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Extended Abstract 
Introduction 
Leisure is one of the indicators of lifestyle, and people's lifestyle usually shows itself in leisure. 

The level of people's access to material and cultural resources, including education, can 

determine their social and economic status and, along with personal characteristics such as 

gender and age, create a certain type of lifestyle for them and determine the amount and fruition 

of their leisure facilities. In the meantime, understanding the current situation and the spatial 

pattern governing the leisure activities of citizens and leisure priorities in the form of categories 

and ways of spending leisure time and barriers to achieving them will be very important.  
Therefore, in this framework, the present study tries to study the relationship between 

independent variables such as age, gender, education and income in the dependent variable of 

leisure time, to study and comparative knowledge of the type and manner of leisure time in the 

study areas to prioritize leisure priorities and barriers. In the continuation of this research, it 

tried to study the spatial analysis of leisure time by presenting the level of fruition and non- 

fruition of areas of leisure uses both from the point of view of leisure specialists and experts and 

from the point of view of access levels to a suitable spatial model. In this regard, create a 

comparative analysis in order to identify the spatial differences of leisure time in the desired 

areas, one of which is the middle texture and the other as the new urban texture.  
 

Methodology  

The study is part of applied researches. Also, in terms of research method, it is part of 

descriptive-analytical and inferential studies. Using the documentary method, conceptual and 

theoretical dimensions of the subject, different indicators related to leisure time have been 

studied. Both quantitative and qualitative methods have been used to analyze the data. SPSS 

software and Pearson correlation and analysis of variance were exerted to perform statistical 

analysis and correlation of variables. Other software in the study areas is Excel. The multi-

criteria decision model and its combination with hierarchical analysis in the GIS environment 

and the effective Expert Choice software have also been exerted to obtain the spatial pattern 

governing how to spend leisure time. 
 

Results and discussion 

The results show that the amount of leisure time spent among men living in region 22 (2.90) 
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was higher than women (2.81), which is higher in region 19 among men living in region (3.61) 

than women (3.53). In examining the relationship between age, education level and income 

(independent variables) with leisure time (dependent variable) in the study areas, it should be 

noted that the highest correlation between independent variables and dependent variable in 

region 22 is education variable with 0.319. Similarly, the income variable with 0.226 and the 

age variable with 0.156 are in the next ranks. Therefore, the results of correlation coefficient 

show that there is a positive and direct relationship between the variables of age, education and 

income with leisure time. However, the highest correlation between independent variables and 

dependent variable in region 19 is related to income variable with 0.651. Similarly, the 

education variable with 0.522 and the age variable with 0.299 are in the next ranks. In the 

following, a list of types of leisure time and existing barriers to spending leisure time in the 

extracted areas were prepared in the form of questionnaires and analyzed separately in order to 

provide points and rankings of the extracted materials. Then, it was tried to provide access to 

leisure uses in the form of maps so that in addition to determining the quality of access and their 

extent of fruition of recreational uses, the needs of the study areas can be determined for each of 

these major uses. Finally, based on the opinion of relevant experts and effective models and 

software programs, an attempt was made to analyze the privilege and non- privilege of areas. 

 
Conclusion 

The results of one-way analysis of variance test in the study areas showed that there is a 

statistically significant difference between the gender with the way they spend their leisure time 

in both areas.  Leisure time spent among men and women in the study areas showed that the 

amount of leisure time spent among men living in the areas was more than women. The highest 

correlation between independent and dependent variables in region 22 includes education 

variable with 0.319, income variable with 0.226 and age variable with 0.156. But the highest 

correlation between independent and dependent variables in region 19 includes income variable 

with 0.651, education variable with 0.522 and age variable with 0.299, respectively. Therefore, 

according to the results of the models in regions 19 and 22, it was found that there is a 

significant and positive relationship between the variables of age, education and income with 

the amount of leisure time spent. However, regarding the way of spending leisure time and 

leisure spaces in both areas, it should be noted that both public and private styles, as well as 

private and home styles, are inactive, with the difference that the growth of personal leisure 

activities such as cyberspaces and internet usage of District 19 were higher than District 22. 

Finally, the results of residents' access to a variety of leisure spaces indicate that District 22 has 

more leisure land uses than District 19. However, it should be noted that despite the fact that 

District 22 has more leisure land uses, the research has shown that the amount of leisure time 

among men and women in District 19 is higher than District 22, and as mentioned, this is due to 

the dominant growth of personal recreation more than ever. 
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 شهر تهرانهای فضایی گذران اوقات فراغت در مناطق کالنتحلیل تطبیقی از تفاوت

 22و  19وردی: منطقه نمونه م

 
 کی، ایرانکی، ایوانگروه معماری، دانشگاه ایوان  استادیار - 0نرگس احمدی فرد

 زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایرانریزی محی دانشجوی دکتری برنامه – سید بهفر میرافضل

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه، توریسم ریزیبرنامه و جغرافیا گروهدانشیار  –موحد علی 

 
 05/11/1400یخ پذیرش: تار                                                01/07/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

در آن  ینی اسـت کـهامروزه اوقات فراغت عرصه اجتماعی نو .زندگی روزمره است ریناپذییاوقات فراغت جزء جدا
ش بگذارند قاومت خویش را به نمایو عالئق خود را نمایان ساخته، قدرت و م هاارزشتوانند یمافراد بدون دغدغه 

یت و پایگـاه ین زمینه الزم است که موقعقه اجتماعی خود اجرای نقش کنند. لیکن در اای از طبیندهنماعنوان و به
عنوان عامل تأثیرگذار در نوع سبک زنـدگی و درنهایـت در نـوع اد و ویژگی فردی آنان بهاقتصادی افر -اجتماعی

ؤثر بر میزان رسی عوامل متنها به برمتفاوت نحوه گذران اوقات فراغت موردبررسی قرار گیرند. لذا تحقیق حاضر نه
غت را نیز در ها و موانع گذران اوقات فرایتاولو بلکه و نحوه گذران اوقات فراغت در مناطق موردمطالعه پرداخت،

رسی دست فیت و سطوحموردبررسی و شناخت قرار داد تا بدین طریق در ادامه بتواند به تحلیل کی 55و  03مناطق 
 ها را مشخص نماید. در این راستاطق به آندست یابد و میزان برخورداری منا غتهای گذران اوقات فرایکاربربه 
های فضـاهای یوهشـود تا برتری الگو و ی آماری متفاوت کمی و کیفی استفاده نمهاروشافزارها و ، نرمهامدلاز 

ص نماید. و میانی مشخبا دو بافت متفاوت شهری یعنی جدید  ها را در دو منطقه موردنظرهای آنفراغتی و تفاوت
د کـه ت نشـان دانتای  تحقیقات در بررسی رابطه بین جنس، سن، سطح تحصیالت و میزان درآمد بر اوقات فراغ

حصـیالت، تبـه ترتیـب متغیـر  باشد.میزان گذران اوقات فراغت در هر دو منطقه در بین مردان بیشتر از زنان می
دارای بیشـترین  03قه درآمد، متغیر تحصیالت و متغیر سن در منط و متغیر 55متغیر درآمد و متغیر سن در منطقه 

های فـردی و غیرفعـال گـذران ها برگذران اوقات فراغت هستند. نکته دیگر رشد گذران شـیوهمیزان تأثیرگذاری
ات فراغـت، سـطح به دلیل سطح کمتر برخورداری از کاربری اوق 55به نسبت منطقه  03اوقات فراغت در منطقه 

 باشد.یمهای فراغتی فضا محور ها، عدم وجود بسترهای الزم فراغتی از نوع فعالیتیدسترس پایین
 

 شهر تهران. 55و  03های فضایی، منطقه تحلیل تطبیقی، اوقات فراغت، تفاوت: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 است مؤثر اجتماعی -اقتصادی تلفمخ عاداب بر اجتماعی و فرهنگی ایعنوان پدیدهبه فراغت اوقات پر تحول جهان این در

 کـه هاییفعالیت ارزش معتقدند که نظرانصاحب از بسیاری است. مطرح جامعه تمام اقشار بین مشترك موضوع منزلهبه و

 و مـؤثرتر هـاآن از حتـی بعضـی مـوارد در هبلکـ نیست کمتر رسمی هایفعالیت از تنهاگیرد نهمی انجام فراغت اوقات در
ان آن از مباحـ  مهمـی بنابراین مطالعه اوقات فراغت و نحـوه گـذر(. 051: 0333)منصوری و همکاران،  است ترسازنده

رابـر بخصوص بیشتر با رشد صنایع و فناوری، توجه محققـان را برانگیختـه اسـت. مفهـوم زمـان فراغـت در است که به
ویژه در سایر مزایای احساسی به لذت، آرامش و یهایی است که برافعالیترود و شامل ها و کار روزمره به کار میدرگیری

والً گـذران اوقـات درباره اینکه اصـ (.Yuqi Liua et al, 2020: 2خارج از چارچوب کار و مسئولیت اجباری خواهد بود )
ر ها بر این باورند که گذران فراغت دعقیده نیستند و برخی از آنهمفراغت خاص جامعه صنعتی است، تمامی پژوهشگرآن

