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 چکیده 

توان به عنوان یک انفجار ارتباطی تشبیه کرد که باعث های اجتماعی در شرایط کنونی دنیای امروز را میشبکه

های اجتماعی  با هدف بررسی تأثیر شبکهقدرت پژوهش حاضر  شده ارتباط وسیعی را میان افراد ایجاد کند.

 .مندی  به ورزش همگانی و قهرمانی انجام شدتوسعه فرهنگ ورزشکاری و عالقه در گسترش و

 نمونه حجم .بودآموزان پسر دوره دوم متوسطه استان کرمانشاه دانشجامعه آماری پژوهش شامل کلیه 

 تصادفی ساده گیرینمونه روش از استفاده با که شد نفر تعیین 111فرمول کوکران  اساس بر تحقیق

ها را روایی پرسشنامهساخته استفاده شد. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق .شدند انتخاب

و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب به لحاظ صوری و محتوایی، استادان مدیریت ورزشی تأیید  

 استفاده شد.  Smart pls 2از نرم افزار ها از به منظور تحلیل داده .آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت

های ارتباطی مجازی و  ارتباطی مجازی، دسترسی آسان به شبکههای  تنوع و گستردگی شبکه نتایج نشان داد

-های ارتباطی مجازی بر عالقه ارتباطی مجازی، به صرفه بودن شبکههای  اعتماد به فضای مجازی، امنیت شبکه

ریزی عملیاتی مناسب در جهت  دار دارد. برنامهیر معنیآموزان پسر دوره دوم متوسطه به ورزش تاثمندی دانش

ویژه در بین ها برای توسعه ورزش بههای آن های مختلف اجتماعی مجازی و استفاده از ظرفیتتعامل با شبکه

های ها و سایتهایی همچون رادیو، تلوزیون، روزنامهمندی بیشتر به ورزش از طریق رسانهنوجوانان، ایجاد عالقه

 تواند مؤثر باشد. های مجازی میترنتی با تنوع بخشی به برنامهاین

 آموزانهای اجتماعی، ورزش،رسانه ورزشی، دانشمندی به ورزش، شبکهعالقه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

از آنجایی که حرکت، عامل زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا فقر حرکتی در هر سنی 

های دستگاه گردش خون، تنفس و  ت، بیماریالی، ضعف عضبا عـوارض جـانبی چـون چـاق

هاست. در ناپذیر زنـدگی آنتوان گفت حرکت جزء جداییروانی اختالالت همراه است، می

ها و فعالیت بـدنی کـاهش روزگار ما به دلیل تحوالت فناوری و پیشرفت سریع علم، حرکت

ه نوبه خود تأثیرهای روحی روانی یافتـه و ماشـین جـایگزین آن شده است و این امر ب

(. شواهد زیادی مبنـی بـر اینکـه 1931فر،گذارد)صمیمی می نامطلوبی را بر انسان برجای

و  1باشد )بالوتر به وجود آورد، میای سالم و خوشحالتواند تغییرات اجتماعی، جامعهورزش می

عه و همچنین ضرورت توسعه با توجه به اشاعه روزافزون ورزش در سطح جام (.2411همکاران،

آموزی نقش رسد ورزش دانشای به نظر میهای همگانی، قهرمانی و حرفهورزش در بخش

ای دارد و همچنین های همگانی، قهرمانی و حرفهسازی ورزشای در پشتوانهبسیار تعیین کننده

ند. حال با توجه های ورزشی در همه ابعاد ورزش بتوانند تأثیرگذار باششود که رسانهتصور می

دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و دهی و جهتهای جمعی در شکلبه نقش بارز رسانه

های همگانی، سازی ورزشآموزی در سطح ملی و پشتوانههمچنین اهمیت ورزش دانش

(. 1933ای بستری مناسب برای رشد و شکوفایی ورزش ایجاد نمود )نادری نژاد،قهرمانی و حرفه

های آنالین هستند که دارای همه یا تعدادی ای اجتماعی گروهـی از انواع جدید رسانههرسانه

های زیر را دارند: امکان مشارکت کردن، باز بودن بـرای رأی دادن، کامنت گذاشتن و از ویژگی

گیری گو و محاوره دو سویه، شکلوبه اشتراک گذاری اطالعات، ارتباط دو سویه برای گفت

(. امروزه سرعت پیشـرفت 1932)عقیلی و جعفری، یـن و توانایی برقراری ارتباطجماعـت آنال

های اجتماعی دائما در دامنه خود درحال گسترش تکنولـوژی در جهـان رو به رشد است، رسانه

را در سراسر جهان تحت تأثیر  و پیشرفت هستند و بـه طـور قابـل تـوجهی زنـدگی مـردم 

های اجتماعی بر در جهان ورزش بسیار قابل توجه است چرا که رسانهدهد. این تحول قرار می

های های اخیر، دانشمندان به دنبال بررسی رسانهروی مردم بسیار تأثیرگذار است. در سال

هـا، رونـد اسـتفاده از آن و غیـره هستند. در واقع، طیف وسیعی از اجتماعی در ورزش، ویژگی

گـذاری شـده  اجتماعی بر مدیریت ورزشی سـرمایه هایهای مربوط به شبکهپژوهش

کرد که روزی جنبه (.در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی2411و همکاران، 2اسـت)آبزا
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های اجتماعی اینترنتی پا به عرصه اجتماعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی آن درآید، شبکه

مورد استقبال قرار گرفت که به  وجود گذاشتند. این موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان

های ارائه شده در اینترنت و وب که در توان گفت یکی از تأثیرگذارترین سرویسجرأت می

-های اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان به وجود آورده، شبکهسال

ماعی از آن روست های اجت(. استقبال از شبکه1932های اجتماعی اینترنتی بوده است )خلیلی،

ها پاسخ مناسب توانند برای اغلب نیازهای آنالین خود در این وبکه کاربران اینترنتی می

