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های  بر فعالیت تأکیدفضای اجتماعی شهر بر گذران فراغت جوانان با  تأثیر

 (جوانان کالن شهر شیراز: نمونه مورد مطالعه)اجتماعی 
 

 2جلیل عزیزی، 1زاهدانی سعید زاهد

 
 دهچکی

ی مختلف علوم اجتمااعی مانناد جامعاه شناسای،     ها فضای شهری از جمله مفاهیم علمی است که در رشته

در یا  تسسایم   . اسات ی متفاوت کااررردی  ها ی، معماری و شهر سازی دارای تعاریف و حوزهانسان شناس

توان چهار رعد عملکردی، معنایی، فرمال و اجتماعی ررای  می رندی از ارعاد، معیارها و اصول فضای شهری،

ی اجتمااعی  هاا  هاوقات فراغت نیز را توجه ره ماهیت و محتوایی که دارد، یکی از مهمترین ساز. آن قائل رود

این ساازه اجتمااعی را عاالوه رار سا         تأثیر. گذارد می تأثیراست که رر تمامی ارعاد حیات اجتماعی افراد 

. توان در س   کالن و در ارعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیاز جساتجو نماود    می خرد،

بال رررسی رار ه فضای اجتمااعی شاهری و   مساله حاضر که نتیجه ی  کار تجرری در این حوزه است، ره دن

نفر  044ردین منظور . های اجتماعی در رین جوانان شهر شیراز است رر فعالیت تأکیدسب  گذران فراغت را 

ای ره عناوان نموناه آمااری     ای چند مرحله ساله شهر شیراز  رر اساس نمونه گیری خوشه 11-22از جوانان 

روش جما  آوری االالعاات، روش میادانی و تکنیا  ماورد      . گرفتندانتخاب گردیده و مورد رررسی قرار 

نتایج نشان داد که فضای اجتمااعی  . راشد می استفاده تکنی  پیمایش را استفاده از ارزار مصاحبه و پرسشنامه

 .مثبت و معناداری رر سب  گذران فراغت جوانان دارد تأثیرشهر 

 .های اجتماعی اوقات فراغت، فعالیت -شهریفضای اجتماعی  -شهر، فضای شهری :یكلیدهای  واژه
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 مقدمه

اوقات فراغت، یکی از نیازهای اساسی و پایه ای انسان است و مانند هر نیازی، رسته راه  

وضعیت فرد و محیط اجتماعی، متغیر روده و میان جواناان و رزرگساا ن تفااوت داشاته و     

ی تنیاده اسات کاه رایاد آن را     اوقات فراغت چنان در پدیده جوان. دائما در حال تغییر است

ررخای از  . منشاء شناخت و ره رسمیت شناخته شدن دوران جوانی و هویات آناان دانسات   

های اوقات فراغات دوران نوجاوانی و جاوانی، در     معتسدند، فعالیت 1مبرها اندیشمندان مانند

 اسات  مجموع ررای نحوه گذران فراغت در دوران رزرگساالی رسایار مهام و تعیاین کنناده     

 ( Humber, 2006)  .ات مهمی که گذران اوقات فراغت در دوران معاصار رار فضاای    تأثیر

جوام ، خانواده و جوانان گذاشته است، نه تنها مصرف کننادگان صانعت اوقاات فراغات،     

رلکه تولید کنندگان کا های اوقات فراغت را نیز ره تناوع اللبای و سااختار شاکنی رنیادهاا      

و خالقانه عناصری از اوقات فراغت را اراداع کنناد و راا انتخااب     وادار کرده است، تا دائما 

تفاری  و  . ی جدیاد را رجویناد  هاا  اجزاء متفاوت فرهنگی و ترکیب آنها را یکدیگر، هویات 

گذران مناسب اوقات فراغت، وسیله ای موثر ررای پرورش قوای فکری، جسمی و اخالقای  

تنادنوی،،  ) جتماعی محسوب می شودی اها افراد روده و عاملی ررای جلوگیری از کجروی

ی هاا  ی پیشرفته راعث کاهش فعالیات ها از سوی دیگر، رهره گیری از فن آوری(. 30: 1931

جسمانی در هنگام کار، در خانه، و حتی در الی اوقات فراغت گردیده است که ایان عمال   

 موجب شده است تا در اکثر کشورهای پیشرفته، شیوه زندگی ردون تحرک ره صورت یا  

  را توجه ره اینکه ره زعم ررخی از نظریه پردازان اجتمااعی  .(Blair,1996:63)قانون در آید 

تواناد   مای  ، اوقات فراغت از لحاظ میزان اثرگذاری در زندگی جوانان 2مانند آگنیو و پترسن

از الرفای  . (Agnew &Petersen,1989)را نهادهای مدرسه و خانواده رقارات داشاته راشاد    

د رشد شتاران فرایند شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه ره الاور کلای و   امروزه، شاه

راشیم که این فرایند ره کالن شهری و ق بی شدن منجار گردیاده    می در ایران ره الور خاص

                                                      
1-Humber 
2- Agnew &Petersen 
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رشد شتاران شهرنشینی و ظهور کالن شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را ره دنباال  . است

ی کالباادی، هااا ناهنجاااری. ی همااراه شااده اسااتی شااهری متعااددهااا داشااته و رااا آساایب

ی هاا  ی زیسات محی ای، نارساائی   هاا  ی اقتصادی، آسیبها ی تاسیساتی، آسیبها ناهنجاری

ی اجتماعی در حاوزه شاهری، از جملاه پیامادهای شهرنشاینی      ها خدماتی و را خره آسیب

 (.03: 1919علی اکبری، ) رود می شتاران رشمار

گذارند، که یکی از  تأثیرافراد در چگونگی گذران فراغت عوامل رسیاری رر نوع انتخاب 

مهمترین عوامل ره محیط و شرای ی مرتبط است که فارد در آنهاا قارار دارد و راه عباارتی      

شهر رافتی اجتماعی اسات  (. 132: 1912تورکیلدسن، ) شود می رافت اجتماعی فرد را شامل

در ایان میاان فضاای    . راشاد  مای  که در را ترین حد محل تمرکز، قدرت و فرهنگ جامعاه 

شهری و ارعاد مختلف آن، رویژه رعد اجتماعی، نمونه راارز و مشاخب رافات اجتمااعی را     

رخشی از انتسادهاایی  . رسیار شگرفی رر سب  گذران فراغت فرد دارد تأثیرشود که  می شامل

ر شهر و که امروزه از شهرها ره عمل می آید، متوجه یکنواختی و کسالت رار رودن زندگی د

