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 چکیده
. بر پیامدهای انکارناپذیری که بر سالمت افراد دارد، دارای پیامدهای اجتماعی مثبت فراوانی استمشارکت ورزشی عالوه

و تواند از متغیرهای اجتماعی متأثر باشد. در این تحقیق تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر این مشارکت ورزشی خود میعالوه
های آن )شامل امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت مؤلفه

 1394سال  اجتماعی و پایبندی به هنجاری اجتماعی( بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان دختر و پسر شهرستان جم در
آموزان دختر و نفر از دانش 350ای در چند مرحله ای و خوشهقههای طبگیریبررسی شد. در این زمینه با توجه به نمونه

دهد که میزان های اول و دوم متوسطه انتخاب و بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان میپسر شاغل به تحصیل در پایه
ستفاده از ا های ساختاری باصورت چشمگیری بیشتر از نوجوانان دختر است. نتایج مدلمشارکت ورزشی نوجوانان پسر به

دهندۀ آن است که سرمایۀ اجتماعی در حالت کلی بر میزان مشارکت ورزشی هم نوجوانان دختر و هم پسر لیزرل نشان
دهندۀ آن است که از های سرمایۀ اجتماعی نشانهای چندگانه برای مؤلفهتأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج رگرسیون

صورت مثبت بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان ت اجتماعی بههای سرمایۀ اجتماعی، مشارکمیان مؤلفه
ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت صورت مثبت بهپسر، و متغیرهای مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی به

رزشی بیشتر نوجوانان ه مشارکت وورزشی نوجوانان دختر دارند. بنابراین هر گونه اقدام در زمینۀ افزایش سرمایۀ اجتماعی، ب
 منجر خواهد شد. 

 

 یدیکل یهاواژه
 اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی، شهرستان جم، مشارکت اجتماعی، مشارکت ورزشی.

 

                                                           
 * این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول، جناب آقای عباس دراهکی است.

: 73200430917 نويسندة مسئول : تلفن                             .commehrzad.moghadasi@gmail: mailE  



 1398، تابستان 2، شمارة 11مديريت ورزشی، دورة                                                                                      252

 

 

 مقدمه
ی محسوب ریزان حوزۀ تربیت بدنهای اساسی برنامههاست که یکی از دغدغهمسئلۀ مشارکت ورزشی مدت

های اجتماعی مجازی که افراد را های جمعی و شبکهمیزنشین و رسانهبا گسترش مشاغل پشت شود.می

شود. مشارکت ورزشی بر ابعاد مختلف کند، این نیاز بیش از هر زمانی احساس میتحرکی ترغیب میبه کم

مشارکت ورزشی نقش  کند.جامعه تأثیرگذار است و زمینۀ وجود جمعیتی سالم و پویا را برای آن فراهم می

بر این دارای منافع اجتماعی مانند بهبود مشارکت ورزشی عالوه در سالمت جامعه انکارناپذیر است.

های اجتماع، پذیرش ابتکار و نوآوری، تقلیل در جرم و خرابکاری، کاهش تخلف و انحرافات توانایی

تغال همبستگی، ایجاد اشاجتماعی، افزایش وحدت اجتماعی و همکاری، گسترش هویت جمعی و افزایش 

(. با وجود 1، 2و درآمدهای جدید و افزایش تولید از طریق افزایش سطح سالمت نیروی کار و ... است )

تواند از متغیرهای اجتماعی متعددی تأثیر بپذیرد. یکی از پیامدهای اجتماعی، مشارکت ورزشی، خود می

 این متغیرها سرمایۀ اجتماعی است. 

دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، تقریباً با تمامی موضوعات و مسائل مطرح ماعی بهمفهوم سرمایۀ اجت

های کند. سرمایۀ اجتماعی افزایش سالمت، افزایش شبکهدر حوزۀ انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می

ه دارد همراهای شغلی و ایجاد فضای کارآفرینی را برای افراد بهحمایتی اقتصادی و اجتماعی، بهبود فرصت

تر سرمایۀ اجتماعی در ایجاد انسجام اجتماعی و همبستگی و توسعۀ اقتصادی و (. در سطح گسترده3، 4)

پردازان تعاریف نظریه (.5کند )تر نقش ایفا میاجتماعی، کاهش میزان جرم و ایجاد جامعۀ دموکراتیک

تماعی را به منزلۀ ریسمان یا چسب (، سرمایۀ اج1995) 1اند. کاکسمختلفی از سرمایۀ اجتماعی ارائه کرده

سرمایۀ اجتماعی  2(. جمیز کلمن6دهد )کند که اعضای یک جامعه را به هم پیوند میاجتماعی تعریف می

شود که روابط میان وسیلۀ کارکردش تعریف کرده است. به نظر او سرمایۀ اجتماعی هنگامی ایجاد میرا به

ء واحدی (. بنابراین سرمایۀ اجتماعی شی3، 7آسان سازد ) ای تغییر یابد که کنش رااشخاص به شیوه

دهد گیرد که کنش جمعی و فردی را ترویج میهای متفاوت ساختار اجتماعی را در برمینیست، بلکه جنبه

، سرمایۀ اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجۀ مالکیت 3(. از دیدگاه پیر بوردیو8)

(. به نظر 9تر عضویت در یک گروه است )عبارت سادهشده بین افراد یا بهز روابط نهادیشبکۀ بادوامی ا
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3 .Pierre Bourdieu 
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هاست که سرمایۀ اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه 1رابرت پونتام

سرمایۀ  2ما(. فوکویا10تواند با تسهیل اقدامات هماهنگ اقدامات کارایی جامعه را بهبود بخشد )می

کند که اعضای گروهی های غیررسمی تعریف میاجتماعی را وجود مجموعۀ معینی از هنجارها یا ارزش

طور کلی، عناصری که از مجموع تعاریف (. به11اند )که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم

های متقابل اج کرد، شامل کنشهای سرمایۀ اجتماعی استخرعنوان شاخصتوان بهو نظریات ذکرشده می

