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 چکیده

سازند، و از آن کنند، آن را میها هستند که در آن و با آن زندگی میشهر پدیده ای انسانی است و انسان

یکـی از . ها و نیازهای آن استپذیرند. در مباحث اخیر توسعه نیز تأکید اصلی بر انسان و قابلیتاثر می

نیازهای اساسی در جوامع شهری نیازهای فرهنگی است. چرا که همگام با توسعه و پیشرفت شهرها در 

ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت توجه به نیازهای گذران اوقات فراغت شهروندان 

 زشـیرا شـهرتوسعه فضـاهای فرهنگـی هدف اصلی در این تحقیق نیازسنجی گردد. بیشتر احساس می

ساله شهر شیراز با استفاده از  60-11نفر از افراد  400این پژوهش به صورت پیمایش و در مورد است. 

نامه، ابـزار پـژوهش بـوده و از نـرم افـزار ای انجام شده است. پرسـشای چندمرحلهنمونه گیری طبقه

SPSS ای سـنی نیازهـای هـتمامی گروهها ها بهره گیری شد. براساس یافتهجهت تجزیه و تحلیل داده

اند. همچنین نیازهای ورزشـی و تفریحـی های اول خود عنوان کردهورزشی و تفریحی را جزء اولویت

های سنی بوده است. در ارتباط با جنسـیت، اولویـت اول مـردان نیازهـای دو اولویت اول تمامی گروه

ریحـی و سـپس نیازهـای باشد. اما اولویت اول زنـان نیازهـای تفورزشی و سپس نیازهای تفریحی می

 باشد.ورزشی می
 

 نیازهای فرهنگی، اوقات فراغت، فضاهای فرهنگی واژگان کلیدی:
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 لهئمقدمه و طرح مس

روند رو به رشد شهرنشینی و به تبع آن رشد شتابان فضای کالبدی شهرها، یکی از 

کـارگیری می شود. بر همین اساس، بـه  نمودهای برجسته در زندگی بشر امروزی تلقی

ساز و کارهای کارآمد در کانالیزه کردن توسعه ی فیزیکی شهرها در بسـترهای مناسـ  

)اسفندیاری ناپذیر در فرایند برنامه ریزی شهری در نظر گرفت امری اجتناب را می توان

یکی از نیازهای اساسی در جوامع شهری نیازهای فرهنگی است.  .(15: 1393و غفاری، 

عه و پیشـرفت شـهرها در ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـاعی و چرا که همگام با توس

-فرهنگی ضرورت توجه به نیازهای گذران اوقات فراغت شهروندان بیشتر احساس می

 د. شو

شـود کـه شـبه بـه میـل خـود، بـرای هایی گفته میفراغت به مجموعه فعالیت

اجتمـاعی و استراحت، تفریح، گسترش اطالعـات و آمـوزش شبصـی، مشـارکت آزاد 

کاربرد تـوان خـویش در خالقیـت، در زمـانی فـارت از تعهـدات شـنلی، خـانوادگی و 

 .(19: 1382دهد )سعیدنیا، اجتماعی انجام می

کنند، آن ها هستند که در آن و با آن زندگی میشهر پدیده ای انسانی است و انسان

تأکید اصلی بـر انسـان و  پذیرند. در مباحث اخیر توسعه نیزسازند، و از آن اثر میرا می

هـای مبتلـ  (. این نقـش در عرصـه8: 2007، 1ها و نیازهای آن است)واربانوواقابلیت

شـود. گیرد. در شهر معاصر، این انسان، شهروند نامیـده مـیهای متفاوتی به خود مینام

نگ توانند توسعه دهند. فرهاین باور باید مورد تأکید قرار گیرد که شهر را شهروندان می

شهر نیز از این اصل جدا نبوده و هر تالشی در جهت توسـعه فرهنگـی شـهر، مسـتلزم 

توجه به شهروندان، ارتقای آنها و فراهم آوردن منابع مبتل  در این جهت می باشد. تا 

نمایـد. زمانی که این باور شکل نگیرد، توسعه فرهنگی شهر ضـرورتی غیـر ممکـن مـی

توسعه فرهنگی شهر، مستلزم آن است تا شهروندان بـه گذاری در زمینه بنابراین سیاست
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1. Varbanova 



  شیراز هرشتوسعه فضاهای فرهنگی نیازسنجی                    

 

91 

 عنوان هدف و حامالن اصلی توسعه در نظر گرفته شوند.

هـا های مفهومی دنیای اجتماعی انساناهمیت فرهنگ در این است که تمامی حوزه

(. فرهنگ به دو بعـد مـادی و غیرمـادی تقسـیم شـده 9: 1998، 2گیرد)رکانرا در بر می

-بحث در توسعه فرهنگی شهر نیازمند توجه به این ابعاد می (.156: 1386 است)گیدنز،

باشد. شهر نیز به عنوان یک پدیـده فرهنگـی، دو بعـد محسـوس و غیرمحسـوس دارد. 

گیـرد. توسـعه هـم گونه که گفته شد، دو بعد کمی و کیفی را در بر مـیتوسعه نیز همان

کـه بـر حسـ  آن جامعـه از طریـق ترکیـ   واقعیتی مادی است و هم حـالتی ههنـی،

فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسـایلی را بـرای بدسـت آوردن زنـدگی بهتـر 

 (.138: 1367تودارو، ) کندتامین می

توسـعه بایـد: از مـردم و "کند که یونسکو در مورد مشارکت مردمی چنین ادعا می

اور دارند، آغاز شود و به سـوی توزیـع اندیشند و بخواهند، میدهند، میآنچه انجام می

. "گیری گردد. هدف نهایی آن آزاد کردن انرژی خالق مردم استتر منابع، جهتعادالنه

های زیـر اشـاره نمـود: نظرخـواهی از مـردم در زمینـه توان به شاخهدر این مورد می

مر و هـای فرهنگـی، انجـام نیازسـنجی فرهنگـی مسـتهای شهر به ویژه در زمینـهبرنامه

هـای غیردولتـی ی  تشکیل سازمانغریزی بر اساس نیازهای واقعی شهروندان، تربرنامه

 های فرهنگی.در عرصه

احساس کمبود، همراه بـا کوشـش در "کند: هرمان واژه نیاز را چنین تعری  میفن

جهت بر طرف کردن آن. بنا به تعری  دیگر، نیاز فاصله و خال بین واقعیـت موجـود و 

یابد و اگـر امکـان های جامعه امکان ظهور میلوب است که با توجه به ارزششرایط مط

-تنییر شرایط موجود برای ارضای آن وجود نداشته باشد به صـورت بـالقوه بـاقی مـی

 (.14: 1364پور، .)رفیع"ماند

بنـدی نیازهـای اجتمـا  ببشی و اولویتنیازسنجی فرآیند نظم"گوید: لیپ میمک

نجی این اسـت کـه حـدس، گمـان، تعبیـر و تفسـیر را از اطالعـات . فایده نیازس"است
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کند و تنییراتی را کـه در الگوهـای زنـدگی و رفتـار مـردم موجود درباره نیازها دور می

