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نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی
(مطاله موردی :کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصص های دریایی)
جواد حسین پور ،*1مرتضي دوستي ،2سید عماد حسیني ،3رضا ساکي
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چکیده
هدف از اين تحقیق بررسي نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرمانددهي آمدوزش تصصد هدا دريدايي
نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشي بوده است .اين تحقیق به روش توصیفي-پیمايشي بده انجدام رسدیده اسدت.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و لحاظ نمودن ضريب حفاظتي-امنیتدي ،تعدداد  272نفدر بده روش
خوشه ا  -طبقه ا و در هريک از طبقات به صورت تصادفي انتصاب شدد .بده منردور اطمیندان از برگشدت
حجم نمونه ،توزيع پرسشنامه ها با  22درصد بیشتر از حجم نمونه توزيع گرديدد کده در نیايدت تعدداد 312
پرسشنامه به طور کامل وصول شد .جیت گرد آور داده ها از يک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد کده
روايي صور آن توسط 12نفر از اساتید مديريت ورزشي کشور به تايید رسدیده و پايدايي دروندي آن ضدريب
آلفا کرونباخ  α=2/ 77به دست آمده است .تجزيه و تحلیدل داده هدا از روش آمدار توصدیفي(جدول توزيدع
فراواني) استفاده گرديد .نتايج تحقیق نشان داده است که در میان فعالیت هدا اوقدات فراغدت مدورد ع قده
کارکنان به ترتیب ورزش کردن ،در کنار خانواده بودن و مطالعه در اولويت اول تا سوم قرار دارندد .حددود 37
درصد از کارکنان کسب نشاط و لذت را میم ترين دلیل گرايش به ورزش کردن خود مي دانند .رشدته هدا
ورزشي جار کارکنان نیز به ترتیب شنا ،نرمش و دويدن ،پیاده رو  ،فوتسال ،والیبال بود.
واژه های کلیدی :اوقات فراغت ،فعالیت ورزشی ،کارکنان نداجا ،فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی.

