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Abstract 
The present study was designed to investigate the factors 
affecting the improvement of sports leisure with emphasis on 
the Iranian-Islamic model. The present study is an applied, 
descriptive-survey research, which was conducted in the field. 
The statistical population included all citizens of Shiraz who 
regularly participated in physical and sports activities of 
ordinary leisure in public places, parks, etc., but unfortunately 
the exact number of them was not available. Therefore, 
according to the Cochran's formula in the uncertainty 
conditions of the population size, 384 people were considered 
as the research sample. Considering geographical areas, this 
study used the convenience, cluster sampling method. Data 
collection tools in the present study included a researcher-
made questionnaire. This questionnaire had 21  items. The 
statistical method used in the present study was exploratory 
factor analysis. To analyze the data, SPSS software version 20 
was applied. The results showed that the factors affecting the 
improvement of sports leisure improvement with emphasis on 
the Iranian-Islamic model were classified into four categories 
including technical factors, social factors, psycho-physical 
factors, and anthropological factors.  
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Extended Abstract 
Background and Purpose   
In the development of leisure 
activities, it is necessary to take into 
account individual and group 
differences and in accordance with 
the principles governing society, 
creative activities to attract and 
integrate among all groups and 
individuals. This has led to the 
consideration of indigenous 
patterns in the application of leisure 
activities as a concern (1). In order 
to improve leisure activities, it is 
necessary to pay special attention 
to people's psychological issues. In 
other words, paying attention to 
people's psychological issues and 
applying leisure activities in 
accordance with the prevailing 
conditions of individuals can lead to 
the success of planned activities (2). 
Paying attention to the mental and 
psychological issues of people in the 
prepared activities can in the first 
stage cause the formation of 
appropriate motivation among 
people and provide a way to attract 
them to leisure activities. Given the 
importance of leisure activities, the 
involvement of all groups in these 
activities is understood and this 
issue requires attention to the 
wishes and interests of individuals. 
Coordination between the goals of 
sports leisure time and individuals' 
motivations can provide suitable 

conditions for improving the 
situation of sports leisure time (3). 
Efforts are being made to increase 
the level of participation of 
individuals in these activities. 
Various strategies have been 
developed to promote sports and 
implement sports leisure time 
worldwide. Although the strategies 
formed in the development of 
sports leisure time can be used 
properly in the country, but the lack 
of localization of sports leisure 
activities and programs can cause 
serious damage in cultural aspects. 
On the other hand, due to the 
differences in different 
environments, attention to 
individual, physical and 
psychological differences of 
individuals in order to implement 
leisure activities has an important 
and key role. This issue has led to 
the need to localize the factors 
affecting the improvement of sports 
leisure time according to the 
characteristics of Iran. 
The existence of Iranian-Islamic 
models in all areas, including sports 
leisure as an important issue can 
provide the basis for improving 
leisure activities according to the 
principles governing Iran. Due to the 
fact that the Iranian-Islamic model 
has not been considered in order to 
improve sports leisure activities, so 
the executive activities have not 
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been in line with the values and 
principles governing the country. 
This issue has caused not all groups 
and individuals to be involved in 
sports activities and not to create 
motivational conditions for the 
presence of all individuals in sports 
leisure activities. Therefore, using 
the Iranian-Islamic model to study 
sports leisure activities can be 
considered as a new way for the 
presence of all groups and 
individuals in sports leisure 
activities. 
 

Materials and Methods        
The present study is applied in 
terms of purpose and in terms of 
data collection method, it is a 
descriptive-survey that was 
conducted in the field.  The 
statistical population of the study 
was all citizens of Shiraz who 
regularly participated in physical 
activities and sports in normal 
leisure time in public places, parks, 
etc., but unfortunately the exact 
number of them was not available. 
Therefore, according to the 
Cochran's formula in the 
uncertainty of the population size, 
384 people were identified as the 
research sample. This study used 
the convenience cluster sampling 
method based on geographical 
areas. Finally, after distributing and 
collecting research questionnaires, 
361 people completed the 
questionnaire.  Data collection tools 

in the present study included a 
researcher-made questionnaire. 
This questionnaire was designed 
according to the theoretical 
foundations of research and review 
of expert opinions in this field. This 
questionnaire has 21 questions. 
These questions examined psycho-
physical factors (5 questions), 
anthropological factors (3 
questions), social factors (6 
questions) and technical factors (7 
questions) in general. The questions 
of this questionnaire were scored 
according to the 5-point Likert scale. 
The face validity of these 
questionnaires was confirmed using 
expert opinion. Moreover, the 
reliability of these questionnaires 
was determined to be 0.82 using 
Cronbach's alpha calculation 
method.  The statistical method 
used in the present study included 
exploratory factor analysis. The 
SPSS software, version 20 was used 
to analyze the data. 
 

Findings   
In order to discover the factors 
affecting the improvement of sports 
leisure with an emphasis on the 
Iranian-Islamic model, the 
exploratory factor analysis was 
used. Using the exploratory factor 
analysis, items were divided into 
four factors. Four factors together 
explain 86.39% of the total variance. 
A total of 21 final items were 
extracted to measure the factors 
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affecting the improvement of sports 
leisure with emphasis on the 
Iranian-Islamic model. The obtained 
components were named as 
technical, social, psycho-physical 
and anthropological factors, 
respectively, according to the 
content of the questions. The 
components along with their 
operating load are presented in 
Table 3. The factor load of all items 
is greater than 0.5. This indicates 
the high validity of the components. 
The results of the present study 
showed that the use of new 
technologies in the promotion of 
sports leisure activities with a factor 
load of 0.88 is the most important 
item among the specific technical 
factors. The results also revealed 
that the involvement of families in 
leisure sports activities with a factor 
load of 0.89 is the most important 
item among social factors. Besides, 
the results indicated that the 
promotion of mental maturity of 
individuals to participate in sports 
leisure activities with a factor load 
of 0.84 is the most important item 
among psycho-physical factors. The 
results of the present study also 
showed that the improvement of 
the individual identity status of 
people present in sports leisure 
activities with a factor load of 0.80 
was identified as the most 
important item among 
anthropological factors. 
  

Conclusion  
In today's world, in order to have a 
healthy society and get rid of the 
pressures and tensions caused by 
difficult lifestyles, the need to 
participate in recreational and 
sports activities to promote physical 
and mental health has increased. 
Certainly, the issue of human leisure 
in the new age will not be 
reasonable without considering the 
characteristics of current life and 
the conditions that govern it (4). 
Because it allows individuals, 
especially adolescents and young 
people, to express what they have 
not had the opportunity or be 
valued by the family or environment 
(5). Clearly, careful planning of 
sports and physical education to 
take advantage of these 
opportunities is very important. 
Inclusion and appropriateness of 
these programs with the level of 
needs, interests, talents and 
physical and mental abilities can 
provide the transformation, 
excellence and vitality of human 
beings. In addition to spreading 
health and wellness in a community, 
it also provides mental health of a 
community. Therefore, to provide 
budget, facilities and equipment, 
attract and train specialized human 
resources, organize and motivate 
based on the capabilities of people 
in different positions, design and 
implement various programs in 
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their spare time, as well as pave the 
way for personality growth, 
cultivates the existential 
dimensions, and flourish their latent 
talents, the suitable sports leisure 
planning is needed. The present 
study tried to identify the factors 
affecting the improvement of sports 
leisure while using the Iranian-
Islamic model. 
It seems that paying attention to the 
aspects of the Iranian-Islamic model 
in the development of sports leisure 
activities plays an important role in 
improving the active lifestyle of 
individuals. According to the 
findings of the present study, it is 
suggested the use of new 
technologies in promoting sports 
leisure activities. It is also 
recommended to promote these 
activities in the community by 
creating an initial platform for 
attracting families to sports leisure 
activities. Also,  based on the 
present study’s findings, we suggest 
that by promoting the mental 
maturity of individuals to 
participate in sports leisure 
activities, the initial readiness to 
form among people to participate in 
leisure sports activities was formed. 
In addition, it is suggested to 
improve the individual identity of 
people present in sports leisure 
activities by holding training courses 
to improve individual capacities to 
develop sports leisure activities. 
 