ای اسـت سازد. نیازسنجی پویا و مداوم از ملزومات اولیه جامعـهآید، شفاف میپدید می

گیری و اداره امور، بـه عنـوان یـک یمها در تصمها و سازمانکه به مشارکت مردم، گروه

 (.6: 1996یر، نگرد )ریویاصل جدی و مهم می

فضاهای شهری عبارتند از بناها و فضاهای آزاد ایجاد شده در اطراف آن. یک شهر 

ها و عناصـری دهند، بلکه، کوچه، میدان، بات، و گردشگاههایش تشکیل نمیرا فقط خانه

شوند. نو  فضـا ازند نیز جزئی الزم از شهر محسوب میسکه این امکان را خوشایند می

هـای فرهنگـی، تفریحـی، آموزشـی، مسـیرها و و مکان قرارگیری آنها بر اساس کاربری

میدان است و کاربرد این فضاها متعدد بوده و عبارتند از: تردد، تفریح، بازی، مالقـات و 

 (.14: 1373)پیرموره،  باشدبطور کلی فضایی برای زندگی و تماشا می

ابزار و راه حل منطقی و عملی بسیاری از کشورها برای فـائق آمـدن بـر مسـائل و 

مشکالت شهرها و نواحی شهری و بهبود شرایط زیستی و کالبدی آنها، انجام مطالعـات 

اکبـری و همکـاران، های توسعه شهری بـوده اسـت )علـیشهری و تهیه و اجرای طرح

ساسی و جدی که همواره متوجه مـدیران شـهری بـوده، (. یکی از انتقادهای ا98: 1392

ای اسـت. بـه همـین هـای توسـعههای فرهنگی و اجتماعی در طرحعدم توجه به مولفه

-گـذاری و هزینـهنظران و متفکران اجتماعی معتقد هستند به رغم سرمایهسب  صاح 

گذشـته نیافتـه های هنگفت در شهرهای ایران، کیفیت زندگی بهبود چندانی نسـبت بـه 

ها و مشکالت شـهروندان بیشـتر شـده اسـت. )پـور موسـوی، است و حتی محدودیت

1390 :7) 

دهـد اسـتان فـارس از نظـر برخـورداری از تحقیق تقوایی و قائدرحمتی نشان مـی

های توسعه یافته کشـور اسـت. امکـان سـنجی و فضاها و امکانات فرهنگی جزء استان

ذران اوقـات فراغـت شـهروندان از جملـه وظـای  احداث و تجهیز امکانات بـرای گـ

گردد، که این امـر بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون ضروری مدیریت شهری محسوب می

ریزی دقیق و حساب شده بـرای اوقـات فراغـت، کـه جمعیت جوان شهر شیراز، برنامه
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طلبـد. نکتـه مهـم و در نقش مهمی نیز در تامین نیازهای فرهنگی شهروندان دارد را می

خور تعمق در خصوص توجه ویژه به نیازهای فرهنگی شهروندان، عدم رعایت عـدالت 

شـود کـه، مشـاهده مـیطوریدر آمایش فضاهای فرهنگی در سطح شهر شیراز است. به

اکثر فضاهای فرهنگی و تفریحی در مناطق مرکزی شهر ایجاد شده و این فضاها به طور 

شود. لـذا در یا از آنها استفاده مطلوب نمی عادالنه در تمامی نواحی شهری تقسیم نشده

شود به نیازسنجی توسعه فضاهای فرهنگی در شهر شـیراز پرداختـه این تحقیق سعی می

 شود.

عنـوان نماید، جایگاه شهر شیراز بـهیکی از نکاتی که تحقیق حاضر را ضروری می

ناگون، شـیراز در باشد. بر اساس منابع گویکی از مراکز عمده فرهنگی ایران و جهان می

سالیان متمادی در زمینه فرهنگ بشری سهم قابل توجهی را ایفا نموده است. ایـن نقـش 

عمدتا در عرصه فرهنگ متعالی از جمله شعر و هنر بالیده است. اما نیم نگاهی به سطح 

-اند، مـیشهر امروزی شیراز، که آثار مدنی و مفاخر ادبی و فرهنگی جهان در آن آرمیده

هد مظاهر و رفتارهای نامناسبی نیـز بـود. ادامـه نقـش تـاریبی و هویـت آن و توان شا

همچنین ارتقای سطح زندگی ساکنان این شهر بدون شناخت اقتضائات جدیـد جهـان و 

تحوالت این شهر با مشکل مواجه است. بنابراین توسعه و ارتقاء شیراز قبل از هـر چیـز 

شـده و بـا توجـه بـه شـرایط موجـود  های فرهنگی شناسـاییمستلزم آن است تا حوزه

 ریزی شود.برنامه

کند تـا بـا ریزان فرهنگی شهر شیراز کمک مینتایج این پژوهش به مدیران و برنامه

های علمی، نیازهای فرهنگی شهروندان را در نظر گرفتـه و متناسـ  بـا استفاده از یافته

 ی اجرایی الزم را تدارک ببینند.هابینی نموده و برنامهاین نیازها، اعتبارات مالی را پیش

 

 رویکرد نظری تحقیق

 نیاز و نیازسنجی با مرتبط مباحث

 و دارد وسـیعی نسبتاً کاربرد مبتلفی یهازمینه در که است عمومی مفهوم یک نیاز
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 احسـاس یـا مفهوم یک همگی اگرچه تعاری  این. شودمی ارائه آن از متعددی تعاری 

 آن بـه متفـاوتی بعضاً و مبتل  ابعاد و مناظر از وجود این با دهندمی انتقال را مشترکی

 کـه اسـت جهـت آن از نیـاز مانند ییهاواژه تعری  در هادیدگاه این اهمیت. نگرندمی

 نتـایج خـود سـهم بـه و نیازهـا رفع و سنجش زمینه در اقدام و ریزی طرح مبنای عمالً

 و ارضـاء بـرای که است چیزی نیاز عمومی، تعری  یک در. گیردمی قرار آن از حاصل

: 1379 زاده،ترک و زادگانعباس) است مفید یا ضروری دسترس، قابل هدف یک تحقق

56.) 

 پیرامـونش محیط و جامعه با فرد ارتباط و پیوستگی لحاظ از را نیاز جامعه شناسان

 مطـرح او موقعیـت و شرایط و فرد سطح در نیازها نگرش، نو  این در. کنندمی مطالعه

 قـرار توجـه مـورد متقابـل کـنش در اجتمـاعی و گروهـی نیازهـای بلکـه نمی گردند،

 تـأثیر تحـت بـالعکس، و اجتمـا  یـا گـروه بـا فـرد روابـط از ناشی نیازهای. گیرندمی

 بعـد از نیازهـا. نیسـت ممکـن آنهـا بـرای مـرز و حد تعیین که اندگوناگونی متنیرهای

 :زیرند خصوصیات دارای اجتماعی

-مـی پدیـد سـویه دو صورت به و هستند اجتما  و فرد روابط از ناشی نیازهای -

 . آیند

 تکامـل و رشـد پیـدایش، در اقتصـادی و فرهنگـی سیاسی، اجتماعی، هاینظام -

 .دارند اساسی نقش نیازها

 اقتصـادی و سیاسـی فرهنگـی، اجتمـاعی، شرایط و موازین قواعد، مطابق نیازها -

 نیازهـای که هستند آن پی در همواره هاانسان. یابندمی تکامل و تنییر و گردندمی ایجاد

 . دهند تطبیق جامعه افراد بیشتر هنجارهای با را خود

 نیازهـای حتی نیازها هدایت و ایجاد که دارند وجود عواملی و نیروها جامعه در -

 .گیرندمی خود کنترل در را جسمی

 اســتقرار موجـ  انســان، شـدن اجتمــاعی جریـان در جدیــد نیازهـای پیـدایش -

 .شودمی آنها ارضای برای خاص هاینظام و هاسازمان
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 آفرینـی نیـاز جریان و هستند پیوسته هم به زنجیره یک همانند جامعه، در نیازها -

