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  چکیده

 .دانست هویت و جوانی دوران شدن شناخته رسمیت به و شناخت منشأ را آن باید که است تنیده جوانی پدیده در چنان فراغت اوقات     
 است گذاشته جوانان و خانواده و جوامع بر و اقتصاد فرهنگ، سیاست، فضاي بر معاصر دوران در فراغت اوقات گذراندن که مهمی تأثیرات

 بنیادها شکنی ساختار و طلبی تنوع به نیز را فراغت اوقات کاالهاي تولیدکنندگان بلکه فراغت اوقات هايبرنامه کنندگان مصرف تنها نه
 یکدیگر، با هاآن ترکیب و فرهنگی متفاوت اجزاء انتخاب با و کنند ابداع را فراغت اوقات از عناصري خالقانه و دائماً تا است، کرده وادار
 و فرهنگ تداوم عامل شناسد،می تهدید نه سرمایه عنوان به را جوانی که گفتمانی در مستحکم، پیوند این .بجویند را جدید هايهویت
 پاسخگوي تواندمی زمانی فراغت اوقات صنعت و فرهنگ .است شده فرهنگ تولید روزافزون توسعه و اجتماعی یکپارچگی و ادغام

 نیازهاي با متناسب هايشیوه ترتیب، بدین و باشیم فرهنگ بخش در مصرف و تولید عرصه شدن متنوع شاهد که باشد جوانان درخواست
 این در موجود هايمدل آن، آموزش و فراغت اوقات جایگاه و ضرورت بررسی ضمن حاضر مقاله در .گیرد شکل فراغت اوقات گذران نوین
  .است گردیده ارائه فراغت اوقات آموزش و درسی برنامه جهت مدلی سپس و گرفته  قرار بررسی مورد زمینه

  فراغت اوقات آموزش درسی، برنامه فراغت، اوقات :هاواژه کلید

  

  مقدمه -١
 فراغت اوقات هايفعالیت به افزونی روز توجه اخیر هايسال در     

 این در را متعددي دالیل بتوان شاید. است شده نوجوانی دوران
 زندگی پیامدهاي با فراغت اوقات هايفعالیت. گرفت نظر در زمینه
 احساس و 1روانشناختی بهزیستی باالتر، تحصیلی عملکرد بهتر،
 ؛ 3،2003اکلس و بارتکو(است مرتبط ترروشن فردي 2هویت
  ).2010 ،4وینفیلد و اندرسون دلفابرو، ترینور،

. باشدمی مهم بسیار نیز تحولی منظر از فراغت اوقات به توجه      
 شکاف نوجوان براي مهم انتقالی هايموقعیت ایجاد با فراغت اوقات
 براي هاییفرصت و نمایدمی پر را سالیبزرگ و کودکی دوران بین
 ایجاد و بیشتر اجتماعی روابط تشکیل جدید، هايمهارت ارتقاء
 فراغت اوقات هايفعالیت. آوردمی وجود به را جدیدتر هايهویت
 و هاشایستگی توسعه براي اجتماعی زمینه ایجاد با توانندمی

 هايمهارت توسعه و مختاري خود ارتقاء نیز و شخصی هايتوانایی
 دوران اجتماعی و شخصی هویت گیري شکل در گیري تصمیم

                                                             
1 . Psychological well-being 
2 . Identity 
3 . Bartko & Eccles 
4 . Trainor, Delfabbro, Anderson & Winefield 

 اندرسون دلفابرو، ترینور،(باشند داشته موثري بسیار نقش نوجوانی
  ). 2010وینفیلد، و

 با مقابله در مهمی نقش فراغت اوقات هايفعالیت همچنین     
 تحول فرایند الینفک جزء که کنندمی ایفا 5)استرس(تنیدگی
 رویدادهاي که معتقدند) 2000(6مانل و ایواساکی. است نوجوان
 فراغت اوقات هايفعالیت از خاصی نوع از استفاده اغلب زاتنیدگی
 ایجاد را سالمتی خوب حالت نگهداشت و تنیدگی با مقابله براي
 بعد سه داراي فراغت اوقات پژوهشگران این نظر طبق بر. کنندمی
 مقابله. گرددمی تعدیل تنیدگی تأثیر هاآن طریق از که ،باشدمی

 گریز راهبرد یک عنوان به که است بعد اولین 7فراغت اوقات موقتی
 افزایش فراغت اوقات بعد دومین. شودمی سازي مفهوم محور
 کاهش طریق از فراغت اوقات از خاصی انواع کهاین یعنی است،
 بعد فراغت اوقات بعد سومین. شوندمی خلق افزایش باعث تنش

                                                             
5 . Stress 
6 . Iwasaki & Mannell 
7 . leisure palliative coping 
8 . leisure mood enhancement 
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 یعنی است، اجتماعی حمایت نشانگر که باشدمی 1گریاري
 بر مبتنی تعامالت طریق از اجتماعی حمایت فعاالنه جستجوي
  .فراغت اوقات
 تعریف افراد براي آزاد زمان کی عنوان به فراغت اوقات اگر     
 سالم براي زمان این از استفاده که است روشن کامالً پس شود،می
 اوقات طول در. رودمی شمار به مهم مزیتی افراد بودن شادتر و

 هايفعالیت تفریح، جمله از مختلف هايفعالیت به افراد فراغت
 تا پردازندمی...  و هنري هايفعالیت موسیقی، ورزش، مذهبی،
 این وجود با. ببرند باال را خود 2روانشناختی و جسمانی بهزیستی
 هايفعالیت و کارها به افراد فراغت اوقات طول در است ممکن
 زمان، دادن هدر مواد، مصرف سوء: جمله از آورند روي نیز مخربی
 و اجتماعی روانی، هايآسیب به منجر تواندمی که...  و بازي قمار

