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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The main purpose of this article was to provide a 

model of recreational education with emphasis on Islamic 

teachings. 

Materials and Methods: To achieve this goal, qualitative 

exploratory research was used. This research was 

documentary in terms of data collection and the strategy of 

data foundation theory was used to analyze the content. The 

informants of the research consist of 35 verses and 80 hadiths. 

Findings: In order to ensure the reliability of the results, the 

discovered model was modified, modified and modified based 

on the "Expert Review Method" in several stages. In addition, 

in order to meet the reliability criteria; The process of 

analyzing verses and narrations until the formation of a 

theoretical model of recreational education is described as 

much as possible. Findings have shown that "the need for 

happiness and the context of worship" causal categories and 

"happy bio-rational" have played the role of contextual 

categories in the model. On the other hand, the strategies 

extracted in this model were identified as "good mood, self-

founder, situationalism, time management and verse vision". 

Conclusion: Studies have shown that the only harmful 

category in this model has been "negligent happiness". 

Applying the mentioned categories will have consequences 

such as "peace of heart and mind and opening of body and 

soul" in the field of education. 
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 چکیده

بر  دیبا تاک یحیتفر تیترب یمقاله ارائه الگو نیا ی: هدف اصلهدف
 .بوده است یاسالم یآموزه ها

از  یتشافهدف  از پژوهش اک نیبه ا دنیرس ی: براو روش ها مواد
 یداده ها اسناد یپژوهش از لحاظ گردآور نیاستفاده شد. ا یفینوع ک

محتوا  استفاده  لیبه جهت تحل  ادیداده بن هیبوده و از راهبرد نظر
داده  لیتشک ثیحد 80و  هیآ 35پژوهش را  یشد. اطالع رسان ها

 .اند
 یالگو ج،ینتا یریاز باورپذ نانیمنظور حصول اطمبه ها: افتهی

، جاممرحله ان نیدر چند« خبرگان  ینیروش بازب»  یوفه بر مبنامکش
 اریمع نیمنظور تأمبه ن،یو اصالح شد. افزون بر ا لیتعد

 یوالگ یریگتا شکل اتیو روا اتیآ لیتحل ندیفرا ؛یریاعتمادپذ
داده  ها نشان افتهی. شدفیتوص مکنتا حد م یحیتفر تیترب ینظر
 تسیز»و  یمقوالت علّ «تیعبود یساز نهیو زم یبه شادکام ازین»اند 

نموده اند.  فایرا در الگو ا یا نهینقش مقوله زم« شادکامانه یعقالن
 شتنیحسن خلق، خو»الگو   نیمستخرجه در ا یراهبردها یاز طرف

 .ندشد ییشناسا «ینیب تیزمان  و آ تیریمد ،یشناس تیموقع ،یبان
 نیزا در ا بیه آسها نشان داده اند تنها مقول یبررس :یریگ جهینت

 و کاربست مقوالت یریبوده است . به کارگ« غفلت زا یشاد»الگو 
« جسم و جان شیآرامش قلب و ذهن و گشا»چون  یامدیمذکور پ

 .خواهد داشت تیو ترب میدر عرصه تعل
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_________________________________ 
1 - Edutainment 

 مقدمه
 نآ با افراد که است اجتماعی هایحوزه نخستین از «عمومی تربیت»

پیچیده شدن مناسبات اجتماعی باعث شد  .کنندمی پیدا سروکار
 یرهبران جوامع به تربیت کودکان و نوجوانان به نحو عمیق تر

 تربیت هدف با متعددی رویکردهای امروزه. بیشتر توجه کنند
 یبه الگو توان می میان آن از که در حال فراگیر شدن هستند عمومی

 «آموزی سرگرم» یا 1اجوتینمنت. نمود اشاره«  آموزی سرگرم»
 ا،هفیلم از گیری بهره با تواند می که است تربیتی رویکردی
 مجاری و محافل از را تربیت...  و ایهرایان هایبازی ها،پویانمایی

به عبارتی آموزش و  .کشاند عمومی و غیررسمی هایحوزه به رسمی
 دادهخر تحوالت جدیدترین از پرورش مبتنی بر تفریح و بازی یکی

 .[1]است آموزشی های محیط نوین در فناوری های حیطه در
شقوق  و هااین گونه از سرگرمی  محققان تعلیم وتربیت معتقدند که 

 ،متربیان نیستند یکننده براامل سرگرموآن را صرفاً  ع قیو مصاد
مفاهیم جدیدی چون سرگرم آموزی  و رسانه،  امیبلکه امتزاج آن با پ

پدید آورده است. در این بین تفاوت معنایی سرگرمی در مکاتب و 
پارادایم های مختلف گونه ها و رویکردهای متفاوتی در عرصه تعلیم 

بیت رقم زده است . در تفاوت مفهوم سرگرمی نزد اندیشمندان و تر
غربی و مسلمان می توان گفت سرگرمی نزد اندیشمندان غربی 

 هر از و یفعالیت هر از تواند می انسان اساسا فعالیتی سابژکتیو بوده و
 ذتل عقلی باشد و چه یا لمسی لذت لذت، این چه ببرد، لذت اشتغالی
نزد حکمای مسلمان فراغت و سرگرمی در  ؛ اما شهودی یا خیالی

 الماس در دامنه مستحبات دینی معنادار است. به عبارتی مستحبات
 هداشت تنوع و نموده قوا تجدید انسان تا اند شده تشریع این برای

 .[2]باشند
این تفاوت مبنایی حول مفهوم سرگرمی آسیب هایی نیز متوجه 

نظر حکمای مسلمان، از آن  نظامات تربیتی نموده  که با استناد به
جمله می توان  به وجه غفلت زایی سرگرمی های رایج اشاره نمود. 
به عنوان مثال سینما به عنوان یکی از پایه های جدی اجوتینمنت 

 قصد به آغاز همان )سرگرم آموزی( است که  مخاطبان خود را از
بیت رسانتیمانتال ت و کودکانه هایلذت در استغراق نیت با و تفنن

 طریق از تا اند کرده عادت در نسبت با سینما می کند. متربیان
 زودگذری و سطحی لذایذ تسلیم را خود شده،شناخته هایینشانه
 متعارف هاینشانه اگر و گذاردمی آن ها اختیار در سینما که کنند

 فتر خواهد دیگری فیلم به و نموده متربی قهر نشود، پیدا فیلمی در
شده  پهن او غفلت برای مسحورکننده و بخشلذت یدام آن در که