 وجـود پیوستگی اجتماعی و فردی نیازهای بین. یابدمی ادامه توق  و محدودیت بدون

 جامعـه.  گیـرد قـرار توجـه مـورد باید همواره یکدیگر روی بر آنها متقابل تأثیر و دارد

 نظـر اتفـاق جزئیـات در چه اگر دارند، تأکید نیاز پدیده اجتماعی برجنبه عموماً شناسان

 بیشتر بلکه مشبه، هدف با فطری و طبیعی پدیده یک کمتر را نیاز آنها. ندارند وجود

 نیـاز بـر را عالقـه واژه دارنـد  نیـز دلیـل همین به. دانندمی جامعه سوی از شده تلقین

 از شـبه ادراک: دانـدمی ادراک دو بـین کشاکش را نیازها هوندریش. دهدمی ترجیح

 دسـت بـه را وسـیله آن موقـع همـان نمی تواند که آن از او ادراک و ارضاء وسیله یک

 عنوان به اجتماعی هایمحرک بر جامعه شناس، عنوان به هوندریش  ترتی  بدین. آورد

 (.8:  1382بابایی،) کندمی تأکید نیاز آورنده پدید اصلی عوامل

 را مناسـ  اطالعات آنها کمک به بتوان که فنونی کاربرد از است عبارت نیازسنجی

 دسـت جامعه و گروه فرد، هایخواسته و نیازها الگوی به و کرد گردآوری نیازها درباره

 (.1987، سامرز) یافت

 مـردم، مشـارکت بـه کـه ای استجامعه اولیه ملزومات از مداوم و پویا نیازسنجی

 مهـم و جـدی اصـل یـک عنوان به امور، اداره و گیری-تصمیم در هاسازمان و هاگروه

 بـرای روشـی نیازسنجی که است این اصلی فرض اساساً نیازسنجی تعری  در نگردمی

 اطالعـات سـازی فراهم جاری و نظام مند فرایند یک نیازسنجی. است هاداده گردآوری

 شـکل یـک نیازسـنجی. گرددمی تلقی نظر مورد هایسازمان و افراد درباره استفاده قابل

بهـره  و اسـتفاده و اسـت هـم آنهـا تحلیل و هاداده گردآوری از فراتر کاربردی، تحقیق

 (.1985 ، نیوبر) شودمی شامل نیز را هایافته از برداری

 خاصـی حـوزه مبـته و انحصـاری آن کاربردهـای کـه نیست ابزاری نیازسنجی

-تصمیم برای موجود اطالعات که موقعیتی و زمان هر در که گفت باید رو این از. باشد

-می ضرورت نیازسنجی اجرای نکند، کفایت آمیزموفقیت عملیات و ریزیبرنامه گیری،

 مـورد سـه عمـدتاً تـوانمـی را نیازسـنجی کـاربرد موارد شد، اشاره که گونههمان. یابد



 1393پاییز ششمشماره دومسال                       

 

   96 

 :دانست

 .آگاهی و دانش بسط فنون، و علوم توسعه بشر، سعادت و ترقی رفاه، جهت در -

 ایجـاد سیاسـی، هایجریان و هاموج هدایت و کنترل برای سیاسی هایزمینه در -

 .حاکمیت و مردم بین روابط تنظیم و حاکمیت در مردم مشارکت جل  سیاسی، ثبات

 ایجـاد مصـرف، در بـالقوه نیازهـای شناخت برای بازرگانی، و اقتصادی امور در -

 بابایی،) مصرف کنندگان هائقه تنییر و جدید نیازهای ایجاد کاال، فروش جدید بازارهای

1382 :15.) 

-طبقـه نـو  دو به کلی بندیطبقه یک در را نیازها سنجش هایروش کلی طور به

 :کنندمی بندی

 مطلعـین بـا مصـاحبه چهـره، بـه چهـره مصاحبه شامل که: انفرادی هایروش -1

 پـژوهش مـنظم، مشـاهده و بازدیـد غیررسـمی، شبصی مشاهدات نامه،پرسش کلیدی،

 (.17: 1382 اسماعیلی،)  یاب زمینه و پیمایشی

 در تـا دهـدمی اجـازه مباصبان و مشارکت کنندگان به که: گروهی هایروش -2

 نیازهـا، شناسـایی بـه نظر تبادل و بحث با و بوده ارتباط در یکدیگر با نیازسنجی فرایند

 (.18: 1380 فهمی،) بپردازند نیازها اولویت و آنها بندی طبقه

 

 فرهنگی فضای

 بـه اساسـی امـا گـذرا، بسـیار مروری تحقیق، مورد موضو  تدقیق و تشریح برای

 شـرح بـه در نهایـت و کنیممـی آغـاز فضـا خلق در انسان فرهنگ و انسان فضا، رابطه

 .پرداخت خواهیم فرهنگی فضای

 بـا فیزیکـی فضـای نبسـت: کنـدمی شناسـایی را فضا از مفهوم دو( 1989) سجا

 برابـر در مطلـق یهانظریه زمینه در را کالسیک مباحث آن قال  که است مادی ماهیت

 ههنـی فضـای ای اسـت،رابطه مفهومی واقع در که دوم مفهوم. کندمی دسته بندی نسبی

 و نمـادین محتـوای و فـردی معنـای کـاوش بـرای تـالش که است باز نمایی و ادراک
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 مفهـوم سـپس او. گیردمی جای آن در هاانداز چشم از تصویر سازی و ههنی هاینقشه

 تـرین سـبت از یکـی که است معتقد و کندمی طرح را اجتماعی فضاهای نام به سومی

 سـجا،)فضاهاست این متقابل ارتباطات تعری  معاصر، اجتماعی نظریات برایها چالش

1989 .) 

 آنِ سـه" عنـوان بـه را زیسـتی و فکـری دریـافتی، گانهسه فضاهای( 1991) لفور

 رویـه نبسـت لحظـه. یابـدمی انـد،دیالکتیک متقابل روابط دارای که "اجتماعی فضای

 میـان و شـودمی مربـوط فضـا رفـتن کـار بـه و یـافتن سازمان شیوه به که است مکانی

 کننـده متصل یهاشبکه و مسیرها مثل)  گیردمی قرار شهری واقعیت و روزمره واقعیت

 دوم، آنِ(. دارنـد وجـود فراغـت اوقـات و زنـدگی و کـار برای کدام هر که هاییمکان

 تفکیـک شهرسـازان، ریـزان، برنامـه شـده مفهـومی فضـای به که فضاست بازنمودهای

 را جامعـه غالـ  فضـای و اسـت مربـوط اجتمـاعی مهندسـان وها تکنوکرات کنندگان

 فضـای سـوم، آنِ. اسـت زبـانی نمودهـای از نظـامی سوی به نیز آن تمایل که سازدمی

 در مسـتقیماً خود همراه نمادهای و تصاویر با که گوییممی فضایی به و است بازنمودی

 بـا فضـا ایـن. است کنندگان مصرف و ساکنان فضای جهت این از و شودمی زیست آن

 رو ایـن از و است "منلوب فضای "بازنمودی فضای. شودمی درک غیرکالمی ابزارهای

 نمـاد عنـوان به اشیاء از و کندمی تداخل فیزیکی فضای با که است مفعولی فضا، تجربه

 متقابـل رابطـه یکـدیگر بـا بایـد لحظـه سه این که است این لفور بحث. کندمی استفاده

 را آن بایـد سـازیم، دگرگون را شهری فضای کنیم تالش که آن از پیش لذا. باشد داشته

 (. 1991 لفور،)بشناسیم

 سـاختن مـتن دار عبـارتی بـه یا فضا فیزیکی و اجتماعی ابعاد انسجام برای تالش

 محـیط توانیم نمی. فضاست از ما درک در مهم گامی انسان، یهارویه با فیزیکی فضای

 بـا شهرها گرفتن برابر در که گونه آن بدانیم ارتباط بی مادی اشیاء ازای مجموعه را مان

