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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تدوین مدل نقش ورزش در اوقات فراغت بر کاهش آسیبهای اجتماعی بود .این
پژوهش با استفاده از روش کیفی (رویکرد دادهبنیاد) با انجام مصاحبههای نیمه ساختار یافته انجام شد.
نمونة آماری شامل  13نفر از اساتید مدیریت ورزشی ( 5نفر) ،اساتید جامعهشناسی ( 4نفر) ،فرماندهان
انتظامی ( 2نفر) و سابقهداران ( 2نفر) بود که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .روش
جمﻊآوری اﻃﻼعات ،مﻄاﻟعة پژوهشهای پیشین و مصاحبه بود .برای بررسی روایی صوری و محتوایی،
یافتههای پژوهش را برای مشارکتکنندگان اراﺋه و متن نظریه توسﻂ آنها مﻄاﻟعه و نقﻄه نظرات آنها
اعمال شد .روش مورد استفاده برای بررسی پایایی ،روش توافق درون موضوعی بود .میانگین میزان توافق
درون موضوعی  0/79گزارش شد .بر مبنای یافتهها شرایﻂ علی شامل جایگاه فرهنگ و پذیرش
اجتماعی؛ شرایﻂ زمینهای شامل مقوﻟههای فرهنگی – اجتماعی ،نرم افزاری ،سخت افزاری؛ شرایﻂ
مداخلهگر شامل مقوﻟههای معماری اماکن ،عوامل محیﻄی ،ویژگیهای جمعیت شناختی؛ استراتژی
شامل زیرساختسازی و مشوقها و پیامدها شامل مقوﻟههای اقتصادی ،رفتاری و فرهنگی  -اجتماعی بود.
بنابراین پیشنهاد میشود در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی از ﻃریق اوقات فراغت مبتنی بر ورزش به
شاخصهای شناسایی شده توجه گردد.
واژههای کلیدی :آسیبهای اجتماعی ،اوقات فراغت ،تئوری داده بنیاد ،فرهنگ ،ورزش
.1
.2
.3
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Developing a Model for the Role of Exercise in Leisure Time to Reduce
Social Harms, Grounded Theory
Safdar Pornasrolah1, Shahab Bahrami*2, Hossein Aidi3
Abstract
Developing a model for the role of exercise in leisure time to reduce social
harmful issues. This research was carried out using semi-structured
interviews using the qualitative method (Grounded Theory approach). The
sample consisted of 13 sports management lecturers (5 students), sociology
lecturers (4 persons), police commanders (2 persons), and offenders (2
persons) who were selected using purposeful sampling. The data collection
method was a study of previous research and interviews. To examine the face
and content validity, the research findings were presented to the participants,
and the study's text was studied, and their point of view was applied. The
method used to examine reliability was an intra-subject agreement method.
The average agreement within the subject was 0.79. Based on the findings,
the causative conditions include the status of culture and social acceptance;
ground conditions including socio-cultural, software,
hardware; intervening conditions including architectural sites, environmental
factors, demographic features; strategies including infrastructure and
incentives the internal and implications included economic, behavioral, and
cultural-social categories. Therefore, it is suggested to pay attention to
identified indicators to reduce social harm through leisure-time exercise.
Keywords: leisure time, sports, social injuries, culture, Grounded Theory
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مقدمه
امروزه اوقات فراغت یک پدیده جانبی نیست بلکه یکی از حوزههای مهم تمدن جدید و زندگی افراد
جامعه است (افراسیابی و مداحی .)181 :1395 ،موضوع اوقات فراغت 1از دیرباز مورد توجه بشر بوده
است (کریمیان وهمکاران .)402 :1390،زیرا اوقات فراغت حساسترین ،ارزشمندترین و پربارترین اوقات
زندگی آدمی است ،صاحب نظران اوقات فراغت را به عنوان عامل گسترده اجتماعی با چارچوبهای
رسمی به شمار میآورند که برای اقشار مختلف جامعه امکان تکامل فردی ،روحی و عاﻃفی پرمعنی را
فراهم میآورد (رضوی و همکاران .) 130 :1392 ،اوقات فراغت شامل جدایی از اجبارهای شغلی،
خانوادگی واجتماعی و گذراندن وقت آزاد به شیوه دﻟخواه است که نیازهای روانی ،نظیر انبساط خاﻃر،
شادی و نشاط را در جامعه ایجاد میکندو استرسها و فشارهای روحی ناشی از زندگی شهری را کاهش
میدهد (نادری و همکاران .)54 :1393 ،اﻟبته فعاﻟیتهای اوقات فراغت نقش بسیار مهمی را در
تندرستی ایفاء میکنند زیرا فرصتهایی را برای برآورده کردن ارزشها و نیازهای زندگی فراهم میکنند
و افراد از ﻃریق مشارکت در فعاﻟیتهای اوقات فراغت ،تعامل اجتماعی وعواﻃف مثبت را ایجاد و احساس
میکنند و همچنین مهارتها و دانش بیشتری کسب میکنند (براجسا-زگاس و همکاران .)81 : 2011،2
فعاﻟیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردارند که کارشناسان از آن به مثابه آﺋینه فرهنگ یک
جامعه یاد میکنند ،به این معنا که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف
خصوصیات فرهنگی آن جامعه است (پهلوان و برزیگر .)54 : 1390 ،به زعم تندنویس ،اوقات فراغت
همچون شمشیر دو ﻟبهای است که یک ﻟبه آن میتواند زمینهساز خﻼقیت و هنرآرایی و ﻟبه دیگر آن
عاملی در جهت گرایش به بزهکاری و آسیب اجتماعی باشد ،بنابراین برنامهریزی مناسب در اوقات فراغت
اهمیت بسزایی دارد (رضوی و همکاران  .)130 :1392 ،فعاﻟیتهای بدنی در اوقات فراغت از مواردی
است که اوقات فراغت را ﻟذتبخش و مفید میسازد و تأثیر شگرف در سﻼمت جسم و روان انسان دارد و
میتواند سهم زیادی در پر کردن اوقات فراغت داشته باشد و آثارمثبت اجتماعی ،اقتصادی و فردی به
همراه داشته باشد ،یکی از زیانهای نامناسب بودن برنامه گذراندن اوقات فراغت ،از بین بردن سﻼمت
روانی افراد است که موجب بروز بسیاری از انحرافها و آسیبهای اجتماعی میشود (موسوی راد و
کشاورز.)74: 1394 ،
ورزش یکی از مهمترین و در واقﻊ مؤثرترین راه برای گذران اوقات فراغت محسوب میشود (افراسییابی و
مداحی .) 199 :1395 ،زیرا اوقات فراغت ورزشی یک بخش مهمی از توسعه همه جانبه انسیانهیا و ییک

