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   چكيده

ـ گذرا فراغت و نحوةلة اوقات ندگي انسان امروزي و شهرنشين، مسئيكي از محورهاي مهم ز دن آن اسـت.  ن
هاي عملكردي در شهرها هستند كه فرد در زمان فراغت از كـار،  ترين حوزهفراغت از مهم فضاهاي گذران اوقات
سـت كـه فضـاهاي    جملـه شـهرهايي ا   شـهر از برد. شاهينيها پناه مهاي زندگي شهري به آنبراي رهايي از تنش

 ايـن  از هـدف ، بنـابراين  نـدارد؛ شرايط مطلوبي جهت پاسخگويي به نيازهـاي شـهروندان   تفريحي و فراغتي آن، 
 كـه  اسـت  هاي گـذران اوقـات فراغـت   تفريحي و مكان -شناسي مراكز فرهنگيآسيب و سنجيوضعيت پژوهش
رويكـرد حـاكم بـر    . اسـت شدهايجاد  شهروندان فراغتي و فرهنگي زهاينيا به پاسخگويي جهت شهرداري توسط

و  (ميـداني)  صـورت پيمايشـي  هـا بـه  آوري دادهجمـع . است كاربردي هدف از نظر و تحليلي -توصيفي ،پژوهش
م باشـند. حجـ  شهر مـي شاهينشهر شهروندان ساكن در  ،پژوهش آماريباشد. جامعة اسنادي مي بخشي از آن نيز

        محاسـبه گرديـد.    86/0پرسشـنامه   پايـايي براي نفر و مقدارآلفاي كرونباخ  383نمونه با استفاده از فرمول كوكران 
                   رابطة ميان ميزان رضايت شهروندان از هر يـك از امـاكن    SPSS افزارطريق تجزيه و تحليل پرسشنامه در نرم از

گرديـد.   هاي اسپيرمن و پيرسـون مشـخص  طريق آزمون ها ازشناسي آنجمعيت هايتفريحي و ويژگي -فرهنگي
           نشـان داد  آن نتـايج   كهبررسي شدند  ،ميزان پاسخگويي به نيازهاي فراغتي شهروندان نظر ها ازهمچنين اين مكان

بـه نيازهـاي فراغتـي     نظـر پاسـخگويي   آزمون فريدمن از در 6تفريحي بانوان با كسب رتبة  - هاي فرهنگيمكان
تفريحـي بـانوان    -هاي فرهنگيكمبودهاي بيشتري مواجه است. همچنين وضعيت مكان شهروندان با مشكالت و

  جامعه است. تر از حد انتظار) پائين002/0 سطح معناداريو  -051/3برابر با  T (آمارة 890/2 با ميانگين
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  مقدمه
ترين عوامل براي داشتن زندگي سالم و متعادل امروزه اوقات فراغت يكي از مهم

بخشي به افراد جامعه نقش طريق هويت تواند ازاوقات فراغت مي ،واقع در ؛است
اين طريق  از .)92: 2010اجتماعي بازي كند (گزارش اجتماعي، مهمي در ايجاد رفاه 

آوردن شرايط مورد نياز جهت بهبود بخشي به كيفيت نحوة گذران با فراهمتوان مي
م مسلّ ؛آورد آل را فراهمفرصت تجربة يك زندگي ايده ،اوقات فراغت براي افراد جامعه

در ايجاد يك جامعة مدني پويا كه مستلزم توسعة  ياز جهت است كه اوقات فراغت
 قتصادي و فرهنگي است نقش بسزايي ايفامحيطي، اجتماعي، اپايدار در ابعاد زيست 

گيري و شكل ديگر در سوي از .)5: 2014-2009سازمان جهاني اوقات فراغت، كند (
رو پرداختن به  همين از ؛باشدتوجهي داشته  تداوم شخصيت افراد جامعه نقش قابل

ت گيري شخصيهاي فراغتي و شكلمنظور ارائة بهترين زمينهموضوع اوقات فراغت به
   ).237: 1999رابرت، جامعه ضروري است ( سالم در
هاي ترين حوزهفضاهاي گذران اوقات فراغت، يكي از مهم ،حاضرحال  در

هايي است كه فعاليت ةعملكردي در شهر است و اين عملكرد در برگيرندة مجموع
شخص به ميل خود براي استراحت، گسترش اطالعات و آموزش شخصي يا مشاركت 

(اذاني دهد در زمان فراغت از تعهدات شخصي، خانوادگي و اجتماعي انجام ميآزادانه 
دارد و نياز به فضاهاي متناسب خود  ،هايي). انجام چنين فعاليت73: 1391همكاران،  و

تفريحي براي گذران اوقات  -بيني فضاهاي فرهنگيلزوم توجه به مراكز شهري و پيش
ايجاد انواع فضاهاي اوقات فراغت و  ،واين ر از ؛فراغت در شهرها ضروري است

حل مشكالت بسياري از شهرها  اساس نيازهاي روز جامعه در ها بركيفيت آني ارتقا
كيفيت ارائة امكانات مورد  يبررسي نيازهاي انساني، تأمين و ارتقا ،بنابراين است؛ر مؤثّ

