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هدف از این پژوهش، تحلیل اثر نقش ش��بکه های ارتباطی مجازی بر نگرش و مش��ارکت ورزشی شهروندان 
اس��ت. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبس��تگی و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان تهرانی شرکت کننده در 
رویدادهای ورزش همگانی س��ال 1396 بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید که به 
روش تصادفی انتخاب ش��دند. ابزار اصلی پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته نقش های رسانه، نگرش 
ورزش��ی و مش��ارکت ورزش��ی بود. روایی و پایایی ابزار ها براس��اس نظر متخصصان )15 نفر(، آلفای کرونباخ 
)0/89( و شاخص های برازش مدل مطلوب ارزیابی شد. از نرم افزار مدلسازی smart pls برای تحلیل داده ها 

و آزمون فرضیه ها استفاده شد.
یافته ها نش��ان داد که نقش های رس��انه دارای اثر مس��تقیم، مثبت و معناداری بر مش��ارکت ورزشی )0/33( و 
نگرش ورزش��ی )0/83( هس��تند. نگرش ورزشی نیز اثر مس��تقیم، مثبت و معناداری بر مشارکت ورزشی دارد. 
)0/60(  در ارتباط غیر مستقیم مشخص شد که به صورت معنا داری 62 درصد از کل اثر متغیر نقش رسانه بر 

روی مشارکت ورزشی از طریق متغیر میانجی نگرش به ورزش پیش بینی می شود. 

1. دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران
    E- mail: Nimamajedi@gmail.com  )2. استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران )نویسنده مسئول

3. استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران

11



 تحلیل اثر نقش شبکه های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی

224

براس��اس یافته های به دس��ت آمده، می توان گفت که اثر غیر مستقیم رسانه )با میانجی نگرش( بسیار بیشتر از 
اثر مس��تقیم آن بر مش��ارکت ورزشی می باشد و رس��انه ها بدون قابلیت تغییر نگرش در محتوای خود نمی توانند 
اثرگذاری قابل توجهی داشته باشند. از این رو، الزم است سازمان های متولی ورزش همگانی در تهران متناسب 
با تنوع طیف مختلفی از دیدگاه ها، نیازها و عالیق ورزش��ی ش��هروندان به تولید و مدیریت محتوای رس��انه ای و 

تبلیغی خود بپردازند.

واژگان کلیدی: شبکه های مجازی، رسانه های ورزشی، ورزش همگانی، نگرش ورزشی و شهروندان تهرانی
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مقدمه
با وجود ش��واهد گس��ترده درباره منافع شناخته شده فعالیت بدنی و مش��ارکت ورزشی1، هنوز هم گزارش های 
مختلفی از سراس��ر دنیا نش��ان دهنده درصد باالی افراد غیرفعال هس��تند. )مالینا و الیت2، 2008( بنابراین برای 
تغییر این رفتارها به بررسی های بیشتری نیاز داریم، زیرا فعالیت بدنی، بخش اساسی سالمت عمومی در جامعه 
اس��ت. مرور تحقیقات پیشین نش��ان می دهد که علیرغم مطالعات فراوان در زمینه نقش رسانه بر توسعه ورزش 
ب��ه صورت تخصصی، کارکردهای رس��انه در ورزش ش��هروندی و ورزش همگانی ش��هروندان مورد توجه واقع 
نشده اند. رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بخش عمده ارتباطات نسل جوان را بر عهده دارند. در مورد شبکه های 
ارتباط��ی مجازی3 مانند اینس��تاگرام، الین و تلگرام تحقیقاتی انجام نش��ده اس��ت. با توجه به نق��ش انکارناپذیر 
رس��انه های جمعی در ش��کل دهی و جهت دهی  باورها،  نگرش4 و افکار جامعه  و همچنین س��اخت بس��تری 
مناسب در عرصه ورزش شهروندان و با توجه به این امر که به دلیل تأثیر عوامل متعدد در رسانه های جمعی که 
هر یك به نوعی در مشارکت ورزشی مؤثرند و نیز رابطه مستقیم فرهنگ و شرایط اجتماعی با ورزش و مشارکت 
 تحقیقات خارجی نتوانند نقش رس��انه های نوین اجتماعی و مجازی را در توسعه ورزش در 

ً
در آن، ش��اید عموما

کشور ما آشکار سازند و تحقیقات انجام شده داخلی نیز نقش انواع رسانه های جمعی در توسعه اشکال مختلف 
رسانه های جدید را مورد بررسی قرار نداده اند. از این رو، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤاالت است: 

رس��انه های جمعی اعم از رس��انه های اجتماعی و مجازی در میزان مشارکت ورزش��ی شهروندان تهرانی چه 
نقشی دارند؟

 هر یک از نقش های رسانه های جمعی و اجتماعی جدید به چه میزان در مشارکت مردم به ورزش تأثیر دارند؟ 
آیا در تأثیر نقش رسانه ها بر مشارکت ورزشی در بین زنان و مردان اختالفی وجود دارد؟

 متغیر نگرش چگونه اثر رسانه بر مشارکت  ورزشی را تعدیل و هدایت می کند؟ 
مدل ارتباطی بین نقش های رسانه ها  با مشارکت ورزشی به چه صورت است؟

هدف از تحقیق حاضر، بررس��ی نقش رس��انه های جمعی در میزان مش��ارکت ش��هروندان تهرانی در ورزش 
همگانی می باش��د. اهداف دیگر شامل توصیف نفش های رسانه ها در توسعه مشارکت ورزشی، توصیف مؤلفه 
نگرش مثبت به ورزش و مولفه مشارکت ورزشی، تحلیل نقش های رسانه ها در مشارکت شهروندان استان تهران 
در ورزش همگان��ی )ب��ه تفکیک زن��ان و مردان(، تحلیل نقش رس��انه در نهادینه کردن نگ��رش مثبت به ورزش، 
اولویت بندی نقش انواع رس��انه ها در توسعه مشارکت ورزشی شهروندان و طراحی مدل ارتباطی بین نقش های 

رسانه ها  با مشارکت شهروندان استان تهران در ورزش همگانی به تفکیک زنان و مردان است.
س��المت عمومی اجتماعی تحت تأثیر زندگی در دنیای صنعتی امروز با چالش های زیادی رو به روس��ت؛ به 
ط��وری که این نوع زندگی ابتکار عمل س��ریع را از انس��ان گرفته و او را دچار فقر حرکت��ی کرده و این فقر حرکتی 
مش��کالت عدیده جس��می، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است. به همین دلیل سازمان ها و نهادهای 

1. Sport Participation
2. Malina and Litte
3. Virtual communication networks
4. Attitude



 تحلیل اثر نقش شبکه های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی

226

خدمات اجتماعی در برنامه های خود در راس��تای ارتقای س��المت و نش��اط اجتماعی به مسئله فعالیت بدنی و 
تفریحی اهمیت خاصی قائل می شوند. )صفاری،1391(

فعالیت بدنی منظم و هدفمند با  عنوان »مش��ارکت ورزش��ی«، مهم ترین ابزار جهت دس��تیابی به س��المت و 
نشاط اجتماعی پایدار و همه گیر محسوب می شود. مهم ترین بخش مشارکت در ورزش، حوزه ورزش همگانی 
و شهروندی است. منظور از ورزش همگانی، تأمین سالمتی و بهبود زندگی همه انسان ها به وسیله ورزش با کم 
هزینه ترین برنامه هاست. سیاست به معنی خلق فرصت ها و محیط مطلوب از طریق همکاری تمام سازمان های 
درگی��ر )دولت��ی و غیر دولتی( برای اینکه هر فردی بدون توجه به جنس��یت، س��ن، توانای��ی، موقعیت اجتماعی– 
اقتصادی و نژاد بتواند در فعالیت های جس��مانی و ورزش��ی ش��رکت نماید. )گزارش برنامه شش��م توسعه بخش 
ورزش و جوانان، 1395( س��رمایه گذاری در ورزش همگانی موجب کاهش هزینه ها در بخش های بهداشت و 

