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به عبارت  .امروزه سالمت یکی از محورهاي اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن به شمار می رود

ورزش بـه ویـژه    . د سالم تصـور واهـی اسـت   تصور داشتن یک جامعه توسعه یافته بدون داشتن افرا ،دیگر

یکی از زیر  ،ورزش همگانی از آنجا که موجب امید به زندگی از طریق ارتقاي سالمت افراد جامعه می شود

 به تبییناین پژوهش بر اساس رویکرد پیمایشی لذا . شاخص هاي توسعه انسانی در جوامع قلمداد می گردد

بـر نهادینـه کـردن ورزش همگـانی در کشـور       )آموزش رسـمی رسانه و  خانواده،(تاثیر متغیرهاي اجتماعی 

بـه عنـوان نمونـه و بـه      نفر480. می باشند تهران شهروندان ساکن در شهر آن  جامعه آماري .پرداخته است

 پایـایی  .پرسش نامـه جمـع آوري گردیـد    ابزار باداده ها . انتخاب شدندمنطقه شهري  4از تصادفی صورت 

سـتفاده از روایـی سـازه    پرسـش نامـه بـا ا    رواییو ي کرونباخ لفاآپرسش نامه از طریق حد نصاب ضریب 

که بین خانواده و نهادینه کردن ورزش همگانی ارتبـاط معنـاداري    دادنتایج همبستگی نشان . صورت گرفت

رسانه جمعـی و    بت بهکه نهاد خانواده نس نیز گویاي آن بودنتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی  .وجود دارد

همچنین نتایج  .آموزش رسمی می تواند پیش بینی کننده قوي تري براي نهادینه کردن ورزش همگانی باشد

رابطـه معنـا داري وجـود    بین رسانه و آموزش رسمی با نهادینه کردن ورزش همگانی    دادهمبستگی نشان 
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  مقدمه 

 بخش فرح رسمیت، بدون هزینه، کم ساده، ورزشی يفعالیت ها از اي مجموعه به پرداختن همگانی ورزش

 .)174: 1997،همکاران و مول(باشد  داشته وجود افراد همه براي آنها در شرکت امکان که است با نشاط و

 بهبود و هدف سالمتى با و هزینه کمترین با نژادى جنسى و سنى، هر در همه براى ورزش همگانى، ورزش

  .گردیده است تعریف انسان ها همه زندگى

 در و کند می تبدیل قدرت به را افراد شده ذخیره هاي انرژي است که بدنى فعالیت واقع در همگانی ورزش 

 .باشند داشته فعال فراغت اوقات تا آورد می وجود کردن به ورزش براى مردم در هایى انگیزه ممکن حد

 ورزش تنها نه که شده است تعریف ورزش اصلی مفهوم از متفاوت کامالً چیزي عنوان همگانی به ورزش

 حداقل تا نشده خودجوش سازماندهی بازي هاي از بدنی فعالیت مختلف اشکال تمام شاید بلکه ،حقیقی

 بی  فواید این به توجه با .)2009:661،آمان(گیرد  می بر در را شود می اجرا منظم طور به که بدنی تمرین

 بی افراد کشورمان از زیادي درصد هنوز است، شده اثبات خوبی به که بدنی فعالیت در مشارکتشمار 

 همگانی به يورزش ها در آنها مشارکت درصد ،عبارتی به و ندارند کافی بدنی فعالیت یا هستند تحرك

 در تفریحی و همگانی ورزش توسعه تفصیلی مطالعات حاصل .است کم بسیار بدنی فعالیت یک عنوان

 در کشور افراد درصد 10 داد نشان ایران اسالمی جمهوري بدنی تربیت سازمان توسط 1381اسفندماه 

 میزان غفوري 1386 سال در). 1381بدنی،  تربیت سازمان(دارند  مشارکت و تفریحی همگانی ورزش

 در رقم این که صورتی در ،)1386،غفوري(کرد  اعالم درصد 19 را ایران همگانی در ورزش در مشارکت

 کشورهاي در همگانی ورزش در مشارکت درصد ،مثال عنوان به .پایین است بسیار کشورها سایر با مقایسه

 ،درصد 34 کانادا ،درصد 72مردانبراي  و درصد 57زنان  براي آمریکا ،درصد 77 هلند ،درصد 81فنالند

 ؛ 2002 پریرا،: 2002،پالم: 202نول،(است درصد  38 سنگاپور درصد و 45 کنگ هنگ ،درصد 52 استرالیا

 ،)1380(  اتقیا پژوهش هاي نتایج ،همچنین) 1392.صفاري، از نقل ، به2008 اسچردر، و تایکوم وان،

 ورزش تعمیم توسعه و که دهد می نشان تفریحی و همگانی ورزش مورد در )1384( قره و )1379(کاشف

 به نحو ،است گرفته صورت اخیر هاي سال در که مختلفی هاي تالش و ها هزینه ها، ریزي برنامه علیرغم

 مختلف هاي پژوهش نتایج طرفی از .است اي عدیده ضعف نقاط و کاستی داراي و نیافته گسترش مناسبی

سهرابی،  و حسینی عطارزاده ؛ 1384 آذرنیا،(است  موضوع این گویاي نیز همگانی ورزش به گرایش پیرامون

 از ناشی سالمتی شمار بی فواید نشان داده اند  کسب تحقیقات نتایج همچنین، ).1383 نیا، محمدقلی ؛ 1386

 این با توجه با .)2010:212،همکاران و هانکیسون(دارد  استمرار زمان طول در که است عادتوار بدنی فعالیت

 به تحقیقات بیشتر این دهد می نشان همگانی ورزش برروي شده انجام تحقیقات به گذرا نگاهی مطالب،

؛ استادلیس و  2001،فلتز و ؛ میت 1987،نورتون مثال، عنوان به(افراد  انگیزاننده مشارکت بررسی

؛  1373 خلیل آبادي، رمضانی ؛ 1375 کاشف، ؛ 2004 ،همکاران و ؛ کلت2002،؛الرسون 2001،همکاران



٣ 
 

و  داشته اند تمرکز )مشارکت شروع( همگانی ورزش در) 1388 همکاران، و رمضانی نژاد ؛ 1380 بیانی، روز

 ایجاد که صورتی در ،است شده همگانی ورزش در افراد فراگیر و مستمر حضور بحث به توجهی کمتر

 روست این از. کنند دنبال و گیري پی را مثبت تغییرات استمرار لهئمس باید افراد زندگی در تغییرات رفتاري

 و ها برروي روش تغییر ادبیات از زیادي هاي بخش،  متاسفان می کنند بیان) 1982(کورك  و گودمن که

زمان  طول در تغییر استمرار و حفظ برروي اما دارند، تمرکز تغییرات انجام و ارائه و تغییر هاي تکنیک

 شرایطی و ها زمینه فراهم آوردن را کردن نهادینه)  2001(اسکات  .)938 :1983 ،گودمن(ندارند  تمرکزي

که  است فرایندي ،شدن نهادینه .شود می مطلوب رفتارهاي شدن فراگیر و پایداري ثبات، موجب که داند می

کرد  توصیف نهاد عنوان به را آنها می توان که کنند می پیدا نظم و تداوم قدري به اجتماعی اعمال آن طی

 زمره در همگانی يورزش ها به گرایش عبارتی بهیا همگانی  که ورزش آنجایی از ).136: 1390،قلی پور(

 و تندرستی نشاط، حفظ براي و دارد جامعه در اي گسترده و مثبت و کارکردهاي است مطلوب رفتارهاي

 باید همگانی ورزش به مربوط هاي سیستم لذا است، ناپذیر اجتناب حتمی و الزم، امري جامعه سالمت

 پدیده یک عنوان به نه جامعه افراد بین در همگانی يورزش هابه  پرداختن که دنیاب استقرار و تنظیم طوري

 تمام بین در و جامعه ابعاد و سطوح تمام در خودجوش یک پدیده عنوان به بلکه پراکنده و موردي مقطعی،

 .گردد نهادینه جامعه در همگانی ورزش تا گردد پیگیري پیوسته و فعال طور به و باشد ساري و جاري افراد

 ماهیت علت به و دشو نمی ختم آن به هرگز ولیشروع می گردد،  فرد همگانی  از ورزش شدن نهادینه

 .)116: 1389ویس،( گردد می فراگیر جامعه در کلنهایت  درو جامعه مختلف يبخش ها در آن اجتماعی

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

 به رفتار .دارد وجود اجتماعی واقعیت عنوان به و گردد می اجرا محرك یکسان به پاسخ در افراد از بیشتري

 حقیقت از بخشی قرار  دارد، فردي هر وجود از خارج که است معنی این به  اجتماعی واقعیت عنوان

 چندین وسیله به که است رفتاري شده، نهادینه عمل یک. نیست خاصی فرد هیچ به وابسته و است اجتماعی

 ؛شده است نهادینه عمل یک مهم ویژگی یک استمرارپس  .شود می انجام یکسان به محرك پاسخ در نفر

 دانش باید ما اثربخش تغییرات داشتن براي. دارد زمان طول در شدن اجرا به تمایل عمل این که معنی بدین

 می دنبال را تغییر هاي برنامه بقاي یا استمرار که دهیم افزایش ورزش، کردن نهادینه فرایند به را نسبت مان

 تا نیست دسترس در همگانی هاي ورزش در کنندگان شرکت مورد در دقیقی آمار .)1983:938،گودمن(کند 

 مختلف هاي سال در شده انجام هاي پژوهش طبق اما ،داد انجام اجمالی آماري ابتدا بررسی همین در بتوان

