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 های اجتماعی بر رویکرد مشارکت ورزشی: مطالعه مقطعی دانشجویان دختر  تبیین تأثیر شبکه
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 چکیده

 .اصفهان انجام شد های اجتماعی بر رویکرد مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکه :مقدمه

علی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در  -همبستگی مطالعه از نوع این ها: روشمواد و 

آوری اطالعات،  ن نمونه انتخاب شدند. برای جمعنفر از آنان به صورت تصادفی به عنوا Morgan ،983و  Krejcieنفر( بود که بر اساس جدول  5399) 1931سال 

 .ها با استفاده از روش معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نامه محقق ساخته استفاده شد. داده از پرسش

داری را بر مشارکت ورزشی دختران نشان  معنیهای اجتماعی تأثیر  به دست آمد. شبکه Cronbach's alpha، 39/3نامه با استفاده از ضریب  پایایی پرسش ها: یافته

گیری هویت شخصی و بهبود تعامالت اجتماعی بود. همچنین،  ( که این تأثیر به واسطه جذب حمایت مالی، افزایش اطالعات، شکلt ،331/3 ≥ P=  131/88داد )

ترتیب بر ابعاد اطالعات، حمایت مالی و تعامالت اجتماعی داشت که  و پس از آن، به( P=  399/3)های اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد هویت شخصی  شبکه

 .عوامل تشکیل دهنده رویکرد مشارکت ورزشی دختران دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود هاتمامی این

افزایش میزان اطالعات ورزشی دختران، سهولت در های اجتماعی، بر  توان با استفاده از شبکه میرسد  بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر می گیری: نتیجه

های ورزشی تأثیر گذاشت و بدین ترتیب میزان مشارکت ورزشی  برقراری ارتباط و تعامالت اجتماعی، ایجاد هویت شخصی و جذب حمایت مالی جهت فعالیت

 دختران را افزایش داد.

 پزشکی؛ جوانان؛ هویت شخصی های اجتماعی؛ مشارکت ورزشی؛ دانشگاه علوم شبکه ها: کلید واژه
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 مقدمه
های اخیر، حضور دختران در دنیای ورزش نسبت به گذشته بیشتر شده و  در سال
(. در این 1ها در این زمینه فراهم گردیده است ) های فراوانی نیز برای آن فرصت

های اجتماعی نقش قابل توجهی در نفوذ بر افکار عمومی جامعه  راستا، شبکه
های  ورزشکاران دختران و تشویق دختران به انجام فعالیتنسبت به موفقیت 

ها بر پایه  ای از برنامه های اجتماعی، مجموعه (. شبکه2کنند ) ورزشی ایفا می
باشند که امکان ایجاد و تبادل اطالعات توسط کاربران را فراهم  اینترنت می

ش و انتشار های مربوط به پخ ناپذیر فعالیت ( و اکنون بخش جدایی3نمایند ) می
روند و به یک تجربه تکرارپذیر و چند بعدی برای  های ورزشی به شمار می برنامه

های  (. از طرف دیگر، قابلیت9اند ) های ورزشی تبدیل شده طرفداران برنامه
های اجتماعی موجب شده است تا دانشجویان برای ایجاد ارتباطات در این  شبکه

اری اطالعات استفاده نمایند. به عبارت گذ فضا، از یادگیری بیشتر و اشتراک
های اجتماعی فضایی برای دانشجویان و کاربران ایجاد نموده است  دیگر، شبکه

توانند با استفاده از آن، سرمایه اجتماعی خود را با یکدیگر بسازند و آن را  که می
 (.1حفظ نمایند )

ختران های اجتماعی در ایران، توجه کمتری به د با این وجود، شبکه
های ورزشی مردان متمرکز شده است.  ورزشکار ایرانی کرده و بیشتر بر فعالیت

البته توجه به این نکته ضروری است که بیشتر دختران ورزشکار نیز تمایلی به 
های خود ندارند؛ چرا که این امر در نهایت  های اجتماعی بر فعالیت تمرکز شبکه

ها با  گذارد یا به مقایسه نامطلوب آنها تأثیر ب تواند بر زندگی شخصی آن می
های اجتماعی بر فعالیت دختران  (. همچنین، تمرکز شبکه2مردان ختم شود )

های پوششی و اعتقادات مذهبی، اغلب در  ورزشکار در ایران، به دلیل محدودیت
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گیرد و تصویر مطلوبی از مورد  اذهان عمومی مورد استقبال زیادی قرار نمی
ن فعالیت ورزشی دختران وجود ندارد؛ در حالی که مانند مردان، نمایش قرار گرفت

توانند تأثیرات مثبت بسیار زیادی بر فعالیت دختران و  های اجتماعی می شبکه
تحرکی و کاهش  (. از سوی دیگر، با توجه به کم6سالمت جامعه داشته باشند )

های  یت(، مشارکت در فعال2سن ابتال به بیمارهای ناشی از سبک زندگی )
 ورزشی به ویژه برای دختران، بیش از پیش اهمیت یافته است.

امروزه با تغییر سبک زندگی و گسترش استفاده از رایانه در امور روزمره، 
های خود را به صورت نشسته و غیر فعال انجام  بسیاری از جوانان، فعالیت

زندگی افراد جایی که جوانی دوران بسیار تأثیرگذاری در  (. از آن7دهند ) می
یابد،  باشد و عادات موجود در این دوره به دوران دیگر زندگی افراد انتقال می می
های ورزشی در دوران جوانی، بسیار مضر و  تحرکی و عدم انجام فعالیت کم

(. از طرف دیگر، صنعتی شدن جامعه، موجب افزایش 8خطرناک خواهد بود )
که ورزش حالی؛ در (9)شجویان شده است اوقات فراغت افراد به ویژه جوانان و دان

به عنوان یک پدیده اجتماعی و ابزاری چند بعدی، با تأثیر گسترده بر اقتصاد، 
بخش و پیشگیری از فساد اجتماعی و  سالمت، اوقات فراغت امن و لذت

(. در حال حاضر، ارتقای فعالیت 2انحرافات اخالقی در جهان پذیرفته شده است )
ترین اهداف دولت برای سالمت عمومی جامعه و  صلیجسمانی، یکی از ا
های ورزشی  (؛ چرا که فعالیت11باشد ) های غیر واگیر می پیشگیری از بیماری

