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 چکیده

محیط  بین در رابطة خودکارآمدی بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی و پژوهش، هدف از انجام این 

نوع همبستگی روش پژوهش، توصیفی ازبود. کارکنان  فراغتمشارکت در فعالیت بدنی اوقات شده وادراک

 1396-97 تحصیلی سال دانشگاه آزاد اسالمی در 13منطقة  کارکنان تمامی  مطالعه این آماری جامعةبود. 

گیری صورت نمونهبهبرآورد شد که نفر  324حجم نمونه ، فرمول کوکران اساسبر .(2050بودند )تعداد = 

 -روبرتسون) شدهمحیط ادراکهای نامهبا استفاده از پرسشها دادهشدند.  انتخاب ایخوشهتصادفی 

)شرر و همکاران،  ، خودکارآمدی(1987و همکاران،  سالیس) ، حمایت اجتماعی(2007و همکاران،  ویلسون

. ارزیابی الگوی پیشنهادی آوری شدندجمع ()پژوهشگران فراغتبدنی اوقات  ارکت در فعالیتمشو  (1983

انجام  24نسخة  .اس.پی.اس.اسایموس و های افزارو با استفاده از نرم طریق الگویابی معادالت ساختاریاز

، حمایت و خودکارآمدی شده به حمایت اجتماعیراککه مسیرهای مستقیم محیط ادنتایج نشان داد . شد

، نقش . همچنیننددار شد، معنابه مشارکت در فعالیت بدنیو خودکارآمدی  آمدیاجتماعی به خودکار

مشارکت در فعالیت بدنی مایت اجتماعی با شده و حبین محیط ادراک گر خودکارآمدی در رابطةمیانجی

های حمایترایط محیطی مساعد و نیز ش ، شودپیشنهاد می پژوهشهای با توجه به یافته ، بنابراین ؛تأیید شد

های بدنی را افزایش ارکنان در فعالیت تا به این طریق بتوان میزان مشارکت ک  فراهم شوندالزم اجتماعی 

 داد. 
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 مقدمه
 به فکری، سبب افزایش اوقات بیکاری تا دستیدر زندگی انسان و تبدیل کارهای  1فناوریپیشرفت 

کاستیلو،  -بالبوا) کاهش تحرک و فعالیت افراد است ،آن حدود دو برابر در هفته شده است که نتیجة

(؛ بنابراین، آنچه حاصل تمدن نوین 48، 2011، 2کاستیلون -لئون مانوز، گراسیانی، رودریگز و گوالر

افراد است که باید  فراغتهش زمان کار و افزایش زمان یافته در عصر جدید است، کاتوسعه و جامعة

فراغت، ن مناسب اوقات(. تفریح و گذراند8، 2008، 3جانسون ) نحو خوب به آن توجه کردبه

و عاملی برای جلوگیری از   ی فکری، جسمی و اخالقی افراد استپرورش قوا ای مؤثر برایوسیله 

(. ورزش و 2، 2014 الماسی، زمانی دادانه و امیرنژاد،شود )های اجتماعی محسوب میرویکج

ای ارزشمند است که  فراغت، وسیلهاوقات گذراندنهای مهم عنوان یکی از روشهای بدنی بهفعالیت

فراغت فرصتی ها نفر از مردم جهان است. اوقاتفراغت میلیونامروزه پرکنندة بخش بیشتر اوقات

طی (. 1316، 2013 و همکاران، 4چیو بسیار مناسب و مطلوب برای پرداختن به ورزش است )

آن در  و اهمیتاست بدنی و ورزش جایگاه واقعی خود را در جهان پیدا کرده ، تربیتهای اخیردهه

کردن ترین برنامة غنیمؤثرترین و مهم ،است. ورزشساختن جسم و روح انسان اثبات شده 

پکمزوویچ، پاپویچ، مختلف باشد ) هایانحرافبرای مقابله با  ی مفیدابزارتواند فراغت است و میاوقات

دادن های جدید نشان داده است که انجام(. نتیجة پژوهش393، 2011، 5تپاسویچ، گازیبارا و پانیچ

ها نفس در آنن ورزشکاران، باعث افزایش اعتمادبهمیافراغت حتی درورزش و فعالیت بدنی در اوقات

  (.248، 2014، 6سگرسشود )می

جمله ها ازانع بروز بسیاری از بیماری ها دارد و مفراوانی بر سالمت جسم و روان انسان  أثیراتورزش ت

 شودها میدگی انسانافزایش کیفیت زنموجب  ،نتیجهشود؛ درشناختی و عصبی میهای روانیماریب

افسردگی، ند به کاهش اضطراب و نتواهای ورزشی میفعالیت(. 184، 2014و همکاران،  7کرمر)

 توسعة  و وخونفس، بهبود خلق وانی، افزایش عزتایجاد نوعی محافظ و سپر در مقابله با فشار ر

(. 214، 2017آئین، سجادی هزاره، متکلمی، صراحی و سعیدی، نیکد )نسالمت روانی کمک کن

حفظ و گسترش هایی برای اقدامها پیش از سال ،یافتهدر بسیاری از کشورهای توسعه ،دلیلهمینبه

 ویژه نیروی انسانی متخصصمت عمومی اقشار مختلف مردم و بهسال ،کلیطورتندرستی و نشاط و به
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مطلوب بستن کاربهاند و این کشورها با اوری و تولید انجام شدهو کارآمد در علم، صنعت، فن

باک، زمانی بیاند )افزایش داده وری منابع انسانی خود را، بازده کاری و بهرهراهکارهای مشخص

نان ر مشارکت کارکراین، شناخت و بررسی عوامل مؤثر دبناب (؛5، 2016دادانه، الماسی و تیموری، 

مهم در مسیر ترویج و تشویق مشارکت  هاییکی از گامتواند فراغت میهای بدنی در اوقاتدر فعالیت

، 1(شدهحاضر، عوامل محیطی )محیط ادراک شپژوهدر  های بدنی باشد.افراد در ورزش و فعالیت

نان عنوان عوامل اثرگذار بر مشارکت کارک، به3(و فردی )خودکارآمدی 2(اجتماعی )حمایت اجتماعی

