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  تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه هاي تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان 

  1رسارا کشکدکتر 

  چکیده

ورزش تفریحی که گاهی آن را ورزش عمومی یا ورزش همگانی می نامند، در واقع یکی از مهمترین جنبه هاي مدیریت ورزشی  هدف:مقدمه و 

این نوع فعالیت ورزشی می تواند مردم بسیاري را  ؛زیران برخوردار است در هر جامعه است. این نوع فعالیت ورزشی از توجه ویژه اي در بین مسئوال

هاي اثربخشی برنامه هاي تفریحات ورزشی  تعیین شاخصتحقیق، این هدف  سمت خود جلب کند و موجب ارتقاي سالمت و نشاط جامعه گردد.  به

اما از آنجا که براي برنامه هاي تفریحی ورزشی اهداف روشن و قابل  ،هاي شهرهاي کشور هستند شهروندان است که متولی اصلی آن شهرداري

  لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن تعیین اهداف این برنامه ها، شاخص هاي اثربخشی آن را نیز تعیین کند.،اردجشی وجود ندنس

در این تحقیق از ترکیبی از روشهاي تحقیق استفاده شده است. از روش اسنادي، مصاحبه و  دلفی براي تعیین اهداف تحقیق و  روش شناسی:

  تحلیلی براي تبیین شاخصهاي اثربخشی استفاده شده است.  -ی برنامه ها و سپس از روش توصیفیشناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخش

هدف به عنوان اهداف مشترك برنامه هاي تفریحی ورزشی در روشهاي مختلف تحقیق  10که  می دهدیافته هاي تحقیق نشان  یافته ها:

وین شد. همچنین عواملی به عنوان عوامل مؤثر بر اثربخشی این برنامه ها شاخص اثربخشی براي آنها تد 10شناسایی شدند و به این منظور 

  مشخص گردید.

براي بررسی میران اثربخشی برنامه هاي تفریحی ورزشی شهروندان، تدوین اهداف در الویت اول است و تا هدفها روشن و  نتیجه گیري:بحث و 

رنامه ها وجود نخواهد داشت. لذا شناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخشی برنامه ها از قابل دستیابی و قابل سنجش نباشد، امکان بررسی اثربخشی ب

  اهمیت ویژه اي برخوردار است.

  

  برنامه تفریحی ورزشی، اثربخشی، شاخص، شهروند، ورزش همگانی  کلید واژه ها:
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  مقدمه

اهمیت بسیاري برخوردار است. در واقع سنجش میزان تحقق اهداف که به  میزان اثربخشی و دستیابی به اهداف توسعه ورزش تفریحی در شهرها از

آن سنجش اثربخشی گفته می شود، به مدیریت کمک می کند که در تدوین برنامه هاي آتی سازمان دقت بیشتري نموده و راهکارهاي عملی براي 

فریحات ورزشی شهروندان، نیاز به استفاده از شاخص هاي تحقق حداکثري اهداف در برنامه پیش بینی کند. براي سنجش اثربخشی برنامه ت

ورزشی اثربخشی است که تاکنون به صورتی نظام مند مورد توجه نبوده است. لذا در این تحقیق سعی شده است تا با تکیه بر اهداف برنامه تفریحات 

  شاخص هایی براي سنجش میزان اثربخشی آن تبیین گردد.، شهرنشینان

ن اثربخشی برنامه هاي عملیاتی و اجرایی در هر سازمانی براي اندازه گیري دستیابی به اهداف سازمان ضروري است. سنجش سنجش میزا     

شهر میزان اثربخشی برنامه هاي تفریحات ورزشی نشانگر آن خواهد بود که برنامه هاي اجرا شده تا چه حد در دستیابی به اهداف توسعه ورزش در 

ما آنچه اهمیت دارد این است که اوال اهداف برنامه تفریحات ورزشی، شفاف و قابل دستیابی باشد و در مرحله بعد مالك، ابزار و ا،توفیق داشته است 

  روش سنجش میزان تحقق اهداف برنامه مشخص گردد. 

به این  .)2( "یابد.تحقق می است که درجه یا میزان از هدف هاي سازمان اثربخشی سازمان عبارت از آن") 1988( 1به اعتقاد ریچارد دفت     

طی مراحل و  ،در فرایند ارزیابی اثربخشی. گرددمشخص می د، آنگاه میزان دستیابی به آننشناسایی شو ابتدا هدفهاي سازمان الزم است تا ،منظور

تعیین وزن و تعیین واحد سنجش آنها، مربوط که عبارتند از: تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهاي  استرعایت نظم و توالی فعالیت هایی ضروري 

گیري از طریق مقایسه سنجش و اندازهو وضعیت مطلوب هر شاخص،  استانداردتعیین ، لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه شاخص ها، ب

شاخص هاي ارزیابی اثربخشی  ).4( تحلیل نتایجاستخراج و و  در نهایت،  عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.

داراي چارچوب ، 5واقع گرایانه، 4قابل دستیابی، 3قابل سنجش، 2یعنی خاص ؛را داشته باشند SMART&Dتدوین شده باید ویژگی یک سیستم 

   .باشد7و بانک اطالعاتی 6زمانی

) در بررسی 1387پرداخته اند. به عنوان نمونه، حسینجانی و همکاران (به بررسی میزان اثربخشی برنامه هاي تفریحی ورزش  کمیتحقیقات      

میزان اثربخشی و دستیابی به اهداف سند توسعه تربیت بدنی استان گیالن به این نتیجه رسیدند که در برنامه تربیت بدنی استان گیالن طی 

) در پژوهشی براي بررسی میزان 1383ی(پیرحیات .)5( ردیده استمحقق گ ،از اهداف برنامه ریزي شده  %72هاي برنامه سوم بطور متوسط سال

رسید که نبود امکانات و وسایل مورد نیاز، عدم تطابق برنامه هاي اجرا شده با برنامه هاي  اثربخشی طرح توسعه ورزش همگانی بسیج به این نتیجه

) در پژوهشی بر 1387. جلیلی ()6(رنامه هاي توسعه ورزش همگانی بوداعالم شده، عدم امکانات پذیرایی و رفاهی از عوامل بازدارنده اثربخشی ب

 ،اردبرنامه هاي اوقات فراغت بسیج کشور به این نتیجه رسید که افراد جامعه بیشتر به فعالیت هایی که در آن مشارکت اجتماعی و گروهی وجود د

ند. افراد جامعه شرکت در اوقات فراغت فعال را بیش از اوقات فراغت غیرفعال توجه دارند و آن را مطلوبتر از برنامه هاي اوقات فراغت فردي می دان

) در ارزیابی اثربخشی برنامه هاي ورزشی دانشگاه هاي آزاد به این نتیجه رسید که شرکت در 1390. موسوي ()7(با مطلوبیت بیشتري ارزیابی کردند

اهداف مدیریت تربیت بدنی ویان می گردد و این امر یکی از مهمترین فعالیت هاي ورزشی دانشگاه موجب بهبود وضعیت تحصیلی دانشج

) در پژوهشی بر عوامل موثر بر افزایش انگیزه افراد در گرایش به استفاده از مبلمان ورزشی 1390. صادقی و همکاران()8(هاي کشور استدانشگاه

از سایر گروهها از دستگاههاي ورزشی استفاده می کنند از عوامل اصلی در ند، بیشتر هستشهري اظهار داشتند افرادي که داراي شغل آزاد، و مجرد 

. متغیرهاي سن و میزان فاصله داراي رابطۀ معناداري استتمایل و انگیزه پاسخگویان براي مراجعه به پارك وجود برنامه هاي ورزش صبحگاهی 

ه اقداماتی در راستاي کاهش تعداد سالمندان بستري شده در لینه انجام سلس)، بیان می کند که برنامه هاي دولت ژاپن در زم2000( 8. هیدو)9(اند

برگزارمی شهرداري ها  ازسويکه است بیمارستان ها و تقویت فعالیت هاي ورزشی سالمندان و حفظ سالمتی و شادابی آنها از طریق ورزش 

شهري بر میزان مشارکت افراد جامعه در برنامه هاي ورزشی عمومی  ) در تحقیقی بر اثر تغییرات اجتماعی و تحول زندگی2007( 9. زیونگ)10(شود

در چین متوجه شدند که تغییر جوامع کوچک به جوامع شهرنشین و نیز بروز تغییرات در روند زندگی اجتماعی در پی بروز زندگی شهري موجب 

ب تغییر مفهوم ورزش در نگاه جامعه و افزایش مشارکت آنها زیرا مدنیت موج ؛افزایش مشارکت افراد در فعالیت هاي ورزشی همگانی گردیده است

. در واقع در این پژوهش به موضوع تغییرات محیط بیرون بر اثربخشی برنامه هاي ورزشی در جذب جامعه به ورزش توجه )11(در ورزش شده است

تیجه رسید که این برنامه ها علی رغم افزایش شرکت ) در ارزیابی میزان اثربخشی برنامه هاي ورزش نخبگان به این ن2009( 10شده است. بوشر
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مه کنندگان در بخش هاي مختلف ورزش، اما اثربخش نبوده است و علت آن را در عدم تعیین اهداف مناسب براي این برنامه در ابتداي تدوین برنا

ورزشی محلی در استرالیا دریافت که در ارزیابی  ) در پژوهشی در خصوص تبیین معیارهاي اثربخشی باشگاه هاي2009( 1. برتون)12(دانسته اند

و  2عیدي ).13(استاثربخشی باشگاه هاي مذکور مهمترین معیار، فرهنگ سازمانی و نیز منابع انسانی باشگاه ها و نوع ارتباط ایشان با یکدیگر 

فاعی به این نتیجه رسیدند که بهترین چارچوب ) در مورد بررسی و ارائه مدلی براي سنجش اثربخشی سازمان هاي ورزشی غیرانت2011همکاران(

براي سنجش اثربخشی این نوع از سازمان ها چارچوبی تلفیقی از ارزش هاي رقابتی و هیئت مؤسسان چندگانه در خلق ترکیبی از رویکرد اهداف 

اثربخشی برنامه هاي اوقات فراغت دختران ) در سنجش 1388. عطایی سعیدي و همکاران ()14(اولیه، رویکرد فرآیندي و رویکرد سیستم منابع است

به این نتیجه رسید که برگزاري برنامه اوقات فراغت دانش آموزان اثربخش بوده است چون موجب شده است تا آگاهی دانش آموزان در ، دانش آموز

اعی و نشاط و شادابی دانش آموزان نیز ارتقا مورد موضوعاتی که از قبل مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ افزایش یابد و نیز سطح مشارکت اجتم

) در پژوهش خود در خصوص تأثیر برنامه هاي ورزش تفریحی اجتماعی در کاهش جرائم در جامعه نشان دادند 2004( 3. اسمیت و ودینگتون)15(یابد

