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 مقدمه

تنها ابزاري براي ارتباطات و انتقال پیام نیستند  هارسانه

ي بر رگذاریتأثبلکه داراي مخاطبان پرطرفدار و ، )2، 1(

. امروزه هویت تحت )4، 3( ندفرهنگ و هویت افراد هست

ي اجتماعی، روزنامه، هاشبکهنقش رادیو، تلویزیون،  ریتأث

جوامع مختلف کتاب و مجالت قرار گرفته است، اگرچه 

به  یکیتکنولوژ -یعلم میعظ اریبست تحوال ریتحت تأث

در حال  ياشبکه ۀجامع االعاتی یاط ۀسمت جامع

ي در هویت افراد بسیار تأثیرگذار سازیجهاناند، حرکت

چون نابرابري  ییهابا چالشرا  ، جوامعياامع شبکهوجاست. 

 ی،شکنو شالوده ريیزپذیتما د،یجدي هاتیهو ،یاجتماع

. )5(کرده است رو روبه رهیو غ الیس تیهو يریگشکل

 ندهست ییهاگاهیمجموعه پا ینترنتیا یاجتماع يهاشبکه

بتوانند  تا آورندیفراهم مرا  کاربراناستفادة  امکانکه 

به  گرانیخودشان را با د يهاتی، افکار و فعالهايمندعالقه

از  يامجموعه ،یاجتماع ۀشبک ک. ی)6( اشتراك بگذارند

امکان را براي  نیبر وب است که ا نیمبت يهاسیسرو

 یخصوص ای یعمومصفحات که  آوردیاشخاص فراهم م

اعضاي شبکه ارتباط  گریبا د ای )7( کنند جادیبراي خود ا

را با آنها به اشتراك  خوداطالعاتی  منابعو  برقرار کنند

 افتنی دنبالبه یعموم يهافیتوص انیبگذارند و از م

 يهاگفت شبکه توانیم. بنابراین )8(ند دیجدارتباطات 

موتور  با کمککه  ندهست ییهاتیسامرتبط به  یاجتماع

 و چت همچون یجستجوگر با اضافه شدن امکانات

ارائه دهند. را به کاربران خود ي گذاراشتراك تی،خاصلیمیا

 ونیلیصدها م ییمحل گردهما ،یاجتماع يهاشبکهدر واقع 

 یتجنس ، زبان،هااست که بدون توجه به مرز ینترنتیا کاربر

. در واقع پردازندیمالعات و تبادل اط ارتباطو فرهنگ به 

ت تعامال تیو تقو شیبراي افزا یاجتماع يهاشبکه

 قیاز طر ، امااندشده یطراح مجازي در فضاي یاجتماع

 مانند، ردیگیافراد قرار م صفحۀ شخصیکه روي  اطالعاتی

در خصوص  اطالعاتی عالیق،و  یعات شخصالعکس، اط

 زیتما ت،یهو یمعناي اصل .)9( شودآشکار می دافرا تیهو

به  که با مرور زمان سازگاري و تداوم است یو تشابه مطلق

 انیهمزمان م تیمفهوم هو بیترت نیبه ا و رندیگیم خود

. این )10( شودیبرقرار م احتمالیصورت به ایاش ایافراد 

 ایثابت  یتیفیککه  است یاجتماعي از ابرساختههویت 

در تغیر  گرانیدر تعامل با د نی وبلکه ساخت ست،ین یذات

معتقد  . هوسیلد)12، 11(ت توأم با احساس تعلق اسبوده و 

 و نترنتیچون ا ییهاشبکه آزاد از ةاستفاد مکاناست که ا

رواج  شتریب ییهامجازي در خانواده یاجتماع يهاشبکه

 سایراز  ترفیضع سواد آنانباورها و  ،دارد که اعتقادات

 زین گريیمل دوااز ع وضوعم نی. اما ا)13( هاستخانواده

در است که موضوع  نیاشامل و آن  ردیگیم سرچشمه

مجازي و  یاجتماع يهاشبکه نترنت،یااستفاده از ما  ۀجامع

 نیو ا دگیرینم نجاما یصورت منطقبه اغلب هاماهواره

ی در راستاي عات و ارتباطاتالاط بر پایۀ انتقال هارسانه

اند یغرب ۀانیجو و فردگراو لذت ينگرفرهنگ مادي جیترو

بر  بتنیدرك م ینوعي اسواد رسانهدر واقع  .)15، 14(

 انواع وها انواع رسانه توانیکه براساس آن م مهارت است

 سوادهمچنین . تمییز داد گریکدی از و شناخت را هاينوآور

ز حالت تا ا اموزدبیها به مخاطبان رسانه تواندیم يارسانه

متقابل و ي اخارج شده و به رابطه یو مصرف یانفعال

به نفع خود آنان باشد. به  تینها وارد شوند که در يافعاالنه

 ةفراز سبتوان تا  کندیکمک م ياسواد رسانه ،بیان دیگر

 .)16( دمند شبهره دیهوشمندانه و مف ياگونهها بهرسانه

 یاجتماعسرمایۀ ۀ در مباحث توسع ریاخ ۀچند ده یط 

است. اقتصاددانان و شده مطرح مسائل مهمی  زین

جوامع  یاجتماع و ياقتصاد يهایشناسان در بررسجامعه

 هاهیسرما ریاند که ساتوجه داشته نکته نیبه ا افتهیتوسعه

جامعه  کی ۀدر رشد و توسع یدر کنار سرمایۀ اجتماع

 . همچنیناندتوجهی خاص و نیازمندم دارد االزو  ییکارا



 
 149                                    ... اندرکاراندست یاجتماع تیهو و یسرمایۀ اجتماع ي،اسواد رسانه ،یاجتماع يهاشبکه یمدل ارتباط

 

 

و خاستگاه آن روابط  بودهتملک  رقابلیغاجتماعی  سرمایۀ

 بر وجود یمبتن یسرمایۀ اجتماعة دیاکه  است یاجتماع

 ياعضا انیارتباطات م اعتماد متقابل و ،يهمکار وندها،یپ

 بهی سرمایۀ اجتماع. )18، 17(ی است اجتماع ۀشبک کی

که خود نیز  مرتبط است یاعمثبت اجتم جیاز نتا ياگستره

) مطرح 2017از پیامدهاي نسل اینترنتی است. کانیزاج (

کرده است که جوامع پیشرفتۀ امروزي در امور سیاسی، 

ي شاخص این هایژگیوکه از  نداجتماعی و رسانه متمایز

ي و سرمایۀ اجتماعی است. ارسانهجوامع سطح باالي سواد 

، اما با دنیاي ندامتفاوت هاهخانوادافراد با اینکه در گروه و 

که  شوندیم تیهوهمو  همفکرپیشرفتۀ دیجیتالی همسو، 

و همسوکننده دارد.  گرتیهداسیاست حاکم بر عموم نقش 

همچنین ساختار هویت اجتماعی داراي ساختاري پیچیده 

ي اجتماعی با پیامد و محتواهاي هاشبکه ریتأثو تحت 

ورزشی در معرض  يهاسازمانامروزه . )7( اندمختلف

ها با ارتباط و تعامل این سازمانو  تغییرات مداوم قرار دارند

عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی 

تر از و مهم یالمللنیورزشی ملی و ب يهاسازمان و دیگر

موجب همه عوامل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی 

متفاوت و  يهاها در معرض خواستهاین سازمان تا شودیم

ها ضروري است تا این سازمان رونیگوناگونی قرار گیرند. ازا

براي حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود 

ي خود باشند ارسانهیادگیري علمی و افزایش سواد  دنبالبه

)19(. 

