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 چکیده

های اجتماعی مجازی در تمايل به گذران اوقات  رسانهای  هدف پژوهش حاضر، نقش عوامل زمینه

فراغت ورزشی است. اين تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده، از نظر نوع جزو تحقیقات همبستگی 

باشد که به صورت میدانی اجرا گرديد. جامعۀ  آماری تحقیق، کلیه شهروندان شهرستان سبزوار  می

شناسی مطالعه توزيع   پرسشنامه منطبق با نوع روش 400گیری در مجموع  انتخاب شد و برای نمونه

های  ساخته تمايل به گذران ورزش و کارکردهای رسانه ها از پرسشنامه محققآوری دادهشد. برای جمع

ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون تی  اجتماعی بهره گرفته شد و در نهايت، داده

گرسیون به شیوه همزمان( مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بین ای و آزمون ر تک نمونه

های اجتماعی مجازی با تمايل به ورزش رابطه مثبت و معناداری برقرار است.  ای رسانه عوامل زمینه

درصد از  22توان گفت  باشد و می می 22/0و ضريب تبیین برابر با  48/0ضريب همبستگی برابر با 

شود. با توجه  های اجتماعی مجازی تببین می ای رسانه تمايل به ورزش از طريق عوامل زمینه تغییرات

رسانی بیشترين تأثیر بر تمايل به ورزش را دارا  به اينکه از بین اين عوامل مشارکت اجتماعی و اطالع

ی اجرای های جمعی را در راستا ها بتوانند برنامه توان گفت در صورتی که رسانه باشند، می می

رسانی نمايند،  های عمومی ورزشی در سطح شهر به عموم مردم اطالع های ورزشی و پیاده روی همايش

 گردند.توانند باعث افزايش انگیزه مشارکت ورزشی مردم میمی
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 مقدمه

اجتماعی که در طول زمان رشد چشمگیری داشته است و آحاد مردم را تحت های  يکی از پديده

(. فعالیت بدنی، 1394بدنی و ورزش است )حمیدپور و بوشهری،  تأثیر قرار داده است، تربیت

های  های خانوادگی و فعالیت همواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده بوده است و در ارتباط

های تفريحی در اوقات فراغت، اعضای خانواده به  شته است. با فعالیتسزايی دا اجتماعی نقش به

يابند و در پی آن امنیت و آسايش روانی و اجتماعی، تأمین بهداشت و  لذت و شادی دست می

بدنی،  شود )سازمان تربیت بدنی( فراهم می عنوان يکی از دستاوردهای تربیت زندگی سالم )به

هايی است که افراد به منظور استراحت، تفريح، از فعالیت ای(. اوقات فراغت مجموعه1382

بخش ها برای فرد لذتدهند و اين فعالیتتوسعه اطالعات، آموزش و مشارکت اجتماعی انجام می

های مهم در اوقات فراغت میورزش يکی از فعالیت (Ghorbani & Mousavirad, 2017). است 

شود. جوامعی اجتماعی، عاطفی، عقالنی و معنوی افراد میباشد که موجب رشد سالمت جسمی، 

که در انديشه بهبود وضع موجود و تدارک آينده بهتر برای خود هستند، توجه به اوقات فراغت 

عنوان  دهند؛ چرا که اين افراد را بهويژه در گروه سنی نوجوانان( را سرلوحه کار خود قرار می )به

شناسند. لذا برای دست سازان جامعه میعدادهای بالقوه و آيندهافرادی سرشار از انرژی با است

ريزی و بررسی عوامل يافتن به پیشرفت و تکنولوژی روزافزون توجه به اين نسل و برنامه

توجهی به اين مسئله، تأثیرگذار در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت الزامی است و بی

 (.1391راد،  يانپیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت )شا

شدن ورزش در  تواند باعث همگانی های ورزشی می ها به ترويج و اهمیت فعالیت توجه رسانه 

ترين ابزار دسترسی  ها در عصر ارتباطات و اطالعات، يکی از مهمبین اقشار مختلف گردد. رسانه

اساسی تغییر در  ها ازجمله عوامل (. رسانه1384نیا و علیزاده،  شوند )فتحی به اهداف تلقی می

کند بدنی کمک می باشند که به تغییر در ايجاد نگاهی جديد به سمت ورزش و تربیت جامعه می

(Dhonde & Patil, 2013 دنیای مجازی در عصر امروز، واسطی برای برقراری ارتباطات، تسهیم .)

(. شبکه1398ن، دهی و موارد ديگر فراهم ساخته است )روزبان و همکاراها و عواطف، اطالعايده

های اجتماعی مجازی با ارائه طیف بسیار وسیعی از امکانات و خدمات، جامعه جهانی را در حوزه

های  ها و رسانه (. محبوبیت سايت1398اند )خجیر و خانیکی، های گوناگون دچار تحول کرده

قرار داده است آپ و توئیتر بخش ورزش و تفريحات را مورد تأثیر بوک، واتساجتماعی مانند فیس

(Newman, 2017 .) 
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های اجتماعی توصیف ابزارهای آنالين است که مردم از آن برای اشتراک محتوا،  رسانه

های اجتماعی،  کنند؛ بنابراين، رسانه ها، تجربیات و افکار استفاده می ها، نظرات، ديدگاه پروفايل

هايی از مردم است. اين ابزارها شامل  گروههای متقابل آنالين بین  وگوها و کنشکننده گفت تسهیل