مـروزه اامـا  (.Torkildsen, 2001: 64تمام مراحل تاریخی زندگی بشر وجود داشته و خاص زمـان مشخصـی نیسـت )
گسـیختگی و پـاره یی اهمیـت یافتـه و ازهمگراصـرفماجتماعی و رشـد  -رهنگیفکه در بستر مدرنیته تغییرات ازآنجایی

ده اسـت، از آن در دوران صنعتی ایجاد نمـو ساعات غیر کاری ای را بین کار ویندهفزاپارگی فرایند زندگی روزانه تفکیک 
هـای یت(. درگذشته اوقـات فراغـت، مجموعـه فعال013: 0330کنند )شاطریان و همکاران، یمعنوان تمدن فراغت یاد به

ختن بـه شد. امروزه اوقات فراغت را به فرصـتی بـرای پـردایمگرفته  بخش بوده، در نظریآگاهشده که آموزنده و ترکیب
نماینـد یمی زنـدگی اقتضـاء نکـرده باشـد، تعریـف هارورتضـها خواه جدی و یا نسـبتاً غیرفعـال کـه یتفعالبعضی از 

(Caldwell et al, 1999: 57اهمیت گذران اوقات فراغت بر تأثیرگذاری آن در کیفیـت زنـدگی اسـت کـ .) ه سـالمتی
راغت در هـر روش و مفهـومی (. اوقات فVuillemin, 2005: 562تواند باشد )یمروحی و حتی جسمی افراد در گرو آن 

ا در گـذران رد نیز معموالً خود و شیوه زندگی افرا رودیمی سبک زندگی به شمار هامعرفمورد تعریف قرار گیرد، یکی از 
راغتی بک زندگی و ف(. بدین ترتیب موضوع فراغت بر اساس نظریات سKatz et al, 1999دهد )اوقات فراغت نشان می

 گیرد.یمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار هاشبکهبوردیو تحت تأثیر پایگاه خاص خانوادگی، 
ها را تعیین و نوعی خاصی تواند موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنیممنابع فرهنگی  میزان دسترسی افراد به منابع مادی و 

 محـل درآمـد، وضعیت عالقه، تحصیالت، میزان شغل، سن،ند از سبک زندگی را برای آنان ایجاد و به همراه عواملی مان

: 0332)کیـان،  تأثیرگـذار مختلـف عواملسایر  و فراغت اوقات گذران امکانات به دسترسی خانواده، اعضای تعداد زندگی،
وی و الگـ موجـود شـناخت وضـعیتبین دراین( میزان و نحوه برخورداری آنان را از امکانات فراغتی مشخص نماید. 025

و  )مـردم محـور و مکـان محـور( هادسـتهی فراغتی در قالب هاتیاولوو  های فراغتی شهروندانحاکم بر فعالیتفضایی 
)فردی و فعال، فردی و غیرفعال، جمعی و فعال و درنهایـت جمعـی و غیرفعـال( و موانـع  ی گذران اوقات فراغتهاوهیش

تـوان یمبا شناخت درست چگونگی و نحوه گذران اوقـات فراغـت زیرا ها نیز بسیار موردتوجه خواهد بود؛ دستیابی به آن
(. چرایـی 33: 0311)فنـی، و نیازهای شـهروندان فـراهم نمـود  هاخواستهی شهری را در جهت تأمین هاطرحو  هابرنامه

نیـز موردتوجـه  های شهریتوان در بطن خود کانونها را میهای فراغتی و موانع رسیدن به آناولویت موردتوجه فعالیت
های مختلـف اسـت و در یـدگاهدو  هافرهنگمنزله گذران اوقات فراغت در معرض برخورد ی شهری بههاکانون قرار داد.

سرعت در حال انجام اسـت. سـرعت برخی مناطق الگوی فراغت به شکل کند و بطئی و در بعضی مناطق این تغییرات به
عینیـت بیشـتری یافتـه اسـت  هامحلـههرها با توجه به رقابت بـین منـاطق و ها و ارتباطات در این شیانجرتحوالت در 

(Williams et al, 1999: 18 و فضای گذران اوقات فراغت متفاوتی را با مناطق دیگر ایجاد نموده است. ایـن فضـاها .)
و آمـوزش یـا  هایی است که شخص به میل خود برای استراحت، تفریح، گسـترش اطالعـاتیتفعالدربرگیرنده مجموعه 

دهد. ارائه الگوی فضایی مناسـب جهـت ها را انجام میمشارکت آزادانه در زمان فراغت از تعهدات شخصی و اجتماعی آن
باشد )فنـی، یمی اخیر هادههیزان در ربرنامهی مهم مدیران و هادغدغهتوزیع بهینه فضای گذران اوقات فراغت از جمله 

های آن بایـد یتمحـدوداسب گذران اوقات فراغت عالوه بر شناخت فضاها، پتانسـیل و یزی منربرنامه(. برای 33: 0311
ی تفریحـی و توزیـع هامکانی فضایی مناسب برای هامکانی باهدف تعیین امنطقهمطالعات فضایی در مقیاس محلی و 
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و الگـو یـابی فضـایی را های فضایی در نحوه اسـتفاده از فضـا خدماتی آن در نواحی شهری و حومه و چگونگی و تفاوت
(. 1: 0331متمرکـز مشـخص گـردد. )ابراهیمـی و همکـاران،  طوربـهموردتوجه قرار داد تا الگوهای گذران اوقات فراغت 

تـوان بـه خلقتـی یمهـا که از جملـه آن اندپرداختهمسئله گذران اوقات فراغت  ی متفاوتی بههاجنبهمحققان مختلفی از 
اشاره کرد. او در این پـژوهش  «های اجتماعیارزیابی گذران اوقات فراغت در رسانه»نــوان در پژوهشــی بــا ع( 0333)

 از فراغتـی اسـتفاده نحوه فراغت، اوقات گذران برای اجتماعی هایرسانه به بخشیاولویت هایزمینه به ارزیابی شرای  و

 هـایداده تحلیـل بـر اسـاسپرداختـه اسـت.  انکـاربر منظـر از آن منفی و مثبت تأثیرات ارزیابی و اجتماعی هایرسانه

 متفـاوت هایتجربـه به نیاز و فناورانه نیازهای فراغتی، نیازهای ارتباطی، نیازهای عمده مقوله چهار او کیفی هایمصاحبه

 فـردی منـافع تقویت و روانی تأثیرات ارتباطی، هایتوانایی رشد مقوله سه فراغت، اوقات گذران ساززمینه شرای  عنوانبه

 خـانوادگی، ارتباطـات بـر تـأثیرات فـردی، تأثیرات مقوله پن  در منفی تأثیرات و شدند بندیدسته مثبت تأثیرات عنوانبه

 در فراغتـی فعالیـت دهنـدهتداوم عوامـل و مطرح روانی و جسمی سالمت بر منفی تأثیرات اجتماعی، ارتباطات بر تأثیرات

 فراغـت جـایگزینی رونـد تحقیق این نتای  واقع شدند. بندیدستهمورد  روانی و رانهفناو عوامل به نیز اجتماعی هایرسانه

بـه  (0337محمدی ده چشمه و همکـاران ) .کندمی تأیید کاربران نزد را کار و فراغت مفاهیم آمیختگی و واقعی با مجازی
 موجود بین هایهمبستگی منطقی بیان رمنظوبه هااند. آنپرداخته «شهر اهوازبررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کالن»

 گرفتند. بهره مسیر تحلیل از مدل ساختاری تحلیل ارائه و فراغت جغرافیای روی جمعیتی بر و محیطی متغیرهای مجموعه

تأثیرات متغیرهای محی  فیزیکی برون منزل نسبت به سایر متغیرها بیشترین تـأثیر  دهدمی نشان بررسی از حاصل نتای 
ی جمعیتی کمترین تأثیر را در جغرافیای فراغت داشته است. آنان در ادامه به بررسـی تطبیقـی الگـوی مکـانی و متغیرها

 همکـارانموحـــد و شهر اهواز پرداختند. در تحقیقـی دیگـر کالن 7و  1، 5جغرافیای فراغت در میان شهروندان مناطق 
در پـی سـنجش  ها. آناندپرداخته «شهرسـتان بسـتک مطالعــه چگونگــی گــذران اوقات فراغت جوانـان»( به 0335)

ت والدیــن و الاجتماعـی، تحصیـ خانـواده، طبقـه ت، درآمـدالسـکونت، تحصیـ میزان تأثیر متغیرهـای جنسـیت، محل
محــل متغیرهـای جنـس،  نشـان داد کـهها آن نتایـ  تحقیـقند. مذهبـی بـر اوقـات فراغـت جوانـان بـود یدلمیزان تق

