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 مقدمه

 امروزه تهای  بهبا توجه شود، می افراد اجتماعی روابط افاایش ورزش در عصر حاضر موجب

 جوانان و ویوه نوجوانانبه جامعه سنی مختلف هایگروه زندگی در ورزشی هایفعالیت

دیگر  با ورزشی فضاهای طهیح در تنندهعمل فرایندهای و است ترده پیدا زیادی اهمیت

 جامعه در... و امنیت از احسا  و درك و اجتماعی هنجارهایازجمله  اجتماعی، فرایندهای

(؛  1339عبدلی، ) اثرگذارند فیای یازلحاظ  افراد بودن فعال میاان بر عوامل و ای  دارد تعامل

هایی است ته یک امر انسانی، تربیتی مورد توجه است و ی ی از راه عنوان بهبنابرای  ورزش 

توانند به تمک آن بر فشارهای جسمی، روحی، روانی و اجتماعی ناشی از زندگی در افراد می

 ، در حالسرعت بهآیند. ورزش در بی  تمامی اقشار جامعه  فائقپرتنش امروزی دنیای متالطم و 

ی شناسانده خوب بهتوان گفت، اگر فرهنگ ورزش در جامعه تنونی می توسعه و گسترش است و

پدیده سالمتی و تندرستی بپذیرند و به انجام آن عادت تنند با  عنوان بهشود و عموم مردم آن را 

، گذران اوقات فراغت مفیدی خواهند داشت ته از تفریحی –تنظیم و اجرای مناسب ورزشی 

زاده و سلحشور، تنند )نمازیفشار زندگی ماشینی تاسته و سالمت و شادابی جامعه را فراهم می

1330.) 

 ورزشی هایفعالیت در مشارتت ته گرددمی سبب به افرادبخش  صورت لذت به ورزش ارائه

بنابرای  ؛ یابد ادامه مداومطور  به آن افراد در مشارتت و آمده در درونی میل یکصورت  به

 راه اری ورزش در ندیآ خوش و بخشلذت تجار  گیریش ل برای الزم شرایط ایجاد

 تغییر سبب خود نوبه به تهاست  پایی  سنی  در ورزشی هایفعالیت سطح افاایش برای مناسب

 وبلندمدت  نتایج تسب تر،مهم همه از و تیفعال و تمری  ارزش خصوص در افراد نگرش

 طول در ورزشی هایفعالیت در مداوم مشارتت طریق از افراد برای سالمتی مانند سودمندتری

 (.1661، 1گردد)رولند و فردوس می شانزندگی

 

1. Rowland & Freedson 
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 تمامی در را ایگسترده تحوالت (1آی.سی.تی)ارتباطات و اطالعات آوریف  شک بدون

 ایگونهبه بشری جوامع بر آن تأثیر و داشته دنبال به بشریت اقتصادی و اجتماعی هایعرصه

 ارتباطاتی و اطالعاتی یجامعه یک به شدن لیتبد حال درسرعت  به امروز جهان ته است

 تغییرات ارتباطات، و تامپیوتر زمینه در گسترده تحوالت بروز گذشته سال پنجاه در. است

 فناوری از همواره انسان. است داشته دنبال به بشری حیات متفاوت هایعرصه در را ایعمده

 از ارتباطات ته و اطالعات هایفناوری ابداع از مملو بشری حیات تارنامه و نموده استفاده

-داشته بشری حیات در را تأثیر بیشتری  شودمی یاد عالی، یا و جدید هایفناوریعنوان  به آنان

 گراییهم شاهد امروزه ما و بوده تغییر حال درسرعت  به اطالعات تولید و ارتباطات دنیای. اند

 یدرزمان وسرعت  به اطالعات ها و داده ته یا گونه به بوده، ی دیگر با گذشته از بیش آنان

 قرارتنندگان  استفاده دستر  در و منتقل جهان نقا  اقصی به تصور رقابلیغ

 .(1663گیرد)لیندستروم و هم اران،  می

 م انی تعلّق از فارغ را افراد و نامحدودزمان  هم ارتبا  ام ان ته ارتباطی نوی  یها یفنّاور

 به عصری در است. امروزه ساخته متولّد مجازی جهان عنوانبه را جهان جدیدی ساخته، فراهم

از  است. شدن نهادینه حال در بشر زندگی در ارتباطات و اطالعات آوریف  ته بریممی سر

 عالوه اجتماعی)تلگرام، اینستاگرام و ...(، ته هایشب ه خصوص به و اینترنت از استفاده جمله

 و های فرهنگیجذابیت اطالعات، گذاریاشتراك اجتماعی به شب ه خدمات سایت بر

 بر برخی دلیل همی  بهاند.  شده هاجذابیت جذ  ای  آن تاربران و است شده افراد زندگی

 اما تند،می متوقف اجتماعی ارتباطات در را رشد جوانان توان هاشب ه ای  ته باورند ای 

 داده، توسعه خود شخصی رفتارهای در را تمال مهارت و بوده، پویا جوانان ارتباطات

 تنند،می درك را خودشان از ارزیابی و یابدمی دیگران افاایش اعمال به نسبت تشانیحساس

 (. 0211 هم اران، و )پچاتیشود می مشاهده در آنان پیچیده رفتارهای درنتیجه

 از و بسیاری انسانی روابط روزمره، زندگی در ضروری اباار یکعنوان  به 0همراه تلف 

، 1تاتا و داده است)چ  قرار خود تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیمصورت  به را ما تعامالت
 

1. Information & Communication Technology 

2. Mobile 
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-سایت و اینترنت به اتصال ارتبا ، ایجاد هایقابلیت بر عالوه تنونی همراه های(. تلف 0226

 و است حاضر شده عصر جوانان عمده هایسرگرمی برای ایوسیله اجتماعی هایشب ه های

 و بیانچیدارد) همراه به نیا را معضالتی طبیعتاً و داده افاایش را به آن وابستگی ایجاد موجبات

 تلف  از ازاندازه شیب استفاده ته اندترده بیان (0223و هم اران) (. ارنبرگ0222، فیلیپس

 و افسردگی تنهایی، بروز دلیل به. آوردمی همراه به را آن از به استفاده اعتیاد معضل همراه

 حالت در افراد اجتماعی روابط نوی  است از طرفی، ارتباطی هایفناوری پیامدهای از ته اناوا

موجب  را بهایستی)استاندارد زندگی، سطح و تیفیت زندگی( تاهش و یافته تاهش واقعی

 (.1663هم ارانش،  و است)تراوت شده

 همراه به گذشته دهه دو در ته تاملی نوسان با ارتباطات اطالعات، فناوری و اینترنت توسعه

 فراهم هاسازمان بندیساختار و تار انجام برای تری رامتفاوت و جدیدتر ، ام اناتاند داشته

ی ارتباطی در عصر جدید ها لهیوساینترنت ی ی از . (1663است)لیندستروم و هم اران،  ترده

 دنیای آش ار هایجلوه از ی ی اینترنت، از شود. استفادهاست ته توسط انسان ب ارگرفته می