ساخت و ساز، شتاب چشم گیری ره خود گرفتاه اسات و آمارهاا و    . فضاهای شهری است

 .( 1934پاور محمادی،  ) شواهد حکایت از رشد و گسترش ماادی و فیزیکای شاهرها دارد   

کناد و درنتیجاه نساش     مای  فضای شهری ریشترین ارتباط را را مردم و محیط زندگی ررقارار 

زیبایی، آراساتگی، پااکیزگی و   . رامش شهروندان داردرسزایی در هویت رخشی و احساس آ

. راشاد  مای  و معیارهاای مهام ارزیااری فضاای شاهری م لاوب       ها انسجام رخشی از ویژگی

شهرهای امروز و ره خصوص کالنشهرها، ره دلیل تمرکز را ی جمعیت ، فعالیتهای گسترده 

) هری فاصله گرفته اناد ی آرامش فضای شها و متنوع و فراوانی ماشین، ره تدریج از شاخب

رسد فضاهای شهری ایجاد شده، نتوانسته ره فضاهای فراغتی  می ره نظر(. 90: 1934کامران، 

یی مواجاه  هاا  تبدیل گردند، و یا ره عبارتی این فضاها در زمینه تسهیالت فراغتی راا نسصاان  

اهای را توجه ره شرایط و مشکالت شهرنشینی، موضوع گذران اوقات فراغت و فضا . هستند

 .فراغتی ره یکی از محورهای اساسی در ررنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده است
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از الرفی ساماندهی اوقات فراغت جوانان در راستای تحسق آرمانهای چشم انداز ریسات  

سیاستهای کلی ررنامه توسعه و در اجرای قانون ررناماه پانجم توساعه     12ساله کشور و رند 

هنگی در خصوص ضرورت توجه اساسی راه نیازهاای جامعاه، در    اقتصادی، اجتماعی و فر

ی فرهنگی، اجتماعی و تفریحی و افزایش رفاه و سالمت جسمی و روانی و ایجااد  ها حوزه

منشور ترریتای   39و  12، 39شوق، انگیزه و امید ره آینده آنها و همچنینی در راستای اصول 

، گریز از سستی و رخوت و ارضاای  نسل جوان مبنی رر ضرورت تسویت پویایی و رالندگی

ح، کنجکاوی نسل جوان و جدیت در تامین سالمت جسم و نشاط روح و حفظ شااداری  

 .قرارگرفته است تأکیدو الراوت جوانی، تدوین و مورد 

رر این اساس در این مساله ما ره دنبال رررسای میازان اثرگاذاری رعاد اجتمااعی فضاای       

 .هستیم یرازشهری رر گذران فراغت جوانان شهر ش

 

 و ادبیات نظری واكاوی مفهومی

گردد دو مفهوم اصلی مساله، یعنی فضای شهری و اوقات  می در این رخش از مساله سعی

 .فراغت ره صورت فشرده مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد

 

 فضای شهری

ی مختلف علوم اجتماعی مانند ها فضای شهری از جمله مفاهیم علمی است که در رشته

ی متفااوت  هاا  عه شناسی، انسان شناسی، معماری و شهر سازی دارای تعاریف و حاوزه جام

توان چهاار   می در ی  تسسیم رندی از ارعاد ، معیارها و اصول فضای شهری،. است کاررردی

 .رعد عملکردی، معنایی، فرمال و اجتماعی ررای آن قائل رود

گاردد   که در اینجا ساعی مای   تعاریف متفاوتی در مورد فضای شهری ارائه گردیده است

فضااهای شاهری   . ره صورت فشرده ره تعدادی از مهمترین و مرسوم ترین آنها اشاره گاردد 

یی هستند که ره عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر راه جنباه کالبادی و فیزیکای     ها مکان

: 1913کاشاانی جاو،   ) یارند می نبوده و در حسیست را حضور انسان و فعالیت اوست که معنا
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راشاند کاه    مای  در تعریفی دیگر، فضای شهری یا فضای عمومی، آن دسته از فضاهایی(. 38

فضااهایی  . عموم شهروندان ردون نیاز ره کنترل و غیره حق ورود و حضور در آن را دارناد 

 (.33: 1918پاکزاد، ) ، میادین، رازارها، مساجد و غیرهها ، پارکها چون خیاران

ی هاا  دهد مردم ره آن و فعالیت می دانند که اجازه می را فضایی ررخی از اندیشمندان، آن

 درون آن دسترسی داشته راشند، و فضاایی اسات کاه یا  کاارگزار عماومی آن را کنتارل       

. (Madanipour, 1996: 148)گردد می کند، فضایی که در جهت تامین مناف  عمومی اداره می

هساتیم، فضاایی رارای     هاا  آن را غریباه دانند که در  می ررخی دیگر، فضای شهری را فضایی

همزیستی مسالمت آمیز و ررخوردهای غیر شخصی را مردمی که اقوام، دوستان یا همکااران  

 .(Walzer, 1986: 470)ما نیستند

تسسایم   9و فضای مردم گارا   2فضای شهری را ره دو دسته فضای مردم گریز  1جان لنگ

سد است، فضای مردم گریاز، فضاای رازدارناده    وی معت. شود می نموده و رین آنها تمیز قائل

ارتباط اجتماعی رین مردم و فضای مردم گرا، تشویق کنناده راه مکاث و توقاف در فضاای      

 (.21: 1911لنگ، )است  شهر و ایجاد کننده تعامل اجتماعی رین شهروندان

راشاد،   مای  یکی از مهمترین رویکردهای نظری که در ارتباط را فضاهای شاهری م ارح  

گردد ره صورت فشرده ره ررخی  می در اینجا سعی. است رد تسویت تعامالت اجتماعیرویک

 :از نظرات اندیشمندان این رویکرد اشاره شود

وی مشوق ررونگری و زندگی سیاسای و اجتمااعی اسات کاه در آن قلمارو      : هنا آرنت

 آرنات فضاا را در دو معناای فضاای حضاور در میاان      . کند می عمومی نسش اصلی را رازی

دیگران و فضای مارین دیگران تحلیل کرده تا درکی جاام  از قلماروی عماومی سیاسات و     

هماهنگی مردم و اشیاء در تحلیال  . همین الور فضای عمومی کالبدی شهر فراهم کرده راشد

گیرد، نکته کلیادی اسات    می و پذیرش این م لب که روارط اجتماعی ره واس ه اشیاء شکل

