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کم    مهمم مطاعاماش شمهری اسم      های امروزه فضاهای فراغتی یکی از حوزه
صمورش    بم  یافت  اسم   پمهوهش حا مر   تری  کیفی  گذران آن اهمی  بیش

و بررسمی ووامم     یفراغت مندی از فضاهای های ر ای  بین شاخص تطبیقی
شهر مراغ  انجما    ی تاثیر گذار بر میزان ر ای  از فضاهای فراغتی در دو ناح

پرسشمنام    شمی و تکمیم   آوری اطالواش از روش پیمایجمعشده اس   برای 
استفاده شد  جاما  آماری مورد مطاعا  شهروندان ساکن ناحیم  یمو و اهمار    

حجم جاما  نمون  در هر ناحی  بر اساس فرممول کموکران   و شهر مراغ  بوده 
در ری تصمادفی سماده   ها بما روش نمونم  گیم    محاسب  شده اس  و پرسشنام 

همای پمهوهش از آمارهمای     ده اس   در تحلیم  داده شتوزیع  فضاهای فراغتی
اسمتفاده شمده اسم      ، SPSS افمزار توصیفی و استنباطی بما اسمتفاده از نمر    

، مندی از فضاهای فراغتی میزان ر ای دهد بین های پهوهش نشان می یافت 
انین بما اسمتفاده از تحلیم      هموجود دارد   داریمانی در هر دو ناحی  تفاوش

د ک  در ناحی  یو میزان امکاناش فضاهای فراغتی و تنوع شخص شم، واملی
درصمد   9/38کمی و کیفی فضاهای فراغتی و میمزان دسترسمی بم  آنهما بما      

واریانس و در ناحی  اهار نیز تنوع کمی و کیفی فضاهای فراغتمی و امکانماش   
درصمد واریمانس    7/38ی فراغتی بما  کارکرد فرهنگی فضاها انین آنها و هم

 ی سماکنان از ر ایتمند  ترین نقش را در شک  گیری میزان و مهمترین  بیش
 کنند  می ءفضاهای فراغتی خود ایفا
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Leisure space today is one of the important areas of urban 

studies as the quality of how leisure time is spent has 

become more important. This comparative study was done 

to both measure satisfaction indicators of leisure time and 

to investigate the factors influencing leisure space 

satisfaction in two districts in Maragheh. In order to collect 

the data in this study, questionnaire surveys were 

conducted. The statistical population of the study were 

citizens living in District 1 and 4 in Maragheh and the 

population size in each area was determined based on 

Cochran formula. The questionnaires were then distributed 

in the leisure places by using simple-random sampling 

method. In order to analyze the research data, both 

descriptive and inferential statistics were applied by means 

of SPSS software. The results of the study showed that 

there was a significant difference in leisure space 

satisfaction between Districts 1 and 4. Additionally, it was 

determined by factor analysis that the leisure facilities, 

variety of leisure places, and access to them (with 38.9 

percent variance) in District 1 and also the facilities and 

variety of leisure places as well as their cultural functions 

(with 38.7 percent variance) in District 4 have played the 

most important role in shaping the residents' satisfaction of 

their leisure space. 
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 همقدم
شهر مااصمر  ، های اخیر ابااد شهرنشینی در طی ده  فزایندهرشد 

، همای اجتمماوی   ای اون افزایش نابهنجاری های تازه را با ااعش
رنگ شدن هوی  و حمس تالما اجتمماوی     و در مجمموع      کم

، کاهش کیفی  زندگی مواجم  سماخت  اسم   بم  هممین دعیم       
سائ  ب  منظمور  های م کنشی نگری و توج  ب  هم رورش جامع

(  Sarrafi, 2001: 73نماید) ناپذیر می اجتناب، ح  پایداری آنها

ریمزی شمهری در گذشمت  ماطمو  بم       روشن اس  کم  برنامم   
های فیزیکی بوده در صورتی ک  جهم  دسمتیابی بم      زیرساخ 

، پایداری اجتماوی و نیز در توج  ب  نقش کلیدی ک  افراد جاما 
ی و اجتماوی در توسا  پایدار داشت  و های انسانب  ونوان سرمای 

هممای نممر  اسمم  )اصممطال   جامامم  نیازمنممد زیرسمماخ ، دارنممد
اسممتاد دانشممگاه  2جامامم  توسمم  عمن دال  1هممای نمر   زیرسماخ  
تا وناصری از جاما  را توصیف  کارگرفت  شد  ب، برکلی، کاعیفرنیا

 نماید ک  در رفاه اجتماوی از اهمی  برخوردار هستند(  
، های نر  شام  خدماش مامموعی انسانی)بهداشم    زیرساخ  

امور فرهنگی و  ( و نیز ، اوقاش فراغ ، خدماش اجتماوی، آموزش
همای روابم  اجتمماوی     شبک  سمازمان ، ساختار غیررسمی جاما 

ریمزی شمهری اگمر    دهنمد  برنامم   هستند ک  جاما  را شک  می
بم   بخواهد جوامای فاال ایجاد کند بایمد بم  هممان انمدازه کم       

همای نمر  نیمز     ب  زیرسماخ  ، دهدمیهای سخ  بهاء  زیرساخ 
 ( Kazemi & Shakouei, 2002: 31توج  کند)

ای کم  در سمبو و شمیوه زنمدگی      دنبال تغییمراش وممده    ب 
بما افمزایش سماواش اوقماش     ، وجود آممده از جملم     شهروندان ب 

فراغ  در وصر حا ر و تأثیر آن بر کلیم  اممور زنمدگی جامام      
مسممأع  اگممونگی گممذران اوقمماش فراغمم  مممورد توجمم   ،بشممری

نظران ولو  اجتمماوی قمرار گرفتم  اسم        اندیشمندان و صاحب
حتی این مو وع موجب شده اس  ک  جاما  جدید را مصاد  با 

   (Saroukhani, 1996: 825بدانند)« تمدن فراغ »تجلی 
 دانمد کم    ها ممی ای از مشغوعی ژوفر دومازدی  فراغ  را مجموو 
خانوادگی و اجتمماوی و بمرای   ، فرد باد از آزاد شدن از اعزاماش شغلی

یما بم  منظمور توسما      ، یا تفریح، برای استراح ، ر ای  خاطر خود
 ( Dumazedier, 1973: 15)پردازد هایش بدان میدانش و توانایی

یا بم   ، توسا  دانش، تفریح، استراح ، دیگر هد  از آن ب  وبارش
، بم  ههمور رسماندن اسمتادادها    ، اسم   کمال رسماندن شخصمی   

از دیگر اهدا  ، خالقی  و باالخره بس  مشارک  آزادان  در اجتماع
  ( Behnam, 1969: 292باشد) گذراندن اوقاش فراغ  می
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و مای   ، جنسمی  ، نحوه گذران اوقماش فراغم  بمر حسمب سمن     
 ( Ahmadi & et al, 2010: 2اقتصادی و اجتماوی متفاوش اسم ) 

شاید جوانان ترجیح دهند ک  این اوقماش را صمر     ،ب  طور مثال
گموش دادن  ، هابازدید از موزه، رفتن ب  سینما، هایی اونفااعی 

و یما ممکمن   ، مطاعا  و غیمره نماینمد  ، ورزش کردن، ب  موسیقی
های   دار این اوقاش را خارج از مسئوعیاس  ک  برخی زنان خان 

 مایند صر  کارهای توعیدی ن، اجتماوی و فردی خود
ریمزی در   و برنامم  ، های اوقاش فراغ  توج  روزافزون ب  سیاس  

