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 چکیده:

انجام  یشیمایپ _یفیبصورت توص ل،یخدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردب تیفیک یابیبا هدف، ارز حاضر پژوهش

که به منظور گذران اوقات فراغت، به پارک بانوان مراجعه  لی+ شهر اردب11پژوهش حاضر را بانوان  ی. جامعه آماردیگرد

( نفر انتخاب، که در 313مورد مطالعه، بر اساس فرمول کوکران ) یجامعه آمار یردگگست لیدادند و به دل لیکردند، تشکیم

( و 2331) ویخدمات ل تیفیک یهاها شامل پرسشنامهداده ینفر در پژوهش مشارکت نمودند. ابزار گردآور 373 تینها

 SPSS22ها از نرم افزار داده لیو تحل هیو به منظور تجز دی( انتخاب گرد1333و همکاران ) یمیپرسشنامه اوقات فراغت ابراه

 نیی( و جهت تعیاو دو جمله دمنی)فر یاف استاندارد و درصد(، استنباطانحر ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیتوص یهاو از آزمون

تا  21ی. رده سن1 یهاپژوهش نشان داد که مولفه جی. نتادیاستفاده گرد رنوفیها از آزمون کولموگروف اسمنرمال بودن داده

. 7ماه،  12تا  6 ینی. سابقه تمر6 ال،یر ونیلیم 33تا  23. درآمد 5. بازنشسته، 3. مجرد، 3 ،ی. مدرک کارشناس2سال،  33

 لیپژوهش دارند و اما تحل یهامولفه نیرا در ب یفراوان نیشتریدر هفته ب نیبار تمر 3تا  2. 1 ،یسالمت زهیبا هدف و انگ

 نیب نیبرخوردار بوده و همچن یمناسب تیآن از وضع یهاخدمات و مؤلفه تیفیداد که، ک شانپژوهش ن یاستنباط یهاجینتا

ار برخورد یمناسب تیاز وضع زیآن ن یهااوقات فراغت و مؤلفه نیمعنادار وجود دارد و همچن اولویتخدمات  تیفیک یهامولفه

 دارد. دوجو یمعنادار تیاوقات فراغت هم اولو یهامولفه نیب نیبوده و همچن
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 مقدمه:

 ،یسممشکالت ج یفقر حرکت نیکرده و ا یرا از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکت عیامروز ابتکار عمل سر یایدر دن یزندگ

 لیروزمره که به دل یدر زندگ زین یبدن تیکاهش تحرک و فعال نیهمچن. آورده است دیپد یو یرا برا یو اجتماع یروان

 نیدر جهت تأم یزیمدرن به وجود آمده است و ضرورت برنامه ر یزندگ نینو یها وهیو ش یو امکانات رفاه لیگسترش وسا

د که شاره کرا دیو ورزش است با یبدن تیحال که صحبت از فعال .سازد یآشکار م شیاز پ شیرا ب یجسمان ازیحرکت مورد ن

در  یورزش یو اجراها یبدن یها تیمتنوع فعال یشکل ها نیو همچن یمختلف ورزش یو رخدادادها دادهایامروزه شاهد رو

داشتن اوقات  انیم نیگردند و در ا یدر جوامع م یمنجر به تحوالت مختلف یکه هر کدام به نوع ،میسرتاسر جهان هست

و جوامع برخوردار  افراد یدر توسعه سالمت یا ژهیو گاهیهمه از جا یورزش برا ،یبه عبارت ای یهمگان یورزش هافراغت سالم و 

  .کشورها نموده است بیرا نص بسیاری یو اجتماع یاقتصاد دیاست و عالوه بر آن فوا

گوناگون انسان  یو تمدن ها عصر گذشته، حاضرفرد و خانواده در  یاز زندگ یهمواره جزء مکمل یبدن تیکل، فعال در    

 یها تیداشته و از رهگذر فعال ییسهم بسزا یگوناگون اجتماع یها تیو فعال یدر ارتباطات خانوادگ نیبوده و هست، همچن

به ارمغان آورده  یلذت و شاد ،یخرسند ،خانواده یاعضا یبرا هچند منظور ینییمراسم آ یاوقات فراغت و برگزار، یحیتفر

وان عنسالم ب یو زندگ یبهداشت و سالمت نیجوامع و تام، افراد یبرا یو اجتماع یروان شیآسا ،تیامن جادیدر ا زیاست و ن

و  نیتر یاوقات فراغت به عنوان اساس ان،یم نیدر ا اما. گذاشته است یارزنده ا راتیتاث یبدن تیفعال یاز دستاوردها یکی

 ،یماعاجت ،یمسئله فرهنگ کیممالک  یو در برخ دهیپد کی یشود و به منزله  یم یلحظات انسان تلق نیبخش تر   لذت 

