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ارتباط وضعیت محل زندگی و فعالیتبدنی:
نقش میانجیگری عوامل روانشناختی -اجتماعی

1
3

اکبر قدرتنما ،1صدیقه حیدرینژاد ،2و سیدهناهید شتاب بوشهری
تاریخ دریافت1396/12/02 :

تاریخ پذیرش1397/04/06 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطة وضعیت محلزندگی با فعالیتبدنی و میانجیگری عوامل روانشناختی-
اجتماعی بود .روش پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی و کاربردی بود .نمونة آماری پژوهش 370 ،نفر
از افراد مراجعهکننده به پارکهای سطح شهر اهواز برای انجام فعالیتبدنی بود که به روش تصادفی انتخاب
شدند .ابزار اندازهگیری پرسشنامة پژوهشگرساخته بود که در دو بخش وضعیت محلزندگی و عوامل
روانشناختی-اجتماعی تنظیم شد .دادههای پژوهش با استفاده از پی.ال.اس .تجزیه و تحلیل شدند .نتایج
پژوهش نشان داد که عالوه بر رابطة مستقیم وضعیت محلزندگی و عوامل روانشناختی -اجتماعی با
فعالیتبدنی شهروندان اهوازی ،نقش میانجیگری عوامل روانشناختی-اجتماعی نیز مشاهده شده است؛
بنابراین ،اگر امکان تغییر شاخصهای مرتبط با محلزندگی افراد مانند همجواری وجود نداشته باشد ،با
تقویت عوامل روانشناختی -اجتماعی از طریق آگاهی شهروندان از فواید چند گانة فعالیتبدنی و فعالیت-
های تفریحی ،میتوان موانع محیطی فعالیتبدنی را کاهش داد.
کلیدواژهها :عوامل روانشناختی -اجتماعی ،محل زندگی ،فعالیتبدنی.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسندة مسئول)
Email:Akbar.Qodratnama@yahoo.com
 .2استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز (استاد راهنما)
 .3دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز (استاد مشاور)
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مقدمه

افزایش یا کاهش سطوح فعالیتبدنی افراد آن منطقه
شوند؛ بهعنوان نمونه ،همجواری و قابلیت دسترسی به
فضاهای تفریحی و ورزشی عمومی محله مانند پارکها
(وانگ ،بروون و لیو ،)2015 6،امنیت و محیط اجتماعی
محل زندگی (تیمپِریوو همکاران )2015 ،نقش مهمی
را در گرایش داشتن یا گرایش نداشتن افراد به انجام
فعالیتبدنی و استفاه از پارکها خواهند داشت .در
همین چهارچوب ،فرانزینی 7و همکاران ( ،2010ص.
 )267معتقدند ساکنان مناطق پایین شهر به فضاهای
تفریحی -ورزشی مثل پارکها و مسیرهای پیادهروی
دسترسی بهتری دارند؛ اما بهدلیل شرایط نامطلوب
محیط زندگی مانند نبود امنیت و مشکالت اجتماعی
کمتر استفاده میشوند .ویتن ،هیسکوک ،پیِرس و
بِلیکلی( ،20088ص )302 .در پژوهش خود گزارش
کردند ،درصورتی دسترسی مناسب به پارکها به انجام
فعالیتبدنی منجر میشود که محیط اطراف پارک از
امنیت کافی برخوردار باشد.
با این وجود ،عالوه بر شناسایی شرایط محیط زندگی،
توجه اندک به مکانیسمهای رفتاری افراد به نشناختن
عوامل تأثیرگذار بر رفتار مبتنی بر فعالیتبدنی آنان
منجر خواهد شد؛ بنابراین ،برای شناخت فرد باید حوزه-
های رفتاری او درقالب متغیرهایی نظیر روانی-
اجتماعی بررسی شود (کیم و کاردینال ،2010 9،ص.
 .)97احساس خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی ،هنجار
اجتماعی و الگوگیری ،بهعنوان متغیرهای کلیدی و
تشکیلدهندة عوامل روانشناختی -اجتماعی شناخته
میشوند (وَنهول10و همکاران ،2015 ،ص.)120 .
خودکارآمدی بعُدی از نظریة یادگیری اجتماعی