از سوی دیگر راستای بهبود این مهم حاکی از اهمی  مو وع اس   
گسستن نسبی و تدریجی از مراکز سمنتی گمذران   ، در جاما  فالی ما

تر اوقاش فراغم  و نبمود    های بیش اوقاش فراغ  و فراهم شدن زمان
فمرد را در  ، کمافی بمرای گمذران اوقماش فراغم      تأسیساش و مراکمز  
توان آن را از جاکندگی نامیمد  اگمر ایمن     دهد ک  می و ایتی قرار می

رو  برنمامگی روبم    اوقاش فراغ  ب  صورش مطلوب پر نشود یا بما بمی  
های غیرسماعم   ها و سرگرمی زمین  مناسبی برای انواع بزهکاری، شود

کم  در   (Ashraf & Alketabi, 2000: 25شمود)  و بدآموز ممی 
، دهد  ب  وبمارتی دیگمر  نهای  هم  جاما  را تح  تأثیر قرار می

خمود را بم    ، اوقاش فراغ  ب  ونوان یو اعگوی منظم رفتماری »
کنمد و در مقیماس یمو نهماد اجتمماوی      افراد جاما  تحمی  می

اوقمماش فراغمم  « مناسممب»کارکردهممای متفمماوتی دارد  گممذران 
جسمی و اخالقی افراد ، وان فکریای مؤثر برای پرورش توسیل 

های اجتماوی و اخالقی بوده و واملی برای جلوگیری از کجروی
 ( Tondnevis, 1999: 94-110)«اس 

 بما  نزدیکمی  ارتباط فراغ  برای گذران اوقاش ریزیبرنام ، امروزه
 کمرده  پیمدا  زممین  ریمزی کماربری  برنامم   بویهه، شهری ریزی برنام 
 اوقماش  ( و کیفیم  گمذران  Mehdizadeh, 2006: 287اسم ) 

سمکون   ، ب  موازاش دیگر مو وواش شهری همانند کار، فراغ  فضا
ریزی شهر و کیفی  زندگی شهری را  اگونگی برنام ، و حم  و نق 

 (   Falahat & Kalami, 2008: 86کند) ریزی می پی

تمرین  مهمم  از یکمی ، فراغ  اوقاش گذران فضای، بدون شو
شممود هر محسمموب مممی شمم در وملکممردی هممایحمموزه

(Pourmohammadi & Sobhani, 2008: 52)   ک  توج
ریزان و ممدیران شمهری اسم       های مهم برنام  ب  آن از مشغل 

والوه بر این اون در کشور ما متوعی مشخصمی در ایمن زمینم     
همای مختلفمی هماننمد وزارش فرهنمگ و     وجود ندارد و سمازمان 

، رش آمموزش و پمرورش  وزا، سازمان صدا و سیما، ارشاد اسالمی
 پمر  همایی را بمرای  ها و     هر یو ب  نوب  خود فااعی شهرداری

 رسانند  کردن اوقاش فراغ  ب  انجا  می
نگارندگان ماتقدند این مقوع  ب  شدش نیازمند نگرش ولمی و 

 شرای  بهتری  ، واب  و اعگوهاجانب  اس  تا  من روای   هم 
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تواند  دس  می تحقیقاش از اینبرای تحقا این مهم فراهم آید و 
 در بررسی  واب  و اعگوهای توسا  این فضاها مؤثر واقع شمود  

با مشارک  شهروندان و استفاده  سای دارداین تحقیا ، رواز این
سنجی در حموزه  ترین مایارهای نیازاز دیدگاه آنان ب  ونوان مهم

ی یتمندر ما  گذار بر میمزان  بررسی ووام  تاثیر ب ، ریزیبرنام 
همد    بما ، شهر مراغ  از فضاهای فراغتی 4و1شهروندان نواحی 

کمارایی و مطلوبیم  فضماهای ممذکور در جمذب      ، بهبود کیفیم  
پردازد  در همین راسمتا سمواالش     شهروندان ساکن این نواحی ب

 شود:  ذی  مطر  می

آیا بین میزان ر ای  شهروندان از فضماهای فراغتمی در    -
 ( تفاوتی وجود دارد؟4و 1  نواحی مورد مطاعا )ناحی

ا  وواملی بمر میمزان ر مای  شمهروندان از فضماهای       -
 گذارد؟ فراغتی تأثیر می

   پيشينه پژوهش
ب  طور کلی انسان برای ادام  حیاش خود نیازمند ب  یمو سمری   

ک  اوعین بار ، های حیاتی انسان اس  تح  ونوان شاخص،  مؤعف 
شمماخص فراغمم  و  ،ایدر مقاعمم  1969فممرانس شممافر در سممال 

 کنمد هما مارفمی ممی   استراح  کمردن را از جملم  ایمن شماخص    
(Rezvani, 1997: 13با وجود شهرنشینی پردغدغ  مااصر  ) ،

پرداختن ب  شاخص فراغ  و نقش ، و اثراتش بر روان شهروندان
حائز اهمیم  اسم   مطاعاماش انجما      ، آن در تجدید قوای انسان

در ، همای مختلمف آن   جنب شناخ  فراغ  و ، دهدشده نشان می
ک  ، گذشت  نیز مورد تحلی  پهوهشگران ولو  مختلف بوده اس 

 شود در ذی  ب  برخی از آن اشاره می
ی فراغ  وبمارش اسم  از فرصم  زممانی     ختشنا از دید جاما 

اس  ک  پس از ب  انجما  رسمانیدن کمار و شمغ  روزانم  بماقی       
 .(Behnam, 1969: 292ماند) می

دانند اوقاش فراغ  را زمانی از بیداری انسان میدانان جغرافی 
تواند آن وقم   می، ک  در طی آن فارغ از هرگون  تاهداش شغلی

 طممور دعخممواه و در هممر کجمما کمم  مایمم  باشممد بگذارنممد   را بمم
(Rahnamaei, 1994: 2  )امم  روشممن اسمم  در هممم   آن

همای  آن را زمان خارج از فااعی ، تااریف مرتب  با اوقاش فراغ 
 اند  های اجتماوی ( فرد توصیف کردهها و نقشصلی)مسئوعی ا

شناسمی فراغم  را کتماب     اگر اوعین اثر مدون در بحث جامام  
کم  در سمال   ، نظری  طبق  مرفم  ، ارزشمند تورشتاین وبلن یانی

بدانیم در خواهیم یاف  کم  خاسمتگاه   ،   منتشر شده اس 1899
،    از سموی دیگمر  امریکا بوده اسم ، شناسی اوقاش فراغ  جاما 

دربماره هنجارهما و   ،  1924در ، مطاعااش توصیفی رابرش پمار  
توجم  بمیش از پمیش    ، های رفتار اجتماوی شمهروندان  ناهمنوایی

 پردازان ولو  اجتماوی را ب  عزو  بررسی رابط  جر  و جنای  نظری 

 پردازان ولو  اجتماوی را ب  عزو  بررسی رابط  جر  و جنای  نظری 
، در مناطا شهری با اوقاش فراغ  فراهم نمود و از این جه  نیمز 

د ک  برای اوعین بار ب  این مو وع ب  صمورش ولممی   در امریکا بو
جمدی    توج  شد  بمدون شمو آثمار وبلمن را بایمد شمروع مطاعام        

وبلن  ( Kuzar, 2001: 369شناسی اوقاش فراغ  دانس ) جاما 
داری امریکا را ب  خاطر استفاده نامطلوب  ب  شدش جاما  سرمای 

آن را  ده واز مصر  هاهری اوقاش فراغ  ممورد انتقماد قمرار دا   
 طموری   بم  داند برای نشان دادن ثروش و پایگاه طبقاش باال می

