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بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با خودتنظیمی و رابطه آن با فعالیـت بـدنی اوقـات     هدف از مطالعۀ حاضر،

 کـارگران ایـران و  آن، جامعه آماري . ی استپیمایش -این پژوهش توصیفی . فراغت کارگران ایران می باشد

    جمـع آوري  . مـی باشـد   کـارگر  388تعـداد  بـه   استان، 15از  ساده نمونه آماري به روش تصادفی طبقه اي

ــنامه   ــق پرسش ــا از طری ــت  مشــارکت در"داده ه ــات فراغ ــدنی اوق ــت ب ــاعی"، "فعالی ــت اجتم و  "حمای

براي توصیف داده ها از آمـار توصـیفی و بـراي تحلیـل      .انجام شد) 2010کائی گانگ لی ،( "خودتنظیمی"

براي تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نـرم  . )>p 05/0(روابط از رگرسیون تک متغیره و چند گانه استفاده شد 

 ارتبـاط  ،اد بین حمایت اجتماعی وخـودتنظیمی یافته هاي تحقیق نشان د. استفاده گردیده است SPSSافزار 

بـه ویـژه   لذا حمایت هاي اجتماعی و کمک هایی کـه از سـوي دوسـتان و     .جود داردمعنی داري و مثبت و

بـین خـودتنظیمی و فعالیـت     ،همچنین. تاثیر بسزایی در افزایش خودتنظیمی دارد ،اعضاي خانواده می شود

اگر افراد بخواهند در زمان فراغت شان  برقرار است؛ یعنیمعنی دار  مثبت و اي بدنی اوقات فراغت رابطهه

لـذا   .اهدافشان را مـدیریت و سـازماندهی نماینـد    دبای ،بیشتر و به طور مداوم به فعالیت هاي بدنی بپردازند

قـات  پیشنهاد می گردد که آحاد جامعه به منظور برخورداري از فواید مشـارکت در فعالیـت هـاي بـدنی او    

  .مورد تاکید قرار دهنددر فرایند روزمره خود نامه ریزي را بر، فراغت و افزایش سالمت جسمانی

  ایران و خودتنظیمی، فعالیت بدنی اوقات فراغت،کارگران حمایت اجتماعی، :کلیدي گانواژ
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  مقدمه 

 ،خص اضافه وزن و امـراض ناشـی از آن  شا مت و تندرستی افراد جامعه بخصوصمقوله سال در دهه اخیر،

مشارکت در فعالیت هاي بدنی و اتخاذ سبک زنـدگی  ، رو از این .جلب کرده است توجه بسیاري را به خود

 از سالمت بیشتري نیز ،فعال از اهمیتی دوچندان برخوردار گردیده و متعاقبا افرادي که از نظر بدنی فعالترند

آن از ، وراثـت و ماننـد   ري از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصـادي، وضـع خـانوادگی   بسیا. برخوردارند

                                طریـــق ورزش و فعالیـــت هـــاي بـــدنی کـــاهش مـــی یابـــد یـــا حتـــی بـــه طـــور کامـــل از بـــین  

این تحقیـق مـورد بررسـی قـرار     ماعی که در تمتغیرحمایت اج ).186: 1394همکاران، و پارسامهر( می رود

برخـی از پژوهشـگران    .اسـت  مفهومی چند بعدي است که به اشکال و طرق مختلفی تعریـف شـده   گرفته،

، توجـه و کمـک دریافـت شـده     اري از محبت، همراهی، مراقبت، احترامحمایت اجتماعی را میزان برخورد

 ، دوسـتان و دیگـران تعریـف کـرده انـد     هاي دیگر نظیر اعضاي خـانواده  توسط فرد از سوي افراد یا گروه

حـل   ه و دوستان می تواند نقش اساسـی در حمایت هاي اجتماعی خانواد .1)714: 2012هریس الکساندرا ،(

متغیرخـودتنظیمی نیـز   . روانی افراد داشته باشد تامین سالمت جسمانی و مشکالت اجتماعی و به تبع آن در

نقش تعیـین کننـده اي دارد    ،یکی از عوامل کلیدي تئوري شناختی اجتماعی است که در انجام فعالیت بدنی

، سـازماندهی و مـدیریت فعالیـت هـاي بـدنی اسـت       تعیین هدف، برنامه ریزي: هایی چون وشامل مهارت

مـی تـوان گفـت از     به طور منطقی. 22)120: 2011اولیوریا ،  ،150: 2004بندورا ،  ،511: 2006اندرسون ، (

 ،شـد مـی با  یزه و اعتماد به نفس در اجراي آنداشتن انگ ،محرك هاي الزمه جهت شروع فعالیت هاي بدنی

بـراي حفـظ حرکـات در طـوالنی      .،کافی نیسـتند فعالیت هاي بدنی در طوالنی مدت اما براي حفظ و انجام

