
آخرین بار چه زمانی آنقدر تاب خوردید که 
که  آنقدر خندیدید  که  بود  کی  یا  ترسیدید 
اشک از چشمان تان سرازیر شد؟ اگر هر از 
چند گاهی شما اینطور تفریح کرده اید، بدانید 

که تنها نیستید.
رابطه  یا  غذا  به  نیاز  مانند  تفریح  به  نیاز 
جنسی، نیاز به عالق و عشق و نیاز به قدرت 
از نیازهای ما انسان هاست. بسیاری از ما هنوز 
از عادت های غیراجتماعی که در زمان پاندمی 
کرونا گرفتار آن شدیم، خالص نشده ایم. این 
روزها وقایع خارج از اراده و کنترل ما اثری 
جدی بر سالمت مان می گذارند. پاییز گذشته، 
76درصد از بزرگساالنی که در نظرسنجی انجمن 
روانشناسی آمریکا شرکت کرده بودند، گفته اند 
ارتباطات  که فشار ناشی از مسایل سیاسی، 
نژادی، خشونت و تورم بر سالمت آنها اثر 
گذاشته است. براساس این گزارش تاثیرات به 
صورت سردرد، فرسودگی، افسردگی، عصبی 

بودن و خستگی بروز کرده اند.
پادزهر همه آنچه سالمت ما را در خطر می 
اندازد، شاید درست دم دست ما باشد. کنار 
گذاشتن زمانی برای تفریح کردن می تواند با 
فشارهای روانی مقابله کند، اما تفریح کردن 
روش ها و اصولی دارد که باید آنها را شناخت.
مایک راکر در کتابی با عنوان »عادت تفریح 
کردن« می نویسد، به دنبال تفریح بودن حتی 
اهداف  برای  از جستجو  بیش  است  ممکن 

انتزاعی شاد بودن ارزش داشته باشد.
راکر می گوید: شادمانی نوعی وضعیت ذهنی 
است که به داشتن تحصیالت، پول یا قدرت 
تفریح کردن  برای  اصلی  نکته  ندارد.  نیازی 
آن است که اراده داشته باشید. اگر شاد بودن 
خواب و خیال باشد، تفریح امری واقعی بیخ 

گوش شماست.
پرایس، کارشناس دیگر روانشناسی که درباره 
تفریح کتابی نوشته، می گوید: »ما واقعاً سرگرمی 
را بی اهمیت می دانیم و در مورد نحوه استفاده از 
این کلمه بسیار بی دقت و بی تفاوت هستیم، اما 
تفریح برای شادی و سالمتی ما ضروری است.«
سال قبل رادیوی ملی آمریکا از شنوندگانش 
خواست تا انواع تفریحات خود را با بقیه به 
اشتراک بگذارند. 1500 نفر به این فراخوان 
پاسخ دادند و نتیجه این شد که تفریح می تواند 
چیزهای بسیاری باشد که گاهی به ذهن هر 
کسی نمی رسد، از بازی حلقه هوالهوپ در 
خانه گرفته تا دم کردن دمنوش و نگهداری 
از حیوان خانگی. بیش از 800 نفر گفته اند 
این کارها را فقط برای این انجام می دهند که 
برایشان حکم تفریح را دارد. پیکنیک رفتن 
یا ورزش کردن در پارک یا انجام بازی های 
جمعی را هم می شود به این فهرست اضافه 
کرد و از هر چیز به ظاهر بی اهمیتی دلیلی 

برای تفریح پیدا کرد. 

 بعضی توصیه ها برای تفریح کردن
نباشید.  خود  خوشحالی  میزان  نگران   .1
راکر به عنوان یکی از اعضای مؤسس انجمن 
آموزه های  مثبت گرا،  روان شناسی  بین المللی 
خود  زندگی  در  را  شادی  علوم  از  بسیاری 
قرار داد، اما پس از مرگ غیرمنتظره برادرش 
در سال 2016، راکر احساس کرد که خسته 

و تنها شده. و هر روز این حس در او بیشتر 
شد  که هر چه بیشتر به دنبال شادی می رود، 
شادی بیشتر از او می گریزد. برای خوشحال 
مدام  باشید.  داشته  ارزیابی  نوعی  باید  بودن 
در این تله می افتید که از خود بپرسید کدام 
کار درست است وکدام اشتباه. آنهایی که به 
بها می دهند، ممکن است  خوشحالی خیلی 
در آخر احساس سرخوردگی کنند و هر قدر 
بیشتر خواهان خوشحالی باشند، برعکس آنرا 

در وجود خود کاهش دهند.
تفریح کردن آسان است، اما بسیاری از بزرگساالن 
فکر می کنند تفریح زیاد مهم نیست و تعداد 
کمی به واقع تفریح کردن را تجربه کرده اند. 
وقتی راکر برادرش را از دست داد، گذراندن 
لحظاتی سبک تر که از روزمرگی دورش می کرد، 
به او کمک کردند تا از این بحران عبور کند.

