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نيم نگاهي به
اوقـات فراغت
حسين كريميان 
كارشناس ارشد علوم تربيتى
و عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسالمى قم

مقدمه 
يکـي از مسـائل مهـم در تعليـم و تربيت 
نوجوانان جامعه به ويژه قشر دانش آموز، 
توجـه الزم به اوقـات فراغت آنان اسـت؛ 
چرا که اگر فعاليت متناسب با هنجارهاي 
اجتماعي براي آن ها در نظر گرفته نشود، 
ناهنجاري هاي اجتماعي بسياري را سبب 
خواهد شد. بنابراين پر کردن اوقات فراغت 
مـورد توجه کارشناسـان علوم تربيتي و 
اجتماعـي قرار گرفته اسـت که مي توان از 
آن در جهـت کسـب ارزش هـاي اجتماعـي 
اسـتفاده بهينـه نمـود زيـرا در غيـر اين 
صورت مي تواند ضايعات جبران ناپذيري 
را به قشـر نوجوان جامعه وارد سـازد. با 
توجه به اينکه اين قشر بيشتر تحت تأثير 
آسـيب هاي اجتماعـي قرار مي گيـرد و در 
دوران بلـوغ دچـار هيجانات، احساسـات 
و عواطف شـديدي هسـتند، بررسـي اين 
مسـئله از اهميت ويژه اي برخوردار است 
تا بتـوان بـه نوعـي از انحرافـات در اين 

دوره پيشگيري نمود. 
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امـروزه پرکردن بهينـه اوقات فراغـت نوجوانان 
و جوانان از جمله مسـائل مهم اين قشـر آينده ساز 
و ارزشـمند محسـوب مي شود و بر اسـاس نتايج 
تحقيقـات متعـدد، يکـي از علل انحرافـات اجتماعي 
قشر جوان پرنکردن بهينه اوقات فراغت آنان است. 
اوقـات فراغت به دليل اينکـه عاري از تکاپوي امور 
موظف و تنش ها و فشـارهاي ذهني و رواني است، 
از بهترين شـرايط بـراي اصالح عادات ناپسـند و 

رفتارهاي نامطلوب برتر به شمار مي رود.
در زمينـه اوقـات فراغـت پژوهش هايـي صورت 
گرفته که نشان مي دهد استفاده بهينه و برنامه ريزي 
درسـت از اوقـات فراغت مي توانـد ارتباط نزديکي 
بـا بهداشـت رواني، بـروز خالقيـت و جلوگيري از 
انحرافات اخالقي و اجتماعي داشـته باشـد. يکي از 
روان شناسـان در پژوهشي پيرامون اوقات فراغت، 
زمينه سـاز بهداشت رواني در بسـتر خالقيت بيان 
مي کند که بهره گيري از ساعات و ايام فراغت، عامل 
مهمـي در پيشـگيري از تأثيـرات نامطلوب فشـار 
رواني، همچـون اضطراب و هيجان زدگي اسـت 
و نقـش بسـزايي در تأمين بهداشـت رواني و 

تبلور انديشه هاي آزاد خواهد داشت.

در پژوهشـي بـا عنـوان "بحثـي پيرامـون اوقات 
فراغـت"، در ماهنامـه تربيـت آمـده اسـت :« اولين 
امتياز اسـتفاده از اوقات فراغـت، جلوگيري از هرز 
رفتـن نيروهـا و هـدر دادن خالقيـت هاسـت». در 
تحقيقـي پيرامـون خانـواده و ضـرورت توجـه به 
اوقـات فراغت فرزندان توسـط آقـاي عصاره آمده 
اسـت که برنامه ريزي اوقات فراغت، مناسـب ترين 
شرايط براي باال بردن قدرت ابتکار و خالقيت افراد 
اسـت. همچنيـن بررسـي هاي متخصصـان تربيت 
بدنـي (نبوي و ذکايي) نشـان مي دهد که بسـياري 
از ناراحتي هـاي جسـمي ماننـد: اسـهال، يبوسـت، 
ناراحتي هاي معده، کوفتگي هاي عضالني، سـردرد 
و ناراحتي هاي پوستي، ريشه رواني از قبيل ترس، 
خشـم، يـأس و نااميـدي دارنـد. پرداختن بـه امور 
تفنني، تفريحي و فرهنگي که براساس ميل و رغبت 
فرد صـورت گيرد، نوعي رضايـت خاطر و آرامش 
خيـال را بـه دنبـال دارد و افـراد معمـوًال در پرتـو 
اسـتفاده از اوقات فراغت، اضطـراب و نگراني هاي 
خويـش را رهـا نمـوده بـه آرامش و آسـايش الزم 

دست مي يابند.



سال دهم، شماره 61 24

تعريف اوقات فراغت
ــا عنايت به  ــات فراغت ب ــف اوق در تعري
لغت نامه ها و نظريات صاحب نظران متعدد 
علوم رفتاري، مي توان به موارد ذيل اشاره 

نمود:
ــت را به معناي  فرهنـگ عميـد فراغ
ــودگي از کار و  ــودگي و آسايش و آس آس

شغل معنا کرده است.
ــز فراغت به  در لغت نامـه دهخـدا ني
ــتراحت و  ــايش، آرامي و اس ــاي آس معن
ــده  ــغل معنا ش ــاري از کار و ش ضدگرفت

است. 
ــان  ــران آن را زم ــي از صاحب نظ برخ
ــراي خود يا زماني آزاد يا زماني  فعاليت ب
که متعلق به فرد است و فرد به ميل خود 

از آن استفاده مي کند توصيف نموده اند.
ــر اوژه، منظور از فراغت، تفريحات  به نظ
ــرگرمي هايي است که افراد به هنگام  و س
ــودگي از کار با شوق و رغبت به سوي  آس

آن روي مي آورند.

دو مازيه، جامعه شناس معروف فرانسوي 
ــه فعاليت هايي  ــت را مجموع اوقات فراغ
ــس از ارزيابي از  ــخص پ ــد که ش مي دان
ــغلي، خانوادگي و  ــدات و تکاليف ش تعه
اجتماعي با ميل و اشتياق به آن مي پردازد 
و غرضش استراحت، تفريح، توسعه دانش 
ــاندن شخصيت خويش يا  يا به کمال رس
خالقيت ها  ــتعدادها،  اس رساندن  به ظهور 
ــارکت آزادانه در اجتماع  ــط مش و يا بس

مي باشد. 
ــت را به خاطره اي  ماکس کاپالن، فراغ
دلپذير، نوعي رهايي از وظايف اجتماعي، 
ادراک رواني، آزادي و فعاليت فرهنگي و 
ــتي از بازي و تفريح تعريف مي کند  سرش
ــه مي داند : جنبه  ــامل دو جنب و آن را ش
ــت دروني را  ــد رضاي ــه مي توان فردي ک
ــود و جنبه اجتماعي که مبتني  شامل ش
بر ارزشي است که جامعه براي آن فعاليت 

