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 چکیده

بود.  ش همگانی در ایرانکردن ورزدر نهادینه مؤثر هایگروه بندیاولویتشناسایی و  ،حاضر هدف پژوهش 

جامعة آماری  ،کیفی روش پژوهش آمیختة اکتشافی بود که در دو مرحلة کیفی و کمی انجام شد. در مرحلة

 ةرسیدن به نقطکه تا  ندکردن بوددرزمینة موضوع ورزش همگانی و نهادینه نظرصاحبافراد  پژوهش همة

تعداد دند )شبرفی انتخاب گلوله وهدفمند قضاوتی  گیرینمونه افراد برای انجام مصاحبه به روشاشباع نظری 

که به کارشناسان مسئول ورزش همگانی بود آماری متشکل از مدیران و  ، جامعةنفر(. در بخش کمی 15= 

 پژوهشبزار ا ،کیفی در مرحلة نفر(. 306تعداد= نمونه انتخاب شدند ) عنوانبهشمار افراد تمام گیرینمونهروش 

 10 نظر ازنامه با استفاده نامه بود. روایی مصاحبه و پرسشپرسش ،کمی در مرحلةو ساختارمند نیمه مصاحبة

نامه سشو  پایایی پر 83/0 برابر با آزمونباز طریقها ازپایایی مصاحبهتن از اساتید و متخصصان بررسی شد. 

، از کدگذاری باز پژوهش، کیفی در مرحلة د.محاسبه ش 91/0برابر با  اخطریق آزمون ضریب آلفای کرونباز

ون آزماز  نیز کمی پژوهش استفاده شد. در مرحلة هاداده بندیدستهمحوری و گزینشی برای تحلیل و 

کردن دینهنهادر  مؤثر هایگروه بندیاولویتبرای اول  مرتبة تأییدیاسمیرنف و تحلیل عاملی  -کلموگروف

امل شترتیب اولویت بههفت گروه که نشان داد اول و دوم  احلمراستفاده شد. نتایج در ایران همگانی ورزش 

در  الن،نیز دوستان و همساو نهادهای مذهبی خانواده، دولت، مرجع،  هایگروهجمعی،  هایرسانهمدرسه، 

های های اساسی هریک از گروهقش، کمک به ایفای نروازاین بودند؛ مؤثرکردن ورزش همگانی در ایران نهنهادی

هی درست باید در دریزی و سازمانگذاری، برنامهکردن ورزش همگانی در کشور با سیاستیادشده در نهادینه

 قرار گیرد.دستور کار مسئوالن 

 .کردن، ورزش همگانی، نهادینههای جمعیرسانهخانواده، مدرسه، : یکلیدواژگان
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 مقدمه
شوند. راه افزایش فعالیت بدنی و کسب فواید ناشی از آن شناخته می یکهمگانی های ، ورزشامروزه

گرفتن سن، ، بدون درنظر2یعنی ورزش برای همهورزش همگانی؛ (، 2002) 1پالم و وولفانگ ازنظر

رای همه اشاره دارد که برای توانایی و وابستگی اجتماعی. ورزش همگانی به سیاست ورزش ب ،سیتجن

 رودکار میهای بهتر در ورزش هدفمند بهطریق مشارکت بیشتر و فرصتمعة متحد ازتوسعة یک جا

بر سالمت عمومی  تواندمیدر آن  شکلی از ورزش و حضورچنین (. 2009، 3یض، محمد و عمرفو)آمان

در بعد  هم آناهمیت و ارزش سالمتی ، زیرا کمک شایانی کند؛ آنو به افزایش  بگذارد تأثیرجامعه را 

است.  شده شناختهپایدار در کشورها  ةمهم توسع هایشاخصهع سالمت عمومی جامعه یکی از وسی

بهداشت عمومی  زمینةدر موردبی هایهزینهکاهش و  پایداری نیروی کار سالم دلیلهب هادولت ،همواره

. ندکنزد های متفاوت تبلیغاتی گوشو به شیوه مت عمومی جامعه را از طرق مختلفسال سعی دارند

اقتصادی،  ةبه توسع تواندنمی ذهنی،و  حیث روانیلحاظ جسمی و چه ازسالم چه بهبا افراد نا ایجامعه

های زمینه در ی دیگرکشورهااز  ایچنین جامعه بد.یا دستفرهنگی و موارد مشابه  ةپیشرفت و توسع

پسرفت  هایزمینه، آیدنمیوجود پیشرفتی در کشور به گونههیچ براینکهعالوهو  افتدمی عقبمختلف 

با توجه به اهمیت سالمتی و پیامدهای آن برای هر  (.2008 ،4برگ و گریزی) شودمیایجاد نیز جدی 

 نشاطسالمتی، عملی برای ایجاد علمی و کارهای تثبیت راه درگروسالم  داشتن یک جامعة، ایجامعه

 توانندمیهمگانی چنین فرصتی را  هایورزشبا توجه به اینکه و شادابی در افراد آن جامعه است. 

هر مهم و ضروری برای  یامر هافعالیتمشارکت مستمر افراد در این  هایزمینهایجاد ایجاد کنند، 

 اما کند؛تواند به افراد در کسب فواید سالمتی کمک ها میدر این فعالیت مشارکتاست.  ایجامعه

برای حفظ فواید سالمتی است  هافعالیتاین مشارکت مستمر در آنچه بسیار مهم و اساسی است 

شمار سالمتی ناشی از کسب فواید بی که اندداده نشان ها(. پژوهش2000و همکاران،  5مارکوس)

و همکاران،  7هانکینسون ؛2009، 6اویاجیطول زمان استمرار دارد )است که درمنظم  بدنی فعالیت

بررسی  بهدر کشور  همگانی ورزش درزمینة شدهانجام هایبیشتر پژوهش، حالبااین (؛2010

اند و کمتر به بحث های مشارکت افراد در ورزش همگانی )شروع مشارکت( تمرکز داشتهانگیزاننده

، تکیارتقوی و نیا، رحمانینژادمضانیراند )پرداختهحضور مستمر و فراگیر افراد در ورزش همگانی 
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در  بدنی فعالیتافزایش کمک به مداخالت برای  ترینمؤثر، مطالعاتبراساس براین، (. افزون1388

، اثربخشی کمی در کمک به افراد حالبااین اند؛نشان داده بدنی فعالیتشروع  درهایی را موفقیت افراد

حالی است در ن(. ای2002، و همکاران 1کاناند )طول زمان داشتهدر بدنی فعالیتبرای حفظ و استمرار 

با توجه به این  د.استمرار تغییرات مثبت را پیگیری کندر زندگی افراد باید  که ایجاد تغییرات رفتاری

 نقطة عنوانبهو شرایط شروع مشارکت افراد جامعه در ورزش همگانی  هازمینهایجاد مطلب باید گفت 

همگانی برای کسب  هایورزشبخشیدن به حضور افراد جامعه در ، استمراروجودبااین مهم است؛ ،آغاز

شی دهند فواید نانشان می هات؛ زیرا، اول اینکه، پژوهشاس ترمهمفواید سالمتی ناشی از آن  و حفظ

 که حضور مستمر و منظم باشد و دوم اینکه، شودآید و حفظ میمی دستبهاز فعالیت بدنی زمانی 

یان به حضور خود پا جزئی گاهیدالیل مختلف و  بنابرهای همگانی در ورزش کنندهمشارکتافراد 

 هایورزشبخشیدن به حضور افراد در کردن راهکاری برای استمراردنبال ،. از این منظردهندمی

. چنین راهکار و کندمیاین حضور در افراد جامعه اهمیت دوچندانی پیدا  همگانی و فراگیرکردن

صوص خر آن درعوامل دخیل دکردن کردن و مشخصکاربرد نظریة نهادینه در توانمیسیاستی را 

 شرایط و زمینه آوردنفراهم رویکردی است که کردننهادینه کرد. جووجستهمگانی  هایورزش

 .(2001، 2اسکات) کنددنبال میمطلوب  رفتارهای فراگیرشدن و پایداری ثبات، مناسب را برای

اعمال  جایی که ؛شودمیهای جدید شناخته کردن عملفرایند اجرا و درونی ،کردن، نهادینهعبارتیبه

کردن )موقعی که افراد را )در اعمال و رفتارها( و درونیشوند. پذیرش فعال موقع اججدید پذیرفته می

(. 2002، 3)کوستا و روس دهدمی( رخ شوندبینند و برای انجام آن متعهد میاعمال را ارزشمند می

 هایسیستمآن تغییرات در که طی  دانندمی عملینهادینه کردن را  (1980) 4بازرمن و کانلون ،گودمن

رفتاری  عنوانبه شدهنهادینهعمل یک  .یابندمیو استمرار شوند میطول زمان حفظ اجتماعی در