 اند.نظر گرفته شدهفراغت درهای بدنی در اوقاتدر فعالیت

، از عوامل محیطیمتغیر زیست  عنوان یکبهشده محیط ادراک  کهدهند ها نشان میپژوهش

 ؛2006و همکاران،  5هث؛ 2002و همکاران،  4کاناست )فعالیت بدنی مشارکت افراد در تأثیرگذار بر 

ود ها، نیاز به وجبا افزایش جمعیت کارکنان در دانشگاه .(2016آقاخانبابائی و پورسلطانی زرندی، 

از اهمیت  هااحساس و تأمین آنو فراغت آنان اوقاتهای متعدد برای پرکردن فضاها، ابزار و روش

های بدنی جایگاه خاصی در تفعالیکه رسد نظر میبه ،میان. درایناندزیادی برخوردار شده

های کاربردی برای گذران طریق تدوین و تنظیم برنامهد. این امر مهم جز ازنفراغت کارکنان داراوقات

که مکان  انجام شوندمحیطی های بدنی باید در فعالیتبد. یاغت کارکنان تحقق نمیفرااوقات

و  کافی ،اسبوجود فضاهای منلحاظ عوامل محیطی در حالت مطلوب باشد. های بدنی ازفعالیت

 دبایکه  هستندمحیطی  یمله عواملجایمن و استاندارد از ،دردسترس ،کیفیت مطلوب دارای

فضاها و امکانات ورزشی در محیط  که رسدنظر میه. بها توجه کنندبه آن  تبط،ن مرمسئوال

های بدنی در زمان فراغت انجام فعالیت درند عاملی مؤثر نتواها میها و در مجاورت دانشکدهدانشگاه

دهی و نتوجه به سازما ،. همچنین(173، 2016آقاخانبابائی و پورسلطانی زرندی، ) دنباش

فضاها و امکانات برای  دها، بیانگر آن است که بایدانشگاهبدنی و ورزش تربیت ریزی دقیق در برنامه

کارکنان از وجود فضاها کردن آگاه ،حالای قائل شد. درعینجایگاه ویژه هاورزشی در محیط دانشگاه

 نقش داشته باشد.نیز ها تواند در میزان مشارکت آنهای آن میو اماکن ورزشی و برنامه

بیشتر  ،فراغتفعالیت بدنی در اوقاتکردند، شاره خود ا پژوهش ة( در نتیج2002کان و همکاران )

تأسیسات و تسهیالت تفریحی عمومی و اختصاصی  ،های اماکنویژگی ،بودنتأثیر دردسترس تحت
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و تأسیسات  اماکنکنندگان از ستفادها استفاده از نظراتکه با  دیگرهای پژوهشدر گیرد. قرار می

های مختلف محیط ویژگیکه  شده است ، نشان دادهشدهها بر فعالیت بدنی انجام ورزشی و تأثیر آن

هث و همکاران  .(75، 2002)کان و همکاران،  گذارندمیتأثیر  سطوح مختلف فعالیت بدنیبر 

آن و سیستم ی هاعواملی نظیر محیط، ویژگیکه  نیز در پژوهش خود نشان دادند( 2006)

دستیابی و  برایهایی فرصتموجب ایجاد شده اشاره دارند، مجموع به محیط ادراکدرونقل که حمل 

گویی پاسخ برعالوهضاهای جذاب و استاندارد ورزشی شوند. فمیمندی بیشتر به فعالیت بدنی عالقه

 ،ترمهمسمی، روانی و ازهمهنیازهای ج ةکنندتوانند تأمینکنندگان، میت شرکتبه نیازهای مثب

 .شندفراغت بااوقات ندنگذرا

های بدنی میزان مشارکت در فعالیتاند که تفاوت در های تجربی و پژوهشی نشان دادهبررسی

محیطی باشد؛ بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی، فردی و تواند تنها ناشی از عوامل زیست نمی

 هامحیطی هستند و حتی ممکن است مقدم بر آن شناختی در ارتباط متقابل با عوامل زیست روان 

توان به حمایت ین عوامل میا (. ازجملة174، 2016آقاخانبابائی و پورسلطانی زرندی، باشند )

هایی عدی است که به صورتحمایت اجتماعی مفهومی چندبُ .شاره کرداجتماعی و خودکارآمدی ا

شده منبع فراهم عنوان یکتوان حمایت اجتماعی را به تعریف شده است؛ برای مثال، می متفاوت

(. برخی از 721، 2004، 1شوارتزبرگشولتز و ) تعریف کرد برای مقابله با استرستوسط دیگران، 

جه و حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توپژوهشگران 

های دیگر نظیر اعضای خانواده، دوستان و دیگر افراد مهم سوی افراد یا گروهفرد ازکمکی که 

را واقعیتی برخی نیز حمایت اجتماعی (. 178، 1998، 2سارافینو اند )تعریف کردهکند، دریافت می

، 3ساراسون، ساراسون و پیرسدانند )را ناشی از ادراک و تصور فرد می آناجتماعی و برخی دیگر 

؛ یعنی این احساس که شخص مجموع، شاید بتوان گفت که حمایت اجتماعی(. در48، 1990

 اجتماعی متعلق است. او به یک شبکة هستند و  دیگران برای او ارزش قائل توجه دیگران است،مورد

و  ی را کاهش دهدتواند احساس تنهایمیاند که حمایت اجتماعی مطلوب نشان داده هاپژوهش

پاسخ  ،(. با افزایش حمایت اجتماعی906، 2010، 4پاموکیو و میدان موجب رضایت از زندگی شود )

، 2007، 5وارن، استین و گرال یابد )و سالمت روان فرد بهبود می یابدهش میبه استرس در افراد کا

های ارتباطات و حمایت اجتماعی عامل مهمی برای تجربه اند که شبکة(. مطالعات نشان داده270
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نفس افراد منجر ایت به احساس خودارزشمندی و عزتنهشود که درثبت و پاداشی محسوب میم

حمایت  شده درزمینة بررسی رابطةهای انجامپژوهش. (2340، 2010، 1کاکارایکز و گردد )می

نشان میان این دو متغیر را  یدارکت در فعالیت بدنی نیز وجود رابطة مثبت و معنااجتماعی با مشار

(؛ البته برخی 2016آقاخانبابائی و پورسلطانی زرندی، ؛ 2013، 2ایثر، مورگان و لوبانزند )اهداد