در چند دهةگذشته ،میزان بیتحرکی و انجام ندادن
فعالیتبدنی ،در بیشتر جوامع اعم از توسعهیافته،
درحالتوسعه و توسعهنیافته به دلیل رشد صنعت و
فناوری به سرعت افزایش یافته است (لو1و همکاران،
 ،2017ص)37 .؛ بهطوریکه طبق آمار 31/3 ،درصد از
افراد باالی  15سال جهان کامالً غیرفعال هستند و
هیچگونه فعالیتبدنی ندارند (هاالل 2و همکاران،
 ،2012ص)247 .؛ از اینرو ،برای مقابله با اثرهای
منفی بیتحرکی ،شناخت و سهم هریک از عوامل مؤثر
بر فعالیتبدنی ،در سالهای اخیر مورد تأکید
پژوهشگران و دولتها قرار گرفته است .یکی از
راهکارهای جدید در این زمینه ،استفاده از مدلهای
بومشناختی -اجتماعی 3است که رفتار افراد را در چهار
حوزة عوامل فردی ،اجتماعی ،محیطی و سیاسی
بررسی میکند؛ اما با توجه به تغییرناپذیر بودن عوامل
فردی مانند سطح تحصیالت ،وضعیت اقتصادی-
اجتماعی و غیره که تأثیر زیادی بر فعالیتبدنی افراد
دارند ،ازطریق تمرکز بر عوامل محیطی و
سیاستگذاریهای مناسب میتوان زمینة توسعة
تسهیالت ورزش شهروندی و سالمت جامعه را فراهم
آورد (شیپرجین ،بِنتسِن ،ترولِسِن ،توفتاگِر و
اِستیگزدوتِر ،2013 4،ص .)109 .منظور از عوامل
محیطی شرایط محیط زندگی افراد است که بهعنوان
شاخصی کلیدی در راستای ایجاد فرصت ،برای گرایش
شهروندان به ورزش و فعالیتبدنی شناخته میشود
(تیمپِریو ،ویچ و کارور ،2015 5،ص .)49 .طبق شواهد،
شاخصهای متعددی از محیط زندگی میتوانند موجب
1. Lu
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5. Timperio, Veitch & Carver

6. Wang, Brown & Liu
7. Franzini
8. Witten, Hiscock, Pearce & Blakely
9. Kim & Kardinal
10. Van Holle

ارتباط وضعیت محل زندگی و فعالیتبدنی...

79

بَندورا( )19771است که با اعتمادبهنفس شخص در
توانایی انجام رفتاری خاص حتی در شرایط دشوار در
ارتباط است .افرادی که دارای احساس خودکارآمدی
باالتری هستند ،درمقابل سختیها و موانع احتمالی
پایداری بیشتری دارند و نهایت تالش خود را برای
انجام کار موردنظر انجام میدهند (کیم و کاردینال،
 ،2010ص .)98 .حمایت اجتماعی مشتمل بر اقدامات
مادی یا غیرمادی (پول ،تشویقکردن ،راهنماییکردن
و غیره) از سوی دیگران است که برای تسهیل در
شکلگیری یا تداوم یک رفتار انجام میشود (کیم و
کاردینال ،2010 ،ص .)98 .هنجار اجتماعی به میزان
آگاهی و اعتقاد فرد و اطرافیان او مانند دوستان و والدین
درمورد انجام یک رفتار اشاره دارد .برای مثال ،افرادی
که از هنجار اجتماعی باالتری برخوردارند ،فعالیتهای
ورزشی و بدنی منظم و پیوستهای دارند .الگوگیری به
تعداد دفعات انجام یک رفتار بهوسیلة اطرافیان فرد
مربوط میشود که به شدت و به تکرار آن رفتار توسط
فرد وابسته است (وَنهول و همکاران ،2015 ،ص.
 .)120در همین رابطه ،لو و همکاران ( ،2017ص)36 .
در پژوهش خود نشان دادند که خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی والدین و دوستان با میزان و شدت فعالیتبدنی
اوقاتفراغت افراد رابطة مستقیم و معناداری دارد .وَن-
دیک ،دی بوردیدهاژ ،دِلییِنس و دیفورچ( ،20152ص.
 )182به این نتیجه رسیدند که تنها الگوگیری و
خودکارآمدی موجب گرایش نوجوانان به ورزش و
فعالیتبدنی میشوند و حمایت و هنجار اجتماعی هیچ
تأثیری در این زمینه ندارند.