های اجرایی ها و اجتماعات، تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضمانتاجتماعی، تعامالت بین افراد، گروه

مؤثر، ظرفیت بالقوۀ اطالعات، اعتماد اجتماعی، انواع روابط، پیوندها، انسجام اجتماعی و استفاده از منابع 

پردازان سرمایۀ اجتماعی معتقد است که بیشتر شهورترین نظریهاز م 3و منافع مشترک آن است. پونتام

ها با توجه به ماهیتشان فعالیتی ارتباطی محسوب شده و مشارکت در ورزش شامل شرکت آگاهانۀ ورزش

شود که با هم ارتباط متقابل دارند و در اثر این روابط متقابل کننده و تماشاچی میصورت مشارکتافراد به

به کار انداختن »(. پونتام در تحقیقی با عنوان 10شود )جتماعی میان آنها مبادله میهای اپاداش

، اشاره دارد که چگونه مشارکت در «های مدنی در ایتالیای مدرن در شمال ایتالیادموکراسی: سنت

تأثیر  ترهای ورزشی بر ایجاد جوامعی دموکراتیک و از لحاظ اقتصادی معتدلارتباطات مدنی مانند باشگاه

های اجتماعی مانند دوستان و خانواده که و همکاران نشان داند که داشتن شبکه 4بوث (. 10گذارد )می

کنند، به طور مستقیم در فعالیت فیزیکی مشارکت میبرای افراد نقش حمایتی دارند یا اینکه خودشان به

نیز در مطالعۀ 5سون و آینسورث(. هندر12شوند )های ورزشی منجر میمشارکت بیشتر افراد در فعالیت

آفریقایی نشان دادند که خانواده، دوستان و روابط اجتماعی زنان مورد مطالعه  -خود بر روی زنان آمریکایی

ها و مشارکت آنها ها تأثیر بسزایی در ادراک، فرصتتر بوده است و این شبکهشان مهماز هویت شخصی

تأثیر جرم و محله »(، در پژوهشی با عنوان 2007ن و همکاران )(. هریسو13های ورزشی دارند )در فعالیت

نشان دادند که احساس امنیت در همسایگی با فعالیت فیزیکی در ارتباط است و « های فیزیکیبر فعالیت

برند، با اطمینان بیشتری در فعالیت سر میکنند در همسایگی امنی بهکه احساس میافراد بزرگسال زمانی

کنند و چنانچه افراد محلۀ خود را ناامن ببینند، کمتر احتمال دارد که اجازه دهند می فیزیکی شرکت
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در مطالعات داخلی نیز به نقش سرمایۀ اجتماعی بر  (.14فرزندانشان پیاده یا با دوچرخه به مدرسه بروند )

رسی رابطۀ بر»(، در پژوهشی با عنوان 1386پور و حسینی راد )مشارکت ورزشی توجه شده است. شارع

به این نتایج رسیدند « سالۀ شهر بابل 29تا  15سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی بر روی شهروندان 

های ارتباطات دوستانه، اعتماد به دوستان، اعتماد به همسایگان، که از میان ابعاد سرمایۀ اجتماعی، مؤلفه

 (.15اری با مشارکت ورزشی دارند )های داوطلبانه، همبستگی معنادروابط همسایگی و انجام فعالیت

های سرمایۀ اجتماعی و بررسی رابطۀ بین مؤلفه»( در پژوهشی با عنوان 1392پارسامهر و همکاران )

آموز شهر یزد انجام گرفت، به این نتایج روی نوجوانان دانش ، که بر«مشارکت ورزشی در میان نوجوانان

کۀ اجتماعی و احساس امنیت بیشترین مقدار واریانس رسیدند که در بین نوجوانان پسر متغیرهای شب

آموز دختر، تنها کنند. این در حالی است که در نوجوانان دانشمشارکت در فعالیت ورزشی را تبیین می

(. فریدون 13کند )های اجتماعی بیشترین مقدار از واریانس متغیر مورد بررسی را تبیین میمتغیر شبکه

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در »وهش خود با عنوان ( در پژ1385و همکاران )

سالۀ سیزده شهر از شهرهای استان مازندران انجام گرفت،  40تا  25که در میان زنان « های ورزشیفعالیت

های ورزشی با توجه به نوع کنندگان در فعالیتبه این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین مشارکت

نژاد و همکاران (. منوچهری16آمده از زنان برای مشارکت ورزشی وجود دارد )عملجتماعی بهحمایت ا

آموزان رابطۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش»( در مطالعۀ خود با عنوان 1394)

فت، به های دولتی شهر رشت انجام گرآموزان دختر و پسر پایۀ سوم دبیرستانکه بر روی دانش« نوجوان

درصد از میزان مشارکت  17درصد و حمایت درون خانواده  13این نتیجه رسیدند که روابط درون خانواده 

کند. همچنین مشارکت و عضویت در نهادهای داوطلبانه آموزان دختر نوجوان را تبیین میورزشی دانش

 (. 17کند )ی میبیندرصد مشارکت ورزشی دختران را پیش 25درصد مشارکت ورزشی پسران و  34

( نگرانی دربارۀ کاهش سرمایۀ 18، 19با وجود تأثیرات مثبت سرمایۀ اجتماعی، تحقیقات پونتام )

دهندۀ آن است که عواملی که سرمایۀ اجتماعی را تشکیل دهد. تحقیقات وی نشاناجتماعی را نشان می

امر ناشی از کاهش معاشرت  های گذشته در حال فرسوده شدن هستند. اینآرامی در سالدهند، بهمی

های مجازی و تبدیل آن به شکل غالب گذران اوقات فراغت، کاهش اعتماد افراد، افزایش استفاده از شبکه

ای برای تواند وسیلهبه دولت، نهادها و افراد و افزایش فردگرایی است. در این زمینه مشارکت ورزشی می

( نشان داد که مشارکت ورزشی زمینۀ مناسبی را برای 1998(. هریس )20ایجاد سرمایۀ اجتماعی باشد )

