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 مقدمه

است و مرگ ناشي از عدم فعاليت بدني حتي از درصد مردم جهان را دربرگرفته  35عدم فعاليت بدني 

ون فرد چاق در يميل 500ها نزديك  بر اساس گزارش. آمار مرگ ناشي از استعمال دخانيات بيشتر است

بر اساس گزارش . برسد 2030ميليارد در سال  1اين آمار به د شو جهان وجود دارد و پيش بيني مي

اي در  هاي جهاني، ملي و منطقه نيازمند سياستجهان  2011بخش بهداشت سازمان ملل در سال 

هاي عدم فعاليت بدني در  بر اساس گزارش.  ها است راستاي ارتقاي فعاليت بدني و جلوگيري از بيماري

شود آنها نسبت به والدينشان عمر كوتاه تري داشته  گروههاي جوان و نوجوان پيش بيني مي

مله آلمان در چند دهه اخير اضافه وزن و چاقي مفرط در در بسياري از كشورهاي صنعتي از ج.)1(باشند

هاي متابوليك و  كودكان و بزرگساالن شيوع زيادي پيدا كرده است و اين مساله منجر به شيوع بيماري

در  از عوامل مرتبط با اضافه وزن. در گذشته فقط در بزرگساالن شايع بودندكه  قلبي و عروق گشته است

كم تحركي و موقعيت  ،آمادگي جسماني پايين، كم تحركي و چاقي توان به كودكان و نوجوانان، مي

قابل مشاهده  استفاده كودكان از وسايل نقليه غير فعالكم تحركي در  .)2(والديناشاره كرد اجتماعي 

روند، اين مساله  سال به باشگاههاي ورزشي مي 10تا  7درصد كودكان بين  2/70است، در كشور آلمان 

عالوه بر كسب آمادگي  كودكانها در اجتماعي كردن و رشد شخصيت  ه اهميت باشگاهنشان دهند

هايي براي استفاده از  نيز برنامه 1سازمان بهداشت جهاني. جسماني و دستيابي به سالمتي آنها است

 .امكانات موجود در سطح ملي متناسب با عادات افراد براي جلوگيري از بروز چاقي در دست اقدام دارد

ساله  12- 2درصد دختران  24درصد پسران و  32تحقيقات در انگليس بيانگر اين موضوع است كه تنها 

دقيقه در روز هستندو اين عامل به چاقي در دوران سني باالتر  60انگليسي داراي فعاليت بدني متوسط 

گزارش موسسه  ساله در انگلستان بنا به 16درصد دختران  32درصد پسران و  22كه  ،منجر خواهد شد

 پژوهشي در ،)2010( 2همكاران و دمن) 1(سالمت و مراقبت اجتماعي و سبك زندگي چاق هستند

 كه "شهري سرگرمي و تفريح عمومي، منابع تامين در نابرابري هستند؟ فعال هاشهرستان"عنوان  تحت

 از است، پايين هاخانواده درآمد كه شهرهايي كه، رسيدند نتيجه اين به دادند انجام كاليفرنيا جنوب در

ها در استراليا در مورد استفاده از وسايل نقليه  بر اساس پژوهش).3(هستند  محروم تفريحي مناطق نظر

درصد دانش آموزان دوره  36درصد دوره دوم و  20فعال نتايج دراستراليا بيانگر اين موضوع است كه 

                                                           
1. World Health Organization 
2. Dehmann  et al. 
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ساله و  4-2درصد كودكان  26رد رفتار غير فعال تنها در مو. نمايند اول از وسايل نقليه فعال استفاده مي

مانند تماشاي  ساله رفتار كم تحرك 17-12درصد  20ساله و  17-5درصد كودكان و نوجوانان  30

 حمايت فرزندان براي مشاركت ورزشي فرزندانشاندر مورد نقش والدين در . دارند بيش از حد تلويزيون

ساله ها از طرف والدين تشويق به انجام  17-12درصد  76. ر داردكشور در بهترين حالت قرا 15دربين 

درصد  43اگرچه در پژوهشي بيان شده است كه ). حمايت در طول يك هفته(شوند فعاليت بدني مي

درصد مادران فعاليت بدني مناسب را  22درصد پدران و در جايي ديگر آمده است  30والدين و 

پژوهش  6حوزه ورزش  كودكان ونوجواناناز  دركشور فنالند ي جامع دردرگزارش. )4)(رفتار والدين(دارند

درصد  20 بود،نتايج بيانگر اين موضوع . استفاده شدانجام شده  بود،1كه در دانشگاهچكسلواكي و اليك

درصد كودكان و نوجوانان در  40كودكان و نوجوانان حداقل توصيه شده فعاليت بدني را دارند و 

ساله  11درصد پسران  38درصد دختران و  25 ، همچنينيافته مشاركت دارندهاي سازمان  ورزش

اچ، پي، اس، "بر اساس پژوهش موسسه.را دارند) دقيقه در روز 60(فنالندي فعاليت بدني مناسب

