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 شیرازی( جوانان تعامل و تفریح
 

  شیراز اسالمی آزاد دانشگاه معماری، ارشدکارشناسی انشجوید      نژاد محبی سارا

 شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری و هنر دانشکده رئیس  موحد خسرو دکتر

   
 چکیده
 منفی یا مثبت را حس این که است مکان به انسان خاطر تعلق و است مکان و انسان ارتباط مکان حس
 اینن فاقد خود خودی به مکان زیرا ،شودمی مکان به هویت یا شخصیت دادن باعث حس این سازد.می

 نظنر از ننمایند برانگیخته را احساسی گونه هیچ انسان در طبیعت یا شهر یا ساختمان اگر است. هویت
 خناطرا،، ها،برداشت که است کالبدی روان ای پدیده مکان است.حس شخصیت و هویت فاقد انسان،
 متفناو، دیگنر شنخ  بنه شخصنی از بنابراین است، گذار اثر آن بر کامال فردی روحیا، و تجارب
 گفتگنوی منظورتحقق به که است هاییفعالیت انجام برای مکانی نیز جوانان گفتگوی مرکز بود. خواهد
 چنانچنه گنردد.می اجنرا و طراحنی آنهنا فراغنت اوقنا، گذراندن و اجتماعی تعامل آموزش، ،جوانان
 گنرای  ناسنالم تفریحنا، به آنها باشد، داشته وجود جوانان و نوجوانان سالم تفریحا، برای امکانا،
 منناب  از صنحی  هایریزیبرنامه عدم اثر بر جوانان فراغت اوقا، گذراندن ما کشور کنند.در نمی پیدا

 وجود به گوناگون هایزمینه در را مشکالتی کافی و الزم اعتبارا، و امکانا، کمبود همچنین و مختلف
 بنه جواننان جنذب و گنرای  مینزان در موثر عوامل و مکان حس بررسی به مقاله این در.است آورده
 و مطالعه طریق ،ازشوندمی ساخته آنها فراغت اوقا، سازی سالم و کردن مندهدف برای که هاییمکان
 نظنر بنه پردازیم.می است، آمده دست به جوانان میان در نامهپرس  ارائه طریق از که اطالعاتی تحلیل
 روبرو اجتماعی هایمکان به آنها به دعو، در موفقیت و جوانان استقبال با فضایی چنین ایجاد رسدمی
 شود.می

 

 جوانان. خانه مکان، به تعلق مکان، حس کلیدي: واژگان

                                                           
 مسئول سندهینو :saramohebbinejad@yahoo.com 
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 مقدمه .1
 کنودکی، شنود می خالصنه مرحله سه در بشر زندگی دوران ونشیب فراز مجموع

 محفنو  طرف دو از که است زندگی ایام نیرومندی و قو، منزل جوانی پیری. جوانی،

 دوران نناتوانی دیگنر طنرف از و کودکی ایام ضعف طرفی از است، ناتوانی و ضعف به

 دیندگاه اسنت.در زنندگی مننازل تنرین عالی و ترین مرتف  به رسیدن جوانی پیری.ایام

 از لبرینز جنوان اسنت،رو  بسیار دلپسند و مطبوع اندازهای چشم و زیبا مناظر جوانان

 (1386 )فلسفی، است. امید و عشق از وسرشار آرزو و آمال

 فراغنت اوقنا، بنه بیشنتری سنهم خنود خنانوادگی یبودجنه در امروزی، انسان

 عننوان بنه تنهنا نه رفته رفته فراغت بیستم، قرن در دومازدیه، نظر به دهد.می اختصاص

 بنه هنگنامی «شدن فقیر احساس» و است شده تثبیت ارزش یك عنوان به بلکه فرد حق

 «مندییترضنا میزان» از ترسری  «نیازها» فراغت اوقا، زمینه در که دهدمی دست افراد

 .(26  1350 ،)اسدی یابد افزای  آنها

 وگرننه کننند فنراهم را امکانناتی افراد فراغت اوقا، برای باید هادولت رو این از

 کنرد. خواهنند پیندا هناییحنل راه نیسنت جامعه نف  به همواره که طرقی از خود افراد

 وسایل ایجاد موجب مردم عادا، و ذوق داشتن نظر در با باید فرهنگی سیاست بنابراین

 وسنایل آن یآزاداننه انتخناب بنه مردم راهنمایی و فراغت اوقا، گذران برای سودمند

 است، کافی و سالم تفریحا، وسایل آوردن فراهم فعلی جوام  مشکال، از یکی باشد.

 بنه امنا ،نیست کجروی فرد به منحصر علت وجه هیچ به تفریحی وسایل فقدان اینکه با

 است  داده نشان متعدد تحقیقا، شود.می محسوب آن عوامل از یکی عنوان

 مناسنب امکانا، نداشتن از کشورها از بسیاری در زاآسیب هایفراغت انواع رواج

 و اجتمناعی هنایسیاسنت نینز و صنحی  یبرنامنه نداشنتن نداشنتن، آگاهی تفریحی،

 سنوی بنه جوانان و نوجوانان از بسیاری شده موجب و گرفته ،أنش نادرست اقتصادی

  (3  1382 ،)سلگی شوند. کشیده ناسالم تفریحا، و هافعالیت

 بنرای کنافی جنذابیت از کنه جواننان نیازهای با متناسب هاییمکان ایجاد بنابراین
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 خنوبی به را مکان باید کار این رسد.برایمی نظر به ضروری باشد برخوردار آنها جذب

 کنیم. بررسی را هامکان جذابیت ایجاد عوامل و بشناسیم

 مکان.باشنیم داشنته خنود بنودن و هسنتی از کامنل ادراک ما که است جایی مکان

 گینرد.این قنرار خنود وجنود دیگنر هایالیه با ارتباط در انسان که شودمی مکان زمانی

 قنرار طبیعنت بنا ارتباط در،همنوعان دیگر با مشترک هایفعالیت توسط تواندمی هاالیه

 صنور، بندین و شنود روشنن و نمایان گرفتن، قرار مصنوع محیط کنج در یا و گرفتن

 دارنند، وجنود نینز خارج عالم در دیگر نوعی به که خود وجود دیگر هایالیه با انسان

 گنردد.می افنزون خویشنتن و پیرامون محیط از او شناخت ترتیب بدین و شودمی آشنا

 بنر تواندمی او احساسا، دارد. ذهن در متفاوتی تصویرهای متفاو، هایمکان از انسان

 همنین باشند. گنذار تاثیر مکان از ذهنی تصویر گیریشکل و محیط از او ادراکا، روی

 مکنان کالبندی سناختار بر عالوه دهد.می هویت مکان به که هاستانسان ذهنی تصاویر

 .(1386 ی،)داوود است موثر مکان به بخشیدن هویت در افراد خاطرا،

 درک بنه جوانان برای مناسب فضای هایویژگی به رسیدن راستای در مقاله این در

 مرکنز این از کننده استفاده جوانان دیدگاهاز مکان حس و فراغت اوقا، و جوانی مفهوم

 منورد در جواننان هایدیدگاه با نامهپرس  تهیه با است شده سعی همچنین .پردازیممی

 آننان مخصنوص مراکز طراحی جهت الزم عناصر و شده آشنا جذاب مکان هایویژگی

 گنزین  مورد متفاو، تحصیال، با شیراز جوانان از نفر 100 منظور بدین شود. بررسی

 هدف و شده روبرو استقبال حداکثر با طر  که است صور، این در اند.تنها گرفته قرار

 در جننوان نسننل نیننروی از اسننتفاده و فراغننت اوقننا، مناسننب پرکننردن کننه را خننود