تاريخ دريافت مقاله73/5/32 :
تاريخ پذيرش مقاله73/12/15 :
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مقدمه
اوقات فراغت ،ساعاتي است که برا تمديد قدوا ،رفدع خسدتگي ،اسدتراحت ،تفدري و لدذت از زنددگي بده
کارگرفته مي شود (رضو و پسر کلو .) 1372 ،شايد اين مقوله از نرر بسیار از افراد چندان میم وبدا ارزش
تلقي نشود ،اما به جرئت مي توان گفت همان طور که نوع شغل و میزان دقت و توجه افدراد بده شغلشدان در
زمان انجام آن مي تواند ،باعث رشد و توسعه جامعه شود ،به همان نسبت چگدونگي گدذران اوقدات فراغدت و
اختصاص دادن زمان خاص به شکل صحی و منطقي به اوقات فراغت هم مي تواند در جا خود باعث رشدد
و ارتقا تک تک افراد در زندگي شصصي و اجتماعي شود(تراينور1و همکاران.)2212 ،
امروزه ،تفري و گذران مناسب اوقات فراغت وسیله ا موثر برا پرورش قوا فکدر  ،جسدمي واخ قدي
افراد بوده وعاملي برا جلوگیر از کج رويي ها اجتماعي محسوب مي شود(دريگاس2و همکداران.)2222 ،
اما دسترسي فزآينده انسان به فنآور ها جديد و يافتن را هکارها ساده تدر باعدث افدزايش اوقدات بدي
کار تا حدود دو برابردر هفته شده است که نتیجه آن کاهش تحرک و فعالیّت افراد مي باشد .از سويي نیدز،
آلودگي ها محیط ،پیچیدگي ها ارتباطات اجتماعي ،افزايش عوامل فشارزا شغلي و تنگناها اقتصاد
مدرن و س مت جسمي و روحي ،انسان را آسیب پذير ساخته است(اوهاتا .)2227 ،3درمقابل ،تمددن ندوين و
جامعه توسعه يافته عصر جديد ،کاهش زمان کار و بیره بردار هرچده بیشدتر از گذرانددن اوقدات فراغدت را
توصیه میکند(کريمیان و همکاران.)1327 ،
يکي از مفیدترين روش ها پر کردن اوقات فراغت ،ورزش کردن است کده هدم سد مت جسدماني و هدم
بیداشت رواني افراد و جامعه را تامین مي کند .عمومیت داشتن اوقات فراغت برا اقشدار مصتلدو و فراگیدر
بودن يا همان عمومي بودن مقوله ورزش نقطه مشترکي است که باعث مي شود ،وزارتصانه ها ،سدازمان هدا و
نیادها مصتلو به مقوله ورزش همگاني که همان “ورزش برا همه” توجه ويژه ا داشدته باشدند و برنامده
ريددز هددا بزم بددرا بیددره بددردار بییندده عمددوم کارکنددان از امکانددات موجددود را در دسددتور کددار قددرار
دهند(استرکِرين.)2222 ،4
طي تحقیقات انجام شده در سال ها اخیر ديده شده است که غیبت کارکندان در اثدر بیمارهدا و آسدیب
ديدگي ه ا مصتلو هزينه ها مالي زياد را بده شدرکت هدا تحمیدل کدرده اسدت .بندابر محاسدبات اداره
بیداشت و درمان پزشکي وزارت کار آلمان ،در سال  1774در بین  32میلیون شاغل حدود  574میلیدون روز
غیبت به دلیل بیمار و آسیب ديدگي ناشي از کار وجود داشته است( ج لي فراهاني.)1372 ،
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از سويي ،چاقي و هزينه ها مرتبط به س متي امروزه يک موضوع جیاني شده اند ،به طدور کده ،طبدق
آمار سازمان بیداشت جیاني 1چاقي در کودکان و بزرگسابن شیوع پیدا کرده است .اين سازمان پدیش بیندي
مي کندد تدا سدال  2215حددود  2/3میلیدارد نفدر اضدافه وزن و 722میلیدون نفدر چداه بده نردر خواهندد
رسید(کاربهند-رسون و همکاران .)1373،لذا ،پژوهش ها نشان داده اند کده شدرکتهدا بده طدور مدنرم در
فعالیتها بدني و ورزش به افراد کمک مي کنند تا استق ل و تحرک خود را حفظ کنند ،تکرار آسیب هدا
سقوط و افتادن را کاهش دهند ،تعادل و هماهنگي شان را بیبود بصشند و بتوانند قدرت و استقامت عض ني
را در اين دوره حفظ کنند(اوهینما.)2212 ،2
مرفر و تندنويس( )1322در اين باره نموده اند که فعالیتها اوقات فراقت ،به ويژه ورزش سدیم قابدل