( و این امر به افزایش هنجارهای صداقت و احترام 21کند )دوستی و ارتباط اجتماعی جدید فراهم می
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های اجتماعی ها و شبکهعبارتی دیگر مشارکت ورزشی پل یا ارتباطی را بین گروهشود. بهمتقابل منجر می

 کند. مختلف فراهم می

رسد نقش سرمایۀ اجتماعی در مشارکت ورزشی افراد با توجه نظر میشده، بهبا توجه به مطالب گفته

های اجتماعی مجازی ویژه نوجوانان به شبکهبه فرایند غالب شدن زندگی فردگرایانه و روی آوردن افراد به

هندۀ کاهش میزان سرمایۀ دتر شود. چنانکه تحقیقات در زمینۀ سرمایۀ اجتماعی نشانروز پررنگروزبه

شود که آیا سرمایۀ اجتماعی اجتماعی و نگرانی در این زمینه است. حال این سؤال اصلی مطرح می

صورت مجزا بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان اثرگذارند؟ بنابراین هدف های آن بهصورت کلی و مؤلفهبه

ای آن بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان است. هاز مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه

های خود های اجتماعی پیچیده و در حال تغییرند و محقق اجتماعی باید مدام آنها را دنبال و تبیینپدیده

عنوان یک متغیر کدام از تحقیقات قبلی به بررسی سرمایۀ اجتماعی بهروز کند. از سوی دیگر، هیچرا به

اند. تحقیق حاضر با استفاده از های سرمایۀ اجتماعی نگاه کردهر برخی از مؤلفهنگاه نکرده و هر کدام ب

کند. معادالت ساختاری به این نکته توجه کرده و آن را در رابطه با میزان مشارکت ورزشی مطالعه می

رسد ینظر مکوشد با توجه به جنسیت )مرد/ زن( به این مسئله نگاه کند، زیرا بههمچنین تحقیق حاضر می

بین نوجوانان پسر و دختر در میزان سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی تفاوت معنادار وجود داشته باشد 

صورت متفاوت بر میزان مشارکت ورزشی تأثیرگذار باشند. انتخاب های سرمایۀ اجتماعی بهو مؤلفه

لۀ مشارکت ورزشی از دوران توان گفت شاکعنوان گروه مورد مطالعه به این دلیل است که مینوجوانان به

گیرد و کسانی که در این برهه از زندگی فعالیت ورزشی را آغاز نکنند، شروع نوجوانی در افراد شکل می

تر خواهد بود. در واقع شخصیت افراد در دوران نوجوانی قوام آن در مراحل جوانی و بزرگسالی سخت

انی در افراد شکل گیرد، به احتمال زیاد در دوران یابد. بنابراین مشارکت ورزشی اگر از دوران نوجومی

 یابد.بعدی زندگی نیز تداوم می

 

 هاشناسی و دادهروش

منظور بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان شهرستان جم در این تحقیق به

واحد تحلیل در تحقیق حاضر فرد  و شامل نوجوانان شهرستان جم  از روش پیمایشی استفاده شده است.

گیری است. روش نمونه 1394است. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمام نوجوانان شهرستان جم در اسفندماه 

ای چند مرحله است. از آنجا که ای و خوشهگیری طبقههای نمونهدر تحقیق حاضر ترکیبی از روش
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های متوسطۀ اول و دوم قرار دارند، ابتدا با استفاده از سنین مدرسه و در پایه نوجوانان شهرستان جم در

و سپس در درون هر یک  اطالعات موجود تعداد مدارس شهرستان جم )دخترانه و پسرانه( مشخص شده

نواحی و از درون نواحی مدارس و از  ای در چند مرحلهصورت خوشهاز طبقات با توجه به حجم جامعه به

آمده دستها گردآوری شدند. براساس آمار بهها افراد انتخاب و دادهها و از درون کالسون مدارس کالسدر

مدرسه، مدارس  21، مدارس دخترانۀ متوسطۀ اول و دوم 1394از آموزش و پرورش شهرستان جم در سال 

 مدرسه بوده است.  24پسرانۀ متوسطۀ اول و دوم 

نفر در پایۀ متوسطه اول و  3802نفر بودند که از این میان  11200آموزان شهرستان جم کل دانش

آموزان پسر نفر و تعداد دانش 1869آموزان دختر دوم مشغول به تحصیل بودند. از این میان تعداد دانش

نفر برآورد شد. با توجه به جدول  349نفر بود. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونۀ موردنظر  1933

( است. بنابراین حجم نمونۀ 22نفر ) 357نفر، حجم نمونه  5000ان در حجم جامعۀ کرجسی و مورگ

آوری داده نیز پرسشنامه است که بخشی از آن از تحقیقات پیشین نفر تعیین شد. ابزار جمع 350حاضر 

ساخته است که اعتبار آن بعد از طراحی از طریق اعتبار صوری و همچنین تحلیل و بخشی از آن محقق

های آنها برای ساختن ها سنجیده شد. از جمله تحقیقات پیشین که از گویهلی بعد از گردآوری دادهعام

(، چلبی 1394نژاد )(، منوچهری1392توان به تحقیقات پارسامهر و همکاران )پرسشنامه استفاده شد، می

رمایۀ اجتماعی از گیری س( اشاره کرد. این تحقیقات برای اندازه1995( و پونتام )1384و مبارکی )

های اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت ها در قالب طیف لیکرت و قالب مؤلفهای از گویهمجموعه

گیری پایایی اجتماعی، امنیت اجتماعی و پایبندی به هنجارهای اجتماعی استفاده کرده بودند. برای اندازه

دست آمد به 89/0د. ضریب آلفا در تحقیق حاضر از روش ضریب آلفا یا همان آلفای کرونباخ استفاده ش

که نشان از پایایی خوب پرسشنامۀ حاضر دارد. در مورد اعتبار، با توجه به اضافه شدن سؤاالت جدید به 

های مدیریت پرسشنامه، روایی محتوای آزمون مذکور را استادان محترم و دانشجویان مرتبط با رشته