    احان و اي مهم و قابل توجه براي طرهاي مختلف شهروندان مسألهنياز فعاليت
  ). 86: 1387ريزان شهري است (فالحت، برنامه
هاي مختلفي جهت پاسخگويي به نيازهاي روش ها وهمين دليل است كه برنامه به

هاي بازي، رشد و ها، زمينريزي درجهت توسعة پاركشود و برنامهفراغتي طراحي مي
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ها يحي، انجام فعاليتهاي تفرها، محلو باشگاه توسعة ورزشي، ايجاد فضاهاي عمومي
هاي پذيرفته حلها، فرهنگسراها و... همه در زمرة راه و ارائة خدمات فرهنگي، كتابخانه

اند و از اي هستند كه كارگزاران جامعه براي گذران اوقات فراغت طراحي كردهشده
مديران  ،همين دليل به ؛ريزي فرهنگي در مديريت شهر استترين اجزاي برنامهمهم
نظر بگيرند (احمدي  هاي فراغتي درري بايد در شهر فضاي مناسب براي  فعاليتشه

طبق ماهيت  تنها بربهتر است اوقات فراغت را نه  ،براي شهرسازي ).2: 1386رناني، 
هاي فضايي، ميزان استفاده، امكان اساس ظرفيت، وسعت جاذبه ها، بلكه برفرصت

(طالبي رد ك بنديطبقه دارد بستگي هاآن به كه يمئارد تمام و دسترسي، دوري از خانه
  ). 20: 1385و همكاران، 
شناسي، هاي جمعيتبافت جمعيتي جوان، ويژگيشهر با در برداشتن شاهين
حال  ويژه تنوع فرهنگي و مهاجرپذيري دربه ،فرد خود اجتماعي منحصر به فرهنگي و

 نيم به خورشيدي 1400 تا سالشود كه جمعيت آن بيني ميگسترش است و پيش
حالي  ). در2: 1391شهر، تفريحي شهرداري شاهين -(سازمان رفاهي برسد نفر ميليون

برخورداري از تسهيالت و خدمات مربوط به فضاهاي  كه شهروندان اين شهر در
رو هستند. انگيزة ا مشكالت و كمبودهاي بسياري روبگذران اوقات فراغت شهري ب

و كمبودها از طريق پرسش مستقيم حقيق، بررسي و شناسايي اين معضالت اصلي اين ت
-است. براي پاسخگويي به اين مشكالت و كمبودها مديران و برنامهاز شهروندان بوده

هاي اجتماعي تر باشرايط زمان و گروهتر و مناسبهاي دقيقريزان شهري بايستي برنامه
هاي هاي مختلف شهري، كاربريميان كاربري ززيرا ا ؛كنندمختلف ساكن در شهر تهيه 

غناي فرهنگي جوامع شهري و روح و روان  دليل نقشي كه درتفريحي به -فرهنگي
يك از اين  اهميت شاياني برخوردارند و آگاهي از وضعيت هر شهروندان دارند، از
  ريزي و مديريت اين فضاها امري ضروري است. مراكز، جهت برنامه
بوده،  Leisureومعادل انگليسي  Loisirرجمة معادل فرانسوي اوقات فراغت ت

است و دو بعد معنايي عمده يكي آزادي انتخاب و ديگري  Licereريشة التين آن 
              ). 133: 1385ان، همكاريزدي و دارد (پاپلي داشتن براي برگزيدن را در براجازه 
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است ي هنگام و زمان آمدهامعنبهاست و وقت » وقت«واژة  اوقات جمع ،فارسيدر 
  ).9: 1388(محالتي، 

گونتروستر معتقد است كه اوقات فراغت موضوعي چند بعدي است كه عوامل 
شمرد: در ابتدا رابطة بين كار گونه بر ميدارند. او اين عوامل را اين مختلفي در آن نقش

به موقعيت اجتماعي، بندي اوقات فراغت با توجه و اوقات فراغت و بعد از آن تقسيم
هاي مكاني، اقتصادي و اجتماعي سن و نحوة استفاده از اوقات فراغت و در نهايت جنبه

  ). 45: 1995ليپل، ها است (گذارياوقات فراغت در زمينة سياست
امري ضروري است و اين جامعه است كه  ،امروزه بازخواني مفهوم اوقات فراغت

همين دليل است كه وظيفة جغرافيدانان و كند. بهمينوع اوقات فراغت انسان را تعيين 
ريزان شهري ارائة تعريفي جديد از اوقات فراغت و طرح، خلق و ارائة فضاهاي برنامه

  ). 79: 1391(اذاني و همكاران، استهاي خسته از كار روزمره آن براي انسان
بستگي به هاي فراغتي و نوع مراكز فرهنگي مورد نياز هر محل فعاليت ويژگي

جنسي، تركيب  -اقتصادي دارد از جمله: تركيب سني -اجتماعي تعدادي عوامل
. )127: 2006پركومينه و همكاران، (اجتماعي، فرهنگي و توان مالي شهروندان دارد 

