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 ورزش، اوقات فراغت و جوانان یجامعه شناس

 یو جامعه شناخت یرد فرهنگیکرو یک

 

 1آقاپور ید مهدیس

 

 

 دهکیچ

فح اغراض و مقاصدح انواع یم و تعاریبه مفاه (Sociology of leisure)اوقات فراغ   یجامعه شناس

ه اوقدات  ک پردازد یم یاجتماع یها گرو آ  در  یوموان  و پاتولوژ ملسساتو  یانسان یروهایالح نمواش

 .گیرد یمز در بر یرا ن یفراغ  ورزش

د یجد یو صنعت یجامعه شهر یهایژگیاز و یژ  جوانا  ناشیضرورت پردااتن به اوقات فراغ  مردم بو

 .اند برد ار مرا ب« تمد  فراغ »  آ ح اصطالح یل اهمیاز دانشمندا  به دل یه براکاس  

ن نوشتار را یا یورزش منظر اصل یگوناگو  اوقات فراغ  جوانا ح تماشاگر های ینهزمبا توجه به ابعاد و 

از اوقدات فراغد  جواندا ح فراغد       یو جامعه شناات یکتئور یه پردااتکن معنا ی. بددهد یمل میتش

ل یه و تحلید و تازیآ  در جامعه جد یمثب  و منف یها جنبهورزش و  یح تماشاگریحیو تفر یورزش

 .نماید یم ید  به وض  مطلوب سااتار نوشتار را معرفیرس یبرا ها آ 

از نظدرات دانشدمندا     یضمن بهدر  بدردار   یتارب – ینظر متأاررد یمو رو توأمروش مطالعهح روش 

 اواهد بود. یدانیم یها پژوهش یج برایردها و نتامگزارشات و آمار عمل یبااستفاد  از برا

ر یشددد  اسدد . دومددازد یادید ز یهددا بحددثات اوقددات فراغد   یف و اصوصددید راجد  بدده مفهددوم و تعر 

(J.Dumazedier)     ش اشالعدات و آمدوزش   یگشرا  اوقات فراغ  را با هددم اسدتراو ح تندوعح افدزا

بعدد از فراغد  از    یبده صدورت اراد   ی  اجتمداع کمشدار  یو برا یشتن بدو  توجه به اهدام مادیاو

 .کند یمف یتعر یو اجتماع یمات ورفه االزا

                                                           

 aghapour@ut.ac.irح ار دانشگا  تهرا یاستاد. 2
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از  یدانید م یها پژوهشو  دهد یمرا به اود ااتصاص  یدر فراغ  جوانا  سهم عمد  ا یرد ورزشیمرو

و  یگدا  اقتصداد  ی. البتده پا کندد  یمد اثبدات   ین موضوع را به ادوب یجوانا  و نوجوانا  ا یسن یها گرو 

 .باشد یمجوانا  به ورزش  یریبر جه  گ ملثراز عوامل  یمیجوانا   یاجتماع

رد ( و منفعدل  کد ورزش در دو بخش عمدد  فعدال )ورزش    یاز نقطه نظر جامعه شناس یفراغ  ورزش

 .باشد یمورزش( قابل مطالعه  ی)تماشاگر

ا تماشدا  ید   منفعدل  ی  در برابدر تفدر  ید   و فعالکد همرا  با ور (Active recreation)  فعال یتفر

 هدای  یو شد   ی  فراغ  از شریآنا ح هدا ید ضمن توجه به آزادیفراغ ح با ی. در جامعه شناسباشد یم

  ید حات منفعل تقویحات سالم و فعال در برابر تفریتفر های ینهزمرد تا یصورت پش یو فرهنگ یآموزش

 شود.

و از  یورزشد  یورزش جزء مهم سدااتارها  یزند  نخواهد بود و تماشاگر یورزش مدر  بدو  تماشاچ

د  را ید ن پدید . اباشدد  یمد و ورزش امدروز   یژ  جوانا  در تمد  فراغتیفراغ  مردم بو یصلا یها برنامه

دح علدل و  ید   آ  در جوامد  جد ید مدورد مطالعده قدرار داد و اهم    یجامعه شناات یردیمبا رو توا  یم

سدب  کح اوسداا تعلد  و   یو وفاق مل یر همبستگینثب  نظ یردهاکارکش و توسعهح یدایپ های یز انگ

 یپرااشگر یه قوایج ورزش و تخلیو ترو یو الگوساز ی  دوستیو هناارهاح تقو ها ارزش ح انتقال یهو

 یح ورزش برایو تاار یشبقات یریمارگونه و انسا  نازلح جه  گیو در نقطه مقابل از اشاعه فرهنگ ب

ه یرا مورد تاز در جامعه ها بحرا و  ها تنشااد یاانات پوچ و تب آلود ایورزشح اتالم اوقات فراغ ح ه

 یا  در جامعه شناسیتب تضادگراما  و میردگراکارکتب مبر م یرد مبتنیمن دو رویل قرار داد. ایو تحل

ط یو شرا ها ینهزمآ  بر  یز با در نظر گرفتن دو جنبه ورزش و تماشاگریا  نیتب انتقادگرام. مباشد یم

 .کنند یمد کیتا یو اجتماع یفرهنگ

 

 زه هایعلل وانگ-جوانان -فراغتاوقات  -دواژه: ورزشیلک

 

 مقدمه:

و  یمسائل جوام  فراغتد  ترین یاصلاز  یمینه از آ  یاوقات فراغ  و استفاد  به یزیشناا  و برنامه ر

ش در یادو  هدا  ید  موقعژ  جوانا  بده تناسدب   یبو یه اقشار اجتماعک ی. اوقاتباشد یمد یجد یفراصنعت

ش بده  ینوااد  روزمدر ح مشدتاقانه و آزاد و بده اراد  ادو     یمو  یجبدر  هدای  ی مسدئول جامعهح فارغ از 

 .زنند یمدس   یحیا تفری یح آموزشیدوس  داشتن هایی ی فعال
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ژ  ین مردم بدو یدر بی  و جهانیرف یگاهیر به جایاا یها دههش در ی  اویز پس از توسعه سریورزش ن

م یرمس و تیو گزارشگرا  و تماشاگرا  ورزش به تقد یاف . دانشمندا  و رهبرا  ورزشیجوانا  ارتقاء 

ورزشح شااص عمدد    یو ارتقاء در جدول جهان یه توسعه ورزشیمپردااتند. به شور ینین مائد  زمیا

به  یو صنعت یدر رشد اقتصاد ینند  اکن یید و عامل تعیتمد  جد یو اجتماع یاز توسعه فرهنگ یا

و  یاسد یس یارهدا یمل مددر  پ مبشدرح شد   یرا وجدا  جمع شمار رف . ورزش مدارا  پرشورترح ورزش

ا به گفتده  ی  انسا  برتر و یشخص یو تعال یح تالها تمد  یس نماد تفاهم و گفتگومابرعیو  یاقتصاد

 –ه مد رهانی ی)پ نامند یم ها انسا شعله مشتعل در قلب  ینتر فروزا د!!ح ین جدیامبر دیوبرتن پکدو یپ

2993)2. 

د  ید پد یدک اوقات فراغد  بدود  و بده عندوا       یامروز ابعاد اصل یایورزش در دن ی  تماشاگریبه تحق

. موضدوع اوقدات فراغد  جواندا  و     گدردد  یمد  یتلقد  یورزشد  یر در جامعه شناسیتام و فراگ یاجتماع

امدور   یاید از اول یاری  و سودمند آ  توجده بسد  یدر گشرا  صح ی  بدنینوجوانا  و نقش ورزش و ترب

دربدار  آ    یشور مطالعدات متعددد  کا اارج یرا به اود جلب نمود  و در داال  یپژوهشگرا  اجتماع

 اس . صورت گرفته

 یح و وضور دائمد یورزش های یکالمپو  ین المللیو ب یح قار  ایشورکاز ماام   ی  ورزشیآمارها و وقا

نقاد  یاقص  در ین وقایثب  و گزارش ا یو  برایزیژ  مطبوعات و تلویبو یگروه یها رسانهو گسترد  

 یو جامعه شناس یه فرهنگ شناسین موضوع را از زاوی  و ضرورت پردااتن بدیاهم یجها ح به روشن

 .کند یمورزش واوقات فراغ  ثاب  

بدا   2993بارسدلونا در سدال    یدک ه المپیفقط در هنگام مراسم افتتاو یارد تماشاچیلیم 3/2به  یکنزد

ار و مورزشد  20000ش از یه بیممتحد شدندح در وال یشورز یبرپاداشتن آرمانها یسوزا  برا یاقیاشت

 گشاشدتند  یمد ش یرا به نمدا  ها یبازن یا یح جاذبه جهانکویوم مونتیدر داال استاد یتماشاچ 13000

 3(2993 –ور یو مایم)فدر

عضدو درودال    کشور 309( به یکن المپی)اول 2393شورعضودرسال ک 9از  یکالمپ ین المللیته بیمک

 عضو دارد. 293متحد ه سازما  ملل یمدروال د  اس حیواضر رس

فعدال   یوضدور  یابرنگدار و گزارشدگر ورزشد    22000فرانسه  2993فوتبال  یدر مسابقات جام جهان

 22ه یمد سابقه نداشدته اسد ح در وال   یجهان یو اقتصاد یاسی  سیاز وقا یکچیدر ه یه وتکداشتند 

و  هدا  ینده هززا  ید را بر عهد  گرفتده و م  ن مسابقاتیا یم برگزاریبودجه عظ یتی  بزرگ چند ملکشر

