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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

گزارش
آفتاب یزد بررسی کرد

هشت تفریح مهم جامعه ایرانی چیست؟

آفت�اب یزد-گروه گزارش :جامع��ه ایرانی این
روزه��ا با دغدغهای به نام فقدان ش��ادی و تفریح
روبروس��ت .برخی معتقدند ایرانیها در بذلهگویی
همتا ندارن��د .اما برخی دیگر میگویند معیارهای
شادی و تفریح س��وای لذتجوییهای در لحظه
اس��ت و تا یک سلسله فاکتورهای مهم در جامعه
وجود نداشته باشد نمیتوان خیلی راحت در باره
شادی و تفریح مردم حرف زد.
تفریح با ش��ادی رابطه مستقیم دارد و به عبارتی
وقتی جامعهای ش��اد نباش��د قطعا تفریحات آن
دچار خلل یا مشکل است.
تفریحات در جامعه ایرانی بعضا منحصربهفرد است
و ش��باهتی با آنچه در دیگر جوامع به اسم تفریح
انجام میشود ،ندارد.
> تفریح چیست؟

تفریح به موقعیت یا فعالیتی گفته میشود كه باعث
تجدید قوا میشود و انسان را از حالت خستگی و
رخوت روحی بیرون میآورد و به اصطالح موجب
«تمدید اعصاب» میگردد.
تفریح و وقت گذرانی ممكن است به صورت واحد
یا تركیبی از نوع جس��مانی ،فكری یا روحی باشد.
ش��اید بتوان ی��ك تفریح خوب را موجب نش��اط
جسمی ،روحی و فكری توأم دانست.
اكثر مردم تعطیالت را دوس��ت دارند و در سراسر
هفت��ه كار میكنند به این امید كه در پایان هفته
یا تعطیالت ن��وروزی به گردش و تفریح بپردازند.
دانشآموزان بعد از چندین م��اه درس خواندن و
گذراندن امتحانات به استقبال تعطیالت میروند و
امید و آرزو در دلهایشان زنده میشود .گویا همه
دوست دارند در سال لحظاتی را برای خود داشته
باشند و اصال به چیزی فكر نكنند.
در واق��ع تفریح و س�لامت اجتماعی دو مؤلفهای
اس��ت كه در دنیای امروز یك��ی از مباحث مهم و
اساسی تلقی میشد و نمیتوان آن را یك مسئله
حاشیهای در نظر گرفت.
با این حال بررسیهای دقیق جامعهشناسان نشان
داده طی سالهای اخیر تفریحات ایرانیها سمت
و سوی خاصی گرفته و در عین تکرار مکرر باز هم
قابلیت تکرار شدن را دارد.
در ادامه به چند تفریح روتین ایرانیها و تهرانیها
میپردازیم که در صدر مهمترین تفریحات روز آنها
به شمار میرود.
> شمال و جاده چالوس

ش��اید کمتر کس��ی در ایران باشد که عالقهای به
ش��مال رفتن نداشته باشد .یک رس��توراندار در
جاده چالوس میگوید :طی یکی دو دهه گذش��ته
تاکنون جاده چالوس کمتر زمانی از ایام هفته روی
آرامش و خلوتی را به خود دیده است.
ج��اده چالوس ب��ه خص��وص ب��رای تهرانیها و
اطراف آن پای ثابت تفریح است .مطابق آمارهای
اعالمیاز سوی مراجع رس��می خردادماه امسال
نزدیک به  15میلیون دس��تگاه خودرو از سراس��ر
کش��ور در جادههای ش��مال تردد داش��تند که با
احتس��اب میانگین  3ایرانی در هر خودرو نزدیک
به 45میلیون نفر به ش��هرهای ش��مالی کش��ور
سفر کردهاند.
ای��ن آمار به غیر از مواردی اس��ت ک��ه به عنوان
تعطیالت تابستانی در مرداد و شهریور ماه صورت
میگی��رد .در نتیج��ه میتوان گفت که س��فر به
شمال کشور یکی از تفریحات مورد عالقه ایرانیها
بوده و هست.
> خوردن و رفتن به رستوران

