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 مقدمه

 ندادن انجامتحرکی و ، میزان بیگذشتهدر چند دهة
یافته، اعم از توسعه جوامع در بیشتر بدنی،فعالیت

صنعت و  دلیل رشد به نیافتهتوسعه و توسعهحالدر
و همکاران، 1لوسرعت افزایش یافته است ) فناوری به

درصد از  3/31که طبق آمار، طوریبه (؛37، ص. 2017
و  غیرفعال هستند کامالً سال جهان 15افراد باالی 

و همکاران،  2)هاالل بدنی ندارندگونه فعالیتهیچ
 ، برای مقابله با اثرهایرواین از(؛ 247 ، ص.2012

یک از عوامل مؤثر تحرکی، شناخت و سهم هرمنفی بی
تأکید  های اخیر مورددر سالبدنی، بر فعالیت

یکی از ها قرار گرفته است. دولتپژوهشگران و 
 های زمینه، استفاده از مدل این جدید درراهکارهای 

چهار است که رفتار افراد را در  3اجتماعی -شناختیبوم
مل فردی، اجتماعی، محیطی و سیاسی عوا حوزة

بودن عوامل  ناپذیرتغییرکند؛ اما با توجه به بررسی می
 -، وضعیت اقتصادیمانند سطح تحصیالتفردی 

بدنی افراد فعالیت بر که تأثیر زیادیاجتماعی و غیره 
ق تمرکز بر عوامل محیطی و طریاز دارند،

 توان زمینة توسعةمی های مناسبذاریگسیاست
تسهیالت ورزش شهروندی و سالمت جامعه را فراهم 

شیپرجین، بِنتسِن، ترولِسِن، توفتاگِر و آورد )
منظور از عوامل (. 109 ، ص.2013، 4اِستیگزدوتِر

عنوان زندگی افراد است که به محیطشرایط  محیطی
برای گرایش  ،راستای ایجاد فرصت در یکلیدشاخصی 

شود بدنی شناخته میشهروندان به ورزش و فعالیت
بق شواهد، ط(. 49 ، ص.2015، 5ویچ و کارورتیمپِریو، )

ند موجب نتواهای متعددی از محیط زندگی میشاخص

                                                           
1. Lu  

2. Hallal  

3. Socio-Ecological Models 

4. Schipperijn, Bentsen, Troelsen, 

Toftager, & Stigsdotter 

5. Timperio, Veitch & Carver 

منطقه بدنی افراد آن افزایش یا کاهش سطوح فعالیت
جواری و قابلیت دسترسی به نمونه، هم عنوانبه ند؛شو

ها پارک ضاهای تفریحی و ورزشی عمومی محله مانندف
(، امنیت و محیط اجتماعی 2015، 6ن و لیوووانگ، برو)

( نقش مهمی 2015 و همکاران،محل زندگی )تیمپِریو
 افراد به انجام نداشتن گرایشداشتن یا  را در گرایش

در  داشت.د ها خواهنبدنی و استفاه از پارکفعالیت
، ص. 2010) و همکاران 7ارچوب، فرانزینیههمین چ

ن مناطق پایین شهر به فضاهای معتقدند ساکنا( 267
روی ها و مسیرهای پیادهورزشی مثل پارک -تفریحی

یط نامطلوب دلیل شرادسترسی بهتری دارند؛ اما به
مشکالت اجتماعی محیط زندگی مانند نبود امنیت و 

ویتن، هیسکوک، پیِرس و . شوندکمتر استفاده می
خود گزارش  پژوهشدر  (302 ، ص.2008)8بِلیکلی
به انجام  هاپارک بهدسترسی مناسب صورتی در ،کردند

ک از که محیط اطراف پار دشومیمنجر بدنی فعالیت
 د.امنیت کافی برخوردار باش

شناسایی شرایط محیط زندگی، بر  ، عالوهوجود این با
 نشناختن های رفتاری افراد بهتوجه اندک به مکانیسم

بدنی آنان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مبتنی بر فعالیت
-باید حوزه ، برای شناخت فردبنابراین منجر خواهد شد؛

 -ب متغیرهایی نظیر روانیقالهای رفتاری او در
 ، ص.2010، 9)کیم و کاردینال اجتماعی بررسی شود