 افراد به تواندمی مشاوره و آموزش بنابراین. گردد زیادي فرهنگی
 در فراغت اوقات از بتوانند ممکن وجه بهترین به تا نماید کمک
 استفاده باالتر روانشناختی و جسمانی سالمت به نیل راستاي
 . نمایند

 مثبت هايفعالیت براي فرصتی تواندمی فراغت اوقات جوانان براي
 و ماللت با تواندمی اینکه یا و باشد زندگی هايمهارت توسعه و

 از% 40 که کندمی گزارش) 2002(3تالر. باشد همراه منفی تجارب
 نشده کنترل و برنامه بدون وقت عنوان به تواندمی جوانان وقت
 که دارند فرصت جوانان از بسیاري زمان این طول در. شود نامیده
 گاهی و منفی رفتارهاي به که دوستانی انتخاب و هانگرش ایجاد به

 و کنیمک(آورند روي انجامد،می اجتماع مخالف اوقات
  ). 4،2001داتیلو
 و نوجوانان که کنندمی گمان نادرستی طور به افراد از بسیاري     

 با را فراغتشان اوقات چطور دانندمی طبیعی طور به جوانان
 سیکزنت. کنند پر زندگی کننده تقویت و مثبت سالم، هايفعالیت
 چه اگر که کنندمی بیان و تأیید را تصور این) 1997( 5میهالی
 از بردن لذت در کمی هايمهارت به معتقدند افراد از بسیاري
 او. باشدمی صحیح این خالف واقعیت در اما است نیاز فراغت اوقات
 لذت از دشوارتر فراغت اوقات از بردن لذت": کندمی بیان
 دشوار تواندمی فراغت اوقات از بردن لذت ".است کار از بردن
 استفاده راستاي در را موانعی نوجوان که زمانی خصوص به باشد
 انگیزه: از عبارتند موانع این. کندمی تجربه فراغت اوقات از بهینه
 هايفعالیت براي وذهاب ایاب مثبت، هايفعالیت در شرکت براي
 پرداخت براي کافی پول مدرسه، از خروج از پس و برنامه فوق
 بردن لذت براي دوستانی فراغت، اوقات هايبرنامه در حضور جهت

                                                             
1 . leisure companionship 
2 . Physical and psychological Well-Being 
3 . Taller 
4 . Mc Kenny & Dattilo 
5 . Csikszentmihalyi 

 از بردن لذت زمینه در هاآن براي آنچه درباره دانش و هافعالیت از
  .    دارد وجود فراغت اوقات
 عنوان به را فراغت اوقات هايفعالیت اهمیت پژوهشگران     
. اندداده قرار مطالعه مورد زندگی هايمهارت توسعه براي ابزاري
 طریق از تواندمی فرد که سازدمی نشان خاطر) 1991(6فاین
 هویت از بیشتري درك به فراغت، اوقات هايفعالیت در شرکت
. دهد توسعه را سالم اجتماعی رفتارهاي و برسد خویشتن
 فراغت اوقات هايفعالیت که داردمی بیان نیز) 1995(7کالووي
 تجارب درباره تفکر مناسب هايشیوه تا سازد قادر را فرد تواندمی

 پیشنهاد) 2002(8پساونتو. دهد توسعه را آن مدیریت و زندگی
 قادر را دانشجویان تواندمی فراغت اوقات هايمهارت که کندمی
 سوي از فشارها بر غلبه هنگام مناسب العملعکس توانایی تا سازد

 و دهند توسعه خود در را تعارض مدیریت همچنین و همساالن
 سازدمی نشان خاطر)2002(9نگلی. کند پیدا افزایش نفسشان عزت
 بردن باال و استقالل افزایش براي فراغت اوقات آموزش که سازد
  . است حیاتی امري نوجوانان زندگی کیفیت

 داراي که گرددمی محسوب کشورهایی جمله از ایران کشور   
 ايویژه توجه جمعیتی چنین داشتن. است جوان جمعیت بیشترین

 و فرصت هم تواندمی خود جمعیت بودن جوان زیرا ،طلبدمی را
 برابر کشور یک جمعیت بودن جوان. گردد محسوب تهدید هم
 ترافزون وريبهره  نتیجه در و  تربیش کار نیروي داشتن با است
 از اما. بخشد تسریع را اهداف به نیل قوي پتانسیلی با تواندمی که

 با و هدفمند صورت به جوان سرمایه این از استفاده چنانچه سویی
 جوانان نیروي رفتن هدر بر عالوه مسئله این نگیرد انجام برنامه
 نیز را جامعه کالن اهداف که شود تهدیدي به منجر تواندمی خود
 پرداخته آن به بایستمی که مهمی ابعاد جمله از. اندازد خطر به
 جوانان و نوجوانان فراغت اوقات گذران صحیح هدفمندسازي شود
 ايگونه به فراغت اوقات گذران به توجه بر عالوه امر این در. است
 قرار نظر مد نیز پذیريجامعه و تربیتی مسائل بایستمی مفرح،
 با نهایی تحلیل در فراغت اوقات گذران نحوه و شکل زیرا گیرد،
 عبارت به. دارد مستقیم ارتباط جامعه و فرد بر حاکم ارزشی نظام
 مورد هايارزش ماهیت از حاکی فراغت اوقات گذران نحوه دیگر
 موثر هاارزش بر تواندمی نیز آن دیگر طرف از و است افراد قبول
 و مطالعات دفتر(شود هاآن تزلزل یا و استحکام به منجر و باشد

