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 * تبريز، ايران، يزي شهري، دانشگاه تبريزر برنامه ، دانشجوي دكتري جغرافيا وزهرا سبحاني

  
  چكيده 

مكان يابي اين فضاها ي استفاده كنندگان درباره فضاي فراغتي، در زمره مهم ترين معيارهاي نياز سنجي و ها ديدگاه
ميسر نيست و نظر شهروندان  ها ريزي براي اين نياز شهروندان در شهر تهران تنها با بررسي امكانات و محدوديت برنامه. است

ي اجتماعي ها شرايط متفاوت مردم و گروه. كند مينقشي اساسي در آن ايفا  –گيرد  مي يزي براي آنها صورتر برنامهكه  –
 ،ها شناخت ديدگاه. يزي مد نظر قرار گيردر برنامهآورد كه بايد در هر  ميي متفاوتي را به وجود ها ساكن در شهر خواسته

به نظر . يزان شهري كمك كندر برنامهتفريحي به  يزي فضاهاي فراغتي ور برنامهتواند در  ميو نيازهاي شهروندان  ها ويژگي
ي ها و نگرش ها بر ديدگاه مؤثريزي براي ايجاد فضاي گذران اوقات فراغت در شهر تهران، به عوامل ر برنامهرسد در  مي

و اجراي  يزي، طراحير برنامهتوان بعد پنهان و ياحلقه مفقوده  مياين عدم توجه را . شود ميشهروندان در اين باره توجه ن
در مقاله پيوست، . شود ميشود و يا به شكلي صوري به آن پرداخته  ميفضاي فراغتي ناميد كه يا كامال به فراموشي سپرده 

توزيع، تنوع، نحوه دسترسي و مشكالت استفاده از فضاي فراغتي در  ،ي گروهي از شهروندان تهراني درباره نوعها ديدگاه
ي ها ي پيچيده فراواني براي ارزيابي ديدگاهها شايان ذكر است كه الگوها و مدل. ستمناطق نمونه شهر ارزيابي شده ا

با استفاده . مدل ورودي اين بررسي مدل رابرتز است. شهروندان وجود دارد كه پرداختن به آنها هدف اين پژوهش نبوده است
ت و كيفيت خدمات ارائه شده در فضاهاي از اين مدل، در اين ارزيابي تاثير سن، تحصيالت، جنس، ميانگين اوقات فراغ

از » تمايل شهروندان به برقراري ارتباطات اجتماعي «فراغتي در ميزان نياز به اين فضاها سنجيده و تالش شده است نقش 
ي ها در پايان نيز مدل جديدي بر اساس يافته. ارزيابي نمايد» ميزان نياز به اين فضاها« طريق حضور در اين فضاها را در

و  ها شهر تهران انجام شده و در آن از روش پژوهش از نوع پيمايشي است كه در سه منطقه. پژوهش ازائه شده است
ي شهر وندان در باره فضاهاي فراغتي استفاده ها عوامل تاثير گذار بر ديدگاه پارامترهاي متداول رياضي استفاده براي سنجش

ي اين ها نتايج و يافته. ي شهروندان بهره گرفته شده استها ر جمع آوري ديدگاههمچنين، از پرسشنامه به عنوان ابزا. شده است
پژوهش حكايت از آن دارد كه فضاهاي فراغتي مناطق نمونه در سطح نسبتا قابل قبولي قرار ندارند و شهروندان تهراني، صرف 

از قبيل دشواري دسترسي، (ي شهر با مشكالتي نظر از پايگاه اقتصادي و اجتماعي، براي بهره برداري از امكانات موجود فراغت
رسد مسؤوالن شهري بايد براي ارتقا، توزيع مناسب و ايجاد فضاهاي  ميبر اين اساس، به نظر . مواجه هستند...)گراني و 

 .ي را در برنامه كار خود قرار دهندمؤثرجديد اقدامات 
 دسترسي، توزيع فراغت، فضاي فراغتي، :هاي كليديواژه
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  قدمهم -1
  طرح مسأله  -1-1

فضاي گذران اوقـات فراغـت، يكـي از مهـم تـرين      
ايـن عملكـرد در    .ي عملكـردي در شـهر اسـت   ها حوزه

يي است كه شخص بـه ميـل   ها برگيرنده مجموعه فعاليت
ــريح، گســترش اطالعــات و   ــراي اســتراحت، تف خــود ب
آموزش شخصي يا مشاركت آزادانـه در زمـان فراغـت از    

. دهـد  مـي گي و اجتماعي انجـام  تعهدات شخصي، خانواد
اين فضاها ابزاري هسـتند كـه در كسـب تعـادل روحـي      

در نتيجــه، كارآمــدي و . شــهروندان بســيار مهــم هســتند
بازدهي روحـي شـهروندان ارتبـاط مسـتقيمي بـا ميـزان       

عـواملي كـه   . كارآمدي مجموعه عملكردي اين فضا دارد
 گذارنـد،  مـي بر كارآمدي و مطلوبيـت ايـن فضـاها تـاثير     

امـا  . دسترسي و شعاع عملكـردي مناسـب اسـت،    ،مكان
عملكرد بهينه اين فضاها تنها محدود به اين عوامل نيست 

يكـي از  . گـذارد  و عوامل تبعي ديگري نيز بر آن اثـر مـي  
كه رويكرد اصـلي ايـن پـژوهش     –مهم ترين اين عوامل 

شـهروندان  . است) شهروندان (ي مردم ها ديدگاه –است 
در ايجـاد ايـن   . ي فراغتـي هسـتند  ها امخاطبان اصلي فض

اگر همه عوامل اصلي و ضوابط به نحـو مطلـوبي    ،فضاها
ي شهروندان توجه نشود و با ها فراهم باشد، اما به ديدگاه

تـوان انتظـار داشـت     مـي آن به مسامحه برخـورد شـود، ن  
بـه همـين   . فضاها كارآمدي مطلوب خود را داشته باشـند 

ي ارايـه شـده فضـاهاي    اهـ  دليل، انطباق الگوهـا و طـرح  
ي شهروندان، عامل مهمي در كارآمدي ها فراغتي با ديدگاه

ي علمـي،  هـا  روش. و مطلوبيت فضـاهاي فراغتـي اسـت   

ي خـدماتي و  هـا  رايج و شناخته شده مانند تعيـين سـرانه  
در سـطوح كمـي    هـا  اختصاص زمـين بـر اسـاس سـرانه    

ي مـؤثر توانند در تامين فضاهاي فراغت شهري نقـش   مي
با وجود اين، روش كارآمد براي ايجاد و يـا  . ه باشندداشت

و  هـا  بهينه سازي اين فضاها مدل سازي بر اساس ديدگاه
ي شـهروندان  هـا  بررسي ديدگاه. نيازهاي شهروندان است

توانـد راهنمـاي نظـري مطالعـات مربـوط بـه فضـاي         مي
فراغتي و نقطه آغازي در تدارك فضاهاي فراغتي با توجه 

بـا در   ).Churchill ,1992:55(آنـان باشـد   ي ها به ديدگاه
و  هـا  نظر گرفتن اين مهم و با فرض عدم توجه به نگرش

يزي براي ايجـاد فضـاي   ر برنامهي شهروندان در ها ديدگاه
فراغتي، هدف مقاله حاضـر، سـنجش برخـي از عـواملي     

ي شـهروندان تـاثير   هـا  است كه بـر رويكردهـا و نگـرش   
  .گذارند مي
   اهميت و ضرورت -1-2

در طول چند دهه اخير، با تغيير بنيادهاي شهرنشيني 
و دگرگوني در مفاهيم كار، سكونت و فراغت، فضـاهاي  

ي حياتي جوامـع بشـري و   ها فراغتي به يكي از ضرورت
يزان و مديران بـدل شـده   ر برنامهي مهم ها يكي از مشغله
اي كه در ضوابط منطقه بندي جديد، ايجاد  است؛ به گونه
ي اصـلي  هـا  تي به عنـوان يكـي از كـاربري   فضاهاي فراغ

توسـعه و ايجـاد فضـاهاي    . شهري پذيرفتـه شـده اسـت   
عالوه بر تامين رفاه و آسايش بيشتر شهروندان،  –فراغتي 

ي در حفاظت محيط و توسعه پايدار از طريـق  مؤثرنقش 
ي مختلف و در نظر گرفتن نيازها و ها سلسله مراتب طرح

در تحقـق آن   مـؤثر اي امكانات واقعي و مشاركت نيروهـ 
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اين فرآيند مستلزم رعايـت جـامع نگـري،    . ايفا مي نمايد
ي كمي و كيفي ها انعطاف پذيري و به كار گرفتن شاخص

در پيش بيني اراضي مورد نياز و نحوه توزيـع و تركيـب   
  .ي مختلف استها آنها ميان كاربري

  اهداف-1-3
ي شـهروندان  ها اين مقاله به بررسي برخي از ديدگاه

بديهي . پردازد ميرباره قضاهاي فراغتي محل سكونتشان د
بـر   مـؤثر است به دليـل تنـوع و گسـتردگي فاكتورهـاي     

ي ميـداني  ها ي شهروندان بايد بررسي و پژوهشها ديدگاه
در اين بـاره صـورت گيـرد تـا امكـان انجـام        اي هگسترد

 .مداخالت فراگير براي بهبود اين فضاها امكان پذير شود
آن اسـت تـا بـه بررسـي برخـي عوامـل        اين پژوهش بر

يي را ها ي شهروندان بپردازد و اولويتها اثرگذار برديدگاه
براي افزايش رضـايت منـدي شـهروندان از ايـن فضـاها      

  . پيشنهاد كند
  پيشينه پژوهش  -1-4

نياز به فضاي فراغتي در شهرها حاصـل اصـالحات   
خواست عمومي و جنبش اتوپيايي بـود كـه در    ،اجتماعي

روارد، شهر صنعتي ها نظير باغ شهر(وهاي اوليه شهرها الگ
 ,Barnett.(مطـرح شـد  ) گارنيه يا دهكده آفتـابي اشـتاين  

با وجود اين، مفهوم فضاي فراغتي در شهرها بـه   .) 1986
تغييـر در  . طور اساسي در اوايل قرن بيسـتم تغييـر يافـت   

اعتقادات، فلسفه، اهداف و عوامل تشكيل دهنـده مفهـوم   
تحـوالت  . بوده انـد  مؤثردر ايجاد اين دگرگوني فراغت، 

