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نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی
دانشجویان
مریم آقاخانبابائی ،1سیدامیراحمد مظفری ،*2حسین پورسلطانی زرندی

چكـیده

تاریخ دریافت34/11/11 :

6

تاریخ تصویب31/4/19 :

هدف از این تحقیق ،بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان بود .روش تحقیق از نوع
همبستگی بود که بهصورت میدانی اجرا شد .جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند .نمونه آماری تحقیق
تعداد  943نفر بودند که در شش ماه گذشته حداقل یک روز در هفته به فعالیتهای بدنی پرداخته بود و به صورت طبقهای در دسترس انتخاب شدند.
جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامههای اطالعات فردی ،مشارکت در فعالیتهای بدنی (محقق ساخته) ،حمایت اجتماعی (سالیس و همکاران )7391 ،و
خودکارآمدی (شرر و همکاران )7391 ،انجام شد .نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی
وجود داشت ( .)P≥0/07 ،r=0/56 ،r=0/19همچنین الگوی پژوهش از برازش الزم برخوردار بود و خودکارآمدی نقش میانجیگری در رابطه بین حمایت
اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی ایفا کرد .با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق عواملی بودند که قادر به افزایش مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان
بودند توصیه میشود که مدیران و مسئولین ورزشی دانشگاه ،تدابیر و اقدامات الزم به منظور افزایش حمایت اجتماعی و خودکارآمدی دانشجویان را به
عمل آورند که در نهایت منجر به افزایش مشارکت آنها در فعالیت بدنی گردد.
کلید واژهها :حمایت اجتماعی ،حمایتخانواده ،حمایتدوستان ،خودکارآمدی ،مشارکت در فعالیتبدنی

 .1دکترای مدیریت و برنامهریزی تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران*
 .3استادیار دانشگاه پیام نور ،واحد کرج

