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مقالة پژوهشی

اثر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی با میانجیگری نقش رسانه و قابلیت
تعاملی افراد
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فاطمه موالییفرد پیلهرود ،1میرحسن سیدعامری ،*2رحیم رمضانینژاد
 .1دانشجوی دکتری ،مدیریت ورزشی ،پردیس دانشگاهی ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .2استاد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ایران.
 .3استاد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،ایران.
تاريخ دريافت1397/04/09 :

تاريخ پذيرش1397/07/24:

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل اثر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی مبتنیبر نقش واسطهای رسانه و قابلیت
تعاملی افراد بود .روش پژوهش ازنوع توصیفی -همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش شهروندان استان گیالن
دارای فعالیت ورزشی بودند و براساس جدول مورگان و کرجسی (  ) 1970نمونة آماری برای جامعة بیش از
 10هزار نفر  384نفر برآورد شد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامة مشارکت ورزشی ،پرسشنامة مشارکت
در فضای مجازی ورزشی ،پرسشنامة قابلیت تعاملی و پرسشنامة سرمایة اجتماعی بودند که هرکدام چهار بعد
و  16سؤال را در برمیگرفتند .برای ارزیابی روایی محتوایی و صوری از نظرهای  12متخصص (شش کارشناس
ورزش همگانی و شش استاد مدیریت ورزشی) استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روش تحلیل عاملی
تأییدی و تحلیل مسیر در نرمافزار پی.ال.اس .استفاد شد .نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی دارای اثر مستقیم
و معناداری بر مشارکت رسانهای ،قابلیت تعاملی و سرمایة اجتماعی بود .آزمون سوبل در تحلیل روابط میانجی
نشان داد که اثر غیرمستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانهای و
قابلیت تعاملی از اثر مستقیم آن بیشتر بود؛ بنابراین ،میتوان بیان کرد که مشارکت ورزشی بهطور مستقیم
سبب افزایش سرمایة اجتماعی میشود؛ اما مداخلههایی مانند آموزش تعامالت و مشارکت رسانهای اثر آن را
افزایش میدهد.
واژگان کلیدی :مشارکت ورزشی ،ورزش همگانی ،ورزش شهروندی ،رسانههای اجتماعی ،توان تعاملی.