دهه هفتاد ميالدي و تغييرات ناگهـاني در شـيوه زنـدگي    
ها بـه ايـن موضـوع    افراد، ساختار جامعه و نگرش دولت

ي بسياري بـراي پاسـخگويي بـه    ها نيازمند انجام پژوهش
و  هـا  حجـم قابـل توجـه پـژوهش    . اين نياز بـوده اسـت  

ر ايـن موضـوع در گوشـه و    ي برگزار شـده د ها كنفرانس
كنار جهان اهميت اين موضوع را براي متوليـان مـديريت   

در ايران نيز پس از خاتمه . دهد ميشهري در جهان نشان 
ساله، به دليل رشد سريع و جـواني فزاينـده    جنگ هشت

جمعيت ايـران، مسـؤوالن كشـور و موسسـات علمـي و      
 اي را بـه فـراهم كـردن امكانـات     پژوهشي، توجـه ويـژه  

رشد . اند فراغتي و تفريحي براي مردم كشور مبذول داشته
شـده در ايـن رابطـه     ها و حجم تحقيقات انجـام  پژوهش
اي از اهميت روزافزون اين موضوع و تـالش بـراي    نشانه

هاي علمي براي اين معضـل   حلي مبتني بر روش  ارايه راه
ي انجـام شـده در ايـن موضـوع     ها از ميان پژوهش .است
طرح پژوهشي ملـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد    توان به  مي

رفتارهاي فرهنگـي  « اشاره كرد كه در آن) 1381(اسالمي 
از مفـاهيم و  » تسـهيالت فرهنگـي   « و» تقاضا« ،»ايرانيان 
گروه پژوهشي آمارهاي اقتصادي . ي اصلي هستندها مولفه

در مركز آمار ايران نيز طرحي جامع با هدف بـه  ) 1381(
ي گـذران  هـا  ماري دربـاره شـيوه  دست آوردن اطالعات آ

ي هـا  اوقات فراغت، شناخت نوع و مدت زمـان فعاليـت  
از سـال  . انجام شده توسط آنها را به انجام رسانده اسـت 

ي متعـددي در سـازمان ملـي    ها به بعد نيز پژوهش 1376
جوانان به انجام رسيده بيشـتر معطـوف بـه غنـي سـازي      

اخت كـه  بايد خاطر نشان س. اوقات فراغت جوانان است
اوقات فراغت و فضاهاي مربوط بـه آن، نحـوه توزيـع و    

و در رويكردهـاي   هـا  ايجاد فضاها در همه اين پـژوهش 



 
 

 1388اي، سال اول، شماره اول، تابستان هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش              54
 

بـا وجـود ايـن،    . گوناگون بررسي و ارزيابي شده است
در  مؤثرسنجش برخي عوامل (رويكرد پژوهش حاضر 

با توجه به اين كـه در  ..) .ي شهروندان تهرانيها ديدگاه
تـوان   ميشهر تهران انجام شده است، ن سه منطقه نمونه

  .سابقه موردي خاصي را در انطباق كامل با آن يافت
  روش انجام پژوهش  -1-5

ــد     ــخص ش ــي مش ــن بررس ــراي اي ــول اج در ط
عملكردهايي در سطح شـهر وجـود دارد كـه در طبقـه     

ي هـا  ي اراضـي، در گـروه  هـا  ي متداول كاربريها بندي
در نخســتين  ،جــهدر نتي. متفــاوت قــرار داده شــده انــد

مرحله از مطالعات مربوط به اين پژوهش به تعاريف و 
گانه مراجعه،  22هاي مشاور مناطق هاي شركتگزارش

در تمـام  .تعاريف آنها از فضاهاي فراغتـي بـازبيني شـد   
ها فضاهاي فراغتي زيرگروه خدمات شـهري و  گزارش

 هـاي مـرتبط بـا آن آورده شـده اسـت     در زمرة كاربري
بـا وجـود   ). 1383و تفصيلي جديد تهران،طرح جامع (

هـا از  آن، جداول كاربري تهيه شده توسط اين شـركت 
در نتيجـه، بـراي   . منطقه به منطقه ديگر متفـاوت اسـت  

بندي كلي و ايجاد شرايط يكسان بـراي  رسيدن به جمع
هاي تكراري حذف شـدند و در  انجام پژوهش، كاربري

ســي نگــرش هــا بــراي بررهــا و ارزيــابيپايــان تحليــل
شهروندان درباره پارك، سينما، تئاتر، فرهنگسرا، مـوزه،  
خانه فرهنگ و مكان ورزشـي در منـاطق نمونـه شـهر     

  .تهران انجام شد
  

محدودسازي قلمرو پـژوهش بـا اسـتفاده از     -1-5-1
  گيريروش نمونه

جامعه آماري اين پژوهش را دو گروه مجزا تشـكيل  
در  1گيرييجه، نمونهدر نت. مناطق شهري و افراد: دهندمي

مبناي انتخاب مناطق نمونـه از ميـان   .دو مرحله انجام شد
هـاي تركيبـي   گانه شهر تهران، جدول شاخص 22مناطق 

مطالعـــات اقتصـــادي منـــدرج در طـــرح  –اجتمـــاعي 
وعـه  مبازنگري مطالعات جمعيت طرح مج) فرادست(پايه

طـرح جـامع و   )(2جـدول شـماره   (اسـت   شهري تهـران 
انتخاب مناطق نمونه بـه منظـور   ).  1383 ،تفصيلي تهران

هـاي   بنـدي  اجراي پژوهش با در نظر گرفتن مجمـوع رده 
ــيش ــژه رده  پ ــه وي ــه، ب ــاخص   گفت ــاس ش ــر اس ــدي ب بن
هـاي اخيـر،    يافتگي اقتصادي و اجتمـاعي در سـال   توسعه

بندي بر اسـاس هزينـه خـالص    اين رده. انجام شده است
ال زنـان، نـرخ   ماهانه، سرانه كاربري فرهنگي، نـرخ اشـتغ  

اشـــتغال جمعيـــت، نـــرخ رشـــد خانوارهـــا، درصـــد  
التحصيالن عالي در كل جمعيت، قيمت فروش يـك   فارغ

مترمربع مسكن، ميانگين رشد قيمت فروش يك مترمربـع  
مسكن، ميانگين رشد قيمت فروش يك مترمربع زيربنـاي  
مسكوني، درصد واحدهاي مسكوني داراي تلفن، درصـد  

گاز، خانوارهاي داراي مسـكن  واحدهاي مسكوني داراي 
ملكي، سـهم هـر منطقـه در تجديـد بنـاي شـهر، سـرانه        
ناخالص زيربناي مسكوني، نسبت ساخت و سـازهاي بـا   
عمر كمتر از بيست سال، نسـبت مسـكن بـادوام، تـراكم     

  .خانوار در مسكن صورت گرفته است

                                                      
١ Sampling 
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  بندي مناطق بيست گانه شهر تهران بر حسبرده - 1جدول شماره
  85تا  75فتگي اقتصادي و اجتماعي در سال توسعه يا

  6، 4، 2، 1، 3مناطق  1رده
  13، 5، 12، 11مناطق 2رده
  8، 7، 14، 10مناطق  3رده
  9، 18، 20، 15مناطق 4رده
  19، 17، 16مناطق  5رده

  1منبع شماره : مأخذ                              
با در نظـر گـرفتن هـدف پـژوهش از ميـان منـاطق       
موجود در هرگروه، يك منطقه به عنوان نمونـه برگزيـده   

هاي اين پـژوهش، از مجمـوع   با توجه به محدوديت. شد
 -بندي شده در سه رده آخـر، منطقـه بيسـت    مناطق دسته

ترين منطقه شـهر تهـران و نماينـده سـه     به عنوان جنوبي
به اين ترتيب، در مرحله نخست . انتخاب شد -گروه آخر

گانـه سـه منطقـه بـه      22محدوده مناطق  از جامعه آماري
در مرحله بعدي، با توجه بـه  .اي هدفمند انتخاب شدگونه

وسعت و جمعيت ساكن در هر منطقه و با درنظر گـرفتن  
، جمع آوري اطالعات بـراي سـهولت   اي هروش پرسشنام

كار يك ناحيه به عنوان محدوده نهايي، مطالعه و تكميـل  
ربوط بـه بـرآورد حجـم    پرسشنامه برگزيده و محاسبات م

اي بـا توجـه بـه    نامهآوري اطالعات پرسشنمونه و جمع
مشخصـات  .هاي جمعيتي ناحيه منتخب انجام شـد ويژگي

  :نواحي منتخب به شرح جدول زير است

  مشخصات نواحي منتخب -2جدول شماره 
  جمعيت ناحيه منطقه

1 
12  
20  

4 
2  
7  

30000  
28317  
35000  

  پايگاه اطالعات شهرداري تهران : مأخذ                                        
  محاسبه حجم جامعه نمونه -2- 5- 1

حجم جامعه نمونه در هـر سـه ناحيـه بـر اسـاس      
و با در نظر گرفتن حداكثر خطاي قابل 2فرمول كوكران 

درصـد و احتمـال خطـاي     95قبول در سطح اطمينـان  
 95اين بدان معني اسـت كـه   . محاسبه شده است 05/0
صد اطمينان وجود دارد كـه بـرآورد نمونـه بـيش از     در
نسبت جزيـي جمعيـت فاصـله نـداردو احتمـال       05/0

                                                      
2 Cochrane 

در مجمـوع، از ميـان سيصـد    . است 95/0صحت گفتار 
پرسشنامه توزيع شده در نواحي منتخب مناطق نمونـه،  

پرسشنامه  94پرسشنامه مربوط به ناحيه منطقه يك،  92
پرسشـنامه مربـوط    91مربوط به ناحيه منطقه دوازده و 

سپس، . آوري شدبه ناحيه منطقه بيست، تكميل و جمع
و روش  3Spssافزار هاي مربوطه با استفاده از نرمعامل

  .هاي اصلي انجام شدتجزيه به مؤلفه

                                                      
3 Statistical Package for Social Science 
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  ها شاخص - 3جدول شماره
 هاشاخص:جدول شماره سه

  سطح سنجش  شاخص هاي پرسشنامهپرسش
  ترتيبي  توزيع فضاهاي فراغتي يري، تعداد و تنوع فضاهاوجود فضاي فراغتي، محل قرارگ