Keywords: Leisure, Sports, Islamic 
Iranian model. 
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 مقالة پژوهشی

  ی رانیا  یالگو  بر  دیتأک  با   یورزش   فراغت  اوقات  بهبود  بر  مؤثر  عوامل  یبررس

 1ی اسالم
 

 4ینیرحسیام احسان د یس ،3ترکفر احمد ،2انیدیجمش سادات ل یل ،1اکبرپور حامد

 

 ن شیراز، ایرا ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شیراز،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 1
 )نویسندة مسئول(   ن ، شیراز، ایراواحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی دیریت ورزشی،م استادیار. 2
   رانیا راز، یش ، یدانشگاه آزاد اسالم راز،ی واحد ش ،یبدن ت یگروه ترب اریدانش. 3

 ران ی ا  اسوج،ی  ،یدانشگاه آزاد اسالم  اسوج،یواحد    ،یگروه علوم ورزش  اری دانش. 4
 

 چکیده

  ی ورزش  فراغت  اوقات  بهبود  بر  مؤثر  عوامل  یبررس  ارائه  هدف  با  حاضر  پژوهش  : اهداف

 . دیگرد  یطراح یاسالم یرانیا  یالگو بر دیتأک با

 ی گردآور  وهیش  برحسب  و   یکاربرد  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش    : هاروش   و  مواد

  پژوهش   ی آمار  جامعه . شد  انجام   یدانیم صورتبه  که  است  یشیمایپ  -یفیتوص  ها،داده 
  ی ورزش  و   یکیزیف  یهات یفعال  در  مرتب  شکل  به  که  بودند  رازیش  شهر  شهروندان  هیکل

  که   داشتند   شرکت...    و   ها بوستان  ها،پارک   ،ی عموم  اماکن   در   یمعمول  فراغت  اوقات
  در   کوکران  فرمول  به  توجه  با  لذا.  نبود  دسترس  در  آنان  تعداد  از  یقیدق  آمار  متاسفانه

  مشخص   پژوهش  نمونه   عنوان  به  نفر  384  تعداد  جامعه،  حجم  بودن  نامشخص  طیشرا
  اساس   بر  یا  خوشه  صورت  به  و   دسترس   در   پژوهش   ن یا  در   یریگ  نمونه  روش.  شدند

  نامه پرسش   شامل  حاضر  پژوهش  در  اطالعات  یگردآور  ابزار.  بود  ییایجغراف  مناطق
  استفاده   مورد  یآمار  روش.  است  سئوال  21  یدارا   نامهپرسش  نیا.  بود  یاساخته   محقق

  ی هاداده   لیوتحله یتجز  جهت.  بود  یاکتشاف  ی عامل  ل یتحل  شامل  حاضر  پژوهش  در
 .  دیگرد استفاده 20 نسخه اس اس پساس  افزارنرم از حاضر پژوهش

انجام شده عوامل مؤثر بر    یها  یحاضر نشان داد که پس از بررس  پژوهش :  هایافته

  شامل   دسته  چهار  در  یاسالم  یرانیا  یبر الگو  دیبا تأک  یبهبود بهبود اوقات فراغت ورزش
 یدسته بند  یو عوامل انسان شناخت  یجسم-یروان   عوامل  ،یاجتماع  عوامل  ،یفن  عوامل
 شدند.
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اوقات    یها  تیدر توسعه فعال  یاسالم  یرانیا  ی الگو  ی هاجنبه  به  توجه   : گیرینتیجه

افراد دارد. با توجه به نتا  یدر بهبود سبک زندگ  ینقش مهم  یفراغت ورزش  جیفعال 
  ی ها تیفعال   ارتقا  در  دیجد  یهایفناور  از  استفادهگردد تا   یم شنهادیپژوهش حاضر پ

 . نمود اقدام  یورزش فراغت اوقات یهاتیفعال  یهاتیجذاب  به یورزش فراغت اوقات
 
 

 مقدمه 
اکرم صل    امبریخطاب به پ  میخداوند متعال در قرآن کر
ب« انَصفَ  غتَرَ ذا فَاِفَفرمایند: »اهلل علیه و آله و سلم می 

آی  ة )سور مهم  ی (. پس هنگام۷  ۀ الشرح،  کار  از    ی که 
به مهم دفارغ می  اوقات  بپرداز  یگریشوی  به  . توجه 

است که هر مسلمان ملزم است    ی فراغت از موارد خاص
و   یوری روحبهره  تیاعتنا نباشد و نهانسبت به آن بی

بشر عمر  ۀترین سرمایمهم  (.1) را از آن برگیرد  یمعنو
  ۀ یکی از مسائل بسیار مهمی که در زندگی هم  اوست.
های روزانه از اهمیت  ها و در کنار کار و فعالیتانسان
غت و چگونگی گذران ای برخوردار است اوقات فراویژه

این اوقات در زمان بیکاری است. البته شاید این مقوله 
تلقی نشود؛    باارزشاز نظر بسیاری از افراد چندان مهم و  

طور که نوع شغل و  توان گفت همان می ت  أجراما به  
انجام  میزان دقت و توجه افراد به شغل شان در زمان 

به همان  جامعه شود،    ۀتواند باعث رشد و توسعآن می
نسبت چگونگی گذران اوقات فراغت و اختصاص دادن  
اوقات   این  زمانی خاص به شکل درست و منطقی به 

تک تواند در جای خود باعث رشد و ارتقای تک هم می 
افراد در زندگی شخصی و اجتماعی شود، به شرطی که  

  (.2اشخاص تعریف درستی از این اوقات داشته باشند )
عالم جوا میان  این  اشتآمیزه   نیدر  و  از شوق    اق،یای 

  ان یانسان است. جوانان شر  یدر زندگ  شهیاحساس و اند
ها و بازوان  ملت  داریجوامع، وجدان آگاه و ب  ی اتیگرم و ح

توانا و  میدولت   یکارآمد  حساب  به  جوانان ها  آیند. 
شوند، دوست  روزانه فارغ می   ۀکه از کار و مشغل   یزمان

دنبال نموده و خود را    ی و آزاد  ار یرا با اخت  یدارند زندگ
 (.3)  ابندیدر زمان اوقات فراغت ب

قرار    راسالم، اوقات فراغت در کنار اوقات کا   دگاهیاز د
پاسخ دادن به   یاز آن برا  دیاست که با  یدارد و فرصت
روزه در  (. ام4)   برداری کرد جویی انسان بهره حس کمال 

  ی از زندگ  یاز جوامع، اوقات فراغت بخش مهم  یاریبس
تشک را  به می   لیافراد  و  کار  البته    ی کارها  ژهیو دهد. 

ترین جزء  مهم  هدر اروپا ب  یبعد از انقالب صنعت  یصنعت
تعیین   لیتبد  افراد   یزندگ نقش  و  داشته  شده  کننده 

اوقات    ۀ که به وسیل  ی ادیرفته با امکانات زاست، اما رفته 
خود    یجا  یدر زندگ  کار  نقش  ،آیدفراغت به وجود می 

  ل یدهد. اوقات فراغت در حال تبدرا به اوقات فراغت می 
(. 5انسان شده است )  یدر زندگ  یای اصلشدن به پدیده 

  یشیامروزه از کار پ  ،یر کم، اوقات فراغت از نظگمانیب
تر از کار شده است. البته  مهم  زین یفیگرفته و از نظر ک

ا  وشفرام  دینبا که  رابطه   نی کرد  با  دو،  تنگاتنگ  ای 
 (.6) دارند  گریکدی

نارسائی   یفقر حرکت  امروزه بروز  ابعاد  موجب  در  هایی 
از جوانان    اقشار مختلف جامعه   ی و فکر  یروان  ،یجسم

سالخورده و  پیر  قشر  سالمت    دهیگرد  تا  لذا  است. 
های مختلفِ  افراد جامعه از جنبه  یو روان  یروح  ،یجسم

رسد ورزش و ای دارد. به نظر میویژه تیهما بسیاری،
فراغت    تیفعال اوقات  کمرنگ    اریبس  یامروز  افراددر 

برخ است.  گرفتن   هایپژوهشاز    یشده  قرار  از 
بدنفعالیت فعالیت   ،یهای  از    ی تماشا  رینظ  یهایبعد 

موس  ون،یزیتلو به  دادن  با  هم  ،یقیگوش  صحبتی 
می خبر  غیردرسی  مطالعه  و  ) دوستان  (. ۷دهند 

 دیشوند، باکه در اوقات فراغت انجام می  یهایفعالیت
باشند؛    دیشخص و جامعه مف  ی شده و براکامالً حساب 

اوقات    ی هر شخص   نیبنابرا نسبت به عملکرد خود در 
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دارا و  8)  است  تیمسئول  یفراغت  بحث   پژوهش (. 
است    یلمع  پژوهشی  ۀزمین  کی اوقات فراغت،    ة دربار

که تنها از راه پژوهش جامع و منظم قابل درک است  
با  مجموعه   فراغت  (.4) فرد  که  اشتغاالت  از  است  ای 