. در بـین تحقیقـات میزان اوقات فراغت جوانـان رابطـه معنـادار دارد ت والدین بـاالسـکونت، طبقـه اجتماعـی و تحصیـ
 خیابانی یهاشبکه فضایی طراحی شبکه وتحلیلتجزیه»مطالعه  ( در5103توان به سانوی هه و همکاران )یمخارجی هم 

ی اطبقـه ارتبـا  اشاره کـرد. در ایـن مقالـه «چین ووهان موردی مطالعه اوقات فراغت در سرگرمی هایفعالیت مکان و
 فضـایی طراحـی شـبکه وتحلیلتجزیـه طریـق از خیابـان پیکربنـدی و مختلف شهری تفریحی هایفعالیت بین فضایی

 از مختلفی انواعآنان نشان دادند که . گردد ارائه شهر یک پایدار توسعه برای روشنی تا پیامدهای گیردیم قرار موردبررسی
برادلــی و انگلــس هستند.  متمایزی مکانی ترجیحات دارای هایابانخی بندشبکه فراغت در اوقات سرگرمی هایفعالیت

بــه بررســی اوقـات  «جنسـیتی هایو تفاوت ابعـاد اوقـات فراغـت در نوجوانان»تحـت عنـوان  یامطالعـه( در 5105)
اسـترالیایی انتخـاب و ایـن مطالعــه بــه  نوجـوان 133ر بدیـن منظـو .پردازنـدین مفراغت در میـان دختـران و پسـرا

 پسـران بیشــترین زمــان فراغــت خــود را بــه دهد کـهشـد. نتایـ  ایـن تحقیـق نشـان می شـیوه پیمایـش انجـام
که دختــران بیشــتر درحالی ؛نـددهیهای فیزیکـی اختصـاص مکامپیوتـری، شـرکت در مسـابقات و فعالیت هـاییباز

قانــه همچــون الهای خمطالعـه و شـرکت در فعالیت دوسـتان، خریـد، زمـان فراغـت خـود را بـه صحبـت کـردن بـا
هـای تفاوت گذران اوقات فراغت مبتنـی بـر فعالیت» ( در تحقیقی بنام5100پردازنـد. موتا )یموسـیقی، رقـص و هنـر م

بر نـوع گـذران اوقـات فراغـت  دهد که چگونه جنسیت، وضعیت جسمانی، عملکرد تحصیلینشان می «بدنی در نوجوانان
 تأثیرات متفاوتی دارند.

هر یک از تحقیقات فق  جنبه خاصـی از اوقـات فراغـت را در  توان اظهار نمود کهبر نتای  تجربیات متفاوت می با عنایت
 تحلیل با یک بتواند که تحقیقی جای خالی رواند. اینتوجه قرار دادهیک بافت هماهنگ و یا در یک منطقه موردنظر مورد

صورت تطبیقی های فضایی اوقات فراغت و عوامل مؤثر بر آن را بهمسئله تفاوت از جامع دیدی علمی هایبه روش متکی
گـذران  لگوی فضایی نحوها در دو بافت متفاوت شهری ارائه نماید، خالی است. بنابراین این مقاله باهدف بررسی و تحلیل
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 –های فضـایی شهر تهران سعی دارد به سؤاالت تحقیق که تفاوتدر دو منطقه متفاوت بافت شهری کالن اوقات فراغت
 55و  03الگوی فضایی حاکم بر نحوه گـذران اوقـات فراغـت شـهروندان منطقـه  مکانی مؤثر در گذران اوقات فراغت و
بررسـی رابطـه  له برای پاسخگویی به ایـن سـؤاالت در راسـتای هـدف تحقیـق بـهچگونه است؟ دست یابد. لذا این مقا

متغیرهای مستقلی همچون سن، جنس، تحصیالت و درآمد در متغیر وابسته گذران اوقات فراغـت بـه مطالعـه و شـناخت 
ت میانی و منطقه با باف 03تطبیقی نوع و نحوه گذران اوقات فراغت در دو منطقه متفاوت ازنظر بافت شهری یعنی منطقه 

طور تطبیقی مشخص نماید. در ادامه این های فراغتی و موانع موجود در این زمینه را بهیتاولو تا پردیمبا بافت جدید  55
تحقیق سعی نمود تا تحلیل فضایی گذران اوقات فراغـت را بـا ارائـه سـطح برخـورداری و عـدم برخـورداری منـاطق از 

ها یدسترسـنظر متخصصـین و کارشـناس گـذران اوقـات فراغـت و هـم ازنظـر سـطح های اوقات فراغت هم ازیکاربر
موردبررسی قرار دهد تا الگوی فضـایی مناسـبی را در ایـن زمینـه ایجـاد و یـک تحلیـل تطبیقـی را در جهـت شـناخت 

اوت شـهری ی متفهابافتفضایی گذران اوقات فراغت در مناطق موردنظر موردتوجه قرار دهد. وجود  -های مکانیتفاوت
در مناطق موردبررسی ضرورت بررسی تطبیقی اوقات فراغت، تحوالت و تغییرات الگوی فضایی گذران اوقـات فراغـت را 

امـا  فرهنگی دیـروزین را در خـود داراسـت -های اجتماعیطور سنتی ارزشبا بافتی میانی به 03نماید. منطقه یممطرح 
باشد. لذا مقایسه تطبیقی گذران اوقـات فراغـت و درنهایـت ق به بافت میبا بافتی جدید دارای فقدان حس تعل 55منطقه 

ها تبدیل شود در غیر این صورت ریزی مناسب در ارائه فرصتتواند به برنامهارائه الگوی فضایی مناسب در این مناطق می
 داشت.وجود خواهد  اجتماعی و بسترهای تحوالت اجتماعی هاییبتهدید بالقوه در ایجاد آسهمیشه 

 

 مبانی نظری

عنوان یکی از اجزای مهم اقتصـاد جدیـد در جـذب نیـروی کـار متخصـص و توسـعه صـنایع بـا صنعت اوقات فراغت به
های اوقات فراغت در ایجاد پویایی بخشد. فعالیتتوسعه پایدار اقتصاد و جامعه را ارتقاء می تکنولوژی باال تأثیرگذار است و

کمـک  "کیفیت مکان"ماعی و فرهنگی اساسی است و صنعت اوقات فراغت به تدوین زندگی شهری و گشایش تنوع اجت
های اوقات فراغت برای ارتقـای شود. اهمیت فعالیتترین منبع رضایت مدنی شناخته میعنوان مهمنموده که این خود به

 Sanwei etشده اسـت )ختهای شناطور گستردهشادی و رفاه شهروندان، بهبود کیفیت زندگی و احساس غرور ساکنان به

al, 2019: 880.) با رغبـت، عالقـه و انگیـزه  یابد تا پس ازآنجام کار و تکالیف روزانهدر اوقات فراغت، انسان فرصت می
هایی است که افـراد، فـارغ از شخصی فعالیت یا برنامه خاصی را انتخاب کند. این اوقات معموالً شامل سرگرمی و فعالیت

نوادگی و اجتماعی برای استراحت، تفریح، افزایش اطالعات و آموزش دارند و با آسودگی خیـال بـه آن نیازهای شغلی، خا
چگونگی گذران این اوقات به لحاظ کمی و کیفی بسته به شرای  فرهنگـی و  (.Turkildsen, 2001: 15آورند )روی می

های عملکـردی در شـهر اسـت ترین حوزهمفضاهای گذران اوقات فراغت یکی از مه نوع فضاهای فراغتی متفاوت است.
(. این فضاها ابزاری هستند که در کسـب تعـادل روحـی و جسـمی شـهروندان بسـیار مهـم 70: 0330)اذانی و دیگران، 

خصـوص از نـوع های اجتماعی و روانی با گذران اوقات فراغت بهها و آسیبباشند. تأثیر کاهش ابتالء به انواع بیماریمی
(. درنتیجـه کارآمـدی و Clays, 2013: 559شـده اسـت )ای در ادبیات نظـری ثابتطور گستردهنی آن بههای بدفعالیت

بازدهی روحی و جسمی شهروندان ارتبا  مستقیمی با میزان کارآمدی مجموعه عملکردی این فضـا دارد )پورمحمـدی و 
ی، خواست عمومی و جنبش اتوپیـایی بـود (. نیاز به فضای فراغتی در شهرها حاصل اصالحات اجتماع25: 0331دیگران، 

شده است )پوراحمـدی و سـبحانی، که در الگوهای اولیه شهرها )نظیر شهر صنعتی گارنیه یا دهکده آفتابی اشتاین( مطرح
های انسانی امری ضـروری (. در این شهرها بازخوانی مفهوم اوقات فراغت و اضافه کردن آن به اجزای فعالیت23: 0311

های مختلـف اسـتفاده از ایـن فضـاها موضـوع بسـیاری از مطالعـات در های اخیر شـیوهدر سال شده است.تهدر نظر گرف
عوامـل (. Carlson, 1980: 150)شناسی، جغرافیا و معماری بوده است. شناسی، جامعههای مختلف نظیر علم انسانرشته