  )1383 جوانان، ملی سازمان تحقیقان
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  فراغت اوقات آموزش -٢
. باشندمی انسان زندگی در مهم قلمرو دو فراغت اوقات و آموزش
 چرا برسند نظر به متعارض است ممکن مفهوم دو این اول، نگاه در
 با آموزش و است همراه آرامش و آزادي با فراغت اوقات که

 غرض اگر ویژه به. ندارد آزادي با ارتباطی و است مرتبط یادگیري
 جلوه بیشتر تناقض این آنگاه باشد، ايمدرسه آموزش آموزش، از
 در ریشه است ممکن آموزش و فراغت اوقات بین تناقض. کندمی
 زندگی با مرتبط را مدارس ها،نسل از بسیاري که باشد داشته این
 تواندمی آموزش که شود ذکر تا است مهم حال بهر. دانندمی کاري
 روابط. دهد رخ جایی هر در تواندمی و باشد رسمی غیر و رسمی
 طی در فراغت اوقات متخصصان توسط آموزش و فراغت اوقات بین
 که است شده مشخص و گرفته قرار بررسی مورد گذشته دهه چند
 نوع دو) 1979(1پارکر. باشندمی مرتبط بسیار هم با حوزه دو این
 اولی. است کرده مشخص را فراغت اوقات و آموزش بین رابطه
 فرد کردن آماده به که باشدمی پرورش و آموزش فلسفه به مربوط
 از بخشی عنوان به فراغت اوقات از بردن لذت و کردن رپ براي
 عمل به را جمله این وقتی. دارد توجه پروش و آموزش اهداف
 براي مدارس در را نوجوانان است آن معناي به کنیم،می تبدیل
 براي حاضر حال در که کنیم آماده فراغت اوقات تجارب از نوعی
 سودمند هاآن براي نیز آینده زندگی در و باشدمی مفید هاآن

 هايفعالیت بودن بخش لذت تضمین به دوم ارتباط. بود خواهد
 جزء بنابراین و شودمی انجام آموزان دانش توسط که ادگیريی

 به عنوان آن از توانمی و دارد اشاره ،گیردمی قرار فراغت اوقات
 فرایند که جایی کرد، یاد "فراغت اوقات عنوان به آموزش"

 اوقات هايبرنامه هايویژگی از برخی تواندمی خودش یادگیري
 کارکرد حسب رب نیز فراغت اوقات و آموزش. باشد داشته را فراغت

 ارتباط هم با نیز است شخصیت پرورش همان که مشترکشان
  .دارند
 و بندر توسط بعدها آموزش و فراغت اوقات بین ترقوي پیوند

 را فرد بایستی پرورش و آموزش": شد توصیف) 1984( 2همکاران
 اوقات از مناسب استفاده و کند آماده زندگی کارکردهاي همه براي
 زندگی براي فراغت اوقات که آنجا از. باشدمی هاآن از یکی فراغت
 آموزشی توجه سزاوار حقیقت در لذا است، اساسی امري افراد

  )3،2006سیوان از نقل به( "است بیشتري
 معنا دو به تواندمی فراغت اوقات آموزش) 2004(کراس زعم به     
 موضوع عنوان به فراغت اوقات کهاین اول. گیرد قرار بررسی مورد
 ،هابازي ،هاورزش مانند سنتی، فراغت اوقات هايفعالیت آموزش
 اوقات کهاین دوم). فراغت اوقات مورد در و براي آموزش(هنرها

                                                             
1.  Parker 
2 . Bender et al. 
3 . Sivan 

 ادگیريی هايموقعیت مانند آموزش، بستر و زمینه عنوان به فراغت
 پژوهشی ادبیات در). فراغت اوقات طریق از آموزش(رسمی غیر

 عنوان به فراغت اوقات از فراغت اوقات آموزش زمینه در موجود
  .است شده حمایت بیشتر آموزش موضوع

 اوقات درباره یافته سازمان آموزش به فراغت اوقات آموزش     
 کودکان، براي آموزشی چنین. دارد اشاره آن هايفرصت و فراغت
 تواندمی ویژه هايجمعیت برخی و عادي ساالن گبزر و نوجوانان
 سیوان، از نقل به 1977(5هیس). 4،2004کراس( گردد اجرا

 فراغت اوقات مشاوره نظر نقطه از را فراغت اوقات آموزش) 2006
 اوقات آموزش رویکرد این اساس بر. دهدمی قرار بررسی مورد
 در که است درمانی و پیشگیرانه جبرانی، تحولی، فرایندي فراغت
 جزئی و کلی اهداف شخصی، هايارزش: هاجنبه از تنوعی بردارنده
 و دانش نفس، عزت و نفس به اعتماد هايمهارت شخصی،
 -اشتون و جانسون،بالك. باشدمی موفق تجارب و هاشایستگی

 تدریس فرایند عنوان به فراغت اوقات آموزش از) 2000(6شفر
 یاد فراغت اوقات با مرتبط گوناگون هايارزش و هانگرش ،هامهارت
 به فراغت اوقات آموزش که کندمی بیان) 2002(7کالدول. کنندمی
 موارد است ممکن فراگیر آن طی که دارد اشاره آموزشی فرایند به
 باشد، مفید و سودند تواندمی فراغت اوقات چطور: بگیرد یاد را ذیل
 چه در کند،می کمک آموزان دانش ادراك به هاییفعالیت چه

