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Abstract 
Enjoying the benefits of physical activity requires having an active lifestyle and 

continuous participation in various types of physical activity, especially leisure time 

physical activity, and ultimately its institutionalization in individuals. Therefore, the aim 

of this study was to identify effective factors on institutionalizing leisure time physical 

activity and presenting a model. The research method was mixed in type of exploratory 

that was performed in two parts: qualitative, quantitative, and field method. The statistical 

population in the qualitative and quantitative sections were all people who had continuous 

physical activity for 5 years in their leisure time. The interview was conducted with 16 

people by snowball method until theoretical saturation was achieved in the qualitative 

section. According to Morgan table, 384 people were selected through convenience 

sampling. The collection tools in the qualitative part was the interview and in the 

quantitative part was the questionnaire from the interview. Their validity and reliability 

were examined.  Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics 

(Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis and second-order 

confirmatory factor analysis) were used to analyze the data. The results showed that a total 

of 27 factors have an impact on the institutionalization of leisure time physical activity 

that by recognizing, planning and creating mechanisms for operationalization of these 

factors can facilitate the process of institutionalization of leisure time physical activity in 

the community and witnessed a healthy and dynamic society. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 

 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 (1). 

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 (2). Scott sees institutionalization as providing contexts and conditions 

that lead to the stability, permanency, and pervasiveness of desirable behaviors 

(3). 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.  

Materials and Methods 

The method of the present study was an exploratory type that was performed in 

two parts: qualitative and quantitative, and by field method. The statistical 

population of qualitative and quantitative parts consisted of people who had at 

least 5 years of continuous physical activity (three sessions per week), and this 

behavior had been institutionalized in them (according to researchers, the 

minimum time to institutionalize a behavior is 5 years) (4). The participants in the 

qualitative section were 16 people who were selected for the interview by 

snowball method until the theoretical saturation was reached. Interview (semi-

structured) were used to collect data. In order to ensure the validity of the 

interview, great care was taken in all stages and the reliability of the interview was 

calculated through the retest reliability of the test (0.83). In this section, coding 

was used to analyze the research data. In the quantitative part, according to Krejcie 

and Morgan table, 384 people were selected as the research sample by 

convenience sampling method. The research measurement tool in the quantitative 

part was a researcher-made questionnaire from the qualitative part, in which the 

coefficient of validity was calculated to be 0.95. In this section, descriptive 

statistical methods (tables, percentage, mean, and standard deviation) and 

inferential statistics (Kolmogorov-Smirnfo test, second-order factor model) were 

used to analyze. All analyses in this study were done by SPSS software, Version 

22, and LISREL software were also used. 
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Results 
The descriptive results of the study showed that 59.2% of the sample were male 

and 40.8% were female. 50.4% were between 20-30 years old and 49.6% were 

over 30 years old. 42.9% of the sample had a master's degree or higher and 57.1% 

had a bachelor's degree or less. On average, the research samples had 13 years of 

experience in continuous physical activity. The results of the qualitative section 

showed that 27 factors play a role in the institutionalization of leisure physical 

activity in three stages.  The first stage was habituation with 10 factors. The most 

important factor in this stage was "continuous presence in physical activity to 

achieve and maintain positive achievements." The second stage was 

objectification with 9 factors, the most important of which was "determining the 

principles and rules for physical activity". And finally, the third stage was 

deposition with 8 factors, the most important of which was " understanding 

physical activity as a philosophy and norm in life." In the research factor model, 

the indices of chi-square to DF / CMIN degree of freedom are equal to 3.551, the 

adaptive fit indices of CFI and IFI are equal to 0.95, the good fit index of PGFI is 

equal to 0.65. They are at an acceptable level with 0.095, which means that the 

model has a good fit and the factor structure considered for it is acceptable. On 

the other hand, the coefficients between each of the dimensions of 

institutionalizing leisure physical activity (minimum 0.87 and maximum 0.93) as 

well as coefficients between factors and dimensions (minimum 0.51 and 

maximum 0.79) are significant and at a reasonable level. 
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Figure 1- Model of standardized coefficients of factors on the institutionalization of 

leisure physical activity 

 

Conclusion 
The results of the study show the factors affecting the institutionalization of 

leisure physical activity. Consideration of these factors by managers and sports 

officials of the country, especially in the field of leisure and healthy recreation, 

and adopting solutions regarding the operation of each factor receiving material 

and spiritual incentives, etc. can facilitate the institutionalization of leisure 

physical activity in individuals and ultimately the whole society. With the 

institutionalization of leisure physical activity in individuals, while promoting the 

health of individuals and creating vitality in society, it is possible to avoid 

incurring excessive costs by families and the government, especially in the health 
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and cure sector and change existing patterns, mentalities, values and behaviors, 

especially inactivity and a sedentary lifestyle . 

Keywords: Leisure Time, Leisure Time Physical Activity, Physical Activity, 

Institutionalization 
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 مقالة پژوهشی

  الگو  ارائه :بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت مؤثرعوامل شناسایی 

 2احمدعلی آصفی  ، 1امیرحسام رحیمی 
 

 رانیا اصفهان، ،اصفهاندانشگاه  یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو .1

 ( مسئول ۀسندی)نو رانیا اصفهان، اصفهان،دانشگاه  یورزش تیریمد اریاستاد .2
 

30/08/1400تاریخ پذیرش:                           20/06/1400دریافت: تاریخ   
 

 چکیده 

  بدنیتیفعال و مشارکت مستمر در انواع فعال  یمستلزم داشتن سبک زندگ   بدنیتیفعال  دیاز فوا  مندیبهره
از این رو، هدف تحقیق حاضر  شدن آن در افراد است. نهینهاد تاًیاوقات فراغت و نها یبدن  تیبه خصوص فعال

 آمیخته تحقیق انجام روشبود.    و ارائه الگو  بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت  مؤثرشناسایی عوامل  

 یفیدر بخش ک  یجامعه آمار. گردید اجرا  میدانی  روش به که در دو بخش کیفی و کمی و بود اکتشافی نوع از
نفر   16مداوم داشتند که با    یبدن  تیفعالدر اوقات فراغت خود  سال    5بودند که به مدت    ی افراد  هیکل  یو کم

نفر   384مصاحبه شد و طبق جدول مورگان    یفیدر بخش ک   یبه اشباع نظر  دنیتا رس  یبه روش گلوله برف
مصاحبه   یفیک  در بخش  قیابزار تحق  انتخاب شد.  نهبه صورت در دسترس به عنوان نمو  یبخش کم  یاجرا  یبرا

جهت تجزیه   قرار گرفت.  یآنها مورد بررس  ییایو پا  یینامه حاصل از مصاحبه بود که رواشسپر  یو در بخش کم
و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد( و روش های آمار استنباطی )ضریب  

نتایج تحقیق  ی مرتبه دوم( استفاده شد.  تأییدهمبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی  
-که با شناخت، برنامه دارند تأثیرقات فراغت بر نهادینه سازی فعالیت بدنی او عامل 27نشان داد در مجموع 

عملیاتیر برای  ایجاد سازوکارهایی  و  مییزی  عوامل  این  نهادینهسازی  روند  اوقات  فعالیتسازی  توان  بدنی 
 ای سالم و پویا بود.فراغت را در افراد جامعه تسهیل کرد و شاهد جامعه

 

 نهادینه سازیفعالیت بدنی اوقات فراغت، ، فعالیت بدنی، اوقات فراغت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
  مانند شده   صنعتی  جوامع  در  فراغت  به  زیادی  اندازه  تا  توسعه  حال  در  کشورهای  در  فراغت  امروزه

به گونه عنوان یک مسئله جدی   صنعتی و  فناورانه سریع هایدگرگونی و تحوالت  ای کهاست.  به 

 گذراندن چگونگی در بسیاری اقتصادی و  اجتماعی پیامدهای ،اثرگذار در امور مختلف جامعه بشری

گذاشته است به طوری که ضمن افزایش میزان اوقات فراغت افراد، نحوه  افراد برجای تفراغ  اوقات

  در کشور ما .  (130،  2013)حسینی رضوی و همکاران،    قرار داده است  تأثیرتحت  گذران آن را نیز  

اقتصادی، مانند فاصلهشکل  نیز اجتماعی و  -ـاجتماعی  اجبارهای  از  گرفتن  گیری عوامل فرهنگی، 

افزایش  عواملی  همچنین،  و  ها فعالیت  سایر  از  آن  جدا شدن  و   فرهنگی   علت   به  اوقات فراغت  چون 

 انداختن   تأخیر  و  تحصیل  های  تدریجی سال  افزایش  و  رایگان  و  اجباری  آموزش  کار کودکان،  ممنوعیت

افزایش  امید  افزایش  کار،   بازار  به  ورود  سن متوسط  بیشتر  چه  هر زندگی،    بهبود  و   ازدواج  سن  به 

  سمت  به  که   و کشاورزی  روستایی   جوامع  در  است. حتی های فراغت شدهافزایش زمانزندگی، باعث  

است    آمده  وجود  به  وقت فراغت  نیز  اند،  کرده  پیدا  گرایش  شهری  هایو ارزش  شدن  صنعتی  هایشیوه

  یبه فکر  ی بدن  یکارها  لیتبد   گونه ای که در حال حاضر با، به  (73،  2011)ابراهیمی و همکاران،  

بنابراین، انجام اقداماتی جهت تطبیق با   .هستیمبرابر در هفته   2فراغت تا حدود   اوقات ش یافزا شاهد 

  این شرایط و فراهم نمودن فرصت هایی جهت گذران اوقات فراغت بهینه مسئله مهم و ضروری است.