 (.131: 1913مدنی پور، ) ضای عمومی آمده استکه در تحلیل آرنت درراره ف

                                                      
- John Lang 
6-Socio Fugal Space 
7- Socio Petal Space 
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رر نسش فضاهای عمومی شهری در ایجاد تعامالت و مشارکت اجتمااعی   1جین جیکورز

ماناد، فضااهای عماومی     مای  ره اعتساد وی، آنچه از ی  شهر ریشتر ره ذهان . نماید می تأکید

 (.192: 1918پاکزاد، ) راشد می ی آنها و پیاده روی ها شهر رویژه خیاران

ره اعتساد یان گل، اندیشمند دانمارکی که ریشتر رر روی تعامل مسائل جامعه شناسای راا   

توان را توجه ره انبوه مردمی  می فضاهای همگانی شهری تمرکز نموده، جذاریت ی  شهر را

گذرانند، شناساایی   می آیند و وقت خودشان را در آن جا می که در فضاهای همگانی آن گرد

 (.093: 1918 پاکزاد،) کرد

در مورد فضای شهری، رویکردهای نظری متفاوتی وجود دارد کاه راه الاور فشارده در     

 :جدول شماره ی  آورده شده است

 

 دسته بندی رویکردهای نظری مربوط به فضای شهری: 1جدول شماره 

 رویکرد غالب دوره زمانی

 ریرر ادراک فضایی و رص تأکید 1384انسالب صنعتی تا سال : دوره اول

 1334تا  1384: دوره دوم

 رفتاری -ات محی یتأثیررر  تأکید

 رویکرد تسویت تعامالت اجتماعی

رر حرکت در فضای شهری و  تأکید

 گسترش پیاده مداری

 تا کنون 1334: دوره سوم

رویکرد ایجاد امنیت و مسیاس انسانی در 

 فضای شهری

 مالحظات زیست محی ی و پایداری

 
 اوقات فراغت

. هوم فراغت از نظر لغوی ره معناای آساایش، اساتراحت، آساودگی و آراماش اسات      مف

 تامیلساون . همچنین آن را در معنای فرصت ، مجال و آسوده شادن نیاز راه کاار رارده اناد      

                                                      
8- Jane Jacobs 
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. آیاد  مای  ره معنای اجاازه دادن  Lacerاگر واژه فراغت را ریشه یاری کنیم از ریشه : گوید می

ن اررخی دیگر از محسسا ( 1919سعیدی، . )دهد  می معنیلذا فراغت ره معنای رخصت دادن 

دهد تاا هنگاامی کاه از     می این مفهوم را ره معنای حمایت ذهنی دانسته اند که ره فرد امکان

کار اجتماعات یا تعهدات خانوادگی نسبتاً آزاد است ی  فعالیت ذهنی ، تفریحی یا سارگرم  

ررخای فراغات را کاامالً    (. 1919یگاران  قاائم و د )کننده م ارق را سلیسه خود فاراهم کناد   

کند، فراغت ی  حالت یا مسوله کمیاب و غریب است که ممکن است  می انحصاری تعریف

هر نشانه ای از کنترل اجتماعی یا فسادان آزادی  . ریشتر مردم نتوانند هرگز ره آن دست یارند 

 ه ای کاه حاصال  شاود و نتیجا   مای  ریان مان  از تعریف درست تجرره فوق ره عنوان فراغت

دهایم عناصاری دارد کاه     می روی هم رفته هرکاری که ما انجام. گردد رسیار اندک است  می

کناد مساتلزم    مای  هر فعالیتی که شخب دیگر را درگیار خاود  . کند  می آزادی ما را محدود

 (1919سعیدی، . )سازگرای را توقعات آن شخب ررای ررقراری ارتباط و مالقات را اوست 

ی رزرگ زندگی است، موهبتی که رار کیفیات   ها معتسد است فراغت از موهبت 1ادگینتون

ی فراغتای، راعاث افازایش ساعادت و     هاا  یافتن رضایت در تجرره. گذارد می زندگی فرد اثر

راه دیگار ساخن ، اوقاات     . شاود  مای  سالمت فرد و احساس ارتسای ارزشمند رودن در وی

ر و تکلیاف موظاف روزاناه رااقی ماناده ،      فراغت زمانی است که پ، از ره انجام رسانی کا

یارد که را رغبت ، عالقه و انگیزه شخصای فعالیات یاا ررناماه خاصای را       می انسان فرصت

 .(1911کاررخش راوری )انتخاب کند 

ی تااریخی،  هاا  فراغت ررای کل جامعاه نیاز وسایله ای ایاده آل اسات و انتساال ارزش      

 ا، جهت گیریهای اجتماعی و رسوم م لوباجتماعی و فرهنگی را که راعث  تثبیت هنجاره

 .سازد می گردد، ممکن می

تاوان راه شارح زیار      گیری اوقات فراغات را مای   نظریه روردیو در مورد چگونگی شکل

 :خالصه کرد

                                                      
9-Edqinton 
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کنند  می افراد را توجه ره تجرریات اوان زندگی خویش خواستهای ویژه و متفاوتی پیدا -

 .شود بدیل میکه رعدها ره ررداشت، سلیسه و عالقه ت

ی فراغتای و  هاا  این خواستها قارلیت نسل مکان دارد، یعنای در تماام اشاکال فعالیات     -

 .کند مصرفی خودنمایی می

 .افراد از نظر ررداشتی که از فعالیتهای فراغت دارند را همدیگر متفاوتند -

 .فعالیتهای فراغتی گوناگون نیاز ره انواع متفاوتی از شایستگی فرهنگی دارد -

اهمیت فعالیتها و فضاهای فراغتی و سبکهای خاص فراغت ره نحاوه توزیا  آنهاا در     -

 .رین گروههای مختلف اجتماعی رستگی دارد

 هاا  گیارد، عالیاق و سالیسه    مای  ی فراغت از این اهمیات تاوزیعی سرچشامه   ها گزینه -

 984: 1914هی وود و همکاران،)ارزارهایی ررای نشان دادن تمایز و تشخب اجتماعی است

.)» 

