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Introduction: Enjoying the benefits of physical activity requires an active lifestyle 
and a continuous participation in a variety of physical activities. Therefore, the 
purpose of this study was to identify the effective factors of institutionalizing leisure-
time physical activity which was based on institutionalization theory. 

Methods: This qualitative research method was in exploratory type and in the terms 
of purpose was functional which was conducted in the field format. Participants in 
the present study (16 people) were people who had continuous physical activity for 
at least 5 years (three sessions per week) and this behavior was institutionalized in 
them. These participants were selected through purposive sampling and snowball 
method to reach the theoretical saturation point. The data collection tool was the 
semi-structured interview and then a coding method was used to analyze the data of 
the interviews. 

Results: The results of the research led to the discovery of 21 factors, including 
gaining internal and external rewards and satisfying the sense of competition in the 
habituation phase, promoting physical activity and its results for others, and forming 
and leading sports groups in the objectification phase and gaining social popularity 
and role models. Others were in the process of depositing the process of 
institutionalization of physical activity in leisure time. 

Conclusion: By recognizing, planning and creating mechanisms for the operation of 
these factors, as well as adopting strategies for experiencing these situations by 
members of society, the process of institutionalization of physical activity in leisure 
time can be facilitated for individuals and ultimately for a society as a whole and a 
healthy and active community would be witnessed. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Leisure physical activity is an activity that is performed with 
the aim of improving health and performance during exercise, 
recreation, or any other time, other than physical activity 
related to work, household chores, or regular transportation. 
Engaging in leisure physical activity has numerous benefits for 
individuals, the acquisition of these benefits depends on its 
continuation. Continuing physical leisure activity requires that 
this desirable activity be institutionalized in people. Therefore, 
in order to have effective change, we must increase our 
knowledge of the institutionalization process that follows the 
continuation or survival of change programs. Therefore, the 
purpose of this study was to identify the factors affecting the 
institutionalization of leisure physical activity and to provide 
a model for it. 
 

Methods  
The current research method was qualitative and 
exploratory, which is practical in terms of its purpose, 
and in terms of its implementation method, it was part 
of field research. The participants of the current study 
(16 people) were people over 20 years old who had 
continuous physical activity (three sessions per week) 
for at least 5 years, during this period, they did not stop 
physical activity and this behavior was institutionalized 
in them. These participants were selected through 
purposive sampling and totally non-probability method 
and snowball method until reaching the theoretical 
saturation point. In order to collect data, a semi-
structured interview method was used. In order to ensure 
the validity of the interview while being careful in 
choosing the topic, great care was taken to ensure the 
reliability of the stages of designing the questions, the 
way of asking the questions, recording and 
implementing the interviews and analyzing the 
interviews so that the results of the research have a good 
reliability. Also, test-retest reliability was used to 
calculate interview reliability. Qualitative data coding 
method was used for data analysis. 

Results  
Based on the results of the research, totally, 21 factors 
in three stages (habit formation, objectification and 
sedimentation) had an impact on the institutionalization 
of leisure time physical activity. The first stage was 
habit formation, which was influenced by 8 factors. 
Researchers defined habit formation as the habitual 
practice of behaviors acquired through experience and 
accepted by a set of actors with the aim of solving a 
repetitive and routine problem. The second stage of the 

institutionalization theory was the objectification of 
behavior, which was influenced by 7 factors. 
Objectification refers to the diffusion of a new orderly 
structure created to solve problems that responds to a 
particular set of problems by creating shared social 
meanings, resulting from habitual and routine practices. 
At this stage, in order to show their belief to others about 
the positive effect of doing regular physical activity, 
people show behaviors that make this practice an object 
in the society, so that other people in the society, see the 
positive effects of this activity, do sports and they can 
also benefit from its advantages. The third and last stage 
of the institutionalization process was sedimentation, 
which was influenced by 6 factors. Complete 
institutionalization involves sedimentation, a process 
that essentially depends on the historical continuity of 
the structure and, in particular, its survival over several 
generations of individuals. When the objectified 
behaviors can be transferred to the context and beyond 
their original purpose, and almost all of these behaviors 
can continue for a long and considerable period of time 
for the entire group acting on those behaviors as suitable 
recipients, sedimentation has occurred. 

Conclusion  
The results of the research showed that the theory of 
institutionalization and the factors discovered in this 
research can provide a useful theoretical framework for 
the institutionalization of leisure time physical activity 
and help in this regard. On the other hand, the managers 
and sports officials of the country, especially in the field 
of leisure and healthy recreation, can be inspired by the 
factors discovered in this research and adopt operational 
solutions regarding each factor and at each stage, the 
institutionalization of leisure time physical activity in 
people and finally facilitate the whole society. In this 
way, the institutionalization of leisure time physical 
activity in the society, while improving the health of 
people and creating freshness and exhilaration in the 
society, can prevent families and the government from 
incurring countless expenses, especially in the health 
and treatment sector. and to change existing patterns, 
attitudes, values and behaviors, especially inactivity and 
inactive lifestyle. 
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 شدن نهادینه 
 
 

بدنی است. نواع فعالیتامندي از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در بهره مقدمه:
تئوري نهادینه بتنی بر مفعالیت بدنی اوقات فراغت  شدن نهادینه درشناسایی عوامل موثر  قیهدف از این تحق بنابراین
 بود. سازي

 اجرا شد. یدانیبود و به شکل م يکاربردو به لحاظ هدف از نوع  یاز نوع اکتشاف یفیک قیروش تحق روش پژوهش:
ستمر (سه جلسه در سال فعالیت بدنی م 5نفر)، افرادي بودند که حداقل به مدت  16مشارکت کنندگان پژوهش حاضر (

تا  یگلوله برف وهید و به شهدفمن يریگاز طریق روش نمونهکه  هفته) داشتند و این رفتار در وجود آنها نهادینه شده بود
هاي از و براي تحلیل داده بود نیمه ساختمندمصاحبه  ،هاداده يآورجمع ابزار .شدند انتخاب يبه نقطه اشباع نظر دنیرس

 و پایایی مصاحبه ها از طریق روش هاي معتبر بررسی گردید. یروایروش کدگذاري استفاده شد. 
ي حس رقابت طلبی و ارضا هاي درونی و بیرونیعامل از جمله کسب پاداش 21منجر به کشف  قینتایج تحق یافته ها:

ي ورزشی در مرحله سازي، ترویج فعالیت بدنی و نتایج آن براي دیگران و تشکیل و رهبري گروه هامرحله عادت در
فعالیت  دینه شدنگذاري فرایند نهاسازي وکسب محبوبیت اجتماعی و الگو شدن براي دیگران در مرحله رسوبعینی

 . بدنی اوقات فراغت شد
 عوامل يسازیاتیعمل يراب یو ایجاد سازوکارهای يریزبرنامه شناخت، بای توان منتایج تحقیق با توجه به  نتیجه گیري:

فعالیت بدنی  شدنینه روند نهادها توسط افراد جامعه و همچنین اتخاذ راهکارهایی براي تجربه این موقعیتکشف شده 
 .پویا بوداي سالم و جامعهکرد و شاهد  لیتسه افراد و در نهایت کل جامعهدر  اوقات فراغت را

 

 .183-165، 14) 4(، مدیریت ورزشینشریه . نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت). 1401( احمد علی، آصفی ؛امیرحسام، رحیمی: استناد
                 2021.324048.2725JSM./10.22059DOI:http//doi.org/ 
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 مقدمه 

یکی از  .کرده است یراوانف يبرطرف نمودن آنها تالش ها يخود همواره با مسائل متعدد و متنوع مواجه است و برا اتیانسان در طول ح
ات فراغت مهمترین و دلپذیر اوقمنظور از ). 45: 1393( جاللی فراهانی،  اوقات است نیگذران انحوه اوقات فراغت و  موضوع این مسائل 

آگاهی ها یا مشارکت یح، توسعه ترین اوقات آحاد بشر و بخشی از ساعات زندگی روزانه انسانهاست که فرد با رضایت خاطر به استراحت، تفر
 ).1392ثنایی و زردشتیان، ( داجتماعی می پردازد و داوطلبانه پس از رهایی از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی بدان مشغول می شو

 نظراناوقات فراغت وجود دارد، اما به نظر برخی از صاحب در موردتعاریف و نظریات مختلفی 

شود که فرد به خاطر خودش انجام میدهد و هیچ اجباري در آن براي انجام دادن نیست، هایی میاوقات فراغت عمدتاً شامل فعالیت
 هرچند که آزادي در این تعریف به معناي آزادي از تعهد است و هیچ فشار داخلی و خارجی وجود ندارد. پس ما آن را آزادانه انجام میدهیم

