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تاریخ دریافت 2931/93/21 :تاریخ پذیرش2931/91/91 :

چکیده
یکی از اشکال برنامهریزی فضای فراغتی برای زنان ،احداث پارکهای ویژه بانوان میباشد که
موافقان و مخالفان خود را دارد .از این رو پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی نگرش و میزان
رضایتمندی زنان شهر آمل از گذران اوقات فراغت خود و همچنین فراغت آنان در ارتباط با پدیده
پارک مخصوص بانوان بپردازد .تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و و از روشهای
اسنادی -کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات استفاده شده است و از پرسشنامه و تحلیل دادههای
آن به صورت کمی و از طریق نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .در این تحلیل هم از آمارههای
توصیفی و هم استنباطی استفاده شده است .نتایج تحلیل نشان دهندهی عدم رضایت کافی زنان از
کیفیت فراغت خود و همچنین نگاه مثبت آنان به پدیده پارکهای مخصوص بانوان میباشد .هرچند
ارتباط معناداری میان شغل و تحصیالت و نگرش به این پدیده وجود دارد اما جهتگیری کلی نشان
از وجود تقاضای زنان برای شکل گیری چنین فضاهایی برای گردشگری درون شهری و گذران
اوقات فراغت دارد.
واژههای کلیدی :پارک ،پارک بانوان ،فضای شهری ،فضاهای جنسیتی ،فضاهای تفکیکی
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مقدمه
برنامه ریزی فضاهای شهری مخصوصا فضاهای عمومی در شهر ،یکی از مهمترین دغدغههای
برنامهریزان شهری میباشد .اهمیت استفاده از فضاهای عمومی شهری در این نکته میباشد که به
شهروندان در جهت گذران اوقات فراغت ،تجربههای گردشگری شهری ،تجربههای شهروندی و
مشارکت با همنوعان خود در فضای شهری کمک خواهد نمود .تحوالت اجتماعی شکل گرفته در
جوامع در راستای تغییرات سبک و شیوه زندگی اثرات خود را بر شیوه مصرف گذران اوقات فراغت،
گردشگری و نحوه حضور شهروندان در جوامع گذاشته است .در این میان مصرف گذران اوقات
فراغت زنان ،نیز بی تاثیر از این تغییرات نبوده است .اگر در گذشته بیشتر فضاهای عمومی و شهری
اغلب محل حضور مردان و به اصطالح فضاهای مردانه بوده است ،امروزه بیشتر متوجه حضور زنان
در فضاهای شهری ،شیوه های برون گرایانه تر زنان در گذران اوقات فراغت ،مقصدهای گردشگری
شهری و برون شهری و به طور کلی الگوهای سفر آنها میباشیم .با وجود این حضور زنان در
فضاهای شهری همچنان شامل انتظارات برآورده نشده زنان،آسیبهای وارده به فضای زنانه و فقدان
الگوی مناسب گذران اوقات فراغت و فضاهای گردشگرانه شهری آنها میباشد .فضاهای عمومی
همچون پارک ها به دالیل مختلف از سوی زنان همچنان تحت تاثیر عواملی چون احساس عدم
امنیت ،عدم احساس راحتی و آسایش برای فعالیتهای فراغتی میباشد .از این رو پدیدهای مانند
پارک مخصوص بانوان در کشورهای اسالمی در راستای تحقق بخشیدن به افزایش سرانه فضاهای
عمومی مخصوص زنان و از بین بردن موانع و آسیب های ذکرشده ،طراحی گردیده است که با توجه
به دیدگاهها و نظریات مختلف ،دارای بازخوردهای مختلفی میباشد .پژوهش حاضر نیز در جهت
واکاوی نگرش زنان نسبت به این پدیدهها گام برداشته و در نهایت در صدد پاسخ به این مسئله است
که نگرش زنان نسبت به این فضاها در یکی از شهرهای شمالی ایران ،مثبت ارزیابی میشود یا خیر.
در این راستا ارتباط میان متغیرهای مختلف زمینه ای با گذران اوقات فراغت نیز به دلیل اهمیت
این متغیرها در چگونگی ارزیابی این پارکها از نظر زنان باید مورد توجه قرار گیرد.
در راستای سوال فوق ،تحقیق در جهت اثبات فرضیات زیر عمل خواهد کرد:
به نظر میرسد که تقاضا و نگرش مثبتی برای شکل گیری فضاهای فراغتی مخصوص بانوان
مانند پارک بانوان در شهر آمل وجود دارد
به نظر میرسد که متغیرهای زمینه ای مانند تحصیالت در دیدگاههای زنان نسبت به شکل
گیری فضاهای ویژه بانوان تاثیرگذار است.
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ادبیات موضوع
الف -مبانی نظری
دومازیه ،جامعه شناس فرانسوی می گوید ،اوقات فراغت مجموعه فعالیتهایی است که شخص
پس از ارزیابی از تعهدات و تکالیف شغلی ،خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آن میپردازد و
غرضش استراحت ،تفریح ،توسعۀ دانش یا به کمال رساندن شخصیت خویش یا به ظهور رساندن
استعداد ،خالقیتها و یا باالخره بسط مشارکت آزادانه در اجتماع است (دومازیه )1532،اوقات فراغت
از دید اقتصادی باعث ا فزایش کار و تولید ،از دید اجتماعی مانع بروز انحرافات اجتماعی ،از دید
سیاسی مانع از بحران های سیاسی و آشوبهای اجتماعی و از نظر روان شناسی باعث بهداشت روان و
تضمین سالمت انسان و ایجاد نشاط می شود (کی منش.)21 :1531 ،
به طور کلی دربارۀ پیدایش فراغت و گرایش انسان به آن نظریات متعددی مطرح شده است که
به دو نمونه آن اشاره میشود:
اولین نظر مبنای تفریح را مذهب میداند .چنان چه در جوامع اولیه رسوم مذهبی در عمل از بازی
و تفریح جدا نبوده است .فلوئیدهاوس در کتاب سلسله نظریههای اجتماعی ،ریشه ی تفریح را در
زمان قدیم ،مذهب بیان میکند که با استیالی مسیحیت بر جهان این نوع نگرش نوعی معصیت تلقی
میشد.
دومین نظریه مبنی بر استراحت و کسب لذت است .اسپنسر در این خصوص علت گرایش انسان
به تفریح را رها شدن وی از نیروهای اضافی میداند .مورتین الداروس روان شناس آلمانی عامل تفریح
را نیاز بشر به استراحت و جبران خستگی بیان میکند .توماس میل رهایی از یکنواختی و به دست
آوردن تجربیات را عامل پیدایش تفریح و بازی میشمرد .پاتریک روان شناس آمریکایی پیدایش
تفریح و فراغت را رهایی انسان از فعالیت مداوم و تالش خسته کننده که نتیجه آن خستگی جسمی و
روحی شدید افراد جامعه است ،میداند (زاهدی.)9 :1531 ،
در این راستا الگوهای گذران اوقات فراغت نیز از مواردی است که بسیار حائز اهمیت است .به
گونهای که میتوان آنها را به انواع مختلف دستهبندی کرد:
در فراغت فعال انسان خودش نحوه گذران اوقات خود را بر اساس ارزشها ،فرهنگها ،و خرده
فرهنگهای خود تعیین و عمل میکند .در فراغت منفعل ،انسان تماشاچی گذران اوقات فراغت فعال
دیگران است مثل تماشاچی بودن ورزش های گوناگون مثل فوتبال .فراغت کامل ،فراغتی است که
