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Urban Open Spaces Effect on Citizen’s Spare Time 
Spending Quality
Abstract:
With the new social, economical and cultural conditions 
these days spare time is introduced as an important part of 
life and its quality has gained more importance. This article 
showing the importance of spare time and its relation to 
spend it actively in urban spaces has surveyed its place in 
people’s life and tries to identify urban open spaces’ role in 
time spending and then talks about urban open spaces and 
its problems and finally suggests ways to improve urban 
open spaces.
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مقدمه
در دوران جديد، نياز به گذران مناسب اوقات فراغت از 
كلی  به طور  می رود.  به شمار  افراد  مهم  نيازهای  جمله 
اوقات فراغت به زمانی اطالق می گردد كه فرد كليه امور 
مقيدكننده مربوط به كار، خواب و ساير نيازهای اوليه را 
انجام داده و فارغ از چنين قيودی است. فعاليت فراغتی 
نيز به هر نوع مشغوليتی كه در اين زمان انجام می شود 
فعاليت های  انواع  شامل  می تواند  كه  می گردد  اطالق 
ورزشی، هنری، علمی و... باشد. انجام چنين فعاليت هايی 
نياز به فضاهای متناسب خود دارد و لزوم توجه به مراكز 
شهری و پيش بينی فضاهايی برای گذران مناسب اوقات 
رو  اين  از  می رسد.  نظر  به  ضروری  شهرها  در  فراغت 
و  فراغت  اوقات  گذران  مناسب  فضاهای  انواع  شناخت 
مشکالت  حل  در  می تواند  فضاها  اين  كيفيت  ارتقاي 

بسياری از شهرها، مؤثر باشد.
شهرها از فضاهای مختلفی تشکيل می شوند كه هر كدام 
از آنها برای حمايت و تسهيل برخی از فعاليت های فردی 
و اجتماعی و ايجاد معانی كه شهروندان به آنها نياز دارند، 
شکل می گيرند. با توجه به اين كه هر فعاليت به فضايی 
دارد،  نياز  مناسب  رفتاری  قرارگاه  يا  خاص  ويژگی  با 
نوع  بروز  مناسب، كيفيت  در صورت عدم وجود فضای 
فعاليت ها دچار مشکل شده و در نهايت موجوديت شهر از 
جنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هويتی با اختالل 
انسانی،  نيازهای  بررسی  رو  اين  از  شد.  خواهد  روبه رو 
فعاليت های  نياز  مورد  فضاهای  كيفی  ارتقاي  و  تأمين 
براي  توجه  قابل  و  مهم  مسأله اي  شهروندان  مختلف 

طراحان و برنامه ريزان شهری است.
ويژگی های  دارای  كالبدی  نظر  از  ايران  شهرهای 
شهر  كهن  ساختار  آنها  از  بسياری  در  هستند؛  مشابهی 
با توسعه شهر و استفاده هرچه بيشتر از اتومبيل، از هم 
پاشيده شده و ساختار جديد شهر با رشدی نامتعادل در 
حوزه های مختلف توسعه پيدا كرده است. از سوی ديگر 
عدم تعادل در جنبه های اجتماعی و مراكز تجمعی شهر 
از  يکی  كه  است  شده  اجتماعی  بروز مشکالت  موجب 
فراغت  اوقات  گذران  برای  مناسب  فضای  كمبود  آنها 

اجتماعی  فضاهای  بررسی  است.  جوانان  به ويژه  مردم 
فضاهای  كيفيت  ارتقاي  برای  راهکارهايی  پيشنهاد  و 
مشکالت  می تواند  شهری  بافت  در  موجود  اجتماعی 

موجود را كاهش دهد. 
شهرها  اجتماعی  فضاهای  كلی  بررسی  به  حاضر  مقاله 
گذران  در  آنها  كيفيت  بهبود  برای  را  نکاتی  و  پرداخته 

اوقات فراغت مطرح می سازد.

1- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن 
مهم ترين  از  يکی  فراغت  اوقات  گذران  فضای  كيفيت 
موضوعات  ديگر  موازات  به  كه  است  شهری  مباحث 
چگونگی  نقل،  و  حمل  و  سکونت  كار،  همانند  شهری 
پی ريزی  را  شهری  زندگی  كيفيت  و  شهر  برنامه ريزی 
گفته  زمانی  به  فراغت1  اوقات  ساده  به صورت  می كند. 
شخصی  توليدی،  مسئوليت های  از  فرد  كه  می شود 
صرف  را  زمان  اين  از  مدتی  و  است  آزاد  خانوادگی  و 
فعاليت های سازنده برای خود و جامعه می كند. توجه به 
صنعت  توسعه  با  نوزدهم  قرن  پايان  در  فراغت  اوقات 
مکانيزه شدت گرفت. در اين زمان اكثر كارهای سخت 
فرصت  افراد  نتيجه  در  می شد؛  انجام  ماشين  توسط 
مانند  اختياری  فعاليت های  به  پرداختن  برای  بيشتری 
فراغت  اوقات  كه  كردند  پيدا  را  تئاتر  ديدن  يا  ورزش 
ناميده شد. در اوقات فراغت الزم است به سه نکته توجه 
شود، نخست آن كه فراغت زمانی است كه فرد فعاليتی 
انجام می دهد كه همراه با لذت است؛ دوم آن كه فراغت 
چيزی است كه فرد به انتخاب و ميل شخصی خود انجام 
می دهد كه اين انتخاب بر اساس تعاريف متفاوت افراد از 
فراغت می تواند انواع مختلف داشته باشد و در نهايت اين 
كه فراغت زمان سپری شده با فعاليت های اختياری است. 
فرهنگ های مختلف ديدگاه های متفاوتی از فراغت ارائه 
فراغتی  فعاليت های  سرمايه داری،  ديدگاه  در  می دهند. 
نياز به سرمايه گذاری زمان و پول دارند. بنابراين درگيری 
افراد فقير در اين گونه فعاليت ها غيرممکن به نظر می رسد. 
عده ای نيز برای تأمين مخارج فراغت شديداً كار می كنند 
باالتر  موقعيت های  به  رسيدن  برای  ضرورتی  را  آن  و  1- Leisure time
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فراوانی  دنيای  دنيا،  سوسياليستی،  ديدگاه  از  می دانند. 
است و می توان با يك تکه كوچك كيك راضی شد و 
وقت خود را صرف ورزش، هنر و ديگر سرگرمی ها نمود؛ 
عده ای نيز اعتقاد دارند كار بايد در تمامی روزها انجام و 