درمان و پایین آوردن سطح ناهنجاری های  فردی و اجتماعی می شود. )مرادی، 1390(
در همین راس��تا باید گفت که به واس��طه پیش��رفت های عظیم در فناوری ارتباطات، زندگ��ی امروز را می توان 
شامل دو قسمت دانست؛ فضای فیزیکی )شهروندان( و فضای مجازی )کاربران(. بیشتر افراد ساعات زیادی را 
به صورت همزمان در این دو فضا سپری می کنند. ارتباط پیچیده و قوی بین رفتار و عملکرد افراد در این دو فضا 
وجود دارد. ویژگی برجس��ته فضاهای مجازی، رس��انه ای و آنالین، سرعت و حجم سرسام آور انتشار اطالعات 
نوشتاری، صوتی و تصویری است؛ به طوری که افراد مختلف روزانه در معرض جریان عظیمی از اطالعات قرار 
دارند. وجود چنین اتمس��فر جدیدی سبب شده اس��ت که عمده تعامالت مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی به این فضا کش��یده ش��ود. رسانه ها و نهادهای دولتی و خصوصی مختلف هنری، ورزشی، تجاری و 
س��ایر دائما در حال نزدیک ش��دن به مشتریان و مخاطبان خود از طریق ش��بکه های اجتماعی هستند. تقریبا هر 
ف��ردی در حرف��ه خود می داند که رم��ز موفقیت در جهان رقابتی امروز حضور موثر، آنالین و گس��ترده در فضای 

مجازی و رسانه ای است.
از این رو، رفتار انسان ها به شدت تحت تأثیر برآیند زندگی آن ها در این دو فضای فیزیکی و مجازی می باشد. 
ب��ه عنوان مث��ال، افرادی که هم در ورزش��گاه ها کنار هم فعالیت ه��واداری دارند و هم در صفحات رس��انه ای و 
مجازی به مباحث حاشیه ای آن می پردازند، اثرات قوی تر و بیشتری بر همدیگر خواهند داشت. با وجود مزایای 
فراوان رش��د ش��بکه های ارتباطی مجازی، چالش های اساسی نیز پیش روی زندگی انس��ان ها گذاشته است که 
بح��ث تحرک، فعالیت بدنی، تندرس��تی و نش��اط جس��مانی یکی از معض��الت جهانی در این زمینه محس��وب 
می شود. وجود قابلیت های باالی تفریحی و فراغتی در فضای مجازی سبب شده است تا توان رقابتی ورزش با 
س��ایر تفریحات مجازی به چالش کش��یده شود. از این رو، تحلیل ارتباط بین رسانه و ورزش دو محور معکوس 
و متضاد دارد: رس��انه از یک س��و به افزایش گرایش به ورزش در برخی افراد  کمک می کنند و از سوی دیگر،  در 
برخ��ی دیگر از افراد فراین��د معکوس اتفاق می افتد. در این پژوهش رویکرد اول مورد بحث می  باش��د و هدف، 

بررسی نقش رسانه در ترویج گرایش به ورزش است. 
مش��ارکت ورزش��ی یک ماهیت چندگانه فردی- اجتماعی دارد. از این رو مش��ارکت ورزش��ی متأثر از عوامل 
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مختلفی اس��ت و جهت تحلیل این عوامل مطالعات فراوانی انجام ش��ده است. اما برخی عوامل به دلیل پویایی 
زی��اد هم��واره دارای س��ؤاالت و ابهامات زیادی برای محققان و مدیران هس��تند؛ برای مثال الف( رس��انه، تقریبا 
پویاتری��ن عنص��ر محیطی ب( نگرش، تقریب��ا پویا ترین عنصر ف��ردی. بین خود عناصر پوی��ا و کلیدی اثرگذار 
بر مش��ارکت ورزش��ی ارتباط تنگاتنگ و پیچیده ای برقرار اس��ت. برای مثال نگرش افراد تحت تأثیر جریان های 

رسانه ای است و ارتباطات میان فردی همواره سبب تغییر رفتار آن ها می شود )هنری و همکاران، 1391(. 
 رس��انه ها در دنیای امروز، اصلی ترین ابزار هدایت و آموزش جامعه محس��وب می شوند و مقوله ها و 

ً
اساس��ا

مسائل زندگی هر چه بیشتر در فضای رسانه ای جای بگیرند، به احتمال زیاد از طرف مردم نیز بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته می ش��وند. )قاس��می و همکاران، 1393( رس��انه ها دارای کارکردهای عدیده ای در حاکمیت، جامعه 
و صنعت هس��تند؛ ازجمله کارکرده��ای تربیتی، فرهنگی، تجاری، اطالعاتی و ارتباط��ی )خالدیان و همکاران، 
1392( از منظری دیگر، س��بك زندگی وابس��ته به انتخاب، انتخاب نیز وابسته به اطالعات و اطالعات محصول 
ارتباطات است. از این رو، ترویج سبک زندگی فعال و مبتنی بر تندرستی بدون استفاده مناسب از رسانه ممکن 
نیست- چنان که حتی افراد سالمند و کهنسال نیز در فضای رسانه ای و مجازی دارای مشارکت گسترده هستند. 
احتماال می توان اس��تدالل کرد که دلیل ناموفق بودن عمده برنامه های توسعه ورزش همگانی در ایران و بسیاری 
از کش��ورها، عدم توجه مناس��ب به فضای رسانه ای و مجازی و استفاده بهینه از ابزارهای ارتباطی موجود در این 

فضاهاست.
احمدی و همکاران )1394( در تحقیق خود ابعاد مش��ارکت ورزش��ی را طی فعالیت های گروهی، انفرادی و 

آزاد تحلیل نموده است.
مطالعات زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر مش��ارکت افراد در فعالیت بدنی انجام ش��ده اس��ت، اما عوامل مؤثر 
 شناس��ایی نش��ده اند. از می��ان عواملی که تا کنون ش��ناخته ش��ده اند، ویژگی های 

ً
ب��ر فعالی��ت بدنی هنوز کامال

جمعیت ش��ناختی )سن، جنسیت، تحصیالت، حمایت خانواده و دوستان، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی 
و ...( از مهم ترین عوامل اثرگذار هستند. )توموسیمه1، 2004( 

قره و همکاران )1395( در بررس��ی کارکردهای رس��انۀ ملی جهت توس��عۀ ورزش های تفریحی، کارکردهای 
گاهی بخش��ی، انس��جام اجتماعی، نهادینه س��ازی،  نه گان��ه ای را  شناس��ایی کردن��د: آموزش، اطالع رس��انی، آ
برجسته سازی، بازاریابی اجتماعی، نوگرایی و نظارت محیطی. عمده ترین نقشی که رسانه های گروهی بر عهده 

دارند عبارت اند از: فرهنگ سازی، آموزش، اطالع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی. )دادگران، 1387( 
به طور تفس��یری تر می توان گفت رس��انه های جمعی به مثاب��ه بزرگراه های اطالعاتی و پ��ل ارتباطی تأثیرگذار 
ب��ر افکار عمومی، نقش مهم��ی در فرآیند تحقق کارکردهای ورزش از جمله الگوس��ازی از قهرمانان ورزش��ی، 
ایجاد نش��اط اجتماعی و هیجانات عمومی و پربار ش��دن اوقات فراغت، تقویت همبس��تگی یا تعلق اجتماعی، 
بسترسازی برای گسترش گردشگری ورزشی و فرهنگی، گسترش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات بین فرهنگی، 
تقوی��ت اقتصاد ورزش��ی، تقوی��ت اخالق عمومی، مش��ارکت اجتماعی و فرهنگ س��ازی ورزش��ی در جامعه و 
گاهی بخشی، فرهنگ سازی، عمومی سازی ورزش، آموزش،  اعتالی ورزش کشورها از طریق اطالع رسانی و آ
1. Tumusiime
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فراهم نمودن زمینه نقد و گفت وگو، شفاف س��ازی نهادهای متولی ورزش، جلب مش��ارکت اجتماعی و ... ایفا 
می نمایند. )خالدیان و همکاران، 1392( 