های ناشی از فقدان فعالیت و افزایش کیفیت  موجب جلوگیری از بروز بیماری
های گذشته، کمتر ارتباط این دو  (. در پژوهش11گردد ) زندگی افراد جامعه می

أله به این شکل مورد ارزیابی واقع شده است. با بررسی مطالعات صورت مس
توان دریافت که کمتر تحقیقی به  گرفته در زمینه مشارکت ورزشی، می

و به مقوله ورزش همگانی در  (12) های ورزشی دانشجویان توجه نموده فعالیت
را در های اجتماعی، پویایی جدیدی  (. رشد شبکه13سطح شهر پرداخته است )

کنندگان اجازه  ها به مصرف بازاریابی ایجاد کرده است؛ به طوری که این شبکه
(. در 19شان را دنبال کنند ) های مرتبط با برند مورد عالقه دهد تا فعالیت می

های اجتماعی آنالین مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ این امکان را  واقع، شبکه
های مورد عالقه خود ارتباط  د که با سازمانکن کنندگان فراهم می برای مصرف

گذاری  زمان قادر به اشتراک ها آگاه شوند و هم های آن برقرار نمایند و از فعالیت
های متفاوتی در زمینه  (. انگیزه7های اجتماعی باشند ) ها در گروه های آن فعالیت

های  سیونفدرا. های اجتماعی برای افراد گوناگون وجود دارد استفاده از شبکه
هایی هستند که امروزه بسیار مورد توجه عالقمندان  ای از سازمان ورزشی دسته

ها میان عالقمندان به  های آن باشد که فعالیت های اجتماعی می ورزش در شبکه
های اجتماعی نقش  (. بنابراین، شبکه11شود ) طور مرتب به اشتراک گذاشته می

های  های ورزشی و سازمان رند باشگاهبسیار مهمی در ایجاد شهرت و اعتبار ب
 (. 16مرتبط با ورزش دارند )

های اجتماعی جدیدی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، به  امروزه شبکه
گذاری تصاویر و فیلم عالوه بر متن، نقش  مندی از امکان به اشتراک دلیل بهره

اد ارتباطات گذاری اطالعات در سراسر مرزها و ایج مهمی را در به اشتراک
های  (. شبکه17کنند ) المللی به ویژه در جوامع فعال در زمینه ورزش ایفا می بین

نمایند که به اطالعات  کنندگان فراهم می اجتماعی این امکان را برای مصرف
کنندگان  مورد نیاز خود دسترسی مستقیم داشته باشند و از اطالعات دیگر مصرف

تواند بر  می این اطالعات (.9ز استفاده نمایند )های اجتماعی نی و کاربران شبکه
(. 18انگیزش و تصمیم در رابطه با استفاده از کاال یا خدمات تأثیر داشته باشد )

گذاری اطالعات  امروزه بسیاری از افراد جهت به دست آوردن و به اشتراک
های  (. یکی از شبکه19کنند ) های اجتماعی استفاده می ورزشی، از شبکه

، اینستاگرام است که (21اعی پرطرفدار به ویژه در میان ورزشکاران )اجتم
های  بسیاری از افراد فعال در زمینه ورزش به واسطه آن با انتشار عکس و فیلم

های شخصیتی خود و  های ورزشی و شیوه زندگی خود، ویژگی کوتاهی از فعالیت
 (.21)کنند  شان را به دیگران معرفی می های مورد عالقه فعالیت

هایی است که جوانان و به خصوص  های اجتماعی یکی از مکان شبکه
کنند و بیشترین  دانشجویان، زمان زیادی از روز خود را در آن سپری می

(. این در حالی است که فعالیت ورزشی در دنیای 22اثرپذیری را از آن دارند )
به یکی از  های غذایی ناسالم و عدم تحرک جوانان، کنونی با وجود برنامه

(. با وجود این که 23پوشی تبدیل شده است ) موضوعات حیاتی و غیر قابل چشم
(، اما تأثیر آن بر 29های اجتماعی بر مشارکت ورزشی تأکید شده ) بر نقش شبکه

 پژوهش بنابراین، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یمشارکت ورزش روی ابعاد
 ی،مال یتجذب حما مانند یعوامل ی،اجتماع یها شبکه یراتثأبر ت یدکأبا ت حاضر

 یمشارکت ورزش ابعادرا به عنوان  یو تعامالت اجتماع یشخص یتاطالعات، هو
 ینب رابعاد را د ینثر بر اؤاثرات عوامل م ،کرد و به صورت همه جانبه یفتعر

 یرثأت یینتع ،مطالعه حاضرانجام هدف از  .نمود یبررس اردختران ورزشک
بود و ورزشکاران دختر  یندر ب ورزشی و ابعاد آن بر مشارکت یعاجتما یها شبکه
صورت گرفته، پژوهش حاضر پیرامون این  تحقیقات یدر راستا یل ودل ینبه هم

های اجتماعی با مشارکت دختران دانشجو در  مسأله انجام شد که آیا شبکه
ندازه های اجتماعی تا چه ا فعالیت ورزشی رابطه دارند؟ و دیگر این که شبکه

 توانند مشارکت دختران را در فعالیت ورزشی تبیین نمایند؟ می
 

 ها مواد و روش
های پژوهش، پیمایشی بود و به روش  این مطالعه از نوع مقطعی و از نظر استراتژی

آوری اطالعات پیرامون ادبیات  علی انجام شد. به منظور جمع -همبستگی
آوری اطالعات  ی و برای جمعا موضوعی و پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه

استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان   نامه ها، از پرسش نمونه
 1397در سال  نفر 1633دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد که 

نفر به  361ها  نمونه ،Morganو  Krejcieمشغول به تحصیل بودند. طبق جدول 
احتمال بازنگرداندن همچون  مسایلیگرفتن  نظر با در د.روش تصادفی انتخاب شدن

نامه  پرسش 381، ها قابل استفاده بودن برخی از آن  ها یا غیر نامه پرسش بعضی از
در دانشگاه علوم  1397-98سال دوم سال تحصیلی  میان دانشجویان دختر در نیم