های اصلی، در این مرحله نیز با تحلیل آوری پرسشنامهدند. پس از جمعشناسی ارزیابی کرورزشی و جامعه

 ها و متغیرها بررسی شده و اعتبار آنها تأیید شد.عاملی تأییدی، روایی گویه

 

 هایافته

در درصد دیگر نوجوانان دختر بودند.  50درصد از نمونۀ تحقیق حاضر نوجوانان پسر و  50حدود 

 و مستقل تحقیق آمده است. وابستهدر رابطه با متغیرهای ی توصیفی هاآماره 1جدول 
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 توزيع متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به تفکیک جنسیت .1جدول 

 مشارکت ورزشی

 زياد متوسط کم پاسخ جنسیت

 مرد
 43 79 45 فراوانی

%9/26 درصد  3/47%  7/25%  

 زن
 25 58 90 فراوانی

%0/52 درصد  5/33%  5/14%  

 کل
 68 137 135 فراوانی

%7/39 درصد  3/40%  0/20%  

 امنیت اجتماعی

 مرد
 113 50 2 فراوانی

%2/1 درصد  3/30%  5/68%  

 زن
 119 45 8 فراوانی

%7/4 درصد  2/26%  2/69%  

 کل
 232 95 10 فراوانی

%0/3 درصد  2/28%  8/68%  

 اعتماد اجتماعی

 مرد
 68 85 11 فراوانی

%7/6 درصد  8/51%  5/41%  

 زن
 62 106 4 فراوانی

%3/2 درصد  6/61%  0/36%  

 کل
 130 191 15 فراوانی

%5/4 درصد  8/56%  7/38%  

 تعلق اجتماعی

 مرد
 117 44 7 فراوانی

%2/4 درصد  2/26%  6/69%  

 زن
 138 29 1 فراوانی

%6/0 درصد  3/17%  1/82%  

 کل
 255 73 8 فراوانی

%4/2 درصد  7/21%  9/75%  

 تعامل اجتماعی

 مرد
 92 70 5 فراوانی

%3/0 درصد  9/41%  1/55%  

 زن
 114 52 2 فراوانی

%2/1 درصد  31/0%  9/67%  

 کل
 206 122 7 فراوانی

%1/2 درصد  4/36%  5/61%  

 مشارکت اجتماعی

 مرد
 80 78 12 فراوانی

%1/7 درصد  9/45%  1/47%  

 زن
 80 70 14 فراوانی
%5/8 درصد  7/42%  8/48%  

 کل
 160 148 26 فراوانی

%8/7 درصد  3/44%  9/47%  
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 توزيع متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق به تفکیک جنسیت .1جدول ادامۀ 

 حمايت اجتماعی 

 زياد متوسط کم پاسخ جنسیت

 44 14 4 فراوانی مرد
%5/6 درصد  6/22%  0/71%  

 زن
 37 13 2 فراوانی
%8/3 درصد  0/25%  2/71%  

 81 27 6 فراوانی کل
%3/5 درصد  7/23%  1/71%  

 هنجار اجتماعی 

 مرد
 44 14 4 فراوانی
%5/6 درصد  6/22%  0/71%  

 37 13 2 فراوانی زن
%8/3 درصد  0/25%  2/71%  

 کل
 81 27 6 فراوانی
%3/5 درصد  7/23%  1/71%  

 

ی قرار دارند و توزیع افاصلهاز آنجا که متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق حاضر در سطح سنجش 

اسمیرنوف استفاده شده  -کولموگروفاز آزمون  هادادهنیز نرمال است )برای تعیین نرمال بودن  هاداده

برای آزمون  ی پارامتریک برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد. آزمون مناسبهاآزموناز  است(،

های تحقیق حاضر همبستگی پیرسون است. نتایج این همبستگی برای میزان مشارکت ورزشی یهفرض

شود، از میان متغیرهای یمکه مشاهده گونههماننشان داده شده است.  2آموزان پسر در جدول دانش

اجتماعی و حمایت  مستقل تحقیق متغیرهای امنیت اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت

( 05/0ی همبستگی مثبت معنادار )در سطح دارااجتماعی با متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت ورزشی 

 هستند. 

 

 آموزان پسریره برای متغیرهای مستقل و میزان مشارکت ورزشی دانشدومتغ. تحلیل 2جدول 

 متغیر ضريب پیرسون معناداری

 امنیت اجتماعی 15/0 059/0

 اعتماد اجتماعی 068/0 395/0

 تعلق اجتماعی 220/0 005/0

 تعامل اجتماعی .261/0 001/0

 مشارکت اجتماعی .387/0 000/0

 حمایت اجتماعی 311/0 000/0

 هنجار اجتماعی 122/0 134/0
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که مشاهده گونههماندهد. یمآموزان دختر نشان یره را برای دانشدومتغنتایج تحلیل  3جدول 

متغیرهای مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و هنجار اجتماعی همبستگی معنادار مثبت با شود، یم

 آموزان دختر دارند.متغیر میزان مشارکت ورزشی در میان دانش

 

 آموزان دختربرای متغیرهای مستقل و میزان مشارکت ورزشی دانش یرهدومتغتحلیل  .3جدول 

 متغیر ضریب پیرسون معناداری

 امنیت اجتماعی 011/0 891/0

 اعتماد اجتماعی 005/0 946/0

 تعلق اجتماعی 145/0 063/0

 تعامل اجتماعی 131/0 093/0

 مشارکت اجتماعی 474/0 000/0

 حمایت اجتماعی 459/0 000/0

 هنجار اجتماعی 158/0 045/0

 

یرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل چند متغیر با استفاده از رگرسیون تأثبرای تبیین 

شود. در این قسمت برای درک بهتر نحوۀ تغییرات متغیر وابسته با توجه به متغیرهای یمچندگانه استفاده 

برای  4مستقل رگرسیون چندگانه در هشت مرحله انجام پذیرفته و تغییرات هر مرحله در جدول 

 عنوانبهشود، سن و درآمد خانواده یمکه مشاهده گونههمانآموزان پسر نشان داده شده است. دانش

تا اثر آنها بر متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت  اندشدهمتغیرهای کنترل ابتدا وارد معادلۀ رگرسیونی 

 شی ندارند. ورزشی خنثی شود. این دو متغیر رابطۀ معناداری با متغیر میزان مشارکت ورز

در گام دوم متغیر امنیت اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. این متغیر رابطۀ معناداری با 

( افزوده 2Rدرصد بر میزان ضریب تعیین ) 5متغیر میزان مشارکت ورزشی دارد. با ورود این متغیر حدود 

آموزان پسر از درصد از تغییرات متغیر میزان مشارکت ورزشی دانش 5ۀ آن است که دهندنشانشده که 

 طریق این متغیر قابل تبیین است. 