(. عمده1391هاست )افتاده،  ها، تابلوهای پیام، پادکست، میکروبالگ، نشانه گذاری، شبکه بالگ

رسانی و ايجاد مشارکت سازی، آموزش، اطالعهای اجتماعی عبارت است از فرهنگ ترين نقش رسانه

ترين نقش و کارکرد  عنوان مهم رسانی، بهطالع(. در اين راستا ا1387اجتماعی است )دادگران، 

وسايل ارتباط جمعی، بررسی و گردآوری اطالعات در مورد وقايع و رويدادهای ملی و فرا ملی و 

رسانی در مراتب گروهی است. منظور از اطالعانتقال آنها به مردم بدون در نظر گرفتن سلسله

های ورزشی است. از ديگر  رزش از طريق رسانهورزش، نشر هرگونه اخبار و اطالعات مربوط به و

های اجتماعی، مشارکت اجتماعی است که به معنی تعامل میان افراد و در نهايت  های رسانهنقش

های ورزشی است که  های رسانه ( و منظور کلیه ساختارها و فعالیت1387جامعه است )دادگران، 

سازی يکی (. فرهنگ1396د )جوادی، شو منجر به تعامل اجتماعی افراد در خصوص ورزش می

های اجتماعی هم به معنای ساخت فرهنگ است )سازمان تربیت بدنی ج.ا.ا،  های رسانهديگر از نقش

های ورزشی منجر به  شود که از سوی رسانه ( و هرگونه فعالیت و حرکتی را شامل می1382

 شود. ادات ورزشی میها و ع اکتساب دانش، قوانین اخالق، آداب، رسوم و تمامی مهارت

های جديدی برای افراد جهت دستیابی به اهداف مرتبط با  های اجتماعی مجازی راه رسانه

ها و مباحث مرتبط با موضوعات ورزش و سالمت را فراهم  سالمت، نظیر دنبال کردن فعالیت

انايی کند، تو اند. روش ديگری که دنیای مجازی به مشارکت بیشتر مردم در ورزش کمک میکرده

های مجازی  ها به ارائه اطالعات مناسب درباره ورزش و ورزش کردن است. شبکه اين رسانه

های ورزشی را  آموزشی، فرصت بسیار مناسبی برای آنهايی است که فرصت حضور در باشگاه

کند که  های روزانه و نحوه صحیح حرکات به آنها اين امکان را فراهم می ندارند و با آموزش ورزش

اد در هر مکان و موقعیتی که هستند، توانايی انجام حرکات صحیح ورزشی را داشته باشند افر

دلیل ماشینی شدن همراه با اوقات  (. با توجه به اينکه سبک زندگی امروزی به1398)قاسمیان، 

تواند به سالمت جامعه کمک نمايد فراغت بیشتری است، استفاده از اين زمان برای ورزش می

 (. 1389همکاران، )احمدی و 

عنوان يک ابزار آموزشی ـ تربیتی، اهداف  عنوان يک فعالیت تفريحی، بلکه به ورزش نه تنها به

های ورزشی افراد را از نظر مکانی و  کند؛ زيرا شرکت در فعالیت روانی ـ اجتماعی را دنبال می
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ازگاری با افراد و های بسیاری برای اجتماعی شدن و س کند و فرصت تر می فضايی به هم نزديک

 (. 1400کند )ابراهیمی و الفتی،  محیط فراهم می

های جمعی )تصويری، صوتی،  ( در تحقیق خود نشان داد که انواع رسانه1393صادقیان )

چاپی( بر گرايش مردم شهر همدان به ورزش همگانی تأثیر دارد و در گرايش مردم شهر همدان 

سازی مردم از فوايد ورزش همگانی و کمترين  ها، آگاه ترين نقش رسانه به ورزش همگانی، مهم

های آن بود. ايرج پور و  رسانی در مورد ورزش همگانی و همايش ها، تبلیغ و اطالع نقش رسانه

های جمعی در توسعه فرهنگی  ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش رسانه1395همکاران )

های  های چهارگانه رسانه فتند که بین نقشای کشور به اين نتیجه دست يا ورزش همگانی و حرفه

رسانی و ايجاد مشارکت اجتماعی( و توسعه فرهنگی ورزش  سازی، آموزشی، اطالع جمعی )فرهنگ

( در 1397آبادی و همکاران ) داری وجود دارد. علی ای کشور رابطه مثبت و معنی همگانی و حرفه

ريافتند که رسانه قادر است در ابعاد های جمعی در توسعـه ورزش قهرمانی د بررسی نقش رسانه

فردی داشته باشد.  های ورزشی نقش منحصربه حقوقی، منابع انسانی و مادی، فرهنگ و زيرساخت

( در پژوهشی درباره بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی کشورش به نقش 1997) 1مول

ها و  دار بین رسانههای جمعی درگرايش به ورزش قهرمانی وهمگانی؛ به وجود رابطه معنا رسانه

( درپژوهشی به اين نتیجه 2009و همکاران ) 2توسعه ورزش همگانی و قهرمانی پی برد. باالرد

های گروهی، سطوحی از هدايت کردن تمرينات را برعهده دارند.  رسیدند که استفاده از رسانه

روند. شمار می کننده برای تمرين بهدرحقیقت، استفاده و تماشای مرتب رسانه، بهترين هدايت

عنوان يک مرحله اوّلیه به سوی فهم  کند به ( مدلی پیشنهاد کردند که تالش می2011) 3جیمز