 دهد.می انجام نحو بهترین به است، مسیر تریندرست

 

 نظري مبانی .2

 مکان. 1. 2
 وضنعیت دهنند می معننا آنهنا بنه کنه هستند عمده قسمت سه از متشکل هامکان

 انجنام هنایفعالیت و صفا، اجتماعی، فرآیندهای بر داخلی افراد شناسیروان فیزیکی،
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 (.Relph)، 1976 مکان در شده

 توسنعه در هنافعالیت و فیزیکنی عوامنل منورد در زیادی هایبحث آنکه وجود با

 توجنه مکنان سناخت در دلبسنتگی و معننی نق  به است گرفته صور، مکانی هویت

 در نینز دیگران که مکانی در حضور با ما (.(Low & Altman, 1992 است نشده کافی

 هاییانسنان همه با ترتیب این به و رسیممی جهان از مشترکی تجربه به دارند حضور آن

 بنا منار کنیم.منی برقنرار پیونند انندکرده تجربه را فیزیکی واقعیت چنین گذشته در که

 اجراهنا، و هنانمای  مناسنك، و هناآیین چنون هم خاص نهادهایی در مشترک حضور

 یننابیم. دسننت مشننترکی تجربننه بننه تننوانیممی هننم .و.. جمعننی دسننته گوهننایوگفت

 (31  1384 پور،)مدنی

 

 مکان حس. 2. 2
 خناص زمنانی دوره در افنراد کنه است چیزی مکان حس امروزی، تفسیرهای در 

 توصنیف را محنیط هنوای و حنال و است تکراری اتفاقا، و رسوم نتیجه و آفرینندمی

 احسناس ننوعی فنرد بنه که دارند جاذبه از احساسی چنان آن هامکان از بعضی کند.می

 هنامکان آن بنه بازگشنت به مندهعالق شاداب، سرزنده، را او و کرده القا نشدنی وصف

 انگینزه مکنان حنس کنه گفنت تنوانمی واق  در شود.می نامیده مکان حس که کنندمی

  دهد.می افزای  یا کندمی تقویت خاص محیط یك در را افراد ماندگاری

 بندون مکنان ینك در بودن شامل، که است مکان با آشنایی مکان حس اولیه شکل

 حند در را هنامکان منردم، از بسیاری است. آن معنای یا هاکیفیت به حساسیت و توجه

 اسنت. هنافعالیت طرینق از فقنط هامکان از برخی با آنها رابطه و کنندمی تجربه آشنایی

 باعث که کنندمی تجربه را مکان از شکلی و ندارند مکان خود به عمیقی توجه افراد این

 تنوانمی را مکنان حس شود.می آن هایفعالیت در مشارکت عدم و مکان واقعی ندیدن

 بنه اتصنال و گری()صنعت ساخت و محلی مواد بومی، طراحی عناصر ترکیب وسیله به

 و درک عننوان بنه نینز مکنان حنس آورد. بدسنت جامعنه یك فرهنگی و طبیعی مناب 
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 است. شده تعریف محیط یك مردم تجربیا،

 مکنانی، دلبسنتگی اسنت  شنده متمرکز اصل سه به مکان حس مورد در تحقیقا،

  (Carmonia, 2006: 99)مکانی. هویت و )غیرمستقل( وابسته مکان
 

 از اقتبناس بنا شنولتز ننوربر : شناسای پديادار ديادگاه از مکاان حس .1. 2. 2

 منی گزیننی سنکنی را معماری از هدف سکونت، وجودی ماهیت درباره یدگرهانظرا،

 تطبینق محیط یك با را خود بتواند که گزیند می سکنی وقتی بشر که است معتقد و داند

 و اسنت منأمن از بی  چیزی گزینی سکنی رو این از .کند پنداری ذا،هم آن با و داده

 حناد  کلمنه واقعی معنای در مکان عنوان به حیا، آنها در که دارد فضاهایی بر داللت

 بشنر کنه اسنت معتقند شنولتز نوربر  همانند نیز لینچ کوین .(Hale, 2000) شود می

 بنا کنه باشند ابنینه و اشنیا صنور، به عالم سازی عینی به قادر که دارد سکونت وقتی

 به ،است مکان حس عینی تحقق معماری مهم یهانق  از یکی .شود می ایجاد معماری

 و شنود تبندیل ملمنوس مکنانی بنه انتزاعنی فضنای حسی، چنین طریق از که ایگونه

 مینان کنه اسنت عاملی مکان حس که است معتقد وی.آورد دست به را خود شخصیت

 قابنل هوینت بایند فضنا و آوردمنی بوجود وحد، و کرده برقرار ارتباط مکان و انسان

 کند ایجاد مکان حس تا باشد نمایان و ماندنی یاد شناسایی،به قابل و باشد داشته ادراکی

  باشد. داشته همراه به نیز تعلق حس تواندمی مکان حس نوع این که

 درک واسنطه بنه مکنان با شدن مرتبط معنای به مکان حس شناسان پدیدار نگاه از

 وجنود بنه فنرد زندگی مکان در تواند می حس این است. روزمره یهافعالیت و نمادها

 جمعنی و فنردی یهاارزش .(Relph, 1976) یابد گسترش و عمق زمان گذر با و آمده

 بنه و هنانگرش ،هناارزش بنر نیز مکان حس و گذارد می تأثیر مکان حس چگونگی بر

 در معمنوالً افنراد و گنذارد منی تنأثیر مکنان در افنراد اجتمناعی و فنردی رفتنار ویژه

 کنننندمی شننرکت مکانشننان حننس چگننونگی بننه توجننه بننا اجتمنناعی یهننافعالیت

(Canter,1971). معمناری فضای مناسب کارکرد و هماهنگی باعث فقط نه مکان حس 

 باشد می نیز افراد عاطفی ادراک و لذ، امنیت، احساس برای عاملی بلکه است انسان و
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 دیندگاه از کنند. منی کمنك مکنان بنه آنهنا تعلنق احسناس و افنراد مندیهویت به و

