
 75-86 . صص1398، پاييز 29، شماره 8دوره                                        شناسی ورزشیمطالعات روان

 مقاله پژوهشی

و  يیاحساس تنها ،یبا اضطراب اجتماع یاجتماع یهادر رسانه تيارتباط فعال

 1یمل یهاميورزشکاران ت يیکمرو
 

 3بهاره سليمانی تپه سریو ، 2، استاتيس کريستودوليدس1حميد جنانی

 

 ول(مسئ ةگروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران )نویسند. 1
 گروه تربیت بدنی، دانشگاه النکشایر، قبرس. 2

 استادیار، موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران. 3
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 چکيده

احساس  ،یبا اضطراب اجتماع یاجتماع یهادر رسانه تيارتباط فعال یحاضر با هدف بررس پژوهش

حاضر  پژوهشجامعۀ آماری . ديو اجرا گرد یطراح یمل یهاميورزشکاران تدر  يیو کمرو يیتنها

-رمکه در ن استمختلف  یورزش یهادر رشته رانيدر کشور ا یمل یهاميورزشکاران ت یشامل تمام

سخت و و يا دسترسی  یدسترسعدم بودند. با توجه به  یشخص یهاصحفه یدارا نستگراميافزار ا

 ۀبه عنوان نمون ،دسترس به صورت در، یمل ميورزشکار ت 200ورزشکاران، تعداد  نيدشوار به ا

افزار ورزشکاران در نرمنحوۀ فعاليت  نيحاضر نشان داد ب پژوهش جي. نتادنديمشخص گرد پژوهش

لذا رصد  وجود دارد.رابطۀ معناداری  يیو کمرو يیاحساس تنها ،یاجتماع اضطراببا  نستگراميا

-روان کننده برخی مشکالتتواند بازگوهای مربوط به رسانه اجتماعی در ميان ورزشکاران میفعاليت

 شناختی آنان باشد.
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 قدمهم
 یهاها و فرهنگمهد تمدن ،مجازی یهاامروزه شبکه
-در رسانه مختلفی هااست. وجود زبان یمختلف بشر

امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم  ،مجازی یها
حاکم بر جامعه خود را  فرهنگاز  توانندیکه م کندیم

شبکۀ مجازی عموم بگذارند. مفهوم  دیبه معرض د
توسط  یشناسدر انسان 1940 سال بار در نیاول

 1950شد. سپس در اواسط دهه  یبراون معرف فیرادکل
 م توسط بوت و بارنز مورد استفاده قرار گرفتمفهو نیا

توان گفت یم یمجاز یهاشبکه(. 2011)آقانوری، 
 ساده مانند موتور تیسا کیهستند که از  ییهاتیسا

و  لیمیمانند چت و ا یبا اضافه شدن امکانات جستجوگر
کاربران خود  را به یگذاراشتراک تیخاص گریامکانات د

-شبکه یهاتیسا(. 2010)حافظ نژاد، دهند یارائه م

ها به گروه ایاتصال مردم  بابر وب  یمجازی مبتن یها
 قیاطالعات از طر یگذارسبب به اشتراک گریکدی
 یهامعتقدند شبکه دیو بو سونیال .شوندیم نترنتیا

 دهندیهستند که اجازه م یبر وب یخدمات مبتن یمجاز
مشخص،  ستمیس کی. در چهارچوب 1بتوانند:  افراد
. با 2؛ بسازند یخصوص مهیو ن یعموم یهالیپروفا

حضور دارند به تبادل  ستمیکه در آن س یکاربران ریسا
خود و  یوندهایپ ستی. ل3نظر و اطالعات بپردازند و 

 کنندیهستند را مشاهده م ستمیکه در آن س یگرانید
له سبب گردیده است أاین مس (.2007، 1)الیسون و بوید

مهم مسأله های اجتماعی به عنوان یک امروزه رسانهتا 
 مورد توجه قرار گیرد.

 از برخط ۀجامع عنوان به را اجتماعی هایرسانه

با  ارتباط کردن برقرار به تمایل که اینترنتی کاربران
 را طرف دو ۀعالق مورد های حوز در کاربران دیگر

 بزرگ ایزمینه ۀمطالع یک اند. درکرده تعریف د،دارن

                                                           
1. Elison and Boyd 

2. Chua, A. Y., & Banerjee, S. 

 شهروندان از درصد 96 که شد نشان داده در آمریکا

کنند. استفاده می بوکفیس اجتماعی ۀرسان سایت از
 ابزاری عنوان به اجتماعی هایاز رسانه شهروندان

های رسانه هایفناوری کنند.می استفاده ارتباطی
 باعث و اندشده عمومی ج ورای افراد بین در اجتماعی

 ارتباط برای هارسانه این بر افراد وابستگی و أاتک

 (.2013،  2اند )چوا و بانرجیشده
های اجتماعی افزایش قابل امروزه استفاده از رسانه

-با توجه به رشد چشمگیر استفادهای داشته است. توجه

که طوریههای اجتماعی بکنندگان از اینترنت و رسانه
تعداد  2016تا سال  آمارهای موجودبر اساس اعالم 

