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Abstract 
The present study was carried out to design a model of the 
effect of selfie, social network sites usage, and the number of 
photos shared in social network sites on the happiness among 
national team athletes. This study was a survey research in 
terms of the methodology. The statistical population of this 
study included all athletes of national teams in Iran in different 
sport fields. Due to hard and difficult access to these athletes, 
200 athletes of the national team were selected as the study 
sample. The results of this study showed that, the number of 
photos shared in social network sites has a significant positive 
effect on the happiness. Considering the results obtained in this 
study, it was found that, the model presented in this study has 
a suitable fit. 

  

Extended Abstract  
Abstract  

Researchers believe that taking selfies 

can reflect some of the evidence of 

people's lives. On the other hand, some 

researchers believe that selfies play an 

important role in the formation of some 
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positive and negative mental aspects in 

individuals (1). However, studies on 

activities carried out on social networks 

such as selfie, use of social networks 

and number of photos shared in virtual 

networks among some groups including 

athletes require further research. 
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Considering the importance of 

individuals' behaviors in virtual 

networks including selfies, the use of 

social networks and the number of 

photos shared in virtual networks, 

studying its impact on some mental and 

psychological aspects of individuals 

such as athletes is necessary  (2).  Lack of 

comprehensive research into the role of 

self-esteem, the use of social media, 

the number of photos uploaded to 

virtual networks has made athletes 

happy today. Become athletic 

functional stability. The lack of research 

in this area has led to a lack of attention 

to the activities of athletes in social 

networks by coaches and managers of 

clubs and teams. A survey on social 

media was designed and implemented 

on the happiness of national team 

athletes. The aim of this study was to 

investigate the effects of selfies, use of 

social media and number of photos 

posted on social media on the 

happiness of national team athletes. 

 

Material and Methods         
This descriptive applied study was 

conducted through field experimentally 

using survey data.  The statistical 

population of this study consisted of all 

the athletes of the national teams in 

different sports fields. Unfortunately, 

there were no accurate statistics and 

databases on the number of these 

people in all disciplines. Given the 

difficult access to these athletes, at 

least 200 athletes from the national 

team were identified. After distributing 

and collecting research questionnaires, 

162 of these people collaborated with 

the researcher via the available 

sampling method. The whole process of 

collecting information was carried out 

at the campus in Tehran and the local 

team camps. The disciplines studied in 

the current study included national 

teams of Handball, Futsal, Rugby, 

Water Polo, Gymnastics, Karate and 

Wushu in men and national football 

teams, Handball, Taekwondo, Karate 

and Wushu in Ladies.  The present study 

was based on the Dual and Edigozel 

Conceptual Model (2017). The research 

instrument was standard and based on 

this model.   Descriptive and inferential 

statistics were used to analyze the data. 

In the descriptive statistics section, 

mean and standard deviation were 

used. Moreover, in the inferential 

statistics section, the Kolmogorov-

Smirnov test was used to check the 

normal distribution of data and to test 

the structural equation for testing the 

research model. Data analysis was 

performed using SPSS 20 and PLS 

software. 

 

Results    
According to the results of the research, 

the number of selfies had a significant 

positive effect on the number of photos 

associated with social networks (effect = 

238, 0/001 = meaningful level). Besides, 

the results of the study showed that the 

use of social networks had a significant 

positive effect on the number of 

coordinated images in social networks 

(impact = 0.530, significance level = 
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0.001). In addition, the number of social 

networking images on the level of 

happiness had a significant positive 

effect (Effective = 0.699; significance 

level = 0.001).

 

Table 1- T-statistic and effect of research variables 

Relations Effect T Status 

Number of selfies -----> The number of photos 

shared on social networks 
0.238 2.850 Confirmation 

Rate of using social networks -----> The 

number of social networking photos 
0.530 7.190 Confirmation 

Number of social networking photos -----> 

Happiness 
0.669 19.139 Confirmation 

 

Conclusion  
Athletes generally seem to be co-

photographers of success when they 

succeed (3). Now, these achievements 

can be great, such as winning small or 

big matches like doing excellent 

exercises in your team; hence, athletes 

will have a short and long-term appetite 

after small or big achievements, who 

will try to spread these emotions 

through the publication of photos on 

social networks Share with others (4). 

Dogan and et al. (2017) argued that the 

publication of a photo could be a 

reflection of a person's status; 

therefore, by a comprehensive review 

of published photographs, some 

aspects and psychological and 

personality traits could be achieved (5). 

According to the results of the present 

study, it is suggested that coaches of 

national teams and sports clubs with 

the observation of photos published by 

athletes in cyberspace and their 

activities in this space will identify some 

of their feelings and problems in their  

personal lives and plan to fix it. 

Additionally, according to the results of 

the ongoing study, the importance of 

self-referential athletes on some of 

their aspects including happiness is 

suggested so that national team 

instructors increase their knowledge 

about selfies and monitor activities. 

Athletes in social networks can manage 

and control the virtual and social 

activities of athletes. Furthermore, 

according to the results of the present 

study, it is suggested that national 

teams create special individuals and 

committees for the management of the 

activity of athletes in cyberspace and 

evaluate these activities. In addition, 

considering the importance of the 

activity of athletes in cyberspace, 

further study is proposed to investigate 

the existing differences in terms of 

demographic characteristics in each of 

the research variables. 