دت ش زهیتوسعه صنعت مکان اقرن نوزدهم ب انیتوجه به اوقات فراغت در پا زیو ن، مطرح است یاسیس یو حت یاختصاص

کردند  دایتئاتر را پ دنید ایمانند ورزش  یاریاخت یها تیپرداختن به فعال یبرا یتر شیافراد فرصت ب جه،یگرفت و در نت

 شد. دهیکه اوقات فراغت نام

چرا که  ،است تیتفاوت ها موضوع جنس نیاز ا یکیوجود دارد،  یاریبس یدر مسئله گذران اوقات فراغت تفاوت ها اما    

ن آورد ایو به دن یعاطف یبانوان در منزل و با انجام مراقبت ها نیاز اجتماع قرار دارند، بنابرا یزنان و مردان در ابعاد متفاوت

 یفراغت ب یاز مقوله  ایقشر به کرات  نیشود که ا یمردان دارند، اما مشاهده م زمرهرو یها تیبا فعال یادیفرزند، تضاد ز

زنان  یدرباره سبک زندگ ویبر طبق نظر بورد نیبنابرا .کنند یمشابه مردان استفاده م یها تیاز اماکن و فعال ایبهره است 

 انزیبودند م یمشاغل عال یکه همسرانشان دارا یزنان است، در واقع زنان فراغتکننده اوقات  نییبطور عام شغل مردان تع

اشتند از که د یتوانستند از اوقات خود استفاده کنند و با توجه به رفاه یم نیریداشتند و بهتر از سا یشتریاوقات فراغت ب

 زانیاوقات فراغت و م زانی، م1313در سال  یعیشف هیسم ش،بر اساس پژوه نیو همچن ،امکانات موجود استفاده کنند

او  یریگ میقدرت تصم زانیزن و م یاقتصاد _یاجتماع گاهیدر خانه، پا یکار مشارکت میبانوان از فراغتشان با تقس تیرضا

 و با تعداد فرزندان خردسالش، رابطة عکس دارد. میرابطة مستق

که از نظر فردی ارضاکننده و ذاتًا  می باشد،یک تجربه با آزادی نسبی کل، اوقات فراغت برای تمام زنان به عنوان  در    

تی از این رو بایس .ارزشمند است و می تواند به خود شکوفایی و در نهایت به یک زندگی سعادتمند برای زنان منتهی گردد
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نیرویی مضاعف را کسب نموده و با ها و مراکز خاص در نظر گرفته شود تا زنان بتوانند  مجتمعبرای گذران اوقات بهینه زنان 

 یرا برا یزشبا ار یحیتفر یقادرند فرصت ها نکهیبانوان به جهت ا یپارک ها نیبنابرا. بر مشکالت زندگی فائق آیند فراغ بال

 یرا برا ییبانوان فرصت ها یدارد چرا که پارک ها یشتریب تیاهم ندیفراهم نما کنند یم یکه در شهر ها زندگ یبانوان

 لهیبه وس ،یاجتماع تیاز محروم یریجلوگ نیآورد و همچن یزنان به وجود م یو ذهن یورزش، استراحت و سالمت بدن

آرام در شهر به منظور  ییو به وجود آوردن مکان ها یرفع مشکالت اجتماع الت،یتمام زنان به امکانات و تسه یدسترس

 ییپارک بانوان بعنوان فضا یبر اجرا یاما انتقادات رک بانوان باشد.پا یتوانند از عملکردها یزنان، م یسالمت ذهن یارتقا

 اصخ یپارک به قشر کیمنظر اختصاص  نیو از ا یاست عموم یپارک، محل نکهیبانوان وارد شده است، از جمله ا یاختصاص

است که عامل کاهش اعتماد به نفس  یتیجنس یپارک بانوان به مفهوم جداساز جادیا نکهیا ایو  ستیجز نقض غرض ن یزیچ

در  یاز لحاظ اجتماع یپارک مخصوص بانوان نشان از وجود مشکل جادیا نیمردان بر آنهاست و همچن شتریب یرگیزنان و چ

 یناب ریز یاز عوامل اصل یکیمناسب و استاندارد  یو امکانات ورزش التیو توسعه تسه جادیا و، است یشهر یپارک ها ریسا

به امکانات و  یورزشکاران بدون دسترس یورزش یاجراها شرفتیپ رایسالم است ز حاتیو تفر یمربوط به توسعه ورزش

 یسع مردم افته،یتوسعه  یکشورها ژهیوجوامع مختلف به  نیاست. بعالوه در ب رممکنیغ باً یمناسب تقر یورزش التیتسه

 یبر اساس شواهد موجود، دسترس نیحفظ و ارتقاء دهند، همچن یرزشو یها تیخود را با پرداختن به فعال یدارند تا سالمت