هم در  افرادت فراغ اوقات زمان دهند میانگینهمه این دیدگاه ها، مطالعات نشان مینظر از صرف ). 1401(صفاري، فیاضی و سیدحسینی، 
 امروزه). 1399(حیدري و همکاران،  یافته است افزایش جوامع شدن صنعتی و به دلیل پیشرفتایران و هم در سایر کشورهاي جهان 

 براي عاملی شده است و افراد اخالقی و جسمی فکري، پرورش قواي براي موثر وسیله اي فراغت اوقات گذران چگونگی و تفریح
همچنین کیفیت تربیت، رشد و آموزش هر فرد با نحوه ). 2015، 1(اراتاي و آیدوگانرود می شمار به اجتماعی کجروي هاي از جلوگیري

یکی از راه هاي مهم و تاثیرگذار گذراندن مناسب اوقات فراغت، پرداختن به ). 2014، 2(بیچسکوگذران اوقات فراغت ارتباط نزدیک دارد 
). 1399، دشتی خویدکی و همکاران( شده است رفتهیپذ ریانکارناپذ یبه صورت ضرورت ایدر جوامع مختلف دن است کهو ورزش  یبدن تیفعال

فید می سازد و تاثیر شگرف در سالمت روان انسان دارد و فعالیت بدنی اوقات فراغت از مواردي است که اوقات فراغت را لذت بخش و م
اوقات فراغت فعالیتی  یبدن تیفعال). 1394(موسوي راد و کشاورز،  فردي به همراه داشته باشد مثبت اجتماعی، اقتصادي و می تواند  آثار

فعالیت بدنی مرتبط با شغل، امور خانگی یا حمل که با هدف بهبود سالمتی و عملکرد هنگام ورزش، تفریح یا هر زمان دیگر به غیر از است 
فعال ماندن پرداختن به فعالیت بدنی اوقات فراغت فواید بیشماري دارد، به طوریکه  ).2014، 3و همکاران کوپرو نقل منظم انجام می شود (

 گرددباعث افزایش طول عمر انسان میبخشد و مشخص شده است این رفتارها ، رفتارهاي ضروري تناسب اندام را ارتقاء میافراد بیشتر
دارند از  يشتریب تیفعال بدنیکه از نظر  يدهد افراد یوجود دارد که نشان م يشواهد گسترده اهمچنین  ،)1393(آصفی و همکاران، 

 شتریب یتغال اجتماعاشو  تر یقادر به کار طوالن دارند و يباالتر يبهره ورهستند،  برخوردار يبهتر یو شناخت ی، روانشناختیسالمت جسم
گذاري ریتأث ايبر يادیز لی، پتانسبدنی تیفعال شیافزا يهايتمرکز بر استراتژ نیبنابرا دارند. يبهتر یزندگ تیفیکی، به طور کل باشند ومی

 شیبه بعد با افزا یکودک لیاز اوادهند با این حال، تحقیقات نشان می). 2018، 4و همکاران (الچمن دارددر سطح جامعه گسترده مطلوب و 
 تیاز بزرگساالن به طور منظم فعال یدرصد کم از این رو،کند، پیدا می يادیافت ز یو در اواخر نوجوان ابدی یکاهش م یبدن تیعالف سن
نشان اطالعات سازمان جهانی بهداشت ). 2011، 5(تراپ و همکاراناست نیز و مسن کمتر  انسالیافراد م يآن برا میزاندارند و  یبدن
 3و از هر ) 2019(سازمان جهانی بهداشت، درصد از بزرگساالن در کشورهاي مختلف از تحرك کافی برخوردار نیستند  60-85دهد که می

از مردان و  % 28( ندارندسال و باالتر فعالیت بدنی  15از افـراد  % 31حـدود همچنین  ناکافی دارد،نفر فعالیت بدنی  1بزرگسـال در دنیا 
عدم تحرك بدنی  % 33نشان دهنده بیش از این موضوع در کشور ما نیز صادق است و )، 2012(سازمان جهانی بهداشت، از زنان)  % 34

این درحالی است که عادات مناسب بدنی و زندگی در دوران ابتدایی زندگی فرد شکل می )، 1390(تجاري و همکاران، باشد میدر جامعه 
 ).2020، 6(میکلسونصولی براي این دوران وجود داشته باشد، می توانیم شاهد افرادي فعال در سنین باال باشیم اي اگیرند و چنانچه برنامه

                                                 
1. Eratay & Aydoğan 
2. Bichescu 
3. Cooper & et al 
4. Lachman & et al 
5. Thorp & et al 
6. Mikaelsson & et al 
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سال گذشته، عمده تحقیقات بر روي فعالیت بدنی به عنوان رفتاري سرگرم کننده و  20با این حال، بررسی ادبیات مدیریت ورزشی در 
ولی با افزایش سطوح ) 2013، 1( رو و همکارانافراد جامعه در رفتارهایی فعال تمرکز داشته اند جذاب، بیشتر از فرصتی براي مشارکت توده 

تحرکی و چاقی افراد جامعه مطرح تحرکی، به طور سنتی فعالیت بدنی به عنوان یک استراتژي پیشگیري و درمان مؤثر براي بیچاقی و بی
بدنی، بیشتر در جهت سرمایه گذاري بر روي ارزش مشارکت جامعه براي فواید اجتماعی شده است. بنابراین درخواست براي گسترش فعالیت 

با این وجود محققان بیان کردند، درصد زیادي از افراد تازه کار نهایتا از تمرین ). 2011، 2(چرچ و همکارانباشد و سالمت عمومی آن می
در صورتی که استمرار فعالیت بدنی به خاطر ضرورت مشارکت مستمر در فعالیت گیري خواهند کرد، ساختارمند یا برنامه تناسب اندام کناره

 فعالیت که تنها اندداده تحقیقات مختلف نیز نشان). 2000، 3(مارکوس و همکارانبدنی براي حفظ فواید سالمتی بسیار مهم و اساسی است 
، بورك در همین راستا ).1393(آصفی و همکاران،  شودمی بیشماري سالمتی دارد، منجر به فواید استمرار زمان طول در که 4منظم بدنی

 داریمستقر در کالس تنها در صورت پا یبدن تیفعال يبرنامه ها یسالمت يایمزا)، در تحقیق خود عنوان کردند که 2020( 5هیلند و کریک
بدنی به عنوان موضوعی که می تواند  در فعالیت مشارکت مستمرافزایش به همین منظور . ایجاد می گرددگذر زمان  درماندن برنامه ها 

نه تنها براي مدیران ورزش در جهت فراهم نمودن فرصت هایی براي این  و این موضوع ه استنقش مهمی ایفا کند، مد نظر قرار گرفت
 ).1393(آصفی و همکاران، مهم است  ،بلکه براي افرادي که مسئول حمایت از منافع عمومی هستند ،منظور

تحقیقات و مداخالت مختلفی مانند تغییر نگرش افراد به فعالیت بدنی، تغییر سبک زندگی و ... براي افزایش مشارکت افراد در  فعالیتهاي 
بدنی ارتقاء دهنده سالمتی صورت گرفته است. با این وجود، رویکردهاي مورد استفاده در انگیزاندن افراد براي مشارکت در ورزش و فعالیت 

به طوري که موثرترین مداخالت براي افزایش فعالیت بدنی موفقیت هایی را در کمک به افراد براي  ،نی اغلب ناکارآمد هستندهاي بد
 ).2019، 6(برند و چیول اند در حالی که در زمینه استمرار فعالیت بدنی موفقیت چندانی کسب نشده استشروع فعالیت بدنی نشان داده

کننده و موانع مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش پرداخته  لقات فراغت و ورزش نیز بیشتر به بررسی عوامل تسهیتحقیقات داخلی در حوزه او
زاده و اندام است. به طور مثال مهدياند و کمتر تحقیقی بحث استمرار حضور جهت دستیابی به نتایج مفید فعالیت بدنی را دنبال کرده

هاي بدنی توان میزان مشارکت جامعه دانشگاهی را در فعالیتها میمتعددي اشاره کردند که با رفع آن)، در تحقیق خود به موانع 1393(
) نیز در پژوهش خود به عوامل مدیریتی و زیرساختی براي بهبود مشارکت افراد در فعالیت بدنی 1394منافی و همکاران (. بهبود بخشید

موثر در افزایش مشارکت در را ) اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، تجهیزاتی و انگیزشی( امل)،  عو1396حسینی و همکاران (. انداشاره کرده
بدنی در بدنی در مدرسه براي ایجاد انگیزه براي انجام فعالیتمحیط تربیت )، به اهمیت1399قربانی و همکاران ( دانند وفعالیت بدنی می

 و استمرار فعالیت بدنی در پایبندي علل درك براي کلی رویکردهايهد که دبررسی تحقیقات فوق نشان می. اشاره دارندزمان فراغت 
هاي تحقیقی در اغلب تالشو  کنند بیان را بدنی فعالیت در مداوم مشارکت با متغیرهاي مرتبط پیچیدگی اندنتوانسته مختلف هايپژوهش