خستگی ناشی از کار را از تن به در میکند و کارهای تکراری و قراردادی را که نهادهای اساسی و
اولیه جامعه به او تحمیل میکند ،کنار میگذارد و ممکن است که به شخص در جهت تقویت نیروی
آفرینندگی اش کمک کند .فراغت ناقص ،فراغتی است که نتواند نیازهای فوق در فراغت کامل را
برآورده سازد .به عبارتی دیگر فراغتی که نتواند برای فرد در هر زمان رفع خستگی کند ،باعث تفریح
و سرگرمی فرد شود و نتواند ایجاد امکان باالتر بردن سطح معلومات ،مشارکت آزاد اجتماعی و
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پرورش استعداد فرد شود ،فراغت ناقص است .اگر فراغت زیر سلطه هدفهای تجاری ،سودمندانه یا
ایدئولوژیک باشد دیگر کامال فراغت نیست و چنین فراغتی تنها بخشی از خصلت خود را حفظ
می کند بنابراین آن را نیمه فراغت گویند .به عنوان مثال ورزشکاران برای کارهای ورزشی پول
میگیرند ،ماهیگیر بخشی از شکارش را میفروشد ،باغبانی که عاشق گل و گیاه است و برای مصرف
شخصیاش سبزی میکارد ولی بخشی از آن را میفروشد و یا نقاشی که تعدادی از تابلوهایش را
میفروشد .وقتی که فرد در زمان فراغتش فاقد هر گونه برنامه مشخصی باشد و این مدت را به
بطالت گذراند .هنگامی که فرد سرگردان باقی میماند و در زمان فراغت با خال مواجه میشود و
راهی برای گذراندن زمان آزادش نمی یابد آنرا خال فراغت گویند.
در فراغت فردی ،انسان گذران اوقات فراغت خود را به صورت دیدن تلویزیون ،موسیقی و یا
مطالعه میگذراند .در فراغت خانوادگی ،انسان اوقات فراغت خود را با خانوادهاش میگذراند و به
گردش و مسافرت میرود (ساروخانی.)215 :1531،
با ذکر این توضیحات ،فضاهای شهری عمومی در این میان نقش زیادی در شکلگیری
فعالیتهای فراغتی – گردشگری به صورت درون شهری ایفا میکنند که قاعدتا سهم یکسانی را برای
زنان و مردان در این فضاها قائل نمیباشد .چرا که بعضی از فضاها بدلیل احساس عدم امنیت و
آزادی چندان مورد عالقه افراد بخصوص زنان نخواهد بود.
در زمینهی میزان استفاده ی عمومی از فضاهای شهری ،عموم مردم اغلب از جاهایی دوری
می کنند که احساس در معرض خطر بودن و آسیب دیدن و بطور کلی ناامنی دارند و این امر به
تدریج این محیطها را متروک و بی دفاعتر میکند و گرچه ممکن است در ابتدا این مناطق واقعا
ناامن نبودهاند ،به تدریج محیطهایی مستعد برای سوء استفادههای مجرمانه و فعالیتهای نامناسب
می شوند .برخی از نظریه پردازان از جمله اسکار نیومن ( )1933از این فضاها به عنوان فضاهای بی
دفاع یاد میکنند که باید در فرایند برنامهریزی و سیاست گذاریهای شهری شناسایی و به آنها
توجه دقیق شود (بمانیان و دیگران.)1511 ،
ایجاد محیطی ایمن که مردم را جذب و تشویق به پیاده روی (بدون ترس و حس ناامنی) ،مکث
و درنتیجه تعامل اجتماعی بیشتر بکند ،درواقع نه تنها به ارتقای کیفیت عمومی فضاهای شهری
کمک می کند ،بلکه به واسطه افزایش شمار مردم ناظر و حاضر در محیط میتواند زمینهی بروز
گرایشات توسعهای را نیز فراهم آورد (لبووا.)11 :2112 ،1
در این راستا توجه خاص به امنیت جنسیتی و حضور موثر و تعاملی زنان در محیطهای عمومی
شهری حائز اهمیت است بدان معنا که ضمن توجه به تفاوتهای فیزیولوژیک و تأمین نیازهای الزم،
باید به مفهوم مشارکت روحی و اجتماعی زنان در ایجاد و تقویت امنیت محیطهای شهری نیز توجه
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کرد .این امر سبب میشود تا ضمن تقویت حس تعلق مکانی ،حس ترس و ناامنی آنها از حضور موثر
و تاثیرگذار در فضاهای شهری از بین برود.
می های ) 2111( 1معتقد است ،وقت آزاد در زنان و مردان با یکدیگر متفاوت است .برخالف
تالش هایی که برای برابری جنسیتی صورت گرفته ولی نقش مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است؛
مردان بیشتر وقت خود را در خارج از خانه سپری میکنند در حالی که زنان در داخل خانه مشغول
به کار هستند و این موجب شده اوقات فراغت زنان با مردان متفاوت باشد .زنان با توجه به مسئولیت
خود ،اوقات فراغت خود را بر اساس آن تنظیم میکنند ،در حالی که مردان هیچگونه محدودیتی در
گذران اوقات فراغت خود ندارند. .
به طور کلی فضاهای فراغتی یکی از حوزه های مهم مطالعات شهری است و فضاهای شهری
وسیعی را دربرمیگیرد ازجمله :
 -1فضاهای تغذیه نظیر رستورانها ،رستورانهای غذاهای حاضری ،کافهها ،کافیشاپها ،کافینتها
و نظایر آن  -2فضاهای ورزشی و ورزشگاهها ،سالنهای ورزشی ،باشگاههای تندرستی و بدنسازی،
زمینهای ورزش درونشهری و محلهای -5فضاهای بازی نظیر انواع کلوپها و باشگاه ،بازیهای
فکری ،فضاهای بازی درون آموزشگاهها و دانشگاهها-2فضاهای فرهنگی نظیرسالنهای کنسرت،
تئاتر ،سینما ،کتابخانهها ،فرهنگسراها ،موزهها ،نمایشگاهها و جشنوارهها  -3فضاهای تفریحی متفرقه
نظیر پارکهای تفریحی ،مکانهای گشت وگذار و دیدنی ،آثار تاریخی.در هرحال بر عهده دولتها
است که فضاها و امکاناتی برای گذران فراغت فراهم کنند وگرنه خود افراد از طرقی که همواره به
نفع جامعه نیست راه حلهایی مییابند .سیاست فرهنگی باید وسایل سودمندی برای فراغت ایجاد و
مردم را به انتخاب آزادانه آنها راهنمایی کند (فکوهی و انصاری.)1512 ،در این میان شهرها
وفضاهای موجود نقش پایه ای در ارائه فضاهای مناسب فراغتی ایفا می کنند .در این راستا اهمیت
پارک های شهری نیز در تامین رفاه کلی جامعه و برآوردن نیازهای غیر مادی و غیر مصرفی یعنی
نیاز به طبیعت برای انسان بر کسی پوشیده نمی باشد(.کیسورا.)2112 ،2
به نظر میشل باندز ( )2112نظم پدرساالرانه جوامع غربی به وسیله شکل شهر تقویت شده
است ،چرا که فضا جنسیت زده است و ناهمسانی قدرت مردان و زنان در جامعه را تشدید میکند.
ترس از خشونت و تعدی ،اعتماد به نفس تعدادی از زنان را تحلیل برده و دسترسی به فضای عمومی
را برای آنها محدود کرده است .ترس زنان ،انعکاس ساختارهای قدرت جنسیتی در سطح کالن
جامعه است .باندز دیدگاهی که معتقد است ترس یک خصیصه اساسی زنانه است ،را به چالش
میکشد و معتقد است که محدودیت تحرک زنان در استفاده از فضا و هم در برساخت هویت به
معنی تحت سلطه بودن آنان است .به همین دلیل است که زنان کل زندگی شخصی و اجتماعی
خود را به نحو متمایزی از مردان تجربه میکنند( .اباذری و دیگران.)1513 ،
Mi-Hye
Chiesura