اوقاات فراغات   : از دیدگاه جامعه شناسی نیز اوقات فراغت را چنین تعریف کارده اناد   

زمان آزادی است که فرد را توجه ره شرایط و موقعیت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگای و یاا   

رود و عمل غیرموظف و  می ی دلخواه و عالیق و افکار شخصی خویشها ره دنبال خواست

 .دهد  یم مشخب خود را انجام

تعریف جامعه شناسان از اوقات فراغت ره عنوان تعریف مالک انتخاب گردیاده اسات،   

این انتخاب ردان علت است که این تعریف تمام افراد جامعه را درررمی گیرد و در ضمن ره 

 عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی رر روی نحوه گذران اوقات فراغات نیاز توجاه    تأثیر

اما تعااریف دیگار   . راشد  می ئله در ارتباط مستسیم را موضوع این پژوهشکند که این مس می

مثالً تعریف کاپالن از اوقات فراغت فسط افراد شاغل )یا فسط قشر خاصی را درررمی گیرند 

عوامل اقتصاادی ، اجتمااعی و فرهنگای رار روی نحاوه       تأثیریا اینکه ره ( را در ررمی گیرد

 .دگذران اوقات فراغت توجه ندارن
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 تحقیقات پیشین

اوقاات فراغات و فضااهای    در پژوهش خود را عناوان ،  ( 1934)محمدرضا پورمحمدی

رخشی از انتسادهایی که امروزه از شهرها ره عمل می آیاد، متوجاه    معتسد است شهری تهران

را توجه ره شارایط و  . یکنواختی و کسالت رار رودن زندگی در شهر و فضاهای شهری است

ینی، موضوع گذران اوقات فراغت و فضاهای فراغتی ره یکی از محورهای مشکالت شهرنش

رویکردهاای ناوین در ررناماه    . اساسی در ررنامه ریزی و مدیریت شهری تبدیل شده اسات 

ریزی شهری ایجاد فضاهای فراغتی و تامین تسهیالت تفری ، ورزش، آموزش و هنر رارای  

اند و توسعه این فضاها را از عوامل  زم در عموم شهروندان را سرلوحه کار خود قرار داده 

 راه دنباال   ،وی در پژوهش خود. اعتالی کیفیت محیط و زندگی شهری محسوب می نمایند

رررسی رار ه استفاده از فضای فراغتی و اعتالی فرهناگ شاهری و سانجش تناساب میاان      

روش  .در اماور فرهنگای اسات   « میزان مشارکت ماردم »را « وسعت فضای فرهنگی موجود»

نتایج ره دست آماده ریاانگر عادم     .راشد می مورد استفاده، روش میدانی و تکنی  پرسشنامه

دررااره  . وجود ارتباط میان افزایش کمی فضاهای فراغتی و اعاتالی فرهناگ شاهری اسات    

موضوع نسش افزایش فضاهای فراغتی در افزایش مشارکت شهروندان نتایج ره دسات آماده   

میزان مشاارکت  »و « افزایش وسعت فضاهای فراغتی»ان متغیرهای حاکی از وجود ارتباط می

 .است« شهروندان

تواناد   مای  در تحسیسات خاود نشاان داد کاه فضاای شاهری ماردم گارا       ( 1913)اسکولز

رفتارهای ضد شهروندی را کنترل کند و ره افزایش امنیات محایط نیاز کما  نمایاد، زیارا       

تعاامالت اجتمااعی مثبات در راین     افزایش حضور مردم در فضای شاهری راعاث تسویات    

ی مشاترک  هاا  گردد که این امر راعث شکل گیری گروهای اجتماعی را ویژگی می شهروندان

فضای شهری مردم گرا را انع اف پذیری خود رارای گروههاای سانی،      .گردد می و م لوب

توانناد در آن   مای  کناد کاه افاراد    مای  جنسی و اجتماعی مختلف، ماوارد متناوعی را ایجااد   

احساس . روههای مرتبط را خود را ره راحتی پیدا نموده و را آن جم  احساس تعلق نمایندگ

راشاد کاه اولای راه احسااس تعلاق        مای  تعلق دارای دو جنبه جامعه شناسی و روانشناسای 
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شاود و   مای  مشخب یا احساس جامعه ای مشخب ره ی  واحد اجتماعی رزررگتر مرراوط 

 .کند می یا ی  فرهنگ ارتباط پیدادومی ره احساس تعلق ره ی  من سه و 

 

 .را توجه ره مباحث م رح شده، مدل علی تحسیق ره شکل زیر ترسیم گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نظری تحقیق -1مدل شماره 

 

 روش مطالعه

ای از افراد یا واحدهایی است که دارای حاداقل یا     جامعه آماری هر تحسیسی مجموعه

 جوانانجامعه آماری در تحسیق حاضر، (. 33: 1914 سرمد و دیگران،)صفت مشترک راشند 

سااله،   11-22را توجه ره موضوع تحسیق پاسخگویان ما را جواناان  راشند که  می شهر شیراز

امکاناات لجساتیکی در اختیاار،     حجم نمونه در تحسیق حاضر، رار اسااس  .تشکیل می دهند

فار در نظار گرفتاه شاده     ن 044 م العات تجرری پیشین و فرمول نمونه گیری دو مرحله ای

واحد تحلیل در  .، که از الریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدنداست

روش رکار رفته میادانی، راا اساتفاده از     .راشد خرد می نیز س   تحلیل و تحسیق حاضر فرد

فضای اجتماعی 

 شهری

 مشارکت اجتماعی

تعلق خاطر به 

 ارزشهای اجتماعی

 غتاوقات فرا

 اجتماعی
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تباار  ررای سنجش اع. راشد نیز پرسشنامه همراه را مصاحبه می تحسیقتکنی  پیمایش، و ارزار 

رهره گرفته شده  و ررای اندازه گیری پایایی آنها، از آلفای کرونباخ از اعتبار صوری ، ها گویه

شادند از مسیااس حاذف    مای  هایی که موجب کااهش ضاریب آلفاای مسیااس      گویه .است

در جدول شماره دو ضرایب آلفای ردست آمده مرروط ره هار متغیار آورده شاده     .گردیدند

 :است

 رایب پایایی متغیرهای تحقیقض :2جدول شماره 

 میزان آلفا متغیر

 441102 فضای اجتماعی شهری

 443192 مشارکت اجتماعی

 443189 تعلق خاالر ره ارزشهای اجتماعی

 441124 فعالیتهای اجتماعی فراغت

 

 زم ره اشاره است که این رعد فضای شهری، یعنی فضای اجتماعی شهر ره عنوان متغیر 

 :توسط پنج گویه معرف سازی گردید که عبارتند ازمستسل اصلی، 

 احساس ایمنی و امنیت -

 وجود نظارت اجتماعی -

 الراحی فضا در جهت پاسخگویی ره حضور گروههای مختلف اجتماعی -

 توجه ره میزان پاسخگویی ره شخصیت افراد -

 یی در راستای تسهیل در مشارکتها در نظر گرفتن پتانسیل -

انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغات، توساط شاش     همچنین متغیر وارسته تحسیق،