 دوسنتی، مکنان یهناواژه مکنان، حنس بیان در مرتبط مفاهیم ترین مهم پدیدارشناختی

 ینا غیرمنادی یهناویژگی معننای بنه مکان حس و است مکان وشخصیت مکان تجربه

 مکان رو  تاریخی لحا  از دارد، مکان رو  به نزدیك معنایی که است مکان شخصیت

 منی کننندگان بازدیند آن در که شد، می برده کار به مذهبی مراسم و جشن برپایی برای

 اینن کنه جنایی رو این از .کردند می زیادی توجه مراسم در عبادا، حرکا، به بایست

 اینن و گردیند منی ای وینژه مکنان بنه تبدیل خود افتادمی اتفاق آن در مراسم و اعمال

 کنردمی متمنایز هامکان سایر از را آن که بود مکان یهامشخصه از یکی احترام احساس

 و دیننی تکنرار ینك محیط، از پویا و زنده آگاهی آن ارکان شد،می نامیده مکان رو  و

 در .(Brinckerhoff, 1994) بنود مکنان بنا دوسنتی و رفاقنت احسناس یك و مذهبی

 مکنان به انسان خاطر تعلق و است مکان و انسان ارتباط مکان حس امروزی، تفسیرهای

 تناثیرا، از ایسنت مجموعنه مکنان سنازد.حسمی منفنی یا مثبت را حس این که است

 شخ  به شخصی از شودمی باعث که فردی روحیا، و تجارب خاطرا،، ها،برداشت

 باشد. متفاو، دیگر
 

 مکان هويت .3 .2
 مشنخ  افنراد ینا فنرد یك هویت مکان، آن در که روشی عنوان به مکان هویت

 براسناس را مکنانی هویت انواع (1976) رالف مورد این در است. شده تعریف شودمی

 دلبسنتگی ینا قنوی داخلنی انعکاس کرد. متمایز )خارجی( غیرخودی و خودی مفاهیم

 مرتبط محل کیفیت تجربیا،، فرهنگی، هایارزش معنا، آن وسیله به که تر عمیق مکانی

 عمیقنا شنرایط آن در کنه است شده منعکس شرایطی در شده شناسایی مردم توسط که

 است. ترقوی مکانی هویت از فرد، یك درون
 

 مکانی دلبستگی .4 .2
 در فنرد کنه موضنوعاتی سنایر و فنرد مکنان، شیء، مثل موضوع یك به دلبستگی
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 رفتاری، زندگی،ساختارهای قبلی تجارب بر روبروست،مبتنی آن با خود روزمره زندگی

 ینك عناطفی تناثیر بنه مکان به دلبستگی واژه باشد.می فرد اجتماعی و حسی شناختی،

 حسنی، تاثیر شوند.می جذب آن به فرهنگی و حسی لحا  به افراد که دارد اشاره مکان

 هاانسنان که چرا باشد،می مکان به دلبستگی تفکر مرکز انسان، بر مکان درونی و عاطفی

 برخاسنته مکنان به دلبستگی شوند. جذب محله ساختمان، خانه، شیء، یك به توانندمی

 و اسنت خناص مکان یك در انسان -انسان و مکان -انسان بین تعامال، و هافعالیت از

 دارد کنار سنرو خناص مکنانی بنا رفتارهنا، و باورهنا دان ، احساسا،، متقابل تاثیر با

(Relph, 1976) .  

 براسناس مکنان به نسبت فرد تجربه و شناخت عالقه، واسطه به مکان به دلبستگی

 سناخته آنهنا، بنین اجتمناعی ارتباطنا، و مختلنف فرهنگنی و گروهنی فردی، ویژگی

 معنانی دادن بنا کنه اسنت مکنان با نمادین ارتباطی مکان، به دلبستگی واق  در شود.می

 شنکل سنرزمین ینك ینا خناص مکان به افراد توسط فرهنگی، مشترک حسی و عاطفی

 باشندمی آن بنا وی ارتبناط نحنوه و مکان از فرد یا گروه ادراک نحوه مبنای و گیردمی

(Low&Altman, 1992.)  

 

 محنیط معننای حیطنه مکنانی،در دلبسنتگی مفهنوم :مکانی دلبستگی ابعاد .1 .4 .2

 تجربینا، شناسیروان جنبه و ادراک با آن معنای است. شده واق  آن با مرتبط و زیست

 از شنکلی عننوان به مکانی دلبستگی حیطه، این داخل در و است مرتبط محیطی زیست

 پیونندهای در مکنانی دلبسنتگی است. شده مشاهده موقعیت، و فرد بین پیوند یا ارتباط

 بنرای مکنان ینك کنه یابدمی توسعه زمانی و است شده منعکس عملکردی و احساسی

 و باشند آنهنا کاربردی نیازهای تحقیق شرایط کردن فراهم به قادر و توجه قابل کاربران

 دلبستگی بنابراین، کند حمایت شده شناخته جایگزین یك از بهتر آنها رفتاری اهداف از

 و شنده سناخته معننای و مکان با مردم هایواکن  از نتیجه یك عنوان به عمدتا مکانی

 شود.می ساخته آن با متناظر صفا،

 بنه نزدیکنی حفن  به میل عنوان به را آن (2001) هرناندز هیدالگوو زمینه، این در
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 خاص مکان یك با رابطه در را خاصی احساس که است کرده توصیف دلبستگی از شی

 مکانی خصوصیا، و کیفیت تاثیر تحت خاص، وضعیت یك به دلبستگی کند.می ایجاد

 گیرد.می قرار

 

 بنه تصناویر و هنافعالیت فیزیکنی، عوامل: دلبستگی بر موثر هايويژگی .2 .4 .2

 مفهنوم و دلبسنتگی تناثیر دهند.می تشکیل را مکان از توجهی قابل اجزای همزمان طور

 حیناتی، خاصنیت خوانایی، وصول، قابلیت فعالیت، است. مرتبط یکدیگر با مکان حس

 از پشنتیبانی توجنه قابل صفا، عنوان به شد، به تمایز و راحتی معامله، انتخاب، تنوع،

 اند.شده شناسایی دلبستگی

 

  انسان رفتار و محیط بنیادين مفاهیم .5 .2
 معننای چیسنتی فهم مردم، زندگی در شده ساخته محیط نق  درک بنیادین مسئله

 (Gibson, 1977)اسنت. محنیط تعاریف معیار تریناصلی اطراف( .)فضای است محیط

 در چینزی بنه توجنه با باید محیط کارکرد ماهیت نیتبی یا توصیف، تعریف، هر بنابراین

 روزمنره رفتنار محیط اکولوژی سط  در که است این ما ویژه باشد.عالقه اطراف فضای

 سناخته جغرافینایی، هنایویژگی دارای محنیط میکنند. احاطه را مردم چیز چه - انسان

 راههنای از را رفتارها از بعضی و دارند درونی ای رابطه هم با که است فرهنگی و شده،

 محنیط وینژه موقیعنت یك در محیط هایقابلیت از ای مجموعه کنند.می تأمین همسان

 منردم توسنط هاقابلیت این تمام کند.می ایجاد مکان آن در انسان رفتار برای را ایبالقوه

