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 Purpose: The purpose of the present study is to test the model 

of extreme enthusiasm in the use of virtual social media in 

athletes and coaches. 

Materials and methods: This study is based on the structural 

equation approach in terms of applied purpose and descriptive-

survey implementation method. The statistical population of 

the research consists of all athletes and athletes in the city of 

Tehran with an indeterminate number of which 388 people 

were selected as the sample size using Cochran's formula for 

indeterminate population and cluster sampling method. A 

standard questionnaire tool was used to collect data, and the 

validity of the tools was checked and confirmed by 

confirmatory factor analysis and reliability using Cronbach's 

alpha method. In order to analyze the data, structural equation 

modeling method was used in Lisrel software version 8. 

Findings: The results indicate the positive effect of the 

variables (use of the Internet for social interaction, use of the 

Internet for entertainment, and Internet unemployment) on 

extreme enthusiasm, as well as the positive effect of extreme 

enthusiasm on the variables (excitement and belonging in 

sports). 

Conclusion: Today, with the spread of the Internet and its 

globalization, this extreme passion for using social media is 

seen more among athletes and coaches. In such a way that 

athletes during sports and coaches during training prepare 

content and share it on social media. 
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 801....  های رسانه از استفاده در افراطی اشتیاق مدل آزمون  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

 های رسانه از استفاده در افراطی اشتیاق مدل آزمون
 مربیان و ورزشکاران در مجازی اجتماعی

 
 1برادر ناتاشا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 *2هزاوه سجادی حمید سید
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 )نویسنده مسئول(. ایران تهران،
 

 3بخش نیک رضا
 اسالمی، آزاد دانشگاه ،نوبج تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 4انزهایی حاجی زهرا
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 استفاده در افراطی اشتیاق مدل آزمون حاضر پژوهش هدف: هدف

 .است مربیان و ورزشکاران در مجازی اجتماعی هایرسانه از
 روش نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: ها روش و مواد
. ستا ساختاری معادالت رویکرد بر مبتنی پیمایشی -توصیفی اجرا

 ورزشکاران و وربیان کلیه از است عبارت پژوهش آماری جامعه
 رایب کوکران فرمول از استفاده با که نامعین تعداد با تهران شهر در

 عنوان به نفر 388 ای،خوشه گیرینمونه روش و نامعین جامعه
 ابزار نیز اطالعات آوریجمع برای. شدند انتخاب نمونه حجم

 یلتحل روش به ابزارها روایی که شد استفاده استاندارد پرسشنامه
 ررسیب کرونباخ آلفای روش از استفاده با نیز پایایی و تاییدی عاملی

 مدلسازی روش از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. شد تایید و
  .شد استفاده 8 نسخۀ لیزرل افزار نرم محیط در ساختاری معادالت

 ینترنتا از استفاده) متغیرهای مثبت تاثیر از حاکی نتایج :ها یافته
 کاریبی و سرگرمی برای اینترنت از استفاده اجتماعی، تعامل برای

 بر افراطی اشتیاق مثبت تاثیر همچنین و افراطی اشتیاق بر( اینترنتی
  .است( ورزش در تعلق و هیجانات) متغیرهای

 قاشتیا این آن شدن جهانی و اینترنت رواج با امروزه :گیری نتیجه
 مربیان و ورزشکاران بین در اجتماعی هایرسانه از استفاده با افراطی
 و ورزش هنگام در ورزشکاران که ایگونه به. شودمی دیده بیشتر

رسانه در را آن و نموده تهیه محتوا تولید آموزش هنگام در مربیان
  .گذارندمی اشتراک به اجتماعی های

 
 ،ورزش در تعلق اینترنتی، بیکاری افراطی، اشتیاق :هاواژه کلید

 .سرگرمی هیجانات،
 

 21/07/1400تاریخ دریافت: 
 13/10/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولrahimi@iauctb.ac.ir
 

 

 مقدمه
-های اخیر، تعامالت و ارتباطات در جامعه به دلیل فناوریدر دهه

ای ههای جدید ارتباطی، به ویژه اینترنت، تغییر کرده است. رسانه
های اجتماعی، شبکههای ها، وب سایتاجتماعی مانند وبالگ

های جدید ها و مشتریان راهاجتماعات مجازی و غیره به سازمان
(. بنابراین، 1دهند)برقراری ارتباط مجدد با یکدیگر را ارائه می

برای برقراری ارتباط با  رسانه اجتماعی انتظار برقراری ارتباط
یر تأثتوانند بر روی محصوالت آنها مخاطبان وفادار و افرادی که می

-(. ارتباطات از طریق رسانه2بگذارند و اطالعات را منتشر کنند)

های اجتماعی تلفن همراه دو نوع است: یکی از طرف شرکت تا 
(. رقابت 3مصرف کننده و دیگری محتوای تولید شده توسط کاربر)

های اجتماعی های اجتماعی متمرکز بر فعالیتو فعالیت در رسانه
ات حسی را فراهم کنند تا مخاطبان را با ها و تحریککه باید تم

 یمبتن فعالیت یبه طور کل(. 4خاطرات خوب تحت فشار قرار دهند)
ه ک شودیگفته م هافعالیتاز  ای مجموعه به یهای اجتماعبر شبکه

 سازمان فروش شیافراد برای افزا نیشکل گرفته ب یاجتماع روابط از
افراد در رسانه های های اجتماعی (. فعالیت5)کندیاستفاده م