هاي اوقات مديران بايد ماهيت تجربة اوقات فراغت و آنچه مردم را به انجام فعاليت
صورت با شكست  اين غير در ؛كننددرك انگيزد، مي هاي تفريحي برفراغت و فعاليت

  ).36: 1383(توركليدسن، شد  رو خواهندروب
هاي فرهنگي و مراكز تفريحي و چگونگي ريزيبرنامه زمينة هاي اخير دردر سال

كه  استگرفته ريزي اوقات فراغت مطالعاتي در داخل و خارج از كشور صورتهبرنام
اند كه در اين موضوعات را بررسي كرده ،و رويكردي خاصها با هدف هركدام از آن

  خواهد شد.ها اشاره ادامه به برخي از آن
به بررسي تأثير خصوصيات فردي و در پژوهش خود  )1390قنبريان و همكاران (

 5و  3غت در مناطق اقتصادي سالمندان در انتخاب نوع مكان جهت گذران اوقات فرا
رهاي سن، ميزان تحصيالت، نوع يج اين پژوهش، تأثير متغيطبق نتا .نداصفهان پرداخت

صورت كامل در انتخاب نوع مكان جهت شغل پيش از دورة سالمندي و ميزان درآمد به
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ر وضعيت تأهل گذران اوقات فراغت از سوي سالمندان در دو منطقه تأييد و متغي               
ترتيب در انتخاب محل سكونت بهر جنسيت و نوع منزل صورت كامل رد و متغيبه

  است. هاي فرهنگي و ورزشي تأثيري نداشتهمكان
را از  آبادنجف نيازهاي فرهنگي شهر ،خود تحقيق ) در1389مرادي و همكاران (
ند كه اين نتيجه رسيد و بهشهروندان مورد بررسي قرار دادند  نظر مديران فرهنگي و

پاسخگوي نياز  كمتر از سطح متوسط، ،هرشاين تعداد فضاهاي فرهنگي موجود در 
 از نظر آمايش بيش از نيمي از اين فضاها در بخش مركزي قرار شهروندان است و

   دارند كه دسترسي به اين فضاها براي بسياري از شهروندان دشوار است.
مناسب جهت توزيع  يدنبال ارائة الگويبهمطالعة خود  ) در1391همكاران ( اذاني و
شهر مرودشت بوده و  هاي گذران اوقات فراغت در هر يك از مناطق شهريبهينة فضا

  اند.طور مناسبي توزيع نشدهند كه اين مراكز در سطح شهر بهبه اين نتيجه رسيد
، عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر ميزان ة خود) در مطالع1391سرايي و همكاران (

اي رهاي زمينهرابطة متغيو  شهر مشهد بررسي كرده 8منطقة اوقات فراغت را در 
ت (جنسيت)، طبقة اجتماعي و سرماية اجتماعي شهروندان مشهدي با ميزان گذران اوقا

ند كه ميزان رضايت از يافت و به اين نتيجه دست فراغتشان را مورد سنجش قرار داده
همچنين ميزان گذران اوقات فراغت  .بر ميزان گذران آن تأثير مثبت دارد ،اوقات فراغت

  بين مردان و زنان اين منطقه از شهر، متفاوت است. رد
خدمات فرهنگي موجود را از ديدگاه  ،در پژوهشي )2013( تابياس و همكاران

ميان ميزان  ، رابطةدهندگانند. پاسخآلمان شرقي مورد بررسي قرار داد ساكنان شهري در
  آشكار ساختند.فردي را  سطح رفاه باخدمات فرهنگي و مراكز فرهنگي محلي موجود 

هاي مربوط به بررسي و ارزيابي شاخص ،در پژوهشي )2013(مونيكا و همكاران 
 تحقيق آنها ند. نتايجا استفاده از شواهد موجود پرداختبه ارائة كيفيت خدمات فرهنگي ب

شده با افزايش تالش براي مشاركت مردم  كه كيفيت خدمات فرهنگي ارائه دادنشان 
  باشد.تواند افزايش چشمگيري داشتهنفعان ميذي محلي و
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ميزان دسترسي جمعيت نيوزلند را از  ،در تحقيق خود )2013( رابين و همكارانبيال
مورد مطالعه قرار داده و براي  ها، خدمات تفريحي و فرهنگينظر جغرافيايي به فرصت

 ArcGISهاي حداقل هزينه و تجزيه و تحليل مسير در انجام اين ارزيابي از تكنيك
  اند.برده بهره

سنجي وضعيت ،اين تحقيق دادن انجام هدف از ،شدهبا توجه به مباني و پيشينة ارائه
شهر، ميزان خدمات و تفريحي و فراغتي شهر شاهين - شناسي مراكز فرهنگيو آسيب

ميزان رضايت ساكنان شهر از اين مراكز با ارزيابي  امكانات ارائه شده در اين مراكز و
شده توسط اين تفريحي ارائه  - خدمات فرهنگي شناسي وهاي جمعيتوجه به ويژگيت