مهم گذران   یهااز گونه   یکیبه عنوان    یبدن  تیورزش و فعالکنند که  محققان در این خصوص بیان می

نفر از   هاونیلیپرکننده بخش اعظم اوقات فراغت م  هاست که امروز  یارزشمند  لهیاوقات فراغت وس

فعالیت بدنی اوقات فراغت  در واقع  (.  2961،  2020)دشتی خویدکی و همکاران،    مردم جهان است

تفریح یا هر زمان دیگر، به غیر از فعالیتی است که با هدف بهبود سالمتی و عملکرد هنگام ورزش،  

،  و همکاران  1مارتیند )فعالیت بدنی مرتبط با شغل، امور خانگی یا حمل و نقل منظم انجام می شو

های دنیای مدرن  ترین فعالیتآلایده به نظر می رسد فعالیت بدنی اوقات فراغت یکی از  (.  1،  2014

شد و هماهنگی بدن و ذهن را تنظیم و هدایت  تواند تمام حالت های بدن و همچنین راست که می

همچنین فعالیت بدنی اوقات فراغت از مواردی است که اوقات فراغت    ( 736،  2014،  2)بیچسکو   کند

عالوه بر مزایای مختلف مستند سالمتی، مانند کاهش فشار خون،  را لذت بخش و مفید می سازد و  

شگرف در سالمت روان انسان دارد    تأثیرافزایش حساسیت به انسولین و بهبود استقامت قلبی تنفسی،  
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تمایل به کاهش انزوا و افزایش اجتماعی شدن بین فردی و اجتماعی، جنبه های اساسی زندگی  و  

بهب را  آثاربخشید و  می ود  مستقل و کیفیت زندگی  تواند  به  می  فردی  اقتصادی و  اجتماعی،  مثبت 

شواهد گسترده ای وجود دارد که نشان    از طرفی   ، (2،  2014،  1و گودی  )کالرک همراه داشته باشد  

شناختی و شناختی می دهد افرادی که از نظر بدنی فعالیت بیشتری دارند از سالمت جسمی، روان

تر، اشتغال اجتماعی  طوالنی بهتری برخوردار هستند و دارای بهره وری باالتری هستند، قادر به کار  

  تیفعال  شیافزا  یهایتمرکز بر استراتژ  ،نیبنابراهستند،    یکیفیت زندگی بهتربه طور کلی  بیشتر و  

  علی   . (2،  2018،  و همکاران  2)الچمنای بر افراد داشته باشد  می تواند تاثیرات باقوه گسترده  ،بدنی 

نفر  1بزرگسـال در دنیا    3دهد از هر  اطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان میشمرده،    بر  فواید  رغم

  28سال و باالتر فعالیت بدنی ندارند )  15% از افـراد    31همچنین حـدود    فعالیت بدنی ناکافی دارد، 

  تمامی   روی  بر  شده   انجام  مطالعات.  (2012،  3)سازمان جهانی بهداشت% از زنان(    34از مردان و    %

نشان  در کشور ما نیز  (  روزانه  کار  و   اجتماعی   ای،   حرفه  تفریحی،  فعالیت)بدنی    فعالیت  های   دامنه

سطح درآمد  توان به  ، که از دالیل عمده آن میاست  جامعه  در  بدنی   تحرک عدم%    33  از  بیش   دهنده 

عدم دسترسی راحت به افراد،  و عدم    ( 78،  2011)تجاری و همکاران،    اماکن ورزشی  و تحصیالت 

   ( اشاره کرد.64، 2016حمایت اجتماعی مناسب )آقاخانبانی و همکاران، 

تحقیقات مختلف کسب  ،  که پیشتر به آن اشاره شد  ات و فواید بی شمار فعالیت بدنی تأثیربا وجود   

وار  فواید و همچنین تمام منافع مرتبط با مشارکت در فعالیت بدنی را ناشی از فعالیت بدنی عادتاین  

به همین    ، (1561،  2019  ن،و همکارا  4بورکدانند )ه ها در گذر زمان می برنام  و مستمر و پایدار ماندن

منظور افزایش مشارکت مستمر در فعالیت بدنی به عنوان موضوعی که می تواند نقش مهمی ایفا کند،  

مد نظر قرار گرفته است و این موضوع نه تنها برای مدیران ورزش و تفریح در جهت فراهم نمودن 

از منافع عمومی ه افرادی که مسئول حمایت  ستند، مهم فرصت هایی برای این منظور، بلکه برای 

تحقیقات و مداخالت مختلفی مانند تغییر نگرش افراد به فعالیت    .(64،  2014آصفی و همکاران،  )است  

بدنی ارتقاء دهنده سالمتی  هایدر فعالیتبدنی، تغییر سبک زندگی و ... برای افزایش مشارکت افراد 

افراد برای مشارکت در ورزش    انگیزاندن  صورت گرفته است. با این وجود، رویکردهای مورد استفاده در
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همچنین علی رغم فواید تمرین  (  1،  2019،  1برند و چیول)  و فعالیت های بدنی اغلب ناکارآمد هستند

و    2نتهاپت یبر)  منظم و تغذیه سالم اغلب افراد در شروع و حفظ تغییرات رفتاری مثبت مشکل دارند 

مداخالت برای افزایش فعالیت بدنی موفقیت هایی را در  ترین  مؤثربه طوری که    ، ( 4،  2013  ،همکاران

اند، ولی، در حفظ و استمرار فعالیت بدنی موفقیت  کمک به افراد برای شروع فعالیت بدنی نشان داده

کند  نیز بیان می   (، 2001)  4شمن ی ددر همین راستا    . (85،  2002و همکاران،    3)کان  چندانی نداشته اند

توسط مدل های مختلف برای بررسی راه های    های گذشتهتحقیقی در طول سالهای  که اغلب تالش

  شمن،ی)د  افزایش پذیرش اولیه فعالیت بدنی انجام شده است، نه درک و بهبود مشارکت مستمر در آن

نیز بیان می کنند    (2014)  و همکاران  به نقل از آصفی  ،5همچنین گودمن و کورک  .(293،  2001

روی روش ها و تکنیک های تغییر و ارائه و انجام تغییرات تمرکز   بخش های زیادی از ادبیات تغییر بر

روی حفظ و استمرار تغییر در طول زمان تمرکزی ندارند. از این رو، برای داشتن تغییرات   دارند، اما بر

ردن افزایش دهیم که استمرار یا بقای برنامه مان را نسبت به فرایند نهادینه کدانشاثربخش ما باید  

نهادینه کردن را فراهم    (2001)  6اسکات (.  65،  2014،  و همکاران  )آصفیهای تغییر را دنبال می کند  

زمینه میآوردن  و شرایطی  مطلوب شود ها  رفتارهای  فراگیرشدن  و  پایداری  ثبات،  داند که موجب 

واقع، یک عمل نهادینه شده به عنوان رفتاری تعریف می گردد  در  (  417،  2018آصفی و همکاران،  )

که در طول زمان استمرار دارد، توسط دو یا تعداد بیشتری از افراد در پاسخ به محرک یکسان اجرا 

یت اجتماعی وجود دارد. استمرار یک ویژگی مهم یک عمل نهادینه شده  می گردد و به عنوان واقع

. در (1980و همکاران،    7گودمن) است، بدین معنی که عمل تمایل به اجرا شدن در طول زمان دارد  

با الهام   9( تئوری نهادینه کردن را مطرح کردند و تولبرت و زوکر 1967، )8برگر و الکمنهمین راستا 

و بیان کردند که نهادینه شدن یک رفتار از یک فرایند سه  ندها این تئوری را به روز رسانی کرداز آن

)تولبرت و زوکر،  گذاری تشکیل شده است  سازی و رسوبسازی، عینیای متوالی، شامل عادتمرحله

ای که فعالیت  و گسترده  کارکردهای مثبتاز    برای بهره مندی   ،با توجه به این تئوری  . (182،  1996

 
1. Brand & Cheval 

2. Brinthaupt  
3. Kahn  
4. Dishman 

5. Goodman & Cork 

6. Scott 

7. Goodman  
8. Berger & Luckmann 

9. Tolbert & Zucker 
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طوری ها باید  دارد، این فعالیتجامعه  افراد  حفظ نشاط، تندرستی و سالمت  بدنی اوقات فراغت در  

در بین افراد نه به عنوان یک پدیده مقطعی، موردی و پراکنده    آنتنظیم و استقرار یابد که پرداختن به  

در  اوقات فراغت  فعالیت بدنی  و به عبارتی  پیوسته پیگیری گردد    منظم و بلکه به عنوان یک پدیده  

)نهادینه شدن فعالیت بدنی( از فرد  توجه به این نکته ضروری است که  از طرفی    نهادینه گردد. افراد  

ولی هرگز به آن ختم نمی گردد و به علت ماهیت اجتماعی آن در بخش های مختلف   شروع می گردد

شود. منظور از »فراگیری« انجام یک عمل توسط بسیاری از  جامعه فراگیر میجامعه و نهایتاً در کل  

 .(418، 2018؛ آصفی و همکاران،  65، 2014)آصفی و همکاران،  افراد جامعه است

است    نامطلوب های فراغت در افراد کشورفعلی انجام فعالیت بدنی در زمان وضعیتجایی که  از آن