توس  طبق  مرف  ن  برای مطاعا  و گمذران    ک  حتی خرید کتاب
بلک  برای برتری دانستن آنان بر سایر طبقماش خریمداری   ، وق 

 (  Veblen, 2004: 188گردیده اس )

ای هطمی دور ، شمناس برجسمت   شمناس و انسمان  بوردیو جاما 
همای اوقماش فراغم  و    هایی درباره فااعیم  ساع  پهوهشبیس  
های اجتمماوی  های زندگی انجا  داد تا نشان دهد در نظا سبو

ام   شمود  اگمر  های مبتنی بر طبق  بازتوعیمد ممی  اگون  نابرابری
های اوقاش فراغ  مستقیماً تح  تمأثیر طبقم    بسیاری از فااعی 

پمرورش شمخص در   ، یو ماتقد اسم  با این هم  بورد، قرار ندارد
بمر انتخماب اوقماش    ، ای بخصموص ای خاص و در طبقم  خانواده

-فااعی  فراغ  او بسیار مؤثر اس  و این انتخاب فق  محدود ب 

افراد نیز « هایخواس »و « هاسبو»بلک  در مورد ، شودها نمی
 (  Haywood & et al, 2001: 355صادق اس )

مطاعامماش ، فرانسمموی نیممز شممناس جامامم  ژوفممر دومازدیمم 
کم  نشمان   ، در مو وع اوقماش فراغم  انجما  داده    ای گسترده

، در فرانسم   1962تما   1950دهد براسماس آمارهمای سمال     می
صر  گمذران اوقماش فراغم     تری  تر هزین  بیشطبقاش مرف 

تمر و   متنموع ، انین تفریحاش امروز را زیمادتر  وی هم، کنندمی
 ( Dumazedier, 2002: 148داند)تر از گذشت  می پیچیده

ب  دعی  رشد سریع ، در ایران پس از خاتم  جنگ هش  ساع 
مسمئوالن کشمور و موسسماش    ، جمای  ایران فزایندهو جوانی 

ای را ب  فمراهم کمردن امکانماش     توج  ویهه، ولمی و پهوهشی
 انممد فراغتممی و تفریحممی بممرای مممرد  کشممور مبممذول داشممت  

(Pourmohammadi & Sobhani, 2009: 53 ) 
تموان بم     های انجا  شده در این مو وع می از میان پهوهش 

( 1381طر  پهوهشی ملمی وزارش فرهنمگ و ارشماد اسمالمی )    
تقا مما و ، اشمماره کممرد کمم  در آن رفتارهممای فرهنگممی ایرانیممان

 های اصلی هستند  تسهیالش فرهنگی از مفاهیم و موعف 
ان در تحقیقممی بمما ونممو ،(1388)پممور محمممدی و سممبحانی  

پهوهشممی در سممنجش وواممم  تمماثیر گممذار بممر دیممدگاه اسممتفاده 
کنندگان از فضاهای فراغتی در س  منطق  شهر تهران پرداختنمد  
ک  نتایج پهوهش نشان داد ک  فضاهای فراغتی مناطا نمون  در 
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 صمر  ، سطح نسبتا قاب  قبوعی قرار ندارند و شهروندان تهرانمی 
ای بهره برداری از امکاناش بر، نظر از پایگاه اقتصادی و اجتماوی

، موجود فراغتی شهر با مشمکالتی از قبیم  دشمواری دسترسمی    
 گرانی و     مواج  هستند  

در تحقیقممی کمم  در بممین  ،(1388هیمممی و بهنمموئی گدنمم  )اابر
متغیرهمای پایگماه   ، دریافتنمد کم   ، نوجوانان شهر بابلسمر پرداختنمد  

گمذران اوقماش    با، اقتصادی و میزان تحصیالش جوانان -اجتماوی
میزان گرایش پسمران بم    ، والوه  فراغ  آنان همبستگی دارند  ب

 طمور  هممان بیش از دختران اس   ، های زمان فراغ  فااعی  انجا 
تماثیر  ، شود اوقاش فراغ  و فضاهای مربوط بم  آن  ک  مشاهده می

های پیشمین و   متغیرهای اجتماوی و اقتصادی در هم  این پهوهش
کم  در   ن بررسی و ارزیابی شده اس   در حاعیرویکردهای گوناگو

پهوهش حا ر سای شده ووام  تاثیر گذار بر میمزان ر مایتمندی   
شهروندان از فضاهای فراغتی در دو ناحیم  متفماوش شمهر مراغم      

تموان سمابق     مورد بررسی و تحلی  قرار گیرد  از ایمن عحمان نممی   
 موردی خاصی را در انطباق کام  با آن یاف  

 

 نظری مبانی

تمرین مباحمث    کیفی  فضای گذران اوقاش فراغ  یکمی از مهمم  
، شهری اس  ک  ب  موازاش دیگر مو وواش شهری همانند کمار 

ریمزی شمهر و کیفیم      اگونگی برنامم  ، سکون  و حم  و نق 
کند  ب  صورش ساده اوقاش فراغ   ریزی می زندگی شهری را پی
شخصی ، توعیدیهای  شود ک  فرد از مسئوعی  ب  زمانی گفت  می

همای   و خانوادگی آزاد اس  و مدتی از این زمان را صر  فااعی 
انمین در تاریمف دیگمر     کند  همم  سازنده برای خود و جاما  می

دانند ک  افراد آن را  ای از اشتغاالش می اوقاش فراغ  را مجموو 
خمانوادگی و اجتمماوی بم     ، پس از آزاد شدن از اعزامماش شمغلی  

آموزش غیر انتفاوی و ، توسا  اطالواش، ریحتف، منظور استراح 
 ( Torkildsen, 2001: 74برند) مشارک  اجتماوی ب  کار می

توج  ب  اوقاش فراغ  در پایان قمرن نموزدهم بما توسما  صمنا       
مکانیزه شدش گرف   در ایمن زممان اکثمر کارهمای سمخ  توسم        

ن برای پمرداخت تری  افراد فرص  بیش در نتیج   شد ماشین انجا  می
های اختیاری مانند ورزش یا دیدن تئاتر را پیدا کردنمد کم     ب  فااعی 

اوقاش فراغ  نامیده شد  در اوقاش فراغ  الز  اس  بم  سم  نکتم     
نخس  آن ک  فراغ  زمانی اس  ک  فرد فااعیتی انجما   ، توج  شود

دهد ک  همراه با عذش اس ؛ دو  آن ک  فراغ  ایزی اسم  کم     می
دهد کم  ایمن انتخماب       شخصی خود انجا  میفرد ب  انتخاب و می

تواند انواع مختلف داشمت    براساس تااریف متفاوش افراد از فراغ  می
همای   باشد و در نهای  این ک  فراغ  زمان سپری شده با با فااعیم  

 ( Falahat & Kalami, 2008: 86اختیاری اس )
 تیها و فضاهای فراغ مکان، بنابراین در بحث از اوقاش فراغ 

باشند  این امماکن سمهم    از اهمی  ویهه و واالیی برخوردار می
سزایی در سالم  افراد جاما  ب  خصوص نواجوانان و جوانان   ب

(  از Ziaei, 2006: 35ب  ونوان سازندگان فردای جاماة دارند)
فضاهای فراغتی یکی از حوزه های مهم مطاعااش شهری رو  این

 :جمل ز ا؛ گیرد برمیاس  و فضاهای شهری وسیای را در
همای غمذاهای    رسمتوران ، ها رستوران فضاهای تغذی  نظیر  1 

