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Abstract
Background and Aim: The rural environment as the bed of human life and activities is a
multidimensional issue. In the meantime, the issue of rural leisure is one of the broader issues that
are reflected at the national and regional levels, and it is necessary to conduct research in all its
dimensions, especially the use of leisure lands. Due to this necessity, this research intends to study
and analysis the distribution of leisure land use in the villages of Maragheh city.
Methods: This research is of descriptive-analytical type and documentary-field methods have been
used to collect its information. In this study, first, the required information in the field of subject
and region was collected and then based on a process method using SPSS data analysis and
summarization as well as integration and combination of information layers and in addition to
matching the results and a more accurate understanding of the problem has been done in field
studies.
Findings and Conclusion: The research findings showed that, among leisure uses, cultural and
religious uses are of equal importance and have the first priority from the villagers' point of view.
Also, the pattern of distribution of land uses has an unbalanced pattern and only the villages of
Varjoui and Nova have a higher level of enjoyment.
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 .1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1411/11/3 :

تاریخ پذیرش1411/13/11 :

چکیده
زمینه و هدف :محیط روستایی به عنوان بستر زندگی و فعالیت های انسان ،موضوعی چند بعدی است .در این بین مسأله
اوقات فراغت روستایی بخشی از مسائل گستردهتری است که در سطح ملی و منطقه ای نمود پیدا می کند و الزم است در
تمامی ابعاد آن به ویژه کاربری اراضی اوقات فراغت پژوهش صورت گیرد .به تبع این ضرورت ،این پژوهش بر آن است تا به
مطالعه ،تحلیل توزیع کاربری اراضی اوقات فراغت در روستاهای شهرستان مراغه بپردازد.
روش بررسی :این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است و جهت جمع آوری اطالعات آن از روش های اسنادی -میدانی
استفاده شده است .در انجام این مطالعه ابتدا از اطالعات مورد نیاز در زمینه موضوع و منطقه جمعآوری و سپس براساس
روشی فرآیندی و با استفاده از SPSSتجزیهوتحلیل و جمعبندی دادهها و همچنین تلفیق و ترکیب الیه های اطالعاتی
صورت گرفته و عالوه بر تطبیق نتایج و درک صحیح تر مسأله ،مطالعات میدانی نیز به عمل آمده است.
یافته ها و نتیجه گیری :یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب است که در بین کاربریهای اوقات فراغت ،کاربری
فرهنگی و مذهبی دارای اهمیت یکسان و دارای اولویت اول از نگاه روستاییان بوده ،همچنین الگوی توزیع کاربری ها دارای
الگوی نامتوازن بوده و تنها روستای ورائوی و نوا از سطح برخورداری باالتری برخودار می باشند .متناسب با یافتههای
پ ژوهش ،افزایش سطح کاربری و تفریحی برای جوانان ،توجه به مقوله فرهنگ و بافت فرهنگی نواحی روستایی و تهیه و
تدوین برنامه های مفرح و معرفی جاذبه های روستایی از طریق رسانه های جمعی ،پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها :اوقات فراغت ،کاربری اراضی ،الگوی توزیع فضایی،مناطق روستایی ،شهرستان مراغه.
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مقدمه و بیان مسأله
یکی از عرصه هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان ها به نمایش
می گذارد عرصه فراغت است .فراغت عرصه ای است که اختیار و آزادی انسان ها در آن بیشتر قابل اعمال است .در نتیجه
برخالف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می کند .فراغت فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه های فرهنگی جا
افتاده و برای پدید آوردن روال ها و کردارهای جدید است از این روست که گفته اند فراغت می تواند فرهنگ ایجاد کند و
هویت افراد را آشکار سازد(باقری.)223 :1333،
اوقات فراغت به عنوان مفهوم جدیدی که محصول جدایی کار از خانه ،پیشرفت های فناورانه و تقسیم کار
اجتماعی است ،این فرصت را مهیا کرد که انسان (هر چند کوتاه) از اجبار ها و محدودیت های نظم اجتماعی مدرن رها
شود (کیو یتسو .)34 :1334 ،در حقیقت فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است و معموال در مقابل اشتغال و
درگیریهای روزمره به کار می رود (مافی و همکاران.)144:1331،
در زبان فارسی غالباً به جای کلمه فراغت ،لفظ تفریح بکار رفته است که مراد از تحصیل فرح و خوشی می باشد
 ،ازاین رو اوقات فراغت ترجمه معادل فرانسوی 1و معادل انگلیسی 2است و شامل مدت زمانی است که انسان کار نمی
کند ،به عبارتی اوقات فراغت به زمان مازادی از شبانه روز که به کار ،خوابیدن و کارهای واجب دیگر اختصاص ندارد گفته
می شود (طاهری و همکاران .)12:1044،از این رو دسته بندی های مختلفی از فعالیت های فراغتی انجام شده است .برای
مثال فلچر و همکارانش فعالیت های فراغتی را در گروه ساخت یافته و ساخت نیافته تقسیم بندی کرده اند ،ولی لیونگی
فعالیتهاتی فراغتی را به دو دسته مردم محور و مکان محور تقسیم کرده است ،از نگاه سلسه مراتب فضایی ،گذران اوقات
فراغت به سه دسته  -1محیط خانه  -2محیط شهر و روستا  -3محیط فرا شهری و فرا روستایی طبقه بندی شده است
(فرضی زاده،بابایی.)141:1331،
در ارتباط با کارکرد هایی که برای اوقات فراغت بیان شده است می توان مهمترین آنها را به شرح زیر دانست :
استراحت و رفع خستگی ،جبران صدمات جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار ،تفرج و رهایی انسان از کسالت ناشی
از یکنواختی،کنار گذاشتن موقتی وظایف روزمره ،فراهم آوردن رشد شخصیت و پرورش استعداد های بدنی و ذهنی (زیاری
و همکاران1333،؛ .)32بر همین اساس عوامل گوناگون می توانند در انتخاب الگوی گذران اوقات فراغت نقش داشته باشند
،محیط و شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنان از جمله علل مهم در این زمینه به شمار می آیند ،نتایج مطالعات گوناگون
نشان می دهد که فضا و شرایط حاکم بر آن نقش مهمی در الگوی رفتاری افراد دارد .بنابراین می توان گفت رفتار هر فرد
تابع شرایط زمانی و مکانی خاصی است که در آن زندگی می کند (طاهری و همکاران.)143:1044،
تحقیقات در خصوص اوقات فراغت به ویژه اوقات فراغت روستاییان در کشور های در حال توسعه هم چون ایران
چندان گسترده و عمیق نیست .از این رو باید پژوهش های مختلفی ابعاد گوناگون این موضوع را برای تعمیق و دانش و
فهم درباره آن بررسی کند.
با توجه به نتایج سرشماری مرکز آمار سال  ،13313شهرستان مراغه با جمعیت برابر  206731هزار نفر که از
کل جمعیت شهرستان به تعداد  33322هزار نفر یعنی  33درصد آن را جمعیت روستایی به خود اختصاص داده است .اما
طبق مشاهدات اولیه محقق اطالعات و اسناد زمینه ای موجود این منطقه به لحاظ کاربری های اوقات فراغت جزء مناطق
کمتر برخوردار می باشد.
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براساس مطالعات انجام گرفته با تعدادی از روستائیان این شهر اوقات فراغت در مناطق روستایی منطقه غالبا به
شکل دید و بازدید های فامیلی و خانوادگی و فعا لیت در مزارع و باغات و تجمع مردم روستا در محیط روستا و حضور
مردان در قهوه خانه ها و شرکت در مراسم های مذهبی می باشد .پس به نظر می رسد شکاف عمیقی میان نیاز های
روستائیان و امکانات و فضاهای مناسبی برای استفاده بهینه آنان از اوقات فراغت شان در روستاها وجود دارد .توزیع فضایی
مناسب کاربری اراضی اوقات فراغت می تواند نیاز های فرهنگی و اجتماعی روستانشینان را پاسخگو باشد و مسیر پیشرفت
و توسعه پایدار روستاها را هموارتر نماید .لذا پرداختن به این موضوع حائز اهمیت است (دنیایی و ریاحی.)32:1044،
چنانچه قصد پژوهش حاضر اولو یت بندی و تعیین میزان اهمیت کاربری های اوقات فراغت اعم از ( فرهنگی ،مذهبی،
ورزشی ،فضای سبز) ،تعیین اهمیت دسترسی آنان به کاربری ها و توجه به فاصله از مرکز شهر جهت استفاده از کاربری
های موجود در فضاهای شهری می باشد .توجه به کاربری های "در حال حاضر موجود" و میزانی از کاربری ها که با توجه
به وسعت و جمعیت منطقه" باید باشد"  ،از دیگر نکات قابل تامل و بررسی در این پژوهش می باشد .در نهایت کدام یک از
این کاربری ها برای روستائیان حائز اهمیت است؟ یا اینکه در روستا تا چه اندازه برای ایجاد کاربری های فراغتی توجه یا
اقدا می انجام شده است؟ و همچنین شناسایی الگویی که توزیع کاربری ها از آن تبعیت می کند و اینکه آیا این توزیع از
الگویی متوازن برخوردار است یا خیر ؟ جزو سواالتی است که این پژوهش بدنبال پاسخگویی آنهاست.
 مصادیق کاربری های گذران اوقات فراغت در روستاهای مورد مطالعه کدامند و کدامیک از اولویت بیشتری برخوردارند؟-در حال حاضر توزیع فضایی کاربری های گذران اوقات فراغت در روستاهای مورد مطالعه از چه الگویی تبعیت می کند ؟

