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 آزمون و طراحی مدل نشاط اجتماعی با تاکید بر توسعه ورزش شهروندی

 پرسپترون چندالیه عصبی هایشبکه روش از استفاده با متغیرهای سازه

         امیر محسنی،  حسن زارعی متین

 ،ایرانتهران  دانشگاه،مدیریت و حسابداریدانشکده ،استاد تمام 1

 matin@ut.ac.ir 

،پردیس بین تهران دانشگاه ،مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانیدانشکده ،محقق و دانشجوی دکتری 2

 ،ایران رسالمللی ا

amir.mohseni99@ut.ac.ir 

 -----سطر فاصله  2 -----

 چکیده:

منبع مفهومی به عنوان مدل مدیریتی و می تواند  دهنده آن طراحی مدل جامع نگر نشاط اجتماعی همراه با عوامل تشکیل

هدف  باشد. بویژه در سازمان ورزش شهرداری تهرانراهبردی در مدیریت نوین شهری برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مهمی 

 توسطدر قالب مدل مفهومی معادالت ساختارمند و آزمون آن  عوامل تاثیرگذار بر نشاط اجتماعیاصلی این تحقیق شناخت 

 در سئواالت این به اجتماعی علوم فعالین از نفر201 تعداد تحقیقلذا در مرحله اول  شبکه عصبی چند الیه پرسپترون است.

 و طراحی برای درادامه که دادند پاسخ گویه 45 با الکترونیکی پرسشنامه تکمیل بصورت تخصصی های شبکه و مجازی فضای

 که. شد استفاده PLS جزئی مربع معادالت جزئی مربعات حداقل ساختاری معادالت مدل روش از اجتماعی نشاط مدل آزمون

 10 برگیرنده در اجتماعی نشاط شده طراحی مدل که گردید مشخص تاثیرگذار، های شاخص محاسبات انجام از پس درنهایت

مشابه نورون های مغزی توصیف دقیقی از الیه  3با استفاده از شبکه عصبی  نیز مرحله دوم پژوهش در.  دباش می اصلی عامل

عامل تاثیرگذارتوسط 9و  )نشاط اجتماعی(متغیر اصلی و متغیرهای تاثیرگذاری استنتاج شد.بطوریکه الیه متشکل از متغیر اصلی

جه اهمیت در ایجاد نشاط اجتماعی همچنین مشخص گردید عامل ورزش و تندرستی دارای بیشترین در نرم افزار ترسیم گشت.

 است.

 نشاط اجتماعی،شبکه عصبی چند الیه، ورزش و تندرستی، سیاست گذاری امور اجتماعی و فرهنگیمدل چکیده :  
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 :و بیان مساله مقدمه

 باشد و تا زمانی که به آنچه  انسان موجودی هدفمند و جویای نشاط)شادکامی(، خوشبختی و سعادت  می      

کند. شاید به جرأت بتوان گفت همه تالش هر انسان  می خواهد دست نیابد احساس نشاط، خوشبختی و سعادت نمی

در جهت یافتن شادی، نشاط و خوشبختی در آینده است. در واقع  میتوان گفت احساس نشاط یکی از مهمترین 

 (1398)مردانی،است.پشتوانه های ما برای مقابله با مشکالت 

شود که تمایالت حرکت  در این راستا  میتوان گفت احساس نشاط)مثل رضایت( به آن حالت موجود زنده گفته  می

وی به هدف خود رسیده اند، یا برنامه ریزی فرد به ثمر رسیده و یا در حال رسیدن به نتیجه می باشد. به صورت دقیق 

کند. اما باید  خاص است که شخص به هنگام رسیدن به آروزهایش پیدا  میتر می توان گفت: نشاط واقعی احساسی 

یادآور شد که احساس نشاط به متغیرهای متفاوت اجتماعی و فردی بستگی دارد که از یکسو این نیازها به حکومت و 

جامعه از  (.2012)پارجوز کار و همکاران،از سوی دیگر به جامعه و نظام ارزشی و در نهایت خود شخص برمی گردد. 

سویی به وجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد و از سوی 

تواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش،  دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می

سب باشند، مبادرت ورزد. نشاط در زندگی، ترکیبی است از شرایط امنیت و اطمینان خاطر وی برای یك زندگی منا

های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد را فرا گرفته و در  فردی و اجتماعی و در واقع خود نشانه ای از نگرش

 آن زندگی می کند. نشاط در زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد متقابل و احساس تعهد و موارد مشابه همه در یك

دسته فرهنگی قرار دارند و نشانه نگرش فرد به خود و جهان پیرامونی است. سطح پایین نشاط اجتماعی به گرایشهای 

منفی نسبت به جامعه مربوط می شود. شاید دلیل عمده این شرایط، وضعیتی است که جامعه از جهت تحقق اهداف 

حساس امنیت ناشی از ارضای نیازها و تحقق اهداف، از و ایجاد امنیت ناشی از تحقق آن برای فرد در پی می آورد. ا

 (.  66،1383،جمله عواملی اساسی است که نشاط در زندگی را در بین افراد جامعه گسترش می دهد)کمپ

از عوامل  یکیآور و پراضطراب  نابســامان و مــالل یاجتمــاع های تیانــد، وضــع نشــان داده ااز پژوهشه یبرخــ

روابط فرد با اجتماع را مختل نموده و به  تواندی در جامعـه اسـت که م شهیتوقف استعدادها و باروری خرد و اند یاصل

و فکری انسان را فرسوده کند و انسـانها را بـرای قبـول ضـعف و  یکـرده،  قوای جسم فیرا ضع یانسان رویین جیتدر

علم و فناوری،  عیسـر شـرفتیپ.توجـه داشـت  دیبا گریاست، آماده سازد. از سوی د یلبا توسعه و تعا ریکـه مغا ینـاتوان

 نییپا ،یافسردگ ندةیفزا موجبرای انسـان معاصـر بـه وجـود آورده است.  زیرا ن ییفراوان، خالها اییمزا جادیا رغمیعل

 رییانکارناپذ های تیواقع گر،ید اجتماعی – یاز مشکالت روان ارییطالق و بزهکـاری و بس شیافزا ،یآمدن سن خودکش

(. جامعۀ ایران به لحاظ 11: 1383 ل،یشادی در حال رخت بستن از جوامع است )آرگا دهندی هسـتند کـه نشـان م
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 ، مسائلآسیب های اجتماعیتحوالت ساختاری همانند افـزایش چالش کرونا و آسیب های ناشی از آن ،مواجه شدن با 

سیاسی و همچنین گذر از جامعـۀ سـنتی بـه جامعـۀ مـدرن و در آستانۀ ورود به عرصۀ دنیای تکنولوژی،  ،اقتصادی

است که این موضوع نشاط و شـادی جامعـۀ ایـران را بیشـتر  های مختلفیهای مختلفـی در حـوزة  شاهد بروز پدیـده

 مهم جلوه گر می سازد.از گذشـته 

 از عمومی رضایت احساس گسترش در اجتماعی هایشاخص مؤثرترین و ترینمهم از یکی عنوان به اجتماعی نشاط 

 چندین و رفته شمار به اجتماعی جانبه همه مشارکت و عمومی اعتماد رشد سازنده، اجتماعی تعامالت بسط زندگی،

 عمومی وضعیت. است کرده پیدا ایویژه اهمیت اجتماعی تحقیقات در ایرشته بین موضوعی عنوان به که است دهه

 واسطه به و راستا همین در. نیست بخش رضایت چندان آمارها و شواهد استناد به امروز ایران در اجتماعی نشاط

در جامعه برخی از کالنشهرها از جمله شهرداری تهران در برنامه های متوالی پنجساله  مسأله این تأثیر و موضوع اهمیت

افزایش  منظور به تا است کرده مکلف گانه ،سازمان ورزش شهروندی را 22جتماعی و فرهنگی ، مناطق معاونت امور ا

 روحیه گسترش و بسط برای جامعی طرح تهیه به نسبت اجتماعی هایآسیب کاهش و این متغیر مهم و پیشگیری