  ای  یآگاه  ۀتوسع  ح،یاستراحت، تفر  یخاطر، برا  تیرضا
داوطلبانه بعد    یغیرانتفاعی و مشارکت اجتماع  یریفراگ

به آن   یو اجتماع  یخانوادگ  ،یاز الزامات شغل  ییاز رها
  ی سازی جسمتواند سبب آرام فراغت می  (.9پردازد ) می

 یوخوی افراد شود. سالمت جسمانو بهبود خلق  یو روان
بس است.   یزندگ  تیفیک  یبرا  یقدرتمند  اریشاخص 

داشتن سالمت    یبه معن  یداشتن سالمت روان  ن،یهمچن
نشان داده است که    ها پژوهشاست.    یو ادراک  یعاطف

توانند، هم سالمت  اوقات فراغت می  یهای بدنفعالیت
و هم باعث کاهش اضطراب    دهیرا بهبود بخش  یجسمان

تنش افسردگو  و  مشکالت    (.10)  گردند  یها  وجود 
سطح جامعه  عمده در حوزه های جسمانی و روانی در  

های اوقات فراغت ورزشی  ب گردیده است تا فعالیتسب
وجود  گیرد.  قرار  مدنظر  مهم  اصل  یک  عنوان  به 
مشکالت جسمانی از جمله بی تحرکی، چاقی، ضعف  
عضالنی و ساختار قامتی و همچنین مشکالت روانی از  
جمله افسردگی، استرس و اضطراب سبب گردیده است  

بهبود   ضرورت  اوقات  فعالیتتا  ورزشی  های  فراغت 
 (.11)  بیش از پیش درک گردد

 ی شتریب شیبشر از رفاه و آسا  ،ستمیدوم قرن ب  ۀاز نیم
  ۀ نسبت به قرون گذشته برخوردار شده است که در نتیج

. با توجه به گذشت زمان  استصنعت در جهان    شرفتیپ
کم شده و   فیزیکیاز ساعات کار  یتکنولوژ شرفتیو پ

است. افراد در ساعات    ده یاضافه گرد  یکاریبه ساعات ب
  یجسمان  یقوا  دیتجد  یرا برا  یناخواه زمانخواه   یکاریب

توان از آن تحت  دهند که می خود اختصاص می  یو روح
فراغت   اوقات  و    (.12)   کرد  ادیعنوان  ارزش  میزان 

 یاوقات فراغت در زندگ  اهمیت و نیز چگونگی گذران
میزان  و    تفکر  ة نحواساس    بر  ا یدن  ن یدر ا  تلفافراد مخ

  و  متفاوت است یهست هدفمند درک افراد عالم و نظام

و استفاده و    یلحظات زندگ  تیارزش و اهم  جهیدر نت
نبهره آن  از  هم  زیگیری  با   و   تفکر  ةنحو  نیمتناسب 

 (.13) ها متفاوت خواهد بوددرک در انسان  میزان
از د  موضوع مورد توجه بشر بوده است و    رباز یفراغت 

می  نشان  آمده  به عمل  انسان مطالعات  که  به  دهد  ها 
ا  وسته یطور پ اند. در  جویی بوده چاره   یباره در پ  نی در 

ن حاضر  حساس  ن یا  زیحال  و  کاهش  نه  تیتوجه  تنها 
  افته ی  شیافزا ی متعدد  ل یآن به دال  تیبلکه اهم  افتهین

کاهش ساعات کار    ،ینیماش  یزندگ  ۀ است. رشد و توسع
از    و   یها و دانش بشرسطح آگاهی   یارتقا  ت،یو فعال

مهم  دگرگونیهمه  مؤثرتر  و  فرهنگتر  و    یهای 
ها از جمله  انسان  قیو عال  التیگیری خاص تماشکل 

ا  لی دال  نیا بر  است.  تصمیم  نیبوده  گیری اساس 
توجهی فراغت بخش قابل   امیا  ةدربار  یو فرد  یاجتماع

پوشی  شود و چشممحسوب می   یروزبشر ام  یندگاز ز
غیرممکن   آن  می از  نظر  نحو14)  رسدبه  گذران    ة(. 

 کسان یطبقات مختلف جامعه   و ها  اوقات فراغت در گروه
وسا عده  ؛ستین به  اجتماع  افراد  از   ، یحیتفر  لیای 

(. 15)  دارند  یو مانند آن کمتر دسترس  یامکانات فرهنگ
نحو و  گذران  با    ةموضوع  افراد  فراغت  اوقات  گذران 

به  وضع  سن،   توجه  و  اجتماع  یفرهنگ   تیجنس    ی و 
دلخواه در    حیبه کار و تفر  پرداختن   (.16) استمتفاوت  

تعادل و سالمت جسم و جان مؤثر است. البته به   جادیا
ریزی افراد برنامه  ق یو عال ازهایکه با توجه به ن یشرط

در   اگر  حال  در  ریزیبرنامه این  شود.  گذران   و  زمان 
اوقات فراغت خود، و  ن  تفریح  شود    گنجانده  زیورزش 

 .خواهد داشت یتأثیر دو چندان
فعال  همانند هنر،  و    ی ورزش  یحیتفر  ی هاتیفرهنگ 

مهم مزا  ینقش  دارند.  جوامع  در  اریبس  ی ایدر  ی 
فعالیت ورزشیخصوص  تفریحی  بهبود    های  شامل 

توانمندساز به  کمک  افراد،  رفاه  و  و    یسالمت  افراد 
داردجوامع  فراگیر  توسعه   فعال(1۷)  وجود    یهاتی. 

  م یکوچک، ت  ی هاافراد، گروه  تواندمی  یورزش  یحیتفر
و مربوط به افراد در هر   مایدندرگیر  را  کل جوامع   ایها 
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توانا مختلف    ییسن،  مهارت  سطح  انواع استو   .
آنها شرکت    یورزش  یحیتفر  یهاتیفعال در  که مردم 

زمیم به  بسته  و    اریبس  یمحل  نهیکنند  است  متفاوت 
س  لیتما بازتاب  ارزش  یاجتماع  ی هاستمیبه    یهاو 

های فرهنگی، به عبارتی توجه به تفاوت دارد. یفرهنگ
های  در فعالیت  مسئلهاجتماعی و فردی به عنوان یک  

قر مدنظر  بایستی  می  ورزشی  گیردتفریحی   (.18)   ار 

جاتربیت  امروزه ورزش  و  در    یواقع   گاهیبدنی  را  خود 
آن در ساختن جسم و روح    تیکرده و اهم  دایجهان پ

ثابت بهتر  شده   انسان  ورزش  و   ن،یاست.  مؤثرترین 
است. از    هاانسان  ر کردن اوقات فراغتترین ابزار پُمهم 

توجهی ورزش به مقدار قابل   ،یهای فراغتفعالیت   انیم
انطباق اجتماع  یو روان  یروح  یاز فشارها   یکاسته و 

  -ی عمومیهاورزشدر فرمول    (.19برد )فرد را باال می 
و   شودی مایجاد    هابخش   ۀهمخاص، مشارکت فراگیر  

همپا با تغییرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی   تواندیم
جهت  هاروش فراغت  اوقات  در  ورزشی  جدید  ی 
فراغت    ریگهمه اوقات  نمودن  سودمندتر  و  کردن 

بنابراین   گردد.  ایجاد  جامعه  مختلف  اقشار  ورزشی 
و   محیطی  خصوصی  هابخش تغییرات  و  عمومی  ی 

ورزشی    کنندهن ییتععامل   فراغت  اوقات  مدیریت  در 
  هابرنامه ،  هاتیریمدچه قدر میزان پوشش    هر  هستند.