1
2
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گائل ژیلو که بر خیابانهای شهرهای قاهره ،دمشق و بیروت مطالعه کرده ،مینویسد:
"در این شهرها ،زنان فقط در یک نقطه احساس "سرزمینیت" دارند و آن پارک یا باغهای
عمومی است .زنان در این محوطه های سبز میتوانند توقف و استراحت کنند .فقط پارک است که
به دالیل فرهنگی و طبیعی خاص ،برای زنان این موقعیت را در شهرها فراهم میکند که با یکدیگر
جمع شوند و توقف داشته باشند (ژیلوت. )2111 ،1طبق نظر لس هیوود و دیگران (،)531:1511
طبقه ,درآمد و تحصیالت پارهای از محدودیتهایی را که جامعه سنتی بر فرصتهای اوقات فراغت
زنان تحمیل میکند ،کاهش داده است .در هر حال این تغییرات ،حضورزنان در عرصهها و فضاهای
شهری را اجتناب ناپذیر و نحوه ساماندهی شهری را دگرگون میسازد .با دگرگونی تدریجی سبک
زندگی ،زنان ودختران جوان برای سالمت ،سرگرمی و فعالیتهای فراغتی برون خانگی اهمیت
بیشتری قائل میشوند.
5
فانتلن 2و زینخان ( )1995در پژوهشی به مدلی مفهومی برای مطالعه نقش تفاوتهای جنسیتی
در درک نسبت به فراغت پرداختند .به دلیل نقشهای متفاوتی که زنان و مردان در جوامع معاصر به
عهده دارند ،فراغت متفاوتی نیز دارندبه نظر ایشان .تفاوتهای جنسیتی در بطن جامعه برای مطالعه و
تعریف فراغت امری ضروری میباشد.
پور احمد و ساالروندیان در سال  1591فضاهای فراغتی شهر تهران از دوران قاجار تا دوران
معاصر را به سه دسته تقسیم کردند که شامل فضاهای کامال مردانه ،کامال زنانه ،فضاهای فراغتی
مردانه /زنانه می شودکه حضور زنان در هر کدام از آنها متفاوت است و فضاهای فراغتی که متعلق به
هر دو جنس می باشد نسبت به گذشته بیشتر شده و فضاهای فراغتی مربوط به یک جنس در این
دوره بازتولید شدهاند.
پژوهش رفعت جاه( )1511نشان می دهد الگوهای اوقات فراغت دختران جوان شهری به ویژه در
اقشار متوسط ،از شکل انفعالی و درونخانگی به شکل فعاالنه و برونخانگی میل میکندکه این
موضوع در شهر تهران بیشتر به چشم میخورد .اما با محدودیتها و موانعی که امروزه برای حضور
دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد .بنظر میرسد فراغت این قشر میتواند از بیرون
به مکانهای سر بستهای که آسیبهای بیشتری در پی دارد کشانده شود ودر این راستا سیاستهای
فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می تواند گذران فعاالنه و خالقانه و غیر آسیب زای اوقات فراغت
دختران جوان را بارور سازد.
در پژوهشی که در ایران به نحوه گذزان اوقات فراغت در میان دانشجویان انجام شده است ،به
ارتباط م یان جنسیت و نحوه گذران اوقات فراغت اشاره شده که از نظر جنسیتی تفاوتهای معناداری
بین عالیق پسران و دختران و نوع و مدت زمان پرداختن به فعالیتهای فراغتی دیده میشود (الهام
1

