اهميت آموزش اوقات فراغت در ارتقاي سالمت جامعه
عباس اردکانيان

*

چکيده
اکثر نظريههای اوقات فراغت در قرن بيستم به
وجود آمده است ،بسياری از آنها پاسخی بوده است
به مشکالتی که از انقالب صنعتی ناشی شدهاند.
تاکنون دربارة اوقات فراغت صدها نظريه و تعريف
ارائه شده است .اوقات فراغت در زندگی ما نقشی
مهم دارد و مانند هر نهاد ديگری ،دارای کارکردهای
اجتماعی است .از مهمترين کارکردهای اين نهاد،
غنی ساختن کيفيت زندگی ،رشد ابعاد مختلف فردی
و پيشگيری از استفاده های ضداجتماعی و بزهکارانه
از وقت آزاد است  .فلسفة وجودی آموزش اوقات
فراغت فراگيری دانش اوقات فراغت و کارکردهای
آن است .از طريق آموزش اوقات فراغت میتوان به
افراد کمک کرد تا از موقعيتهای فراغتی بهره ببرند.
آموزش اوقات فراغت همچنين باعث میشود که ما
از وقت و توانايیهايی خود آنگونه که میخواهيم
و برايمان مطلوب است بهرهبرداری کنيم ،يعنی به
موقع به استراحت ،تفريح ،تأمل و کار کنيم و به
خويشتن خود نزديک  شويم .موقعيتهای فراغتی،
تفريحی و بازی در جامعه پلی است براي تکامل
شهروندان و ارتقاي سالمت جامعه.
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مقدمه
اوقات فراغت در جامعۀ  امروز از قدرت و نيرويی
شگرف برخوردار است به طوری که با تحت تأثير
قرار دادن زندگی ،چنان با تار و پود فرهنگ انسانی
در هم تنيده شده است که نه تنها زندگی فردی بلکه
همۀ نهادهای اجتماعی بشر را نيز از آثار و نتايج خود
متأثر ساخته است ،عالوه بر آن در کنار ديگر نهادهای
اجتماعی ،خود نيز به نهادی اجتماعی بدل شده است.
در تأييد همين اهميت و نقش اوقات فراغت است
که ادينگتون 1و همکارانش میگويند :فراغت يکی
از موهبتهای بزرگ زندگی است ،موهبتی که بر
کيفيت زندگی فرد اثر میگذارد .يافتن رضايت در
تجربههای فراغتی ،باعث افزايش سعادت و سالمت
فرد و ارتقای احساس ارزشمند بودن در وی میشود.
برای کل جامعه نيز فراغت وسيلهای ايدئال است و
انتقال ارزشهای تاريخی ،اجتماعی و فرهنگی را که
باعث تثبيت هنجارها ،جهتگیریهای اجتماعی و
رسوم مطلوب میگردد ،ممکن میسازد.
با اينحال ،با گذشت زمان و تبديل شدن اوقات
فراغت به بخشی جدايیناپذير و مهم در زندگی
امروزی ،اهميت برخورداری از دانشی فراگير برای

استفادة عقاليی از اوقات فراغت ،هر روز بيش از
پيش خودنمايی میکند .برای نيل به اين اهداف الزم
است با نگاهی دقيق به سير تحول اوقات فراغت در
گذر زمان و درک  تفاوتهای موجود در ساختار
اوقات فراغت در عصر حاضر و دوران گذشته،
کارکردهای اوقات فراغت در بهبود اجتماع و نقش
آموزش اوقات فراغت در پيشرفت و گسترش استفاده
مناسب و مطلوب از اوقات فراغت در جامعه ،بررسی
و سنجیده شود.
پيامدهای انقالب صنعتی در تحول اوقات فراغت
اوقات فراغت موضوع جديدی نيست حتی افالطون
و ارسطو ،دو فيلسوف بزرگ يونان باستان نيز در آثار
خود به اين موضوع پرداختهاند .اوقات فراغت نيز
مانند ساير جنبههای زندگی بشر ،در طول قرون و
اعصار ثابت نمانده و تغييرات عظيمی را در روند
تاريخی خود شاهد بوده است .اما مهمترين برههای
که تغيير و تحولی بنيادی در اوقات فراغت پديد آورد،
انقالب صنعتی بود .با پديد آمدن انقالب صنعتی در
قرن هجدهم ،در مفهوم اوقات فراغت تغييری ماهوی
به وجود آمد .در نتيجه آنچه امروز از مفهوم اوقات
فراغت استنباط میشود ،با آنچه پيش از انقالب
صنعتی استنباط میشد ،به کلی متفاوت است.
پيش از انقالب صنعتی اوقات فراغت بنا به
اقتضای زندگی آرام و به دور از تنش بشر ،چنان
با متن زندگی و کار او عجين و درهم تنيده بود که
تفکيک  آنها از همديگر غير ممکن بود .يعنی هيچ
مرزبندی مشخصی ميان کار ،اوقات فراغت و ساير
شئونات زندگی قابل ترسيم نبود .اوقات فراغت به
طور ناخودآگاه و عمالً در زندگی مردم حضور داشت.
تصور کنيد با دوستان خود تصميم میگیرید يک روز
تعطيل را با هم به خارج از شهر برويد و به طور مثال
در کنار رودخانهای غذايي تهيه کنيد يا ماهي بگيريد
و غذايي بپزيد و راجع به مسائل مختلف گفتگو کنيد
و با هم اوقات خوشی را سپری کنيد .آيا اين صحنه
که میتواند نمودی از گذران اوقات فراغت در دوران
ما باشد ،چيزی غير از زندگی عادی در روستاها
و شهرهای کوچک  پيش از انقالب صنعتی است؟
اين فعاليتی بود که جوانان روستايي میتوانستند به
فراوانی در کنار کار خود به آن بپردازند .اما امروز
جوانان شهری برای همين فعاليت ساده اما سازنده،
بايد کلی برنامهریزی کنند .آميختگی کار با اوقات
فراغت ،همراه با زندگی در خانوادة گسترده ،زندگی
سالم و نسبتاً رضايتبخشی را برای مردم جوامع پيش
از انقالب صنعتی فراهم کرده بود.