ضد اجتماعی و جرایم است، اما اجراي برنامه که هر چند یکی از اهداف مهم در تدوین چنین برنامه هایی کاستن از گرایش جوانان به رفتارهاي 

) در پژوهشی براي بررسی میزان اثربخشی برنامه ابتکار 1388. سیف الدینی و موسوي ()16(مذکور در انگلستان در این مورد اثربخش نبوده است

یک عامل مهم در موفقیت فعالیت  .موجود عمل هاي اجتماعی شهري در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، نشان دادند که استوار بودن بر ارتباطات

این اقدام توانست به صرفه جویی در زمان و منابع و در نتیجه دستیابی به  . شبکه اي، ایجاد شبکه بر اساس ارتباطات موجود و تضمین تداوم آن بود

)  در پژوهشی بر نقش 2006( 4)، سوریندر1389() و بی ریایی و جام پر از می 1389هوشمندفر و همکاران (  .)17(نتایج عملی بیشتر کمک نماید

د که فناوري اطالعات نه تنها عامل مهمی براي افزایش اثربخشی سازمانی است، بلکه ارزیابی دنفناوري اطالعات بر اثربخشی سازمانی نشان دا

. شوراي شهر شهرداري و دپارتمان پارك ها و  )20و 19و 18(0اثربخشی سیستم تکنولوژي اطالعات در سازمان ها نیز بر اثربخشی سازمان اثر دارد

) براي افزایش آگاهی جامعه در خصوص برنامه ها و فعالیت هاي تفریحی از شبکه هاي ارتباطی کامپیوتري، رسانه 2008تفریحات شهر ساکرامنتو (

اي ارتباطی موجب فراهم ساختن زمینه هاي مناسب ها، بروشورها و تبلیغات محلی استفاده کرد تا با توجه به دسترسی عمومی جامعه به این ابزاره

بین ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 1392لطفی، مهدي و مهدوي ( .)21(براي مشارکت بیشتر جامعه در فعالیت هاي تفریحی فراهم شود

که در مناطق با درآمد  می وجود دارد بطورياقتصادي افراد و میزان تمایل شان به انجام فعالیت هاي فیزیکی همبستگی مستقی-وضعیت اجتماعی

همچنین سلمان، کشکر و مقدسین . )30(که در مناطق فقیر تر این تمایل کمتر می گردد بیشتر تمایل به فعایت هاي جسمانی بیشتر است در حالی

ادامه فعالیت ورزشی بررسی نمودند و ) نیز میزان اثربخشی روشهاي مختلف تمرین درس تربیت بدنی عمومی را در تمایل دانشجویان به 1392(

  .)29(گاهی نسبت به تمرینات استقامتی و قدرتی در گرایش دانشجویان به ورزش با اثربخشی بیشتري همراه هستندتتمرینات ایسنتیجه گرفتند که 

اند د مختلف توسعه ورزش شهروندي پرداختهن از دیدگاهی ویژه به بررسی ابعااهمانطور که از نتایج تحقیقات فوق نمایان است، هر یک از محقق     

اما نه تنها این  است،ن بوده است که تحقق آنها نشان دهنده وضعیت بهینه توسعه ورزش او در هر یک از تحقیقات فوق مالکهایی مورد توجه محقق

  هري مورد توجه قرار نداده اند.مالکها در تحقیقات مشابه نیست، بلکه هیچیک از تحقیقات زمینه مشابهی را از باب مدیریت ورزش ش

هیئت دولت، شهرداري هاي کشور را به عنوان یکی از نهادهاي اجرایی کشور  1382مصوب سال ، در نظام نامه توسعه ورزش همگانی و تفریحی    

اي برنامه هایی براي توسعه در امر توسعه ورزش همگانی و تفریحی تعیین نموده است. بر این اساس، شهرداري هاي کشور موظف به تدوین و اجر

هاي ذبه این لحاظ نتایج این تحقیق براي تمام سازمانهاي متولی ورزش شهروندي خصوصا شهرداری ورزش تفریحی در شهرهاي کشور هستند.

ربخشی برنامه است که شاخص هاي اث پرسشبه این منظور تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این . شهرهاي کشورمان می تواند قابل استفاده یاشد

  ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهد که اهداف برنامه هاي تفریحی ورزشی شهروندان چیست؟  زمینهتفریحات ورزشی شهروندان کدامند؟ و در این 

زمان ورزش در این تحقیق براي دستیابی به اطالعات مریوط به ورزش شهروندان و نیز استفاده از نظرات متخصصان امر ورزش شهروندي، سا     

شهرداري تهران به عنوان بزرگترین شهرداري کشور از باب حوزه نظارت و برنامه ریزي شهري، که داراي قدمت و ساختار اداري منسجمی براي 

عه هاي کشور در توس علی رغم سابقه مؤثر این سازمان و نیز سایر شهرداري .توسعه ورزش در سطح شهر است، مورد توجه این پژوهش قرار داشت

ورزش شهروندي، اما تاکنون اقدامی براي تعیین اهداف براي برنامه هاي ورزش تفریحی از سوي این سازمانها نشده است. هرچند برنامه هاي 

 ،اما اوال این اهداف آنچنان کلی است که امکان سنجش آن به راحتی فراهم نیست ،تفریحی اعالم شده از طرف شهرداري تهران داراي اهدافی است

الزم  انیا این اهداف براي کلیه فعالیتهاي ورزشی و غیرورزشی تدوین شده است. براي اینکه اثربخشی برنامه هاي تفریحی ورزشی امکان پذیر باشدث

 است که اهداف شفاف و قابل سنجش براي این دسته از فعالیتها تبیین نمود.

  

  

1 Burton 
2  Eydi 
3 Smith & Waddington 
4 Surinder 
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  روش شناسی تحقیق

تحقیق است. به این ترتیب که براي بررسی برنامه هاي ورزش تفریحی و شناسایی شاخص هاي مختلف  روش هايروش تحقیق حاضر ترکیبی از 

العاتی اثربخشی آن در کشور و در سایر کشورهاي جهان از روش تحقیق اسنادي استفاده شد و براي این منظور به منابع کتابخانه اي، پایگاه هاي اط

ی اینترنتی مراجعه شد. به منظور دستیابی به نتایج عملکرد و نیز شناخت عوامل محیطی و فرآیندي ها و اسناد سازمان روزنامهدانشگاه هاي جهان و 

ند از مدیران و کارشناسان ادارات ابرنامه هاي تفریحی ورزشی از روش مصاحبه با دست اندرکاران اجراي برنامه هاي ورزش تفریحی که عبارت 

. به منظور تعیین و تبیین اهداف و در پی آن شاخص هاي اثربخشی برنامه هاي تفریحی با استفاده تربیت بدنی مناطق شهرداري تهران استفاده شد

  تحلیلی استفاده شد. –از نظرات متخصصان و سیاستگذاران، از روش دلفی استفاده شد. براي تبیین شاخص ها از روش توصیفی 

  

  جامعه و نمونه تحقیق

تخصصان رشته مدیریت ورزشی که در زمینه مدیریت تفریحات ورزشی سابقه فعالیت تحقیقاتی و اجرایی ماز  ندرد نظر این تحقیق عبارتجامعه مو

نفر واجد شرایط ، انتخاب گردیدند. بخش دیگري که به عنوان جامعه تحقیق انتخاب  35داشته اند، که پس از مطالعه و بررسی هاي دقیق تعداد 

ن و دست اندرکاران سازمان ورزش و ادارات تربیت بدنی شهرداري تهران که در زمینه سیاستگذاري و از کارشناسان، مدیران،مسئوال ندشدند عبارت

به شکل کل شمار در جریان تحقیق وارد نفر  60و مجموعا تعداد  کردنداجراي برنامه هاي تفریحی ورزشی مسئولیت داشته اند و  در مصاحبه شرکت 

  شدند. 

   که براي سه راند نظرسنجی دلفی آماده شده بود. با سه سوال مشخص شامل سه فقره پرسشنامهابزار اندازه گیري در روش دلفی، 

  

  یافته هاي پژوهش

  بخش اول: یافته هاي اسنادي

ي در این بخش یافته هاي حاصل از مطالعات کتابخانه اي در خصوص اهداف برنامه هاي تفریحی سازمانها، نتایج مطالعات پژوهشی و اساسنامه ها

مان هاي ورزشی از جمله معاونت تفریحات سازمان ورزش شهرداري تهران، اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، سند نظام جامع ورزش کشور، ساز

  آمده است.  1فدراسیون ورزش هاي همگانی، سازمان ورزش بسیج کشور پرداخته شد و نکات مشترك آنها در جدول شماره 

  

  ) یافته هاي اسنادي1(شمارهجدول 

 اهداف

 روانی و جسمانی، ، ارتقاي سطح سالمت روحی  

  توجه به تفاوتهاي فردي از قبیل سن و جنس،... در برتانه ریزي تفریحات

  ورزشی

 توجه به نیازها و عادتهاي افراد جامعه در برنامه ریزي  

 تقویت تعامل اجتماعی  

 تفویت رفتارهاي مقبول اجتماعی  

  توسعه فرهنگ ورزش 

 و اطالع رسانی توسعه روابط عمومی  

 افزایش سرانه اماکن و تجهیزات ورزشی  

 افزایش سرانه مالی 

  

ر در واقع آنچه از جمع بندي نظریه ها و بخشنامه ها و آیین نامه ها در خصوص حیطه توجه برنامه هاي تفریحی بر می آید این است که آنها د     

  اشتراك هدف دارند.  4 شماره محورهاي ارائه شده در جدول

  خش دوم: یافته هاي کیفیب

 مصاحبه با مدیران، کارشناسان و مربیان  

و  داشتنددر رشته تربیت بدنی مدیران و کارشناسان ادارات تربیت بدنی و سازمان ورزش شهرداري تهران، تحصیالت لیسانس و باالتر  بیشتر

ونده خود عامل برگزاري برنامه بودند و یا در برنامه ریزي نقش تحصیالت زیر لیسانس در بین مصاحیه شوندگان وجود نداشت. تمام افراد مصاحبه ش



  117تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه هاي تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان 

هداف و عوامل اثربخش تقسیم می شد که در زیر به دلیل اجتناب از داشتند. مطالب ارائه شده در روند مصاحبه در مجموع به دو بخش عمده ا

  دامه هریک از موارد به اختصار مورد بحث قرار گرفته است.) درج شده ودرا 2 (شماره طوالنی شدن مقاله بخشهاي مهمی از مصاحبه ها در جدول

  احبه هاي انجام شده در هر بخش از متغیرهاي تحقیقص) بخشی از م2(شمارهجدول 

  اهداف برنامه

 "معموال بعد از اجراي برنامه ها شهروندان به ما می گویند که روحیه ام خیلی بهتر شده، "

 "فهمید که وضعیت جسمی مردم بهتر شد یا نه. نمی شود است و برنامه هاي تفریحی کوتاه مدت"

  "خوشحالی و روحیه خوب خود را به ما انتقال می دهند. ،مردم بعد از شرکت در برنامه هاي تفریحی

افزایش آگاهی و اطالعات 

  شهروندان

 "در این برنامه ها باید مردم در مورد امکانات ورزشی شهر آگاه شوند."