تعطيل عمومی حذف شود. 
بررسی نظرات مختلف نشان می دهد فعاليت های فراغتی 
می توانند شامل انواع گوناگونی از فعاليت ها باشد. چنين 
فعاليت هايی معمواًل با ذوق و عالقه فرد انطباق دارند و 
ممکن است هيچ گونه نفع مالی هم برای فرد نداشته باشد. 
هنگام پرداختن به اين فعاليت ها فرد می كوشد به اهدافی 
از قبيل تمدد اعصاب، ارتقاي شرايط بدنی يا فکری، به 
نمايش گذاشتن مهارت های فردی، ايجاد ارتباط با افراد 
ديگر و به طور كلی ايجاد آمادگی برای ادامه كار و زندگی 
دست يابد)رضازاده، 1382(. برداشت از فراغت به معنای 
وقت آزاد، درست به نظر نمی رسد؛ زيرا اگر فردی وقت 
گذران  برای  برنامه ای  هيچ  اما  باشد  داشته  زيادی  آزاد 
فراغت  اوقات  گذران  ديگر  باشد،  نکرده  طراحی  آن 
نيست بلکه وقت كشی و بيهودگی است كه خود، آسيب 
فعاليت های  رو  اين  از  دارد.  به همراه  فردی  و  اجتماعی 
اوقات فراغت را می توان به فعاليت های فعال1و غيرفعال2  
تقسيم نمود. به نظر می رسد كه دقيق ترين مفهوم فراغت، 
انجام فعاليت دلخواه و آزادانه است. با وجود اين، فعاليت 
بدون  و  غيرفعال  به صورت  يا  فعال  می تواند  دلخواه 
يا  ورزش  به  پرداختن  هنگام  مثال  برای  باشد.  تحرك 
حالی  در  می گيرد  انجام  فعالی  كنش  موسيقی،  نواختن 
كه تماشای فوتبال و يا گوش دادن به موسيقی از طريق 
به صورت  فراغتی  فعاليت  كه  است  به گونه ای  رسانه ها 
غيرفعال انجام می گيرد. بين اين دو نوع فعاليت نيز بايد 
و  فرد  تا سالمت  باشد  داشته  و هماهنگی وجود  تعادل 
عمده  بخش  شهر،  در  امروزه  اما  كند.  تأمين  را  جامعه 
نوع منفعل و  از  نزد جوانان  به ويژه  فراغتی  فعاليت های 
پذيرشی است؛ به طوری كه جنبش و تحرك شهروندان 
اوقات  ترجيح می دهند  آنها  و  است  يافته  بسيار كاهش 
فراغت خود را در سکون سپری كنند كه اين كم تحركی 

موجب افسردگی و كسالت آنها نيز می شود. 

مفهوم  فراغت،  اوقات  به  مربوط  پژوهشی  ادبيات  در 
فراغت از طريق سه مفهوم در هم  تنيده زمان3، عمل4  
و شرايط ذهنی5 بررسی شده است. چنان كه گفته شد، 
تعهدات خود  و  قيود  از  زمانی است كه شخص  فراغت 
نسبت به كار، خانواده، مذهب و غيره آزاد است و خود 
كه  آن  بدون  می گيرد  تصميم  آن  گذراندن  نحوه  برای 
عامل خارجی در تصميم گيری وی دخيل باشد. اما اين 
تعريف مبهم است زيرا تعريف مشخصی از انواع فراغت 
ارائه نمی دهد. فراغت عملی است كه منجر به راحتی و 
تجديد قوا می شود كه برخی از معمول ترين اين فعاليت ها 
تماشای تلويزيون، ورزش و شركت در فعاليت های خارج 
از منزل و گوش دادن به موسيقی است. اين فعاليت ها 
ديدگاه  اين  است.  جسمی  و  ذهنی  آسايش  با  همراه 
لذا  باشد،  پاسخ گو  را  انسان  معنوی  نيازهای  نتوانسته 
معنا  اين  به  می شود؛  بررسی  ديگری  مفهوم  از  فراغت 
كه فراغت می تواند حالت و برداشت ذهنی يك فرد تلقی 
امروز  به  تا  گذارده  بنيان  ارسطو  كه  را  ايده  اين  گردد. 
به صورت  فراغت  ديدگاه،  دراين  است.  داشته  ادامه  نيز 
شکلی از تفکر و پيشرفت شخص معرفی می شود و آن 
را به عنوان بزرگ ترين دارايی برای توسعه فرد ضروری 
می داند و فرد را وادار می سازد از فعاليت های روزانه به 
آنچه كه واقعًا مهم است توجه كند. اين ديدگاه كه دارای 
بهبود  موجب  حال  عين  در  است  انسانی  گرايش هاي 

رابطه انسان با خدا و گرايش به سمت او نيز می شود.
فراغت  اوقات  درباره  شده  مطرح  نظرات  جمع بندی  با 
می توان گفت، گذران اوقات فراغت با سه هدف »تأمين 
برای  زمينه ای  و»تأمين  تفريح«  »تأمين  آسايش«، 
رو  اين  از  اجتماعی« صورت می پذيرد.  و  فردی  توسعه 
می توان  گونه  اين  را  فراغت  اوقات  گذران  كاركردهای 

دسته بندی كرد:
در  كيفيت  بهبود  الزمه  قوا  تجديد  قوا:  تجدید  الف( 
كار است، اگر انسان تجديد قوا نکند نمی تواند كارآفرين 

باشد.
ب( بروز خالقيت: اگر چه بخشی از خالقيت های آدمی 
كه  آنجا  از  اما  می كند  بروز  او  اجتماعی  كار  عرصه  در 

1- Active
2- Passive
3- Time
4- Action
5- State of mind
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با  برنامه ريزی شده و تخصصی  به صورت  رفته رفته كار 
حدود معين تعريف می شود، امکان بروز خالقيت در نظام 
به  اوقات فراغت  به حداقل می رسد و  عقالنی و مدرن 
افراد اجازه می دهد زمينه فعاليت خود را به سمت وسوی 
ديگر هدايت كنند و با درگير شدن در حوزه های فرهنگی 
شکوفا  و  بشناسند  را  خود  از  تازه ای  امکانات  ذوقی  و 

سازند. 
برقراری  امکان  فراغت  اوقات  اجتماعی:  ارتباط  ج( 
ارتباط اجتماعی تازه را به افراد می دهد و روابط عاطفی 
برآورده شدن  باعث  تعريف می كند و  با ديگران  را  آنها 
نياز افراد به تعلق داشتن به ديگران و دلبستگی به آنها 

می شود.

