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پژوهش در ورزش تربیتی

نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراکشده و حمایت اجتماعی
با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان
2

مریم آقاخانبابائی ،1حسین پورسلطانی زرندی
 .1استاديار مديريت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان بندرعباس

*1

 .2استاديار مديريت ورزشی ،دانشگاه پیامنور واحد کرج
تاريخ دريافت2932/40/12 :

تاريخ پذيرش2932/41/11 :

چکیده
هدف از اين پژوهش ،بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراکشده و حمايت اجتماعی با مشارکت
در فعالیت بدنی دانشجويان بود .روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود .جامعة آماری
اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین.
( ). =119و دانشجويان به صورت تصادفی ـ طبقهای گزينش شدند .جمعآوری دادهها از طريق پرسشنامههای اطلاعات
فردی ،مشارکت در فعالیتبدنی ،محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی به ترتیب با ضريب آلفای کرونباخ
 4/14 ،4/19 ،4/19و  4/11انجام شد .روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمايشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود.
در تجزية دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده شد. .نتايج نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین
محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت.در فعالیت بدنی وجود دارد .الگوی پژوهش از برازش لازم
برخوردار بود و خودکارآمدی نقش میانجی در رابطة بین محیط ادراکشده و حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی
ايفا کرد .با توجه به نتايج پژوهش ،اين متغیرها از جمله عواملی بودند که توانستند مشارکت دانشجويان را در فعالیت
بدنی افزايش دهند .بنابراين با توجه به يافتههای پژوهش پیشنهاد میشود شرايط محیطی مساعد هم از نظر کمی و هم
از نظر کیفی ،حمايت عاطفی ،حمايت ابزاری ،حمايت اطلاعاتی و حمايت ارزيابی فراهم آيد تا بدين طريق بتوان میزان
مشارکت دانشجويان را در فعالیتهای بدنی افزايش داد.
واژگان کلیدی :محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی ،خودکارآمدی ،مشارکت در فعالیتبدنی
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مقدمه
در عصر کنونی ،فعالیت بدنی و ورزش بهعنوان يک ابزار چندبعدی با تأثیرات گسترده ،جايگاه و نقش
خود را در گذراندن اوقات فراغت سالم و لذتبخش متجلی ساخته است .همچنین ،تأثیر آن بر اقتصاد،
سلامتی افراد ،آموزش و پرورش ،روابط اجتماعی ،پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات
اخلاقی رو به گسترش در جامعه ،بهوضوح قابل درک است (حمیدی .)1731 ،پژوهشهای متعددی
فوايد فعالیتهای بدنی را بر سلامت جسمی و روانی و پیشگیری از بیماریهای مزمن وابسته به
زندگی غیرفعال تأيید کردهاند (لوپز 1و همکاران.)2117 ،
بر اساس مدلهای بومشناختی ـ اجتماعی ،2عوامل محیطی اهمیت خاصی در رفتارهای مرتبط با
سلامتی دارند .مدلهای بومشناختی کنشهای مربوط به سلامتی و فعالیتهای بدنی را حاصل تعامل
بین فرد و محیط میدانند .بر اين مبنا محیط ،فراهمکنندة فرصتهای بالقوه و يا ايجادکنندة موانع
برای داشتن يک زندگی فعال است (ريمرز 7و همکاران .)2112 ،از طرفی بررسیهای تجربی و پیشین
نشان دادهاند که تفاوت در میزان مشارکت در فعالیتهای بدنی نمیتواند تنها ناشی از عوامل
زيستمحیطی باشد؛ بلکه عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،فردی و روانشناختی در ارتباط متقابل با عوامل
زيستمحیطی هستند و حتی ممکن است مقدم بر آن باشند .از جمله اين عوامل میتوان به
خودکارآمدی و حمايت اجتماعی اشاره کرد (باندورا .)1993 ،4خودکارآمدی باور شخص در مورد
توانايی پذيرش و کنارآمدن با شرايط مختلف است که هر چه باور شخص از توانايیاش بیشتر باشد،
فرد کارآمدتر است .خودکارآمدی از جمله عوامل فردیای است که در صورت بالا بودن آن ،احتمال
میرود فرد با توجه به احساس درونی بهوجودآمده از عملکرد خود و شرايط موجود از فعالیت خود
لذت بیشتری ببرد .خودکارآمدی در اغلب پژوهشها با مشارکت در فعالیت بدنی رابطة مثبت و
معنیداری نشان داده است (موتل 1و همکاران 2114 ،و سرانو ـ سانچز 6و همکاران.)2112 ،
والدين و دوستان دو منبع مهم در حمايت اجتماعی میباشند .پژوهشهای انجام شده در زمینه
بررسی رابطه حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی ،وجود رابطه مثبت و معنی دار را نشان
دادند .حمايت دوستان و همسالان در نوجوانان ،در مقايسه با حمايت خانوادههايشان تعیین کنندهی
اجتماعی قویتری برای سطح فعالیت بدنی بود (سالیس 3و همکاران ،2111 ،يوسفی و همکاران،
1. Lopes
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3. Reimers
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 ،)1797گر چه بین جوانان (سالیس و همکاران )1992 ،و دانشجويان کالج (والیس 1و همکاران،