اولیه فعالیت بدنی، نه درك و بهبود مشارکت مستمر  سالیان گذشته توسط مدل هاي مختلف، بررسی راه هاي افزایش مشارکت و پذیرش
کنند متاسفانه بخش هاي زیادي از ادبیات تغییر )، بیان می1982( 8از این رو گودمن و کورك). 2001، 7(دیشمن در آن را بررسی کردند

تغییر در طول زمان کار شده است. براي داشتن هاي تغییر و ارائه و انجام آن تمرکز دارند و کمتر بر حفظ و استمرار ها و تکنیکبرروي روش
 دتغییرات اثربخش ما باید دانش مان را نسبت به فرایند نهادینه کردن افزایش دهیم که استمرار یا بقاي برنامه هاي تغییر را دنبال می کن

از فراهم  است عبارت نهادینه کردن کند،) بیان می2018( ، اسدي و خبیري)، به نقل از آصفی2001( 9اسکات. )2014(آصفی و همکاران، 
در واقع، یک عمل نهادینه شده به عنوان رفتاري . که موجب ثبات، پایداري و فراگیرشدن رفتارهاي مطلوب شود شرایطی ها و آوردن زمینه

                                                 
1. Rowe & et al 
2. Church & et al 
3. Marcus & et al 
4. Regular physical activity 
5. Bourke, Hilland & Craike 
6. Brand & Cheval 
7. Dishman 
8. Goodman & Kurke 
9. Scott 
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را می گردد و به عنوان تعریف می گردد که در طول زمان استمرار دارد، توسط دو یا تعداد بیشتري از افراد در پاسخ به محرك یکسان اج
ها این ) با الهام از آن1996، (2) مطرح شد و تولبرت و زوکر1967، (1فرایند نهادینه کردن توسط برگر و الکمن واقعیت اجتماعی وجود دارد.

نهادینگی کامل) که به فرایند را به روز رسانی کرده و بیان کردند که: فرایند نهادینه شدن از سه مرحله (پیش نهادینگی، شبه نهادینگی و 
عادت  ).1996ت (تولبرت و زوکر، گردند، تشکیل شده اسگذاري) مشخص میسازي و رسوبسازي، عینیوسیله فرایندهاي متوالی (عادت

سازي حاکی از آن است که عمل مورد بحث ممکن است در آینده به همان شیوه و با همان مقدار کوشش صرفه جویی شده بار دیگر به 
شود آید. هر عملی که بارها تکرار گردد در الگویی قالب ریزي میهاي انسانی به صورت عادت در میدرآید. در واقع هر گونه فعالیتاجرا 

توان با صرفه جویی در کوشش دوباره آن را به اجرا درآورد و بنابراین ماهیت عمل به صورت همان الگو به ادراك اجرا کننده در که بعدا می
ین حقیقت هم در مورد فعالیت غیر اجتماعی و هم در مورد فعالیت اجتماعی هر دو صادق است. هنگامی که یک رفتار به عادت آید. امی

یابد. به سخن دیگر، زمینه ها به یک راه تقلیل میشود و همه راهشود فرد از زیر بار تصمیمات متعدد براي انجام یک عمل رها میتبدیل می
دهد، دیگر الزم نیست پس از گشاید. بر حسب معانی که آدمی به فعالیت خویش میي به روي تعمق و نوآوري میافعالیت عادي عرصه

تشکیل عادت هر موقعیتی از نو و مرحله به مرحله تعریف شود. در واقع، این فرایندهاي تشکیل عادت مقدم بر هر گونه نهاد سازي است. 
مرحله بعد ). 1991، 3(برگر و الکمنیابد یت آدمی با نهادینه شدن فعالیت او توسعه میاز لحاظ تجربی بخش مهمتر عادي شدن فعال

باشد، در این مرحله باید این تغییر در نگرش یا باور فرد یا افراد در رفتارهاي وي متجلی گردد و حالت عینی به خود بگیرد سازي) می(عینی
، الزمه این عمل، تغییر و تعدیل در ساختارها، کارکردها و اهداف فرد و جامعه است که و در نگرش و باور عدة بیشتري از افراد تثبیت گردد

) اعتقاد دارد هر 1987( 4زوکر). 1392(آصفی، طوري تطبیق یابند که متناسب با تغییر نگرش و رفتار به وجود آمده در فرد یا افراد گردند 
گذاري) نام دارد. به نهایتا مرحله آخر (رسوب .رودیابد، درجه نهادي شدن باال میچه قدر درجه عینیت و برونی بودن یک رفتار افزایش می

هایی که باقی تجربه. ماندهاي انسانی در آگاهی او میفقط بخش کوچکی از کل تجربه)، 1392، به نقل از آصفی (گفتۀ تولبرت و زوکر
به عبارتی، عمل در الگویی . گردندیادآوري در حافظه منجمد میشوند، یعنی به صورت مواردي قابل تشخیص و نشین میمانند تهمی

شود تا انسان بعداً بتواند با کوشش دوباره آن را به اجرا درآورد و بنابراین ماهیت عمل به صورت همان الگو به ادراك اجراکننده ریزي میقالب
گذاري، موضوعی که در واقع، در حالت رسوب دهد. درخ میگذاري رگیرد، رسوبآید. وقتی عمل، کیفیت برونی بودن به خود میدرمی

 ).2013(قلی پور،  شودشود. به عبارتی، هم از گستردگی و هم از عمق برخوردار میدرازمدت نهادینه شده، طی زمان جاودانه می

بت و گسترده اي در جامعه دارد از آنجایی که پرداختن به فعالیت بدنی اوقات فراغت در زمره رفتارهاي مطلوب است و کارکردهاي مث
و براي حفظ نشاط، تندرستی و سالمت جامعه امري الزم، حتمی و اجنتاب ناپذیر است، لذا سیستم هاي مربوط به فعالیت بدنی اوقات 

ن یک پدیده مقطعی، فراغت باید طوري تنظیم و استقرار یابد که پرداختن به فعالیت بدنی در انواع مختلف آن در بین افراد جامعه نه به عنوا
موردي و پراکنده، بلکه به عنوان یک پدیده خودجوش در تمام سطوح و ابعاد جامعه و در بین تمام افراد جاري و ساري باشد و به طور فعال 

ولی  وع می شود،و پیوسته پیگیري گردد تا در نتیجه، پرداختن به فعالیت بدنی در جامعه نهادینه گردد. نهادینه شدن فعالیت بدنی از فرد شر
(آصفی و شود هرگز به آن ختم نمی گردد و به علت ماهیت اجتماعی آن در بخش هاي مختلف جامعه و نهایتاً در کل جامعه فراگیر می

 یزشیانگ قاتیتحق یاصل عدم مشارکت منظم و مستمر افراد در ورزش از دغدغه هاي "ییچرا"درك  کهنیتوجه به ا با). 1393همکاران، 
 يکردهایرو به دنبال یافتن شتریب یروشن کردن عوامل رفتار ورزش يبراتحقیقات در این حوزه  و سالمت و ورزش است یدر روانشناس

از این رو، تحلیل تجربه افرادي که فعالیت بدنی در آنها نهادینه شده است، براي شناخت علل و عوامل موثر بر نهادینه  هستند؛ کیتئور
در آنها مبتنی بر مراحل نهادینه شدن می تواند دستاوردهاي قابل توجه اي داشته باشد و لمس این تجربه و معرفت به شدن فعالیت بدنی 

برنامه ریزي هاي بهتر در حوزه فعالیت بدنی اوقات فراغت و تبیین راهکارهاي عملیاتی براي افزایش مشارکت مستمر افراد در این رفتار 

                                                 
1. Berger & Luckmann 
2. Tolbert & Zucker 
3. Berger & Luckmann 
4. Zucker 
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 است نامطلوب فراغت افراد کشور انجام فعالیت بدنی در زمان فعلی وضعیتکمک کند. با توجه به اینکه  مطلوب و فراگیري آن در جامعه
بهرمندي از فواید فعالیت بدنی در گرو استمرار آن است، شناخت عوامل موثر در نهادینه کردن فعالیت بدنی اوقات فراغت  و نظر به اینکه

 تعیین و شناسایی زمینه این و عوامل موثر در نگرفته صورت با این رویکرد تحقیقی اینکه تاکنون ضرورت بسیار دارد. به عالوه، با توجه به
سازي، بر نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت از این رو، سوال اصلی این است که چه عواملی در هر مرحله از فرایند نهادینهاست،  نشده

 موثر هستند؟ 

 

  شناسی پژوهشروش

به علت استفاده  بود. میدانی جزء تحقیقات اجرا روش لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ بود که از اکتشافی نوع از کیفی حاضر، تحقیق روش
از رویکرد کیفی و روش اکتشافی براي انجام پژوهش الزم بود تا محققان بدون ذهنیت وارد میدان پژوهش شوند و صرفاً سعی داشته باشند 