قايل است.
ــور، مي توان  ــه مباحث مزب ــا عنايت ب ب
ــت که  ــت را زمان هايي دانس اوقات فراغ
ــف فردي و  ــام وظاي ــرد وراي انج يک ف
ــش دارد و مي تواند آن را  ــي خوي اجتماع
ــور مختلف صرف کند  ــا ميل خود در ام ب
و بسته به اينکه چگونه و با چه وسيله اي 
ــد پربارترين  ــود، مي توان اين اوقات پر ش
ــات و يا بالعکس  ــوق انگيزترين لحظ و ش
ــده  مالل آورترين، بي بارترين و حتي مفس
ــد. تاگور، انديشمند  انگيزترين دقايق باش
ــري نتيجه  ــدي مي گويد: «تمدن بش هن

استفاده درست از اوقات فراغت است».
اهميت اوقات فراغت 

ــه اوقات  ــورد پرکردن بهين ــث در م بح
فراغت نوجوانان و جوانان از آن حيث مهم 
است که اوقات فراغت هم چون شمشيري 
ــت؛ لبه اي از آن مي تواند رشد  دو لبه اس
دهنده و اصالح گر باشد و لبه اي ديگر نيز 
ــروي جواني و حتي بيهوده  زايل کننده ني
ــادانگيز. به همين علت مي توان ادعا  و فس
نمود نحوه ي گذراندن اوقات فراغت چه از 
ــازنده و چه از جنبه هاي  جنبه مثبت و س
ــت که  ــادانگيز در حدي اس مخرب و فس
ــاير جنبه هاي زندگي هر فرد را به طور  س

ــرار مي دهد.  ــعاع ق ــمگيري تحت ش چش
ــه اوقات  ــاي مربوط ب ــن فعاليت ه بنابراي
ــته به سازنده يا نامطلوب بودن  فراغت بس
ــد و شکوفايي و يا به عکس در  آن، در رش
ــخصيت نوجوانان و  تخريب و انحطاط ش

جوانان مؤثر است.
ــاعات و ايام  ــري از س ــن بهره گي بنابراي
ــگيري از  ــل مهمي در پيش ــت، عام فراغ
ــان همچون  ــار زم تأثيرات نامطلوب فش
ــت و نقش  ــراب و هيجان زدگي اس اضط
ــزايي در تأمين بهداشت رواني و تبلور  بس

انديشه هاي آزاد خواهد داشت.
به دليل همين اهميت، متفکران بسياري 
ــاره آن اظهارنظر کرده اند. براي نمونه  درب
ــيس دوکه مي گويد: به من بگوييد  فرانس
ــود را چگونه مي گذرانيد  اوقات فراغت خ
ــتيد و فرزندانتان را  ــه هس ــم ک ــا بگوي ت
ــتيه  ــه تربيت مي کنيد. جان فوراس چگون
ــت که به ما  مي گويد: فراغت هديه اي اس
ــيوة استفاده از آن را  عطا کرده اند، اما ش
ــد: تمدن هاي  ــم. تاگور مي نويس نمي داني
ــرمايه هاي جاوداني هستند که  انساني س
ــت و برداشت هاي صحيح  از کاشت، داش

اوقات فراغت متجلي گشته اند.
ــان  ــوي ديگر تحقيقات متعدد نش از س
داده است که رواج انواع تفريحات انحرافي 
در بسياري از کشورهاي غربي و در برخي 
ــعه، ناشي از  ــورهاي در حال توس از کش
ــتن امکانات مناسب تفريحي است.  نداش
ــکاو و پرانرژي  ــت جوان کنج طبيعي اس
ــوردار نبوده  و  ــالم برخ اگر از تفريحات س
اين امکان را نداشته باشد که با ثمربخش 
ــاختن وقت آزاد خود روحيه کنجکاو و  س
خالق خويش را ارضا نمايد، امکان اينکه 
ــالم  ــوي فعاليت ها و تفريحات ناس ــه س ب
کشيده شود زياد است. در همين زمينه، 
ــتان  ــال ۷۶ در شهرس تحقيقي که در س
ــان داد ۶۵/۵  ــام گرفت نش ــالت انج مح
ــان بزهکاري  ــان و جوان ــد از نوجوان درص
ــورد تحقيق قرار  ــتان م که در آن شهرس
گرفته اند، فقدان وسايل تفريحات سالم را 
به مقدار زياد و از عوامل مؤثر بر بزهکاري 

خود عنوان نموده اند.

بهره گيري از ساعات 
و ايام فراغت، 
عامل مهمي در 
پيشگيري از تأثيرات 
نامطلوب فشار زمان 
همچون اضطراب و 
هيجان زدگي است 
و نقش بسزايي در 
تأمين بهداشت رواني 
و تبلور انديشه هاي 
آزاد خواهد داشت.
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ــالم،  ــکان تفريحات س ــه نبودن ام البت
به هيچ وجه دليل منحصر به فرد انحرافات 
ــًا يکي از  ــي غالب ــت، ول ــي نيس اجتماع
ــود. به هر  ــوب مي ش ــات آن محس موجب
ــن موضوع که  ــرورت توجه به اي روي، ض
ــات فراغت  ــب و متنوع اوق ــذران مناس گ
ــد متضمن  ــان مي توان ــان و جوان نوجوان
ــکوفايي استعدادهاي  کمک به رشد و ش
ــردگي ها و انحرافات  آنان در کاهش افس
اجتماعي باشد، امر غير قابل انکاري است 
ــت را نمي توان ناديده گرفت  و اين حقيق
که يکي از جنبه هاي مهم حيات بشر که 
بخش قابل توجهي از زندگي او را به خود 

اختصاص مي دهد، اوقات فراغت است.
ــدن از يک  ــت يعني آزادش اوقات فراغ
دوره مصرف انرژي و تمرکز خاص بر روي 
فعاليتي ديگر که ممکن است استراحت، 
ــت  ــر فرص ــوع و تغيي ــوا و، تن ــد ق تجدي

ارزشيابي از خود باشد. 
ــور  ــن جوان بودن جمعيت کش همچني
ــات فراغت آنان  ــا، ضرورت توجه به اوق م
ــازان کشور اسالمي ،  را به عنوان آينده س
به خوبي ملموس و مشهود ساخته است؛ 
ــور طبيعي مايلند از  چرا که جوانان به ط
ــاط آور استفاده  تفريحات لذت بخش و نش
ــرت و  ــيله موجب مس ــد و بدين وس کنن
ــوند و اين در حالي است  آرامش خود ش
ــات فراغت  ــئله اوق که عدم توجه به مس
ــد تا  نوجوانان و جوانان موجب خواهد ش
مروجان فرهنگ و غرب با برنامه ريزي هاي 
ــده و منحرف کننده خود  شوم، حساب ش
ــرفته ترين  ــتن پيش ــا در اختيار داش و ب
فناوري ها باعث رواج فساد و ابتذال ميان 
ــده و اهداف خود را  نوجوانان و جوانان ش

تحقق بخشند.
ــالم جامعه اي است که اعضاي  جامعه س
ــد ضمن رفع نيازهاي زندگي از  آن بتوانن
ــتغال متعارف، از سرگرمي هاي  طريق اش
ــعف  ــاني مطلوب و ش ــالم، روابط انس س
عاطفي که از صرف صحيح اوقات فراغت 
ــرور  ــل مي کنند چنان مس خويش حاص
ــذر، راه  ــراي لذتي زودگ ــوند که ب مي ش

انحراف در پيش نگيرند.