 شنامل محنیط شنود.نمی استفاده نیز شده ادراک هایقابلیت تمام از و شوند،نمی ادراک

 فصنول هنم با و گرفته قرار یکدیگر درون که است، رفتاری هایقرارگاه از ای مجموعه

 شاخ  الگوی یك اند؛ اساسی عنصر دو دارای رفتاری هایقرارگاه این دارند. مشترکی

 اسنت، کالبندی سناختاری فیزیکنی محنیط (.1968 فیزیکی)بنارکر، محیط یك و رفتار

 سنبز، و بناز فضناهای کنه خاص الگوهایی در متشکل و هم به مرتبط سطو  از مرکب
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 دهند.می تشکیل را فضا چیدمان و هااتاق ها،ساختمان
 

 محیط طراحی در انسان رفتار درک .6 .2
 انسنان ماهینت درک و فهنم نیازمند مردم زندگی در شده ساخته محیط نق  درک

 از بخشنی بنه تنهنا شناسنان رفتار است. شناسان رفتار مطالعه موضوع مطلب این است.

 اصنلی فرآینندهای منورد در اسنت ممکنن کنه هرچند دارند. توجه انسان رفتار ادراک

 فرآینندها این کارکرد چگونگی مورد در ولی باشد، داشته وجود عمومی توافق موضوع،

 دارنند، کمی ارتباط طراحی نظریه با نظرها اختالف از بعضی ندارد. وجود توافقی چنین

 طراحنی هنایانگاره دارنند. بیشنتری پیونند نظری حوزه این با آنها از دیگر بعضی ولی

 مقاصند و ماهینت مفناهیم بر شهری طراحی و محیط و منظر معماری معماری، داخلی،

 درک بنه انسان رفتار تبیین و توصیف اساسی مباحث و اصول شناخت استوارند. انسانی

 محنیط کنه دهندمی نشنان معمناران به شناخت این کند.می کمك رفتار و محیط رابطه

 و مختلنف شنناختی زیبا تجربیا، مختلف، هایپیشینه با مردم نیازهای تواندمی چگونه

 بنا کنه سنازدمی قادر را ما همچنین شناخت این کند. تأمین را متفاو، فعالیت الگوهای

 در چنون بننابراین.(1968 )بنارکر، باشیم خود دان  به متکی و کنیم بینی پی  اطمینان

 خناص مخاطنب عننوان بنه جوانان مخصوص فضاهای پیرامون مطالعه هدف مقاله این

 پردازیم.می جوانان هایویژگی بهتر شناخت باشد،بهمی
 

 جوانی تعريف .7 .2
 دوران جنوانی، دوران . اسنت شنده ارائه متفاوتی هایبندی تقسیم جوانی سنین زا

 فارسنی لغنت در و کنندمی پیدا ادامه سالگی 30 تا بلوغ آغاز از که است بچگی از پس

 (58  1388 عمید، )فرهنگ اند.دانسته سالگی 35 تا 18 از را جوانی برخی نیز

 جنوان، کارهنای و ظناهری شکل در جسمی و روحی تغییرا، آثار آشکارشدن با

 و شنور که زمانی تا و شده آغاز بلوغ سنین از غالبا که دشومی آغاز متفاو، دوران یك

 ادامنه سنالگی( 30 اطنراف در )غالبنا دارد وجنود خود ضعف و شد، با جوانی نشاط

 همنراه جسنمی و عقلنی رشند دوره بنا جوانی دوره فعال زمان که نیست بعید یابد.می
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 است. سالگی 35 تا عقلی رشد نهایت اسالمی روایا، برخی طبق باشد.

 نشنان مختلنف کشنورهای در جوانی سنی دامنه از آمده عمل به تعاریف اساس بر

 کشنورها اجتمناعی فرهنگی، شرایط به توجه با دوره این دقیق سنی دامنه تعیین دهدمی

 تعیین نتیجه، در د.شومی تعیین کشور هر مدیریتی نگاه اساس بر آن تعیین و بوده نسبی

 اسنت مندیریتی موضنوع ینك باشند علمنی بحنث یك اینکه از قبل جوانی سنی دامنه

 فرهنگنی شنرایط بنا متناسنب کنه اسنت قنراردادی امنر یك سنی دامنه تعیین همچنین

 دامننه کنه داشنت توجنه بایند اما د.شومی تعیین کشورها جمعیتی اقتصادی و اجتماعی

 مثالً است. متفاو، جوانان امور با مرتبط اجرایی هایدستگاه کارشناسان دیدگاه از سنی

 و آمنوزش وزار، اسنت. سنال 15-27 بنین سننی دامننه بسیج مقاومت نیروی نظر از

 دوم( )نوجنوانی سنال 15-18 زیرگنروه چهار با سال 15-29 بین را سنی دامنه پرورش

 تقسنیم سنال 25-30 جنوانی(. اول )دوره سال 23-26 جوانی( آستانه )در سال 22-19

 دامننه عننوان بنه را سنالگی 35 تا سالگی 18 کشور وزار، اینکه باالخره و است کرده

 ( جوانان ملی سازمان )سایت است. گرفته نظر در جوان سنی

 نظنر در جنوانی سننین عننوان بنه را سنالگی 35 تنا 18 سننین مقاله این در نیز ما

 گیریم.می
 

 و مسنائل بنا فنرد جوانی دوره به ورود با: جوانان شخصیتی هايويژگی .1 .7 .2

 مسنتلزم مشنکال، بنه توجنه و بررسنی .شنودمی گریبان به دست ایعدیده مشکال،

 کنه اسنت شخصیتی عمیق دگرگونی و تحول حال در که است نسلی جانبه همه بررسی

 اینن کنند.نمی درین  کوششی هیچ از اجتماعی محیط در شدن مطر  و سازگاری برای

 فنرد یك عنوان هب را خود جایگاه بتواند تا نماید طی باید فرد که است پلی همانند دوره

  .کند پیدا جامعه در مولد و لئومس مستقل، خالق، یافته، رشد

 و شنرایط دارای دارد نهفتنه خنود در نیز را بلوغ دوره که جوانی و نوجوانی سنین

 مشناهده توانمی راحتی به جوانان و نوجوانان در که است خاص شخصیتی هایویژگی

  نمود.
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 گینری موض  فراوان، نیازهای و آرزوها رفتار، دم هب دم هایدگرگونی احوال، تنوع