طول زمان( )تمایل اجراشدن عمل دراستمرار ، روازاین ؛طول زمان استمرار داردشود که درتعریف می

طول شده در های نهادی، فعالیت(1987) 5زوکربه اعتقاد  است. شدهنهادینهعمل یک ویژگی مهم 

ه تغییر مقاوم و شدیدًا نسبت ب شوندمیبدون توجیه یا تفسیر بیشتر حفظ  بلندمدتزمانی  هایدوره

 کردننهادینه نظریة ایمرحلهفرایند سه کردنلی مستلزم طیاعماچنین  گیریشکل. هستند

 (1966) 6تولبرت و زوکر. است ((1996)تولبرت و زوکر،  گذاریرسوبسازی و سازی، عینی)عادت

ای توسط مجموعه شدهپذیرفتهطریق تجربه و رفتارهای اکتسابی از عنوانبهشده را اعمال عادت کنش/
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این رفتارها تبدیل  ،هاآنطبق نظر ت تکراری روزمره تعریف کردند. حل مشکال هدف بااز کنشگران 

این  .دشونتکرار می محرک مشابه و موقع بروزگیری در تصمیم ،شوند و با حداقل کوششبه عادت می

 عنوانبهرا  است شده و معمولاعمال عادت نتیجه که اجتماعی مشترک ایجاد معانی کلی محققین

کردند ایجاد معانی  ذکر ها. همچنین، آنسازی عنوان کردند؛ یعنی عینیسازینهادینه دومین مرحلة

این  انتقال یابند؛ شاناصلینند به زمینه و ورای مقصود اعمال بتوا /هاکنشحدی ضروری است که تا

 .آورنددست میشده کیفیت بیرونی بهکه اعمال عادتشود؛ زمانینامیده می گذاریرسوبفرایند 

 ،سپس افراد تبدیل شود وعادت در  صورتبهتدا باید اب عملی بخواهد نهادینه شود،اگر  ،عبارتیبه

در وجود افراد  درنهایت،شده( و تماعی مشترک برای رفتارهای عادتجمعانی ا عینیت یابد )توسعة

)شروع فعالیت( افراد به ورزش همگانی  دادنصرف عادتکه  شوددریافت می از این فرایند. رسوب کند

 ،اساسزیرا، براین باشد؛ هافعالیتدر این  هابرای حضور مستمر و منظم آن راهکار مناسبی تواندنمی

است رها شوند و کنار ممکن  هاعادتهستیم که ، واقف از طرفی .ایمماندهباقیاول  حلةفاً در مرصر

جایی که اعمال در فکر،  ؛گذاریرسوبیعنی  ؛آخر برسیم گذاشته شوند؛ ولی چنانچه بتوانیم به مرحلة

 گاه امکان، آنشوندمیاز شخصیت فرد  جزئیشوند و می نشینتهافراد  گفتار واندیشه، رفتار 

همگانی  هایورزشکردن ، نهادینهروازاین خواهد بود؛ غیرممکنزیادی کنارگذاشتن و ترک آن تاحد

راهکار مناسبی برای افزایش حضور  تواندمیدر کل جامعه  افراد جامعه و درنهایت، تکتکدر وجود 

ر د مؤثر هایگروهشناخت  در این مسیر،همگانی باشد.  هایورزشمستمر و منظم افراد در 

ها بدون توجه به درک رفتار انسان ،؛ زیراآغاز خوبی باشد نقطةتواند میکردن ورزش همگانی نهادینه

ای از کنند، غیرممکن است. اغلب افراد متعلق به مجموعهبازی می هاآنها در زندگی نقشی که گروه

 تأثیرس محسوس و هم نامحسو صورتبههم  هاآنرسمی و غیررسمی هستند که از  هایگروه

های ورزشی، گروه هایگروهن، همکاران، ها شامل خانواده، دوستان و همساالگروهپذیرند. این می

ها هافراد در این گرو های روزانةفعالیتاکثر که  ای تجاری و مذهبی و غیره هستندهدرمانی، سازمان

توان شناختی نسبت الت نمیزیاد است که در برخی حا قدرآنها بر افراد گروه تأثیرگیرد. صورت می

 2(. آرنولد2006، 1و مورلند دست آورد )لوینو رفتارهای افراد جدا از گروه بهبه افکار، احساسات 

 عنوانبهکند که توسط خودشان و دیگران گروه را دو یا تعداد بیشتری از افراد تعریف می ،(2005)

روابط  هم باای نسبتاً پایدار از افراد است که هگروه مجموع ،عبارتیشود. بهاجتماعی درک می نهاد یک

تواند به اعمال و افکار میگروه کنند. تعامل می یکدیگر بای دنبال اهداف مشترکمتقابل دارند و به

اعضای خود جهت دهد و فرد را برای دستیابی به اهدافی خاص ترغیب و تشویق کند و از این طریق 

                                                           
1. Levine & Moreland 
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اینکه گروه چنین نقش مهمی وجود آورد. با توجه به عضای گروه بهرا بین ا یالگوهای رفتاری مشترک

واند در یک زمینة خاص تمیو نقشی که  آند، شناخت یری رفتارهای افراد در جامعه دارگدر شکل

 کهازآنجایی ،همچنین. بسیار اهمیت داردایفا کنند، کردن ورزش همگانی( )در این پژوهش، نهادینه

 ،روازاین نیاز است؛ به بررسی و مطالعة این مسئلهن مسئله نپرداخته است، تاکنون پژوهشی به ای

کردن ورزش همگانی در ایران در نهادینه مؤثر هایگروهاین است که  مسئلة اصلی پژوهش حاضر

  ؟دارند اهمیت بیشتریو کدام  نداکدام

 

 پژوهش شناسیوشر
 ،اول در مرحلة در دو مرحله انجام گرفت. که بوداکتشافی  وع آمیختةنآمیخته و از روش این پژوهش،

 مرحلةدر  ،هدف ازنظر ،همچنین. ندشد آوریجمعهای کمی داده ،دوم کیفی و در مرحلة هایداده

، عالوهبهتبیینی بود.  های، ازنوع پژوهشکمی های اکتشافی و در مرحلة، پژوهش جزو پژوهشکیفی

مطالعات نوع از کمی و در مرحلةبنیادی  هایوهشجزو پژکیفی  مطالعه در مرحلة ،نظر نتیجهاز

« موقعیت نامعین» دربارة یابیزمینهاکتشافی، پژوهشگر درصدد  در طرح پژوهش آمیختة. بودکاربردی 

. انجام این مرحله او را به توصیف پردازدمیکیفی  هایدادهابتدا به گردآوری اساس، ؛ برایناست

 بندیصورت. با استفاده از این شناسایی اولیه، امکان کندمی از پدیده هدایت شماریبی هایجنبه

بعدی، پژوهشگر  ، در مرحلةآن از پسشود. فراهم می موردمطالعه فرضیه)هایی( دربارة بروز پدیدة

 هایطرحدر این نوع  ،بنابراین های کمی، فرضیه)ها( را بیازماید؛طریق گردآوری دادهتواند ازمی

در توالی گردآوری  ،آنبرشود. عالوهکیفی اهمیت بیشتری داده می هایدهداآمیخته، به  پژوهش

مبنای شوند. درنهایت، پژوهشگر برهای کمی گردآوری میداده ،های کیفی و سپسدادهابتدا  ،هاداده

یافته  پذیریتعمیمکمی را گردآوری کند تا  هایداده کندکیفی سعی می هایدادهحاصل از  هاییافته

 (.1387)بازرگان،  ر کندرا میس

، «کردن ورزش همگانیدر نهادینه مؤثر هایگروهاکتشاف »کیفی  پژوهش در مرحلةآماری  جامعة

 ،کمی در مرحلة. ندکردن بودو آگاه درزمینة موضوع ورزش همگانی و نهادینه نظرصاحبافراد  همة

 ، جامعة آماری متشکل از همةزمینهو کسب اطالعات الزم دراین مؤثر هایگروه بندیاولویت برای

تمامی مدیران، کارشناسان و اعضای فدراسیون ورزش همگانی و  ازجملهورزش همگانی  افراد مسئول

جوانان، مدیران وکشور، دفتر توسعة ورزش همگانی وزارت ورزش هایاستانورزش همگانی  هایهیئت

 =تعداد ) مدیریت ورزشی بودندو کارشناسان سازمان شهرداری تهران و دانشجویان مقطع دکتری 

برفی های هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرای انتخاب نمونه از ترکیب روش ،کیفی در مرحلة .نفر( 306

که نسبت به تاجایی نظرصاحبافراد  از کل مجموعةهستند.  غیراحتمالیهای د که روشاستفاده ش
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 و کسب اطالعات الزم درزمینة صاحبهد، افراد برای انجام می حاصل شاشباع نظر موضوع پژوهش