و  اندنشان دادهر فعالیت بدنی را غیرمستقیم بین حمایت اجتماعی و مشارکت د ها نیز رابطةپژوهش

محیط  عنوان متغیر میانجی اثرگذار بر رابطةاجتماعی خانواده و دوستان را به برخی نیز حمایت

سعه و ترویج برای توکه  انداند و نشان دادهدنی بررسی کردهشده و خودکارآمدی با فعالیت بادراک 

 (.44، 2013، و همکاران 3هی) مایت خانواده و دوستان اقدام کردطریق حفعالیت بدنی باید از

 در مشارکت در تواندمینیز  ،اشاره دارد شخص ویژگی به که متغیری خودکارآمدی، ،دیگرازسوی 

آقاخانبابائی و ؛ 2012و همکاران،  5سانچز -؛ سرانو2012، 4پیترسون ) شود واقع ثرمؤ بدنی فعالیت

 شده مشتق 7بندورا 6شناختی -اجتماعی نظریة از خودکارآمدی مفهوم. (2016پورسلطانی زرندی، 

 اشاره هامسئولیت و وظایف انجام در خود هایتوانایی به نسبت فرد هایقضاوت ای باورها به که است

 الگو این .است فرد و محیط رفتار، بةجان سه یعلّ الگوی برمبتنی نظریه این. (4، 2001بندورا، ) دارد

 به  که( بیولوژیک و عاطفی شناختی،) فردی عوامل و محیطی اثرهای رفتار، بین متقابل ارتباط بر

 در فرد نظریه، براساس این. کندمی کیدتأ  د،ندار اشاره شناختی کارکردهای توصیف برای فرد ادراک

 بعدیکی اثرهای( 1977) بندورا. گذاردمی اثر خود رفتار و انگیزش بر جانبهسه علیت نظام کی

 نیروی  و خودکنترلی نظام نوعی دارای هاانسان که کندمی اشاره و کندمی رد را فرد رفتار بر محیط

 و بدنی فعالیت ازجمله خود رفتارهای و احساسات افکار، بر نظام آن توسط و هستند یمیظخودتن

، 2019، 8دیویدبه نقل از ) کنندمی ایفا خود سرنوشت در ایکنندهتعیین نقش و دارند کنترل ورزش

 توجه  با فرد رودمی احتمال آن، باالبودن درصورت که است فردی عوامل ازجمله خودکارآمدی. (1

 .ببرد بیشتری لذت خود فعالیتو  عملکرد از ،وجودآمدههب درونی احساس به
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تواند بر مشارکت شده، نتایج حاکی از آن است که خودکارآمدی میهای انجامپژوهشدر مروری بر 

( در پژوهش خود 2016) آقاخانبابائی و پورسلطانی زرندیهای بدنی تأثیرگذار باشد. افراد در فعالیت

شده و حمایت اجتماعی با میان محیط ادراک  گر رابطةادند که احساس خودکارآمدی میانجینشان د

با  پژوهشی( در 2012ن )اسانچز و همکار -سرائوهای بدنی دانشجویان است. مشارکت در فعالیت

به این  «ساالن اسپانیاییطی در سطوح فعالیت بدنی بین بزرگسهم عوامل فردی و محی»عنوان 

 هجتماعی با سطوح فعالیت بدنی رابطنتیجه رسیدند که میزان تحصیالت، خودکارآمدی و محیط ا

و  1وتلم. استسطح فعالیت بدنی مناسب  ترین عامل درکه خودکارآمدی مهمطوری به دارند؛

 و تجهیزات صورت میانجی در رابطة خودکارآمدی به ند کهدریافت پژوهشی در( 2005همکاران )

شده دادهقابل میان محیط، فرد و رفتار شرحها با روابط متهای آنکند. یافتهفعالیت بدنی عمل می

 اجتماعی سازگار است.  -شناختی در نظریة

داشتن فهم عمیق از چگونگی تأثیرگذاری عوامل فردی نظیر خودکارآمدی، اجتماعی  ،مجموعدر

های بدنی هر های مختلف فعالیتشده، بر زمینهنظیر حمایت اجتماعی و محیطی نظیر محیط ادراک 

ترویج سالمت جسم و روان درمیان کارکنان و  ،فرد برای ترویج و گسترش زندگی فعال و همچنین

ای از درک و آگاهی برسند که بین باید تالش شود تا قشر کارمند به درجهارد. دراین جامعه اهمیت د

بدنی در . ورزش و تربیتکنندریزی از زندگی خود برنامه عنوان بخشیهای بدنی را بهانجام فعالیت

افراد نیاز به  ،در سنین بزرگسالی ؛همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است ،هادانشگاه

سالمت  لحاظ نیاز بهاین مقطع سنی به زیادکنند. حساسیت میاحساس را در خود  کردنش ورز

  ة طبقهای بدنی و ورزشی این مشارکت در فعالیت  از طریقفراغت جسم و روان و گذران اوقات

ات پرداختن به ورزش مستلزم وجود امکان بدیهی است که .فکر جامعه بر کسی پوشیده نیستروشن 

ها و بدنی دانشگاهر تربیتنیروی انسانی متخصص د درست، وجودریزی ورزشی مناسب، برنامه

ن و ها، دوستان، مسئوالهای الزم ازسوی خانوادهها و حمایتر، تشویق آموزش عالی کشو هایه مؤسس

های ورزشی و برنامهقالب فوق در ،کارکنانها و زشی دانشگاههای ورفعالیت چکیدةکه  است غیره

حاضر با این هدف انجام شده  پژوهش ،راستاکند. درهمینری کارکنان نمود پیدا میهای سراسرقابت

بین محیط  قادرند رابطة است که به این سؤال پاسخ دهد که آیا حمایت اجتماعی و خودکارآمدی

سیزده دانشگاه  قةشاغل در منطفراغت کارکنان های بدنی اوقاتمشارکت در فعالیتشده و ادراک 

نشان اضر در شکل شمارة یک گری کنند یا خیر؟ الگوی مفهومی پژوهش حیآزاد اسالمی را میانج

 داده شده است.