های سرگرمی شوند، فعالیتاجتماعی توسط مخاطبان درک می
مانند تعامل، مد روز، سفارشی سازی و دهان به دهان را افزایش 

ها بر ورزش اواخر قرن نوزدهم (. از یک سو تاثیر رسانه6دهند)می
ها شروع و در قرن بیستم به رادیو و تلویزیون گسترش با روزنامه

ها واسطه انتقال ورزش به تماشاگران شده و ورزش (. رسانه7)یافت 
مدرن به حوزه فرهنگ عمومی وارد شده است. از این رو، مفهوم 
جدیدی از ورزش شکل گرفته و ابعاد و کارکردهای متفاوت 

دهد که (. تحقیقات نشان می8اجتماعی ورزش پایدار شده است)
د زیرا آنها به دنبال مخاطبان در اجتماعات آنالین مشارکت دارن

اطالعاتی هستند که مربوط به آنها باشد، عالقه مند باشند و دسترسی 
 (. 9به آن از طریق منابع دیگر گاهی دشوار باشد)

های اجتماعی در برخی از ورزشکاران و از طرفی حضور در شبکه
مربیان منجر به اشتیاق افراطی و اشتیاق وسواسی به عنوان یک 

توان برای فرد مفید و به فرد شده است که هم میساختار منحصر 
تواند مضر باشد و منجر به اعتیاد اینترنتی گردد و زمان و هم می

(. در مقابل، اشتیاق افراطی به اینترنت 10انرژی بیش از حدی بگیرد )
در بین ورزشکاران و مربیان، یک نیروی انگیزشی درونی کنترل 

د و منجر به فشارهایی، مانند گیرشده که از درون فرد نشات می
شود که مشارکت و میل احساس پذیرش اجتماعی یا عزت نفس می

(. از 12کند )های اجتماعی را تحریک میبه فعالیت بیشتر در شبکه
ه توانند با استفادهایی است که افراد میورزش یکی از شیوهطرفی 

ند. از آن بر فشارهای جسمی، روحی، روانی و اجتماعی فایق آی
-دهند اشخاصی که به طور منظم به ورزش میتحقیقات نشان می

د، شونهای قلبی و عروقی میپردازند، کمتر از سایرین دچار ناراحتی
ی کنند و از اعتماد به نفس بیشترفشارهای عصبی کمتری را تحمل می

ترند و کمتر به ها نسبت به زندگی خوشبینبرخوردارند. آن
اندرکاران بهداشت عمومی به (. دست12)شوندافسردگی دچار می

نیاز مردم به افزایش فعالیت بدنی تأکید دارند و کم تحرکی را یکی 
ی آن ی همه جانبهها اعالم راه به توسعهاز عوامل خطرزای بیماری

کند. گذشته از این، ورزش در یک جامعه جامعه کمک می
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  و همکاران     برادر ناتاشا  802

 

 1400، زمستان 4شماره ، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گی و کارکردهای مطلوبی؛ چون افزایش همدلی، تقویت همبست
مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به 

 (. 13پذیری افراد نیز دارد)فرآیند جامعه
در این بین استفاده از اینترنت برای سرگرمی یا عالقه وسواسی به 

های آنالین، مانند بازی کردن، تماشای فیلم یا اینترنت که سرگرمی
(. حضور در رسانه های 14باشد)گوش دادن به موسیقی است، می

های آنالین منجر به حواس پرتی و یک اجتماعی به دلیل سرگرمی
وسواس خطرناک در بین کاربران شده است. چنین یافته های 
متناقضی ممکن است مربوط به همگونی فرهنگی کاربران اینترنت 
باشد؛ برخی کاربران از رسانه های اجتماعی به عنوان یک نوع 

دانند، اما کنند و آن را نوعی لذت مین استفاده میسرگرمی آنالی
های اجتماعی برخی بیشتر در معرض خطرات منفی ناشی از رسانه

هستند و این تفاوت در تاثیرگذاری بستگی به فرهنگ متفاوت افراد 
های اجتماعی به عنوان چه نوع سرگرمی استفاده است، که از رسانه

 (. 15کنند)
اینترنت که گسترده است اما درک آن ضعیف  نوع نهایی استفاده از

است تمایلی است که به سادگی به فضای مجازی بدون هیچ هدف 
، یا «گردیگشت»خاصی رانده شود. این رفتار معموالً به عنوان 

 (. 16شود)شناخته می« کاری اینترنتبی»
های اجتماعی به خودی خود یک بیکاری و گشتن در رسانه 

ت که اغلب اعتیادآور می شود. مردم اغلب جستجوی بی هدف اس
طعمه اینترنت می شوند؛ از روی بیکاری با از دست دادن کنترل 
خود ممکن است تا اوایل صبح بدون نگرانی بیدار بمانند و خواب 

 (. 17ممکن است در چند ساعت کوتاه تعهدات اجباری داشته باشد)
م با ارتباط مستقیهای اجتماعی بستری قدرتمند برای برقراری رسانه

دهند. طرفداران و مردم در اختیار ورزشکاران و مربیان قرار می
مال های اجتماعی اعتوانند در رسانهتأثیری که بیشتر ورزشکاران می