سال بودند که  20نفر)، افراد باالي  16مشارکت کنندگان پژوهش حاضر (هاي مصاحبه شوندگان کشف کنند. صحبتها را از خالل تا داده
سال فعالیت بدنی مستمر (سه جلسه در هفته) داشتند، در طول این مدت ترك فعالیت بدنی نداشتند و این رفتار در وجود  5حداقل به مدت 

 این مشارکت کنندگان. سال است 5حداقل زمان براي نهادینه شدن یک رفتار )، 2006، 1نتو و پوسرتی(بر حسب نظر . آنها نهادینه شده بود
گزینش براي . شدند انتخاب يبه نقطه اشباع نظر دنیتا رس یگلوله برف وهیو به ش احتمالی غیر کامالً وهدفمند  يریگاز طریق روش نمونه

گیري نظري) استفاده شد. به منظور جمع گیري حداکثر تنوع و نمونهنوع ترکیبی (نمونهافراد مصاحبه شونده از نمونه گیري هدفمند و از 
آوري داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند ماهیتی اکتشافی دارد و براي موضوعاتی که 

 دقیقه 35انجام مصاحبه  حداقل زمان گیرد. در این تحقیقستفاده قرار میهاي شخصی مورد اها و انگیزهفاقد ساختار پیچیده، نظیر ارزش
شد (در زمان تحقیق از  ضبط هايمصاحبه صورت گرفت. در جریان مصاحبه، مصاحبه دقیقه 680درمجموع  و دقیقه 50آن  حداکثر و

مصاحبه ضمن  یاز روائ نانیجهت اطمشدند.  کدگذاري و آماده سازيپیاده مصاحبه شوندگان اجازه ضبط مصاحبه گرفته شد) بعد از آن
شیوه مطرح نمودن سواالت، ضبط و پیاده سازي سواالت،  یطراح مراحلاز اعتبار در  نانیکسب اطم يدقت در انتخاب موضوع، برا

 پایایی محاسبه براي ینهمچن برخوردار باشند. یاز اعتماد خوب قیتحق جیصورت گرفت که نتا يادیدقت زها ها و تحلیل مصاحبهمصاحبه
 بدین زمانی فاصله دو در محقق توسط گرفته انجام هايکدگذاري بین پایایی محاسبه روش. شد استفاده آزمون باز پایایی از مصاحبه

 ): 1393(محمدبیگی، محمدصالحی و علی گل، 2است ترتیب

 
 فاصله بار در دو هرکدام و انتخاب تصادفی طور به مصاحبه سه شده، انجام هايمصاحبه بین از آزمون، باز پایایی محاسبه براي

 ).1شدند و تعداد توافقات و عدم توافقات مشخص شد (جدول  کدگذاري پژوهشگر توسط روزه 30 زمانی
 

 
 

                                                 
1. Tinto & Pusser 

 پیشامد عضوهاي تعداد و n(A(با   را کدگذاري) از مرحله دو بین توافقات تعداد اینجا (در Aپیشامد  عضوهاي تعداد ،n(S) با را کدها) کل تعداد اینجا در(نمونه  فضاي اعضاي تعداد اگر . 2
B کدگذاري از دومرحله بین توافقات عدم تعداد اینجا (در (با را n(B) احتمال آنگاه دهیم، نشان A در) یعنی )بازآزمون پایایی اینجا P(A) صورت این به 

 P(A) =n(A´)n(A´)+n(B) =2n(A)2n(A)+n(B) =2𝑛𝑛(𝐴𝐴)𝑛𝑛(𝑆𝑆) :بود خواهد
n (A')  شان ست  توافقات به مربوط کدهاي تعداد دهنده ن ستناد  با توافقات اینکه به توجه با .ا ستناد  با توافقات عدم و کد دو به ا شخص  کد کی به ا  نظر در براي شوند،  می م
 n(A') = 2n(A) :کرد ضرب 2 عدد در را توافقات تعداد باید اثر این گرفتن
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 مصاحبه به روش باز آزمون یمحاسبه پایای. 1جدول 
کل  مصاحبه ردیف

 هاداده
عدم  توافقات

 توافقات
 پایایی

 87 3 7 16 ششم 1
 83 5 10 24 نهم 2
 80 4 8 20 پانزدهم 3
 83 12 25 60 کل 4

 

 .بود 12 با برابر توافقات معد کل تعداد و 25 با برابر توافقات کل تعداد ،60 با برابر کدها کل تعداد شود،می مشاهده 1 در جدول
 66/0 از بیشتر پایایی میزان نای اینکه به توجه است. با 83/0 شده، ذکر فرمول از استفاده با شده انجام هايمصاحبه آزمون باز پایایی

 این به شد، ي کیفی استفادهکدگذاري داده ها روش از هاداده تحلیل و تجزیه تأیید است. براي مورد هاکدگذاري اعتماد است، قابلیت
بار توسط محقق بررسی و  چندین هامصاحبه متن ها،آن سازيپیاده از و بعد شد ضبط هامصاحبه کلیه مصاحبه انجام حین در که صورت

ترین کدهاي اولیه براي تقلیل میزان ها استفاده از معنادارترین یا فراوانمرحله بعدي فرایند تحلیل دادهکدهاي تحقیق از آن استخراج شد. 
ن در این مرحله لب مقوالت است. بنابرایها بود. در واقع هدف از این بخش کدگذاري رسیدن به سطح باالتري از انتزاع در قازیادي از داده

 قرار داد. از کدگذاریی محقق با تعیین و مرتب کردن کدهاي اولیه، کدهاي مشابه و مشترك را در قالب یک مقوله واحد
 

  هاي پژوهشیافته

  .ویژگی هاي جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان را نشان می دهد 2جدول 
 

 شناختی مصاحبه شوندگانهاي جمعیت توصیف ویژگی. 2جدول 
 سابقه فعالیت بدنی مستمر شغل رشته تحصیلی سطح تحصیالت تعداد

16 
 نفر

 )8دکتري (
 )9علوم ورزشی (

 )7کارمند (
 )3سال ( 10تا  5بین 

 )3سال ( 20تا  11بین  )2فقه و حقوق (
 )1جامعه شناسی (

 )7استاد دانشگاه (
 )4سال ( 30تا  21بین 

 )6ارشد (کارشناسی 
 )1روانشناسی (

 )5سال ( 40تا  31بین 
 )1ادبیات فارسی (

 )1دانشجو (
 )2کارشناسی (

 )1پزشکی (
 )1سال ( 40بیشتر از 

 )1دندانپزشک ( )1زمین شناسی (

 

 .دهدمی نشان را تحقیق هايمصاحبه کدگذاري از حاصل نتایج 3 جدول

 فعالیت بدنی اوقات فراغت شدندر نهادینه  . عوامل موثر3جدول 

 کد مصاحبه شونده کدهاي باز 
   

ت 
عاد

ي
ساز

 

 ,P1, P2, P4, P5, P7, P11, P13, P14 تکرار و تمرین موفقیت آمیز فعالیت بدنی و ورزش
P15, P16 

 ,P1, P2, P3, P7, P8, P9, P10, P11, P12 کسب دستاوردهاي مثبت ناشی از فعالیت بدنی و ورزش
P13, P14, P15, P16 

 P2, P4, P6, P8, P10, P12, P13, P16 حاصل از فعالیت بدنیترس از دست دادن دستاوردهاي مثبت 
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 P1, P2, P5, P7, P8, P9, P10, P16 هاي درونی و بیرونیکسب پاداش

 ,P1, P2, P3, P4, P6, P7, P12, P13, P15 منظم و مستمرتعهد براي انجام فعالیت بدنی 
P16 

 ,P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 به انجام ورزش در هر محیط و شرایطیتعهد 
P11, P12, P13, P14, P15, P16 

 P2, P7, P9, P13, P15 ارضاي حس رقابت طلبی

 P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 مطلوببازخوردهاي اجتماعی کسب 

ي
ساز

ی 
عین

 

 P2, P4, P5, P6, P8, P11, P13 دیگرانترویج فعالیت بدنی و نتایج حاصل از آن براي 

 ,P2, P3, P4, P6, P10, P11, P13, P14 حضور منظم در جلسات تمرین هفتگی
P15, P16 

 ,P2, P3, P6, P9, P10, P11, P13, P15 زشهاي زندگی بر اساس برنامه فعالیت بدنی و ورتنظیم برنامه
P16 

 P1, P3, P4, P6, P7, P9, P10, P11, P15 اوقات فراغتی ترجیح دادن فعالیت بدنی به دیگر فعالیت هاي