ساله فنالندي بيان كردند در طول هفته گذشته  16- 14درصد كودكان و نوجوانان  93در فنالند "2سي

درصد نيز بيان نمودند  79اند و  به انجام فعاليت ورزشي ترغيب و تشويق نمودهرا  اوالدينشان آنه

در حالي كه تاثير گروه .رساندند )زماني كه نياز بود(را به محل انجام فعاليت ورزشي  اوالدينشان آنه

درصد بيان  58) 2001(اي ديگر هدرصد و در مطالع 48ساله  18- 3همساالن در كودكان و نوجوانان 

كند، ميزان مشاركت را در  بيان مي) 1386(به نقل از غفوري ) 1389(سلطاني  رضا. )5(است شده 

هاي  درصد است كه در مقايسه با آمار ساير كشورها بسيار پايين است، يافته 19ورزش همگاني در ايران 

رسد  ه نظر ميدهند و آنچه ب موجود روند رو به رشد اضافه وزن و چاقي را در نوجوانان ايراني نشان مي

). 6(اين است كه شيوع چاقي در ميان كودكان ايراني در حال نزديك شدن به كشورهاي صنعتي است 

 سازمان توسط 1998سال  در كه عروقي، قلبي هاي بيماري (MONIKA) مانيتورينگ پروژه براساس

 معرفي است شايع ها آن در اطفال چاقي كه كشوري 7از  يكي عنوان به ايران شد، انجام بهداشت جهاني

درصد از نوجوانان به  18، 3؛ و نيز بر اساس نتايج بدست آمده از مطالعه قند و ليپيد تهران)7(گرديد 

، در بررسي عوامل موثر برنهادينه سازي )1392(، آصفي و همكاران )8(اضافه وزن يا چاقي مبتال هستند
                                                           

1. Jyvaskyla and LIKES 
2 . HPSC 
3. Tehran Lipid and Glucose Study(TLGS) هاي بيولوژيك و  جدي ترين مطالعه براي بررسي تعيين كننده 

اي در ايران محيطي و تغذيه  
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ي نهادينه سازي  سازماني و محيطي در زمينه ورزش همگاني در ايران دريافتند، عوامل فردي، گروهي،

عوامل سازماني، به مجموعه عوامل مربوط به دستگاه هاي . فرهنگ ورزش همگاني تاثير گذار است

اين عوامل شامل اهداف و  .اجرايي ورزش همگاني كه بر توسعه و گسترش ورزش همگاني اشاره دارد

و تشويق، واحد تحقيق و توسعه، منابع انساني، بودجه، راهبردها، زيرساخت ها و امكانات، سيستم پاداش 

، نقش عوامل مختلف از جمله رسانه )9(قوانين و مقررات، آموزش و ويژگي هاي ورزش همگاني است 

مورد توجه پژوهشگران فرار گرفته است و بر تاثير به سزاي اين عوامل در )14، 13(و خانواده ) 12 -10(

لذا الزم است عواملي كه در نهادينه سازي فرهنگ .  ذاشته شده استگرايش به ورزش همگاني صحه گ

ورزش در كودكان  و نوجوانان موثر است شناسايي شوند و اقداماتي در اين زمينه صورت گيرد، براي 

داشتن تغييرات اثربخش ما بايد دانشمان را نسبت به فرايند نهادينه كردن ورزش، افزايش دهيم كه 

بايدببينيم نهادينه كردن چيست و چه عملي را عمل .كند رنامه هاي تغيير را دنبال مياستمرار يا بقاي ب

، نهادينه كردن را فراهم آوردن زمينه ها و شرايطي مي داند كه موجب )2002(نهادي مي نامند؟ اسكات

ثبات، پايداري و فراگير شدن رفتارهاي مطلوب شود،  در تعريف جامع و سيستمي، گرين وود و 

اي اخذ و جذب ارزش هاي فرهنگي از محيط،  ، نهادينه كردن را فرايند دو مرحله)1996(نگس هيني

پذيرش، عينيت و ساختار بخشيدن به آن ارزش ها براي استقرار، تثبيت، انتقال و تداوم آنها در كليه 

گردد كه  كنندعمل نهادينه شده به عنوان رفتاري تعريف مي سطوح فردي، گروهي و فراگروهي عنوان مي

در طول زمان استمرار دارد، بوسيله دو يا تعداد بيشتري از افراد در پاسخ به محرك يكسان اجرا 

رفتار به عنوان واقعيت اجتماعيبه اين معني است كه . گردد و به عنوان واقعيت اجتماعي وجود دارد مي

به هيچ فرد خاصي نيست خارج از وجود هر فردي قرار دارد، بخشي از حقيقت اجتماعي است و وابسته 

پژوهش حاضر در پي شناخت  عوامل موثر بر نهادينه سازي فرهنگ ورزش در كودكان و نوجوانان ). 9(

  . است از ديدگاه معلمان تربيت بدني در ايران

  

 پژوهشوش شناسي ر

از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش  ، از نوع اكتشافي )كمي -كيفي(آميخته تحقيق حاضر، تحقيق 