                                                           
2 - Pierre Henguet 
3 - Federico mayor 
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داشته اس . تعداد تماشاگرا  مسابقات با در نظر گرفتن تعدداد نفدرات و    یآ  ارقام هنگفت یدرآمدها

 ارد نفر برآورد  شد  اس .یلیم :2و  بالغ بر یزی  تلویا از شرین یادیدفعات تماشا در م

ه کاس   ینمو فراف ین همانیا یبر واالت روانشناات یمبتن یند انبو  تماشاگرا  ورزشیفرا کبدو  ش

. سدازد  یمد مبدل  ین وال دوس  داشتنیو در ع یافتنیدس  ن هایی ی شخصارا  مشهور را به مورزش

 یالگوهدا  ینتدر  محبدوب فرانسده صدورت گرفد ح     ی  شهر آنسد یتمام جمع یه بر روک یدر مطالعه ا

 یعلم های ی شخص نماحیگرا  سیباز یها رد ورزش تعل  دارند و در  یایاز نظر مردم به دن یتیشخص

 2(.2930-ازنوک. )ژا  گیرند یمقرار  یاسیو س

دفداع از   یفرانسه برا یشات اتمیبه آزما یاقدام دستامع یکاعتراض قهرمانا  معروم فوتبال اروپا در 

ن ید از ا یگدر یمدردم اروپدا نمونده د    یار عمدوم مد اف یآ  بر رو یرتأثز و یمسالم  آم یستیصل  و همز

 .باشد یمموضوع 

ورزش  یورزش و تماشداگر  یبیو آسد  یمنفد  یهدا  جنبده ل سااتن یمثب  و زا یها جنبه  یتقو یبرا

 -اسد . )آقداپور   یار ضدرور یز بسد ینه نین زمیدر ا یگروه یها رسانهرد منقش و عمل یابیمطالعه و ارز

22:4) 

 

 * جامعه شناسی ورزش و اوقات فراغ  جوانا  

و کارکردهای ورزش و تربید  بددنی بده عندوا  یدک       ها ینهزمجامعه شناسی ورزش علمی اس  که از 

ن پدیدد  دارای  ی. اکند یماجتماعی بحث  های ید پدپدید  اجتماعی و پیامدهای آ  در ارتباد با سایر 

. باشدد  یمد  هدا  انسا در زندگی جمعی  یبارارزش 0 پیچیدگی ویگستردگ اصوصیاتی چو  همبستگی0

 (2213-)آقاپور

 از: اند عبارتاهدام عمد  جامعه شناسی ورزش 

 واقتصاد و سیاس  و تعلیم و تربی  و مشهب مطالعه و ارتباد متقابل ورزش با نهادهای اجتماعی -2

 بر تحوالت و تغییرات ورزش در جامعه ملثرفرهنگی و اجتماعی  های ینهزمبررسی  -3

 شناا  کارکردها و پیامدهای اجتماعی ورزش نظیر سازگاری0 رقاب 0 براوردها -2

عمدد  در جامعده شناسدی نظیدر ممتدب کارکردگرایدا 0        های یهنظراین موضوعات از شری  بمارگیری 

( این مماتدب بده   29:1 –)کواکلی  گیرد یمممتب تضادگرایا  و ممتب انتقادگرایا  مورد مطالعه قرار 

 3. کنند یممنفی0 و نقد و ارزیابی ورزش تاکید  یها جنبهمثب 0  یها جنبهترتیب بر 

                                                           
2 - Jean Cazeneuve 
3 - Jay g. Coacley 
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 یژ  بدرا یجامعه شناسی ورزش بامطالعات اوقات فراغ  درارتباد بود  و سدودمندی ایدن زمینده را بدو    

تحد    3واثدر ژوفدر دومازویده    « شبقه تن آسدا »تح  عنوا   2. اثر تورستین و بلنکند یمجوانا  ثاب  

 دهدد  یمد اشالعات اساسی و نظرات آموزندد  ای در ااتیدار قدرار    « ییک تمد  فراغت به سوی»عنوا  

 (2932 -)ریمو  توماا

 * زمینه اجتماعی فراغ 

یا پای صفحه تلویزیدو    ها یوماستادگرایش انبو  مردم به ورزش یا تماشای مسابقات ورزشی در  اصوالً

ساع  کار شدوالنی و   29. در قر  باشد یم ناشی از افزایش اوقات فراغ  دستاورد تمد  صنعتی واضر

پرزوم 0 متوسط دستمزدها بسیار پایین و شرایط بهداشتی محیط کدار بسدیار بدد بدود ضدمن آنمده       

« تمد  فراغ »تمنولوژی و افزایش شدید تولید و در نتیاه کاهش ساعات کار و راو  بود  آ  وارد 

 .کند یمفرق  مالًکاکه البته وض  ملل کم توسعه و جها  سومی  یما شد 

0 بلمده  شدود  یمد مراد از این اصطالح این اس  که نه فقط افراد از ساعات فراغ  بیشدتری بهدر  مندد     

 شدود  ینمد فراغ  از آناا که برای ارتقاء سط  فرهنگی کل جمعی  و هر یک از اعضاء به کدار گرفتده   

ی یافته و بخش مهمدی از  اود یک مساله شد  اس 0 سازما  تااری اوقات فراغ  وسع  فوق العاد  ا

مختلف ورفه  یها ورزشبویژ  با توجه به مبالغ هنگفتی که در  شود یماقتصادی محسوب  های ی فعال

مختلدف0 توریسدم و    یهدا  سالنسینمایی0 اوداث  های یلمفورزشی0 ساا   یها رقاب ای و اصوصی0 

اینک جامعه مصرفی یتا ودود زیادی به جامعه معرم فراغ  تبددیل   شود یمجهانگردی و غیر  صرم 

 (:291 -شد  اس  )گی روشه

کاهش ساعات کار و افزایش ساعات فراغ  با توسعه صنعتی و اقتصادی و جایگزینی ماشدی بده جدای    

توسط شورای عالی اقتصداد   :291انسا  رابطه ای مستقیم دارد گزارش رشد اقتصادی امریما در سال 

ساع   0200 متوسط ساعات کار مردم از 2939تا  2390سلل از  19که در مدت  دهد یمریما نشا  ام

 ساع  کاهش یافته و این روند با سرع  ادامه دارد. 10در هفته به 

که شبقات باال همچنا  به لحاظ میدزا  و نحدو  گدشرا  اوقدات      یابیم یمالبته در نگاهی عمی  تر در  

در جامعده   هدا  آ یض گونه ای براوردارند که ناشی از ثدروت و قددرت سیاسدی    فراغ  از امتیازات تبع

بزرگدی از کارکندا  در ودال افدزایش اسد . از نظدر ژا         یهدا  تود . در ماموع اوقات فراغ  باشد یم

هفته در سدال و   40یعنی  کند یمساع  در هفته کار  20انسا  فقط  2933فوراسیته در ووالی سال 

ساع  کار اواهد کرد چرا که عمر توسط بشر به  40000ن فرد به شور متوسط سال در زندگی ای 23

                                                           
2 - Thorstein Veblen 
3 - Joffer Domagedier 
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سال اواهد رسید با کم کرد  ساعات اواب و اوراک باز  30عل  پیشرفتهای بهداشتی و پزشمی به 

 (29:0 -ساع  در ااتیار اواهد داش . )کازنو 2:000هم 

 * جامعه شناسی اوقات فراغ 

تحقی  در چگونگی صرم کرد  اوقات بیماری در جوام  و قشرهای  جامعه شناسی فراغ  عبارتس  از

تالش سخ  معیشتی به جامعده   ها قر از سیر تحول جوام  بشری از  یمختلف اجتماعی که اود ناش

 .باشد یممبتنی بر آسایش و رفا  عمومی 

ل ساع  کدار  به جای هشتاد ساع  کار پر زوم  در هفته0 با چه تواند یمدر این جامعه فراغتی بشر  

به چهل هزار ساع  در شول یک  یباًتقرآسا  تر آسایش اویش را فراهم آورد و به قول ژا  فوراستیه 

عمر کاهش یافته و وظی شایسته از مواهب زندگی ببرد و به جای تماپوی تولیدد بده تمندای مصدرم     

 کوشش کند.

به معنای مااز بود  گرفته شد  و در برابدر کدار قدرار     Licereاز ریشه التینی  Leisureلفظ فراغ  

 یها مدلولی تعریف آ  بدو  توجه به ماموعه ویات اجتماعی0 سط  منزل0 شیو  زندگی و  گیرد یم

اجتماعی و فرهنگی مممن نیس  همچنین رابطه ای نزدیک بین اشمال کلی تولی0 سازما  اقتصادی و 

 ت و کیفی  گشراند  اوقات فراغ  وجود دارد.توزی  عادالنه درآمدها0 مد های یو ش

 2(2911 -اوقات فراغ  فقط زما  آزاد شد  از بارکار نیس  بلمه فعالیتی اس  غیر اجباری )آلن بیدرو  

در فرهنگ لیتر  فرانسوی0 واژ  فراغ 0 فرص  و زمانی اس  که پس از اناام کار و شغل روزانده بداقی   

رادم0 با تفری  و تحصیل شادی و برای رف  مالل و استگی ناشی . در زبا  فارسی این لغ  متماند یم

. دومازدیه گشراندد   رود یماز کار و تادید قوا و نیز پدااتن به امور فرهنگی و هنری و ذوقی نیز بمار 

کده بده رشدد و     هدایی  ی فعالاوقات فراغ  را به سه ویژگی رف  استگی0 سرگرمی و تفری  و باالار  

 شدود  یمد و موجب ازدیاد معلومات و یا پرورش استعدادهای دیگر فرد  کند یمشمفتگی شخصی یاری 

 .کند یممشخص 

 از: اند عبارتمشخصات اساسی فراغ  در جها  کنونی 

به شبقات ممتاز و مقتنم ااتصاص نداشته و به شبقات دیگر تعمیم یافتده و بدا توسدعه تمنولدوژی      -2

 گسترش و افزایش یافته اس .