فرد باید قادر باشد تا اجراي فعالیت ها را کنترل نماید که می توان کنترل اجراي فعالیت ها را به خود  مدت،

 ).151: 2004بندورا ، ( تنظیمی نسبت داد

ده در این زمینه می توان به تحقیقی اشاره نمود که رابطه بین الگوهاي شناختی در بررسی مطالعات انجام ش

یافتـه   .انگیزه انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان دانشگاه یزد را مورد بررسی قرار داد ياجتماعی و ارتقا

حمایـت  بـین  امـا   دارد، داري معنـی  مثبـت و  رابطه ، با دوستان اجتماعی هاي تحقیق نشان داد که حمایت

علت اینکه دانشجویان در محـیط خوابگـاه و بـه دور از خـانواده     به  بدنی فعالیت انجام واجتماعی خانواده 
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 حمایـت  کـه  داد نشـان  گـام  بـه  گـام  هـاي رگرسـیون   یافته ،همچنین .ارتباط معنی داري یافت نشد ،بودند

 ایـن  در بـدنی  فعالیـت  رفتار شناخت براي شده مدل ارائه در اصلی عوامل از اول قدم در دوستان اجتماعی

نشان داد که بین  مطالعه آقاخانبابایی و همکارانش نیز ) .191: 1394پارسامهر و همکاران ،(می باشند  نمونه

حمایت اجتماعی و ابعاد آن یعنی خانواده و دوستان با مشـارکت در فعالیـت هـاي بـدنی ارتبـاط مثبـت و       

بررسـی ارتبـاط فعالیـت فیزیکـی، حمایـت       در ).68: 1395همکاران، آقاخانبابایی و (معناداري وجود دارد 

ن نشان دادند بین فعالیت فیزیکـی، حمایـت اجتمـاعی و    ااجتماعی و خستگی سالمندان شهر ایالم نیز محقق

خستگی ارتباط آماري معنی داري وجود دارد و با افزایش حمایت اجتماعی درك شده سالمندان، بـر میـزان   

درتحقیقـی دیگرکـه    ).54: 1396برجی،متقی،(شد نها افزوده و از میزان خستگی آنها کم میفعالیت فیزیکی آ

اجتماعی همبسته با فعالیـت جسـمانی در اوقـات فراغـت دانـش       -به بررسی عوامل محیطی و روانشناختی

رهـاي  کـه همـۀ متغی   آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه پرداخته شده بود، یافته ها حاکی از آن بـود 

داري با هم همبستگی متقابل داشته و بـا فعالیـت جسـمانی رابطـۀ      طور معنی اجتماعی، به -محیطی و روانی

کننـده فعالیـت    بینـی  معناداري دارند و عوامل حمایت اجتماعی دوستان، داراي ضریب تأثیر معنـادار و پـیش  

اجتمـاعی از   حمایـت  ،دیگـر  درمطالعـه اي  ).98: 1393یوسفی و همکاران،(جسمانی در اوقات فراغت بود

م داشـت و فاکتورهـاي   ، با سطوح باالیی از فعالیت بدنی ارتبـاط مسـتقی  دوستان، خانواده و حریف تمرینی

: 2005روگرز و همکاران،( ، منجر به کاهش یا مانع مشارکت افراد به فعالیت بدنی می گردید اجتماعی منفی

، در حمایت اجتماعی خانواده یـا دوسـتان  که سطح کم  گزارش هاي تحقیقی دیگر حاکی از آن بود. 1) 811

در بررسـی   ).121: 2008اولوریـا وهمکـاران،   ( میان دانشجویان منجر به کاهش فعالیـت بـدنی مـی گـردد    

که به بررسی رابطه خودتنظیمی بـا   محققانروهی از نتایج تحقیق گمطالعات مرتبط با متغیر خودتنظیمی نیز 

نشان داد خودتنظیمی به افراد فعال این امکـان   ،ان مرد فعال و غیر فعال پرداختنداعتماد به تعادل در سالمند

دهد که خود را با محیط اجتماعی و فیزیکی سازگار کنند و ارتباط بین خودتنظیمی و اعتماد به تعادل  را می

پژوهشگران خـودتنظیمی را بـه    ،همچنین). 478: 1396حسینی،حاتم نژاد،(در افراد فعال مثبت و معنادار بود

یافته هاي آنـان  که عنوان یک متغیر نهفته در دو مقیاس تعیین هدف و برنامه ریزي مورد ارزیابی قرار دادند 

نشان داد خودتنظیمی تاثیر مهمی بر اجراي فعالیت بدنی بزرگساالن جوان دارد و نشان دهنده این است کـه  