Keywords: Selfie, Social Networks, 

Shared pictures, Happiness 
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 مقالة پژوهشی

شبکه  از  استفاده  سلفی،  نقش  مدل  تعداد  ارائۀ  و  اجتماعی  های  عکسهای 

 های ملی های اجتماعی بر شادکامی ورزشکاران تیمشده در شبکه رسانیهم
   

 3امیر حمزه سبزی و  ،2، حمید جنانی1شیدا رنجبری 

 

 مسئول(  ۀنویسند. استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران )1
 تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران. استادیار،گروه تربیت بدنی، واحد 2

 گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران . استادیار،3
 

 چکیده 
های اجتماعی و تعداد  پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل نقش سلفی، استفاده از شبکه 

های ملی  های اجتماعی بر شادکامی ورزشکاران تیم شده در شبکه رسانیهای هم عکس 
جامعة آماری پژوهش  صورت پیمایشی بود.  به  روش تحقیق حاضر  طراحی و اجرا شد.  

های ورزشی مختلف بود. با  های ملی ایران در رشته حاضر شامل تمامی ورزشکاران تیم 
صورت در  به  ورزشکار تیم ملی  200این ورزشکاران، تعداد به دسترسی دشوار به توجه 

پژوهش نشان داد تعداد  این  نتایج    عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند.به  دسترس،  
های اجتماعی بر میزان شادکامی تأثیری معنادار در  شده در شبکه نی رساهای هم عکس 

ارائه به  با توجه  جهت مثبت دارد.   از  شده در پژوهش حاضر  نتایج، مشخص شد مدل 
 .برخوردار استبرازش مناسبی 

 

 مقدمه 

مهم  های اجتماعی نقشی بسیار  در دنیای امروز، شبکه 
می  ایفا  جهان  مردم  روابط  و  در  )گیروندا  کنند 

شبکة   (.2016،  1کورگائونکار  اولین  ایجاد  زمان  از 
تاکنون، مجازی  این  اجتماعی  از  مختلفی    انواع 

شدهسایتوب ایجاد  جهان  سطح  در  حالها  در   اند. 
  

 

1. Gironda & Korgaonkar 

 

ترین یکی از مهم به  های اجتماعی مجازی  حاضر شبکه  
اند هارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شد ابزارهای  

و  چن  ین،  ین،  )کو،  دارند  فراوانی  شهرت  و 
این  2،2008وانگ از  افراد استفاده  از  برای بسیاری  و   )
رود )بوید  شمار میبه  ها یکی از کارهای روزمره  شبکه 

الیسون  شبکه 2008،  3و  مجازی  (.  اجتماعی  های 
کنند خود را  پیدا میهایی هستند که افراد فرصت  مکان 

های شخصیتی خود را بروز  در آنها معرفی کنند، ویژگی
دهند، با دیگران ارتباط برقرار کنند و روابط خود را در  

الیسون،  هاین محیط  این  2008ا حفظ کنند )بوید و   .)
طور بالقوه، چه در سطح روابط بین فردی و به  ها  سایت

2. Ko, Yen, Yen, Chen & Wang 

3. Boyd & Ellison 
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ای توانایی  اجتماعی،  روابط  سطح  در  تغییرات  چه  جاد 
اساسی در زندگی اجتماعی افراد دارند )الیسوون، لمپ 

 (.2007 ،1و استینفیلد

روز نیز  ایران  پدیده  به  در  این  مشتاقان  خیل  بر  روز 
های اجتماعی  شود. گسترش روزافزون شبکهافزوده می

رفتارهای  بررسی  نیازمند  اینترنت،  کاربران  میان   در 

میزان  (.  2016  ،2هاست )وانگ انسانفردی و اجتماعی  
در شبکه  ایرانیان  در سال عضویت  های  های اجتماعی 

طوری که در  به  توجهی داشته است،    اخیر افزایش قابل
گزارش  شبکة  برخی  در  تنها  که  است  شده  بیان  ها 
فیس  حدود  اجتماعی  عضوند    11بوک  ایرانی  میلیون 
 (.2018 ،3)وایس و فرزین 

ها  است که گروه  فضای مجازی دنیایی وسیع و پیچیده
گرایش  با  مختلف  افراد  و و  اعتقادات  باورها،  ها، 

کنند. های متفاوت و گوناگون در آن زندگی میویژگی
شبکه  حوزه امروزه،  تمامی  مجازی  اجتماعی  ها،  های 

و   مفاهیم  تأثیر  طور کلی همه به  معانی،  را تحت  چیز 
ارتب است.  داده  شبکه قرار  اساس  به  ای  اطات  مثابة 

تمام   کردن  دگرگون  حال  در  انسان،  ارتباطی  فعالیت 
 (. 0162 ،4ارتباطات انسانی است )آهوجا و بارادواج 

های اجتماعی مجازی را یکی  ( شبکه 2010)  5مساری 
دهندگان فضای های ارتباطی ارائه از جدیدترین فناوری 
حوزه  در  اجتماعی،  جهانی  اقتصادی،  متعدد  های 

که   است  دانسته  و سیاسی  برای  به  فرهنگی  کاربران 
حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، 

سایت  تکامل  و  سهتغییر  و  شریک  و  در  ها  شدن  یم 
می به  تجر و ها کمک  فعالیت  زمینة عضویت،  و  کنند 

گسترش  آورند.فراهم می مشارکت هدفمند کاربران را 
 

1. Ellison, Lampe & Steinfield 

2. Wang 

3. Wise & Farzin 

4. Ahuja & Bharadwai 

5. Massari 
 

6. Aboelmaged 

7. Samad, Nilashi & Ibrahim 

ها سبب شده است  های اجتماعی در تمامی گروه شبکه 
شبکه  ایجاد  شاهد  سرتاسر  امروزه  در  ارتباطی  های 