 )2111در زنان ،حمايت خانواده و در مردان ،حمايت همسالان بااهمیتتر گزارش شده است .البته در
برخی پژوهشها هم رابطه غیرمستقیم بین حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی را نشان
دادند(چنگ 2و همکاران )2117،و برخی نیز حمايت اجتماعی خانواده و دوستان را به عنوان متغیر
میانجی اثرگذار در رابطه محیط ادراک شده و خودکارآمدی با فعالیت بدنی مدارس نشان دادند و
بیان نمودند برای توسعه و ترويج فعالیت بدنی میبايست از طريق حمايت خانواده و دوستان اقدام
نمود (هی 7و همکاران.)2117 ،
بسیاری از پژوهشها ،محیط ادراکشده را متغیری زيستمحیطی معرفی کردهاند که بر فعالیت بدنی
افراد تأثیرگذار است .ايشان نشان دادند روابط متعددی بین متغیرهای فردی و محیط وجود دارد
(کان 4و همکاران ،2112 ،موتا 1و همکاران ،2111 ،سالیس و همکاران ،2119 ،سرانو ـ سانچز و
همکاران 2112 ،و يوسفی و همکاران .)1797 ،فرهمنديان ( )1731و سو 6و همکاران ( )2114اشاره
می کنند فعالیت بدنی در اوقات فراغت بیشتر تحت تأثیر در دسترس بودن و ويژگیهای اماکن و
تأسیسات و تسهیلات تفريحی عمومی و اختصاصی قرار میگیرد .در پژوهشهای متفاوتی که بر روی
ادراک استفادهکنندگان از محیط اماکن و تأسیسات ورزشی و تأثیر آنها بر فعالیت بدنی انجام شده،
نشان دادهاند ،سطوح مختلف فعالیت بدنی ،تحت تأثیر ويژگیهای مختلف محیط بوده است (جیلز ـ
کورتی 3و همکاران 2111 ،و کر 3و همکاران .)2111 ،پژوهش ديگری نشان داد عواملی نظیر محیط،
شامل ويژگیهای آن و سیستم حملونقل که مجموعاً به محیط ادراکشده اشاره دارند ،فرصتهايی
را برای دستیابی و علاقهمندی بیشتر به فعالیت بدنی موجب میشوند (هث 9و همکاران.)2116 ،
فضاهای جذاب و استاندارد ورزشی ضمن پاسخگويی به نیازهای مثبت شرکتکنندگان ،میتوانند
تأمینکنندة نیازهای جسمی ،روانی و از همه مهمتر گذران اوقات فراغت با مشارکت در فعالیتهای
بدنی و ورزشی شود (مظفری .)1797 ،ديشمن 2114( 11و  ،2119موتل 2111 ،2114 11و  2113و
1. Wallace
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سالیس 1999 ،1933 1و  )2119از جمله محققانی است که بیشترين پژوهشها را در زمینة بررسی
ارتباط بین سه متغیرِ محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی
انجام دادهاند .در اغلب پژوهشها ،خودکارآمدی نقش میانجی دارد (موتل 2114 ،و  ،2113ديشمن،
 ،2119سانتوس 2و همکاران 2112 ،و پیترسون .)2112 ،7در پژوهشی که در ايران بر روی
دانشآموزان دختر انجام شد (يوسفی و همکاران )1797 ،عوامل حمايت دوستان ،خودکارآمدی و
محیط فیزيکی به صورت مجزا تأثیر معنیداری بر میزان فعالیت بدنی داشتند ولی حمايت خانواده
تأثیر معناداری بر فعالیت بدنی در نمونة پژوهش نشان نداد.
بررسی و شناسايی عواملی که مشارکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهند و
از طرف ديگر کنارهگیری از فعالیت بدنی و ورزش را کاهش میدهند ،از اهمیت ويژهای برخوردار
است .در ايران اغلب پژوهشها متوجه موانع بازدارندة فعالیت بدنی بودهاند و پژوهشهايی که نقش
عوامل بومشناختی ـ اجتماعی ،روانشناختی و محیطی را در فعالیتهای بدنی بررسی کرده باشند،
محدود است (تیموری.)2111 ،
از طرفی چندی پیش ،سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان ،آماری در مورد
سلامت جسمی و میزان بیماری دانشجويان اعلام کرد .به گزارش خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری ايسنا،
بر اساس نتايج بررسی کارنامة سلامت دانشجويان در سال تحصیلی  ،92-91حدود هشتدرصد
دانشجويان مذکر و  9/1درصد دانشجويان مؤنث مبتلا به خستگی مزمن 6/7 ،درصد دانشجويان مذکر
و  3/7درصد دانشجويان مؤنث مبتلا به ناراحتی گوارشی 6/3 ،درصد دانشجويان مذکر و  11/3درصد
دانشجويان مؤنث مبتلا به سردردهای دورهای بودند .بايد توجه کرد ارتقای سلامت و کاهش آمار
بیماریها ،به المانهای مختلفی بستگی دارد که يکی از اين المانها که در سلامت جسم و روح
دانشجويان تأ ثیر مستقیمی دارد ،ورزش است .شايد به همین دلیل است که مسئولان دائم ًا در مورد
ورزشنکردن دانشجويان ابراز نگرانی میکنند .سؤالی که بايد به آن توجه کرد اين است که اگر شرايط
ورزشکردن برای دانشجويان فراهم بود ،باز هم اين نگرانی وجود داشت (ايسنا .)1797 ،از طرف ديگر
ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه ها همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .در سنین جوانی
دانشجويان نیاز به پرداختن به ورزش را در خود احساس میکنند .حساسیت فوقالعادة اين مقطع
سنی به لحاظ نیاز به سلامت جسم و روان و گذران اوقات فراغت با مشارکت در فعالیتهای بدنی و
ورزشیِ اين طبقة روشنفکر جامعه بر کسی پوشیده نیست؛ بديهی است که پرداختن به ورزش مستلزم
وجود امکانات ورزشی مناسب ،برنامهريزی صحیح و نیروی انسانی متخصص در تربیت بدنی دانشگاهها
1. Sallis
2. Santos
3. Peterson

نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراکشده ...

212

و مؤسسات آموزش عالی کشور ،تشويقها و حمايتهای لازم از سوی خانوادهها ،دوستان ،مسؤلان و...
است که عصاره و چکیدة فعالیتهای ورزشی دانشگاهها و دانشجويان نهايت ًا در قالب فوقبرنامههای
ورزشی و رقابتهای سراسری دانشجويی نمود پیدا میکند .در کشور ما نیز به جهت حفظ ارزشهای
فرهنگی و اعتقادی و دينی ،بسیاری از روشهای متداول در خارج پذيرفته نمیشود؛ به همین دلیل،
مسئولان برنامهريزی بايد به رسالت خطیر خود که همانا برنامهريزی مطلوب و موردعلاقة نسل جوان
با حفظ ارزشهای جامعه است ،توجه زيادی داشته باشند .چنین هدف و رسالتی زمانی تحقق خواهد
يافت که برنامههای تنظیمشده به نحوی باشند که از فکر و ابزار خودی استفادة بهینه شود .در همین
راستا و به منظور مشارکت بیشتر دانشجويان در فعالیتهای ورزشی ،برنامهريزی لازم در جهت ورزش
و تربیت بدنی ضرورت خاص دارد .از آنجا که بسیاری از ورزشهای رايج اصولاً ماهیتی دانشگاهی دارند
و خاستگاه بسیاری از ورزشکاران ممتاز در برخی رشتهها در سراسر جهان همواره دانشگاهها بودهاند،
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در کشور ما نیز با امکانات بالقوهای که در اختیار دارد و با سرمايهای
اينچنین مستعد ،میتواند گامهايی بس ارزنده و همهجانبه در تقويت و تعمیم ورزش بردارد (رضايی،
.)1733
ديشمن ( )2114در مقالة خود مینويسد :رفتار فعالیت جسمانی از طريق تعامل عوامل چندگانة
فردی ،اجتماعی و محیطی تعیین میشود که در مطالعات گذشته عمدت ًا عوامل روانشناختی و يا
محیط اجتماعی را بررسی کردهاند و بهندرت به تعیین ارتباط به صورت همزمان پرداختهاند .همچنین
موتل ( )2111می نويسد :مطالعات اندکی اثرات محیط فیزيکی روی فعالیت بدنی را بررسی کردهاند
که با توجه به اين بررسیها محیط فیزيکی اثرات طولانیمدتی بر تأمین و حفظ سلامت افراد يک
جامعه دارد .حتی در مطالعات اندکی ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل چندگانه بر روی رفتار
فعالیت بدنی بررسی شده است .والمن 1و همکاران ( )2111در پژوهش خود اشاره کردند که با توجه
به اينکه بیشتر پژوهشها در زمینة ارتباط بین فعالیت بدنی و محیط ادراکشده ،در آمريکای شمالی
صورت گرفتهاند ،پژوهشگران اروپايی در صدد برآمدند تا برای از میان برداشتن اين خلأ ،پژوهشی را
در اين زمینه انجام دهند .اروپايیها نیز چندين سال است که پژوهشهای گستردهای در اين زمینه
انجام دادهاند .تیموری و همکاران ( )2111اشاره میکنند که مطالعاتی که بر روی جوامع مختلف به
منظور تمرکز بر نقش عوامل روانشناختی ،اجتماعی و محیطی برای پیشبینی فعالیتهای بدنی انجام
شدهاند ،بیشتر در کشورهای اروپايی صورت گرفتهاند تا در کشورهای آسیايی از جمله ايران.
همانطور که اشاره شد ،امروزه برای افزايش مشارکت مردم و بهويژه قشر نوجوان و جوان و دانشجو
در فعالیتهای بدنی و ورزشی با هدف گذران مطلوب و سالم اوقات فراغت ،بايد عوامل تأثیرگذار
1. Wallmann
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مختلف و متنوعی بررسی و شناسايی شوند .دانشمندان و متخصصان در حوزة ورزش توجه خود را به
پژوهشهای گستردهای در اين زمینه معطوف داشتهاند که اين عوامل را شناسايی کنند و معتقدند
که اين عوامل به يک يا چند عامل و متغیر منحصر نمیشوند؛ ازاينروی ،هر محققی بايد متغیرهايی
را شناسايی و پژوهشهايی را پايهريزی کند که به بررسیِ چند متغیر بپردازند .محقق نیز در پژوهش
حاضر بر اساس مطالعات اولیة خود با اين مسئله روبهرو شد که نبايد تنها يک متغیر مثل محیط
ادراک شده که بیشتر معطوف به اماکن و تأسیسات ورزشی مناسب و جذاب و در دسترس است و
میتواند در میزان مشارکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی نقش يکجانبه داشته باشد ،متمرکز شد؛
بلکه اگر به عوامل ديگری در کنار اين نوع متغیر توجه بیشتری شود ،زمینة مشارکت شرکتکنندگان
در فعالیتهای بدنی و ورزشی را در ابعاد گستردهتری بررسی میکند و مديران و برنامهريزان را موظف
و مکلف میگرداند تا به عوامل شناختهشدة متعددی برای افزايش مشارکت توجه کنند .ازاينرو،
پژوهش حاضر انجام خواهد شد تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ دهد که آيا رابطهای بین محیط
ادراک شده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان وجود دارد يا
خیر؟ و آيا الگوی ارتباطی اين متغیرها از برازش لازم برخوردار است يا خیر؟
در مجموع ،بر اساس آنچه بیان شد و بر اساس مبانی پژوهش ،الگوی مفهومی ارتباط بین محیط
ادراک شده و حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی با نقش میانجی خودکارآمدی در قالب
شکل شماره يک تدوين شد.