و    هارساختیزو   کیفیت  سرعت  آنگاه  باشد،  بیشتر 
پیدا   افزایش  سو(.  20)   کندی متوسعه    گرید  ییاز 

تمایل به اسالم و  و    رانیباوری مردم ادین   تیخصوص
، باعث شده است مردم که  های دینیتعلیمات و آموزه 

  دین اسالم مسائل از    یاند، در تمامآنان مسلمانان   کثرا
آموزه   کنند  یرو یپ انجام  برای  نهایت  و  اسالمی  های 

به    ربازیکه مردم از د  ؛ چراتالش خود را به کار گیرند
اخالق  ین ید  تیو هدا  اسالم  تیسالمت و صالح  یو 

های  بر اساس آموزه و    اندکامل داشته   نانیجامعه، اطم
است    یعیطب  ی ازهای از ن  یکی  حیبه تفر  لی ، منیز  اسالم

  ان یو از آغاز تا پااست  شده    خته یکه با سرشت انسان آم
طور  یگزند به  دارد.  وجود  دوران    ی همواره  در  که 

شود و در  های کودکانه انجام میبه شکل بازی   یکودک
  یو خانوادگ  یاجتماع   طیسالی به اعتبار تفاوت شرابزرگ

به همان   نیپذیرد. همچنبه اشکال گوناگون تحقق می 
امور عباد  اندازه که  انجام  به  دعوت    یو ماد  یانسان 

ا به  توجه  مورد  در  ن  وقاتشده،  و   زیفراغت   ی به 
که از امام رضا  از جمله آن  .(21)  هایی شده است توصیه 

زمانکم اربع    کونیان    »واجتهدوا)ع( نقل شده است که  
ساعۀ هلل لمناجاته و ساعه ألمر المعاش و ساعه    :ساعات

الذین یعرفونکم عیوبکم و   الثقات و  المعاشرة األخوان 
یخلصون لکم فی الباطن و ساعۀ تخلون فیها للذاتکم  

کوشش   ؛و بهذه الساعۀ تقدرون على الثالث الساعات«
سا   دیکن باشد:  بخش  چهار  شما  برای    یعتاوقات  را 

خدا،   با  مناجات  و  معاش،    یساعتعبادت  تأمین  برای 
  ی نشینی با برادران مورد اعتماد و کسانساعتی برای هم 

سازند و در باطن نسبت تان واقف می که شما را به عیوب
و    حاتیرا به تفر  یبه شما خلوص و صفا دارند و ساعت

اذ  یلذا از  و  انجام    حات یتفر  نیخود  نیروی  که  است 
 .نماییدرا تأمین می  گریف سه ساعت دیوظا

 ی و فلسف  ینیهای مختلف د حوزه  شمندانیبزرگان و اند
  ن یمب  نیاند. در دای داشته امر اهتمام ویژه  نیبه ا  زین

از آن بس  برداریبهره  و   زمانبه    زیاسالم ن   ار یمناسب 
به  است.  شده  پ  عنوان  تأکید  )ص(   امبریمثال  اکرم 

و   یگمراه  یمردم در دو خصلت دارا   شتریفرمایند: بمی
هستند،   د  یکیضاللت  و  سالمت  مورد  در   یگریدر 

کنند  ( اشاره می2008موتا و همکارانش )   .مورد فراغت
ا همبست  ن یبه  پدیده   یگکه  با  ورزش  ارتباط  و  و  ها 

از    ک یکه هر    رودمی   ش یپیی  تا جا  یهای اجتماعزمینه 
به عنوان  ها در مسائل و موضوعات خود، ورزش را  آن

قو   کی فراغت،  اوقات  در  مؤثر  ساز    ریز  و ی  عامل 
  ی آن را در بعدها یپذیرند و اهداف و اثرات اجتماعمی

در  و  گرفته  نظر  در  خود  موضوع  با  مرتبط  و   خاص 
برداری  های مختلف بهرهروش   خود از آن به  یهابرنامه 

توجه به اوقات فراغت از    نیبنابرا  .(10)  نمایندمی   دیمف
است که هر مسلمان ملزم است نسبت به   یموارد خاص
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را از    یو معنو  یروح  ةبهر  تیاعتنا نباشد و نهاآن بی
  .آن برگیرد

همکارانش  و  عنوان  2019)  1اومورا  با  را  پژوهشی   )
فعالیت" مستقل  زندگروابط  روزمره  اوقات    یهای  و 

متابول  ورزشی  فراغت سندرم  در    کیبا  آن  صفات  و 

روابط مستقل    یبا هدف بررس  و   " ژاپن  یعموم  تیجمع
فعال زندگ  یهات یاز  م  یرورزش یغ  یروزمره  و    زانیو 

و   کیسندرم متابول  وعیشدت ورزش اوقات فراغت با ش
نتایج    .(22)   دادندانجام    یساالن ژاپنصفات آن در بزرگ 

که   داد  فعالنشان  با  مرد  و   ةروزمر  تیافراد  باالتر 
ش  نیهمچن باالتر  فراغت  اوقات  ورزش    وع یحجم 
 گریکدیبه طور مستقل با    کیاز سندرم متابول  یکمتر

فعال با  زن  افراد  ن  تیداشتند.  باالتر    وع یش  زیروزمره 
 2هرلین   نورگارد و   داشتند.  کی از سندرم متابول  یکمتر

عنوان  2019) با  پژوهشی  در  خاص  عادت" (  های 
فعالیورزش فعالیت  یبدن  تی،  فراغت،  های  اوقات 

آرتر  آموزشی  یکیزیف به  مبتال   تیمدرسه در کودکان 
الگوهاکیوپاتیدیا موانع  ی:  بررسی  "و   تیآرتربه 
اختالل  که  نوجوانان    کیوپاتیدیا باعث  است  ممکن 

های  شدن در فعالیت  ریو کاهش زمان درگ  یعملکرد
  ازیمطالعه نشان دهنده ن نیا جی. نتاپرداختند شود یبدن

)از جمله    مارانیب  هیکل  یبرا  افتهیساختار    ییه راهنماب
دارا  یکسان ب  تیفعال  یکه  در   هستند(  یمار یحداقل 

های بدنی و فیزیکی و گذران چه بیشتر فعالیت   انجام هر
فعالیت با  فراغت  راهنمایی اوقات  و  مداوم  بدنی  های 

  تیفعال  نییدر درک و کنار آمدن با عواقب سطح پا  هاآن
 .(23) است یبدن

اوقاتدر مسیر توسعه فعالیت فراغت نیاز است تا  های 
های فردی و گروهی مدنظر قرار گیرد و مطابق تفاوت

هایی خالقانه در جهت  با اصول حاکم بر جامعه فعالیت
ها و افراد انجام  جذب و همگیری در میان تمامی گروه

این   الگوی  مسئلهگردد.  تا  است  گردیده  های  سبب 

 

1. Uemura 

فعالیت نمودن  کاربردی  جهت  در  اوقاتبومی  -های 
گیرد قرار  مدنظر  عنوان یک دغدغه  به  . (24)  فراغت 

فعالیت بهبود  اوقاتجهت  به  های  تا  است  نیاز  فراغتی 
مسائل روانی افراد توجه ویژه گردد. به عبارتی توجه به  

های اوقات فراغتی  روانی افراد و اعمال فعایت  مسائل
می افراد  بر  حاکم  شرایط  با  به  متناسب  منجر  تواند، 

. توجه  (5)  ریزی شده گرددهای برنامهموفقیت فعالیت
فعالیت در  افراد  روانی  و  تدارک  به مسائل ذهنی  های 

گیری انگیزش تواند در اولین مرحله سبب شکلشده می
افراد میان  در  به    مناسب  آنان  جذب  مسیر  و  گردد 

اوقاتفعالیت به  های  توجه  با  نماید.  فراهم  را  فراغتی 
فراغت ورزشی، جذب تمامی  های اوقاتاهمیت فعالیت

فعالیتگروه این  در  این  ها درک میها    مسئله گردد و 
خواسته  به  توجه  دارد.  نیازمند  افراد  عالئق  و  ها 

-ورزشی با انگیزهفراغت هماهنگی میان اهداف اوقات
می افراد  بهبود  های  جهت  در  مناسبی  شرایط  تواند 
 (.25راغت ورزشی افراد را فراهم نماید )فوضعیت اوقات

  کی را   اتیکه انسان موحد عمر و فرصت حجاییآن  از
لحظات عمر، اعمال و   ۀلذا در هم  ؛داندمی  یلهنعمت ا

کار،    یعنیدهد،  قرار می  یرفتار خود را در مسیر قرب اله
  و  خداوند یو همه و همه، برا حیاستراحت، عبادت، تفر

مس است  ریدر  توسع  این  از   .کمال  با  فرهنگ    ۀجهت 
فراغت اوقات  در  ویژه    ورزش  به  و  کشورمان  مردم 

  هایجایگاه   نه چندان دور در  گاریکه روز  جوانان جامعه
را بر    جامعهاداره و پیشبرد    های مختلفمتعدد مسئولیت

داشت خواهند  غ  عهده  تأثیرات  به    ریو  و  انکار  قابل 
برجایسزا را  راهگذاشتخواهند    یی  برا  ی ،    ی روشن 

  گاه یتر شدن جااقشار باز نموده و باعث رشد و غنی   گرید
اوقات فراغت و به خصوص ورزش خواهند شد. لزوم 