Gillot
Fontenelle
3
Zinkhan
2
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پور .)1512،در پژوهشی دیگر اذعان شده است که مدت زمانی که زنان صرف اوقات فراغت و انجام
فعالیتهای فیزیکی مرتبط با آن انجام میدهند ،کمتر از مدت زمانی است که صرف انجام فعالیتهای
شغلی و خانه داری میکنند (نیکپور و دیگران .)1512،فرهودی و دیگران (  )1591نیز در پژوهشی
در ارتباط با نحوه مشارکت زنان در فعالیتهای فراغتی در پارک بانوان بهشت مادران تهران ایجاد و
شکلگیری پارک های مخصوص بانوان را از دید زنان استفاده کننده مثبت ارزیابی کرده و عوامل
زمینهای مانند سن ،تحصیالت و شغل را دراین نگرش موثردانستهاند .شاطریان و اشنویی ()1591
در پژوهشی رابطه میان متغیرهای زمینهای ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی شهروندان کاشانی با میزان
و نحوه گذران اوقات فراغت آنها را مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش وجود رابطه میان پایگاههای
اقتصادی -اجتماعی ی پاسخ گویان و میزان گذران اوقات فراغت در بافت جدید و نیز متغیرهای
زمینهای شمال جنسیت ،سن و سطح تحصیالت با میزان گذران اوقات فراغت را تائید کرده است.
نکته قابل توجه در این پژوهش مشخص شدن اولویتهای گذران اوقات فراغت در بافت جدید و
قدیم بوده است به طوری که اولویت اول و دوم در گذران اوقات فراغت ساکنان بافت قدیم به ترتیب
گونه هنری و تفننی و در بافت جدید شهر کاشان به ترتیب ورزشی و هنری بوده است.
روش شناسی تحقیق
با توجه به اینکه روش کار در این پژوهش بر اساس پرسشنامه بوده است ،لذا با توجه به جمعیت
کل منطقه از روش کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده گردید که براساس فرمول کوکران
حدود  513نفر محاسبه گردید .این تعداد در سطح مناطق  23گانه با توجه به جمعیت هر کدام از
مناطق توزیع گردید .از روش پیش آزمون برای صحت و معناداری پرسشنامه استفاده گردید به
طوری که ابتدا  51پرسشنامه توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی بدست آمد
( )1/15و سپس باقی پرسشنامهها توزیع گردید .برای روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق از آلفای
کرونباخ و همچنین نظر تنی چند از کارشناسان استفاده گردید.برای تنظیم پرسشنامه نیزاز طیف
لیکرت ( 3گزینهای) استفاده شد .به طوری که در پاسخ به سواالت از عبارات کامال موافقم ،موافقم،
بی نظر ،مخالفم و کامال مخالفم استفاده گردید .جامعه آماری مورد نظر نیز از طریق توزیع
پرسشنامه به صورت نمونهگیری خوشهای از دسته نمونه گیری احتمالی و انتخاب تصادفی نمونهها
از افراد در داخل خوشه ها انجام شد.گفتنی است که  2پرسشنامه به دلیل اطالعات بیش از حد
ناقص از میان پرسشنامهها حذف گردید.در این تحقیق برای شاخصهای میزان رضایت تعداد 11
گویه و همچنین نگرش زنان نسبت به پارک مخصوص بانوان تعداد  1گویه تنظیم شده است .بعد از
توزیع پرسشنامه ،دادههای خام بدست آمده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار آماری  spssشد .در
تحلیل دادهها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده گردید به طوری که از میانگین،
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انحراف معیار و آزمون همبستگی اسپیرمن برای تحلیل توصیفی و از آزمون آنوا و دی سامرز برای
تحلیل استنباطی استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل
الف -یافتههای توصیفی
از میان پاسخدهندگان ( 511نفر)  51 ،درصد در گروه سنی  21 -11سال و  23درصد در گروه
 59-29سال 1 ،درصد در گروه  31-21سال و  13درصد در گروه  11 -31سال قرار داشتهاند.
از لحاظ درآمدی  321درصد بدون درآمد (به صورت خانه دار و دانشجو) 11 ،درصد تا درآمد
 311هزار تومان  11،درصد بین  311تا  1میلیون تومان  9،درصد بین  2 -1میلیون تومان و 15
درصد بیش از  2میلیون تومان درآمدداشته است.از لحاظ شغلی  21 ،درصد خانه دار 12،درصد
دانشجو 19،درصد کارمند و  19درصد دیگر شغل آزاد داشته اند .از نظر تاهل  23،درصد مجرد و
 33درصد متاهل بوده اند.از نظرمیزان تحصیالت 2 ،درصد بیسواد53 ،درصد تا دیپلم55 ،درصد
لیسانس19 ،درصد فوق لیسانس و  3درصد باالتر از فوق لیسانس بودهاند .از لحاظ تعداد فرزند 35
درصد زنان متاهل ،بدون فرزند 25،درصد دارای  2-1فرزند و  22درصد دارای  5فرزند و بیشتر
بودهاند.
الگوهای فراغتی زنان
بررسی الگوهای فراغتی زنان شهر آمل نشان میدهد که زنان ،فراغت خود را عموما به صورت
جمع شدن با دوستان ( 19درصد) ،اینترنت ( 11درصد) ،برگزاری مراسم مذهبی به صورت سفره و
نذر و ختم انعام و 15(..درصد)،نگهداری از فرزندان و نوهها و سالمندان منزل ( 11درصد) ،مطالعه
کتب و مجالت (9درصد)،ورزش ( 1درصد)،بازار و خرید و پرسه زنی در پاساژها (1درصد)،کالسهای
آموزشی (1درصد) ،پیاده روی (5درصد) ،رفتن به آرایشگاه ( 5درصد) ،تماشای تلویزیون و ماهواره
( 5درصد ) میگذرانند.
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جدول -2اولویت بندی الگوهای فراغتی زنان
اولویت های فراغتی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
پیاده روی
12
5
5
ورزش های حرفه ای
21
1
9
جمع شدن با دوستان
31
19
29
مراسم مذهبی
32
15
25
کالسهای آموزشی
21
1
31
نگهداری از فرزندان و نوه هاو....
59
11
11
مطالعه کتاب و مجالت
53
9
31
اینترنت
12
11
13
مراجعه مکرر به آرایشگاه
12
5
91
خرید و پرسه زنی در بازارها و پاساژ
23
1
91
تماشای تلویزیون و ماهواره
12
5
111
جمع
511
111
منبع  :محاسبات تحقیق حاضر