همچنین بهرمندی از فواید فعالیت بدنی در گرو استمرار  و(  130،  2013ی و همکاران،  رضوحسینی  )

عوامل  ،  استآن   نظر   مؤثرشناخت  به  امری ضروری  فراغت  اوقات  بدنی  فعالیت  کردن  نهادینه  در 

ترین عوامل در شکل گیری هر کدام  مؤثربا توجه به تئوری نهادینه سازی شناسایی  از این رو،  رسد.  می

تواند دستاوردهای قابل توجه ای داشته میاز مراحل )عادت سازی، عینی سازی و رسوب گذاری(  

باشد و به برنامه ریزی های بهتر در حوزه فعالیت بدنی اوقات فراغت و تبیین راهکارهای عملیاتی برای  

به عالوه، با  فراگیری آن در جامعه کمک کند.  افزایش مشارکت مستمر افراد در این رفتار مطلوب و  

 و شناسایی زمینه این در مؤثرو عوامل  نگرفته صورت با این رویکرد تحقیقی که تاکنونتوجه به این

این رو،  است،    نشده  تعیین این است که چه عواملی در  اصلی  سئوالاز  نهادینه کردن   این تحقیق 

و    هستند  مؤثرفعالیت بدنی اوقات فراغت یعنی تبدیل آن به عمل دائمی، فراگیر و واقعیت اجتماعی  

 ؟مدل آن چگونه است
   

 پژوهش روش
 میدانی روش به در دو بخش کیفی و کمی و  که بود اکتشافی نوع از آمیخته حاضر، تحقیقروش  

  در نهادینه شدن فعالیت بدنی   مؤثرعوامل   شناخت و  کیفی  بخش در تحقیق آماری جامعه  .گردید اجرا

سال فعالیت بدنی مستمر )سه جلسه در هفته( داشتند   5دادند که حداقل به مدت  افرادی تشکیل را

)بنا بر نظر محققان حداقل زمان برای نهادینه شدن یک  و این رفتار در وجود آنها نهادینه شده بود  

به  که  نفر بودند  16در این بخش  مشارکت کنندگان .(10، 2006،  1سال است )تینتو و پوسر 5رفتار 

. به منظور جمع آوری داده ها از  شدند  انتخاب نظری اشباع مرحله به رسیدن تا   ی گلوله برف  وهیش

 
1. Tinto & Pusser 
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مصاحبه )نیمه ساختارمند( استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختارمند ماهیتی اکتشافی دارد و برای  

پیچیده ساختار  فاقد  که  ارزش است  موضوعاتی  نظیر  انگیزه،  و  قرار  ها  استفاده  مورد  شخصی  های 

نهادینه شدن برای مصاحبه شوندگان از آنها  ضمن تشریح و تبیین مفهوم  در این مصاحبه ها  گیرد.  می

 برای.  شد  سئوالدر مورد عواملی که باعث نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت در آنها شده بود،  

 حین در که صورت  این به شد، کدگذاری استفاده روش از در بخش کیفی  هاداده تحلیل و تجزیه

تبدیل شد.    محیط وردها در  مصاحبه ادامه در  و   شد ضبط هامصاحبه کلیه مصاحبه انجام به متن 

مرحله چندین بار توسط محقق بررسی و کدهای تحقیق از آن استخراج شد.   هامصاحبه متن سپس

ترین کدهای اولیه برای تقلیل میزان زیادی ها استفاده از معنادارترین یا فراوانبعدی فرایند تحلیل داده

مقوالت قالب  این بخش کدگذاری رسیدن به سطح باالتری از انتزاع در    ها بود. در واقع هدف ازاز داده

و   اولیه، کدهای مشابه  و مرتب کردن کدهای  تعیین  با  از کدگذاریی  این مرحله  در  بنابراین  است. 

بعد از رفت و برگشت  در این مرحله از پژوهش  نهایتاً  .  گرفتمشترک در قالب یک مقوله واحد قرار  

مصاحبه ضمن    ییاز روا  نانیجهت اطمشناسایی شد.  نهایی  کد باز    30در مجموع  های زیاد در داده ها  

شیوه مطرح نمودن ت،  سئواال  یطراح  مراحلاز اعتبار در    نانیکسب اطم  یدقت در انتخاب موضوع، برا

مصاحبهسئواال سازی  پیاده  و  ضبط  مصاحبهت،  تحلیل  و  زها  ها  گرف  یادیدقت  برایصورت  و   ت 

 .  (83/0شد ) استفاده آزمون باز پایایی از مصاحبه پایایی محاسبه

که حداقل به    افرادی بود از  متشکلنیز    تحقیق آماری جامعه ،مدلآزمون   و طراحی کمی، بخش در

تعداد این  . با توجه به ناشناخته بودن سال فعالیت بدنی مستمر )سه جلسه در هفته( داشتند 5مدت 

  یری درگنمونه نمونه تحقیق به روش    عنوانبهنفر    384جدول کرجسی و مورگان  ضمن کاربرد  افراد  

-مدل، در تعیین تعداد همچنین موضوعات الزم در انتخاب نمونه در تحقیقات  دسترس انتخاب شدند

برآمده  نامه محقق ساخته  پرسش  ،در بخش کمییری تحقیق  گاندازهابزار    .سازی نیز مد نظر قرار گرفت

بود   کیفی  بخش  پنج که  از  طیف  اساس  بودنمرهلیکرت    یادرجه بر  شده  این  .  گذاری  طراحی  در 

بر نهادینه سازی   مؤثرحاصل از کدهای باز بخش کیفی به عنوان عوامل  سئوال 30نامه تعداد پرسش

نامه تهیه و در  نویس اولیه پرسشت، پیشسئواالفعالیت بدنی اوقات فراغت طرح گردید. بعد از طرح  

نفر( قرار گرفت تا مربوط بودن، وضوح و سادگی هر    10اختیار اساتید و متخصصین علوم ورزشی )

مورد بررسی قرار گیرد. بعد از بررسی نظرات اساتید و متخصصین و بر اساس شاخص والتس   سئوال

(. بعد  سئوال  27د )نامه باقی ماندندر پرسش  درا کسب کردن  79/0تی که ضریب باالی  سئواالو باسل  

-ت و کل پرسشسئواالنفر از پاسخگویان قرار گرفت و پایایی    50نامه در اختیار  از این مرحله، پرسش

ت از پایایی باالیی برخوردار بودند. سئواال( مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله کلیه  95/0امه )ن
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عنوان عوامل زیربنایی در نظر گرفته شد    در این تحقیق بر مبنای تئوری نهادینه سازی سه عامل، به

یل عاملی اکتشافی به کار برده شد. در تحلیل بر اساس  ت مربوط به هر عامل، تحلسئواال  تأییدو برای  

)جدول   حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت الزم را دارد  مشخص شد«  1ا    .ام  .»کینتایج آزمون  

همچنین نتایج آزمون بارتلت نشان های تحقیق امکان پذیر است.  انجام تحلیل عاملی برروی داده  و  (1

 ها وجود دارد. ی بین متغیرها وجود دارد و امکان کشف ساختار جدید در دادهمعنادارکه ارتباط  داد
 

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -1جدول 

 ( KMO)  یریگ  نمونه تیکفا شاخص بارتلت  آزمون

 4427.726              دو یخ     

          351       یآزاد درجه    0.92

 000.0          یمعنادار سطح
 

ارزش دهد. در کل می نشان واریماکس چرخش از بعد را متغیرها از یک هر عاملی بارهای ،2 جدول

درصد از واریانس کل را   66/58عامل   3( بود. این 69/1و 96/1،  94/13) 1 از عامل بیشتر 3ویژه 

 کردند. تبیین می
 هانتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویه -2جدول  

 عامل رسوب گذاری  عامل عینی سازی عامل عادت سازی  گویه 

6 0.78   

2 0.71   

7 0.64   

3 0.64   

4 0.63   

1 0.63   

9 0.59   

10 0.57   

8 0.57   

5 0.56   

14  0.71  

13  0.71  

 
   

 
1. KMO 
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 ها نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویه -2ادامة جدول 

 عامل رسوب گذاری  عامل عینی سازی عامل عادت سازی  گویه 

11  0.70  

15  0.65  

12  0.64  

19  0.50  

17  0.48  

18  0.64  

16  0.44  

25   0.79 

27   0.67 

26   0.62 

23   0.55 

21   0.53 

22   0.51 

20   0.48 

24   0.45 
 

 معناداری رابطة هم با سازی فعالیت بدنی اوقات فراغتبر نهادینه  مؤثر عوامل دهدنشان می 3 جدول

  دارند.
 