 "از حضور در کارگاه ها و سمینارهاي آموزشی رضایت دارند  بسیاري از شهروندان

 "خیلی از مردم با حضور در برنامه هاي تفریحی تازه با امکانات ناحیه خودشان آشنا می شوند "

 "کاربردي خیلی طرفدار دارد  –همایش هاي اطالع رسانی علمی "

  "در برنامه هاي تفریحی آموزش وجود ندارد، که مورد نیاز است"

افزایش مشارکت و تعامالت 

  خانوادگی

  "خانواده ها در برنامه هاي همایش حضور بیشتري دارند"

برنامه هایی که خانواده ها می توانند در آن شرکت کنند بهتر می تواند در جذب جامعه به ورزش تأثیر "

 "داشته باشد

ریم، چون خودشون کارهاي وقتی خانواده ها با هم در برنامه شرکت می کنند ما مشکالت کمتري دا"

 "مربوط به خودشون را انجام می دهند

 "معموال خانواده ها وقتی یکبار شرکت می کنند در دفعات بعد هم می بینیم که هستند"

  "، دکه خیلی شرکت کننده دار است  جشنواره بادبادك ها یکی از اون برنامه هایی"

  تقویت روابط اجتماعی

و ما در افرادمی شودبین بیشتر جاد گروهک هایی از افراد و باعث ارتباط برنامه هاي ورزشی باعث ای"

 "ن هر دفعه می بینیم که این گروهک ها با هم شرکت می کنندیمابرنامه ها

، طوري که اگر به دالیلی مثل نبودن ودبرنامه هاي تفریحی باعث حرکات خودجوش بین مردم می ش"

برگزاري برنامه دست به کار می  دوبرايمردم اقدام می کنن ، خوداجرا نشودوسیله نقلیه برنامه اي 

 "شوند

وقتی برنامه هاي تفریحی برگزار می شه، ساکنین منطقه و محله در برگزاري رویدادها همیاري "

  "مؤثري دارند. 

  شرکت اقشار مختلف جامعه

  "خانم ها بیش از آقایان در برنامه هاي همایش تفریحی شرکت می کنند"

 "سن در همایش ها بیشتر شرکت می کنندافراد م"

 "بیشتر شرکت کننده ها دانش آموزان مدارسی هستند که با آنها هماهنگ کرده ایم "

 "دبسته به نوع برنامه هاي تفریحی نوع و تعداد جمعیت مخاطب فرق می کن"

  "جوانان بیشتر در مسابقات تفریحی شرکت می کنند."

  روي آوردن مردم به ورزش

بعد از برگزاري برنامه هاي تفریحی مردم مراجعه زیادي براي شرکت در کالس هاي ورزشی معموال "

  "شهرداري دارند که آن هم به دلیل ظرفیت محدود معموال جوابگوي عالقمندان نیست

که در کالس هاي ورزشی  وندجالب است که بعد از اجراي برنامه هاي تفریحی مردم سرازیر می ش"

  "از امکانات ورزشی هم استفاده کنند ودازه متوجه شدند که می ششرکت کنند، انگار ت

  عوامل مؤثر در اثربخشی

مالك تعداد شرکت کننده در برنامه هاي تفریحی شاخص مناسبی براي عملکرد درست یا نادرست "

  "مناطق نیست

غیر  در مشارکت مردمی در برنامه هاي تفریحی، پیش بینی غیر واقعی و %500تعیین شاخص رشد "

 "اصولی است

 "سنجش میزان شادي شرکت کنندگان در برنامه هاي تفریحی بسیار مهم است. "

اگرقرار است که برنامه ها درست اجرا شوند، الزم است که مدیران مناطق از وضعیت ارزیابی عملکرد "

 "ولی هیچ اطالعاتی در موردعملکرد مناطق براي مدیران ارسال نمی شود ،خویش مطلع شوند

  "معیارهاي ارزشیابی مناطق درست نیست"
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  اهداف برنامه : -الف

افق آنچه در برگزاري برنامه هاي تفریحی مورد توجه و تأکید است، بهبود شرایط روحی و روانی و احساس سالمت و نشاط است که در واقع مورد تو

و این  دارنددر برنامه هاي تفریحی احساس نشاط و سرخوشی که افراد پس از شرکت  ند. آنها معتقداستجمع مصاحبه شونده این پژوهش  بیشتر

ارتقاي سطح سالمت و نشاط روحی از طریق بازخورهاي شرکت  ارزیابی لذا در این نوع برنامه ها ند.هاحساس خود را به برگزار کنندگان انتقال می د

 است.  دریافتکنندگان به راحتی قابل 

 
  افزایش آگاهی و اطالعات شهروندان .1

نظر مدیران و کارشناسان، برگزاري برنامه هاي تفریحی باید منجر به افزایش آگاهی هاي اجتماعی شود. آگاهی هایی در حوزه سالمت و به 

برگزاري سمینارهاي کوتاه مدت در زمینه بهداشت عمومی و  همچنین آگاهی از پتانسیل هاي فضاي ورزشی و تفریحی موجود در محیط زندگی آنها.

نار سایر برنامه هاي تفریحی می تواند بر ارتقاي سطح اطالعات عمومی و در پی آن ارتقاي سطح سالمت جامعه بیانجامد. همانطور که سالمت در ک

نار برنامه تجارب مدیران و کارشناسان نشان می دهد، مردم نیز از این نوع برنامه ها استقبال نموده و خواهان استمرار آن هستند. اصوال آموزش در ک

اما محتوا و نحوه ارائه اطالعات به شهروندان  ،اي تفریحی به معنادار شدن و کاربرد بهتر دانش و اطالعات در سبک زندگی افراد منجر می شوده

  نیاز به دقت و مطالعه بیشتري دارد تا بتوان اطالعات مفید و به موقع در اختیار شهروندان قرار داد.

  افزایش مشارکت و تعامالت خانوادگی  .2

ترین  یکی از اثرات مثبت برنامه هاي تفریحی ایجاد ارتباط نزدیک بین خانواده ها و غنی سازي اوقات فراغت آنهاست. از آنجا که خانواده اساسی

افراد از ه هاي تفریحی باشد؛ چون با مشارکت خانواده ها ی می تواند بهترین دستاورد برنامنهاد اجتماعی است، مشارکت آنها در برنامه هاي تفریح

یکی از مهمترین جنبه هاي حضور اعضاي خانواده در کنار یکدیگر همکاري و  سنین، جنسیت و طبقات مختلف اجتماع در آن حضور می یابند.

که کارشناسان اظهار نمودند، مشارکت  يهمیاري اعضاي آن و همچنین تعامالت مناسب اعضا در جهت مدیریت نیازهاي خانواده هاست. همانطور

همراه است و این نشانه خوبی از مشارکت اجتماعی مثبت  نیازهایشانواده در برنامه هاي تقریحی با کمترین درخواست به کارشناسان، براي رفع خان

 .است خانواده ها در یک حرکت اجتماعی

ي تفریحی در میزان حضور اعضاي خانواده در اما به هرحال آنچه از اظهارات مدیران و کارشناسان برمی آید، نشان می دهد که انتخاب نوع برنامه ها

ادك ها آن برنامه نقش اساسی دارد. برنامه هایی مثل کوهپیمایی و گلگشت که با محدودیت زمان و فعالیت همراه نباشد و نیز برنامه جشنواره بادب

  ب جذب خانواده ها می گردد.که امکان حضور و فعالیت تمام اعضاي خانواده در آن فراهم است، بیش از سایر برنامه ها موج

  تقویت روابط اجتماعی واحساس همدلی و همبستگی مردم .3

و انسان موجودي اجتماعی است که بسیاري از نیازها و ضروریات زندگی خود را در همراهی و ایجاد رابطه با همنوعان خود کسب می کند. ایجاد 

ی و اطالعات به یکدیگر، ارتقاي سطح سالمت روانی و پر کردن لحظات تنهایی، تقویت روابط اجتماعی در بین افراد جامعه موجب انتقال آگاه

عی همدلی و همبستگی، کمک و مساعدت به یکدیگر، مشارکت در غنی سازي اوقات فراغت، و بسیاري از فواید مورد نیاز براي استمرار زندگی اجتما

اجتماعی ارتباطات وجود این  به هاي مهم تقویت ارتباطات اجتماعی توجه شود.مهم است که در برنامه هاي تفریحی به جن ي،می گردد. از این رو

که اگر برنامه هاي مقرر به هر دلیلی تشکیل نشود، اعضاي شبکه هاي اجتماعی خود یک  موجب ایجاد همدلی در بین افراد آن می گردد. بطوري

  .برنامه را برگزار می کنند قدم جلوتر از ادارات تربیت بدنی مناطق برداشته و به شکل خودجوش 

ن آن است. ابه هرحال، باید توجه داشت که برگزاري مؤثر این برنامه ها، مستلزم توجه به بافت اجتماعی فرهنگی هر منطقه و نیازها و عالیق ساکن

ش از سایر برنامه ها در جذب مخاطبان هاي کوهروي که با محدودیت زمان و فعالیت همراه نباشد بی مهبه نظر می آید برخی از برنامه ها نظیر برنا

موفق است و از طرفی حضور اجتماعی افراد در برخی ناطق به دلیل مشابهت هاي فرهنگی با مشارکت شبکه هاي اجتماعی بیشتري همراه بوده 

  است. 

  

 در ورزشاقشار مختلف شرکت  .4

 رنامه ها با استفبال گروه هاي اجتماعی مختلف همراه نخواهد بود. د به نیازها و عالیق جامعه توجه شود وگرنه بیدر برنامه ریزي تفریحی با

برعکس در برنامه هایی که به شکل همایش برگزار می شود،حضور و برخی از برنامه ها مثل مسابقات تفریحی بیشتر مورد عالقه جوانان است 

قابل توجه است این است که، حضور زنان در تمام برنامه ها در مقایسه  اما آنچه در اظهارات مدیران و کارشناسان ،سالمندان و خانواده ها بیشتر است

ثانیا به با مردان بیشتر است و این امر نشان می دهد که الزم است در برنامه ریزي اوال به سایر مخاطبان و گروه هاي اجتماعی جامعه توجه شود و 

 اي تفریحی هستند، توجه شود. پربار شدن برنامه ها براي زنان که مهمترین مخاطبان برنامه ه
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مسلما انتظار می رود که برگزاري برنامه هاي تفریحی موجب ایجاد فرهنگ ورزش در جامعه و افزایش گرایش اجتماعی به سمت فعالیت هاي 

برنامه هاي تفریحی آمادگی و عالقمندي افراد نه تنها  ورزشی شود. آنچه در اظهارات مدیران و کارشناسان معلوم است، این است که پس از برگزاري

هاي اطالعاتی  نظاماما همانطور که گفته شد، فقدان ،به شرکت در برنامه هاي تفریحی بلکه تمایل به شرکت در برنامه هاي ورزشی فزونی می یابد

ن در برنامه هاي ورزشی غیرممکن ساخته است و به ارکت ایشو ثبتی و نبود آمار افراد شرکت کننده در رویدادهاي تفریحی، پیگیري و تعقیب مشا

این لحاظ نمی توان اطمینان یافت که چند درصد از افرادي که عالقمندي به شرکت در فعالیت هاي ورزشی را در پی شرکت در برنامه هاي 

  تفریحی، اعالم می کنند، به واقع در برنامه هاي ورزشی حضور می یابند.