1. Leisure times
2. Brajša-Žganec & et al
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نیاز ضروری برای بهبود اعتماد به نفس آنها میباشد (ژانگ .) 269 : 2018، 1با توجه به اضﻄراب ،تینش
و افسردگیهای روحی که در اثر شهرنشینیهای ﻟجام گسییخته ،افیزایش جمعییت ،ترافییک و ...کیه در
شهرها بر شهروندان حاکم شده است (زنگنه ) 132 : 94 ،؛ اوقات فراغت ورزشی میتواند (از افیراد) ییک
فرد آرام ،بایک رابﻄه هماهنگ و ﻃبیعی که دارای سﻼمت جسمی و روحی است را بسازد (ژانگ : 2018،
 .) 269پس ورزش بهعنوان یکی از فعاﻟیتهای مهم اوقات فراغت و از اشکال مهیم کنتیرل اجتمیاعی بیه
حساب میآید که دارای اهداف تربیتی نیز میباشد (کردﻟو وهمکاران.) 65 :1394 ،
آسیب اجتماعی یا کجروی اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اﻃﻼق میشود که در چارچوب
اصول اخﻼقی و قواعد جمعی جامعه محل فعاﻟیت کنشگر قرار نمیگیرد وﻟذا با منﻊ قانونی ،قبح اخﻼقی و
اجتماعی مواجه میشود (کوهی .) 29 : 1392،آسیبهای اجتماعی در ایران ،ﻃیف وسیعی از آسیبهای
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را که شامل اعتیاد و قاچاق موادمخدر ،خودکشی ،ﻃﻼق ،جرم و جنایت،
پرخاشگری ،کودکان آسیب دیده اعم از کودکان خیاباتی و دختران فراری ،روسپیگری ،تکدی ،جرایم
ماﻟی و اقتصادی ،سرقت و غیره است ،میباشد (توسلی و نورمراد.) 65 : 1391 ،
عوامل و عناصر مختلفی در بروز این آسیبها و جرایم مؤثر میباشند که از جمله این عوامل میتوان به
نارسایی های فرهنگی و اجتماعی ،تراکم نامناسب جمعیتی ،تنوع قومی ،تضادهای فرهنگی ،بیکاری ،فقر
اقتصادی و رواج مشاغل کاذب اشاره کرد ( شماعی و همکاران .)50 : 1391 ،سپری کردن اوقات فراغت
به نحو مﻄلوب و شایسته و مناسب ،نشاط روحی و رضایت خاﻃر را به همراه خواهد داشت .بیتوجهی به
نیازهای فراغتی جوانان و عدم برنامهریزی برای غنیسازی اوقات فراغت آثار سوء و چاﻟشهای متعددی
چون انحرافات ،بزهکاری و آسیبهای مختلف اجتماعی و  ...در عرصه جامعه بر جای میگذارد (پهلوان و
برزیگر .)54 : 1390 ،در ادامه به برخی نظریههای اوقات فراغت و آسیبهای اجتماعی پرداخته میشود:.
با توجه به این که اوقات فراغت جزﺋی از فرهنگ به شمار میآید و فرهنگها در زمانهای گوناگون،
فراغتهای مختلفی را ایجاد می کنند؛ پس اوقات فراغت در جوامﻊ مدرن و پیشامدرن با هم متفاوت
است .از آنجا که اوقات فراغت به صورتی که امروزه مصﻄلح است ،در زمان پیشامدرن وجود نداشته،
بیشتر نظریههای اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است .بسیاری از نظریهها از مشکﻼت انقﻼب
صنعتی برخاسته شده اند .از آن زمان تا کنون ،صدها نظریه و تعریف درباره اوقات فراغت اراﺋه شده است.
بیشتر نظریه های اوقات فراغت ،در زمان بعد از انقﻼب صنعتی و دوران مدرن مورد توجه قرار گرفتهاند
(میرمحمدتبار و همکاران .) 1394 ،در ادامه به برخی از نظریات مهم در حوزه اوقات فراغت اشاره میشود:
نظریه وبلن :2وبلن نظریه مصرف نمایشی خود را بر مبنای خودپرستی بیان میکند و معتقد است افراد
از دو راه می توانند موقعیت ماﻟی و پوﻟی خود ار نشان دهند ،اﻟف) اوقات فراغت تظاهری :مختص شرایﻄی
1.Zhang

2 . Veblen
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است که افراد همدیگر را بهتر می شناسند .ب) مصرف تظاهری :این شرایﻂ به شهرهای بزرگ مربوط
است که افراد از همدیگر شناخت کامل و دقیقی ندارند(توتونچی ملکی.)1388 ،
نظریه وبر :1وبر ( )1922در کتاب اقتصاد و جامعه ،به مفهوم سبک زندگی اشاره میکند و آن را برای
نشان دادن مفهوم پایگاه ،در برابر ﻃبقه ،به کار میبرد .مقوﻟهی دیگر وبر ،عﻼوه بر مفهوم سبک زندگی،
که میتوان با تفسیر آن به مفهوم اوقات فراغت ،تصریح بیشتری بخشید ،تﻼش او برای جدا کردن
قلمروهای ارزشی است(ترکاشوند.)1386 ،
نظریه دومازیه :2دومازیه ،پژوهشهای مفصلی در حوزه اوقات فراغت انجام داده است؛ اما آنچه در
نظریهاش اهمیت ویژهای دارد ،ﻃبقهبندی او از انواع مختلف فراغت است :فراغتهای جسمانی،
فراغتهای عملی ،فراغتهای فکری و فراغتهای اجتماعی(میرمحمدتبار و همکاران.)1394 ،
نظریه اسمیت :3اسمیت به تفاوت گروه سنی جوانان در نحوه گذران اوقات فراغت با سایر گروههای
سنی اشاره میکند(روجک.)1388 ،
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اﻃﻼق میشود که در چارچوب اصول اخﻼقی و قواعد
جمعی رسمی و غیررسمی جامعه ،محل فعاﻟیت کنشگران قرار نمیگیرد و در نتیجه با منﻊ قانونی یا قبح
اخﻼقی و اجتماعی روبرو میگردد(عبداﻟهی .)1391 ،از نظریههایی که در این حوزه مﻄرح است میتوان
به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1نظری فشارهای ساختارگری :که علل ناهنجاریهای روانی و اجتماعی را در ساختارهای اجتماعی
جستجو می کند .از نظر این مکتب ،ساختارهای اجتماعی ،فشارهایی را بر افراد وارد میکنند که
فراتر از تحمل آنان است و در اثر این فشارها به رفتارهایی روی میآورند که تﻄابقی با هنجارهای
مورد تأیید جامعه ندارند.
 .2نظریه کنترل :جرایم و انحرافها را نتیجه ضعف و نارسایی در نظام کنترل اجتماعی میداند،
ﻃبق این نظریه ،جامعه صنعتی و مدرن ،زمینههای زیادی را برای وسوسه و انحرافات فراهم کرده
است؛ بنابراین اگر افراد احساس کنند که چنین کنترﻟی ضعیف است ،به سوی ناهنجاریها و
انحرافات روی میآورند(امیری و همکاران.)1392 ،
در خصوص پیشینة اوقات فراغت ،ورزش و آسیبهای اجتماعی پژوهشهایی در سﻄوح بیناﻟمللی و
داخلی انجام شده که به بررسی آنها میپردازیم:
کوارمبی و همکاران ( )28 :2019در پژوهشی که تحت عنوان مﻄاﻟعه اکتشافی ارزشها و استفاده از
اوقات فراغت انجام دادند ،دریافتند که مشارکت جوانان باتجربه در فعاﻟیتهای ورزشی -فیزیکی ،اعتماد،