با پیشرف  جوام 0 گشراند  اوقات فراغ  از وال  اودمانی و اانوادگی بدرد آمد  و جنبه رسدمی   -3

 فراوانی در این زمینه ظهور کردند. یها سازما و تااری پیدا نمود  و 

 کاربرد روز افزو  وسایل و لوازم ماشینی چو  اتومبیل0 رادیو و تلویزیو  که نقش بزرگی دارند -2

                                                           
2 - Alain Birou 
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تقل آ  در ویات فردی و اجتماعی و ومای  قانو 0 برنامه ریزی و ورفده  مطلوبی  و اهمی  مس -4

 (2243شاهپور راسخ  –ای بود  آ  )جمشید بهنام 

گشرا  اوقات فراغ  به صورت فعال یا منفعل با سایر ارکا  اجتماع ارتباد متقابلی دارد. تااری شدد   

در زندگی اصوصی افراد قابل توجه اس  که عدواملی چدو  جددایی     ها سازما اوقات فراغ  و داال  

جدید رفا  مادی پیدایش تمنولوژی جایگا  مستقل0 عدرم و عدادت شدد  در     های یو شکار از فراغ  

 .باشند یم ملثرپیدایش آ  

آموزش گشرا  اوقات فراغ  و سودمندی و سالمسازی آ  با فعال سازی آزادانده و بدا انگیدز  و فدراهم     

نقش موثری در هدای  صحی  آ  دارند و به صدورت غیدر    ها برنامهورد  اممانات و تنوع دستیابی به آ

 (22:0 –)باقر سارواانی  کند یماوتمالی جلوگیری  های یبآسآشمار از 

 زیر را در نظر گرف . های ینهزمدر مطالعات جامعه شنااتی اوقات فراغ  باید ابعاد و 

مانند استراو 0 رف  اسدتگی0 تفدری 0 سدرگرمی و تفدنن0 توسدعه      پاسخگویی به نیازهای فردی  -2

استعدادهای شخصی و اجتماعی0 بازی در ضمن آفرینندگی و تعالی بدو  اهدام مادی0 جشن و شادی 

 و استفاد  جمعی

 کارکردهای فرهنگی و آموزشی و تعالی در ابتمار0 اطرجویی و استقالل فرد -3

 فعال یا منفعل0 فردی یا گروهی یا اانوادگی و غیر اشمال و انواع گشرا  اوقات فراغ   -2

 بر اوقات فراغ  ها آ  یرتأثتوجه به تمنولوژی جدید و وسایل ارتباد جمعی و  -4

اشالعات و آمار اجتماعی و ورفه ای گشرا  اوقات فراغ  با توجه به شبقدات اجتمداعی و درآمدد     -3

 ها آ 

 ها آ ت اجتماعی و شغلی افراد و هماهنگی ارتباد متقابل اوقات فراغ  با دیگر کارکردهای ویا -1

و ااالقیدات و   هدا  ارزشپیامدهای فرهنگی و ااالقی0 ارزیابی آداب و رسوم سنتی0 سلسله مراتب  -:

 ها آ تغییر 

 پیامدهای تعمیم گشرا  اوقات فراغ  و مسائل اجتماعی همرا  آ  -3

هددم شخصدی و    آ  و تعیدین  یهدا  مددل چگونگی کنترل و نظارت بر گدشرا  اوقدات فراغد  و     -9

 اجتماعی

)آلدن   هدا  آ پیامدهای اقتصادی گشرا  فراغ 0 زما  غیر مولد0 افزایش مصرم و نیازهدای بعددی    -20

 (2911 -بیرو
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 * اوقات فراغ  و برنامه ریزی

با توجه به جایگا  پر اهمی  اوقات فراغ  در ترسیم چهر  انسانی و سدااتار اجتمداعی و فرهنگدی در    

جوام  کنونی0 علمای تعلیم و تربی  و دانشمندا  علوم اجتماعی0 بر ضرورت برنامه ریدزی اصدولی آ    

 از: اند عبارتدالیل آ   ینتر مهمتاکید فراوا  که 

 غیر رسمی یها زشآمواوقات فراغ  زمینه ساز  -الف

0 غیر هدفمند و محیطی بدود  و  باشد یمرسمی و با برنامه  یها آموزشکه در مقابل  ها آموزشاین نوع 

و گستردگی آ  بویژ   یرتأث .پشیرد یم یرتأثجمعی  یها رسانهفراگیر به شور غیر ارادی از وقای  افراد یا 

عبدارت دیگدر در تابسدتا  مدرسده تعطیدل      . بده  باشد ینمرسمی  یها آموزشدر ابعاد عاشفی کمتر از 

 .شود ینمولی تربی  تعطیل  شود یم

 اوقات فراغ  زمینه ساز آسیب پشیری نسل جوا  -ب

که این  شود یمفراغ  بیش از ود نسل جوا  و عدم برنامه ریزی مطلوب برای غنی سازی آ  موجب 

 فراوانی را به بار آورد. یها آف و ایام به اوقات بیماری بطال  و بیهودگی و پوچ گرایی تبدیل گشته 

 استفاد  از انرژی نسل جوا  -ج

صدرم   تواندد  یمقدرت تحلیل0 ذهن االق و انرژی سرشار جوانا  با برنامه ریزی صحی  اوقات فراغ  

سازندگی ابداع و ااتراع گردد. بر همین اساا اس  که برای اکتشافات و ااتراعدات عصدر واضدر را    

. باید توجه داش  که جوانا  و نوجواندا   اند ید ناممعلول اوقات فراغ  و تمد  معاصر را تمد  فراغ  

ن نیز نگرا  اطرهدایی  و والدی شوند یماز داال  والدین در کنترل تفری  و اوقات فراغ  آنا  ناراو  

 (2211 -هستند که اوقات فراغ  فرزندانشا  در کمین نشسته اس . )شعاری نژاد

آسیب شناسی یا پاتولوژی اوقات فراغ ح بررسی تفریحات غیر اجتمداعی0 ضدد اجتمداعی یدا ناسدالمی      

بیشتری به نسبتی که تمد  مادی و وسی غلبه  ظاهراًاس  که در هر جامعه ای کمابیش رواج دارد و 

 .یابد یم0 رون  این گونه تفریحات نیز افزایش کند یمو شعله چراغ معنوی  را فروکش  یابد یم

این تفریحات ناسالم مممن اس  تنها به منظور تسمین و تخدیر اعصاب برانگیخته مدردم باشدد مثدل    

گشدود  دنیدای   تلدخ زنددگی و    های ی واقعاستعمال داانیات و مواد مخدر و یا وسیله گریز آدمیا  از 

گردد مانند استعمال مشروبات الملی و یا اینمه به جستاوی تمتعات و لشات غیر ااالقدی   یارؤایال و 

چو  فحشا و روابط جنسی بی بند و بار دامن زند و باالار  اینمه موجب اعمال االم قانو  نظیر قمار 

به مدرنیته( اود منشاء بسیاری  و دزدی و نظایر آ  گردد. انتقال جامعه از وض  قدیم به جدید )سن 

و کارفتاریهای اجتماعی اس  و تمرکز نیروهدای ملدی در اصدالح وتوسدعه اقتصدادی و       ها ینابساماناز 
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اانوادگی و جمعی عوامل عمدد  مقداوم در برابدر     یها سن اجتماعی و بقای معتقدات مشهبی و دوام 

شاهپور  -)جمشید بهنام باشد یمناسالم  ناشی از تفریحات و اوقات فراغ  های یبآسگسترش مفاسد و 

 (2243راسخ 

و عوارض سوء ناشی از عدم برنامه ریزی و هدای  درس  اوقات فراغ  جوانا  پیامدها و آفات  ها یبآس

 از: اند عبارتزیانباری دارد که 

 .گردد یمآفات تربیتی و رفتاری: بیماری و بطال  زمینه ساز االفماری و بزهماری  -الف

 .شود یمموجب سستی باورهای فرهنگی وعقیدتی  یبرنامگ یب آفات فرهنگی و عقیدتی: -ب

 .شود یمسیاسی  آفات اجتماعی و سیاسی: انرژی سرکش نسل جوا  دستاویز اغراض -ج

 .رود یمآنا  در اوقات فراغ  هدر  های یتوانائآفات اقتصادی: نیروهای انسانی و  -د

 یعدال  یراانده شدورا  یات جواندا  توسدط دب  یعرصه در و 24مشتمل بر « نسل جوا  یتیمنشور ترب»

 یو اسدتراتژ  یدی اجرا یو اط مش یلیاهدام تفض ین منشور واویمنتشر شد. ا 22:4جوانا  در سال 

ور کمدش  یهدا  عرصده . باشدد  یمد نسدل جدوا     یفرهنگد  یارتقا رشد یرا  برایا یاسالم ینظام جمهور

 از: اند عبارت

 -1فرهنگ و تمد   -3اس  یر و سیتدب -4  یم و تربیتعل -2  یااالق و معنو -3و معرف  ما  یا -2