 

 
1. Motl 
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 حاضر پژوهشالگوی مفهومی  -1شکل 

 

 پژوهش  شناسیروش
 کارکنانتمامی ، توصیفی و ازنوع طرح همبستگی است. جامعة آماری مطالعه حاضر پژوهشروش 

با استفاده  .(2050بودند )تعداد =  1396-97 سال در سیزده دانشگاه آزاد اسالمی منطقة مرد و زن

تصادفی  گیرینمونه  روش نفر برآورد شد که با استفاده از 324حجم نمونه برابر با  ،از فرمول کوکران

جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک  ةاز پنج خوش پژوهشة نمون انتخاب شدند. ایخوشه 

 23ز خوشة بزرگ، نفر ا 25بسیار بزرگ،  نفر از خوشة 128نفر از خوشة جامع،  130انتخاب شد: 

با درنظرگرفتن احتمال افت بازگشت، کوچک. همچنین،  نفر از خوشة 18نفر از خوشة متوسط و 

کامل  ةنامپرسش 324، نشدهتکمیل یهانامهکه پس از حذف پرسش ندنامه توزیع شدپرسش 400

های خودگزارشی نامهپرسش پژوهش ازطریقهای داده .شدندوتحلیل و تجزیهدریافت گردیدند 

های آماری همچون میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی ها و روشدست آمدند و با شاخصبه

یابی معادالت ساختاری با استفاده و مدل 24ویراست  1افزار اس.پی.اس.اسپیرسون با استفاده از نرم

 
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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هایی به شرح زیر نامهها از پرسشادهآوری دجمع  تحلیل شدند. برای 24ویراست  1ایموس افزار از نرم

 د:استفاده ش

این   .ساخته استپژوهشگرنامه، این پرسش :فراغتنامة مشارکت در فعالیت بدنی اوقاتپرسش -1

های سؤال  .کندگیری میکه میزان مشارکت فعالیت بدنی را اندازه استسؤال  حاوی پنجنامه پرسش

سه روز در هفته( و )دو یا ای شامل یک )یک روز در هفته(، دو درجهیک تا چهار در یک طیف سه

ای از یک  درجه گذاری شدند. سؤال پنج نیز در یک طیف سه )چهار روز در هفته و بیشتر( نمرهسه 

)دو ساعت و بیشتر کمتر از دو ساعت در هر جلسه( و سه )یک تا )تا یک ساعت در هر جلسه(، دو 

 گذاری شده است؛در هر جلسه( نمره

را نامه این پرسش( 2007) 2، لوسکو و هلدنویلسون -روبرتسونشده: محیط ادراک نامةپرسش -2

. استیط فیزیکی و محیط اجتماعی عد محدو بُ و سؤال  28 دارای نامهپرسش این. اندکردهطراحی 

محیط فیزیکی و  بعد 26و  25، 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9 ،8، 7، 6، 5، 4،  3، 2،  1 هایسؤال 

ای از درجهها در طیف لیکرت پنجپاسخ ند.نکگیری میبعد محیط اجتماعی را اندازه هاسؤال  ةبقی

ویلسون و همکاران   -روبرتسون د.نشوگذاری می)کامالً موافقم( نمرهصفر )اطالعی ندارم( تا چهار 

آزمون مجدد و بین 81/0و  86/0 ترتیب( ضریب آلفای کرونباخ در هریک از ابعاد را به101، 2007)

 ؛گزارش کردند 72/0و  0/ 78تیب ترنامه را بهدر این پرسش

این ( 1987) 3پینسکی، پاترسون و نیدر ، گراسمن، سالیسحمایت اجتماعی:  نامةپرسش -3

دو بعد خانواده و دوستان را سؤال است که  20شامل  نامهاین پرسش .اندکردهطراحی را نامه پرسش

حمایت اجتماعی خانواده و  ،هر سؤال شامل دو قسمت است که قسمت اول هر سؤال گیرد.میبر در

-3، 1-2، 1-1 هایسؤال  کهی طوربه ؛کنندیگیری محمایت اجتماعی دوستان را اندازه ،قسمت دوم

حمایت اجتماعی  2-10... و ، 2-3، 2-2، 2-1 هایسؤالحمایت اجتماعی خانواده و  1-10و  ، ...1

گز( تا پنج )هرای است که از یک درجه ها پنجدهی سؤالطیف پاسخ .کنندیم گیریدوستان را اندازه 

( تغییرات ضریب آلفای کرونباخ را 830، 1987سالیس و همکاران )شوند. گذاری می)همیشه( نمره

گزارش  86/0تا  55/0را از  آزمون مجدد -نو تغییرات ضریب همبستگی آزمو 91/0تا  61/0از 

 اند؛هکرد

. اندکرده طراحی را نامهاین پرسش( 1983و همکاران ) 4شرر  خودکارآمدی: نامةپرسش -4 

ای از درجهپنجاساس مقیاس لیکرت سؤال است که هر سؤال بر 17دارای خودکارآمدی  ةامنپرسش

 
1. Analysis of Moment Structures (AMOS) 

2. Robertson-Wilson, Lévesque & Holden 

3. Sallis, Grossman, Pinski, Paterson & Nader 

4. Sherer 
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، 12، 11، 10، 7 ،6، 5، 4، 2 هایسؤالشود. تنظیم می (کاماًل موافقم)پنج تا  (کاماًل مخالفم)یک 

، کجباف و دوستحقایق قاسمی، نشاط .شوندیم یگذارصورت معکوس نمره( به17و  16، 14

 نامة خودکارآمدی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با( پایایی پرسش113، 2010) خانبانی

 محاسبه کردند. 83/0

تن از اساتید و  15اصالحی  ها با استفاده از نظرهاینامهروایی صوری و محتوایی پرسش

از ضریب آلفای با استفاده نیز ها نامهشد و پایایی پرسشمدیریت ورزشی تعیین  ظران حوزةنصاحب

شده، فراغت، محیط ادراکهای مشارکت در فعالیت بدنی اوقاتنامهبرای پرسش ترتیبکرونباخ، به

 .دست آمدهب 84/0و  83/0، 78/0، 81/0 برابر با حمایت اجتماعی و خودکارآمدی

 

 نتایج
حاکی از آن ( 324پژوهش حاضر )تعداد =  ةشناختی نمونهای جمعیت به ویژگی های مربوطیافته

