متأسفانه بيشتر والدين بدون اطالع از معني و مفهوم اوقات فراغت و بدون توجه به عاليق و سليقه فرزندشان ،تنها به جنبه آموزشي
اين دوره اهميت داده ،او را وادار به شركت در كالسهاي آموزشي از جمله :دروس سال تحصيلي بعد و يا كالسهاي زبان نموده و
با اين كار نه تنها زمينه استراحت و آمادهسازي ذهن او را براي يادگيري دوره تحصيلي بعدي فراهم نميآورند بلكه سبب ميشوند كه
خستگي فرزندشان از يادگيري دو چندان شده و دروس دوره بعدي را نيز به درستي به انجام نرساند .در صورتي كه اوقات فراغت
فرزندان با برنامهريزي صحيح و منسجم انجام شود ميتواند زماني براي استراحت فكر و افزايش پتانسيل يادگيري براي دوره
تحصيلي بعد را فراهم آورد و ضريب يادگيري را نيز افزوني بخشد.
شايد ريشه اين مشكل در اين باشد كه بيشتر والدين به مفهوم اصلي اوقات فراغت واقف نيستند .ابتدا به بررسي مفهوم اصلي اوقات
فراغت و سپس راهكارها و چگونگي برنامهريزي براي سپري كردن اين دوران به بهترين نحو ميپردازيم.
فعاليتهاي اوقات فراغت (فوق برنامه) ،مجموعه فعاليتهايي است كه شخص پس از رهايي از تعهدات و تكاليف شغلي ،خانوادگي و
اجتماعي با ميل و اشتياق به آن ميپردازد و قصد استراحت ،تفريح ،توسعه دانش ،به كمال رساندن شخصيت خويش ،به ظهور
رساندن استعدادها و خالقيتها و سرانجام مشاركت آزادان در اجتماع دارد.
کارکردها و نتايج مثب استفاده از اوقات فراغت عبارتند از :

رفع خستگي  :فراغت به فرد فرصت ميدهد كه خستگي كارها و تكاليف را از تن بيرون كند.
تفريح و سرگرمي  :به وسيله سرگرمي ،درهاي جديدي گشوده ميشوند كه از طريق آنها فرد ميتواند از رنج روزانه يك سري
وظايف محدود و عادي و نيز كارهاي تكراري و محيط يكنواخت فرار كند تا به ركود يا شكنندگي رواني دچار نشود.
رشد و تعالي شخصيت  :فراغت ،فرد را قادر ميسازد تا از كارهاي روزمره كليشه اي كه او را مجبور به پذيرش الزامات اجتماعي
ميكنند رهايي يابد ،به كشف و اختراع و ابتكار دست بزند و انديشه ،محيط و افراد مرتبط با خود را متحول كند.
فراغت در واقعيترين مفهوم كلمه هر سه اين كاركردهاي اساسي را برآورده ساخته و نياز انسان را كه با هر يك از آنها مرتبط
است ،ارضاء ميكند.
در چارچوب كاركردهاي كلي سهگانهاي كه براي اوقات فراغت آمد ،كاركردهاي جزيي متنوعي نيز وجو دارند كه ميتوان هر كدام
از آنها را سرفصلي براي فعاليتهاي اوقات فراغت (فوق برنامه) قرار داد.
از جمله:
كسب اعتماد به نفس  :هميشه وجود عالقه در انجام كارها ،سبب كسب موفقيت خواهد شد و اين پيروزي و موفقيت ،اعتماد به نفس فرد
را باال ميبرد.
شناخت مقتضيات زمان  :چون فرد از انجام الزامات و وظايف كاري روزمره آزاد ميشود و وقت بيشتري براي حضو در اجتماع و
فعاليتهاي فوقبرنامه دارد ،از مقتضيات زمان و مسايل روزمره اطالع خواهد يافت.
تجديد قوا  :فعاليت در قالب برنامه هر قدر هم لذتبخش باشد ،باز خستگيهايي به دنبال خود دارد .بخشي از اين خستگي ،خستگي
جسماني است كه با استراحت (از جمله خواب) برطرف ميشود .بخش ديگري از اين خستگي ،خستگي رواني است كه به دليل
مواجهه مستمر با يك محرك به وجود ميآيد.در ايام فراقت اين خستگي به مرور برطرف ميگردد.
كسب ضريب باالي موفقيت در آموزش :مقيد شدن و اجبار در فعاليت جسمي و روحي ،باعث كاهش بازده (راندمان) كار ميشود و
شخص هميشه خويش را در حصار احساس ميكند .بيشتر دانش آموزان و دانشجويان چنين حالتي را در زمان تحصيل دارند.
وجود انواع و اقسام فعاليتهاي آموزشي در زمينههاي فرهنگي ،هنري ،تربيتي ،فني و ...در برنامههاي اوقات فراغت باعث ميشود
كه اين اوقات در واقع نقش زمان حضور در كالسهاي رسمي را ايفا كنند .با اين تفاوت كه شخص در اين زمان با ميل و رضايت