 کشور جمعیت درصد 10 از بیش همگانی هاي ورزش در کنندگان شرکت میزان نهادهاي مختلف، توسط

هادینه کردن جامعه شناختی ن تبیین« ی با عنوانقدر تحقی ).1380 ماه شهریور جامع، طرح(است  نبوده

) آموزش رسمیو  رسانه جمعی ،خانواده(که آیا عوامل اجتماعیله این است ئمس» ورزش همگانی در کشور
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که به صورت روزمره ورزش در زندگی شان درنهادینه کردن ورزش همگانی در بین شهروندان تهرانی 

  ؟موثر هستندوجود دارد، 

  مروري بر مطالعات پیشین

 قرار مطالعه را مورد همگانی ورزش در کننده شرکت افراد انگیزه پژوهشی در )1373(آبادي  خلیل رمضانی

 پرسشنامه به وسیله همگانی، ورزش هاي ایستگاه در کننده شرکت افراد از نفر 975 از وي .است داده

 احساس و کسب نشاط ،انگیزه نخستین :است چنین پژوهش این نتایج .است کرده آوري جمع اطالعاتی

 قرار همگانی بودن ورزش خطر بی و بودن بخش فرح ورزش، مثبت آثار و فواید لمس آن از پس .بود لذت

 هاي انگیزه نیز جزو فراغت اوقات پرکردن و ویژه امکانات و وسایل به نیاز عدم بودن، هزینه کم. داشت

 3/42به میزان  را ها رسانه پژوهش این در کنندگان شرکت .است بوده همگانی ورزش در افراد شرکت

 از قهرمانی، ورزش در شرکت توانایی عدم سرانجام .اند دانسته مفید ورزش به خود برانگیختگی در درصد

   .است شده ذکر همگانی ورزش به پژوهش نمونه گرایش مهم هاي علت

 ورزش راهبردهاي تعیین براي قهرمانی و همگانی ورزش به گرایش بر مؤثر عواملبررسی  به )1383(غفوري

 اصلی عوامل یا خرده مقیاس پنج اثر تعیین پژوهش، این از هدف .است پرداخته ایران اسالمی جمهوري در

 و سازي و جهانی ورزشی غیر هاي سازمان اجتماعی، تقاضاي ورزشی، هاي سازمان گروهی، هاي رسانه(

 مطلعان از دیدگاهبیشتر  قهرمانی، و همگانی ورزش سمت به مردم گرایش و ورزش راهبردهاي بر )ارتباطات

 با مدرك کشور هاي دانشگاه بدنی تربیت رشته علمی تئهی ياعضا ،پژوهش نمونه .است کارشناسان و

 خرده پنج هر  که حاکی از این موضوع است حاصله نتایج .بوده اند باالتر و کارشناسی ارشد تحصیلی

 سازمان ساختار هاي مقیاس خرده ،میان این در .بودند یکدیگر بر معنی داري و تعیین کننده اثر داراي مقیاس،

 آنها ساختار و ورزشی هاي سازمان. داشتند یکدیگر با تري رابطه قوي ورزشی غیر سازمان و ورزشی هاي

تقاضاي اجتماعی  ها برآیند سازمان که ساختار معنی بدین؛ داشتند اجتماعی تقاضاي با معنی داري رابطه

  قرار ورزشی هاي سازمان تأثیر اجتماعی تحت تقاضاي مقابل، در .بودند قهرمانی یا همگانی ورزش براي

 غیر هاي سازمان اجتماعی، ورزشی، تقاضاي هاي سازمان ها، رسانه مقیاس خرده پنج میان در .گیرد می

 آن کمترین و ورزشی هاي ساختار سازمان ورزش، راهبردهاي بر عامل مؤثرترین سازي، جهانی و ورزشی

  .بود ورزشی غیر هاي سازمان ها،

 راهبردي هاي برنامه کردن نهادي مدل تبیین و طراحی« عنوان با را خود دکتري رساله )1386(روشندل

 .است نموده تدوین »ساله بیست انداز چشم سند مورد جمعی هاي رسانه طریق از افکار عمومی در جامعه

 بر .است بوده جامعه راهبردي هاي برنامه کردن نهادینه منظور به اي الگویی رسانه ارائه، رساله این هدف

 و هنجاري شناختی، هاي چارچوب بر اثرگذاري از طریق جمعی هاي رسانه ،شده ارائه الگوي اساس

 نیز شده نهنهادی عمل یک ویژگی وانگهی مهمترین .دهند می شکل را اجتماعی هاي واقعیت جامعه تنظیمی
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 تنظیمی و هنجاري شناختی، از انطباق اي رسانه محتواي باید منظور بدین؛ است آن شدن اجتماعی واقعیت

 ترین مهم، دلفی از روش استفاده با. باشد برخوردار ریزان برنامه انتظار مورد هاي ویژگی و اهداف با الزم

 هاي بین رسانه از و دهگردی مشخص ساله بیست انداز چشم برنامه مورد در شده یاد انتظار مورد هاي ویژگی

پیمایشی  تحقیقی به ،مدل آزمون منظور به. است شده انتخاب آن بودن فراگیر دلیل به تلویزیون نیز جمعی

 .ندبود سال 64 الی 20 سنی فاصله در ان تهر شهر ساکن شهروندان کلیه آن آماري جامعه که شده پرداخته

 انتظار مورد هاي ویژگی با را الزم محتوایی انطباق تلویزیون هاي برنامه که است داده تحقیق نشان نتایج

 انطباق این نیز جامعه در همچنین. ندارند تنظیمی و هنجاري شناختی، از ابعاد ملی انداز چشم طراحان

 جامعه در شده یاد هاي ویژگی سوي دیگر، از .ردندا وجود و تنظیمی هنجاري شناختی، حیث از فرهنگی

 استفاده لیزرل افزار نرم از و ساختاري معادالت سازي روش مدل از مدل تبیین منظور به .نیستند هم نهادینه

 .است شده

 رسانه طریق از علم تولید کردن نهادي براي مدلی طراحی« عنوان با خود دکتري رساله در )1388(اسالمی

 که ساله بیست برنامۀ هاي مؤلّفه از یکی روي بر »کشور ساله 20 انداز چشم تحقق در راستاي جمعی هاي

 رسانۀ اثر راستا، این در .است گردیده متمرکز ه می باشد، منطق در علم نخست تولید مقام به کشور رسیدن

 اثر ابتدا، به طوري که است گرفته قرار سنجش مورد جامعه سطح در تولید علم شدن نهادینه روي بر ملی

 که تلویزیون و است گرفته قرار بررسی مورد قانون و باور هنجار، هاي نام به روي متغیرهایی بر ملی رسانۀ

 بنابراین و باشد مؤثر مذکور عامل سه روي بر تواند می شده گرفته نظر در ملی رسانه به عنوان تحقیق این در

 نکته این بر بررسی ادامۀ در .نماید ایجاد گذاري قانون زمینۀ در را هایی و مشوق باور خلق هنجارآفرینی،

 سطح در رسانه کمک به علم تولید به مربوط قوانین و باورها اینکه هنجارها، از پس چگونه که گردیده تاکید

 همبستگی روش از تحقیق این در. شوند علم تولید نهادینه کردن به منجر توانند می گردید، ایجاد جامعه

 در تحصیل به شاغل دانشجویان نمونه از حجم ها، داده تحلیل و تجزیه و آوري جمع براي و شده استفاده

 محاسبات مبناي آنان سوي از تدوین شده پرسشنامه سؤاالت به پاسخ و گردیده استفاده تهران هاي دانشگاه

  .شده است واقع آزمونمورد  آن، مبناي بر فرضیات و گرفته قرار ها داده تحلیل و تجزیه و

 عواملى روى را بحث خود وورزشى پرداخته  پذیرى جامعه در خانواده نقش به  بررسى) 1389(مرادى 

 بیان تحقیق مسئلهدر  .شود مى ورزش عرصه در اش فعالیت ادامه و فرد ورود سبب که است کرده متمرکز

 تأثیرى چه خانواده خصوص پذیرى به جامعه عوامل از رفتارى الگوهاى از یکى عنوان ورزش بهکه  کرده

 باشگاه ورزشکاران بین ازکه  است بوده نفر 400  تحقیق نمونه و پیمایشى ،تحقیق انجام روش .پذیرد مى

 با و آورى جمع پیمایشى روش از استفاده با تحقیق هاى داده. اند شده انتخاب اهواز شهرستان ورزشى هاى

 مى نشان آمده دست به نتایج. گرفتند قرار تحلیل مورد   spssافزار  نرم متناسب در آماره هاى از استفاده
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 مورد در خانواده نگرش ورزشى، هاى فعالیت از خانواده حمایت ،خانواده بودن میزان ورزشى که دهد

  .دارد مستقیم تأثیر افراد ورزشى پذیرى بر جامعه خانواده اعضاى میان در ورزش پذیرش میزان و ورزش

 بود عالقه مند استیونسون .انگلستان پرداخت شدن در ورزشکار فرایند به بررسی  )1999(استیونسون کریس

 به صورت افراد چگونه بداند بود مایل او ،عبارتى به ؛شوند مى ورزشکار افراد از برخى چگونه بداند

 که زمانى .پردازند مى منظم و یافته سازمان ورزش به سپس و شوند مى ورزش دنیاى وارد مقدماتى

 روبه متنوعى هاى حال شرح با ابتدا در کرد، آغاز بریتانیایى و کانادایى ورزشکاران با را خود کار استیونسون

 پایان و گسترش فرایند تشخیص، قابل شروع نقطه یک داراى ورزشکاران این بیشتر دریافت شد، اما رو

