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 چکيده
 طوركلي به و آخرسال امتحانات از نوجوانان و جوانان شدن فارغ و درسي كالسهاي تعطيلي

 از يكي. آورد مي فراهم قشر اين براي را زايي آسيب موقعيت برنامه، بدون فراغت اوقات

 فضاي با نوجوانان و جوانان از برخي متاسفانه كه است اين ما فعلي جامعه اصلي معضالت

 ضايف از يكباره به تحصيلي پايه هر اتمام از پس و اند بيگانه غيردرسي مفيد هاي برنامه

 در بويژه نوجوانان و جوانان فراغت اوقات سازي غني جهت همين به. شوند مي رها آموزشي

 ماعياجت هاي آسيب وقوع از پيشگيري براي بازدارنده عاملي همواره تحصيل، از آنها فراغت ايام

 و تر سالم تفريحات به دسترسي اهميت دهنده نشان موضوع اين همچنين. شود مي تلقي

 .است وجوانان نوجوانان فراغت اوقات سازي غني و گذراندن براي الزم امكانات آوردن فراهم

 فراغت اوقات سازيغني براي مناسب ريزيبرنامه خصوص در كه است هاييدغدغه حاضر، طرح

 به موجود، شرايط و امكانات به توجه با فراغت مفهوم تعريف سايه در ،جوانان و جواناننو

 زا يكي خانواده، بنيان جانبه همه تقويت ،ه مي شودگفت طوركه همان .است درآمده نگارش

 گسترده تحركي به را اجتماعي نهادهاي همه بايد. هاست آسيب كاهش هاي راه ترين اساسي

 قرار تهديد معرض در را جامعه نتيجه در و خانواده كه هايي آسيب رساندن حداقل به براي

 سازي غني كه ندارد ترديد سازماني و نهاد گروه، فرد، هيچ طوركلي به. واداشت دهد، مي

 بايد اوقات اين سازي سالم براي و است زيادي تاهميّ داراي ،آينده به رو نسل فراغت اوقات

 .كرد مدوني ريزي برنامه

 .اوقات فراغت، آسيب اجتماعي اژگان کليدي:و

 

 
 

 
 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
رم

چها
)

 

ره 
ما

ش
61  /

ان
ست

زم
 7

13
1

 
ص

 /
  

77- 
66

  

  2 فاطمه عراقي،  1 محسن توده رنجبر

 .كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي 1
 .كارشناس ارشد روانشناسي عمومي 2

 
  نام نويسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر

 آسيب هاي اجتماعي پيشگيري از ت وغاوقات فرا مديريت
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 مقدمه
 ىهنجارها با متناسب فعاليت اگر كه چرا است؛ فراغت اوقات به الزم توجه جوانان، و نوجوانان تربيت و تعليم در مهم مسائل از يكى

 توجه مورد فراغت اوقات نمودن پر بنابراين،. شد خواهد سبب را بسيارى اجتماعى هاىناهنجارى نشود، گرفته نظر در آنها براى اجتماعى

 اين غير در و نمود بهينه استفاده اجتماعى هاىارزش كسب جهت در آن از توانمى كه است گرفته قرار اجتماعى و  تربيتى علوم كارشناسان

 .سازد وارد جامعه جوان و نوجوان قشر به را ناپذيرىجبران ضايعات تواندمى صورت،

اي است كه فرد هنگام رهايي از الزامات كار روزانه بر اساس تمايالت و رضايت شخصي بنا بر اجماع نظر جامعه شناسان، فراغت، تجربه

يابد. اصوالً اوقات فراغت در عصر ما به جاي آنكه ارزش و اعتبار كند و در جريان آن جسم، فكر و شخصيت او رشد و پرورش ميانتخاب مي

 . [1]شده استو نوجوانان جويي و در نهايت عامل غفلت و فراموشي جوانان اي براي لذتفرهنگي پيدا كند، به صورت وسيله

رمايه كه سو جوانان  جواناننوهاي زندگي است ولي غفلت از نحوه گذران وقت گرچه فراغت نتيجه گزينش آزادانه انسان در برابر فرصت

به اميد بهروزي و شادكامي،  نوجوانانافتد كه جوانان و اي ملي در پي خواهد داشت. گاه اتفاق ميشوند؛ فاجعهاي محسوب ميملي هر جامعه

 اوقات هزمين در ورزند.كنند ولي اغلب از ارزش تربيتي و فرهنگي آن غفلت ميت را به تناسب موقعيت و امكانات شخصي سپري ميزمان فراغ

 هداشتب با نزديكى ارتباط تواندمى فراغت اوقات از درست ريزىبرنامه و بهينه استفاده دهدمى نشان كه گرفته صورت هايىپژوهش فراغت

 دنگذران كه گرفت نتيجه توان مي موضوع اهميت به توجه با .باشد داشته اجتماعى و اخالقى انحرافات از جلوگيرى و خلّاقيت بروز روانى،

 .]همان منبع[پرداخت ميخواه آن به ادامه در كه است صحيح مديريتي نيازمند مطلوب شكل به فراغت اوقات

 :فراغت اوقات تعريف. 1-1
 شغل و كار از آسودگي و آسايش و آسودگي معني به فارسي در «فراغت: »است آمده چنين «فراغت» واژه تعريف در عميد فرهنگ در

 واهخ يا باشد استراحت منظور به خواه دهدمي نشان عالقه آنها به ميل كمال با كه بپردازد اشتغالي به كه خواهدمي اوقات اين در فرد. است

 .[1]تنوّع ايجاد براي

 :نظرانصاحببرخي  نظر از فراغت اوقات. 2-1
 فصل مختص و شودمي محسوب آنها داراولويت هايبرنامه جمله از فراغت، اوقات خصوص در ريزيبرنامه دنيا كشورهاي از بسياري در

 مانجا خاص هايموقعيت يا زمان مختص خصوص اين در هاريزيبرنامه و نيست چنين ما كشور در كه حاليست در اين. نيست سال از خاصي

  .بود خواهد فايدهبي حتم طور به امر اين كه حالي در شودمي

 راغتف براي بايد هايي گذاريسياست چه كرد مشخص بايد زمينه اين در ريزيبرنامه براي: گويدمي باره اين در سعيدي، علي دكتر

 نيازها  ذاريگسياست اين به ما كندمي تاكيد اوقات رفتن هدر تبعات به اشاره با وي بينيم؟مي تعالي و رشد براي فرصت يك را آن آيا داشت،

 هك است هاييزمان نتيجه كه شويممي مواجه جامعه افراد مفرط چاقي همان يا ايدز چون مختلفي مسائل با صورت اين غير در كه چرا داريم

 .[2]نداريم شناخت آنها رفتاري بروز نسبت ما كه آوردمي پديد هاييآدم هابازي الكترونيكي، هايماشين نفوذ از استفاده با

 يحي،تفر محدود امكانات به داند،مي مهم بسيار را جوانان فراغت اوقات ريزيبرنامه در اقتصادي بعد به توجه كه نيز مقدم قرايي دكتر

 ضعيف و متوسط قشر از و نوجواناني جوانان براي گاهي كه امكانات همين از استفاده هايهزينه بودن باال همچنين... و فرهنگي و ورزشي

 هاخانواده عمده چنانچه و است ما اشتغال تاثير تحت فراغت اوقات براي ما ريزيبرنامه واقع در: گويدمي و كرده اشاره است ممكن غير جامعه

 و نهساال فصلي، سفرهاي براي توانندنمي و ندارند را خانواده اعضاي ميان در جوانان فراغت اوقات بخشيدن نظم و ساماندهي براي مالي توان

 زا بيرون را فراغتشان اوقات و شوندمي همساالن گروه جذب زود خيلي ما هايجوان ناچار به باشند داشته اقتصادي ريزيبرنامه هفته آخر يا

 ربوطم اجتماعي هايآسيب انواع بروز در موثر عوامل ترينمهم از يكي كه گفت توانمي جرأت به و كنندمي سپري دوستان با و خانواده فضاي

 .است نوجوانان و جوانان فراغت اوقات سازيبهينه براي صحيح ريزيبرنامه و مديريت عدم به

 قشن و جوانان فراغت اوقات براي صحيح ريزيبرنامه ضرورت بر تاكيد با نيز اجتماعي مسائل پژوهشگر و شناسجامعه كباري، فاطمه

 منظور اين به شده ارائه هايبرنامه اكثر كه است معتقد جوانان و نوجوانان هايبزهكاري و اجتماعي هايآسيب بسياري از پيشگيري در آن موثر

