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Abstract  
The present study aimed to systematically review the research in the field of leisure-time 

physical activity. It was a secondary study, done in the systematic review method. 

Accordingly, an evaluation form was prepared and its face and content validity were 

approved by five experts in the field of sport and leisure management to determine the 

inclusion and exclusion criteria. After selecting the relevant sources, Scott's agreement 

coefficient was used to confirm the reliability of the findings. This agreement coefficient 

between coders was obtained 80%. In the search for data collection, based on pre-

determined keywords, 831 articles were recognized from 2005 to 2018. By further 

investigating and considering the research inclusion criteria, 101 articles were analyzed. 

In sum, 280 textual propositions were identified. Afterward, the detected textual 

propositions were summarized into 185 items. In the next step, these 185 propositions 

were divided into four categories: a- motivators, b- concepts or barriers, c- outcomes, d- 

the change-needed fields. According to the final textual analysis, it is suggested to key 

decision-makers to have a comprehend attention to the necessity of participation of all 

segments of the population (e.g., vulnerable groups) in leisure time physical activity 

programmes by promoting inter-organizational collaborations. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Leisure-time plays an important role in bringing people together, creating a sense 

of belonging, and improving the quality of life in modern societies (Spracklen, 

Long & Hylton, 2015). Given this, various scholars have widely studied leisure-

time physical activity. Therefore, we aimed at reviewing previous research from 

a managerial perspective and providing a research guide for future researchers and 

relevant scientific institutions. With regard to this approach, sports and leisure 

managers will be able to develop purposeful plans and make effective decisions 

in addition to saving time and financial costs.  
 

Methodology  
It is argued that systematic review operates stricter than the traditional ones in the 

reviewing process (Vamaghi, Rafiei, Sajadi & Rashidian, 2010). In this regard, 

we inspected relevant studies around leisure-time physical activity using a 

systematic review method. Scientific research, websites, and surveys in the field 

of sport and leisure-time physical activity (in both Persian and English languages) 

from 2005 to 2018 constituted the statistical population of the current research. 

We used keywords such as leisure,  recreational sport, sport for all,  public sport,  
citizenship sport,  physical education, community sport,  social media,  leisure-time 

physical activity, and sport participation to explore relevant sources. To screen the 

collected sources, we prepared a checklist considering the inclusion criteria (i.e. 

the research goal, framework, and methodology). Five experts from the field of 

sport and leisure management confirmed the face and content validity of this 

checklist.  

We also used Scott's agreement coefficient to confirm the reliability of the 

findings. With regard to this agreement coefficient, three coders reviewed 10 to 

15 percent of articles. If the agreement coefficient is obtained more than 70 

percent, we can approve the agreement between coders. So that only one coder 

can continue reviewing the rest of the statistical samples (in this study: articles, 

scientific reports, etc.) (Asgari, Elahi & Poursoltanizarandi, 2014; Forghani & 

Khajir, 2006). In doing so, we selected coders and educated them to extract textual 

propositions. Accordingly, the agreement coefficient between coders was 

obtained 80 percent using the following formula: 

Pi  =  coefficient agreement  
Pi =

OA%−EA%

1−EA%
  

Observed –coefficient- agreement  = OA 
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Expected –coefficient- agreement = EA  
 

Results 
We explored 831 articles, dissertations, and scientific reports and then screened 

them into 507 sources after an initial review. In the next step, we analyzed 101 

sources regarding the inclusion criteria, from which 56 items (58%) were 

scientific articles, 30 items (30%) review articles, seven items (7%) scientific 

reports, and five items (5%) dissertations. Additionally, 70 items (69%) were 

undertaken using a quantitative method, 23 items (23%) a qualitative method, and 

eight items (8%) mixed method. In sum, we extracted 280 textual propositions 

and then summarized them into 185 items. Finally, these propositions were 

categorized into four groups including a- pushing factors, b- concepts or barriers, 

c- outcomes, and d- the change-needed areas.  

We divided pushing factors into personal/interpersonal, target groups (women, 

kids, people with disabilities, elderlies), economic, political/legal, social/cultural, 

structural, and sport/sports sciences factors. The role of social factors seemed 

noticeable due to their contribution to improving social interactions between 

different segments of the population who have something in common. It was also 

true of managerial actions in providing convenient conditions for participation in 

leisure-time physical activities. Moreover, it is highly necessary to take into 

account the needs of vulnerable groups, since they comprise a considerable part 

of each society. In fact, supportive (social, managerial, and economic) 

atmospheres play an important role in leading all of the society members towards 

regular participation in these activities. To develop an active lifestyle, the media 

and educational organizations are required to establish a culture of an active 

lifestyle. 

In addition to pushing factors, we categorized the barriers to participation in 

leisure-time physical activities into structural, personal/interpersonal, 

cultural/social, managerial, economic, and target groups. In this regard, it was 

indicated on the lack of convenient infrastructures, equipment, access to these 

facilities, and insufficient income as the main barriers to participation. It is worthy 

of note that the restricting role of beliefs about sports and physical activity 

participation is more obvious in Islamic countries such as Iran than in other 

countries. Moreover, the development of physical activities among elderlies is 

highly indicated, since Iran is projected to have 26 million seniors (over 60 years 

old) by 2050 (Amini, Ingman & Sahaf, 2013).  

Besides, we classified outcomes of participation in leisure-time physical activities 

into three groups of cultural/social, sport/sports sciences, and 
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personal/interpersonal. Indeed, participation in these activities can reduce the 

costs of physical and mental diseases as well as antisocial behaviors throughout 

society. 

It was also indicated that masculine consideration of physical activities and 

negative attitudes towards female and disabled sports are all rooted in the attitudes 

of key decision-makers. Even though they are less complicated factors, but can 

considerably influence the participation of society members in leisure-time 

physical activities.  
 

Conclusion 
Earlier studies have investigated participation in leisure-time physical activities 

from different aspects and amongst various segments of the population. Based on 

these studies, it is required to take a multi-facet approach via inter-organizational 

collaborations to promote the rate of participation. More importantly, with regard 

to the concept of leisure democracy, it is notable that relevant key decision-makers 

should consider the needs of all society members such as vulnerable groups (e.g., 

women, disabled, elderly, etc.) from these leisure programs. Additionally, the 

media and educational organizations should encourage the culture of an active 

lifestyle. Thus, it would be much more feasible to create a healthy and active 

lifestyle for future generations after providing these conditions. 

Keywords: Leisure-Time, Physical Activity, Systematic Review, Public Health 
 

References 
1. Spracklen, K., Long, J., & Hylton, K. (2015). Leisure opportunities and new migrant 

communities: challenging the contribution of sport. Leisure Studies, 34(1): 114-129. 

DOI:10.1080/02614367.2014.939989. 

2. Vamaghi, M., Rafiei, H., Sajadi, H., & Rashidian, A. (2010). Systematic review of 

studies on street children in Iran in the recent decade: Poverty, a risk factor for 

becoming a street child. Social Welfare Quarterly, 9 (35): 337-378. (Persian) 

3. Asgari, B., Elahi, A., & Poursoltanizarandi, H. (2014). Content analysis of sport 

management's articles of the journal of research in sport sciences. Sport Management 

Studies, (22): 155-172. (Persian) 

4. Forghani, M. M., & Khajir, Y. (2006). Local magazines and presidential elections. 

Social Sciences Quarterly, (37): 141-166. (Persian) 

5. Amini, R., Ingman, S.R., & Sahaf, R. (2013). Aging in Iran: Past, present and future. 

Aging in Emerging Economies, (4)1: 17-34.

https://cogentoa.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2014.939989
https://cogentoa.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2014.939989
https://cogentoa.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2014.939989
http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-554-en.html
http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-554-en.html
http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-554-en.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_214.html?lang=en
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_214.html?lang=en
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_214.html?lang=en
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87235
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87235
https://www.academia.edu/2529557/AGING_IN_IRAN_PAST_PRESENT_AND_FUTURE
https://www.academia.edu/2529557/AGING_IN_IRAN_PAST_PRESENT_AND_FUTURE


 پژوهش در ورزش تربیتی                                                          دوره 10، شماره 26،  بهار 1401. صص 17-50

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 مروریمقالة 

 1فعالیت بدنی زمان فراغت   ۀمند تحقیقات حوزمرور نظام 
 

 4، رضا یوسفی زنوز3، مرجان صفاری2، نجف آقایی 1علی ضیائی
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24/09/1398تاريخ پذيرش:               09/06/1398تاريخ دريافت:   
 

 چکیده 
فعالیت بدنی زمان فراغت بود. اين مطالعه از نوع مطالعات   ۀ های حوزمند پژوهشنظام مطالعه حاضر مرورهدف  

مند اجرا گرديد. به اين منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به ثانويه است که به روش مرور نظام

مديريت    حیطةآن توسط پنج تن از متخصصان    و محتوايی  و روايی صوری  شد  تحقیق يک فرم ارزيابی تهیه

ها، از ضريب اطمینان از اعتبار يافته  ، به منظورمرتبط  منابع  گزينشيید شد. بعد از  ت فراغت تأورزش و اوقا

اين   گرديد.  استفاده  اسکات  کدگذاران  توافق  بین  توافق  ب  80ضريب  آمد.  ه  درصد  برای  دست  در جستجو 

شناسايی و با    1397تا    1383مقاله از سال    831های مورد استفاده،  واژه گردآوری اطالعات، بر اساس کلید

گزاره    280مقاله تحلیل شدند. در مجموع    101های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق،  بررسی

مورد تلخیص شد. در گام بعدی، اين   185های متنی شناخته شده به  متنی شناسايی گرديدند. سپس گزاره

های  حوزه  -پیامدها و د  -مفاهیم يا موانع، ج  -ها يا عوامل، بمحرک  -ه در قالب چهار دسته کلی الفگزار  185

گیران کلیدی پیشنهاد  به مسئوالن و تصمیم،  های متنی نهايیبنابر گزاره  بندی شدند.نیازمند تغییر تقسیم

اقشار مختلف جامعه   مشارکت  ضرورت  بهسازمانی، توجه جامعی  های بیناز طريق توسعه همکاری شود که  می

  .باشند داشته فراغت زمان یبدن تیفعال یهابرنامه در( ريپذبیآس یهاگروه مانند)

 

 مند اوقات فراغت، فعالیت بدنی، مرور نظام  کلیدی: واژگان
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 مه مقد

مدرن،  در یک جامع افزایش    مسئلهۀ  و  تعلق  ایجاد حس  زیادی در گردهمایی مردم،  نقش  فراغت 

(. بنابراین، بیشتر مردم سعی  2015،  1کند )اسپراکلن، النگ و هایلتونکیفیت زندگی در آنها ایفا می 