هاي ها و سالنباشد. مراكز مورد مطالعه شامل كتابخانهمراكز در زمينة اوقات فراغت مي
فرهنگسراها، نوان، هاي تفريحي و فرهنگي بامكان هاي ورزشي،سالن ،هامطالعه، باشگاه
باشد كه در پنج شاخص خدمات و اجتماعات و شهربازي مي هايتاالرها و سالن

زير، مورد  دو سؤال اساسيامكانات، توزيع، تعداد، هزينه و توسعه و تجهيز در راستاي 
تفريحي شهرداري -ن رضايت شهروندان از مراكز فرهنگيآيا ميزا: مطالعه قرار گرفتند

خدمات فرهنگي  دارد؟شناسي شهروندان رابطه هاي جمعيتشهر با ويژگيشاهين
  باشد؟مي سخگوي نيازهاي فراغتي ساكنان شهرموجود در شهر تا چه ميزان پا

  شناسيها و روشداده
تحليلي  –توصيفي، پژوهش پژوهش حاضر با توجه به هدف كاربردي و روش

همچنين مطالعات اسنادي  ،اي)(پرسشنامه روش پيمايشي . گردآوري اطالعات ازاست
 و استشهر شهروندان شهر شاهين ،. جامعة آماري اين پژوهشاستگرفتهصورت 

نفر آن،  71951 كه باشدمي نفر 143308 با برابر ،1390اساس آمارنامة سال تعداد آنها بر
  ). 50 :1390،استان اصفهان (ادارة آمار و اطالعات هستند نفر آن، مرد 71357زن و 

عنوان حجم نمونه نفر به 383كوكران رمول گيري ساده و فبا استفاده از نمونه
هاي اسنادي، ميداني بوده و روش اند. گردآوري اطالعات با استفاده ازانتخاب شده

بر ابزار پرسشنامه است. آزمون روايي مربوط به پرسشنامة اين روش ميداني مبتني 
ها در اختيار صورت كه پرسشنامهبدين ؛پژوهش، روايي صوري و محتوايي است
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گرفت تا مورد آزمون  شهر قرارشاهينشهر تفريحي  - و مسئوالن رفاهي اندااست
جهت اصالح  در ، نظرات و پيشنهادهاترتيب گيرد و بدين صوري و محتوايي قرار
  پرسشنامه اعمال گرديد. 

 محاسبه شد 86/0با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با نيز پايايي پرسشنامه 
ها از منظور تجزيه و تحليل دادههمچنين در اين تحقيق به ؛تحد مطلوب اس ه درك

 است.استفاده شده SPSSافزار محيط نرم هاي آماري (توصيفي و استنباطي) درروش

هاي طي دهه و استريزي شده جديد و برنامه يشهر، شهراينكه شاهينبا توجه به
ريزي و طراحي شده، هبرنام ،جذب سرريز جمعيتي كالنشهر اصفهان منظوراخير به

از  ينشمار ساكنان بومي آن ناچيز است. جمعيت اين شهر را عمدتاً شامل مهاجرا
  . استهاي مختلف كشور هاي مختلف استان اصفهان و استانشهرستان

وطنان هم ةعلت دارا بودن امكاناتي در طول جنگ، همواره مورد استفاداين شهر، به
هاي پس از آن، اين شهر از به انگيزه ت و بناهمين علّ به ؛استگرفته زده قرارجنگ

است. ) برخوردار بوده55-65هاي درصد (در فاصله سال 5/19متوسط رشدي معادل 
تيب تربه 1390و  1385 هايرشد جمعيت رو به كاهش نهاده و در سال ،پس از آن

 25-29وه سني شهر، در گربيشترين درصد جمعيت در شاهين .بود 3/4و  1/4برابر با 
ذكر است كه ن موضوع بيانگر جواني جمعيت اين شهر است. الزم بهاي .دارندسال قرار 

                ضرورت، است كه هرچه بيشتر درصد 94نرخ باسوادي در اين شهر برابر با 
  نمايد.ريزي براي اين جمعيت جوان و باسواد را مطرح ميبرنامه

  
   ژوهشپجغرافيايي محدودة  - 1شكل 
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  بحث
عنوان نمونه انتخاب شده و مورد ) از كل شهرونداني كه به1مطابق با جدول (

درصد از شهروندان كه مورد پرسش  6/43نفر برابر با  167اند، تعداد گرفته پرسش قرار
   .هستندزنان  ،درصد 4/56نفر از آنها معادل  216مردان و  ،اندقرار گرفته

  تفكيك جنسبه پاسخگويانصد توزيع فراواني و در - 1جدول 
  فراوانيدرصد   فراواني  جنس

درصد فراواني 
  تجمعي

  383  پاسخگويان
  6/43  6/43  167  مرد
  100  4/56  216  زن

  ---   100  383    383 جمع

نفر برابر  153سال،  20درصد زير  6/26نفر يا  102)، 2همچنين مطابق با جدول (
نفر  32سال،  39تا  30درصد بين  4/20ر يا نف 78سال،  29تا  20درصد بين  9/39با 

نفر  7سال و  59تا  50درصد بين  9/2نفر يا  11سال،  49تا  40درصد بين  4/8معادل 
   سال سن داشتند. 60درصد باالي  8/1برابر با 