ــئوالن  ــا عنايت به موارد فوق، اگر مس ب
ــت و راهنمايي  ــه و خانواده ها هداي جامع
ــان را در خصوص اوقات  نوجوانان و جوان
ــات  ــان بر عهده نگيرند، احساس فراغتش
جواني آنان و يا اقدامات مروجان بي رحم 
ــر  فرهنگ منحط غرب راهنماي اين قش
ارزشمند و آينده ساز خواهد شد و نه تنها 
ــت از  ــان و جوانان نخواهند توانس نوجوان
ــد، بلکه  ــود بهره بگيرن ــات فراغت خ اوق
اوقات فراغت آنان با ابتذال پر خواهد شد. 
بنابراين بجاست به منظور تحقق اهداف 
مقدس نظام اسالمي مان، با سرمايه گذاري، 
ــب  ــت گذاري مناس ــزي و سياس برنامه ري
عنايت بيشتري به اوقات فراغت نوجوانان 
ــود. ويکتور پوشه از مشاهير  و جوانان ش
ــنهاد  ــت خود پيش ــب، به دول ــان ط جه
ــتان ها به جاي تدريس  مي کند در دبيرس
ورزش  از  ــن،  التي و  ــي  يونان ــاي  زبان ه
استفاده شود تا به وصيت فرانسيس بيکن 
ــت و  که مي گفت: ورزش کنيد تا تندرس
ــيد (زيرا تن سالم براي روان به  سالم باش

حکم يک مهمان خانه است) عمل شود.
تعطيالت تابستاني و اوقات فراغت 

در تابستان به لحاظ اينکه قشر عظيمي 
از نوجوانان و جوانان فعاليت خاصي انجام 
ــردن بهينه اوقات فراغت  نمي دهند، پر ک

عده اي از صاحب نظران 
معتقدند که فعاليت هاي 

اوقات فراغت در 
نهايت موجب رشد و 

توسعه فرهنگي در 
جامعه خواهد شد و 

در اثر فعاليت هاي 
سالم از جمله شرکت 

در اردوهاي جمعي، 
نه تنها از فرصت هاي 

بيکاري و بعضًا 
بزهکاري اجتماعي 

کاسته مي شود، بلکه 
اشاعة فرهنگ عمومي 

و توسعه فرهنگي و 
نشاط و سرزندگي در 
جامعه افزايش خواهد 

يافت.
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ــيار مهمي در زندگي آن ها  آنان نقش بس
ايفا مي کند. تحقيقات به عمل آمده نشان 
ــب اوقات  ــردن مناس ــد که پر نک مي ده
فراغت دانش آموزان حتي دانشجويان در 
اين فصل باعث مي گردد تا تعداد کثيري 
ــوي انواع انحرافات اجتماعي  از آنان به س
ــد. براي نمونه، در فصل  گرايش پيدا کنن
ــه بنا بر  ــداد دانش آموزان ک ــتان تع تابس
اتهامات منکراتي توسط مراجع ذي صالح 
ــوند به مقدار قابل توجهي  دستگير مي ش
ــت. افزايش  ــول اس ــاير فص ــتر از س بيش
ــده در فصل  ــتگير ش ــوزان دس دانش آم
ــي از خأل موجود در گذران  تابستان ناش

بهينه اوقات فراغت اين قشر مي باشد. 
ــت  فراغ ــات  اوق ــذران  گ ــي  چگونگ
ــتان از  ــالت تابس ــوزان در تعطي دانش آم
ــت؛ زيرا در  ــت خاصي برخوردار اس اهمي
ــت ناصحيح اوقات  ــام طوالني و مديري اي
فراغت و نبودن امکانات و تسهيالت کافي 
براي اين امر، موجب بروز صدمات روحي 
ــود.  ــات اجتماعي جوانان مي ش و انحراف
ــترين استفاده را  بنابراين الزم است بيش
از اين ايام نمود؛ زيرا اوقات فراغت از بعد 
اجتماعي، مانع بروز انحرافات اجتماعي، از 
ــد اقتصادي، باعث افزايش کار و توليد،  بع
ــروز بحران هاي  ــي، مانع از ب از بعد سياس

ــوب هاي اجتماعي و از نظر  سياسي و آش
ــي باعث تقويت بهداشت روان  روان شناس
و تضمين سالمت انسان ها و ايجاد نشاط 

مي شود.
گذران بهينه اوقات فراغت دانش آموزان 
ــا از انحرافات  ــتان نه تنه ــل تابس در فص
ــگيري مي کنند بلکه  اجتماعي آنان پيش
باعث آزاد شدن انرژي نوجوانان و جوانان 
دانش آموز شده و منجر به خود شکوفايي و 
آشکار شدن استعدادهاي آنان مي شود که 
ــخصيت  اين امر نقش مهمي در تکوين ش
ــل ايفا  ــردي، اجتماعي و آينده اين نس ف
مي کند و آنان را از نزديک شدن به عاليق، 
تمايالت و آرزوهاي خود کمک مي نمايد 
ــت، برخي از صاحب نظران  و به همين عل
روان شناسي و علوم تربيتي گذران بهينه 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را بيانگر 

درجه سالمت آنان مي دانند.
ــالمت،  ــام صادق(ع) مي فرمايند: «س ام
ــاط و  ــي، نش ــت، جوان ــدي، فراغ نيرومن
بي نيازي خود را فراموش منما، در دنيا از 
آن ها بهره برداري کن و متوجه باش که از 
اين سرمايه هاي عظيم به نفع معنويات و 

آخرت خود استفاده نمايي». 
ــردن بهينه  ــراي پرک ــزي ب در برنامه ري
ــان در  ــان و جوان ــت نوجوان ــات فراغ اوق

اگر مسئوالن 
جامعه و خانواده ها 
هدايت و راهنمايي 
نوجوانان و جوانان 
را در خصوص اوقات 
فراغتشان بر عهده 
نگيرند، احساسات 
جواني آنان و يا 
اقدامات مروجان 
بي رحم فرهنگ منحط 
غرب راهنماي اين 
قشر ارزشمند و 
آينده ساز خواهد شد 
و نه تنها نوجوانان 
و جوانان نخواهند 
توانست از اوقات 
فراغت خود بهره 
بگيرند، بلکه اوقات 
فراغت آنان با ابتذال 
پر خواهد شد.
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ــتان، حتي المقدور بايد به گرايش ها،  تابس
ــان و جوانان  ــالت و نيازهاي نوجوان تماي
ــود آنان را در  ــارکت خ توجه نمود و مش
ــرد و نيز وضعيت  ــا جلب ک برنامه ريزي ه
اقتصادي، فرهنگي و تحصيلي خانواده ها 
را در برنامه ريزي ها نبايد از نظر دور داشت. 
ــن حال اگر در پر کردن بهينه اوقات  با اي
ــتان به  فراغت دانش آموزان در فصل تابس
ــيوه هاي صحيح تربيتي توفيق حاصل  ش
نکنيم بي شک، زمينه انحرافات را در بين 
دانش آموزان فراهم ساخته و در نتيجه با 