 .[3]باشد
توجه به اجوتینمنت آن جایی ضروری می نماید که این رویکرد تنها 
بر انتقال بعد دانشی محدود نبوده و عالوه بر آن وجه هنجارین و 

. در واقع جامعیت و گستردگی [4]انتقال ارزش ها نیز مدنظر است
فراتر رفته و توسعه ارزشی را نیز مد  مفهوم تربیت از توسعه علمی

نظر دارد. با این توضیح نهادهای تربیتی نمی توانند و نباید در برابر 
آموزش اخالقیات و ارزش ها ساکت باشند . ازین رو به نظر می 

 شورک تعلیم و تربیت سیاستگذاران رسد یکی از دغدغه های کلیدی
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 و فرهنگی زیست بوم هب توجه با الگوی یادشده را  آیا که است آن
  گرفت؟ خدمت به توان می کشور دینی

ی آموز سرگرم الگوی در اساسی مشکل که است داده نشان مطالعات
 تعریف که چرا است، آن غایی اهداف و فرایندها ، مبانی از یک سو

از دیگر سو این  .دهد نمی ارائه آن تربیتی غایات و انسان از کاملی
 به توجه عدم .[4]خل کشور مواجه استمفهوم با فقر نظری در دا

 های مولفه بر غرب آموزشی نظامات در اسالمی اصیل های ارزش
 نیکنو ساختار رسد می نظر به و بوده متاثر آموزی سرگرم الگوی

 را اهلل الی قرب مسیر طی و افراد معنوی هدایت برای الزم توان آن
 آموزه مبنای بر آن های مولفه بازتعریف و مداقه نیازمند و نداشته

 .است اسالمی های
به نظر می رسد نزد اندیشمندان تعلیم و  کهدرحالی با این همه،

اهمیت بهره گیری از تفریح و سرگرمی  و ضرورت باب تربیت در
به عنوان بستری برای تربیت، همنوایی محسوسی  موجود است اما 

 تاز حیث چیستی ، چگونگی و آسیب های این گونه از تربیت تشتّ 
مفهومی وجود داشته و موجب شکل گیری تنوعی از نظریات شده 
است. پیش فرض اساسی نگارندگان این مقاله آن است که بخش 
عمده این تنوع و تشّتت،  ناشی از مشخص نبودن حدود و ثغور مفهوم 
تفریح و سرگرمی و به تبع آن رویکردها و اهداف متمایل به آن 

ی ان یکی از دالیل بنیادین فقدان الگواست. این پیش فرض را شاید بتو
ایرانی اسالمی تربیت تفریحی و استفاده از کلیشه های رایج 

 اجوتینمنت در حوزه تعلیم و تربیت دانست. 
جهت گیری ها و تفاوت سالئق متربیان در  در تفاوت باوجوداین

حوزه تفریح و سرگرمی نظام تعلیم و تربیت در ایران ، محتاج عینیت 
است  «تربیت تفریحی» رویکرد خود در رویکردی به نام  بخشی به

ر د .نماید تعقیب را صریحی راه تا با ارائه الگویی مشخص  ، نقشه
این پژوهش مراد از الگو منظومه ای است که در آن رویکرد کلی 
تربیت تفریحی با ابتناء به آموزه های اسالمی ، ابعاد و عناصر وابسته 

 محاک فرهنگ و رویکرد با عناصر این گیهماهن به آن واضح شده و
 شود. تضمین تربیتی نظام بر

بدین ترتیب هدف کلی این پژوهش آن است تا در واکنش به کاستی 
و با هدف چرخش از « سرگرم آموزی»های موجود در رویکرد 

ت به ارائه الگوی تربی« سرگرمی به تفریح»و « آموزش به تربیت»
اسالمی به مثابه رویکرد مطلوب در  تفریحی با تاکید بر آموزه های

 ینا شده مطرح کلی هدف اساس تعلیم و تربیت دینی بپردازد. بر
 :است زیر سؤال به پاسخ گویی مقام در پژوهش

 سئوال اصلی پژوهش
عاد و اب چه از با ابتناء بر آموزه های اسالمی تربیت تفریحی الگوی

 است؟ شده تشکیل عناصری
 سئواالت فرعی پژوهش

ه محوری در مدل نظری تربیت تفریحی بر مبنای آیات و مقول
 روایات کدام است؟

عوامل مداخله گر آسیب زا در مدل نظری تربیت تفریحی بر مبنای 
 آیات و روایات کدام است؟

عوامل راهبردی در مدل نظری تربیت تفریحی بر مبنای آیات و 
 روایات کدام است؟

بر مبنای آیات و روایات  عوامل عِلّی در مدل نظری تربیت تفریحی
 کدام است؟

عوامل زمینه ای در مدل نظری تربیت تفریحی بر مبنای آیات و 
 روایات کدام است؟

عوامل پیامدی در مدل نظری تربیت تفریحی بر مبنای آیات و 
 روایات کدام است؟

 ادبیات پژوهش
در این بخش ابتدا به تبیین مفاهیم کلیدی پژوهش و در ادامه به 

 تجربی پژوهش های مرتبط اقدام شد. پیشینه
 مفهوم شناسی

از آن جایی که مفهوم تربیت تفریحی سابقه مشابه ندارد؛ این 
پژوهش در صدد است تا سازه نظری آن را بر مبنای آموزه های قرآن 
و عترت طراحی و تبیین نماید . ازین رو تبیین مفاهیم رقیب و 

 می رسد.ساختاردهنده تربیت تفریحی ضروری به نظر 
سرگرم » که در حال حاضر در ایران به  نمنتیاجوتاجوتینمنت:  

اخیرا  است که رویکردی آموزشی ؛ [4]ترجمه شده است «آموزی
با بهره  در حوزه تربیت عمومی مطرح شده و به دنبال آن است تا

را از  تیو ... ترب یاانهیرا یهایباز ها،ییانمایپو ها،لمیفگیری از 
کشاند.  یو عموم یررسمیغ یهابه حوزه یرسم یرمحافل و مجا

 آن مصادیق و شقوق و ها سرگرمی  که معتقدند عرصه این محققان
 لکهب دانست، فراگیران برای کنندهسرگرم عامل تواننمی صرفاً را

 دیلتب «آموزنده سرگرمی» به را سرگرمی رسانه، و پیام با آن امتزاج
دار است وزی فرایندی هدفمعتقد است سرگرم آم [5]است.  کرده