های شخصی برای خودشان بسازندکه توانند پروفایلی اجتماعی کاربران میهابیابند. در شبکه

-ن این وبای شدچنینی است. اما شبکهها و سایر موارد اینشامل مشخصات، تصاویر، عالقه

های کند و این پروفایلمی شود که هر کاربر لیستی از دوستان تهیهها از جایی آغاز میسایت

ی تواند دوستان و آشنایانی که در همان شبکههر کاربر می .شوندشخصی به یکدیگر متصل می

-جستتوانند با همچنین کاربران می .اجتماعی حضور دارند را به لیست دوستان خود بیفزاید

ی مشخصات آنها با افراد دیدی آشنا شوند و لیست های کاربران و مشاهدهوجو در پروفایل

های ها در سالسایتهای اجتماعی است و این وباینها شبکه .تر کننددوستان خود را گسترده

ه امکانی شبیه ب .های بیشتری در اختیار کاربران خود قرار دهنداند، تا گزینهاخیر تالش کرده

های عکس های روزانه و فضایی شبیه به سایتها برای نوشتن مطالب کوتاه و یادداشتوبالگ

وگوهای فوری میان برای قرار دادن تصاویر شخصی، ایجاد فضایی شبیه به چت برای گفت

های اینترنتی از وگو و صفحات هواداری شبیه به فرومهای گفتکاربران، قابلیت ساختن اتاق

های اجتماعی متناسب با نوع موضوع فعالیتشان رین این امکانات است شبکهتجمله ساده

های آنالین، قابلیت آپلود کردن ویدئوها و های اینترنتی، بازیامکانات دیگری از قبیل خبرخوان

هایشان دارند. های شخصی را نیز در گزینههای کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانهفایل

بینیم که اغلب امکاناتی را که کاربران اینترنتی پیش از این از طریق مراجعه به میبدین ترتیب 

تغییر  (.1931های اجتماعی دریافت)افتاده، جا در شبکهکردند، یکسایت کسب میچندین وب

و تحوالت در نظام اجتماعی ناشی از اینترنت، انکارناپذیر است. این تغییرات حتی شیوه برقراری 

اگرد و استاد و روش تدریس در سطوح مختلف تحصیلی را هم متحول کرده است، به ارتباط ش

های کالس گسترش آموزان دامنه فرآیند یادگیری خود را به خارج از محدودهای که دانشگونه

های اجتماعی به عنوان یک عامل کلیدی در فرایند خلق دانش و به اشتراک اند و از شبکهداده

کنند؛ ین امر نکته مثبتی برای آینده آموزش و یادگیری محسوب اده میگذاری محتوا استف

(. 1939های اجتماعی مجازی است )آرامون،ها مرهون اینترنت، وب و شبکهشود و همه اینمی

ترین موضوعات در های اخیر یکی از جذابهای اجتماعی در سالورزش به عنوان یکی از پدیده
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یده در زندگی بسیاری از مردم جهان در ابعاد مختلف اجتماعی، رود. این پدشمار میجهان به

های مهم انسانی است که تقریباً سزایی داشته و از جمله فعالیتاقتصادی و سیاسی نقش به

ای وجود نداشته باشد. ورزش از توان یافت که در آن ورزش به گونههیچ جامعه بشری را نمی

شود، یکی از زیر از طریق ارتقای سالمت افراد جامعه میآنجا که موجب افزایش امید به زندگی 

گردد. گذشته از این، ورزش همگانی در یک های توسعه انسانی در جوامع قلمداد میشاخصه

جامعه کارکردهای مطلوبی؛ چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و 

پذیری افراد نیز دارد. از جمله عهتحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرآیند جام

موضوعات بسیار مهم در مقوله رشد و گسترش ورزش که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار 

عنوان ها بههای ورزشی است. رسانهمندی مردم به سوی فعالیتگیرد، عوامل تأثیرگذار بر عالقه

مختلفی همچون فراهم کردن  های جمعی اهدافشوند و رسانهمرکز عصبی جامعه محسوب می

ای نامحسوس انتقال فرهنگ را بین اطالعات، سرگرمی، متقاعدسازی و همچنین به گونه

ها ترین و مؤثرترین ابزار انتقال اطالعات و آگاهیها، مهمها انسان بر عهده دارند. رسانهمیلیون

ها به کند و بینندهمیدر تحقق فرآیند ارتباطات هستند. جامعه امروز به صورت گزینشی عمل 

نمایند؛ در نتیجه، شان به استفاده از رسانه عمل میطور متفاوتی با توجه به نگرش و تجربه

های متفاوتی مانند رادیو تون، مجله، روزنامه، اینترنت و تصاویر متحرک وجود ها به شکلرسانه

نتقال اطالعات به شنوندگان و ها نقش محوری و غیر قابل انکار در توسعه آگاهی و ادارند. رسانه

-باشد. رسانهها نقش رهبری و راهنمایی میویژه مسئولیت اصلی رسانهتغییر افکار آنها دارند، به

های جدید داشته تواند نقش مؤثری در باال بردن آگاهی عمومی و گسترش ایدههای جمعی می

ترین منبع برای افزایش عی، مهمهای اجتماویژه شبکههای جمعی مجازی، بهباشد. امروزه رسانه

روند؛ زیرا ظرفیت دسترسی و ی رفتارهای بهداشتی به شمار میآگاهی، تغییر نگرش و توسعه

های توانند بر رفتارهای فرد و ارزش می ها نفر را به طور همزمان دارند وتأثیرگذاری بر میلیون

ها در و وظیفه اجتماعی دولت جامعه تأثیر بگذارند. توسعه ورزش در میان جوامع یک اجبار

ها و ها همواره باید در سیاستشود و دولتقبال شهروندان و یکی از حقوق شهروندی تلقی می

ها به مقوله ورزش و فعالیت بدنی و نیز فراهم سازی امکانات ورزشی متناسب با ریزیبرنامه

-(. با رشد سریع و روز1932های متفاوت شهروندان مبادرت ورزند )غفوری، نیازها و خواسته