کارکنان  ،زانیربرنامهآموزشی مدیران و با توجه به نقش 

 يجمهور يمایصداوس یورزش يهااندرکاران برنامهدستو 

 نگرش ورزشی،، خلق ورزشیدر ایجاد ارزش  رانیا یاسالم

، اشاعۀ دانش ورزشی، اشاعۀ سواد و اطالعات هاارزش تعریف

ضرورت دارد  کشور،در سطوح مختلف ورزشی  مناسب

و  اشاعۀ دانش ورزش و رشد توسعۀ صنعت ورزشمنظور به

افراد شایسته، نگاهی جدي داشت،  مناسب يریکارگبه

 بنابراین .اثربخش دارد و کلیدي چراکه رسانه نقش

 راستاي در مایصداوس ژهیوبهي مختلف ورزشی هاسازمان

در مسیر توسعه باید  کتحر و خود عالی اهداف به دستیابی

خود ي اجتماعی هاهیسرماو توجهی ویژه به منابع انسانی 

مسیر موانعی که به عدم افزایش سواد د و در این نداشته باش

شود و با دیدي وسیع بر  برداشته، شودیمي منجر ارسانه

ي اجتماعی در پی هویت اجتماعی منطبق بر هاشبکه

 ی ونظام اجتماع در. حال اگر فرهنگ خود گام برداشت

مردم با کمک آحاد  یاجتماع تیکسب هو سازنهیزم ندایفر

مدیران و مسئوالن حیطۀ و  شودن عملی خوب، بهرسانه

را براي آنان  یالگوها و هنجارهاي نظام اجتماعرسانه نتوانند 

خود احساس ی به نظام اجتماع نسبت ، افرادبسازند

 تیران هوبراي جب جهینت خواهند کرد و در یتیهویب

 یکه در فضاي زندگ گريیرفته، به منابع دازدست یاجتماع

در دسترس ي مجازي هاشبکهخصوص در بهآنها  رامونیپ

که  یکنون ايیخواهند کرد. در واقع، در دن رجوع، است

از  یمیو بخش عظ وستهیپ وقوعبه عات در آنالانفجار اط

 آن قرار امدهايیجوانان در معرض پ ژهیوها و بهانسان

مبنا و معناي گذشته خود را از دست داده  تیهو ،اندگرفته

 دیجد يهادر نسل یتیهو راتییتغ ۀاست و شدت و دامن

 يهاها و بحرانموارد چالش یحدي است که در برخبه

 ندایفردر ف گذشته، الآورده است و برخ دیپد را یتیهو

رفتارها  ،باورها ها،ارزش ۀنیاز آنکه در زم شیب تیانتقال هو

از  ،متأثر باشند شیخو نیاز والد تشانیصه هوالو خ

بسا چهو  گریجوانان دالن، همسا ها، صنعت فرهنگ،رسانه

، ي اجتماعیهاشبکهبراساس اثر مستقیم کشورها  گریاز د

 .)20( رندیپذیم ریتأث

 میان ۀرابط در خصوصکمبود مطالعات عالوه، به

با  یسرمایۀ اجتماع و ياسواد رسانه ،یاجتماع يهاشبکه

 ارتباطی مدل ئۀارای، محقق را وا داشت تا با اجتماع تیهو

بتوان تمام جوانب ارتباطی را فهم بهتر مسئله  يجامع برا
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ة هویت دهندشکلو  مؤثرمتغیرهاي شناخت بررسی و با 

این تحقیق به مدیران و مسئوالن  يریکارگبهاجتماعی و 

ي و زیربرنامهي آن بتوان سازیغنورزشی کمک کرد تا در 

بنابراین تحقیق حاضر در پی ي انجام داد. تريجداقدامات 

 و ياسواد رسانه ،یاجتماع يهاشبکه یمدل ارتباطبررسی 

اندرکاران دست یاجتماع تیبا هو یسرمایۀ اجتماع

 بود. رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس یورزش يهابرنامه

 
 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي، از لحاظ راهبردي 

کمی، به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوري 

. همچنین است نگرندهیآمیدانی، و از نظر زمان  هاداده

هاي ورزشی اندرکاران برنامهجامعۀ آماري پژوهش دست

برآورد  منظوربهي جمهوري اسالمی ایران بودند. مایصداوس

استفاده   SPSS Sample Powerافزارنرمه از حجم نمون

با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر حجم  افزارنرماین  شد.

هاي آماري هاي مختلف و متناسب با روشنمونه در موقعیت

، و با مدنظر کندیمتحلیل داده حجم بهینۀ نمونه را برآورد 

قرار دادن حداکثر متغیر مستقل اثرگذار (سه متغیر) بر 

ي رگرسیونی پژوهش و هامدلي وابستۀ درگیر در رهایمتغ

، 05/0و حجم اثر  80/0، توان باالتر از 05/0درصد خطاي 

 324نفري حدود تعداد  350حجم نمونه براساس جامعۀ 

ده است که برابر حجم جامعه بو باًیتقرنفر برآورد شد که 

مقدار  نیترمطلوبدر دسترس انتخاب شدند.  صورتبه

براي  05/0و حجم اثر  80/0، توان 05/0درصد خطا 

 منظوربههاي تحلیلی آماري مبتنی بر رگرسیون است. روش

از روش آماري استنباطی استفاده شد  هاداده لیوتحلهیتجز

ي معادالت ساختاري مدلسازتمامی فرضیات براساس و 

ي آماري در سطح هادادهي هالیتحلیۀ و کلجام گرفت ان

 3,2,6نسخۀ   Smart PLSافزارنرمبا استفاده از  %5ي خطا

 انجام شد.

 
 SPSS Sample Power افزارنرم. برآورد حجم نمونه با کمک 1شکل 

 
 ابزار تحقیق 

ي اجتماعی: براي سنجش و هاشبکهپرسشنامۀ 

ساخته ي اجتماعی از پرسشنامۀ محققهاشبکهي ریگاندازه

ی در قالب سؤال 21استفاده شد. این پرسشنامه در نسخۀ 

ي (طیف لیکرت) تنظیم شده است. در این ادرجه 5مقیاس 

ي هاناممقیاس به خرده 3ي اجتماعی از هاشبکهپرسشنامه 

ی و اعتماد تشکیل شده بود. رساناطالعتنوع و گستردگی، 

در تحقیق حاضر با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی 

و آزمون تحلیل عاملی تأییدي روایی سازة این ابزار تأیید 

 شد.

ۀ سرمایۀ اجتماعی: براي سنجش و پرسشنام 

سشنامۀ استاندارد ي سرمایۀ اجتماعی از پرریگاندازه
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) استفاده شد. این پرسشنامه 2018و همکاران ( 1فورسل

ي (طیف ادرجه 5ی در قالب مقیاس سؤال 20در نسخۀ 

لیکرت) تنظیم شده است. در این پرسشنامه سرمایۀ 

ي اعتماد متقابل، هاناممقیاس به خرده 4اجتماعی از 

 مسئولیت، معیارهاي رفتار و پذیرش دوستانه تشکیل شده

 بود. 