جامعه آماري پژوهش در مرحله كيفي خبرگان حوزه ورزش كودك و  .اجرا جزء تحقيقات ميداني است

ين دانشگاهي كه داراي مقاالت و كتب مرتبط و يا سرگروه درس تربيت بدني  متخصصنوجوان شامل 

در بخش كيفي ابتدا . ورش كشور بودندكشور و در بخش كمي كليه معلمين تربيت بدني آموزش و پر
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بودند تهيه  گرديد و سپس با آنها  متخصص ورزش كودك و نوجوان زمينهليستي از خبرگان كه در 

نفر، سرگروه هاي درس تربيت بدني مدارس  12اساتيد تربيت بدني دانشگاه ( مصاحبه انجام گرفت

نفر، اساتيد جامعه شناسي  3ورزش  داشتند، نفر، اساتيد علوم تربيتي كه حوزه مطالعاتي  4استان ها 

در اين تحقيق براي انتخاب نمونه هاي تحقيق ). نفر 2نفر، و  اساتيد حوزه فرهنگ و ورزش   4ورزشي 

تعداد ده نمونه هدفمند و . در بخش كيفي از دو روش نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي  استفاده شد

در فرايند انتخاب نمونه،  محققان در روش . قق معرفي شدندپانزده نمونه ديگر توسط خبرگان به مح

توانند از روشي نمونه گيري گلوله برفي استفاده كنند كه در آن يك يا چند شركت كننده  در  كيفي مي

 مرحله بعد انتخاب مشاركت. پژوهش، ما را به شركت كنندگان ديگر يا گلوله برفي هدايت مي كنند

گيري اين است كه همه افراد مورد مطالعه يك  نمونه ئل استفاده از اين روشيكي از دال. كنندگان بود

در اين روش خبرگان و متخصصان . تعداد آنها نيز اندك است حرفه، مهارت و يا دانش خاص دارند و

؛ بنابراين پس از )15(كه در ايجاد، اصالح و پااليش تئوري و مدل مشاركت مي كنند  ؛كارآمدي هستند

مصاحبه از هر يك از افراد مورد مصاحبه خواسته شد كه ساير خبرگان در اين حوزه را معرفي اتمام هر 

شوندگان و ميزان  در انتخاب اين تعداد نمونه، مسائلي؛ چون زمان، در دسترس بودن مصاحبه. نمايند

شباع  كه به نقطه ايافت آوري اطالعات تا زماني ادامه  جمع .همكاري آن ها مورد توجه قرار گرفت

- 95بخش كمي جامعه آماري كليه معلمين تربيت بدني كشور كه در سال  در، نظري رسيده شد

نفر و دو برابر تعداد متغير  100، بيش از )نفر 29700(مشغول به تدريس درس تربيت بدني بودند 1394

بدني پرسشنامه به صورت خوشه اي در اختيار معلمان تربيت  147، )گويه پرسشنامه 70) (16(ها 

، غرب )استان سيستان و بلوچستان(، شرق )استان هرمزگان(، جنوب )استان گيالن(مناطق شمال 

به صورت خوشه اي )استان تهران(و  به همراه پايتخت ) استان كرمان(، مركز كشور )استان كردستان(

ميانگين سني . قابليت تحليل آماري داشتند) نز 56ومرد  66(پرسشنامه  122طبقه ايقرار گرفتند، كه 

ر، دوره اصلي موزگاآ9/27و  يردرصد دب1/72.سال بود 96/12سال و سابقه كار آنان  95/34پاسخگويان 

درصد  32متوسطه اول و  درصد 4/25يي درصد ابتدا6/42) بيشترين ساعت تدريس در دوره(تدريس 

سوالي، براساس  70بر اساس مطالعه مباني نظري و نظر متخصصين پرسشنامه اي . دوم بودند متوسطه

طراحي، كه براي بررسي روايي محتوايي و ) 5=و بسيار زياد 1=بسيار كم(مقياس ليكرت در پنج سطح 

مديريت ورزشي، علوم تربيتي و جامعه شناسي استفاده ) نفر 12(صوري پرسش نامه از نظر متخصصين 

پايايي . به اجرا گذاشته شدپرسشنامه براي محاسبه پايايي ) 30(پس از تاييد روايي، تعداد . گرديد
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) 1(نتايج مربوط به پايايي ابزار در جدول). 82/0(پرسشنامه  نيز با روش آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد

  .كه بيان گر پاياي ابزار مورد نظر است. آمده است

  
هاي پرسشنامه نهادينه سازي  نتايج آزمون ضريب آلفاي كرونباخ در مورد پايايي عامل .1جدول 

  نگ ورزش در كودكان و نوجوانانفره
 عامل تعداد گويه آلفاي كرونباخ

  هاي همساالن هاي خانواده و گروه فعاليت  15  87/0

88/0 10 
بخش خصوصي و (هاي غيردولتي  فعاليت سازمان

 )نهاد هاي مردم سازمان

88/0  19  
هاي ورزشي، مدرسه و  سازمان(فعاليت نهادهاي دولتي 

  )رسانه
88/0 3   هاي مشترك بخش دولتي و خصوصي فعاليت

  فعاليت نهادهاي ديني و مذهبي  3  90/0
  هاي تسهيل كننده فعاليت  4  92/0
  پايايي كلي پرسشنامه  54  82/0