 ,P2, P3, P8, P10, P11, P13, P14, P15 تشکیل و رهبري گروه هاي ورزشی
P16 

 P2, P5, P6, P8, P11, P13, P15, P16 حضور در جمع هاي ورزشی

 P4, P15, P16 انتخاب دوستان ورزشی

ب
سو

ر
 

ي
ذار

گ
 

 ,P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10 ارزشمند بودنکسب احساس شایستگی و 
P11, P14, P15 

 P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P14 کسب محبوبیت اجتماعیکمک به 

 P4, P5, P6, P8, P9, P11, P14 کمک به الگو شدن براي دیگران

 P3, P6, P11, P14 کمک به ارتقاي اعتقادات واالي معنوي

 P4, P6, P9 ورزشکار کیشناخته شدن به عنوان  يبرا حیترج

بال کمک به شناخته شدن به عنوان یک انسان متعهد و مسئول در ق
 P3, P9, P11 اجتماع

 

  يریگجهینتبحث و 

مطلوب در عوامل موثر در نهادینه سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت بر اساس تجربه افرادي که این رفتار  شناسایی پژوهش، این از هدف
عامل در سه مرحله (عادت سازي، عینی سازي و رسوب  21 درمجموع، داد نشان تحقیق نتایجبر این اساس،  .آنها نهادینه شده است، بود

)، عادت سازي را با عنوان، اعمال عادت شده رفتارهاي 1996. اولین مرحله عادت سازي بود. تولبرت و زوکر (گذاري) تاثیر گذار بودند
اغلب دانشمندان . اي از کنشگران با هدف حل مشکل تکراري و روزمره تعریف کردنداز طریق تجربه و پذیرفته شده توسط مجموعه اکتسابی

که به  يدارد در انجام کار لیاست و تما رپذیهستند و انسان عادت ندهیکننده رفتار آ ینیب شیپ نیگذشته بهتر ياعتقاد دارند که رفتارها
بر اساس نتایج تحقیق یکی از عوامل موثر بر عادت سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت . )2019، 1د (هاگرکن پافشاري است،آن عادت کرده

من اعتقاد دارم، همین "گان بیان داشت بود. در این خصوص یکی از مصاحبه شونده "تکرار و تمرین موفقیت آمیز فعالیت بدنی و ورزش"
کند که براي درك موفقیت، باید افراد با ) بیان می1995( 2آمس. ")4P(شود بپردازید براي شما عادت میکه شما به تکرار فعالیت بدنی 

هاي چالشمطابقت دهد.  فرد يهاییرا با توانا تهایفعال ياست که سطح دشوار یچالش مطلوب چالش کی. روبه رو گردند نهیبه يهاچالش
کند. این تکرار باعث احساس مثبتی هاي مجدد فرصت تکرار موفقیت را ایجاد میآورد و چالشبهینه فرصت موفقیت را براي فرد فراهم می

) در پژوهش 2000( 3ویس. شودکنند که آن را تکرار کنند. در نتیجه تکرار مداوم، رفتار به یک عادت تبدیل میدر فرد شده و تالش می
انگیزه تکرار این رفتار را افزایش داده و منجر به این ، یبدن تیفعال ا تکرارمثبت مرتبط ب یاحساس اتیتجربدر واقع کند که خود بیان می

حاصل از انجام فعالیت و عزت نفس  تیدرك صالحاین عامل با افزایش  .حفظ کند را در خود یبدن تیفعال یسطح واقعشود که فرد می

                                                 
1. Hagger 
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کند که تکرار و تمرین فعالیت بدنی منجر به عادت بیان می )2019ا هاگر (در همین راست. شودآمیز موجب تکرار رفتار میبدنی موفقیت
از عوامل موثر دیگر بر عادت سازي  شوند. یم جادیا داریپا يها نهیدر زم تیتجربه مکرر فعال قیعادات از طرشود در واقع سازي آن می

ترس از دست "و  "مثبت ناشی از فعالیت بدنی و ورزش کسب دستاوردهاي"فعالیت بدنی اوقات فراغت، بر حسب نظر مصاحبه شوندگان 
من از زمانی که به صورت "اول بیان داشت  در این راستا مصاحبه شونده بود. "دادن دستاوردهاي مثبت حاصل از فعالیت بدنی و ورزش

به نحوي به فعالیت بدنی من "همچنین مصاحب شونده ششم اعتقاد داشت  )".P1(کنم اعصابم خیلی راحت شده است مستمر ورزش می
و ورزش عادت کردم که ترك آن براي من یک دغدغه شده است. طوریکه اگر آن را انجام ندهم دچار مشکالت عمده جسمی و روحی 

 يماریاز ب یناش ریمرگ و م ژهیبه و، منظم خطر مرگ یبدن تیفعالنشان داد که  )2012(سازمان جهانی بهداشت  تحقیقات )".P6(شوم می
که غالباً با  یتیاضافه وزن، وضع . از طرف دیگردهد ی، فشار خون و سرطان روده بزرگ را کاهش مابتیعروق کرونر قلب و ابتال به د

 .دهد یم شیافزا زیرا ن صفرا کلیه و مثانهپستان، روده بزرگ، آندومتر، پروستات،  يتحرك همراه است، خطر سرطان ها یب یسبک زندگ
شود، و از سویی دیگر عدم این موضوع است که فعالیت بدنی مستمر باعث به دست آوردن دستاوردهاي مثبت میاین مطالب، گویاي 

ه استمرار آن باعث ازبین رفتن این دستاوردها و به وجود آمدن موارد منفی خواهد شد. بنابراین افراد براي به دست آوردن این دستاوردها ب
تاثیر  قیتحق گرید جیاز نتاها تبدیل خواهد شد. تمرار در انجام ورزش در نهایت به یک عادت در آنکنند، که این اسطور مستمر ورزش می

بر عادت سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت بود. در این خصوص مصاحبه شوندگان هفتم و نهم  "هاي درونی و بیرونیکسب پاداش"عامل 
تر هستم و این خودش یک پاداش هست براي من و باعث شده که به صورت سرحال پردازمهنگامیکه من به فعالیت بدنی می"بیان داشتند 

داد و استمرار آن باعث افزایش اعتماد به نفسم انجام ورزش و فعالیت بدنی به من اعتماد به نفس می". ")P7(مداوم این کار را ادامه بدهم 
 مجموعه ساده پاداش گذارندیم ریتأث عادت سازيکه بر سطح  یصلا يروهایاز ن .")P9(شد، که این خودش براي من یک پاداش بود می
و ادامه  رفتهیپذ ،هیپاداش و اجتناب از تنب افتیبه منظور در رحالت رفتا نیدر ا کنند) بیان می2017( 1است. ادنی و استیبر یرونیو ب یدرون

 جیحذف نتا ،نوع پاداش نیهمچن .دهد یقرار م ریشدن عمل را تحت تاث نهیرفتار و پاداش اختصاص داده شده نهاد نیب يسازگار. ابدییم
 يسازنهینهاد اتیدر ادب. از این رو است که اردگذ یم ریرفتار تاث کیشدن و استمرار  نهیدرجه نهادپاداش، بر انواع مختلف  بیترک ی،منف

پاداش  عیتوز ندیو فرآ ختپردا يارهایمع ،هازانندهیانواع انگ يبر مبنا توانیپاداش را م ستمیس کی. گرددیم یتوجه خاص یزشیانگ به بعد
 عادت سازيبه  یرونیو ب یدرون يمانند تنوع پاداش اعم از پاداش ها یعواملبا توجه به  تواندیپاداش م ستمیموثر س تیریمد. نمود فیتعر

تعهد براي انجام "از عوامل موثر دیگر بر عادت سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت . رفتار کمک کند کیشدن  نهینهاد و نهایتا بهرفتار  کی
بودند. در این راستا مصاحبه شوندگان سوم و دوازدهم  "تعهد به انجام ورزش در هر محیط و شرایطی"و  "فعالیت بدنی منظم و مستمر

کنم خودم را با شرایط محیط من سعی می". ")P3(من نسبت به خودم تعهد داشتم، که به طور منظم در هفته ورزش کنم "بیان داشتند 
 دانند.ي میرفتار يفرد به عمل ها بودن دیملزم و مق را تعهدمحققان،  .")P12(تطبیق بدهم و تحت هر شرایطی به فعالیت بدنی بپردازم 

به لزوم  یمثال ممکن است شخص يابر .گردد یاجرا م یموضوعات اجتماع گریسازمان ها و د ،نگرش ها ،اعمال در ارتباط با اعتقادات نیا
 يهاتیمناسب و شرکت در فعال هیتغذ ی،مانند حفظ بهداشت شخص يبه اعمال رفتار نهیزم نیتعهد در ا ،اعتقاد داشته باشد یحفظ سالمت

