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 بررسي تفريحات موثر بر سالمت جامعه شهري در ايران و پيشنهاد مداخالت

 گزارش يک صفحه اي

 

  روز در سال ميباشد ٠٩روز در سال و در جهان  ٠٩متوسط زمان اوقات فراغت در ايران. 

 است ای رايانه و غيرفعال فردی، صورت به بيشتر حاضر حال در کنونی در جامعه شهری کشور به ويژه نوجوان تفريحات. 

 الکترونيکی مثل تلويزيون و بازيهای رايانه ای می تواند باعث عوارض زير گردد:-از ديدگاه خبرگان تفريحات مجازی 

 اشکال در تعامالت بين فردی (1

 تمايل به پرخاشگری و خشونت به دليل انجام بازيهای رايانه ای خشن (2

 کم تحرکی (3

 کشيده شدن به سمت انواع آسيب های اجتماعی (4

  .امور مرتبط با سياست گذاری در کشور ما نمی توان سازمانی را به عنوان تنها متولی تفريحات و اوقات فراغت نام برد

کالن در حوزه اوقات فراغت به عهده شورای عـالی جوانـان می باشد که با ترکيب نمايندگان عضو شورای عالی جوانان 

سازمانها و دستگاههای زيادی از جمله  ين زمينه را عهده دار می باشد.تشکيل و مسئوليت تدوين سياسـتهای کـالن در ا

در اين امر دخالت  و ... تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداريها، وزارت وزارت ورزش و جوانان ،وزارت آموزش و پرورش

 دارند. 

  موارد زير اجرا شده است:مطالعه اسناد باالدستی نشان می دهد که در زمينه ساماندهی اوقات فراغت تاکنون 

تصويب سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان، برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان در نوزدهمين جلسه شورای  (1

سند در چهار سطح اين ساختار اجرايی  .هيات محترم وزيران در 13٠4عالی جوانان کشور و در ارديبهشت سال 

. در اين سند سهم و نقش همه سازمانهای ذينفع ظارت طراحی شده استسياست گذاری، برنامه ريزی، اجرا و ن

 تعيين شده است.

 ٠8تهيه و تدوين و ابالغ دستورالعمل اجرايی غنی سازی اوقات فراغت به استان ها در سال  (2

 ٠1سال  و ارتقاء آن به پورتال جامع اوقات فراغت در ٠8استقرار سامانه اطالعاتی پايگاه های اوقات فراغت از سال  (3

 .http://faraghat.irبه آدرس اينترنتی 

 ٠8برپايی نمايشگاه غنی سازی اوقات فراغت در استانها از سال  (4

  در اين حوزه است: عمده دو مشکلدر حال حاضر 

و خواسته ه نياز ب( عدم توجه 2 در مورد برنامه های اجرا شده در حوزه تفريحات و اوقات فراغت ضعف اطالع رسانی( 1

 مخاطبين

 :برای بهبود وضعيت تفريحات و اوقات فراغت راهکارهای زير پيشنهاد می گردد 

برای انتقال پيام و اطالع رسانی مناسب در زمينه برنامه های سازمانهای متولی در زمينه  شناخت رسانه مناسب (1

 اوقات فراغت به گروههای هدف.

غت به تفکيک گروه سنی، موقعيت جغرافيايی)روستايی در زمينه تفريحات و اوقات فراشناخت نيازهاي مخاطبان  (2

 و شهری(، اجتماعی، انسانی، اقتصادی و حتی سياسی افراد جامعه.

مناسب باتوجه به گروه هدف هر برنامه و انتقال پيام از طرق رسانه مناسب با تکيه بر تدوين برنامه اطالع رساني  (3

 تفريحات فعال و گروهی.