رسید که حدود  237/971/424/3کاربران اینترنت به 
 4/48 و دهددنیا را تشکیل میجمعیت  درصد 1/46

اساس گزارش  آسیا قرار دارند. بر ۀآن در منطقدرصد 
 تیجمع درصد 2/52با مشارکت  نیچ ،کشور این سایت

 درصد 8/34اول ، کشور هند با مشارکت  ۀدر رتب
 5/88با مشارکت  کایدوم ، کشور آمر ۀبدر رت تیجمع

با مشارکت  لی، کشور برزسوم ۀدر رتب تیجمع درصد
چهارم ، کشور ژاپن با مشارکت رتبۀ در درصد  4/66
با  رانیکشور ا زیپنجم و نرتبۀ  تیجمع درصد 1/91

قرار  جدهمیهرتبۀ در  تیجمع درصد 9/48مشارکت 
 چه بیشتر درهر  یاجتماع یهارسانهامروزه  اند.گرفته

ها و ورزشکاران به سازمانو شود میورزش استفاده 
از آن استفاده  ارتباط یبرقرار یابزار برا کیعنوان 

 (.2012، 3)ویتکمپر، لیم و والدبرگر کنندمی
کارکردهای فضای مجازی و رسانه های اجتماعی در 

هایی در جهت ابعاد مختلف سبب گردیده است تا تالش
های اجتماعی در میان رسانه کارکردهای مختلف

ورزشکاران در برخی متغیرها مشخص گردد. اسکات و 
های ( مشخص نمودند استفاده از رسانه2016) 4هاند

 ةنحوو  استها در حال افزایش اجتماعی در تمامی گروه

3. Witkemper, C., Lim, C. H., & 

Waldburger, A 

4. Scott & Hand 
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های افراد یکی از اثرگذاری این استفاده بر برخی جنبه
مسأله ن . شناخت ایاست پژوهشیترین نیازهای مهم

های اجتماعی به چه صورت میکه استفاده از رسانه
های افراد تواند بر شخصیت، نگرش، رفتار و حتی ارزش

باشد همواره مورد تالش محققین بوده است تأثیرگذار 
، فولوود (. افتخار2011، 1استیفانوننی، الکاف و روسن)

ها ( مشخص نمودند بارگزاری عکس1420) 2و موریس
شخصی ارتباط تنگاتنگی با روان رنجوری در صحفات 

های اجتماعی و د دارد. از طرفی کارکردهای رسانهافرا
 استتأثیرگذار برخی رفتارهای فردی آن بر تأثیرگذاری 

گردیده است تا نیاز سبب مسأله (. این 2013، 3)سیدمن
های اجتماعی بر برخی متغیرها از جمله به نقش رسانه

مشخص  ییو کمرو ییتنهااحساس  ،یاضطراب اجتماع
 گردد.

در میان متغیرهای مذکر، اضطراب اجتماعی همواره 
اضطراب اجتماعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. 

در  دیاضطراب است که با ترس و اضطراب شد ینوع
 یو حداقل بخش شودیشناخته م یاجتماع یهاتیموقع

 4)بوتچر کندیشخص را مختل م ةروزمر یهاتیاز فعال
عبارت از بروز  یضطراب اجتماع(. ا2018و همکاران، 

 ینیبا انواع مع ییارویدر اثر رو ینیبال ریاضطراب چشمگ
است که اغلب  یعملکرد ای یاجتماع یهاتیاز موقع

(. امروزه 2017، 5)پوق شودیمنجر م یبه رفتار اجتناب
همواره مهم مسأله اضطراب اجتماعی به عنوان یک 

. ارتباطات بین گرفته استمورد توجه محققان قرار 
های مجازی و استفاده از اینترنت و اضطراب شبکه

مورد مطالعه قرار گرفته  هاپژوهشاجتماعی در برخی 
است )وینستین، دورانی، الحدیف، بوکوازا، یارمولنیک و 

                                                           
1. Stefanone, Lackaff & Rosen 

2. Eftekhar, Fullwood & Morris 

3. Seidman 

4. Boettcher 

5. Pugh 

 7ال االئویی ؛2018بوتچر و همکاران،  ؛2015، 6دانون
اضطراب اجتماعی به علت ماهیت (. 2015و همکاران، 

شعاع برخی رفتارها از جمله گیری خود تحت شکل
 های اجتماعی و حضور افراد در فضای مجازیرسانه
. از طرفی برخی متغیرهای دیگر از جمله احساس است
های اجتماعی ی نیز ارتباطات تنگانگی با رسانهتنهای

احساس تنهایی بر (. 2018دارد )نولند و همکاران، 
-ای آزارنده و پریشاناساس بسیاری از تعاریف، تجربه

است که مشکالت روانشناختی و جسمانی  ایکننده
احساس تنهایی با افسردگی،  شدیدی را به دنبال دارد.

