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 چکیده
مشارکت شده و حمايت اجتماعی با بین محیط ادراک ةخودکارآمدی در رابط نقش میانجی، بررسی پژوهشهدف از اين 

آماری  ة. جامعو مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود تحلیلی ـروش پژوهش توصیفی بود.  در فعالیت بدنی دانشجويان

 نیحجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیرا دانشجويان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند.  پژوهشاين 

(119 =n )های اطلاعات ها از طريق پرسشنامهآوری دادهجمع .ای گزينش شدندطبقهصورت تصادفی ـ  و دانشجويان به

ضريب آلفای کرونباخ حمايت اجتماعی و خودکارآمدی به ترتیب با شده، ، محیط ادراکبدنیمشارکت در فعالیتفردی، 

. لات ساختاری بودروش پژوهش توصیفی و از نوع پیمايشی و مبتنی بر مدل معاد انجام شد. 11/4و  14/4، 19/4، 19/4

مثبت و معناداری بین  ةنتايج نشان داد که رابط شد. ستفادها پی.ال.اسو  اس.پی.اس.اسافزار نرم ازها داده ةتجزيدر 

. الگوی پژوهش از برازش لازم رددر فعالیت بدنی وجود دا اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت شده، حمايتمحیط ادراک

شده و حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی بین محیط ادراک ةدر رابط نقش میانجی برخوردار بود و خودکارآمدی

عالیت ف در ان رادانشجويمشارکت توانستند  کهبودند عواملی از جمله  اين متغیرها، پژوهشايفا کرد. با توجه به نتايج 

شود شرايط محیطی مساعد هم از نظر کمی و هم های پژوهش پیشنهاد میبنابراين با توجه به يافته. افزايش دهند یبدن

د تا بدين طريق بتوان میزان طلاعاتی و حمايت ارزيابی فراهم آيابزاری، حمايت احمايت از نظر کیفی، حمايت عاطفی، 

  های بدنی افزايش داد.در فعالیترا مشارکت دانشجويان 
 

  بدنیمشارکت در فعالیت اجتماعی، خودکارآمدی، شده، حمايتمحیط ادراک کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
عنوان يک ابزار چندبعدی با تأثیرات گسترده، جايگاه و نقش در عصر کنونی، فعالیت بدنی و ورزش به

، تأثیر آن بر اقتصاد ،بخش متجلی ساخته است. همچنینخود را در گذراندن اوقات فراغت سالم و لذت

گیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات سلامتی افراد، آموزش و پرورش، روابط اجتماعی، پیش

متعددی  هایپژوهش(. 1731وضوح قابل درک است )حمیدی، اخلاقی رو به گسترش در جامعه، به

های مزمن وابسته به یماریگیری از ببر سلامت جسمی و روانی و پیش را های بدنیفوايد فعالیت

 (. 2117و همکاران،  1اند )لوپززندگی غیرفعال تأيید کرده

در رفتارهای مرتبط با  ی، عوامل محیطی اهمیت خاص2اجتماعی ـ شناختیهای بوماساس مدل بر

 های بدنی را حاصل تعاملهای مربوط به سلامتی و فعالیتشناختی کنشهای بومند. مدلدارسلامتی 

موانع  ةهای بالقوه و يا ايجادکنندفرصت ةکننددانند. بر اين مبنا محیط، فراهمفرد و محیط میبین 

های تجربی و پیشین (. از طرفی بررسی2112و همکاران،  7برای داشتن يک زندگی فعال است )ريمرز

عوامل  تواند تنها ناشی ازهای بدنی نمیاند که تفاوت در میزان مشارکت در فعالیتنشان داده

شناختی در ارتباط متقابل با عوامل فردی و روان ،بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی ؛محیطی باشدزيست

توان به د. از جمله اين عوامل مینحتی ممکن است مقدم بر آن باش هستند و محیطیزيست

رد (. خودکارآمدی باور شخص در مو1993، 4خودکارآمدی و حمايت اجتماعی اشاره کرد )باندورا

 ،اشداش بیشتر بتوانايی پذيرش و کنارآمدن با شرايط مختلف است که هر چه باور شخص از توانايی

است که در صورت بالا بودن آن، احتمال  ایفرد کارآمدتر است. خودکارآمدی از جمله عوامل فردی

عالیت خود وجودآمده از عملکرد خود و شرايط موجود از فرود فرد با توجه به احساس درونی بهمی

مثبت و  ةبا مشارکت در فعالیت بدنی رابط هاپژوهشلذت بیشتری ببرد. خودکارآمدی در اغلب 

 (. 2112و همکاران،  6سانچزـ  سرانوو  2114و همکاران،  1داری نشان داده است )موتلمعنی

انجام شده در زمینه  هایپژوهشباشند. والدين و دوستان دو منبع مهم در حمايت اجتماعی می

بررسی رابطه حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی، وجود رابطه مثبت و معنی دار را نشان 

ی تعیین کننده هايشانحمايت دوستان و همسالان در نوجوانان، در مقايسه با حمايت خانوادهدادند. 