ورت کامل نامه صحیح که به ص پرسش 361. در نهایت، توزیع شدپزشکی اصفهان 
ها  . دادهدر تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت بازگردانده شد وتکمیل شده بود، 

های اجتماعی بر رویکرد  نامه محقق ساخته تأثیر شبکه با استفاده از پرسش
شبکه اجتماعی )تلگرام،  9گویه و  16مشارکت ورزشی دختران مشتمل بر 
ها در دو بخش  نامه دید. پرسشآوری گر اینستاگرام، واتساپ و سروش( جمع

شناختی مانند سن، وضعیت تأهل  تنظیم شد. بخش اول شامل اطالعات جمعیت
و مقطع تحصیلی دانشجویان و بخش دوم شامل سؤاالت هر یک از متغیرها بود 

 3تا  1ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. سؤاالت  که با طیف پنج گزینه
ابعاد مشارکت یعنی  16تا  9ی و سؤاالت های اجتماع مربوط به تأثیرات شبکه

جذب حمایت مالی، اطالعات، هویت شخصی و تعامالت اجتماعی را مورد 
های  بررسی قرار داد. در واقع، محقق به دنبال پاسخ این سؤال بود که آیا شبکه
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ها بر ابعاد  اجتماعی بر مشارکت ورزشی دختران تأثیرگذار است؟ و آیا این شبکه
دختران )اطالعات، جذب حمایت مالی، هویت شخصی و  مشارکت ورزشی

تعامالت اجتماعی( نیز تأثیر دارد یا خیر؟ و تأثیر آن بر کدام یک از ابعاد بیشتر 
 ارایه شده است. 1است؟ مدل پژوهش در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدلمفهومیپژوهش.1شکل

 
نفر از استادان  11نامه پس از تهیه به تأیید  برای تعیین روایی، پرسش

رسید )روایی صوری و محتوایی(. پس از آن، پایایی با  ITتربیت بدنی و حوزه 
نفر از افراد  31و مطالعه مقدماتی بر روی  Cronbach's alphaاستفاده از ضریب 

 7/1از  یشب Cronbach's alphaضریب پایایی ترکیبی و جامعه ارزیابی شد. 
در نظر گرفته  (مناسب) (26) 1/1از  یشی بو میانگین واریانس استخراج (21)

باشند. در تحلیل استنباطی  همه متغیرها از پایایی و روایی الزم برخوردار میشد. 
سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی در  ها، از روش مدل داده
 در برآورد مدل با حجم نمونه کوچک PLSاستفاده گردید.  SmartPLSافزار  نرم

. مدل در سه مرحله (27دارد ) ییها کارا نرمال بودن داده یو بدون بررس
 گیری، ساختاری و کلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.  های اندازه مدل

 

 ها یافته
نامه  نامه را تأیید کردند و پایایی پرسش استادان روایی صوری و محتوایی پرسش

به دست آمد. در تحلیل  Cronbach's alpha ،99/1با استفاده از ضریب 

شناختی )وضعیت تأهل، سطح  های جمعیت ها از لحاظ ویژگی توصیفی، داده

نامه توزیع شد و با حذف  پرسش 381تحصیالت و سن( بررسی گردید. 

هایی که به  هایی که فقط یک گزینه را انتخاب کرده بودند و آن نامه پرسش

آوری  و قابل تحلیل جمع نامه صحیح پرسش 361صورت کامل تکمیل نشده بود، 

سال بود. همچنین، اطالعات  76/21ها،  گردید. میانگین سنی نمونه

ارایه  1شناختی افراد از نظر وضعیت تأهل و سطح تحصیالت در جدول  جمعیت

 شده است.

 

 هاشناختینمونهاطالعاتجمعیت.1جدول

 تعداد )درصد(  شناختی های جمعیت ویژگی

 وضعیت تأهل
 211 (69) مجرد
 111( 31) متأهل

 سطح تحصیالت
 11( 18) کاردانی

 211( 18) کارشناسی
 111( 28) کارشناسی ارشد و باالتر

 
گیری، مقادیر پایایی ترکیبی، میانگین واریانس  در بررسی مدل اندازه

ضریب  ارایه شده است. 2جدول در  Cronbach's alphaاستخراجی و ضریب 
Cronbach's alpha ی برای ارزیابی پایداری درونی و پایداری دورنی نیز معیار

های مربوط به آن  نشان دهنده میزان همبستگی بین یک سازه و شاخص
کننده پایایی قابل  بیان 7/1باالتر از  Cronbach's alphaضریب باشد. مقدار  می

 ضریب تری نسبت به  (. پایایی ترکیبی، معیار مدرن26قبول است )
Cronbach's alpha ضریب باشد و برتری آن نسبت به  جهت سنجش پایایی می
Cronbach's alpha ها نه به صورت مطلق، بلکه با  در این است که پایایی سازه

گردد. در نتیجه، به منظور  هایشان با یکدیگر محسابه می توجه به همبستگی سازه
(. 21)ود ش ، هر دوی این معیارها به کار گرفته میPLSسنجش بهتر پایایی در 

Fornell  وLarcker  معیار میانگین واریانس استخراجی را برای سنجش روایی
های  دهنده میزان همبستگی یک سازه با شاخص همگرا معرفی کردند که نشان 

، 1/1خود است و اظهار داشتند که مقدار میانگین واریانس استخراجی بیشتر از 
ضریب (. پایایی ترکیبی و 27دهد ) روایی همگرای قابل قبول را نشان می

Cronbach's alpha  و میانگین واریانس استخراجی  7/1تمامی متغیرها باالی
 گزارش گردید. 1/1ها باالی  آن

نشان داد که تمام سؤاالت پژوهش بارهای عاملی بیشتر  3های جدول  یافته
ذف اند و نیازی به ح داشتند؛ یعنی تمامی سؤاالت به درستی انتخاب شده 1/1از 

 (.21برخی از سؤاالت نیست )
دهد  افزار نشان می مقادیر تصویر بارهای عاملی را در خروجی نرم 2شکل 

 باشد. می 1/1که تمامی بارهای عاملی از 
2معیار استفاده شد. در برازش مدل ساختاری مختلفی از معیارهای 