توجیي در اجتماعي کردن جوانان دارند ،به نحو که ورزش نیاد است اجتماعي که ارزش ها و هنجدار هدا
را به شرکت کنندگان منتقل مي کند و بدينگونه ،به هماهنگ ساختن جامعه کمک مي نمايد.
لي 3و همکاران ( )2224نیز در پژوهشي با عنوان بررسي تفاوت اوقات فراغت میان افراد متاهدل و مجدرد،
به اين نتیجه رسیدند که کاهش وزن از طريق مداخ ت فعالیت بدني و ورزشدي بدا کیفیدت زنددگي ارتبداط
معني دار دارند .گادرِس 4و همکاران ( )2224نیز در پژوهشي اشاره کرده اند که افراد که فعالیت بددني را
از طريق ابزار و وسايل کمکي انجام مي دهند ،در مقايسه با کساني که بده صدورت جسدماني درگیدر فعالیدت
بدني مي شوند ،امیدوار کمتر دارند و به طور کلي فعالیت بدني مي تواند ،مستقیما بر امید به زندگي اثدر
بگذارد.
میرهاشمي و نجفي زند( )1322با مطالعه مورد رو  052نفدر از سداکنان شیرسدتان دماوندد و در نردر
گرف تن متغیر ها سن ،جنس ،سط تحصی ت ،محل سکونت و وضعیت تاهل ،درآمد خانواده ،ندوع شدغل و
بومي و میاجر بودن نشان دادهاند که عمدهترين شیوه گذران اوقات فراغت اين گدروه بده ترتیدب تماشدا
تلويزيون و مطالعه کتاب است.
رحماني و همکاران ( )1325هم در پژوهشي با عنوان نقد ش ورزش در گدذران اوقدات فراغدت دانشدجويان
دانشگاه آزاد اس مي تاکستان به اين نتايج دست يافتند که میانگین اوقات فراغت دانشجويان روزانه  4ساعت
است و از نرر زمان صرف شده به ترتیب تماشا تلويزويون ،گوش دادن به موسیقي ،هم صحبتي با دوستان،
مطالعه غیر درسي و ورزش کردن مي پردازند .موتا 5و همکارانش ( )2211هم اشاره مدي کنندد بده ايدن کده
همبستگي و ارتباط ورزش با پديده ها و زمینه ها اجتماعي تا جايي پیش مي رود کده هدر يدک از آنیدا در
مساي ل و موضوعات خود ،ورزش را به عنوان يک عامل موثر ،قدو و زيرسداز مدي پذيرندد و اهدداف و اثدرات
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اجتماعي آن را در بعد ها خاص و مرتبط با موضوع خود در نردر گرفتده و در برنامده هدا خدود از آن بده
روشها مصتلو بیره بردار مفید مي نمايند.
میرداد( )1372در تحقیقي با عنوان چگونگي و آسیب شناسي اوقات فراغت نوجوانان درسدنین  12تدا 17
ساله استان لرستان به اين نتیجه دست يافت که نو جوانان  12تا  17ساله اوقات فراغت خدود را بده فعالیدت
ها مطالعه آزاد ،فعالیت ها مذهبي و ورزش مي گذرانند .ابراهیمي و همکاران( )1372هم در تحقیقدي بدا
عنوان اوقات فراغت وعوامل اجتماعي موثر برآن در مطالعه مورد افراد  15تا  04ساله شیرستان جويبار بده
اين نتايج دست يافتند که بودن در کنار خانواده ،تماشا تلويزيون از میم ترين اوقات فراغدت جامعده مدورد
نرر هستند .احمد و همکاران ( ) 1327نیز در پژوهشي با موضوع کیفیت گذران اوقات فراغت و رابطه آن با
آسیب پذير فرهنگي واجتماعي در بین خانواده ها نرامي به اين نتايج رسیدند که بیشترين اوقات فراغت
مردان با کار ،فعالیت ها شغلي وبودن در نزد خانواده مي گذرد و به طدور کلدي خدانوادههدا نردامي فاقدد
برنامه سازنده برا گذران اوقات فراغت هستند.
با توجه به م حضات عنوان شده و اهمیت و ضرورت نقش فعالیت بدني و ورزش کردن نرامیان در اوقدات
فراغت پژوهشگر در پي پاسخ به سئوابت زير است:
 .1میزان ساعات اوقات فراغت کارکنان فرماندهي آموزش تصصصیا دريدايي در طدول شدبانه روز
چگونه است؟
 .2نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهي آموزش تصصصیا دريايي برحسب زمدان ومکدان
چگونه است؟
 .3درحال حاضر بیشترين فعالیدت فراغتدي در زمدان اوقدات فراغدت کارکندان فرمانددهي آمدوزش
تصص