  تفكيك سنبه پاسخگويانصد توزيع فراواني و در - 2 جدول
  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سن

  383  پاسخگويان

  6/26  6/26 102 سال20كمتر از
  6/66  9/39 153 سال20–29
  9/86  4/20 78 سال30–39
  3/95  4/8 32 سال40–49
  2/98  9/2 11 سال50–59

  100  8/1 7 سال60بيشتر از
  ---   100  383  383 مجموع

 

اند. ورد پرسش قرار گرفتهبندي و مسطح دسته 6لحاظ سطح سواد در بهشهروندان 
 7/34درصد از افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و  7/35دهد كه نتايج نشان مي
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گروه ديگر  چهار ) در3باشند. ساير افراد مطابق با جدول (درصد داراي مدرك ديپلم مي
  اند.تحصيلي توزيع شده

 

  صيالتبراساس وضعيت تح پاسخگويانصد توزيع فراواني و در - 3 جدول
  درصد فراواني  فراواني  سن

درصد فراواني 
  تجمعي

  383  پاسخگويان

  5/6  5/6 25 زيرديپلم
  3/41  7/34 133 ديپلم

  52  7/10 41 فوق ديپلم
  2/87  2/35 135 كارشناسي
  7/87  5/0 2 حوزوي

  100  3/12 47 ارشد و باالتركارشناسي
  ---   100  383  383 مجموع

درصد از  4/3نفر يا  13) تعداد 4آمده از جدول ( دستبهبا توجه به نتايج 
نفر معادل  72سال،  5تا  1درصد بين  11نفر برابر با  42پاسخگويان كمتر از يك سال، 

نفر  127سال و  15تا  10درصد بين  7/33نفر يا  129سال،  10تا  5درصد بين  8/18
 ،ترتيباين  به ؛اندكونت داشتهشهر سسال در شاهين 15درصد بيش از  2/33برابر با 

زمان زيادي را در مدت ،درصد بيشتري از پاسخگويان كه كرد برداشت گونهتوان اينمي
 اند.نسبت به شرايط منطقه داشتهشناخت بااليي منطقة مورد مطالعه زندگي كرده و 

  براساس مدت زمان سكونت پاسخگويانصد توزيع فراواني و در - 4 جدول
  درصد فراواني تجمعي  درصد فراواني فراواني سكونتزمانمدت

  383  پاسخگويان

  4/3  4/3  13  كمتر از يك سال

 4/14 11 42 سال5تا1بين
 2/33  8/18 72 سال10تا5بين
 8/66  7/33 129 سال15تا10بين

 100  2/33 127 سال15بيشتر از
  ---   100  383  383 مجموع
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  شناسي هاي جمعيتويژگي بر اساستفريحي -شهروندان از مراكز فرهنگي ميزان رضايت رابطة
مركز فرهنگي شهر و  6ميزان رضايت شهروندان از هر كدام از ور بررسي منظبه

فرض صفر  ،است. در اين آزمونمستقل استفاده شده Tجنسيت پاسخگويان، از آزمون 
بر وجود اختالف در  مبتني ،مبتني بر برابري رضايت در بين زنان و مردان و فرض يك

اثرگذاري جنسيت بر  آن براي تعيين ميزان از ميزان رضايت زنان و مردان است. پس
سطح  رهاي مورد بررسي درمتغي كهگرفته شد. زيرا بهره  Etaرضايت از آزمون  ميزان

  اند.گرفته قرار ايفاصله - سنجش اسمي
  

  ر جنسيتبراي متغيt نتايج آزمون  - 5جدول 

  هاشاخص
  اندازة اثر tنتايج آمارة آزمون برابري

F  
سطح 
 معناداري

آمارة 
t 

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 2Eta  ارزش

      ها وكتابخانه
 هاي مطالعهسالن

54/7  006/0  697/0  07/323  477/0  072/0  001/0  

 ها وباشگاه
 هاي ورزشيسالن

43/3  065/0  888/0 381 375/0  045/0  002/0  

  005/0  072/0  169/0 773/39 379/1  009/0  87/6  فرهنگسراها

هاي سالن و تاالرها
  اجتماعات

99/2  084/0  366/5 381 000/0  265/0  07/0  

  02/0  156/0  002/0 381 088/3  469/0  529/0  شهربازي

-يفرهنگ هايمكان
 تفريحي بانوان

115/0  735/0  992/6  381  000/0  337/0  11/0  

)، فرض برابري ميزان رضايت در بين 5مستقل (جدول  Tبا توجه به نتايج آزمون 
هاي مكان هاي اجتماعات، شهربازي ومكان (تاالرها و سالن سه زنان و مردان در

ت معناداري در بين ميزان ترتيب تفاواين شود. بهتفريحي بانوان) رد مي - فرهنگي
، تأثير Etaميزان آزمون مكان وجود دارد. با توجه به سهرضايت زنان و مردان از اين 

 يكدرصد، شهربازي  هفتهاي اجتماعات جنس بر ميزان رضايت براي تاالرها و سالن
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است. اما آمدهدست درصد به 11هاي فرهنگي و تفريحي بانوان درصد و براي مكان
  ها و هاي مطالعه، باشگاهها و سالنمكان ديگر (كتابخانه 3فر در رابطه با فرض ص