R ،
زا  زا بر یک متغیر درون ثیری دارد که یک متغیر برونأنشان از شدت ت

در پژوهش حاضر، متغیرهای رویکرد مشارکت ورزشی، جذب گذارد.  می
زا  حمایت مالی، اطالعات، هویت شخصی و تعامالت اجتماعی متغیرهای درون

2معیار زا بود.  های اجتماعی، متغیر برون و شبکه
R زا  های درون تنها برای سازه

زا، مقدار این معیار  های برون گردد و در مورد سازه  )وابسته( مدل محاسبه می
 (. 21صفر است )

 يریگهايبرازشمدلاندازهابعادمتغیرهاوشاخص.2جدول

 Cronbach's alpha (7/0 ≤) بیضر (≥ 5/0)میانگین واریانس استخراجی  (≥ 7/0)پایایی ترکیبی  ها سازه

 892/1 823/1 933/1 های اجتماعی شبکه
 993/1 613/1 912/1 رویکرد مشارکت ورزشی

 891/1 718/1 919/1 جذب حمایت مالی
 882/1 819/1 927/1 اطالعات 

 899/1 768/1 919/1 هویت شخصی 
 869/1 719/1 911/1 تعامالت اجتماعی

های  شبکه
 اجتماعی

مشارکت  کردیرو
 یورزش

 تاطالعا

 یمال تیجذب حما

 یشخص تیهو

 یتعامالت اجتماع
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 سؤاالتپژوهشومقادیربارهايعاملی.3جدول

 ها سازه
 منبع سؤاالت

بارهای 
 عاملی 

(5/0 ≤) 
 یها شبکه

 یاجتماع
 921/1 (12) همکاران و گیالنی نمایند. های ورزشی می رغیب به فعالیتهای اجتماعی مرا ت شبکه
 911/1 (1و همکاران ) پور ابراهیمی های ورزشی مؤثر هستند. های اجتماعی در افزایش انگیزه برای انجام فعالیت تبلیغات موجود در شبکه

ران، موجب افزایش شرکت های دخت های اجتماعی با انتشار مطالب مربوط به ورزش و قهرمانی شبکه
 شوند. های ورزشی می دختران در فعالیت

 891/1 (28نیا و همکاران ) محمدی 

 تیجذب حما
 یمال

 873/1 (28نیا و همکاران ) محمدی  شود. گذاری بخش خصوصی در زمینه ورزش دختران می های اجتماعی موجب تشویق سرمایه شبکه
تیفعال در یخصوص بخش یگذارهیسرما به نسبت یعموم اعتماد جذب ییتوانا یعاجتما یهاشبکه

 .دارند را یورزش یها
 818/1 (29زهره وندیان و همکاران )

 Solberg (31) 917/1و  Gratton .هستند دیمف من یبرا یاجتماع یهاشبکه از آمده دست به یورزش اطالعات اطالعات
 899/1 (31)پور و همکاران  حاجیپودینه  .شوم متوجه را یورزش یهاباشگاه با رابطه در افراد گرید نظر توانمیم یاجتماع یهاشبکه لهیوس به
 و دادهایرو کنان،یباز لیپروفا م،یت عملکرد با رابطه در یاطالعات توانمیم یاجتماع یهاشبکه لهیوس به

 .آورم دست به مختلف یهایباز یهابرنامه
 881/1 (31)پور و همکاران  حاجیپودینه 

 Zaglia (11) 872/1 .دارم یورزش قیعال چه و هستم یشخص چه که مینما انیب خواهمیم یاجتماع یهاشبکه واسطه به یشخص تیهو
 Zaglia (11) 871/1 .ابدییم شیافزا نفسم به اعتماد ،یاجتماع یهاشبکه در امیورزش قیعال و هاتیفعال یمعرف لهیوس به

 به یاجتماع یهاشبکه در و دانمیم یورزش یهاباشگاه مورد در آنچه با را گرانید خواهمیم من
 .دهم قرار ریتأث تحت گذارم،یم اشتراک

Zaglia (11) 
889/1 

تعامالت 
 یاجتماع

 صورت هب هستند، نظر هم من عالقه مورد یورزش باشگاه با رابطه در که یافراد با هستم مشتاق من
 .مینما نظر تبادل و گفتگو یاجتماع یهاشبکه در و میمستق

Zaglia (11) 
892/1 

 مورد یورزش باشگاه با یبهتر ارتباطات که شودیم باعث یاجتماع یهاشبکه در گرانید با نظر تبادل
 .مینما برقرار امعالقه

Baldus ( 11و همکاران) 881/1 

 862/1 (11و همکاران ) Baldus .مینما یکمتر ییتنها احساس تا شودیم موجب یاجتماع یهاشبکه در یورزش ارتباطات یبرقرار
 816/1 (11و همکاران ) Baldus .مینما برقرار امعالقه مورد یورزش باشگاه با یترکینزد ارتباط که شودیم موجب یاجتماع یهاشبکه

 
2 یبرش نقاط 67/1و  33/1، 19/1سه مقدار 

R یمتوسط و قو ،فیضع یبرا 
2 ریمقاد (.21) باشدیمبودن مدل 

R 2 و
Q شده در  یبرای متغیرهای مدل طراح

بود  یدر حد قو رهایمتغ یتمام یبرا هاشاخص نیپژوهش حاضر نشان داد که ا

2 اریمع (.9)جدول 
Qیبرا اریمع نیسازد. ایم مشخص را مدل ینیبشی، قدرت پ 

 نییتع 31/1و  2/1، 11/1. مقدار آن شود یسبه م)وابسته( محا زادرون یها سازه یتمام
 (.32) است مدل ینیبشیبودن قدرت پ یمتوسط و قو ف،یکه نشان از ضع شد

 

 
یعامليبارهاریمقادویعامليبارها.2شکل
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 2Qو2Rریمقاد.4جدول