هما و نظمایر آن کم      نم   کمافی ، هما  شما   کافی، ها کاف ، حا ری
کنندگان خمود بم     اجتماوی مصر ، براساس مشخصاش فرهنگی

بارهمای مانمایی خماص     و انمد  شدش قشربندی و تفکیمو شمده  
فضمماهای ورزشممی و    2نممد  هممایی قابمم  مطاعامم  دار  ونشممان 
، های تندرستی و بدنسازی باشگاه، های ورزشی ساعن، ها ورزشگاه

ای )فضاهای غیرهنجماری   شهری و محل  های ورزش درون زمین
های بایر محم  فوتبمال کودکمان و     زمین، ها ورزشی مث  خیابان

هما و روابم     نوجوانان(  این فضاها اغلمب ایجماد خمرده فرهنمگ    
،  هما و باشمگاه   فضاهای بازی نظیر انواع کلو   3ای هستند   ویهه
، ها ها و دانشگاه فضاهای بازی درون آموزشگاه، های فکری بازی

فضاهای   4این فضاها غاعباً با فضاهای ورزشی همپوشانی دارند  
، هما  کتابخانم  ، سمینما ، تئماتر ، همای کنسمرش   فرهنگی نظیرساعن

دارای  اهما کم  غاعبم    ارهها وجشنو نمایشگاه  ، ها موزه، فرهنگسراها
  5  جمایتی متغیر و ناپایدارند و مطاعا  برآنها کاری دشوار اسم  

همای   مکمان ، های تفریحمی  فضاهای تفریحی متفرق  نظیر پار 
هما   آثار تاریخی  در هرحال بر وهده دوع ، گذار و دیدنیو گش  

 اس  ک  فضاها و امکاناتی برای گذران فراغم  فمراهم کننمد و   
افراد از طرقی ک  هممواره بم  نفمع جامام  نیسم  راه      گرن  خود 

 یابند  هایی می ح  
سیاس  فرهنگی باید وسای  سودمندی برای فراغ  ایجاد و  

در ایمن راسمتا    هما راهنممایی کنمد     مرد  را ب  انتخاب آزادان  آن
در ، های استفاده کنندگان درباره فضاهای فراغتمی  بررسی دیدگاه

یمابی ایمن فضماها     نیاز سنجی و مکمان  مایارهایترین  زمره مهم
ریزی برای این نیازهای شهروندان تنهما بما بررسمی     اس   برنام 

ها موجود در شمهرها میسمر نیسم  و نظمر      امکاناش و محدودی 
نقشمی  ، گیمرد  ها صورش ممی  ریزی برای آن شهروندان ک  برنام 
همای اجتمماوی    کند  از طرفی دیگر گروه می ءاساسی در آن ایفا

آورد کم    های متفاوتی را ب  وجمود ممی   در شهرها خواست  ساکن
 ریزی مد نظر قرار گیرد   باید در هر برنام 

 

 شناسی روش
روش تحقیا پهوهش حا ر با توج  ب  مو وع و ماهی  کمار از  

 تحلیلی اس    -نوع توصیفی
آوری اطالواش ب  صورش اسنادی و پیمایشی اس    روش جمع

همای   داده هبزار پرسشمنام  و مشماهد  در بخش میدانی از طریا ا
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مورد نیاز گردآوری شدند  برای انتخاب محدوده پهوهش از میان 
ناحی  شهر مراغ  دو ناحی  با در نظر گرفتن فضاهای فراغتی و  7

 ها ب  ونوان نمون  برگزیده شد   امکاناش و خدماش موجود در آن
، شمهر از مجموع نواحی ، های این پهوهش با توج  ب  محدودی 

ای ک  دارای فضاهای فراغتی با امکاناش  ناحی  یو ب  ونوان ناحی 
ناحیم   تمرین   و خدماش بهتری بوده و ناحی  اهار ب  ونوان جنموبی 

تمری   شهر ک  دارای فضاهای فراغتی بما امکانماش و خمدماش کمم    
ی شمهروان از  ر مایتمند  اند و ووامم  تاثیرگمذار بمر     ه انتخاب شد

ی افضماه ، هما  ر این نواحی)مانند پمار  فضاهای فراغتی موجود د
فرهنگی و     ( مورد بررسی قرار ، تاریخی، فضاهای جمای، ورزشی

 گرفت  اس  
جاما  آماری پهوهش شام  شمهروندان ناحیم  یمو و اهمار     

اساس فرمول  شهر مراغ  بوده اس  ک  در تایین حجم نمون  بر
 نمد  خدماش محمدود انتخماب شمده ا   گرفتن  کوکران و با در نظر

درصمد و   95گرفتن حداکثر خطای قاب  قبول در سطح اطمینان 
محاسب  شده اس   با توجم  بم  وسما  و     05/0احتمال خطای 

نفر در ناحی  یو و تاداد  103تاداد ، جمای  ساکن در هر ناحی 
نفممر در ناحیمم  اهممار بمم  ونمموان نمونمم  بممرآورد و جهمم    130

ناحی  پرسشنام   پرسشگری انتخاب شد  ک  در این رابط  در هر
ب  صورش تصادفی ساده در بین شهروندان توزیمع شمده و روش   
نمون  گیری در نواحی مورد مطاعا  ب  صورش تصادفی ساده بوده 
اس   بمرای تایمین پایمایی پرسشمنام  از روش آعفمای کرونبما        

 30استفاده شمده اسم  کم  در ایمن راسمتا ابتمدا در همر ناحیم          
با بررسی داده ب  وسیل  نر  افمزار  پرسشنام  توزیع شده و سپس 

حاصم  گردیمد    782/0 ریب پایایی پرسشنام   SPSSآماری 
ک  نشان دهنده پایمایی بماالی ابمزار بموده اسم   بمرای اوتبمار        

صاحب نظران بهمره بمرده   ، محتوای پرسشنام  نیز از نظر اساتید
 ها را تایید نمودند   شد ک  اکثری  مناسب بودن گوی 

های پهوهش از آمار توصیفی )میانگین و   دادهمنظور تحلی  ب
بما  ، (تی و آزمون استنباطی )تحلی  واملی انحرا  مایار( و آمار
آزممون تحلیم     استفاده شده اس  ، SPSSاستفاده از نر  افزار 

باشمد کم  بم  دو     ممی  4هاروشی ریا ی برای تقلی  داده، واملی
این پهوهش از  صورش اکتشافی و تأییدی قاب  انجا  اس  ک  در

تحلیم   ، باشد  در انمین روشمی   می 5نوع تحلی  واملی اکتشافی
ها از یکسمری متغیرهاسم     ای برای اکتشا  وام شیوه یوامل
مشماهده شمده را تو میح     توانند هم تغییمری  هایی ک  می وام 

                                                                       
3. Factor analysis 

4. Data reduction 
5. Exploratory 

6. Covariation 

 همما باشممند  بممرای تقلیمم  آن ، هممادهنممد و ابممزار اکتشمما  داده 
(Ghiyasvand, 1999: 227-228 ) 

 مراح  تحلی  وام  وبارتند از: 

   مرحل  اول: انتخاب متغیرهای مناسب: ک  برای تایمین
ها برای تحلیم  وماملی مناسمب    این مطلب ک  ماتریس داده
 هایی توج  شود از جملم  آن ویهگی اس  یا ن ؟ الز  اس  ب 

( اس  کم  ایمن آزممون مقمادیر     KMOیزرمایر)اها آزمون ک
مقمادیر همبسمتگی تفکیکمی    همبستگی مشاهده شمده را بما   