زندگی   ابعاد  از  بسیاری  پدیده  این  رشد  باشیم.  جهان 
تحانسان را  )ت ها  است  داده  قرار  و الشعاع  گیروندا 

ها جدا  فعالیت مداوم در این شبکه(.  2016کورگائونکار،  
که   همراه داردبه  ایی نیز  ه باز محاسنی که دارد، آسی

دهد  های روانی افراد را تحت تأثیر قرار می برخی ویژگی
 (.2016وانگ، )

های مثبت و منفی در زندگی  به  این مسئله برخی جن
شبکه انسان است.  کرده  ایجاد  و  ها  اجتماعی  های 

می  آن  از  موقعیتاستفاده  برخی  در  بهها  تواند  بود  به 
(، سالمت اجتماعی )ساماد،  2018،  6وری )ابوالماگد رهبه

(، زندگی اجتماعی )عبدالرحیم  2019،  7نیلشی و ابراهیم 

احمد روان  2018،  8و  و سالمت  فردریکسن(  -)کیم، 
شود. همچنین  منجر  (  2017  ،9ولدسن، براین و موراکو گ

شبکه  از  برخی استفاده  بروز  سبب  اجتماعی  های 
)شاپیرو،  تنهایی  فرسودگی،  جمله  از  منفی  عوارض 

وارم و  و  2015،  10ژانگ  فریسون  )بینز،  ترس   ،)
)سیابروک، 2016،  11اگرمونت اضطراب  و  افسردگی   ،)

 شود.( می 1620، 12کرن و ریکارد 

های اجتماعی در ورزش استفادۀ زیادی  از رسانه  امروزه،
سازمانمی و  آن  شود  از  ورزشکاران  و  عنوان  به  ها 

کنند )ویتکمپر،  ابزاری برای برقراری ارتباط استفاده می 
والدبرگر و  توجه  2012،  13لیم  با  گسترش  به  (. 

میان  شبکه  در  آن  از  استفاده  و  اجتماعی  های 
ها در  ورزشکاران، الزم است نقش و اهمیت این شبکه 

وضعیت ورزشکاران  برخی  روانی  و  جسمانی  های 
شبکه  مهم  تأثیرات  شک،  بدون  شود.  های  مشخص 

8. Abdelraheem & Ahmed 

9. Kim, Fredriksen-Goldsen, Bryan & 

Muraco 

10. Shapiro, Zhang & Warm, 

11. Beyens, Frison & Eggermont 

12. Seabrook, Kern & Rickard 

13. Witkemper, lim & waldburger 
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دهد  تأثیر قرار می  اجتماعی، زندگی ورزشکاران را تحت 
ای  هبروز برخی آسیاین تأثیرات سبب ببه  توجهی  و بی

الشعاع  ورزشکاران و همچنین تحت به  روانی و جسمانی  
)لوقیاد می   آنهاقرار گرفتن عملکرد   و همکاران،    1شود 

2016 .) 

میان  به  جن در  روانی  و  جسمانی  مختلف  های 
به  تواند  ها میبه  این جنبه  ورزشکاران مهم است. توجه  

ائل  کند. یکی از مس مدیریت ورزشکاران کمک زیادی 
ود وضعیت روانی و ذهنی  بهبمهم در میان ورزشکاران،  

شادکامی  آنها نقشی به  ست.  مهم،  متغیری  عنوان 
در   خواهد    بهبوداساسی  ورزشکاران  روانی  وضعیت 

و نشاط  داشت.   از مهم به  شادکامی  ترین عنوان یکی 
بشر،   روانی  عمدهبه  نیازهای  تأثیر  در  دلیل  که  ای 

به  مجموعة زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را  
 ( است  کرده  مشغول  و هیخود  چن  (.  2017  ،2جین، 

طور  به  شادکامی مهارتی هیجانی است که کم و بیش و  
پیوسته، رضایت خاطر و خشنودی ما را از زمان حال  

تعریف شادکامی آمده استحفظ می  توانایی   ،کند. در 
احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از  
خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، آشکار، مفرح و  

کالورتشوخ  و  یرموالیوا  )پمپک،  (. 2009  ،3طبعانه 
صرف  سبب  شادکامی  روانی،  تأثیرات  از    بهبودنظر 

می  نیز  جسمانی  احساس  وضعیت  شاد  افراد  شود. 
  گیرند، تر تصمیم می کنند، آسان سرزندگی بیشتری می

روحیة مشارکتی بیشتری دارند و در مقایسه با کسانی  
با   می   آنهاکه  رضایت زندگی  احساس  بیشتر  کنند، 

 ، 4کنند )لوادوسکا، کوستنکا، زیمبوسکا و گوتواسکیمی
2017 .) 