 تواند به حرفه آنها آسیبکنند، به دلیل ترس از عواقبی است که می
شود، ها و ورزش آنها منعکس ها، تیمبرساند یا بر روی هم تیمی

های اجتماعی شود. ورزشکاران و مربیان در رسانهمحدود می
ارهایی اندیشی، ابزتوانند ترکیبی ناپایدار ایجاد کنند، اما با پیشمی

توانند وجهه عمومی بوک میمانند توییتر، اینستاگرام و فیس
 (.18شان را افزایش دهند)بازیکنان و در نتیجه، حرفه

-هرسان از ای فزاینده طور به ورزشی های مربیان، ورزشکاران و تیم
-می استفاده طرفداران وفاداری و تعامل ایجاد برای اجتماعی های

 وییتر،ت بوک،فیس مانند آنالین اجتماعی هایرسانه هایپلتفرم. کنند
 به دنرسی برای ایفزاینده طور به چتاسنپ و اینستاگرام یوتیوب،

 مورد طرفداران برای جذاب محتوای ارائه و طرفداران پایگاه
 یزن ورزشی های مربیان، ورزشکاران و تیم. گیرندمی قرار استفاده

 پایگاه ایجاد برای بازاریابی ابزار این از استفاده برای هایی راه
 اجتماعی های رسانه. اند یافته گذاری سرمایه و پرشور هواداران

ه ارائ ارتباط، جذب مخاطب، تبلیغ، برقراری برای عالی فرصتی
 و تقویت برای فرد به منحصر روشی و اطالعات تخصصی ورزشی

در  .کندمی فراهم ورزشکار و مربی با طرفداران رابطه حفظ
حقیقت استفاده و تماشای مرتب شبکه اجتماعی)اینستاگرام( بهترین 

_________________________________ 
1 Valerand 

روند. های ورزشی به شمار میهدایت کننده برای یادگیری تمرین
اعی در شبکه های مجازی از جمله های اجتماما امروزه شبکه

اینستاگرام جایگزین روزنامه، رادیو و تلویزیون شده است و توانسته 
جایگاه مهمی در زندگی افراد ایجاد کند، و بسیاری از اوقات فراغت 

شود. لذا سوال اصلی در این تحقیق این افراد در این شبکه ها سیر می
ده از رسانه های اجتماعی است که: آزمون مدل اشتیاق افراطی استفا

 باشد؟مجازی در ورزشکاران و مربیان چگونه می
 مبانی نظری

و همکاران اشتیاق را تمایل شدید افراد نسبت به  1اشتیاق: والرند
اند، که افراد آن فعالیت را دوست دارند، یک فعالیت تعریف کرده

، 19)کنند کنند و زمان و انرژی خود را صرف آن میمهم تلقی می
های روانشناسی است و بیانگر درگیرشدن (. اشتیاق یکی از سازه20

های پرشور است که این امر زمینۀ الزم را منظم افراد در فعالیت
کند برای ارضای نیازهای بنیادین و احساس شادی در آنها فراهم می

گذارد. اشتیاق را به و تاثیر عمیق بر عملکرد روانشناختی آنها می
ند. گرفترویی ویرانگر، غیراخالقی، غیرمنطقی در نظر میعنوان نی

در حالی که امروزه اشتیاق به عنوان تجربۀ مطلوب و عاملی که 
(. 21شود در نظر گرفته شده است)باعث ارزشمندی زندگی می

اشتیاق به یک فعالیت نشان دهندۀ مشارکت در یک فعالیت مورد 
و زمان و انرژی خود  کندعالقه هست که فرد آن را مهم تلقی می

د که گیرکند. اشتیاق به یک فعالیت زمانی شکل میرا صرف آن می
فرد آن فعالیت را دوست داشته باشد و به طور کامالً آزادانه در آن 

(. به طور 19شرکت کند و آن فعالیت در فرد درونی سازی شود )
دی اخاص، اشتیاق آثار مثبت و منفی بر زندگی افراد دارد، تعداد زی

های پیشین به آثار منفی اشتیاق در عملکرد ورزشی اشاره از تحقیق
ند اهای مثبت به آن نگریستهدارند و بسیاری دیگر از آنها از جنبه

(. اشتیاق نوعی تمایل درونی است که احساس انرژی در فرد را 22)
دهد و فرد در مسیری برای رفتار در جهت این انرژی عمل نمایش می

ز نظر مفهومی از این نیروها و رفتارهای متعاقب آن کند. امی
شود. دلیل این امر آن است که اشتیاق، آغازگر فعالیت تفکیک می

مفهوم اشتیاق  (.23و آفرینندۀ توجه و انرژی در فعالیت کاری است)
اغلب با انگیزه مرتبط است و با مفاهیم خاصی مانند خالقیت، عشق 

به عنوان یک تمایل شدید به فعالیتی اشتیاق را . و غیره مرتبط است
کنند که مردم دوست دارند، برایشان مهم است و در آن فعالیت می

 یک به نسبت شدید (. اشتیاق احساس و اشتیاق24اند )تعریف کرده
یزی چ یا کسی به کننده وادار فعالیت، گروه، سازمان یا شخص و میل

 یشنهادپ ایده، یک حسینت یا مشتاقانه عالقه از تواندمی اشتیاق. است
 به ؛فعالیت یا عالقه یک از مشتاقانه بردن لذت .باشد متغیر علت یا

