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�(مقدمه

اندیشــمندان اجتماعي، زمان را به عنوان بعدي از حیات اجتماعي، زمینه ساز و 

بســتر مهمي براي تمامي الگوها و مناســبات اجتماعي دانسته اند، به گونه اي که هم 

اکنون زمان، به بخش جدایي ناپذیر هر واقعیت اجتماعي انســاني تبدیل شده است. 

اوقات فراغت1 به عنوان یک پدیده فرهنگي اجتماعي موضوع مشترک تمامي اقشار 

جامعه است. در این میان دختران بیش از سایر اقشار جامعه در کانون توجه هستند. 

به لحاظ اجتماعي، براي فعالیت هاي فراغتي دختران فرصت ها و زمان کمتري صرف 

مي شود؛ فضاهاي اجتماعي و فیزیکي که در آن بتوانند به فعالیت هاي فراغتي بپردازند 

با محدودیت روبروست و در واقع گزینه هاي فراغتي آنان محدود است. 

اوقــات فراغت و نحوه گذران آن از مباحثي اســت که پس از انقالب صنعتي 

به موضوعي مهم بدل شــده است. پس از انقالب صنعتي، دسترسي فزاینده انسان 

به فن آوري جدید باعث شــده اســت اوقات فراغت در هفته تــا حدود دو برابر 

افزایــش یابد )امیــر تاش،1383: صــص 51 ـ 37(. از طرفي، بــا تغییراتي که در عرصه 

کار و صنعت صورت گرفته اســت، شــکل و میزان اوقات فراغت متحول شده و 

کارکردهاي متنوعي پیدا کرده اســت، به طوري که از یک طرف، در زندگي روزمره 

دختران اهمیتي روزافزون یافته اســت و از طرف دیگر، مســأله  آفرین شده است. 

مســأله تغییراتي که در کارکردهاي اصلي اوقات فراغت ـ  یعني اســتراحت و رفع 

خســتگي، تجدید قوا و تمدد اعصاب، شکوفایي استعدادها و خالقیت ها، تفریح 

و ســرگرمي، رشد فکري و فرهنگي و ارتقاي آگاهي ها  ـ شاهد هستیم، پیامدها و 

 Leisure time ـ 1



13
88

ن  
تا

س
اب

  ت
/4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
سا

207

اثر سنجي برنامه هاي اوقات فراغت دختران دانش آموز

تبعات گسترده اي داشته است. پژوهشگران عرصه اوقات فراغت، پیامدهاي مسأله 

اوقات فراغت را در تضادهاي ارزشــي، شــکاف نســلي، ناآرامي، نیاز به هیجان، 

ناتواني از تنها ماندن، فقدان انضباط شــخصي، کســالت، خســتگي مفرط و فقدان 

تجربه بازي و ... مي  دانند. به عقیده آنان، عمده تهدیدي که در فراغت وجود دارد، به 

دلیل استفاده نامعقول از آن است )رفعت جاه، 1386: ص51(. مطالعاتي  كه  در حوزه 

جامعه شناسي  اوقات  فراغت  انجام  شده است نشان مي دهد که اساسًا اوقات  فراغت ، 

مسأله آفرین  نیست، بلكه  بعضي  از انواع  اجراي  اوقات  فراغت  مسأله آفرین  است. 

یکي از الگوهاي مســأله آفرین گذران اوقــات فراعت، الگوي اوقات فراغت خانه 

محور، فردي و خصوصي شده است .  (Abercombie& et al ,2000:p341) این الگو، از 

جمله الگوهاي رایج در بسیاري از کشورها است که باعث بروز مسائل متعددي گردیده 

اســت )رک. سعیدي،1383(. اوقات  فراغت  خانه محور، فردي و خصوصي شده، بر اعتماد 
بین شخصي1، مشارکت اجتماعي2 و انسجام اجتماعي تأثیر گذاشته و سرمایه  اجتماعي3 

را كاهش  مي دهد)غفاري،1387: صص94ـ  77(. زیرا افراد بیشتر به آیین هاي شخصي گرایش 

مي یابند )سلولي شدن جامعه و سلولي شدن خانواده(. در این صورت خانواده ها تک تک 

هستند و ارتباطات شبکه اي بین اعضاي خانواده وجود ندارد. افراد سعي مي کنند انفرادي 

از اعمال خودشــان لذت ببرند. جامعه اي که رفتارهاي فردي و فراغت هاي خانه محور 

دارد، رفتارهاي فردگرا ترجیح پیدا مي کند. فراغت خانه محور موجب  سنت زدایي  است ؛ 

زیرا یكي  از ویژگي هاي  سنت ، برگزاري  آیین  هاي  جمعي  است . در فرهنگ هاي سنتي که 

بیشتر فعالیت هاي دختران در درون خانواده صورت مي  گیرد، رسیدگي به کارهاي خانگي 

مجال کمتري براي گذران اوقات فراغت در بیرون از خانواده باقي گذاشــته اســت 

Social participation ـSocial participation                3 ـ Inter personal trust                2 ـ 1
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که این موضوع بر سرمایه اجتماعي برون خانواده دختران اثرگذار است. همچنین سا

باتوجــه به فضاي حاکم بر جامعه ایران و اینکه دختران بیشــتر ســاعات خود را 

در كنار خانواده مي باشــند، والدین باید تالش نمایند اوقات فراغت فرزندان خود 

را به ســمت الگوهاي فراغت >خانواده محور< ســوق دهند. در این الگو اعضاي 

خانواده ساعات فراغت را در کنار هم و در راستاي شادي هاي جمعي و خانوادگي 

و اهــداف جمعي مي گذرانند که این رویه باعث تقویت پیوندهاي عاطفي اعضاي 

خانواده و افزایش سرمایه اجتماعي درون خانواده دختران مي گردد.

در ســال هاي اخیر، برنامه هاي اوقات فراغت تابســتان از ســوي دستگاه هاي 

مختلف فرهنگي و اجرایي پیشنهاد و اجرا گردیده است. این برنامه ها عمدتًا براي 

اصالح پاره اي از رویدادهاي اجتماعي منفي )عوامل اجتماعي نامطلوب( حاصل 

از گذران اوقات فراغت دانش آموزان مـانند عدم مشارکت اجتماعي، کاهش میـزان 

دینداري، فاصله نســل هاي پس از انقالب اســالمي از تاریخ انقالب اســالمي و 

اندیشه هاي امام خمیني 1 و ....  از طریق مداخله در فرآیندهاي پیدایي آنها وضع 

شــده اســت. بي تردید بهبود کیفیت گذران اوقات فراغت جوانان نیازمند مدیریت 

اوقات فراغت اســت. در این مدیریت سه عامل اساسي نیازسنجي، رغبت سنجي 

و اثرســنجي حائز اهمیت است. غني سازي این اوقات، در راستاي تقویت هویت 

دیني، ملي و فرهنگي و توســعه آگاهي ها جوانان در عرصه هاي فرهنگي اجتماعي 

باتوجه به مقتضیات سن نوجواني و جواني در گسترة مدیریت اوقات فراغت است. 