کارآمدی، حمایت اجتماعی، هنجار احساس خود (.97
عنوان متغیرهای کلیدی و به ،اجتماعی و الگوگیری

 اجتماعی شناخته -شناختیعوامل روان دهندةتشکیل
(. 120 ، ص.2015 و همکاران، 10هولن)وَ شوندمی

 یادگیری اجتماعی بعُدی از نظریة خودکارآمدی

6. Wang, Brown & Liu 

7. Franzini  

8. Witten, Hiscock, Pearce & Blakely 

9. Kim & Kardinal 
10. Van Holle  
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شخص در نفس بهاست که با اعتماد (1977)1ندورابَ
در  توانایی انجام رفتاری خاص حتی در شرایط دشوار

ه دارای احساس خودکارآمدی کافرادی  .ارتباط است
ها و موانع احتمالی مقابل سختیباالتری هستند، در

تالش خود را برای و نهایت  پایداری بیشتری دارند
)کیم و کاردینال،  دهندنظر انجام میانجام کار مورد

عی مشتمل بر اقدامات حمایت اجتما .(98 ، ص.2010
کردن کردن، راهنماییمادی یا غیرمادی )پول، تشویق

تسهیل در  سوی دیگران است که برای و غیره( از
)کیم و شود گیری یا تداوم یک رفتار انجام میشکل

هنجار اجتماعی به میزان (. 98 ، ص.2010کاردینال، 
یان او مانند دوستان و والدین اعتقاد فرد و اطرافآگاهی و 

رادی مثال، افانجام یک رفتار اشاره دارد. برای  مورددر
های برخوردارند، فعالیت که از هنجار اجتماعی باالتری

ه الگوگیری ب ای دارند.منظم و پیوسته ورزشی و بدنی
اطرافیان فرد  وسیلةتعداد دفعات انجام یک رفتار به

و به تکرار آن رفتار توسط  شود که به شدتمربوط می
 ، ص.2015هول و همکاران، ن)وَ وابسته است فرد

 (36، ص. 2017رابطه، لو و همکاران ) همین در. (120
و حمایت که خودکارآمدی  نشان دادندپژوهش خود در 

بدنی فعالیت و شدت با میزان اجتماعی والدین و دوستان
-نوَمستقیم و معناداری دارد.  رابطة فراغت افراداوقات
، ص. 5201)2یِنس و دیفورچ، دی بوردیدهاژ، دِلیدیک
تنها الگوگیری و که  به این نتیجه رسیدند (182

خودکارآمدی موجب گرایش نوجوانان به ورزش و 
اجتماعی هیچ د و حمایت و هنجار نشوبدنی میفعالیت

 د. نزمینه ندار این تأثیری در

                                                           
1. Bandura 

2. Van Dyck, De Bourdeaudhuij, 

Deliens & Deforche 

3. De Meester, Van Dyck., 

Bourdeaudhuij, Deforche & Cardon 

، دیک، بوردیدهاژوَن، میستِردی عقیدة به براین،افزون
 (، درصورت نامطلوب1 ، ص.2013)3و کاردون دیفورچ

بدنی، عوامل زندگی برای ورزش و فعالیتبودن محیط 
رنگی را در د نقش پرنتوانمی اجتماعی -ناختیشروان

  د؛نکنایفا  بدنیگرایش افراد به فعالیت
ورزشی الت تسهیدر مناطق پایین شهر که  کهطوریبه

یری، حمایت ، عواملی مثل الگوگمناسبی وجود ندارد
موجب افزایش گرایش افراد  اجتماعی و خودکارآمدی

-اما در مناطق باالی شهر، فعالیت ؛شدآن منطقه می

تأثیر شرایط محیط طورمستقیم تحتبدنی افرادبه
، ایشی پژوهشنتایج  ،همچنینزندگی قرار داشت. 