در نوسمان   1تما   0بین  KMOکند  دامن  آماره مقایس  می
ک  برای ارزشیابی و مای  مماتریس    7آزمون بارتل و  اس 

 ( Ibid: 228-230گیرد)همبستگی بین متغیرها انجا  می

  ها  مرحل  دو : استخراج اوعی  وام 

  ها با ارخش مرحل  سو : استخراج نهایی وام 

 هاس   گذاری وام  هار : ساختن مقیاس و نا مرحل  ا   
کم  یمو آزممون    ، انین در این پمهوهش از آزممون تمی    هم 

های دو ناحی  مورد مطاعا   پارامتریو اس  برای مقایس  میانگین
استفاده شده اس  ک  بدعی  اینک  دو ناحی  مذکور جداگان  مورد 

 8سمتق  دو نمونم  م  tگیمرد بنمابراین آزممون از نموع     مقایس  می
 استفاده گردید 

 

 محدوده مورد مطالعه
در کنار  ترین شهرهای ایران و قدیمی شهر مراغ  یکی از

های  از شمال ب  کوه روردخان  صوفی اای واقع شده اس  
از مشرق ب  باغاش و ، از جنوب ب  باغاش ورجوی، قشالق و آشان

الخره از مغرب ب  کوه مارو  رصد ماطو  اس  و در امزارع و ب
دقیق   16درج  و  46دقیق  ورض شماعی و  23درج  و  37

متر  1390طول شرقی واقع اس   ارتفاع آن از سطح دریا حدود 
این  ( Ashrafi & Malekzadeh, 2010: 176 ) باشد می

شهرستان استان  19شهر مرکز شهرستان مراغ  و یکی از 
 تبریز واقع شده و -آذربایجان شرقی در مسیر راه آهن تهران

 ,... Naghsheنوب اس )گستره جغرافیایی آن از شمال ب  ج

2006: 20  ) 

نفمر   162275، 1390اساس آممار سمال    جمای  شهر مراغ  بر
(  مسماح   Statistical Center of Iran, 2011بوده اس )

 باشمد  هکتمار ممی   7/3213شهر در داخم  محمدوده محاسمباتی    
(Naghshe …, 2006:63  ) 

 گذار بمر میمزان   ظور بررسی ووام  تأثیرب  من، در این پهوهش

                                                                       
7 . Bartlet's test of sphericity 

8. Independent samples t-test 
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دو ناحی  )ناحی  یمو  ، ی شهروندان از فضاهای فراغتیر ایتمند
و اهار( از شهر مراغ  انتخاب و مورد مطاعا  قرار گرفتم  اسم     

قسمم  شممال   ، ناحی  یو ارا ی پیرامون رودخان  صوفی اای
خیابان اوحدی و قسم  شمال خیابان دارایی شمهر مراغم  را در   

نفمر جمایم     19060گیرد  این ناحی  دارای اهار محل  بما   برمی

باشمد  ناحیم     هکتار می 3/274باشد  مجموع مساح  آن نیز  می
 (1)شک گیرد بر می های حاشی  نشین شهر را در اهار نیز قسم 

هکتمار و جمایم  موجمود     64/130محل  با مساحتی  5و دارای 
 ( Naghshe …, 2006:50-51باشد) نفر می 30300

 

 
 محدوده مورد مطاعا  در سطو  مختلف موقای  .1شکل 

 

 ها یافته

نیاز ب  گذران مناسب اوقاش فراغ  از جمل  نیازهای ، در دوران جدید
هما و   و ویهگمی ، ها رود  بنابراین شناخ  دیدگاه مهم افراد ب  شمار می

ریمزی فضماهای فراغتمی و     توانمد در برنامم    نیازهای شهروندان ممی 
ریزان و مدیری  شهری کمو کنمد  از ایمن رو در    حی ب  برنام تفری

پهوهش حا ر در اوعین مرحلم  بم  منظمور سمنجش میمزان تمایم        
شهروندان ب  گذران اوقاش فراغ  در خارج از منزل از ساکنین ممورد  

والق  بم  گمذران اوقماش    قرار گرف   بررسی میزان تمای  و  پرسش
ی بیانگر وجود تمایم  فمروان بم     فراغ  در هر دو ناحی  ب  طور نسب

درصممد  3/42گممذران اوقمماش فراغتممی در خممارج از منممزل اسمم     
، ناحیم  اهمار   پاسخ گویمان درصد  1/30در ناحی  یو و  گویان پاسخ

 3/29میزان تمای  خود را برای گذران فراغ  خارج از منمزل زیماد و   
یار درصد در ناحی  اهار این میزان را بس 3/23درصد در ناحی  یو و 

 ( 2و شک   1اند)جدول  زیاد اوال  کرده
 

 بر تمای  ب  گذران اوقاش فراغ  خارج از منزل گویان پاسختوزیع فراوانی  .1جدول 

 بسیار زياد زياد متوسط کم بسیار کم نواحی گويه 

 تاچه حد تمايل و عالقه به گذران اوقات فراغت خارج از منزل؟
 3/29 3/42 26 0 4/2 ناحی  یو

 3/23 1/30 5/15 3/23 8/7 ی  اهارناح
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بر تمای  اوقاش فراغ  خارج از منزل پاسخ گویان توزیع فراوانی )درصد( .2شکل

در بخشی از پرسشنام  از شهروندان نواحی نمون  خواسمت  شمد   
فضمای فراغتمی بم  محم  سمکون  خمود را       تمرین   تا نوع نزدیو

در همد کم    د مشخص کنند  نتایج حاص  از این سنجش نشان می
فراوانی را در مقایس  با ترین  هر دو نواحی پار  )فضای سبز( بیش

، باد از پمار  ، تی در اختیار دارد  در منطق  یوغسایر فضاهای فرا
فراوانی را دارا اس  و سینما و فرهنگسمرا  ترین  مکان ورزشی بیش

ترین  در رده های بادی قرار دارند  در ناحی  اهار باد از پار  بیش
وانی متالا ب  مکان ورزشی و سینماس   فراوانی توزیع گزینم   فرا

کدا  در ناحی  اهار نشانگر کمبود فضماهای فراغتمی در ایمن     هیچ
ا در سمطح شمهر   ناحی  و ود  توزیع وادالنم  و برابمر ایمن فضماه    

 (  3و شک  2باشد)جدول  می
میمزان ر مای  شمهروندان از    گمذار بمر   در ادام  ووامم  تأثیر 

ک  در این رابط  ، فضاهای فراغتی مورد بررسی قرار گرفت  اس 
ب  منظور تشخیص تفاوش بین دو گمروه پمهوهش از عحمان     ابتدا

از آمارهای توصیفی و آزمون ، میزان ر ایتمندی از اوقاش فراغ 
t  مستق  استفاده شده اس  ک  نتایج آزمونt    دو نمون  مسمتق

ی اوقممماش فراغممم  بممما  ر مممایتمند بممما میمممزان  در رابطممم 

شر   ، 3شهر مراغ  در جدول  4و 1منطق  سکون  در دو ناحی  
 داده شده اس  

برحسب نزدیکی مح  سکون   پاسخ گویانتوزیع جمای  . 2جدول 

 ب  فضای فراغتی

 اولويت
 درصد معتبر

 4ناحیه  1ناحیه 

 3/57 6/48 پارک

 8/8 5/12 سینما

 0 9/1 تئاتر

 0 9/6 فرهنگسرا

 5/14 25 مکان ورزشی

 0 0 موزه

 9/5 0 خانه فرهنگ

 3/10 1/3 کدام هیچ

 2/3 2 ساير

 0/100 0/100 جمع

  آمار توصیفی هر یو از سطو  متغیر مستق . 3جدول 

 آمارهای توصیفی

 میانگین ضريب خطا رانحراف معیا میانگین تعداد متغیر

 53008/0 37975/5 6893/46 103 1ناحی  

 59232/0 75352/6 3077/41 103 4ناحی  
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تفاوش ، ها مستق  مقادیر تفاوش میانگین tجدول آزمون  
را دو حاع   d.fو مقدار  t آماره، فواص  اطمینان، خطای مایار