همچنین الزم اســت برنامه هاي اجرائي دستگاه ها جهت اوقات فراغت جوانان از 

منظر کارایي و اثربخشي سنجیده شود. بدین جهت سؤال این است که اثر بخشي 

این برنامه ها چه قدر باید افزایش یابد تا بتوان حقانیت این برنامه ها را توجیه کرد؟ 
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تجربیات برخي کشورها نشان داده است که شرایط و عوامل مختلف مي  تواند منجر 

به شکست و عدم موفقیت برنامه ریزي ها در زمینه هاي مختلف از جمله برنامه  هاي 

بهبود گذران اوقات فراغت گردد.

�(اهمیت پژوهش

با تهیه و تنظیم و اجراي برنامه، کار برنامه ریزي پایان نمي پذیرد. یک برنامه ریزي 

باید دربرگیرنده ارزشیابي1 نیز باشد. ارزشیابي امکان مي دهد تا بتوان از چگونگي 

پیشــرفت برنامه و به طور کلي از نتایج مثبت و منفــي برنامه آگاه گردید و در این 

مرحله اســت که مدیریت، اطالعات الزم را درباره اختالف بین برنامه تنظیم شده 

و آنچه که عماًل از اجراي برنامه به عمل آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و 

ارزیابي نمود. این شناخت و کاربرد آن در بهبود و باال بردن کیفیت برنامه ریزي، اثر 

قابل توجهي به جا مي  گذارد )آسایش،1383: ص15(. 

اوقــات فـراغت بــه عنوان یک الگوي منظم رفتاري، خــود را به افراد جامعه 

تحمیل مي  کند و در مقیاس یک نهــاد اجتماعي2 کارکردهاي متفاوتي دارد. بر این 

اساس به عنوان یک نهاد اجتماعي، نیازهاي اجتماعي افراد جامعه را تأمین مي کند 

و گذران >مناسب< اوقات فراغت وسیله اي مؤثر براي پرورش توان فکري، جسمي 

و اخالقــي افراد بوده و عاملي براي جلوگیري از کجروي هاي اجتماعي و اخالقي 

اســت )تندنویس، 1378:صص 110ـ  94(. آســیب پذیري مناطق و شهرها و درک عمیق 

اهمیت و ضروري بودن پرکردن کیفي و کمي اوقات فراغت براي ســالمت جامعه 

به برنامه ریزان اجتماعي امکان مي دهد دســت به طراحي برنامه هایي مناسب براي 

Social institution ـ Evaluation    2 ـ1
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جامعه بزنند. این مهم، مستلزم مطالعه، پژوهش و اثرسنجي است. پژوهش حاضر، سا

با هدف سنجش اثربخشي برنامه هاي اوقات فراغت دختران، نقاط ضعف و قوت 

برنامه هاي اجرایي ســازمان تبلیغات اسالمي اســتان خراسان شمالي را مشخص 

مي  کند تا در جهت رفع کمبودها و نقایص، اقدامات اساسي صورت پذیرد.

�(هدف پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر، سنجش اثربخشي برنامه هاي اوقات فراغت دختران 

دانش آموز استان خراسان شمالي كه توسط سازمان تبلیغات اسالمي این استان انجام 

شــده اســت. به عبارت دیگر، هدف اصلي پژوهش، آگاهي یافتن از تأثیر مداخله 1 

اجتماعي بر جهان واقعي و مشــخص کردن موفقیت یا شکســت مداخلة اجتماعي 

است، فرآیندي که تعیین مي کند نتیجه مطلوب به دست آمده است یا خیر.

4(چارچوب نظري

از میان انبوه نظریه هاي اوقات فراغت مي توان به ســه نظریه نســبتًا متمایز از 

یکدیگر اشاره کرد: اوقات فراغت از دیدگاه زماني، اوقات فراغت به معناي فعالیت 

و اوقــات فراغت به معناي حالتــي از بودن )تورکیدســن،1382:صص 74ـ  31(. نظریه 

اول، اوقــات فراغت را به منزله وقت آزادي تعریف مي کند که پس از پرداختن به 

ضروریــات عملي زندگي باقي مي ماند. این تعریف، اوقات فراغت را وقت آزادي 
مي داند كه فرد در آن اوقاتش را آن طور که مایل است مي گذراند؛ هوگو ون در پل2 

اوقات فراغت را از زمان هایي که انســان به دنبال نیازهاي ضروري زندگي اســت 

جدا مي کند و آن را زماني مي داند که فرد مي تواند آزادانه فعالیت هاي خود را انجام 

1-  Intervention   2 ـ Hugo van der Poel
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دهــد(Cf.Rojek,2006). به نظر پارکر1، وقت آزاد وقتي اســت که پس از پرداختن به 

همه اموري که تفریح به حساب نمي آید، باقي مانده باشد. در این معنا، مالک زمان 

فراغت، انجام اموري است که تفریح به شمار مي آید. به عقیده برایت بیل، اوقات 

فراغت زماني است که به صالحدید و انتخاب خود فرد مورد استفاده قرار مي گیرد. 

در ایــن معنا، فراغت، زماني اســت کــه به صالحدید و انتخاب خود فرد ســپري 

مي شــود. گرین2 معتقد اســت کمبود زمان و محدویت انتخــاب گزینه هاي اوقات 

فراغت دختران و زنان، در نتیجة تأثیر جنســیت بر اوقات اســت. به زعم کالرک 

و کریچــر3، زنـان وقت کـمتري بــراي اوقـات فراغت دارنــد و دامنه گزینـه هاي 

فـراغتي آنـان مـحدودتر است و بیشتر اوقات فـراغت خود را در خـانه و خـانـواده 

ـ Green& et al,1990:p136)  اوقــات فراغــت زنان از نظر زمان،  مـي گـذرانـنــد (138 

فعالیت و فضا محدود است. آنها وقت کمي براي فراغت دارند، فضاهاي فیزیکي 

و اجتماعي که زنان مي توانند در آنجا به فعالیت هاي فراغتي بپردازند محدود است 

و در واقع گزیـنه هاي اوقات فراغت آنها دچار محدودیت است. براي زنان، ترسیم 

خط میان کار و فراغت دشــوار اســت و درنظر گرفتن فراغت به منزله وقت آزاد 

باتجربه بیشــتر زنان بیگانه است )رک. هي وود و همکاران، 1380( نظریه دوم این است 

که اوقات فراغت از فعالیت هایي تشــکیل یافته اســت که آموزنده و آگاهي بخش 

اســت. از این منظر، اوقات فراغت فعالیت هاي زیــادي را دربرمي گیرد. پیاده روي، 

تماشاي تلویزیون، گوش دادن به موسیقي، رفتن به رستوران، بازي با كامپیوتر، دیدار 

از دوســتان و محله ها، انواع ورزش ها، هنر، كارهاي باغباني، مالقات دوســتان در 

مسجد و مطالعه مي توانند فعالیت فراغتي محسوب شود. کاپالن4 با توصیف اوقات 

Clark & Critcher            4- Kaplan ـ Green             3 ـ Parker                2 ـ 1



212

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن 
تا

س
اب

  ت
/ 4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
فراغت به منزله فعالیتي متمایز از کار به عنوان هدف به آن نگاه مي کند و فراغت را سا

شامل شماري از فعالیت ها مي داند که ممکن است فرد به اختیار خود در آنها براي 

استراحت، سرگرم ساختن خود، افزودن به دانش خود یا توسعه مهارت هایش بهره 

 گیــرد. دومازیه اصطالح >نیمه فراغت< را براي فعالیت هایي وضع کرده اســت که 

شخص مجبور به انجام آنها است، اما در هنگام انجام، رضایت خاطر او را فراهم 

مي کند. گرین معتقد است جنـســیتي شدن حوزه اجـتماعي بر طیف فعالیـت هاي 

تفـریحي مـؤثر بـوده و حـتي تفـریحات درون منزل نیز با جنسیت در ارتباط است. 