 . نماید اقدام اجتماعی هنجارهای و دینی هایارزش تعمیق اجتماعی، اعتماد امیدواری، شادابی، نشاط،

 به امید نشاط، متغیرهای کشورها، یافتگیتوسعه سطوح تعیین برای بعد به 2000 سال از ملل سازمان هایبحث در

 صورت این به است؛ شده محاسبات وارد کلیدی متغیر یك عنوان به نیز جامعه افراد رضایتمندی و خشنودی آینده،

. نمود تلقی یافتهتوسعه را جامعه آن تواننمی نکنند، رضایتمندی و خشنودی نشاط، احساس جامعه یك مردم اگر که

 1اقتصادی کگل -طبق آمار پایگاه تحلیل داده های اجتماعی .است جامعه در شادی و نشاط اهمیت دهندهنشان این

قرار دارد .اگرچه شاخص  2020در رتبه صد و دهمین در بین کشورها در سال  4.686ایران در شاخص نشاط با امتیاز 

های اندازه گیری چنین مراکزی و نحوه رنکینگ آن جای سئوال دارد اما حتی مطالعه این آمار و اطالعات در حد 

د ملی تاثیرگذار باشد. و با رویکردی مدیریتی بتوان از سطحی آن نیز می تواند به شاخص های تاثیرگذار نشاط در بع

تجارب دیگر کشورها در این حوزه مهم اجتماعی بهره مند شد. و این شاخص را در اولویت های سیاست گذاری و 

 برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی نهادینه کرد. 

 2020: رتبه ایران در ایجاد نشاط تا سال 1جدول

رتبه  10امتیاز از 

2016 

رتبه  10امتیاز از 

2017 

امتیاز از 

10 

 کشور 2020رتبه 

 
1 Kaggle: www.kaggle.com 
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 ایران 110 4.686 108 4.962 105 4.813

اجتماعی و تداوم آن است. به عبارت دیگر سئوال  نشاط برایجاد موثر شناسایی عوامل اصلی موضوع اساس این بر 

 ورزش توسعه بر تاکید با اجتماعی نشاط بر موثر عواملی های پیش روی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که چه

آیا می توان با روش شبکه های  وکرد؟ طراحی( ساخت محقق) مدلی آن برای توان می چگونه و باشند؟ می شهروندی

 عصبی چند الیه عامل های تاثیرگذار را آزمون، تحلیل و پیش بینی کرد؟

 تعریف نشاط اجتماعی

: 1369 عمید،) است آمـده خرم و خوش غم، بی خوش، خوشحال، خشنود، معنای به عمید فرهنگ در شاد لغت   

 یمـن، خـوش شـانس، خوش خوشبخت، معنای بـه صفت یك ،2خوشحال و شاد واژه انگلیسی زبان در(. 828

 (.  407: 2001 لو، و آرجیل) شود می تعریف خـوش و خشـنودی رضـایت، خوشـایند،

 شامل را زندگی کل از لذت و مدت طوالنی لذت آنی، لذت چون مختلفی معانی که است ای واژه شادمانی یا نشاط

 اساسـی نشـاط. عواطـف فقدان و زندگی از رضایت مثبت، هیجانـات: از عبارتنـد که دارد اساسی جز سه نشاط،. میشود

 مثبـت نگـرش موجـب نشاط،. است بشری اهداف محرك ترین مرکزی و است نسلها تمـام بـرای انسـانی بحـث ترین

 و مطلوب نگرش آینده، بـه امیـدواری عـاطفی، تعـادل و روان سـالمت از برخـورداری مثبت، خودپنداری زندگی، بـه

 تالش زندگی، اهداف آگاهانۀ انتخاب نفرت، و کینه از دوری متعـادل، اجتماعی روابط دیگران، و خود به آمیز رضایت

 بـاالی شـاخصهای از برخـورداری زندگی، های موفقیت افزایش کاهلی، و وقت اتالف از دوری اهداف، تحقق برای

 عملکرد دیگران، بـه کمـك در بیشـتر تمایـل بهتـر، خـواب ها، اسـترس مقابل در ایمنی سیستم بهتر عملکرد زنـدگی،

 خـانواده، تـوان می آنهـا جملـه از و بسـیارند نشاط بر مؤثر عوامل. میگردد بهتر گیری تصمیم و تحصیلی -شغلی بهتر

 خصوصـیات برخـی و اعتقـادات باورهـا، ارزشها، هوش، تحصیالت، درآمـد، میـزان شـغلی، و اجتمـاعی محـیط

 اجتمـاعی، حمایتهـای داشـتن بـاال، نفـس بـه اعتمـاد عاطفی، پیوندهای روانی، و جسمانی سـالمت شخصـیتی،

 دوست جامعه، در زنان حقوق رعایـت خانـه، در آزادی میـزان کـار، محـیط از بـردن لذت و رضایت ازدواج، از رضایت

 و ناشاد افراد که اند داده نشان. برد نام را زندگی بودن هدفمنـد و خیریه امور در فعالیت طبیعت، و دیگران داشتن

 برند؛ می رنج اختالل دو این پیامدهای و اضطراب و افسردگی از زندگی از راضی و شاد افراد از بیش زندگی، از ناراضی

 اعتیاد و بزهکاری هـمچنـین، دارنـد؛ تری کوتـاه عمـر و اسـت بیشـتر آنـان در میـر و مـرگ و خودکشـی بـه اقـدام

 (.  63: 1389 دیگران، و شریفی) شود می دیده بیشتر گروه این در
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 دلیل به و رود می شمار به انسـان روانی نیازهای و فطری های خواسته ترین ضروری از یکی نشاط و شادی احساس

 است، کرده مشغول خود به را آدمیان ذهن است مدیـدی مـدت جامعـه، بهسـازی و سـازی سالم بـر عمـده تأثیرات

 می نظر به زیرا. هستند بانشاط و سالم جامعۀ یك ایجاد درصدد نوعی بـه ملـل از بسـیاری امـروزه کـه طـوری بـه

 بـه دیگـر طرفـی از و کنـد می آماده بیشتر بازدهی و بهتر زندگی برای را انسانها سو یك از شـادی احسـاس رسـد

 شهروندان که مادامی رو ایـن از. کنـد می گسـترده محـیط بـا را فـرد های بسـتگی آن، بـودن مسـری ویژگی دلیل

 شادی نقش منظر این از. ورزند می بیشتری اهتمـام جامعـه و شـهر بـه خـدمت در همـواره کننـد، شـادی احسـاس

 که» ورزد می تأکید نکته این بر اجتماعی متفکر راسکین که اسـت سـزا بـه حـدی بـه افراد زندگی در نشاط و

(. 13: 1379 مظفـر،) «اسـت داشـته خود بال زیر را شاداب افراد بیشترین که است کشـوری کشور، ثروتمندترین

 عناصر فراوانی بـه زیـادی تاحـد جامعـه تحـرك و پویـایی و اسـت افسـردگی نشـاط، و شادی مقابل نقطۀ هـمچنـین

 (.  12: 1379 دار، طریقه) دارد بسـتگی جامعـه در غـم و افسردگی اضطراب، کاهش و مشروع آفرین شادی

 چیزی نشاط بیرونی، ناظر منظر از صورت، این غیر در کند؛می پیدا تحقق گروه و جامعه با فرد رابطه فرایند در نشاط

 معانی واجد بخش، فرح کیفیات این اگر. بود نخواهد فردی مثبت هایهیجان و روحی کیفیات از ایمجموعه جزء

 نشاط بنابراین،. داشت نخواهند آمیزجنون روحی نابهنجار حاالت برخی جز تعریفی نباشند، جمعی اهداف و اجتماعی

 تعریف باید یعنی است؛ عینی اجماع و ذهنی اقناع با همراه عمومی زندگی مواهب از برخورداری سطح همان اجتماعی

 (.35: 1391 عنبری،) باشند مقارن هم با نشاط از بیرونی و فردی

 رضامندی زندگی، کیفیت مفهومی چارچوب و خانواده از عضوی اجتماعی، منظر از نشاط: » است معتقد عنبری