او دراینباره می گوید: »حتی اگر شاد هم نباشید، 
باز هم می توانید تفریح کنید. این تفریح می تواند 
نوشیدن فنجانی چای با یک دوست باشد. من 
با وجود غمی که داشتم به اجراهای کمدی 
می رفتم. خوشحالم نمی کرد، اما از دیدنشان 

لذت می بردم.«
مدت زیادی از تحقیقات علمی درباره تفریح و 
بازی نمی گذرد،به همین دلیل تعریف دقیقی از 
آن وجود ندارد. راکر عقیده دارد تفریح کردن 
عملی است فعاالنه و از روی تصمیم )نه مثل 
تلویزیون دیدن که بدون فکر انجام می شود.(، 
با آدم هایی دیگر، چیزی است  اغلب همراه 
که شما برای خود انتخاب می کنید و می تواند 
هیجان مثبتی بیش از اتفاقات زندگی روزمره 

در شما ایجاد کند.
کارشناسانی دیگر تفریح را وضعیتی تعریف 
می کنند که در آن فرد کامال در بازی خود و در 
ارتباط پیدا کردن با دیگران غوطه ور می شود. 
زمان را گم می کند و نگران آن نیست که چطور 

به نظر می آید یا چقدر خوب خود را نشان 
داده. در روانشناسی مثبت گرا،  این حالت که 
در زبان عامیانه به عنوان غرق لذت نیز شناخته 
می شود، حالت ذهنی است که در آن فردی 
به طور کامل  انجام می دهد،  که فعالیتی را 
در احساس تمرکز پرانرژی، درگیری کامل و 
لذت بردن از فرآیند فعالیت غوطه ور می شود.
2. جاذبه های سرگرم کننده خود را پیدا کنید. 
برای شروع بهتر است از خود بپرسید، چه چیز 

بیشتر از همه می تواند مرا سرگرم کند.
گوشی خود را برای مدتی کنار بگذارید و از 
زمانی که واقعاً لذت بردید، 3 تا 4 خاطره در 

ذهن خود مرور کنید.
به دنبال موضوعات مشترک باشید، مانند اینکه 
کدام افراد موقع تفریح کنار شما  بوده اند، از 
این  یا  می برید  لذت  هایی  فعالیت  نوع  چه 
فعالیت ها کجا انجام شده اند. آیا فعالیت هایی 
وجود دارند که می توانند سرگرم تان کنند و 
بخواهید آنها را امتحان کنید؟ آیا فعالیت هایی 
وجود دارد که بتوانید از شر آنها خالص شوید 

و سرگرم کننده نباشند؟
سرگرمی می تواند چیزهای مختلفی باشد،هر 
چیزی که بتواند حس لذت شما را قلقلک دهد.
مخاطبان رادیو ملی آمریکا صدها ایده برای 
تفریح کردن را به اشتراک گذاشته اند که بعضی از 
آنها حتی عجیب به نظر می رسد. به عنوان مثال، 
یکی از مخاطبان گفته عشق او ساختن و مبارزه 
با روبات ها است. او می گوید: »این یک راه عالی 
برای یادگیری مهارت های مبتنی بر مهارت های 
حل مسئله، تفکر انتقادی، خالقیت و منطق و 
مالقات با آدم های باهوش و سرگرم کننده است.«
طیف تفریح ها بسیار گوناگون هستند. در این 
و  دوچرخه سواری  دیگر  بعضی  نظرسنجی 
طبیعت گردی را به عنوان تفریح معرفی کرده 
بودند و برایشان ماجراهای جدید و دوستان 

تازه ای که در این مسیرها توانسته اند پیدا کنند، 
سرگرم کننده بوده.