از نظر او، دختران و زنان کمتر در فعالیت هاي اجتماعي شرکت مي کنند و وضعیت 

ـ Green & et al, 1990:P190). اســتانلي و گریگوري  فعالیت نامســاعدي دارنــد (192 

معتقدنــد که ترس زنان از مورد آزار قرارگرفتن در فضاهاي فراغتي، عامل مهمي 

در محدودیت فعالیت هاي فراغتي زنان اســت. از نظر تاریخي، پســران بیشــتر 

به فعالیت هاي ورزشــي تمایل نشــان مي دهند، چرا که بــه لحاظ اجتماعي براي 

فعالیت هاي ورزشــي پســران، فرصت و بهاي بیشتري صرف مي شود و در نتیجه 

دختران انگیزه کمتري براي پرداختن به فعالیت هاي ورزشــي خواهند داشت. در 

مورد برخي از فعالیت هاي فراغتي مثل رفتن به ســینما یا پارک، تفاوت چنداني 

بین مردان و زنان دیده نمي شود، اما غالب فعالیت هاي ورزشي به استثناي یوگا و 

نرمش هاي هوازي تحت تسلط مردان قرار دارد )هي وود و همکاران،1380: ص196(. 

در نظریه ســوم، مطابق الگوي انســان شــناختي، اوقات فراغت في نفسه هدف 

تلقي مي شــود و حالتي از بودن اســت. پي یر معتقد اســت اوقات فراغت نتیجه 

ســاده و اجتناب ناپذیر عوامل خارجي یا وقت آزاد نیســت، بلکه در درجه اول 

یــک نوع طرز فکر و یک حالت روحي ـ رواني اســت. فراغت یا فارغ بودن در 
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ایــن معنا >حالــت آرام یک وقار فکورانه< اســت. دوگرازیا1 فراغت را به معناي 

رها بودن از ضرورت هاي زندگي روزمره مي داند. او معتقد اســت که ذهنیت نگاه 

کردن به ســاعت، شــتابي بي روح و اعمالي غیر فکورانه را بــه وجود مي آورد. به 

زعم او، فراغت، مردان و زنان را به کمال رسانده و دریچه اي را به آینده مي گشاید 

)تورکیدسن،1382: صص74 ـ 31(. 

در پژوهش هاي ارزشــیابي مروري بر ســایر مطالعات صورت نمي گیرد. زیرا 

هدف، ایجاد زمینه اي براي تحقیق فعلي و یا اســتفاده از آن به عنوان چهارچوب 

مفهومي و یا تأیید و رّد یافته هاي پیشین نیست. 

5(فرضیه هاي پژوهش

1ـ  بین میزان دینداري دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( 

و راهنمائي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد. 

2 ـ بین میزان مشــارکت اجتماعي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي 

)ســوم تا پنجم( و راهنمائي قبــل و پس از اجراي برنامــه اوقات فراغت تفاوت 

معناداري وجود دارد. 

3 ـ بین میزان آشــنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )ســوم تا 

پنجم( و راهنمائي با انقالب اســالمي قبــل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت 

تفاوت معناداري وجود دارد. 

4 ـ بین میزان آشــنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )ســوم تا 

پنجم( و راهنمائي با اندیشه هاي امام خمیني1 قبل و پس از اجراي برنامه اوقات 

فراغت تفاوت معناداري وجود دارد. 

De Grazia ـ 1
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5ـ  بین میزان نشاط و شادابي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم سا

تــا پنجم( و راهنمائي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري 

وجود دارد. 

6ـ  بین میزان دینداري دانش آموزان دختر مقطع تحصیلي دبیرستان قبل و پس 

از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد.

6(روش شناسي پژوهش

1 ـ 6( روش پژوهش

از حیث طرح پژوهش، روش پژوهش حاضر، ارزشــیابي با اســتفاده از طرح 

آزمایش شــبه پانل1 اســت. پژوهش ارزشیابي مســتلزم نوعي مبناي مقایسه براي 

تعیین موفقیت و شکست موضوع مورد ارزشیابي است و همین، دلیل اصلي رواج 

طرح هاي آزمایشــي است )بیکر،1383: ص352(. ارزشیابي، بررسي سیستماتیک یك 

ـ Trodchim & Dannelly, 2006:P39)  و راهي براي بهبود و اثربخش كردن  موضوع (42 

برنامه از طریق بكارگیري روش هاي درســت و دقیق اســت )ادیب حاج باقري،1381:

صــص 9ـ  7(. در آزمایــش، اثرات دخالت هاي گوناگون مقایســه مي شــود. اگر این 

دخالت ها طي مراحل آزمایش مناسبي صورت گرفته باشد، مي توان نتیجه گرفت که 

ماهیت این دخالت )متغیر مســتقل(، موجب اثري بر جنبه هایي از آزمودني )متغیر 

وابســته( بوده است )بوني فیس،1379:ص 3(. از حیث هدف، پژوهش حاضر در زمره 

پژوهش هاي کاربردي اســت و از حیث ماهیت داده ها، در زمره پژوهش هاي کّمي 

است و به لحاظ معیار ژرفایي، از نوع پهنانگر است.

Panel ـ Quasi. ـ 1
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2 ـ 6(جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

 جامعه آماري شــامل کلیه دختران مقاطع تحصیلي ابتدائي )ســوم تا پنجم( و 

راهنمائي و متوســطه شــرکت کننده در برنامه اوقات فراغت تابســتان سال 1387 

سازمان تبلیغات اسالمي در استان خراسان شمالي است. 

در ایــن پژوهــش، تکنیک اصلي در انتخاب نمونه آماري، تحلیل خوشــه اي1 

اســت. در ابتدا با اســتفاده از نرم افزار تحلیل آماري SPSS و بر اســاس ویژگي 

تعداد جمعیت افراد شــرکت کننده هر شهرستان در برنامه، شهرستان هاي استان را 

در سه خوشه طبقه بندي  کرده و سپس با روش نمونه گیري احتمالي خوشه اي چند 

مرحله اي طبقه بندي شــده متناســب از میان هر یک از خوشه ها یک  شهرستان را 

انتخاب نموده و در مرحله بعد به ترتیب سلسله مراتبي از میان شهرها، روستاها و 

پایگاه ها تعدادي از افراد انتخاب گردیدند. به منظور نمونه گیري، با روش نمونه گیري 

احتمالي >خوشه اي چند مرحله اي طبقه بندي شده متناسب< بنا به فرمول کوکران به 

ترتیب سلسله مراتبي از میان شهرها، روستاها و پایگاه ها در قبل از اجراي برنامه، 

تعداد 352 نفر )شامل 183 نفر از دختران مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( 

و راهنمائي و 169 نفر از دختران مقطع تحصیلي متوسطه( به طور تصادفي انتخاب 

شــدند و بعد از اجراي برنامه، با توجه به انصراف تعدادي از شــرکت کنندگان در 

طي اجراي برنامه و کاهش حجم جامعه آماري، تعداد 231 نفر )شامل 130 نفر از 

دختران مقاطع تحصیلي ابتدائي )ســوم تا پنجم( و راهنمائي و 101 نفر از دختران 

مقطع تحصیلي متوسطه( به طور تصادفي انتخاب شدند. 