محیط
ادراکشده

فعالیت بدنی

خودکارآمدی
حمايت
اجتماعی

شکل  -2مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش .

.
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روش پژوهش
روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف در دستة پژوهشهای کاربردی قرار دارد.
پژوهش حاضر مبتنی بر مدليابی معادلات ساختاری بود که دادههای آن به روش میدانی جمعآوری
شد.
حجم نمونة پژوهش بر اساس جدول کهن ،1مورگان 2و کرجسای 7معروف به جدول مورگان تعیین
گرديد .به اين ترتیب که حجم نمونهة لازم برای اين پژوهش در مجموع  734نفر تعیین شد .در اين
پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم و تصادفی برای تعیین نمونة آماری استفاده
شد؛ بهطوریکه تعداد نمونه در هر دانشکده متناسب با حجم کل محاسبه گرديد و تعداد آن در
دانشکده مشخص شد.
ابزار اندازهگیری تحقیق ،پرسشنامههای اطلاعات فردی و محیط ادراکشده (روبرتسون ـ ويلسون و
همکاران )2113 ،بوده است که در دو بعد محیط فیزيکی و محیط اجتماعی از  23سؤال با مقیاس
پنجارزشی لیکرت تشکیل شدهاند؛ از اين میان ،حمايت اجتماعی (سالیس و همکاران )1933 ،در دو
بُعدِ حمايت اجتماعی خانواده و دوستان ،متشکل از  21سؤال با مقیاس چهارارزشی لیکرت ،و
خودکارآمدی (شرر و همکاران )1932 ،با  13سؤال با مقیاس پنجارزشی لیکرت سنجیده شده است.
پرسشنامة محققساختة مشارکت در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت از جمعبندی و تلفیقی از
پرسشنامة بینالمللی فعالیت بدنی ،4فعالیت بدنی بک ،پرسشنامة فعالیت بدنی اوقات فراغت (رسالة
دکتری کیگنگ )2111 ،1و پرسشنامة مشارکت فعالیت بدنی (رسالة دکتری ديجیاندومنیکا)2111 ،
تدوين شده است .اين پرسشنامه در ابتدا با شش سؤال طراحی شد و به منظور سنجش روايی سؤالات
از اعتبار عاملی استفاده شده است .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طريق تحلیل عاملی
به دست میآيد (بازرگان .)1731 ،در تحلیل عاملی اکتشافی متغیر مشارکت در فعالیتهای بدنی
مقدار کیسر ـ میير و اوکلین 6که شاخصی برای کفايت نمونه است برابر با  1/32محاسبه شد؛ ازاينرو،
قضاوت در مورد آن در حد عالی گزارش شد .همچنین از آنجا که ضريب معناداری آزمون باتلت 3برابر
 1/111بود (کوچکتر از  )1/11تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار ،مناسب تشخیص داده شد .پس
از تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامة مشارکت در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت شامل پنج سؤال با
1. Cohen
2. Morgan
3. Kerjcie
)4. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ
5. Kaigang
6. KMO
7. Bartlet
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مقیاس سهارزشی لیکرت نهايی شد .همچنین پس از اينکه مدل فرضی پژوهش تأيید شد برای صحت
مدلهای اندازهگیری از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده شد که نتايج نشان داد تمام بارهای عاملی،
بیش از  1/1بودهاند که بیانگر روايی همگراست.
روايی پرسشنامهها به تأيید  11تن از متخصصان مديريت ورزشی رسید ،همچنین ،اعتبار اين
پرسشنامهها در مطالعات متعدد بررسی و تأيید شده است (روبرتسون ـ ويلسون و همکاران،2113 ،
مارتین 1و همکاران ،2111 ،سالیس و همکاران ،1933 ،لیانگ 2و همکاران ،2114 ،مژدهی،1731 ،
اصغرنژاد و همکاران 1731 ،و امیری .)1736 ،ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامههای فعالیتبدنی،
محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی به ترتیب  1/31 ،1/37 ،1/37و  1/36به دست
آمد.
در اين پژوهش از روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها و از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف
برای نرمال بودن دادهها و برای آزمون فرضیههای پژوهش از ضريب همبستگی پیرسون و مدل
معادلات ساختاری استفاده شد .تجزيهوتحلیل دادهها با نرمافزار اس.پی.اس.اس 7و پی.ال.اس 4انجام
شد .ضمناً در اين پژوهش سطح معنیداری در حد  α = 1/11برای آزمون فرضیههای آماری انتخاب
شده است.
نتایج
يافتههای عمومی پژوهش نشان داد  16/4درصد آزمودنیها زن و بقیه مرد با میانگین سنی
 21/16 ±7/14سال بودند 91/1 .درصد مجرد و  9/1درصد متأهل بودند.
جدول  -2نتايج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزيع طبیعی دادهها
شاخص
مشارکت در فعالیت بدنی
محیط ادراکشده
حمايت اجتماعی
خودکارآمدی

