
اوقـات فراغت اتبستانـی؛ فرص0 برای 
مهارت آموزی كودكان و نوجواانن

آسیب هاي عدم برنامه ریزي و معضل کرونا
اوقات فراغــت، به معناى رها بــودن از الزامات اجتماعى و شــغلى و 
زمینه اى مناســب براى شکوفایى اســتعدادها و درمان نابسامانى هاى 
فردى و اجتماعى است. در تعریف اوقات فراغت، مفهوم رضایت، انگیزه 
و عامل انتخاب، نقش اساســى دارد. در حقیقت برجســته ترین ویژگى 
اوقات فراغت، این اســت که انســان از روى رضایــت باطنى و انگیزه 
شخصى، از میان مجموعه متنوع و گســترده اى از فعالیت ها، به اختیار 

خویش یکى را برگزیند.
اوقات فراغت بــراي کودکان و نوجوانان زمانى اســت که آنها از ارائه 
تکالیف اجبارى در مدرســه و پیروى از برنامه روزمره ســال تحصیلى 
رها مى شوند و فرصتى براى ســرگرمى، ورزش، تفریح و لذت بردن از 

عالقه دارند. بنـــابراین اموري می یابنـد که به آن 
ى بایــد براى این زمان،  یز مه ر نـــا بر

لذت بخش  و  گرفته صحیح  نظر  در 
نیازهاى  تا  و شــود  جسمانى 
آنها  شش روانشناختى  پو
بر  شــود.  همین داده 
سبک اســاس ترویج 

زندگى اسالمى، ارتقاى سواد رسانه اى، بهره گیرى از ظرفیت سازمان ها 
و نهادهاي مرتبط در طرح اوقات فراغت، باید در دستورکار قرار گیرد.

اهمیــت و ضــرورت ورود و برنامه ریزى فرهنگى در شــکل دادن به 
گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان بســیار مهم است، زیرا اغلب 
خانواده ها برنامه ریزى مفیدى براى گذراندن اوقات فراغت فرزندان خود 
ندارند. فراهم کردن امکانات الزم و هدایت کودکان، نوجوانان و جوانان 
براى شــرکت در برنامه هاى اوقات فراغت مى تواند عالوه بر شکوفایى 

استعدادها و ارتقاى مهارت آنان، به سازندگى کشور کمک کند.
اوقات فراغت دانش آموزان نباید با کالس هاى مختلف، گوناگون و بدون 
خروجى مفید پر شــود بلکه باید شــرایط را براى کسب تجارب تربیتى، 

اجتماعى و اخالقى صحیح براى فرزندان فراهم کرد. 
با وجود دنیاى پرقدرتى همچون دنیاى مجازى، کودکاِن امروز دیگر آن 
کودکان 10 سال قبل نیستند و اوقات فراغت آنها نیازمند نگاه پویاترى 
است و برنامه ها و کالس هاى کلیشه اى معمول براى آنها کافى نیست. 
دنیاى مجازى، ســلیقه و ذائقه کودکان و نوجوانان را تغییر داده است؛ از 
این رو باید متناســب با دنیایى که آنها در آن به سر مى برند، برنامه هایى 

براى غنى سازى اوقات فراغت در نظر گرفته شود.

اوقات فراغت کودکاِن امروز، 
نیازمند نگاه پویاترى است و 

برنامه ها و کالس هاى کلیشه اى 
معمول براى آنها کافى نیست.
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سازمان هاي متولی اوقات فراغت، 
به دلیل سردرگمی ناشی از 
شیوع ویروس کرونا و لزوم 

فاصله گذاري اجتماعی، تاکنون 
برنامه دقیقی ارائه نکرده اند.

الزم است در ایام فراغت از 
تحصیل، به جنبه پرورشى اولویت 

بیشترى داده شود.

آسیب هاي عدم برنامه ریزى براى اوقات فراغت 
بى برنامگى در ایام فراغت، موجب انواع آسیب هاســت. فراغت ها با نبودن 
برنامــه  هدفمند، به ســمت فراغت انفعالى مى رود و فــرد را مصرف کننده 
محــض بار مى آورد. دلیل را باید در این موضوع جســتجو کرد که افراد در 
مواجهه با انواع محرك هاى صوتى و تصویرى (رادیو، تلویزیون، بازى هاى 
اینترنتى و فضاى مجازى)، با هجوم اطالعاتى روبرو مى شــوند و به دلیل 
بى برنامگى و باور به خوشــگذرانى صرف،  نســبت به آن ها تفکر انتقادى 

