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  چکیده

رود و یک وسیله حیاتی براي مردم به شمار میي مجازي هارسانه

هاي فراوان، مشکالت جدي را ایجاد کرده رغم امتیازها و قابلیتعلی

ي هارسانهمطالعه اثرات مخرب است. هدف از انجام این پژوهش، 

 ،پژوهش روش تحقیق این .استمجازي بر عملکرد ورزشکاران جوان 

 مطالعات موردي در استان صورتبهکه  است یهمبستگ - یفیتوص

 هیکل جامعه آماري این پژوهش شامل .مرکزي صورت پذیرفت

روش ساله، استان مرکزي بودند.  28تا  18ورزشکاران جوان 

 صورت درنفر و به 384حجم نمونه  ي بود.اخوشهي به شیوه ریگنمونه

 پژوهش نیدر ا هاداده آوريجمع منظوردسترس در نظر گرفته شد. به

از  هاداده. براي تحلیل شداستفاده  نامه استانداردپرسش سه از

 لیتحل و رسونیپ یهمبستگ بیضرکلموگروف اسمیرنف،  هايآزمون

افراطی  ادهبین استف نتایج نشان داد د.یاستفاده گرد سویهیک انسیوار

 روانی؛ هايآسیب ابعاد ي مجازي ورزشکاران جوان و هارسانه از

فردي، افسردگی،  بین اجبار، حساسیت کردن، وسواس جسمانی(

 پریشپارانوئیدي، روان مرضی، افکار اضطراب، خصومت، اضطراب

دارد. همچنین نتایج نشان داد بین  وجود معناداري همبستگی) گرایی

 اجتماعی شامل؛ آسیب ابعاد ي مجازي باهارسانه از افراطی استفاده

 جودو معناداري همبستگی جنسی انحرافات و طالق، اعتیاد، بیکاري

 دزدي و خودکشی اجتماعی شامل؛ آسیب دو بعد دیگر بین دارد، اما

ن گردد با توجه به جوان بودنیامد. پیشنهاد می دستبه معناداري رابطه

ان در می يمجاز يهارسانه افزایش استفاده افراطی ازجمعیت کشور و 

سازي ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه الزم براي این قشر، با آگاه

 آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.

 هايآسیبي مجازي، عملکرد ورزشکاران، هارسانه هاي کلیدي:واژه

  اجتماعی. روانی، آسیب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Virtual media is a vital tool for the people, and 
despite lots of positive points and capabilities, it 
has created serious problems. The purpose of this 
study was to study the harmful effects of virtual 
media on the performance of young athletes. The 
research method is a descriptive-correlational study 
done in Markazi province. The statistical 
population of this study included all young athletes 
aged 18 to 28 years old, Markazi province. 
Sampling method was clustered. The sample size 
was 384 and was considered as available. Three 
standard questionnaires were used to collect data in 
this study. Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson 
correlation coefficient and one-way variance 
analysis were used to analyze the data. The results 
showed a significant correlation between the 
extreme use of the virtual media of young athletes 
and the extent of psychological harm; (physical, 
compulsive obsession, interpersonal sensitivity, 
depression, anxiety, hostility, anxiety, paranoid 
thoughts, psychosis). The results also showed that 
there is a significant correlation between the 
extreme use of virtual media with dimensions of 
social harm, including divorce, addiction, 
unemployment and sexual deviations, but there is 
no significant relationship between the two other 
dimensions of social harm, including suicide and 
robbery. It is recommended that this important 
challenge be managed by informing athletes and 
educators about the young population of the 
country and increasing the excessive use of virtual 
media among the population. 
Key words: Virtual Media, Athlete's Performance, 
Psychological Harm, Social Harm
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  مقدمه