 شانن اين و ست نگرفته قرار جوانان برداريبهره و استقبال مورد بايد كه گونه آن و بوده هاخانواده براي مالي بار داراي گذشته هايسال در

 جذب هب كه گيرند نظر در را هاييبرنامه و نگريسته جواناننوجوانان و  فراغت اوقات مقوله به تريبيش تعمق با بايد مسئوالن كه دهدمي

 .[2]شود مقوله اين به توجهيبي از ناشي اجتماعي عوارض بروز مانع تا شده منجر آنها تربيش

 آن گذراندن نحوه و فراغت اوقات تاهميّ به نسبت اسالم نگرش. 3-1
 بر اساساً اسالم. است فكري سازندگي و ديني غايت هرگونه فاقد فعلي وضعيت در جواناننوجوانان و  فراغتي فعاليتهاي غالب متأسفانه

 فراغت اوقات الهي ديدگاه از. كند مسؤليت احساس فراغتش اوقات گذران به نسبت تا كند مي مكلف را وي و تأكيد انسان عملي گيري جهت
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 توان مي زمينه اين در. كرد برداري بهره انسان جويي كمال حس به پاسخ براي آن از بايد كه است فرصتي و دارد قرار كار اوقات كنار در

 كه آن رديگ كاركرد به عنايت اما دارد، انكار غيرقابل تأثيري سرگرمي و تفريح و خستگي رفع در فراغت اوقات كه حال عين در: گفت چنين

  .است ويژه اهميت حائز است شخصيت شكوفايي و رشد

 گيرد مي     انجام خداوند و دوخ بين كه كارهايي براي را خود روز از ساعاتي عاقل، مسلمان است شايسته: فرمايد مي( ع) صادق امام

 و ايدنم حالل استفاده دنيا فوائد از تا بگذارد آزاد را خود نفس ساعاتي و كند مالقات را خود دوستان و ايماني برادران ساعاتي دهد، اختصاص

 .[3]كند مي كمك ديگر ساعات در وظايف انجام در را آدمي لذت، ساعات اين

 

 :فراغت اوقات کارکردهاي. 2
 بعدي ندچ موضوعي درنتيجه بوده، مستقيم ارتباط در فرهنگي و اقتصادي مسائل با قطعاً يعني است، فرابخشي امر يك فراغت اوقات

 و «وسرگرمي تفريح» ،«خستگي رفع: »شمارندمي بر فراغت اوقات براي را عمده نقش معموالسه كاركردي، تحليل لحاظ از حال اين با. است

 مختلف سطوح در فراغت اوقات .روندمي شمار به فراغت اوقات ازكاربردهاي «فرد اجتماعي رشد» و «استعدادها شكوفايي براي امكان ايجاد»

 [4]گرفتپي زير شرح به توانمي را موارد اين كه دارد مستقيم تأثير جوامع

  خستگي رفع و فراغت اوقات. 1-2

 كار. نددار نياز خستگي رفع و استراحت به هاانسان. است فرد استراحت تأمين و خستگي رفع فراغت، اوقات اساسي كردهايركا از يكي

 رفع از هدف اما. شودمي فرد رواني سالمت خوردن هم به و عمل بازده آمدن پائين موجب خستگي؛ رفع براي زماني صرف بدون مداوم،

 . است بازده افزايش آن حاصل و پردازدمي اعصاب تمدد به فرد كه است زماني بلكه  نيست؛ بطالت به وقت گذران خستگي،

  سرگرمي و تفريح فراغت، اوقات. 2-2
 تفريح. كنند اعصاب تمدد و تفريح صرف فراغت اوقات عنوان به را زماني خود، كاري روزهاي مختلف مقاطع در تا آنند نيازمند افراد،

 و روح رد موثري نقش توانندمي كه است شده اشاره متعددي سالم تفريحات به اسالم در. باشد داشته تواندمي افراد براي مختلفي هايجنبه

 .بمانيد سالمت تا كنيد مسافرت: فرمايندمي سالم تفريح يك عنوان به كردن اشاره با اكرم پيامبر باشند داشته فرد روان

  استعدادها شکوفايي و فراغت اوقات. 3-2
 يزندگ در هازمينه اين شناسائي جهت اين از. شوندمي تبديل فعل به گيرد قرار مساعدي شرايط و زمينه در اگر انسان استعدادهاي

 تتقوي و شناسائي به آن از استفاده با تواندمي فرد كه است مناسب بسيار هايموقعيت اين از يكي فراغت اوقات. است مهم بسيار فرد

 . بپردازد خود استعدادهاي

  فرد اجتماعي رشد و فراغت اوقات. 4-2
 اعياجتم هايشبكه فرد شركت. كندمي كمك نيز او اجتماعي رشد به دارد فرد شخصيت در كه فردي تأثيرات بر عالوه فراغت، اوقات

 رفتپيش با فرد هايپيشرفت از بسياري. است مؤثر اجتماعي لحاظ از فرد پيشرفت در موضوع، اين و شده فرد اجتماعي روابط بهبود موجب

 نداشته ناييتوا اجتماعي سطح در آنها ارائه به كهزماني تا باشد استعداد ترينارزنده و بهترين داراي فرد اگر. دارد تنگاتنگ پيوند فرد اجتماعي

 .[5]بود نخواهد موفق چندان باشد،

 برنامه فوق و يفرهنگ هايفعاليت و فراغت اوقات. 5-2

 كننديم سپري شخصي امكانات و موقعيت تناسب به را فراغت زمان شادكامي، و بهروزي اميد به جوانان و جواناننو كه افتدمي اتفاق گاه

 را هاآشفتگي نيز فراغت اوقات خصوص در مدون و منسجم روشن، سياست فقدان. ورزندمي غفلت آن فرهنگي و تربيتي ارزش از اغلب ولي

 رشد و تفريح استراحت، مختلف كاركردهاي به تواندمي جوانان و نوجوانان فراغتي هايفعاليت. كندمي تثبيت را هاسليقه اعمال و تشديد

 خستگي، عرف با فرد كه ايگونه به گويد پاسخ اجتماعي و خانوادگي شغلي، وظايف انجام در آنان استعدادهاي شكفتگي انداز چشم از شخصيت

 و ركا يكنواختي از ناشي كسالت از تفريح با و نمايد جبران را اجتماعي وظايف انجام و كار مداوم هيجانات از ناشي رواني و جسمي صدمات

  .[6]سازد فراهم خود شخصيت بازسازي و رواني و ذهني عاطفي، استعدادهاي پرورش براي فرصتي و شود رها روزانه فعاليت
 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 66 - 77  ، ص1317 زمستان، 16رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 عوامل مؤثر در آسيب هاي اجتماعي. 3

  اجتماعي عوامل. 1-3
 معيت،ج رويه بي افزايش. شود مي تقسيم دسته دو به اجتماعي هاي آسيب ايجاد در موثر اجتماعي عوامل ازكارشناسان، بسياري نظر به

 النهمسا وگروه مدرسه محيط خانواده، و رفته شمار به اجتماعي عوامل از گروه يك شمار در فقر و تورم بيكاري، اجتماعي، پايداري و ثبات عدم

 . [7]باشند مي ديگر اي دسته جزء

  خانوادگي علل. 2-3
 خانواده. است ضروري جامعه بقاي و انسان حياتي و اي ريشه نيازهاي نمودن برطرف براي كه است اجتماعي نهاد نخستين خانواده

 ودهايكمب و نواقص منفي تاثير باشد، مي ما توجه مورد بيشتر آنچه. گذارد مي تاثير آدم رفتار روند در كه است عاملي و جايگاه نخستين

 دوگانگي خانوادگي، مشاجرات و ناسازگاري. دهد مي قرار شدن نامتعادل معرض در را وي خاصي، شرايط تحت كه است فرد بر خانوادگي

 باشد،ن غيرممكن اگر آن جبران كه سازد مي       وارد آنها بر عميقي هاي ضربه گاه و ناگوار تاثيرات فرزند، با آميز خشونت رفتار و تربيتي

 خانواده رد كه هايي آسيب. گذارد مي فرزندان كردار بر شگرفي تاثير خود كاركرد چگونگي با خانواده كلي، طور به. بود خواهد مشكل بسيار

 :  از عبارتند دهد، افزايش را او طرف از ناهنجاري بروز احتمال و گذاشته فرد شخصيت گيري شكل بر يءسو آثار تواند مي

  والدين فقدان. 1-2-3
 مي حاضر خود كار سر بر و بوده شاغل مادر هم و پدر هم كه هنگامي:  نمود تفكيك دائمي و موقت دسته دو به را آن توان مي كه