Email: khanbabaei1983@yahoo.com
Email: mozafariamir23@yahoo.com
Email: hpszarandi@gmail.com
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مقدمه
فعالیت بدنی از عوامل مهم در حفظ و بهبود سالمت جسمانی و روانی است و نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی ایفا
میکند .به همین دلیل مشارکت قشر جوان در فعالیتهای بدنی جایگاه ویژهای در ارتقای سطح سالمت دارد .با توجه به
نقشی که جوانان دانشجو در ساختار اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی هر جامعهای دارا میباشند و خود را برای مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی آماده میکنند ،الزم است که از سالمت جسمانی و روانی کاملی برخوردار باشند .مرور تحقیقات نشان
میدهد عوامل بسیاری در تعیین سطح فعالیت بدنی و میزان مشارکت در آن نقش دارند .از جمله این عوامل میتوان به
حمایت اجتماعی اشاره کرد که در حال حاضر ،در زمینه ورزش و فعالیت بدنی ،گرایش پژوهشی رو به افزایشی برای تعیین
نقش این عامل وجود دارد (تامرز 7و همکاران .)1077 ،از آنجا که فعالیتهای بدنی و ورزش ،یکی از عوامل اجتماعی شدن
تلقی میشوند ،میتوان اظهار کرد که رویه و حمایت خانواده و دوستان که با عنوان حمایت اجتماعی نام برده میشوند ،در
مشارکت فعالیتهای بدنی ،تأثیر مستقیم و بسزایی بر اجتماعی شدن افراد دارد ،چرا که با حضور یافتن آنان در عرصه
فعالیتهای بدنی یک سری از ضوابط و روابط اجتماعی شدن مانند تالش برای هدف مشترک ،احترام به قوانین و حقوق
دیگران ،مسئولیت پذیری و ...را فرا میگیرند (کان 1و همکاران .)1001 ،منظور از حمایتهای اجتماعی در ورزش والدین یا
دوستان ،هرگونه رفتار آنها که باعث ترغیب ،انجام و ادامه فعالیت جسمانی در فرد میگردد ،میباشد (هی 9و همکاران،
 .)1079در این میان حمایتهای خانواده ،والدین و دوستان تأثیر بسزایی بر این امر دارد ،چرا که فرزندان با والدین و
دوستانشان بهعنوان یک الگو و نیروی حمایتی تعامل دارند .حمایت اجتماعی میتواند از طریق روشهای مستقیم و
غیرمستقیم موجب تقویت رفتار گردد .حمایت اجتماعی مستقیم ،به داشتن فعالیتبدنی در کنار هم یا انجام وظایف خانه جهت
ایجاد فرصت برای فرد به منظور داشتن فعالیت بدنی مربوط میشود ،مانند نگهداری و مراقبت از اعضای خانواده و انجام
وظایف خانه ،به نحوی که دیگر اعضاء بتوانند در فعالیتهای ورزشی شرکت کنند .حمایت غیرمستقیم از جمله فعالیتهایی
مانند تشویق یا صحبت کردن با یک عضو خانواده یا دوستان برای شروع یک برنامه ورزشی تعریف شده است .از سوی دیگر
خودکارآمدی ،متغیری است که بهویژگی شخص باز میگردد ،میتواند در مشارکت در فعالیت بدنی مؤثر واقع شود .مفهوم
خودکارآمدی از نظریه شناختی -اجتماعی ،بندورا )7311( 4مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد نسبت به
تواناییهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد .این نظریه مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار ،محیط و فرد
است .این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی و عوامل فردی (شناختی ،عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد
برای توصیف کارکردهای شناختی اشاره دارد ،تأکید میکند .براساس این نظریه ،فرد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیزش
و رفتار خود اثر میگذارد .بندورا ( )7311اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد را رد میکند و اشاره میکند که انسانها دارای
نوعی نظام خودکنترلی و نیروی خودتنظیمی هستند و توسط آن نظام بر افکار ،احساسات و رفتارهای خود از جمله فعالیت
بدنی و ورزش کنترل دارند و نقش تعیینکنندهای در سرنوشت خود ایفا می کنند (بندورا .)7331 ،خودکارآمدی از جمله عوامل
فردی است که در صورت باال بودن آن ،احتمال میرود فرد با توجه به احساس درونی بهوجود آمده از عملکرد خود و شرایط
موجود از فعالیت خود لذت بیشتری ببرد (عبداللهی .)7996 ،در این راستا ،محققان اظهار داشتند که حمایت اجتماعی خانواده
و دوستان بهطور مثبت و معنیداری با مشارکت فعالیت بدنی در ارتباط هستند (سالیس و اوون( )7337 ،6تریبر 5و همکاران،
 .)7337همچنین هر چقدر حمایت اجتماعی افزایش یابد مدت زمان فعالیت بدنی افراد نیز افزایش مییابد .تشویق و حمایت
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دوستان تنها متغیر مثبت مربوط به انجام فعالیت بدنی شدید گزارش شد (اسپرینگر 7و همکاران )1005 ،و بالعکس حمایت
پایین خانواده منجر به کاهش گرایش به فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم میگردد (دودا 1و همکاران .)1001 ،همچنین