با توجه  ،کمی در مرحلةنفر(.  15 =تعداد احتمالی انتخاب شدند )کامالً غیر صورتبه موردنظرموضوع 

 هایپیگیریبا  د.استفاده ش هانمونهشمار برای انتخاب تمام گیرینمونهروش از ، کم جامعه حجمبه 

 آوری شدند.جمعدرصد  67با نرخ برگشت  تحلیلقابل نامةشسپر 205تعداد  مکرر پژوهشگر،

 نامهپرسشنامه بود. پرسش ،کمی ةدر مرحلو ساختارمند نیمه مصاحبة ،کیفی پژوهش در مرحلةابزار 

حاصل  گروهنامه برای هر در این پرسش .کردن بوددر نهادینه مؤثر هایگروه دربارة سؤال 21 حاوی

شامل استمرار، فراگیری  شدهنهادینهویژگی یک عمل  سؤاله تدوین شد. این س سؤالاز مصاحبه، سه 

شدن ورزش همگانی در ایران را در نهادینه گروههر  تأثیرکردند که را بیان می شدناجتماعیو واقعیت 

  سنجیدند.می

و کنترل مستمر اطالعات  هاسؤال کردندقت در مطرح طریقاز هامصاحبهروایی  در این پژوهش،

توانسته است  پژوهشگر ةدارد که مشاهداشاره میزانی  هکیفی، اعتبار ب ةدر یک مطالع .بود شدهکسب

نظرها ، دقتهامصاحبه برای معتبرکردن. یا متغیرهای مربوط به آن را انعکاس دهد موردمطالعه ةپدید

 برای ها: در این پژوهش،سؤالو نوع  انتخاب موضوع -ر این موارد لحاظ شدند: الفات الزم دمالحظو 

 شدهانجام نتخاب موضوع، مبانی نظری و پیشینة مطالعاتا اطمینان از روایی مصاحبه در مرحلة

های اصلی سؤالو شدند کردن در سطوح مختلف نظری بررسی ورزش همگانی و نهادینه درزمینة

دقت زیادی در  ،هامصاحبهطراحی  : در مرحلةطراحی -شدند؛ ببر این مبنا طراحی  پژوهش

: مصاحبه -ج انجام شد؛موضوع و هدف مطالعه شناخت برای  مورداستفاده یهاروشو  بندیصورت

از  شدهاستخراجهای ، گزارشکیفیت مصاحبهو های مربوط به موضوع گزارشبرای اطمینان از 

ند تا از اعتبار مرحلة مصاحبه کاسته نشود. تهیه و تایپ شد ها توسط خود پژوهشگرمصاحبه

 در دقت کرده است تا هاسؤال کردنپژوهشگر در شیوة مطرحها نگام انجام مصاحبههبراین، عالوه

ها، اجرایی مصاحبه : هنگام تدوین برنامةبردارینسخه -د ؛ی صورت نگیردتردید هاکیفیت و اعتبار آن

اول شامل  را برای پژوهش کنونی مشخص کرد. مرحلة ایدومرحلهبرداری سبک نسخه پژوهشگر

بود. این مرحله  بردارییادداشتهای مخصوص ها در برگههای شفاهی حاصل از مصاحبههنگارش داد

کردن و ، تایپدوم گر انجام شد. مرحلةتوسط مصاحبه هاسؤالبا طرح  زمانهممصاحبه و  در جلسة

: در تحلیل -و برداری شدند؛دستی یادداشت صورتبههایی بود که مصاحبهتهیة نسخة الکترونیک 

منطقی برخوردار باشند.  که از نظم شدند گنجاندهها به ترتیبی در مصاحبه هاسؤال، ش حاضرپژوه

مصاحبه در یک های سؤال ، بقیةپرسش شد و سپس شوندگانمصاحبهاز  پژوهش مسئلةمورد ابتدا در

و  دقت زیاد در انجام ،و همچنین با رعایت همة مراحل ذکرشده: یدتأی -ه شدند؛ هدایتترتیب خاص 

: یگزارشگر -ی اد و اعتبار خوبی برخوردار باشند؛از اعتم سعی شد نتایج پژوهش هامصاحبهتحلیل 
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، پژوهشگر سعی کرده است مطالبی که به پژوهشگران و خوانندگان هامصاحبه در تدوین گزارش

 برخوردار باشند.  ، از درستی زیادیدنشوقالب نتایج ارائه میدر

های ین مصاحبهازب ،د. در این روشاستفاده شآزمون باز مصاحبه از روش یاییپا برای محاسبة ،همچنین

 روز 30زمانی  فاصلةدر  هاآناز  هرکدامو  ندشدانتخاب تصادفی  طوربهمصاحبه  سه، گرفتهانجام

در توافقات و تعداد کل نبود دها ن کبی هایتوافق با توجه به. نددش 1کدگذاریدو بار توسط پژوهشگر 

. آمد دستبه 83/0 با برابرو ضریب توافق شد محاسبه  گرفتهانجامهای پایایی مصاحبه ،و زماناین د

 ید است. ها موردتأیقابلیت اعتماد کدگذاری کهدهد این میزان پایایی نشان می

مورد بر بررسی دقیق متون و ادبیات پژوهش درنامه عالوهبرای تعیین روایی پرسش ،حاضر در پژوهش

زمینه )روایی  ایندر تن از اساتید و متخصصان  10 ازنظر ،کردننهادینه خصوصبهگانی و ورزش هم

 کرونباخفای نامه از آزمون آلبررسی پایایی پرسش برای ،همچنین .استفاده شدنیز ( یو محتوای صوری

 آمد.  دستبه 91/0 پایایی ابزار پژوهش برابر باضریب د که استفاده ش

 وتحلیلتجزیههای عمیق از روش هایمصاحبهبا توجه به استفاده از روش  ،در مرحلة اول پژوهش

از کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای تحلیل و  ،شد. در این مرحلههای کیفی استفاده داده

کردن و اهمیت آن، بر شرح مفهوم نهادینهحبه، عالوهدر فرایند مصاد. استفاده ش هاداده بندیدسته

کردن ورزش همگانی در ایران در نهادینه هاییگروهچه  ،نظر شمابه -مطرح شدند: الف هاسؤال این

چگونه  -است؟ ج مؤثرکردن ورزش همگانی در ایران در نهادینه« گروه»چرا این  -هستند؟ ب مؤثر

ها و گذارد؟ بعد از انجام مصاحبهب تأثیرکردن ورزش همگانی در ایران در نهادینه تواندمی «گروه»این 

از فرایند کدگذاری استفاده  هامصاحبههای حاصل از برای تحلیل داده های پژوهش،آوری دادهجمع

هایی تا مشخص شود چه داده شودمیاجرا ها ها در جریان گردآوری دادهد. فرایند کدگذاری دادهش

ای آن مجموعه (. کدگذاری فرایندی است که طی1387د )بازرگان، ندر مرحلة بعد باید گردآوری شو

کردن شود. این امر معموالً با مشخصمفهوم تبدیل میباو  بامعنیهایی دادة متنی و پراکنده به داده

ادامه   4گزینشی کدگذاری درنهایت،و  3و با کدگذاری محوریشود میشروع  2کدگذاری باز هایمقوله

کشف مفاهیم و مرحله، شناسایی  در این. شدها با کدگذاری باز آغاز . فرایند تحلیل دادهیابدمی

به  منظور، پژوهشگردر دستور کار پژوهشگر قرار گرفت. بدینها و ابعاد مربوط به هر مفهوم ویژگی

عنوانی واحد پرداخت و موارد مشابه را  با  شوندگانمصاحبهکاوش عمیق در جمالت و عبارات 

و  یزی، چه موقع، چگونه، چه مدتچه چنظیر چه کسی،  هایی، با طرح سؤالسپسبندی کرد. گروه

                                                           
1. Coding  

2. Open Coding  

3. Axial Coding  

4. Selective Coding  
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، یکی از کدگذاری محوری پرداخت. در مرحلة شدهبندیگروهموارد های به شناسایی ویژگی ،چرا

و  گرفتو در مرکز فرایند قرار شد اصلی انتخاب  یا پدیدة مقوله عنوانبههای کدگذاری باز مقوله

 یک عنوان کلی در مرحلة انتخاب، با درنهایت. ندشد( به آن ربط داده هازیرمقولهها )سایر مقوله ،سپس

 نةت عنوانبهو یک مقوله  شدندمرتبط ها مقوله ،کار خاتمه یافت. در این مسیر ،کدگذاری گزینشی

در  مؤثر هایگروه بندیاولویت، برای در مرحلة دوم پژوهش د.مطرح ش هامقولهاصلی تمام 

و  1اسمیرنف -آماری مانند آزمون کلموگروف وتحلیلهتجزیهای کردن ورزش همگانی از روشنهادینه