 آتشنین، و گنرم احساسنا، کوشن ، و کنار و تنالش و مبارزه طغیان، و امور برابر در

 قنراری، بنی و اضنطراب غنرور، و خودنمنایی سن اخالص با موأت آتشین هاییدوست

 آمندن خنود بنه و خودشناسی دوره حال عین در و کنجکاوی باکی، بی و جویی حادثه

  است. خوی  خویشتن یافتن برای جستجو و است

 جواننان و نوجواننان کنه خاصی شرایط و مذکور شخصیتی هایویژگی به توجه با

 در را اجتمناعی هایآسیب انواع آمادگی بالقوه بصور، برندمی بسر آن در سنین این در

 بنه جوانان و نوجوانان نیازهای و مذکور هایویژگی سنین این در اگر .دارند نهفته خود

 واقن  توجنه منورد مربیان و والدین طرف از اجتماعی و فرهنگی محیط و سن ایضاقت

 نشنود؛ انجنام آگناهی بنا توأم اصولی و درست برخوردهای و الزم هایمراقبت و شود

  1372 )احمدی، شد. خواهد مواجه فراوانی مشکال، و مسائل با جوان و نوجوان نسل

34) 
  

 نوجواننان که مشکالتی و مسائل: جوانان و نوجوانان مشکالت و مسائل .2 .7 .2

 بنندی تقسنیم کلنی دسنته پننج به توانمی هستند مواجه آن با کلی بندی تقسیم یك در

  نمود 

  بدنی تصویر در اختالل (1  

  خودشناسی بحران (2  

  جنسی مشکال، و مسائل (3  

  شدن اجتماعی مشکال، (4  

  روانی و روحی هایبیماری (5  

 تناثیر کننندمی رشند آن در جواننان و نوجواننان که ای جامعه و خانواده نوع البته

 و آن مسنائل و زنندگی بنا سازگاری دیگران، با روابط شخصیت، گیری شکل بر زیادی

 بنا لنذا دارد شنود مواجه آن با است ممکن دوره این در که مشکالتی و مسائل همچنین

 بنا رابطنه در کنه فراوانی هایپژوه  و تحقیقا، به توجه با و مذکور مطالب به عنایت
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 هب را آنان مشکال، و مسائل آمده عمل هب ایرانی جوانان و نوجوانان مشکال، و مسائل

  نمود  بیان توانمی زیر صور،

  آن تحوال، از ناشی مسائل و بلوغ بحران (1

  نوجوانان در سردرگمی و هویت بحران (2

 نوجوانان در هاارزش تحول (3

  والدین با جوانان و نوجوانان روابط و مناسبا، مشکل (4

 تحصیلی مشکل (5

  شغلی و مالی مشکال، (6

  جنسی مشکال، (7

 فراغت اوقا، مشکال، (8

  هابزهکاری (9

  جوانان و نوجوانان اعتیاد (10

  بدنی نقای  و معلولیت از ناشی مشکال، (11

 (65  1379 آبادی، )لطف روانی هایبیماری از ناشی مشکال، (12

 توانندمی کنه اسنت فراغنت اوقنا، مشنکال، کنردن حل هدف نیز مقاله این در

 باشد. شد اشاره آنها به که مشکالتی از بسیاری سرچشمه

 

  فراغت اوقات .8 .2
 شهرنشینی و شدن صنعتی اثر بر که تازه است ایپدیده آن جدید معنای در فراغت

 اوقنا، معنا این در کرد. مقایسه گذشته قرون بیکاری با تواننمی را آن و آمده وجود به

 الزامی آن در و کندمی عمل خواهدمی که گونهآن شخ  آن در که است زمانی فراغت

 اوقنا، رو اینن از شود.می سپری رضایت و خاطر طیب نوعی با نتیجه در ندارد وجود

 اسنت ممکنن اوقا، این دانست انسان اوقا، دلپذیرترین و ترینمهم توانمی را فراغت

 بیشنتر ایعنده بنرای و باشند ابنداع و ساختن و تفکر و تعمق متضمن ایعده برای که
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 و سنرگرمی شنامل صنرفاً دیگنر برخنی برای و روانی و جسمی قوای بازآفرینی شامل

 (26  1350 ،)اسدی باشد. تفری 

 بنه را خنود فراغنت اوقنا، منردم جهان، کشورهای دیگر مانند ایران ما کشور رد

 بنه نینز ای عنده و شخصنی صنور، به مردم بیشتر کنند.می سپری گوناگون هایشکل

 اوقنا، زمیننه در دارنند. شنرکت فراغنت اوقنا، هایفعالیت در یافته سازمان صور،

 هنالل بسیج، جوانان، ملی سازمان مانند هاارگان و هاسازمان از تعدادی ایران در فراغت

 جملنه از خنوبی نسنبت بنه هنایفعالیت و...، مسناجد امنور دانشنگاهی، جهناد احمر،

 اردوینی، آموزی، مهار، تخصصی، و علمی قرآنی، و دینی هنری، فرهنگی، هایفعالیت

 گوننه اینن کنه هناییفعالیت کنه اسنت اینن مهنم نکته اما دارند. ورزشی و گردشگری

 پاسنخگوی تنها و رسد نمی نظر به کافی وجه هیچ به کنندمی ارائه هاارگان یا هاسازمان

 (33  1387فراهانی، )جاللی است. جامعه افراد از کمی تعداد

 

 مطالعنا، بیشنتر براسناس: فراغت اوقات گذران بر سن و نسل تأثیرات .1 . 8 .2

 ؛1975 دیگنران و )راپناپور، شنده بررسنی نسلی هایتفاو، و نسل فراغت به مربوط

 تغیینر سنن با افراد تعلقا، و سیاسی هایتلقی طرز ها،سلیقه (1997 گادبی و رابینسون

 هنایرسنانه بر بیشتر که است ایتوده فرهنگ به معطوف بسیار جوانی فرهنگ و کندمی

 و همساالن گروه تأثیر تحت بیشتر جوانان همچنین است. مبتنی الکترونیکی و تصویری

 آننان هنایفراغنت و محلنی و جمعی هایارزش و خانواده تا هستند جمعی هایرسانه

 اوقنا، مایلنند .آنهانندا جنسنیتی هنایهوینت یتوسعه و فردگرایی فرایند تسلط تحت

 داده پاسن  نیازهنا اینن بنه وجنه بهتنرین به که کنند سپری ای گونه به را خود فراغت

 بنه دارنند دوسنت و هسنتند انرژی از سرشار سنین این در جوانان اینها از شود.گذشته

 (33  1387فراهانی، )جاللی بپردازند. هیجان و پرشور هایفعالیت

 

 عمومی فضاهاي انواع .9 .2
 و اسنترس هرگوننه از دور بنه و راحت خیال با بتوانند جوانان که فضاهایی ایجاد
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 دهنند انجنام را مطلوبشان هایفعالیت گروهی یا و انفرادی صور، به را ساعاتی تهدید