 هب. شخص است یک به نسبت شدید احساسات یا هیجان جذابیت،
-یم داللت شود،می اشاره فراگیرتر یا ترعمیق احساس بر کلی طور
 (. 25کند)

 و ورزش در اوج به رسیدن ورزشکاران، اشتیاق ورزشکاران: برای
 تنها ورزشی، های محیط در اخالقی و هنجاری رفتارهای نمایش
 اگر .نیست ورزش در موفقیت نشانه الزم، امکانات و استعداد داشتن

 اما است، ورزش در موفقیت مهم های مؤلفه از یکی استعداد، چه
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 موفقیت، بروز در تأثیرگذار عامل یک عنوان به 4 اشتیاق داشتن
 ورزشکار، یک زندگی در موفقیت ابعاد از یکی. است ضروری

 قاشتیا نام به دیگری عامل پس در که است کار پشت یا انگیزه
(. در حوزۀ ورزش نیز یکی از رویکردهای نظری 26)است نهفته

اشتیاق به فعالیت بدنی است که به عنوان یکی از رویکردهای نظری 
ل کته قاببرای افزایش هیجانات مثبت در ورزش شناخته می شود. ن

های توجه این مسئله هست که اکثر افراد به برخی از فعالیت
شود (. اشتیاق وقتی در اشخاص پدیدار می27ورزشی اشتیاق دارند)

که شروع به انجام کاری کنند که این کار را دوست دارند و سپس، 
بر روی بیشتر شدن اشتیاق خود تالش کنند. در واقع، شور و اشتیاق 

شود. بنابراین برای شود و یا نمیانجام کاری پدیدار میتا قبل از 
ورزشکاران، رسیدن به اوج در ورزش و نمایش رفتارهای هنجاری 

های ورزشی، تنها داشتن استعداد و امکانات و اخالقی در محیط
الزم، نشانه موفقیت در ورزش نیست؛ بلکه عامل تاثیرگذار دیگری 

 (. 17در بروز موفقیت، ضروری است)
اشتیاق افراطی: الگوی دوگانه اشتیاق دو مفهوم منفی و مثبت اشتیاق 

شود که فرد برای دهد. اشتیاق افراطی زمانی ایجاد میرا نشان می
-اش فشارهای درونی را احساس میشرکت در فعالیت مورد عالقه 

کند و در واقع خارج از کنترل فرد هست. در واقع، اشتیاق افراطی 
شود و نترل شدۀ فعالیت در هویت فرد ایجاد میاز درونی سازی ک

دهد. وقتی اشتیاق افراطی در فرد هویت فرد را تحت تاثیر قرار می
شود، فرد برای شرکت در فعالیتی که آن را مهم و لذت ایجاد می

-کند، تمایل غیرقابل کنترلی دارد. این اشتیاق نشان میبخش تلقی می

ارد. ت که به آن فعالیت اشتیاق ددهد که فرد تحت کنترل فعالیتی اس
در اشتیاق افراطی، فعالیتی که فرد به آن فعالیت اشتیاق دارد. در 
اشتیاق افراطی، فعالیتی که فرد به آن اشتیاق دارد فضای زیادی از 

کند و با سایر ارکان هویت فرد و سایر هویت فرد را تصاحب می
به احساس برتری (. افراد را 16های زندگی او در تضاد است)جنبه

نسبت به مخالفین خود رهنمون ساخته و سبب سلطه جویی آنها از 
گردد به طوری که آنها را از تجربه طریق وسواس برنده شدن می
شود آنها رفتارهای غیراخالقی مانند همدردی بازداشته و سبب می

رفتار ضد اجتماعی و خشونت را اتخاذ نمایند؛ بنابراین، اشتیاق 
. انجامدطریق ارتباط با غرور واقعی به رفتار اخالقی می هماهنگ از

در مورد اشتیاق افراطی، مسیر غیرمستقیم به رفتار اخالقی توسط 
ای مثبت و توسط غرور کاذب به شیوه منفی غرور واقعی به شیوه

گردد. عالوه بر آن، تحقیقات بیشتر برای تشخیص شرایطی تعدیل می
غرور به قیمت دیگری  -تیاق افراطیکه در آن یکی از مسیرهای اش

شود و پیامدهای متعاقب آن برای رفتاراخالقی/ تحریک می
(. از سوی دیگر، اشتیاق سازگار نیز 14غیراخالقی ضرورت دارد )

شود که فرد برای شرکت در یک فعالیت احساس زمانی ایجاد می
ت عالیکند و هیچ گونه اجبار یا فشاری را برای ادامه دادن فآزادی می

کند. اشتیاق سازگار از درونی سازی خود تعیین فعالیت احساس نمی
شود. این فرآیند درونی سازی، سازۀ فردی در هویت فرد ناشی می

تواند طوری درونی سازی شود که با کند که میجدید را ایجاد می

_________________________________ 
1 Kwan 

سایر ارکان هویت همسو باشد و با شخصیت فرد همسویی داشته 
اد اشتیاق سازگار دارند، برای شرکت در فعالیت (. وقتی افر25باشد )

تمایل غیرقابل کنترلی را تجربه نمی کنند، بلکه به صورت کامالً 
کنند. این اشتیاق نشان دهندۀ جنبه مثبت آزادانه آن را انتخاب می