های اجتمـاعی در وب توجـه بسـیاری از محققـان در افزون تعداد کاربران اینترنت بحث شبکه

های مختلف مانند علوم کامپیوتر، اقتصاد، اجتماعی و سیاسی را به خود جلب کرده زمینـه

اد مجموعه های ناچیزی در جهت ایجاست. اما با توجه به جدید بودن ایـن موضـوع تـالش

(. 1932های استاندارد برای انجام تحقیقات در این زمینه شده است )آل احمد و همکاران، داده
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های گروهی همچون ریزی درست در رسانهها در کشور، برنامهبا توجه به ظرفیت باالی رسانه

ندی مردم به متواند عالقههای اجتماعی مجازی میویژه شبکهها و بهتلویزیون، رادیو، روزنامه

سالمتی بیشتر عموم مردم و باال رفتن سطح  ورزش را در کشور افزایش دهد که در نهایت به

مندی های ارتباطی مجازی بر عالقهسالمت روان در آنان منجر شود. لذا بررسی تأثیرات شبکه

آموزان و نوجوانان به موضوعی حائز ورزش، موضوعی با اهمیت بوده که در ادبیات دانش

تحقیقات صورت گرفته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق درصدد تحلیل کارکرد 

مندی به های اجتماعی در گسترش و توسعه فرهنگ ورزشکاری و عالقه بررسی تأثیر شبکه

 باشد. می آموزان پسر استان کرمانشاهورزش همگانی و قهرمانی در میان  دانش

 پیشینه پژوهش

( به تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و 1939)یوسفی و همکاران 

های ورزشی ، نتایج نشان دادند % از ها و رشتهپرمخاطب آنالین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه

های ورزشی به % از اخبار مربوط به آقایان بود، در بین مؤلفه38اخبار مربوط به بانوان بوده و

 ی، همگانی و تربیتی مورد توجه مطبوعات بوده است. اترتیب قهرمانی، حرفه

های ورزشی صدا و سیما ( به تحلیل محتوای برنامه1939حیدریان میرزایی و همکاران )

لرستان، مرکزی، اصفهان(  هایهای ورزشی مطالعه موردی: )استانبا تأکید بر مؤلفه

%در رتبه اول و مؤلفه ترکیبی و  2/14اند، نتایج نشان داد مؤلفه ورزشی قهرمانی با پرداخته

ای در برنامه های بعدی قرار دارند و به مؤلفه تربیتی و حرفههمگانی با تفاوت زیادی در رتبه

 .اندهیچگونه اشاره نداشته

مندی به ها بر عالقه ( نشان داد که رسانه1938سعیدی و کاتبی جهرمی ) نتایج پژوهش

های مجازی اینترنت، این میان بیشترین تأثیر را رسانه ورزش همگانی تأثیر مطلوبی دارد و در

 های اجتماعی دارند. شبکه

سازی از فواید ورزش همگانی بر ابعاد ( نیز نقش رسانه بر آگاه1931زردشتیان و همکاران )

های  رسانی در مورد مکانسالمت جسمی و سالمت روانی، آموزش درباره ورزش همگانی، اطالع

نی، تغییر نگرش مثبت و ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی را مطلوب مناسب ورزش همگا

 ارزیابی کردند.

توانند از طریق اطالع رسانی و  می ها ( بیان کردند که رسانه1931پور )متانی و حسن 

ها و الگوهای مناسب ورزشی، ارزش نهادن به های سازنده، ترویج مدلبخشی، آموزشآگاهی
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سازی در گسترش فرهنگ ورزش همگانی مؤثر جتماعی و فرهنگمسأله ورزش، مشارکت ا

 واقع شوند.

روی های جمعی بر ترویج پیاده( حاکی از اثر مثبت رسانه2419)  1نتایج تحقیق ابیویه 

 بوده است.

 چارچوب نظری پژوهش

های اجتماعـی یکـی از نکاتی که پژوهشـگران بر سـر آن، اغلـب توافق دارند، تعریف رسـانه

های اجتماعی و تعاریف متعـدد آنها، تعریف پژوهـش حاضـر، سـت. بـا توجه به تنوع رسـانها

و همکاران  2( اسـت. پیش از شـیلبوری2410منطبـق بـر تعریف شـیلبوری  و همـکاران )

های اجتماعـی، فقـط بـه تفـاوت (، از رسـانه2414) 9( ،در تعریف کاپالن و هاینلین2410)

هایـی بودند اجتماعـی، تمامـی پلتفرمهای  وب اشـاره شـده بـود و رسـانه 2،4و  1،4نسـخه 

که امکان تولیـد محتوا را بـرای کاربران فراهم میکردنـد. البتـه تعریـف کاپالن و هاینلین 

شـود کـه تولیـد محتـوا ها اطالق می( رسـانه اجتماعـی به شـکل جدیدی از رسـانه2410)

ها ماننـد )واتسـاپ( ، رسـانن اسـت. بـر اسـاس تعریـف آنـان، پیامفقـط بخشـی از آ

سـازی اجتماعی ماننـد )فیسبـوک( -های شبکههـا )مانند توییتر( و سـایتمیکروبالگ

های اجتماعـی هسـتند. از همیـن رو، ایـن تعریـف نیـز به عنـوان همگـی، جـزو رسـانه

ـش حاضـر مدنظـر قرار گرفته اسـت. از سـوی دیگـر، های اجتماعـی در پژوهتعریـف رسـانه

گیری شـبکه دوسـتان، همـکاران، خانـواده و های اجتماعـی بسـتری را بـرای شـکلرسـانه

کـه اند درحالیاند؛ امـا این دو مفهوم دچـار خلـط شـدهطرفداران ورزشـی فراهم آورده

فـاوت مهمـی وجـود دارد. شـبکه ت «هایشـبکه«و « های اجتماعـیرسـانه»مفهـوم 

شـود کـه در هـر بسـتری امـکان بـروز دارد امـا زمانـی کـه اجتماعی بـه پیوندی گفته می