مبنای نظری روابط ترس��یم ش��ده در مدل از تحقیق��ات داخلی و خارجی نزدیک به موض��وع پژوهش اقتباس 
ش��ده اس��ت. به طور کلی تحقیقاتی مانن��د صادقیان و همک��اران)1392(، صیادی و همک��اران )1395(، برا و 
همکاران )2016( و س��انتوس و همکاران )2016( رابطه مش��ارکت رس��انه ای  با مشارکت ورزشی را قابل توجه 
ذک��ر کرده اند. تحقیقاتی مانند کارگر و احمدی )1392(، احمدی و همکاران)1394(، خطیب زاده )1395( و 
بنار و همکاران )1397( نگرش را عاملی تعدیل کننده و اثر س��ایر عوامل بر مش��ارکت ورزشی از جمله رسانه و 
ارتباطات گزارش کرده اند. در مدل مفهومی زیر تأثیر نقش های کارکردی رس��انه های نوین اجتماعی و مجازی 
بر مشارکت ورزشی مردم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه نگرش مثبت به ورزش بر اساس ادبیات 
پیش��ینه در مدل مفهومی آورده ش��ده است- نقش های رس��انه متغیر مس��تقل، نگرش متغیر میانجی و مشارکت 

ورزشی متغیر وابسته است.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل باال فرضیه های تحقیق عبارت اند ار:
نقش آموزش��ی رس��انه ها در مشارکت ش��هروندان اس��تان تهران در ورزش همگانی )به تفکیک زنان و مردان(  	•

تأثیر دارد.
نقش اطالع رسانی رسانه ها در مشارکت شهروندان استان تهران در ورزش همگانی )به تفکیک زنان و مردان( 	•

تأثیر دارد.
نقش نوگرایی رسانه ها در مشارکت شهروندان استان تهران در ورزش همگانی )به تفکیک زنان و مردان(  تأثیر 	•
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دارد.
نقش فرهنگ سازی رسانه ها در مشارکت شهروندان استان تهران در ورزش همگانی )به تفکیک زنان و مردان(  	•

تأثیر دارد.
نقش های رسانه در نهادینه کردن نگرش مثبت به ورزش تاثیر دارد.	•
بین اولویت بندی نفش رسانه ها در توسعه مشارکت شهروندان استان تهران در ورزش همگانی اختالف معنی 	•

داری وجود دارد.
طراح��ی مدل ارتباطی بین نقش های رس��انه ها  با مش��ارکت ش��هروندان اس��تان ته��ران در ورزش همگانی به 	•

تفکیک زنان و مردان.

پیشینه پژوهش
عمده تحقیقات داخلی موید این موضوع هس��تند که رس��انه های جمعی نقش قاب��ل توجهی در افزایش میزان 
گرایش جامعه به ورزش های همگانی داش��ته و دارند. صیادی و همکاران )1395( در بررس��ی نقش چهار گانه 
رس��انه ها در ترویج ورزش دانش��جویی نشان داد بین نقش چهارگانه رسانه ها با ترویج ورزش دانشجویی ارتباط 
معناداری وجود دارد. همچنین بین دیدگاه مردان و زنان تفاوت معناداری وجود ندارد و بیش��ترین نقش رس��انه ها 
در بخش فرهنگ س��ازی می باش��د. خطیب زاده )1395( در تبیین الگوی مش��ارکت ورزش��ی منظم نش��ان داد 
ک��ه رس��انه ها بیش��ترین میزان اثر را در تغیی��ر نگرش و ایجاد انگیزش برای فعالیت ورزش��ی دارن��د. حمید پور و 
شتاب بوش��هری )1394( نقش رسانه های جمعی در توس��عه ورزش قهرمانی بانوان نشان دادند که از دیدگاه هر 
س��ه گروه، فرهنگ س��ازی باالترین میانگین و آموزش پایین ترین میانگین را در توس��عه ورزش همگانی داشت و 
تفاوت معناداری بین دیدگاه س��ه گروه در مورد کارکردهای رس��انه های جمعی در توس��عه ورزش همگانی وجود 
نداشت. قاسمی و همکاران )1393( طی تحقیقی با عنوان »مقایسه عملکرد رسانه های سنتی و نوین در توسعه 
ورزش بانوان« دریافتند بین رس��انه های نوین و س��نتی در ارتقای جایگاه ورزش بانوان، تفاوت معنی داری وجود 
دارد و رس��انه های س��نتی ش��امل رادیو و تلویزیون ماهواره، مطبوعات در زمینه توس��عه ورزش بانوان موفق تر از 
رس��انه های نوی��ن )تلفن هم��راه و اینترنت( عمل کرده اند. صادقی��ان و همک��اران )1392( در تحقیقی با عنوان 
»اولویت بن��دی نقش رس��انه های جمعی در گرایش مردم ش��هر همدان به ورزش همگان��ی« بیان کردند که مهم 
گاه س��ازی مردم از فوائد ورزش همگانی و کمترین نقش رسانه ها، تبلیغ و اطالع رسانی  ترین نقش رس��انه ها، آ
در مورد ورزش همگانی و همایش های آن اس��ت. مهدیزاده و همکارانش )1388( به این نتایج دس��ت یافتند که 
بین نقش های چهارگانه رسانه های گروهی با توسعه ورزش دانش آموزی ارتباط معنا داری وجود دارد و اولویت 
بندی نقش های چهارگانه رس��انه های گروهی در توس��عه ورزش مدارس عبارت اند از: اطالع رسانی، آموزشی، 
فرهنگ س��ازی و مش��ارکت اجتماعی. قیام��ی راد )1387( در تحقیق خود گزارش کرد که عملکرد رس��انه های 

گروهی کشور در بخش ورزش همگانی به اندازه بخش قهرمانی با اهداف تربیت بدنی همسو نیست.
در مطالع��ات خارج��ی، فاردول��ی1 و همک��اران )2017( در تحقیقی پیرامون نقش ش��بکه های اجتماعی در 

1. Fardouly et al.
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زندگی زنان نش��ان دادند که ش��بکه های اجتماعی در بیش��تر جنبه ها نقش منفی بر زندگی زنان دارند به جز در 
بخش های مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی. برا و همکاران1 )2016( در تحقیقی تاثیر شبکه های اجتماعی را در 
فعالیت جس��مانی بررس��ی کردند و به این نتیجه رسیدند که شبکه های اجتماعی در دنیای امروز، فرصت هایی 
را نصی��ب جامع��ه کرده اند تا بتواند فرهنگ های مثبت را به آرامی به جامعه القا کند و فعالیت بدنی نیز می تواند 
از این قابلیت ش��بکه های اجتماعی بهره مند ش��ود. س��انتوس و همکاران2 )2016( در تحقیقی نقش تعامالت 
اجتماعی و ش��بکه های اجتماعی را در افزایش ش��رکت کنندگان در برنامه های جسمانی پارک ها بررسی کردند. 
نتایج نش��ان داد که حضور در گروه های ورزش��ی و تماس های مجازی با افراد ورزش��کار، یکی از انگیزه های 
حضور افراد در برنامه های ورزش��ی پارک ها بوده اس��ت. ابیویه3 )2016(،  تحقیقی در زمینه تأثیر کمپین های 
رس��انه ای در بهبود فعالیت بدنی در بزرگساالن انجام داد و  دریافت که رسانه های جمعی اثر روشنی بر ترویج 
پیاده روی، اما تأثیر کمی در دس��تیابی ش��رکت کنندگان به س��طح رضایت بخش از فعالیت بدنی داشته است. 
همچنین رس��انه ها درکاهش بی تحرکی در افراد مؤثر بوده اند. شبس��تری )2015( در مقاله ای با عنوان »عوامل 
)پوش��ش رس��انه ای گسترده، ش��هرت( جذب حامیان مالی ورزش��ی« بیان کرد که پوشش رس��انه ای گسترده و 
کسب شهرت در ورزش استان آذربایجان غربی، نقش کلیدی دارند. ظهرابی و همکاران4 )2014( در مقاله ای 
ب��ا عنوان »بررس��ی نقش رس��انه های مختلف به عنوان اب��زاری مؤثر اقتصادی جهش در عرصه ورزش« نش��ان 
دادند رس��انه های چاپی نقش بیش��تری در توسعه ورزش زنان و رس��انه های جدید بصری )اینترنت، تلویزیون، 
و غیره( بزرگترین نقش را در توس��عه بازاریابی و توس��عه ورزش دانش��گاهی داش��ته اند. بر اساس نتایج به دست 
آمده، میزبانی رقابت های   بین المللی و جذب خارجی س��رمایه گذاری رس��انه های تصویری، بیش��ترین تأثیر 
را در شایس��ته س��االری و تخصص، جذب س��رمایه گذاری داخلی و خصوصی سازی داشت. مارک و توماس5 
)2013( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که پخش ورزشی، اثر بالقوه ای در حضور فعاالنه مهاجران 
و غیرمهاجران ترک در فعالیت های تفریحی و ورزش های رقابتی دارند. همچنین یافته ها نشان داد که رسانه ها 
نقش بس��یار مهم و اساس��ی در فرآیند یکپارچه س��ازی مهاجران و غیرمهاجران در فعالیت های ورزش��ی دارند. 
 به طور مش��ابهی، از انواع رس��انه های  مختلف 