داري ميان ميزان شود و هيچ تفاوت معناقبول مي هاي ورزشي و فرهنگسراها)سالن
  شود.مكان ارزيابي نمي 3رضايت زنان و مردان از اين 

يت شهروندان از ر سن و ميزان رضاهمچنين براي بررسي ميزان همبستگي ميان متغي
ايم. در اين تفريحي منطقه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده كرده -مراكز فرهنگي

مبناي عدم همبستگي و فرض يك بر مبناي وجود همبستگي بين  آزمون فرض صفر بر
تفريحي مورد  -هاي فرهنگيهاي مربوط به مكانشاخصو ميزان رضايت از  متغير سن

اي) قرار فاصله – اييرها در اين آزمون در سطح سنجش (فاصلهگيرد. متغنظر قرار مي
  است.) ارائه شده6اند. نتايج آزمون فوق در جدول (گرفته

  ر سننتايج آزمون همبستگي پيرسون براي متغي - 6جدول 

  هاشاخص
 نتايج آزمون همبستگي پيرسون

  سطح معناداري ضريب همبستگي
 001/0 -171/0 هاي مطالعهها و سالنكتابخانه

 000/0 -116/0 هاي ورزشيها و سالنباشگاه

 023/0 -191/0 فرهنگسراها

 005/0 -142/0 هاي اجتماعاتتاالرها و سالن

 215/0 -063/0 شهربازي

 600/0 -027/0 تفريحي بانوان-هاي فرهنگيمكان

اداري در رابطه كرد كه سطح معن گونه بيانتوان اينمي آمدهدست توجه به نتايج به با
هاي ورزشي، ها و سالنها، باشگاهبا همبستگي ميان شاخص رضايت از كتابخانه

اين  است و به 05/0هاي اجتماعات و متغير سن كمتر از فرهنگسراها و تاالرها و سالن
هاي فوق وجود دارد. با ر سن و ميزان رضايت از مكانرابطة معناداري ميان متغي ،ترتيب

شود كه رابطة ميان اين گونه استنباط مياين ،آمدهدست يب همبستگي بهتوجه به ضرا
اما در رابطه با دو شاخص مربوط به همبستگي ميان  ؛رها ناقص و معكوس استمتغي
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فرهنگي بانوان و متغير سن، سطح معناداري  - هاي تفريحيرضايت از شهربازي و مكان
ر سن و ميزان رضايت رابطة معناداري ميان متغيترتيب اين باشد و بهمي 05/0بزرگتر از 

  شود.شود و فرض صفر پذيرفته مياز اين دو مكان فرهنگي و تفريحي مشاهده نمي
تفريحي شهرداري  با  -مكان فرهنگي 6از  پاسخگويانبراي مقايسة ميزان رضايت 

يم. اتوجه به سطح تحصيالت پاسخگويان از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده كرده
زيرا كه متغيرهاي ميزان تحصيالت و ميزان رضايت شهروندان در سطح سنجش 

اي) هستند. در اين آزمون نيز فرض صفر بر مبناي عدم همبستگي و فاصله  –(ترتيبي
 فرض يك بر مبناي وجود همبستگي بين متغير ميزان تحصيالت و ميزان رضايت از

گيرد. نتايج در ي مورد نظر قرار ميتفريح -هاي فرهنگيهاي مربوط به مكانشاخص
  است.) ارائه شده7جدول (

  ر تحصيالتنتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي متغي - 7جدول 

  هاشاخص
 نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن

  سطح معناداري ضريب همبستگي
  000/0 728/0 هاي مطالعهسالنها وكتابخانه

  965/0 002/0 هاي ورزشيسالنها وباشگاه

  000/0 701/0 فرهنگسراها

  663/0 022/0 هاي اجتماعاتسالنتاالرها و

  452/0 039/0 شهربازي

  541/0 -031/0 تفريحي بانوان-فرهنگيهايمكان

كرد كه سطح معناداري در رابطه گونه بيان توان اينمي آمده دستبا توجه به نتايج به
هاي مطالعه و فرهنگسراها و ها، سالننهبا همبستگي ميان شاخص رضايت از كتابخا

ر ترتيب رابطة معناداري ميان متغي اين است و به 05/0متغير تحصيالت كمتر از 
هاي فوق وجود دارد. با توجه به ضرايب همبستگي تحصيالت و ميزان رضايت از مكان

 ؛مثبت استشود كه رابطة ميان اين متغيرها قوي و گونه استنباط ميآمده، اين دستبه
 هاي مربوط به همبستگي ميان رضايت از شهربازي، اما در رابطه با ديگر شاخص
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 هاي ورزشي و تاالرها و سالنها و سالنباشگاهتفريحي بانوان،  -هاي فرهنگيمكان
ترتيبين ا باشد و بهمي 05/0ر تحصيالت، سطح معناداري بزرگتر از اجتماعات و متغي، 