* نویسندة مسئول

Email: ha_ameri2003@yahoo.com
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مقدمه
شواهد بیانگر این هستند که امروزه کارکردهای ورزش در زندگی شهروندی از مقولة تندرستی و رقابت
ورزشی فراتر رفته است و ارزشهای اجتماعی آن بیشازپیش پدیدار شده است .یکی از جنبههای
اجتماعی ورزش مربوط به بحث جامعهپذیری ،دوستیابی و مشارکت در گروههای مرجع سنی ،ورزشی،
هواداری و غیره است (ابیویه ،حاجیفتحعلیان و دانایی )2013 1،که دربرگیرندة نوعی سرمایة فردی و
اجتماعی است؛ ازاینرو ،همواره ورزش نهفقط بهعنوان عاملی برای تأمین ،تقویت و حفظ سرمایة
جسمانی و سرمایة روانشناختی ،بلکه بهعنوان فضایی پویا برای شکلگیری ،احیا ،حفظ و توسعة
ارتباطات میانفردی درنظر گرفته میشود؛ زیرا ،فعالیت بدنی منظم و هدفمند با عنوان مشارکت
ورزشی ،مهمترین ابزار برای دستیابی به سالمت و نشاط اجتماعی پایدار و همهگیر محسوب میشود.
منظور از مشارکت ورزشی ،تأمین سالمتی و بهبود زندگی همة انسانها بهوسیلة ورزش با
کمهزینهترین برنامهها است؛ سیاستی که بهمعنی خلق فرصتها و محیط مطلوب ازطریق همکاری
تمام سازمانهای درگیر (دولتی و غیردولتی) است تا هر فردی بدون توجه به جنسیت ،سن ،توانایی،
موقعیت اجتماعی– اقتصادی و نژاد بتواند در فعالیتهای جسمانی و ورزشی شرکت کند (گزارش
برنامة ششم توسعة بخش ورزش و جوانان)1395 ،؛ البته مهمترین بخش مشارکت در ورزش ،حوزة
ورزش همگانی و شهروندی است؛ زیرا ،سرمایهگذاری در ورزش همگانی موجب کاهش هزینهها در
بخشهای بهداشت و درمان و پایینآوردن سطح ناهنجاریهای فردی و اجتماعی میشود (مرادی،
هنری و احمدی.)1390 ،
مشارکت ورزشی ماهیت چندگانة فردی -اجتماعی دارد؛ ازاینرو ،مشارکت ورزشی متأثر از عوامل
مختلفی است که مطالعات فراوانی نیز برای تحلیل این عوامل انجام شدهاند؛ اما برخی عوامل بهدلیل
پویایی زیاد ،همواره برای پژوهشگران و مدیران ابهامهای زیادی دارند؛ برای مثال ،رسانه تقریباً
پویاترین عنصر محیطی و اجتماعی و نگرش تقریب ًا پویاترین عنصر فردی و روانشناختی است که
بهعنوان عوامل کلیدی اثرگذار بر مشارکت ورزشی ،ارتباط تنگاتنگ و پیچیدهای با هم دارند.
افزونبراین ،نگرش افراد تحتتأثیر جریانهای رسانهای و ارتباطهای میانفردی همواره سبب تغییر
رفتار آنها میشود (هنری ،احمدی و مرادی .)1391 ،درهمینراستا ،اندیشمندان علوم اجتماعی یک
عامل مهم در مشارکتپذیری افراد و داشتن سرمایة اجتماعی را قابلیت تعاملپذیری و توانایی برقراری
ارتباط توسط افراد میدانند (صادقی و بهامیریان .)2015 ،پژوهشگران برای توانایی ارتباطی
ویژگی های مختلفی را مانند داشتن مهارت کالمی ،اشتراکها ،شناخت متقابل و شبکة روابط ذکر
1. Abioye, Hajifathalian & Danaei
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کردهاند .پژوهشهای مختلف همواره از قابلیت تعاملی و توان ارتباطی بهعنوان حلقهای واسط در
تحلیل روابط بین متغیرهای اجتماعی و میانفردی بهره میگیرند (صادقی و بهامیریان)2015 ،؛ البته
نوع و میزان تعامل در محیطهای مختلف مانند ورزش ،هنر و رسانه متفاوت است و پیامدهای متفاوتی
نیز دارد .افزونبراین ،فضای ورزش خود فضایی تعاملی است که افراد را در یک شبکة اجتماعی به
تعامل و کنش متقابل وامیدارد و عرصة بروز رفتارها ،نگرشها و بازنماییهای معنادار در قرن حاضر
شده است (سانتوس ،بروا و پاولوسکی.)2016 1،
برایناساس ،سرمایة اجتماعی را مجموعة هنجارهای سیستم اجتماعی میدانند که سبب افزایش
همکاری اعضای آن جامعه و کاهش هزینههای تبادالت و ارتباطات میشود .سرمایة اجتماعی همان
داشتن دوستان ،همراهان و ارتباطات عمومیتر است که به افراد فرصتهایی میدهد تا از سرمایة
مالی و انسانی خود استفاده کنند (پارسامهر .)2011 ،سرمایة اجتماعی مجموعهای از مفاهیم مانند
اعتماد ،هنجارها و شبکههایی است که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یک اجتماع
میشود .کشورها ،جوامع و گروههایی که دارای شبکههای غنی و گستردهای از انجمنهای مدنی مانند
سازمانهای بشردوستانه ،گروههای زیستمحیطی ،باشگاههای ورزشی و غیره هستند ،باید از صفاتی
مانند اعتماد اجتماعی ،تعهد و تحمل اجتماعی ،تعاون و همکاری سطح باال ،مشارکت رسمی و
داوطلبانه برخوردار باشند؛ زیرا ،این ویژگیها سرمایة اجتماعی را بازتولید میکنند (دالنی و کینی2،
 .)2005جوامعی که میزان سرمایة اجتماعی آنها به هر دلیلی کاهش مییابد ،با گسیختگیها و
شکافهای شگرفی روبهرو میشوند .اندیشمندان حوزة سرمایة اجتماعی نیز بر این عقیدهاند که اگر
سرمایة اجتماعی بازآفرینی نشود ،فرسوده و نابود میشود یا اگر روابط اجتماعی حفظ نشوند ،بهتدریج
ازبین میروند و هنجارها به ارتباطات منظم بستگی دارند؛ بنابراین ،سرمایة اجتماعی باید پیوسته
بازتولید شود؛ درغیراینصورت ،درصورت کاهش یا پایینآمدن آن ،مشکالت زیادی پدید خواهند آمد
( رفیعی جیردهی و حبیب زاده خطبه سرا )1393 ،
ازطرفدیگر ،مشارکت در فضاهای مجازی و حقیقی مانند رسانه ،ورزش ،هنر و مذهب میتواند به
بازآفرینی سرمایة اجتماعی کمک شایانی کند .نتایج برخی پژوهشها در ایران نشان میدهد اول اینکه،
سرمایة اجتماعی در ایران بهصورت عمومی کم است .دوم اینکه ،سرمایة اجتماعی درونگروهی بیش
از سرمایة اجتماعی بینگروهی در ایران فعال است و بهعالوه ،سرمایة اجتماعی درونگروهی
بیشازپیش درحال فرسایش و تقلیل است (شارعپور و حسینی .)1387 ،این درحالی است که ورزش
بهواسطة قابلیتهای زیاد ارتباطی و تعاملی میانفردی میتواند در هر دو رویکرد درونگروهی و
1. Santos, Breuer & Pawlowski
2. Delaney & Keaney
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برونگروهی نقش مؤثری در تقویت و پویایی شبکة روابط اجتماعی ایفا کند .در نگاهی به وسعت و