 نامه های پرسشمقیاس خرده بین همبستگی و پایایی ضرایب استاندارد،  انحراف میانگین،  -3 جدول

 عوامل 
تعداد  

 گویه 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد 

ضریب 

 پایایی 
 

عامل 

عادت 

 سازی

 عامل

 عینی

 سازی

 عامل

رسوب 

 گذاری 

عامل عادت  

 سازی 
10 3.60 0/76 0.91 

 
1 0.70 0.68 

عامل عینی 

 سازی 
9 3.71 0/83 0.87 

 
 1 0.70 

عامل رسوب  

 گذاری 
8 3.75 0/76 0.86 

 
  1 

عوامل نهادینه  

 سازی 
27 3.68 0.53 0.95 
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به  اکتابخانهداده های تحقیق در دو بخش صورت گرفت. در بخش  آوری  جمع ی داده های مربوط 

ها و جستجوی اینترنتی بررسی گردید و  نامهیانپا،  ها کتابادبیات و پیشینه تحقیق با مرور مقاالت،  

برای ی تحقیق پرداخته شد.  هانامهپرسشی  آورجمعپخش و  انجام مصاحبه و  در بخش میدانی به  

  و  معیار( درصد، میانگین و انحراف)جداول،  آمار توصیفی یهااز روش تحقیق ی هاداده وتحلیلیه تجز

تمام تجزیه   .و مدل عاملی مرتبه دوم( استفاده گردید  1)آزمون کلموگروف اسمیرونف   استنباطی  آمار

 انجام گرفت.  3و نرم افزار لیزرل  22نسخه  2.اس.اس.پی.اس افزارنرمها در این تحقیق توسط یلتحلو 

 ی تحقیقهایافته

درصد هم زن بودند    8/40درصد مرد و    2/59نمونه تحقیق    384نتایج توصیفی تحقیق نشان دادکه از  

درصد بین   1/7سال،    31-40درصد بین    3/33سال داشتند،    20-30درصد بین    4/50که در این بین  

 42/ 9نمونه تحقیق  384همچنین از میان  سال سن داشتند. 51-70درصد بین  2/9سال و  50-41

درصد تحصیالتشان در حد کارشناسی    1/57د دارای تحصیالت کارشناسی ارشد یا بیشتر بودند و  درص

 . بودندفعالیت بدنی مستمر سال سابقه  13 دارای این افراد به طور متوسط اًنهایت یا کمتر بوده است. 

 .استمذکور نرمال   یرهایمتغ عیتوز  دهدینشان م رنفیآزمون کلموگروف اسم  جیو نتا 4جدول  
 

 تحقیق  متغیرهایوضعیت نرمال بودن  -4 جدول

 تعداد  متغیر 
  – کولموگروف  آزمون   پارامترهای نرمال بودن 

 اسمیرنف 
داری امعن  

 انحراف معیار  میانگین 

 0.82 0.62 6.82 33.05 384 سازی عادت

 0/98 0.44 5.70 30.21 384 سازیعینی

 0.58 0.77 5.58 30.48 384 گذاری رسوب 
 

ان مینتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم   ه مرحله در نهادینه   27دهد که در مجموع  نـش عامل در قالب ـس

ی بر روایی سازه  تأییدعاملی مرتبه دوم،    مدلهمچنین    لیت بدنی اوقات فراغت نقش دارند.سازی فعا

 .(1)شکل  نیز استابزار تحقیق 

 
1. Kolmogorov Smironov 

2. SPSS   

3. Lisrel 



275                                                             ...یبدن تیفعال یساز نهیعوامل مؤثر بر نهاد ییشناسارحیمی: 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات   مؤثرعوامل  عاملی سهاستانداردشده مقیاس  مدل ضرایب -1شکل 

 فراغت
 

برابر با   DF/CMIN دو به درجه آزادی  های نسبت خیگویای این مطلب است که شاخص  ،5جدول  

 PGFI شاخص نیکویی برازش مقتصد ،95/0برابر با  IFI و CFI های برازش تطبیقیشاخص، 551/3

بدین معنی که مدل    ؛در سطح قابل قبولی قرار دارند  095/0برابر با   RMSEA و شاخص  65/0برابر با  

در تحقیق حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول 

  قات فراغتفعالیت بدنی اوو از برازش مناسبی برخوردار است. در مدل مرتبه دوم نهادینه کردن    است

 و بیشترین   87/0کمترین  )  فعالیت بدنی اوقات فراغتنهادینه کردن    ابعاد تمامی ضرایب بین هر یک از  

و در سطح   معنادار(  79/0و بیشترین    51/0کمترین  )  و همچنین ضرایب بین عوامل و ابعاد   (93/0

 .قابل قبولی قرار دارند
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 شاخص های برازش مدل ابزار تحقیق  -5جدول 

 شاخص 
 وضعیت  مقدار مطلوب  مقدار 

 معادل انگلیسی  معادل فارسی

 - - 2 1142.14 خی دوآزمون 

 CFI 0/95 شاخص برازش تطبیقی 
مساوی یا بیشتر از  

0.90 
 مطلوب 

 IFI 0.95 شاخص برازش افزایشی 
مساوی یا بیشتر از  

0/90 
 مطلوب 

 مطلوب  0.50بزرگتر از  PGFI 0.65 برازش مقتصد شاخص نیکویی  

ریشه میانگین مربعات خطای  

 برآورد
RMSEA 0.095  مطلوب  0.1کمتر از 

 مطلوب  5تا  1بین  CMIN/DF 3.55 خی دو بهنجار شده 
 

های هر عامل به تفکیک بیان شده است که نشان دهنده  مؤلفه، بارهای عاملی مربوط به 6در جدول 

عوامل هر مرحله بر اساس بار عاملی از نظر میزان اهمیت مرتب همچنین   .استها معناداری همه آن

   اند. شده
 بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل  -6جدول 
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 بارهای عاملی استاندارد شده و سطح معناداری متغیرهای مدل -6جدول ادامة 

 
/ 01/0و  05/0 یدر سطح خطا یمعنادار بیبه ترت 

 

 گیریبحث و نتیجه
اوقات فراغت بودگذار در  تأثیرعوامل   شناسایی پژوهش، این از هدف   .نهادینه سازی فعالیت بدنی 

)عادت سازی، عینی سازی و رسوب گذاری(    مرحلهدر سه    عامل 27 مجموع  در  داد نشان تحقیق نتایج

 (.  5)جدول   که بر اساس اهمیت مشخص شدند گذار بودند تأثیر
فعالیت بدنی اوقات فراغت    مرحله عادت سازی  گیریدر شکل  مؤثرعامل    10بر اساس نتایج تحقیق  

تجربه حاصل شده  عادت، تکرار رفتاری است که این رفتار اکتسابی بوده و از طریق  .  شناسایی شد

شود. رفتارهایی که  است و توسط مجموعه ای از افراد با هدف حل مشکل تکراری و روزمره انجام می

شود  شوند با حداقل کوشش در تصمیم گیری و موقعی که محرک مشابه نمایان میتبدیل به عادت می

وزوکر،    گردند تکرار می دانشمندان    ( 181،  1996)تولبرت  رفتارهای گذشته اغلب  دارند که  اعتقاد 

ها اعتقاد دارند انسان موجود عادت است و تمایل  بهترین پیش بینی کننده رفتار آینده هستند. آن

است پافشاری کند، همچنین بسیاری از رفتارها با عملکرد  دارد در انجام کاری که به آن عادت کرده
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، 1هاگر )  ا حداقل کنترل آگاهانه اجرا شوندتوانند ب مکرر به روال عادی تبدیل می شوند تا جایی که می  

2019، 119.) 

حضور مستمر در   "گیری مرحله عادت سازی  گذارترین عامل در شکلتأثیربر اساس نتایج تحقیق  

کنند که محققان مختلفی بیان می   بود.   "فعالیت بدنی برای کسب و حفظ دستاوردهای مثبت

اثرات کوتاه مدتی نظیر افزایش ظرفیت هوازی، آمادگی عضالنی و  پرداختن به فعالیت بدنی منظم  

ترکیب بدنی دارد، در حالی که اثرات طوالنی مدت آن کاهش خطر ابتال به دیابت، بیماری های قلبی  

  2الچمن  همچنین(.  416،  2018آصفی و همکاران،  به نقل از  )  عروقی، چاقی و پوکی استخوان است

افرادی که از نظر بدنی فعالیت بیشتری دارند تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که    رنیز د  و همکاران

شناختی و شناختی بهتری برخوردار هستند و دارای بهره وری باالتری هستند،  از سالمت جسمی، روان

قادر به کار طوالنی تر، اشتغال اجتماعی بیشتر و کیفیت زندگی به طور کلی بهتر هستند )الچمن و 

به همین دلیل، این عامل در مدل تحقیق به عنوان اثرگذارترین مورد مطرح (.  2،  2018کاران،  هم

  و اگر شودمیفوق الذکر دستاوردهای انجام فعالیت بدنی منظم و مستمر باعث کسب  شده است. زیرا  

نیازهای ذهنی،   پاسخگوی  این حال  با  به فعالیت بدنی مقطعی و موردی مفید است،  پرداختن  چه 

ی ناشی از حفظ این دستاوردهاکسب و  نیاز است که افراد برای  وانی و جسمی فرد نیست، از این رو  ر

در نهایت  مشارکت  . نتیجه این  مشارکت کنندفعالیت بدنی    در  به طور منظم و مستمر  فعالیت بدنی 

ای افراد جهت ی بریایجاد شرایط و زمینه ها   با بنابراین    . بودعادت به انجام فعالیت بدنی مستمر خواهد  

حضور مداوم در فعالیت بدنی و کسب دستاوردهای مثب ناشی از این حضور و همچنین ایجاد آگاهی  

که حفظ این دستاوردها مستلزم حضور منظم و مستمر است، می تواند به نهادینه شدن فعالیت بدنی 

 در فرد و نهایتاً جامعه منجر شود.

  " های درونی و بیرونیکسب پاداش"سازی  مرحله عادتگذار در شکل گیری  تأثیردومین عامل  

درونی و    یهامجموعه پاداش  ،گذارندمی  تأثیرسطح عادت سازی  که بر    یاصل  ی روهاین  جمله  ازبود.  