  
- مايرز-كايرزآزمون: شامل(روش تجزيه وتحليل داده هاي گردآوري شده با استفاده از آمار استنباطي

براي . انجام شده است SPSSاز طريق نرم افزار )  2اريمكسچرخش وبا  عامليبارتلت، تحليل ، 1اوكلين

در ابتدا انجام گيرد تا  3و آزمون بارتلت) (KMOاجراي تحليل عاملي الزم است تست كايزر ماير اولكين

از كفايت نمونه گيري و اطمينان از اينكه ماتريس همبستگي در جامعه برابر صفر نيست،  اطمينان 

  .حاصل گردد

  

  ج و يافته هاي پژوهشنتاي
و ) KMO=80/0(اوكلين -مايرز-در ابتدا براي بررسي قابليت اجراي تحليل اكتشافي از آزمون كايرز

ها استفاده شد كه نتايج نشان داد، داده) =Sig 2415 df=  ،734/5645=001/0(آزمون كرويت بارتلت

پس از اطمينان از اين پيش فرض، تحليل عاملي به روش . براي اجراي تحليل اكتشافي مناسب هستند

                                                           
1. Kaiser – Meyer – Olkin 
2. Varimax Rotation 
3. Bartlett’s Test of Sphericity3 
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نتايج . نامه انجام شدو با استفاده از چرخش واريمكس بر روي تمام سواالت پرسش 1هاي اصليمولفه

علمان تربيت درصد واريانس نهادينه سازي ورزش در كودكان و نوجوان از ديدگاه م 732/49نشان داد

براساس تحليل عاملي با چرخش واريماكس و ). 2جدول (گردد  عامل برآورد مي 6بدني ايران توسط 

به علت  گويه 16گويه مورد مطالعه،   70بودند، از  4/0حذف متغير هايي كه داراي بار عاملي كمتر از 

عامل يا مانع اصلي جاي  6گويه باقي مانده در  54حذف شدند و  4/0دارا بودن بار عاملي كمتر از 

دست آوردن ساختار عاملي مناسب، به منظور نام گذاري عوامل براساس ماتريس  پس از به. گرفتند

نمايش داده شده 1همبستگي چرخش يافته سواالت مربوط به هر عامل وبه همراه وزن آن ها در جدول

  .است

و داده ها . مقدار ويژه باالتر از يك دارنددهد كه شش عامل، نشان مي) 1نمودار (2ريزهنمودار سنگ

 .عامل دسته بندي شدند 6در 

 
 ريزه براي استخراج عوامل اصلينمودار سنگ. 1نمودار

 

                                                           
1 . Principal Component Analysis 
2 . Scree Plot 
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هاي استخراج شده به همراه مقادير ويژه، درصد واريانس تبيين شده و واريانس ، عامل1در جدول 

گونه كه مشخص است، تحليل نهايي عناصر اصلي منجر به همان. استتراكمي تبيين شده ارائه شده 

  .كردنددرصد از واريانس آزمون راتبيين مي732/49استخراج شش عامل شد كه در مجموع 
 

  )جدول خالصه شده(درصد واريانس تبيين شده در تحليل عاملي براي دسته بندي عامل ها.2جدول

  عامل

  چرخش مجموع مجذورات بارهاي عاملي

  درصد واريانس  جمع كل
درصد تجمعي 

  واريانس
هاي  هاي خانواده و گروه فعاليت

  همساالن
170/10  528/14  528/14  

  071/27  543/12  780/8  هاي غير دولتي  فعاليت سازمان

  335/39  264/12  585/8  فعاليت نهادهاي دولتي

فعاليت هاي مشترك بخش 

  دولتي و غيردولتي
980/2  257/4  592/43  

فعاليت نهادهاي ديني و 

  مذهبي
252/2  217/3  809/46  

  732/49  924/2  047/2  فعاليت هاي تسهيل كننده

 
عوامل ؛ پس از نام گذاري عوامل بر اساس ادبيات تحقيق و يافته هاي تحقيق مشخص گرديد

از واريانس نهادينه سازي فرهنگ ورزش در كودكان و  درصد 732/49شناسايي شده در مجموع 

احداث باشگاه ، )76/0( حمايت اطالعاتي و عاطفي والدين در حوزه ورزش. نمايند نوجوانان را تبيين مي

، داشتن فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي  در )75/0( هاي ورزشي به تفكيك جنسيت در بخش خصوصي

دسترس بودن و كافي بودن زير ساخت هاي ورزشي كودكان و به روز بودن، در  ،)75/0(  مدرسه

فراهم  آوردن  و) 69/0(هاي ورزشي ويژه كودك و نوجوان حضور روحانيون در مراسم ،)84/0( نوجوانان