کنند؛ این عوامل در چنـد دسـته اصـلی قـرار یجاد میمؤثر بر نوع انتخاب اوقات فراغت، الگوی فضایی اوقات فراغت را ا
اند، ای از زندگی قرار دارد، نیازهایش کدامگیرند: دسته اول این عوامل به خود فرد ارتبا  دارند. اینکه فرد در چه مرحلهمی
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قرار دارد. بافـت  هاشود که فرد در آندسته دوم این عوامل به محی  و شرایطی مرتب  می دارای چه عالیقی است و ... .
شهری یا روستایی که فرد در آن قرار دارد، نیز جزئی از آن است. دسته بعدی این عوامل بافت اجتماعی است که فرد نیـز 
جزئی از آن است. زمانی که در اختیار دارد و نیز شغل و درآمدش و نوع جنسـیتش. تورکیلدسـن از آن بـا عنـوان عوامـل 

ها و خدماتی است که در اختیار فرد قرار دارند. از جمله د. دسته آخر این عوامل به موقعیتکناقتصادی یاد می –اجتماعی 
(. فضـاهای فراغتـی 075: 0315شود )تورکیلدسـن، ها مربو  میها و نحوه مدیریت آنها، فعالیتمنابع، تسهیالت، برنامه

کمل هم هستند. استفاده و تخصـیص فضـاهای نوعی مها بهشوند که تمامی آنشهری از منظرهای گوناگونی تعریف می
هـای اجتمـاعی و ای است که برای تمامی افراد یکسان نیست، زیرا متغیرهـایی نظیـر سـن، جـنس، گروهتفریحی تجربه

های قومی و نژادی بر چگونگی درك زندگی شهری اثرگذارند. همچنین کیفیت فضای گذران اوقات فراغت یکی از اقلیت
ونقـل، چگـونگی موازات دیگـر موضـوعات شـهری هماننـد کـار، سـکونت و حملری است که بـهترین مباح  شهمهم
(. کیفیت فضای گذران اوقـات 11: 0317کند )فالحت و کالمی، ریزی میریزی شهر و کیفیت زندگی شهری را پیبرنامه

د را در دسترسـی یافتـه اسـت. ایـن مسـئله بخصـوص خـوفراغت در دهه اخیر به دلیل توسعه شـهری نـاهمگن کاهش
هـای جدیـد هـای میـانی و بافتبافت شهروندان به تسهیالت و خدمات شهری و فراغتی در مناطق شـهری از جملـه در

گردد که ضـمن توجـه بـه تـأثیرات سـبک نشان داده است. ضرورت تحقیق حاضر بر این مسئله ازآنجا ناشی می شهری
و ... بر نحوه گذران اوقات فراغت باید بـه بررسـی برخـورداری و همچون درآمد و تحصیالت زندگی و متغیرهای مهم آن

عدم برخورداری فضاهای فراغتی نیز پرداخت. زیرا سطوح برخورداری نامناسب فضاهای گذران اوقات فراغـت در منـاطق 
ت مـدیریت های از جمله: استفاده کم کاربران از فضاهای گذران اوقات فراغت، مشکالناهنجاری درنهایت منجر به ایجاد

(. امـروزه بـر عمـوم 75: 0330و نگهداری، کاهش امنیـت روانـی و اجتمـاعی و غیـره خواهـد شـد )اذانـی و همکـاران، 
متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده است که برای جلوگیری از این ناهنجارهـا بایـد سـطح دسترسـی افـراد را 

سطوح برخورداری و عدم برخورداری نسبت به فضاهای گذران نسبت به تسهیالت فراغتی باالبرده و شناخت کاملی را از 
های دقیق جهت بررسی برای دستیابی بـه اوقات فراغتی ایجاد نمودند. لذا انتخاب انواع متفاوتی از ابعاد و متغیر و شاخص

ی هاشـبکه اهداف موردنظر ضروری خواهد بود. متغیرهای متفاوت فواصـل زمـانی و مکـانی، ابعـاد و انـدازه، پیونـدها و
ای، درآمد خـانوار، هزینـه خـانوار، مسـکن، تأسیسـات و تجهیـزات در ابعـاد متفـاوت فضـایی، ینهزماجتماعی، متغیرهای 

 اند.اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امکانات موردبررسی قرارگرفته
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 

 

 روش پژوهش
کـه بـا اسـتفاده از روش  استنباطی اسـت و نـوع آن کـاربردی اسـت تحلیلی و -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 

های متفاوت نسبت به اوقـات فراغـت موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت. از اسنادی، ابعاد مفهومی و نظری موضوع، شاخص
 مجهـت انجـا شده است.روش پیمایشی نیز برای بررسی چگونگی توزیع و رواب  بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده

 هایی مانند پیونـدهایهایی معیارهای اجتماعی )با شاخصشده است. شاخصاستفاده SPSSافزار های آماری از نرمتحلیل
هایی ماننـد درآمـد انجمنی و شورایی و...(، معیارهـای اقتصـادی )بـا شـاخص همسایگی، پیوندهای خانوادگی، پیوندهای

 (مـذهبی و... اعتقـادات و تحصیالت، باورهـا و هایی مانند دانش)با شاخص خانوار، هزینه خانوار و ...(، معیارهای فرهنگی
هـای دیـدنی و..( معیارهـای فضـایی هایی مانند فرهنگسراها، فضای سبز و مکانمعیارهای امکانات و تأسیسات )شاخص
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: 0313سـفیری و مـدیری، هایی مانند ابعاد و اندازه، فواصل زمانی و مکانی و ....( بر اساس مبانی نظری تحقیق ))شاخص
وتحلیل افـزار مربوطـه مـورد تجزیـه(، استخراج و بعد از وزن بندی در نرم52 -37: 0330؛ سرایی و همکاران، 013-017

مراتبی در محی  سیسـتم اطالعـات گیری چند معیاره و تلفیق آن با تحلیل سلسلهمدل تصمیماین،  برقرار گرفت. عالوه 
 اوقـات فراغـت گذارانشود تا الگوی فضایی حاکم بر نحوه یمبه کار گرفته  Expert Choiceثر مؤ افزارنرمو جغرافیایی 

اوقات فراغت بر پایه موقعیت، نوع، اهمیت، نقش و ارتبا  به نسبت دیگر  گذارانتهیه و بر اساس آن توزیع فضایی مراکز 
 ها مورد تحلیل فضایی قرار گیرند.یکاربر

و  522233شان که بـه ترتیـب شـامل با توجه به جامعه آماری 55و منطقه  03ی برای منطقه های موردبررستعداد نمونه
با توجه به سهم جمعیتی  شده است که البتهنفر از ساکنین تعیین 313بر اساس فرمول کوکران برابر با  باشد،می 072331

 03سـبت بـه منطقـه نکه جمعیت کمتری  55مورد پرسشنامه در این منطقه و ما بقیه در منطقه  523دارد  03که منطقه 
تناسب سهم جمعیت هر منطقه از کـل صورت تصادفی و بهگیری از نوع احتمالی و بهدارد، توزیع گردید. یعنی شیوه نمونه

داری عـدم برخـور وعالوه بر این برای تحلیل برخـورداری  جامعه، حجم نمونه موردنظر برای هر منطقه مشخص گردید.
نظران گردشـگری و و کارشناسـان و صـاحب نفره از متخصصـین 31ی گذران اوقات نیاز به جامعه آماری منطقه از فضا

ی روایـی گیری هدفمنـد در ایـن مرحلـه مورداسـتفاده قـرار گرفـت. بررسـوجود دارد. لذا نمونـه گذران اوقات فراغت نیز
ه مورداستفاده ی پرسشنامره در این زمینه روایپرسشنامه از نوع محتوایی است که به روش کیفی کارشناسان موردنظر و خب

شده اسـت کـه برابـر بـا رفتهرا بررسی و تأیید نمودند. برای آزمون پایایی پرسشنامه پژوهش نیز از آلفای کرونباخ بهره گ
 است که گویای پایایی مناسب برای پرسشنامه است. 13/1
 

 محدوده موردمطالعه
تارهکتـار  11111111  حدودحدود  وسعتیوسعتی  اابب  تهرانتهران  هرهرشش  ربیربیغغ  للشماشما  دردر  واقعواقع  هرانهرانتت  شهرداریشهرداری  5555  منطقهمنطقه حدودهمحـدوده  هک   هزارهـزار  3131  وو  شهریشـهری  م
عیبیعـیطط  خاصخاص  ییهاهاییژگژگییوو  دلیلدلیل  بهبه  حریم،حریم،  هکتارهکتار یتموقعیـت  وو  بی نهپهنـه  رردد  ودودخخـ  موقع خت،ایتخـت،پپ  په قهنطقـهمم  عنوانعنوانبهبـه  ایت ستعدمسـتعد  ایاینط طبقطـب  م   ق

