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)1مقدمه

انديش��مندان اجتماعي ،زمان را به عنوان بعدي از حيات اجتماعي ،زمينهساز و
بس��تر مهمي براي تمامي الگوها و مناس��بات اجتماعي دانستهاند ،به گونهاي که هم
اکنون زمان ،به بخش جداييناپذير هر واقعيت اجتماعي انس��اني تبديل شده است.
اوقات فراغت به عنوان يک پديده فرهنگي اجتماعي موضوع مشترک تمامي اقشار
جامعه است .در اين ميان دختران بيش از ساير اقشار جامعه در کانون توجه هستند.
به لحاظ اجتماعي ،براي فعاليتهاي فراغتي دختران فرصتها و زمان کمتري صرف
ميشود؛ فضاهاي اجتماعي و فيزيکي که در آن بتوانند به فعاليتهاي فراغتي بپردازند
با محدوديت روبروست و در واقع گزينههاي فراغتي آنان محدود است.
اوق��ات فراغت و نحوه گذران آن از مباحثي اس��ت که پس از انقالب صنعتي
به موضوعي مهم بدل ش��ده است .پس از انقالب صنعتي ،دسترسي فزاينده انسان
به فن آوري جديد باعث ش��ده اس��ت اوقات فراغت در هفته ت��ا حدود دو برابر
افزاي��ش يابد (امي��ر تاش :1383،ص��ص  51ـ  .)37از طرفي ،ب��ا تغييراتي که در عرصه
کار و صنعت صورت گرفته اس��ت ،ش��کل و ميزان اوقات فراغت متحول شده و
کارکردهاي متنوعي پيدا کرده اس��ت ،به طوري که از يک طرف ،در زندگي روزمره
دختران اهميتي روزافزون يافته اس��ت و از طرف ديگر ،مس��أل ه آفرين شده است.
مس��أله تغييراتي که در کارکردهاي اصلي اوقات فراغت ـ يعني اس��تراحت و رفع
خس��تگي ،تجديد قوا و تمدد اعصاب ،شکوفايي استعدادها و خالقيتها ،تفريح
و س��رگرمي ،رشد فکري و فرهنگي و ارتقاي آگاهيها ـ شاهد هستيم ،پيامدها و
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اوقات فراغت را در تضادهاي ارزش��ي ،ش��کاف نس��لي ،ناآرامي ،نياز به هيجان،
ناتواني از تنها ماندن ،فقدان انضباط ش��خصي ،کس��الت ،خس��تگي مفرط و فقدان
تجربه بازي و  ...ميدانند .به عقيده آنان ،عمده تهديدي که در فراغت وجود دارد ،به
ي ك ه در حوزه
دليل استفاده نامعقول از آن است (رفعتجاه :1386 ،ص .)51مطالعات 

ت فراغت،
ت انجا م شده است نشان ميدهد که اساس ًا اوقا 
ت فراغ 
ي اوقا 
جامعهشناس 
ن است.
ت مسأله آفري 
ت فراغ 
ي اوقا 
ي از انوا ع اجرا 
ن نيست ،بلك ه بعض 
مسأله آفري 
يکي از الگوهاي مس��أله آفرين گذران اوق��ات فراعت ،الگوي اوقات فراغت خانه
محور ،فردي و خصوصي شده است  (Abercombie& et al ,2000:p341) .اين الگو ،از
جمله الگوهاي رايج در بسياري از کشورها است که باعث بروز مسائل متعددي گرديده
ت خانه محور ،فردي و خصوصي شده ،بر اعتماد
ت فراغ 
اس��ت (رک .سعيدي .)1383،اوقا 
ه اجتماعي3
بين شخصي ،مشارکت اجتماعي 2و انسجام اجتماعي تأثير گذاشته و سرماي 

ش ميدهد(غفاري :1387،صص 94ـ  .)77زيرا افراد بيشتر به آيينهاي شخصي گرايش
را كاه 
مييابند (سلولي شدن جامعه و سلولي شدن خانواده) .در اين صورت خانوادهها تکتک
هستند و ارتباطات شبکهاي بين اعضاي خانواده وجود ندارد .افراد سعي ميکنند انفرادي
از اعمال خودش��ان لذت ببرند .جامعهاي که رفتارهاي فردي و فراغتهاي خانه محور
ي است؛
ب سنتزداي 
دارد ،رفتارهاي فردگرا ترجيح پيدا ميکند .فراغت خانه محور موج 
ي است .در فرهنگهاي سنتي که
ي جمع 
ي آيينها 
ي سنت ،برگزار 
ي از ويژگيها 
زيرا يك 
بيشتر فعاليتهاي دختران در درون خانواده صورت ميگيرد ،رسيدگي به کارهاي خانگي
مجال کمتري براي گذران اوقات فراغت در بيرون از خانواده باقي گذاش��ته اس��ت
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که اين موضوع بر سرمايه اجتماعي برون خانواده دختران اثرگذار است .همچنين
باتوج��ه به فضاي حاکم بر جامعه ايران و اينکه دختران بيش��تر س��اعات خود را
در كنار خانواده ميباش��ند ،والدين بايد تالش نمايند اوقات فراغت فرزندان خود
را به س��مت الگوهاي فراغت <خانواده محور> س��وق دهند .در اين الگو اعضاي
خانواده ساعات فراغت را در کنار هم و در راستاي شاديهاي جمعي و خانوادگي
و اه��داف جمعي ميگذرانند که اين رويه باعث تقويت پيوندهاي عاطفي اعضاي
خانواده و افزايش سرمايه اجتماعي درون خانواده دختران ميگردد.
در س��الهاي اخير ،برنامههاي اوقات فراغت تابس��تان از س��وي دستگاههاي

مختلف فرهنگي و اجرايي پيشنهاد و اجرا گرديده است .اين برنامهها عمدت ًا براي
اصالح پارهاي از رويدادهاي اجتماعي منفي (عوامل اجتماعي نامطلوب) حاصل
از گذران اوقات فراغت دانشآموزان مـانند عدم مشارکت اجتماعي ،کاهش ميـزان
دينداري ،فاصله نس��لهاي پس از انقالب اس�لامي از تاريخ انقالب اس�لامي و
انديشههاي امام خميني  1و  ....از طريق مداخله در فرآيندهاي پيدايي آنها وضع
ش��ده اس��ت .بيترديد بهبود کيفيت گذران اوقات فراغت جوانان نيازمند مديريت
اوقات فراغت اس��ت .در اين مديريت سه عامل اساسي نيازسنجي ،رغبتسنجي
و اثرس��نجي حائز اهميت است .غنيسازي اين اوقات ،در راستاي تقويت هويت
ديني ،ملي و فرهنگي و توس��عه آگاهيها جوانان در عرصههاي فرهنگي اجتماعي
باتوجه به مقتضيات سن نوجواني و جواني در گسترة مديريت اوقات فراغت است.
همچنين الزم اس��ت برنامههاي اجرائي دستگاهها جهت اوقات فراغت جوانان از
منظر کارايي و اثربخشي سنجيده شود .بدين جهت سؤال اين است که اثر بخشي
اين برنامهها چه قدر بايد افزايش يابد تا بتوان حقانيت اين برنامهها را توجيه کرد؟
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به شکست و عدم موفقيت برنامهريزيها در زمينههاي مختلف از جمله برنامههاي
بهبود گذران اوقات فراغت گردد.
)2اهميت پژوهش

با تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ،کار برنامهريزي پايان نميپذيرد .يک برنامهريزي
بايد دربرگيرنده ارزشيابي نيز باشد .ارزشيابي امکان ميدهد تا بتوان از چگونگي
پيش��رفت برنامه و به طور کلي از نتايج مثبت و منف��ي برنامه آگاه گرديد و در اين
مرحله اس��ت که مديريت ،اطالعات الزم را درباره اختالف بين برنامه تنظيم شده

و آنچه که عم ً
ال از اجراي برنامه به عمل آمده را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و
ارزيابي نمود .اين شناخت و کاربرد آن در بهبود و باال بردن کيفيت برنامهريزي ،اثر
قابل توجهي به جا ميگذارد (آسايش :1383،ص.)15
اوق��ات فـراغت ب��ه عنوان يک الگوي منظم رفتاري ،خ��ود را به افراد جامعه
تحميل ميکند و در مقياس يک نه��اد اجتماعي 2کارکردهاي متفاوتي دارد .بر اين
اساس به عنوان يک نهاد اجتماعي ،نيازهاي اجتماعي افراد جامعه را تأمين ميکند
و گذران <مناسب> اوقات فراغت وسيلهاي مؤثر براي پرورش توان فکري ،جسمي
و اخالق��ي افراد بوده و عاملي براي جلوگيري از کجرويهاي اجتماعي و اخالقي
اس��ت (تندنويس:1378 ،صص  110ـ  .)94آس��يبپذيري مناطق و شهرها و درک عميق
اهميت و ضروري بودن پرکردن کيفي و کمي اوقات فراغت براي س�لامت جامعه
به برنامهريزان اجتماعي امکان ميدهد دس��ت به طراحي برنامههايي مناسب براي
 Social institutionـ 2
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جامعه بزنند .اين مهم ،مستلزم مطالعه ،پژوهش و اثرسنجي است .پژوهش حاضر،
با هدف سنجش اثربخشي برنامههاي اوقات فراغت دختران ،نقاط ضعف و قوت
برنامههاي اجرايي س��ازمان تبليغات اسالمي اس��تان خراسان شمالي را مشخص
يکند تا در جهت رفع کمبودها و نقايص ،اقدامات اساسي صورت پذيرد.
م
)3هدف پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر ،سنجش اثربخشي برنامههاي اوقات فراغت دختران
دانشآموز استان خراسان شمالي كه توسط سازمان تبليغات اسالمي اين استان انجام
ه
ش��ده اس��ت .به عبارت ديگر ،هدف اصلي پژوهش ،آگاهي يافتن از تأثير مداخل 

اجتماعي بر جهان واقعي و مش��خص کردن موفقيت يا شکس��ت مداخلة اجتماعي
است ،فرآيندي که تعيين ميکند نتيجه مطلوب به دست آمده است يا خير.
)4چارچوب نظري

از ميان انبوه نظريههاي اوقات فراغت ميتوان به س��ه نظريه نس��بت ًا متمايز از
يکديگر اشاره کرد :اوقات فراغت از ديدگاه زماني ،اوقات فراغت به معناي فعاليت
و اوق��ات فراغت به معناي حالت��ي از بودن (تورکيدس��ن:1382،صص  74ـ  .)31نظريه
اول ،اوق��ات فراغت را به منزله وقت آزادي تعريف ميکند که پس از پرداختن به
ضروري��ات عملي زندگي باقي ميماند .اين تعريف ،اوقات فراغت را وقت آزادي
ميداند كه فرد در آن اوقاتش را آنطور که مايل است ميگذراند؛ هوگو ون در پل2

اوقات فراغت را از زمانهايي که انس��ان به دنبال نيازهاي ضروري زندگي اس��ت
جدا ميکند و آن را زماني ميداند که فرد ميتواند آزادانه فعاليتهاي خود را انجام
 Hugo van der Poelـ 2
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همه اموري که تفريح به حساب نميآيد ،باقي مانده باشد .در اين معنا ،مالک زمان
فراغت ،انجام اموري است که تفريح به شمار ميآيد .به عقيده برايت بيل ،اوقات
فراغت زماني است که به صالحديد و انتخاب خود فرد مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اي��ن معنا ،فراغت ،زماني اس��ت ک��ه به صالحديد و انتخاب خود فرد س��پري
ميش��ود .گرين 2معتقد اس��ت کمبود زمان و محدويت انتخ��اب گزينههاي اوقات
فراغت دختران و زنان ،در نتيجة تأثير جنس��يت بر اوقات اس��ت .به زعم کالرک
و کريچ��ر ،3زنـان وقت کـمتري ب��راي اوقـات فراغت دارن��د و دامنه گزينـههاي
فـراغتي آنـان مـحدودتر است و بيشتر اوقات فـراغت خود را در خـانه و خـانـواده
مـيگـذرانـن��د ) 138ـ (Green& et al,1990:p136

اوق��ات فراغ��ت زنان از نظر زمان،

فعاليت و فضا محدود است .آنها وقت کمي براي فراغت دارند ،فضاهاي فيزيکي
و اجتماعي که زنان ميتوانند در آنجا به فعاليتهاي فراغتي بپردازند محدود است
و در واقع گزيـنههاي اوقات فراغت آنها دچار محدوديت است .براي زنان ،ترسيم
خط ميان کار و فراغت دش��وار اس��ت و درنظر گرفتن فراغت به منزله وقت آزاد
باتجربه بيش��تر زنان بيگانه است (رک .هيوود و همکاران )1380 ،نظريه دوم اين است
که اوقات فراغت از فعاليتهايي تش��کيل يافته اس��ت که آموزنده و آگاهي بخش
اس��ت .از اين منظر ،اوقات فراغت فعاليتهاي زي��ادي را دربرميگيرد .پيادهروي،
تماشاي تلويزيون ،گوش دادن به موسيقي ،رفتن به رستوران ،بازي با كامپيوتر ،ديدار
از دوس��تان و محلهها ،انواع ورزشها ،هنر ،كارهاي باغباني ،مالقات دوس��تان در
مسجد و مطالعه ميتوانند فعاليت فراغتي محسوب شود .کاپالن 4با توصيف اوقات
4- Kaplan
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فراغت به منزله فعاليتي متمايز از کار به عنوان هدف به آن نگاه ميکند و فراغت را
شامل شماري از فعاليتها ميداند که ممکن است فرد به اختيار خود در آنها براي
استراحت ،سرگرم ساختن خود ،افزودن به دانش خود يا توسعه مهارتهايش بهره
گي��رد .دومازيه اصطالح <نيمه فراغت> را براي فعاليتهايي وضع کرده اس��ت که
شخص مجبور به انجام آنها است ،اما در هنگام انجام ،رضايت خاطر او را فراهم
ميکند .گرين معتقد است جنـس��يتي شدن حوزه اجـتماعي بر طيف فعاليـتهاي
تفـريحي مـؤثر بـوده و حـتي تفـريحات درون منزل نيز با جنسيت در ارتباط است.
از نظر او ،دختران و زنان کمتر در فعاليتهاي اجتماعي شرکت ميکنند و وضعيت
فعاليت نامس��اعدي دارن��د ) 192ـ  .(Green & et al, 1990:P190اس��تانلي و گريگوري
معتقدن��د که ترس زنان از مورد آزار قرارگرفتن در فضاهاي فراغتي ،عامل مهمي
در محدوديت فعاليتهاي فراغتي زنان اس��ت .از نظر تاريخي ،پس��ران بيش��تر
به فعاليتهاي ورزش��ي تمايل نش��ان ميدهند ،چرا که ب��ه لحاظ اجتماعي براي
فعاليتهاي ورزش��ي پس��ران ،فرصت و بهاي بيشتري صرف ميشود و در نتيجه
دختران انگيزه کمتري براي پرداختن به فعاليتهاي ورزش��ي خواهند داشت .در
مورد برخي از فعاليتهاي فراغتي مثل رفتن به س��ينما يا پارک ،تفاوت چنداني
بين مردان و زنان ديده نميشود ،اما غالب فعاليتهاي ورزشي به استثناي يوگا و
نرمشهاي هوازي تحت تسلط مردان قرار دارد (هي وود و همکاران :1380،ص.)196
در نظريه س��وم ،مطابق الگوي انس��ان ش��ناختي ،اوقات فراغت في نفسه هدف
تلقي ميش��ود و حالتي از بودن اس��ت .پي ير معتقد اس��ت اوقات فراغت نتيجه
س��اده و اجتناب ناپذير عوامل خارجي يا وقت آزاد نيس��ت ،بلکه در درجه اول
ي��ک نوع طرز فکر و يک حالت روحي ـ رواني اس��ت .فراغت يا فارغ بودن در
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رها بودن از ضرورتهاي زندگي روزمره ميداند .او معتقد اس��ت که ذهنيت نگاه
کردن به س��اعت ،ش��تابي بي روح و اعمالي غير فکورانه را ب��ه وجود ميآورد .به
زعم او ،فراغت ،مردان و زنان را به کمال رسانده و دريچهاي را به آينده ميگشايد
(تورکيدسن :1382،صص 74ـ .)31
در پژوهشهاي ارزش��يابي مروري بر س��اير مطالعات صورت نميگيرد .زيرا
هدف ،ايجاد زمينهاي براي تحقيق فعلي و يا اس��تفاده از آن به عنوان چهارچوب
مفهومي و يا تأييد و ر ّد يافتههاي پيشين نيست.
)5فرضيههاي پژوهش