 دیتعهد فرد به رفتار باعث استمرار رفتار جد زانیم .کندیمرتبط م یحفظ سالمت یاعمال فرد را به موضوع اجتماع نیا .اشاره دارد یورزش
به  .دارد ریمشارکت در ورزش و استمرار آن تاث برکه تعهد  ه اندورزش نشان داددر حوزه  قاتیتحق). 1998، 2(مارتین و هوزنبالس گرددیم

کسپر و . کردیم ینیبشیرا پ تنیس ربزرگسال د کنانیتکرار مشارکت باز يبه طور معنادار تعهد دنشان دادن )،2012( ،3داویسعنوان مثال 
شان از طریق مشارکت مشارکت کنندگان با تعهد باال، مصرف کنندگان ارزشمندي از فعالیت انتخابی نشان دادندنیز  )2008( ،4استلینو

 يروین کی"نشان دادند که تعهد  )،1998( و هاوزنبالوس نیمارتهمچنین . مستمر، حضور بیشتر و وفاداري فزاینده به فعالیت خواهند بود
ه به موارد باال باید اذعان کرد که داشتن تعهد فردي در مورد یه رفتار خاص (فعالیت بدنی . با توجاست یادامه رفتار ورزش يبرا "الزام آور
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عامل دیگري بود  "ارضاي حس رقابت طلبی". و ورزش) منجر به تکرار و استمرار آن شده که نهایتا عادت شدن آن رفتار را به دنبال دارد
در من یک حس "است. در این خصوص مصاحبه شونده سیزدهم اعتقاد داشت  که بر عادت سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیر گذار

 شفیعی نیاو  ، حیدري نژادامامی. ")P13(پردازم رقابت طلبی وجود دارد که براي ارضاي آن به طور مداوم به فعالیت بدنی و ورزش می
کنند. مفهوم یتالش م گرانیمطلوب با د سهیمحدود و مقاهدف  کیبه  یابیدست يکنند، برا یرقابت م افراد یوقتکنند که ) بیان می1393(

است.  يروزیشود. در ورزش، هدف خاص مسابقه، پ یم فیتعر یدر مسابقات ورزش تیموفق يبه ورود و تالش برا لیرقابت به عنوان تما
شود.  یشناخته م يو يریدهد، اغلب به عنوان رقابت پذ یخود قرار م يروزیپ يکه فرد در تالش برا ژي، تمرکز، عزم و انریمقدار آمادگ
با این توصیف . دهند یو خود نشان م گرانیخود را به د یستگیشا قیطر نیدارند و از ا تیو موفق یابیبه دست يادیز لیتما یافراد رقابت

و براي تکرار این حالت خوشایند تصمیم  کند احساس شایستگی و موفقیت کردههاي رقابتی شرکت میهنگامی که فرد در ورزشها و فعالیت
بود که  نیا قیتحق گرید جیاز نتا گیرد.گیرد. که در نتیجه این استمرار، عادت به انجام فعالیت بدنی در او شکل میبه تکرار این فعالیت می

به طوریکه  تاثیر گذار است.معه در وجود افراد و در جاعادت سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت  بر "کسب بازخوردهاي اجتماعی مطلوب"
هنگامیکه من به طور مداوم به فعالیت بدنی پرداختم باعث شد که در جامعه دیده شوم و مورد تعریف "مصاحبه شونده سیزدهم بیان داشت 

را از مراحل شروع و  یبدن تیفعال یتجربه مثبت قبل )،1395، ، مظفري و پور سلطانی(آقاخانبانی در این راستا .")P5(و تمجید قرار بگیرم 
که اگر فرد از  يبه طور ،است تینقش بازخورد حائز اهمکنند که در این مرحله ها بیان میند. آنعنوان کرد یبدن تیحفظ مشارکت در فعال

آن رفتار  ادیبه احتمال ز ،داده شده باشد يبه و گرانیاز طرف د ایباشد  یبازخورد شخص نیا چهرفتار بازخورد مثبت کسب کند  کیانجام 
 تیتقو ، در واقع فرد از طریق (بازخورد،ابدی یم اهشباشد احتمال ادامه رفتار ک یکه بازخورد منف یدر صورت ،دهد و برعکس یرا ادامه م

 . کندي ادامه رفتار پیدا میریگ میتصم، براي خود یاصل يباورها یابیفرصت ارز ن)گرایو مشاهده رفتار د میمستق

عامل تاثیرگذار بوده اند.  7یق نشان داد که در دومین مرحله از تئوري نهادینه سازي، که عینی سازي رفتار نام دارد، از طرفی نتایج تحق
ها . آنحل مشکالت اشاره دارد يشده برا جادیاجدید منظم به انتشار ساختار  يساز ینیمرحله عکنند )، بیان می1996تولبرت و زوکر (

دهند را به عنوان عینی اي از مشکالت خاص پاسخ میحاصل از اعمال عادت شده و معمول که به مجموعه ایجاد معانی اجتماعی مشترك،
در این مرحله افراد براي نشان دادن باور و اعتقاد خود به دیگران در مورد تاثیر مثبت انجام فعالیت بدنی منظم، . سازي تعریف کردند

مل را در جامعه به عینیت برسانند تا دیگر افراد جامعه با دیدن تاثیرات مثبت این فعالیت، به دهند که این عرفتارهایی را از خود بروز می
سازي نشان داد که یکی از عوامل موثر بر عینی سازي ها نیز از فواید آن سود ببرند. نتایج تحقیق در مورد مرحله عینیورزش پرداخته و آن

بود. در این خصوص مصاحبه شونده یازدهم بیان  "ی و نتایج حاصل از آن براي دیگرانترویج فعالیت بدن"فعالیت بدنی اوقات فراغت 
در این زمینه . ")P11(من همیشه عده اي را تشویق میکردم که ورزش کنند و باعث شدم تعداد زیادي به ورزش روي بیاورند "داشت 

بیشتري برخوردارند،  پذیري تیمسئول یی وبرون گراها از ورزشی کنند که افراد ورزشکار نسبت به غیر)، بیان می2013( 1گارسیا و رویز
ها را به انجام فعالیت بین عموم مردم پرداخته و آنتعامل  گیرند و به همین دلیل به یدر نظر م یاجتماع نهیزم کیورزش را به عنوان 

هاي مربوط فعالیت بدنی به وسیله دوستان با فعالیت ) نیز بیان کردند که ترویج و تشویق1395خواجوي و شهبازي (. کنندبدنی تشویق می
نتایج تحقیق نشان داد عامل دیگري که بر عینی سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیرگذار . به تندرستی دانشجویان دختر مرتبط است

کنم بدون وقفه و به می من سعی"بود. بر همین اساس مصاحبه شونده دوم بیان کرد  "حضور منظم در جلسات تمرین هفتگی"است 
کنند، انجام آن جزئی از افرادي که به انجام فعالیت بدنی عادت می. ") P2( اي سه جلسه به انجام فعالیت بدنی بپردازمصورت منظم هفته

ن راستا رودز و دهند. در همیبرنامه زندگیشان می گردد و براي انجام منظم آن در طول هفته، ماه و سال برنامه ریزي منظمی انجام می
پردازند، داراي یک ویژگی کنند که افرادي که به صورت مداوم به فعالیت بدنی می) بیان می2020( 3) و اشمید و همکاران2017(2بودرو

ند، کناي مدون طراحی میهاي خود برنامهخود انضباطی هستند. یعنی این افراد در کارهاي خود داراي نظم و ترتیب هستند و براي فعالیت
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هاي زندگی بر اساس برنامه فعالیت بدنی تنظیم برنامه". باشدها میکه با این توصیف برنامه ریزي براي انجام فعالیت بدنی جزء اصول آن
عامل  دیگري بود که بر عینی سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیرگذار بود. در این راستا مصاحبه شونده سیزدهم بیان داشت  "و ورزش

برحسب این عامل افراد براي . ")P13(کنم که به ورزشم لطمه اي وارد نشود برنامه زندگیم را با خانواده و دوستان طوري تنظیم میمن "
هاي زندگیشان را کنند که اولویت اصلی زندگیشان انجام فعالیت بدنی باشد و دیگر برنامهعینی کردن فعالیت بدنیشان در اجتماع سعی می

) بیان کردند، افرادي که مزایاي ورزش مستمر 1399( ن) و روزبا2012( 1ظیم کنند. در همین راستا سازمان جهانی بهداشتبر اساس آن تن
شود که کنند براي ترویج آن در اجتماع سبک زندگی خود را با فعالیت بدنی ترکیب کنند. این ترکیب باعث میاند، سعی میرا لمس کرده

ها داشته باشند. در واقع آنناسالم  يرفتارها ریسا ایتحرك  یب ياز رفتارها یبرخ يبه جا یبدن تیانجام فعال يبرا يا زهیانگ ای هی، توجافراد
تشکیل و رهبري گروه "دیگر تحقیق این که  جینتااز . کنندهاي زندگیشان را بر اساس انجام فعالیت بدنی سنجیده و تنظیم میتمام فعالیت