  

  ثربخشی برنامه ها:عوامل مؤثر در ا  .ج

 يدر رشد برنامه هاي تفریحی ورزشی برنامه هاي ورزشی شهرداري بدون توجه به ظرفیت ها %500به عقیده مدیران و کارشناسان تعیین شاخص 

طح سالمت و مناطق شهري صورت گرفته است. به نظر کارشناسان مهمترین هدفی که در برنامه هاي تفریحی باید مورد توجه قرار گیرد، ارتقاي س

لذا به عقیده کارشناسان، تعیین سایر اهداف به جز ارتقاي سطح شادي در بین شرکت کنندگان در الویت هایی بعدي  شادي شرکت کنندگان است.

ش گمارده می است. عالوه برموارد فوق، به عقیده مدیران و کارشناسان، انتصاب مدیرانی که از رشته هاي غیر مرتبط به رده هاي باالي سازمان ورز

ایشان معتفدند، مدیرانی که با فضاي ورزش آشنایی ندارند توانایی تصمیم گیري و سیاستگزاري هاي  شوند، نقش مهمی در اثربخشی برنامه ها دارد.

عامل اثرگذار بر میزان تحقق مناسب را ندارند و لذا انتظاراتی که از واحدهاي تابعه دارند غیر منطقی و غیراصولی است. آنها اعتقاد دارند که مهمترین 

ا توجه به انتخاب شاخص هاي سنجش اثربخشی  اهداف برنامه و اثربخشی آن انتصاب مدیران رشته هاي غیرمرتبط به تربیت بدنی و ورزش است.

 ن آن تالش جدي داشت.که در واقع هدف پژوهش حاضر است، در تعیین میزان تحقق اهداف سازمان و برنامه اهمیت اساسی دارد و باید براي تبیی

  خالصه یافته هاي مصاحبه با مدیران و کارشناسان در جدول زیر آمده است:

  

  ) خالصه یافته هاي حاصل از انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان ادارات تربیت بدنی مناطق3( شمارهجدول 

 یافته ها محورهاي بحث

  ایجاد شادابی و سالمت  اهداف

 ت جامعهافزایش آگاهی و اطالعا  

 افزایش مشارکت جامعه  

 افزایش تعامالت خانوادگی و اجتماعی  

 تقویت روابط و همبستگی اجتماعی  

 توجه به اقشار مختلف جامعه  

 افزایش مشارکت مردم در ورزش 

  عدم کفایت شاخص هاي موجود براي تعیین اثربخشی برنامه ها  عوامل مؤثر

 تعیین سقف نامناسب براي ارتقاي برنامه ها  

 یفی بودن دوره هاي آموزشی مربیان و داورانعدم ک  

 ارائه بازخور به مدیران  

 انتخاب مدیران ناشایست  

 ابهام در دستورالعمل اجراي برنامه ها 

  

  بخش سوم: یافته هاي کمی

  یافته هاي حاصل از روش دلفی - ج

روش دلفی توسط متخصصان در سه راند مختلف پاسخ داده در این بخش به ارائه یافته هاي مربوط به جمع آوري اطالعات از پرسشنامه هایی که به 

  شد، می پردازیم.

  ن و صاحب نظراناانتخاب متخصص -مرحله اول

متخصصان و صاحبنظران مورد نظر باید داراي تحصیالت مرتبط، سابقه کار مفید به عنوان مدیر، کارشناس یا مشاور در بخش ورزش تفریحی، 

از و مفید براي پژوهش حاضر تلقی کرد. تا نظرات ایشان را بتوان قابل استناد  باشنددي به شرکت در پژوهش پیشینه تحقیقاتی مرتبط و عالقمن
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، قرار شد از سه ویژگی اول، دارا بودن دو ویژگی قابل قبول استکه یافتن افراد مناسب با تمام ویژگی هاي فوق دشوار یا تقریبا غیر ممکن  ییآنجا

ها به عنوان الویت  گی هاي فوق الویت اول و در غیر این صورت با توجه به توضیحات فوق، دارا بودن قسمتی از ویژگیباشد. لذا داشتن تمام ویژ

   .نفر انتخاب شدند 35در نهایت  به این ترتیب،دوم موجب پذیرش افراد به عنوان صاحب نظر در این تحقیق گردید.  

  اجراي پیمایش دلفی –مرحله دوم 

نفر به  19نفر و در مرحله سوم  27نفر، در مرحله دوم  30در مرحله اول فرآیند گزینش پنلیست هاي دلفی،  نفر انتخاب شده در 35از بین تعداد 

. راند اول )26 و 25نفر قابل قبول است ( 30تا  10به عقیده صاحب نظران تعداد نمونه الزم براي تشکیل پنل دلفی حدود  پرسشنامه ها پاسخ دادند.

با محوریت موضوعی هدف از برگزاري برنامه هاي تفریحی شهرداري، شاخص هاي اثربخشی این برنامه ها و  دلفی از چهار سؤال بازپرسشنامه 

پرسشنامه ها اکثرا از طریق ایمیل و در دو مورد از طریق پست ارسال شد. پس از جمع آوري عوامل اثرگذار بر اثربخشی برنامه ها شده بود. 

راند دوم تنظیم شد. در پرسشنامه راند دوم، از پنلیست ها در د اول، پاسخها تحلیل و دسته بندي شدند. به این ترتیب پرسشنامه پرسشنامه هاي ران

ا، پاسخ خواسته شد تا پاسخ هاي ارائه شده در راند اول را که به صورت طبقه بندي ارائه شده بود، الویت بندي کنند. پس از جمع آوري پرسشنامه ه

در راند سوم، اهداف، شاخص هاي اثربخشی و عوامل مؤثر بر اثربخشی به صورت جدول در اختیار پنلیست ها قرار  دا تجزیه و تحلیل شد.ها مجد

در این مرحله تمام پنلیست ها با الویت  .گرفت. در این مرحله پنلیست ها نظر خود را به صورت موافق و یا مخالف با هر آیتم مشخص می نمودند

  ).  4جداول (کامال موافق بوند  بندي ها

عنوان طبقه بندي شدند. براي   20براي تحلیل پرسشنامه هاي راند اول فراوانی تعداد پاسخ هاي مشابه تعیین و به این ترتیب پاسخ هاي مشابه در 

ین فراوانی رده بندي گردید. در پرسشنامه تحلیل پرسشنامه راند دوم، فراوانی و درصد فراوانی پاسخ ها محاسبه گردید و بر حسب بیشترین تا کمتر

  مورد توجه قرار گرفت.  "مورد تأیید"راند سوم، فراوانی تعداد پاسخهاي 

  

  برنامه هاي تفریحات ورزشی ، شاخصهاي اثربخشی و عوامل اثرگذار بر اثربخشی) الویت بندي اهداف4(شمارهجدول 

  

عوامل اثرگذار بر 

 اثربخشی

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

رت
ی

به نهای
 

  

 اهداف

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

ی
رتبه نهای

 

  

 شاخصهاي اثربخشی

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

ی
رتبه نهای

 

ترویج و جلب مشارکت 

 اقشار 

افزایش شادابی و نشاط  1 96% 26

 جامعه

سطح شادي شرکت  1 100% 27

 کنندگان

21 78% 1 

توجه به معلولین و 

 بیماران خاص 

وانی ارتقاي سالمت ر 1 96% 26

 جامعه

 2 %70 19 رضایت از برنامه  1 100% 27

تقویت ارتباطات  1 %96 26 نظرسنجی و نیازسنجی 

 اجتماعی    

تعداد نفرات در برنامه  2 70,3% 19

 ها

19 70% 2 

برنامه ریزي با محتواي 

 متنوع 

غنی سازي اوقات  2 93% 25

 فراغت  

 3 %67 18 نعداد نفرات در ورزش  3 63% 17

ه ریزي مناسب با برنام

 امکانات 

تعداد دفعات شرکت  4 %59 16بهبود روابط خانوادگی      3 85% 23

 خانواده 

18 67% 3 

افزایش مشارکت در  4 %70 19 اطالع رسانی 

 ورزش 

نفرات شرکت کننده از  5 48% 13

 خانواده

16 59% 4 

سیستم اطالعات 

 مدیریت 

ایجاد فرهنگ ورزش  4 70% 19

 در جامعه

تعداد آسیب جسمی در  6 37% 10

 برنامه

15 56% 5 

نظارت و ارزیابی بر 

 اجراي برنامه 

ارتقاي سطح سالمت  5 52% 14

 جسمانی 

تعداد گروه هاي شرکت  7 30% 8

 کننده 

15 56% 5 

آموزش و استخدام 

 کارکنان کارا  

افزایش بهره وري  6 45% 12

 سازمانی 

زمان شرکت جامعه در  8 22% 6

 برنامه 

14 52% 6 

توجه به رضایت شغلی 

 پرسنل 

 7 %48 13 بودجه با تعداد برنامه 9 %19 5 توسعه فضاهاي ورزشی 7 37% 10

ترغیب به شرکت در  7 %37 10 ایمن سازي اماکن

 ورزش 

 8 %48 13 بودجه براي هر نفر 10 15% 4

آموزش ورزش و فواید  8 %33 9 منابع مالی کافی

 آن 

 8 %41 11 هر برنامهتعداد پرسنل  10 15% 4
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عوامل اثرگذار بر 

 اثربخشی

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

رت
ی

به نهای
 

  

 اهداف

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

ی
رتبه نهای

 

  

 شاخصهاي اثربخشی

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

ی
رتبه نهای

 

فضاهاي موجود براي  14 %3,7 1 افزایش رفاه اجتماعی   9 %30 8 دسترسی آسان به اماکن

 برنامه 

8 30% 9 

استفاده از نیروهاي 

 داوطلب

تقویت منابع مالی  9 30% 8

 شهرداري 

1 3,7% 14     

همکاري با سایر سازمان 

 ها 

5 19% 10         

         11 %15 4 ه هاتداوم و استمرار برنام

         12 %11 3 افزایش سرانه فضا

         12 %11 3 بازنگري ساختار سازمانی 

واگذاري به بخش 

 خصوصی

1 4% 13         

اجتناب از دولتی شدن 

 برنامه ها

1 4% 13         

 تبیین شاخص هاي حاصل از اطالعات تحقیق  

ها و روش هاي محاسبه شاخص هاي برگرفته از تحقیق می پردازیم تا بتوانیم شاخص هاي اثربخشی را در در این بخش به ارائه و تبیین فرمول 

  هر یک از فرمولها با توجه به تعریف شاخص مربوطه تنظیم شده است. چارچوبی قابل اندازه گیري مورد تحلیل قرار دهیم.