از درصد  75 بود.سال  19/8و  59/38 ترتیبة پژوهش بهنمون سنو انحراف معیار میانگین که  است

درصدهای مربوط به  درصد را زنان تشکیل دادند. همچنین، 25مردان و را  پژوهشنهایی  نمونة

و  6/54، 4/37، 4/7با ترتیب برابر ارشد و دکتری بهیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسیمدارک تحص

میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای  در جدول شمارة یک،. بود 6/0

 .اندپژوهش آورده شده

های میان متغیرها در تمامی ضرایب همبستگی، دهدکه جدول شمارة یک نشان میگونههمان

 دار هستند.مثبت و معنا 01/0سطوح آماری 

 
 پژوهشمربوط به متغیرهای  های توصیفی و ضرایب همبستگییافته -1جدول 

01/0<P**
 

 

 انحراف معیار میانگین 4 3 2 1 متغیرها

 99/13 78/101    1 شدهمحیط ادراک 1

 62/7 33/56   1 62/0** حمایت اجتماعی 2

 21/7 58/36  1 58/0** 55/0** خودکارآمدی 3

 18/2 40/22 1 43/0** 54/0** 44/0** بدنی مشارکت در فعالیت 4
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افزار ایموس ساختاری با استفاده از نرمارزیابی الگوی پیشنهادی، روش الگویابی معادالت  برای

های این پژوهش کار برده شد. پیش از آزمون مدل، برای اطمینان از اینکه دادهبه 24ویراست 

ها پرداخته شد؛ سی آنکنند، به برریابی معادالت ساختاری را برآورد میزیربنایی مدل هایفرض

، 2های پرت، بررسی داده1رفته های ازدستعادالت ساختاری شامل دادهم فرضچهار ، اساسبراین

رفته ازطریق روش میانگین های ازدست. دادهبررسی شدند 4خطی چندگانهو هم 3طبیعی بودن

 ها ازطریق محاسبة ودن دادهبررسی شدند. طبیعی ب Zطریق نمرات های پرت ازداده جایگزین شدند.

آمارة خطی چندگانه با روش محاسبة متغیرها محاسبه شد و درنهایت، هم مقدار کجی و کشیدگی

در نظر بود. موردهای فرضنتایج حاکی از برقراربودن . تحمل و عامل تورم واریانس بررسی شد

، 5جمله مجذور کایهای برازندگی ازاساس شاخصدی بربرازش الگوی پیشنهاجدول شمارة دو، 

نیکویی برازش شاخص  ،7جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ،6ت مجذور کای نسبینسب

اخص و ش 11، شاخص برازندگی تطبیقی10لویز -، شاخص توکر9شاخص نیکویی برازش ،8شدهلیتعد

تر باشد، برازندگی مدل چه مقدار مجذور خی از صفر بزرگاند. هرگزارش شده 12برازندگی افزایشی

شده را و مشاهده شدهفرضهای دار بین کوواریانسدار، تفاوت معناشود. مجذور خی معناکمتر می

مورد مجذور خی حجم نمونه را در بردارد، مقدار آن در ، چون فرمولوجودایندهد؛ بانشان می

هایی در شاخص ،گردد. همچنیندار میلحاظ آماری معناشود و معموالً بههای بزرگ متورم مینمونه

لویز، شاخص  -شاخص نیکویی برازش، شاخص توکر ،شدهلیتعدنیکویی برازش مانند شاخص 

قبول است. شاخص مناسب به باال قابل 9/0برازش برازندگی تطبیقی و شاخص برازندگی افزایشی 

  08/0اساس آن مقدار کمتر از بر است که جذر میانگین مجذورات خطای تقریبدیگر، شاخص 

، 2007ارشدی، شود )نظر گرفته میکمتر درو  0/ 05 های بسیار خوببرای مدل و قبول استقابل

اشند و یا مسیرهای مستقیم قبول برخوردار نبهای برازش از مقادیر قابلکه شاخصدرصورتی(. 187

 نیاز خواهد داشت وبه اصالح ند، الگوی پیشنهادی دار در الگوی پیشنهادی وجود داشته باشغیرمعنا

 
1. Missing 

2. Outliers 

3. Normality 

4. Multi-Collinearity 

5. Chi-Square )2 ( 

6. Relative Chi-Square (2/df) 

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

8. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

9. Goodness of Fit Index (GFI) 

10. Tucker-Lewis Index (TLI) 

11. Comparative Fit Index (CFI) 

12. Incremental Fit Index (IFI) 
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نتایج حاصل از بررسی در جدول شمارة دو، شود. نهایی معرفی میعنوان الگوی شده بهالگوی اصالح

از الگوی نهایی ی برازندگی هاشاخص دهد که همةیمنشان و الگوی نهایی الگوی پیشنهادی 

  خوبی برخوردارند. بودنمطلوب

(، df/2χ = 62/1نسبی ) دوخیهای برازندگی شامل مجذور شاخص ،جدول شمارة دو با توجه به

(، شاخص GFI = 98/0شاخص نیکویی برازش ) (،AGFI = 96/0) شدهلیتعدنیکویی برازش شاخص 

 افزایشی(، شاخص برازندگی CFI = 99/0) تطبیقیشاخص برازش ، (TLI = 99/0لویز ) –تاکر

(99/0 = IFI) ( 04/0و شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب = RMSEA ،) حاکی از برازش

دو مسیر مستقیم محیط   با توجه به اینکهحال، ؛ بااینستا هابا داده پیشنهادیبسیار خوب الگوی 

دار بدنی، معنا بدنی و حمایت اجتماعی به مشارکت در فعالیت شده به مشارکت در فعالیتادراک 

و  دارشامل حذف دو مسیر مستقیم غیرمعنا بودند، الگوی پیشنهادی اصالح شد. اصالحاتن

درنتیجه، این کردن یک مسیر مستقیم جدید )حمایت اجتماعی به خودکارآمدی( بود که اضافه

های برازش شاخص .دست آمدندالگوی نهایی بههای برازش تحلیل شد و شاخص الگوی جدید دوباره

تر الگوی برازش مطلوب دهندةدند که نشاندر الگوی نهایی نسبت به الگوی پیشنهادی بهبود پیدا کر

 نهایی است.