Cluster analysis ـ 1
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3 ـ 6(ابزار گردآوري داده هاسا

ابزار اصلي پژوهش حاضر، پرسشــنامه ســاختمند اســت که جهت ســنجش 

متغیرهاي وابسته طراحي شده است. 

4 ـ 6(روايي و پايايي

روائي ابزار اندازه گیري یاد شده از طریق روائي محتوایي1 تعیین گردیده است. 

براي دستیابي به روایي محتوایي پرسشنامه، فرآیند زیر طي شده است: 

در مرحله اول، با مطالعه و بررسي ادبیات موجود، دامنه کاملي از محتواي هر 

یک از متغیرهاي دینداري، مشــارکت اجتماعي، فرح بخشــي )شادابي و نشاط(، 

آشنایي با اندیشه هاي امام خمیني 1 و آشنایي با انقالب اسالمي مشخص گردید 

و ســپس تقســیم بندي جزئي تر ابعاد هــر یک از متغیرها نیز صــورت گرفت. در 

مرحله دوم، از آنجا که گنجاندن همه محتواي متغیرهاي یاد شده در یک پرسشنامه، 

غیرعملي است، از دامنه کاملي که براي محتواي هر یک از متغیرهاي یاد شده و نیز 

تقسیم بندي جزئي تر ابعاد آنها مشخص گردیده بود، به شیوه تصادفي نمونه گیري 

انجام شد. در مرحله سوم، محتواي هر یک متغیرهاي یاد شده نمونه گیري شده، به 

شکل قابل آزمون مرتب گردید که به موجب آن پاسخ گو یکي از گزینه ها را انتخاب 

مي نمود )کارمینز و زلر،1386: صص27  ـ 26(.  

 براي تعیین روایي پرسشــنامه، پس از طرح ســؤاالت، پرسشــنامه در اختیار 

تعدادي از افراد متخصص شــامل اســاتید و دانشــجویان دکتراي دانشکده علوم 

اجتماعي دانشــگاه تهران قرار گرفت و دیدگا ه هــاي اصالحي آنان اخذ گردید و 

بدین شكل روایي محتوایي پرسشنامه تعیین  شد. 

 Content validity ـ 1
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 سنجش ضرایب پایایي آلفاي كرونباخ براي ابعاد مختلف مقیاس ها که با استفاده 

از نرم افزار تحلیل آماري  SPSS  محاسبه شده است به شرح  جدول ذیل است.

جدول شماره )1(: جدول ضرایب پایایي آلفاي کرونباخ 

تعداد گويه هاضريب آلفاي کرونباخابعادمقیاسمقطع تحصیلي

ابتدايي 
)سوم تا پنجم( و 

راهتمايي

دينداري

89/54اعتقادي

88/45مناسکي

76/95عاطفي

75/35فکري

76/66پيامدي

مشارکت 
اجتماعي

83/05تمايل به مشارکت

72/73تمايل به کسب منافع جمعي

82/44عضويت در مجامع

77/03شرکت در مراسم

75/74شرکت در تصميم گيري

85/828 ـ فرح بخشي

آشنايي با 
انديشه هاي امام 

خمیني 1

71/52انديشه اقتصادي

74/82انديشه سياسي

81/82انديشه اجتماعي

70/94انديشه فرهنگي

آشنايي با انقالب 
اسالمي

76/812قبل از انقالب

77/215بعد از انقالب

دينداريمتوسطه

92/05اعتقادي

77/96مناسکي

83/37عاطفي

78/55فکري

72/18پيامدي



218

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن 
تا

س
اب

  ت
/ 4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
در جدول شــماره 1 مشــاهده مي شــود که ضریب هماهنگي دروني گویه هاي سا

تشــكیل دهنده ابعاد مختلف مقیاس دینداري دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدائي )ســوم تا پنجم( و راهنمائي شــامل بر پنج بعد اعتقادي، مناسکي، عاطفي، 

فکــري و پیامدي بــه ترتیب برابر با 89/5 ، 88/4 ، 76/9 ، 75/3 و 76/6 اســت و 

لذا از ســطح پایایي قابل قبولي برخوردار اســت. ضریب هماهنگي دروني گویه

هاي تشــكیل دهنده ابعاد مختلف مقیاس مشــارکت اجتماعي دانش آموزان دختر 

مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي مشتمل بر تمایل به مشارکت، 

تمایل به کســب منافع جمعي، عضویت در مجامع، عضویت در مجامع، شرکت در 

مراســم و شرکت در تصمیم گیري به ترتیب برابر با 83/0 ، 72/7 ، 82/4 ، 77/0 و 

75/7 بوده و سطح پایایي باالیي دارد. همچنین، ضریب هماهنگي دروني گویه هاي 

تشــكیل دهنده مقیاس فرح بخشــي )شادابي و نشــاط( دانش آموزان دختر مقاطع 

تحصیلي ابتدائي )ســوم تا پنجم( و راهنمائي برابر 85/8 بوده و از ســطح پایایي 

قابل قبولي برخوردار است. ضریب هماهنگي دروني گویه هاي تشكیل دهنده ابعاد 

مختلف مقیاس آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( 

و راهنمائي با اندیشــه امام خمیني 1 و انقالب اســالمي بیشتر از 70 درصد بوده 

و بنابراین، از ســطح پایایي قابل قبولي برخوردار اســت. عــالوه بر این، ضریب 

هماهنگي دروني گویه هاي تشــكیل دهنده ابعاد مختلف مقیاس دینداري دختران 

مقطع تحصیلي متوسطه که دربرگیرنده پنج بعد اعتقادي، مناسکي، عاطفي، فکري و 

پیامدي است به ترتیب برابر با 92/0، 77/9، 83/3 ، 78/5 و 72/1 بوده و از سطح 

پایایي باالیي برخوردار است. 
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5 ـ 6( روش تجزيه و تحليل داده ها      

در این پژوهش، واحد تحلیل، فرد است و سطح تحلیل نیز خرد است. داده هاي 

بدســت آمده از اجراي پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و تحت 

آزمون معناداري ناپارامتریک ویلکاکسون1 در سطح اطمینان 0/95 مورد تحلیل قرار 

گرفته اســت. آزمون ویلکاکســون قادر است وضعیت دو گروه را در متغیري که در 

ســطح رتبه اي است، مورد ارزیابي قرار دهد. این آزمون به ویژه در مواردي به کار 

گرفته مي شود که بخواهیم جهت و میزان تغییر نظرات قبلي و بعدي افراد را مورد 

مقایسه و بررسي قرار دهیم )حسیني،1382: ص 147(.  