روزی و خودکشی، سوء مصرف مواد، احساس تیره
همبسته است.  یجسم یهایماریبدبختی و تعدد ب

، یک نفر از احساس دهد از هر چهار نفرآمارها نشان می
 8یه و لین (.2011 ،یمیبرد )جوکار و سلتنهایی رنج می

قش های اجتماعی ن( مشخص نمودند محیط2017)
ر میان افراد گیری احساس تنهایی دمهمی در شکل

های اجتماعی بر احساس تنهایی دارند. اهمیت رسانه
مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است  ایهپژوهشدر 

، 10؛ نولند، نکا و کاکیوپو2018و همکاران،  9)تیان
حاضر  پژوهش(. دیگر متغیر مورد بررسی در 2018
 یاهیاست. پا یجهان یادهیپد ییکمرو. استیی کمرو

کامالً  ج،یرا ییروراجع به کم ،پژوهشییافتۀ  نیتر
-یم فیاست. روان شناسان در تعر یگسترده و جهان

به  ای« ت استأکمرو است که فاقد جر یکس»: ندیگو
قرار گرفته است.  یفلج روان تأثیرکه تحت  یکس یعبارت

پیچیده و مرکب ذهنی، روانی و  ةپدیدرویی یک مک
شمار در طول دوران اجتماعی است که به دالیل بی

 شودنمی شود و با دارو برطرفرشد به تدریج پدیدار می

6. Weinstein, Dorani, Elhadif, 

Bukovza, Yarmulnik & Dannon 

7. El Alaoui 

8. Ye & Lin 

9. Tian 

10. Nowland, Necka & Cacioppo 
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(. اهمیت 2017، 1)اسکات، بویلی، کزرنیوسکا و کورتنی
مختلفی به  هایپژوهشرویی سبب گردیده است تا کم

به  هاپژوهشی توجه نمایند. در برخمسأله این 
های اجتماعی و استفاده از اینترنت ارتباطات بین رسانه

؛ 2018با کمرویی پرداخته شده است )تیان و همکاران، 
به شواهد علمی (. با توجه 2017مکاران، اسکات و ه

مختلف در خصوص نقش مثبت و منفی استفاده از 
در میان  های اجتماعی، اما مطالعات اندکیرسانه

ورزشکاران از برخورداری است.  شده انجامورزشکاران 
وضعیت جسمانی و روانی و موقعیت اجتماعی متفاوت 

نقش سی در خصوص سبب گردیده است تا ابهامات اسا
های های اجتماعی بر برخی جنبهاستفاده از رسانه

احساس  ،یاضطراب اجتماعی از جمله ختشناروان
 یی وجود داشته باشد. و کمرو ییتنها

ها ی اجتماعی در تمامی ابعاد و گروههارسانهگسترش 
ات مثبت و منفی در این خصوص تأثیرتا  باعث شده

سبب گردیده است تا نیاز به مسأله ایجاد گردد. این 
-نقش فعالیت در رسانهایجاد شواهد علمی در خصوص 

ها از جمله ورزشکاران در برخی گروههای اجتماعی 
های در این ای درک گردد. فقدان بررسیحرفه

تحقیقاتی ناشی از  خصوص سبب گردیده است تا خأل
های کارکردهای رسانهفقدان شواهد علمی در خصوص 

 ددای ایجاد گرر میان ورزشکاران حرفهاجتماعی د

 (.2019، 2وایتساید)اسمیت و 
 مندورزشکاران جهت برخورداری از عملکرد مناسب نیاز

ند. شرایط هستشرایط جسمانی و روانی مناسب  داشتن
ها بر نبهترین جگذارتأثیرکاران یکی از روانی ورزش

-با توجه به گسترش فعالیت. استعملکرد ورزشکاران 

های اجتماعی پی بردن به های ورزشکاران در رسانه
گردد تا ات مثبت و منفی این حضور سبب میتأثیر 

ریزی مناسبی در راستای بهبود عملکرد بتوان برنامه

                                                           
1. Scott, Boyle, Czerniawska & 

Courtney 

2. Smith & Whiteside 

 اثربردن به پی . (2018و همکاران،  3)داوید آنان داشت
ی بر زندگی ورزشی ورزشکاران های اجتماعرسانه
ها، پیامدها و فواید از آسیب گردد تاای سبب میحرفه

این موضوع شناخت کامل داشت. از طرفی با توجه به 
 ییو کمرو ییاحساس تنها ،یاضطراب اجتماعاهمیت 

گردد تا سبب میهای اجتماعی پی بردن به نقش رسانه
های پنهان حضور در فضای مجازی در میان جنبه

. (2019، 4)کیم و کیم ورزشکاران مشخص گردد
 های اجتماعیرسانهدر  تیفعال به ارتباط بین بردنپی

یی و کمرو ییاحساس تنها ،یاضطراب اجتماع با میزان
مناسبی گردد تا مربیان از توانایی می همچنین سبب