جا حضور دارد: در در همهاینترنت . آیدمی شمار به نو نسل آموزش برای مهم ابااری و مدرن

نوجوانان و  ینترنتتاربران ا  یشتریب(. 0222)بیگ، خانه، مدرسه و حتی در مراتا خرید

است ته استفاده از  نشانگر آن متحده االتیا درشده  انجام تحقیقات نتایج هستند، جوانان

 (.0222، 0است)بول  و هاره دیگری سنی هر گروه از بیش جوانان، میان در اینترنت

 نام ای  هاست.آن بی  ارتباطات و ها گروه و افراد از متش ل ای شب ه اجتماعی، شب هدرواقع 

(. 0221( ابداع شد)هولما، 1631نورومانسر ) رمان گیبسون در ویلیام لهیوس به بار نخستی 

مورد توجه تاربران قرار گرفته است.  تههای اجتماعی نسل جدیدی از ارتباطاتی است شب ه

 به ته تنندمی ف ر تامپیوتری به اغلب مردم آیدمی میان مجازی به فضای از صحبت وقتی

 را تش یل مجازی فضای توچ ی از بسیار بخش فقط ای  ته یدرحالمتصل است  اینترنت

 ای  در. هستند اینترنتی هایسایتو  از جدیدی نسل مجازی، اجتماعی های دهد. شب همی

 

1. Chen & Katz 

2. Bullen and Harre 
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-می جمع ی دیگر دور مجازیصورت  به مشترتی محور حول اینترنتی تاربران ،ها تیسا و 

 (.1336 موالیی،) دهندمی تش یل را آنالی  هایگروه و شوند

 و انفورماتیک ی،جمع ارتبا  وسایل شامل فناوری، چندی  از ترتیبی ارتباطی نوی  اباارهای

 ما به را خود (، منطق0؛ اینستاگرام1ارتباطی )تلگرام جدید هایفناوری. است دور ارتباطات

 از بسیاری آموخت  از را ما افاارهای جدیدنرم آوردن با جدید هایفناوری .تنندمی تحمیل

 فرایند تخلیه یک ایحرفه جهان توان گفت،تنند بنابرای  میمی نیاز ییها حرفهو  هنرها

(. صدها میلیون نفر از تاربران اینترنت 0221، استرافوردو  برنستونتند)طی می را 3مهارتی

ای   شان درعضو صدها شب ه اجتماعی مختلف هستند و بخشی از فعالیت بر خط روزانه

 (.0212گذرد)فالحی و هم اران، ها میسایت

 تعداد و افاایش نوی  هایفناوری از استفاده ته دهندمی ( گاارش0211هم اران) و چان

 در بی  روانی مثل افسردگی و روحی مش الت بروز موجب همراه تلف  از استفاده دفعات

 تاربرانته  بود آن بیانگر 1استنفورد دانشگاه تحقیقات نتایج .است دانشگاه دانشجویان

 ها،فروشگاه از خرید خانواده، اعضای و دوستان با گذراندن برای را تمتری زمان اینترنت

 دیگر ای ، بر(. عالوه 0223تنند)گیدنس، می صرف تلویایون تماشای و روزنامه مطالعه

 مانند اجتماعی هایشب ه هایویوگی اند، معتقدندترده مطرح را نظرهای مشابهی ته مؤلفانی

 در مشارتت با ارتباطات، فراوانی و دارد وجود های اجتماعیشب ه در ته افرادی تعداد

 ته داد نشان هم اران و 2مطالعات بوث مثال (. برای0223است)چو،  مرتبط ورزشی فعالیت

 نقش حمایتی افراد برای ته خانواده و دوستان مانند غیررسمی اجتماعی هایشب ه داشت 

مشارتت  به تنند،می مشارتت فیای ی فعالیت در مستقیم طوربه خودشان تهای  یا دارند

 (.0222شود)بو  و هم اران، می منجر ورزشی فعالیت در افراد بیشتر

 

9 .Telegram باز چندسکویی مبتنی بر رایانش ابری یا پیوند به بیرون است. رسان متن یک سرویس پیام 

1 .Instagram عامل آندروید نصب  هایی با سیستمگذاری آن است که روی گوشییک اپلیکیشن ویرایش عکس و به اشتراک

 دهد که از زندگی روزانه خود، خوب عکاسی کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.می شود و این امکان را به شمامی

3. Deskilling 

4. Stanford University 

5. Booth 
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تاربران استفاده از اینترنت نسبت به  ته( نشان داد 1669) 1نتایج تحقیق سچوماچر و مارتی 

ی فنّاورتر بودند و افراد از ای  اند، تنهاتر و افسردهنداشتهای از وابستگی هایی ته هیچ نشانهآن

( دریافتند، استفاده بیشتر از 1663) 0تنند. تارت و هم ارانعنوان تفریح استفاده میبیشتر به

شود. های مجازی و اینترنت باع  تاهش ارتباطات خانوادگی و افاایش افسردگی میشب ه

 هرقدر ته، بر اثرات اجتماعی اینترنت بر جوانان نشان داد (0222) 3مطالعه ساندر و هم اران

شود. همچنی  نتایج ها بیشتر میاستفاده از اینترنت بیشتر باشد به همان نسبت افسردگی آن

فضای مجازی ایجاد یک تارگاه هویتی  ته( حاتی از ای  بود 1669تحقیقات فارك و فلوید)

های تنند. یافتهی را یاد گرفته و آن را تمری  میهای اجتماعتند ته در آن افراد مهارتمی

 تحت آموزاندانش شناختیروان و جسمی سالمت ته، داد نشان (0222گیورا )سی و تامیبپو

 .است همراه تلف  از ازاندازه شیب استفاده تأثیر

 دارد، وجود متقابلی روابط اجتماعی گوناگون و نهادهای ورزش بی  شک یب دیگر، طرف از

 و یابند آگاهی ورزش فرهنگی-اجتماعی از ابعاد باید یبدن تیترب و ورزش مسئوالن بنابرای 

 مشتریان جوانان و (. نوجوانان1331تنند)انوالخولی،  درك را پدیده ای  حیاتی آثار و هانقش

 غیرفعال تنندگانو شرتت( ورزش اران) فعال تنندگانشرتت .اند یورزش هایبرنامه اصلی

 یک هایو فعالیت اهداف بر برنامه، از سطحی هر در( گروهی هایرسانه و تماشاگر بیننده،)

 مش الت با را فرد نوجوانی به (. ورود1333، نواد یرمضانگذارد)می اثر ورزشی سازمان

 تودتی دوره در ته هستند ایویوه مش الت دارایمعموالً  نوجوانان. تندمی ریدرگ فراوانی

. است متفاوت سالیبارگ دوران مسائل با مش الت ای  شوند، ماهیتمی مواجه آن با تمتر

 مضطر  و نامطمئ  ،غالباً سردرگم جهیدرنت و نیافته سازگاریتامالً  خویش نقش در نوجوان

 ذهنی تصویر در تغییر با همراه نوجوان در بدنی آشفته، تغییرات دوره ای  طی در و هستند