 1ـ بين ميزان دينداري دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم)
و راهنمائي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد.
 2ـ بين ميزان مش��ارکت اجتماعي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي
(س��وم تا پنجم) و راهنمائي قب��ل و پس از اجراي برنام��ه اوقات فراغت تفاوت
معناداري وجود دارد.
 3ـ بين ميزان آش��نايي دانش آموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (س��وم تا
پنجم) و راهنمائي با انقالب اس�لامي قب��ل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت
تفاوت معناداري وجود دارد.
 4ـ بين ميزان آش��نايي دانش آموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (س��وم تا
پنجم) و راهنمائي با انديشههاي امام خميني 1قبل و پس از اجراي برنامه اوقات
فراغت تفاوت معناداري وجود دارد.
 De Graziaـ 
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اي��ن معنا <حال��ت آرام يک وقار فکورانه> اس��ت .دوگرازيا فراغت را به معناي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

 5ـ بين ميزان نشاط و شادابي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم
ت��ا پنجم) و راهنمائي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري
وجود دارد.
 6ـ بين ميزان دينداري دانش آموزان دختر مقطع تحصيلي دبيرستان قبل و پس
از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد.
)6روش شناسي پژوهش
 1ـ  )6روش پژوهش

از حيث طرح پژوهش ،روش پژوهش حاضر ،ارزش��يابي با اس��تفاده از طرح
آزمايش ش��به پانل اس��ت .پژوهش ارزشيابي مس��تلزم نوعي مبناي مقايسه براي
تعيين موفقيت و شکست موضوع مورد ارزشيابي است و همين ،دليل اصلي رواج
طرحهاي آزمايش��ي است (بيکر :1383،ص .)352ارزشيابي ،بررسي سيستماتيک يك
موضوع ) 42ـ (Trodchim & Dannelly, 2006:P39

و راهي براي بهبود و اثربخش كردن

برنامه از طريق بكارگيري روشهاي درس��ت و دقيق اس��ت (اديب حاج باقري:1381،

ص��ص  9ـ  .)7در آزماي��ش ،اثرات دخالتهاي گوناگون مقايس��ه ميش��ود .اگر اين
دخالتها طي مراحل آزمايش مناسبي صورت گرفته باشد ،ميتوان نتيجه گرفت که
ماهيت اين دخالت (متغير مس��تقل) ،موجب اثري بر جنبههايي از آزمودني (متغير
وابس��ته) بوده است (بوني فيس:1379،ص  .)3از حيث هدف ،پژوهش حاضر در زمره
کمي
پژوهشهاي کاربردي اس��ت و از حيث ماهيت دادهها ،در زمره پژوهشهاي ّ
است و به لحاظ معيار ژرفايي ،از نوع پهنانگر است.

 Panelـ  .Quasiـ 
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جامعه آماري ش��امل کليه دختران مقاطع تحصيلي ابتدائي (س��وم تا پنجم) و
راهنمائي و متوس��طه ش��رکت کننده در برنامه اوقات فراغت تابس��تان سال 1387
سازمان تبليغات اسالمي در استان خراسان شمالي است.
در اي��ن پژوه��ش ،تکنيک اصلي در انتخاب نمونه آماري ،تحليل خوش��هاي

اس��ت .در ابتدا با اس��تفاده از نرم افزار تحليل آماري  SPSSو بر اس��اس ويژگي
تعداد جمعيت افراد ش��رکت کننده هر شهرستان در برنامه ،شهرستانهاي استان را
در سه خوشه طبقهبندي کرده و سپس با روش نمونهگيري احتمالي خوشه اي چند
مرحلهاي طبقهبندي ش��ده متناس��ب از ميان هر يک از خوشهها يک شهرستان را
انتخاب نموده و در مرحله بعد به ترتيب سلسله مراتبي از ميان شهرها ،روستاها و
پايگاهها تعدادي از افراد انتخاب گرديدند .به منظور نمونهگيري ،با روش نمونهگيري
احتمالي <خوشهاي چند مرحلهاي طبقه بندي شده متناسب> بنا به فرمول کوکران به
ترتيب سلسله مراتبي از ميان شهرها ،روستاها و پايگاهها در قبل از اجراي برنامه،
تعداد  352نفر (شامل  183نفر از دختران مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم)
و راهنمائي و  169نفر از دختران مقطع تحصيلي متوسطه) به طور تصادفي انتخاب
ش��دند و بعد از اجراي برنامه ،با توجه به انصراف تعدادي از ش��رکت کنندگان در
طي اجراي برنامه و کاهش حجم جامعه آماري ،تعداد  231نفر (شامل  130نفر از
دختران مقاطع تحصيلي ابتدائي (س��وم تا پنجم) و راهنمائي و  101نفر از دختران
مقطع تحصيلي متوسطه) بهطور تصادفي انتخاب شدند.