 
 حاضر پژوهشدر و نهایی های برازش مدل پیشنهادی شاخص -2جدول 

 الگوی نهایی الگوی پیشنهادی های برازششاخص

 49/33 95/38 مجذور کای

 31 24 درجه آزادی

 08/1 62/1 مجذور کای نسبی

 96/0 96/0 شدهلیتعدنیکویی برازش شاخص 

 98/0 98/0 شاخص نیکویی برازش

 99/0 99/0 لویز –شاخص تاکر

 99/0 99/0 تطبیقیشاخص برازش 

 99/0 99/0 افزایشیشاخص برازندگی 

 02/0 04/0 شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب
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 برای هر مسیریابی معادالت ساختاری و ضرایب مسیر اساس مدلنهایی پژوهش حاضر برالگوی  -2شکل 

 

شوند. همچنین، ضرایب  مشاهده می حاضر پژوهشنهایی  در شکل شمارة دو، ضرایب مسیر الگوی

 .اند، در جدول شمارة سه نشان داده شدهها در الگوی نهاییداری آنمسیر و سطح معنا

مسیرهای دهد. براساس این جدول، ها را نشان میجدول شمارة سه ضرایب مسیر و معناداری آن

شده به محیط ادراک (، P  ،43/0  =β= 001/0شده به حمایت اجتماعی )مستقیم محیط ادراک

  ،P=  001/0خودکارآمدی به مشارکت در فعالیت بدنی )(، P  ،55/0  =β= 001/0خودکارآمدی )

60/0  =β )( 001/0و نیز مسیر مستقیم جدید حمایت اجتماعی به خودکارآمدی  =P ،34/0  =β )

    ، P= 890/0بدنی ) شده به مشارکت در فعالیتدار هستند. مسیرهای مستقیم محیط ادراکنامع

01/0  =β )و حمایت اجتماعی به مشارکت در فعالیت ( 070/0بدنی  =P ،21/0  =β )دار معنا

 نبودند و در الگوی نهایی حذف شدند.
 

 حاضر پژوهش نهاییضرایب استاندارد مسیرها در الگوی  -3جدول 

 β مسیر
نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داریامعن
 نتیجه

 شدهتأیید 001/0 35/6 43/0 شده به حمایت اجتماعیمحیط ادراک

 شدهتأیید 001/0 89/10 55/0 خودکارآمدیشده به محیط ادراک

 تأییدنشده 890/0 36/0 01/0 شده به مشارکت در فعالیت بدنیمحیط ادراک

 تأییدنشده 070/0 80/1 21/0 حمایت اجتماعی به مشارکت در فعالیت بدنی

 تأییدشده 001/0 33/8 60/0 خودکارآمدی به مشارکت در فعالیت بدنی

 شدهتأیید 001/0 12/5 34/0 حمایت اجتماعی به خودکارآمدی

 است. دارامعن ،96/1از مثبت یا منفی  رباالت (CR) بحرانی نسبت *  



 209                                                               ...خودکارآمدی و اجتماعی حمایت میانجی نقش: هاشمی مطلق
 

   
 

شده محیط ادراکای میان حاضر، وجود مسیر واسطه  پژوهشیک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی 

بود که این رابطه با استفاده از  خودکارآمدیحمایت اجتماعی و طریق از فعالیت بدنیو مشارکت در 

همچنین، با توجه به افزودن بررسی شد.  24ایموس ویراست  افزارو با کمک نرم 1استراپ روش بوت 

بین حمایت  ، نقش میانجی خودکارآمدی در رابطةمسیر جدید حمایت اجتماعی به خودکارآمدی

ای الگوی  اپ برای مسیر واسطه استرنتایج بوتاجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی بررسی شد. 

 شده است. نشان داده، در جدول شمارة چهار نهایی

درصد قرار دارد و تعداد  95اطمینان  غیرمستقیم در فاصلة سطح اطمینان برای این مسیرهای

غیرمستقیم  است. با توجه به جدول شمارة چهار، مسیرهای 2000 ،استراپگیری مجدد بوتنمونه 

بوت( و  = P ،11/0 = 001/0ارکت در فعالیت بدنی )ـمش <-- خودکارآمدی <-- شدهمحیط ادراک 

بوت(  = P ،14/0 = 001/0مشارکت در فعالیت بدنی ) <-- خودکارآمدی <-- حمایت اجتماعی

فعالیت مشارکت در  <-- حمایت اجتماعی <-- شده. مسیر غیرمستقیم محیط ادراک هستنددار معنا

 .= بوت( معنادار نیست P ،01/0 = 870/0بدنی )

 
 حاضر پژوهشنتایج بوت استراپ برای مسیر غیرمستقیم در  -4جدول 

 حد باال حد پایین داریسطح معنا مقدار بوت مسیر

 حمایت اجتماعی ← شدهمحیط ادراک

 مشارکت در فعالیت بدنی ←
01/0 870/0 757/0- 327/1 

 ←خودکارآمدی  ←شده محیط ادراک

 مشارکت در فعالیت بدنی
11/0 001/0 013/0 856/0 

 ←خودکارآمدی  ←حمایت اجتماعی 

 مشارکت در فعالیت بدنی
14/0 001/0 081/0 964/0 

 

 گیریبحث و نتیجه 
 اعی در رابطة های خودکارآمدی و حمایت اجتممتغیرحاضر با هدف بررسی نقش میانجی  پژوهش

سیزده دانشگاه آزاد  منطقةکارکنان فراغت اوقاتمشارکت در فعالیت بدنی  وشده بین محیط ادراک 

  انجام شد.اسالمی 

 
1. Bootstrap 
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حمایت اجتماعی و شده با بین محیط ادراک نشان داد که پژوهشهای حاصل از این یافته

موتل و همکاران  هایپژوهشج با نتایج که این نتای وجود داشتدار خودکارآمدی رابطة معنا 

آقاخانبابائی و پورسلطانی و ( 2013و همکاران ) هی، (2012سانچز و همکاران ) -سرانو ،(2004)

تا  کندفرد احساس خود را تفسیر می ا آنیندی است که باادراک فر. ( همسو است2016زرندی )