به ترتيب در هريك از عوامل فوق ) 56/0( تجهيزات و تسهيالت فعاليت ورزشي در خانه توسط والدين

 ).2جدول(ادامه عوامل موثر به همراه مولفه هاي آنان بيان شده است در . موثرترين عامل ها هستند
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  عوامل شناسايي شده پس از تحليل عاملي اكتشافي. 3جدول 

 بار عاملي  گويه عامل

ت
الي
فع

 
الن

سا
هم

ي 
 ها
روه

و گ
ده 

نوا
خا

ي 
ها

  

1  2  3  4  5  6  
            764/0 حمايت اطالعاتي و عاطفي والدين در حوزه ورزش

            748/0 ورزشي اعضاي خانوادهفعاليت 
            697/0 حضور و تشويق  والدين در كنار فرزندان در ورزش
            689/0 همراهي و  تشويق دوستان براي مشاركت ورزشي

            685/0 ديدن مسابقات با دوستان در خانه و باشگاه
            682/0  صحبت كردن در مورد ورزش در خانواده

            668/0 بردن فرزندان در ورزش توسط والدينبه همراه 
        668/0 عضويت به همراه دوستان و همساالن در انجمن هاي ورزشي
        667/0 حمايت و پذيرش توسط دوستان و همساالن در ورزش
            665/0 ارتباط والدين با مربيان، معلم ورزش؛ و دوستان ورزشي

            664/0 ورزش توسط والدينحمايت مالي فرزندان در حوزه 
            605/0 دعوت دوستان براي ورزش  در محله و باشگاه

            555/0 اجازه دادن والدين براي حضور در ورزش به فرزندان
            507/0 نشان دادن تشويق نامه هاي ورزشي و مدال به دوستان

            503/0 توصيه همساالن در مورد فوايد ورزش

ت 
عالي

ف
ان
ازم
س

  
ي 
ولت
ر د

 غي
اي
ه

)
هاد

دم ن
 مر
اي
انه
ازم
و س

ي 
وص

خص
ش 

بخ
( 

 احداث باشگاه هاي ورزشي به تفكيك جنسيت در بخش
  خصوصي

  753/0          

اي توسط بخش  احداث اماكن با توجه به عاليق منطقه
 خصوصي

  710/0          

          705/0   حضور خيرين و تشكل هاي مردم نهاد براي احداث اماكن 
اماكن ورزشي در رشته هاي مفرح توسط بخش احداث 

 خصوصي

  703/0          

          695/0   تشكيل  انجمن هاي حمايت از كودكان و نوجوانان بي بضاعت 
          668/0   استفاده از حسينه ها و  فضاي بيرون مساجد براي ورزش
          667/0   ارائه سانس ويژه  در برنامه هاي ورزشي  بخش خصوصي

گذاري بر نهاد هاي دولتي براي سرمايه گذاري ورزش در تاثير 
 رسانه

  635/0          

          629/0   افزايش باشگاه ها در نقاط مختلف شهر توسط بخش خصوصي
      554/0   برگزاري مسابقات ويژه كودكان و نوجوانان در اعياد مذهبي
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  عوامل شناسايي شده پس از تحليل عاملي اكتشافي. 3ادامه جدول 

  

   

  گويه عامل
  بار عاملي

12 3  4  5 6 

ي 
ولت
ي د

دها
نها

ت 
الي
فع

 )
ان
ازم

س
 

انه
رس

 و 
سه

در
ي، م

زش
 ور

اي
ه

(  

       753/0      داشتن فعاليت هاي فوق برنامه ورزشي  در مدرسه 
        628/0      آموزان در اوقات فراغت در مدرسه  دادن تجهيزات ورزشي به دانش

اداري و معلمان مدرسه به نگرش مثبت و شركت مدير و كادر 
  ورزش

    617/0        

حمايت مالي دولت از سازمان هاي ورزشي براي جذب كودكان و 
  نوجوانان 

    598/0        

مطالبه گري از مسئولين در مورد ورزش كودكان و  نوجوانان در 
  رسانه

    592/0        

       585/0      پخش ورزش گروه هاي مختلف سني و جنسي  در رسانه
الزام شرايط فيزيكي مناسب براي ورود به مقاطع باالتر و مدارس 

  خاص
   565/0        

       556/0      اختصاص نشريات  يا صفحات ويژه ورزشي كودكان و نوجوانان
        542/0      ها با كاربري ورزشي  ارزيابي تملك زمين

الگوسازي رفتاري  براي كودكان و نوجوانان و توجه به منش 
  ورزشي در رسانه 

    541/0        

        540/0      افزودن زمان مناسب به درس تربيت بدني در مدرسه
        464/0      فعاليت معلم تربيت بدني توانمند و آگاه به تفاوتهاي فردي