قلمروی سرمایة اجتماعی و ابزارهای ارتباطات میانفردی ،میتوان چشماندازی از میزان تأثیر رسانهها
بهویژه شبکههای اجتماعی مجازی را مشاهده کرد .شاید رسانههایی مانند رادیو و تلویزیون گاهی
حتی بهدلیل کاهش حضور در فضاهای جمعی عاملی در کاهش سرمایة اجتماعی هستند؛ اما رسانه-
های اجتماعی جدید این تعامل را حداقل در فضای مجازی شکل میدهند .درهمینراستا ،بهواسطة
پیشرفتهای عظیم در فناوری ارتباطات ،زندگی امروز را میتوان شامل دو بخش فضای فیزیکی
(شهروندان) و فضای مجازی (کاربران) دانست که بیشتر افراد ساعتهای زیادی را بهصورت همزمان
در این دو فضا سپری میکنند و ارتباطات پیچیده و قوی نیز بین رفتار و عملکرد افراد در این دو فضا
وجود دارند .افزونبراین ،ویژگی برجستة فضاهای مجازی ،رسانهای و آنالین ،سرعت و حجم سرسامآور
انتشار اطالعات نوشتاری ،صوتی و تصویری است؛ بهطوریکه افراد مختلف روزانه درمعرض جریان
عظیمی از اطالعات قرار دارند (قاسمی و کشاورز.)1394 ،
وجود چنین اتمسفر جدید سبب شده است که عمدة تعامالت مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی به این فضا کشیده شود .رسانهها و نهادهای دولتی و خصوصی مختلف هنری ،ورزشی ،تجاری
و غیره ،پیوسته درحال نزدیکشدن به مشتریان و مخاطبان خود ازطریق شبکههای اجتماعی هستند.
تقریباً هر فردی در حرفة خود میداند که رمز موفقیت در جهان رقابتی امروز ،حضور مؤثر ،آنالین و
گسترده در فضای مجازی و رسانهای است؛ ازاینرو ،رفتار انسانها بهشدت تحتتأثیر برآیند زندگی
آنها در این دو فضای فیزیکی و مجازی است (عبدالملکی ،نوریزاده و شاهمحمدی)1394 ،؛
بهعنوانمثال ،افرادی که در ورزشگاهها کنار هم فعالیت هواداری دارند ،در صفحات رسانهای و مجازی
نیز به مباحث حاشیهای آن میپردازند و اثرهای قویتر و بیشتری بر همدیگر خواهند داشت؛ البته
باوجود مزایای فراوانی که رشد شبکههای ارتباطی مجازی دارد ،این شبکهها چالشهایی اساسی نیز
پیش روی زندگی انسانها گذاشتهاند که یکی از آنها به بحث تحرک ،فعالیت بدنی ،تندرستی و
نشاط مربوط میشود و از معضلهای جهانی دراینزمینه است .وجود قابلیتهای زیاد تفریحی و فراغتی
در فضای مجازی سبب شده است تا توان رقابتی ورزش با سایر تفریحهای مجازی بهچالش کشیده
شود؛ ازاینرو ،تحلیل ارتباط بین رسانه و ورزش دو محور معکوس و متضاد دارد :ازیکسو ،رسانه به
افزایش گرایش به ورزش در برخی افراد کمک میکند و ازسویدیگر ،در برخی افراد فرایند معکوس
اتفاق میافتد .در این پژوهش ،رویکرد اول موردبحث است و هدف ،بررسی نقش رسانه در مشارکت
در ورزش و سرمایة اجتماعی است.
مرور و بررسی پژوهشهای انجامشده درزمینة تأثیر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی و نقش
رسانهها نشان میدهد که بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی و مشارکت در ورزش ،همبستگی قویای
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وجود دارد .سیپل )2006(1در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بخش عمدهای از اثر گذاری ورزش
بر سرمایة اجتماعی ازطریق سه سازوکار است :افزایش اعتمادبهنفس ،گسترش ارتباطات اجتماعی و
تقویت اخالقگرایی .دانوارد ،پالوسکی و رایسایت )2011(2نیز دریافتند که نوع و میزان اثر ورزش بر
سرمایة اجتماعی در کشورهای با فرهنگ مختلف متفاوت است .لیندستروم )2011(3نشان داد زنان
و مردانی که میزان فعالیت بدنی کمی داشتند ،به افزایشدادن فعالیت بدنی خود متمایل بودند؛ اما
برای انجام این کار به حمایت اجتماعی نیاز داشتند .همچنین کسانی که اعتماد کمی را تجربه
میکردند ،نسبت به کسانی که تحتحمایت گروههای مرجع قرار داشتند ،میزان فعالیت بدنی کمی
داشتند .برا ،ژانگ ،پسا و گا )2016(4در پژوهشی تأثیر شبکههای اجتماعی بر فعالیت جسمانی را
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در دنیای امروز ،شبکههای اجتماعی فرصتهایی را نصیب
جامعه کردهاند تا بتوانند فرهنگهای مثبت را بهآرامی به جامعه القا کنند و فعالیت بدنی نیز میتواند
از این قابلیت شبکههای اجتماعی بهرهمند شود .سانتوس و همکاران ( )2016با بررسی نقش تعامالت
اجتماعی و شبکههای اجتماعی در افزایش شرکتکنندگان در برنامههای جسمانی پارکها نشان دادند
که حضور در گروههای ورزشی و تماسهای مجازی با افراد ورزشکار ،یکی از انگیزههای حضور افراد
در برنامههای ورزشی پارکها بود .ابیویه ( )2016پژوهشی را درزمینة تأثیر کمپینهای رسانهای بر
بهبود فعالیت بدنی در بزرگساالن انجام داد .وی نشان داد که رسانههای جمعی اثر روشنی بر ترویج
پیادهروی داشتند؛ اما تأثیر کمی بر دستیابی شرکتکنندگان به سطح رضایتبخش از فعالیت بدنی
داشتند .همچنین ،رسانهها در کاهش بیتحرکی در افراد مؤثر بودهاند .فارادولی و همکاران ( ) 2017
در بررسی نقش شبکههای اجتماعی در زندگی زنان نشان دادند که شبکههای اجتماعی در بیشتر
جنبهها بهجز در بخشهای مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی ،نقشی منفی در زندگی زنان دارند.
در داخل کشور ،شارعپور و حسینی راد ( )1387در بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت
ورزشی در شهر بابل نشان دادند که مؤلفههای ارتباطات دوستانه ،اعتماد به دوستان ،اعتماد به
همسایگان ،روابط همسایگی و انجام فعالیتهای داوطلبانه ،همبستگی معناداری با مشارکت ورزشی
دارند .کریمیان ( )1392با بررسی نقش اوقاتفراغت مبتنیبر فعالیتهای بدنی در سرمایة اجتماعی
نشان دادند که ورزش و فعالیتهای بدنی شرایطی را فراهم میکنند تا فرد با تعامل و برقراری ارتباط
با سایر افراد و احساس تعلق به گروه ،منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد .پارسامهر ( )1392نیز
در بررسی رابطة بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی درمیان نوجوانان نشان داد که
1. Sseippel
2. Downward, Pawlowski & Raseiute
3. Lindström