 و سن كم برادر و خواهر كنار در را او چه سپرده، كودكستان مانند محلي يا و همسايه يا مادربزرگ مثل فردي به را فرزندشان چه شوند،

 وردم در. شود مي والدين از يكي دادن دست از باعث طالق يا فوت دائمي، فقدان در. هستيم شاهد را موقتي فقدان نمايند، رها خانه در سالش

 روندي حال اين با شود، برخوردار هفته طول در او ساعته چند محبت از و كند مالقات را شده جدا عضو تواند مي فرزند كه وجودي با ، طالق

 احتمال طالق بحران. دارد همراه به را تري مخرب آثار ،«والدين زيستي جدا» موضوع خود و شده يكديگر از مادر و پدر جدايي به منجر كه

 در درما يا پدر با ديدار از فرزند كردن محروم. دهد مي افزايش را فرزند در شخصيتي كفايتي بي و تشويش نگراني، التهاب، آمدن وجود به

 بدخلقي عصبانيت، افسردگي، پرخاشگري، صورت به زياد احتمال به آينده هاي سال در آن بازتاب و دارد همراه به مخربي اثر او روحيه

 .  شود مي گر جلوه قبيل اين از مواردي و لجبازي سركشي،

  خانواده اعضاي يا والدين از يکي حداقل اعتياد يا و خالفکاري بزهکاري،. 2-2-3
 داقلح چنانچه. هستند فرزندشان به افراد ترين نزديك والدين. است جوانان و نوجوانان بزهكاري وقوع بر موثر خانوادگي عوامل ديگر از

 مي رقرا اخالقي و اعتقادي سقوط خطر در را وي و گذاشته تاثير فرزند بر ديگري فرد هر از بيش باشد، آلودگي يا انحراف دچار آنها از يكي

 . شود گذاشته فرد بر نيز معتاد يا بزهكار خواهراني يا و برادر داشتن واسطه به است ممكن سوء اثر اين. دهد

  خانوادگي مؤثر عواملديگر . 3-2-3
 ها گاريناساز خانواده، اعضاي بين غيرطبيعي و ناسالم روابط وجود فرزندشان، آينده به نسبت بودن اهميت بي و والدين نبودن دلسوز

 وثرم عوامل ديگر از خانوادگي گرايانه افراط و شديد هاي محدوديت و قيود و محبت وكمبود تقليدپذيري درخانواده، موجود هاي نابساماني و

 . [8]باشد مي وجوانان نوجوانان بزهكاري بر

  پرورش و آموزش. 3-3
 جامعه و شدن سازگار در آموزشي، هاي دوره كردن طي و تحصيل در موفقيت عدم يا موفقيت و جوانان و نوجوانان آموزش كيفيت

 آسيب نمايد، مي طي موفقيت با و برنامه طبق را آموزشي مراحل و بوده منظم مدرسه محيط در كه آموزي دانش. است موثر آنها پذيري

 . داشت خواهد كمتري پذيري

 خارج محيط اولين مثابه به مدرسه كه چرا. باشد مي نوجوانان شخصيت درتكوين فراواني ارزش حائز خانواده همچون آموزشي محيط

 اكثر در و انبياء شغل اسالم در را معلمي جهت همين به. دارند فرد بر فراوان پرورشي و اثرتربيتي بيگانه، فرد اولين عنوان به معلم و خانه از

 . آورند شمارمي به مشاغل ترين ومهم ترين شريف از مكاتب

 به نوجوان اجتماعي زندگي در مهمي نقش خانواده از بعد كه دانند مي اجتماعي نهادهاي از يكي را مدرسه اجتماعي، علوم محققان

 گردد مي روشن وقتي نكته اين اهميت. دارد مدرسه از نوجوانان فرار يا مندي عالقه در مهمي اثر مدرسه، هاي برنامه و موقعيت. دارد عهده

 اننش ها بررسي كه طوري به. دارد مي    بر مدرسه از فرار با را اجتماعي هاي آسيب طرف به خويش قدم نخستين نوجوان معموال بدانيم كه

 ار بزهكاران آمار شدن، مردود حتي و مالي مشكالت يا و مدرسه در انضباطي مسائل رعايت عدم علت به تحصيل ترك آمار افزايش دهند مي

 اب هماهنگي يا اجتماعي نظم از پيروي استعداد كه ذهني مانده عقب يا نامتعادل ناسازگار، نوجوان رفتن، مدرسه مرحله در. است داده افزايش
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 مدرسه اولياي و والدين هاي مالمت و ها سرزنش علت به خود نوبه به موفقيت عدم اين. شود مي مواجه موفقيت عدم با ندارد، را محيط

 آن، از وفرار مدرسه كردن رها تحصيل، ادامه به عالقه عدم سركشي، حس تشديد باعث نوجوان، احترام و غرور شدن وشكسته واطرافيان

 . [9]شود مي بزه ارتكاب باالخره و ناباب هاي معاشرت و ولگردي

  همساالن. 4-3
 از ها خانواده   برخي است ممكن. كند مي ايفا اجتماعي هاي آسيب به افراد آوردن روي در مهم نقشي نيز، ناباب دوستان با معاشرت

 همچنين. است خالف كارهاي به آنها آوردن روي اش نتيجه كه كنند فراهم ناباب دوست به گرايش براي را زمينه و شده غافل خود فرزندان

 عاطفي اهپايگ نوجوان وقتي. هاست سايرگروه از بيشتر سرپرست، تك موارد بعضي در و سرپرست بي سرپرست، بد نوجوانان پذيري آسيب

 وجوانان نوجوانان. بدهد آنها هاي خواسته به تن كه ناچاراست همساالن، درگروه پذيرش براي برد، مي همساالن ميان به منزل از را خود

 بزرگترها وسرزنش نصيحت از آنجا در كه چرا نمايند؛ مي    امنيت احساس آنها بين و كرده اطالعات مبادله و درددل همساالن درمحيط

 شارف كه دهد مي نشان ها بررسي. دارند رفتاري يا عاطفي مشكالت خودشان مثل كه هستند كساني از معموال همساالن اين هستند، مصون

 دشو مي مشاهده موارد دراين بوده، بسيارمهم عوامل از اجتماعي هاي آسيب هاي مولفه از يكي به درگرايش ناباب دوستان داشتن و همساالن

 . والدينشان تا دارند بيشتري شنوي حرف خود ازدوستان افراد كه

 تهويّ بحران. 5-3
 دايجا دليل به اكنون هم ولي. داشت موثرتري كاركرد درگذشته خانواده نهاد كه است اين امروز ماشيني دنياي هاي آسيب از يكي

 تضعيف آنها بين تفاهم و گفتگو زبان و رفته بين از والدين و نوجوانان بين موجود هاي پل تمام جديد، و قديم نسل دو بين جدي هاي تفاوت

 جوجست است، افراد يابي هويت دوران كه نوجواني دوران در بايد را موضوع اين ريشه كه گفت توان مي جوانان هويت بحران درمورد. است شده

 وانانج و نوجوانان شخصيتي رشد بر موثر نهادهاي اگر. هستند خويش هويت جستجوي در نوجوانان بلوغ، دوره جسمي تغييرات با همراه. كرد

 يامه جوان و نوجوان به بخشي هويت براي را مناسبي بستر و كرده ايفا درستي به را خود كاركرد بتوانند وپرورش وآموزش خانواده مانند

 تنياف دنبال به فرد كه اين احتمال كنند، ايفا خوبي به را خود نقش نتوانند نهادها اين اگر اما. شد نخواهد هويت بحران دچار آنها نمايند،

 . است زياد بسيار بياورد، روي غربي نامتعارف الگوهاي از پيروي يا و همساالن گروه به خويش هويت

 اجتماعي هاي نابرابري. 6-3

 يلي،تحص هاي فرصت ديگر، داليل برخي و كارآمد و عادالنه توزيع فراگير، مديريت يك اجراي در ناتواني درمنابع، محدوديت دليل به

 بي جامعه در جوانان از برخي نيازهاي و نگرفته قرار جوانان همه اختيار در مساوي صورت به... و تفريحي و رفاهي امكانات ازدواج، اشتغال،

 يسرخوردگ اين با جوانان. شود مي منجر خشم به ناكامي، اين و شده آنها در ناكامي و سرخوردگي ايجاد باعث مسئله اين. است مانده پاسخ

 كند تخليه را خود خشم نتواند كه جواني. ندارند را ناكامي و ازشكست ناشي مخرب هاي انرژي يا و خشم تخليه براي جايي عديده، هاي