ً
تان��گ و راج��ر6 )2012( نش��ان دادند که مردان و زن��ان تقریبا

برای تماش��ای بازی ها و فعالیت های ورزشی استفاده می کنند. رادوک و همکاران7  )2010( در کتابی با عنوان 
»رس��انه های دیجیتال ورزشی« به اهمیت وجود رس��انه های ورزشی به منظور تقویت فناوری، قدرت، فرهنگ 
کید کرده اندو با مثال هایی از المپیک 2008 پکن، بیان می کنند که وجود رسانه ها عاملی  و ش��بکه اجتماعی تأ
اس��ت که دیر یا زود سبب پیش��رفت تکنولوژی ورزش و همچنین خلق بازارهای جدید برای این عرصه خواهد 

1. Berra et al.
2. Santos et al.
3. Abioye 
4. Zohrabi et al.
5. Mark & Thomas
6. Tang & Roger
7. Ruddock  et al.
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بود. کیان1 )2007( در تحقیق خود به تعادل بین پوش��ش رس��انه ای زنان و مردان دس��ت یافت و علت آن را نیز 
رویداد مهمی مثل المپیك یا تنیس ویمبلدون و پریود زمانی مش��خص در رشته های مناسب جنسیت برشمرد. 
عالوه بر تحقیقات کمی در مورد پوش��ش رس��انه ای، مطالعاتی در مورد تفاوت کیفی در نوع به تصویر کشیدن 

ورزشکاران زن و  مرد در رسانه ها نیز انجام شده است.

روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه موضوع پژوهش تحلیل اثر شبکه های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان 
اس��ت، این تحقیق از نظر نوع توصیفی- همبس��تگی، از نظر اس��تراتژی فرایندی، از نظر  هدف کاربردی، از نظر 

روش جمع آوری داده ها میدانی و به صورت مطالعه موردی )ورزش همگانی( است. 
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر تهران شرکت کننده در رویدادهای ورزش همگانی شهرداری 
ته��ران  بود. نمونه آماری براس��اس ج��دول مورگان )برای جامعه بیش از 10 هزار نفر( ب��ه تعداد 384 نفر برآورد 
گردید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ازمیان افراد شرکت کننده در رویدادهای ورزش همگانی شهرداری 
تهران در س��ال 1396 )پیاده روی همگانی، جش��نواره نمایش برترین های هنرهای ورزش��ی، جشنواره ورزش در 
خانه، مس��ابقات ورزشی سرای محالت و ایس��تگاه های تندرستی( بود. تعداد 400 پرسشنامه توزیع گردید و از 
بین پرسشنامه های دریافتی که شامل 396 پرسشنامه بود، 384 پرسشنامه برای تحلیل انتخاب گردید. ابزارهای 
پژوهش ش��امل س��ه روش مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بود. مصاحبه اکتشافی  به صورت مصاحبه 
نیمه هدایت ش��ده با 9 نفر از صاحبنظران و کارشناس��ان، و مربیان حوزه ورزش همگانی شهر تهران  انجام شد. 
از مصاحبه جهت شناس��ایی متغیرها و تکمیل پرسش��نامه حاصل از مطالعه کتابخانه ای استفاده شد. از مجموع 
متغیرهای شناس��ایی شده پس از بررس��ی و غربال گری تعداد مناسب که از لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تاکید 
را در مصاحبه ها، مقاالت، اسناد و گزارش ها داشتند، پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. این پرسشنامه دارای 

مقیاس 5 ارزشی لیکرت )از بسیار کم = 1 تا بسیار زیاد = 5(، بود.
جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری از کارشناس��ان ورزش همگانی )7 نفر( و اس��اتید مدیریت ورزش��ی 
)8 نف��ر( نظرخواهی ش��د. بعد از تایی��د روایی محتوایی، ابتدا ابزار در یک مطالع��ه راهنما بین 30 نفر از جامعه 
آماری توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ آن، α=0/86 محاسبه شد. پس از رفع اشکاالت مربوط به سؤاالت 
دارای آلف��ای پایین، پرسش��نامه  در مرحله اصلی توزیع و جمع آوری گردی��د. ضریب آلفای کرونباخ این مرحله 
)نهایی( نیز 0/89 محاس��به ش��د. جهت بررس��ی توزیع طبیعی داده ها، از آزمون کالموگراف اسمیرنف استفاده 
ش��د. بر اساس آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، سطح معناداری تمام مؤلفه ها بیشتر ازα=0/05 بود. لذا توزیع 
تم��ام داده ها نرمال قلمداد ش��د. برای بررس��ی ارتباط فرضیه های آماری مربوط به آنه��ا، از روش مدل معادالت 
س��اختاری با اس��تفاده از نرم افزار PLS استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه، از روش تحلیل عاملی تاییدی و 

جهت تحلیل فرضیات اصلی پژوهش، از روش تحلیل مسیر در نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. 

1. Kian 
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یافته های پژوهش
براس��اس جدول 1، بیش��تر اعضای نمونه آماری در دس��ته های دارای بیش��ترین فراوانی مربوط ب��ه درآمد 2 تا 
5 میلی��ون، ش��غل آزاد، تحصیالت لیس��انس، وضعیت مجرد و 2 ت��ا 5 بار خرید محصوالت، ق��رار گرفتند. در 
مقیاس های زمانی، میانگین سن 31/71، میانگین سابقه فعالیت ورزشی 8/94 سال، 7/53 روز در ماه و 5/12 

ساعت در هفته است. 