منسجم    الم،س  د،یمف  ۀبرنام   کیورزش به عنوان    یمعرف
کردن    یدر غن  یمهم  اریواند نقش بستآور میو نشاط

فراغت جامعه   اوقات  همچن  فاایافراد  و  ارتقاء    نیکند 

2. Nørgaard & Herlin 
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  ق یکاهش افکار ناکارآمد را از طر  و   سطح سالمت روان
که  جایی آن  نماید. ازپذیر می امکان   یهای ورزشفعالیت

 ش یشدن و افزا  یصنعت  یامروز  ۀاز معضالت جامع  یکی
از    یاریامر موجب رشد بس  نیا  که  -استی  فقر حرکت

ناهنجاری بیماری و  استها  و    - ها  کردن  پر  با 
فراغت  برنامه  اوقات  جامعه  ریزی  مختلف  با  اقشار 

ورزشفعالیت پایهای  بر  نیز  و  ایرانی  ۀ ی  الگوی    -یک 
اسالمی که همسو با شرایط مختلف زندگی اجتماعی  

  ها باشد، افراد جامعه و نیز اعتقادات و باورهای دینی آن
یی قابل ایتوان جامعه را به سمت نشاط، سالمت و پومی

  ار یبس  نقش  یهای ورزش انجام فعالیت  سوق داد.  قبولی
افراد مختلف    ی علم  یو رشد و تعال  یریادگیدر    یمهم

خودمی  فاایجامعه  به  که  و    یکند  ورزش  خود 
حرکتفعالیت فراغت    یمهم  گاهیجا  یهای  اوقات  در 
داشت.  اقشار خواهد  اوقات    یچگونگ  یبررس  جامعه 

و    زانیبرنامه ر  یبه اطالعات الزم برا  دنیفراغت و رس
اوقات    ی ضرور  اریبس  یامر  حیریزی صحبرنامه  است. 

فراغت در حال حاضر در تمام کشورها صورت حقیقتاً  
حق  دایپ  ینینو به  مبدل  و  است  شده    ی کرده  شناخته 

در  دیبا  است.  دهیگرد که  کرد  به    اشاره  حاضر  حال 
در  یسنت یایم که عدم تساو ای از توسعه رسیده مرحله 

دگرگون شده است    یطبقات اجتماع  انیدر م  نهیزم  نیا
د از طرف  د  تیفیک  گریو  از  فراغت  سلسله    دیاوقات 
  رییما در حال تغ  ۀ اوقات فراغت در جامع  تیمراتب موقع
کل تحول  ا  یو  و  طبقات    نیاست  جهت  در  تحول 

اجتماع تقریباً  متنوع می   ی مختلف  و  است    مسلم گردد 
در حال    افراد جامعه های بزرگ  که اوقات فراغت توده 

 . است شیافزا
عنا توض  تیبا  می   حاتیبه  بفوق  که    انیتوان  داشت 

جامعهنقش    رغمیعل مختلف  دانش  ویژه  )به  افراد 
معه و  به جا  یبخش   ی ( در آگاهآموزان و جوانان کشور

سازی اوقات فراغت اقشار مختلف  نقش ورزش بر غنی
می  نظر  به  شاخصمردم،  به  توجه  اوقات  رسد  های 
ا  یمهم  گاهیفراغت ورزش جا   ن یرا خواهد داشت. در 

های اوقات  مؤلفه  راستا محقق بر آن شد تا با توجه به
  یورزش  یهاسنجش آگاهی  ۀتواند زمینفراغت که می

بر بهبود    مؤثرعوامل    یبه بررس  د،ینما  یرا معرف  افراد
ی  اسالم یرانی ا ی بر الگو دیبا تأک یاوقات فراغت ورزش

ا  پژوهشفقدان  بپردازد.   انجام  لزوم  موارد    ن یمشابه 
رو با توجه    این  نماید. ازمی تیبا اهم  شتریرا ب  پژوهش

  یضرور  پژوهش  ن یموضوع، در ا  تیو اهم  گاهیبه جا
وضع فراغت  تیاست  اوقات  اقشار    ورزشی  گذران 

مورد    اسالمی  -الگوی ایرانیبا تأکید بر  مختلف جامعه
از    یبررس تا  داده  با  دست  طرفک یقرار  اندرکاران 

های  ریزیبتوانند برنامه  هاپژوهش  نیا جیاستفاده از نتا
انجام دهند   افراد جامعهالزم را در جهت توسعه ورزش  

پر کردن  و    یو روان   یانجسم  سالمتبه    گریو از طرف د
 اوقات فراغت افراد کمک شایانی نمایند.

یک   عنوان  به  ورزشی  فراغت  اوقات  بهبود  ضرورت 
ارتقا    مسئله جهت  تالش  تا  است  گردیده  سبب  مهم 

فعالیت این  در  افراد  مشارکت  یابد.  سطح  افزایش  ها 
راهکارهای مختلفی در جهت ترویج ورزش و اجرایی  

اوقات شکل  نمودن  جهان  سطح  در  ورزشی  فراغت 
توان از راهکارهایی شکل گرفته  چه می  گرفته است. اگر

اوقات توسعه  مسیر  در  استفاده  شده  ورزشی  فراغت 
بومی عدم  اما  داشت،  کشور  سطح  در  سازی  مناسبی 

برنامه و  اوقاتفعالیت  میهای  ورزشی  تواند  فراغت 
  های فرهنگی و اجتماعی در های جدی در جنبهآسیب

های  کشور ایران ایجاد گردد. از طرفی با توجه به تفاوت
محیط  در  تفاوتموجود  به  توجه  مختلف،  های  های 

فردی، جسمانی و روانی افراد در جهت اجرایی نمودن  
فراغتی نقش مهم و کلیدی دارد. این  های اوقاتفعالیت
سازی عوامل  سبب گردیده است تا نیاز به بومی   مسئله
-فراغت ورزشی باتوجه به ویژگیوقاتبر بهبود ا  مؤثر

 های کشور ایران درک گردد.  
حوزه تمامی  در  اسالمی  ایرانی  الگوهای  از  وجود  ها 

مهم    مسئلهفراغت ورزشی به عنوان یک  جمله اوقات
فراغتی  های اوقاتجهت بهبود فعالیترا  تواند زمینه  می
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با توجه به اصول حاکم بر کشور ایران فراهم نماید. با  
این به  فعالیتتوجه  بهبود  مسیر  در  اوقات  که  های 

فراغت ورزشی به الگوی ایرانی اسالمی توجه نشده، لذا  
ها و اصول حاکم بر  فعالیت های اجرایی همسو با ارزش 

این   است.  نبوده  تا    مسئله کشور  است  گردیده  سبب 
گروه فعالیتتمامی  در  افراد  و  جذب  ها  ورزشی  های 

ی برای حضور تمامی افراد در  نگردند و شرایط انگیزش
های اوقات فراغت ورزشی شکل نگیرد. از این  فعالیت
گیری از الگوی ایرانی اسالمی در جهت مطالعه  رو بهره
میفعالیت ورزشی  فراغت  اوقات  عنوان  های  به  تواند 

ها و افراد در  مسیری جدید در جهت حضور تمامی گروه
 ار گیرد.فراغت ورزشی مدنظر قرهای اوقاتفعالیت

 

 پژوهش روش
شیوه    برحسبو    کاربردی  ،هدف  نظر  از پژوهش حاضر 

به  است  پیمایشی  -توصیفی  ،هاداده گردآوری   -که 
 صورت میدانی انجام شد. 