بهتر نگرش آگاهی دادن در سراسر ورزش بپردازد و دريافتند که عرصه ورزش نسبت به ساير 

ها  نه( بیان داشتند که رسا2014و همکاران ) 4ها بهترين میدان برای تبلیغات است. همر عرصه

های همسال  قادرند با ايجاد يک محیط صمیمی سعی در ترويج فرهنگ ورزشی در بین گروه

( در تحقیق خود 2019) 5های سنی بگذارد. کالرک و ماهر کرده و تأثیر يکسانی را دربین گروه

های اجتماعی و سطح باالی شناسايی و تعهد ورزشی داری بین اعتیاد به رسانهارتباط معنی

های اجتماعی يک  های ورزشی، رسانه نیافتند. همچنین نتايج حاکی از آن است که برای سازمان

                                                           
1 Mull 
2 Ballard 

3 James 

4 Hamer 

5 Clark & Maher 
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و  1های بازار براساس شناسايی و تعهد نیست. هوانگ روش مناسب برای رسیدن به تمام بخش

( به اين نتیجه رسیدند که تماشاگران بیشترين جذابیت را با اينترنت در 2019همکاران )

ای بازاريابی و روابط عمومی دارند و بعد از آن هم تلويزيون اهمیت دارد. در انهابزارهای رس

های اوقات چهار گروه از کاربران اينترنت با توجه به فعالیت (2020) 2تحقیق گالیستل و نیمرود

، مصرف4، جويندگان سرگرمی3گرايان نوآورفراغت مبتنی بر رسانه شناسايی شد که شامل سنت

و همکاران  7. نتايج تحقیق لوپز کاريل6های تنوع طلبو کاربران رسانه 5توای انتخابیکنندگان مح

های اجتماعی نقش مهمی در صنعت ورزش فعلی دارند و ابزاری دهد رسانه( نشان می2020)

 کند.مانند لینکدين توسعه برنامه درسی مديريت ورزشی را تسهیل می

د مختلف زندگی فردی و اجتماعی اهمیت توسعه آن در بنابراين با توجه بر اثر ورزش بر ابعا

ها در توسعه ورزش  ها در اين زمینه، شناسايی نقش رسانه های ملی و نقش میانجی رسانه مقیاس

ريزی کالن برای  باشد. هرگونه برنامه های مناسب در اين زمینه ضروری می سازی برنامهو آماده

به شناسايی عمیق در اين زمینه و تحقیقاتی در زمینه ها نیاز  استفاده مؤثر از عملکرد رسانه

 (. 1391های آن در محورهای مختلف توسعه ورزش دارد )قره،  عملکرد

شود و اوقات فراغت و ورزش نقش مهمی در  نشاط از ارکان توسعه يک جامعه محسوب می

اغت ورزشی مورد ايجاد نشاط در جامعه دارد. بنابراين نیاز است عوامل تأثیرگذار در اوقات فر

بايست عوامل بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین با توجه به عالقه وافر به انجام ورزش می

های ها مورد توجه قرار گیرند. رسانه تأثیرگذار در گذران اوقات فراغت ورزشی در انجام پژوهش

اين اهمیت در رغم  اجتماعی در زندگی امروزی بر تصمیمات افراد جامعه تأثیر بسزايی دارد. علی

های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با ورزش مورد  ای رسانه تحقیقات انجام شده عوامل زمینه

بررسی قرار نگرفته است. از اين رو در پژوهش حاضر، محقق به دنبال آن است که به بررسی 

های اجتماعی مجازی در تمايل به گذران اوقات فراغت ورزشی  ای رسانه نقش عوامل زمینه

های  ای رسانه پردازد و در اين راستا درصدد پاسخگويی به اين سؤال است که عوامل زمینهب

 کند؟ اجتماعی مجازی در تمايل به گذران اوقات فراغت ورزشی چه نقشی را ايفا می

                                                           
1  Huang 

2  Gallistl & Nimrod 

3  innovative traditionalists 

4  entertainment seekers 

5  selective content consumers 

6  eclectic media users 

7  López-Carril 
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 روش پژوهش

اين تحقیق از نظر نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده، از نظر اهداف و استراتژی پژوهشی، 

از نوع تحقیقات همبستگی که به صورت میدانی اجرا گرديد. با توجه به ماهیت اجرايی کار، برای 

بود. با توجه به « سبزوار»انجام طرح تحقیق، جامعۀ  آماری تحقیق شامل شهروندان شهرستان 

هزار نفر  300امکان حضور تمام شهروندان سبزواری در نمونه تحقیق، حجم جامعۀ  آماری بیش از 

مرکز آمار ايران جمعیت سبزوار  1395است )بر پايه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

ای ـ تصادفی استفاده گیری خوشه تر، از روش نمونه گیری صحیح باشد(. برای نمونه می 306310

شد. بر اين اساس، شهرستان سبزوار به پنج ناحیه مرکزی، شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تقسیم 

آوری شد. برای تعیین حجم نمونه از  طور مساوی در پنج منطقه توزيع و جمع ها بهسشنامهشد و پر

 400پرسشنامه مورد نیاز است. در مجموع  384جدول مورگان استفاده شد. بر اساس جدول 

پرسشنامه کامل دريافت شد که همین تعداد  360پرسشنامه در مناطق مختلف توزيع شد و تعداد 