 Cluster analysisـ 
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 2ـ )6جامعه آماري ،حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

 3ـ )6ابزار گردآوري دادهها

ابزار اصلي پژوهش حاضر ،پرسش��نامه س��اختمند اس��ت که جهت س��نجش
متغيرهاي وابسته طراحي شده است.
 4ـ )6روايي و پايايي

روائي ابزار اندازه گيري ياد شده از طريق روائي محتوايي تعيين گرديده است.
براي دستيابي به روايي محتوايي پرسشنامه ،فرآيند زير طي شده است:
در مرحله اول ،با مطالعه و بررسي ادبيات موجود ،دامنه کاملي از محتواي هر
يک از متغيرهاي دينداري ،مش��ارکت اجتماعي ،فرح بخش��ي (شادابي و نشاط)،
آشنايي با انديشههاي امام خميني  1و آشنايي با انقالب اسالمي مشخص گرديد
و س��پس تقس��يم بندي جزئيتر ابعاد ه��ر يک از متغيرها نيز ص��ورت گرفت .در
مرحله دوم ،از آنجا که گنجاندن همه محتواي متغيرهاي ياد شده در يک پرسشنامه،
غيرعملي است ،از دامنه کاملي که براي محتواي هر يک از متغيرهاي ياد شده و نيز
تقسيم بندي جزئيتر ابعاد آنها مشخص گرديده بود ،به شيوه تصادفي نمونه گيري
انجام شد .در مرحله سوم ،محتواي هر يک متغيرهاي ياد شده نمونه گيري شده ،به
شکل قابل آزمون مرتب گرديد که به موجب آن پاسخگو يکي از گزينهها را انتخاب
مينمود (کارمينز و زلر :1386،صص 27ـ .)26
براي تعيين روايي پرسش��نامه ،پس از طرح س��ؤاالت ،پرسش��نامه در اختيار
تعدادي از افراد متخصص ش��امل اس��اتيد و دانش��جويان دکتراي دانشکده علوم
اجتماعي دانش��گاه تهران قرار گرفت و ديدگا هه��اي اصالحي آنان اخذ گرديد و
بدين شكل روايي محتوايي پرسشنامه تعيين شد.
 Content validityـ 
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از نرم افزار تحليل آماري  SPSSمحاسبه شده است به شرح جدول ذيل است.
جدول شماره ( :)1جدول ضرايب پايايي آلفاي کرونباخ
مقطع تحصيلي

مقياس

دينداري

ابتدايي
(سوم تا پنجم) و
راهتمايي

مشارکت
اجتماعي

فرح بخشي

آشنايي با
انديشههاي امام

خميني 1

آشنايي با انقالب
اسالمي

متوسطه

دينداري

ابعاد

ضريب آلفاي کرونباخ

تعداد گويهها

اعتقادي

89/5

4

مناسکي

88/4

5

عاطفي

76/9

5

فکري

75/3

5

پيامدي

76/6

6

تمايل به مشارکت

83/0

5

تمايل به کسب منافع جمعي

72/7

3

عضويت در مجامع

82/4

4

شرکت در مراسم

77/0

3

شرکت در تصميم گيري

75/7

4

ـ

85/8

28

انديشه اقتصادي

71/5

2

انديشه سياسي

74/8

2

انديشه اجتماعي

81/8

2

انديشه فرهنگي

70/9

4

قبل از انقالب

76/8

12

بعد از انقالب

77/2

15

اعتقادي

92/0

5

مناسکي

77/9

6

عاطفي

83/3

7

فکري

78/5

5

پيامدي

72/1

8
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سنجش ضرايب پايايي آلفاي كرونباخ براي ابعاد مختلف مقياسها که با استفاده

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

در جدول ش��ماره  1مش��اهده ميش��ود که ضريب هماهنگي دروني گويههاي
تش��كيل دهنده ابعاد مختلف مقياس دينداري دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي
ابتدائي (س��وم تا پنجم) و راهنمائي ش��امل بر پنج بعد اعتقادي ،مناسکي ،عاطفي،
فک��ري و پيامدي ب��ه ترتيب برابر با  75/3 ، 76/9 ، 88/4 ، 89/5و  76/6اس��ت و
لذا از س��طح پايايي قابل قبولي برخوردار اس��ت .ضريب هماهنگي دروني گويه
هاي تش��كيل دهنده ابعاد مختلف مقياس مش��ارکت اجتماعي دانشآموزان دختر
مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي مشتمل بر تمايل به مشارکت،
تمايل به کس��ب منافع جمعي ،عضويت در مجامع ،عضويت در مجامع ،شرکت در
مراس��م و شرکت در تصميم گيري به ترتيب برابر با  77/0 ، 82/4 ، 72/7 ، 83/0و
 75/7بوده و سطح پايايي بااليي دارد .همچنين ،ضريب هماهنگي دروني گويههاي
تش��كيل دهنده مقياس فرح بخش��ي (شادابي و نش��اط) دانشآموزان دختر مقاطع
تحصيلي ابتدائي (س��وم تا پنجم) و راهنمائي برابر  85/8بوده و از س��طح پايايي
قابل قبولي برخوردار است .ضريب هماهنگي دروني گويههاي تشكيل دهنده ابعاد
مختلف مقياس آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم)
و راهنمائي با انديش��ه امام خميني  1و انقالب اس�لامي بيشتر از  70درصد بوده
و بنابراين ،از س��طح پايايي قابل قبولي برخوردار اس��ت .ع�لاوه بر اين ،ضريب
هماهنگي دروني گويههاي تش��كيل دهنده ابعاد مختلف مقياس دينداري دختران
مقطع تحصيلي متوسطه که دربرگيرنده پنج بعد اعتقادي ،مناسکي ،عاطفي ،فکري و
پيامدي است به ترتيب برابر با  78/5 ، 83/3 ،77/9 ،92/0و  72/1بوده و از سطح
پايايي بااليي برخوردار است.
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در اين پژوهش ،واحد تحليل ،فرد است و سطح تحليل نيز خرد است .دادههاي
بدس��ت آمده از اجراي پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSو تحت
آزمون معناداري ناپارامتريک ويلکاکسون در سطح اطمينان  0/95مورد تحليل قرار
گرفته اس��ت .آزمون ويلکاکس��ون قادر است وضعيت دو گروه را در متغيري که در
س��طح رتبهاي است ،مورد ارزيابي قرار دهد .اين آزمون به ويژه در مواردي به کار
گرفته ميشود که بخواهيم جهت و ميزان تغيير نظرات قبلي و بعدي افراد را مورد
مقايسه و بررسي قرار دهيم (حسيني :1382،ص .)147
)7يافتهها و نتايج

در پژوه��ش حاضر ،تع��داد نمونه آماري  583نفر بوده اس��ت .در جدول زير
توزيع فراواني دانش آموزان مقاطع تحصيلي ابتدائي (س��وم تا پنجم) و راهنمائي
قبل و بعد از اجراي برنامه نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)2توزيع فراواني نمونه آماري قبل و بعد از اجراي برنامه
دانش آموزان مقاطع تحصيلي
ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي

دانش آموزان مقطع
تحصيلي متوسطه

تعداد کل

قبل از اجراي برنامه

183

169

352

بعد از اجراي برنامه

130

101

231

تعداد کل

313

270

583

همان طور که در جدول  2مشاهده ميشود ،الف) در قبل از اجراي برنامه تعداد
 352نف��ر انتخاب ش��ده اند؛ به طوري که حجم نمونه آم��اري دانش آموزان دختر
 Wilcoxonـ 
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 5ـ  )6روش تجزيه و تحليل دادهها

