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  .نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران موثر درسازمانی عوامل بررسی 

  4محمود گودرزيدکتر ، 3اسدي دستجردي حسندکتر ، 2خبیري محمددکتر  ،1آصفی احمدعلیدکتر 

  هچکید

این بی . با گسترش تکنولوژي و صنعتی شدن جوامع، سبک زندگی فعال افراد به سبک زندگی بی تحرك تغییر پیدا کرده است: و هدف مقدمه

می تواند باعث  که است بدنی فعالیت در منظم حضور یا »بدنی فعالیت«شکلی از  همگانی، ورزش. تحرکی عوارض و پیامدهاي منفی بسیاري دارد

. بودنهادینه کردن ورزش همگانی در ایران  شناسایی عوامل موثر درهدف از این تحقیق  بنابراین،. کاهش این بی تحرکی و عوارض ناشی از آن شود

  .شود مطلوب رفتارهاي شدن رفراگی و پایداري ثبات، موجب که شرایطی و ها زمینه آوردن فراهم عبارت است از کردن نهادینه

آماري این پژوهش را کلیه افراد متخصص در زمینه ورزش همگانی و  جامعه. استکیفی و از نوع اکتشافی  ،روش انجام تحقیق :روش شناسی

تا رسیدن به اشباع نظري  هانمونهنفر از  15با ی انتخاب شدند و گلوله برفگیري ها از طریق روش نمونهنمونه. هنددتشکیل می ورزش کردننهادینه 

و پایایی ابزار تحقیق از طریق روش باز آزمون محاسبه گردید و ضریب  طریق بررسی شکل و محتواي سواالت ها ازروایی مصاحبه. مصاحبه شد

  . درصد بدست آمد 83پایایی مصاحبه ها 

، سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران فردي، گروهی عاملچهار  می دهدکهنتایج تحقیق نشان : یافته ها و نتیجه گیري

اهداف و راهبردهاي ورزش همگانی، زیرساخت ها و امکانات ورزشی، سیستم پاداش و  می دهدنتایج نشان  ،عوامل سازمانی مورددر . موثر هستند

هاي ورزش همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در تشویق، واحد تحقیق و توسعه، منابع انسانی، بودجه، قوانین و مقررات، آموزش و ویژگی

  .ایران موثر هستند

  

  .یدینه کردن، ورزش همگاننها موثر سازمانی،عوامل  :واژگان کلیدي
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64   93 پاییز و زمستان/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش  

  مقدمه

فعالیت بدنی، عدم مصرف دخانیات، عدم (مشارکت در چهار فعالیت کلیدي . اد، سالم و بلند مدتی داشته باشندزندگی ش می کنندکهافراد آرزو  معموال

با ). 1(به زندگی یک فرد اضافه کند  سال 14ممکن است تا ) جات و سبزیجات در روزمصرف نوشیدنی هاي الکلی و مصرف حداقل پنج وعده میوه

بخشی . بی تحرك هستند دیگر، کنند و به عبارت این وجود، در حال حاضر، افراد خیلی کمی تغذیه سالم دارند و در فعالیت بدنی منظم مشارکت می

هاي فعالیت هاي انسانی شده است و  کاهش فرصت سبب واز این بی تحرکی ناشی از تکنولوژي مدرن است که فعالیت بدنی افراد را کاهش داده 

  ). 2(سبک زندگی فعال و پویاي سابق افراد را با سبک زندگی بی تحرك جایگزین کرده است 

و اثر اقتصادي چنین بی تحرکی با فشاري که برروي جوامع و ) 3(به همه گیر شدن دارد  گرایشاز منظر سالمت عمومی، این بی تحرکی      

اي موضوعی پیچیده ،اپیدمی بی تحرکی. )4(براي مدیریت بیماري ها مرتبط با بی تحرکی قرار می دهد، قابل مالحظه است هاي سالمتی  سیستم

بی ). 5(داشته باشد  ی،و ورزش یهاي تفریحهاي دولتی در سطح بین المللی و سازمانسازمانمفاهیمی را براي بدون هیچ استثنا تواند و میاست 

مرگ و منتهی به  و ارتباط خطی معکوسی بین میزان فعالیت بدنی و همه دالیل ) 6( می شناسند ،منجر به مرگ عواملیکی از به عنوان  را تحرکی

، پوکی )10، 9، 11( 2، دیابت شیرین نوع )10، 9، 8(به عالوه، مشارکت در فعالیت بدنی منظم خطر بیماري هاي قلبی عروقی ). 7(وجود دارد  ،میر

بیمارهاي مرتبط با سالمت ) 14(زوال در افراد مسن ) 17(، سرطان روده بزرگ )16(، سرطان سینه )15(، چاقی )14(، افسردگی )13، 12(استخوان 

  .می گردد) 23(ی یتو رشد شخص) 22، 21(، را کاهش می دهد و باعث تسهیل ارتباطات اجتماعی )20(و استرس ) 19، 18(روان 

یک عضله یا گروهی از عضالت اجرا می شود و در نهایت منجر به افزایش مصرف انرژي می  بافعالیت بدنی به هر شکلی از حرکت بدنی که      

که با هدف ایجاد نشاط، شادابی و سالمت در سطح  است "هاي همگانیورزش" ،از انواع فعالیت هاي بدنی منظم و تاثیر گذار). 24(گردد، اشاره دارد 

-  میبهبود را روان بدن و سالمت که است بدنی فعالیت در منظم حضور یا »بدنی فعالیت«از  شکلی همگانی، ورزش. مع مختلف پیگیري می شودجوا

  ). 25(شود می   مثبت نتایج به منجر یا و دهدمی شکل  را اجتماعی روابط بخشد،

 در شرکت امکان است که  نشاط با و بخش فرح رسمیت، بدون هزینه، کم ساده، ورزشی هاي فعالیت از اي مجموعه به پرداختن ،همگانی ورزش     

و فواید بی شمار مشارکت در فعالیت بدنی که به خوبی اثبات شده ، هنوز درصد  نکته با توجه به این). 26(باشد  داشته وجود افراد همه براي آنها

درصد مشارکت آنها در ورزش هاي همگانی به عنوان یک  دیگر، زیادي از افراد کشورمان بی تحرك هستند یا فعالیت بدنی کافی ندارند و به عبارتی

بدنی جمهوري سازمان تربیت به وسیله 1381زش همگانی و تفریحی در اسفندماه حاصل مطالعات تفصیلی توسعه ور .فعالیت بدنی بسیار کم است

  ). 27(درصد افراد کشور در ورزش همگانی و تفریحی مشارکت دارند  10 کهاسالمی ایران نشان داد

در صورتی که این رقم در مقایسه ). 28(درصد اعالم کردند  19در ورزش همگانی در ایران  را میزان مشارکت ،غفوري و همکاران 1386در سال      

و %) 57(زنان : ، آمریکا%)77(، هلند %)81(به عنوان مثال درصد مشارکت در ورزش همگانی در کشورهاي فنالند  است،با سایر کشورها بسیار پایین 

؛ وان، تایکوم و اسچردر، 2002؛ پریرا، 2002، ؛ پالم2002نول، ( است%) 38(، سنگاپور %)45(، هنگ کنگ %)52(، استرالیا %)34(، کانادا %)72(مردان 