، برنامه ریزي و حل مسـئله بـه شـدت بـه سـطوح      ، خودنظارتیمهارت هاي خودتنظیمی مانند تعیین هدف
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تحقیقـی دیگـر بـه ارتبـاط     . 1) 152: 2010رونیـاك وهمکـاران،  ( باالیی از فعالیـت بـدنی منجـر مـی شـود     

پتوسـا و  ( میان خودتنظیمی و فعالیت بدنی در دانش آموزان یـک کـالج اشـاره مـی کنـد      )  r= 52/0(باالي

طالعه دیگر که متغیرهاي جمعیت شـناختی، خودکارآمـدي وخـودتنظیمی در    در م. 2)159: 2008همکاران ، 

نشان داده شد کـه میـان اسـتفاده از اسـتراتژي هـاي خـودتنظیمی بـا         ، افراد مسن مورد بررسی قرار گرفت

  .3)331: 2008ویلکاکس وهمکاران،(مشارکت در فعالیت هاي بدنی ارتباط معنی داري وجود دارد

ارت هاي خود تنظیمی و فعالیت بدنی در افراد چاق مـورد بررسـی قـرار گرفـت و     روابط بین مه همچنین،

: 2010آن نسی،(  نشان داده شد که بین خودتنظیمی و فعالیت بدنی جامعه مورد تحقیق ارتباط معنی دار بود

 محقق به این نتیجه رسید کـه والـدینی کـه    ،دریک مطالعه طولی نیز که طی مدت دو سال انجام شد .4)658

گارسـیا و  (خطـر چـاقی را در کودکـان خـود کـاهش دادنـد        گرفتنـد،  نظـر در ي خودتنظیمی را مهارت ها

نیز نشـان داد کـه ارتبـاط مثبـت و قـوي میـان       ي مطالعات محقق دیگر ،همچنین .5)1140: 2013همکاران،

وجـود   و فعالیت بـدنی اوقـات فراغـت   ) ، برنامه ریزي و سازماندهیتعیین هدف(ي خودتنظیمی مهارت ها

 . 6)806: 2010کائی گانگ لی،(دارد

پایان نامه ها و مطالعات صورت  با نگاهی چالشی بر آمار منابع علمی موجود در کشور همچون پژوهش ها،

در ن و کارگران می توان ضعف و عملکرد نامطلوب بخش علمی و پژوهشی کشـور  گرفته در حوزه معلوال

این  به هر حال، .لش هاي مترتب بر اقشار فوق را احصا نمود ، مشکالت و چازمینه بررسی و تحلیل مسائل

بر انگیز است که با وجود مشکالت و چالش هاي متعدد جوامع یاد شـده در حـوزه هـاي     تأملنکته بسیار 

متاسـفانه تـا کنـون    ... ، ورزش و سـالمتی و فرهنگـی، رفـاهی    ،، اجتماعیئل اقتصاديمختلف از جمله مسا

در زمینـه ورزش، فعالیـت    به ویژهادینی در راستاي انجام پژوهش ها و مطالعات علمی خیزش و حرکت بنی

 .ل در هالـه اي از ابهـام قـرار دارد   بدنی و رفاه جامعه کارگري صورت نگرفته و وضعیت مباحثی از این قبی

 بـالغ بـر   جمعیـت کـارگران در ایـران    ،، کار و رفاه اجتماعیخذ شده از حوزه آمار وزارت تعاونطبق آمار ا

اکنون با عنایت به وسعت چشمگیر جامعه آماري موصـوف و لـزوم     .یازده میلیون نفر برآورد گردیده است

پیـاده سـازي طـرح هـا و الگوهـاي پیشـرفت در امـور         رسیدگی و توجه به امر ورزش و سالمت کارگران،
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برآن اسـت تـا بـه تحلیـل     لذا محقق . ، امري اجتناب ناپذیر تلقی می گرددورزش و سالمت جامعه کارگري

و بعـد برنامـه ریـزي و تعیـین     ، همچنین رابطه خـودتنظیمی از د ایت اجتماعی دوستان و خانوادهارتباط حم

با فعالیت هاي بدنی اوقات فراغت کارگران ایران بپردازد و بررسی نماید که آیا این متغیرها بر میزان اهداف 

  ؟اغت اثرگذار است یا خیراوقات فر مشارکت کارگران در فعالیت هاي بدنی

  شناسی پژوهشروش 

با توجه به موضوع پژوهش که بررسی رابطه بین متغیرهاي پیش بین مد نظرومشارکت در فعالیت هاي بدنی 

پیمایشـی انجـام شـده     –ش با رویکرد کمی و به روش توصیفیاین پژوه ،اوقات فراغت کارگران می باشد

 نـد و  کلیه کـارگران ایـران بود  آن جامعه آماري . کاربردي است ،همچنین این پژوهش به لحاظ هدف .است

انتخاب  نفر 388به تعداد ، ه اي ساده و بر اساس جدول مورگاننمونه آماري تحقیق به صورت تصادفی طبق