 یتعداو  و تعهدد اجتمداع    -9 یتالش و سازندگ -3 ین المللیروابط و مناسبات ب -:اانواد  و ازدواج 

  ید ورزش و ترب -24او  یر و سد یسد  -22هنر و ادب  -23ار م  و ابتیاالق -22علوم و فنو   -20

 یبدن

انتشدار   22:1ور در سدال  کراانده مدش  یتوسط دب« در اوقات فراغ  یجوانا  و تاربه زندگ»ن یهمچن

 .باشد یمبرنامه  2323ر برنامه و در ماموع یز 321و  یبرنامه اصل : ه شاملکاف  ی

گدشرا  اوقدات    یدر اصدوص نسدل جدوا  و چگدونگ     یبرنامه ا ین منشورهایم وانتشار ایرغم تنظیعل

و  یفد کیو یمد کجواندا  از نظر  یافته برایاناام  های ی فعالردها و مفراغ  آنا ح توجه به گزارش عمل

 .باشد یم یابیقابل نقد و ارز ها آ  یو اثربخش ها برنامه یمحتوا

ه کد  کندد  یمد ثابد    یاصدل  یرا در سه نوع نهاد اجتماع ها ینابساماناوقات فراغ  وجود  یب شناسیآس

 از: اند عبارت

 یهدا  بخشنامهح صدور ها یناهماهنگارزند  با  یها تالشه با وجود ک -یدولت یو نهادها ها سازما  -الف

ح یو فرهنگد  یبددا ح ضدعف بداور علمد     یتدوجه  یا بین الزم و یمبود قوانکح یعموم یح سردرگمیدولت

  داد  کو عددم مشدار   یابید نتدرل و ارز کارآمد نظدارت و  کستم یمتخصصح فقدا  س یروهایمبود نک

 .باشد یممختلف قابل مطالعه  یها سازما در  ها آ ر یو نظا ها برنامه  یریم و اجرا و مدیجوانا  در تنظ
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رد ید بر عهدد  گ  یفه مهمیاوقات فراغ  وظ یساز یدر غن تواند یمش یبا نقش عمد  او -اانواد  -ب

فرزنددا  و   یفراغت یها برنامهنسب  به  یگو فرهن یتیو نداشتن باور ترب یافک یاما با وجود عدم آگاه

ز کد ف بدا مرا یارتبداد ضدع   ها برنامهن ی  ایاهم ین بود  اشالعات و بییآنا ح پا یبرا یند  نگریعدم آ

 .دهد یماهش کرابه مراتب  ها اانواد نقش  یو فراغت یآموزش

انگر ید ب یلیهزار مدرسه در مقداش  مختلدف تحصد    اس  یوبش از صد یوجود ب -آموزش و پرورش -ج

ن نهاد یاما درا باشد یمطه اوقات فراغ  دانش آموزا  یدر و ی  اجتماعین نهاد وسیر ای  اطیمسئول

 یو اوقدات فراغد  مدورد توجده جدد      یتابسدتان  یهدا  برنامه ح یم و تربیز به لحاظ نوع نگرش به تعلین

 باشد ینم

را  یقرار نگرفته و جا دارد مد یاوقات فراغ  در جامعه ما مورد مطالعه جد یدر ماموع جامعه شناس

ه ید لکاندات  مام یریارگمد پارچه با بیماقدام هماهنگ و  یکاوقات فراغ  در  یسامانده یبرا یاجتماع

 حهدا  ادانواد  ار به دس  کژ  سپرد  یوبو در جامعه ی  فراغتی  فرهنگ صحیو نهادها و تقو ها سازما 

آ  بر  یرتأثه کبپردازند چرا  ها آ   یدق یو اجرا یزیمردم نهاد وجوانا  برومند به برنامه ر یها سازما 

 س .ین یشور ما هرگز قابل چشم پوشک  جوا  یجمع

 

 در اوقات فراغ  جوانا  ی  بدنیگا  ورزش و تربی* جا

را در عصدر   ژ  جواندا  یاز اوقات فراغ  مردم بو یبخش عمد  و مهم ی  بدنید ورزش و تربیبدو  ترد

رواج ورزش شدااص عمدد     2یسدل مو به قول دانشمند معروم معاصرآلدوا ه دهد یمل مید تشیجد

و  یحد یح تفریو هندر  یگونداگو  فرهنگد   یهدا  برنامده نه از اوقات فراغ  بدا  یروزگار ماس . استفاد  به

اندات موجدود قابدل    مجواندا  و ام  یر  با در نظر گدرفتن عالئد  و آزاد  یو غ یو آموزش یح علمیاوتیس

ن اقشدار مختلدف   یدر بد  یشدتر ی  و اقبدال ب یا  از جدشاب ین میدر ا یورزش یها برنامهاس  اما  ینتأم

و  یژ  نسدل جدوا  و نوجدوا  همداهنگ    یبو یو روان یات و واالت جسمیرا با اصوصیبراوردار اس . ز

را بده ادود ااتصداص     یشدتر یب یفراغت یها برنامهمختلف  یشورهاکدارد و لشا در  یشتریب یسازگار

 براوردار اس . یعیسات وسیانات و تاسمعتباراتح امو از ا دهد یم

 :یرد انبو  ورزشیم*رو

 یات مثب  ناشیروو یبررس»تح  عنوا   یسه ایمطالعه مقا یک 3(:299ل )یچل آرجیلز و میتر هیپ

 33تا  23ن ین سنینند  بک  کشر 3:3از  ی  با نظر سنایو شخص یبا شاد ها آ از فراغ  و ارتباد 

و  و اناام یزیتلو یح تماشایقیرد  موسکساح گردش یلکح شامل رفتن به ی  فراغتیفعالسال در چهار 

                                                           
2 - Hexley 
3 - Petwr Hills & Michael argyle 
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و  2 (OHI)سدفورد  کآ یبا استفاد  از ابزارها فهرس  شداد  ها آ را به اناام رساندند.  ینات ورزشیتمر

 یشدتر ینقدش ب  ی  بدنیه ورزش و تربکدند یاه رسین نتیبه ا 3 (EPQ) کزنی  آیپرسشنامه شخص

 ن پرسش شوندگا  دارد.یدر ب 2 ییو برو  گرا یرد  اوقات فراغ  و بروز شادکدر پر 

 :نویسد یم« پرفروغ اما ناپدار یشعله ا"( در مقاله 2993ه )مر هانی یپ

 یورزش های ی فعالاز  ییها نظامشورها کثر کشد  و ا ینهاد یند  ایر به نحو فزایاا یورزش در سالها

ه منبد   کد ن نظدام  ید . اشدود  یمداوشلب ادار   یها سازما ا توسط دول  و که مشترک اند کرد ااد یرا ا

 یتکجنبش مشار ینتر بزرگ اوتماالًار دارد از نظر تعداد یثارگر داوشلب را در ااتینا  اکارکاز  یمیعظ

ا نظارت نشد  بده شدور مدنظم در    ینظارت شد   ٔگونهشور به ک  هر یدرصد جمع 0:تا  23ن یاس . ب

 یدک ن امدر در جهدا  بدالغ بدر     ید نند  در اک  ک  دارد. شمار افراد شریفعال یورزش یها رشتهاز  یمی

 .شود یمو  نفر برآورد یلیب

ش از یبد  یندان کارکل کد   بدا شدمار   کشدر  000:وددود   ی  ورزشد یو  صنایفدراس 2930در فرانسه 

نفدر   43000 ن بخدش ید ر در اینا  وقوق بگکارک ینفر داشته اس  و در آلما  شمار پستها 200000

 303تا  3ن یشد  هستند و ب ین المللیدر وال ب یند  ایبه نحو  فزا ی  ورزشیبرآورد  شد  اس . صنا

سدات  یاز جملده تاس  یملزمدات ورزشد   ی. بازار جهاندهند یمرا به اود ااتصاص  یدرصد تاارت جهان

 (2993 همر هانی یو  دالر اس . )پیلیم 30ش از یار بیبس یالت ورزشیو تسه ییربنایز

 یاجتمداع  یزا  توسعه اقتصادین اس  و مییپا نسبتاًم توسعه ک یشورهاکه سهم کد دانس  یابتدا با 

  ید ز ورزش و تربید مختلدف ن  یشدورها که در درو  مدارد همچنان یمیارتباد مستق یبا توسعه ورزش

زا  ید ح مهدا  ورزشاود را از نظر ندوع   یوال  شبقات یر شد  آ  به شور محسوسیرغم فراگ یعل یبدن

 رد  اس کوفظ  نسبتاً یانات ورزشمو ام ها ینههزفراغ  و پردااتن به ورزش و 

 :شوند یم یآورندبه چهار دسته شبقه بند یم یه به ورزش روک یافراد شور ماکدر 

 .پردازند یمنگ پونگ یو پ میارح اسمح شیسح سواریتن یها ورزششبقات مرفه جامعه به  -2

 یوهندورد کو  ییمایمثل راهپ کسب یها ورزشبه  یبازرگان یها شرک را  یشبقات متوسط و مد -3

 .پردازند یمبه ورزش  یاصوص یها باشگا عالقه دارند. و در 

 یو دوچراده سدوار   یدانید م یهدا  ورزشبدالح  یا  و دانش آموزا  به ورزش فوتبال و والیدانشاو -2

ثبد  ندام    هدا  دانشدگا  مددارا و   هدای  یمتح یعموم یها باشگا و در  آورند یم یو شنا رو کمناستیوژ

