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اوقات فراغت در طرح های ارزیابی بنیان های نظری و شناخت چالش های موجود  

 روستایی 

 سیما بیابانی

      دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه جغرافیای و برنامه ریزی روستایی،تهران، ایران

S.biabani96@gmail.com   

 
 12/02/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      16/01/1401تاریخ دریافت:

 چکیده

یکی از راهبردهای توسعه روستایی، لزوم توجه به تمامی مقوالت توسعه ای می باشد، مباحث فرهنگی در نواحی روستایی 

به نسبت مباحث اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه روستایی قرار گرفته است این در 

با جوامع روستایی دارد، از سوی دیگر ایجاد رفاه نسبی در همه حوزه همواره ناگسستنی حالی است که نواحی روستایی پیوند 

مورد توجه برنامه ریزان بوده است و امروزه تامین اوقات فراغت برای جوامع روستایی به عنوان یک مسئله انکار ناپذیر به 

مطالعه به دنبال تبیین بنیان های  حساب می آید، بر همین اساس و با توجه به ضرورت توجهبه مقوله اوقات فراغت، این

نظری اوقات فراغت و جایگاه این بخش در طرح های توسعه ای می باشد، روش مورد مطالعه مبتنی بر ارزیابی دیدگاهها و 

نظریات مطرح شده در حوزه اوقات فراغت، تحلیل مطالعات انجام شده و ارزیابی جایگاه اوقات فراغت در طرح های کالبدی 

با توجه به دیدگاه ها و نظریاتی که در رابطه با اوقات فراغت بررسی کردیم می توان گفت اوقات فراغت  ق میباشد.این مناط

اجتماعی است که باعث تعادل و توازن در نظام اجتماعی می شود. براساس دیدگاه جغرافیای اوقات  -یک مفهوم فرهنگی

و مکان می باشد.از سوی دیگر ارزیابی طرح های توسعه نشاندهنده فراغت گذران اوقات فراغت تابعی از دو متغییر زمان 

توجه ناکافی به پیوست های فرهنگی و تامین زیرساخت های مناسب برای گذراندن اوقات فراغت در ساختار کالبدی روستا 

 می باشد.

 :اوقات فراغت،مناطق روستایی،طرح هادی،کاربری اراضیواژگان کلیدی

mailto:S.biabani96@gmail.com
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 مقدمه

 را خود ،وظایف فراغتی فعالیتهای در شرکت ضمن افراد تا کند می کمک که است راههایی از یکی فراغت اوقات

) طبیعی های توانمندی تنوع دلیل به از این رو روستاها. دهند انجام کنند می زندگی درآن که ای جامعه به نسبت

 موقعیت بهترین از غیره و مردمی مشارکت و همکاری ، بودن ارزان آرام، محیط بکر، طبیعت(سبز جنگل،فضای ، آب

 از . بنابراین  یکی(1389:20،21 همکاران، و صیدایی)باشند برخوردار می  تفریح و فراغت اوقات گذران برای ها

 گذراندن و فراغتی های فعالیت انجام برای الزم تاسیسات و امکانات ایجاد روستاییان فراغت اوقات به توجه راههای

 وسایل،کاربری اراضی و ،امکانات فراغت اوقات گذران در موثر عوامل ترین مهم جمله از. باشد می اوقات این

 امکان گیرد، قرار جامعه مختلف افراد اختیار در تری متنوع و بیشتر وسایل و امکانات اندازه هر است بدیهی. است

 مراکزی ایجاد دنبال به باید بنابراین. آبد می وجود به فراغت اوقات در آنها های فعالیت برای تری آزادانه انتخاب

 استفاده میزان فضایی، های جاذبه وسعت، ظرفیت، براساس باید را آن که بود روستاییان فراغت اوقات گذران برای

 کاربری های فضایی توزیع بررسی همچنین. آورد فراهم را مناسب تجهیزات و کرد بندی طبقه دسترسی شعاع و

 گذران دهی سامان برای موثر های راهکار از این کاربری ها یکی به بخشی تعادل منظور به فراغت اوقات گذران

 نقش فرهنگی -اجتماعی لحاظ از موضوع این لذا اهمیت.است مراغه شهرستان روستایی مناطق در فراغت اوقات

 این فراغت اوقات های کاربری اینکه بر عالوه. داشت خواهد روستاها فرهنگی – اجتماعی توسعه در توجهی قابل

 وارده گردشگران سوی از که تقاضایی برابر در باید بلکه دهد پاسخ خود روستایی جامعه های نیاز به باید مناطق