دهد که توسعه و تعمیم ورزش ورزش همگانی و تفریحی نشان می مورد، در )1384(و قره  )1380(تقیا هاي اهمچنین نتایج پژوهش). 29(، )2008

نحو مناسبی گسترش نیافته و کاستی و نقاط علیرغم برنامه ریزي ها، هزینه ها و تالش هاي مختلفی که در سال هاي اخیر صورت گرفته است به 

، 32( استگرایش به ورزش همگانی نیز گویاي این موضوع  موردنتایج پژوهش هاي مختلف در  سویی دیگر،از ). 31و  30( دارداي ضعف عدیده

براي افزایش مشارکت افراد در ورزش هاي .... تحقیقات و مداخالت مختلفی مانند تغییر نگرش افراد به فعالیت بدنی، تغییر سبک زندگی و  ).33

  . صورت گرفته است ،همگانی به عنوان یک فعالیت بدنی ارتقادهنده سالمتی

 ).34(رویکردهاي مورد استفاده در ورزش همگانی براي انگیزاندن مشارکت در ورزش و فعالیت هاي بدنی اغلب ناکارآمد هستند  ،با این وجود     

به طوري که موثرترین مداخالت ). 35(ظم و تغذیه سالم اغلب افراد در شروع و حفظ تغییرات رفتاري مثبت مشکل دارند علی رغم فواید تمرین من

اند، با این حال، اثربخشی کمی در کمک به افراد موفقیت هایی را در کمک به افراد براي شروع فعالیت بدنی نشان داده ،براي افزایش فعالیت بدنی

  ). 36(ند یت بدنی در طول زمان داشته ار فعالبراي حفظ و استمرا

مدل هاي مختلف براي بررسی  به کمکسال گذشته  10کند مشخص است که اغلب تالش هاي تحقیقی در طول ، بیان می)2001(دیشمن      

همچنین ذکر می کند درصد زیادي از هاي افزایش پذیرش اولیه فعالیت بدنی نسبت به درك و بهبود مشارکت مستمر در آن انجام شده است و  راه

در صورتی که استمرار فعالیت بدنی به خاطر ضرورت ). 37(افراد تازه کار نهایتاً از تمرین ساختارمند یا برنامه تناسب اندام کناره گیري خواهند کرد 

  ). 38(بسیار مهم و اساسی است  ،مشارکت مستمر در فعالیت بدنی براي حفظ فواید سالمتی

از ، )40، 39( درپی داردکه فعالیت بدنی عادت وار که در طول زمان استمرار دارد، فواید سالمتی بی شماري است مچنین، تحقیقات نشان داده ه     

   ).41(مشارکت منظم در فعالیت بدنی را توصیه می کند  ،دستورالعمل هاي فعالیت بدنی اخیر بدین دلیل،

هاي ورزش همگانی نشان می دهد این تحقیقات بیشتر به بررسی انگیزاننده درزمینهرا به تحقیقات انجام شده با توجه با این مطالب، نگاهی گذ     

تمرکز داشته اند و کمتر به بحث حضور مستمر و فراگیر افراد در ) شروع مشارکت(در ورزش همگانی  )44، 43، 42 به عنوان مثال،(مشارکت افراد 

از  .در صورتی که ایجاد تغییرات رفتاري در زندگی افراد باید مساله استمرار تغییرات مثبت را پی گیري و دنبال کنند. شده است توجه ورزش همگانی
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هاي تغییر و ارائه و ها و تکنیک، بیان می کنند متاسفانه بخش هاي زیادي از ادبیات تغییر برروي روش)1982(این رو است که گودمن و کورك 

براي داشتن تغییرات اثربخش ما باید دانش مان را ). 45(کنند، اما برروي حفظ و استمرار تغییر در طول زمان تمرکزي ندارند رات تمرکز میانجام تغیی

  ). 46(کند افزایش دهیم که استمرار یا بقاي برنامه هاي تغییر را دنبال می ورزش، نسبت به فرایند نهادینه کردن

 می شرایطی و ها زمینه آوردن فراهم را کردن ، نهادینه)2001( 1اسکات ؟کردن چیست و چه عملی را عمل نهادي می نامندببینیم نهادینه باید     

 کردن ، نهادینه)1996( 2هینینگس وود و سیستمی، گرین و جامع تعریف در ).47(شود  مطلوب رفتارهاي شدن فراگیر و پایداري ثبات، موجب که داند

 و تثبیت، انتقال استقرار، براي ها آن ارزش به بخشیدن ساختار و عینیت محیط، پذیرش، از هاي فرهنگی ارزش جذب و اخذ :أيمرحله دو فرایند را

فرایندي است که طی آن اعمال اجتماعی به قدري تداوم و  ،نهادینه شدن). 48(کنند عنوان می فراگروهی و گروهی فردي، سطوح کلیه در آنها تداوم

  . نهادینه کردن برروي مجموعه خاصی از رفتارها یا اعمال تمرکز دارد). 49(توصیف کرد  3توان آنها را به عنوان نهادکند که مینظم پیدا  می

گردد که در طول زمان استمرار دارد، بوسیله دو یا تعداد بیشتري از افراد در پاسخ به محرك یک عمل نهادینه شده به عنوان رفتاري تعریف می     

که خارج از وجود هر فردي قرار  استبه این معنی  4رفتار به عنوان واقعیت اجتماعی. گردد و به عنوان واقعیت اجتماعی وجود داردیکسان اجرا می

به چندین نفر در پاسخ  به وسیلهرفتاري است که  ،یک عمل نهادینه شده. یستدارد، بخشی از حقیقت اجتماعی است و وابسته به هیچ فرد خاصی ن

افراد در زمینه اجتماعی . نه تنها یک ساخت اجتماعی است، بلکه همچنین در یک زمینه اجتماعی رخ می دهد عمل. محرك یکسان انجام می شود

نه شده نهایتاً، استمرار یک ویژگی مهم یک عمل نهادی. دانش انجام رفتار هدف را دارند و اینکه دیگران این رفتار را با منطقی مشابه اجرا می کنند

  . )46( عمل تمایل به اجرا شدن در طول زمان دارد این است، بدین معنی که

اي در در زمره رفتارهاي مطلوب است و کارکردهاي مثبت و گسترده،هاي همگانی به عبارتی گرایش به ورزش» ورزش همگانی«از آنجایی که      

د جامعه دارد و براي حفظ نشاط، تندرستی و سالمت جامعه امري الزم، حتمی و اجتناب ناپذیر است، لذا سیستم هاي مربوط به ورزش همگانی بای

به عنوان  طوري تنظیم و استقرار یابد که پرداختن به ورزش هاي همگانی در بین افراد جامعه نه به عنوان یک پدیده مقطعی، موردي و پراکنده بلکه

ه ورزش یک پدیده خودجوش در تمام سطوح و ابعاد جامعه و در بین تمام افراد جاري و ساري باشد و به طور فعال و پیوسته پیگیري گردد تا در نتیج

  . همگانی در جامعه نهادینه گردد

هاي مختلف به علت ماهیت اجتماعی آن در بخشگردد و گردد ولی هرگز به آن ختم نمیاز فرد شروع می »5نهادینه شدن ورزش همگانی«     