 های ورزشی مختلف بایدای در رشته ورزشکاران حرفه 

شادکامی  از  مناسبی  باشند سطح  برای   آنها  .داشته 

 

1. Loughead 

2. Jin, Chen & Hee 

3. Pempek, Yermolayeva & Calvert 

میزان  به  افزایش تمرکز ذهنی خود در حین مسابقات  
نیاز دارند. این مسئله سبب شده   از شادکامی  مناسبی 

از نیازهای مهم  به  شادکامی    بهبوداست   عنوان یکی 
نظ در  گرفته  ورزشکاران  هی،  ر  و  چن  )جین،  شود 

جن2017 برخی  است  نیاز  رو  این  از  مهم  به  (؛   های 

های اجتماعی و رابطة آن با شادکامی  فعالیت در رسانه 
برای مطالعة رفتارهای افراد در   ود.بررسی و مطالعه ش

اجتماعیرسانه  دارد. روش  های  وجود  مختلفی  های 
ها بررسی سلفی است. سلفی یکی از  یکی از این روش 

مفاهیم مهم سالیان اخیر است که مورد توجه محققان  
سلفی   است.  گرفته  قرار  به  مختلفی 

  که   شودمی   گفته  پرتره  عکاسی یا دنگارهخو نوعی
اغلب  خود   توسط و  فرد  دوربینبه      تلفن وسیلة 
  های شبکه   در  بیشتر  هاسلفی.  شودمی   گرفته همراه

  و اینستاگرام ، پالس  گوگل ،بوکفیس   چون  اجتماعی
میهم   آنها  مانند و رسانی  کیم  لی،  )سونگ،  شوند 
 (.2016 ،5چوی

تواند  های سلفی میمحققان اعتقاد دارند گرفتن عکس 
بازگوکنندۀ برخی شواهد از زندگی افراد باشد. از سوی  

عکس سلفی نقش مهمی  محققان معتقدنددیگر، برخی  
های مثبت و منفی ذهنی در به  گیری برخی جندر شکل 

و چوی  لی، سونگ  )کیم،  دارد  این  (.  2016  ،6افراد  با 
مربوط   مطالعات  انجام فعالیتبه  حال،  در  های  شده 

جمله  شبکه  از  اجتماعی  از  های  استفاده  سلفی، 
شده  رسانیهای هم های اجتماعی و تعداد عکس شبکه 

از جمله  های مجازی در میان برخی گروهدر شبکه  ها 
به ورزشکاران نیازمند تحقیقات بیشتری است. با توجه  

های مجازی که شامل  اهمیت رفتارهای افراد در شبکه 
شبکه  از  استفاده  تعداد  سلفی،  و  اجتماعی  های 

های مجازی است،  شده در شبکه رسانی هم های  عکس 

4. Lewandowska, Kostencka 

Dziembowska & Gotowski 

5. Sung, Lee, Kim & Choi 

6. Kim, Lee, Sung & Choi 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
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های ذهنی و روانی افراد  به  مطالعة تأثیر آن بر برخی جن
 از جمله ورزشکاران ضروری است.

اهمیت فضای مجازی و تأثیر مثبت و منفی  به با توجه 
این فضا و فعالیت در آن بر ورزشکاران و نیز در وضعیت 

است    شدت در حال گسترشبه  فعلی که فضای مجازی  
شود،  و هر روز بر امکانات و گستردگی آن افزوده می

فعالیتمی و  رفتارها  مطالعة  که  کرد  اعالم  های  توان 
مهم   نیازهای  از  یکی  مجازی  فضای  در  ورزشکاران 

 ورزش است.  

نبود تحقیقات جامع در خصوص نقش سلفی، استفاده  
شده  رسانیهای هم های اجتماعی، تعداد عکس از شبکه 
شبکه  سبب  در  ورزشکاران  شادکامی  بر  مجازی  های 

شده است امروزه، مربیان و ورزشکاران از اثرات مثبت  
شبکه  در  فعالیت  منفی  آگاه  و  خود  بر  اجتماعی  های 
تواند سبب تأثیرگذاری بر ثبات  نباشند که این مسئله می 

عملکردی ورزشکاران شود. خأل تحقیقات در این حوزه  
تو دغدغة  است  شده  سبب  فعالیت  به  جه  همچنین 

در شبکه  و  ورزشکاران  مربیان  از سوی  های اجتماعی 
  . شکلی گسترده ایجاد نشودبه  ها  ها و تیممدیران باشگاه 

از این رو تحقیق حاضر با هدف ارائة مدل نقش سلفی،  
شبکه  از  عکس استفاده  تعداد  و  اجتماعی  های های 

شبکه رسانیهم  در  شادکامی  شده  بر  اجتماعی  های 
تیمورزشکارا شدن  اجرا  و  طراحی  ملی   سئوال .های 

از   استفاده  سلفی،  آیا  که  است  این  تحقیق  اصلی 
شده  رسانیهای هم های اجتماعی و تعداد عکس شبکه 

شبکه  ورزشکاران  در  شادکامی  بر  اجتماعی  های 
 های ملی تأثیر دارد؟ تیم

 

 شناسی پژوهش روش

های توصیفی است که از  پژوهش حاضر از نوع پژوهش 
پژوهش  جزء  هدف،  و  منظر  است  کاربردی  به  های 

 

 

صورت میدانی انجام شده است. روش پژوهش حاضر  
 ها، پیمایشی است. گردآوری داده  برای

 کنندگانشرکت 

ورزشکاران    تمامی  شامل  پژوهش  آماری  جامعة 
بود که  لف  های ورزشی مختهای ملی ایران در رشته تیم

خصوص   در  دقیقی  اطالعاتی  بانک  و  آمار  متاسفانه 
. با توجه  تعداد این افراد در تمامی رشته ها وجود نداشت

دشوار  به   تعداد  به  دسترسی  ورزشکاران،    200این 
ملی،   تیم  دسترس،  به  ورزشکار  در  عنوان  به  صورت 
پژوهش   پخش  نمونة  از  پس  شدند.  و مشخص 

پرسشجمع  پژوهش،  نامه آوری  این    162های  از  نفر 
روش نمونه گیری در    .افراد با محقق همکاری کردند

حاضر   روند   . استدسترس    دربه  پژوهش  تمامی 
گردآوری اطالعات در پزوهش حاضر در شهر تهران و  
محل اردوهای تیم های محلی انجام گردید. رشته های  
ملی   های  تیم  شامل  حاضر  تحقیق  در  بررسی  مورد 

واترپلو، ژیمناستیک، کاراته و    ، فوتسال، راگبی،هندبال
هندبال،    ووشو فوتبال،  ملی  های  تیم  و  آقایان  در 

 تکواندو، کاراته و ووشو در بانوان بودند.