  بالقوهبـالقوه  مکاناتمکاناتاا  بودنبودن  دارادارا  لحاظلحاظ  بهبه  5555  منطقهمنطقه  است.است.  ههاستوارشداستوارشد  اساساساس  ایناین  بربر  آنآن  آیندهآینده  اندازاندازشمشمچچ  وو  شدهشدهشناختهشناخته  گردشگریگردشگری
  سایرسایر  کهکه  شرایطیشرایطی  دردر  وو  دیگردیگر  سویسوی  ازاز  آنآن  اعظماعظم  قسمتقسمت  ودنودنبب  بکربکر  وو  سوسویکیک  ززاا  مینمینزز  اختاراختارسس  نوعنوعتت  وو  ییططییمحمحستستییزز  بالفعلبالفعل  وو

مورامـور  کارشناسانکارشناسان  وو  سازانسازان  شهرشهر  وردتوجهوردتوجهمم  بازباز  یریردد  ازاز  برندبرندییمم  رن رن   غیراستانداردغیراستاندارد  معماریمعماری  وو  تراکمتراکم  ازاز  هرانهرانتت  شهرشهر  نقا نقا    شهریشـهری  ا
شـهرداری  03رآورد شده اسـت. منطقـه نفر ب 072331ه.ش، برابر با  0332طقه در سال جمعیت این من  ..استاست  داشتهداشته  قرارقرار

ی و اهیحاشـه منـاطق کیلومتر در محدوده خارجی، از جملـ 51/71هکتار در محدوده داخلی و  5123تهران نیز با مساحت 
 0332قه در سـال این منط جمعیت است که در حوزه دروازه ورودی جنوب غربی شهر قرارگرفته است. جنوبی شهر تهران

ی بازدیـد در هامکانهای، مراکز فرهنگی و ورزشی، گاهو تفرج هاپاركنفر بوده است. این منطقه دارای  522233 برابر با
 .باشدیممراکز خرید و اماکن زیارتی جهت گذران اوقات فراغت 

 

 
 های موردمطالعه: نقشه محدوده2 شکل
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 هابحث و یافته

 22و  19زمان آن در بین مردان و زنان در مناطق ران اوقات فراغت و مدتبررسی نحوه گذ
 از حاصـل نتـای  گیـرد.یماوقات فراغت موردبررسـی  عنوان یک متغیر مستقل در گذراندر این قسمت متغیر جنسیت به

 تفـاوت آمـاری لحـاظ بـه با نحوه گذران اوقـات فراغـت جنسیت بین که دهدمی نشان طرفهیک واریانس تحلیل آزمون
 شـده برآورد معناداری سطح و 117/1برابر  55در منطقه  Fآزمون  در ابتدا باید مطرح نمود که مقدار .دارد وجود معناداری

هم در این  شده برآورد یمعنادار سطحو  112/1برابر  03در منطقه  Fآزمون که این مقدار  (sig=0.049) است قبولقابل
دهد میزان گذران اوقـات فراغـت در میـان مـردان نتای  آزمون میانگین نشان می (.sig=0.044) است قبولمنطقه قابل

ین مـردان و زنـان در ایـن که تفاوت بـ دهد( بوده است. نتای  نشان می10/5زنان )بیشتر از  (31/5) 55ساکن در منطقه 
سـت ز مـردان ااهفتـه بیشـتر  منطقه بسیار کم است. از سویی تمایل زنان به گـذران اوقـات فراغـت در روزهـای وسـ 

پردازنـد. در ادامـه نتـای  یمکه مردان بیشتر در روزهای آخر هفته و سایر تعطیالت سال به گذران اوقات فراغـت درحالی
ز ( بیشـتر ا10/3منطقه )دهد میزان گذران اوقات فراغت در میان مردان ساکن در نشان می 03آزمون میانگین در منطقه 

ات بـه گـذران اوقـ انباز هم در این منطقه تفاوت بین این دو جنس بسیار کم اسـت. تمایـل زنـ است.( بوده 23/3زنان )
طـیالت سـال که مردان بیشتر در روزهای آخر هفته و سایر تعفراغت در روزهای وس  هفته بیشتر از مردان است درحالی

ین مـردان و نمود که میزان اوقات فراغت در بـ ای باید مطرحیسهمقاپردازند. در حالت کلی و یمبه گذران اوقات فراغت 
 است. 55بیشتر از منطقه  03زنان منطقه 

 
 19و  22 نحوه گذران اوقات فراغت در منطقه و بین جنسیت داریمعنی سطح برآورد ای بر واریانس . تحلیل1جدول شماره 

گذران اوقات 
 فراغت

 سطح معناداری نسبت واریانس میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 55منطقه 
منطقه 
03 

منطقه 
55 

منطقه 
03 

منطقه 
55 

منطقه 
03 

منطقه 
55 

منطقه 
03 

منطقه 
55 

منطقه 
03 

 111/1 113/1 112/1 117/1 111/1 111/1 0 0 111/1 111/1 هاگروهبین 

 هاگروهدرون 
131/
53 

213/52 53 53 102/0 111/1     

 کل
111/
53 

211/52 31 31       

 

 19و  22فراغت در منطقه  اوقات گذران نحوه و جنسیت بین داریآزمون میانگین جهت بررسی تفاوت معنی .2ل شماره جدو

   نحوه گذران اوقات فراغت

 جنسیت
 انحراف معیار تعداد میانگین

 03منطقه  55منطقه  03منطقه  55منطقه  03منطقه  55منطقه 

 37123/1 31730/1 01 51 1000/3 3111/5 مرد

 17711/1 17175/0 03 00 2312/3 1015/5 زن

 35513/1 33031/1 30 30 2111/3 1701/5 کل

 

 22و  19بررسی رابطه بین سن، سطح تحصیالت و میزان درآمد با گذران اوقات فراغت در مناطق 
ه یـک فـرد و میزان دسترسی به منابع مادی )سرمایه اقتصادی( و منابع فرهنگی )شامل سطح تحصیالت( سـهم سـرمای

های کند و افراد بسته به موقعیت اجتماعی و منابع در دسترس، سبکدرنتیجه موقعیت اجتماعی و امکانات او را تعیین می
شـوند. ایـن امکانـات )مـادی، های خاصـی برخـوردار میزندگی خاصی را در پیش گرفته و از امکانـات فراغتـی و ذائقـه

ها و هم بر میزان و چگونگی فراغت آنـان تـأثیر های فراغتی آنهم بر گزینهاز آنهای ناشی ها و ذائقهفرهنگی(، گرایش
(. لذا در کل بررسی سه متغیر اساسی یعنی سن، تحصیالت و میزان درآمد در گذران اوقـات 1: 0312گذارد )شکوری، می

سن و سطح تحصیالت و میـزان بررسی و شناخت رابطه بین  فراغت در مناطق موردمطالعه ضرورتی انکارناپذیر است. در
در منـاطق موردمطالعـه، روش همبسـتگی پیرسـیون  (بر میزان گذران اوقات فراغت )متغیر وابسته درآمد )متغیر مستقل(
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 آمدهدسـتبه متغیرهـا تمام برای همبستگی است شدهداده نشان زیر در جدول که طورهم آن مورد تأکید قرارگرفته است.
 وابسـته متغیـر و( سن، میزان درآمد و تحصیالت) مستقل متغیرهای بین همبستگی است، مهم جدول این در آنچه. است

 بـین معنـاداریرابطـه  آمدهدستبه (12/1)کمتر از  sig و همبستگی جدول نتای  به توجه با. است( میزان اوقات فراغت)
وابسـته در  متغیر و مستقل متغیرهای بین یبستگیزان همم بیشترین. دارد وجود تحقیق وابسته متغیر و مستقل متغیرهای
 در 021/1 بـا سن متغیر ،551/1 با متغیر درآمد ترتیب، همین به. شودمی مربو  303/1 با تحصیالت متغیر به 55منطقه 
دهد رابطه مثبت و مسـتقیم بـین متغیرهـای سـن، بنابراین نتای  ضریب همبستگی نشان می .گیرندمی قرار بعدی مراتب

 وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین یبستگهم میزان درآمد با گذران اوقات فراغت وجود دارد. اما بیشترین تحصیالت و
 533/1 بـا سن متغیر ،255/1 با تحصیالت متغیر ترتیب، همین به. باشدیممربو   120/1 با به متغیر درآمد 03در منطقه 

 .گیرندمی قرار بعدی مراتب در
 

 22تحقیق در منطقه  وابسته و مستقل متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب . نتایج3جدول شماره 
 فراغت اوقات سن درآمد تحصیالت  

 تحصیالت

 303/1 -153/1 -111/1 0 همبستگی پیرسون

 -112/1 111/1 133/1  سطح معناداری

 31 31 31 31 تعداد

 درآمد

 551/1 021/1 0 -111/1 همبستگی پیرسون

 151/1 115/1  133/1 سطح معناداری

 30 30 30 31 تعداد

 سن

 *052/1 0 021/1 -153/1 همبستگی پیرسون

 131/1  115/1 111/1 سطح معناداری

 30 30 30 31 تعداد

 اوقات فراغت

 0 *052/1 551/1 303/1 همبستگی پیرسون

  131/1 151/1 112/1 سطح معناداری

 30 30 30 31 تعداد

  معنادار است 12/1همبستگی در سطح  *

 