 (. 1379 پور، مدنی) شاهدیم هایشانساختمان

 اجتمـاعی، روابـط بـرای ظرفـی عنـوان به صرفاً را فضا نمی توانیم دیگر سوی از
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 بلکـه نمی آید، حساب به انسان ظرف تنها مکانی، فضای. کنیم درک فیزیکی بعد بدون

 منزهـا در و شـده زاده غیرمستقیم یا مستقیم صورت به آن از که ییهاتبیل و تصویرها

 از بعـد - را ظـرف ایـن کـه یابدمی گسترش و قدرت اندازه آن تا نیز شودمی اندوخته

 در کـه تـابعی: آوردمـی در تـابع یـک شکل به -معنوی و مادی تسلط و چیرگی تحقق

 . است پذیر درک شکل و معنی

 در کنیم،مـی خلـق را فضـا ما. آنیم مبلوق که حالی در کنیم،می خلق را جامعه ما

 لـذا. دهدمی شکل را ما ههنیت فضا همین و داریم آن با تنگاتنگ کنشی هم بر که حالی

 یعنـیها سـاختمان میـان فضـای بـه اشـاره در صـرفاً شـهری فضای واژه از جا این در

 کـه اسـت معنـایی در واژه این بلکه نشده، استفاده اجسام توده از متمایز خالی فضاهای

 میـان روابـط و رویـدادها افراد، نیز و شهری محیطی فضاهای و اشیاء ها،ساختمان تمام

 دهـدمی شـکل را فرهنگـی فضـایی عـام، مفهوم در فضا همین و گیردمی بر در را آنها

 (.1367 فالمکی،)

 

 فراغت اوقات گذران نحوة بر مؤثر عوامل

. اسـت پیچیـده نهایـت بـی دارد تـأثیر فراغـت اوقـات در شـرکت بـر که عواملی

 بـر مـثثر عامـل 46 از بـیش بـه آن در که شمارد برمی را فهرستی( 1985) تورکیلدسن

: است شده تقسیم عمده گروه سه به عوامل این. است شده اشاره فراغت اوقات گزینش

 ،هـاتوانایی ،هـانگرش عالیـق، نیازهـا، فرد، زندگی چرخه مرحله: فردی عوامل نبست

 مـی آن در را خودشـان افـراد کـه ییهاموقعیت: دوم دسته. فرد شبصیت و تربیت نو 

 و شـنل اختیارشـان، در زمـان هسـتند، آن از جزئـی آنهـا کـه اجتمـاعی محـیط بینند،

 تسـهیالت، منابع،: افراد دسترس در حمایتی خدمات و هافرصت سوم، دسته. درآمدشان

-43: 1999 تورکیلدسـن،) شان مدیریت وها آن جذابیت و کیفیت وها فعالیت ،هابرنامه

114.) 

 فضـاهای توسـعه یهـااولویت بررسـی دنبـال بـه تحقیق این در اینکه به توجه با
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 ادامه در لذا باشیممی جنسیت و تحصیالت سن، حس  بر شهروندان نیاز مورد فرهنگی

 .کرد خواهیم تشریح افراد فراغتی هایفعالیت در را عامل سه این تاثیر

 

 سن

 بـه بسته تأثیر این ولی دارد، فراغتی امور در فرد مشارکت میزان بر مهمی تأثیر سن

 زیـرا اسـت وسیع بسیار تنییر این کودکان مورد در. است متنیر فعالیت نو  و فرد خود

 سـرعت بـه نیـز مراحل این و است متفاوت کودک نیاز کودکی مراحل از مرحله هر در

 .شوند می عوض

 مـی نظـر بـه. اسـت تأثیرگـذارها سرگرمی در افراد مشارکت بر نیز فرصت داشتن

 افـراد بـا مقایسـه در فعالیتها نو  این در شرکت برای بیشتری زمان بازنشسته افراد رسد

هـا فعالیت نو  این در مشارکت برای کافی وقت حدودی تا نیز نوجوانان. دارند میانسال

 کننـد می شرکت آن در سنی یهاگروه این از یک هر که فعالیتی نو  و دارند اختیار در

 بـه خـود فراغـت اوقـات در دارند تمایل بیشتر نوجوانان مثال، عنوان به. است متفاوت

 بـه کمتر تمایلی چنین بازنشسته افراد خصوص به و میانساالن میان در ولی بروند سینما

 .خورد می چشم

 در شـرکت بـرای او تمایـل بازنشستگی، سنین به فرد رسیدن و سن رفتن باالتر با

 کارهـای انجـام بـا بیشتر را خود اوقات سنی گروه این ولی. شود می بیشترها سرگرمی

 بـه ربطیها آن به پرداختن که هستند نیزها سرگرمی برخی. کنند می پر باغبانی و دستی

هـا آن بـه خانـه در معمـوالً کـه هسـتند ییهاسرگرمی ،هاسرگرمی این. ندارد افراد سن

 و هـاکلـو  در شـرکت. انـد زمره این از مطالعه و تلویزیون تماشای. شود می پرداخته

 دیـده بازنشسـتگی سنین وحوش حول در معموالً نیز غیردولتی یهاسازمان و هاانجمن

 .شودمی

 یـا ازدواج مـثالً گرفـت  در نظر مجرد عامل یک عنوان به را سن نباید اینها همة با

 و نـو  بر تأثیرگذار عواملی توانند می اند، مرتبط سن با حال هر به که نیز شدن دار بچه
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 مسـتقل و فرزنـدان شـدن بـزر  بـا نیز گاهی. باشند هاسرگرمی در افراد شرکت میزان

 مـثالً یـا یابنـد میها فعالیت نو  این در شرکت برای بیشتری فرصت والدین آنها شدن

 میـزان بـر تأثیرگـذار عـاملی خود تواند می -او سن از نظر صرف -فرد شدن بازنشسته

 عامـل توانـد مـی نیـز تأهـل و تجرد همچنین. باشد فراغتی یهافعالیت در وی شرکت

 شـاد یهاجشـن بـه رفتن به بیشتری تمایل مجرد افراد. باشد سرگرمی نو  کنندة تعیین

 و فراغـت اوقـات مایلند بیشتر اند داده خانواده تشکیل که افرادی که صورتی در دارند،

 (.115 ، همان)بگذرانند دریا کنار در را خود تعطیالت

 