 از آموز دانش این بر عالوه. دارد مهارت آموز دانش هاییفعالیت
 و یکدیگر به تعلق و وابستگی از درکی فراغت اوقات آموزش طریق
 موانع بر چطور گیردمی یاد و دهدمی توسعه خود در را اجتماع
 یاد آموزان دانش همچنین. کند غلبه فراغت اوقات در مشارکت

 کنند، استفاده خردمندانه صورت به زمان از چگونه گیرندمی
 و یابند دست فراغت اوقات در مشارکت براي منابع به چگونه
. باشند داشته مشارکت برنامه طول در اجتماعی لحاظ از چگونه
 ادی هايمهارت از بسیاري که کندمی تاکید نیز) 2002(کالدول
 دیگر هايحوزه براي فراغت اوقات آموزش طول در شده گرفته
 که است مهم بسیار دلیل همین به. باشندمی کاربرد قابل زندگی
زندگی در فراغت اوقات اهمیت درباره آموزان دانش و نوجوانان به
  .شود داده اطالعاتی شان
  فراغت اوقات آموزش درسی برنامه الگوهاي -٣

می تعریف گونهاین را 8الگو کلمه) 2010(وبستر لغت فرهنگ     
 کار به قالب یا سرمشق یک عنوان به که اينمونه یا طرح": کند
 که فراغت اوقات آموزش هايدوره ریزي برنامه منظور به. "رودمی

 اوقات طریق از را شانزندگی کیفیت تا سازدمی قادر را افراد -
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 آموزش مفهومی الگوهاي -کنند غنی و بخشیده بهبود فراغت
 براي راهنمایی الگوها این. باشند مفید تواندمی فراغت اوقات
 اصلی اهداف تعیین براي ايساخته پیش نقشه و فراهم ریزيبرنامه
 محسوب آن راهبردهاي و یادگیري تجارب فراغت، اوقات جزیی و
 از فراغت اوقات آموزش مورد در زیادي مفهومی هايالگو. شوندمی
 فردي ادراك بیانگر الگو هر. است شده ارائه تاکنون 1975 سال
  ).1998ماندي،(باشدمی فراغت اوقات از الگو سازنده

 اثربخش و موفق زمانی فراغت اوقات آموزش برنامه الگوي کی     
 با را الگو بتوانند فراغت اوقات دیگر متخصصان که بود خواهد
 بسیار الگوهاي. دهند انطباق هایشانبرنامه در جوانان نیازهاي
. دارد وجود دنیا سرتاسر در فراغت اوقات آموزش زمینه در زیادي
 اوقات آموزش تسهیل براي را هاشیوه از تنوعی کدام هر الگوها این

 از یکی بر الگوها این همه اما. کنندمی فراهم جوانان براي فراغت
) 2002(نگلی. باشندمی مبتنی شده پذیرفته فراغت اوقات نوع دو
. دارد وجود فراغت اوقات آموزش عمده نوع دو که کندمی بیان
 فردي آن در که 1محور فرد فراغت اوقات آموزش الگوي اول،
. نمایدمی هدایت را آموزش محتواي ،کندمی دریافت را آموزش که
 دوم،. نیست متکی درسی برنامه از ايمجموعه بر مربی اینجا در

 مربی، آن در که 2محور محتوا فراغت اوقات آموزش الگوي
 از مشخص ايمجموعه با که فراغت اوقات آموزش درسی برنامه
 که هایی الگوي. بردمی بکار استرا شده تهیه قبالً پیامدها و اهداف
 محور محتوا هاي الگوي عمدتاً گیردمی قرار بحث مورد اینجا در
 را درسی هايبرنامه و الگوها فراغت اوقات متخصصان. باشندمی

  .اندنموده ریزي برنامه شانآموزان دانش نیازهاي بر مبتنی
 اوقات آموزش الگوهاي از دیگري بندي طبقه) 1998(ماندي     
 تقسیم دسته دو به الگوها که است معتقد او. دهدمی ارائه را فراغت
 رویکرد که الگوهایی و درسی برنامه بر مبتنی الگوهاي: شوندمی

. برندمی بکار فراغت اوقات آموزش براي را هاسیستم ریزيبرنامه
 آموزش هاينظام در استفاده براي عمدتاً درسی برنامه الگوهاي
 و قلمرو به توانمی الگوها این جمله از. اندشده ایجاد ايمدرسه
 فراغت اوقات آموزش پیشرفته پروژه الگوي فراغت، اوقات توالی

NRPA، کمیسیون توسط که فراغت اوقات آموزش درسی برنامه و 
 محتواي الگوي. نمود اشاره شد، تولید ملی درسی ریزي برنامه
 ماندي، توسط شده طراحی الگوهاي پترسون، فراغت اوقات آموزش
 آموزش براي را هاسیستم ریزي برنامه رویکرد که هستند الگوهایی
 اصلی هايمؤلفه سیستمی الگوهاي. اندبرده بکار فراغت اوقات
 زیر که سطح چندین به را مؤلفه هر و کنندمی شناسایی را برنامه
  .شکنندمی شودمی نامیده مؤلفه

                                                             
1 . Individula based 
2 .Content based 

 الگوها ترین شده شناخته خالصه طور به شده سعی )1( جدول در
 قرار بحث مورد فراغت اوقات آموزش و درسی برنامه خصوص در
 که دارد وجود زیادي فراغت اوقات هايبرنامه که است روشن .گیرد
 برخی. است شده ریزيبرنامه مدارس در جوانان و نوجوانان براي
 مانند شدند طراحی ویژه نیازهاي با آموزان دانش و نوجوانان براي
 فراغت اوقات آموزش برنامه جامعه، -مدرسه فراغت اوقات پیوند
 و فراغت اوقات آموزش در خانواده پیوند ،LEAP پروژه ویک،
 هابرنامه این از بسیاري. فلوریدا ایالتی دانشگاه توالی و قلمرو الگوي
 وسیله به و باشندمی درمانی فراغت اوقات اصول بر مبتنی

