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 بنابراين، هدف از اين تحقيق شناسايي .تحركي و عوارض ناشي از آن شود يبموجب كاهش اين  تواند يم كه است بدني

 ةآماريجامع. روش انجام تحقيق كيفي و از نوع اكتشافي بود. در نهادينه كردن ورزش همگاني در ايران بود مؤثرعوامل 

 از طريق روش ها نمونه. دادند يمسازي تشكيل  ينهنهادينة ورزش همگاني و زم دراين پژوهش را كلية افراد متخصص 

 .نفر بود 15تا رسيدن به اشباع نظري مصاحبه شد،  آنهايي كه با ها نمونهي انتخاب شدند و تعداد برف گلوله يريگ نمونه
 سنجيده شد و پايايي ابزار تحقيق از طريق توسط استادان سؤاالتاز طريق بررسي شكل و محتواي  ها مصاحبهروايي 

 نتايج تحقيق نشان داد چهار دسته. آمد دست بهد درص 83 ها مصاحبهروش باز آزمون محاسبه شد و ضريب پايايي 

 با توجه به حجم گستردة. ندمؤثرعوامل فردي، گروهي، سازماني و محيطي در نهادينه كردن ورزش همگاني در ايران 
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 مقدمه

 ورود سپس و بخار ماشين اولين اختراع و شهرها در  زندگي و زمان درگذر و انسان شدن متمدن با
 روزمره زندگي كه فشاري از يجتدر  به انساني، نيروي جانشين يا مكمل عنوان  به متنوع هاي ينماش
 .است شده آورد،كاسته يم وارد بدن بر

 انسان بدني هاي يتفعال جايگزين الكترونيكي و ماشيني وسايل اغلب حاضر حال در كه يا گونه به
 كه او پرتحرك زندگي و پيوسته وقوع  به انساني زندگي شيوة در كه دگرگوني اين به توجه با .است شده

 ظرف در بود، يافته  انتقال نسل به نسل وراثتي طور  به و شده  ينهنهاد اش يوجود ابعاد در سال ها يليونم
 60زند كه  يمكه سازمان جهاني بهداشت تخمين  يطور به. )1(شده است  يلتبد سكون به سال دويست

تحركي دليل مرگ  يبدهند و اينكه  ينمشدةفعاليت را انجام  يهتوصدرصد از جمعيت جهان سطوح 

هاي  يماريبتحرك با  يبدگي سبك زن. )2(برداردساالنه دو ميليون نفر است و هزينة اقتصادي زيادي در 

و افزايش خطر ) يريپذ انعطافقدرت، استقامت، (قلبي ـ عروقي، پوكي استخوان، كاهش عملكرد بدني 

زندگي مدرن امروزي از  در يتحرك قرن حاضر كمبنابراين در .)4،3(ير در ارتباط استوم مرگتمام داليل 

ي ا جامعهاز طرفي در فرايند توسعه، داشتن نيروي انساني سالم و . )5(شود يمعضالت بهداشتي محسوبم

ي مهم توسعةانساني و ها شاخصكه بيشتر افراد آن از عمر طوالني همراه با سالمتي برخوردار باشند، از 

به همين دليل كشورهاي پيشرفته و صنعتي توجه خاصي به گسترش ورزش .)6(آيد يحسابم بهفرهنگي 

ادي و رشد و بدني در جامعه دارندتا با استفاده از دستاوردهاي بهداشتي، اجتماعي و اقتص يتتربو 

ي توسعه نزديك كرده و هم با استفاده از نيروي انساني سالم و ها شاخصگسترش ورزش هم خود را به 

هاي بدني منظم و  يتفعالاز انواع . )7(يزي كنندر برنامهكارامد براي تحقق اهداف ديگر توسعه 

ايجاد نشاط، شادابي و سالمت در سطح جامعه پيگيري  باهدفهستندكه »ي همگانيها ورزش«يرگذارتأث

  .شوند يم

 كه است جسماني هاي يتفعال در منظم حضور يا جسمي هاي يتفعال از شكلي همگاني، ورزش

 .)8(د شو منجر مثبت نتايج به يا دهد شكل را اجتماعي روابط بخشد، بهبود را روان و بدن سالمت

 بخش فرح رسميت، بدون ينه،هز كم ساده، ورزشي هاي يتفعال از يا مجموعه به پرداختن همگاني ورزش

يعني  همگاني، ورزش. )9(باشد داشته وجود افراد همة براي آنها در شركت امكان است كه نشاط با و

  . )10(اجتماعي وابستگي و توانايي جنس، سن، نظرگرفتن در بدون همه، براي ورزش
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با وجود اهميت و نقش مهم ورزش همگاني در جامعه، سطح مشاركت افراد در ورزش همگاني در 

 19، ميزان مشاركت در ورزش همگاني در ايران را )1386(غفوري و همكاران . استكشورمان پايين 

راي ب.استر كشورها بسيار پايين  كه اين رقم در مقايسه با ساي يدرصورت. )11(درصد اعالم كردند

زنان : ، آمريكا)درصد 77(، هلند )درصد 81(درصد مشاركت در ورزش همگاني در كشورهاي فنالند مثال 

، )درصد 45( كنگ هنگ، )درصد 52(، استراليا )درصد 34(، كانادا )درصد 72(و مردان ) درصد 57(

به نقل (، )2008 وان،تايكومواسچردر،؛ 2002 يرا،؛ پر2002؛ پالم، 2002نول، (است ) درصد38(ور سنگاپ

، در خصوص ورزش )1384(و قره ) 1379(، كاشف )1380(ي اتقيا ها پژوهشهمچنين نتايج ). )12(از 

ي ها تالشها و  ينههزها،  يزير برنامه دهد كه توسعه و تعميم ورزش با وجود يمهمگاني و تفريحي نشان 

يافته است و كاستي و نحو مناسبي گسترش ن ي اخير صورت گرفته است،بهها سالمختلفي كه در 

ي مختلف در زمينة گرايش به ورزش همگاني ها پژوهشاز طرفي نتايج . )13-15(ايدارد  يدهعدهاي ضعف

  .)16-18(نيز گوياي اين موضوع است

است رفتارهاي مطلوب  ي همگاني در زمرةها ورزشعبارتي گرايش به  به »ورزش همگاني«كه  ازآنجا

ي در جامعه دارد و براي حفظ نشاط، تندرستي و سالمت جامعه امري ا گستردهو كاركردهاي مثبت و 

هاي مربوط به ورزش همگاني بايد طوري تنظيم و  يستمسرو ير است، ازاينناپذ اجتنابالزم، حتمي و 

يك پديدةمقطعي،  عنوان بهي همگاني در بين افراد جامعه نه ها ورزشاستقرار يابد كه پرداختن به 