کشورها به طور اعم و ورزش  یافتگیاز عوامل توسعه  یکیهمواره  افتهیمناسب و توسعه  یورزش یها ساخت ریبه امکانات و ز

 .رود یبه شمار م خاصآنها به طور 

را در شهر هلنا در  ینیزم لیه یو مر مزیبه نام ج یکه زوج ی، زمان1313سال  دربانوان  یپارک ها برای اولین بار، اما    

پارک زنان و باغ افتخارات  زین 2333سال  رو د، احداث گردید اهدا کردند یپارک به شهردار جادیا یبرا کایمونتانا آمر التیا

 کیساخته شده است که استعاره از  یچیدر پ چیپ ریپارک مس نیافتتاح شد، در ا کاگویدر ش خ،یمشارکت زنان در طول تار

بانوان در دهه هشتاد، بر  کپار ز،ین رانیو در کشور ا، است شیخو یزندگ یو دوره ها یسنت یزن در حال حرکت از مرزها

شهر سراسر کشور قرار گرفتند،  یها و شوراها ی( در دستور کار شهرداریاساس سند چشم انداز، بند چهاردهم )امور فرهنگ

 بانوان به وجود یبرا یشخص حیترج ایجامعه  یها تیمحدود لیکه به دل ییازهایپارک ها با هدف پاسخ دادن به ن    نیا

زنان از  یاطراف به پارک ها یمحصور بودن، مشرف نبودن ساختمان ها ،یاجتماع تیامن تیاند و رعا هشد جادیآمده اند، ا

 مراکز است.  نیا یاصل یها یژگیو

 33از  شیبه مساحت ب ینیدر زم 1313است که در سال  رانیزنان در ا ژهیپارک و نیپارک بانوان بروجرد، اول نیبنابرا    

 ،یتمشارک _یاجتماع ،یفرهنگ یها تیفعال یبرا ی. در کل، پارک بانوان، عرصه ادیرس یو به بهره بردار یهزار متر مربع طراح

رنامه ب باشد، لذا یم یبانوان در هر جامعه ا یفرهنگ _یاجتماع یبر ارزش ها یتنمب ،یو اقتصاد یبهداشت ،یحیتفر _یفراغت

اشتغال  زیحس اعتماد به نفس و مشارکت و ن جادیا ،یبالندگ ،ییساز شکوفا نهیزم ستیبا یپارک ها م نیدر ا یو طراح یزیر

جود بانوان به و یبرا ،یشخص حیترج ای عهجام یها تیمحدود لیباشد که به دل یازیبانوان باشد و در واقع پاسخ به ن یبرا

 اما بصورت. زنان منجر شود جاناتیه هیبه تخل یتواند تا حد یمساله م نیاز جامعه شناسان، ا یآمده است و به اعتماد برخ
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 شهروندان از دهاستفا یساز نهیو به یسبز شهر یفضاها یفیک یابیجهت ارز یقی( در تحق1316و همکاران ) یمحمد ،یکل

و  یاجتماع یداریبه پا یعوامل موثر در شکل ده نیاز مهمتر یسبز شهر یکه پارک ها و فضاها دندیرس جهینت نیا به، آن

بودن ن اسبو متن تیسبز، امن یپارک و فضا یمنیا ،یشهر یمانند مشکالت زندگ یعوامل یاند، ول یشهر یها یهمبستگ

 یشهروندان برا لیمکان ها از جمله عوامل کاهش تما نیدر ا یو جنس یمختلف سن یگروه ها یبرا ازیامکانات مورد ن

 باشند. یعرصه م نیاستفاده از ا

 یژگیو اشاره کرده که زین نسونیاست، راب زیبحث انگ یموضوع زین یخدمات در صنعت خدمات ورزش تیفیسنجش ک اما    

لوکس دارند  یحالت یخدمات ورزش نکه،یاوالً اسازند؛  یم زیمتما یمراکز خدمات ریآن ها را از سا ،یورزش یمجموعه ها یها

و استراحت به  حیتفر یمعموالً در زمان ها انیکنند، دوماً، مشتر یم خوردبر اطیمرتبط با آن با احت یها نهیو افراد با هز

مجموعه  و یاز گروه ورزش یبانیمثل پشت یها تیاغلب اوقات در فعال نکه،یکنند و سوماً ا یمراجعه م یورزش یمجموعه ها

را نسبت  یورزش یها موعهو احساس تعلق به باشگاه، انتظارات از مج ردیگ یصورت م یعاطف یگذار هیسرما یورزش یها

 .دهد یم شیارائه دهندگان خدمات، افزا ریبه سا

آن، نه تنها توجه  یابیسنجش و ارز یها وهیخدمات و ش تیفیاز مطرح شدن موضوع ک یگذشت زمان طوالن رغمیعل اما    