3. وقتی را برای تفریح کردن انتخاب کنید. 
وقتی که فهمیدید چطور می خواهید تفریح کنید، 
باید برای آن برنامه ریزی کنید، درست مثل اینکه 
یک رژیم غذایی را به کار می گیرید. همانطور که 
برای کار کردن برنامه ریزی می کنید، باید برای 
تفریح هم برنامه زمانی داشته باشید. آدم هایی 
هستند که تفریح را امری خودجوش و برحسب 
اتفاق می دانند و فکر می کنند رنامه ریزی برای 
آن کاری اغراق آمیز است و ما همین االن هم 
زیادی برنامه ریزی شده هستیم. واقعیت آن است 
که اگر برنامه ای نداشته باشید، درواقع به صورتی 
ناخودآگاه تفریح از زندگی تان حذف می شود.
یک دورهمی دوستانه که در روز یا شب مشخصی 
باعث جمع شدن چند دوست کنار هم شود، 
خود می تواند تفریحی به حساب بیاید. البته 
بعضی ها عقیده دارند تفریح کردن در جوانی 
بسیار آسان تر از میانسالی یا سالمندی است. 
در جوانی احتمال آنکه شما بتوانید در یک 
محیط غیرساختارمند قرار بگیرید بسیار بیشتر 
از سال های بعد است و قید و بندهای میانسالی 

یا سالمندی در جوانی معنایی ندارد.
گاهی وقت ها برای تفریح کردن مردم متتظر 
دعوت هستند. حتی می گویند: »قرار تفریح 
کردن مثل قرار عاشقانه است. باید صحنه را 
بچینی و شمع ها را روشن کنی.« شاید این کارها 
ابتدا زیادی دست و پا گیر به نظر بیایند، اما به 
احساس خوب بعد از تفریح می ارزد. افرادی 
که بعد از گذراندن تعطیالت به سر کار خود 
برمی گردند، فشار کمتری را احساس می کنند، 
احتماال خالقیت بیشتری از خود نشان می دهند 
و فایده گذران ساعات فراغت حتی می تواند 

در انجام امور جزئی زندگی هم دیده شود. 
وقتی مثال پیاده روی را در برنامه زمانی ات قرار 

می دهی و برای آن برنامه ریزی می کنی، مثل آن 
است که درهای ماجرا و شگفتی را به روی 
خودت باز کرده ای. کسی چه می داند؟! شاید 
در مسیر به چیزهای جالبی مثل یک دوست 
خوب یا گیاه زیبا برخورد کنی. باید این لحظات 
را بشناسی و از آن لذت ببری. این لحظات 
می توانند حال وهوای آدم را بهتر کنند و در 
نهایت آمارها می گویند می توانند خطر بروز 

بیماری های قلبی و دیابت را کاهش دهند.  
برنامه ریزی سرگرمی الزم نیست سخت یا 
پرهزینه باشد. هنگامی که پرایس در اوج شیوع 
همه گیری روی کتابش کار می کرد، یک گروه 
مجازی از مردم   یک تیم سرگرم کننده   را به 
خدمت گرفت تا ایده های خود را با آنها در 
میان بگذارد. این دایره دوستان که به دلیل برخی 
محدودیت ها مثال در زمان شیوع کرونا حتی 
ممکن است به صورت مجازی تشکیل شود، 
مجالی است برای گپ و گفت و سبک کردن 
بار زندگی روزمره. می توان از جمع کوچکی 
مثل یک جمع آوازخوانی یا کتاب خوانی شروع 
کرد و بعدها آنرا گسترش و سرو سامان داد.

4. از وقت صحبت با تلفن یا تماشای تلویزیون 
کم کنید. به این نکته توجه کنید که چقدر از 
تلفن  با  شما صرف صحبت  فراغت  اوقات 
یا تماشای منفعالنه تلویزیون می شود. به نظر 
کارشناسان این »تسلیم شدن به هیچ« و به طرز 
فریبنده ای راهی آسان برای فرار از احساس 
کسالت یا ناراحتی است، درصورتیکه تفریح 
یک کنش فعال است نه یک تسلیم منفعالنه.

را  روز  از  ساعت  دو  حداقل  ما  از  بسیاری 
می توانیم برای خود کنار بگذاریم و برخی از 
ما تا پنج ساعت نیز در اختیار داریم، اما یک 
آمریکایی به طور متوسط بیش از 2 ساعت در 
می کند.  استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  روز 
برای  زمان خود  از  که  پیشنهاد می کند  راکر 

انجام »فقط یک کاری که قباًل برای شما شادی 
می آورد« استفاده کنی.