آوري در حال افزایش طور شگفتبهي مجازي هارسانهتعداد 

یک وسیله حیاتی براي بسیاري ي مجازي هارسانهاست. امروزه 

رود و از این طریق اطالعات از مردم کشورها به شمار می

رغم امتیازها و آورند. باوجوداین و علیقیمتی به دست میذي

 ؛ایجاد کرده است مشکالت جدي بسیاري را، هاي فراوانقابلیت

ارائه تصویرها و مطالب ، سازي و انفجار اطالعاتمانند انبوه

نابهنجار و محرمانه نماندن اطالعات. جالب این است که اعتیاد 

با اعتیادهاي دیگر شباهت نزدیکی دارد ي مجازي هارسانهبه 

). اعتیاد به معناي بروز شرایطی 2016، و همکاران 3(کایتلین

صورت جسمی و روانی به یک نوع ماده افراد بهاست که در آن 

کنند. بسیاري از ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا میبه، خاص

مفهوم اعتیاد را براي توجیه انواع خاصی از ، پژوهشگران

هاي هها و نشانزیرا یافته، برندرفتارهاي مشکوك نیز به کار می

 اي اعتیادمادهشود. انواع غیر اعتیاد در این حالت نیز دیده می

 شوند بنابراینبندي میمحور طبقهرفتار عنوان اعتیادهايبه

حسوب مرفتارمحور  اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت نیز اعتیاد