ي ریگاندازهي: براي سنجش و ارسانهپرسشنامۀ سواد  

و همکاران  2ي از پرسشنامۀ استاندارد سیمونزارسانهسواد 

ی سؤال 12) استفاده شد. این پرسشنامه در نسخۀ 2017(

ي (طیف لیکرت) تنظیم شده ادرجه 5در قالب مقیاس 

مقیاس به خرده 4ي از ارسانهاست. در این پرسشنامه سواد 

ي درك رسانه، استفاده از رسانه و مشارکت در رسانه هانام

 تشکیل شده بود.

ي ریگاندازهۀ هویت اجتماعی: براي سنجش و پرسشنام

نیا و روشن هویت اجتماعی از پرسشنامۀ استاندارد صفاري

ی سؤال 20) استفاده شد. این پرسشنامه در نسخۀ 1390(

یکرت) تنظیم شده ي (طیف لادرجه 5در قالب مقیاس 

مقیاس خرده 2است. در این پرسشنامه هویت اجتماعی از 

ي هویت فردي و هویت جمعی تشکیل شده بود. هانامبه 

پایایی (قابلیت  بررسیمنظور بهدر پژوهش حاضر نیز به 

نباخ وآلفاي کرابزار سنجش متغیرها ضریب اعتماد) 

کرونباخ . مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفاي دشمحاسبه 

ي مربوط به هامؤلفهبیانگر این بود که همبستگی درونی 

و روایی  متغیرهاي اصلی پژوهش در حد باال قرار داشت

 دییتأ نظرانو صاحبمحتوایی ابزار توسط ده تن از استادان 

روایی سازه قرار  دییتأترتیب زیر مورد شد. همچنین به

ییدي روایی گرفتند. با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأ

 زیر است: به شرحسازه این ابزار تأیید شد که 

 ي اجتماعی    هاشبکه. مقادیر بارهاي عاملی متغیر 1جدول 

يسطح معنادار Λ T-Value معرف  
SH_1 626/0  583/15  001/0  
SH_2 680/0  247/34  001/0  
SH_3 716/0  172/38  001/0  
SH_4 678/0  726/34  001/0  
SH_5 838/0  104/29  001/0  
SH_6 804/0  119/33  001/0  
SH_7 836/0  262/17  001/0  
SH_8 844/0  657/20  001/0  
SH_9 836/0  953/27  001/0  
SH_10 858/0  511/31  001/0  
SH_11 867/0  893/17  001/0  
SH_12 875/0  706/50  001/0  
SH_13 872/0  445/35  001/0  
SH_14 851/0  157/51  001/0  
SH_15 866/0  338/44  001/0  
SH_16 855/0  243/43  001/0  

                                                           
1. Forsell  2. Simons  
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 ي اجتماعی    هاشبکه. مقادیر بارهاي عاملی متغیر 1جدول ادامۀ 

يسطح معنادار Λ T-Value معرف  
SH_17 871/0  265/38  001/0  
SH_18 823/0  315/45  001/0  
SH_19 868/0  330/50  001/0  
SH_20 810/0  070/40  001/0  
SH_21 626/0  381/29  001/0  

 

ي هامعرف) را براي هریک از λ، بارهاي عاملی (1جدول 

 آمدهدستبه. بنابر نتایج دهدیمي اجتماعی نشان هاشبکه

) از 626/0-875/0مقدار بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار (

نیز از نقطۀ برش  آنهاو مقدار آمارة تی  5/0نقطۀ برش 

 سازه) که نشان از اطمینان به P>01/0بود ( تربزرگ 567/2

 دارد.

ي    ارسانه. مقادیر بارهاي عاملی متغیر سواد 2جدول   
يسطح معنادار Λ T-Value معرف  

SW_1 821/0  497/39  001/0  
SW_2 831/0  241/43  001/0  
SW_3 857/0  816/46  001/0  
SW_4 852/0  084/47  001/0  
SW_5 866/0  630/54  001/0  
SW_6 878/0  550/60  001/0  
SW_7 830/0  670/42  001/0  
SW_8 849/0  104/48  001/0  
SW_9 848/0  306/47  001/0  
SW_10 841/0  882/35  001/0  
SW_11 770/0  461/28  001/0  
SW_12 742/0  797/23  001/0  

 

ي هامعرف) را براي هریک از λ، بارهاي عاملی (2جدول 

مقدار  آمدهدستبه. بنابر نتایج دهدیمي نشان ارسانهسواد 

) از نقطۀ 742/0-878/0بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار (

 2,567نیز از نقطۀ برش  آنهاو مقدار آمارة تی  5/0برش 

 دارد. سازه) که نشان از اطمینان به P>01/0بود ( تربزرگ

ي هامعرف) را براي هریک از λملی (، بارهاي عا3جدول

 آمدهدستبه. بنابر نتایج دهدیمسرمایۀ اجتماعی نشان 

) از 725/0-881/0مقدار بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار (

نیز از نقطۀ برش  آنهاو مقدار آمارة تی  5/0نقطۀ برش 

 سازه) که نشان از اطمینان به P>01/0بود ( تربزرگ 567/2

) را براي هریک از λبارهاي عاملی (، 4جدول دارد.