که باهدف افزایش مخاطبان، ایجاد نگرش مطلوب در مخاطبان و 
سازی یک پیام که به هر به جهت طراحی و پیاده ها،تغییر رفتار آن

 .پردازد دو جنبه سرگرمی و آموزش می 
 ار قرآن آیات از گستره ای( ب ب ر ریشه) از تربیت تربیت: واژه
را در خود جای   تدبیر و مالکیت معنایی عنصر دو و تشکیل داده

 معنای به اصل در . در المفردات آمده است که ربّ[6]داده است
 گرددمی اطالق خداوند بر فقط مطلق طور به ربّ  و است تربیت

است. تربیت در آموزه های دینی  موجودات اصالح متکّفل که
 دادهایبه فعلیت درآوردن استع یعنی ، دادن پرورش  از است عبارت
 راه ازاین است تا آن ها میان وهماهنگی تعادل وایجاد شیء درونی
 در تربیت از . هدف[7]  برسد(  خود) کمال حداعالی به متربی
 عبادت، طیبه، حیات طهارت، ،[الهی] رشد از یک طرف  دین نگاه

 ، و از دیگر سو اصالح[6] تهذیب و تزکیه رضوان، قرب، تقوی،
بوده  … و تاریخ ، جامعه ، طبیعت ، خودش با انسان رابطه
 .[8]است

ها و ها، اثرات، راهآموزش: آموزش عبارت است از تمام کنش
ین چنهایی که برای رشد و تکامل توانایی ذهنی و معرفتی و همروش

به طریقی  البته رود.ها و رفتار انسان به کار میها و مهارتنگرش
 .[9]بخشد تعالی  ترین حد آنکه شخصیت انسان را تا ممکن

سرگرمی: گستردگی مفهومی سرگرمی تا بدانجاست که برخی 
 [11]. [10]معتقدند نمی توان تعریف جامعی از آن به دست داد

می توان گفت  سرگرمی را معادل لهو، هوایه و اشغوله دانسته اند.
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ی مانند کار بوده و گاهی هدفمند است که به دو فعالیتسرگرمی 
 .[10]پذیرد ل صورت میفعال و منفعصورت 

 پیشینه تجربی پژوهش
 یشستا) ذم و مدح تحلیلی در مقاله ای علمی پژوهشی به بررسی [12]

اسالمی پرداخته است. در  های آموزه در نشاط و شادی( نکوهش و
 از ار نشاط و شادی متمرکز، ترکیب روش با شد تا تالش این مقاله

 وی معتقد است شادمانی .دهد قرار موردبررسی روایات و قران منظر
 اتتأثیر دلیل به بشر، نیازهای ترین مهم از یکی عنوان به نشاط و

 مجموعه کالم یک در و آدمی شخصیت گیری شکل بر که ای عمده
 و کرده مشغول خود به را انسان ذهن همیشه دارد، انسان زندگی

 دین که است مطلب این بیانگر اسالم های آموزه به اجمالی نگاه
 توجه انسان جسمی نیازهای به هم و روحی نیازهای به هم ماسال

 . اند نبوده غافل نشاط و شادی موضوع طرح از خصوص به و داشته
 موفقیت با شادکامی بین رابطه در تحقیق خود به بررسی [13]

 دتأکی با مازندران استان آموزشی درفضاهای آموزان دانش تحصیلی
 و تند. آن ها معتقدند شادابیآموزشی پرداخ ریزیبرنامه نقش بر

 تکیفی مبحث در برجسته ای جایگاه و نقش آموزشی فضای نشاط
 را امر این شده انجام پژوهش های که دارد آموزشی برنامه ریزی و

ی پیمایش-اند ازین رو این مطالعه به روش توصیفینداده قرار مدنظر
 نشان پژوهش فرضیه های به توجه با آمده بدست انجام شد. نتایج

 نیمع رابطه مدارس فیزیکی فضای با دانش آموزان شادکامی که داد
 و مناسب فیزیکی فضای با مدارس در دیگر عبارت به ندارد، داری

 شادکامی که بود آن بیانگر همچنین. است یکسان نامناسب
 و ندارد داری معنی رابطه نیز آن ها جنسیت با آموزاندانش

 هعالو. گردید مشاهده شهری از شتربی روستایی مدارس در شادکامی
 (معدل آخرین)تحصیلی پیشرفت با دانش آموزان شادکامی آن بر

 یلیتحص رشته با دانش آموزان شادکامی بین  و داشت معنی دار رابطه
 .شد مشاهده معنی داری رابطه نیز آنان

 سبک در سرگرمی اخالقی در پژوهشی به بررسی چالش های [10]
لیلی تحتوصیفی روش با مقاله که خته است. ایناسالمی پردا زندگی

 رفتبرون راه یافتن و چالش های یاد شده شناسایی پی در انجام شد
 زایچالش هایحوزه که نشان داده شد پژوهش این در. هاستآن از

 رد اخالقی موضوع در ابهام: از عبارت بودند سرگرمی با مرتبط مهم
 مشکل سرگرمی، عرصۀ در اخالقی حکم ندانستن سرگرمی، عرصۀ
 مشکالت و سرگرمی عرصۀ در اخالقی کلی معیارهای تطبیق

در پایان این . جوامع هایویژگی یا اشخاص هایویژگی به مربوط
 شرعی هایمفهوم درخصوص مقاله نیز راهکارهایی مانند: پژوهش

 پژوهش سرگرمی، با مرتبط اخالقی احکام استخراج لهو، لعب، چون
 هایشاخصه بر سرگرمی هر بودنمنطبق یبررس برای خاص

 فرهنگی بافت به توجه اسالمی، اخالق منظر از مطلوب سرگرمی
 ها ارائه شد.سرگرمی عرصۀ در دینی هایمالحظه نیز و جوامع
 در شادمانی احساس تحقق های در مقاله ای به بررسی مؤلفه [14]

ان ی به عنوشادمان و اسالم پرداختند. در این تحقیق بر ضرورت شادی
 حال، این با انسان تاکید شده ، اما در برندهپیش ایروحیه و حالت

 معنایی شمول و است مبهم و کلی عنوانی «نشاط» یا «شادی» لفظ
 هک) مطلوب نشاط و شادی این، بر عالوه. دارد متضادی گاه و متعدد