میزان رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت شهری
از آنجایی که فراغت مقوله مهمی در خود شکوفایی فردی و اجتماعی افراد و عاملی تاثیرگذار بر
سایر ابعاد زندگی افراد به شمار میآید  ،سعی شده است تا در این بخش با استفاده ازسواالت مورد
نظر به این ابعاد بیشتر پرداخته شود .شواهد این بخش حاکی از این است که :
 52درصد زنان (  123نفر از  511نفر)و  23درصد ( 115نفر از  511نفر) به ترتیب به میزان
بسیار کم و کم در زمان گذران اوقات فراغت تبدیل به فردی میشوند که باید باشند و به خود واقعی
خود نزدیک میشوند .از طرفی دیگر نزدیک به  31درصد آنان ( 15درصد به میزان بسیار کم و 31
درصد به میزان کم) در جریان اوقات فراغت خود احساس میکنند که روابطشان با بقیه مردم تقویت
شده است .همچنین  213نفر ( 31درصد افراد) به صورت زیاد و خیلی زیاد استفاده از اینترنت و پناه
آوردن بیش از حد به مراکزی مانند آرایشگاههای زنانه را برای پرکردن اوقات فراغت خود قضیه ای
عذاب آور توصیف کرده اند .همچنین حدود  11درصد افراد اذعان نمودهاند که به صورت زیاد و
خیلی زیاد احساس افسردگی و بی حوصلگی در زمان اوقات فراغت خود دارند .این در ارتباط با
سوال دیگر نیز خود رانشان داده است چراکه حدود  31درصد زنان در بسیاری ازموارد نمیداستند
که چه کاری برای فراغت خود برگزینند و این خود وضعیت بی حوصلگی و افسردگی مورد اشاره در
سوال قبل را نیز نشان می دهد .همچنین  33درصد زنان در حین اوقات فراغت به کارهای انجام
نشده خانه و محل کار فکر میکنند و حتی در زمان فراغت نیز به نوعی مشغول کار ذهنی خارج
ازامور مربوط به شخص خود میباشند .در ارتباط با ارتباطات مفید و موثر با سایرافراد نیز حدود 31
درصد زنان ،آن را به میزان کم توصیف کرده و به نوعی فراغت آنان چندان در ارتباط با تعامل قرار
نمیگرفته است واین نشان میدهد که با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از افراد با دوستان خود
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گذران وقت میکنند اما آن را چندان مفید نمیپندارند .در ارتباط با توانمند سازی و افزایش مهارتها
و یادگیری در جریان فعالیتهای فراغتی نیز حدود  31درصد آنان این مسئله را به صورت کم بیان
نمودهاند.
جدول -1گویه های مربوط به کیفیت وضعیت موجود گذران اوقات فراغت
سوال

وقتی مشغول گذران اوقات فراغت خود هستید تا اندازهای:

1

احساس میکنید به خود واقعی تان نزدیک شدهاید وتبدیل به فردی شدید که باید باشید

2

احساس می کنیدانجام این فعالیت ها باعث تقویت روابط شما با بقیه مردم می شود

5

انجام دادن بعضی از این فعالیتها مانند استفاده زیاد از اینترنت و یا پناه آوردن بیش از حد به مکانهایی
مانند آرایشگاهها برایم عذاب اور است.

2
3
1
3
1
9
11

احساس افسردگی و بی حوصلگی

میکنم.

احساس می کنم که همیشه عجله دارم و با آرامش نمیتوانم وقتی را به خود اختصاص
نمیدانم چه کاری برای فراغت خود انجام

دهم.

دهم.

در حین اوقات فراغت به کارهای انجام نشده خانه و محل کار فکر

میکنم.

معموال سعی میکنم در اوقات فراغت خود ارتباطات مفید و موثری با افراد برقرار کنم
سعی در توانمند سازی ،آرام ساختن خود و بازسازی توانائیهای ام

دارم.

سعی در یادگیری و افزایش مهارتهای خود دارم.

منبع  :نگارندگان
جدول  -9مقادیر گویه های مربوط به رضایت از کیفیت گذران اوقات فراغت
حداقل
حداکثر
میانه
انحراف معیار
N
51
1
3
2
1/11111
51
1
3
2
1/11111
51
1
3
5
1/11111
51
2
3
5
1/11231
51
2
3
2
1/13552
51
1
3
5
1/13111
51
2
3
5
1/2111
51
2
2
2
1/11111
51
2
2
2
1/11111
51
2
2
2
1/11111
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B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
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موانع گذران اوقات فراغت
زنان شهر آمل موانع موجود برای گذران اوقات فراغت خود را به ترتیب عواملی مانند فقدان
تسهیالت و امکانات فضای شهری برای گذران اوقات فراغت ،مسئولیت امور خانه ،نگهداری از سایر
افراد  ،فقدان درآمد کافی برای مراکزی مانند باشگاههای ورزشی و کالسهای آموزشی ،نداشتن وقت
کافی بخصوص برای دانشجویان و زنان شاغل و همچنین بعضی از آنان ناتوانی جسمی را برشمرده
اند.
جدول -1موانع گذران اوقات فراغت زنان در شهر آمل
درصد فراوانی تجمعی