میانگین

انحراف استاندارد

2/14
2/11
2/67
7/91

1/44
1/3
1/33
1/11

..
1/17
1/13
1/14
1/112

.
1/11
1/12
1/11
1/23

نتايج جدول شماره يک نشان میدهد که توزيع دادههای متغیر مشارکت در فعالیت بدنی و محیط
ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی طبیعی است.
1. Martin
2. Liang
3. SPSS
4. PLS
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جدول  -1نتايج ضريب همبستگی
حمايت

محیط

مشارکت در فعالیت

اجتماعی

ادراکشده

مشارکت در فعالیت بدنی
خودکارآمدی

**1/31

-

-

-

حمايت اجتماعی

**1/61

**1/19

-

-

محیط ادراکشده

**1/63

**1/19

*1/23

-

متغیر

خودکارآمدی

بدنی

* P≤1/11 , **P≤1/11

نتايج جدول شماره دو نشان میدهد بین متغیرهای پژوهش ،همبستگی متقابل و معناداری وجود
دارد.
جدول  -9میانگین واريانس مستخرج از سازهها

محیط ادراکشده
حمايت اجتماعی
خودکارآمدی
مشارکت در فعالیت بدنی

1/12
1/49
1/12
1/49

1/31
1/32
1/39
1/32

1/31

قابلقبول

از سازهها .. . . .

نتیجه

ضريب
آلفای کرونباخ

1/32
1/37
1/91
1/37

ملاک

1/31

نتیجه

قابلقبول

متغیرها

میانگین واريانس مستخرج

پايايی
ترکیبی

ملاک

 .....و پايايی آنها

مطابق جدول شماره سه با توجه به اينکه اولاً بارهای عاملی معنادار هستند و دوم ،با مد نظر قرار دادن
ملاک ( 1/4مگنر و همکاران )1996 ،برای میانگین واريانس مستخرج از سازهها ،1مشخص میشود
که میانگین واريانس مستخرج از سازهها قابلقبول است .در نتیجه روايی همگرا تأيید شده است.
همچنین پايايی ترکیبی يا پايايی سازه( 2ضريب ديلون ـ گلداشتاين) و ضريب آلفای کرونباخ با توجه
به ملاک  1/31قابلقبول هستند؛ بنابراين ،پايايی قابلقبول است.

)1. Averege Variance Extracted (AVE
2. Construct Reliability
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محیط فیزيکی=  ،PEمحیط اجتماعی=  ،SEحمايت اجتماعی دوستان= ، SSFحمايت اجتماعی خانواده=SSP
شکل  -1مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد
جدول  -0اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته
وابسته

وابسته و میانجی

(مشارکت در فعالیت بدنی)

(خودکارآمدی)

محیط ادراکشده

ß
ارزش تی

حمايت اجتماعی

ß
ارزش تی

1/211
4/217
1/719
6/763

خودکارآمدی

ß
ارزش تی

1/476

1/711
1/436
1/411
6/334
-

11/173

-

متغیرهای مستقل .

براساس جدول شماره چهار ،اثر محیط ادراکشده بر مشارکت در فعالیت بدنی ،اثر محیط ادراکشده
بر خودکارآمدی ،اثر حمايت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی ،اثر حمايت اجتماعی بر
خودکارآمدی و همچنین اثر خودکارآمدی بر مشارکت در فعالیت بدنی به صورت مثبت و معنادار
است.
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جدول  -2وضعیت مدل ساختاری
مقدار آماره
GOF1

کیو دو(استون
گیسر))Q2( 2

.