اي خودجوش در تمام سطوح و ابعاد جامعه و در بين تمام افراد  پديده منزلة  بهموردي و پراكنده، بلكه 

يجه ورزش همگاني در جامعه نهادينه درنتفعال و پيوسته پيگيري شود تا  طور بهجاري و ساري باشد و 

علت  شود و به ينمي هرگز به آن ختم شود، ول يماز فرد شروع » 1نهادينه شدن ورزش همگاني«. شود

منظور از . شود يمي مختلف جامعه و در نهايت در كل جامعه فراگير ها بخشماهيت اجتماعي آن در 

حال ببينيم نهادينه كردن چيست و چه  .، انجام يك عمل توسط بسياري از افراد جامعه است»فراگيري«

 و ها ينهزم آوردن فراهم از عبارت را كردن دينهنها ،)2001(2اسكات. نامند يمعملي را عمل نهادي 

 و جامع تعريف در .)19(شود مطلوب رفتارهاي فراگيرشدن و پايداري ثبات، موجب كه داند يم شرايطي

 يها ارزش جذب و اخذ :يا مرحله دو فرايند را كردن نهادينه) 1996( 3هينينگس سيستمي، گرينوود و

 و انتقال تثبيت، استقرار، براي ها ارزشآن  به بخشيدن ساختار و عينيت پذيرش، محيط، از فرهنگي
                                                           

1. Institutionalization of Sport for all 
2. Scott 
3. Greenwood & Hinings 
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نهادينه شدن فرايندي است . )20(كنند يمعنوان  يفراگروه گروهي، فردي، سطوح كلية در آنها تداوم

نهاد توصيف  عنوان بهرا  آنها توان يمكنند كه  يمي تداوم و نظم پيدا قدر بهكه طي آن اعمال اجتماعي 

 شده ينهنهاديك عمل . خاصي از رفتارها يا اعمال تمركز دارد مجموعة يبر رونهادينه كردن  .)21(كرد

يلة دو يا تعداد بيشتري از افراد در وس بهكه در طول زمان استمرار دارد،  شود يمرفتاري تعريف  عنوان به

واقعيت  عنوان بهرفتار . واقعيت اجتماعي وجود دارد عنوان بهشود و  يمپاسخ به محرك يكسان اجرا 

به اين معناست كه رفتار خارج از وجود هر فردي قرار دارد، بخشي از حقيقت اجتماعي است  1اجتماعي

شده رفتاري است كه توسط چندين نفر در پاسخ به  هيننهادعمل . يستن و به هيچ فرد خاصي وابسته

بلكه همچنين در يك  ،يك ساخت اجتماعي است تنها  نه عمل. گيرد يممحرك يكسان انجام 

و اينكه ديگران اين  رادارندينة اجتماعي دانش انجام رفتار هدف درزمافراد . دهد يمزمينةاجتماعي رخ 

شده است،  ينهنهاددر نهايت، استمرار يك ويژگي مهم يك عمل . كنند يمرفتار را با منطقي مشابه اجرا 

انجام (اين سه ويژگي استمرار، فراگيري . در طول زمان دارد شدن اجرامعني كه عمل تمايل به  بدين

شده را مشخص  ينهنهادعمل  هاي يژگيوواقعيت اجتماعي  عنوان بهو وجود ) شدن توسط چندين نفر

 عنوان بهدر درجة پذيرش  آنهامعني كه،  درجات متفاوتي دارند، بدين شده ينهنهاداعمال . كنند يم

عملي كه زياد نهادينه نشده . اند متفاوت بلندمدتواقعيت اجتماعي، فراگيري و استمرار در دورة زماني 

استمرار  بلندمدتباشد، در ارتباط با محركي يكسان توسط افراد زيادي بروز نخواهد كرد، در دورة زماني 

 ي از اشكال مستقيم كنترل است،ا پارهاهد داشت و اگر استمرار داشته باشد، احتماالً نيازمند نخو

واقعيت  عنوان بههاي تقويتي بيشتر از وجود  ي از مكانيزما پارهمعني كه آن عمل در پاسخ به  بدين

از طرفي ذكر اين نكته حائز اهميت است كه نهادينه شدن امري نسبي است . )22(كند يماجتماعي بروز 

 سؤالبنابراين . )23(ي از بعد مكاني و زماني استها ترهگسو بستگي به زمينه دارد، منظور از زمينه 

ينه كردن ورزش همگاني يعني تبديل آن به عملي اصلي اين تحقيق اين است كه چه عواملي در نهاد

  ند؟ مؤثرمستمر، فراگير و واقعيت اجتماعي در جامعه 

  
  روش تحقيق

روش اجرا جزء  لحاظ ازهدف كاربردي و  لحاظ ازكه  استتحقيق حاضر، تحقيق كيفي از نوع اكتشافي 

                                                           
1. Social Reality 
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  . تحقيقات ميداني است

  جامعة آماري
سازي كه داراي  ينهنهادورزش همگاني و  ينةزم درافراد متخصص  آماري اين پژوهش را كلية ةجامع

 .داد يمسابقة آموزشي، پژوهشي و اجرايي بودند، تشكيل 
  يريگ نمونهو روش  نمونه

. است شده استفاده 1يبرف گلوله يريگ نمونهي تحقيق از روش ها نمونهدر تحقيق كنوني براي انتخاب 

  استفاده كنند كه در آن يبرف گلوله يريگ از روش نمونه توانند يم در فرايند انتخاب نمونه، محققان كيفي

 روش در. كند يهدايت م يبرف كنندگان ديگر يا گلوله كننده در پژوهش ما را به شركت شركت يك

 مورد ةما انتخاب شوند تا پديد ةدر مطالع دكه چه تعداد افراد باي رداز قبل مشخص ك توان ينممصاحبه 

اطالعات تا زماني  يآور ما به جمع آل يدها طور به. شود شناساييطور كامل  كيفي به ةعالقه در مطالع

كه قبالً  ييها با داده شده يآور جديداً جمع يها برسيم؛ جايي كه داده 2اشباع ةكه به نقط دهيم يادامه م

 3بازده نزولي ةما به يك نقط كه يوقت يگرد  عبارت به. اند شدهتفاوتي ندارد و مثل هم  يم،ا كرده يآور جمع

 ةطور مستدل مطمئن شويم كه مطالع به توانيم يم ،ها رسيديم داده يآور براي جمع يمانها از تالش

. دارد براي انجام مصاحبه به هدف مطالعه بستگي يازن مورد يها تعداد نمونه. يما نجام دادها يكامل

 يها سه نمونه از هركدام از گروه(اقل شش نمونه هدف از مطالعه، آزمون فرضيات باشد، حد كه يدرصورت