عواقب زيان باري مواجه خواهيم شد.
زمينه ها و فعاليت هاي اوقات فراغت

ــل گوناگوني  ــه عوام ــتگي ب فراغت بس
ــي در  ــون اجتماع ــرات گوناگ دارد. تغيي
ــع، ماهيت فراغت و نحوة گذران آن  جوام
ــت. اوقات فراغت در  را دگرگون کرده اس
ــي آن  ــوري تابعي از نظام سياس هر کش
ــت. در نظام هاي دموکراتيک  ــور اس کش
فعاليت هاي اوقات فراغت بيشتر به عهده 
مؤسسات خصوصي است، در حالي که در 
ــاي ديکتاتوري مانند آلمان قبل از  نظام ه
ــگ، اوقات فراغت مردم را برنامه ريزي  جن
و بر اساس اهداف دولتي جهت مي دهند.

اهم فعاليت ها و زمينه هاي گذران اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان، در يازده مورد 

به شرح ذيل ارائه مي گردد:
۱. ورزش

ورزش و بازي از قديم االيام يکي از صور 
ــت و  ــذران اوقات فراغت بوده اس مهم گ
ــمندان گرايش انسان به  بسياري از دانش
ــي از يک نياز فطري  ورزش و بازي را ناش
ــراي نمونه راس  ــد. ب ــزي مي دانن و غري
ــتياق مردم به  ــت: «امروزه اش معتقد اس
ــش غريزي حاکي  ــازي از عط ورزش و ب
ــت؛ چه در دنياي يکنواخت و زندگي   اس
ــاق و مالل انگيز کنوني، بازي، خاطر را  ش
از امور عادي حيات منصرف مي کند و به 
اموري تازه که مطبوع طبع است معطوف 

مي دارد.»
ــت که ورزش و  ــتالوزي اعتقاد داش پس
ــرگرمي ها،  ــازي از طريق درگيري ها، س ب
کوشش ها و فعاليت ها در مجموعه اعمال 

الزم براي زندگي فرد کمک کرده و از اين 
طريق انسجامي محکم ميان روح و جسم 
برقرار مي کند. فروبل ورزش و بازي را به 
ــاده ترين راه بيان نيروي سازنده  مثابه س
ــت. ليبرمن، از تحقيقات  فرد در نظر داش
ــا فراهم آوردن  ــه گرفت که ب خود نتيج
ــا بازي مي توان قدرت  فرصت هايي توأم ب

خالقيت را رشد داد.
ــم، خواب،  ــم چنان که عل در نهايت ه
خوراک و استراحت داراي هدفي مي باشد، 
ــرگرمي هم داراي نتيجه مفيد  تفريح و س
ــان براي تفريح  ــت و زماني را که انس اس
ــرگرمي مي گذراند نيز بايد در جهت  و س
ــي از مهم ترين اهداف  ــد. يک اهدافي  باش
ــم و روح انسان  ــازي جس ورزش، آماده س
ــت و در  ــراي انجام کار مفيد و بهتر اس ب
حقيقت، بهترين نوع فعاليتي که  مي تواند 
ــم و روح ما را تقويت کرده و روح را  جس
تعالي بخشد، ورزش است که هم فعاليتي 
تفريحي است و هم سازنده. جمله معروف 
ــالم است» خود  ــالم در بدن س «عقل س
ــت. ورزش ضمن  مصداقي از اين ادعا اس
ــاط آور و  آن که يک عمل تفريحي و نش
ــاعات اوقات فراغت  ــرگرم کننده در س س
است، عاملي مؤثر در حفظ سالمت بدن و 
نيرومندي جسم و همچنين تقويت کننده 
مهارت هاي حسي و حرکتي در فرد است 
ــب افزايش  ــد موج ــت، مي توان و در نهاي

قدرت تفکر فرد گردد.
۲. هنر و فعاليت هاي مربوط به آن 

خلق و ايجاد اصوًال لذت بخش و تحريک 
کننده ذوق انسان است. لذتي که از پديد 
ــر هنري و يا حتي از تهيه و  آمدن يک اث
تکميل يا تعمير وسايل مورد نياز زندگي 
ــان دست مي  ــش شخص به انس با کوش
ــل نوعي تغذيه روان و تقويت  آيد، در اص
ــاني را به همراه  ــتعدادهاي نهفته انس اس
ــزه دروني،  ــبب همين انگي ــه س دارد و ب
ــدن به اين گونه فعاليت ها در  مشغول ش
ــازنده و آموزنده  ــت جنبه س اوقات فراغ
قوي داشته و تقويت و تلطيف مهارت هاي 
دستي و نيرومندي هنري انسان را موجب 

مي شود.

و  ــتان  داس ــه،  قص ــي،  نقاش ــرد  «کارب
ــخيص مشکالت عاطفي و  نمايش در تش
ــاماني هاي روحي، خصوصًا در روان  نابس
ــورد تأکيد  ــودک و نوجوان م ــي ک درمان
ــت؛ زيرا هنر شيوه اي مناسب در بيان  اس
ــات و عواطف است.  ــتقيم احساس غيرمس
ــکالت و محدوديت ها  ــيوه، مش در اين ش
راحت تر بيان مي شود.» بنابراين پر کردن 
اوقات فراغت از طريق فعاليت هاي هنري، 

کاربردي فراوان دارد.
۳. برنامه هاي کانون هاي فرهنگي و 

تربيتي 
ــذران اوقات  ــيوه هاي گ يکي ديگر از ش
ــل  ــان در فص ــان و جوان ــت نوجوان فراغ
ــي و تربيتي  ــتان، کانون هاي فرهنگ تابس
مي باشند که عمدة کار آن ها فعاليت هاي 
ــي، کالس هاي  ــي، ورزش ــري، آموزش هن
ــف، کالس هاي  ــاي مختل قـرآن، اردوه
ــون اين مراکز  ــد و چ تقويتي و... مي باش
ــرورش اداره  ــر وزارت آموزش و پ زير نظ
ــان و  ــدگان آن مربي ــوند و گردانن مي ش
معلمان مي باشند، مي توان از آن به عنوان 
ــذران اوقات  ــري براي گ ــز مطمئن ت مرک
ــان و جوانان ياد  ــودمند نوجوان فراغت س

کرد. 
ــران معتقدند که  «عده اي از صاحب نظ
ــت  ــت در نهاي ــات فراغ ــاي اوق فعاليت ه
ــد و توسعه فرهنگي در جامعه  موجب رش
ــالم  ــد و در اثر فعاليت هاي س ــد ش خواه
ــاي جمعي،  ــرکت در اردوه ــه ش از جمل
ــکاري و بعضًا  ــا از فرصت هاي بي ــه تنه ن
ــته مي شود، بلکه  بزهکاري اجتماعي کاس
ــاعة فرهنگ عمومي و توسعه فرهنگي  اش
ــرزندگي در جامعه افزايش  ــاط و س و نش