-اشتیاق است که فرد فعالیتی را که به آن اشتیاق دارد را کنترل می

تی که فرد به آن اشتیاق دارد بخش کند. در اشتیاق سازگار، فعالی
دهد، و کل هویت او را تحت مهمی از هویت فرد را تشکیل می

های دهد و با سایر ارکان شخصیت و سایر جنبهتاثیر قرار نمی
زندگی او همسو است. عالوه بر این، افراد دارای اشتیاق سازگار بعد 

سایر  و بر توانند هیجانات مثبتی را تجربهاز شرکت در فعالیت می
های مهم زندگی شان تمرکز کنند. از این رو، در اشتیاق فعالیت

ای هسازگار بین فعالیتی که فرد به آن اشتیاق دارد و سایر جنبه
زندگی او تضادی وجود ندارد؛ یا اگر هم وجود داشته باشد بسیار 
اندک است و در صورتی که نتوانند در فعالیتی که به آن اشتیاق 

آیند و تمرکز و انرژی کنند به راحتی با آن کنار می دارند شرکت
 (. 23گذارند )شان میهای زندگیشان را بر روی سایر فعالیت

تعامالت اجتماعی: بر اساس هرم نیازهای انسانی مازلو احتیاجات 
شوند، دسته نخست نیازهای مادی و جسمانی افراد شامل دو دسته می

گی انسان مرتبط است. بر این است که به بعد روحی و روانی زند
ها نیاز به برقراری تعامالت و اساس یکی از نیازهای فطری انسان

باشد. بدین ترتیب از تعامالت و روابط اجتماعی روابط اجتماعی می
ای برای ارضای نیازهای هم به عنوان یک نیاز فطری و هم وسیله

 اری روابطای که انسان بدون برقرشود؛ به گونهدیگر نامبرده می
باشد. به عبارتی تعامل اجتماعی به معنای اجتماعی قادر به زیستن نمی

ا هایجاد رابطه بین دونفر یا بیشتر است که باعث واکنشی میان آن
شود که این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است. می

(. رابطه 21باشد )بنابراین روابط بدون معنا شامل این تعریف نمی
اعی یا تعامل اجتماعی عبارت است از هر گونه رابطه بین دو اجتم

(. روابط اجتماعی برگرفته از عاملیت 2018، 1یا چند فرد )کوان
فردی، اساس ساختار اجتماعی و هدف اصلی تجزیه و تحلیل 

(. روابط اجتماعی از هر 16دهد )دانشمندان اجتماعی را تشکیل می
ده و منفی )آگونیستی( تشکیل شدو فعل و انفعاالت مثبت )وابسته( 

است که نشان دهنده اثرات متضاد است. روابط اجتماعی یک مورد 
تواند بدون هیچ گونه ارتباطی خاص از روابط اجتماعی است که می

بین بازیگران درگیر وجود داشته باشد. طبقه بندی تعامالت 
رد آواجتماعی امکان مشاهده و سایر تحقیقات اجتماعی را فراهم می

(17.) 
 

 مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
آزمون مدل اشتیاق افراطی در استفاده از رسانه پژوهش حاضر به 

پرداخته است که های اجتماعی مجازی در ورزشکاران و مربیان 
داتی و  های استنسنگ و همکاران؛مدل پژوهش مذکور، از پژوهش

 ستفاده شده است. همکاران ا
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  و همکاران     برادر ناتاشا  804

 

 1400، زمستان 4شماره ، 5 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 مدل مفهومی تحقیق-1کل 

 لذا فرضیات پژوهش عبارتند از:
  استفاده از اینترنت برای تعامل اجتماعی تاثیر معناداری

 بر اشتیاق افراطی به اینترنت دارد.
  سرگرمی تاثیر معناداری بر استفاده از اینترنت برای

 اشتیاق افراطی به اینترنت دارد.
  بیکاری اینترنت تاثیر معناداری بر اشتیاق افراطی به

 اینترنت دارد.

 اتهیجان بر معناداری تاثیر اینترنت به افراطی اشتیاق 
 .دارد
 در قتعل بر معناداری تاثیر اینترنت به افراطی اشتیاق 

 .دارد ورزش
 دارد هیجانات بر معناداری تاثیر ورزش در تعلق. 
 

 پیشینه تحقیقات
مسئولیت اجتماعی شرکت و "گیالل و همکاران تحقیقی با عنوان 

اند. انجام داده "اشتیاق برند در بین مصرف کنندگان: نظریه و شواهد
مسئولیت  دهد که درک مشتری از فعالیت هاینتایج نشان می

وابستگی به نام تجاری یک شرکت به طور قابل توجهی  اجتماعی
دهد. دلبستگی برند و اعتماد به و اعتماد به نام تجاری را افزایش می

بر اشتیاق برند  مسئولیت اجتماعی نام تجاری و درک مشتری از
گذارد و دلبستگی به نام تجاری و اعتماد به مصرف کننده تأثیر می

 ای در این روابط دارند. نام تجاری نقشی کامال واسطه
نظریه و تحقیق در اشتیاق به "لرند و همکاران تحقیقی با عنوان وا

 متعهد ورزشکاران و مربیان انجام داده اند. ورزشکاران، "ورزش
 می شناخته خود فعالیت یا ورزش به مند عالقه عنوان به اغلب
 یشنهادپ اشتیاق دوگانه مدل سرنوشت، تعیین تئوری راستای در. شوند