1 . Weber
2 . Domazieh
3 . Smith
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صﻼحیت ،شخصیت و ارتباﻃات آنها را توسعه داده است .بروسنان ) 1 : 2019( 1در فعاﻟیت پژوهشی
تحت عنوان تاثیر مشارکت ورزشی بر وقوع جرم در انگلستان ،بین سالهای 2012و 2015نشان داد که
مشارکت ورزشی با کاهش جرایم و جرایم خشنونتآمیز در بین مقامات محلی انگلستان مرتبﻂ میباشد
و مشارکت ورزشی تاثیر قویتری بر جرایم خشنونت بار دارد .ژانگ ( ) 269 : 2018در پژوهش خود با
عنوان تاثیر متقابل کیفیت زندگی و شکل اوقات فراغت بیان میدارد که اوقات فراغت ورزشی تاثیر
زیادی بر کیفیت زندگی میگذارد و یک عامل مهم در ارزیابی کیفیت زندگی مدرن است ،زیرا این امر
تاثیر قاﻃعی بر روی سﻼمتی ،خوشبختی ،رضایت و ...افراد میگذارد .اﻟکساندرو و ﻟورند)1297 : 2015( 2
در پژوهش خود تحت عنوان ورزش راه حل ادغام اجتماعی افراد مبتﻼ به اختﻼالت رفتاری ،به این نتیجه
دست پیدا کردند ،جوانانی که درگیر فعاﻟیتهای جسمانی هستند فرصت کمتری را برای رفتارهای ضد
اجتماعی دارند .قهفرخی و رشیدﻟمیر ( ) 9 :1396در کار پژوهشی خود تحت عنوان ﻃرد اجتماعی،
بزهکاری و م شارکت ورزشی در بین دانش آموزان دریافتند که تاثیر ورزش بر کاهش رفتار پر خﻄر مثبت
میباشد و همچنین تاثیر ورزش بر کاهش جرم در تحقیق آنها تایید گردید .بخارایی و همکاران (1394
) 67 :در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر فعاﻟیتهای ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان
شهر تبریز به این نتایج رسیدند که بین نوع فعاﻟیت های ورزشی (منظم و نامنظم) و میزان هر یک از
آنها ،نوع فعاﻟیت های ورزشی تیمی و انفرادی ،میزان پیوند اجتماعی و میزان دوستان منحرف با
انحرافات اجتماعی رابﻄه معنی داری وجود دارد ،اما بین نوع فعاﻟیت های ورزشی (سازمان یافته و غیر
سازمان یافته) با انحرافات اجتماعی و بین میزان فعاﻟیت های ورزشی با پیوند اجتماعی و نیز بین میزان
فعاﻟیت های ورزشی نامنظم با میزان دوستان منحرف رابﻄه معنی داری وجود ندارد .کتبی و همکاران
( )7: 1393در تحقیقی با عنوان گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با تأکید بر فعاﻟیتهای ورزشی
پرداختند که نتایج آنان نشان داد افزایش فعاﻟیتهای اوقات فراغتی سازمان یافته با نظارت اجتماعی
موجب کاهش گرایش به بزهکاری در دانشجویان میشود.
آسیب های اجتماعی یکی از عوامل کند شدن چرخه توسعه و در مواردی بازدارنده آن محسوب میشود،
هر گونه تﻼش در جهت اصﻼح  ،رفﻊ و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بویژه انحرافات به معنای تﻼش
در جهت رفﻊ موانﻊ توسعه و پیامدهای عقب ماندگی ومعرف موفقیت در امر توسعه و بهبود حیات جامعه
است (کوهی .) 27 : 1392 ،همچنین اوقات فراغت یکی از پدیدههای اجتماعی سالهای اخیر در
کشورهای در حال گذر یا توسعه یافته است ،این پدیده دارای وجوه دوگانه کارکردی است از یک ﻃرف
محلی برای بروز استعدادها و توانمندیها و از ﻃرف دیگر ،راهی برای شکلگیری برخی آسیبهای
اجتماعی است و نتایج نامناسب و نامﻄلوب اجتماعی زمانی از اوقات فراغت زاده میشودکه برنامههای

1. Brosnan,
2 .alexandru& Lorand
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جذاب  ،مفرح و نشاط آور که آکنده از عناصر تربیتی و پرورشی باشد برای آن ﻃراحی نگردد (مهرداد،
 .) 122: 1390اﻟبته ورزش و فعاﻟیتبدنی (در زمان اوقات فراغت ) راهبردی بسیار مهم است که توانایی
باﻟقوهای در یاری رساندن به اهداف سﻼمتی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه را دارد (عابدینی و ﻃاﻟبی،
 .) 132 : 1396پژوهشهای متعددی در مورد اوقات فراغت در سﻄح ایران و جهان صورت گرفته است
اما بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده است .هر چند در زمینه تحقیقات مربوط به اوقات
فراغت وقت و هزینه بسیار زیادی انجام شده است ،وﻟی با این وجود هنوز تمامی عوامل مربوط به اوقات
فراغت و ابعاد مختلف این قضیه آن ﻃور که باید شکافته نشده است .پژوهشگران متعددی با اهداف،
نمونهها ،جوامﻊ ،مقاﻃﻊ مختلفی به پژوهش در زمینه اوقات فراغت پرداختهاند که گاه این نتایج نارسا،
مبهم و حتی متناقض میباشند .با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان با توجه به عﻼﺋق و میزان اوقات
فراغت ،برنامهریزیهای صحیح و مدونی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی داشته و با تأمین
بودجههای مورد نیاز اقدامات اساسی انجام داده تا عﻼوه بر کاهش میزان انحرافات اجتماعی نقش موثری
در کیفیت بخشی به برنامه های اوقات فراغت و نیز سهم بسزایی در ابعاد مختلف زندگی و به ویژه در
سﻼمت افراد داشته باشد .همچنین با توجه به خسارات جبرانناپذیری که انحرافات اجتماعی افراد ،بر
بخشهای مختلف کشور بر جای میگذارند و جامعه ،هزینههای بسیاری را متحمل میشود ،ﻟذا بررسی
راههای کاهش انحرافات اجتماعی افراد ،بسیار ضروری و مهم میباشد .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال
پاسخ به این سؤال است که ورزش در اوقات فراغت ،چه نقشی بر کاهش آسیبهای اجتماعی در افراد
دارد؟ از این رو ،هدف از پژوهش حاضر ،ﻃراحی مدﻟی است تا از ﻃریق آن بتواند برنامههای اوقات فراغت
مبتنی بر ورزش را در کاهش آسیبها و انحرافات اجتماعی ایجاد و تدوین کرد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ﻃراحی مدل است که از روش کیفی استفاده شد .بر این اساس ،نخست به بررسی مبانی
نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شد؛ سپس با اجرای مصاحبه و ﻃرح پرسشهای باز برای اکتشاف و
توصیف نگرش مصاحبه شوندگان ،انبوهی از اﻃﻼعات جمﻊ آوری شد و در نهایت به کمک روش نظریة
برخاسته از دادهها و ﻃی فرایندی به شیوة کدگذاری باز و محوری ،یافتههای تحقییق دسته بندی شد و
مدل ﻃراحی شد .جامعة آماری پژوهش حاضر شامل اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه اوقات فراغت
ورزشی پژوهشهایی انجام داده بودند و یا کتابهایی چاپ نموده بودند ( 5نفر)؛ اساتید جامعهشناسی که
در زمینه آسیبهای اجتماعی پژوهشهایی به انجام رسانده بودند( 4نفر)؛ فرماندهان انتظامی کرمانشاه
که در زمینه دستگیری خﻼفکاران فعاﻟیت مستقیمی داشتند ( 2نفر) و همچنین برخی از خﻼفکاران آزاد
شده از زندانهای کرمانشاه ( 2نفر) میباشند .روش نمونهگیری به صورت هدفمند بود .در خصوص
خﻼفکاران بدین صورت بود که با کسب مجوزهای الزم و با همراهی نمایندگان نیروی انتﻄامی ،از ﻟیستی
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که در اختیار بود ،با کسب اعﻼم رضایت از خﻼفکاران آزاد شده ،مصاحبههایی صورت گرفت .به دﻟیل
رعایت اخﻼق و همچنین حفظ آبروی این افراد ،مصاحبهها به صورت غیرحضوری و تلفنی صورت گرفت.
تعداد نمونة آماری  13نفر گردید .با توجه به شیوة گردآوری اﻃﻼعات ،چنانچه هدف از مصاحبه ،اکتشاف
و توصیف نگرشهای مصاحبه شونده باشد و نیز با در نظر گرفتن زمان و منابﻊ در دسترس 10 ،تا 15
نمونه برای مصاحبه کافی خواهد بود (کوال .)1996 ،در این پژوهش بنابر این که در مصاحبه  9به بعد
تکرار مشاهده و در مصاحبه  11به اشباع رسیده شد؛ اما به دﻟیل اﻃمینان از دادههای دریافتی تا
مصاحبه  13ادامه یافت.
مراحل کدگذاری در گرانددتئوری شامل:
1

 .1گام اول :کدگذاری باز
 .2گام دوم :کدگذاری محوری
3
 .3گام سوم :کدگذاری انتخابی
2

گام اول :کدگذاری باز
این مرحله از روش نظریهی دادهبنیاد بﻼفاصله بعد از اوﻟین مصاحبه انجام میشود .به عبارت دیگر،
محقق پس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسبهای مناسب برای آنها و ترکیب
مفاهیم مرتبﻂ میکند .مراحل کدگذاری باز عبارت است از:
 .1تحلیل و کدگذاری :در این مرحله ،پژوهشگر باید به کدگذاری همهی رویدادها توجه کند.
ممکن است از درون یک مصاحبه یا متن کدهای زیادی استخراج شود؛ وﻟی وقتی دادهها به
ﻃور مرتب مورد بازنگری قرار میگیرد کدهای جدید احصاء و کدهای نهایی مشخص میشوند.
 .2جدول کدگذاری باز :که شامل دو قسمت است ،جدول کدهای اوﻟیهی استخراجی از مصاحبهها
و جدول ﻃبقههای استخراج شده از مفاهیم به همراه کدهای مفهومی آنها.
گام دوم :کدگذاری محوری
مرحله دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته میشود ،پژوهشگر یکی از ﻃبقهها را به عنوان
ﻃبقه ی محوری انتخاب کرده و آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد کاوش قرار داده و
ارتباط سایر ﻃبقهها را با آن مشخص میکند .ارتباط سایر ﻃبقهها با ﻃبقهی محوری در پنج عنوان
میتواند تحقق داشته باشد(کوربین و استراوس.)298 ،2008 ،4