، يوسفی و همکاران، 2111، و همکاران 3سالیس)بود تری برای سطح فعالیت بدنی اجتماعی قوی
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و همکاران،  1والیس) ( و دانشجويان کالج1992سالیس و همکاران، ) (، گر چه بین جوانان1797

البته در تر گزارش شده است. حمايت همسالان بااهمیتدر مردان، حمايت خانواده و در زنان، ( 2111

رکت در فعالیت بدنی را نشان هم رابطه غیرمستقیم بین حمايت اجتماعی با مشا هاپژوهشبرخی 

به عنوان متغیر را  حمايت اجتماعی خانواده و دوستان( و برخی نیز 2117و همکاران، 2دادند)چنگ

 نشان دادند و مدارس فعالیت بدنی با و خودکارآمدی دراک شدها محیط اثرگذار در رابطه میانجی

قدام ا دوستان خانواده و طريق حمايتاز  بايستفعالیت بدنی می بیان نمودند برای توسعه و ترويج

  (.2117و همکاران،  7)هی نمود

اند که بر فعالیت بدنی معرفی کرده محیطیزيست یشده را متغیرها، محیط ادراکبسیاری از پژوهش

افراد تأثیرگذار است. ايشان نشان دادند روابط متعددی بین متغیرهای فردی و محیط وجود دارد 

سانچز و ـ  سرانو ،2119، سالیس و همکاران، 2111ن، و همکارا 1، موتا2112و همکاران،  4)کان

( اشاره 2114و همکاران ) 6( و سو1731(. فرهمنديان )1797يوسفی و همکاران،  و 2112همکاران، 

ن و های اماککنند فعالیت بدنی در اوقات فراغت بیشتر تحت تأثیر در دسترس بودن و ويژگیمی

 های متفاوتی که بر رویگیرد. در پژوهشات و تسهیلات تفريحی عمومی و اختصاصی قرار میتأسیس

اماکن و تأسیسات ورزشی و تأثیر آنها بر فعالیت بدنی انجام شده،  کنندگان از محیطادراک استفاده

 ـ زجیل) بوده استهای مختلف محیط ويژگیتحت تأثیر  ،اند، سطوح مختلف فعالیت بدنینشان داده

 ،ديگری نشان داد عواملی نظیر محیط پژوهش(. 2111و همکاران،  3و کر 2111و همکاران،  3کورتی

هايی شده اشاره دارند، فرصتونقل که مجموعاً به محیط ادراکهای آن و سیستم حملشامل ويژگی

(. 2116و همکاران،  9شوند )هثمندی بیشتر به فعالیت بدنی موجب میدستیابی و علاقه برایرا 

ند توانکنندگان، میفضاهای جذاب و استاندارد ورزشی ضمن پاسخگويی به نیازهای مثبت شرکت

های تر گذران اوقات فراغت با مشارکت در فعالیتنیازهای جسمی، روانی و از همه مهم ةکنندتأمین

و  2113 و 2111 ،2114 11، موتل2119 و 2114) 11ديشمن (.1797بدنی و ورزشی شود )مظفری، 
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بررسی  ةرا در زمین هاپژوهشکه بیشترين است ( از جمله محققانی 2119 و 1999، 1933 1سالیس

شده، حمايت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی محیط ادراک ارتباط بین سه متغیرِ

، ديشمن، 2113 و 2114، خودکارآمدی نقش میانجی دارد )موتل، هاپژوهشدر اغلب اند. انجام داده

 در پژوهشی که در ايران بر روی(. 2112، 7و پیترسون 2112و همکاران،  2، سانتوس2119
( عوامل حمايت دوستان، خودکارآمدی و 1797 ،يوسفی و همکاران)انجام شد  آموزان دختردانش

انواده حمايت خداری بر میزان فعالیت بدنی داشتند ولی محیط فیزيکی به صورت مجزا تأثیر معنی

  پژوهش نشان نداد. ةتأثیر معناداری بر فعالیت بدنی در نمون

هند و دثیر قرار میأهای بدنی و ورزشی را تحت تبررسی و شناسايی عواملی که مشارکت در فعالیت

ای برخوردار دهند، از اهمیت ويژهگیری از فعالیت بدنی و ورزش را کاهش میاز طرف ديگر کناره

ی که نقش هايپژوهشو  اندفعالیت بدنی بوده ةها متوجه موانع بازدارنديران اغلب پژوهشدر ا .است

 ،دنده باشکرهای بدنی بررسی شناختی و محیطی را در فعالیتاجتماعی، روانـ  شناختیعوامل بوم

  (.2111 )تیموری، محدود است

مورد  آماری در ،دانشجويانسرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور چندی پیش، از طرفی 

، اگزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری ايسن . بهکردسلامت جسمی و میزان بیماری دانشجويان اعلام 

درصد هشتحدود ، 92-91سلامت دانشجويان در سال تحصیلی  ةاساس نتايج بررسی کارنام بر

درصد دانشجويان مذکر  7/6نث مبتلا به خستگی مزمن، ؤدرصد دانشجويان م 1/9دانشجويان مذکر و 

درصد  3/11درصد دانشجويان مذکر و  3/6نث مبتلا به ناراحتی گوارشی، ؤدانشجويان م درصد 7/3و 

بايد توجه کرد ارتقای سلامت و کاهش آمار  بودند.ای نث مبتلا به سردردهای دورهؤدانشجويان م

ها که در سلامت جسم و روح المانهای مختلفی بستگی دارد که يکی از اين ها، به المانبیماری

ورد م در ثیر مستقیمی دارد، ورزش است. شايد به همین دلیل است که مسئولان دائماً أدانشجويان ت

الی که بايد به آن توجه کرد اين است که اگر شرايط ؤکنند. سنکردن دانشجويان ابراز نگرانی میورزش

(. از طرف ديگر 1797)ايسنا،  ين نگرانی وجود داشتکردن برای دانشجويان فراهم بود، باز هم اورزش

ها همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در سنین جوانی ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه

اين مقطع  ةالعادکنند. حساسیت فوقدانشجويان نیاز به پرداختن به ورزش را در خود احساس می

 های بدنی وفعالیت گذران اوقات فراغت با مشارکت در وسنی به لحاظ نیاز به سلامت جسم و روان 

زم بديهی است که پرداختن به ورزش مستل ؛فکر جامعه بر کسی پوشیده نیستروشن ةاين طبق ورزشیِ