  ترتيبي  دسترسي به فضاهاي فراغتي نحوه رسيدن به فضاي فراغتي، سهولت و مناسب بودن دسترسي
شلوغي و ازدحام جمعيت در فضاهاي فراغتي، تناسب جمعيت با تعداد فضاهاي فراغتـي، تناسـب وسـعت    

  فضاها با جمعيت
  ترتيبي  يظرفيت فضاهاي فراغت

هاي ارايه شده در فضاهاي حضور در فضاي فراغتي براي بودن ميان مردم و ارتباط با آنها، شركت در فعاليت
فراغتي، استفاد ه از اين فضاها براي مالقات با دوستان، تلقي مثبت از حضور در اين فضاها و در نظر گـرفتن  

  آن به عنوان يك فعاليت اجتماعي 
  ترتيبي  ماعيارتقاي ارتباطات اجت

  ايفاصله  اطالعات پايه سن
  اسمي  اطالعات پايه  جنس، شغل

  ايفاصله    ميانگين اوقات فراغت

  
  روش ساخت مقياس -1-5-3

سـازي ليكـرت    در اين پـژوهش از تكنيـك مقيـاس   
بـر اسـاس ايـن تكنيـك هـر مقيـاس       . استفاده شده است

بـراي  . هـايي بـه چنـد پرسـش اسـت      دربرگيرنـده پاسـخ  
پاسخگويان نيز بر اسـاس ميـزان موافقـت     همه هاي پاسخ

. اي در نظر گرفته شده اسـت  با نگرش مورد سنجش نمره
، هـاي پاسـخگو جمـع شـده     پرسش همه يها هسپس نمر

در واقع، ايـن  . آيد ها به دست مي نمره كل مجموعه پاسخ
دهنده موضع پاسخگو در برابر مطلبـي    نمره مقياس نشان

رسشنامه بـراي اسـتنتاج آن   هاي پ انتزاعي است كه پرسش
به منظور ساخت هر مقياس، ابتـدا   .دان در نظر گرفته شده

امتياز صفر تا پنج در نظر گرفته  ،هاي هر گويه براي پاسخ
بـا   ،سـنجند  هايي كه يك شاخص را مـي  گويه .شده است
و حدفاصل امتياز به دست آمده بـه   مي شوند هم تركيب

وضـعيت   سـپس . شـود  مسـاوي تقسـيم مـي     سه قسـمت 
فراواني و درصد آن را با توجه به امتيازات به دست آمده 

نمونه، در ايـن تحقيـق شـاخص    براي . نماييم محاسبه مي
. از چهار گويه ساخته شـده اسـت  » توزيع فضاي فراغتي«

كمترين امتياز اخذ شده توسط پاسـخگو سـه و بيشـترين    
را كــه  15در پايــان، عــدد . اســت 18امتيــاز اخــذ شــده 

. ، بـر سـه تقسـيم شـده اسـت     اسـت  18سه و حدفاصل 
دانند  پاسخگوياني كه توزيع فضاي فراغتي را مناسب نمي

است، پاسخگوياني كـه امتيـاز آنهـا     8تا  3امتيازشان بين 
انـد كـه توزيـع فضـاي      اظهـار داشـته   .است 13تا  8بين 

است و افرادي كـه امتيـاز آنهـا    » تا حدي مناسب«فراغتي 
ره افـرادي هسـتند كـه توزيـع     است در زمـ  18تا  13بين 

هــدف از ايــن . داننــد مــي» مناســب«فضــاي فراغتــي را 
سازي در پـژوهش توانـايي تفكيـك دقيـق مـردم       مقياس

به همين منظور و . برحسب درجات پيوستار نگرش است
هـايي   گويـه ، براي سنجش نگرش ساكنان منـاطق نمونـه  

  .تطراحي و در پرسشنامه سنجيده شده اس
  چارچوب نظري -2

در مدلي كه براي پيش بينـي   4، رابرتز1974ر سال د
بـر   مـؤثر عوامل  ،ميزان نياز به فضاهاي فراغتي ارايه نمود

عوامـل  «تقاضاي ايجـاد فضـاي فراغتـي را بـه دو دسـته      
 تقسـيم » عوامل مربوط بـه تسـهيالت  «و » مربوط به افراد

                                                      
4 Roberts 
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تعـداد  « در بخـش عوامـل مربـوط بـه افـراد     . كرده است
توزيـع  «، »ميزان تحصـيالت  « ، »قهجمعيت ساكن در منط
آنهـا  » ميانگين ساعات فراغت« و» سني و جنسي جمعيت

عوامـل  «چنـين در بخـش    هـم . مدنظر قرار گرفتـه اسـت  
در دسـترس  «، به فاكتورهايي چـون  »مربوط به تسهيالت

، »ظرفيـت فضـا  «و » كيفيت خـدمات ارايـه شـده   « ،»بودن
ررسي، بـا  در اين ب).  154: 1376فيلد، .(توجه شده است

از ميـان عوامـل    الهام از مدل ارائـه شـده توسـط رابرتـز،    
تعـداد  «اد سـاكن در منطقـه   مربوط بـه شـهروندان و افـر   

توزيع سـني و جنسـي   «، »ميزان تحصيالت « ، »جمعيت 
و ميانگين ساعات فراغت آنهـا مـد نظـر قـرار     » جمعيت 

دسترسـي  « فاكتورهايي چـون   ،عالوه بر اين .گرفته است
ظرفيــت فضــاي « و » يــت خــدمات ارايــه شــده كيف«  ،»

پر واضـح اسـت    .نيز ارزيابي شده است» فراغتي موجود 
اي  گفته، روابط متقابل قابل مشـاهده   كه ميان عوامل پيش

با وجود اين، تعيين سـاختار رابطـه علـت و    . وجود دارد
عالوه بـر ايـن، بيشـتر    . معلولي در اين زمينه دشوار است

در ايـن پـژوهش   . ان ناپايدار هستندپارامترها در طول زم
كـه بـراي    تري تاكيـد شـود   تالش شد بر متغيرهاي ساده

ذكـر ايـن نكتـه نيـز     . ريزان محلي، كـاربردي باشـد   برنامه
هـاي پيچيـده رياضـي     ضروري است كه الگوهـا و مـدل  

فراواني براي تخمين ميـزان نيـاز و اسـتفاده از فضـاهاي     
ا هدف اين پژوهش فراغتي وجود دارد كه پرداختن به آنه

از سوي ديگـر، روش واحـد و يكپارچـه اي    . نبوده است
ي شـهروندان در بـاب مسـائل    هـا  براي سـنجش نگـرش  

اين امر به دليل پيچيدگي موضـوع و  . فراغتي وجود ندارد

در  هـا  و نگرش ها اهميت اموري، مانند تنوع عكس العمل
تقليـل   همچنـين مـي دانـيم   . مجموعه عناصر مسأله است

ي مربـوط بـه زنـدگي فراغتـي افـراد از شـيوه       ها واقعيت
زندگي به سطح پارامترهاي مجرد قابل اندازه گيري امري 

در اين بررسي از پرسشنامه بـه عنـوان ابـزار    .دشوار است
ي طـرح شـده در   هـا  گويـه .استفاده شد ها سنجش ديدگاه

هاي چند جـوابي، بسـته و بـر    پرسشنامه به صورت گزينه
علـت اسـتفاده از پرسشـنامه     .است 5اساس طيف ليكرت

هـاي مـرتبط و   بسته هدايت پاسخ دهنده بـه ارايـه پاسـخ   
).  1379حـافظ نيـا،  (جلوگيري از انحراف پاسخگو است 

-هـا، جمـع   از سوي ديگر، اين امر تجزيه و تحليل پاسخ

تـا حـد   . كنـد گيري از آنها را تسـهيل مـي  بندي و نتيجه 
ها، دسـته بنـدي   با متغير ها امكان سعي شده ارتباط سوال

گيري در تحقيق مشخص شود،  ها و نتيجهتركيبي شاخص
، هـا  طوري كه روشن شود از طريق كدام يـك از سـوال   به

. آيـد هـا بـه دسـت مـي    هاي مورد نياز براي شاخصداده
چنين، با توجه به پيش آزمون و انجـام تحليـل عامـل     هم

نامفهوم به شكل ديگري بيان شـود كـه    ها سعي شد سوال
ي نامربوط ها آن براي پاسخگو راحت باشد و سوال درك

 .نيز حذف شد

ي پــژوهش و هــا تبيــين و بررســي يافتــه -3
  گيري نتيجه

اولين مرحله و به منظور سـنجش ميـزان تمايـل    در 
شهروندان به گذران اوقـات فراغـت در خـارج از منـزل     
. پرســش مربوطــه طــرح و در پرسشــنامه گنجانيــده شــد
                                                      
5 Likert 
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القه به گذران اوقات فراغـت در  بررسي ميزان تمايل و ع
طور نسبي بيانگر وجود تمايل فراوان بـه   هر سه منطقه به

 6/44. گذران اوقـات فراغتـي در خـارج از منـزل اسـت     
درصـــد  1/31درصـــد پاســـخگويان در منطقـــه يـــك، 

درصد پاسـخگويان   9/28پاسخگويان در منطقه دوازده و 

فراغت  در منطقه بيست، ميزان تمايل خود را براي گذران
 7/26درصد در منطقـه يـك،    5/18خارج از منزل زياد و 

درصد در منطقه بيست ايـن   2/22و  12درصد در منطقه 
  ).4جدول شماره (اند  ميزان را بسيار زياد اعالم كرده

  تمايل به گذران اوقات فراغت خارج از منزل بسحبرن پاسخگويا ينااويع فرزتو -4 لدوج

  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  يار كمبس  به هيچ وجه  مناطق  گويه

تا چه حد تمايل و عالقه 
به گذران اوقات فراغت 
  خارج از منزل را داريد؟

 5. 18  6. 44  9. 23  3. 4  3. 4  3. 4  1منطقه 

   1. 31 4. 34 4. 4 2. 2 1. 1  12منطقه 
   9. 28 9. 8 6. 5 7. 16 8. 17  20منطقه 
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  تمايل به گذران اوقات فراغت خارج از منزل بسحبرن پاسخگويا ينااويع فرزتو -1اره شم شكل

 
در بخشي از پرسشنامه از شـهروندان منـاطق نمونـه    
خواسته شد تانوع نزديكتـرين فضـاي فراغتـي بـه محـل      

نتـايج حاصـل از ايـن    .سكونت خـود را مشـخص كننـد   
فضـاي  (سنجش نشان مي دهد كه در هر سه منطقه پارك 