های شـود، ایـن مفهوم در ذیـل رسـانههای اجتماعـی مطـرح میمفهـوم شـبکه در رسـانه

ی بـرای ایجـاد شـبکه های اجتماعـحـال، برخـی رسـانه این با . گیرداجتماعی قـرار می

)ماننـد واتسـاپ( امـا برخـی دیگـر ماننـد فیسبـوک، اساسـا اند  اجتماعـی طراحـی ً نشـده

 .اندشـبکه اجتماعـی طراحـی و سـاخته شـده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Abioye 

2 Shilbury 

3 Kaplan & Haenlein 
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های اجتماعـی، فراتـر از روابط سـاده اسـت. بازاریابان ورزشـی ز ایـن اسـتفاده از رسـانه

ارتبـاط بـا  گـذاری ورزشـکاران، ترویج هـا،مختلفـی ماننـد صحهها بـرای اهـداف رسـانه

(. از سـوی دیگر 2418ناریـن و پرنـت، (کننـد منـد اسـتفاده میذینفعـان و بازاریابـی رابطه

هـای ورزشـی فراهـم های اجتماعی فرصتـی عالی برای تیمپژوهشـگران مدعی هسـتند انه

درکی مبتنـی بر طرفدارانشـان ایجـاد کننـد و آنهـا را بـه تعامـل انـد تـا از ایـن طریـق کرده

های  (. محتـوای صفحـه رسـمی تیم1،2414ویلیامـزو چین(بیشـتر با یکدیگر سـوق دهنـد

ورزشـی در رسـانههای اجتماعـی،محرکـی اسـت تـا طرفـداران، یـک پسـت را ببینند، بـه آن 

های های ورزشـی نیـز مزایـای رسـانهسـازمان .کنندپاسـخ دهنـد و حتی آن را بازنشـر 

هـا به عنـوان بخشـی از هایـی هسـتند تـا از آندنبـال روشانـد و بـهاجتماعـی را درک کرده

(، 2411) 2راهبردهـای بازاریابی، ارتباطاتـی و برندینـگ خود بهره گیرنـد. همبریک و کانگ

شـی از طریـق ارتبـاط با طرفـداران و انتشـار اطالعـات و های ورزاند کـه سـازماننشـان داده

هـا نیـز بـه اهمیت کننـد. شـماری دیگـر از پژوهشاخبار، فراینـد بازاریابـی را تسـهیل می

(. به 2413و همـکاران،  9)وینانـداند  اجتماعـی در بازاریابـی ورزشـی اشـاره کردههای  رسـانه

ـه گرفـت کـه ارتباطـات ورزشـی در عمـل، بـا پدیـد آمـدن تـوان نتیجاین ترتیـب، می

 2414های اجتماعـی، دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل از سـال رسـانه

هـای ارتباطـات ورزشـی نیـز بـا ها در ورزش، پژوهشبـه بعـد، بـا فراگیـری ایـن رسـانه

 .دگرگونـی مواجه بوده اسـت

که روابط گروهی در سنین نوجوانی و جوانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از آنجا 

گذرانند روز را در فضای آموزشی، ورزشی، کاری و تفریحی با هم میهمساالن اوقاتی از شبانه

کنند، اظهارات کاربران  نیز حاکی از آن دیگر نقش مهمی ایفا میدر ایجاد الگوی رفتاری یک

های اجتماعی مجازی، به دنبال فشار گروه دوستان و به انگیزه ن در شبکهاست که حضور جوانا

های همکاری و همنوایی با آنان انجام شده است. بنابراین یکی از دالیل عضویت در شبکه

اجتماعی مجازی، حس تعلق به یک گروه، بودن در میان آنان و عضو آنها تلقی شدن است. در 

شود فاصله فیزیکی، نزدیکی عاطفی اعضا نیز احساس میای به رغم سایه تعامالت شبکه

(. با توجه به جدید بودن و عدم استفاده صحیح از این رسانه، تلویزیون با جایگاه 1932)خلیلی،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Williams & Chinn 
2. Hambrick & Kang 

3. Winand 
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ی های استفاده صحیح از برنامهتواند به تبلیغ و نحوهها دارد میخاصی که در میان انواع رسانه

آموزان در این زمینه آگاهی های ورزشی بپردازد و به دانشمهخصوص برناهای اجتماعی بهشبکه

قابلیت مشارکت افراد در آن است که در ابزار ها  یکی از مزایای اصلی و متمایز این شبکه .بخشد

های اجتماعی اطالعات سریع رد و بدل که در شبکهدیگر نظیر تلویزیون، رادیو و ... در صورتی

های آموزان به اینترنت و شبکهبا توجه به گسترش روزافزون دانش شود و محدودیتی  ندارد.می

های اجتماعی از جمله های مناسب در شبکهتوانند با برنامهبدنی میاجتماعی، مسئوالن تربیت

های بدنی از تمامی ها و فعالیتهای معتبر، فواید استفاده از باشگاهشناساندن خدمات باشگاه

 ورزشی کمک نمایند.های جوانب به جذب دانش

  روش پژوهش 

ها، پژوهش حاضر براساس مالک هدف، از نوع کاربردی و براساس مالک نحوه گردآوری داده

آموزان پسر دوره دوم جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش .توصیفی از نوع همبستگی است

م نمونه در این حج دادند.بودند تشکیل مینفر  313که بر اساس آمار متوسطه شهر کرمانشاه 

های بزرگ با ضریب  تحقیق با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برای جامعه

گیری تصادفی و به روش نمونهبه میزان  نفر برآورد شد  41/4و ضریب دقت   31/4اطمینان 

روایی  ساخته بود.ابزار گردآوری اطالعات پژوهش، پرسشنامه محققساده انتخاب شدند. 