 ویژه آموزش معلمان یا درمان حوزه در فراغت اوقات متخصصان
 قرار تایید مورد نیز) 2006(سیوان توسط موضوع این. اندشده اجرا
 فراغت اوقات آموزش هاي الگوي اکثر": که کندمی بیان و گرفته
 براي دیگر هايبرنامه. اندشده طراحی ویژه نیازهاي با افراد براي

 شده تهیه مدرسه از بعد فراغت اوقات هايبرنامه و عمومی مدارس
می اجرا فراغت اوقات دیده آموزش معلمان یا متخصصان وسیله به

 یادگیري زمان، خردمندانه الگوي شامل هابرنامه این. گردد
 برنامه: راسکین الگوي عمر، تمام براي فراغت اوقات هايمهارت
 خوش اوقات کردن دنبال برنامه فراغت، اوقات آموزش درسی
 رغم به. تکزاس دانشگاه روشن خانه پروژه و کلمبیا برتیش دانشگاه
 دارد وجود زیادي بسیار الگوهاي باال، در شده ذکر هايبرنامه تنوع
 و تهیه دیگر جمعیتی هايگروه براي و ترکوچک مقیاس در که
  .است شده اجرا

 که درسی هايبرنامه اهداف و موضوعات عناوین، بررسی در      
 شناسایی را زیر مشترك هايویژگی توانمی گردید، ذکر باال در
 به نسبت هانگرش بر هابرنامه همه درسی برنامه تقریباً. نمود

-فعالیت براي هامهارت توسعه ،خودآگاهی و فراغت اوقات
 بر غلبه ،هافعالیت ریزيبرنامه براي و فراغت اوقات هاي
 منابع به مربوط هايمهارت توسعه و فراغت اوقات موانع

  . دارند تمرکز اجتماع
 در مختلفی الگوهاي چه اگر که است معتقد نیز) 2004(کراس     
 این در عناصر از برخی اما دارد، وجود فراغت اوقات آموزش مورد
 شامل فراغت اوقات آموزش الگوهاي. باشندمی مشترك الگوها
-مهارت ،اجتماعی هايمهارت ،خودآگاهی ،اوقات از آگاهی
  . باشند می فراغت اوقات منابع و فراغت اوقات هاي
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)1(جدول

 نام الگو ارائه دهنده الگو) کاربرد(هدف مؤلفه هاي اصلی الگو

هاي اوقات فراغت، انگیزش، غلبه بر فرسودگی، توسعه عالئق، ایجاد یک برنامه عمل و بررسی فعالیت

  .مدیریت زمان اوقات فراغت

پیشگیري از سوء مصرف مواد، رفتارهاي مخاطره آمیز، بی 

 آموزانبند و باري جنسی و اختالالت تغذیه در  دانش
 الگوي خردمندانه زمان لیندا کادول

 راسکین نظام آموزشیهاي اوقات فراغت در اجراي برنامه دانش، آگاهی و درك مهارت ها، رفتار و عادات؛ و نگرش ها و هیجانات ارزش محور در اوقات فراغت
برنامه درسی آموزش اوقات 

 فراغت

 .ریزي و تصمیم گیري اوقات فراغتهاي ارتباطی، برنامهآگاهی و منابع اوقات فراغت، مهارت
افزایش خودکفایی در اوقات فراغت براي دانش آموزان با 

 نیازهاي ویژه

بخش خدمات توان 

 بخشی

الگوي پیوند اوقات فراغت 

 جامعه -مدرسه

هاي اوقات فراغت، آگاهی خود آگاهی در اوقات فراغت، منابع آگاهی اجتماعی، دسترسی به فرصت

 .اوقات فراغت و آگاهی و مسئولیت شخصی

هاي مرتبط با اوقات ایجاد تغییرات در رفتارها و نگرش

 فراغت

اداره خدمات 

توانبخشی و آموزش 

 ویژه

 پروژه آموزش اوقات فراغت ویک

خودآگاهی در اوقات فراغت، آگاهی از فرصت هاي اوقات فراغت، نگرش ها درباره اوقات فراغت، 

 .فعالیت اوقات فراغت يهامهارتتعامل اجتماعی و  يهامهارتتصمیم گیري، 
 ادگیري مادام العمر اوقات فراغتی

دانشگاه ایالتی 

 فلوریدا
 الگوي قلمرو و توالی

منابع اوقات فراغت در جامعه، ایالت و کشور و برنامه ریزي فرصت هاي شناسایی، درك و ارزشیابی 

 .اوقات فراغت
 افزایش استفاده بهینه دانش آموزان از اوقات فراغت

انجمن ملی اوقات 

 فراغت
 LEAPالگوي 

 الگوي بنیدي و بوالك بنیدي و بوالك مدرسه به جامعهانتقال موفقیت آمیز دانش آموزان از  ایجاد مبنایی براي خدمات، آزمودن مداخله و انطباق آن و ارزشیابی

اجتماعی، آگاه بودن از اوقات فراغت، شناسایی منابع اجتماع و توسعه  يهامهارتتوسعه 

 .جدید و تصمیم گیري يهامهارت
 دانش آموزان آموزش ویژه

دانشگاه کارولیناي 

 شمالی

پیوند خانواده در آموزش اوقات 

 فراغت

-------------- -------------------- 
ساله روستایی در مناطق  15تا  12جهت دانش آموزان 

