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 کردیاوقات فراغت با رو یزیبرنامه ر یشناس بیمدل آس یطراح
 استان تهران دری بدن تیعالف

 
     8محسن اسمعیلی

 5طهماسب شیروانی

 8شمس الدین رضائی 

 4مصطفی افشاری 

10.22034/SSYS.2022.589.1389 
4/5/8833 مقاله:تاریخ دریافت    

3/4/8833 :تاریخ پذیرش مقاله  
 

 و بررسی برنامه ریزی، پایه اساسی تمامی فعالیت ها در هر سازمان می باشد. هدف از تحقیق،
 الگوی ارائه و تهران استان مردم فراغت اوقات در ریزی برنامه موجود فرآیند شناسیآسیب

 نظریه تکنیک از که است کیفی ماهیت دارای و اکتشافی نوع از تحقیق روش باشد. می مطلوب
جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات . است شده استفاده بنیاد داده

فراغت در سازمان های متولی ورزش استان تهران بودند که تعداد آنها به شکل دقیق مشخص نبود. 
داره کل ورزش و جوانان، هیئت های ورزشی و کارشناسان برنامه ریزی ا مدیران و را آماری نمونه

 به ورزش و فراغت اوقات حوزه در نظر صاحب علمی هیئت اعضای و سازمان ورزش شهرداری
 در ادامه از تکنیک و هدفمند روش ابتدا از گیرینمونه برای دادند که می تشکیل نفر 21 تعداد
 مصاحبه از مطالعه مبانی نظری و هاداده آوریجمع استفاده شد و برای برفی تا اشباع نظری گلوله

                                                           

   )نویسنده مسئول( پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایرانمدیریت ورزشی، استادیار،  -1

  E-mail: M_smaeili2006@yahoo.com 

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایراندکترای مدیریت ورزشی،  -2

 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران -3

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایرانمدیریت ورزشی، استادیار،  -4
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جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک . شد بهره گرفته
 استفاده شد. 

محوری  پدیده عنوان به ورزش محوریت با فراغت ریزی نتایج بیانگر آن بود که مقوله برنامه
تواند نقش محوری در ارتباط سایر مقوله ها با هم داشته باشد. لزوم برنامه ریزی مبتنی بر می

نیازهای جدید مصرف کنندگان تاکید شد و راهبردهای برنامه ریزی مبتنی بر مشتری، مبتنی بر بر 
لی ترین رویکرد، مبتنی بر مطالعات تطبیقی، مبتنی بر ساختار و مبتنی بر محیط به عنوان اص

راهبردها مورد توجه قرار گرفت. در نظر گرفتن این راهبردها می تواند پیامدهای مثبت فردی، 
 اجتماعی، اقتصادی و ورزشی به همراه داشته باشد. 

برنامه ریزی ویژه اقشار مختلف با توجه به امکانات موجود، طراحی فعالیت های متناسب با نیاز و 
جود و برنامه ریزی جهت بهره وری بیشتر از پیشنهادات تحقیق در نظر گرفتن منابع مختلف مو

 باشد. می
 

 ورزش و جوانان. فعالیت آزاد، ورزش تفریحی، بازی، مشتری، :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 شده برخوردار گذشته قرون به نسبت بیشتری آسایش و رفاه از بشر بیستم قرن دوم نیمه از
 زمان گذشت به توجه با(. 1321 تندنویس،) باشد می جهان در صنعت پیشرفتآن  نتیجه که است

است، از  گردیده اضافه بیکاری ساعات به و شده کم فیزیکی کار ساعات از فناوری پیشرفت و
 خود روحی و جسمانی قوای تجدید برای را زمانی ناخواه خواه بیکاری ساعات در افراد اینرو

به (. 1321تندنویس، ) کرد یاد فراغت اوقات عنوان تحت آن از توان می که دهند می اختصاص
های آزاد و در اختیار افراد فارغ از وظایف مختلف اجبارگونه لحاظ تعریف، اوقات فراغت را زمان

باشد. هم در گذران اوقات فراغت ورزش میهای م(. یکی از روش63: 2213، 1)ون دیک می نامند
 فراغت اوقات گذران نوین های روش از ورزشی فعالیت های با فراغت اوقات گذران حقیقت در
 قرن در انسان روزمره سالم تفریحات از بخشی بایستی ورزش اینرو از .آید می شمار به جهان در

(. تحقیقات، حکایت از آثار مثبت جسمانی، اجتماعی و روانی 2211، 2شود )کرین یکم و بیست
( بیان 2227) 4(. هنی2216، 3ورزشی اوقات فراغت دارد )برنرحاصل از مشارکت در برنامه های 

های مختلف بطور عمیقی بر زندگی تاثیر گذار است و می تواند روی می دارد که چطور بازی
ها و برخی شاخص های الزم برای بقا همچون استقامت، قدرت و چابکی تاثیرگذار باشد. مهارت

 از مطلوب و احسن نحو به سنی هر در و شرایطی هر با بتوان که است آن اهمیت حائز نکته
 برای. (1371نمود )رضائی اصل،  استفاده سازندگی و پیشرفت و رشد جهت در فراغت اوقات

 هایزمینه در شده بینی پیش و دقیق ریزی برنامه اوقات این شدن باطل و کسالت از جلوگیری
 نوع انتخاب (.  همچنین برای1377باشد )هاشمی مطلق،  می ضروری ورزشی و هنری فرهنگی،

 ریزی برنامه آنان برای مربوطه مسووالن و جامعه های مدیریت باید فراغت اوقات گذران وسیله
  .(127-132: 1322صفانیا،) کنند اجرا جدی و شده حساب

 شدن صنعتی و فناوری پیشرفت که نتیجه افراد فعالیت و تحرک امروزه با عنایت به کاهش
 و ترین مناسب از فراغت اوقات به مربوط های ورزش و تفریحی های باشد ورزشمی  جوامع
 در باید که است حاضر عصر در فراغت اوقات گذران های گونه ترینضروری شاید
 شرایط بی شک .(121-124:1372کریمیان،) گیرد قرار توجه مورد فراغت اوقات هایریزیبرنامه

 در توجه مورد های ارزش و ها اولویت و جوامع بر حاکم سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،
 است موثر فراغت و برنامه ریزی اوقات متفاوت رویکردهای اتخاذ و هانگرش گیری شکل

موقعیت جغرافیایی هر منطقه هم در برنامه ریزی اوقات فراغت باید مورد  (.121:1324جعفری،)
فضاهای تفریحی و ورزشی در میزان جذب مخاطبان ها و توجه باشد. انتخاب منطقه احداث پارک

ر کشور ایران نیز تا کنون (. د1376؛ رضائی زاده مهابادی، 1373)اشرف کریمی، نقش دارد
 فراغت اوقات ساماندهی برنامه»هایی برای ساماندهی اوقات فراغت به انجام رسیده است. برنامه

 کلی های سیاست 11 بند و کشور ساله بیست انداز چشم های آرمان تحقق راستای در «جوانان
 در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 112 ماده اجرای در و توسعه برنامه

                                                           