 رویکرد .نیست اى لحظه و آنى تصمیم نتیجه ،مقدماتى درگیرى و فرایند ورود شد متوجه او .بودند مشابهى

 تالش و ها فعالیت به بستگى ورزش در مشارکت ورزشکاران ،او زعم به .بود نمادین متقابل کنش او نظرى

 اتفاق این زمانى -دادند انجام مى ورزشکار عنوان به شان هویت گسترش براى که داشت اى متفکرانه هاى

 قرار مى شناسایى مورد ورزشکار عنوان به را ها آن و گذاشتند مى احترام ها آن به مهم دیگران که داد مى رخ

استیونسون . شدند مى متعهد ورزشکار عنوان به کردن زندگى و ورزش به اعمیق آنها مرحله این در .دادند

 مى انتخاب را اى ویژه ورزشى رشته مهم، دیگران اولیه هاى حمایت از مندى بهره مبناى بر افراد دریافت

 به را خود تعهد ،ورزشکاران دیگر با ارتباط برقرارى و موفقیت کسب انگیزه بر مبناى و آن از پس و کنند

 مهم دیگران سوى از شده دریافت هاى حمایت ،تحقیق این در اصلى متغیرهاى .دهند مى گسترش ورزش

 مزبور تحقیق در مهم دیگران .است ورزش به گسترش تعهد آن از پس و ورزش به مقدماتى ورود براى

 فرایند که دریافت پایان تحقیق در استیونسون .اند شده ذکر معلمان و هماالن و دوستان خانواده، شامل

 درگیر .کردند مى کمک رویداد این وقوع به خودشان جوانان افتد، نمى اتفاق خودکار طور به شدن ورزشکار

 دریافت بدون توانند نمى که شدند متوجه جوانان .است اى پیچیده فرایند ورزش در ماندن درگیر و شدن

 براى نیاز مورد منابع که دانستند مى ها آن .بپردازند ورزش به و بمانند باقى ورزش در هاى اجتماعى حمایت

 مجبور ها آن و برود دست از شان زندگى هاى جنبه سایر در تغییر اثربر  است ممکن ورزش در مشارکت

 کنش ورزشى، پذیرى جامعه فرایند معتقد است استیونسون. کنند ورزش جایگزین را دیگرى چیز شوند

به نقل از کوکلى (کنیم  مى مشارکت مان پذیرى جامعه در فعاالنه ما از هرکدام آن براساس که است متقابلى

،2001: 67-63 (.  

 آموزان دانش از اي نمونه در بدنی فعالیت با مرتبط عوامل« عنوان با تحقیقی در (2007) همکاران و لوبانز

 وجود زندگی، ترتیبات خانه، در گفتاري زبان( شناختی جمعیت عوامل بررسی به »بریتانیا مدارس راهنمایی

 و )همساالن و دوستان حمایت خانواده، حمایت( عوامل اجتماعی ،)برادران و خواهر نبود/و برادران خواهر

شدید  تا متوسط بدنی فعالیت با مرتبط )انتظار مورد نتایج بدنی، فعالیت موانع( عوامل روانشناختی

)MVPA (آموزان  دانش سوم یک تقریباً داد نشان نتایج .پرداختند)5 حداقل که کردند گزارش)درصد 9/31 
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 به کردند گزارش آموزان دانش همچنین .کنند می شرکت شدید تا متوسط فعالیت بدنی در هفته در جلسه

 .می کنند استفاده کامپیوتر از روز در ساعت 7/1و  می کنند تماشا ساعت در روز تلویزیون 8/2متوسط  طور

 هاي بین پیش خانواده حمایت و همساالن و دوستان حمایت درك شده، موانع داد نشان نتایج ،در نهایت

  .بودند بدنی فعالیت در مشارکت معنادار

 فعالیت توضیح در مدرسه محیط عوامل و محله سهم خانه،« عنوان با تحقیقی در(2009) همکاران و هارینز

 ارتباط مدرسه برنامه فوق بدنی يفعالیت ها در نوجوانان مشارکت که دادند نشان »نوجوانان میان در بدنی

 فعالیت ها بر نظارت که داد نشان نتایج همچنین  .داشت مدرسه در یافته سازمان يفعالیت ها وجود با مثبتی

 در درك شده راحتی که نشان داد نتایج از طرفی .داشت برنامه فوق فعالیت هاي در مشارکت با مثبتی ارتباط

 که داد نشان نتایج همچنین  .نبود ارتباط در نوجوانان میان در فراغت زمان هاي ورزش با اماکن ورزشی

 فراغت زمان يورزش ها در مشارکت   با خانه محیط در  -... و کامپیوتر مانند -کننده ساکن تجهیزات وجود

 در مشارکت با مثبتی ارتباط خانه محیط در فعالیت بدنی تجهیزات وجود طرفی از .داشت منفی ارتباط

 اماکن ورزشی به شده  درك دسترسی که داد نشان نتایج ،بعالوه .داشت نوجوانان فراغت زمان يورزش ها

 .نبود مرتبط فراغت زمان ورزش هاي در مشارکت با محله

 کودکان بدنی فعالیت رفتارهاي بر خانه محیط و والدین تاثیر« عنوان با تحقیقی در(2011) همکاران و توکر

 اولیا/والدین نقش برروي کودك مراقبان که دادند نشان» کودك مراقبان دیدگاه از کیفی بررسی :دبستانی پیش

   کودك مراقبت هاي محیط در کودکان که بدنی فعالیت مثبت هاي پیام مکمل که ايخانه  محیط ایجاد در

 بودن مثبت الگوي به نیاز بر  کودك از مراقب هاي محیط کارکنان عالوه، به  .دارند تاکید کنند، می دریافت

 که داد نشان نتایج  .داشتند تاکید کودکانشان میان در فعال زندگی سبک تشویق براي آنها حمایت و والدین

 مطالعه این هاي یافته همچنین،  .دارند کودکان بدنی فعالیت رفتارهاي در مهمی نقش خانه محیط  و والدین

 نشان را کودکان میان در مناسب بدنی فعالیت میزان نمودن فراهم در ولی  مراقب همکاري و  ارتباط به نیاز

 .داد

 و بدنی فعالیت رفتارهاي و خانواده رهبري هاي سبک« عنوان با تحقیقی در (2012) همکاران و مورتون

 والدین و تبادل  خانواده رفتارهاي از نوجوانان ادارك که دادند نشان »مقطعی مطالعه تغذیه اي نوجوانان در 

 عنوان به را شان خانواده که نوجوانانی .دبو ارتباط در بدنی فعالیت و سالم غذایی مصرف مواد و هم با

 که نوجوانانی به نسبت بیشتري بدنی فعالیت و تغذیه اي رفتارهاي بودند، کرده درك سطح باال تبادلی والدین

 والدین که نوجوانانی. دادند می انجام بودند، کرده درك پایین سطح تبادلی عنوان والدین به را شان خانواده

 سطوح بودند، کرده درك )پایین و باال تبادلی والدین رفتارهاي سطح( ناپایدار والدین تبادلی عنوان به را شان

 با گروه این بدنی فعالیت بعد از. دادند نشان پایین گروه کودکان به نسبت سالم رفتارهاي تغذیه از مشابه اي

 مصرف هم با مثبتی ارتباط خانوادهدر  تبادلی والدین رفتارهاي  .نداشتند پایین تفاوتی و باال گروه کودکان



٨ 
 

 تحقیق هاي یافته  .داشت نوجوانان میان در فراغت اوقات زمان بدنی سطوح فعالیت هم و سالم غذایی مواد

 و خانواده رهبري رفتارهاي بین ارتباط درك براي مفیدي چارچوب رهبري تبادلی تئوري که دهد می نشان

  .است نوجوانان سالمتی پیامدهاي

، حاکی از این واقعیت است که پاسخ سواالت پژوهش حاضر در داخل و خارجنتایج تحقیقات پیشین در 

لذا . انجام شده دراین زمینه فراهم نمود به تحقیقات اتکا توان بانمی  زمینه نهادینه کردن ورزش همگانی را

 ینه کردن ورزش همگانینهادتبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر در جهت  این پژوهش نیازبه انجام 

   .استضروري  

  مبانی نظري پژوهش 

  پارسونز نظریه تالکوت

 پیوستگى و ارتباط و دهد مى قرار توجه مورد اجتماعى نهاد یک عنوان به را ورزش کارکردگرایى، رویکرد 

 نسل ولى کنند، مى تلقى جامعه بازتاب را ورزش کارکردگرایان، اول نسل .کند بررسى مى جامعه با را آن

 عنوان به ورزش اهمیت حال عین در کشیدند، دست آیینه جامعه عنوان به ورزش تز از اگرچه ها آن دوم

 هاى تحلیل  .است کرده حفظ هاى آنان تحلیل در را خود اهمیت همچنان روزمره زندگى نهادى حوزه

 لوشن هینلیا، گونتر کلینى ادواردز، هرى هاى نوشته در همچنان جامعه در ورزش از کارکردگرایانه روشن

 ساکن طوالنى زمان مدت که آلمانى شناس جامعه لوشن شناسان، جامعه این میان در  .شود مى دیده  ...و

 اولین. بود ورزش شناسى جامعه در کارکردگرایى نظریه چارچوب پروراندن در فرد مؤثرترین بود، آمریکا

 هاى وابستگى( داد ارائه ورزش شناسى جامعه از پارسونزى اندازى در چشم لوشن که اى عمده نوشته

 کنش نظام یک عنوان به را ورزش لوشن ، این مقاله در .شد منتشر 1967 سال در )فرهنگ و ورزش متقابل