هاي هاي رسانهیژگی). و2013، و همکاران 4هانس( شودمی

 منظوربه هاآنمجازي با توجه به قدرت و پهناي باندي که 

 متفاوت بوده و داراي باهم ،ت احتیاج دارندتوانایی انتقال اطالعا

هاي توان به برخی از ویژگیمی طورکلیبهاما  ،است بنديدرجه

قدان ف علت به اشاره کرد؛ اول تقویت قدرت تخیل هااین رسانه

مجبور هستیم از قدرت تخیل  هموارهما ، هاي غیرکالمینشانه

حس حضوري که با  ؛خود براي فهم فرد مقابل استفاده کنیم

. دناندیشی روش درتغییر و دوم  حضور فیزیکی متفاوت است

نخستین رسانه مجازي است که این  ترین و همراه مهم تلفن

 ،شناسی روانیآسیب .کندتقویت می ها را در جوانان ویژگی

شود با به کار گرفتن اصول علمی است که در آن کوشش می

علل آن ، شده جار شناختهرفتار نابهن، شناسیاساسی روان

بنابراین منظور از آسیب روانی هرگونه  موردبررسی قرار گیرد؛

آید. چون کلمه نابهنجار اصوال حساب میرفتار نابهنجار به

 بر انحراف از، بنابراین، دهدي دور بودن از طبیعی را میامعنبه

 ستا دادهدارد. برخی از مطالعات نشان  داللتبعضی استانداردها 

م مبتالبه عالئ، درصد از کاربران اینترنت و تلفن همراه 14که 

ها افسردگی و جز این، شیداییحالت روان، رفتارهاي وسواسی

                                                                                                                                             
3. Caitlin 
4. Hance 
5. Kim 

درصد از معتادان اینترنت  54بر اساس نتایج دیگر حدود  .هستند

درصد سابقه اضطراب و  34سابقه افسردگی و ، و تلفن همراه

هاي اجتماعی در آسیب .)0112، و همکاران 5نگرانی دارند (کیم

 ،شدت شود و تنها تفاوت دروبیش یافت میهمه جوامع کم

جوامع ۀ مثال خودکشی در همعنوانضعف و میزان آن است. به

گیر و در برخی لیکن در برخی جوامع زیاد و چشم، وجود دارد

به  تجاوز، قاپیکیف، سرقت مسلحانه، اندك و نادر است. طالق

 ۀها یا انحرافات اجتماعی هم در همسایر آسیباعتیاد و ، عنف

مشاهده است. نکته آن است که در جوامعی چون جوامع قابل

. گیر استها رو به افزایش و چشمکشور ما برخی از این آسیب

در اکثر موارد منجر به شکست در ي مجازي هارسانهاعتیاد به 

لورد و شود (آثباتی در روابط خانوادگی نیز میازدواج و بی

ي مجازي هارسانه ). یکی از آثار وابستگی به2005، 6همکاران

زمان کمتري را با خانواده خود ، این است که افراد وابسته

یاز به احساس ن، گیريگوشه، گذرانند. از عالئم این وابستگیمی

تنها بودن و فراموش کردن مسئولیت است. از سوي دیگر باید 

اجتماعی باعث تشدید اعتیاد اذعان داشت که همین انزواي 

گردد. حجم رو به رشدي از تحقیقات رفتاري در بین افراد می

حکایت از آن ، و اینترنتي مجازي هارسانه به پیرامون اعتیاد

نوعی ي مجازي هارسانهدارد که اختالل اعتیاد استفاده از 

، هاي آنکه از مشخصه اجتماعی است-شناختیاختالل روان

ی گسیختگاختالالت عاطفی و ازهم، گیرينارهعالئم ک، تحمل

بنابراین هر جامعه باید  )؛2012، 7اجتماعی است (فرانسیس روابط

هاى اجتماعى ریزىبراى این پدیده جدید و تعامل در آن برنامه

طور غیرمستقیم از انحرافات آنان تا به و فرهنگی داشته باشد

جود در گام اول جلوگیرى کند و این مهم با شناخت از وضع مو

گونه تحقیقات گذاري و انجام اینریزي و سیاستبرنامه

ارزش و کاربرد نتایج در وهله اول ، دسترسی است. اهمیتقابل

و  هاي روانیکه بتواند با شناسایی آسیب متوجه جوانان است

زندگی خود را کنترل کرده و دور ، اجتماعی استفاده از این وسیله

زندگی خود ادامه داده و ضمن بهبود عملکرد از هرگونه آسیبی به 

 از وقوع پیشامدهاي بد در زندگی روزمره جلوگیري نمایند. ،خود
علوي و همکاران ، )1390( بحري و همکاران نتایج تحقیقات

 گوناگونهاي ) در پژوهش2014و همکاران ( 8بانانو و )8913(

هاي آماري را در در جوامع آماري مختلف که عملکرد نمونه

6. Alvord et al 
7. Francis 
8. Bananno 
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کردند، هاي آن  بررسی هاي مجازي و آسیباستفاده از رسانه

 هاي مجازي شامل اینترنتنشان دادند استفاده افراطی از رسانه

ها را تحت تأثیر قرار داده و باعث عملکرد آن ،موبایل در افراد

حساسیت بین ، اضطراب ،هاي روانی مانند افسردگیآسیب

  گردد.وسواس و... می، فردي

ورزشکاران ، هاي اجتماعی مهم جامعهیکی از این گروه

هستند که بخش مهمی از نیروي انسانی فعال در ورزش را 

عنوان ارزشمندترین دهند. چون نیروي انسانی بهتشکیل می

د که در دنیاي صنعتی و پرهیاهوي قرن شومیمحسوب  سرمایه

رد . در بحث عملکاسترو مشکالت زیادي روبه با مسائل و حاضر

شناخت فشارهاي روانی و عاطفی که بر ، مطلوب ورزشکاران

شده و این موضوع که عملکرد مطلوب وي را  ورزشکار وارد

بسیار حائز اهمیت است. براي اینکه ، دهدتحت تأثیر قرار می

یطی ایط محورزشکار بهترین عملکرد را داشته باشد باید از شر

 ،از سطح رقابت نظرصرفورزشکاران ؛ مناسبی برخوردار باشد

 زاترساس طیدر مح یکیزیو ف یروان نظر از تیجنس نوع رشته و

و  یشخص، یورزش هايجنبه نیاگر نتوانند ب و برندمیبه سر 

ممکن است دچار  ،خود تعادل برقرار کنند یزندگ یاجتماع

 یرزشو کفایتیبیو  شناختیروانمشکالت ، استرس شیافزا

، هاي ورزشیمهارتاست عالوه بر  الزم نیبنابرا ؛شوند

استفاده  هاي اجتماعی و روانی خود را نیز بهبود دهند.مهارت

براي ورزشکاران جوان نیاز به  ي مجازيهارسانهصحیح از 

که جامعه ما سازي مناسب دارد. با توجه به اینآموزش و فرهنگ

اي ما  جوان است و عملکرد امروزه ورزشکاران حرفهیک جامعه 

خود ضرورت پرداختن به این موضوع خودبه، بااهمیت است

گاه  هايهاي گذشته و یافتهگردد. با توجه به پژوهشنمایان می

متناقض و با توجه به گسترش و فراگیر شدن استفاده از 

توجه به ویژه قشر جوان و با هاي مجازي در جامعه ما بهرسانه

 هاي مجازي در بسیاري ازاینکه مسئله اعتیاد استفاده از رسانه

ظر به ن، جوامع صنعتی و پیشرفته موردبحث و بررسی بوده

رسد با افزایش روزافزون استفاده از این وسیله در ایران این می

تواند بهداشت روانی جوانان را متأثر ساخته و در آینده امر می

این اعتیاد باشیم. لذا هدف از انجام این  شاهد معضالت ناشی از

ي مجازي بر عملکرد هارسانهمطالعه اثرات مخرب  پژوهش

  .استورزشکاران جوان 

  