 دهد:  نشان می
  با فرض برابری واریانس  1

 بدون فرض برابری واریانس  2

 Fدو مقمدار   Levenاین امر بدین خاطر اسم  کم  در آزممون     
همای دو نمونم     داریم و آزمون برای بررسی میزان همگنی واریمانس 

سطح ماناداری حاصم  بمرای    Levenشود  اگر در آزمون  اجرا می
F 5تر از  کواو ( 05/0درصد ≥Sباشد )      از مقمادیر ردیمف بمدون

شمود در مقابم  انانچم  سمطح      فرض برابری واریانس استفاده ممی 
، ( باشمد S>05/0درصمد )  5تمر از   ه بمزر  ماناداری ب  دسم  آممد  

و سطح ماناداری را از ردیمف بما فمرض برابمری واریمانس       t ریب 
 ( Ghiasvand, 1999: 162دهیم) گزارش می

شود سطح مانماداری آزممون   مالحظ  می، 3انانچ  در جدول
(  پمس تحلیم  واریمانس    S=079/0درصد اسم )  5 عون بیش از

 دهد فرض برابری واریانس را نشان می
ی از اوقاش ر ایتمند دهد میزان  های آماری نشان می بررسی 

( با ناحی  اهمار )برابمر   68/46 فراغ  ساکنان ناحی  یو )برابر با
نیز حاکی از آن  های ب  دس  آمده ( متفاوش اس   یافت 30/41 با

و سمطح مانماداری حاصم      =59/6tبرابمر بما    tاس  ک  آمماره  
(000/0S=مطلوب می )  باشد 

 

 
 برحسب نزدیکی مح  سکون  ب  فضای فراغتی پاسخ گویانتوزیع درصد جمای   .3شکل 

 

 مستق  tنتایج آزمون  4جدول 

 

آزمون تست لون برای 

 همسانی وارايانس ها
 آزمون برابری میانگین

F Sig t df Sig. (2- tailed) میزان خطا تفاوت میانگین 
 %95سطح اطمینان با 

 باال پایین

 98906/6 77420/3 81584/0 38163/5 000/0 231 596/6 079/0 122/3 فرض برابری واريانس

 اريانسوفرض عدم برابری 
 

 770/6 99/230 000/0 38163/5 79488/0 81549/3 94777/6 

 
ی از اوقاش فراغم   ر ایتمندتوان نتیج  گرف  میزان  بنابراین می

  بم ، باشمد  اغ  متفاوش میساکنین در دو ناحی  یو و اهار شهر مر
 از اوقاش فراغ  تری  ی بیشر ایتمند ک  در ناحی  یو  طوری

 

 
توان ب  وجود فضماهای   و از جمل  دالی  آن می وجود داشت  اس 

انین دسترسی آسان سماکنین ایمن    فراغتی مناسب و متادد و هم
 ناحی  ب  فضاهای فراغتی اشاره کرد 
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 مستق  پیرامون میزان  ر ایتمندی از اوقاش فراغ  بر حسب ناحی  سکون   نتایج آزمون دو نمون . 5جدول 

 میزان  رضايتمندی از اوقات فراغت تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین آزمون آماری

t= 596/6  53008/0  37975/5  6893/46 1منطق  103   

S= 000/0  59232/0  75352/6  3077/41 4منطق  103   

 

 عاملی  تحلیل

ای بم  دعیم     در مطاعااش جغرافیایی در سطو  شمهری و منطقم   
ترکیمب سمنی و   ، تنوع اشمتغال ، های متادد)مانند جمای  ویهگی
هما   ها و غیره( امکان مطاعا  این ویهگمی  کاربری، مسکن، جنسی

نیمروی  ، همای مماعی   ب  تنهایی مقدور نیس   ارا ک  محمدودی  
سازد و در صمورش   کن میانسانی و زمانی انین کاری را غیر مم

امکان نتیج  مطلوب ب  دس  نخواهد آمد  عذا اوعین گما  بمرای   
همای   هما در گمروه   طبق  بندی آن، های متادد مطاعا  این ویهگی

 (  Rahnamaei, 1994:92مشاب  اس )
در این راستا مدل تحلی  واملی روشی بمرای خالصم  کمردن    

دن اطالواش بم   باشد  در وین حال خالص  کر اطالواش زیاد می
خالصم  شمده از نظمر مفهمو        گیرد ک  نتیج  ترتیبی صورش می

بم    ( Mousavi & Hekmatnia, 2005: 59)مانی دار اسم  
از  همای اصملی  وبارتی تحلی  وام  با روش تجزیم  بم  مؤعفم    

هایی اسم  کم  در تایمین اباماد سمنجش مفماهیم       جمل  تکنیو
 گیرد  ها مورد استفاده قرار میزیربنایی مقیاس

ای اس  ک  والوه بر  انین این تکنیو روش اند متغیره هم
اطالواش نهفتم   ، ها آن  تفسیر راب  میان متغیرها با ترکیب بهین 

وامم  مانمادار در دسمترس    تری  در متغیرها را در قاعب تاداد کم
بلکم   ، شمود  دهد و ن  تنها موجب صرف  جویی ولمی می قرار می

ه از آن دسم  بم  شماخص سمازی     توانمد بما اسمتفاد    محقا ممی 
 ( Kline, 1994: 11بزند)

                                                                       
9. Principal components 

 

طبق  بندی متغیرها در اند وام  و در نهایم   ، هد  این روش
های بین آنهاس   تا از آن طریما   ها و همبستگی در  بهتر پدیده

در آینده نقمش  ، توان  من شناسایی متغیرهای کاراتر در توسا   ب
ها صمورش گیمرد تما     آن رویتری  آنها را بارزتر کرده و تاکید بیش

ی پایمدار شمهری    ی تاادل فضایی و دس  یمابی بم  توسما     زمین 
 ( Zangi Abadi, 1999: 78فراهم شود)

براین اساس در این مطاعا  از تحلی  وماملی )تحلیم  واریمانس(    
برای استخراج ووام  تأثیر گذار در میزان ر ای  شمهروندان از  

مورد بررسمی در پیممایش    مار  20فضاهای فراغتی با توج  ب  
خانوارها پرداخت  شود تا ابااد مختلف آن مورد بررسی و اکتشا  
قرار گیرد  در این خصوص نتایج اوعمین آمماره تحلیم  وامم  بما      

در منطقمم  یممو و  KMO=694/0ونمموان کیزرمممایر برابممر بمما 
656/0=KMO    در منطق  اهار و آزمون بارتلم  دارای سمطح

ها از تناسب مورد  دهد داده نشان میاس  ک   000/0مانی داری 
لیم   تحلیم  وماملی برخوردارنمد  نتمایج تح    قبوعی جه  آزممون  

ب  طور مفص  نشان داده اسم  کم  در ایمن     6واملی در جدول 
در مجمموع بما اسمتفاده از    ، هما  تحلی  جه  گزینش تاداد وام 

 و پنج وام  در  1ارخش متاامد وریماکس اهار وام  در ناحی  
وامم  در ناحیم  یمو بم       4استخراج شده اسم   ایمن    4ناحی  