شامل  که محیط ورزشیییازآنجا(. 34، 2018، 1و جاج رابینزبتواند به محیط خود معنی بدهد )

ها و تجهیزات ورزشی، تنوع شود و کمیت و کیفیت سالنمی ورزشی روباز و سرپوشیده فضاهای

وسایل و تجهیزات و امکانات، همراهی  بودنهای ورزشی موجود، کفایت و مطلوبها و تیمبرنامه

 ،کندخاطب بررسی میسوی ممدیریت محیط و اماکن ورزشی را ازدوستان در ورزش، ایمنی و 

ود، شود که موجب تصور مثبت از خود، پذیرش خمیمنجر به ایجاد کمک دوجانبه تعبیری به

این د. ندهها به فرد فرصت خودشکوفایی و رشد میو تمام این شوداحساس عشق و ارزشمندی می

 ة دهد و مطابق با گفتمیرا افزایش شود که مهارت میمنجر به ایجاد وابستگی  شدهمحیط ادراک 

به اعتقاد کاپالن  ،این همان شرایط ایجاد حمایت اجتماعی است. همچنین ،(1974) 2کاپالن

گیرنده را  و کنندفراهم میآن را ها افراد یا گروه ای است کهحمایت اجتماعی هر ورودی (،1974)

 .(56، 2017، 3به نقل از ویس و جیکوبز ) دهدشدن به اهدافش حرکت میدرجهت نزدیک 

های بدنی مشارکت در فعالیت خودکارآمدی با که رابطة نشان داد های پژوهشدیگر یافته

مشارکت در شده و حمایت اجتماعی با این متغیر )محیط ادراک  ؛ ولی رابطةبوددار فراغت معناتاوقا

های مشارکت در فعالیتخودکارآمدی با  فراغت( تأیید نشد. معناداری رابطةهای بدنی اوقاتفعالیت

و ( 2012سانچز و همکاران ) -سرانو (،2012پیترسون ) هایهای پژوهشبا یافتهفراغت بدنی اوقات

بندورا  اجتماعی -شناختی ةنظری برطبق .است( همسو 2016ابائی و پورسلطانی زرندی )آقاخانب

نسبت به افرادی که  ،های خودتوانایی نسبت بهافراد دارای باورهای قوی که  ودرانتظار می ،(1997)

در انجام تکالیف نشان دهند و  های خود تردید دارند، کوشش و پافشاری بیشتریبه توانایی

کار در انجام تکالیف بهتر باشد. موفقیت انسان به تعهد، کاردانی و پشت هاآنعملکرد  ،نتیجهدر

د. احساس خودکارآمدی یکی از نشوطریق خودکارآمدی حاصل میموارد ازاحتیاج دارد که این 

شخصیت و احساس ، به مااین اطالعات  .خودمان استمورد های اطالعاتی درجنبه ترینمهم

توانند دی میاحساس خودکارآم بیشترین  دارایافراد  مربوط هستند.خودکفایی یا خودکارآمدی ما 

 شته باشندها را دابرخورد با موقعیتشایستگی  ،عبارتیبه و ها برخورد کنندبا موقعیت مؤثرطور به

 
1. Robbins & Judge 

2. Kaplan 

3. Weiss & Jacobs 
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که احساس خودکارآمدی  رسدنظر می، چنین بهرو؛ ازاین(2، 2019دیوید، نقل از  به؛ 1997بندورا، )

 های بدنی افزایش دهد.تواند مشارکت افراد را در فعالیتو شایستگی می

شده و محیط ادراک  الف انتظار پژوهشگران و نیز پیشینة پژوهش، رابطةشد، برخ که اشارطورهمان

 تایج مطالعاتها با ند. این یافتهدار نشفراغت معنابا مشارکت در فعالیت بدنی اوقات حمایت اجتماعی

آقاخانبابائی و و ( 2013ایثر و همکاران ) (،2006) هث و همکاران(، 2002کان و همکاران، )

، با توجه توان گفتها میاین یافته ناهمسو است. در تبیین معنادارنبودن( 2016پورسلطانی زرندی )

و  فراغتنی اوقاتبا مشارکت در فعالیت بد شدهکه ضرایب همبستگی ساده بین محیط ادراکبه این

 دهدمی نشاناین مطلب دار هستند، نافراغت معبا مشارکت در فعالیت بدنی اوقات حمایت اجتماعی

ن نقش میانجی شددارغیرها نوعی ارتباط وجود دارد. ازطرفی، با توجه به معناکه بین این مت

  و نیز در رابطة  فراغتاوقاتی و مشارکت در فعالیت بدنی بین حمایت اجتماع  خودکارآمدی در رابطة

ها حاکی از آن است که فراغت، این یافتهاتمشارکت در فعالیت بدنی اوق شده وبین محیط ادراک

طریق یرمستقیم و ازصورت غ بلکه بهصورت مستقیم، شده و حمایت اجتماعی نه بهیط ادراک مح

های بدنی آنان در فعالیت تتوانند بر میزان مشارکتأثیر بر احساس خودکارآمدی کارکنان، می

آوردن امکانات و شرایط ازطریق فراهم فیزیکی شدةتأثیرگذار باشند. محیط ادراک  فراغتاوقات

طریق ایجاد جو شدة اجتماعی ازای بدنی و همچنین، محیط ادراک همحیطی الزم برای فعالیت

و آنان را به یر بگذارد دی و شایستگی افراد تأثد بر احساس خودکارآمنتواحمایتی و تشویقی می

(، 1997اجتماعی بندورا ) -شناختی نظریة. براساس های بدنی ترغیب کندت در فعالیتمشارک

که محیط یک محیط غنی و کنندة رفتار فرد است و درصورتییکی از عوامل مهم و تعیینمحیط 

افراد افزایش دهد. ت را در طریق افزایش حس خودکارآمدی رفتارهای مثبتواند ازحمایتی باشد، می

عنوان یک منبع شناختی برای احساس خودکارآمدی افراد معرفی بر محیط، دیگران نیز بهعالوه

تأثیر است، بلکه تحتمتأثر تنها از عملکرد واقعی فرد (. خودکارآمدی نه5، 2001بندورا، اند )شده