اهداف پژوهش
با توجه به ضرورت انجام تحقیق می توان اهداف پژوهش را به شرح زیر تبیین نمود:
شناسایی مجموعه ای از کاربری های اراضی دارای مصداق گذران اوقات فراغت و اولویت بندی آنها در روستاهای موردمطالعه است.
شناسایی نوع الگوی دسترسی به کاربری اراضی گذران اوقات فراغت که در دسته بندی های رایج به دو دسته الگویمتوازن و نامتوازن طبقه بندی می شود.

پیشینه پژوهش
نتایج به دست آمده از پژوهش دادورخانی و همکاران ( )1334نشان می دهد که بین میزان گذران اوقات فراغت
مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .میزان رضایت از گذران اوقات فراغت بر میزان گذران اوقات فراغت اثر مثبت
دارد .همچنین روستاییانی که به شهر نزدیک تر هستند فع الیت های اوقات فراغت بیشتری دارند و نیز طبقه اجتماعی فرد
اثر مثبتی بر میزان گذران اوقات فراغت دارد.
نتیجه پژوهش کرمی و شریفی ( )1332نشان میدهد که مهمترین نقطه قوت جاذبههای گردشگری روستاهای
بخش مرکزی مراغه ،وجود جاذبههای طبیعی با مجموع وزن  1141و میانگین  0/02میباشد و عدم وجود امکانات اقامتی،
رفاهی ،بهداشتی و ورزشی در مناطق گردشگری روستایی با مجموع وزن  1143و میانگین  0/01مهمترین نقطه ضعف
جاذبههای گردشگری روستاهای این منطقه است که نیازمند برنامهریزی مناسب و افزایش امکانات و خدمات رفاهی و
تفریحی میباشد .حمایت مسئوالن دولتی از توسعه گردشگری روستایی با رویکرد اشتغالزایی از جمله فرصتها و افزایش
تخلفات اجتماعی و بزهکاری با ورود گردشگران به نواحی گردشگری روستایی از مهمترین تهدیدهای جاذبههای گردشگری
روستایی در بخش مرکزی شهرستان مراغه هستند.
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نتایج افتخاری و همکاران ( )1333نشان می دهد که عوامل جغرافیایی بر پراکندگی بازی های بومی روستاها
تاثیر زیادی گذاشته است(میانگین  0,1در مناطق کوهستانی  3,1 ،در مناطق جلگه ای در آزمون  tمستقل) و همچنین
نوع بازی های بومی (سنتی و جدید) بر پایداری اجتماعی روستاها اثرگذار بوده است (سطح معناداری  4,4در آزمون t
وابسته)  ،یعنی بازی های سنتی در مقایسه با بازی های جدید بر پایداری اجتماعی روستاها تاثیر بسیاری گذاشته اند.
نتایج احمدی فرد ( )1044در بررسی رابطه بین جنس ،سن ،سطح تحصیالت و میزان درآمد بر اوقات فراغت
نشان داد که میزان گذران اوقات فراغت در هر دو منطقه در بین مردان بیشتر از زنان می باشد .به ترتیب متغیر تحصیالت،
متغیر درآمد و متغیر سن در منطقه  22و متغیر درآمد ،متغیر تحصیالت و متغیر سن در منطقه  13دارای بیشترین میزان
تاثیرگذاریها بر گذران اوقاتفراغت هستند .نکته دیگ ر رشد گذران شیوه های فردی و غیرفعال گذران اوقات فراغت در
منطقه  13به نسبت منطقه  22به دلیل سطح کمتر برخورداری از کاربری اوقات فراغت ،سطح پایین دسترسیها ،عدم
وجود بسترهای الزم فراغتی از نوع فعالیتهای فراغتی فضامحور میباشد.
پریتی و لولتی ( )2441پژوهشی با عنوان بررسی فرصت های انحراف در اوقات فراغت نوجوانان فرانسوی انجام
دادند که نتایج با یک نمونه  12هزار و 112نفری از نوجوانان  13ساله فرانسوی با استفاده از یک پرسش نامه خرد اجراء و
با هدف بررسی فرصت های انحراف در اوقات فراغت نوجوانان نشان داد که فعالیت های فراغتی به طور قوی با میزان
استفاده از مواد مخدر رابطه دارند .استفاده تصادفی از مواد مخدر بیشتر بین پاسخگویانی رواج داشت که در برخی از
فعالیت های خارج از منزل شرکت کرده بودند و استفاده منظم با شیوه ای از زندگی فردکه بیشتر انتخابی بوده است،
رابطه داشته و بیشتر در تفریحات هدف دار مانند موسیقی و میهمانی های دوستانه.
آسترید ( )2442در تحقیقی بر روی  33نفر از نوجوانان دختر و پسر شهری و روستایی در نروژ عنوان کرد که
نوجوانان بیشتر وقت خود را صرف فعالیت های غیر حرکتی از قبیل تماشای تلویزیون ،ویدئو و بازی های رایانه ای می
کنند و کمتر به بازی های فعالیتی می پردازند.متمرکز بوده است.
جی لی و بارگاوا ( )2440در تحقیقی به این نتایج دست یافتند که افراد متاهل زمان کمتری را به فعالیت های
اوقات فراغت نسبت به افراد مجرد اختصاص می دهند .در این میان عامل های اجتماعی  -جمعیتی ،درآمد ،اشتغال ،سن،
جنس و نژاد ،عامل های موثری در استفاده از اوقات فراغت هستند .همانگونه که در پیشینه تحقیق بیان گردید ،تحقیقات
گذشته بیشتر در رابطه با اوقات فراغت بود .در مورد توزیع فضایی کاربری های اوقات فراغت تحقیق جامعی صورت نگرفته
است و همچنین تحقیقات گذشته در رابطه با چگونگی گذران اوقات فراغت و همچنین تاثیرات فعالیت های اوقات فراغت
بر جوانان روستایی صورت گرفته است و در رابطه با کاربری ها در مناطق روستایی و میزان دسترسی روستاییان به این