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي  183نفر و حجم نمونه آماري
دانشآموزان دختر مقطع متوس��طه  169نفر بوده اس��ت .ب) بعد از اجراي برنامه
تعداد  231نفر از دانشآموزان دختر انتخاب شدهاند .با توجه به انصراف تعدادي
از دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (س��وم تا پنجم) و راهنمائي از ادامه
شرکت در برنامه و کاهش حجم جامعه آماري ،حجم نمونه آماري کاهش يافته و به
 130نفر رسيده است .همچنين ،با توجه به انصراف تعدادي از دانشآموزان دختر
مقطع متوسطه از ادامه شرکت در برنامه ،حجم نمونه آماري کاهش يافته و به 101
نفر تقليل يافته است.
در جدول زير ،توزيع فراواني درصدي متغيرهاي دينداري ،مش��ارکت اجتماعي،
فرح بخشي (نشاط و شادابي) ،آشنايي با انديشههاي امام خميني  1و انقالب اسالمي
در ميان دانشآموزان دختر در قبل و بعد از اجراي برنامه نشان داده شده است.
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مقطع تحصيلي

متغيرها

دينداري

ابتدائي (سوم تا
پنجم) و راهنمائي

مشارکت اجتماعي

فرح بخشي
(نشاط و شادابي)

آشنايي با انديشههاي امام

خميني 1

آشنايي با انقالب اسالمي

متوسطه
دينداري

سطوح

بعد از اجراي
برنامه

قبل از اجراي
برنامه

پايين

0

0

متوسط

4/4

6/4

باال

95/6

93/6

پايين

22/3

24

متوسط

61/5

63/4

باال

16/2

12/6

پايين

21/5

8/7

متوسط

48/5

63/4

باال

30

27/9

پايين

14/6

15/3

متوسط

23/1

37/7

باال

62/3

47

پايين

11/5

16/4

متوسط

38/5

47

باال

50

36/6

پايين

0

0

متوسط

3/4

5/9

باال

96/6

94/1

بنا بر نتايج جدول :3
الف) در قبل از اجراي برنامه ،هيچ يک از دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي
ابتدايي (س��وم تا پنج��م) و راهنمايي دينداري پايين نداش��تهاند 6/4 .درصد آنان
دينداري متوسطي داشتهاند 93/6 .درصد آنان نيز دينداري بااليي داشته اند.
 24درص��د از دانش آموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدايي (س��وم تا پنجم) و
راهنمايي مشارکت اجتماعي پايين داشتهاند 63/4 .درصد آنان مشارکت اجتماعي
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جدول شماره ( :)3درصد فراواني دادهها در قبل و بعد از اجراي برنامه

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

متوس��طي داش��ته و  12/6درصد آنان نيز داراي مشارکت اجتماعي بااليي بودهاند.
 21/5درص��د از دانشآم��وزان دختر مقاط��ع تحصيلي ابتدايي (س��وم تا پنجم) و
راهنمايي نشاط و شادابي پايين 48/5 ،درصد آنان نشاط و شادابي متوسط و 30/0
درصد آنان نيز نش��اط و ش��ادابي بااليي داش��ته اند 15/3 .درصد از آنان آش��نايي
پاييني با انديش��ههاي امام خميني  1داشتهاند 37/7 .درصد آنان آشنايي متوسطي
داشته و  47/0درصد نيز داراي آشنايي بااليي بودهاند 16/4 .درصد از دانشآموزان
دختر مقاطع تحصيلي ابتدايي (سوم تا پنجم) و راهنمايي آشنايي پاييني با انقالب
اسالمي داشته 47/0 ،درصد آنان آشنايي متوسطي داشته و  36/6درصد آنان نيز از
آش��نايي بااليي برخوردار بودهاند .همچني��ن ،در قبل از اجراي برنامه ،هيچ يک از
دانشآموزان دختر مقطع تحصيلي متوس��طه دينداري پايين نداشتهاند 5/9 ،درصد
آنان دينداري متوسطي داشته و  94/1درصد آنان نيز دينداري بااليي داشتهاند.
ب) در بع��د از اجراي برنامه ،هيچ يک از دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي
ابتدايي (س��وم تا پنج��م) و راهنمايي دينداري پايين نداش��تهاند 4/4 .درصد آنان
دينداري متوس��طي داشتهاند 95/6 .درصد آنان نيز دينداري بااليي داشتهاند22/3 .
درصد از دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدايي (س��وم تا پنجم) و راهنمايي
مش��ارکت اجتماعي پايين داشتهاند 61/5 .درصد آنان مشارکت اجتماعي متوسطي
داشته و  16/2درصد آنان نيز داراي مشارکت اجتماعي بااليي بودهاند 21/5 .درصد
از دانش آموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدايي (س��وم تا پنجم) و راهنمايي نشاط
و ش��ادابي پايين 48/5 ،درصد آنان نشاط و شادابي متوسط و  30/0درصد آنان نيز
نشاط و شادابي بااليي داشتهاند 14/6 .درصد از آنان آشنايي پاييني با انديشههاي
امام خميني  1داش��تهاند 23/1 .درصد آنان آشنايي متوسطي داشته و  62/3درصد
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ابتدايي (س��وم تا پنجم) و راهنمايي آشنايي پاييني با انقالب اسالمي داشته38/5 ،
درصد آنان آش��نايي متوس��طي داش��ته و  50/0درصد آنان نيز از آش��نايي بااليي
برخ��وردار بودهان��د .همچنين ،در بعد از اجراي برنامه ،هي��چ يک از دانشآموزان
دختر مقطع تحصيلي متوس��طه دينداري پايين نداشتهاند 3/4 ،درصد آنان دينداري
متوسطي داشته و  96/6درصد آنان نيز دينداري بااليي داشتهاند.
 1ـ )7آزمون فرضيهها

فرضيه  1ـ بين ميزان دينداري دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم
ت��ا پنجم) و راهنمائي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري
وجود دارد.
در جداول زير ،بر اس��اس اجراي آزمون ويلکاکس��ون تع��داد و ميانگين رتبه
دانشآموزاني که نمرهش��ان در قبل و بعد از اجراي برنامه افزايش ،کاهش يا ثابت
مانده اس��ت ،آورده شده اس��ت .همچنين ،مقدار  Zو سطح معناداري آماره آزمون
ويلکاکسون محاسبه شده است .در جداول زير ،هر يک از نمادهاي الف ،ب و ج
برابر است با :الف .بعد از اجراي برنامه بيشتر از قبل از اجراي برنامه ،ب .بعد از
اجراي برنامه کمتر از قبل از اجراي برنامه ،ج .بعد از اجراي برنامه مساوي با قبل
از اجراي برنامه.
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نيز داراي آشنايي بااليي بودهاند 11/5 .درصد از دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

جدول شماره ( :)4رتبههاي دينداري دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم
تا پنجم) و راهنمائي براي اجراي آزمون ويلکاکسون

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از
اجراي برنامه

تعداد

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

رتبههاي مثبت

( 7الف)

7

49

رتبههاي منفي

( 6ب)

7

42

رتبههاي ثابت

( 117ج)

کل

130

جدول شماره ( :)5مقدار  Zو سطح معناداري دينداري دانشآموزان دختر مقاطع
تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي

بعد از اجراي برنامه ـ قبل از اجراي برنامه

2/277

Z

0/002

سطح معناداري

مطابق با جداول  4و  ،5بعد از اجراي برنامه رتبه دينداري  7نفر از دانشآموزان
افزايش يافته 6 ،نفر کاهش يافته و  117نفر ثابت مانده است .همچنين ،قدر مطلق مقدار
 Zمحاس��به ش��ده برابر  2/277بوده و بيشتر از  1/96است و ميتوان نتيجه گرفت که
ميزان دينداري دانشآموزان در قبل و بعد از اجراي برنامه متفاوت است .عالوه بر اين،
بر اساس جدول  ،5مقدار معناداري برابر  0/002و لذا کمتر از  0/05و نيز  0/01است و
بنابراين ،فرض صفر ( )H0در سطح معناداري  0/05و نيز  0/01رد ميشود و با 0/99
اطمينان ميتوان تفاوت دينداري دانشآموزان را در قبل و بعد از اجراي برنامه نتيجه
گرفت و نتيج��ه حاصل را به جامعه آماري تعميم داد .به عبارت ديگر ،برنامه اوقات
فراغت دانشآموزان دختر اثربخش بوده و جهت اين تأثير مثبت است.
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ابتدائي (س��وم تا پنج��م) و راهنمائي قبل و پس از اج��راي برنامه اوقات فراغت
تفاوت معناداري وجود دارد.
در جداول زير ،نتايج حاصل از تحليل دادههاي فرضيه دوم نشان داده شده است.
جدول شماره ( :)6رتبههاي مشارکت اجتماعي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي
ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي براي اجراي آزمون ويلکاکسون

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از
اجراي برنامه

تعداد

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

رتبههاي مثبت

( 35الف)

33

1139

رتبههاي منفي

( 33ب)

35

1207

رتبههاي ثابت

( 62ج)

کل

130

جدول شماره ( :)7مقدار  Zو سطح معناداري مشارکت اجتماعي دانشآموزان دختر
مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي
بعد از اجراي برنامه ـ قبل از اجراي برنامه

2/226
0/021

Z
سطح معناداري

چنانکه در جداول  6و  7مشاهده ميشود ،بعد از اجراي برنامه رتبه مشارکت
اجتماع��ي  35نف��ر از دانشآم��وزان افزايش يافته 33 ،نفر کاه��ش يافته و  62نفر
ثابت مانده اس��ت .قدر مطلق مقدار  Zمحاسبه ش��ده برابر  2/226بوده و بيشتر از
 1/96اس��ت .عالوه بر اين ،مقدار معناداري برابر  0/021و لذا کمتر از  0/05است
و بنابراي��ن ،فرض صفر ( )H0در س��طح معن��اداري  0/05رد ميش��ود و با 0/95
اطمينان ميتوان تفاوت مشارکت اجتماعي دانشآموزان را در قبل و بعد از اجراي
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فرضيه  2ـ بين ميزان مش��ارکت اجتماعي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

برنامه نتيجه گرفت و نتيجه حاصل را به جامعه آماري تعميم داد .به عبارت ديگر،
برنامه اوقات فراغت دانشآموزان دختر ضمن دارا بودن تأثير مثبت ،اثربخش بوده
است.
فرضيه  3ـ بين ميزان آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم
تا پنجم) و راهنمائي با انقالب اسالمي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت
تفاوت معناداري وجود دارد.
در جداول زير ،نتايج حاصل از تحليل دادههاي مربوط به فرضيه سوم آمده است.
جدول شماره ( :)8رتبههاي آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا
پنجم) و راهنمائي با انقالب اسالمي براي اجراي آزمون ويلکاکسون

قبل از اجراي برنامه ـ بعد
از اجراي برنامه

تعداد

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

رتبههاي مثبت

( 54الف

45

2468

رتبههاي منفي

( 35ب)

44

1536

رتبههاي ثابت

( 41ج)

کل
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جدول شماره( :)9مقدار  Zو سطح معناداري آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع
تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي با انقالب اسالمي
بعد از اجراي برنامه ـ قبل از اجراي برنامه

2/029

Z

0/042

سطح معناداري

در ج��داول  8و  ،9بعد از اجراي برنامه رتبه آش��نايي با انقالب اس�لامي در
 35نف��ر از دانشآم��وزان کاهش يافته ،در  54نفر افزاي��ش يافته و در  41نفر ثابت
مانده اس��ت .قدر مطلق مقدار  Zمحاسبه ش��ده برابر  2/029بوده و بيشتر از 1/96
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بنابراين ،فرض صفر ( )H0در سطح معناداري  0/05رد ميشود و با  0/95اطمينان
ميتوان تفاوت ميزان آش��نايي دانشآموزان با انقالب اس�لامي را در قبل و بعد از
اج��راي برنامه به جامعه آماري تعميم داد .لذا ميتوان گفت ،برنامه اوقات فراغت
دانشآموزان دختر اثربخش بوده و تأثير مثبت داشته است.
فرضيه  4ـ بين ميزان آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم
ت��ا پنجم) و راهنمائي با انديش��ههاي امام خميني 1قبل و پ��س از اجراي برنامه
اوقات فراغت دانشآموزان دختر معناداري وجود دارد.
در جداول زير ،نتايج حاصل از تحليل دادههاي فرضيه چهارم نشان داده شده است.
جدول شماره( :)10رتبههاي آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم
تا پنجم) و راهنمائي با انديشههاي امام  1براي اجراي آزمون ويلکاکسون

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از
اجراي برنامه

رتبههاي مثبت
رتبههاي منفي

تعداد

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

( 49الف)

37

1816

( 28ب)

42

1186

رتبههاي ثابت

( 53ج)

کل
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جدول شماره ( :)11مقدار  Zو سطح معناداري آشنايي دانشآموزان دختر مقاطع
تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي با انديشههاي امام 1
بعد از اجراي برنامه ـ قبل از اجراي برنامه

Z

2/499

سطح معناداري

0/049
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اس��ت .ع�لاوه بر اين ،مقدار معن��اداري برابر  0/042و لذا کمتر از  0/05اس��ت و

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

بنا بر جداول  11و  ،12بعد از اجراي برنامه رتبه آشنايي با انديشه امام  1در
 28نفر از دانشآموزان کاهش يافته ،در  49نفر افزايش يافته و در  53نفر ثابت مانده
است .همچنين ،قدر مطلق مقدار  Zمحاسبه شده برابر  2/699بيشتر از  1/96است.
مقدار معناداري نيز برابر  0/049و لذا کمتر از  0/05اس��ت و بنابراين ،فرض صفر
( )H0در سطح معناداري  0/05رد ميشود و با  0/95اطمينان ميتوان تفاوت ميزان
آشنايي دانشآموزان با انديشه امام خميني  1را در قبل و بعد از اجراي برنامه به
جامعه آماري تعميم داد .به عبارت ديگر ،برنامه اوقات فراغت دانشآموزان دختر
اثربخش بوده و جهت اين تأثير مثبت است.
فرضيه  5ـ بين ميزان نش��اط و ش��ادابي دانشآم��وزان دختر مقاطع تحصيلي
ابتدائي (س��وم تا پنج��م) و راهنمائي قبل و پس از اج��راي برنامه اوقات فراغت
تفاوت معناداري وجود دارد.
در جداول زير ،نتايج حاصل از تحليل دادههاي مربوط به فرضيه پنجم آمده است.
جدول شماره ( :)12رتبههاي شادابي و نشاط دانشآموزان دختر مقاطع تحصيلي
ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي براي اجراي آزمون ويلکاکسون

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از
اجراي برنامه

تعداد

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

رتبههاي مثبت

( 40الف)

36

1494

رتبههاي منفي

( 32ب)

35

1190

رتبههاي ثابت

( 58ج)