 .اس.اس.پی.اس افزارنرم ها ازطریق، تحلیلد. در این قسمتاستفاده شاول  مرتبة تأییدیتحلیل عاملی 

 .    شدندانجام  2لیزرلو 

 نتایج
ل و حل اوادر مر پژوهش را هاینمونههای جمعیت شناختی ویژگیاول شمارة یک و شمارة دو، جد 

 .دهندمینشان دوم 
 

  اول پژوهش در مرحلة هاینمونهشناختی جمعیت هایویژگیتوصیف  -1جدول 

 تعداد
سطح 

 تحصیالت
حوزۀ 
 فعالیت

 رشتة
 تحصیلی

 گرایش تحصیلی

سابقة 
پژوهش در 

ورزش 
 همگانی

سابقة 
پژوهش در 

 سازینهادینه

سابقة 
اجرایی در 

ورزش 
 همگانی

15 
 نفر

 دکتری

 دانشگاه/
یون فدراس

ورزش 
 همگانی

 بدنیتربیت
 مدیریت

 ورزشی مدیریت
(11) 

 فیزیولوژی ورزشی
(1) 

 مدیریت دولتی
(3) 

 نفر 6 نفر 2 نفر 15

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov Test  

2. SPSS & Lisrel  
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 دوم پژوهش در مرحلة هاینمونهشناختی  جمعیت هایویژگیتوصیف  -2جدول 

 آماره

 متغیر
 درصد تعداد

 آماره

 متغیر
 درصد تعداد

 آماره

 متغیر
 درصد تعداد

ن
س

 

 25تا  20

 سال
16 8/7 

ت
یال

ص
تح

ح 
سط

 

 9/5 12 دیپلم
قة

ساب
 

ی
کار

 

کمتر 

 5از 

 سال

49 9/23 

 30تا  26

 سال
 9/5 12 کاردانی 2/30 62

تا  5

10 

 سال

78 0/38 

 35تا  31

 سال
 9/45 94 کارشناسی  4/24 50

11 

تا 

15 

 سال

26 7/12 

 40تا  36

 سال
 7/32 67 ارشدکارشناسی 7/10 22

16 

تا 

20 

 سال

23 2/11 

سال  41

 به باال
 8/9 20 دکتری 8/26 55

21 

سال 

به 

 باال

29 1/14 

 100 205 کل 100 205 کل 100 205 کل

 

دارای مدرک دکتری بودند،  شوندهمصاحبهنفر  15هر  ،اول ، در مرحلةدهدمیکه نتایج نشان طورهمان

شتند. اجرایی در ورزش همگانی دا همگی سابقة پژوهش در ورزش همگانی داشتند و شش نفر سابقة

یشترین سال ب 10تا  اری پنجک ، سطح تحصیالت بیشتر افراد کارشناسی بود، سابقةدوم در مرحلة

 سال قرار داشتند.  26-30داشت و بیشتر افراد نمونه در ردة سنی  فراوانی را
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 زش همگانیکردن وردر نهادینه مؤثر هایگروهگزینشی، محوری و باز  کدگذاری -3جدول 

گذاری مفهوم کد

 گزینشی

گذاری مفاهیم کد

 محوری
 کد مصاحبه گذاری بازمفاهیم کد

 گروه

 خانواده
 . پدر و مادر1

 . سایر اعضای خانواده2

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, P10, P11, 

P12, P13, P14, P15 

 مدرسه

 ن و مربیان. معلما1

ورزشی  تجهیزات. امکانات و 2

 مدارس

P1, P2, P3, P4, P5, P7, 

P8, P9, P10, P11, P12, 

P13, P14, P15 

 مرجع هایگروه
 . گروه و تعیین هویت فردی1

 . گروه و ارزیابی فردی2
P5, P6, P7, P8, P9, P11 

 دوستان و همساالن 

بدنی و . نگرش به فعالیت 1

 ورزش 

بدنی و . شرکت در فعالیت 2

 ورزش

P1, P2, P3, P5, P6, P7, 

P8, P10, P12, P15 

 جمعی هایرسانه

 رسانیاطالع. 1

 بخشی. آگاهی2

 . آموزش3

P1, P5, P6, P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, P13, P15 

 دولت
 . حمایت و پشتیبانی دولت 1

 . قوانین دولتی2
P2, P3, P4, P9, P11, 

P12, P13, P14 

 ,P3, P4, P5, P7, P11 و مادی . حمایت معنوی1 نهادهای مذهبی

P12, P13, P14  
 

دهد؛ نشان میکیفی  های پژوهش را در مرحلةدگذاری گزینشی، محوری و باز دادهک جدول شمارة سه

بندی ولویتاه در ادامه ک اندکد گزینشی حاصل شده 14حوری و یک کد باز، هفت کد م ،اساسبراین

 ها ارائه شده است. این گروه
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 اول مرتبة نتایج تحلیل عاملی -1شکل 
 

 کردن ورزش همگانی در ایرانادینههای مؤثر در نهبندی گروهرتبه -4جدول 

 معرف در مدل عامل ردیف
بار عاملی 

 استانداردشده

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 تی

ارزش 

 پی
 رتبه

 School 73/0 44/0 46/7 001/0 1 مدرسه 1

2 
های رسانه

 جمعی
Mass Media 72/0 25/0 39/7 001/0 2 

3 
های گروه

 مرجع
Reference 

groups 
69/0 38/0 37/7 001/0 3 

 Family 59/0 43/0 98/6 001/0 4 خانواده 4

 Government 50/0 40/0 18/6 001/0 5 دولت 5

6 
نهادهای 

 مذهبی
Religious 

institutions 
45/0 55/0 43/6 001/0 6 

7 
دوستان و 

 همساالن
Peer 36/0 35/0 22/5 001/0 7 

  و: 01/0و  05/0 ترتیببه معناداری در سطح خطای 
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کردن ورزش همگانی در ایران هادینهگروه در ن ترینمهمکه دهد نشان می شمارة چهارنتایج جدول 

های جمعی با بار ترتیب رسانه، بهآن از بعداست.  73/0 مدرسه با بار عاملی ،اساس بارهای عاملی()بر

، 50/0، دولت با بار عاملی 59/0، خانواده با بار عاملی 69/0 مرجع با بار عاملی های، گروه72/0 عاملی

 قرار دارند.   36/0و دوستان و همساالن با بار عاملی  45/0نهادهای مذهبی با بار عاملی 
 

 برازش مدل پژوهش هایشاخص -5جدول 
 شاخص

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار
 معادل فارسی

معادل 
 انگلیسی

 - - 2 74/35 دوخی
 مطلوب 05/0کمتر از  RMR 032/0 ماندهمیانگین مربعات باقی ریشة

 CFI 92/0 شاخص برازش تطبیقی
مساوی یا بیشتر از 

90/0 
 مطلوب

 IFI 92/0 شاخص برازش افزایشی
مساوی یا بیشتر از 

90/0  
 مطلوب

 مطلوب 50/0از  تربزرگ PGFI 51/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد
 مطلوب 1/0کمتر از  RMSEA 098/0 یانگین مربعات خطای برآوردم ریشة

 مطلوب 3تا  2بین  CMIN/DF 978/2 شدهدو بهنجارخی

، 978/2برابر با  1آزادی دو به درجةهای نسبت خیکه شاخص دهدشمارة پنج نشان مینتایج جدول 

، شاخص نیکویی 09/0 از بیشتر 3برازش تطبیقی هایشاخص، 05/0کمتر از  2شاخص برازش مطلق

؛ قبولی قرار دارنددر سطح قابل 809/0برابر با  5رمزی و شاخص 51/0برابر با  4برازش مقتصد

برای  شدهگرفتهزش مطلوبی است و ساختار عاملی درنظرحاضر دارای برا معناکه مدل پژوهشبدین

 است و از برازش مناسبی برخوردار است. قبولقابلآن 

 گیرینتیجهو بحث 
 نقشکردن ورزش همگانی در ایران که هفت گروه در نهادینه اول نشان داد پژوهش در مرحلةیج نتا

جمعی، دولت  هایرسانهمرجع، دوستان و همساالن،  هایگروهخانواده، مدرسه،  :از اندعبارتکه دارند 

گروه در  ترینمهمکه اول نشان داد  نتایج تحلیل عاملی مرتبة ،دوم در مرحلة و نهادهای مذهبی.