ندارند و در نتیجه خالقیت و اراده  شان به مرور زمان از بین مى رود. 
یکى از موارد آسیب شناسى اوقات فراغت این است که در این مورد تاکنون 
کمتر به جنبه پرورشــى توجه شده و بیشتر نگاه آموزشى بر این فضا حاکم 
است؛ در حالى که الزم اســت در ایام فراغت از تحصیل به جنبه پرورشى 
اولویت بیشــترى داده شــود. نگاه پرورشى باعث مى شــود به جنبه هایى 
همچون توانمندى ها و مهارت آموزى دانش آموزان توجه بیشــترى شود تا 

او بتواند با آمادگى بیشترى براى ورود به جامعه آماده شود.

در سنین نوجوانى و جوانى جداى از آسیب هاى اجتماعى،  بیکارى و فراغت خصوصاً 
آسیب هاى فردى نیز ایجاد مى کند و بهداشت جسمى و روحى افراد را به مخاطره مى اندازد 
که از جمله این آسیب ها مى توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد روحیه مصرف گرایى که با 
باورهاى دینى ما در تضاد شدید است، تنبلى و تن پرورى، انحراف هاى جنسى، افسردگى، 

آسیب پذیر شدن نسبت به انحراف هاى موجود در فضاى مجازى و خشونت. 

اوقات فراغت تابستان و معضلی به نام کرونا
اگرچه اوقات فراغت تابســتانه همواره بهترین فرصت و زمان براى تفریح هاى 

گروهى و حضور در کالس هاى ورزشــى، هنرى و کســب مهارت هاى الزم 
بوده اســت، اما از اواخر زمستان 1398 به نوعى تمامى برنامه هاى تفریحى 
و گروهى، دســتخوش نگرانى هاى ناشــى از ابتال به بیماري کووید 19 و 
شــیوع ویروس کرونا شد. همچنین بسیارى از دستگاه هاى متولى اوقات 
فراغت همانند آموزش و پرورش، امور فرهنگی شــهرداري ها و کانون 

پرورش فکرى کودکان و نوجوانان نیز به دلیل ســردرگمی، تاکنون 
برنامه منســجم و دقیقی براى اوقات فراغت تابســتانه کودکان و 

نوجوانان ارائه نکرده اند.
یکــی از مشــکالت عمده که اغلــب ســازمان ها و نهادها با 

آن مواجه هســتند، این است که شــرایط الزم براى برپایى 
کالس هــاى اوقات فراغت با رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
به لحاظ فضا و امکانــات وجود ندارد. همانطور که می دانید 

بازگشــایى کسب و کار و مشاغل مختلف با وجود رفع نشدن 
این بیمارى، تهدیدى براى بازگشــت موج جدید بیمارى است که این امر 

مى طلبد در حوزه فراغت تابستانه کودکان و نوجوانان  قدرى 
با تامل وارد عمل شد. 

آنچه مســلم است، به نظر می رســد در حال حاضر بسیارى 
از خانواده ها ترجیح مى دهند به دلیل شــرایط ناسالم جامعه 
به لحاظ بهداشــتى، فرزندانشــان را به جــاى اصرار براى 

کالس هاى حضورى به استفاده از فضاى مجازى وادارند.

غت از 
ى اولویت 

د.

آموزشى بر این فضا حاکم 
 تحصیل به جنبه پرورشى 
ث مى شــود به جنبه هایى

ن توجه بیشــترى شود تا 
آماده شود.

جداى از آسیب هاى اجتماعى،  جوانى
ى و روحى افراد را به مخاطره مى اندازد 
که با  ه کرد: ایجاد روحیه مصرف گرایى
رورى، انحراف هاى جنسى، افسردگى، 

فضاى مجازى و خشونت. 

کرونا
زمان براى تفریحهاى  رصت و

و کســب مهارت هاى الزم 
تمامى برنامه هاى تفریحى 
9ال به بیماري کووید 19 و 
ستگاه هاى متولى اوقات 
شــهرداري ها و کانون 

ســردرگمی، تاکنون 
ســتانه کودکان و 

هنهادها با  ن ها و 
براى برپایى 
ى اجتماعى 
که می دانید 

د رفع نشدن 
بیمارى است که این امر 

ل ر و ل ب
حاضر بسیارى  می رســد در حال است، به نظر آنچه مســلم
از خانواده ها ترجیح مى دهند به دلیل شــرایط ناسالم جامعه 
به لحاظ بهداشــتى، فرزندانشــان را به جــاى اصرار براى 
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