 های گردآوری ابزار و شیوه 

و   دوگان  مفهومی  مدل  مبنای  بر  حاضر  تحقیق 
پژوهش  2017)  1ادیگوزل  ابزار  است.  شده  طراحی   )

. بدین بودبر اساس این مدل طراحی  حاضر استاندارد و  
فعالیت  بخش  دو  در  حاضر  پژوهش  ابزار  های  ترتیب 

در  های اجتماعی و شادکامی طراحی شده است.  شبکه 
فعالیت شبکه بخش  در  افراد  مجازی، های    6 های 

افراد،  به    سئوال بررسی سه جنبة میزان سلفی گرفتن 
شبکه  از  استفاده  تعداد  میزان  و  اجتماعی  های 

هم عکس  شبکه رسانیهای  در  مجازی  شده  های 
  29 همچنین در بخش بررسی شادکامی،  .پرداخته است

ت بخش  سئواالاین متغیر را بررسی کرده است.    سئوال

1. Dogan & Edigozel 
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-ت پرسشسئواالاجتماعی برگفته شده از  های  شبکه
نامه  آنان در پرسشبود.    (2017دوگان و ادیگوزل )نامه  

شبکه وضعیت  بررسی  جهت  از  خود  اجتماعی  های 
تی شخصی در جهت فعالیت و نحوه فعالیت در  سئواال
ت  سئواالهمچنین  های اجتماعی استفاده نمودند.  شبکه

از   شده  برگفته  شادکامی  ادکامی  شنامه  پرسشبخش 
پرسشبود.    1اکسفورد  سال  این  در  توسط    1989نامه 

ساخته شد. شیوه ساخت آن   2آرجیل، مارتین و کراسلند 
این گونه بود که این پژوهشگران از طریق رایزنی با  به  

، جمالت مقیاس افسردگی بک را وارونه  3آرون تی بک 
این  به  ماده    11دست آمد. سپس  به  گویه    21کردند و  

بررسی  21 با  نهایت  و در  افزوده شد  نهایی  ماده  های 
پدید    نامه شادکامی آکسفوردای پرسشگویه   29مقیاس  

 .آمد
ارزشی لیکرت    در طیف پنج   ها نامه پرسشت این  سئواال

و    145حداکثر امتیاز شادکامی افراد  طراحی شده است.  
با توجه  است  29کمترین نمره   بندی  امتیازکه  اینبه  . 

ها  نامه بخش شادکامی بر اساس میانگین پاسخسشپر
باالتر   نمره  لذا  است،  نشان دهنده شادکامی    87بوده 

میزان پایایی کلی این ابزار  . استمناسب در میان افراد 
روایی    92/0 میزان  حاضر،  پژوهش  در  شد.  مشخص 

بررسی نظرات خبرگان   از  استفاده  با  ابزار  این  صوری 
ابزار   این  پایایی  میزان  شد. همچنین،  تأیید  و  بررسی 

آلفای  محاسبة  از  فعالیت پس  بخش  در  های  کرونباخ 
و   87/0، در بخش شادکامی 81/0های اجتماعی شبکه 

منظور گردآوری  به  تعیین شد.    83/0  صورت کلیه  ب
موافقت کسب  ضمن  محقق  با  اطالعات،  اولیه  های 

مدنظر   جمله  روش به  ورزشکاران  از  مختلف  های 

  ها آوری داده جمعبه  حضوری، فضای مجازی و ایمیل  
 پرداخت. 

 ها روش پردازش داده

داده به    تحلیل  و  تجزیه  آمار  منظور  از  پژوهش  های 
توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین صورت که در  
استاندارد   انحراف  و  میانگین  از  توصیفی  آمار  بخش 
استفاده شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون  

توزیع  -موگرافلک بودن  نرمال  بررسی  برای  اسمیرنف 
ها و از آزمون معادالت ساختاری برای بررسی مدل داده 

های تحقیق  زیه و تحلیل دادهتج  پژوهش استفاده شد.
و    20نسخة    4اس اسپیافزارهای اس با استفاده از نرم 

 .انجام شد 5اس الپی

 

 هایافته

نمونه سنی  میانگین  داد  نشان  توصیفی  های نتایج 
های  بود. همچنین از میان نمونه سال   5/25پژوهش  
افراد با سطح    نفر مرد بودند. 70نفر زن و  92پژوهش، 

درصد بیشترین فراوانی   5/57تحصیالت کارشناسی با  
بودند.   دارا  شادکامی  را  نمره  میانگین  همچنین 

نشان  14/93ورزشکاران   میزان  این  که  دهنده  بود 
ورزشکاران  مطلوب شادکامی  سطح  نتایج   .استبودن 

های  اسمیرنف نشان داد توزیع داده - آزمون کلوموگراف
حجم نمونة  به  تحقیق حاضر غیرطبیعی است. با توجه  

افزارهای  ها از نرمتحقیق و غیرطبیعی بودن توزیع داده 
نرمواریانس  و  پیمحور  شد.  اسال افزار  استفاده  اس 
ضرایب مسیر بین متغیرهای  به  نتایج مربوط    1 جدول