. بنابر نتایج دهدیمي هویت اجتماعی نشان هامعرف

مقدار بارهاي عاملی متغیرهاي آشکار  آمدهدستبه

 آنهاو مقدار آمارة تی  5/0) از نقطۀ برش 868/0-530/0(

) که نشان P>01/0بود ( تربزرگ 567/2نیز از نقطۀ برش 

 دارد. سازهاز اطمینان به 
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 . مقادیر بارهاي عاملی متغیر سرمایۀ اجتماعی    3جدول 
يسطح معنادار Λ T-Value معرف  
SA_1 725/0  369/24  001/0  
SA_2 801/0  487/34  001/0  
SA_3 839/0  062/47  001/0  
SA_4 850/0  859/39  001/0  
SA_5 865/0  668/43  001/0  
SA_6 864/0  586/51  001/0  
SA_7 850/0  398/47  001/0  
SA_8 858/0  421/49  001/0  
SA_9 825/0  126/42  001/0  
SA_10 873/0  904/50  001/0  
SA_11 850/0  20941 001/0  
SA_12 874/0  916/58  001/0  
SA_13 884/0  728/62  001/0  
SA_14 868/0  043/52  001/0  
SA_15 862/0  822/52  001/0  
SA_16 846/0  067/43  001/0  
SA_17 817/0  667/37  001/0  
SA_18 826/0  907/38  001/0  
SA_19 881/0  345/58  001/0  
SA_20 812/0  225/35  001/0  

 
 . مقادیر بارهاي عاملی متغیر هویت اجتماعی4جدول 

يسطح معنادار Λ T-Value معرف  
HO_1 530/0  854/9  001/0  
HO_2 728/0  315/20  001/0  
HO_3 703/0  130/21  001/0  
HO_4 739/0  947/23  001/0  
HO_5 787/0  974/21  001/0  
HO_6 768/0  977/21  001/0  
HO_7 813/0  894/31  001/0  
HO_8 823/0  023/34  001/0  
HO_9 803/0  422/30  001/0  
HO_10 818/0  298/29  001/0  
HO_11 828/0  726/30  001/0  
HO_12 847/0  488/47  001/0  
HO_13 846/0  178/43  001/0  
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 . مقادیر بارهاي عاملی متغیر هویت اجتماعی4جدول ادامۀ 
يسطح معنادار Λ T-Value معرف  

HO_14 835/0  759/42  001/0  
HO_15 839/0  280/38  001/0  
HO_16 868/0  006/50  001/0  
HO_17 859/0  877/47  001/0  
HO_18 843/0  616/36  001/0  
HO_19 767/0  227/23  001/0  
HO_20 827/0  497/38  001/0  

 ها یافته

 اندرکاراندست ي بر هویت اجتماعیارسانهي اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی از طریق سواد هاشبکهنشان داد که  هاافتهی

 .رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس یورزش يهابرنامه

 عنوان سازمانی برحسبتوزیع نمونۀ آماري پژوهش  .5جدول 
عنوان سازمانی   درصد تراکمی درصد  فراوانی  

23/1 4 مدیر ورزش تلویزیونی  23/1  
92/0 3 مدیر ورزش رادیویی  15/2  

ة تلویزیونیکنندهیته  9 78/2  93/4  
ة رادیوییکنندهیته  14 32/4  25/9  

48/6 21 مجري تلویزیون  73/15  
94/4 16 مجري رادیو  67/20  

01/4 13 گزارشگر سیما  68/24  
25/5 17 گزارشگر رادیو  93/29  

25/5 17 گویندة اخبار ورزشی تلویزیون  18/35  
41/7 24 گویندة اخبار ورزشی رادیو  59/42  

ی سیمااخبار ورزشخبرنگار   33 19/10  78/52  
79/6 22 خبرنگار ورزشی رادیو  57/59  

23/1 4 سردبیر اخبار ورزشی تلویزیون  8/60  
62/0 2 سردبیر اخبار ورزشی رادیو  42/61  

95/8 29 دبیر خبر تلویزیونی  37/70  
02/8 26 دبیر خبر رادیو  39/78  

95/8 29 دستیار تهیۀ تلویزیون  34/87  
41/7 24 دستیار تهیۀ رادیویی  75/94  
16/2 7 نویسندة تلویزیونی  91/96  
09/3 10 نویسندة رادیویی  100 
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ي اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی از هاشبکهنشان داد که  هاافتهی