 تیاهم شیاز پ شیخدمات در اقتصاد کشورها نقش آن ب ندهیفزا تیاهم لیبلکه به دل افته،یموضوع مهم کاهش ن نیبه ا

خدمات بر  تیفیک ریتاث یابیاز ارز یمدل"با عنوان  یش( در پژوه1313و همکاران ) نیجواد دیس نهیزم نیاست و در ا افتهی

بر حضور مجدد آنان  یورزش یخدمات مجموعه ها تیفیبا ارائه مدل نشان دادند که، ک "یزشخدمات ور انیمشتر یوفادار

 .است رگذاریتاث

بر آن است تا بتواند اوقات فراغت  پژوهش نیخدمات پارک بانوان، ا تیفیبا توجه به نحوه گذران اوقات فراغت زنان و ک لذا    

 .نماید یبررس شهر اردبیل را خدمات پارک بانوان تیفیو ک

 

 :پژوهش روش

کند، نوع پژوهش  یم یابیرا ارز لیخدمات و اوقات فراغت پارک بانوان شهر اردب تیفیپژوهش حاضر، ک نکهیبا توجه به ا

سال به باال که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود به  11پژوهش را، بانوان  یآمار جامعه باشد. یم یشیمایپ _یفیتوص

 236311 لیزنان شهر اردب تیجمع یسر شمار یدادند، بر اساس آمار رسم لیکنند، تشک یمراجعه م لیپارک بانوان شهر اردب

حجم نمونه کوکران،  نییاما بر اساس فرمول تع باشد، ینفر م 215362 لیسال اردب 11 یآنها تعداد زنان باال نینفر، که از ب

نفر در پژوهش  373 تیکه در نها دندیانتخاب گرد یمونه آماربعنوان ن لینفر جهت انجام مطالعات در پارک بانوان اردب 313

واقع  نوانمتفاوت با مراجعه به پارک با یروز( و در ساعت ها 7پرسشنامه در طول هفته ) لیتکم نیمشارکت کردند، همچن

خدمات و اوقات فراغت  فتیعوامل ک نییپژوهش جهت تع نیا در ( انجام گرفت.ی)وال یسری ابانیجانبازان، خ دانیدر م

. پرسشنامه اوقات فراغت استفاده 2و  2331 ویخدمات ل تیفیک یابی. پرسشنامه استاندارد ارز1از دو پرسشنامه؛  یورزش

 دیگرد
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 اسیمق ریهر ز کیو تفک اسیرمقیز 5 یدارا ،ساخته شده  ویتوسط ل :خدمات تیفیک یابیپرسشنامه استاندارد ارز

 17 ؛ی، همدل16 یال 13 نان؛ی، اطم12 یال 3 ؛یی، پاسخگو1 یال 3، اعتماد؛ 3 یال 1ملموس؛  یفیعبارت است از؛ موارد ک

 . 21 یال

، 2، مخالفم: 1کامآل مخالفم:  کرت؛یل اسی، بر اساس مقساخته شده و همکاران یمیابراه توسط :پرسشنامه اوقات فراغت

به عبارت است از؛  اسیمق ریو هر ز اسیرمقیز 3 یپرسشنامه دارا نیباشد. ا یم 5، کامال موافقم: 3، موافقم: 3ندارم:  ینظر

 ؛ی، مهارت خودآگاه32 یال 23 ؛ی، مهارت روابط اجتماع13 یال 7از فراغت؛  ی، مهارت آگاه6 یال 1: یریگ میمهارت تصم

ابزار مورد  ییای( در سنجش اوقات فراغت پا1333و همکاران ) یمیپرسشنامه ها، در پژوهش ابراه ییایو پا ییروا .56یال 33

 دییخدمات ضمن سنجش و تأ تیفی( در ک1333) یو گودرز یسجاد ،یمحمود قیبه دست آمده است و در تحق 35/3نظر 

آن  KMOمحاسبه شد که  زیآن ن یسازه ا ییروا ،یورزشعلوم  دینفر از اسات 3ابزار توسط  نیا ییو محتوا یصور ییروا

 حاصل شد. 331/3و بارتلت آن  172/3

انحراف استاندارد و  ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیتوص یپژوهش از آمارها نیمورد استفاده در ا یآمار لیو تحل هیتجز یهاروش

و به  رنوفینرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسم نیی( و جهت تعیو دوجمله ا دمنی)فر یدرصد(، آمار استنباط

 استفاده شد. spss22 پژوهش حاضر، از نرم افزار یداده ها لیو تحل هیمنظور تجز

 

 های پژوهش:یافته

 توصیف متغیرهای پژوهش: 

