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 توسعه ورزش همگانینقش شبکه های اجتماعی بر 

 فرزاد غفوری. 2 ستاره اسکندری1 
 .کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عامه طباطبایی1
  دانشکده علوم ورزشی دانشگاه عامه طباطبایی.دانشیار 2

 

ی چـون چـاقی،   از آنجایی که حرکت، عامل زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا فقر حرکتی در هر سنی با عـوارض جـانب  : مقدمه
ضعف عضات، بیماری های دستگاه گردش خون، تنفس و اختاات روانی همراه است، می توان گفت حرکت جزء جدایی ناپذیر زنـدگی  
آن هاست. در روزگار ما به دلیل تحوات فناوری و پیشرفت سریع علم، حرکت ها و فعالیت بـدنی کـاهش یافتـه و ماشـین جـایگزین آن      

(. شواهد زیادی مبنـی بـر اینکـه ورزش    2به نوبه خود تاثیرهای روحی روانی نامطلوبی را بر انسان برجای می گذارد) شده است و این امر
(. امروزه سرعت پیشـرفت تکنولـوژی در جهـان  رو    5می تواند تغییرات اجتماعی، جامعه ای سالم و خوشحال تر به وجود آورد، می باشد)

ا در دامنه خود درحال گسترش و پیشرفت هستند و بـه طـور قابـل تـوجهی زنـدگی مـردم را در       به رشد است، رسانه های اجتماعی دائم
سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. این تحول در جهان ورزش بسیار قابل توجه است چرا که رسانه های اجتماعی بر روی مردم بسیار 

رسانه های اجتماعی در ورزش، ویژگی هـا، رونـد اسـتفاده از آن و غیـره     تاثیر گذار است. در سال های اخیر، دانشمندان به دنبال بررسی 
(.رسـانه  3هستند. در واقع، طیف وسیعی از پژوهش های مربوط به شبکه های اجتماعی بر مدیریت ورزشی سـرمایه گـذاری شـده اسـت)    

یژگـی هـای زیـر را دارنـد: امکـان مشـارکت       های اجتماعی گروهی از انواع جدید رسانه های آناین هستند که دارای همه یا تعدادی از و
کردن، باز یودن برای رای دادن، کامنت گذاشتن و به اشتراک گذاری اطاعات، ارتباط دو سویه برای گفت و گو و محاوره دو سویه، شکل 

 بـا  کـه  هسـتند  عیاجتمـا  روابط فضای از جدیدی نسل مجازی اجتماعی های (. شبکه3گیری جماعت آناین و توانایی برقراری ارتباط)

 هـای  گـروه  از و مختلـف  سـنین  در بسـیاری  کننـد. مـردم   باز جا مردم زندگی در خوبی به توانسته اند ندارند، زیادی خیلی عمر اینکه

 هـای  شـبکه  طریـق  از واقعـی،  دنیای در دور بسیار های فاصله از و اند آمده هم کنار مجازی های اجتماعی شبکه در متفاوت اجتماعی

گرفـت. در   نادیـده  هـا را  آن توان نمی و دارند امروز دنیای در پررنگی نقش اجتماعی های شبکه .کنند می ارتباط برقرار هم اب اجتماعی
همین راستا به نظر می رسد شبکه های اجتماعی به دلیل استفاده جمعی از مردم در کشور میتواند بر توسعه ورزش همگانی نقش داشته 

 دیم تا نقش شبکه های اجتماعی را به عنوان رسانه نوین بر توسعه ورزش کشور بررسی کنیم. باشد در این تحقیق بر آن ش

 
تحقیق پیش رو از نوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه تحقیق را دانشجویان دانشگاههای سراسری تهـران تشـکیل مـی    روش شناسی 

پرسشنامه به صورت تکمیل شده از طریق  122ب شدند و در نهایت نفر طبق جدول مورگان انتخا 333دادند. که از این جامعه مورد نظر 
نمونه در دسترس در دست محقق قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه الکترونیکی با توجه به اهداف تحقیق توسط محقـق، سـاخته شـد. روایـی     

 =αپایایی آن از طریـق آلفـای کرونبـاخ  )   نفر از اساتید خبره در این زمینه تایید شد. همچنین،  12صوری و محتوایی  پرسشنامه توسط 
( تایید شد که این عدد نشان دهنده پایایی باای پرسشنامه می باشد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف به منظور نرمال بودن داده ها 35/2

 و برای تاثیر همبستگی بین متغیر ها از همبستگی پیرسون استفاده شد.
 

افراد بیش از شش ساعت از شبکه های  35سال تشکیل می دادند که % 24تا  23ورد نظر را افراد بیش ازنیمی از نمونه میافته ها :
% از نمونه مورد نظر از شبکه های 62ساعت در هفته ورزش می کنند و حدود  5% بیش از 31اجتماعی استفاده می کنند و حدود

% از افراد شبکه اجتماعی تلگرام را به عنوان شبکه ای که 16نند. اجتماعی برای به دست آوردن اخبار و رویدادهای ورزشی استفاده میک
که این نتایج نشان دهنده آن است که با استفاده از شبکه های اجتماعی  می توان برای ترغیب افراد به ورزش استفاده کرد، می دانند.
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لموگروف اسمیرنوف نشان داد توزیع فراوانی همه می توان به طیف وسیعی از جوانان دست پیدا کرد. همچنین، نتایج حاصل از آزمون ک
 متغیرها منطبق با توزیع نرمال است و به دلیل نرمال بودن داده ها برای تایید همبستگی از همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار 

 مگانی تایید می شود. می باشد همبستگی بین شبکه های اجتماعی و توسعه ورزش ه 2525بود و چون کمتر از  25222معیار تصمیم 
 
 
 

با رشد سریع و روز افزون تعداد کاربران اینترنت بحث شبکه های اجتمـاعی در وب توجـه بسـیاری از محققـان در زمینـه      نتیجه گیری: 
جلب کرده است. اما با توجه به جدید بودن ایـن موضـوع تـاش     های مختلف مانند علوم کامپیوتر، اقتصاد، اجتماعی و سیاسی را به خود

(. رسانه های اجتماعی گروهـی  1های ناچیزی در جهت ایجاد مجموعه داده های استاندارد برای انجام تحقیقات در این زمینه شده است)
ند: امکان مشارکت کردن، باز یـودن بـرای رای   از انواع جدید رسانه های آناین هستند که دارای همه یا تعدادی از ویژگی های زیر را دار

دادن، کامنت گذاشتن و به اشتراک گذاری اطاعات، ارتباط دو سویه برای گفت و گو و محاوره دو سویه، شکل گیری جماعـت آنایـن و   
تواند به عنوان یـک رسـانه    (. برای اینکه درصد باای افراد جامعه جزء کاربرای شبکه های اجتماعی هستند می3توانایی برقراری ارتباط)

برای ترغیب افراد به ورزش کردن استفاده شود. به همین دلیل به مدیران کشور توصیه می شود برای توسعه ورزش همگانی و همچنـین  
 فرهنگ سازی از شبکه های اجتماعی به ویژه از طریق اشتراک گذاری ویدئوها، عکس ها و گیف های ورزشی و آموزشی استفاده کنند.
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