و پایایی آنها نیز از ها را به لحاظ صوری و محتوایی، استادان مدیریت ورزشی تأیید  نامهپرسش

در بررسی روایی مدل نیز بارهای  .طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت

عاملی مربوط به متغیرهای مشاهده شده بر روی متغیرهای پنهان بررسی شد، از آنجایی که 

گیری انعکاسی مورد تأیید قرار است لذا روایی مدل اندازه 1/4ای عاملی بیشتر از مقدار باره

نهایت با استفاده نرم افزار لیزرل و شیوه معادالت ساختاری جهت آزمون فرضیات  گرفت. در

 پرداخته شده است.

 تحقیق هاییافته

که به مشخص شدن  ها برای رسیدن به نتایجیبا توجه به نتایج پرسشنامه به بررسی مؤلفه

 پردازیم.آموزان به ورزش باشد میمندی دانشرابطه فضای مجازی بر عالقه
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پژوهشهای  برای مؤلفه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون. 1جدول   

 متغیرها
مقدار ضریب 

 همبستگی
 T تعداد

سطح 

معنی 

 داری

 مستقل
های ارتباطی تنوع و گستردگی شبکه

234/4 مجازی  111 394/9  41/4  

آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقه وابسته  

 مستقل
های ارتباطی دسترسی آسان به شبکه

129/4 مجازی  111 121/1  
دار معنی

 نیست
آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقه وابسته  

 اعتماد به فضای مجازی مستقل
111/4  111 413/1  

دار معنی

آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقه وابسته نیست  

های ارتباطی مجازیامنیت شبکه مستقل  

413/4  111 111/1  
دار معنی

آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقه وابسته نیست  

ارتباطی مجازیهای  به صرفه بودن شبکه مستقل  

921/4  111 133/9  41/4  
آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقه وابسته  

های ارتباطی مجازی و ، ضریب مسیر بین تنوع و گستردگی شبکه1به جدول با توجه 

دهنده این است که بین این دو متغیر رابطه آموزان پسر به ورزش نشانمندی دانشعالقه

داری  مثبت است که در سطح معنی 234/4داری وجود دارد. مقدار این تأثیر برابر با  معنی

دست آمده در این به   tباشد. با توجه به مقدار می دار این ضریب همبستگی معنی 41/4

رد H0 باشد.  لذا  می (111/2)  41/4در سطح   t که بزرگتر از مقدار  394/9آزمون که برابر 

مندی های ارتباطی مجازی بر عالقهگردد. یعنی تنوع و گستردگی شبکهتأیید می H1شده و 

توان  داری وجود دارد. بنابر این نتیجه میآموزان پسر به ورزش تأثیر مثبت و معنیدانش

آموزان مندی دانشهای ارتباطی مجازی، عالقهگفت که با افزایش تنوع و گستردگی شبکه

 یابد.  پسر به ورزش افزایش می

مندی های ارتباطی مجازی و عالقههمچنین ضریب مسیر بین دسترسی آسان به شبکه

داری وجود  این است که بین این دو متغیر رابطه معنیدهنده آموزان پسر به ورزش نشاندانش

این ضریب  41/4داری  مثبت است که در سطح معنی 129/4دارد. مقدار این تأثیر برابر با 
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 121/1دست آمده در این آزمون که برابر  به t باشد. با توجه به مقدار  دار می همبستگی معنی

یعنی  گردد.می رد H1تایید شده و  H0 باشد.  لذا  می (38/1) 41/4در سطح  t که کوچکتر از مقدار

آموزان پسر به ورزش تأثیر مندی دانشهای ارتباطی مجازی بر عالقهدسترسی آسان به شبکه

 داری وجود ندارد. مثبت و معنی

آموزان پسر به مندی دانشنتایج در ضریب مسیر بین اعتماد به فضای مجازی و عالقه

داری وجود دارد. مقدار این تأثیر  ن است که بین این دو متغیر رابطه معنیدهنده ایورزش نشان

دار  این ضریب همبستگی معنی 41/4داری  مثبت است که در سطح معنی 111/4برابر با 

 که کوچکتر از مقدار 413/1دست آمده در این آزمون که برابر به  t باشد. با توجه به مقدار  نمی

t  باشد. لذا  یم (1038) 4041در سطح H0  تایید شده وH1 یعنی اعتماد به فضای  گردد.رد می

داری وجود ندارد. آموزان پسر به ورزش تأثیر مثبت و معنیمندی دانشمجازی بر عالقه

آموزان پسر مندی دانشهای ارتباطی مجازی و عالقههمچنین ضریب مسیر بین صداقت شبکه

داری وجود دارد. مقدار این  ین دو متغیر رابطه معنیدهنده این است که بین ابه ورزش نشان

دار  این ضریب همبستگی معنی 41/4داری  مثبت است که در سطح معنی 209/4تأثیر برابر با 

 tکه بزرگتر از مقدار  290/9دست آمده در این آزمون که برابر به t باشد. با توجه به مقدار  می

های بر یعنی صداقت شبکه گردد.تأیید می H1شده و  ردH0 باشد. لذا  می (111/2) 41/4در سطح 

داری وجود دارد. بنابراین نتیجه آموزان پسر به ورزش تأثیر مثبت و معنیمندی دانشعالقه

آموزان پسر به مندی دانشهای ارتباطی مجازی، عالقهتوان گفت که با افزایش صداقت شبکه می

های ارتباطی مجازی و ب مسیر بین امنیت شبکهیابد. نتایج در بخش ضری ورزش افزایش می

دهنده این است که بین این دو متغیر رابطه آموزان پسر به ورزش نشانمندی دانشعالقه

 41/4داری  مثبت است که در سطح معنی 413/4داری وجود دارد. مقدار این تأثیر برابر با  معنی

دست آمده در این آزمون که به  t قدارباشد. با توجه به م دار نمی این ضریب همبستگی معنی

 رد H1تأیید شده و H0 باشد. لذا  می (38/1) 41/4در سطح  tکه کوچکتر از مقدار  111/1برابر 