 کنندگانشرکت
شهروندان شهر شیراز بودند    جامعه آماری پژوهش کلیه

فعالیتکه   و ورزشی به شکل مرتب در  های فیزیکی 
پارک  عمومی،  اماکن  در  معمولی  فراغت  ها،  اوقات 

ها و ... شرکت داشتند که متاسفانه آمار دقیقی بوستان
فرمول   به  توجه  با  لذا  نبود.  آنان در دسترس  تعداد  از 
کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد  

مشخص شدند. روش   وهشپژنفر به عنوان نمونه    384
دسترس و به صورت    در   پژوهش نمونه گیری در این  

مناطق جغرافیایی اساس  بر   تینها  دربود.    خوشه ای 
  پژوهش نامه های  پس از پخش و جمع آوری پرسش

 نامه را تکمیل کردند.پرسش ر فن 361 تعداد

 هاداده  های گردآوریابزار و شیوه 
  شامل  حاضر  پژوهش  در  اطالعات  گردآوری  ابزار

ساخته   نامهپرسش پرسشمحقق  این  بود.  با  ای  نامه 
توجه به مبانی نظری پژوهش و بررسی نظرات خبرگان  

  21نامه دارای  در این حوزه طراحی گردید. این پرسش
این  است  سئوال به سئواال .  کلی  ت  عوامل  صورت 
انسان(،  سئوال  5)  جسمی-روانی   3)  شناختیعوامل 
  ۷)   ( و  عوامل فنیسئوال  6جتماعی )عوامل ا(،  سئوال
-پرسش  این  تسئواال ( را مورد بررسی قرار داد.  سئوال

 گذارینمره   لیکرت  ارزشی  5  طیف  اساس  بر   نیز  نامه
  از  استفاده  با  ها نامه پرسش  این  صوری  روایی.  گردید

  همچنین.  گرفت  قرار  تأیید  مورد  خبرگان  نظر  بررسی
  محاسبه   روش  از   استفاده   با   هانامه پرسش  این   پایایی
 .گردید مشخص 82/0 میزان  کرونباخ آلفای

 ها دادهروش پردازش 
  شامل   حاضر  پژوهش  در  استفاده  مورد  آماری  روش

اکتشافی عاملی    ل یوتحلهیتجز  جهت.  بود  تحلیل 
  اس اسپساس  افزار نرم  از  حاضر  پژوهش  هایداده 

 .گردید استفاده 20نسخه 
 

 هاافتهی
نمونه  1جدول شماره   توصیفی  را  نتایج  پژوهش  های 

 دهد.  نشان می
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 توصیفی پژوهش های یافته -1جدول 
Table 1. Descriptive findings of the research 

 متغیر 
Variable 

 هاگروه
Groups 

 فراوانی
Frequency 

 درصد 
Percentage 

 جنسیت 
Gender 

 46.0 166 مرد

 54.0 195 زن

 سطح تحصیالت 
Level of Education 

و  دیپلم 
 ترپایین

127 35.2 

فوق دیپلم و 
 لیسانس

147 40.7 

فوق لیسانس 
 و باالتر 

87 24.1 

 رده سنی 
Ages 

 10.0 36 سال  20زیر 

 15.8 57 سال 30-20

 21.9 79 سال 40-30

 31.3 113 سال 50-40

  50باالی 
 سال

76 21.0 

  0/54  و   مرد  درصد  0/46  نمونه،  کل  از  ها نشان دادیافته
بیشترین   سطح تحصیالت،نظر    از  .هستند  زن  درصد

درصد و   ۷/40  با گروه فوق دیپلم و لیسانسفراوانی را 
درصد به خود اختصاص    5/3کمترین فراوانی را دیپلم با  

-50گروه دارای رده سنی  ،  رده سنیازنظر    .داده است
 . بودند دارای بیشترین فراوانی  درصد، 3/31با  سال 40

 ( اولکین -مایر -رکایس. )1با استفاده از آزمون کی.ام.او 

نمونهمی کفایت  از  کرد.  توان  حاصل  اطمینان  گیری 
شمار جدول    آزمون  آماره  که   دهدمی   نشان  2ه  نتایج 

 کفایت  بنابراین  است؛  ۷/0  از  بیشتر.  او .ام.کی
وجود    گیرینمونه اکتشافی  عاملی  تحلیل  انجام  برای 

آما معناداری  سطح  بارتلت،دارد.    ریز  همه   برای  ره 
است؛ بنابراین ساختار    05/0و کمتر از   001/0  هاعامل 
. ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب بودداده 

 نتایج آزمون کی. ام. او. و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی  -2جدول 
Table 2- KMO test results. Bartlett in exploratory factor analysis 

 شاخص
index 

 آماره آزمون کی. ام.او.
KMO test statistics 

 آماره بارتلت
Bartlett test 

 سطح معناداری 
Significance level 

 میزان 
Rate 

0.86 4129.27 0.001 

 
 

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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  فراغت  اوقات  بهبود  بر  مؤثر  عواملکشف    منظور  به
تحلیل  اسالمی    ایرانی  الگوی  بر  تأکید  با  ورزشی از 

تحلیل   از  استفاده  با  گردید.  استفاده  اکتشافی  عاملی 
گویه  اکتشافی،  تقسیم  چهار به    هاعاملی  بندی عامل 

درصد از واریانس کل    39/86عامل در کل    چهارشدند.  
می  تبیین  مجموع  را  در  برای    گویه   21کنند.  نهایی 

  با   ورزشی  فراغت  اوقات  بهبود  بر  مؤثر  عواملسنجش  

های  استخراج شد. مؤلفه  اسالمی  ایرانی  الگوی  بر  تأکید
به مضمون  آمدهدست به با توجه  ترتیب سئواال ،  به  ت، 

روانیعوامل    هایعامل  اجتماعی،  و -فنی،  جسمی 
ها به همراه بار  گذاری شدند. مؤلفهنام   انسان شناختی

شماره  عاملی  جدول  در  بار    سهشان  است.  شده  ارائه 
است. این موضوع    5/0از    تربزرگها  عاملی تمام گویه

 . استها نشانگر روایی باالی مؤلفه 
 

 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی  -3 جدول
Table 3- exploratory factor analysis test results 

 هاگویه
Objects 

 فنی
Technical 

 اجتماعی
Social 

- روانی

 جسمی 
Psycho-

physical 

-انسان

 شناختی 
Human-

cognitive 

اوقات فراغت  بر کشف استعدادها در حوزه  تمرکز
 ی ورزش

0.86    

 اوقات یها تی فعال در یاسالم سنن از یریگ بهره
 ی ورزش  فراغت

0.82    

منابع موجود در حوزه  عیدر توز یمحور عدالت
 ی اوقات فراغت ورزش

0.71    

 یها  تیها و اهداف مربوط به فعال تی فعال یابیارز
 ی اوقات فراغت ورزش

0.63    

 ت یدر ارتقا  فعال دیجد یها یاز فناور استفاده
 ی اوقات فراغت ورزش یها

0.88    

اوقات   یها تی فعال حوزه در یشغل  تی موقع جادیا 
 ی فراغت ورزش 

0.54    

 فراغت  اوقات  حوزه در ساز تیهو مراکز جادیا 
 ی ورزش

0.59    

   0.79  ی اجتماع  یها  گروه یریگشکل

 ان یم در یمشارکت یها تی فعال فرهنگ بهبود
   0.76  افراد 

اوقات فراغت   یها تی خانواده ها در فعال جذب
   0.89  ی ورزش
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 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی  -3 جدولادامة 
Table 3- exploratory factor analysis test results 

 هاگویه
Objects 

 فنی
Technical 

 اجتماعی
Social 

- روانی

 جسمی 
Psycho-

physical 

-انسان

 شناختی 
Human-

cognitive 

تدارک  یها تی در فعال یاجتماع راتییبه تغ توجه
 ی در حوزه اوقات فراغت ورزش دهید

 0.62   

 تدارک  یها تی فعال در یفرهنگ تنوع  به توجه
 ی ورزش فراغت اوقات  حوزه در دهید

 0.86   

  اوقات حوزه در یاجتماع  هیسرما یریگشکل
 ی ورزش  فراغت

 0.71   

  0.63   ی روان تی وضع یتعال تی اهم  ارتقا

 یها  تینسبت به ضرورت فعال یفرد نشیب ارتقا
 ی اوقات فراغت ورزش

  0.81  

 یها  تی فعال در حضور جهت افراد یذهن  بلوغ ارتقا
 ی ورزش فراغت اوقات

  0.84  

  0.63   ی جسمان تی وضع یتعال تی اهم  ارتقا

  0.55   یجسمان  و یروان یابیارز خود یها سامانه جادیا 

 0.63    انسان  نشیآفر از  هدف خصوص در یآگاه بهبود

  تیافراد حاضر در فعال یفرد تیهو  تیوضع بهبود
 ی اوقات فراغت ورزش یها

   0.80 

 0.73    فعال یفرد یزندگ سبک از یبرخوردار به بیترغ

داد که   پژوهش حاضر نشان  از فناوری  نتایج  استفاده 
  یاوقات فراغت ورزشهای جدید در ارتقا فعالیت های  

  فنی ترین گویه در میان عوامل  مهم   88/0با بار عاملی 
داد که  استمشخص   پژوهش همچنین نشان  نتایج   .

  یاوقات فراغت ورزشجذب خانواده ها در فعالیت های 
عاملی   بار  عوامل  مهم   89/0با  میان  در  گویه  ترین 

ارتقا بلوغ  . نتایج پژوهش نشان داد که  است  اجتماعی
ذهنی افراد جهت حضور در فعالیت های اوقات فراغت  

عاملی    ورزشی بار  میان  مهم   0/ 84با  در  گویه  ترین 
حاضر  است  جسمی-روانیعوامل   پژوهش  نتایج   .