ناستازمی و  دیوید  اساس دیدگاه  بر  اطمینان حاصل کنند.  زندگی سالم  از داشتن سبک  تا    2کنند 

  ثیر قرارأ هایی مثل گذران اوقات فراغت تحت ت نند کیفیت زندگی خود را با روشتواد میرا( اف2012)

اجتماعی جدیدی است که در میان تغییرات فرهنگی و اجتماعی   بدهند. در واقع اوقات فراغت عرصۀ

باعث تفکیک ساعات کاری و غیر این تحوالت  پیدا کرده و  اهمیت  امکان  کنونی  نتیجه  کاری و در 

های فراغتی بسیار در زندگی مدرن  (. با وجود گزینه2010،  3ده است )تورکیلدسنفراغت بیشتر ش

است؛    عامل در کمک به ایجاد سبک زندگی سالم و متمدن  ثیرگذارترینأ ت های بدنی  امروزی، فعالیت

و از بهزیستی کافی    هستندنخست، مردم جوامع سالم دارای سالمت جسمی و ذهنی    که در درجۀ  چرا

(. همچنین تمامی جوامع 1989،  4یپ دخود برخوردار خواهند بود )  ۀرسیدگی به زندگی روزانجهت  

متکی هستند. کیفیت تربیت، توسعه و آموزش   نیروی انسانی خودهوش و خالقیت   برای پیشرفت، به

-الیتقرار دارد. در این میان فع  ، گذارننددر ارتباطی نزدیک با روشی که اوقات فراغت خود را می   افراد

جسمی و ذهنی    ۀتوانند بهترین گزینه برای تنظیم حاالت بدن در اوقات فراغت و توسعهای بدنی می

سالمت همگانی در دنیای امروز تبدیل    مسئلهبدنی به یک  موضوع فعالیت  (.2014،  5)بیچسکو باشند

مردم با    ۀوزانهای مربوط به آن با اقبال عمومی کمتری روبرو گردیده و زندگی رشده چراکه توصیه

این    ۀ(. موانع متعددی بر سر راه توسع2014،  6نرخ پایین فعالیت بدنی مواجه شده است )کرچنگاست 

ها وجود داشته است. غالب بودن نگرش تک بعدی یا محدود نسبت به مشارکت در این دسته  فعالیت

ویژه در کشور ایران نمود بیشتری  . این موضوع به  ستهاترین این بازدارندههای فراغتی از مهماز فعالیت

های فعالیت بدنی زمان فراغت با دیگر  کند چرا که در آن سهم مردان یا افراد سالم از برنامهپیدا می

ای دارد. با توجه به عدم مغایرت اقشار جامعه مانند معلوالن، زنان و سالمندان اختالف قابل مالحظه

فعالیت بدنی در جامعه،    ۀهمه جانب  ۀهنگی و نیز اهمیت توسعها و هنجارهای فرها با ارزشاین فعالیت
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سازی و نظارت بر روند اجرای منظم و  است مسئوالن ورزش و مدیران فراغتی به تدوین، پیاده  الزم

های جمعیتی بپردازند. به هر حال، شرایط مختلفی بر مشارکت در ها برای تمام گروه برابر این برنامه

ثیرگذار هستند که در ادامه به مرور برخی از مطالعات داخلی و خارجی  أ فراغت ت  های بدنی زمانفعالیت

  پردازیم. انجام شده در این باره می 

و   فراغت  اوقات  محتوای  و  با مضمون  متفاوتی  و  تحقیقات  افراد  توجه  جلب  با هدف  بدنی  فعالیت 

به طور کلی در یک رویکرد  سازی این اوقات صورت گرفته است.  های مسئول به منظور غنیسازمان

های فراغت و  ( در پژوهشی که با محوریت فعالیت2015) 1شناسانه، کیم، پارک، مالنوبچ و هئو جامعه

کنندگان در آن  بیان داشتند که فراغت فرصتی است تا مشارکت  ، تبادل فرهنگی به انجام رساندند

آنها ابراز داشتند که در محتوای فراغت، محیط جدیدی را ایجاد نمایند و به دانش فرهنگی دست یابند.  

به سادگی گروهمشارکت ایجاد میکنندگان  با دیگران  پیوندی  و های  تجارب  این طریق  از  تا  کنند 

اشتراک  شباهت به  را  به توسعه دوستی  بگذارندهای خود  از  و  بپردازند. تعدادی  با میزبانان خود  ها 

هایی است که  اند که ورزش و فعالیت بدنی یکی از راههشناسان ورزش و فراغت نیز اظهار نمودجامعه

های گوناگون فرهنگی و  های مختلف جمعیتی با زمینهتواند در ایجاد اشکالی از تعلق بین گروهمی

( در تحقیقی که پیرامون نقش  2015اجتماعی نقش ایفا کند. در همین راستا اسپارکلن و همکاران )

های  به این نتیجه رسیدند که سیاستمداران در دولت  ،انجام دادند های فراغت فعالیت بدنی در فرصت

هم گردنگرند که دارای ظرفیت الزم به منظور  ملی و محلی به این عامل به عنوان شکلی از فراغت می

.  استهایی بین آنها و کاهش احساس طرد شدگی و به حاشیه رفتن،  آوردن جوامع مختلف، ایجاد پل 

های اجتماعی موجود  قات فراغت در بلوغ جوامع، ضمن در نظر گرفتن نابرابریبا وجود نقش مهم او

( به این نتیجه دست یافتند که در فضای فرهنگی  2009پور )فراغت، صادقی، باالیی و محمد  در حوزۀ

ها و تمایزات در رفتارهای فراغتی هستیم. آنها همچنین اجتماعی کنونی ایران، همچنان شاهد تبعیض

های موجود جنسیتی، قومیتی و طبقاتی، بیان نمودند که ما هنوز به دموکراسی بر نابرابری  کیدأ با ت 

های فراغتی در دیدگاه  رسد فعالیتایم. از این رو به نظر میکنونی ایران دست نیافته  ۀ فراغتی در جامع

ویژه در جوامع حلی برای تسهیل ادغام و همبستگی اجتماعی به  راه   عنوانشناسان بیشتر به  جامعه

 کند. چند فرهنگی اهمیت پیدا می
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نیز تحقیقات  ۀدر حوز بدنیبه منظور کشف موانع مشارکت در فعالیتمتعددی    علوم ورزشی    های 

( عنوان کردند که در  2011شعبانی، غفوری و هنری )زمان فراغت صورت گرفته است. برای مثال،  

های مدون برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش برای هتوان به مواردی مانند نبود برنامبعد درونی می

همه، نبود مدیریت واحد و سیاست یکسان در ورزش برای همه، بهره نگرفتن از نیروهای متخصص و 

توجهی به ورزش برای  ها و بیهای بدنی در مدارس و دانشگاهتوجهی به ورزش و فعالیتکارشناس، بی

یز به مشکالت اقتصادی جامعه، تغییر روش زندگی مردم )رواج درآمد؛ و در بعد بیرونی نطبقات کم

های  های بدنی و زیانفعال(، کم بودن آگاهی جامعه در مورد فواید فعالیتغیرریح  ففعال، تغیرزندگی  

پایان  تحرکی، افزایش میزان اعتیاد و سهم کم رسانهکم   کید أ تها در این حیطه اشاره نمود. آنها در 

ذاری  گستهر دو بخش درونی و بیرونی، سیا  های موجود در کشور دربا شناخت چالشکه  کنند  می

در (  2013) مقدم و صفاریشود. در همین راستا شهبازی، شعبانیتر میتر و عملیدر این زمینه آسان

رسیدند که از بین راهکارهای مربوط به ساختار تشکیالتی و وضع قوانین،  به این نتیجه    مطالعه خود

تمام سازمان وظایف  راهکار مشخص کردن شرح  نهادهای دستسه  و  برای همه،  ها  اندرکار ورزش 

های ورود  های مسئول ورزش خصوصی همگانی در کشور و فراهم آوردن زمینهیکپارچگی بین سازمان

. از بین راهکارهای مربوط به  برای همه باید در اولویت قرار بگیرندش  ورز  ۀحوزبخش خصوصی به  

رسانی از طریق صدا  های مختلف و اطالعها از طریق رسانهنیز، سه راهکار انتقال پیام  ورزش برای همه

از ایده  از ورزش و ترغیب مردم به  و سیما، استفاده  های نوآورانه و جذاب برای گسترش این حوزه 

گیری از نیروهای ه از خودرو؛ در میان راهکارهای مربوط به نیروی انسانی، دو راهکار بهرهکاهش استفاد

ای در این زمینه؛ و در میان  ورزش برای همه و تربیت کارشناسان و مدیران حرفه  ۀداوطلب در توسع

به زیر ساخت احداث راهکارهای مربوط  با رویکرد گسترش همگانی،  راهکار طراحی شهری  ها، سه 

ها و فضاهای باز و تجهیز آنها با وسایل ورزشی و تفریحی و حمایت مالی دولت  اماکن ورزشی، پارک

از پرداخت یارانه باالترین اولویت را به خود اختصاص دادند. همچنین از بین راهکارهای فرهنگی و  

رهبران دینی و   اجتماعی، دو راهکار از بین بردن باورهای غلط درباره بانوان به ورزش و تغییر نگرش 

(  2010)  1باالترین اولویت را داشتند. عالوه بر این، تیموری، رودز و بری   مدیران ارشد کشور به ورزش،

ا نوجوان  دختران  بر  تمرکز  اجتماع   ،یرانیبا  فرهنگ  ی مسائل  بررس  ی و  مورد  موانع    یرا  و  داده  قرار 

مانند    یفرهنگ فعال  انجام  فراغت  در  متذکر شده  بدنی   یهاتیفعالمحدودیت  عموم  در  آنها  اندرا   .