   .استاز افراد جامعه  تعدادي به وسیله، انجام یک عمل »فراگیري«منظور از . گرددجامعه و نهایتاً در کل جامعه فراگیر می

آن به عملی مستمر، فراگیر و یعنی تبدیل  ؛در نهادینه کردن ورزش همگانیسازمانی موثر سوال اصلی این تحقیق این است که عواملی  ،بنابراین

  ؟ کدامندواقعیت اجتماعی در جامعه 

  

  تحقیق شناسی روش

  . استکه از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش اجرا جزء تحقیقات میدانی  استتحقیق کیفی از نوع اکتشافی ، تحقیق حاضر

  جامعه و نمونه آماري 

آماري  جامعه  

-، تشکیل میدارندکه سابقۀ آموزشی، پژوهشی و اجرایی  کردنآماري این پژوهش را کلیه افراد متخصص در زمینه ورزش همگانی و نهادینه  جامعه

 .دهد

  ه آمارينمون

اطالعات گردآوري شده ، تشخیص محقق این بود که افرادبا انجام مصاحبه با این . تا رسیدن به اشباع نظري مصاحبه شد نمونه 15ازدر این تحقیق 

چون زمان، در دسترس بودن مصاحبه  ؛در انتخاب این تعداد نمونه، مسائلی. هاي بیشتر نیستبه نقطه اشباع رسیده و نیازي به انجام مصاحبه

در روش مصاحبه  .دهدرا نشان میهاي جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان ویژگی 2جدول . قرار گرفتمورد توجه  ها آنشوندگان و میزان همکاري 

به طور . در مطالعه ما انتخاب شوند تا پدیده مورد عالقه در مطالعه کیفی به طور کامل شناسایی شود دبای نفر ندکه چ ردتوان از قبل مشخص کنمی

آوري هایی که قبالً جمعشده با دادهآوري جمع هاي جدیداًجایی که داده ،برسیم 6به نقطه اشباعکه  یابدآوري اطالعات تا زمانی ادامه میآل جمعایده

که هدف از  یدر صورت. داردبستگی  هاي مورد نیاز براي مصاحبه به هدف مطالعهتعداد نمونه سوي دیگر،از . شبیه  هم هستندتفاوتی ندارد و شده 

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

  . مصاحبه کافی خواهد بود

 

1. Scott  
2. Greenwood & Hinings  

  ).1390قلی پور، (نهاد داراي چند ویژگی مهم است که عبارتند از، استمرار، انعطاف پذیري، انحالل ناگذیري و الزام و اجبارآوري . 3
4. Social Reality 
5 . Institutionalization of Sport for all 
6. Saturation 
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 ، ویژگی هاي جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان)1(شماره جدول 

  تعداد
سطح 

  تحصیالت
  حوزة فعالیت

رشته 

  تحصیلی

گرایش 

  تحصیلی

سابقۀ پژوهش در 

  ورزش همگانی

پژوهش در  سابقۀ

  نهادینه سازي

سابقۀ اجرایی در 

  ورزش همگانی

15 

 نفر
  دکتري

  /دانشگاه

فدراسیون ورزش 

  همگانی

تربیت 

  بدنی

  مدیریت

- مدیریت

  )12(ورزشی

فیزیولوژي 

  )1(ورزشی

مدیریت 

  )2(دولتی

  نفر 6  نفر 2  نفر 15

  

   گیري نمونه  روش

توانند در فرایند انتخاب نمونه، محققان کیفی می. استفاده شده است 1یگلوله برفگیري هاي تحقیق از روش نمونهدر این تحقیق براي انتخاب نمونه

  . کندهدایت می یما را به شرکت کنندگان دیگر یا گلوله برف ،استفاده کنند که در آن یک شرکت کننده در پژوهش یگیري گلوله برفاز روشی نمونه

  تحقیق هايدادهروایی و پایایی ابزار گردآوري 

مصاحبه) قابلیت اعتماد(پایایی   

) درصـد ( میـزان . کدگذار، روشی براي تعیین پایایی تحلیل است دو نفر به وسیلهها توجه به درصدهاي گزارش داده شده بندي مصاحبهدر طول طبقه

در تحقیق کنـونی از  . نیز روشی براي پایایی تحلیل است) کنترل تحلیل(در مورد یک مصاحبه ) درصد یا بیشتر 60(دو کدگذار  یتوافق درون موضوع

هاي انجـام گرفتـه   براي محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه. استفاده شده است ،هاي انجام گرفتهپایایی بازآزمون براي محاسبه پایایی مصاحبه

سـپس  . ندشـد دو بار کُدگذاري ) روز 30(کوتاه و مشخص  در یک فاصله زمانی ها آنبه عنوان نمونه انتخاب و هر کدام از ) مصاحبه 3(ه چند مصاحب

 ها، کدهایی که در دو فاصله زمانیدر هر کدام از مصاحبه. ندشدها با هم مقایسه کُدهاي مشخص شده در دو فاصله زمانی براي هر کدام از مصاحبه

هـاي انجـام   روش محاسبه پایایی بین کدگـذاري . ندشدمشخص  "عدم توافق"مشابه به عنوان  و کدهاي غیر "توافق"عنوان  بودند بههم مشابه  با

   :2محقق در دو فاصله زمانی بدین ترتیب است به وسیلهگرفته 

                                  
 مصاحبه به روش بازآزمونمحاسبه پایایی  ،)2(شمارهجدول 

  )درصد(پایایی بازآزمون   تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کُدها  عنوان مصاحبه  ردیف

1  3P  81  34  10  84%  

2  7P  82  34  11  83%  

3  9P  65  27  11  83%  

  %83  32  95  228  کل

 

1. Snowball Sampling 

، و تعداد n(A)را با ) در اینجا تعداد توافقات بین دو مرحله از کدگذاري( A، تعداد عضوهاي پیشامد  n(S)را با ) در اینجا تعداد کل کُدها(اگر تعداد اعضاي فضاي نمونه . 4

به این صورت خواهد  P(A)یعنی  ؛)دراینجا پایایی بازآزمون( Aاحتمال  نشان دهیم، آنگاه n(B)را با ) در اینجا تعداد عدم توافقات بین دو مرحله از کدگذاري( Bعضوهاي پیشامد 

  :بود

)(

)(2

)()(2

)(2

)()(

)(
)(

Sn

An

BnAn

An

BnAn

An
AP











  

n(A’)  براي در نظر گرفتن شوند یمبا توجه به اینکه توافقات با استناد به دو کُد و عدم توافقات با استناد به یک کُد مشخص  است،نشان دهنده تعداد کُدهاي مرتبط با توافقات ،

  :ضرب کرد 2این اثر باید تعداد توافقات را در عدد 

)(2)( AnAn   

 آزمون درصد پایایی باز
  2تعداد توافقات 

 تعداد کل کُدها
= 100  % 
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، تعداد کل توافقات بین کُدها در این 228روزه برابر  30دو فاصله زمانی  شود تعداد کل کُدها درمشاهده می،  )2( شماره جدولهمان طور که در      