داد که عوامل و نشان  (61ص.، 2010)4شیباتا و اوکا
طریق طور غیر مستقیم و ازبه شرایط محیط زندگی

اجتماعی مانند خودکارآمدی و حمایت -متغیرهای روانی
-تأثیر می بدنی بزرگساالن ژاپنی اجتماعی، بر فعالیت

 پژوهشدر (87 ، ص.2017) 5هُوانگ و کیم .دنگذار
اجتماعی  -به این نتیجه رسیدند که عوامل روانی خود

وامل ـبین ع ند بر رابطةتوانارآمدی میـمانند خودک
 ینقش ایبدنی کهنساالن کرهفعالیت طی وـمحی

، 2012) و همکاران 6اما دینگ ند؛میانجی داشته باش
یک از ( در پژوهشی گزارش کردند که هیچ369ص. 

و  مانند خودکارآمدی اجتماعی -متغیرهای روانی
وضعیت محیط  حمایت اجتماعی تأثیری بر رابطة

 ،واقعبدنی شهروندان نداشتند. در زندگی و فعالیت
طور اجتماعی به -شناختیعوامل محیطی و روان

 بدنی افراد رابطه داشتند.با فعالیت مستقیم
 

 

 

4. Ishii, Shibata & Oka 

5. Hwang & Kim 
6. Ding 
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 مدل مفهومی تحقیق -1شکل

یند شناخت فرابه این مطلب که با توجه  ،بنابراین
-نفس، انگیزهبهمانند اعتمادطریق عواملی  از افرادرفتار

که و غیره  ، هنجار اجتماعیها، حمایت اجتماعی
دادن یا مورد انجامئول توضیح رفتار فرد درمس

، زپذیر است )پیترندادن کاری هستند، امکانانجام
،آمار همچنین(. 558 ،ص.2014، 1بروون و بارتون

بودن شرایط و وضعیت موجود مبنی بر اینکه مطلوب
ورزشی  -خصوص فضاهای تفریحیزندگی به محیط

-جوار با آن، قادر خواهند بود میزان فعالیتعمومیِ هم

دقیقه در روز افزایش دهند  30بدنی هر شهروندی را به 
(،گویای 316 ، ص.2007، 2ندِرسون)کاچزینسکی و هَ

و  اهمیت و تأثیر زیاد عوامل محیط فیزیکی
بر ورزش شهروندان هستند؛  اجتماعی -شناختیروان

سی و شناخت دقیق این عوامل در هر برر ،نتیجهدر
 پژوهشرسد؛ بنابراین،نظر میی بهضرور ایجامعه

فاده از مدل معادالت ساختاری، حاضر قصد دارد با است
ک از متغیرهای محیط بر بررسی سهم هری عالوه
بدنی در تبیین فعالیت اجتماعی -ناختیشنرواو فیزیکی

                                                           
1. Peeters, Brown & Burton 

از  یکن، به این پرسش پاسخ دهد که کدامشهروندا
 مستقیم باصورت مستقیم یا غیربه پژوهشمتغیرهای 

 انجام با است که بدیهی؟ رابطه دارندبدنی متغیرفعالیت
توان می هاآن حاصل از هایو یافته هاگونه پژوهشاین

مهم  هاینسبت به عوامل و مؤلفه با شناخت کافی
محیط فیزیکی و مؤثر بر مشارکت شهروندان در 

های ریزیبرنامهکردن یکپارچههای ورزشی و فعالیت
های ورزشی تمتولیان ورزش شهری )شهرداری و هیئ

شرایط موردنیاز را برای زمینة بهبود و ایجاد ط(، وبمر
بدنی، بیشتر شهروندان به ورزش و فعالیت ترغیب هرچه

 .فراهم آوردخصوص در فضاهای عمومی شهری به
 

 شناسی پژوهشروش

های نوع پژوهش لحاظ هدف، ازپژوهش حاضر به
 همبستگی،هالحاظ روش گردآوری داده و به کاربردی
 پژوهشآماری  جامعةد. صورت میدانی اجرا شبود که به

های سطح شهر کننده به پارکشامل همة افراد مراجعه
 370، که از این تعداد بدنی بودانجام فعالیت اهواز برای

2. Kaczynski & Henderson 
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ران ازطریق فرمول کوک سال 15نفر مرد و زن باالی 
 روش تصادفی آماری(، به )با فرض نامحدودبودن جامعة

با توجه به آماری برگزیده شدند.  عنوان حجم نمونةبه
 در سطح شهر اهواز و نبود 1پارک شهری 12وجود تنها 