در ( 1400نتایج احمدی فرد ) .باشد پاسخگو دارد وجود فراغتی فضاهای و امکانات از استفاده جهت مناطق این به

بررسی رابطه بین جنس، سن، سطح تحصیالت و میزان درآمد بر اوقات فراغت نشان داد که میزان گذران 

فراغت در هر دو منطقه در بین مردان بیشتر از زنان می باشد. به ترتیب متغیر تحصیالت، متغیر درآمد و متغیر اوقات

ها بر دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری 19یر تحصیالت و متغیر سن در منطقه و متغیر درآمد، متغ 22سن در منطقه 

 19فراغت هستند. نکته دیگر رشد گذران شیوه های فردی و غیرفعال گذران اوقات فراغت در منطقه گذران اوقات

، عدم وجود هابه دلیل سطح کمتر برخورداری از کاربری اوقات فراغت، سطح پایین دسترسی 22به نسبت منطقه 

نشان می  (1399افتخاری و همکاران ) نتایج .باشدهای فراغتی فضامحور میبسترهای الزم فراغتی از نوع فعالیت

در مناطق  4.5میانگین )دهد که عوامل جغرافیایی بر پراکندگی بازی های بومی روستاها تاثیر زیادی گذاشته است

و همچنین نوع بازی های بومی )سنتی و جدید( بر پایداری ( مستقل t در مناطق جلگه ای در آزمون 3.5کوهستانی ، 
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، یعنی بازی های سنتی در مقایسه با  (وابسته t در آزمون 0.0سطح معناداری )اجتماعی روستاها اثرگذار بوده است

 .بازی های جدید بر پایداری اجتماعی روستاها تاثیر بسیاری گذاشته اند

از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین میزان گذران اوقات  (1390دادورخانی و همکاران ) نتایج به دست آمده

فراغت مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد. میزان رضایت از گذران اوقات فراغت بر میزان گذران اوقات 

وقات فراغت بیشتری دارند فراغت اثر مثبت دارد. همچنین روستاییانی که به شهر نزدیک تر هستند فعالیت های ا

 .و نیز طبقه اجتماعی فرد اثر مثبتی بر میزان گذران اوقات فراغت دارد

 به (چین در روستایی و شهری سالمندان فراغت اوقات تفاوت) عنوان با تحقیقی در( 2006)همکاران  و سو بورن

 خود دوستان با بیشتری مراوده اروست ساکنان و خوانند می کتاب بیشتر شهر ساکن سالمندان که رسیدند نتیجه

 مسن افراد. گرفتند می قرار خود فرزندان رسیدگی مورد بیشتر شهر ساکنان به نسبت روستایی سالمندان. دارند

 به کمتر شهرنشینان به نسبت روستایی افراد. کردند می  بدنی و فکری های فعالیت صرف را کمتری زمان روستایی

 نروژ در روستایی و شهری پسر و دختر نوجوانان از نفر 88 روی بر تحقیقی در( 2002)آسترید  -روند می مسافرت

 و ویدئو تلویزیون، تماشای قبیل از حرکتی غیر های فعالیت صرف را خود وقت بیشتر نوجوانان که کرد عنوان

 این به تحقیقی در( 2004)بارگاوا  و لی جی.پردازند می فعالیتی های بازی به کمتر و کنند می ای رایانه های بازی

 می اختصاص مجرد افراد به نسبت فراغت اوقات های فعالیت به را کمتری زمان متاهل افراد که یافتند دست نتایج

 استفاده در موثری های عامل نژاد، و جنس سن، اشتغال، درآمد، جمعیتی، – اجتماعی های عامل میان این دهند. در

همانگونه که در پیشینه تحقیق بیان گردید، تحقیقات گذشته بیشتر در رابطه با اوقات  .هستند فراغت اوقات از

فراغت بود. در مورد توزیع فضایی کاربری های اوقات فراغت تحقیق جامعی صورت نگرفته است و همچنین 

وقات فراغت بر تحقیقات گذشته در رابطه با چگونگی گذران اوقات فراغت و همچنین تاثیرات فعالیت های ا

جوانان روستایی صورت گرفته است و در رابطه با کاربری ها در مناطق روستایی و میزان دسترسی روستاییان به 

 کاربری فراغت اوقات برای محققین از بسیاری دیدگاه از این کاربری های و امکانات فراغتی انجام نشده است. 