اسـتان   15و در ) کـز مر -غـرب  -شـرق  -جنـوب  -شمال(منطقه کشور  5پرسشنامه در   500تعداد  .شدند

ابزار تحقیـق  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،پرسشنامه قابل قبول 388داده هاي توزیع شد که در نهایت 

 خـودتنظیمی  حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت، ،پرسشنامه اطالعات فردي شامل

 سـن،  پرسشنامه اطالعـات فـردي شـامل پرسـش در مـورد جنسـیت،       .بوده است) 2010کائی گانگ لی ، (

هـاي   مبتالبودن به بیمـاري  قلب وعروق، فشارخون،: هایی چون بیماري(ی و وضعیت سالمتیوضعیت شغل

از نیـز  سـطح شـدید    شنامه مشارکت در فعالیت هـاي بـدنی  پرسدر  .بوده است ..)و تیروئید دیابت، خاص،

فعالیت بدنی شدیدي که حـداقل بـه مـدت بیسـت      ،که آیا در هفت روز گذشته شرکت کنندگان سوال شد

که صحبت کـردن   به طوري -دقیقه بوده و باعث شده تا میزان تنفس و تعداد ضربان قلب  آنها افزایش یابد

سوال بعد را کـه پـر    ، بایستیبود شان بلیکه جواب  ؟ در صورتیانجام داده اند -برایشان مشکل شده باشد

مـی  ، را نیـز پاسـخ   حسب ساعت و دقیقه را مشخص نماینـد ن فعالیت بر کردن جدولی بود تا مدت زمان آ

ش یعنـی  در سطح متوسط نیز طرح سوال به همان صورت مذکور بود و تنها تفاوت آن در مدت زمان. دادند

به طور کلی سه گروه ، با جمع فعالیت هاي مربوطه در هفت روز گذشته ،در نهایت. سی دقیقه عنوان گردید

 :  دیر در نظر گرفته شدبراي این مقا

  داشتن سطح کمی از فعالیت بدنی اوقات فراغت(دقیقه در هفته  150کمتر از (  

 150-299 داشتن سطح متوسطی از فعالیت بدنی اوقات فراغت(دقیقه در هفته (  

 سطح شدیدي از فعالیت بدنی اوقات فراغت(هفته  دقیقه در 300یا مساوي با  بیشتر.(  
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و ضـرایب   ها گویه تعداد از آلفاي کرونباخ استفاده گردید که در جدول زیر، ،هامقیاسبراي بررسی پایایی 

پرسشـنامه هـا از    مـی دهـد کـه   نشان  وشده است  بیانکرونباخ هر مقیاس و خرده مقیاس پرسشنامه  يآلفا

ـ   ،براي پاسخگویی به سواالت مربوط به هر یک از شـاخص هـا   .پایایی الزم برخوردار هستند نج از طیـف پ

  .رجه اي لیکرت استفاده گردیده استد

  اطالعات مقیاس و خرده مقیاس هاي پرسشنامه :1جدول 

منظور از فعالیت هاي بدنی اوقـات   طبق تعاریف دپارتمان خدمات بهداشتی و انسانی ایاالت متحده آمریکا،

  ، ورزش، فعالیت هاي تفریحی یا سرگرمی اسـت کـه  تمرین: فعالیت هایی همچون دراین پژوهش، فراغت 

سـازمان خـدمات   (کارهاي خانه یا تردد روزمره، مـرتبط نمـی باشـد    ،با فعالیت هاي منظم و وظایف شغلی

به منظور توصیف داده ها . این فعالیت ها، طی یک هفته  مورد بررسی قرار گرفت .1)2008 بهداشتی آمریکا،

 05/0(از روش هاي آمار توصیفی و براي تحلیل روابط از رگرسیون تک متغیره و چند گانـه اسـتفاده شـد    

p< .( براي تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارSPSS استفاده گردیده است.  

  پژوهشیافته هاي 

نفـر مـرد    286نفـر زن و   102،میزان مشارکت در فعالیت هاي بدنیبر اساس  کارگر، 388در این بررسی از 

 . ه در پنج رده سنی طبقه بندي شدندبودند ک

  جمعیت شناختی کارگران  متغیرهاي :2جدول

  

  درصد  فراوانی  

7/73 286 مرد جنسیت  

3/26 102 زن  

                                                           
١ U. S. Department of Health and Human Services 

 

کرونباخ يضریب آلفا  مقیاس خرده مقیاس تعداد گویه 

71/0   دوستان 5 

86/0 حمایت اجتماعی  خانواده 6 

71/0  خودتنظیمی هدف 4 

 80/0  برنامه 4 

82/0  مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت  4 
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 سن

سال 24تا  18  31 8 

سال 34تا  25  90 2/23  

سال 44تا  35  168 3/43  

سال 54تا  45  58 9/14  

سال 64تا  55  40 3/10  

سال 65باالتر از   1 3/0  

 