 2R 2Q ریمتغ

 387/1 719/1 یورزش مشارکت کردیرو
 182/1 817/1 یمال تیحما جذب

 697/1 898/1  اطالعات
 691/1 891/1  یشخص تیهو

 182/1 861/1 یاجتماع تعامالت

 
t مدل  یها در بخش ساختار سازه نیب  سنجش رابطه یبرا یاریمع

  باشد، نشان از صحت رابطه شتریب 96/1مقدار از  نیکه ا یدر صورت ؛باشد یم
  نانیدر سطح اطم پژوهش یها هیفرض دییتأ جه،یها و در نت سازه نیب

 نیو شدت رابطه ب دهد یها را نشان م تنها صحت رابطه اریمع نیاست. ا 91/1
 رهایمتغ ریتأث شدت کنندهانیب p(. مقدار 21) دیبا آن سنج توان یها را نم سازه

از  زانیبه چه م ریمتغ کی دهد یکه نشان م یمعن نیا به است؛ گریکدی بر
از  اتیآزمون فرض یبرا(. 21است ) افتهی رییگرفته و تغ ریتأث گرید ریمتغ

 شتریب Pمقدار  و 96/1از  شتریب t. چنانچه مقدار شود یاستفاده م p ای t ریمقاد
 .گردد یم دییتأ هاهیشود، فرض 11/1

 اساس، نیا بر. داد نشان افزارنرم یخروج در را یداریمعن بیضرا 3 شکل
 .دیگرد دییتأ ها هیفرض تمام و آمد دست به 96/1 یباال یداریمعن بیضرا

( P=  999/1) یشخص تیرا بر هو ریتأث نیشتریب یاجتماع یها شبکه ن،یهمچن
 .است داشته

 یتمام یبرا tمقدار  که شد، مشخص 3و شکل  1جدول  جیتوجه به نتا با
 یتمام ن،یبود. بنابرا 11/1 شتریب زین Pو مقدار  96/1از  شتریها بهیفرض
 .دیگرد دییتأ پژوهش یها هیفرض

 پژوهشيهاهیفرضآزمون.5جدول

ا مستقل ریمتغ

 ثر

 جهینت t آماره P مقدار وابسته ریمتغ

 مشارکت کردیرو - یاجتماع یهاشبکه
 یورزش

892/1 191/28 *** 

 *** 139/12 919/1 یمال تیحما جذب - یاجتماع یهاشبکه
 *** 198/12 921/1  اطالعات - یاجتماع یهاشبکه
 *** 913/67 999/1 یشخص تیهو - یاجتماع یهاشبکه
 *** 191/99 861/1 یاجتماع تعامالت - یاجتماع یهاشبکه

 

 بحث
)که  یداخل عوامل دسته دو به توانیم را دختران یورزش مشارکت بر رگذاریتأث عوامل
 ،یتندرست یها ستگاهیا احداث و ساخت شامل باشدیم بانوان ورزش مسأله با مرتبط
 دختران، یبرا یهمگان مسابقات یبرگزار ،یورزش یفضاها به دختران یدسترس
 و دختران ورزش در یخصوص بخش مشارکت ،یهمگان یها ورزش در دختران حضور

 یهادگاهید با مرتبط)که  یخارج و( استان دختران یهمگان یورزش یهاأتیه تیفعال
 ورزش، به ینید میتعال دیتأک شامل و انوانب ورزش دهیپد به ورزش مقوله از خارج

 دختران، ورزش یبرا یعیطب یفضاها وجود ،یدسترس شیافزا و هانهیهز کاهش
 دختران، ورزش یبرا یمذهب مراکز و یمردم ینهادها وجود ورزش، به پزشکان دیتأک

( دختران ورزش نهیزم در یرساناطالع یبرا یاجتماع یهاشبکه و هارسانه وجود
 یهاتیفعال در شرکت در دختران زهیانگ بر توانندیم مختلف عوامل. نمود یبندمیتقس

 عوامل شامل مشارکت دهنده زهیانگ عوامل. باشند داشته یمنف ای یمثبت اثر یورزش
 درمان و یریشگیپ و( 39) یاجتماع -یروان عوامل(، 33) یتندرست و یبهداشت

 .باشدیم( 39) مختلف مشکالت و ها یماریب

 

 
رهایمتغيدار.ضرایبمعنی3شکل
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 یاجتماع تیحما کمبود شامل مشارکت به توانیم بازدارنده عوامل جمله از
  یخانوادگ لی(، مسا33) تی(، عامل مسؤول33ها ) (، عدم توجه رسانه18 ،33)
  یو شخص یفرد لی(، مسا33) یتیجنس یهاتفاوت(، 18، 33) یفرهنگ و
 .نمود اشاره( 18، 33) یاقتصاد عامل و( 18، 33، 39)

 ییرها ،یآمادگ ت،یموفق به لیم زه،یانگ ،یاجتماع و یفرد عوامل انیم از
 ،یگروه تیفعال به شیگرا ،یسرگرم و حیتفر ،یتیموقع عوامل ،یانرژ

 مشارکت بر رگذاریتأث عوامل عنوان به یمیت و یگروه کار به لیتما ،یابی دوست
 عزت شامل تریکل یبندمیتقس در عوامل نیا(. 19) شدند یمعرف دختران یورزش
 باشدیم یشناختتیجمع یهایژگیو و یابزار تیشخص ،یاجتماع اعتماد نفس،

 به ورزش در دختران مشارکت بر مؤثر عوامل مختلف مطالعات در(. 31)
 به توانیم جمله آن از که است دهش یبررس و یبندمیتقس مختلف یها صورت

 و پاداش ،یتوانمندساز ،یاجتماع تعامالت ،یشخص تیهو ،یسرگرم اطالعات،
 یاجتماع یهاشبکه و یمال تیحما جذب ،یشخص تیهو ،(39) برند به عشق

 جلب لذت، کسب(، 8) یاجتماع یهارسانه و یاجتماع روابط ،یمال تیحما(، 21)
 ،یستگیشا احساس(، 11) یاجتماع تعامل و یطلبترقاب اندام، تناسب توجه،
 تناسب و یسالمت(، 31) گرانید با روابط تیتقو و یخودمختار و استقالل درک
(، 36) بردن لذت و استرس کنترل وزن، کنترل ،یجانیه و یاجتماع یایمزا اندام،
 همه. دکر اشاره( 37) کنترل و یاجتماع شناخت سالمت، دوستان، با ارتباط لذت،