7(يافته ها و نتايج

در پژوهــش حاضر، تعــداد نمونه آماري 583 نفر بوده اســت. در جدول زیر 

توزیع فراواني دانش آموزان مقاطع تحصیلي ابتدائي )ســوم تا پنجم( و راهنمائي 

قبل و بعد از اجراي برنامه نشان داده شده است.

جدول شماره )2(: توزیع فراواني نمونه آماري قبل و بعد از اجراي برنامه

دانش آموزان مقاطع تحصیلي 
ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي

دانش آموزان مقطع 
تعداد کلتحصیلي متوسطه

183169352قبل از اجراي برنامه

130101231بعد از اجراي برنامه

313270583تعداد کل 

همان طور که در جدول 2 مشاهده مي شود، الف( در قبل از اجراي برنامه تعداد 

352 نفــر انتخاب شــده اند؛ به طوري که حجم نمونه آمــاري دانش آموزان دختر 

Wilcoxon ـ 1
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مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي 183 نفر و حجم نمونه آماري سا

دانش آموزان دختر مقطع متوســطه 169 نفر بوده اســت. ب( بعد از اجراي برنامه 

تعداد 231 نفر از دانش آموزان دختر انتخاب شده اند. با توجه به انصراف تعدادي 

از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )ســوم تا پنجم( و راهنمائي از ادامه 

شرکت در برنامه و کاهش حجم جامعه آماري، حجم نمونه آماري کاهش یافته و به 

130 نفر رسیده است. همچنین، با توجه به انصراف تعدادي از دانش آموزان دختر 

مقطع متوسطه از ادامه شرکت در برنامه، حجم نمونه آماري کاهش یافته و به 101 

نفر تقلیل یافته است. 

در جدول زیر، توزیع فراواني درصدي متغیرهاي دینداري، مشــارکت اجتماعي، 

فرح بخشي )نشاط و شادابي(، آشنایي با اندیشه هاي امام خمیني 1 و انقالب اسالمي 

در میان دانش آموزان دختر در قبل و بعد از اجراي برنامه نشان داده شده است. 
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جدول شماره )3(: درصد فراواني  داده ها در قبل و بعد از اجراي برنامه

بعد از اجراي سطوحمتغیرهامقطع تحصیلي
برنامه

قبل از اجراي 
برنامه

ابتدائي )سوم تا 
پنجم( و راهنمائي

دينداري

00پايين

4/46/4متوسط

95/693/6باال

مشارکت اجتماعي

22/324پايين

61/563/4متوسط

16/212/6باال

فرح بخشي
)نشاط و شادابي(

21/58/7پايين

48/563/4متوسط

3027/9باال

آشنايي با انديشه هاي امام 
خمیني 1

14/615/3پايين

23/137/7متوسط

62/347باال

آشنايي با انقالب اسالمي

11/516/4پايين

38/547متوسط

5036/6باال

متوسطه

دينداري

00پايين

3/45/9متوسط

96/694/1باال

 بنا بر نتایج جدول 3: 

الف( در قبل از اجراي برنامه، هیچ یک از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدایي )ســوم تا پنجــم( و راهنمایي دینداري پایین نداشــته اند. 6/4 درصد آنان 

دینداري متوسطي داشته اند. 93/6 درصد آنان نیز دینداري باالیي داشته اند. 

24 درصــد از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدایي )ســوم تا پنجم( و 

راهنمایي مشارکت اجتماعي پایین داشته اند. 63/4 درصد آنان مشارکت اجتماعي 
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متوســطي داشــته و 12/6 درصد آنان نیز داراي مشارکت اجتماعي باالیي بوده اند. سا

21/5 درصــد از دانش آمــوزان دختر مقاطــع تحصیلي ابتدایي )ســوم تا پنجم( و 

راهنمایي نشاط و شادابي پایین، 48/5 درصد آنان نشاط و شادابي متوسط و 30/0 

درصد آنان نیز نشــاط و شــادابي باالیي داشــته اند. 15/3 درصد از آنان آشــنایي 

پاییني با اندیشــه هاي امام خمیني 1 داشته اند. 37/7 درصد آنان آشنایي متوسطي 

داشته و 47/0 درصد نیز داراي آشنایي باالیي بوده اند. 16/4 درصد از دانش آموزان 

دختر مقاطع تحصیلي ابتدایي )سوم تا پنجم( و راهنمایي آشنایي پاییني با انقالب 

اسالمي داشته، 47/0 درصد آنان آشنایي متوسطي داشته و 36/6 درصد آنان نیز از 

آشــنایي باالیي برخوردار بوده اند. همچنیــن، در قبل از اجراي برنامه، هیچ یک از 

دانش آموزان دختر مقطع تحصیلي متوســطه دینداري پایین نداشته اند، 5/9 درصد 

آنان دینداري متوسطي داشته و 94/1 درصد آنان نیز دینداري باالیي داشته اند. 

ب( در بعــد از اجراي برنامه، هیچ یک از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدایي )ســوم تا پنجــم( و راهنمایي دینداري پایین نداشــته اند. 4/4 درصد آنان 

دینداري متوســطي داشته اند. 95/6 درصد آنان نیز دینداري باالیي داشته اند. 22/3 

درصد از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدایي )ســوم تا پنجم( و راهنمایي 

مشــارکت اجتماعي پایین داشته اند. 61/5 درصد آنان مشارکت اجتماعي متوسطي 

داشته و 16/2 درصد آنان نیز داراي مشارکت اجتماعي باالیي بوده اند. 21/5 درصد 

از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدایي )ســوم تا پنجم( و راهنمایي نشاط 

و شــادابي پایین، 48/5 درصد آنان نشاط و شادابي متوسط و 30/0 درصد آنان نیز 

نشاط و شادابي باالیي داشته اند. 14/6 درصد از آنان آشنایي پاییني با اندیشه هاي 

امام خمیني 1 داشــته اند. 23/1 درصد آنان آشنایي متوسطي داشته و 62/3 درصد 
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نیز داراي آشنایي باالیي بوده اند. 11/5 درصد از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدایي )ســوم تا پنجم( و راهنمایي آشنایي پاییني با انقالب اسالمي داشته، 38/5 

درصد آنان آشــنایي متوســطي داشــته و 50/0 درصد آنان نیز از آشــنایي باالیي 

برخــوردار بوده انــد. همچنین، در بعد از اجراي برنامه، هیــچ یک از دانش آموزان 

دختر مقطع تحصیلي متوســطه دینداري پایین نداشته اند، 3/4 درصد آنان دینداري 

متوسطي داشته و 96/6 درصد آنان نیز دینداري باالیي داشته اند.

1 ـ 7(آزمون فرضيه ها 

فرضیه 1ـ  بین میزان دینداري دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم 

تــا پنجم( و راهنمائي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري 

وجود دارد. 