1.Van Dyck 

2. Cerin 

3. Burner 

4. Heine 
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 و تفریحی و اجتماعی فرهنگی، های حوزه در جوانان نیازهای به اساسی توجه ضرورت خصوص
 در همچنین و آنها آینده به امید و انگیزه شوق، ایجاد و روانی و جسمی سالمت و رفاه افزایش
 بالندگی، و پویایی تقویت ضرورت بر مبنی جوان نسل تربیتی منشور 73 ،21 ،73 اصول راستای

 و جسم سالمت تامین در جدیت و جوان نسل کنجکاوی حس ارضای و رخوت و سستی از گریز
 تدوین جوانان امور ساماندهی فرابخشی ویژه سند جوانی طراوت و شادابی حفظ و روح نشاط

 سازی استاندارد دنبال وزارت ورزش و جوانان به برنامه(. 34: 1327رفعت جاه، ) است گردیده
 در جوانان نظرات از مندی بهره میزان افزایش محوری، تقاضا میزان افزایش فراغتی، های برنامه
برنامه ریزی اوقات فراغت است. البته  بوده ... و فراغت اوقات گذران به مربوط های ریزی برنامه

به عوامل مختلفی بستگی دارد به عنوان مثال شکلهای مختلف رشته های ورزشی از جمله 
، 1های سنتی و بومی هر منطقه از اشکال گذران اوقات فراغت ورزشی می باشد )هالورزش
تا  1772( روند برنامه ریزی اوقات فراغت ورزشی را از سال 2216) 3(. هارل2213، 2، هنی2213
در کانادا مورد بررسی قرار داده و دریافت برنامه ریزان سعی کرده اند مردم را از شهروند  2222

اجتماعی به سمت شهروند بازاری سوق دهند. شایان ذکر است، برنامه ریزی اوقات فراغت حیطه 
ه به یک تحقیق ک در ،(2216) 4گسترده ای است که گروه های مخاطب متنوعی نیز دارد. سوفر

 معلول جوانان و نوجوانان گذاری اوقات فراغت سیاست که گرفت روش کیفی انجام شد نتیجه
 صورت موارد این در خاص مالحظات باید و باشد می معلولیت بدون و سالم افراد از متفاوت

 اساسی حقوق از معلولیت دارای افراد ویژه تفریحی فعالیت های در شرکت داشت اشاره وی. گیرد
 در( 2211) 1کارمِن. گیرد صورت آن تحقق برای الزم زمینه باید که است افراد این اصلی و

 ناتوانند که کودکانی بین در فیزیکی تفریحی فعالیت های در مشارکت مقایسه" عنوان با ایمطالعه
 وجود فعالیت 14 در هاگروه بین معناداری تفاوت که دریافت "دارند معمولی رشد که کودکانی و

 تفاوت اینکه نتیجه و کنند شرکت ورزشی فعالیت های در دارند تمایل کمتر ناتوان هایبچه. دارد
 به توجه و از اینرو درک. کنندمی زندگی آن در که است بافتی و آنها الویت به مربوط هاگروه

برای تایج تنوع مورد نیاز بخشد. این ن ارتقاء را ناتوان کودکان مشارکت است ممکن هاالویت
(. 2211ریزی اوقات فراغت را در گروه های مختلف هدف مشخص می  نماید )کارمن، برنامه

 نکات به( 2212) 6اسحاق برخی از محققان به نکات محیطی برنامه ریزی هم توجه نموده اند. مک
 ورزشی هایمحیط چه اگر داشت بیان وی. دارد اشاره فراغت اوقات ریزی برنامه امر در ظریفی

 نشاط و سالمتی موجب کلی شکل به گیرند می قرار استفاده مورد فراغت اوقات برای که
 غفلت شود می سرو هامحیط این بوفه در که غذاهایی از معموال ولی شود می کنندگانمشارکت

 فرهنگ عامل سه وی. گذارد می نامطلوب تاثیر کالسها این نتایج بر موضوع همین و شودمی
 هایبرنامه مالی پیامدهای و خود مسئولیت و شخصی انتخاب مفهوم بر پافشاری افراد، کلی غذایی
 .داند می موضوع این به مربوط موانع از را سالم غذایی

                                                           

1. Hall 

2. Heine 

3. Hurl 

4. Soffer 

5. Carmen 

6. McIsaac 
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فراغت از جمله مسائلی است که  داشتن اطالعات به روز از نحوه گذران اوقات امروزه،
برنامه ریز همچون وزارت ورزش و تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد. سازمان های می

جوانان، خود نیز در برهه های مختلف زمانی به بررسی و کسب اطالعات توصیفی از گذران 
 جوانان( 1374) جوانان و ورزش اوقات فراغت می پردازند.  به عنوان مثال طبق گزارش  وزارت

 برای جوانان از رصدد 1/73. دهندمی اختصاص رایانه به روز در را خود زمان از دقیقه 74
 جوانان از درصد 47. اندنکرده استفاده فرهنگی هایکانون از اصال تابستان در خود اوقات گذراندن

 ریزی برنامه جوانان نگاه از. گذرانندمی جنس دو هر با را خود فراغت اوقات بیشتر تهرانی
 امکانات توزیع جوانان سوم دو از بیش. داشت کمی موفقیت فراغت اوقات برای مسوولین
 درصد 6/72 حدود و اندکرده توصیف کم بسیار و کم حد در را تهران شهر سطح در تفریحی
. دانندمی موفق کم خیلی حد در جوانان فراغت اوقات اجرای و ریزیبرنامه در را مسئولین جوانان

 است، شدهانجام  جوانان و ورزش وزارت هایپژوهش و مطالعات مرکز در که پژوهش این طبق
 نیز درصد 3/21 امکانات، نبود درصد 1/47 مالی، مشکالت تهرانی جوانان درصد 13

 موثر فراغت اوقات از جوانان مطلوب استفاده عدم در را فرهنگی و اجتماعی هایحساسیت
 و مالی مسائل درصد 7/21 و تفریحی و ورزشی امکانات ایجاد نیز جوانان درصد 11 و دانندمی

 جوانان، و ورزش وزارت) کنندمی پیشنهاد فراغت اوقات گذراندن بهبود برای را هاهزینه کاهش
1374.) 