 عمنومی مکنان ینك بنه شدن جذب عامل باید همچنین رسد.می نظر به ضروری کامال

 بنه رسنیدن شود.برای بررسی نظرمان مورد مکان از جوانان بیشتر چه هر استقبال جهت

 مطلنوب فضنای ینك ویژگنی اینکنه و عمنومی فضناهای انواع بررسی به مطلوب این

 ایم.پرداخته چیست

 گوننه سنه در را همنه یراب دسترس قابل فضاهای عنوان به عمومی فضاهای انواع

 کند می بندیتقسیم

 قنرار خصوصنی هایسناختمان بنین در کنه عمومی،خارجی قطعناتی فضاهای .1

 کنناره چننین هنم و هناپارکینگ و هاراه بزر  ها،میادین،پارک ها،خیابان نظیر گیرندمی

 سواحل کنار و هادریاچه ها،رودخانه

 تاالرهنای هنا،موزه ها،کتابخاننه نظیر عمومی داخلی موسسا، عمومی فضاهای .2

 قطنار هایایستگاه نظیر عمومی نقل و حمل به مربوط هایساختمان چنین هم و شهری

 ها.فرودگاه و اتوبوس و

 قنانونی طور به که فضاهایی از ای پاره خارجی  و داخلی عمومی فضاهای شبه .3

 و هاسنینما ها،ورزشی،رستوران هایدانشگاهی،زمین هایپردیس نظیر هستند خصوصی

؛ )پنورجعفر کنرد. تلقنی عمنومی عرصنه از بخشنی عننوان بنه تنوانمی را خرید مراکز

 (21  1388، نژادمحمودی

 

 ادراکنا، بنه مطلوب عمومی فضاهای: جذاب و مطلوب عمومی فضاهاي .1 .9 .2

 بنه فضناها اینن تعمنیم و شنودمی مربنوط نیز فرهنگی و اجتماعی هایارزش و فردی

 فضناهای کنه اسنت الزم صنور، هنر رسد.در نمی نظر به درست دنیا شهری فضاهای

 تنا گیرنند قنرار شناسنایی و ارزینابی مورد شهر همان شهروندان دید از شهری عمومی

 و شنهروندی و اجتمناعی زندگی بهبود امکان شهر هر در فضا مشکال، شناخت ضمن

 شود. فراهم شهری ساختار هر در زندگی کیفیت افزای 
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 جامعنه ینك ذهنینت که است اجتماعی فضای تولید در که انگاشت چنین توانمی

 فضنای ینك تبندیل در محوری نق  آنچه سازد.می را خاص واقعی فضای یك خاص

 رونند این و شودمی تولید آن در فضا که است ای جامعه دارد را واقعی فضای به ذهنی

 نژاد،محمنودی ؛)پنورجعفر اسنت. متفاو، دیگر جامعه به جامعه یك از که است تولید

1388  55) 

 شوند  مشخ  و متمایز زیر عامل 10 با توانندمی عمومی فضاهای

 رسنیدگی آنهنا تمینزی بنه و هسنتند تمینز هامکان این آیا  پاکیزگی و نظافت .1 

 شود؟می

 وجنود آنهنا در تحرک قابلیت و دسترسند در اندازه چه تا فضاها این دسترسی  .2

 دارد؟

 دارند؟ بصری جذابیت اندازه چه تا جذابیت  .3

 راحتند؟ مکان این در فراغت اوقا، گذراندن در افراد آیا راحتی  .4

 هستند؟ اجتماعی مختلف هایطیف پذیرای میزان چه به جامعیت  .5

 هنایفعالیت انجنام امکان و شده استفاده فضا از حد چه تا پویایی  و سرزندگی .6

 دارد. وجود بخ  زندگی و شاد

 فضنا در مختلف هایفعالیت آمدن در اجرا مرحله به قابلیت حد چه تا عملکرد  .7

 دارد؟ وجود

 دارد؟ خاص شخصیت یك فضا این آیا تشخی   و تمایز .8

 امننی فضناهای و کننندمی القنا را امنیت احساس فضاها این آیا امنیت  و ایمنی .9

 هستند؟

 نژاد،محمنودی ؛)پورجعفر پذیرند؟ انعطاف زمان طول در حد چه تا نیرومندی  .10

1388  101) 

 خناص محنیط ینك در را افنراد مانندگاری انگیزه که است شده ذکر موارد یهمه

 مکنان شوندمی باعث و کندمی تقویت مکان آن به نسبت را دلبستگی و دهدمی افزای 

 ایجناد هنایویژگی اسنت.از مکنان حنس کلیت از بخشی که شود خاص هویتی دارای
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 جواننان هایخواسنته بنا فضنا سنازی همگام جهت نامه پرس  در مکان یك جذابیت

 است. شده استفاده

 

 جوانان خانه .10 .2
 کنه اسنت شده گرفته نظر در هاییفعالیت انجام برای محلی جوانان گفتگوی مرکز

 طراحنی آنهنا فراغت اوقا، گذراندن و اجتماعی تعامل جوانان گفتگوی منظورتحقق به

 داشنته وجنود جواننان و نوجوانان سالم تفریحا، برای امکانا، شود.چنانچهمی اجرا و

 کنند. نمی پیدا گرای  ناسالم تفریحا، به باشد،آنها

 شامل  جوانان خانه طراحی اصلی اهداف

 و وینژه هایجاذبنه بنا همنراه جوانان روحیا، با متناسب فضایی ساختن فراهم -

  آنان صنفی نیازهای به دادن پاس  برای شایسته

 ضایعا، کاه  منظور به جوان نسل العاده فوق انرژی کنترل هدفدار، آزادسازی -

 آن از ناشی اجتماعی و فردی

 امر در آنان از گیری بهره و جوانان در انگیزه و عالقه تقویت جهت فضایی ایجاد-

 نسنل بنرای مناسنب هایفرصت آوردن بوجود و کشور سازندگی و اجتماعی مشارکت

 اینکنه بنه دارد بستگی جوان و نوجوان تحول که چرا جامعه. به خدمت منظور به جوان

 اسنت.زیرا کنرده رشند فرهنگنی اجتماعی،اقتصنادی،و شنرایط چه در جوان و نوجوان

 برجنای مختلنف تناثیرا، آننان شخصنیتی و فکنری سناخت در اجتمناعی هایمحیط

 گذارند.می

 نظنم بنه پایبنندی ضرور، درک منظور به جوان نسل اجتماعی پرورش و آموزش

 ملی مصال  و مناف  بر تاکید با کشور مقررا، و قوانین اجتماعی،

 در فعالینت منظنور بنه جواننان در انگینزه و عالقنه تقویت جهت فضایی ایجاد -

 سیاسی هایمشارکت

 ارتقنای و دیننی باورهنای و تفکنر تقویت طریق از جوانان روانی سالمت تامین -
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 دینی هایزمینه در انان هایآگاهی سط 

 مریلند ملیتی چند جوانان کانون مانند دنیا ی کشورها دیگر در مرکز این هاینمونه

 جوانان کاخ عنوان تحت انقالب از پی  دوران در نیز ایران در و آلمان جوانان کلوپ و

 فعالینت بنندرعباس و تهنران در جنوان شنهریاران خانه نام تحت اکنون و داشته وجود

 کنند.می

 