درصد

فراوانی

موانع فعالیتهای فراغتی – گردشگری فراغت

29

51

115

فقدان امکانات و تسهیالت شهری

35

25

19

فقدان درامد کافی

31

5

12

ناتوانی جسمی و نداشتن سالمتی جسمی

11

51

113

مسئولیت نگهداری از افراد دیگر

111

15

31

نداشتن وقت کافی

111

511

جمع
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نگرش زنان نسبت به احداث پارک مخصوص بانوان در شهر آمل :
زنان شهر آمل در مورد احداث پارک بانوان به عنوان فضایی اختصاصی برای گذران اوقات فراغت
،مواضع خود را به صورت کامال موافق و موافق ( 32درصد) اذعان نمودهاند که در صورت احداث این
پارک در نزدیکی محل سکونت آنان و دسترسی مناسب حتما برای گذران اوقات فراغت به آنجا
مراجعه خواهند کرد .همچنین  32درصد (موافق و کامال موافق) معتقدند که احداث فضاهای زنانه
مانند پارک مخصوص بانوان باعث باالرفتن احساس امنیت زنان میشود هرچند در این میان 21
درصد زنان مخالف این مسئله بوده اند و در جریان پرسشگری با افزایش امنیت زنان بواسطه این
فضاهای جدایی گزین موافق نبودهاند.در این میان  11درصد زنان با این سوال که احداث پارکهای
مخصوص بانوان باعث کاهش اعتماد به نفس زنان برای حضور در اجتماع و جمعهای مردانه خواهد
شد ،مخالف بودهاند و در مقابل  21درصد زنان نیز این مسئله را از عواقب شکل گیری فضاهای
ایزوله و جدا برای زنان در شهرها میدانند و با این مسئله موافق بودهاند .در این راستا در مورد
تفکیک فضاهای شهری به صورت مردانه و زنانه و متعاقب آن ،افزایش نگاههای جنسیتی ،حدود 12
درصد افراد مخالف این مسئله و  51درصد افراد موافق این مسئله بودهاند به عبارت دیگر این افراد
معتقد بودهاند که تفکیک فضاهای مردانه و زنانه منجر به افزایش نگاههای جنسیتی و سرایت این
مفهوم و نگاه تفکیکی به سایر موضوعات اجتماعی خواهد شد .همچنین  31درصد زنان شهر آمل
علت خود را در استفاده از پارکهای مخصوص بانوان در این مورد دانستهاند که میتوانند به طور
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آزادانه و بدون داشتن حجاب به فعالیتهایی مانند ورزش و غیره بپردازند و این موضوع به آنها
احساس آزادی بیشتری خواهد داد .حدود  25درصد افراد نیز با این عمل مخالف بوده و بقیه نیز بی
نظر بودهاند .از طرفی حدود  33درصد زنان پارکهای مخصوص بانوان را به دلیل عدم حضور مردان و
داشتن آرامش بیشتر ناشی از آن انتخاب خواهند کرد و حدود  25درصد دیگر نیز با این موضوع
مخالف بوده و رفتن به پارک را به صورت خانوادگی ترجیح میدهند .در نهایت  12درصد زنان نسبت
به تفکیک سایر فضاهای اجتماعی مانند سینما به صورت مردانه و زنانه اظهار مخالفت کرده در حالی
که  1درصد بی نظر و  52درصد نیز با این مسئله کامال موافق بودند.
جدول-1گویه های مربوط به نگرش زنان به پارک های مخصوص بانوان
1

اگر در نزدیکی محل زندگی مان پارک مخصوص بانوان احداث شود حتما برای گذران اوقات فراغت به انجا
مراجعه خواهم کرد.

2

به نظر من احداث فضاهای زنانه مانند پارک مخصوص بانوان باعث باالرفتن احساس امنیت زنان می

شود.

5

به نظر من احداث پارکهای مخصوص بانوان باعث افزایش دسترسی زنان به فضاهای عمومی شهری می

شود.

2

به نظر من احداث پارکهای مخصوص بانوان باعث کاهش اعتماد به نفس زنان برای حضور در اجتماع و همچنین
جمعهای مردانه می شود.

3

شود.

به نظر من تفکیک فضاهای شهری به صورت مردانه و زنانه باعث افزایش نگاههای جنسیتی در جامعه می

1

به نظر من باید سایر فضاهای فراغی مانند سینماو ...هم باید تفکیک

3

در این پارک ها به طور آزدانه و بدون حجاب به فعالیتهایی مانند ورزش و غیره می

1

شوند.
پردازم.

در پارکهای مخصوص بانوان به دلیل عدم حضور مردان ،آرامش بیشتری دارم.

منبع :نگارنده
جدول  -1مقادیر مربوط به گویه های نگرش زنان نسبت به به پارک های مخصوص بانوان
انحراف معیار

میانه

حداکثر

حداقل

تعداد

1/19132

2

3

2

511

D1

1/15211

2

3

2

511

D2

1/115111

2

3

2

511

D3

1/25211

2

3

1

511

D4

1/522111

2

3

1

511

D5

1/23111

2

3

1

511

D6

1/25211

2

3

1

511

D7

1/12311

2

3

1

511

D8
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اولویتهای امکانات و تاسیسات پارک بانوان از نظر زنان:
 53درصد زنان وجود تسهیالت و تجهیزات پیشرفته ورزشی 19 ،درصد داشتن امکانات رفاهی و
مبلمان و چیدمان فضایی مناسب مانند نیمکت ،آالچیق ،صندلی ،آبخوری و روشنائی مناسب15 ،
درصد برخورداری از طبیعتی زیبا و پوشش گیاهی مناسب و متنوع 11،درصد وجود نگهبان و
حراست زن در فضای پارک و ورودی پارک  1،درصد برگزاری کالسهای فرهنگی11،درصد کالسهای
اموزشی رایگان (مانند ورزش ،آموزش نگهداری گل و گیاه در منزل ،کالسهای آموزشی در ارتباط با
سالمت خانواده ،تربیت فرزندان ،اعتیاد و 1 ).....درصد فضای اختصاصی بازی برای کودکان را از
ضروریات پارکهای مخصوص بانوان میدانند.
جدول  -9اولویتهای امکانات گردشگری -فراغتی در پارک بانوان
فراوانی تجمعی

درصد

فراوانی

اولویتهای گردشگری -فراغتی

55

53

123

تسهیالت و تجهیزات ورزشی پیشرفته

21

1

21

برگزاری کالسهای فرهنگی

31

11

51

برگزاری کالسهای اموزشی رایگان

15

15

32

داشتن طبیعتی زیبا و برخورداری از پوشش های گیاهی متنوع

12

19

35

داشتن امکانات رفاهی  ،مبلمان و چیدمان فضایی مناسب

19

1

21

فضای بازی کودکان

111

11

59

وجود حراست و نگهبان زن در فضای پارک

111

511

جمع
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ب -یافتههای تحلیلی
در راستای بررسی نگرش زنان نسبت به پارک بانوان و همچنین بررسی میزان رضایتمندی آنان
از مقوله فراغت و بررسی عوامل موثر بر آن باید بررسی وجود رابطه میان این متغیرها پرداخت .با
توجه به نوع متغیرها که به صورت اسمی ،ترتیبی و فاصله ای یا نسبی میباشد با استفاده از
آزمونهای آماری همبستگی به بررسی رابطه میان آنها پرداختیم که به شرح زیر میباشد:
یکی از اهداف پروژه حاضر بررسی تاثیر متغیرهای زمینهای مانند تحصیالت بر روی نگرش زنان
نسبت به پارک مخصوص بانوان میباشد .از این رو با توجه به متغیرهای مقولهای – ترتیبی یعنی
تحصیالت و نگرش زنان نسبت به پارک از آماره همبستگی دی سامرز استفاده شده است .این آماره
در مورد تحلیلهای آماری ناپارامتری مورد استفاده قرار میگیرد .از آنجایی که ضریب معناداری در
رابطه نامتقارن سامرز بین  1و  1-میباشد در مورد اثر تحصیالت بر روی نگرش زنان نسبت به
پارک مخصوص بانوان ،ضریب همبستگی مستقیم آماره دی سامرز در حد متوسطی به دست آمده
است .ضریب سامرز نشان میدهد که رابطه معناداری میان تحصیالت و نگرش به پارکهای مخصوص
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بانوان دارد و این بدین معناست که زنان تحصیلکرده بیشتر نگران مفهوم جنسیتی شدن فضاهای
شهری میباشند و هر چه تحصیالت باال میرود میزان مخالفت با احداث این فضاها و تفکیک فضاها
نیز بیشتر خواهد شد.
جدول -9بررسی رابطه میان تحصیالت و نگرش زنان به پارک بانوان
D1