من تمرینات "در این راستا مصاحبه شونده پانزدهم بیان داشت  .بر عینی سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت بود از عوامل موثر "هاي ورزشی
افرادي که انجام  .")P15(کنم والیبال اساتید دانشگاه را راه انداختم، گروهش را تشکیل دادم، تایم تمرین و مسابقات را نیز هماهنگ می

هاي ورزشی مزیت حاصل از فعالیت بدنی ها و گروهکنند تا از طریق تشکیل تیمعادت درآمده، سعی میها به شکل یک فعالیت بدنی در آن
 شود بلکه،مستمر را در اجتماع ترویج کنند. این افراد معتقدند که تیم سازي نه تنها باعث ترویج و تشویق دیگران به انجام فعالیت بدنی می

) بیان 2008( 2نیویبلوم، الگهد و ندر همین راستا . بخشدمی) را بهبود یکار گروه ،د گوش دادن(مانن یمهم زندگ يهاییمهارتها و توانا
 طی)، محيفرد يها ي(به عنوان مثال، تعامل و ارتباطات، فداکار ی و تیمیگروه ندیمتمرکز بر فرآ يها تیبه طور خاص، فعالکنند که می

، باعث )يفرد يها تی، موقعمیت ي(به عنوان مثال، هنجارها یساختار گروه ي) و اجزایو ساختار گروه یمیت زیگروه (به عنوان مثال، تما
هاي هاي بدنی گروهی نسبت به فعالیتایجاد یک اتحاد در بین اعضاي گروه شده و در نهایت لذت بیشتري براي شرکت کنندگان در فعالیت

ترجیح فعالیت "کند و این دسته عوامل بر بروز و ظهور بیشتر فعالیت ها تاثیر می گذارد. بر اساس نظر مصاحبه شونگان انفرادي حاصل می
از دیگر عوامل موثر بر عینی سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت بود. در این راستا مصاحبه شونده  "بدنی به دیگر فعالیت هاي اوقات فراغتی

جنسن و  .")P10(هاي فراغت به فعالیت بدنی بپردازم از جمله والیبال و تنیس روي میز دهم که در زمانمی من ترجیح"دهم بیان داشت 
کنند، از آنجایی که افراد بر حسب رفتارها و عاداتی که از خود بروز می دهند شناخته می شوند، تمایل به حضور در ) بیان می1999( 3نایلور

ح  آن به دیگر فعالیت هاي فراغتی به نوعی بر عینیت فعالیت بدنی اوقات فراغت می افزاید و به عنوان فعالیت هاي فراغتی ورزشی و ترجی
هاي دهند که در زماناز این رو، افراد ترجیح می. شودیک اقدام عینی موثر بر نهادینه سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت محسوب می

هاي اوقات فراغت دارد. در این خصوص یت بدنی فواید چند جانبه تري نسبت به دیگر فعالیتفراغتشان به فعالیت بدنی بپردازند، زیرا فعال
 لذت ،گرانیانتظار دی، جسم طیشرا) بیان کردند که انجام فعالیت بدنی در زمان فراغت به دالیلی مانند: بهبود 2017، (4سورال و چیمن
این ترجیح و حضور مکرر در فعالیت هاي فراغتی فعال درجه . ها ترجیح داده شده است ی نسبت به دیگر فعالیتروان طیشرابردن و بهبود 

) اعتقاد دارد 1987عینیت فعالیت بدنی اوقات فراغت را افزایش داده و احتمال نهادینه شدن رفتار را افزایش می دهد. همانطور که زوکر (
حضور "نتایج حاصل تحقیق نشان داد . رودابد، درجه نهادي شدن باال مییهر چه قدر درجه عینیت و برونی بودن یک رفتار افزایش می

از عوامل دیگري هستند که بر عینی سازي فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیر دارند. در  "انتخاب دوستان ورزشی"و  "در جمع هاي ورزشی
هاي ام بیشتر دوستدوستانم ورزشی هستند، و بر اساس روحیهمن بهترین "گان پانزدهم و شانزدهم بیان داشتند این راستا مصاحبه شونده
. ")P16(هاي ورزشی ارتباط برقرار کنم هاي ورزشی شرکت کنم و با آدمدهم بیشتر در جمعمن ترجیح می .")P15(ورزشی انتخاب می کنم 

شدن این رفتار مطلوب در افراد، باعث می  کند که باور و نگرش مثبت به فعالیت بدنی و عادت) بیان می2012بهداشت ( یسازمان جهان
هاي ورزشی حضور یابند. چنین اقدامی، سطح باالیی از عینیت بخشی ها و گروهگردد آنها بیشتر انتخاب هاي ورزشی داشته باشند و در جمع

ند و درجه نهادینه شدن رفتار را رقم می ز یاجتماع يو رشد مهارت ها یابی، دوست دیمالقات افراد جدبه رفتار فعالیت بدنی را از طریق 
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ورزشکاران توسط  تیفرهنگ فعالهاي ورزشی ) نیز اعتقاد دارند که این حضور در جمع1396(، قاسمی و چوپانکاره کشگر. افزایش می دهد
و ارتباطات  یمیت هیمثبت، روح ي، ادغام، نگرش هايمانند همکار یی. جنبه هادهدشکل می یاجتماع طیعامل در مح نیبه عنوان مهمتر را

و بروز باالیی از فعالیت بدنی را  تجربه مثبت مشخص شده است کیو منجر به  یبدن يها تیهمه به عنوان کمک به لذت بردن از فعال
 .در اجتماع به نمایش می گذارد

ه شدن است تاثیر گذارند. گذاري که سومین و آخرین مرحله از فرایند نهادینعامل بر رسوب 6در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که 
 افرادنسل از  نیآن در طول چند يبقا ژهیساختار و به و یخیکه اساساً به تداوم تار يندیاست، فرا يکامل شامل رسوب گذار يساز نهینهاد

اند و هم با شده زهیمناسب تئور يکننده ها بیکه به عنوان تصو یگرانیبا گسترش کامل سازه ها در گروه باز يگذاردارد. رسوب یبستگ
. براي درك ردیگ یسازه ها را در بر م "عمق"و هم  "عرض"، هم ابعاد نیشود. بنابرا یمشخص م یمدت زمان طوالن يتداوم سازه ها برا

، (آصفی و همکاران است يدیکل ،گذارند یم ریسازه تأث کیمدت  یطوالن ينفوذ و ماندگار زانیکه بر م یعوامل ییشناسافرایند رسوب، 
گذاري فعالیت یکی از عوامل موثر بر رسوب  "کسب احساس شایستگی و ارزشمند بودن"بر این اساس نتایج تحقیق نشان داد ). 1393

من با داشتن سالمتی و نشاط و همچنین انتقال آن به خانواده و "بدنی اوقات فراغت بود. در این راستا، مصاحبه شونده هفتم بیان داشت 
در همین . ")P7(کنم، این حس باعث حضور باور بیشتر من به فعالیت هاي ورزشی است گی و ارزشمند بودن میاطرافیانم، احساس شایست

احساس  ،اعتماد به نفس باعث احساس در فعالیت بدنیمشارکت  یشخص تجربه) اعتقاد دارد که 2012سازمان جهانی بهداشت (راستا 
شود که در آنها یک احساس که تکرار این حس مطلوب، سبب می، شودمیمقابله با مشکالت  يبرا يریادگی ، احساسياستقالل و آزاد

ها کند که نتیجه آن ثبات رفتاري آنها را ترغیب به تکرار رفتار میرضایت و ارزشمند بودن شکل بگیرد و دائما نیز تقویت شود، و نهایتا آن
از عوامل موثر دیگري  "کمک به الگو شدن براي دیگران"و  "کسب محبوبیت اجتماعیبه  کمک"در انجام فعالیت بدنی مداوم خواهد بود. 