4. Berra, Zhang, Pease & Gaa
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نوجوانان دارای مشارکت اجتماعی بیشتر به فعالیتهای ورزشی توجه بیشتری دارند و برعکس .در
پژوهشی دیگر ،پارسامهر و جسمانی ( )2011دریافتند که بین سرمایة اجتماعی و مصرف ورزش رابطة
مثبت و معناداری وجود دارد و افراد با پایگاه اقتصادی و اجتماعی باال نیز تمایل کمتری به پرداختن
به ورزش دارند .عبدالملکی و همکاران ( )1392در بررسی رابطة میزان مصرف رسانههای ورزشی و
میزان سرمایة اجتماعی ورزشکاران المپیاد ورزش محالت تهران به این نتیجه رسیدند که بین میزان
استفاده از رسانههای ورزشی و سرمایة اجتماعی ورزشکاران شرکتکننده در این المپیاد ،رابطة
مستقیم و مثبتی برقرار است .عبدالملکی ،علیدوست قهفرخی و گودرزی ( )1394با بررسی رابطة
استفاده از رسانههای ورزشی و سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران نشان دادند که میزان
سرمایة اجتماعی دربین دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی و ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت
معناداری داشت که این تفاوت بهنفع دانشجویان تربیتبدنی و ورزشکار بود .اسالمی مرزنکالته ()1393
نشان داد که بین سرمایة اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی شهر گرگان رابطة معناداری
وجود دارد .نورعلیوند ( )1395گزارش کرد که سرمایة اجتماعی بهطور معناداری در تبیین مشارکت
ورزشی زنان استان ایالم نقش دارد .خطیبزاده ( )1395در تبیین الگوی مشارکت ورزشی منظم
نشان داد که رسانهها بیشترین میزان اثر را در تغییر نگرش و ایجاد انگیزش برای فعالیت ورزشی
دارند .مجیدی ( )1395در طراحی الگوی مشارکت در ورزشهای ماجراجویانه ،مشارکت ورزشی را به
سه بخش قبل از مشارکت (ترجیحها ،آمادهسازی و غیره) مشارکت (روش ،تجارب ،تعامل و غیره) و
پس از مشارکت (برآیندها ،ارزیابی و غیره) تقسیم کرد.
مرور پژوهشهای پیشین نشان میدهد که باوجود انجام مطالعات فراوان درزمینة بررسی روابط رسانه
با ورزش و رابطة ورزش با سرمایة اجتماعی ،نقش رسانه بهعنوان یک متغیر بسیار مهم و میانجی
اثرگذار در رابطه با تأثیر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی یا روابط چندگانة آنها بررسی نشده
است؛ البته پژوهشهای نسبتاً فراوانی نقش مثبت مشارکت ورزشی را در افزایش سرمایة اجتماعی
گزارش کردهاند؛ اما بیشتر این پژوهشها تحلیلهایی یکطرفه و بدون درنظرگرفتن متغیرهای میانجی
مهم و کلیدی را انجام دادهاند .پژوهشهای بسیاری مانند مطالعة مرادی و همکاران ( )1391نقش
رسانههای گروهی را در مشارکت ورزشی بررسی کردهاند؛ اما به نقش مشارکت ورزشی در مشارکت
رسانهای کمتر توجه شده است؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر این سؤال مطرح است که آیا مشارکت
ورزشی با درنظرگرفتن نقش میانجی رسانه و قابلیت تعاملی در افزایش سرمایة اجتماعی تأثیر دارد؟
همچنین ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤالها است که در فضای اجتماعی نوین ،مشارکت
ورزشی چه میزان و چه نوع اثری بر سرمایة اجتماعی دارد؟ مشارکت در رسانههای نوین اجتماعی و
مجازی در رابطة مشارکت ورزشی و سرمایة اجتماعی تاچهاندازه نقش دارد؟ متغیر قابلیت ارتباطی
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چگونه اثر رسانه و مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی را تعدیل و هدایت میکند؟ برای پاسخ به
برخی از این سؤالها ،به تعریف چهارچوبی مفهومی از رابطة مشارکت ورزشی و سرمایة اجتماعی و
آزمون تجربی آن نیاز است .یکی از مناسبترین راهها برای پاسخ به سؤالهای مطرحشده ،استفاده از
مطالعات پیمایشی و آزمون سؤالهای فرضیهبندیشده است .اهمیت مدلسازی بدیندلیل است که
مبانی اصلی دانش در هر حوزهای برپایة مدلهای مناسب شناساییشده توسط دانشمندان است؛ نه
یافتههای جزئی و پراکنده؛ زیرا ،دادهها درقالب مدل می توانند کشف ،تبیین و تعبیر شوند؛ البته
مدلسازی از فراگردهای اجتماعی ،جهان اجتماعی را لزوم ًا بهطورکامل معرفی نمیکند؛ اما ابزاری
بهدست میدهد که درک مکانیسمهای اساسی آن را آسانتر میکند (صفاری .)1391 ،درهمینراستا،
فقدان مدلهای با قابلیت تحلیل باال و دارای مصادیق بیرونی در توسعة رابطة بین ورزش  ،رسانه و
جامعه  ،پژوهشگر را برآن داشت تا به طراحی و تبیین مدلی دراینزمینه بپردازد .در مدل مفهومی
شکل شمارة یک ،روابط مفروض میان متغیرهای پژوهش ارائه شدهاند .همانگونهکه این مدل نشان
میدهد ،مشارکت ورزشی بهعنوان متغیر مستقل ،رسانه و قابلیت تعاملی بهعنوان متغیر میانجی و
سرمایة اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدهاند.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
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روش پژوهش ازنظر نوع ،توصیفی -همبستگی ،ازلحاظ راهبرد 1،فرایندی ،ازحیث هدف ،کاربردی و
ازنظر روش جمعآوری دادهها ،میدانی بود .این مطالعه بهدلیل شرایط و پیشفرضهای مربوط به
متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ،روی شرکتکنندگان در ورزش همگانی انجام گرفته است.
جامعة آماری شهروندان دارای فعالیت ورزشی در استان گیالن بودند .نمونة آماری براساس جدول
مورگان و کرجسی( ) 1970 (2برای جامعة بیش از  10هزار نفر) ،تعداد  384نفر برآورد شد .روش
نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای از هشت شهرستان استان گیالن با توزیع میدانی ( 250نفر) و
توزیع در فضای مجازی ( 200نفر) انجام شد .ازبین پرسشنامههای دریافتی 384 ،پرسشنامه که
بهصورت کامل و مناسب پاسخ داده شده بودند ،برای تحلیل انتخاب شدند .در جدول شمارة یک،
مشخصات فردی نمونة آماری آورده شده است.
جدول  -1مشخصات جمعیت شناختی نمونة آماری پژوهش
متغیر
وضعیت تأهل
سن (سال)