. است فرهنگی میراث تاریخی، ،اماکن کتابخانه شامل تفریحی – فرهنگی های کاربری جمله از دارد وجود هایی

 کاربری و باشد می گوناگون ورزشی فضاهای و سرپوشیده ،مجتمع ورزشی روباز زمین شامل ورزشی کاربری

 بنابراین. شود می اطالق  ها ،دشت مزارع و باغات ، طبیعی سبز فضای ها، بوستان پارکها، کلیه به سبز فضای

 دیگر بعضی در و کهن ساختار آنها از بسیاری هستند؛در متنوعی های ویژگی دارای نظرکالبدی از ایران روستاهای
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 در تعادل و توازن بر این اساس عدم. هستند دارا را خوبی فراغت اوقات گذران های زمینه آنها طبیعی ساختار

 در با. است شده متعددی مسایل بروز موجب جوانان برای بویژه فراغت اوقات گذران امکانات پراکندگی و توزیع

را  پژوهش این ضرورت اخیر، دهه چند در ویژه به فراغتی فضاهای اهمیت به توجه با و مذکور مطالب گرفتن نظر

 در روستا ها نبود الگوی متوازن در دسترسی روستاییان به این کاربری ها بیان نمود

 مبانی نظری

 و شغلی،خانوادگی تکالیف و تعهدات از رهایی از پس شخص که است هایی فعالیت مجموعه فراغت اوقات

 بشر اوقات پذیرترین دل و مهمترین میتوان را فراغت اوقات. پردازد می آن انجام به اشتیاق و میل با اجتماعی

 زمانی و نیست دار عهده را کاری یا تکلیف گونه هیچ انسان که است زمانی فراغت اوقات این از منظور. دانست

صاحبنظران یافته های بسیاری در مورد  .بپردازد خاصی های فعالیت به شخصی، انگیزه و میل با که اوست اختیار در

 تحرک با اغلب گذشته در فراغتی های فعالیت (.1399کارکردهای اوقات فراغت ارایه نموده اند)محمدیان،عزیزی،

 رایانه های تلویزیون،بازی تماشای رادیو،موسیقی، دادن دادن گوش چون هایی فعالیت سهم امروزه. بود همراه بدنی

 تحرک افراد شوند؛ می باعث ها فعالیت نوع این. است یافته افزایش فراغت اوقات گذراندن در آن نظایر و ای

 توجهی قابل بخش اکنون هم ورزش،. اند شده منفعالنه های فراغت افزایش سبب و باشند داشته کمتری جسمانی

 باعث تنها نباید فراغت شود، ازآن بهتری استفاده که رود می انتظار و گیرد می دربر را افراد فراغت اوقات از

 اجتماعی های مشارکت و فردی های خالقیت و استعدادها رشد پشتوانه و زمینه باید بلکه شود، تفریح و سرگرمی

بسیاری در مورد کارکردهای اوقات فراغت ارایه نموده اند. بسیاری از آن ها فراغت صاحبنظران یافته های  .باشد نیز

را یک پدیده اجتماعی دانسته که توان معنابخشی به زندگی داشته و می تواند در هویت سازی انسان ها از آن 

ی، ابراز هیجانات و استفاده نمود. فعالیتهای فراغت از طریق ایجاد مسئولیت پذیری، افزایش مهارت های اجتماع

(.همچنین فرصت 65: 1398،تیموری و همکاراننیز افزایش کارایی اقتصادی می تواند به زندگی افراد معنا بخشند )

هایی که فراغت در اختیار انسان قرار می دهد، باعث خودشکوفایی،ماجراجویی و خالقیت شده و می توان از آن 

باید فراموش نمود که جستجو برای یافتن انسان یکپارچه در سطح ها در راستای هویت سازی استفاده نمود. ن

( فعالیت های فراغتی همچنین در جامعه پذیری 108-115، 1382کشورها است نه انسان پراکنده )تورکیلدسن، 

 (.63:1392سنایی،افراد از طریق تجلی در وسایل ارتباط جمعی نقش اساس دارند)
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 :نظریه های اوقات فراغت 1 شکل

  دارد نظر در که دانشی یعنی فراغت، شناسی جامعه پیدایش با بیش و کم فراغت درباره اندیشه  حاضر، عصر در

 است مرتبط کند، ایجاد  یافته سازمان تفکری و دهد قرار بررسی مورد  علمی های روش وسیله به را مسائل این

 (طبیعت با انسان رابطه) طبیعت شود، بعد می توجه یکدیگر با اینها ارتباط و نیازها از بعد دو به جغرافیایی علوم در