تحت    ارفعالیت بدنی   بر مشارکت در یاجتماع   تیحما  ،تینوع محدود  نیاظهار داشتند که ا  نیهمچن
 

1. Taymoori, Rhodes & Berry 
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( نیز در تحقیقی که بر روی دختران 2014)  1نژاددهد. میرصفیان، دوکزی و محمدیثیر قرار میتأ 

انج ایرانی  نتیجدانشجوی  دادند  تقریباًام  یافتهمشابه  ۀ  بنابر  نمودند.  گزارش  را  داشتن ای  آنها  های 

نقش    ،ها دشوار و مردانه فرض نمودن این فعالیت  عالوه برهای بدنی  نگرشی منفی نسبت به فعالیت

به انجام    هایی که اخیراًها، پژوهشچشمگیری در کاهش مشارکت دختران داشته است. افزون بر این

اند. برای مثال  کید کردهگذران فعالیت بدنی اوقات فراغت تأ اند بر نقش پیشرفت فناوری نیز در  رسیده

( گزارش نمودند که استفاده زیاد از این ابزارها زمان و هم تمایل اندکی  2018عفیف و اشرفی )  ،نوبخت

 اقی گذاشته است.های بدنی زمان فراغت بآموزان به فعالیتدانشرا برای پرداختن 

توان دریافت که توجه عمده آنها بر نحوه  در مجموع، با بررسی مطالعات داخلی دیگر در این حوزه می

گذران اوقات فراغت در بین اقشار مختلف جامعه )سالمندان، معلولین، دانشجویان، زنان و...( بود و  

یتی و موانع پیش روی آنها هستند  های جمعدارای ماهیت گزارشی از وضعیت مشارکت این گروه  غالباً

،  خبیری؛ شاهی، جدیدی و  2014پور، دوستی، حسینی و ساکی،  ؛ حسین2016)محمدی و منعم،  

مهدی2014 و  ؛  اندام  مرادی،  2013،  روزبهانیزاده،  و  همتی  موتمنی،  رجب2013؛  رضوی،  زاده،  ؛ 

 (.  2013، هانی افرهانی و  اپیرا، فر؛ چمن2013، سجادیمیرزاپور و 

های خارجی انجام شده در حیطه فعالیت بدنی اوقات از پژوهشبه تعدادی  توان  می  ،از سویی دیگر

 مشارکت دختران  ۀ( موانع ادراک شد2015) 2رونکیو  . برای مثال دیاس، لونچ واشاره نمودفراغت نیز 

، شناختی شناختیهای روانموانع را به دستهاین  در فعالیت بدنی زمان فراغت را مطالعه کردند. آنها  

نمودند. همچنین سه مورد    بندی، محیط فیزیکی و عوامل فردی تقسیمو هیجانی، فرهنگی و اجتماعی

ها شناسایی شدند. از این رو، بر ضرورت فعالیتاین  به  پسران    پرداختنهای  نخست به عنوان بازدازنده

(  2016)  3کید شد. همچنین ویل أمومی تسالمت ع   مسئلهلبه بر این موانع به عنوان یک  کمک برای غ 

های بدنی و فرهنگی  در پژوهشی که به منظور مطالعه ارتباط بین سطوح درآمد، زمان فراغت و فعالیت

بین درآمد نابرابر و مقدار زمان فراغت دست یافت که ارتباط منفی معناداری    انجام داد به این نتیجه

کشورهایی که    در  . بدین صورت که1نگی وجود دارد:  های بدنی و فرهو سطوح مشارکت در فعالیت

های بدنی و فرهنگی  و نیز سطوح باالتری از فعالیت  استزمان فراغت بیشتر    ،برابری در آنها بیشتر است

است . این پژوهش ثابت کرد که در کشورهای دارای برابری بیشتر، زمان فراغت افزایش یافته  2  ؛دارند

 
1. Mirsafian, Dóczi & Mohamadinejad 
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های  فراغت در میان تمام گروه زمان  های فرهنگی و بدنی  باالتر مشارکت در فعالیتسطوح  همچنین  و  

گونه استنباط گردید  . عالوه بر نابرابری در درآمد، این3  ؛ شودمی  مشاهده اقتصادی  -درآمد/اجتماعی

  1و همکاران   . ماکینناستکه سطوح مشارکت به طور مثبتی با سطح تولید ناخالص داخلی مرتبط  

زندگی بر الگوی    ۀهای بدنی دوران اولیثیر فعالیتأ نیز با استناد به پژوهشی که در مورد ت  (2010)

های آموخته شده بیان نمودند مردان بیشتر از زنان از مهارت  ،فعالیت بدنی اوقات فراغت انجام دادند

نوجوانی،  های منتخب در جوانی و  بدنی رضایت داشتند. همچنین در میان ورزشهای تربیتدر کالس

های رقابتی در دوران جوانی  آنها مشارکت در ورزش  ۀ اند. به عقیدتر بودهمردان در مقایسه با زنان فعال

ثیر مستقیمی  ها تأ کردهدر بین تحصیلها و تمرین در اواخر دوران نوجوانی  کردهدر میان کمتر تحصیل

(  2012)  2هایکوک و اسمیت  ،مشابه  اًروی فعالیت بدنی اوقات فراغت داشته است. در تحقیقی تقریب

سالی را مورد سنجش قرار داده  مشارکت بدنی دوران کودکی بر اوقات فراغت بدنی دوران بزرگ  اثرکه  

های بدنی  ای که سبک زندگی فعال دارد و والدین نیز از فعالیتبودند به این نتیجه رسیدند که خانواده

ثیر مثبتی دارد.  شارکت بدنی آنها در آینده نیز تأ ری بر ماین عادت رفتا  ،کنند فرزندان خود حمایت می

تواند سطح کلی مشارکت های ورزشی میکنند که تدوین سیاستگونه عنوان می در نهایت آنها این

افزاری نیز مورد  ها از جنبه سختبدنی را در بین جمعیت به طور چشمگیری افزایش دهد. این سیاست

( با اتکا به شعار  2015)  3برگر، هرناندز، پارنت و سگویین  عنوان مثال اوریلی،اند. به  توجه قرار گرفته

 کید نمودند.  ها تأ ها در جذب مردم به مشارکت در این فعالیتبر اهمیت زیرساخت  « بساز؛ خواهد آمد»

همچنین موضوع فعالیت بدنی زمان فراغت روی اقشار مختلف جامعه مانند سالمندان نیز مورد توجه 

یی محق و  کیم  لی،  مثال  برای  است.  بوده  در 2014)  4قان  فشار  عوامل  پیرامون  که  پژوهشی  در   )

به این نتیجه رسیدند ،  سازی سالمندان بازنشسته انجام دادندمشارکت ورزشی اوقات فراغت و اجتماعی

 انگیزشی عوامل  یکی از  پایداری روانی و سالمتی را به عنوان  دستیابی به  که اگر سالمندان بازنشسته  

می عامل  این  کنند؛  دنبال  خود  فراغت  ورزشی  مشارکت  تدر  اجتماعیأ تواند  بر  مثبت  سازی ثیری 

شادراحت و  اجتماعیتر  برای  روانی  پایداری  طور خاص،  به  باشد.  داشته  سالمندان  تر  سازی مجدد 

مساعد   ، رندای که احساس از دست دادن نقش، احساس انزوا، یا احساس از خود بیگانگی دابازنشسته

  ، اوقات فراغت جدید در بین افراد مسن انجام شد   ۀروزان  ۀای دیگر که روی تجربخواهد بود. در مطالعه

 
1. Mäkinen & et al.  
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3. O’Reilly, Berger, Hernandez, Parent & Séguin  

4. Lee, Kim & Yi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441352314000515#!
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های فراغتی شناسایی  ترین پیامد مشارکت این افراد در این دسته از برنامهرفاه ذهنی به عنوان مهم

برخی دیگر از محققان نیز حاکی از آن های (. یافته2010، 1کورمیک و پدرسون گردید )هئو، لی، مک

دارای منافع مرتبط با سالمت نیستند. همچنین به منظور ارزیابی   اً های فراغتی صرفبود که فعالیت

( بیان داشتند  2009)  2های بدنی نیز، کسی، امی، پایه و هاروی مشارکت دختران نوجوان در فعالیت

از عوامل دروندامنه رت  های تربیت بدنی به صوسازمانی و به طور ویژه برگزاری کالسفردی و  ای 

های  فعالیت  ها پیشنهاد دادند که توسعۀگذارند. از این رو آنثیر میمختلط بر خودپنداره درک شده تأ

تواند میزان مشارکت جنسیتی میها به صورت تک تفریحی و نه رقابتی به همراه برگزاری این کالس

( نیز با مروری که بر وضعیت  2009)  3فیل ایش دهد. مک نیل، لیم، وانگ، تان و مکاین دختران را افز

به این نتیجه رسیدند که مدارس از لحاظ    ، درس تربیت بدنی در مدارس سنگاپور به انجام رساندند

مواجه هستند با مشکل  عمومی  تجهیزات  و  انسانی  زمان کالس  .نیروی  و هم مدت  تعداد  های  هم 

همچنین   و  است  محدود  دلخواه  پیامدهای  به  دستیابی  منظور  به  بدنی  دانشتربیت   آموزان تعداد 

 کند.  ها را با مشکل مواجه میاست که مشارکت در این فعالیت زیادای ها به اندازهکالس

- ادیای گزارش نمودند که وضعیت اقتص( در مطالعه2011) 4ها، هیرونسالو و لینتوننعالوه بر این

جتماعی، محل اقامت و تحرک اجتماعی به همراه برخوداری از الگوهای مشارکت در فعالیت بدنی در  ا

 های سبک زندگی )فعال یا غیر فعال( هستند.  کنندهبینیسنین مدرسه از پیش

ها )مانند خدمات سالمت،  های تفریحی و ورزشی با سایر خدمات و فرصتهمچنین ارتباط دادن برنامه

برنامههمشاور شغلی،  افراد  های  با  بودن  تماس  در  آموزشی(،  فعالیتشرکتهای  این  در  و  کننده  ها 

هزینه مطالعهکاهش  در  که  بود  پیشنهادهایی  جمله  از  مشارکت  سطح  های  افزایش  برای  دیگر  ای 

 (.  2013، 5های بدنی ارائه شد )وار و مردیسفعالیت

توان به اوقات فراغت با رویکردهای مختلف، می  ۀتحقیقات صورت گرفته در حوز  با توجه به پراکندگی

ضرورت برخورداری از یک ساختار پژوهشی منسجم در این حوزه پی برد. بنابراین انجام این مطالعه  

می مدیریتی  رویکرد  یک  و در  پژوهشگران  عمل  راهنمای  پیشین،  تحقیقات  مرور  طریق  از  تواند 

فعال برای اقدامات آتی باشد. همچنین، با اتخاذ چنین رویکردی مدیران مرتبط   تحقیقاتیسسات  ؤم
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های قادر خواهند بود ضمن جلوگیری از هدر رفتن هزینه  -های سالمت، ورزش و اوقات فراغتاز حوزه-

های هدفمند و اتخاذ تصمیمات اثربخش در این حیطه بپردازند. از این  مالی و زمانی، به تدوین برنامه

بندی موانع، عوامل و پیامدهای مشارکت در این دسته از  حاضر به دنبال شناسایی و دسته ۀو، مطالعر

توان سطح فعالیت  هایی است که با ایجاد تغییر در آنها میمحور و نیز حوزههای بدنی سالمتفعالیت