افزونبراین ،به عقیدة دیمیستِر ،وَندیک ،بوردیدهاژ،
دیفورچ و کاردون( ،20133ص ،)1 .درصورت نامطلوب
بودن محیط زندگی برای ورزش و فعالیتبدنی ،عوامل
روانشناختی -اجتماعی میتوانند نقش پررنگی را در
گرایش افراد به فعالیتبدنی ایفا کنند؛
بهطوریکه در مناطق پایین شهر که تسهیالت ورزشی
مناسبی وجود ندارد ،عواملی مثل الگوگیری ،حمایت
اجتماعی و خودکارآمدی موجب افزایش گرایش افراد
آن منطقه میشد؛ اما در مناطق باالی شهر ،فعالیت-
بدنی افرادبهطورمستقیم تحتتأثیر شرایط محیط
زندگی قرار داشت .همچنین ،نتایج پژوهش ایشی،
شیباتا و اوکا( ،20104ص )61.نشان داد که عوامل و
شرایط محیط زندگی بهطور غیر مستقیم و ازطریق
متغیرهای روانی-اجتماعی مانند خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی ،بر فعالیت بدنی بزرگساالن ژاپنی تأثیر می-
گذارند .هُوانگ و کیم ،2017( 5ص)87 .در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که عوامل روانی -اجتماعی
مانند خودکـارآمدی میتوانند بر رابطة بین عـوامل
محیـطی و فعالیتبدنی کهنساالن کرهای نقشی
میانجی داشته باشند؛ اما دینگ 6و همکاران (،2012
ص )369 .در پژوهشی گزارش کردند که هیچیک از
متغیرهای روانی -اجتماعی مانند خودکارآمدی و
حمایت اجتماعی تأثیری بر رابطة وضعیت محیط
زندگی و فعالیت بدنی شهروندان نداشتند .درواقع،
عوامل محیطی و روانشناختی -اجتماعی بهطور
مستقیم با فعالیتبدنی افراد رابطه داشتند.

1. Bandura
2. Van Dyck, De Bourdeaudhuij,
Deliens & Deforche
3. DeMeester, Van Dyck.,
Bourdeaudhuij, Deforche & Cardon

4. Ishii, Shibata & Oka
5. Hwang & Kim
6. Ding
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شکل -1مدل مفهومی تحقیق

شهروندان ،به این پرسش پاسخ دهد که کدامیک از
متغیرهای پژوهش بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با
متغیرفعالیتبدنی رابطه دارند؟ بدیهی است که با انجام
اینگونه پژوهشها و یافتههای حاصل از آنها میتوان
با شناخت کافی نسبت به عوامل و مؤلفههای مهم
محیط فیزیکی و مؤثر بر مشارکت شهروندان در
فعالیتهای ورزشی و یکپارچهکردن برنامهریزیهای
متولیان ورزش شهری (شهرداری و هیئتهای ورزشی
مربوط) ،زمینة بهبود و ایجاد شرایط موردنیاز را برای
ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به ورزش و فعالیتبدنی،
بهخصوص در فضاهای عمومی شهری فراهم آورد.

بنابراین ،با توجه به این مطلب که فرایند شناخت
رفتارافراد از طریق عواملی مانند اعتمادبهنفس ،انگیزه-
ها ،حمایت اجتماعی ،هنجار اجتماعی و غیره که
مسئول توضیح رفتار فرد درمورد انجامدادن یا
انجامندادن کاری هستند ،امکانپذیر است (پیترز،
بروون و بارتون،2014 1،ص .)558 .همچنین،آمار
موجود مبنی بر اینکه مطلوببودن شرایط و وضعیت
محیط زندگی بهخصوص فضاهای تفریحی -ورزشی
عمومیِ همجوار با آن ،قادر خواهند بود میزان فعالیت-
بدنی هر شهروندی را به  30دقیقه در روز افزایش دهند
(کاچزینسکی و هَندِرسون ،2007 2،ص،)316 .گویای
اهمیت و تأثیر زیاد عوامل محیط فیزیکی و
روانشناختی -اجتماعی بر ورزش شهروندان هستند؛
درنتیجه ،بررسی و شناخت دقیق این عوامل در هر
جامعهای ضروری بهنظر میرسد؛ بنابراین،پژوهش
حاضر قصد دارد با استفاده از مدل معادالت ساختاری،
عالوه بر بررسی سهم هریک از متغیرهای محیط
فیزیکیو روانشناختی -اجتماعی در تبیین فعالیتبدنی

پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،از نوع پژوهشهای
کاربردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها،همبستگی
بود که بهصورت میدانی اجرا شد .جامعة آماری پژوهش
شامل همة افراد مراجعهکننده به پارکهای سطح شهر
اهواز برای انجام فعالیتبدنی بود که از این تعداد370 ،

1. Peeters, Brown & Burton

2. Kaczynski & Henderson

روششناسی پژوهش
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نفر مرد و زن باالی  15سال ازطریق فرمول کوکران
(با فرض نامحدودبودن جامعة آماری) ،به روش تصادفی
بهعنوان حجم نمونة آماری برگزیده شدند .با توجه به
وجود تنها  12پارک شهری1در سطح شهر اهواز و نبود
چنین پارکهایی در برخی از مناطق شهر ،تعداد هفت
پارک محلهای که ازنظر وسعت و همچنین ،موقعیت
فیزیکی ،با تعریف حاضر تا حدود زیادی همخوانی
داشتند ،بهعنوان مکانهای توزیع پرسشنامه
(درمجموع  19پارک) انتخاب شدند و در مدت زمان 45
روز در بهمن و اسفندماه  1394در محدودة زمانی هفت
صبح تا هشت شب و در تمام روزهای هفته اعم از
تعطیل و غیرتعطیل ،توسط تیم پژوهش توزیع و جمع-
آوری شدند.
در طراحی ابزار اندازهگیری پژوهش از دو پرسشنامة
پژوهشگرساخته با اقتباس از پژوهشهای خارجی بهره
گرفته شد که با توجه به ترجمة متن اصلی سؤالها
توسط پژوهشگر ،ابتدا برای بررسی روایی محتوا ،پس
از تدوین چهارچوب اولیة پرسشنامهها ،از نظرهای
هشت نفر از اعضای هیئتعلمی دانشکدة تربیتبدنی
و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده شد
و اصالحات الزم انجام گرفت .سپس ،در یک مطالعة
مقدماتی ،تعداد  50پرسشنامه بین جامعة آماری توزیع
شدند و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،درمجموع
هشت سؤال (شاخص) بهدلیل داشتن بار عاملی کمتر
از  0/4از پرسشنامهها حذف شدند و روایی سازه ابزار
اندازهگیری تأیید شد .همچنین ،ضرایب آلفای کرونباخ
نشان داد که ابزار اندازهگیری پژوهش از پایایی کافی
و قابلقبولی برخوردار بود (جدول شمارة یک).