 اوقات در در یک سوم بزرگساالن حرکتی فعالیت های ضمن گزارش عدم( 2217) 1لیدرا
برنامه ریزی فراغت مردم در  قدرت صاحب سازمان های و دولت نقش کشور آمریکا به فراغت

 طیف در تفریحی ریزی برنامه بررسی به( 2211) 2(. گاندرسن121:2217)لیدرا، دارد اشاره می
 تولیدات بر که زمین مدیریت های وی بیان داشت سیاست. پرداخت نروژ اسلو نمونه در هافرصت
 فضاهای در موجود تفریحی های فرصت است ممکن دارد تاکید زیست محیط ابقای و چوبی،
 بسیار هاجنگل در تفریحی فرصتهای کیفیت این در حالی است که .با خطر مواجه سازد را جنگلی

همچنین در برنامه ریزی های جدید باید به موانع و  .(211:2211 باشد )گاندرسن، می زیاد
حوزه اوقات فراغت در کشور ما با توجه  تهدیدات جمله تهدیدات برنامه های قبلی توجه نمود. از

 فضاهای طریق از جوانان فراغت اوقات گذران نمودن غلبه بر توان به تحقیقات گذشته می
 نگرش فراغت، اوقات گذران فردی های برنامه از استفاده به جوانان گرایش افزایش مجازی،
 با مقایسه در جوانان بیکاری نرخ بودن باال فراغتی، های برنامه از استفاده به جنسیتی خاص

 از جامعه و خانواده آگاهی سطح بودن پایین اجتماعی، رفاه سطح نسبی بودن پایین بزرگساالن،
 هایموفقیت سوابق که برد نام جوانان، روانی سالمت افزایش و وری بهره در فراغت اوقات تاثیر

 تدوین و ریزیبرنامه دهد،می نشان فراغت اوقات زمینه در مختلف کشورهای در شده کسب
 باره این در منسجم برنامه یک تدوین و کندمی ایفا زمینه این در مهمی نقش اثربخش، هایسیاست

 امکان این، بر افزون شود،می خصوصی بخش و دارانسهام محلی، مسئوالن دولت، حمایت سبب
دهد )وزارت ورزش و می کاهش را ناکامی احتمال و داده افزایش را گذاریقانون و سرمایه جذب

( به موضوع برگزاری لیگ های محلی به منظور داشتن یک جریان 2214) 3(. مادرن1374جوانان، 
تمرینی و ورزشی مستمر اشاره نمود. همچنین جهت داشتن تفریحات خالق و سرگرم کننده نیاز 

                                                           
1. leidera 
2. Gundersen 
3. Madren 
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است برنامه ریزان به خواسته های بازیکنان توجه نمایند. وی بیان داشت برنامه های ورزشی 
دید پیش می رود. در این بین حجم تر و فعالیت های ج بزرگساالن به سمت برنامه های کم

تمایل مخاطبان را به بازیهای سریعتر و با تعداد افراد کمتر  1هایی مثل مینی فوتبال و فریزبیرشته
برای انجام بازی را می رساند که منعکس کننده فشار کاری موجود در بزرگساالن است. مگان و 

ر برنامه ریزی ورزش و اوقات فراغت در مقطع سنی دختران ( عنوان داشتند د2213) 2همکاران
دوره راهنمایی در مدارس باید طوری عمل نمود که با برنامه های ورزشی جامعه همخوانی داشته 
باشند و در این بین توجه ویژه ای باید به ویژگیهای فردی این دوره سنی و همچنین باید توجه 

( به مسئله برنامه ریزی 2212و همکاران ) 3چنین لورنویژه ای به تجهیزات ورزشی نمود. هم
اوقات فراغت و ورزش در گروه جامعه ناشنوایان توجه نمودند و یکی از معضالت برنامه ریزی 
در این خصوص را کمبود نیروی متخصص و ضرورت آموزش های مستمر برای مربیانی می دانند 

. نیاز به برنامه های فردی و شخصی، عدم کنندکه در حوزه ورزش با این گروه افراد کار می
رضایت از برنامه های جاری، توجه به عالیق و تفکیک برنامه های کودکان با بزرگساالن از نکاتی 

 بود که تحقیق لورن بیان داشت. 
 ها و برنامه و ها سیاست بازنگری لزوم صورت در و با توجه به مطالب عنوان شده بررسی 

باشد  می ضروری امری بدنی های فعالیت رویکرد با ویژه به فراغت اوقات گذران رایج الگوهای
 استان جوانان فراغت اوقات در ریزی برنامه و گذاری سیاست موجود فرآیند شناسی و آسیب

 که ایران پایتخت و تهران شهر کالن در خصوص به جوانان میان در مطلوب الگوی ارائه و تهران
باید به  .است برخوردار ای ویژه اهمیت از باشد، می ملی هویت الگوهای کننده منعکس نوعی به

این مساله مهم توجه نمود که عمر هر انسان مهمترین سرمایه  است و برنامه ریزی مناسب جهت 
استفاده بهینه از اوقات فراغت ضرورت بسیاری دارد. در واقع نوع برنامه ریزی اوقات فراغت 

ن مساله را نشان می دهد. اگر چه به ظاهر تحقیقات زیادی در زمینه ورزشی نوع نگاه ما به ای
اوقات فراغت و ورزش انجام گرفته است ولی خالء تحقیقات در موضوع برنامه ریزی به شدت 
مالحظه می شود. تاکید بیشتر تحقیقات به نحوه گذران و در نظر داشتن برخی عوامل موثر بر آن 

ات بوده است. بدین منظور در این تحقیق سعی شد با انجام روش زمینه گسترده بیشتر این تحقیق
تحقیق کیفی به منظور نوآوری و پرداختن عمیق تر به مسئله تحقیق بدین سئوال پاسخ داده شود 

فراغت استان تهران به چه شکلی  اوقات در ریزی برنامه و گذاریسیاست که آسیب شناسی 
 است؟

 

 روش شناسی پژوهش
 تحلیل با رابطه در موجود شناخت و دانش بسط هدف با و اکتشافی ماهیت با تحقیق این

 تهران استان سطح در ورزشی رویکرد با فراغت اوقات ریزی برنامه و سیاست گذاری وضعیت
 ریزی برنامه و سیاست گذاری که آنجایی از .بود کیفی تحقیق، این در پژوهش روش .شد انجام

 توانست نمی چندان کمی رویکرد شود می انجام سازمانی هر در مدیریتی باالی سطح افراد توسط
از روش  پژوهش، این اجرای منظور باشد، به رسان یاری صحیح و کاربردی اطالعاتی کسب در

 ابتدا راستا، این در.  بودند  یافتهسازمان های نیمه کیفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه

                                                           
1. Frisbee 
2. Meghan et al. 
3. Lauren 
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 کلی های سوال و اهداف عنوان، گیرنده بر در که گردید ارسال افراد برای مصاحبه راهنمای
 معموال مصاحبه هر زمان مدت. شوند آشنا بحث موضوع با ها شونده مصاحبه با تا بود مصاحبه

ارائه  مطلب میزان و شونده مصاحبه وقت به بستگی که کشید می طول ساعت دو تا دقیقه سی بین
 گرندد) هاداده از برخاسته نظریه روش از پژوهش پیشنهادی الگوی ساخت برای. شده داشت

)در  هدفمند گیری نمونه روش دو در این تحقیق از .شد با رویکرد سیستماتیک استفاده( تئوری
نفر در فاز دوم  16برفی ) گلوله نفر ابتدایی مصاحبه توسط تیم تحقیق شاسایی شدند( و 1فاز اول 

نفر(  21شوندگان( شناسایی شدند که تا حد اشباع نظری )تعداد کل بوسیله معرفی توسط مصاحبه 
 در نحوی به که نخبگان کلیه پژوهش، هایمصاحبه انجام راستای که درادامه یافت به طوری