 نسبت از تحلیلى و داد بحث قرار مورد را جامعه و فرهنگ در ورزش هاى پویایى و کارکردها .گرفت نظر در

 حول مذهب، اغلب ورزش کارکرد اولیه هاى فرهنگ در لوشن نظر طبق. نمود ارائه فرهنگى تحول و ورزش

 که حالى در بود، جنگى آمادگى و بزرگسالى با مرتبط هاى مهارت فراگیرى و تربیت براى و محور جمع

 نظر در اجتماعى همبستگى برقرارى و حفظ الگو براى ویژه طور به است ممکن ورزش مدرن کارکردهاى

 و داخلى هاى بر نظام مبتنى ورزش از ساختارى تحلیل و تجزیه یک لوشن بعد، سال 15 .شوند گرفته

 ساختارى الگوى عنوان به ورزش نظام ساختار هاى سازى مفهوم تحلیل بر او. داد ارائه ورزش خارجى

 اى برنامه عنوان به ساختارگرایى نوعى مدعى لوشن نیز ااخیر -کرد تأکید اجتماعى هستى و بنیادى انسان

 که است درونى کنترل همان کارکردگرایان، دیدگاه از پذیرى جامعه .است جامعه شده در ورزش تحلیل براى

         گران کنش ذهن ملکه اجتماعى، یک نظام در اجتماعى ایستارهاى و هنجارها ها، ارزش آن، براساس

 است فعالیتى پذیرى جامعه -کارکردگرا پرداز نظریه ترین مهم عنوان به - پارسونز تالکوت نظر از .گردند مى

طریق  از پارسونز تئورى در شخصیتى نظام. شود مى درونى شخصیتى نظام در فرهنگى نظام آن براساس که
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 کرایب،(یابد  مى دست خود اهداف به آن طریق از اصلى نظام که شود مى تبدیل ابزارى به پذیرى جامعه

 همچون فرد. گرفت نظر در سازى مشروط نوعى توان مى را پذیرى جامعه ،پارسونز نظریه در) 60:1378

 .نیست کودکى دوران در مکتسب الگوهاى تکرار جز او چیزى رفتار که رسد مى نظر به وابسته موجودى

) 83:1392کوش،( .گرفت مى نظر تربیت در اى گونه همانند حدودى تا را شدن اجتماعى پارسونز، درواقع

 که بود سفیدى لوح عنوان به انسانى گر کنش مدل بر مبتنى 1970 دهه پایان تا کارکردگرایى مسلط دیدگاه

 باید که اند منفعل موجوداتى ها انسان که بود این بر فرض  .کند مى حک آن برروى را هایش پیام جامعه

 هاى نقش یادگیرى هاى شیوه مدل، این در  .نگریسته شود ها آن به، شود مى پر که آبى تنگ همچون

 مورد هماالن و خانواده در مهم دیگران با رابطه از ناشى هاى تقویت و تشویق دریافت جریان در ورزشى

 در مشارکت .1 :شوند مى نتیجه دو به منجر کارکردگرایى مدل بر مبتنى تحقیقات .گیرد مى قرار توجه

 مهم دیگران نسبى نفوذ .2 .دارد مهم دیگران جانب از حمایت دریافت با اى ویژه ارتباط ورزشى هاى فعالیت

 ورزش در مشارکت عدم یا مشارکت براى اجتماعى، هاى نظام در شده دریافت تشویق نوع و میزان نیز و

مهم  ،از نظر کارکردگرایان. )138: 2000هورن، (. است متفاوت فرهنگ و سن نژاد، طبقه، جنسیت، برحسب

همبستگی گروهی و  ،قوانین ،جامعه پذیري افراد،کمک به سالمت و بقاي  ،ترین نقش ورزش در جامعه

ورزش  ،بنابراین از دیدگاه کارکردگرایان. تمامی مواردي است که به حفظ نظام و وضع موجود می انجامد

  ها عنصري ضروري محسوب  به دلیل منافعی که براي جامعه دارد براي زندگی اجتماعی و فردي انسان

   :ر حوزه جامعه شناسی ورزش را می توان به چهار بخش تقسیم کردمطالعات کارکردگرایان د. می شود

یادگیري ارزش ها و قواعد و هنجارهاي جامعه که  :رابطه میان مشارکت ورزشی و جامعه پذیري -1

. ارتباط مستقیمی با تجربیات فردي و اجتماعی دارد ،در طول دوران رشد فرد انجام می پذیرد

وي را  ،ثبات اجتماعی را در شخصیت فرد درونی کردهمشارکت ورزشی شیوه مناسب نظم و 

 .مطابق هنجارهاي جامعه می سازد

 ،ها مشارکت ورزشی می تواند یکپارچگی در گروه :رابطه میان ورزش و وحدت گروهی  -2

 .اجتماعات و جوامع را امکان پذیر سازد

همیت کار و تالش کسب انگیزش و تاثیر ورزش در آن و ا :رابطه میان ورزش و انگیزه پیشرفت   -3

 .بی وقفه جهت نیل به پیروزي در این دسته مطالعات قابل بررسی است

ورزش می تواند به  :رابطه میان ورزش و توانایی هاي مورد نیاز جهت دفاع از تهدیدات خارجی   -4

مالت حروحیه وطن خواهی و حمایت از کشور را در برابر  رزم آوري سنتی و کهن پرداخته،

 ).1384،به نقل از غالمی 1998:33،کوکلی.(ن نمایدبیگانگان تضمی
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  گیدنز آنتونی نظریه

خانواده، مدرسه و دانشگاه نیز عواملی هستند که می توانند نقش ، در تئوري گیدنز و نظریه کارکردي 

 مهمی نقش مدرسه .عینیت دادن به نهادینه کردن ورزش همگانی ایفا کنند هنجاري و شناختی در فراگیري و

عنوان  به مدرسه نقش دیگر جنبه. کند می بازي افراد شده گرفته یاد قبل از هاي مهارت پاالیش و پیشبرددر 

 کل در .است ورزش گوناگون هاي شکل انجام براي آن فضاي و ورزش به افراد دادن عادت در عاملی

 در مهمی نقش وجود این با اما ندارد، زیادي اعتبار افراد ورزشی کارهاي آغازگر عنوان به اگرچه مدارس

     بازي مدرسه درون ورزشی هاي طریق برنامه از ورزش به افراد جذب اولیه الگوهاي ترغیب و گسترش

 از این رو، .مشخصه تربیتی و ورزشی بر حسب اختالف مراحل و سطوح آموزشی تفاوت می یابد .کند می

تاثیر تربیتی آن در دانشگاه و آموزشگاه هاي طبیعی است که سهم و تاثیر تربیتی ورزش در مدرسه با سهم و 

ت ئمسابقات ورزشی به صورت یک امر عادي که دانشجویان و اعضاي هی در دانشگاه ها،. عالی فرق کند

به دالیل فراوانی از جمله بهره برداري از اوقات فراغت دانشجویان در جهت سالمت و  آموزشی و مدیران،

هاي  چنان که امروزه پیروزي ؛ازند و از آن حمایت و پشتیبانی می کنندبدان می پرد آمادگی جسمانی آنان،

عه را هدایت می کند تفسیر می شود ورزشی در دانشگاه به عنوان پیروزي نظام آموزشگاهی و اداري که جام

هاي محیط دانشجویی در  هاي موثر در تصمیم گیري جایی که مدیران و مربیان ورزشی از شخصیت تا

بنابراین  .هر جامعه اي باید شیوه هایی براي اجتماعی کردن افراد و یگانگی بوجود آورد .اند دانشگاه شده

نهادهاي اجتماعی از کودکی در کار  .همیشه نهادهایی وجود خواهند داشت که این کار را انجام دهند

 .می دهند اجتماعی کردن افراد درگیر هستند و در طول زندگی نیز با شدت و ضعف این کار را ادامه

نهادهایی  ؛استمرار در کار جامعه پذیري سبب گردیده جوامع نهادهایی را براي انجام این مهم در نظر بگیرند

هاي جامعه شناختی اي که حول محور عامالن جامعه پذیري بررسی . آموزش، مدرسه و مانند خانواده

ادهاي رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده صورت گرفته در تقسیم بندي هاي خود این نهادها را به دو دسته نه

همساالن و همسایگان از جمله بسترهایی هستند  خانواده، مدرسه یک عامل رسمی جامعه پذیري است،؛ اند

نهادهایی چون خانواده و مدرسه در فرایند . که جامعه پذیري در آنها به صورت غیر رسمی تحقق می یابد

این نهادها از نوعی اقتدار  ،به عبارت دیگر؛ خوردار هستندجامعه پذیري از نوعی موقعیت باال دست بر

در ... رسانه ها و اما همساالن، برخوردار هستند که می توانند آن را در جریان جامعه پذیري اعمال کنند،

بنابراین می توان در بررسی هاي مربوط به جامعه  .موقعیتی همسان با فرد جامعه پذیر شونده قرار دارند

. قسیم بندي هایی که پیرامون موضوع عوامل جامعه پذیري صورت می گیرد به آن توجه نمودپذیري و ت

الزم به ذکر است که جامعه پذیري یک فرایند است و در این فرایند برخی از عوامل در سنین ابتدایی 

زمان بدین معنی که میزان تأثیرگذاري آنها در طی  ،زندگی فرد و برخی در مراحل بعدي اهمیت دارند

برجسته بودن یک یا چند عامل به  ،بنابراین در بررسی هاي مربوط به عوامل جامعه پذیري .متفاوت است
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بلکه در دوره ها و شرایط مختلف هر کدام از این عوامل برجستگی  منزله کنار گذاشتن سایر عوامل نیست،