 پژوهش یداده ها یفیبخش اول: آمار توص
 

 ی و تحصیلیسن تیوضع. 1جدول 

 درصد فراوانی وضعیت تحصیلی درصد فراوانی وضعیت سنی

 3.2 12 زیر دیپلم 3.7 36 سال 20تا  18

 9.2 33 دیپلم 31.7 133 سال 30تا  21

 28.9 137 کاردانی 32.3 123 سال 40تا  31

 49.2 112 کارشناسی 12.7 37 سال 00تا  41

 8.6 32 کارشناسی ارشد 3.3 11 سال 70تا  00

 0.8 3 دکتری 1.6 6 سال به باال 70

 100 373 کل 133 373 کل
 

 

می   ی که از پارک استفادهبانوان شتریب ،است که نیا انگریب( 1)جدول  قیکنندگان در تحقشرکت  یسن تیوضع فیتوص

شرکت  ازدرصد  6/1 تعداد و تنها نیکمتربه باال  سال 63 یو گروه سن داشتند سال قرار 33تا  21 یگروه سن کردند در
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 ،داد که نشان پژوهششرکت کننده در افراد  یلیتحص تیوضع یفیتوص یحاصل از بررس جیتابودند و ن پژوهشکنندگان 

 یدرصد شرکت کنندگان دارا 1/3درصد از بانوان شرکت کننده در پژوهش دارای مدرک کارشناسی  )بیشترین( و  2/33

 .باشندی مدکتری )کمترین( مدرک 

 

 وضعیت تأهل  .2جدول 
 

 

 

 

 

 
 

 و( نفر 273) درصد 73 (، افراد متاهل2پژوهش )جدول تأهل شرکت کنندگان در  تیمربوط به وضع یها افتهی فیتوصدر 

 دادند لیشرکت کنندگان را تشک از ،(نفر 36درصد ) 26 مجردان

 
  

 ی و میزان درآمد ماهیانهشغل تیوضع. 3جدول 

 درصد فراوانی میزان درآمد ماهیانه درصد فراوانی وضعیت شغلی

 25.1 33 بدون درآمد 6.5 23 دانشجو

 1.3 7 میلیون ریال 23تا  13 22.2 12 کارمند

 51.1 215 میلیون ریال 33تا  23 35.1 133 بازنشسته

 11.1 31 میلیون ریال 33تا  33 25.7 35 خانه دار

 1.1 3 میلیون ریال 53تا  33 7.1 23 آزاد

 2.7 13 میلیون ریال به باال 53 2.7 13 سایر

 133 373 کل 133 373 کل
 

 

 

          درصد 7/25 ،نفر 373از مجموع ( 3)جدول نشان داد  پژوهششغل شرکت کنندگان در  یفیتوص یحاصل از بررس جینتا

 یحاصل از بررس جینتاو  درصد کارمند بودند 2/22درصد بازنشسته و  1/35 رصد آزاد،د 1/7درصد دانشجو،  5/6خانه دار، 

 میلیون 33تا  23 مدآدرصد در 1/51 ،نفر 373نشان داد که از مجموع  پژوهش مد شرکت کنندگان درآدر زانیم یفیتوص

 بود یفراوان نیکمتر یدارا میلیون ریال 53تا  33مد آو در یفراوان نیشتریب یداراریال، 

 

 

 

 درصد فراوانی وضعیت تأهل

 26 36 مجرد

 73 273 متأهل

 133 373 کل
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 ی و هدف و انگیزه از تمرین در پارکسابقه ورزش. 4جدول 
 

 درصد فراوانی هدف و انگیزه درصد فراوانی سابقه ورزشی

 11.7 63 اوقات فراغت 27.1 133 ماه 6کمتر از 

 12.3 36 آمادگی جسمانی 23.3 33 ماه 12تا  6

 3.2 12 کنترل وزن 11.7 63 سال 2تا  1

 13.1 51 تناسب اندام 11.1 67 سال 3تا  2

 32.2 113 سالمتی 11.1 31 سال 3بیش از 

 13.7 73 مردم و اجتماعی شدنارتباط با  133 373 کل

 133 373 کل 
 

 12تا  6 بادرصد  3/23( 3)جدول  نشان داد پژوهشبانوان شرکت کننده در  یسابقه ورزش یفیتوص یحاصل از بررس جینتا

ده از بانوان استفاده کنن زهیهدف و انگ یفیتوص یحاصل از بررس دارای بیشترین فراوانی و در یافته های یابقه ورزشماه س

 .کنندمیکنترل وزن از پارک بانوان استفاده  با هدف درصد 2/3سالمتی و  هدف درصد با 2/32 داد که، نشان پارک

 . دفعات استفاده از پارک0جدول 

 درصد فراوانی دفعات استفاده از پارک

 17.3 63 بار در هفته 1

 77.1 211 بار در هفته 3تا  2

 3.3 11 در هفتهبار  7تا  3

 133 373 کل

 