 تحقیق روش .3
 و مخصنوص فضناهایی طراحنی بنرای معیارهنایی به رسیدن هدف مقاله، این در

 و مکنان حنس مفهنوم با آشنایی که آن از است.پس نسل این دیدگاه از جوانان مطلوب

 فرضنیاتی شد بررسی جوانان ونیازهای خصوصیا، شناخت و دلبستگی در موثر عوامل

 شود.می عنوان

 و سنرگرمی بنرای منظنوره چنند فضنایی ایجاد که است این تحقیق اصلی فرضیه

 و اخالقنی انحرافنا، به آنها ابتالی از جلوگیری درجهت تواندمی جوانان بیشتر ارتباط

 آموزش نبود زیرا باشد، موثر بسیار موفق و سالم ای جامعه به یابیدست برای بزهکاری

 نامناسنب قوانین وجود یا قوانین کمبود فراغت، اوقا، گذراندن با ارتباط در مردم برای

 چنه هنر اسنتقبال باعنث ای منظنوره چند فضای چنین وجود و باشد زامشکل تواندمی

 شود.می جوانان بیشتر

 و عملکنرد معیارهای است آمده عمل به جوانان از منظور بدین که هاییپرس  در

 کنه گرفت قرار سنج  مورد صور، بدین مکان، یك نیرومندی و پویایی و سرزندگی

 )شنهربازی، دهنند.می ترجی  فراغت اوقا، گذراندن برای را کاربری نوع کدام جوانان

 همه که باشند مکانی در دهندمی ترجی  آیا و غیره...( و فود فست و رستوران موسیقی،

  خیر. یا باشد اجتماعی و آموزشی هایفعالیت کنار در هافعالیت این

 بدننه-رو پیناده-رو خوانایی)ماشنین عننوان بنا نامهپرسن  در نیز دسترسی معیار

 است. شده مطر  مطلوب( و واض  ساختمانی

 باشند، توانندمی نیز فضا دسترسی قابلیت که )خوانایی هایعنوان با نیز جذابیت از
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 ینا هناالمان وجنود شنامل کنه معنا تداعی و خاص اتفاقی دادن رخ وسیله به که خاطره

 است. شده باشد(پرس می خاص معماری

 اینکه از است جوانان صرف مکان این اینکه به توجه با نیز مکان جامعیت مورد در

 است. شده پرس  خیر یا شود استفاده جنسیتی تك صور، به فضاها از

 طراحنی نور،ننوع رنگ،نوع داخلی)شامل طراحی نحوه از پرس  با کردیم سعی ما

 محیطنی در جواننان تا دهیم افزای  فضا در را بصری جذابیت میزان خارجی و داخلی

 کننند احساس بیشتر هرچه را راحتی و ایمنی است شده طراحی آنها سالیق با مطابق که

 بنا تنوانمی صنور، بندین شنود. تبندیل شناخ  فضنایی به آنها ذهن در فضا این و

 رفتنار و گذاشت مثبتی تاثیرا، مخاطبین روی بر محیط شناسی روان زمینه در تمهیداتی

 دارد. قرار خود تاثیر تحت را مخاطبین

 

 آماري جامعه .1 .3

 از آن در کنه شده تهیه اینامهپرس  جوانان سلیقه و خواست شدن مشخ  برای

 35-18 سننی گسنتره در نامهپرس  این افراد تمامی است، آمده عمل به سوال نفر 100

 باشند.می است مقاله این در جوان از شده تعریف سن همان که سال

 %27 مینان اینن از و انند شنده انتخاب مرد دیگر % 50 و زن هاشوندهپرس  50%

  اند. بوده لیسانس از باالتر %19 و لیسانس %44  مدرک، دارای

 

 

 

 

 

 بحث هاييافته .4

 نظر مورد مکان کلی خصوصیات ارزيابی .1 .4
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 جوانان خانه کلی خصوصیات :1 جدول

 وقنا،ا گذرانندن برای منتخب شیوه
 فراغت

 %94 دوستان با بودن ،دادن ترجی 

 %6 وقت گذراندن تنها

 گذرانندن بنرای مطلنوب مکان نوع
 فراغت اوقا،

 %20 خلو، هایمکان

 %53 شلوغ هایمکان

 %27 کند نمی فرقی

 بنننا مکنننانی چننننین از اسنننتقبال

 آمنوزش بنرای مختلف هایکاربری
  خاص موضوعا،

 %92 بله

 %8 دهممی ترجی  را آموزشی صرفا مکان خیر،

 اوقنا، گذرانندن بنرای کاربری نوع

 فراغت

 %28 فکری هایبازی و شهربازی

 %24 موسیقی

 %28 فود فست و رستوران

 %18 فرهنگی مسائل و کتاب،فیلم

 %2 اجتماعی هایفعالیت

 %43 مذهبی هایفعالیت

 در ییتجنسنن تفکیننك تنناثیر میننزان

 افراد جذب

 %15 مثبت

 %83 منفی

 %2 کندنمی فرق

 

 افنراد اکثر که دهدمی نشان 1 شماره جدول از آمده دست به اطالعا، به توجه    

 بنا دهنندمی تنرجی  افراد بگذرانند.همه شلوغ هایمکان رد را خود وقت دارند دوست

 شنود طراحنی ای گونه به فضا این باید پس ببرند، لذ، خود فراغت اوقا، از دوستان

 کند. فراهم را افراد بودن هم دور و شدن جم  امکان که

 و است،شنهربازی شنده گرفته نظر در مرکز این در که مختلفی هایکاربری بین از

 بنرای بیشنتری فضنای طراحنی در باید که بوده برخوردار بیشتری جذابیت از رستوران
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 مرکنز اینن بنه جواننان گنرای  در منفنی عناملی نینز جنسیتی شود.تفکیك لحا  آنان

 جنسنیتی تنك هنایمکان در حضور به بیشتری تمایل که برخی برای توانیممی است،اما

 دهیم. اختصاص را خاصی اوقا، دارند

 
  دلبستگی( و مکان حس ايجاد معماري)عوامل خاص خصوصیات ارزيابی .2 .4

 

 جوانان خانه در دلبستگی و مکان حس ايجاد عوامل :2 جدول

 %18 مبلمان( رنگ، داخلی)نور، معماری فیزیکی ساختار نظر از جذابیت میزان

 %1 حجم( خارجی)بدنه، معماری

 %81 دو هر

 %60 مدرن معماری با  فضا در حضور به تمایل

 %37 سنتی معماری

 %3 کند نمی فرقی

 هایکاربری برای فضا در موجود نور نوع
 .(.و. تنسنش )فضاهای غیرتخصصی

 %52 طبیعی نور

 %9 تیره و مصنوعی نور

 %39 روشن و مصنوعی نور

 غینر هنایکاربری بنرای فضنا رننگ نوع
 و..( تنسنش )فضاهای تخصصی

 %15 اصلی)زرد،قرمز،آبی( هایرنگ

 %57 ای قهوه به مایل و گرم هایطیف

 %26 سفید به مایل روشن و سرد هایطیف

 %2 تیره هایرنگ

 %94 مالیم -بله فضا در موسیقی وجود

 %3 بلند -بله

 %3 خیر

 بدنننه -رو پینناده -رو خوانایی)ماشننین مطلوب ذهنی تصویر ایجاد در موثر عامل
 مطلوب و واض  مانیتساخ