کاربری های و امکانات فراغتی انجام نشده است .در این تحقیق سعی خواهد شد مصداق های کاربری های اراضی اوقات
فراغت و الگوی دسترسی روستاییان به این کاربری ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
بورن سو و همکاران ( )2447در تحقیقی با عنوان (تفاوت اوقات فراغت سالمندان شهری و روستایی در چین) به
نتیجه رسیدند که سالمندان ساکن شهر بیشتر کتاب می خوانند و ساکنان روستا مراوده بیشتری با دوستان خود دارند.
سالمندان روستایی نسبت به ساکنان شهر بیشتر مورد رسیدگی فرزندان خود قرار می گرفتند .افراد مسن روستایی زمان
کمتری را صرف فعالیت های فکری و بدنی می کردند .افراد روستایی نسبت به شهرنشینان کمتر به مسافرت می روند.
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مبانی نظری
اوقات فراغت مجموعه فعالیت هایی است که شخص پس از رهایی از تعهدات و تکالیف شغلی،خانوادگی و
اجتماعی با میل و اشتیاق به انجام آن می پردازد .اوقات فراغت را میتوان مهمترین و دل پذیرترین اوقات بشر دانست.
منظور از این اوقات فراغت زمانی است که انسان هیچ گونه تکلیف یا کاری را عهده دار نیست و زمانی در اختیار اوست که
با میل و انگیزه شخصی ،به فعالیت های خاصی بپردازد .صاحبنظران یافته های بسیاری در مورد کارکردهای اوقات فراغت
ارایه نموده اند(محمدیان،عزیزی.)33:1333،
بسیاری از آن ها فراغت را یک پدیده اجتماعی دانسته که توان معنابخشی به زندگی داشته و می تواند در هویت
سازی انسان ها از آن استفاده نمود .فعالیتهای فراغت از طریق ایجاد مسئولیت پذیری ،افزایش مهارت های اجتماعی ،ابراز
هیجانات و نیز افزایش کارایی اقتصادی می تواند به زندگی افراد معنا بخشند (صالحی و همکاران.)71 :1044،همچنین
فرصت هایی که فراغت در اختیار انسان قرار می دهد ،باعث خودشکوفایی،ماجراجویی و خالقیت شده و می توان از آن ها
در راستای هویت سازی استفاده نمود .نباید فراموش نمود که جستجو برای یافتن انسان یکپارچه در سطح کشورها است نه
انسان پراکنده (تورکیلدسن ) 143-111 ،1332 ،فعالیت های فراغتی همچنین در جامعه پذیری افراد از طریق تجلی در
وسایل ارتباط جمعی نقش اساس دارند(سازمان ملی جوانان.)03-70 :1331 ،
اوقات فراغت ونحوه گذران آن؛ از شاخص های اساسی سبک زندگی نیز به شمار می رود .به بیان دیگر ،شیوه
زندگی افراد معموال خود را در گذران اوقات فراغت نشان می دهد .در دنیای جدید ماکس وبر با طرح گروه های منزلتی،
راه را برای مطالعات سبک زندگی و فراغت و اهمیت دادن به آن باز کرد ( کاتز و گرو  .)1333 ،پس از او وبلن با طرح
مصرف هم چشمانه ،بررسی های جدید سبک زندگی و فراغت طبقات تن آسا را مطرح کرد( افتخاری و همکاران
.)204:1333:
گره گاه این سنت وبر – وبلنی ،نظریات سبک زندگی و فراغتی بوردیو است که با تاکید بر طبقات و سبک زندگی
که او آن را «عادت واره» می نامید ،دیدگاه جدیدی را در عرصه فراغت سبک زندگی به وجود آورد .کالینز نیز از دیدی
نووبری به فرهنگ طبقات توجه کرده است که یک قسمت آن در فراغت بازتاب می یابد .در علوم جغرافیایی به دو بعد از
نیازها و ارتباط اینها با یکدیگر توجه می شود ،بعد طبیعت (رابطه انسان با طبیعت )و بعد فضایی ،تفاوتهای محلی ،منطقه
ای که در آن روابط فضایی و آمایشی در جوامع مدنظر قرار می گیرد .با این توصیف گذران اوقات فراغت تابع دو متغیر
زمان و مکان است .با توجه به این عامل اشکال و شیوه های متفاوت و متنوعی از گذران اوقات فراغت به وجود می آید که
هر کدام جایگاه خاص خود را دارند ،بنابراین جغرافیدانان بیشتر به شرایط اوقات فراغت در زمان و مکان می پردازند
(.)3 :2442،Michael
این رو جغرافیا در مقایسه با اقتصاد واجتماع تاثیر بیشتری بر اوقات فراغت و تفریح می گذارد( :2440،Butlers
 .)112اخیراً جغرافیدانان نقش پر رنگی در رشد اوقات فراغت در کشور های ثروتمند جهان داشته اند( :1364،Mercer
. )271
در حال حاضر بیشتر تحقیقات در مورد اوقات فراغت در امریکای شمالی توسط جغرافیدانان انجام میشود اما در
ایران این گونه تحقیقات مورد غفلت واقع شده است  .تحقیقات جغرافیایی با رویکرد فراغت بیشتر بر دسته بندی کیفیت
مناظر مکان ها و بررسی فضای مورد استفاده از سوی افراد متمرکز است  .الگوی توزیع مکانی فراغت برگرفته از سه عامل
است :نیاز به تفریحات آخر هفته ،فعالیت های توسعه دهنده تولیدی که همراه با استفاده از زمین است و ارتباط فضایی به
شبکه حمل ونقل که فرصت های فراغتی بسیاری را برای کسانی که می خواهند تفریح کنند ایجاد می کنند (هندرسون و
همکاران.)206 :2442،
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شکل :1نظریات مرتبط با اوقات فراغت (منبع:رفیعی.)1311،