حاضر نفر  373 که از مجموع( 5)جدول نشان داد  پژوهشدفعات استفاده از پارک در  زانیم یفیتوص یحاصل از بررس جینتا

بار در هفته از پارک بانوان  7تا  3 درصد 3/3 بار در هفته و 1 درصد 3/17 بار در هفته، 3تا  2 درصد 1/77 ،در پژوهش

 می کنند استفاده
 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفه های پژوهش
 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفه های کیفیت خدمات و اوقات فراغت7جدول 

 همدلی اطمینان پاسخگویی اعتماد موارد کیفی ملموس کیفیت خدمات عوامل

 2.17 2.31 2.15 2.13 2.23 2.37 میانگین

 3.13 3.63 3.37 3.63 3.61 3.32 استاندارد انحراف

  خود آگاهی روابط اجتماعی مهارت آگاهی تصمیم گیری اوقات فراغت عوامل

  2.35 2.15 2.23 2.37 2.31 میانگین

  3.33 3.33 3.33 3.55 3.23 انحراف استاندارد
  

 می باشد. 31/2و  37/2 ، میانگین کیفیت خدمات و اوقات فراغت بترتیب،6با توجه به نتایج جدول 
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 هاداده عیفرض نرمال بودن توز

 نان،یاطم ،ییملموس، اعتماد، پاسخگو یفیموارد ک"آن  یخدمات و مؤلفه ها تیفیک یداده ها عیفرض نرمال بودن توز

با  "یخود آگاه ،یفراغت، روابط اجتماع یآگاه ،یریگ میتصم "آن  یو اوقات فراغت و مولفه ها "خدمات تیفیو ک یهمدل

باشد،  یم 35/3 ریموارد ز یتمام یسطوح معنادار نکه،یا رو با توجه ب یبررس فورنیاسم -استفاده از آزمون کولموگروف 

 نرمال هستند. ریداده ها غ عیتوزنتیجه می گیریم که، 

 

 قیتحق یرهایمتغ استنباطیجدول اطالعات بخش دوم: 

داده ها با استفاده از  ی،مورد بررس یها و مؤلفه رهایمتغ تیوضع نییتعها جهت  داده عینرمال بودن توز ریتوجه به غ با* 

 تجزیه و تحلیل و بررسی شد. یا دو جمله آزمون

 

 . آزمون توزیع دو جمله ای )تعیین وضعیت کیفیت خدمات و مولفه های آن(6جدول 
 

 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد طبقه مولفه ها

 ملموسموارد کیفی 
M<2 131 3.35 

3.5 3.331 
M>2 233 3.65 

 اعتماد
M<2 33 3.25 

3.5 3.331 
M>2 277 3.75 

 پاسخگویی
M<2 163 3.33 

3.5 3.331 
M>2 213 3.57 

 اطمینان
M<2 137 3.23 

3.5 3.331 
M>2 263 3.71 

 همدلی
M<2 73 3.21 

3.5 3.331 
M>2 231 3.73 

 کیفیت خدمات
M<2 132 3.21 

3.5 3.331 
M>2 261 3.72 

 

 

ر آن د یها مؤلفه خدمات و تیفیک نهیبه نیانگیشده با م مشاهده یها نیانگیم نیب (7بدست آمده )جدول  جیبر اساس نتا

ی ها خدمات و مؤلفه تیفیک در مورد جدول یها وجود دارد. بر اساس داده یتفاوت معنادار 31/3 کمتر از یسطح معنادار

ت، ، می توان گفجهینت بوده است، در ی(فرض) نهیبه نیانگیشده باالتر از م مشاهده یها نیانگیگفت که م توانی م آن،

 .برخوردار هستند یمناسب تیآن از وضع یها خدمات و مؤلفه تیفیک
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 خدمات تیفیک یها مؤلفه تیاولو دمنیآزمون فر. 8جدول 

 مقدار آماره ردیف

 33.163 خی دو 1

 3 آزادیدرجه  2

 3.333 سطح معناداری 3
 

می باشد، بنابراین بین مولفه های  35/3مالحظه می گردد، سطح معناداری آزمون فریدمن کمتر از  1همانطور که در جدول 

 کیفیت خدمات اولویت معناداری وجود دارد.