اگر قرار باشد مدام حواس مان پیش موبایل مان 
باشد که آخرین ایمیل چیست یا آخرین خبر 
کدام است، تفریح دیگر معنایی پیدا نمی کند. 
گاه تکنولوژی می تواند دشمن تفریح باشد. 
باید زمان هایی ارتباط خود را با اینترنت قطع 
کنیم، در غیر این صورت زمان حال برایمان 

معنی نخواهد داشت.
می شود به جای اینکه زمان بازی بچه ها یک 
چشممان به آنها باشد و با چشم دیگر مرتب 
نگران آنچه باشیم که در فضای مجازی می گذرد، 
تفریحات مشترکی را برنامه ریزی کنیم و از 
بودن با کودکمان لذت ببریم. تفریح واقعی 
افراد  با  تعامل  با تجربیات حسی و  همواره 

دیگر همراه است . 
ریچل مریم اسمیت، شنونده رادیو ملی آمریکا 
زمانی که در کالج تحصیل می کرد عاشق ساخت 
حباب های صابون غول پیکر شد. او به زودی 
شروع به ساخت آنها در فضاهای عمومی کرد 
و در نهایت میزبان رویدادهایی با حداکثر 300 
اینهمه آدم دور هم جمع می شوند  نفر بود. 
تا از ساختن و ترکیدن حباب لذت ببرند و 
تفریح کنند. خودش می گوید دوست دارد که 
حباب ها لبخند را بر لبان همه بیاورند. حباب ها 
فقط بازی نیستند، بلکه به یادمان می آورند که 

زندگی زیبا اما کوتاه است. 
را  آن  و  بقیه شریک شوید  با  را  5.تفریح 
وسعت دهید. راه های زیادی برای تشکیل یک 
گروه از عالقمندان ودوستان برای تفریح کردن 
وجود دارد. می شود گردش های دستجمعی در 
طبیعت یا در موزه ها ترتیب داد، به سفر رفت 
یا در گروه های کتابخوانی شرکت کرد. نواختن 
یک آلت موسیقی یا آواز خواندن نیز می تواند 
شروعی خوب برای تشکیل گروه های عالقمند 
و گذران ساعاتی خوش باشد. حتی شرکت در 
گروه های خیریه یا امدادرسانی هم گاه می تواند 
نوعی تفریح به حساب بیاید، اما مهم آن است 
که تفریح را باید شریک شد و وسعت داد. 
اینکه مشغول یادگرفتن سازی شویم خوب 
است، اما اینکه آن ساز را در گروهی یا برای 

جمعی بنوازیم، بسیار بهتر است. 
مانند هر عادت دیگری، برای تفریح کردن هم 
باید دست به عمل زد و خطا و تمرین کرد. به 
نظر می رسد وقتی قراری را در تقویم یادداشت 
می کنی، آن حس خودانگیختگی از میان می رود، 
اما یک بار که زمانی را برای تفریح کنار گذاشتی، 
فرصت های بیشتر برای خودانگیختگی خود به 
خود ایجاد می شوند.  کارشناسان می گویند: 

آهسته شروع کن و بساز.«

چند توصیه برای چگونه تفریح کردن

تفریح یک نیاز اساسی است، نه امر فرعیتفریح یک نیاز اساسی است، نه امر فرعی
تفریح کردن عملی است فعاالنه و تفریح کردن عملی است فعاالنه و 
از روی تصمیم )نه مثل تلویزیون از روی تصمیم )نه مثل تلویزیون 

دیدن که بدون فکر انجام می شود.(، دیدن که بدون فکر انجام می شود.(، 
اغلب همراه با آدم هایی دیگر انجام اغلب همراه با آدم هایی دیگر انجام 

می شود، چیزی است که شما برای می شود، چیزی است که شما برای 
خود انتخاب می کنید و می تواند خود انتخاب می کنید و می تواند 

هیجان مثبتی بیش از اتفاقات زندگی هیجان مثبتی بیش از اتفاقات زندگی 
روزمره در شما ایجاد کندروزمره در شما ایجاد کند

تفریح در لغت به معنای فرح و خوشی و عیش و تماشا و تفرج 
و گشت و لهو و بازی و در اصطالح به اعمالی گفته می شود که 
بازگشت  باعث  و  می گیرد  انجام   فراغت  زمان  در  افراد  توسط 
شخص به حال تعادل و طبیعی می شود. تفریح در واقع شامل آن 
دسته از فعالیت ها می شود که افراد آن ها را برای خودشان، برای 
شوخی، سرگرمی، برای بهبود خود یا برای اهدافی که خودشان 
تعیین می کرده اند انتخاب می کنند. نه به خاطر سود و منفعت ها یا 

اهدافی که جامعه برای ایشان تعیین می نماید.
شما می توانید باتوجه به لیست عالقه مندی های خود، مدت زمانی 

را به تفریح با دوستان یا خانواده اختصاص دهید.
با داشتن زمانی برای تفریح و سرگرمی، از استرس و فشار روزانه 
از  تا  استراحت می دهید  بدن خود  به ذهن و  دور خواهید شد. 