وضعیت شغلی

درآمد

زيرمجموعه
مجرد
متأهل
زیر 30
 30تا 35
بیشتر از 35
رسمی
آزاد
بیکار
درحال تحصیل
زیر  2میلیون
بین  2تا  5میلیون
 5میلیون به باال

تعداد
230
154
61
200
123
90
60
110
124
95
185
104

درصد
59/8
40/2
16
71/1
1/8
23
16
29
32
25
48
27

از مطالعة کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه بهعنوان ابزارهای پژوهش استفاده شده است .مصاحبة
اکتشافی بهصورت مصاحبة نیمهساختاریافته با  11نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزة ورزش
همگانی ،جامعهشناسی ورزش و رسانههای ورزشی استان گیالن انجام شد .از مصاحبه برای شناسایی
متغیرها و تکمیل پرسشنامة حاصل از مطالعة کتابخانهای استفاده شد .از مجموع متغیرهای
شناساییشده ،پس از بررسی و غربالگری  ،متغیرهایی که ازلحاظ تعداد ،بیشترین تکرار و تأکید را
1. Strategy
2. Krejcie, R. V., & Morgan
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در مصاحبهها ،مقاالت ،اسناد و گزارشها داشتند ،درقالب پرسشنامةپژوهشگرساخته  ،تدوین شد.
پرسشنامه دارای مقیاس پنجارزشی لیکرت (بسیارمخالم تا بسیار موافقم) بود .پرسشنامهها عبارت
بودند از :پرسشنامة مشارکت ورزشی ،پرسشنامة مشارکت در فضای مجازی ورزشی ،پرسشنامة
قابلیت تعاملی و پرسشنامة سرمایة اجتماعی .هرکدام از پرسشنامهها شامل چهار بعد و  16سؤال
بودند .در مرحلة رواییسنجی (آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی) ،پنج سؤال بهدلیل پایینبودن
مقدار آنها از مقدار مبنا حذف شدند.
برای ارزیابی روایی محتوایی و صوری از کار شنا سان ورزش همگانی ( شش نفر) و ا ساتید مدیریت
ورزشی ( شش نفر) نظرخواهی شد .بعد از تأیید روایی محتوایی ،ابتدا ابزار در یک مطالعة راهنما بین
 40نفر از جامعة آماری توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ ( )ɑ=0/88محاسبه شد .براساس آزمون
کلموگروف – اسممیرنف  1،سمطح معناداری تمام مؤلفهها بیشمتر از  α < 0/05اسمت؛ بنابراین ،توزیع
تمام دادهها طبیعی ا ست .برای برر سی رابطة فر ضیههای آماری از روش مدل معادالت ساختاری با
نرمافزار پی .ال .اس(2داوری و رضمممازاده ،)1396 ،برای بررسمممی روایی سمممازه از روش تحلیل عاملی
تأییدی و برای تحلیل فرضیههای اصلی پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرمافزار پی.ال.اس .استفاده
شد.
نتایج
یافتههای پژوهش شامل دو بخش کلی روایی سنجی برازش مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای بود.
بررسممی برازش مدل بیرونی :مدلیابی پی.ال.اس .در دو مرحله انجام میشممود :در مرحلة اول ،مدل
اندازهگیری (مدل بیرونی) ازطریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی میشود؛
در مرحلة دوم ،مدل ساختاری (مدل درونی) با برآورد مسیر بین متغیرها بررسی می شود .در جدول
شمارة دو و شکل شمارة دو ،بارهای عاملی متغیرها قابلمشاهده هستند.

جدول  -2ضرايب بار عاملی پرسشنامههای پژوهش

1. Kolmogorov-Smirnov
2. P.L.S
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مشارکت در فضای رسانه
ابعاد
(بارعاملی)

گويه

1
2
قصد و تمایل
3
()0/72
4
1
2
مهارت و دانش
3
()0/87
4
1
2
هدف و دستاورد
3
()0/87
4
1
2
امکانات و خدمات
3
()0/88
4
سرماية اجتماعی
ابعاد
گويه
(بارعاملی)
1
2
تعامل اجتماعی
3
()0/85
4
1
2
حمایت اجتماعی
3
()0/89
4
1
2
محبوبیت اجتماعی
3
()0/83
4
1
2
مسئولیت اجتماعی
3
()0/84
4
1
2
نشاط و سالمت اجتماعی
3
()0/63
4

مشارکت ورزشی
بار عاملی
0/80
0/73
0/81
0/80
0/82
0/77
0/81
0/78
0/76
0/77
0/77
0/82
0/78
0/84
0/83
0/80

ابعاد
(بارعاملی)
قصد و تمایل به مشارکت
()0/66

مهارت و دانش مشارکت
()0/85
هدف و دستاورد
مشارکت
()0/90
امکانات و خدمات
مشارکت
()0/78

گويه

بار عاملی

1
2
3

./90
0/83
0/60

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

0/67
0/81
0/74
0/78
0/85
0/84
0/70
0/73
0/82
0/78
0/83

قابلیت تعاملی و ارتباطی
بار عاملی
0/84
0/87
0/87
0/89
0/80
0/88
0/89
0/78
0/79
0/80
0/81
0/80
0/74
0/83
0/80
0/70
0/76
0/75
0/81
0/74

ابعاد
(بارعاملی)
نگرش و تمایل به روابط
()0/74

مهارت و دانش روابط
()0/87

محتوای روابط
()0/86

سازگاری با افراد
()0/88

گويه

بار عاملی

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

0/65
0/83
0/80
0/81
0/74
0/88
0/88
0/79
0/89
0/87
0/87

1
2
3
4

0/78
0/82
0/83
0/78
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در مدل پژوهش حا ضر ،همانگونهکه در جدول شمارة دو م شخص ا ست ،تمام اعداد ضرایب بارهای
عاملی پر سشها از  0/4بی شتر ا ست؛ یعنی واریانس شاخصها با سازة مربوطهاش درحد قابلقبول
است که نشاندهندة مناسببودن این معیار است .برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سه نوع روایی
استفاده شد :روایی محتوا ،روایی همگرا 1و روایی واگرا .روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان تأیید شد.
برای تعیین پایایی پر سشنامه از دو معیار ( ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) ا ستفاده
شد .در جدولهای شمارة سه و شمارة چهار ،نتایج پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا بهطورکامل
آورده شده است.
جدول  -3ضرايب پايايی و روايی همگرای متغیرهای پژوهش
روايی

پايايی

آلفای

همگرا

ترکیبی

کرونباخ

0/56

0/93

0/91

تعامل اجتماعی

0/58

0/93

0/92

حمایت اجتماعی

0/62

0/86

0/79

امکانات مشارکت

0/57

0/84

0/75

قصد و تمایل

0/66

0/88

0/82

مهارت و دانش

0/58

0/87

0/85

هدف و دستاورد

0/65

0/83

0/78

امکانات و
خدمات

0/63

0/91

0/89

متغیرها
قصد و تمایل به
مشارکت
مهارت و دانش
مشارکت
هدف و دستاورد
مشارکت

روايی

پايايی

آلفای

همگرا

ترکیبی

کرونباخ

0/53

0/81

0/71

./50

0/75

0/70

0/51

0/75

0/75

0/59

0/90

0/86

0/57

0/87

0/81

0/58

0/87

0/82

0/51

0/88

0/84

محتوای روابط

0/54

0/89

0/85

سازگاری با افراد

0/59

0/91

0/88

متغیرها

محبوبیت
اجتماعی
مسئولیت
اجتماعی
نشاط و سالمت
اجتماعی
نگرش و تمایل به
روابط
مهارت و دانش
روابط

)1. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  -4روايی واگرای متغیرهای پژوهش

براساس این مطالب و نتایج خروجیهای نرمافزار در جدولهای شمارة سه و شمارة چهار ،ابزار
اندازهگیری از روایی (محتوا ،همگرا و واگرا) و پایایی مناسب برخوردار است.
بررسی برازش مدل درونی :مدل درونی بیانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است .با استفاده
از مدل درونی میتوان فرضیههای پژوهش را بررسی کرد .در جدولهای شمارة پنج و شمارة شش و
شکل شمارة دو نتایج برازش مدل درونی مشاهده میشود.
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جدول  -5برازش مدل درونی پژوهش (مقدار معناداری)