1 . Open Coding
2 . Axial Coding
3 . Selective Coding
4
. Corbin & Strauss
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.1
.2
.3

.4

.5

شرایﻂ علی :این شرایﻂ باعث شکلگیری پدیده یا ﻃبقه محوری میشوند .این شرایﻂ
مجموعهای از ﻃبقهها و ویژگیهای شان است که مقوﻟهی اصلی را تحت تأثیر قرار میدهد.
راهبردها(کنشها و تعامﻼت) :بیانگر رفتارها ،واقعیتها و تعامﻼت هدفداری هستند که تحت
تأثیر شرایﻂ مداخلهگر و بستر حاکم حاصل میشوند.
بستر حاکم :به شرایﻂ خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارند بستر گفته میشود و تمیز آنها
از شرایﻂ علُی مشکل است .این شرایﻂ را مجموعهای از مفاهیم ،ﻃبقهها یا متغیرهای زمینهای
تشکیل میدهند ،در مقابل شرایﻂ علی ،مجموعهای از متغیرهای فعال است .گاهی اوقات
متغیرهای بسیار مرتبﻂ را ذیل شرایﻂ علی و متغیرهایی با ارتباط کمتر را ذیل بستر حاکم
ﻃبقهبندی میکنند.
شرایﻂ مداخلهگر :شرایﻄی هستند که راهبردها از آنها متأثیر میشوند .این شرایﻂ را
مجموعهای از متغیرهای میانجی و واسﻂ تشکیل میدهند .شرایﻂ مداخلهگر ،شرایﻂ ساختاری
هستند که مداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود میکنند و صبغه علّی و عمومی دارند.
پیامدها :برخی از ﻃبقه ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردها به وجود
می آیند .این روش کدگذاری که اصﻄﻼحاً به آن مدل پارادایم کدگذاری محوری گفته میشود
توسﻂ استراوس و کوربین اراﺋه شده است و به این دﻟیل محوری گفته میشود که کدگذاری
حول «محور» یک ﻃبقه انجام میشود(شکل شماره .)1

شکل  .1مدل پارادایمی کدگذاری محوری

گام سوم :کدگذاری انتخابی(گزینشی)
روند انتخاب مقوﻟه ی اصلی به ﻃور منظم و سیستماتیک آن با سایر مقوﻟهها ،اعتبار بخشیدن به روابﻂ و
پرکردن جاهای خاﻟی با مقوالتی که نیاز به اصﻼح و گسترش دارند .این روند شامل چند گام میباشد:
اوﻟین قدم متضمن توضیح خﻂ اصلی داستان است .گام دوم ،ربﻂ دادن مقوالت تکمیلی بر حول مقوﻟهی
اصلی با استفاده از یک پارادایم (که در کدگذاری محوری توصیف شده است) است .گام سوم ،مرتبﻂ
ساختن مقوالت به یکدیگر در سﻄﻊ بعدی است .گام چهارم ،به تأیید رساندن آن روابﻂ در قبال دادهها
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است .آخرین قدم ،تکمیل مقوالتی است که اصﻼح و یا نیاز به بسﻂ و گسترش دارند(کرسول،1396 ،
.)45
روایی و پایایی دادهها(قابلیت اعتماد تحقیق)
برای بررسی روایی ،یافتههای پژوهش را برای مشارکت کنندگان اراﺋه و متن نظریه توسﻂ آنها مﻄاﻟعه و
نقﻄه نظرات آنها اعمال شده است .پایایی دادهها از ﻃریق نشان دادن مسیر تصمیمات پژوهشگران و
همچنین قرار دادن تمامی دادههای خام ،تحلیل شده ،کدها ،مقوﻟهها ،فرآیند مﻄاﻟعه ،اهداف اوﻟیه و
سؤالها در اختیار اساتید و با حسابرسی دقیق صاحب نظران درستی تمام گامهای تحقیق مورد تأیید
قرار گرفت.
برای محاسبة پایایی باز آزمون ،از روش محاسبة توافق درون موضوعی به صورت رابﻄة ذیل استفاده شد:

در پژوهش حاضر سه مصاحبه از میان مصاحبهها انتخاب شد و یکی از پژوهشگران در فاصلة یک ماه آن
را کدگذاری کرد .نتایج این کدگذاری در جدول  1درج شده است.
جدول  .1پایایی باز آزمون
شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافق

پایایی

2

10

4

%80

5

8

3

%75

9

9

4

%88/8

مجموع

26

11

%84/6

نتایج جدول  1نشان میدهد که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با  26مورد و تعداد توافق برابر
 11است .بنابر رابﻄه درصد توافق درون موضوعی پایایی برابر است با  84/6درصد ( باالتر از  60درصد)
میباشد که مناسب میباشد.
یافتهها
در جدول  2کد مصاحبهشوندگان و همچنین اﻃﻼعات جمعیتشناختی آنها مشخص گردید.
جدول  .2کد مصاحبهشوندگان به همراه سمت آنها
ردیف

کد مصاحبهشونده

سمت

تحصیﻼت

سن

1

Q1

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

55

2

Q2

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

49

3

Q3

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

61
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4

Q4

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

50

5

Q5

استاد مدیریت ورزشی

دکتری

39

6

Q6

استاد جامعهشناسی

دکتری

64

7

Q7

استاد جامعهشناسی

دکتری

57

8

Q8

استاد جامعهشناسی

دکتری

60

9

Q9

استاد جامعهشناسی

دکتری

45

10

Q10

فرمانده انتظامی

ﻟیسانس

49

11

Q11

فرمانده انتظامی

ﻟیسانس

53

12

Q12

سابقهدار

دیپلم

38

13

Q13

سابقهدار

کاردانی
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گام اول :کدگذاری باز
اﻟف) کدگذاری اوﻟیه یک نمونه از مصاحبهها
در ادامه به دﻟیل محدودیت انتشار و تعداد صفحه ،فقﻂ متن یک مصاحبه (هر چند الزم به ذکر است که
متن مصاحبه ای که در اینجا آورده شده است ،فقﻂ قسمتی از مصاحبه بوده است) ،نحوه کدگذاری باز
آنها ،ﻃبقات محوری و مدل را به ترتیب و تفصیل به معرض نمایش گذاشته شده است.
جدول  .3نمونهای از کدگذاری اولیه مصاحبهها(مصاحبه دوم)
ردیف

شواهد گفتاری

 .1از مهمترین نکاتی که باید در خصوص تأثیر اوقات فراغت بر کاهش
 .2آسیبهای اجتماعی باید عنوان نمود ،نقش واﻟدین در تربیت
 .3فرزندانشان میباشد .واﻟدین اصوال خود به عنوان اﻟگو برای فرزندانشان
عمل میکنند و در صورتی که خود در فعاﻟیتهای روزانه خود به
فعاﻟیت های ورزشی بپردازند ،و یا در برنامه هفتگی خود ،ورزش را قرار
داده باشند ،فرزندان از آنها اﻟگو میگیرند و ناخواسته فعال میشوند.
 .4بنابراین نگرش واﻟدین نقش بسیار مهمی دارد .و فرهنگسازی در ابتدا
 .5باید در خانواده شکل گیرد.
.6
 .7در کنار خانواده سازمانها و پایگاههای اجتماعی دیگری نیز نقش دارند
 .8از جمله مدرسه ،دوستان ،محیﻂهای ورزشی و ....
.9
 .10اما تا زمانی که بحث امکانات ورزشی برای ورزش مهیا نباشد و با
کمبودهایی در این زمینه روبهرو باشیم ،نمیتوانیم انتظار انجام
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کدهای اولیه
نقش واﻟدین
برنامهریزی
اﻟگو بودن واﻟدین

نگرش واﻟدین
خانواده
فرهنگسازی
مدرسه
دوستان
محیﻂهای ورزشی
امکانات ورزشی
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فعاﻟیتهای ورزشی از سوی آحاد جامعه و به خصوص نوجوانان را داشته
باشیم.
دسترسی به امکانات ورزشی

 .11دسترسی به امکانات ورزشی و احداث اماکن ورزشی در مناﻃق پرخﻄر از
 .12نظر بروز آسیبهای اجتماعی ،از ضروریات میباشد.