قرار  تأثیر تحت جسمی تغییرات دلیل به در نوجواناننفس  اعتمادبه نوجوانی سنی  در. است

 پووهشگران .شود فرد منجر در افسردگی و روانی عالئم افاایش است به مم   ته گیردمی

 

1. Schumacher and Martin 

2. Kraut et al. 

3. Sanders et al. 
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 باشد، بیشتر اینترنت با نوجوانان تارتردن زمان میاان و وابستگی چه هر گویند، می ای تره

 (.1621یابد)ولف،  می نمود بیشتری عالئم با هاآن در افسردگی

تشور ما در آستانه درهای ورودی جامعه ارتباطات جهانی است و تعداد تاربران اینترنتی، 

اند و بخش زیادی از ای  تاربران های مجازی روز به روز در حال افاایشتلف  همراه و شب ه

ی دهه گذشته با گسترش های اجتماعی )تلگرام و اینستاگرام( در طنوجوانان هستند. شب ه

-ها عضویت یافتهها نفر در ای  شب هاند و میلیونسریع در بی  تاربران ایرانی رواج پیدا ترده

اند و ناپذیر زندگی اغلب تاربران خود بدل گشتهها به بخش جداییای  شب ه ته یطور بهاند 

-تعداد استفاده رو  یازاهای ورزشی و اوقات فراغت آنان را سلب ترده است. حتی فعالیت

های اجتماعی)اینستاگرام، تلگرام(، تلف  همراه و اینترنت در بی  نوجوانان تنندگان از شب ه

ها دارد، های مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی آنای ته به حوزهایرانی و تأثیرات گسترده

پدیده جدید را  . تا بهتر بتوان اثرات ای استتوجیه مناسبی برای انجام ای  تار پووهشی 

 شناسایی و در صورت ام ان به مقابله با آن پرداخت.

 چارچو  یک و تاهش افسردگی مشارتت ورزشی بی  رابطه سازیشفاف برای حال  یباا

رسد. پس ما در ای  می نظر به ضروری اباارهای نوی  ارتباطی و اطالعاتی مطالعه برای تئوری

 از استفاده میاان بی  ارتبا  تبیی  در ورزشی مشارتت گریمیانجی نقش بررسیپووهش به 

 افسردگی با( تلگرام و اینستاگرام اینترنت، همراه، تلف ) اطالعات فناوری ارتباطی اباارهای

آیا مشارتت  تهپاسخ خواهیم داد  سؤالپردازیم و به ای  ، می1ماتو آزاد منطقه نوجوانان

گری دارد اباارهای نوی  ارتباطی بر تاهش افسردگی نوجوانان نقش میانجی تأثیرورزشی در 

 ای  به پاسخگویی برای 1 ش ل با مطابق نظری پووهش چارچو  امر، ای  به توجه یا خیر؟ با

 .شد پرسش طراحی

 

ترین مناطق آزاد در شمال استان آذربایجان ی از مهمعنوان یک . منطقه آزاد ماکو ) از ترکیب سه شهرستان ماکو، شوط، پلدشت( به9

ترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی ازلحاظ وسعت در خاورمیانه مطرح است و از طرفی دیگر با دو حال بزرگ غربی است و درعین

 کشور ترکیه و آذربایجان مرز مشترک دارد.
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 های پژوهشفرضیه

تحقیق، فرضیات پووهش را به ش ل زیر با توجه به مبانی نظری پووهش و ادبیات پووهشی 

 توان استخراج ترد:می
 گاری میاانجی  نقاش ن ناا نوجوا افسردگی تاهش بر همراه تلف تأثیر  در ورزشی مشارتت 

 .دارد

 دارد گریمیانجی نقشنوجوانان  افسردگی تاهش بر اینترنت تأثیر در ورزشی مشارتت. 

 افسااردگی تاااهش تلگاارام( باارشااب ه مجازی)اینسااتاگرام،  تااأثیر در ورزشاای مشااارتت 
 .دارد گریمیانجی نقشنوجوانان 

  

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 شناسیروش

آوری پووهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع تاربردی است و جمع

-نفر از دانش 333اطالعات به ش ل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پووهش را، 

از آموزش  62در سال ساله منطقه آزاد ماتو بر اسا  آماری ته  13-13آموزان نوجوان 

گیری تصادفی ته با روش نمونه (1اند)جدول دادهپرورش منطقه دریافت تردیم، تش یل 

 عنوان حجم نمونه انتخا  شدند. نفر به 092طبق جدول مورگان 
 . جامعه آماری پژوهش1جدول 

 مجموع دختر پسر شهرستان

 نفر 122 نفر 012 نفر 192 ماتو

 نفر 026 نفر 102 نفر 131 شو 

 نفر 136 نفر 66 نفر 32 پلدشت

 نفر 333 نفر 191 نفر 331 جمع

 

 دست در ابااری تهاست  یآمار هایروش بهتری  از ی ی 1سازی معادالت ساختاریمدل

 مدل در گرتعدیل و میانجیمستقل، وابسته،  متغیرهای بی  ارتبا  بررسی جهت پووهشگران

هایی درباره روابط . مدل معادالت ساختاری روی رد آماری جامعی برای آزمون فرضیهاست

قبول  توان قابلاز طریق ای  روی رد می. شده و متغیرهای م نون است بی  متغیرهای مشاهده

غیرآزمایشی و  های همبستگی،های خاص با استفاده از دادههای نظری را در جامعهبودن مدل

 افاارهاینرم تری موفق از ی ی توانمی را 0ایمو تحلیلی  روشآزمایشی آزمون ترد. 

-می استفاده ساختاری معادالت مدل و عامل تحلیل محاسبات جهت ته دانست تامپیوتری

-مجموعه اجرای قابلیت اما است سازیمدلافاار  نرم ای  طراحی از اصلی هدف هرچند. شود

. بنا به نظر هوم  دارد وجودافاار  نرم ای  لهیوس به نیا معمول آماری و تمی هایتحلیل از ای

سازی معادالت ساختاری یک ت نیک تحلیل چند متغیری بسیار تلی و نیرومند (، مدل1331)

 

1. structural equation model(SEM) 

2. Analysis of moment structures 
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سازی معادالت ساختاری، بسط تر مدلاز خانواده رگرسیون چند متغیری است. به بیان دقیق

ای از معادالت رگرسیون را دهد مجموعهاست ته به پووهشگر ام ان میمدل خطی تلی 

زمان مورد آزمون قرار دهد. در تحلیل عاملی تأییدی حداقل حجم نمونه بر اسا  طور هم به

 02معادالت ساختاری استفاده شود، حدود  یابیشود نه متغیرها. اگر از مدل ها تعیی  میعامل

برای  شده هی(. حجم نمونه توص0223پنهان( الزم است )ج سون،  نمونه برای هر عامل )متغیر

نمونه برای ده عامل توصیه شده است )شه و گلداشتای ،  022تحلیل عامل تأییدی حدود 

های مورداستفاده در ای  پووهش در حد مطلوبی (؛ بنابرای  تعداد نمونه0212تالی ، ؛0229

 است.