 با مقایسه در را محدودتری دایرة( است دینی هایآموزه تایید مورد
 .شودمی شامل را مشخصی مصادیق و بوده دارا شادمانی و شادی لقمط
 سطوح و نبوده جامعه در مصطلح شادی با منطبق گاه مصادیق، این

 معنوی، متعدد هایحوزه که سطوحی. شودمی شامل نیز را متفاوتی
 بر ایگسترده شکل به مقاله، این در.گیردبرمی در را عملی و اخالقی

 شادمانی با توام حیات تحقق در دینی تعالیم یتجامع و مندیتوان
 نتس و قرآن در مندرج دینی تعالیم طریق از و شده تاکید انسان برای

. ستا شده استخراج دینی مطلوب شادمانی کسب برای الگویی روایی،
 آن کسب هایراه و معرفی مطلوب شادی چیستی الگو، این در

 احساس تجربۀ و کسب برای انسان اساس، این بر. است شده مشخص
 گام اسالمی تعالیم به رجوع با باید دینی، مطلوب نشاط و شادی

 نانسا برای را انتخاب در دهینتیجه و سربلندی هم کار این. بردارد
 دچار انسان آن در که داردمی عرضه را راهی هم و کندمی تضمین

 .نشود دینی آسیب و آفت
سرگرم آموزی را در ایران  در پژوهشی برای اولین بار مفهوم [15]

ترجمه نمودند. آن ها  در این پژوهش که در قالب  پایان نامه 
 از امعج تعریفی یابیدست دنبال کارشناسی ارشد انجام گرفت، به

 در آن هایویژگی بررسی و آموزیسرگرم ایرسانه یپدیده
 تلویزیون بوده اند. جمله از کاربردی، مختلف هایحوزه
 تعالی در شناسی زیبایی جایگاه هشی به بازآفرینیدر پژو [16]

 –دینی پرداختند. در این پژوهش آن ها به روش توصیفی  تربیت
تحلیلی به بررسی نقش زیبایی شناسی بر سه مؤلفه تحرک درونی، 
تجربه بیرونی و التزام درونی پرداخته و نتیجه گرفتند که تقویت 

متربی شده و از انفعال ادراک زیبایی شناسانه موجب تحرک پذیری 
 وی جلوگیری می کند.

 برای نظری تکاپوی» با عنوان پژوهشی علمی ای مقاله در [17]
 مفهوم بررسی ضمن «سرگرمی درباره اسالم هنجاری مواضع کشف

 منزلههب اسالم که پرداختند کلیدی پرسش به این تفریح و سرگرمی
 درباره ران،ای اسالمی جامعه در اجتماعی فرا نهادی و دین یک

 دارد؟ موضعی آن چه ملزومات و اقتضائات و «سرگرمی و تفریح»
 ارضای مقام در که اسالم شریعت از مستفاد عام هنجاری خطوط

 منظور باید سازمانی اقدامات یا فردی هایکنش مجرای از نیاز این
 اتهامات آن ها نتیجه گرفتند که دارند؟ هاییویژگی چه شوند،

 با عاندتم بلکه و التفاتیکم  و اعتناییبی بر مبنی ادیان به تاریخی
 از متشرعان و مؤمنان اغلب تحذر و کراهت و هاخواست سنخ این
 به ار بارهدراین گیریموضع و مطالعه و بررسی اشتغاالت، قبیل این

 دینی هایپژوهش قلمرو در نیازها ترینضروری و ترینجدی از یکی
 .است کرده تبدیل اجتماعی مطالبات به معطوف
 های که اواًل پژوهش است داده نشان موجود هایپیشینه بررسی
 یکردیرو عنوان به «تربیتی تفریح» بر تخصصی صورت به مذکور
 تربیت» مفهوم اند، به عبارتی، نکرده تمرکز تربیت عرصه در مستقل

 مورد پژوهشی هیچ اسالمی در هایآموزه با نسبت در «تفریحی
نوآوری دیگر این پژوهش بهره گیری از . است گرفتهن قرار مطالعه

راهبرد داده بنیاد و استخراج عوامل و مولفه های تربیت تفریحی در 
 آیات و روایات در هیبت یک الگوی نظری است.
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 روش شناسی پژوهش
، از لحاظ هدف تحقیق « بنیادی»پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت 

از لحاظ گردآوری داده ، « کیفی»از لحاظ نوع پژوهش « اکتشافی»
به جهت تحلیل محتوا   1ها اسنادی بوده و از راهبرد نظریه داده بنیاد

رای باستفاده شد. برخی اندیشمندان حوزه های روش شناسی معتقدند 
پردازی از منابع دینی بهتر است به روش تحقیقات کیفی از  نظریه

 .[18] نوع استقرایی روی آورد
به دنبال آن بود تا نظریه تربیت تفریحی  از آن جایی که این پژوهش

را با تاکید بر آموزه های اسالمی ترسیم نماید راهبرد نظریه داده 
مند،  بنیاد، سه رویکرد نظام دادهبنیاد ترجیح داده شد. راهبرد 

در این پژوهش از رویکرد  .گرایانه وجود دارد ظاهرشونده و ساخت
ز انتخاب موضوع پژوهش نظام مند)سیستماتیک( استفاده شد. پس ا

قرار گرفت. دراین بخش برخی  نظر دستیابی به منابع و مفاهیم مد
« حدیث بودن»حراز ا»مالحظات الزم در خصوص متون روایی مانند 

ه ب« متن مورد نظر، فهم متن روایت، فهم و درک مقصود متن روایی
 .[19,20]کار گرفته شد 

هشگران به دنبال متونی روش نمونه گیری و جمع آوری داده ها پژو 
 ها و ویژگی های پژوهشی مناسب مقوله ، دادهبتواندر آن  بودند که

ازین رو حرکت به سمت آیات و روایت  .دنها را بیاب ها وابعاد آن
بر اساس مفاهیم و واژگان از قبل فهرست شده و به صورت منظم 

 ،آیات و روایاتقبل ازمراجعه به « ایضاح مفهومی»بود. به جهت 
ن به تبیین ماهیت آو برجسته ، « تفریح»از مفهوم  پژوهشگرانمراد 

تفریح در جمع آوری از واژگان مترادف با پرداخته شد. در ادامه 
هایی که  ساختار، بدنه و جلوهداده ها استفاده شد؛ به گونه ای که 

ه دو ؛ تعیین شد و بمتبلور شودها  در آن تربیت تفریحی می توانست
و غیر مستقیم واژگان به پژوهش دعوت شدند. در صورت مستقیم 