ها دريايي کدام است؟

 .4جايگاه فعالیت بدني و ورزش کردن در نحوه گذران اوقات فراغدت کارکندان فرمانددهي آمدوزش
تصص

ها دريايي چگونه است؟

 .5میزان ساعات فعالیت بدني و ورزش کردن کارکنان فرماندهي آموزش تصص
 .0ها دريايي در طول هفته و در هرجلسه چگونه است؟
 .7بیشترين گذران فعالیت بدني و ورزش کردن کارکنان فرمانددهي آمدوزش تصصصده ا دريدايي
برحسب مکان در کجا است؟
 .2چنانچه امکان شرکت هر گونه فعالیت ورزشي برا کارکنان فرماندهي آمدوزش تصصد

هدا

دريايي وجود داشته باشد ،محبوب ترين ورزش مورد ع قه کارکنان چه ورزش هايي است؟
 .7میم ترين دلیل انگیزشي و دلیل عددم نردرداختن کارکندان فرمانددهي آمدوزش تصصد
دريايي به فعالیت ها ورزشي در زمان اوقات فراغت کدام است؟
67
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 .12با توجه به امکانات موجود و محدوديت ها شدغل نردامي گدر کارکندان فرمانددهي آمدوزش
تصص

ها دريايي به چه ورزش ها مي پردازند؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف و ماهیت-کاربرد  ،از لحاظ نوع داده ها-کیفي ،از لحاظ طدول مددت اجدرا-
مقطعي ،از لحاظ جمع آور داده ها -میداني با ابزار پرسشنامه و از لحاظ استراتژ و مسیر اجرا ،توصدیفي-
پیمايشي محسوب مي شود.
جامعه آمار تحقیق کلیه کارکنان آموزش تصص ها دريايي در ارديبیشت ماه سدال  73تشدکیل داده
بودند .نمونه آمار به صورت خوشه ا -طبقه ا و در هر طبقه به صورت تصادفي انتصاب شد .حجدم نمونده
با استفاده از فرمول کوکران و لحاظ نمودن ضريب حفداظتي-امنیتدي 272 ،نفدر تعیدین گرديدد .بده منردور
اطمینان از برگشت حد نصاب پرسشنامهها ،توزيع پرسشنامه ها نیز با  22درصد بیشدتر ازحجدم نمونده بدین
 322نفر انجام شد که در نیايت تعداد  312پرسشنامه به طور کامل وصول گرديد که همین تعداد به عندوان
حجم نمونه تحقیق در نرر گرفته شد(جدول .)1
جدول( : )1جامعه و نمونه تحقیق

افسران

نرامیان

کارمندان

جمع

نمونه مورد نرر

51

133

20

272

توزيع پرسشنامه ها

24

153

71

322

وصول کامل پرسشنامه ها

22

142

22

312

جدول( : )2ویژگی های جمعیت شناختی ازنظر سن،سطح تحصیالت ،سابقه خدمت

متغیرها
سن

سط تحصی ت

سابقه خدمت

گروه ها

فراواني

درصد فراواني

تا  35سال

127

41/0

از  30تا  40سال

102

52/3

 47سال به باب

17

0/1

زيرلیسانس

175

02/7

لیسانس

127

34/5

بابتر از لیسانس

2

2/0

زير  12سال

03

22/3

 11تا  22سال

157

51/3

باب  21سال

22

22/3
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ابزارگردآور داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با سئوابت باز و بسته چند گزينه ا و بر اسداس اهدداف
تحقیق و مباني نرر در بعد اوقات فراغت استفاده شدد .ايدن پرسشدنامه هدا در قالدب دو صدفحه اط عدات
جمعیت شناختي و  12سئوال در مورد اصل پژوهش بود .روايي صدور پرسشدنامه هدا نیدز توسدط12تدن از
اساتید رشته مديريت ورزشي کشور ،نرر سنجي و به تايیدد رسدید .بدرا سدنجش پايدايي ،پژوهشدگر ابتددا
 32پرسشنامه رادربین نمونه ها آمار توزيع کرد که پس از بررسي پايايي آن از طريق نرم افزار  SPSSبدا
ضريب آلفا کرونباخ  α=2/77به دست آمد.
پس از گرد آور داده ها ،اط عات حاصله به کمک نرم افزار SPSSتجزيده وتحلیدل شدد .بدرا توصدیو
داده ها از آمار توصیفي به روش جدول توزيع فراواني ها(تلصی
استفاده گرديد.

اط عات خدام ،تعیدین توزيدع فراواندي هدا)