زندگی پرتنش این روزها فاصله بگیرند. 
در واقع تفریح، همان وقت آزاد نیست؛ برای مثال بعضی مردم 
وقت آزاد زیادی دارند، اما نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند و 
آن را تفریح تلقی می کنند. اما برای تفریح، عالوه بر داشتن وقت 

آزاد، برنامه ریزی هم ضروری است.
دکتر امان اهلل قرایی مقدم، استاد جامعه شناسی، در گفت و گو با 

برنا در خصوص تاریخچه تفریح و اوقات فراغت می گوید: »بعد 
از انقالب صنعتی در قرن 18 مساله پر کردن اوقات فراغت نسل 
جوان و تفریحات در صدر امور کشورهای توسعه یافته قرار گرفت 
و این توجه به دلیل این بود که بعد از صنعتی شدن، ساعات کار 
کمتر و در نتیجه وقت اضافی مردم بیشتر شد، چون بسیاری از 
صنعتی  نتیجه  در  می داد  انجام  انسان  آن  از  قبل  تا  که  کارهایی 
شدن به وسیله ماشین ها انجام شد و حال این وقت اضافی باید 
به طریقی پر می شد. سیاستمداران غربی به این استدالل رسیدند 
که سرمایه گذاری یک دالر در راه تفریح جامعه به خصوص نسل 
جوان، سودی برابر هزاران دالر به جامعه بر می گرداند، چرا که 
تفریح باعث آرامش در جامعه می شود و در پی آن توسعه اقتصادی  
همراه است و محیط خانواده از تشنجات خالی می شود. عالوه براین، 
تفریح  افراد را از لحاظ روحی به سمت سالمت بیشتری می برد.«
این جامعه شناس اضافه می کند: »جامعه ای که در آن تفریح نیست به 
مرور زمان تمام دارایی خود را از دست می دهد، چرا که همه چیز 
از اقتصاد تا سیاست بدون وجود شادی می میرد و از بین می رود. 
افراد در جامعه ای که در آن تفریح نیست  بیشتر دچار افسردگی 

می شوند و در نتیجه آن آمار خودکشی باال می رود.«

انواع تفریح
جامعه شناسان، اوقات فراغت را به دو دسته اصلی تفریح فعاالنه 
این تقسیم بندی را می توان در مورد  و منفعالنه تقسیم می کنند. 

تفریح ها هم به کار برد. در تفریح فعال برای خوش گذراندن 
انرژی جسمی یا انرژی روانی صرف می کنیم. 

بعضی وقت ها برای تفریحمان انرژی ذهنی می گذاریم. 
مثاًل وقتی کتاب می خوانیم یا نقاشی می کشیم. به 

و  تفکر  با  همیشه  فعال  تفریح های  حال  هر 
برنامه ریزی و هیجان همراه هستند.

برخالف تفریح فعال، در تفریح منفعل 
زیادی  ذهنی  یا  جسمی  انرژی 

اغلب  و  نمی کنیم  صرف 
برنامه ریزی خاصی هم در 

بین نیست. واضح ترین 
نمونه تفریح منفعل، 
تلویزیون  تماشای 

حال  هر  به  البته  است 
تلویزیون  تماشای  موقع 

فعالیت ذهنی می کنیم، اما هر چه 
برنامه ای که تماشا می کنیم عامه پسندتر 

باشد، کمتر ذهن ما را درگیر می کند. در تفریح 
منفعالنه بیشتر از اینکه مختار باشیم، تسلیم هستیم. 

فواید تفریح
فرد  روانی  برای سالمتی جسمانی و  فعال  زندگی  تفریح و   
اهمیت دارد و انسان را در مقابل ابتال به بیماری های روانی همچون 
افسردگی و بیماری های جسمانی مانند بیماری های قلبی 

و دیابت حفظ می کند.
 رفتن به مراکز تفریحی و پارک ها باعث تقویت 
بنیاد خانواده و صمیمیت بین اعضای خانواده 

و ایجاد جوامعی سالم تر می شود.
بهبود  را  روان  سالمت  تفریح   
می بخشد و فرد را آرام تر و شادتر 
می کند. در جوامعی که افراد به 
اندازه کافی تفریح می کنند، 
هزینه های مربوط به 

مراقبت های 
پزشکی، 
خدمات 

اجتماعی و پلیس و 
دادگستری کمتر است.
گردشگاه ها  و  تفریح   
به شمار  اقتصادی  قوی  مولد 
برای بسیاری می توانند  می رود و 

منبع درآمد باشند.

چرا باید تفریح کنیم
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