 ای ارتقا داد. بدنی زمان فراغت را به طور قابل مالحظه
 

 پژوهش روش
بندی مستندهای پژوهشی در حوزه فعالیت بدنی اوقات فراغت  انجام این پژوهش مرور و دستههدف از  

ن . با استفاده از ایاست 1مند سازی آن مرور نظاماست. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و روش پیاده

گیرند.  ی ای خاص به صورت مختصر و مفید مورد بررسی قرار ممسئلهروش، مطالعات پیشین پیرامون  

نظام مرور  مقاالت سختروش  مرور  در  سنتی،  رویکرد  برخالف  میگیرانهمند  عمل  )وامقی،  تر  کند 

 (.2011رافعی، سجادی و رشیدیان، 

های معتبر و  ها و نظرسنجیتمامی مطالعات پژوهشی، وب سایت  شامل   جامعه آماری تحقیق حاضر

گرفته در حوزه ورزش و فعالیت بدنی زمان فراغت در  مند صورت  مند و غیر نظاممطالعات مروری نظام

گروه تحقیق تمایل داشت تا حد    است.به دو زبان فارسی و انگلیسی    2018تا    2005زمانی    ۀدامن

گونه فرض گردید  این  ،امکان از مطالعات جدیدتر در حوزه فعالیت بدنی اوقات فراغت استفاده نماید 

نیز  تری با شرایط کنونی و  توانند پیوند ملموسزمانی می  ۀکه مطالعات صورت گرفته در این فاصل

 های آینده داشته باشند. گیریجهت

های انگلیسی و فارسی هایی به زبانین به منظور دستیابی به اطالعات مورد نیاز، از کلید واژهانابرب

 (. 1های اطالعاتی زیر استفاده شد )جدول برای جستجو در پایگاه
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های اطالعاتی مورد استفادهها و پايگاههای کلیدی، وب سايتواژه -1ل جدو  
 

 

 فارسی
 

 انگلیسی 

فعالیت بدنی زمان فراغت، مشارکت ورزشی، ورزش  
 برای همه 

Leisure,  recreational sport,  sport for all,  public 
sport,  citizenship sport,  physical education,  
community sport,  social media,  leisure time 
physical activity 

های اطالعاتی ها و پايگاهوب سايت  

sid.ir, Irandoc.ac.ir, google.com 

ncbi.nlm.nih.gov/PubMed, 
ScienceDirect.com, 
http://search.proquest.com, 
http://link.springer.com,  scholar.google.com,  
http://journals.humankinetics.com, 
http://www.ingentaconnect.com, 
http://en.cnki.com.cn, webofknowledge.com, 
google.com 

 

  منابع گردآوری شده س از انجام جستجوها، از یک چک لیست برای تعیین معیارهای ورود و حذف  پ 

مقاالت تمام  و سپس چکیده  منابع   استفاده گردید  به    منابعی بررسی شدند.    و  ورود  معیارهای  که 

متن کامل تمام مطالعاتی که دارای معیارهای ورود به  شدند. سپس،  حذف  ، مطالعه حاضر را نداشتند

گزینش منابع شناسایی شده در به عبارتی بهتر جهت    پژوهش بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

، یک فرم ارزشیابی با در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق از قبیل  2018تا    2005زمانی    فاصلۀ

ج تن روایی صوری و محتوایی این فرم نیز توسط پن  شد.  پژوهش، چارچوب و روش تحقیق تهیه  هدف

 یید گردید.  مدیریت ورزش و اوقات فراغت تأ  ۀوزاز متخصصان ح

های این تحقیق در به منظور اطمینان از اعتبار یافته  1همچنین بعد از انتخاب منابع، آزمون اسکات 

ابتدا   روش  این  در  شد.  گرفته  می  15تا    10نظر  بررسی  توسط سه کدگذار  مقاالت  گردند. درصد 

توان گفت بین کدگذاران می  ،درصد باشد  70توافق بین این سه کدگذار بیشتر از  چه ضریب  چنان

های پژوهشی  آماری )در این مطالعه شامل مقاالت، گزارش  ۀتوافق وجود دارد و پس از آن تمام نمون

؛ فرقانی و خجیر، 2014،  الهی و پورسلطانی زرندی،  شوند )عسگریو...( توسط یک نفر بررسی می

های متنی اقدام  این اساس، بعد از انتخاب و آموزش کدگذاران، نسبت به استخراج گزاره(. بر  2006

 
1. Scott’s pi 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj68J700PzSAhVIIJoKHSR7CdIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F&usg=AFQjCNH96s-J4QGd04OEk_NaX8VlFAR2uw
http://search.proquest.com/
http://link.springer.com/
http://journals.humankinetics.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://en.cnki.com.cn/
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های استخراج شده، ضریب توافق بین کدگذاران با استفاده از فرمول این گزاره  ۀگردید. سپس با مقایس

 درصد به دست آمد.  80زیر، 
  Pi  =  ضریب توافق   

Pi =
OA%−EA%

1−EA%
 OA = ضریب توافق مشاهده شده 

= EA  ضریب توافق مورد انتظار  

 

 نتایج 
اساس کلید بر  اطالعات  منظور گردآوری  به  مرتبط  منابع  مرور  از  استفاده،  واژهبعد    831های مورد 

  507  منابع،   توجه به معیار تکراری بودنبا    شناسایی شدند.   نامه، رساله و گزارش پژوهشی، پایانمقاله

  101با در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق،   ماندند. در گام بعدی،مورد برای بررسی بیشتر باقی  

درصد(    30مورد )  30درصد( مقاالت علمی پژوهشی،    58مورد )  56از این مجموعه  تحلیل شدند.    مورد

نامه، رساله  درصد( پایان 5مورد )  5های پژوهشی و درصد( گزارش 7مورد ) 7مقاالت علمی ترویجی، 

درصد( به روش تحقیق کمی،  69مورد ) 70بودند. همچنین از بین منابع مرور شده،  و منابع پراکنده

درصد( به روش تحقیق آمیخته به انجام    8مورد )  8درصد( به روش تحقیق کیفی و    23مورد )  23

تحقیق    مسئلهقرار گرفت. با تمرکز بیشتر بر  گزاره متنی مورد شناسایی    280در مجموع    رسیده بودند. 

گزاره   185، این سپس شد. مورد تلخیص 185های متنی شناخته شده به برخی موارد، گزارهو ادغام 

های حوزه  -د   پیامدها و   - مفاهیم یا موانع، ج  - ها یا عوامل، بمحرک  - در قالب چهار دسته کلی الف

   (.2)جدول   بندی شدندنیازمند تغییر تقسیم
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های بدنی زمان  مشارکت در فعالیت های نیازمند تغییر مربوط بهحوزهعوامل، موانع، پیامدها و  -2جدول  

 فراغت
غتهای بدنی زمان فراعوامل فردی/بین فردی مشارکت در فعالیت  

 مرجع عوامل 

 Palacios-Cena et al. (2011) تمایل به رقابت با دیگران 

ها ها و قابلیتنشان دادن توانایی  Scheerder et al. (2005) 

 برای رسیدن به فرم زیبای بدنی 
Brudzynski and Ebben (2010), 

Sarol and çimen (2017), 

Aaltonen et al. (2014) 

 میل به تعیین سرنوشت و خودشکوفایی 

Sperazza & Banerjee (2009), 

Titze et al. (2005), 

Sarol and çimen (2017) 

 برای هیجان 

های جدید ها و قابلیتتمایل به ارتقا و یاد گرفتن مهارت  

 توسعه توانایی ذهنی 

 برای کمک به جامعه 

دوستان برای همکاری با   

 

 دریافت حمایت اجتماعی از خانواده و دوستان 

Young and Stewart (2006), 

Moosavi and Safania (2014) 

Casey et al. (2009) 

( 2012قادری و میرباقری ) برخورداری از سالمت روانی   

 رعایت ادب و مهربانی از طرف مسئوالن اماکن ورزشی نسبت به زنان 
 

Ampofo‐Boateng (2009), 
( 2011فرهودی و همکاران )  

 

 وجود امکانات ورزشی مناسب زنان 
های نوین  طراحی صحیح تجهیزات ورزشی با در نظر گرفتن فناوری

 برای زنان 
 وجود امکانات ورزشی مناسب زنان 

 Liechty and Yarnal (2013) تصور مثبت بدنی زنان مسن از مشارکت ورزشی 

های  بردن نابرابری بین زنان و مردان از طریق ایجاد کمپیناز بین  
های جمعی با هدف متقاعد کردن زنان به انجام فعالیت بدنی در  رسانه

 زمان فراغت 

 

Tuyckom (2011) 

های تفریحی  برنامه  ۀها و شوراهای ترویج دهندافزایش حمایت از گروه
 برای معلوالن 

Austin et al. (2008) 
 

های تفریحی عمومی برای معلوالن  همکاری بین آژانستوسعه   
های درسی اواقات فراغت برای معلوالن توسعه برنامه  