 تحصیالت

 طبقـه، بـا تنگـاتنگی ارتبـاط افراد تحصیلی موفقیت و تحصیل مدت تحصیل، نو 

 بـرای " بهتـر کیفیـت با فراغت در شرکت " اصطالح. دارد عوامل سایر و درآمد شنل،

. اسـت یـابیدسـت قابـل بـاال درآمـد بـا و کارفرما بدون شنل یک در تر، جوان مردان

 دسـت در قبولی قابل مدارک. گذاردمی تأثیر فراغت نو  انتباب در حدودی تا تحصیل

 خـاص تحقیقـات تـا گرفتـه ملـی تحقیقـات از کند می حمایت دیدگاه این از که است

 تفاوت: مثال برای تفریحی، مراکز و تئاترها ،هاخانهکتاب قبیل از فراغتی امکانات درباره

 تحصـیلی سـطح و آموزشـگاه به توجه با عمومی یهاکتاببانه در عضویت بین فاحشی

 از درصـد 42 تئـاتر، تماشاچیان کل از درصد 57 که دهد می نشان تحقیقی. دارد وجود

 دارای نیـز قبـل از و حاضـر حـال در بالـه تماشـاچیان از درصـد 33 و اپرا تماشاچیان

 تئـاتر کـه شـد معلـوم تحقیـق یـک در و بیرمنگهـام در. اند بوده دانشگاهی تحصیالت

 طبقـه از معنـادارتر بسـیار هنـری فراغتـی هـایفعالیـت در حضور میزان بر تحصیالت

 (.117: همان) است بوده اجتماعی

 

 جنسیت

 بـه. دارد وجود فراغت اوقات گذران شیوة در جنسیتی هایتفاوت بر مبنی مدارکی
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 بـال، بـیس فوتبـال، قبیـل ازهـا ورزش از مشبصـی انوا  برایها فرصت آشکار، طور

 بـین زیـادی یهـاتفاوت. زنـان تا است مردان برای بیشتر رانی اتومبیل و کشتی راگبی،

 رفتارهـای و گیـریماهی کردن، شکار گل ، تیمی، یهاورزش در زنان و مردان حضور

 .دارد وجودها خانه قهوه وها کافه به رفتن مانند اجتماعی

 مـردان. شـود مـی مربوط جنسی نقش شدن اجتماعی به معنادار یهاتفاوت بیشتر

 بیشـتر خریـد زنـان کـه حالی در دهند، انجام را گیریماهی و شکار بیشتر دارند تمایل

 در رونـد،مـی خانـهقهوه به بیشتر مردان دارند، دوست را تفننی و سبک مطالعه و کردن

 کـه هاییتفاوت وها تشابه از تر مهم. کنند می اجتناب آن از کامالً زنان احتماالً که حالی

 تحـتهـا تفاوت ایـن که است فرآیندی دارد، وجود زنانه و مردانه هایفعالیت انوا  در

 بـرای فقـطهـا فعالیت انـوا  از برخی پذیرش کودکی، دوره از. اندگرفته شکل آن تأثیر

: 1996 کلـی،)کننـد مـی تنییـر سـن افزایش با تعاری  این. شوندمی تعری  جنس یک

 (.1388 مالکی، از نقل به 383

 

 پیشینه پژوهش 

( در تحقیقـی بـه بررسـی نظـرات شـهروندان تهرانـی در خصـوص 1387نعمتی)

های اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران پرداخته است. روش تحقیق پیمایشی فعالیت

بـاالی آوری شده است. جامعه آمـاری افـراد نامه جمعبوده و اطالعات از طریق پرسش

هـای نفـر بـوده اسـت. یافتـه 1102گانه و حجم نمونـه  22سال و ساکن در مناطق  20

گویان ضـرورت پـرداختن شـهرداری بـه درصد پاسـ  80دهد بیش از تحقیق نشان می

گویان آشـنایی کمـی بـا درصد پاس  60اند. ورزش همگانی را زیاد و خیلی زیاد دانسته

درصـد  71انـد. نی و ورزش همگـانی داشـتهاقدامات شـهرداری در حـوزه تربیـت بـد

گیـرد. گویان معتقدند اطال  رسانی مناس  در زمینه ورزش همگانی صورت نمـیپاس 

هـا اظهـار درصد از نحوه تجهیز و سـاماندهی وسـایل ورزشـی همگـانی در پـارک 60

درصـد آنـان از اهـدای جـوایز در مسـابقات ورزشـی محـالت و  80رضایت نمودنـد. 
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گونـه اطالعـی از درصـد هـی  86انـد. صبح جمعه اظهار بی اطالعی کرده هایایستگاه

... نداشتند.  های ورزشی گروهی، خانوادگی وتامین وسایل ایاب و ههاب برای همایش

اند. این بررسـی های ورزش صبحگاهی شرکت نکردهگویان در ایستگاهدرصد پاس  88

هـای ورزش همگـانی  ان در برنامهگویترین عوامل عدم شرکت پاس دهد مهمنشان می

ی و گحوصـلدرصـد( و بـی 13) ها درصد(، بی اطالعی از این برنامه 36) کمبود وقت 

گویان بهترین درصد پاس  60درصد( بوده است. و در نهایت، بیش از  11) انگیزگی بی

 اند.صبح دانسته 7الی  6ترین زمان برگزاری ورزش همگانی را ساعت و مناس 

نیــاز ســنجی توســعه فضــای فرهنگــی "( در تحقیقــی بــه بررســی 1386) مــرادی

پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد فضاهای فرهنگـی  "شهروندان نج  آباد

گوی نیـاز درصد کمتر از سطح متوسط پاسـ  5موجود شهر نج  آباد در سطح خطای 

در ببـش مرکـزی قـرار  شهروندان بوده و از لحاظ آمایش بیش از نیمی از ایـن فضـاها

دارند. از نظر مدیران فرهنگی نیازهای آموزشی و پرورشی و فرهنگسرا در اولویـت اول 

بازی مهمترین مکان بود و به طور کلی از نظر شهروندان قرار داشتند، برای کودکان شهر

مهمترین نیازهای فرهنگی، نیاز آموزشی و پژوهشی و نیاز تفریحی و فضاهایی همچون 

 ترین فضاها بوده است.مهم خانهزمین ورزش، تفرج گاه و کتاب پارک،

سـنجش نیازهـای فرهنگـی شـهروندان "( در پژوهشی با عنـوان 1382اسماعیلی )

 بـودنتایج به دست آمـده حـاکی از آن داد. تحقیقات وسیعی انجام  "ساکن شهر اصفهان

نیازهـای درصد،  2/23آموزشی بندی نیازهای فرهنگی شهر اصفهان نیازهای که در گروه

 درصـد، 2/11نیازهـای هنـری  درصـد، 5/12نیازهـای ورزشـی  درصد، 6/22تفریحی 

 6/1نیازهـای مـذهبی  درصـد، 4/9نیازهـای  اجتمـاعی  درصد، 4/10ای نیازهای رسانه

به دست آمـده  درصد 8/0سایر نیازها  و درصد، 1/1نیازهای انسانی و مدیریتی  درصد،

هـای جزئـی یـا کلـی مورد با تفاوت 179یازهای فرهنگی در مجمو  در مبحث ن است.