را   مدل    2و    1دهد. همچنین شکل  نشان می تحقیق 
تی را نشان  معناداری  و میزان    استانداردتحقیق در حالت  

 دهند.می

 

1. Oxford Happiness Questionnaire 

2. Arjil, Martin & Kerasland 

3. Aron Tebeck 

4. SPSS 

5. PLS 
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 رایب مسیر معنادار در مدلض  -1جدول 

سطح 

 داری معنا
 مقدار تی

ضریب  

 مسیر 
 سطح متغیر 

001/0 850/2 238/0 
شده در  رسانیهای همتعداد عکس  <-----های سلفیمیزان عکس

 های اجتماعی شبکه

001/0 190/7 530/0 
های تعداد عکس <----- اجتماعی های میزان استفاده از شبکه

 های اجتماعی شده در شبکهرسانیهم

003/0 139/19 699/0 
  <----- های اجتماعی شده در شبکهرسانیهای همتعداد عکس

 شادکامی 

 

 
 استاندارد مدل تحقیق در حالت  -1شکل 

 

 
 تی معناداری مدل تحقیق در حالت میزان   -2شکل

 

های سلفی بر تعداد  میزان عکس  بنا بر نتایج تحقیق،
هم عکس  شبکه رسانیهای  در  اجتماعی  شده  های 

 ( دارد  مثبت  جهت  در  معنادار  =تأثیر،  238/0تأثیری 

=سطح معناداری(. همچنین، نتایج تحقیق نشان 001/0
شبکه  از  استفاده  میزان  تعداد  داد  بر  اجتماعی  های 

هم عکس  شبکه رسانیهای  در  اجتماعیشده   های 
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)تأثیر دارد  مثبت  جهت  در  معنادار  تأثیر،  530/0ی   =
های  عالوه، تعداد عکس به   .=سطح معناداری(001/0
شبکه رسانیهم  در  میزان  شده  بر  اجتماعی  های 

=  699/0شادکامی تأثیری معنادار در جهت مثبت دارد ) 
معناداری(001/0تأثیر،   شماره    .=سطح  ،  2جدول 

دهد.شاخص های برازش مدل پژوهش را نشان می
 

 شاخص های برازش مدل  -2جدول 

 
میزان عکس  

 سلفی

استفاده از 

  یهاشبکه

 یاجتماع

  یهاتعداد عکس

 شدهیرسانهم
 شادکامی 

 87/0 86/0 84/0 82/0 آلفای کرونباخ 
 89/0 88/0 87/0 85/0 پایایی ترکیبی 
 67/0 61/0 66/0 62/0 روایی همگرا
 48/0 34/0 - - ضریب تعیین 

 58/0 52/0 41/0 47/0 سر یگ-استونشاخص 
 52/0 42/0 - - شاخص کلی برازش

شده  ای بررسیاعتبار مدل پژوهش حاضر با اعتبار سازه 
عاملی   تحلیل  فن  طریق  از  مذکور  اعتبار  که  است 

شود. برای بررسی اعتبار  انجام می   1تأییدی مرتبة دوم
از شاخص متوسط واریانس  2درونی )همگرا  ( مدل نیز 

برای    استفاده  3شدهاستخراج  شاخص  این  است.  شده 
بوده است و در    4/0  تمامی متغیرهای پژوهش بیش از

قابل  دارد؛  حد  قرار  متغیرهای  به  قبولی  که  معنی  این 
درصد واریانس    40اند بیش از  پنهان موردنظر توانسته

پذیرهای خود را تبیین کنند و درنتیجه، روایی  مشاهده 
می  تأیید  حاضر  مدل  برای  همگرای  همچنین،  شود. 
( مدل از روش ماتریس  4برآورد اعتبار تشخیصی )واگرا 

استفاده شده است، در پژوهش حاضر،    5فورنل و الرکر 
جذر   مقادیر  الرکر،  و  فورنل  ماتریس  نتایج  اساس  بر 

استخراج واریان پنهان  س  متغیرهای  تمامی  برای  شده 
های موجود در قطر اصلی ماتریس  )ابعاد( که در خانه 

 

1. Second Order Confirmatory Factor 

Analysis 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted 

4. Discriminant Validity 

های  که در خانه   آنها قرار دارند از مقدار همبستگی میان  
قرارگرفته  اصلی  قطر  راست  و  است؛ زیرین  بیشتر  اند، 

توان اظهار داشت که متغیرهای مکنون در  بنابراین می 
حاضر مشاهده  مدل  بیشتری با  تعامل  خود  پذیرهای 

سازه  با  تا  دیگردارند  اعتبار  به    .های  دیگر،  عبارت 
منظور آزمون  به  و مورد تأیید است.   واگرای مدل مناسب

اندازه  مدل   کیفیت   و  پژوهش  برازش  انعکاسی  گیری  
استفاده شده    6حاضر از شاخص اشتراک با روایی متقاطع 
یافت مطابق  نیز،  پژوهش  این  در  مقادیر  ه است.  به  ها، 

متقاطع  دست روایی  با  اشتراک  شاخص  برای  آمده 
گیری  بنابراین، کیفیت مدل اندازه   .اندهمگی مثبت بوده

های  متغیرهای  گویه 7شود. برای برآورد پایایی تأیید می
اندازه  مدل   از  پنهان   حاضر  پژوهش  انعکاسی  گیری  

مرکب  پایایی  وین  8تکنیک  استفاده  -)دل  گلدشتاین( 
تمامی   برای  مرکب  پایایی  شاخص  نتایج  است.  شده 