 جامعه عنوان به داشتند روشنی سابقه و نقش  فراغت اوقات ریزی برنامه به مربوط های پژوهش
 اجرایی و علمی حیطه دو از صاحبنظران را تحقیق آماری نمونه. گردیدند محسوب پژوهش این

 تحقیق موضوع اجرایی و پژوهشی آموزشی، مختلف هایبخش در متخصصان این. دادند تشکیل
 بودند.  زیر طبقات شامل و بودند فعالیت به مشغول و آگاه

 
 های نمونه های تحقیق : ویژگی8جدول 

 نمونه ردیف
 جنسیت

 زن مرد
 1 2 کارشناسان وزارت ورزش و جوانان مدیران و 1
 1 2 مدیران و کارشناسان فدراسیون ورزش همگانی 2
  1 مدیران و کارشناسان ورزش شهرداری تهران 3
مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان  4

 تهران
3 1 

  2 مدیران هیئت ورزش همگانی تهران 1
 2 6 اساتید و اعضای هیئت علمی 6

 1 16 نفر( 21) مجموع 
 

 به و شدند تایپ و تدوین مصاحبه، انجام از پس بالفاصله هامصاحبه کلیه پژوهش این در
 از ها داده تحلیل و تجزیه منظوربه. گرفت انجام اولیه کدگذاری و تحلیل مداوم مقایسه شیوه
  افزار نرم از استفاده با کوربین و استراس انتخابی و محوری باز، ای مرحله سه کدگذاری روش
 واژه بجای کیفی تحقیقات در اینکه به توجه با .شد استفاده 12 نسخه( MAXQDA) کیودا مکس
 با تا شد سعی شودمی استفاده پذیری تأیید و پذیریانتقال مقبولّیت، هایواژه از روایی و اعتبار

 مرحله در کهآنچنان متعدد هایروش از استفاده و گر تحلیل دو وجود متعدد، داده منابع از استفاده
 استخراج و ها مصاحبه متعدد مرور با. یابد افزایش مقبولیت شد داده شرح ها داده گردآوری اول

 همکاران حداکثری حضور با و پذیری انتقال افزایش در سعی مطالب تکراری غیر و حداکثری
 افزایش به ها نمونه به دسترسی عدم یا و وقت کمبود مانند هاییمحدودیت وجود با تحقیق گروه
 قالب در صاحنظران و متخصصین توسط آمده دست به مدل همچنین .شد پرداخته پذیری تایید
 .گرفت قرار تایید مورد ها نمونه از تن 6 بوسیله درنهایت و گرفت قرار بررسی مورد کانونی گروه

 در ورزشی فراغت اوقات حوزه اساتید از یکی به منظور بررسی ثبات و پایایی نتایج تحقیق نیز از
 و شد انتخاب مصاحبه سه تصادفی صورتبه و شد گرفته کمک پژوهش در کدگذاری فرایند

 مشابه نفر دو از نظر که کدهایی هامصاحبه از هر یک در. گرفت انجام ایشان توسط کدگذاری
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 بین توافق درصد و شدند مشخص توافق عدم عنوان با غیرمشابه کدهای و توافق عنوان با بودند
بدست آمد که با توجه به اینکه از  %71پایایی  و شد ذیل محاسبه فرمول از استفاده با کدگذار دو
  تر است مورد اعتماد قرار گرفت. معمول بزرگ 62%

     
    
 
 
 

 

 227حکایت از برگزاری  1376بررسی برنامه های فراغتی ورزشی در استان تهران در سال 
درصد  14ستان تهران داشت. شهرستان ا 17رشته ورزشی و  33فعالیت ورزشی در 

 41درصد سن باالتر از  42و  41تا  36درصد بین سن  32، 31تا  21کنندگان سن بین مشارکت
درصد زن  22درصد مرد و  76درصد دکتری بودند.  62انس و درصد فوق لیس 32سال داشتند. 

 بودند.  
 از پس و هنگام کدگذاری، فرایند همچنین و همزمان تحلیل از استفاده با پژوهش هاییافته

 اولیه کد 211 تعداد مجموع در باز کدگذاری مرحله در که گرفت صورت هامصاحبه انجام
 قرار مفهوم  17  قالب در موضوعی مشابهت اساس بر کدها از تعداد این. شد ایجاد غیرتکراری

 در نهایت در که گرفت قرار  اصلی مقوله 16 و فرعی مقوله 31 قالب در مفاهیم این سپس. گرفتند
مرحله  از ایخالصه 2جدول  در. گرفت قرار سیستماتیک رویکرد پارادایمی الگوی قالب

 .است شده گذاشته نمایش به کدگذاری باز
 

 : نتایج مراحل کدگذی باز5جدول 
 فرعی های مقوله مفاهیم مقوله های فرعی مفاهیم

 ابعمن تیظرف از استفاده
یانسان  

و فن آوری فناوری فناوری منابع انسانی  

 سطح در انسانی منابع
 صف

مناسبی ازسنجین عدم   نیازسنجی 

 سطح انسانی منابع
 ستادی

یازسنجین    

استفاده از نیروی 
 داوطلبی

امکانات نامناسب عیتوز   توزیع 

امکانات و التیتسه یقیتشو عوامل تجهیزات و امکانات   مشوق ها 
 و تجهیزات کیفیت

 وسایل
انیمشتری بند تیاولو   اولویت بندی 

ورزشی سرانه هاهیئت و ونهایفدراس نقش    نقش سازمان ها 
زمینه سازهای توجه به 

 فراغت
 اهمیت فراغت به مفهوم

 عام
یمتول   

کتحری مبنا بر تیفعال تتقسیم بندی های فراغ  مختلفی ها گروه نقش    
زمان اساس بر فراغت نهادها و ها دستگاه نقش     

گذران نحوه نحوه گذران بهداشت وزارت    
فراغتی کارکردها  ی راهبردها در تفاوت کارکردهای فراغت 

   2×درصد پایایی= تعداد توافقات 

 تعداد کل کدها
× 100 

  2 ×درصد پایایی= تعداد توافقات 
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ها سازمان  
فراغتی گستردگ   موازی کاری گستره فراغت 
ی مند عالقه شناخت

 مردم
یمال منابع نیتام  یشرایط مالی و اقتصاد   

امهبرن انیمشتر گستره یمال موانع     
یمحلی زیر برنامه یمحلی زیر برنامه    شرایط اقتصادی 

مشترکی فعالیت ها مشترکی فعالیت ها  یزیر برنامهی کردهایرو  ریزی برنامه رویکردهای   

ها تیظرفیی شناسا ها تیظرفیی شناسا   
 دیجدی ها رشته ظهور

فراغت دری ورزش   

یفرد سطح موانع  
و  موانع فردی، بین فردی

 ساختاری
برنامه تدوین و اجرای برنامه اجرای و تدوین   

یفرد نیب سطح موانع برنامهیی اجرا وهیش     
یساختار موانع برنامه تدوین موانع     

 برنامه اهداف نیتدو
فراغت اوقاتی زیر  

 آموزش آموزش 

ی برا نامناسب اهداف
ها برنامه فراغتی هایژگیو هدف گذاری  فراغت های ویژگی   

یورزش فراغت گاهیجا   جذابیت  
 ریسا با ورزش قیتلف

فراغت انواع  
یسازمانده جایگاه  ساختار 

ی اداری اسیس نقش
 فراغت

برنامهی رسان اطالع تنوع در فعالیت  معرفی 

مشارکتی فرهنگ موانع  اسناد باالدستی اسناد باالدستی شرایط سیاسی اداری 
یاجتماع راتیتاث یشرایط فرهنگی اجتماع   خالقیت و نوآوری خالقیت و نوآوری 