شركت دانش آموزان در (ايجاد جو فرهنگ  ورزش در مدرسه 
  اردوهاي ورزشي 

    463/0        

بيلبوردهاي كتب علمي مرتبط با ورزش در ايستگاه هاي مطالعه، 
  تبليغاتي

    461/0        

احداث پارك هاي زياد، تجهيز پارك ها به سالن هاي ورزشي و 
  وسايل ورزشي 

    458/0        

مربيان متخصص در سازمانهاي ورزشي و آموزش وجود مديران  و 
  آنان براي جذب كودكان و نوجوانان

    435/0        

داشتن اهداف راهبردي، عملياتي و ارزيابي اهداف براي جذب 
  كودكان و نوجوانان در ورزش

    425/0       

        423/0      برگزاري مسابقات ورزشي در مدرسه و اهداي جوايز
        419/0      در رسانه توسعه جو فرهنگي ورزش
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  عوامل شناسايي شده پس از تحليل عاملي اكتشافي. 3ادامه جدول 

  

نتايج تحليل عاملي تاييدي با نرم افزار ليزرل نشان داد عوامل شناسايي شده در نهادينه سازي 

 ).4جدول (مورد تاييد است  فرهنگ ورزش در كودكان و نوجوانان

   

  بار عاملي  گويه عامل

12 3 4  5  6  

ش 
 بخ

ك
تر
مش

ي 
 ها
ت
الي
فع

صي
صو

و خ
ي 
ولت
 د

به روز بودن، در دسترس بودن و كافي بودن زير ساخت 

  هاي ورزشي كودكان و نوجوانان

      
848/0    

647/0        هاي مشترك بخش خصوصي و  دولتيتعريف فعاليت     

آموزش داوطلبانه و رايگان فنون ورزشي به كودكان و 

  نوجوانان كم برخوردار

      
415/0    

بي
ذه

و م
ي 
دين

ي 
دها

نها
ت 

الي
 فع

هاي ورزشي ويژه كودك و  حضور روحانيون در مراسم

  نوجوان

      
 692/0   

فعاليت اهداي جوايز به كساني كه در حيطه ورزش و 

  هاي ديني فعالند

      
 537/0   

ايجاد فضاي باز، حياط جذاب و امكانات ورزشي مناسب 

در مدرسه و  استفاده از اماكن ورزشي همجوار 

  ....)حياط مساجد و حسينه و (مدرسه

      

 475/0   

ده
كنن

ل 
سهي

ي ت
 ها
ت
الي
فع

  

فراهم  آوردن تجهيزات و تسهيالت فعاليت ورزشي در 

  والدينخانه توسط 

      
  563/0  

اساتيد، مربيان، (دعوت از متخصصان تربيت بدني 

در برنامه هاي مختلف علمي  و سرگرمي ) ورزشكاران

  رسانه

      

  537/0  

داشتن سياست هاي آموزشي و تشويقي براي  حفظ 

  )كودكان و نوجوانان(حضور يافتگان در ورزش 

      
  521/0  

تحويل دوچرخه به هايي براي  در نظر گرفتن مكان

ها و همچنين  متقاضيان در سطح شهر  و پارك

اختصاص  مسيرهاي پياده روي و دوچرخه سواري در 

  مسير مدرسه و اماكن ورزشي

      

  511/0  



 1397، بهار  1، شمارة 10مديريت ورزشي، دورة                                                                                           174

 

 

 

Chi-Square = 2259.64; df=1310 (P- value = 0.001);(RMSEA) = 0.077 
مدل تاييدي عوامل موثر بر نهادينه سازي فرهنگ ورزش در كودكان و نوجوانان: 2نمودار  
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  شاخص هاي تحليل عاملي تاييدي .4جدول 

هاي  شاخص
  معادل فارسي  برازش

ميزان 
 شاخص
در  عوامل
  مدل

  نتيجه  مقادير پذيرش

X2/df  نسبت خي دو به درجه
  آزادي

  تاييد برازش مدل  2تا  1بين   72/1

RMSEA  ريشه ميانگين مربعات
  خطاي برآورد

  تاييد برازش مدل  1/0تا  05/0بين   07/0

NFI تاييد برازش مدل  9/0باالتر از   93/0  شاخص برازش هنجار شده  
NNFI تاييد برازش مدل  9/0باالتر از   97/0  شاخص برازش هنجار نشده  
CFI تاييد برازش مدل  9/0باالتر از   97/0  شاخص برازش مقايسه اي  
IFI تاييد برازش مدل  9/0باالتر از   97/0  شاخص برازش فزاينده  

SRMR   ريشه ميانگين مربعات باقي
  مانده استاندارد شده

  تاييد برازش مدل  05/0كمتر از   06/0

 

  گيريبحث و نتيجه 
نظام خانواده، سلسله .شود كودكي كه از تولد با ورزش پرورش يابد، با فرهنگ ورزش وارد جامعه مي

هاي  ها در دوران كودكي و عضويت در گروه مراتبي با جايگاه برتر پدر و يا مادر دارد، ارتباط با هم بازي

. مونه از گروه همگنان هستندهاي ورزشي يك ن گروه. پذيري است اجتماعي گوناگون، مصاديقي از جامعه