  

  . شاخص هاي مشارکت1

در  اي تفریحی و ورزشی، شرکت اعضاي خانواده در فعالیتهاي ورزشی و شرکت گروه هاي اجنماعیشرکت در فعالیته این شاخص به چهار شاخص

  فرعی مشارکت به شکل جداگانه پرداخته شده است. ) به بررسی هر شاخص 5(شمارهفعالیتهاي تفریحی تقسیم می شود. در جدول 

  

  ) نحوه محاسبه شاخص مشارکت و اجزاي آن5(شمارهجدول 

عنوان 

  شاخص
  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  ؤلفه هام

1
ی

ح
ي تفری

ت ها
ت افراد در فعالی

شارک
ص م

شاخ
 .

  

هاي مشارکت در فعالیتنسبت  -الف

    درصد -   تفریحی

M –  مشارکت در فعالیت هاي تفریحینسبت 

PM – تعداد افراد مشارکت کننده در تفریحات  

TM – تعداد کل جامعه  

فعالیت  رشد خطی شاخص مشارکت در - ب

    هاي تفریحی (درصد مشارکت)

RML –  مشارکت در تفریحاترشد خطی 

M2 –  در سال جاريمشارکت نسبت  

M1 –  در سال قبلمشارکت نسبت  

رشد نسبی شاخص مشارکت در فعالیت  -ج

    هاي تفریحی (درصد مشارکت)

RMR –   مشارکت در تفریحاترشد نسبی 

M2 –  در سال جاريمشارکت نسبت  

M1 – در سال قبلمشارکت سبت ن  

اثربخشی شاخص مشارکت در فعالیت -د

    هاي تفریحی

ERM میزان اثربخشی شاخص مشارکت در فعالیت هاي تفریحی =  

RM میزان رشد واقعی مشارکت در فعالیت هاي تفریحی = 

BRM میزان رشد مصوب مشارکت در فعالیت هاي تفریحی =  

2 .
ت افراد در 

شارک
ص م

خ
شا

ي 
ت ها

فعالی
ی

ش
ورز

  

  

مشارکت افراد در فعالیت هاي ورزشی  نسبت

  (درصد)
 

  

M –  مشارکت افراد در فعالیت هاي ورزشینسبت 

PM –  فعالیت هاي ورزشیتعداد افراد مشارکت کننده در 

TM – تعداد کل جامعه  

رشد خطی شاخص مشارکت افراد در فعالیت 

    هاي ورزشی (درصد)

RML – رشد نفرات شرکت کننده 

M2 – تعداد نفرات شرکت کننده در سال جاري  

M1 – تعداد نفرات شرکت کننده در سال قبل  
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عنوان 

  شاخص
  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  ؤلفه هام

رشد نسبی شاخص مشارکت افراد در فعالیت 

  هاي ورزشی (درصد)

  
  

RMR – رشد نفرات شرکت کننده 

M2 – تعداد نفرات شرکت کننده در سال جاري  

M1 – تعداد نفرات شرکت کننده در سال قبل  

ارکت افراد در فعالیت اثربخشی شاخص مش

  (درصد) هاي ورزشی

  
  

ERM میزان اثربخشی مشارکت در فعالیت هاي ورزشی =  

RM میزان رشد واقعی مشارکت در فعالیت هاي ورزشی = 

BRM میزان رشد مصوب مشارکت در فعالیت هاي ورزشی =  

3 .
ی

ح
ي تفری

ت ها
خانواده ها در فعالی

ت 
شارک

ص م
شاخ

ر فعالیت هاي خانواده ها دمشارکت نسبت   

 (درصد) تفریحی

  
  

M –  مشارکت خانواده ها در فعالیت هاي تفریحینسبت 

PM –  فعالیت هاي تفریحیمشارکت کننده در خانواده هاي تعداد 

TM –  جامعهخانواده هاي تعداد کل  

خانواده ها در مشارکت  شاخصرشد خطی 

 (درصد) فعالیت هاي تفریحی

  
  

RML –  در فعالیت هاي شرکت کننده خانواده هاي رشد خطی

 تفریحی

M2 –  شرکت کننده در سال جاريخانواده هاي تعداد  

M1 –  شرکت کننده در سال قبلخانواده هاي تعداد  

خانواده ها در مشارکت شاخص رشد نسبی 

  (درصد) فعالیت هاي تفریحی

  
  

RMR –  در فعالیت هاي شرکت کننده خانواده هاي رشد نسبی

 حیتفری

M2 –  شرکت کننده در سال جاريخانواده هاي تعداد  

M1 –  شرکت کننده در سال قبلخانواده هاي تعداد  

اثربخشی شاخص مشارکت خانواده ها در 

  (درصد) فعالیت هاي تفریحی

  
  

ERM  مشارکت خانواده ها در فعالیت هاي تفریحی= میزان اثربخشی  

RM  = در فعالیت هاي تفریحیخانواده ها مشارکت میزان رشد واقعی 

BRM  = هاخانواده ها در فعالیتمشارکت میزان رشد مصوب  

4 .
ی

ح
ي تفری

ت ها
ی در فعالی

ي اجتماع
ت گروه ها

شارک
ص م

خ
شا

  

  

گروه هاي اجتماعی در مشارکت نسبت 

 (درصد) فعالیت هاي تفریحی

  
  

Sg = افراد داراي وابستگی به گروه هاي اجتماعی شرکت کننده  نسبت

 ت هاي تفریحی به کل جامعهدر فعالی

NSg  تعداد افراد داراي وابستگی به گروه هاي شرکت کننده در =

  برنامه

TM   =کل جامعه  

گروه هاي مشارکت شاخص رشد خطی 

 (درصد) اجتماعی در فعالیت هاي تفریحی

  

-  

  

RSgL –  گروه هاي اجتماعی شرکت کننده در فعالیت هاي رشد

 فریحیت

Sg2 –  گروه هاي اجتماعی شرکت کننده در فعالیت هاي تعداد

  در سال جاري تفریحی

Sg1 –  گروه هاي اجتماعی شرکت کننده در فعالیت هاي تعداد

  در سال قبل تفریحی

گروه هاي مشارکت شاخص رشد نسبی 

 (درصد) اجتماعی در فعالیت هاي تفریحی

  
 

  

RSgR –  هاشرکت کننده در فعالیت گروه هاي اجتماعی رشد نسبی 

Sg2 –  گروه هاي اجتماعی شرکت کننده در فعالیت هاي تعداد

  در سال جاري تفریحی

Sg1 –  گروه هاي اجتماعی شرکت کننده در فعالیت هاي تعداد

  در سال قبل تفریحی

گروه هاي مشارکت اثربخشی شاخص 

  اجتماعی در فعالیت هاي تفریحی (درصد)

  
 

  

ERSg گروه هاي اجتماعی در مشارکت شاهص بخشی = میزان اثر

  فعالیت هاي تفریحی

RSg  = هاگروه هاي اجتماعی در فعالیتمشارکت میزان رشد واقعی 

BRSg  = هاگروه هاي اجتماعی در فعالیتمشارکت میزان رشد مصوب  

  

اید توجه داشت که جمعیت متناسب با گستره برنامه توجه: این شاخص بر حسب گستره برنامه ( ناحیه، منطقه، شهر، برنامه) قابل محاسبه است و ب

  متغیر خواهد بود. 

  

  شاخص فضاي ورزشی . 2

  فضاي قابل استفاده براي تفریحات به ازاي هر نفر جمعیت –شاخص نسبت فضاي قابل استفاده این شاخص به دو شاخص فرعی 

  ) آمده است.6(شمارهمی شود که روش محاسبه آن در جدول  نفر مشارکت کننده به ازاي هر متر مربع تقسیم –شاخص بهره وري فضا و 
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 ) شاخص فضا و بهره وري فضاي ورزشی6(شمارهجدول 

عنوان 

  شاخص

  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  مؤلفه ها
1 .

 
ستفاده 

ل ا
ي قاب

ضا
ت ف

سب
ص ن

خ
شا

– 
ي 

ستفاده برا
ل ا

ي قاب
ضا

ف

ت
جمعی

ي هر نفر 
ت به ازا

حا
تفری

  

  
استفاده  شاخص نسبت فضاي قابل

  متر مربع به ازاي هر نفر –
  

S  =نسبت فضاي قابل استفاده    

TS  =کل فضاي قابل استفاده   

TM کل جمعیت شرکت شهري =  

شاخص نسبت فضاي خطی رشد 

متر مربع به ازاي  –قابل استفاده 

  هر نفر

  

 
  

RSL فضاي قابل  = میزان رشد خطی نسبت

در  هنسبت فضاي قابل استفاد=  S2  استفاده

 سال جاري

S1  =در سال قبل نسبت فضاي قابل استفاده  

شاخص نسبت فضاي نسبی رشد 

  درصد–قابل استفاده 

  
 

  

RSR فضاي قابل  = میزان رشد نسبی نسبت

  درصد -  استفاده

S2  =در سال جاري نسبت فضاي قابل استفاده 

S1  =در سال قبل نسبت فضاي قابل استفاده  

ي اثربخشی شاخص نسبت فضا

  ( درصد) قابل استفاده

   
  

ERS فضاي قابل  = میزان اثربخشی شاخص

    استفاده

RS  = میزان رشد واقعی فضاي در سال جاري 

BRS  = میزان رشد مصوب فضاي در سال

  جاري 

2
ضا 

ي ف
ص بهره ور

شاخ
.