 .کنند یم

                                                           
2 - Oxford happiness inventory 
3 - Eysenck personalhty Questionnigre 
2 - happiness and extraversion 
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سح کن مثل بدو یسنگ یها ورزشارگرا  و رانندگا  و اصنام دوستدار کن جامعه مثل ییشبقات پا -4

 .روند یم ها زوراانههستند و به  یشتکو  یوزنه بردار

 فعال و منفعل ی*فراغ  ورزش

 یمختلفد  یاید   ورزش از زواید به ورزش و گشرا  اوقات فراغ  از شر یاتب جامعه شناسمو م ها یهنظر

ا  یشتر مدد نظدر داشدته و در مقابدل تضدادگرا     یمثب  را ب یامدهایا  آثار و پیردگراکارک. اند یستهنگر

و  یل ابعاد مثبد  و منفد  یه و تحلیز به تازین یتب انتقادم. ماند سااتهآ  را مطرح  یبیآس یها جنبه

ط در پدردااتن بده ورزش   یتوسط مردم پردااته اس . افراد و تفدر  یرد انبو  ورزشیمور یابینقد و ارز

ه یبا دو رو یه امامروز به مثابه س یایه ورزش در دنک شود یمموجب  یگروه یها رسانهتوسط مردم و 

 د.ینما یبا تالیزش  و ز

فعدال و منفعدل    یهدا  جنبده  ی  دارایح ورزش و اوقات فراغ  با ورزش و تفدر یدگا  جامعه شناسیاز د

 .باشد یم

و فراغد    یرو به دو دسته فراغ  فعال از ندوع ورزشد  یب آلنال و صور گشرا  اوقات فراغ  از نظر ماش 

 یم بندد یگدرا  اسد  تقسد   یفعدال د  یهدا  فراغ گشرا  اوقات  یانسا  تماشاچ اکثراًه در آ  کمنفعل 

 .شود یم

در برابدر   هدا  ورزشو  هدا  یبازو انواع  یوهنوردکر ینظ  ی  و فعالکهمرا  با ور یحیتفر 2  فعال یتفر

 .باشد یمو  یزیتلو یرا مثل تماشایا پشی  منفعل یتفر

ا  و کد ودکژ  یبدو  ها انسا ه کو  موجب شد  یزیژ  تلویبو یل ارتباد جمعی  وسایش و بسط سریدایپ

ن زمدا  گدا  بده    ید بگشرانندد و ا ا  شبانه روز ادود را در برابدر آ    یدر جر یمتوال یها ساع نوجوانا  

 1ش از یه بد کد   مشداهد  شدد   ید تحق یکدر  یرانیا  اکودکدر مورد  مثالً رسد یم کیاطرنا یمرزها

ااد تعادل در گشرا  فراغ  و توسدعه  ین ای. بنابراشود یمو  یزیتلو یساع  در شبانه روز صرم تماشا

 هدا  یدزی ردر برنامده   یار ضدرور یسد ب یمنفعل امدر  یها فراغ اا یدر مق کفعال و پرتحر یها فراغ 

 (22:0 ی. )باقرسارواانباشد یم

ه پدردااتن بده ورزش   کد  کند یمورزش ثاب   یات اجتماعیو شواهد و تارب یدر ماموع مطالعات علم

را در  یو اجتمداع  یفدرد  هدای  ید  موفقبدود  و   مدلثر د و یات بشر مفیسالم و سازند  در شول دورح و

سدالم و بدا نشداد را بده عندوا        یانسدان  یروید و ن نمایدد  یمد یتشدل و یل تسهیو تحص یا  شغلیجر

 .نماید یم  یتقو یو اجتماع یعامل در توسعه اقتصاد ینتر مهم

                                                           
2 - Active recreation 
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ح بدا  کندد  یم ینتأمه گشرا  اوقات فراغ  را با برنامه سالم و هدفمند معالو  بر آن ی  بدنیورزش و ترب

ح یط اجتمداع یاز محد  یناشد  های یناهناارو  ها یبآساز  یاریجوانا  بس یو روان یبر ابعاد جسم یرتأث

ا  برد. ورزش اگر به صورت مسدتمر و بدا   یاز م یلکا به یاهش داد  کرا  یو شبقات یح اانوادگیاقتصاد

سدن    یدک د و ید عادت مف یکه به عنوا  یمابد به شوریا  جوانا  توسعه یو منظم در م یبرنامه اصول

 ینتأمرا  یاجات دور  جوانیازها و اوتیاز ن یاریبس تواند یمد او های ی قابلد با فرهنگ و یوسنه درآ

 ند.ک یریس  جلوگیناشا یو رفتارها یرد  از سقود جوانا  در ورشه گمراهک

 ر مطرح اس :یز های ینهزم  جوانا  در یشخص یریل گمردها سازند  ورزش در شکارک

 نسل جوا  و نوجوا ژ  ین همه مردم بویدر ب یرومندیو ن یرد سالم سازکارک -الف

   و سازند یبه شور صح یه انرژیو تخل یاضاف یروهایالزم و مصرم ن کرد بروز تحرکارک -ب

 گرا یدر تعامل با د یو اوساس یعاشف یو تعادل یح روانیرفتار یو شاداب یرد هماهنگکارک -ج

 مناسب یو ارائه الگوها یو تبادل فرهنگ یاجتماع یو سازگار یو فرهنگ یرد اجتماعکارک -د

 را :یجوانا  در ا ی*فراغ  ورزش

  و ید ار هنوز به تناسدب جمع یه براساا شواهد بسک آید یمافته بر یه در گششته اناام ک یاز مطالعات

ه مار محدود اس  چنانیمختلف بس یها رشتهدر  یه گشاریزا  سرمایم ها ورزشبه  یاق و دلبستگیاشت

اسدتخر   42و  یسالن ورزشد  30ومح یاستاد 30اردوگا ح  3فقط از  2243در سال  ی  بدنیترب یآمارها

ل کد ندارد. ارقدام بودجده ورزش    ی  چندانیز اهمین یسات ااتصاصیآمار تاس ظاهراًو  کند یم  یامو

 یحدات سدالم سدازما  ملد    یو تفر ی  بددن ید چدو  سدازما  ترب   یز تنها به چند موسسه دولتیشور نک

 ال بود  اس .یو  ریلیم 233به مبلغ  جمعاًجوانا   یزما  رهبررا  و سایا یشاهنگیپ

ه مطالعده  مد   و ورزش بدود  اسد ح چنان  یآورد  جوانا  به تفدر  ین دور  نشانگر رویهم یها پژوهش 

داتر دانش آموز دور  دوم مددارا متوسدطه تهدرا      320حات مورد عالقه ودود یمحدود دربار  تفر

درصدد   :4و  دهندد  یمد   یو فعدال را تدرج   یحات جمعیآنا  تفر درصد 32ه ودود کانگر آ  اس  یب

ب ید به ترت ها برنامه  یفعال اهم یحات جمعیر فعال را قبول دارند و در بخش تفریو غ یحات فردیتفر

حدات  یا  تفرید درصد و در م 23 یدرصدح پارت 43درصدح ورزش  14 یجمع یها معاشرتو  یکن یکپ

ن در ی  داشته اس . ایدرصد اولو 20درصد و تئاتر  21و  یزیتلودرصدح  34نما یر فعالح سیو غ یفرد

حدات  ینا  و تفریممتاز در زما  فراغ  شهرنشد  یه معاشرت و ااتالد با همگنا  از مقامکاس   یوال

 (2243شاپور راسخ  –د بهنام یمورد عالقه داترا  براوردار اس . )جمش

 ی  ورشد ورزش و جاذبه مسدابقات قهرمدان  یمعش جیح با توجه به افزایوهمنداسالممپس از انقالب ش

و نحدو  گدشرا  آ  توسدط     ینه اوقات فراغ  ورزشیدر زم ین جوانا  و نوجوانا  مطالعات چندیدر ب
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ورزش در  تدر  مهدم گدا   یاز جا عمومداً ه کد رفته یمختلف در جامعه صورت پش یها سازما پژوهشگرا  و 

انات و بودجه ممبود امکو  ها یبرنامگ یو ب ها ینابسامانن وجودح ی  دارد. با ایاماوقات فراغ  جوانا  و

 یها سازما ا  ورزش در یژ  توجه به ورزش جوانا  و نوجوانا  از شرم متولیهموار  وجود داشته و بو

برادوردار   یسه بدا ورزش قهرمدان  یدر مقا یمترک  فوق العاد  یاز اهم یجمع یها رسانهز یمختلف و ن

 بود  اس .