کل

130
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مقاطع تحصيلي ابتدائي (سوم تا پنجم) و راهنمائي

بعد از اجراي برنامه ـ قبل از اجراي برنامه

Z

2/490

سطح معناداري

0/022

در جداول  12و  13مش��اهده ميش��ود که بعد از اجراي برنامه رتبه شادابي و
نش��اط در  40نف��ر از دانشآموزان افزايش يافت��ه ،در  32نفر کاهش يافته و در 58
نفر ثابت مانده است .همچنين ،قدر مطلق مقدار  Zمحاسبه شده برابر  2/490بوده
و بيش��تر از  1/96اس��ت .عالوه بر اين ،مقدار معناداري برابر  0/022و لذا کمتر از
 0/05است و بنابراين ،فرض صفر ( )H0در سطح معناداري  0/05رد ميشود و با
 0/95اطمينان ميتوان تفاوت ميزان شادابي و نشاط دانشآموزان را در قبل و بعد
از اجراي برنامه به جامعه آماري تعميم داد .به عبارت ديگر ،برنامه اوقات فراغت
دانشآموزان دختر اثربخش بوده و جهت اين تأثير مثبت است.
فرضيه  6ـ بين ميزان دينداري دانشآموزان دختران مقطع تحصيلي متوس��طه
قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد.
در جداول زير ،نتايج حاصل از تحليل دادههاي فرضيه ششم مشاهده ميشود.
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جدول شماره ( :)13مقدار  Zو سطح معناداري شادابي و نشاط دانشآموزان دختر
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جدول شماره ( :)14رتبههاي دينداري دانشآموزان دختران مقطع تحصيلي متوسطه
براي اجراي آزمون ويلکاکسون

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از
اجراي برنامه

تعداد

ميانگين رتبه

مجموع رتبه

رتبههاي مثبت

( 14ب)

7

105

رتبههاي منفي

  (0الف)

0

0

رتبههاي ثابت

( 87ج)

کل

101

جدول شماره ( :)15مقدار  Zو سطح معناداري دينداري دانش آموزان دختران مقطع
تحصيلي متوسطه

بعد از اجراي برنامه ـ قبل از اجراي برنامه

3/557

Z

0

سطح معناداري

بن��ا بر جداول  14و  ،15بعد از اجراي برنامه رتبه دينداري در  14نفر افزايش
يافت��ه ،در هيچ يک از دختران دانشآموز کاهش نيافته و در  87نفر نيز ثابت مانده
اس��ت .همچنين ،قدر مطلق مقدار  Zمحاسبه ش��ده برابر  3/557بوده که بيشتر از
 2/56اس��ت .ع�لاوه بر اين ،مقدار معناداري برابر صف��ر و لذا کمتر از  0/05و نيز
 0/01اس��ت و بنابراين ،فرض صفر ( )H0در سطح معناداري  0/05و نيز  0/01رد
ميش��ود و با  0/99اطمينان ميتوان تفاوت مي��زان دينداري دختران دانشآموز را
در قبل و بعد از اجراي برنامه به جامعه آماري تعميم داد .به عبارتي ،برنامه اوقات
فراغت دانشآموزان دختر اثربخش بوده است و جهت اين تأثير نيز مثبت است.
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پژوهش حاضر با هدف ارزش��يابي اثربخشي برنامههاي اوقات فراغت سازمان
تبليغات اسالمي براي دختران دانشآموز در تابستان سال  1387در استان خراسان
شمالي اجرا گرديد؛ برنامهاي که براي اصالح پارهاي از رويدادهاي اجتماعي منفي
حاصل از گذران اوقات فراغت مانند عدم مشارکت اجتماعي و کاهش ميزان سرمايه
اجتماعي دانشآموزان دختر ،کاهش ميزان دينداري آنان ،فاصله نسل سوم دختران
پس از انقالب اس�لامي از تاريخ انقالب اس�لامي و انديشههاي امام خميني  1و
کاهش ميزان ش��ادابي و نشاط آنان تدوين و اجرا شده است .نتايج پژوهش نشان
داد که نظم اجتماعي چيزي نيس��ت که تنها در محي��ط کار بتوان از آن بحث کرد يا
نسبت به آن حساس بود ،بلکه در اوقات فراغت نيز نظم اجتماعي شکل ميگيرد .بر
اساس يافتههاي پژوهش ،اوقات فراغت دختران از شکل خانواده محور ،فردي و
خصوصي شده به شکل برون خانگي و جمع گرايانه 2ميل کرده است .برنامهريزي
صحيح ،نظارت و ايجاد تس��هيالت الزم در زمينه اوقات فراغت دختران از طريق
س��ازمان ذيربط ،محيط و فضايي آزاد و امن را براي دختران فراهم آورده است تا
ضمن تأمين اطمينان و آرامش خانواده ،دختران بتوانند در فضايي امن و به دور از
محدوديت زماني و گزينشي ،به فعاليتهاي فراغتي گسترده بپردازند.
بر اساس نتايج حاصل ،ميزان دينداري دختران در قبل و بعد از اجراي برنامه
متفاوت بوده و برنامه اوقات فراغت اثر مثبت در پي داشت .همچنين ،برنامه اوقات
فراغت تابستان بر آشنايي دانشآموران دختر با انقالب اسالمي و انديشههاي امام
خميني  1تأثير مثبت داش��ته است .س��اير يافتههاي پژوهش نيز نشان ميدهد که
 Collectiveـ 2
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ميزان ش��ادابي و نشاط و مش��ارکت اجتماعي دانشآموزان دختر در قبل و بعد از
اجراي برنامه متفاوت بوده و برنامه اوقات فراغت اثر مثبت در پي داشته است.
بررسي يافتهها نشان ميدهد که مشارکت اجتماعي دختران فرآيندي دو طرفه
است؛ به طوري که هم دختران مشتاق حضور فعال در صحنههاي اجتماعاند و هم
مديران و برنامه ريزان جامعه در پي بسترسازي براي سرمايه اجتماعي دختران از
طريق افزايش ميزان مش��ارکت اجتماعياند .فعاليتهاي فراغتي جمع گرايانه ،به
نوبه خود ،ضمن تأمين امنيت دختران در محيط و فضايي برون خانگي ،در افزايش
مشارکت اجتماعي به عنوان يکي از مؤلفههاي اصلي سرمايه اجتماعي تأثير بسزايي
داش��ته است .در اين زمينه ،اتخاذ ش��يوههاي تشويق مستقيم و غير مستقيم جهت
جلب مشاركت اجتماعي دختران تأثير شايان توجهي دارد .در مورد جلب مشارکت
اجتماع��ي نوجوانان و جوانان دختر توجه به اين امر ضروري اس��ت که آنها بايد
اهداف طرح را درک کنند ،بدانند تصميمهاي مربوط به مشارکت اجتماعي توسط
چه کس��اني و به چه دليلي اخذ ش��ده و نقش معنادار ـ نه ظاهري ـ در طرح داشته
باشند و در مرحله آخر براي انجام آن داوطلب شوند (هارت:1380،ص .)40
نتايج به دس��ت آمده از اين پژوهش نش��ان داد که ک��ودکان و نوجوانان دختر
در کن��ار فعاليتهاي اجتماعي و کمک به توس��عه جامعه ،به اولويتهاي تفريحي
و س��رگرمي و ورزش��ي خود نيز توجه داش��تهاند تا قواي ذهني و جسمي تحليل
رفت��ه خود را بازيابن��د و آمادگي مجدد براي ايفاي نقش س��ازنده را در جامعه به
دس��ت آورند .در زمينه دستيابي به سالمت و شادابي و نشاط کودکان و نوجوانان،
برنامهري��زي اوقات فراغت نميتواند امري مس��تقل و بيارتباط با س��اير اوقات
 Recreationـ 
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زمينهساز آن باشد ،به طوري که ترغيب دختران به امر ورزش و نيز تأثير سالمتي و
ش��ادابي شان در تأمين سالمت رواني ،اجتماعي و فرهنگي خانواده و جامعه ،آثار
مطلوبي بجا داش��ته است .دستيابي به اين مهم در گرو همکاري نهادهاي پزشکي،
بکارگيري دانش مديريت س�لامت ،توسعه سازمانهاي غير دولتي و افزايش نقش
آنها در برنامهريزي ،اجراي پژوهش قبل از برنامه ريزي ،شناخت بهتر نيازمنديها
و عاليق دانشآموزان از طريق بکارگيري نظرسنجي و در نهايت استفاده از نظرات
آنان اس��ت (محس��ني:1382،صص  357ـ  .)310از اين رو ،در راس��تاي تأمين سالمت
جسمي و بهداشت رواني و كسب شادابي و نشاط دختران ،جهتدهي به برنامهها
و فعاليتهاي مختلف گذران اوقات فراغت آنان ،ضروري است.
همچنين ،نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد که فراهم آوردن زمينههاي
اجتماعي مناسب براي فراغت دختران نقش بسزايي در گسترش روابط نسلي دارد.
به عبارتي ،بر اس��اس يافتههاي پژوهش ،انتقال ارزشها و نگرشها در خصوص
انقالب اسالمي و انديش��ههاي امام خميني  1در ميان دختران بر گسترش روابط
نسلي تأثير قابل توجهي دارد .از اين رو ،شايسته است ارزشهاي انقالبي ،اسالمي
در جريان اجتماعي با روشي استداللي ،غير آمرانه و منطقي به دختران منتقل و در
آنان نهادينه گردد .تحقق کارکردهاي اوقات فراغت مشروط به فارغ بودن از اجبار
و وظايف اجتماعي ،نداش��تن هدف س��ودجويانه ،احساس رضايتمندي و لذت و
انتخاب به نحو آزاد و دلخواه است.
بررس��ي يافتهها نشان داده اس��ت که ارائه آموزههاي ديني متناسب با نيازهاي
فكري ،فرهنگي و اجتماعي دختران در طي اجراي برنامه اوقات فراغت بر افزايش
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باش��د بلکه بايد با برنامههاي ديگر زندگي ارتباط داش��ته باشد و مؤيد ،راهگشا و
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ميزان دينداري در ميان دانشآموزان دختر تأثير داشته است و اثربخشي اين برنامه
را به همراه داشته است .در اين زمينه ،توجه برنامهريزان و اجرا کنندگان برنامه به
جهت گيريهاي صحيح فكري و اعتقادي به منظور آشنايي دختران با مباحث ديني
در قالبها و شيوههاي جذاب و نوين ،تحكيم ايمان و تقويت باور ديني آنان ،تأثير
بسزايي در افزايش ميزان دينداري دختران داشته است .مسلما ً،تکيه بر ارزشهاي
ديني س��بب مصونيت نس��بي دختران در برابر آسيبهاي اجتماعي و به خصوص