 .1پارکی که در مقیاس ناحیهای و منطقهای قرار دارد و
مساحت آن دو تا چهار برابر پارک محلهای (چهار هکتار)
باشد و دسترسی با پای پیاده از دورترین نقطه تا پارک ،از
 30دقیقه تجاوز نکند (ابراهیمزاده ،ملکی و حاتمی،1393 ،
ص.)64 .
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درنهایت ،با توجه به وجود برخی محدودیتها ،دو
پرسشنامة نهایی که در فرایند پژوهش بهکار گرفته
شدند ،شامل پرسشنامة وضعیت محلزندگی برگرفته
از پژوهشهایکارلسون2و همکاران ( )2014و مورکل
و ترزانو )2014( 3شامل  14گویه درقالب چهار مؤلفة
امنیت محیط زندگی (چهار سؤال) ،محیط اجتماعی
(چهار سؤال) ،قابلیت دسترسی (سه سؤال) و همجواری
(سه سؤال) و پرسشنامة عوامل روانشناختی-
اجتماعی برگرفته از پژوهشهایونهول و همکاران
( )2015و دیمستر و همکاران ( )2013شامل  13گویه
در قالب چهار مؤلفة خودکارآمدی (چهار سؤال) ،حمایت
اجتماعی (چهار سؤال) ،هنجار اجتماعی (سه سؤال) و
الگوگیری (دو سؤال) بودند .تمامی سؤالهای
پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و بر اساس مقیاس
لیکرت ،از کامالً مخالفم (یک) تا کامالً موافقم (پنج)
ارزشگذاری شده بود .میزان فعالیتبدنی نیز براساس
حاصلضرب تعداد جلسات ورزش در هفته و مدت زمان
ورزش در هر جلسه ،محاسبه شد (تقویتکیار،1385 ،
ص .)60 .همچنین ،دادههای جمعآوریشده ازطریق
آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل مسیر برای
آزمون فرضیههای پژوهش ،با استفاده از نرمافزارهای
اس.پی.اس.اس 4.نسخة  22و اسمارت پی.ال.اس5.
نسخة سه تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها
توصیف یافتههای پژوهش در دو بخش ویژگیهای
فردی آزمودنیها و متغیرهای پژوهش ارائه میشود.
بیشترین درصد آزمودنیهای پژوهش مرد (55/1
2. Carlson
3. Morckel & Terzano
4. Spss
)5. Partial Least Squares (PLS
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درصد) و  44/9درصد زن بودند .میانگین سنی مردان
 32/28سال و زنان  33/24سال بود .بیشتر آزمودنیها
دارای مدرک تحصیلی دیپلم ( 32/7درصد) و کمترین
دارای مدرک کارشناسیارشد و باالتر (سه درصد) بودند.
ازمیان ابعاد مختلف متغیر وضعیت محیط زندگی ،مؤلفة
دسترسی با میانگین 3/29و مؤلفة امنیت محل زندگی
با میانگین  ،2/99بهترتیب بیشترین و کمترین میزان را
داشتند .همچنین ،از میان ابعاد مختلف متغیر عوامل
روانشناختی -اجتماعی ،مؤلفة الگوگیری با میانگین
 3/44و مؤلفة خودکارآمدی با میانگین  ،2/95بهترتیب
بیشترین و کمترین میزان را داشتند .همچنین ،میانگین
فعالیتبدنی کل آزمودنیهای پژوهش  75/95دقیقه و
بهتفکیک برای مردان 82/13،دقیقه و زنان68/34 ،
دقیقه درطول هفته بود .در قسمت آمار استنباطی ،با
استفاده از روش پی.ال.اس .عالوهبر ارزیابی نقش کلی
متغیرها ،مدل مناسبی برای پژوهش حاضر ارائه شده
است .در پی.ال.اس ،.برازش مدل معادالت ساختاری
در دو بخش  -1مدل اندازهگیری و  -2مدل ساختاری
ارزیابی میشود .در مدل اندازهگیری ،اعتبار ابزارهای
اندازهگیری پژوهش با استفاده از سه معیار پایایی مانند

آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی 1و ضرایب بارهای
عاملی( 2هوالند )1999 3،و روایی همگرا 4آزموده
میشوند .مقدار آلفای کرونباخ (کرونباخ ،)1951 5،و
پایایی ترکیبی (نونالی )1978 6،باالتر از  0/7نشان-
دهندة پایایی درونی مناسبی برای مدل اندازهگیری
است .همچنین ،برای روایی همگرا ،مَگنِر7و همکاران
( )1996مقدار  0/4به باال را مناسب
میدانند (داوری و علیزاده ،1395 ،ص.)137 .در جدول
شمارة یک ،مقادیر سه شاخص آلفای کرونباخ ،پایایی
ترکیبی و روایی همگرا ارائه شدهاند.
بارهای عاملی ازطریق محاسبة مقدار همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که
اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار ( 0/4هوالند،
 )1999باشد ،مؤید این است که پایایی درمورد آن مدل
اندازهگیری قابلقبول است .همانگونه که در شکل
شمارة دو مشاهده میشود ،تمامی سؤالهای (شاخص-
ها) مربوط به متغیرهای پژوهش از بار عاملی قابل قبول
(باالتر از  )0/4برخوردارند که نشاندهندة پایایی
مناسب مدل پژوهش است (داوری و رضازاده،1395 ،
ص.)80 .

جدول  .1مقادیر آلفایکرونباخ ،پایاییترکیبی و رواییهمگرای متغیرهایپژوهش
روایی همگرا
0/418
0/402
1/00

شاخص آماری
پایایی ترکیبی
0/909
0/897
1/00

آلفای کرونباخ
0/892
0/875
1/00

متغیر
(سازه)
وضعیت محیط زندگی
عوامل روانی -اجتماعی
فعالیتبدنی

همانطورکه در جدول شمارة یک و شکل شمارةدو
مشاهده میشود ،همة شاخصهای مربوط به مدل
اندازهگیری پژوهش ،ازنظر آماری در سطح قابلقبولی

قرار دارند که نشاندهندة مناسببودن دادهها برای
ارزیابی مدل پژوهش است.