هاي انجام گرفته در این تحقیق با استفاده از پایایی بازآزمون مصاحبه. بود 32، و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان برابر 95دو زمان برابر 

  .ها مورد تائید استدرصد است قابلیت اعتماد کدگذاري 60با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از . درصد است 83فرمول ذکر شده، برابر 

  آوري و تجزیه و تحلیل داده ها  ي جمعها روش

مورد نیاز و شبکه  يها اي، مقاالت، کتاب مبانی نظري و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ۀدر زمین هادادهجهت گردآوري در این پژوهش، 

   .آوري اطالعات براي تجزیه و تحلیل از روش مصاحبه استفاده گردید جمع به منظور همچنین. استفاده شده است )اینترنت( جهانی اطالعات

در این روش پس از گردآوري . استفاده گردیدو گزینشی محوري  ،از روش کدگذاري باز،  از مصاحبه هاي بدست آمده داده براي تجزیه و تحلیل     

       عات کدگذاري شده، هاي نوشتاري مثل عبارت یا جمله انتخاب و به صورت اطالهایی از این متنتنظیم آنها به صورت نوشتاري، بخشها و داده

هاي تکراري حذف و دسته هايدسته. شوندمی تر اطالعات ادغامهاي عمدهدسته تدوین شده مرور و درسپس کدهاي . شوندگذاري میشماره

 به یا گزینشی کدگذاري با کدگذاري نهایی فرایند. شونددسته کدها به چند موضوع تبدیل میادغام و این ) هامقوله(تر هاي عمدهکوچکتر در دسته

 بهبود مستلزم است ممکن آن انجام .است کدگذاري پارادایم در هامقوله کردن شامل مرتبط کار این .دارد کار و سر نظریه تکوین با دیگر عبارت

  .عرضه شود مطالعه مورد فرایند درباره اي نظریه یا )الگو( مدل یک صورت به که طوري به باشد محوري پارادایم کدگذاري به بخشیدن

  انتایج و یافته ه

 موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی سازمانیعوامل  گزینشیو محوري باز،  گذاري  کد، )3(شماره جدول    

  کد مصاحبه  مفاهیم کد گذاري باز  مفاهیم کد گذاري محوري   مفهوم کدگذاري گزینشی

  عوامل سازمانی

  اهداف و راهبرد ها 

  اهداف و راهبردهاي ورزش همگانی. 1

  اهداف عملیاتی ورزش همگانی. 2

  راهبرد هاسیستم ارزیابی اهداف و . 3

P1, P3, P4, P6, P7, P8, 
P11, P14  

  زیرساخت ها و امکانات 

  هاي ورزشیبروز بودن زیرساخت. 1

  در دسترس بودن زیرساخت ها. 2

  کافی بودن زیرساخت ها. 3

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11, P14, P15  

  سیستم پاداش و تشویق 
  بسته هاي تشویقی و انگیزشی . 1

  بسته هاي تنبیهی و الزام آور. 2
P2, P6, P7, P8, P9, P11, 

P15  

  واحد تحقیق و توسعه 
  پژوهشی شفاف هايها و رویهراهبرد. 1

  نظام ارزیابی پژوهشی. 2
P3, P7, P8, P9, P11, P15  

  منابع انسانی 

  مدیران شایسته و متخصص. 1

  کارکنان متعهد و متخصص . 2

  مربیان ماهر و با تجربه. 3

  نیروهاي داوطلبی. 4

P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, 
P10, P11, P12, P15  

  بودجه 

  حمایت مالی دولت.1

  حمایت مالی بخش خصوصی. 2

  کمک هاي مردمی. 3

P2, P3, P4, P7, P8, P9, 
P10, P11, P13, P15  

  قوانین و مقررات 
  قوانین و مقررات تشویقی و تنبیهی. 1

  هاي اجرایی مناسب ضمانت. 2
P3, P4 , P7, P9, P10, P11, 

P14, P15  

  آموزش
  آموزش همگانی. 1

  آموزش مربیان و مدیران. 2
P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, 

P10, P12, P13, P14  

  همگانی هاي ورزشویژگی

  لذت بخش بودن. 1

  سادگی. 2

  تنوع. 3

P1, P2, P4, P5, P6, P7, 
P12, P14  

 9عوامل فردي موثر در نهادینه سازي ورزش همگانی را نشان می دهد که در مجموع گزینشی محوري و  ،، نتایج کدگذاري باز)3( شماره جدول     

راهبردهاي ورزش همگانی، دهد اهداف و راهبردها شامل اهداف و نتایج نشان می. و یک کد گزینشی بدست آمده استکد باز  24کد محوري و 

هاي ورزشی، در ها و امکانات ورزشی شامل بروز بودن زیر ساختاهداف عملیاتی ورزش همگانی و سیستم ارزیابی اهداف و راهبردها، زیرساخت

هاي تنبیهی و تههاي تشویقی و انگیزشی و بسها، همچنین سیستم پاداش و تشویق شامل بستهها و کافی بودن زیرساختدسترس بودن زیرساخت
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پژوهشی و نظام ارزیابی پژوهشی، منابع انسانی شامل مدیران شایسته و متخصص، شفاف هاي شامل راهبردها و رویه ،آور، واحد تحقیق و توسعهالزام

مالی بخش خصوصی و شامل حمایت مالی دولت، حمایت  ،کارکنان متعهد و متخصص، مربیان ماهر و با تجربه و نیروهاي داوطلبی همچنین بودجه

شامل  ،هاي مردمی، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات تشویقی و تنبیهی و ضمانت هاي اجرایی مناسب، آموزش ورزش همگانیکمک

شامل لذت بخش بودن، سادگی و تنوع در نهادینه کردن ورزش ،آموزش همگان و آموزش مربیان و مدیران و نهایتاً ویژگی هاي ورزش همگانی

  .همگانی در ایران موثر هستند

  

  بحث و نتیجه گیري

که عوامل  می دهدنتایج تحقیق نشان ، ياز این رو. استهدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران 

عوامل  .هستند، سازمانی و محیطی گروهیعوامل فردي،  شامل،ورزش همگانی در ایران تاثیر گذارند که این عوامل کردنر نهادینه مختلفی د

. ، اشاره داردبه مجموعه عوامل مربوط به دستگاه هاي اجرایی ورزش همگانی که بر توسعه و گسترش ورزش همگانی در جامعه تاثیر دارند ،سازمانی

، راهبردهااهداف و این عوامل شامل  .گذارندفرض بر این است که این دسته عوامل بر نهادینه شدن ورزش همگانی در افراد و در کل جامعه تاثیر 

ویژگی هاي ورزش و  بودجه، قوانین و مقررات، آموزش، منابع انسانی، واحد تحقیق و توسعه، سیستم پاداش و تشویق، زیرساخت ها و امکانات

   .است همگانی

  

   اهداف و راهبردها

ما باید اهداف «. موثر باشددر جامعه بسیار ورزش همگانی می تواند در نهادینه شدن آن  اهداف و راهبردهايبه اعتقاد برخی از مصاحبه شوندگان 

 ،هدف .»)4P(اهداف را نیز فراهم سازیم این راهبردي مشخص و قابل دسترسی در ورزش همگانی تدوین کنیم و تمهیدات الزم براي تحقق 