1/344

1/712

ملاک

وضعیت

1/11
1/77
1/63
1/12
1/11
1/71

ضعیف
متوسط
قوی
ضعیف
متوسط
قوی

نتیجه
برازش مدل ساختاری به
صورت قوی است
قدرت پیشبینی مدل
ساختاری در حد قوی
است

بر اساس جدول شماره پنج برازش مدل ساختاری به صورت قوی است .همچنین ،قدرت پیشبینی
مدل ساختاری (پیشبینی متغیرهای برونزا) در حد قوی است .به عبارتی ،مقدار اعتبار افزونگی 7برابر
با  1/712است و با توجه به شاخصها ،نشانگر کیفیت مناسب مدل است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراکشده و حمايت
اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان صورت گرفت .نتايج پژوهش نشان داد بین
خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .افرادی که احساس
خودکارآمدی بالاتری دارند با وجود موانع احتمالی مشارکت بیشتری در فعالیت بدنی دارند .اين يافته
همسو با يافتههای موتل و همکاران ( ،)2114موتل و همکاران ( ،)2113ديشمن و همکاران (،)2119
سرانو ـ سانچز و همکاران ( ،)2112سانتوس و همکاران ( ،)2112پیترسون ( ،)2112چنگ و همکاران
( )2117و يوسفی و همکاران ( )1797است .افراد دارای باورهای قوی بر توانايیهای خود نسبت به
افرادی که به توانايیهای خود ترديد دارند ،کوشش و پافشاری بیشتری در انجام تکالیف نشان میدهند
و در نتیجه عملکرد آنها در انجام تکالیف بهتر است (بندورا .)1993 ،موفقیت انسان به تعهد ،کاردانی
و پشتکار احتیاج دارد که اين موارد از طريق خودکارآمدی حاصل میشود .سه راهبرد عمومی برای
بهبود خودکارآمدی وجود دارد که عبارتند از :الگوسازی ،استفاده از بازخورد اطلاعاتی و بازآموزی
اسنادی .الگوسازی مهمتر از راهبردهای ديگر است (شانک.)1999 ،4
همچنین نتايج نشان داد بین حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی رابطة مثبت و معناداری
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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بدنی فرد افزايش میيابد .اين يافته همسو با يافتههای سالیس و اوون ( ،)1999موتل و همکاران
( ،)2113سانتوس و همکاران ( ،)2112چنگ و همکاران ( )2117و يوسفی و همکاران ( )1797است؛
اما با يافتة پیترسون ( )2112ناهمسوست .البته در پژوهش پیترسون رابطة غیرمستقیم حمايت
اجتماعی با فعالیت بدنی ،و با میانجیگری خودکارآمدی تأيید شده است .اين تفاوت ممکن است
ناشی از ابزارهای اندازهگیری يا تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی باشد .پژوهشها نشان دادهاند که
حمايت اجتماعی میتواند تأثیر مهمی در سلامت کلی فرد و رفاه داشته باشد .حمايت اجتماعی از
شبکههای اجتماعی و ارتباطات در محیط اجتماعی داخل و خارج از خانواده ناشی میشود که به تغییر
رفتار مانند افزايش مشارکت در فعالیت بدنی کمک میکند .اين شبکههای اجتماعی ،که ممکن است
بهتازگی ايجاد شده و يا از قبل موجود باشند ،گروه را منسجم و پیوند بینفردی میان اعضا را مستحکم
میکنند .حمايت اجتماعی ممکن است به صورت ابزاری (ارائة کمکهای مستقیم) ،اطلاعاتی
(بهاشتراکگذاری دانش در مورد منابع) ،عاطفی (نشاندادن نگرانی ،تشويق و يا محبت) و يا ارزيابی
(ارائة بازخورد) باشد (سالیس.)2119 ،
نتايج نشان داد بین حمايت اجتماعی با خودکارآمدی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد؛ بر اين
اساس ،هرچه حمايت اجتماعی افزايش يابد ،خودکارآمدی هم افزايش میيابد و بلعکس .اين يافته با
يافتههای موتل و همکاران ( ،)2113ديشمن و همکاران ( ،)2119لی ( ،)2111سانتوس و همکاران
( ،)2112پیترسون ( ،)2112هی و همکاران ( )2117و چنگ و همکاران ( )2117همسوست .در تمام
پژوهشهای مرورشده بین اين دو متغیر رابطة معنیداری گزارش شده است؛ بهطوریکه ملاحظه
میشود در اين پژوهشها هر يک از متغیرهای يادشده با يکديگر در ارتباط بودند و يکی از آنها نقش
متغیر میانجی را در رابطة ديگری با مشارکت فعالیت بدنی ايفا میکرد.
نتايج ضريب همبستگی پیرسون نشان داد بین محیط ادراکشده با مشارکت در فعالیت بدنی رابطة
مثبت و معناداری وجود دارد .اين يافته با يافتههای کان و همکاران ( ،)2112موتا و همکاران (،)2111
جیلز ـ کورتی و همکاران ( ،)2111هث و همکاران ( ،)2116سالیس و همکاران ( ،)2119کر و
همکاران ( ،)2111سو و همکاران ( ،)2114سرانو ـ سانچز و همکاران ( )2112و فرهمنديان ()1731