یافتههای تحقیق
يافته ها اين تحقیق به شرح زير است:
  55درصد از کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي ورزشکار هستند. حدود  02درصد از کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي دارا  1تا  3سداعت فراغدت روزاندهدر شبانه روز دارند.
 52درصد از کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي فراغت خود را در منزل مي گذرانند. فعالیت ها فراغتي جار کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي در حدال حاضدر بده ترتیدبورزش کردن ،در کنار خانواده و فرزندان بودن ،مطالعه ،تماشا تلويزيون و رفتن به پارک و مسافرت است.
 میانگین زمان ورزش کردن کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي  272دقیقه در هفتده و 05دقیقه در هرجلسه است.
 رشته ها ورزشي مورد ع قه کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي در صورت امکان هر ندوعفعالیت ورزشي به ترتیب شامل پیاده رو  ،فوتسال ،بدنساز  ،والیبال و دويدن است.
  57درصد زمان ورزش کردن کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي در صب زود مي باشد. 47درصد از کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي ورزش کدردن خدود را در اداره و محدل کدار
انجام مي دهند.
 رشته ها ورزشي رايج و فعلي کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريدايي بدا توجده بده امکانداتموجود و بیشترين زمان صرف شده شامل :شنا ،نرمش و دويدن ،پیاده رو  ،فوتسال و والیبال مي باشد.
 کسب نشاط و لذت میم ترين علت گرايش کارکنان فرماندهي آمدوزش تصصد هدا دريدايي در روآوردن به فعالیت ورزشي است .تناسب اندام و حفظ تندرستي و مقاوم شدن در برابر بیمار ها به ترتیدب از
عوامل ديگر در ايجاد انگیزه جیت ورزش کردن کارکنان است.
میم ترين علت نررداختن کارکنان فرماندهي آموزش تصص ها دريايي به ورزش ،اولويت داشتن سداير
مسائل زندگي و کار و مشغله زياد است.
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بحث و نتیجه گیری
فراغ ت و تفري مي توانند به عنوان يک حق ،امتیاز و تجربه سالم بررسي شوند .اگر مدردم مکداني را بدرا
باز کردن نداشته باشند و سازمان ها فضاهايي را بدرا تفدري و سدرگرمي کارکندان خدود تعیدین نکنندد،
زندگي و محیط کار محل دل تنگ و غم انگیز خواهد بود (کاربهندرسون 1و همکاران .)1373 ،اين شرايط
برا سازمان ها نرامي مستثني نبدوده و حتدي بدرعکس ،از اهمیدت بیشدتر برخدوردار اسدت .از سدويي،
بسیار از مزايا فیزيولوژيکي فعالیت ها بدني و فراغتي ،احساس مدا را نسدبت بده اسدترس کداهش مدي
دهند .فراغت مي تواند سبب آرام ساز جسمي و رواني و بیبود خلق و خو افراد شدود .سد مت جسدماني
شاخ

بسیار قدرت مند برا کیفیت زندگي است .همچنین ،داشدتن سد مت رواندي بده معندي داشدتن

س مت عاطفي و ادارکي است .تحقیقات نشان داده است که فعالیت ها بدني اوقات فراغت مي توانندد ،هدم
س مت جسماني را بیبود بصشیده و هم باعث کاهش اضطراب و تنش ها و افسردگي گردند(موتا.)2211 ،2
آنچه اين پژوهش درصد دست يابي به آن بود  ،جايگاه فعالیت بدني و ورزش کردن در گذران اوقات فراغت
کارکنان فرماندهي آموزش تحص

ها دريايي نداجا بود .يکي از نتايج که بیش از همه جالب توجه نمدوده،

کسب رتبه اول ورزش کردن در میان فعالیت فراغتي کارکنان است .اين مطالب نشان دهندهء اين اسدت کده
کارکنان فرماندهي آموزش تصص

ها دريايي نداجا س متي را به عنوان وضعیت رفداه و آسدايش در ابعداد

جسماني و فکر و اجتماعي مي دانند و از مزايا فعالیت بدني که همان کاهش خطر مدر

هدا زودرس،

استقامت هواز و حفظ قدرت عض ني ،کاهش فشارخون ،کاهش اضطراب و اسدترس و افدزايش اعتمداد بده
نفس و کسب نشاط و لذت است ،آگاهي کافي دارند .اين نتايج بدا تحقیقدات صدفانیا( )1322کده مدي گويدد
دانشجويان از بین دوازده نوع فعالیت فراغتي ،فعالیت ورزشي را به عنوان رتبه اول فعالیت فراغتدي اختصداص
داده بودنددد ،همسددو اسددت ولددي بددا تحقیقددات احمددد و همکدداران( ،)1327رحمدداني و همکدداران(،)1325
میرداد( ،) 1372مغايرت دارد که علت همسو بودن را مي توان نشان دهنده اهمیت ورزش به عندوان يکدي از
فعالیت ها میم پر کننده اوقات فراغت دانست و علت ناهمسو بدودن را هدم شدايد ،بتدوان شدرايط کیفیدت
زندگي ،ديدگاه ها ،متفاوت بودن محیط و ماهیت شغلي ،سن و سال و غیره افراد در تحقیقات دانست.
دومین نتیجه ،میزان ساعات اوقات فراغت کارکنان فرماندهي آموزش تصص