 هفتهایی در برخی از مناطق شهر، تعداد چنین پارک
موقعیت  ،نظر وسعت و همچنینای که ازپارک محله

خوانی زیادی هم حدود ا تعریف حاضر تاب ،فیزیکی
نامه های توزیع پرسشعنوان مکانداشتند، به

 45در مدت زمان و شدند پارک( انتخاب  19مجموع )در
نی هفت محدودة زمادر  1394 ماهاسفند و بهمنروز در 
روزهای هفته اعم از  و در تمامهشت شب  صبح تا

-توزیع و جمع پژوهشتعطیل، توسط تیم تعطیل و غیر

 آوری شدند.
نامة گیری پژوهش از دو پرسشدر طراحی ابزار اندازه

بهره  های خارجیبا اقتباس از پژوهشساخته پژوهشگر
 هاترجمة متن اصلی سؤالتوجه به  گرفته شد که با

ابتدا برای بررسی روایی محتوا، پس توسط پژوهشگر، 
 نظرهایها، از نامهپرسش هارچوب اولیةاز تدوین چ

بدنی علمی دانشکدة تربیتنفر از اعضای هیئت هشت
شد و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده 

 ، در یک مطالعةو اصالحات الزم انجام گرفت. سپس
نامه بین جامعة آماری توزیع پرسش 50تعداد  ،مقدماتی

مجموع تفاده از تحلیل عاملی تأییدی، درو با اس شدند
دلیل داشتن بار عاملی کمتر سؤال )شاخص( به هشت

و روایی سازه ابزار شدند ها حذف نامهاز پرسش 4/0از 
ضرایب آلفای کرونباخ  ،. همچنینگیری تأیید شداندازه

یری پژوهش از پایایی کافی گندازهنشان داد که ابزار ا
(. قبولی برخوردار بود )جدول شمارة یکو قابل

                                                           
و  داردای قرار ای و منطقهپارکی که در مقیاس ناحیه. 1

هکتار(  ای )چهارمساحت آن دو تا چهار برابر پارک محله
باشد و دسترسی با پای پیاده از دورترین نقطه تا پارک، از 

، 1393، زاده، ملکی و حاتمیدقیقه تجاوز نکند )ابراهیم 30
 (.64 ص.

دو  ها،با توجه به وجود برخی محدودیت ،نهایتدر
کار گرفته نامة نهایی که در فرایند پژوهش بهپرسش

 زندگی برگرفتهوضعیت محل نامةشدند، شامل پرسش
مورکل  ( و2014و همکاران ) 2کارلسونهایاز پژوهش

 مؤلفة چهارقالب گویه در 14 شامل (2014) 3ترزانوو 
سؤال(، محیط اجتماعی  چهارامنیت محیط زندگی )

جواری سؤال( و هم سهسؤال(، قابلیت دسترسی ) چهار)
 -شناختیروانعوامل  نامةسؤال( و پرسش سه)

هول و همکاران ونهایبرگرفته از پژوهش اجتماعی
گویه  13شامل  (2013)و همکاران مستر و دی( 2015)

سؤال(، حمایت  چهارخودکارآمدی ) قالب چهار مؤلفة در
و  سؤال( سهسؤال(، هنجار اجتماعی ) چهاراجتماعی )

 های. تمامی سؤالندسؤال( بود دوالگوگیری )
مقیاس اساس  بسته و بر نوع پاسخ نامه ازپرسش

( )پنج وافقم( تا کامالً ملیکرت، از کامالً مخالفم )یک
اساس بر نیزبدنی گذاری شده بود. میزان فعالیتارزش
ضرب تعداد جلسات ورزش در هفته و مدت زمان حاصل

، 1385تکیار، ورزش در هر جلسه، محاسبه شد )تقوی
طریق شده ازآوریهای جمعداده ،همچنین(. 60 ص.