احداث اماکن ورزشی در مناﻃق
پرخﻄر

ب) کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقوالت(ادامه گراندد تئوری) :در مرحله بعد ،چند کد مفهومی تبدیل به
یک مقوﻟه می شود .در جداول زیر قسمت کوچکی از نتایج کدگذاری باز بر اساس کدهای مفهومی و
مقوالت آورده شده است.
جدول  .4کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقوالت
مقولههای اصلی

مقولههای
فرعی

فرهنگ
ورزشی

جایگاه فرهنگ

سبک زندگی

نگرش

روابﻂ
اجتماعی
پذیرش اجتماعی
ارزش
اجتماعی

فرهنگی-اجتماعی

مفاهیم

فرهنگ سازی
مشارکت



ارزشها و هنجارهای مرتبﻂ با ورزش



اعتقاد به سﻼمتی از ﻃریق ورزش



عﻼقه به ورزش و فعاﻟیتهای بدنی



ماشینی شدن زندگی در عصر حاضر



صنعتی شدن جوامﻊ و کاهش فعاﻟیتهای بدنی



شیوع کم تحرکی و فقر حرکتی



وجود دیدگاه مثبت مسئوﻟین به ورزش



ﻟزوم تغییر دیدگاه مسئوالن به اوقات فراغت



نگرش واﻟدین به ورزش در اوقات فراغت فرزندان



پویایی گروههای ورزش



سازمانهای مردم نهاد ورزشی



گروههای دوستانه ورزشی



کسب پایگاه اجتماعی



دوستیابی در جامعه



جامعه پذیری از ﻃریق ورزش



تأکید رسانهها بر ورزش در اوقات فراغت



تأکید سازمانهای ذیربﻂدر جذب جوانان به ورزش



تأکید بر ورزش به عنوان رکن اصلی سﻼمت



تبلیغات رسانهای برای حمایت ماﻟی
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عمومی

ترغیب
اجتماعی

منابﻊ دانشی
نرم افزاری
منابﻊ انسانی

سخت افزاری

مکانهای ورزشی
(معماری اماکن)

اماکن ورزشی

ﻃراحی و
ساخت
بهره برداری و
استفاده
تفاوتهای
اجتماعی

عوامل محیﻄی
دیگران مهم

هویت فردی
ویژگیهای جمعیت
شناختی

زیر ساخت سازی

اکتسابی

امکانات

اجرایی
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فراهم نمودن شرایﻂ جذب بخش خصوصی



هماهنگی دستگاههای متوﻟی ورزش



همگانی کردن ورزش در اوقات فراغت



ترغیب افراد از ﻃرف خانوادهها به ورزش



افزایش انگیزه افراد جهت پرداختن به ورزش



دانشعمومی در مورد وسایل کمکآموزشی ورزشی



افزایش آگاهی عمومی در مدیریت امور آموزشی



افزایشمیزاندانشمربوط به جایگاهاجتماعی ورزش



وجود مربیان ارزنده



وجود مدیران حامی ورزش



آماده سازی دانش آموختگان تربیت بدنی



کیفیت اماکن و باشگاههای ورزشی



دسترسی به صرفه به اماکن ورزشی



تجهیز پارکها و اماکن ورزشی



مکان یابی نامناسب اماکن ورزشی



نوع ﻃراحی مکانهای ورزشی



عدم وجود اماکنورزشی در بخشهای کوچک



عدم وجود اماکن با صرفه اقتصادی



ضعف نگه داری اماکن و تجهیزات ورزشی



عدم بهرهرداری مناسب از امکانات وقابلیت ها



ﻃبقه اجتماعی افراد



محدودیتهای اجتماعی



حمایت از ورزش از ﻃریق مدرسه



کمک دیگران مهم در فهم بازی در ورزش



اﻟگو پذیری از دوستان و همساالن



مشارکت اﻃرافیان در ورزش



سن



جنسیت



میزان درآمد



تحصیﻼت



کیفیت زندگی



ساخت اماکن ورزشی در محﻼت



تکمیل پروژههای عمرانی نیمه تمام



تخصصیص بهینه امکانات مناسب



فراهمکردن امکانات تمرینی برای مناﻃق محروم



استفاده از نیروی متخصص و با انگیزه

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال سیزدهم  ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 1400


انگیزاننده
فرهنگی
مشوقهای درونی
مشوقهای
جمعی

اشتغالزایی
اقتصادی
توسعه

فردی
رفتاری

اجتماعی

سرمایه
اجتماعی
فرهنگی – اجتماعی
اثرات فرهنگی

ایجاد همگرایی در دستگاههای اجرایی



وضﻊ قانون افزایش سﻄح سرانه فضاهای ورزشی



تأکیدبر اوقات فراغت ورزشی در فوقبرنامه مدارس



تشویق بهشرکت در فعاﻟیت ورزشی از ﻃریق رسانه



نمایش عمومی ورزش در محﻼت



درونی سازی ارزشهای اجتماعی ورزش



جذب اقشار آسیبپذیر به ورزش



ایجاد امنیت اجتماعی



توسعه اقتصادهای محلی و کوچک



اشتغال زایی در حوزه ورزش



کاهش بیکاری و افزایش درآمد



باال رفتن کیفیت زندگی در مناﻃق مختلف



افزایش سﻄح رفاه مردم در استانها



پیشگیری از وقوع بیماریها



کاهش هزینههای درمان



کاهش خشونت و پرخاشگری



دوری از فضای مجازی



کاهش افسردگی



ایجاد شور و نشاط



افزایش اعتماد به نفس



کاهش بزهکاری و جرم و جنایت



کاهش مصرف دخانیات



کاهش مصرف نوشیدنیهای اﻟکلی



کاهش پیش داوری قومی و محلی



پویایی در جامعه



تعامﻼت اجتماعی



مقبوﻟیت اجتماعی



اﻟگوپذیری از چهرههای شاخص ورزشی



ترویج فرهنگ مشارکت



گسترش فرهنگ ورزش همگانی

گام دوم :کدگذاری محوری
در پژوهش حاضر ،پدیده مورد بررسی (تدوین مدل اوقات فراغت مبتنی بر فعاﻟیتهای ورزشی) میباشید.
بر همین اساس آن را به عنوان ﻃبقه محوری در نظر گرفته و سایر ﻃبقیات را بیه شیرح زییر بیه عنیوان
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مقوالت شرایﻄی (علی ،زمینهای و مداخله گر) ،تعاملی  /فرآیندی و پیامدی بررسی میکنیم .شرایﻂ علی؛
در این پژوهش ،جایگاه فرهنگ و پذیرش اجتماعی ،به عنوان شرایﻂ علی در نظر گرفته میشود .شیرایﻂ
زمینه ای؛ در این پژوهش ،مقوﻟههای فرهنگی– اجتماعی ،نرم افزاری ،سیخت افیزاری بیه عنیوان شیرایﻂ
زمینهای در نظر گرفته شدهاند .شرایﻂ مداخلهگر؛ در این پیژوهش ،مقوﻟیههیای معمیاری امیاکن ،عوامیل
محیﻄی ،ویژگیهای جمعیت شناختی به عنوان شرایﻂ مداخلهگری عمل مییکنید کیه در جهیت بهبیود
پدیده مورد بررسی عمل میکنند.
استراتژی (فرآیندها  /تعامﻼت)؛ در این پژوهش نیز زیرساخت سازی و مشوقهای درونی بیه عنیوان ییک
استراتژی که برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده مورد بررسی اتخاذ میشیوند ،در نظیر گرفتیه شیدهانید.
پیامدها؛ در این نظریه ،مقوﻟههای اقتصادی ،رفتاری و فرهنگی  -اجتماعی به عنوان پیامد و نتیجه حاصل
از این مدل در نظر گرفته شده است
کد های به دست آمده از مرحله کدگذاری محوری در قاﻟب ﻃرح گرافیکی و جهیت اراﺋیه درک جیامعی از
مراحل انجام شده ،در شکل  2به نمایش درآمده است.
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شرایط زمینهای:
 -1فرهنگی  -اجتماعی (فرهنگ سازی ،مشارکت عموم ،ترغیبسازی)
 -2نرمافزاری(منابﻊ دانشی ،منابﻊ انسانی)
 -3سختافزاری(اماکن ورزشی)
موجبات علّی
.1