ها ريزی صحیح و نیروی انسانی متخصص در تربیت بدنی دانشگاهوجود امکانات ورزشی مناسب، برنامه
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ن و... اها، دوستان، مسؤلهای لازم از سوی خانوادهها و حمايتيقسسات آموزش عالی کشور، تشوؤو م

ای هبرنامهها و دانشجويان نهايتًا در قالب فوقهای ورزشی دانشگاهفعالیت ةکه عصاره و چکید است

ی هاکند. در کشور ما نیز به جهت حفظ ارزشهای سراسری دانشجويی نمود پیدا میورزشی و رقابت

 ،به همین دلیل شود؛پذيرفته نمیهای متداول در خارج اعتقادی و دينی، بسیاری از روشفرهنگی و 

ن وانسل ج ةريزی مطلوب و موردعلاقبه رسالت خطیر خود که همانا برنامه بايدريزی برنامه مسئولان

 هدف و رسالتی زمانی تحقق خواهدچنین ، توجه زيادی داشته باشند. استهای جامعه با حفظ ارزش

مین بهینه شود. در ه ةد که از فکر و ابزار خودی استفادنشده به نحوی باشهای تنظیميافت که برنامه

ريزی لازم در جهت ورزش های ورزشی، برنامهراستا و به منظور مشارکت بیشتر دانشجويان در فعالیت

اهیتی دانشگاهی دارند های رايج اصولاً مو تربیت بدنی ضرورت خاص دارد. از آنجا که بسیاری از ورزش

 اند،ها بودهها در سراسر جهان همواره دانشگاهو خاستگاه بسیاری از ورزشکاران ممتاز در برخی رشته

ای ای که در اختیار دارد و با سرمايهوزارت علوم و تحقیقات و فناوری در کشور ما نیز با امکانات بالقوه

جانبه در تقويت و تعمیم ورزش بردارد )رضايی، و همه هايی بس ارزندهتواند گاممی ،اينچنین مستعد

1733.)  

 ةتعامل عوامل چندگان از طريق فعالیت جسمانی: رفتار نويسدخود می ة( در مقال2114ديشمن )

 يا شناختی وعوامل روان عمدتاً  مطالعات گذشته که در شودمی تعیین اجتماعی و محیطی، فردی

نین همچ .اندندرت به تعیین ارتباط به صورت همزمان پرداختهاند و بهاجتماعی را بررسی کردهمحیط 

اند نويسد: مطالعات اندکی اثرات محیط فیزيکی روی فعالیت بدنی را بررسی کرده( می2111موتل )

بر تأمین و حفظ سلامت افراد يک  یمدتها محیط فیزيکی اثرات طولانیکه با توجه به اين بررسی

در مطالعات اندکی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل چندگانه بر روی رفتار جامعه دارد. حتی 

با توجه  که کردندخود اشاره  پژوهش( در 2111و همکاران ) 1ه است. والمنشدفعالیت بدنی بررسی 

شمالی  مريکایآشده، در ارتباط بین فعالیت بدنی و محیط ادراک ةدر زمین هاپژوهشه بیشتر کبه اين

ی را ، پژوهشأصدد برآمدند تا برای از میان برداشتن اين خل اروپايی در پژوهشگران، اندگرفتهصورت 

ای در اين زمینه گسترده هایپژوهشها نیز چندين سال است که اروپايیدر اين زمینه انجام دهند. 

مع مختلف به کنند که مطالعاتی که بر روی جوا( اشاره می2111اند. تیموری و همکاران )انجام داده

ی انجام های بدنبینی فعالیتشناختی، اجتماعی و محیطی برای پیشمنظور تمرکز بر نقش عوامل روان

  تا در کشورهای آسیايی از جمله ايران. اندبیشتر در کشورهای اروپايی صورت گرفته اند،شده

نوجوان و جوان و دانشجو ويژه قشر طور که اشاره شد، امروزه برای افزايش مشارکت مردم و بههمان

عوامل تأثیرگذار  دهای بدنی و ورزشی با هدف گذران مطلوب و سالم اوقات فراغت، بايدر فعالیت

                                                                                                               

1. Wallmann 
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ورزش توجه خود را به  ةن در حوزاد. دانشمندان و متخصصنمختلف و متنوعی بررسی و شناسايی شو

ند و معتقدند کنرا شناسايی  اند که اين عواملای در اين زمینه معطوف داشتههای گستردهپژوهش

هر محققی بايد متغیرهايی  روی،ازاين ؛دنشوکه اين عوامل به يک يا چند عامل و متغیر منحصر نمی

 ژوهشپد. محقق نیز در بپردازنچند متغیر  به بررسیِ د کهکنريزی ی را پايههايپژوهشرا شناسايی و 

که نبايد تنها يک متغیر مثل محیط  رو شدهروبخود با اين مسئله  ةاساس مطالعات اولی حاضر بر

شده که بیشتر معطوف به اماکن و تأسیسات ورزشی مناسب و جذاب و در دسترس است و ادراک

 ؛داشته باشد، متمرکز شد جانبههای بدنی و ورزشی نقش يکتواند در میزان مشارکت در فعالیتمی

کنندگان مشارکت شرکت ةبلکه اگر به عوامل ديگری در کنار اين نوع متغیر توجه بیشتری شود، زمین

ظف ريزان را موکند و مديران و برنامهمی تری بررسیهای بدنی و ورزشی را در ابعاد گستردهدر فعالیت

 ،روازاينند. کنمتعددی برای افزايش مشارکت توجه  ةشدد تا به عوامل شناختهگردانو مکلف می

ای بین محیط پاسخ دهد که آيا رابطه پژوهشحاضر انجام خواهد شد تا به سؤال اصلی  پژوهش

شده، حمايت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان وجود دارد يا ادراک