مشارکت در فضای
رسانه
مشارکت ورزشی
قابلیت تعامل و ارتباطی

سرماية اجتماعی

قابلیت تعامل و ارتباطی

مشارکت در فضای
رسانه

3/85

5/07

30/00

3/45
4/92

4/60

جدول  -6نتايج برازش مدل درونی
سازهها

حمایت اجتماعی
محبوبیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
نشاط و سالمت اجتماعی
نگرش و تمایل به روابط
مهارت و دانش روابط
محتوای روابط
سازگاری با افراد
قصد و تمایل به مشارکت
مهارت و دانش مشارکت
هدف و دستاورد مشارکت
امکانات و خدمات مشارکت
قصد و تمایل
مهارت و دانش
هدف و دستاورد
امکانات و خدمات
تعامل اجتماعی

ضريب قدرت پیش بینی

0/52
0/52
0/48
0/50
0/49
0/48
0/57
0/53
0/42
0/36
0/34
0/41
0/45
0/49
0/51
0/52
0/46

ضريب تعیین

0/81
0/73
0/69
0/85
0/84
0/83
0/84
0/77
0/80
0/72
0/67
0/81
0/83
0/83
0/70
0/75
0/74

درنهایت ،در جدول شمارة هفت برازش کلی مدل آورده شده است .سه مقدار  0/25 ،0/36و 0/01
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شدهاند .برازش کلی مدل با توجه به
مقدار  0/7در سطح قوی برآورد شد.
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جدول  -7برازش کلی مدل پژوهش
سازهها
میانگین
مقادیر
1
اشتراکی
ضریب
2
تعیین
سازهها
میانگین
مقادیر
اشتراکی
ضریب
تعیین

قصد و

مهارت و

هدف و

امکانات و

تمايل به

دانش

دستاورد

خدمات

مشارکت

مشارکت

مشارکت

مشارکت

قصد و

مهارت

هدف و

تمايل

و دانش

دستاورد

امکانات
و
خدمات

سازگاری
با افراد

0/53

0/50

0/51

0/51

0/54

0/59

0/74

0/65

0/73

0/80

0/73

0/67

0/81

0/83

0/83

0/70

0/81

0/66

تعامل
اجتماعی

حمایت
اجتماعی

محبوبیت
اجتماعی

مسئولیت
اجتماعی

نشاط و
سالمت
اجتماعی

نگرش و
تمایل به
روابط

مهارت و
دانش
روابط

محتوای
روابط

0/71

0/70

0/59

0/57

0/58

0/53

0/66

0/68

0/73

0/69

0/86

0/84

0/83

0/78

0/75

0/73

GOF  communalities  R2  0 / 610 / 47  0 / 37

برای معناداربودن ضریب مسیر الزم است مقدار تی هر مسیر بیشتر از عدد  1/96باشد.
براساس شکل شمارة دو مشخص میشود که هدف و دستاورد مشارکت ( ،)0/90مهارت و دانش
مشارکت ( ،)0/85امکانات و خدمات مشارکت ( )0/78و قصد و تمایل به مشارکت ( ،)0/66بهترتیب
دارای نقش معناداری در تبیین مشارکت ورزشی هستند .امکانات و خدمات مشارکت در فضای رسانه
( ،)0/88هدف و دستاورد مشارکت در فضای رسانه ( ،)0/87مهارت و دانش مشارکت در فضای رسانه
( )0/87و قصد و تمایل به مشارکت در فضای رسانه ( ،)0/72بهترتیب اثر معناداری بر تبیین مشارکت
در فضای رسانه هستند .سازگاری با افراد ( ،)0/88مهارت و دانش روابط ( ،)0/87محتوای ارتباط
( )0/86و نگرش و تمایل به روابط ( ،)0/74بهترتیب بیشترین میزان اثر و معناداری را در تبیین
قابلیتهای تعاملی و ارتباطی دارند .حمایت اجتماعی ( ،)0/89تعامل اجتماعی ( ،)0/85مسئولیت
اجتماعی ( ،)0/84محبوبیت اجتماعی ( )0/83و نشاط و سالمت اجتماعی ( ،)0/63بهترتیب نقش
معناداری بیشتری در تبیین سرمایة اجتماعی دارند.

1. Communality
2. R Square
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براساس تحلیل مسیر (شکل شمارة دو و جدول شمارة هشت) مشخص شد که مشارکت ورزشی82 ،
درصد از تغییرات مشارکت در فضای رسانه 60 ،درصد از تغییرات سرمایة اجتماعی و  36درصد از
تغییرات متغیر قابلیتهای تعاملی و ارتباطی را بهصورت مستقیم و معنادار تبیین میکنند .مشارکت
در فضای رسانه نیز  31درصد از تغییرات سرمایة اجتماعی و  49درصد از تغییرات متغیر قابلیتهای
تعاملی و ارتباطی را بهصورت مستقیم و معنادار تبیین میکند .درنهایت ،متغیر قابلیتهای تعاملی و
ارتباطی  57درصد از تغییرات سرمایة اجتماعی را بهصورت مستقیم و معنادار تبیین میکند .آزمون
سوبل1در تحلیل روابط میانجی نشان داد که اثر غیرمستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی از
هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانهای ( )0/62و قابلیت تعاملی ( ،)0/63از اثر مستقیم آن بیشتر
است.