ها دريايي نداجا در طدول

شبانه روز(يعني حدود 2تا  3ساعت)بود .تحقیقات اشاره شده در اين زمینه بیانگر وجود زمدان نسدبتا" قابدل
قبول فراغت روزانه در بین کارکنان مي باشد که البته اين میزان با عوامل مصتلفي از جمله وضدعیت تاهدل و
مجرد بودن ،اهمیت و ضرورت و حساسیت شغلي(به ويژه مشاغل نرامي گر ) ،امکانات و تاسیسات ،شدرايط
آب و هوايي و میزان در آمد افراد و غیره ارتباط نزديک دارد.
1 Karlahanderson
2 Mota
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از ديگر نتايج تحقیق کسب نشاط و لذت به عنوان يکي از میم ترين دبيل انگیزشي پرداختن بده فعالیدت
بدني در زمان اوقات فراغت کارکنان بود که اين نتايج با تحقیق صفانیا( )1322همسو و با تحقیقدات تاسدا

1

( ،)2225تندنويس( ،)1372برنر2و همکاران(  )2223ناهمسويي دارد .تاسا اعد م کدرد کده ع قمندد بده
فعال یت ها جسماني ،میم ترين عامل برا شرکت فعابنه افراد در زمان تفري و ورزش است .تامرسون 3نیز
در پژوهش خود بیان داشته که افراد با هدف باقي ماندن در شرايط آمادگي جسماني و حفظ تعدادل رواندي و
مددورد قبددول قرارگددرفتن در اجتمدداع ،بدده ورزش مددي پردازنددد (تندددنويس .)1372 ،همچنددین ،برنددر و
همکاران( ) 2223طي پژوهشي اع م کردند که فعالیت منرم جسماني در دوران کودکي و نوجواني به رشدد و
حفظ استصوان ها سالم ،عض ت و مفاصل ،کنترل وزن و کاهش چربي کمدک کدرده و از فشدار خدون بداب
جلوگیر مي نمايد .لذا ،دبيل ناهمسو بودن را مدي تدوان ايدن گونده بیدان نمدود کده در دنیدا امدروز کده
تکنولوژ بسیار پیشرفت کرده است و خیلي از کارها را ماشین ها و کامریوتر انجدام مدي دهندد و تحدرک و
فعالیت در افراد بسیار کاهش يافته است ،وجود ورزش و تحرک جسمي بسدیار بزم و ضدرور بده نردر مدي
رسد ،پس يکي از میمترين عوامل در از بین بردن افسردگيها و يدا پیشدگیر از بدهوجدود آمددن ايدن ندوع
بیمار ها ورزش است .ورزش موجب کاهش اضطراب و افسردگي ،تنریم و تعدديل میدزان اسدترس و حتدي
تغییرات شصصیتي بهصورت پیدايش ديد مثبتتر نسبت به زندگي ميشود .مطالعدات انجدامشدده در افدراد
میانسال نشان داده است که افراد که ورزش ميکردند ،کمتدر دچدار اضدطراب ،فشدار عصدبي ،افسدردگي و
خستگي ميشدند و نیرو بیشتر نسبت به گروه کنترل داشتند(اوهاتا.)2227 ،4
در پايان پیشنیاد مي شود ،مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر فرماندهي آموزش تصص

ها دريدايي و

نیز سلسله مراتب فرماندهي و مقامات بابتر در راستا نتايج يافته ها اين تحقیق(که همان حددود  %47از
گذران فعالیت ورزشي کارکنان در محل کارشان و بالطبع پرداختن به فعالیت ورزشي به عنوان اولويت تدرين
فعالیت فراغتي است) و با استفاده از نررات اهل فن و کارشناسان ورزشي به تنریم برنامده هدا کداربرد و
تا ثیر گذارتر در حوزه اوقات فراغت و فعالیت بددني بدرا کارکندان پرداختده و ضدمن توجده ويدژه ا بده
گسترش و تامین مناسب امکانات و تاسیسات ورزشي شرايطي را فراهم نمايند که کارکنان بیترين نتیجده را
در زمان اوقات فراغت خود از فعالیت ها ورزشي برا کسب نشاط و لذت خود به دست آورندد .همچندین،
بیتراست که بابرگزار همايش ها ،سصنراني ها و تبلیغدات مناسدب اط عدات کارکندان را نسدبت بده فوايدد
جسماني و رواني ورزش بیشتر نمود تا شرکت در فعالیت ها ورزشي بیش از پیش در زمان فراغدت افدزايش
يابد.
Tasai
Brener
Thomson
Ohta
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