جمع

تحصیالت

کامال موافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

15

1

15

1

1

بی سواد

122

33

13

1

1

زیر دیپلم تا دیپلم

121

23

33

1

21

لیسانس

33

1

12

12

31

فوق لیسانس

23

1

12

1

15

دکترا و باالتر

511

112

133

12

91

جمع

نگرش

منبع  :محاسبات تحقیق حاضر
 -3ضریب معناداری آماره دی سامرز
معناداری

آماره آزمون

خطای معیار

مقدار معیار

1/111

11/111-

1/123

1/212

معیار متقارن
دی سامرز

منبع  :محاسبات تحقیق حاضر

 برای بررسی رابطه میان متغیر درآمد به عنوان یک متغیر ترتیبی و میزان رضایت از نحوهگذران فراغت (ترتیبی) از آماره همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که ضریب همبستگی به
دست آمده رابطه معناداری (در حد باالیی) را بین این دو نشان میدهند .همان طور که از میزان
ضریب معناداری دیده میشود ،رابطه معناداری میان درآمدو میزان رضایت از گذران اوقات فراغت
زنان دیده میشود .به طوریکه با افزایش درامد میزان رضایت از گذران اوقات فراغت نیز افزایش
مییابد.
 در مورد رابطه میان نوع شغل و میزان رضایت نیز با توجه به اینکه شغل به عنوان متغیر اسمیو رضایت به عنوان یک متغیر ترتیبی میباشد از آماره استباطی آنوای یک طرفه)  (Anovaاستفاده
شده است که ضریب بدست آمده رابطه معناداری را بین گروههای شغلی و نگرش به پارک
مخصوص بانوان نشان میدهد .همان طور که از جدول شماره  12پیداست ،نگرش زنان شاغل در
گروههای دانشجو و شغل آزاد نسبت به زنان خانهدار در مورد پارکهای مخصوص بانوان متفاوت
است .در حالی که این تفاوت میان گروههای کارمند و دانشجو و شغل آزاد مشاهده نمیشود.
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جدول  -29همبستگی میان درآمد و رضایت از گذران اوقات فراغت
درآمد

کیفیت وضعیت موجود گذران اوقات فراغت

آزمون اسپیرمن

**9/19

1
1
511

)کیفیت وضعیت(ضریب همبستگی
معنا داری (یک دامنه )
تعداد

2

**1/11
1/11
511

)درآمد(ضریب همبستگی
معنا داری (یک دامنه )
تعداد

9/999
992
9
992

**همبستگی با ضریب  1/11معنادار می باشد( یک دامنه )
منبع  :محاسبات تحقیق حاضر
جدول  -22بررسی رابطه معنادار میان نگرش به پارک و شغل با استفاده از آماره آنوا
معناداری

F

مربع میانگین

درجه آزادی

مجموع مربعات

1/111

59/111

51/153

5

111/111

بین گروهها

12/913

533

522/111

درون گروهی

511

232/111

جمع

منبع  :محاسبات تحقیق حاضر
جدول  -21تفاوت معنادار میان شغل و نگرش
معناداری

ضرایب غیر استاندارد

اختالف میانگین

گروههای شغلی و

1/11

2/223

*

دانشجو

1/13

2/223

1/111

*

کارمند

1/12

2/223

5/111

1/11

2/223

1/111-

1/19

2/223

2/111

1/111

خانه دار

شغل آزاد
*

خانه دار
کارمند

1/11

2/223

2/111

1/13

2/223

1/111-

*

خانه دار

1/19

2/223

-2/111

دانشجو

1/11

2/223

2/111

شغل آزاد

1/12

2/223

-5/111

خانه دار

1/11

2/223

-1/111

دانشجو

1/11

2/223

-2/111

کارمند

منبع  :محاسبات نگارندگان

نگرش

دانشجو

شغل آزاد
کارمند

شغل آزاد
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نتیجه گیری
همانطور که در مبانی نظری اشاره گردید ،عوامل مختلفی گذران اوقات فراغت زنان را تحت
الشعاع قرار میدهد .این مسئله در اولویتبندی گذران اوقات فراغت زنان آملی خود را نشان
میدهد .به طوری که اولویتهای اول زنان در گذران اوقات فراغت به صورت جمعهای دوستانه و
اینترنت میباشد که ا این خود نشان دهنده وضعیت ایده الی برای وضعیت گذران اوقات فراغت زنان
نیست .استفاده از اینترنت به عنوان دومین انتخاب زنان در گذران اوقات فراغت خود نشان از تحول
مهمی در این موضوع میباشد .از مشاهدات و مصاحبه در این مورد با زنان اینگونه بر میآید که
عموما استفاده زنان از اینترنت محدود به استفاده از برخی برنامههای شبکههای اجتماعی (تلگرام و
بعضا اینستاگرام) میباشد که بررسی نقاط ضعف ،قوت و آسیبهای آن خود نیاز به تحقیق دیگری
خواهد داشت .اما نکته قابل توجه سهم اندک فعالیتهای ورزشی و پیاده روی در مقایسه با اینترنت و
جمع شدنهای دوستانه است که منجر به کمترین فعالیت ورزشی و فیزیکی برای زنان در اوقات
فراغت آنها شده است .نکته قابل تامل دیگر شرکت در مراسم مذهبی به عنوان یکی دیگر از الگوهای
گذران اوقات فراغت زنان است که در کنار جمعهای دوستانه انتخاب زنان را برای تجربه های
مشارکتی و در جمع قرار گرفتن در هنگام فراغت نشان میدهد هرچند بعضی از زنان به دلیل
نگهداری از سالمندان خانواده ،فرزندان و نوه ها احتماال وقت کمتری برای قرار گرفتن در جمع های
دوستانه و شرکت در مراسم و کالسها خواهند داشت .انتخابهای بعدی زنان نیز به صورت کمرنگ
و اندک مربوط به مواردی مانند مطالعه ،گوش دادن به موسیقی ،خرید ،تماشای تلویزیون و ماهواره
میباشد که به نظر میرسد اینترنت نقش این رسانهها را در پرکردن اوقات فراغت زنان گرفته است.
در مورد میزان رضایت و کیفیت فراغت زنان نیز باید گفت با توجه به اولویتها و الگوهای گذران
اوقات فراغت زنان آملی رضایت چندانی از این الگوهای گذران اوقات فراغت خود نیستند و این
میزان نارضایتی در اموری مانند خود شکوفایی در حین فراغت ،تقویت روابط با دیگر افراد ،احساس
افسردگی و بی حوصلگی ،انجام کارهای خانه و امور مربوط به دیگران و نداشتن وقت کافی برای
خود ،عدم افزایش توانائیها و مهارتهای فردی و فرایند یادگیری در جریان فراغت ،خود را نشان می
دهد .نتیجه گیری این بخش از تحقیق اینگونه خواهد بود که وضعیت فراغت زنان ذکر شده در
مرحله فراغت ناقص قرار دارد که در مبانی نظری ذکر شده است.
با توجه به توض یحات ذکر شده نگرش زنان نسبت به پارک مخصوص بانوان تحت تاثیر عوامل
مختلفی قرار میگیرد  .پارک مخصوص بانوان می تواند تحت مفاهیمی همچون امنیت و آرامش
ناشی از عدم حضور مردان ،داشتن آزادی و عدم رعایت حجاب برای زنان و افزایش دسترسی به
فضاهای شهری برای زنان قرار گیرد و از طرفی دیگر میتواند تحت تاثیر دیدگاههای فیمینیستی
توسط زنان مورد نقد قرار گیرد چرا که این فضاها میتوانند مقدمهای بر جداسازی سایر فضاهای
شهری توسط حاکمیت مردساالر ارگانهایی مانند شهرداریها و سایر نهادهای مسلط دیگر گردد .از
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نظر این دسته شکلگیری ا ین فضاهای شهری موجب کاهش اعتماد به نفس زنان برای حضور در
اجتماع خواهد شد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اکثر زنان شهر آمل با احداث پارک بانوان به