 :گویه زیر معرف سازی گردید

 ها گشت و گذار در خیاران -

 رفتن ره مراکز خرید -
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 ی شهریها حضور در پارک -

 رفتن ره سینما یا تاتر خانه -

 ی عمومیها حضور در کتارخانه -

 حضور در تفرجگاههای شهری -

 

 ی پژوهشها یافته

رار اه  ی مرراوط راه متغیرهاای زمیناه ای،     هاا  ررخی از یافتاه  پ، از ارائهدر این رخش 

 ،یب همبساتگی  اردین منظور از ضر. گیرد متغیرها ره صورت دو ره دو مورد رررسی قرار می

شود تاا متغیرهاای ماورد     استفاده می و آزمون تحلیل واریان، های مستسل را نمونه T آزمون

جهت روارط و همچنین معناداری تفااوت   نظر را یکدیگر در ارتباط گذاشته شده و شدت و

 .موجود رین آنها رررسی گردد

 :متغیرهای جمعیت شناختی

ی سنی نشاان داده شاده   ها در جدول شماره سه توزی  سنی پاسخگویان رر حسب گروه

ریشاترین پاساخگویان و   % 2/21ساله را  13همان ور که مشاهده می شود پاسخگویان . است

میاانگین سانی   . تعداد پاسخگویان را ره خاود اختصااص داده اناد   کمترین %2را  ها ساله 22

 .است سال 21پاسخگویان، 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن :3جدول شماره 

 تراکمی درصد درصد جم  سن

11 02 22/11 22/11 

13 18 2/21 32/92 

24 22 19 32/02 

21 01 12 32/23 

22 29 22/19 31 
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29 22 32/19 32/10 

20 01 22/14 32 

22 24 2 144 

  %144 044 جم  کل

در جدول شماره چهار، توزی  فراوانی نمونه آماری را رر حسب میزان تحصیالت نشاان  

% 22/09همان ور که مشاهده می شود ریشترین تعاداد پاساخگویان، یعنای    . داده شده است

آناان دارای  % 9/2ویان یعنای  آنان مرروط ره پایه تحصیلی دیپلمه و کمتارین تعاداد پاساخگ   

 .تحصیالت فوق لیسان، و را تر روده اند

 توزیع سنی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت :4جدول شماره 

میزان 

 تحصیالت
 درصد فراوانی

درصد 

 تراکمی

 9/3 9/3 23 ارتدایی

 22/21 22/10 23 سیکل

 1/80 22/09 139 دیپلم

 1/30 94 124 لیسان،

فوق لیسان، و 

 ا ترر
21 9/2 144% 

 ----- %144 044 جم  کل

 

شناسان، تحت تأثیر ماک، ورر، موقعیت اجتماعی یا  شاخب را رار     رسیاری از جامعه

ای از عوامال مانناد درآماد،     وی، یعنی مجموعاه ( SES)اقتصادی  -حسب پایگاه اجتماعی 

در تحسیاق  (.219-210: 1932راررتساون،  )کنناد   نوع شغل، سالهای تحصایل، ارزیااری مای   

، تحصیالت، و درآمد ماهاناه   اجتماعی از الریق ترکیب شغلاقتصادی، حاضر، متغیر پایگاه 

توزی  فراوانی نسبی پایگااه اجتمااعی در راین     شماره پنج در جدول. گیری شده است اندازه

همان ور کاه مشااهده مای گاردد، ریشاترین افاراد        .نشان داده شده است مورد رررسیافراد 
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و کمترین افراد متعلق ره پایگاه اجتماعی را  راا  % 22/02ایگاه متوسط اجتماعی را متعلق ره پ

 .هستند% 2/13

 اجتماعی -توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع پایگاه اقتصادی :5جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی اج.پایگاه اق

 22/92 22/92 101 پایین

 2/14 22/02 111 متوسط

 %144 2/13 31 را 

  %144 044 جم  کل
 

که در جدول شماره شش توزی  فراوانی  استمتغیر وارسته این پژوهش، اوقات فراغت 

درصاد از پاساخگویان    2/93همان ور که در جدول مشاهده می شود، . آن آورده شده است

ساعت در شبانه روز فراغت دارند، که این درصاد ریشاترین میازان را راه خاود       2تا  9رین 

ساعت فراغت دارند که این میازان   1تا  2درصد از جوانان نیز رین  92. ختصاص داده استا

سااعت ،   9درصد از پاسخگویان کمتر از  32/11. از لحاظ فراوانی در جایگاه دوم قرار دارد

 .نیز اعالم نموده اند که اصال اوقات فراغت ندارند 22/2ساعت و  1درصد ریش از  22/14

 زیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان برخورداری از اوقات فراغتتو:6جدول شماره 

 درصد تراکمی درصد فراوانی ساعات فراغت در شبانه روز

 32/11 32/11 03 ساعت 9کمتر از 

 22/03 2/93 124 ساعت 2تا  9رین 

 22/10 92 104 ساعت 1تا  2رین 

 2/30 22/14 01 ساعت 1ریش از 

 32/33 22/2 21 وقت فراغت ندارم

 144 22/4 1 ردون پاسخ

  144 044 جم 
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فعالیتهای اجتماعی از جمله اولین و مرسوم ترین فعالیتها در زمان فراغت محسوب مای  

رارای توصایف   . ره خصوص ررای جوانان که از فرصتهای ریشتر فراغتی ررخوردارند. شوند

فت که نتایج ترکیبای  گویه مورد پرسش قرار گر 8نسش این حوزه در اوقات فراغت جوانان 

 .در جدول شماره هفت ارائه شده است ها گویه

نتایج ردست آمده در جدول  شماره هفت حااکی از آن اسات کاه از کال پاساخگویان،      

ره میزان کم و خیلی کم اقدام ره انجام فعالیتهاای اجتمااعی در   ( 0/23) درصد 94نزدی  ره 

میزان زیاد و خیلی زیااد و ماارسی، یعنای    درصد پاسخگویان ره  02. پردازند می زمان فراغت

 درصد پاسخگویان ره میزان متوسط اقدام ره انجام فعالیتهای اجتمااعی در زماان فراغات    22

 .پردازند می
توزی  فراوانی و درصدی پاسخگویان رر حسب انجام فعالیتهای اجتماعی در  :3جدول شماره 

 اوقات فراغت

 درصد تراکمی درصد انیفراو های اجتماعی میزان انجام فعالیت

 3 3 90 خیلی کم

 0/23 0/24 33 کم

 1/20 0/22 38 تاحدودی

 0/10 8/23 112 زیاد

 144 8/12 23 خیلی زیاد

  144 931 جم 

 
میانگین ره دسات آماده جهات انجاام فعالیتهاای اجتمااعی در زماان فراغات در میاان          

مای راشاد کاه     24/1راف معیاار  و را انحا  22/9درجه ای ، معادل  2پاسخگویان، در مسیاس 