جدول 1: توصیف مشخصات نمونه آماری پژوهش )پاسخ دهندگان( 

یربخشمشخصه مجموعز

درآمد کلی خانواده
زیر 1 میلیون

بین 1 تا 2 
میلیون

بین 2   تا 5 
میلیون

5 میلیون به باال

384
نفر

5511712290

وضعیت شغلی
بیکارآزادرسمی

10420268

تحصیالت
دکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلم

416316010218

تأهل
متأهلمجرد

228156

جنسیت
مردزن

163221

سن
)سال(

بیشترینکمترینمیانگین

31/711981

سابقه فعالیت ورزشی به 
طور متوسط

بیشترینکمترینمیانگین

8/94162چندسال

7/53130روز در ماه

5/12115ساعت در هفته

استفاده از انواع رسانه های 
مجازی در زمینه ورزش

سایراپکیلیشن هاوب سایت هااینستاگرامتلگرام

14892704014
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مدل سازی معادالت ساختاری
 در این پژوهش متغیر نقش های رس��انه های مجازی به عنوان متغیر مس��تقل، متغیر نگرش ورزش��ی به عنوان 
متغیر میانجی و متغیر مش��ارکت ورزش��ی به عنوان متغیر وابسته تعریف شدند. ابتدا جهت سنجش برازش مدل 
اندازه گیری، از ش��اخص روایی همگرا و روایی واگرا اس��تفاده گردید. روایی همگرا میزان همبستگی یک سازه با 
ش��اخص های خود را نش��ان داده و روایی واگرا نیز میزان رابطه یک س��ازه با شاخص هایش در مقایسه با رابطه آن 
سازه با سایر سازه هاست. سنجش پایایی درونی شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی 
ترکیبی اس��ت. بارهای عاملی از طریق محاس��به مقدار همبستگی ش��اخص های یک سازه با آن سازه، محاسبه و 
مقدار مناس��ب آن برابر و یا بیش��تر از 0/4 می باش��د. )هیولن��د1، 1999( در واقع، بار عامل��ی بیا نگر این مطلب 
اس��ت که واریانس بین سازه  و ش��اخص های آن از واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده است. تمامی 
بارهای عاملی س��نجه هایی که در س��ازه مربوط به خود باالتر از 0/4 بودند و تنها س��ه سوال 1، 4 و 14 که دارای 
بار های عاملی کمتر از 0/4 بودند، از مدل پژوهش حذف شدند. لذا در ادامه تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس 
س��ؤال های تأیید شده مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. فرونل2 و الکر3 )1981( اس��تفاده از متوسط واریانس 
اس��تخراج  شده (AVE) را به  عنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کرده اند. معیاری که برای مطلوب بودن 
AVE نمایش داده می شود و مساوی و باالتر از 0/5 می باشد. نتایج، نمایانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا 

(AVE) می باش��د. جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه گیری، از دو ماتریس روایی همبستگی  متغیر پنهان 

)التنت4( و معیار فرونل و الکر اس��تفاده می ش��ود. فورنل و الکر )1981( بیان می کنند که روایی واگرا وقتی در 
سطح قابل قبولی است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر در 
مدل باشد. در PLS بررسی این امر به  وسیله ماتریسی حاصل می شود  که خانه های این ماتریس حاوی مقادیر 
ضرایب همبس��تگی بین س��ازه ها و جذر مقادیر AVE مربوط به هر س��ازه است. براس��اس نتایج به دست  آمده 
از همبس��تگی ها و جذر AVE ، روایی واگرای مدل در س��طح س��ازه از نظر معیار فرونل و الکر مورد تأیید قرار 
گرفت. همچنین ماتریس التنت نش��ان داد که همبس��تگی هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر 
سازه هاس��ت و در نتیجه روایی واگرای مدل مورد تأیید قرار می گیرد. برای پایایی ترکیبی میزان مس��اوی و باالی 
0/7 مناس��ب ذکر ش��ده اس��ت. )نانلی5، 1978( تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلف��ای کرونباخ و پایایی 
ترکیبی باالی 0/7 بودند که نشان  دهنده این است که مدل دارای پایایی )چه از نظر آلفای کرونباخ و چه از لحاظ 

پایایی ترکیبی( مناسب است.
پس از س��نجش روایی و پایایی مدل اندازه گیری، مدل س��اختاری از طریق روابط بین متغیرهای مکنون مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. اولین و ابتدایی ترین معیار برای س��نجش رابطه  بین س��ازه ها در مدل )بخش ساختاری(، 
اعداد معناداری T-values اس��ت. در صورتی  که مقدار این اعداد از 1.96 بیش��تر شود، نشان از صحت رابطه  

1. Hulland
2. Fronll
3. Larcker
4. Latent variable correlation
5. Nunnally
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بی��ن س��ازه ها و در نتیج��ه تأیید فرضیه های پژوهش در س��طح اطمینان 95 درصد اس��ت. در مدل پژوهش همه 
مسیرهای روابط بین عامل ها و زیر عامل ها و تمامی روابط بین خود عامل ها، بزرگتر از 1/96 و معنی دار است؛ 
این معناداری حاکی از پیش بینی صحیح روابط مدل پژوهش��ی اس��ت. R2 معیاری است که برای متصل کردن 
بخش اندازه گیری و بخش س��اختاری مدل  س��ازی معادالت س��اختاری به کار می رود و نشان از تأثیری دارد که 
یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا می گذارد. میزان R2 صفر تا یک متغیر اس��ت و نش��ان دهنده برازش مدل 
س��اختاری در سه س��طح ضعیف ) 0/19 (، متوسط )0/33( و قوی )0/67( اس��ت. براساس خروجی نرم افزار 
میزان R2 تقریبا تمامی متغیرهای پژوهش بسیار باالتر از 0/33 و در محدوده 0/67 یا بزرگتر از آن هستند. این 
بدین معنی اس��ت که مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است. کوهن1)1988( فرمول معیار اندازه تأثیر 
را به  صورت زیر بیان نموده و اضافه کرده که مقادیر0/02، 0/15 و 0/35 به ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، 

متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.
f2=(R2

included – R
2
excluded) / (1 – R2

included)

=(x®y)F2

بر این اساس، نقش رسانه بر روی نگرش به فعالیت ورزشی دارای اندازه اثر بسیار بزرگ، اما بر روی مشارکت 
در ورزش همگانی دارای اندازه اثر متوسط است. همچنین عامل نگرش به فعالیت ورزشی بر روی مشارکت در 

ورزش همگانی دارای اندازه اثر بزرگ است. 
 معیار مقدار Q2 که توس��ط اس��تون و گیزر2 )1975( معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل را مشخص می سازد. 
در صورتی که در مورد یک سازه درون زا سه مقدار 0/2، 0/15 و 0/35 را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت 
پیش بینی ضعیف، متوس��ط و قوی در قبال ش��اخص های آن س��ازه دارد. درصورتی که مق��دار Q2 در مورد یک 
س��ازه درون زا صفر یا کمتر از صفر باش��د، نش��ان از آن دارد که روابط بین س��ازه های دیگر مدل و آن سازه درون 
زا به خوبی تبیین نش��ده اس��ت و در نتیجه مدل نیاز به اصالح دارد. براس��اس خروجی نرم افزار در این ش��اخص 
مش��خص شد که مدل دارای قدرت پیش بینی بس��یار قوی است، چرا که قدرت پیش بینی اکثر سازه ها بزرگتر از 

0/35 مشاهده شد.
تننهاوس3 و همکاران )2005( معیاری کلی با عنوان Goodness Of Fit) GOF) را برای ارزیابی برازش 
کل مدل ارائه داده اند که به صورت فرمول زیر است. مقادیر به دست  آمده توسط این فرمول با توجه به مطالعات 
وتزلس4 و همکاران )2009( می تواند با سه مقدار 0/1 ، 0/25 و 06/36 در سه سطح ضعیف، متوسط و قوی 

1. Cohen
2. Stone & Geysers
3. Tenenhaus
4. Wetzels 
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تقسیم  بندی شوند.
2 GOF

GOF برازش کلی قوی 

 نش��انه میانگین اش��تراکی هر سازه می باش��د و نش��ان می دهد که چه مقدار از تغییرپذیری 
 R Squares نیز مقدار میانگین مقادیر R2 .ش��اخص ها )سؤاالت( توسط س��ازه مرتبط با خود تبیین می ش��ود
س��ازه های درون زای مدل می باش��د که برای بررسی برازش بخش ساختاری مدل به کار گرفته می شود و نشان از 
میزان/ قوت س��ازه های درون زا با دیگر س��ازه ها دارد )داوری و رضازاده، 1392(. بدین ترتیب GOF برای مدل 
پژوهش به  صورت زیر محاسبه گردید. نکته: 1( تنها باید مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول در محاسبه 
 دخی��ل نمود. نکته: 2( برای محاس��به   باید مقادیر R2 مربوط ب��ه تمامی متغیرهای پنهان 
درون زای م��دل اع��م از مرتب��ه اول و مرتبه دوم را مد نظر ق��رار داد. با توجه  به آن که معی��ار نامبرده برابر 0/642 
می باش��د، لذا بنابر پژوهش های وتزلس و همکاران )2009( برازش کلی مدل در حد »بس��یار قوی« مورد تأیید 

قرار می گیرد.