بيشترين فراوانـي را در مقايسـه بـا سـاير فضـاهاي      )بز س
ــار دارد ــارك  .فراغتــي در اختي در منطقــه يــك، بعــد از پ

فرهنگسرا بيشترين فراواني را دارا است و مكان ورزشـي  
در منطقـه دوازده  .ي بعدي قـرار دارنـد  ها و سينما در رده

بعد از پارك بيشترين فراواني متعلـق بـه مكـان ورزشـي     
درمنطقـه بيسـت نيـز فرهنگسـرا و مكـان      وسينما ست و 

ــار   ــارك دراختي ــي را بعــد از پ ورزشــي بيشــترين فراوان
فراوانـي توزيـع فرهنگسـرا را مـي تـوان از نتـايج       .دارند

رويكردهاي نوين مديريت شهري تهران در ايجاد فضـاي  
ي هـا  ازميـان مكـان  . ي اخيـر دانسـت  هـا  فرهنگي در سال

فرهنگ و مـوزه  فراغتي موردبررسي در اين پژوهش خانه 
در منطقـه  .كمترين فراواني را به خود اختصاص داده انـد 
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در صـد و در   29/2در صـد در منطقـه دوازده    26/1يك 
منطقه بيست نزديك به چهار درصد از پاسخگويان اذعان 
داشته اند كه در نزديكي محل سكونت آنها هـيچ يـك از   

فضاهاي فراغتي مطرح شـده درپرسشـنامه وجـود نـدارد     
  ).5شماره  جدول(

  

  نزديكي محل سكونت به فضاي فراغتيتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -5جدول شماره 

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه

 5/33 9/33 8/31 پارك

 24/3 1/16 2/14  سينما

 95/5 34/7 51/2  تئاتر

 7/22 17/9 2/22  فرهنگسرا

 1/14 4/17 2/19  مكان ورزشي

 16/2 5/5 53/7  موزه

 1/14 8/7 26/1  خانه فرهنگ

 78/3 29/2 26/1  هيچ كدام

 54/0 46/0 -  ساير

 0/100 0/100 0/100  جمع
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   نزديكي محل سكونت به فضاي فراغتيتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -2شماره  شكل

در بخش ديگري از اين پژوهش از شهروندان مناطق 
مونه خواسته شـد تـا مشـكالت خـود را در اسـتفاده از      ن

ي تعيـين شـده اولويـت    ها فضاهاي فراغتي از ميان گزينه
اظهـارنظر سـاكنان منـاطق مختلـف دربـاره       .بندي نمايند

ــايج و     ــه نت ــي ب ــاهاي فراغت ــتفاده از فض ــكالت اس مش
 24بـيش از  : هاي متفاوتي به شرح زير خـتم شـد   ديدگاه

هــاي  ك از ميــان اولويــتدرصــد پاســخگويان منطقــه يــ

هـا، دوري راه را بـه    گوناگون تعبيه شـده در ميـان پاسـخ   
ايـن در حـالي اسـت كـه     . اند عنوان اولويت اول برگزيده

درصد پاسخگويان در اين منطقه فراهم نبودن  20بيش از 
درصـد گرانـي را بـه عنـوان      2/32وسيله نقليه عمومي و 

. انـد  رشمردهمشكالت خود در استفاده از فضاي فراغتي ب
درصد  9/37شلوغي فضا نيز از جمله مشكالتي است كه 

پاسخگويان در منطقه يك، به عنوان مشكل عمده استفاده 
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درصـد   9/28بـه عقيـده   . اند از اين فضاها از آن ياد كرده
پاسخگويان نيـز فـراهم نبـودن پاركينـگ مشـكل عمـده       

درصد پاسـخگويان   20. استفاده از فضاهاي فراغتي است
هـا را بـه    فراهم نبودن امكانات مناسب براي خـانواده  نيز

عنوان اولويت اول در مشكالت استفاده از فضاي فراغتي 
  ).15تا  6جداول شماره(اند  ياد كرده

هاي ساكنان منطقه دوازده نسبت به مشكالت  نگرش
در . اي ديگر است برداري از فضاهاي فراغتي به گونه بهره

پاسخگويان دوري راه را بـه  درصد  40اين منطقه بيش از 
ترين مشكل در دسترسي به فضـاهاي فراغتـي    عنوان مهم
ــرده ــد ذكــر ك ــا  . ان ــه تنه ــن در حــالي اســت ك از  5/6اي

پاسخگويان فراهم نبودن وسايل نقليه عمومي را به عنوان 
اولويت اول در دسترسي و اسـتفاده از فضـاهاي فراغتـي    

را در زمـره   سـاكنان ايـن منطقـه نيـز گرانـي     . اند برگزيده
بـرداري از فضـاهاي    تـرين مشـكالت خـود در بهـره     مهم

درصــد از  2/36اي كــه  انــد؛ بــه گونــه فراغتــي برشــمرده
پاسخگويان اين منطقه نيز بر گراني به عنوان مشكلي مهم 

  . اند برداري از فضاها تاكيد كرده در بهره
درصد از  9/8دسترسي نامناسب نيز عاملي است كه 

دوازده بر آن به عنوان مشكلي مهم در  پاسخگويان منطقه
شلوغي فضا . اند استفاده از فضاهاي فراغتي تاكيد ورزيده

نيز در زمـره عـواملي اسـت كـه بـيش از بيسـت درصـد        
پاسخگويان به عنوان مانعي مهم در اسـتفاده از فضـاهاي   

  . اند فراغتي از آن ياد كرده

ديـدگاه ســاكنان منطقــه دوازده نســبت بــه موضــوع  
پاركينگ، به كلي بـا ديـدگاه سـاكنان منطقـه يـك       كمبود

ــت  ــاوت اس ــا   . متف ــه تنه ــن منطق ــد از  3/4در اي درص
پاسخگويان نبودن پاركينگ را مشكلي مهم در اسـتفاده از  

 20با وجـود ايـن، بـيش از    . اند فضاهاي فراغتي برشمرده
درصد پاسخگويان فراهم نبودن امكانـات مناسـب بـراي    

بـرداري از فضـاهاي    در بهـره هـا را مـانعي مهـم     خانواده
  .اند فراغتي قلمداد كرده

نتايج حاصله در منطقه بيست تهران نيز قابـل توجـه   
درصـد پاسـخگويان از    22در اين منطقـه بـيش از   . است

برداري از فضاهاي  دوري راه به عنوان عاملي در عدم بهره
 5/1ايـن در حـالي اسـت كـه تنهـا      . انـد  فراغتي ياد كرده
ويان فراهم نبودن وسايل نقليه عمومي را درصد از پاسخگ

در صدر مشكالت خود براي استفاده از فضاهاي فراغتـي  
گراني نيز از جمله مشكالتي است كه بـيش  . اند قرار داده

ترين  درصد پاسخگويان در اين منطقه به عنوان مهم 20از 
ــد    ــر آن تاكي ــي ب ــتفاده از فضــاهاي فراغت مشــكل در اس

درصـد پاسـخگويان دسترسـي    بـيش از هفـت   . انـد  كرده
بنـدي مشـكالت خـود بـه عنـوان       نامناسب را در اولويت

شـلوغي فضـا و ظرفيـت     .انـد  اولويت اول در نظر گرفته
درصد  26نامناسب آن، از جمله عواملي است كه بيش از 

اند مـانعي مهـم بـراي     پاسخگويان اين منطقه اذعان داشته
  .استفاده از فضاي فراغتي است
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  مشكالت توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -6 جدول شماره
  )دوري راه(استفاده از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت 

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 9. 22 4. 40  2. 24  اولويت اول

 6. 18 0. 14  1. 12 اولويت دوم

 3. 4 3. 12  2. 18 اولويت سوم

 3. 24 5. 17  1. 12  اولويت چهارم

 0. 10 8. 8  2. 18 اولويت پنجم

 6. 18 5. 3  1. 6 اولويت ششم

 4. 1 5. 3  1. 9 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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اولويت ششم
اولويت هفتم

  
  مشكالت استفاده ازتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  - 3شماره  شكل

  )دوري راه(فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت  
  

  مشكالت استفاده از توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -7شماره دول ج
  )فراهم نبودن وسايل نقليه عمومي(فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت 

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 5. 1 5. 6  6. 20  اولويت اول

 6. 10 7. 8  8. 11 اولويت دوم

 6. 7 7. 21  5. 26 اولويت سوم

 2. 15 6. 19  7. 14  ويت چهارماول

 3. 27 7. 21  8. 8 اولويت پنجم

 8. 28 4. 17  9. 5 اولويت ششم

 1. 9 3. 4  8. 11 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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  مشكالت استفاده از توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  - 4 شماره شكل

 )فراهم نبودن وسايل نقليه عمومي(اولويت  فضاهاي فراغتي با توجه به

  
  

  مشكالت توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  - 8جدول شماره
  )گراني(استفاده از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت 

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 3. 20 2. 36  3. 32  اولويت اول

 6. 17 1. 26  4. 27 اولويت دوم

 0. 27 4. 17  4. 19 سوماولويت 

 4. 5 3. 4  3. 11  اولويت چهارم

 1. 8 8. 5  8. 4 اولويت پنجم

 4. 5 8. 5  2. 3 اولويت ششم

 2. 16 3. 4  6. 1 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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  مشكالتتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب   - 5 شماره شكل
  )گراني(هاي فراغتي با توجه به اولويت استفاده از فضا 
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  مشكالت توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -9جدول شماره 
  )دسترسي نامناسب(استفاده از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت 

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 6. 7 9. 8  0. 20  اولويت اول

 2. 18 3. 39  3. 33 اولويت دوم

 2. 18 4. 21  1. 11 لويت سوماو

 2. 18 1. 16  6. 15  اولويت چهارم

 8. 25 9. 8  9. 8 اولويت پنجم

 0. 3 6. 3  9. 8 اولويت ششم

 1. 9 8. 1  2. 2 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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اولويت هفتم

  
  مشكالت توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب   -6شماره  شكل
  )دسترسي نامناسب(از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت  استفاده

  

  مشكالتتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -10جدول شماره 
  )شلوغي فضا(استفاده از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت  

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 7. 26 7. 20  9. 37  اولويت اول

 7. 22 2. 23  0. 19 اولويت دوم

 0. 12 3. 18  2. 17 اولويت سوم

 3. 13 6. 14  3. 10  اولويت چهارم

 0. 12 2. 12  7. 1 اولويت پنجم

 7. 2 3. 7  6. 8 اولويت ششم

 7. 10 7. 3  2. 5 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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  شكالت متوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -7شماره  شكل