)1. Composite Reliability (CR
2. Loadings
3. Hulland
)4. Average Variance Extracted (AVE

5. Cronbach
6. Nunnally
7. Magner
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در بخش برازش مدل ساختاری (ارزیابی مدل پژوهش)،
روابط موجود بین متغیرها با استفاده از معیارهایی نظیر
اعداد معناداری تی1و ضریب تعیین2بررسی شده است.
ضریب تعیین نشاندهنده تأثیر یک متغیر برونزا
3
(مستقل) بر یک متغیر درونزا (وابسته) است و چاین
( )1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را بهعنوان
ضریب تعیین برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
معرفی میکند (داوری و رضازاده ،1395 ،ص .)92 .با
توجه به شکل شمارة دو ،سازة عوامل روانشناختی-
اجتماعی ( )0/342و فعالیتبدنی ( ،)0/684بهترتیب
دارای مقدار ضریب تعیین متوسط و قوی بوده که نشان
از برازش ساختاری مدل پژوهش دارد .مقادیر ضریب
تعیین دردایرههای سبز قابل مشاهده میباشد.
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بهعالوه ،معیار تی برای ارزیابی رابطة بین سازهها در
مدل پژوهش ،کاربرد دارد .درصورت بیشتربودن مقدار
تی از  1/96درستی رابطة بین سازهها و درنتیجه،
فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تأیید
میشوند (هایر4و همکاران ،2011 ،به نقل از داوری و
رضازاده ،1395 ،ص .)99 .با توجه به شکل شمارةسه،
مقدار آمارة تی بین هر سه متغیر  13/502 ،21/973و
 ،8/978بزرگتر از مقدار مالک؛ یعنی  1/96است که
نشاندهندةمعناداربودن رابطة بین متغیرهای پژوهش
ازنظر آماری است؛ بنابراین ،میتوان با اطمینان به
تحلیل روابط موجود بین متغیرهای پژوهش پرداخت
که در جدول شمارة دو ارائه شده است.

شکل  .2ضرایب بارهای عاملی و ضرایب تعیین مربوط به متغیرها و سؤاالت پژوهش

1. T-values
)2. R Squares (R2

3. Chin
4. Hair
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شکل .3ضرایب معناداری( )Tمربوط به متغیرهای پژوهش و مؤلفههای آنها
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل مسیر مربوط به تأثیر متغیرهای پژوهش بر فعالیتبدنی شهروندان
نتیجة آزمون
تأیید
تأیید
تأیید

ضریب

ضریب

معناداری تی

مسیر

21/973
8/978
-

0/597
0/322
0/188

بنابراین ،با توجه به معناداربودن روابط موجود بین
متغیرها (ضرایبتی) و همچنین ،ضرایب مسیر موجود
در شکل شمارةدو ،با  95درصد اطمینان میتـوان گفت
که وضـعیت مـحلزندگی درحدود  59درصد و عوامل
روانشناختی -اجتماعی به میزان  32درصد بر فعالیت-
بدنی شهروندان اهوازی اثر مستقیم دارند .همچنین ،با
 95درصد اطمینان میتوان گفت که متغیر وضعیت
درصد
19
درحدود
محلزندگی
( )0/585×0/322=0/188و ازطریق متغیر میانجی

جهت مسیر
فعالیتبدنی>= وضعیت محیط زندگی
فعالیتبدنی>= عوامل روانی-اجتماعی
فعالیتبدنی>= عوامل روانی-اجتماعی>= وضعیت محیط زندگی

عوامل روانشناختی -اجتماعی ،بر فعالیتبدنی
شهروندان اهوازی اثر غیرمستقیم دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهشهای اخیر تأیید کردهاند که الزمة ارائة راهکارها
و سیاستگذاریهای مناسب در زمینة فعالیتبدنی،
شناسایی عواملی است که بر سبک زندگی و رفتارهای
فعال افراد تغییر ایجاد میکنند .دربین این عوامل ،توجه
به محیط فیزیکی و ویژگیهای مرتبط با آن و
همچنین ،عوامل روانی -اجتماعی ازجمله موضوعهای