اوقات فراغت و نحوه گذران آن دارای وجوه گوناگون،متمایز و گاه متضادی است.
رفیعی ( )1333معتقد است اوقات فراغت دارای دو وجه کارکردی متفاوت است ،از طرفی فرصتی برای بروز
استعدادها و توانمندی ها و از طرف دیگر راهی برای شکل گیری برخی از آسیب های اجتماعی است و فقدان نگرش های
مطلوب و کارآفرینی در نوجوانان و کمبود برنامه های تربیتی و پژوهشی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت و کمبود برنامه
های مورد توقع می تواند زمینه مناسبی برای رشد آسیب های وارده بر این پدیده اجتماعی باشد .پژوهش ها نشان داده
است که در صورت استفاده مناسب ،اوقات فراغت یک فرصت به حساب می آید و در صورت نداشتن برنامه مناسب برای
استفاده درست می تواند یک تهدید واقعی به حساب آید.
ماتسودا)1333(،نشان داد که یکی از ویژگی های افراد خالق این است که عالوه بر هوش مطلوب،صداقت،صراحت
انعطاف پذیری از اوقات فراغت خود بهترین بهره را گرفته اند .با توجه به مبانی نظری موجود و مطالعه ادبیات پژوهش مدل
مفهومی تحقیق به شکل زیر می باشد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پیمایشی،مقطعی و کاربردی است و از لحاظ تحلیل در زمره پژوهش های
توصیفی -تحلیلی به شمار می آید .در این پژوهش روش جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤاالت
پژوهش در دو بخش انجام گرفته است .بخش اول مربوط به جمع آوری داده های ثانویه (اسنادی) از طریق مبانی نظری
موضوع و سوابق تحقیقات پیشین بوده که با روش مطالعه کتابخانه ای ،جستجوی اینترتی در سایت ها و سایر منابع علمی
و پژوهشی در رابطه با موضوع پژوهش تهیه شده است.
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در مرحله دوم پژوهش متناسب با فرضیه ها پرسشنامه ای با هدف تعیین میزان اهمیت کاربری ها و الگوی
دسترسی روستاییان به آنها طراحی شده است .بنابراین بعد بررسی های نظریه ای و با توجه به سواالت و فرضیه های
تحقیق تعدادی گویه با ابعاد چهار نوع کاربری مطرح و برای هر کدام گزینه هایی بیان و پس از آن اقدام به سنجش و
روایی پرسشنامه شد .بنابراین برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها ،از روایی صوری مبتنی بر نظرات کارشناسان و نیز
از آزمون مقدماتی پرسشنامه بهره گرفته شد ،به طوری که در ابتدا پرسشنامه مقدماتی با همکاری تعدادی از نمونه ها به
صورت تصادفی تکمیل و سوال های نامفهوم اصالح و گویه های بی ربط از طریق روش  item deletedحذف گردید.
در مرحله سوم برای تجزیه وتحلیل اطالعات و بدست آوردن با اهمیت ترین کاربری در بین روستاییان و تفاوت
اهمیت آنها در روستاهای مورد مطالعه نرم افزار  SPSSاستفاده گردید .واحد تحلیل خانوارهای ساکن در نقاط روستایی
شهرستان مراغه می باشد.به طوری که دو سطح تحلیل مبنای آزمون فرضیات قرار داده شده اند .ابتدا در سطح خانوار
تفاوت های موجود در م یزان اهمیت کاربری ها در روستا نشان داده شد .و ازسویی دیگر تحلیل فضایی در سطح روستاها
وضعیت بهره مندی روستاییان از کاربری های اوقات فراغت را تبیین نموده است.

شکل  :3چارچوب نظری پژوهش
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محدوده مورد مطالعه
شهرستان مراغه یکی از شهرستان استان آذربایجان شرقی است .مراغه با وسعتی معادل  2131/71کیلومتر مربع
 0/3درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است و از این لحاظ رتبه سیزدهم را بین شهرستانهای استان دارا
می باشد .این شهرستان از نظر مختصات جغرافیایی در  36درجه و  1دقیقه الی  36درجه و  01دقیقه و در طول شرقی
 07درجه و  3دقیقه الی  07درجه و  00دقیقه قرار گرفته است .محدوده آن از غرب به دریاچه اورمیه و از شرق به دشت
هشترود و از جنوب به جلگه میاندوآب منتهی می شود.
براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان مراغه دارای دو بخش مرکزی و سراجو 2 ،دهستان 113 ،آبادی
دارای سکنه و  13آبادی خالی از سکنه می باشد .شهرستان مراغه در سال  1317تأسیس و براساس آخرین تقسیمات
کشوری  ،31از دو بخش مرکزی و سراجو تشکیل و دارای  7دهستان میباشد به طوری که  3دهستان قره ناز به مرکزیت
روستای ورائوی  ،دهستان سراجوی شمالی به مرکزیت روستای داشآتان و دهستان سراجوی غربی به مرکزیت روستای
علویان در تابعیت بخش مرکزی و  3دهستان سراجوی جنوبی به مرکزیت روستای آغچه کهل ،دهستان سراجوی شرقی به
مرکزیت شهر خراجو و دهستان قوری چای غربی به مرکزیت روستای داشبالغ بازار در تابعیت بخش خراجو قرار دارند .این
شهرستان از  2شهر به اسامی (مراغه و خراجو) و تعداد  173روستا تشکیل شده است .شهرستان مراغه به دلیل برخورداری
از جاذبه های طبیعی و فرهنگی فراوان به عنوان یکی از قطب های گردشگری شناخته می شود و از مجموع  23روستای
هدف گردشگری استان 7 ،روستا در این شهرستان واقع شده است(.جدول .)1
جدول :1تقسیمات سیاسی شهرستان مراغه به تفکیک بخش و دهستان تا سال 1312
بخش