  رد یپذیم  هیتنب  از  یریجلوگ  ایپاداش و    افتیمنظور در  به  را  رفتار  فرد  ،حالت  نیا  در  .بیرونی هستند

  تأثیرسازگاری بین رفتار و پاداش اختصاص داده شده نهادینه شدن عمل را تحت    .دهد ی مادامه    و

قرار می دهد همچنین نوع پاداش، حذف نتایج منفی، ترکیب انواع مختلف پاداش، بر درجه نهادینه  

توان یک سیستم پاداش را می  .(1980می گذارد )گودمن و همکاران،    تأثیرشدن و استمرار یک رفتار  

 
1. Hagger  

2. Lachman 
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انگیزاننده ها انواع  پاداش تعریف نمود. مدیریت    ،بر مبنای  پرداخت و فرآیند توزیع    مؤثرمعیارهای 

سیستم پاداش عواملی    مؤثردر مدیریت   .تواند به عادت سازی یک رفتار کمک کندسیستم پاداش می

هستند.    مؤثری نهادینه شدن یک رفتار خیلی  مانند تنوع پاداش اعم از پاداش های درونی و بیرونی برا

از این رو، انتظار کسب پاداش های دورنی و بیرونی و وجود شرایطی برای کسب این پاداش ها می  

بیان    محققان  تواند نقش مهمی در نهادینه کردن یک رفتار ایفا کند. در حوزه فعالیت بدنی و ورزش

تواند نقش مهمی در استمرار و در لیت بدنی میسیستم پاداش و تشویق در ورزش و فعامی کنند  

بنابراین ایجاد شرایطی    (.69،  2014آصفی و همکاران،  نتیجه عادت سازی آن در جامعه بازی کند )

که افراد از پرداختن به فعالیت بدنی و ورزش پاداش های درونی و بیرونی کسب کنند به خصوص در 

سالی در این دوران شکل می گیرد، می  رفتارهای بزرگ  دوران کودکی و نوجوانی که پایه بسیاری از

 در جامعه گردد.  تواند زمینه ساز نهادینه شدن فعالیت بدنی در افراد و نهایتاً 

بدنی منظم و تعهد برای انجام فعالیت"بر عادت سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت   مؤثرعامل سوم  

بود. تعهد، ملزم و مقید بودن فرد به عمل های رفتاری است. این    "مستمر در هر محیط و شرایطی

اعمال در ارتباط با اعتقادات، نگرش ها، سازمان ها و دیگر موضوعات اجتماعی اجرا می گردد. برای 

اعمال  به  این زمینه  باشد تعهد در  اعتقاد داشته  لزوم حفظ سالمتی  به  مثال ممکن است شخصی 

های ورزشی اشاره دارد. این  شخصی، تغذیه مناسب و شرکت در فعالیت  رفتاری مانند حفظ بهداشت

می مرتبط  حفظ سالمتی  اجتماعی  موضوع  به  را  فرد  و اعمال  صراحت  از  تابعی  تعهد،  درجه  کند. 

پذیری عمل، قابلیت لغو پذیری عمل، پذیرش عمل از طریق انتخاب شخصی یا محدودیت های  امکان

ط دیگران شناخته می شود. میزان تعهد فرد به رفتار جدید باعث  بیرونی و حدی است که عمل توس

(. تحقیقات در حوزه ورزش نشان داده اند  1980گردد )گودمن و همکاران،  استمرار رفتار جدید می

( نشان  2012)  1دارد. به عنوان مثال داویس   تأثیرکه تعهد ورزشی بر مشارکت در ورزش و استمرار آن  

کرد. میر  بینی میناداری تکرار مشارکت بازیکنان بزرگسال در تنیس را پیشدادند تعهد به طور مع

( نیز نشان دادند که تعهد به طور معناداری تکرار مشارکت در انواع 105، 2011) و همکاران حسینی

برای ادامه رفتار ورزشی است. با توجه به   "یک نیروی الزام آور"کند و  بینی میفعالیت بدنی را پیش

)فعالیت بدنی( منجر به  مانند اذعان کرد که داشتن تعهد فردی در مورد یه رفتار خاص  ی توانم این

 . گردد میعادت شدن آن  و در نهایتتکرار و استمرار آن 

 
1. Davis 
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  گذار  تأثیرچهارمین عاملی که بر عادت سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت در وجود افراد و در جامعه  

. فرد  است  "کسب بازخوردهای اجتماعی مثبت و مستمر از انجام فعالیت بدنی منظم"است  

ی بعد از پذیرش یک رفتار، شروع به تصمیم گیری برای ادامه رفتار می کند. اگرچه فرآیند تصمیم گیر

گیری برای استمرار آن یکی است، اما باورهای آن متفاوت  برای پذیرش یک رفتار با فرآیند تصمیم

است. فرد در فاصله بین دو تصمیم گیری فرصت ارزیابی باورهای اصلی خود را از طریق )بازخورد،  

بین نقش    (. در این1980کند )گودمن و همکاران،  تقویت مستقیم و مشاهده رفتار دیگران( پیدا می

بازخورد حائز اهمیت است، به طوری که اگر فرد از انجام یک رفتار بازخورد مثبت کسب کند چه این  

بازخورد شخصی باشد یا از طرف دیگران به وی داده شده باشد، به احتمال زیاد آن رفتار را ادامه می  

می یابد. در این راستا    دهد و برعکس، در صورتی که بازخورد منفی باشد احتمال ادامه رفتار کاهش

حمایت اجتماعی مثبت قبلی با مشارکت و استمرار  کنند بیان می ( 63، 2016) آقاخانبانی و همکاران

مثبتی که فرد در  اجتماعی  دهد که بازخوردهای  این مطالب نشان می   در فعالیت بدنی ارتباط دارد.

کند، منجر می گردد فرد برای ادامه و تکرار این رفتار مستمر دریافت می منظم و  مورد فعالیت بدنی  

به یک عادت رفتاری مثبت تبدیل    این مداومت در انجام فعالیت بدنی نهایتاًترغیب گردد و در نتیجه،  

 خواهد شد. 

بود.    "ترس از دست دادن دستاوردهای مثبت حاصل از فعالیت بدنی و ورزش"  مؤلفهپنجمین  

جایی که به این ادراک رسیده اند  حفظ نتایج مثبت حاصل از فعالیت بدنی از آنبسیاری از افراد برای  

که بقای دستاوردهای مثبت در گرو حضور منظم و مستمر است و بی تمرینی و حضورهای مقطعی  

به از دست رفتن نتیجه تالش هایشان منجر می گردد، استمرار فعالیت بدنی را در دستور کار قرار می 

نمی  دهند. چرا که به صورت منظم ورزش  یا  بی تحرک هستند  که  به   ، کنندافرادی  ابتال  احتمال 

عروقی، پوکی استخوان، کاهش عملکرد بدنی )قدرت، استقامت، انعطاف پذیری و  ـ بیماری های قلبی

افرادی که به طور منظم ورزش  ها بیشتر است. از طرفی  آنافزایش خطر تمام دالیل مرگ و میر در  

بر این اساس،   (.2012مانند )سازمان جهانی بهداشت،  کنند تا حد زیادی از این مشکالت مصون میمی

نی از دست دادن دستاوردهای مثبت حاصل از فعالیت بدنی و ورزش به عنوان یک عامل  ترس و نگرا

  و از این رو باعث کند  میاثرگذار جهت مشارکت مستمر افرادی که چنین روندی را نمی پسندند عمل  

   . کمک می کند سازی آن در نهایت به عادت فعالیت بدنیاستمرار 

با  " بدنی  به امکانات و تجهیزات ورزشیحضور مداوم در فعالیت  عامل   "دسترسی راحت 

تحقیقات مختلف گذار بود. تأثیراست که بر عادت سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت  گذار دیگریتأثیر
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گذار بر تکرار و مشارکت  تأثیردسترسی راحت و آسان به اماکن ورزشی را به عنوان یک عامل مهم  

  ( 35،  2016ابراهیمی و همکاران )مستمر در فعالیت بدنی و ورزش مطرح کرده اند. به عنوان مثال،  

بیان کردند که دسترسی راحت و آسان به اماکن و تجهیزات ورزشی منجر به افزایش و تکرار مشارکت 

( نیز اعتقاد دارند که یکی  98،  2011و همکاران )  1پاولوسکیهمچنین    . شودهای ورزشی میدر فعالیت

و ترغیب مردم به شرکت مداوم در  از اصول اساسی برای نشر و توسعه مشارکت ورزشی در اجتماع  

دسترسی راحت به اماکن    از این رو،  است.های ورزشی  افزایش و توسعة زیرساختهای بدنی،  فعالیت

سازی این رفتار مطلوب   عادت  و در نتیجهر فعالیت بدنی  استمرا می تواند زمینه ساز تکرار و  ورزشی  

   گردد.