ها از پرسشنامه استفاده شد. آوری دادهآماری تحقیق در نظر گرفته شد. برای جمع عنوان نمونه به

شناختی  های جمعیت اين پرسشنامه شامل سه بخش است؛ قسمت نخست چک لیست ويژگی

شناختی نظیر، سن، وضعیت تحصیالت و تأهل، شغل و هدف  های جمعیت ای از ويژگی مجموعه

سؤال در مورد تمايل به  19ت. بخش دوم سؤاالت شامل شرکت در ورزش مورد سؤال قرار گرف

ورزش با چهار مؤلفه )محیط و اطرافیان، فرهنگ و رسانه، سالمتی، پر کردن اوقات فراغت( برگرفته 

( بود. قسمت سوم سؤاالت 1396(، ضیايی )1389از پیشینۀ پژوهش و مطالعات ناجی و همکاران )

جتماعی مجازی با چهار مؤلفه )مشارکت اجتماعی، اطالع های ا سؤال در مورد نقش رسانه 22شامل 

ساخته و برگرفته شده از  سازی( بود، اين بخش پرسشنامه محققرسانی، آموزشی و فرهنگ

(، 1396(، )شیرخدايی و همکاران 1392تحقیقات پیشین برگرفته از )صادقیان و همکاران 

یاس پنج ارزشی لیکرت از خیلی کم تا ( بود. بخش دوم و سوم در مق1395)زردشتیان و همکاران 

خیلی زياد تدوين شد. در تدوين ابزار )پرسشنامه(، ابتدا مطالعات نظری پیرامون گردآوری و تهیه 

ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیقات و نظرات اساتید راهنما انجام شد و در نهايت با تلفیق نظرات 

نه پژوهش، سؤاالت طراحی گرديد. به همین کارشناسان و اساتید و تطبیق آن با ادبیات و پیشی

اند، گیری مفاهیم مورد نظر پرداخته ها واقعاً به اندازه منظور برای اعتماد از اينکه آيا پرسشنامه

های متفاوتی وجود دارد. در مورد روايی محتوايی، پرسشنامه جهت مناسب بودن آن برای ده  روش

پس نکات مبهم موجود در پرسشنامه، به کمک اساتید نفر از اساتید تربیت بدنی توزيع گرديد، س
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 1راهنما رفع گرديد. برای اطمینان از پايايی پرسشنامه نیز از روش محاسبه ضريب آلفای کرونباخ

های اجتماعی  و آلفای کرونباخ نقش رسانه 88/0استفاده شد. که آلفای کرونباخ تمايل به ورزش 

 به دست آمد. 87/0مجازی 

 3پرسشنامه از تحلیل عاملی تأيیدی در نرم افزار لیزرل 2روايی سازه به منظور سنجش

xگیری تناسب مدل، عالوه بر نسبت کای دو به درجه آزادی )استفاده شد. برای اندازه
2
/df از ،)

شده برازندگی  (، شاخص نرمGFI(، شاخص تناسب برازندگی )CFIشاخص تناسب تطبیقی )

(NFIو جذر برآورد واريانس خطای ) ( تقريبRMSEA( استفاده شد. حد مطلوب نسبت ،)x
2
/df )

است؛  RMSEAبرای  08/0و کمتر از  GFI ،CFI ،NFIبرای  90/0، مقدار بیشتر از 3کمتر از 

های اجتماعی با توجه به موارد ذکر شده، دارای روايی  ای رسانه بنابراين، ابزار ارزيابی عوامل زمینه

گیری رعايت  ست مبنای تأيید بارهای عاملی در مدل اندازهباشد. الزم به توضیح ا مناسب می

به باال بود که اين معیاربرای تمامی سؤاالت رعايت گرديد و برای رعايت اختصار در  4/0سطح 

 اند.مقاله ذکر نشده

 های تحلیل عاملی ابزار تحقیق ها و شاخص . آزمون1جدول 

 X2 /df CFI NFI GFI RMSEA P-Value مدل

 001/0 069/0 95/0 96/0 97/0 47/2 تحقیق پرسشنامه

های  ها و محاسبه شاخص بندی پاسخگويان، محاسبه فراوانی برای طبقه 4از آمار توصیفی

پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد. آمار توصیفی جامعه موردبررسی 

تحصیالت، شغل و هدف های جمعیت شناختی( که دربرگیرنده سن، وضعیت تأهل،  )ويژگی

گردد. با استفاده از  ها و جداول ارائه می وانگیزه مشارکت در ورزش بوده و در قالب شکل

به شیوه همزمان( به  7و آزمون رگرسیون 6ای)آزمون تی تک نمونه 5های آمار استنباطی روش

با استفاده های پژوهش پرداخته شد. همچنین الزم به ذکر است که کلیه محاسبات  آزمون فرضیه

SPSSافزارهای  از نرم
8
 22 ،LISREL 8/80  وExcel 2010 .انجام گرفته است 

                                                           
1  Cronbach's alpha coefficients 

2  structural validity 

3  linear structural relations 

4  Descriptive Statistics 

5  Inferential Statistics 

6  T-sample test 

7  Regression 

8  Statistical Package for the Social Sciences 
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 هایافته

 شناختی نمونه آماری تحقیق ارائه شد. در اين بخش ابتدا اطالعات جمعیت

 شناختی . اطالعات جمعیت2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختی های جمعیت ویژگی 