همسو بود .اغلب محققان پیرو نتايج بهدستآمده عوامل محیطی و دسترسی به امکانات و فضاهای
ورزشی را يک پیشنیاز برای انجام فعالیت بدنی دانستند که میبايست به آن توجه ويژه نشان داد.
کان و همکاران ( )2112در پژوهش خود اشاره میکنند که فعالیت بدنی در اوقات فراغت بیشتر تحت
تأثیرِ در دسترس بودن و ويژگیهای اماکن و تأسیسات و تسهیلات تفريحی عمومی و اختصاصی قرار
میگیرد .جیلز ـ کورتی و همکاران ( )2111در پژوهشی که بر روی ادراک استفادهکنندگان از
محیطهای اماکن و تأسیسات ورزشی و تأثیر آنها بر مشارکت در فعالیت بدنی انجام شده نشان دادهاند،
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سطوح مختلف فعالیت بدنی از ويژگیهای مختلف محیط تأثیر پذيرفتهاند .در پژوهش ديگری هث و
همکاران ( )2116به رابطة عواملی نظیر محیط ،ويژگیهای آن و سیستم حملونقل که مجموعاً به
محیط ادراکشده اشاره دارند ،فرصتهايی را برای دستیابی و علاقهمندی بیشتر به فعالیت بدنی
موجب میشوند .همچنین ،با توجه به اينکه ادراک افراد از محیط از عوامل کلیدیای است که میتواند
نقش مؤثری در مشارکت فعالیت بدنی در آن محیط ـ که در پژوهش حاضر اماکن و فضاهای تفريحی
و ورزشی دانشگاه است ـ ايفا کند ،بايد سرانة ورزشی آن را در نظر گرفت .سرانة ورزشی در دانشگاهها
متناسب با تعداد دانشجويان نیست .از آنجا که تعداد دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر بیشتر
است و دانشجويان دختر امکان استفاده از فضاهای سرباز را ندارند ،سرانة ورزشی فضاهای سرپوشیده
به ازای هر دانشجو ،کمتر از سرانة ورزشی فضاهای سرباز است (پورکیانی .)1797 ،به نظر میرسد با
توجه به اقتصادیبودن ،بتوان با تجهیزکردن و آمادهسازی فضاهای سرباز و استتار برخی از اين فضاها
به منظور استفادة دختران ،سرانة ورزشی را افزايش داد تا حداقل محیط فیزيکی برای مشارکت
دانشجويان در فعالیتهای بدنی مهیا گردد.
نتايج نشان داد بین محیط ادراکشده با خودکارآمدی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .به اين
معنی که هرچه محیط ادراکشده بیشتر باشد ،میزان خودکارآمدی فرد نیز بیشتر است .اين نتیجه
نشان داد که هرچه ادراک محیط افزايش يابد خودکارآمدی هم افزايش میيابد و بلعکس .اين يافته
با يافتههای موتل و همکاران ( ،)2114لی ( ،)2111سرانو ـ سانچز و همکاران ( )2112و هر دو
پژوهش هی و همکاران ( )2117همسوست .در تمام پژوهشهای مرورشده بین اين دو متغیر رابطة
معنیداری گزارش شده است و متغیر خودکارآمدی نقش متغیر میانجی را در رابطة محیط ادراکشده
با مشارکت فعالیت بدنی ايفا میکند.
همچنین ،نتايج نشان داد مدل ارائهشده در پژوهش از برازش لازم برخوردار است .مدل پژوهش ،نشانگر
تأيید اين مسئله است که خودکارآمدی نقش میانجی معناداری بین محیط ادراکشده و حمايت
اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی ايفا میکند .بدين ترتیب نقش میانجی خودکارآمدی تأيید
میگردد .بدين معنی که محیط ادراک شده و حمايت اجتماعی تأثیر معناداری به صورت مستقیم و
غیرمستقیم با واسطة خودکارآمدی بر مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان دارد .اثر غیرمستقیم در
هر دو متغیرِ محیط ادراک شده و حمايت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی بیشتر از اثر مستقیم
آنها بود .همانطور که نتايج نشان داد ،خودکارآمدی با اثر  1/476بیشترين تأثیر مستقیم را بر مشارکت
در فعالیت بدنی داشت .همچنین ،قدرت پیشبینی مدل ساختاری (پیشبینی متغیرهای برونزا) در
حد قوی است .بنابراين ،مدل مفهومی مورد مطالعه و روابط بین متغیرهای نهفتة درونزا و برونزا
تأيید میشود .با توجه به اينکه همة روابط بین متغیرهای نهفتة درونی و متغیرهای نهفتة بیرونی
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معنادار شدند ،بر اساس نتايج ،روايی و اعتبار الگو تأيید میشود و در نتیجه ،روابط فرضی
پیشبینیشده بین متغیرهای نهفته نیز تأيید میگردد .پس با اطمینان  99درصد میتوان گفت،
متغیر خودکارآمدی تحت تأثیر متغیرهای محیط ادراکشده و حمايت اجتماعی است .اين يافته با
يافتة موتل و همکاران ( )2114در خصوص میانجیگری خودکارآمدی در رابطة بین محیط ادراکشده
و مشارکت در فعالیت بدنی ،همسوست .همچنین ،اين يافته با يافتة سانتوس و همکاران (،)2112