 )شلوغي فضا(استفاده از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت 
  

  مشكالت استفادهتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -11جدول شماره 
  )نبودن پاركينگ(از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت  

  اولويت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 6. 7 3. 4  8. 17  اولويت اول

 7. 19 0. 13  9. 28 وماولويت د

 6. 10 0. 13  1. 11 اولويت سوم

 1. 12 3. 4  9. 8  اولويت چهارم

 0. 3 5. 6  3. 13 اولويت پنجم

 8. 25 1. 26  9. 8 اولويت ششم

 2. 21 6. 32  1. 11 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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  مشكالتگويان برحسب توزيع جمعيت پاسخ  -8شماره  شكل

  )نبودن پاركينگ(استفاده از فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت  
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  مشكالت استفاده از توزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -12جدول شماره 
  )ها فراهم نبودن امكانات مناسب براي خانواده(فضاهاي فراغتي با توجه به اولويت 

  اولويت
  درصد معتبر

  20منطقه  12منطقه  1منطقه 
 7. 37 3. 20  0. 20  اولويت اول

 9. 15 0. 13  5. 21 اولويت دوم

 8. 18 2. 23  8. 30 اولويت سوم

 9. 2 9. 15  8. 13  اولويت چهارم

 8. 5 7. 8  5. 1 اولويت پنجم

 9. 2 3. 4  6. 4 اولويت ششم

 9. 15 5. 14  7. 7 اولويت هفتم

 0. 100 0. 100 0. 100  جمع
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  مشكالت استفاده از فضاهايتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب  -9 شماره شكل
  )ها فراهم نبودن امكانات مناسب براي خانواده(فراغتي با توجه به اولويت  

نكته قابل توجه در اين نظر سنجي، اين است كه در 
رغم دارا بـودن پايگـاه اقتصـادي     مناطق يك و دوازده، به

نسبت به منطقه بيست، ساكنان گراني را بـه عنـوان   باالتر 
ر اسـتفاده از فضـاهاي فراغتـي    ترين مشـكل خـود د   مهم

اند؛ در حالي كه در منطقه بيست، اين اولويت  عنوان كرده
از . هاسـت  با فراهم نبودن امكانات مناسب براي خـانواده 

تــوان چنــين نتيجــه گرفــت كــه تفريحــات  ايـن امــر مــي 
خانوادگي براي ساكنان مناطق جنـوبي در اولويـت قـرار    

بودن امكـان بـا هـم     براي ساكنان اين مناطق، فراهم. دارد

بودن و سپري كردن اوقاتي در كنار هـم بيشـتر از ديگـر    
  . عوامل اهميت دارد

رغـم پايگـاه    مسأله قابل توجه ديگر اين است كه بـه 
تر، ساكنان اين منطقـه گرانـي خـدمات را     اقتصادي پايين

شايد علت ايـن  . اند عاملي مهم در عدم استفاده برنشمرده
راغتي رايگان توسط شـهرداري  امر ارايه برخي خدمات ف

يا پايين بودن بهاي استفاده از اين فضـاها در مقايسـه بـا    
آنچـه از نتـايج   . مناطق مركزي و شمالي شهر تهران است

آيد، اين اسـت كـه بـراي سـاكنان ايـن       ها برمي پرسشنامه
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منطقه، فرصت با هم بودن و سپري كردن اوقات فراغـت  
  . تر است تر و حياتي مدر كنار خانواده از ديگر مسايل مه

ظرفيت نامناسب فضاها و شلوغي بيش از حـد آنهـا   
نيز، از جمله عواملي است كه پاسخگويان سـاكن در هـر   
سه منطقه بر اهميت آن بـه عنـوان مـانعي در اسـتفاده از     

از بررسـي نتـايج   . انـد  فضاهاي فراغتي بر آن تاكيد كـرده 
ـ  ها چنين برمي پرسشنامه  37يش از آيد كه در منطقه يك ب

ــر     ــان ديگ ــا را در مي ــلوغي فض ــخگويان ش ــد پاس درص
ايـن امـر   . انـد  مشكالت به عنـوان اولويـت اول برگزيـده   

اي امكانات منطقه يـك   تواند به دليل خدمات فرامنطقه مي
اي اسـت كـه    باشد، زيرا امكانـات منطقـه يـك بـه گونـه     

ساكنان ديگر مناطق را نيـز بـراي اسـتفاده از آن بـه ايـن      
عالوه بر اين، در اين منطقـه برخـي   . كند مي منطقه جذب

ها و امكانات منحصر به فرد فراغتي و تفريحي ارايه  برنامه
شود كه در نوع خود در سطح شـهر و منطقـه شـهري     مي

تهران منحصر به فرد است و جمعيـت فراوانـي از ديگـر    
. آورند مناطق براي استفاده به فضاهاي اين منطقه روي مي

توان ناشي از  اين شلوغي و ازدحام را ميدر ديگر مناطق، 
در منطقه  .با جمعيت دانست عدم تناسب امكانات نسبت

ــل شخصــي در    ــتفاده از اتومبي ــل رواج اس ــه دلي ــك، ب ي
 سفرهاي شـهري، نبـودن امكانـات مناسـب بـراي پـارك      
اتومبيل در زمره مشـكالت مهـم در اسـتفاده از فضـاهاي     

ر منـاطق دوازده  فراغتي قلمداد شده است، در حالي كه د
و بيست به دليل وجود خطوط مـنظم متـرو، اتوبوسـراني    

در (هـاي ترافيكـي    ، اعمال محدوديت)در مناطق جنوبي(
و نبود امكان استفاده از اتومبيل شخصـي  ) مناطق مركزي

اي  در ساعات زيادي از روز، نبود پاركينگ مشكل عمـده 
  تلقي نشده است
يزي فراغت ر امهبرنيزي شهري با ر برنامهآشتي دادن 

بخشـي  » فراغـت «زيرا ،رسد ميدر نگاه اول دشوار به نظر 
ريـزان شـهري    از زندگي و فعاليت انساني است كه برنامه

يكـي از عوامـل ايـن عـدم     . كنند به آن توجه چنداني نمي
توان دشواري تعريف آن دانست، زيرا تعريف  توجه را مي

تـر از   آيـد، بـه مراتـب آسـان     آنچه فراغت به شـمار نمـي  
هــا و  ايــن دشــواري ناشــي از تــرس. تعريــف آن اســت

از (هاي موجه و منطقي است كـه دخالـت دولـت     نگراني
توانـد   مـي ) گـذاري مـالي   طريق وضع مقررات يا سـرمايه 

موجب آن شود، زيرا فراغـت اصـوال فعـاليتي اسـت كـه      
ضامن آفرينش و بيان فردي و گروهي آن آزادي عمـل و  

ش، عمـدتا تحليـل كيفـي و    در ايـن پـژوه  . ابتكار اسـت 
ارزيابي نگرش شهروندان در باب توزيع فضاهاي فراغتي 

هاي آنها در بـاب مشـكالت اسـتفاده از     و بررسي ديدگاه
نتايج بـه   ..فضاي فراغتي موجود مد نظر قرار گرفته است

دهد به رغم زندگي پرمشغله شهري  ميدست آمد ه نشان 
ماننـد  (ي فـردي  و باوجود انواع امكانات تفريحي و فراغت

، كمبــود امكانــات فراغتــي در ...)كــامپيوتر، تلويزيــون و 
شهر، پايين بودن كيفيت خدمات ارايه شـده در فضـاهاي   
موجود فراغتي و پاسخگو نبودن اين فضاها بـه نيازهـاي   

، تمايل شـهروندان بـه سـپري كـردن     ها جوانان و خانواده
سـت  اوقات فراغت در خارج از منزل بسيار قابل توجـه ا 

  ). 3جدول شماره (
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هـاي پـژوهش در بـاب متوسـط سـاعات كـار        يافته
روزانه در هر سه منطقه، حكايت از اين دارد كه ميـانگين  
ساعت كار شهروندان در مناطق يك و بيست حدود شش 
ساعت در روز و در منطقه دوازده حدود هشـت سـاعت   

توان ناشـي از تجـاري بـودن بخـش      اين امر را مي. است
طـور طبيعـي    ري منطقه دوازده دانسـت كـه بـه   عمده كارب

 شـكل ، 13جـدول شـماره  (مستلزم انجام كار بيشتر است 
  ).10شماره 

  متوسط ساعات كار در روزتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب   -13جدول شماره 

  ساعت
  درصد معتبر

 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 1. 15 5. 12  5. 6  ساعت 4تا  1بين 

 9. 21 7. 29  4. 27 تساع 7تا  4بين 

 1. 52 3. 45  4. 48 ساعت 10تا  7بين 

 0. 11 8. 7  3. 11 ساعت 12تا  10بين 

 - 7. 4 5. 6  ساعت 12باالي 

 0. 100 0. 100 100  جمع

 ساعت 5. 7  ساعت 8  ساعت 5. 8  ميانگين ساعت
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  متوسط ساعات كار در روزتوزيع جمعيت پاسخگويان برحسب   -10شماره  شكل

در ادامــه بررســي مشــخص شــد بيشــتر شــهروندان 
متوسط ساعات فراغت خود را در روزهاي عادي حـدود  
پنج ساعت و در روزهاي تعطيـل حـدود هفـت سـاعت     

با مقايسه ساعات فراغت و كار شهروندان . اند اعالم كرده
چنين ميزان نسبتا باالي ساعات فراغتـي شـهروندان    و هم
توان بيشـتر بـه ضـرورت     زهاي عادي و تعطيل ميدر رو
ريزي و تـامين فضـاهاي مـورد نيـاز بـراي اوقـات        برنامه

  . فراغت پي برد
بندي شهروندان  چنين نتايج پرسشنامه درباره طبقه هم

اي در  برحسب زمان استفاده از فضاي فراغتـي نيـز نكتـه   

خور توجه و حايز اهميت در مديريت فضـاهاي فراغتـي   
ي نمونه، نتايج به دست آمده حاكي از تمايالت برا. است

گونــاگون شــهروندان منــاطق نمونــه در اســتفاده از ايــن 
فضاهاست، در حـالي كـه بيشـتر سـاكنان منطقـه يـك و       

ها از فضاهاي فراغتي محـل سـكونت    دوازده مايلند صبح
خود استفاده كنند، در منطقه بيست بيشتر سـاكنان مايلنـد   