 19تحقیق در منطقه  وابسته و مستقل متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضریب . نتایج4جدول شماره 
 فراغت اوقات درآمد تحصیالت سن  

 سن

 533/1 311/1 -502/1 0 همبستگی پیرسون

 115/1 015/1 512/1  سطح معناداری

 30 30 30 30 تعداد

 تحصیالت

 255/1 *331/1 0 -502/1 همبستگی پیرسون

 13/1 131/1  512/1 سطح معناداری

 30 30 30 30 تعداد

 درآمد

 10/1 0 *331/1 311/1 همبستگی پیرسون

 310/1  131/1 015/1 سطح معناداری

 30 30 30 30 تعداد

 اوقات فراغت

 0 120/1 255/1 533/1 همبستگی پیرسون

  10/1 13/1 115/1 سطح معناداری

 30 30 30 30 دتعدا

  معنادار است 12/1همبستگی در سطح  *

 

 19و  22ها و موانع گذران اوقات فراغت در مناطق وتحلیل اولویتتجزیه
های نحوه گذران اوقات فراغت و موانع موجود در این زمینه سعی شده است کـه فهرسـتی از برای شناخت بیشتر اولویت 

هایی تهیه و جود برای گذران اوقات فراغت در مناطق استخراج و در قالب پرسشنامهانواع گذران اوقات فراغت و موانع مو
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شـده، بنـدی مـواد استخراجوتحلیل قرار گیرند تا بدین طریق بتوان بـه ارائـه امتیـاز و رتبهصورت جداگانه مورد تجزیهبه
ها تهیه و مـورد وندگان، جدول فراوانی آنشها توس  هر یک از پرسشبندی گزینهپرداخته شود. به عبارتی بعد از اولویت

طور مشخص بیشترین بندی قرار گرفتند. ما از طریق ماتریس وزن دهی به ترسیم نمودارهایی خواهیم پرداخت که بهوزن
صحبتی با دوستان، شنیدن موسیقی، تماشـای به ترتیب شامل ورزش کردن، هم 55نحوه گذران اوقات فراغت در منطقه 

ها، دیدار اقوام، فضای مجازی، ها و فرهنگسراها، مراکز خرید و رستوراندم زدن و گردش، سفر، رفتن به پاركتلویزیون، ق
های مذهبی، رفتن به سینما و تئـاتر، اسـتفاده های کامپیوتری، فعالیتسیاحت و زیارت، مطالعه غیردرسی، اینترنت و بازی

های مختلف، کارهای هنری آموزی، حضور در مراسم و فعالیتبانهای مختلف، زاز فضاهای باز شهری، شرکت در انجمن
صحبتی با دوستان، تماشـای تلویزیـون، نیز به ترتیب شامل هم 03و فرهنگی، حل جدول، تمرین ساز و آواز و در منطقه 

ز خریـد و هـا و فرهنگسـراها، مراکـسفر، فضای مجازی، قدم زدن و گردش، دیدار اقوام، شنیدن موسیقی، رفتن به پارك
های کامپیوتری، سیاحت و زیارت، استفاده از فضـاهای بـاز های مذهبی، اینترنت و بازیها، ورزش کردن، فعالیترستوران

های مختلـف، کارهـای هنـری و فرهنگـی، شهری، رفتن به سینما و تئاتر،، مطالعه غیردرسی، حضور در مراسم و فعالیت
موانع موجـود بـرای گـذران اوقـات  باشند.آموزی میهای مختلف و زبانجمنتمرین ساز و آواز، حل جدول، شرکت در ان

شوندگان به ترتیب شامل مشکالت مالی خود و خـانواده، مشـغله زیـاد، ضـعیف بـودن ازنظر پرسش 55فراغت در منطقه 
لین، نداشـتن ریزی مناسب برای گذران اوقات فراغت توس  خود یا مسـئوسطح اوقات فراغت، سایر عوامل، ضعف برنامه

اطالعی از اهمیـت اوقـات فراغـت و بینی محل و امکانات مناسب با نیازها به تفکیک جنس، بیتفکر تفریحی، عدم پیش
به ترتیب شامل مشکالت مالی خـود و خـانواده، ضـعیف بـودن  03سطح پایین دانش و تحصیالت. این موانع در منطقه 

زی مناسـب بـرای گـذران اوقـات فراغـت توسـ  خـود یـا مسـئولین،، ریسطح اوقات فراغت، مشغله زیاد، ضعف برنامـه
بینـی محـل و اطالعی از اهمیت اوقات فراغت، سطح پایین دانش و تحصیالت، نداشـتن تفکـر تفریحـی، عـدم پیشبی

 باشد.امکانات مناسب با نیازها به تفکیک جنس و سایر عوامل می

 

 19و  22در مناطق  GISهای رستر در روجیی گذران اوقات فراغت و ارائه خهایکاربردسترسی 
های اطالعـاتی و های مـرتب ، وجـود الیـههای گذران اوقات فراغت بر اساس پژوهشیک کاربریبهدر این مرحله یک 

ها ها، استادیومها و...(، ورزشی )باشگاهها، کافهها، هتلنظران شامل پذیرایی )رستوراندریافت نظرات کارشناسان و صاحب
ها و ....(، فرهنگی )فرهنگسـراها، ها و....(، تفریحی )شهربازی، محل بازی کودکان، کلوب......(، مذهبی )مساجد، امامزادهو

هـای منطقـه جهـت اعمـال نسبت بـه سـایر کاربری ها و ....(.ها، بوستانهای عمومی و....( و فضای سبز )پاركکتابخانه
هـای کاربری( Distance)صـورت گیرنـد؛ بدینحلیـل فضـایی قـرار می، مورد تGISمنطق سنجش دسترسی در محی  

دهنـد. ای از فواصـل را نشـان میآیند کـه دامنـههایی به دست میای در قالب نقشهطور جداگانهگذران اوقات فراغت به
. به عبـارتی صـفر گرددنهایت را شامل میای بین صفر تا بیدامنه ها متر است کهمقیاس فواصل موردتوجه در این نقشه

باشـد. بـا افـزایش هـای منطقـه دارا میشود که کمترین فاصله را نسبت به دیگر کاربریبرای کاربری در نظر گرفته می
تواند میزان نیاز ها میکیفیت دسترسی نمودن فاصله، مقیاس عددی ما نیز بیشتر خواهد شد. این مرحله عالوه بر مشخص

های نشان دهد. بنابراین در این مرحله مـا شـاهد انـواع نقشـه های عمدهم از این کاربریبه هرکدا مناطق موردمطالعه را
های گذران اوقات فراغت در دو منطقه هستیم که به دلیل محدودیت در صفحات مقاله از ارائـه دسترسی به انواع کاربری

هـای گـذران اوقـات دسترسـی کاربری های کیفیـتآن خودداری نموده و سعی نمودیم که بامطالعه و بررسی نتای  نقشه
طورکلی مشخص نماییم. مطالعه های موردمطالعه بهمحدوده ها را درفراغت، میزان برخورداری و عدم برخورداری کاربری

یابی فضاهای گذران اوقات فراغت در مناطق موردمطالعه با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی با تجمیع بر روی مکان
آمده از نتـای  دسـتآمده است. بیشـترین مقـدار عـدد بهدستبه Raster Calculateها در محی  یت دسترسینتای  کیف

آمده از نتای  تجمیـع دستتجمیع کیفیت دسترسی، نشان از بدترین شرای  برخورداری در مناطق و کمترین مقدار عدد به
ها در قالب نقشه زیـر طور که نتای  نقشهاهد بود. همانکیفیت دسترسی، نشان از بهترین شرای  برخورداری در مناطق خو



 1400زمستان ، 4، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                              52

در مقایسـه بـا منطقـه  55های گذران اوقات فراغت در منطقه ای از کاربرییابی نسبتاً عادالنهدهد، تقریباً مکاننشان می
قات فراغت در منطقـه های گذران اوقبولی از کاربریای از منطقه، پراکندگی قابلجز محدودهوجود دارد. به عبارتی به 03
دهد که فضاهای گذران اوقات فراغت عالوه بر پـایین بـودن نشان می 03ها در منطقه نتای  نقشه مشاهده است. اماقابل
هـای کننـد و درواقـع گروهای نیـز تبعیـت نمیشان در مقایسه با استانداردهای شهرسازی، از اصول توزیع عادالنـهسرانه

 ها دسترسی ندارند.موردمطالعه با خصوصیات مکانی گوناگون به آناجتماعی معین در محدوده 
 

 
 

و عدم برخورداری فضای گذران اوقات فراغت ازنظر متخصصین بـا اسـتفاده از تحلیـل  برخورداری

 ات فراغتهای گذران اوقو مقایسه زوجی کاربری GISدر  AHPمراتبی سلسله

رهنگی و فضای سبز جهـت تحلیـل برخـورداری و عـدم برخـورداری شش کاربری پذیرایی، ورزشی، مذهبی، تفریحی، ف
رسـد اسـتفاده از های گذران اوقات فراغت ازنظر متخصصین دوبـاره بـه کـار گرفتـه شـد. بـه نظـر میمنطقه از کاربری