 که( 11) یخارج و یداخل عوامل یکل یبندمیتقس در بتوان دیشا را عوامل نیا
 گنجاند.  یشد، به نحو یمعرف ترشیپ

(. 37) دارد افراد خلق و مشارکت زانیم با یمیمستق رابطه یفرد تیهو
 انیب قیطر از خود یفرد تیهو یریگشکل ازمندین دختران، ژهیو به افراد یتمام

 با ارتباط در منظور، نیبد(. 11) باشندیم شانیظاهر و یتیشخص یها یژگیو
 خود انیب دنبال به مرتب طور به ،یاجتماع یهاشبکه لهیوس به ژهیو به گرانید
 یبرقرار گر،ید طرف از(. 39) باشندیم افکارشان و تیشخص از یریتصو هیارا با

 جادیا گر،یکدی با رکمشت جاناتیه و شور دادن وندیپ جهت گرانید با ارتباط
 از و افراد همه یازهاین جمله از جامعه، افراد گرید با دارید و جامعه به تعلق حس
 و هافرصت ،یاجتماع یهاشبکه اساس، نیهم بر(. 31) باشدیم دختران جمله

 با هاشرکت از یاریبس. اندنموده جادیا یورزش عیصنا یبرا را یدیجد یهاچالش
 یورزش یهاتیفعال جوان، کنندگانمصرف با ترمانهیصم اطارتب یبرقرار هدف
 نظر تا دهندیم قرار تیحما مورد یاجتماع یهاشبکه در را جوانان عالقه مورد

 (.8) ندینما جلب خود به را جوان هواداران
 از استفاده ،یاجتماع یهاشبکه و نترنتیا ،IT ریچشمگ شرفتیتوجه به پ با

 یهاشبکه کاربران. است افتهی رواج اریبس جوانان نایم در دیجد یهایآورفن
 با ارتباط یبرقرار ،یسرگرم اطالعات، کسب مانند مختلف لیدال به یاجتماع

(. 38) ندینما یم استفاده یاجتماع یهاشبکه از... و غاتیتبل خود، یمعرف گران،ید
 از یناش یمارهایب به ابتال سن کاهش و یتحرککم به توجه با گر،ید طرف از

از  شیدختران ب یبرا ژهیبه و یورزش یهاتیفعال در مشارکت ،(2) یزندگ سبک
 است.  افتهی تیاهم شیپ

 تیبر جذب حما یاجتماع یهاشبکه ریتأث حاضر، قیتحق در اول هیفرض
( 8، 31، 32) نیشیپ یهاپژوهشدختران بود که با  یجهت مشارکت ورزش یمال
 از یمال تیحما با توانندیم که اندافتهیدر یامروز یهاشرکت. بود راستاهم
و  ندیکمک نما یورزش یهاتیفعال رونق و گسترش به هم ،یورزش یهاتیفعال

 نحوه راستا نیا در هرچند کنند؛ استفاده یغاتیتبل ابزار کی عنوانهم از آن به 

 یاژهیو تیاهم از استفاده مورد یاجتماع شبکه نوع و تیحما نیا یمعرف
 جذب ،یاجتماع یهاشبکه شدن ریفراگ با اساس، نیا بر(. 8، 33)ر است برخوردا

 ورزش)مانند  شودیم توجه هاآن به کمتر که ییهاورزش یبرا یمال یحام
 امکان متقابل، صورت به که است شده ترراحت ریاخ یهاسال در(، بانوان

را همراه  یشتریب زاتیبا امکانات و تجه یورزش یهاتیفعال در دختران مشارکت
 خواهد کرد. 

 شیافزا بر یاجتماع یهاشبکه گاهیجا حاضر، مطالعه در استفاده مورد مدل
 قاتیتحق با زین افتهی نیا. نمود دییتأ را دختران یورزش مشارکت جهت اطالعات

 مهم موضوعات از یکی اطالعات و دانش. داشت یهمخوان( 1، 12، 19) نیشیپ
 ژهیو به افراد اطالعات شیافزا در یاجتماع یهاشبکه و است یکنون یایدن در

 در را خود ازین مورد اطالعات جوانان اغلب(. 11) دارد یادیز اریبس نقش جوانان
 از... و ورزش دیفوا ،یورزش مسابقات از اعم مختلف موضوعات با رابطه
 که است یهیبد ن،یبنابرا(. 13) آورندیم دست به نترنتیا و یاجتماع یها شبکه
 و دختران یورزش اطالعات شیافزا در یمهم اریبس نقش یاجتماع یهاشبکه

ورزش و نقش  دیفوانسبت به  هاآن یسازآگاه قیطر از ورزش به هاآن قیتشو
 دارد.  ندهیحال و آ یآن در زندگ

 تیهو یریگشکل بر یاجتماع یهاشبکه که شد مشخص حاضر، مدل در
 افتهی. است رگذاریتأث یورزش یهاتیفعال در دختران مشارکت جهت یشخص
Thorpe (22 ) وFernandes (36 ) و Vale یهاپژوهش جینتا دییتأ در حاضر

 افراد است شده مشخص(. 11) است افراد تیشخص در یمهم مقوله ت،یبود. هو
 یهاتیفعال ،یشخص تیهو یمعرف دنبال به ،یاجتماع یهاشبکه لهیوس به

 یظاهر یهایژگیو ای هاتیفعال افکار، واسطه به ودخ یزسازیمتما و برجسته
 ریتأث تحت د،یتقل یبرا یمناسب مکان یاجتماع یهاشبکه(. 39) باشندیم خود
 واسطه به که است افراد یظاهر -یاندام یهایژگیو انیب و دادن قرار
 آن در یلوبمط راتییتغ توانیم ،یورزش یهاتیفعال ژهیو به روزمره یها تیفعال

 ای و انیآشنا دوستان، یهاتیفعال کردن دنبال با دختران از یاریبس. نمود جادیا
 با یهمراه ای و دیتقل به اند،کرده انتخاب الگو عنوان به را هاآن که یمهم افراد
 .پردازندیم یورزش یهاتیفعال ژهیو به هاتیفعال آن انجام در هاآن