2- فضاهای باز شهری و گذران اوقات فراغت
گذران اوقات فراغت همانند هر فعاليت فردی و اجتماعی 
نيازهای  كردن  برطرف  قابليت  كه  كالبدی  محيط  به 
هرچند  دارد.  نياز  باشد،  داشته  را  آن  روانی  و  فعاليتی 
در  عملکردی  و  تفريحی  ورزشی،  مختلف  فضاهای 
شهرها برای گذران اوقات فراغت افراد در سنين متفاوت 
ايجاد شده اند اما فضاهای باز و باكيفيت شهری می توانند 
به عنوان يك قرارگاه رفتاری1، بسياری از نيازهای اوقات 
فراغت را برآورده سازند. برای تحليل رابطه بين فضاهای 
شهری و اوقات فراغت می توان از مفهوم قرارگاه رفتاری 
رفتار عنصري  مکان-  يا  رفتاري  قرارگاه  نمود.  استفاده 
دو  هماهنگي  و  وابستگي  و  است  محيط  تحليل  براي 
روان شناسی  را توضيح مي دهد.  فعاليت  و  مفهوم مکان 
رفتار  تحليل  براي  را  رفتاري  قرارگاه  اصطالح  محيطی 
افراد در محيط به كار می برد. قرارگاه رفتاري يك واحد 
يك  و  پايدار  فعاليت  يك  تلفيق  از  اجتماعي  كوچك 
مي تواند  منظم  فرآيندي  در  كه  به گونه اي  است،  مکان 
در  سازد.  برآورده  را  محيط  آن  ضروري  عملکردهاي 
قابل تشخيص شامل  رفتاري، محرك هاي  قرارگاه هاي 
جنبه هاي كالبدي و اجتماعي محيط است و ميان افرادي 
كه در يك قرارگاه رفتاري مشابه قرار دارند، تشابه زيادي 
وجود دارد. قرارگاه رفتاري مانند يك نظام زنده است كه 

ويژگي هاي زير را دارد )لنگ،1381(:
الف( فعاليت قابل تکرار: در قرارگاه رفتاري، رفتارها يا 
كه  است  مختلفي  رفتارهاي  شامل  رفتار  پايدار  الگوي 
رفتار  مثل  رفتارهايي  مي افتند،  اتفاق  هم  موازات  به 
هيجاني آشکار و تغيير اشيا. تركيب اين رفتارها كه يك 
كه  خاص  زمينه اي  در  مي دهد  شکل  را  پايدار  الگوي 
فضاهای  در  مي شود.  واقع  است  كالبدي  محيط  همان 
باز شهری نيز به عنوان يك قرارگاه رفتاری برای اوقات 
استراحت،  تفکر،  همچون  مختلفی  فعاليت های  فراغت، 
فعاليت های حركتی عمده از قبيل تفريح، ورزش، بازی، 
تعامل افراد و... اتفاق می افتد كه اين فعاليت ها معمواًل 
قابل تکرار و تقريبًا مشابه و خاص اين قرارگاه است كه 
اين  عبارتی  به  می نمايد.  بروز  آن  كاربران  اكثر  توسط 
فعاليت ها، الگوی پايدار در اين محيط كالبدی محسوب 

می گردند.
ب( طرح خاصي از محيط یا محيط کالبدي: هر قرارگاه 
رفتاري، سازه اي دروني دارد كه اين سازه مي تواند با نظام 
دروني محيط كالبدي هماهنگ شود. افراد يا گروه هاي 
بخش هاي  متفاوت،  نقش هاي  داشتن  به دليل  مختلف 
مختلفي از قرارگاه رفتاري را اشغال مي كنند. بسياري از 
سازه هاي قرارگاه هاي رفتاري بر اساس اين كه چه كسي 
رفتار را كنترل مي كند شکل مي گيرند. در فضاهای باز 
استفاده  فراغت توسط مردم مورد  اوقات  شهری كه در 
قرار می گيرند، افراد برحسب سن، جنس، عالئق و... در 
نوعی  به  و  گرفته  قرار  فضاها  اين  مختلف  بخش های 
می دهند.  قرار  تأثير  تحت  را  قرارگاه  در  موجود  نظام 
فضای  كنار  در  نشستن  فضای  قرارگيری  مثال  به طور 
الگوی  بر  والدين  كنترل  افزايش  باعث  بچه ها  بازی 
فضاهای  و  سکوها  نزديکی  يا  می شود  كودكان  جاری 
دنج نشيمن به يکديگر باعث ايجاد تعامل افراد و تشديد 

اين رفتار می گردد.
سازگار  رابطه اي  رفتاري،  قرارگاه  در  همساختي2 :  ج( 
ميان دو عنصر رفتاري و مکان وجود دارد كه همساختي 
ناميده مي شود. همساختي بدين معناست كه بدون مرتبط 
ساختن محيط كالبدي و رفتار انسان يك مکان- رفتار  1- Behaviour setting

2- Synomorphy
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تشکيل نخواهد شد. در فضاهای باز شهری الگوی جاری 
تفريح،  ورزش،  شامل  شد  بيان  كه  گونه  همان  رفتار، 
بازی، تعامالت فردی و... است. از طرفی محيط كالبدی 
يا فضای شهری بايد شرايط ايجاد اين رفتار را داشته و 
ارائه نمايد. به عبارتی فضاهای باز شهری بايد همساختی 
مناسبی با رفتارهای جاری در آن داشته و مطابق با اين 
رفتارها طراحی شوند. در واقع فضاهای شهری به گونه ای 
مختلف،  جنسی  و  سنی  گروه های  با  مناسب  كه  باشند 
محيط  بين  همساختی  و  باشند  آنها  رفتارهای  و  نيازها 