 - هاي فرهنگير تحصيالت و ميزان رضايت از اين مكانن متغيرابطة معناداري ميا
  شود.شود و فرض صفر پذيرفته مينمي تفريحي مشاهده

تفريحي شهر با  -براي بررسي رابطة ميان ميزان رضايت شهروندان از مراكز فرهنگي
زيرا  ؛شد ها در اين شهر از آزمون همبستگي اسپيرمن استفادهمدت زمان سكونت آن

دارند. در اين آزمون  قرار ايفاصله -ترتيبيرهاي مورد بررسي در مقياس سنجش متغي
مبناي وجود همبستگي بين  مبناي عدم همبستگي و فرض يك بر نيز فرض صفر بر

هاي هاي مربوط به مكانزمان سكونت و ميزان رضايت از شاخص ر مدتمتغي
  است. ) ارائه شده8ول (گيرد. نتايج در جدتفريحي مورد نظر قرار مي -فرهنگي

  ر مدت زمان سكونتنتايج آزمون همبستگي اسپيرمن براي متغي - 8جدول 

  هاشاخص
 نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن

  سطح معناداري ضريب همبستگي
  572/0 029/0 هاي مطالعهها و سالنكتابخانه
  674/0 022/0 هاي ورزشيها و سالنباشگاه

  524/0 -033/0 فرهنگسراها
  373/0 -046/0 هاي اجتماعاتتاالرها و سالن

  081/0 -089/0 شهربازي
  809/0 012/0 تفريحي بانوان-هاي فرهنگيمكان

كه سطح معناداري در  نتيجه گرفتگونه توان اينمي آمدهدست با توجه به نتايج به
رد تفريحي مو - مركز فرهنگي ششرابطه با همبستگي ميان شاخص رضايت از هر 

رابطة  ،ترتيباين  است و به 05/0ر مدت زمان سكونت در شهر بيشتر از مطالعه و متغي
واقع  هاي فوق وجود ندارد. درر تحصيالت و ميزان رضايت از مكانمعناداري ميان متغي

تفريحي و مدت زمان سكونت شهروندان در اين  -بين ميزان رضايت از مراكز فرهنگي
  شود.نمي شهر هيچ همبستگي مشاهده
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   تفريحي و نيازهاي فراغتي شهروندان - بين وضعيت خدمات فرهنگي رابطة
، تفريحي با نيازهاي فراغتي شهروندان-فرهنگي هايمكان وضعيت سنجش رابطةدر 

فرض صفر بر مبناي  شد.از آزمون فريدمن استفاده  ؛كيفي است ،رچون سطح متغي
هاي رض يك بر عدم برابري ميانگين رتبهها و فهاي ميان گروهبرابري ميانگين رتبه

   است.ارائه شده) 10و ( )9( هايجدول گيرد. نتايج اين آزمون درها قرار ميميان گروه

  آزمون آماري فريدمن - 9جدول 
  383 حجم نمونه

  842/11 اسكوئركاي
  5 آزاديةدرج

  037/0 سطح معناداري

) در Sig = 037/0 >05/0اسكوئر) و (كاي  =842/11نتايج اين آزمون با مقدار (
شود و تفاوت كه فرض صفر رد مي ين معناا به ؛دار استادرصد معن 99سطح اطمينان 

  شود.ها مشاهده ميمعناداري در بين ميانگين رتبه
  نتايج آزمون فريدمن - 10جدول 

  هاشاخصةرتب  هاميانگين ةرتب معيارانحراف ميانگين هاشاخص
  1  66/3 27/1 62/2 فرهنگسراها

  2  61/3 16/1 58/2 هاي ورزشيها و سالنباشگاه
  3  56/3 05/1 48/2 هاي اجتماعاتتاالرها و سالن

  4  48/3 26/1 48/2 هاي مطالعهها و سالنكتابخانه
  5  35/3 23/1 44/4 شهربازي

  6  34/3 15/1 37/2 تفريحي بانوان-هاي فرهنگيمكان

 ؛دارند در اولويت قرار 66/3كه فرهنگسراها با ضريب دهد ها نشان ميميانگين رتبه
ها بيشترين تأثير را در پاسخگويي به نيازهاي فراغتي شهروندان دارد. باشگاه ،نتيجه در

 همين ترتيب تاالرها و  در اولويت دوم و به 61/3هاي ورزشي با ضريب و سالن
هاي مطالعه با ها و سالناولويت سوم، كتابخانه در 56/3ضريب  هاي اجتماعات باسالن

 در اولويت پنجم و در 35/3در اولويت چهارم، شهربازي با ضريب  48/3ضريب 
  .در اولويت آخر قراردارد 34/3نهايت مراكز فرهنگي و تفريحي بانوان با ضريب 
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  گيرينتيجه
آمدن شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دوران جديد، اوقات  وجودبه با

كيفيت گذران  است وشده مطرح شهري از محورهاي مهم زندگي  عنوان يكيفراغت به
    هايي نياز به فضاهاي متناسب دارداست. انجام چنين فعاليتيافته آن اهميت بيشتري