 22اصدفها  بده عمدل آمددح      هدای  یرستا دباز دانش آموزا  ممتاز  2213ه در سال کمطالعه  یکدر 

 یها کتابدرصد مطالعه  3ح یهنر یارهاکدرصد به  21درصد آنا  اوقات فراغ  اود را صرم ورزشح 

و  )وداقل دو سداع  در شدبانه روز( اوقدات    یزیتلو یدرصد با تماشا 42نما و یدرصد س 2 حیر درسیغ

از داندش آمدوزا     یاز تعدداد  2219در سدال   ی  مشدابه ا ید . و در تحقکنند یم یسپرفراغ  اود را 

. اندد  کدرد  پدر   یورزشد  یها برنامهدرصد آنا  اوقات فراغ  اود را با  23ش از یشورح بک های یرستا دب

% متدر مربد    2:هر دانش آموز در مددارا   یبرا یورزش یگا  رو به رشد سرانه فضاهاین جایرغم ایعل

سدال در   23تدا   20ن یسدن  یبرا یورزش یح استاندارد سرانه فضاهایه شب  اسناد رسمیموالاس  در 

 باشد یمهر نفر  یمتر مرب  برا 3سال در ودود  39تا  23ن یسن یمتر مرب  و برا 33/2ودود 

ز ضرورت توجه به ورزش نوجوانا  و جوانا  یشور نکدانش آموزا  در مناش  مختلف  یالت جسمممش

 41راز یآمدوزش و پدرورش شد    یکه ی  از دانش آموزا  ناویتحق یک. در دهد یمش یمراتب افزارا به 

 یگدر ی  دید و در تحق اند بود در قسم  پا  یا دو نوع ناهنااری یک یش دارایدرصد از افراد مورد آزما

ن ید ه اکد را نشا  داد  اس   یر نزولیس :2تا  22ن یدانش آموزا  داتر از سن یح تنفسیاستقام  قلب

 مواجه سازد. یالت جدمآنا  را با مش تواند یمامر 

گشرا  اوقات فراغ  دانش آموزا  پسر دور  متوسطه تهدرا    ین الگوییه با هدم تبک یگری  دیتحق 

را در  یگدا  ممتداز  یجا ی  بددن ید ه ورزش و تربکد   نشدا  داد  یاه تحقیاناام شدح نت 2211در سال 

 یهدا  روشا  یدرصد افراد نمونه در م 30ه یمبه شور دهد یمآنا  به اود ااتصاص  یفراغت یها برنامه

درصد از آنا  به عنوا  انتخاب اول  30را به عنوا  انتخاب اول و  ی  بدنیام ورزش و تربین ایگشرا  ا

ا  زید ز عبدارت از ادانواد  و م  ید بر نحو  گشرا  اوقات فراغد  آندا  ن   ملثر. عوامل اند نمود ر کو دوم ذ

ل یاندات و وسدا  مزا  امی  عادالنه ثروتح میو توز یافراد و شبقات اجتماع ین مالمآنا ح تم های یآگاه

مناسدب و عددم وجدود     یدر جامعهح عدم وجدود الگوهدا   ی  بدنیموجودح توجه به توسعه ورزش و ترب

 (2211 -ر شد  اس . )رضا قرااانلوکمشخص ذ یها برنامهالت و میتش

سدال   33ر ید جوانا  داتر و پسدر ز  یفراغ  ورزش یبررس یتح  نظارت آقاپور برا یگریدر مطالعه د

ج ین نتدا یبه اجرا درآمدح ا 22:3ن آنا  در سال یگا  و منزل  ورزش در بیجا یبا هدم بررس یشهر ر
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بدود  و از نظدر آندا      ین نوع گشرا  اوقات فراغ  مورد توجه فدراوا  جواندا  شدهرر   یه اکبدس  آمد 

گشدته و   یالت ااالقد ماهش مشکح یح رشد آداب اجتماعیاانات روانیح موجب هی  بدنیورزش و ترب

  زا در یم وجدود دارد و عوامدل محددود   یش به ورزش ارتباد مسدتق یو گرا ین سن و شبقه اجتماعیب

 .شود یمبانوا  به ورزش  یآور یاهش روکجامعه باعث 

  قدانو   یرغم تصدر ید الزم عل یهدا  آمدوزش مبودها و فقددا   کالت و مح مشها یناهماهنگح یبرنامگ یب 

از رشد و  یریشور موجب جلوگکعموم مردم  یبرا ی  بدنی  ورزش تربیشور بر توسعه و تقوک یاساس

را  یورزشد  هدای  ید  ظرفموجدود   ی. آمارهاشود یمشور کتوسعه ورزش با فرهنگ سالم و سودمند در 

موجدود   یانات و فضداها مو استفاد  چند زمانه از ام دهد یمن نشا  ییار پای  بسینسب  به رشد جمع

 .آورد یمد مثب  آ  بوجود ی  پردااتن به ورزش و فوایفکیدر  یانباریعواقب ز

رشدد   یفام دو ساع  زنگ ورزش براکو  دانش آموز و عدم یلیم :2ه بر وجود ک یگریدر مطالعه د 

ام فراغد   ید دارد و داشتن فدوق برنامده را در ا  د کیآنا  تا یو مهارت یو عاشف یرمح فیجسم یها جنبه

 یمورد نظدر سدنا   یینفر از دانش آموزا  داتر و پسر دور  راهنما 340ح داند یم یورزش ضرور یبرا

  یر امدور تدرج  ی  اوقات فراغ  بر سدا یدرصد ورزش را به عنوا  فعال 2:ن تعداد یه از اکقرار گرفتند 

گدا   یارزش جا کدرصد از نمونه داترا  با وجدود در  22ابا ح یوچه و اکدر  یدرصد با باز 40دادند. 

 .کنند یم یاوقات فراغ  را سپر یا  ورزشمبه م یورزش اوقات فراغ  بدو  دسترس

در اغلدب مددارا و عددم     یورزشد  یفضداها  یی ح عددم پاسدخگو  یفکیش یافزا ی  برایمکتوجه به  

 و  نفدراز ید لیم یکح ودود2214ب  آمار ر شد  اس . شکز ذیرا  مدارا با ورزش نیاغلب مد یهمراه

درصدد از   1درصدد از پسدرا  و    3ن تعدداد  یه از اک اند داشته  یورزش عضو ها کانو دانش آموزا  در 

سدازما    یانات ورزشد م  عادالنه امی. توزاند پردااتهآموزش و پرورش به ورزش  یها کانو داترا  در 

ن ید ج ایشبد  نتدا   .بدرد  یمد اوقات فراغ  دانش آموزا  را بداال   یها برنامه ییز توا  اجراین ی  بدنیترب

ن ید و ا اندد  پردااتهبه ورزش  ی  بدنیترب یها سالناز داترا  در  %3/1% از پسرا  و :/3  فقط یتحق

 (22:2 –ا  یعسگر یق  تلخ اس  )مصطفیوق یک

  ورزش در اوقدات  ید چدو  اهم  یمربود به جوا  و ورزش واوقات فراغ  مسائل های یشهما یدربرا 

ح یارمد اهش بزهکد ورزش بدر   یرتأثو ورزشح  یجوان یشناس یبآسآ  بر جوا ح  یرتأثفراغ ح ورزش و 

در اوقدات فراغد ح    یورزشد  یزید لدزوم برنامده ر   یااد تعدادل در هنگدام بلدوغ جنسد    یادح جرم و ایاعت

هح افدراد در  در جامعد  یو وزرشد  یتد ک  پردااتن به ورزشح فقدر ور ید و اهمیجامعه جد های یژگیو

 یرفد  اسدتگ   ی  بدرا یااد تنوع و تفدر یورزش و ا  دحیاا  شدیو بروز ه یورزش های ی فعالورزش و 
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اوقدات   هدای  یدزی ر  فوق العاد  ورزش در برنامه یانگر اهمیه بکمورد بحث قرار گرف   یو ذهن یروان

 . اماباشد یمسودمند وموثر آ  در جامعه  یردهاکارکفراغ  نسل جوا  و 

افد .  ینسل جوا  تدداوم ن  یفراغ  ورزش یاصول یرین و جه  گییتب یارزشمند برا یها تالشن یاماا

ندد توجده   یز به شور شبیعدی در فرا یملی ن های یمتارتقاء ورزش قهرمانی و تقوی   یه وتکدر صورتی 

توسدعه زیدر سدااتهای ورزش کشدور در      یآنا  وتالش برا یبه نسل جوا  واوقات فراغ  ورزش یافک

 ر اواهد شد.یا  پشمه امجامع

 * منشور تربیتی نسل جوا 

 باشدد  یممربود به عرصه ورزش و تربی  بدنی  93تا  93( اصول 22:4در منشور تربیتی نسل جوا  )

اجرایی آ  در نظام مقدا جمهوری اسالمی ایدرا  قیدد    های یمشکه به همرا  اهدام تفضیلی و اط 

 از اند عبارتشد  اس  این اصول 

 سالم  جسم و نشاد روح -93اصل 

سالم  جسم و نشاد روح و وفظ شادابی و شراوت جوانی و تادید قوای جسمانی و  ینتأمجدی  در 

 ابتهاج رووانی در تداوم زندگی و استمرار سازندگی

 هدفداری ورزش -92اصل 

هددم   سدالم و نظداد آور و پرهیدر از    های یسرگرمورزشی به مثابه وسیله ای برای  یها برنامهتنظیم 

 سااتن ورزش در زندگی

 فتوت و جوانمردی -94اصل 

تقوی  روویه جوانمردی و فتوت0 شهام  و شااع  و پرورش وس ود  شلبدی و سدتم سدتیزی در     

 سنتی سازگار با فرهنگ ملی و باورهای مشهبی یها ورزشگسترش 

 دفاع شخصی و آیین رزمی -93اصل 

اجتماعی و تالش در جه   های یبآسزندگی و افزایش مقاوت جسمی و رووی در برابر شرایط سخ  

 رزمی و دفاعی یها ورزشآموزش 

 وفاق و سازگاری -91اصل 

تیمی و گروهی و عادت نمدود  بده اشدتراک     یها ورزشتقوی  روویه سازگاری و همماری جمعی در 

 مساعی و وفاق اجتماعی و پرهیز از هر گونه تمروی و اودمحوری در شوو  زندگی

 همگانیورزش  -:9اصل 

توجه به ورزش همگانی برای وفظ نشاد و تندرستی و تحق  رشادت و دوستی و دستیابی به اهددام  

 عالی تربی  بدنی
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 افتخار آفرینی -93اصل 