كالبدی و رفتار ايجاد گردد.
چند  از  مي تواند  رفتاري  قرارگاه  هر  زماني1:  دوره  د( 
متفاوت،  زمان هاي  در  كه  باشد  شده  تشکيل  قرارگاه 
فضاهای  در  مي شود.  واقع  آنها  در  مختلفي  رفتارهاي 
و  تابستان  فصل  استفاده،  زمان  بيشترين  شهری  باز 
نوجوانان  و  جوانان  به خصوص  مردم،  فراغت  اوقات 
است  آن  از  حاكی  شهری  باز  فضاهای  مطالعه  است. 
به عنوان  شهری  فضاهای  اين  از  استفاده  مدت  در  كه 
زمان های  در  فعاليت های مختلفی  رفتاری،  قرارگاه های 
متفاوت بروز می نمايد، به طوری كه الگوهای جاری رفتار، 
معمواًل در زمان ها و قرارگاه های مختلفی واقع می گردد. 
روز  موقع  در  بيشتر  ورزشی  فعاليت های  مثال  به عنوان 
)قرارگاه های  فعاليت  اين  مخصوص  فضاهای  در  و 
ورزشی( و فعاليت های تفريحی اغلب در ساعات پايانی 
كار صورت می گيرد. همان طور  از  فراغت  زمان  و  روز 
به عنوان يك  باز شهری  كه مالحظه می شود فضاهای 
در  كه  شده اند  تشکيل  قرارگاه هايی  از  رفتاری،  قرارگاه 
زمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و رفتارهای 
متفاوتی همچون بازی، تفريح، استراحت، تعامل افراد و... 

در آنها رخ می دهد.
داشتن  با  ذكرشده  ويژگي هاي  عالوه بر  رفتاري  قرارگاه 
برنامه و عامل كنترل كننده، فرد را قادر مي سازد كه به 
افراد  براي  رضايتمندي ها  اين  و  نائل شود  رضايتمندي 
مکان  يا  رفتاري  قرارگاه  يك  است.  متفاوت  مختلف 
مي تواند فردي را به خودشکوفايي رسانده و همين مکان 
مي تواند نيازهاي اساسي فرد ديگري را نيز تأمين كند. 

همچنين يك قرارگاه رفتاري مي تواند نيازهاي مختلف 
يك فرد را در زمان هاي مختلف برآورده سازد. به عنوان 
در  را  شهروندان  نيازهای  می تواند  شهری  فضای  مثال 
رضايتمندی  به  را  فرد  و  ساخته  برآورده  خاص  زمانی 

برساند. 

1-2- فعاليت ها در فضاهای باز شهری
به منظور بهره مندي هرچه بيشتر از يك محيط كالبدي، 
و  كالبدی  ويژگی های  دارای  كالبدی  است محيط  الزم 
معنايی خاص باشد. در اين مقاله جهت مطالعه فعاليت ها 
در فضاهاي باز شهري به عنوان قرارگاه هاي رفتاري براي 
اوقات فراغت، بررسي ارتباط و هماهنگی اين قرارگاه ها 
با توجه  اوقات فراغت ضروري است.  با رفتارهای ويژه 
به مطالب گفته شده درباره فضاهاي باز شهري و گذران 
به گونه اي  فضاها  اين  كه  مي رود  انتظار  فراغت،  اوقات 
طراحي شوند كه با داشتن شرايط و ويژگي هايي خاص، 
زمينه را جهت عملکرد متناسب و بروز رفتارهاي مناسب 
گذران اوقات فراغت در آن محيط كالبدي فراهم آورد. 
اين شرايط را به سه گروه كلي زير مي توان تقسيم كرد:

- توسعه و تسهيل تعامالت اجتماعي
تعامل تجربه هاي اجتماعي2و ويژگي هاي قرارگاه رفتاري 
محيط  است.  اجتماعي  تعامل  بحث  اصلي  موضوع 
با  انسان  تعامل  در  مهم  مؤلفه اي  مي توان  را  كالبدي 
ديگران دانست. انسان به عنوان نظامي سازماندهيشده، 
مقابل  در  رفتار  اصالح  به  قادر  يادگيري،  و مستعد  پويا 
تغييرات محيط است. تعامل اجتماعي به نقش اجتماعي3  

و روابطي كه فرد در گروه دارد بستگي دارد.
هر تعامل اجتماعي موقعيتي داشته و در جايي خاص و 
دوره زماني ويژه اي رخ مي دهد؛ بنابراين تعامل اجتماعي 
بعضي  مي شود.  محدود  زماني  و  مکاني  تقسيمات  به 
گروه هاي  در  و  چهره به چهره  ارتباط  با  نقش ها  اين  از 
بدن  وضعيت  و  ظاهري  سيماي  صحبت،  با  بزرگ تر 
صورت مي گيرد. در هر صورت مکان و ويژگي هاي آن، 
به طور  است.  اجتماعي  تعامل  فرآيند  در  مهمي  موضوع 
كلي همجواري، تجانس، تراكم، موقعيت و هدف، عوامل 

1- Time Period
2- Social Experience
3- Social Role
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اوليه و اصلي ايجاد تعامل ميان افراد هستند و مي توانند 
الگوهاي  شوند)مان،1363(.  رقابت  و  همکاري  باعث 
تعامل اجتماعي و قابليت هاي محيط ساخته شده به اين 
علت مهم هستند كه ميان تعامل اجتماعي و تعلق مردم 
به محيط هاي اجتماعي و ساخته شده، رابطه اي تنگاتنگ 
وجود دارد. استفاده از فضا و قلمرو پس از تماس چشمي، 
غيركالمي  عالئم  همگاني ترين  بين  در  را  مقام  دومين 
دارد. سامر1در بررسي نحوه تأثير عوامل مختلف محيطي 
روان شناختي  آزمايشي  شيوه هاي  از  فضا  از  استفاده  بر 
از  استفاده  چگونگي  به  و  است  كرده  استفاده  اجتماعي 
پرداخته  افراد  ميان  ارتباط  در  انسان ساخت  محيط هاي 
سالن  مثل  كالبدي  محيط هاي   .)1379 است)فرگاس، 
انتظار فرودگاه، فضاهای باز شهری و دادگاه نيز از طريق 
اعمال  رفتارها  بر  طرح هاي خاص خود محدوديت هايي 
مي كنند. يك فرآيند اجتماعي رسمي مثل شنيدن دادرسي 
يا برگزاري نماز جماعت اثرات خود را بر طرح كالبدي 
مي گذارد،  جاي  به  مي شوند  برگزار  آن  در  كه  مکاني 
به طوري كه يك بازديدكننده اتفاقي مسجد يا يك اطاق 
محاكمه خالي به راحتي مي تواند از طريق طرح كالبدي، 
رخدادهاي اجتماعي كه در اين مکان ها روي مي دهد را 
بازسازي كند. بنابراين رفتارهاي غيركالمي معناي خود 
را تا حد زيادي از زمينه هايي كسب مي كنند كه در آن 