امل مختلفی نقش دارند که در نهادها و عو ،در فرایند کلی جامعه پذیري. هاي خاص خود را دارا هستند

 .اهمیت و جایگاهی که در طول دوره زندگی فرد دارد حائز اهمیت بیشتري استه دلیل میان آنها خانواده ب

به لحاظ گستره و عمق نفوذي که  .خانواده اولین نهادي است که شخصیت فرد در آن شکل می گیرد

کودك در درون خانواده و در  .مهمی برخوردار استخانواده می تواند بر فرد داشته باشد نیز از جایگاه 

بنابراین خانواده می  .هنجارها و ارزش هاي جامعه آشنا می شود جریان تعامل با سایر اعضا با نقش ها،

جامعه پذیري در خانواده در مقایسه  .عنوان مهم ترین پایگاه شکل گیري شخصیت افراد تلقی گردده تواند ب

کودکان در خانواده و ضمن  .صورت برنامه ریزي شده صورت نمی گیرده پذیري ب با سایر نهادهاي جامعه

در حالی که جامعه پذیري  ،هنجارها و ارزش ها را به شیوه هاي مختلف فرا می گیرند ،کنش متقابل با اعضا

البته این به معنی بی برنامه بودن و  - از طریق نهادهاي رسمی مانند مدرسه طراحی شده و هدفمند است

بلکه به لحاظ گستره و طول دوره و نیز روابط صمیمی بین  اتفاقی بودن این فرایند در خانواده نیست،

 به عامل اصلی که دو .فرایند جامعه پذیري با انعطاف و حوصله بیشتري محقق می شود ،خانواده ياعضا

 مؤثر رفتاري وجود الگوهاي  :از ندا عبارت باشند، داشته ورزش در مشارکت در را بیشترین تأثیر آید می نظر

 حمایت و ها و تشویق والدین انتظارات در که ورزش به مربوط هاي تشویق و )والدین یعنی( ورزش در

  .یابد می تجلی آنان هاي

 ،دهند می رواج روزمره زندگی در که معناهایی طریق از جمعی ارتباط معتقد است که وسایل بودریالرد 

 و تصاویر تولید با شده امروزین رسانه اي زندگی سبک .سازن می متأثر شدت به را واقعیت اجتماعی ساخت

. می دهند شکل بشري تجربه به ،گیرند می راي خود واقعیت جا روزافزونی طور که به واقعیت از هایی مدل

  ما براي سازي ذهنیت به اقدام طریق این از و می کنند منعکس را از واقعیت هایی مدل فقط ها رسانه این

یا  و ورزشی هاي رسانه، رو این از. هستند فرهنگ بر مؤثر نهادهاي از یکی جمعی هاي رسانه .می کنند

 هاي گروه و افراد ورزشی کارکردهاي و هنجارها و ها ارزش باورها، بر عمده تأثیر ها رسانه در ورزش

 از استفاده شدن همگانی و تلویزیون پیدایی از متأثر عمدتاً امروزین ورزش رواجاینکه  ویژه به جامعه دارند

 ورزش هاي شبکه به توان می جمله آن مؤثرند، از ورزش عرصه در نیز دیگر هاي رسانه البته .است آن

 ).  2000براون،  هانی(کرد  اشاره ها روزنامه و ها، مجالت فیلم اینترنتی،

1درالیرژان بودنظریه 
 

قدرت  تلویزیون این .ه ورزش غیر واقعی اشاره می کندئبه نقش رسانه ها به ویژه تلویزیون در ارا بودریالرد

. و از برخی دیگر چشم پوشی نماید سا بقات ورزشی را درشت نمایی کندي مرا دارد تا برخی واقعیت ها

هر چه بیشتر تماشاچی جذب لحظات کلیدي بازي از چندین زاویه با تکرار بیش از دو تا سه بار موجب 

                                                           
١ Baudrillard. J. (١٩٩٠) 
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ورزش با شیوه هایی متظاهر و اغوا کننده همراه است و به طور کلی رسانه ها به ویژه  ،از نظر وي. شود می

 .تلویزیون عامل بسیار موثري در ترویج ورزش و جلب نظر بینندگان نسبت به رویدادهاي ورزشی هستند

اهمیت تلقی به عنوان موضوعی فروگذاري شده و بی رغم این که در گذشته بدنعلی .)89: 1393،قدیمی(

، اخالق جدیدي در خصوص آن سالمتی ، امروزه به دلیل اهمیتگردید و ارزش محسوب نمی می شد

مدرن خود به صورت ارزش  است بدن در جامعه گردیدهتوان گفت حفظ سالمتی موجب ایجاد شده و می

که زمانی روح چنین وضعیتی داشت، به تکیه گاه ممتاز جسم همان طور  تا جایی که امروزه  دیده شود

  . ) 212 :1390،بودریالرد( تبدیل شده است عینیت یافتگی

  الکمن و برگرنظریه 

 و ها ارزش ها، نگرش موجود، الگوهاي در تغییر گام اولین در رفتار یا فکر ارزش، یک کردن نهادینه  

 مدل ترین مقبول و بهترین شاید فرد رفتاري و نگرشی فکري، الگوهاي تغییر براي .می کند را ایجاب رفتارها

 سه در را تغییر فرایند که معروف کرت لوین است مدل سازمان و روانشناسی نامحقق و بین نویسندگان در

 و دیگر شکل به)1967(الکمن و را برگر مدل همین .می داند مجدد انجماد و دادن تغییر کردن، مرحلۀ ذوب

کردن،  درونی :می دانند فاز سه شامل را کردن نهادینه که کرده اند بیان زیر شکله ب کردن نهادینه در مفاهیم

 . کردن سازي، برونی عینیت

 مایه .است داخلی یا ذهنی و خارجی یا عینی مایه داراي زند می سر انسان از که عملی هر :1کردن برونی 

 را... و  انگیزه نمودن، تفسیر و تعبیر کردن، معنی گذاري، اسم نوع هر .دارند قرار درون انسان در ذهنی هاي

 علت به قسمت این و است ذهنی قسمت همان دهد، می نسبت دیگران اعمال ها و مقوله اشیا، به انسان که

 براي افراد در را مشترکی فهم و ادراك و بوده عمومی و عینی اینها .است انسان واقعی درون در گرفتن قرار

 هاي جنبه کردن صادر و ارسال آگاهانه عمل از رونی کردن عبارتبنابراین، د. می کند ایجاد آنها شناخت

 و تعابیر ها، برداشت از فرد یک قدر هر ،دیگر عبارت به. است خود از به خارج فردي عمل یا ایده یک ذهنی

 را مشترك معانی و ها برداشت و بکاهد عمل یک یا و شیء دربارة یک خود خصوصی و فردي تفاسیر

 معنی برونی کردن به ،افراد بین متقابل روابط در. برونی می کند را شیء یا عمل آن نماید، آنها جایگزین

 مشترك معانی و تعابیر مقاصد، به نهادن گردن و و پذیرفتن خصوصی و فردي تعابیر و مقاصد از شدن خارج

 تک تک به نسبت و درونی جمع، یا گروه در چارچوب مشترك رفتاري هاي نرم این که طوري به ؛است

 و کردن بیرونی با که ستا این داشت توجه به آن باید که ظریفی نکته .است بیرونی جمع، یا گروه آن اعضا

 نرفته بین از دهد می انجام را کردن عمل بیرونی که کسی در ذهنی هاي مایه رفتار، یا عمل یک نمودن خارج

می  منعکس هم روي بر دیگران ذهنی مایه هاي با او ذهنی هاي مایه بلکه ،شود نمی جدا و کنده او ذهن از و

                                                           
 Externalization ١  
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می  قرار گروه یا جمع مورد پذیرش مشترك برداشت یک صورت به توافق و تعدیل جرح، از بعد و شود

   .شود می بالفعل و گیرد

 در ساختار و نظم ایجاد و بخشیدن عینیت شدن، نهادینه مرحله ترین مشکل و مهمترین شاید :1سازي عینی

. است شناختی و علمی قوانین و ها نرم مقررات، قواعد، انواع به آنها تبدیل و شده فردي برونی هاي ایده

 متقابل روابط یا اجتماعی روابط نظام در همواره اجتماعی نظم و واقعیت و خلق بخشیدن عینیت فرایند

 فرد هر کنش یا پاسخ ها، گروه افراد بین متقابل روابط در .پیوندد می به وقوع افراد میان در جاري و مستمر

 محرك و کنش مقابل) S-R(محرك  یک به مکانیکی ساده بازتاب صرفاً یک دیگر افراد با متقابل رابطه در

 انتخاب را آن گذاري محرکات، ارزش و تفسیر و تعبیر از پس که است مناسبی پیچیده پاسخ محیط با دیگران

 پیچیده و زنده یک فرایند ماهیتاً محرکات کردن معنی و تفسیر و تعبیر ادراك، همین بنابراین .می کند ارائه و

 که همانطور اصوالً .نیست ممکن اجتماعی عامل و عنصر بدون انسان در فرایندي چنین که است ارگانیکی

 آن به افراد هایی که ارزش و تفاسیر تعابیر، معانی، درك بدون اجتماعی رویداد یک فهم بود معتقد وبر ماکس

 نظم چگونگی عینیت، درك و فهمیدن کلید سازمانی، و اجتماعی عنصر پس. نیست ممکن می دهند، رویداد

   .است سازمانی و انسانی رویدادهاي به بخشیدن ساختار و

 بخشی عینیت فرایند در سپس و شد برونی افرادي یا فرد توسط فکر یا ایده یک اینکه از پس :2کردن درونی