1. Sobel Test
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شکل  -2مدل آزمونشدة پژوهش (بارهای عاملی و ضرايب معناداری)

براساس جدول شمارة هشت ،نتایج ضرایب مسیر و سطح معناداری مدل پژوهش آورده شده است.
جدول  -8نتايج ضرايب مسیر و سطح معناداری مدل پژوهش
متغیر وابسته

متغیر مستقل
مشارکت ورزشی
مشارکت ورزشی
مشارکت ورزشی
مشارکت رسانهای
مشارکت رسانهای
قابلیت های تعاملی و ارتباطی

>->->->->->--

مشارکت رسانهای
قابلیت تعاملی
سرمایة اجتماعی
قابلیت تعاملی
سرمایة اجتماعی
سرمایة اجتماعی

فرضیههای میانجی

مشارکت ورزشی

>--

مشارکت رسانهای

>--

قابلیت تعاملی

->
->

سرمایة
اجتماعی

ضريب

معناداری

مسیر

(آمارةتی)

0/82
0/36
0/60
0/49
0/31
0/57

54/45
6/72
2/23
9/36
4/84
13/010

آزمون سوبل

شاخص شمول
واریانس

2/26

0/62

7/33

0/63

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش ،تحلیل اثر نقشهای رسانههای نوین و قابلیت ارتباطی افراد بر میزان و نوع
اثر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی بود .در پژوهش حاضر ،برای تبیین هرچهبهتر ارتباط رسانه-
ورزش -ارتباطات در ورزش شهروندی نسبت به پژوهشهای قبلی ،به ساخت پرسشنامهها براساس
تحوالت جدید حوزة ورزش -رسانه اقدام شد و ابعاد جامعتر و نوینتری برای متغیرهای پژوهش
شناسایی و استفاده شد؛ زیرا ،با توجه به پویایی مشارکت ورزش و رسانه و تغییرات روزافزون آن به
تحلیل مستمر آن نیاز است .در این پژوهش ،سعی شد ابعاد تعریفشده بیشترین نزدیکی را به مصداق-
های واقعی داشته باشند.
تحلیل عاملی نشان داد که دستاورد مشارکت ،مهارت و دانش مشارکت ،امکانات و خدمات مشارکت
و نیز قصد و تمایل به مشارکت ،بهترتیب دارای تأثیر معناداری بر تبیین مشارکت ورزشی بودند .در
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تفسیر این یافتهها میتوان گفت ازآنجاییکه بیشتر افراد دیدگاه پیامدی (و نه فرایندی) به مقولة
مشارکت اجتماعی دارند ،درنهایت ،دستاوردها و مزایا اهمیت بیشتری از مهارت ،شناخت و خدمات
دارند .خطیبزاده ( )1395نیز در پژوهش خود نشان داد که درنهایت ،نتیجة مشارکت و بازخورد آن
به مشارکت ورزشی مستمر میانجامد؛ ازاینرو ،در تبلیغات و بازاریابی اجتماعی برای ترغیب مردم به
مشارکت ورزشی الزم است ویترین مناسب و جذابی از مزایا و کارکردهای فعالیت ورزشی ارائه شود.
افزونبراین ،داشتن فعالیت ورزشی منظم و مفید به دانش کاربردی نیاز دارد که بهترین راه دسترسی
مستمر به آن رسانه است .همچنین ،فعالیتهای ورزشی ،دائم درحالپویایی و نوآوری هستند و این
تغییرات در فضای رسانهای به مشتریان میرسند .مشارکت ورزشی لزوماً محدود به حضور فیزیکی با
سایر ورزشکاران و افراد مشارکتکننده نیست؛ بلکه در فضای رسانه ارتباطات مستمری بین فعاالن
ورزش در جریان است.
در این پژوهش ،امکانات و خدمات مشارکت رسانهای ،هدف و دستاورد مشارکت رسانهای ،مهارت و
دانش مشارکت رسانهای و قصد و تمایل به مشارکت رسانهای ،بهترتیب اثر معناداری بر تبیین مشارکت
در فضای رسانه داشتند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت بهدلیل کاهش اعتماد به رسانههای ملی
و افزایش سرسامآور گرایش به شبکههای اجتماعی جدید ،این رسانههای نوین نقش بسیار مؤثری در
جامعة امروز ایفا میکنند؛ اما بیشتر این شبکهها یکی پس از دیگری فیلتر میشوند و از دسترسی
معمولی خارج میشوند؛ ازاینرو ،دسترسی مناسب به اینترنت و شبکههای اجتماعی یکی از دغدغههای
مهم است که در این یافته نیز توسط پاسخدهندگان در اولویت قرار گرفته است (قاسمی و کشاورز،
 .)1396برا و همکاران ( )2016تأثیر شبکههای اجتماعی بر فعالیت جسمانی را بررسی کردند و به
این نتیجه رسید که شبکههای اجتماعی در دنیای امروز فرصتهایی را نصیب جامعه کردهاند تا بتواند
فرهنگهای مثبت را بهآرامی به جامعه القا کند و فعالیت بدنی نیز میتواند از این قابلیت شبکههای
اجتماعی بهرهمند شود.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،سازگاری با افراد ،مهارت و دانش روابط ،محتوای ارتباط و نگرش و
تمایل به روابط ،بهترتیب بیشترین میزان معناداری و اثر را بر تبیین قابلیتهای تعاملی و ارتباطی
داشتند .شواهد مختلف بیانگر این هستند که تحوالت دو دهة اخیر در زندگی شهروندی و اجتماعی
سبب شدهاند که تعامالت مستقیم بین طبقات اجتماعی و اقشار مختلف کاهش یابند .این مسئله خود
سبب کاهش شناخت متقابل بین این گروههای مرجع جمعیتی در جامعه میشود .مشارکت ورزشی،
مشارکت رسانهای و سرمایة اجتماعی به عنصر ارتباط پیوند خوردهاند؛ بنابراین ،سازگارپذیری افراد
نقش مهمی در شروع ،حفظ و توسعة روابط اجتماعی دارد .همچنین ،حمایت اجتماعی ،تعامل
اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی ،محبوبیت اجتماعی و نشاط و سالمت اجتماعی ،بهترتیب تأثیر معنادار
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بیشتری بر تبیین سرمایة اجتماعی داشتند و همة ابعاد سرمایة اجتماعی از اولویت باالیی برخوردار
بودند؛ اما حمایت اجتماعی بیشترین ضریب تأثیر را به خود اختصاص داد .یکی از دالیل این اولویت
میتواند ناشی از ارتباط عنصر حمایت با میزان دانش و مهارت کم بسیاری از افراد برای انجام فعالیت
ورزشی باشد .لیندستروم ( )2011نیز نشان داد زنان و مردانی که فعالیت بدنی کمی داشتهاند ،به
افزایشدادن فعالیت بدنی خود متمایل بودهاند؛ اما برای انجام این کار به حمایت اجتماعی نیاز داشتند.
ازنظر آنها ،کسانی که اعتماد کمی را تجربه میکردند نسبت به کسانی که در حمایت گروههای مرجع