گیری مرحله عینی سازی که دومین مرحله از مراحل سه گانه  که در شکلنتایج تحقیق نشان داد،  

را    یساز  ینیع  ، زوکر  و  تولبرت بود.گذار    تأثیرعامل    9است  نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت  

در    به اعتقاد ایشان  .کردند   فیتعر  و معمول  شده   عادت   اعمال   ناشی از  مشترک،   اجتماع  ی معان  جادیا

گردد و حالت عینی به  افراد در رفتارهای وی نیز متجلی می  سازی تغییر در نگرش یا باور فرد/  عینی

، الزمه این عمل، تغییر و تعدیل در ساختارها، کارکردها و اهداف فرد است که طوری گیردخود می

  .(182، 1996)تولبرت و زوکر، تطبیق یابند که متناسب با تغییر نگرش و رفتار به وجود آمده گردند 

به  ند.  دهباور و اعتقاد خود به دیگران رفتارهایی را از خود بروز می  نمایش افراد برای    این مرحلهدر  

که انجام فعالیت بدنی در نتیجه استمرار آن به یک عادت تبدیل شد، فرد سعی پس از این   عبارتی 

کند که در این مرحله به نحوی رفتار کند که تغییر نگرش و رفتار او در مورد فعالیت بدنی و ورزش می

فیان و اطرااست  اثرگذار    وی نیز   هاینمود عینی پیدا کند، به صورتی که این تغییر بر روی دیگر رفتار

. افراد درصدد هستند که این عمل را به عینیت برسانند تا دیگر افراد با  کنندمیآن را به وضوح درک 

 ببرند.  بهرهآن و از فواید بپردازند  آنبه انتخابی در آنها  رفتارات مثبت تأثیر مشاهده

تعیین اصول و قاعده برای انجام " بر عینی سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت گذارترین عاملتأثیر 

زمینه ساز بود.    "فعالیت بدنی و ورزش تواند  بدنی می  فعالیت  انجام  برای  قاعده  و  اصول  تعیین 

انتخابی خود  نهادینه شدن آن گردد. چرا که فرد با این کار نه تنها عنوان می دارد که برای رفتار 

 . محققانبه خودانضباطی برسندمندی کمک می کند که  قاعدهاهمیت و ارزش قائل است، بلکه این نوع  

ویژگی خود انضباطی در  پردازند،  افرادی که به صورت مداوم به فعالیت بدنی می   کنند کهبیان می

 
1. Pawlowski  
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-و برای فعالیتدارند  بهتری  . یعنی این افراد در کارهای خود دارای نظم و ترتیب  شودها تقویت میآن

بدنی  کنند، که با این توصیف برنامه ریزی برای انجام فعالیت  ای مدون طراحی می های خود برنامه

برای انجام منظم فعالیت  افرادی که    بنابراین،  (.169،  2019  ،و همکاران  1فاین )  استها  جزء اصول آن

شان  م آن را جزئی از برنامه زندگیانجادهند و  بدنی در طول روز، هفته، ماه و سال برنامه ریزی انجام می

می کنند، باعث می گردند که چنین رفتاری برای دیگران به شکل ملموس و عینی قابل مشاهده  

باشد. از این رو، این نوع عینی سازی ضمن ایجاد نظم و انضباط در فرد برای تکرار و استمرا فعالیت  

می کند و در  پذیرفتن آنها را هم فراهم تأثیرمشاهده محسوس توسط دیگر افراد و شاید بدنی، زمینه 

 نهایت به نهادینه سازی آن کمک می کند. 

اثرگذار بر   "تشکیل تیم و رهبری گروه های ورزشی"نتایج تحقیق نشان داد که   دومین عامل 

به نظر می رسد افرادی که تکرار و استمرار فعالیت بدنی  عینی سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت بود.  

برای رخداد این روند دنبال می کنند، دست به اقدامات و روش های  را پیگیری می کنند و شرایطی را  

در این خصوص می زنند. تشکیل تیم و رهبری گروه های ورزشی یک اقدام جهت ایجاد تعهد    مختلفی

در خود و دیگران برای مشارکت بیشتر در فعالیت بدنی و ورزش است. چرا که فعالیت های گروهی  

زمینه انتقال  لذت بخش تر شدن فعالیت ها،  اتحاد بین اعضای گروه،  ضمن ایجاد حس با هم بودن و  

نیز فراهم می را  آنها  تثبیت  افراد و  ارزش ها به سایر  این خصوص،  . آوردباورها و  بیان   محققان  در 

فعالیت های متمرکز بر فرآیند گروهی و تیمی )به عنوان مثال، تعامل و ارتباطات، فداکاری   ، کنندمی

حیط گروه )به عنوان مثال، تمایز تیمی و ساختار گروهی( و اجزای ساختار گروهی )به  های فردی(، م

و در  شود  میعنوان مثال، هنجارهای تیم، موقعیت های فردی( باعث ایجاد اتحاد در بین اعضای گروه  

های انفرادی حاصل های گروهی نسبت به فعالیتنهایت لذت بیشتری برای شرکت کنندگان در فعالیت

مارتینکند ) می بنابراین  (167،  2012،  2پارادیس و  توان گفت  .  تیم و می  تالش در جهت تشکیل 

که منجر به عینی شدن رفتار فعالیت بدنی فرد در بین سایر افراد ینضمن ا  رهبری گروه های ورزشی

نهادینه کمک به  گردد، استمرار و تهعد بیشتر به آن را نیز به دنبال دارد که نتیجه چنین روندی  می

 . خواهد بودشدن فعالیت بدنی 

عامل دیگری بود که بر عینی   "های زندگی بر اساس برنامه فعالیت بدنی و ورزشتنظیم برنامه"

فعالیت    سازیحسب این عامل افراد برای عینی    گذار بود. برتأثیرسازی فعالیت بدنی اوقات فراغت  
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میبدنی سعی  زندگیشان  اصلی  اولویت  که  برنامهکنند  دیگر  و  باشد  بدنی  فعالیت  انجام  های  شان 

که افرادی که در اثر ورزش    بیان شده است  این خصوصشان را بر اساس آن تنظیم کنند. در  زندگی

نند که برای ترویج آن در اجتماع سبک زندگی خود کمند شدند، سعی میمستمر از مزایای آن بهره

شود که افراد، توجیه یا انگیزه ای برای انجام  را با فعالیت بدنی ترکیب کنند. این ترکیب باعث می

فعالیت بدنی به جای برخی از رفتارهای بی تحرک یا سایر رفتارهای ناسالم داشته باشند. در واقع  

کنند )سازمان  ن را بر اساس انجام فعالیت بدنی سنجیده و تنظیم میشاهای زندگیها تمام فعالیتآن

شان شده است اصلی زندگی  های اولویت از  افرادی که فعالیت بدنی و ورزش    (.2012جهانی بهداشت،  

فعالیت بدنی و طوری که به  شان را بر اساس آن تنظیم کنند به  های زندگیدیگر برنامه  دارندسعی  

از این رو، چنین روندی می تواند ضمن عینی کردن فعالیت بدنی    لطمه ای وارد نشود.ها  ورزش آن

 برای سایر افراد به نهادینه شدن آن نیز کمک کند. 

عامل    "حضور در جمع های ورزشی و انتخاب دوستان ورزشی"نتایج حاصل تحقیق نشان داد  

به نظر می رسد افرادی  دارد.    تأثیرگذار بعدی است که بر عینی سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت  تأثیر

که باور و نگرش مثبتی به فعالیت بدنی و ورزش دارند سعی دارند در بیشتر انتخاب های خود این 

ازی باور و  موضوع را به عنوان یک مالک مهم نه نتها برای با دیگران بودن، بلکه برای بیان و عینی س

کنند بیشتر انتخاب های ورزشی  نگرش خود مد نظر قرار دهند. از این رو، چنین افرادی سعی می

داشته باشند و در جمع ها و گروه های ورزشی حضور یابند. در چنین حضورهایی افراد فرصت مالقات 

شده    مشخص  نینهمچآورند.  دست میههای اجتماعی را ببا افراد جدید، دوست یابی و رشد مهارت

فعال  یروان  فایده   کیعامل    نیا  که  است   رایز  دارد،  ییباال  تیجذاب  افراد  یبرا  که  است  یبدن   تیاز 

های همچنین این حضور در جمع  .کند یم   فراهم   را  یورزش  دوستان  با   وقت  گذراندن  یبرا  یفرصت

-اجتماعی شکل میترین عامل در محیط  ورزشی فرهنگ فعالیت توسط ورزشکاران را به عنوان مهم

دهد. جنبه هایی مانند همکاری، ادغام، نگرش های مثبت، روحیه تیمی و ارتباطات همه به عنوان 

کمک به لذت بردن از فعالیت های بدنی و منجر به یک تجربه مثبت مشخص شده است و بروز باالیی  

 روندی(. چنین  2012از فعالیت بدنی را در اجتماع به نمایش می گذارد )سازمان جهانی بهداشت،  

رفتار فعالیت بدنی را رقم می زند و درجه نهادینه شدن رفتار را  از عینیت بخشی به  سطح باالیی 

   افزایش می دهد.