 يها هدف از مصاحبه، اكتشاف و توصيف عقايد و نگرش كه يدرصورت. است يازموردن) مورد مقايسه

نمونه براي انجام  )15±10(دسترس، تعداد   شوندگان باشد، با توجه به زمان و منابع قابل مصاحبه

 .)24(مصاحبه كافي خواهد بود
با . نفر بود 15تا رسيدن به اشباع نظري مصاحبه شد،  آنهايي كه با ها نمونهدر اين تحقيق تعداد 

شده به نقطةاشباع  يگردآورانجام مصاحبه با اين تعداد نفر، تشخيص محقق اين بوده است كه اطالعات 

در انتخاب اين تعداد نمونه، مسائلي چون زمان، در . ي بيشتر نيستها مصاحبهبه انجام  رسيده و نيازي

  . بوده است توجه مورد آنهاو ميزان همكاري  شوندگان مصاحبهدسترس بودن 

                                                           
1. SnowballSampling 
2.Saturation 
3.DiminishingReturns 
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  ابزار تحقيق
است  داده يآور رويكرد جمع ،مصاحبه. در تحقيق حاضر بود ها داده يآور جمعة عميق ابزار مصاحب

دنبال خلق يك فضاي شنيداري است كه در آن معاني از طريق يك تعامل متقابل و خلق همزمان  كه به

  .)24(شوند يكالمي در جهت عاليق دانش علمي ساخته م هاي يدگاهاز د

  روايي و پايايي ابزار تحقيق
همساني نتايج حاصل از مصاحبه و پايايي به توانش مصاحبه در سنجش اهداف موردنظر اعتبار به 

، ها مصاحبهاز طريق دقت در تعيين موضوع  ها مصاحبهروايي  يدر تحقيق حاضر برا. )25(شود ياطالق م

اظهار  ق،يهدف تحق انيب ،يشخص يمعرف، انجام مصاحبه با ها مصاحبهيزي كلي انجام ر برنامهطراحي 

توسط پژوهشگر در طول مصاحبه  يشونده برا انتخاب مصاحبه ييچرا حيها و توض در مورد داده رازداري

از طريق كدگذاري باز،  ها مصاحبه، تحليل شوندگان مصاحبهبرداري و ضبط صداي  ، يادداشتها مصاحبه

  .شد بررسي ها مصاحبهنتايج  گزارشمحوري و گزينشي و 

  مصاحبه) قابليت اعتماد(پايايي 
ها توجه به  مصاحبه يبند در طول طبقه. شود يتحقيق اطالق م هاي يافته 2به سازگاري1پايايي

) درصد(ميزان. شده توسط دو نفر كدگذار، روشي براي تعيين پايايي تحليل است گزارش دادهدرصدهاي 

نيز روشي ) كنترل تحليل(در مورد يك مصاحبه ) درصد يا بيشتر 60(دو كدگذار  يتوافق درون موضوع

ايي براي محاسبةپاي باز آزموندر تحقيق كنوني از پايايي  ).منبعهمان ( براي پايايي تحليل است

  . است شده  استفاده گرفته انجام يها مصاحبه

  باز آزمونمحاسبةپايايي 
نمونه  عنوان بهچند مصاحبه  گرفته  انجام يها مصاحبهاز ميان  آزمون بازبراي محاسبةپايايي 

سپس . شوند يمزماني كوتاه و مشخص دو بار كدگذاري  فاصلة در يك  آنهااز  هركدامو  شده انتخاب

از  هركدامدر . شوند يممقايسه  هم با ها مصاحبهاز  هركدامدر دو فاصلة زماني براي  شده مشخصكدهاي 

يرمشابه با غو كدهاي  »توافق«مشابه هستند، با عنوان  هم با ، كدهايي كه در دو فاصلةزمانيها مصاحبه

توسط محقق  هگرفت  انجام هاي يكدگذارروش محاسبةپايايي بين . شوند يممشخص »عدم توافق«عنوان 

                                                           
1.Reliability 
2.Consistency 
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  : 1ترتيب است در دو فاصلة زماني بدين
  

    2 ×تعداد توافقات   ×100
=
  

  درصد پايايي بازآزمون
  تعداد كل كُدها

  

مصاحبه  3، تعداد گرفته انجام يها مصاحبهدر تحقيق كنوني براي محاسبةپايايي بازآزمون، از بين 

نتايج . اند شدهروزه توسط پژوهشگر كدگذاري  30زماني  فاصلة دو بار در  آنهااز  هركدامو  شد  انتخاب

  .آمده است 1ها در جدول  يكدگذاراين 

  
 بازآزمونمحاسبةپايايي مصاحبه به روش .1جدول 

عنوان  رديف
 مصاحبه

 تعداد كل
 كدها

تعداد 
 توافقات

 تعداد عدم
 توافقات

 بازآزمونپايايي 
)درصد(  

1 3P 81 34 10 84%  
2 7P 82 34 11 83%  
3 9P 65 27 11 83%  

%83 32 95 228 كل  
  

، 228روزه برابر  30شود، تعداد كل كدها در دو فاصلةزماني  يممشاهده  1كه در جدول طور همان

 32و تعداد كل عدم توافقات در اين دو زمان برابر  95تعداد كل توافقات بين كدها در اين دو زمان برابر 

 83، برابر ذكرشدهدر اين تحقيق با استفاده از فرمول  گرفته انجام يها مصاحبه بازآزمونپايايي . بود

، قابليت اعتماد )همان منبع(درصد است  60با توجه به اينكه اين ميزان پايايي بيشتر از . درصد است

  .ها مورد تأييد است يكدگذار

                                                           
در اينجا تعداد توافقات ( A، تعداد عضوهاي پيشامد  n(S)را با ) در اينجا تعداد كل كدها(اگر تعداد اعضاي فضاي نمونه . 1

) در اينجا تعداد عدم توافقات بين دو مرحله از كدگذاري( Bو تعداد عضوهاي پيشامد ، n(A)را با ) بين دو مرحله از كدگذاري
  :به اين صورت خواهد بود P(A)يعني ) دراينجا پايايي بازآزمون( Aحتمال نشان دهيم، آنگاه ا n(B)را با 

)(

)(2

)()(2

)(2

)()(

)(
)(

Sn

An

BnAn

An

BnAn

An
AP










 

n(A’) دهندة تعداد كُدهاي مرتبط با توافقات است؛ با توجه به اينكه توافقات با استناد به دو كد و عدم توافقات با استناد  نشان
  :ضرب كرد 2شوند، براي در نظر گرفتن اين اثر بايد تعداد توافقات را در عدد  به يك كد مشخص مي

)(2)( AnAn   
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  ها دادهي آور جمعروش 
 ها داده گردآوري براي. شد يآور جمعي و كار ميداني ا كتابخانهي تحقيق از طريق مطالعات ها داده