درصد  84/76درصد و در ناحی  اهار ب  مجموع  14/62مجموع 
 کنند  های تحقیا را تبیین می مجموع واریانس بین تما  گوی 
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  نتایج آزمون تحلی  وام  بر حسب متغیرها و وام  های استخراج شده ناحی  یو و اهار شهر مراغ  .6جدول

 متغیرها
های استخراج شده در  عداد عاملا

 ناحیه يک
 های استخراج شده در ناحیه چهار تعداد عامل

 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

     612/0    764/0 وسا  مناسب فضاهای فراغتی -1

   846/0      844/0 میزان تناسب وسا  فضاها با میزان جمای  منطق  -2

 456/0    629/0    758/0 سکون  مناسب بودن امکاناش فضاهای فراغتی مح  -3

 801/0        641/0 میزان امکاناش برای هم  گروههای سنی در فضاهای فراغتی مح  سکون  -4

          استفاده از فضاهای فراغتی برای حضور در میان مرد  -5

          استفاده از فضاهای فراغتی جه  برقراری ارتباط با دیگران -6

     819/0   834/0  دن فضاهای فراغتیمتادد بو -7

     765/0   726/0  متنوع بودن فضاهای فراغتی -8

     726/0   604/0  تناسب مح  قرارگیری فضاهای فراغتی درمنطق  سکون  -9

   746/0     700/0  میزان دسترسی ب  فضاهای فراغتی -10

  890/0        ر و مشارک  درامور فرهنگیوام  شلوغی وازدحا  جمایتی ب  ونوان مانع حضو -11

          استفاده از فضاهای فراغتی برای برقراری مالقاش با دوستان و آشنایان -12

    796/0   747/0   میزان اثربخشی در افزایش تماس های اجتماوی -13

    689/0   621/0   توج  ب  رواب  گروههای سنی وجنسیتی دراین فضاها -14

    856/0   495/0   میزان تناسب وسا  فضاها جه  ارائ  امکاناش اجتماوی و فرهنگی -15

    829/0   739/0   نقش این فضاها در اوتالی فرهنگ و رواب  اجتماوی  -16

          موثر دانستن حضور در فضاهای فراغتی در ارتقاء ارتباطاش اجتماوی -17

          وی فااعی  اجتماوی داستنحضور در فضاهای فرغتی را نو -18

   423/0   748/0    میزان تمای  ووالق  ب  گذران اوقاش فراغ  -19

  755/0    451/0    کمبود فضاهای فراوتی ب  ونوان مانع مشارک  در امور فرهنگی -20

 
بارهای واملی متغیرهمای  ، نشان داده شد، 6ک  در جدول  طور همان

ای کم    بم  گونم   ، انمد  طمور مشمخص قمرار گرفتم     ها ب   موردی وام 
همای اول و دو  اختصماص    بار واملی ب  ترتیمب بم  وامم    ترین  بیش

یافت  اس   ب  منظور تحلی  نتمایج یمو مجمموع مجمذوراش بارهمای      
انین درصمد   درصد ک  واریانس هر وام  و هم، واملی ارخش یافت 

 آمده اس   ،7 ها محاسب  و در جدول تجمای واریانس
 

 ماتریس ووام  ارخش یافت  با روش واریماکس ناحی  یو و اهار شهر مراغ  .7جدول

 ها مجموع درصد واريانس درصد کل واريانس هر عامل مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش يافته ها عامل

 ناحیه يک

1 16/3 09/21 09/21 

2 67/2 82/17 91/38 

3 99/1 29/13 21/52 

4 49/1 93/9 14/62 

 ناحیه چهار

1 92/2 50/19 50/19 

2 87/2 19/19 70/38 

3 08/2 87/13 57/52 

4 91/1 76/12 34/65 

5 72/1 50/11 84/76 

 
وامم  در ناحیم     پمنج وام  در ناحی  یو و اهار در این جدول 
های بمین   درصد مجموع واریانس 84/76و  14/62اهار ب  ترتیب 

همای   کنند  همر یمو از موعفم     ین میهای تحقیا را تبی تما  گوی 
ارخش یافت  ب  تفکیو نشان داده شده اس ؛ ب  ایمن ترتیمب بما    

وام  شناسمایی شمده در   وجود تاداد زیاد متغیرهای مورد مطاعا  و
روشممنی از دیممدگاه سمماکنان محممالش هممر کممدا  از  تصمویر نسممبتا 

  جمدول  کم  در   طور هماندهند   های مورد مطاعا  را ارائ  می ناحی 
وام  اول و دو  هر یو ب  ترتیمب بما   ، شود مذکور مشاهده می، 7
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درصمد در   19/19و  5/19درصد در ناحی  یو و  82/17و  09/21
درصمد   7/38درصمد و   9/38و در مجموع ب  ترتیب با  ناحی  اهار

مقدار واریانس کم  نگمرش پاسمخ دهنمدگان را تبیمین      ترین  بیش
هما و بما توجم  بم  میمزان        انمد  پمس از ارزیمابی همم  گویم       کرده

گمذاری مناسمب بمرای همر      نا ، ها روی هر وام  های آن بارگذاری
وام  استخراج شده و  4وام  صورش گرف   در ناحی  شهر مراغ  

ب  وسیل  تحلیم  وماملی بم  ترتیمب وبارتنمد از: میمزان امکانماش        

تنوع کمی و کیفمی فضماهای فراغتمی و میمزان     ، فضاهای فراغتی
کمارکرد فرهنگمی فضماهای فراغتمی و نقمش      ، ادسترسی بم  آنهم  

( در ناحی  اهار شمهر  8فضاهای موجود در جذب شهروندان)جدول 
وام  استخراج شده ب  ترتیب وبارتند از: تنوع کمی  پنجمراغ  نیز 

کممارکرد فرهنگممی ، همما و کیفممی فضمماهای فراغتممی و امکانمماش آن
ش مشمکال ، میزان دسترسی ب  فضاهای فراغتمی ، فضاهای فراغتی

 ( 9های مختلف سنی)جدول  فضاهای فراغتی و توج  ب  گروه

 ناحی  یو شهر مراغ ، استخراج شده های نا  گذاری وام . 8جدول

 عامل نام توضیح مختصر

 وسا  مناسب فضاهای فراغتی -

 میزان تناسب وسا  فضاها با میزان جمای  منطق  -

 مناسب بودن امکاناش فضاهای فراغتی مح  سکون  -

 های سنی در فضاهای فراغتی مح  سکون  یزان امکاناش برای هم  گروهم -

 1 میزان امکانات فضاهای فراغتی

 متنوع بودن فضاهای فراغتی -

 متادد بودن فضاهای فراغتی -

 تناسب مح  قرارگیری فضاهای فراغتی درمنطق  سکون  - 

 میزان دسترسی ب  فضاهای فراغتی -

تی و میزان تنوع کمی و کیفی فضاهای فراغ

 ها دسترسی به آن
2 

 میزان اثربخشی در افزایش تماس های اجتماوی -

 های سنی وجنسیتی دراین فضاها توج  ب  رواب  گروه -

 میزان تناسب وسا  فضاها جه  ارائ  امکاناش اجتماوی و فرهنگی -

 نقش این فضاها در اوتالی فرهنگ و رواب  اجتماوی -

 3 یکارکرد فرهنگی فضاهای فراغت

 میزان تمای  ووالق  ب  گذران اوقاش فراغ  -

 کمبود فضاهای فراوتی ب  ونوان مانع مشارک  در امور فرهنگی -
 4 نقش فضاهای موجود در جذب شهروندان

 