 این با .گیرد می قرار مدنظر جوامع در آمایشی و فضایی روابط آن در که ای ،منطقه محلی ،تفاوتهای فضایی بعد و

 متفاوت های شیوه و اشکال عامل این به توجه با است. مکان و زمان متغیر دو تابع فراغت اوقات گذران توصیف

 بنابراین جغرافیدانان دارند، را خود خاص جایگاه کدام هر که آید می وجود به فراغت اوقات گذران از متنوعی و

 با مقایسه در این رو جغرافیا (.Michael،2002 :3پردازند) می مکان و زمان در فراغت اوقات شرایط به بیشتر

 نقش جغرافیدانان اخیرا(.Butlers،2004 :152 گذارد) می تفریح و فراغت اوقات بر بیشتری تاثیر واجتماع اقتصاد

 حاضر حال در( Mercer،1970 :261 اند) داشته جهان ثروتمند های کشور در فراغت اوقات رشد در رنگی پر

 گونه این ایران اما در میشود انجام جغرافیدانان توسط شمالی امریکای در فراغت اوقات مورد در تحقیقات بیشتر

 مناظر کیفیت بندی دسته بر بیشتر فراغت  رویکرد با جغرافیایی تحقیقات.  است شده واقع غفلت مورد تحقیقات

 سه از برگرفته فراغت مکانی توزیع الگوی.  است متمرکز افراد سوی از استفاده مورد فضای بررسی و ها مکان
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 و است زمین از استفاده با همراه که تولیدی دهنده توسعه های ،فعالیت هفته آخر تفریحات به نیاز: است عامل

 ایجاد کنند تفریح خواهند می که کسانی برای را بسیاری فراغتی های فرصت که ونقل حمل شبکه به فضایی ارتباط

 .(247: 2002همکاران، و هندرسون)کنند می

 

                         
 

 

 

 (:دیدگاه های اوقات فراغت2شکل)

 

 امکانات اکثر امروزه. است شهری درجوامع زندگی به شدن نزدیک حال در کم کم روستایی درجوامع زندگی امروزه

 چون مواردی حیث از زیادی های شباهت جامعه دو این. کرد مشاهده نیز روستاها در توان می را شهر در موجود

دیدگاه  
جامعه 

شناسان

دید گاه روانشناسان

دید گاه  
جغرافیدان
ان

انسان شناسی  

 اوقات فراغت 

اوقات فراغت یک مفهوم فرهنگی است-  

اوقات فراغت نوعی کارکرد اجتماعی -
 است

اوقات فراغت ایجاد تعادل و توازن در  -
 نظام اجتماعی است 

 

 

نیاز های اوقات فراغت نیازهای ثانویه و -
 بیانگر حاالت روانی اجتماعی هستند

اوقات فراغت با میل و انگیزه شخص به  -
 امر خاصی می پردازد

  

- است مکان و زمان متغیر دو تابع فراغت اوقات  

-  و ها مکان بندی دسته بر فراغت رویکرد

است متمرکز فضاها  

-  ایجاد فراغتی های فرصت مکانی توزیع الگوی

کند می  

دیدگاه یکپارچه به اوقات فراغت-  

فعالیت های فراغت داوطلبانه و آزاد در یک مکان و زمان معین انجام -
 می گیرد

گیرد فراغت یعنی انجام یک عمل که معموال با دیگران صورت می  -  

اوقات فراغت در فرد انگیزه و خالقیت ایجاد می کند -  
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 این تفکیک که جایی تا دارند...  و سواد سطح درآمد، اقتصادی، وضعیت آموزشی، امکانات زندگی، کار،شیوه

 کدام هر مورد در آمده عمل به های پژوهش توان می بنابراین. است شده ناممکن موارد بسیاری در هم از دوجامعه

 . کرد گیری نتیجه نیز دیگری مورد در و داد تعمیم دیگری به را جوامع این از

 روستایی هادی های طرح در فراغت اوقات گذران جایگاه کاربری های

 و اهداف جمله از روستا و شهر بین بهتر زندگی خدمات و امکانات به عادالنه دسترسی امکان و توسعه های  نابرابری رفع

 و عمران و توسعه درخصوص اقدامات نخستین ارتباط درهمین. است بوده ایران اسالمی جمهوری نظام عالیه آرمانهای

 روانبخشی های طرح قالب در کشور استان چند در موردی صورت به 1362 سال از کشور روستاهای کالبدی ساماندهی