خاطر و عالقه خويش در سر كالسهاي آموزشي حضور مييابد .به همين خاطر ،چون اين فعاليتها و زمان استفاده از آنها مطابق
سليقه و ذوق او هستند باعث افزايش ضريب يادگيري حرفه و آموزش ميشوند.
تمرين حيات اجتماعي  :يكي از مهم ترين ويژگيهاي فعاليتهاي اوقات فراغت ،انجام دادن برنامههاي گروهي و دستهجمعي است كه
خود عاملي است براي زندگي اجتماعي و رشد اجتماعي و نيز در اين فعاليتهاست كه انسان با جمع آشنا ميشود و دوستاني تازه پيدا
ميكند و از زندگي فردي و تنهايي خويش رهايي مييابد .همانطور كه ميدانيم زمينهسازي رشد انسان ،در شكل گرفتن به موقع بعد
اجتماعي وي است.
ارتقاي مهارتهاي شناختي  :اوقات فراغت مناسبترين فرصتها براي توسعه مهارتها مانند مطالعه ،پژوهش ،پرسشگري،
سخنراني ،گفتگو و ...و شكوفايي استعدادها هستند .زيرا هنگامي كه فرد بر اساس عالقه و انگيزه شخصي (بدون داشتن اجبار و
وظيفه رسمي) بخواهد در زمينههاي متنوع فعاليت داشته باشد ،مسلما تالش او در چنين شرايط مطلوب و خوشايند ذهني و رواني ،از
يك طرف در تأمين بهداشت جسمي و رواني وي موثر خواهد بود و از طرف ديگر ،موجب فراگيريهاي پايدار در او خواهد شد.
شكوفايي خالقيتها  :پيگيري كارها از روي عالقه و با انگيزه شخصي ،سبب تمركز بيشتر در انجام آن كار و در نهايت منجر به
بروز خالقيت ،ابتكار و نوآوري خواهد شد.
کارهايي که ميتوان در زمان فراغت انجام داد :
تفريحات سالم

اختصاص دادن ساعاتي از روز هر چند اندك به تفريح ،موجب كسب نيرو و انرژي الزم براي انجام كارهاي علمي و عملي ميشود.
مقصود از تفريح تنها توجه به گردش و قدم زدن در پارك و مسافرت نيست .گرچه اينها هم اگر به صورت سالم و هدفدار برگزار
بشوند ،عالوه بر اين كه ساعاتي از وقت جوانان را پر ميكنند ،موجب تقويت روحيه و ايجاد نشاط و شادابي در او ميشوند.
ورزش

ورزش جز آن كه فعاليت بدني و اجتماعي و گروهي است نوعي بازي به حساب ميآيد و براي مدتي انسان را از نگرانيها و
دلواپسيها به دور نگه ميدارد و او را متوجه نقاط مثبت خويش ميكند .
بازيها را به  3دسته تقسيم ميشوند:

بازيهايي كه به پرورش جسم كمك کرده و مهارتهاي جسمي و حركتي را تقويت ميكنند مانند :دوچرخهسواري ،واليبال ،فوتبال
و...
بازيهايي كه قدرت تخيل را پرورش ميدهند .مانند :ماكتسازي ،طراحي ،نقاشي و...
بازيهايي كه قدرت تفكر را پرورش ميدهد .مانند :شطرنج و انواع معماها و...
پركردن اوقات فراغت فرزندان با بازيهايي كه به جسم و پرورش جسم ،تخيل و انديشه ختم شود ،بسيار مطلوب است.
مطالعه

مطالعه كتابهاي سودمند ،بهترين سرگرمي و تفريح به شمار ميرود .اگر فرزندمان را مجاب كنيم كه اوقات فراغت خويش را البته
با ميل و رغبت ،با خواندن كتاب بگذراند ،عالوه بر بهرهبرداري علمي و فرهنگي ،از ضعف اعصاب و پريشاني در امان بوده و در
زندگي از آرامش بيشتري برخوردار خواهد بود.
رهنمودهاي عملي براي والدين در مديريت ايام فراغت فرزندان :

برنامهريزي والدين براي اين ايام بايد با مشورت و نظر خود فرزندان صورت گيرد نه فقط با اعمال نظر والدين انجام شود .آنچه در
اين زمينه اهميت دارد توجه داشتن والدين به اين امر است كه آنها بايد همواره نقش راهنما داشته ،فرزندان را با توجه به عاليقشان
در جهت رشد و پرورش استعدادها ياري كنند .از آن جا كه بسياري از خانوادهها توان استفاده از همه امكانات عرضه شده همچون

كالسها و اردوهاي مختلف تفريحي و آموزشي را ندارند ،راهكارهاي زير ميتواند بهرهوري فرزندان آنان را از اين ايام تا حدودي
افزايش دهد:
امكان معاشرت فرزندان با دوستان قابل اعتماد آنها را فراهم سازيد .براي اطمينان بيشتر توصيه ميشود به نحوي با خانواده آنهاارتباطي هر چند اندك برقرار كنيد.
كتابهاي متناسب با عاليق و سن آنان تهيه كنيد.امكان استفاده از كتابخانه را براي آنان فراهم نماييد. وقت بيشتري را به فرزندانتان اختصاص دهيد تا در نتيجه ارتباط متقابل ،شناخت متقابل شما از يکديگر توسعه يابد. امكانات الزم براي ساخت كارهاي دستي ارزان قيمت را در منزل فراهم آوريد و خود نيز راهنمايي آنان را عهدهدار شويد.برنامهاي ،به نيازهاي روحي جوانان پاسخ دهد.

گونهاي عمل کنيد که چنين
در تنظيم اوقات فراغت ،به موفقيتآميز برنامه است .زيرا جوانان

برنامهاي از عوامل

 رعايت تنوع روحي نوجوانان و جوانان در طرح و اجراي چنينبرنامهاي که واجد چنين ويژگيهايي باشد ،از جاذبه بيشتري براي اين نسل برخوردار خواهد بود.

«تنوعطلب» و «نوگرا» هستند و
ترغيب جوانان به استفاده از «خلوت شخصي» و «لحظاتي با خود بودن» موجب تقويت ذهن و رشد خودآگاهي آنان ميشود .عالوهميآورند.
بر آن ،درک جامعتري از زندگي نيز به دست 
 مراقبت از حيات اجتماعي و معاشرتها در زمان فراغت ،يک ضرورت غيرقابل انکار است زيرا در اوقات فراغت ،نرخ جرايم ومييابد و بيشترين عامل ارتکاب جوانان به رفتارهاي ضداجتماعي ،معاشرتهاي آلوده و دوستيهاي نادرست
بزهکاريها ،افزايش 

ميباشد.