                                                           
1. CMIN/DF  
2. RMR 
3. CFI & IFI 
4. PGFI 
5. RMSEA    
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های های جمعی، گروهترتیب رسانه، بهآن از بعدکردن ورزش همگانی در ایران مدارس بودند و نهادینه

 خانواده، دولت، نهادهای مذهبی و دوستان و همساالن قرار داشتند. مرجع، 

 مدرسه -

، دهیعادتعبارتی و بهکردن نهادینهمدرسه عامل بسیار مهمی در که  نشان داد نتایج پژوهش

دهنده نشاط، شادابی و ارتقا بدنی فعالیتیک  عنوانبهورزش همگانی  گذاریرسوبسازی و عینی

 هایمهارت پاالیش و در پیشبرد مهمی نقش مدرسهسالمتی در جامعه است. 

و  ورزش به افراد دادنعادت مدرسه دیگر نقش کند.می ایفا افراد شدةگرفتهیادازقبل

 آغازگر عنوانبه مدارس ،کلدر است. ورزش گوناگون هایلشک انجام برای آن فضای

 الگوهای و گسترش ترغیب در مهمی نقش اام ندارد؛ زیادی اعتبار ورزشی افراد هایفعالیت

)آهوالو  کندمی ایفا مدرسه درون ورزشی هایبرنامه طریقورزش از به افراد اولیة جذب

دهی افراد به و عادت بدنی فعالیتد به ورزش و (. مدارس نقش مهمی در گرایش افرا1986، 1هتفیلد

، )آلندر گذاردمی تأثیردر آینده سطح فعالیت بدنی افراد بر تجارب مدرسه  که، تاجاییدارنداین مهم 

فعالیت  و مشارکت در در مدارس هستند که بر گرایش(. عوامل مختلفی 2006،  2کوبورن و فوستر

شدن فعالیت بدنی و ورزش با نهادینه ساززمینه توانندمید و دارن تأثیرآموزان بدنی و ورزش دانش

و ورزش متخصص و ماهر  بدنیتربیتوجود معلمان  ،. یکی از این عواملشوندرویکرد همگانی در آنان 

دارند و حمایت آموزان نقش الگو را و ورزش در مدارس برای بسیاری از دانش بدنیتربیتاست. معلمان 

. های بدنی و ورزشی شودمشارکت در فعالیت ساززمینهتواند می هاآنان توسط آموزو تشویق دانش

 آموزان اثراک ارزشمندی فعالیت بدنی در دانشبر ادر تواندمی بدنیتربیتحمایت و تشویق معلمان 

ان مشارکت آن در آموزانو معلمان با ایفای نقش الگوبودن خود و ارائة بازخورد مثبت به دانشد گذارب

آموزان به فعالیت دانش دادندر عادتمعلمان ، عبارتیبه گذارند.می تأثیربدنی و ورزش  ر فعالیت د

دهندة نشانمختلف  هایپژوهش با رویکرد همگانی نقش مهمی ایفا کنند. خصوصبهبدنی و ورزش 

حتی  مهم است که قدرآننقش معلمان (. 2009، 3، ایمه، پاینه و هارویکیسی) این موضوع هستند

دارد  تأثیرآموزان شان برای آموزش و القای تمایالت ورزشی در دانشیظاهر بدنی معلمان بر توانای

کانات و تجهیزات بدون داشتن فضا، ام بدنیتربیت، معلمان وجودبااین (؛1988، 4)ملویل و مددالوزو

بدون وجود فضا، امکانات  ،زیرا ایفا کنند؛ خوبیبهتوانند نقش خود را دسترس نمیکافی، پیشرفته و در

 هایپژوهشکه درحالی های ورزشی وجود ندارد؛و تجهیزات مناسب امکان برگزاری و اجرای برنامه

                                                           
1. Ahola & Hatfield 

2. Allender, Cowburn & Foster  

3. Casey, Eime, Payne & Harvey  

4. Melville & Maddalozzo  
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 فعالیتدر گرایش افراد به ورزش و مدارس های ورزشی تجهیزات و برنامه امکانات،اند که نشان داده

، کارینست، دفورچ، ماز، هارینز؛ 2008، 1ندز، اورلی، پرنت، سگوین و همابرگرد )نمثبت دار تأثیر بدنی

که امروزه مدارس نقش  ذکرشده گویای این واقعیتندمطالب (. 2009، 2کاردون و دبوردوچی

بر انجام شود، عالوه خوبیبهآموزان دارند. اگر این نقش کردن بدنی دانشفعالانکارناپذیری در 

بهبود و افزایش  شاهدو مناسب  زش درستدرصورت آمو آموزان در سنین پایه،کردن دانشفعال

این آموزش رویکرد همگانی  کهدرصورتی. خواهیم بود بدنی فعالیتدر آینده در ورزش و  هاآنمشارکت 

همگانی در جامعه های ورزش گرایش بهتواند بر می ،را دنبال کند همگانی ورزشداشته باشد و اهداف 

کردن ورزش های درست، به نهادینهتن اهداف و راهبردفراوانی داشته باشد و درصورت داش تأثیر

 همگانی در کشور کمک شایانی کند. 

 جمعی هایرسانه -

در تغییر نگرش و باور  توجهیقابلند نقش نتواهای جمعی میاین بود که رسانه از نتایج دیگر پژوهش

کردن ورزش همگانی ینهدرنهایت، نهادورزش همگانی و  سازیفرهنگ، آموزش و رسانیاطالعافراد، 

های اجتماعی در جوامع گیری واقعیتبه منبع غالب شکلجمعی  هایرسانهامروزه، در ایران ایفا کنند. 

ادعای  شکبیای قرار دارد، های رسانهو این ادعا که دنیای ما در محاصرة واقعیت اندشده تبدیل

هستند که ما  هاییو تجربه هاز مشاهدهها مسئول بخش اعظمی اتواند باشد. رسانهمی بحثیقابل

 ،درواقعبخشیم. درک خود را نسبت به جهان پیرامون و نحوة عملکرد آن سامان می هاآنطریق از

 هاآناند. شده ساخته پیشای دارد که ازهای رسانهای از نگرش ما به دنیا ریشه در پیامبخش عمده

در  ،ها و هنجارهای جامعه دارند. همچنینتقیمی بر ارزشبودن دامنة نفوذ وسیع اثر مسلحاظ دارابه

در دوران (. 1386اربطانی،  کنند )روشندلهای جامعه نقش بسزایی ایفا میها و نگرشتغییر آگاهی

از محتوای  روزشبانهطول اند. مردم دراز زندگی مردم شده ناپذیرجداییبخشی ها رسانه ،کنونی

کنند. نسل کنونی جامعه از ها استفاده میموزشی و سرگرمی رسانهاجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آ

شود و در دنیای اطالعاتی و ارتباطی امروز، این نسل بخش عظیم ها بزرگ میابتدای حیاتش با رسانه

رسانه تا جایی  تأثیرکنند. نفوذ و ها دریافت میها و هنجارهای اجتماعی را از رسانهفرهنگ، ارزش

اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را  هارسانهکه ارتباطی بر این باورند  پردازاننظریهز است که برخی ا

چیزی فکر کنیم که به چه  آموزندمیا کردن را به ما یاد ندهند به مکنند و اگر چگونه فکرتعیین می

و  هاگیری باورها، نگرشها در شکلرسانهکه  انددادهنشان مختلف  هایپژوهش(. 1390 پور،)ملک

                                                           
1. Berger, O’Reilly, Parent, Séguin, & Hernandez 
2. Haerens, Craeynest, Deforche, Maes, Cardon, & De Bourdeaudhuij  
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، 1، بومن، بوث، اولدربرگ و مگنوساوون) نقش بسزایی دارندفعالیت بدنی گرایش افراد به ورزش و 

با  بدنی فعالیتممکن است مشارکت در  (.1382، سرشت، احسانی و کوزچیان، رحمان؛ غفوری1995

 است ممکن، وجودبااین در سطح گسترده افزایش یابد؛ جمعی هایرسانه تبلیغاتهای مجموعه

 هایپیامکاربرد رویکرد که  اندداده نشان هاپژوهشمحدود باشد.  اثربخشی این نوع از مجموعه تبلیغات

، روازاین ؛(2001، 2است )بومن و همکاران تراثربخشهدفمند در مراحل آمادگی انگیزشی افراد مختلف 

کردن آن در جامعه جمعی در توسعة ورزش همگانی و نهادینه هایرسانهنقش که گفت  توانمی

مشارکت اجتماعی،  ایجاد رسانی،اطالع آموزش، سازی،جمعی با فرهنگ هایرسانهانکارناپذیر است و 

ایفا کنند.  توانند این نقش راخود می دیگر کردهایکارگرش افراد به ورزش همگانی و تغییر باور و ن

(. 1392صفاری،  ؛1386اربطانی،  روشندل) اندکرده یداین موضوع را تأی مختلف داخلی هایپژوهش

کردن نقش مهمی در نهادینه توانندمیجمعی  هایرسانهکه گفت  توانمی شدهذکربا توجه به مطالب 

وجود افراد و در جامعه ایفا کنند. سالمتی در  یک فعالیت بدنی ارتقادهندة عنوانبهورزش همگانی 