ها، خدمات  ها و روندهای حمایتی افراد معلول در برنامهایجاد سیاست
 و تجهیزات 

  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2082143194_Halil_Sarol?_sg%5B0%5D=YY8P4AOpKIcP0FUKKilOdo0Q-QmFzkCY-0XdHMzFhuZu0J2VPK9WNE8E9Lf11OIZ5pjuYcU.PycpSSyRL1y9mDRuyhLYDDgLmRoLADfZhftjFXYk1WFNuVCAIOZ184wYq5GOSpmaZliAmLcXr37A0UT3dS-_Og&_sg%5B1%5D=xR8gSCWDGltKeB4vtLqVe_Riln9qiUrVmDYksUTZfZWKiaqO8YBNkGexVcPTECatWbHFiRb25PbCdGwe.kOTAs_ZvxnWshzBIYlOh_FzfJRukVYR5o_40nkUhDrTgetZhg5ILMqsyYtgC3EfHj6iepJyobOTKJZqzP1-K2Q
https://www.researchgate.net/profile/Zafer_Cimen?_sg%5B0%5D=YY8P4AOpKIcP0FUKKilOdo0Q-QmFzkCY-0XdHMzFhuZu0J2VPK9WNE8E9Lf11OIZ5pjuYcU.PycpSSyRL1y9mDRuyhLYDDgLmRoLADfZhftjFXYk1WFNuVCAIOZ184wYq5GOSpmaZliAmLcXr37A0UT3dS-_Og&_sg%5B1%5D=xR8gSCWDGltKeB4vtLqVe_Riln9qiUrVmDYksUTZfZWKiaqO8YBNkGexVcPTECatWbHFiRb25PbCdGwe.kOTAs_ZvxnWshzBIYlOh_FzfJRukVYR5o_40nkUhDrTgetZhg5ILMqsyYtgC3EfHj6iepJyobOTKJZqzP1-K2Q
https://www.hindawi.com/39753626/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2082143194_Halil_Sarol?_sg%5B0%5D=YY8P4AOpKIcP0FUKKilOdo0Q-QmFzkCY-0XdHMzFhuZu0J2VPK9WNE8E9Lf11OIZ5pjuYcU.PycpSSyRL1y9mDRuyhLYDDgLmRoLADfZhftjFXYk1WFNuVCAIOZ184wYq5GOSpmaZliAmLcXr37A0UT3dS-_Og&_sg%5B1%5D=xR8gSCWDGltKeB4vtLqVe_Riln9qiUrVmDYksUTZfZWKiaqO8YBNkGexVcPTECatWbHFiRb25PbCdGwe.kOTAs_ZvxnWshzBIYlOh_FzfJRukVYR5o_40nkUhDrTgetZhg5ILMqsyYtgC3EfHj6iepJyobOTKJZqzP1-K2Q
https://www.researchgate.net/profile/Zafer_Cimen?_sg%5B0%5D=YY8P4AOpKIcP0FUKKilOdo0Q-QmFzkCY-0XdHMzFhuZu0J2VPK9WNE8E9Lf11OIZ5pjuYcU.PycpSSyRL1y9mDRuyhLYDDgLmRoLADfZhftjFXYk1WFNuVCAIOZ184wYq5GOSpmaZliAmLcXr37A0UT3dS-_Og&_sg%5B1%5D=xR8gSCWDGltKeB4vtLqVe_Riln9qiUrVmDYksUTZfZWKiaqO8YBNkGexVcPTECatWbHFiRb25PbCdGwe.kOTAs_ZvxnWshzBIYlOh_FzfJRukVYR5o_40nkUhDrTgetZhg5ILMqsyYtgC3EfHj6iepJyobOTKJZqzP1-K2Q
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 زمان فراغت
های کمکی به منظور برطرف ساختن نیازهای تفریحی  توسعه فناوری

 )و ورزشی( معلوالن 
 

سازی اوقات فراغت  تربیت نیروی انسانی متخصص جهت بهینه
 سالمندان 

( 2007زارعی و قربانی )  

های بدنی زمان فراغت عوامل اقتصادی مشارکت در فعالیت  

 مرجع  عوامل 
  رشد سریع اقتصادی

Chin et al. (2011) رشد سریع امکانات ورزشی ساده و مناسب در مناطق مسکونی 
-گذاری در زمینه حمل و نقل فعال )مسیرهای دوچرخه، پیادهسرمایه

وی و ...(ر  
 

Mansfield and Gibson (2015) 

ها و مراکز  پارکای برای حمایت از ظرفیت های بودجهتنظیم سیاست
 تفریحی در انجام اهداف فعالیت بدنی 

Godbey and Mowen (2010) احی مسکونی جدید و در نظر  ها و مراکز تفریحی در نوایجاد پارک
ارتباطی با آنها  های راهگرفتن   

 Xiong (2007) تحول ساختارهای بنیادین )نهادی( در شهرها 

  رو و تعمیر و نگهداری پیاده  روشنایی   ترافیک،) شهری   طراحی عوامل

  و...( 

Tuyckom (2011) 
 

های آگاهی در زمینه »ورزش برای  ای و ایجاد کمپینبازاریابی حرفه 

 همه«

 رشد صنعت ورزش 
 

Scheerder et al. (2005) 
کنندگان ورزشی توسط  گسترش درک کامل از رفتار مصرفی مشارکت

گذاران بازاریابان و سیاست  

ها به اوقات  اعالمیه جهانی حقوق بشر و تاکید آن بر لزوم توجه دولت

 فراغت در قالب گردشگری اجتماعی 
 

Higgins-Desbiolles (2006) 

 

ها به ورزش برای همه به عنوان ابزار کنترل اجتماعی اهمیت دولت  
Austin et al. (2008), 

( 2014جیرانی و میرهادی )  
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 زمان فراغت

های بدنی زمان فراغتعوامل سیاسی/قانونی مشارکت در فعالیت  

رجعم عوامل   

ایجاد شعارهای تشویقی مانند »ورزش برای ورزش« یا »ورزش به  
به منظور سوق دادن افراد به سمت  ها  عنوان سرگرمی« توسط دولت

 مشارکت ورزشی 
 

 
Tuyckom (2011) های  افزایش سطوح فعالیت بدنی زمان فراغت با فعالیت بیشتر رسانه

ها های صحیح توسط دولتمستقل و تدوین و اجرای سیاست  
های همگانی از  ایجاد انگیزه و سوق دادن مردم به مشارکت در ورزش

سیاسی سوی اشخاص مهم    

McNeill et al. (2010) 
 

-استفاده از قدرت سیاسی جهت بهبود وضعیت مشارکت در فعالیت 
ای بدنی زمان فراغت ه  

گذاران از »مشارکت در ورزش« به »مشارکت در  تعبیر سیاست
 زندگی« به عنوان ابزاری جهت رسیدن به یک اقتصاد پر رونق 

تعریف اشخاص مهم سیاسی  در نظر گرفتن عنوان »ورزشی بودن« در  
آلاز شهروند ایده  
های حمایتی در زمینه امکان استفاده از حیاط مدارس  تنظیم سیاست

 Godbey and Mowen (2010) بعد از تعطیلی آنها 
روی و  ها و مسیرهای پیادههای حمایتی در ایجاد راه تنظیم سیاست 

های کار، زندگی، خرید و عبادت  ها و محلسواری بین پارکدوچرخه  
ها به منظور توسعه فعالیت بدنی مرتبط  اصالحات دولتی روی سیاست

 با سالمت 
 

Daugbjerg et al. (2009) 

ها و مدارس ایجاد برنامه درسی مرتبط با تفریح )فعال( در دانشگاه  
 

Godbey and Mowen (2010) 

 Palacios-Cena et al. (2011) افزایش سطح تحصیالت 

نگرش مردم به ورزش به عنوان یک عنصر فرهنگی شبیه یک صنعت  
 قوی در بین صنایع ملی 

 

Christodoulides (2009) 

 Tuyckom and Scheerder (2008) وضعیت ازدواج 

ل  )به عنوان مثا 2050شناختی تا سال تغییرات بزرگ جمعیت
مردم، افزایش جمعیت سالخورده، افزایش  درصد  75حدود شهرنشین 

 تنوع قومی و نژادی، و...(

 

Blackman and Green (2016), 
Kirchengast (2014) 
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 زمان فراغت

 

اجتماعی کید بر رقابت  أافزایش ت  
 

Austin et al. (2008) 
 

 

 برای تعامل فرهنگی و اجتماعی 

Sperazza and Banerjee (2009), 
Maya et al. (2008), 

( 2015کفاشی و پیرجلیلی )   

های  ایجاد سیستم رفاه دموکراتیک اجتماعی که با کاهش نابرابری
دهد.  های اجتماعی را نیز کاهش میجنسیتی نابرابری  

 
 

 

Tuyckom (2011) 
 

 

های  سازی نسبت به پرداختن به ورزشهای حساسایجاد کمپین
 تفریحی 

طراحی جوایزی مانند جایزه تناسب اندام به منظور تشویق مشارکت  
 مردم در ورزش 

 

McNeill et al. (2010) 

 

های تفریحی بین فرهنگی  ایجاد فعالیت  
Blackman and Green (2016), 

( 2015پیرجلیلی ) کفاشی و   

 Liu (2008) ایجاد مرکز تحقیقات اوقات فراغت 

وجود آداب و رسوم کهن زندگی در فضای باز و محیط طبیعی برای  
 فعالیت بدنی زمان فراغت 

 

 
Laakso et al. (2008) 

 
های جسمانی زنان و دختران در  وجود آداب و رسوم کهن از فعالیت

ثر ورزش جوانان ؤنظام م  
هویت فرهنگی کسب   Ware and Meredith (2013) 

های تجاری معتبر برای انتقال  کمک گرفتن از شرکای رسانه و شرکت

ها و مراکز  های بهداشتی در نتیجه زندگی فعال و فعالیت در پارکپیام

 تفریحی 

 

Godbey and Mowen (2010) 

 Eichberg (2010) ترکیب ورزش با موسیقی و آواز 

پشتیبانی )خانواده و دوستان(وجود شبکه   Spivey and Hritz (2013) 

 

 داشتن والدین فعال و ترویج فعالیت بدنی از سنین اولیه زندگی 

Jose et al. (2011), 
Aaltonen et al. (2014), 

Kim et al. (2011),  
Hirvensalo and Lintunen 

(2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aaltonen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24809061
https://www.researchgate.net/profile/Mirja_Hirvensalo?_sg%5B0%5D=J8dhkNi9nWKGtdmfjOjPPzZkS_HH9qEj7YoLfLFya2ymk8JcZFxkmisjk9Jdv0a4bw-5Rw4.Ks4CPFmcS1H7Sj-wq5zV3Ed9mNsQCnLQF8Eq4kgAxJS5p01WTI1b_yc3hKqGXAX11nAXWoxWOKDSKKAuh68RCA&_sg%5B1%5D=TILRyBmWIJAOR6I74KJCf2dN16kM93ErjIEYAhPItFw9DmEvbh8NjIX94rv_gbgG87BEBo3heRcMF6Kk.IkdWlhhg7j9zXdoU5lGE0Da7o8ggI7VKq-st2vyHUSPA5qlSHcEexpzjZ3pqcT-5w0bsP7E3ZBOPCXwaoSmYaw
https://www.researchgate.net/profile/Taru_Lintunen?_sg%5B0%5D=J8dhkNi9nWKGtdmfjOjPPzZkS_HH9qEj7YoLfLFya2ymk8JcZFxkmisjk9Jdv0a4bw-5Rw4.Ks4CPFmcS1H7Sj-wq5zV3Ed9mNsQCnLQF8Eq4kgAxJS5p01WTI1b_yc3hKqGXAX11nAXWoxWOKDSKKAuh68RCA&_sg%5B1%5D=TILRyBmWIJAOR6I74KJCf2dN16kM93ErjIEYAhPItFw9DmEvbh8NjIX94rv_gbgG87BEBo3heRcMF6Kk.IkdWlhhg7j9zXdoU5lGE0Da7o8ggI7VKq-st2vyHUSPA5qlSHcEexpzjZ3pqcT-5w0bsP7E3ZBOPCXwaoSmYaw
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 زمان فراغت