  ؟يا خیر خیر؟ و آيا الگوی ارتباطی اين متغیرها از برازش لازم برخوردار است

اساس مبانی پژوهش، الگوی مفهومی ارتباط بین محیط  اساس آنچه بیان شد و بر بر ،در مجموع

شده و حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی با نقش میانجی خودکارآمدی در قالب ادراک

 تدوين شد. يکشماره شکل 

 
 

 

 

 

 

 مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش -2شکل 
 

 

 

 

محیط 

شدهادراک  

حمايت 

 اجتماعی

 خودکارآمدی
 فعالیت بدنی 
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 پژوهش روش
کاربردی قرار دارد.  هایپژوهش ةتحلیلی و از نظر هدف در دست ـ از نوع توصیفی پژوهشروش 

آوری های آن به روش میدانی جمعکه داده يابی معادلات ساختاری بودحاضر مبتنی بر مدل پژوهش

  شد.

مورگان تعیین  معروف به جدول 7و کرجسای 2، مورگان1اساس جدول کهن بر پژوهش ةحجم نمون

در اين  شد. نفر تعیین 734در مجموع  پژوهشاين  برایلازم  ةگرديد. به اين ترتیب که حجم نمونه

ه آماری استفاد ةتعیین نمون برایای متناسب با حجم و تصادفی گیری طبقهنمونه از روش پژوهش

نمونه در هر دانشکده متناسب با حجم کل محاسبه گرديد و تعداد آن در که تعداد طوریبه ؛شد

  دانشکده مشخص شد.

 ويلسون و ـ شده )روبرتسونمحیط ادراک و های اطلاعات فردیپرسشنامه تحقیق، گیریابزار اندازه

با مقیاس ال ؤس 23 ازدر دو بعد محیط فیزيکی و محیط اجتماعی  بوده است که (2113همکاران، 

( در دو 1933سالیس و همکاران، ) حمايت اجتماعی ،از اين میان اند؛تشکیل شده ارزشی لیکرتپنج

و  ،با مقیاس چهارارزشی لیکرتسؤال  21 ، متشکل ازحمايت اجتماعی خانواده و دوستان عدِبُ

 سنجیده شده است.ارزشی لیکرت با مقیاس پنجسؤال  13 با( 1932شرر و همکاران، ) خودکارآمدی

بندی و تلفیقی از از جمع فراغت های بدنی اوقاتمشارکت در فعالیت ةساختمحقق ةپرسشنام

 ةالرس)فعالیت بدنی اوقات فراغت  ة، فعالیت بدنی بک، پرسشنام4المللی فعالیت بدنیبین ةپرسشنام

( 2111 ،دکتری ديجیاندومنیکا ةرسال)مشارکت فعالیت بدنی  ة( و پرسشنام2111 ،1دکتری کیگنگ

الات ؤسبه منظور سنجش روايی  و ال طراحی شدؤس ششدر ابتدا با اين پرسشنامه تدوين شده است. 

از اعتبار عاملی استفاده شده است. اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طريق تحلیل عاملی 

های بدنی فعالیت (. در تحلیل عاملی اکتشافی متغیر مشارکت در1731آيد )بازرگان، به دست می

 رو،؛ ازاينشدمحاسبه  32/1ر با بشاخصی برای کفايت نمونه است براکه  6ير و اوکلینمیـ کیسر مقدار 

برابر  3د. همچنین از آنجا که ضريب معناداری آزمون باتلتشقضاوت در مورد آن در حد عالی گزارش 

ساختار، مناسب تشخیص داده شد. پس ( تحلیل عاملی برای شناسايی 11/1تر از بود )کوچک 111/1

ال با ؤس پنجاوقات فراغت شامل های بدنی مشارکت در فعالیت ةاز تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنام

                                                                                                               

1. Cohen 

2. Morgan 

3. Kerjcie  
4. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

5. Kaigang 

6. KMO 

7. Bartlet 
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حت تأيید شد برای ص پژوهش. همچنین پس از اينکه مدل فرضی ارزشی لیکرت نهايی شدمقیاس سه

 ،که نتايج نشان داد تمام بارهای عاملی شدگیری از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده های اندازهمدل

  .ستکه بیانگر روايی همگرا اندبوده 1/1 یش ازب

اعتبار اين  ،ن مديريت ورزشی رسید، همچنیناتن از متخصص 11ها به تأيید روايی پرسشنامه

 ،2113ويلسون و همکاران،  ـ روبرتسون) ها در مطالعات متعدد بررسی و تأيید شده استپرسشنامه

، 1731، مژدهی، 2114و همکاران،  2، لیانگ1933، سالیس و همکاران، 2111و همکاران،  1مارتین

بدنی، های فعالیتضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه(. 1736امیری،  و 1731اصغرنژاد و همکاران، 

به دست  36/1و  31/1، 37/1 ،37/1 حمايت اجتماعی و خودکارآمدی به ترتیبشده، محیط ادراک

  آمد.

اسمیرنوف ـ  ها و از آزمون کلموگروفهای آمار توصیفی برای توصیف دادهدر اين پژوهش از روش

 و مدل از ضريب همبستگی پیرسونهای پژوهش آزمون فرضیه برایها و برای نرمال بودن داده

انجام  4پی.ال.اسو  7اس.پی.اس.اسافزار نرم باها داده وتحلیلاستفاده شد. تجزيه معادلات ساختاری

های آماری انتخاب فرضیه برای آزمون α=  11/1داری در حد سطح معنی پژوهششد. ضمناً در اين 

  شده است.
 