آموزان پسر به ورزش مندی دانشارتباطی مجازی بر عالقههای  یعنی امنیت شبکه گردد. می

های ین به صرفه بودن شبکهداری وجود ندارد. همچنین ضریب مسیر بتأثیر مثبت و معنی

دهنده این است که بین این دو آموزان پسر به ورزش نشانمندی دانشارتباطی مجازی و عالقه

مثبت است که در سطح  921/4داری وجود دارد. مقدار این تأثیر برابر با  متغیر رابطه معنی

دست آمده در به  t ار باشد. با توجه به مقد دار می این ضریب همبستگی معنی 41/4داری  معنی
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آموزان پسر به ورزش تأثیر مثبت و مندی دانشمجازی بر عالقه 133/9این آزمون که برابر 

های توان گفت که با افزایش به صرفه بودن شبکه داری وجود دارد. بنابراین نتیجه میمعنی

نهایت مدل در یابد.  آموزان پسر به ورزش افزایش میمندی دانشارتباطی مجازی، عالقه

مندی عالقههای ارتباطی مجازی بر باشد که آیا شبکهدهنده این امر میساختاری ذیل نشان

 دار دارد.تأثیر معنی آموزان پسر به ورزشدانش

 
 (|       |). شکل کلی فرضیه اصلی در حالت معناداری ضرایب 1نمودار 

 
 ایب استاندارد. مدل کلی فرضیه اصلی در حالت تخمین ضر8نمودار
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آموزان پسر مندی دانشهای ارتباطی مجازی عالقهمتغیر شبکه  2و 1با توجه به نمودارهای 

های ارتباطی مجازی شده است. بنابراین متغیر شبکه 111/4به ورزش مقدار ضریب تعیین برابر 

د، آموزان پسر به ورزش را پوشش دهنمندی دانشدرصد از واریانس عالقه 1101توانسته 

تواند شامل دیگر عوامل تأثیرگذار بر باشد و میباقیمانده مربوط به خطای پیش بینی می

 متغیرها باشد.

 . نتیجه ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی پژوهش8جدول

 متغیرها
مقدار ضریب 

 همبستگی
 T تعداد

سطح معنی 

 داری

های ارتباطی مجازیشبکه مستقل  

113/4  111 113/29  41/4  
ابستهو  

آموزان پسر به مندی دانشعالقه

 ورزش

 

آموزان پسر مندی دانشهای ارتباطی مجازی و عالقه، ضریب مسیر بین شبکه2با توجه به 

داری وجود دارد. مقدار این  دهنده این است که بین این دو متغیر رابطه معنیبه ورزش نشان

دار  این ضریب همبستگی معنی 41/4داری  مثبت است که در سطح معنی 113/4تأثیر برابر با 

  tکه بزرگتر از مقدار  113/29دست آمده در این آزمون که برابر به  t باشد. با توجه به مقدار  می

ارتباطی های  یعنی شبکه گردد. می تایید H1 رد شده و H0 باشد. لذا  می (111/2) 41/4در سطح 

زش تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد. مجازی بر عالقه مندی دانش آموزان پسر به ور

ارتباطی مجازی، عالقه مندی دانش های  توان گفت که با افزایش شبکه بنابراین نتیجه می

 یابد.  آموزان پسر به ورزش افزایش می

 گیریبحث و نتیجه

وجـه یافتـه و ت   طور مـداوم افزایش های اجتماعـی، کارکـرد آنهـا در ورزش، بهبـا رشـد رسـانه

ورزش و  .شـده اسـت پژوهشـگران ورزشـی به ایـن نقش و کارکـرد، پیـش از پیش جلب

ای در رسـانه، پدیـده اند. بـا بـروز و ظهـور هـرطـور متقابـل بـه یکدیگـر وابسـته رسـانه به

یابـد. در  سـازگاری می رفتـه بـا آن شـود امـا رفتهرو می هایـی روبـهورزش بـا چالش

بـر جهـان هسـتند، ورزش از  گریهـای اطالعاتـی در حـال سـلطهایطی کـه فناوریشـر

 .های اجتماعـی، به ذینفعـان خـود نزدیکتـر شـده اسـتطریـق برخـی از آنهـا ماننـد رسـانه
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آوری شده و در بررسی فرضیه فرعی اول این پژوهش، تأثیرگذاری ای جمعهبا توجه به یافته

مورد  آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقههای ارتباطی مجازی بر گی شبکهتنوع و گسترد

تأیید قرار گرفت؛ اما نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم و سوم نشان داد دسترسی آسان به 

آموزان پسر مندی دانشعالقهتواند بر های ارتباطی مجازی و اعتماد به فضای مجازی نمی شبکه

های  در بررسی فرضیه فرعی چهارم نشان داده شد صداقت در شبکه تأثیرگذار باشد؛ به ورزش

تأثیرگذار باشد؛ همچنین  آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقهتواند بر ارتباطی مجازی می

های آماری در فرضیه فرعی پنجم نیز حاکی از آن بود که امنیت نتایج حاصل از انجام آزمون

تأثیرگذار نیست؛ و در  آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقههای ارتباطی مجازی بر شبکه

های ارتباطی  نهایت فرضیه فرعی ششم پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری به صرفه بودن شبکه

 مورد تأیید قرار گرفت. آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقهمجازی بر 

های بکهگونه نتیجه گرفته شد که شدر مجموع در بررسی فرضیه اصلی پژوهش این

دار دارد، بنابراین تأثیر مثبت و معنی آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقهارتباطی مجازی بر 

آموزان پسر به مندی دانشعالقههای ارتباطی مجازی، توان گفت که با افزایش شبکه نتیجه می

-شبکه یابد. همچنین متغیرهای تنوع و گستردگی، صداقت و به صرفه بودن افزایش می  ورزش

، که در این تأثیرگذار هستند آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقههای ارتباطی مجازی بر 

-مندی دانشعالقهرا بر مثبت بیشترین تأثیر های ارتباطی مجازی، میان به صرفه بودن شبکه