ا در فضـاهاي فراغتـي سـپري    بعدازظهرهاي آزاد خـود ر 
در نتيجه، الگوي يكساني براي مراجعه و اسـتفاده  . نمايند

بـا  . روز وجود نـدارد  از فضاهاي فراغتي در ساعات شبانه
توان گفت با توجه به آمار و نتايج به دسـت   اين حال، مي



 
 

 1388اي، سال اول، شماره اول، تابستان هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش              68
 

آمده بيشترين تقاضا براي استفاده و مراجعه به اين فضاها 
  . ي شب استابتدا ساعات بعدازظهر و

هاي پژوهش در باب ميـزان سـواد شـهروندان،     يافته
دهنده اين واقعيت است كه بيشتر شهروندان در هـر   نشان

افـراد   -نظر از مقطع و سطح تحصيلي صرف -سه منطقه 
اين امر با توجه به نتـايج بـه دسـت آمـده     . باسواد هستند

  . كند درباره مدل خروجي اهميت بيشتري پيدا مي
ات ارايه شده در فضاهاي فراغتي نيز در كيفيت خدم

زمره متغيرهاي مربوط به تسهيالت فراغتي اسـت كـه در   
مهـم در   اي هالگوي نظري اين پـژوهش بـه عنـوان مولفـ    

بيني ميزان نياز به فضاي فراغتي مد نظر قـرار گرفتـه    پيش

در اين پژوهش و به منظور بررسي اثر ايـن متغيـر   . است
به فضاي فراغتي در مناطق نمونه، بيني ميزان نياز  در پيش

هاي مناسـب بـراي سـنجش نظرگـاه شـهروندان در       گويه
هاي موجود  سپس همانند ديگر گويه. پرسشنامه تعبيه شد

. پايايي آن بـه انجـام رسـيد    در پرسشنامه آزمون روايي و
 14نتايج به دست آمده از اين سنجش در جدول شـماره  

ايـن جـدول در   بـر اسـاس نتـايج    . نشان داده شده اسـت 
منطقه يك و دوازده بيشتر پاسـخگويان كيفيـت خـدمات    

ايـن  . اند فضاهاي فراغتي را تاحدودي مناسب اعالم كرده
در حالي است كه به نظر سـاكنان منطقـه بيسـت كيفيـت     

  . خدمات اراثه شده دراين منطقه مناسب است
  ياس كيفيت خدمات فضاهاي فراغتييع فراواني مقوزت - 14ل شمارهوجد

  ربتمعرصد د  ها گزينه
 20منطقه  12منطقه  1منطقه 

 7. 18 3. 43  3. 18  نامناسب

 7. 29 6. 45  3. 61 تا حدودي مناسب

 6. 51 1. 11  4. 20 مناسب

 0. 100 0. 100 0. 100  لك
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  ياس كيفيت خدمات فضاهاي فراغتييع فراواني مقوزت -11شماره  شكل

ديگري كه تاثير آن در ميـزان نيـاز بـه فضـاي     متغير 
فراغتي در اين پـژوهش بررسـي شـد، ميـزان تمايـل بـه       
برقراري و ارتقا ارتباطات اجتماعي از طريـق حضـور در   

در ميان عناصر گونـاگون توسـعه   . فضاهاي فراغتي است
فرهنگي، تمايل به برقراري ارتباط با ديگران، مهـم تـرين   

بشـر را بـا يكـديگر متحـد      عاملي است كـه تمـام اقـوام   
يـزي شـهري نيـز تضـمين     ر برنامهيكي از اهداف . كند مي

ــات   ــه خــدمات، حــق برخــورداري از امكان دسترســي ب
اين هدف از طريق . ارتباطي و بهبود كيفيت زندگي است

تقويت مناسبات فرهنگ، علوم، ارتباطـات و آمـوزش بـا    
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در نتيجـه، ايجـاد   . شهر و محيط زندگي تحقق پذير است
هماهنگي بين نحوه ساخت شهرو نيازهاي انساني مستلزم 

هايي است كه به فرهنگ و ذهنيـت سـاكنان،    اتخاذ روش
باورها، آداب و رسوم و محيط طبيعي هر منطقـه بسـتگي   
دارد، زيرا شهرنشـيني تلفيقـي از تكنيكهـاي كـاربردي و     

       .روش تحقق آنهاست
نيـاز  اين تحليل براي اثبات اين فرض انجام شـدكه   

به ارتقاي ارتباطـات اجتمـاعي، عـاملي بـراي حضـور و      

بـه همـين   . شـود  استفاده از فضاي فراغتي محسـوب مـي  
منظور، هشت گويه در پرسشنامه طراحـي شـد و آزمـون    

نتـايج حاصـل از   . روايي و پايايي آنهـا بـه انجـام رسـيد    
هـاي ســاكنان سـه منطقــه،    امتيـازدهي ليكـرت بــه پاسـخ   

در منـاطق يـك و دوازده اكثـر    حكايت از ايـن دارد كـه   
 ساكنان نقش حضور در فضـاهاي فراغتـي را در افـزايش   
ارتباطــات اجتمــاعي خــود درحــد متوســط و در منطقــه 

  .اند دوازده ساكنان اين تاثير را در حد باال ارزيابي كرده
  ياس ارتقاي ارتباطات اجتماعييع فراواني مقوزت  - 15جدول شماره

  ربتمعرصد د  ها گزينه
 20منطقه  12منطقه  1قه منط

 1. 1 4. 4  8. 11  پايين

 1. 34 4. 54  4. 48 متوسط

 8. 64 1. 41  8. 39 باال

 0. 100 0. 100 0. 100  لك

0

20

40

60

80

1منطقه  12منطقه 20منطقه

پايين
متوسط
باال

  
  ياس ارتقاء ارتباطات اجتماعييع فراواني مقوزت  -12شمار شكل

سپس، براي پاسخ دادن به اين سؤال كه كدام يك از 
بينـي ميـزان    غيرهاي مستقل درنظرگرفته شده براي پيشمت

نياز به فضاي فراغتي بيشترين تاثيررا براين تقاضا دارنـد،  
  . از روش رگرسيون چندمتغيره استفاده شد

همبستگي ساده متغيرهاي مسـتقل   15جدول شماره 
و ميزان نياز به فضاي فراغتي براي گذران اوقات فراغـت  

بـر اسـاس نتـايج بـه     . دهـد  ن ميدر خارج از منزل را نشا
دست آمده متغيرهاي مستقل سن، تحصـيالت و كيفيـت   

خدمات ارايه شده در فضـاي فراغتـي بـا ميـزان نيـاز بـه       
بيشـترين ضـريب   . فضاي فراغتي همبستگي معنادار دارند

اسـت وبـا   ) تحصيالت(همبستگي متعلق به متغير مستقل 
به ايـن معنـا   ميزان نيازبه فضاي فراغتي رابطه مثبت دارد، 

داراي افـراد تحصـيلكرده بيشـتري     اي هكه هر چقدر منطق
  . باشد، ميزان نياز منطقه به فضاي فراغتي بيشتر است

و ) b(ضرايب رگرسيوني معمـولي  16جدول شماره 
هاي مستقل سن، تحصيالت،  متغير) Beta(استاندارد شده 
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كيفيت خدمات و توزيع مناسب مكاني را بر ميزان نياز به 
از مجمـوع متغيرهـاي وارد   . دهـد  اي فراغتي نشان ميفض

شــده در معادلــه، چهــارمتغير ســن، تحصــيالت، كيفيــت 
خدمات و توزيع مناسب مكاني در معادله بـاقي ماندنـدو   
متغيرهاي ميانگين ساعات كار و ميانگين ساعات فراغـت  

بـه بيـان ديگـر، متغيرهـاي     . روزانه از معادله خارج شدند
بيني ميزان نياز بـه   دله داراي قدرت پيشباقي مانده در معا

همـان گونـه كـه    . فضاهاي فراغتي در شهر تهران هسـتند 
مسـتقل سـن، توزيـع مناسـب     پيشتر نيز گفته شد، متغيـر  

مكاني و كيفيت خدمات با ميزان نياز بـه فضـاي فراغتـي    
به عبارت ديگر، با افزايش سن از ميزان نيـاز  . منفي است

همچنين، توزيع نامناسب . شود به فضاي فراغتي كاسته مي
مكاني و كيفيت نامناسب خدمات، از عواملي هسـتند كـه   
موجب كـاهش ميـزان تمايـل و نيـاز بـه گـذران اوقـات        

تـوان معادلـه    مـي . شـوند  فراغت در خـارج از منـزل مـي   
بينـي ميـزان نيـاز بـه فضـاي       رگرسيوني زير را براي پيش

  . تنظيم كرد 10فراغتي بر روي مقياس صفر تا 
ميزان تمايل و نياز به گذران اوقات فراغت خارج از 

) + سن – 0/0 15) + (مقدار ثابت معادله( 601/2= منزل 
 61توزيع مناسـب مكـاني   ) + (كيفيت خدمات - 135/0(
0 /0 – (  

اين معادله حاكي از آن است كه در ازاي يك واحـد  
به ميـزان   231/0افزايش در ميزان تحصيالت افراد مقدار 

ضرايب رگرسـيوني  . شود به فضاي فراغتي افزوده مينياز 
منفي نيز حكايت از آن دارد كه با واحد افـزايش در سـن   

از ميزان نياز بـه فضـاي فراغتـي كاسـته      0/0 15به ميزان 
همچنين يك واحد كاهش كيفيـت خـدمات   . خواهد شد

كــاهش در ميــزان  0/ 233در فضــاي فراغتــي بــه ميــزان 
تمايل =  601/2+  281/0) سن( .تقاضا ايجاد خواهد كرد

  به اوقات فراغت
اين معادله حاكي از آن اسـت كـه بـه فـرض ثابـت      
فرض كردن اثر بقيه متغيرهـا، نمـره شـهروندان بـر روي     

است، يعنـي شـهروندان تهرانـي     601/2، 10تا  0مقياس 
تمايل خوبي به گـذران اوقـات فراغـت خـارج از منـزل      

ر ازاي يـك واحـد   مفهوم اين امر اين اسـت كـه د  . دارند
در تمايـل و   281/0افزايش در تحصيالت افراد، به مقدار 

نياز به گذران اوقات فراغت در خـارج از منـزل افـزايش    
  . شود حاصل مي

محاسبات انجام شده به منظور يافتن رابطـه معنـادار   
ميان متغيرهاي مسـتقل و متغيـر وابسـته نيـاز بـه فضـاي       