 و نشاط با متناظر نوعی به مفاهیم این. است فراغت و جمعی رفتارهای اجتماعی، سالمت اجتماعی، امنیت اجتماعی،

 با توأم اجتماعی رضایتمندی از سطحی را اجتماعی نشاط وی توصیف، این با(. 40: 1391 عنبری،) هستند شادمانی

 تعریف به راستا، این در. دارند جمعی تعریف هامؤلفه این تمامی و داندمی خوشبختی احساس و شادمانانه رفتارهای

  .دهدمی نشان را خود همدیگر با افراد مقایسه در و است اجتماعی مفهومی که شودمی اشاره زیستی شاد

 

 

 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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هم  ك است ای مسئله اجتماعی نشاط.دارد وجود اجتماعی شادمانی و نشاط باب در متعددی نظری دیدگاه های      

 زمینه این در مطرح نظریه های از وسیعی تنوع با بنابراین، علم جامعه شناسی؛ هم و است روانشناسی مورد توجه علم

 ؛ هستیم روبرو

. دینمایم لیرا تسه یاسیو س یو روابط اجتماع زدیانگیفرد را بر م تیفعال ،یکه شاد سازدی( مطرح م1993) 3ونهوون

زودتر به توافق برسند )به  یتر شده، در تعارضات اجتماعمثبت رامونیپ طینگرش افراد به مح شودیسبب م نیهمچن

 (.216: 1391زاده و همکاران، نقل از عباس

ــرفا  در مسائل اقتصادی ن4: 2006) 4یرسکیتچ و لوبوم بلکه  ست،ی( معتقدند که علت تفاوت شادی افراد و جوامع، ص

ــای اجتماع آزادی ــزانیم»چون:  یاجتماع ،یاسیس ،یمدن ییفاکتورها  شانیو مدن یاسیبه حقوق س یابیدر دست یه

ـسا ای ـصت انتخاب و ـست لیفر افراد جامعه  یـشادمان نییدر تب نقش عمدهای زیبه اهداف خود ن یابیمورد نظر برای د

 .«دارد

ــــادی را م ابدی یم شیثروت افزا شیانـسان با افزا یـشادمان رـسدی به نظر م  ــــاهش ثروت، ـش از  ی. برخکاهدی و ک

ــــ1999) 5و همکاران نریاز جمله دا قاتیتحق ــــزارش  نی( چن ـشورهای ثروتمند از مردم داده گ ــــد که مردم ک ان

مــردم  انیسطح درآمد و شادی در م نیکه ب کندی م انیب نی( چنــ2000) 6رزیشادترند. اما ما اریبس ریکشورهای فق

ــا،یآمر ــتگ ک ــا همبس ــادا و اروپ ارتباط  یدرآمد و شادمان نی( معتقد است ب1999) 7لیوجود دارد. آرج یفیضع یکان

ــارتبــاط در  ــنیکــه ا دهدی های وی نشان م مثبــت وجــود دارد، اما پژوهش  شتــراست؛یاقشــار کــم درآمــد ب نیب

ـــادمان سازدی مادی افراد را برطرف م ازهاییدرآمد تا اندازهای که ن یعنی ـــأث یبر ش حد  از شیدرآمد ب یول ردارد،یت

 .  دهدی نم شیرا افزا یشادمان از،یمورد ن

مورد نظرشان  تیموقع یکه به سو ابندییدست م یبه شادمان یافراد زماندرخصوص نظریه نیازهای سلسله مراتبی مازلو 

و به توانند در طی گذار از سلسله مراتب در ابتدا نیازهای اولیه خود را تامین  برسند یحرکت کنند و به هدف ارزشمند

یابی برسند و لذت شادی را از تامین انواع نیازهای طبقه بندی شده کنند تا در نهایت به مرحله خود شکوفایی و کام

 را در طی زندگی خود تجربه کنند.

 
3 Veenhoven 
4 Tkach & Lyubomirsky   
5 Diener et al 
6 Mayrez 
7 Arjil 
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را با سه عامل  یغرب یامر در کشورها نیرا در غرب مطالعه نموده است، ا یو فرهنگ یاجتماع یکه نوساز 8نگلهارتیا

که  یارزش یهاتیدر اولو رییو تغ یحاکم بر مشارکت اجتماع یهنجارها رییتغ ،یو دانش فرد یسطح فرهنگ یارتقا

 یکرده است. به نظر و نییتب ورزند،یم یشتریب دینظر تأک زداشته و برحق ابرا یعیطب یآن یازهایکمتر بر ن دیتأک

 یتجربه ها ،یارتباط یهاسطوح مهارت و اطالعات، مهارت ،یاقتصاد-یاجتماع تیموقع ،یفرد التیتحص یرهایمتغ

 (.1383 نگلهارت،یاند )اداشته ریمشارکت تأث شیبر افزا یاسیو س یاجتماع فیدر وظا محلی سازمان های شبکه ،یشغل

است که  یرامونیپ یهاتیفرد نسبت به موقع یو عاطف یذهن یریدرگ ینشاط به معنا ن،یبا شیو ف زنیطبق مدل آ

 نیاول یو عاطف یذهن یانرژ افتیاحساس در کهیبطور دهد. یمثبت م جانیو ه یاز افراد حس شاد یگروه ایبه فرد 

شود که بسته به نوع  یدر جسم م یکیزیو ف یحرکت ژیبه انر لیو بعد از آن تبد دیآ یواکنش و عالئم آن بحساب م

برد و موجب تناسب  یم شیحساسات و عواطف مثبت به پد داشت و فرد را به سمت اهادامه خوا یمدت ینشاط ط

دنبال  فهستن و آنرا به طرق مختل یدر زندگ یرو است که انسانها همواره بدنبال خوشحال نیشود.از ا یعقل و جسم م

 یفرد یها تیانجام فعال قینشاط از طر رشی)درونگرا و برونگرا( افراد آماده پذ افراد یتیشخص پیکنند بسته به ت یم

ورزش  همچون سفر، یو محدود اجتماع یشخص یها تیانجام فعال یهستند .افراد درونگرا معموال در پ یو گروه

 لمیف دنید یبرا یگروه یها یزیبرونگرا معموال با برنامه ر ادگوش دادن هستند و افر یقیموس خواندن ، ،کتابیانفراد

 یبرنامه ها ایها  هیریدر انجمن ها و خ تیجشن ها و فعال ها، شیهما و تئاتر با دوستان و رفتن به رستوران و کافه ها،

 زین یجسم تروح شود و به سالم یکنند تا غذا یرا دنبال م ینشاط و خوشحال یدسته جمع ییمایو کوه پ یرو ادهیپ

 کند. یانیکمك شا

بر رابطه  کند،یم یرا بررس یاز زندگ تی( با رضایاقتصاد ،یفرهنگ ،ی)اجتماع هیکه ارتباط انواع سرما یدر مدل 9ویبورد

به عنوان عنصر مهم  نانیاعتماد و اطم ،یدارد. در مدل و دیتأک یاز زندگ تیبا رضا هیاز انواع سرما كیهر  نیب یقو

 .کنندیرا متأثر م یاز زندگ تیرضا م،یرمستقیو غ میبه طور مستق ،یاجتماع هیسرما

اند، نشاط و عوامل مرتبط با آنها پرداخته ایجاد که به یو خارج یداخل یتجرب قاتیاز تحق یحاضر به برخ قیدر ادامه تحق

 :تا متغیرهای تاثیرگذار مشخص و نتایج پژوهش های مرتبط تشریح گردد شودیاشاره ممختصرا 

 : خالصه نتایج تحقیقات پیشین2جدول

 نویسنده

 )نویسندگان(

سال  عنوان تحقیق

 تحقیق

 نتایج پژوهش روش تحقیق

 
8 Inglehart 
9 Bordiou 



 
 
 

91 
 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 91  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