گویان مطـرح نسبت به یکدیگربه عنوان نیازهای فرهنگی شهر اصـفهان از طـرف پاسـ 

 ت.شده اس
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بـه  "ها و اوقـات فراغـتشهرداری"( در تحقیقی با عنوان 1373رضوانی )سعیدی

اصـفهان،  هفتگـل، اهـواز ، بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت شهروندان در شهرهای

نامه فضای فرهنگی هکر شـده در پرسـش 16مشهد و نهبندان پرداخته است. از  چادگان،

ای و سـینما از جمله پارک وسـیع، پـارک محلـه سه مورد را که اولویت بیشتری داشتند

گویان به شرح هیـل عنـوان شـده بود. فضاهای فرهنگی و تفریحی مطلوب از نظر پاس 

میـدان  درصـد، 7/36سینما  درصد، 3/38ای پارک محله درصد،1/41پارک وسیع  است:

 25فرهنگسـرا  درصـد، 7/26 خانـهکتاب درصـد، 7/26شـهربازی  درصد، 3/26ورزشی

 15باشـگاه جوانـان  درصـد، 3/18آموزشـگاه هنـری  درصـد، 3/18استبر شنا  درصد،

 درصـد، 3/3مـوزه  ،درصـد 7/6کلـو  ویـدئو  درصـد، 7/11زمین بازی محله  درصد،

هـای و برخی از فضاها مانند سـالن تئـاتر و مرکـز بـازی درصد 3/2نمایشگاه و کالری 

های جدیـد و خانـهاولویت اول: ایجـاد کتاب. کامپیوتری مورد استقبال مردم قرار ندارند

هـای گـاه و کانوناولویـت دوم: توجـه بـه گسـترش تفـریح برخوردار از سالن مطالعه.

 های ورزشی و افـزایش تعـداد سـینماها.اولویت سوم: ایجاد کلو  رهنگی.تفریحی و ف

نیازهـای دسـته اول، شـامل  باشـند:براین اساس سه دسته از نیازهای قابل تفکیـک مـی

نیازهـای . پژوهشی و نیازهای تفریحی برای گذران اوقـات فراغـت -نیازهای آموزشی 

و اجتمـاعی)روابط و انضـباط  ایرسـانه - هنـری -دسته دوم، شامل نیازهـای ورزشـی

 45بـیش از  انسـانی. نیازهـای مـدیریتی و -نیازهای مذهبی دسته سوم، نیاز اجتماعی(.

گیرند که حاکی از اهمیـت بسـیار زیـاد کل موارد هکر شده در دسته اول قرار می درصد

برای تفریحی –پژوهشی و نیازهای فرهنگی  -این گروه از نیازها یعنی نیازهای آموزشی

چهـارگروه از نیازهـای شـامل ورزشـی،هنری ، رسـانه ای،  شهروندان اصفهانی اسـت.

 درصـد 40اجتماعی نیز به عنوان دسته دوم از نیازها به لحاظ میزان اهمیت نیز بـیش از 

از موارد هکر شده را به خود اختصاص داده اند و نیازهای مذهبی و مدیریتی در مراتـ  

 بعدی اهمیت قرار گرفت.
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بـه  "رویـد اوقات فراغت خود را کجا مـی"( در پژوهشی با عنوان 1990) 3رلتوکا

سـاله آمریکـائی در  64تـا 18مقایسه چگونگی نحوه گذراندن اوقات فراغت شهروندان 

هـای کنـد بـین سـالمیالدی پرداخت. این محقق بیان مـی 1985، 1975، 1965سالهای 

سـاعت در هفتـه افـزایش  8/43ی بـه اوقات فراغت یک کارمند آمریکائ 1988تا  1982

دهد که اوقات فراغت زنان در هفته یک ساعت کمتـر یافته است. نتایح تحقیق نشان می

از مردان است اما بیش از مـردان اوقـات فراغـت خـود را بـا گفتگـو و لـذت بـردن از 

ت غـدرصـد اوقا 1/15گذراننـد. شـهروندان آمریکـائی ها و رفتن به کلیسا میسرگرمی

ــا تماشــای تلو فراعــت ــون،یخــود را ب درصــد ورزش و  12/2 درصــد مطالعــه، 49 زی

درصـد  1درصد فعالیت علمـی و پژوهشـی،  9/1درصد سرگرمی و تفریح، 2/2گردش،

درصـد  7/0درصد فعالیـت فرهنگـی،  8/0 درصد فعالیت مذهبی، 8/1استراحت وتفکر،

 گذرانند.می درصد گوش دادن به موسیقی و رادیو 3/0رفتن به کلو  و باشگاه، 

 

 سواالت پژوهش

های توسعه فضاهای فرهنگی مورد نیاز شـهروندان شـیراز بـر حسـ  اولویت .1

 های سنی کدام است گروه

های توسعه فضـاهای فرهنگـی موردنیـاز شـهروندان شـیراز برحسـ  اولویت .2

 های تحصیلی کدام است گروه

برحس  جنسـیت اولویت توسعه فضاهای فرهنگی مورد نیاز شهروندان شیراز  .3

 کدام است 

 

 روش پژوهش

ی رویکرد کمی در تحقیقات اجتمـاعی قـرار دارد و بنـابراین از این تحقیق بر پایه

هـای تحقیـق کمـی اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. پیمایش که یکی از مشهورترین روش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3. cultuer 
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کـه تعـداد آنهـا بـر اسـاس  سـال 60تـا  11ی آماری در این پژوهش شهروندان جامعه

حجم نمونه در این تحقیق با  باشد.می یک میلیون و دویست هزار نفر 1390سرشماری 

با اسـتفاده نامه را پرسش 400نفر برآورد شد که برای اطمینان بیشتر  383فرمول کوکران 

بـرای تجزیـه و گویان توزیـع کـردیم. بین پاسـ ای ای چند مرحلهاز نمونه گیری طبقه

 استفاده شده است. SPSSها نیز از جداول دو بعدی توسط نرم افزار تحلیل داده

 

 هایافته

 تفریحی شهر شیراز بر حسب جنسیت -اولویت و میانگین توسعه فضای فرهنگی :1جدول 

 جنسیت
 مکان

 زن مرد

 اولویت انحراف معیار میانگین اولویت انحراف معیار میانگین

 4 84/0 27/3 3 89/0 38/3 زمین بازی

 3 79/0 33/3 2 88/0 39/3 زمین ورزشی

 3 75/0 33/3 1 89/0 45/3 سالن ورزشی

 2 81/0 34/3 4 86/0 35/3 استبر

پارک و 
 فضای سبز

31/3 96/0 5 37/3 82/0 1 

گاه تفرج
 بیرون شهر

16/3 04/1 6 34/3 80/0 2 

 5 90/0 17/3 7 09/1 05/3 خانهکتاب

 7 96/0 91/2 9 11/1 89/2 فرهنگسرا

 8 00/1 90/2 8 08/1 92/2 خانه فرهنگ

 6 98/0 00/3 9 07/1 89/2 سینما

 12 10/1 71/2 12 11/1 71/2 آمفی تئاتر

 11 01/1 75/2 11 13/1 76/2 موزه

 10 98/0 76/2 13 10/1 69/2 گالری

 9 95/0 88/2 10 12/1 78/2 نمایشگاه
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 جنسیت
 مکان

 زن مرد

 اولویت انحراف معیار میانگین اولویت انحراف معیار میانگین

 13 27/1 62/2 14 35/1 56/2 مسجد

 14 26/1 41/2 15 32/1 50/2 نتگیم 

سالن ورزشی و زمین ورزشی اولویـت اول و دوم  ،1شماره بر اساس نتایج جدول 

گاه خارج از شهر اولویـت اول و مردان را به خود اختصاص داده است اما پارک و تفرج

 دوم زنان را تشکیل داده است.