افزایش حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به بیماری مزمن عروق کرونری قلب موجب افزایش فعالیت بدنی و کاهش خطر
ابتال به این بیماری میشود (روحافزا 9و همکاران.)1071 ،
در نوجوانان ،حمایت دوستان و همساالن در مقایسه با حمایت خانواده تعیینکنندهی اجتماعی قویتری برای سطح فعالیت
بدنی محسوب میشود (سالیس و همکاران ،)1000 ،گرچه بین جوانان (سالیس و همکاران )7331 ،و دانشجویان کالج
(والیس 4و همکاران )1000 ،حمایت خانواده در زنان و حمایت همساالن در مردان با اهمیتتر گزارش شده است .در پژوهشی
دیگر در میان دانشجویان حمایتاجتماعی خانواده و استادان رابطه معنیداری در دو جنس مشاهده نشد .ولی دانشجویان پسر
ادراک قویتری در حمایتاجتماعی از سوی دوستان و همساالنشان نسبت به دانشجویان دختر نشان دادند (قاسمنژاد،
 .)7993در تحقیق دیگری ،زنان و مردان الگوی مشابهی را در سطوح حمایت اجتماعی و فعالیت بدنی نشان دادند (حسینی و
همکاران( )1079 ،سو 6و همکاران.)1071 ،
از طرفی برخی از محققین به بررسی نقش خودکارآمدی در رابطه بین حمایتاجتماعی و فعالیتبدنی پرداختهاند .آنها
دریافتند عالوه بر ارتباط مستقیم بین حمایتاجتماعی و خودکارآمدی با فعالیتبدنی ،ارتباط غیرمستقیمی بین حمایتاجتماعی
و فعالیتبدنی با میانجیگری خودکارآمدی وجود دارد (دیشمن 5و همکاران( )1003 ،سانتوس 1و همکاران( )1071 ،پترسون،9
( )1071چنگ 3و همکاران .)1079 ،به نظر میرسد بررسی رابطه متغیرهایی مثل حمایت اجتماعی و خودکارآمدی ،در تقویت
مشارکت دانشجویان در فعالیتهای بدنی و ورزشی در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی ،بتواند به گسترش
فعالیتهای بدنی دانشجویان کمک کند تا ضمن پرکردن بخشی از اوقات فراغت خود ،در ایجاد رشد و توسعه جنبههای
اخالقی ،روانی و جسمانی دانشجویان ،به موازات تحصیل علوم و فنون دیگر ،موجب حرکت مؤثری در جامعه شده و
آیندهسازانی را تحویل جامعه دهد که موجبات ترقی و تعالی مادی و معنوی خود و جامعه را میسر سازند .لذا با توجه به
توضیحاتی که ارائه شد ،هدف اصلی این تحقیق این است که نقش میانجیگری خودکارآمدی را در رابطه بین حمایت
اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان بررسی نماید.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی ،از نظر طبقهبندی براساس نوع دادهها از نوع
همبستگی بوده ،از نظر طبقهبندی براساس زمان از نوع گذشتهنگر بود که دادههای آن به روش میدانی جمعآوری شد .جامعه
آماری این تحقیق تعداد  96000دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود .حجم نمونه تحقیق براساس جدول مورگان
تعداد  994نفر تعیین گردید .که پس از حذف پرسشنامههای مخدوش و تکمیل نشده در نهایت  943پرسشنامه کامل به
دست محقق رسیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آزمودنیهای تحقیق شامل  943دانشجو ( 731دختر و 761پسر با
میانگین سنی  11/74 ±9/16سال) از جامعهی آماری دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی -34
 7939که در شش ماه گذشته حداقل یک روز در هفته به فعالیتهای بدنی پرداخته بود و متناسب با تعداد در هر دانشکده به
صورت طبقهای در دسترس انتخاب شدند.
1. Springer
2. Dowda
3. Roohafza
4. Wallace
5. So
6. Dishman
7. Santos
8. Peterson
9. Cheng
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ابزار اندازهگیری پرسشنامههای اطالعات فردی ،مشارکت در فعالیتهای بدنی اوقاتفراغت این پرسشنامه محقق ساخته
است که از جمعبندی و تلفیقی از پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی ( ،7)IPAQفعالیت بدنی بک 1و پرسشنامه مشارکت
فعالیت بدنی رساله دکتری دیجیاندومنیکا )1070( 9تدوین شده است .با شش سؤال ،حمایت اجتماعی (سالیس و همکاران،
 )7391در دو بعد حمایت اجتماعی خانواده و دوستان با  10سؤال و خودکارآمدی (شرر 4و همکاران )7391 ،با  71سؤال
سنجیده شده است .اعتبار این پرسشنامهها در مطالعات متعدد بررسی و تأیید شده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای
فعالیتبدنی ،حمایت اجتماعی و خودکارآمدی به ترتیب  0/90 ،0/99و  0/95گزارش شده است.
در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها و از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای طبیعی و نرمال
بودن دادهها و جهت آزمون فرضیههای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .تجزیه
دادهها توسط نرمافزار  SPSSو  Lisrelانجام شد .ضمناً در این تحقیق سطح معنیداری در حد  α=0/06برای آزمون
فرضیههای آماری انتخاب شده است.