 تالش نخستین عنوان به ها طرح این تجارب مبنای بر روستایی هادی های طرح اجرای و تهیه آن دنبال به.شد آغاز روستاها

 اسالمی انقالب مسکن بنیاد کار دستور در 1367 سال از کشور روستاهای کالبدی ساماندهی برای ملی فراگیر و یافته سازمان

 این اجرای و تهیه.باشد می آنها به امکانات تخصیص و روستاها آبادانی راستای در مثبت گامی خوشبختانه که گرفت قرار

 جدید های گذاری سرمایه جهت الزم ظرفیتهای ایجاد گیرد؛ می انجام روستاها کالبد بهسازی و نوسازی هدف با که ها طرح

 و اقتصادی،اجتماعی لحاظ به روستا هدایت و حیات تجدید شهرها، به روستاییان مهاجرت از جلوگیری نقاط این در

 عنایت با. دهد می قرار مدنظر سنجیده و موزون صورت به را روستاها جانیه همه و پایدار توسعه و رشد ساز فیزیکی،زمینه

 کشور روستاهای وضعیت بهبود برای را الزم زمینه و آید می شمار به توسعه سند عنوان به روستایی هادی طرح اینکه به

 طرح.باشد می کشور روستاهای در عمرانی های فعالیت انجام در ساز زمینه های فعالیت مهمترین از یکی سازد، می مهیا

. است گرفته انجام روستا فیزیکی و ،اقتصادی فرهنگی محیطی،طبیعی، مختلف های ویژگی و ها توان شناخت هدف با حاضر

تفاسیر اوقات فراغت در طرح هادی روستایی مدنظر قرار نگرفته است و بیشتر جنبه کالبدی و فیزیکی روستا با همه این 

  .(72:1400)مستعلی زاده و همکاران،مورد توجه بوده است

 فراغت اوقات های کاربری بر تاکید با روستایی هادی های طرح وارزیابی نقد

بهسازی و تجدید حیات بافت روستا به شکل امروزی اش در دنیا شاید از نیمه دوم توجه به مناطق روستایی و تالش برای 

قرن بیستم آغاز شده باشد. یعنی زمانی که ظهور تفکر پسامدرن در معماری عمیقا بر ساخت و سازها شهری تاثیر گذاشت. 

ف کنندگان نهایی از دست داد. زیرا معماری مدرت اعتبارش را تا اندازه ای به خاطر شکست در ایجاد ارتباط موثر با مصر
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مدرنیسم نتوانست پیوند های موثری با شهر و تاریخ برقرار سازد. بی شک انگیزه اصلی تولد معماری پست مدرن شکست 

، 1392، دادور و هکاراناجتماعی معماری مدرن بود که مرگ اسطوره ای آن در طول سالیان گذشته بارها اعالم شده است)

 30راستای این مصوبه اهم فعالیت خود را بر تهیه و اجرای طرح هادی روستایی گذاشت و در طی نزدیک به (.بنیاد در 16

 (. 162، 1376سال فعالیت خود توانست توسعه روستاهای کشور را به میزان قابل مالحظه ای ساماندهی نماید)شیعه، 

رحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود میزان آنچه که در کشور ما از آن با نام طرح هادی نام برده می شود، ط

و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاوزی و 

تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح های جامع تاحیه ای تعیین 

( با بیان مختصر می توان طرح هادی را طرح تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی و . نمایدمی 

اساسا اولین مشکل طرح هادی از همین نقطه شروع می شود یعنی جایی که به دلیل وسعت تعاریف و . فیزیکی دانست

ای کالن اند، ایده و ساختار روستا در این هزار نوع معنا گم می مفاهیم عمدتا ماهیت شهری دارند و برخاسته از برنامه ه

 شود. در نقد روندی که برای رسیدن به طرح هادی طی می شود می توان با از دو دیدگاه اصلی به موضوع نگریست: 

 نگاه کل گرایانه  (1

  (.71:1397)عزمی،نگاه درون فرایندی (2

بنابراین یکی از اصلی ترین مشکالت حوزه روستا نبود منابع مشخص و قابل استناد است. با توجه به اینکه حداقل به لحاظ 

امر طراحی بافت روستا، کار بسیارکمی روی این بخش صورت پذیرفته، می توان گفت اکثر برداشتهای فنی این حوزه متعلق 

یچیده تر و غیر اجرایی تر می شود که بخواهیم عمل تعمیم رابه صورت معکوس به استاندارد طراحی شهری است. کار وقتی پ

یعنی از بزرگ به کوچک انجام دهیم. اصوال این روستاها هستند که با افزایش جمعیت خود به صورت منفرد یا مجموعه ای 

ت » انسان روستا را پدید آورد، باعث شکل گیری شهر ها شده اند. پس به بیانی مختصر مشکل را می توان اینگونه بیان داش

(. به هر حال در طرح هادی تنها چیزی 311، 1398، ملکی و همکارانروستا شهر را و شهر از روستا، مادر خود غافل شد«.) 