 

 . آزمون توزیع دو جمله ای )تعیین وضعیت اوقات فراغت و مولفه های آن(9جدول 

 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد طبقه مولفه ها

 تصمیم گیری
M<2 16 3.23 

3.5 3.331 
M>2 213 3.77 

 آگاهی فراغت
M<2 35 3.26 

3.5 3.331 
M>2 275 3.73 

 روابط اجتماعی
M<2 12 3.22 

3.5 3.331 
M>2 211 3.71 

 خود آگاهی
M<2 73 3.23 

3.5 3.331 
M>2 237 3.13 

 اوقات فراغت
M<2 77 3.21 

3.5 3.331 
M>2 233 3.73 

 

 یها اوقات فراغت و مؤلفه نهیبه نیانگیشده با م مشاهده یها نیانگیم نیکه ب شودی مشخص م 3جدول  جیبر اساس نتا

 مؤلفه و جدول در مورد اوقات فراغت یها بر اساس داده. وجود دارد یتفاوت معنادار 31/3 کمتر از یآن در سطح معنادار

 ؤلفهاوقات فراغت و م جهیبوده است، در نت ی(فرض) نهیبه نیانگیشده باالتر از م مشاهده نیانگیگفت که م توانی م آن یها

 برخوردار هستند. یمناسب تیآن از وضع یها

 

 اوقات فراغت یها مؤلفه تیاولو دمنیآزمون فر. 10جدول 

 مقدار آماره ردیف

 63.333 خی دو 1

 3 درجه آزادی 2

 3.332 سطح معناداری 3
 

مولفه  می باشد، بنابراین بین 35/3مالحظه می گردد، سطح معناداری آزمون فریدمن کمتر از  13همانطور که در جدول 

 های اوقات فراغت اولویت معناداری وجود دارد.
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 :گیریو نتیجهبحث 

انجام  لی: پارک بانوان شهر اردب یمورد مطالعه خدمات و اوقات فراغت پارک بانوان تیفیک یابیارز پژوهش حاضر با هدف

 نکهیبرخوردار بوده و با توجه به ا یمناسب تیآن از وضع یخدمات و مؤلفه ها تیفینشان داد که، ک گرفت. نتایج این پژوهش

وجود  یمعنادار تیاولوخدمات هم  تیفیک یمولفه ها نیب نیباشد، بنابرا یم 35/3کمتر از  دمنیآزمون فر یسطح معنادار

( 2331) وی، ل(1313) و همکاران نیجواد دیس(، 1313) و همکاران انیساعتچ قاتیتحق جیها با نتاافتهی نیادارد، که 

در پژوهش خود به  1313و همکاران در سال  یباشد، بعنوان مثال، محمود یناهمسو م( 1332) ینعمت جیبا نتا و یهمخوان

 یسمانج یبه مراکز آمادگ انیدر حضور مجدد مشتر تینقش و اهم نیشتریخدمات مطلوب، ب تیفیکه ک دندیرس جهینت نیا

 نیبه ا زیطرقبه و شاند یورزش یخدمات در مجموعه ها تیفیک تیوضع یبا عنوان بررس یقی( در تحق1332) یدارند و نعمت

 .ستیبرخوردار ن یمطلوب تیاز وضع یرزشو یخدمات ارائه شده در مجموعه ها تیفیک ،که ت یافتدس جهینت

 قیقتح نیپرداخته است. ا ن اوقات فراغت بانوان شهر کاشمرگذرانحوه یچگونگ یای به بررس( در مطالعه1316زاده )علوی    

مر زنان شهر کاش نیگذران اوقات فراغت در ب یدر چگونگ رگذارینظری اوقات فراغت، عوامل و عناصر تأث یمبان یضمن بررس

ساله جهت انجام  65تا  23زنان  نینفر از ب 135تعداد  قیتحق نیدر ا ها یزمودنآ ،صورت گرفت یشیمایپ قاتیتحق قیازطر

 برخوردار یمطلوب تیاز وضع یکه گذران اوقات فراغت در جامعه مورد بررس مشخص شد تیو در نها دیمطالعات انتخاب گرد

 نداشته اند. تیاوقات فراغت خود رضا یاز بانوان از چگونگ یمیو حدود ن ستین

 یتمندیرضا زانیموثر بر م یو کالبد یعوامل اجتماع یبررس "تحت عنوان یقی( در تحق1331خرمالو ) یصادق ن،یهمچن    

 زانیم نیکه ب افتندیدر "زیکالنشهر تبر یمنطقه دو شهردار یمحله ا یخدمات ارائه شده در پارکها تیفیشهروندان از ک

و ابعاد  یاز زندگ تیرضا زانیم نیب نیو همچن یمحله ا یها ارکاز خدمات پ یتمندیرضا زانیو م یاز محل زندگ تیرضا

 وجود دارد. یدار یرابطه معن یهمدل نیو همچن نانیاعتماد، اطم ،ییاز خدمات بعد ملموس، بعد پاسخگو تیپنجگانه رضا

 سنجش یها وهیش ،خدمات تیفیاز مطرح شدن موضوع ک یگذشت زمان طوالن رغمیتوان اظهار کرد که، عل یم نیبنابرا    