وفظ و صیان  اعتبار ملی در ماام  جهانی و مسابقات بین المللی و تالش در کسدب امتیداز و اودراز    

 الهی و انسانی یها ارزشیغ مقام قهرمانی به مثابه وسیله ای برای تبل

 یهدا  برنامده گششدته   ین منشور و ثمرات آ  در زندگی و اوقات فراغ  در سدالها یبرای تحق  اصول ا

فرهنگی0 هنری0 مسداجد و   یها کانو 0 محله زندگی0 ها دانشگا مورد نظر در کانو  اانواد 0 مدارا و 

شغلی و اداری0 نهادهای مردمی0 صدا و سیما و مطبوعات و نشدریات و   های یطمحمشهبی0  یها کانو 

و مراکدز فرهنگدی0 تربیتدی و     هدا  سدازما  برنامه تنظیم و منتشر شد  اس  که کلیده   321در ماموع 

در راستای پر کرد  اوقات فراغ  ورزشی نسدل جدوا  و نوجدوا  در     ها برنامهاز این  توانند یمورزشی 

 نمایند.سراسر کشور استفاد  

 3/3 یباًتقربیانگر مشارک   گششته یاجرایی در سالها یها دستگا تحقی  عملمرد فراغتی  یها گزارش

دستگا  اجرایدی   33سال داتر و پسر بود  اس .  33تا  23میلیو  نوجوا  و جوا   :2میلیو  نفر از 

را اجرا نمودند کده   فعالی  اوقات فراغ  2:432تابعه بیش از  یها بخششهرستا  و  434در بیش از 

فعالید  فرهنگدی و ادبدی0     3223فعالی  تبلیدغ دیندی0    34:2فعالی  تخصصی0  2323از این میزا  

ح یحیتفر یی  اردویفعال 33:4  عام المنفعهح یفعال 294فعالی  عمرانی0  203فعالی  هنری0  4312

 مختلف بود  اس . یها رشتهدر  ی  ورزشیفعال 2330ش از یو ب

ح هدا  برنامده   یفکیش یح افزاها سازما و  ها برنامه ینند ح هماهنگک  کش تعداد افراد شریافزا کش یب 

تابستا  گششته به تابسدتا    یها برنامهو ارتباد  یر تابستانیام غیدر ا یفراغت های ی فعال  یتداوم صح

 ت فراغد ح در اوقدا  یتاربه زنددگ  یها برنامهنسل جوا  و  یتیند ح تحق  اهدام و اصول منشور تربیآ

بدا ادانواد  و    یرمد ارتبداد و همف  یبیآسد  یهدا  جنبه  آ  در مقابل یمثب  و تقو یها جنبهبه  توجه

الت الزم و یانات و تسده مه بودجه امیح تهیفراغت های یزیرمدرسه و اود نوجوانا  و جوانا  در برنامه 

  یغ و تشدو ید تبل حکوچد ک ین و شدهرها ییژ  شبقدات پدا  ین اقشار مختلدف بدو  ی  عادالنه آ  در بیتوز

ج مطالعدات و  یآورد  به فراغ  فعال در مقابل فراغ  منفعل و انتقدال نتدا   یرو یو افراد برا ها سازما 

ر فراغ  و ورزش در یارا  امر اطکا  ودس  اندریا  و متولیمرب یبرا یرمو ف یالزم علم یها آموزش

ن نسدل جدوا  و   یدر بد  هدا  سازما  و واصل تالش ها برنامه یو محتوا یفکی یابیجامعه و نظارت و ارز

 (22:3)آقاپور  یردگقرار  ید مورد مطالعه و توجه جدیل بایاز قب ینوجوا  و مسائل

 شور ما به شورعمد  سه نگرش در رابطه با ورزش وجود دارد.کدر 

ر  ورزش مسدلط نمدود  و در ودال    یمد ن ادود را بدر پ  یه سنگین نگرش سایمناف : ا یورزش برا -الف

 یسدطوحح رفتدارمبتن   یدرتمدام  یارا  ورزشد کاز دس  انددر  ین بخش بزرگیو در ب باشد یمگسترش 
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و از  ین اهدام شخصد ید  به ایرس یبرا یله ایبود  و ورزش وس یح هدم اصلیماد یایبرمناف  و مزا

 .باشد یمشور ک یورزش یها اصال ن برد  یب

 یو تماشاگرا  جوا  و نوجوا  ورزشار مورزش یها تود ن ین نوع نگرش در بیورزش: ا یورزش برا -ب

و  یر  ورزشد یماول در پ یو با توجه به تسلط نگرش انحراف شود یمدامن زد   یجمع یها رسانهتوسط 

ات کاناام ور صرفاًو  یهدف یو ب یح پوچیو سازند  ورزش یاصول یراهبر یعدم تالش صادقانه آ  برا

. داالد   یابدد  یمد رواج  یادا  ورزشد  یومسابقات پره ها یبازا تماشا و لشت برد  از یو  یومهارت یبدن

 نند  اس .کن ییتع کامالًنه ین زمینگرش اول در ا یارمبا هم یو تاار یاسیسوء س یدستها

در  یرید وفراگ یح شادابیح دوستیه عبارتس  از سالمتک: یارزش یتحق  اهدام و مبان یورزش برا -ج

 یو تعال یسته و جامعه تندرس  و بروزهمبستگیا  پرورش انسا  شیدا  ورزش و در نهایدر م یزندگ

 یو اجتماع یشرف  اقتصادیپ یدر راستا یو تبادل فرهنگ یارا  و تماشاگرا  ورزشمورزش یااالق

ورزش وارزشح  یختگیآم یعنینگرش سوم  یورزش ول یته ومدل غربینگرش اول ودومح دستاورد مدرن 

اسد   وقابدل تحقد     شدود  یمد اف  یبه وفور  یرانیا -یاسالم یخ وفرهنگ وتمد  دراشا  وغنیدر تار

 (2231و  2211)آقاپور 

  

 شنهادهایو پ یریاه گی* نت

از گدشرا  اوقدات    یعمدد  ا  بخدش  حیمطالعات مختلف جامعده شدناات   براساا حی  بدنیورزش و ترب

 یو موضدوع  دهدد  یمد شدورها بده ادود ااتصداص     کژ  جوانا  و نوجوانا  را در غالدب  یفراغ  مردم بو

 .شود یمورزش و اوقات فراغ  محسوب  ین جامعه شناسیب کمشتر

  همدرا  بدود  و   یو آموزش و رشدد شخصد   ی  و سرگرمیارح تفرکاز  یناش ید با رف  استگیفراغ  با

 بدا  بپردازند. یل شخصیف روزانه اود به شور آزادانه و با میالمافراد پس از اناام ت

ات جواندا  از جملده ورزش بدا    ید عرصده در و  24نسل جوا  مشتمل بدر   یتیدر جامعه ما منشور ترب 

 هدای  ینارسدائ از  کیردهدا ودا  من وجود گزارش عملین شد  اس  با ایتدو یلیتفض یاهدام و اط مش

 .اورد یمرد  اوقات فراغ  جوانا  و نوجوانا  به چشم کپر  یفکیو  یمکعمد  در ابعاد 

ژ  جواندا  بدا توجده بده     یمردم بو یفراغت یها برنامهن یو در ب شااص عمد  روزگار ماس  یکورزش 

 یایم تماشاگرا  در دنیل عظیارا  و امبراوردار اس . انبو  ورزش یشتری  بیاود از اهم یها جاذبه

بدا ورزش واصدل شدد  اسد . جامعده       هدا  رسدانه ونددتاارت و  یند پیه در فراکامروز  یو ورزش یفراغت

 یندد ورزشد  یااص قر  واضر مواجه سااته اسد . فرا  یندیرا با فرا یزا  اجتماعیشناسا  و برنامه ر

 شود یم یورزش( شبقه بند یرد ( و جنبه منفعل و )تماشاکهمانند فراغ  به دو جنبه فعال )ورزش 
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بدود  و بدا    یو اقتصداد  یو فرهنگد  یح اجتماعیح عاشفیجسم یردهاکارک یدارا ی  بدنیورزش و ترب

ار مهم اس . یبس یفراغت یها برنامهدارد. لشا در  یمیجوانا  تناسب نزدات و عالئ  جوانا  و نویاصوص

 هدای  ی ظرفد یمبود شدکاز  کیموجود وا ین مسئله در مطالعات مختلفح آمارهایا ییدتأرغم یاما عل

را  ید ژ  در ایشدورها بدو  کرد  اوقات فراغ  سودمند و سازند  جوانا  و نوجوانا  در کپر  یبرا یورزش

 .باشد یم

  یسه با وقایدر مقا ی  مختلف ورزشیاد وقایورزش نام نهاد. فاصله ز ید عصر تماشایواق  امروز را بادر 

ز اس  یاعااب انگ ها آ د  یسب ابر و دک یو اقبال انبو  تماشاگرا  برا یهنر یو وت یح علمیاسیس

 .کند یمرا مطرح  یدیجد یو پاتولوژ

از  یرپشیریتأث  و یسب هوکنار کو اوساا تعل  در  یپرااشگر یه قوایا تخلی ین همانیو ا ینمفراف

 یاز علل جامعه شدناات  یو صنعت یات جامعه فراغتیو اصوص یو قهرمانا  و از علل روانشناات ها یمت