یافتههای تحقیق
یافتههای عمومی پژوهش نشان داد  65/4درصد آزمودنیها زن و بقیه مرد با میانگین سنی 11/74 ±9/16سال بودند30/6 .
درصد مجرد و  3/6درصد متأهل بودند.
جدول  :1نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی دادهها

شاخص
مشارکت در فعالیت بدنی
حمایت اجتماعی
خودکارآمدی

میانگین
1/04
1/59
9/30

انحراف استاندارد
0/44
0/19
0/66

Z

P

0/09
0/04
7/001

0/70
0/70
0/11

نتایج جدول  ،7نشان داد که توزیع متغیر فعالیت بدنی ( ،)P=0/70حمایت اجتماعی ( )P=0/70و خودکارآمدی ()P=0/11
بهطور طبیعی است.
جدول  :2نتایج ضریب همبستگی در مورد رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی

متغیرها
خودکارامدی با مشارکت در فعالیت بدنی
حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی
حمایت خانواده با مشارکت در فعالیت بدنی
7
حمایت دوستان با مشارکت در فعالیت بدنی
1
خودکارآمدی با حمایت اجتماعی

ضریب همبستگیr
0/19
0/56
0/61
0/60
0/63

ضریب تعیین R2
0/69
0/41
0/91
0/16
0/94

سطح معناداری
0/007
0/007
0/007
0/007
0/007

طبق جدول  ،1بین خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی رابطه مثبت و معناداری ( )r=0/19 ،P≥0/07وجود داشت که
میزان اشتراک واریانس دو متغیر مذکور برابر با  69درصد بود .بین حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی رابطه مثبت و
معناداری ( )r =0/56 ،P≥0/07وجود داشت ،میزان اشتراک واریانس دو متغیر مذکور برابر با  41درصد بود .بین حمایت
1. International Physical Activity Questionnaire
2. Baekce Physical Activity Questionnaire
3. DiGiandomenico
4. Sherer
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خانواده و حمایت دوستان با مشارکت در فعالیت بدنی رابطه مثبت و معناداری ( r=0/60 ،P≥0/07و  )r=0/61وجود داشت که
بهترتیب میزان اشتراک واریانس آنها با یکدیگر به ترتیب برابر با  91درصد و  16درصد بود .بین خودکارآمدی با حمایت
اجتماعی رابطه معناداری ( )r=0/63 ، P≥0/07وجود داشت و میزان اشتراک واریانس دو متغیر مذکور برابر با  94درصد بود.

مشارکت در فعالیت بدنی= ،PAخودکارآمدی= ،SEحمایت اجتماعی= ،SSحمایت اجتماعی خانواده= ،FASSحمایت اجتماعیدوستان= FRSS
= 407.41; df= 249; p<0.001; RMSEA= 0.043; SRMR= 0.048, GFI= 0.91, AGFI= 0.89,
CFI= 0.97, NFI= 0.93; NNFI= 0.97
𝛘2

شکل  :1الگوی نهایی (در حالت استاندارد)

شکل  7رابطه علی متغیرها را در حالت استاندارد نشان میدهد .این مقدار بین متغیرهای مکنون ،برابر با ضرایب مسیر یا
بتاهای استاندارد شده رگرسیونی هستند.