5. Fornell & Larcker 

6. CV-Communality 

7. Reliability 

8. Composite Reliability 
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بود و    7/0بیش از از   متغیرهای پنهان حاضر در مدل
قابل  حد  نشان در  و  است  مناسب  قبولی  پایایی  دهندۀ 

ا ترکیبی  ندازه مدل  پایایی  است.  آمده  دستبه  گیری 
از بیشتر  نیز  سازه  توجه    8/0 برای  با  نتایج،  به  است. 
شده در پژوهش برازش مناسبی مشخص شد مدل ارائه 

 دارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه 

عکس  میزان  داد  نشان  حاضر  های  پژوهش 
شادکامی  رسانیهم  وضعیت  بر  تأثیرمعناداری  شده 

بدین صورت که افزایش    .های ملی داردورزشکاران تیم 
عکس  هم میزان  نشان رسانی های  وضعیت  شده  دهندۀ 

شادکامی  به میبه  .  ستآنهاتر  هم نظر  رسانی  رسد 
تواند ها از سوی ورزشکاران در صفحات خود می عکس 
در وضعیت شادی    آنهادهندۀ این واقعیت باشد که  نشان

( اعالم کردند که  2016ان )و همکار سونگقرار دارند. 
موفقیت کسب  زمان  در  خود  ورزشکاران  های 

بیشتری  عکس  می به  های  این  اشتراک  که  گذارند 
ست. آنهادهندۀ خوب بودن وضعیت ذهنی مسئله نشان 

( همکاران  و  که  (  2017جین  کردند  مشخص  نیز 
دهندۀ این  رسانی عکس از سوی ورزشکاران نشانهم 

که   است  مهم  شادند  در   آنهانکتة  زمان    آنها .  آن 
عکس  بیشتر  تعداد  که  کردند  مشخص  های  همچنین 

دهندۀ شادکامی بیشتر ورزشکاران  نشان  شده رسانیهم 
) است.   ادیگوزل  و  خود  (  2017دوگان  تحقیق  در 

های  مشخص نمودند که شادکامی افراد با میزان عکس
رسانه به   از  آنان  کشیده  ارتباط  تصویر  جمعی  های 

دارد.   وضعیت  نزدیکی  نتیجه  حال  شادکامی  مطلوب 
وقایع  به  باشد که سبب می گردد آنان نسبت  افراد می

و   مناسب  واکنش  داده شد در زندگی خود،  رخ  مثبت 
زمان   در  رو  این  از  ارائه دهند.  بیرونی  و  درونی  مثبت 
نشان می   از خود  هایی  واکنش  افراد  شادکامی  وجود 
جمله   از  ها  گروه  برخی  در  مساله  این  که  دهند 

ارائه عکس های در صحفات خود  به ورزشکاران منجر 
گرد می  جمعی  های  رسانه  میبه    د.در  رسد  نظر 

می موفقیت سبب  ورزشکاران  ورزشی    آنها شود  های 
موفقیتعکس  از  بیشتری  هم های  خود   رسانی های 

های ورزشی  که موفقیت توان گفتکنند؛ بنابراین، می
رسانی  برای هم  ایانگیزه  شود ورزشکاران موجب می

 عکس در ورزشکاران ایجاد شود. 

که مسئله  این  تعمیم  در  طرفی،  عکس   از  های  تعداد 
های اجتماعی بر شادکامی تأثیر  در شبکه   شدهرسانیهم 

دارد، باید احتیاط کامل داشت؛ زیرا در برخی مواقع از  
به هایی را جمله خشم و ناراحتی نیز ورزشکاران عکس 

می  )  سونگگذارند.  اشتراک  همکاران  (  2016و 
حالت در  ورزشکاران  که  کردند  کسب  مشخص  های 

اما  کنند،  می  رسانیهم هایی  موفقیت و ناراحتی عکس 
از سوی   رسانی هم  صورت کلی دلیل عمدۀبه   عکس 

عکس  و  است  موفقیت  کسب  های  ورزشکاران 
زمان  شدهرسانیهم  و  در  اندک  خشم  و  ناراحتی  های 

و همکاران )  از طرفی، کیم  است.  شان  ( ن2016ناچیز 
در   جامعه  عادی  افراد  و  ورزشکاران  میان  که  دادند 

عکس  گرفتن  هم خصوص  و  سلفی  آن  های  رسانی 
عمده تفاوت سبب های  مسئله  این  که  دارد  وجود  ای 

کارهایی یکسان در این حوزه ارائه  شده است نتوان راه 
) .  کرد ادیگوزل  و  که  (  2017دوگان  کردند  مشخص 

نامناس شرایط  برخی  در  عادی  نیز  افراد  انتشار  به  ب 
کنند که این مسئله  عکس در فضای مجازی اقدام می 

و جوانان  در برخی گروه  نوجوانان  از جمله  وفور به  ها 
می  میبه  شود.  مشاهده  افرادی  نظر  ورزشکاران  رسد 

انتشار  متفاوت از  افراد هدفشان  اند که بر خالف سایر 
های خود در فضای مجازی دریافت تحسین از  عکس 

د موفقیتسوی  از  حاصل  شادی  تقسیم  های  یگران، 
عدم موارد،  برخی  در  و  دیگران  با  گسستگی خود 

ه سبب شده است السبا هواداران است. این م ارتباطی
های بیشتری در فضای مجازی  ورزشکارانی که عکس 