شهرهای تابعه

دهستان های تابعه

مرکزی

مراغه

تعداد آبادی
دارای سکنه

1

جمع بخش
سراجو

خراجو

نام مرکز
خالی از سکنه

قره ناز

13

4

ورائوی

سراجوی شمالی

26

1

داش آتان

سراجوی غربی

20

1

علویان

3

73

2

مراغه

13

3

آغچه کهل

سراجوی جنوبی
سراجوی شرقی

23

2

خراجو

قوری چای غربی

03

7

داش بالغ بازار

جمع بخش

1

3

33

11

خراجو

جمع شهرستان

2

7

113

13

مراغه
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شکل( :)3موقعیت شهرستان مراغه

یافته های پژوهش
یکی از مهمترین مولفه های گذران اوقات فراغت در مناطق روستایی سن افراد است که می تواند در ایجاد و
بهبود کمی ،کیفی امکانات و کاربری های اوقات فراغت موثر باشد .بنابراین در جدول ( )2ویژگی سن پاسخگویان ارایه شده
است .در این تحقیق ساختار سنی روستاییان در سه گروه کمتر از  24سال ،بین  04-24سال و باالی  04سال طبقه بندی
شده که در این بین با توجه به داده های جمع آوری شده از بین  131نفر پاسخ دهنده  13/3درصد در گروه زیر  24سال،
 73/1درصد در گروه 24تا 04سال و  13/1درصد باالی  04سال قرار گرفتند که این نشان دهنده جوان بودن پاسخ گویان
می باشد.
جدول  :)3ویژگی سن پاسخگویان
سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی





13
32
21
131











جمع
ماخذ :یافته های پژوهش.

ویژگی های جنسیتی پاسخگویان را در روستاهای نمونه نشان می دهد که  12/7درصد را مردان 06/0 ،درصد را
زنان تشکیل می دهند .همان طور که جدول( )3نشان می دهد 73/7درصد روستاییان دارای سطح تحصیالت ابتدایی

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

04

دوره ،3شماره  ،1شماره پیاپی  7بهار 1411

هستند23/4 ،درصد راهنمایی 6/0،درصد را دیپلم تشکیل می دهد که نشان دهنده پایین بودن سطح تحصیالت در
روستاهای نمونه است.
جدول  3توزیع وضعیت تحصیالت پاسخ گویان
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

ابتدایی
















راهنمایی
دیپلم
جمع

جدول( )0شغل پاسخگویان در روستاهای نمونه را نشان می دهد که گروه کشاورزان با  31/1درصد و گروه خانه
دار با  30/3درصد و همچنین گروه بیکار با  20/0درصد به ترتیب دارای بیشترین تعداد فراوانی هستند .با توجه به داده ها
می توان به این نکته اشاره کرد که بیکاری در روستاهای نمونه درصد باالیی را به خود اختصاص داده است،که این مهم می
تواند در نوع و میزان استفاده از اوقات فراغت تاثیر گذار باشد.
جدول ( :)4توزیع فراوانی جمعیت براساس شغل
نوع شغل
بازاری
کشاورز
بیکار
آزاد
خانه دار
کل

فراوانی








درصد








درصد تجمعی








تجزیه و تحلیل اطالعات
در صورت بندی فرضیه اول تبیین شده است که مجموعه ای متنوع از کاربری اراضی فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی،
فضای سبز ،مصادیق کاربری های اوقات فراغت در مناطق روستایی محسوب شده که در بین این کاربری مذهبی و فرهنگی
از اهمیت بیشتری برخوردارند.
برای آزمون فرضیه اول که هدف آن بررسی شدت اهمیت هر یک از گویه های مرتبط با کاربری های اوقات
فراغت در بین خانوار ها و نیز در بین روستاها می باشد ،ابتدا طبقه بندی گویه ها در چهار گروه کاربری های (فرهنگی،
مذهبی ،ورزشی ،فضای سبز) انجام گردید .سپس با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در نرم افزار  SPSSگویه ها مورد
ارزیابی قرار گرفت و نسبت به محاسبه مقادیر میانگین آنها در هر یک از کاربری ها در سطح خانوارها و روستاها اقدام
گردید .بدین ترتیب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس میانگین عددی کاربری های محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی
قرار گرفت.
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همانطور که جدول ( )1نشان می دهد میانگین اهمیت کاربری فرهنگی برابر با  3/3میباشد .در این بین کاربری
کلوپ ویدیو با میانگین  3/17بیشترین و مکان عرضه صنایع دستی با  2/13کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.
بدین ترتیب دامنه نوسان میان کاربری های فرهنگی از حداقل  2/13تا حداکثر 3/3متفاوت بنظر می رسد که مبین تفاوت
آمار توصیفی در بین کاربری های فرهنگی از دیدگاه روستائیان است.
جدول ( :)2توزیع فراوانی داده های توصیفی کاربری های فرهنگی
گزینه ها

میانگین

رتبه
اهمیت

طبقه بندی
خوشه ای باالتر
و کمتر از
میانگین

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

نام
کاربری

کاربری

کتابخانه عمومی





2

11,1

10,3

37,3

23,4

10,3

فرهنگی

مراکز آموزش های هنری





1











سالن نمایش فیلم و جلسات فرهنگی





1











کتابخانه مستقر در مسجد





1

-









محل عرضه محصوالت فرهنگی (کلوپ ویدئو )















کلوپ بازی های رایانه ای





1











کافی نت





1











گیشه روزنامه فروشی





1











مکان عرضه صنایع دستی





2











مکان برگزرای کالس های آزاد هنری (خیاطی ،فرش بافی ،قالی
بافی ،گلیم بافی)





2











فضای تجمع عمومی





2











قهوه خانه





2











حضور در بناهای تاریخی





2











حضور در ابنیه ها با معماری خاص روستایی





1











میانگین

















1

همچنیین جییدول( )7نشییان مییی دهید میییانگین میییزان و شییدت اهمیییت کیاربری جمعییی درکییل گویییه هییا از
دیییدگاه جامعییه نمونییه معییادل بییا  3/0بییرآورد شییده اسییت کییه در اییین میییان بیشییترین میییانگین اهمیییت را کییاربری
مسیجد بیا میییانگین  0/41و کمتیرین میییزان اهمییت را کییاربری خانیه عیالم بییا مییانگین  2/06بییه خیود اختصییاص داده
اند .بدین ترتیب می توان اسیتنباط نمیود کیه دامنیه نوسیانی بیین حیداکثر  0/41تیا حیداقل  2/06مییان انیواع کیاربری
های مذهبی وجود دارد کیه مبیین شیدت تفیاوت توصییفی مییان کیاربری هیای میذهبی اسیت .بیدین ترتییب بیا توجیه
بییه رتبییه اهمیییت و نیییز طبقییه بنییدی خوشییه ای کییاربری هییای فرهنگییی مییی تییوان آنهییا را در دو گییروه بییه شیرح ذیییل
طبقه بندی نمود:
گروه اول :کیاربری هیای بیاالتر از حید متوسیط کیه در ایین دسیته کیاربری هیایی چیون مراکیز آمیوزش هیای
هنری...،
گروه دوم :کیاربری هیای کمتیر از حید متوسیط کیه در ایین دسیته کیاربری هیای چیون مکیان عرضیه صینایع
دستی  ...واقع شده اند.
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جدول ( :)7توزیع میانگین و فراوانی داده های توصیفی کاربری مذهبی
خیلی
زیاد