هاي تأسف بار براي موفقيت تحصيلي مدارس و جامعه باعث شده است تا تعصب  به كارگيري شيوه

ها در مورد بهبود و كسب نتايج تحصيلي كودكانشان بيشتر شود و از فعاليت هاي بدني و  خانواده

 ).17(ه روز رو به افزايش بگذاردمانند و درصد چاقي و اضافه وزن كودكان روز ببسالمتي آنها دور 

گيري رفتار فعاليت بدني در دختران به بررسي  از نقش خانواده در شكل ،)1392( حسيني و همكاران

 ايجاد استعداديابي،( كننده شروع با عنوان ضامينيم نقش خانواده در درك عادت به ورزش پرداختند،

 تالش رفع موانع، منظور  به تالش(نگهدارنده  و) تشويق همراهي، كردن، فراهم( كننده تقويت ،)عالقه

 در بدني فعاليت رفتار گيري شكل در خانواده نقش عنوان  به )خانواده در مخالف عضو رضايت كسب براي

 نقش لذا دراين ميان). 18(كه با پژوهش حاضر همخواني دارد . آمد دست  به دختران نوجوان

 كودكان فيزيكي و اجتماعي محيط مستقيم طور به زيرا والدين است برجسته كودكان يبرا يفرزندپرور
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 اجتماعي فرايند واسطه به ها نگرشو  ها عادت رفتارها، يرو مستقيم غير طور به و كنند يم را تعيين

 چاقي و درمان يريشگيپ امر در تواند يم تأثير اين درك و گذارند يمتأثير  يسازمدل  و شدن

، كربندي و همكاران )1389(هاشمي و مراديهاي  باشد اين پژوهش نيز با نتايج پژوهش كننده كمك

 منطقه تغييرات آيا "عنوان  با پژوهشي ،)2011( 1همكاران و پابايو .همخوان است )14، 13( )1389(

 "گردد؟مي سالگي 15تا  11سنين  بين شديد تا متوسط جسماني فعاليت در تغيير بيانگر سكونت محل

 طور به را كودكان جسماني فعاليت باالتر، انسجام و مندي نظام با سكونت محل منطقه كه، دريافتند

عوامل ذكر شده حكايت، از نقش بخش دولتي و خصوصي در فرهنگ ). 19(دهدمي افزايش داريمعنا

 آموز دانش تا شود مي سبب خانواده، به نسبت مدرسه بودن تر ورزش كودكان و نوجوانان دارد، بزرگ

 و سازمان مدرسه، در آموز دانش. كند تجربه اجتماعي هاي گروه و جامعه هاي شيوه از زهرا تا اي مجموعه

 كمك به ويژه به و عمال را نظم به پايبندي شغلي، جايگاه اجتماعي، كار تقسيم مراتبي، سلسله نظام

 و ا پژوهش هاي مراديدر مورد نقش مهم رسانه نيز پژوهش حاضر ب .)20(يابد  مي در ورزش

 رسانه مهم نقش مورد در) 1386( اربطاني روشندل و )1390( نژاد نادري و جاني آقا ،)1390(همكاران

بخش خصوصي نيز اهميت قابل توجهي در نهادينه  .)12-10( همخواناست ورزش سازي نهادينه در

 سازمانهاي به سوئد دولتسازي فرهنگ  ورزش در كودكان ونوجوانان بر عهده دارد، براي مثال 

 ورزش گسترش يعني خود هدف به نيل در تا دهد مي اي ويژه امتيازهاي خصوصي، بخش و غيردولتي

 94درصد دسترسي به پارك و  95بيشتر خانواده ها  نيز  كانادادر ، )21(كنند  عمل تر قوي همگاني،

درصد به  91به ژيمنازيوم، درصد  95همچنين. ي به تسهيالت ورزشي را گزارش دادندسدرصد دستر

ساله  19- 5درصد كودكان  75درصد به محوطه بازي با تجهيزات دسترسي دارند و  73محوطه بازي و 

برخي منابع ذكر كرده اند عامل مذهب براي ).22( هاي سازمان يافته مشاركت دارد كانادايي در ورزش

 عامل مذهب تنها نه است موضوع ينا بيانگر حاضر پژوهش ).21( شود فعاليت بدني مانع محسوب مي

 استفاده نوجوانان و كودكان در ورزش كردن نهادينه در آن مهم نقش از توان مي بلكه نيست بازدارنده

نهادهاي مذهبي با توجه به محبوبيت خود ميتوانند ).23(ناهمخواناست) 2013(ويكر  پژوهش با و نمود

 يورزش يها در مراسم يونحضور روحانسازي فرهنگ ورزش در كودكان و نوجوانان شوند،  باعث نهادينه

در مدرسه،  اند فعال ينيد هاي يتورزش و فعال يطهكه در ح يبه كسان يزجوا اهدايكودك و نوجوان يژهو

جوار  هم يمناسب در مدرسه و استفاده از اماكن ورزش يجذاب و امكانات ورزش ياطباز، ح يفضا يجادا
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تواند باعث نهادي شدن  از سياست هاي تشويقي است كه مي ...)و  ينيهمساجد و حس ياطح(مدرسه 