ارهـای ها بر اساس معیها امکان تحلیل و ارائه کلیه اطالعات موجود در مورد الیههای تحلیل چندمعیاری که در آنروش
هــای تحلیــل چنــدمعیاری، روش تحلیــل تــرین روشتر باشــند. از جملــه مهممتفـاوت و چندبعــدی وجــود دارد، مناســب

(. بعـد از 511: 0313گیرد )رفیعیان و همکاران، های متضاد، مورداستفاده قرار میگیریکه در تصمیم AHPمراتبی سلسله
هـا و ا و بررسـی مـاتریس نظـرات کارشـناس بـا اسـتفاده از روشهـدستیابی به ضریب اهمیت نرمال هر یک از کاربری

های مربوطه به شرح زیر، تحلیل برخورداری و عدم برخورداری فضای گذران اوقات فراغت ازنظـر متخصصـین در برنامه
ا مقایسـه گیرنـد. ابتـدگردد. مراحل جهت دستیابی به نتای  فوق به شرح زیر موردتوجه قرار میهایی ایجاد میقالب نقشه

دو بـاهم دوبـه هاشاخصگیرد. در این مرحله عوامل، معیارها و های گذران اوقات فراغت موردتوجه قرار میزوجی کاربری
شود. بر همین اسـاس یمسنجیده  J یارمعنسبت به  Iمقایسه شده که در آن با توجه به هدف بررسی، شدت برتری معیار 

میتی در قالب تهیه پرسشنامه و جلب نظرات کارشناسی استفاده شد. در این بخـش دویی از جداول نه کبرای مقایسه دوبه
مورداستفاده قرارگرفته است.  هاشاخصمیانگین هندسی نظرات کارشناسی، برای به دست آوردن میزان اهمیت معیارها و 

گیـرد. در ایـن قـرار میها موردمحاسـبه یهالهای گذران اوقات فراغت و همپوشانی یکاربر 0(CWسپس ضریب اهمیت )
ها جهت تدوین مدل، اقدامی مهم برای شناسایی میزان برخورداری و عـدم یکاربرارزیابی و تبیین ضریب اهمیت  مرحله

منظور به دست آوردن ضریب اهمیت باشد. در این قسمت بههای گذران اوقات فراغت در منطقه میبرخورداری از کاربری
بـا توجـه بـه اعمـال  هـایکاربراستفاده گردیده است. در ادامه هـر یـک از  Arc Gisافزار در نرم AHPاز برنامه جانبی 

های موردنظر برای سنجش بعدی تحلیل یعنی همپوشانی در رده یهالتراز خود همپوشانی گردیده تا ضریبشان در رده هم
(، مـذهبی 17/1شامل پـذیرایی ) 55 های گذران اوقات فراغت در منطقهیکاربری گردد. ضریب اهمیت سازآمادهعوامل 

(، 11/1شـامل پـذیرایی ) 03( و در منطقـه 05/1(، فرهنگـی )3/1(، ورزشی )55/1(، تفریحی )53/1(، فضای سبز )11/1)
باشـد. در ایـن قسـمت سـعی یم( 11/1( فرهنگـی )12/1(، ورزشـی )17/1(، تفریحی )01/1(، فضای سبز )0/1مذهبی )

                                                           
0. Criteria Weights 
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 GIS افـزارنرمدر  Ext- AHPهر یک از معیارهـا را کـه بـا اسـتفاده از برنامـه جـانبی  شود که ضریب اهمیت نرمالیم
الیه نهایی تحلیل که تحلیل میزان برخورداری  تا شده بود را با ماتریس نظرات کارشناسی مورد تحلیل قرار دهندمحاسبه

هـای گـذران اوقـات یکاربرال ضرایب بگذارد. بدین طریق که با اعم به نمایش و عدم برخورداری از متخصصین است را
 Rasterبا استفاده از ابزار  GISها( در محی  یدسترسی کیفیت هانقشههای اطالعاتی اولیه )یهالآمده در دستفراغت به

calculate ،شـود. در ایـن قسـمت تجمیعـی نهـایی از یمها ایجـاد یکاربر های اطالعاتی جدیدی به تعداد ضرایبیهال
قالب دو نقشه  توان دریمشود که نتای  آن را یمتهیه  GISو  AHPهای اطالعاتی ایجادشده توس  مدل یهالو  هانقشه

 زیر در مناطق موردمطالعه مشاهده نمود.
 

 
 

 گیرینتیجه
ها و یدسترسـ، هـاکنشپـردازد کـه رفتارهـا، این مقاله با تبیین مکان گذران اوقات فراغت، به بررسـی آن شـرایطی می

گذارند. چنین تحقیقی با نگاهی کلـی، زمینـه یمالگوی گذران اوقات فراغت تأثیر  وهای گروه هدف در زمینه یریگجهت
اقتصـادی  وشده همگی سعی در شناسایی پایگاه اجتماعی متفاوت خود را از سایر تحقیقات مشخص نمود. تحقیقات انجام

ها موردبررسـی قـرار یگاهپافق  متأثر از این  غت راها الگوی فراآن. اندداشتهو جنسی افراد در نحوه گذران اوقات فراغت 
ی چنـدانی ااشـارهها و نحـوه توزیـع امکـان گـذران اوقـات فراغـت یدسترس. در این زمینه به الگوهای فضایی و اندداده

هـای اجتمـاعی، یتعموقین . لذا این تحقیق سعی نموده است ضمن پیروی از تحقیقات مشابه و بررسی رابطه بـاندنداشته
ینـه در دو منطقـه های موجـود در ایـن زمیتاولوفرهنگی و ..... افراد با گذران اوقات فراغت و نوع آن و توجه به موانع و 

صـورت مطالعـات های گذران اوقات فراغت در دو بافـت جداگانـه شـهری بهموردبررسی، به تحلیل فضایی انواع کاربری
هـا و برخـورداری و عـدم های فراغتی، دسترسی ساکنین به آنیکاربرا ضمن شناسایی انواع تفضیلی نیز بپردازد. در اینج

ها از سوی متخصصین نیز موردتوجـه قـرار گرفـت تـا گیرد. تحلیل این برخوردارییمبرخورداری مناطق موردتوجه قرار 
 رسی نائل گردد.طق موردبرراغتی در منابدین گونه بتواند به تبیین فضایی گذران اوقات فراغت و تأثیر آن بر الگوهای ف

کـه در های جنسیتی را موردتوجـه قـرار دارد. ازآنجاییبررسی متغیرهای موردنظر خود، تفاوت مقاله حاضر سعی در شروع
خوریم که عمدتاً ناظر بـر های تقریباً همگنی در جوامع متفاوت برمییهنظرهای جنسیتی در اوقات فراغت به زمینه تفاوت

های اجتماعی و تقلیدات ایشان، مسئولیت بـاالتر زنـان در امـور یتمحدودیری متفاوت زنان و مردان، تفاوت در پذهجامع
خانه و نگهداری از فرزندان، غلبه فرهنگ مردساالری و تسل  ایشان بر اوقات فراغت و ایجاد محدودیت از طرف ایشـان 

اوقـات فراغـت  عنوان یک متغیر مستقل در گـذرانیر جنسیت بهباشد، بنابراین در این قسمت سعی شده است که متغیم
بـا  جنسـیت بـین کـه داد در مناطق موردبررسی نشان طرفهیک واریانس تحلیل آزمون از حاصل موردبررسی گیرد. نتای 

ین زنـان گذران اوقات فراغت در ب .دارد وجود معناداری تفاوت آماری در هر دو منطقه لحاظ به نحوه گذران اوقات فراغت
و مردان در مناطق موردمطالعه نشان داد که میزان گذران اوقات فراغت در میان مردان ساکن در منـاطق بـیش از زنـان 

طرفـه در میـان مـردان بوده است. یعنی میزان گذران اوقات فراغت از طریق نتای  حاصل از آزمون تحلیل واریـانس یک
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در مـردان و زنـان بـه ترتیـب شـامل  03بوده است. این میزان در منطقه ( 10/5( و در زنان )31/5) 55ساکن در منطقه 
حاکی از آن است که میزان صرف زمان اوقات فراغت در هر دو منطقه  03باشد. عالوه بر این نتای  یم( 23/3( و )10/3)

باشد. نکته الت سال میبرای زنان بیشتر در روزهای وس  ایام هفته و در مردان بیشتر در روزهای آخر هفته و سایر تعطی
در  03و هم در منطقه  55موردتوجه دیگر این است که تفاوت میان صرف زمان برای گذران اوقات فراغت هم در منطقه 

ها و آزادی عمل بیشتر زنان به نسبت گذشـته و حضـور یتمحدودتواند نشان از کاهش یممیان دو جنس کم است. این 
 باشـد. دریمی جمعی و اماکن تفریحی هارسانهان دسترسی بیشتر زنان در کنار مردان به آنان در اجتماع و امک ترگسترده