خانوادۀ گسترده در زندگی جوامع پيش از انقالب
صنعتی اهمیت بسيار بااليی داشت .خانوادۀ گسترده
قادر بود نيازهای اساسی اعضای خود را برآورده
سازد .در خانوادۀ گسترده کودکان با همساالن خود
بازی ،تفريح و دوستی میکردند و اين امر به رشد
جنبههای شناختی ،عاطفی ،احساسی و جسمانی آنها
کمک میکرد .اعضای خانوادۀ گسترده در بزرگسالی
نيز از حمايتهای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی،
عاطفی و فرهنگی خانواده برخوردار بودند .نگاهی به
کارکرد خانوادة گسترده در جامعۀ سنتی خودمان شايد
به درک بهتر اين موضوع کمک کند .حدود پنجاه سال
پيش در خانوادههای سنتی جامعۀ خودمان که اکثراً به
شکل خانوادههای گسترده زندگی میکردند ،عالوه
بر کارکردهای کلی خانوادۀ گسترده که در باال به آنها
اشاره شد ،فعاليتهای تفريحی و فراغتی مختلفی
نيز رايج بود که مختص خانوادههای ايرانی بود .به
طور مثال مطالعۀ  قرآن ،نهجالبالغه ،مثنوی معنوی،
شاهنامه ،گلستان سعدی و ديوان حافظ ،و حکايتها
و قصهگوییهای پدربزرگها ،مادربزرگها و بزرگان
خانواده از فعاليتهایی بود که اعضای خانوادههای
گستردة جوامع ايرانی در ساعات فراغت بعد از
کار و هنگام دور همنشينیها به آنها میپرداختند و
اين فعاليتها به طور مستقيم و غيرمستقيم ،به رشد
شناختی ،عاطفی و معنوی همۀ  اعضای خانواده به
خصوص کودکان کمک  بسيار میکرد .در چنين
فضايی که اکثر مردم جهان در خانوادههای گسترده
زندگی میکردند ،انقالب صنعتی به وجود آمد.
انقالب صنعتی در قرنهای هجدهم و نوزدهم
تغييرات و تحوالت عميقی به وجود آورد و به
دنبال آن کارخانهها و شهرهای بزرگ سر برآوردند.
جمعيت روستاها و شهرهای کوچک ،محل زندگی
خود را در دل دشتها و طبيعت با صفا رها کردند
و برای کار در کارخانهها روانة شهرها شدند .نتيجۀ 
آن افزايش جمعيت شهری بود که در بهترين حالت
به ايجاد مجتمعهای آپارتمانی و آپارتماننشينی ،و
در بدترين حالت نيز به ازدحام ،مسکن نامرغوب،
فقر ،ايجاد حلبیآبادها ،جنايت ،افزايش ساعات کار و
کار کودکان منجر شد .در اين هنگام خانوادۀ گسترده
کمکم جای خود را به خانوادة هستهای داد .ديگر
کودکان نمیتوانستند در دشت و صحرا با همساالن
خود بازی کنند و محل بازی آنها به فضاهای گرفته
و کوچک اتاقها محدود شد ،زيرا هنوز پارکها و
مکانهای تفريحی نيز طراحی نشده بودند .در چنين
محيطی ،آميختگی اوقات فراغت با کار از ميان رفت
و زندگی شتاب سرسامآوری به خود گرفت و اوقات
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فراغت به فراموشی سپرده  شد.
پر واضح است که شرايط زندگی در چنين فضايی
چقدر دشوار بود و شرايط زندگی شهری فاقد امکانات
الزم برای ورزش و بازیهای سالمتیبخش ،باعث
نگرانی عميق اصالحگران اجتماعی شد .اين چنين
بود که از اواسط قرن نوزدهم تا ابتدای قرن بیستم
جنبشهای اصالحی شکل گرفت و نهادهای اجتماعی
که به شدت نگران سالمت زندگی در جوامع شهری،
به ويژه سالمت زندگی کودکان بودند ،به تدريج با
تشخيص چنين مشکالتی برای ايفای نقش جديدی در
تفريح و اوقات فراغت آمادگی پيدا کردند (تردکیلسن،
 .)2000: 72در نتيجۀ فعاليت اين جنبشهای سازمان
يافته ،تفريح و اوقات فراغت گسترش يافت و کم کم
اوقات فراغت به نحوی که امروز مطرح است ،پا به
عرصۀ وجود نهاد.
اوقات فراغتی که بدينگونه بعد از انقالب صنعتی
به وجود آمد ،با اوقات فراغت در دوران قبل از انقالب
صنعتی تفاوت بنيادی دارد .اما عمدهترین تفاوتی که
الزم است به آن اشاره شود ،جنبة ناخودآگاه آن در
دوران پيش از صنعتی شدن و جنبة خودآگاه آن در
دوران صنعتی است .اوقات فراغت پيش از صنعتی
شدن از زندگی تفکيک ناپذير بود .افراد بدون اينکه به
اوقات فراغت فکر کنند و در خصوص آن دغدغهای
داشته باشند ،عمالً در زندگی اوقات فراغت داشتند که
زندگی سالم و با نشاطی را برای آنها فراهم میکرد .اما
در جوامع صنعتی امروز چنين چيزی غيرممکن است.
برای توضيح بيشتر اين مطلب بايد اضافه کنيم امروز
برای برخورداری از مزايای اوقات فراغت به منظور
حفظ سالمتی و غنی ساختن زندگی از طريق گذران
اوقات فراغت ،بايد آن را آگاهانه برنامهریزی کرد وگرنه
زمانی که میتواند به شکل اوقات فراغت به زندگی
مردم امروز معنی و تحرک ببخشد ،هدر خواهد رفت.
چنانکه گفته شد ،مردم پيش از انقالب صنعتی
به طور طبيعی در زندگی خود اوقات فراغت
داشتند و نيازی هم نبود که دربارۀ  اوقات فراغت
به نظريهپردازیهای علمی و فلسفی بپردازند .اما در
دوران اخير فعاالن و اصالحگران اجتماعی بودند که
برای نخستين بار اهمیت اوقات فراغت را در رشد،
شکوفايی و سالمت زندگی مطرح ساختند .طبيعی
بود که با رويکرد انديشمندان به مقولۀ اوقات فراغت
نظريهها و ديدگاههای مختلف و متنوعی در خصوص
آن ارائه شود.
نظريههای اوقات فراغت
تعريف اوقات فراغت ساده نيست زيرا در جهان
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معاصر محققان و انديشمندان زيادی در اين حوزه
فعالیت میکنند و هر يک از آنها تعريفی خاص از
اوقات فراغت ارائه میدهد .پس ارائۀ تعريفی جامع
از اوقات فراغت که همۀ فعاالن اين حوزه دربارۀ آن
اتفاق نظر داشته باشند ،ممکن نيست .اما شايد بتوان
برای سادگی و سهولت کار نظریات و ديدگاههای
متنوع را در چارچوب تقسيمبندیهای خاصی ارائه
کرد .صدها نظريه و تعريف از اوقات فراغت وجود
دارد ،اما به نظر برخی از صاحبنظران به طور کلی
میتوان دربارۀ  اوقات فراغت پنج ديدگاه متمايز
و همپوشان تشخيص داد که همة اين تعاريف در
چارچوب اين پنج ديدگاه جای میگیرند:
 .1اوقات فراغت به منزلۀ وقت آزاد
 .2اوقات فراغت به منزلۀ فعاليت
 .3اوقات فراغت به منزلۀ حالتی ذهنی يا حالتی
از بودن
 .4اوقات فراغت به منزلۀ  مفهوم کلنگر و
همهجانبه
 .5اوقات فراغت به منزلۀ شيوهای از زندگی
با مبنا قرار دادن اين پنج ديدگاه سعی میکنیم
به طور خالصه هر يک  از آنها را بررسی کنيم
(تردکیلسن.)2000: 73 ،
 .1اوقات فراغت به منزلۀ وقت آزاد
نخستين برداشتی که از اين ديدگاه استنباط میشود،
اين است که داشتن وقت آزاد به معنی داشتن اوقات
فراغت در زندگی است .البته منظور از وقت آزاد،
زمان تحت اختياری است که پس از پرداختن به
ضروریات زندگی مانند کار ،خواب ،استراحت
و زمان الزم برای غذا خوردن ،نظافت و ساير
ضروریات زندگی ،در اختيار فرد باقی میماند و او
میتواند هر جور که بخواهد از آن استفاده کند .با
اينکه در جهان معاصر اوقات فراغت برای اولين
بار در جوامع غربی مطرح شده است ،اما ميان اين
ديدگاه از اوقات فراغت و برداشتی که در جامعة ما
از آن وجود دارد ،قرابت و هماهنگی شگفتانگیزی
مالحظه میشود .برای روشن شدن موضوع کافی
است کمی به مکالمات و گفتگوهای عادی روزمره
مردم توجه کنيم .شايد بارها برای هر يک از ما پيش
آمده باشد که از دوستان و نزديکان خود گله کنيم که
چرا کمتر به ما سر میزنند .جوابی که در نود درصد
موارد دريافت میکنیم ،بسيار نزديک به اين مضمون
است :خيلی گرفتارم ،اصالً فراغت ندارم .اين در واقع
همان تلقی اوقات فراغت به معنی وقت آزاد است.