 سن

 0/10 36 سال 20زير 

 4/56 23 سال 30تا  21

 2/22 80 سال 40تا  31

 4/11 41 سال به باال 41

 تحصیالت

 6/33 121 زير ديپلم و ديپلم

 3/13 48 ديپلم فوق

 2/47 17 لیسانس

 8/5 21 تحصیالت تکمیلی

 هدف و انگیزه از
 شرکت در ورزش

 4/59 214 حفظ سالمت عمومی

 4/29 106 تفريح

 9/6 25 همراهی با دوستان

 2/4 15 جلوگیری از بیماری و تجويز پزشک

تا  21دهندگان در بازه سنی  مشخص است، حدود نیمی از پاسخ 2طور که در جدول  همان

درصد آنان دارای مدرک کارشناسی بودند و هدف و انگیزه ورزش  47سال قرار داشتند.  30

 دهندگان حفظ سالمت عمومی بود.  درصد از پاسخ 60حدود 

ای  تعیین وضعیت متغیرهای تحقیق در نمونه آماری مدّنظر از آزمون تی تک نمونهجهت 

 استفاده شد.

 های اجتماعی مجازی ای رسانه ای عوامل زمینه . نتایج آزمون تی تک نمونه3جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف معیار میانگین متغیر

 03/0 09/2 75/0 08/3 مشارکت اجتماعی

 02/0 30/2 03/1 12/3 آموزشی

 009/0 64/2 20/1 16/3 رسانیاطالع

 04/0 98/1 97/0 10/3 سازیفرهنگ

 01/0 58/2 87/0 11/3 ای مجموع عوامل زمینه

 01/0 40/2 78/0 10/3 محیط و اطرافیان

 11/0 85/0 85/0 03/3 فرهنگ و رسانه

 08/0 83/1 71/0 06/3 سالمتی

 09/0 00/1 96/0 05/3 پر کردن اوقات فراغت

 06/0 94/1 62/0 06/3 تمايل به ورزش
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( بوده و در بین 11/3ای ) شود میانگین عوامل زمینه طور که در جدول مشاهده می همان

ترين میانگین مربوط  ( و پايین16/3رسانی ) های آن باالترين میانگین مربوط به مؤلفه اطالع مؤلفه

شود نمره  مشاهده می 3طور که در جدول  همانباشد.  ( می08/3به مؤلفه مشارکت اجتماعی )

های آن نشانگر وضعیت  های اجتماعی مجازی و تمامی مؤلفه ای رسانه میانگین عوامل زمینه

گزارش شد. همچنین با توجه  3طوری که نمره میانگین آنها بیشتر از  باشد، به نسبی مطلوبی می

توان بیان داشت بین میانگین  شند، میبا می 05/0به سطوح معناداری که همگی آنها کمتر از 

تفاوت  3های آن با میانگین فرضی  های اجتماعی مجازی و تمامی مؤلفه ای رسانه عوامل زمینه

های آن  ( بوده و در بین مؤلفه06/3معناداری وجود دارد. همچنین میانگین تمايل به ورزش )

ترين میانگین  ( و پايین10/3نگین )باالترين میانگین مربوط به مؤلفه محیط و اطرافیان با میا

شود نمره  طور که در جدول مشاهده می باشد. همان ( می03/3مربوط به مؤلفه فرهنگ و رسانه )

طوری  های آن نشانگر وضعیت نسبی متوسطی است، به میانگین تمايل به ورزش و تمامی مؤلفه

توان  جه به سطوح معناداری میگزارش شد. همچنین با تو 3که نمره میانگین آنها کمی بیشتر از 

های آن به جز محیط و اطرافیان با میانگین فرضی  گفت که بین میانگین تمايل به ورزش و مؤلفه

 تفاوت معناداری وجود ندارد. 3

های  بینی متغیر تمايل به ورزش توسط مؤلفه در ادامه، با استفاده از آزمون رگرسیون، پیش

 عی مجازی مورد بررسی قرار گرفت.های اجتما ای رسانه عوامل زمینه

 . نتایج آزمون رگرسیون4جدول 

ضريب 

 همبستگی

ضريب 

 تعیین

ضريب تعیین تعديل 

 شده

خطای معیار ضريب 

 تبیین

آماره دوربین 

 واتسون

48/0 23/0 22/0 611/0 73/1 

باشد،  5/2تا  5/1با توجه به نتايج جدول، مقدار آماره دوربین واتسون که بايد عددی بین 

های عوامل  بدست آمد. همچنین میزان ضريب همبستگی و ضريب تبیین بین نمره مؤلفه 73/1

های اجتماعی مجازی و تمايل به ورزش مشخص شده است که در آن چون  ای رسانه زمینه

 22توان گفت که  باشد، می می 22/0و ضريب تبیین برابر با  48/0با ضريب همبستگی برابر 

های اجتماعی  ای رسانه های عوامل زمینه درصد از تغییرات تمايل به ورزش مربوط به مؤلفه

 باشد.  مجازی می
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 . نتایج آنالیز واریانس رگرسیونی5جدول 

 سطح معنی داری فیشر آماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 001/0 610/5 094/2 4 378/8 بین گروهی

   373/0 355 538/132 درون گروهی

    359 915/140 کل

و سطح  610/5شود، آماره آزمون فیشر برابر با  طور که در جدول مشاهده می در ادامه، همان

های اجتماعی  ای رسانه زمینههای عوامل  باشد،بنابراين تأثیر مؤلفه می 001/0داری برابر با  معنی