شامل تحلیل مسیر برای آمار توصیفی و استنباطی 
 افزارهایش، با استفاده از نرمهای پژوهآزمون فرضیه

 5.اساسمارت پی.ال. و 22 نسخة 4.اس.پی.اس.اس
 .تحلیل شدند و تجزیه سه نسخة

 

 

 هایافته
های در دو بخش ویژگی پژوهشهای توصیف یافته

شود. ارائه می پژوهشها و متغیرهای فردی آزمودنی
 1/55مرد ) پژوهشهای بیشترین درصد آزمودنی

2. Carlson  

3. Morckel & Terzano 

4. Spss 

5. Partial Least Squares (PLS) 
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درصد زن بودند. میانگین سنی مردان  9/44( و درصد
ا هسال بود. بیشتر آزمودنی 24/33سال و زنان  28/32

درصد( و کمترین  7/32دارای مدرک تحصیلی دیپلم )
درصد( بودند.  ارشد و باالتر )سهدارای مدرک کارشناسی

مؤلفة میان ابعاد مختلف متغیر وضعیت محیط زندگی، از
مؤلفة امنیت محل زندگی و 29/3دسترسی با میانگین 

یب بیشترین و کمترین میزان را ترت، به99/2با میانگین 
میان ابعاد مختلف متغیر عوامل  ، از. همچنینداشتند

اجتماعی، مؤلفة الگوگیری با میانگین  -شناختیروان
ترتیب ، به95/2و مؤلفة خودکارآمدی با میانگین  44/3

میانگین  ،چنین. همزان را داشتندبیشترین و کمترین می
و  دقیقه 95/75پژوهش  هایبدنی کل آزمودنیفعالیت

 34/68دقیقه و زنان،  13/82،تفکیک برای مردانبه
در قسمت آمار استنباطی، با  .طول هفته بوددقیقه در

بر ارزیابی نقش کلی . عالوهاستفاده از روش پی.ال.اس
ارائه شده  پژوهش حاضربرای  یمناسب متغیرها، مدل

برازش مدل معادالت ساختاری  است. در پی.ال.اس.،
مدل ساختاری  -2 و گیریمدل اندازه -1بخش  دودر 

گیری، اعتبار ابزارهای شود. در مدل اندازهمی ارزیابی
 ستفاده از سه معیار پایایی مانندبا ا پژوهشگیری اندازه

و ضرایب بارهای  1آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی
آزموده  4( و روایی همگرا1999، 3)هوالند 2عاملی

(، و 1951، 5. مقدار آلفای کرونباخ )کرونباخشوندمی
-نشان 7/0باالتر از  (1978، 6ترکیبی )نونالی پایایی

گیری پایایی درونی مناسبی برای مدل اندازه دهندة
اران و همک 7برای روایی همگرا، مَگنِر ،است. همچنین

 به باال را مناسب  4/0مقدار  (1996)
در جدول (.137 .، ص1395زاده، دانند )داوری و علیمی

، مقادیر سه شاخص آلفای کرونباخ، پایایی شمارة یک
 اند.یبی و روایی همگرا ارائه شدهترک

مقدار همبستگی  بارهای عاملی ازطریق محاسبة
شوند که های یک سازه با آن سازه محاسبه میشاخص

الند، )هو 4/0یا بیشتر از مقدار اگر این مقدار برابر 
مورد آن مدل ( باشد، مؤید این است که پایایی در1999
که در شکل  گونهقبول است. همانگیری قابلاندازه
-)شاخص هایشود، تمامی سؤالمشاهده می دو شمارة

قبول  بلاز بار عاملی قا پژوهشها( مربوط به متغیرهای 
پایایی   دهندة( برخوردارند که نشان4/0التر از )با

، 1395)داوری و رضازاده،  است پژوهشمناسب مدل 
 (.80ص. 

 
 

 پژوهشایمتغیرههمگرای ترکیبی و روایییکرونباخ، پایایمقادیر آلفای .1جدول 

 متغیر شاخص آماری
 آلفای کرونباخ ترکیبیپایایی  روایی همگرا )سازه(

 وضعیت محیط زندگی 892/0 909/0 418/0
 جتماعیا -عوامل روانی 875/0 897/0 402/0
 بدنیفعالیت 00/1 00/1 00/1

 

 

 