مطالعات انجام شده نيز اين واقعیت را تأييد میکنند
که حدود هفتاد و هفت درصد مردم اوقات فراغت
را به منزلۀ  وقت آزاد میپندارند (مایکل ج .الیتنر
و سارا ف .الیتنر .)2004: 4 ،شايد بتوان گفت اين
ديدگاه احتماالً قديمیترین نظريۀ اوقات فراغت بعد
از انقالب صنعتی نيز باشد ،زيرا با قرار دادن آن در
مقابل شرايط سخت و ساعات طوالنی کار در سالها
و دهههای اوليۀ بعد از انقالب صنعتی جايگاه خود
را احراز و معنی و مفهوم بهتری ارائه میکند .بهتر
است ديدگاههای بعضی از صاحبنظران طرفدار اين
برداشت راجع به اوقات فراغت را نيز مالحظه کنيم.
برايت بيل و برخی ديگر از نظريهپردازان ،اوقات
فراغت را با زمان مرتبط میدانند ،اما به نظر آنها تنها
زمان تحت اختيار فراغت محسوب میشود؛ يعنی به
جز زمان مربوط به خود زندگی و زمان مربوط به
فراهم کردن امکانات زندگی ،زمانی که به صالحديد
و انتخاب خود میتوان از آن استفاده کرد (تردکیلسن،
 .)2000: 74به وضوح روشن است که حتی با فرض
اين که در خصوص تلقی اوقات فراغت به منزلۀ وقت
آزاد اتفاق نظر وجود داشته باشد ،باز ارائۀ  تعريف
بسيار پيچيدهتر از اين حرفهاست .زيرا چيزی که
برای برخی از افراد ضروری است ،میتواند برای
برخی ديگر اختياری باشد .پس به آسانی نمیتوان

مرز ميان فعاليتهای ضروری و اختياری را از هم
جدا کرد .اما اين ديدگاه مخالفانی نيز دارد به طور
مثال گودین و گادبی ،دو تن از صاحبنظران اوقات
فراغت در خصوص تلقی اوقات فراغت به منزلۀ 
وقت آزاد معتقدند« :با واگذارکردن اوقات فراغت به
دورههای خاصی در طول روزها ،هفتهها و سالها آن
را خراب میکنیم» (تردکیلسن .)2000: 74 ،مهمترین
مزیت اين ديدگاه اين است که ميزان وقت آزاد قابل
اندازهگیری است و مقايسة ميزان وقت آزاد افراد
مختلف و گروههای اجتماعی را در مراحل مختلفی
از دورههای زندگی ممکن میسازد که برای سنجش
ميزان اوقات فراغت گروههای مختلف مردم مفيد
خواهد بود.
 .2اوقات فراغت به منزلۀ فعاليت
واژۀ کلیدی در اين ديدگاه و برداشت از اوقات
فراغت ،فعالیت است و بر اساس آن اوقات فراغت
از فعاليتهایی آموزنده و لذتبخش تشکيل شده
است .از طرف ديگر اين ديدگاه در نقطة مقابل تلقی
اوقات فراغت به منزلۀ وقت آزاد قرار دارد و با اين
تعريف اوقات فراغت بيشتر با تفريح همانندی پيدا
میکند و به معنی آن است که صرفاً داشتن وقت آزاد
اوقات فراغت به حساب نمیآید ،بلکه نحوة پر کردن
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وقت آزاد اوقات فراغت را به وجود میآورد .اين
فعاليتها میتوانند شمار زيادی از مشغوليتهایی را
شامل شوند که افراد از آنها برای سرگرم ساختن خود
يا افزودن به دانش و مهارتهای خود بهرهبرداری
میکنند .همچنين تلقی اوقات فراغت به منزلۀ فعالیت،
برداشتی نسبتاً سنتی از اوقات فراغت است که آن را
به منزلۀ فعاليتهایی داوطلبانه و رضايتبخش و در
عين حال آموزنده توصيف میکند .برخی از طرفداران
اين ديدگاه اوقات فراغت را فرصتی میدانند برای
پرداختن به بعضی فعاليتهای جدی یا نسبتاً فعال
که ضرورتهای زندگی آنها را اقتضا نکرده باشد
(تردکیلسن.)2000: 74 ،
 .3اوقات فراغت به منزلۀ حالتی ذهنی يا حالتی
از بودن
در اين ديدگاه ،زمان يا فعاليت نيست که اوقات
فراغت را به وجود میآورد بلکه اوقات فراغت از
حالتی ذهنی يا حالتی از بودن ناشی میشود .اما در
اينجا بالفاصله میتوان پرسيد بر اساس اين ديدگاه
اوقات فراغت بر چه ذهنيت و بودنی مبتنی است؟
يکی از پاسخهای ممکن به اين پرسش نظريهای
است که کراوس ارائه کرده است .کراوس معتقد
است اوقات فراغت حالت ذهنی يا حالتی از بودن
بسيار مطلوب است که از شرکت در فعاليتهایی که
انگيزههایی ذاتی دارند ،حاصل شده باشند (مایکل ج.
الیتنر وسارا ف.الیتنر .)2004: 10 ،بنابراين با توجه
به اين نظريه ،وقت آزاد و بسياری از فعاليتهای
تفريحی نمیتوانند اوقات فراغت محسوب شوند
بلکه فقط برخی از فعاليتهایی که از انگيزهای ذاتی
منشأ گرفته باشند و در ايجاد حالت ذهنی مطلوب
مؤثر باشند ،اوقات فراغت محسوب خواهند شد .از
اين رو اوقات فراغت نتيجۀ اجتناب ناپذير يک روز
تعطيل يا تعطيالت آخر هفته نيست ،بلکه نتيجة آمادگی
ذهنیای است که میتواند آن را به وجود آورد.
 .4اوقات فراغت به منزلۀ مفهوم کلنگر و همه جانبه
در سه ديدگاه فوق ،تلقی اوقات فراغت را به منزلۀ 
وقت آزاد ،فعاليت و حالتی از بودن مالحظه کرديم
اما در نظريۀ کلنگر ،اوقات فراغت صرفاً به وقت
آزاد يا فعاليت منحصر نمیشود و میتواند در بسياری
از جنبههای زندگی از جمله کار و ساير جنبههای
ضروری زندگی وجود داشته باشد و چه بسا امکان
دارد در وقت آزاد و فعاليتهای تفريحی نيز محقق
نشود .ادينگتون و برخی ديگر از نظريهپردازان اوقات
فراغت معتقدند از ديدگاه کلنگر ،کار و اوقات
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فراغت چنان با هم مرتبطاند که نمیتوان آنها را
از هم تفکيک  و جدا کرد (مایکل ج .الیتنر وسارا
ف.الیتنر .)2004: 13 ،دومازدير 2نيز در تأييد ديدگاه
کلنگر ،سه کارکرد اساسی اوقات فراغت را در
آرامش ،سرگرمی و رشد خالصه میکند (تردکیلسن،
 .)2000: 76اگر نظر دومازدير را بپذيريم ،بايد اذعان
کنيم که آرامش ،سرگرمی و رشد فردی صرفاً در
وقت آزاد و فعاليتهای تفريحی خالصه نمیشود
و بسياری از جنبههای اجباری و داوطلبانۀ  زندگی
نيز از چنين ويژگیهایی برخوردارند .بنابراين ديدگاه
کلنگر میتواند تلفيقی از سه ديدگاهی باشد که پيشتر
بررسی شدند .زيرا در هر يک از ديدگاههای فوق ،از
زاوية خاصی به اوقات فراغت نگريسته شده است
و تلفيق آنها میتواند مکمل يکديگر باشد و نظرية
جامعی از اوقات فراغت عرضه کند.
 .5اوقات فراغت به منزلۀ شيوهای از زندگی
در ديدگاهها و نظريههايی که تاکنون از نظر گذرانديم،
کم و بيش همۀ  آنها تا اندازهای دارای ويژگیهایی
ملموس و عملی بودند ،اما ديدگاه پنجم يعنی اوقات
فراغت به منزلۀ شيوهای از زندگی بسيار آرمانگرايانه
و دور از ذهن به نظر میرسد و در صورت عملی بودن
هم فقط برای اندکی از مردم قابل حصول خواهد بود.
اين ديدگاه بيشتر به نظريۀ ارسطو شبيه است که به
فراغت به منزلۀ حالتی از بودن ،آزاد از ضرورت کار
کردن مینگريست (جنکینز و پیگرام.)2003: 279 ،
البته اين ديدگاه در ميان معاصران نيز طرفدارانی دارد
به عنوان مثال گادبی از نظريهپردازان صاحب نام ،از
دیدگاهی فلسفی اوقات فراغت را  شيوهای از زندگی
و آرمانی که با حالت ذهنی و زمان ارتباطی ندارد،
تلقی میکند .وی معتقد است اوقات فراغت شيوهای
از زندگی نسبتاً آزاد از نيروهای اجباري موجود در
فرهنگ و محيط مادی فرد است ،به طوری که فرد را
قادر میسازد بر اساس عشقی درونی ،به شيوهای که
شخصاً لذتبخش و به گونهای شهودی ارزشمند است
و مبنايي اعتقادی را فراهم میکند ،عمل کند (جنکینز
و پیگرام.)2003: 280 ،
صرف نظر از ديدگاههای گوناگون
نظريهپردازان در خصوص ماهيت اوقات فراغت
که از فلسفۀ زندگی آنها نشئت گرفتهاند ،همۀ آنها
دربارۀ  مزايای گذران اوقات فراغت در سالمت
فردی و اجتماعی متفقالقولاند .بنابراين بحث
دربارۀ نظريههای اوقات فراغت را همينجا متوقف
میکنیم و به کارکردهای اجتماعی و فردی اوقات
فراغت میپردازیم.