در جداول زیر، بر اســاس اجراي آزمون ویلکاکســون تعــداد و میانگین رتبه 

دانش آموزاني که نمره شــان در قبل و بعد از اجراي برنامه افزایش، کاهش یا ثابت 

مانده اســت، آورده شده اســت. همچنین، مقدار Z و سطح معناداري آماره آزمون 

ویلکاکسون محاسبه شده است. در جداول زیر، هر یک از نمادهاي الف، ب و ج 

برابر است با: الف. بعد از اجراي برنامه بیشتر 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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جدول شماره )4(: رتبه هاي دینداري دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم سا

تا پنجم( و راهنمائي براي اجراي آزمون ویلکاکسون 

مجموع رتبهمیانگین رتبهتعداد

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از 
اجراي برنامه

7749  )الف(رتبههاي مثبت

6742 )ب(رتبههاي منفي

117 )ج(رتبههاي ثابت

130کل

جدول شماره )5(: مقدار Z و سطح معناداري دینداري دانش آموزان دختر مقاطع 

تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي 

بعد از اجراي برنامه  ـ قبل از اجراي برنامه

Z2/277

0/002سطح معناداري 

مطابق با جداول 4 و 5، بعد از اجراي برنامه رتبه دینداري 7 نفر از دانش آموزان 

افزایش یافته، 6 نفر کاهش یافته و 117 نفر ثابت مانده است. همچنین، قدر مطلق مقدار 

Z محاســبه شــده برابر 2/277 بوده و بیشتر از 1/96 است و مي توان نتیجه گرفت که 

میزان دینداري دانش آموزان در قبل و بعد از اجراي برنامه متفاوت است. عالوه بر این، 

بر اساس جدول 5، مقدار معناداري برابر 0/002 و لذا کمتر از 0/05 و نیز 0/01 است و 

بنابراین، فرض صفر )H0( در سطح معناداري 0/05 و نیز 0/01 رد مي شود و با 0/99 

اطمینان مي توان تفاوت دینداري دانش آموزان را در قبل و بعد از اجراي برنامه نتیجه 

گرفت و نتیجــه حاصل را به جامعه آماري تعمیم داد. به عبارت دیگر، برنامه اوقات 

فراغت دانش آموزان دختر اثربخش بوده و جهت این تأثیر مثبت است.
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فرضیه 2 ـ بین میزان مشــارکت اجتماعي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدائي )ســوم تا پنجــم( و راهنمائي قبل و پس از اجــراي برنامه اوقات فراغت 

تفاوت معناداري وجود دارد. 

در جداول زیر، نتایج حاصل از تحلیل داده هاي فرضیه دوم نشان داده شده است.

جدول شماره )6(: رتبه هاي مشارکت اجتماعي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي براي اجراي آزمون ویلکاکسون 

مجموع رتبهمیانگین رتبهتعداد

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از 
اجراي برنامه

35331139 )الف(رتبههاي مثبت

33351207 )ب(رتبههاي منفي

62 )ج(رتبههاي ثابت

130کل

جدول شماره )7(: مقدار Z و سطح معناداري مشارکت اجتماعي دانش آموزان دختر 

مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي 

بعد از اجراي برنامه  ـ قبل از اجراي برنامه

Z2/226

0/021سطح معناداري

چنانکه در جداول 6 و 7 مشاهده مي شود، بعد از اجراي برنامه رتبه مشارکت 

اجتماعــي 35 نفــر از دانش آمــوزان افزایش یافته، 33 نفر کاهــش یافته و 62 نفر 

ثابت مانده اســت. قدر مطلق مقدار Z محاسبه شــده برابر 2/226 بوده و بیشتر از 

1/96 اســت. عالوه بر این، مقدار معناداري برابر 0/021 و لذا کمتر از 0/05 است 

و بنابرایــن، فرض صفر )H0( در ســطح معنــاداري 0/05 رد مي شــود و با 0/95 

اطمینان مي توان تفاوت مشارکت اجتماعي دانش آموزان را در قبل و بعد از اجراي 
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برنامه نتیجه گرفت و نتیجه حاصل را به جامعه آماري تعمیم داد. به عبارت دیگر، سا

برنامه اوقات فراغت دانش آموزان دختر ضمن دارا بودن تأثیر مثبت، اثربخش بوده 

است.

فرضیه 3 ـ بین میزان آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم 

تا پنجم( و راهنمائي با انقالب اسالمي قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت 

تفاوت معناداري وجود دارد. 

در جداول زیر، نتایج حاصل از تحلیل داده هاي مربوط به فرضیه سوم آمده است.

جدول شماره )8(: رتبه هاي آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا 

پنجم( و راهنمائي با انقالب اسالمي براي اجراي آزمون ویلکاکسون 

مجموع رتبهمیانگین رتبهتعداد

قبل از اجراي برنامه ـ بعد 
از اجراي برنامه

54452468 )الفرتبههاي مثبت

35441536 )ب(رتبههاي منفي

41 )ج(رتبههاي ثابت

130کل

جدول شماره)9(: مقدار Z و سطح معناداري آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع 

تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي با انقالب اسالمي 

بعد از اجراي برنامه  ـ قبل از اجراي برنامه

Z2/029

0/042سطح معناداري

 در جــداول 8 و 9، بعد از اجراي برنامه رتبه آشــنایي با انقالب اســالمي در 

35 نفــر از دانش آمــوزان کاهش یافته، در 54 نفر افزایــش یافته و در 41 نفر ثابت 

مانده اســت. قدر مطلق مقدار Z محاسبه شــده برابر 2/029 بوده و بیشتر از 1/96 
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اســت. عــالوه بر این، مقدار معنــاداري برابر 0/042 و لذا کمتر از 0/05 اســت و 

بنابراین، فرض صفر )H0( در سطح معناداري 0/05 رد مي شود و با 0/95 اطمینان 

مي توان تفاوت میزان آشــنایي دانش آموزان با انقالب اســالمي را در قبل و بعد از 

اجــراي برنامه به جامعه آماري تعمیم داد. لذا مي توان گفت، برنامه اوقات فراغت 

دانش آموزان دختر اثربخش بوده و تأثیر مثبت داشته است.

فرضیه 4 ـ بین میزان آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم 

تــا پنجم( و راهنمائي با اندیشــه هاي امام خمیني1 قبل و پــس از اجراي برنامه 

اوقات فراغت دانش آموزان دختر معناداري وجود دارد. 

در جداول زیر، نتایج حاصل از تحلیل داده هاي فرضیه چهارم نشان داده شده است.

جدول شماره)10(: رتبه هاي آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم 

تا پنجم( و راهنمائي با اندیشه هاي امام 1 براي اجراي آزمون ویلکاکسون

مجموع رتبهمیانگین رتبهتعداد

قبل از اجراي برنامه ـ بعد از 
اجراي برنامه

49371816 )الف(رتبههاي مثبت
28421186 )ب(رتبههاي منفي
53 )ج(رتبههاي ثابت

130کل

جدول شماره )11(: مقدار Z و سطح معناداري آشنایي دانش آموزان دختر مقاطع 

تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي با اندیشه هاي امام 1 

بعد از اجراي برنامه  ـ قبل از اجراي برنامه 

Z2/499

0/049سطح معناداري
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بنا بر جداول 11 و 12، بعد از اجراي برنامه رتبه آشنایي با اندیشه امام 1 در سا

28 نفر از دانش آموزان کاهش یافته، در 49 نفر افزایش یافته و در 53 نفر ثابت مانده 

است. همچنین، قدر مطلق مقدار Z محاسبه شده برابر 2/699 بیشتر از 1/96 است. 