فواید و اهمیت ورزش  دربارة رسانیاطالع برایای از تبلیغات هدفمند تدوین مجموعه ،راستادراین

 فعالیتهمگانی، ایجاد باور و نگرش مثبت در مردم نسبت به ورزش همگانی، افزایش دانش و رفتار 

 باشد. کنندهکمک تواندمیورزش همگانی  سازیفرهنگو ورزش، آموزش و  بدنی

 های مرجعگروه -

و ارزیابی ها تعیین خود را با آنهویت هایی که فرد وهاین بود که افراد و گر از نتایج دیگر پژوهش

افراد دن آن در کرهمگانی و نهادینه توانند نقش مهمی در افزایش مشارکت افراد در ورزشمی ،کندمی

عمده  طوربه ،ها به دالیل مختلف نظیر نیاز به احترام، آبرو و فشار هنجاریکنند. انسان و جامعه ایفا

ها و انسان، ارزش ،کنند. در این فرایندای مقایسه و ارزیابی میهایی با عدهخود را در زمینه

 ،صورتگیرد. دراینای و مرجع مییک قالب مقایسه عنوانبههای دیگر را استانداردهای افراد یا گروه

گروهی است که افراد خود را با آن  3گروه مرجع ،دیگرعبارتبهنامند. های مرجع میآن افراد را گروه

 4اولین بار، هایمن(. 1378پور، کنند )رفیعو با استانداردهای آن خود را ارزیابی میکنند میمقایسه 

قضاوت و که استانداردهایی را برای  هایی هستندکار برد و منظور گروهههای مرجع را باصطالح گروه

 عنوانبههای مرجع دهند. ما از گروهاختیار قرار میدر ها و رفتارهای ماورد نگرشارزیابی درم

کنیم. افراد در سنجش ارزش خود و اعمال خود از این استانداردی برای ارزیابی خود استفاده می

دهند. تصور فرد از مقام و منزلت خود بستگی را مبنای داوری قرار می هاآنگیرند و میها الهام گروه

                                                           
1. Owen, Bauman, Booth,  Oldenburg,  and Magnus 

2. Bauman  

3. Reference Group 

4. Hyman  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magnus%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7856786
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پذیرند که از هایی را میکند. افراد معموالً ارزشوی خود را با آن مقایسه می به گروه مرجعی دارد که

ها و طرز تلقی افراد دارند و روابط ر نگرشزیادی ب تأثیرها های مرجع آموخته باشند. این گروهگروه

یا چند دو  تأثیرتحت زمانهماست دهند. یک فرد ممکن قرار می تأثیرها تحترا با سایر گروه هاآن

کند خود و دیگران را با استانداردهای چند گروه مرجع ارزشیابی می ،باشد. در این حالت مرجع گروه

ها ها، ارزشهنجارها، رویه کنند: اول اینکه،های مرجع دو کارکرد عمده ایفا میگروه (.1390پور،)قلی

دارند؛ دوم اینکه، استانداردها و  کارکرد هنجاری اصطالحبهکنند و می ان القاو باورهایی را به دیگر

زنند و دهند که کنش و نگرش خود را با آن محک میاختیار کنشگران قرار میمعیارهایی در

 هایگروه(. 1381کنند )صدیق سروستانی و هاشمی، ای /تطبیقی ایفا میکارکرد مقایسه دراصطالح،

و  غیرخودی، گروه مرجع خودی و اعم از گروه مرجع مثبت و منفیمختلفی  هایبندیدستهمرجع 

 اجتماعی هایگروه و اقشار ازنظر توانرا می مرجع گروه بندیدستهدر یک غیره دارند. 

 رجوع آنان به مقایسه و ارزیابی برای ما که هاییگروه یعنی کرد؛ بندیطبقه جامعه

 هاگروه این زا زیادی تأثیرپذیری پذیرش الگوهای رفتاری در جوانان ،میاندراین کنیم.می

 هاگروه این کنند.مراجعه می آنان به شانشخصی اهداف و آرزوها کردندنبال در و دارند

های گروه نظیر شوند؛ ما شبکة روابط از جزئی غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه توانندمی

و )صبوری نویسندگان، روحانیون و افراد نخبه و الگ ها،هنرپیشه هنرمندان، قشر خانواده، دوستی،

رفتارها،  ها،کنش رب زیادی تأثیر مرجع گروه یک عنوانبه خانواده. (1390 خسروشاهی،

 ،خانواده درکنار .دارد افراد هایگیریجهت و هاداوریپیش و هاداوری تصورات، و هاانگیزه

بر  را نفوذ بیشترین شدناجتماعی عوامل از یکی عنوانبهنیز  همساالن گروه دوستان و

به باور،  دهیشکل در مرجع گروه دواین  تأثیراتمورد بحث در .دندار نوجوان اجتماعی کةشب

دوستان  خانواده،در قسمت مربوط به گروه مجزا  صورتبه ،نگرش و رفتار فعالیت بدنی و ورزش افراد

 بیشتر قشرمنظور  ،های مرجع در این قسمتدر بحث مربوط به گروه. است شده مطرحهمساالن  و

، پزشکان و افراد نخبه نویسندگان، روحانیون ها،هنرپیشه رزشکاران، قهرمانان، استادان، هنرمندان،و

است  ذکر این نکته نیز مهم زیادی بر افکار و رفتارهای افراد جامعه دارند. تأثیراتکه  و الگو هستند

رجع خود را تغییر های مطی مراحل زندگی گروهی پویا است. فرد درفرایندمرجع  که انتخاب گروه

یعنی ممکن است در دوران نوجوانی یک گروه مرجع را معیار ارزشیابی خود قرار دهد و در  دهد؛می

(. با توجه به مطالب 1390پور، دوران جوانی گروه مرجع دیگری را برای ارزیابی خود انتخاب کند )قلی

باورها،  و تغییر گیریدر شکل یو مهم مؤثرنقش بسیار های مرجع گروهکه  گفت توانمی ذکرشده

فعالیت  عنوانبهسمت ورزش همگانی ها بهاگر این گروه ،بنابراین ؛دارندها و رفتارهای افراد نگرش

مراجع ارزیابی بسیاری از افراد جامعه  عنوانبهسالمتی سوق پیدا کنند، با حضور خود  بدنی ارتقادهندة
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همگانی تغییر باور و نگرش آنان به ورزش ک شایانی به توانند کممی ،نوجوانان و جوانان خصوصبه

شدن آن در ذیرش رفتار فعالیت بدنی و درنهایت، نهادینهپ و چنین تغییر باور و نگرشی زمینة کنند

و  بدنی فعالیتگیری عادات های مرجع در شکلنقش گروه پژوهشی درزمینةکند. افراد را فراهم می

ها در ضمنی به نقش این افراد و گروه طوربه هاولی برخی پژوهش؛ استانجام نشده ورزشی افراد 

 (1998) 1وانک و کوسینزـ، اوبرین. چوگاهارااندکرده اشارهمشارکت افراد در ورزش و فعالیت بدنی 

 ،ردیفان، مربیان و پزشکانهمسران، کودکان، دیگر اعضای خانواده، همساالن و همنشان دادند که 

که نشان دادند  (2011) 2یانگ و مدیک در افراد مسن بودند. بدنی فعالیتر د ثرمؤعوامل  ازجمله

 کرد؛بینی میپیشکردن مستمر برای ورزشرا حمایت اجتماعی متخصصان سالمتی تعهد الزامی 

نویسندگان،  ها،ترغیب و تشویق ورزشکاران، قهرمانان، استادان، هنرمندان، هنرپیشه ،بنابراین

و مهمی  مؤثر عنصر تواندمیهمگانی  هایورزشن و افراد نخبه و الگو برای شرکت در روحانیون، پزشکا

 همگانی باشد و این به رشد و توسعةهای جامعه برای شرکت در ورزشدیگر افراد در ترغیب و تشویق 

 جامعه کمک کند.شدن آن در افراد و درنهایت، نهادینهورزش همگانی و 

 خانواده -

افراد به  پذیریعادتبر تغییر نگرش و  تأثیرگذار یاین بود که خانواده نهاد وهشز نتایج دیگر پژا

یک  عنوانبهکردن ورزش همگانی تواند نقش مهمی در نهادینهاست و می بدنی فعالیتورزش و 

 نیروی ترینقوی کند. خانواده ارتقادهندة سالمتی در افراد و در جامعه ایفا بدنی فعالیت

 هاراهنماییخانه با  در را اشکودکی اوایل اوقات ترینبیش فرد یک است. دهیسازمان

 مهم عامل ینچندخانواده (. دربارة 1986هتفیلد،  و گذراند )آهوالمی شوالدین یهاپیشنهاد و