  

                                                                                                                                             
9. BSI 

  شناسی پژوهشروش

که  ستا یو از نوع همبستگ یفیپژوهش توص روش تحقیق این

مطالعات موردي در استان مرکزي صورت پذیرفت.  صورتبه

مقیاس آسیب ، که پس از انتخاب گروه نمونه صورتبدین

ي مجازي هارسانهزا از آسیب روانی و استفاده آسیب، اجتماعی

و  عیتوز، شدهطراحی نامهپرسشبه شکل و  دهیگرد ییشناسا

جامعه آماري موردمطالعه در این پژوهش  .گرددمی آوريجمع

شهر  12، ساکن در ساله 28تا  18ورزشکاران جوان  هیکل شامل

ه ي با توجه به گستردگی جامعریگنمونهروش  استان مرکزي بود.

به دلیل نامشخص بودن تعداد  که ي بوداخوشهآماري به شیوه 

آماري نامحدود  ياساس جدول مورگان براي جامعه بر، هاآن

دسترس در نظر گرفته شد.  صورت درنفر و به 384حجم نمونه 

 نامهپرسش سه ازپژوهش  نیدر ا هاداده آوريجمع منظوربه

 موردپژوهش  نیکه در ا هایینامهپرسش. شودمیاستفاده 

ی ماعاجت بیآس اسیمق از: اندعبارت، قرار خواهند گرفت استفاده

 هايآسیبتوان سنجش نگرش افراد به  نامهپرسش نیا«

انحراف ، سرقت، مواد مخدر، و نزاع ي(پرخاشگر یاجتماع

 نیکرونباخ ا يآلفا .») را داردیخودکشفرار از منزل و ، یجنس

 یخانیعل، يرگعس جمله ازمختلف  هايپژوهشدر  نامهپرسش

 78/0و  89/0 يآلفا بیو به ترت گرفته قرار بررسی مورد) 1391(

نامه (ابعاد پرسش 9یروان بیآس اسیمق اند.آوردهرا به دست 

، يفرد نیب تیحساس، وسواس اجبار، کردن یجسمانشامل؛ 

افکار ، یاضطراب فرض، خصومت، اضطراب، یافسردگ

 ي) آلفا1386و جوانمرد ( ی. ممقانییگراپریشروان، يدیپارانوئ

 اسیمق اند).کردهگزارش  92/0کل آزمون را  يکرونباخ برا

 10توسط جنارو اسیمق نیا( ي مجازيهارسانهاز  استفاده مفرط

آن را  ییایاست. آنان پا شدهساخته) 2007و همکاران در سال (

 ییایدختر و پسر اسپان انیدانشجو يرو یدرون یبه روش همسان

بر اساس ده شاخص  اسیمق نیگزارش دادند. ا 87/0

 یاختالالت روان بنديطبقهو  صیتشخ ياز راهنما شناختیروان

متغیر مستقل این تحقیق عبارت بود از: استفاده  ).است

عمدتا تلفن همراه). ( يمجازي هارسانه ازاندازه و افراطی ازبیش

ي هااند از: ابعاد آسیبمتغیرهاي وابسته این تحقیق عبارت

در  اهداده وتحلیلتجزیهبراي ی. روان هايآسیبابعاد ی و اجتماع

میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار  ازتوصیفی بخش آمار 

 یتگهمبس بیضر، هاي کلموگروف اسمیرنفآزموناستنباطی از 

10. Janro et al 
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 موارد د.یاستفاده گرد 11سویهیک انسیوار لیتحلو  رسونیپ

 بررسی 12نسخه  12اس پی اس اس افزارنرم دربسته موردبررسی

  گردید.