 

 تفریحی شهر شیراز بر حسب تحصیالت–اولویت و میانگین توسعه فضای فرهنگی   -2جدول 

 

 فوق لیسانس و دکترا لیسانس فوق دیپلم دبیرستان و دیپلم راهنمایی -ابتدایی

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

 4 76/0 34/3 4 71/0 40/3 3 05/1 26/3 5 88/0 28/3 1 06/1 46/3 زمین بازی

 1 68/0 48/3 6 77/0 33/3 1 94/0 32/3 4 87/0 34/3 2 04/1 33/3 زمین ورزشی

 3 79/0 44/3 1 62/0 50/3 2 00/1 28/3 2 83/0 37/3 3 03/1 26/3 سالن ورزشی

 3 73/0 44/3 3 66/0 41/3 5 09/1 12/3 1 78/0 39/3 3 96/0 26/3 استبر

 4 81/0 34/3 2 69/0 47/3 2 03/1 28/3 3 89/0 36/3 8 38/1 73/2 پارک و فضای سبز

 5 88/0 29/3 5 82/0 35/3 4 93/0 21/3 6 99/0 20/3 4 20/1 20/3 گاه بیرون شهرتفرج

 2 72/0 45/3 7 85/0 22/3 8 15/1 97/2 7 02/1 00/3 10 40/1 60/2 خانهکتاب

 6 76/0 17/3 9 88/0 10/3 6 08/1 06/3 15 10/1 57/2 9 34/1 66/2 فرهنگسرا

 7 91/0 00/3 10 89/0 05/3 7 25/1 01/3 9 02/1 72/2 5 22/1 93/2 خانه فرهنگ

 12 09/1 80/2 8 94/0 11/3 9 04/1 85/2 7 01/1 00/3 7 20/1 80/2 سینما

 9 99/0 92/2 13 04/1 86/2 11 24/1 57/2 14 13/1 60/2 10 91/0 60/2 آمفی تئاتر

 8 96/0 93/2 14 03/1 83/2 10 14/1 73/2 13 10/1 62/2 6 06/1 86/2 موزه

 11 91/0 88/2 12 96/0 88/2 12 14/1 55/2 12 09/1 64/2 7 94/0 80/2 گالری

 10 84/0 90/2 11 92/0 96/2 10 13/1 73/2 8 11/1 82/2 11 09/1 26/2 نمایشگاه

 13 25/1 57/2 15 28/1 75/2 13 39/1 41/2 11 28/1 67/2 12 51/1 00/2 مسجد

 14 28/1 34/2 16 18/1 30/2 14 33/1 29/2 10 32/1 68/2 9 17/1 66/2 گیم نت
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اولویت اول و دوم تحصیالت ابتدایی و راهنمـایی  ،2شماره بر اساس نتایج جدول 

باشد. افراد دبیرستانی استبر و سالن ورزشی را انتبـاب زمین بازی و زمین ورزشی می

انـد. همچنـین افراد فوق دیپلم زمین ورزشی و سالن ورزشی را انتباب کـردهاند. نموده

اند. و در نهایت افراد فوق لیسـانس افراد لیسانس سالن ورزشی و پارک را انتباب کرده

را بـه عنـوان اولویـت دوم انتبـاب  خانـهو دکترا زمین ورزشی را اولویت اول و کتاب

 اند.کرده

 

تفریحی شهر شیراز بر حسب –اولویت و میانگین توسعه فضای فرهنگی  :3جدول 

 های سنیگروه

 

 )بزرگسال(سال  60-40 سال )میانسال( 39-30 سال )جوان( 29-15 سال )نوجوان( 11-14

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

 4 82/0 51/3 3 81/0 33/3 4 86/0 33/3 4 99/0 92/2 زمین بازی

 3 60/0 53/3 1 75/0 41/3 2 87/0 36/3 3 91/0 00/3 زمین ورزشی

 1 59/0 58/3 3 79/0 33/3 1 83/0 40/3 2 03/1 08/3 سالن ورزشی

 2 59/0 56/3 4 00/1 27/3 3 82/0 35/3 1 89/0 16/3 استبر

پارک و فضای 

 سبز
08/3 07/1 2 36/3 91/0 2 35/3 74/0 2 38/3 81/0 5 

گاه بیرون تفرج

 شهر
16/3 10/1 1 27/3 97/0 5 23/3 76/0 5 25/3 63/0 7 

 6 60/0 28/3 6 79/0 17/3 6 03/1 11/3 6 33/1 76/2 خانهکتاب

 9 79/0 05/3 8 85/0 05/3 8 04/1 91/2 10 36/1 24/2 فرهنگسرا

 8 88/0 10/3 7 75/0 15/3 9 08/1 87/2 7 15/1 64/2 خانه فرهنگ

 13 95/0 69/2 9 93/0 92/2 7 04/1 98/2 3 04/1 00/3 سینما

 12 06/1 76/2 10 16/1 86/2 12 11/1 70/2 9 96/0 44/2 آمفی تئاتر

 10 11/1 84/2 10 11/1 86/2 11 06/1 74/2 7 07/1 64/2 موزه
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 )بزرگسال(سال  60-40 سال )میانسال( 39-30 سال )جوان( 29-15 سال )نوجوان( 11-14

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

ین
نگ
میا

ار 
معی
ف 
حرا
ان

 

ت
وی
اول

 

 15 04/1 61/2 11 07/1 80/2 11 04/1 74/2 7 95/0 64/2 گالری

 14 05/1 66/2 12 92/0 78/2 10 04/1 86/2 5 11/1 80/2 نمایشگاه

 11 26/1 79/2 14 32/1 35/2 13 32/1 58/2 4 22/1 92/2 مسجد

 16 20/1 35/2 13 25/1 41/2 14 32/1 46/2 8 22/1 60/2 گیم نت

هـای سـنی بـه ایـن دوم تمـامی گروهاولویت اول و  28-4بر اساس نتایج جدول 

شرح است: نوجوانان استبر و سالن ورزشی، جوانان سالن ورزشی و پارک، میانسـاالن 

 اند.زمین ورزشی و پارک و بزرگساالن سالن ورزشی و استبر را انتباب نموده

 

 گیرینتیجه

اولویت اول مـردان بـرای توسـعه سـالن ورزشـی بـوده  -1بر اساس نتایج جدول 

های دوم تا چهارم مـردان بـوده اسـت. است. زمین ورزشی، زمین بازی، استبر اولویت

اند. همچنـین زنـان همچنین مردان مسجد و گیم نت را دو اولویت آخر خود بیان داشته

گـاه اختصـاص اند. اولویـت دوم زنـان بـه تفرجاولویت اول خود را پارک عنوان نموده

باشـد. ربوط به زمین ورزشـی و سـالن ورزشـی مـیدارد. اولویت سوم و چهارم زنان م

دهـد های این جدول نشان مـیباشد. یافتهنت نیز دو اولویت آخر زنان میمسجد و گیم

باشد. امـا اولویـت اول اولویت اول مردان نیازهای ورزشی و سپس نیازهای تفریحی می

تحقیق با تحقیـق  های اینباشد. یافتهزنان نیازهای تفریحی و سپس نیازهای ورزشی می

( کـه 1373رضـوی)( همسو بوده است. همچنین با نتایج تحقیـق سـعیدی1386مرادی)

باشد. به نظرمی رسد کند همسو میهای اول معرفی میپارک و میدان ورزشی را اولویت

های بیولوژیک بین زنان و مردان در این بـاره الزم و ضـروری بـه نظـر توجه به تفاوت

د هکر کرد که فرایند اجتماعی شدن میان زنـان و مـردان در جامعـه همچنین بایرسد. می

گردد. بـه عنـوان تفاوت چشمگیری دارد که این خود منجر به رفتارهای متفاوت نیز می
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نمونه انتظاراتی که از یک پسر، در سنین کودکی و نوجـوانی دربـاره قـوای جسـمانی و 

رود ز یک دختر کودک یا نوجوان مـیپرورش آن وجود دارد در مقایسه با انتظاراتی که ا

های تحصـیالت ترین اولویتدهد: مهمنشان می 2های جدول یافته بسیار متفاوت است.