 ليعام را درون در خشم اين ريختن توان مي آمريكايي، شناس جامعه مرتون رابرت نظريه به استناد با. بريزد خود درون به را آن است مجبور

 اين طبق. كرد ذكر خودكشي حتي يا و اجتماعي هاي آسيب ساير و اعتياد به آوردن روي و موجود اجتماعي هنجارهاي از گيري كناره براي

 اي عده است ممكن ، باشد نداشته وجود يكسان و مساوي صورت به همه براي اهداف به دسترسي هاي فرصت جامعه در كه هنگامي تئوري،

 پيشه را طلبي انزوا افراد اين. برسند خود اهداف به ديگري طريق از بخواهند و دانسته خود مقاصد به رسيدن مانع را اجتماعي هنجارهاي

 .  آورند مي روي اجتماعي هاي وسايرآسيب اعتياد به حالت دراين زياد بسيار احتمال به و نموده گيري كناره اجتماعي نظام از كرده،

 فرهنگ. 7-3
 مي قرار فرهنگي جريانات مسير در كودكي روند از پس فردي هر. گذارد تاثيرمي فرد شخصيت بر كه است مهمي عوامل از فرهنگ

 اثيرت او شخصيت تحول و تغيير در جامعه فرهنگ نفوذ.  بپذيرد را آنها و شده آشنا اخالقي و مذهبي هاي سنت و آداب با بايد نوجوان. گيرد

 رواني يها عقده و شده فرد اضطراب و پريشاني سبب ونامناسب پرتنش شرايط. كنند مي ايجاد را نابهنجار و بهنجار رفتارهاي و داشته زيادي

 . كند مي خارج طبيعي مسير از را فرد واكنش و كنش گوناگون، هاي محروميت احساس طور همين كند، مي ايجاد او در دروني تضادهاي و

 اجتماعي روند و شده افراد روحيه كاهش موجب تواند مي شرايطي در نيز فناوري پيشرفت و اجتماعي فرهنگي، تحوالت و تغييرات

 روجودد آساني به تواند مي شود، آن فرهنگ از وجزئي يافته انتشار جامعه سطح در انحرافي الگوي يك كه صورتي در. كند مختل را آنها شدن

 سالمت در سزايي به نقش جامعه، در مدار اخالق فرهنگ و مذهبي اعتقادات وجود. هنجاردرآيد شكل وبه شود دروني جوان نسل بويژه افراد،

 بتذلم فرهنگ وجود برعكس، و بوده ها كجروي مانع بزرگترين صحيح، اخالقي فرهنگ داشتن. نمايند مي ايفا افراد روابط و انسان رفتارهاي

 مناسب نظارت فقدان. بود خواهد گمراهي به شخص درهدايت مخربي و مهم عامل مالي، آل ايده شرايط وجود درصورت حتي وغيراخالقي،

 اين زا جوان نسل استفاده بر اجتماعي و خانوادگي نادرست دركنارنظارت فرهنگي كاالهاي كنندگان مصرف به گوناگون هاي داده درامرانتقال

 . گيرند قرار تاثير تحت آن جوان مخاطبين اكثر كه گرديده موجب اطالعات، گونه
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 ها رسانه. 8-3

 به رساندن درآگاهي اند توانسته ،(ومدرسه ازخانواده پس)  افراد شخصيتي رشد بر موثر نهاد سومين عنوان به گروهي هاي رسانه

. است تهداش همراه به نيز معايبي بسيار، مزاياي رغم به جمعي، ارتباط وسايل توسعه و پيشرفت. نمايند ايفا اي عمده نقش جوانان و نوجوانان

 مجرمانه دهايترفن بعضي با آشنايي و اينترنت و تلويزيون هاي شبكه مطبوعات، از نامتعارف و قبيح هاي صحنه و آميز خشونت تصاوير نمايش

 بر فيمن تاثير خود نوع در اينترنت، طريق از مجازي ارتباط و محرك و مهيج اي رايانه هاي بازي ، شوند مي كشيده تصوير به ها فيلم در كه

 . دهد مي افزايش را ناهنجار اعمال ارتكاب به آنها گرايش و گذاشته جوان و سال و سن كم قشر خصوصا كنندگان، استفاده

 رسانه ها )تلويزيون، ماهواره، اينترنت( در اوقات فراغت بررسي سهم. 1-8-3
 ار شرايطي است قادر كاربردي هنري فرايند يك در و سازي فرهنگ و رساني اطالع براي است اي رسانه گفت بايد تلويزيون درمورد

 رسيد كالس به گريزند، مي        آن از كه شوند كاري همان درگيرو  ببينند دوباره را نيازهايشان و ها خواسته كه آورد فراهم مخاطبان براي

 تلويزيون .گريزانند غم از كه آنگاه كنند، تجربه را غم و شادي از بودن گريزان عين در شوند شاد اند، بوده آن از خالصي دنبال به كه شوند وارد

 و درس ،كار با را آسايش. كند عوض فراغت به را آنها نگاه بتواند كه داراست را نوجوانان و جوانان فراغت اوقات كردن پر شايستگي زماني تنها

 اين نآدميا زندگي كه اي روزمره مشغوليات از نارضايتي تشديد جز ندارد اثري كه آني فراموشي با نه كند معنا برايشان توامان غم و شادي

 . است شده بنا آن پايه بر عصر

 و ماهواره امروزه: داشت اظهار است، راهبردي مسئله يك جوانان، فراغت اوقات مديريت كه اين بيان با انتظامي نيروي اجتماعي معاون

 گاهپاي شغل، سن، براساس فراغت اوقات علمي، ديدگاه از كه اين بيان با وي. كند مي مديريت را ايراني هاي خانواده فراغت اوقات اينترنت،

 تيدرس به مرد و زن از اعم جوانان و نوجوانان فراغت اوقات كه صورتي در: گفت شود مي تقسيم اجتماعي طبقات و مسئوليت سطح اجتماعي،

 . يابد مي افزايش اجتماعي هاي آسيب نشود، مديريت

 ماشايت صرف ايراني هاي خانواده از بسياري فراغت اوقات كه اين بيان با نيز بهزيستي سازمان عالي مشاور محمدي سيد االسالم حجت

 آسيب افزايش و متقابل درك نبود كالمي، ارتباطات كاهش يكديگر، از خانواده اعضاي گرفتن فاصله: گفت شود مي ماهواره مبتذل هاي برنامه

 .[11]است اينترنت و ماهواره پاي فراغت اوقات گذراندن هاي آسيب ازجمله ماهواره هاي برنامه و مجازي فضاي از ناشي هاي

 

  فراغت اوقات تأثيرگذاري هايعرصه. 4

 :معنويات و اخالق. 1-4
. شود تنظيم اسالم تعاليم و احكام اساس بر را جوانان معنوي و اخالقي هايفعاليت كه گيرد قرار نظر مد بايد هاييبرنامه بخش اين در

 داقت،ص و صفا به جوان نسل دادن عادت/  جوانان ديني شعور و شور برانگيختن منظور به اخالقي هايحكايت و تمثيل وشعر، قصه از استفاده

 برگزاري/ اخالقي و مذهبي هايكتاب هتهي/ جوانان رواني و جسمي سالمت و بلوغ بهداشت تأمين هايشيوه آموزش/ اخالص و امانت و عدالت

 ... و مذهبي و قرآني مسابقات

  تفريحات و ورزش. 2-4 

 و واناننوج روان بهداشت تأمين و بدني تربيت بر عالوه كه است جوانان و نوجوانان تفريحي و ورزشي هايفعاليت با مرتبط بخش اين

 ساختن اهمفر/ فكري سالم هايسرگرمي براي الزم وسايل و امكانات تهيه. كندمي كمك نيز آنان شخصيتي و فرهنگي اعتالي و رشد به جوانان

 [11]...و/  جوانان سرگرمي براي فصلي ريزيبرنامه/فرهنگي سالم فضاي و شرايط

   سرگرمي و مطالعه. 3-4 
 را اساسي و مهم اما محدود بخشي كه است آمده فراغت اوقات در جوانان فكري سازنده هايسرگرمي و مطالعه براي ضروري هايبرنامه

 .  شودمي شامل  جوانان زندگيتجربه از

/ هاروزنامه و نشريات دادن قرار اختيار در/ كتابخواني مسابقات برگزاري/ كتاب هاينمايشگاه از بازديد جهت برنامه تنظيم/ كتابخانه ايجاد