مشارکت در فعالیت بدنی= ،PAخودکارآمدی= ،SEحمایت اجتماعی= ،SSحمایت اجتماعی خانواده= ،FASSحمایت اجتماعیدوستان=
FRSS
=𝛘2= 407.41; df= 249; p<0.001; RMSEA= 0.043; SRMR= 0.048, GFI= 0.91, AGFI= 0.89, CFI
0.97, NFI= 0.93; NNFI= 0.97
شکل :2الگوی نهایی (در حالت معناداری)
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شکل  1رابطه علی متغیرها را در حالت معناداری نشان میدهد .این خروجی معناداری ضرایب و پارامترهای بهدست آمده
مدل معادالت ساختاری را نشان میدهد .با توجه به اینکه تمامی ضرایب بهدست آمده خارج از دامنه  ±7/35هستند ،همگی
معناداری شدهاند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی
دانشجویان صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد بین خودکارآمدی با مشارکت در فعالیت بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود
داشت که بیانگر این است که با افزایش خودکارآمدی ،فعالیتبدنی نیز افزایش یافته است و بلعکس .این یافته تأییدی بر
نظریه شناختی -اجتماعی بندورا است و حاکی از آن بود که افراد با احساس کارآمدی باالتر ،از فعالیتبدنی باالتری برخوردار
بودند .این یافته همسو با یافتههای موتل و همکاران ( ،)1004موتل و همکاران ( ،)1001دیشمن و همکاران ( ،)1003سرانو
سانچز و همکاران ( ،)1071سانتوس و همکاران ( ،)1071پیترسون ( )1071و چنگ و همکاران ( )1079است .افراد دارای
باورهای قوی بر تواناییهای خود نسبت به افرادی که به تواناییهای خود تردید دارند ،در انجام تکالیف ،کوشش و پافشاری
بیشتری نشان میدهند و در نتیجه عملکرد آنها در انجام تکالیف بهتر است (بندورا .)7331 ،موفقیت انسان به تعهد ،کاردانی و
پشتکار احتیاج دارد که این موارد از طریق خودکارآمدی حاصل میشود .سه راهبرد عمومی برای بهبود خودکارآمدی وجود
دارند که عبارتند از ،الگوسازی ،استفاده از بازخورد اطالعاتی و بازآموزی اسنادی .الگوسازی مهمتر از راهبردهای دیگر است
(شانک.)7333 ،7
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که بین حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد به این معنی که هر چه حمایت اجتماعی افزایش یافته ،میزان مشارکت در فعالیتبدنی آزمودنیها هم
افزایش یافته است .همچنین هر کدام از ابعاد حمایت اجتماعی نیز رابطه مثبت و معناداری را با مشارکت در فعالیت بدنی
نشان دادند .این یافته با نتایج تحقیقات تریبر و همکاران ( ،)7337سالیس و همکاران ( ،)7333اسپرینگر و همکاران (،)1005
دودا و همکاران ( )1001و حسینی و همکاران ( )1079همسو است و با یافته پیترسون ( )1071ناهمسو میباشد .البته در
تحقیق پیترسون ،رابطه غیرمستقیم حمایت اجتماعی با فعالیت بدنی با میانجیگری خودکارآمدی نشان داده شده است .با
توجه به این نتایج انتظار میرود که خانوادهها و دوستان تالش بیشتری را جهت جذب افراد به مشارکت فعالیت بدنی داشته
باشند تا بتوان از این ویژگی برای افزایش مشارکت بهره برد.
نتایج نشان داد ،بین حمایت اجتماعی با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد .این نتیجه نشان داد که هر چه حمایت
اجتماعی افزایش یافته خودکارآمدی هم افزایش یافته است و بالعکس 94 .درصد از تغییرات در حمایت اجتماعی تحت تأثیر
خودکارآمدی قرار دارد .این یافته با یافتههای موتل و همکاران ( ،)1001دیشمن و همکاران ( ،)1003لی ( ،)1070سانتوس و
همکاران ( ،)1071پیترسون ( ،)1071هی و همکاران ( )1079و چنگ و همکاران ( )1079همسو میباشد .در تمام تحقیقات
مرور شده بین این دو متغیر رابطه معنیداری گزارش شده است به طوریکه در این تحقیقات هر یک از متغیرها با یکدیگر در
ارتباط بودند و یکی از آنها نقش متغیر میانجی را در رابطه دیگری با مشارکت در فعالیت بدنی ایفا کردهاند.
نتایج نشان داد الگوی ارائه شده در تحقیق از برازش الزم برخوردار است .الگو نشان داد ،اثر حمایت اجتماعی بر وابسته
(مشارکت در فعالیت بدنی) ،اثر حمایت اجتماعی بر وابسته و میانجی (خودکارآمدی) و همچنین اثر خودکارآمدی بر وابسته