آسيبهاي فراغتي ميشود (رفعت جاه :1387،صص  171ـ .)151
در پاي��ان ،با توجه به تغييرات مفهوم و کارکرد اوقات فراغت در جوامع جديد،
الزم اس��ت در برنامهريزيهاي مربوط به آن ،اقتضائات و ويژگيهاي جامعه جديد
مد نظر قرار گيرد و در س��ازمان دادن آن از رويکردها و ابزارهاي نوين استفاده کرد.
يکي از رويکرد اساسي در س��ازماندهي اوقات فراغت دختران< ،رويکرد ارتقايي>
است که به تأمين حداکثر نيازهاي اساسي انسان (مادي و معنوي در عرصه فردي و
اجتماعي) اعم از تعالي ديني و اخالقي ،تقويت هويت ديني و ملي ،سالمت جسمي و
رواني ،رشد ،استقالل و خودشکوفايي ،گسترش دانش و آگاهي ،گسترش روابط بين
نسلي ،گسترش همکاري و مشارکت اجتماعي و حفاظت از ميراث فرهنگي و  ...نظر
دارد .رويکرد ديگر< ،رويکرد تقاضا محور> اس��ت .دختران به دليل وضعيت خاص
بيولوژيکي ،اجتماعي و عرفي جامعه نياز به برنامههاي فراغتي متفاوت از برنامههاي
فراعتي پسران دارند .در اين زمينه ،هر گونه برنامه ريزي براي اوقات فراغت دختران
باي��د متضمن ش��ناخت اقتضائات ،ظرفيتها و انتظارات دورههاي س��ني ،س��طح
تحصيالت ،وضعيت فرهنگي ـ اجتماعي ،نيازهاي روحي و رواني ،مقتضيات محل
زندگي ،خصوصيات اقليمي ،سنتها ،آداب و رسوم محلي و منطقهاي آنان باشد.
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كليه دستگاههاي سياس��تگذاري ،برنامهريزي ،اجرايي و نظارتي به منظور استفاده
بهين��ه از توان و امكانات موجود و تبادل تجربيات ،اطالعات و منابع درخصوص
اوقات فراغت دختران است.
فهرست منابع

آسايش ،حسين (< ،)1383اصول و روشهاي برنامهريزي ناحيهاي> ،تهران ،پيام نور.

اديب حاج باقري ،محسن (< ،)1381ارزشيابي يک ارزشيابي> ،آموزش در علوم پزشکي،
ش  ،7صص  9ـ .7

اميرت��اش ،علي محمد (< ،)1383فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکيد بر فعاليتهاي
ورزشي> ،المپيک ،سال دوازدهم ،ش ( 2پياپي) ،تابستان ،صص  51ـ .37

ببي ،ارل (< ،)1383روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي>( ،رضا فاضل) ،تهران ،سازمان
مطالعه و تدوين کتب درسي دانشگاهها (سمت) ،جلد دوم.

بوني فيس ،ديويدر (< ،)1379طرح آزمايشها و روشهاي آماري براي پژوهش در

علوم اجتماعي و رفتاري>( ،هوشنگ طالبي ،محمد حسين عالمت ساز و آيت اهلل موسوي)،

اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوين کتب درسي دانشگاهها (سمت).

بيکر ،ترزال (< ،)1383نحوه انجام تحقيقات اجتماعي>( ،هوشنگ نايبي) ،تهران ،روش.

تورکيدسن ،جرج (< ،)1382اوقات فراعت و نيازهاي مردم>( ،عباس اردکانيان) ،تهران،
نوربخش.

تندنويس ،فريدون (< ،)1378جايگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجويان کشور> ،حرکت،
ش  ،2صص  110ـ .94

حسيني ،سيد يعقوب (< ،)1382آمار ناپارامتريک> ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

رفعت جاه ،مريم (< ،)1386انسان شناسي اوقات فراغت> (پلي کپي درسي) ،تهران،
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
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موفقيت رويکردهاي ياد ش��ده منوط به ايجاد هماهنگي و وحدت رويه ميان
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