و نيز  يازن مورد يها اي، مقاالت، كتاب مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع كتابخانه ينةزم در

 وتحليل يهتجز ها براي داده آوري جمع منظور به در بخش دوم.شده است استفاده 1جهاني اطالعات ةاز شبك

  .دشاز روش مصاحبه استفاده 

  ها داده ليوتحل هيتجزروش 
ها، از روش كدگذاري باز و  از مصاحبه آمده دست به هاي وتحليل داده يهتجز در اين پژوهش، براي

يي از ها بخشنوشتاري،  صورت به آنهاو تنظيم  ها دادهدر اين روش پس از گردآوري . محوري استفاده شد

 يگذار شماره اطالعات كدگذاري و صورت بهي نوشتاري مثل عبارت يا جمله انتخاب و ها متناين 

ي ها دسته. شوند يماطالعات ادغام  تر عمده يها دستهشده مرور و در  ينتدوسپس كدهاي . شوند يم

ادغام و اين دسته كدها به چند ) ها مقوله( تر عمده يها دستهدر  تر كوچك يها دستهتكراري حذف و 

  .)26(شوند يمموضوع تبديل 

  

  ي تحقيقها افتهي
 شوندگان مصاحبهشناختي  هايجمعيت يژگيوتوصيف . 2جدول        

داد
سطح  تع

 تحصيالت
حوزة 
 فعاليت

 رشتة
 تحصيلي

گرايش 
 تحصيلي

سابقة 
پژوهش در 

ورزش 
 همگاني

سابقةپژوهش 
در 

سازي ينهنهاد  

سابقة 
اجرايي در 

ورزش 
 همگاني

15 
نفر   دكتري 

/دانشگاه  
 فدراسيون
ورزش 
 همگاني

بدني يتترب  
 مديريت

 يريتمد
)12(يورزش  

فيزيولوژي 
)1(ورزشي  

مديريت 
)2(دولتي  

نفر 15 نفر 2  نفر 6   

  

نفر بود كه سطح تحصيالت همه  15 شوندگان مصاحبهدهد، تعداد  يمنشان  2كه جدول طور همان

نفر  1نفر مديريت ورزشي،  12بدني و مديريت، گرايش تحصيلي  يتترب آنهاتحصيلي  دكتري، رشتة

                                                           
1. internet 
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نفر  2ينة ورزش همگاني بودند، درزمپژوهش  نفر مديريت دولتي، همه داراي سابقة 2و  فيزيولوژي

  .نفر سابقة اجرايي در ورزش همگاني داشتند 6سازي و  ينهنهاد ينةزم درسابقة پژوهش 

 
 در نهادينه كردن ورزش همگاني مؤثرباز عوامل فردي  يكدگذارمحوري و  يكدگذار.3جدول 

مفهوم 
ي كدگذار

 گزينشي

ي كدگذارمفاهيم 
ي بازكدگذارمفاهيم  محوري  كد مصاحبه 

عوامل 
  فردي

  تصميم براي پذيرش رفتار ورزشي. 1  پذيرش
 P1, P2, P3, P8, P9, P12, P15  تصميم براي ادامة رفتار ورزشي. 2

  باور و نگرش
  همگاني ورزشباور به مفيد بودن . 1
ورزش نگرش مثبت نسبت به . 2

  يهمگان

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11, P12, P13, 

P14 

  انگيزش دروني. 1  انگيزش
  انگيزش بيروني. 2

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, 
P15 

 P1, P3, P8, P12, P15  انتخاب آزاد رفتار ورزشي. 1  آزادي انتخاب

  تعهد به خود. 1  تعهد
 P4, P5, P7, P8, P12, P15  تعهد به رفتار ورزشي. 2

  بازخورد مثبت. 1  بازخورد
 P1, P6, P7, P12, P15  بازخورد منفي. 2

 هاي يژگيو

  اي ينهزم

  هاي فردي ييتوانا. 1
  سن. 2
  سطح تحصيالت. 3
  سطح درآمد. 4

P2, P4, P5, P7, P8, P11, P12 

 

سازي ورزش همگاني را نشان  ينهنهاددر  مؤثر، نتايج كدگذاري محوري و باز عوامل فردي 3جدول 

  .  است آمده دست كدبازبه 15كد محوري و  7 درمجموعدهد كه  يم
 

 يريگ جهينتبحث و 

رو، نتايج  ينازا. در نهادينه كردن ورزش همگاني در ايران بود مؤثرهدف از اين تحقيق شناسايي عوامل 

يرگذارند كه اين عوامل تأثتحقيق نشان داد كه عوامل مختلفي در نهادينه كردن ورزش همگاني در ايران 

  . ، سازماني و محيطي بودندگروهيشامل عوامل فردي، 

 هاي يژگيوعوامل فردي شامل پذيرش، باور و نگرش، انگيزش، آزادي انتخاب، تعهد، بازخورد و 

ي مرجع، دوستان و همساالن، افراد نخبه و الگو، ها گروهاي، عوامل گروهي شامل خانواده، مدرسه،  ينهزم
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ي جمعي، دولت و نهادهاي مذهبي، عوامل سازماني شامل اهداف و راهبردهاي ورزش همگاني، اه رسانه

ها و امكانات ورزشي، سيستم پاداش و تشويق ورزش همگاني، واحد تحقيق و توسعه، منابع  يرساختز

هاي ورزش همگاني و عوامل محيطي  يژگيوانساني، بودجه، قوانين و مقررات، آموزش ورزش همگاني و 

محيط سياسي، محيط اقتصادي، محيط حقوقي، محيط فرهنگي، محيط اجتماعي و محيط جغرافيايي 

  . بود

سبب حجم زياد اطالعات و مباحث مربوط به هر عامل در سطوح مختلف، صرفاً  در اين مقاله به

عوامل فردي مجموعه عواملي است كه مرتبط به خود فرد و . قرار گرفت موردبحثعوامل فردي 

اين دسته عوامل شامل پذيرش، . است اي ينهزم هاي يژگيوحاالت رواني، نگرشي، انگيزشي و  يرندةدربرگ

ذكر اين نكته كه اين  .اي است ينهزم هاي يژگيوباور و نگرش، انگيزش، آزادي انتخاب، تعهد، بازخورد و 

شناخت بيشتر هر  علت دارد مهم استو در اينجا به باهمدسته عوامل ارتباط دروني و همپوشاني خاصي 

ي از عوامل زير در ا پارهگيرد، همچنين بايد گفت كه  يمقرار  بحث موردمجزا  صورت بهعامل صرفاً 