خواهد يافت.»
۴. برنامه هاي پايگاه مقاومت بسيج 

ــي که مي توان براي  از ديگر فعاليت هاي
پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
ــت، برنامه هاي  ــه آن داش ــه خاص ب توج
ــيج مي باشد و با عنايت به  پايگاه هاي بس
ــالمي  ــام مقدس جمهوري اس ــه نظ اينک
ــاز به آمادگي  ــران به داليل مختلف ني اي
ــي، اخالقي  کامل نظامي، فرهنگي، سياس
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و ديني و... دارد، توجه به اين گونه مراکز 
ــه آن ها  ــان ب ــان و جوان ــذب نوجوان و ج
ــت و  ــروري و پراهميت دانس ــد ض را باي
ــوان يکي از  ــوان از اين مراکز به عن مي ت
مطمئن ترين مکان ها براي پرکردن اوقات 
ــت نوجوانان و جوانان ياد کرد؛ ايران  فراغ
ــوزش نظامي و  ــا در اين مراکز آم نه تنه
ــماني توجه مي شود بلکه به  آمادگي جس
ابعاد تربيتي، فرهنگي، عقيدتي و سياسي 
ــود. «در اثر  هم پرداخته و بها داده مي ش
ــالم، از جمله کتاب خواني،  فعاليت هاي س
ــرکت در اردوهاي  فعاليت هاي هنري، ش
ــماني و  ــام فعاليت هاي جس جمعي، انج
ــه  ــاي فوق برنام ــام فعاليت ه ورزش، انج
ــاعه  ــي و ذوقي و... مي توان باعث اش عمل

فرهنگ عمومي گرديد.»
۵. سينما 

ــا و زمينه هاي  ــر از فعاليت ه ــي ديگ يک
ــات فراغت نوجوانان و  پرکردن بهينه اوق
جوانان سينما است و براستي که مي توان 
آن را به عنوان يک وسيله آموزشي بسيار 
ــا ارزش اجتماعي ياد  ــر و يک معلم ب مؤث
ــحرآميزي که در  نمود. نيروي مرموز و س
ــينمايي وجود دارد  ــش فيلم هاي س نماي
ــال تا مرد  ــت که کودک خردس تا آنجاس
ــوي خود مي کشاند.  ــالخورده را به س س
ازاين رو، برخي سينما را از پيشرفته ترين 
وسايل تعليم و تربيت معرفي مي کنند که 
مي تواند در پر کردن بهينه اوقات فراغت 
ــد. البته در  ــان و جوانان مؤثر باش نوجوان
آسيب شناسي سينما به اين نکته مهم بايد 
توجه داشت که «سينما به اغراق گويي در 
ــات جواني و  ــا و تحريک احساس ارزش ه
ماجراهاي شادي بخش يا جنايي پرداخته 
ــت که تمام اين تغييرات موجب عدم  اس
ــط والدين  پذيرش رفتارهاي جوانان توس
مي شود که سرانجام به ستيزه بين آن ها 

منجر مي گردد.»
ــان مي دهد که تماشاي  ــي ها نش بررس
ــينمايي تأثير عميقي بر روي  فيلم هاي س
ــدگان فيلم دارد؛  ــخصيت بينن منش و ش
ــتر فيلم هاي سينمايي  به ويژه اينکه بيش
ــه مي تواند  ــت ک ــونت همراه اس ــا خش ب

ــخصي افراد را  ــگري در روابط ش پرخاش
افزايش دهد. تأثير اين نوع فيلم ها بر روي 
کودکان و نوجوانان به مراتب بيشتر است. 
ــونت در فيلم هاي سينمايي  تماشاي خش
ــگرانه را از چند  ــار پرخاش ــد رفت مي توان

طريق برانگيزد:
ــيوه هاي پرخاشگرانه رفتار؛  ۱- تعليم ش
ــودکان  ــواردي از ک ــه م ــا ب در گزارش ه
ــل  عم ــه  ک ــم  برمي خوري ــان  نوجوان و 
خشونت آميز را که قبًال در فيلم ديده اند، 

عينًا انجام داده اند.
ــه هنگام  ــي؛ ب ــش برانگيختگ ۲- افزاي
در  ــونت آميز  خش ــاي  برنامه ه ــاي  تماش
ــه با برنامه هاي ديگر، افزايشي در  مقايس
ــود که  ــي هيجاني ديده مي ش برانگيختگ
ــگرانه را افزايش  ــار پرخاش ــال رفت احتم

مي دهد.

ــه  ب ــبت  نس ــيت  حساس ــش  کاه  -۳
پرخاشگري؛ تماشاي برنامه هاي خشونت 
ــود،  ــب برانگيختگي هيجاني مي ش موج
ــدت واکنش هاي  ــرار آن از ش ــا تک ــا ب ام
فيزيولوژيکي کاسته مي شود. ممکن است 
ــاي ممتد  کندي هيجاني حاصل از تماش
فيلم هاي خشونت آميز، بر قدرت احساس 
ــراد، در زندگي واقعي  همدردي با رنج اف
ــذارد و از آمادگي افراد براي کمک  اثر بگ

به آنان بکاهد.
ــار  رفت ــاي  بنده و  ــد  قي ــش  کاه  -۴
ــگرانه؛ بررسي ها نشان مي دهد که  پرخاش
تماشاي فرد ديگري که رفتار پرخاشگرانه 

دارد اين قيود را سست مي کند..
ــه حل  ــوط ب ــرات مرب ــف نظ ۵- تحري
ــات  اوق ــب  اغل ــينما  س در  ــات؛  اختالف
اختالف هاي شخصي با پرخاش بدني حل 
ــود   ــود، ديگر اينکه گاه ديده مي ش مي ش
شخصيت هاي مثبت با توسل به خشونت 
بر شخصيت هاي منفي پيروز مي شوند که 
نه تنها چنين رفتارهايي را در نظر ما قابل 
ــازد، بلکه از لحاظ اخالقي  پذيرش مي س

نيز به آن ها وجهه مي بخشند. 
۶. کتاب خواني 

ــر کردن  ــي براي پ ــيلة خوب کتاب وس
ــت و  اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اس
ــا عامل مؤثري در جلب  وجود کتابخانه ه
ــاب خواهد بود و  ــه مطالعه کت ــان ب جوان
داشتن امکانات مطالعه گشودن دريچه اي 
به سوي دنياي شگفت انگيز علم و معرفت 
و دريچه اي است بسيار ساده و عملي براي 
ــتعدادهاي خدادادي انسان و  پرورش اس
ــت  ــري علوم و فنون و چه نيکو اس فراگي
ــه را در نوجوانان و  ــه اگر بتوانيم مطالع ک
جوانان به صورت عادت درآوريم؛ چرا که 
در آن صورت، ديگر ارتباط آن ها با جهان 
دانش و آگاهي مشکل نخواهد بود و بدون 
ــت  ــچ زحمت و مرارتي خواهند توانس هي
ــات فراغت، از  ــردن بهينه اوق ضمن پرک
ــه خود را  راه مطالعه ميزان درک و انديش