پیترسون ()2112و چنگ و همکاران ( )2117نیز همراستاست .ايشان نیز رابطة مستقیم و غیرمستقیم
بین حمايت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی را با میانجیگری خودکارآمدی نشان دادند .در
پژوهش يوسفی و همکاران ( )1797نیز محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی به شکل
مستقل و مستقیم بر فعالیت بدنی تأثیر داشتند .البته با يافتههای هی و همکاران ( )2117در برخی
از يافتهها ناهمسوست .آنها دريافتند حمايت اجتماعی نقش میانجی را در رابطة خودکارآمدی با
مشارکت در فعالیت بدنی ايفا میکند .اين تفاوت ممکن است ناشی از تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی
و سن آزمودنیها باشد .با توجه به اينکه الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر مورد تأيید قرار گرفت و
نشان داد که محیط ادراکشده ،حمايت اجتماعی و خودکارآمدی بر مشارکت در فعالیت بدنی
دانشجويان تأثیر دارد و به طور معنیداری پیشبینیکنندة میزان آن هستند ،بايد به دنبال تدابیری
برای افزايش آگاهی و ادراک از محیط ،افزايش حمايت اجتماعی و خودکارآمدی دانشجويان بود تا به
نحوی به افزايش مشارکت در فعالیت بدنی دست يافت .به منظور افزايش ادراک محیطی میتوان
فضاهای جذاب و استاندارد ورزشی فراهم کرد (مظفری .)1792 ،مديران ورزشی بايد شرايط محیطی
ديگر را تدارک ببینند و در عین حال در راستای اطلاعرسانی و جذب مؤثر و مناسب دانشجويان تلاش
کنند .بدين منظور میتوانیم ضمن اطلاعرسانی مؤثر به طرق مختلف نظیر استفاده از سايت دانشگاه،
پوستر ،ايمیل ،و بهکارگیری و استفاده از نیرویهای داوطلب ،آگاهی و ادراک دانشجويان را از محیط،
مخصوصاً برای دانشجويانی که اطلاعی از وجود اماکن ورزشی دانشگاه ندارند ،افزايش داد .تجهیز
مجموعة ورزشی دانشگاه ،اعم از سالنها و استخر ،به وسايل جديد و مربیان کارآزموده ،امکانات بیشتر
با برنامههای مدون و سنجیده و لوازم مناسب میتواند به بهبود مشارکت در فعالیت بدنی منجر شود.
همچنین میتوان انتظار داشت مديران و مسؤلان دانشگاه بهويژه مسئولان اجرايی درس تربیت بدنی
عمومی به اهمیت متغیرهای پژوهش برای افزايش فعالیت بدنی دانشجويان واقف گردند و ضمن آگاهی
از وضعیت شرايط محیطی و سعی در شناساندن و ارتقای ويژگیهای آن و اتخاذ تدابیر لازم در راستای
بالا بردن حمايت اجتماعی و خودکارآمدی دانشجويان برای ارتقای سطح مشارکت در فعالیت بدنی
برنامهريزی کنند.
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با توجه به نظر هاوس ( )1931حمايت اجتماعی میتواند در رفتارهايی بروز پیدا کند که از نظر
اجتماعی حمايتی هستند ،نظیر حمايت عاطفی ،حمايت ابزاری ،حمايت اطلاعاتی و حمايت ارزيابی.
اينها از جمله راههای حمايتیای هستند که میتوان اعمال کرد تا حمايت اجتماعی را ارتقا داد و به
منظور افزايش خودکارآ مدی سه راهبرد عمومی برای بهبود خودکارآمدی وجود دارد :الگوسازی،
استفاده از بازخورد اطلاعاتی و بازآموزی اسنادی (شانک.)1999 ،
نتايج پژوهش های گذشته بر اهمیت متغیرهای خودکارآمدی ،حمايت اجتماعی و محیط ادراکشده
به منظ ور افزايش میزان مشارکت فعالیت بدنی افراد در گروههای سنی متفاوت تأکید کردهاند .در
پژوهش حاضر نیز بر اساس نتايج بهدست آمده بر اهمیت خودکارآمدی ،حمايت اجتماعی و محیط
ادراکشده بهعنوان متغیرهايی که قدرت پیشبینی میزان مشارکت در فعالیت بدنی دانشجويان را
دارند تأکید میگردد .به طور کلی نتايج پژوهش حاضر همراستا با پژوهشهای ديگر در اين زمینه
است.
در نتیجهگیری کلی ،پژوهش حاضر نشان داد که عوامل محیطی مناسب نظیر دسترسی به اماکن و
تأسیسات ورزشی ،مربیان ،حملونقل ،جذابیت فضا و برنامهريزی مناسب و عوامل اجتماعی نظیر
حمايت اجتماعی خانواده و دوستان و همچنین عوامل فردی نظیر خودکارآمدی بر مشارکت
دانشجويان بر فعالیت بدنی دانشجويان مؤثر است؛ بنابراين با توجه به يافتههای پژوهش پیشنهاد
میشود شرايط محیطی مساعد ،هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی ،حمايت عاطفی ،ابزاری و اطلاعاتی
و ارزيابی فراهم شود تا بدين طريق بتوان میزان مشارکت دانشجويان را در فعالیتهای بدنی افزايش
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
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