ي ا پارهي شده است و بررس گرفته، انجامهاي اوقات فراغت  يتفعالي ورزش همگاني و بر روتحقيقاتي كه 

  .پردازيم يمدر ادامه به بررسي اين عوامل . اند ديگر بررسي نشده

  پذيرش  - 
تواند در نهادينه  يمپذيرش ورزش همگاني توسط افراد جامعه  شوندگان مصاحبهبه اعتقاد برخي 

امري مطلوب قبول كند و بپذيرد كه فوايد  عنوان بهاگر فرد ورزش همگاني را «. باشد مؤثرشدن آن 

در . »)1P(دهد  يمگي خود قرار شك آن را در سبد زند يبشماري در زندگي خود و اطرافيانش دارد،  يب

براي نهادينه شدن رفتارهاي اجتماعي، پذيرش و باور افراد شده است كه  يانبسازي نيز  ينهنهادادبيات 

ةانتخابي از دهند نشانافراد /پذيرش يك عمل توسط يك فرد. )21(نسبت به اين رفتارها بسيار مهم است

تصميم پذيرش، مرتبط با . باشد آنهاةنيازها يا منافع گوناگون كنند منعكستواند يمكه  آنهاستجانب 

تصميم براي پذيرش رفتار جديد و تصميم براي ادامة .1دو سطح پذيرش اولية رفتار جديد است و در 

هاي  ييتواناادراك فرد از . 1: اين تصميمات مرتبط با عوامل متعددي هستند. دهد يمرفتار جديد رخ 

خود براي انجام شكل جديدي از رفتار ـ احساس فرد مبني بر توانايي انجام كاري، بر تصميم پذيرش آن 

اينكه فرد رفتار  منظور بهارتباط بين رفتار جديد و نتايج حاصل از آن ـ  ادراك.2گذارد؛  يميرتأثكار 

جديدي را بپذيرد بايد يك اعتقاد قبلي مبني بر اينكه اين رفتار پاداش خواهد گرفت، شكل بگيرد؛ 

ارزشمندي نتايج ـ ارزشمندي نتايج عاملي كليدي در تصميم براي پذيرش رفتار جديد است و به .3
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سطح ارزشمندي نتايج تابعي از نيازهاي فردي و ميزان . حاصل از انجام رفتار اشاره دارد جذابيت نتايج

در وجود افراد و در كل ) همگاني ورزشدر اينجا (براي اينكه يك رفتار . )22(دسترسي به نتايج است

  . يرش قرار گيردموردپذافراد  /بايد آن رفتار توسط فرد جامعه نهادينه شود،

  باور و نگرش - 

كه بيان شد، براي نهادينه شدن ورزش همگاني در جامعه بايد ابتدا اين رفتار در بين افراد طور همان

و باورهاي افراد است،  ها ارزش، ها نگرشالزمة اين امر تغيير در . يرش قرار گيردموردپذجامعه 

براي  دگانشون مصاحبهبه اعتقاد بيشتر. معناكه بايد به ورزش همگاني اعتقاد و باور داشته باشند بدين

ي انكارناپذير از زندگي خود تلقي كنند، بايد باور و نگرش مثبتي عنوانجزئ بهاينكه افراد ورزش كردن را 

ين اصل در نهادينه كردن ورزش همگاني در تر مهم«. نسبت به ورزش و فعاليت بدني ايجاد شود آنهادر 

قاد و باور به ورزش همگاني به اعت .»)8P(جامعه ايجاد باور و نگرش صحيح به ورزش همگاني است 

بودن ورزش همگاني در ايجاد و حفظ سالمت، نشاط، شادابي فردي و  مؤثرمعني اعتقاد و باور به مفيد و 

  . ي عاطفي و شناختي فرد استها جنبهير آن در تقويت روابط اجتماعي و تأثاجتماعي و همچنين 

ير گذارد، تأثتواند بر سطح نهادينه شدن  يم، بر تصميم پذيرش كه ها نگرشماهيت اين اعتقادات و 

ايجاد باور و نگرش مثبت به ورزش همگاني و درك اهميت آن در زندگي روزمره . )27(گذارد يماثر 

ساز نهادينه شدن ورزش همگاني در  ينهزمتواند مشوق افراد براي شركت در ورزش همگاني باشد و  يم

ينة ورزش همگاني و فعاليت بدني نيز به نقش باور و نگرش مثبت در درزمتحقيقات مختلف . جامعه شود

، نشان دادند مشاركت )2011(و همكاران  1جونز .اند داشتهفراد در اين رفتارهاي مطلوب اشاره مشاركت ا

يك عمل مفيد و سودمند براي  عنوان بهدر فعاليت بدني در افرادي كه باورهاي مثبت به فعاليت بدني 

. )28( شان داشتند و همچنين انگيزش مشاركت در فعاليت بدني داشتند، بيشتر بود يماريببهبود 

. )29(ارتباط وجود دارد نشان دادند كه بين فعاليت بدني و باور سالمتي، )2012( 2العيسي و السوبايل

اجراي  دنبال بهسالمتي نشان دادند، محور  ، با اجراي يك برنامة ارزش)2013(و همكاران  3برينسوآپت

شان  يورزشبهبود معناداري مشاهده شد، تعهد  كنندگان مشاركت اندام  تناسبمداخله، در نمرات  برنامة

  .)30(شان كاهش يافت يورزش انگيزگي يبافزايش يافت و 

                                                           
1. Jones  
2. Al-Eisa & Al-Sobayel 
3. Brinthaupt  



 1397، پاييز 3، شمارة10مديريت ورزشي، دورة                                                                                           426

 

 

  انگيزش - 

بر اين اعتقاد بودند كه عوامل انگيزشي نقش مهمي در پرداختن افراد به  شوندگان مصاحبهي از ا عده

ما بايد بفهميم انگيزش ورود افراد به ورزش چيست، آونوقت با توجه نياز و «. كنند يمورزش بازي 

توانيم افراد را به صحنة ورزش بياريم و  يميزي كنيم، اگر اين كار بشود ر برنامهي افراد ها خواسته

گيزشي بعد ان. شود يمسازي نيز به بعد انگيزشي توجه خاصي  ينهنهاددر ادبيات . »)7P(كنيم  حفظشان

ند كه بر ا چهار دسته از نيروهاي اصلي. پذيرد يميرتأثيلة فرايند اختصاص پاداش وس بهدر نهادينه كردن 

در اين . ندا هاي بيروني يهتنبو  ها پاداشاولين دسته، مجموعة سادة. گذارند يميرتأثسطح نهادينه شدن 

سازگاري بين . يابد يمشود و ادامه  ه ميدريافت پاداش يا اجتناب از تنبيه پذيرفت منظور بهحالت، رفتار 