کارکردهای اجتماعی و فردی اوقات فراغت
اکثر انديشمندان و فعاالن اوقات فراغت به اتفاق
آرا ،از جنبۀ  فردی و اجتماعی ،برای گذران اوقات
فراغت مزیتهای بيشماری قائلاند .از آنجايی که اين
بخش از اين مقاله به کارکردهای اجتماعی و فردی
اوقات فراغت اختصاص يافته و موضوع مقاله نيز
به اهمیت آموزش اوقات فراغت در ارتقای سالمت
جامعه محدود و منحصر شده است ،سعی خواهيم
کرد کارکردهای اجتماعی و فردی اوقات فراغت را
در ادامه بررسی کنيم.
کارکرد :1گذران اوقات فراغت کيفيت زندگی
اجتماعی را غنی میسازد
يکی از ملموسترین کارکردهای اجتماعی اوقات
فراغت اين است که با تدارک  فرصتهایی برای
مشارکت افراد و گروههای مختلف در فعاليتهای
ورزشی ،مسابقات ،رويدادهای اجتماعی و فرهنگی،
لحظات شاد و لذتبخشی را برای شرکتکنندگان
فراهم میکند .برای بسياری از اشخاص که کيفيت
زندگی با ميزان شادی و نشاط ارتباط مستقيم دارد،
اين رويدادها لحظات بسيار مغتنمیاند که میتوانند
به کيفيت زندگی آنها غنا و عمق ببخشند .در تأييد
اين سخن کافی است قدری در ابعاد گوناگون
مسابقات فوتبال جام جهانی سال  2010که در کشور
آفريقای جنوبی برگزار شد ،تأمل کنيم .برگزاری اين
مسابقات نه تنها در کشور آفريقای جنوبی بلکه در
سرتاسر قارة آفريقا شور و هيجان ،و غرور و افتخاری
عظيم به وجود آورده بود .در آفريقای جنوبی حتی
از سالها پيش برای اين رويداد بزرگ برنامهریزی
شده و ساخت و سازهای مرتبط با آن آغاز شده و
مسائل مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد اين
کشور را تحتالشعاع خود قرار داده بود .البته شور
و هيجان جام جهانی فقط به کشور آفريقای جنوبی
و قارة آفريقا محدود نمیشد بلکه مردم سراسر جهان
در اين شور و هيجان شريک  بودند اما آفريقای
جنوبی و ملتهای آفريقا از آنجايي که برای اولين
بار اين مسابقات در آنجا برگزار میشد ،از شور و
هيجان ميزبانی و غرور حاصل از آن نيز برخوردار
بودند .همچنين در اکثر کشورهای جهان ،در قارههای
پنجگانه از مدتها قبل مسابقات انتخابی برای جام
جهانی برگزار شد و مردم سراسر جهان روزها و
ماههای پرهيجانی را پشت سرگذاشتند .در سرتاسر
جوامع ،به ویژه در شهرهای بزرگ که روابط ميان
مردم از گرمی و صميمیت شهرهای کوچک  عاری
است ،مردم نياز دارند به شيوههای معناداری از طريق

وضعيتهایی دوستانه و صميمی به طور مستقيم با
هم ارتباط برقرار کنند .جنت مک  لین با اشاره به
همين ويژگی مینویسد« :در جامعۀ صنعتی شتابزده،
پر سر و صدا ،تاراج شده و شلوغ فرصتهایی برای
هويت يافتن ،خودپنداری مثبت ،تعامل اجتماعی،
ابراز خالقيت و حتی انگيزههای ذهنی و جسمی برای
حفظ سالمت جسمی و روحی ممکن است فقط از
طريق فرصتهای پر هيجان اوقات فراغت حاصل
شود يا اصالً حاصل نشود( ».مک لین ،هرد و راجرز،
.)2005: 170
جنبۀ  ديگری از تأثير اوقات فراغت را در غنی
ساختن کيفيت زندگی میتوان در پارکها مشاهده
کرد .فلسفۀ  وجودی پارکها را میتوان در ايجاد
فضاهای تفريحی سالم و طبيعی در شهرها دانست.
کافی است در روزها و ماههای گرم سال پارک  را
برای لحظاتی چند زير نظر بگيريم ،آن وقت شاهد
خواهيم بود پارکها چشماندازهای سرزنده و با
نشاطی از زندگی اجتماعی را به نمايش میگذارند.
افراد سالخورده در گروههای چند نفری از دوستان ،در
کنار هم روی نيمکتها مینشینند و گفتگو میکنند.
کودکان خردسال در فضای بازی مخصوص خود با
همساالن به بازی مشغول هستند و پدران و مادران
جوان در حول و حوش آنها مواظب فرزندان خردسال
خود هستند .کودکان کمی بزرگتر با همساالن خود
به بازیهای گروهی يا دوچرخه سواری مشغولاند
و جوانترها نيز در زمينهای مخصوص ورزشهای
دستهجمعی به ورزشهای مختلفی از قبيل فوتبال،
واليبال و ورزشهای آماتوری مشغولاند .به نظر
میرسد اين تابلوی زيبا برای نشان دادن تأثير اوقات
فراغت در غنی ساختن زندگی به توضيح و تفسير
بيشتری نياز نداشته باشد.
کارکرد  :2اوقات فراغت در رشد ابعاد مختلف
فردی سهيم است
اوقات فراغت در رشد سالمت جسمی ،اجتماعی،
عاطفی ،عقالنی و روحانی و همچنين در انسجام
خانواده نقش فوقالعاده مثبتی دارد .تأثيرات مثبت
اوقات فراغت و تفريح ديگر فقط به سرگرمی و
لذت شرکتکنندگان در اين نوع فعاليتها محدود
نمیشود ،بسيار فراتر از آن میرود به طوری که
دربارۀ نقش مثبت آن در تناسب اندام که جلوههایی
از سالمت جسمی است ،سازگاری اجتماعی و
رشد در مراحل مختلف زندگی جای هيچ شک 
و ترديدی نيست .روانشناسان میگویند بسياری
از افراد از تجربيات ورزشی دوران کودکی خود
181

خاطرات بسيار زندهای دارند .چنين تجربياتی اغلب
در ايجاد خودپنداری مثبت و مهمتر از آن در تقويت
پيوندها و عالئق ميان والدين و فرزندان نقشی بسيار
کليدی بازی میکنند .اين تجربيات عالوه بر اين که
برای کودکان مفيدند ،در سالمت روحی والدين نيز
بسيار مؤثرند (مکلین ،هرد و راجرز.)2005: 171 ،
از طرف ديگر برنامههای تفريحی گوناگونی که
جامعه تدارک میبیند ،مجموعههایی غنی و سازنده
به وجود میآورد که کودکان و جوانان را به کشف
ارزشهای شخصی ،استعدادها و تجربههای مفيد
و با اهميت قادر میسازد .آنها از طريق اين برنامه
روابط مثبت و ارزشمندی را در ارتباط با همساالن
خود تجربه میکنند .به طور مثال مارتا مورمن 3در
خصوص نقش مثبت تجربههای تفريحی در رشد
کودکان و جوانان از طريق اردوهای سازمان یافته
مینویسد :اين اردوها در زندگی گروهی خارج از
منزل ،فرصتهایی تفريحی و آموزشی ايجاد میکند.
از طريق اين فرصتها به کمک مربيان آموزش ديده،
منابع طبيعی محيط برگزاری اردوها برای رشد ذهنی،
جسمی ،اجتماعی و روحی شرکتکنندگان در اردو
به کار گرفته میشوند (همان)    .
       