 تعامالت بر یاجتماع یهاشبکه ریتأث حاضر، مطالعه جینتا اساس بر
. شد گرفته نظر در دختران یورزش مشارکت شیافزا یبرا یعامل ،یاجتماع

 تیتقو ای جادیا واسطه به یاجتماع یهاشبکه که داد نشان هاداده لیتحل
 با که دارد یمشخص اثر ورزش در دختران مشارکت مقوله بر یاجتماع تعامالت

 تعامالت. داشت مشابهت( 6، 11، 19، 18-21، 39) نیشیپ قاتیتحق یهاافتهی
 هاخانم. است دختر انیدانشجو انیم در توجه قابل مباحث از یکی یاجتماع
 انجام دنبال به و دهندیم یشتریب تیاهم یاجتماع تعامالت به انیآقا به نسبت

 و باشند داشته تعامل یشتریب افراد با بتوانند که هستند ییهامکان ای و هاتیفعال
 مکان ،یورزش یهاسالن و یورزش یهاتیفعال(. 21) ندینما اطالعات تبادل
 یگروه یهاصحبت جهت یموضوعات افتنی و تعامالت انجام یبرا یمناسب
 جیرا اریبس یاجتماع یهاشبکه در یورزش اماکن یمعرف حاضر، حال در. است
 عالقه و قهیسل اب افراد افتنی یبرا یمناسب مکان یاجتماع یهاشبکه. است

 ،یاجتماع یهاشبکه واسطه به ن،یبنابرا. باشدیم یورزش یهاتیفعال به مشابه
 در یسازآگاه هم و کسانی یورزش یهاتیفعال یراستا در افراد تعامالت هم
 . ابدییم شیافزا آن دیفوا و دیجد یهاورزش نهیزم

 انیم دیجد بطروا لیتسه با یاجتماع یهاشبکه که افزود دیبا انیپا در
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 شدند موجب(، 8) ورزش نهیزم در فعال جوامع و هاسازمان ها،شرکت
 کنندگان،مصرف و سازمان انیم موانع نمودن برطرف یبرا بزرگ یها شرکت
 یهاسازمان گر،ید یسو از(. 39) ندینما جادیا یجوش و جنب پر و ملموس روابط
 دیجد یارتباط یهایآورفن جذب دنبال هب همواره ،یورزش یهاتیفعال با مرتبط

 ورزش فرهنگ با دیبا اغلب یعموم روابط متخصصان و نگارانروزنامه و اندبوده
 مهین در(. 23) باشند داشته ییآشنا فرد، به منحصر و زیمتما کامالً یهاروش در

 تهیکم فا،یمانند ف یجهان یورزش یهاسازمان انیم ارتباط ستم،یب قرن دوم
 یو برندها (IOC ای International Olympic Committee) کیالمپ یالملل نیب

 National Basketball Associationمانند  یشمال یکایبزرگ و معروف آمر
(NBA ،)و اقتصاد صنعت  یاجتماع یهاشبکه اقتصاد بر یادیز اریبس ریتأث

 (. 21ورزش گذاشته است )
 زانیم با رابطه در نانیاطم عدم ،یورزش غاتیتبل نهیزم در خطر نیتربزرگ

 در تینها در یغاتیتبل یهاتیفعال ایآ که نیا و است هانهیهز با سهیمقا در یبازده
 یریتصو یهارسانه ان،یم نیا در(. 91) ر؟یخ ای بود خواهد مؤثر مخاطب جذب جهت

 و جامعه نفس هب اعتماد شیافزا ،یاقتصاد یها تیموقع جذب در هاآن ریتأث لیدل به
 ،یاجتماع و یفرهنگ روابط و یبدن تیترب اهداف با بودن همسو ورزش، به قیتشو

 ظهور(. 19) ندینما فایا دختران یورزش مشارکت در یمهم نقش توانند یم
 تعلق حس جادیا در یمهم نقش ،یاجتماع یهاشبکه عرصه در دیجد یها یتکنولوژ

 یورزش یها تیفعال در کنندگان شرکت انیم در گرانید با ارتباط یبرقرار و جامعه به
 لهیوس به دختران، ژهیو به جوانان از یاریبس(. 91) دارد یجهان و یمل ،یمحل سطح در

 در ژهیو به خود یهابرنامه و قیعال ،یاجتماع تعامالت قالب در یاجتماع یهاشبکه
 یبرا را یفرصت تیواقع نیا که گذارندیم اشتراک به گریکدی با را ورزش نهیزم

 یورزش دیجد یازهاین و قیعال از تا آوردیم فراهم ورزش نهیزم در فعال یهاشرکت
 (. 39) ندینما یگذارهیسرما نهیزم آن در و ابندی یآگاه جوانان

 

 هاتیمحدود
 نترنتیو ا مخابرات اندکبه همکاری  توانیم حاضر مطالعه یها تیمحدود از
افراد  لیعدم تما واطالعات  یآورجمع یبراو...(  نترنتیا یطع)از نظر ق یمل
 اساس بر تنها حاضر پژوهش یهاافتهی. نمود اشاره قیشرکت در تحق یبرا

 دست به اصفهان یپزشک علوم دانشگاه در لیتحص به شاغل بانوان اطالعات
 سکونت محل یشهرها و اصفهان شهر ییایجغراف تیموقع به توجه با که آمد
 فعال یهارشته نوع اساس بر ن،یهمچن و دانشگاه نیا انیدانشجو یاصل

 سطوح در و مختلف نیسن در یرانیا زنان هیکل به را جینتا توانینم دانشگاه،
 یمطالعه، دسترس یهاتیمحدود گرید از. داد میتعم یشغل ای یلیتحص مختلف

کت در و نظم فرد در شر یبدن تینداشتن به اطالعات مربوط به سطح فعال
و  یورزش یهاعالقه به مشاهده برنامه زانیم ن،یو همچن یورزش یها برنامه