شد. نظارت و تمرکز بر ورزشکاران خود داشته باجهت 
میت و گردد تا اهبردن به این رابطه سبب میپی

ی ارکان های اجتماعی براکارکردهای فعالیت در رسانه
-برنامهبتوانند  تامشخص گردد  ایهای حرفهباشگاه

 دهد. یزی در این خصوص را بهبود میر
رزشکاران خصوص در میان وبهمسأله عدم بررسی این 

تا اثرات مخرب  شده های ملی کشور ایران سببتیم
های اجتماعی بر این افراد نامشخص باشد و به رسانه

ی مدیریت رفتارهای افراد در فضا عبارتی دغدغه
های ملی و ها، تیممجازی مورد تالش از سوی باشگاه

بردن به این بدون شک پیورزشکاران قرار نگیرد. 
تری به علمی مناسب ۀگردد تا با پشتوانرابطه سبب می

های اجتماعی ایجاد برنامه و فعالیت در حوزه رسانه
گردد تا بتوان یسبب ممسأله اقدام نمود. همچنین این 

مناسبی از رفتارها و وضعیت ورزشکاران با  نیبیبه پیش
های اجتماعی اقدام های آنان در رسانهتوجه به فعالیت

های بهبود شواهد علمی در خصوص نقش رسانهنمود. 
های روانی ورزشکاران سبب اجتماعی بر برخی جنبه

 ودگردد تا مربیان با آگاهی بیشتری بر ورزشکاران خمی

3. David 

4. Kim & Kim 
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های های رسانهو بتوانند فعالیت داشته باشند به نظارت
 انان را رصد نمایند. 

حاضر با هدف  پژوهشسبب گردیده است تا مسأله این 
 با یاجتماع یهادر رسانه تیفعال ارتباط بین یبررس

 ییو کمرو ییاحساس تنها ،یاضطراب اجتماع
سؤال لذا ی طراحی و اجرا گردد. مل یهامیورزشکاران ت

که آیا ارتباط معناداری  استحاضر این  پژوهشاصلی 
اضطراب  با میزان های اجتماعیرسانهدر  تیفعالبین 

-میورزشکاران ت ییو کمرو ییاحساس تنها ،یاجتماع
 معناداری دارد؟ تأثیری مل یها
 

  شناسی پژوهشروش
 از است.توصیفی  هایپژوهشنوع  حاضر از پژوهش

به صورت  و استکاربردی  هایپژوهشنظر هدف، جز 
حاضر از نظر روش  پژوهشروش  میدانی انجام گردید.

 .است، پیمایشی هاوری دادهآگرد

 کنندگانشرکت
تمامی ورزشکاران حاضر شامل  پژوهشآماری  ۀجامع 

های ورزشی های ملی در کشور ایران در رشتهتیم
های گرام صحفهاافزار اینستند که در نرمبودمختلف 
 و یا دسترسی د. با توجه به عدم دسترسیداشتنشخصی 

ورزشکار  200سخت و دشوار به این ورزشکاران تعداد 
 پژوهش ۀعنوان نمونبه ،، به صورت در دسترستیم ملی

آوری مشخص گردیدند. پس از پخش و جمع
نفر از این افراد با  179، تعداد پژوهشهای نامهپرسش

 محقق همکاری نمودند. 

 های گردآوریشيوهابزار و 
ابزار  ،حاضر پژوهشابزار گردآوری اطالعات در 

 4در  ابزار. این بود( 2017اسکات و همکاران ) پژوهش
منظور بررسی وضعیت است. بهبخش طراحی گردیده

ورزشکاران، از بررسی های اجتماعی فعالیت رسانه
های های ارائه شده از آنان در صحفهحات و عکسفص

بدین صورت که با مراجعه به  باشد.می اینستگرام خود

های ی این ورزشکاران تعداد و نوع عکسهاصحفه
-بندی عکسن مشخص گردید. تقسیمگذاشته شده آنا

های دسته شامل عکس 10ی ورزشکاران در ها
خانوادگی، دوستان، افراد مهم دیگر از جمله مربی، 
حیوانات خانگی، مهمانی، سلفی، مسافرت، ورزش، غذا، 

. همچنین تعداد هر یک از ستاوردها و سایر موارد بودد
 شدها مشخص گردید و در نهایت مشخص این عکس

فراوانی را در کدام دسته از که هر ورزشکار بیشترین 
. پس از مشخص شدن این داردها بندی عکسدسته
های مندرج بندی، ورزشکاران بر حسب نوع عکسدسته

ند. شدبندی سیمدسته تق 10های خود در در صحفه
شامل  پژوهشهمچنین جهت بررسی سایر متغیرهای 

 57یی از و کمرو ییاحساس تنها ،یاضطراب اجتماع
ل به بررسی اسؤ 24د. بدین صورت که شاستفاده سؤال 

به بررسی احساس تنهایی سؤال  20اضطراب اجتماعی، 
االت این ؤبه بررسی کمرویی پرداخت. سسؤال  13و 