کارکرد  :3اوقات فراغت جامعه را به مکان دلپذيری
برای زندگی تبديل میکند
عالوه بر نقش اوقات فراغت در ارتقای کيفيت و
غنای زندگی ،چنانکه در باال به برخی از ابعاد آن
اشاره شد ،اوقات فراغت در مطلوب و جذاب کردن
سيمای ظاهری و فيزيکی شهرها نيز بسيار مؤثر
است .در بخش فوق به نقش و اهميت پارکها در
غنی ساختن زندگی پرداختيم اما پارکها در زيبايی
ظاهری شهرها نيز بسيار نقش دارند .پارکها با ايجاد
فضای سبز از طريق فضاهای چمنکاری ،گلکاری و
درختان بسيار نه تنها در تعديل آب و هوای شهرها
نقش فوقالعاده مؤثری ايفا میکنند ،بلکه عالوه بر آن،
به سيمای سرد ،گرفته ،سيمانی و دودزدة شهرها نيز
تا حد امکان چهرهای دلپذيرتر و زيباتر میبخشند .از
طرف ديگر آثار تاريخی و بناهای باستانی و همچنين
محلههای قديمی شهرها که بر اثر مرور زمان فرسوده
و تخريب میشوند ،در صورتی که بنا شود اهميت
و جايگاه خود را در ايجاد فضاهای مناسب گذران
اوقات فراغت و هويت بخشی به ساکنان شهرها
پيدا کنند ،بازسازی میشوند و توجه ويژهای به آنها
معطوف میشود و از اين طريق نه تنها از تخريب
و فرسودگی و نابودی نجات مییابند ،بلکه همان
چيزهايی که میتوانستند چهرة شهر را برهم بزنند،
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به فضاها و بناهای زينتبخش و ماية غرور و افتخار
برای جامعه بدل میشوند .موزهها ،ورزشگاهها و
شهرهای بازی نيز از چنين استعدادهايي برخوردارند
و هر يک از آنها میتوانند در زيباتر کردن چهرة شهر
ايفای نقش کنند.
عالوه بر اينها توجه ،برنامهریزی و سرمايهگذاری
در زمينۀ اوقات فراغت میتواند به نوعی در حفاظت
محيط زيست که خود در زيباسازی و سالمت زندگی
بشر تأثيری فوقالعاده دارد ،مؤثر واقع شود .بسياری از
شهرها برای تفريح و گذران اوقات فراغت فضاهايي
طبيعی دارند که کوههای نزديک  شهرها ،پارکهای
طبيعی خارج از شهر و ساحل و اسکلههای شهرهای
ساحلی از آن جملهاند.
کارکرد  :4اوقات فراغت از استفادههای
ضداجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد پيشگيری
میکند
اوقات فراغت با تدارک  برنامههای سازنده و
لذتبخش برای جوانان از طريق فرصتهای تفريحی
مرتبط با ساير خدمات الزم برای آنها ،از استفاده
ضداجتماعی يا مخرب وقت آزاد مانند بزهکاری يا
سوءمصرف مواد پيشگيری میکند يا تأثيرات منفی اين
نوع استفاده از وقت آزاد را کاهش میدهد .برخی از
محققان نطفۀ آغازين بزهکاری نوجوانان را در برخی
از اشکال ناسالم بازیهای دوران نوجوانی شناسايی
کردهاند .با توجه به همين ويژگی بازی است که
تننباوم مینويسد« :در آغاز ارتکاب بزه ،جوان بزهکار
موقعيت را به منزلۀ  شکلی از بازی ،ماجراجويي،
هيجان ،عالقه ،شيطنت و سرگرمی ارزيابی میکند.
شکستن شيشة پنجرهها ،مردمآزاری ،فرار از مدرسه و
امثال آن همه اشکالی از بازی ،ماجراجويي و هيجان
هستند» (مک لین ،هرد و راجرز.)2005: 175 ،
برخی ديگر از روانشناسان معتقدند بزهکاری
جوانان مشکلی فرهنگی است که ريشههای آن را
بايد در خود جامعه جستجو کرد .به طور مثال فقر
و شرايط اجتماعی افسردۀ محلهها و مناطق محروم
عاملهای کليدی هستند که نوجوانان در معرض خطر
را به پيوستن به باندها و گروههای بزهکاری ترغيب
میکنند .در همين زمینه ربو و اولسون معتقدند پشت
ظاهر فريبندۀ زمينهای بازی پارکهای آراستهای که
کودکان بازی میکنند ،دنيای ديگری هست ،دنيايی
که در آن کودکان در استخرهای پر تأللو شنا ،و
روی زمينهای چمن تميز و درخشنده جست و خيز
نمیکنند .در زير شکم هر جامعه کودکانی هستند
که برای درک و قدردانی از اوقات فراغت و تفريح

فرصت چندانی ندارند ...کودکانی که در سايۀ جامعه،
در چنگال فقر به زندگی خود ادامه میدهند و در
معرض انواع خشونتها ،گرسنگی و بيماری قرار
دارند ،شانسی برای برخورداری از تعليم و تربيت
ندارند و در ميان خشم و نااميدی دست و پا میزنند.
برای اين کودکان در بزرگسالی اميدهای چندانی
وجود ندارد .اينها کودکان در معرض خطر هستند
(مکلین ،هرد و راجرز.)2005: 175 ،
واضح است برای جوانان چنين محيطهای
فقرزدهای عضويت در يک  باند راهی برای بقا و
وسيلهای برای حفاظت در برابر خشونت و اخاذی
محيط است .ترديدی نيست اوقات فراغت با تدارک 
فرصتهای مناسب برای اين کودکان و نوجوانان ،نه
تنها به طور گستردهای از استفادههای سوء از وقت
آزاد جلوگيری میکند ،بلکه فرصتهایی را برای رشد
و ترقی آنها نيز فراهم میکند.
البته الزم به تأکيد است رفتار بزهکارانه فقط به
طبقات پايين شهری و جوانان عضو باندها محدود
نمیشود بلکه در ميان همة اقشار اجتماعی و اقتصادی
ديده میشود .ميزان قابل توجهی از جرائم و بزههایی
که نوجوانان مرتکب میشوند ،به نوجوانان اقشار
متوسط و باالی جامعه اختصاص دارد و بزهکاری
طبقات پايين فقط بخشی از بزهکاریهای اجتماعی
به حساب میآید و برنامهریزی اوقات فراغت نقش
فوقالعاده سازندهای در اين زمينه ايفا میکند .اثبات
مزيتهای خدمات تفريحی سازمان يافته برای
نوجوانان و جوانان در معرض خطر از طريق تحقيقات
آزمايشگاهی دشوار است ،اما مطالعات متعدد نتايج
مثبتی را در اين خصوص ارائه دادهاند    .
کارکرد  :5اوقات فراغت روابط ميانگروهی و
روابط بين نسلها را بهبود میبخشد
کسانی که اخبار ماه ژوئن سال  2010را دنبال کرده
باشند ،شاهد بودهاند خبرهای مربوط به درگيریهایی
قومی خونين ميان قرقيزها و ازبکها در کشور
قرقيزستان که در جريان آن تعداد زيادی کشته و
زخمی شدند ،مهمترین بخشهای خبری راديوها و
تلويزيونهای کشورهای مختلف را به خود اختصاص
داده بود و حدود يک سال پيش نيز يعنی ماه ژوئن
سال  2009چنين درگيریهایی ميان گروههای قومی
چينی و اويغور در استان سين کيانگ چين در جريان
بود که خبرهای مربوط به کشته و زخمی شدن تعداد
زيادی از مردم اين منطقه تيترهای خبری رسانههای
مختلف جهان را دربرگرفته بود .البته هميشه و
همه جا اختالفات ميان اقوام و گروههای مختلف