ارتباط وضعیت محل زندگی و فعالیتبدنی...
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مهمی هستند که پژوهشگران و برنامهریزان به آنها
توجه کردهاند (هامپِل ،اُوِن و لِسلی .)2002 1،یافتههای
این پژوهش نشان داد که وضعیت و شرایط محیط
زندگی با فعالیتبدنی شهروندان اهوازی رابطة مستقیم
و معناداری دارد .این یافته با نتـایج پژوهش وانگ و
همکاران ( ،)2015تیمپِریو و همکاران ( )2015و
کارلسون 2و همکاران ( )2014همخوانی دارد؛ ولی با
نتایج پژوهش ویتن و همکاران ( )2008مبنی بر نبود
ارتباط دسترسی به پارک و فضاهای سبز شهری با
فعالیتبدنی شهروندان ناهمخوان است .احتمال دارد
علت نبود ارتباط شاخص مهمی مانند دسترسی به
پارکها و مسیرهای پیادهروی با فعالیتبدنی ،به
نامطلوببودن برخی دیگر از شاخصهای محیط زندگی
مانند دوری از فضاهای تفریحی -ورزشی ،امنیت و
محیط اجتماعی نامناسب برای افراد مختلف مرتبط
باشد .درواقع ،تنها مطلوببودن یکی از شاخصهای
محیط زندگی نمیتواند باعث گرایش شهروندان به
ورزش شود .در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که
وضعیت محیط زندگی با ضریب مسیر  0/597نقش
بسیار مهم و پررنگی در فعالیتبدنی شهروندان اهوازی
دارد.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که عوامل
روانشناختی -اجتماعی با فعالیتبدنی شهروندان
اهوازی رابطة مستقیم و معناداری دارند .این یافته با
نتایج پژوهشهای دیز 3و همکاران ( )2016و لو و
همکاران ( )2017همخوان است؛ ولی با نتایج
پژوهشهای وَندیک و همکاران ( )2015و وَنهول و
همکاران ( )2015مبنی بر تأثیرنداشتن الگوگیری،
حمایت و هنجار اجتماعی بر فعالیتبدنی افراد مختلف
ناهمخوان است .این تفاوت ممکن است ناشی از
تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی این پژوهشها با

پژوهش حاضر باشد .با توجه به اینکه در هیچیک از
پژوهشهای ناهمخوان از خودکارآمدی بهعنوان عامل
غیرمؤثری بر فعالیتبدنی یاد نشده است ،این مطلب
نشان میدهد که در جوامع غربی ،فرهنگ ورزشکردن
و انجام فعالیتبدنی ،بهگونهای نهادینه شده است که
افراد برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی به عواملی
نظیر حمایت اجتماعی یا الگوگرفتن از اطرافیان خود
نیازی ندارند و تنها به اعتمادبهنفس خود برای داشتن
زندگی سالم متکی هستند .یافتههای پژوهش حاضر
نشان داد که ازمیان عوامل روانشناختی -اجتماعی،
خودکارآمدی شهروندان اهوازی میانگین پایینی برابر با
 2/95داشت؛ البته با توجه به مؤلفة الگوگیری که
باالترین میانگین را برابر با  3/44بهخود اختصاص داده
بود ،مشخص میشود که شهروندان اهوازی برای انجام
فعالیتبدنی به عواملی نظیر داشتن همراه ،تشویق و
یادآوریکردن نیاز دارند .درواقع ،افرادی که از حمایت
اجتماعی و الگوگیری بیشتری ازطرف دوستان خود
برخوردار بودند ،در طول هفته فعالیتبدنی بیشتری
داشتند .عالوهبراین ،یافتههای پژوهش نشان داد که
وضعیت محیط زندگی ازطریق متغیر میانجی عوامل
روانشناختی -اجتماعی با فعالیتبدنی شهروندان
اهوازیرابطة غیرمستقیم و معناداری دارد .این یافته با
نتایج پژوهشهایایشی و همکاران ()2010و هُوانگ و
کیم ( )2017مبنی بر تأثیر عوامل روانشناختی-
اجتماعی مانند خودکارآمدی و حمایت اجتماعی بر
شدت رابطة میان شاخصهای محیط زندگی و فعالیت-
بدنی شهروندان همخوان است؛ ولی با نتایج پژوهش
دینگ و همکاران ( )2012مبنی بر نبود میانجیگری
متغیرهای روانشناختی -اجتماعی بر رابطة بین
وضعیت محیط زندگی و فعالیتبدنی ناهمخوانی دارد.
احتمال دارد علت ناهمخوانی به مطلوببودن شرایط و