 مفاهیم و اصطالحاتی که به طور مستقیم در شکلشیوه مستقیم 
 .دنند، وارد عمل شدبود مؤثر تفریحهای  گیری ساختار، بدنه و جلوه

این مفاهیم عبارت بودند از : فرح، لهو، لعب، لغو . در شیوه غیر 
 مفهوم تفریحبه نحوی با از مفاهیم و واژگان دیگری که مستقیم 
م صرفاً خود به واژگان مستقی تا پژوهش شد، استفاده داشتندارتباط 
این مفاهیم عبارت بودند از: بهجه، ضحک، نضرة،  .نشودمحدود 

 بطر، مرح، فرح، بشر، تفرج و سرور
در ادامه با مراجعه به خبرگان و کتب متنوع برای هدایت به متون 

اده شد و جمع آوری داده ها تا رسیدن به روایی و آیات معتبر استف
ادامه داشت. ذکر این نکته ضروری است که در آیات « اشباع نظری»

به کارگرفته شده در پژوهش؛ از آن جایی که مفسران در تفسیر 
برخی آیات هم داستان نیستند، ازین رو تفسیر مجمع البیان به عنوان 

 فصل الخطاب در نظر گرفته شد.

ل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز ، محوری و تجزیه و تحلی
انتخابی به شرح ذیل انجام شد. در مرحله کدگذاری باز مفاهیم 
شناسایی و مشخصات و ابعاد آن ها در مصادیق کشف شد. در این 
مرحله به همه نکات کلیدی در آیات و روایات عنوانی اختصاص 

 .[21]یافت و در جدولی قرار گرفت
اری محوری فرایند مرتبط کردن گروه ها و در مرحله کدگذ

زیرگروه ها از نظر مشخصات و ابعاد انجام شد. به عبارتی مفاهیم 
به طبقات فرعی خود می پیوندند تا تبیین دقیق تری از موضوع ارائه 

 شود.
در مرحله کدگذاری انتخابی )گزینشی( ضمن تمرکز بر فرایندی که 

ان به این نکته معطوف شد  در داده ها نهفته بود توجه پژوهشگر
که کدام مقوله بیشتر از همه در داده ها تکرار شده است و قادر 

 از اطمینان حصول منظوراست دیگر مقوالت را به هم ربط دهد. به
برگان خ بازبینی روش»  مبنای بر تولیدشده نظریه نتایج، باورپذیری

 این، بر افزون .شد اصالح و تعدیل انجام و مرحله چندین در «
 ات آیات و روایات تحلیل اعتمادپذیری؛ فرایند معیار تأمین منظوربه

 ممکن حد تا گیری الگوی نظری تربیت تفریحیشکل
 .[22]شدتوصیف

 مراحل انجام پژوهش
 و روابط میان این عناصر عناصر تربیت تفریحیاز آنجا که شناخت  

تفریح در های  ، مستلزم استقرای نشانه از منظر آموزه های دینی
در این پژوهش به منظور دستیابی به الگوی ؛ است  آیات و روایات

مراحل مختلفی صورت گرفته است  تربیت تفریحیهای نظری  پایه
 :شود ها اشاره می که به آن

 (آیات در تدبر) آیات و روایات مرتبط هدفمند مطالعه ـ 1
 و روایات آیات انتخاب ـ 2
 منتخب تآیات و روایا ترجمه مطالعه ـ 3
ت برداش از پرهیز )برای و روایات منتخب آیات تفسیر بررسی ـ 4

 مجمع البیان مراجعه شد.( تفسیر به ناصواب آیات های
 تربیت تفریحی با مرتبط مضامین استخراج ـ 5
 تربیت تفریحی با مرتبط مفاهیم استخراج ـ 6
 فرعی مقوله های تعیین ـ 7
 اصلی مقوله های تعیین ـ 8
 منظر آیات و روایات از تربیت تفریحی الگوی ارائه ـ 9

 بنیاد اشاره خواهد شد. داده نظریه چهارگانه مراحل در ادامه به
 (استخراج مضامین )گام اول تا چهارم ؛مرحله اول: کدگذاری باز 

روایت استخراج  80آیه و  35مضامین مورد پایه از در این مرحله 
 به تفسیرهم ز مفاد آیات برای اطمینان از برداشت صحیح ا شدند. 

 و روایات مراجعه شد. در جدول ذیل بخشی از آیات مجمع البیان
 .شود به عنوان نمونه ذکر می

  

_________________________________ 
1-  Grounded Theory  
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 .  استخراج مضامین از آیات مرتبط با تفریح)منبع: یافته های پژوهش(1جدول 
 سوره / آیه متن آیه ترجمه مضمون

شادی ناشی از تعلق 
 دنیوی

جنگ تبوک[ از خانه نشستن خود به سبب بر جای ماندگان ]از 
مخالفت با پیامبر خدا خوشحال شدند و خوش نداشتند که با اموال 
و جانهایشان در راه خدا جهاد کنند، و ]به مؤمنان[ گفتند: در این 
گرما ]برای جهاد[ بیرون نروید. بگو: آتش دوزخ در حرارت و 

 .گرمی، بسیار سخت تر است، اگر می فهمیدید

الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ  فَرِحَ
رَسُولِ اللَّهِ وَکَرِهُوا أَنْ یُجَاهِدُوا 
بِأَمْوَالِهِمْ وََأنْفُسِهِْم فِی سَبِیِل اللَّهِ 

 نَارُ  قُلْ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَرِّ  
 لَوْ کَانُوا یَفْقَهُونَ جَهَنَّمَ أَشَُدّ حَرًّا

 81توبه/

از شادی منبعث 
 غرور و سرمستی

کردید و این )عذاب( بخاطر آن است که بناحّق در زمین شادی می
 !پرداختیداز روی غرور و مستی به خوشحالی می

 َتفْرَحُونَ فِی الْأَرْضِ کُنُْتمْ بِمَا لِکُمْذَ
 بِغَیْرِ الْحَِقّ وَبِمَا کُْنتُمْ تَمْرَحُونَ 

 75غافر/ 
 

صبر و عمل صالح 
ب زمینه ساز اجتنا
 انسان از سرور

ناپسند)مدیریت 
 رنج(

هایی به او  و اگر بعد از شدّت و رنجی که به او رسیده، نعمت
مشکالت از من برطرف شد، و دیگر باز »گوید: بچشانیم، می

 ...شودو غرق شادی و غفلت و فخرفروشی می« نخواهد گشت!