جایگاه
فرهنگ(فرهنگ
ورزشی ،سبک
زندگی ،نگرش)

.2

پیامدها:
راهبردها:

پدیده اصلی:
اوقات فراغت مبتنی بر
فعاﻟیتهای ورزشی

پذیرش

.1

اجرایی)
.2

اجتماعی(روابﻂ

 .1زیر ساخت سازی(امکانات،

 .2مشوقهای درونی(انگیزاننده
فرهنگی ،مشوقهای جمعی)

اجتماعی ،ارزش
اجتماعی)

.1

اقتصادی

.2

(اشتغالزایی،
توسعه)

.3

رفتاری(فردی،
اجتماعی)

.4

فرهنگی-
اجتماعی
(سرمایه
اجتماعی،
اثرات فرهنگی)

شرایط مداخلهگر:
.1

معماری اماکن (ﻃراحی و ساخت ،بهره برداری و استفاده)

.2

عوامل محیطی(تفاوتهای اجتماعی ،دیگران مهم)

.3

ویژگیهای جمعیت شناختی(هویت فردی ،اکتسابی)

شکل  .2ارتباط بین مقوالت در مرحله کدگذاری محوری

گام سوم :تشریح مرحله نظریهپردازی(کدگذاری انتخابی)
همان گونه که گفته شد ،هدف نظریهپردازی بنیادی ،توﻟید نظریه است نه توصیف صرف پدیده .برای
تعدیل تحلیلها به نظریه ،ﻃبقهها باید به ﻃور منظم به یکدیگر مربوط شوند .کدگذاری انتخابی(بر اساس
نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری)مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیب که ﻃبقه محوری را به
شکل نظاممند به دیگر ﻃبقه ها ربﻂ داده و آن روابﻂ را در چارچوب یک روایت اراﺋه کرده و ﻃبقههایی را
که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصﻼح میکند.
در این مرحله پژوهشگر حسب فهم خود از متن پدیده مورد مﻄاﻟعه ،یا چارچوب مدل پارادایم را به
صورت روایتی عرضه میکند و یا مدل پارادایم را به هم میریزد و به صورت ترسیمی نظریه نهایی را
نشان میدهد (داناییفردو اسﻼمی.)134 :1389 ،

46

تدوین مدل نقش ورزش در اوقات فراغت

مدل پارادایمی اوقات فراغت مبتنی بر ورزش با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی
این نظریه سازوکارهایی را بیان میکند که از ﻃریق آنها جامعه هدف (اکثرا نوجوانان و یا افراد
آسیبپذیر) با گرایش بیشتر به اوقات فراغت فعال(ورزش) ،از آسیبهای اجتماعی به دور باشند و
آسیبهای اجتماعی کاهش یابد .برای بسﻂ و گسترش نظریه اوقات فراغت مبتنی بر ورزش با تأکید بر
کاهش آسیبهای اجتماعی ،مدﻟی کلی اراﺋه میگردد(شکل .)3

شرایط زمینهای:
فرهنگی  ،اجتماعی
سخت افزاری
نرم افزاری

شرایط علی:
جایگاه فرهنگی
پذیرش
اجتماعی

مقوله محوری:
اوقات فراغت
مبتنی بر
فعاﻟیتهای ورزشی

استراتژی:

پیامدها:

زیرساخت
سازی
درونی سازی

اقتصادی
رفتاری
فرهنگی -اجتماعی

شرایط
مداخلهگر:
معماری اماکن
عوامل محیﻄی
ویژگیهای
جمعیت شناختی
شکل  .3مدل پارادایمی اوقات فراغت مبتنی بر ورزش با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تدوین مدل اوقات فراغت مبتنی بر ورزش با تأکید بر کاهش آسیبهای اجتماعی بر
اساس روش داده بنیاد انجام شد و پنج بخش اصلی یافتههای آن را شرایﻂ علی ،شرایﻂ زمینهای ،شرایﻂ
مداخلهگر ،استراتژی و پیامدها را شامل میشود.
مشخص گردید که از شرایﻂ علی حاکم بر اوقات فراغت مبتنی بر کاهش آسیبهای اجتماعی ،جایگاه
فرهنگی و پذیرش اجتماعی میباشد .چگونگی گذران اوقات فراغت و اختصاص دادن زمان خاص به
شکل صحیح و منﻄقی به اوقات فراغت میتواند در جای خود باعث رشد و ارتقاء تک تک افراد در زندگی
شخصی و اجتماعی شود (تراینور و همکاران .)2010 ،1در جایگاه فرهنگی باید به نکاتی اشاره کرد که در
رابﻄه با فرهنگ ورزشی است .ﻟذا ارزشها و هنجارهای مرتبﻂ با ورزش و اعتقاد و عﻼقه به سﻼمتی از
ﻃریق ورزش و انجام فعاﻟیتهای بدنی میتواند به عنوان ضرورتی برای توجه به ورزش در اوقات فراغت
باشد .همچنین ماشینی شدن زندگی در عصر حاضر و صنعتی شدن جوامﻊ و کاهش فعاﻟیتهای بدنی
سبب شیوع کم تحرکی و فقر حرکتی شده است .این مهم سبب میشود که کماکان توجه به سمت
ورزش به عنوان عامل سﻼمتی معﻄوف و سیاستهایی برای توسعه فعاﻟیتهای بدنی در اوقات فراغت
اتخاذ گردد .اﻟبته وجود دیدگاه مثبت مسئوﻟین به ورزش هم به عنوان عاملی مهم میتواند به این امر
کمک نماید .تغییر دیدگاه مسئوالن به اوقات فراغت باعث شده که فعاﻟیتهای بدنی و ورزش نقش خود
را بهتر از قبل بازی کند .عﻼوه بر این مساﺋل ،نگرش واﻟدین به استفاده از ورزش در اوقات فراغت فرزندان
می تواند به این بحث کمک نماید که فرزندان در صورت پر کردن اوقات فراغت با ورزش عﻼوه بر کسب
مهارتهای اجتماعی میتوانند دارای جسمی ساﻟمتر و دور از آسیبهای اجتماعی باشند .پویایی
گروههای ورزش و تأکید سازمانهای مردم نهاد ورزشی و به صورت جزیی تر گروههای دوستانه ورزشی
می تواند افراد را به سمت ورزش در اوقات فراغت هدایت نماید .دالیل جذب به سمت ورزش در این
دیدگاه میتواند کسب پایگاه اجتماعی ،دوستیابی در جامعه و جامعهپذیری از ﻃریق ورزش باشد .بنابر
گفته یکی از مصاحبهشوندگان(کد  ،)Q4تا زمانی که واﻟدین خود نقش پررنگی در زمینهسازی حضور
فرزندان شان در فعاﻟیتهای ورزشی نداشته باشند ،نمیتوان انتظار تغییر در فرهنگ ورزش در بین
نسل های آینده داشت .بنابراین به صورت کلی ،نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشهای سرایی
و همکاران( ،)1391میرمحمدتبار و همکاران( )1394و میکز 2و همکاران( )2020همخوان و همراستا
می باشد و پژوهشی که نتایج اش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد مشاهده نگردید .با توجه به نقش
جایگاه فرهنگی و پذیرش اجتماعی بر اوقات فراغت مبتنی بر کاهش آسیبهای اجتماعی ،به مدیران
ورزش کشور ،به خصوص مدیرانی ک ه با ورزش همگانی و اوقات فراغت فعال درگیر هستند از جمله
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فدراسیون ورزشهای همگانی و شهرداریهای مناﻃق ،پیشنهاد میگردد که برنامههایی جهت تشویق
بیشتر مردم به انجام فعاﻟیتهای ورزشی ،تدارک ببینند(نامگذاری روزهایی در تقویم به منظور انجام
ورزشهای تفریحی سراسری در کشور ،فرهنگسازی ورزش در اوقات فراغت به وسیله ضبﻂ برنامههایی
در صدا و سیما و فضای مجازی) .اﻟبته این امور در صورتی محقق میگرد که نگرش مثبتی نسبت به
ورزش در بین مسئوﻟین وجود داشته باشد .همچنین به واﻟدین توصیه میشود که فرهنگ ورزش در
اوقات فراغت در فر زندان خود را به واسﻄه تغییر نگرش در خود و فرزندان شان ،گسترش نمایند .اﻟبته
این وظیفه خﻄیر بیشتر باید بر دوش سیستمهای آموزشی کشور باشد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر که از مصاحبهها مستخرج شده است ،شرایﻂ مداخلهگر اوقات فراغت
مبتنی بر ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی شامل موانﻊ مربوط به مکانهای ورزشی ،عوامل محیﻄی
و ویژگیهای جمعیت شناختی میباشد .در بخش مکانها ی ورزشی باید بیان کنیم که مکانیابی
نامناسب اماکن ورزشی میتواند به عنوان مانعی برای دسترسی همه افراد به امکانات وتجهیزات ورزشی
باشد .تفاوتهای اجتماعی هم به نوبه خود باعث عدم برخورداری همه افراد از فرصتهای ورزشی در
اوقات فراغت میشود به گونهای که با وجود ﻃبقههای مختلف اجتماعی افراد و محدودیتهای اجتماعی
به خصوص برای بانوان موانﻊ کماکان موجود میباشد .اﻟبته برای نوجوانان ،حمایت از ورزش از ﻃریق
مدرسه باید جز برنامهها ی اوقات فراغت باشد .در غیر این صورت مشکﻼتی برای ورزش کردن و پر کردن
اوقات فراغت به روشهای دیگر به وجود میآید .شاید یکی دیگر از موانﻊ عدم اشاره دیگران مهم در فهم
بازی باشد .زمانی که افراد دارای اﻃرافیانی هستند که با ورزش و فعاﻟیتهای بدنی ناآشنا هستند بیشک
نمیتوانند به صورت بهتری از همراهی دیگران بهره ببرند .حتی دوستان کم تحرک هم میتوانند به
عنوان اﻟگویی برای عدم اجرای فعاﻟیتها ی ورزشی در اوقات فراغت به شمار آیند .در نهایت باید خاﻃر
نشان کرد که هویت فردی افراد میتواند نقش مانﻊ ایجاد کند .به ﻃور مثال افراد مسن تمایل کمتری به
انجام فعاﻟیتها ی بدنی دارند و زنان به دالیل مختلف نظیر عدم بهره برداری از اماکن مخصوص ورزشی با
مانﻊ در اجرای فعاﻟیتهای ورزشی روبرو هستند .میزان درآمد اشخاص ،تحصیﻼت و کیفیت زندگی نیز
به عنوان عوامل اکتسابی میتواند این موانﻊ را تشدید کند .ﻟذا برای رسیدن به موفقیت در سیاستهای
اوقات فراغت مبتنی بر ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی باید بسترهایی را فراهم کنیم .بنابر گفته
یکی از مصاحبهشوندگان(کد  ،)Q8نباید از تأثیر ویژگیهای جمعیت شناختی بر اوقات فراغت غافل ماند.
ویژگیهای از جمله سن و جنسیت از مهمترین عوامل میباشند .چرا که در پژوهشهای مختلفی عنوان
شده است که زنان از میزان فعاﻟیت بدنی کمتری برخوردارند؛ بنابراین به صورت کلی ،نتایج پژوهش در
این قسمت با نتایج پژوهشهای ﻟیو 1و همکاران( ،)2020گیدﻟو 2و همکاران( )2019همخوان و همراستا
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می باشد و پژوهشی که نتایج اش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد مشاهده نگردید .به مدیران ورزش
کشور ،از جمله مدیران فدراسیون ورزشهای همگانی و شهرداریهای مناﻃق ،پیشنهاد میگردد که با
آمادهسازی مکانهایی برای انجام ورزشهای تفریحی همراه با برنامههای شاد به صورت مداوم و ثابت،
مکانیابی مناسب برای قسمت های در حال پیشرفت شهرهای کشور برای احداث اماکن ورزشی،
دسترسی عموم مردم به اماکن و تجهیزات ورزشی با کیفیت ،استاندارد و ارزان ،سعی در رفﻊ موانﻊ
مشارکت مردم در فعاﻟیتهای ورزشی گردند.
شرایﻂ زمینهای حاکم بر اوقات فراغت مبتنی بر ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی شامل بسترهای
فرهنگی – اجتماعی ،سخت افزاری و نرم افزاری میباشد .میتوان با تأکید رسانهها بر ورزش در اوقات
فراغت ،تأکید و حمایت سازمانهای ذیربﻂ در جذب جوانان به ورزش و تأکید بر ورزش به عنوان رکن
اصلی سﻼمت بسترهای فرهنگ سازی را مهیا نمود .همچنین در راستای بسترسازی برای جذب افراد به
انجام فعاﻟیتهای بدنی در اوقات فراغت در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی میتوان با مشارکت و
ترغیب اجتماعی راهی را هموار کرد که بر موانﻊ موجود غلبه کرد .ﻟذا تبلیغات رسانهای برای حمایت
ماﻟی ،فراهم نمودن شرایﻂ جذب بخش خصوصی ،هماهنگی و هم راستای اجرای برنامههای دستگاههای
متوﻟی ورزش ،همگانی کردن ورزش در اوقات فراغت ،ترغیب افراد از ﻃرف خانوادهها به ورزش و افزایش
انگیزه افراد جهت پرداختن به ورزش میتواند از عوامل کلیدی برای رفﻊ موانﻊ و ایجاد بستر باشد.
همچنین با وجود دانش عمومی در مورد وسایل کمک آموزشی ورزشی و افزایش آگاهی عمومی در