زیاد

متوسط

کم







خیلی
کم


نام
کاربری

گزینه ها

میانگین

رتبه
اهمیت

طبقه بندی خوشه ای
باالتر و کمتر از میانگین

کاربری
فضای
جمعی

مسجد



1

2











حسینیه













3

2

امام زاده



0

1









خانه عالم



1

1

-







میدانگاه برای برگزاری
مراسمات مذهبی(تعزیه
خوانی)



2

2

-









میانگین











با نگاهی گیذرا بیه داده هیای منیدرج در جیدول () 6نییز میی تیوان شیدت تفیاوت اهمییت بیین انیواع کیاربری
های ورزشی از دییدگاه روسیتائیان را مشیاهده نمیود .همیانطور کیه مشیاهده میی شیود مییانگین کیل اهمییت ایین نیوع
کییاربری برابییر  2/3واحیید بییرآورد شییده اسییت کییه در اییین راسییتا بیشییترین اهمیییت بییه فعالیییت هییای ورزشییی در واحیید
مسییکونی بییا می یانگین  3/04و کمتییرین آن بییا میییانگین  2/16بییه سییالن سییر پوشیییده ورزشییی اختصییاص یافتییه اسییت.
بییدین ترتیییب مییی تییوان اسییتنباط نمییود کییه دامنییه ی نوسییان اییین نییوع کییاربری هییا نیییز از حییداکثر  3/04تییا  2/16در
نوسان است که مبین شدت تفاوت در بین کاربری های ورزشی است.
جدول ( :)7توزیع میانگین و فراوانی داده های توصیفی کاربری ورزشی
نام
کاربری

گزینه ها

میانگین

رتبه
اهمیت

طبقه بندی خوشه ای
باالتر و کمتر از میانگین

کاربری
ورزشی

زمین روباز ورزشی(فوتبال ،والیبال)..،

3,16


2

1

خیلی
زیاد




1

2







سالن سرپوشیده ورزشی دولتی

زیاد

متوسط

کم





خیلی
کم






باشگاه های بدنسازی بخش خصوصی



3

2











اختصاص بخشی از واحد مسکونی به انجام
فعالیت های ورزشی

4

1

1











محل بازی های بومی -محلی



میانگین



0


2
























همییانطور کییه داده هییای جییدول ( )3نشییان مییی دهیید میییانگین کییل اهمیییت اییین کییاربری فضییای سییبز برابییر
 3/1واحیید بییرآورد شییده اسییت کییه در اییین راسییتا بیشییترین اهمیییت بییه کییاربری اختصییاص داده بییه پییارک طبیعییی
جنگلی جهت گیذران اوقیات فراغیت گردشیگران بیا مییانگین  3/00و کمتیرین آن بیا مییانگین  2/76بیه پیارک عمیومی
اختصاص یافته است .بدین ترتیب می تیوان اسیتنباط نمیود کیه دامنیه ی نوسیان ایین نیوع کیاربری هیا نییز از حیداکثر
 3/00تا  2/76در نوسان است که مبین شدت تفاوت در بین کاربری های فضای سبز است.
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جدول ( :)7توزیع میانگین و فراوانی داده های توصیفی کاربری فضای سبز
نام
کاربری

گزینه ها

میانگین

رتبه
اهمیت

طبقه بندی خوشه
ای باالتر و کمتر از
میانگین

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

کاربری
فضای
سبز

فضای بازی کودکان

3,3


2

2











7

1











پارک طبیعی جنگلی جهت گذران اوقات
فراغت گردشگران



1

2











باغات و مزارع عرضه محصوالت باغی ،زراعی
و دامی در مزرعه



0

1











کوه



3

1











جنگل



6











رودخانه



1











اختصاص بخشی از واحد مسکونی به فضای
سبز و گذران اوقات فراغت



0

1











میانگین

















پارک عمومی

1
1

بررسی نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی میانگین اهمیت انواع کاربری های اراضی گذران اوقات فراغت در چهار
گروه کاربری های فرهنگی،ورزشی ،مذهبی ،فضای سبز از دیدگاه پاسخگویان همانطور که جدول( )3نشان می دهد نوسان
بین حداکثر  3/0در گروه کاربری های مذهبی تا حداقل  2/33در گروه کاربری های ورزشی می باشد .بدین ترتیب بنظر
می رسد که به دلیل حاکمیت نظام مذهبی در سطح سکونتگاه های روستایی همچنان کاربری های جمعی عاملی قدرتمند
در کیفیت و چگونگی گذران اوقات فراغت محسوب می شوند.
جدول( :)1نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ها
کاربری ها

تعداد گویه
ها

میانگین

سطح استاندارد

درجه خطای
استاندارد

فاصله اطمینان  31درصد

فرهنگی









پایین تر


باالتر


فضای جمعی













ورزشی













فضای سبز













جمع













نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه که به تحلیل مقایسه تطبیقی میانگین های مشاهده شده در
خصوص اهمیت هر یک از انواع کاربری های اوقات فراغت در نزد پاسخگویان پرداخته مبین آن است که تفاوت معناداری
در درون کاربری های اراضی هریک از طبقات(مذهبی،ورزشی،فضای سبز ،فرهنگی) قابل مشاهده است .همچنین نتایج
حاصل از خروجی تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAمندرج در جدول( )14نیز مبین تفاوت معنادار میان انوع کاربری
های اوقات فراغت در سطح خانوارهای مورد مطالعه است .بدین ترتیب از آنجائیکه سطح معناداری مشاهده شده
معادل 4/41برآورد گردیده که با  31درصد اطمینان می تواند به رد فرضیه  H0منجر شود .می توان پذیرفت که از دیدگاه
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مخاطبان تفاوت معناداری میان انواع کاربری های اراضی اوقات فراغت وجود دارد .در این بین کاربری های جمعی و
فرهنگی از بیشترین اهمیت و کاربری های ورزشی و فضای سبز از کمترین اهمیت برخوردار بوده اند.
جدول( :)11نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ها
طبقه بندی گروه ها

درجه آزادی

مجموع مربعات

مربع میانگین

fآماره

درو ن گروهی









برون گروهی









جمع





سطح معناداری
1/12

 