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُْه 
 إِنَّهُیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئَاتُ عَنِّی  لَ

 لَفَرِحٌ فَخُورٌ 
 10هود/ 

شادی منتج از 
 رحمت الهی

( پس اگر باز  ای رسول، تو این آیات قیامت را بر خلق برسان) 
اعراض کردند دیگر تو را نگهبان آنها نفرستادیم، بر تو جز ابالغ 

ز صبر کم ظرف( ارسالت تکلیفی نیست، و ما چون به انسان )بی
ای بخشیم بدان شاد شود و اگر به کیفر لطف و رحمت خود بهره

 .کردار خود رنج و عذابی به آنان رسد آدمی سخت راه کفران پوید

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِْم 
 ذَاإِ  وَإِنَّا  الْبَلَاغُ إِلَّا عَلَیْکَ إِنْحَفِیظًا  

انَ ِمنَّا رَحْمَۀً فَرِحَ بِهَا  الْإِنْسَ أَذَقْنَا
 مْ أَیْدِیهِ قَدَّمَتْ  بِمَا سَیِّئَۀٌ تُصِبْهُمْ  وَإِنْ
 کَفُورٌ الْإِنْسَانَ فَإِنَّ

 48شوری/
 

شادی منبعث از 
 باورهای قومی

س کار ]آیین[ خود را میان خویش قطعه قطعه کردند ]و گروه پ
[ که نزد آنان گروه شدند[، در حالی که هر گروهی به آن ]آیینی

 [.است خوشحال و شادمانند ]که آیینشان بر حق است

 کُلُّفَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ ُزبُرًا  
 فَرِحُونَ  لََدیْهِمْ بِمَا حِزْبٍ

 53مومنون/

شادی منبعث از 
 باورهای قومی

ها ها و گروهاز کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته
و )عجب اینکه( هر گروهی به آنچه نزد آنهاست  !تقسیم شدند

 !)دلبسته و( خوشحالند

مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا  
 فَرِحُونَ لَدَیْهِمْ  بِمَا حِزْبٍ کُلُّ

 32روم/

شادی منتج از 
 رحمت الهی

شوند؛ و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می
اند به آنان و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده و هرگاه رنج

 !شوندرسد، ناگهان مأیوس می

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَۀً فَرِحُوا بِهَا  
 مْ أَیْدِیهِ قَدَّمَتْ  بِمَا سَیِّئَۀٌ تُصِبْهُمْ  وَإِنْ
 یَقْنَطُونَ  هُمْ إِذَا

 36روم / 

 
 )منبع: یافته های پژوهش(حیتفر با بطمرت احادیث از نیمضام استخراج. 2جدول 

 منبع نام معصوم متن حدیث ترجمه حدیث مضمون

انجام 
مستحبات به 
 وقت نشاط

ها را روی آوردن و نشاط، و پشت کردن و دل
پس آن گاه که نشاط دارند، آن را  ;فراری است

بر انجام مستحبّات وادارید، و آن گاه که پشت 
ام واجبات قناعت ، به انجنشاط استبی و کرده
 کنید.

 إِدْبَاراً وَ  إِقْبَاالً لِلْقُلُوبِ إِنَّ
 عَلَی فَاحْمِلُوهَا أَقْبَلَتْ فَإِذَا

 أَدْبَرَتْ  إِذَا وَ النَّوَافِلِ
 ضِ فَرَائِالْ عَلَی بِهَا فَاقْتَصِرُوا

 22نهج البالغه حکمت  امام علی )ع(
 

بهره بردن از 
 ایام شادی

ر تو قرار گرفت، از آن وقتی روز شادی در اختیا
دوری نکن؛ چرا که وقتی در دست روز اندوه 

 .قرار بگیری، از تو صرف نظر نخواهد کرد

إِذا وَقَعَ فِی یَدِکَ یَوُْم 
السُّرُورِ فَال تُخِلَّهُ فَإِنَّکَ إِذا 
وَقَعْتَ فِی یَدِ یَوْمِ الْغَمِّ لَْم 

 .یُخِلَّکَ

 امام علی )ع(

 ، ح85، ص 2اصول کافی، ج 
؛ محمدحسین طباطبایی، 1

سنن النّبی، بیروت، مؤسسه 
. ق، ص  _ه 1440البالغ، 

114 
ضرورت 

 سرور
آن که شادمانی اش اندک است ، مرگ ، مایه 

 آسودگی اوست.
مَنْ قَلَّ سُرُورُهُ کانَ فِی 

 الْمَوْتِ راحَتُهُ
 12، ص  78بحار االنوار ، ج امام علی )ع(

 70، ح 
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دوری از 
سختی و 
 خشونت

تفریح و بازى کنید؛ زیرا من خوش ندارم که در 
 .دین شما، سختى و خشونت دیده شود

 

اِلهُوا و العَبوا ؛ پیامبر ص : 
فإنّی أکرَهُ أن یُرى فی 

 دِینِکُم غِلظَۀٌ
 

 پیامبر) ص (

 40616کنز العمّال : 
 ص ،4 ج الحکمه، میزان
2804 

 

شاد کردن 
قلب به 

عنوان پادشاه 
 بدن

سان یک مملکت اند.پادشاه بدن، این بدن ها به 
قلب است...این پادشاه،پاداش و کیفری در اختیار 
دارد.کیفر او از کیفر پادشاهان رسمی و قدرتمند 
دنیا دردناک تر است و پاداشش از پاداش آنان 
برتر.کیفر او اندوهناکی است و پاداش وی 

 شادمانی.

االمام الرضا فی رساله 
الذهبیه: ان هذه االجسام 

ست علی مثال الملک ، اس
فملک الجسد هوالقلب... 

 مللملک مع هذا ...
 

امام رضا 
 )ع(

و  12و  10طب الرضا ، ص 
، ص  62؛ بحار االنوار، ج  13

 310و  309

 (استخراج مفاهیم )گام پنجم ؛مرحله دوم: کدگذاری محوری 
در این مرحله آیات مورد مطالعه قرار گرفت. مضامین آیات 

 .خواهد شددول این گام به همراه گام بعدی ارائه استخراج شد. ج
 تا ششم گام) مقوله ها استخراج ؛ انتخابی کدگذاری: سوم مرحله
 (هشتم

 مرحله در و جمع بندی، مفاهیم قالب در مضامین سوم مرحله در
نمایش   3مفاهیم در جدول  از آمده به دست مقوله های  چهارم

ه زمینه ای در این پژوهش از داده شد. از آن جایی که راهبرد نظری
نوع سیستماتیک بوده جدول هریک از ابعاد این مدل به صورت 

 جداگانه ارائه خواهد شد.
 بُعد راهبردی

بعد راهبردی الگوی نظری تربیت تفریحی از سه مقوله شامل تفریح 
 مبتنی بر فضیلت، راهبرد اقتضایی و راهبرد معرفتی تشکیل شده است.