مدیریت امور آموزشی ،همچنین افزایش میزان دانش مربوط به جایگاه اجتماعی ورزش بسترهای توسعه
ورزش در اوقات فراغت فراهم گردیده است .بخشی از ویژگیهای سخت افزاری در حوزه منابﻊ انسانی
مانند وجود مربیان ارزنده ،وجود مدیران حامی ورزش و آماده سازی دانش آموختگان تربیت بدنی
بسترهای توسعه ورزش در اوقات فراغت را آماده کرده است .کیفیت مﻄلوب اماکن و باشگاههای ورزشی
و دسترسی به صرفه به اماکن ورزشی میتواند به عنوان عوامل دیگر مورد تأکید باشد .بنابر گفته یکی از
مصاحبهشوندگان(کد  ،)Q6نیروی انسانی عامل بسیار مهمی در گرایش افراد به فعاﻟیتهای بدنی دارد.
به نحوی که این عامل از عوامل امکاناتی بسیار مهم تر میباشد.؛ بنابراین به صورت کلی ،نتایج پژوهش
در این قسمت با نتایج پژوهش موراتیدیس )2019( 1همخوان و همراستا میباشد و پژوهشی که
نتایج اش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد مشاهده نگردید .به مدیران ورزش کشور ،از جمله مدیران
فدراسیون ورزشهای همگانی و شهرداریهای مناﻃق ،پیشنهاد میگردد که از نیروهای شایسته،
متخصص و با تجربه در زمینه ورزش همگانی بهره گیرند و سعی نمایند از این نیروهای موجود ،حداکثر
استفاده را نمایند .همچنین میتوانند با تشویق نیروهای سازمانی خود ،به انجام فعاﻟیتهای ورزشی در
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اوقات فراغت و تشویق دیگران به انجام این گونه فعاﻟیتها ،میزان مشارکت ورزشی در اوقات فراغت را
باال ببرند.
اوقات فراغت همچون شمشیر دو ﻟبهای است که یک ﻟبه آن میتواند زمینه ساز خﻼقیت و هنرآرایی و
ﻟبه دیگر آن عاملی در جهت گرایش به بزهکاری و آسیب اجتماعی باشد ،بنابراین برنامهریزی مناسب در
اوقات فراغت اهمیت بسزایی دارد (رضوی و همکاران  .) 130 :1392 ،همچنین باید خاﻃر نشان کرد
ورزش به عنوان ابزار چندبعدی با تاثیرات گسترده و نقش ارزشمند ،یکی از شیوههایی است که افراد
می توانند با استفاده از آن بر فشارهای جسمانی ،روحی و روانی و اجتماعی فاﺋق آیند .بنابراین در جهت
توسعه فعاﻟیتهای ورزشی در اوقات فراغت مبتنی بر کاهش آسیبهای اجتماعی راهکارهایی بر اساس
یافتههای تحقیق در قاﻟب دو مفهوم زیرساخت سازی و مشوقهای درونی اراﺋه میشود .عوامل زیر ساختی
مانند ساخت اماکن ورزشی در محﻼت ،تکمیل پروژههای عمرانی نیمه تمام ،تخصیص بهینه امکانات
مناسب و فراهم کردن امکانات تمرینی مناسب برای مناﻃق محروم ،استفاده از نیروی متخصص و با
انگیزه ،ایجاد همگرایی در دستگاههای اجرایی و وضﻊ قانون افزایش سﻄح سرانه فضاهای ورزشی میتواند
راهکارهای مناسبی باشد .در مبحث مشوقهای درونی نیز میتوان اشارهای به انگیزاننده فرهنگی و
مشوقهای جمعی داشت .تأکید بر اوقات فراغت ورزشی در فوق برنامه مدارس و دانشگاهها ،تشویق افراد
به شرکت در فعاﻟیتهای ورزشی از ﻃریق رسانه و نمایش عمومی ورزش در محﻼت میتوانند باعث
ترغیب افراد و ایجاد انگیزه در آنها شود .همچنین درونی سازی ارزشهای اجتماعی ورزش ،جذب اقشار
آسیبپذیر به ورزش و ایجاد امنیت اجتماعی در راستای فعاﻟیتهای بدنی در اوقات فراغت میتواند سبب
کاهش آسیبهای اجتماعی شود .بنابر گفته یکی از مصاحبهشوندگان (کد  ،)Q10با مشاهده افرادی که
در زندانها به عنوان مجرم ،دستگیر شدهاند ،مشخص شده است که تا زمانی که این افراد تشویق به انجام
فعاﻟیتهای بدنی نشوند و انگیزههای درونی انجام این دسته از فعاﻟیتها ،درآنها ایجاد نشود ،نمیتوان
شاهد کاهش اعمال و رفتارهای بزهکارانهشان بود .در واقﻊ ،انجام فعاﻟیتهای ورزشی در محیﻂ زندان،
فرهنگ ورزش را در بیرون از زندان بعد از اتمام دوران محکومیت ،موجب میگردد .که نهایتا خود منجر
به کاهش اعمال مجرمانه در بین آنها میگردد .بنابراین به صورت کلی ،نتایج پژوهش در این قسمت با
نتایج پژوهشهای چمینپیرا و همکاران ( ،)1393ابراهیمی و همکاران ( ،)1394ﻟی و جیانگ)2018(1
همخوان و همراستا میبا شد و پژوهشی که نتایجش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد مشاهده نگردید.
تمامی راهکارهای مﻄرح شده در مدل پژوهش به عنوان پیشنهادات پژوهشی مﻄرح گردید.
در نهایت باید ذکر کرد که در صورت اتخاذ راهکارها و انجام درست آنها و با توجه به بسترهای اوقات
فراغت مبتنی بر ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی میتوان شاهد آثار اقتصادی ،رفتاری و فرهنگی-
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اجتماعی آن بود .زمانی که فعاﻟیتهای بدنی و گرایش به ورزش بیشتر میشود به تبﻊ محصوالت و
خدمات ورزشی نیز افزایش خواهد یافت که این امر سبب توسعه اقتصادهای محلی و کوچک ،اشتغالزایی
در حوزه ورزش و کاهش بیکاری و افزایش درآمد میشود .با ارتقای سﻼمتی و کاهش آسیبهای
اجتماعی از ﻃریق ورزش کیفیت زندگی در مناﻃق مختلف باال میرود و سﻄح رفاه مردم نیز بهبود خواهد
یافت .توجه به ورزش به قدری مهم است که باعث پیشگیری از وقوع بیماریها ،کاهش هزینههای درمان
بخاﻃر جلوگیری از وجود بیماریها میشود .آسیبهای اجتماعی که وجود دارد از ﻃریق ورزش میتواند
ترمیم یابد .به عنوان مثال ورزش در اوقات فراغت میتواند باعث کاهش خشونت و پرخاشگری ،دوری از
فضای مجازی ،کاهش افسردگی و ایجاد شور و نشاط شود .همچنین از نظر کاهش بزهکاری و جرم و
جنایت ،کاهش مصرف دخانیات ،کاهش مصرف نوشیدنیهای اﻟکلی و کاهش پیش داوری قومی و محلی
میتواند مؤثر واقﻊ شود.
در نهایت باید به آثار فرهنگی و اجتماعی آن اشاره نمود .به گونهای که از ﻃریق مشارکت در فعاﻟیتهای
ورزشی ،پویایی جامعه متضمن میگردد و تعامﻼت و مقبوﻟیت اجتماعی بهبود مییابد .چرا که ورزش
محلی برای ایجاد روابﻂ با اﻃرافیان است .اﻟگوپذیری از چهرههای شاخص ورزشی و ترویج فرهنگ
مشارکت و گسترش فرهنگ ورزش همگانی هم از دیگر پیامدهای ورزش در اوقات فراغت است .بنابر
گفته یکی از مصاحبهشوندگان (کد  " ،)Q13زمانی که در زندان بودم ،با تشویق پرسنل و برخی دوستانم،
فعاﻟیت های ورزشی را شروع نمودم که همین امر منجر به ایجاد حس شادمانی در من می شد ،چیزی که
واقعا در زندان به آن احتیاج داشتم ،احساس سرزندگی بیشتری داشتم وامید به زندگیام بیشتر شده بود.
بعد از اتمام دوران محکومیت ،ورزش را رها نکردم و هنوز از اثرات آن بهرهمند میشوم" .با مشاهده
افرادی که در زندانها به عنوان مجرم ،دستگیر شدهاند ،مشخص شده است که تا زمانی که این افراد
تشویق به انجام فعاﻟیتهای بدنی نشوند و انگیزههای درونی انجام این دسته از فعاﻟیتها ،درآنها ایجاد
نشود ،نمیتوان شاهد کاهش اعمال و رفتارهای بزهکارانهشان بود .در واقﻊ ،انجام فعاﻟیتهای ورزشی در
محیﻂ زندان ،فرهنگ ورزش را در بیرون از زندان بعد از اتمام دوران محکومیت ،موجب میگردد .که
نهایتا خود منجر به کاهش اعمال مجرمانه در بین آنها میگردد.
بنابراین به صورت کلی ،نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشهای کوارمبی و همکاران (، )2019
بروسنان ( ،)2019ژانگ ( ،)2018اﻟکساندرو و ﻟورند ( ،)2015قهفرخی و رشیدﻟمیر ( ،)1396بخارایی و
همکاران ( )1394و کتبی و همکاران ( ،)1393همخوان و همراستا میباشد و با بخشی از نتایج پژوهش
بخارایی و همکاران ( ) 67 : 1394ناهمخوان میباشد .ایشان در در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر
فعاﻟیت های ورزشی بر میزان انحرافات اجتماعی جوانان شهر تبریز به این نتایج رسیدند که بین نوع
فعاﻟیت های ورزشی (سازمان یافته و غیر سازمان یافته) با انحرافات اجتماعی و بین میزان فعاﻟیت های
ورزشی با پیوند اجتماعی و نیز بین میزان فعاﻟیت های ورزشی نامنظم با میزان دوستان منحرف رابﻄه
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معنی داری وجود ندارد .دﻟیل تفاوت در نتایج را میتوان تفاوت در جامعه آماری و همچنین بررسی متغیر
پیوند اجتماعی در پژوهش بخارایی و همکاران( )67 :1394عنوان نمود.
منابع
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در مدیریت ورزشی.9-20 :)11(3 ،
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