– 
ي هر متر 

ت کننده به ازا
شارک

نفر م

ع
مرب

  

  

نفر  –شاخص بهره وري فضا 

هر متر مشارکت کننده به ازاي 

  مربع

  

 
  

S  بهره وري فضا = شاخص 

TP – کل افراد مشارکت کننده در فعالیت ها 

TS  =متر مربع -  کل فضاي قابل استفاده  

بهره وري فضا شاخص رشد خطی 

نفر مشارکت کننده به ازاي هر  –

  متر مربع

 
  

RSL  بهره وري = میزان رشد خطی شاخص

 ارينسبت بهره وري فضا در سال ج=  S2فضا 

S1  =نسبت بهره وري فضا در سال قبل  

بهره وري فضا شاخص رشد نسبی 

  درصد –
 

RS  بهره وري فضا = میزان رشد نسبی شاخص  

S2  =نسبت بهره وري فضا در سال جاري 

S1  =نسبت بهره وري فضا در سال قبل  

 -اثربخشی شاخص بهره وري فضا 

  درصد

   
  

ERS  فضا شاخص بهره وري= میزان اثربخشی 

 RS  = بهره وري شاخص میزان رشد واقعی

 فضا در سال جاري 

BRS  = بهره وري شاخص میزان رشد مصوب

  فضا در سالجاري 

  

  . شاخص ایمنی3

ادن قرار دبراي سنجش میزان آسیب هاي جسمانی در برنامه هاي تفریحی، اوال نیاز به ثبت آمار آسیب دیدگان در هر برنامه است و ثانیا تهیه آمار و 

آن در سیستم اطالعات مدیریت سازمان می باشد. الزم به ذکر است در فرمولهاي زیر منظور از جراحات، افرادي هستند که در جریان شرکت در 

و  تهبرنامه هاي تفریحی به نوعی دچار آسیب جسمانی شده اند که این آسییبها بر حسب شدت، بطور سرپایی در محل مورد معاینه و درمان قرار گرف

  یا براي درمان به درمانگاه یا بیمارستان انتقال داده شده اند.
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  ) نحوه محاسبه شاخص ایمنی7(شمارهجدول 

عنوان 

  شاخص

  مؤلفه ها
  فرمول محاسبات

  توضیح اجزاي فرمول
ت ها 

ی فعالی
ص ایمن

خ
شا

– 
ی

سم
ج

ي 
ب ها

سی
آ

 

  

شاخص ایمنی (آسیب ها و 

  درصد -  جراحات سطحی)
  

Imi  سطحی و آسیب هاي جسمی= نسبت جراحات  

fImi (سطحی) تعداد نفرات آسیب دیده و مجروح =  

M جمعیت شرکت کننده در برنامه =  

شاخص ایمنی (آسیب ها و 

 درصد - جراحات عمیق)

  

  
  

Ima عمیق = نسبت جراحات و آسیبهاي جسمی  

fIma (عمیق) تعداد نفرات آسیب دیده و مجروح =  

M جمعیت شرکت کننده در برنامه =  

رشد خطی شاخص ایمنی 

(آسیب ها و جراحات سطحی) 

  درصد -

  

 
  

RImiL رشد خطی نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی = 

  سطحی

Imi2 سطحی در  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  سال جاري

Imi1 سطحی در  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  سال قبل

رشد خطی شاخص ایمنی 

 - (آسیب ها و جراحات عمیق)

  درصد

  

 
  

RImaL رشد خطی نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی = 

  عمیق

Ima2 عمیق در سال  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  جاري

Ima1 عمیق در سال  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  قبل

رشد نسبی شاخص ایمنی 

 (آسیب ها و جراحات سطحی)

  درصد -

  
 

 

RImiR ي جسمی= رشد نسبی نسبت جراحات و آسیب ها 

  سطحی

Imi2 عمیق در سال  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  جاري

Imi1 عمیق در سال  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  قبل

رشد نسبی شاخص ایمنی 

 - (آسیب ها و جراحات عمیق)

   درصد
 

RImaR رشد نسبی نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی = 

  عمیق

Ima2 عمیق در سال  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  جاري

Ima1 عمیق در سال  = نسبت جراحات و آسیب هاي جسمی

  قبل

اثر بخشی شاخص ایمنی 

(آسیب ها و جراحات سطحی) 

  درصد -

  

 
 

EImi سطحی = اثربخشی شاخص آسیب هاي جسمی  

RImi نرخ رشد واقعی شاخص آسیب هاي جسمی = 

  سطحی

BRImi نرخ رشد مصوب شاخص آسیب هاي جسمی = 

  سطحی

اثر بخشی شاخص ایمنی 

 - ) عمیق(آسیب ها و جراحات 

  درصد

  
 

  

EIma اثربخشی شاخص جراحات و آسیب هاي جسمی = 

  عمیق

RIma  نرخ رشد واقعی شاخص جراحات و آسیب هاي =

  عمیق جسمی

BRIma  نرخ رشد مصوب شاخص جراحات و آسیب هاي =

  عمیق جسمی

 



  125تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه هاي تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان 

 . شاخص بهره وري نیروي انسانی4

شاخص منابع انسانی نیاز است تا تعداد نیروهاي انسانی که در بخش برنامه هاي تفریحی فعالیت می کنند، محاسبه شود. در جدول براي محاسبه 

  ) فرمول محاسبه شاخص فوق ارائه شده است.8(شماره

  

 ) شاخص بهره وري نیروي انسانی8(شمارهجدول 

عنوان 

  شاخص

  مؤلفه ها
  فرمول محاسبات

  توضیح اجزاي فرمول

ص 
خ

شا
ي

بهره ور
 

ی 
سان

ي ان
نیرو

– 
ي هر هزار نفر 

ی به ازا
سان

ي ان
نفر نیرو

ت کننده
شرک

  

  

نیروي انسانی  بهره وريشاخص 

نفر به ازاي هر هزار نفر شرکت  –

  کننده

 
  

HR  = تعداد نیروي انسانی به ازاي هر هزار نفر شرکت

  کننده

fHR  تعداد نیروي انسانی دست اندر کار برنامه هاي =

 تفریحات

M تعداد جمعیت شرکت کننده =  

 بهره وريشاخص رشد خطی 

نفر به ازاي هر  -نیروي انسانی  

  هزار نفر شرکت کننده

  
  

HRIL  تعداد نیروي انسانی به ازاي هر = نرخ رشد خطی

 هزار نفر 

HR2  = سال تعداد نیروي انسانی به ازاي هر هزار نفر در

  جاري

HR1  =سال ر هزار نفر در تعداد نیروي انسانی به ازاي ه

  قبل

 بهره وريشاخص رشد نسبی 

  درصد -نیروي انسانی  
 

  

HRIR  درصد -تعداد نیروي انسانی = نرخ رشد نسبی 

HR2  = سال تعداد نیروي انسانی به ازاي هر هزار نفر در

  جاري

HR1  = سال تعداد نیروي انسانی به ازاي هر هزار نفر در

  قبل

 اثربخشی شاخص بهره وري

  درصد - روي انسانی نی

  

  
  

EHR نیروي انسانی = اثر بخشی شاخص بهره وري  

HRI نیروي انسانی = نرخ رشد واقعی شاخص بهره وري 

BHRIنیروي انسانی = نرخ رشد مصوب شاخص بهره وري  

 
  شاخص هزینه سرانه مشارکت. 5

را در مورد هر برنامه جداگانه مورد سنجش قرار داد. در جدول  براي سنجش شاخص مالی می توان سرانه مالی را براي کل برنامه سنجید و یا آن

  ) فرمول محاسبه شاخص فوق ارائه شده است.9(شماره

  ) شاخص هزینه سرانه مشارکت9(شمارهجدول 

عنوان 

  شاخص

  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  مؤلفه ها

ت
شارک

سرانه م
ص هزینه 

خ
شا

ریال  –شاخص هزینه سرانه مشارکت   

  ي هر نفر مشارکت کنندهبه ازا
  

  

B هزینه سرانه مشارکت =  

RB  بودجه هزینه شده جهت انجام برنامه =

  هاي تفریحی

M جمعیت شرکت کننده =  

ریال  –رشد خطی شاخص هزینه سرانه 

  به ازاي هر نفر مشارکت کننده
  

  

BI  رشد خطی شاخص هزینه سرانه = 

B2 شاخص هزینه سرانه سال جاري =  

B1 زینه سرانه سال قبل= شاخص ه  

 –رشد نسبی شاخص هزینه سرانه 

  درصد
 

  

BIR   رشد نسبی شاخص هزینه سرانه =- 

 درصد

B2 شاخص هزینه سرانه سال جاري =  

B1 شاخص هزینه سرانه سال قبل =  
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عنوان 

  شاخص

  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  مؤلفه ها

 -   اثربخشی شاخص هزینه سرانه

  درصد
  

  

EB  درصد -= اثر بخشی شاخص هزینه سرانه  

BI ینه سرانه= نرخ رشد واقعی هز 

BBI نرخ رشد مصوب هزینه سرانه =  

  

  شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی. 6

  ) نحوه محاسبه این شاخص درج شده است.10(شمارهاین شاخص یه دو شاخص فرعی ناهنجاریهاي کلی و جزئی تقسیم شده است. در جدول 

  

  ) شاخص داخلی تعامالت یه هنجار اجتماعی10جدول شماره (

عنوان 

خشا

  ص

  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  مؤلفه ها

ی
جتماع

جار ا
ت بهن

ال
ی تعام

خل
ص دا

خ
شا

  

  

شاخص داخلی تعامالت 

  -بهنجار اجتماعی 

 –(ناهنجاري هاي جزیی) 

  ي هر برنامهزااخطار با

  

  
  

Fmin  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی-  

  (ناهنجاري جزیی)

Y  شرکت کنندگان طی = تعداد اخطارهاي داده شده به

  اجراي برنامه ها بدلیل ناهنجاري هاي جزیی

P تعداد برنامه هاي اجرا شده =  

شاخص داخلی تعامالت 

  -بهنجار اجتماعی 

 –(ناهنجاري هاي کلی) 

 ي هر برنامهزااخطار با

  

 
  

Fmaj  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی-  

  )کلی(ناهنجاري هاي 

R شده از برنامه ها طی اجراي برنامه  = تعداد افراد اخراج

  ها بدلیل ناهنجاري هاي کلی

P تعداد برنامه هاي اجرا شده =  

رشد شاخص داخلی 

تعامالت بهنجار اجتماعی 

(ناهنجاري هاي   -

ي هر زااخطار با -جزیی)

  برنامه

  

 
  

FImin  شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی = رشد-  

  (ناهنجاري هاي جزیی)

Fmin2 =  شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال جاري(جزیی) 

Fmin1  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال قبل(جزیی) 

رشد خطی شاخص داخلی 

تعامالت بهنجار اجتماعی 

(ناهنجاري هاي کلی)   -

  ي هر برنامهزااخطار با -

  

 
  

FImajL  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد خطی

  )کلی(ناهنجاري هاي   - عی اجتما

Fmaj2  = (کلی) شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال جاري

Fmaj1  = (کلی) شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال قبل

رشد خطی شاخص داخلی 

تعامالت بهنجار اجتماعی 

(ناهنجاري هاي جزیی)   -

  ي هر برنامهزااخطار با -

  

 
  

FIminL  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد خطی

  )جزیی(ناهنجاري هاي   - اجتماعی 

Fmin2  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال جاري) جزیی(

Fmin1  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال قبل) جزیی(

رشد نسبی شاخص داخلی 

 تعامالت بهنجار اجتماعی 
FIminR  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد نسبی

  )جزیی(ناهنجاري هاي   - اجتماعی 



  127تعیین شاخصها و نحوه سنجش اثربخشی برنامه هاي تفریحات ورزشی (ورزش همگانی) شهروندان 

عنوان 

خشا

  ص

  توضیح اجزاي فرمول  فرمول محاسبات  مؤلفه ها

(ناهنجاري هاي جزیی)   -

  درصد -

  