 امانه اينترنتی فراغت با اينکه از راه اندازی سhttp://faraghat.ir  حدود سه سال می گذرد اما به نظر ميرسد که هنوز

 تا تبديل شدن به يک سايت جامع اطالع رسانی در زمينه تفريحات راه درازی درپيش دارد.

http://faraghat.ir/
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 مداخالت پيشنهاد و ايران در شهري جامعه سالمت بر موثر تفريحات بررسي

 اي صفحه سه گزارش
 

  تحليل هدف از طرح حاضر  ..روز در سال ميباشد ٠٩روز در سال و در جهان  ٠٩متوسط زمان اوقات فراغت در ايران

 و پيشنهاد مداخالت می باشد. تهرانتفريحات مؤثر بر سالمت در جامعه شهری موجود وضعيت 

 نظرات خبرگان و ذينفعان. جهت2( مرور مستندات 1داده های مورد نياز در مطالعه از دو منبع بدست آمد.  :اجرا روش) 

 و شده انجام جستجوگر های موتور در جستجو يک مناسب های کليدواژه از استفاده با موجود مقاالت و مستندات بررسی

 از و شدند بندی دسته مستندات مطالعه مفهومی الگوی تهيه از گرديد. پس استخراج مربوطه مستندات و مقاالت کليه

گرديد. پس از تعيين  استخراج کشور در شده انجام مطالعات از ای خالصه و ها نظريه و ها تئوری مفاهيم، آنها روی

 نآنابرای و مدل مفهومی مطالعه فايل پرسشنامه خبرگان و بدست آوردن اطالعات تماس آنان، ابتدا جهت آشنايی آنها، 

پرسشگر در مراجعه نمودند. به ايشان تيم تحقيق با وقت قبلی جهت مصاحبه حضوری و سپس توسط ايميل فرستاده شد 

تمام مصاحبه يادداشت ميکرد و همچنين عالوه بر آن،  (key pointطول مصاحبه، پاسخها را به صورت نکات کليدی )

مجددا گوش داده شدند و و پس از اتمام هر مصاحبه،  شده ضبط مصاحبه شوندگاناز  اجازههای انجام شده با کسب 

قرار گرفتند؛  لي( مورد تحلThematic Analysis) یا هيما ندرو تحليل روشپاسخها به نکات کليدی تکميل شدند. 

 . شدند بندی طبقه و بندی کد ،استخراج دار معنی واحدهای ترين کوچک عنوان به ها درونمايه يا ها تمصورت که  نيبد

 

 : الگوی مفهومی مطالعه1شکل شماره 

 

 

 

 موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ايرانتدوين : 

 اوقات فراغت

 تفريح

 قعالي

 اثر جسمي، رواني و اجتماعي اثر رواني

كاهش پوكي ،افزايش شيوه زندگي سالم )كاهش رفتارهاي ناسالم ( ،پستان و پوست( ،سرطان ها )ريه ،اثر جسمي: كاهش بيماري هاي قلبي عروقي
 استخوان

 كاهش استرس، افزايش اعتماد به نفس ،آلزايمر و افسردگي(، افزايش يادگيري ،اثر رواني: كاهش افسردگي و اضطراب )در سالمندان :دمانس
كاهش جرم عليه كودكان، افزايش رضايت مندي و فعاليت هاي داوطلبانه،  ،جرم  و انزوا ،رفتارهاي خود تخريبي ،خشونت ،اثر اجتماعي: كاهش اعتياد

 انسجام فرهنگي و اجتماعي و خانوادگي

 ترسيم رسالت و هدف بهتر فردي  ،اثرمعنوي: هدفمندي و يافتن معني در زندگي
 اثر محيط زيست: افزايش احترام به محيط زيست 

نشاط باالتر  ،اجتماعي و  پليسي و قضايي ،كاهش هزينه هاي سالمتي ،ژنراتور اقتصادي ،افزايش اميد به زندگي ،زندگي اثرات نهايي تر: افزايش كيفيت
 وافزايش قدرت

 .ژه در برنامه ريزي تفريحات جامعه محسوب مي شوندزنان، سالمندان و معلوالن گروه هايي وي

 تفريحات غير فعال ) اغلب خانه(:
 فعاليت كمترذهني و جسميسرگرمي با 

راديو و شنيدن تلويزيون،  )تماشاي
 موزيك(

 سرگرمي ها با فعاليت ذهني بيشتر:

 ،سفالگري كارهاي دستي و آموزشي،)
، امور هنري خواندن كتاب ،باغباني

 كار كامپيوتري( نشريات

 تفريحات فعال )اغلب بيرون خانه(

 ، ذهني و اجتماعيجسمي در سه حيطه
، مسافرت  جمعي و فردي)گردشگري و 

 تفريحات ،ورزش و  قدم زدن در پارك
 ،موزه فرهنگ سرا، ،تئاتر ،سينما ،هزينه بر
 خريد!(
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 خالصه نتايج:

به است.  ای رايانه و غيرفعال فردی، صورت به بيشتر حاضر حال در کنونی در جامعه شهری کشور به ويژه نوجوان تفريحات

 اعتقاد مصاحبه شوندگان از مهمترين عوامل آن می توان به موارد زير اشاره کرد: 

( تک فرزندی: به نوعی تنها همبازی بچه پدر و مادرش هستند که آنهاهم به دليل مشغله سعی می کنند تا فرزند خود را با 1

 تفريحات 

 گرديده. "آپارتمانی شدن"ير بنا و ( کوچک شدن متراژ منازل: که بالتبع باعث کاهش ميزان سرانه ز2

 االن خود پدر و مادر هم ترجیح می دهند که فرزندشان گوشه منزل بنشیند و تلویزیون تماشا کند و یا با تبلت بازی کند تا اینک توی کوچه( عدم امنيت: 3
 برود.

نه "( افزايش سرعت شکاف بين نسلی: که باعث می شود تا نوجوانان در شبکه های اجتماعی به سراغ همفکران خود بگردند. 4

 "تنها دنیای من با دنیای فرزندانم متفاوت است، بلکه دختر بزرگتر من هم زبان خواهر کوچکترش را متوجه نمی شود

 ثل تلويزيون و بازيهای رايانه ای می تواند باعث عوارض زير گردد:الکترونيکی م-از ديدگاه خبرگان تفريحات مجازی 

 اشکال در تعامالت بين فردی (5

 تمايل به پرخاشگری و خشونت به دليل انجام بازيهای رايانه ای خشن (6

 کم تحرکی (8

 کشيده شدن به سمت انواع آسيب های اجتماعی (٠
 استفاده از اوقات فراغت و تفريحاترای : عمده اقدامات و برنامه های سازمان ها ب3جدول شماره 

 اقدامات انجام شده در زمينه ساماندهی اوقات فراغت نام سازمان  رديف

 شهرداری تهران 1

 توسعه بوستان ها و فضای سبز شامل: بوستان مينياتوری، بوستان نوروز، باغ ايرانی 

 پاتوق و سرای محالت 

 مراکز فراموز 

 ندگان، آبشار تهران، باغ موزه قصر، درياچه چيتگر، درياچه شهدای خليج فارس  پر تاسيس مراکز تفريحی جديد شامل: باغ 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2

 تاسيس و راه اندازی مراکز استراحتگاهی )ويژه جامعه کار و توليد( در سطح کشور 

  کشورتاسيس و راه اندازی مجموعه های ورزشی )ويژه جامعه کار و توليد( در سطح 

 تشکيل ستاد امور فرهنگی با هدف برنامه ريزی واجرای برنامه های فرهنگی در بنگاه های اقتصادی کشور 

 اعزام رابطين فرهنگی در بنگاه های اقتصادی کشور 

 تشکيل کتابخانه های سيار 

3 
 وزارت ورزش و جوانان

 )شورای عالی جوانان(

 دهکده کوهستانی سيب 

 های زندگی )سبک زندگی اسالمی( ای، مهارت های فنی و حرفه مهارتآموزی شامل:  مهارت 

 نهضت کتابخوانی 

 های ورزشی نهضت فعاليت 

 های دينی و قرآنی نهضت فعاليت 

 های اجتماعی و فرهنگی مشارکت 

 های اردويی شامل اردوهای راهيان نور، اردوهای جهادی و اردوهای هويت آفرين فعاليت 

 وزارت آموزش و پرورش 4

 اردوهای دانش آموزی 

 مزرعه تابستانی من 

  تربيتی –مراکز دارالقرآن الکريم کانون های فرهنگی 

 کتابخانه های آموزشگاهی 

 مجتمع ها و سالن های ورزشی 

 پايگاه های عمومی و تخصصی اوقات فراغت 

 پايگاه های بسيج دانش آموزی مناطق و شهرستان ه 

 پايگاه های سازمان جوانان هالل احمر 

 ش سراها پژوه 

 سالن های سينمايی دانش آموزی 

 مراکز اتحاديه انجمن های اسالمی دانش آموزی 

 مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 سازمان دانش آموزی 

 وزارت کشور 5
 توسعه و حمايت از برنامه های تفريحات سالم 

 غنی سازی اوقات فراغت 
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  .امور مرتبط با سياست گذاری در کشور ما نمی توان سازمانی را به عنوان تنها متولی تفريحات و اوقات فراغت نام برد