در گام سوم متغیر اعتماد اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. این متغیر رابطۀ معناداری با 

 دارد. نمتغیر میزان مشارکت ورزشی 
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یر تأثماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. احساس تعلق اجتماعی در گام چهارم احساس تعلق اجت

درصد افزایش  3معناداری بر میزان مشارکت ورزشی دارد. مقدار ضریب تعیین با ورود این متغیر حدود 

یر متغدرصد از تغییرات متغیر مشارکت ورزشی از طریق این  3ۀ آن است که حدود دهندنشانداشته که 

 شود. یمتبیین 

در مرحلۀ پنجم متغیر تعامل اجتماعی وارد مدل رگرسیونی شده است. این متغیر رابطۀ معناداری با 

متغیر میزان مشارکت اجتماعی ندارد. نکتۀ شایان توجه آن است که با ورود این متغیر دو متغیر امنیت 

 نشان. این امر انددادهاجتماعی و تعلق اجتماعی که مراحل قبلی معنادار بوده، معناداری خود را از دست 

یر کاذب بوده و با ورود متغیر تعامل تأثیر این دو متغیر بر میزان مشارکت ورزشی پسران تأثدهد که می

عبارت دیگر، سه متغیر امنیت اجتماعی، تعلق اجتماعی و . بهانددادهاجتماعی معناداری خود را از دست 

یرگذارند. با ورود این متغیر و تأثیزان مشارکت ورزشی تعامل اجتماعی در رابطه با یکدیگر بر متغیر م

گرفتن سهم خود از تبیین یا واریانس متغیر وابسته چون دو متغیر قبلی نیز رابطۀ قوی با متغیر وابسته 

و هر سه  داده، هر سه متغیر با گرفتن سهم خود از واریانس سهم کوچکی را به خود اختصاص اندنداشته

 .انددادهدست  معناداری خود را از

در مرحلۀ ششم متغیر مشارکت اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. این متغیر رابطۀ معناداری 

درصد بر ضریب تعیین افزوده شده است. این  7با متغیر مشارکت ورزشی دارد. با ورود این متغیر حدود 

شود. در گام یمریق این متغیر تبیین درصد از تغییرات متغیر وابسته از ط 7دهد که حدود می نشانامر 

هفتم متغیر حمایت اجتماعی به مدل رگرسیونی وارد شده است. این متغیر رابطۀ معناداری با متغیر میزان 

 دارد. نمشارکت ورزشی 

در نهایت در گام هشتم متغیر پایبندی به هنجارهای اجتماعی وارد معادلۀ اجتماعی شده است. این 

دارد. با ورود همۀ متغیرها به معادلۀ رگرسیونی تنها نعناداری با میزان مشارکت ورزشی متغیر نیز رابطۀ م

متغیر میزان مشارکت اجتماعی معناداری خود را حفظ کرده است. همچنین ضرایب رگرسیون 

یر را بر متغیر میزان مشارکت ورزشی تأثۀ آن است که این متغیر بیشترین دهندنشاناستانداردشده )بتا( 

درصد از  16حدود  اندتوانستهآموزان پسر دارد. در مجموع متغیرهای واردشده به معادلۀ رگرسیونی دانش

 تغییرات متغیر میزان مشارکت ورزشی را تبیین کنند.
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شود، یمکه مشاهده گونههمانآموزان دختر آمده است. تحلیل چندمتغیره مربوط به دانش 5در جدول 

آموزان . سن دانشاندشدهمتغیرهای کنترل وارد معادلۀ رگرسیونی  عنوانبهدر گام نخست سن و درآمد 

 -32/0آمده برای این متغیر دستی دارد. مقدار بتای بهمعناداردختر با میزان مشارکت ورزشی آنها رابطۀ 

آموزان دختر افزوده شده، از میزان مشارکت ورزشی آنها کاسته دهد هرچه بر سن دانشمی نشاناست که 

ی که در سنین باال قرار دارند، در دورۀ آموزانشدانمکن است به این دلیل باشد که مشده است. این امر 

اند و با توجه اهمیت متون درسی برای کنکور یا دانشگاهی یا سوم دبیرستان مشغول به تحصیلیشپ

آمده برای این متغیر حدود دستیابد. ضریب تعیین بهیمامتحان نهایی میزان مشارکت ورزشی آنها کاهش 

آموزان دختر از طریق سن درصد از میزان مشارکت ورزشی دانش 9دود دهد حمی نشاندرصد است که  9

شود که این درصد، درصد شایان توجهی است. در مرحلۀ دوم متغیر امنیت اجتماعی وارد یمآنها تعیین 

آموزان یر معناداری بر متغیر میزان مشارکت ورزشی دانشتأثمعادلۀ رگرسیونی شده است. این متغیر 

گام سوم متغیر اعتماد اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. این متغیر رابطۀ  دختر ندارد. در

 دارد.نآموزان دختر معناداری بر متغیر میزان مشارکت ورزشی دانش

ترتیب دو متغیر احساس تعلق اجتماعی و متغیر تعامل اجتماعی وارد ی چهارم و پنجم بههاگامدر  

. در اندنداشتهیر معناداری بر متغیر میزان مشارکت ورزشی تأثو متغیر . این داندشدهمعادلۀ رگرسیونی 

گام ششم متغیر مشارکت اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. این متغیر رابطۀ معناداری با متغیر 