 مدارس محلی
 

ورود : حداکثر زمان اوقات فراغت

 به جریان

 دنبال کردن اوقات خوش بریتیش کلمبیا ---------------------  .هاي تصمیم گیري و اجرا کردن برنامهمهارت

 پروژه مدرسه روشن دانشگاه تگزاس فراهم نمودن خدمات فوق برنامه بعد از مدرسه ---------------------------------- 

 ----------------------------------  ---------------------- 
موسسه اوقات فراغت 

 ملی

الگوي پروژه پیشرفته آموزش 

 اوقات فراغت

 الگوي پترسون پترسون ----------------------  هاي فعالیت اوقات فراغتفراغت و مهارتهاي تعامل اجتماعی، منابع اوقات آگاهی از اوقات فراغت، مهارت

هاي تعامل اجتماعی، شناخت قدر و ارزش اوقات فراغت، شناخت خود، خود تعیین گري، مهارت

 هاي فعالیت اوقات فراغتکاربرد منابع در اوقات فراغت، تصمیم گیري، مهارت
 الگوي دي آتیلو دي آتیلو فراغت جامع تدوین برنامه آموزش اوقات

 ماندي الگوي جامع اوقات فراغت .هاي اوقات فراغت و تعامل اجتماعیآگاهی اوقات فراغت، خودآگاهی، مهارت
الگوي آموزش اوقات فراغت 

 ماندي
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 فراغت اوقات مفهوم درك براي افراد به کمک بر فراغت اوقات
می فرد که فراغتی اوقات هايفرصت مثال عنوان به. دارد تمرکز
 فرد به آگاهی خود. داد نشان او به توانمی را کند تعقیب تواند
 سازي شخصی را فراغت اوقات از خودش درك تا کندمی کمک
 اوقات هايفرصت تا است فرد به کمک عنصر این اصلی هدف. کند
 اجتماعی هايمهارت. کند شناسایی را خودش  مرجح فراغت
 غالباً هامهارت این. باشدمی نیاز مورد دیگر افراد با تعامل براي
 دیگران با کردن مشارکت و فراغت اوقات هايفرصت به ورود براي
 فراغت اوقات هايمهارت. است ضروري ،هافرصت این تعقیب در

 کردن شرکت براي که هاییآن: باشندمی هامهارت از نوع دو شامل
 بدمینتون کردن بازي مانند باشدمی نیاز مورد ویژه فرصت یک در
 و ریزيبرنامه گیري، تصمیم قبیل از ترمستقیم غیر هايمهارت و

 جهت در که منابعی عنوان به فراغت اوقات منابع. مسئله حل
می تعریف هستند دسترس در فراغت اوقات نیازهاي کردن برآورده
  .شوند

  
 فراغت اوقات آموزش و درسی برنامه  مدل -٤

 هايمؤلفه شود،می مالحظه فوق جدول این در که طورهمان
 اوقات آگاهی خودآگاهی،: از عبارتند الگوها این اکثر در مشترك
 هايمهارت(شامل فراغت اوقات هايمهارت انگیزش، فراغت،

 مدیریت گیري،تصمیم ریزي،برنامه ارتباطی، هايمهارت اجتماعی،
 منابع فراغت، اوقات فعالیت هايمهارت ،)گري تعیین خود و زمان
  .هاآن ارزشیابی و درك شناسایی، فراغت، اوقات

 بر در بایستی جامع  الگوي ارائه سو یک از اساس این بر       
 مالحظات دیگر سوي از و باشد اساسی هايمؤلفه این دارنده
. باشد نظر مد بایستمی آن تدوین در نیز جامعه اجتماعی و ارزشی
 ارائه بنیادین مفروضه دو این اساس رب پیشنهادي الگوي زیر  در
  .گرددمی

  .گیردمی قرار بحث مورد مدل این مختلف اجزاي ادامه در

  

  

  اجتماعی و ارزشی چارچوب 4-1

 رین گذارت اثر عنوان به جامعه هر هايارزش و فرهنگ      
 اوقات مشاوره و آموزش جمله از جامعه آن مختلف امور بر عوامل
 نظر در بدون فراغت اوقات ریزيبرنامه  شکبی. دارند تأثیر فراغت
 عمل در و نبوده بینانه واقع اجتماعی و ارزشی چارچوب گرفتن
 و ارزشی چارچوب از منظور. باشدمی الزم اجرایی ضمانت فاقد

 جامعه یک اعتقادات و باورها هنجارها، ،هاارزش مجموعه اجتماعی
 این. گرددمی یکدیگر از مختلف جوامع تمایز موجب که باشدمی

 و) ملی(کالن سطح دو در حداقل اجتماعی و ارزشی چارچوب
 فراغت اوقات زمینه در ها گیريتصمیم بر) شهر ای استانی(خرد
 غنی فرهنگ که گفت توانمی) ملی(کالن سطح در. گذاردمی تأثیر
/ اسالمی تمدن عمیق هايسرچشمه از که ایران کشور پربار و

 هرگونه ریزيبرنامه و تدوین در بایستمی گیردمی نشأت ایرانی
. بگذارد تأثیر فراغت اوقات آموزش و مشاوره الگوي و فعالیت
 هر سطح  در فراغت اوقات عظیم هايسرمایه وجود همچنین
 در رضا حضرت بارگاه مانند( مذهبی اماکن خصوص به استان
 و تاریخی اماکن ،)مذهبی اماکن  دیگر و رضوي خراسان استان