هـاي مسـتقل سـن و    فراغتي حكايت از آن دارد كه متغير
تحصيالت بر ميزان نياز به فضاي فراغتـي تـاثير مسـتقيم    
دارند، به اين معنـا كـه در منـاطقي كـه جمعيـت جـوان       
 .بيشتري وجود دارد، نياز به فضاي فراغتـي بيشـتر اسـت   

حكايــت از ايــن دارد كــه بــا  -155/0ضــريب پيرســون 
افزايش سن تمايل به گذران اوقات فراغت خارج از منزل 

چنين تحصيالت مولفـه مهـم ديگـري     هم. يابد ش ميكاه
است كه بر ميـزان نيـاز بـه فضـاي فراغتـي اثـر مسـتقيم        

بـه بيـان ديگـر، هـر چقـدر تعـداد جمعيـت        . گـذارد  مي
تحصيلكرده در يك منطقه بيشتر باشد، ميزان نياز مردم آن 

ها در  نتايج پژوهش. منطقه به فضاهاي فراغتي بيشتر است
آن دارد كــه اســتفاده از فضــاي  ايــن بخــش، حكايــت از

اي است كه براي همه افراد يكسان نيسـت   فراغتي، تجربه



 
 

  71                                                                           پژوهشي در سنجش عوامل تاثير گذار بر ديدگاه استفاده كنندگان از فضاهاي فراغتي در شهر تهران
  

بـر چگـونگي   ) سن و تحصيالت(و متغيرهاي پيش گفته 
  . گذران فراغت و نياز به آن تاثير دارد

نيز بـا نيـاز و تمايـل    » كيفيت خدمات«متغير مستقل 
شهروندان به گذران اوقـات فراغـت در خـارج از منـزل     

ستگي معنا دارد، اما اين رابطه به صورت معكـوس و  همب
مقدار اين همبسـتگي  . منفي ميان اين دو متغير وجود دارد

است و مفهوم آن، اين است كه با كاهش كيفيت  -233/0
شده در فضاهاي فراغتـي، از ميـزان تمايـل     هياراخدمات 

متغيـر  . شود شهروندان به حضور در اين فضاها كاسته مي
در معادلــه بــاقي مانــد و داراي قــدرت  كيفيــت خــدمات

بيني ميزان نياز به فضاي فراغتي اسـت و اثـر آن بـر     پيش
  . است Beta 233/0روي متغير وابسته 

بينـي اثـر    توان معادله رگرسيون زير را براي پيش مي
شده در ميزان تمايل مردم به حضور  ارائهكيفيت خدمات 

تنظـيم   10در فضاهاي فراغتي بر روي مقيـاس صـفر تـا    
تمايـل بـه گـذران فراغـت     =  -135/0) + -233/0. (كرد

  خارج از منزل

مفهوم معادله اين است كه در ازاي كـاهش و نـزول   
شـده تمايـل و نيـاز بـه حضـور در       ارائهكيفيت خدمات 

  . يابد فضاهاي فراغتي كاهش مي
متغير مستقل توزيع مناسـب فضـاي شـهري نيـز بـا      

غت خـارج از منـزل داراي   متغير وابسته نياز به گذران فرا
مقدار همبستگي ايـن متغيـر بـا    . رابطه معنادار منفي است

معنـا كـه بـا توزيـع      اسـت؛ بـدين   -1502/0متغير وابسته 
نامناسب و مشكالت دسترسي، به كاهش تمايل و نياز بـه  

معادلـه  . شـود  گذران فراغت در خارج از منزل منجر مـي 
ين دو متغيـر بـر   بيني رابطه ا رگرسيوني زير نيز براي پيش

=  -152/0+  -601/2. اســت 10روي مقيــاس صــفر تــا 
  تمايل و نياز به گذران اوقات فراغت

اين معادله حاكي از آن است كه به فرض ثابت بودن 
اثر بقيه متغيرها نمره شهروندان بر روي مقياس صـفر تـا   

است، يعني با توزيع نامناسب فضا از ميـزان   -152/0 ،10
اد به استفاده از فضـاهاي فراغتـي كاسـته    نياز و تمايل افر

  .شود مي
  جدول همبستگي ساده متغيرهاي مستقل با تمايل به گذران اوقات فراغت خارج از منزل  -16جدول شماره 

 R sig n  متغيرها

 272 010/0 - 155/0  سن

 272 000/0 231/0  تحصيالت

  198  936/0  - 006/0  ميانگين ساعت كار در هر روز

  239  711/0  024/0  عت فراغت در هر روزميانگين سا

  272  000/0  - 233/0  كيفيت خدمات

  272  337/0  - 058/0  ارتقا ارتباطات اجتماعي

  272  012/0  - 152/0  توزيع مناسب فضايي
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  بر تمايل به گذران اوقات فراغت در خارج از منزل مؤثرضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل   -17جدول شماره 

  )b(ضرايب رگراسيوني   متغيرهاي مستقل
ضرايب استاندارد شده

)Beta(  Se sig 

  010/0 -006/0 -155/0 -015/0 سن

  000/0 073/0 231/0 281/0  تحصيالت

  000/0  034/0  -233/0  -135/0  كيفيت خدمات

  012/0  024/0  -152/0  -061/0  توزيع فضاي نسبي

000/0=sig     701/14=F     053/0=R2    231/0=R 
281/0  +015/0 -  =y  

با توجه به محاسـبات انجـام شـده، مـدل خروجـي      
بـر  . به دست آمد)  5-24(شماره  شكلپژوهش به شكل 

هـاي رياضـي    اساس اين مدل ـ كه حاصل نهايي بررسـي  
ـ  هاي مهم در تعيين نياز و  سن، تحصيالت از مولفه  است 

رونـد و تـاثير    تقاضا براي فضاهاي فراغتي به شـمار مـي  
كيفيت خدمات ارايه شـده نيـز   . دارند مستقيم بر اين نياز

در زمره فاكتورهاي مهم در ميزان تمايل به گذران اوقات 
به عبـارت ديگـر، خـدمات ارايـه شـده در      . فراغت است

هاي گذران اوقات فراغت، عامل مهمي در افـزايش   مكان
تمايل و نياز به گذران اوقات فراغت در خـارج از منـزل   

  . است

  
  ي پژوهشها افتهمدل خروجي بر اساس ي

p=-0/155

p=0/233

p=-0/152 p=0/256

p=-0/233

سن

تحصيالت  

ارتقاء ارتباطات   
اجتماعي توزيع فضا 

تمايل به اوقات  
فراغت 

كيفيت خدمات 
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  پيشنهادها -4

يزي شهري ساختن يا باز ساختن فضـا  ر برنامههدف 
ايـن معنـا متضـمن مفـاهيم     . يش استها با تمام پيچيدگي

 )فيزيكــي و نســبي، تجــارب فــردي و جمعــي اســت  

Planning in the Public Domain:from Knowledge 
to Action ,1992,34).  پــر واضــح اســت كــه امكانــات

ي شـهر تهــران در مقايسـه بــا وسـعت و جمعيــت    فراغتـ 
بـه همـين دليـل، ايـن     . يابد ميفزاينده آن بسيار كند رشد 

ي زيادي مواجه ها شهر براي تحقق نقش خود با دشواري
اين شهر بيش از آن كه در ارايه خدمات و ارضـاي  . است

در . نياز ساكنان خود توانا باشد، در عملكرد منفـي اسـت  
نج و آشفتگي تحقق كارآمدي شـهر  اين شهر بي نظمي، ر

از . و فضاهاي فراغتي آن را با دشواري مواجه كرده است
الگوهاي گذران اوقات فراغت در شهر تهران سوي ديگر، 

از شكل سنتي آن خارج شده است و در شكل نوين خود 
. ي اساسـي مواجـه اسـت   هـا  و پيچيـدگي  ها نيز با چالش

مـت بنـزين را   افزايش مالكيت خودرو و پـايين بـودن قي  
به هر . توان در زمره برخي علل اين تغيير الگو نام برد مي

نقشـي اساسـي    ها و دشواري ها حال، شناخت اين چالش
يزي و سـاماندهي فضـاهاي فراغتـي در شـهر     ر برنامهدر 

كه بـدون واكـاوي مشـكالت و لحـاظ      اي هدارند، به گون
تـوان انتظـار داشـت     مـي ي شـهروندان، ن ها نمودن ديدگاه

از . يزي شهري اتخـاذ شـود  ر برنامهاهبردهاي مناسب در ر
سوي ديگر، گـذران اوقـات فراغـت در خـارج از منـزل      

نتايج بـه دسـت   . تابعي از امكانات محيطي و مكاني است
دهد به رغم زندگي پرمشـغله شـهري و بـا     ميآمده نشان 

ماننـد  (وجود انواع امكانـات تفريحـي و فراغتـي فـردي     
، كمبــود امكانــات فراغتــي در ...)و كــامپيوتر، تلويزيــون 

شهر، پايين بودن كيفيت خدمات ارايه شـده در فضـاهاي   

موجود فراغتي و پاسخگو نبودن اين فضاها بـه نيازهـاي   
، تمايل شـهروندان بـه سـپري كـردن     ها جوانان و خانواده

. اوقات فراغت در خارج از منزل بسيار قابل توجه اسـت 
گذران اوقات فراغـت در   به عبارت ديگر، ميزان تمايل به

با افزايش درآمد، بهبود ) خارج از منزل (فضاهاي شهري 
شرايط حمل و نقـل، افـزايش مالكيـت خـودرو، ارتقـاي      
سطح آموزش و تحصيالت در جامعه و افـزايش اوقـات   

پيوسـته در حـال رشـد اسـت و ايـن امـر نقـش         فراغت
فرهنگي و اجتماعي مهمـي در زنـدگي و روابـط انسـاني     

   .كند ميايجاد افراد 
شواهد امر حكايت از اين دارد كه رايج ترين فضاي 
گذران اوقات فراغت در هـر سـه منطقـه مـورد مطالعـه،      

ي مديران شـهري در  ها اين امر حاصل تالش. پارك است
ي اخير براي افزايش سرانه فضـاي سـبز در شـهر    ها سال

بـدان معنـا    تهران است، باوجود اين، نتيجه به دست آمده
كه اين فضاي فراغتي از توزيع مناسب و كـافي در   نيست