 يهابرنامه اندرکاراندست ي بر هویت اجتماعیارسانهطریق سواد 

 اثر دارند. رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس یورزش

 ي ارزیابی کلیت مدلهاشاخصبرآوردهاي مربوط به   

معادلۀ ساختاري و پارامترهاي اصلی این مدل (اثر 

اجتماعی از طریق سواد ي اجتماعی و سرمایۀ هاشبکه

 7، 6 هايو جدول 2ي بر هویت اجتماعی) در شکل ارسانه

 گزارش شده است.  8 و

ي ارزیابی کلیت مدل معادلۀ ساختاري با توجه به هاشاخص

در مجموع بیانگر این است که  هاشاخصدامنۀ مطلوب این 

ي پژوهش حمایت هادادهاز طریق  شدهنیتدومدل مفروض 

به مدل برقرار است  هادادهعبارت دیگر، برازش ، بهشوندیم

ساختاري لۀ بر مطلوبیت مدل معاد هاشاخصو همگی 

 داللت دارند. 

بیانگر این است که  7مقادیر برآوردشده در جدول 

ي اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و سواد هاشبکهمتغیرهاي 

درصد از واریانس متغیر هویت  48ي در مجموع ارسانه

که با توجه به مقادیر مربوط به  کنندیماجتماعی را تبیین 

حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط 

ي اجتماعی، سرمایۀ هاشبکهعبارت دیگر، . بهشودیمبرآورد 

ي در حد متوسطی توان تبیین ارسانهاجتماعی و سواد 

 یر هویت اجتماعی را دارند.واریانس متغ

 

 

 
 

 ي بر هویت اجتماعیارسانهي اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی از طریق سواد هاشبکه. مدل ساختاري اثر 2شکل 

 ي ارزیابی کلیت مدل معادلۀ ساختاريهاشاخص. 6جدول 
 نیکویی برازش مقادیر اشتراکی ضریب تعیین متغیر

 619/0 655/0 - اجتماعی يهاشبکه

 746/0 - اجتماعی سرمایۀ

 640/0 691/0 يارسانهسواد 

 585/0 480/0 هویت اجتماعی
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 . برآورد تأثیرات مستقیم متغیرهاي مستقل بر هویت اجتماعی7جدول 
متغیر  مسیر  متغیر مستقل

 وابسته
ضریب 
 تعیین

 .P برآورد
Value معناداري استاندارد 

 ← ي اجتماعیهاشبکه

هویت 
 اجتماعی

480/0 

401/0 150/5 001/0 

 035/0 112/2 182/0 ← سرمایۀ اجتماعی

 022/0 298/2 194/0 ← يارسانهسواد 

 

ي اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و هاشبکهاثر متغیرهاي 

ي بر متغیر هویت اجتماعی به لحاظ آماري ارسانهسواد 

). بنابراین فرض پژوهش مبنی بر P≥ 05/0معنادار است (

و  سرمایۀ اجتماعیي اجتماعی، هاشبکهاینکه متغیرهاي 

 اندرکاراندست ي بر متغیر هویت اجتماعی درارسانهسواد 

اثر  رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس یورزش يهابرنامه

عبارت دیگر، با مدنظر قرار دادن . بهشودیمتأیید دارند، 

ي اجتماعی، سرمایۀ هاشبکهضرایب تأثیر مربوط به 

ي هاشبکهگفت اثر  توانیمي ارسانهی و سواد اجتماع

ي بر متغیر هویت ارسانهاجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و سواد 

، به این شودیماجتماعی مستقیم و در حد متوسط برآورد 

ي اجتماعی، سرمایۀ هاشبکهمعنا که افزایش مشخصۀ 

به افزایش هویت  تواندیمي ارسانهاجتماعی و سواد 

 اجتماعی منجر شود.

 

 
 . برآورد تأثیرات غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر هویت اجتماعی8جدول 
میانجی  متغیر مستقل

 متغیر 
غیرمستقیمبرآورد  متغیر وابسته يگریانجیم   

 P. Value مقدار 

ي اجتماعیهاشبکه سواد  
يارسانه  

هویت 
 اجتماعی

128/0  024/0  تأیید 

046/0 سرمایۀ اجتماعی  047/0  تأیید 

 