های ارتباطی داشته و متغیرهای دسترسی آسان، اعتماد و امنیت شبکه آموزان پسر به ورزش

 تاثیرگذار نبودند. آموزان پسر به ورزشمندی دانشعالقهدار نبودن، در زی به دلیل معنیمجا

های مندی گروههای مختلف بر عالقهتحقیقات داخلی و خارجی در زمینه تأثیرگذاری رسانه

ای صورت گرفته، اما باتوجه به گسترش سریع مختلف افراد به ورزش در سطوح همگانی، حرفه

های ارتباطی در چندسال اخیر، بررسی نقش این نوع رسانه در جازی همچون شبکههای مرسانه

ها بدان پرداخته ها به ورزش موضوعی است که کمتر در پژوهشمندی و تمایل کاربران آنعالقه

ها شود که در آنها نقش رسانهشده است؛ با این وجود در ادامه به بررسی تحقیقاتی پرداخته می

مندی افراد به ورزش در سطوح مختلف پرداخته شده است. نتیجه به و عالقه مندیدر عالقه

توسط سعیدی و کاتبی جهرمی و با هدف  1938دست آمده با نتایج تحقیقاتی که در سال 

مندی دانشجویان به ورزش همگانی که در آن نشان های جمعی در عالقه بررسی نقش رسانه

مندی های اجتماعی( بر عالقهی مجازی اینترنت، شبکههاها )به ویژه رسانه داده شد رسانه
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باشد. همچنین  می راستادانشجویان دانشگاه گیالن به ورزش همگانی تأثیر مطلوبی دارد، هم

های اجتماعی ( بررسی نقش بازاریابی رسانه الکترونیکی از طریق شبکه1938هاشم آل طعمه )

های اجتماعی مجازی بر یافتند که شبکهمجازی بر توسعه ورزش کشتی به این نتیجه دست 

مندی نوجوانان کشور عراق به ورزش کشتی تأثیرگذار بوده است، که نتایج به دست آمده عالقه

(، 1931دهد. نتایج تحقیقات زردشتیان و همکاران )از پژوهش پیش رو را مورد تأیید قرار می

(، هنری 1939دقیان و همکاران )(، صا1930(، رضوی و همکاران )1931ایرج پور و همکاران )

های (، نیز در بررسی نقش رسانه1938(، اربطانی )1933(، نادری نژاد )1931و همکاران )

ای نشان داد های مختلف مردم به ورزش همگانی و حرفهمندی گروهجمعی و گروهی در عالقه

بت و ایجاد نگرش سازی از فواید ورزش همگانی، تغییر نگرش مثهای جمعی بر آگاهکه رسانه

-مثبت به ورزش، توسعه فرهنگ ورزش تأثیرگذار بوده است، که با نتایج این پژوهش همسو می

مندی های جمعی در عالقه( در بررسی نقش رسانه1932باشد. اما در تحقیقات قره و همکاران )

نی به ورزش؛ نقش رسانه، در ایجاد نگرش مثبت و تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگا

باشد. در نتایج برخی دیگر راستا نمینامطلوب ارزیابی شده و با نتایج حاصل از این پژوهش هم

های مختلف همگانی و قهرمانی مندی به ورزش در حوزهها بر عالقهاز تحقیقات نیز تأثیر رسانه

ای ه( رسانه1933زاده )متفاوت ارزیابی شده، به عنوان مثال در پژوهش قیامی راد و محرم

های ورزشی در بعد قهرمانی داشته در حالی گروهی تأثیر بسیار زیادی در توسعه و ترویج رشته

که تأثیر آن در بعد همگانی ناچیز ارزیابی شده است. در تحقیقات صورت گرفته در خارج از 

شود. از جمله در تحقیقات کشور نیز تحقیقاتی همسو و ناهمسو با پژوهش پیش رو یافت می

-مندی افراد به ورزش نشان داده شد که رسانهها در عالقه( در زمینة تأثیر رسانه2419) ابیویه

( به 2411های جمعی اثر روشنی بر ترویج ورزش داشتند، همچنین لیجاه رینتاج و همکاران )

باشد. های گروهی میمندی زنان به ورزش، تأثیرپذیر از رسانهاین نتیجه دست یافتند که عالقه

و توسعه ورزش، و ها  ( نیز در تحقیق خود به رابطه معناداری بین رسانه1331)جکسون 

گروهی دست یافت؛ که همراستا با های  تاثیرپذیری عالقه مندی افراد به ورزش از طریق رسانه

باشد. عالوه بر این در تحقیقاتی همچون سربن نتایج به دست آمده در پژوهش پیش رو می

ها تأثیر مثبت و برخی دیگر همچون ها همچون روزنامهرخی از رسانه(، نشان داده شد ب2440)

 مندی افراد به ورزش داشتند.رادیو و تلویزیون تأثیر منفی بر عالقه
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عوامل بسیاری ممکن است اعتبار درونی و بیرونی پژوهش را دچار مخاطره سازد، به همین 

ال بردن اعتبار پژوهش خود دارند. خاطر محققان تمام سعی خود را برای رفع این موانع و با

رو بود که کمبود منابع مطالعاتی و کتاب هایی روبه پژوهش حاضر هم در هر بخش با محدودیت

گردد  داخلی در بخش پیشینه و ادبیات موضوع و محدودیت جامعه آماری پژوهش که باعث می

در راستای نتایج به دست ها نباشد، از جمله آن است.  نتایج تحقیق قابل تعمیم به سایر گروه

های مختلف ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با شبکه آمده از پژوهش انجام برنامه

ویژه در بین نوجوانان در ها برای توسعه ورزش بههای آن اجتماعی مجازی و استفاده از ظرفیت

بخشی به نترنتی با تنوعهای ایها و سایتگردد. رادیو، تلوزیون، روزنامه ابعاد مختلف پیشنهاد می