 یعوامل فرد یبررس عنبری و حقی

مؤثر بر  یو اجتماع

 ینشاط اجتماع

 زنان

روش پیمایش با  1393

استفاده از تحلیل 

 رهیچندمتغ ونیرگرس

تر از زنان مجرد، همسر فوت کرده زنان متأهل با نشاط

 درآمدی و-و مطلقه هستند. ارتقای پایگاه اقتصادی

در افزایش میزان نشاط اجتماعی دخیل آنان اجتماعی 

)مورد بوده و در تعیین نشاط اجتماعی شهرنشینان 

 جانیشهرستان دل ییو روستا یمناطق شهرمطالعه 

 ای داشته است.سهم عمده(

بررسی عوامل  مهدی زمانی

اجتماعی مؤثر بر 

تا  15جوانان  نشاط

سال شهر  19

 همدان

-توصیفیروش  1387

به سنجش  شیمایپ

نشاط در  نزایم

سال  19تا  15جوانان 

شهر همدان پرداخته 

 است

 یرهایوابسته نشاط با متغ ریرابطه متغ یبه بررس

از  تیگذران اوقات فراغت، رضا یمستقل الگوها

 ،ی، حقوق شهروندشکاف اجتماعی ورزش ،یزندگ

 یاجتماع تیحما یفرد تیفیجامعه و ک تیفیک

 نیروابط ب ینشان داد که همگ قیتحق جی. نتاپردازدیم

 اند.شده دییوابسته تأ ریمستقل و متغ یرهایمتغ

عوامل  لیتحل محمد گنجی

 یشناخت جامعه

 زانیمؤثر بر م

 یاحساس شاد

 سرپرستان خانوار

 شهر اصفهان

-روش توصیفی 1387

همبستگی با تکنیك 

 چندگانه ونیرگرس

 نیحجم نمونه در ا

نفر و  384 قیتحق

 یریگنمونه وهیش

 بوده است. یاهیسهم

مستقل  یرهاینشان داده که متغ قیحاصله از تحق جینتا

از امکانات  تیرضا ،یفرهنگ هیسرما ،یاجتماع هیسرما

 زانیم ،یاز حقوق شهروند یبرخوردار زانیم ،یامنطقه

اوقات فراغت، درآمد،  تیوضع ،یندارید ،یمنزلت نقش

با احساس  یقیو گوش دادن به موس یورزش هفتگ

است، به  میمستق یبستگهم یسرپرستان دارا یشاد

مؤثر بر  یرهایکه مدل به دست آمده از متغ یطور

درصد از  45چندگانه با روش گام به گام  ونیرگرس

 نییرا تب یدر جامعه آمار یاحساس شاد انسیوار

 .کندیم

پروانه 

 فشاننیآست

عوامل مؤثر  یبررس

 یبر نشاط اجتماع

بر استان  دی)با تأک

 تهران(

-یفیروش توص 1388

جامعه  یهمبستگ

 قیتحق نیا یآمار

 65تا  15شامل افراد 

سال ساکن در استان 

تهران و حجم نمونه 

نفر است  2000آن 

که به روش 

 یاخوشه یریگنمونه

 نینشان داد که ب هاریمتغ یحاصل از همبستگ جینتا

 ،یاجتماع تیاحساس مقبول زانیو م ینشاط اجتماع

 ،یعدالت اجتماع ازها،ین یارضا زانیم د،یام زانیم

 یمناسب بودن فضا ،ینید یهابه ارزش یبندیپا

 تیاحساس امن ،یاجتماع یهمبستگ ،یعموم یاخالق

مثبت و  رابطه یاجتماع -یاقتصاد گاهیو پا یاجتماع

و  یاجتماع تیاحساس محروم نیوجود دارد و ب میمسق

و معکوس وجود دارد.  یارتباط منف ینشاط اجتماع

مشاهده شد  یونیرگرس لیتحل جیبر اساس نتا نیهمچن
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انجام  یاچند مرحله

 شده است.

 یو ارضا یاجتماع تیمقبول نده،یبه آ دیام ریکه سه متغ

 ریدرصد نوسانات متغ 50از  شیب یعاطف یازهاین

 .کنندیم نییوابسته را تب

آبراهام بونك، 

گروثاث  نکهیه

 رویو فرنس س

و  یاجتماع سهیمقا

از  یتمندیرضا

 یاجتماع یزندگ

روش تحلیل  2007

 96 نیبرگرسیون 

 نیانگیآموز که مدانش

به  كیآنها نزد یسن

سال بوده با  20

 یهامصاحبه كیتکن

 .اندپرداخته یساختگ

مستقل جهت  ریمتغ ریتأث یونیرگرس لیتحل جینتا

صورت  نیرا نشان داد؛ بد یاجتماع سهیمواجهه با مقا

که در  یدر افراد یاجتماع یاز زندگ یتمندیکه رضا

است. اما  شتریهستند، ب با دیگران سهیمواجهه با مقا

نشد بلکه  دییتأ یاجتماع سهیبه مقا لیتما ریمتغ ریتأث

 سهیر جهت مواجهه با مقایبا متغ ریمتغ نیتعامل ا

روابط و  سهیکه مقا بیترت نیبد د،یثابت گرد یاجتماع

 یاجتماع یاشخاص با روابط و زندگ یاجتماع یزندگ

 یاجتماع سهیبه مقا لیکه تما یتنها در افراد گران،ید

 یاز زندگ یتمندیتجربه رضا تواندیدارند، م ییباال

 .قرار دهد ریرا تحت تأث یاجتماع

 ونگ،یل ایسیآل

و  ونگیچ وهای

 ویل نگانگیزا

 نیروابط ب

از  یتمندیرضا

و  یزندگ یها حوزه

 یذهن یستیبهز

-روش پیمایشی 2011

در  همبستگی متغیرها

کارمند  152 نیب

 35که در  ینیچ

 یشرکت هنگ کنگ

در حال کار بودند 

 انجام شده است

 یمشخص کرد که رابطه معنادار و مثبت یهمبستگ جینتا

وجود  یذهن یستیبا بهز یحوزه زندگ یرهایمتغ انیم

نشان داد که  زیچندگانه ن ونیرگرس لیدارد. تحل

و عزت نفس هم  یارتباطات اجتماع ،یشغل یهاتیموفق

ارتباط  یجسم یو هم با خوشبخت یروان یبا خوشبخت

رابطه  یذهن یستیبهزبا  یخانوادگ یدارد؛ همبستگ

 یهاتیموفق انیروابط م یمعنو یندارد و خوشبخت

 .کرده است لیرا تعد یروان یو خوشبخت یشغل

 

 اجتماعی نشاط بر تاثیرگذار متغیرهای

 یاکنندهنییاست و نقش تع یمختلفزوایای ابعاد و  یدارا ،یاز احساسات مثبت انسان یکیو نشاط به عنوان  یشاد    

دانسته و  یبه شادمان دنیرا رس یزندگ تیاز آغاز تاکنون، هدف و غا یسالمت فرد و جامعه دارد. تمدن بشر نیدر تأم

طور که گفته شد بشر از نشاط، متفاوت بوده است. همان ركوجود د نیکردن بوده؛ با ا یهمواره به دنبال شاد زندگ

اند. نشاط از دو جنبه متفاوت پرداخته یهستند که به بررس یفکر انیدو جر ییگراسعادت دگاهیو د ییگرالذت دگاهید

نشاط،  امرتبط ب اتیادب عیاست و مجموعه وس دیموضوع نسبتا  جد نیبه ا یدانشمندان علوم اجتماع یمندالبته عالقه
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آن شناسان کمتر به از جمله جامعه یعلوم اجتماع شمندانیاند گریشده و د یشناسان گردآورعمدتا  توسط روان

 اند. پرداخته

براین اساس نشاط موضوعی سه وجهی است )شناختی،احساسی، اجتماعی( که در این تحقیق تاکید بر بعد اجتماعی 

را در بافت  یشناسان شادجامعه نشاط است.که در این بخش متغیرهای تاثیرگذار باتکیه بر این بعد تشریح می شود.