  هاي پژوهشیافته

 48شناختی این پژوهش بر اساس نتایج توصیفی و جمعیت

درصد را زنان تشکیل  52هاي پژوهش را مردان و درصد نمونه

 ± 25/1دادند. بر این اساس میانگین سنی گروه مردان (می

 ،) بوده است و در هر دو گروه43/21 ± 164/3زنان ( ) و43/24

بیشترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلی  ،زنان مردان و

تایج ؛ همچنین نکارشناسی بوده استکارشناسی و یا دانشجوي 

داد که نشان می Pآزمون کلموگروف اسمیرنف و میزان سطح 

فرض مهم آزمون پیرسون ها طبیعی بوده و پیشتوزیع داده

  .شودمی شامل را هاداده بودن دارفاصله

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد،  یک، طبق جدول

ابعاد ي مجازي و هارسانهاثرات استفاده افراطی از  بین

 نیب تیکردن، وسواس اجبار، حساس یجسمانهاي روانی؛ (آسیب

افکار ، یاضطراب مرض، خصومت، اضطراب، یافسردگ، يفرد

طح در سیی) همبستگی معناداري گرا پریشروان، يدیپارانوئ

05/0>P .وجود دارد  

  

  هاي روانی ورزشکاران جوانیبآسي مجازي و هارسانهاثرات استفاده افراطی از ضرایب همبستگی بین  -1جدول 

 مجازي يهارسانهاعتیاد به  متغیر

 يسطح معنادار ضریب همبستگی

ابعاد 
آس

ب
ی

ی
ي روان

ها
 

  0/ 001 64/0 کردن یجسمان

 001/0 57/0 اجباري –وسواسی

 001/0 53/0 يفرد نیبحساسیت 

 001/0 54/0 افسردگی

 001/0 53/0 اضطراب

 001/0 51/0 خصومت

 001/0 62/0 یاضطراب مرض

 001/0 55/0 پارانوئیديافکار 

 001/0 62/0 ییگرایشپرروان

  001/0  58/0  یروان هايیبآس  

  

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان  اساس جدول شماره دو بر 

 بیآسابعاد  و يمجاز يهااز رسانه یاثرات استفاده افراط داد، بین

 ی، همبستگیانحرافات جنس و يکاریباد، یطالق، اعتی؛ اجتماع

 بیآسوجود داشت، اما بین ابعاد  P<05/0در سطح معناداري 

  .امدین دست به يرابطه معناداري دزدی و خودکشی؛ اجتماع

  
  

  ورزشکاران جوان اجتماعی هايیبو آس يمجاز يهااز رسانهی اثرات استفاده افراط نیب یهمبستگ بیضرا -2جدول 

 مجازي يهارسانهاعتیاد به  متغیر

 سطح معناداري ضریب همبستگی

ب
ابعاد آسی

ی
ي اجتماع

ها
 03/0 44/0 طالق 

 001/0 56/0 ادیاعت

 53/0 17/0 یخودکش

 001/0 53/0 يکاریب

 61/0 10/0 يدزد

 001/0 53/0 یانحرافات جنس

 02/0 39/0 یاجتماع هايیبآس 

                                                                                                                                             
11. ANOVA 
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ها از آزمون اساس جدول شماره سه براي آزمون این فرضیه بر

استفاده شد  05/0ي معنادارسویه در سطح تحلیل واریانس یک

آمده و سطح دستبه Fهاي تحقیق و مقادیر و با توجه به یافته

 از کدامشود بین هیچمالحظه می، نتایجي براي هر بعد معنادار

ر د يمجاز يهااز رسانه یاستفاده افراطو  یروان هايآسیبابعاد 

د.ي نشان داده نشمعنادارتفاوت  ،ورزشکار دختران و پسران نیب

  

  ورزشکار دختران و پسراني، بین مجاز يهااز رسانه یاستفاده افراطدر  یروان هايیبآس ابعاد سهیمقا -3جدول 