اين چنين خشونتبار و خونين نيست .اما در همۀ 
کشورهای دنيا وجود برخی پيشداوریهای کليشهای
در ميان ساکنان شهرهای مختلف و اقوام و گروهها
رنجشها و کدورتهایی را به وجود میآورد که چه
به لحاظ انسانی و چه به لحاظ منافع ملی و سياسي
يک کشور مطلوب نیستند .اوقات فراغت با تدارک 
تجارب تفريحی و فرهنگی مشترک  بين گروههای
مختلف نژادی ،قومی ،مذهبی و نسلهای مختلف،
روابط دوستانه و مودت ميان اين گروهها را بهبود
میبخشد  .
کارکرد  :6اوقات فراغت پيوندهای ميان ساکنان
محله و جامعه را تقويت میکند
اوقات فراغت میتواند از طريق ترغيب و تشويق
ساکنان يک محله يا اجتماع برای مشارکت در طرحهای
داوطلبانه ،و برنامههای خدماتی و رويدادهايی که
برای بهبود و ارتقای روحيه شهروندی صورت
میگیرد ،پيوندهای ميان ساکنان يک محله ،منطقه يا
شهر را تقويت کند .به طور مثال يکی از مهمترین
اصلهای جنبشهای تفريحی اوليه در کانادا کمک 
به انسجام محلهها و اجتماعات با ايجاد حس تعلق و
هدف مشترک از طريق تجارب مشترک تفريحی بود.
تجارب مشترک تفريحی به اين افراد کمک میکرد
ضمن حفظ سنتهای اجتماعی و عالئق فرهنگی،
با هم در فعاليتهای داوطلبانه مشارکت کنند  .با در
نظر گرفتن اين واقعيت که کانادا کشوری مهاجرپذير
است و در يک  محله خانوادههایی با مليتها و
قوميتهای گوناگون زندگی میکنند ،اهميت اين
کارکرد اوقات فراغت برجستهتر میشود .بنابراين
اگر تجارب تفريحی و فراغتی مشترک میتواند در
کانادا چنين نقش مثبتی ايفا کند ،چرا در جاهای ديگر
چنين نقشی بازی نکند با توجه به اين که امروزه در
همه جای جهان زندگی در شهرهای بزرگ و تبعات
صنعتی شدن خانوادهها را از هم دور کرده است ،نياز
به راهکار و وسيلهای که پيوند ميان ساکنان محلهها و
شهرها را مستحکمتر کند ،به خوبی احساس میشود.
در بسياری از اجتماعات طرحهای تفريحی مرتبط
با ورزش ،محيط زيست ،انواع هنرها و گروههای
جمعيتی خاص مانند معلوالن و عالئق مشترک ،غرور
و افتخار و همکاری ساکنان محلهها را ارتقا میدهد.
شهروندان عالقهمند میتوانند برنامههایی را تدارک 
ببينند که نيازهای فراغتی مردم را مرتفع خواهند
کرد؛ آنها میتوانند از تالشهایی که برای توسعه
و گسترش خدمات مرتبط با تفريح و پارکها برای
بهبود خدمات عمومی طراحی شدهاند ،پشتيبانی کنند
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(مک لین ،هرد و راجرز  .)2005: 181 ،
کارکرد  :7برطرف کردن نيازهای گروههای جمعيتی
خاص
اوقات فراغت برای کمک  به گروههای جمعيتی
خاص ،مانند معلوالن جسمی و ذهنی ،میتواند
با تدارک  خدمات تفريح درمانی در مراکز درمانی،
و برنامهریزی برنامههای اجتماعی محور ،در طيف
گستردهای از معلوليتها به افراد خدمات ارائه کند.
معلوالن نيز مانند همۀ مردم به فرصتهای تفريحی
نياز دارند و مسلم است که اگر اين نياز در آنها بيشتر
از ساير گروههای جمعيتی نباشد ،کمتر هم نيست.
اطالع دقيقی از آمار معلوالن در کشورمان در دست
نيست اما برای اين که از ميزان تقريبی معلوليتها
در جامعه بشری تا حدی اطالع حاصل کنيم به آمار
معلوالن در کشور آمريکا توجه میکنیم .جمعيت
معلوالن اين کشور را هفده درصد ارزيابی کردهاند
(مک  لین ،هرد و راجرز ،)2005: 184 ،که درصد
قابل مالحظهای است و بدون ترديد سالمت جسمی
و روحی اين قشر از جمعيت هر جامعهای میتواند
در سالمت و شور و نشاط ساير اقشار آن جامعه
نيز دخيل باشد .برای معلوالن سه نوع برنامههای
تفريحی تدارک  ديده میشود .نخست ،برنامههای
تفريح درمانی که در بيمارستانها و مراکز درمانی
عرضه میشوند و تمرکز آنها بيشتر روی ارزشهای
درمانی تفريح است .هدف برنامههای تفريح درمانی
کمک به معلوالن برای اتکا به خود ،افزایش اعتماد به
نفس ،بهبود عملکرد ،آموزش مهارتهای اجتماعی
و استفادۀ معقوالنه از اوقات فراغت است .نوع دوم
برنامههای تفريحی در نظر گرفته شده برای معلوالن
برنامههای کلی و فراگيری است که فرصتهایی را
فراهم میکنند که افراد معلول همراه با همة اقشار
جامعه بتوانند در کنار هم در آنها شرکت کنند .آخرين
نوع برنامههای در نظر گرفته شده برای معلوالن
برنامههای تفريحی خاصی است که صرفاً برای
معلوالن فراهم و برنامهریزی شده است.
کارکرد  :8اوقات فراغت به حفظ سالمت اقتصادی
و ثبات اجتماعی کمک میکند
صنعت اوقات فراغت همراه با صنعت گردشگری
بزرگترین و گستردهترین صنعت جهان محسوب
میشود به طوری که فقط سهم اوقات فراغت در
تجارت جهانی ساالنه حدود چهارصد ميليارد دالر
برآورد شده است .به طور مثال در بسياری از کشورها
در زمينۀ زيرساختهای مربوط به اوقات فراغت و
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تفريح سرمایهگذاریهای کالنی صورت میگیرد.
عالقه به حيات وحش يکی از اين بخشهاست و
جذابيت آن در سطح جهانی روز به روز درحال
افزایش است؛ به طور مثال فعاليت و سرگرمی ساده
و سالمی مانند پرندهپایی که به تماشا و دنبال کردن
مهاجرتهای پرندگان مهاجر میپردازد ،فقط در
کشور کانادا ميليونها نفر عالقهمند و پرندهشناس
آماتور را از کشورهای دوردستی مانند زالندنو،
آفريقای جنوبی ،ژاپن و آرژانتين به خود جذب
میکند (هرد و براتین راجرز .)2005: 185 ،مطالعهای
که رصدخانۀ  پرندهشناسی کيپ می برد 4وابسته به
انجمن «آودوبون »5نيوجرسی انجام داده است ،درک 
ملموستری از اين واقعيت را ارائه میدهد :پرندهپاها
بخش قابل مشاهده و پرمنفعتی از صنعت رو به
رشد اکوتوريسم ايالت نيوجرسی را نشان میدهد.
مطالعات انجام شده در اين بخش حاکی از اين است
پرندهپاهایی که از کيپ می کانتی 6ديدن میکنند،
ساالنه بيش از سی و يک  ميليون دالر برای غذا،
اسکان ،خريد هدايا و يادبودها ،هنر و عکاسی پول
خرج میکنند (مک لین ،هرد و راجرز    .)2005: 185 ،
کارکرد  :9اوقات فراغت زندگی فرهنگی جامعه را
غنی میسازد
جلوههای حيات فرهنگی هر جامعه به طور سنتی
در هنرهای زيبا ،هنرهای نمايشی ،رويدادهای ويژۀ 
فرهنگی ،برنامههای فرهنگی مربوط به حفاظت از
بناهای تاريخی ،ميراث عامه ،موزههای تاريخ طبيعی،
موزههای مردمشناسی ،و اين قبيل امور فرهنگی نمود
پيدا میکند .بدون ترديد سرمايهگذاری و صرف وقت
در اين بخش ،نه تنها به رشد و تعالی اقشار مختلف
جامعه کمک  بسيار میکند ،بلکه فرصتهای متنوع
و لذتبخشی را نيز در اختيار آنها قرار میدهد تا
در کنار پرداختن به فعالیتهای فرهنگی لذتبخش،
حيات فرهنگی خود و جامعة خود را غنی سازند.
يکی از معضالت جامعۀ  صنعتی که اخيراً در همة
کشورها به طور گستردهای رواج يافته است ،بازیهای
کامپيوتری است .البته بازی کامپيوتری به خودی خود
بد نيست اما نبود گزينههای مناسب ديگر در کنار آن
و بدآموزیهای بازیهای موجود در بازار و خطر
اعتياد به اين بازیها مشکلآفرین شده است .به طور
مثال از تأثيرات جنبی بازیهای کامپيوتری میتوان به
کم تحرکی ،خستگی فکری و چاقی مفرط ناشی از
کم تحرکی اشاره کرد .اين در حالی است که دربارۀ 
آثار منفی مستقيم بازیهای کامپيوتری هنوز تحقيقات
دقيق و مدونی انجام نشده است .اما آنچه مسلم است