 شمارة یک و شکل شمارةدو که در جدولطورهمان
های مربوط به مدل شاخص شود، همةمشاهده می

قبولی گیری پژوهش، ازنظر آماری در سطح قابلاندازه

                                                           
1. Composite Reliability (CR) 

2. Loadings 

3. Hulland 

4. Average Variance Extracted (AVE) 

برای  هابودن دادهناسبم دهندةنشاند که نقرار دار
 .ارزیابی مدل پژوهش است

 

5. Cronbach 
6. Nunnally 

7. Magner 
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، ()ارزیابی مدل پژوهش در بخش برازش مدل ساختاری
با استفاده از معیارهایی نظیر  بین متغیرهاروابط موجود 

بررسی شده است.  2ضریب تعیین و 1تیاعداد معناداری 
زا دهنده تأثیر یک متغیر برونضریب تعیین نشان

 3زا )وابسته( است و چاین)مستقل( بر یک متغیر درون
عنوان را به 67/0و  33/0، 19/0 سه مقدار (1998)

برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  ضریب تعیین
(. با 92، ص. 1395کند )داوری و رضازاده، معرفی می

 -شناختیعوامل روان شمارة دو، سازة توجه به شکل
ترتیب ه(، ب684/0بدنی )( و فعالیت342/0اجتماعی )
 که نشان بودهقوی  متوسط وضریب تعیین  دارای مقدار

ضریب  مقادیر. دارد پژوهشبرازش ساختاری مدل  از
 .باشدمیمشاهده  قابلهای سبز دردایرهتعیین 

ها در بین سازه برای ارزیابی رابطةتی عالوه، معیار به
بودن مقدار ، کاربرد دارد. درصورت بیشترپژوهشمدل 
 ،نتیجهها و دربین سازه درستی رابطة 96/1از تی 

درصد تأیید  95های پژوهش در سطح اطمینان فرضیه
داوری و  ، به نقل از2011 ،و همکاران 4شوند )هایرمی

شمارةسه،  با توجه به شکل(. 99، ص. 1395رضازاده، 
و  502/13، 973/21بین هر سه متغیر تی  آمارة مقدار
است که  96/1؛ یعنی تر از مقدار مالک، بزرگ978/8
هندةمعناداربودن رابطة بین متغیرهای پژوهش دنشان

توان با اطمینان به می ،بنابراین ازنظر آماری است؛
 تحلیل روابط موجود بین متغیرهای پژوهش پرداخت

 ارائه شده است. دو در جدول شمارة که

 . ضرایب بارهای عاملی و ضرایب تعیین مربوط به متغیرها و سؤاالت پژوهش2شکل 

                                                           
1. T-values 

2. R Squares (R2) 

3. Chin 
4. Hair  
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 هاهای آنو مؤلفه پژوهش( مربوط به متغیرهای Tضرایب معناداری).3شکل 

 

 بدنی شهرونداننتایج آزمون تحلیل مسیر مربوط به تأثیر متغیرهای پژوهش بر فعالیت .2 جدول

 آزمون نتیجة
 ضریب

 تیداری معنا

ضریب 

 مسیر
 جهت مسیر

 وضعیت محیط زندگی =>بدنیفعالیت 597/0 973/21 تأیید
 اجتماعی-یعوامل روان =>بدنیفعالیت 322/0 978/8 تأیید
 وضعیت محیط زندگی =>اجتماعی-عوامل روانی =>بدنیفعالیت 188/0 - تأیید

 

بودن روابط موجود بین بنابراین، با توجه به معنادار
، ضرایب مسیر موجود و همچنین (تیبمتغیرها )ضرای

وان گفت ـتاطمینان می درصد 95با ، دودر شکل شمارة
و عوامل  درصد 59 حدوددرزندگی حلـم عیتـکه وض

-بر فعالیت درصد 32اجتماعی به میزان  -شناختیروان

، با مستقیم دارند. همچنین اثر بدنی شهروندان اهوازی
توان گفت که متغیر وضعیت می اطمینان درصد 95

 درصد 19 حدوددرزندگی محل

طریق متغیر میانجی ازو ( 585/0×322/0=188/0)

بدنی اجتماعی، بر فعالیت -شناختیعوامل روان
 مستقیم دارد.غیر اثر شهروندان اهوازی

 

 