 در آن گسترش و تثبیت نهایی مرحله کرد، پیدا ساختار و نظم سازمان و ها گروه افراد، متقابل بین روابط در

 یا مجدد کردن ونیرد مرحله در کردن نهادینه روش و معنی ترین ساده شاید .رسد فرا می سازمان سرتاسر

 مقررات، قواعد، شکل در شده عینی ساختارهاي که معنی بدین؛ باشد اجتماعی گسترش یادگیري و تثبیت

 متقابل رفتاري هاي الگو در.. . و مشترك ارزشی هايالگو هنجارها، شکل در عینی شده رفتارهاي و عالئم

 را خود مناسب و جدید ساختارهاي و شده تثبیت افراد رفتاري چرخه در تا می یابد تکرار آنقدر افراد بین

  ).29- 1375:32تیرانی، سلطانی.(گویند کردن درونیرا  فرایند این تمام  .کنند پیدا
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  پژوهش ينظرمدل 

  

  

  

  

  

  

  

  

   ه هاي پژوهشفرضی

  .ردداو نهادینه کردن ورزش همگانی رابطه وجود  میزان مشارکت خانوادهبین  .1

  . ردداو نهادینه کردن ورزش همگانی رابطه وجود  هاي جمعی تبلیغات رسانهبین  .2

   .ردداو نهادینه کردن ورزش همگانی رابطه وجود  میزان آموزش نهادهاي آموزشی بین .3

  

  روش شناسی پژوهش 

جامعه آماري  .نامه گرد آوري شده استداده هاي آن با استفاده از پرسش .روش این تحقیق پیمایشی است

شرق و جنوب به ورزش  ،غرب ،هاي مناطق شمال که در پاركبودند شهروندان شهر تهران  ،این پژوهش

شهروند تهرانی  480حجم نهایی نمونه پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران . همگانی مشغول بودند

منطقه شمال  4 درکه  براي تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیري خوشه اي استفاده شد و به دست آمد

بعثت  پارك(جنوب  و )فدك و بسیج پارك(شرق ،)پارکگفتگو و نهج البالغه(غرب  ،)پارك نیاوران و ملت(

  .مورد پرسش قرار گرفتند )و والیت

  بار و پایایی ابزار اندازه گیري اعت

پرسشنامه مقدماتی تهیه شد و با مشورت و استفاده از  ابزار اندازه گیري پرسشنامه،بار براي سنجش اعت

اعتبار سازه  ،در ضمن با استفاده از تحلیل عاملی .مدآنظرات اساتید و صاحبنظران اعتبار صوري آن بدست 

تی سازه ها که بین تعریف مفهومی و تعریف عملیا حاکی از آن استوجود چنین اعتباري . ابزار محاسبه شد

هم اکتشافی و تاییدي  یدر این مطالعه در صورت امکان از روش تحلیل عامل .و مفاهیم انطباق وجود دارد

نیز  )پرسشنامه(براي سنجش پایایی ابزار اندازه گیري  .شدصورت همزمان براي اعتبار یابی ابزار استفاده ه ب

بدین  .از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد )پري تست(پرسشنامه به عنوان پیش آزمون  30از تکمیل 

ناسب دیگري جایگزین آن اصالح و یا گویه هاي مت ،که همبستگی کم تري با هم داشتند ییگویه ها ،ترتیب

نهادینه کردن 

/ فراگیري/ استمرار(

 ورزش همگانی) تثبیت

 خانواده میزان مشارکت

 میزان آموزش نهادهاي آموزشی

 هاي جمعی رسانه تبلیغات
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نتایج  .آن به دست آمد پایایی کل ابزار و نیز شاخص هاي نتیجه از این طریق در مجموع ضریب رد .ها شد

محاسبه گردید که داللت بر پایایی و همسازي باالي  70صلی باالتر از آلفاي کرونباخ براي مقیاس هاي ا

ص هاي لفاي کرونباخ هر یک از شاخآنتایج حاصل از ضریب  .ابزار و به عبارتی گویه هاي هم مقیاس دارد

  :تحقیق به شرح جدول زیر است

  

 آلفاي کرونباخ مقیاس

 74/0 نهادینه کردن

 85/0 حمایت و همراهی خانواده 

 84/0 نهادهاي آموزشی

 79/0  رسانه

دست آمده براي شاخص هاي تحقیق ه میزان آلفاي کرونباخ ب ،نطور که در جدول فوق مشخص استهما

می باشند و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی مطلوب بین متغیرها براي سنجش  70/0بزرگتر از 

پایایی الزم بدین ترتیب می توان گفت که تحقیق انجام شده از قابلیت اعتماد و  .مفاهیم مورد نظر است

  .برخوردار است

  :براي سنجش متغییرهاي مستقل و وابسته به صورت زیر عمل شد 

  )همگانی ورزش(رفتار  کردن نهادینه - 

 شدن فراگیر وپایداري  ثبات، موجب که شرایطی و ها زمینه آوردن فراهم از است عبارت کردن نهادینه 

 ایجاد است از عبارت همگانی ورزش کردن نهادینه تحقیق این در .) 2001،اسکات(شود  مطلوب رفتارهاي

  .گردد جامعه در همگانی ورزش شدن اجتماعی واقعیت و فراگیري استمرار، باعث که شرایطی و زمینه

 استمرار ورزش تحقیق این در)  1983،گودمن( .دارد اشاره زمان طول در عمل پایداري و تداوم به :استمرار

  .سالمتی است دهنده ارتقا بدنی فعالیت یک عنوان به همگانی ورزش در فرد مستمر حضور معنی به همگانی

 .دارد اشاره یکسان محرك به پاسخ در افراد از بیشتر تعدادي یا دو توسط عمل انجام به :فراگیري

 از زیادي عدة توسط همگانی هاي ورزش انجام به همگانی ورزش فراگیري تحقیق این در)  1983،گودمن(

    .دارد اشاره افراد جامعه

. دارد قرار هر فردي وجود از خارج رفتار که باشد می معنی این به اجتماعی واقعیت عنوان به :تثبیت رفتار

 این در .)1980،گودمن و همکاران(باشد  نمی خاصی فرد هیچ به وابسته و است اجتماعی حقیقت از بخشی

 توسط ورزش همگانی از مشترك دانش و درك ایجاد یعنی همگانی ورزش شدن اجتماعی واقعیت تحقیق،

 استمرار و تثبیت  ،بعد  فراگیري از سه) متغیر وابسته  ( نهادینه کردنبراي سنجش  .است جامعه افراد همه

ي ورزشی به طور در برنامه ها(استمرار همگانی کردن ورزش نحوه سنجش متغیر نهادینه .استفاده شده است

هاي ورزشی می روم، طور منظم در زندگی روزمره ورزش  به طور منظم به باشگاه ،منظم شرکت می کنم
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، تا چه حد به پیاده روي خانوادگی اهمیت می چه حد مردم اهل ورزش کردن هستند تا(فراگیري  )می کنم

آیا در زندگی (تثبیت ) تا چه حد دوست دارید که  با گروه دوستان در جامعه به ورزش بپردازید ،دهید

روزمره شما ورزش همگانی همیشه است،  در هر شرایطی که باشم تالش می کنم در روز ورزش کنم، 

ل بار ورزش کنم حتی اگر مشک 3، تالش می کنم  هفته اي و کارهاي روزمره من شدهورزش کردن  جز

  .)داشته باشم

   میزان مشارکت خانواده - 

 .روانی و جامعه شناختی حقوقی، اقتصادي، واحدي اجتماعی است با ابعاد گوناگون زیستی، خانواده،

ینه اي عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از یچون همانند آ خانواده نمادي اجتماعی است،

خانواده از اهم عوامل مؤثر بر جامعه است هرگز هیچ جامعه  گذشته از این، .نابسامانی هاي اجتماعی است

). 136:1393سارو خانی ؛(.اي نمی تواند به سالمت برسد مگر آنکه از خانواده هایی سالم برخوردار باشد

 دادن دتعا و فرد مستمر بر مشارکت برادران و خواهران و مادر و پدر از اعم خانواده اعضاي تاثیر به خانواده

متغیر مستقل خانواده  . اشاره دارد سالمتی دهنده ارتقا بدنی فعالیت یک عنوان به همگانی ورزش به وي

تحصیالت والدین و تجربه ورزشی اعضاي خانواده  می باشد  ،معرف حمایت و همراهی خانواده 3داراي 

   .استکه هر معرف خود داراي معرف هاي درجه اول 

، از دانش ا در فعالیت ورزشی حمایت می کنندخانواده ام مر( میزان مشارکت خانوادهنحوه سنجش متغیر 

تجربه ورزشی اعضاي  )، با اعضاي خانواده ام به ورزش می رومنم در زمینه ورزش استفاده می کنموالدی

 از تجربه ورزشی اعضاي ،ان به صورت حرفه اي ورزش می کنندکدام یک از اعضاي خانواده ت(خانواده 

  .)تحصیالت پدر،تحصیالت مادر(تحصیالت والدین و ) خانواده استفاده می کنم

  هاي جمعی تبلیغات رسانه - 

 ارتباط وسایل .دارند اي برجسته نقش واقعیت، اجتماعی ساخت دهی وفراگرد شکل در جمعی رسانه هاي 

 در معناداري و کننده تعیین نقش و می دهند قرار تأثیر تحت را اجتماعی و عرصه هاي فردي تمامی جمعی،