 

  

Fmin2  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال جاري) جزیی(

Fmin1  = شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی

  در سال قبل) جزیی(

رشد نسبی شاخص داخلی 

تعامالت بهنجار اجتماعی 

هاي کلی) (ناهنجاري   -

  درصد -

  

 
  

FImajR  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد نسبی

  )کلی(ناهنجاري هاي   - اجتماعی 

Fmaj2  =) کلیشاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی (

  در سال جاري

Fmaj1  =) کلیشاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی (

  در سال قبل

اثربخشی شاخص داخلی 

 تعامالت بهنجار اجتماعی

 (ناهنجاري هاي جزیی)  -

  

  
EFmin  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = اثربخشی

  (ناهنجاري هاي جزیی)  - اجتماعی 

FImin  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد واقعی

  (ناهنجاري هاي جزیی)  - اجتماعی 

BFImin  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد مصوب

  (ناهنجاري هاي جزیی)  - اجتماعی 

بخشی شاخص داخلی اثر 

تعامالت بهنجار اجتماعی 

  (ناهنجاري هاي کلی)  -

  

 
  

EFmaj  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = اثربخشی

  (ناهنجاري هاي کلی)  - اجتماعی 

FImaj  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد واقعی

  (ناهنجاري هاي کلی)  - اجتماعی 

BFImaj  شاخص داخلی تعامالت بهنجار = رشد مصوب

  (ناهنجاري هاي کلی)  - جتماعی ا

سب با توجه: تمامی شاخصهاي ارائه شده بر حسب گستره برنامه ( ناحیه، منطقه، شهر، برنامه) قابل محاسبه است و باید توجه داشت که جمعیت متنا

  گستره برنامه متغیر خواهد بود.

  

  . شاخص شادي و رضایت7

که شرایط حضور افراد در برنامه هاي  ییاما از آنجا ،روش هاي پیمایشی قابل بررسی استشاخصی است که با  ،شاخص شادي و رضایت اجتماعی

تفریحی که ایشان را ملزم به حرکت و انجام فعالیت هاي مختلف می کند، براي پاسخگویی به پرسشنامه مناسب نیست و ممکن است موجب عدم 

پیش بینی که در شاخص اول تحت عنوان مشارکت در فعالیت هاي تفریحی آمده صحت پاسخهاي دریافتی گردد، پیشنهاد می کنیم از شاخص هاي 

زیرا شاخص افزایش مشارکت گروه هاي اجتماعی پیش بینی کننده شادي و رضایت جامعه است. پس افزایش شاخص فوق بطور  ؛است، استفاده شود

  غیرمستقیم نشان دهنده افزایش شاخص شادي و رضایت جامعه خواهد بود.

  

  و نتیجه گیري بحث

و برنامه ریزي بدون هدف  استکه در هر برنامه ریزي براي فعالیت هاي تفریحی نیاز به تعیین اهداف روشن و شفاف می دهدنحقیق حاضر نشان 

مه ها علی رغم که این برنامی دهد) در ارزیابی میزان اثربخشی برنامه هاي ورزش نخبگان نشان 2009بوشر(. در تأیید این امر، استفاقد اثربخشی 

ي افزایش شرکت کنندگان در بخش هاي مختلف ورزش، اما اثربخش نبوده است و علت آن را در عدم تعیین اهداف مناسب براي این برنامه در ابتدا

امه، نیاز به تبیین تدوین برنامه دانسته اند . لذا تعیین اهداف برنامه ها در سنجش اثربخشی آن اهمیت دارد. از طرفی عالوه بر تعیین اهداف برن

)  به این نتیجه رسید که علی رغم 2009شاخص هاي اثربخشی براي ارزیابی میزان اثربخشی برنامه ها ضروري است و در تأیید این موضوع برتون (

ر مدلی نظري صورت ، اگر تبیین معیارها و شاخص هاي اثربخشی متناسب با اهداف سازمان و با تکیه بي در ارزیابی اثربخشی هر سازمانیدشوار

  گیرد، می توان به جاي تعریف اثربخشی باشگاه یا هر سازمان دیگري، به تبیین شاخص ها و در نهایت ارزیابی اثربخشی آن پرداخت.
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افراد  که مهمترین اهداف برنامه هاي تفریحی بر شادابی و نشاط و سالمت روانی افراد جامعه استوار است. لذا می دهدنتایج تحقیق حاضر نشان 

شرکت کننده، این فعالیت ها را فقط به عنوان یک فعالیت تفریحی و فراغتی انتخاب می کنند و در آن شرکت می کنند تا در نهایت به سالمت 

در که  ) در شهر شیراز نشان داد1388روحی و رضایت باطنی و احساس شادي دست یابند.در تأیید یافته فوق، نتایج تحقیق رمضانی نژاد و همکاران (

در همین راستا  .ورزشی بود -میان افراد کهن سال، انگیزه لذت و نشاط، سالمتی و آمادگی جسمانی باالترین انگیزه شرکت در فعالیت هاي تفریحی 

از طریق  ) نشان داد که در ژاپن به منظور کاهش تعداد سالمندان بیمار و تقویت فعالیت هاي ورزشی و حفظ سالمتی و شادابی آنها2000هیدو (

) نیز نتیجه فوق را تأیید می کند زیرا آنها  1388ورزش، شهرداري ها اقداماتی جدي و مؤثر انجام می دهند. نتایج نحقیق عطایی سعیدي و همکاران (

نش آموزان نشان دادند که علت اثربخشی برنامه هاي ورزشی تفریحی در بین دانش آموزان افزایش سطح مشارکت اجتماعی و نشاط و شادابی دا

  بوده است.

 تقویت ارتباطات اجتماعی نیز از اهداف مهم برنامه هاي تفریحی است. در واقع عدم وجود دوستان و همراهان براي همراهی افراد به شرکت در

زمان ورزش فعالیت هاي اوقات فراغت عاملی جدي در جهت جلوگیري از حضور آنها در این نوع فعالیت هاست و چنانچه برنامه تفریحات سا

پیوست. شهرداري تهران بر تقویت ارتباطات اجتماعی و افزایش تعامالت اجتماعی استوار نباشد، یکی از اهداف مهم این برنامه ها به تحقق نخواهد 

می افزاید.  عالوه انجام برنامه هاي تفریحی با حضور گروه هاي دوستان و آشنایان به غناي این برنامه ها و افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی 

بر این امر تأکید دارد که علت حضور اغراد در  ) 1385اسماعیلی و جاویدان ()، 1380بر این، در تأیید نتیجه فوق، دستاوردهاي تحقیق ذکایی(

نگرفته است. بطور مثال اما از طرفی این یافته ها در تمام تحقیقات مورد تأیید قرار فعالیتهاي تفریحی ورزشی برقراري ارتباطات اجتماعی است. 

) در خصوص وضعیت اوقات فراغت سالمندان ایرانی و سوئدي نشان داد که سالمندان ایرانی کمتر از سالمندان سوئدي از 1388نتایج تحقیق مداح (

یت هاي اجتماعی داشتند. در برقراري روابط اجتماعی راضی هستند. اما زنان سوئدي و زنان ایرانی به هرحال بیش از مردان تمایل به شرکت در فعال

 واقع به نظر می رسد موضوع جنسیت و محل سکونت افراد بر ترجیحات فراغتی آنها اثرگذار است. لذا این امر بر توجه برنامه ریزان تفریحات

صات هر منطقه اشاره دارد. شهرداري تهران بر جنسیت، فرهنگ و شرایط جغرافیایی ساکنین مناطق تهران و لزوم تناسب برنامه هاي تفریحی با مخت

افراد جامعه بیشتر به فعالیت هایی که در آن مشارکت اجتماعی و ) نیز با یافته فوق همخوانی دارد او نشان داد که 1387همچنین نتایج نحقیق جلیلی(

   .گروهی وجود دارد توجه دارند

جه قرار گیرد، اما به هرحال، اینکه افراد آن را چگونه تفسـیر کننـد و   شدن اوقات فراغت باید به عنوان هدف مهمی در برنامه هاي تفریحی مورد تو

زمان برنامـه  چقدر این برنامه ها بتوانند اوقات فراغت افراد را غنی سازند در بین افراد مختلف متفاوت است. اما به هرحال برنامه ریزان تفریحی در 

ه باشند تا بتوانند تا حد امکان در جهت غنی سازي اوقات فراغت افراد جامعه از طریـق  ریزي باید به تفاوت هاي فردي و تنوع برنامه ها توجه داشت

) مورد تأیید قرار گرفته است. زیرا او نیز در تحقیق خود نشان داد که 1380برنامه هاي تفریحی مبادرت نمایند. یافته حاضر در نتیجه تحقیق ذکایی (

تحقیق بیانگر نارضایتی بیشتر دختران از فعالیت هـاي فراغتـی و   نتایج اینحظه اي با یکدیگر دارد نوع تفریحات پسران و دختران تفاوت قابل مال

نیز  )1385اسماعیلی و جاویدان() و 1383کمیسیون اوقات فراغت( . همچنین نتیجه تحقیق جوانی براي پسران است بیشتر دورهبخشی اعتقاد به لذت

فراغت در اقشار مختلف جامعه متفاوت بوده و از نظر شرکت در فعالیت هاي تفریحی ورزشی، مردان بیشتر مؤید این امر است که غنی سازي اوقات 

  از زنان اوقات خود را با این نوع فعالیت ها پر می کنند. 

را  زمینه و کرده کمک یاجتماع انسجام تقویت به وحرفه اي گروهی دوستانه، خانوادگی،- روابط برقراري فرصت و امکانات کردن فراهم با فراغت. 

 مسوولیت و است اجتماعی مشارکت ین تمر براي گروهی فرصتی هاي فراغت دیگر عبارت به کند. می فراهم مشارکتی هاي فعالیت انجام براي

در بین سایر گروه . لذا برنامه هاي تفریحی سازمان ورزش باید امکان روابط بیشتر خانواده ها می دهد افزایش را اجتماعی تعهد احساس و پذیري

) نشان دادند که یکی از 1386) و ذکایی (1376ي شوراي عالی جوانان(دبیرخانههاي اجتماعی را فراهم کند. در تأیید یافته حاضر، نتایج تحقیق 

  انگیزه ها و الویت جوانان از شرکت در برنامه هاي تفریحی ورزشی، حضور در کنار اعضاي خانواده است.