ها برنامهی ابیارز  دانش و نگرش دانش  
مناسبی محتوا نبود   نگرش ارزیابی 

   وجود محتوا 
 

قالـب مشـاهده مـی شـود کـدهای بـاز مسـتخرج از تحقیـق در  2همان طـور کـه در جـدول 
 فراغـت ریـزی برنامـه" مقولـه محـوری، گـذاری کـد فراینـد مفاهیم کلی دسته بنـدی شـدند. در

 دســت بــه هــای مقولــه و شـد گرفتــه نظــر در محــوری پدیـده عنــوان بــه "ورزش محوریــت بـا
 هــایبخــش کــه ترتیــب بــدین. شــد جاســازی بنیــان داده تحقیــق پــاردایم هــای خانــه در آمــده

 تـدوین پیامـدها و راهبردهـا گـر، مداخلـه شـرایط زمینـه، شـرایط محـوری، پدیـده علی، شرایط
اسـاس الگـوی شـد. در مرحلـه کدگـذاری انتخـابی برباقابـل مشـاهده مـی 1ردید که در شـکل گ

 2پارادایمی الگوی نهایی بـا در نظـر گـرفتن مقـوالت کلـی و اصـلی تحقیـق بـه صـورت شـکل 
 گرفت.  تن از نمونه های تحقیق قرار 6مستخرج و مورد تایید 
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 : الگوی پارادایمی تحقیق حاصل از مرحله کدگذاری8شکل 

نشان دهنده الگوی سیستماتیک تحقیق است که در قالب خانه های جداگانه و تحت یک  1شکل 
 نماید.مدل مقوله های اصلی و مفاهیم بدست آمده را تقسیم بندی می 

 نوع اهداف
 شرایط سیاسی اداری

 تغییرات تکنولوژی و سبک زندگی
 شرایط اقتصادی و  مالی
 شرایط فرهنگی اجتماعی

 رسانه های گروهی
 شرایط فردی، بین فردی و ساختاری 
 شرایط تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه

 

شرایط 
 مداخله گر

 آموزش               منابع انسانی               

 تسهیالت و امکانات

 رشته های ورزشی

 رویدادها و مسابقات

 ظرفیت های بالقوه و بالفعل

 تکنولوژی و فن آوری

 بستر دانش و نگرش

 

 

برنامه ریزی فراغت 
 با محوریت ورزش

 اهمیت و جایگاه فراغت به مفهوم عام
 ضرورت تحرک افراد

 تاثیرات اجتماعی فراغت
 گستردگی فراغت

 اهمیت توجه به فراغت
 نبود محتوای مناسب

 درآمدزایی)جذب رسانه، جذب
 اسپانسرها و امور تبلیغاتی( 

 نیازسنجی
 عدم کفایت برنامه های قبلی

 محرومیت ها
 نقش سازمان ها

 تفاوت در راهبردها
 سازماندهی فراغت

 اسناد باالدستی
 

توسعه سالمت 
 افراد جامعه

توسعه مهارتهای 
 اجتماعی

توزیع عادالنه 
 امکانات

توسعه رشته های 
 ورزشی

توسعه خالقیت و 
 نوآوری افراد

گسترش اشتغال و 
 کارآفرینی

تفریح و سرگرمی 
 افراد

کسب دانش و 
 اطالعات ورزشی
توسعه صنعت 
 همراه با فراغت

استراحت و تجدید 
 قوا

 نقش های تربیتی
توسعه 

 پذیریمسئولیت

 زمینهشرایط 

پدیده 
 اصلی

 شرایط  علی

 راهبردها

و عالقه  یشناخت مشتر پیامدها
 یمند

 یمحل یزیر برنامه
 یانسان یروین

 فرهنگ
 یورزش تنوع

 یتکنولوژ
 یاسیس
 زاتیو تجه امکانات
 و ارتباطات رسانه

 یساختار
 یو فصل یزمان

 یگذار هدف
 کردهایدر رو رییتغ

 یقیتشو
 یپژوهش

 و رقابت دادیرو
 یباشگاه

 یبند تیاولو
 گیو ل فوتبال

 باشگاه
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 کدگذاری انتخابی تحقیق: الگوی مستخرج از مرحله 5شکل 

 
و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی مفاهیم بیان شده در الگوی پارادایمی به  2طبق شکل 

شکل کلی تر بیان شده است. در این شکل سعی شد مفاهیم مربوط به هم در یک مقوله کلی تر 
 قرار گیرند. 

 
 بحث و نتیجه گیری

 و توجه این نیز حاضر حال در است و بوده بشر توجه مورد دیرباز از فراغت اوقات موضوع
. است یافته افزایش متعددی دالیل به بنا آن اهمیت بلکه است نیافته کاهش تنها نه حساسیت

 فعالیت، و کار ساعات کاهش ماشینی، زندگی توسعه و رشد به میتوان را دالیل این از بخشی
 که موضوعاتی جمله از (.2222)پارکر،نمود  اشاره...  و بشری دانش و هاآگاهی سطح ارتقای
 حرکتی فعالیت های و ورزش دارد آن گذران نحوه و فراغت اوقات حوزه با نزدیکی ارتباط

همچنین، برنامه ریزی مناسب در حوزه اوقات فراغت از جمله فعالیت هایی است که . باشدمی
فراغت نقش بسیار تواند در کسب نتایج مطلوب حاصل از فعالیت های اجرایی اوقات می

 تاثیرگذاری داشته باشد. با توجه به کمبود تحقیقات با محور برنامه ریزی، هدف از این تحقیق
 در بدنی های فعالیت رویکرد با فراغت اوقات ریزی برنامه شناسی طراحی مدلی جهت آسیب

 پیامدها

 راهبردها

 بسترهای ملموس
 بسترهای غیر ملموس

 
 
 
 

 یبر مشتر یمبتن
 کردیبر رو یمبتن

 یقیتطب
 برساختار یتنیم

 طیبر مح یمبتن

برنامه ریزی فراغت با 
 محوریت ورزش

 مستقیم مربوط عوامل
 مستقیم غیر مربوط عوامل

 فردی پیامدهای

 اجتماعی پیامدهای

 اقتصادی پیامدهای

 ورزشی پیامدهای

 شرایط زمینه

پدیده 
 اصلی

 شرایط علی

 یعوامل درون
 یرونیب عوامل
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ها پرداخته بود. بدین منظور طی یک روش کیفی از طریق مصاحبه به جمع آوری داده  تهران استان
 محوری کدگذاری مرحله نشان داد در ها یافته شد و از طریق کدگذاری یافته حاصل گردید.