من با "گان هشتم و نهم بیان داشتند بودند که بر رسوب گذاري فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیر داشتند. در این خصوص مصاحبه شونده
ان و دانشجویانم از تایید و محبوبیت اجتماعی برخوردار باشم انجام ورزش مداوم سرپا هستم، و این شرایط باعث شده که در بین دوست

)P8 .(" از نظر دیگران، من به دلیل مداومت در انجام فعالیت بدنی و تغییرات ظاهري و شخصیتی حاصل از آن به عنوان یک الگو مطرح
 يقدرتمند یزشیانگ يتوانند به عنوان الگو یموفق مورزشکاران کنند که ) بیان می 2012( 1در همین زمینه آرمور و دانکومبه. ")9P(شدم 

وجود دارد  یلیدالکند کرده و اعالم می یجامعه بررس کیالگوها را در  ریو تأث تیاهم) 2013، (2همچنین کناپمان. جوانان عمل کنند يبرا
. توانند به عنوان یک الگو مطرح شوندمی دداشته باشن يرگذاریتأث ییکه توانا یتا زمان غیر نخبه ایورزشکار نخبه  کیدهد  یکه نشان م

ر قرار گرفتن در این موقعیت (الگو بودن) باعث ایجاد احساس مطلوب در فرد شده و از طرفی بار مسئولیتی باالیی براي او به دنبال دارد، د
اش خود را ملزم به انجام یا عدم انجام برخی رفتارها و تداوم نتیجه فرد براي تکرار نتیجه مثبت و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی

کمک  "کند و چنین تکرار و تداومی سبب رسوب رفتار در فکر و اندیشه او می گردد. از نتایج دیگر تحقیق تاثیر مولفه میرفتارهاي انتخابی 
بود. در این خصوص مصاحبه شونده چهاردهم بیان داشت بر رسوب گذاري فعالیت بدنی اوقات فراغت  "به ارتقاي اعتقادات واالي معنوي

و ورزش به ارتقاي معنویاتم باعث شده فعالیت  کنم و این کمک فعالیت بدنیمن از طریق ورزش و فعالیت بدنی با خداوند راز و نیاز می"
عدي بودن آن است. یعنی اینکه فعالیت یکی از ویژگیهاي ورزش و فعالیت بدنی چند ب ).P14(بدنی و ورزش را بخشی از وجود خود بدانم 

کند )، بیان می2015( 3بدنی نه تنها بر ابعاد جسمانی و روانی، بلکه بر ابعاد اجتماعی، اخالقی و معنوي تاثیرگذار است. در این راستا لینچ
بدنی قابلیت ارتقاء نگرش ، زیرا فعالیتبراي ارتقاء معنویت در دانش آموزان و کودکان بهتر است که دروس را در قالب فعالیت بدنی اجرا کرد

همه انسانهاست که  یجنبه اساس تیمعنوکند که نیز بیان می) 2012( 4، اوتا و یوستهاید از طرفی. باشدهاي معنوي کودکان را دارا می
و به عنوان یک نیاز اساسی براي انسان ها مطرح است، بنابراین اقدامات و فعالیت هایی از جمله فعالیت  فرصت رشد داده شود به آن دیبا
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بدنی که منجر به تقویت ارزش هاي معنوي و ارتقاي آنها شود در افرادي که به معنویات توجه عمیق و زیادي دارند به عنوان یک فعالیت 
 حیترج". هایی در وجود این افراد رسوب می کنند و جزئی از هویت و شخصیت فرد می شوداساسی مد نظر قرار گرفته و چنین فعالیت 

در این راستا  گذاري فعالیت بدنی اوقات فراغت اثرگذار بود.عامل دیگري بود که بر رسوب "رورزشکا کیشناخته شدن به عنوان  يبرا
دهم که اطرافیان من را به عنوان ورزشکار بشناسند و ورزشکار بودن برایم مهم است، من ترجیح می"مصاحبه شونده نهم اعتقاد داشت 

است که فرد با  يدرجه ا یورزش تیهوکنند که ) بیان می2014( 1در این زمینه کابریتا و همکاران. ")9P(یعنی ورزش هویت من است 
هویت ورزشی باالتر، سطوح ها اعتقاد دارند که افرادي با . آناست گرانینقش به د نیا قیشود و به دنبال تصد ینقش ورزشکار شناخته م

اعتماد به  شیافزاو همچنین داشتن هویت ورزشی باال منجر به  دمدي، و خوشبینی را در آینده دارنآگیري شغلی، خودکارباالتري از تصمیم
د، افرادي که به طور مستمر به فعالیت بدنی و ورزش شوو دیگر ویژگیهاي مثبت می ترمطلوب یو تعامالت اجتماع ینفس، انضباط شخص

شما  نکهیاز ا نانیاز خود و اطم ياحساس قو کدهند که به عنوان یک ورزشکار شناخته شوند. زیرا این موضوع به یپردازند ترجیح میمی
این احساس و تمایل به استمرار آن به نوعی به رسوب گذاري فعالیت بدنی و ورزش در فرد منجر می شود. در . شود یمنجر م دیهستچه 

عامل دیگري است که بر  "کمک به شناخته شدن به عنوان یک انسان متعهد و مسئول در قبال اجتماع"نهایت نتایج تحقیق نشان داد 
فعالیت بدنی و ورزش بخشی از ". در این خصوص مصاحبه شونده یازدهم اعتقاد داشت رسوب گذاري فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیر دارد

که عالوه بر سالمتی خودم در قبال سالمتی  فعالیت روزمره من و شاید اینطور بگم بخشی از خود من است چون من احساس وظیفه میکنم
مسئولیت پذیري یکی کنند که ) بیان می1395( ، نظري و مالئیدنژادر این رابطه رمضانی ).P11(و نشاط جامعه اطرافم هم مسئول هستم 

شرکت در و  هاي هر فردي است و تاثیر بسیار زیادي در نوع نگرش دیگران نسبت به شخصیت و عملکرد فرد داردترین ویژگیاز مهم
 يارزش هاو روابط اجتماعی  ،می توانند خصوصیاتی مانند مسئولیت پذیري، همکاري افرادفعالیت هاي ورزشی از اقدامات تربیتی است که 

و ورزش به جوانان  فعالیت بدنیکه کنند ) نیز بیان می2008( 2در این راستا محققانی از جمله رایت و بورتون. اخالقی را در خود بپرورانند
با این توصیف فعالیت بدنی و ورزش به افراد کمک کرده که با . اشندداشته ب گرانینسبت به خود و د يشتریب تیکند مسئول یکمک م

 پذیر در اجتماع مطرح شوند.به عنوان یک انسان مسولیتتوسعه تعهد و وظیفه شناسی در فعالیت ها، 

که شناخت صحیح در کل نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مختلفی بر نهادینه سازي رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت تاثیر گذاراند 
تواند به نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات این عوامل و اتخاذ راهکارهایی اساسی جهت تجربه درست و به موقع آنها توسط افراد جامعه، می

رفتارها  نیا دیبا یمتنوع است و از طرف اریجامعه بس کیرفتار افراد در  فراغت در آنها و در نهایت در کل جامعه کمک کند. از آنجایی که
 یطیامکانات و شرا ستیبا یمبه خصوص در حوزه ورزش جامعه  تیریو مد يو کالن جامعه جهت داده شوند، رهبر یدر جهت اهداف کل

 تیو موفق یاثربخش ،ییکه در جهت اهداف جامعه است و منجر به کارا یو سازمان یگروه ،يفرد يرا فراهم آورند که آندسته از رفتارها
. از این رو، نهادینه شدن فعالیت ردیقرار گ شرفتیرشد و پ مسیرجامعه در  جهیشوند تا در نت ریو در جامعه فراگ ابندیاستمرار  گردد،یآن م

هاي آید، به نسلبدنی اوقات فراغت در این زمره است که باعث می شود این رفتار مطلوب به صورت بخشی از فرهنگ جامعه ایرانی در 
ا نیازهاي متغیر افراد جامعه در طی زمان تطبیق پیدا کند و جزء الینفک جامعه گردد، چرا که نیازهاي اجتماعی زیربنایی بعدي انتقال یابد، ب

سازد. تئوري نهادینه سازي و عوامل کشف شده در این تحقیق می تواند چارچوبی نظري مفیدي را براي این منظور افراد جامعه را برآورد می
استا کمک کننده باشد. از طرفی مدیران و مسئولین ورزشی کشور به خصوص در حوزه اوقات فراغت و تفریحات سالم فراهم کند و در این ر

می توانند با الهام از عوامل کشف شده در این تحقیق و اتخاذ راه کارهاي عملیاتی در خصوص هر عامل و در هر مرحله به عنوان مثال 
نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت  ی، در نظر گرفتن مشوق هاي مادي و معنوي و ...شورز زاتیتجه و امکاناتدسترسی راحت به 

 در افراد و در نهایت کل جامعه را تسهیل کنند. به این ترتیب، نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت در جامعه ضمن ارتقاي سالمت افراد

                                                 
1. Cabrita & et all 
2. Wright & Burton 
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ها و دولت به خصوص در بخش بهداشت و درمان هاي بیشمار توسط خانوادههزینهتواند از انجام و ایجاد شادابی و نشاط در جامعه می
 به خصوص بی تحرکی و سبک زندگی غیرفعال را دستخوش تغییر قرار دهد.موجود  يها و رفتارهاها، ارزشالگوها، نگرشجلوگیري کند و 

 

 تقدیر و تشکر

 .ندینما يسپاسگزارري رساندند یا در انجام این پژوهشصبر و بردباري که با ی مشارکت کنندگان تماماز  دانندینگارندگان بر خود الزم م
 . شودسبب ارائۀ نظرهاي ساختاري و علمی سپاسگزاري می همچنین از داوران محترم به
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