علت و  یبر اصل همسان یمبتن میدورک لی(. ام88: 1387 ،ی)گنج.کنندیخاص جامعه دنبال م طیو شرا یاجتماع

را  یشناختجامعه ریغ یهانییتب ی(. و371: 1386)آرون، .داندیم یعلل اجتماع یرا دارا یاجتماع یهادهیمعلول، پد

 میدارند که با مفاه یاکننده نییتع یو عوامل اجتماع هایژگیو ،یاجتماع یهادهیاست پد تقدمورد انتقاد قرار داده، مع

از کنت نقل  میگونه که دورکهمان نی(. بنابرا187: 1382)کوزر،  ستندین نییقابل تب یشناختو روان یشناختستیز

مجادالت و مباحث  یبه برخ یستیبا ها،اننشاط انس ژهیمرتبط با اجتماع به و یهادهیپد لیتحل ی: »در راستاکندیم

موجود در جامعه  یرا در ساختارها و روابط اجتماع گرید جانیهر ه ایو  یشاد دهیپد نییخاتمه داده و تب یکیزیف متا

 (.88: 1387 ،یجستجو کرد« )گنج

و گسترش  لیبه تشک توانندیجامعه م یکه در آن اعضا کندیرا فراهم م یاحوزه ،یجامعه به عنوان بستر روابط اجتماع

: 1382 ،ی)قدس ابندیبه اهداف خود دست  یو روابط اجتماع وندهایپ نیا قیطر نید و از ابپردازنی اجتماع یوندهایپ

داوطلبانه،  یهامشارکت در گروه رندهیافراد در بر گ یاجتماع وابطو ر تی(. عضو64: 1386 ،یو صالح ی؛ باستان92

 یاست که ط یروابط حامل مبادالت نیا یدر تمام یریاست. درگ انیدوستان و آشنا گان،یهمسا شاوندان،یرابطه با خو

و مصاحبت از  یفعاط ،یاطالعات ،یخدمات ،یخود را به دست آورند. امکانات مال ازیمنابع مورد ن توانندیآن افراد م

 از یکی یامکانات عاطف د،یگویمبادله کنند. بر اساس آنچه ولمن م توانندیروابط، افراد م نیهستند که در ا یمنابع

از حاالت  یکیو نشاط  یو از آن جا که احساس شاد کنندیمبادله م یروابط اجتماع یاست که افراد در ط یمنابع

: 1387 نژاد،ی)بهرام ابدییم شیافزا زیو نشاط افراد ن یاحساس شاد ،یاجتماعبا گسترش روابط  نیبنابرا .است یعاطف

خود برقرار  یو دوستان( در زندگ نیوالد ری)نظ یکه با افراد خاص قیعم یعاطف یوندهایمعتقد است: »پ زی(. برك ن11

 م،یآنها را در کنار خود دار هک نیزمان تعامل با آنها، احساس نشاط کرده و هنگام استرس از ا شودیموجب م م،یکنیم

 .(Berk, 2006: 419)میاحساس آرامش کن

رضایتمندی از زندگی و فقدان عواطف منفی همچون افسردگی آورند شامل احساس  عواملی که نشاط را به وجود می

باشد و یکی از علل تاثیرگذار در برقراری اصول بهداشت روانی و خوشبختی است و بر فضای  و لذت بردن از وقایع می

 است مطلوب پاسخهای ایجاد پی در ً گذارد. نشاط یکی از ابعاد اصلی تجربه بوده و معموال شناختی و رشد آن اثر می

 (.  80،ص 2002 سلیگمن،)جای می گذارند  به مناسبی کارکرد که
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 خداوند سبحان در کتاب آسمانی خود قرآن نگاه جامع و توان به نقش مذهب در ایجاد نشاط اشاره نمود، حتی می 

ن دو از هـرچه فضل خدا و رحمت او شادمان شوند، زیرا ای بگـو : بـه"فرمایـد  ای به مسأله نشاط دارد، مـی همه جانبه

معنای چنین سخنی این است که شکرگزاری برای شناخت رحمت و فضل بیش از حد و عبادت ."می اندوزند بهتر است

 آورد. او نشاط متناسب با شناخت این رحمت به وجود می

 یحرکت به سو جهیو رشد آن و در نت تیسالمت و بهداشت بدن و تقو نیاسالم، تأم دگاهیو ورزش از د یبدن تیربت

ی همچون: سالمت به اهداف دنیرس یبرا دهیپسند یا وهیمؤثر و ش اریبس لهیورزش وس یکمال است. در جامعه اسالم

و تندرستی، پرورشی و اخالقی، تقویت روحیه، تعالی روح و روان ، افزایش مهارت های حرکتی و مهارتی و پرکردن 

یت ورزش و نشاط از دوران ایران باستان با آموزش های ورزش های شایسته اوقات فراغت است.الزم به ذکر است اهم

)به عنوان یکی از متغیرهای اصلی ورزش  نیبنابرا همگانی شنا، سوارکاری و تیراندازی تا کنون تداوم داشته است.

 ،یبازچوگان ریظها ناز ورزش یگری. تعداد درفتیبه شمار م ءو بقا یزندگ ازیاز ن یبخش یرانیروزمره ا یدر زندگنشاط(

قدرت و  نیمورد توجه مردم بود. به عالوه همواره حول ا یعنوان سرگرمصلح و به یهادر زمان یانداز نیو زوب یکشت

که مستلزم آن بود که فرد ورزشکار  گرفتیو فتوت شکل م یاریع ،یپهلوانتحت عنوان آداب  ییرفتارها یزورمند

 دفاع از مردم باشد. یبرا یآمادگ نیو ناتوان و همچن فیکمك به افراد ضع یبرا یاخالق یایاز سجا یشمار یدارا

نیز به نیازهای شهروندان  همگانی سالمتهای های کالبدی توسعه، الزم است در زمینهشهر عالوه بر ویژگیاز دیگر سو 

که از لحاظ ساختاری نیاز به نهاد های فعال  یافته شهری است فعال، سرزنده، شاد و بانشاطر توسعهتوجه کند، یك شه

اجتماعی دارد که هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی زیرساخت های الزم را برای توسعه نشاط اجتماعی 

متغیر تاثیرگذار بر نشاط اجتماعی  9فراهم سازد.درمجموع با توجه به بخش ادبیات نظری و مروری بر مطالعات پیشین 

 . در این تحقیق همانند شکل ذیل قابل ترسیم است
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 . نه متغیر تاثیرگذار ایجاد نشاط اجتماعی1شکل

 

 روش تحقیق 

یکی از اهداف اساسی توسعه، دستیابی به رفاه اجتماعی همگانی بوده و نشاط اجتماعی از مولفه های رفاه اجتماعی و 

محوری توسعه پایدار به شمار می رود و تاثیر زیادی بر رضایت مندی و اعتماد و امید افراد جامعه دارد. تحقق مفاهیم 

، و تندرستی توسعه نیازمند مقدمات و زمینه هایی مانند کیفیت زندگی، رضایت مندی، امنیت اجتماعی، سالمت

 .است رفتارهای جمعی و فراغت از جمله شاخص های شادی و نشاط اجتماعی

بیماری  به چالش کشیده و سبب بروز امعه، سالمت عمومی ج19شیوع در حال رشد بیماری کووید از طرفی در زمان 

 های روانشناختی متعددی شده که شامل اضطراب، ترس، رفتارهای اجتنابی، اختالل خواب،اختالل استرس و غیره می

طول فاز افزایشی گسترش بیماری، منجر به افسردگی، باشد. شواهد محکمی وجود دارد که تجربه اضطراب شدید در

ضروری است تا نهادهای مسئول، تمهیدات و اقدامات الزم را به منظور  دلمردگی و رخوت جامعه می شود. بنابراین

 ندیشند.ابی چالش برانگیز دوراناین افزایش نشاط اجتماعی در 

جتماعی، تعامالت اجتماعی ت اشند، وفاق، همبستگی، تعلقاای از نشاط اجتماعی برخوردار با زمانی که مردم جامعه 