مقدار معناداري نیز برابر 0/049 و لذا کمتر از 0/05 اســت و بنابراین، فرض صفر 

)H0( در سطح معناداري 0/05 رد مي شود و با 0/95 اطمینان مي توان تفاوت میزان 

آشنایي دانش آموزان با اندیشه امام خمیني 1 را در قبل و بعد از اجراي برنامه به 

جامعه آماري تعمیم داد. به عبارت دیگر، برنامه اوقات فراغت دانش آموزان دختر 

اثربخش بوده و جهت این تأثیر مثبت است.

فرضیه 5 ـ  بین میزان نشــاط و شــادابي دانش آمــوزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدائي )ســوم تا پنجــم( و راهنمائي قبل و پس از اجــراي برنامه اوقات فراغت 

تفاوت معناداري وجود دارد. 

در جداول زیر، نتایج حاصل از تحلیل داده هاي مربوط به فرضیه پنجم آمده است.

جدول شماره )12(: رتبه هاي شادابي و نشاط دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلي 

ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي براي اجراي آزمون ویلکاکسون 

مجموع رتبهمیانگین رتبهتعداد  


 قبل از اجراي برنامه ـ بعد از 

اجراي برنامه

40361494 )الف(رتبههاي مثبت

32351190 )ب(رتبههاي منفي

58 )ج(رتبههاي ثابت

130کل
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جدول شماره )13(: مقدار Z و سطح معناداري شادابي و نشاط دانش آموزان دختر 

مقاطع تحصیلي ابتدائي )سوم تا پنجم( و راهنمائي 

بعد از اجراي برنامه  ـ قبل از اجراي برنامه 

Z2/490

0/022سطح معناداري

در جداول 12 و 13 مشــاهده مي شــود که بعد از اجراي برنامه رتبه شادابي و 

نشــاط در 40 نفــر از دانش آموزان افزایش یافتــه، در 32 نفر کاهش یافته و در 58 

نفر ثابت مانده است. همچنین، قدر مطلق مقدار Z محاسبه شده برابر 2/490 بوده 

و بیشــتر از 1/96 اســت. عالوه بر این، مقدار معناداري برابر 0/022 و لذا کمتر از 

0/05 است و بنابراین، فرض صفر )H0( در سطح معناداري 0/05 رد مي شود و با 

0/95 اطمینان مي توان تفاوت میزان شادابي و نشاط دانش آموزان را در قبل و بعد 

از اجراي برنامه به جامعه آماري تعمیم داد. به عبارت دیگر، برنامه اوقات فراغت 

دانش آموزان دختر اثربخش بوده و جهت این تأثیر مثبت است.

فرضیه 6 ـ  بین میزان دینداري دانش آموزان دختران مقطع تحصیلي متوســطه 

قبل و پس از اجراي برنامه اوقات فراغت تفاوت معناداري وجود دارد.

در جداول زیر، نتایج حاصل از تحلیل داده هاي فرضیه ششم مشاهده مي شود.
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جدول شماره )14(: رتبه هاي دینداري دانش آموزان دختران مقطع تحصیلي متوسطه سا

براي اجراي آزمون ویلکاکسون

مجموع رتبهمیانگین رتبهتعداد

 قبل از اجراي برنامه ـ بعد از 
اجراي برنامه

147105 )ب(رتبههاي مثبت

000)الف(رتبههاي منفي

87 )ج(رتبههاي ثابت

101کل

جدول شماره )15(: مقدار Z و سطح معناداري دینداري دانش آموزان دختران مقطع 

تحصیلي متوسطه 

بعد از اجراي برنامه  ـ قبل از اجراي برنامه

Z3/557

0سطح معناداري

بنــا بر جداول 14 و 15، بعد از اجراي برنامه رتبه دینداري در 14 نفر افزایش 

یافتــه، در هیچ یک از دختران دانش آموز کاهش نیافته و در 87 نفر نیز ثابت مانده 

اســت. همچنین، قدر مطلق مقدار Z محاسبه شــده برابر 3/557 بوده که بیشتر از 

2/56 اســت. عــالوه بر این، مقدار معناداري برابر صفــر و لذا کمتر از 0/05 و نیز 

0/01 اســت و بنابراین، فرض صفر )H0( در سطح معناداري 0/05 و نیز 0/01 رد 

مي شــود و با 0/99 اطمینان مي توان تفاوت میــزان دینداري دختران دانش آموز را 

در قبل و بعد از اجراي برنامه به جامعه آماري تعمیم داد. به عبارتي، برنامه اوقات 

فراغت دانش آموزان دختر اثربخش بوده است و جهت این تأثیر نیز مثبت است.
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8( بحث و نتیجه گیري

پژوهش حاضر با هدف ارزشــیابي اثربخشي برنامه هاي اوقات فراغت سازمان 

تبلیغات اسالمي براي دختران دانش آموز در تابستان سال 1387 در استان خراسان 

شمالي اجرا گردید؛ برنامه اي که براي اصالح پاره اي از رویدادهاي اجتماعي منفي 

حاصل از گذران اوقات فراغت مانند عدم مشارکت اجتماعي و کاهش میزان سرمایه 

اجتماعي دانش آموزان دختر، کاهش میزان دینداري آنان، فاصله نسل سوم دختران 

پس از انقالب اســالمي از تاریخ انقالب اســالمي و اندیشه هاي امام خمیني 1 و 

کاهش میزان شــادابي و نشاط آنان تدوین و اجرا  شده است. نتایج پژوهش نشان 

داد که نظم اجتماعي چیزي نیســت که تنها در محیــط کار بتوان از آن بحث کرد یا 

نسبت به آن حساس بود، بلکه در اوقات فراغت نیز نظم اجتماعي شکل مي گیرد. بر 

اساس یافته هاي پژوهش، اوقات فراغت دختران از شکل خانواده محور، فردي و 

خصوصي شده1 به شکل برون خانگي و جمع گرایانه2 میل کرده است. برنامه ریزي 

صحیح، نظارت و ایجاد تســهیالت الزم در زمینه اوقات فراغت دختران از طریق 

ســازمان ذیربط، محیط و فضایي آزاد و امن را براي دختران فراهم آورده است تا 

ضمن تأمین اطمینان و آرامش خانواده، دختران بتوانند در فضایي امن و به دور از 

محدودیت زماني و گزینشي، به فعالیت هاي فراغتي گسترده بپردازند.

 بر اساس نتایج حاصل، میزان دینداري دختران در قبل و بعد از اجراي برنامه 

متفاوت بوده و برنامه اوقات فراغت اثر مثبت در پي داشت. همچنین، برنامه اوقات 

فراغت تابستان بر آشنایي دانش آموران دختر با انقالب اسالمي و اندیشه هاي امام 

خمیني 1 تأثیر مثبت داشــته است. ســایر یافته هاي پژوهش نیز نشان مي دهد که 

Collective ـ Private    2 ـ 1
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میزان شــادابي و نشاط و مشــارکت اجتماعي دانش آموزان دختر در قبل و بعد از سا

اجراي برنامه متفاوت بوده و برنامه اوقات فراغت اثر مثبت در پي داشته است. 