 

 وضعیت سالمت

5/7 29 ضعیف  

4/30 118 مناسب  

8/26 104 خوب  

2/30 117 خیلی خوب  

1/5 20 عالی  

 

 

 وضعیت شغلی

9/22 89 استخدام تمام وقت  

1/29 113 استخدام پاره وقت  

 24 93 قراردادي

9/13 54 پیمانی  

1/10 39 سایر موارد  

 

 

یوضعیت مشارکت در فعالیت بدن  

4/14 56 غیر فعال  

دقیقه 150کمتر از   66 17 

دقیقه 299تا  150بین   157 5/40  

دقیقه 300بیشتر از   109 1/28  

  

وضـعیت  بـا  ، )درصـد 3/43(سـال  44-35ها در رده سنی  اکثر آزمودنیاطالعات جدول فوق نشان می دهد 

درصد آنها در وضعیت سالمت مناسب  4/30از نظر وضعیت سالمتی نیز  و ) درصد 1/29(شغلی پاره وقت 

  .بودندسطح متوسطی از فعالیت بدنی اوقات فراغت داراي درصد آزمودنی ها  5/40و 

با توجه به نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون تک متغیري جهت تعیین ارتبـاط متغیـر حمایـت اجتمـاعی بـا      

اطالعات جـدول زیـر و بـا     و) 232/0=وضریب تعیین تعدیل شده   = R= ،234/0R2 483/0(خودتنظیمی 

و » حمایـت اجتمـاعی  «داري بـین   تـوان مطـرح نمـود کـه ارتبـاط معنـی       یبدست آمده، م Fتأکید بر میزان 

با توجه به نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون جند متغیري جهت تعیـین   ،همچنین. وجود دارد »خودتنظیمی«

وضریب تعیـین    = R= ،245/0R2 495/0(ارتباط حمایت اجتماعی دوستان و خانواده با مولفه خودتنظیمی 
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در سـطح  » خـودتنظیمی «و » مولفـه هـاي حمایـت اجتمـاعی    «داري بـین   ارتباط معنی) 241/0=تعدیل شده 

05/0=α شود مشاهده می :  

  با خودتنظیمی رگرسیون تک متغیري وچند متغیري جهت تعیین ارتباط حمایت اجتماعی و مولفه هاي آن: 3جدول 

 سطح معنی داري  F میزان میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات 

حمایت 

 اجتماعی

291/12607 رگرسیون  1 291/12607  394/117  001/0  

151/41346 باقیمانده  385 393/107    

442/53953 کل  386    

مولفه هاي آن 

دوستان و ( 

)خانواده   

213/13238 رگرسیون  2 106/6619  427/62  001/0  

229/40715 باقیمانده  384 029/106    

442/53953 کل  386    

  

درصـد از تغییــرات متغیـر وابســته    2/23براسـاس ضـریب تعیــین تعـدیل شـده مــی تـوان اذعــان داشـت       

دوستان (توسط مولفه هاي حمایت اجتماعی  درصد 1/24 به وسیله متغیر حمایت اجتماعی و) خودتنظیمی(

از این رو، جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضروري است تـا جـدول    .تبیین می شود) و خانواده 

  :ارائه شودضرایب رگرسیون نیز 

  ضرایب رگرسیون متغیر حمایت اجتماعی و مولفه هاي آن :4جدول 

 داري سطح معنی tمیزان ضریب استاندارد شده بتا ضریب بتا  حمایت اجتماعی متغیر مالك

 خودتنظیمی

394/0 حمایت اجتماعی  483/0  835/10  001/0  

191/0 حمایت اجتماعی دوستان  116/0  104/2  036/0  

548/0 حمایت اجتماعی خانواده  417/0  536/7  001/0  

 

 -قضاوت در مورد سهم متغیر حمایت اجتماعی و مولفه هاي آن در تبیین متغیر مالك بر اساس ضریب بتـا 

درصـد و ضـریب بتـاي حمایـت      4/39حمایت اجتماعی ضریب بتاي  که با توجه به اطالعات جدول فوق،

 .مـی باشـد  به مراتب بیشتر از ضریب بتاي حمایت اجتماعی دوستان  -است درصد 8/54اجتماعی خانواده 

 .بیین متغیر مالك بسیار بیشتر استلذا سهم و نقش حمایت اجتماعی و مولفه خانواده در ت

عیین ارتباط متغیرخودتنظیمی با فعالیت بـدنی اوقـات   نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون تک متغیري جهت ت

کـه   نشـان داد  5واطالعات جدول ) 144/0=وضریب تعیین تعدیل شده   = R= ،147/0R2 383/0(فراغت 
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با توجه به نتـایج   ،همچنین. وجود دارد» فعایت بدنی اوقات فراغت«و » یمیخودتنظ«داري بین  ارتباط معنی