 
 

 (پژوهش یها افتهی: منبع)یحیتفر تیترب ینظر یالگو یراهبرد بعد مقوالت و میمفاه ،نیمضام. 3 جدول
 مقوله اصلی مفهوم مضمون

 بهره گیری  از رنگ مناسب

 عوامل زیباشناختی

 تفریح مبتنی بر فضیلت

 استفاده از عطر خوش
 تغذیه مناسب

 استفاده از لباس مناسب
 زینت در پوشش
 شادمانچهره متبسّم و 

 حسن خلق
 کمک به همنوعان
 مهربانی با حیوانات

 خوش خویی
 مومن دل نمودن شاد

 صبر و عمل صالح زمینه ساز اجتناب انسان از سرور ناپسند

 خویشتن بانی

 تقوی
 پرهیز از اسراف در عمل
 پرهیز از تفریحات حرام

 مدیریت قلب
 ترک تعلقات دنیوی

 ز حسادتپرهیز ا
 ترک تعلقات دنیوی

 استفاده از طنز و شوخی به اندازه

 موقعیت شناسی
 راهبرد اقتضایی

 انجام مستحبات به وقت نشاط
 شاد بودن به شادی اهل بیت

 ابراز شادی در موقعیت مناسب
 مدیریت زمان بهره گیری از برکات روز جمعه
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 مدیریت زمان تفریح
 یام شادیبهره بردن از ا

 شنیدن و خواندن امثال و حِکَم
 راهبرد معرفتی آیت بینی

 نظاره کردن طبیعت

 بُعد پیامدی
 اتحی سازی بعد پیامدی مدل نظری تربیت تفریحی را مقوله زمینه

 طیبه شکل داده است.
 

 (پژوهش یها افتهی: منبع)یحیتفر تیترب ینظر یالگو پیامدی بعد مقوالت و میمفاه ن،یمضام. 4جدول 
 مضمون مفهوم مقوله اصلی

 ذهن و قلب مدیریت

 آرامش قلب و ذهن
 آرامش قلبی

 آرامش فکری

 گشایش جسم و جان

 ظاهر شادمان و خندان
 شادی قلبی ناشی از مجاهدت جان و مال

 دوری از سختی و خشونت
 بسط نفس

 بُعد زمینه ای
 ملعوا» ز سه مقوله شامل بعد زمینه ای مدل نظری تربیت تفریحی ا

 تشکیل شده است.« ساز  زمینه تکلیفی و عوامل فردی ، عوامل درون

 

 
 (پژوهش یها افتهی: منبع)یحیتفر تیترب ینظر یالگو زمینه ای بعد مقوالت و میمفاه ن،یمضام. 5جدول 

 مضمون مفهوم مقوله اصلی

 شادکامانه زیست عقالنی

 مواهب الهی

 عقل
 امنیت

 اد به خدااعتم
 رحمت الهی

 فرصت های لطیف
 کثرت دوستان

 زیست شادکامانه

 آرامش روان
 تناسب نشاط و زیست عقالنی
 شادی قلب به عنوان پادشاه بدن

 کار به مثابه تفریح

 بُعد عِلّی
 مثابه هب تفریح به نیاز»بعد علّی مدل نظری تربیت تفریحی را مقوله 

 شده است.شامل « عبادت ی
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 (پژوهش یها افتهی: منبع)یحیتفر تیترب ینظر یالگو عِلّی بعد مقوالت و میمفاه ن،یمضام. 6جدول 
 مضمون مفهوم مقوله اصلی

 نیاز به تفریح به مثابه ی عبادت

 نیاز به شادکامی
 ضرورت شاد نمودن کودکان

 ضرورت سرور

 زمینه سازی عبودیت
 حقق طاعت، کار و معاشرتتفریح به عنوان زمینه ساز ت

 سنجش عقل
 عبادت مثابه به دیگران شادکردن

 بُعد مداخله گر)آسیب زا(
 تغفل شادی» بعد مداخله گر مدل نظری تربیت تفریحی را مقوله 

 شامل شده است.« زا
 

 (هشپژو یها افتهی: منبع)یحیتفر تیترب ینظر یالگو یعِلّ بعد مقوالت و میمفاه ن،یمضام. 7 جدول
 مضمون مفهوم مقوله اصلی

 شادی غفلت زا
 شادی خود بنیاد

 سرمستی و غرور از منبعث شادی
 تفریح و بازی در منازعه

 فایده بی سرگرمی

 شادی دیگر بنیاد
 معاد به ایمان عدم از  منبعث شادی

 قومی باورهای از منبعث شادی

 (همن گام) مقوله ها بین رابطه تبیین: چهارم مرحله
 شدبا معناداری روابط گویای می تواند دقیق چینشی با مقوله ها این
نمودار شماره . می سازد محقق این پژوهش در را مطلوب الگوی که

 یمترس را الگوی نظری تربیت تفریحی از منظر آیات و روایات ، 1
 :می کند

 

 مقوالت زمینه ای:

 ه شامل :زیست عقالنی شادکامان

 الهی مواهب

 زیست شادکامانه

 

 
 مقوالت پیامدی:

 مدیریت قلب و ذهن شامل:

 ذهن و قلب آرامش

 جان و جسم گشایش

 

 

 

 مقوالت راهبردی:

 خلق حسن

 بانی خویشتن

 شناسی موقعیت

 زمان  مدیریت

 بینی آیت

 

 مقوله محوری:

 تربیت تفریحی

 عِلّی: مقوالت

 شادکامی به نیاز

 عبودیت سازی زمینه

 

 

 مقوالت مداخله گر:

 شادی غفلت زا شامل:

 بنیاد خود شادی      

 بنیاد دیگر شادی     

 

 

زمینه سازی حیات 

 طیبه
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 نتیجه گیری
 آموزه های هدف از این مقاله ارائه الگوی تربیت تفریحی بر مبنای