نسبت به جهان هستي رشد دهند. 
۷. برنامه هاي راديويي 

ــانه هاي مفيد و مؤثري  راديو يکي از رس

راديو يکي از رسانه هاي 
مفيد و مؤثري است که 

مي تواند نقش فوق العاده اي 
در انتقال دانش، اخبار، 
پيام ها و موضوعات 

مختلف به نوجوانان و 
جوانان ايفا نموده و با در 
نظر گرفتن برنامه هايي که 
مورد نياز و عالقه اين قشر 
مي باشد، در پر کردن بهينه 
اوقات فراغت نوجوانان و 
جوانان مؤثر واقع شود.
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ــت که مي تواند نقش فوق العاده اي در  اس
ــار، پيام ها و موضوعات  انتقال دانش، اخب
مختلف به نوجوانان و جوانان ايفا نموده و 
با در نظر گرفتن برنامه هايي که مورد نياز 
ــد، در پر کردن  ــر مي باش و عالقه اين قش
ــان و جوانان  ــه اوقات فراغت نوجوان بهين

مؤثر واقع شود. 
ــات فراغت  ــه راديو اوق ــوش دادن ب «گ
ــان و ۳۶ درصد  ــدود  ۲۷درصد نوجوان ح
جوانان، را در بر مي گيرد. وجود شبکه هاي 
مختلف راديويي که با برنامه هاي ورزشي، 
خانوادگي، علمي و آموزشي تهيه مي شوند 
از زمينه هاي مناسب و بهينه براي گذران 

اوقات فراغت مي باشد.»
ــهولت  ــو س ــاي رادي ــي از ويژگي ه يک
ــًا همه  ــت و تقريب ــه آن اس ــي ب دسترس
ــتند و به  ــد هس ــا از آن بهره من خانواده ه
ــيعي از  ــر وس ــيله آن مي توان به قش وس
ــت يافت و در  ــه دس ــان در جامع مخاطب
ــداد زيادي از  ــات فراغت تع پرکردن اوق

نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شد. 
۸. برنامه هاي تلويزيوني 

ــايل ارتباط  ــي از وس ــون نيز يک تلويزي
ــش فراواني در ايجاد  ــت که نق جمعي اس
ــردن اوقات فراغت  ــاط با مردم و پرک ارتب
نوجوانان و جوانان داشته و مي تواند نقش 
ــي را در انتقال فرهنگ  ــم و روزافزون مه
ــرورش نوجوانان  ــک به آموزش و پ و کم
ــا کند. در اين  ــور ما ايف و جوانان در کش
زمينه، توجه به ويژگي هاي دوران جواني 
ــاز کردن برنامه هاي تلويزيوني با  و همس

روحيات، طرز تفکر و عاليق جوانان امري 
است که بايد به آن همت گماشت که در 
ــبکه هاي مختلف  اين ارتباط راه اندازي ش
تلويزيون در ارتباط با جوانان در سال هاي 

اخير تجربه بسيار موفقي بوده است.

ــوزگاري  آم ــوان  عن ــه  ب ــون  «تلويزي
ــان ها را از طريق  ــار انس ــذار، رفت تأثيرگ
ــه نمايش  ــه ب ــخصيت هايي ک ــه ش تجرب
مي گذارند شکل مي دهد. بنا بر يافته هاي 
ــا  ــان ب ــارکت نوجوان ــان، مش روان شناس
ــاي آن رخ مي دهد  تلويزيون هنگام تماش
ــخصيت هاي تلويزيوني  ــا ش ــوان ب و نوج

همانندسازي مي کند.»
ــاي برنامه هاي تلويزيوني مي تواند  تماش
ــد به  ــته باش ــي داش ــيب هاي فراوان آس
ــن برنامه ها با  ــتر اي ــي بيش ــژه همراه وي
ــونت، تأثير بسزايي بر  پرخاشگري و خش
ــخصيت و رفتار تماشاگران، به خصوص  ش
ــت. با  ــان خواهد داش ــودکان و نوجوان ک
ــي،  ــاي تلويزيون ــي برنامه ه آسيب شناس
ــر تأثيرات منفي  ــواهد زيادي که بيانگ ش
ــت  ــونت بار تلويزيوني اس برنامه هاي خش

مشاهده خواهيم کرد:
۹. مطالعه روزنامه ها و مجالت 

ــوادث و  ــه اخبار و ح ــه به اينک با توج
ــران و جهان از  ــف اي ــاي مختل رويداده
طريق روزنامه ها منتشر مي گردد، ازاين رو 
ــاي گذران  ــا و زمينه ه ــي از فعاليت ه يک
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان محسوب 
مي توانند  ــانه ها  رس ــه  اين گون ــود.  مي ش
ــاني، تنوير افکار  نقش مهمي در اطالع رس
عمومي و گذران اوقات فراغت نوجوانان و 

جوانان داشته باشد.
گـذران  و  شـهري  پارک هـاي   .۱۰

اوقات فراغت 
ــر از فعاليت هاي گذران اوقات  يکي ديگ

بحث در مورد پرکردن بهينه 
اوقات فراغت نوجوانان و 

جوانان از آن حيث مهم است 
که اوقات فراغت هم چون 

شمشيري دولبه است؛ لبه اي 
از آن مي تواند رشد دهنده 
و اصالح گر باشد و لبه اي 

ديگر نيز زايل کننده نيروي 
جواني و حتي بيهوده و 
فسادانگيز. به همين علت 
مي توان ادعا نمود نحوه ي 
گذراندن اوقات فراغت چه 
از جنبه مثبت و سازنده و 
چه از جنبه هاي مخرب و 

فسادانگيز در حدي است که 
ساير جنبه هاي زندگي هر 
فرد را به طور چشمگيري 
تحت الشعاع قرار مي دهد.
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ــان پارک هاي  ــان و جوان ــت نوجوان فراغ
شهري است که با عنايت به آرامش روحي 
که در اثر حضور و گردش در آن به انسان 
ــت مي دهد، داراي اهميت بسزايي در  دس
ــات فراغت نوجوانان و  پرکردن بهينه اوق
جوانان است. «۴۲ درصد نوجوانان جامعه 
ــي  ــي اظهار کرده اند که بخش مورد بررس
ــات فراغت خود را با رفتن به پارک  از اوق
مي گذرانند، اين نسبت در بين مردان ۴۷ 

درصد و زنان ۳۶ درصد بوده است.»
ــتند که  ــن جوانان عالقه مند هس بنابراي
ــمتي از وقت خود را در آن محيط ها  قس
بگذرانند. دنيس گيور که مطالعات زيادي 
در زمينه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
انجام داده است مي گويد: «اوقات فراغت 
ــت مي دهد براي آنکه فرد  فرصتي به دس
ــود را آزاد کند که به خالقيت و  انرژي خ