 به توانندمی همه و همه تفریحی، و گردشگري مناطق فرهنگی،
 ریزيبرنامه امر در شهري و استان هر بالقوه هايسرمایه عنوان
 امر متخصصان و ریزان برنامه توجه مورد استان همان فراغت اوقات
 در مفهومی الگو عناصر کل حاضر الگو در اساس این بر. گیرد قرار
 این طرفی از. است گرفته قرار اجتماعی و ارزشی چارچوب دل

 بیانگر که است شده تصویر الگو در چین نقطه صورت به چارچوب
 چارچوب که معنی بدین. باشدمی آن پذیريانعطاف و پویایی
 که پویا و ثابت: باشدمی عناصر دسته دو داراي اجتماعی و ارزشی
 دیگر زمان به زمانی از اجتماعی و ارزشی چارچوب پویاي عناصر
  . یابد تغییر است ممکن
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  نوجوانان فراغت اوقات آموزش و درسی برنامه الگوي 1- 4شکل
  

 اوقات مشاوره پایگاه به آموز دانش ورود(هدف گروه 4-2
  ) فراغت

 استان راهنمایی دوره آموزاندانش حاضر مطالعاتی طرح در     
 هايبررسی. باشندمی مطرح هدف جامعه عنوان به رضوي خراسان

 از -موجود وضعیت خصوص در پژوهشگران توسط آمده عمل به
 وجود عدم نشانگر -شده انجام هايپژوهش و اسناد بررسی طریق
 این بر. باشدمی فراغت اوقات مشاوره و آموزش یکپارچه نظام
 که هستند ايمشاوره هايپایگاه نیازمند آموزاندانش عموماً اساس
 نیز  حاضر پژوهش اصلی هدف که دهند ارائه را خدماتی چنین
  .باشدمی مهم همین

  فراغت اوقات آموزش 4-3
 پایگاه مفهومی الگو بنیادین و محوري مؤلفه دو از کیی      
 از منظور. باشدمی فراغت اوقات آموزش فراغت، اوقات مشاوره
 و هانگرش ها،مهارت یادگیري تسهیل فرایند فراغت، اوقات آموزش
 خود مؤلفه این. باشدمی فراغت اوقات با مرتبط گوناگون هايارزش
  :از عبارتند که باشدمی مؤلفه زیر چهار شامل

 دانش بردن بکار به توانایی خودآگاهی از منظور :خودآگاهی •
 کیفیت کننده تقویت که فراغت اوقات گیري تصمیم در خود
 اوقات آموزش مؤلفه زیر این. است فراغت اوقات طریق از زندگی

 ،هانگرش ،هاارزش عالئق، قبیل از مباحثی بردارنده در فراغت
  .باشدمی انگیزش/ نیازها ،هاتوانایی

 تجارب و فراغت اوقات دانش بردن بکار: فراغت اوقات آگاهی •
 فراغت اوقات طریق از فردي زندگی کیفیت تقویت منظور به آن

 آموزش مؤلفه زیر این. باشدمی آموزش پودمان این اصلی هدف
 فراغت، اوقات تعریف قبیل از مباحثی دربردارنده فراغت اوقات
 فراغت، اوقات تجارب مسئولیتی، خود و انتخابی خود تجارب
 و زندگی کیفیت زندگی، سبک زندگی، با فراغت اوقات ارتباط
  .  باشدمی زمان

 اوقات هايمهارت بودن داراي: فراغت اوقات هايمهارت •
 تحقق سوي به فراغت اوقات تجارب و زندگی هدایت براي فراغت
 عبارت به. باشدمی هم مبسیار شده تعیین خود واقعی اهداف
 از بهینه استفاده امکان الزم هايمهارت داشتن بدون دیگر،
 فعالیت هايمهارت. گرددنمی فراهم فراغت اوقات هايفرصت
 مدیریت زمان، مدیریت ،مسئله حل گیري، تصمیم فراغت، اوقات
  .باشدمی هامهارت این اهم از ارزشیابی و تعارض حل تعارض،

 فراغت اوقات تجارب سازي غنی تقویت: فراغت اوقات منابع •
 و اجتماع افراد،. باشدمی فراغت اوقات منابع بردن بکار گرو در

 بایستی لذا. هستند مختلفی فراغت اوقات منابع داراي محیط
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 آن تجارب و فراغت اوقات براي محیطی و اجتماعی فردي، منابع
 و تجهیزات محصوالت، همچنین. برد بکار و نموده شناسایی را

 به کمک و آن بودن مفید و ارزش میزان شناسایی براي اماکن
 .دهدمی قرار ارزیابی مورد را فراغت اوقات اهداف

  فراغت اوقات مشاوره 4-4
 فراغت، اوقات مشاوره پایگاه مفهومی الگوي دیگر محوري مؤلفه 

 است ايشده طراحی فرایند آن از غرض و باشدمی اوقات مشاوره
 فراغت اوقات بهزیستی رساندن حداکثر به در تسهیل هدفش که
 تشریح ذیل در که باشدمی مؤلفه زیر چهار داراي مؤلفه این. است
  .گرددمی
o جامعه سازي آگاه فرایند نیازآفرینی از مقصود :آفرینی نیاز 

 مواقع از بسیاري در عبارتی به. است شانواقعی نیازهاي از هدف
 و نبوده آگاه خود واقعی نیازهاي از افراد که گرددمی مشاهده
 بر. شودمی نیازها شبه در هاآن شدن درگیر موجب سطحی عالئق
 به فراغت اوقات مشاوره الگوي در که است مهم بسیار اساس این
 داراي مرحله دو در آفرینی زنیا. شود خاص توجه مؤلفه زیر این