بررسی و شناخت رابطه بین سن و سطح تحصیالت و میزان درآمد در منـاطق موردمطالعـه از روش همبسـتگی پیرسـون 
 متغیـر به ترتیب شـامل 55قه وابسته در منط متغیر و مستقل متغیرهای بین یهمبستگ میزان شده است. بیشتریناستفاده

دهـد بنابراین نتای  ضریب همبستگی نشـان می. است 021/1 با سن و متغیر 551/1 با ، متغیر درآمد303/1 با تحصیالت
یـزان م رابطه مثبت و مستقیم بین متغیرهای سن، تحصیالت و درآمد با گذران اوقات فراغـت وجـود دارد. امـا بیشـترین

 با تحصیالت ، متغیر120/1 با به ترتیب شامل متغیر درآمد 03در منطقه  وابسته متغیر و تقلمس متغیرهای بین یهمبستگ
مشـخص گردیـد کـه  55و  03در منـاطق  هامدلباشد. پس با توجه به نتای  حاصل از می 533/1 با سن و متغیر 255/1

نتـای  تحقیقـات  وقات فراغت وجـود دارد.رابطه معنادار و مثبتی بین متغیرهای سن، تحصیالت و درآمد با میزان گذران ا
دهنـد. یمنشان داد که افرادی با درآمد و تحصیالت باالتر در مناطق موردمطالعه به گذران اوقات فراغت اهمیت بیشتری 

 شود. اما باید توجه نمـودها نیز افزوده میبه عبارتی هر چه بر میزان تحصیالت افراد افزوده شود، میزان اوقات فراغت آن
هـا نوع و نحوه گذاران اوقات فراغت نیـز از آن تنها بر میزان اوقات فراغت مؤثر هستند بلکهکه متغیرهای موردبررسی نه

محـور در  -محـور و مکـان -در دودسته کلی مردم های فراغتیفعالیت بررسی نوع و شیوه گذران متأثر خواهد بود. نتای 
ها، شرکت در کارهای هنری خانههای فردی و فعال: مانند رفتن قهوهشیوه باشند:به شرح زیر می 55و  03 مناطق شهری
مانند تماشـای تلویزیـون، وگـوش دادن بـه موسـیقی، اسـتفاده از فضـاهای مجـازی؛  های فردی و غیرفعال:و ...؛؛ شیوه

رفعـال: ماننـد صـحبت بـا های جمعی و غیهای جمعی و فعال مانند بازی، ورزش، رفتن به سینما و تئاتر و.....؛ شیوهشیوه
های جمعـی و اقوام خانواده و..... به عبارتی نحوه گذران اوقات فراغت و فضاهای فراغتی در هر دو منطقـه هـم از شـیوه

ازپیش های خصوصی و خانگی غیرفعاالنه برخوردار است با این تفاوت که رشد انجام تفریحات بیشعمومی و هم از شیوه
بیشتر بوده است. در تحلیل ایـن  55بیش از منطقه  03ازی، استفاده از اینترنت در منطقه در خلوت همچون فضاهای مج

های سریع صنعتی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی از جمله در کم و تحوالت و دگرگونی نتیجه باید اشاره نمود که
ایجاد امکانـات رفـاهی و نظـایر آن موجـب کیف گذران اوقات فراغت به همراه داشته است. مثال مکانیزه شدن صنایع و 

هـا شـده اسـت. بـه همـین جهـت گسـترش روزافـزون وسـایل تغییر در سبک زندگی مردم و درنتیجه اوقات فراغت آن
کنـد. از ها سهم بزرگی در گذران اوقات فراغت در مناطق موردمطالعه ایفا میالکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون و مانند آن

های فراغتی رود که با توجه به پیشرفت جوامع و پراکندگی خانواده، از میزان پرداختن افراد به فعالیتار میطرفی هم انتظ
نشینی و محاوره با خویشان و بودن در کنار خانواده و غیـره کاسـته شـود ولـی نتـای  حاضـر جمعی و خانوادگی مانند هم

های گونـاگون پردازند. بررسـیهای فراغتی خانوادگی نیز میالیتگویای آن است که در جامعه موردنظر افراد بیشتر به فع
دهد که شیوه اوقات فراغـت در زمـان خـارج از کـار بـه درباره شیوه گذران اوقات فراغت در جوامع موردمطالعه نشان می

ای آنـان را در گذرد. پس خانواده هنوز هم در منـاطق موردمطالعـه بسـیاری از نیازهـنشینی، مصاحبت، دیدوبازدید میهم
وجود این نتیجـه مـانع از بررسـی کیفیـت دسترسـی و سـطوح برخـورداری منـاطق سازد. بااینزمینه فراغت برآورده می

موردمطالعه از دیگر فضاهای فراغتی مورداستفاده نشده است. لذا در این قسمت سعی شد که سطح دسترسی ساکنان بـه 
گیری چندمعیاره و تلفیق آن با تحلیـل مدل تصمیمهمچون  افزارهاییو نرمها ها، مدلانواع فضاهای فراغتی توس  روش

مشخص گردد. خروجی نهایی این  Expert Choiceمؤثر  افزارنرمو  مراتبی در محی  سیستم اطالعات جغرافیاییسلسله
شـده اسـت. ایـن رائههای گـذران اوقـات فراغـت اکل کاربریها در نقشه میزان برخورداری مناطق موردمطالعه بهتحلیل

باشد. امـا نکتـه های گذران اوقات فراغت میاز کاربری 03به نسبت منطقه  55تصاویر حاکی از برخورداری بیشتر منطقه 
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هـای گـذران اوقـات فراغـت، نتـای  از کاربری 55موردتوجه در این است که با وجود میزان برخـورداری بیشـتر منطقـه 
طور کـه است و این همان 55بیش از منطقه  03ت فراغت در بین مردان و زنان منطقه تحقیقات نشان داد که میزان اوقا

های فردی و غیرفعـال در منطقـه باشد. یعنی شیوهازپیش در خلوت میاشاره شد به جهت غلبه رشد انجام تفریحات بیش
و  03قـات فراغـت در منطقـه هـای اوتر برخورداری از کاربریرشد داشته است. میزان سطح کم 55نسبت منطقه  به 03

هـای فراغتـی فضـا و عدم وجود بسترهای الزم فراغتی از نـوع فعالیت ها و عدم امکاناتها به آنتر دسترسیسطح پایین
شـده  03محور که دارای اختالف اجتماعی بیشتر است، سبب شده که ما شاهد چنین رشدی هـر چنـد انـدك در منطقـه 

بـا محوریـت یـافتن ارتبـا  و سـرگرمی، از  55بـیش از منطقـه  03سرگرمی در منطقه باشیم. به عبارتی وجه فراغت و 
های سرگرمی غیر وابسته به زمان شان و رواج شکلها و تجارب اوقات فراغت از متن واقعیهای خارج شدن مکانویژگی

تر ویژگـی ح پـایینو کمبـود فضـاهای فراغتـی و همچنـین سـط 03تر منطقه و مکان رشد یابد و فضای شهری متراکم
تری از گذران اوقـات فراغـت را در ایجـاد الگوی متفاوت 55در مقایسه با منطقه  03اقتصادی و اجتماعی ساکنین منطقه 
های فراغتی فضا محور بیشتری در ساکنین شده است. درواقـع کمبـود فضـای سـبز، نموده است که مانع از ایجاد فعالیت

حتی  03و در کل ضعیف بودن سطح اوقات فراغت در منطقه  اعی )میزان برخورداری(اجتم -های فرهنگیمراکز و کانون
کننـده بـوده ها در میزان اقبال به این سبک فراغتی نیـز تعیینازنظر ساکنین در کنار طبقات اجتماعی و اقتصادی خانواده

و اجتمـاعی و فرهنگـی و هـای اقتصـادی شـناخت موقعیت توان اذعـان داشـت کـهبندی این پژوهش میدر جمع است.
تواند ما را در شناخت توزیـع و جنسیتی و تحلیل فضایی گذران اوقات فراغت و بررسی نظرات متخصصین در این باب می
صـورت تطبیقـی در دو بافـت پراکنش فضاهای فراغتی و چگونگی استفاده از این فضاها و شناسایی الگوهای فراغتـی به

از جمله اوقات فراغت شـهروندان و چگـونگی و نحـوه  نیازهای انسانی بررسیبر این عالوه  متفاوت شهری کمک نماید.
طراحـان و  بـرای توجـهقابلای مهـم و مسـئله استفاده از فضاهای فراغتی، توزیع و پراکنش و رواب  فضـاهای فراغتـی

بـه های فراغتـی شـهروندان حاکم بر فعالیتفضایی و الگوی  موجود شناخت وضعیتخواهد بود تا با شهری  ریزانبرنامه
 .دندست یاب و نیازهای شهروندان هاخواستهدر مدیریت شهری جهت تأمین  نوین یاندازهاچشم

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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