 با فراغت ریزی برنامه پارادایم، این در شد. مشخص مقوله شش پارادایمی، مدل براساس و تحقیق
 پدیده محور حول ها مقوله سایر و شد گرفته نظر در محوری پدیده عنوان به ورزشی رویکرد
 مقوله بر که است شرایطی برگیرنده در که بود علی شرایط مقوله اولین. گردیدند طراحی محوری
 :بود زیر موارد شامل علی شرایط. گذارد می تأثیر( پدیده)محوری 

 عدم ،(تبلیغاتی امور و اسپانسرها جذب رسانه، جذب)درآمدزایی  باالدستی، اسناد نیازسنجی،
 ساختار و نقش پذیرش فراغت، گستره عام، مفهوم به فراغت کمبودها، قبلی، های برنامه کفایت

 مشتری نیاز این واقع در .شد بندی دسته مستقیم غیر و مستقیم عوامل اصلی مقوله دو در که بود
 گرفتن نظر در بدون ریزی برنامه و باشد می مسئوالن ریزی برنامه نوع کننده تعیین که است

 شکل به کل اداره در سنجی نیاز» گفت کل اداره مسئولین از یکی. ندارد ضرورتی مشتری نیازهای
 مردم با ارتباط اول صف در که ورزشی هیئتهای و گیرد نمی انجام منظم تشکیالت با و علمی
 باال به پایین از سنجی نیاز معموال و کنند می منتقل ما به و کنند می درک را نیازها معموال هستند
 نیازهای با برابر را خود نیازهای ریزان برنامه که است آن ریزی برنامه اشتباهات از یکی. «است
کنند. این یافته با نتایج تحقیق مادرن  می ریزی برنامه خود نیازهای براساس و دانند می مردم

 ( که بر توجه به نیازها و عالئق تاکید داشته اند همخوانی دارد. از مفاهیم2212( و لورن )2214)
 ورزش وزارت در موجود اسناد و باالدستی دیگر در شرایط علی برنامه ریزی اوقات فراغت اسناد

 است که فرهنگی و فرمایشات مقام معظم رهبری و مسئولین انقالب عالی جوانان، شورای و
 در راهبردی سندهای در .اند داشته تاکید حوزه این در مناسب ریزی برنامه ضرورت بر همگی

 از است که شده اشاره فراغت اوقات سندهای و باالدستی اسناد اهمیت بر نیز مختلف کشورهای
 مشارکت افزایش به مربوط های سیاست سند و ویندهامز فراغت راهبردی نمونه های آن سند

 اوقات به مربوط سند سی از بیش در تقریبا. (2213 است )ویندهامز، فراغت اوقات در جوانان
 در آنها از تبعیت و باالدستی اسناد اهمیت بر گرفت قرار بررسی مورد تحقیق تیم توسط که فراغت
 توان می که است موضوعاتی جمله از فراغت اوقات. است شده اشاره عملی اقدامات انجام جهت

 همین به. نمود توجه آن به( تبلیغاتی امور و اسپانسرها جذب رسانه، جذب)درآمدزایی  منظر از
. شود حوزه این به واردشوندگان برای درآمد ایجاد باعث تواند می مناسب ریزی برنامه دلیل

 ( در بررسی روند گذر زمانی اوقات فراغت به آن اشاره نمود. حضور2216ای که هارل )نتیجه
 امکان .شود ها رسانه توجه جلب موجب تواند می مختلف های گروه و مختلف اقشار از مردم

 .دارد نیز را محیطی تبلیغات انجام زمینه ورزشی فراغت های برنامه به مربوط فضاهای از استفاده
باشگاه ها نیز می توانند نقش مهمی در درآمدزایی در حوزه اوقات فراغت جامعه داشته باشند. 

 مختلف های رشته در ورزشی باشگاه 3122 حدود تهران  استان در تحقیقات بیانگر آن بودند که
 مشخص شهریه میزان و کنندگان مشارکت تعداد از دقیقی میانگین ولی دارد وجود ورزشی

 صرفا درآمدزایی اوقات فراغت  که نمود تکرار مجددا باید همچنین. (1371 باشد )اسمعیلی،نمی
است.  انجام قابل فعالیت ها اینگونه در درآمدزایی مختلف روشهای و نبوده شهریه طریق از

آثار مثبت اقتصادی اوقات فراغت اشاره نمودهه است. از ( در نتایجی همسو بر 1324جعفری )
 منابع حال هر در. است ریزی برنامه برای اصلی و علی شرایط از محرومیت ها و طرفی کمبودها

 این که آنجا از. باشد می متنوع و گسترده بسیار مردم های خواسته و ها نیاز و محدودند موجود
 اکنون هم .است ضروری و الزم بهینه استفاده برای ریزی برنامه نیستند نیازها تمام پاسخگوی منابع
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 استفاده. دهد نمی را جدید های پروژه آغاز و تاسیس اجازه دولتی سازمان های اقتصادی اوضاع
 کل اداره در واقع در» گفت ها نمونه از یکی است. اساسی مساله است موجود که آنچه از بهینه

 موجود ورزشی فراغت اوقات حوزه در دقیق و مدون ریزی برنامه بنام ورزش و جوانان چیزی
. «شود می یاد آنها از برنامه بنام شود که می انجام مورد این در اقدامات سری یک بیشتر و نیست

( کمبود تجهیزات ورزشی را از موانع برنامه ریزی 2212) ( و لورن2213(، مگان )1322صفانیا )
 اوقات ریزی برنامه ضرورت موجب که کمبودهایی از اند.  یکیمناسب اوقات فراغت برشمرده 

 استاندارد هیچ واقع در. باشد می فراغت اوقات های کالس در محتوا کمبود است ورزشی فراغت
 برای هر وضعیتی» گفت ها نمونه از یکی. ندارد وجود فراغت اوقات هایکالس برای شاخصی و

 و نیستند قائل فرقی فراغت اوقات هایکالس در ای حرفه و متوسط  مبتدی، یعنی از مخاطب،
 باشه طوری باید ولی نیست قهرمانی هاکالس از هدف که است درست. ندارند کاری دستور هیچ
 و سطوح برای هایی شاخص تدوین و سازی محتوا. «کند ایجاد بتواند افراد برای را الزم انگیزه که

( هم بر 2212لورن ) .«شود برطرف مناسب ریزی برنامه با باید فراغت هایکالس مختلف شرایط
( و 2214محتوای مناسب ویژه هر دامنه سنی شرکت کننده در کالس ها اشاره نموده است. مادرن )

 جوامع شدن ( هم به نوعی این نتایج را تکرار کرده اند. امروزه، صنعتی1374وزارت ورزش )
 پذیرش زیاد احتمال و ما کشور همچون جوانی جوامع در و شده فراغت هایزمان افزایش موجب
 افزایش. است ضروری بسیار ورزشی نوع از ریزی برنامه دوران این در اجتماعی هایآسیب