دومين عامل اجتماعي، . دهد يمير قرار تأث، نهادينه شدن عمل را تحت شده دادهرفتار و پاداش اختصاص 

بخش و در راستاي  يترضااينكه آن ذاتاً  سبب در اين حالت، فرد رفتار را به. است 1دروني كردن

توافق بين رفتار و  منظور بهمعني كه فرد رفتار را  بدين. دهد يمپذيرد و ادامه  يمي فردي است، ها ارزش

اش در  يارزش، فرد رفتار جديد را با سيستم كردن يدروندر . دهد يمپذيرد و ادامه  يماش يارزشسيستم 

حفظ  سبب ، در اين حالت، فرد رفتار را به)31(دهد يمسومين نيرو را شكل  2تعيين هويت. آميزد يمهم 

يك واقعيت  عنوان بهي كه موقعدر نهايت، رفتار . پذيرد يمبخش با فرد ديگر يا يك گروه  يترضارابطة

در اين حالت، فرد با رفتار موافق است،زيرا . شود و ادامه خواهد يافت درك شود، پذيرفته مي 3اجتماعي

بيني عمل اجتماعي  يشپكنندةمعناداري و قابليت  يلتسهدانشي كه ( 4دانش اجتماعي عنوان بهرفتار 

طريق هيچ پاداش مستقيمي حمايت  يك قرارداد اجتماعي است كه از ينا. شده است يرفتهپذ) است

اين چهار دسته نيرو، اگرچه كامل نيستند، نيروهاي اصلي اثرگذار بر نهادينه كردن را ارائه . شود ينم

كدام از اين نيروها شرايط الزم براي  يچهموضوعي كه بايد به آن توجه شود اين است كه . دهند يم

. ير بگذارندتأثروها ممكن است بر نهادينه شدن هر عملي نهادينه كردن نيستند، يك يا تركيبي از اين ني

ي متفاوتي از نيروها مهم ها دستهرود كه در سطوح متفاوت نهادينه شدن  يمهمچنين انتظار 

تواند در  يمهاي دروني و بيروني در ورزش همگاني  يهتنبو  ها پاداشبنابراين ارائه و كسب . )22(باشند

شناسايي  منظور بهرو،  ينازا. و مفيد باشد مؤثرجهت نهادينه كردن آن در افراد و در كل در جامعه خيلي 
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ابزارها و معيارهاي اثربخش و كارامد براي ارتقايسبك زندگي فعال و فوايد مرتبط با سالمتي درك اينكه 

  . )32(انگيزد، ضروري و مهم است يبرمچه چيز افراد را براي مشاركت در فعاليت بدني 

  انتخاب آزادي - 

اعتقاد داشتند كه آزادي انتخاب در ورود به ورزش و همچنين آزادي  شوندگان مصاحبهبرخي 

اگر فرد در «. بگذارد يرتأثتوانند بر ادامة حضور فرد در آن ورزش  يمانتخاب براي انتخاب نوع ورزش 

برد و هم  يملذت  خواهد به آن بپردازد آزاد باشد، هم ازش يمانتخاب نوع ورزشي كه در زمان فراغت 

معتقد است ميزان آزادي يا ) 1969( 1شاين. »)1P(شود چون خودش انتخاب كرده  يمموجب رضايتش 

. )33(گذارد يميرتأثگيري براي پذيرش يك رفتار بر ويژگي نهادينه شدن آن رفتار  يمتصمكنترل فرد در 

را بپذيرد، يعني فرد براي  موردنظرتواند داوطلبانه رفتار  ينم و استطرف طيف فرد منفعل  در يك

انتخاب رفتار جديد آزاد نيست و منبع قدرت عامل تغيير، بيشتر پست و مقام است تا تخصص و 

است و  خودمختاردر طرف ديگر طيف، فرد در انتخاب و خاتمه دادن به رفتار، داوطلب و . تجربةوي

شده از  ميم پذيرش ناشيفرض بر اين است كه تص. منبع قدرت عامل تغيير، تخصص و تجربه است

كه  يدرصورتبستگي دارد،  كننده كنترلطرف پيوستار فاقد ثبات است و كامالً به حضور  در يك»كنترل«

طرف ديگر پيوستار اتخاذ شود، موجب تعهد به رفتار جديد و افزايش احتمال »آزادي«تصميماتي كه با 

ينة ورزشي نيز تحقيقات نشان دادند كه آزادي انتخاب بر استمرار در درزم. )22(شود يماستمرار آن 

، در بررسي درك انگيزش جوانان در ورزش )2006(و همكاران  2اسپري. گذار استيرتأثفعاليت افراد 

برند، دوام بيشتري در  يم، بيشتر لذت هدفشاناز  نظر صرف خودمختارگلف نشان دادند، افراد در شرايط 

دسي و رايان . )34(دارند شده كنترلدارند و اجراي بهتري نسبت به افراد در شرايط ارتباطات   يفهوظ

ي بيشتر و شناخت روانكردند كه انگيزش خودمختاري تمايل به ايجاد سالمت  خاطرنشان، نيز )2008(

مدت تر براي مثال  يطوالنها را دارد و همچنين به استمرار  يتفعالعملكرد كاراتر در انواع ابتكاري از 

  .  )35(شود  يمتغييرات پايدار در رفتارهاي سالم منجر

  تعهد - 

تواند در نهادينه شدن ورزش همگاني  يماعتقاد داشتند كه تعهد فردي  شوندگان مصاحبهي از ا پاره

ما بايد فرد را متعهد به خود كنيم يعني متعهد به «. يت در كل جامعه كمك كنددرنهادر وجود فرد و 
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تعهد ملزم و مقيد بودن . »)4P(آموزش ممكن است حفظ سالمتي خود و اطرافيانش، اين هم از طريق 

و ديگر موضوعات  ها سازمان، ها نگرشاين اعمال در ارتباط با اعتقادات، . ي رفتاري استها عملفرد به 

تعهد . براي مثال، ممكن است شخصي به لزوم حفظ سالمتي اعتقاد داشته باشد. شود يماجتماعي اجرا 

هاي  يتفعالمانند حفظ بهداشت شخصي، تغذيةمناسب و شركت در در اين زمينه به اعمال رفتاري 

درجه تعهد . كند يماين اعمال فرد را به موضوع اجتماعي حفظ سالمتي مرتبط . ورزشي اشاره دارد

يري عمل، پذيرش عمل از طريق انتخاب شخصي يا لغو پذتابعي از صراحت يا انكارپذيري عمل، قابليت 

سطح تعهد فرد به . )36(شود، است يمكه عمل توسط ديگران شناخته هاي بيروني و حدي  يتمحدود

شد و ديگر اينكه همه از آن آگاهي داشته آزادانه انتخاب كرده با صورت بهكه وي آن را  يوقتيك رفتار 