 نتایج
           میانگین سنیها زن و بقیه مرد با درصد آزمودنی 4/16 های عمومی پژوهش نشان داديافته

  هل بودند.أدرصد مت 1/9درصد مجرد و  1/91بودند.  سال ±16/21 14/7
 

 هانتايج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزيع طبیعی داده -2جدول 

 Z P انحراف استاندارد میانگین شاخص
 11/1 17/1 44/1 14/2 مشارکت در فعالیت بدنی

 12/1 13/1 3/1 11/2 شدهمحیط ادراک

 11/1 14/1 33/1 67/2 حمايت اجتماعی

 23/1 112/1 11/1 91/7 خودکارآمدی

 

های متغیر مشارکت در فعالیت بدنی و محیط توزيع دادهدهد که نشان می يکشماره نتايج جدول 

 حمايت اجتماعی و خودکارآمدی طبیعی است. شده،ادراک
 

                                                                                                               

1. Martin 

2. Liang 

3. SPSS 

4. PLS 
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 نتايج ضريب همبستگی  -1جدول 

 رمتغی
مشارکت در فعالیت 

 بدنی
 خودکارآمدی

حمايت 

 اجتماعی

محیط 

 شدهادراک

 - - - - فعالیت بدنیمشارکت در 

 - - - 31/1** خودکارآمدی

 - - 19/1** 61/1** حمايت اجتماعی

 - 23/1* 19/1** 63/1** شدهمحیط ادراک

* P≤ 11/1  , **P≤ 11/1  
 

همبستگی متقابل و معناداری وجود  ،پژوهشدهد بین متغیرهای نشان میدو شماره نتايج جدول 

 دارد. 
 

 و پايايی آنها (AVE)ها مستخرج از سازهمیانگین واريانس  -9جدول 

 متغیرها
 میانگین واريانس مستخرج 

 (AVE)ها از سازه

پايايی 

 ترکیبی
 نتیجه ملاک

 ضريب 

 آلفای کرونباخ
 نتیجه ملاک

 31/1 12/1 شدهمحیط ادراک

ل 31/1
قاب

ول
قب

 

32/1 

ل 31/1
قاب

ول
قب

 

 37/1 32/1 49/1 حمايت اجتماعی

 91/1 39/1 12/1 خودکارآمدی

 37/1 32/1 49/1 بدنی فعالیتمشارکت در 
 

با توجه به اينکه اولاً بارهای عاملی معنادار هستند و دوم، با مد نظر قرار دادن  سهشماره مطابق جدول 

شود ، مشخص می1ها( برای میانگین واريانس مستخرج از سازه1996)مگنر و همکاران،  4/1ملاک 

 ت. اس شده قبول است. در نتیجه روايی همگرا تأيیدها قابلواريانس مستخرج از سازهکه میانگین 

گلداشتاين( و ضريب آلفای کرونباخ با توجه  ـ )ضريب ديلون 2همچنین پايايی ترکیبی يا پايايی سازه

  قبول است.پايايی قابل ،بنابراين ؛ندهستقبول قابل 31/1به ملاک 

 

                                                                                                               

1. Averege Variance Extracted (AVE) 

2. Construct Reliability 
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 SSP=، حمايت اجتماعی خانوادهSSF =، حمايت اجتماعی دوستانSE =اجتماعی ، محیط PE=محیط فیزيکی

 مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد -1شکل 
 

 اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته -0جدول 

 متغیرهای مستقل
 وابسته 

 فعالیت بدنی(مشارکت در )

 وابسته و میانجی 

 )خودکارآمدی(

 شدهمحیط ادراک
ß 211/1 711/1 

 436/1 217/4 ارزش تی

 حمايت اجتماعی
ß 719/1 411/1 

 334/6 763/6 ارزش تی

 - ß 476/1 خودکارآمدی

 - 173/11 ارزش تی
 

ه شدفعالیت بدنی، اثر محیط ادراکمشارکت در شده بر ، اثر محیط ادراکچهار شماره براساس جدول

فعالیت بدنی، اثر حمايت اجتماعی بر مشارکت در بر خودکارآمدی، اثر حمايت اجتماعی بر 

معنادار  فعالیت بدنی به صورت مثبت ومشارکت در خودکارآمدی و همچنین اثر خودکارآمدی بر 

 است. 
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 وضعیت مدل ساختاری -2جدول 

 نتیجه وضعیت ملاک مقدار آماره

1GOF 344/1 

 ضعیف 11/1
برازش مدل ساختاری به 

 صورت قوی است
 متوسط 77/1

 قوی 63/1

کیو دو)استون 

 (2Q) 2گیسر(
712/1 

بینی مدل قدرت پیش ضعیف 12/1

ساختاری در حد قوی 

 است

 متوسط 11/1

 قوی 71/1
 

بینی قدرت پیش ،. همچنیناست قوی صورت به یساختار مدل برازش پنجشماره اساس جدول  بر

برابر  7مقدار اعتبار افزونگی ،است. به عبارتیزا( در حد قوی متغیرهای برون بینیمدل ساختاری )پیش

  ها، نشانگر کیفیت مناسب مدل است.است و با توجه به شاخص 712/1با 
 

 گیریبحث و نتیجه
شده و حمايت بین محیط ادراک ةخودکارآمدی در رابط پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی

نشان داد بین  پژوهشاجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان صورت گرفت. نتايج 

مثبت و معناداری وجود دارد. افرادی که احساس  ةخودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی رابط

يافته  د. اينخودکارآمدی بالاتری دارند با وجود موانع احتمالی مشارکت بیشتری در فعالیت بدنی دارن

(، 2119(، ديشمن و همکاران )2113(، موتل و همکاران )2114های موتل و همکاران )همسو با يافته

(، چنگ و همکاران 2112(، پیترسون )2112(، سانتوس و همکاران )2112سانچز و همکاران )ـ  سرانو

های خود نسبت به ايی( است. افراد دارای باورهای قوی بر توان1797( و يوسفی و همکاران )2117)