 شود. گردد. در ادامه نتايج تحلیل آزمون رگرسیون ارائه می مجازی بر تمايل به ورزش تأيید می

 . ضرایب مدل6جدول 

 
   ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

B SE Beta t sig 
 001/0 711/17  143/0 540/2 مقدار ثابت

 001/0 786/3 285/0 062/0 237/0 مشارکت اجتماعی

 76/0 303/0 024/0 049/0 015/0 آموزشی

 003/0 948/2 308/0 054/0 160/0 اطالع رسانی

 14/0 464/1 128/0 056/0 082/0 فرهنگ سازی

رسانی پیش  توان گفت که دو مؤلفه مشارکت اجتماعی و اطالع می 6بر اساس نتايج جدول 

به ورزش در اوقات فراغت هستند، اما نقش آموزشی و داری برای تمايل افراد  بین معنی

داری برای تمايل به ورزش نبود.  های اجتماعی مجازی پیش بین معنیسازی رسانه فرهنگ

 همچنین فرمول معادله رگرسیونی برای پیش بینی تمايل به ورزش به شکل زير است:

 )اطالع رسانی( * 308/0* )مشارکت اجتماعی( +  285/0+  540/2تمايل به ورزش = 

 

 

 

 

 

 

های  ای رسانه های عوامل زمینه . عوامل موثر بر تمایل به ورزش برحسب مؤلفه1شکل 

 اجتماعی مجازی

 تمايل به ورزش

مشارکت 

 اجتماعی 

 اطالع رسانی
308/0 

285/0 
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 گیریبحث و نتیجه

همگانی شدن ورزش در بین تواند باعث  های ورزشی می ها به ترويج و اهمیت فعالیت توجه رسانه

ترين ابزار دسترسی به  ها در عصرارتباطات و اطالعات، يکی از مهماقشار مختلف گردد. رسانه

 (.1384نیا و علیزاده،  شوند )فتحی اهداف تلقی می

های اجتماعی مجازی و تمامی  ای رسانه نتايج تحقیق نشان داد که بین میانگین عوامل زمینه

توان گفت که عوامل انگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع، میهای آن با می مؤلفه

های اجتماعی مجازی برای اين که نقش صحیحی در جامعه ايفا نمايند و در  ای رسانه زمینه

سازی، مشارکت اجتماعی و آموزش مردم جامعه موفق باشند، نیاز است که  رسانی، فرهنگ اطالع

ها نیز  جه بیشتری شده و همچنین نحوه استفاده از اين نوع رسانهها تو به محتوی اين رسانه

 آموزش داده شود تا استفاده بهینه از اين ابزار قدرتمند در جهت رشد جامعه به عمل آيد.

های آن به جز محیط و اطرافیان با  نتايج نشان داد که بین میانگین تمايل به ورزش و مؤلفه

ود ندارد. اين بدان معنی است که نمره میانگین تمايل به میانگین فرضی تفاوت معناداری وج

های آن نشانگر وضعیت نسبی متوسطی است، نتايج تحقیق حاضر با پژوهش  ورزش و مؤلفه

صادقیان و شعبانی ناهمسو است؛ چراکه در اين تحقیقات، میانگین تمايل به ورزش باالتر از 

هايی تهیه، تدوين و به معرض  تا بايد برنامهسطح متوسط گزارش شده است؛ بنابراين در اين راس

نمايش در آيد که در جهت ارتقای سطح معلومات و دانش عمومی مردم نسبت به مقوله ورزش 

و با توجه به اين که عوامل  باشد و نقش آن را در افزايش و حفظ سالمتی به درستی نشان دهد

رسد با توجه به اينکه اکثريت افراد  محیط و سالمتی دارای باالترين میانگین بود، به نظر می

آورند و همچنین از افراد ورزشکار و فعال  جهت باال بردن سطح سالمت خود به ورزش روی می

توان با معرفی و پررنگ کردن نقش ورزشکاران در جامعه،  نمايند می در حیطه ورزش استقبال می

جهت تأثیر پذيری در گرايش به ورزش  ها و تأثیرات ورزش بر آنها از اين الگو نشان دادن فعالیت

 استفاده نمود.

های  با توجه به نتايج به دست آمده میزان ضريب همبستگی و ضريب تبیین بین نمره مؤلفه

های اجتماعی مجازی و تمايل به ورزش مشخص شده است که در آن چون  ای رسانه عوامل زمینه

 22توان گفت که  باشد، می می 22/0ا و ضريب تبیین برابر ب 48/0ضريب همبستگی برابر با 

های اجتماعی  ای رسانه های عوامل زمینه درصد از تغییرات تمايل به ورزش مربوط به مؤلفه

های اجتماعی مجازی بر تمايل به  ای رسانه های عوامل زمینه باشد؛ بنابراين تأثیر مؤلفه مجازی می
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ه پژوهش از عوامل موثر بر تمايل به گردد. همچنین بر اساس نتايج بدست آمدورزش تأيید می

های اجتماعی مجازی، بیشترين تأثیر مربوط به  ای رسانه های عوامل زمینه ورزش برحسب مؤلفه

های اجتماعی مجازی با فراهم رسانی بود؛ بنابراين رسانه های مشارکت اجتماعی و اطالع مؤلفه

ساير افراد، زمینه را برای مشارکت هر چه آوردن فضا برای ارتباط افراد با دوستان، خويشاوندان و 