 ارزش ها ترویج و تبلیغ براي مهمی منبع و دارند جامعه هاي اعضاي نگرش و ایستارها باورها، شکل گیري

 بر تلویزیون و رادیو تاثیر به جمعی هاي رسانه ،مقاله این در )22: 1384فرهنگی ،(.می روند شمار به

 سالمتی دهنده بدنی ارتقا فعالیت یک عنوان به همگانی ورزش به وي دادن عادت و فرد مستمر مشارکت

و آگاهی دادن علمی می باشد که  معرف تبلیغات صحیح رسانه ها 2متغیر مستقل رسانه  داراي . دارد اشاره

   .هر معرف خود داراي معرف هاي درجه اول می باشد

لویزیون توانسته ورزشی تتبلیغات ( تبلیغات :هاي جمعی رسانهو آگاهی دادن نحوه سنجش متغیر تبلیغات 

ی رادیو شنیدن برنامه ورزش ،ر گرایش من به ورزش مهم بوده استدتبلیغات تلویزیون  ،نظرم را جلب کند

آگاهی  ).توانسته است مرا به ورزش کردن سوق دهدتبلیغات ورزشی رادیو ، توانسته نظرم را جلب کند
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لویزیون مشوق خوبی براي برنامه هاي ورزشی ت ،استبرنامه هاي تبلیغی ورزشی رادیو مشوق خوبی (دادن 

بیشتر اطالعات ، برنامه هاي علمی ورزشی تلویزیون در گرایش من به ورزش مهم بوده است ،من  بوده

  .)ورزشی خود را از تلویزیون کسب می کنم

  نهادهاي آموزشیمیزان آموزش  - 

 ،مدرسه طریق همگانی از ورزش آموزش براي گرفته صورت اقدامات کلیه تاثیر به آموزش ،مقاله این در 

 فعالیت یک عنوان به آن فراگیر شدن و همگانی ورزش در فرد مستمر مشارکت بر دانشگاه و و مهد کودك

دانشگاه و  ،معرف مدارس 3متغیر مستقل نهادهاي آموزشی  داراي . دارد اشاره سالمتی دهنده ارتقا بدنی

   .معرف هاي درجه اول می باشدمهد کودك می باشد که هر معرف خود داراي 

که به ورزش اختصاص در مدارس ساعاتی (مدارس :نحوه سنجش متغیر میزان آموزش نهادهاي آموزشی

، تعداد معلمان متخصص ورزشی در مدرسه به اندازه کافی وجود دارد، تاثیر معلمان ورزش دارد کافی است

در مدرسه به چه میزان استفاده می شود، در گرایش من به ورزش مهم بوده است، کتاب درسی  ورزشی 

معلم ورزش در مدرسه چقدر بر کار بچه ها در زنگ ورزش نظارت دارد، مدرسه شما در پرداختن شما به 

، که به ورزش اختصاص دارد کافی استدر دانشگاه ساعاتی (دانشگاه  ؛)ورزش همگانی نقش داشت

ها  به چه میزان  ارند، کتاب درسی ورزشی در دانشگاهها به چه میزان در ورزش همگانی فعالیت د دانشگاه

ساعات ( مهدکودك؛ )استفاده می شود، دانشگاه شما در پرداختن شما به ورزش همگانی نقش داشته

، ها به ورزش اهمیت می دهند ها در هفته کافی است، چقدر در مهد کودك پرداختن ورزش در مهدکودك

 ه اندازه کافی وجود دارد، میزان معلمان متخصص در مهدکودكها ب میزان معلمان متخصص در مهدکودك

  .)ها در پرداختن به ورزش همگانی نقش دارند ها به اندازه کافی وجود دارد، به چه میزان مهدکودك

 هاي پژوهش  یافته

  مربوط به آمار توصیفی پژوهشهاي  یافته

  سن پاسخگویان

سال  43الی  31سنی  دامنهدرصد در  2/29 .سال هستند 30تا  18درصد پاسخگویان در رده سنی  9/31 

   .سال می باشند 57درصد باالي  8/14سال و  56سال الی  44درصد  2/24قرار دارند و 

  جنسیت پاسخگویان

   .درصد آنها مرد می باشند 3/53درصد پاسخگویان زن و  7/46  

  سابقه ورزشی پاسخگویان

  . درصد سابقه ورزشی نداشته اند 1/52شی می باشند و درصد پاسخگویان داراي سابقه ورز 9/47 

  نوع فعالیت ورزشی
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درصد آنها  9/53و  دارنددرصد پاسخگویانی که سابقه ورزشی داشته اند در ورزش گروهی فعالیت  1/46 

 . به صورت انفرادي ورزش می کنند

  اي مربوط به آمار استنباطی پژوهشه یافته

  . داشته باشدو نهادینه کردن ورزش همگانی رابطه وجود  خانوادهمیزان مشارکت بین  :فرضیه اول

         اده هر دو در سطح فاصله اي خانوو نقش  با توجه به اینکه دو متغیر نهادینه کردن ورزش همگانی

با توجه به  .پیرسون استفاده شده است در نتیجه براي آزمون همبستگی بین دو متغیر ازآزمون ،شندمی با

 ،به عبارت دیگر  .=000/0Sigا سطح معناداري آن برابر است ب ،درصد 99نتایج آزمون در فاصله اطمینان 

 رابطه بیانگرمثبت  =262/0rدو متغیر  بین همبستگی معناداري بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه

 .شود یه تحقیق تایید و فرضیه صفر رد میفرض ،در مجموع با توجه به اطالعات موجود. باشد می متوسط

  .رابطه معناداري وجود داردنهادینه کردن ورزش همگانی و  خانوادهبین نقش  بنابراین

   .داشته باشدو نهادینه کردن ورزش همگانی رابطه وجود  هاي جمعی تبلیغات رسانهبین  :فرضیه دوم

       هر دو در سطح فاصله اي  رسانه عمومی و نهادینه کردن ورزش همگانی  با توجه به اینکه دو متغیر

با توجه به  .پیرسون استفاده شده است آزمون در نتیجه براي آزمون همبستگی بین دو متغیر از ،شندمی با

 ،به عبارت دیگر . =516/0Sigا سطح معناداري آن برابر است بدرصد،  95نتایج آزمون در فاصله اطمینان  

و  ردفرضیه تحقیق  ،در مجموع با توجه به اطالعات موجود .داردنهمبستگی معناداري بین دو متغیر وجود 

رابطه ورزش همگانی در جامعه  بین رسانه عمومی و نهادینه کردن بنابراین .شود می تائیدفرضیه صفر 

  . معناداري وجود ندارد

داشته و نهادینه کردن ورزش همگانی رابطه وجود  میزان آموزش نهادهاي آموزشی بین :فرضیه سوم

  .باشد

هر دو در سطح فاصله اي  رسمی و نهادینه کردن ورزش همگانی آموزش نقش  با توجه به اینکه دو متغیر 

با توجه به  .پیرسون استفاده شده است در نتیجه براي آزمون همبستگی بین دو متغیر ازآزمون ،شندمی با

 ،به عبارت دیگر . =195/0Sigا سطح معناداري آن برابر است ب ،درصد 95نتایج آزمون در فاصله اطمینان  

و  ردفرضیه تحقیق  ،در مجموع با توجه به اطالعات موجود .داردنهمبستگی معناداري بین دو متغیر وجود 

ورزش همگانی در جامعه  نهادینه کردنرسمی و آموزش بین نقش  بنابراین .شود می یدیتافرضیه صفر 

  .رابطه معناداري وجود ندارد

  

  هاي دومتغیره آزمون فرضیه

  آموزش نهادهاي آموزشی  هاي جمعی رسانه تبلیغات  خانواده میزان مشارکت

ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري
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  195/0  063/0  315/0  057/0  000/0  262/0  همگانینهادینه کردن ورزش 

  

  دمتغیره پژوهشنچآزمون فرضیه 

آموزش در مدارس و نقش انجام شده است که ) Enter( در این تحقیق رگرسیون چند متغیري به شیوه توام

به نهادینه شدن ورزش همگانی و  متغیرهاي مستقلبه عنوان  و رسانه خانواده، حمایت و همراهی خانواده

در متغیر آموزش در  sigاما چون  مقدار  یم،در ابتدا تمام متغیر ها را وارد کرد .می باشند متغیر وابستهعنوان 

نتایج زیر حاصل  گرفتیم کهو دوباره رگرسیون  نمودیمآنها را خارج  ،و نقش خانواده بی معنا بود مدارس

  . شد

نهادینه شدن میزان  میزانی است که متغیر مقدار که این باشد می 130/0 نمقدار ضریب تعیی زیردر جدول 

در علوم انسانی مقدار نسبتا مناسبی   توسط متغیر هاي مستقل تبیین می شود که در مجموع ورزش همگانی 

 Fبا توجه به معناداري نتیجه در جدول آزمون  .است 122/0مقدارضریب تعیین تعدیل شده برابر  -می باشد

با توجه  .توانیم به جدول بعدي براي نوشتن فرمول رگرسیون رجوع کنیم می =00/0sigبا سطح معناداري

جدول بی  در ستون آخرو نقش خانواده  چون متغیر هاي آموزش در مدارس  ،به نتایج جدول رگرسیون

نوشتن معادله  .نتایج باال حاصل گردید گرفتیم کهو دوباره رگرسیون  یماز جدول خارج کرد ، آنها رابود معنا

استاندارد نشدة متغیر ها انجام می گیرد که در فرمول خطی   Bخط رگرسیونی پیش بینی از ضرایب

در مجموع  ضرایب رگرسیونی جهت پیش بینی متغیر  ومی گیرد که به صورت زیر می باشد  رگرسیون قرار