افراد    یفرد  تی هو  تیبهبود وضعهمچنین نشان داد که  
با بار عاملی  ی  اوقات فراغت ورزش   یها  تیحاضر در فعال

عوامل  مهم   80/0 میان  در  گویه    شناختیانسانترین 
 مشخص گردید.  

 

 ی ریگجه ینتبحث و 
از    ییای سالم و رهاداشتن جامعه   ی در جهان امروز برا

تنش  و  شیوه   یناش  یهافشارها  زندگاز  دشوار    یهای 
 یبرا  یو ورزش  یحیهای تفربه مشارکت در فعالیت   ازین

جسمان سالمت  روان  یارتقاء  است.   افتهی  شیافزا  یو 
  ون بد  دیاوقات فراغت انسان در عصر جد  ۀقطعاً مسئل

حاکم    طیشراو    یکنون  یهای زندگدر نظر گرفتن ویژگی
افراد و    چرا که به  د.ساز نخواهد بوبر آن معقول و چاره 

  ا یچه را که در خانواده  آن  و جوانان،به ویژه نوجوانان  
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اند، امکان  آن را نیافته  شناساندن  فرصت ابراز یا   طیمح
می بروز  و  برنامه  یهیبد  دهد.ظهور  دقاست    ق یریزی 
تربیت و  بهره ورزش  منظور  به  حسن  بدنی  و  گیری 

از ا است.    یفراوان  تیاهم  یها، دارافرصت   ن یاستفاده 
ا   ق، یعال  ازها، ی ها با سطح نبرنامه   ن یشمول و تناسب 

توانایی  و  روان  یجسم  یهااستعدادها  تواند  می  یو 
آورد و    اهمو نشاط انسان را فر  یموجبات تحول و تعال

اشاع بر  تندرست  ۀ عالوه  و  سطح    یسالمت    ک یدر 
  تأمین سازد.   زیاجتماع را ن  کی  یجامعه، بهداشت روان

در جهت تأمین بودجه، امکانات و    تا   تاس  الزمبنابراین  
ترب  زات،یتجه و  متخصص،    یانسان   یرو ین  تیجذب 

اسازمان و  بر  شزیانگ  جادیدهی  اساس    برآمده 
جایگاه های  قابلیت در  مختلفافراد  برنامه های  های ، 
اوقات فراغت طراح  یمتنوع و به مرحله اجرا در    یدر 

ساز رشد شخصیت، پرورش ابعاد  زمینه   نیآورده و همچن
شکوفا  ودیوج گردند.   ییو  آنان  نهفته  استعدادهای 

ضمن استفاده از الگوی  تا    داشتتحقیق حاضر تالش  
عوامل   اسالمی  بهبود    مؤثرایرانی  فراغت  بر  اوقات 

 را شناسایی نماید.  یورزش
اوقاتفعالیتگیری  در جهت همه ورزشی  های  فراغت 

نیاز است تا الگوهای بومی با توجه به شرایط فرهنگی 
تمامی   بتواند  تا  گیرد  شکل  محیط  یک  اجتماعی  و 

این فعالیت ها جذب نمایند. با توجه   همتراز    یهاسلیقه
-های اوقاتکه در مسیر جذب افراد در فعالیتبه این 

دارد، نیاز    فراغت ورزشی، مسائل انگیزشی نقش مهمی
است تا عالوه بر مدنظر قرار دادن شرایط محیطی، به  

اشاره    (2019)   1لیمسائل روانی افراد نیز توجه گردد.  
که توجه به مسائل روانی افراد و ایجاد شرایطی   داشت

فعالیت اوقاتدر  تمامی  های  حضور  جهت  در  فراغتی 
تواند  افراد با توجه به تفاوت های نگرشی و فکری می 

فراغتی فراهم  های اوقاتجهت توسعه فعالیت  را  زمینه
نیز مشخص  (  2020ماسیوس و همکاران ).  (25)  نماید

 

1. Lee 

جذب    ۀنمودند که توجه به مسائل فردی می تواند زمین
فراغتی فراهم نماید. به نظر های اوقاتدر فعالیترا  آنان  
افراد  که ایجاد انگیزش در میان  رسد با توجه به این می

فراغت  های اوقاتو گروه ها در جهت حضور در فعالیت
ورزشی، توجه به تمامی ابعاد محیطی، روانی، اجتماعی  

افراد  ۀتواند زمینو فردی می های  در فعالیت  را  حضور 
 .(11) فراغت ورزشی فراهم نمایداوقات

پژوهش حاضر نشان داد که پس از بررسی های انجام  
  ی اوقات فراغت ورزشبر بهبود بهبود    مؤثرشده عوامل  

ی در چهار دسته شامل  اسالم  یرانیا  یبر الگو  د یبا تأک
جسمی و -عوامل فنی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی

پژوهش   در  بندی شدند.  انسان شناختی دسته  عوامل 
این   به  مختلفی  است.   مسئلههای  شده  اشاره 

بهبود   (2020)  2راهیکاینن  جهت  که  داشت  اشاره 
بایستی به ارزش ها  ضعیت اوقات فراغت ورزشی میو 

و هنجارهای محیطی توجه نمود. بهره گیری از الگوی  
تواند در جهت توسعه اوقات فراغت  ایرانی اسالمی می

ورزشی همزمان مسائل ملی و اسالمی را مدنظر قرار  
این   و  توسعه    مسئلهدهد  و  یکپارچگی  در  تواند  می 

اغت ورزشی نقش و تاثیر  های اوقات فریافتگی فعالیت
. تنوع عوامل شناسایی شده در  (26)  مهمی داشته باشد

بر   دیبا تأک  یاوقات فراغت ورزشخصوص بهبود بهبود  
اوقات    ی نشان می دهد که توسعهاسالم  یرانیا  یالگو

ی با تاکید بر الگوی ایرانی اسالمی نیازمند  فراغت ورزش
به   باشد.  می  مختلفی  عوامل  از  عبارتی  برخورداری 

ی با تاکید بر الگوی ایرانی  اوقات فراغت ورزش  توسعه 
اسالمی نیازمند توجه به جنبه های مختلفی در حوزه  

روانی اجتماعی،  فنی،  انسان شناختی  -های  و  جسمی 
این  است پژوهش    مسئله.  در  تا  است  گردیده  سبب 

بهبود   بهبود  ورزشحاضر در جهت  فراغت  با    یاوقات 
ی عوامل مختلفی از جمله  اسالم  یرانیا  یبر الگو  دیتأک

2. Rahikainen 
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جسمی و -عوامل فنی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی
 عوامل انسان شناختی شناسایی گردد. 

از فناوری   استفاده  داد که  پژوهش حاضر نشان  نتایج 
ی با  اوقات فراغت ورزشهای  های جدید در ارتقا فعالیت

عاملی   فنی  مهم   0/ 88بار  عوامل  میان  در  ترین گویه 
-به نظر می رسد در مسیر بهبود فعالیت  .استمشخص  

ی نیاز است تا بستر فنی در  اوقات فراغت ورزشهای  
  1کاجوساری و التیکاینناین خصوص نیز ایجاد گردد.  

-د که در جهت همخوانی فعالیتناشاره داشت  (2020)
اصول حاکم بر جامعه نیاز است  ای اوقات فراغتی با  ه

فعالیت انجام  جهت  در  فنی  مسائل  به  عملی  تا  های 
جمله   از  فنی  عوامل  به  توجه  گردد.  بر  توجه  تمرکز 

 بهرهی،  کشف استعدادها در حوزه اوقات فراغت ورزش
اوقات فراغت    یها  تیدر فعال  یاز سنن اسالم  یریگ

منابع موجود در حوزه    ع یدر توز  ی محور  عدالتی،  ورزش
ورزش فراغت  اهداف    تیفعال  یابیارزی،  اوقات  و  ها 

  استفاده ی،  اوقات فراغت ورزش  یها  تیمربوط به فعال
فناور فعال  دیجد  یها  یاز  ارتقا   اوقات    یها  ت یدر 

  تیدر حوزه فعال  ی شغل  تیموقع  جادیای،  فراغت ورزش
ساز در    تیمراکز هو  جادیای و  اوقات فراغت ورزش  یها

ورزشحوز فراغت  اوقات  میه  بهبود ی  زمینه  تواند 
 .(2۷)  ی را فراهم نمایداوقات فراغت ورزشهای فعالیت