بیانگر این است که اثر  8مقادیر برآوردشده در جدول 

ي اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی هاشبکهغیرمستقیم متغیر 

ي به لحاظ ارسانهبر متغیر هویت اجتماعی از طریق سواد 

). بنابراین فرض پژوهش P≥ 05/0آماري معنادار است (

سرمایۀ اجتماعی از ي اجتماعی و هاشبکه مبنی بر اینکه

 اندرکاراندست ي بر هویت اجتماعیارسانهطریق سواد 

اثر  رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس یورزش يهابرنامه

عبارت دیگر، با توجه به مقادیر . بهشودیمتأیید دارند، 

ضریب تأثیر مربوط به اثر غیرمستقیم این متغیرها بر متغیر 

گفت نقش میانجی متغیر سواد  توانیمهویت اجتماعی 

ي اجتماعی، هاشبکهي در رابطۀ بین متغیرهاي ارسانه

اعی مثبت در حد ضعیف سرمایۀ اجتماعی و هویت اجتم

 .شودیمبرآورد 

 

 يریگجهینت

 ارتباطی و آزمون مدل یحاضر طراح هدف تحقیق

 با اجتماعی سرمایۀ و يارسانه سواد اجتماعی، هايشبکه

 ورزشی هايبرنامه اندرکاراندست اجتماعی هویت

  ایران بود. اسالمی جمهوري يمایصداوس
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است  این قبلی تحقیقات به نسبت تحقیق مزیت مدل

ي اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی هاشبکهمتغیر چهار  روابط که

 اندرکارانرا با هویت اجتماعی دست يارسانهو سواد 

ورزشی با هم بررسی شده است که این موضوع  هايبرنامه

ي این متغیرها بر هویت رگذاریتأثبه درك بهتر چگونگی 

 .کندیمکمک فراوانی  گریکداجتماعی و روابطشان با ی

ي اجتماعی، هاشبکهنتایج نشان داد که اثر متغیرهاي 

ي بر متغیر هویت اجتماعی ارسانهسرمایۀ اجتماعی و سواد 

بر این مشخص شد عالوهبه لحاظ آماري معنادار بوده است. 