1. Humpel, Owen & Leslie
2. Carlson

�3. D
Haese

86

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،25پاییز 1397

وضعیت محیط زندگی مانند دسترسی و همجواری با
تسهیالت ورزشی عمومی ،امنیت و محیط اجتماعی
مناسب مربوط باشد که فعالیتبدنی افراد را بهطور
مستقیم و بدون دخالت عوامل روانشناختی -اجتماعی
تحت تأثیر مستقیم قرار مـیدهد.
درمجموع ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر چنین
استنباط میشود که باوجود تأثیر بسیار شدید وضعیت
محیط زندگی بر فعالیتبدنی شهروندان اهوازی و
همچنین ،با توجه به اینکه نمیتوان محل زندگی افراد
و شاخصهایی مانند همجواری را تغییر داد ،دراینمیان
عوامل روانشناختی -اجتماعی نقشی کلیدی در توسعة
گرایش شهروندان مناطق مختلف برای انجام فعالیت-
بدنی ایفا میکنند .در پژوهش حاضر پارکهای سطح
شهر اهواز بهعنوان مکان ورزش و فعالیتبدنی
شهروندان درنظر گرفته شدند و البته وجود تنها 12
پارک شهری در مقیاس ناحیهای و منطقهای که موجب
فاصلة زیاد از محل زندگی میشود و گاهی دسترسی
به آنها دشوار میشود ،مؤید این است که بهترین راه
موجود برای گرایش هرچهبیشتر شهروندان به پارکها
برای انجام فعالیتبدنی ،توجه و اهمیت به عوامـل
روانـی -اجتماعی نظیر خودکــارآمدی ،الـگوگیری،

حمایت و هنجار اجتماعی است؛ بنابراین ،پژوهش
حاضر پیشنهاد میکند که در راستای گرایش
هرچهبیشتر شهروندان به ورزش و افزایش میزان
فعالیتبدنی آنها ،از یک طرف به بهبود شرایط
قابلتغییر محیط زندگی افراد مانند آسانکردن نوع
دسترسی به فضاهای تفریحی -ورزشی اعم از توسعة
مسیرهای پیادهروی منتهی به این اماکن ،سرویسدهی
بیشتر وسایل نقلیة عمومی از نقاط مختلف شهر به
پارکها و افزایش امنیت شخصی افراد در خیابان ،و
ازطرفدیگر به تقویت عوامل روانشناختی -اجتماعی
ازطریق برگزاری مسابقات ورزشی در ردههای سنی
مختلف در سطح هـر محله ،تجهیز و جـذابکردن
امـکانات ورزشی پارکها متناسب با عالیق استفاده-
کنندگان در راستای بسترسازی و افزایش سطح
خودکارآمدی افراد ،فراهمکردن زمینههای ورزشی برای
استفادة خانوادگی از آنها مانند جشنوارههای پیادهروی
با هدف افزایش الگوگیری ،حمایت اجتماعی خانواده و
اطالعرسانی درمورد فواید فعالیتجسمانی ازطریق
رسانههای ارتباط جمعی و تبلیغات شهری برای افزایش
سطح آگاهی و هنجار اجتماعی افراد مختلف ،خانواده و
نزدیکان آنان ،توجه بیشتری شود.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between status
ofliving environment and physical activity and role of mediation in
psychological-social factors. The research method was correlation and it type
of applied research. The sample consisted of 370 persons who used parks in
the city of Ahvaz for physical activity as selected by random sampling. The
research instrument was a researcher-made questionnaire with two parts
addressing the living environment and psychological-social factors. The data
was analyzed in PLS software. The research results showed that, in addition
to a direct relationship between psychological-social factors and the living
environment on physical activity, the role of mediation in psychologicalsocial factors was observed. If the possibility of changing the living
environment and related indicators such as proximity do not exist,
psychological-social reinforcement through citizen awareness of the multiple
benefits of physical activity and recreational activities can reduce perceived
environmental barriers to physical activity.
Keywords: Psychological-Social Factors, Living Environment, Physical
Activity.
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