که توجه نشده است ارزش های انسان و کیفیت زندگی مردم روستایی می باشد. تنها اقدامی که در طرح هادی صورت 

روستا آن هم براساس طرح هایی که مناسب جامعه شهری میباشد. به همین دلیل کمتر به مسائل اجتماعی گرفته تزئین ظاهر 

از جمله اوقات فراغت روستاییان توجه شده است از جمله اینکه هر کدام از کاربری هایی که به بحث اوقات فراغت می 

بحث های اجتماعی می شود در طرح هادی اجرایی نشده  باشد در هیچ کدام از روستا ایجاد نشده و یا مواردی که مربوط به

 است مثال افزایش سرانه های کاربری اراضی فضای سبز، ورزشی، فرهنگی .
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 روستایی مناطق در فراغت اوقات های کاربری موانع و ها چالش

 این. است داشته وجود بشر زندگی مراحل تمام در و بوده بشر توجه مورد دیرباز از فراغت اوقات که معتقدند برخی

 را پدیده این برخی اما(. 104: 2001، تورکیلدسن) دانند می تاریخ مفهوم یک بلکه جدید ای پدیده نه را فراغت افراد

 و ها فراغت،گونه اوقات های آسیب بررسی و فراغت اوقات موضوع. دانند می امروز صنعتی دنیای به مربوط

 تربیتی، علوم دانشمندان توجه مورد که است جدیدی موضوعات از فراغت اوقات گذران چگونگی و اشکال،میزان

 موضوع این هم اگر که پذیرفت توان می کم دست(. 67: 2013ساراکی،)است گرفته قرار اجتماعی علوم و روانشناسی

 ثروتمندان تنها است، داشته نیاز زیادی زمان که هایی فعالیت و کار سبب به باشد،اما بوده دوران تمامی در بشر دغدغه

 که بود شده سبب منابع نایابی و یابی کم و معاش تامین سختی واقع در. اند بوده برخوردار موهبت این از جامعه

 نیاز آوردن بدست برای تالش و کار از گذشتگان زندگی. شود ماندن زنده برای تالش صرف زندگی زمان بیشترین

 تا عمال و کردند می پیدا را کار برای فیزیکی قدرت که این محض به نیز کودکان حتی و است بوده لبریز ها مندی

 شده ادغام مذهبی های مراسم و کار در تفریح و فراغت گذشته در(.81: 1396فکوهی،)دادند می ادامه آن به عمر پایان

 اولین از یکی. شد نمی مشاهده آنها میان تضادی هیچ و بودند بازی و کار از تجسمی مذهبی، های جشن حتی و بود

 کاهش را کار ساعت تا ساخت مجاب را آمریکا کنگره و داد انجام(1933) میلر را فراغت اوقات درباره جدی اقدامات

 .باشند داشته فراغت برای زمانی افراد تا دهند

 اوقات است معتقد(1390)مهرداد.است متضادی گاه و گوناگون،متمایز وجوه دارای آن گذران نحوه و فراغت اوقات

 دیگر طرف واز ها توانمندی و استعدادها بروز برای فرصتی طرفی از است، متفاوت کارکردی وجه دو دارای فراغت

 و نوجوانان در کارآفرینی و مطلوب های نگرش فقدان و است اجتماعی های آسیب از برخی گیری شکل برای راهی

 زمینه تواند می توقع مورد های برنامه کمبود و فراغت اوقات از بهینه استفاده برای پژوهشی و تربیتی های برنامه کمبود

 استفاده صورت در که است داده نشان ها پژوهش. باشد اجتماعی پدیده این بر وارده های آسیب رشد برای مناسبی

 می درست استفاده برای مناسب برنامه نداشتن صورت در و آید می حساب به فرصت یک فراغت اوقات مناسب،

 عالوه که است این خالق افراد های ویژگی از یکی که داد نشان(1989)ماتسودا،. آید حساب به واقعی تهدید یک تواند