ي اجتماعی و سرمایۀ هاشبکهاثر غیرمستقیم متغیر که 

ي اهرساناجتماعی بر متغیر هویت اجتماعی از طریق سواد 

به لحاظ آماري معنادار بوده است. با توجه به مقادیر ضریب 

تأثیر مربوط به اثر غیرمستقیم این متغیرها بر متغیر هویت 

ي ارسانهگفت نقش میانجی متغیر سواد  توانیماجتماعی 

ي اجتماعی، سرمایۀ هاشبکهدر رابطۀ بین متغیرهاي 

رد اجتماعی و هویت اجتماعی مثبت در حد ضعیف برآو

  .شده است

، تغییرپذیر و ثباتیبي اجتماعی مبین هویت هاشبکه

در جامعۀ  هاتیهوي جدید است و هاانسانمنعطف 

شدت تهدید دلیل ظهور اجتماعات مجازي بهاطالعاتی به

. افراد در اجتماعات مجازي تهدیدي براي اجتماعات شودیم

و  ند، همچنین حداقل در یک زمینه اشتراك دارنداواقعی

دلیل آن دور هم جمع آن عالیق و منافعی است که به

و این منافع همان دسترسی به اطالعات است که  اندشده

؛ هویتی که مدام در حال تغییر و ناپایدار سازدیمهویت را 

عوامل مختلف است. دنیاي مجازي، دیجیتالی  ریتأثو تحت 

 .رگذارندیتأثي اجتماعی در این زمینه بسیار هاشبکهو 

ة دانش، فرهنگ و دهندانتقالهم  هارسانههمچنین 

، بلکه کندیمکه هویت افراد را تعیین  نداطالعات هست

را  آنها، هویت شودیم آنهامنافعی که سبب جمع شدن 

. این یافته با نتایج تحقیق کفاشی و فالحی سازدیم

) همخوان است. در تحقیق کفاشی و فالحی با 1393(

قرار گرفتن  ریتحت تأثاستلز مبنی بر استناد به دیدگاه ک

اي گزارش فرهنگ و نظام باورها از دریچۀ ارتباطات شبکه

شده است که رابطۀ میان میزان استفادة کاربران از 

. )21(هاي اجتماعی مجازي و هویت افراد وجود دارد شبکه

در همین زمینه در تحقیق همسوي تلیابی و همکاران 

هاي ) هم به تأثیرات و پیامدهاي منفی شبکه1394(

بوك، توییتر، الین و وایبر بر هویت اجتماعی همچون فیس

ده است که در بین کاربران اجتماعی کاربران اشاره ش

ي اجتماعی کمرنگ شدن هویت اجتماعی مشهود هاشبکه

. در تحقیق حاضر ارتباط متوسطی موجود بوده  )22(است 

هاي اجتماعی تأثیر خیلی زیادي است و استفاده از شبکه

و  اندنداشتههاي فرهنگی ایرانی نقش تضعیف ارزشدر 

شود، رسانۀ اي میوقتی جامعه رسانه رسدیمنظر به

ي مطالعۀ هاافته. یردیگیما، غنی و با هویت شکل پرمحتو

) هم سواد رسانه را به تفکیک ابعاد آن 1390سلطانیان (

، میزان قدرت درك هارسانه(آگاهی از اهداف پنهان 

ي، میزان مهارت گزینش آگاهانه پیام) ارسانه محتواي پیام

با حفظ و ارتقاي هویت داراي رابطۀ معناداري دانسته است 

بر سرمایۀ اجتماعی هم براساس هویت، قابل شناسایی و  که

) ساختار 2017. البته استوك ()9( استیۀ اعتبار جامعه پا

ي دانسته است که در آن اشبکهجامعۀ مدرن را ساختاري 

. )23( دهندیمدر جامعۀ اهمیت خاصی  هاتیهوبه 

که گیدنز اشاره کرده، هویت در جامعۀ مدرن به طورهمان

یک پروژة بازاندیشانه تبدیل شده است و باید کنشگر آن را 

بسازد. کنشگران براي این کار از منابع موجود در ساختار 

اجتماعی هم  سرمایۀ و کنندیماجتماعی استفاده 

تا با استفاده از این  کندیمتسهیالتی براي کنشگران فراهم 

ي اجتماعی تعریف شود. همچنین هویت هاشبکهسرمایه در 

ي و سرمایۀ اجتماعی شکل ارسانهاجتماعی براساس سواد 

) تحت عنوان سرمایۀ 2009. جیانگ و کارول (ردیگیم
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اجتماعی، شبکۀ اجتماعی و اتصال هویتی به بررسی 

هویت در قالب سرمایۀ اجتماعی و  هاتیهوي ریگشکل

ي اجتماعی نقش میانجی هاشبکهاجتماعی پرداختند که 

 هاشبکهو هرچه  دنکنیمو هویت را ایفا  هاهیسرمامیان 