تعهد و .شود يمميزان تعهد فرد به رفتار جديد موجب استمرار رفتار جديد . يابد يمباشند، افزايش 

هر دو مفهوم به مقاومت بر تغيير . دارند، مشابهند يدتأكنهادينه شدن از اين لحاظ كه هر دو بر رفتار 

كه تعهد بااليي به عمل خاصي باشد يا يك عمل نهادينه شود، احتمال تغيير عمل  زماني. دارند يدتأك

دهد و بر سطح نهادينه شدن  يمفرايند تعهد، تصميم براي پذيرش رفتار جديد را شكل . يابد يمكاهش 

، اگر افراد جامعه اعتقاد داشته باشند كه حفظ سالمتي مثال راي ب. )22(گذارد يميرتأثرفتار جديد 

ين اين سالمتي داشتن تحرك و فعاليت تأم يها راهاز  و يكي) انگيزة باال(شخصي از الزامات زندگي است 

ي الزم براي مشاركت در ورزش همگاني را نيز ها فرصتبدني از طريق حضور در ورزش همگاني است، و 

سطح تعهد افراد به مشاركت در ورزش و فعاليت بدني افزايش  وقت آن، )فرصت مشاركت(داشته باشند 

  . ير خواهد گذاشتتأثهادينه شدن ورزش همگاني در جامعه خواهد يافت كه اين تعهد خود بر ن

  بازخورد - 

تواند به نهادينه كردن آن  يمكسب بازخورد مثبت از ورزش كردن  شوندگان مصاحبهبه اعتقاد برخي 

اگر فرد از ورزش كردنش بازخورد مثبتي بگيرد و اين را در «. در وجود افراد و در جامعه كمك كند

شود پس از  يمگفته . »)15P(كند  يمخود احساس كند، بالطبع بيشتر در ورزش شركت  زندگي روزمرة

اگرچه فرايند . كند يمگيري براي ادامة رفتار  يمتصمتصميم براي پذيرش يك رفتار، فرد شروع به 

يكي است، باورهاي آن   آنگيري براي استمرار  يمتصمگيري براي پذيرش يك رفتار با فرايند  يمتصم

گيري فرصت ارزيابي باورهاي اصلي خود را از طريق  يمتصمفرد در فاصلة بين دو . استت متفاو

براي مثال، مشاهدةافراد ديگر كه يك . كند يمپيدا » بازخورد، تقويت مستقيم و مشاهدةرفتار ديگران«

 دهند، حتي در صورت تناقض با نتايج منفي شخصي، ممكن است نهادينه شدن را يمرفتار را ادامه 
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كه اگر فرد از انجام يك رفتار  يطور هببين نقش بازخورد حائز اهميت است،  يندرا. )22(تسهيل كند

باشد ـ  شده دادهبازخورد مثبت كسب كند ـ چه اين بازخورد شخصي باشد يا از طرف ديگران به وي 

كه بازخورد منفي باشد، احتمال ادامة رفتار  يدرصورتدهد و برعكس،  يمياد آن رفتار را ادامه ز احتمال به

تحقيقات ورزشي نيز نقش بازخورد مثبت و منفي در ادامةحضور افراد در ورزش را . يابد يمكاهش 

، بيان كردند كه مشاركت در ورزش ارزش عاطفي قوي براي )2008( 1كاسپر و استلينو. اند كردهأييدت

ة اگر مشاركت در ورزش تجرب. كند يميشان بازي زندگكند و بنابراين نقش مهمي در  يمافراد فراهم 

شوند  يمدر ورزش متعهدتر  مشاركتشانمثبتي باشد، افراد تمايل به ادامةبازي خواهند داشت و به حفظ 

كنند كه تجربة منفي ورزشي ممكن است با نرخ  يم، عنوان )2004( 2از طرفي ويس و ويليامز.)37(

، نيز مطرح )2006(همكاران و  3هوگز. )38(يري باال از ورزش در طول دورة نوجواني مرتبط باشد گ كناره

در ورزش و فعاليت بدني تجربياتي مثبت  كنندگان مشاركتكنند، در سطح فردي، اگر تجربيات  يم

تجربياتي مشخص  عنوان به تجربيات مثبت اغلب. دارند را ها يتفعالتمايل به ماندن در اين  آنهاباشد، 

ي جديد را ها مهارتيي براي يادگيري و كاربرد ها فرصتند و احساس موفقيت و ا بخش لذتشوند كه  يم

 احتمال به ورزش و فعاليت بدني لذت ببرند، و جوانان از تجربة بزرگساالناگر . كنند يمدر فرد ايجاد 

ر تمركز در ورزش همگاني بر بنابراين اگ .)39(مانند يمتر در ورزش و فعاليت بدني  يطوالنبيشتر 

باشد، ... هاي مختلف، ارضاي نيازهاي فردي و  ينهزم دري افراد ها مهارت بودن آن، توسعة بخش لذت

افراد براي باقي ماندن و حضور مستمر در ورزش همگاني ترغيب و تشويق خواهند شد، همچنين از اين 

زندگي افراد را خواهيم داشت كه  ول چرخةيري از ورزش و فعاليت بدني در طگ كنارهطريق كاهش نرخ 

  .اين نهادينه شدن ورزش همگاني در جامعه را در پي خواهد داشت

  يا نهيزم يها يژگيو - 
اي بر حضور افراد در ورزش و  ينهزم هاي يژگيواعتقاد داشتند كه برخي  شوندگان مصاحبهتعدادي از 

هاي فردي، سن، سطح تحصيالت و سطح  ييتوانااي شامل  ينهزم هاي يژگيوير دارد كه اين تأثادامةآن 

ي مواقع ا پاره، البته رادارندپردازند كه باور دارند توانايي انجام آن  يمافرادي به ورزش «. شود يمدرآمد 

ديدگي، خجالتي بودن و غيره  يبآسكنند، مانند ترس از  ينم، ولي به داليلي ورزش رادارندتوانايي 

)12P(« .از طرفي . در نهادينه شدن آن است مؤثركه بيان شد، پذيرش يك عمل، از عوامل طور همان
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ينة آن زم درهاي خود  ييتواناادراك فرد از «بر پذيرش يك رفتار توسط يك فرد  مؤثريكي از عوامل 

ي ها راهتي عبار ي الزم و استعداد خاص در يك حوزه يا بهها مهارتها به دانش و  ييتوانااين . است» رفتار

اند  يدهرسافرادي كه به اين درك . شود يميا انجام يك وظيفةخاص گفته  مسئلهشناختي براي حل يك 

از طرفي بايد به اين نكته . كنند يم، به سمت آن كار سوق بيشتري پيدا رادارندكه توانايي انجام كاري 