 .باشد یمجوانا  ونوجوانا   اصوصاًورزش توسط مردم  یتماشاگر یعنید یجد یاانیرد هیمرو

 از: اند عبارته کد  ورزش وجود دارد یپددر جامعه ما سه نگرش عمد  در رابطه با 

   و شهرت و تسلط در سطوح باالیسب مناف  و موقعک یورزش برا -الف 

 با تسلط بر نگرش اول آ  یمختلف اجتماع ین قشرهایورزش در ب یورزش برا -ب 

 آ  یو اجتماع یفرد یقیوق یاهدام و مبان یورزش برا -ج

ن یاسد  و در بد   یو فرهنگد  یو اقتصداد  یو توسعه اجتماع ها انسا  یتعال یردسوم در واق  در پیمرو

 یین نگرش بده صدورت شدعارها   یدر جامعه ا یورزش وجود دارد. ول یقیشمندا  و دوستدارا  وقیاند

 .باشد یمتحق  آ   یبرا یزیو برنامه ر یبدو  اقدامات عمل

 

 رد؟کد ی*چه با

اوقات فراغد ح   یو روانشناات یجامعه شناات یها جنبهاز  یدانیو م ینظر یها پژوهشمطالعات و  -2

انادام گرفتده و مدورد     یبیا آسد یسودمند  یردهاکارکمختلف  یها جنبهورزش از  یورزش و تماشاگر

 رد.یا  امر قرار گیزا  و متولیاستفاد  برنامه ر

  یهدا یبرا یفکیژ  یو بو یمک یها جنبهاوقات فراغ  جوانا  و نوجوانا  توجه بر  یزیدر برنامه ر -3

 ین رابطده توجده بده ارتقدا    ید اسد . در ا  یو تح  پوشش قرار داد  همه افراد ضرور ها فراغ   یصح

 ار مهم اس .یبس ها آ از  یمتعدد دولت یها سازما   یاانواد ح آموزش و پرورش و وما های ی ظرف
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ا  ورزش و ید د توسدط متول ید ا  سدالم و سدازند  با  ید جر یکآ  در  یارزش ید  ورزش و مبانیپد -2

ژ  جوانا  و نوجوا  به گونه مستمر یمردم بو ین برایدانشمندا  و محقق یارمبا هم یگروه یها رسانه

 ابد.یدار ارتقا یپا یفرهنگ ورزش یکا  شود تا به صورت یب

غ و ید مدورد تبل  یو تبادل فرهنگ یمل یو همبستگ یو شاد یو دوست یسالمت ینگرش ورزش برا -4

تحقد  آ  در مدتن و    یبدرا  یعملد  یها برنامهو  ها یاس سپر محتواح  ییشعارها  قرار گرفته و با یتشو

 ابدیا  یجر یو ماام  ورزش ها برنامهر  یمپ

و فرهنگ سالم  ها یآگاهو  ها آموزشانتقال  یبرا ییفرص  مغتنم و استثنا یکورزش  یتماشاگر -3

ارائده آ    یر محسدوا بدرا  ید الزم و غ هدای  یدزی رد برنامه یشود وبا یتلق یارمه ورزشیو روو یورزش

 رد.یصورت پش یارمو ورزش یات جوانمردیبا روو یقهرمان ی  پرورش الگوهایازشر

اداد فضدا و   یو ا یآموزشد  یریح تفسیر اود اعم از ابریف اطیبه نقش و وظا یجمع یها رسانه -1

و  یورزشد  هدای  یمتد ط در اصوص ورزش و یند و از افراد و تفریتوجه نما کامالً یفرهنگ سالم ورزش

 زندیارا  بپرهمورزش

ن موضوع بده  یژ  نسل جوا  و نوجوا  ایگا  ورزش در گشرا  اوقات فراغ  مردم بویبا توجه به جا -:

ورزش و اوقدات فراغد     یتح  عنوا  جامعه شناسد  یارشناسکدر دور   یاز مباوث درس یمیعنوا  

 س گردد.یتدر

 یها جنبهرد  در مقابل کورزش  یعنیفعال  یها جنبهه کم گردد یتنظ یشور یفراغت یها برنامه -3

  و ید جشب افراد بده فعال  یبرا یله ای  گردد و تماشا وسیورزش تقو یتماشاگر یعنی یمنفعل فراغت

 شود. یتلق یو ورزش ی  بدنکور

 ین ورزش اهتمام جدیشور و معلمکو ورزش در آموزش و پرورش در سراسر  ی  بدنیبه امر ترب -9

ارح تماشداگرا  بدا   مپرورش نسدل سدالم و ورزشد    یالزم برا یها آموزشو  ها یآگاه  ین شریشود و از ا

 رد.یصورت پش یبا اصائل ورزش یصاوب نام و جهان یپوشان یو داشتن قهرمانا  و مل یفرهنگ ورزش

 

 منابع و مآخذ:

 2243ا ح یرانیوب گیهح ترجمه ایسات عالیاز نقطه نظر تاس ی  بدنیارلتنح تربک -زیآرما -2

 2213ح ی  بدنیقات سازما  تربیورزشح دفتر تحق یح جامعه شناسید مهدیس -آقاپور -3

ح 3:0را ح سدال اول شدمار    ید ح روزنامده ا یجدوان  یب شناسد یح ورزش و آسد ید مهدیس –آقاپور  -2
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ح 334سددال اول شددمار   -را یددح روزنامدده ایورزشدد یهددا رسددانهح ورزش و ید مهدددیسدد –آقدداپور  -4

23/:/22:4 

ح 323را ح سدال اولح شدمار    ید در ورزشح روزنامده ا  یجمعد  یهدا  رسانهح نقش ید مهدیس -آقاپور -3

3/:/22:4 

محسن  – یح ترجمه رضا فالویح اجتماعیرد روانیمورزش با رو یلدح روانشناسیاسوآهوال و برادهتف -1

 22:3ح ی  بدنیلوح سازما  تربیواج

 2243 \ یانتشارات علم -را یا یشاپورح مقدمه بر جامعه شناس –د و راسخ یجمش -بهنام -:

 22:0ها ح تهرا ح کیح انتشارات یح ترجمه باقر سارواانیعلوم اجتماع فرهنگ آلنح -رویب -3

 2214ح یآموزش یزیپژوهش و برنامه ر سازما  گارح انتشارات مدرسهحیدر باب س یقیتحق -9

د بدر  کید شدور بدا تا  ک یهدا  دانشدگا  ا  ینحو  گشرا  اوقات فراغ  دانشاو -دو یفر-سیتندنو -20

 22:3ح یرزشو های ی فعال

 33 و 34شمار  ورزش  فصلنامه د هومنحیح جمشیورزش یمو ح جامعه شناسیر–توماا -22

 2230روزح یح چاپخانه پینه ورزش شناسیرواح زمیس -دیجاو -23

فدوق برنامده    یفد کیو  یمد کبر ارتقداء   ملثرعوامل  یبرا ی...ح مطالعه و بررسآوا   -یداراب -22

 22:1مستقر در تهرا   یدولت یها دانشگا در  یورزش

 22:3(ح سم ح تهرا ح یعموم یبر جامعه شناس ی)مقدمه ا یاجتماع سازما  حیگ روشهح -24

 22:0ها ح تهرا ح کیح انتشارات یباقرح دائر  المعارم علوم اجتماع -یسارواان -23

 2211حاشالعات ا حکودک  یفوق برنامه در ترب های ی فعالبرح نقش کا یعل -نژاد یشعار -21

در اوقات فراغ  داندش آمدوزا ح ماموعده مقداالت      ی  بدنیگا  تربیح جایمصطف –ا  یعسگر -:2

 22:2شورح کورزش مدارا سراسر  ینگر  علمکن یاول

و ورزش در گدشرا  اوقدات فراغد      ی  بددن ید گدا  ترب یجا ی...ح بررسد آنصدرت   – یفرج اللهد  -23

 22:2ا  داتر دانشگا  تهرا ح یدانشاو

آمدوزش وزارت آمدوزش و    یزید سدازما  پدژوهش و برنامده ر   ه ی ح نشدر یم و تربیفصلنامه تعل -29

 2211ح 3پرورشح سال سومح شمار  

 22:1ح 22و  20ح شمار  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -یفصلنامه فرهنگ عموم -30

نحو  گشرا  اوقات فراغ  دانش آموزا  پسر  ی  )بررسیتحق یکاز  یرضاح االصه ا -قرااانلو -32

 ورزشح شمار  هشتمدور  متوسطه تهرا (ح فصلنامه 
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ح یو مندوچهر محسدن   یح ترجمده بداقر سدارواان   یل ارتباد جمعد یوسا یژا ح جامعه شناس -ازنوک -33

 22:2انتشارات اشالعاتح 

 22:3ح 3:2وح شمار  مونسیام یح پیورزش یها رقاب و  یشلح جوانمردیات میاک -32

ح 200وزارت آموزش و پرورشح شدمار    ی  بدنیل تربکه ماهانه ادار  یماله ورزش و ارزشح نشر -34

 22:3سال 

 22:2ح ی  بدنینار جوا  و ورزش و فراغ ح سازما  تربیسم های یسخنرانماموعه  -33

 22:3ح 3:2وح شمار  مونسیام یشوم بر ورزشح پ یه اینگ سایوبارح دوپمگل اسیم -31

3:- Coakley Jay.J, sport in society, 29:1 

33- Edwards harry, sociology of sport, 29:1 

39- Greendrofer susan, sport sociology. 2993 

20- Hills peter and argyle Michael, positive moods derived from leisure 

and relation ship to happiness and personality. 299: 

22- Marie hart, sport in socio-cultural process, 2931 

23- Snyder E. Eldon and Speritzer A. Elmera, social Aspect of sport, 

2939 
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