در واقع راد در ورزش و توسعه فرهنگ ورزش نیز به عنوان هدف مهم برنامه تفریحات مورد توجه این تحقیق قرار گرفته است. افزایش مشارکت اف

نامه چنانچه فعالیت هاي تفریحی با هدف جذب افراد به ورزش برنامه ریزي شوند، افراد شرکت کننده در برنامه هاي تفریحی اقدام به شرکت در بر

واهند کرد و این رفتار در آنها به شکل عادت متجلی می شود و بتدریج فرهنگ ورزش در بین افراد جامعه توسعه می یابد؛ بطوري هاي ورزشی نیز خ

ي که عالیق و سالیق افراد جامعه به سمت انتخاب ورزش به عنوان فعالیت برتر اوقات فراغت آنها وارد عمل می شود. به همین دلیل برنامه ها

باید به منظور توسعه فرهنگ ورزش اقدام به برگزاري رشته هاي مختلف ورزشی و تفریحی نماید و با ایجاد تنوع در برنامه ها و  تفریحی شهرداري

که  البته برگزاري رشته هایی متناسب با ارزش هاي مقبول جامعه، ضمن غنی سازي اوقات فراغت، تفریحات و ورزشهایی را در بین مردم فعال سازد

  ارزش هاي آنها احترام گذارده شود، بلکه عادت واره هاي ورزشی را در بین افراد جامعه توسعه دهد.نه تنها به 

یکی از عواملی که شرکت افراد در فعالیت هاي ورزشی را با محدودیت مواجه می سازد، کمبود منابع مالی و فضاهاي ورزشی است که در قالب 

نامه ریزان تفریحات ورزشی، خصوصا شهرداریها باید در برنامه ریزي این نوع فعالیت ها در نظر داشته عوامل ساختاري مورد توجه قرار دارد. لذا بر

 باشند که افزایش کیفیت و کمیت اماکن ورزشی و قابل دسترس با هزینه هاي منطقی می تواند در رشد مشارکت افراد جامعه در ورزش و تفریحات
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بررسی نیازها پیش درآمدي ضروري براي تعیین خدمات مورد نیاز ) نیز بر این امر تأیید داشت که 1999مؤثر باشد. نتیجه تحقیق رپ و همکارانش(

ه شامل جامعه، شناسایی الویت ها و استفاده بهینه از بودجه است. بنابراین شناخت وضعیت و بررسی نیازها را باید اولین مرحله فرآیندي دانست ک

) نیز در تأیید یافته فوق در تحقیق خود نشان داد که نبود امکانات و وسایل مورد نیاز، 1383انی(پیرحی. بی آن استبرنامه ریزي خدمات، اجرا و ارزشیا

  عدم امکانات پذیرایی و رفاهی از عوامل بازدارنده اثربخشی برنامه هاي توسعه ورزش همگانی بود. 

ر باشد نیز در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت و توجه به این عوامل می تواند عواملی که می تواند بر اثربخشی برنامه هاي تفریحی ورزشی اثرگذا

رتند از: اطالع رسانی و روابط عمومی و نیزترویج و باوامل عمدیران را در برنامه ریزي بهینه و در پی آن کسب اثربخشی بیشتر یاري دهد. این ع

رنامه ها. بدیهی است براي اینکه مردم به سمت این برنامه ها روي آورند و در آن شرکت تبلیغ براي ایجاد عالقه و ترغیب مردم به شرکت در این ب

اقدامات ترویجی براي معرفی محصول به جامعه مستلزم بهره برداري از رسانه هاست. در  واقع، . درکنند، فعالیت هاي ترویجی مناسب الزم است

ن اثربخشی مدیران سازمانی باید به شاخص جو سازمانی و روابط عمومی و در این راستا ارتباط براي تعیینشان داد که) 1990تأیید یافته فوق، شرلی(

  شاخص هاي ارزیابی توجه گردد.با ارباب رجوع به عنوان

.  است. امکانات و فرهنگ ساکنین هر منطقه توجه به نیاز سنجی از اقشار مختلف جامعه وعامل اثرگذار دیگر بر اثربخشی برنامه هاي تفریحی، 

. استبرنامه ریزي بدون توجه به نیازهاي اقشار مختلف جامعه اثربخشی برنامه هاي تفریحی را تحت تأثیر قرار می دهد و از اثربخشی آن خواهد ک

از  نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که برنامه ریزي واحد براي تمام مناطق با فرهنگ و امکانات مختلف روش درستی نیست، چون برخی همچنین

  فعالیت هاي تدوین شده در برنامه در برخی از مناطق امکان برگزاري ندارد. 

ورزشی و واحدهاي تابعه می تواند در افزایش اثربخشی برنامه  هايیافته هاي تحقیق نشان داد که راه اندازي سیستم اطالعات مدیریت در سازمان

مدیریت در عصر پیشرفتــه امروز، شدیداً بــه اطالعات وابسته می بـاشد. نتایج تحقیق هاي تفریحی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. هــر جنبه از 

ه حاضر نشان داد که عدم وجود اطالعات کافی از نحوه عملکرد ادارات تابعه سازمانهاي ورزشی از جمله شهرداریها امکان سنجش اثربخشی برنام

)، هوشمندفر و 1386)، رضائیان و تقی زاده (1386در تأیید نتیجه فوق، حسن پور (ه است. هاي تفریحی این سازمانها را با مشکل جدي مواجه ساخت

گذارد ) نشان دادند که فناوري اطالعات بر تمامی ابعاد و جوانب سازمان ها تاثیرات شگرفی می1389) و بی ریایی و جام پر از می (1389همکاران (

  سازمان نیاز یه سیستم مدیریت اطالعات دارند.  و مدیران سازمان ها جهت اداره کارا و اثربخش

ه نکند مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروي انسانی در جهت اهداف سازمان است. لذا اگر سازمان ورزش بر کمیت و کیفیت نیروي انسانی خود نوج

ب خواهد بود و البته این امر در مصاحبه با کارشناسان و در صدد رفع مشکالت شغلی ایشان برنیاید، قطعا اثربخشی برنامه هاي تفریحی دچار آسی

) در خصوص تبیین معیارهاي اثربخشی باشگاه هاي ورزشی 2009( 1برتونسازمان به شدت مورد تأیید قرار گرفت. در تأیید یافته فوق نتایج تحقیق 

که در ارزیابی اثربخشی باشگاه هاي مذکور مهمترین معیار، فرهنگ محلی در استرالیا نیز یافته هاي تحقیق حاضر را مورد تأیید قرار داد و نشان داد 

  .استسازمانی و نیز منابع انسانی باشگاه ها و نوع ارتباط ایشان با یکدیگر 

ود موجب گردیده است. بطوریکه در برخی از برنامه ها نبشهرداري عدم وجود منابع مالی کافی مشکالتی را در اجراي بهینه برنامه هاي تفریحی 

وسیله منابع مالی کافی اجراي برنامه هاي مورد نظر را به دلیل عدم همکاري مربیان کارآزموده و نبود وسایل و تجهیزات ورزشی و گاه عدم وجود 

جه ساخته نقلیه با مشکل جدي همراه ساخته است. از طرفی نبود اطالعات مالی براي مدیران ایشان را در تصمیم گیري و برنامه ریزي با ابهام موا

از عوامل مهم در سنجش اثربخشی برنامه هاي اجتماعی تأمین منابع مالی براي فعالیت ها ) نشان داد که 1388است. در تأیید یافته فوق میرموسوي(

ا میزان تناسب پروژه بود. شناخت و مدیریت شرایط و مقتضیات برنامه اي و اجرایی  متفاوت و پیچیده مربوط به فرایند تأمین منابع مالی، نه تنها  ب

  .ها در تأمین منابع مالی مرتبط بود، بلکه همچنین با ادعاهاي  مربوط به گزارش مخارج صرف شده نیز ارتباط تنگاتنگی داشت

ا، نیز از ، استفاده از نیروهاي داوطلب در برگزاري رویدادهاي تفریحی به عنوان بخشی از منابع انسانی مورد نیاز اجراي برنامه هزمینهدر همین 

 دستاوردهاي تحقیق حاضر است. در واقع داوطلبان که عبارتند از تیروهاي مردمی که براي برگزاري رویدادهاي ورزشی بدون هیچ چشمداشت مادي

یج با سازمان ها همکاري می کنند، در سطح دنیا رکنی اساسی در برگزاري و مدیریت رویدادهاي کوچک و بزرگ تلقی می شوند. آنطور که نتا

اري می تحقیق حاضر نشان داده است، در کلیه برنامه هاي تفریحی همواره افراد داوطلبی حضور دارند که پرسنل سازمان را در برگزاري برنامه ها ی

ماعی، جلب یکی از معیارهاي مهم براي اثربخشی برنامه هاي اجت) مؤید یافته فوق است زیرا او نشان داد که 1388دهند. نتایج تحقیق میر موسوي (

   مشارکت شهروندان در برنامه هاي محلی و درون شهري به عنوان ارزیاب یا اعضاي کمیته هاي تخصصی است.

اري این از آنجا که بخش اعظم افراد جامعه در سازمان هایی نظیر دانشگاهها، آموزش و پرورش، فدراسیونها، باشگاهها، ... فعال هستند، مسلما همک

ي برنامه هاي تفریحی می تواند در اثربخش بودن آنها نقش داشته باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدارس بیشترین سازمان ها در برگزار

 همکاري را در برگزاري برنامه هاي تفریحی ورزشی شهرداري دارند و در واقع در اکثریت برنامه ها دانش آموزان با هماهنگی قبلی مدیران و

شرکت می نمایند. لذا اهمیت دارد که در برگزاري برنامه هاي تفریحی به ظرفیت سازمان هاي دولتی و غیردولتی توجه مسئولین مدارس و مناطق 

  شود و برنامه ریزي ها با توجه به امکانات بالقوه این سازمان ها صورت گیرد.  

  

1Burton 



130 94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و دوم/ پاییز و زمستان پژوهش 

بارتند از: شاخص هاي مشارکت شامل چهار شاخص شاخص از یافته هاي تحقیق حاصل شد. این شاخص ها ع 10در رابطه با شاخصهاي اثربخشی 

مشارکت در فعالیت هاي تفریحی، مشارکت در فعالیت هاي ورزشی، مشارکت اعضاي خانواده در فعالیت هاي ورزشی و مشارکت گروه هاي  ؛فرعی

نیروي  بهره وريمی، شاخص آسیبهاي جس -اجتماعی در فعالیت هاي تفریحی، شاخص نسبت فضاي قابل استفاده، شاخص ایمنی فعالیت ها 

انسانی، شاخص هزینه سرانه مشارکت، شاخص داخلی تعامالت بهنجار اجتماعی و شاخص شادي و رضایت. لذا بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، 

ا شود و اثربخش بودن ها با قصد دستیابی به اهداف فوق تدوین و اجر از این پس می توان انتظار داشت که برنامه هاي تفریحی ورزشی شهرداري

  هاي تعیین شده، سنجش گردد.  این برنامه ها در پایان هر سال با بهره گیري از شاخص

شهرداري تهراان که در اجراي این طرح حمایت و و فرهنگی  اجتماعی امور معاونتن و کارکنان محترم تمامی مسئوالدر پایان از  تقدیر و تشکر:

  قدردانی می کنم. تشکر و ،داشتند یی دریغب همراهی
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