تحلیل افتراقات و تشابهات مکانی -فضایی توزیع اهمیت انواع کاربری های گذران اوقات فراغت در نزد
روستاهای مورد مطالعه نیز مبین تفاوت معنادار آماری است .این تفاوت ها به شرح ذیل قابل تفسیر بوده و می تواند به
استنتاج های زیر منجر شود:
الف) در خصوص میانگین اهمیت کاربری های فرهنگی همانطور که جدول ( )11نشان می دهد نوسانی بین
حداکثر  3/06در روستای قره برقع و حداقل  3/2در روستای خانقاه قابل مشاهده است که تنها تفاوتی معادل 4/26را
نشان می دهد.
ب) در خصوص میانگین اهمیت کاربری های فضای جمعی نیز نوسانی بین حداکثر  3/3در روستای خانقاه و
حداقل  3/3در روستای قره برقع قابل مشاهده است که اختالفی معادل  4/1را نشان می دهد.
ج) در خصوص میانگین اهمیت کاربری های ورزشی نوسانی بین حداکثر  3در روستای چکان و حداقل  2/7در
روستای قره برقع قابل مشاهده است که اختالفی معادل  4/0را نشان می دهد.
د) در خصوص میانگین اهمیت کاربری های فضای سبز نوسانی بین حداکثر 3/0در روستای ورائوی و
حداقل 2/3در روستای پالچقلو قابل مشاهده است که اختالفی معادل 4/7را نشان می دهد.

جدول(:)11وضعیت اهمیت کاربری ها در روستاهای نمونه
کاربری ها

نام روستا
فرهنگی
ورائوی

3,2

فضاهای جمعی


ورزشی


فضای سبز


میانگین


اکیس

3,0


















چکان





کهجوق





3










قره برقع











آغبالغ فتوحی











نوا











پالچقلو











میانگین







خانقاه
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جدول ( :)13نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فرهنگی در بین روستاهای نمونه
نام کاربری

نام روستاها

فرهنگی

میانگین

تعداد

سطح استاندارد

فاصله اطمینان  31درصد

درجه خطای
استاندارد

ورائوی









پایین تر


باالتر


اکیس













خانقاه













چکان













کهجوق













قره برقع













آغبالغ فتوحی













نوا













پالچقلو













جمع













جدول ( :)13نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فرهنگی در بین روستاهای نمونه
طبقه بندی گروه
ها

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

fآماره

سطح معناداری

درو ن گروهی









1/12

برون گروهی











جمع











همچنین تحلیل حاصل از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAدر زمینه میزان تفاوت اهمیت در میانگین کاربری
های فضای جمعی در نزد روستاهای مورد مطالعه مندرج در جدول( )10مبین آن است که از آنجائیکه سطح معناداری
مشاهده شد،کوچکتر از آلفا  4/41می باشد می توان استنباط نمود که تفاوت معناداری در میانگین اهمیت کاربری های
مذهبی در میان روستاهای مورد مطالعه وجود دارد ( .)11جهت سنجش میزان اختالف در میانگین اهمیت کاربری ها
نتایج آزمون توکی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج نشان دهنده اختالف بین دو گروه می باشد(.)17
جدول ( :)10نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری مذهبی در بین روستاهای نمونه
نام کاربری

نام روستاها

تعداد

میانگین

سطح استاندارد

فضاهای
جمعی

ورائوی







فاصله اطمینان  31درصد

درجه خطای
استاندارد


پایین تر


باالتر


اکیس













خانقاه













چکان













کهجوق













قره برقع













آغبالغ فتوحی













نوا













پالچقلو













جمع
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جدول ( )12نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری مذهبی در بین روستاهای نمونه
طبقه بندی گروه ها

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

fآماره

سطح معناداری

درو ن گروهی











برون گروهی









جمع












جدول ( :)17نتایج آزمون توکی برای سنجش اختالف در اهمیت کاربری مذهبی
نام کاربری

نام روستاها

تعداد

فضاهای جمعی

Subset for alpha = 0.05
گروه اول

گروه دوم

ورائوی







اکیس







خانقاه







چکان







کهجوق







قره برقع







آغبالغ فتوحی







نوا







پالچقلو







sig







تحلیل حاصل از آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAدر زمینه میزان تفاوت اهمیت در میانگین کاربری های
ورزشی در نزد روستاهای مورد مطالعه مندرج در جدول( )16نیز مبین آن است که از آنجائیکه سطح معناداری مشاهده
شد ،بزرگتر از آلفا  4/41می باشد می توان استنباط نمود که تفاوت معناداری در میانگین اهمیت کاربری های ورزشی در
میان روستاهای مورد مطالعه وجود ندارد(جدول .)13
جدول ( :)17نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ورزشی در بین روستاهای نمونه
نام کاربری

نام روستاها

تعداد

میانگین

سطح استاندارد

درجه خطای
استاندارد

ورزشی

ورائوی
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پایین تر


باالتر


اکیس













خانقاه













چکان













کهجوق













قره برقع













آغبالغ فتوحی













نوا













پالچقلو













جمع
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جدول ( :)17نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری ورزشی در بین روستاهای نمونه
طبقه بندی گروه ها

مجموع مربعات


درجه آزادی


مربع میانگین


fآماره


سطح معناداری


برون گروهی











جمع











درو ن گروهی

تحلیل حاصل از آزمون تحلیل واریانس ( ) ANOVAدر زمینه میزان تفاوت اهمیت در میانگین کاربری های فضای
سبزدر نزد روستاهای مورد مطالعه مندرج در جدول( ) 13نیز مبین آن است که از آنجائیکه سطح معناداری مشاهده شد،کوچکتر از
آلفا  4/41می باشد می توان استنباط نمود که تفاوت معناداری در میانگین اهمیت کاربری های فضای سبز در میان روستاهای مورد
مطالعه وجود دارد(جدول .)24همچنین سنجش اختالف میانگین اهمیت کاربری های فضای سبز نتایج آزمون توکی مورد استفاده
قرار گرفت که نشان دهنده اختالف در بین چهار گروه می باشد(.)21
جدول ( :)11نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فضای سبز در بین روستاهای نمونه
نام کاربری

نام روستاها

تعداد

میانگین

سطح استاندارد

درجه خطای
استاندارد

فضای سبز

ورائوی









فاصله اطمینان  31درصد
پایین تر


باالتر


اکیس













خانقاه













چکان













کهجوق













قره برقع













آغبالغ فتوحی













نوا













پالچقلو













جمع













جدول ( :)31نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میزان اهمیت بین کاربری فضای سبز در بین روستاهای نمونه
طبقه بندی گروه ها