روي مي دهند.
تعامل  بر  مؤثر  و  مهم  محيطي  عوامل  از  ديگر  يکي 
يك  در  تماس  براي  موجود  افراد  تعداد  اجتماعي، 
مهم ترين  از  فضايي  مجاورت  است.  فضايي  محدوده 
تعيين كننده هاي روابط آني افراد است، ولي حضور عده اي 
ادراك  به  منجر  مي تواند  بسيار كوچك  فضايي  در  زياد 
روان شناختي ازدحام شود. به اعتقاد آلتمن2 ميزان تماس 
اوقات  در  حتي  و  وضعيت ها  در  افراد  مطلوب  اجتماعي 
مختلف روز متفاوت است و افراد عمدتًا از مکانيسم هاي 
تنظيم خلوت مثل دستکاري محيط كالبدي خود استفاده 
مي كنند و تماس هاي اجتماعي خود را در سطح مطلوبي 

نگه مي دارند.
رفتاري،  قرارگاه  يك  به عنوان  نيز  شهري  باز  فضاهاي 

نقش مهمي در تأمين نياز اجتماعي افراد، تعامل افراد با 
يکديگر و توسعه روابط فردي و اجتماعي دارند. با توجه به 
اين كه برخوردها و روابط اجتماعي در فضاهاي شهري و 
اوقات فراغت افزايش می يابد، بهتر است محيط كالبدي 
بتواند زمينه را جهت توسعه تعامالت اجتماعي افراد در 
اوقات فراغت فراهم آورد. از اين رو فضاهاي باز شهري 
قابليت  مي توانند  كالبدی  خاص  ويژگي هاي  داشتن  با 
به طوري  باشند  داشته  را  افراد  اجتماعي  نيازهاي  تأمين 
كه با فراهم آوردن اين شرايط در قرارگاه هاي رفتاري، 
به  نمايد.  تسهيل  را  اجتماعي  مناسب  رفتارهاي  بروز 
همين منظور نظام و طرح فضاهای باز شهری می بايست 
هماهنگ با ويژگی و نقش های متفاوت استفاده كنندگان 
به عنوان  باشد.  اجتماعی  روابط  تسهيل  و  ايجاد  جهت 
و  مالقات  برای  خصوصي  و  دنج  فضاهاي  وجود  مثال 
صحبت چهره به چهره افراد با يکديگر با توجه به شرايط 
ارائه  براي  فضاهايي  ايجاد  و  اجتماعي  جنسي،  سني، 
مهارت هاي فردي و گروهي مي تواند در تقويت اين مهم 
مؤثر واقع گردد؛ به طوري كه اين قرارگاه رفتاري امکان 
روابط  و  داده  افراد  به  را  جديد  اجتماعي  ارتباط  ايجاد 

عاطفي جديدي را تعريف كرده و توسعه مي دهد.

- ایجاد احساس امنيت و آسایش رواني و جسمي
يکي از شرايط الزم در فضاهاي باز شهري برای عملکرد 
مطلوب آنها و تسهيل بروز رفتارهاي مناسب در اوقات 
فراغت وجود امنيت و آسايش جسمي و رواني و استفاده 
محيط  آن  از  استفاده كنندگان  توسط  قابليت  اين  از 
دارا  با  كالبدي  محيط  اين  كه  به گونه ای  است،  كالبدي 
تأمين كننده  روانی  مختلف  در سطوح  اين شرايط  بودن 
رفتارهاي خاص در افراد است و همساختي رفتار و محيط 
رفتاري  هر  بروز  كه  جايي  آن  از  كرد.  خواهد  تأمين  را 
احساسي  و  رواني  مسائل  و  تفکرات  نتيجه  از شخص، 
اوست لذا با احساس امنيت توسط شخص در يك فضاي 
شهري به عنوان قرارگاه رفتاري، امکان بروز رفتارها و 
فعاليت هاي مثبت همراه با احساس آرامش و لذت از فرد 

انتظار مي رود. 1- R. Sommer
2-Alttman
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فعاليت ها  اين  فراغت،  اوقات  فعاليت های  ماهيت  بنابر 
نيازمند  اول  درجه  در  آنها  وقوع  لذا  هستند  اختياري 
آسايش جسمي و رواني است. بر همين اساس در طراحي 
بايد سعي شود  فراغت  اوقات  براي  كالبدي  محيط هاي 
كه به اين امر مهم توجه گردد و تا حد امکان براي همه 
اين  آنها  رواني  و  جسمي  وضعيت  به  توجه  با  كاربران 
شرايط فراهم شود تا در مجموع با ايجاد شرايط مناسب 
بتوان به آسايش و استفاده صحيح افراد نائل شد. براي 
و  توانايي  بايد  باز شهري  فضاهاي  امر،  اين  به  حصول 
قابليت انطباق با نيازهاي رواني و جسمي انسان را داشته 
باشند. بنابراين از جمله مواردی كه در طراحی فضاهای 
باز شهری بايد توجه نمود، فراهم آوردن آسايش جسمی 
اجرای  و  طراحی  امر،  اين  حصول  برای  است.  افراد 
فضاهای شهری بايد مطابق با استانداردها، ويژگی های 
فيزيکی و توانايی های جسمی افراد باشد تا در مجموع 
عملکرد  و  گرفته  انجام  به راحتی  فضاها  اين  از  استفاده 