است که نشان از همبستگی  53/0آمده برای این متغیر دستمیزان مشارکت ورزشی دارد. مقدار بتای به

درصد بر میزان ضریب تعیین افزوده شده است.  23ن این دو متغیر دارد. با ورود این متغیر حدود قوی بی

چشمگیری بر میزان مشارکت ورزشی آنها  طوربهتوان گفت میزان مشارکت اجتماعی زنان یمبنابراین 

تغیر نیز رابطۀ یر دارد. در گام هفتم متغیر حمایت اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی شده است. این متأث

است که  42/0آمده برای این متغیر دستمعناداری با متغیر تابع دارد. مقدار ضریب رگرسیونی )بتا( به

دهد  این متغیر پس از متغیر مشارکت اجتماعی همبستگی قوی با میزان مشارکت ورزشی می نشان

تعیین افزوده شده است؛ که نشان درصد بر ضریب  12آموزان دختر دارد. با ورود این متغیر حدود دانش

از اهمیت این متغیر در معادلۀ رگرسیونی دارد. در گام هشتم متغیر هنجار اجتماعی وارد معادلۀ رگرسیونی 

شده است. این متغیر رابطۀ معناداری با متغیر تابع ندارد. نکتۀ شایان توجه اینکه با ورود متغیر هنجار 

آمده دستاحساس امنیت اجتماعی معنادار شده است. مقدار بتای به اجتماعی به معادلۀ رگرسیونی متغیر

دهد میزان پایبندی به هنجارهای اجتماعی از طریق احساس می نشاناست که  -23/0برای این متغیر 
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یر این متغیر بر میزان مشارکت ورزشی تأثیرگذار است. البته تأثامنیت اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی 

را مقدار تعیین تغییری نکرده است. با ورود همۀ متغیرها به معادلۀ رگرسیونی متغیرهای اندک است، زی

منفی و متغیرهای مشارکت اجتماعی و  صورتبهمتغیر کنترل، احساس امنیت اجتماعی  عنوانبهسن 

لۀ . با ورود همۀ متغیرها به معاداندکردهمثبت رابطۀ معنادار خود را حفظ  صورتبهحمایت اجتماعی 

 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.  44حدود  اندتوانستهرگرسیونی متغیرهای مستقل 

کند تا به تحلیل علی متغیرهای پنهان و متغیرهای یمی معادالت ساختاری به محقق کمک الگوساز

همزمان به تحلیل عاملی و روابط  طوربههمزمان بپردازد. در واقع معادالت ساختاری  طوربه شدهمشاهده

پردازد. در این قسمت با توجه به مدل معادالت ساختاری به این پرسش اساسی پاسخ داده یمساختاری 

یرگذار تأثرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان دختر و پسر خواهد شد آیا در مجموع س

یا مستقل در نظر گرفته شده و  زابرونمتغیر پنهان  صورتبهاست؟ برای رسیدن به این سرمایۀ اجتماعی 

 یر آن بر متغیر پنهان مشارکت ورزشی بررسی شده است.تأث

سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی نوجوانان مدل معادالت ساختاری برای  2و  1در نمودارهای 

دهد که آیا سرمایۀ اجتماعی در حالت کلی )متشکل از یمبه این پرسش پاسخ  1پسر آمده است. نمودار 

متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

یرگذار است؟ بنابراین تأثپسر  آموزاندانش( بر میزان مشارکت ورزشی حمایت اجتماعی و هنجار اجتماعی

یا مستقل در نظر گرفته شده است. شایان ذکر  زابرونمتغیر پنهان  عنوانبهسرمایۀ اجتماعی در اینجا 

در طول هفته چقدر از وقتتان را برای تماشای رویدادهای ورزشی از طریق تلویزیون » ۀیگواست از آنجا که 

رو بود، حذف شده است و میزان با خطا روبهدر معادلۀ ساختاری « ؟دیدهیمیا رفتن به ورزشگاه اختصاص 

پنهان وابسته یری و به متغیر گاندازهشرح داده شد،  قبالًمانده که یۀ باقیگومشارکت ورزشی از طریق دو 

 تبدیل شده است.
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پسر  آموزاندانشۀ آن است که سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی دهندنشان Tنتایج آزمون 

شوند. یمباشند، معنادار در نظر گرفته  96/1هایی که باالتر از  Tی دارد. در معادالت ساختاری معناداریر تأث

یر معناداری بر تأثتوان گفت سرمایۀ اجتماعی یمدار است. بنابراین ، بنابراین کامالً معناT =97/2در اینجا 

مدل معادلۀ ساختاری و ضریب  2پسر شهرستان جم دارد. نمودار  آموزاندانشمیزان مشارکت ورزشی 

آمده برابر با دستدهد. ضریب بهیمآمده برای میزان سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی را نشان دستبه

میزان مشارکت ورزشی تغییر  61/0عنی به ازای یک واحد تغییر در متغیر سرمایۀ اجتماعی، است، ی 61/0

بررسی برازش  منظوربهدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. یمکند. شاخص برازش مدل نشان یم

ار باشد، مربع کا است. مربع کای اگر معناد هاشاخصشود. یکی از این یممدل چند شاخص در نظر گرفته 

نشان داده  2و  1به این معناست که مدل برای جامعه قابل قبول نیست. مقدار کای در پایین نمودارهای 

گیرد، بنابراین استفاده یمیر حجم نمونه قرار تأثدار شده است. ولی مربع کای تحت امعنشده که در اینجا 

محاسبه  AGFIو  GFIی هاشاخصاست. بنابراین در اینجا  ترمطلوبی برازش نیکویی هاشاخصاز دیگر 

تر باشند، شاخص نیکویی یکنزداست، که هرچه به یک  1تا  0ی مذکور بین هاشاخصشوند. میزان یم

ی مذکور در مدل ساختاری حاضر هاشاخصقابل قبول نیست. میزان  90/0بهتر است و معموالً کمتر از 

گفت مدل ساختاری سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت یمبنابراین  دست آمده است.به 77/0و  87/0

 ورزشی پسران از نیکویی برازش قابل قبولی برخوردار نیست.