به نظر می  بود.    "ترویج فعالیت بدنی و نتایج حاصل از آن برای دیگران"  گذار بعدیتأثیرعامل  

رسد یکی از راه هایی که افراد برای عینی کردن رفتار فعالیت بدنی خود به کار می برند ترویج فعالیت  
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بدنی و نتایج حاصل از آن برای دیگران است. افراد از این طریق سعی دارند به دیگران عنوان کنند که 

از این طریق باعث بروز آن   انتخابی آنها چقدر خوب است و  رفتار در دیگران شوند و به این  رفتار 

ترتیب افراد بیشتری را شبیه خود سازند. همچنین به نظر می رسد افراد با انجام فعالیت بدنی و ورزش  

و در نتیجه رسیدن به دستاوردهای مثبت احساس مسئولیت بیشتری نسبت به خود و دیگران می 

ن را تشویق به رفتار مطلوب و مفید کنند.  کنند و در نتیجه تمایل دارند با رهنمودهای مناسب دیگرا

های  بیان می کنند جوانان ورزشکار در ترویج فعالیت(،  73،  2018)  و همکاران  1لی   خصوصدر این  

کسانی که در کنارشان افرادی ورزشکار وجود دارد  و همچنین    مهمی دارند نقشبدنی برای کودکان  

. این  های ورزشی بیشتری انجام می دهنددر درازمدت فعالیت  کندها را به ورزش تشویق می و آن

ها از برون گرایی و مسئولیت پذیری بیشتری افراد ورزشکار نسبت به غیر ورزشیدهد  مطلب نشان می

انجام فعالیت بدنی تشویق ها را به  برخوردارند و به همین دلیل به تعامل بین عموم مردم پرداخته و آن

شود که افراد تالش کنند تمام نتایج مثبتی را که از پرداختن به فعالیت  موضوع باعث میاین  کنند.  می

   کنند.فعالیت بدنی  انجام ها را تشویق به اند با دیگران به اشتراک بگذارند و آنبدنی به دست آورده

در جایگاه    " ترجیح فعالیت بدنی به دیگر فعالیت های اوقات فراغتی"  نتایج تحقیقبر اساس  

. تمایل به حضور در قرار گرفتعینی سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت  گذاری بر  تأثیربعدی از نظر  

بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت    مؤثرفعالیت های فراغتی ورزشی به عنوان یک اقدام عینی  

های تفریحی و فعالیت  راداز مطالعات انجام شده نشان داده شده است که اف  یاریامروزه با بساست.  

  یهانهیاز زم  یاریدر بس  ها این فعالیتتوانند با    ی م  ، زیرادهندورزشی را در زمان فراغت ترجیح می

و    (های روانی اجتماعیکاهش اضطراب، افسردگی و استرسمانند )  یمثبت  یها  یژگیخود و  یزندگ

، 2)هونکا و ستینکایا   کسب کنند   ( راجسمانی )افزایش شادمانی عاطفی، بهبود عزت نفس و سالمت  

جایی که افراد بر حسب رفتارها و عاداتی که از خود بروز می دهند شناخته می  از آن  (.31،  2017

های فراغتی فعال )تفریحات فعال( به نوعی بر عینیت و حضور در فعالیت  شوند، بنابراین این ترجیح

فعالیت بدنی اوقات فراغت می افزاید و باعث شناخته شدن افراد بر این اساس می شود. تفریح باعث  

شود که  شاداب می کند و باعث می  ت کنندگان می شود و آنها را آرام و نوسازی روانی و جسمی شرک

(. 1،  2014)مالنوروزی و همکاران،    مختلف بتوانند با چالش ها کنار بیایندهای زندگی  افراد با سبک

شناختی، جسمی و  عالوه بر این، تجارب تفریحی فرصت هایی را برای جستجوی مزایای مختلف روان
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  می گذارد  تأثیراجتماعی ایجاد می کند که بر کیفیت زندگی و رضایت از زندگی شرکت کنندگان  

های بدنی منظم اوقات فراغت فواید زیادی برای  همچنین فعالیت(،  21،  2019)کردی و همکاران،  

از این رو، ترجیح و حضور مکرر در    (.2،  2018)الچمن،  افزایش بهزیستی فیزیولوژیکی و روانی دارد  

فعالیت های فراغتی فعال درجه عینیت فعالیت بدنی اوقات فراغت را افزایش داده و احتمال نهادینه 

 را افزایش می دهد.   شدن رفتار

  هستند.  گذار  تأثیررسوب گذاری  گیری مرحله  عامل بر شکل  8که  ،  در نهایت نتایج تحقیق نشان داد

 یدر افراد بستگ  یطوالن  یآن در مدت زمان  یبه بقا  ژهیرفتار و به و  یخیبه تداوم تار  یرسوب گذار

بتواند با کوشش دوباره آن را به   شودیم  یزریقالب  ییمرحله عمل در الگو  نیدارد. در ا تا فرد بعداً 

عمل،    ی. وقتدآییعمل به صورت همان الگو به ادراک اجراکننده درم  تیماه  نیاجرا درآورد و بنابرا

م  یبرون  تیفیک خود  به  م  گذاریرسوب  رد،گییبودن  رسوبدهد یرخ  حالت  در  واقع،  در   ،گذاری. 

و هم    "عرض" هم ابعاد    ن،ی. بنابراشودیزمان جاودانه م  یشده، ط  نهیکه در درازمدت نهاد  یموضوع 

نفوذ و   زانیکه بر م هایی مؤلفه ییرسوب، شناسا ند یدرک فرا ی. براردیگ ی رفتارها را در بر م "عمق"

 (. 184، 1996است )تولبرت و زوکر،  یدیگذارند، کل ی م تأثیررفتار   کیمدت  ی طوالن یماندگار

ترین عامل  مؤثر  "شایستگی و ارزشمند بودنموفقیت،  کسب احساس"نتایج تحقیق نشان داد  

تمرینات بدنی و  اند که  ری فعالیت بدنی اوقات فراغت بود. تحقیقات مختلف نشان دادهگذابر رسوب

گذارد و حتی به یک عامل مهم زیادی در کیفیت زندگی می  تأثیردر زمان فراغت  فعالیت بدنی منظم  

قاطعی بر سالمت، خوشبختی،   تأثیرزیرا این امر  ،  استشدهدر ارزیابی کیفیت زندگی مدرن تبدیل  

)دشتی خویدکی و همکاران،    ببرندلذت  خود  از زندگی  شود که افراد  و باعث می داردرضایت افراد  

ا.  (2965،  2020 بیان شده  احساس   ستهمچنین  باعث  بدنی  فعالیت  در  تجربه شخصی مشارکت 

ود )سازمان  شاحساس یادگیری برای مقابله با مشکالت می  د به نفس، احساس استقالل و آزادی واعتما

(. از این رو، افراد برای دستیابی به چنین مزایایی و به خصوص احساس های  2012جهانی بهداشت،  

که  خوبی که از فعالیت بدنی حاصل می گردد، سعی در تکرار رفتار فعالیت بدنی و استمرار آن دارند  

این روند  نتیجه  کند،  فتار می ر  ادامهترغیب به  ها را  تکرار برای افراد جذاب بوده و آناین استمرار و  

شود  این تکرار مطلوب، سبب میعبارتی،    بهها در انجام فعالیت بدنی مداوم خواهد بود.  ثبات رفتاری آن

که در آنها یک احساس رضایت و ارزشمند بودن شکل بگیرد و دائما نیز تقویت شود، به صورتی که 

شود و در ناخودآگاه وی ثبت شود. در چنین  این تکرار احساس شایستگی به جزئی از وجود فرد بدل

کند را فراموش کرده یا تغییر  تواند این رفتار، که حالتی مثبت در وی ایجاد میحالتی فرد دیگر نمی

 شود. منجر به نهادینه شدن رفتار در او می دهد و
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بر رسوب    مؤثردومین عامل    "به دست آوردن محبوبیت اجتماعی و الگو شدن برای دیگران"

ورزش به عنوان یک  از  شماری است.  . ورزش دارای فواید بیبودگذاری فعالیت بدنی اوقات فراغت  

  جهانی،  سطح  در  ورزش  مهم   هایظرفیت  از  یکی شود.  میپدیده مثبت و سازنده برای اجتماع نام برده  

 منظر   از  است  توانسته  خود  مخاطبان  در  نفوذ  ورزش با  به عبارتی،  .است  خود  مخاطبان  در  نفوذ  توانایی

افرادی نیز که در  به واسطه فعالیت بدنی و ورزش،    اًطبیعت.  بگذارد  تأثیر  آنان  بر  اجتماعی   و  فرهنگی

ادی محبوب و مهم  پردازند، چه در سطح قهرمانی و چه در سطح سالمتی افرجامعه به این عمل می

 های مهارت  به دلیل داشتناین افراد به مرور زمان    (.70،  2020)احمدی و همکاران،    شوندشناخته می

به عنوان الگو در سطح جامعه  و محبوبیت حاصل از آن    ورزشی  هایورزشی، موفقیت  جایگاه   ورزشی،

  الگوهایی  ورزشی   مخاطبان  از  بسیاری  ذهن   در  ورزشکاران  است   شده  موضوع سبب  این شوند.  مطرح می

قرار گرفتن در چنین موقعیتی )الگو بودن(  (.  410،  2021،  1)باردوس بنسیک   باشند  اعتماد  درخور

ضمن کسب محبوبیت اجتماعی برای فرد، باعث ایجاد بار مسئولیتی باالیی برای وی نیز می شود و  

سبب  بر همین اساس فرد خود را ملزم به پیگیری مداوم در رفتار انتخابی می کند و چنین تکراری  

استمرار این شرایط موجب به وجود رسوب فعالیت در فکر و اندیشه فرد می گردد. به نظر می رسد  

برای تداوم این حس مطلوب و همچنین انجام و در نتیجه  شود  میآمدن احساس مطلوب در افراد  

و همچنین آن را در جامعه نیز ترویج پردازند  میبه طور مداوم به ورزش    ، آنهاشانمسئولیت اجتماعی