 .است ریانگر انجام نسبتا را ی فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغت

فضای اجتماعی شهر ره عنوان متغیر اصلی مستسل ما در این پژوهش، همان ور کاه قابال   

نیز اشاره گردید، نسش رسیار مهمای در ایجااد تعاامالت اجتمااعی، مشاارکت اجتمااعی و       

ایان متغیار توساط پانج گویاه      . ان فراغت در فضای شاهری را دارد جذب افراد جهت گذر
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و ماورد سانجش قارار    ( در قسمت روش م العه آورده شاده اسات   ها گویه) معرف سازی

ی فوق، متغیر م لوریت فضای شهری سااخته شاد کاه در جادول     ها از ترکیب گویه. گرفت

 :شماره هشت، ارزیاری پاسخگویان از این متغیر آورده شده است

توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب ارزیابی از مطلوبیت فضای  :8دول شماره ج

 اجتماعی شهر جهت گذران فراغت

 درصد تراکمی درصد فراوانی میزان م لوریت

 2/11 2/11 08 خیلی نام لوب

 98 2/20 31 نام لوب

 2/82 2/23 111 تاحدودی

 10 2/11 30 م لوب

 144 18 80 خیلی م لوب

  144   جم

 

درصاد از پاساخگویان    98شاود   مای  ی جدول شماره هشت، مشااهده ها رر اساس یافته

دصاد نیاز تاا حادودی آن را      2/23وضعیت فضای اجتمااعی شاهر را م لاوب ندانساته و     

میانگین راه  . دصد پاسخگویان نیز آن را م لوب ارزیاری نموده اند 2/90. م لوب دانسته اند

که در ی  مسیاس یا  تاا پانج نماره ای، میاانگین       است 13/2 دست آمده ررای این متغیر،

 .است نسبتا پایینی

 

 :روابط همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیروابسته

هماان ور کاه   .دهد می جدول شماره نه رار ه چهار متغیر مستسل را متغیر وارسته را نشان

قات فراغت جوانان راوده و  شود این چهارمتغیر همگی دارای رار ه معنادار را او می مشاهده

 .درصد االمینان وجود دارد 33در این رار ه معنی دار، ریش از 
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 33 / های اجتماعی کید رر فعالیتأرا ت ثیر فضای اجتماعی شهر رر گذران فراغت جوانانأت

 

میزان انجام فعالیتهای اجتماعی ) همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته: 9جدول شماره 

 (در  اوقات فراغت

 متغیرهای مستسل میانگین میزان همبستگی س   معنا داری

 اجتماعی شهرفضای  57 001/4 441/4

 مشارکت اجتماعی 51/95 921/4 441/4

 تعلق ره ارزشهای جامعه 58/63 239/4 441/4

 وضعیت تحصیلی 31/23 121/4 441/4

 

همان ور که جدول شماره نه نشان می دهد، ضرایب همبساتگی دو راه دوی متغیرهاای    

تغیر مستسل تحسیق مستسل و وارسته محاسبه گردیده و رر اساس نتایج ره دست آمده، چهار م

ی جامعاه، مشاارکت اجتمااعی و وضاعیت     هاا  شامل فضای اجتماعی شهر، تعلق راه ارزش 

 .است تحصیلی را متغیر وارسته تحسیق دارای رار ه معنادار
 

 تحلیل رگرسیون چند گانه

 گذران اوقات فراغت را انجام فعالیتهای اجتماعیمشارکت نسبی متغیرهای مستسل در 

را انجاام فعالیتهاای   ) گذران اوقات فراغت ایب استاندارد رگرسیونضر شماره دهجدول 

های  یافته. دهد را رر اساس متغیرهای مستسل تحسیق در میان پاسخگویان نشان می( اجتماعی

درصاد از   00اناد   متغیر مستسل در تحسیق در مجموع توانسته 2جدول حاکی از آن است که 

(.  R2=  093/4)را تبیاین کنناد   ( عالیتهای اجتماعیرا انجام ف)گذران اوقات فراغتواریان، 

 R=  021/4)درصاد رسایده اسات     02حادود  تعادیل شاده راه     Rدرصد در  00ولی این 

Adjusted ) که نسبت رهR2 تر است؛ چرا کاه نسابت راه افازایش متغیرهاا، حساسایت        حسیسی

 .دهد کمتری از خود نشان می
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با انجام فعالیتهای ) نحوه گذران اوقات فراغت ضرایب استاندارد رگرسیون :11جدول شماره 

 ( =378N)روی متغیرهای مستقل( اجتماعی

 2مدل  0مدل  9مدل  2مدل  1مدل  متغیرها

 023/4*** 089/4*** 089/4*** 083/4*** 030/4*** اجتماعی -پایگاه اقتصادی

 /922*** /922*** /928*** /921***  فضای اجتماعی شهر

 /213*** /222*** /291***   مشارکت اجتماعی

 /242*** /241***    تعلق ره ارزشهای جامعه

 411/4     میزان تحصیالت

 911/4 931/4 011/ 022/4 093/4 (R2)ضریب تعیین

 تعدیل شده ضریب تعیین
(Adjusted R2) 

928/4 910/4 041/4 012/4 021/4 

 931 931 931 931 931 تعداد مشاهدات

 

انجاام  تأثیر مثبت معنااداری را رار روی    اجتماعی -پایگاه اقتصادی ،ی در مدل شماره 

دهد، که این تأثیر را تا آخارین   از خود نشان می فعالیتهای اجتماعی در زمان اوقات فراغت،

 زم ره اشاره است کاه ایان متغیار، ریشاترین میازان      . کند حفظ می 2مدل، یعنی مدل شماره

ره خاود اختصااص    R2% =  91را را  زمان اوقات فراغت انجام فعالیتهای اجتماعی درتبیین 

 .داده است

نیز  فضای اجتماعی شهر، متغیر  اجتماعی -پایگاه اقتصادی، عالوه رر دودر مدل شماره 

در ایان مادل   . افزایش داشاته اسات   413/4ره میزان  R2هم زمان وارد معادله شده است که 