زا تلف  های، استفاده آسیبنامهاصلی تحقیق از پرسش یها مؤلفه عها راجبرای گردآوری داده

(، افسردگی نوجوانان توتچر 1663(، استفاده از اینترنت یانگ )0223همراه جنار و هم اران)

نامه محقق ساخته ( و در آخر از پرسش1332(، مشارتت ورزشی عریضی و هم اران)0220)

ای استفاده گردید. ا  لی رت و پنج گاینههای اجتماعی، در قالب مقیمیاان استفاده از شب ه

-نامه، با چند استاد دانشگاه با تخصص مدیریت ورزشی و جامعهبرای تعیی  اعتبار پرسش

-نامه را از لحاظ محتوی و ش ل بررسی نموده و پیشنهادشناسی، در یک آزمون اولیه پرسش

بندی نظرات، از جمعسازی بهتر برخی سؤاالت مطرح نمودند و پس هایی در خصوص شفاف

 پرسشنامه نهایی در قالب پووهش تنظیم شد.

برای بررسی همسانی درونی و پایایی، مقدار آلفا ترونباپ و همبستگی تلی همه عوامل 

تری  برآورد سازگاری داخلی است ترونباپ، رایجی (. ضریب آلفا3شود)جدول بررسی می

(. از طرفی مقدار آیتم همبستگی تلی 1621، % باشد)ترونباپ32ته ای  مقدار باید باالتر از 

 ییها سؤال رو  ی(. ازا0229% پذیرفته است )لی  و هم اران، 3تر از  متغیر مشاهده شده بارگ

آلفا ترونباپ  ته مقدار ییها % بود یا سؤال3ها تمتر از ته مقدار آیتم همبستگی تلی آن

ای صورت مرحله ها توجیه داشت، بهنیافت و حذف آها بهبود میمتغیرهای پنهان با حذف آن

گرفت. پایایی قرار  دییسؤال اصلی، مورد تأ 03نامه با پرسش تاًی(. نها0حذف گردیدند)جدول 

 2961نامه برابر با با استفاده از ضریب آلفای ترونباپ برای تل پرسش پووهشهای نامهپرسش
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-همراه، اینترنت، افسردگی نوجوانان، شب ههای تلف  نامهبود. همچنی  مقدار آلفا برای پرسش

% به دست 36و  33%،%39%، 33%، 33های اجتماعی و مشارتت ورزشی به ترتیب، 

 .(3)جدول آمد

در دو سطح  0اتسل و 1ا .پی.ا .ا افاارهای های ای  پووهش با استفاده از نرمداده

توصیفی از جدول توزیع قرار گرفت. در سطح آمار  لیوتحل هیتوصیفی و استنباطی مورد تجا

فراوانی، میانگی ، انحراف معیار استفاده شد؛ اما در سطح آمار استنباطی از روش تحلیل عاملی 

نامه و برای بررسی فرضیات تحقیق و طراحی منظور سنجش روایی سؤاالت پرسش تأییدی به

تار مراحل استفاده شد. ساخ ایمو افاار از نرم سازی معادالت ساختاریاز روش مدلمدل 

 ارائه شده است. 0صورت خالصه در ش ل  تحقیق به

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیافته

 است: ریپووهش به شرح ز شناسیتیجمع یرهایمتغ یفیتوص آمار

. دهندیم لیتش  دختران% 22و  پسرانرا  ی% افراد نمونه آمار22نشان داد،  یبررس  یا جینتا

و از موبایل استفاده و نسبت به  تردند یم ورزش هفته در جلسه % سه122اتثریت نمونه یعنی 

ساعت در روز از  1-3درصد نمونه  32/12اینترنت و فضای مجازی آشنایی داشتند. حدود 

تردند. همچنی  بیشتری  استفاده از اینترنت)در هفته( و شب ه موبایل استفاده می

. عالوه است 23/19، 93/13مجازی)اینستاگرام و تلگرام( در روز در بی  افراد نمونه به ترتیب 
 

1. SPSS 

2. Excel 

تحلیل قابلیت اطمینان  ارائه مدل مفهومی پژوهش

 پرسشنامه

بررسی معیارهای شایستگی  AMOS20 انجام تحلیل

 ایموستحلیل 

-آوری دادهپیدایش و جمع

 از پرسشنامه ازیموردنهای 

 طراحی پرسشنامه

 ساختار و مراحل پژوهش .2شکل 
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-روز به مشارتت در فعالیتساعت در شبانه 1-0درصد بی   31بر ای  بیشتر افراد نمونه حدود 

 پرداختند.های ورزشی می

 

 متغیرها توزیع

 توزیع بودن نرمال بررسی شود،می انجام ساختاری معادله سازیمدل با ته هاییپووهش در

+ 3 تا -3 دامنه از گیرد. استفادهمی انجام 0چولگیو  1تشیدگی هایشاخص تحلیل با متغیرها

نمود  پیشنهاد نرمال توزیع برای چولگی+ 0 تا -0 دامنه و تشیدگی برایقبول  قابل بازهعنوان  به

. شد محاسبه مقادیر ای ا  پی ا  ا   افاار نرم تمک با تحقیق ای  (. در0212)بایرن، 

 اسا  ای  بر. %+ است30و  -%32دگی بی  %+ و تشی31و  -%32بی   هاآیتم تمام چولگی

 (. 0باشند)جدول می نرمال متغیرها همه

 متغیر توزيع بودن نرمال . بررسی2جدول 

 توزيع بودن نرمال

 متغیر
 سازه چولگی کشیدگی

 تلف  همراه -32/2 -63/2 √

 اینترنت +31/2 +63/2 √

 شب ه مجازی -31/2 +92/2 √

 مشارتت ورزشی -33/2 +32/2 √

 تاهش افسردگی -13/2 -32/2 √

 

 تحلیل همبستگی

 ماتریس. گردد می تحلیل تحقیق هدف اسا  بر متغیرها میان رابطه همبستگی تحلیل در

 دو هایهمبستگی مجموعه از هابررسی بعضی در. شود می استفاده انسیتووار یا همبستگی

 استفاده انسیتووار یا همبستگی ماتریس نام به جدولی در بررسی مورد متغیرهای متغیری،
 

1. Kurtosis 

2. Skewness 
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 شود،می تحلیل توواریانس یا همبستگی ماتریسها  آن در ته تحقیقاتی. ازجمله شود می

 آلفا ضرایب استاندارد، انحراف میانگی ، است. ساختاری معادالت مدل و عاملی تحلیل

 شده ( آورده3جدول) در مدل در پنهان سازه متغیرهای میان همبستگی ضرایب و ترونباپ

 اثر بیشتر درك برای. تند آش ار را هاسازه میان رابطه درجه فقط تواندمی هاهمبستگی. است

 ای  است در الزم ساختاری معادله مدل بیشتر توسط تحلیل ،ها سازه میان غیرمستقیم و مستقیم