مناسبی داشته باشند.
عالوه بر اين، توجه به عملکرد، تراكم و وسعت فضاهاي 
شهري، اجزا، ارتباط، موقعيت و سازگاري آنها با شرايط 
در طراحي  مهم  مباحث  جمله  از  افراد  رواني  و  جسمي 
عدم  مثال  به طور  چنانچه  مي آيد؛  به شمار  فضاها  اين 
انساني، عدم  با مقياس  تناسب وسعت و مقياس فضاها 
همچنين  داشت.  خواهد  به دنبال  را  فرد  رواني  آسايش 
در مکان يابي اجزاي مختلف فضاهاي شهري بر اساس 
بايد به عوامل مزاحم و مخل آسايش از جمله  عملکرد 
آلودگي صوتي و هوا و شرايط حرارتی توجه نمود؛ چنانچه 
فضاهاي دنج و خلوت بايد به دور از اين عوامل مزاحم 
قرار گيرند. مورد مهم ديگر توجه به تراكم و پراكندگي 
جانمايی  و  استفاده  نوع  اساس  بر  شهری  باز  فضاهای 

منطقی آنهاست.
- ایجاد احساس لذت، رضایتمندی و تعلق

كيفيت طراحي فضاهاي باز شهري به عنوان يك قرارگاه 
ميزان  در  مهمي  نقش  فراغت  اوقات  براي  رفتاري 
رضايتمندي افراد دارد. چگونگی گذران اوقات فراغت بر 
اساس ديدگاه، توقعات و انتخاب فردي اشخاص متفاوت 

است. اما آنچه كه در اكثر افراد مشترك به نظر مي رسد 
توجه به لذت و بهره مندي از اين اوقات است. احساس لذت 
زماني اتفاق خواهد افتاد كه فرد به حد نسبي از آسايش 
جسمي و روحي رسيده و فارغ از امور مقيدكننده باشد. 
بنابراين توجه به اين مهم در فضاهاي باز شهري براي 
اوقات فراغت ضروري است و اين امر محقق نخواهد شد 
مگر اين كه طراحي فضاها با توجه به موقعيت اجتماعي 
و سني افراد و بر اساس عالئق، خواسته ها و فعاليت های 
باز  فضاهای  بين  همساختی  و  شود  انجام  افراد  جاری 
شهری )محيط كالبدی( و رفتارهای انسان به وجود آيد و 
به عبارت ديگر در اين فضاها رابطه ای سازگار بين رفتار 
فضاهاي  وجود  مثال  به طور  شود.  ايجاد  مکان  و  افراد 
به  كدام  هر  فرهنگي  امور  و  ورزش  بازي،  مخصوص 
را  مختلف  گروه هاي  در  افراد  نيازهاي  از  بخشي  نوعي 
برآورده مي كند و ايجاد لذت مي نمايد. احساس لذت از 
و شخص  فضا  بين  مؤثر  ارتباط  ايجاد  باعث  فضا  يك 
و  مي كند  تعلق  احساس  كه شخص  به طوري  مي شود، 
بيشتر  محيط  اين  در  حضور  و  استفاده  به  افراد  تمايل 
مي شود. عامل مهم ديگر در طراحي فضاهاي باز شهري، 
از اين فضاها و عملکرد مناسب  توجه به زمان استفاده 
زمان هاي  در  شهري  باز  فضاهاي  مختلف  بخش هاي 
متفاوت به عنوان قرارگاه هاي رفتاري خرد است؛ به طوري 
كه اين قرارگاه هاي رفتاري بايد متناسب با زمان استفاده 
بهترين  متناسب  زمان هاي  در  تا  شوند  طراحي  آنها  از 

عملکرد را به استفاده كنندگان ارائه نمايند.

اوقات  گذران  چگونگی  و  باز  فضاهای   -3
فراغت در شهرهای ایران

بررسي ساختار و روند توسعه بسياری از شهرهاي ايران 
حاكي از رشد نامتعادل و ناهماهنگ شهر به داليل متعدد 
از جمله افزايش جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهرها 
و عدم برنامه ريزي و طراحي مناسب شهري مي باشد كه 
شهرها  در  ناهمگون  ساختاري  ايجاد  به  منجر  امر  اين 
كه  ناهماهنگ شهرها  و  نامتعادل  رشد  اين  است.  شده 
عدم توجه به جنبه ها و مسائل مختلف فردي و اجتماعي 
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شده  اجتماعي  مشکالت  بروز  موجب  داشته  پي  در  را 
است كه از جمله اين مشکالت مي توان به كمبود كمي 
اشاره  شهری  باز  فضاهای  و  اجتماعي  مراكز  كيفي  و 
موقعيت،  تعداد،  لحاظ  به  اين فضاها  به طوري كه  كرد؛ 
عملکرد و كيفيت، پاسخ گوي نيازهاي مردم نبوده و در 
اكثر موارد فاقد شرايط الزم جهت بروز رفتارهاي مناسب 
به عنوان يك قرارگاه رفتاري مي باشند. بخشي از مراكز 
اجتماعي، تجمعي و فضاهاي باز شهري شامل پارك ها، 
مجموعه هاي تفريحي، رفاهي و... مي باشند كه در اوقات 
فراغت توسط گروه هاي سني مختلف به خصوص جوانان 
در  مهمي  نقش  بنابراين  مي گيرند  قرار  استفاده  مورد 
توجه  عدم  كه  به طوری  داشت،  خواهند  جامعه  سالمت 
خواهد  شهر  برای  جدی  معضل  فضاها  اين  كارآيی  و 
بود؛ زيرا نبود محلی برای اوقات فراغت جوانان، موجب 
ماندن آنان در خانه می شود كه معمواًل به علت محدوديت 
ديگر  اعضاي  با  تنش  دچار  جوانان  آپارتمان ها،  فضای 
خانواده شده و اين تنش در نهايت باعث فرار آنان از خانه 
و پرسه زدن آنها در خيابان و يا تجمع آنها در محيط های 
ناسالم می شود و در مجموع جوان را از فردی سالم به 

فردی آسيب زا تبديل می كند.
شهرهاي ايران با توجه به قدمت، طراحي شهري، ساختار، 
باز  فضاهاي  شامل  مديريتي،  سيستم  و  فرهنگ  اقليم، 
مختلف با ويژگي هاي كالبدي خاص خود مي باشند كه 
در اوقات فراغت مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرند. 
اين فضاهاي شهري را به لحاظ نوع عملکرد و طراحی به 