می  تأثیر منتشر  باشند.  داشته  بیشتری  شادکامی  کنند 
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اجتماعی  های  در شبکه  شدهرسانی هم های  تعداد عکس 
معلولی بر میزان شادکامی را می و  تأثیری علت  توان 

های  قلمداد کرد؛ این بدان معنی است که بررسی فعالیت
در   کلی  قضاوت  و  مجازی  فضای  در  ورزشکاران 

فعالیت   نحوۀ  و  میزان  کلی  به    آنهاخصوص  صورت 
 ست.آنهادهندۀ وضعیت شادکامی  نشان

( ادیگوزل  و  پژوهش خود مشخص    (2017دوگان  در 
زدیکی با  نمودند که ماهیت سلفی گرفتن افراد ارتباط ن

های درونی آنان دارد. آنان مشخص نمودند که  وضعیت
آنان رفتارهایی باشند  کام میدر زمان هایی که افراد شاد

توجه   با  داد.  خواهند  انجام  گرفتن  سلفی  جمله  به  از 
نده اعتماد  دهماهیت سلفی گرفتن، انجام این امر نشان

نفس باال و همچنین وضعیت روانی و جسمانی آنان  به  
های  عبارتی سلفی گرفتن ورزشکاران تیم به  باشد.  می

از وضعیت مناسب ورزشکاران   ملی نشات گرفته شده 
میمی سبب  مساله  این  که  سطوح  باشد  تا  گردد 

 افزایش یابد. های ملیشادکامی ورزشکاران تیم

طور کلی در زمان کسب  به  رسد ورزشکاران  نظر میبه  
عکس  دارند  تمایل  موفقیت موفقیت،  این  از  ها هایی 

موفقیت هم  این  حال  کنند.  میرسانی  بزرگ  ها  تواند 
ای مهم یا کوچک مانند انجام  مانند پیروزی در مسابقه 

این  از  است؛  تیم خود  در  عالی  ورزشکاران  تمرینی  رو 
کوچک یا بزرگ، احساسات    هایپس از کسب موفقیت

کوتاه  با  خوشایند  که  داشت  خواهند  بلندمدتی  و  مدت 
در شبکه  دارندانتشار عکس  اجتماعی سعی  این   های 

دوگان و ادیگوزل   .با دیگران تقسیم کنندرا  احساسات  
می (  2017) عکس  انتشار  که  کردند  تواند بیان 

سی  از این رو، با برر  .در آن باشد کنندۀ وضعیت فرد بازگو
ابعاد و  به  توان  های منتشرشده می جامع عکس  برخی 

 های روانی و شخصیتی افراد دست یافت.ویژگی

مختلف می منظرهای  از  تحقیق حاضر  در  نتایج  تواند 
های ورزشی کاربرد داشته  های ملی و باشگاه میان تیم 

های ورزشکاران در فضای مجازی از  باشد. رصد فعالیت 
را در خارج    آنهای احساسات  تواند برخسوی مربیان می 

چند قضاوت قطعی   از محیط ورزشی را نشان دهد. هر
های  در این حوزه اشتباه است، بررسی و ارزیابی فعالیت

تواند حاوی اطالعاتی  ورزشکاران در فضای مجازی می 
های  مهم و حساس برای مربیان باشد که شاید از روش

نتوانند ورزشکار  به   دیگر  وضعیت  آسانی  را  این  خود 
تیم  مربیان  طرفی،  از  کنند.  ورزشی  بررسی  های 

عکس می بررسی  با  توسط  توانند  منتشرشده  های 
ابعاد  به    آنهاورزشکاران در طول زمان و ارزیابی عملکرد  

خود   ورزشکاران  شخصیت  پنهان  زوایای  از  مختلفی 
یابند. همچنین، در مواقعی که ورزشکاران کاهش    دست

های  شند، از بررسی عکس عملکرد محسوسی داشته با
تری های عینیتوانند ارزیابیمی   آنها منتشرشده توسط  

 در این خصوص داشته باشند.

شود مربیان  نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میبه با توجه 
های  های ورزشی با رصد عکس های ملی و باشگاه تیم

و   مجازی  فضای  در  ورزشکاران  توسط  منتشرشده 
فضا،    آنهاهای  فعالیت این  و  به  در  احساسات  برخی 

در زندگی شخصی پی ببرند و برای رفع   آنهامشکالت  
برنامه  توجه  آن  با  همچنین،  کنند.  نتایج    بهریزی 
گرفتن حاضر    پژوهش سلفی  اهمیت  بر  مبنی 

جن برخی  بر  جمله  به  ورزشکاران  از  آنان  فردی  های 
با  های ملی  گردد تا مربیان تیمیشنهاد میشادگامی، پ

عکس  خصوص  در  خود  دانش  سلفی  افزایش  و های 
فعالیت بر  شبکهنظارت  در  ورزشکاران  های  های 

فعالیتبه  اجتماعی،   و کنترل  و    هایمدیریت  مجازی 
به  . همچنین با توجه  اجتماعی ورزشکاران اقدام نمایند

های ملی  گردد تا تیمحاضر پیشنهاد می  نتایج پژوهش
  فضای مجازی و جهت مدیریت فعالیت ورزشکاران در  

های تخصصی را  ها، افراد و کمیتهارزیابی این فعالیت
نمایند. توجه  به   ایجاد  با  فعالیت به  عالوه،  اهمیت 

می  پیشنهاد  مجازی  فضای  در  شود  ورزشکاران 
ویژگی بررسی  به    یهایپژوهش جمعیت  نقش  های 

 شناختی بر متغیرهای پژوهش پرداخته شود. 
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