 مقدار حداقل واست % 33شده  مشاهده متغیرهای آلفای ترونباپ ضریب حداقل تحقیق،

 سازگاری دارای متغیرها ته دهدمی نشان ای . % است33 شده مشاهده متغیرهای همبستگی

 گیرد.قرار می دییتأ مورد نامهپرسش پایایی و درونی همسانی جهیدرنت و هستند درونی
 تحقیق متغیرهای همبستگی ماتريس و ی کرونباخآلفااستاندارد،  انحراف . میانگین،3جدول 

کاهش 
 افسردگی

مشارکت 
 ورزشی

شبکه 
 مجازی

 اينترنت
تلفن 
 همراه

آلفای 
 ترونباپ

انحراف 
 معیار

 متغیرها میانگین

 تلف  همراه 21/16 23/1 33/2 1    
 اینترنت 16/6 92/0 33/2 33/2 1   

 شب ه مجازی 33/16 61/3 33/2 33/2 31/2 1  

 1 33/2 39/2 33/2 36/2 11/1 16/13 
مشارتت 
 ورزشی

1 31/2 33/2 33/2 
 

33/2 39/2 12/1 10/16 

 

تاهش 
 افسردگی

 

 گیریاندازه مدل

عالوه  به تحقیق هایداده با تئوری میان منعطف تعامل اسا  بر ساختاری معادله مدل روش

شود)فومر و می اجرا واقعی دنیای بهتر جهت درك تئوری و تجربی معلومات نمودن مرتبط

 چنی  هستند، هاپدیده از یندیبرآ شده یمعرف هایسازه اغلب ته مواردی (. در1631الرترل، 

 سازیمدل. است دییتأ مورد شده مشاهده و پنهان متغیرهای اسا  بر سازیبرای مدل تحلیلی
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 هایمقایسه و چندگانه هایشاخص متغیرهایی با ی،ریگ اندازه خطاهای شامل ساختاری معادله

 است. چندگانه گروه

 ی بودنبعد تک گیرد، قرارموردتوجه  باید سنجش، هایمدل ارزیابی در ته عاملی اولی 

 عاملی بار یک مقدار با باید ها،شاخص مجموعه در شاخصی هر یعنی. است مدل هایشاخص

 عاملی بار باید مقدار منظور بدی . گردد بارگذاری نهفته، متغیر یا بعد یک به تنها بارگ،

 از باید و شده % توچک محسو 12از تر  توچک عاملی بار مقدار و % باشد92از  تر بارگ

هایی ته دارای بار بنابرای  گویه؛ (0222، 1استرا و  گیف گردد) حذفها  شاخص مجموعه

 عاملی تم بودند، حذف شدند.

 باندرت  بهمدل  یک در خطاها هیتل بودننا همبسته  ویوگی ته تردند (، بیان1633بتلنر و چو )

 ایعاملی لطمه اعتبار بهتنها  نه ها،مدل در خطاهایی چنی  الحاق. است متناسب واقعی هایداده

 تند. بنابرای می فراهمشده  مشاهده هایداده از را یتر انهیگرا واقع بازنمایی بل ه زد، نخواهد

 ایمو  افاار . نرمشود استفاده مدل بهتر دادن برازش برای روش ای  از تا شد گرفته تصمیم

 .شودمی داده نمایش 1 جدول در ته دهدمی ارائه مدل برازش برای هاشاخص سری یک

 

-اندازه و مدل گردید محاسبه ایمو  افاار نرم توسط گیریاندازه مدل سنجش هایشاخص

 شده آورده( 1) جدول در برازش تلی هایشاخص مقدار. گرفت قرار برازش مورد گیری

 است. بیشترقبول  قابل محدوده در برازش شاخص 9 شود،می مشاهده ته طورهمان. است

 .دانندمیقبول  قابل را 3 تا 0 بی  آزادی مقادیردرجه  به اس وئر تای نسبت مورد در دانشمندان

 

1. Gefen and Straub 

 پژوهش مدل برای برازش نیکويی یها . شاخص4 جدول

CFI 
(2٫6>=) 

RMSEA 
(0.05>=) 

PNFI 

(0.00>=) 
PRATIO 

(0.00>=) 
AGFI 

(2٫3>=) 
GFI 

(2٫6>=) χ2/df Df χ2 
شاخص 

 مدل

63/2 23/2 33/2 36/2 62/2 63/2 31/0 332 621 
مدل 

 پژوهش
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 را 2 تا 1 مقادیر بی  آزادیدرجه  به اس وئر تای نسبت مورد لوم س در و ولی شوماخر

 (. از1362است)هنری،  آمده دست به 0931نسبت  ای  پووهش ای  دانند. درمیقبول  قابل

، GFI ،AGFI،PRATIO هایشاخص مورد در ،(0212) 1هم اران و زینودی  طرفی

PNFI،RMSEA ،CFI ،شاخص مورد همچنی  در. تندمی تأیید را 2932 باالی مقادیر-

، 2963 بیبه ترتای  پووهش،  GFI ،AGFI ،PRATIO ،PNFI ،RMSEA ،CFI های

 به هاشاخص ای  هرچه ته شده آمده است. گفته به دست 2963، 2923، 2933، 2936، 2962

بر  RMSEAاست. شاخص برخوردار یتر مطلو  برازش از مدل باشد، تریک نادیک عدد

 اندیشمندان برخی. است مدل بودن نامناسب برای معیاری و شده ساخته مدل خطاهایاسا  

 را 2923 از تمتر میاان دیگر برخی و باشد از 2922 تمتر باید شاخص ای  ته اندعقیده ای  بر

 .آمد دست به شاخص ای  برای 2923 مقدار پووهش ای  در(. 1362 هتری،)دانند می مناسب

گیرد )قاسمی،  قرارقبول  قابل محدوده در باید برازش شاخص 3 حداقل ته  یا به توجه

 توانمی ،1 جدول درشده  داده نمایش مقادیر به توجه با و موارد ای  گرفت  نظر در (. با1336

 .است شده برازش مطلوبیطور  شده به ارائهمدل  ته گفت

 

 مدل ساختاری

-فرضیه آزمون به توانمی پووهش، هایفرضیه متغیرهای یرابطه بودن معنادار به توجه با حال

 معادالت سازی مدل مبنای بر پووهش هایفرضیه آزمون نتایج. پرداخت پووهش های

 در مربو  جائی هایشاخص مقادیر و رگرسیونی ضرایب همراه به یعل مسیرهای ساختاری،

-اندازه مدل بودنقبول  قابل از اطمینان از بنابرای  پس؛ است شده داده نشان( 2) شماره جداول

سازی مدل روش، ثبات و نتایج صحت ارزیابیمنظور  . بهشد تدوی  ساختاری معادله گیری،

 ساختار ای  ته دهدمی نشان مدل تلی برازش اجرا شد. نتایج ایمو در  ساختاری معادله

 و رگرسیونی )ضرایب تأثیر( عادی های(. وزن3دارد )ش ل  مطابقت هاداده با یخوب به

 

1. Zainudin Awang, Asyraf Afthanorhan & M.A.M. Asri 
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همچنی   .شودمی مشاهده( 2) جدول در 1درستنمایی حداتثر برآورد روش به شده استاندارد