(مشارکت در فعالیت بدنی) بهصورت مثبت و معنادار است .مدل ارائه شده ،نشانگر تأیید این مسئله میباشد که خودکارآمدی
نقش واسطهگری معناداری بین حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی ایفا کرده است .بدین ترتیب طبق الگوی ارائه
شده نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی تأیید میگردد .بدین معنی که
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حمایت اجتماعی تأثیر معناداری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با واسطه خودکارآمدی بر مشارکت در فعالیتبدنی
دانشجویان داشته است .اثر غیرمستقیم متغیر حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیتبدنی بیشتر از اثر مستقیم آن بود.
همانطور که نتایج نشان داد ،خودکارآمدی با اثر  0/44بیشترین تأثیر مستقیم را بر مشارکت در فعالیت بدنی داشت.
مقایسۀ مقادیر شاخصهای برازندگی با حد مطلوب آماره ،برای ارزیابی الگو نشان داد که تمامی معیارهای برازش حاکی از
برازش مناسب الگو میباشد .این یافته با یافته دیشمن و همکاران ( ،)1003سانتوس و همکاران ( ،)1071پیترسون (،)1071
چنگ و همکاران ( )1079نیز همسو میباشد .ایشان نیز رابطه مستقیم و غیرمستقیم بین حمایت اجتماعی با مشارکت در
فعالیت بدنی را با میانجیگری خودکارآمدی نشان دادند .البته با یافتههای هی و همکاران ( )1079در برخی از یافتههایشان
ناهمسو است .این تفاوت ممکن است ناشی از تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و سن آزمودنیها باشد.
با توجه به اینکه تحقیقات متعدد آثار مثبت فراوان پرداختن به فعالیتهای بدنی را به خوبی روشن ساختهاند و مشارکت
افراد در فعالیتهای منظم بدنی منجر به بهبود وضعیت جسمانی ،روانی و سرگرمی بهینه افراد میشود ،توجه و اهمیت به
عواملی نظیر حمایت اجتماعی خانواده ،دوستان و همساالن میتواند آثار پرباری جهت مشارکت بیشتر در فعالیتهای بدنی را
به همراه داشته باشد.
بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش و وجود ارتباطهای معنیدار بین متغیرهای تحقیق ،به منظور باال بردن مشارکت در
فعالیت بدنی دانشجویان پیشنهاد میگردد اقدامات زیر صورت پذیرد.
 بر نقش انکارناپذیر والدین و خانواده و دوستان بر فعالیت بدنی و تفریحی تأکید و توجه ویژهای گردد.
 والدین را از فواید فعالیتهای جسمانی و ارتباطی که میتوانند از نظر فعال یا غیرفعال بودن جسمانی با فرزندان داشته
باشند ،آگاه کرد.
 رسانههای ارتباط جمعی دانشگاه ،اداره فوقبرنامه و اداره تربیتبدنی که تصدی امور تفریحات ورزشی دانشگاه را دارا
میباشند ،در فواصل زمانی مشخص مثالً در زمان معارفه دانشجویان ،در خصوص خدمات ورزشی و تفریحی اطالع
رسانی کنند و آنها را تشویق نماید تا با همراهی دوستان و همکالسان در فعالیتهای بدنی و ورزش دانشگاه شرکت
کنند.
 از طرفی به دلیل اینکه اشتغال و گرایش به فعالیت بدنی و تفریحات ورزشی برای اکثر افراد جامعه به لحاظ اقتصادی
میسر نمیباشد ،به حوزه فوقبرنامه و تربیتبدنی دانشگاه که بیشتر رویکرد تفریحی -ورزشی را مدنظر قرار میدهند،
توصیه میشود تاحد امکان برنامههایی متناسب با عالقه و تمایل دانشجویان تدارک ببینند و تا حد امکان هزینه چنین
فعالیتهایی را کاهش دهند.
 از طرفی توصیه میشود در حد امکان زمینههای ورزشی را برای خانوادهها نیز فراهم آورند تا تمامی افراد بتوانند به
همراهی خانوادههایشان از این گونه امکانات بهرهمند گردند و جامعهای سالم را پیشرو داشته باشیم.
 بستر و زمینههای الزم جهت باال بردن اعتماد به نفس در فرد که به افزایش خودکارآمدی نیز میانجامد ،ایجاد نمود.
 با توجه به اینکه الگوسازی یکی از بهترین راههای افزایش خودکارآمدی است (شانک ،)7337 ،پیشنهاد میگردد به
منظور بهرهگیری از حمایت و الگوسازی جهت افزایش خودکارآمدی ساعاتی در نظر گرفته شود تا دانشجویان بتوانند در
کنار اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه به فعالیت بدنی و ورزش مشغول شوند.
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