دهند ان مینش در انجام تکالیفکوشش و پافشاری بیشتری های خود ترديد دارند، افرادی که به توانايی

(. موفقیت انسان به تعهد، کاردانی 1993و در نتیجه عملکرد آنها در انجام تکالیف بهتر است )بندورا، 

سه راهبرد عمومی برای  شود.مدی حاصل میو پشتکار احتیاج دارد که اين موارد از طريق خودکارآ

الگوسازی، استفاده از بازخورد اطلاعاتی و بازآموزی  :که عبارتند از بهبود خودکارآمدی وجود دارد

  (.1999، 4تر از راهبردهای ديگر است )شانکاسنادی. الگوسازی مهم
اری مثبت و معناد ةرابطهمچنین نتايج نشان داد بین حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی 

 وجود دارد. اين يافته بیانگر آن است هرچه حمايت اجتماعی بیشتر باشد، میزان مشارکت در فعالیت
                                                                                                               

1. Goodness of Fit 

2. Stone-Gesser’s 
3. Construct Cross Validated Redundancy 
4. Schunk 
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(، موتل و همکاران 1999های سالیس و اوون )يابد. اين يافته همسو با يافتهبدنی فرد افزايش می

؛ ( است1797يوسفی و همکاران )( و 2117(، چنگ و همکاران )2112(، سانتوس و همکاران )2113)

غیرمستقیم حمايت  ةپیترسون رابط پژوهش( ناهمسوست. البته در 2112پیترسون ) ةبا يافت اما

 اين تفاوت ممکن استگری خودکارآمدی تأيید شده است. با میانجی ، واجتماعی با فعالیت بدنی

 که اندداده نشان هاپژوهشاشد. های فرهنگی و اجتماعی بگیری يا تفاوتناشی از ابزارهای اندازه

 از حمايت اجتماعی. رفاه داشته باشد و فرد کلی سلامت در مهمی تأثیر تواندمی اجتماعی حمايت

 رتغیی که به شودخانواده ناشی می از داخل و خارج اجتماعی محیط در ارتباطات و اجتماعی هایشبکه

 است ممکن که اجتماعی، هایشبکه اين. کندکمک می بدنی فعالیت افزايش مشارکت در مانند رفتار

تحکم اعضا را مس میان فردیبین پیوند و را منسجم گروه موجود باشند، قبل از يا و شده ايجاد تازگیبه

 اطلاعاتی ،(مستقیم هایکمک ةارائ) ابزاری به صورت ممکن است اجتماعی حمايت. دنکنمی

 ابیارزي يا و( محبت يا و تشويق نگرانی، دادننشان) عاطفی ،(منابع مورد در دانش گذاریاشتراکبه)

  .(2119سالیس، باشد ) (بازخورد ةارائ)

؛ بر اين مثبت و معناداری وجود دارد ةنتايج نشان داد بین حمايت اجتماعی با خودکارآمدی رابط

ا ين يافته بيابد و بلعکس. اخودکارآمدی هم افزايش می ،هرچه حمايت اجتماعی افزايش يابد اساس،

(، سانتوس و همکاران 2111(، لی )2119) (، ديشمن و همکاران2113های موتل و همکاران )يافته

. در تمام ست( همسو2117( و چنگ و همکاران )2117(، هی و همکاران )2112(، پیترسون )2112)

ملاحظه  کهطوریبه ؛داری گزارش شده استمعنی ةمرورشده بین اين دو متغیر رابط هایپژوهش

با يکديگر در ارتباط بودند و يکی از آنها نقش  يادشدههر يک از متغیرهای  هاپژوهششود در اين می

  کرد.میديگری با مشارکت فعالیت بدنی ايفا  ةمتغیر میانجی را در رابط

 ةشده با مشارکت در فعالیت بدنی رابطنتايج ضريب همبستگی پیرسون نشان داد بین محیط ادراک

(، 2111(، موتا و همکاران )2112های کان و همکاران )و معناداری وجود دارد. اين يافته با يافته مثبت

(، کر و 2119(، سالیس و همکاران )2116(، هث و همکاران )2111کورتی و همکاران ) ـ جیلز

( 1731( و فرهمنديان )2112سانچز و همکاران )ـ  سرانو ،(2114(، سو و همکاران )2111همکاران )

آمده عوامل محیطی و دسترسی به امکانات و فضاهای دستن پیرو نتايج بهاهمسو بود. اغلب محقق

 بايست به آن توجه ويژه نشان داد.نیاز برای انجام فعالیت بدنی دانستند که میورزشی را يک پیش

 بیشتر تحت کنند که فعالیت بدنی در اوقات فراغتخود اشاره می پژوهش( در 2112کان و همکاران )

های اماکن و تأسیسات و تسهیلات تفريحی عمومی و اختصاصی قرار در دسترس بودن و ويژگی تأثیرِ

کنندگان از که بر روی ادراک استفاده در پژوهشی (2111کورتی و همکاران ) ـ گیرد. جیلزمی

اند، ادهشده نشان د های اماکن و تأسیسات ورزشی و تأثیر آنها بر مشارکت در فعالیت بدنی انجاممحیط
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ی هث و ديگر پژوهش. در اندهپذيرفتهای مختلف محیط تأثیر ويژگیاز سطوح مختلف فعالیت بدنی 

ونقل که مجموعاً به های آن و سیستم حملعواملی نظیر محیط، ويژگی ة( به رابط2116همکاران )

مندی بیشتر به فعالیت بدنی دستیابی و علاقه برایهايی را شده اشاره دارند، فرصتمحیط ادراک

واند تاست که می ایتوجه به اينکه ادراک افراد از محیط از عوامل کلیدی با ،شوند. همچنینموجب می

حاضر اماکن و فضاهای تفريحی  پژوهشکه در ـ نقش مؤثری در مشارکت فعالیت بدنی در آن محیط 

 هااهورزشی در دانشگ ةا در نظر گرفت. سرانورزشی آن ر ةسران ايفا کند، بايد ـ و ورزشی دانشگاه است

از آنجا که تعداد دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر بیشتر متناسب با تعداد دانشجويان نیست. 