ارزشی لیکرت طراحی گردید.  5در طیف نامه پرسش
. شدمشخص  98/0نامه پرسشمیزان پایایی کلی این 
االت مربوط به متغیر اضطراب ؤهمچنین در بخش س

، در بخش 99/0نامه پرسشاجتماعی میزان پایایی این 
مربوط به متغیر احساس تنهایی میزان پایایی سؤاالت 

وط به مربسؤاالت و در بخش  96/0نامه پرسشاین 
 89/0نامه پرسشمتغیر کمرویی میزان پایایی این 

حاضر میزان روایی  پژوهشمشخص گردیده بود. در 
با استفاده از بررسی نظرات نامه پرسشصوری این 

قرار گرفت. همچنین تأیید خبرگان مورد بررسی و 
-پس از محاسبه آلفاینامه پرسشاین میزان پایایی 

، در 82/0عی میزان کرونباخ در بخش اضطراب اجتما
، در بخش احساس تنهایی 85/0بخش کمرویی میزان 

مشخص  84/0و به صورت کلی میزان  89/0میزان 
 اتبا استفاده از نظرنامه پرسش نیا ییمحتوا ییوارد. ش
این قرار گرفت.  یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از  8

 نیهمچنهای بخش کیفی بودند. افراد خارج از نمونه
 هایبا استفاده از فرم زین یمحتو ییدر خصوص روا
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و نسبت روایی  1ی شاخص روایی محتواسنج ییروا
های مربوط به این و استفاده از فرمول ییروا 2محتوا
نسبت روایی قرار گرفت. مقدار تأیید مورد ها روش
و مقدار  99/0نفر(،  8) دیبا توجه به تعداد اسات محتوا

 نیدست آمد. بنابرابه 99/0،   شاخص روایی محتوا
قرار گرفت. تأیید مورد  تحقیقابزار  یمحتو ییروا

اضطراب  همچنین روایی همگرا برای متغیرهای
، 55/0یی به ترتیب کمرویی و تنها احساسی، اجتماع

د. میزان پایایی ترکیبی نیز شمشخص  54/0و  61/0
یی و تنها احساسی، اضطراب اجتماعبرای متغیرهای 

د. شمشخص  83/0و  82/0، 87/0ه ترتیب یی بکمرو
در قالب  زیحاضر ن قیواگرا در تحق ییروا نیهمچن

قرار تأیید و  ی، مورد بررسمتغیردر  متغیر سیماتر
 گرفت.

محقق ضمن  پژوهشالعات به منظور گردآوری اط
رائه های اولیه با ورزشکاران مدنظر به اکسب موافقت

ای حضوری، فضبه طرق مختلف از جمله نامه پرسش
زه مجازی و ایمیل پرداخت. در نهایت پس از کسب اجا

م گراااز ورزشکاران جهت بررسی تصاویر صحفات اینست
ن در ی ارائه شده آناهابه بررسی فراوانی و نوع عکس

 پرداخت. هایشان صحفه

 هادادهروش پردازش 
حاضر از  پژوهشهای به منظور تجزیه و تحلیل داده 

د. بدین صورت که شآمار توصیفی و استنباطی استفاده 

در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد 
استفاده گردید. همچنین در بخش آمار استنباطی از 

جهت بررسی نرمال بودن آزمون کلوموگراف اسمیرنف 
ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون توزیع داده

استفاده  پژوهشاط بین متغیرهای جهت بررسی ارتب
حاضر  پژوهشهای روند تجزیه و تحلیل داده ۀد. کلیش

 4اسالو پی 20نسخه  3اساسپساسدر نرم افزار 
  انجام گردید. 

 

  هاافتهی
ر نشان داد میانگین سنی حاض پژوهشنتایج توصیفی 

سال بود. همچنین از میان  4/26 پژوهشهای نمونه
نفر مرد بودند.  97نفر زن و  82 پژوهشهای نمونه

 2/61همچنین افراد با سطح تحصیالتی کارشناسی با 
فراوانی  1درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند. جدول 

ر بندی ورزشکاران بر حسب بیشترین نوع عکس ددسته
دهد. اطالعات این صحفه های اینستگرام را نشان می

های ونههای اینستگرام نمجدول از بررسی صحفه
های . بدین صورت که با بررسیدست آمدبه پژوهش

بندی های آنان مشخص و دستهانجام شده تعداد عکس
 آنو پس از  شدمربوط به عکس ها نیز مشخص 
ای ارائه شده، هبیشترین فراوانی انواع عکس

ای قرار گرفتند که دارای بیشترین ورزشکاران در دسته
 عکس در آن حوزه بودند. 