گری نقش میانجی بنابرای  است. آمده دست بهگری متغیرها اثرات میانجی 9در جدول 

مشارتت ورزشی در تأثیر اباارهای اطالعاتی و ارتباطی بر تاهش افسردگی نوجوانان منطقه 

 آزاد ماتو تأیید شد.
 حداکثر برآورد روش به شده استاندارد و عادی( ریتأث ضرايب) رگرسیونی یها : وزن5 جدول

 درستنمايی

 نتیجه
برآورد 

 استاندارد

-معنی

 داری

نسبت 

 بحرانی

خطای 

 معیار

برآورد 

 غیراستاندارد
 مسیر

تأیید 

 نشده
12/2 22/2 09/1 23/2 12/2 

تاهش  --->تلف  همراه 

 افسردگی

 تأیید

 نشده
 تاهش افسردگی --->اینترنت  10/2 23/2 01/2 33/2 01/2

 تأیید

 نشده
33/2 29/2 33/0 23/2 13/2 

شب ه مجازی )تلگرام، 

تاهش  --->اینستاگرام(

 افسردگی

 39/2 29/2 01/1 *** 39/2 دشدهییتأ
مشارتت  --->تلف  همراه 

 ورزشی

 مشارتت ورزشی --->اینترنت  03/2 22/2 23/3 *** 09/2 تأییدشده

 03/2 23/2 00/1 *** 39/2 تأییدشده

شب ه مجازی )تلگرام، 

مشارتت  --->اینستاگرام( 

 ورزشی

 39/2 23/2 12/2 *** 12/2 تأییدشده
تاهش  --->مشارتت ورزشی

 افسردگی

*** P<0/001 

  

 

1. Maximum likelihood estimation (MLE) 
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 گریمیانجی متغیرهای نقش بررسی

 مدل در شده استاندارد کلی و گری()میانجیمیرمستقیغ اثرات: 0 جدول

اثرات  گریاثرات میانجی
 کلی

 متغیر وابسته  متغیر مستقل

23/2 
36/2 

کاهش  <--- مشارتت ورزشی &تلف  همراه
 افسردگی

کاهش  <--- مشارتت ورزشی &اینترنت 39/2 23/2
 افسردگی

 &شب ه مجازی)تلگرام، اینستاگرام( 39/2 23/2
 مشارتت ورزشی 

کاهش  <---
 افسردگی

 

 فرضیه اول؛
                       H0مشارتت ورزشی در تأثیر تلف  همراه بر تاهش افسردگی نوجوانان نقشی ندارد.                         

            H1        .دارد گریمیانجی نقش نوجوانان افسردگی تاهش بر همراه تلف  تأثیر در ورزشی مشارتت

(، مقادیر 2ایمو  جدول ) افاار نرماز  شده استخراجبا توجه به نتایج جدول ضرایب رگرسیون 

 "، " ورزشی مشارتت   همراه تلف  "برای مسیرهای  شده استخراجضریب رگرسیونی 

 افسردگی تاهش   همراه تلف  "و  " نوجوانان افسردگی تاهش   ورزشی مشارتت

دار ، برای متغیر میانجی معنیباشند یم 2912، 2939، 2939ته به ترتیب برابر با  " نوجوانان

 " ریمتغدار( از )معنیمیرمستقیغدار( و هستند و  ای  به معنای وجود دو مسیر مستقیم)عدم معنی

-معنی خود یخود بهجود دارد و ای  و " نوجوانان افسردگی تاهش "به متغیر  " همراه تلف 

را  " ورزشی مشارتت "گری متغیر موجود در بی  مسیر غیرمستقیم یعنی داری نقش میانجی

 گری مشارتتشود یعنی فرض نقش میانجیقبول می H1رد و  H0تند. درنتیجه اثبات می

. با استدار و مثبت ، معنیقبول قابل نوجوانان افسردگی بر تاهش همراه در تأثیر تلف  ورزشی

 .است 2936و اثر تلی  2923گری( برابر با )میانجیمیرمستقیغمقادیر اثرات  9توجه به جداول 
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 فرضیه دوم؛
                       H0نقشی ندارد.                          نوجوانان افسردگی در تأثیر اینترنت بر تاهش ورزشی مشارتت 

            H1        .دارد گریمیانجی نقش نوجوانان افسردگی تاهش بر اینترنت تأثیر در ورزشی مشارتت

(، مقادیر 2ایمو  جدول ) افاار نرماز  شده استخراجبا توجه به نتایج جدول ضرایب رگرسیون 

 "، " ورزشی مشارتت   اینترنت "برای مسیرهای  شده استخراجضریب رگرسیونی 

 افسردگی تاهش   اینترنت "و  " نوجوانان افسردگی تاهش   ورزشی مشارتت

دار ، برای متغیر میانجی معنیباشند یم 2910، 2939، 2903ته به ترتیب برابر با  " نوجوانان

 ریمتغدار( از )معنیمیرمستقیغدار( و هستند و  ای   به  معنای وجود دو مسیر مستقیم)عدم معنی

داری معنی خود یخود بهوجود دارد و ای   " نوجوانان یافسردگ تاهش "به متغیر  " اینترنت "

را اثبات  " ورزشی مشارتت "گری متغیر موجود در بی  مسیر غیرمستقیم یعنی نقش میانجی

 ورزشی گری مشارتتشود یعنی فرض نقش میانجیقبول می H1رد و  H0تند. درنتیجه می

. با توجه به استدار و مثبت ، معنیقبول قابل نوجوانان افسردگی بر تاهش در تأثیر اینترنت

 .است 2939و اثر تلی  2923گری( برابر با )میانجیمیرمستقیغمقادیر اثرات  9جداول 

 

 فرضیه سوم؛
نقشی ندارد.          نوجوانان افسردگی در تأثیر شب ه مجازی)اینستاگرام، تلگرام( بر تاهش ورزشی مشارتت 

H0                       
                         .دارد گریمیانجی نقش نوجوانان افسردگی تاهش بر مجازی شب ه تأثیر در ورزشی مشارتت

H1            
(، مقادیر 2افاار ایمو  جدول ) از نرم شده استخراجبا توجه به نتایج جدول ضرایب رگرسیون 

  ( تلگرام اینستاگرام،)مجازی شب ه "سیرهای شده برای م ضریب رگرسیونی استخراج

 شب ه "و   " نوجوانان افسردگی تاهش   ورزشی مشارتت "، " ورزشی مشارتت

، 2903ته به ترتیب برابر با  " نوجوانان افسردگی تاهش  ( تلگرام اینستاگرام،)مجازی

معنای وجود دو مسیر  دار هستند و ای  به باشند، برای متغیر میانجی معنی می 2913، 2939

 "( تلگرام اینستاگرام،)مجازی شب ه " ریمتغدار( از دار( و غیرمستقیم)معنیمستقیم)عدم معنی
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داری نقش خود معنی خودی وجود دارد و ای  به " نوجوانان افسردگی تاهش "به متغیر 