 به الزم بسترهاي نمودن آماده جهت ابتدا. است خاصی اهمیت
 پایگاه خدمات از استفاده و مراکز در افراد شدن داوطلب منظور
 دهی جهت منظور به فرد، عالئق شناسایی از قبل سپس و مشاوره
 اول گام در. زندگی مدت بلند اهداف و بهزیستی راستاي در عالئق
 آموزان دانش است ممکن نپذیرد صورت آفرینی نیاز چنانچه
 اوقات مشاوره پایگاه خدمات از استفاده و حضور جهت نیاز احساس
 گذران فعلی وضعیت از هاآن است ممکن که چرا. نکنند فراغت
 به این البته. باشند داشته خرسندي احساس فراغتشان اوقات
 از مخاطب رضایت که چرا باشدنمی وضعیت بودن مطلوب معنی
 اوقات از استفاده مطلوبیت شرط یک تنها فراغت اوقات گذران
 فراغت اوقات از استفاده چگونگی آن، از ترمهم و باشدمی فراغت
 افراد بسا چه. باشدمی فرد مدت بلند اهداف و بهزیستی جهت  در
 مشارکت نابهنجار و مضر هايفعالیت در خود فراغت اوقات در

 اینکه از پس دوم گام در. باشند نیز خشنود آن از بسیار و نموده
 اوقات از بهینه استفاده جهت بایستی که نمود را نیاز احساس فرد

 بسیار نماید، استفاده فراغت اوقات مشاوره پایگاه خدمات از فراغت
برنامه با فراغت اوقات نمودن پر که شود متوجه که دارد اهمیت
 آینده در وي تعالی و پیشرفت موجب تواندنمی عالقه مورد هاي
 فراغت اوقات که گیرد شکل تفکر این بایستی عبارتی به. گردد
 عالقه مورد و بخش لذت هايفعالیت در شدن درگیر براي صرفاً
 سایر پرورش و بهبود قابل نقاط تقویت جهت فرصتی بلکه نبوده

 زیادي حد تا تواندمی که باشدمی هاییمهارت و هاشایستگی
 تضمین را آینده شغلی و تحصیلی شخصی، زندگی در موفقیت
 به اگر که برسد باور این به بایستی آموزدانش اساس این بر. کند
 از و است مند عالقه سفر و سینما شنا، فوتبال، به مثال عنوان
 عالقه آن به و روبروست فراوان مشکل با انگلیسی زبان در طرفی

 و عالقه مورد موضوعات با فراغت اوقات تمام نمودن پر ندارد
 همراه به آینده در را وي شکست انگلیسی زبان به نپرداختن
  . داشت خواهد

o ریزي برنامه در فردي هايتفاوت اصل رعایت شک بی :سنجش 
 در اساس این بر. است برخوردار ايویژه اهمیت از فراغت اوقات
 شناخت گوناگون ابزارهاي طریق از شودمی سعی مؤلفه این

 اساس بر بعدي هايگام تا گردد کسب مراجع عالئق از مناسبی
  .شود ریزي پی آن
o که است هاییفعالیت دارنده رب در گام این: ریزي برنامه 

. داشت خواهد همراه به فراغت اوقات تجارب مناسب سازماندهی
فرصت طراحی معطوف مؤلفه این توجه کانون این عبارتی به

 ابین واقع طور به  افراد عالئق با آن انطباق ضمن که است هایی
 طی از پس که بداند شفاف طور به فرد و شده گذاريهدف نه
  .رسید خواهد چه به تجارب این
o نیایند در اجرا به که زمانی تا هابرنامه بهترین: ارزشیابی و اجرا 

 طرفی از. اندبسته نقش کاغذ روي بر که هستند آرزهایی صرفاً
 مشخص آن ضعف و قوت نقاط نیاید در اجرا مرحله به برنامه تا

 اوقات تجارب اجراي حین در که ارزشیابی طریق از. گرددنمی
 ات بهبود قابل و مثبت نقاط آیدمی عمل به آن از پس و فراغت
 اصالحات دریافتی بازخورد طریق از شده مشخص زیادي حد
 که است نکته این بیانگر مطلب این. آمد خواهد عمل به الزم

 برنامه و سنجش با صرفاً فراغت اوقات مشاوره پایگاه وظایف
 از مداري مشتري اصل رعایت جهت در و نیافته پایان ریزي
 .دارد آن بهسازي در سعی مختلف هاي ارزشیابی طریق

  
  انگیزش 4-5

 حضور جهت اساسی ايمؤلفه مناسب انگیزشی سیستم وجود
می آن تداوم و فراغت اوقات مشاوره هايپایگاه در آموزان دانش
 عنوان به متنوع) اجتماعی( مالی غیر و مالی هاي پاداش. باشد
 این در تواندمی افراد درونی انگیزش تقویت نیز و برونی هايمشوق
  .باشد موثر بسیار جهت

  
 از است انتظار: فراغت اوقات مشاوره پایگاه خروجی 4-6

 استفاده بتواند راهنمایی دوره آموز دانش فوق هايمؤلفه طریق
  .باشد داشته خود فراغت اوقات از ايبهینه

  
  نابعم
  
 و جوانان). 1383(جوانان ملی سازمان تحقیقات و مطالعات دفتر  .١

  .جوانان ملی سازمان انتشارات: تهران. فراغت اوقات گذراندن
2. American Association for Leisure and 

Recreation(2003). Leisure Education In the 
Schools. Retrieved from http:// www.aalr.org 

http://www.aalr.org
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