یا استراتژي عبارت است از اهداف اصلی بلند مدت یک سازمان، فعالیت هاي مختلف و  در حالی که راهبرد ،مورد انتظار یک رفتار نتایج از ندعبارت

درصورتی که اهداف به نتایج  ،بنابراین استراتژي هم به نتایج و هم به وسایل نیل به اهداف نظر دارد. تخصیص منابع الزم براي اجراي این اهداف

مترین عامل گذاري مههدف. است، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف کسب هر موفقیتی مهمترین عامل، دربه نظر می رسد  .)50( اشاره دارند

ریزي  هدف گذاري و تعیین راهبرد در قالب برنامه .اي براي آینده استترسیم جاده هدف گذاري به مثابهبه طوري که ، حرکت و خلق آینده است

 همبستگی بر همگی و است کرده بررسی مختلف هاي جنبه از را راهبردي ریزي برنامه اهمیت بسیاري تحقیقات. راهبردي معرفی می گردد

تدوین اهداف و راهبردهاي مناسب و مشخص در ورزش  ،بنابراین ).52، 51( دارند نظر توافق سازمانها مطلوب عملکرد با راهبردي ریزي برنامه

و برنامه ها  دواقف شدنکشورهاي مختلف بر این امر  .در کشور کمک کندآن در جامعه و نهایتاً نهادینه شدنش رشد و گسترش به همگانی می تواند 

در این  نیدو فعالیت بدر کشورهاي خود طرح کردند که نتایج آن گسترش ورزش فعالیت بدنی و ورزش و طرح هاي مختلفی را براي رشد و توسعه 

-2010چارچوبی براي عمل بخش بهداشت و سالمت براي فعالیت بدنی، : فعال باش استرالیا"کشور استرالیا طرحی به نام  .کشورها بوده است

سالمت و . این بود که همه استرالیایی ها از فواید فعالیت بدنی به عنوان بخش از زندگی روزانه لذت ببرند ،که چشم انداز آن کرد، تدوین "2005

ري هاي مربوط به آن با افزایش سطح فعالیت بدنی در بین افراد جامعه کاهش رفاه تمام استرالیایی ها بهبود یابد و بی تحرکی و معلولیت ها و بیما

درصدي مشارکت جامعه استرالیایی در ورزش و  34نتایج تحقیقات نشان داده است که حاصل این طرح ها و طرح هاي دیگر در استرالیا افزایش . یابد

تدوین شد که برخی از چشم اندازهاي آن  "طرحی براي فعال ساختن ملت: سالم باشفعال باش، "اي با عنوان در انگلیس برنامه .فعالیت بدنی است

نتایج چنین طرح . درصد باالي خط پایه و تبدیل انگلستان به یک کشور پیشرو در ورزش بود 5افزایش متوسط مدت زمان هفتگی فعالیت بدنی تا 

تلند را فعال اجازه دهید اسکا"کشور اسکاتلند طرحی به نام . یت بدنی بوده استدرصدي افراد جامعه انگلستان در حداقل یک فعال 59هایی مشارکت 

. این بود که اسکاتلندي ها از فواید داشتن زندگی فعال بدنی لذت ببرند ،د که چشم انداز آنکرتدوین  "اي براي فعالیت بدنیاستراتژي: تر سازیم

بین بزرگساالن در اسکاتلند  2006 -08در سال ) حداقل یکبار در هفته(تفریحات بدنی  نتایج این طرح و طرح هاي مشابه مشارکت کلی در ورزش و

گردد که داشتن هدف و مشخص می ،بنابراین، به طور قاطع. )53( درصد بود 5/79) سال 15تا  8(درصد و در بین کودکان  32) سال به باال 16(

ن را در جامعه در بلند آبرنامه، به خصوص برنامه و اهداف راهبردي در ورزش همگانی می تواند ضمن ایجاد زمینه براي گسترش آن، نهادینه شدن 

  . سازدمدت نیز فراهم 

  

  زیر ساخت ها و امکانات

به ویژه اکثر مصاحبه شوندگان بر استفاده از . باید زیر ساخت ها و امکانات الزم فراهم گردد ردن،ورزش کبه اعتقاد اکثر مصاحبه شوندگان براي 

ما باید در همه محالت شهر بدون استثنا و در برنامه ریزي شهري به ساخت و «. منابع طبیعی بر گسترش ورزش همگانی در کشور تاکید داشتند

اي براي باید ایجاد گردد تا فرد هیچ دغدغه... هاي روباز، چمن مصنوعی و نیدار باشد، زملن سقفنباید سا لزومااحداث اماکن توجه داشته باشیم، 
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افراد به دالیل  .»)7P( مورد استفاده قراردهیمباید فضاهاي طبیعی را نیز  دیگر، ، از طرفیورزش کردن و پرداخت هزینه براي آن نداشته باشد

تشویق و ترغیب خانواده یا دوستان، توصیه متخصصان، قرار گرفتن در معرض بازاریابی که شامل  می کنند مشارکت مختلفی در فعالیت بدنی

وسیله عوامل روانشناختی مانند انگیزش و حمایت تاثیر ه تغییر اولیه رفتار ممکن است بیشتر ب .است... و اجتماعی یا تبلیغات هدفمند فعالیت بدنی 

، سواري روها، مسیرهاي دوچرخهمانندپیاده(فعالیت بدنی را شروع می کنند، وجود زیرساخت ها براي فعالیت با این وجود، براي کسانی که . بپذیرد

از ). 54(یا دسترسی به مکان هایی که در آنجا بتوانند به انجام فعالیت بدنی بپردازند ممکن است براي انجام فعالیت بدنی مستمر نیاز باشد ) پارك ها

مهم است در ورزش و فعالیت بدنی  یک فردشرکت  ايبر ورزشی زیر ساخت ها و امکاناتکه موجودیت  استنشان داده  یمختلفتحقیقات ، ياین رو

 ،که نزدیکی اماکن ورزشی است ه وجود اماکن براي گرایش افراد به فعالیت بدنی مهم است اما تحقیقات مختلف نیز نشان دادهچاگر ). 57، 56، 55(

با توجه به ویژگی هاي فرهنگی و مذهبی کشور ساخت و تاسیس  از طرف دیگر، ).61، 60، 59، 58( ردادر سطح فعالیت بدنی افراد تاثیر زیادي د

م امکانات ورزشی مناسب بانوان براي حضور این قشر در ورزش و فعالیت هاي بدنی بسیار مهم و ضروري به نظر می رسد، به ویژه اگر ما بتوانی

بنابراین ایجاد و ساخت زیر ساخت . دادخواهد  نشانبر کودکان و فرزاندان آنها خود را  تاثیرعمل این شتن فعالیت بدنی عادت دهیم، مادران را به دا

و همچنین توجه به نزدیکی و در دسترس بودن ...) اعم از مسیرهاي پیاده روي، دوچرخه سواري، پارك ها و (به خصوص ویژه بانوان هاي ورزشی 

زمینه مشارکت بیشتر افراد جامعه در ورزش همگانی را فراهم می کند و این باعث شکل گیري عادات بیشتر ورزشی در افراد می گردد و  این فضاها