خود شکوفايي نايل شود.»
۱۱. رايانه، اينترنت، ماهواره 

ــد چشمگير فناوري اطالعات  امروزه رش
ــده که در  ــي باعث گردي ــطح جهان در س
ــوان از اطالعات  ــي بت ــان کم ــدت زم م
ــد. بنابراين رايانه،  ــيعي برخوردار ش وس
ــواره اگر در جهت مطلوب  اينترنت و ماه
ــرد، يکي  ــي قرار گي ــاي اخالق و ارزش ه
ــذران اوقات  ــن گزينه ها براي گ از بهتري
ــان و جوانان جامعه خواهد  فراغت نوجوان
ــتفاده بهينه از اين منابع  بود. ازاين رو اس
ــرار گرفته  ــه مربيان تربيتي ق مورد توج
ــت. البته اگر در جهت نامطلوبي مورد  اس
ــترين ضربه را به  استفاده قرار گيرد بيش
ــاخت. از آن جا  ــد س ــه وارد خواه جامع
ــمنان از طريق تهاجم فرهنگي و  که دش
برنامه هاي نامناسب درصدد تحقق اهداف 
ــند، الزم است که  ــت خود مي باش نادرس
ــت و کنترل  ــب و هداي ــاي مناس مکان ه

برنامه ها مدنظر قرار گيرد.
از  ــد  درص  ۳۶ ــات  تحقيق ــه  پاي ــر  «ب
ــخ گويان بعضي از اوقات فراغت خود  پاس
ــرگرمي و تفريح از  ــراي س ــزل ب را در من
ــتفاده مي کنند. آمار چت در  اينترنت اس
ــيار باالست و گفته مي شود ۸۰  ايران بس
ــغول به اين  درصد کاربران اينترنتي مش

ــاي تحقيقاتي  ــتند. درصد کاره کار هس
ــر از پنج درصد  ــي در ايران کمت اينترنت
ــورهاي اروپايي  است، درحالي که در کش
ــرفته اين آمار باالي ۸۰ درصد است.  پيش
بازي هاي رايانه اي نيز آمار بسيار بااليي را 
در ميان نوجوانان به خود اختصاص داده 

است.»
پيشنهادها و راه کارها 

ــه ورزش در اولويت  ــل آن ک ۱. به دلي
فعاليت هاي مورد عالقه نوجوانان و جوانان 
براي پرکردن اوقات فراغت قرار دارد، بايد 
ــي  ــعه مراکز مختلف ورزش ــاد و توس ايج
ــالن هاي  ــگاه ها، ميادين و س از قبيل باش
ــي از طريق مبادي ذي ربط ورزشي  ورزش
ــتر  صورت پذيرد و براي جذب هرچه بيش
قشر جوان به ورزش، مسابقات و اردوهاي 
ــدازي و امکان  ــي را راه ان ــف ورزش مختل
ــا را فراهم  ــازنده بين آن ه رقابت هاي س
ــدازي تمامي  ــود و در اين زمينه راه ان نم
رشته هاي ورزشي درهمه ي شهرستان ها 
ــف بين آن ها  ــابقات مختل و برگزاري مس

ضروري است.
ــان و جوانان  ــده کثيري از نوجوان ۲. ع
ــادي نمي توانند  ــکالت اقتص به دليل مش
ــات محدودي که در جهت گذران  از امکان
ــود  اوقات فراغت آنان تدارک ديده مي ش
ــتفاده نمايند. از اين رو شايسته است  اس
ــاعدت هاي  از طريق مراجع ذي صالح مس

مناسبي به اين منظور پيش بيني گردد.
۳. همان طور که اشاره شد فضاي مطلوب 
ــب در  در کتابخانه هاي و کتاب هاي مناس
ــان و جوانان را به  ــا مي تواند نوجوان آن ه
سمت خود کشانده و از بهترين روش هاي 
ــات فراغت نوجوانان و  پرکردن بهينه اوق
جوانان محسوب مي گردند. در اين زمينه، 
ــود اوًال سالن هاي مطالعه   پيشنهاد مي ش
ــب گسترش يابد،  و تهيه کتاب هاي مناس
ثانيًا کتاب هاي تخصصي تمامي رشته هاي 
علمي جديد تهيه و در اختيار نوجوانان و 

جوانان قرار داده شود.
ــي از  ــه آگاه ــن ک ــه اي ــه ب ــا توج ۴. ب
کتاب هاي گوناگون و بخصوص کتاب هاي 
ــان و جوانان را به  ــار، نوجوان جديداالنتش

يکي از ويژگي هاي 
راديو سهولت 
دسترسي به آن است و 
تقريبًا همه خانواده ها 
از آن بهره مند 
هستند و به وسيله 
آن مي توان به قشر 
وسيعي از مخاطبان 
در جامعه دست يافت 
و در پرکردن اوقات 
فراغت تعداد زيادي از 
نوجوانان و جوانان 
مؤثر واقع شد.
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ــا ترغيب مي نمايد،  ــد و مطالعه آن ه خري
شايسته است که نمايشگاه هاي کتاب در 
تمامي فصول سال و در همه شهرستان ها 

برپا گردد.
۵. با عنايت به نقش کانون هاي فرهنگي 
ــت  ــات فراغ ــردن اوق ــي در پرک و تربيت
ــئوالن مربوطه  نوجوانان و جوانان، بر مس
ــترش فضاي  ــت گس ــه در جه ــت ک اس
ــي و تربيتي  ــي کانون هاي فرهنگ فرهنگ
ــتفاده  اقدام الزم را به عمل آورند و با اس
ــترش  ــوز به گس از مربيان متعهد و دلس
هنري،  ــي،  ورزش ــي،  مذهب ــاي  برنامه ه

آموزشي و اردوهاي مختلف بپردازند.
ــب  ۶. با توجه به کمبود فضاهاي مناس
ــت نوجوانان و  ــذران اوقات فراغ ــراي گ ب
ــطح کشور، بهتر است عالوه  جوانان در س
ــت کانون هاي فرهنگي و تربيتي،  بر فعالي
ــروع  ــگاه ها نيز پيش از ش مدارس و دانش
تعطيالت تابستاني طرح و برنامه منطقي 
و عملي براي گذران اين اوقات ارائه دهند 
ــگاه ها  ــه همين منظور مدارس و دانش و ب
ــات آزاد دانش آموزان  ــردن اوق براي پرک
ــتان داير باشند تا  ــجويان در تابس و دانش
نوجوانان و جوانان از امکاناتي نظير زمين 
ــگاه  آزمايش و  کارگاه  ــه،  کتابخان ورزش، 

بهره مند شوند.
ــر و فعاليت هاي مربوط به آن نيز  ۷. هن
ــاظ گذران اوقات فراغت نوجوانان و  از لح
ــرار گيرد و به  ــان بايد مورد توجه ق جوان
جهت آنکه گسترش هنرهايي مانند قالي 
بافي، خطاطي، نقاشي و مانند آن عالوه بر 
ــر جوان،  پر کردن بهينه اوقات فراغت قش
از نظر مادي هم براي آنان و جامعه داراي 
ــئوالن امر  ــت؛ بر مس ارزش اقتصادي اس
ــت که براي انجام چنين فعاليت هايي  اس
ــه آموزش نوجوانان و  مراکزي را داير و ب
جوانان بپردازند و به منظور ترغيب هرچه 
ــن هنرها هر از  ــر جوان به اي ــتر قش بيش