 
 گراماهای اينستبندی ورزشکاران بر حسب بيشترين نوع عکس در صحفهفراوانی دسته -1جدول 
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1. CVI 

2. CVR 

3. SPSS 

4. PLS 
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دهد نشان می 1ه نتایج مربوط به جدول طور کهمان
یشترین فراوانی را در های سلفی بدسته حاوی عکس

انگین می 2ند. جدول داشت پژوهشهای میان نمونه
 دهد. را نشان می پژوهشمتغیرهای 

 
 و نتايج آزمون کلوموگراف اسميرنف پژوهشميانگين متغيرهای  -2جدول 

 ميانگين متغير
انحراف 

 استاندارد
 باالترين

پايين 

 ترين

آماره 

-کلوموگراف

 اسميرنف

سطح 

 معناداری

اضطراب 
 اجتماعی

87/2 214/0 5 1 782/0 798/0 

احساس 
 تنهایی

29/1 127/0 5 1 825/0 741/0 

 845/0 628/0 1 5 230/0 93/2 کمرویی

های مشخص گردید میانگین 2ل با توجه به جدو
، 87/2در متغیر اضطراب اجتماعی  پژوهشمتغیرهای 

و در متغیر کمرویی  29/1در متغیر احساس تنهایی 
 بود. همچنین نتایج مربوط به آزمون کلوموگراف 93/2

در تمامی  پژوهشهای اسمیرنف نشان داد توزیع داده

. لذا جهت استدر وضعیت نرمال  پژوهشتغیرهای م
حاضر از آمار  پژوهشهای آماری در انجام آزمون

 نتایج مربوط به ارتباط 3پارامتریک استفاده  شد. جدول 
 دهد.را نشان می پژوهشمیان متغیرهای 

 
پژوهشضريب همبستگی ارتباط ميان متغيرهای  -3جدول 
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اضطراب 
 اجتماعی

321/0-
* 

045/0- 021/0- 547/0* 124/0 047/0 021/0 040/0- 021/0- 
421/0-

* 
017/0 

احساس 
 تنهایی

036/0- 
568/0-

* 
247/0-

* 
012/0 

301/0-
* 

288/0* 036/0- 089/0- 019/0 
365/0-

* 
022/0 

 037/0 کمرویی
266/0-

* 
046/0 011/0 

259/0-
* 

309/0* 023/0- 065/0- 032/0- 069/0- 034/0 

 05/0*: معناداری در سطح 
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خص گردید ورزشکاران دارای مش 3جدول مطابق با 
گی( و =ضریب همبست-321/0های خانوادگی )عکس
=ضریب -421/0های مربوط به دستاوردها )عکس

در رابطۀ معناداری همبستگی( با اضطراب اجتماعی 
جهت منفی و بین ورزشکاران دارای عکس حیوانات 

=ضریب همبستگی( با اضطراب 547/0خانگی )
 در جهت مثبت وجود دارد.ناداری رابطۀ معاجتماعی 

های دوستان همچنین بین ورزشکاران دارای عکس
=ضریب همبستگی(، افراد مهم دیگر -568/0)
-301/0=ضریب همبستگی(، مهمانی )-247/0)

=ضریب -365/0=ضریب همبستگی( و دستاوردها )
منفی و رابطۀ معناداری همبستگی( با احساس تنهایی 

=ضریب 288/0بین ورزشکاران دارای عکس سلفی )
در رابطۀ معناداری همبستگی( با اضطراب اجتماعی 

حاضر همچنین  پژوهشجهت مثبت وجود دارد. نتایج 
های مشخص نمود بین ورزشکاران داری عکس

=ضریب همبستگی( و مهمانی -266/0دوستان )
منفی و رابطۀ معناداری =ضریب همبستگی( -259/0)

=ضریب 309/0بین ورزشکاران دارای عکس سلفی )
در رابطۀ معناداری همبستگی( با اضطراب اجتماعی 

 جهت مثبت وجود دارد.
 

 گیریبحث و نتیجه
ن در میان آای اجتماعی و رشد گسترش رسانه

ای سبب گردیده است تا امروزه ورزشکاران حرفه
ای به طور گسترده در فضای مجازی ورزشکاران حرفه

فعالیت داشته باشند. این فعالیت سبب گردیده است تا 
مسأله زندگی ورزشی آنان تحت شعاع قرار گیرد. این 

های ارتباط بین فعالیت در رسانهبررسی تا  باعث شد
های روانشناختی ورزشکاران با برخی ویژگیاجتماعی 

اضر با هدف ای مهم مشخص گردد. لذا تحقیق ححرفه
با اضطراب  یاجتماع هایدر رسانه تیارتباط فعال

                                                           
1. Adamkolo & Elmi-Nur 

-میورزشکاران ت ییو کمرو ییاحساس تنها ،یاجتماع
 ی طراحی و اجرا گردید.مل های

 پژوهشهای حاضر نشان داد اکثریت نمونه پژوهش
هایی با محوریت سلفی و همچنین حاضر بیشتر عکس
 1علمینور آدام کولو و دهد.ارائه میدستاوردهای خود 

های سلفی یکی از ( مشخص نمودند عکس2015)
اوانی در دارای بیشترین فردر عین حال ترین و مهم

افتخار و . استهای مجازی میان ورزشکاران در صحفه
مند ( نیز مشخص نمودند افراد عالقه2014همکاران )

ها های سلفی در میان انواع عکسبه گرفتن عکس
-از ماهیت خودشیفتگی انسانناشی مسأله . این هستند

ها همواره در جهت (. انسان2013سیدمن، ) استها 
سبب گردیده مسأله ند و این هستاز سوی دیگران تأیید 

است تا سلفی گرفتن در جهت رفع این نیاز در میان 
رسد خودشیفتگی باالی به نظر میافراد شکل گیرد. 