   .نهایتاً به نهادینه سازي ورزش همگانی در جامعه کمک می کند

  

  سیستم پاداش و تشویق

سیستم پاداش و تشویق در  ،ياز این رو. داردر پرداختن افراد به ورزش که عوامل انگیزشی نقش مهمی د داشتندعده اي از مصاحبه شوندگان اعتقاد 

سیستم پاداش و تشویق در ورزش همگانی باید طراحی و اجرا «. داشته باشدورزش همگانی می تواند نقش مهمی در نهادینه کردن آن در جامعه 

، مثالً )11P( مکانیزم هاي تشویقی بگذارد، امتیازهاي مختلف به افراد که ورزش می کنند، اختصاص دهد گردد، دولت باید ورزش کردن را الزام کند،

یک سیستم پاداش را می توان بر مبناي انواع انگیزاننده ها، . »)7P(قسمتی از شرایط الزم براي کارمند جهت پایه گرفتن، ورزش کردن باشد 

تعریف و ارزیابی آنچه ) الف. در یک سیستم پاداش باید دو موضوع اساسی مد نظر قرار گیرد. تعریف نمود معیارهاي پرداخت و فرایند توزیع پاداش

شدن یک رفتار کمک  نهمدیریت موثر سیستم پاداش می تواند به نهادی. اجرا و مدیریت موفقیت آمیز سیستم پاداش) باید مورد پاداش قرار گیرد و ب

مطالعات نشان داده اند که پاداش هاي "ش اعم از پاداش هاي درونی و بیرونی، تنوع پادا) 1عواملی مانند ش در مدیریت موثر سیستم پادا. کند

اطالع از سطح انتظارات افراد و کارکرد ) 3 ؛نگرش کوتاه و بلند مدت در پرداخت پاداش) 2؛"شدن یک رفتار خیلی موثر هستند نهدورنی براي نهادی

در  ).62( "شدن یک رفتار کمک می کند نهاحساس عدالت در دریافت پاداش به نهادی"توجه به عدالت در پرداخت پاداش، ) 4 ؛واقعی سیستم پاداش

دسته  از. پذیردله فرایند اختصاص پاداش تاثیر میبعد انگیزشی در نهادینه کردن بوسی. ادبیات نهادینه سازي به بعد انگیزشی توجه خاصی می گردد

، رفتار به منظور دریافت حالتدر این . بیرونی هستند و تنبیه هاي ها مجموعه ساده پاداشطح نهادینه شدن تاثیر می گذارند نیروهاي اصلی که بر س

 اثیر قرار می دهدسازگاري بین رفتار و پاداش اختصاص داده شده، نهادینه شدن عمل را تحت ت. پاداش یا اجتناب از تنبیه پذیرفته و ادامه می یابد

سیستم ). 64(ند گذارمی تاثیر و استمرار یک رفتار بر درجه نهادینه شدن ، حذف نتایج منفی، ترکیب انواع مختلف پاداش نوع پاداشهمچنین ). 63(

، انی اعم از مدیرانسیستم پاداش و تشویق براي افراد مجري ورزش همگ) 1پاداش و تشویق در ورزش همگانی از دو بعد باید مد نظر قرار گیرد 

تا حداکثر تالش را براي  دمتناسب و ارزشمند باعث تعهد و رضایت این افراد از کار خود گرد، و کارکنان که با تخصیص پاداش هاي به موقع مربیان

همگانی که در این راستا در نظر  هاي سیستم پاداش و تشویق عموم مردم براي شرکت در ورزش) 2اجراي برنامه ها و دستیابی به اهداف کنند و 

   .ورزش می تواند در نهادینه شدن ورزش همگانی در کشور کمک شایانی نماید گرفتن انواع پاداش هاي ترغیبی و تشویقی براي شرکت افراد در

  

   واحد تحقیق و توسعه

ما باید بهترین عمل « .باشد یاریگرورزش همگانی در کشور  کردننهادینه ر می توانند د واحد تحقیق و توسعهرخی از مصاحبه شوندگان ببه اعتقاد 

نجام ا. »)7P( داردسیستم تحقیقی کارآمد  به یکنیاز موضوع کنیم، این لیلتحبررسی ، در کشور هاي دیگر پیدا کنیم و از آنها استفاده ،  راها

از یک طرف ...تحقیقات در مورد موانع توسعه ورزش همگانی، نیازسنجی از افراد، روندهاي مشارکت در ورزش همگانی، شناخت گروه هاي هدف و 

سترش ورزش همگانی در جامعه گدر بخش ورزش همگانی می تواند زمینه ساز رشد و و انجام تحقیقات تطبیقی و الگوبرداري از کشورهاي پیشرفته 

 اقشار بین در ورزش بیشتر چه هر توسعه، عنوان می کنند که )1384(آفرینش خاکی و همکاران  زمینه،در همین . گرددو نهایتاً نهادینه شدن آن 

 مسیر در گام نخستین ،هزمین این در نیاز مورد هاي داده گردآوريبه طوري که  .است آن مختلف هاي راه بررسی و تحقیق و مطالعه مستلزم ،مردم

، نیز توسعۀ تحقیقات مرتبط را از راهکارهاي ارتقا و توسعۀ ورزش همگانی بانوان )1386(ممتازبخش و فکور . )65( است بعدي هاي گیري تصمیم

ایشان . ، ناکارآمدي واحد تحقیق و توسعه در بخش ورزش همگانی را از دالیل عدم توسعه آن در کشور می داند)1380(اتقیا از طرفی . )66( دانندمی

مدي در انجام مطالعات و تحقیقات منظم و سازماندهی شده براي ناکارآدالیل ناکارآمدي واحد تحقیق و توسعه در بخش ورزش همگانی کشور را 
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فقدان اطالعات آماري صحیح از تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی هم برنامه هاي ورزش همگانی،  از رضایتشانتشخیص نیازهاي مردم و 

و یزي مناسب بر اساس اطالعات آماري و شکست در دادن اطالعات صحیح در بخش عمومی و هم خصوصی و مشکالت ناشی از آن در برنامه ر

-ها و رویهوجود راهبردبنابراین، . )30( می داند ول توسعه ورزش همگانی از طرف دیگرسازماندهی شده به عموم مردم از یک طرف و مقامات مسئ

  . ورزش همگانی در کشور الزم و ضروري استنهادینه کردن هاي شفاف پژوهشی و نظام ارزیابی پژوهشی جهت 

  

  منابع انسانی

د و در نهایت در کل افراورزش همگانی در وجود  کردننهادینه  بهمی تواند  منابع انسانی متخصص و کارآمدمصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که  اکثر

. »)9P(است ... ی، مربیان ورزش همگانی و پیشبرد اهداف ورزش همگانی در گرو وجود مدیران متخصص ورزش همگان«. کندشایانی جامعه کمک 

انسانی متخصص و کارآمد مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه اي محسوب نیروي . رهاي پیشرفته، نیروي انسانی استکشو توسعهمهمترین دلیل 

در بخش ورزش همگانی شامل مدیران،  منابع انسانی. از عوامل توسعه ورزش همگانی باشدمی تواند منابع انسانی شایسته  ،بر همین مبنا. می گردد