 گیریبحث و نتیجه
اند که الزمة ارائة راهکارها های اخیر تأیید کردهپژوهش

بدنی، فعالیت زمینة مناسب در یهاگذاریو سیاست
رفتارهای که بر سبک زندگی و  شناسایی عواملی است

بین این عوامل، توجه ند. درکنتغییر ایجاد می فعال افراد
و  های مرتبط با آنبه محیط فیزیکی و ویژگی

های اجتماعی ازجمله موضوع -عوامل روانی ،همچنین
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ها ریزان به آنو برنامه مهمی هستند که پژوهشگران
های (. یافته2002 ،1، اُوِن و لِسلی)هامپِل اندتوجه کرده

وضعیت و شرایط محیط  د کهاین پژوهش نشان دا
مستقیم  رابطةبدنی شهروندان اهوازی فعالیت زندگی با

ایج پژوهش وانگ و ـاین یافته با نت داری دارد.و معنا
و  (2015(، تیمپِریو و همکاران )2015اران )همک

ولی با  خوانی دارد؛هم (2014) و همکاران 2کارلسون
بود ( مبنی بر ن2008) نتایج پژوهش ویتن و همکاران

ارتباط دسترسی به پارک و فضاهای سبز شهری با 
خوان است. احتمال دارد ناهم بدنی شهروندانفعالیت

ارتباط شاخص مهمی مانند دسترسی به  علت نبود
بدنی، به روی با فعالیتها و مسیرهای پیادهپارک

های محیط زندگی بودن برخی دیگر از شاخصنامطلوب
ورزشی، امنیت و  -یدوری از فضاهای تفریح مانند

جتماعی نامناسب برای افراد مختلف مرتبط محیط ا
های بودن یکی از شاخص، تنها مطلوبواقعباشد. در

تواند باعث گرایش شهروندان به نمی محیط زندگی
 ورزش شود. در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که

نقش  597/0وضعیت محیط زندگی با ضریب مسیر 
بدنی شهروندان اهوازی بسیار مهم و پررنگی در فعالیت

 دارد.
های پژوهش نشان داد که عوامل یافته ،همچنین

بدنی شهروندان فعالیت عی بااجتما -شناختیروان
د. این یافته با نداری دارمستقیم و معنا رابطةاهوازی 

لو و و  (2016) و همکاران 3دیز هاینتایج پژوهش
ولی با نتایج  ن است؛خواهم (2017ان )همکار

هول و ( و َون2015دیک و همکاران )وَن هایپژوهش
الگوگیری،  نداشتنتأثیر( مبنی بر 2015همکاران )

بدنی افراد مختلف حمایت و هنجار اجتماعی بر فعالیت
. این تفاوت ممکن است ناشی از خوان استناهم

ها با های فرهنگی و اجتماعی این پژوهشتفاوت

                                                           
1. Humpel, Owen & Leslie 

2. Carlson 

یک از ر باشد. با توجه به اینکه در هیچپژوهش حاض
عنوان عامل از خودکارآمدی به خوانهای ناهمپژوهش

این مطلب بدنی یاد نشده است، بر فعالیت یمؤثرغیر
کردن هد که در جوامع غربی، فرهنگ ورزشدنشان می

ای نهادینه شده است که گونهبدنی، بهو انجام فعالیت
املی به عو رزشیهای ومشارکت در فعالیتافراد برای 

نظیر حمایت اجتماعی یا الگوگرفتن از اطرافیان خود 
نفس خود برای داشتن بهنیازی ندارند و تنها به اعتماد

های پژوهش حاضر متکی هستند. یافته زندگی سالم
اجتماعی،  -شناختیروانمیان عوامل نشان داد که از

برابر با  پایینییانگین مآمدی شهروندان اهوازی خودکار
الگوگیری که  ته با توجه به مؤلفةالب داشت؛ 95/2

خود اختصاص داده به 44/3را برابر با میانگین  باالترین
شود که شهروندان اهوازی برای انجام می بود، مشخص

یر داشتن همراه، تشویق و به عواملی نظ بدنیفعالیت
افرادی که از حمایت  ،واقعکردن نیاز دارند. دریادآوری

ف دوستان خود طراعی و الگوگیری بیشتری ازاجتم
بدنی بیشتری طول هفته فعالیت برخوردار بودند، در