 

 
 پسر آموزاندانشاجتماعی و مشارکت ورزشی  سرمايۀساختاری  ۀآزمون معناداری معادل .1نمودار 
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 پسر آموزاندانشاجتماعی و مشارکت ورزشی  سرمايۀساختاری  ۀمدل معادل .2 نمودار

 

نوجوان دختر  آموزاندانشمعادلۀ ساختاری برای سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی برای 

شود، یممشاهده  3که در نمودار گونههماننشان داده شده است.  4و  3شهرستان جم در نمودارهای 

آمده دستبه Tیر معناداری دارد. مقدار تأثانان دختر سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی نوجو

است، که نشان از رابطه معنادار بین سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت  86/2برای متغیر سرمایۀ اجتماعی 

دست آمده به 42/0نشان داده شده،  4آمده که در نمودار دستورزشی نوجوانان دختر دارد. ضریب به

دختر افزوده شود، میزان مشارکت  آموزاندانشهرچه بر میزان سرمایۀ اجتماعی دهد می نشاناست که 

 86/0ترتیب نیز به AGFIو   GFIی برازش نیکوییهاشاخصیابد. یمدختر افزایش  آموزاندانشاجتماعی 

 نیست. برخوردارۀ آن است که مدل ساختاری از برازش مطلوبی دهندنشاندست آمده که به 75/0و 
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 دختر آموزاندانشاجتماعی و مشارکت ورزشی  ۀساختاری برای سرماي ۀمعناداری مدل معادل .3نمودار 

 
 دختر آموزاندانشاجتماعی و مشارکت ورزشی  سرمايۀساختاری برای  ۀمدل معادل .4نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

تحرکی جمعی که افراد را به بیمیزنشین و گسترش وسایل ارتباطدر بستر توسعه و گسترش مشاغل پشت

های هوازی مانند شود. ورزشروز بیشتر احساس میکنند، نیاز به مشارکت ورزشی روزبهترغیب می

د، مزایای طور منظم صورت گیرسواری اگر در تمام مدت زندگی بهروی، دویدن، شنا و دوچرخهپیاده

کند و در کنترل وزن آورد. ورزش به کاهش فشار خون کمک میبار میمهمی برای تندرستی و سالمتی به
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دارد میها را واکند و در نتیجه قلب و ریهای دارد. ورزش سیستم قلبی و عروقی را تقویت میالعادهتأثیر فوق

(. مشارکت 23دهد )لبی و عروقی را کاهش میطور مؤثر و کارامد عمل کنند و همچنین خطر بیماری قبه

های اجتماعی نیز حائز اهمیت است. بر تأثیر بسزایی که بر سالمت افراد جامعه دارد، از جنبهورزشی عالوه

پذیرد؛ یکی از این متغیرهای از سوی دیگر، مشارکت ورزشی خود از متغیرهای اجتماعی متعددی تأثیر می

دهد. ات ارتباط دوسویه بین مشارکت ورزشی و سرمایۀ اجتماعی را نشان میسرمایۀ اجتماعی است. تحقیق

شود و از سوی دیگر سرمایۀ اجتماعی افراد بر سو ورزش به گسترش سرمایۀ اجتماعی منجر میاز یک 

مشارکت ورزشی آنها تأثیرگذار است. تحقیق حاضر کوشید به تأثیر سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن بر میزان 

ورزشی در میان نوجوانان شهرستان جم بپردازد. در این زمینه ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی  مشارکت

شامل احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

بررسی  حمایت اجتماعی و پایبندی به هنجارهای اجتماعی انتخاب و تأثیر آنها بر میزان مشارکت ورزشی

مراتب بیشتر از دختران است و این دهد که میزان مشارکت ورزشی پسران بهشد. نتایج تحقیق نشان می

درصد از نوجوانان پسر مشارکت ورزشی متوسط و باالتر را گزارش  72که طوریتفاوت چشمگیر است، به

های ممکن است ناشی از تفاوت درصد است. این امر 47که این درصد برای نوجوانان دختر اند، درحالیکرده

هایی باشد که در راستای مشارکت ورزشی دختران در جامعۀ ایران وجود دارد. ساختاری و محدودیت

های سبک زندگی از جمله مصرف دخانیات دهد، زنان در برخی از جنبهچنانکه نتایج تحقیقات نشان می

ارند، ولی در زمینۀ ورزش وضعیت بدتری و تغذیه و مراقبت از خود وضعیت بهتری نسبت به مردان د

 (. 24نسبت به مردان دارند )

دهد که از بین نتایج تحلیل دومتغیره با استفاده از همبستگی پیرسون برای نوجوانان پسر نشان می

ابعاد سرمایۀ اجتماعی، متغیرهای تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی 

دهندۀ آن ر مثبت با میزان مشارکت ورزشی دارند. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشانرابطۀ معنادا

است که متغیرهای مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و پایبندی به هنجار اجتماعی رابطۀ معنادار با 

ۀ علی دهندۀ رابطمتغیر مشارکت اجتماعی برای نوجوانان دختر دارند. از آنجا که همبستگی لزوماً نشان

بین متغیرها نیست، برای تبیین تأثیرگذاری ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ورزشی نوجوانان 

دهد که ابعاد می شهرستان جم از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان

متغیر وابسته میزان مشارکت درصد از تغییرات  16اند حدود مختلف سرمایۀ اجتماعی در مجموع توانسته

 ورزشی نوجوانان پسر را تبیین کنند. 
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صورت مثبت بر میزان مشارکت از بین ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی تنها میزان مشارکت اجتماعی به

صورت معنادار تأثیرگذار است. تأثیر مشارکت اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی در تحقیقات ورزشی به

درصد از تغییرات متغیر میزان مشارکت  7تنهایی حدود (. این متغیر به17،13شده است )قبلی نیز تأیید 

دهندۀ آن است که ابعاد کند. نتایج رگرسیون چندگانه برای نوجوانان دختر نیز نشاناجتماعی را تبیین می