مشکالت اقتصادی و سقوط ارزش پول و در نتیجه
گرانی هنوز نتوانسته مانع از رستورانگردی مردم

دانش آموزان
برگزیده دبستان
شهید خلیلی
منطقه  18تهران

به عنوان تفریحی آخر هفتهای شود.
تفریح خانوارها با تعداد اعضای خانوار
عصرهای پنجش��نبه و جمعه فقط
ارتب��اط دارد .هرچه تع��داد اعضای
کافی اس��ت س��ری به مراکز شمال
خانوار بیشتر میشود ،هزینه تفریح
> انحراف در تفریحات سالمتر
شهر بزنید .تهران و شیراز و اصفهان
کمتر میش��ود .اما بررسی دادههای
ه��م ن��دارد ،در ه��ر کج��ای ایران
آماری نشان میدهد سرانه تفریح در
تا همین دو س��ال قبل س��هم تفریحات در سبد
بیش��تر مردم در اواخر هفته شام را
میان خانوادهها گرچه قدری کاهش
خانوار ایرانیها حاکی از توجه به تفریحات منفی و
در رس��تورانها و کافهها میخورند.
یافته ام��ا تقریبا تغیی��ر خاصی در
بیشتر وقتگذرانی بوده است.
گرچ��ه چلوکب��اب مرغ��وب از 15
کمیت آن ایجاد نشده است.
براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،در
هزار تومان در س��ال  96به  45هزار
آماره��ا همچنی��ن نش��ان میدهد
سال  94بعد از دخانیات که  03.درصد از میانگین
تومان رس��یده اما این موضوع دلیل
ایرانیان به طور میانگین دو س��اعت
هزینههای س��االنه خانوارهای ایرانی را تش��کیل
خوبی برای ترک رستورانها از سوی
و  52دقیق��ه در طول ش��بانهروز را
میدهد؛ تحصیل ،تفریح و امور فرهنگی به ترتیب
مردم نبوده و نیس��ت .گرچه به قول
ب��ه فعالیتهای ش��غلی اختصاص
بیشترین سهم را در سبد خانوار داشته است.
رس��توراندارها گرایش به فستفود
میدهن��د و بقی��ه س��اعات را ب��ه
بیشتر کارشناس��ان میگویند :ایرانیان برای غذا و
بیشتر از غذاهای چلویی و خورشتی
وقتگذران��ی و تفری��ح اختص��اص
تفریح پول به اندازه کافی دارند ولی برای مطالعه و
ب��وده ام��ا در هر صورت خ��وراک و
میدهند..
کتاب خواندن به سختی هزینه میکنند.
شکم بهترین تفریح مردم در درون
گزارش مرکز آمار ایران حاکیس��ت
بیش��تر این موارد مرتبط با س��بک زندگی ایرانی
شهرهای خود در اواخر هفته یا ایام
طرح گذران وقت در نقاط ش��هری
است که جامعهشناسان میگویند جامعه ایرانی به
تعطیالت خاص است.
ای��ران نش��ان میده��د جوان��ان
تفریحات ساده و بیهزینه بیشتر اهمیت میدهد و
بیش��تر وقت خود را در  ۲۴س��اعت
در مواقعی که فشار اقتصادی وجود داشته کیفیت
> خرید کردن
روز ب��ه مراقبته��ای ش��خصی
تفری��ح فاصله معناداری با س��طح فرهنگی غنی
طی میکنند.
جامعه داشته است.
ب��ا توجه به تغیی��ر فرهنگ عمومی
براس��اس ای��ن بررس��ی آم��اری
مردم در شهرهای بزرگ و همزمان
آسیب تفریح در دوره حاضر
فعاليته��اي اف��راد بي��ن  15ت��ا
ب��ا ازدیاد تع��داد مراکز تج��اری در
 24س��اله نش��ان ميده��د بع��د از
ب��ا اینکه تا همین دو دهه قبل بیش��تر تفریحات
به
شهرها افزایش میل و رغبت مردم
> اكثر مردم تعطیالت را دوس�ت دارند و در سراس�ر هفته كار میكنند به این امید كه در پایان هفته یا تعطیالت
گ��روه فعاليت نگه��داري و مراقبت
جنبه دس��تهجمعی و گروهی داش��ته اما اکنون
مراجعه و خرید روزمره از این مراکز
نوروزی به گردش و تفریح بپردازند .دانشآموزان بعد از چندین ماه درس خواندن و گذراندن امتحانات به استقبال
شخصي ( 13س��اعت و  13دقيقه)،
عالیمیاز فردی ش��دن تفریح��ات در جامعه نیز
هم بیش��تر شده اس��ت .این تفریح
تعطیالت میروند و امید و آرزو در دلهایشان زنده میشود .گویا همه دوست دارند در سال لحظاتی را برای خود
متوس��ط بيش��ترين زم��ان صرف
مشاهده شده است.
بیش��تر در میان خانمه��ا و دختران
داشته باشند و اصال به چیزی فكر نكنند
ش��ده در يك ش��بانهروز ،ب��ه گروه
بر همین اس��اس ب��ه نظر میرس��د در جامعه ما
جوان رایج اس��ت .قراره��ای خرید