گـاه  ابتدایی و راهنمایی زمین بازی، زمین ورزشی، استبر، سالن ورزشی، پـارک و تفرج

تانی باشـد. افـراد دبیرسـبوده است و کمترین اولویت مربوط به نمایشگاه و مسـجد مـی

اند و پس از آن سالن ورزشـی، پـارک، زمـین استبر را اولویت اول خود انتباب نموده

های آخر آنها بوده است. افراد فـوق سرا اولویتورزشی قرار دارند. آمفی تئاتر و فرهنگ

دیپلم نیز زمین ورزشی، سالن ورزشـی، زمـین بـازی را اولویتهـای اول تـا سـوم خـود 

گیم نت دو اولویت آخر آنها بـوده اسـت.افراد لیسـانس نیـز  اند. مسجد وانتباب کرده

اند. مـوزه، اولویت اول، دوم و سوم خود را  سالن ورزشی، پارک و استبر عنوان نموده

باشد. افراد فوق لیسانس و دکترا نیز اولویت اولویت آخر آنها می 3نت نیز مسجد و گیم

باشـد. مـی خانـهت دوم آنهـا کتابانـد. اولویـاول خود را زمین ورزشی عنـوان نمـوده

طور کـه مشـاهده نت دو اولویت آخر این افراد بوده است. همـانهمچنین مسجد و گیم

های سـنی بـوده اسـت. شود نیازهای ورزشی و تفریحی دو اولویت اول تمامی گروهمی

باشـد کـه بـه نکته قابل توجه در این جدول اولویت دوم افراد فوق لیسانس و دکترا می

اختصاص دارد که با توجه به اینکه افـراد دارای تحصـیالت بـاالتر بیشـتر در  خانهتابک

کنند، این یافتـه دور از ههـن فضای علمی بوده و نیاز بیشتری به این فضاها احساس می

( کـه پـارک، 1386رسد. نتایج این تحقیـق بـا تحقیـق مـرادی)نبوده و منطقی به نظر می

باشد. همچنین با نتـایج داند همسو میدر اولویت اول میفضاهای ورزشی و تفریحی را 

-های اول معرفی می( که پارک و میدان ورزشی را اولویت1373رضوی)تحقیق سعیدی

تـرین نیـاز را مهـم خانـه( کـه کتاب1381باشد. اما با تحقیـق اسـماعیلی)کند همسو می

هـای رین اولویـتتـدهـد مهـمنشـان مـی 3کند همسو نیست. نتایج جـدول معرفی می

گاه، سالن ورزشی، پارک و زمین ورزشی بوده اسـت و کمتـرین نوجوانان استبر، تفرج

باشد. جوانان سالن ورزشی را اولویت اول تئاتر میسرا و آمفیاولویت مربوط به فرهنگ
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نـت و اند و پس از آن زمین ورزشی، پارک و استبر قرار دارند. گیمخود انتباب نموده

های آخر جوانان بوده است. میانساالن نیز زمین ورزشی، پـارک و سـالن یتمسجد اولو

اند. مسسجد و گـیم نـت دو اولویـت آخـر ورزشی را اولویتهای اول خود انتباب کرده

میانساالن بوده است. بزرگساالن نیز اولویت اول، دوم و سوم خـود را  سـالن ورزشـی، 

اولویـت آخـر  3نت نیز گاه، گالری و گیماند. نمایشاستبر و زمین ورزشی عنوان نموده

های سـنی نیازهـای ورزشـی و شود تمامی گروهطور که مشاهده میباشد. همانآنها می

هـای اند. اما نوجوانان بر خالف گروههای اول خود عنوان کردهتفریحی را جزء اولویت

یافته نیز با توجـه  اند. اینتئاتر را اولویت آخر خود عنوان کردهسرا و آمفیدیگر فرهنگ

برند که تمایل بیشتری به   هیجانـات ای از زندگی به سر میبه اینکه نوجوانان، در دوره

دهند تـا بتواننـد هیجانـات خـود را تبلیـه کننـد، قابـل داشته و فضاهایی را ترجیح می

تئاتر، کمتر دارای این سراها و سالنهای آمفیتوضیح است. این در حالی است که فرهنگ

( که پارک، فضاهای ورزشی 1386باشند. نتایج این تحقیق با تحقیق مرادی)خصیصه می

-باشد. همچنین با نتایج تحقیـق سـعیدیداند همسو میو تفریحی را در اولویت اول می

-کند همسو مـیهای اول معرفی می( که پارک و میدان ورزشی را اولویت1373رضوی)

 باشد.

 

 منابع 

 الف. فارسی

 تحلیــل فراینــد در TOPSISمــدل  ( کـاربرد1393اسـفندیاری، فریبــا و غفــاری، عطــا)

 .34شهری، جنرافیا و توسعه، شماره  یتوسعه برای محیطی هایتوان

 فضاهای شهری ، ترجمه حسین رضایی، شهرداری تهران. (1373پیرموره، ژان )

فراغـت، تهـران، ی اوقـات ها( مشارکت شهروندان و برنامـه1390پورموسوی، موسی، )

 انتشارات جامعه و فرهنگ.

هـای هـای فرهنگـی اسـتان( تحلیل شـاخه1385تقوایی، مسعود و قائدرحمتی، صفر)
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 ای، شماره هفتم.کشور، مجله جنرافیا و توسعه ناحیه

( توسعه اقتصادی در جهان سـوم )جلـد اول(، ترجمـه غالمعلـی 1367تودارو، مایکل )

 .برنامه و بودجه فرجادی، تهران: سازمان

 ( جامعه روستایی و نیازهای آن. تهران: شرکت سهامی انتشار.1364رفیع پور، فرامرز)

( فضاهای فرهنگی، ورزشی، تفریحـی. تهـران: انتشـارات سـازمان 1382سعیدنیا، احمد)

 شهرداری کشور.

های توسـعه شـهری ( بررسی روش شناسی طرح1392اکبری، اسماعیل و همکاران)علی

 .37ان، جنرافیا، سال یازدهم، شماره در ایر

 .نشرنی :ترجمه حسن چاوشیان، تهران ،جامعه شناسی (1386) گیدنز، آنتونی

 شهرسـتان جوانـان بـین در فراغـت اوقات و ارزشی نظام رابطه( 1388)علیرضا مالکی،

 .معلم تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان آزادگان، دشت

( نیاز سنجی توسعه فضای فرهنگی شهروندان نج  آباد در سـال 1386علیرضا) مرادی،

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان.، پایان1387

های اداره ( بررسی نظرات شهروندان تهرانی در خصوص فعالیت1387نعمتی، داریوش)

اعی کل تربیت بدنی شـهرداری تهـران، تهـران: دفتـر مطالعـات فرهنگـی و اجتمـ

 شهرداری.

( بعد فرهنگی توسـعه، بـه سـوی یـک رهیافـت علمـی. ترجمـه تیمـور 1376یونسکو)

 محمدی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
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