 آزمون روابط پژوهش 
در بخش اصلی تحلیل یافته های پژوهش، مدل کلی شامل همه متغیرها و روابط بین آن ها گزارش شده است. 

براساس جداول 2 و شکل 2 نتایج زیر گزارش شد:
تحلیل عاملی تاییدی )مدل های اندازه گیری(

 مولفه ه��ای آم��وزش )0/919(، نوگرای��ی، )0/889( ، مش��ارکت اجتماع��ی )0/882(، اط��الع رس��انی، 
)0/780( و فرهنگ سازی )0/730( به ترتیب میزان ضریب اثر به طور معنی داری تبیین کننده نقش رسانه های 
اجتماعی هس��تند. مولفه های شناختی )0/911( و احساس��ی با ضریب )0/894( به ترتیب میزان ضریب اثر به 
طور معنی داری تبیین کننده نگرش به فعالیت ورزش��ی هس��تند. مولفه های کس��ب مهارت ورزش��ی)0/897(، 
کس��ب آمادگی بدن��ی)0/892(، بهداش��ت و س��المت بدن��ی)0/850(، عملک��رد ورزش��ی)0/783(،  جنبه 
اجتماعی)0/768(، بهداشت و سالمت روانی)0/752(، فرهنگ ورزشی)0/747( و  عالقه و لذت ورزشی با 

ضریب )0/727( به ترتیب میزان ضریب اثر به طور معنی داری تبیین کننده مشارکت ورزشی هستند. 
تحلیل مسیر 

 در بخش روابط مستقیم مشخص شد که نقش  رسانه های اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر نگرش به فعالیت 
ورزش��ی )0/83( و مش��ارکت در ورزش همگانی )0/33( دارند. همچنین نگرش به فعالیت ورزش��ی اثر مثبت 
و معنی داری بر مش��ارکت در ورزش همگانی )0/58( دارد. در بخش روابط غیر مس��تقیم، آزمون س��وبل تست 
نش��ان داد که نقش های رس��انه  اجتماعی با نقش میانجی نگرش به فعالیت ورزش��ی اثر معنی داری بر مشارکت 

ورزشی )0/62( دارد. 
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)T value شکل 2: آزمون مدل روابط چندگانه بین متغیرهای پژوهش )ضریب اثر و آماره معناداری
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جدول 3: نتایج فرضیه فرعی و اصلی مدل

فرضیه های پژوهشتحلیل
یب ضر

 T statistics
(|O/sTDEV|)P Values آزمون

فرضیه

تحلیل عاملی

ابعاد--<متغیر

نقش های رسانه

تأیید0/78033/6680/001اطالع رسانی--<

تأیید0/919104/5870/001آموزش--<

تأیید0/73024/5390/001فرهنگ سازی--<

تأیید0/88276/4800/001مشارکت اجتماعی--<

تأیید0/88972/4800/001نوگرایی--<

نگرش به فعالیت 
ورزشی

تأیید0/89474/1400/001احساسی--<

تأیید0/91182/1220/001شناختی--<

مشارکت در ورزش 
همگانی

تأیید0/85040/8430/001بهداشت و سالمت بدنی--<

تأیید0/89289/1310/001کسب آمادگی بدنی--<

تأیید0/89792/1080/001کسب مهارت ورزشی--<

تأیید0/72724/2100/001عالقه و لذت ورزشی--<

تأیید0/75229/4610/001بهداشت و سالمت روانی--<

تأیید0/76831/8710/001جنبه اجتماعی--<

تأیید0/78338/2190/001عملکرد ورزشی--<

تأیید0/74729/7390/001فرهنگ ورزش--<

تحلیل مسیر

تأییدTPضریبمتغیر--<متغیر

تأیید0/3337/2790/001نگرش به فعالیت ورزشی--<رسانه

تأیید0/83148/0650/001مشارکت در ورزش همگانی--<رسانه

نگرش به فعالیت 
ورزشی

تأیید0/57913/2500/001مشارکت در ورزش همگانی--<

آزمون فرضیهsobel testVAFفرضیات میانجی

نقش های رسانه --< نگرش به فعالیت ورزشی --< مشارکت در ورزش 
همگانی شهروندان تهرانی

تأیید2/5370/618
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بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش، تحلیل اثر انواع نقش های رس��انه های نوین بر توس��عه ابعاد مشارکت ورزشی از طریق 
نقش میانجی مؤلفه های نگرش ورزش��ی بود. در پژوهش حاضر جهت تبیین هر چه بهتر ارتباط رس��انه – نگرش 
– مش��ارکت در ورزش شهروندی نسبت به تحقیقات قبلی به س��اخت پرسشنامه  بر اساس تحوالت جدید حوزه 
ورزش و رس��انه اقدام ش��د و ابعاد جامع تر و نوین تری برای رس��انه ها و مش��ارکت ورزشی شناس��ایی و استفاده 
گردید. برای رسانه نقش های آموزش، نوگرایی، مشارکت اجتماعی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی، برای نگرش 
ابعاد احساس��ی و شناختی و برای مشارکت ورزشی ابعاد بهداشت و سالمت بدنی، کسب آمادگی بدنی، کسب 
مهارت ورزش��ی، عالقه و لذت ورزشی، بهداشت و سالمت روانی، جنبه اجتماعی، عملکرد ورزشی و فرهنگ 
ورزش تعیی��ن گردید. نقش های تعیین ش��ده برای رس��انه های مج��ازی در این پژوهش با تحقیق��ات قبلی قره  و 
همک��اران )1395(، عی��دی و همک��اران )1393(، هنری و همک��اران )1391( و ظهراب��ی و همکاران )2014( 
همخوان بود. ابعاد تعیین ش��ده برای نگرش به مش��ارکت ورزش��ی ب��ا تحقیقات مظفری و همک��اران )1389(، 
احمدی و همکاران )1394( و احمدی و ملک شاهی )1393( همخوانی داشت. ابعاد تعیین شده برای مشارکت 
ورزشی با تحقیقات قبلی مانند احمدی و همکاران )1394( همخوانی داشت. ابعاد تعیین شده برای نقش های 
رس��انه های مجازی و مش��ارکت ورزش��ی در عین اینکه با تحقیقات قبلی همخوانی داش��ت، دارای نوآوری قابل 
مالحظه ای هم بود. در واقع، با توجه به پویایی مش��ارکت ورزش و رس��انه و تغییرات روزافزون آن نیاز به تحلیل 
مستمر آن وجود داشت. در این پژوهش سعی شد ابعاد تعریف شده، بیشترین نزدیکی را به مصداق های واقعی 