و نیروهاي داوطلبی می گردد که هر دسته می تواند نقش مهمی را در ارتقا و توسعه ورزش همگانی در کشور و نهایتاً نهادینه شدن کارکنان، مربیان 

ی در توسعه قش مهمن نشان داد که نیروي انسانی متخصص ،)1384(خاکی و همکاران، آفرینش نتایج تحقیقدر این راستا، . آن در جامعه بازي کنند

. )66( دانندرا تربیت مربیان میبانوان ، یکی از راهکارهاي ارتقا و توسعۀ ورزش همگانی )1386(ممتازبخش و فکور  .)65( ی کشور داردورزش همگان

 .)67( ، مربیان ورزشی را از افراد تاثیر گذار بر کودکان جهت گرایش به ورزش و فعالیت بدنی در سال هاي اولیه زندگی شان می داند)1996(بروستد 

کند که عوامل ، در مدل ارتقاي فعالیت بدنی جوانان، مربیان را عوامل تقویت کننده رفتار فعالیت بدنی در جوانان می داند و بیان می)1999(ولک 

اده از مربیان ، نشان داد که استف)1391(همچنین نتایج تحقیق سید عامري و قربان بردي . )68( تقویت کننده تاثیر مهمی بر فعالیت بدنی جوانان دارد

موانع اي از تحقیقات از طرفی نتایج پاره. )69( متخصص از راهکارهاي بهبود بخش مشارکت شهروندان در برنامه هاي ورزش همگانی است

ان ورزشی، به عنوان مثال، مربی(کمبود متخصصان و داوطلبان ماهر در تعدادي از بخش هاي کلیدي مشارکت یا افزایش فعالیت بدنی در بین افراد را 

را فقدان مربیان براي حضور منظم در یکی از دالیل پایین بودن نرخ شرکت در ورزش همگانی ، )1380(اتقیا ). 70( دانندمی )نگهبانان پارك ها

فقدان مربیان با دانش و  راموانع مشارکت افراد معلول در ورزش  ازنیز ، )2010(موران و بالك  .)30( دعنوان کرپارك ها و گردهمایی هاي ورزشی 

از دیگر نیروهاي انسانی تاثیر گذار بر نهادینه شدن ورزش همگانی در کشور وجود مدیران و کارکنان شایسته و  .)71( می دانند آموزش دیده

همانطور که در بخش اهداف و راهبردها بحث شد برنامه ها و طرح هاي راهبردي تاثیر مهمی در توسعه و . متخصص در بخش ورزش همگانی است

طرح و تدوین اهداف و برنامه هاي راهبردي به مدیران متخصص و کاردان نیاز دارد و اجراي . دارد مختلفجوامع گسترش ورزش و فعالیت بدنی در 

استفاده از نیروهاي داوطلبی هم در بخش مدیریت، هم در بخش کارکنان و هم  دیگر، از طرفی. آنها مستلزم وجود کارمندان متعهد و متخصص است

   .عه ورزش همگانی در کشور و نهایتاً نهادینه شدن آن در جامعه کمک کنددر بخش مربیان می تواند به رشد و توس

  

  بودجه

حمایت «. در جامعه کمک کنداختصاص بودجه مناسب و کافی به ورزش همگانی می تواند به نهادینه کردن آن برخی از مصاحبه شوندگان به اعتقاد 

 ي  برنامه  ورزشی به نقدینگی وابسته است، اجراهزینه درپی داردبرنامه ریزي .است عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه آن  ،مالی در ورزش همگانی

)10P(« . منابع مالی به عنوان عامل توسعۀ ورزش به راه هاي مختلف اثربخش در درآمدزایی و هزینه در سازمان هاي ورزش گفته می شود با توجه

الزم براي  ابزارهاي از، بودجه ياز این رو .)72( مالی نیاز دارد، از اهمیت خاصی برخوردار استبه اینکه اجراي طرح ها و برنامه هاي ورزشی به منابع 

،  بودجه کافی را در توسعه ورزش همگانی کشور مهم می )1384(آفرینش خاکی و همکاران  .توسعه ورزش همگانی در کشور محسوب می گردد

اختصاص بودجه به مراکز علمی به عبارتی برپایی خانه ورزش در مراکز علمی جهت تبلیغ و ترویج ، نیز )1391(عادلخانی و همکاران . )65( دانند

دولت هاي مختلف بودجه معینی  ،بر این اساس. )73( ورزش همگانی را از  سیاست ها و راه کارهاي توسعه و گسترش ورزش همگانی عنوان کردند

 اختصاص همگانی ورزش توسعه به دالر میلیون 50 تا 40 حدود اناداک زيکمر دولت. داده اندرا براي توسعه ورزش همگانی در کشور خود اختصاص 

 70 پرداخت با روسیه نیز دولتاختصاص یافته است و  ورزش هاي فعالیت از حمایت براي شورک این ورزش بودجه درصد 26 فرانسه در. است داده

با توجه به مشکالت ناشی از صنعتی شدن جوامع و  ).65( ندک می مکک تفریحی و ورزشی نکاما از استفاده در را آنها ها، خانواده به یارانه درصد

همگانی به عنوان یک فعالیت ارتقا دهنده  ورزشتوسعه  براي بودجه اختصاص اهمیتکاهش سطح فعالیت بدنی افراد و تهدید سالمتی جامعه، 

نه رشد و توسعه آن در جامعه یدر دستور کار قرار گیرد تا زم همگانی ورزش به بیشتر بودجه اختصاصباید  ياز این رو .روشن و واضح است ،سالمتی

باید صرف تدوین و طراحی برنامه هاي راهبردي توسعه ورزش همگانی، اجراي این در این بخش بودجه . و نهایتاً نهادینه شدن آن فراهم گردد

 تجهیز و ساختمربیان متخصص در امر ورزش همگانی، آموزش گسترده ورزش همگانی، انجام تحقیقات مناسب، آموزش مدیران و  برنامه ها،

   .گردد ...ورزش همگانی و  مسابقات برگزاري ،به خصوص در مناطق در دسترس عموم ورزشی تاسیسات و نکاما
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  قوانین و مقررات

الزم االجرا در زمینه ورزش همگانی در نهادینه شدن آن می تواند  تدوین قوانین و مقررات مناسب وداشتند که  از مصاحبه شوندگان اعتقاد تعدادي

کردن و داشتن  قوانین و مقررات در خدمات شهري باید به سمت درگیر کردن مردم براي حرکت، انگیزش براي ورزش«. سهم مهمی داشته باشد

اغلب . استمطرح  کردنت به عنوان یکی از راه هاي اساسی نهادینه استفاده از قوانین و مقررا ،در ادبیات نهادینه سازي. »)15P(فعالیت بدنی برود 

چندین . اتفاق نظر دارند که نهادینه کردن می تواند در اشکال مختلف وابسته به موقعیت و شرایط صورت گیردنکته ن بر این ان و محققامتخصص

که پذیرش و استفاده منظم رفتار در طول  استشامل رشد تدریجی عمل هاي موقت  ،یک رویکرد. رویکرد مطرح و در پاره اي موارد اجرا شده است

منابع قدرت شامل قوانین و مقررات یا  از سويرویکرد دیگر تغییر ناگهانی در شرایط بحرانی و اجبار به آن . زمان باعث نهادینه شدن رفتار می گردد