 .اند گرفته را بهره بهترین خود فراغت اوقات از پذیری انعطاف  مطلوب،صداقت،صراحت هوش بر
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 رو این از. دارد سزایی به نقش افراد شخصیت تداوم و گیری شکل در آن گذران چگونگی و فراغت اوقات همینطور

 ضروری جامعه در سالم های شخصیت گیری شکل و فراغتی های زمینه بهترین ارائه منظور به فراغت بحث به پرداختن

 اوقات(. 42: 1385اصغری،)است ناپذیر اجتناب ضرورت یک جوانان فراغت اوقات برای ریزی برنامه بنابراین.است

 مشترک است،موضوع موثر نیز اجتماعی و اقتصادی،سیاسی ابعاد در که اجتماعی فرهنگی پدیده یک عنوان به فراغت

 اندرکاران دست عنایت و توجه طرف خاص،هم های ویژگی داشتن سبب به فراغت اوقات.است جامه اقشار تمامی

: 1378کوهستان،.)است گرفته قرار شناسان جامعه و روانشناسان هم و فرهنگی امور مسئوالن و تربیت و تعلیم

 پژوهش در موضوع این.کند ایجاد را فراوانی مشکالت تواند می باشد برنامه بدون چنانچه اگر فراغت های ساعت(.53

 در بزرگی خالء همچنان اما.است شده انجام جوانان جمله از اجتماعی مختلف های گروه مورد در گوناگونی های

 در کار مورد در افراد تصور از شاید موضوع این و شود؛ می مشاهده روستاییان فراغت اوقات درباره پژوهش حوزه

 افراد به را فراغت اوقات داشتن امکان روستا در زندگی که دارد وجود برخی میان در تصور این.شود می ناشی روستا

 نوجوانان و جوانان اما. است نگرفته صورت حوزه این در خاصی ریزی برنامه پژوهش سبب همین به و دهد نمی

 حوزه این در کارآمد و قوی های برنامه شایسته جامعه در گذار اثر نیروهایی و جامعه مولد بخش عنوان به روستایی

 جامعه عظیم نیروی این کردن فراموش اما. است شده داده نشان روستایی جوانان از بسیاری عملکرد در مهم این. هستند

 گسترش و فراغت اوقات مناسب امکانات نبود وانگهی. سازد می محروم آنها خالقیت و توانایی از مندی بهره از را

 روستایی مردم که دهد می نشان ها پژوهش. شد خواهد عظیم نیروی این رفتن دست از موجب امروزی جوامع در اعتیاد

 مدت کوتاه هرچند ساعاتی نیز کار فصل در که روستایی جوانان خصوص به هستند برخودار فصلی فراغت اوقات از

 به آموز دانش و دانشجو جوانان که فصلی عنوان به تابستان فصل اما. دارند اختیار در فراغت وقت عنوان به شب در

 برخوردار ای ویژه اهمیت از کنند می سپری روستا در را خود طوالنی فراغت اوقات و گردند می باز خود روستای

 مهاجرت موجب ها مندی نیاز این که هستند خود خاص های نیازمندی با جوان جمعیتی نیز روستاها جمعیت. است

 کلی رضایت عدم بیانگر دارد وجود ها پژوهش در که توجهی قابل نکته. است شده ها شهر به روستا جوانان از بخشی

 دارد وجود روستاها در که امکاناتی از کدام هیچ. باشد می فراغت اوقات گذران برای روستاها در موجود امکانات از

 اوقات برای برنامه نداشتن.ندارد قرار آنها اختیار در تلویزیون جز به فراغتی وسیله هیچ کلی طور به و نیست مناسب

 در تنها آنها های برنامه و بگذرانند بطالت به را خود فراغت اوقات شکلی روستابه جوانان که شود می موجب فراغت

 .شود می دیده گذرانی وقت چهارچوب
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 گیری شکل در موثر نقشی تواند می جوانان و نوجوانان ویژه به فراغت اوقات گذران برای امکانات ایجاد بنابراین

 روی کج بروز احتمال تفریحی، وسایل فقدان با رو این از. باشد داشته جامعه سازندگی در همچنین و آنان شخصیت

 ناسالم تفریحات و ها فعالیت سوی به نوجوانان و جوانان از بسیاری شود می باعث عامل این. یابد افزایش است ممکن

 نیز ایران در. آورد فراهم قشر این در را کجروی بروز ی مایه خمیر ناسالم تفریحات این است ممکن و شوند کشیده