پارك فضاي عمـومي و چنـد    .سطح شهر برخوردار است
كاربردي است كه استفاده از آن براي همه شهروندان آزاد 
است و محدوديت اجتماعي و اقتصادي در بهره بـرداري  

عالوه بر اين، پاركها . از آن براي شهروندان متصور نيست
تفريحـي ارتبـاطي تنگاتنـگ     –فرهنگي با ديگر فضاهاي 

كتابخانه، زمـين  : دارند، زيرا اين فضاها با تسهيالتي، مانند
در مـورد شـهر تهـران    . تجهيز شده اند... بازي كودكان و 

اهميت وجود و توزيـع مناسـب فضـاي سـبز دو چنـدان      
زيرا، عالوه بر كاركرد فراغتي و زيست محيطـي  . شود مي

قـاي كيفيـت زنـدگي، تضـمين     به عنوان منبعي بـراي ارت 
ي ها توسعه پايدار، تعديل متابوليسم شهري و ارتقاي جنبه

همچنين، نقش . شود ميزيبايي شناختي نيز در نظر گرفته 
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اين فضاها را در مقابله با آثـار سـوء گسـترش صـنعتي و     
  . توان ناديده گرفت ميكاربرد نادرست تكنولوژي ن

ــه هزينــه  كــه يي هــا در بخــش مشــكالت مربــوط ب
بهـره بـرداري بهينـه از فضـاي فراغتـي       شهروندان بـراي 

شوند، بايد اذعان داشت كه عالوه بـر سـاختار    ميمتحمل 
ي زندگي در كالن شهرها، هرگونه تغييـر  ها پيجيده هزينه

ي مربـوط  هـا  اعم از فاكتور -ي مورد بررسي ها در فاكتور
بـه تغييـر و    -به افراد و فاكتورهاي مربوط به تسـهيالت  

ي هـا  در سال. شود ميايش پيچيدگي اين ساختار منجر افز
افـزايش بيكـاري الگوهـاي     اخير باال رفتن ميزان تـورم و 

آثـار ايـن   . زندگي، مصرف و نيازمندي را تغيير داده است
امر به خوبي از اظهار نظرهاي شهروندان مشاركت كننـده  

ـ  كـه درصـد    اي هدر اين نظر سنجي مشهود است؛ به گون
گراني بهـاي اسـتفاده از ايـن     پاسخگويان زقابل توجهي ا

فضاها را از عمده ترين مشكالت خود در بهره برداري از 
  .اين فضاها ذكر كرده اند

از شرايطي كه موجب مطلوبيـت فضـايي در شـهر     
شود، ايجاد افزايش تمايل بـه جابـه جـايي بـه سـوي       مي

ي گذران اوقات ها از جمله مكان(ي تجمع شهريها مكان
به واسطه سهولت حركت و دسترسـي كـافي و   ) فراغت 

ي مشاركت كنندگان در اين ها تحليل پاسخ. مناسب است
بررســي در زمينــه چگــونگي و مشــكالت دسترســي بــه 

 -فضاهاي فراغتي تاييد كننده اين امر است كه اين شـهر  
همچنـان   -هـا  ي فـراوان در توسـعه راه  هـا  به رغم تالش

راكـز موجـود   نيازمند تسهيالت دسترسـي مطلـوب بـه م   
تـوان اذعـان    مـي در غير اين صورت، . فراغتي شهر است

داشت پايين آمدن ميزان دسترسي به معناي پـايين آمـدن   
نتـايج  . كيفيت محيط زندگي و كاهش مطلوبيت آن اسـت 

حـاكي ازآن اسـت كـه اكثـر شـهروندان       اين بررسي نيـز 
سهولت دسترسي به اين فضـاها را امـري مهـم در بهـره     

امـا دسترسـي بـه فضـاهاي     . انـد  تلقي كرده برداري از آن
موجود شهر تهران را چالشـي در زنـدگي روزمـره خـود     

به طور كلي، ويژگي فضاهاي فراغتـي عمـومي،   . دانند مي
تواننـد   مـي به محض اين كه ايجـاد شـوند،    اين است كه

همرمان توسط بيش از يك نفر مورد بهـره بـرداري قـرار    
زي و مكـان يـابي بـراي    يـ ر برنامـه در نتيجـه، در  . بگيرند

سـهولت دسترسـي بسـيارحايز     فضاهاي فراغتي توجه به
اهميت است تا بدين وسيله استفاده دايمـي شـهروندان و   

  .ساكنان را تسهيل كند
عالوه بر اين، امكانات موجود در اين فضاها بايد به 

باشد كه در حد امكـان بـه رهـايي شـهروندان از      اي هگون
في و بهداشـتي اسـتفاده   ي شهري وسـالمت عـاط  ها تنش

كنندگان كمـك كننـد و پاسـخگوي نيـاز تمـام نيازهـاي       
اعضاي جامعه، به ويـژه خردسـاالن، معلـوالن، بـانوان و     

  .سالمندان باشد
يـزي شـهري، ايجـاد    ر برنامـه رويكردهاي نـوين در  

ــريح، ورزش،    ــهيالت تف ــامين تس ــي وت ــاهاي فراغت فض
ود قرار آموزش و هنر براي عموم مردم را سرلوحه كار خ

داده اندو توسعه اين فضاهاي را از عوامل الزم در اعتالي 
در . كيفيت محيط و زندگي شهري محسـوب مـي نماينـد   

هـاي   گيـر رسـانه   شرايط شهرنشـيني امـروز و رواج همـه   
ــد ــاهواره و : جمعــي خــانگي، مانن ــدئو، م ــون، وي تلويزي

كامپيوتر، بخش مهمي از گذران اوقات فراغت به صورت 
يك سويه درآمده است كه با آثار زيانبار رواني غيرفعال و 

و اجتماعي همراه است، به ويژه، با رواج فزايندة اينترنت، 
فضــاهاي «نــوع جديــدي از گــذران اوقــات فراغــت در 

به صورت سفر مجـازي، ارتباطـات مجـازي،     -» مجازي
خريد و فروش مجازي، دوستي مجازي، مكاتبه و گفـت  

گسـترش اسـت كـه شـكل     رو به  -.. . و گوي مجازي و
جديدي در عرصه فعاليت فرهنگي و اوقات فراغت ايجاد 
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و فضـاهاي فراغتـي و   هـا  كمبود و نبود عرصه .كرده است
در .كنـد  عمومي در شهرها نيز ايـن مسـأله را تشـديد مـي    

تهــران مجموعــه عوامــل پــيش گفتــه همــراه بــا رشــد و 
گسترش بي رويه شهر و جمعيت آن نيز مزيـد بـر علـت    

ي شهروندان ها نتيجه، آگاهي از نيازها و ديدگاه در. است
ي آنـان، زمينـه مسـاعدي اسـت كـه      هـا  و بررسي نگرش

برقراري ارتباط منطقي و صحيح ميان نهادهاي رسـمي و  
شهروندان را فراهم مي آورد و عامل مهمـي در رضـايت   

ي ناشي از زنـدگي  ها و تنش ها شهروندان و كاهش آسيب
كرد كه نياز و نحوه استفاده  بايد خاطر نشان. شهري است

از فضاي فراغتي از فردي به فرد ديگر متفـاوت اسـت و   
بـر  ... سن، جنس، ميزان ساعات فراغت و : عواملي، مانند

 مـؤثر ميزان نياز و چگـونگي اسـتفاده از فضـاي فراغتـي     
به همـين دليـل در تصـميم گيـري دربـاره فضـاي       . است

ي هـا  زيرا داوري .فراغتي ادراك افراد نيز نقش مهمي دارد
ي هـا  شهروندان درباره كيفيت اين فضـاها متـاثر از جنبـه   
بــي . گونــاگون فرهنگــي دينــي محيطــي و تربيتــي اســت

توجهي به كاربري فراغتي در كالن شهري همانند تهـران  
با جمعيت جوان فراوان، و توسعه بي رويه و بدون برنامه 

ه نزديـك  تواند در آيند ميآن همراه با ميزان مهاجرت باال 
در . ي اجتماعي در ايـن شـهر دامـن بزنـد    ها به ناهنجاري

توان با توجه بـه مطالـب پـيش گفتـه چنـين       ميمجموع، 
نتيجه گرفت كه در مورد شـهر تهـران كـه بـي نظمـي و      
آشفتگي تحقق كارآمدي شهر و فضاهاي فراغتي آن را بـا  

يـزي فضـاي فراغتـي    ر برنامهدشواري مواجه كرده است، 
يزي ر برنامهاين نوع . تعاملي و مشاركتي باشدبايد از نوع 

يـزان و شـهروندان و   ر برنامهمستلزم جمع بندي نظرهاي 
توانـد   مـي يـزي تعـاملي   ر برنامـه . ستها تقسيم مسؤوليت

ي اجتماعي را تقويت كنـد و آنهـا را بـه دوراز    ها واكنش

اين نـوع   .ي سازنده هدايت نمايدها مقاومت كور به شيوه
تواند به خلـق مفهـوم    ميصورت موفقيت يزي در ر برنامه

  .(Howe,F.1996,14 )همبستگي جمعي نيز كمك كند 
خاطر نشان كردن اين نكته نيز ضـروري اسـت كـه    
سرعت بخشيدن بـه توسـعه فضـاهاي فراغتـي ضـروري      
است و جوامعي كه در حال دگرگوني هسـتند، نـاگزير از   

ن توسعه فضاهاي فراغتي شهر براي شـهروندا . انجام آنند
. آن صـرف نظـر كننـد    يك تجمل نيسـت كـه بتواننـد از   

توسعه اين فضاها با شرايط توسعه عمومي پيوند خـورده  
هدف غايي آن نيز بر اساس مفاهيم فلسفي سـاخته  . است

شـود، بلكـه نتيجـه نيازهـاي ژرف      مـي ذهن بشر تعيـين ن 
در نتيجـه، حـق   . سـت ها جامعه در رويارويي با دگرگوني

فراغتي، نه تنها به خاطر عـدالت،   برخورداري از فضاهاي
بلكه به دليل منطبق بودن آن با نيازغير قابل سركوب نـوع  
بشــر، ماننــد حقــوق بشــر، جــاي خــود را يافتــه اســت  

)(Marsh,1992,23.   ــي، يكــي ازاساســي فضــاهاي فراغت
كند؛ يعني آنچه كه به  ميترين نيازهاي انساني را برآورده 

بـه او صـفت انسـان     بخشد و در نهايت ميانسان حيثيت 
 . دهد ميبودن 
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