ها و هاي مطالعه، باشگاهها، سالنتوان به فرهنگسراها، كتابخانهكه از جملة آنها مي
  رد. شي و ... اشاره كهاي ورزسالن

            گردآوري  هايي كه از طريق مطالعة پيمايشي (پرسشنامه)داده ،در اين پژوهش
              . نتايج گرفت هاي مختلف آماري مورد بررسي قراربا استفاده از آزمون استشده
ست كه ميان ميزان رضايت شهروندان از ا دهندةنشانها آمده از پرسشنامه دستبه

تفريحي بانوان و  - هاي فرهنگيمكان هاي اجتماعات، شهربازي وو سالنتاالرها 
تأثير جنس بر ميزان رضايت براي  ،جنسيت شهروندان رابطه وجود دارد و در اين رابطه

 - هاي فرهنگيدرصد و براي مكان 1درصد، شهربازي  7هاي اجتماعات تاالرها و سالن
   .استآمده دستدرصد به 11تفريحي بانوان 

 ،هاي ورزشي، فرهنگسراهاها و سالنها، باشگاهشاخص رضايت از كتابخانه بين
غير سن رابطة منفي (معكوس) و معنادار وجود دارد. هاي اجتماعات و متتاالرها و سالن

                ها،كتابخانه ميزان رضايت از ر تحصيالت وميان متغينيز معناداري مثبت و رابطة 
  عه و فرهنگسراها وجود دارد. هاي مطالسالن

-هاي فرهنگيبيشترين اولويت و مكانفرهنگسراها  ،آمدهدست با توجه به نتايج به
كمترين اولويت را در پاسخگويي به نيازهاي فراغتي شهروندان دارند.  ،تفريحي بانوان

يل دال هاي تفريحي بانوان بهها، عدم رضايت بانوان از مكاناساس نتايج پرسشنامه بر
و  نگرفتن در مسيرهاي پر رفت جمله در دسترس نبودن از نظر مكاني، قرار مختلفي از

              آمد شهر، محدوديت در ساعات استفاده از اين اماكن و كمبود تجهيزات ورزشي 
 ؛باشدنمي امكانات موجود پاسخگوي نيازهاي فراغتي بانوان از طرفيباشد. مي

اي در مشكالت عمده ،بانوان آموزشي-اماكن فرهنگيفضاي نامناسب  ،همچنين
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است و بانوان از امكانات مناسب فرهنگي ها ايجاد كردهها و نمايشگاهكالس برگزاري 
  . هستندو تفريحي محروم 

علت فقدان ها و فرهنگسراها، عدم رضايت شهروندان بهدر رابطه با كتابخانه
اي، كمبود كالس، نور نامناسب، ت كتابخانهافزاري كارامد براي خدماهاي نرمسيستم

ها و بردن نور كالس ها و از بينعدم وجود امنيت، ساخت موتورخانه در پشت كالس
اجتماعات و در نهايت عدم دسترسي مناسب و  هاي مطالعات، عدم ساخت سالنسالن

وهاي دليل كمبود نير هاي ورزشي نيز بهمكانيابي نادرست اين اماكن است. باشگاه
متخصص و تجهيزات ورزشي استاندارد و بعضاً مكانيابي نامناسب و عدم سهولت در 

با توجه به سهم اين مراكز  ،ترتيب ايناند. به دسترسي موجب نارضايتي شهروندان شده
ويژه بانوان و بهبود الگوي فراغتي كردن نيازهاي فراغتي شهروندان به در مرتفع

تفريحي  -هاي فرهنگيي بهبود وضعيت و عملكرد مكانريزي براشهروندان، برنامه
و تجهيز  بانوان، بهبود وضعيت فرهنگسراها مطابق با نيازهاي شهروندان و توسعه

  گيرد.هاي ورزشي، در اولويت توجه قرار ميها و باشگاهكتابخانه
هاي گذران اوقات تفريحي و مكان -مراكز فرهنگيدر پايان به منظور بهبود كيفيت 

 شود:شهر، پيشنهادهايي ارائه ميفراغت شهر شاهين

هاي عمومي در شهر از راهكارهاي عمده براي پيشرفت بهبود كيفي كتابخانه -
  سطح توسعة انساني است. يآموزان و ارتقاتحصيلي دانش

ميزان رضايت زنان و مردان از برخي مراكز  با توجه به وجود تفاوت معنادار بين -
ها و امكانات فراغتي، بايستي فارغ از رسي به برنامهدستتفريحي،  –فرهنگي

  گيرد. در اختيار تمامي اقشار جامعه قرارهاي طبقاتي، جنسيتي و ... محدوديت
بايست امكانات ، ميتفريحي بانوان - هاي فرهنگيعملكرد مكانف ضعبا توجه  -

د و اختصاص درآم. ه شوددااختصاص د مذكورهاي را با اولويت مكاناي بالقوه
 ،امكانات، تأمين امنيت و نظارت بر فضاهاي مربوط به گذران اوقات فراغت بانوان

ترشان در ها و حضور گستردهمندي هرچه بيشتر آنرضايت تواند احساسمي
  ها را به همراه داشته باشد.فعاليت
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