قرار داشتند ،میزان فعالیت بدنی کمی داشتند .عالوهبراین ،ورزش بهعنوان یکی از مظاهر فمردی-
اجتمماعی ،عالوهبر حفمظ و بقمای سمالمت روحمی و جسمی آحاد جامعه ،برای ایفای صحیح نقش-
همای فمردی ،خمانوادگی و اجتمماعی اهمیمت دارد .سانتوس و همکاران ( )2016نیز نشان دادهاند که
حضور در گروههای ورزشی و تماسهای مجازی با افراد ورزشکار ،یکی از انگیزههای حضور افراد در
برنامههای ورزشی پارکها بوده است.
تحلیل مسیر نشان داد که مشارکت ورزشی اثر مستقیم و معناداری بر مشارکت رسانهای ،قابلیت
تعاملی و سرمایة اجتماعی داشت .آزمون سوبل در تحلیل روابط میانجی نشان داد که اثر غیرمستقیم
مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانهای و قابلیت تعاملی نیز
معنادار است؛ اما از اثر مستقیم آن بیشتر است .یکی از جنبههای اجتماعی ورزش مربوط به بحث
جامعهپذیری ،دوستیابی و مشارکت در گروههای مرجع سنی ،ورزشی ،هواداری و غیره است .از ورزش
همواره بهعنوان فضایی پویا برای شکلگیری ،احیا ،حفظ و توسعة ارتباطات میانفردی یاد میشود؛
اما فعالیت ورزشی بهتنهایی نمیتواند این مؤلفهها را درحد باالیی احیا یا تقویت کند؛ ازاینرو ،نقش
عوامل میانجی بیرونی مانند رسانه و عوامل میانجی درونی مانند قابلیت ارتباطی در افراد ،در میزان و
نوع اثرگذاری مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی تعیینکننده است .سیپل )2006(1در پژوهش
خود در نروژ به این نتیجه رسید که بخش عمدهای از اثرگذاری ورزش بر سرمایة اجتماعی ازطریق
سه سازوکار است :افزایش اعتمادبهنفس ،گسترش ارتباطات اجتماعی و تقویت اخالقگرایی .کریمیان
( )1392نیز نشان داد که ورزش و فعالیتهای بدنی شرایطی فراهم میکنند تا فرد با تعامل و برقراری
ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه ،منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد.
با توجه به افزایش انتشار پرسرعت و پرحجم اطالعات نوشتاری ،صوتی و تصویری در فضای رسانهای
ازیکطرف و تغییرات زیاد در خدمات مربوط به باشگاهها و مؤسسات ورزشی ازطرفدیگر ،اکنون
فعالیت ورزشی از دید عموم یک مقولة تخصصی محسوب میشود و بهرهمندی از مزایای آن نیازمند
1. Sseippel
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داشتن تعامالت و ارتباطات مناسب و غنی است؛ بنابراین ،داشتن قابلیت تعاملی و ارتباطی زیاد،
همزمان هم به یادگیری و مهارت ورزشی باال و هم به ارتقای سرمایة اجتماعی منجر میشود .روداک،
هاتچینس و روو )2010(1گزارش کردند که معاشرت با افراد ورزشی و بازاریابی اجتماعی برای ورزشی،
بهطور مستقیم ذهنیت ورزشی در افراد ایجاد میکند؛ بنابراین ،اهمیت و تأثیر بیشتری نسبت به
گروهگرایی خواهد داشت .میتوان گفت که در گذر زمان عادتهای رفتاری تغییر میکنند و در نوسان
هستند .همچنین ،بهخاطر دستیابی به فناوریهای جدید ازجمله اینترنت و بیاعتمادی ناشی از وقایع
جهان و ترس از آیندة متزلزل ،گرایشهای ورزشی همواره درحالتغییر هستند؛ درنتیجه ،ضرورت
دارد براساس تنوع عالیق ورزشی ،به افزایش انتشار اطالعات ورزشی ازطریق شبکههای اجتماعی و
مجازی جدید اقدام شود .اسالمی مرزنکالته ( )1393و نورعلیوند ( )1395نشان دادند که بین سرمایة
اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان رابطة معناداری وجود دارد .عبدالملکی و همکاران ( )1394نشان
دادند که میزان سرمایة اجتماعی دربین دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی و ورزشکار و
غیرورزشکار تفاوت معناداری داشت و در دانشجویان تربیت بدنی وورزشکار بیشتر بود.
برپایة روابط تحلیلشده میتوان مکانیسم ارتباط ورزش -رسانه -جامعه برای شهروندان را بهصورتی
نظاممند تجزیهوتحلیل کرد و بهنوعی دستهبندی جدید دست یافت که مبتنیبر مطالعات پیشین،
تجارب مدیران و ادراک متخصصان است .این مدل چهارچوبی مناسب برای مطالعات آینده در این
حوزه است و میتواند مبنای عمل قرار گیرد؛ زیرا ،شناختی جامع برپایة شناسایی عوامل کلیدی و
چگونگی تعامل آنها با یکدیگر پدید میآورد و قابلیت ارزیابی مستمر را ایجاد میکند .مدل ارائهشده
بهخوبی میتواند ظرفیت ابعاد مختلف در جذب مردم بهسوی ورزش با اهداف اجتماعی را نشان دهد.
مدل حاضر ساختهای اساسی ارتباط بین مشارکت ورزشی و سرمایة اجتماعی شهروندان را نشان
میدهد و در سطح خود قادر به تبیین کارکردهای پیشبینیشدة آن است .براساس یافتههای پژوهش
پیشنهاد میشود در بازاریابی اجتماعی برای ورزش ،به انتقال بهتر اطالعات و ارتقای دانش  ،بیشتر به
جنبههای ارتباطی و تعاملی تأکید شود؛ زمینة آموزش انواع الگوهای صحیح فعالیت بدنی ،در فضاهای
عمومی و جمعی فراهم شود؛ در برنامهها و محتواهای رسانهای بر مؤلفههای نگرشی مثبت ،مقدم بر
سایر مقولهها تمرکز شود؛ به تفاوتهای بین انواع رسانههای فعال در کشور و کارکردهای آنها در
ترویج مشارکت ورزشی توجه شود و براساس معیارهای مشخص اولویتبندی شوند؛ ارتباط نیازها و
عالقههای مشارکتکنندگان در ورزش همگانی با انواع رسانهها و نقشهای چندگانة آنها ،ازطریق
نظرسنجیهای رسانهای تعیین شود؛ مراکز و سازمانهای متولی ورزش همگانی  ،در ابعاد تبلیغاتی و
خدماتی به استفادة مناسب از رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی جدید توجه کنند.
1. Ruddock; Hutchins & Rowe
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تشکر و قدردانی
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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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