سه دسته اصلي زير مي توان تقسيم بندي كرد:
الف( فضاهاي باز شهري سنتي در بافت قدیمي 

شهر: 
اين فضاهاي باز شهري معمواًل به صورت ميدان هايی در 
كنار فضاهايی از قبيل مسجد، تکيه، حمام، مراكز خريد 
روزانه و ديگر مراكز عمومي شهری قرار گرفته اند. اكثر 
اين فضاها در قالب مراكز باز محله ای و ناحيه ای، نقش 
اساسي در زندگي شهری روزمره مردم ايفا كرده و داراي 
الگوهاي مشخص كالبدی مي باشند، به طوري كه با حفظ 
عملکرد و ماهيت خود نقش مهمي در پويايي فضاهاي 

شهري داشته اند. اما آنچه كه امروزه شاهد آن هستيم، 
تخريب و تغيير شکل برخی از اين فضاهای باز شهری 
به علت اجرای طرح های مصوب شهری است كه عماًل 
موجب از بين رفتن و آسيب ديدن اين فضاهای باز سنتی 
و شهرسازی  معماری  در  دگرگونی هويت  و  در شهرها 

سنتی ما شده است.
زمان  و  فعاليت ها  ديگر  با  همجواري  فضاها  اين  در 
خاصي  زمان  به  محدود  كه  فعاليت ها  اين  از  استفاده 
تا  اين فضاها كه  از  استفاده كنندگان  نيست و همچنين 
دلبستگي  موجب  هستند،  و مشخص  تعريف شده  حدي 
افراد به اين محيط شده و نهايتًا منجر به ايجاد محيط 
اجتماعي  تعامالت  و  صحبت  مالقات،  براي  مناسبي 
روزانه افراد و نيز بازي هاي كودكان شده است. تركيب و 
همجواري اين فضاهاي باز با ديگر فضاها و بخش هاي 
مردم  ويژگی های  و  نيازها  با  آنها  و سازگاری  مسکوني 
در گذشته، استفاده از آن را براي كاربران امروز ساده تر 
نموده و موجب ايجاد ارتباط و حس تعلق به اين فضاها 
در مردم شده است؛ به گونه اي كه به عنوان يك قرارگاه 
رفتاري نقش مهمي در ايجاد تعامالت اجتماعي، احساس 

آسايش و تعلق افراد، به ويژه در اوقات فراغت داشته اند.
در  سنتي  باز  فضاهاي  عملکرد  مطالعه  ديگر  سوي  از 
و  كمي  ويژگي هاي  برخي  كه  مي دهد  نشان  شهرها 
كيفيت  وسعت،  عملکرد،  قبيل  از  فضاها  اين  كيفي 
و  جسمي  شرايط  با  آنها  سازگاري  عدم  و  طراحي 
اين  كه  شده  موجب  سني  مختلف  گروه هاي  رواني 
جديد  نيازهاي  تأمين  قابليت  كامل  به طور  فضاها 
و  نداشته  را  نوجوانان  و  جوانان  به خصوص  مردم، 
مسن  افراد  فراغت  اوقات  گذران  جهت  بيشتر  عماًل 
عدم  به دليل  بنابراين  گيرند.  قرار  استفاده  مورد 
همساختی  كالبدی،  محيط  و  فعاليت  بين  سازگاری 
بين رفتار و مکان ايجاد نشده و اين فضاهای شهری 
بروز  زمينه  و  فضا  از  كامل  رضايتمندی  ايجاد  قابليت 
سنی  گروه های  برخی  در  اجتماعی  مناسب  رفتارهای 
تمامي  سوي  از  مناسب  به طور  نتوانسته  و  نداشته  را 

قرار گيرند. استفاده  شهروندان مورد 
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تصویر )شماره1(: فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری
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ب( فضاهاي باز شهري طراحي شده: 
اغلب در بخش هاي جديد  باز شهري كه  اين فضاهاي 
شهرها به صورت فضای سبز، ورزشي، تفريحي، استراحت، 
طراحي  فراغت  اوقات  در  شهروندان  استفاده  به منظور 
شده اند تا حدي مطابق با اصول و معيارهاي شهرسازي و 
عالئق افراد و فرهنگ غالب بوده و قابليت تأمين نيازهاي 
جسمي و رواني مردم را دارند. اين نوع فضاهاي شهري 
كه شامل بخش هاي مختلف از قبيل فضاهاي عمومي 
و نيمه خصوصي برای مالقات و تعامالت اجتماعي افراد، 
فضاهاي تفريحي، ورزشي و بر اساس نيازهاي رده هاي 
يك  به عنوان  توانسته اند  شده اند،  طراحی  سني  مختلف 
قرارگاه رفتاري با عملکرد و طرح خاص و مناسب خود و 
توسعه امور اجتماعي، فرهنگي و با فراهم آوردن شرايط 
همساختی  و  هماهنگي  افراد،  رواني  و  جسمي  آسايش 
مناسبی بين فرد و محيط ايجاد كنند؛ به طوری كه اين 
ارتباط و همچنين توجه به زمان استفاده از فضاهاي باز 
فضا  از  رضايتمندی  احساس  در طراحی موجب  شهري 
به ويژه از طرف جوانان شده كه اين امر باعث جذب آنان 
در اوقات فراغت به اين مجموعه ها و مانع از پرسه زدن 

آنها در خيابان ها مي شود.
ج( فضاهاي باز شهري طراحي نشده:

 اين نوع از فضاهاي باز شهري معمواًل به شکل ميادين، 
فضاهاي سبز حاشيه خيابان ها و شريان هاي اصلي شهر 
و فضاهاي باز ايجاد شده بر اثر خيابان كشي و تعريض 
آنها در بافت شهر ديده مي شوند. اين فضاها براي گذران 
اوقات فراغت طراحي نشده اند اما به دليل كمبود فضاهاي 
مناسب شهري مورد استفاده مردم قرار مي گيرند. از آن 
فراغت  اوقات  در  استفاده  براي  فضاها  اين  كه  جايي 
نيازهاي  با  لحاظ عملکردي مطابق  به  نشده اند  طراحي 
و  فرد  بين  عملکردي  هماهنگي  آنها  در  و  نبوده  مردم 
عدم  به  منجر  هماهنگي  عدم  اين  ندارد.  وجود  محيط 
به دليل  كه  به طوری  مي گردد؛  افراد  جسمي  آسايش 
فضا  استفاده  و  كاربرد  نوع  با  كاربري  نوع  انطباق  عدم 
ويژگی ها  با  كالبدی  محيط  هماهنگی  عدم  همچنين  و 
و نيازهای روانی افراد، اين محيط ها از نظر هويتي فاقد 