پیدا کرده و طبیعی است که به موازات  مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سالمت روانی و اجتماعی افراد افزایش

ند توا یابد. نشاط اجتماعی افراد می افزایش می یابد و انگیزه برای کار و تالش های اجتماعی نیز کاهش می آن آسیب
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آورده و عالوه بر این خود نشاط اجتماعی نیز متاثر از رشد و  زمینه بروز ورود جامعه به فرایند توسعه یافتگی را فراهم

توسعه جوامع است؛ بدین معنی که باافزایش شاخص های رفاهی و اقتصادی، زمینه برای داشتن شهروندانی بانشاط 

ادهای اجتماعی، تالش برای ایجاد فضایی شاد و با نشاط در جامعه فراهم می گردد. از این رویکی از وظایف مهم نه

است.شهرداری ها با توجه به نقشی که در مدیریت شهری دارند، یکی از نهادهای موجد نشاط اجتماعی درسطح منطقه 

می  است. شهرداری ها ای می باشند و برنامه ریزی برای تحقق نشاط اجتماعی از اصلی ترین وظایف مدیریت شهری

 ،تندرستیتوانند ضمن تدوین یك نقشه راه عالمانه با انجام اقدامات فرهنگی در دوران کرونا، به افزایش نشاط اجتماعی

 (1399)موسوی،.و سرزندگی اجتماع یاری رسانند

خانواده ای از مدل ها اشاره می کند که با یك فضای بزرگ پارامتری و ساختار منعطف  بهاصطالح شبکه عصبی     

مشخص شده و از روی مطالعات مغزی الهام گرفته شده است. با بزرگ شدن این خانواده، اکثر مدل های جدید برای 

 ژیك این کلمات را نشان میکاربردهای غیربیولوژیکی طراحی شده اند، گرچه اکثر اصطالحات فنی مرتبط، ریشه بیولو

است که میل طبیعی برای ذخیره دانش تجربی و قابل استفاده  "10پردازنده توزیع شده موازی"شبکه عصبی یك   دهند.

 .(1998کردن آن دارد. از دو جهت به مغز شباهت دارد. )هایکین، 

  .شود دانش از طریق یك فرایند یادگیری توسط شبکه کسب می •

مورد استفاده قرار  شود، برای ذخیره دانش شناخته می 11عنوان وزنها  سیناپسی رونی که بهوارتباط بین نقدرت  •

 .می گیرد

می تواند بازه وسیعی از مدل های آماری را بدون نیاز به فرض رابطه مشخص بین متغیرهای  12یك شبکه عصبی

ن متغیرهای مستقل و وابسته مناسب باشد، نتایج درصورتی که رابطه خطی بی ، تخمین بزند.14و مستقل 13وابسته

شبکه های عصبی باید به تخمین مدل رگرسیون خطی نزدیك باشند. اگر رابطه غیرخطی مناسب تر باشند، شبکه 

همانند نورون  ،15صورت خودکار ساختار صحیح مدل را تخمین خواهد زد. در شبکه های عصبی چند الیه عصبی  به

وجود دارد که اطالعات  16تعدادی الیه پنهان ودی وجود دارد که اطالعات را دریافت می کند،یك الیه ور های مغزی

را از الیه های قبلی می گیرد )در اصل وجود الیه پنهان زمانی مفید است که تابع تبدیل غیرخطی باشد( و در نهایت 

 روجی نهایی شبکه است.  یك الیه خروجی وجود دارد که نتیجه محاسبات به آنها رفته و خروجی آن، خ

 
10parallel distributed processor  

11Synaptic Weights  

12 Nural Network 
13 Dependet Variable 
14 Independet Variable 
15 Multilayers 
16 Hidden Layer 
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 الیه 3نمونه ای از یك شبکه . 2شکل

استفاده می شود.در این الگوریتم های یادگیری پرسپترون با این منطق در این تحقیق از روش شبکه عصبی چند الیه 

تحقیق)نشاط روش داده های منتسب به هریك از متغیرها )متغیرهای نه گانه ایجاد نشاط( که قرار است متغیر اصلی 

اجتماعی( در ابتدا در یك الگوریتم پرسپترون آموزش داده می شوند، سپس متغیرها دارای وزن تقریبی شده تا آماده 

 آزمون و تحلیل شوند تا بعد از آن قادر باشند متغیر اصلی تحقیق را با احتمالی تقریبی پیش بینی کنند؟

اختار مدلی نیاز کمی دارد اما درك مفهوم کلی معماری شبکه با وجود آنکه  شبکه های عصبی به پیش فرض ها و س

عنوان  ها )که همچنین از آنها  به بینی کننده مفید است. شبکه پرسپترون چند الیه یا تابع شعاع مدار، تابعی از پیش

   بینی متغیرهای هدف )خروجی ها( را حداقل ها یاد می شود( است که خطای پیش متغیرهای مستقل یا  ورودی

که دارای الگوریتمی است که در ابتدا الیه ورودی را با کمك متغیرهای پیش بینی کننده شکل می دهد.سپس کند. می

ارزش هر  ،یا واحدهای غیرقابل مشاهده است ها گره شامل این الیه می گیرد.الیه پنهان یا غیر قابل مشاهده شکل 

واحد پنهان تابعی از پیش بینی کننده است. ساختار دقیق تابع به دو عامل وابسته است: نوع شبکه و مشخصه های 

روش  و در مرحله آخر الیه خروجی شامل نشان دادن عکس العمل متغیر اصلی است. قابل کنترل توسط کاربر

د متغیر وابسته )هدف( براساس مقادیر متغیرهای پیش یك مدل پیش بینی کننده برای یك یا چن پرسپترون چند الیه

 بینی کننده، فراهم می کند.  

کند  یم یبررس یشترینرمال را با دقت ب یعتوز یها یهفرض 17یحداقل مربعات جزئ یمدل معادالت ساختارهمچنین 

 یرهایکه تعداد متغ یلدل نیبه ا ین(. همچن2016و چائو ،  یاو؛ ش 2019و همکاران ،  یاو؛ ش 2019)خان و همکاران ، 

باشد. ، به  یم یچیدهپ یآنها کم ینب یو روابط احتمال یرهاآن توسط متغ یاست پس مدلساز یرمتغ 10 یقتحق ینا

 ین(. عالوه بر ا2011و همکاران ،  گفنمناسب تر است ) یقن تحقآ یبرا PLS-SEMکه استفاده از روش  یمعن ینا

 یرهایمتغ یانسوار PLS-SEMکند ، و  یاتخاذ م یلو تحل یهتجز یبرا ینیب یشقابل پ یکردرو یكمطالعه  ین، ا

 
17 PLS-SEM 
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(. 2016رساند )مو و همکاران ،  یشوند ، به حداکثر م یداده م یحتوض ییبرون زا یرهایدرون زا را که توسط متغ

 یرا بررس ییو روا یناناطم یتقابل یریمدل اندازه گ یابیتحقق اهداف مطالعه مناسب است. ارز یبرا ینیب یشتمرکز پ

کند  یها را فراهم م یهفرض یشسازه ها امکان آزما ینروابط ب یبا بررس یمدل ساختار یابیکه ارز یکند ، در حال یم

 ینگاندرسون و گرب یهاست. طبق توص طالعهم ینا یبرا یروش مناسب PLSکند که  یم ییدما را تأ یمفوق تصم یلدال.