متغیري جهت تعیین ارتباط مولفه هاي خودتنظیمی با فعالیت بدنی اوقـات   حاصله از تحلیل رگرسیون چند

مولفـه هـاي   «داري بین  ارتباط معنی) 167/0=وضریب تعیین تعدیل شده   = R= ،171/0R2 414/0(فراغت

  . شود مشاهده می α=05/0در سطح  »فعالیت بدنی اوقات فراغت«و » خودتنظیمی

فعالیت بدنی اوقات  رگرسیون تک متغیري وچند متغیري جهت تعیین ارتباط خودتنظیمی و مولفه هاي آن  با : 5جدول 

  فراغت

  سطح معنی داري  Fمیزان   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات  

  خودتنظیمی

477/56 رگرسیون  1 477/56  117/66  001/0  

862/328 باقیمانده  385 854/0    

339/385 کل  386    

مولفه هاي آن 

  )اهداف و برنامه ها (

918/765 رگرسیون  2 959/32  623/39  001/0  

420/319 باقیمانده  384 832/0    

339/385 کل  386    

  

فعالیت بدنی (درصد از تغییرات متغیر وابسته 4/14براساس ضریب تعیین تعدیل شده می توان اذعان داشت 

) ها اهداف و برنامه(درصد توسط مولفه هاي خودتنظیمی 7/16به وسیله متغیر خودتنظیمی و) اوقات فراغت

دول ضـرایب  از این رو، جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضـروري اسـت تـا جـ     .تبیین می شود

  :شود ارائهرگرسیون نیز 

  ضرایب رگرسیون متغیر خودتنظیمی و مولفه هاي آن : 6جدول 

 داري سطح معنی tمیزان ضریب استاندارد شده بتا ضریب بتا متغیرخودتنظیمی  متغیر مالك

 

  

  فعالیت بدنی اوقات فراغت

  

032/0 خودتنظیمی  383/0  131/8  001/0  

005/0 اهداف  036/0  555/0  579/0  

068/0 برنامه ها  388/0  005/6  001/0  

ك بـر  و مولفه هاي آن در تبیین متغیر مال، در مورد سهم متغیر خودتنظیمی با توجه به اطالعات جدول فوق

 8/6درصـد و ضـریب بتـاي مولفـه برنامـه       2/3، می توان گفت ضریب بتاي خودتنظیمی اساس ضریب بتا

لذا سـهم و نقـش متغیـر خـودتنظیمی و مولفـه       .درصد، به مراتب بیشتر از ضریب بتاي مولفه اهداف است

ـ  ،همچنین. شتر استبیین متغیر مالك بسیار بیبرنامه ریزي آن، در ت ه داده هاي جدول و ضرایب رگرسیون ب



 

١٠ 
 

مشـاهده  » فعالیت بدنی اوقات فراغت«با » مولفه برنامه«داري بین  دست آمده، نشان می دهد که ارتباط معنی

مشـاهده  » فعالیـت بـدنی اوقـات فراغـت    «با » مولفه اهداف«داري بین  ولی ارتباط معنی ،)p>05/0(شود می

  ) .p<05/0(دگرد نمی

   بحث و نتیجه گیري

حمایت اجتماعی و خودتنظیمی با فعالیت هـاي بـدنی اوقـات فراغـت در بـین       میاندر این پژوهش رابطه 

دوسـتان و  (نتایج تحقیق نشان داد بین حمایت اجتماعی و مولفه هاي آن . کارگران مورد بررسی قرار گرفت

سهم و نقش حمایـت اجتمـاعی بـه     ،همچنین .با خود تنظیمی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد) خانواده

تاییـد مجـددي بـر     ،یافته هاي این پژوهش .برتر بود )خودتنظیمی(ویژه مولفه خانواده در تبیین متغیر مالك

ــی   ــاي پژوهش ــه ه ــاران، آق(یافت ــایی و همک ــی،( ،)68:  1395اخانباب ــامهر( ،)54:  1396برجی،متق  و پارس

اولوریــا و ( ،)811: 2005روگــرز و همکــاران، ( ،)98: 1393،یوســفی و همکــاران( ،)191: 1394همکــاران،

که به بررسی رابطه بین متغیرهـاي نظریـه شـناختی    ) 806: 2010کاي گانگ لی ،( و) 121:  2008همکاران،

یافته هاي تحقیق نشان داد بین خودتنظیمی  ،همچنین. بوده است ،اجتماعی با متغیر فعالیت بدنی پرداخته اند

ه با فعالیت بدنی اوقات فراغت رابطه مثبت و معناداري وجود داردکه این نتـایج نیـز بـا نتـایج     و مولفه برنام