مجموع مربعات


درجه آزادی


مربع میانگین


fآماره


سطح معناداری


برون گروهی











جمع











درو ن گروهی
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جدول ( :)31نتایج آزمون توکی برای سنجش اختالف در اهمیت کاربری فضای سبز
نام کاربری

نام روستاها

تعداد

فضای سبز

Subset for alpha = 0.05
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

ورائوی











اکیس











خانقاه











چکان











کهجوق











قره برقع











آغبالغ فتوحی











نوا











پالچقلو











sig











در حال حاضر دسترسی روستاییان به کاربری اراضی گذران اوقات فراغت در روستاهای مورد مطالعه از الگوی
نامتوازن تبعیت می کند.
برای آزمون فرضیه دوم میزان دسترسی روستاییان به کاربری های اوقات فراغت از آزمون توزیع دو جمله ای
استفاده شده است .همانطور که جدول () 22نشان می دهد توزیع کاربری های اوقات فراغت در تمامی روستاها از الگوی
نامتوازن تبعیت می کند .بطوریکه در تمامی روستاهای مورد مطالعه عدم برخورداری از کاربری های اوقات فراغت بر
برخورداری از برتری قابل توجهی برخوردار است.در این راستا صرفنظر از روستای ورائوی و نوا که شاخص دسترسی باالتر
به انواع کاربری های اوقات فراغت بر ش اخص عدم دسترسی برتری دارد ،در سایر روستاها این نسبت منفی ارزیابی و برآورد
شده است.
جدول ( ) 33نتایج آزمون توزیع دو جمله ای برای توزیع الگوی دسترسی روستاییان

نام روستا

ورائو
ی

شاخص دسترسی
شاخص عدم
دسترسی
سطح معناداری

اکیس

خانقاه

چکان

کهجوق

قره برقع

نوا

آغبالغ
فتوحی

















































پالچقلو





همچنین در نقشه ( ) 0توزیع فضایی روستاها نشان می دهد ،الگوی توزیع فضایی کاربری های گذران اوقات
فراغت در سه سطح برخورداری قرار گرفتند که این بیان کننده نامتوازن بودن میزان دسترسی روستاهای نمونه به

کاربری های اوقات فراغت می باشد .بنابراین با توجه به نتایج فرض H1

پذیرفته و فرضیه ما تایید می شود.

تحلیل توزیع فضایی کاربری اراضی اوقات فراغت ....

41

شکل( :)0توزیع روستاهای مورد مطالعه شهرستان مراغه

نتیجه گیری و پیشنهادها
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
فراغت به اندازه ای است که امروزه تبدیل به یک موضوع میان رشته ای گردیده و مطالعات اوقات فراغت جذابیت و 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 انسانی محدود
داشت .بدین ترتیب براساس امکانات و عالیق پژوهشگر روستاهای شهرستان مراغه بعنوان میدان مطالعه در این پژوهش
انتخاب گردید .لذا در پی دستیابی به اهدافی چون شناسایی مجموعه ای از کاربری های اراضی که دارای مصداق گذران
اوقات فراغت و اولویت بندی آنها توسط روس تاییان و شناسایی الگوی دسترسی به کاربری گذران 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 فرهنگی -اجتماعی است که باعث تعادل و توازن در نظام اجتماعی می شود .براساس دیدگاه جغرافیای اوقات فراغت
گذران اوقات فراغت تابعی از دو متغییر زمان و مکان می باشد .از سویی اوقات فراغت یک نیاز ثانویه است که بیانگر حاالت
روانی و اجتماعی افراد هستند .بدین ترتیب براساس یک دیدگاه انسان شناسانه که رویکردی یکپارچه به مفهوم 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 تخلیه انرژی های
منفی منجر به افزایش انرژی مثبت در فرد و جامعه می گردد.
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از آنجایی که اوقات فراغت را می توان رهایی موقت از کار و اشتغاالت رسمی زندگی و انجام فعالیت هایی که
مورد نظر و دلخواه فرد تعریف کرد(بیابانگرد ) 63 :1366 ،بنابراین باید نسبت به ایجاد و فرصت های برابر و امکانات و
کاربری های مناسب و متوازن با دسترسی آسان با توزیع الگویی متوازن اقدام کرد.
اگر بخواهیم بصورت جزئی تر نتایج را بیان کنیم حاصل آزمون فرضیه ها بدین صورت است که:
. 1نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که مقایسه تطبیقی میانگین های مشاهده شده در خصوص
اهمیت کاربری های اوقا ت فراغت( فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی ،فضای سبز) در سطح خانوار های ساکن در روستاهای منطقه
مورد مطالعه دارای تفاوت معناداری می باشد .به گونه ای که کاربری فرهنگی با میانگین برابر  3/3و مذهبی با میزان
میانگین  3/0باالترین مقدار را به خود اختصاص داده و دارای اهمیت بیشتر بوده و در اولویت اول قرار دارند.
. 2درقسمت دوم نتایج نشان دهنده تفاوت در میانگین میزان اهمیت کاربری ها در بین روستاهای نمونه می
باشد ،به طوری که دارای سطح معناداری کوچکتر از آلفا  4/41در کاربری های فرهنگی ،ورزشی ،فضای سبز است اما در
کاربری مذهبی در بین روستاها تفاوت معناداری وجود ندارد.
 . 3در فرضیه دوم به دنبال توزیع کاربری ها و میزان برخورداری روستائیان از لحاظ دسترسی به کاربری ها بوده
ایم .براساس یافته های این پژوهش در منطقه مورد مطالعه توزیع کاربری های اوقات فراغت از الگوی متوازنی برخوردار
نیستند ،و همچنین در بین روستاهای نمونه دو روستای ورائوی و نوا دارای سطح برخورداری باالیی می باشند.
با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود:


افزایش سطح کاربری های تفریحی و ورزشی در روستاها برای استفاده مناسب روستاییان

 این پژوهش در روستاهای دیگر با امکانات و محیط فرهنگی و جغرافیای متفاوت انجام شود تا ذهنیت روشن تری
نسبت به اوقات فراغت روستایی شکل گیرد .
 برنامه ریزی مناسب از سوی مسئولین مربوطه با توجه به بافت فرهنگی – جغرافیایی برای غنی تر ساختن اوقات
فراغت جوانان صورت پذیر تا از این نیروی عظیم استفاده مناسب صورت پذیرد.

 با توجه به این که برخی از برنامه ریزی ها نیاز به امکانات مالی فراوان دارد و شاید به همین دلیل امکان اجرای
این برنامه ها در کوتا مدت وجود نداشته باشد؛ لذا پیشنهاد می شود که صدا و سیما برنامه های آموزشی مناسبی را برای
راهنمایی جوانان به استفاده بهی نه از اوقات فراغت تهیه نمایند.تا جوانان روستا با آموزش از راه دور خود توان برنامه ریزی و
استفاده مناسب از اوقات فراغت خود را به دست آورند.
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