6% 
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 جمن -خناص اتفاقی دادن خاطره)رخ

 و..( دوستان با شدن

74% 

 معماری-خاص های)المان معنا تداعی

 مفهومی( و خاص

20% 

 

 بیشنتر چه هر جذابیت با مکان حس و دلبستگی شوندمی باعث که عواملی نظر از

 است  صور، بدین آمده دست به نتایج باشد، همراه

 لپسنندد هم با را داخلی و خارجی معماری افراد درصد 81 ،فیزیکی ساختار نظر از

 هیچکندام که حالی دارند،در توجه داخلی معماری به تنها درصد 18 حدود اما دانند.می

 اینن دانسنتند،نمی کنافی مکان یك در حضور جذابیت برای را صرف خارجی معماری

 توجه و عملکردی اصول رعایت بدون گونه تندیس هایساختمان طراحی دهدمی نشان

 است. فایده بی داخلی طراحی به

 جهنت سننتی معماری به نسبت را مدرن معماری با فضایی شده گزین  افراد اکثر

 در سننتی و مندرن معمناری بنین تفناوتی هم درصد 3 حدود دادند.می ترجی  حضور

 شدند.نمی لیقا مکان یك جذابیت

 دارنند، جواننان بنین در را جنذابیت بیشنترین ایقهنوه بنه ماینل و گرم هایرنگ

 و اسنت جوانان بعدی هایاولویت ترتیب به اصلی هایرنگ و روشن و سرد هایرنگ

 را جنذابیت بیشترین طبیعی نور ندارند. جوانان برای جذابیتی هیچ تقریبا تیره هایرنگ

 بنرخالف نتنایج این آیدمی نظر به روشن. و مصنوعی نور آن از بعد و دارد جوانان بین

 تینره نورهنای یا هارنگ که است امروزی مدرن فضاهای داخلی هایطراحی از بسیاری

 کنند.می لحا  ها(شاپ کافی خاص)مثال هایکاربری با مدرن فضاهای طراحی در را

 3 حدود تنها و کنندمی استقبال فضا در مالیم موسیقی وجود از کاربران درصد 94

 اند.نداشته فضا در موسیقی حضور به تمایل درصد

 درصد 20 حدود است. خاطره جوانان برای ذهنی تصویر ایجاد در عامل موثرترین

 مناسنب ذهننی تصنویر ایجاد در را هاالمان وجود مفهومی و خاص معماری هم جوانان
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 ایجناد در را هاالمان وجود و مفهومی و معنا پر معماری نتایج این دانند.می موثر و مفید

 فکنر و معننا پنر معمناری دهدمی نشان این و داندمی موثر و مفید مناسب ذهنی تصویر

 اهمینت جواننان بنرای مکنان بنه دسترسنی راحتنی و سناختمان وضو  از بیشتر شده

 بندون طراحنی بنا مطلنوب فضنایی طراحی برای تالش حداکثر است شایسته دارد.پس

 آوریم. عمل به کند حف  را مکان پارچگییك و کلیت که نق 

 

 گیري نتیجه .5
 در کنه اسنت محیط به انسان دلبستگی و احساسا، از پیچیده مفهومی مکان حس

 امنری مکان حس که معنا این به آید.می وجود به مکان از کنندگان استفاده و انطباق اثر

 بنه شود،می ایجاد روزمره زندگی مکان با انسان تعامل از بلکه نبوده شده تعیین پی  از

 شده دریافت تصورا، از ای مجموعه کندمی زندگی ان در که مکانی به فرد ترتیب این

 در دهند.می شنکل را محنیط بنه او پاس  چگونگی تصورا، پی  این دهد،می را قبلی

 شنکل زمنان طنول در گرفته، شکل تصورا، پی  این با که مکانی به فرد مواق  بعضی

 حنس موجنب کنه است عواملی از یکی زیاد و مداوم آشنایی چند هر دهد.می جدیدی

 ایجناد و هنافعالیت تسنهیل با کالبدی ویژگی نیست. کافی تنهایی به ولی شودمی مکان

 و معیارهنا آوردن بدسنت هندف مقالنه اینن در کنند.می تقویت را مکان حس هویت،

 اسنت شنده سناخته آنهنا بنرای کنه فضایی در حضور به را جوانان که بود هاییویژگی

 رفن  بنه قنادر تنهنایی بنه کنه باشد ایگونه به بایستی طر  و فضا کل در کند. ترغیب

 برخنوردار الزم امکانا، از بوده، بازده حداکثر دارای و باشد کنندگان استفاده احتیاجا،

 خندماتی آموزشی، فضاهای مناسب همجواری باشد. تن  و ضعف هرگونه از دور به و

 در جواننان هایخواسنته بنه توجه و فضایی مراتب سلسله مناسب عایتر با تفریحی و

 چنه هر استقبال و فضا در تعلق حس حداکثر ایجاد عامل فضا خارجی و داخلی طراحی

 کنردن پنر و جوانان جذب جهت در فضایی چنین آیدمی نظر به شود.می جوانان بیشتر

 کند. عمل موفق تواندمی جوانان وقت و نیرو از صحی  استفاده جهت در فراغت اوقا،
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 بیشنتر هرچنه جنذب و جواننان خاننه ایجناد در جامعه و دولت تالش با که است امید

 در جواننان همیناری فرهننگ ارتقنای جهنت در موثر گامی هاییمکان چنین به جوانان

 جنوان کنه اسنت صور، این در برداریم. کشور و شهر آبادانی و اجتماعی هایفعالیت

 و توسنعه جهنت در را خنود هیجنان و شنور و نینرو و شناسندمی را خود هایتوانایی

 و گنذاردمی سنر پشنت را سن  هایبحران کند،می صرف اش جامعه و خود پیشرفت

 جامعنه هایبرنامنه چنه هنر که چرا برد.می کار به درست راه در را خود فراغت اوقا،

 تفریحنی هایبرنامه سمت به کمتر جوان باشد بیشتر و بهتر فراغت اوقا، پرکردن برای

 تر،سنالم ایخنانواده کمتنر، اعتیناد تر،سنالم هایدوسنتی آن نتیجنه که رودمی زاآسیب

 داشت. خواهیم آبادتر ایرانی و شهر نتیجه در و ترنشاط با و ترموفق جوانان
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