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بنام خداوند بخشنده مهربان

به شکل امروزي آن « اوقات فراغت»لۀ امس: مقدمه

جدید بوده و محصول دوران شهرنشینی هپدیدیک 

انسانها براي . صنعتی و روزگار مدرنیته استوعصر 

درفعالیت خود مجبورند دائماً هروزمرگذران زندگی 

باشند و ساعتهاي متمادي از زندگی خود را صرف کار و 

ومحدود کنندتالش در محیطهاي بسته 



چیست؟" اوقات فراغت"منظور از



استگرفته شده « فََرغ»لغتی است عربی که از ریشۀ « فراغت»

میفرصتی که پس از پایان یک کار در اختیار انسان قرار بمعنی 

گیرد

نیز به معناي زمانها و فرصتهایی « اوقات فراغت»

و کاررسمی است که فرد در استراحت و آسایش از 

شغل اصلی خود به سر میبرد





:ویژگی های اوقات فراغت

وفعالیتو دلبخواهي بودن نوع اختیاري 

ن آو میزان انجام جام زمان ان

چگونگی گذران اوقات فراغت متأثر از نوع 

شخصیت و هویت اجتماعی، تربیتی و اخالقی افراد

روزانهاز کار رسمي و فراغت •

عالقهپرداختن به کارهاي مورد امکان •

نداشتن انگیزه و نفع اقتصادي•



اهمیت اوقات فراغت

براي فرهنگ سازي زمانی –

اشتغالفرصتي براي ایجاد –

یفردشمولو یشمولزمان–

جامعهیاخالقسالمت یبرایتهدید–



"مع الْفََراغِ تَُکوُن الصبوة"

خواسته های همراه با فراغت، تمایل به 
شیطانی حاصل میشود

(ع)امام علی  
عیون الحکم والمواعظ



اوقات فراغت و كاركردهای آن

روزمرهیکارهاناشی از یرفع خستگیها–

کارباال بردن بازده –

خستگیهای جسمیروحی و افسردگیهای از جلوگیری –

رشد اجتماعی –

یاقتصادرونق –

فرصتی براي تقویت ایمان و عبادت بیشتر–



روایاتاوقات فراغت در آیات و 

بهینه از وقتهاستفادضرورت 



فَِإذا فََرْغَت فَاْنَصْب؛ َو إِلى َربَِِّك فَاْرَغْب؛–

پس هنگامي که از مهمي فارغ میشوي به مهم دیگري پرداز؛ و به سوي –

پروردگارت توجه کن

سوره شرح

:میفرمایدیغفارخود به ابوذر یهاسفارشدر ( ص)اکرمپیامبر 

در هزینه کردن عمرت نسبت به هزینه کردن درهم و دینارت ! ابوذریا

باشحریصتر 

:میفرمایند( ع)امام علی

در پس اگر فرصتی دست داد به سرعت آنها را. فرصتها همچون ابر میگذرند

کارهاي

خیر به کار گیرید و گرنه پشیمانی در پی خواهد داشت



گذران اوقات یچگونگ

؟فراغت



تفریح

مسافرت و 
یگردشگر

صله ارحام
عبادت 
خداوند

حسابرسی 
نفس