 .بود دختر انیدانشجو یورزش یدادهایاخبار و رو یریگیپ
 

 شنهادهایپ
 شیافزا هدف با شده هیارا مدل به توجه با و حاضر قیتحق یهاافتهی اساس بر

 یراهکارها توانیم کرده، لیتحص قشر در حداقل ورزش، در بانوان مشارکت
 .نمود شنهادیپ رانیا جامعه سطح در فعال یاجتماع یهاشبکه در را ریز
 یرساناطالع بر ورزش امر انیمتول و مسؤوالن توجه و یگذارهیسرما 

 مختلف یهارشته در بانوان یورزش یهاینیافتخارآفر و هاتیفعال

 آموزش از تیحما و فمختل یهارشته در بانوان یورزش انیمرب تیترب 
 ریبه مس یجهت دسترس هاآن عادالنه ییایجغراف عیتوز و آنان یعلم
 آموزش ورزش در سراسر کشور  حیصح

 بخش در ژهیو به بانوان ورزش یحام سازمان یبرا خاص التیتسه جادیا 
 یخصوص

 نظر ریز یعلم یآموزش یهاطیمح انیمتول قیتشو و گسترش ،یطراح 
 تیترب ،یاجتماع یپزشک ،یشناسروان متخصصان همشاور با نظرانصاحب

 یرساناطالع ،یبخشیآگاه ،یسازفرهنگ جهت رسانه و یبخشتوان ،یبدن
 یورزش یهاتیفعال نهیزم در دختران به یعلم و روزامد یهاآموزش هیارا و

 یمبتن یهاداستان خلق به که یهنر -یادب سندگانینو و خبرنگان قیتشو 
 عنوان به ورزشکار زنان تیمحور با یلیتخ ای( نامهی)زندگ تیواقع بر

 .پردازندیم توانمند و مستقل موفق، یافراد

 فعال ینهادها و هادانشگاه توسط ییهاجشن و هاشیهما ها،برنامه یطراح 
 فوق، یراهکارها مورد در یشیاندهم جهت ورزش و جوانان حوزه در

 زاتیتجه نیتأم و التیتسه یاندازراه ،یقهرمان تا تیحما ،یابیاستعداد
 بانوان ورزش بر دیتأک با یورزش سمیتور بانوان، ورزش

 انیدانشجو یورزش مشارکت کردیرو به ندهیآ یها پژوهش در شود یم شنهادیپ
 و یهمگان ورزش به انیدانشجو لیتما یبررس دختران، با آن سهیمقا و پسر

 .شود پرداخته آن یارتقا یراهکارها و یگروه
 

 یریگجهینت
 بر ،یاجتماع یهاشبکه از استفاده با توانیم که داد نشان حاضر پژوهش جینتا

 تعامالت و ارتباط یبرقرار در سهولت دختران، یورزش اطالعات زانیم شیافزا
 یورزش یهاتیفعال جهت یمال تیحما جذب و یشخص تیهو جادیا ،یاجتماع

 .داد شیافزا را تراندخ یورزش مشارکت زانیم ب،یترت نیبد و گذاشت ریتأث
 

 یقدردان و تشکر
اصفهان و  یدانشگاه علوم پزشک یاز معاونت پژوهش سندگانینو لهیوس نیبد

 و ریتقد ،نمودند یمطالعه همکار نیا یکه در اجرا کنندهشرکتدختر  انیدانشجو
 .آورندیم عمل به تشکر

 

 سندگانینو نقش
 ،انجام مطالعه یبرا یب منابع مالجذ ،مطالعه یپردازدهیو ا یطراح ،یروانیا کایمل

 ریتفس و لیتحل ،هاداده یآورجمع ،مطالعه یهانمونه و زاتیفراهم کردن تجه
 ،یعلم مینوشته از نظر مفاهدست یتخصص یابیارز ،نوشتهدست میتنظ ج،ینتا
 یکپارچگی حفظ تیولؤمس ،جهت ارسال به دفتر مجله یینوشته نهادست دییأت

رسول  ،به نظرات داوران ییه از آغاز تا انتشار و پاسخگوند انجام مطالعیفرا
 ج،ینتا ریتفس و لیتحل مطالعه، یعلم و ییاجرا و یبانیخدمات پشت ،ینظر

نوشته از نظر دست یتخصص یابیارز ،نوشتهدست میتنظ ،آمار یخدمات تخصص
 تیولؤمس ،جهت ارسال به دفتر مجله یینوشته نهادست دییأت ،یعلم میمفاه

به نظرات  ییند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویفرا یکپارچگیحفظ 
 داوران را به عهده داشتند.
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 یمنابع مال
 کایمل یکالس کار قالب در مستقل یپژوهش کار از مستخرج حاضر مطالعه

 یاسالم آزاد دانشگاه اخالق تهیکم دییتأ مورد و ینظر رسول دکتر و یروانیا
 یآورجمع در خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه. شدبایم خوراسگان واحد
 یبرا مقاله یینها دییتأ و نوشتهدست میتنظ ها،آن گزارش و لیتحل ها،داده

 .است نکرده یمال تیحما انتشار
 

 تعارض منافع
 باشند.ینم منافع تعارض یدارا سندگانینو
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Abstract 
 

Introduction: The present study aimed to investigate the effect of social networks on sport participation approach 

among female students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

Materials and Methods: This correlation-causal study was done through survey method. The statistical population 

consisted of female students of Isfahan University of Medical Sciences in 2018 (n = 5633). Based on Krejcie and 

Morgan table, 380 female students were selected randomly. A researcher-made questionnaire was used for data 

collection. Structural equation modeling (SEM) was used for data analysis. 

Results: The reliability of the questionnaire was calculated 0.94 using Cronbach's alpha. Social networks had a 

significant effect on girls' sport participation (t = 28.19, P ≤ 0.001), which was influenced by obtaining financial 

support, increasing information, forming personal identity, and improving social interactions. It was also shown that 

social networks mainly affected the personal identity dimension of sport participation (R
2
 = 0.891) and then had the 

most prominent influence on the dimensions of social interaction, information, and financial support attraction, 

respectively. All of these factors were the constituents of sport participation approach for female students in Isfahan 

University of Medical Sciences. 

Conclusion: The results of this study show that using social networks may increase female students' knowledge 

about sport, facilitate their communication and social interaction, improve their personal identity, and help them get 

financial support for sports activities; therefore, the female students’ contribution in sports activities can be 

improved. 
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