يکی از ويژگیهای اکثر بازیها ،خشونت و نمودهای
فرهنگی سازندگان آنهاست که بدون ترديد بر ذهن
بازیکنندگان تأثير خواهد گذاشت ،اما اين که اين
تأثيرات به چه ميزان میتوانند مخرب و زيانبخش
باشند ،بر عهدة محققان است تا در خصوص ابعاد
مختلف آن تحقيق کنند .رواج بيش از اندازة بازیهای
کامپيوتری به علت در دسترس بودن آسان و نبود
گزينههای مناسب ديگر است ،اگر گزينههای ديگر به
همان راحتی در دسترس بود و جذابیتهای الزم را
نيز داشت ،طرفداران خود را جذب میکرد .اما اوقات
فراغت با تدارک  گزينههای مختلف برای کودکان
و جوانان میتواند وقت آزاد آنها را با فعاليتهای
سازنده پر کند تا عالوه بر خلق لحظات لذتبخش در
رشد و تعالی آنها نيز مؤثر باشد.
مرکز ملی تحقيقات هنری آمريکا در خصوص
عالقهمندی آمريکايیها به اشکال متنوعی از
فعاليتهای هنری ،در تحقيقی نشان داده است ،تعداد
کسانی که مايلاند در فعاليتهای هنری آماتوری
مانند عکاسی ،نقاشی ،حکاکی و طراحی ،موسيقی،
نويسندگی خالق و ساير اشکال فعاليتهای هنری
به طور مستقيم شرکت کنند ،در حال افزایش است
7
(همان .)187 ،اين در حالی است که جانا رانسوم
نيز معتقد است بسياری از اجتماعات نيز انواع هنرها
را مستقيماً به نيازهای اجتماعی روز مانند کمک به
جوانان در معرض خطر يا ارتقای عزت نفس نژادی
و قومی در ميان زير گروههای فرهنگی پيوند زدهاند
(همان.)188 ،
کارکرد  :10اوقات فراغت سالمت و امنيت
اجتماعی را ارتقا میدهد
يکی از آشکارترين آثار تفريحات اجتماعی در قالب
برنامههای متنوع ورزشی و ساير فعاليتهای جسمانی،
ارتقای تناسب اندام است ،و طيف گستردهای از
مطالعات ،ارزش تمرينات منظم را در پيشگیری از
بيماریهای قلبی عروقی ،چاقی مفرط و حتی برخی
از انواع سرطانها نشان داده است .برخی از محققان
با تأکيد ويژه بر برنامههای سالمتیبخش مهم ،نقش
تفريحات عمومی و پارکها را در بهبود سبکهای
زندگی سالم تأييد کردهاند (همان) .همچنين لئونارد
ونکل 8تأييد میکند هر آنچه افراد در اوقات فراغت
خود انجام میدهند ،در سالمت جسمی و ذهنی آنها
و طول عمرشان تأثيرات عمدهای دارد .برای درک و
دريافت بهتر نقش اوقات فراغت در ارتقای سالمت
به يکی از تالشهای جالبی که در اين زمينه در آمريکا
انجام شده است ،اشاره میکنیم .انجمن ملی تفريح و