کالن در حوزه اوقات فراغت به عهده شورای عـالی جوانـان می باشد که با ترکيب نمايندگان عضو شورای عالی جوانان 

سازمانها و دستگاههای زيادی از جمله  ن زمينه را عهده دار می باشد.تشکيل و مسئوليت تدوين سياسـتهای کـالن در اي

و ... در اين امر دخالت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداريها، وزارت وزارت ورزش و جوانان ،وزارت آموزش و پرورش

 دارند که مداخالتی به صورت پراکنده و جزيره ای انجام داده اند.

 

  نشان می دهد که در زمينه ساماندهی اوقات فراغت تاکنون موارد زير اجرا شده است:مطالعه اسناد باالدستی 

تصويب سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان، برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان در نوزدهمين جلسه شورای  (5

سند در چهار سطح ن ايساختار اجرايی  .هيات محترم وزيران در 13٠4عالی جوانان کشور و در ارديبهشت سال 

. در اين سند سهم و نقش همه سازمانهای ذينفع سياست گذاری، برنامه ريزی، اجرا و نظارت طراحی شده است

 تعيين شده است.

 ٠8تهيه و تدوين و ابالغ دستورالعمل اجرايی غنی سازی اوقات فراغت به استان ها در سال  (6

 ٠1و ارتقاء آن به پورتال جامع اوقات فراغت در سال  ٠8از سال  استقرار سامانه اطالعاتی پايگاه های اوقات فراغت (8

 .http://faraghat.irبه آدرس اينترنتی 

 ٠8برپايی نمايشگاه غنی سازی اوقات فراغت در استانها از سال  (٠

 

 :در حال حاضر دو مشکل عمده در حوزه اوقات فراغت احساس می گردد 

 اين در مناسبی رسانی اطالع فراغت، اوقات متولی سازمانهای که معتقدند جوانان درصد 81: رسانی اطالع ضعف (1

 .اند شناخته نمی را فراغت اوقات متولی ارگانهای و سازمانها که اند نموده اعالم جوانان درصد 58. اند نداشته زمينه

 برنامه تدوين متولی سازمانهای و دستگاهها که معتقدند جوانان درصد 66: مخاطبين خواسته و نياز يه توجه عدم (2

 عرضه)ندارند آنها تقاضاهای و ها خواسته به توجهی چندان فراغتی، های ريزی برنامه در فراغت، اوقات های

 (.محوری

 

 :برای بهبود وضعيت تفريحات و اوقات فراغت راهکارهای زير پيشنهاد می گردد 

امه های سازمانهای متولی در زمينه برای انتقال پيام و اطالع رسانی مناسب در زمينه برن شناخت رسانه مناسب (4

 اوقات فراغت به گروههای هدف.

در زمينه تفريحات و اوقات فراغت به تفکيک گروه سنی، موقعيت جغرافيايی)روستايی شناخت نيازهاي مخاطبان  (5

 و شهری(، اجتماعی، انسانی، اقتصادی و حتی سياسی افراد جامعه.

ه گروه هدف هر برنامه و انتقال پيام از طرق رسانه مناسب با تکيه بر مناسب باتوجه بتدوين برنامه اطالع رساني  (6

 تفريحات فعال و گروهی.

  با اينکه از راه اندازی سامانه اينترنتی فراغتhttp://faraghat.ir  حدود سه سال می گذرد اما به نظر ميرسد که هنوز

 تا تبديل شدن به يک سايت جامع اطالع رسانی در زمينه تفريحات راهی طوالنی درپيش دارد.

 

http://faraghat.ir/