  ي آماريهاشاخص    منابع تغییر  یروانهاي یبآسابعاد 

سطح  F  میانگین مجذورات  آزادي درجه  مجذورات مجموع

 يمعنادار

 149/0 914/1 967/0  934/1  هاگروهبین   کردن یجسمان

  505/0    489/185  هاگروهدرون 

  -   423/187  کل

 953/0 048/0 028/0  056/0  هاگروهبین   اجباري –وسواسی 

  584/0    502/214  هاگروهدرون 

  -    558/214  کل

 943/0 059/0 054/0  108/0  هاگروهبین   يفرد نیبحساسیت 

  917/0    441/336  هاگروهدرون 

  -    548/336  کل

 415/0 432/0 046/4  092/8  هاگروهبین   افسردگی

  906/0    641/332  هاگروهدرون 

  -    732/340  کل

 488/0 401/0 676/2  351/5  هاگروهبین   اضطراب

  651/0    980/238  هاگروهدرون 

  -    331/244  کل

 526/0 643/0 416/0  833/0  هاگروهبین   خصومت

  648/0    755/237  هاگروهدرون 

  -    588/238  کل

 599/0 512/0 381/0  761/0  هاگروهبین   یاضطراب مرض

  743/0    550/272  هاگروهدرون 

  -    311/273  کل

 772/0 259/0 136/0  272/0  هاگروهبین   افکار پارانوئیدي

  526/0    040/193  هاگروهدرون 

  -    312/193  کل

 057/0 882/2 716/0  432/3  هاگروهبین   ییگرایشپرروان

  595/0    521/218  هاگروهدرون 

  -    954/221  کل

ویه سها از آزمون تحلیل واریانس یکبراي آزمون این فرضیه

هاي استفاده شد و با توجه به یافته 05/0ي معناداردر سطح 

، ي براي هر بعدمعنادارآمده و سطح دستبه Fتحقیق و مقادیر 

فاده و است یاجتماع بیابعاد آس کدام ازشود بین هیچمالحظه می

ورزشکار  دختران و پسران نیدر بي مجازي هارسانهاز  یافراط

  ي نشان داده نشد.معنادارتفاوت 
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  ورزشکار دختران و پسراني، بین مجاز يهااز رسانه یاستفاده افراط در یاجتماع بیآس ابعاد سهیمقا -4 جدول

  ي آماريهاشاخص  منابع تغییر  یروانهاي یبآسابعاد 

سطح  F  میانگین مجذورات  آزادي درجه  مجذورات مجموع

 يمعنادار

 149/0 914/1 046/4  092/8  هاگروهبین   طالق

  906/0    641/332  هاگروهدرون 

  -   732/340  کل

 953/0 048/0 676/2  351/5  هاگروهبین   ادیاعت

  651/0    980/238  هاگروهدرون 

  -    331/244  کل

 526/0 643/0 416/0  833/0  هاگروهبین   یخودکش

  648/0    755/237  هاگروهدرون 

  -    588/238  کل

 599/0 512/0 381/0  761/0  هاگروهبین   يکاریب

  743/0    550/272  هاگروهدرون 

  -    311/273  کل

 772/0 259/0 136/0  272/0  هاگروهبین   يدزد

  526/0    040/193  هاگروهدرون 

  -    312/193  کل

 057/0 882/2 716/0  432/3  هاگروهبین   یانحرافات جنس

  595/0    521/218  هاگروهدرون 

  -    954/221  کل

  595/0    521/218  کل

  