ارزش بوده و استفاده از آن براي كاربران موجب رضايتمندي 
نمي شود. به عنوان مثال در اغلب موارد قرارگيري بزرگراه ها و 
خيابان هاي شرياني در اطراف اين فضاهاي شهري به عنوان 
يك عامل مخل آسايش افراد محسوب مي شود و در نتيجه 
دلبستگي و تعلق به محيط در آنان ايجاد نمي گردد. در واقع، 
اين نوع از فضاهاي باز شهري به لحاظ هماهنگی با عالئق، 
نيازها و ويژگی های جسمي و رواني استفاده كنندگان در حد 
قابل قبول نيست و ارتباط بين فرد و محيط به صورت مناسب 

برقرار نمی شود.
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تصاویر )شماره3 و4(: تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده
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جمع بندی و نتيجه گيری
اوقات  در  استفاده  به منظور  باز شهري  بررسي فضاهاي 
فراغت در شهرهاي ايران نشان می دهد كه اكثر شهرها 
سطح  در  كيفي  و  كمي  به لحاظ  فضاها  اين  تأمين  در 
موارد  بيشتر  در  فضاها  كه  معنا  اين  به  نيستند.  مناسب 
استفاده كنندگان  ويژگي هاي  و  عالئق  نيازها،  با  مطابق 
بين  تعلق  و  هماهنگي  عدم  موجب  امر  همين  نيستند. 
فرد و محيط و عدم استفاده صحيح و مناسب از سوي 
مردم به خصوص جوانان شده است. در مجموع مشکالت 
زير  اصلي  محور  دو  در  را  شهري  باز  فضاهاي  اصلي 

مي توان عنوان كرد:

الف( مشکالت کمی فضاهاي باز شهري
و  مناسب  شهري  باز  فضاهاي  وجود  عدم  يا  كمبود 
برنامه ريزی نشده بودن آنها در اكثر شهرها بنابه داليلی 
اصلی ترين  از  بافت،  باالي  تراكم  و  قدمت  همچون 
است. عدم هماهنگي  ايران  مشکالت فضاهای شهری 
تغيير  يا  فعلي  شرايط  با  موجود  شهري  باز  فضاهاي 
كاربري فضاهای باز به كاربري هاي ديگر باعث كم رنگ 
نبود  نيز  اين فضاها شده است. در مواردی  شدن نقش 
لحاظ  به  موجود  باز  فضاهاي  به  مناسب  دسترسي 
موقعيت، پراكندگي و فاصله آنها از مراكز شهري باعث 
عدم استقبال شهروندان از اين فضاهاست. در واقع همه 
اين مشکالت ناشی از عدم تناسب برنامه ريزی شهر با 

نيازهای كنونی شهر است.

ب( مشکالت کيفی فضاهای باز شهری
مشکالت و نابسامانی های كيفی فضاهای باز شهری در 

ايران را در محورهای زير می توان دسته بندی كرد: 
- عملکرد نامناسب فضاهاي باز شهري موجود:

عدم توانايی فضاهاي باز در ايجاد ارتباط و سازگاري با 
كاربران به علت بی توجهی به ويژگي ها و نيازهاي جسمي، 
رواني و اجتماعي گروه هاي استفاده كننده و زمان استفاده 

از اين فضاها، در طراحی آنها به وجود می آيد. 
- عدم توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و 

اقتصادي شهر: 
ناسازگاري برخي از فضاهاي باز شهري با شرايط اقليمی 
مانند سرما، باد و آفتاب، همچنين عدم توجه به مسائل 
عدم  و  فضا  بی هويتی  موجب  كه  اجتماعي  و  فرهنگي 

دلبستگی مردم به آن فضاها می شود.

ج( پيشنهادها
با توجه به مشکالتی كه درباره فضاهای باز شهری بيان 
شد، پيشنهادهاي زير برای بهبود و ارتقاي كيفيت آنها 

برای گذران اوقات فراغت شهروندان ارائه می گردد:
شهری  باز  فضاهای  ايجاد  و  طراحی  برنامه ريزی،   ��
با  مطابق  موقعيت  و  مساحت  تعداد،  لحاظ  از  متناسب 

جمعيت در مناطق مختلف شهرها.
�� توجه به فضاهای باز شهری به عنوان يکی از عناصر 
ساختاری طراحی شهری به گونه ای كه در طراحی شهر، 
ديگر عناصر شهری بر اساس فضاهای باز شهری شکل 
بگيرند. از اين رو بايد از اختصاص فضاهای پسماند به 

فضاهای شهری اجتناب نمود.
به منظور  سنتی  باز  فضاهای  وضعيت  بهبود  و  حفظ   ��
نيازهای  با  آنها  هماهنگ سازی  و  شهری  هويت  حفظ 
شهرسازی  مشکالت  حل  ضمن  كه  به طوري  امروزی، 
اجتماعی جامعه شهری  و  فرهنگی  پايداری  به موضوع 

نيز توجه شود.
اساس ضوابط  بر  باز شهری  ارتقاي كيفی فضاهای   ��
به خصوص  افراد  روانی  و  جسمی  نيازهای  و  طراحی 
فضاها  اين  از  استفاده  زمان  به  توجه  همچنين  جوانان، 
كه اكثراً در تابستان و در ايام فراغت مورد استفاده قرار 

می گيرند.
ويژگی های  اساس  بر  شهری  باز  فضاهای  طراحی   ��
فضاها  اين  در  اقليمی  آسايش  ايجاد  و  شهرها  اقليمی 

برای كاربران.
ايجاد  در  شهر  اجتماعی  فرهنگی،  شرايط  به  توجه   ��
آمدن  به وجود  و  تعلق  ايجاد  باز شهری جهت  فضاهای 

امنيت روانی به خصوص برای خانم ها و كودكان. 
�� توجه به ايجاد فضاهای باز شهری مناسب و با هويت 
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از لحاظ درجه محصوريت ، فرم مناسب، بافت و مصالح، 
المان ها و مبلمان مناسب.
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