فعاليته��اي آموزش��ي و فراگيري
تفریحات بیشتر به سمت فردی شدن و خصوصی
میان خانمه��ا و دختران ج��وان از
ی است كه در دوره مدرن به یك نیاز و دغدغه تبدیل شده است .در واقع با رشد
> به نظر میرسد كه تفریح مفهوم 
با  3س��اعت و  33دقيق��ه و پس از
شدن پیش رفتهاند و تفریحات جمعی و مشاركتی
مهمترین معیارهای تفریح است که
شهرنشینی و مناسبات سرمایهداری و تغییر اشكال كار كردن ،كه افراد مجبور هستند تحت برنامهریزیها و الزامهای
آن اس��تفاده از رس��انههاي جمعي
بسیار كم هستند .از طرف دیگر تفریحات فرهنگی
آخر هفته و اول هفته هم ندارد و در
دوره مدرن به كار مشغول باشند ،احساس نیاز به تفریح بیشتر میشود
با  2س��اعت و  8دقيق��ه اختصاص
مثل سینما رفتن ،داستان خواندن ،تئاتر دیدن و
هر زمانی میتواند انجام شود.
داشته است.
كنس��رت موس��یقی رفتن به حداقل رسیده و در
> ترافیکگردی
> دوردور با خودرو
میش��ود که این امر عالم��ت مثبتی برای جامعه
نكته قابل توجه آنكه ميزان زمان س��پري ش��ده
عوض تفریحات دیگری جایگزین آنها شدهاند .حاال
محسوب نمیشود.
ب��ا مدرك تحصيلي افراد رابطه مس��تقيم دارد به
كارهایی مثل تلویزیون دیدن ،س��اعتها مشغول
ش��اید برای یک خارج��ی که برای اولی��ن بار به
ای��ن نوع تفری��ح نیز طبقات خ��اص جامعه را در
وی با بیان اینکه س��هم هزينه تفريح از كل هزينه
طوري كه در گروههاي مختلف تحصيلي باالترين
شدن به گوش��یهای موبایل ،شنیدن موسیقی با
خیابانه��ای تهران یا مراکز دیگر ش��هرها میآید
ب��ر میگیرد .معموال از س��اعت  10ش��ب به بعد
ساالنه خانوارها به لحاظ کیفی تنزل یافته ،گفت:
زمان سپري شده براي كار به افراد داراي دكتراي
هندزف��ری و خیابانگردیهای بیهدف مهمترین
این موضوع ش��گفتانگیز باش��د که چ��را باید در
خودروهای گرانقیم��ت و حتی همین 206های
به نظر میرس��د به لحاظ کمیمی��زان تفریح در
تخصصي با  4ساعت و  11دقيقه اختصاص دارد و
تفریح بخشهایی از جامعه به ویژه جوانان هستند.
اواسط ظهر وسط هفته خیابانها مملو از ماشین
معمولی در بخشهایی از شهر ظاهر میشوند و تا
جامع��ه تغیی��ر چندانی نک��رده به عن��وان مثال
كمترين زمان سپري شده براي فعاليتهاي شغلي
رستوران رفتن به عنوان یك تفریح خانوادگی تلقی
و ترافیک باش��د .ایرانیها با ماشین یا حتی موتور
پاسی از شب با گاز دادنهای سرسامآور خیابانها
مس��افرت س��الی دوبار در تابس��تان و بهار برای
در گروه سوادآموزان بوده است.
میشود و مسافرت با كیفیت نامناسب و خطرات
خیابانگردی کرده و برای سادهترین امورات خود
را طی میکنند.
بیش��تر خانوارها پابرجاست و آنچه در این شرایط
بنا بر اين تحقيق مي��زان هرچه مدرك تحصيلي
جان��ی باالترین حد تفریح ب��رای اكثریت جامعه
از خودروی شخصی استفاده میکنند .برخی جاها
> دورهمیهای آخر هفته
اقتص��ادی قابل توجه ب��ه نظر میرس��د کاهش
به مقاطع باالتر مربوط ش��ود ،ميزان س��اعتهاي
است.
حتی حک��م پاتوق را پیدا میکن��د و خودروها با
کیفیت تفریحات اس��ت که به سطح پایینی تنزل
اش��تغال ه��م افزاي��ش ميياب��د .به ط��ور كلي
نکته حائز اهمیت اینکه اگر بخواهیم سبک زندگی
پ��ارک ک��ردن در آن مکانها پاتوقه��ای درون
گرچه ای��ن روزها با گران ش��دن م��واد غذایی و
پیدا کرده است.
ميت��وان گفت در گروه اف��راد تحصيلكرده تعداد
معقول داشته باش��یم باید نظام اجتماعی تعریف
خودرویی تشکیل میدهند و البته بساط سیگار و
افزای��ش تورم ،گم��ان میرود ک��ه میهمانیهای
موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا تفریح افراد
بي��كاران و زناني كه فقط به خانهداري مش��غول
درستی از تفریح و وقتگذرانی داشته باشیم.
قلیون هم ممکن است در همین پاتوقهای موقتی
خانوادگی هم کمتر ش��ده باشد اما نظرسنجیها