  گیريبحث و نتیجه

 هايجلوه از یکی ،نوین هايتکنولوژي و وريفنا از استفاده

 کیی عنوانبه نیزي مجازي هارسانه. روست پیش دنیاي آشکار

 ییابسز نقش، معاصر جهان جدید هايوريفنا این نوپاي ابعاد از

 تمام رغمعلی. دارد جامعه افراد زندگی تحول و در تغییر

 حالبااین، داردي مجازي هارسانه که برتري هايویژگی

 این هک تأثیراتی و آن از استفاده خصوص در جدیدي هاينگرانی

. دارد وجود ،گذاردمی انسان روان و روح ،جسم بر تکنولوژي

 و اینترنت و همراه تلفن از روزافزون استفاده پی در کاربران

 اذبک وابستگی نوعی، طوالنی مدت به مجازي فضاي در زندگی

 در .است دشوار امري آن از رهایی دیگر که یابندمی آن به نیز

  . ستا مقاله این اصلی موضوع آمیزافراط وابستگی همین واقع

 بین استفاده دادآمده از این پژوهش نشان دستنتایج به

 هايآسیب ابعاد ي مجازي ورزشکاران جوان وهارسانه از افراطی

 ،فردي بین حساسیت، اجبار وسواس، کردن جسمانی( روانی؛

                                                                                                                                             
13. Steensma 

 افکار، مرضی اضطراب، خصومت، اضطراب، افسردگی

. دارد وجود معناداري همبستگی) گراییپریشروان، پارانوئیدي

 یاتخصوص ایجاد باعث، خارجی شئ هر به بیمارگونه وابستگی

 در به توجه با حاضر دوران در امر این که گرددمی خاص روانی

جوانان  بین در امروزه، ي مجازيهارسانه بودن دسترس

 و تاس شده آنان بیمارگونه هايوابستگی ایجاد باعث ورزشکار

 ها وباشگاه، براي مربیان ورزشی جدي هشداري ،موضوع این

 وسیله ازاین استفاده صحیح فرهنگ آموزش براي هاخانواده

  است.

 از طیافرا آمده نشان داد بین استفادهدستهمچنین نتایج به

، اعتیاد، طالق اجتماعی شامل؛ آسیب ابعاد ي مجازي باهارسانه

 ماا، دارد وجود معناداري همبستگی جنسی انحرافات و بیکاري

 ابطهر دزدي و خودکشی اجتماعی شامل؛ آسیب دو بعد دیگر بین

زاده و نحس تحقیق نتایج با نتیجه این. نیامد دست به معناداري

. داشته است خوانیهم) 1520( 13و ستنس ما )1389(همکاران 
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 مواجه اجتماع در مختلفی معضالت با جوانان کنونی دوران در

 و ضروري مطالب شدن ردوبدل و ارتباطات عصر. هستند

 مراهه تلفن و مربوطه وسایل توسط جوانان بین در غیرضروري

 هنوز که شودمی اجتماعی مسائل با جوانان آشنایی باعث

 فراهم آنان براي آن ضررهاي و فواید با آشنایی هايزمینه

 رايب ايعدیده مشکالت ایجاد باعث تواندمی امر این و نگردیده

گردد و زمینه افت عملکردي آنان را در ورزش  جوانورزشکاران 

چراکه پدیده اجتماعی مثبت ورزش با ابعاد منفی  ؛فراهم نماید

تواند ورزشکاران را دچار اثرات سو اجتماعی فضاي مجازي می

  تعارض نماید.

و  هاي روانییبآس ابعاد سهیمقا نتایج این پژوهش نشان داد

، يمجاز يهااز رسانه یاستفاده افراط در یاجتماع هايیبآس

ه ک وجود ندارد يمعنادار تفاوت ورزشکار دختران و پسرانبین 

 يهارسانه بودن دسترس به در تواناز علل عدم معناداري می

 میزان اشاره کردیک به دختران ورزشکار و پسران بین يمجاز

 افراطی استفاده سمت از که مشکالتی همان خاطر همین به و

 آنان اجتماعی و روانی هايآسیب در رابطه با يمجاز يهارسانه

 خاطر همین به و است مساوي جنس دو هر بین در گردید اشاره

یک گروه  مراقب بایستیمی بیشتر که نمود بیان تواننمی دیگر

  بود. مشکل این از پذیريآسیب در زمینه

توان عنوان نمود؛ تمامی متغیرهاي آسیب روانی نهایت می در

و  یخودکشاستثناي و بیشتر متغیرهاي آسیب اجتماعی (به

ارتباط معناداري  يمجاز يهارسانهي) با استفاده افراطی از دزد

در آگاه ساختن  بایددارند و مسئولین امر و مدیران ورزشی 

ها این آسیب ها بهها و مربیان ورزشی و خانوادهباشگاه

ه گردد با توجه بآورند و پیشنهاد میرسانی الزم را به عملاطالع

 جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از

سازي ورزشکاران و با آگاه، در میان این قشر يمجاز يهارسانه

مربیان و ایجاد زمینه الزم براي آموزش آنان این چالش مهم را 

 تواند در دستور کارها میگونه پژوهشاین . نتایجکردمدیریت 

هایی قرار گیرد که هدفشان بهبود و ارتقاي بهداشت سازمان

هاي ورزشی براي ها و باشگاهمخصوصاً سازمان ، روان جوانان

هاي فیلم، هاسخنرانی، هاورزشکاران است. برگزاري همایش

  اشد.گشا بتواند در این مسیر راه هاي آموزشی میمستند و برنامه
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