های بدنی زمان فراغت عوامل اقتصادی مشارکت در فعالیت  

 مرجع عوامل 
ورزشی )مثل  هل در اماکن ظر گرفتن نیازهای مخصوص افراد متأدر ن 

ها به منظور افزایش امکان مشارکت  طراحی محل بازی برای بچه
 متاهلین( 

 

Ampofo‐Boateng (2009) 

روی(  سواری، پیادهوجود مسیرهای ورزشی ویژه )مثل مسیر دوچرخه 
 و طراحی محیطی مناسب )به لحاظ روشنایی، موقعیت( برای آنها 

 

Wall (2015) 

 

 
زندگی فراغت محور   هایطراحی محل  

French et al. (2014), 
O’Reilly et al. (2014), 
Pitanga et al. (2016), 

( 2008فالحت و کالمی )   

های بدنی زمان فراغتعوامل مربوط به ورزش و علوم ورزشی مشارکت در فعالیت  

 مرجع عوامل 
 Chin et al. (2011) سازماندهی رویدادهای ورزشی در سطح محلی 

  تنظیم برنامه دوچرخه سواری ملی 

Austin et al. (2008) های زمستانی ورزش ۀتوسع  
 

های تربیت  ها و شیوهمذاکرات معلمان با دانش آموزان درباره ارزش
 بدنی 

 

Haudenhuyse and Theeboom 
(2015) 

مشارکت در فعالیت ورزشی در مدارس های وجود برنامه  

 

 
McNeill & et al (2010) 

وجود سیاست اعطای نشان به مشارکت در فعالیت ورزشی در نظام  
 ورزش 
بندی نوع ورزش و فعالیت بدنی برای هر یک از نواحی  تقسیم

باشند. جغرافیایی که دارای قومیت متفاوتی می   
مشارکت همگانی ایجاد شورای ورزش با هدف بهبود   

برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی به لحاظ درگیر کردن مردم در  

 ورزش  

 

Xiong (2007) 

  

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441352314000515#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pitanga%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27343402
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 زمان فراغت

در نظر گرفتن نیازهای ورزشی اقشار مختلف مانند افراد تحصیل  

و افراد دارای شغل آزاد به منظور افزایش   کارمندان دولت کرده، 

 مشارکت آنها 

 

Ampofo‐Boateng (2009) 

  ایجاد ارتباط بین گردشگری با ورزش و فعالیت بدنی 

Wall (2015)   نیازسنجی ورزشی مردم 

های بدنی زمان فراغتمشارکت در فعالیتموانع ساختاری   

 مرجع موانع

 Roult et al. (2016) تناسب پایین اماکن ورزشی موجود برای تمام اقشار جامعه 

 

 کمبود تجهیزات ورزشی در جامعه 
  و منصوری  ،(2013مادوانی و رمضانی )

( 2015فرزان )  

 

 کمبود فضاها و اماکن ورزشی 
(، محمدی و 2013) همکاران زاده و مهدی

( 2016) منعم  

  قیمت باالی تجهیزات تفریحی ورزشی 

Jackson (2009) بدنی   ابهام در یافتن جا و محل برای مشارکت در فعالیت  

های پاییز و زمستان کمبود فضاهای ورزشی در فصل  
 
 

Roult et al. (2016) 

خدمات  ضعف اطالع رسانی درباره محل دقیق اماکن ورزشی و نوع 

 آنها 

 چند منظوره نبودن اماکن ورزشی 

 دشواری دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی 
(، موتمنی و همکاران  2011دیهیم )

(2013 )  

ورزشی  فضاهای  و اماکن  بهداشتی وضعیت بودن  نامناسب  
 

( 2013زاده و همکاران )مهدی  

)مانند معلولین( پذیر  کمبود نیروی انسانی متخصص برای اقشار آسیب  
 

( 2015پوررنجبر و همکاران )  

 Dias et al. (2015) شرایط آب و هوایی نامناسب 
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 زمان فراغت

بدنی زمان فراغتهای موانع فردی/بین فردی مشارکت در فعالیت  

 مرجع موانع

 عدم آگاهی از فواید ورزش و فعالیت بدنی
 

 ، (2016محمدی و منعم )

Andrade et al. (2018) 
 

 

 مشغله خانوادگی خیلی زیاد )تعهدات خانوادگی( 

مند دشواری در یافتن گروه دوستان عالقه  

( 2014موتمنی و همکاران ) های بدنی زمان فراغت فعالیتفقدان انگیزه برای پرداختن به    

 ورزش نکردن اعضای خانواده 

 ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی 

(، موتمنی و 2013زاده و همکاران )مهدی

نیا و صانعی  (، حسینی2014همکاران )

(2017 )  

 خجالتی بودن 

 توان پایین بدنی 

 احساس تنبلی زیاد 

های بدنی گذشته تجارب منفی از فعالیت  

 Sebastião et al. (2013) نداشتن برنامه ورزشی مشخص 

های بدنی زمان فراغتموانع مديريتی مشارکت در فعالیت  

 مرجع موانع

های بدنی زمان فراغت  های تبلیغاتی برای ترویج فعالیتکمبود فعالیت

 از طرف دانشگاهیان 

 

( 2013مادوانی و رمضانی )  
 

های بدنی و ورزشی فعالیتعدم حمایت مسئولین مرتبط از   
 

 

 (، 2013زاده و همکاران )مهدی
Berger et al. (2008) 

 
 

عمکلرد ضعیف ادارات ورزش و جوانان و عدم توجه کافی به ورزش  

 همگانی 

 عدم وجود مشاور پزشکی در زمینه فعالیت بدنی 

 عدم اختصاص بودجه به ورزش همگانی و فعالیت بدنی 

های ورزش همگانی  ها و انجمنفعالیت تشکلنبود یا عدم   

های بدنی عدم توجه و عدم شرکت مسئولین مربوطه در فعالیت  
 

( 2014موتمنی و همکاران )  

عدم حمایت کافی نظام آموزشی )به ویژه آموزش و پرورش( از  

 فعالیت بدنی و نبود برنامه مناسب در این زمینه

 

موتمنی و  (، 2013مادوانی و رمضانی )

( 2014همکاران )  

های ورزش، آموزش و  های هماهنگ بین بخشعدم وجود سیاست

 پرورش، امور اجتماعی، و بهداشت 
 

Vanner et al. (2008), 

Manz et al. (2016) های درسی شلوغی برنامه  
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manz%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27600666
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 زمان فراغت

نبود یا کمبود نیروی انسانی متخصص و با دانش در مراکز مربوط به  
  فعالیت بدنی 

 ( 2013حسینی و همکاران )

 

های ورزشی  عدم وجود سمینارهای علمی در زمینه گسترش فعالیت
 به عنوان اوقات فراغت 

نیازهای واقعی مردم هماهنگ نبودن تصمیمات سیاسی و شهری با    
 

نابرابری در توزیع امکانات تفریحی ورزشی در نواحی با سطوح باال و  
اقتصادی-پایین اجتماعی  

 

Northern Ireland Assembly, 
Research and Library Service 

(2010) 
 تناسب پایین اماکن ورزشی موجود برای تمام اقشار جامعه 

 

Roult et al. (2016) 

های تفریحی های اجتماعی و برنامهارتباط پایین مدیران با فعالیت   

 

Burk (2015) 
های اجتماعی و تفریحی ارتباط پایین مدیران با فعالیت   

نابرابر ورزش شهری و روستایی   ۀتوسع  Xiong (2007) 

های بدنی زمان فراغتموانع مديريتی مشارکت در فعالیت  

 مرجع موانع
های  سازی کافی در مورد مزایای پرداختن به فعالیتعدم فرهنگ

 بدنی 

 

( 2013مادوانی و رمضانی )  

های فرهنگی مرتبط با فعالیت بدنی محدودیت   

( 2013زاده و همکاران )مهدی اندرکاران اماکن ورزشی برخورد نامناسب دست   
د فعالیت بدنی و  ی درباره فواها رسانی رسانهعدم حمایت و ضعف اطالع 

 ورزش 
 

 (، 2014موتمنی و همکاران )
Marcellino (2012)  مزاحمت از جانب دیگران در مسیر رفت و برگشت 

های فعالیت بدنی در جامعه نداشتن نگاه فرهنگی و تربیتی به برنامه   
 

( 2011شکرانی )  
اصول  عدم وجود شناخت علمی و فرهنگی مناسب به اوقات فراغت و 

های گروهیهای آن در جامعه و رسانهو ویژگی  
های اجتماعی زنان تعداد نقش  Watkins (2015) 

های آشنایی جامعه با ورزش  عدم وجود جشنواره  
 

 ( 2013حسینی و همکاران )
 

های ترغیبی مناسب برای تشویق به شرکت در  عدم وجود برنامه
های بدنی فعالیت  

 

 

های قومی اقلیتقرار گرفتن در بین   
Northern Ireland Assembly, 

Research and Library Service 
(2010) 

آموزان اهمیت ندادن به فواید اجتماعی ورزش برای دانش  
 

Földesi (2010) 
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فراغتزمان   

های بدنی زمان فراغتمشارکت در فعالیت اجتماعی/موانع فرهنگی  

 مرجع موانع

  ترس از افت تحصیلی قشر محصل 

 ( 2014موتمنی و همکاران )
 

ثیر منفی ورزش و فعالیت بدنی أوجود تفکر ت  

 نگرانی از نگرش منفی دیگران 

توجهی به جنبه همگانی ورزش در مدارس بی  Földesi (2010) 

( 2013زاده و همکاران )مهدی تأثیر باورها و اعتقادات مذهبی و سنتی حاکم بر جامعه   

 ترس از آسیب به اعتقادات مذهبی 
(، موتمنی و همکاران  2011دیهیم )

(2014 )  

های بدنی زمان فراغتموانع اقتصادی مشارکت در فعالیت  

 مرجع موانع

همگانی  ورزش از حمایت برای   بودجه کمبود  Xiong (2007) 

گذاری در حوزه ورزش  گذاران به فعالیت و سرمایهعدم عالقه سرمایه

 همگانی 
 

 ( 2014موتمنی و همکاران )
ها ها و مشکالت اقتصادی خانوادهباال بودن هزینه   

 

 محرومیت باالی اجتماعی و اقتصادی 
(، موتمنی و  2016محمدی و منعم )

( 2014همکاران )  

 

درآمد پایین سطح   

 (، 2017محمدی و منعم )

Woitas‐Ślubowska (2011), 

( 2016غفوری و همکاران )  

 Torkildsen (2011) عدم استقالل مالی فرزندان 

های بدنی زمان فراغتمشارکت در فعالیت )زنان، سالمندان، معلوالن(های هدف  موانع گروه  

 مرجع موانع

های تفریحی ورزشی )محدودیتی  مردان در فعالیت ۀحضور همه جانب 

 برای حضور زنان( 
 

Roult et al. (2016) 