اسالمی بوده است . پس از بررسی و تحلیل آیات و احادیث مرتبط 
با موضوع تفریح مفاهیم مستخرجه در طبقات از پیش تعیین شده 
مرتبط قرار گرفته و الگوی نظری ارائه شد. اکنون وقت آن است تا 

ت مستخرجه از آیات و روایات این مفاهیم و مقوال پردازش با
 های این مرحله با  یافتهدر. نموده نهایی هدایت را به نتیج پژوهش

های نظری  توان گزاره می« کدگذاری انتخابی» مستخرج از بخش
 :طرح نمودذیل را 

 
از آن جایی که در تعریف تفریح مبتنی بر آموزه های قرآن و  .1

عترت کلیه تعاریف ناظر بر امر تربیت گرد هم آمدند ازین رو 
 وله محوری مدل نظری تعیین شد.به عنوان مق« تربیت تفریحی»
بر مبنای آیات و روایت می توان گفت آن چه ضرورت توجه  .2

شادکامی و بهره گیری از  به به امر تفریح را توجیه می کند  نیاز
تفریح به عنوان زمینه ساز یا تسهیل گر امر عبودیت و نیاز انسان به 

 کند. را تایید می [13]شادکامی است. این گزاره نتایج پژوهش 
تربیت تفریحی مبتنی بر دین نمی تواند از مقوله زیباشناختی در  .3

می  [16]زمینه تربیتی خود بی بهره باشد. این گزاره مؤید پژوهش 
باشد که به جایگاه رفیع زیبایی شناسی به مثابه ی تجربه ای تعالی 

 بخش برای تربیت دینی اشاره دارد.
حسن خلق دست تربیت تفریحی در حوزه راهبرد، نیازمند  .4

 اندرکاران تربیتی است.
خویشتن بانی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی تربیت  .5

تفریحی مبتنی بر دین اسالم ضروری است. این مقوله در همسویی با 
 بیرونی کنترل از چرخش اهمیت قرار دارد که قائل به [23]پژوهش 

 تربیت ساحت در محوری ارزش یک منزله به بانی، خویشتن به
 اخالقی هستند. -اعتقادی -دینی

تربیت تفریحی بدون موقعیت شناسی و مدیریت زمان در  .6
 عرصه راهبردی بی معناست.

آیت بینی از مؤلفه های راهبردی تربیت تفریحی است. این  .7
معتقد است موقعیت های ساده تفریح را  [24]مفهوم آن گونه که 

 کجایی و چراییبه جدی ترین سئواالت حکیمانه آدمی گره زده و به 
 پدیده ها و اتفاقات پیرامونی خواهد پرداخت. 

تربیت تفریحی در بافت خود از برخی مواهب الهی مانند عقل،  .8
لطیف و کثرت  های الهی، فرصت خدا، رحمت به امنیت، اعتماد

دوستان بهره می برد و از دیگر سو از زیست شادکامانه سرشار از 
قلبی سرشار  قالنی، شادیع زیست و نشاط روان، تناسب آرامش

همساز است . آن ها اظهار  [14]است. این نتیجه گیری با پژوهش 
می دارند که زیست شادکامانه در اسالم از عقالنیتی برخوردار است 

الوه بر کارکردهای دینی و اجتماعی، خاصیت اثربخشـی بـر که ع
)کمک به روان انسـان از حیـث شـادمانی درونـی

)کار به مثابه شی بر جسم انسان از حیث عملیاثربخهمنوعان(،
و اثربخشـی بـر نگرش انسان از حیث اعتقاد و باورمندی  تفریح(

 .باشد )مانند اعتقاد بـه نظـام جـزا و پـاداش( را دارا می
 در تربیت تفریحی به کار، به مثابه ی عبادت نگریسته می شود. .9

ر تحقق بست پیامد تربیت تفریحی مدیریت قلب و ذهن به عنوان .10
مرتبط  [25]حیات طیبه است. این دست یافت با یافته پژوهش 

است. آن ها معتقدند توجه به قلب و ذهن موجب کمال هماهنگی 
 در نظام تربیت اعتقادی مبتنی بر اسالم می شود.

عوامل آسیب زا در تربیت تفریحی که باید مورد توجه  .11
ت وله شادی غفلکارگزاران و سیاستگذاران تربیتی قرار گیرد مق

زاست که متربی را از ذکر حق محروم می دارد. این گزاره بیانگر 
نوعی مدیریت در امر تربیت است که ورودی و خروجی عوامل 
نشاط بخش را به درون آدمی کنترل خواهد کرد. این دست یافت با 

همسویی دارد که استدالل می کند ، اسالم با هرگونه  [12]پژوهش 
ه در آن رعایت حق خود و دیگری نباشد مخالف شادی غفلت زا ک

است. نتایج این پژوهش در بخش عوامل آسیب زای تربیت تفریحی 
حوزه های چالش های سرگرمی را از منظر  [10]همگام با پژوهش 

آیات و روایت مشخص نموده و راه های برون رفت از آن را نیز 
 نمایان کرده است.

ر مبنای آیات و روایات تربیت نتایج پژوهش نشان داده اند که ب .12
تفریحی مختص رده سنی خاص نبوده و در همه رده های سنی مورد 

را که اظهار می دارد  [4]توجه است . این دست یافت نتایج پژوهش 
را مورد تایید قرار  "سرگرم آموزی تنها مختص کودکان نیست"

 داده است.
 محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش

ی پژوهش می توان به در دسترس نبودن همه از جمله محدودیت ها
روایات مرتبط با مفهوم تفریح و مفاهیم دال بر آن اشاره نمود. با این 
توضیح پیشنهاد می شود تا پژوهش گاه های تخصصی و به طور خاص 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی و سازمان پژوهش آموزش و پرورش 

ریحی تربیت تف به پژوهش گسترده تر با هدف کشف الگوی بومی
مبتنی بر آموزه های اسالمی دست یازند. در ادامه سه پیشنهاد دیگر 

 به صورت تیتر وار ارائه می گردد:
  تالش برای شناساندن تفاوت مفهومی سرگرمی و تفریح و انجام

 پژوهش های آسیب یابانه در حوزه سرگرمی 
  توسعه سواد تفریحی مخاطبان تعلیم و تربیت در نسبت با

 ه های قرآن و عترتآموز
  برپایی کارگاه های آموزشی تربیت تفریحی با هدف تبیین الگو

 و کاربست راهبردهای مکشوفه در الگو به عرصه تعلیم و تربیت
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