ورزشکاران در ابعاد جسمانی سبب گردیده است تا 
های های حاوی دستاوردهای سلفی و عکسعکس

ها در میان ورزشکاران ورزشکاران بیشتر از سایر عکس
 وجود داشته باشد. 

حاضر مشخص نمودند نوع عکس با اضطراب  پژوهش
های کاران ارتباط معناداری دارد. عکساجتماعی ورزش

خانوادگی و عکس مربوط به دستاوردها با اضطراب 
استفاده  .ارتباط معنادار منفی دارد اجتماعی ورزشکاران
تا میزان اضطراب  شودباعث می از این نوع عکس

اجتماعی این ورزشکاران به شکل معناداری کاهش 
یابد. همچنین ورزشکاران دارای عکس با حیوانات 
خانگی نیز با اضطراب اجتماعی ارتباط معنادار مثبت 

ره شده اشامسأله اندکی به این  هایپژوهشداشتند. در 
خود  پژوهش( در 2011) 2است. مورفی و تاسکر

بردند که نوع عکس و نوع فعالیت افراد در صحفات پی
برخی . جتماعی داردمجازی نقش مهمی بر اضطراب ا

2. Murphy & Tasker 
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های با حیوانات خانگی ها از جمله عکساز انواع عکس
 گردد.ش میزان اضطراب اجتماعی افراد میسبب افزای

 الیت( نیز مشخص نمودند فع2017)اسکات و همکاران 
راب گردد تا میزان اضطای اجتماعی سبب میدر رسانه

طور حتم فعالیت اجتماعی افراد تحت شعاع قرار گیرد. به
جای  های اجتماعی همواره آثار مثبتی را بردر رسانه

ز ااستفاده  هست.گذارد و دارای آثار مخرب نیز نمی
تواند به اعی میهای اجتمهای مثبت رسانهظرفیت

نولند و کاهش اضطراب اجتماعی افراد منجر گردد )
نحوة فعالیت رسد نظر میبه(. 2018همکاران، 

رتباط های اجتماعی اهای ملی در رسانهورزشکاران تیم
 این نزدیکی با وضعیت اضطراب اجتماعی آنان دارد.

ع که از طرفی هم نو استارتباط یک ارتباط دوسویه 
ید و یا تضعیف اضطراب اجتماعی تشدها سبب عکس

عیت اضطراب اجتماعی و وض دیگر گردد و از طرفمی
یت نحوة فعالدد تا گرآن در میان ورزشکاران سبب می

های شخصی خود های ملی در صحفهورزشکاران تیم
هم مدهنده این نشانمسأله شعاع قرار گیرد. این  تحت
 ورزشکاران درکه ایجاد مداخالت در رفتارهای  است

زشکاران مستعد فضای مجازی و همچنین توجه به ور
-سازی صحفهتواند هم به سالماضطراب اجتماعی می

های شخصی ورزشکاران و هم به بهبود وضعیت 
 اضطراب اجتماعی ورزشکاران کمک نماید.

حاضر همچنین مشخص نمود نوع عکس با  پژوهش
داری دارد. کاران ارتباط معنااحساس تنهایی ورزش

فراد مهم دیگر، عکس های دوستان و عکس با اعکس
های حاوی دستاوردهای افراد سبب مهمانی و عکس
-ساس تنهایی در میان ورزشکاران میکاهش میزان اح

های سفلی با میزان احساس عکسگردد و برعکس 
 1. ریان و ژنوسدارد مثبتی ۀتنهایی ورزشکاران رابط

نمودند ورزشکارانی  شخصخود م پژوهش( در 2011)
خود  های جمعی در میان خانوادگان و دوستانکه عکس

                                                           
1. Ryan & Xenos 

نمایند، از میزان در صحفات مجازی بارگزاری می
تعامالت اجتماعی باالتری برخوردارند و احساس 

دهد نوع یی کمتری دارند. این مهم نشان میتنها
گردد تا برخی های ورزشکاران سبب میعکس

اجتماع شکل گیرد که این رفتارهای آنان در سطح 
نها بودن رفتارها آنان را به سمت اجتماعی بودن و یا ت

های افراد ناشی سد نوع عکسر. به نظر میسوق دهد
هایی در میان ورزشکاران ها و نشانهبرخی ویژگیاز 

تواند به میزان ها میاین نشانه ۀکه به واسط است
 احساس تنهایی آنان اشراف پیدا نمود. احتماالً 