 ناحی  اهار شهر مراغ ، استخراج شده های نا  گذاری وام  .9جدول 

 Z| نام توضیح مختصر

 متادد بودن فضاهای فراغتی -

 ع بودن فضاهای فراغتیمتنو -

 تناسب مح  قرارگیری فضاهای فراغتی درمنطق  سکون  -

 وسا  مناسب فضاهای فراغتی -

 مناسب بودن امکاناش فضاهای فراغتی مح  سکون  -

 1 ها تنوع کمی وکیفی فضاهای فراغتی و امکانات آن

 میزان اثربخشی در افزایش تماس های اجتماوی -

 ی سنی و جنسیتی دراین فضاهاها توج  ب  رواب  گروه -

 میزان تناسب وسا  فضاها جه  ارائ  امکاناش اجتماوی و فرهنگی -

 نقش این فضاها در اوتالی فرهنگ و رواب  اجتماوی  -

 کارکرد فرهنگی فضاهای فراغتی

 
2 

 والق  ب  گذران اوقاش فراغ  میزان تمای  و -

 میزان دسترسی ب  فضاهای فراغتی -

 وسا  فضاها با میزان جمای  منطق  میزان تناسب -

 3 میزان دسترسی به فضای فراغتی

 وام  شلوغی وازدحا  جمایتی ب  ونوان مانع حضور و مشارک  درامور فرهنگی -

 کمبود فضاهای فراوتی ب  ونوان مانع مشارک  در امور فرهنگی -
 4 مشکالت فضاهای فراغتی

 فضاهای فراغتی مح  سکون  های سنی در میزان امکاناش برای هم  گروه -

 مناسب بودن امکاناش فضاهای فراغتی مح  سکون  -
 5 های مختلف سنی توجه به گروه
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های صورش گرفت  بیانگر این اس  ک  در ناحیم  یمو    بررسی
های تنموع کممی و کیفمی فضماها و امکانماش       شهر مراغ  وام 

اهمار  فراغتی و میزان دسترسی ب  فضاهای فراغتی و در ناحیم   
تنوع کمی و کیفی فضاهای فرغتی و کارکرد فرهنگی فضماهای  

ی سماکنان از  ر مایتمند  تمأثیر را در میمزان   تمرین   فراغتی بیش
 فضاهای فراغتی در محی  زندگی خود دارند 

بنابراین در جه  پاسخ بم  سمواالش مطمر  شمده در ابتمدای      
هما نشمانگر ایمن بموده کم        توان بیان کرد ک  بررسی تحقیا می

ی از فضاهای فراغتی در دو ناحی  مورد مطاعا  ر ایتمند یزان م
متفاوش بوده و مقایس  میمانگین دو گمروه وجمود ایمن تفماوش را      

نیز گویای سطح مانماداری   tدهد  ب  طوری ک  آزمون  نشان می
 باشمد  همم   این تفاوش در دو ناحی  یو و اهار شهر مراغم  ممی  

ص گردید کم  در ناحیم    مشخ، انین با استفاده از تحلی  واملی
وام  بر میزان ر ای  شمهروندان   5وام  و ناحی  اهار  4، یو

 گذارد  از فضاهای فراغتی در محی  زندگی خود ثأثیر می

 

 گيري  بحث و نتيجه
 گممذار بممر میممزان ی سممنجش وواممم  تممأثیردر ایممن پممهوهش بممرا

دو ناحیم   ، ی شهروندان از فضاهای فراغتی در شهر مراغم  ر ایتمند
-یافتم  ( شهر مورد بررسی و مطاعا  قرار گرف   4و 1فاوش )ناحی  مت

 گمذار بمر میمزان    ووامم  تماثیر  از بمین   کم   های پهوهش نشمان داد 
وام  در ناحی  یمو و   4، ی شهروندان از فضاهای فراغتیر ایتمند

انمین   مقادیر ویهه و همترین  وام  در ناحی  اهار ک  دارای بیش 5
شناسمایی شمدند    ، کردند ها را تبیین می سخواریانس ک  پاترین  بیش

و  14/62تواننمد بم  ترتیمب حمدود     ممی  4و 1ها در ناحیم    این وام 
درصد از تغییر پذیری )واریمانس( متغیرهما را تو میح دهنمد       84/76

تمرین   وام  اول و دو  در هر دو ناحی  بیش، ها اعبت  از بین این وام 
ی کم  در ناحیم  یمو ووامم      اند  بدین مانم درصد واریانس را داشت 

تنوع کمی و کیفی فضماهای   »و« میزان امکاناش فضاهای فراغتی »
 تنموع  »و ناحیم  اهمار ووامم     « ها فراغی و میزان دسترسی ب  آن

کممارکرد »و « کمممی و کیفممی فضمماهای فراغتممی و امکانمماش آن همما
  نقش را در ترینترین و مهم بیش« فرهنگی فضاهای فراغتی

تمرین نقمش را در   تمرین و مهمم   بمیش « فراغتمی  فرهنگی فضماهای 
 کنند  می ءگیری ر ای  شهروندان از فضاهای فراغتی را ایفاشک 
بین  مشخص گردید ک  مستق T انین با استفاده از آزمون هم

ی شهروندان از فضاهای ر ایتمند  از عحان میزان ،4و1دو منطق  
 زان بمم  طمموری کمم  میمم تفمماوش مانممی داری وجممود دارد  فراغتممی
( با 68/46 ی ساکنان از اوقاش فراغ  ناحی  یو )برابر بار ایتمند

همای بم     ( متفاوش اس   ارا کم  یافتم   30/41 ناحی  اهار )برابربا
و  =59/6tبرابمر بما    tدس  آمده نیز حاکی از آن اس  کم  آمماره   

باشمد  بنمابراین    ( مطلموب ممی  =000/0Sسطح ماناداری حاص  )
ی ساکنین از اوقاش فراغ  ر ایتمند ان توان نتیج  گرف  میز می

ک   طوری  باشد  ب در دو ناحی  یو و اهار شهر مراغ  متفاوش می
از اوقاش فراغ  وجود داشمت   تری  ی بیشر ایتمند در ناحی  یو 

تموان بم  وجمود فضماهای فراغتمی       و از جمل  دالی  آن ممی  اس 
  بم   انین دسترسی آسان ساکنین این ناحی مناسب و متادد و هم

 فضاهای فراغتی اشاره کرد 

 

 راهکارها
در خصموص   ای پمهوهش و مشماهده وینمی   هم  با توج  ب  یافتم  

راهکارهای ذیم  بم    ، شهر مراغ  4و  1فضاهای فراغتی نواحی 
 منظور توسا  و بهبود این فضاها پیشنهاد شده اس :

  ا  ک   ریزان ب  آن الز  اس  مدیری  شهری و برنام
همای   های اوقاش فراغ  و فااعیم   ااعی مرد  را ب  انجا  ف

توج  نمایند و باید فضاهای فراغتمی  ، انگیزد تفریحی بر می
هما رشمد نماینمد      های فراغم  در آن  خلا کنند ک  فااعی 

، توسا  فضاهای فراغتی مختلف )از جملم  مراکمز ورزشمی   
هما در   فرهنگی و    ( و توزیع وادالنم  و برابمر آن  ، تفریحی

 تما  سطح شهر 

 هما بم     کیفی فضماهای فراغتمی شمهر و تجهیمز آن     ءارتقا
 تر شهروندان  تر در جه  جذب بیش امکاناش و خدماش بیش

    فرهنگ سازی و تشویا شهروندان از طریا رسان  بم
 استفاده شهروندان از فضاهای فراغتی جه  اوقاش فراغ   
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