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که جذب خانواده ها   
  89/0ی با بار عاملی  اوقات فراغت ورزشدر فعالیت های  

کیم و  .  استترین گویه در میان عوامل اجتماعی  مهم 
اشاره داشتند که توجه به جنبه های    (2020همکاران )

اجتماعی می تواند زمینه حضور گروه های مختلف با  
فعالیت در  مختلف  اوقاتعقاید  فراهم  های  را  فراغتی 

ر  نماید. به نظر می رسد توجه به جنبه های اجتماعی د 
فراغت ورزشی می تواند زمینه جهت  های اوقاتفعالیت

ها  جذب تمامی گروه ها و افراد مختلف را در این فعالیت
تواند  فراهم نماید. از طرفی توجه به عوامل اجتماعی می

 

 

واسطه   گبه  ها  یریشکل   بهبودی،  اجتماع  یگروه 
فعال م  یمشارکت  یها  تیفرهنگ    جذب ،  افراد  انی در 

  توجهی، اوقات فراغت ورزش ی ها تیخانواده ها در فعال
تغ فعال  یاجتماع  راتییبه  د  یها  تیدر  در    دهیتدارک 

در    یبه تنوع فرهنگ  توجه ی،  حوزه اوقات فراغت ورزش
ی  در حوزه اوقات فراغت ورزش  دهیتدارک د  یها  تیفعال
در حوزه اوقات فراغت    یاجتماع  هیسرما  یریگشکلو  

های اوقات فراغت  نه بهبود فعالیتی می تواند زمیورزش
 .(18) ورزشی را فراهم نماید

نتایج پژوهش نشان داد که ارتقا بلوغ ذهنی افراد جهت 
بار   با  ورزشی  فراغت  اوقات  های  فعالیت  در  حضور 

روانیمهم   84/0عاملی   عوامل  میان  در  گویه  - ترین 
. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد  استسمی  ج

  تیافراد حاضر در فعال  یفرد  تیهو  تیبهبود وضعکه  
ترین مهم   80/0ی با بار عاملی  اوقات فراغت ورزش  یها

انسان عوامل  میان  در  گردید.گویه  مشخص    شناختی 
در پژوهش خود مشخص  (  2020ماسیوس و همکاران )

افر ذهنی  و  روانی  مسائل  به  توجه  که  و  نمودند  اد 
همگرایی میان شرایط آنان با فعالیت های تدارک دیده 
شده در زمان اوقات فراغت می تواند جو انگیزشی در  

رسد توجه به  . به نظر می(11)  این خصوص ایجاد نماید
روانی جمله  -مسائل  از  اهمجسمی   یتعال  تیارتقا 

ضرورت    یفرد  نشیب  ارتقا ی،  روان  تیوضع به  نسبت 
افراد    یبلوغ ذهن  ارتقای،  اوقات فراغت ورزش  یهاتیفعال

  ارتقا ی،  اوقات فراغت ورزش  یهاتیجهت حضور در فعال
و  جسمان  تیوضع  یتعال  تیاهم ها  جاد یای    یسامانه 

ی زمینه جهت جذب تمامی  و جسمان  یروان  یابیخود ارز
ی را فراهم  اوقات فراغت ورزشهای  ها در فعالیتگروه

-روانی می-ماید. بدون شک توجه به مسائل جسمانین
-اوقاتهای  تواند در اولین مرحله سبب گردد تا فعالیت

ورزش گروهفراغت  تمامی  برای  از  ی  گیرد.  شکل  ها 
از جمله   انسان شناختی  به مسائل  توجه  بهبود  طرفی 

1. Kajosaari & Laatikainen 
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آفر  یآگاه از  هدف  خصوص   بهبود،  انسان  نشیدر 
اوقات    یهاتی افراد حاضر در فعال  یفرد  تیهو  تیوضع

  ی از سبک زندگ  یبه برخوردار  بیترغی و  فراغت ورزش
جسمانی  فعال   یفرد عوامل  کنار  می- در  تواند  روانی 

جهت حضور تمامی  را زمینه ایجاد بستر فکری مناسب  
 ی فراهم نماید.اوقات فراغت ورزش  یهاتیفعالافراد در  

در  جنبه های منشان می دهد که    مسئلهاین   ختلفی 
ی اوقات فراغت مبتنی بر ورزش با  گمسیر توسعه یافت

تاکید بر الگوی ایرانی اسالمی وجود دارد. علیدوستی،  
( اکبری  و  اکبری  در  2015نورایی،  خود پی    پژوهش( 

  دارد   توجه  انسان  عملی  گیریجهت به  بردند که اسالم
  اوقات   گذراندن  به  نسبت  تا  کندمی   مکلف  را  وی  و 

  از   یکی  را  تفریح  و   کند  مسئولیت  احساس   فراغتش
  آن   اهمیت  و   شمارد می   بشر  ضروری   و   طبیعی   نیازهای

  داندمی  انسان  اجتماعی-زیستی  نیازهای  دیگر  برابر  را
های الگوی ایرانی  رسد توجه به جنبه نظر می. به  (28)

اسالمی در توسعه فعالیت های اوقات فراغت ورزشی  
نقش مهمی در بهبود سبک زندگی فعال افراد دارد. با  

نتایج   به  تا    پژوهش توجه  گردد  می  پیشنهاد  حاضر 
فناوری از  های استفاده  فعالیت  ارتقا   در  جدید  های 

ورزش فراغت  جذابیت  یاوقات  فعالیتبه  های  های 
نمود.  ات  قاو  اقدام  ورزشی  پیشنهاد فراغت  همچنین 

ها  گردد تا با ایجاد بستر اولیه در جهت جذب خانواده می
فعالیت این  به  ارتقا  به  ورزشی  فراغت  اوقات  های 

ها در سطح جامعه اقدام نمود. همچنین با توجه  فعالیت
گردد تا با ارتقا بلوغ  حاضر پیشنهاد می  پژوهش به نتایج  

های اوقات فراغت  جهت حضور در فعالیتذهنی افراد  
گیری آمادگی اولیه در میان افراد جهت شکلورزشی به  

های اوقات فراغت ورزشی اقدام نمود. حضور در فعالیت
نتایج   به  توجه  می  پژوهشبا  پیشنهاد  تا  حاضر  گردد 

  ی هاتیافراد حاضر در فعال یفرد تیهو تیبهبود وضع
ورزشاوقات به  فراغت  دورهی  برگزاری  های  واسطه 

  های فردی در خصوص بهبودآموزشی به ارتقا ظرفیت

 ی اقدام نمود.فراغت ورزشتاوقا یهاتیفعال
با توجه به ویژگی های کشور ایران و نیاز به جنبه های  

های  اسالمی در تمامی حوزه ها از جمله فعالیت-ایرانی
بر بهبود   مؤثراوقات فراغت ورزشی، نیاز بود تا عوامل  

ی  اسالم یرانی ا ی بر الگو دیبا تأک یاوقات فراغت ورزش
مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به خال پژوهشی در این  

عوامل   بررسی  ضمن  حاضر  پژوهش  بر    مؤثرحوزه، 
ورزشبهبود   تأک  یاوقات فراغت  الگو  د یبا   یرانیا  یبر 
ایرانی اسالم الگوی  به  توجه  با  عواملی  نهایت  در  ی، 
 می در این خصوص شناسایی نمود. اسال

 

 مقاله  پیام
انجام   یها یحاضر نشان داد که پس از بررس  پژوهش

  ی شده عوامل مؤثر بر بهبود بهبود اوقات فراغت ورزش
  شامل  دسته  چهار  در  یاسالم  یرانیا  یبر الگو  د یبا تأک

و   یجسم-یروان   عوامل  ،یاجتماع  عوامل  ،یفن  عوامل
 شدند.  یدسته بند یعوامل انسان شناخت

 اخالقی مالحظات

 پژوهش  اخالق اصول از پیروی

-دستورالعمل با مطابق  بنیادی اهداف با پژوهش این
  انجام اخالقی اصول  همۀ رعایت و  پژوهشی ایه

  .است پذیرفته

 مالی حامی

 هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ پژوهش این

 یا تجاری عمومی، هایبخش در مالی تأمین
 .نکرد دریافت غیرانتفاعی

 یسندگان  نو مشارکت

 هایبخش نگارش  و  اجرا  طراحی، در نویسندگان

 .اندداشته یکسانی مشارکت پژوهش

 منافع تعارض

 .ندارد منافع تعارض  مقاله این نویسندگان، اظهار بنابر
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همه   ی قدردان و تشکر یاری  از  پژوهش  این  امر  در  ا  مار  که  کسانی 
رساندن کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
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