 

 فقدان یا کمبود تجهیزات و تسهیالت ورزشی برای افراد معلول 
Northern Ireland Assembly, 

Research and Library Service 

(2010) 
 

 کهولت سن 
National Centre for Culture and 

Recreation Statistics (2007) 
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 زمان فراغت

های بدنی زمان فراغتپیامدهای اجتماعی/فرهنگی مشارکت در فعالیت  

 مرجع پیامدها
از   بخشی  نمودن  فعالیتبرطرف  از طریق  اساسی  زمان  نیازهای  های 

 فراغت 
 

Veal (2011), 
Glover and Hemingway (2005) 

 ایجاد فرصتی برای عدالت اجتماعی 
 Spracklen et al. (2015) انسجام خانواده  

 افزایش امکان مشارکت در فعالیت بدنی در نتیجه جهانی شدن ورزش 
 

Laakso et al. (2008) 

 Heo et al. (2017) بهزیستی سالمندان 

-ریزی برای افزایش زمان فراغت به عنوان جایگزینی برای هزینه برنامه 
  های پیشگیری و درمان 

 

Tuso (2015) 
کمپینشکل کمپینگیری  و  اجتماعی  رسانههای  با  های  جمعی  های 

 هدف تشویق مردم به فعالیت بدنی 
 Spracklen et al. (2015) های قومی اقلیت  بین  ارتباطدرگیر شدن و ایجاد  

 

 Office for recreation and sport ایجاد غرور اجتماعی 
of South Australia (2011) 

 
 کاهش رفتارهای ضد اجتماعی

Office for recreation and sport 
of South Australia (2011), 

Meenagh (2011), 
 (، 2012هزارجریبی و ارفعی )
( 2015کتبی و همکاران )  

های بدنی زمان فراغتپیامدهای مربوط به ورزش/علوم ورزشی مشارکت در فعالیت  

 مرجع پیامدها
های زمان  برطرف نمودن بخشی از نیازهای اساسی از طریق فعالیت

 فراغت 
 

Veal (2011), 
Glover and Hemingway (2005)  فرصتی برای عدالت اجتماعی ایجاد  

 Spracklen et al. (2015) انسجام خانواده  

 افزایش امکان مشارکت در فعالیت بدنی در نتیجه جهانی شدن ورزش 
 

Laakso et al. (2008) 

 Heo et al. (2017) بهزیستی سالمندان 

ریزی برای افزایش زمان فراغت به عنوان جایگزینی برای  برنامه 
پیشگیری و درمان های هزینه  

Tuso (2015) های جمعی با  های رسانههای اجتماعی و کمپینگیری کمپینشکل

 هدف تشویق مردم به فعالیت بدنی 
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 زمان فراغت

های قومی برای اقلیتدرگیر شدن و ایجاد لینک    Spracklen et al. (2015) 
 

 ایجاد غرور اجتماعی 
Office for recreation and sport 

of South Australia (2011) 

 
 کاهش رفتارهای ضد اجتماعی

Office for recreation and sport 

of South Australia (2011), 

Meenagh (2011), 
 (، 2012هزارجریبی و ارفعی )

( 2015کتبی و همکاران )  

های بدنی زمان فراغتپیامدهای مربوط به ورزش/علوم ورزشی مشارکت در فعالیت  

 مرجع پیامدها

های تفریح عمومی  های سالمت و آژانسافزایش همکاری بین سازمان

به منظور فراهم آوردن خدمات تفریحی برای ساکنین دارای معلولیت  

 یا بیماری 
 
 
 

Austin et al. (2008) های تفریحی )و ورزشی( ها به منظور بهبود برنامه توسعه استراتژی  

ها های بازی مورد نیاز بچهایجاد زمین  

های  از طریق استراتژی حرکت به سمت ارتقای »شهروند فعال«

دهد. ها و افراد جوان را هدف قرار میگذاری اجتماعی که بچهسرمایه  
 

Tuyckom (2011) 

 گسترش ورزش سبز )ورزش در طبیعت( 
 

Eichberg (2010) 

های مختلف سنی افزایش زمان فعالیت بدنی اوقات فراغت در رده  Palacios-Cena et al. (2011) 

های ورزشی تحرک و فعالیت بدنی در کنار سالن  Roult et al. (2016) 

 

های ورزشی  گسترش مدارس و باشگاه  

Office for recreation and sport 

of South Australia (2011), 

Molina-García et al. (2009) 

زمان فراغتهای بدنی پیامدهای فردی/بین فردی مشارکت در فعالیت  

 مرجع پیامدها
 

روحی  آسودگی آسودگی جسمی، ذهنی  
Sperazza and Banerjee (2009), 

Lin et al. (2016) 

ها توسعه مهارت  Chin et al. (2011) 

 Spracklen et al. (2015) رسیدن به حس تعلق و هویت 
  

  

 
 
 

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Javier%20Molina-Garc%C3%ADa&eventCode=SE-AU
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های بدنی  مشارکت در فعالیت نیازمند تغییر مربوط بههای عوامل، موانع، پیامدها و حوزه -2جدول ادامة 
 زمان فراغت

های نگرشی و سبک زندگی نیازمند تغییرحوزه   

های نیازمند تغییرحوزه   مرجع 
 

 نگرش منفی مدیران و مسئوالن مرتبط به ورزش و فعالیت بدنی 
 (، 2013زاده و همکاران )مهدی

Hutzler (2012) 
 
 

های ورزشی زنانه بودن فعالیتاعتقاد زنان به غیر    
 

 

Northern Ireland Assembly, 
Research and Library Service 

(2010), 
Mirsafian et al. (2014) 

 

 
 

 نگرش منفی ارائه دهندگان خدمات ورزش به ورزش زنان 

 Laakso et al. (2008) سبک زندگی و نوع فعالیت بدنی در دوران اولیه زندگی و جوانی 

های فعالیت بدنی زمان  نوع نگاه جامعه به مشارکت معلوالن در برنامه
 فراغت 

 

 ( 2015پوررنجبر و همکاران )

 
 

 (.  1)شکل  استفرایند مرور و انتخاب منابع بررسی شده به صورت زیر قابل ارائه 

 
 

 

 
 های تحقیق نمايش شماتیک يافته -1شکل 

(=831n)منابع یافت شده 

منابع باقی مانده بعد از حذف موارد تکراری 
(507n= )

ای منابع بررسی شده بعد از در نظر گرفتن معیاره
( =101n)ورود به تحقیق 

( =280n)گزاره های متنی استخراج شده اولیه 

(=185n)گزاره های متنی نهایی 

 دسته ها 
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 گیرینتیجه بحث و 
سازمان برای  تالش  و  موضوعی خاص  پیرامون  پیشین  مطالعات  مرور  داده بدون شک  به  و  دهی  ها 

تواند باعث فراهم آوردن درک جامعی از وضعیت جاری گردد و نیز کمک شایانی  اطالعات موجود، می

 ۀضر مرور مقاالت حوزهای آتی در این زمینه باشد. بنابراین هدف از انجام مطالعه حابرای تدوین برنامه

تعیین مرتبط، موارد  از بررسی منابع  رو، بعد  این  از  بود.  بدنی زمان فراغت  مشارکت  ۀ  کنندفعالیت 

های  ها در قالب چهار دسته کلی عوامل، موانع، پیامدها و حوزهاعضای جامعه در این دسته از فعالیت

 نیازمند تغییر قرار گرفتند. 

های بدنی زمان فراغت بودند که در این مطالعه در قالب عوامل  مشارکت در فعالیتهای  محرک  عوامل،

گروه فردی،  سیاسی/قانونی،  فردی/بین  اقتصادی،  سالمندان(،  معلوالن،  کودکان،  )زنان،  هدف  های 

با مروری بر این    ،بندی شدند. به طور کلیاجتماعی/فرهنگی، ساختاری و ورزش/علوم ورزشی تقسیم

عوامل اجتماعی به لحاظ افزایش تعامالت انگیزشی بین اقشار مختلف جامعه که دارای    موارد نقش

در کنار اقدامات مدیریتی در فراهم آوردن و اختصاص دادن بسترهای کافی برای ند  هستاشتراکاتی  

رسد. همچنین با توجه به  محور بسیار مشهود به نظر میهای سالمتشرکت در این دسته از فعالیت

رسیدگی به کمبودها    ،دهند ای را تشکیل میپذیر سهم زیادی از جمعیت هر جامعهه اقشار آسیبکاین

ترتیب،   ایجاد جامعه فعال خواهد داشت. بدین  این زمینه نقش قابل توجهی در  در  آنها  نیازهای  و 

مختلف  های ای فعالیت بدنی نگاهی فراگیر به نیازهای گروههای توسعهضروری است در تدوین برنامه

   شرایط را برای مشارکت بیشتر آنان فراهم نمود.جمعیتی داشت و 

 ن یو همچن  ی تیریمد  ، یدر ابعاد اجتماع   ی تیحما  ی اذعان داشت که وجود فضاها  توانیم  قت،یحق  در

ها هستند.  یافته در این فعالیتمردم برای شرکت منظم و سازمان  تگرانیهدا  نیتریاصل  از  یاقتصاد

اقدامات آموزشی و تربیتی مانند آموزش سبک زندگی  البته در این   از نقش حیاتی  راستا نیز نباید 

-ای و فرهنگ فعالیتهای رسانهبسته  ۀفعال از سنین اولیه زندگی و نیز اقدامات فرهنگی از قبیل توسع

ورداری ها غافل شد. با تمام این تفاسیر، بدیهی است که آگاهی یافتن از فواید برخهای بدنی در سازمان

 . استهای بدنی کافی نخستین گام در مسیر اصالح رفتار فراغتی مردم از فعالیت

فعالیتبازدارنده  همچنین به  پرداختن  میهای  نیز  را  فراغت  زمان  بدنی  دستههای  در  های توان 

گروه  فردی،فردی/بین  ساختاری، و  اقتصادی  نگرشی،  مدیریتی،  های هدف جای  فرهنگی/اجتماعی، 

 داد.  
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اساس،    بر نظر میاین  ها و مناسب به مجموعهنادسترسی    ناکافی،تجهیزات    و   هازیرساخترسد  به 

و غالب بودن باورهایی    مشکالت اقتصادی ناشی از درآمد ناکافی ،های بدنیهای شرکت در فعالیتمحل

مردان و افراد سالم(، از موانع  مانند  های خاص )گروه ه  ب  ی بدنیهان فعالیتداشتاز قبیل اختصاص  

در کشورهای اسالمی    . البته باید اشاره نمود که نقش بازدارندگی باورها غالباًهستنداصلی مشارکت  