اثبات میرا  " ورزشی مشارتت "گری متغیر موجود در بی  مسیر غیرمستقیم یعنی میانجی

در  ورزشی گری مشارتتشود یعنی فرض نقش میانجیقبول می H1رد و  H0تند. درنتیجه 

دار و قبول، معنی قابل نوجوانان افسردگی بر تاهش( تلگرام اینستاگرام،)مجازی تأثیر شب ه

و اثر  2923گری( برابر با مقادیر اثرات غیرمستقیم)میانجی 9مثبت است. با توجه به جداول 

 است. 2939 تلی

 گردیدند، وارد صحیحطور  به هاداده و شد مشخص مناسبیطور  به مدل یک ته هنگامی

 یرابطه بودن معنادار به توجه با حال ارزیابی ترد. باید را فرضی مدل به هاداده برازش

 نتایج. پرداخت پووهش نهایی مدل به توانمی پووهش، هایفرضیه گریمتغیرهای میانجی

 نشان( 3) شماره ش ل در ساختاری معادالت سازی مدل مبنای بر پووهش هایفرضیه آزمون

 موجود مسیر ضرایب گرفت نتیجه توانمی( 2)جدول نتایج به توجه با بنابرای ؛ است شده داده

 .هستند دار یمعن 2921 سطح در همگی پیشنهادی مدل در

 . مدل نهايی پژوهش3شکل  
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 گیریبحث و نتیجه

 ارتبا  خودشناسی با جسمانی و احساسی حاالتازجمله  روانی شرایط بهبود با ورزش

 روانی و ذهنی مناسب شرایط به دستیابی برای مناسب وسیله بدنی تمرینات و دارد نادی ی

 و زمان و یافته ناپذیروصف سرعتی ارتباطات آوریف  بستر در رسانیاطالع امروزه، است.

 بازیگران نوجوانان ته و تابدبرنمی خود راه سر بر را مانعی هیچ و است دهیدرنورد را م ان

و  دارند شدن شناخته و شناخت  به نیاز زمان هر از بیش هستند، موج ای  پیشتاز سواران و اصلی

 و رگذاریتأث عوامل مختلف ابعاد بررسی مستلام نسل ای  نیازهای عملی و واقعی شناخت

 مدلته  داد نشان آزمون ای  از حاصل نتایج .است ارتباطی نوی  فناوری ای  از ریاثرپذ

 های فرضیه آزمون از حاصل نتایج حقایق، ای  اسا  بر. دارد قرار مناسبی شرایط در پووهش

 :است زیر شرح به شده استخراج مدل از ته پووهش

 صورت بهتلف  همراه  ارتباطی و اطالعاتی نوی  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، اباارهای

 بساایی بر تاهش افسردگی نوجوانان تأثیرای مشارتت ورزشی با نقش واسطه میرمستقیغ

مستقیم افسردگی نوجوانان را تحت تأثیر قرار  صورت بهدارد، با توجه به این ه تلف  همراه 

 سالمت بر مؤثری عامل تواندتند، پس میها فراهم میدهد و زمینه افسردگی را در آنمی

( تلقی جوانان و نوجوانان در افسردگی بروز و اناوا و گیریتاربران)گوشه روانی جسمی و

 از ته افرادی اسا ، ای  پس بر (.0223و هم اران)ارنبرگ  ؛(0211هم اران) و چانشود)

 و خوا  در اختالل استر ، باع  تیدرنها تنندمی استفاده ازحد شیب هادستگاه ای 

( و چان 0212(؛ دی سیت)0226تحقیق برنای) با همسو هایافته ای  .شودمی هاآن افسردگی

 در گری مشارتت ورزشینقش میانجی با رابطه در تحقیقاتی حال تابه( است. لذا 0212)

است ام ان مقایسه با تحقیقاتی  نشده انجام تشور از خارج و داخل در خصوص فرضیه اصلی

 امروزه و یابدمی رواج جوامع در شیازپ شیهرروز ب همراه تلف  از وجود ندارد. استفاده

 هایگوشی انواع و تنندمی استفاده مؤثرطور  به ارتباطی نوی  پدیده ای  از افراد از بسیاری

 ماهواره، تلویایون، عصر امروز دنیای. شودمی عرضه بازار در هافناوری جدیدتری  با همراه

 راه و شده بشر زندگی وارد سرعت با چنان فوق موارد. است همراه تلف  و اینترنت تامپیوتر،
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 به هاآن با باید بل ه گذشت؛ تفاوتیبی با هاآن تنار از تواننمی ته دهندمی ادامه را خود نفوذ

 گیریم،بنابرای  نتیجه می؛ آید حاصل استفاده و سود بیشتری  تا نمود برخورد صحیح روش

 نوجوانان و خواهد بود تمتر فرد نگرانی و استر  باشد، تمتر وسیله ای  از استفاده هرچه

 تلف  از ساعت 1تمتر از  روز طول در ته نوجوانانی. خواهند داشت بهتری روانی شرایط

 تنند شرایطاستفاده می ساعت و بیشتر 1تا  3 ته تسانی به نسبت تنندمی استفاده همراه

 روند دارند، تمتری استر  و نگرانی خوابند،می بهتر هاشب دارند، تریمطلو  روانی روحی

 .هستند جامعه در باالتری روحیه با و نشا  با افراد و است خو  هاآن تحصیلی

است، اباارهای نوی  اطالعاتی و ارتباطی اینترنت  آن از حاتی پووهش دیگر فرضیه هاییافته

بساایی بر تاهش افسردگی  تأثیرگری مشارتت ورزشی با نقش میانجی میرمستقیغ صورت به

 به استر  تاهش در ورزشی هایفعالیت مفید مشارتت در دارد، بنابرای  اثرات نوجوانان

 ای  همه شود تهمنجر می فرد در بهتر حس افاایش و عضالت ال تری ی فعالیت تاهش

 و استر  از دوری اضطرا  و افسردگی، تاهش ،نفس اعتمادبه حس افاایش باع  عوامل

ته بی  میاان استفاده از اینترنت و تاهش با توجه به ای . شوندمی بهتر روانی عمل رد

توان یافت اینترنت ی ی از عوامل بروز داری یافت نشد پس میافسردگی رابطه معنی

 (؛0211هم اران) و چان تحقیق با همسو هایافته شود، ای افسردگی نوجوانان تلقی می

است. لذا ( 1663تارت و هم اران )(، 0222و هم اران )(؛ ساندر 1669سچوماچر و مارتی  )

 داخل در گری مشارتت ورزشی راجع فرضیه اصلینقش میانجی با رابطه در تحقیقاتی حال تابه

 با بنابرای  اینترنت؛ است ام ان مقایسه با تحقیقاتی وجود ندارد نشده انجام تشور از خارج و

 خود اوقات از عظیمی بخش نوجوانان از بسیاری دارد همراه به ته هاییتنوع و هاجاذبه به توجه

 تواندمی اینترنت تهآن رغمعلی .تنندمی اینترنت فضای در گذاروگشت و چرخیدن صرف را

 همراه مش الت برخی با تواندنمی آن از استفاده اما باشد مفید تار حتی و آموزشی وسیله یک