رخی کننده از عکس سلفی بورزشکاران استفاده
 شودباعث میمسأله ند که این دار کمبودهای اجتماعی

نهایی در میان آنان افزایش یابد. نوع عکس احساس ت
کننده استفاده شده از سوی افراد در فضای مجازی بازگو

. از این رو استفاده از برخی استهای روانی آنان ویژگی
ها از جمله عکس سفلی در برخی افراد از انواع عکس

. به عبارتی افراد استکننده احساس تنهایی آنان بازگو
کنند که از تعامالت زمانی عکس سلفی را انتخاب می

تری برخوردار باشند )تیان و همکاران، اجتماعی پایین
ای نیز رو در میان ورزشکاران حرفه(. از این2018

هایی برای د نشانهتواناستفاده از عکس سلفی می
مربیان و اطرافیان خود در جهت احساس تنهایی آنان 

 باشد.
حاضر همچنین مشخص نمود نوع عکس با  پژوهش

های کمرویی ورزشکاران ارتباط معناداری دارد. عکس
-و عکس مهمانی سبب کاهش کمرویی میدوستان 

سبب افزایش های سلفی گردد و برعکس عکس
گردد. در های ملی میکمرویی ورزشکاران تیم

را مورد بررسی قرار داده مسأله اندکی این  هایپژوهش
ه خود اشاره داشت ک پژوهش( در 2013) 2است. شلدون

گردد تا بازگو نوع عکس سلفی ورزشکاران سبب می
ن در سطح اجتماع باشد. نمودن وضعیت کمرویی آنا

2. Sheldon 
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ص نمودند نوع ( نیز مشخ2017اسکات و همکاران )
کننده میزان بازگوهای اجتماعی رسانه فعالیت در

های استفاده از برخی فعالیت. استکمرویی افراد 
دهد آنان از های اجتماعی نشان میگروهی در رسانه

های اجتماعی برخوردارند و به سطح مطلوبی از فعالیت
به . استعبارتی میزان کمرویی آنان در سطح پایین 

سلفی بازگوکننده این حقیقیت  هایرسد عکسنظر می
اجتماعی ضعیفی که ورزشکاران از سطح ارتباطات  است

را تواند کمرویی ورزشکاران میمسأله ند. این ربرخوردا
چند صحبت در خصوص  . هردهدقرار  تأثیر تحت 

چرا که عوامل  .استقطعیت در این حوزه امری دشوار 
سلفی در میان ورزشکاران های مختلفی بر علت عکس

قطعیت در این حوزه را دشوار نموده  وگذارد میتأثیر 
 است. 

کاران عملکرد و رفتار ورزش ةوکه در نحبا توجه به این
های های شخصی خود جنبههای ملی در صحفهتیم

امکان بررسی  پژوهشمختلفی وجود دارد، در این 
حققان متا  گردداین جوانب نبود. لذا پیشنهاد می تمامی

بعدی با بررسی تمامی جوانب رفتاری و عملکردی 
ی تر و آگاهکاران در فضای مجازی به درک شفافورزش

 رفتار آنان در فضای ةتری در خصوص نحوعمیق
 

 منابع

 پژوهشوجه به نتایج مجازی دست یابند. از طرفی با ت 
های که عدم وجود الگوسازی شدحاضر مشخص 

 ةنان از نحوورزشکاران و عدم آگاهی آای در میان رسانه
های ازی بر برخی جنبههای مجرفتار آنان در رسانه

به افزایش آگاهی  گردد تاروانشناسی آنان، پیشنهاد می
عملکرد و  ةهای ملی در خصوص نحوورزشکاران تیم

ی اقدام نمود. همچنین رفتار آنان در فضای مجاز
ی ضمن بررسهای ملی گردد مربیان تیمپیشنهاد می

های شخصی و دنبال رفتار ورزشکاران در رسانه ةنحو
آنان به درک عمیقی در خصوص های مودن فعالیتن

. دست یابندران های روانشناختی ورزشکاوضعیت
با رصد نحوه و میزان گردد همچنین پیشنهاد می

 هایها از سوی ورزشکاران در رسانهگزارش عکس
شکاران مستعد در بردن به ورزشخصی و همچنین پی

های نامناسب از جمله اضطراب برخی وضعیت
اجتماعی، احساس تنهایی و کمرویی به درمان آنان 
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the relationship between the activities 

in social media and social anxiety, loneliness, and shyness of national team athletes. 

The statistical population of the study consisted of all athletes of national teams in 

Iran in different sports fields, who had personal accounts in the Instagram application. 

Due to hard and difficult access to these athletes, at least 200 athletes of the national 

team were selected as the study sample. The results of this study showed that, there is 

a significant relationship between the athletes' activity in Instagram application with 

social anxiety, loneliness, and shyness. Therefore, observation of the activities of the 

athletes in social media can explain some of their psychological problems. 
  

 

Keywords: Social Media, Social Anxiety, Loneliness, Shyness, Athletes. 
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