در جوامع نسبتی با سطح رفاه و توان اقتصادی آنها
حسابی به کار بیاید!
نشان میدهد دورهمیهای آخر هفته در پارکها
دارد یا خیر گفت :قطعا تا حدی تاثیرگذار است اما
و کنار رودخانهه��ا به صرف کباب و جوجه و پای
> استادیوم و تماشای فوتبال
موجب حذف تفریح از س��بد خانوارها نمیشود و
نسبتا ثابت تفریح ایرانیهاست.
طبعا آنه��ا راههای دیگری برای تفریح کردن پیدا
تماش��ای مسابقات ورزشی برای خیلی از ایرانیها
از کل اف��راد ش��رکتکننده در یک نظرس��نجی
میکنند .همین مدل در آمریکای التین که عمدتا
ی جال��ب را دارد .این
در آخر هفته حکم س��رگرم 
رس��انهای 34 ،درص��د تفری��ح را بهان��های برای
از کش��ورهایی با مردم فقیر تش��کیل شده وجود
موضوع به خصوص در شهرس��تانها بس��یار قابل
دورهمیهای خود دانس��تهاند .دورهمیهایی که
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان یزد در نظر دارد نسبت به
دارد؛ یعنی تفریح از سبد خانوارها حذف نمیشود
توجه اس��ت چرا که در اس��تادیومها جای سوزن
یکی از تفریحهای ایرانیان محس��وب میش��ود و
واگذاری تاالر شرف الدین علی در شهرستان یزد( ،خیابان امام خمینی
بلکه شکل دیگری پیدا میکند.
انداختن نیست .در تهران هم بیشتر ورزشدوستان
پ��ای اصلی این تفریح ب��اد زدن کباب روی منقل
از خانه مسابقات را تماشا میکنند و البته این نوع
نرس��یده به میدان امیرچقماق) به صورت اجاره اقدام نماید .لذا کلیه
اس��ت .از می��زان کل افراد ش��رکتکننده در این
> آمارها چه میگویند؟
تفریح بیشتر شخصی و جنسیتی محسوب میشود
نظرس��نجی نیز 20درص��د افراد غذا خ��وردن را
اف��راد حقیقی و حقوقی غیردولت��ی دارای صالحیت فنی و اخالقی و
ی اس��ت كه در
به نظر میرس��د كه تفریح مفهوم 
چون به هر حال زنان خانواده چندان روی خوشی
صرفا وس��یلهای ب��رای رفع نیاز و پاس��خگویی به
دارای مج��وز فعالیت از مراجع قانونی میتوانند از تاریخ 1398/04/1
دوره م��درن به ی��ك نیاز و دغدغه تبدیل ش��ده
به این نوع تفریح نش��ان نمیدهند .در نتیجه آنها
گرسنگی دانستهاند.
اس��ت .در واقع با رش��د شهرنش��ینی و مناسبات
توق��ع دارند بعد از این تفری��ح مردانه ،به تفریح و
لغایت  1398/04/12جهت بازدید از مجتمع و دریافت فرمها و اسناد
> آیا خوردن یک تفریح سالم است؟
سرمایهداری و تغییر اش��كال كار كردن ،كه افراد
سرگرمیآنها نیز پرداخته شود.
مزایده به نش��انی یزد  -بلوار دانشجو – جنب هتل جهانگردی  -اداره
مجبور هستند تحت برنامهریزیها و الزامهای دوره
آنطور که در س��طور باال اش��اره شد ،خوردن یکی
> کنسرت و تئاتر
مدرن به كار مشغول باشند ،احساس نیاز به تفریح
از اصلیترین تفریحات جامعه ایرانی است که در
کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی – دبیرخانه اداره کل مراجعه نمایند .
بیش��تر میشود .در ش��رایطی كه كار كردن ،یك
شاید به جرئت بتوان کنسرت و تئاتر را تفریحات
دورهمیها و مس��افرتها به ش��دت مورد اقبال و
همچنین متقاضیان میتواننداطالعات بیش��تر را از نش��انه اینترنتی
فعالیت خالقانه و در راستای خودشكوفایی نباشد
نس��بتا الکچری و گ��ران به حس��اب آورد که هر
توجه بوده است.
و تنها هدف از آن گذران زندگی باشد ،افراد برای
قشری سراغ آنها نمیرود .این دو نوع تفریح بیشتر
در این زمینه س��عیده موس��وی جامعه ش��ناس
 yazd.farhang.gov.irدریافت نمایند.
رهایی از آن ش��رایط تحمیلی و بعضا طاقتفرسا
مخت��ص افراد خاص با روحی��ه فرهنگی و هنری
میگوید :تفريح کردن تاثیر زیادی روي بهرهوري
بیشتر نیازمند تفریح میشوند.
است و ظاهرا بقیه مردم ترجیح میدهند به پارک
در جامع��ه میگذارد .اما متاس��فانه بخش زیادی
گزارشه��ای بانک مرکزی نش��ان میدهد هزینه
و سینما بروند.
از هزینه تفری��ح در جامعه صرف خورد و خوراک