 شدر امید به مختلف هایفعالیت در زندگی طول در افراد که کندمی
 استقالل، شناختیروان اساسی نیازهای ارضای و شناختیروان

 . کنند شرکت ارتباط و شایستگی
 در اشتیاق و شور نقش "و همکاران تحقیقی با عنوان  1شلنبرگ

 انجام داده اند. اشتیاق هماهنگ که "ورزش در احساسات تجربه
 و خود هایجنبه سایر با که است انگیزه از قوی شکلی مستلزم
 و سخت شکلی شامل افراطی اشتیاق. ماندمی همگام خود اجزای

-می غلبه خود از فرد احساس بر که است انگیزه از کنترل غیرقابل

 احساسات با معموالً ورزش سمت هماهنگ به اشتیاق همچنین. کند
_________________________________ 

1 Schellenberg 

 اتاحساس با اغلب اشتیاق افراطی که حالی در است، مرتبط مثبت
 .  است مرتبط منفی

 نقش: احساسات و اشتیاق"و همکاران تحقیقی با عنوان  2الووی
نتایج تحلیل که به اند. انجام داده "شناختی هایارزیابی ایواسطه

طور جداگانه در شرایط پیروزی و شکست براساس نتایج بازی انجام 
در مورد شکست برای هر دو نوع  1شد، از مدلی که در مطالعه 

اشتیاق و در مورد پیروزی برای اشتیاق هماهنگ یافت شد، حمایت 
 کارانکرد. اشتیاق حس مالکیت با ارزیابی تهدید در میان ورزش

دهند که هر دو نوع اشتیاق پیروز مرتبط نبود. این نتایج نشان می
ت به احساساکنند که منجر های شناختی مختلفی را آغاز میارزیابی

 شوند. مربوطه می
اشتیاق بهانه ای برای به تعویق  "داتی و همکاران تحقیقی با عنوان 

انداختن: بررسی بین فرهنگی روابط بین اشتیاق وسواس گونه 
انجام داده اند. این مطالعه با استفاده از  "اینترنت و اهمال کاری

)از  قیمنظریه های انگیزشی و فرهنگی به بررسی روابط غیرمست
طریق اشتیاق وسواسی اینترنتی( بین سه کاربرد خاص اینترنت )برای 
تعامل اجتماعی، سرگرمی و بیکاری اینترنت( و تعلل در دو فرهنگ 
واگرا: ایاالت متحده و روسیه می پردازد. نتایج حاکی از آن که 
روابط غیرمستقیم بین استفاده از اینترنت برای تعامل اجتماعی و 

ی از نظر فرهنگی ممکن است باشد ، در حالی که اهمال کار
پیوندهای غیرمستقیم بین دو استفاده دیگر از اینترنت و اهمال کاری 

 از نظر فرهنگی ثابت نیست. 
 تعیین ارتباط نوع"اسماعیلی، حسنی و مهرصفر تحقیقی با عنوان 

اشتیاق فعالیت و انگیزش موقعیتی ورزش با توجه به نقش میانجی 
رفتگی بر اساس نظریه دوگانه اشتیاق و نظریه خودمختاری، تحلیل 

انجام داده  "نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
اند. نتایج نشان داده است که اشتیاق هماهنگ با انگیزه موقعیتی 
درونی ارتباط معنادار و مثبتی دارد. از طرف دیگر، اشتیاق وسواسی 

-ی ارتباط معنادار داشت. سایر خرده مقیاسانگیزگبا نشانه های بی

 های انگیزه موقعیتی ارتباط معناداری وجود نداشت. 
اسماعیلی حیدرآباد، شیخ، حسنی و اسماعیلی تحقیقی با عنوان 

رابطه بی رمقی )تحلیل رفتگی( و نوع اشتیاق فعالیت ورزشی "
نشان  یجنتاانجام داده اند.  "دانشجویان بر اساس نظریه دوگانه اشتیاق

داد اشتیاق وسواسی با تمامی ابعاد تحلیل رفتگی ورزشی دانشجویان 
با حس کاهش  ،بدنی-ارتباط معنادار دارد )با واماندگی هیجانی

2 Lavoie 

استفاده از اینترنت برای تعامل 

 اجتماعی

 سرگرمی

 

 بیکاری اینترنت

اشتیاق  افراطی به  

 تعلق در ورزش اینترنت

 هیجانات
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از طرف دیگر، اشتیاق . با حس کاهش ارزشمندیو عملکرد 
هماهنگ با هیچ یک از عوامل تحلیل رفتگی ارتباط معنادار 

فت توان گدست آمده از این تحقیق، میبا توجه به نتایج به  .نداشت
که ورزشکارانی که اشتیاق وسواسی نسبت به فعالیت شان دارند از 
احتمال بیشتری در ادراک تحلیل رفتگی ورزشی برخوردارند و 
امکان این که ورزشکاران با اشتیاق هماهنگ، تحلیل رفتگی را 

 .تجربه کنند، پایین است
تباریابی اع"نیا تحقیقی با عنوان جعفری سیاوشانی، نیک بخش و صفا

یج نتا اند.انجام داده "و هنجاریابی پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران
پژوهش نشان داد، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای سنجش اشتیاق 
در میان ورزشکاران است. همچنین، دیگر یافته ها نشان داد، اشتیاق 