تواند در متمايل کردن افراد به ورزش بیشتر افراد فراهم کرده است و اين مشارکت اجتماعی می

سودمند باشد. در واقع افراد وقتی که مزايای ورزش کردن را از دوستان و آشنايان خود می

آنان به سمت ورزش موثر خواهد بود. از پذيرند و در گرايش تر اين مسائل را می شنوند؛ راحت

ها، ترين وظیفه اين رسانه عنوان اصلی های اجتماعی مجازی بهرسانی رسانه طرفی نقش اطالع

طور  فضايی را ايجاد کرده است که اخبار و اطالعات به راحتی، باسرعت باال و کیفیت مناسب به

های ورزشی از طريق  رسانی فعالیت اطالعگیرد؛ بنابراين مساوی در اختیار تمام افراد قرار می

 تواند به ايجاد فرهنگ ورزشی و ورزش کردن مردم کمک نمايد. های اجتماعی مجازی میرسانه

(، 1395(، ايرج پور و همکاران )1394نتايج اين يافته پژوهش با نتايج ظهیری و همکاران )

مسو است و با نتايج تحقیق کالرک ( ه2020( و الیستل و نیمرود )2020لوپز کاريل و همکاران )

( در پژوهشی تأثیر 1394باشد. ظهیری نیا، نیکخواه و شفیعی )( ناهمسو می2019و ماهر )

های گروهی بر مشارکت دانشجويان دختر در فعالیت ورزشی را بررسی کردند.  خانواده و رسانه

های ورزشی  ان در فعالیتهای گروهی با مشارکت دختر نتايج نشان داد که بین خانواده و رسانه

( در تحقیقی با هدف بررسی 1395دار وجود دارد. ايرج پور و همکاران ) ای مستقیم و معنی رابطه

های جمعی  های چهارگانه رسانه های جمعی به اين نتیجه دست يافتند که بین نقش نقش رسانه

فرهنگی ورزش  رسانی و ايجاد مشارکت اجتماعی( و توسعه سازی، آموزشی، اطالع )فرهنگ

داری وجود دارد. آقاجانی، مجیدی و عسکری در  ای کشور رابطه مثبت و معنی همگانی و حرفه

ها نقش بسزايی در هدايت،  های ورزشی دريافتند که رسانه پژوهشی با هدف بررسی نقش رسانه

ار و گرايش و جذب جانبازان و معلولین به ورزش دارند که اين مهم ابتدا بايد توسط پخش اخب

های پر  های جمعی و در زمان های مرتبط با ورزش جانبازان و معلولین از طريق رسانه برنامه

داری برای  بینی معنی رسانی، پیش مخاطب و تداوم آن صورت پذيرد. در تحقیق حاضر نیز اطالع

 تمايل افراد به ورزش بود که همسو با نتايج وی بود.

های اجتماعی مجازی عالوه بر اينکه با  حضور در شبکهتوان بیان کرد که افراد در زمان می

دوستان فعلی خود در ارتباط هستند، به دنبال ارتباط با دوستات قديمی خود بوده و تغییرات 
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نمايند. همچنین به دنبال پیدا کردن دوستان جديد بوده و مايلند به  مربوط به آنها را پیگیری می

جديد در اطراف را پیگیری کنند. با توجه به جذابیت های جديد ملحق شده و اتفاقات  گروه

ها مسائل  های اجتماعی مجازی و اطالعات به روز آنها افراد در زمان حضور در اين شبکه رسانه

رسد  کنند. به نظر می اجتماعی و سیاسی را پیگیری کرده و در مباحث مربوط به آنها شرکت می

تر شده است و همچنین  به اطالعات بیشتر و آسانهای اجتماعی مجازی دسترسی  از طريق شبکه

ای   های اجتماعی مجازی رسانه توان اطالعات و اخبار را به روز و به سرعت دريافت کرد. شبکه می

هستند که فرصت برابری را برای گفتگوی افراد با همديگر فراهم می کنند و وجود تنوع زياد 

اخبار و دسترسی به اخبار و اطالعات صحیح را ها، امکان مقايسه  منابع خبری در اين شبکه

های اجتماعی مجازی عالوه بر اينکه اطالعات عمومی افراد را افزايش  دهد. شبکه افزايش می

 شود.  دهد، باعث باالرفتن سطح سواد و اطالعات در بین افراد جامعه می می

رسانی  اطالع های اجتماعی مجازی مشارکت اجتماعی و ای رسانه از بین عوامل زمینه

پور و  (، ايرج1387باشند که با نتايج دادگران ) بیشترين تأثیر بر تمايل به ورزش را دارا می

( 1390باشد و با نتايج تحقیق صادقیان )( همسو می2014(، همر و همکاران )1395همکاران )

در جهت بايست  های اجتماعی می توان گفت که رسانهباشد. در اين زمینه، میناهمسو می

های مشارکت و  رسانی در سطح جامعه فعالیت بیشتری نمايد در ضمن زمینه دادن و اطالع آگاهی

( برای توسعه فرهنگی 1395ها را توسعه دهد. ايرج پور و همکاران ) فعالیت افراد در اين رسانه

سانهرسانی ر ای کشور بیان کردند که به نقش مشارکت اجتماعی و اطالع ورزش همگانی و حرفه

ترين نقش و کارکرد  عنوان مهم رسانی را به( اطالع1388ای شود. دادگران )ها بايد توجه ويژه