به عبارتی اتخاذ قوانین تشویقی و تنبیهی  ،رات مناسب و الزم االجرا در زمینه ورزش همگانیبنابراین استفاده از قوانین و مقر). 74( ستسیاست ها 

 مشارکت افراد در ورزش همگانی به عنوان یک فعالیت ارتقا دهنده سالمتی یا سیاست هاي توسعه ورزش همگانی می تواند به نهادینه شدن ورزش

شامل تدوین و اجراي سیاست ها، قوانین و را فعالیت بدنی  يروش هاي ارتقا ،)1995(همکاران کینگ و در این راستا  .همگانی در جامعه کمک کند

قانون و سیاست تدوین ، )2010(انجمن ارزیابی و برنامه ریزي ویکتوریا . )75( عنوان کردندمقررات محلی، ایالتی و فدرال و حمایت هاي محیطی 

مانند اختصاص زمان  ؛سیاست هاي آموزشی، سیاست هاي حمل و نقل فعال ،برنامه ریزي شهريسیاست هاي مانند  ؛گذاري در بخش هاي مختلف

سیاست هاي و  سیاست هاي محل کار، سیاست هاي محیط زیست، سیاست هاي سالمتی، سیاست هاي ورزشی، براي کالس هاي تربیت بدنی

  .)76( ندورزشی موثر و مفید می دان هايرا در مشارکت در فعالیت سرمایه گذاري

  

  آموزش

به نظر من مهمترین اصل در « استبه اعتقاد اکثر مصاحبه شوندگان آموزش ورزش همگانی از مهمترین عوامل موثر در نهادینه شدن آن در جامعه 

نقش مهمی در نهادینه سازي ورزش  ،به نظر می رسد آموزش .»)8P( است) گفتن فواید ورزش(یجاد نیاز درونی کردن ورزش در افراد، آموزش و ا

. از طریق آموزش، دانش و آگاهی عمومی از ارزش هاي ورزش و فعالیت بدنی براي کیفیت کلی زندگی افزایش خواهد یافت. همگانی در جامعه دارد

رکت در ورزش و فعالیت بدنی به عالوه، نگرش مثبت نسبت به شرکت در ورزش و فعالیت بدنی، همچنین مهارت هاي خاصی که افراد را براي مشا

ر بین افراد دآموزش به عنوان یک عامل اثرگذار بر سطوح فعالیت بدنی  ).77(قادر می سازد، از طریق کانال هاي آموزشی مختلف بهبود خواهد یافت 

، )1386(ممتازبخش و فکور ، يرواز این ). 78(که آموزش ناکافی ممکن است بر درك پیام هاي سالمتی تاثیر گذارد  به طوري ،استمناطق محروم 

همچنین نتایج تحقیق  .)66( مطرح کردندراهکارهاي ارتقاو توسعۀ ورزش همگانی بانوان از تهیۀ جزوات آموزشی و برگزاري سمینارهاي آموزشی را 

اي ورزش همگانی و ، نشان داد که آموزش ورزش همگانی در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه ه)1391(سید عامري و قربان بردي 

ي دانش، نگرش ، نشان داد که آموزش اثر کمی، اگر نگوییم هیچی، بررو)1996(به عالوه، نتایج تحقیق یانگ و همکاران . )69( دتفریحی نقش دار

نشان ، )2004(، اوسمان ـ گانی و جاکوبز )2002(، پینتر )1388(احمدي تحقیقات از طرفی نتایج . )79( مردان دارد یا رفتار فعالیت بدنی در زنان یا

موم مردم و هم هم در بخش آموزش عبنابراین آموزش ورزش همگانی . )82، 81، 80( دارددهد آموزش نقش مهمی در فرایند نهادینه سازي  یم

، یادگیري فعالیت بدنیباور و نگرش افراد جامعه، درك فواید سالمتی ناشی از پرداختن به ورزش و  جهت تغییرمی تواند آموزش مدیران و مربیان 

جامعه نقش و در در وجود افراد ارتقا دهنده سالمتی فعالیت بدنی  ورزش همگانی به عنوان یک و در کل نهادینه شدن... رفتار مناسب فعالیت بدنی و 

  .مهمی ایفا کند

  

  ویژگی هاي ورزش همگانی

اگر بخواهیم افراد را جذب فعالیت بدنی «. در نهادینه کردن آن در جامعه موثر استویژگی هاي ورزش همگانی به اعتقاد برخی از مصاحبه شوندگان 

بیان می کنند اگر بزرگساالن ، )2006(هوگز و همکاران . »)12P( متنوع باشندرزش و فعالیت بدنی شادي بخش و و ورزش هاي همگانی کنیم باید و

لذت به ). 83(طوالنی تري به ورزش و فعالیت بدنی ادامه می دهند زمان مدت  ،از تجربه ورزش و فعالیت بدنی لذت ببرند به احتمال بیشتر و جوانان

، محققان نشان داده اند که مشارکت مستمر در یک فعالیت زمینهدر همین ). 84(د احساس عاطفی مثبت، خوشی و نشاط  ناشی از ورزش اشاره دار

همچنین تئوري عمل منطقی بیان می کند اگر شخص پیش بینی کند که فعالیت ). 21، 85(زمانی بیشتر می گردد که آن فعالیت لذت بخش باشد 

، نشان )2005(از طرفی نتایج تحقیق کیلپاتریک و همکاران ). 86(خواهد یافت بدنی لذت بخش است، احتمال مشارکت فرد در فعالیت بدنی افزایش 

در ارتباط با تعهد افراد به فعالیت ). 87(است  همگانی و فعالیت بدنی هاي ورزش در افراد اصلی شرکت هاي انگیزه نشاط از  و لذت داد که کسب

و  استمعنادار تعهد ورزشی  ی، نشان داد لذت به عنوان یک پیش بین)2007(ن و کسپر و همکارا) 2007(بدنی و ورزش نتایج تحقیق ویس و ویس 

، )2005(به عالوه نتایج تحقیق بیدل و همکاران ). 89، 88(سطوح باالي لذت تاثیر می پذیرند  به وسیلهاینکه تعهد بیشتر به یک فعالیت مستقیم 

، 92، 91، 90(، نشان داد که لذت بر سطح مشارکت در ورزش تاثیر می گذارد )2011(، و وود )2009(، کیسی و همکاران )2006(آلندر و همکاران 
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). 94(بدنی تاثیر گذار است بر شروع و حفظ مشارکت در فعالیت بدنیال فعالیت، نشان داد تنوع اشک)2007(نتایج تحقیق کارلس  از طرف دیگر،). 93

بنابراین، ). 95(بدنی بر پذیرش فعالیت بدنی توسط افراد تاثیر گذار است و مدت کوتاه فعالیتپذیري کند راحتی، انعطاف، بیان می)1996(نهایتاً دان 

هاي همگانی که لذت بخش، ساده و متنوع باشند بر سطح مشارکت افراد در این ورزش ها تاثیر گذار خواهد بود و در نهادینه طراحی و ارائه ورزش

  . ک خواهد نمودشدن آن در وجود افراد و نهایتاً جامعه کم
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