آنجا به عنوان گزینهای برای گذران اوقات فراغت خود مراجعه میکنند و چندان معتقد به جنسیتی
شدن فضاهای دیگر شهری بواسطه شکل گیری این فضاها نیستند و این نوع پارک را به دلیل
آرامش ناشی از عدم حضور مردان و داشتن آزادی عملکرد مناسب برای گذران اوقات فراغت و
فعالیتهای شهری -گردشگری،مناسب میدانند .در نتیجه فرضیه اول مبنی بر اینکه " تقاضا و نگرش
مثبتی برای شکلگیری فضاهای فراغتی مخصوص بانوان مانند پارک بانوان در شهر آمل وجود دارد"
مورد اثبات قرار میگیرد .این نتایج در راستای نتایج تحقیقات دیگری که در مبانی نظری و پیشینه
به آنها اشاره شده بود ،قرار می گیرد .به طوری که در تحقیقات مشابه نیز زنان استقبال و واکنش
مثبتی نسبت به پارکهای مخصوص بانوان در شهرهایی چون تهران داشتهاند.
همچنین در این بخش باید به موانع گذران فراغت زنان نیز توجه خاص نمود چرا که این موانع
زنان را در گروهبندیهای مختلفی قرار میدهد که خود ممکن است منجر به نارضایتیهای بیشتری
شود و دغدغههای این طبقات باید مورد توجه برنامهریزان فضاهای فراغتی قرار گیرد .موانعی
همچون نبود فضاها و تسهیالت کافی فراغتی در نزدیکی محل سکونت (به عنوان مهمترین مانع)،
نداشتن نبود درآمد کافی ،نداشتن توانائیهای جسمی ،نداشتن وقت کافی به دلیل مشغله برای انجام
امور افراد دیگری به غیر از خود ،در برنامه ریزی اوقات فراغت زنان شهر آمل باید مورد توجه جدی
قرار گیرد.
در اینجا باید به عوامل اثرگذاری همچون شغل و تحصیالت و درآمد اشاره نمود که الگوها و
نگرش به فراغت در فضاهای فراغتی را تحت تاثیر خود قرار میدهند .دیدگاههای زنان شاغل و
بیشتر تحصیلکر ده نسبت به فضاهای تفکیک شده بیشتر به دیدگاههای فیمینیستی و نگرانی درباره
فضاهای تفکیک شده بیشتر است تا زنان خانه دار .از طرف دیگر هر چه بر میزان تحصیالت افزوده
می شود تحت تاثیر افزایش انتظارات افراد از فضاهای شهری و همچنین نداشتن وقت کافی برای
افراد شاغل ،میزان رضایت از الگوهای فراغتی کاهش مییابد .این مورد نیز فرضیه دوم مبنی بر
اینکه" متغیر زمینهای مانند تحصیالت در دیدگاههای زنان نسبت به شکلگیری فضاهای ویژه
بانوان تاثیرگذار است" را مورد اثبات قرار می دهد.بدیهی است که برنامهریزی برای این گروهها با
دیدگاههای مختلف میتواند مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد .درآمد نیز به عنوان یک عامل
تشویقی باعث افزایش رضایتمندی نسبت به گذران اوقات فراغت خواهد شد.
با توجه به نتایج ذکر شده پیشنهادات زیر در جهت استفاده هر چه بهتر فضاهای شهری نظیر
پارکهای مخصوص بان وان برای گذران اوقات فراغت تبدیل خال فراغت و فراغت ناقص به فراغت
کامل و مولد ارائه میگردد:
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 برگزاری تورهای شهر گردی و حومه شهر رایگان برای زنان که میتواند با توجه به مشغلهگروههای مختلف زنان به تفکیک گروههای سنی و شغلی برگزار گردد.
 برگزاری برنامههای فره نگی با بسته های تشویقی که باعث انگیزه برای کشاندن زنان به سمتفعالیتهای فراغتی مولد باشد.
 تعدد امکانات در پارکهای مخصوص بانوان بخصوص برگزاری برنامه ورزشی مداوم در جهتافزایش تحرک جسمی
 برگزاری کالسهای آموزشی -روانشناسی در جهت افزایش مهارتهای فردی در پارکها برای زنان افزایش تعداد پارکهای محلهای برای دسترسی بیشتر و ارتقاء وضعیت سرانه فضای سبز افزایش تعداد پارکهای خانوادگی در کنار افزایش پارکهای مخصوص بانوان برگزاری نمایشگاههای کتاب و مسابقات کتابخوانی ویژه زنان با مضامین و موضوعات جذاببرای بانوان در جهت ارتقاء وضعیت مطالعه
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