 کند.دوستان خود دریافت میسوی دیگران همچون خانواده و بازخوردهایی است که فرد از

در الگوی پیشنهادی، مسیر مستقیم جدیدی از  شدههای اولیة فرضبر مسیردر پژوهش حاضر، عالوه

دار بود. معنالحاظ آماری یی لحاظ شد که بهدی در الگوی نهاحمایت اجتماعی به خودکارآم

ختلف است که هرچه باور آمدن با شرایط مشخص درمورد توانایی پذیرش و کنارخودکارآمدی باور 

جمله عوامل فردی است که فرد کارآمدتر است. خودکارآمدی ازاش بیشتر باشد، شخص از توانایی

از عملکرد خود  ،آمدهوجودکه فرد با توجه به احساس درونی بهرود احتمال میصورت باالبودن آن در

که طور(. همان172، 2016ی، آقاخانبابائی و پورسلطانی زرندو شرایط موجود لذت بیشتری ببرد )
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است که در محیط اجتماعی وی متأثر از محیط و افرادی پیشین گفته شد، خودکارآمدی در بند 

پذیر است که این افراد همچون خانواده و دوستان اشخاص نی امکانقرار دارند. این تأثیرگذاری زما

طریق طح خودکارآمدی فرد را ازتوانند سهم می مهمی برای فرد باشند. دیگران آینة فرد هستند؛

احساس توانند ازطریق انتقادهای منفی و مخرب افزایش دهند و هم میایجاد جو حمایتی 

  کفایتی را در وی ایجاد کنند.ناکارآمدی و بی

برخوردار است. در  لگوی نهایی پژوهش از برازش مطلوبیها حاکی از آن بود که امجموع، یافتهدر

مستقیم  دکارآمدی، رابطةشده با حمایت اجتماعی و خواین الگو، روابط مستقیم محیط ادراک

فراغت با مشارکت در فعالیت بدنی اوقات حمایت اجتماعی با خودکارآمدی و نیز خودکارآمدی

یت اجتماعی شده و حمامحیط ادراک  ، نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة. همچنیننددار شدمعنا

این پیشنهادها مطرح  ،فراغت تأیید شد. با توجه به این نتایجهای بدنی اوقاتمشارکت در فعالیتبا 

 یرساناطالع هابه آن ورزشی هاییطاز وجود مراکز و مح گاهی کارکنانآ برای توانیم -1شوند: می

؛ این آگاهی را به آنان داد غیرهمجازی و  یها، گروهای شبکهتبطرد دانشگاه، سایت مرد و در بُکر

نمودن امکانات مو مربیان کارآزموده و فراه ها و استخر به وسایل جدیدن سالنکردبا مجهز -2

مدیران  -3؛ دقیق و منظم به بهبود مشارکت کارکنان در فعالیت بدنی پرداخت ةبا برنام ،بیشتر

بهبود فضا و برای بیشتر مدنظر قرار دهند و  را محیط فیزیکی و محیط اجتماعی تبط،دانشگاه مر

ی خودکارآمدو افزایش احساس رای ایجاد ب -4ارائه دهند؛ راهکارهای مناسبی را  ،افزایش امکانات

این  برایمفید  یهایهافزایش خودکارآمدی و دور هایکالس شود کهدر کارکنان نیز پیشنهاد می

را شکوفا  هاآنخود اعتماد کنند و  هایییتا کارکنان به توانا شونددر دانشگاه برگزار مهم  مورد

 ة کردن زمیند حمایت اجتماعی و فراهمایجا برای تبط،دانشگاه مر شود کهیپیشنهاد م -5؛ نمایند

ن شرایط کارکنان نیز از ای یهاتا خانواده ببنددمدت کوتاه مناسب با مراکز ورزشی مجهز قراردادهای

 مند شوند.بهره

حاضر و استفاده از  ةطرح مطالع. هایی داردپژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگری محدودیت

ص باید جانب احتیاط را رعایت خصو ینا. دردنرساننمیاثبات علیت را به ،الگویابی معادالت ساختاری

 ،است انجام شدهدانشگاه آزاد اسالمی  سیزده منطقةکارکنان  درکه پژوهش حاضر ازآنجایی .کرد

ودن شرایط اقلیمی و فرهنگی جانب بدلیل متفاوتبه های آماری دیگرجامعهباید در تعمیم نتایج به 

های خودگزارشی نامهپژوهش حاضر از پرسشآوری اطالعات برای جمع .کرداحتیاط را رعایت 

شود که ها پیشنهاد میجه به این محدودیتند. با توهای خاص خود را دارمحدودیت کهاستفاده شد 

ده کارگیری روش پژوهش آزمایشی و استفاه. بهای آماری دیگر نیز تکرار شودعهاین پژوهش در جام

 د.نشوپیشنهاد می های دیگر پژوهشاز دیگر ابزارها نیز برای رفع محدودیت
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 تشکر و قدردانی 
المی که ما را در سیزده دانشگاه آزاد اس مسئوالن منطقةزم است از تمامی کارکنان و ال ،در پایان

 ل تشکر و قدردانی کنیم.یاری رساندند، کما انجام این پژوهش
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the mediating role of social support and self-
efficacy in the relationship between perceived environment and participation in physical 
activity of leisure time. The research method was descriptive correlational. The statistical 
population of this research includes all employees of the thirteen area of Islamic Azad 
University in 2017-2018 (N=2050). The sample size was estimated 324 by Cochran 
formula, that was selected by cluster random sampling. Data were collected using 
Perceived Environment (Robertson-Wilson et al., 2007), Social Support (Sallis et al., 
1987), Self-Efficacy (Sherer et al., 1983) and Participation in Physical Activity Leisure 
Time (researcher made) questionnaires. The proposed model was evaluated by Structural 
Equation Modeling (SEM) using AMOS and SPSS software version 24. The results 
showed that direct paths of perceived environment to social support and self-efficacy, 
social support to self-efficacy and self-efficacy to participation in physical activity were 
significant. The mediating role of self-efficacy was also confirmed in the relationship 
between perceived environment and social support with participation in physical activity. 
Therefore, according to the findings of the research, it is suggested that favorable 
environmental conditions and social support be provided to increase the participation of 
employees in physical activity. 
 
Keywords: Leisure Time, Physical Activity, Perceived Environment, Self-Efficacy, 
Social Support. 
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