 کند.وسايل ارتباط جمعی در مورد رويدادهای ملی و فرا ملی معرفی می

های اجتماعی مجازی  ای رسانه دست آمده مبنی بر اهمیت عوامل زمینه بر اساس نتايج به

توان عالوه بر  های آموزشی ورزشی در سطح شهرستان، می ا اجرای کانالتوان پیشنهاد کرد ب می

های ورزشی سبزوار باعث افزايش میزان مشارکت  رسانی از خدمات ورزشی در سطح بوستان اطالع

باشد.  سازی همگانی نیز مؤثر می ورزشی شهروندان شد. همچنین اين موضوع در راستای فرهنگ

چند طرح آزمايشی در اين خصوص از مزايای بیشمار آن در  توان با انجام با اين حال می

 سازی اوقات فراغت ورزشی بهره برد.  های سالمتی و غنی حوزه

توان بیان کرد که در صورت ارائه  رسانی می با توجه به نتايج بدست آمده و نقش مؤلفه اطالع

ين تمرينات، اطالعات علمی و آموزشی در خصوص تفريحات سالم ورزشی و اجرای صحیح ا
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های اجتماعی  اندازی رسانه توان شاهد اثربخشی در حوزه سالمت شهروندان بود. همچنین راه می

تواند به مشارکت بیشتر  های کاربردی نیز می مجازی در شهرستان سبزوار با هدف ارائه مشاوره

توان  ماعی میشهروندان بیانجامد. با توجه به نتايج بدست آمده مبنی بر نقش مؤلفه مشارکت اجت

های  ها بتوانند برنامه بیان کرد که ورزش يک فعالیت اجتماعی است. لذا در صورتی که رسانه

های عمومی ورزشی در سطح شهر به  روی های ورزشی و پیاده جمعی را در راستای اجرای همايش

جه در سطح ای نیز با هدف افزايش تو رسانی نمايند و همچنین از جوايز ارزنده عموم مردم اطالع

 گردند. توانند باعث افزايش انگیزه مشارکت ورزشی مردم میشهر استفاده نمايند، می

ها در ريزیگذاری و برنامههای اجتماعی در زندگی امروز سرمايهبا توجه به گسترش رسانه

یغاتی و ها صورت گیرد و ابزارهای تبلای به اين رسانهزمینه اوقات فراغت، نیاز است با نگاه توسعه

تواند مثمرثمرتر رسانی میای در زمینه اوقات فراغت با تمرکز بر مشارکت اجتماعی و اطالعرسانه

های اجتماعی و اوقات فراغت پیچیده و چندوجهی است، اما در اين واقع شود. ارتباط رسانه

تبط های زمانی و شرايط شرايط برخی متغیرها و عوامل مختلف مر تحقیق، با توجه محدوديت

گردد عوامل مرتبط دبگری که بر اوقات فراغت ورزشی تأثیرگذار بررسی شد. لذا پیشنهاد می

است نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین قشرهای مختلف و خاص مانند شهروندان سالمند با 

 تری دارند.توجه به افزايش سن جمعیت کشور در آينده نیاز به توجه ويژه
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: BVARبررسی اثر شوک های پولی بر متغیر های کالن اقتصادی با استفاده از روش ( »1391)

 .37-50( 4) 1پژوهشی مطالعات اقتصادی در ايران، -، فصلنامه علمی«مطالعه موردی ايران

ها در  بررسی نقش چهارگانه رسانه( »1395صیادی، علی، حیدری نژاد، صديقه و بزرگ امید، مهدی )

 .21-29(، 14) 4های ورزشی،  ، نشريه مديريت ارتباطات در رسانه«رويج ورزش دانشجويیت

های جمعی در  نقش رسانه( »1389طلوعی اشلقی، عباس، پاشائی، محمود و مدبری کلیانی، رحیم )

 .181-192(، 2) 2، فصلنامه مطالعات مديريت شهری، «توسعه ورزش شهروندی )همگانی(

های  نقش رسانه( »1397ادی، سید نصراهلل، قاسمی، حمید و کردی، محمدرضا )علی آبادی، سعید، سج

 57-49 .4(، 22، مطالعات مديريت ورزشی، )«جمعی در توسعه ورزش قهرمانی و ارائه الگو
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 مجازی در ...

 

ها در  خشونت گرايی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه( »1384نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان ) فتحی

 .105-81(، 43و  42) 12سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صدا و سیما. ، نشريه «کنترل آن

، رساله دکتری، دانشگاه «های گروهی در توسعه ورزش کشور بررسی نقش رسانه( »1386قاسمی، حمید )

 .آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

  پذيری يا ورزش  ن: ورزشآموزا (. تأثیر دنیای مجازی بر رفتار ورزشی دانش 1398قاسمیان، فرحناز )

 www.roshdmag.ir/fa/article/23240گريزی، نشريه رشد، قابل دسترس در: 

(. نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش. پژوهش های فیزيولوژی و مديريت در 1391قره، محمدعلی )

 .122-113، 10ورزش، 

، «اجتماعی مجازی و بحران هويتهای شبکه»( 1391معمار، ثريا، عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه )

 .155-176(، 4) 1پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ايران،  -فصلنامه علمی

(، بررسی رابطه بین میزان تمايل به ورزش و ابعاد روانشناختی پسران 1389ناجی، محمدرحیم، )

 غیرورزشکار، پايان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور بیرجند.
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