 گذشت از درستی درك آن از استفاده هنگام افراد ته است آن مش الت ای  از ی ی. نباشد

 دست از راوقتشان  از ساعت 9 یا 2 شوندمی متوجه دفعهیک خودشان قول به و ندارند زمان
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 وسیله یکعنوان  به اینترنت از افراد از برخی و شودمی بدتر هم ای  از شرایط گاهی. اندداده

 .تنندمی استفاده آزاد وقت اتالف یا و سرگرمی

ارتباطی تلگرام و اینستاگرام  و اطالعاتی نوی  اباارهای تهدر آخر نتایج پووهش نشان داد 

بساایی بر تاهش افسردگی  تأثیرگری مشارتت ورزشی با نقش میانجی میرمستقیغ صورت به

 صورت بهطوری ته در ای  پووهش یافت شد تلگرام و اینستاگرام دارد. همان نوجوانان

 سبک در بنیادی  تغییرات اجتماعی های شب ه رایزشود مستقیم باع  افسردگی نوجوانان می

 جامعه افراد ادبیات بر توانند می ها شب ه تنند، ای  می ایجاد مختلف جوامع فرهنگ و زندگی

 (؛0211هم اران) و چان (؛0212تاندوك) پووهش هاییافته با نیا نتایج بگذارند. ای  تأثیر

گری نقش میانجی با رابطه در تحقیقاتی حال تابه( همسو است. لذا 0212هامبرگر) آمیچای،

است  نشده انجام تشور از خارج و داخل در خصوص فرضیه اصلی در مشارتت ورزشی

 ارتباطات)تلف  و اطالعات آوریف  اهمیت به توجه ام ان مقایسه با تحقیقاتی وجود ندارد. با

 در بل ه ندارند مثبت تأثیرتنها  نه ها یفنّاور ای  گاهی تلگرام(، و اینستاگرام همراه، اینترنت،

دنبال خواهند ها مش الت و عواقب وخیمی بهاز آن سوءاستفادهنادرست یا  استفاده صورت

 گونه اعتیاد ی اجتماعی)اینستاگرام، تلگرام( استفاده های شب ه از ته بنابرای  افرادی؛ داشت

تنند. پس  می تجربه را افسردگیازجمله  بیشتری منفی احساسات عادی افراد به نسبت دارند

 خود به است بهتر تنید می افسردگی احسا  تمی یا اید شده غمگی  ته تنید می ف ر اگر

 .بگیرید فاصله خود مجازی دوستان و اجتماعی های شب ه از روز چند و بدهید استراحتی

-سازی دانشهای توجیهی، آموزشی و آگاهآموزش پرورش با برگااری تال  حال  یباا

 نقش تواندهای مجازی میهمراه، اینترنت و شب هآموزان از نحوه استفاده صحیح از تلف 

ی از اثرات منفی)فساد خالقی، افسردگی ساز آگاهباشد، همچنی  با  داشته زمینه ای  در مهمی

جذابیت تاذبی ته برای  لیبه دلو...( استفاده از ای  نوع اباارهای ارتباطی، اطالعاتی، 

تواند نیازهای روانی و سازد و میها را به خود معتاد میی آنآرام بهتند، نوجوانان ایجاد می

 بسیار نقش شک بدون فراغت وقاتا یا تفریحی هایها را تأمی  نماید. ورزشهیجانی آن

بنابرای  وزارت  دارد، اجتماع سالمت حفظ و جامعه افراد روحی و جسمی بهسازی در مهمی
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آموزان ورزش و جوانان و آموزش پرورش با در اختیار گذاشت  امات  ورزشی برای دانش

تواند بخشی از اوقات فراغت آنان را پر ترده و ای  امر استفاده مفر  آمیا آنان از می

منجر به تاهش افسردگی آنان  جهیدرنتاباارهای نوی  ارتباطی و اطالعاتی را سلب ترده و 

شود بنابرای  تمرینات ورزشی مم   است تأثیرات فیایولوژی ی فشارهای روانی را تثبیت می

 یا متعادل تند.

 جهت آموزاندانش درسی تتب در بخشی تدوی  و تواند با طراحیمی وپرورش آموزشلذا 

ته جدید، گامی مهم در ای  زمینه بردارد. با توجه به ای  هایفناوری با بیشتر هرچه آشنایی

 و روحی عوارض داشت  از گذشته موضوع سازان ای  ممل ت هستند ای آموزان آیندهدانش

 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، مش الت بروز سبب اشخاص، ای  برایدرازمدت  جسمی

 در حضور و استفاده زمان تواندمی ته فنونی یا هاروش از آگاهی ،رو  ی. ازاگرددمی مختلفی

  .است برخوردار بساایی اهمیت از دهد تاهش را اینترنت فضای

 فرهنگ ساز،فرهنگ نهادهای توسط مناسب آموزش و هاایجاد طرح ریای،برنامه با است امید

تاربرانشان  میان در( تلگرام و اینستاگرام اینترنت، همراه، تلف )ای  اباارها از صحیح استفاده

 را مناسبی مدیریتی راهبردهای باید مسئوالن ،رو  یازا .آید وجود به )نوجوانان و جوانان(

 .تنند بینیپیش افسردگی(،شاخص)تاهش  ای  یسطح بهینه به رسیدن منظور به

 های پژوهشمحدودیت

 تمام لذا است، بوده نامهپرسش پووهش ای  درها  داده یآور جمع اباار ته  یا به عنایت با 

 .داراست را ایپرسشنامه پووهش هایمحدودیت

 هاآن تردن راضی جهت در تالش و هم اری به آماری جامعه افراد از بعضی تمایل عدم 

 پووهشگر توسط هم اری به

 تعمیم لذا گرفته، صورت ایران مناطق آزاد از ی یدر حاضر پووهش تهای  به توجه با 

 .گیرد انجام ا یبااحت باید تشور مناطق سایر به نتایج

  در لذا دهند،می تش یل آموزان منطقه آزاد ماتودانش را پووهش آماری جامعهازآنجاته 

 .داشتمدنظر  را احتیا  جانب رعایت باید دیگر آموزاندانش برای نتایج تعمیم
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 های آتیهایی برای پژوهشپیشنهاد

 همدیگر با نتایج مقایسه و دیگر آماری هایجامعه در مشابه هایپووهش انجام 

 متغیرهای ای  از یک هر مورد در بیشتر میدانی و ایتتابخانه نظری، مطالعات انجام 

  یموردبررس

 مشارتت ورزشی در تأثیر تاهش افسردگی یواسطه متغیر به توجه 

 هایاستنتاج و گیرینتیجه در را مش التی تمی، هایپووهش انجام ته  یا به توجه 

 هایتاستی تاهش، برای شودمی توصیه، آوردمی وجود به انسانی علوم پووهشگران

 با نیا پووهش ای  موضوع و شود واقعموردتوجه  نیا تیفی روش تمی، هایپووهش

 .گیرد قرارموردمطالعه  تیفی روش
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