 ... و/ فرهنگي توليد هايفروشگاه ايجاد

 اجتماعي آداب. 4-4 
 و احكام با آنان انساني مناسبات و روابط تطبيق و رشد مسير در جوانان و نوجوانان عمومي فرهنگ هدايت هدف با اجتماعي آداب

 انجوان و نوجوانان شأن با مناسب رفتارهاي تعليم/ اجتماعي و فردي ارتباطات توسعه/ معاشرت هايشيوه و آموزنده هايحكايت طرح. قوانين

 .. و/  دانش آموزي و دانشجويي اردوهاي تشكيل/ 
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   هنر. 5-4 

 خاصي جهت و هدف اينكه بدون شودمي سپري هنري هايمحيط و هاعرصه در جوانان و نوجوانان فراغت اوقات از ايعمده بخش

 و هاخانواده فرهنگي فضاي و زندگي مناسبات زيباسازي براي جوانان و نوجوانان هنري ذوق هدايت محور، اين طرح از هدف. باشد داشته

 از علوم وزارت فرهنگي معاونت هنري و فرهنگي هايكانون امور دفتر در كاربردي و دقيق هايگذاريسياست و ريزيبرنامه .است اجتماع

 . بود خواهد تأثيرگذار امر اين در كه است كارهايي ترينمهم

 دانش آموزي ودانشجويي اردوهاي و تفريحي تورهاي. 6-4
 هاييدهپد و فرهنگي بديع مظاهر و طبيعي زيباي هايجلوه تماشاي به خود، طلب تنوع و كنجكاوي روحيه اقتضاي به جوانان و نوجوانان

 هاييريزبرنامه در دارد ضرورت بنابراين. آيدمي پيش كمتر معموالً هاييفرصت چنين اما. هستند مندعالقه و مشتاق تمدن زيانگ تشگف

 . گيرد قرار توجه مورد آنان سياحت و سير شرايط و امكانات ساختن فراهم آنان، فراغتي

  اجتماعي هايمشارکت. 7-4
 قانوني الزامات هرگونه از عاري ولي دارد اجتماعي جنبه كه پردازندمي هاييتالش به آزاد هايفرصت در جوانان و نوجوانان از بسياري

 امر حال عين در و سازد مرتفع را اجتماعي نيازهاي از بخشي تواندمي پراكنده هايفعاليت اينگونه به ساماندهي. است و قيودات رسمي

  .[12]نمايد تسهيل را آنان پذيريجامعه

 

  فراغت اوقاتگذراندن  در اجتماعي نهادهاي نقش. 5
   خانواده. 1-5

 زا متعددي ساعات فرد هر. كند ايفا فراغت اوقات گذران امر در مهمي بسيار نقش تواند مي دارد كه خصوصياتي به توجه با نهاد اين

 بازي مطالعه، خانواده، اعضاي ديگر با گفتگو خستگي، رفع خوردن، غذا استراحت، براي اوقات اين از كه برد مي بسر خانه در را خود روز شبانه

 متاثر آنها از و تماس در نهادها و واحدها ديگر با اجتماعي واحدهاي از يكي عنوان به خانواده كه است بديهي. كند مي استفاده آن مانند و

 افراد يشغل شرايط مثال. كند مي پيدا مصداق قاعده اين نيز بحث مورد موضوع با ارتباط در گذارد؛ مي نيز تاثير آنها بر كه گونه همان است،

 فرادا آنجا در توانند نمي گردند، مي بر خانه به فشرده و سخت كار يك از كه افرادي. گذارد مي اثر آنها فراغت اوقات گذراندن نحوه بر خانواده

 . باشند احساس از پر و فعال خالق،

 مي يادآور و كند مي اشاره فراغت اوقات و كار بين رابطه به هابرماس. ندارد تام استقالل خود فراغت اوقات گذراندن نحوه در خانواده

 بر عالوه. كند مي تبعيت صنعتي كار حيات و رشد ميزان از زيادي حد تا فراغت اوقات گذراندن نحوه محتواي هم و قالب هم كه شود

 وقعيتم به خود كه خانواده اجتماعي پايگاه. است وابسته نيز ديگري عوامل به امر اين شغلي، محيط از فراغت اوقات گذران نحوه تاثيرپذيري

 توان مي حتي. كند مي مشخص نيز را خويشاوندان محدوده از بيرون خانوادگي آمدهاي و رفت حوزه زيادي حد تا دارد، بستگي پدر شغلي

 موزشيوآ هنري علمي، تفريحي، مراكزمتعدد وجود اين، بر عالوه. دارد بستگي درآمد ميزان به دقيقا هفته آخر تعطيالت از استفاده كه گفت

 درخانه يارتباط وسايل ساير و تلويزيون مانند وسايلي حضور. قرارگيرد الشعاع تحت فراغت اوقات گذران امر در خانواده نقش كه شود مي سبب

 . گذارد مي تاثير موضوع براين خود نوبه به هم باز ها

 فراغت اوقات صحيح درگذران جوانان هدايت و راهنمايي در توانند مي ها خانواده هم هنوز غيرصنعتي درجوامع خصوص به همه اين با

 فراغت قاتاو گذران براي مناسبي امكانات خود فرهنگي و اجتماعي -اقتصادي شرايط به توجه با تواند مي خانواده. كنند ايفا بسيارمهمي نقش

 فرزندان روحيات و ضعف و قوت نقاط اميال، و ها خواسته استعدادها، شخصيتي، هاي ويژگي از مادر و پدر كه شناختي. آورد فراهم خود اعضاي

 . سازد مي مطرح فرزندانشان فراغت اوقات صحيح گذران به كمك براي صالحي مراجع عنوان به را آنان دارند، خود

  مدرسه. 2-5

 ردانشاگ هاي مهارت پرورش شده، گرفته نظر در پيشرفته جوامع در خصوص به پرورشي و آموزشي نهادهاي براي كه هايي نقش از يكي

 ورزشي مسابقات دادن ترتيب رسمي، غير ساعات و رسمي بازي ساعات طريق از ورزشي هاي مهارت تقويت. است فراغت اوقات گذران براي

 و خطاطي موسيقي، نقاشي، كالس مانند هنري آموزشي هاي كالس كردن برپا مثل هنري هاي فعاليت انجام يا و مختلف هاي كالس ميان

 دادن ترتيب نمايشي، هاي گروه تشكيل ديواري، روزنامه مرتب و منظم كردن درست براي آموزي دانش هاي گروه تشكيل سازي، مجسمه

 از گيرد، صورت مدرسه و خانه هاي انجمن و والدين همكاري و فكري هم با تواند مي كه فرهنگي و تفريحي مراكز از آموزان دانش بازديد

 اه دانشگاه اينكه به توجه با. دهند انجام توانند مي آموزان دانش فراغت اوقات مناسب گذران به كمك امر در مدارس كه است اقداماتي جمله

 وجهت نمايند، تشويق علمي و تفريحي هنري، هاي مهارت آموزش به را افراد توانند مي كه آيند مي حساب به رسمي تحصيلي مراكز آخرين
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 كرذ مشابه براقدامات نيزعالوه ها دانشگاه. باشد مي ضروري تحصيل، از فراغت درمرحله افراد امكانات و شرايط با ها مهارت اين تناسب به

 . كنند اجرا را تري وسيع برنامه فوق هاي فعاليت دانشجويي هاي انجمن طريق از توانند مي شده،

   مذهبي مراکز. 3-5
 فراغت اوقات گذراندن نحوه با درارتباط را مهمي نقش امور، اين به افراد عاطفي ووابستگي امورديني وقداست افراد مذهبي اعتقادات

 صحيح درامرگذران را آنان جوانان، خصوص به و مردم برفكروذهن خود معنوي ازنفوذ استفاده مراكزبا اين. دهد قرارمي دراختيارمراكزديني

. كنند مي نقش ايفاي مورد دراين خود امكانات با متناسب مساجد ايران، همچون اسالمي دركشورهاي. كنند ياري فراغت اوقات ومناسب

 ناي بارز هاي ازنمونه خانوادگي، و تحصيلي هاي مشاوره وارائه كتابخانه آموزشي، هاي كالس ورزش، هاي كالس وعقيدتي قرآني هاي كالس

 ينقش درايفاي سعي گوناگون هاي وبرنامه اقدامات با اسالمي، انقالب ازپيروزي پس خصوص به بسيج هاي وپايگاه مساجد. باشند امرمي

 . ودارند داشته ارتباط پايداردراين

  دولت. 4-5
 دهبرعه گذشته از كه كاركردهايي توسعه به توجه با همچنين و دارند اختيار در كه وسيعي امكانات و اختيارات به توجه با ها دولت