 بی نتیجه  نوجوانان و جوانان میان در انحرافات شدید موارد از بسیاری که دارد آن از حکایت شده انجام های پژوهش

 سال سرشماری نتایج به توجه با(. 39: 1381جوانان، ملی سازمان) است فراغت اوقات گذران جهت برنامگی

 می تشکیل جوانان و نوجوانان و کودکان را آنها عمده و هستند روستایی کشور جمعیت از درصد 23 ،نزدیک1395

 موجب دور چندان نه های درآینده نگیرد صورت ریزی برنامه و نشود داده پاسخ آنها فراغتی های نیاز اگربه و دهند

 نتیجه و شود محروم فعال کار نیروی از روستا که شود می باعث و شده شهری نقاط به سنی های گروه این مهاجرت

 فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی عوامل اینکه به توجه با. باشد می شهری به نسبت روستایی نقاط ماندگی عقب آن کلی ی

 که است شده باعث ها مولفه این که دارند بسزایی تاثیر روستایی و شهری جوامع در فراغت اوقات گذران نحوه در

 ادارات و نهادها توسط که باشند برخوردار باالیی ورزشی و هنری و فرهنگی تجهیزات و امکانات از شهری جوامع

 ندارد وجود روستایی مناطق در فراغت اوقات گذران فضاهای و امکانات اینگونه برعکس، و شوند می اداره مختلف

 فراغتی مشکالت رفع برای که ندارد وجود روستایی درمناطق زمینه این در خاصی سازمان یا نهاد گونه هیچ همچنین که

 (.1380:110 رستمی، موظف)کند ریزی برنامه

 نتیجه گیری 

اوقات فراغت از جمله موضاعاتی است که در عصر جدید معنادار شده و تبدیل به مساله جوامع انسانی گردیده است 

و بدین ترتیب توجه پژوهشگران زیادی را در رشته های مختلف به خود جلب نموده است. اهمیت موضوع اوقات 

ای گردیده و مطالعات اوقات فراغت جذابیت و  فراغت به اندازه ای است که امروزه تبدیل به یک موضوع میان رشته

ضرورت زیادی برای سیاستگذران و کارشناسان دارا می باشد. اما مساله این پژوهش با عنایت به اصول اصلی جغرافیا 

و برنامه ریزی روستایی طراحی گردیده تا شاید بتوان از این دریچه نگاه نویی به موضوع اوقات فراغت در یک جامعه 

ی محدود داشت. بدین ترتیب براساس امکانات و عالیق پژوهشگر روستاهای شهرستان مراغه بعنوان میدان مطالعه انسان

در این پژوهش انتخاب گردید. لذا در پی دستیابی به اهدافی چون شناسایی مجموعه ای از کاربری های اراضی که 
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تاییان و شناسایی الگوی دسترسی به کاربری گذران دارای مصداق گذران اوقات فراغت و اولویت بندی آنها توسط روس

   اوقات فراغت و تعیین توازن این الگو پژوهش طراحی گردید. 

با توجه به دیدگاه ها و نظریاتی که در رابطه با اوقات فراغت بررسی کردیم می توان گفت اوقات فراغت یک مفهوم 

اجتماعی می شود. براساس دیدگاه جغرافیای اوقات فراغت اجتماعی است که باعث تعادل و توازن در نظام  -فرهنگی

گذران اوقات فراغت تابعی از دو متغییر زمان و مکان می باشد. از سویی اوقات فراغت یک نیاز ثانویه است که بیانگر 

مفهوم  حاالت روانی و اجتماعی افراد هستند. بدین ترتیب براساس یک دیدگاه انسان شناسانه که رویکردی یکپارچه به

اوقات فراغت دارد می توان گفت که فعالیت های اوقات فراغت در فرد ایجاد انگیزه و خالقیت می کنند و اثرات مفید 

و موثری در سالمت و تندرستی افراد دارد. و از آنجایی که این فعالیت های معموال با دیگران انجام می شود ضمن 

مثبت در فرد و جامعه می گردد. از آنجاییکه اوقات فراغت را می توان  تخلیه انرژی های منفی منجر به افزایش انرژی

رهایی موقت از کار و اشتغاالت رسمی زندگی و انجام فعالیت هایی که مورد نظر و دلخواه فرد تعریف بنابراین باید 

توزیع الگویی  نسبت به ایجاد و فرصت های برابر و امکانات و کاربری های مناسب و متوازن با دسترسی آسان با

 متوازن اقدام کرد.
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