داشته باشند.
در بخ��ش تحلی��ل عاملی نتایج نش��ان داد که ابع��اد آموزش، نوگرایی، مش��ارکت اجتماعی، اطالع رس��انی و 
فرهنگ س��ازی به ترتیب اولویت دارای نقش معنی داری در تبیین س��ازه کارکرد رس��انه های مجازی هستند- هر 
پن��ج نق��ش دارای ضری��ب نقش باالیی بودن��د. در تبیین میزان و اولوی��ت نقش این ابعاد می ت��وان از دو منظر به 
بحث و بررس��ی پرداخت: نخس��ت آنکه به دلیل کاهش اعتماد به رس��انه های ملی و افزایش سرسام آور گرایش 
به ش��بکه های اجتماعی جدید، این رس��انه های نوی��ن در هر پنج حوزه کارکردی نقش بس��یار مؤثری در جامعه 
امروز ایفا  می کنند. از منظر دیگر می توان گفت چالش های اجتماعی فراوان س��بب ش��ده اس��ت تا مردم بیش��تر 
رویکرد اطالعاتی و تفریحی به رس��انه داشته باش��ند و کمتر افرادی وجود داشته باشند که براساس سبک زندگی 
ش��ان مصرف رس��انه ای داش��ته باش��ند. در میان الگوهای رفتاری در جامعه، مباحث فعالیت بدنی و مش��ارکت 
ورزش��ی دارای جنبه ه��ای منحصربه فردی در ابعاد فردی و جمعی هس��تند. )صفاری، 1391( داش��تن فعالیت 
ورزش��ی منظم و مفید نیاز به دانش کاربردی دارد که بهترین راه دسترس��ی مس��تمر به آن، رس��انه اس��ت )نقش 
آموزش��ی(. فعالیت های ورزش��ی دائم در حال پویایی و نوآوری هس��تند و این تغییرات در فضای رس��انه ای به 
مش��تریان می رس��د )نقش نوگرایی(. مش��ارکت ورزش��ی لزوما محدود به حضور فیزیکی با س��ایر ورزشکاران و 
افراد مشارکت کننده نیست، بلکه در فضای رسانه ارتباطات مستمری بین فعاالن ورزش در جریان است )نقش 
مشارکت اجتماعی(. اخبار مربوط به فعالیت های ورزشی به ویژه در سطح محلی و شهری به ویژه رویدادهایی 
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مانند پیاده روی خانوادگی، ورزش صبحگاهی و جش��نواره ورزش��ی محالت و تبلیغات مربوط به باش��گاه های 
ورزش��ی از جذابیت های عمومی برخوردار اس��ت و مردم پیگیر چنین اخباری هس��تنتد )نقش اطالع رس��انی(. 
عالوه براین می توان گفت رس��انه ها، مولد اصلی فرهنگ هس��تند )قاس��می و همکاران،  1393( و ورزش نیز به 
عنوان یک مقوله فرهنگی می تواند توس��ط رس��انه ها فرهنگسازی شود )نقش فرهنگس��ازی(. در تبیین بیشتر این 
یافته ها می توان به تحقیقات پیش��ین مراجعه کرد. احس��انی و همکاران )1390( و  قره و همکاران )1395( نیز 
در تحقی��ق خود نقش آموزش را در اولویت شناس��ایی کرده بودن��د، اما در تحقیقات مرادی و همکاران )1390( 
و هن��ری و همک��اران )1391( نقش اطالع رس��انی و در مطالعه عیدی و همکاران )1393( نقش فرهنگس��ازی 
در اولویت اول قرار داش��ت. این تفاوت احتماال به دلیل تفاوت متغیر وابس��ته و جامعه مطالعاتی می باشد. اتقیا 
)1386( و غفرانی )1388( به عدم آموزش مناس��ب در حوزه ورزش همگانی اش��اره می کنند و بر دادن آموزش 
کید می کنند. واکر1 و اس��چیردر2 )2011( شناسایی  گاهی الزم از طریق رس��انه را مقدم بر س��ایر فعالیت ها تأ و آ
رویکردهای نوین در فرهنگ اوقات فراغت و گرایش های تفریحی مردم را وظیفه مهم مدیریت مشارکت ورزشی  
در جوامع کنونی می دانند که با اولویت دوم نقش نوگرایی رس��انه همخوان اس��ت. به صورت کلی می توان گفت 
اولویت نقش های رس��انه  بس��ته به حوزه های مختلف ورزش دارای تفاوت های محسوسی نیست و در عین حال 

همه ابعاد از اهمیت باالیی برخوردار هستند. 
تحلیل عاملی س��ازه نگرش به فعالیت ورزش��ی نش��ان داد که ابعاد ش��ناختی و احساس��ی  به ترتیب اولویت 
نقش معنی داری در تبیین س��ازه نگرش ورزش��ی دارند. در تفس��یر این یافته ها می توان گفت از آنجا که در مبانی 
علمی، نگرش در وس��ط حلقه س��ه گانه دانش – نگرش – رفتار قرار دارد و بیانگر دیدگاه فرد نس��بت به یک مقوله   
می باشد )رابینز، 2002( بنابراین در مشارکت ورزشی نیز نگرش افراد نسبت به فعالیت ورزشی، محیط ورزش 
و دس��تاوردهای احتمالی آن در جذب آن به مش��ارکت نقش تعیین کننده دارد. دس��ته بندی های مختلفی از ابعاد 
نگرش ورزش��ی وجود دارد )احمدی و همکاران، 1394(، اما دو رویکرد کلی ش��ناختی و نگرشی می توان برای 
آن در نظ��ر گرف��ت. مظفری و همک��اران )1389( در توصیف نگ��رش و گرایش مردم ب��ه فعالیت های حرکتی و 
ورزشی در ایران نشان دادند که نگرش کلی به ابعاد شناختی است. احمدی و ملک شاهی )1393( در توصیف 
و مقایس��ه نگرش دانش��جویان به فعالیت بدنی نشان دادند که دانش��جویان در کل نگرش مثبتی به فعالیت بدنی 
 س��ازه نگرش��ی آنها، گرای��ش به جنبه های نیازمندی و هدفمن��دی دارد. از این رو، در فعالیت های 

ً
دارند و عمدتا

ورزش��ی جنبه های ش��ناختی نگرش برجسته تر از جنیه های احساسی آن هستند- هر چند هر دو در کل میانگین 
باالیی در این پژوهش داشتند.

تحلیل عاملی س��ازه مش��ارکت ورزشی نش��ان داد که ابعاد مهارت ورزشی، کس��ب آمادگی بدنی، بهداشت و 
س��المت بدنی، عملکرد ورزش��ی،  جنبه اجتماعی، بهداشت و سالمت روانی، فرهنگ ورزشی و  عالقه و لذت 
ورزش��ی با ضریب به ترتیب اولویت نقش معنی داری را در تبیین س��ازه مش��ارکت در ورزش ش��هروندی دارند. 
در تفس��یر این یافته ها می توان گفت با توجه به افزایش انتش��ار پرس��رعت و پرحجم اطالعات نوشتاری، صوتی 

1. Volkers 
2. Scherder
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و تصوی��ری در م��ورد آن در فض��ای رس��انه ای، از یک طرف و تغیی��رات زیاد در خدمات مربوط به باش��گاه ها و 
مؤسس��ات ورزش��ی از طرف دیگر، اکنون فعالیت ورزش��ی دیگ��ر از دید عموم یک مقوله تخصصی محس��وب 
 مانند اولویت مش��اهده ش��ده فوق جنبه های تخصصی نس��بت به جنبه های عمومی بیش��تر 

ً
می ش��ود و احتماال

برجس��ته ش��ود. در تبیین بیشتر یافته ها می توان  به تحقیقات پیشین مراجعه کرد. عزیزی و همکاران )1390( در 
بررس��ی نگرش دانشجویان ساکن خوابگاه  به ورزش همگانی نش��ان داد عوامل تشویق و ترغیب دانشجویان به 