: 2008پتوسا و همکـاران، ( ،)152: 2010روونیاك و همکاران ،( ،)478:  1396حسینی ،حاتم نژاد،(تحقیقات 

ا و گارســــی( ،)658:  2010آن نســــی و همکــــاران،( ،)331: 2008ویلکــــاکس و همکــــاران ، ( ،)159

بر اسـاس نتـایج    ،به طور کلی .شباهت داشته است)  807 :2010کاي گانگ لی ،(و ) 1140: 2013همکاران،

تحقیق می توان بیان نمود حمایت هاي اجتماعی و کمک هایی کـه از سـوي دوسـتان و بـه ویـژه اعضـاي       

ی تواند نقش میانجی در خودتنظیمی م ،در واقع. تاثیر بسزایی در افزایش خودتنظیمی دارد ،خانواده می شود

از طرفی اگر افراد بخواهند در زمان فراغت شان بیشتر و . انجام فعالیت هاي بدنی اوقات فراغت داشته باشد

که بدیهی است  .ن را مدیریت و سازماندهی نماینداهدافشا دبای ،به طور مداوم به فعالیت هاي بدنی بپردازند

تواند در دستیابی به اهداف فعالیت هاي بدنی اوقـات فراغـت نقـش    توجه افراد به ویژه به برنامه ریزي می 

لذا پیشنهاد می گردد که آحاد جامعه به منظور برخورداري از مزایا و فواید مشارکت در  .موثري داشته باشد

  .مه ریزي را مورد تاکید قرار دهند، برناوقات فراغت در فرایند روزمره خودفعالیت هاي بدنی ا

جهت  ع و ایجاد شرایط و تسهیالت بهینهبر اساس یافته هاي تحقیق پیشنهاد می گردد با رفع موان همچنین،

بـه   ،انجام فعالیت هاي بدنی در محیط هاي کاري و بهبود فاکتورهاي روانشـناختی  مشارکت بیشتر افراد در
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 ،همچنـین .  شـود  هافزایش انجام فعالیت هاي بدنی اوقات فراغت و ارتقـاي سـالمت آنـان اهتمـام ورزیـد     

ضروري است تا کارفرمایان و نهادهاي مسئول در امور رفاهی و ورزشی کارگران نسبت به تدوین و اجراي 

برنامه هاي مدون در راستاي برگزاري و اجراي فعالیت هاي ورزشی در محیط کار  بویژه در اوقات فراغت 

   .ارگران تصمیمات جدي اتخاذ نمایندک

میزان صحت و دقت پاسخگویی به سـواالت   :ازجمله ؛دودیت هایی وجود داشتدر انجام این پژوهش مح

در نیـز   ..)فرهنگی،اجتماعی،اقتصادي و (برخی از شرایط اثرگذار بر نتایج تحقیق  .توسط کارگران زن و مرد

  .هم محدود بودهمکاري برخی از کارگران در پاسخگویی به پرسشنامه ها  .اختیار محقق نبوده است
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 منابع 

 ،نقـش میـانجی گـري    " ).1395( .حسین پورسلطلنی زرندي،سیداحمد و  مظفري،؛ مریم آقاخانبابایی

نشـریه   ."خودکارآمدي دررابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیـت بـدنی دانشـجویان   

  . 63-71، ص  11، شماره  6دوره  .پژوهش هاي معاصر در مدیریت ورزشی

  بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی حمایـت اجتمـاعی و خسـتگی    ").1396( .مینـو  متقی،برجی،میالد و

  .50-57ص  ،4شماره ،3دوره. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاري ."سالمندان شهر ایالم

 ،شـناختی  الگوهـاي  رابطـه  بررسی") .  1394.( حدت ،اله ، محمدرضا نژاد، نیک مهربان ، پارسامهر 

پـژوهش   ."یزد دانشگاه انسانی علوم دانشجویان دربین بدنی فعالیت انجام انگیزه ارتقاي و اجتماعی

 .  93- 185، ص 21نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،سال یازدهم شماره 

 رابطه بین خودتنظیمی با اعتماد به تعادل در سالمندان ").1396.(حسینی،فاطمه سادات،حاتم نژاد،امید

  .470-481،ص 12،شماره4دوره .ه سالمندي ایرانمجل ."مرد فعال و غیرفعال

   عوامـل محیطـی و   ") .  1393. ( یوسفی بهرام ، صابونچی رضا ، سنگ سفیدي بیتا ، عسگري مـریم

اجتماعی همبسته با فعالیت جسمانی در اوقات فراغت دانش آمـوزان دختـر مقطـع     -روانشناختی

، ص  8، شـماره   4دوره .نشریه پژوهش هاي معاصر در مـدیریت ورزشـی    . "متوسطه شهر کرمانشاه

101-93 .  