این  .باشند داشته ورزشفعالیت بدنی و  در مشارکت رب زیادی تأثیر آیدمی نظربه که مطرحند

والدین و  )یعنی ورزشفعالیت بدنی و مؤثر مربوط به  ود الگوهای رفتاریوج :از اندعبارتعوامل 

زندگی،  های اولیة. در سالهافعالیتاین به  مربوط هایتشویقها و حمایت و دیگر اعضای خانواده(

ها سعی در تقلید و والدین الگوی مهمی برای رفتارهای کودکان هستند و کودکان در این سال

و ورزش  بدنی فعالیت. والدین ورزشکار یا والدینی که به انجام دارند خودالدین برداشتن از والگو

 ؛گذارندب تأثیر شانو ورزش کودکان بدنی فعالیتتوانند بر پذیرش، شروع و استمرار پردازند میمی

 بیشتر و ورزش بدنی فعالیت سمتبه والدین مثبت گرایش هرچه که است روشن ،زیرا

 تشویق و حمایت ،یابند. همچنینمی سوق بیشتر هافعالیت این انجام هب فرزندان نیز، باشد

 ورزش تواند عامل مهمی در پذیرش، شروع و استمرار فعالیت بدنی ومی والدین سویاز کودکان

                                                           
1. Chogahara, O’Brien-Cousins & Wanke 

2. Young & Medic 
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مختلف نقش والدین و سایر اعضای خانواده را در جذب و حفظ کودکان  هایپژوهشباشد.  آنانتوسط 

کیسی و ؛ 2009، 1؛ چئوک من2008، برگر و همکاران) اندکرده یدتأیالیت بدنی و ورزش در فع

رکت توانند مشوق و حامی فرزندان خود برای مشاوالدین می (.2011، یانگ و مدیک ؛2009همکاران، 

مانع انجام فعالیت بدنی و ورزش  توانندمیوالدین  همچنین، در ورزش و فعالیت بدنی باشند.

شدن دارند بر برنده تأکیدنشان دادند والدینی که  (1997) 2یسکو و جانسونکودکانشان باشند. دفرانس

شدن پسران و دخترانشان از مشارکت دهند، باعث دلسردآور با کودکان خود انجام میو رفتارهای شرم

بر سطح فعالیت بدنی و والدین از ایمنی محیط و محله ادراک  ،. همچنینشونددر فعالیت بدنی می

اطق داخل کودکان منکه نشان دادند  (2006) 3، اتلسون و برندویر. گذاردمی تأثیرن ورزش کودکا

ی سطح فعالیت بدنی ارتباط ،. همچنینشهر فعالیت بدنی کمتری داشتند شهر نسبت به کودکان حومة

 ذکرشده هایبا توجه به این مطالب و پژوهشایمنی محله داشت.  منفی با اضطراب والدین دربارة

گیری رفتار پدر و مادر در تغییر باور و نگرش و شکل خصوصبهنقش خانواده و که گفت  توانمی

پدران و مادران  خصوصبهها و اگر خانواده در افراد بسیار مهم و حیاتی است.فعالیت بدنی و ورزش 

 و فعالیت بدنی با رویکرد همگانی که برای ایجاد سالمتی، برای مشارکت مستمر و منظم در ورزش

د نتوانمی ،حاضر درک کنندش ببیند و اهمیت این موضوع را درحالآموز ،نشاط و شادابی هدفمند است

شدن ، به نهادینهمشارکت مستمر در فعالیت بدنی و ورزش بر تشویق و ترغیب فرزندانشان بهعالوه

 در جامعه بسیار کمک کنند. جود اعضای خانواده و درنهایت،این رفتارهای مطلوب در و

 دولت -

شدن نقش مهمی در نهادینه تواندمیاین بود که دولت یا نهاد حکومتی کشور  از نتایج دیگر پژوهش

معنای ایستادن و وضع به Stave( از ریشة التین Stateدولت ) ش همگانی در ایران ایفا کند. واژةورز

هایی که بدان و سازمان است. تعاریف دولت نیز عموماً بر ساختار قدرت شده گرفتهمستقر و پابرجا 

ت است که نوعی استقالل دارد و از قدر اییافتهسازمان. دولت شکل دارند تأکیددهند، عینیت می

نهادهای  صورتسازد و آن را بهو متشکل  کند بندیمقوله، کند قدرت را انتخاب تواندمی ،اساسبراین

 در حکومتی نهادهای مع،جوا اکثر در(. 1384، خدادادحسینی)حضوری و  درآوردرسمی 

 جامعه افراد همة و نهادها سایر بر کهطوریبه یابند؛می سازمان دولت یک ارچوبهچ

 قدرت اعمال به توانمی حکومتی نهادهای کارکردهای اساسی از د.نکنمی قدرت اعمال

 و نظم ایجاد قوانین، تصویب ازطریق هنجارها سازینهادینه جامعه، سطح در قانونی

                                                           
1. Cheuk Man 

2. DeFrancesco & Johnson 

3. Weir, Etelson & Brand   
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 و عمومی خدمات ارائة جامعه، افراد بین اختالفات وفصلحل بیرونی، و درونی امنیت

 گذاریقانون در دولت نقش .(1384 پور،کرد )قلی اشاره جامعهعمومی  رفاه سطح ارتقای

 همهازبیش آنچه .رودمی شماربه هادولت فراروی مشترک هایچالش از ورزش، گسترش و

امکانات،  کردنفراهم درزمینة ورزش عرصة به دولت دةفزاین ورود و دخالت ،است مشخص

 هماهنگی یک ضرورت ورزش در هادولت دخالت .است هافعالیت کردنهماهنگ و اجرا

 است همگانی ورزش هایضرورت از ورزشی قوانین در هماهنگی .کندعیان می را جهانی

 هادولت نیست و زادرآمد طور ذاتیبه همگانی ورزش .شود پیگیری دولت توسط باید که

 اندک هایگذاریسرمایه با هادولتاقدام کنند.  آن گسترش برای حمایتی هایبا سیاست باید

 تـفیـکی د،ـیآیـمپیش  تفریح و ورزش انجام برای هاییفرصت که مواقعی در توانندمی

 کیی ورزش کنند. عرصة وارد را جامعه افراد همة و ببرند باال را مردم فراغتاتـاوق

 بودجة ،کشورها اغلب در است. بودجه ورزش بخش در دخالت برای ابزارهای دولت از

نقش  هاپژوهشبرخی از . ستا هابخش سایر از تربیش ورزش همگانی بخش به یافتهاختصاص

 یدتأی ، گسترش فضاهای ورزشی و غیرهفراغتهای اوقاتفعالیت ،رزش همگانیدولت را در گسترش و

با حمایت مالی از ورزش  تواندمیدولت  (.1390پور، ؛ جوادی2007، 1و روسیچکی یزهامفز) اندکرده

را افزایش  همگانیهای مشارکت در ورزش ،ها و فضاهای تفریحیپارک روی گذاریسرمایههمگانی و 

حمایتی و پشتیبانی مهمی درراستای رشد و توسعة ورزش تواند نقش دولت می ،همچنیندهد. 

راهبردها و طریق تعیین اهداف، دولت از ،عبارتیبهکند.  کردن آن در جامعه ایفانههمگانی و نهادی

راهبردها،  ورزش همگانی، اتخاذ تمهیدات الزم برای تحقق اهداف و درزمینةکالن  گذاریسیاست

های بودجه، ایجاد هماهنگی الزم بین واحدهای مسئول، تعیین دستگاهاختصاص و توزیع مناسب 

و  هانامهآیینهمگانی، گسترش امکانات و تسهیالت ورزش همگانی، تنظیم و تصویب مسئول ورزش 

، رشدمهمی در  هایگام تواندمی ورزش همگانی و غیره ةسازمانی تشویقی و تنبیهی در عرص قوانین

 بردارد.  کردن ورزش همگانی در جامعهنهنهادی توسعه و درنهایت،

 نهادهای مذهبی -

 و غیره هاهیئتبسیج، مساجد،  هایپایگاهین بود که نهادهای مذهبی مانند ا نتیجة دیگر پژوهش

 ،مختلف جوامع درورزش همگانی در جامعه ایفا کنند.  کردندر نهادینه مؤثریتوانند نقش می

 نهادهای کارکردهای اکثر ولی دارند؛ وجود متنوعی و مذهبی متعدد و دینی نهادهای

 مبانی ایجاد به توانمی این کارکردها ازجملة .هستند مشترک متفاوت، جوامع در دینی

 هویت جامعه، ایجاد در ایجاد همبستگی افراد، بین انسجام تقویت ارزشی، و اخالقی

                                                           
1. Humphreys & Ruseski 
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کرد  اشاره طبیعیفوق نیروهای به هاانساندادن توجه و انسانی هایارزش تقویت اخالقی،