ترتیب اولویت شامل تناسب اندام، کسب نشاط و لذت و حفظ تندرستی بود. 
در بخش تحلیل مس��یر نقش های رس��انه به عنوان متغیر مس��تقل، نگرش ورزش��ی به عنوان متغیر میانجی و 
مشارکت ورزشی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. در بخش روابط مستقیم مشخص شد که  رسانه های 
اجتماع��ی اثر مثبت و معناداری بر نگرش به فعالیت ورزش��ی و مش��ارکت در ورزش همگانی دارند. همچنین، 
نگ��رش به فعالیت ورزش��ی اثر مثبت و معنی داری بر مش��ارکت در ورزش همگان��ی  دارد. در بخش روابط غیر 
مس��تقیم، آزمون سوبل تس��ت نشان داد که نقش های رسانه  اجتماعی با نقش میانجی نگرش به فعالیت ورزشی 
اثر معنی داری بر مش��ارکت ورزش��ی دارد. بنابراین اثر مس��تقیم رسانه بر مشارکت ورزش��ی از اثر غیرمستقیم آن 
)میانجی نگرش( بیش��تر اس��ت. در تفس��یر این یافته ها می توان گفت از آنجا که وس��ایل ارتباط جمعی به عنوان 
مؤثرترین نهاد اجتماعی برای اعمال تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سبک زندگی افراد جامعه بررسی می شود- 
بدین معنا که وس��ایل ارتباط جمعی در تش��ویق افراد به ورزش موفق بوده اند- باید با تمرکز و برنامه ریزی بیش��تر 
میزان اثرگذاری بر مخاطب را افزایش دهند. آقاجانی )1390( در بررس��ی نقش وس��ایل ارتباط جمعی در اشاعه 
فرهن��گ ورزش همگانی گزارش کرد که اثر مس��تقیم و معنادار وس��ایل ارتباط جمعی بر اش��اعه فرهنگ ورزش 
همگانی است. یافته های پژوهش نظری و قاسمی )1392( در بررسی نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی 
برای توس��عه پایدار ورزش نش��ان داد که بین دیدگاه آزمودنی ها در مورد تأثیر رسانه ها در توسعه ورزش در هر 5 
محور توس��عه ورزش بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد. ابیویه )2016( با بررس��ی تأثیر 
کمپین های رس��انه ای در بهبود فعالیت بدنی نش��ان داد که رس��انه های جمعی اثر روش��نی بر ترویج پیاده روی، 
اما تأثیر کمی در دس��تیابی ش��رکت کنندگان به سطح رضایت بخش از فعالیت بدنی داشته اند. همچنین رسانه ها 
در کاه��ش بی تحرکی در اف��راد مؤثر بوده اند. از طرفی دیگر می توان گفت که کارکرد عمده رس��انه ها به صورت 
روانی اجتماعی است. بنابراین بخش زیای از اثر رسانه ها بر رفتار مشارکت ورزشی از طریق متغیرهای میانجی 
نگرش��ی صورت می گیرد. از این رو، اثر مس��تقیم رسانه بر مشارکت ورزشی در حضور متغیر نگرش کمتر از اثر 
غیرمس��تقیم آن کمتر است. به طور تفس��یری تر می توان گفت رسانه های جمعی به مثابه بزرگراه های اطالعاتی و 
پ��ل ارتباطی تأثیرگذار بر افکار عمومی، نقش مهمی در فرآیند تحقق کارکردهای ورزش از جمله الگوس��ازی از 
قهرمانان ورزش��ی، ایجاد نشاط اجتماعی و هیجانات عمومی و پربار شدن اوقات فراغت، تقویت همبستگی یا 
تعلق اجتماعی، بسترسازی برای گسترش گردشگری ورزشی و فرهنگی، گسترش پیوندهای اجتماعی و ارتباطات 
بین فرهنگی، تقویت اقتصاد ورزش��ی، تقویت اخالق عمومی، مش��ارکت اجتماعی و فرهنگ سازی ورزشی در 
گاهی بخشی، فرهنگ سازی، عمومی سازی ورزش،  جامعه و اعتالی ورزش کشورها از طریق اطالع رسانی و آ
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آموزش، فراهم نمودن زمینه نقد و گفت وگو، شفاف س��ازی نهادهای متولی ورزش، جلب مشارکت اجتماعی و 
... ایفا می نمایند. )خالدیان و همکارانش، 1392( احمدی و همکاران )1394( در پژوهش خود نش��ان داد که 
نگرش به ورزش با میزان مشارکت ورزشی زنان رابطه مستقیم و معنی داری دارد. باالرد و همکاران )2009( در 
مطالعه ای به این نتیجه رس��یدند که اس��تفاده از رسانه های جمعی، س��طوحی از هدایت کردن ورزش را بر عهده 
دارند. در حقیقت اس��تفاده و تماش��ای مرتب رس��انه س��بب تغییر نگرش ورزشی و پایدارس��ازی آن می شود. در 
تبیین بیشتر یافته ها می توان گفت که رسانه ها همواره در ترویج فرهنگ ورزشی نقش محوری در ارائه اطالعات 
جدید، شکل دادن به نگرش اقشار و نهادینه کردن ورزش در زندگی مردم را بیشتر از سایر ابزارها و نهادها برعهده 
دارند. س��انتوس و همکاران )2016( در بررسی نقش ش��بکه های اجتماعی در افزایش شرکت کنندگان نشان داد 
ک��ه حضور در گروه های ورزش��ی و تماس های مجازی با افراد ورزش��کار، یکی از انگیزه ه��ای حضور افراد در 
برنامه های ورزش��ی پارک ها بوده اس��ت. خطیب زاده )1395( در تبیین الگوی مشارکت ورزشی منظم نشان داد 
که رس��انه ها بیشترین میزان اثر را در تغییر نگرش و ایجاد انگیزش برای فعالیت ورزشی دارند. صفاری )1391( 
نیز در تبیین مدل ورزش همگانی ایران نشان داد که رسانه های محیطی و رسانه های سازمانی، نقش معنی داری 
در س��طح رفتاری مشارکت در ورزش همگانی دارند. این نتایج توجیه  و تبیین کننده نقش ویژه و میانجی نگرش 

ورزشی هستند.

جمع بندی پژوهش
براساس نتایج پژوهش می توان گفت که نقش رسانه های نوین در جذب مردم به ورزش همگانی بیشتر توسط 
مؤلفه های نگرشی هدایت می پذیرد تا به طور مستقیم. عادت های مشارکت ورزشی در طی گذشت زمان تغییر 
می کند و در نوس��ان اس��ت. همچنین به دلیل دس��تیابی به فناوری های جدید از جمله اینترنت و نیز عدم اعتماد 
ناش��ی از وقایع جهان و ترس از آینده متزلزل، گرایش��ات ورزشی همواره در حال تغییر است و در نتیجه ضرورت 
دارد تا بر اساس تنوع عالیق ورزشی، به افزایش انتشار اطالعات ورزشی از طریق شبکه های اجتماعی و مجازی 
جدید اقدام و هماهنگی ش��ود. این ش��رایط متنوع و متغیر، نیازمند تکنیک های متفاوت بازاریابی اجتماعی برای 
ورزش می باشد که در رابطه رسانه – نگرش – مشارکت می توان به تحلیل آن پرداخت. برای ترویج موفق فرهنگ 
ورزش در جامعه از طریق رس��انه های نوین الزم اس��ت که چگونگی اثرگذاری نوع رس��انه و شیوه های ارتباطی 
و تبلیغاتی آن بر نگرش و رفتار، به درس��تی در یك جامعه درك ش��ود که این پژوهش نش��ان داد عمده اثر رس��انه 

بر مشارکت، از مسیر نگرش هدایت و تعیین می شود و بخش کمی از مسیر مستقیم قابل اثرگذاری می باشد.

پیشنهادها
 براساس یافته های پژوهش )اولویت ابعاد و شدت و معنی داری روابط( پیشنهاد می شود: 

در تعریف و ارتقای نقش  رسانه ها در توسعه مشارکت ورزشی، به محور قرار دادن برنامه های آموزشی ورزش 	•
کید شود.  در رسانه ها و رسانه های آموزشی ورزش تأ

در بازاریاب��ی اجتماعی برای ورزش و آموزش های ورزش��ی همگانی، به انتقال بهتر اطالعات و ارتقای دانش 	•
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کید شود.  بیشتر از جنبه های عاطفی و هیجانی تأ
زمینه آموزش  انواع الگوهای صحیح فعالیت بدنی در فضاهای عمومی و جمعی فراهم شود. 	•
در برنامه ها و محتواهای رسانه ای بر مؤلفه های نگرشی مثبت مقدم بر سایر مقوله ها تمرکز شود. 	•
به تفاوت های بین انواع رسانه های فعال در کشور و کارکردهای آن ها در ترویج مشارکت ورزشی توجه شود و 	•

براساس معیارهای مشخص اولویت بندی شوند. 
ارتب��اط نیازها و عالیق مش��ارکت کنندگان در ورزش همگانی با انواع رس��انه ها و نقش ه��ای چندگانه آن ها از 	•

طریق نظرسنجی های رسانه ای تعیین شود. 
استفاده مناسب از رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی جدید توسط مراکز و سازمان های متولی ورزش 	•

همگانی در ابعاد تبلیغاتی و خدماتی مورد توجه قرار بگیرد.
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