زش دارای اولویت دوم هماهنگ اولویت اول و اشتیاق افراطی در ور
 .است

 
 مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوۀ گردآوری 
پیمایشی است؛ زیرا دانش کاربردی را دربارۀ  -ها، توصیفیداده

های اجتماعی مجازی در بین اشتیاق افراطی استفاده از رسانه
ورزشکاران و تاثیر پذیری آن بر تعلق در ورزش و هیجانات را 

 -دهد. همچنین، از این نظر روش، پژوهشی توصیفیتوسعه می
پیمایشی است؛ زیرا متغیرها را در نمونۀ آماری مطالعه شده توصیف 

کند. جامعۀ آماری پژوهش شامل ورزشکاران شهر تهران است. می
آماری از نوع نامعین است که حجم جامعه در جامعه  جامعه

گیری نفر است. روش نمونه 386نامحدود به روش فرمول کوکران 
در این پژوهش به صورت خوشه ای انجام شده است که با توجه به 

منطقه اصلی شمال، غرب، شرق و جنوب  4اینکه شهر تهران به 
نامه توزیع، که در پرسش 100دسته بندی شده و در هر منطقه تعداد 

 388پرسشنامه توزیع گردیده است؛ و در پایان  400مجموع
ها نیز پرسشنامه برگشت داده شده است. ابزار گردآوری داده

پرسشنامه است که به عنوان منبع اصلی برای کسب معلومات جدید 
روند. پرسشنامۀ استفاده شده در دربارۀ متغیرهای مربوطه به کار می

ز منابع متعددی استخراج شده است. مجموع سواالت این پژوهش، ا
 عدد است. 24های پژوهشی، پرسشنامه برای سنجش سازه

 

 شاخص های مربوط به روایی و پایایی-1جدول 
 آلفای کرونباخ AVE گویه مولفه ردیف

 755/0 71/0 3 تعامل اجتماعی 1
 715/0 59/0 2 سرگرمی 2
 817/0 67/0 3 اینترنتبیکاری  3
 865/0 57/0 9 اشتیاق افراطی 4
 842/0 64/0 4 هیجانات 5
 837/0 74/0 3 تعلق در ورزش 6

ای برای بررسی مناسب بودن بارهای عاملی نیز از ابزارهای پایه 
نشان  4/0های یک سازه است. بارهای عاملی برابر یا بیشتر از سنجه

های آن از واریانس است که واریانس بین سازه و شاخص دهندۀ این
گیری آن سازه بیشتر بوده است. بر اساس نتایج پژوهش خطای اندازه

باشد، بار عاملی قابل  4/0اگر بارهای عاملی دارای ضریب باالتر 

دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل قبول است که نشان می
( 2وط به خود، وجود دارد جدول )مشاهده با متغیرهای پنهان مرب

بیشتر  4/0ها از دهد تمامی ضرایب بارهای عاملی سنجهنشان می
 بوده که نشان دهندۀ مناسب بودن این معیار است. 

 
 

 ضرایب بار عاملی-2جدول 
TA1 81/0 BI2 64/0 1. AS5 74/0 HA2 59/0 
TA2 65/0 BI3 57/0 2. AS6 55/0 HA3 73/0 
TA3 72/0 AS1 74/0 3. AS7 78/0 HA4 79/0 
SA1 67/0 AS2 68/0 4. AS8 63/0 AL1 80/0 
SA2 74/0 AS3 75/0 5. AS9 68/0 AL2 77/0 

BI1 72/0 AS4 80/0 6. HA1 74/0 AL3 79/0 

 هایافته
ها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون جهت تجزیه و تحلیل داده

ساختاری استفاده شد. به همین منظور، در سازی معادالت مدل
افزارهای های این مطالعه از نرمپژوهش حاضر، برای انجام آزمون

SPSS16  استفاده شد.   5/8و لیزرل 

آمار توصیفی: تحلیل آماری توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 
 50تا  41درصد( بین  45دهندگان )دهد بیشترین تعداد پاسخنشان می
درصد و از نظر جنسیت،  39اند. مدرک کارشناسی با داشتهسال سن 

درصد( را به خود اختصاص 56درصد( و آقایان با ) 44خانم ها با )
 اند. داده
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برازش مدل کلی پژوهش: برای بررسی مدل پژوهش، پیش از تایید 
روابط ساختاری با آزمون معادالت ساختاری باید از مناسب بودن 

 (.14مینان حاصل نمود)و برازش مطلوب مدل اط

 
 

 های برازش مدلنتایج شاخص .3جدول 
 df/2 RMSEA RMR NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI شاخص برازش

میزان 
 8/0بیشتر از  9/0بیشتر از  08/0کمتر از  3کمتر از  استاندارد

 81/0 87/0 92/0 92/0 91/0 90/0 075/0 081/0 17/2 میزان تحقیق

توان های مورد بررسی میبا توجه به نتایج بدست آمده از شاخص
آوری شده مناسب بوده و مدل تحقیق های جمعنتیجه گرفت که داده

 از برازش مناسبی برخوردار است. 
ها و ابعاد بر هم و معناداری در مورد بررسی تاثیرات مستقیم مولفه 

افزار لیزرل ( طراحی شده و همچنین خروجی نرم3آنها جدول )

ارائه شده  3و  2مربوط به ضریب مسیر و اعداد معناداری در شکل 
 سازی معادالتاست. نتایج آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل

( با توجه 2( نشان داده شده است. در شکل )2ساختاری در شکل )
 ی فرضیات نشان داده شده است. به مقدار ضریب تی معنادار

 

 
 (t-Value)مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب -2شکل
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 مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب مسیر -3شکل 

 
 مدل  tو آماره  مقادیر ضریب -3جدول 

 t آماره  نماد متغیرها
 TA1 45/12 67/0 تعامل اجتماعی

 TA2 23/16 84/0 

 TA3 92/11 65/0 

 SA1 99/11 72/0 سرگرمی

 SA2 75/12 77/0 

 BI1 86/15 79/0 بیکاری اینترنت
 BI2 02/17 84/0 

 BI3 66/13 70/0 

 AS1 - 66/0 اشتیاق افراطی

 AS2 48/11 72/0 
 AS3 53/10 65/0 

 AS4 39/11 72/0 

 AS5 31/11 71/0 

 AS6 07/9 55/0 
 AS7 01/10 62/0 

 AS8 68/8 53/0 

 AS9 04/10 62/0 

 HA1 - 75/0 هیجانات

 HA2 80/14 87/0 

 HA3 50/10 60/0 
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 HA4 16/14 81/0 

 AL1 80/14 76/0 تعلق در ورزش

 AL2 50/10 83/0 

 AL3 16/14 80/0 

 دهد.( نتایج فرضیات را به طور خالصه نشان می4جدول )
 

 خالصه نتایج فرضیات تحقیق. 4جدول 
 نتیجه ضریب تی فرضیه ردیف

 تایید 28/5 استفاده از اینترنت برای تعامل اجتماعی تاثیر معناداری بر اشتیاق افراطی به اینترنت دارد. 1
 تایید 44/3 استفاده از اینترنت برای سرگرمی تاثیر معناداری بر اشتیاق افراطی به اینترنت دارد. 2
 تایید 33/7 استفاده از اینترنت برای بیکاری اینترنتی تاثیر معناداری بر اشتیاق افراطی به اینترنت دارد. 3
 تایید 09/5 .دارد هیجانات بر معناداری تاثیر اینترنت به افراطی اشتیاق 4

 تایید 27/8 .دارد ورزش در تعلق بر معناداری تاثیر اینترنت به افراطی اشتیاق 5

 تایید 87/2 .هیجانات دارد بر معناداری تاثیر ورزش در تعلق 6

 نتیجه گیری
های رسانه های های بازاریابی بدون پلتفرمامروزه، استراتژی

رسند. صرف نظر از صنعتی که یک کسب ناقص به نظر می اجتماعی
های شوند که حسابو کار در آن مستقر است، آنها مطمئن می

های بازاریابی خود لحاظ های اجتماعی خود را در تمام تالشرسانه
کنند. اینترنت چیزهای زیادی را برای ما تغییر داده است؛ از می

ران و مربیان ورزشی، که جمله روش کسب و کار در بین ورزشکا
توانند کسب و کار خود با ایجاد صفحه شخصی و تولید محتوا می

را خودشان بازاریابی کنند. ورزشکاران از رسانه های اجتماعی برای 
افزایش ارزش بازار خود و افزایش آگاهی در مورد مسائل اجتماعی 

 یشوند که با رسانه هااستفاده می کنند. ورزشکاران تشویق می
اجتماعی به عنوان یک تجارت رفتار کنند: هدف ارائه تصویری 

چه . مثبت و ارتقای درآمدهای آینده برای خود و اطرافیانشان است
رده ای را تازه شروع کیک المپیکی یا پاراالمپیک یا فردی که حرفه

های اجتماعی بهره کافی ببرد. متأسفانه تواند از رسانهباشد، می
ران فاقد زمان و دانش کافی برای بهره مندی از بسیاری از ورزشکا

از طرفداران ورزش از توییتر  درصد 67این رسانه جدید هستند. 
کنند. به طور خالصه، برای بهبود تجربه تماشای خود استفاده می

های اجتماعی به نوار ورزشی مجازی تبدیل شده است پلتفرم رسانه
از بازی ها در آن پاتوق  که طرفداران دوست دارند قبل، حین و بعد

کنند. از طرفی در بین ورزشکاران و مربیان نوعی اشتیاق افراطی 
شود که فرد خود را در جایگاه تجربه میل غیرقابل کنترل دیده می

یابد. این اشتیاق روال خود را ادامه داده به مشارکت در فعالیتی می
ای عاطفی، کند. افراد تضادها و دیگر پیامدهو فرد را کنترل می

شناختی و رفتاری منفی و خطرآفرین در حین و بعد از مشارکت در 
کنند. امروزه با رواج اینترنت و جهانی شدن آن فعالیت را تجربه می

های اجتماعی در بین این اشتیاق افراطی با استفاده از رسانه
اران ای که ورزشکشود. به گونهورزشکاران و مربیان بیشتر دیده می

ام ورزش و مربیان در هنگام آموزش تولید محتوا تهیه نموده در هنگ
 گذارند. های اجتماعی به اشتراک میو آن را در رسانه

 های تحقیقمحدودیت
در پژوهش حاضر، داوطلبانه بودن پاسخ به سواالت پرسشنامه، 

های به دست ناشناس ماندن جامعه آماری و محرمانه ماندن پاسخ
و به هیچ یک از افراد آسیبی وارد نشده آمده، رعایت شده است 

 است. 
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