پارک آمريکا برای ارتقای و بهبود شيوة سالم زندگی
با همکاری مؤسسات ملی قلب ،خون و ريه تيمی
تشکيل دادهاند .هدف از اين برنامه تشويق مردم
به پيروی از رژيمهای غذايی سالم برای قلب و
پرداختن به فعاليتهای منظم جسمی در پارکهای
محل زندگیشان است .در سراسر آمریکا از طریق
شصت و هشت برنامه ،نتايج اين همکاری مشترک در
کودکان و بزرگساالن اندازهگیری شد و پيشرفتهای
مهمی را در زمينۀ  رفتاری ،دانش مربوط به تغذية
سالم برای حفظ سالمت قلب و افزايش فعاليتهای
بدنی نشان داد (همان.)189 ،
با اوقات فراغت و کارکردهای آن آشنا شديم و
مشاهده کرديم که اوقات فراغت به چه ميزان میتواند
در بهبود و ارتقای سالمت جامعه مؤثر باشد .بنابراين
در اين که جامعه بايد از مزايای اوقات فراغت بهرهمند
شود ،هيچ شک  و ترديدی وجود ندارد ،اما سؤالی
که مطرح است ،اين است که جامعه و فرد چگونه
میتواند از اين توانمندیهای بالقوة اوقات فراغت
برخوردار شود؟ برای اين سؤال نمیتوان پاسخی
واحد و منحصر به فردی ارائه کرد ،زيرا جامعه و
افراد آن برای اين منظور گزينههای متعددی خواهند
داشت ولی با توجه با آنچه گذشت ،میتوان دید که
اوقات فراغت در روزگار ما به مقولههای تخصصی
تبديل شده است ،بنابراين با آن نيز بايد مانند تمام
موضوعات و مقولههای تخصصی برخورد شود ،و
بهترين راه برای بهرهمندی حداکثر جامعه و فرد از
آن ،ضرورت آموزش اوقات فراغت است که خود
به اندازة کافی موضوعی پيچيده و دشوار محسوب
میشود .زيرا در جامعهای که هنوز اوقات فراغت
به اندازة کافی برای خود جا باز نکرده است ،ممکن
است مطرح کردن آموزش اوقات فراغت زود به نظر
برسد .با مطرح شدن ضرورت آموزش اوقات فراغت
همراه با آن پرسشهای بسيار ديگری مطرح میشود
که همة مسائل مرتبط به آن را تحت عنوان آموزش
اوقات فراغت بررسی میکنیم.
آموزش اوقات فراغت و ارتقای سالمت جامعه
ال
کام
آموزش اوقات فراغت در جامعة ما موضوع
ً
تازهای است اما الزم به ذکر است که اين موضوع
به هيچ وجه پديدة نوینی نيست و فيلسوفانی نظير
ارسطو ،افالطون و سقراط آن را بخشی ضروری از
آموزش انفرادی دانستهاند (بول ،هوس و وید260 ،
 .)2003:شايد سادهترین تعريفی که برای آموزش
اوقات فراغت بتوان ارائه کرد ،دادن اطالعات مربوط
به اوقات فراغت و کارکردهای آن به افراد جامعه
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باشد ،برخی از صاحبنظران اين حوزه معتقدند
آموزش اوقات فراغت برای افراد مبتدی دادن
اطالعات به افراد جامعه است تا بتوانند فعاليتهای
فراغتی مناسب را انتخاب کنند (پیچلی .)2002: 2،اما
موضوع بسيار گستردهتر از آن چيزی است که در بدو
امر به نظر میرسد .به طور مثال نظریهپردازان ديگری
هستند که آموزش اوقات فراغت را چيزی بيش از
توسعه ،برنامهریزی و آموزش فعاليتهای گوناگون
ورزشی و تفريحی تلقی میکنند .به عنوان نمونه
کراوس معتقد است :چالشی که مربيان و متخصصان
اوقات فراغت پيش رو دارند چيزی بيش از آموزش
مهارتها و تدارک فرصتهای بازی است؛ آنها بايد
به مردم کمک کنند تا در هر سنی که هستند ،به
اهميت تأثير اوقات فراغت در سالمت فردی و رفاه
اجتماعی و تأثيری که تفريح و بازی بر ايجاد و تقويت
ارزشهای مثبت بشری دارند ،ارج نهند (پیچلی2 ،
 .)2002:با توجه به اين دو ديدگاه و در نظر گرفتن
اين که اوقات فراغت در جامعة ما به تازگی مطرح
شده است ،الزم است به دو سطح متمايز عمومی
و تخصصی در آموزش اوقات فراغت توجه شود.
آموزش عمومی اوقات فراغت همة افراد جامعه را در
هر سن و سالی در بر میگیرد و آموزش تخصصی
آن نيز تعليم و تربيت مديران و برنامهریزان اوقات
فراغت را شامل میشود که بايد به نيازها و تقاضاهای
گروه اول پاسخگو باشند .با توجه به اهميت اوقات
فراغت و درک اهميت اين موضوع که بدون پرداختن
به مسئلۀ آموزش ،جامعه نمیتواند از امکانات بالقوه
آن بهرهمند شود ،درک لزوم چنين آموزش گستردهای
دشوار نخواهد بود .امروزه نه تنها اوقات فراغت
بخشی جدايیناپذیر از زندگی است ،بلکه بخش مهم
زندگی را تشکيل میدهد .به عبارتی اوقات فراغت
هدف و غايت زندگی است ،زيرا با اوقات فراغت
زندگی معنی پيدا میکند ،تلطيف میشود و برای
ادامة فعاليتها در بخشهای ديگر زندگی نظير کار و
فعاليتهای الزم برای ادامۀ حيات به افراد جامعه شور
و نشاط و انگيزه میدهد و هر اندازه که از آن غفلت
کنيم ،بخشهای ديگر زندگی را نيز آسيبپذیرتر
کردهایم .رن و هارلی 9در تأييد اين امر مینويسند:
«اوقات فراغت بخشی از زندگی است ،و آموختن
چگونگی گذراندن آن به مطلوبترین شکل ،بخشی
از چگونه زيستن است» (پیچلی.)2002: 9 ،
در خصوص سطوح مختلف آموزش اوقات
فراغت در باال به دو سطح آموزش عمومی و
تخصصی اوقات فراغت ،اشاره شد .سيوان و کراوس
در خصوص آموزش اوقات فراغت معتقدند آموزش
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اوقات فراغت فرايند توسعهيابندهای است که از طريق
آن افراد يا گروههای مردم درک  خود را از اوقات
فراغت ،روابط ميان اوقات فراغت ،سبک زندگی و
جامعه افزايش میدهند (کریستوفر و دیگران480 ،
 .)2004:اين در واقع همان چيزی است که ما با
عنوان آموزش عمومی اوقات فراغت از آن ياد کرديم.
پيترسون و گان نيز آموزش اوقات فراغت را مقولۀ 
گستردهای از خدمات که بر رشد و دريافت مهارتها،
نگرشها و دانش مرتبط با اوقات فراغت تمرکز
يافته باشد ،تعريف کردهاند (بول ،هوس و وید260،
 .)2003:در اين دو تعريف افراد و گروههای جامعه به
طور عام به کار رفتهاند و هيچ تمايز خاصی بين آنها
در نظر گرفته نشده است ،بنابراين همۀ افراد جامعه
را از هر سن و جنسيتی در بر میگیرد و به دلیل
آن که همۀ افراد جامعه به اوقات فراغت نيازمندند،
در نتيجه همۀ آنها به آموزش اوقات فراغت نيز نياز
خواهند داشت .آموزش عمومی اوقات فراغت از
اين نظر اهميت دارد که مردم را برای برخورداری
از مزايای اوقات فراغت آماده میکند .برای رسيدن
به اين مقصود بايد همة امکانات ارتباطی جامعه را
از قبيل برنامههای راديويی ،تلويزيونی ،روزنامهها و
انواع ديگر رسانههای جمعی را به خدمت گرفت.
البته از اين طريق میتوان بخشی از آموزش عمومی
را که بيشتر افراد بزرگسال و به خصوص کهنسال
جامعه را در بر میگیرد ،به پيش برد .اما اصولیترین
و آيندهنگرانهترین راه ،توسل به نهادهای آموزشی
جامعه است .اگر در برنامۀ درسی و آموزشی مدارس
اوقات فراغت گنجانده شود ،دست کم برای گروههای
زيادی از اقشار جامعه که دانشآموزان هستند ،مشکل
ناآشنایی با اوقات فراغت حل خواهد شد و از طرف
ديگر زمينه را برای آموزش تخصصی اوقات فراغت
آماده میکند.
آموزش اوقات فراغت در اغلب جوامع توسعهیافته
و پيشرو در برنامههای مدارس و دانشگاهها گنجانده
شده است .به اعتقاد راسکين و اليتنر 10عقيده به
لزوم وارد شدن آموزش اوقات فراغت در برنامههای
مدارس و دانشگاههای آمريکا ،در سالهای اولية قرن
بيستم ريشه دارد ،به طور مثال کميسيون سازماندهی
مجدد دبيرستانها در سال  1918استفادة شايسته از
اوقات فراغت را يکی از هفت موضوع درسی اصلی
آموزش و پرورش تشخيص داد (مایکل ج .الیتنر و
سارا ف .الیتنر .)2004: 23 ،يکی ديگر از طرحهای
قابل توجه در خصوص آموزش اوقات فراغت در
آمريکا ،طرح پيشرفت آموزش اوقات فراغت است
که انجمن ملی تفريح و پارکها در سال  1977در اين

کشور مطرح کرد .برنامهریزی درسی طرح پيشرفت
آموزش اوقات فراغت برای القا در برنامۀ  درسی
مدارس طراحی شده بود (کریستوفر و دیگران  481 ،
 .)2004:اين در حالی است که پيگیری اين اهداف در
قرن بيستم در سطح جهانی دنبال میشود به طوری
که سازمان ملل متحد حقوق کودکان را برای داشتن
وقت استراحت ،اوقات فراغت و شرکت در بازی و
فعاليتهای تفريحی به رسميت شناخته است.
آموزش عمومی اوقات فراغت از نيازهای اساسی
همۀ  جوامع امروزی است ،اما کافی نيست .زيرا با
توجه به اوقات فراغت در جامعه ،حرفههای تخصصی
فراوان به ويژه در زمينۀ  مديريت ،برنامهریزی و
ارائة خدمات فراغتی در جامعه ضرورت خواهند
يافت .بنابراين برای تعليم و تربيت اين افراد و اين
تخصصهاست که آموزش تخصصی اوقات فراغت
اهميت پيدا میکند .البته آموزش عمومی و تخصصی
ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و کميت و کيفيت هر
يک از آنها ديگری را تحت تأثير قرار خواهد داد و
پيشرفت يکی از آنها در پيشرفت ديگری مؤثر خواهد
بود.
نتيجهگیری
انديشۀ اوقات فراغت دارای اهميتی تاريخی است
و تغيير و تحوالت بسياری را پشت سر گذاشته
است .در طول تکامل اوقات فراغت ،گاهی به
آن به عنوان محدودهای   از زمان نگريسته شده
است که در آن محدوده ما بيش از هر زمان
ديگری آزادی خود بودن را داريم و گاهی نوعی
فعاليت يا چگونه بودن تلقی شده است که در
برگيرندۀ  سه جنبة زمان ،فعالیت و حالت ذهنی
است .اوقات فراغت همچنین در شکلی آرمانی
فلسفة زندگی نيز پنداشته شده است .بنيانگذاران
يا به زبان سادهتر انديشمندان ايدههای فوقالذکر
در نظريات خود اذعان دارند اگر موقعيتهای
فراغتی ،تفريحی و بازی در جامعه ايجاد نشود ،در
برابر تکامل شهروندان و در نتيجه در برابر ارتقای
سالمت جامعه سدی ايجاد خواهد شد .اعتقاد به
اين واقعيت که فراغت و تفريح برای افراد جامعه
مفيد است ،در رويکردهای مديريتی جامعه يک 
ضرورت است .آموزش اوقات فراغت نيز در
عملکرد اوقات فراغت نقشی حياتی دارد ،به
طوری که توجه يا بيتوجهی به آن میتواند  زمان
اوقات فراغت را به نوعی موهبت يا نوعی بال و
آفت تبديل کند .فلسفۀ آموزش اوقات فراغت اين
است که افراد را از اوقات فراغت خود آگاه سازد

و انتخاب صحيح را به آنها آموزش دهد تا خود
را بشناسند و بتوانند در درون فراغت تواناییهای
بالقوة خود را کشف کنند.
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