که به عبارتی در  183/0ر است با ضریب تاثیر خانواده براب. وابسته طبق  جدول باال به صورت زیر می باشد

حمایت و همراهی خانواده موجب می شود تا انحراف معیار نهادینه  ،ازاي یک واحد تغییر در انحراف معیار

 ؛ یعنی107/0ي برابر است با اهمچنین ضریب تاثیر رسانه  .واحد تغییر کند 183/0 ،شدن ورزش همگانی

با توجه به معادله خط استاندارد بیشترین تاثیر را  ،واحد تغییر کند 107/0نهادینه شدن ورزش همگانی  اگر

گذاشته است و به مراتب سهم بیشتري در نهادینه شدن ورزش همگانی بر متغیر وابسته  خانواده متغیر

  :مقایسه با سایر متغیرها دارد

  

R ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 

360/0a 130/0 122/0 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 20,970 3 6,990 16,927 .000b 

Residual 140,813 341 .413   

Total 161,783 344    
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Coefficientsa 

Model 
 ضرایب استاندرد نشده

استاندرد ضرایب

 .t Sig شده

B Std. Error Beta 

١ 

 ٠٠٠. ٢١٫٠٥٢  ٢٣٧. ٤٫٩٨٦ ضریب ثابت

 ٠٠٠. ٤٫٦٩١ ٢٤٥. ٠٣٩. ١٨٣. خانواده

 ٠٥٩. ١٫٨٩٨ ٠٩٦. ٠٥٦. ١٠٧. رسانه

a. Dependent Variable: nahadine 
  

Y= a +  b1x1 + b2x2 + b3x3 ……. 

Y=  ) 107/0)رسانه و تبلیغات+ ( 183/0)خانواده (  986/4) عرض از مبدا  

  

  نتیجه گیريبحث و 

هر چه حمایـت و  که یافته هاي مبتنی بر فرضیه بین خانواده و نهادینه کردن ورزش همگانی نشان می دهد 

پس چنین می تـوان   .پیدا می کندهمگانی هم افزایش ورزش نهادینه کردن  ،همراهی خانوادگی افزایش یابد

    استدالل کرد که خانواده یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بـر ورزش همگـانی شـهروندان تهـران محسـوب      

قوي ترین نیروي سازماندهی است و یک فـرد بـیش تـرین اوقـات      ،الزم به ذکر است که خانواده .می شود

والدین نه تنها تاثیر مهمی در مسائل . اندکودکی اش را در خانه و تحت راهنمایی و همراهی والدین می گذر

این نتایج همسو با دیدگاه نظـري   .باشند می عاملی مهمتر از سایر عوامل ، بلکهورزشی فرزندان می گذارند

ارتباط ویژه اي با دریافت حمایت  ،کارکرد گرایی و تئوري گیدنز مبنی بر مشارکت در فعالیت هاي ورزشی

خانواده نیز از عواملی است کـه مـی توانـد     ،همچنین در تئوري گیدنز .دارد) هخانواد(از جانب دیگران مهم 

این نتـایج بـا    .نقش هنجاري و شناختی در فراگیري و عینیت دادن به نهادینه کردن ورزش همگانی ایفا کند

ـ  )1999(و کریس استیونسون ) 1389(پژوهش ها ي مرادي      دسـت آمـده نشـان   ه همخوانی دارد که نتایج ب

نگرش خانواده در مـورد ورزش   ،ی دهد که میزان ورزشی بودن خانواده و حمایت از فعالیت هاي ورزشیم

  . در میان اعضاي خانواده بر جامعه پذیري افراد و نهادینه شدن تاثیر مستقیم دارد

ورزش در نهادینه کـردن   تاثیر رسانه ها ،یکی دیگر از فرضیه هایی که در این پژوهش به آزمون گذاشته شد

مجمـوع   در .همبستگی معناداري بین دو متغییر و جود نـدارد  ،همگانی می باشد که با توجه به نتایج آزمون

و روشـندل   )1383(ایـن نتـایج بـا پـژوهش غفـوري       .فرضیه تحقیق رد شـد با توجه به اطالعات موجود، 
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ناهمسو می باشد که بیان می دارد رسانه ها و بویژه تلویزیـون   بودریالردهماهنگ است و با نظریه ) 1386(

کـه در   در حـالی  ،عامل موثري در ترویج ورزش و جلب نظر بینندگان نسبت به رویدادهاي ورزشی هستند

این تحقیق رسانه ها در کشور ما بیشتر به ورزش قهرمانی می پردازند و چنان اهمیتـی بـه ورزش همگـانی    

طالـب  این تحقیق با افزایش میزان ساعت و تعـداد برنامـه هـا و م    ،ن با توجه به این نتایجبنابرای .نمی دهند

ست و کارشناسی شده تخصصی در زمینه ورزش همگانی در رسانه ها بویژه تلویزیون که مخاطب زیـاد  در

   .دادمی توان گرایش مردم به ورزش همگانی را پررنگ تر کرد و در جامعه توسعه  ،دارد

بین  اطالع رسـانی و تبلیغـات و نهادینـه کـردن ورزش      ،در قسمت رسانه هاز فرضیه هاي فرعی یکی ادر 

که استفاده از تبلیغات مناسب جهت آگاه سازي مردم از نقـش   رابطه وجود داشت و نشان داده شد همگانی

در نهادینه  گامی مهم دورزش در سالمت جسمی و روحی و روانی با توجه به تعداد زیاد رسانه ها می توان

   .باشدکردن ورز ش همگانی 

در ادبیـات   .آموزش رسمی با نهادینه کردن ورزش همگانی همبستگی نداردبا توجه به نتایج به دست آمده، 

 نقش مدارس بوده که تنها بـه میـزان ضـعیف تاییـد شـده       یکی از مولفه ها ،نظري و پیشینه آموزش رسمی

عامـل مدرسـه در   پیرامـون نقـش   که در تحقیق خود ) 2009(پژوهش هارنیز و همکاران در از جمله است؛ 

نشان دادند که مشارکت نوجوانان در فعالیت هاي بـدنی فـوق برنامـه     ،فعالیت هاي بدنی در میان نوجوانان

ریـه  ایـن نتـایج بـا نظریـه گیـدنز و نظ      .هاي سازمان یافته در مدرسه داشـت  مدرسه ارتباط مثبتی با فعالیت

ي و شـناختی در  جـار هنی د نقشـ ا از عواملی می دانند که می توانکارکردگرایی همخوانی دارد که مدرسه ر

مدرسه نقش مهمی در پیشبرد و پاالیش  .ادینه کردن ورزش همگانی ایفا کندبه نه بخشیفراگیري و عینیت 

به شـمار  ت دادن افراد به ورزش در عادمهم گرفته شده افراد بازي می کند و عاملی  فرامهارت هاي از قبل 

 .تشـکل هـاي گونـاگون ورزشـی اسـت     زمینه اي مناسب براي فعالیـت  فضاي آن  عالوه بر آن که –می آید

همچنین نظریه گیدنز و نظریه کارکردي در مورد سهم دانشگاه در نهادینه کـردن ورزش بـا نتـایج پـژوهش     

  . همخوانی ندارد )ورزش همگانی رابطه بین دانشگاه و نهادینه کردن : فرضیه خرد( حاضر

  هاپیشنهاد

 پرداختن به موضوع ورزش در زنـدگی   ،امعه استاز آنجایی که سالمت جامعه در گرو سالمت افراد ج

   .یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ،روزمره مردم و ارائه راهکاري هایی در جهت نهادینه کردن ورزش
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  گرایش مـردم  جلب نهاد هاي دولتی و غیردولتی موظف به اتخاذ برنامه ریزي  علمی و بلندمدت براي

  .فرهنگ سازي هستند و آموزش عمومی از طریقبه ورزش همگانی 

  ي آموزشـی و  اب نشریات ورزشی با محتـو الو سیما و مط میزان برنامه هاي تولیدي صداالزم است که

  .افزایش یابد م اقشار مردمورزش همگانی براي تماتوسعه 

  چون در حال حاضر تبلیغـات   ،عامل تبلیغات صحیح و کارشناسی شده مورد توجه ویژه قرار گیردباید

  .در تمام دنیا از مهمترین عوامل تغییر نگرش و گرایش افراد محسوب می شود

  از پایه با فوایـد و تا افراد گنجانیده شود ورزش همگانی مدارس، مباحثی پیرامون درسی  هاي کتابدر 

  .اهمیت ورزش در زندگی آشنا شوند

  گرددرشته هاي غیر تربیت بدنی ارائه  براي یباید سرفصل هاي ورزشنیز دانشگاه در.  
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Today, health is one of the main pillars of sustainable development and an 
integral part of it. In other words, imagination of having a developed society 
without a healthy population is an illusion. Since Sport and especially sport for 
all, is the life expectancy of the population through health promotion, one of the 
indicators of human development can be seen in communities. This study is 
based on a survey approach to explain the impact of social variables (family, 
media and formal education) on the institutionalization of sport in the country.   
The citizens living in Tehran were as the population and ٤٨٠ subjects were 
chosen randomly from the four metropolitan area. The data collected by means 
of questionnaires.  The reliability and validity of the questionnaires were 
obtained through Cronbach's alpha coefficient threshold using the construct 
validity. The results revealed that there is a significant relationship between 
family and institutionalization of sport. Results of regression analysis showed 
that the family can be compared to the mass media and formal education. Also a 
stronger predictor of institutionalization of sport results showed solidarity 
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between the media and formal education, but there was no significant 
relationship with the institutionalization of sport. 
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