جوانان پسر اند واریانس بیشتری از میزان مشارکت ورزشی نسبت به نومختلف سرمایۀ اجتماعی توانسته

درصد از تغییرات متغیر  35تبیین کنند. با کنترل سن و درآمد ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی حدود 

اند. از میان ابعاد سرمایۀ اجتماعی متغیرهای مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی وابسته را تبیین کرده

 12و  23ترتیب حدود ین دو متغیر بهبیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت ورزشی دختران نوجوان دارند. ا

اند. تأثیر حمایت اجتماعی بر درصد از تغییرات متغیر وابستۀ میزان مشارکت اجتماعی را تبیین کرده

( و فریدون و همکاران 1394نژاد و همکاران )میزان مشارکت ورزشی نوجوانان دختر در تحقیق منوچهری

ر زمینۀ سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت ورزشی تأثیر ( تأیید شده است. در مطالعات دیگر د1385)

( تأیید شده بود که در تحقیق حاضر تأیید 15( و اعتماد اجتماعی )13، 14متغیرهای امنیت اجتماعی )

کدام از تحقیقات قبلی به آن توجه نشده بود، استفاده از معادالت ساختار نشد. جنبۀ دیگری که در هیچ

نوان متغیر پنهان یا کلی بود. در این تحقیق برای بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی عو سرمایۀ اجتماعی به

عنوان متغیر پنهان بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان شهرستان جم از الگوسازی معادالت ساختار با به

و هم آموزان پسر افزار لیزرل استفاده شد. نتایج مدل معادالت ساختاری هم برای دانشاستفاده از نرم

دهد که در مجموع سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان می آموزان دختر نشاندانش

توان گفت هر اقدام در راستای افزایش سرمایۀ اجتماعی به افزایش میزان تأثیرگذار است. بنابراین می

ت اجتماعی مشارکت ورزشی نوجوانان منجر خواهد شد. در این میان مشارکت اجتماعی و حمای

باشند. تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان در این تحقیق تأیید شد. تأثیرگذارتر می

(. همچنین افزایش حمایت اجتماعی از 10، 13، 16، 17این امر در تحقیقات گذشته نیز تأید شده است )

انجامد. در واقع بیشتر آنها میدختران چه در سطح جامعه و چه در سطح خانواده به مشارکت ورزشی 

های اجتماعی مانند دوستان و خانواده اند، داشتن شبکه( اشاره کرده2000طورکه بوث و همکاران )همان

کنند، طور مستقیم در فعالیت فیزیکی مشارکت میکه برای افراد نقش حمایتی دارند یا اینکه خودشان به

(. کاهش سرمایۀ اجتماعی در جامعه 12زشی منجر خواهد شد )های وربه مشارکت بیشتر افراد در فعالیت

دنبال دارد که تأثیر آن در حوزۀ مشارکت ورزشی نیز نمایان های متفاوت بهای در حوزهپیامدهای منفی
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های دیگر تأثیرگذار است. در واقع شود. هر گونه اقدام در زمینۀ افزایش سرمایۀ اجتماعی بر حوزهمی

تماعی به افزایش مشارکت ورزشی افراد و در نتیجه افزایش مشارکت ورزشی بر سالمت افزایش سرمایۀ اج

های اجتماعی بر یکدیگر تأثیرگذارند، بنابراین در حوزۀ مدیریت ورزشی توجه جامعه تأثیرگذار است. پدیده

ن آنها برای ها و همکاری بیشناسی الزم و ضروری است و این امر زمینۀ پیوند بین رشتهبه مفاهیم جامعه

آورد. توجه به نقش میزان مشارکت ورزشی در افزایش سرمایۀ اجتماعی حل مسائل اجتماعی را فراهم می

های آن مانند افزایش میزان اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، و شاخص

ژه به این مسئله است و تحقیقات مشارکت اجتماعی و پایبندی به هنجارهای اجتماعی نیازمند توجه وی

ای های اجتماعی ماهیت آشیانهبر این با توجه به آنکه دادهتوانند بر این موضوع تأکید کنند. عالوهآینده می

داشته و هر واحد درون واحد دیگر قرار دارد، توجه به تحلیل چندسطحی و مقایسۀ چند شهرستان یا 

متفاوت در درک بهتر نقش سرمایۀ اجتماعی بسیار مفیدِ فایده های اجتماعی استان متفاوت با سرمایه

تازگی مورد خواهد بود. توجه به رویکرد چندسطحی، رویکرد جدیدی در مطالعات اجتماعی است که به

بر اینکه تحت تأثیر عوامل استفادۀ محققان قرار گرفته و فرض اساسی آن این است که رفتار افراد عالوه

بر کند. برای مثال مشارکت ورزشی افراد عالوههای ساختاری نیز تبعیت مییفردی است، از ویژگ

های شهرستان یا استان محل زندگی مانند سطح توسعه، امکانات ورزشی های فردی آنها، از ویژگیویژگی

 کند.یا سطح سرمایۀ اجتماعی شهرستان نیز پیروی می
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Abstract 
Sport participation not only has undeniable consequences on human health but 

also has many positive social consequences. In addition, sport participation 

can be influenced by social variables. This research studied the effect of social 

capital and its components (including social security, social trust, social 

belonging, social interaction, social participation, social support and 

adherence to social norms) on the sport participation of adolescent boys and 

girls in Jam city in 2016. According to the stratified multi-stage and cluster 

sampling methods, 350 boy and girl students studying at the first and second 

grades of high schools were selected and investigated. The results showed that 

sport participation for adolescent boys were drastically higher than teenage 

girls. Results from structural models using LISREL indicated that social 

capital generally had a significant effect on sport participation both in boys 

and girls. The results of multiple regression for components of social capital 

indicated that among the components of social capital, social participation had 

the greatest positive effect on sport participation of adolescent boys. Social 

participation and social support variables had the greatest positive effect on 

sport participation of teenage girls respectively. Therefore, any attempt to 

increase social capital will lead to more sport participation in adolescents. 
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