نشان داد که های پژوهش این، یافتهبرعالوه داشتند.
طریق متغیر میانجی عوامل وضعیت محیط زندگی از

بدنی شهروندان فعالیت اجتماعی با -شناختیروان
داری دارد. این یافته با غیرمستقیم و معنا اهوازیرابطة

(و هُوانگ و 2010هایایشی و همکاران )نتایج پژوهش
 -ناختیشروانمبنی بر تأثیر عوامل ( 2017کیم )

مدی و حمایت اجتماعی بر اجتماعی مانند خودکارآ
-های محیط زندگی و فعالیتمیان شاخص شدت رابطة

ولی با نتایج پژوهش  ت؛خوان اسهم بدنی شهروندان
گری میانجی ( مبنی بر نبود2012گ و همکاران )دین

بین  اجتماعی بر رابطة -شناختیمتغیرهای روان
. خوانی داردناهم بدنیفعالیت وضعیت محیط زندگی و

بودن شرایط و خوانی به مطلوباحتمال دارد علت ناهم

3. D’Haese 
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 جواری باوضعیت محیط زندگی مانند دسترسی و هم
الت ورزشی عمومی، امنیت و محیط اجتماعی تسهی

طور بدنی افراد را بهمناسب مربوط باشد که فعالیت
اجتماعی  -شناختیمستقیم و بدون دخالت عوامل روان

 دهد. یـم قرار میتأثیر مستق تحت
چنین  های پژوهش حاضرمجموع، با توجه به یافتهدر

وضعیت  باوجود تأثیر بسیار شدیدشود که استنباط می
نی شهروندان اهوازی و بدمحیط زندگی بر فعالیت

توان محل زندگی افراد با توجه به اینکه نمیهمچنین، 
میان ییر داد، دراینجواری را تغهایی مانند همو شاخص

 ی کلیدی در توسعةنقش اجتماعی -شناختیعوامل روان
-انجام فعالیت گرایش شهروندان مناطق مختلف برای

های سطح پارک در پژوهش حاضرکنند. یبدنی ایفا م
بدنی عنوان مکان ورزش و فعالیتشهر اهواز به

 12و البته وجود تنها  ندنظر گرفته شدشهروندان در
ای که موجب ای و منطقهپارک شهری در مقیاس ناحیه

شود و گاهی دسترسی فاصلة زیاد از محل زندگی می
بهترین راه است که ؤید این شود، ممیدشوار ها به آن

ها بیشتر شهروندان به پارکایش هرچهموجود برای گر
به عوامـل بدنی، توجه و اهمیت انجام فعالیت برای

خودکــارآمدی، الـگوگیری،  اجتماعی نظیر -روانـی

 ، پژوهشبنابراین هنجار اجتماعی است؛ حمایت و
راستای گرایش  در کند کهحاضر پیشنهاد می

 ورزش و افزایش میزان بیشتر شهروندان بههرچه
طرف به بهبود شرایط  یک ها، ازبدنی آنفعالیت

کردن نوع زندگی افراد مانند آسانتغییر محیط قابل
 ورزشی اعم از توسعة -ضاهای تفریحیدسترسی به ف

دهی روی منتهی به این اماکن، سرویسمسیرهای پیاده
عمومی از نقاط مختلف شهر به  بیشتر وسایل نقلیة

راد در خیابان، و ها و افزایش امنیت شخصی افپارک
اجتماعی  -شناختیرواندیگر به تقویت عوامل ازطرف

های سنی طریق برگزاری مسابقات ورزشی در ردهاز
کردن ذابـر محله، تجهیز و جـمختلف در سطح ه

-ها متناسب با عالیق استفادهکانات ورزشی پارکـام

ش سطح راستای بسترسازی و افزای کنندگان در
های ورزشی برای کردن زمینهفراهم خودکارآمدی افراد،

روی های پیادهها مانند جشنوارهخانوادگی از آن استفادة
با هدف افزایش الگوگیری، حمایت اجتماعی خانواده و 

طریق جسمانی ازمورد فواید فعالیترسانی دراطالع
 ی ارتباط جمعی و تبلیغات شهری برای افزایشهارسانه

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 psychological-

social 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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