Anderson, E. S., Wojcik, J. R., Winett, R. A., & Williams, D. M. (٢٠٠٦). "Social–

cognitive determinants of physical activity: The influence of social support, self-

efficacy, outcome expectations, and self-regulation among participants in a 

church-based health promotion study". Health Psychology, ٥٢٠-٥١٠,(٤)٢٥. 

Annesi, J. J. (٢٠١٠). "Relationships between self-regulation skills and physical 

activity and fruit and vegetable consumption in obese adults: mediation of mood 

and self-efficacy". International Journal of Obesity, ٦٤١–٦٣٣ ,٣٤. 

Bandura, A. (٢٠٠٤). "Health Promotion by Social Cognitive Means". Health 

Education and Behavior, ١٦٤-١٤٣,(٢)٣١.  

Garcia, Bengoechea Enrique, Ruiz Juan Francisco, and Louise Bush Paula. (٢٠١٣).  

"Delving Into the Social Ecology of Leisure-Time Physical Activity Among 

Adolescents From South Eastern Spain".  Journal of Physical Activity and Health, 

No: ١١٤٤-١١٣٦ ,١٠. 



 

١٣ 
 

Harris, Wilson Alexandra. (٢٠١٢). "The Role of Relational Efficacy Beliefs on 

Adolescent's leisure time physical activity". Psychology of Sport and Exercise, 

٧٢٠-٧١٣:(٦)١٣.  

Kaigang, Li. (٢٠١٠). "An explicative model of leisure-time physical activities 

among church-goingAfrican Americans in Indianapolis". Am J Health Behav.No 

:٨١٠-٧٩٧ ,(٦)٣٦.  

Oliveira, Adair, Claudia L., Ponce de Leon A., Rostila٢ M ., Griep R. , Werneck G. 

and Faerstein, E. (٢٠١١). "Social support and leisure-time physical 

activity:longitudinal evidence from the Brazilian" . International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, No : ١٢٤-٨،٧٧،١١٥ . 

Petosa,  R. L., Hortz, B. V., Cardina, C. E. & Suminski, R. R. (٢٠٠٥). "Social 

cognitive theory variables associated with physical activity among high school 

students". International Journal of Sports Medicine,  ١٦٣-٢٦،١٥٨. 

Rogers, L., Shah, P., Dunnington, G., Greive, A., Shanmugham, A., Dawson, B., et al. 

(٢٠٠٥). "Social cognitive theory and physical activity during breast cancer 

treatment". Oncol Nurs Forum, ٨١٥-٨٠٧,(٤)٣٢.  

Rovniak, L. S., Anderson, E. S., Winett, R. A., & Stephens, R. S. (٢٠١٠). "Social 

cognitive determinants of physical activity in young adults: A prospective 

structural equation analysis". Annals of Behavioral Medicine, ١٥٦-١٤٩,(٢)٢٤. 

U. S. Department of Health and Human Services.  (٢٠٠٨). Physical activity 

guidelines for Americans. Hyattsville, MD: US Department of Health and Human 

Services.  

Wilcox, S., Bopp, M., Oberrech, L., Kammermann, S., & McElmurray, C. T. (٢٠٠٨). 

"Psychosocial and perceived environmental correlates of physical activity in 

rural and older African American and White women". Journals of Gerontology 

Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, ٥٨B(٦),٣٣٧-٣٢٩. 

 

 

 

 

 

 



 

١٤ 
 

Relationship between Social Support and Self-Regulation with 
Leisure Time Physical Activities (LTPA) of Iranian Workers 

Mahdieh Irom 

Ph.D. in Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

Ali Zarei  

Ph.D., Associate Professor,  Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central 
Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

Farshad Tojari  

Ph.D., Full Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Received:١٦ Apr. ٢٠١٦   
Accepted:١  Jun. ٢٠١٦ 

 

The study is to investigate the relationship between social support and self-
regulation and its relationship with leisure time physical activities (LTPA) of 
Iranian workers. This is a descriptive and survey research method study with 
sample population of Iranian workers from ١٥ provinces, including ٣٨٨ 
workers. Data collection had been through a demographic questionnaire, 
participation in leisure-time physical activities, social support and self-
regulation (Kaigang Li, ٢٠١٠). In order to describe the data, descriptive 
statistics and multiple regression were used to test the research hypotheses 
(P<٠٫٠٥). Findings of the research showed that there is a positive and 
significant relationship between social support and self-regulation. So, social 
support and help from friends and family members will have a significant 
impact on increasing self-regulation. Also, there is a positive and significant 
relationship between self-regulation and leisure-time physical activities which 
means if people want to do more activities at their leisure time, they must 
manage and organize their goals. Therefore, to enjoy the benefits of 
participation in physical activity leisure time and to increase physical health, it 
is recommended that the whole community should emphasize the highlights of 
planning. 

Keywords: Social Support, Self-Regulation, Leisure Time, Physical Activity 
and Iranian Workers 

 

  