. در این )24(خواهد بود  ترلیاص هاتیهوپربارتر باشد، 

)، جامعۀ مملو از 2010زمینه گیلچریست و همکاران (

 .)25(از عوامل مختلف دانستند  متنوع را برگرفته تیهو

ي هاشبکهي اجتماعی و اخبار هارسانه) 2017چن (

پتانسیلی غنی براي ایجاد هویت  عنوانبهاجتماعی را 

ي دوستانۀ هاشبکهو  هاگروهدانسته است که در قالب 

. کریستفورو )26( شودیماطالعات به اشتراك گذاشته 

) هم ارتباط دوسویۀ هویت اجتماعی و سرمایۀ 2012(

و اجتماعی را مطرح کرده است که برگرفته از اصول 

. )27(ي مجازي دانسته است هاشبکهدر  هاگروه چارچوب

اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی ي هاشبکه بنابراین با تکیه بر

از  و سپسي دست یافت ارسانهبه بهبود سواد  توانیم

ي گذاشت. اگرچه دارامعنطریق آن بر هویت اجتماعی اثر 

 اندرکاراندستۀ تحقیق حاضر شامل و نمونجامعه 

ي ورزشی جمهوري اسالمی، افرادي هابرنامهو  مایصداوس

ي فرهنگ اصیل هاارزشو برگرفته از  باثباتغنی، با هویتی 

با اطالعاتی  کردهلیتحصاین گروه از افراد  بودند وایرانی 

از طریق رسانه  دنبال یادگیريبهو  ندهست و جامعروز به

. اما خود در هستۀ مرکزي این آموزش و یادگیري ندیستن

ي ارسانهاین افراد در افزایش سواد و دیگران قرار دارند 

 شودیمدر انتها پیشنهاد  دیگران کمک کننده هستند.

ي هارسانهسایر  اندرکاراندستي روي امطالعهچنین 

ي ورزشی و هايخبرگزار، نگارانروزنامهورزشی از جمله 

 د.ي ورزشی صورت بگیرهاوبالگمسئوالن 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the communication model of the social 
networks, media literacy, social capital and social identity of the sport program makers 
in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). This methodology was applied, 
strategic, quantitative and correlation. The statistical population consisted of all IRIB 
sport program makers. SPSS Sample Power software was used to estimate the size of 
the sample. Considering the maximum independent variable affecting the dependent 
variables involved in research regression models and error percentage of 0.05, power 
above 0.80 and the effect size of 0.05, the sample size was estimated to be 324 subjects 
who were selected from a population of 350 subjects. The subjects were selected by 
convenience sampling method. Data were collected by the researcher-made social 
network questionnaire, social capital questionnaire of Forsell et al. (2018), media 
literacy questionnaire of Simons et al. (2017) and social identity questionnaire of Safari 
Nia and Roshan (2011). Data were analyzed by structural equation modeling and 
SPSS23 and Smart PLS3/2/6 with error level of 5%. The findings indicated that the 
model had the necessary fit which means that social networks and social capital had 
significant effects on social identity of the sport programs makers of the Islamic 
Republic of Iran Broadcasting through media literacy. It is suggested that similar 
researches are conducted on the authorities of other sport media including sport news 
agencies and the managers of sport weblogs. 
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