 .یمدل ساختار یابیو ارز یریاستفاده شد: مدل اندازه گ یدو مرحله ا یندفرا یكداده ها از  یلو تحل یهتجز ی، برا

ی، علوم اجتماعی و فرهنگی و مربیان و دست منابع انسان رانیاز جامعه هدف کارشناسان و مد ینفر 201تعداد نمونه 

  نینکدیاز جمله ل یتخصص یاجتماع یاستفاده شد که در شبکه ها اندرکاران ورزش پرورشی، همگانی و حرفه ای

 "کامال  موافقم"( تا 1) "کامال  مخالفم"از  کرتیل یهفت نقطه ا اسیاز مق رهایهمه متغ یریاندازه گ یحضور دارند. برا

نفرات  نیان مطالعه، اعنوشوند که با توجه به ینمونه وارد مطالعه م عنوانهنفر ب 201 جهیشود. درنت ی( استفاده م7)

پرسشنامه ها  لیتا اطالعات حاصل از تکم پرسشنامه انتخاب شدند. لیتکم یتصادفی برا یریگعموما  به روش نمونه

افزار مجموعه  نرمو ورود به  لیپس از تکم تیشوند درنها یارسال م نیو به مخاطب یطراح یکیکه بصورت الکترون

 .انجام آزمون ها شکل دهند یرا برا قیتحق نیشده ا قیداده  تدق

 نتیجه گیرییافته های پژوهش و 

متغیر تشکیل دهنده این مدل در نرم افزار ، داده های مرتبط و متناظر با هریك از عوامل به  10پس از وارد کردن 

صه در جدول بصورت خال PLSمنظور انجام تحلیل ها در نرم افزار ضبط و ثبت شدند.درهمین زمینه خروجی نرم افزار

 های ذیل تشریح شده است.

 : خالصه نتایج آزمون های روایی،پایایی،برازش و ساختاری مدل تحقیق2جدول

میزان شاخص  معیارپذیرش شاخص نماد شاخص نام آزمون نوع آزمون

اندازه گیری شده 

 متغیرهای تحقیق

 نتیجه آزمون

آزمون پایایی 

مدل اندازه 

گیری 

 انعکاسی

 = عالی 0.9مقادیر باالی  CR کرونباخآلفای 

 = خوب 0.8مقادیر باالی 

 = قابل قبول 0.7مقادیر باالی 

 = سوال برانگیز 0.6مقادیر باالی 

 ضعیف 0.5مقادیر باالی 

 مورد تائید 0.8

آزمون روایی 

مدل اندازه 

واریانس AVE روایی تائیدی

 استخراج شده

 تائیدمورد  0.76 0.5حداقل 



 
 
 

99 
 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

 99  |آوریسرمایه اجتماعی و تاب المللیسومین همایش ملی و اولین همایش بین

گیری 

 انعکاسی

آزمون روایی 

مدل اندازه 

گیری 

 انعکاسی

آزمون بارهای 

عرضی روایی 

 تشخیصی

CL  بارهای

 عاملی

بار عاملی هر متغیر مشاهده پذیر بر 

روی متغیرپنهان متناظرش باید 

بیشتر از بارهای عاملی  0.1حداقل 

همان متغیر مشاهده پذیر بر 

 متغیرهای پنهان دیگر باشد 

 مورد تائید 0.62

ون کیفیت آزم

مدل اندازه 

گیری 

 انعکاسی

 CV Comمقادیر مثبت شاخص  CV Com شاخص اشتراك 

نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازه 

 گیری انعکاسی می باشد

 مورد تائید 0.79

آزمون مدل 

های اندازه 

 گیری ترکیبی

شاخص تورم 

 واریانس یا 

 

VIF  برای این شاخص نشان  5مقادیر زیر

مدل اندازه گیری دهنده روایی 

 ترکیبی می باشد

 مورد تائید 3.8

آزمون مدل 

 ساختاری

 پیش قدرت

 در مدل بینی

 زادرون هایسازه

Q^2 =0.02 قدرت پیش بینی کم  

 0.15قدرت پیش بینی متوسط=

 0.35قدرت پیش بینی زیاد=

 مورد تائید 0.34

آزمون مدل 

 ساختاری

شاخص ضریب 

تعیین،واریانس 

تبیین شده هر 

متغیر پنهان 

 وابسته

R-Square  برای  0.19و  0.33، 0.67مقادیر

متغیرهای مکنون درون زا به ترتیب 

قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف 

 شده است 

 

 مورد تائید 0.74

آزمون مدل 

 ساختاری

معناداری ضرایب 

 مسیر

T value  95درصد،  90در سطح اطمینان 

درصد این مقدار به  99درصد و 

 2.58، 1.96ترتیب با حداقل آماره تی 

 مقایسه می شود.  3.27و 

 مورد تائید 17.62

آزمون مدل 

 ساختاری

 شاخص افزونگی 

 

CV Red  مقادیر باالی صفر نشان دهنده توانایی

باالی مدل ساختاری در پیش بینی 

 کردن است 

 مورد تائید 0.9

آزمون مدل 

 ساختاری

 شاخص اندازه اثر 

 

2F به برای0.02 و015 ،035 مقادیر 

 ضعیف و متوسط توجه، قابل ترتیب

 است شده توصیف

 مورد تائید 0.34

آزمون مدل 

 ساختاری

معیار قدرت کل 

 مدل

GOF ترتیب به 0.36 و 0.25 ،0.01 مقادیر 

 شده توصیف قوی و متوسط ضعیف،

 است

 مورد تائید 0.38
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 ین شده عامل های تشکیل دهنده مدل نشاط اجتماعییتحلیل ضرایب مسیر و واریانس تب-1نمودار

 

 .نتایج بارهای عاملی3جدول
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واریانس تبین شده  عوامل

 2Rآماره 

 میانگین بارهای عاملی

 متغیر مشاهده شده

آماره  Tضرایب مسیرآماره 

معناداری 

sig 

 نتیجه

 معنادار 0.01 24.69 0.910 0.87 نشاط اجتماعی

 معنادار 0.01 17.45 0.564 0.59 مذهبی-دینی

 معنادار 0.01 24.89 0.890 0.88 اقتصادی

 معنادار 0.01 17.30 0.671 0.63 سیاسی

 معنادار 0.01 22.84 0.714 0.69 فرهنگی

 معنادار 0.01 18.74 0.797 0.79 فردی

 معنادار 0.01 16.95 0.634 0.61 خانوادگی

 معنادار 0.01 17.60 0.513 0.74 اجتماعی

 معنادار 0.01 11.90 0.492 0.60 ساختاری-نهادی

فعالیتهای جسمی 

 و ورزشی

 معنادار 0.01 17.82 0.764 0.67

برآمده از خروجی نرم افزار می توان نتیجه گرفت که مدل از لحاظ برازش مناسب  1و نموار 3و  2از مجموع جداول 

است چراکه دارای روایی و پایایی )شاخص های مرتبط ( مناسبی است و همچنین از لحاظ ساختاری متغیرها توانستند 

شان  دهند که واریانس تبین شده ،ضریب مسیر و بارهای عاملی مشاهده شده معناداری را پس از آزمون بدرستی ن

عامل ذکر شده دارای رابطه  10ای را نشان می دهد. همچنین می توان نتیجه گرفت  سازه یدرون یقبول و همسانقابل

 ساختارمند را خطی ، مثبت و معناداری با متغیر وابسته نشاط اجتماعی دارند که روی هم رفته تشکیل یك مدل 

 می دهند.

الیه پرسپترون  3درادامه تحقیق برای آزمون مدل و اولویت سنجی متغیرهای تاثیرگذار در آن از روش شبکه عصبی  

نمونه از داده های مربوط به مشارکت جویان در این تحقیق در پایگاه داده  850در همین زمینه تعداد استفاده شد .که 

 جمع آوری شد. سپس تحلیل چند الیه پرسپترون انجام گردید که نتایج آن در این بخش تشریح 

مورد آموزش قرار گرفتند  نمونه 596نمونه تعداد  850می شود.در مرحله اول تحلیل نتایج براساس جدول یك از تعداد 

 تا شبکه عصبی بتواند از نتایج یادگیری برروی این نمونه الگوریتم پیش بینی را فعال سازد.