های درونی و احساسات ناشی از مشارکت« قدرت و در سایر کشورها »انگیزه  است مانند ایران بارز  

این دسته در  بیشتری  کنندگی  دارند.  تعیین  هبندی  میبه  نظر  به  حال،  راهکارهای  ر  تدوین  رسد 

باز، ورزشفعالیت  ۀهدفمند مانند توسع و فضای  های بدون وسیله در منزل،  های بدنی در طبیعت 

های بومی و محلی و تدارک اقدامات فرهنگی و انگیزشی نقش قابل توجهی در افزایش ورزش  ۀتوسع

این   در  ایرانیان  مشارکت  سطح  حفظ  حداقل  رسانهبرنامهیا  باشند.  داشته  شبکهها  حتی  و  های  ها 

شوند.  اجتماعی مجازی از ابزارهای مناسبی در تغییر نگرش و ایجاد سبک زندگی فعال محسوب می

با توجه به اهمیت فعالیت بدنی در ایجاد سالمت جسمی و ذهنی و پرورش   این در حالی است که 

تحرکی در بین  بی  ۀدر کنار سایر عوامل( سبب توسعنسل آینده با نشاط و سالم، پیشرفت فناوری )

که آمارهای موجود نیز گویای این واقعیت است که درصد ایرانی شده است. کما این  ۀاعضای جامع

ها نقش خود را در توسعه  (. همچنین رسانه2016زیادی از ایرانیان فعالیت بدنی کافی ندارند )رئیسی،  

برنامه ایفا نمیسالمتهای فعالیت بدنی  و ترویج  برای عموم مردم به خوبی  کنند. محصوالت محور 

حرفه  اغلبای  رسانه ورزش  رویدادهای  و  مسابقات  پوشش  خدمت  برنامه  استای  در  اندک  های  و 

پذیر جامعه اقشار آسیب  در بینهای بدنی  فعالیت  ۀتوسع ای به اهمیت  ای موجود نیز توجه ویژهرسانه

)زنان، سالمندان و معلوالن( ندارند. این موضوع برای کشورهایی مانند ایران که در آن مشارکت زنان  

-سنتی و مذهبی با محدودیت  اً به دلیل برخی باورهای عمدتمحور  سالمتهای  فعالیتدسته از  این  در  

ثیر بسزایی تأتوانند  میر از جامعه  که این قشکند. به ویژه ایناهمیت فراوانی پیدا می  ،هایی مواجه است

های آینده داشته باشند. عالوه بر این، در نظر گرفتن توسعه گیری الگوهای رفتاری نسلنیز در شکل

ها جمعیت سالمندان بینیچرا که بر اساس پیش  ؛فعالیت بدنی برای سالمندان نیز حائز اهمیت است

(. بدون  2013،  1صحافو    ، اینگماناهد رسید )امینیمیلیون نفر خو   26، به حدود  1430ایران تا سال  

های سنگینی برای دولت و جامعه در پی خواهد داشت. ضمن شک نادیده گرفتن این موضوع هزینه

فعالیتاین در  معلوالن  مشارکت  برای  مناسب  بسترهای  نبودن  فراهم  فراغت،  که  زمان  بدنی  های 

های بسته مانند منازل محدود نموده است. این در حالی است  های فراغتی آنان را نیز به محیطفعالیت
 

1. Amini, Ingman & Sahaf 
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مرتبط    هایها و سیاستهدف اصلی تمام برنامهباید  که قرار دادن این قشر در جریان زندگی اجتماعی  

-های بدنی زمان فراغت می های ورزشی و فعالیتتوان گفت که برنامهباشد. در واقع میبا معلوالن  

شاهد اقدامات مشخص و منظمی    اما عمالً  ، سازی باشنددر این فرایند اجتماعیتوانستند بهترین وسیله  

  در این رابطه نیستیم.

های فرهنگی به منظور تشویق مشارکت و آگاهی دادن در این  برنامه سعۀتوان گفت تودر مجموع می

در سطح مدارس    های هدفمندهای مختلف به همراه تدوین برنامهها و در نظر گرفتن عالیق گروهزمینه

بازدارنده   توانندمی این  به طور چشمگیری کاهش دهند.ها  قدرت  آن نین  چهم  را  عدم  از  جایی که 

الگوهای رفتاری که  ،  ثیرگذار باشدگیری فرزندان نیز تأ تواند بر تصمیمتمایل والدین به مشارکت می

های  مشارکت نسلوضعیت  گیرد هم قادر خواهد بود  زندگی در خانواده شکل می  ۀاز دوران اولی   معموالً

این فعالیت را  آینده در  نمایدها  از   و  تعیین  این دسته  برابر تمایل به مشارکت در  سد محکمی در 

 های بدنی باشند.  فعالیت

فواید بسیاری    ۀ دربردارند  محور طبیعتاً های بدنی مفرح و سالمتپرداختن به فعالیتها،  عالوه بر این

ها در سه . بدین ترتیب در مطالعه حاضر پیامدهای مشارکت در این فعالیتاستبرای اعضای جامعه  

   و فردی/بین فردی قرار گرفتند. تماعی، مربوط به ورزش/علوم ورزشیگروه پیامدهای فرهنگی/اج

های بدنی زمان ت فعال در فعالیتترین دستاوردهای مشارک رسد پیامدهای اجتماعی از مهمبه نظر می

بیشتر،   هستندفراغت   برای مشارکت  نوبه خود ضمن تشویق  به  اجتماعی  افزایش تعامالت  چرا که 

و  می اجتماعی  این، کاهش رفتارهای ضد  بر  بیانجامد. عالوه  نیز  فعال  به ترویج سبک زندگی  تواند 

  های افزایش مشارکتاز دیگر بروندادتوانند  می  ،های جسمی و روانیهای ناشی از درمان بیماریهزینه

های بدنی زمان  جامع فعالیت  آیند. به طور کلی، توسعۀبه شمار    های بدنی زمان فراغتدر فعالیت

فراغت قادر خواهد بود نقش بسزایی در ایجاد نشاط و رضایت اجتماعی اقشار مختلف جامعه داشته 

 منجر گردد.   به همبستگی اجتماعی از آن باشد و نیز فراتر

-ها شامل حوزهتوان دریافت که ایننیازمند تغییر، می  ۀهای شناسایی شد در نهایت با مروری بر حوزه

از کنترل مدیران سازمان بیرونی و خارج  به عوامل  های فراغتی هایی هستند که وابستگی چندانی 

تواند به  پیچیدگی کمتری است اما در مقابل میکه ایجاد تغییر در آنها دارای  ندارند. بنابراین در حالی 

های بدنی زمان فراغت ارتقا دهد. مواردی شامل مشارکت اعضای جامعه را در فعالیتطور چشمگیری  

های بدنی، اعتقاد به غیرزنانه  گیرندگان کلیدی نسبت به فعالیتتصمیم ۀ های منفی یا محتاطاننگرش

زندگی، نگرش منفی به ورزش   ۀدگی غیرفعال در دوران اولیها، پیروی از سبک زنبودن این فعالیت
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های ورزش و فعالیت  زنان و عدم آمادگی ذهنی اعضای جامعه در ارتباط با مشارکت معلولین در برنامه

-گیرند. در چنین شرایطی نیاز به تدوین برنامهها سرچشمه میبدنی، همگی آشکارا از باورها و نگرش

سازی و  و ارائه دهندگان این خدمات از یک سو، آماده  گیرانتصمیمای  های توجیهی و آموزشی بر

از سویی ها  فرهنگ مشارکت زنان و معلولین در این فعالیت  ۀای به منظور اشاع انتشار تولیدات رسانه

 دارای ضرورت فراوانی است.دیگر 

پیرامون مشارکت در فعالیت مطالعات گذشته، مسائل گیری نمود که گونه نتیجهتوان ایندر پایان می

ها به منظور افزایش  پژوهش   بر اساس این  اند. بدنی زمان فراغت را از منظرهای مختلف بررسی نموده

  ها همکاریها و  هماهنگی  ۀاز طریق توسع  های جامعتدوین برنامه  مند ها نیازمشارکت در این فعالیت

   باشیم. می کشوردر سطح و نهادهای مختلف   ها سازمانبین 

ها )مانند  این فعالیت  ۀها و نهادهای مسئول در توسعتوان گفت همکاری بین ارگانبه عبارت دیگر می

چه فراهم آوردن    . اگراستهای ورزشی و فراغتی و...( اقدامی غیرقابل اجتناب  ها، سازمانشهرداری

؛ اما الزم است تا در استافزاری گامی بلند برای تسهیل مشارکت مردم  امکانات و تجهیزات سخت 

تجیهز محل و  فضاها  و  امکانات  این  مانند  تدارک  مختلف جامعه  اقشار  نیازهای  بدنی،  فعالیت  های 

 معلولین، زنان، کودکان، سالمندان( نیز به صورت برابر در نظر گرفته شود. مانند  پذیر )های آسیبگروه

در مجموع، بعد از مهیا نمودن این شرایط، از طریق آموزش سبک زندگی فعال به ویژه از سنین پایه  

. پرداختهای آینده با نشاط و سالم نسل  توان با اطمینان بیشتری به تربیتمی)در خانواده و مدرسه(  

فعول باقی گذاشتن همواره باید در نظر داشت که توجه غالب به نیازهای گروهی خاص )افراد سالم( و م

 فعال و با نشاط کمک کند.  ۀجامعیک تواند به هدف ایجاد نمی  اًهای جمعیتی قطع سایر گروه

های  نقش و سهم رسانه  ۀتوانند به طور ویژه به مطالعتحقیقات آتی میها و نتایج،  بر اساس این یافته

محصوالت  توسعه  رسد  بپردازند. به نظر میهای فعالیت بدنی برای اقشار مختلف جامعه  داخلی در برنامه

موجب تشویق مشارکت اعضای جامعه  د  تتوانمی   محورسالمت  بدنی   هایفعالیتاهمیت    دربارهای  رسانه

های تحقیق کیفی به مطالعه راهکارهای  . همچنین الزم است با استفاده از روشها گردد در این فعالیت

های سالمت  نهادهای مسئول )آموزش و پرورش، نهادهای ورزشی، ارگان از تعامل و مشارکت هر یک

اجتماعی کشور پرداخت. -های فراغتی در شرایط موجود اقتصادیاین فعالیت  ۀها( در توسعو شهرداری

ها، محققان آینده  پذیر در این دسته برنامهها، با توجه به اهمیت مشارکت اقشار آسیبعالوه بر این

   های جمعیتی بپردازند.های مشارکت این گروهها و استراتژیمدل  ۀتوسع توانند بهمی
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