ها و مطالب درج شده و پوشش خبری گسترده در سطوح محلی و شهرستانی تا سطوح برنامه

 مندی بیشتر مخاطبین خود به ورزش را فراهم آورند. المللی موجبات عالقهبین
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 منابع

 ، ان حسینی، سلط حیدریان میرزایی، احمد، آتشبار، شوکت، ازم، فاطمه ، نادریان جهرمی، مسعود

های ورزشی مطالعه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفهمحمد. تحلیل محتوای برنامه

های ورزشی. سال دوم، موردی:) استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان(. مدیریت ارتباطات در رسانه

 .04-94،صص 1939، زمستان 8شماره پیاپی 

 همگـانی در نهادینـه کـردن ورزش همگـانی در     هـای   اربطانی0 طاهر روشندل. تبیین جایگاه رسانه

  :(33)33 ;-.1938,حرکت. کشور

 12جمعی، مجله علوم اجتماعی،شماره های  اجتماعی و رسانههای  افتاده،جواد، تفاوت بین رسانه 

 (. 1931.، )12- 82،ص

 توسعه جمعی در های  ایرج پور0 علیرضا0 مجرد0 ناهید0 دباغ رضاییه0 فرامرز. بررسی نقش رسانه

 .12-98(. 2)1؛1931. مدیریت و توسعه ورزش. کشورای  فرهنگی ورزش همگانی و حرفه

 اجتماعی مجازی در خدمت آموزش،ماهنامه آموزشی های  آرامون؛زهرا،شاه محمدی؛نیره، شبکه

 (. 1939،)18-13، ص0رشد تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش،شماره

 جهت تحقیق ها  عود. مشیری، بهزاد. مجموعه داده بالگآل احمد، ابولفضل. بدیع، رضا. رهگذر، مس

اجتماعی، های  ایرانی. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکههای  اجتماعی وبالگهای  در شبکه

فضای سایبر، پژوهشکده فناوری اطاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، مهر های  سلسله همایش

1932. 

 (. 1932وانان، مقاالت ارسالی به آفتاب، )های اجتماعی بر ج خلیلی، محمد، تأثیر شبکه 

 های گروهی در گرایش رضوی محمدحسین، دوستی مرتضی، قاسمی سیانی مجتبی. نقش رسانه

های  مردم به ورزش همگانی با تاکید بر آمادگی جسمانی )مطالعه ی موردی: شهر بابلسر(. پژوهش

 . 34-11((:19)پیاپی  1)4;.1930کاربردی در مدیریت ورزشی. 

 ،های جمعی در ،بررسی نقش رسانه1931زردشتیان، شیرین و حسینی، مریم و کریمی، جواد

 گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی. 

  سیدعامری، میرحسین، میرمحمد کاشف،سید حسن، محسنیان فر، اینترنت و نقش آن در مدیریت

 (.1934،)1-12ص، 9ورزش، مجله رشدآموزش تربیت بدنی، دوره یازدهم، شماره

 جمعـی در گـرایش مـردم    هـای   صادقیان زهرا، حسینی سیدعماد، فرزان فرزام. بررسی نقش رسانه

  .44-35:(20)10;1939شهر همدان به ورزش همگانی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 

 ( 1931صمیمی فر، آسیه .)"  روی  پیادههای  شناسایی و اولویت بندی موانع حضور در همایش

 .، پایان نامه"شهر کرمانهای  خانوادگی از دیدگاه مدرسان تربیت بدنی دانشگاه
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 اجتماعی.همایش های  عقیلی، سید وحید. جعفری، علی. بررسی اهداف آشکار و پنهان شبکه

فضای سایبر، پژوهشکده فناوری های  اجتماعی، سلسله همایشهای  تخصصی بررسی ابعاد شبکه

 .1932اد دانشگاهی، مهر اطاعات و ارتباطات جه

    غفوری فرزاد، رحمان سرشت حسین، کوزه چیان هاشم، احسانی محمد. مطالعه و بررسـی نگـرش

جمعی )رادیو0 تلویزیون و نشریات( در گرایش مردم بـه  های  متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه

 . 13-11(:18)پیاپی -;1932ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت. 

 جمعی در گرایش دانشجویان دختـر  های  ،بررسی نقش رسانه1938هرمی، فاطمه،فاطمه و کاتبی ج

  دانشگاه گیالن به ورزش همگانی،سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران،تهران.

   هـای   قیامی راد، امیر، محرم زاده، مهرداد. بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسـعه رشـته

 . 132-111(:93)پیاپی -;1933رکت. ورزشی در ایران. ح

      محمد خالدیان، فردین مصطفایی ، صمدی مهران ، فرخ کیا، نقـش رسـانههای جمعـی در توسـعه

 12. ص ص 1932،زمسـتان   2ورزش. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی. سال اول، شـماره  

– 01. 

 ای جمعی در گرایش دانشجویان پور، زینب آنت  ، بررسی نقش رسانه ه، نگار قلی  محمد علی قره

 2دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی. مدیریت ارتباطات در رسانه هـای ورزشـی. سـال اول، شـماره     

 .93 – 00ص ص  1932،پاییز 

 های جمعی در اشاعه فرهنگی ورزشی همگانی، مجله نور، نادری نژاد پریچهر، بررسی نقش رسانه

 (. 1933) 11-12سال دهم، شماره یازده هم، ص 

 ورزشی در های  هنری حبیب، احمدی سیدعبدالحمید، مرادی مهدی. بررسی نقش چهارگانه رسانه

-1931145توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی. مطالعات مدیریت ورزشی )پژوهش در علـوم ورزشـی(.   

158;4(15). . 

 ( 1939یوسفی،سعید؛ زرکی، پرستو؛ شریفیان، اسماعیل و قهرمان تبریزی، کوروش.)" ل تحلی

محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنالین کشور با تأکید بر پوشش 

 .10-01(،1)0های معاصر در مدیریت ورزشی، . پژوهش"های ورزشی بانوانها و رشتهمؤلفه
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