 خصوصا مردم فراغت اوقات گذران نحوه كردن تر غني و بهبود براي ريزي برنامه در دارند، آنها از مردم كه جديدي انتظارات و اند داشته

 يسياس فلسفه اساس فردگرايي كه غربي كشورهاي در حتي كه است واقعيت اين از ناشي امر اين. كنند مي ايفا اي عمده نقش جوانان،

 جنبه هك نيز خصوصي هاي فعاليت از بسياري در ها حكومت. است يافته گسترش اجتماعي زندگي مختلف شئون در دولت مداخالت آنهاست،

 ار هايي نقش است، بوده آنها دائمي كاركرد كه اجتماعي نظم تامين از گذشته ها، حكومت واقع در. كنند مي مداخله دارند، عمومي اهميت و

 دولت» اي «رفاه دولت» يا «بهبودبخش دولت» به «سياسي هاي دولت» رو اين از و گرفته عهده بر انجامند، مي عمومي رفاه تامين به نهايتا كه

 تامين ضرورت و شرايط است، برقرار ديكتاتوري و غيرمردمي هاي حكومت كه نيز كشورهايي در حتي. اند شده تبديل «جامعه خدمتگزار

 . بدهند تن هايي نقش چنين ايفاي به تا دارد مي وا را آنها موجود سلطه استمرار امكان منظور به امكانات حداقل

 هك اينروست از. است گرفته بر در نيز را بهداشت و آموزش مانند مواردي و است يافته تري وسيع مفهوم اوليه نيازهاي اصطالح امروز

 آفريقايي كشورهاي در حتي. آورند مي عمل به اي گسترده تالش مردم، آحاد براي فراغت اوقات گذران امكانات و وسايل ايجاد در ها حكومت

 ها دولت عموم كه است اقداماتي جمله از نظارت، و ريزي برنامه الزم، بودجه و نياز مورد فضاي اختصاص. است مشهود هاي تالش چنين نيز

 ارند؛د تاثير امر اين بر نيز سياسي مالحظات شد، اشاره كه گونه همان. دارند مي معمول جوانان بويژه و مردم فراغت اوقات گذران با ارتباط در

 اقداماتي در شركت از و دارد مي مشغول خود به را آنها از اي عده دستكم و حدودي تا جذاب و جالب هاي سرگرمي از جوانان برخورداري زيرا

 راديو، مانند جمعي هاي رسانه مورد در بخصوص ها دولت. دارد مي باز باشد، تاثيرگذار اجتماعي هاي آسيب افزايش بر است ممكن كه

 .[13]دهند مي نشان خود از بيشتري حساسيت ها نت وگيم ورزشي هاي باشگاه سينما، مانند مراكزي همچنين و اينترنت مطبوعات، تلويزيون،

 

 فهرست پيشنهادي براي فراغت نوجوانان ايراني. 6

  ندهيد انجام است بهتر که کارهايي. 1-6
 شما به و كرديم استفاده آمده دست به زمينه اين در كه هاييتجربه از ما. آموخت را آن بايد كه است هنر يك فراغت اوقات پركردن

 انجام كمتر تابستان در را كارها اين كنيممي توصيه شما به اينجا در. نيست صحيح ايشيوه هر به بيكاري هايساعت پركردن كنيممي توصيه

 :دهيد

  ممنوع پاساژگردي. 1-1-6

 خريد هب نياز بدون كه طوري به است، شده واقع جوانان زياد استقبال و توجه مورد امروزي، پديده يك عنوان به «پاساژگردي» متأسفانه

 بعدا هك بخريد چيزهايي است ممكن چون كنيمنمي توصيه را مورد اين شما به ما. كنندمي تماشا را هامغازه ويترين و زنندمي قدم پاساژها در

 .دهيدمي هدر را خودتان انرژي و وقت كه اين ترمهم همه از و ايدكرده خرج را پولتان بيهوده شويد، متوجه

  دکني تماشا کمتر تلويزيون. 2-1-6

 تلويزيون ايتماش. بگذرانيد تلويزيون جلوي را زيادي وقت نبايد شما اما دارد، متنوعي هايبرنامه تلويزيون تابستان فصل كه است درست

 كرد استفاده توانمي خانه در و روزشبانه ساعات همه در را تلويزيون كهاين ضمن است فراغت اوقات گذران هايراه ترينهزينه كم از يكي

 .است جمعي هايرسانه ترينپرطرفدار از يكي همچنان تلويزيون دليل همين به شايد
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 اين هايدريافته و كنندمي تماشا تلويزيون روزانه دانشجويان درصد 6/82 متاسفانه كه دهدمي نشان تهران دانشگاه در پژوهش يك

 2/16 كسب با و است تلويزيون تماشاي كشور، بزرگ دانشگاه 25 از دانشگاه، 21 دانشجويان براي فراغتي فعاليت اولين كه شده ذكر پژوهش

 .است كرده كسب را نخست مقام فراغتي فعاليت 19 بين در امتيازات كل از درصد

  کنيد کم را کامپيوتري هايبازي. 3-1-6
 چون تنيس خوب هم كردن بازي زياد اما باشد، نكرده تجربه را نتگيم و كامپيوتري هايبازي كه كرد پيدا توانمي را كسي كمتر امروز

 . رساندمي صدمه شما به شناسانروان گفته به اين و كند درگير را شما ذهن تواندمي تخيلي هايبازي هم و زندمي صدمه شما چشم به هم

  نيست خوب نخوابيد؛ زياد. 4-1-6
 اندشده بيدار خواب از زود هاصبح تحصيلي سال ماه 9 چون كنندمي تصور دانشجويان و آموزاندانش برخي. نيست خوب زياد خوابيدن

 يدارب هاشب طرف آن از و خوابندمي ظهر تا هاصبح و كندمي تغيير شب و روز جاي هم برخي براي البته. بخوابند بايد تابستان سرتاسر

 .زندمي صدمه آنها سالمت به بشدت كار اين كنندمي توصيه شناسانروان كه مانندمي

 گونهبيمار هايفراغت پيدايش باعث برنامگيبي و هدف نبود مخرب، هم و باشد سازنده تواندمي هم جوانان براي فراغت هايلحظه: نكته

 شودمي بزهكاري و

  کنيد چت کمتر. 5-1-6

 تچ و بنشينيد كامپيوتر پاي هامدت كه است اين آن و شده پيدا فراغت اوقات پركردن براي هم ديگري هايراه امروز مدرن دنياي در

 درصد 71 كه شد مشخص نتكافي چند از آمده دست به تحقيقي هاينمونه طباطبايي، عالمه دانشگاه محققان گزارش نتايج براساس. كنيد

 حقيقت اين. دارند سال 25 تا 16 بين هاروم چت در حاضر افراد از درصد 55 و اندكرده امتحان را كردن چت بار يك سال 31 تا 15 جوانان از

 ستفادها هزينه شدن ارزان و خانگي اينترنت از استفاده گسترش با منديعالقه ميزان اين كه گفت توانمي و است شده روشن پيش سال دو

 كردن پر براي حلراه ترينارزان و تريندسترس در متأسفانه، كنوني شرايط در كه كرد تصريح بايد واقع در. است يافته افزايش اينترنت از

 و گفته كاغذ من هفتاد مثنوي اندازه به نيز آن پيامدهاي و كردن چت معايب درباره. است كردن چت ايراني، نوجوان و جوان فراغت اوقات

 تچ همين توسط هاكالهبرداري يا غلط هايدوستي از بسياري كه بدانيد و رساندمي شما به زيادي هايآسيب كار اين .است شده نوشته

 .گيردمي صورت هاكردن

 دهيد انجام است بهتر که کارهايي. 2-6

  کنيد شنا. 1-2-6
 امن ثبت آموزشي هايكالس در كه داريد را اين امكان اگر. كنيد تجربه را استخرها در كردن شنا لذت شده كه هم يكبار است بهتر

 هايابليتق كردن شنا اثر بر بلكه كندمي نشاط و راحتي احساس طريق اين از تنها نه كند،مي شنا كه فردي. ندهيد دست از را فرصت كنيد

 ناش. دهدمي افزايش را پا مچ و شانه مفاصل پذيريانعطاف و سرعت قدرت، تنفس، و خون گردش دستگاه استقامت قبيل از خود جسماني

 داده، كاهش را اضطراب و هيجان كه است ورزشي كلي طور به و داد انجام را آن توانمي كهنسالي سن تا نوزادي سن از كه است ورزشي