ك زمينه را داشته باشد اما ادراك هاي الزم در ي ييتواناو  ها مهارتتوجه داشت كه يك فرد ممكن است 

رو، اگر افراد به اين درك برسند كه توانايي و مهارت الزم  ينازا. )40(هاي خود ضعيف باشد  ييتواناوي از 

 داشتن) 1390(سعيدي . كنند يمگرايش بيشتري به اين كار پيدا  رادارندبراي مشاركت در ورزش 

 ي همگانيها ورزش در مشاركت به تهراني شهروندان گرايش و تمايل افزايش را موجب تجربه و مهارت

  .)8(ذكر كرد 

سن عامل مهم و «. است سازي ينهنهاددر  مؤثرسن از عوامل  شوندگان مصاحبهبه اعتقاد برخي  -

افراد ... ي و شناخت روانخاطر شرايط فيزيولوژيكي،  سازي رفتارهاي مطلوب است به ينهنهاداثرگذاري در 

)11P(« .و همكاران  1فانتيدو)هاي ورزشي و  يتفعالسن را معيار مهمي در مشاركت در ، )2011

سن از اين لحاظ مهم و حائز اهميت استكه فرايند نهادينه كردن فرايند . )41(تفريحي عنوان كردند 

رو، اگر نهادي كردن ورزش همگاني در وجود  ينازا. كه به زمان كافي نياز دارد است مدتي يطوالن

باال  آنهاشروع شود، احتمال نهادي شدن ورزش در وجود  آنهازندگي  اولية يها سالافراد از  تك تك

توان فرايند  يمهاي جسماني و بدني افراد كمتر  ييتواناخواهد رفت، ولي با افزايش عمر و كاهش 

بنابراين شروع نهادينه كردن ورزش همگاني در افراد . لوب رسيدسازي را طي كرد و به نتايج مط ينهنهاد

گيرد و در  يمسازي رفتار بهتر صورت  عادت ها سالدر اين  چراكه ي اولية زندگي باشد،ها سالبايد از 

، نشان )2002( 2اسچونبورن و بارنزنتايج تحقيق . تر است بيني يشپآن نيز قابل  ادامة يريگ شكلصورت 

  .)42(يابد يمدهد كه با افزايش سن سطح فعاليت بدني كاهش  يم

برخي نيز اعتقاد داشتند كه سطح تحصيالت افراد بر سطح نهادينه شدن ورزش همگاني در  -

توانند فوايد و اهميت ورزش همگاني را  يمكرده بهتر  يلتحصافراد «. يرگذار باشدتأث تواند يمجامعه 

موجب افزايش  تواند يمافزايش سطح تحصيالت . »)2P(درك كنند و به افراد ديگر نيز انتقال دهند 

اال بهتر بتوانند رسد افراد با تحصيالت ب يمنظر  به رو ينازاها، ادراكات و قدرت تحليلي فرد شود،  يآگاه

                                                           
1. Yfantidou  
2. Schoenborn & Barnes 
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رو تمايل بيشتري براي مشاركت  ينازافوايد و اهميت مشاركت در ورزش و فعاليت بدني را درك كنند و 

تحقيقات نيز رابطة بين سطح تحصيالت و سطح فعاليت . هاي بدني و ورزشي داشته باشند يتفعالدر 

كرده در ورزش بيشتر از  يلتحصفراد ، مشاركت ا)2000( 1به نظر فاررل و شيلدز. اند كردهأييدتبدني را 

، نشان دادند زنان با تحصيالت باالتر نسبت )1386(احساني و همكاران . )43(نكرده است  يلتحصافراد 

اسچونبورن و . )44(هاي ورزش تفريحي مشاركت دارند  يتفعالتر بيشتر در  يينپابه زنان با تحصيالت 

شيوع فعاليت بدني زمان اوقات فراغت در افراد، با افزايش سطح تحصيالت  ، بيان كردند)2002( بارنز

، اظهار داشتند افرادي كه سطح تحصيالت باالتري )2008(و همكاران  2سرين. )42(كند يمافزايش پيدا 

دارند، ممكن است بهتر فوايد سبك زندگي فعال را درك كنند، بنابراين ممكن است بيشتر در 

بنابراين افزايش سطح  .)45(يي براي درگير شدن در فعاليت بدني تالش كنند ها فرصتجوي و جست

يري باورها و اعتقادات مثبت نسبت به ورزش همگاني در افراد كمك گ شكلد به توان يمتحصيالت افراد 

  . ير گذاردتأثكند و اين نيز خود بر سطح نهادينه شدن ورزش همگاني 

در  آنهاسطح درآمد فردي و خانوادگي افراد بر سطح مشاركت  شوندگان مصاحبهبه اعتقاد برخي  -

وقتي فرد پول كافي براي رفع احتياجات اوليه خود نداشته باشد، به ورزش كردن «. گذارد يميرتأثورزش 

كند، ولي اگر درآمد كافي داشته باشد و براي هزينه كردن مشكل نداشته باشد، شايد بخشي را  ينمفكر 

ديگر بر نهادينه شدن  مؤثرتواند از عوامل  يمبنابراين سطح درآمد افراد . »)5P(هم صرف ورزش كند 

در نهادينه شدن يك  مؤثريكي از عوامل  ازآنجاكه. ورزش همگاني در وجود افراد و در كل جامعه باشد

توانند  يمعمل تكرار و تمرين عمل و اجراي مستمر آن است، بنابراين افراد با توانايي مالي بهتر، بيشتر 

بدني و ورزشي را تكرار و تمرين كنند، پيامد  هاي ورزشي شركت كنند و بيشتر يك فعاليت يتفعالدر 

تحقيقات نيز رابطةبين . اين تكرار و تمرين عادت بيشتر به آن فعاليت و در نهايت نهادينه شدن آن است

شيوع فعاليت ، بيان كردند )2002( اسچونبورن و بارنز. اند كردهأييدتسطح درآمد و سطح فعاليت بدني را 

فاررل و شيلدز . )42(كند يمافراد، با افزايش سطح درآمد افزايش پيدا  بدني زمان اوقات فراغت در

انجمن . )43(ي با درآمد خانوادگي مرتبط است طور مثبت به، اظهار داشتند مشاركت در ورزش )2000(

ي قابليت دسترسي افراد به اماكن بر رورسد سطح درآمد  يمنظر  ، بيان كرد به)2010( 3ايرلند شمالي

                                                           
1. Farrell & Shields 
2. Cerin  
3. Northern Ireland Assembly 
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هاي  يتفعالمشاركت در درآمد را معيار مهمي براي ، )2011(فانتيدو و همكاران . )46(تفريحي اثر دارد 

  . )41(دانند يمورزشي و تفريحي 
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