ورزش و ارتقای سطوح  در رشد و توسعةنقش نهادهای مذهبی  پژوهشی دربارة .(1384پور، )قلی

 نهادهای مذهبیبا توجه به جایگاه و نقش  امادربین افراد و در جامعه   انجام نشده است؛  بدنی فعالیت

ها های بسیج، انجمنها، پایگاهاین نهادها اعم از مساجد، هیئت ،در محیط فرهنگی و اجتماعی کشور

پرداختن افراد به ورزش  اد محیط، زمینه و شرایط مناسب برایتوانند با ایجهای مقاومت میو پایگاه

، سخنرانی و بیان بدنی فعالیتمورد ورزش و در رسانیاطالعآموزش و  ،همچنین و بدنی فعالیتو 

سخنان پیامبران و ائمه دربارة اهمیت تربیت جسم در تکامل روحی، روانی و جسمی افراد و ذکر 

در افراد و  بدنی فعالیتمورد ورزش و ایجاد باور و نگرش درست در، به بدنی فعالیتورزش و  اهمیت

 کمک کنند. همگانی ورزشدر  هاآنافزایش مشارکت  ،همچنین

 دوستان و همساالن -

اساسی در گرایش افراد به ورزش و حضور  یاین بود که دوستان و همساالن نقش نتیجة دیگر پژوهش

 بدنی فعالیتیک  عنوانبهشدن ورزش همگانی نهادینه زسازمینهتوانند مستمر در آن دارند و می

 درکنار همساالن گروه اجتماعی، شبکة د. ازمنظرارتقادهندة سالمتی در افراد جامعه شون

 اجتماعی شبکة رد را نفوذ شدن، بیشتریناجتماعی عوامل از یکی عنوانبه خانواده

 اعتقاد است. به هدف اصلی نوجوان شدنواقع دیگران موردپسند ،دوره این در. دارد نوجوان

سازند. برای خودشان می کوچکی جامعة جوانان و نوجوانان که باورنداین  بر بسیاری کوئن،

 غالباً  دهند،می اختصاص همساالن گروه به را بیشتری وقت عموماً نوجوانان کهییازآنجا

 از دوستان ماعیاجت هایکنند. شبکهمی پیدا ساالنبزرگ با جامعة متفاوت هاییارزش

 روابط هایشبکه این .مؤثرند خاص جوانان هایفرهنگخرده رشد در که هستند عواملی

 فرهنگخرده ازلحاظ دوستانی که با جوانان شوندمی موجب جهان کشورهای همة در تقریباً

درمقابل شبکة  دوستان بگذرانند. شبکة را بیشتری وقت ،دارند زیادی اشتراکات هاآن با

 همراهبه جوانان برای را هویت کسب حتی و مفرح اوقات که است منابعی از دهخانوا

گروه مرجع نقش مهمی در  عنوانبهدوستان و همساالن  .(1390دارد )صبوری خسروشاهی، 

 ،روانی شخصیت به دهیشکلدر ها آن ،د. همچنیننو رفتارهای فرد دار هانگرشباورها،  گیریشکل

 د.ننقش بسزایی دار و هنجارهای جامعه هاارزش انتقال نیز و دفرهنگی افرا و اجتماعی

ایجاد ادراک بودن و الگوطریق از هاآن مهم هستند.فرد فعالیتی  همساالن در تجربةدوستان و 

و انجام  آرامش ، احساس امنیت،بودنباهمفرصت نگرش و باور مثبت،  گیریشکل ،ارزشمندی فعالیت

 ،برگر و همکاران) شوندمیو استمرار حضور در فعالیت بدنی و ورزش افراد شروع  ساززمینه ،کار گروهی
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دوستان که  انددادهنشان ها ، برخی پژوهشحالبااین ؛(2011 ،1وود ؛2009، کیسی و همکاران ؛2008

اگر در برخی حاالت ت بدنی و ورزش هستند، بلکه مشوق حضور افراد در فعالی تنهانهو همساالن 

در ورزش و فعالیت بدنی مشارکت  ،های دیگر شرکت کننددر فعالیت بخواهند هاآن دوستانشان از

فرد به دوستان بر  تأثیرقدرت که است  نیز مهم(. ذکر این نکته 2006همکاران، آلندر و ) کنندنمی

ن گفت که دوستان و توابا توجه به این مطالب می. بستگی دارد هاآنسطح ارتباط عاطفی بین 

ورزش در وجود افراد و فعالیت بدنی و  کردندر نهادینه ندنتوامی هاآنارتباطات بین فرد و همساالن 

استفاده از این نیروی مهم باید مسئوالن ورزش برای کنند.  و مهمی ایفا مؤثردر کل جامعه نقش 

و اجرای  طراحی گروهی، جام فعالیت بدنی و ورزشانزمینه و شرایط  کردنی به فراهمهمگان

ترغیبی و تشویقی برای مشارکت با دوستان و همساالن در  هایسیاستگروهی و اتخاذ  هایالیتفع

 . اقدام کنندفعالیت بدنی و ورزش 

نیازهای اعضا  ن)تأمیبا کارکردهای مختلفی که دارند  ذکرشده هایگروهیک از رهباید گفت  ،درنهایت

رغیب، تشویق و تنبیه تسازی رفتاری برای اعضا، گو، اطالعاتی و هویتی، الشناختیرواناعم از زیستی، 

 عنوانبه را نیشدن ورزش همگاایط مناسب ثبات، پایداری و فراگیرتوانند زمینه و شرمی( اعضا و غیره

 ،عبارتیو به و شادابی در وجود فرد و جامعه فراهم کنندسالمتی، نشاط  الیت بدنی ارتقادهندةیک فع

فعالیت بدنی شدن( )نهادینه گذاریرسوبسازی و سازی، عینیعادتبا کارکردهای مثبت خود باعث 

ر در ذهن فرد یا  افراد ابتدا باید این عمل یا رفتا ،منظوربدین. د، اندیشه، رفتار و گفتار فرد شوندر فکر

گروه که معناناست. بدی گروهاین امر تغییر در نگرش، ارزش و باورهای  عضو گروه پذیرفته شود. الزمة

ر نگرش یا باور فرد یا باید این تغییر د ،بعد . در مرحلةدپیدا کنید به آن عمل یا رفتار اعتقاد و باور با

عدة بیشتری  گیرد و در نگرش و باورمتجلی شود و حالت عینی به خود  اعضادر رفتارهای گروه افراد 

 است که گروهف ها و اهدااین عمل، تغییر و تعدیل در ساختارها، کارکرد تثبیت شود. الزمة هاآناز 

 وجودآمده در فرد یا افراد شوند. در مرحلةمتناسب با تغییر نگرش و رفتار به طوری تطبیق یابند که

و  هابخش یابد و به بقیة ای از افراد تکرار و ادامهدر عده شدهتثبیتو  تغییریافتهنهایی باید رفتارهای 

، کمک به روازاین یابند و فراگیر شوند؛ گسترشمعه سراسر جاند تا درافراد جامعه تعمیم داده شو

 ید بابا ،ر کشورانی دکردن ورزش همگذکرشده در نهادینه هایگروهیک از اساسی هر هاینقشایفای 

 قرار گیرد. والن امرئسدر دستور کار مدرست  دهیسازمانو  ریزیبرنامه، گذاریسیاست
 

 

 

                                                           
1. Wood 
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Abstract 

The purpose of the present research was identifying and prioritizing effective groups in 

the institutionalization of sport for all in Iran. The research method was exploratory mixed 

method that was conducted in two phases of qualitative and quantitative. The statistical 

population of this study in the qualitative section was all individuals who have had 

experience in the field of sport for all and institutionalization that 15 persons interviewed 

to reach theoretical saturation by purposive sampling and in the format of Snowball 

Sampling method. In the quantitative section statistical population was composed of all 

managers and experts responsible for sport for all that subjects were selected by the census 

method (306 people). In the qualitative section semi-structured interview and in the 

quantitative section questionnaire were research tools. The validity of Interviews and 

questionnaire were investigated by professors and experts and reliability of interviews 

through a retest (%83) and questionnaire’s reliability by Cronbach's alpha coefficient 

(0.91) was calculated. In the qualitative section open coding, axial coding and selective 

coding for analysis research data were used. In the quantitative section also kalmogorov 

smiranov test and first order confirmatory factor analysis for prioritizing effective groups 

in the institutionalization of sport for all in Iran were used. The research results in the 

qualitative and quantitative section revealed seven groups in order of preference include 

school, mass media, reference groups, family, government, religious institutions and 

friends and peers affect in the institutionalization of sport for all in Iran. Hence, helping 

to perform the basic roles of each of the above groups in institutionalization of sport for 

all in the country should be put on the agenda of the authorities with proper policy, 

planning and organization. 
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