 .ندك كسب خود روزانه كارهاي انجام براي بيشتري انرژي فرد كه شودمي باعث و سازدمي پذيرانعطاف و نرم را بدن و محكم و قوي را عضالت

  برويد زبان کالس. 2-2-6

 ايشافز هاكالس اين تعداد امروز خوشبختانه. داشت خواهد فايده شما براي آينده در حتما انگليسي زبان بويژه زبان يك به آشنايي

 .شودمي برگزار هاكالس اين مدارس و مساجد تابستاني هايكالس در حتي و يافته

  بخوانيد کتاب. 3-2-6

 دست از را تابستان در خواندن كتاب فرصت كنيد سعي اما كرده خسته است كتاب چه هر از را شما امتحانات و خواندن درس حتما

 .ندهيد دست از را روزها اين و كنيد شروع كنكور براي تابستان از كه كنندمي توصيه هم كنكور برتر هايرتبه حتي. ندهيد

  نکنيد فراموش را جمعيدسته هايبازي. 4-2-6

 هابازي اين ديگر امروز. كردندمي بازي.... و سنگ هفت لي،لي و شدندمي جمع دورهم محل هايبچه شدمي كه تابستان گذشته در

 خوب حتي. دهيد انجام هم با آپارتمان حياط در و بگيريد ياد را هابازي اين خود پدران و مادران از توانيدمي شما اما ندارند هابچه بين جايي

 .اندكرده تجربه كودكي در ما بزرگ بازيگران و كارگردانان از بسياري كه است كاري اين. كنيد تجربه را بازيگري و تئاتر هم دور است
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  گرفته اند نظر درو جوانان  نوجوانان و کودکان براي را هاييبرنامه هزينه کمترين باکه  محلي مراکزرفتن به . 5-2-6

  نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون. 1-5-2-6
 خود محله هايكانون از يكي به است كافي. گيردمي نظر در سال 14 تا 6 سني گروه براي را زيادي هايبرنامه تابستان هر كانون اين

 .كنيد شركت سازيعروسك سفالگري، نقاشي، هايكالس در هم و بخوانيد كتاب هم گيريدمي كه عضويتي كارت با و كنيد مراجعه

  محله مساجد. 2-5-2-6
 مساجد يجبس. شويد آگاه تابستان فصل در آن هايبرنامه از تا بزنيد تانخانه نزديك مسجد به سري حتما نداريد كانون خود محله در اگر

 .كنيد استفاده آنها از توانيدمي كمي هزينه با شما كه كندمي برگزار تفريحي و علمي هايكالس تا سفر و اردو از خوبي هايبرنامه

  فرهنگسرا. 3-5-2-6
 هرچند .گيرندمي نظر در جوانان فراغت اوقات كردن پر براي را زيادي هايبرنامه و نشينندنمي بيكار تابستان فصل در هم هامكان اين

 هاانبوست در جمعه روزهاي شهرداري كه است قرار البته. است خصوصي هايكالس از كمتر مراتب به آنها هزينه اما هستند، پولي هاكالس اين

 .كند برگزار رايگان طور به نوجوانان آموزش و تفريح براي مراكزي

 مدارس. 4-5-2-6
 رايب تابستاني هايپايگاه در پرورش و آموزش كه هاييكالس به سري توانيدمي تابستان. نيست خواندن درس محل تنها كه مدرسه

 هم اب لذت و برويد تحقيقاتي و پژوهشي هايكالس نقاشي، كالس اردو، به هايتانهمكالسي كنار در تا بزنيد گيردمي نظر در آموزاندانش

 .كنيد تجربه را بودن

 

  کارهاراه و پيشنهادها. ديگر 7
 ادايج بايد رو،اين از دارد، قرار  فراغت اوقات نمودن پر براى جوانان و نوجوانان عالقه مورد هاىفعاليت اولويت در ورزش آنكه دليل به. 1

 رچهه جذب براى و پذيرد صورت ورزشى ربطذى مبادى طريق از ورزشى هاىسالن و ميادين ها،باشگاه قبيل از ورزشى مختلف مراكز توسعه و

 هزمين اين در و نمود فراهم را آنها بين سازنده هاىرقابت امكان و اندازىراه را ورزشى مختلف اردوهاى و مسابقات ورزش، به جوان قشر بيشتر

 .است ضرورى آنها بين مختلف مسابقات برگزارى و هاشهرستان همه در ورزش هاىرشته تمامى اندازىراه

 آنان فراغت اوقات گذران جهت در كه محدودى امكانات از توانندنمى اقتصادى مشكالت دليل به جوانان و نوجوانان از كثيرى عده. 2

 .رددگ بينىپيش منظور اين به مناسبى هاىمساعدت صالحذى مراجع طريق از است شايسته رو،اين از. نمايند استفاده شود،مى ديده تدارك

 خود سمت به را جوانان و نوجوانان تواندمى آنها در موجود هاىكتاب و هاكتابخانه بر حاكم سكوت گرديد، اشاره كه گونههمان. 3

 هاىالنس اوالً، گرددمى پيشنهاد زمينه، اين در. گردند محسوب جوانان و نوجوانان فراغت اوقات بهينه نمودن پر هاىزمينه بهترين از و كشانده

 وانانج و نوجوانان به نياز صورت در و تهيه جديداالنتشار علمى هاىرشته تمامى تخصصى هاىكتاب ثانياً، يابد؛ گسترش هاكتاب مطالعه

 . شود داده تحويل

 ترغيب آنها مطالعه و خريد به را جوانان و نوجوانان جديداالنتشار، هاىكتاب بخصوص و گوناگون هاىكتاب مشاهده كه روآن از. 4

 .گردد برپا هاشهرستان همه در و سال فصول تمامى در كتاب هاىنمايشگاه كه است شايسته نمايد،مى

 جهت رد كه است مربوطه مسئوالن بر جوانان، و نوجوانان فراغت اوقات نمودن پر در تربيتى و فرهنگى هاىكانون نقش به عنايت با. 5

 مذهبى، هاىهبرنام گسترش به دلسوز و متعهد مربيان از استفاده با و معمول را الزم اقدام تربيتى و فرهنگى هاىكانون فرهنگى فضاى گسترش

 .بپردازند مختلف اردوهاى و آموزشى هنرى، ورزشى،

 و ىفرهنگ هاىكانون فعاليت بر عالوه است بهتر كشور، سطح در جوانان و نوجوانان فراغت اوقات گذران فضاهاى كمبود به توجه با. 6

 همين به و دهند ارائه اوقات اين گذران براى عملى و منطقى برنامه و طرح تابستانى تعطيالت شروع از پيش نيز هادانشگاه و مدارس تربيتى،

 ظيرن امكاناتى از جوانان و نوجوانان تا باشند داير تابستان در دانشجويان و آموزاندانش آزاد اوقات كردن پر براى هادانشگاه و مدارس منظور

 .شوند مندبهره آزمايشگاه و كارگاه كتابخانه، ورزش، زمين

 گسترش كه روآن از و گيرد قرار توجه مورد بايد جوانان و نوجوانان فراغت اوقات گذران لحاظ از نيز آن به مربوط هاىفعاليت و هنر. 7

 جامعه و آنان براى هم مادى نظر از جوان، قشر فراغت اوقات بهينه نمودن پر بر عالوه آن مانند و نقاشى خطاطى، بافى،قالى مانند هنرهايى

 و بپردازند جوانان و نوجوانان آموزش به و داير را مراكزى هايىفعاليت چنين انجام براى كه است امر مسئوالن بر است، اقتصادى ارزش داراى

 .نمايند برگزار مسابقاتى چندگاه از هر هنرها اين به جوان قشر بيشتر هرچه ترغيب منظور به
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 و دباشنمى جوانان و نوجوانان فراغت اوقات گذران براى هامكان ترينمطمئن از يكى بسيج مقاومت هاىپايگاه اينكه به عنايت با. 8

 هاىامهبرن به مربوطه مسئوالن كه است الزم... و نظامى فرهنگى، سياسى، لحاظ از ماناسالمى نظام وضعيت و موقعيت به نگرش با همچنين

 ساير و اماحك قرآن، هاىكالس دانشجويى، و آموزىدانش بسيج هاىفعاليت گسترش با و داشته مبذول بيشترى عنايت بسيج مقاومت پايگاه

 . نمايند تقويت قبل از بيش را ورزشى و فرهنگى هاىفعاليت

 به كمك توانايى تابستان فصل در جوانان و نوجوانان فراغت اوقات نمودن پر زمينه در كه هايىارگان و هاسازمان از فهرستى. 9