ورزشی فضاهای سرپوشیده  ةاست و دانشجويان دختر امکان استفاده از فضاهای سرباز را ندارند، سران

رسد با (. به نظر می1797ورزشی فضاهای سرباز است )پورکیانی،  ةتر از سرانکم ،هر دانشجو ه ازایب

سازی فضاهای سرباز و استتار برخی از اين فضاها بودن، بتوان با تجهیزکردن و آمادهتوجه به اقتصادی

مشارکت  برایورزشی را افزايش داد تا حداقل محیط فیزيکی  ةدختران، سران ةبه منظور استفاد

  های بدنی مهیا گردد.دانشجويان در فعالیت

مثبت و معناداری وجود دارد. به اين  ةشده با خودکارآمدی رابطنتايج نشان داد بین محیط ادراک

مدی فرد نیز بیشتر است. اين نتیجه آشده بیشتر باشد، میزان خودکارمعنی که هرچه محیط ادراک

يابد و بلعکس. اين يافته مینشان داد که هرچه ادراک محیط افزايش يابد خودکارآمدی هم افزايش 

( و هر دو 2112سانچز و همکاران )ـ  (، سرانو2111(، لی )2114های موتل و همکاران )با يافته

 ةمرورشده بین اين دو متغیر رابط هایپژوهش. در تمام ست( همسو2117هی و همکاران ) پژوهش

ه شدمحیط ادراک ةرا در رابطداری گزارش شده است و متغیر خودکارآمدی نقش متغیر میانجی معنی

 کند. با مشارکت فعالیت بدنی ايفا می

ر ، نشانگپژوهشاز برازش لازم برخوردار است. مدل  پژوهششده در نتايج نشان داد مدل ارائه ،همچنین

شده و حمايت معناداری بین محیط ادراک که خودکارآمدی نقش میانجی استتأيید اين مسئله 

کند. بدين ترتیب نقش میانجی خودکارآمدی تأيید ر فعالیت بدنی ايفا میاجتماعی با مشارکت د

شده و حمايت اجتماعی تأثیر معناداری به صورت مستقیم و گردد. بدين معنی که محیط ادراکمی

خودکارآمدی بر مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان دارد. اثر غیرمستقیم در  ةغیرمستقیم با واسط

شده و حمايت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی بیشتر از اثر مستقیم محیط ادراک هر دو متغیرِ

بیشترين تأثیر مستقیم را بر مشارکت  476/1طور که نتايج نشان داد، خودکارآمدی با اثر آنها بود. همان

در زا( بینی متغیرهای برونبینی مدل ساختاری )پیشقدرت پیش ،در فعالیت بدنی داشت. همچنین

زا زا و بروندرون ةمدل مفهومی مورد مطالعه و روابط بین متغیرهای نهفت بنابراين،حد قوی است. 

یرونی ب ةدرونی و متغیرهای نهفت ةروابط بین متغیرهای نهفت ةد. با توجه به اينکه همشوتأيید می
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روابط فرضی  در نتیجه،و  شودمیاساس نتايج، روايی و اعتبار الگو تأيید  معنادار شدند، بر

توان گفت، درصد می 99د. پس با اطمینان گردتأيید می نیز شده بین متغیرهای نهفتهبینیپیش

. اين يافته با استشده و حمايت اجتماعی متغیر خودکارآمدی تحت تأثیر متغیرهای محیط ادراک

شده یط ادراکبین مح ةگری خودکارآمدی در رابط( در خصوص میانجی2114موتل و همکاران ) ةيافت

(، 2112سانتوس و همکاران ) ةاين يافته با يافت ،. همچنینستو مشارکت در فعالیت بدنی، همسو

مستقیم و غیرمستقیم  ة. ايشان نیز رابطراستاست( نیز هم2117چنگ و همکاران ) و(2112پیترسون )

نشان دادند. در  گری خودکارآمدیبین حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی را با میانجی

شده، حمايت اجتماعی و خودکارآمدی به شکل ( نیز محیط ادراک1797يوسفی و همکاران ) پژوهش

( در برخی 2117های هی و همکاران )مستقل و مستقیم بر فعالیت بدنی تأثیر داشتند. البته با يافته

خودکارآمدی با  ةرابط ها ناهمسوست. آنها دريافتند حمايت اجتماعی نقش میانجی را دراز يافته

اعی های فرهنگی و اجتمکند. اين تفاوت ممکن است ناشی از تفاوتمشارکت در فعالیت بدنی ايفا می

حاضر مورد تأيید قرار گرفت و  پژوهشها باشد. با توجه به اينکه الگوی پیشنهادی و سن آزمودنی

مشارکت در فعالیت بدنی شده، حمايت اجتماعی و خودکارآمدی بر نشان داد که محیط ادراک

دابیری به دنبال ت دمیزان آن هستند، باي ةکنندبینیداری پیشدانشجويان تأثیر دارد و به طور معنی

افزايش آگاهی و ادراک از محیط، افزايش حمايت اجتماعی و خودکارآمدی دانشجويان بود تا به  برای

ان توظور افزايش ادراک محیطی مینحوی به افزايش مشارکت در فعالیت بدنی دست يافت. به من

(. مديران ورزشی بايد شرايط محیطی 1792فضاهای جذاب و استاندارد ورزشی فراهم کرد )مظفری، 

رسانی و جذب مؤثر و مناسب دانشجويان تلاش اطلاع راستایديگر را تدارک ببینند و در عین حال در 