بررسي یافته ها نشان مي دهد که مشارکت اجتماعي دختران فرآیندي دو طرفه 

است؛ به طوري که هم دختران مشتاق حضور فعال در صحنه هاي اجتماع اند و هم 

مدیران و برنامه ریزان جامعه در پي بسترسازي براي سرمایه اجتماعي دختران از 

طریق افزایش میزان مشــارکت اجتماعي اند. فعالیت هاي فراغتي جمع گرایانه، به 

نوبه خود، ضمن تأمین امنیت دختران در محیط و فضایي برون خانگي، در افزایش 

مشارکت اجتماعي به عنوان یکي از مؤلفه هاي اصلي سرمایه اجتماعي تأثیر بسزایي 

داشــته است. در این زمینه، اتخاذ شــیوه هاي تشویق مستقیم و غیر مستقیم جهت 

جلب مشاركت اجتماعي دختران تأثیر شایان توجهي دارد. در مورد جلب مشارکت 

اجتماعــي نوجوانان و جوانان دختر توجه به این امر ضروري اســت که آنها باید 

اهداف طرح را درک کنند، بدانند تصمیم هاي مربوط به مشارکت اجتماعي توسط 

چه کســاني و به چه دلیلي اخذ شــده و نقش معنادار ـ  نه ظاهريـ  در طرح داشته 

باشند و در مرحله آخر براي انجام آن داوطلب شوند )هارت،1380:ص 40(. 

نتایج به دســت آمده از این پژوهش نشــان داد که کــودکان و نوجوانان دختر 

در کنــار فعالیت هاي اجتماعي و کمک به توســعه جامعه، به اولویت هاي تفریحي 

و ســرگرمي1 و ورزشــي خود نیز توجه داشــته اند تا قواي ذهني و جسمي تحلیل 

رفتــه خود را بازیابنــد و آمادگي مجدد براي ایفاي نقش ســازنده را در جامعه به 

دســت آورند. در زمینه دستیابي به سالمت و شادابي و نشاط کودکان و نوجوانان، 

برنامه ریــزي اوقات فراغت نمي تواند امري مســتقل و بي ارتباط با ســایر اوقات 

 Recreation ـ 1
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باشــد بلکه باید با برنامه هاي دیگر زندگي ارتباط داشــته باشد و مؤید، راهگشا و 

زمینه ساز آن باشد، به طوري که ترغیب دختران به امر ورزش و نیز تأثیر سالمتي و 

شــادابي شان در تأمین سالمت رواني، اجتماعي و فرهنگي خانواده و جامعه، آثار 

مطلوبي بجا داشــته است. دستیابي به این مهم در گرو همکاري نهادهاي پزشکي، 

بکارگیري دانش مدیریت ســالمت، توسعه سازمان هاي غیر دولتي و افزایش نقش 

آنها در برنامه ریزي، اجراي پژوهش قبل از برنامه ریزي، شناخت بهتر نیازمندي ها 

و عالیق دانش آموزان از طریق بکارگیري نظرسنجي و در نهایت استفاده از نظرات 

آنان اســت )محســني،1382:صص 357 ـ 310(. از این رو، در راســتاي تأمین سالمت 

جسمي و بهداشت رواني و كسب شادابي و نشاط دختران، جهت دهي به برنامه ها 

و فعالیت هاي مختلف گذران اوقات فراغت آنان، ضروري است.

همچنین، نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که فراهم آوردن زمینه هاي 

اجتماعي مناسب براي فراغت دختران نقش بسزایي در گسترش روابط نسلي دارد. 

به عبارتي، بر اســاس یافته هاي پژوهش، انتقال ارزش ها و نگرش ها در خصوص 

انقالب اسالمي و اندیشــه هاي امام خمیني 1 در میان دختران بر گسترش روابط 

نسلي تأثیر قابل توجهي دارد. از این رو، شایسته است ارزش هاي انقالبي، اسالمي 

در جریان اجتماعي با روشي استداللي، غیر آمرانه و منطقي به دختران منتقل و در 

آنان نهادینه گردد. تحقق کارکردهاي اوقات فراغت مشروط به فارغ بودن از اجبار 

و وظایف اجتماعي، نداشــتن هدف ســودجویانه، احساس رضایتمندي و لذت و 

انتخاب به نحو آزاد و دلخواه است.

بررســي یافته ها نشان داده اســت که ارائه آموزه هاي دیني متناسب با نیازهاي 

فكري، فرهنگي و اجتماعي دختران در طي اجراي برنامه اوقات فراغت بر افزایش 
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میزان دینداري در میان دانش آموزان دختر تأثیر داشته است و اثربخشي این برنامه سا

را به همراه داشته است. در این زمینه، توجه برنامه ریزان و اجرا کنندگان برنامه به 

جهت گیري هاي صحیح فكري و اعتقادي به منظور آشنایي دختران با مباحث دیني 

در قالب ها و شیوه هاي جذاب و نوین، تحكیم ایمان و تقویت باور دیني آنان، تأثیر 

بسزایي در افزایش میزان دینداري دختران داشته است. مسلماً، تکیه بر ارزش هاي 

دیني ســبب مصونیت نســبي دختران در برابر آسیب هاي اجتماعي و به خصوص 

آسیب هاي فراغتي مي شود )رفعت جاه،1387: صص 171 ـ 151(. 

در پایــان، با توجه به تغییرات مفهوم و کارکرد اوقات فراغت در جوامع جدید، 

الزم اســت در برنامه ریزي هاي مربوط به آن، اقتضائات و ویژگي هاي جامعه جدید 

مد نظر قرار گیرد و در ســازمان دادن آن از رویکردها و ابزارهاي نوین استفاده کرد. 

یکي از رویکرد اساسي در ســازماندهي اوقات فراغت دختران، >رویکرد ارتقایي< 

است که به تأمین حداکثر نیازهاي اساسي انسان )مادي و معنوي در عرصه فردي و 

اجتماعي( اعم از تعالي دیني و اخالقي، تقویت هویت دیني و ملي، سالمت جسمي و 

رواني، رشد، استقالل و خودشکوفایي، گسترش دانش و آگاهي، گسترش روابط بین 

نسلي، گسترش همکاري و مشارکت اجتماعي و حفاظت از میراث فرهنگي و ... نظر 

دارد. رویکرد دیگر، >رویکرد تقاضا محور< اســت. دختران به دلیل وضعیت خاص 

بیولوژیکي، اجتماعي و عرفي جامعه نیاز به برنامه هاي فراغتي متفاوت از برنامه هاي 

فراعتي پسران دارند. در این زمینه، هر گونه برنامه ریزي براي اوقات فراغت دختران 

بایــد متضمن شــناخت اقتضائات، ظرفیت ها و انتظارات دوره هاي ســني، ســطح 

تحصیالت، وضعیت فرهنگي ـ اجتماعي، نیازهاي روحي و رواني، مقتضیات محل 

زندگي، خصوصیات اقلیمي، سنت ها، آداب و رسوم محلي و منطقه اي آنان باشد. 
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اثر سنجي برنامه هاي اوقات فراغت دختران دانش آموز

موفقیت رویکردهاي یاد شــده منوط به ایجاد هماهنگي و وحدت رویه میان 

كلیه دستگاه هاي سیاســتگذاري، برنامه ریزي، اجرایي و نظارتي به منظور استفاده 

بهینــه از توان و امكانات موجود و تبادل تجربیات، اطالعات و منابع درخصوص 

اوقات فراغت دختران است.
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