 در و همه براي همگاني ورزش هاي فعاليت انجام امكان كردن فراهم. ورزش در كودكان و نوجوانان گردد

 متنوعند بسيار همگاني ورزش فعاليتهاي چون. جا بايد مورد توجه مسئوالن ورزش كشور قرار گيرد همه

 و موقعيت تركيب، آيا كه شود توجه بايد حال هر به. مكرد فراه مردم براي را فعاليتها انواع توان مي و

 فعاليتهايي چنين در بتوانند افراد همه تا است كافي واقعا آنها به دسترسي و فعاليتها تعداد و مكان

 و سازمانها سوي از كه فعاليتي چنين در شركت براي چون زيربنايي؛ مسائل به توجه دوم. كنند شركت

 جمله از پايه موضوعات از بسياري در اي خالقانه بسيار حلهاي راه شود، مي ايجاد مختلفي نهادهاي

 و سياسي اراده داشتن سوم و است الزم غيره و اعتبارگذاري استانداردها، نظارت، ها، ريزي برنامه

 فراهم فعاليتهايي چنين انجام براي را مساعدي جو بايد ابتدا در زمينه اين در سياستگذاران. اجتماعي

 فعاليتهايي چنين توسعه به زمينه اين در منفي برداشتهاي با مخالفت و طرفداران افزايش با و كنند

ي  عوامل فردي، گروهي، سازماني و محيطي در زمينهپژوهش ها نشان داده است، ).24(كنند  كمك

عوامل سازماني، به مجموعه عوامل مربوط به . نهادينه سازي فرهنگ ورزش همگاني تاثير گذار است

اين عوامل  .دستگاه هاي اجرايي ورزش همگاني كه بر توسعه و گسترش ورزش همگاني اشاره دارد

شامل اهداف و راهبردها، زيرساخت ها و امكانات، سيستم پاداش و تشويق، واحد تحقيق و توسعه، منابع 

انساني، بودجه، قوانين و مقررات، آموزش و ويژگي هاي ورزش همگاني است كه با پژوهش حاضر 

ت بهداشت درمان و وزار ليازقبامر ورزش كودكان و نوجوانان در كشور  انيمتول). 9( همخوان است

برنامه  يپرورش در راستا و بدني وزارت آموزش وزارت ورزش و جوانان و معاونت تربيت ،يپزشك آموزش

نقش كودكان و نوجوانان  يتوسعه مشاركت ورزش برايها و فراهم نمودن امكانات  استيس يو اجرا يزير

و  رانيمهم است و اگر مد اريبس يوعكودكان و نوجوانان موض يبدن تيموضوع فعال. مي نمايندفايامهمي 

مواجه خواهند شد،  يقابل جبران ريبا خطرات غ ندهيبه مهم توجه نداشته باشند در آ يورزش زانير برنامه

 يارتقا يو تالش برا يو نوجوانان يدر دوران كودك يبدن تيتوجه به مقوله ورزش و فعال قتيدر حق

 يالگوها. دينما حل ياسالم رانيا كشور ندهيآ در را معضالت از يارياز بس تواند يفرهنگ ورزش م

 بر يمبتن ديبايم يفرهنگ - ياجتماع طيشرا توجه با يجسمان يها فعاليت انواع از كي هر يبرا توسعه

توسعه  يدر راستا تواند يم حاضر پژوهش جينتا. باشد يواقع يازهاين و جامعه در موجودهاي  تيواقع

هاي مناسب در  تا گام رديو مسئوالن ورزش قرار گ نيفرهنگ ورزش كودك و نوجوان مورد توجه والد

 اين در سياستگذاران .برداشته شود و تداوم آن در آينده ورزش در كودكان و نوجوانان انجام يراستا
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 و طرفداران افزايش با و كنند فراهم هايي فعاليت چنين انجام براي را مساعدي جو بايد ابتدا در زمينه

  .نمايند كمك هايي فعاليت چنين توسعه به زمينه اين در منفي هاي برداشت با مخالفت
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Abstract  
This study was conducted to identify and analysis effective factor of 
institutionalize sport culture in children and adolescences. Thestatistical 
population in qualities sector was all professors in field of children and 
adolescence sport (sample=25) people and in quantity sector was physical 
education teachers in Iran (n=5682), and the sample was (n= 122) teachers, 
(66 male, 56 female), in year 94-95, sample chosen randomly in 6city. The 
instrument was questionnaire, based on Qualities sector of study validity of 
that proved by 12 university professors and reliability of that calculated by 
Cronbach’s Alpha coefficient (0.82). Descriptive statistics were utilized to 
summarize sample characteristics and explore factor analyzing test used to 
find the main factors data analyzed by exploratory factor analysis by 
varimax rotation method. Factor analysis showedsix factors can 49.72 
percent of institutionalize sport in children and adolescence in view of sport 
teachers. So effective factor of institutionalize sport culture in children and 
adolescences must be pay attention by families and   country sport planners. 
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