 قرار هاشهرستان و دانشجويان و آموزاندانش اختيار در هاسازمان نشانى و هابرنامه با همراه و گردد تهيه دارند را دانشجويان و آموزاندانش

 . گيرد

 ناننوجوا براى نيز مشخصى مقررى كه اىگونه به خدماتى، و كشاورزى صنعتى، از اعم توليدى هاىزمينه در كار اردوهاى تشكيل. 11

 لكهب شود،مى آنان اجتماعى رشد باعث و بود خواهد مؤثر آنان فراغت اوقات بهينه نمودن پر در تنها نه امر اين كه شود گرفته نظر در جوانان و

 . نمايند مينتأ نيز را خود تحصيلى هزينه تابستان در كار ضمن توانندمى باشندمى پايين به متوسط طبقه از كه دانشجويانى و آموزاندانش

 امر اين اهميت از جوانان و نوجوانان خود بايد دارد، جوانان و نوجوانان سرنوشت در فراغت اوقات نمودن پر كه اهميتى به توجه با. 11

 و اهميت خصوص در مطبوعات و سيما و صدا ها،دانشگاه پرورش، و آموزش متوليان زمينه، اين در و باشند داشته آگاهى آن گذران نحوه و

 زا مقصود و بگذرانند بيهوده را فراغت اوقات مبادا كه نمايند تفهيم آنان به و ارائه را الزم هاىآموزش جوان قشر به آن بهينه گذران نحوه

 ببرد؛ كار هب يادگيرى براى نيز را آن از قسمتى بايد كمدست داشت، زيادى فراغت فرد يك كه وقتى و نيست تفريح فقط فراغت اوقات گذران

 تباه ادانگيزفس و ثمربى و گيروقت تفريحات با را خود زندگى كه بياموزند بايد آنان. باشد مؤثر خلّاقيتش شكوفايى در كه مواردى يادگيرى

 . نسازند

 ريزىبرنامه تدارك امر در مختلف هاىسازمان بين بايد دخيلند، مختلف هاىسازمان فراغت اوقات نمودن پر زمينه در كه روآن از. 12

 يردگ قرار ارزيابى مورد هابرنامه تحقق عدم يا تحقق و آيد عمل به هماهنگى مختلف مناطق در جوانان و نوجوانان فراغت اوقات نمودن پر براى

 .پذيرد صورت مناسب اقدامات هابرنامه اصالح جهت در و

 هامكان اين بايد روند،مى شمار به جوانان و نوجوانان فراغت اوقات نمودن پر براى مناسب اماكن از نيز شهرى هاىپارك كه روآن از. 13 

 جوانان و نوجوانان مسائل به آگاه و رفتارى علوم به آشنا متعهد نيروهاى حضور منظور، بدين و شوند پاكسازى انحرافات به گرايش هاىزمينه از

 . است ضرورى منكر از نهى و معروف به امر فريضه اجراى براى

 با اگر رو،اين از دهند،مى گزارش را جهان و روز گوناگون حوادث و اخبار اطالعات، بيشترين مجالت و هاروزنامه اينكه به توجه با. 14

 جوانان و نوجوانان فراغت اوقات گذران هاىزمينه بهترين از توانندمى گردند توزيع ترىمناسب قيمت با و موقع به و چاپ مناسب محتواى

 . باشند

 مّىك توسعه ضمن مربوطه مسئوالن بايد سيماست، و صدا از استفاده جوان قشر فراغت اوقات گذران هاىبرنامه از يكى كه روآن از. 15

 دوره سنى هاىويژگى با كه نمايند پخش و تهيه را هايىبرنامه جوانان و نوجوانان نظر جلب منظور به تلويزيونى و راديويى هاىشبكه كيفى و

 . باشد داشته بيشترى هماهنگى جوانى و نوجوانى

 طراحى آنان فراغت اوقات نمودن پر براى مسئوالن توسط كه هايىبرنامه از جوانان و نوجوانان بيشتر هرچه استقبال منظور به. 16

 . [1]گردد استفاده شهرستان هر جوانان نظرات از بايد گردد،مى

 

  جوانان فراغت اوقات ساماندهي و مديريت خصوص در مطلوب ريزي نکات ضروري براي برنامه. 8
 .باشد جواني دوره انتظارات و ظرفيتها ، اقتضائات شناخت متضمن بايد ، جوانان نيازهاي موضوع در ريزي برنامه هرگونه. 1

 آنها رنوشتس به مستقيماً كه هايي برنامه در جوان نسل بايد يعني. باشد جوانان فعال مشاركت با بايد موضوع اين در فعاليت هرگونه. 2

 .نمايند مشاركت مسؤالنه صورت به ، است مربوط

 مفراه برايشان را نوآوري و خالقيت امكان و كرد توجه ، جواني دوران ويژه طلبي تنوع و نوگرايي روحيه به بايد برنامه طراحي در. 3

 .نمود

 .ببرند لذت آن اجراي از جوانان تا كرد توجه آن نمودن فرحبخش و بخشيدن طراوت بعد به بايد ها برنامه گيري جهت در. 4

 خودرايي و فردگرايي از و يابد افزايش جوانان بين در كارگروهي و جمعي مشاركت به گرايش تا كرد كاري بايد برنامه طراحي در. 5

 .شود خودداري

 .شود توجه پسر، و دختر جنس، دو هر نيازهاي رفع به بايد اي منطقه و ملي ريزي برنامه در. 6

 .گردد پرهيز مقطعي هاي برنامه اجراي از و باشد پيوسته و پويا ؛ مستمر بايد فراغت اوقات هاي برنامه. 7
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 و يازهان به پاسخگويي ضمن كه گردد تنظيم اي بگونه سويه دو استرتژي يك چارچوب در بايد فراغتي هاي برنامه اجراي و طراحي. 8

 اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، ابعاد در زدايي محروميت و سازندگي هاي زمينه در مدني جامعه نيازهاي به( حقوقي جنبه) جوانان انتظارات

 .باشد داشته توجه نيز( دهي مسئوليت  هاي جنبه)

 شهري جمعيت تراكم كه اي گونه به كرد؛ توجه روستايي و شهري حوزه دو در جوانان نيازهاي رفع بايدبه ملي هاي ريزي برنامه در. 9

 .شود روستايي مناطق جوانان انگاشتن ناديده موجب نبايد ، شهرنشيني روند افزايش و

 .[2]شود دميده جوانان ضمير و ذهن در انقالب و نظام ، آينده به اعتماد و اميد روح بايد ها برنامه اجراي و ها فعاليت انجام اثناي در. 11
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 گيرىنتيجه. 9
 فزايشا جامعه در اجتماعي هايآسيب غيرهدفمند، تعطيالت و نشده ريزيبرنامه فراغت اوقات افزايش با كه است انكارناپذيراين واقعيت

 توجه با .است و نوجوان جوان نسل براي بويژه فراغت، اوقات وريبهره افزايش براي ريزيبرنامه به پرداختن اهميت بيانگر موضوع، اين. يابدمي

 هتوج فراغت اوقات مهم مسئله به كه است الزم آموزان،دانش بين در بخصوص انحرافات انواع روزافزون رشد و ما كنونى جامعه بودن جوان به

 تهديد را جوان نسل كه انحرافاتى از اسالمى، و اجتماعى هاىارزش رشد و مطلوب جهت در فراغت اوقات نمودن پر با بتوان تا نمود اىويژه

 برنامه فوق هاىبرنامه انواع و اجتماعى علمى، تفريحى، ورزشى، هاىبرنامه به توجه با رو،اين از. آورد عمل به جلوگيرى مطلوبى نحو به كندمى

 :  از عبارتند آنها اهمّ كه نمود ايفا زمينه اين در مؤثرى نقش توانمى شد، اشاره آن به حاضر مقاله در كه

 هاىويژگى با متناسب فراغت اوقات نمودن پر براى جوانان و نوجوانان ورزش به تربيت و تعليم متوليان و مسئوالن و دولت توجه. 1

  آنان؛ روانى و جسمى

  جوانان؛ و نوجوانان استعدادهاى با متناسب هنرى هاىفعاليت به دادن بيشتر ارزش و اهميت. 2

  اسالمى؛ هاىارزش سمت به جوانان و نوجوانان هدايت و فراغت اوقات نمودن پر براى بسيج مقاومت هاىپايگاه تقويت. 3

 نمودن پر منظور به جوانان و نوجوانان روانى خصوصيات با متناسب علمى مطالب زمينه در... و مجالت كتب، كيفى و كمّى رشد. 4

 اجتماعى؛ هاىارزش كسب و مطالعه به آنان فراغت اوقات
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