 به بیشتر توجه برای خطر زنگ نواختن باعث آموزی دانش دوره در حتی بدنی هایناهنجاری
 ای بچه هر دست االن» گفت ها نمونه از یکی. است ورزشی فراغت حوزه در ورزشی ریزیبرنامه
 خود که نیست ما زمان مثل و هستند بازی مشغول که گوشی یا و بینید می تبلت یا کنید می نگاه

 کمبود و آپارتمانی زندگی. بود زیاد خیلی حرکتی فعالیت های و بودیم توپ دنبال خود به
 بتوانیم که است ریزان برنامه ما وظیفه این و یابد افزایش بدنی ناهنجاریهای شده باعث امکانات
 بین مرزهای نبودن از طرفی مشخص «.بدهیم گسترش را حرکتی فعالیت های افزایش موضوع
. شود می مالی و مادی منابع اتالف گاه و کاری موازی موجب مختلف سازمان های هایفعالیت

 اوقات ساماندهی کمیته که باشد می مختلفی های کمیته دارای استان هر در جوانان ساماندهی ستاد
 ولی هستند عضو کمیته این در دستگاه 17. است جوانان و ورزش کل اداره عهده بر فراغت

 از یکی. باشد می ها دستگاه از برنامه اخذ حد در کمیته این جلسات شد گفته نیز قبال که همانطور
 تابستان فصل در البته که دهند می انجام را فعالیت هایی ها دستگاه بیشتر االن» گفت ها نمونه
 دیگر ادارات برخی و سپاه بسیج، بدنی، تربیت شهرداری، مثل نهاد چندین مثال یعنی. است بیشتر
 چه هر و است خوب ورزش توسعه ماهیت چه اگر. کنند می ورزشی های برنامه برگزاری به اقدام
 منابع و ها فرصت اتالف موجب هماهنگ برنامه یک نداشتن ولی است جامعه نفع به باشد بیشتر

 هایفعالیت توسعه در غیردولتی و مردمی های گروه مهم نقش به خود مقاله در باالسکا «. شود می
( نتایجی همسو از نظر 2217لیدرا ) (.66: 2213 )باالسکا، است نموده اشاره ورزش در فراغتی

 مطرح تحقیق مدل در که دیگری نقش مهم دولت و سازمان های صاحب قدرت بیان نمود. بخش
 پدیده شدن حادث و وقوع برای بستری عوامل این. بودند ساز بستر و ای زمینه عوامل شد
 این جمله از. گیرد می شکل عوامل این بستر بر ورزشی فراغت اوقات ریزی برنامه یعنی. باشدمی

آموزش برنامه ریزی جزو مسائل ضروری برای مدیران است که ارتباط  .باشد می آموزش عوامل
 و افراد آگاهی متغیر اهمیت هم در تحقیق خود به نزدیکی هم با دانش و نگرش دارد. رضوی
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( آموزش های مستمر در 2212لورن ). (36:1373 است )رضوی، نموده اشاره آنها دانش
 مبنای بر ورزشی فراغت اوقات ریزی برنامه اصلی بسترهاییکی از  داند.ریزی را الزامی میبرنامه
 ورزش بنام ای کمیته هاهیئت هم اکنون تمامی.  است مسابقات و رویدادها و ورزشی های رشته

 و دسترسی سطح البته. ندارند فعالیت چندانی برخی چه اگر کرده اند ایجاد خود در را همگانی
 های رشته. است تاثیرگذار بسیار رشته یک به افراد گرایش و توجه جلب در رشته یک امکانات
هال  .باشد داشته را خود مند عالقه تواند می که شود می مصرف بازار وارد همواره نیز جدیدی

( در نتایجی همسو توجه به رشته های مختلف ورزشی را مورد توجه قرار 2213( و هنی )2213)
شدند.  از  ارائه ملموس غیر عوامل قالب تا بدین جا در شده در مورد بسترها ذکر داده اند.  عوامل

شکاران، توان به منابع انسانی اشاره کرد. از منابع انسانی می توان به ورزعوامل ملموس هم می
( کمبود نیروهای 2212های ورزشکاران و داوطلبان اشاره نمود. لورن )مربیان، مدیران، خانواده

 و تسهیالت تحقیق این در شده مطرح بستر دانسته است. دیگرتخصصی را از موانع برنامه ریزی 
 عنوان به طبیعی هایجنگل و هاروباز از جمله پارک و سرپوشیده فضاهای .است فیزیکی امکانات

 انجام و برگزاری امکان فضاها باشند. این می ورزشی فراغت گذران اماکن ترین اصلی از یکی
 سواری چرخه دو رشته آنها ترین شاخص جمله از که دارند را ورزشی فعالیت های از بسیاری

 دوچرخه موضوع به ویژه طور به خود ورزشی فراغت سند در کشورها برخی کهطوری. است
کیفیت اماکن و تجهیزات در کنار کمیت باید در  (.2214 )سند فراغت دورهام، اند پرداخته سواری

( نیز اهمیت کیفیت محیط ورزش را بیان کرده و 2213)ها مورد توجه قرار گیرد. مگان برنامه ریزی
ها برای گذراندن اوقات ها به عنوان یکی از بهترین مکان( به موضوع جنگل2211گاندرسن )

های مختلف استان تهران نیز از دیگر بسترها می باشد که باید فراغت اشاره نموده است. ظرفیت
به علت محدودیت صفحات امکان توضیحات بیشتر در  مورد توجه مدیران قرار گیرد. در این مقاله

 آنها از گر مداخله عنوان به پارادایمی الگوی در که عوامل از ای ارتباط با هر موضوع نبود. دسته
سیاسی است.   عامل بیرونی عوامل از یکی .بودند درونی و بیرونی های مقوله شامل شود می یاد

 حزبی دید داشتن. باشد تاثیرگذار ورزش و فراغت اوقات های برنامه بر تواندمی سیاسیون حضور
 بر منفی تاثیر تواند می خاص اهداف یا گروه یک سمت به فراغت های برنامه اهداف قراردادن و

 نتایجی در نیز( 1327) باشد. ملکوتیان داشته ورزشی فراغت های برنامه جانبه همه گسترش
( نیز شرایط سیاسی را 1324است. جعفری ) سویه دو سیاست و ورزش رابطه داشت بیان همسو

زندگی نقش مداخله گری  سبک و فناوری ریزی اوقات فراغت تاثیرگذار می داند. عاملدر برنامه
. باشد ورزشی مدیران توجه مورد باید فناوری پهلوی دو بر برنامه های اوقات فراغت دارد. جنبه

 از بسیاری .شود گرفته نظر در مناسب راهبردهای آوری باید فن مورد در که است معنی بدان این
 در گذار و گشت تلویزیون، تماشای فراغت گذران هایروش بیشترین از که داشتند بیان تحقیقات

گزارش  (.1376؛ نوابی نژاد، 134:1372 کریمیان،) است مجازی فضای و اینترنتی هایسایت
 ( نیز بر پررنگ تر شدن نقش فضای مجازی در اوقات فراغت اشاره دارد. از1374وزارت ورزش )