هس��تند به مراتب كمتر از گروه مقاطع تحصيلي
پايينتر است.

فراخوان عمومی مزایده

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان یزد

آیلین دینپژوه
1/1

رها گنجی
3/1

مهدیس خانی
3/1

ملینا کاظمی
هشتم مهدیه

پارمیدا جباری
پنجم

دانشآموزان
برگزیدهدبستان
امامجعفرصادق(ع)
منطقه  18تهران

محمدمتینفرهامنیا
4/4

محمد رضایی
5/1

مدیریت:
خانم شهناز خاتمی
معاون آموزشی:
خانم وجیهه منیف
پریسا حسنی
 3/1شاهد

آرزو طرقی
1/1

دانشآموزانبرگزیده
دبستانشاهد
حضرتخدیجه(ع)

سالومه فالح
1/1

ملینا ندیمی
1/4

محدثه دهقانیزاده
2/1

پارسا حسنی
2/2

محمد مهدی محمدی
5/4

امیر محمد شمسایی
5/4

انجمنمطالعات
کسب و کار پویا
ثنا عمرانی
 1/1شاهد

باران سلطانی
 1/1شاهد

احمد ملکی

حمیدرضا قاسمی

مانی معصوم زاده
3/1

محمد مهدی خلیلی
5/2