 کنند.  می

دست یابی "بر رسوب گذاری فعالیت بدنی اوقات فراغت    مؤثربر اساس نتایج تحقیق سومین عامل  

های ورزش و فعالیت بدنی چند بعدی بودن آن یکی از ویژگیبود.    "به نگرش های واالی معنوی

ابعاد جسمانی و روانی، بلکه بر ابعاد اجتماعی، اخالقی و  که فعالیت بدنی نه تنها بر  است. یعنی این

کند برای ارتقاء  بیان می   ( 202،  2015  ن،و همکارا  2لینچ)گذار است. در این راستا  تأثیر  نیز  معنوی

معنویت در دانش آموزان و کودکان بهتر است که دروس را در قالب فعالیت بدنی اجرا کرد، زیرا که 

کند که آموزش دروس . او بیان می استهای معنوی کودکان را دارا  نگرشبدنی قابلیت ارتقاء  فعالیت

در قالب جسمانی، دانش آموزان را به سمت ترویج سالمتی و رفاه مادام العمر سوق می دهد و فرصت  

کنند  ( بیان می1،  2012و همکاران )  3همچنین هاید .  هایی را برای تجربه معنویت فراهم می کند 

معنویت جنبه اساسی همه انسانهاست که باید به آن فرصت رشد داده شود و به عنوان یک نیاز اساسی  

 
1. Bardocz-Bencsik  

2. Lynch 

3. Hyde 
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من جمله )پرداختن به فعالیت بدنی( که  بنابراین اقدامات و فعالیت هایی    .برای انسان ها مطرح است

معنویات توجه عمیق    منجر به تقویت ارزش های معنوی و ارتقای آنها شود در افرادی که به  تواندمی

به  فعالیت هایی    از طریق چنین  گیرد تا میو زیادی دارند به عنوان یک فعالیت اساسی مد نظر قرار  

تقویت ارزش های معنوی و فرهنگی خود بپردازند. وجود چنین شرایطی باعث می گردد فعالیت بدنی  

د و جزئی از هویت و شخصیت  کن  در وجود این افراد رسوبو ورزش به عنوان یک رفتار مفید و هدفمند  

باعث ارتقای اعتقادات  جایی که فعالیت بدنی و ورزش دارای ویژگی تربیتی است و  از آنشود.  فرد  

واالی معنوی می گردد به خصوص اگر تحت تربیت در یک سیستم اررزشی و اخالقی درست قرار 

ایی ناپذیر فرد قرار می گیرد و به  به عنوان بخشی از رفتارها و اعمال جد  رفتار می تواندگیرد، این  

 عبارتی در فرد رسوب کند. 

گذاری بر رسوب  چهارمین عامل اثرگذار  "ترجیح برای شناخته شدن به عنوان یک ورزشکار"

ای است که فرد با نقش ورزشکار شناخته می شود  فعالیت بدنی اوقات فراغت بود. هویت ورزشی درجه

دیگران است. این نوعی از طرحواره خود یا نحوه درک فرد از خود  و به دنبال تصدیق این نقش به  

خواهد که چگونه میکه چه کسی هست و ایناست. با شرکت در یک ورزش، یک فرد در مورد این

دیگران درباره او فکر کنند، اظهارنظر اجتماعی می کند. هویت ورزشی از طریق کسب مهارت، اعتماد  

در   اجتماعی  تعامل  و  نفس  عنوان یک ساختار شناختی، هویت به  به  ایجاد می شود.  طول ورزش 

ورزشی چارچوبی برای تفسیر اطالعات فراهم می کند و از رفتار سازگار با نقش ورزشکار الهام می 

تواند موجب انگیزش و نظم  هویت ورزشی قوی میهمچنین  .  (294،  2019،  گشانظری و مشکل)  گیرد

نیاز جهت حضور مداوم   در    های ورزشیفعالیتدر    فرد مورد  رضا  )  شود   هاآنو همچنین موفقیت 

، تأثیرات مثبت بر قوی. این امر مبین این است که هویت ورزشی  (513،  2016،  سلطانی و وحدانی 

منجر به افزایش اعتماد به نفس، انضباط    و  عملکرد ورزشی، سالمت، آمادگی و عزت نفس ورزشکار دارد 

افرادی که    به نظر می رسد شود.  های مثبت می تر و دیگر ویژگی شخصی و تعامالت اجتماعی مطلوب

دهند که به عنوان یک ورزشکار شناخته پردازند ترجیح میبه طور مستمر به فعالیت بدنی و ورزش می

 ، که شما چه هستید منجر می شودو اطمینان از اینقوی از خود  یسح شوند. زیرا که این موضوع به

این احساس و تمایل به استمرار آن به نوعی به رسوب گذاری فعالیت بدنی و ورزش در فرد  در نتیجه  

 منجر می شود. 

کمک به شناخته شدن به عنوان یک انسان متعهد و مسئول "در نهایت نتایج تحقیق نشان داد  

فراغت    " در قبال اجتماع اوقات  بر رسوب گذاری فعالیت بدنی  دارد.   تأثیرعامل دیگری است که 
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از مهم یکی  پذیری  ویژگیمسئولیت  و  ترین  است  فردی  نگرش    تأثیرهای هر  نوع  در  زیادی  بسیار 

کنند، شرکت در فعالیت  در این راستا محققان بیان میدیگران نسبت به شخصیت و عملکرد فرد دارد.  

قدامات تربیتی است که افراد می توانند خصوصیاتی مانند مسئولیت پذیری، همکاری  های ورزشی از ا

ورزش بستر بسیار مناسبی برای ایجاد و رشد بسیاری    ابط اجتماعی را در خود بپرورانند در واقعو رو

نژاد و همکاران، اخالقی از جمله مسئولیت پذیری است )رمضانی  یاز مهارت های اجتماعی و ارزش ها 

هم از نظر خصوصیات فردی و هم اجتماعی در    کنند (. از سویی دیگر افرادی که ورزش می97،  2016

ورز غیر  افراد  به  نسبت  باالتری  افراد در  سطح  و منظم  دارند. حضور مستمر  قرار  فعال  غیر  و  شکار 

های فردی آنان اثر گذار باشد و باعث بهبود در  تواند در ویژگیکه میهای ورزشی عالوه بر آنبرنامه

تواند زمینه ساز کنترل خلق و خو، رفتار فردی، مسئولیت فردی و خصوصیاتی از این قبیل شود، می

تعامالت اجتماعی باالتر، برون گرایی، بهبود و افزایش حس همدردی و دلسوزی   روابط اجتماعی مثبت،

،  2012خانزاده،  )یگانه و حسین  چشمگیری داشته باشد  تأثیرآنان شود و در بعد اجتماعی آنان نیز  

 فرد   کی  عنوان  به  که  کند  کمک  افراد  به  تواند  یم  ورزش  و  یبدن  تیفعال  در  مشارکت  رو،  نیا  از(.  24

مانند سیل، زلزله و ...  چنین افرادی در موضوعات مختلفی  .شوند شناخته جامعهدر  مسئول و  متعهد

کرده و سعی دارند با   ورود همنوعان خود می شوند،    ایجاد مشکالت فراوان برایکه باعث ناراحتی و  

چنین افرادی خود را در . حتی  دردها و آالم آنها گردندحضور و کمک خود تا حدی تسکین دهنده  

قبال محیط زیست پیرامون خود مسئول می دانند و سعی در انجام رفتارهایی دارند که کمترین آسیب 

ه از این رفتارها و اقدامات  به نظر می رسد احساس خوب و خوشایندی ک  را به محیط زیست وارد کند.

گیری  شکلدر فرد شکل می گیرد، فرد را بر آن می دارد که همچنان بر رفتارهای کمک کننده به  

ر در این حاالت مثبت ادامه دهد و از این رو چنین استمرار و ادامه رفتاری منجر به رسوب این رفتا

 گردد.  فکر، اندیشه و شخصیت فرد می

دهد که این پژوهش  عوامل در شکل گیری هر کدام از مراحل مدل تحقیق نشان می ترین تبیین مهم

را که به صورت   یو عوامل اثر گذار  کرده استگزارترین عوامل را برای استمرار فعالیت بدنی ارائه  تأثیر

چند مراحل    هر  .منسجم کرده است  و  پراکنده در تحقیقات گذشته وجود داشته در قالب مراحلی مدون

ای با  های عمدهولی تفاوت   است،(  1996)تولبرت و زوکر،    این مدل بر گرفته از مدل نهادینه سازی

  ، جنبه عام داردو    برای نهادینه سازی در سازمان مطرح شده(  1996)تولبرت و زوکر،  آن دارد. مدل  

های که  مؤلفه  در این مدل به  یعنی برای نهادینه سازی هر رفتاری در سازمان قابل اجراست و نهایتاً

در    به ارائه مراحل اکتفا نموده است.   و صرفاًای نشده  کند اشارهگیری هر مرحله کمک میدر شکل

الیت  که مدل ارائه شده در این پژوهش برای فرد است نه سازمان، فقط برای نهادینه سازی فع صورتی
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مرتبط با شکل گیری هر مرحله نیز اشاره داشته   عواملو در آخر به    بدنی است نه هر گونه رفتاری

در نظر گرفتن این عوامل و اتخاذ راهکارهایی برای تجربه این موقعیت ها توسط افراد جامعه   .است

 می تواند به نهادینه شدن فعالیت بدنی در آنها و در نهایت در کل جامعه کمک کند. 
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