 داشته تاثیر مربوط های ریزی برنامه آن تبع به و ورزش بر همواره مالی و اقتصادی مسائل طرفی
 تاثیر آن گذران نحوه و فراغت اوقات میزان بر تواند می اقتصادی نامناسب یا مناسب اوضاع. است
 در مشارکت بازدارنده باشد. برخی از محققان پرداخت هزینه های مالی را از عوامل اصلی داشته

 اوضاع شناخت .(1321 هاشمی، ؛137:1322 اند )صفانیا، داشته عنوان ورزشی فعالیت های
 .است ریزی برنامه در مهم نکات از مردم مالی توان با متناسب ریزی برنامه و منطقه هر اقتصادی

 تومان 722 تهرانی شهروندان از نفر هر ازای به تهران شهرداری در ما» گفت ها نمونه از یکی
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 هم کمتر آینده در شهرداری درآمدهای کاهش به توجه با که دادیم اختصاص 1376 سال در بودجه
 بخش به را خود ورزشی اماکن مالی منابع تامین برای است مجبور شهرداری و شد خواهد

 هیچگونه هم دولت. بود خواهد همراه ها شهریه افزایش با احتماال که نماید واگذار خصوصی
(، گزارش وزارت ورزش 1324جعفری ) «.دهدنمی اختصاص ما به ورزش با ارتباط در ای بودجه

( شرایط اقتصادی را پر اهمیت دانسته اند. از طرفی، در برنامه ریزی اوقات فراغت باید 1374)
 محدود عوامل به ویژه برای بانوان که می تواند از امنیتی جامعه، از جمله مسائل فرهنگی شرایط
نیز بدان اشاره  (1322) ورزشی باشد را در نظر گرفت که رحمانی فعالیت های در شرکت کننده

ها ان توجه ویژه تری در برنامه ریزی( نیز بیان کرده باید به موضوع دختر2213نموده است. مگان )
چنین عوامل اجتماعی همچون همساالن، خانواده و عالقه مندی افراد برای گذران با شود. هم

های ند عالقه دارند با فرزندان و نوهیکسری افراد خاص باید مورد توجه قرار گیرد. مثال افراد سالم
خود فراغت را سپری کنند. در نظر گرفت برنامه های خانوادگی در اوقات فراغت می تواند این 

و کم توان باید مورد توجه را برطرف نماید. همچنین گروه های ویژه همچون افراد ناتوان  نیاز
ریزان باشند. تجهیزات مورد نیاز و شرایط این گروه ها با افراد سالم می تواند متفاوت باشد. برنامه
 کمتر ناتوان های بچه گفتند و پرداخته معلولین فراغت اوقات به( 2216) سوفر و( 2216) کارمن
در ادامه،  .است ویژه نیز آنان ریزی برنامه و دارند ورزشی فعالیت های در شرکت به تمایل
 گروهی اعم از دیداری و نوشتاری و میزان توجه آنها به برنامه ها اهمیت زیادی دارد. از هایرسانه
 و فردی بین فردی، عوامل آنها جمله از که گرفتند نام درونی عوامل گر مداخله عوامل دیگر

 اوضاع تاهل، وضعیت زندگی، مکانی شرایط وقت، نداشتن و زمان کمبود عوامل .بودند ساختاری
 عالقه عدم .باشد از مسائل مورد توجه می جوانان انگیزگی بی و مکانی های دلبستگی و اقتصادی

 برنامه در توجه قابل و گذار تاثیر عوامل از نیز فردی بین جمعی و ارتباط محافل در حضور به
نمود  اشاره مشارکت در فردی سالمت نقش به( 2212) است. ایناکی فراغت ریزی

 بر آن تاثیر و اقتصادی اجتماعی شرایط حوزه در( 2213) ون دیک های(. یافته2212:322)ایناکی،
( نیز به مسائل فردی 2213( و مگان )1371رضائی ) .دارد همخوانی تحقیق های یافته با فراغت

هدف، پیوستگی اهداف،  انتخاب از نظر ها برنامه اجرای و تدوین تاکید نموده اند. همچنین، نوع
توجه به  و اجرا قبلی، نحوه های برنامه و تحقیقات نتایج از مناسب راه، استفاده نقشه وجود

یت بندی از اصول برنامه ریزی هستند. از راهبردهای این ارزیابی در تمام فصول سال همراه با اولو
 و ها جشنواره به مندان، توجه عالقه وجود به توجه با ورزشها در تنوع الگو می توان به ایجاد

محلی،  امکانات و شرایط به توجه با محلی ریزی تفریحی، برنامه مسابقات و رویدادها
 خاص، توجه های گروه به تقسیم و مشتری نیازهای به مداری و توجه به بازاریابی، توجهمشتری

 جمعیت هایویژگی بر مبتنی راهبردهای و درآمدی، بندی تقسیم سالمندان، زنان، معلولین، به
افراد اشاره نمود. چنین راهبردهایی می تواند پیامدهای فردی همچون کسب سالمت  شناختی

اجتماعی همچون افزایش مسئولیت پذیری،  فردی، تبعات های خالقیت جسمانی و روانی، توسعه
اقتصادی همچون تولید اشتغال و  تقویت بنیان خانواده در ورزش های خانوادگی، پیامدهای

(، 2213(، هال )1377ورزشی همچون توسعه رشته های ورزشی داشته باشد. هاشمی ) پیامدهای
 برنامه یک وده اند. تدوین( نتایجی همسو با این تحقیق گزارش نم2212( و لورن )2214مادرن )

قبلی با همکاری سازمان های متولی در  های برنامه های ضعف گرفتن نظر در با مدت بلند جدید
حوزه اوقات فراغت و ورزش، جلسات هماهنگ با سازمان های دیگر بخصوص صدا و سیما 
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وره ای و جهت تولید محتوای مشترک و ساخت برنامه های تلویزیونی و رادیویی، نیاز سنجی د
مستمر از طریق اینترنت و فضای مجازی و همچنین به شکل سنتی و مستقیم جهت بروزرسانی  

 های گروه و ها سمن از حمایت و فراغت، توجه اوقات ملی پورتال اندازیتوجه به رسانه ها، راه
 اجتماعی کارکردهای توسعه و خانوادگی جهت جمعی های برنامه به ویژه دولتی، توجه غیر

 بر امکانات عادالنه کاری، توزیع موازی از جلوگیری و یکپارچه گذاری ورزشی، سیاست فراغت
بخشی از پیشنهادات این تحقیق برای  منطقه از شهر تهران هر تواناییهای و مندیعالقه اساس

 کشورهای از تطبیقی مطالعه برنامه ریزان و متولیان موضوع فراغت و ورزش است. همچنین
ورزشی و انجام تحقیق کمی برگرفته از نتایج این طرح به  فراغت موضوع مسایه بااسالمی و ه

سایر محققان پیشنهاد می شود. توجه به موضوع حساس برنامه ریزی اوقات فراغت و شیوه کیفی 
انجام کار از نوآوری های این تحقیق بود. البته عدم همکاری برخی از نمونه های مد نظر و عدم 

 ی اطالعات آماری از جمله محدودیت ها به شمار می رفت. دسترسی به برخ
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