طرق مختلف نظیر استفاده از سايت دانشگاه،  رسانی مؤثر بهتوانیم ضمن اطلاعکنند. بدين منظور می

 ،طاز محی را های داوطلب، آگاهی و ادراک دانشجويانکارگیری و استفاده از نیرویپوستر، ايمیل، و به

مخصوصاً برای دانشجويانی که اطلاعی از وجود اماکن ورزشی دانشگاه ندارند، افزايش داد. تجهیز 

به وسايل جديد و مربیان کارآزموده، امکانات بیشتر  ،ها و استخراعم از سالن ،ورزشی دانشگاه ةمجموع

تواند به بهبود مشارکت در فعالیت بدنی منجر شود. های مدون و سنجیده و لوازم مناسب میبا برنامه

ن اجرايی درس تربیت بدنی امسئول ويژهبهن دانشگاه اتوان انتظار داشت مديران و مسؤلهمچنین می

افزايش فعالیت بدنی دانشجويان واقف گردند و ضمن آگاهی  برای پژوهشمتغیرهای  عمومی به اهمیت

 تایدر راسهای آن و اتخاذ تدابیر لازم ويژگی یاز وضعیت شرايط محیطی و سعی در شناساندن و ارتقا

سطح مشارکت در فعالیت بدنی  یبالا بردن حمايت اجتماعی و خودکارآمدی دانشجويان برای ارتقا

  ند.کنريزی برنامه
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که از نظر بروز پیدا کند رفتارهايی  درتواند ( حمايت اجتماعی می1931با توجه به نظر هاوس )

 .نظیر حمايت عاطفی، حمايت ابزاری، حمايت اطلاعاتی و حمايت ارزيابی، اجتماعی حمايتی هستند

ماعی را ارتقا داد و به توان اعمال کرد تا حمايت اجتهستند که می ایهای حمايتیاينها از جمله راه

مدی سه راهبرد عمومی برای بهبود خودکارآمدی وجود دارد: الگوسازی، آمنظور افزايش خودکار

 (. 1999استفاده از بازخورد اطلاعاتی و بازآموزی اسنادی )شانک، 

شده های گذشته بر اهمیت متغیرهای خودکارآمدی، حمايت اجتماعی و محیط ادراکنتايج پژوهش

د. در انهای سنی متفاوت تأکید کردهور افزايش میزان مشارکت فعالیت بدنی افراد در گروهبه منظ

آمده بر اهمیت خودکارآمدی، حمايت اجتماعی و محیط دستاساس نتايج به حاضر نیز بر پژوهش

بینی میزان مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان را عنوان متغیرهايی که قدرت پیششده بهادراک

های ديگر در اين زمینه راستا با پژوهشگردد. به طور کلی نتايج پژوهش حاضر همد تأکید میندار

  .است

حاضر نشان داد که عوامل محیطی مناسب نظیر دسترسی به اماکن و  پژوهشگیری کلی، در نتیجه

 نظیرريزی مناسب و عوامل اجتماعی ونقل، جذابیت فضا و برنامهتأسیسات ورزشی، مربیان، حمل

حمايت اجتماعی خانواده و دوستان و همچنین عوامل فردی نظیر خودکارآمدی بر مشارکت 

نهاد های پژوهش پیشبنابراين با توجه به يافته ؛دانشجويان بر فعالیت بدنی دانشجويان مؤثر است

ی عاتی و هم از نظر کیفی، حمايت عاطفی، ابزاری و اطلاهم از نظر کمّ ،شود شرايط محیطی مساعدمی

ش های بدنی افزايدر فعالیت را و ارزيابی فراهم شود تا بدين طريق بتوان میزان مشارکت دانشجويان

 داد. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the role of self-efficacy as a mediator between 

perceived environment and social support with physical activity among students. The 

research method is analytical – descriptive and the type of the survey was based on the 

structural equation modeling. The population of the study was students of Islamic Azad 

University, Science and Research Branch of Tehran. Sample size was determined based 

on Morgan table (n=283) and students were selected by classified random method. 

Collection data conducted through personal information, physical activity participation, 

perceived environment, social support and self-efficacy questionnaires with Cronbach's 

alpha coefficient 0.83, 0.83, 0.80 and 0.86 respectively. For data analysis, Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling were used. Data analysis was 

conducted using SPSS and PLS software. The results showed a positive and significant 

relationship between perceived environment, social support and self-efficiency with 

physical activity participation. Research model was fit. Self-efficacy was moderated the 

relation between perceived environment and social support with physical activity 

participation. These variables were factors that have the potential to positively increase 

the participation physical activity behavior of students. Therefore, based on the findings 

of the research, it is suggested to provide an appropriate context qualitatively and 

quantitatively, emotional, instrumental, informational and evaluative support so that the 

students' participation in physical activity would be increased. 
 

Keywords: Perceived Environment, Social Support, Self-Efficacy, Physical Activity 

Participation 

 

 

 

                                                           
*Corresponding Author                                             Email: khanbabaei1983@yahoo.com 
 


	1) 1176.pdf (p.17-36)
	6.pdf (p.117-154)
	5).pdf (p.244-252)
	1.pdf (p.1-16)
	1) 1176.pdf (p.17-36)
	2) 1170.pdf (p.37-60)
	3) 1197.pdf (p.61-79)
	4) 1218.pdf (p.80-97)
	5) 1154.pdf (p.98-116)
	6.pdf (p.117-154)
	7) 1134.pdf (p.155-172)
	8) 1165.pdf (p.173-191)
	9) 1187.pdf (p.192-216)
	10) 1186.pdf (p.217-232)
	3 eshterak.pdf (p.233)
	Abstract.pdf (p.234-243)
	5).pdf (p.244-252)