 : خالصه پردازش نمونه ها4جدول
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 : خالصه شبکه عصبی5جدول

 
عامل است که عامل ورزش و تندرستی  9همانطور که از جدول فوق پیداست ورودی شبکه عصبی این تحقیق شامل 

نمونه اولیه شبکه را آموزش دادند و الگوریتم محاسبه  596عامل اصلی بشمار می رود.پس از آنکه داده های مربوط به 

ی انجام گردد و نتایج تحلیل براساس متغیر اصلی مشخص گردید الیه پنهان شکل می گیرد تا پردازش درون شبکه ا

تحقیق)نشاط اجتماعی( حاصل آید و درخروجی نرم افزار ترسیم شود. یکی از خروجی های این تحلیل ترسیم شکل 

عامل  9الیه ورودی، پنهانی و خروجی به همراه  3ذیل است که نشان دهنده شبکه عصبی نشاط اجتماعی مشتمل بر 

 واحد در الیه پنهان  است. که تاثیرگذاری شبکه را بر نشاط اجتماعی نشان  10، درمجموع  و یك متغیر اصلی

 می دهد.
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 .شبکه عصبی سه الیه نشاط اجتماعی 3شکل

 درادامه برای تشخیص میزان اهمیت هریك از عوامل نه گانه بر ایجاد نشاط اجتماعی از نمودار ذیل استفاده می شود.

   

 میزان اهمیت عامل ها. 2نمودار
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از مجموع تحلیل داده های باال مشخص می شود عامل ورزش و تندرستی دارای بیشترین درجه اهمیت و دیگر عامل 

ها بترتیب )عامل اقتصادی و درآمدی،سن،فعالیت های اجتماعی،مذهبی،فرهنگی،سازمانی،سیاسی،خانوادگی و فردی( 

این رابطه پیشنهاد می شود مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی برای در ایجاد نشاط اجتماعی نقش دارند. لذا در

برنامه های متنوع ورزش شهروندی متناسب با پروتکل های بهداشتی را به همراه سایر برنامه های فرهنگی  1400سال 

 خه سواری،،دوچرروی بزرگ پیاده همایش ی فضای باز و پارك ها،تندرست ستگاهیدر ا تیفعالو اجتماعی همچون: 

 بازیهای گروهی و خانوادگی ، یتالیجیخالقانه، د ،یعلم ،یسرگرم ،یهای جذاب، مفرح، متنوع )ورزش برگزاری بازی

خانوادگی ، زوج جشنهای به همراه  (بازي، طنابکشی پانتومیم، اسم و فامیل گروهی، وسط :بازی دومینو،مانند

، هدفمند )متناسب ی و فرهنگی،تئاتر، مراسم نورافشانی و موسیقی و مولودی خوانی در فضای روباز محلهای جوان ،

 هبرای گروههای مختلف )خردسال، کودکان، جوانان، بانوان، سالمندان( با ارائ یمی( و تشهروندی تهاییو اولو ازیبا ن

ند. تا بتوانند در زمان های پیش رو از طریق اجرای برنامه ریزی و برگزار نمای خالقانه و نه الزاما  گران مشوق های

مناسب برنامه های اجتماعی و فرهنگی متنوع تعداد افراد برخوردار از این حس مثبت را افزایش داده و شهروندانی که 

   ه نمایند. تا کنون نتوانستند در این بازه زمانی حس نشاط اجتماعی را تجربه کنند، قادر باشند آنرا در آینده نزدیك تجرب

 منابع:

از منظر قرآن  یشهر یشهروندان در فضاها یموثر بر نشاط اجتماع یعناصر معمار یی،شناسا(1398،)توران ،یاحمد

 .رازیشهر هوشمند چالش ها و راهبردها،ش یالملل نیکنفرانس ب نیم،نخستیکر

در  یعمل ینشاط و راهکارها فیتعر(،1398ا،)تریزاده، م یاعظم و باقر ه،یجواد یپور، معصومه و غالم یو کامران هیراض ،یلوخانیا

 .ینشاط اجتماع یارتقا

 یکنفرانس مل نیو خانواده،نهم ینشاط اجتماع ینظر میمفاه فیبرتعار ی،مرور(1400،)احمد ،یعیبذرافشان، شهرزاد و سم

 .،تهرانیو فرهنگ یاجتماع ،مطالعاتیو روانشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا

حوزه هایی به کارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی  (.1394.)رضوی، سید محمد حسین. پاسوار، محمد حسن, تسلیمی، زهرا

 . 182-169.ص 32..مطالعات مدیریت ورزشی. سال هفتم

، طراحی مدل ورزش شهروندی در کالنشهر تهران با استفاده از (1399)مرتضی دوستی پاشاکالیی،  ،سیدمحمدحسین رضوی،

   789-817، ص : 3، شمارة 12نظریۀ داده بنیاد، مدیریت ورزشی، دورة 

. ورزش شهروندی و سالمتی. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی توسعه ورزش (1390.)رحمانی نیا، فرهاد. وادی خیل، حسن

 . 155-154شهروندی. ص 

بهره ور از  . مقایسه کیفیت زندگی شهروندان بهره ور و غیر(1395.)د, مستحفظیان، مینا .نادریان جهرمی، مسعودرهبری، سعی

-215گانه شهراصفهان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال دوازدهم. ص 14 اماکن ورزشی شهرداری در مناطق 

228 . 

 .نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش شهروندی(.1389.)انی، رحیمطلوعی اشلقی، عباس. پاشایی، محمود. مدبری کلی

 . 182. ص 2مطالعات مدیریت شهری. سال دوم. شماره 
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تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور. حرکت. شماره (.1386.)روشندل اربطانی، طاهر

 . 174-167.ص 33

توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین  (،1394،)رحمن. رنجبر، روح اهلل سواری، سعید. مهدی پور، عبدال

 . 92-83، ص 11راهبردهای توسعه آن. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی .

تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی. سیاست.سال چهل  (.1391.)عیوضی، محمد رحیم. باب گوره، سید حسام الدین

 .225-187. ص 3و دوم. شماره 

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش  (.1392.)گودرزی، محمود. نصیرزاده، عبدالمهدی. قراهانی، ابوالفضل. وطن دوست، مریم

 . 155. ص 2. شماره 5همگانی استان کرمان. مدیریت ورزشی. دوره 

نگرشی نوین در ورزش شهروندی. تهران. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی توسعه ورزش  (.1390.)آوانسر، علی سلیمی

 . 223-225شهروندی. ص 

سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. تهران: انتشارات  (.1384.)سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران

 سیب سبز. 

حسین و اسماعیلی، محمدرضا و میرکاظمی، سیده عذرا و ربیعی، محمد علی و توکلی،  طاهری چادرنشین،

 ،بررسی وضعیت نشاط اجتماعی و ارتباط آن با آمادگی جسمانی جوانان استان خراسان جنوبی(1398ن،)محس

 .شهروندان(ورزش همگانی)تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه های تفریحات ورزشی(،1394،)کشکر، سارا 

 . 132-113. ص 22پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی,

. ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی. مطالعات (1389.)محسنی، رحیم علی

 . 117. ص 10سیاسی.سال سوم. شماره 

کنفرانس  نی.چهارمیبر توسعه ورزش شهروند دیبا تاک یمدل نشاط اجتماع ی. طراح1400،ن،حسنیمت یو زارع ری،امیمحسن

 .تهران.1400 ،خردادماهیو حسابدار ت،اقتصادیریدر مد نیساالنه تحوالت نو یالملل نیب

،تاثیر شادی و نشاط در آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن،سومین همایش ملی روانشناسی، 1398مردانی، محمدامین،

 تعلیم و تربیت و سبك زندگی،قزوین

سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت های بنیادین تئوری  ارایه مدل (.1381.)میرزایی اهرنجانی حسن. امیری، مجتبی

 . 21-3. ص 56های مدیریت. دانش مدیریت. شماره 

نقش اقدامات فرهنگی شهرداری در افزایش نشاط اجتماعی شهروندان در دوران پساکرونا،سومین کنفرانس (،1399،)موسوی، رضا

 بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

طراحی مدل تبعیض در تیم های  (.1395.)نوروزی سید حسینی، رسول. موسوی چشمه کبود، کیوان. فتاحی مسرور، فروغ

 . 512-495. مدیریت ورزشی.ص (با استفاده از نظریه داده بنیاد)ورزشی 
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