 .دهد از خود نشان می را مثبت و معناداریرار ه  فضای اجتماعی شهر

 01راه   R2اجتماعی ره جم   متغیرهای قبلی  مشارکت، را ورود متغیر سهدر مدل شماره 

 .تأثیر معناداری داشته است مشارکت اجتماعی نیزدرصد افزایش یافته، متغیر 
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 141 / های اجتماعی کید رر فعالیتأرا ت ثیر فضای اجتماعی شهر رر گذران فراغت جوانانأت

 

ادامه یافتاه  پنج افزایش ی  متغیر ره متغیرهای قبلی در معادله رگرسیونی تا مدل شماره 

درصد 3/09ره  R2 و اند وارد معادله شده همگی را هم ین مدل تمام متغیرهای مستسلکه در ا

 .افزایش یافته است

فضاای اجتمااعی شاهر، مشاارکت     ، اجتمااعی  -پایگاه اقتصاادی در این مدل متغیرهای 

راا انجاام فعالیتهاای    دارای رار اه مثبات معنااداری     و تعلق راه ارزشاهای جامعاه    اجتماعی

 -پایگااه اقتصاادی  راشاند، رادین معناا کاه راا افازایش        می اوقات فراغتاجتماعی در زمان 

رار میازان    و تعلق ره ارزشاهای جامعاه   فضای اجتماعی شهر، مشارکت اجتماعی، اجتماعی

 .شود افزوده می انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان اوقات فراغت

یتهای اجتمااعی در زماان   را انجام فعالررای درک رهتر تأثیر متغیرهایی که ره الور معنادار 

 .گردد اند، مدل زیر همراه را معادله رگرسیونی آنها ارائه می رار ه داشته اوقات فراغت

 

     

   
 -پایگااااه اقتصاااادی

 اجتماعی
 

     

  فضای اجتماعی شهر  فعالیتهای اجتماعی 

     

  مشارکت اجتماعی   

  

 

 

 

  

با انجام ) نحوه گذران اوقات فراغتان متغیرهای مستقل بر میزان تأثیرات همزم: 1مدل تحلیلی 

 (فعالیتهای اجتماعی

 های جامعه تعلق ره ارزش
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مشاارکت  ) 213/4+( فضاای اجتمااعی شاهر   ) 922/4+( اجتمااعی  -پایگاه اقتصادی) 023/4 = انجام فعالیتهای اجتماعی

 (تعلق ره ارزشهای جامعه) 242/4+ (اجتماعی

میازان انجاام   ،  اجتماعی -ایگاه اقتصادیپدر معادله فوق، ره ازای ی  واحد افزایش در 

همچناین راه ازای   . افزایش خواهد یافات  023/4 فعالیتهای اجتماعی در زمان اوقات فراغت

ره میزان انجام فعالیتهاای اجتمااعی در    922/4،  فضای اجتماعی شهر ی  واحد افزایش در

 .خواهد شد، و الی آخر افزوده زمان اوقات فراغت

 

 تحلیل مسیر

قسمت ره رررسای فرضایات مکاانیزمی و مکانیزمهاای تأگثیرگاذار متغیار فضاای         دراین

اجتماعی شهر رر انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان اوقات فراغت جوانان پرداخته میشود تاا  

 .ی مستسل رر روی آنان حاصل آیدها تأثیرات مستسیم وغیر مستسیم متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تحلیل مسیر(: 2)مدل شماره 

 

مساتسیم و معنااداری را رار     تاأثیر آنچنانکه مشاهده می شود متغیر فضای اجتماعی شهر 

ره غیر از این مسیر مساتسیم، فضاای   . انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغت جوانان دارد

961/1 

مشارکت 

 اجتماعی

فضای 

اجتماعی 

 شهری

تعلق خاطر 

به 

ارزشهای 

 اجتماعی

اوقات 

 فراغت

ف )

اجتماعی

) 

191/1 

111/1 118/1 

933/1 

111/1 
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 149 / های اجتماعی کید رر فعالیتأرا ت ثیر فضای اجتماعی شهر رر گذران فراغت جوانانأت

 

دهاد،  زم راه    مای  خود را رر متغیر وارساته نشاان   تأثیراجتماعی شهر از سه مسیر دیگر نیز 

ی مسادم عبارتناد   ها ام مسیرهای موجود معنا دار روده و ردین ترتیب متغیراشاره است که تم

 :از 

 انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغت  -فضای اجتماعی شهر -

 انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغت -مشارکت اجتماعی -فضای اجتماعی شهر -

انجاام فعالیتهاای    -ی اجتمااعی جامعاه  ها تعلق خاالر ره ارزش -فضای اجتماعی شهر -

 اجتماعی در زمان فراغت

مشااارکت  -ی اجتمااعی جامعااه هااا تعلااق خاااالر راه ارزش  -فضاای اجتماااعی شاهر   -

 انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغت -اجتماعی

 

 نتیجه گیری

رسد ساب  گاذران اوقاات فراغات، راه دلیال رشاد شاتاران زنادگی شاهری،            می رنظر

در . بی ره خصوص ررای جواناان در حاال تغییار راشاد    تکنولوژی االالعات و ارزارهای جان

سب  جدید فراغتی، از میزان تحرک مکانی و جسمی جوانان راه شادت کاساته شاده و در     

 ایان امار ضامن اینکاه    . قارار گرفتاه اناد    ها عوض جوانان در معرض انواع االالعات و پیام

ردی و چاه در  تواند از ی  الرف فرصت ره حساب آید، از الرف دیگر، چه در س   فا  می

یکی از عوامال رسایار   . ی متعددی را ره همراه داشته راشد ها تواند آسیب می س   اجتماعی

تواند سب  فراغت را ره ریرون از خانه رکشاند، و جوانان را درگیر تعاامالت و   می مهمی که

 راشد می این فضا دارای ارعاد مختلفی. روارط اجتماعی را یکدیگر نماید، فضای شهری است

در جواما   . که رعد اجتماعی آن در این عرصه نسش حیاتی و رسیار مهمی را رار عهاده دارد  

شهری امروزی ، فضای اجتماعی شهر نسش رسایار ررجساته ای در ساب  گاذران فراغات      

در واقا  فضاای   .کناد  مای  جوانان و در س حی کالن تر، در هویت رخشی ره آنان نسش ایفا

ی را ها ای مختلف اجتماعی فراهم کند تا عالوه رر رار هشهری راید شرای ی را ررای گروهه

از ایان رو اماروزه   . واس ه، ره الور ری واس ه نیز را یکدیگر تعامل اجتمااعی داشاته راشاند   
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نیازهای انسانی و الگوهای رفتااری شاهروندان    -1دستیاری یه اصولی همچون لزوم توجه ره