چندگاه مسابقاتي برگزار نمايند. 
۸. با عنايت به اينکه پايگاه هاي مقاومت 
ــيج يکي از مطمئن ترين مکان ها براي  بس
ــت نوجوانان و جوانان  گذران اوقات فراغ
مي باشند و همچنين با نگرش به موقعيت 

ــالمي مان از لحاظ  ــام اس ــت نظ و وضعي
ــي، فرهنگي، نظامي و... الزم است  سياس
که مسئوالن مربوطه به برنامه هاي پايگاه 
ــتري مبذول  ــيج عنايت بيش مقاومت بس
ــترش فعاليت هاي بسيج  ــته و با گس داش
ــجويي، کالس هاي  ــوزي و دانش دانش آم
قرآن، احکام و ساير فعاليت هاي فرهنگي 

و ورزشي را بيش از قبل تقويت نمايند. 
۹. فهرستي از سازمان ها و ارگان هايي که 
در زمينه پرکردن اوقات فراغت نوجوانان 
و جوانان در فصل تابستان توانايي کمک 
ــجويان را دارند  ــوزان و دانش به دانش آم
ــاني  ــه گردد و همراه با برنامه ها و نش تهي
و  ــوزان  دانش آم ــار  اختي در  ــازمان ها  س

دانشجويان و شهرستان ها قرار گيرد. 
۱۰. تشکيل اردوهاي کار در زمينه هاي 
ــاورزي و  ــم از صنعتي، کش ــدي اع تولي
ــخصي  خدماتي، به گونه اي که مقرري مش
نيز براي نوجوانان و جوانان در نظر گرفته 
شود که اين امر نه تنها در پرکردن بهينه 
ــد بود و  ــان موثر خواه ــات فراغت آن اوق
ــد اجتماعي آنان مي شود، بلکه  باعث رش
ــجوياني که از طبقه  دانش آموزان و دانش
ــند مي توانند  ــن مي باش ــط به پايي متوس
ــتان هزينه تحصيلي  ــن کار در تابس ضم

خود را نيز تامين نمايند. 
ــه پرکردن  ــه به اهميتي ک ــا توج ۱۱. ب
ــت نوجوانان  ــت در سرنوش ــات فراغ اوق
ــود نوجوانان و  ــد خ ــان دارد، باي و جوان
ــت اين امر و نحوه گذران  جوانان از اهمي
ــته باشند و در اين زمينه،  آن آگاهي داش
ــگاه ها،  ــان آموزش و پرورش، دانش متولي
ــوص  خص در  ــات  مطبوع و  ــيما  صداوس
ــر  اهميت و نحوه گذران بهينه آن به قش
ــاي الزم را ارائه و به آنان  جوان آموزش ه
ــادا اوقات فراغت را  ــم نمايند که مب تفهي
بيهوده بگذرانند و مقصود از گذران اوقات 
فراغت فقط تفريح نيست و وقتي که يک 
ــت، دست کم بايد  فرد فراغت زيادي داش
قسمتي از آن را نيز براي يادگيري به کار 
ببرند؛ يادگيري مواردي که در شکوفايي 
خالقيت آنها موثر باشد. آنان بايد بياموزند 
که زندگي خود را با تفريحات وقت گير و 

بي ثمر و فسادانگيز تباه نسازند. 
۱۲. از آن جا که سازمان هاي مختلف در 
زمينه پرکردن اوقات فراغت دخيلند، بايد 
ــازمان هاي مختلف در امر تدارک  بين س
ــردن اوقات فراغت  برنامه ريزي براي پرک
ــان در مناطق مختلف  ــان و جوان نوجوان
ــد و تحقق يا عدم  ــي به عمل آي هماهنگ
ــق برنامه ها مورد ارزيابي قرار گيرد و  تحق
در جهت اصالح برنامه ها اقدامات مناسب 

صورت پذيرد. 
ــي از برنامه هاي  ــه يک ــا ک ۱۳. از آن ج
ــر جوان استفاده  گذران اوقات فراغت قش
از صدا و سيماست، بايد مسئوالن مربوطه 
ــبکه هاي  ــعه کمي و کيفي ش ضمن توس
راديويي و تلويزيوني به منظور جلب نظر 
ــان برنامه هايي را تهيه و  نوجوانان و جوان
ــني دوره  ــد که با ويژگي س پخش نماين
ــتري  ــي هماهنگي بيش ــي و جوان نوجوان

داشته باشد. 
ــتر  ــتقبال هرچه بيش ۱۶. به منظور اس
نوجوانان و جوانان از برنامه هايي که توسط 
مسئوالن براي پرکردن اوقات فراغت آنان 
ــد از نظرات جوانان  طراحي مي گردد، باي

هر شهرستان استفاده گردد. 
نتيجه گيري 

ــد  با توجه به جوان بودن جامعه ما و رش
روزافزون انواع انحرافات بخصوص در بين 
دانش آموزان، الزم است که به مسئله مهم 
اوقات فراغت توجه ويژه اي نمود تا بتوان 
با پرکردن اوقات فراغت در جهت مطلوب 
ــد ارزش هاي اجتماعي و اسالمي، از  و رش
انحرافاتي که نسل جوان را تهديد مي کند 
ــي جلوگيري به عمل آورد.  به نحو مطلوب
از اين رو، با توجه به برنامه هاي فوق برنامه 
ــد،  ــاره ش ــه در مقاله حاضر به آن اش ک
ــري در اين زمينه ايفا  مي توان نقش موث

نمود که اهم آنها عبارتند از: 
ــئوالن و متوليان  ــه دولت و مس ۱. توج
ــه ورزش نوجوانان و  ــت ب ــم و تربي تعلي
ــات فراغت  ــردن اوق ــراي پرک ــان ب جوان
ــب با ويژگي هاي جسمي و رواني  متناس

آنان؛ 
دادن  ــتر  بيش ارزش  و  ــت  اهمي  .۲
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ــا  ــب ب ــري متناس ــاي هن ــه فعاليت ه ب
استعدادهاي نوجوانان و جوانان؛ 

ــيج  ــت پايگاه هاي مقاومت بس ۳. تقوي
ــت و هدايت  ــردن اوقات فراغ ــراي پرک ب
ــمت ارزش هاي  ــان و جوانان به س نوجوان

اسالمي؛ 
ــي کتب، مجالت  ــد کمي و کيف ۴. رش
ــب با  ــه مطالب علمي متناس و... در زمين
ــان و جوانان  ــي نوجوان ــات روان خصوصي
ــات فراغت آنان به  به منظور پرکردن اوق

مطالعه و کسب ارزش هاي اجتماعي؛
ــانه هاي جمعي به  ــتر رس ۵. توجه بيش
ــان و برنامه هاي  ــئله نوجوانان و جوان مس
ــرگرم کردن نوجوانان و  ــراي س ــوع ب متن
ــردن اوقات فراغت  ــان به منظور پرک جوان

آنان. 
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