 -2فضااهای عماومی شاهری،     و گروههای اجتماعی، جنسی و سانی مختلاف در الراحای   

 -9و همچناین   هاا  سرزندگی و ایجاد فرصت دیدار چهره ره چهره شهروندان در ایان فضاا  

انع اف پذیری فضای شهری جهت حضور، مشارکت و فعالیت تمامی اقشاار و گروههاای   

ی اصالی تصامیم گیاران و مساائل کاالن شاهری و       هاا  اجتماعی، جنسی و سنی از دغدغه

فضای اجتماعی شاهر   تأثیردر مساله حاضر ما ره دنبال سنجش . استالراحان فضای شهری 

شیراز رر انجام فعالیتهای اجتماعی در زمان فراغت جوانان رودیم که نتاایج راه دسات آماده     

این نتایج تائید کنناده نظارات   . هم ره صورت مستسیم و هم غیر مستسیم رود تأثیرریانگر این 

و جاین  ( ر انجام فعالیتهای اجتماعی در زماان فراغات  فضای اجتماعی شهر ر تأثیر)یان گل 

فضای اجتماعی شاهر رار گساترش تعاامالت و مشاارکت اجتمااعی        تأثیرجیکورز مبنی رر 

 .است شهروندان

 

 منابع

ی شخصیت، ترجماه یوساف کریمای، چاات هشاتم،      ها ، نظریه(1913)اسکولز، دوان -1

 تهران، انتشارات ارسباران

 نی نظری و فرایند الراحی شهری، انتشارات شهیدی، مبا(1912)پاکزاد، جهانشاه -1

 انتشارات شهیدی -، مسا تی در راب الراحی شهری، جلد اول(1918)پاکزاد، جهانشاه -9

 انتشارات شهیدی -، مسا تی در راب الراحی شهری، جلد دوم(1918)پاکزاد، جهانشاه -3

یفیات، شارکت   از کمیت تا ک(: 2)در شهرسازی ها ، سیر اندیشه(1918)پاکزاد، جهانشاه -1

 چات اول، تهران. عمران شهرهای جدید

اوقاات فراغات و فضااهای شاهری     ، (1934)پورمحمدی، محمد رضا، زهرا سابحانی  -6

، انتشاارات دانشاگاه   92، شاماره  18، دوره جغرافیا و ررنامه ریازی ، در فصلنامه تهران

 تبریز
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 142 / های اجتماعی کید رر فعالیتأرا ت ثیر فضای اجتماعی شهر رر گذران فراغت جوانانأت

 

ان ، رررساای نحااوه گااذران اوقااات فراغاات دانشااجوی( 1914)تناادنوی، ، فریاادون   -1

ی ورزشای، پایاان ناماه کارشناسای ارشاد،      هاا  رر فعالیات  تأکیددانشگاههای کشور را 

 دانشگاه تهران

، اوقات فرغت و نیازهای مردم، ترجمه عباس اردکانیاان و  (1912)تورکیلدسون، جرج -8

 عباس حسنی، تهران، انتشارات نوررخش

ناائبی ،   ی هوشانگ  ، پیمایش در تحسیسات اجتمااعی ، ترجماه  (1914)دواس، دی ای -3

 .نشرنی ، چات دوم : تهران 

انتشارات چات سوم، درآمدی رر جامعه، ترجمه حسین رهروان،  )1933(راررتسون، یان -11

 .آستان قدس رضوی

، درآمدی رر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهاران، انتشاارات   (1934)ساروخانی، راقر -11

 کیهان

ای تحسیق در علوم رفتاری، روشه ،(1914)حجازی الهه رازرگان، عباس سرمد، زهره،  -11

 چات پنجم، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه،

ی تولیادی و  هاا  تحاول مفهاوم اوقاات فراغات ، نظاام     »( 1919)سعیدی ، علی اصغر  -19

 . 8، فصلنامه م العات جوانان ، شماره « رازارکار

توسعه شهری و آسیب شناسای اجتمااعی در ایاران، در     (1919) علی اکبری، اسماعیل -13

 03-83، صب 1919، تارستان 01ی جغرافیایی ، شماره اه پژوهش

رررسای چگاونگی گاذران    »، ( 1910)قائم ، حمید و محمد صالحی و محماد ریگای    -11

، الارح مصاوب   « ای آن در دانشجویان علوم پزشکی شیراز  اوقات فراغت و هم رسته

 .دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

، مجله پیوناد ، شاماره   « وقات فراغتجوانان و ا»، ( 1933)کاررخش راوری ، ماشااهلل  -16

 . 114-121، صب  11، تارستان  232-239
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 1931 تارستانوم، سفصلنامه م العات شهری، سال دوم، شماره /  148

 
، رازشاناخت رویکردهاای نظاری راه فضااهای عماومی       (1913)کاشانی جو، خشایار -11

، صاب  1913، رهاار و تارساتان   8شهری، در نشریه هویت شهر، سال چهرم، شاماره  

148-32 

، امنیات و ایمنای در   (1934) کامران، حسن، الاهر پیار ایازدی، امیرحساین صاحرایی     -18

فضاهای شهری را رویکرد پدافند غیر عامل، در فصالنامه م العاات مادیریت شاهری،     

 99-23، صب 1934سال سوم، شماره پنجم، رهار 

ی رنیادی در جامعه شناسی، ترجمه مناوچهر محسانی،   ها ، اندیشه(1914)کیوتسو، پیتر -13

 نشر نی

ماه علیرضاا عینای فار، انتشاارات      ، آفارینش نظریاه معمااری، ترج   (1911)لنگ، جان -11

 دانشگاه تهران

، الراحی فضای شهری نگرشی رر فرایندی اجتماعی و مکانی، (1910) مدنی پور، علی -11

 ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و ررنامه ریزی شهری

، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، شرکت پردازش و ررناماه  (1913)مدنی پور، علی -11

 داری ، تهران، چات اول، تهرانریزی شهری شهر

 .، چات نهم، جلد دومانتشارات امیرکبیر: ، فرهنگ معین، تهران(1932)معین، محمد  -19

، جاان کاپنرهارسات، یاان    کیو، پی تر رراهام، جاان اساپنی   هیرود، لی، و فرانسی،  -13

 .نشر امید دانش : ی محمد احسائی، تهران ، اوقات فراغت، ترجمه( 1914)هنری 
25- Agneww, R, & Petersen, D.M(1989): “leisure and deliquency”Social 

Problems, Vol.31, No:4, PP,332-350 
26- Blair SN, & others. (1996)." Development of public policy and physical 

activity initiatives internationality ''. sports Med, Vole .21, Issue.3, pp.157-
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