 خدمات در اقتصاد کشورها نقش ندهیفزا تیاهم لیبلکه به دل افته،یموضوع مهم کاهش ن نیآن، نه تنها توجه به ا یابیو ارز

 .است افتهی تیاهم شیاز پ شیآن ب

 یبرخوردار بوده و  با توجه به سطح معنادار یمناسب تیآن از وضع یهاها، اوقات فراغت و مؤلفهافتهیبر اساس  نیهمچن    

 جیها با نتا افتهی نیوجود دارد که ا یمعنادار تیاوقات فراغت اولو یمولفه ها نیب باشد، یم 35/3کمتر از  دمنیآزمون فر

 که در نتایج آنها( 1333) یمدن و (،1316) یسییر قاتیتحق جیهمسو و با نتا (1332) ی، رضو(1333) یبیهزارجر قاتیتحق

 ، نا همخوانی دارد.برخوردار نبوده است یمطلوب تیاوقات فراغت از وضع

حضور در آن نیز بیشتر و     ،باشدبرخوردار  یمناسب تیوضع از اوقات فراغت ، زمانی که در پارک، کیفیت خدمات وتینها در

شود. تمرینات منظم و ورزش و گذران اوقات فراغت در یک محیط سالم و با کیفیت خدمات مناسب، فواید زیادی تر میمنظم

 لکنندگان نس تیترببر جامعه خواهد داشت، از فواید آن می توان به سالمتی و شادابی قشر بانوان جامعه )بانوان بعنوان 

رند(، پیشگیری و کاهش بیماری ها، کاهش هزینه های امعه داجتماعی جا نشاطتماعی و جمت االس یبرا یزیاد رثیآینده تأ
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درمان، کاهش افسردگی، بهبود کیفیت زندگی خانوادگی، افزایش کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها در دوران کهنسالی 

 یعنوان اساسبتی مناسب، در یک محیط سالم و با کیفیت خدمااوقات فراغت  و ....اشاره نمود. بنابراین می توان از گذران

 ،یفرهنگ یمسئله  کیممالک  یو در برخ دهیپد کیشود و به منزله  یم یلحظات انسان تلق نیتر و لذت بخش نیتر

 .است رحمط یاسیس یو حت یاختصاص ،یاجتماع
 

 :تشکر و قدردانی

نمودند،  یهمکار، محترم، که در انجام پژوهش حاضر دیبانوان، دوستان و اسات یخود را از تمام ریمراتب تقد لهیوس نیبد

 .میدار یاعالم م
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 :منابع

استان  یو خصوص یدولت یدر اماکن ورزش ییگرا یو مشتر یمشتر تیرضا ی( بررس1333) .دیسع  نژاد ریو ام نیمحمد حس دیس یسمانه، رضو یالماس

 123-131 (،21)11 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهش نامه مدمازندران، 

ان شهر ورزش بانو یورزش و ارزش درک شده در پارکها زشیانگ یانجیبا نقش م تیفیک جهیبر نت یتعامل تیفیک ریتأث (1333. )مهسا یاصغر پورزاوشت

 1333سال  ز،یتبر ،دانشگاهیورزش یابیبازار شیگرا یورزش تیریارشد، رشته مد ینامه کارشناس انی. پازیتبر

 تیفعال و مشارکت در یفرهنگ هیسرما نیرابطه ب دهیچک( 1336) .ایپو دینژاد س ینژاد محمد رضا، رسول کین ،یمنفرد هاد انیرزائیپارسامهر مهربان، م

 13-33(، 25)13 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهش نامه مد زد،یزنان شهر  نیدر ب یبدن یها

 13شماره   مقاله، 1311، پاییز و زمستان  11-13، شماره نشریه جستارهای شهرسازیفراغت را همه جا می توان یافت، تهران،  (1311. )ترانه یلدا

 ییدانشجو یسراسر یعلم شیهما نیچهارم ز،یبانوان مورد نمونه، شهر تبر یپارک ها تیکارکرد و موفق یابیو ارز ی( بررس1331) .هیصف یحاضر

 نتهرا ،ایجغراف

بهار  (،3)2، زنان دفاعی _یفصلنامه مطالعات فرهنگآن،  تیفیجهت بهبود ک ییراهکارها هینحوه گذراندن اوقات فراغت و ارا (1316. )فاطمهرئیسی 

1316 

                ارشد، دانشگاه ینامه کارشناس انی، پاباغ خاتون( ی)مطالعه مورد یبانوان در گذران اوقات فراغت ورزش تیمحدود یبررس (1333. )حانهیرساالری 

 شیو علوم ورز یبدن تیامام رضا )ع(، گروه ترب یالملل نیب

 یدر مراکز آمادگ انیمشتر یبا قصد حضور آت یو وفادار یتمندیخدمات، رضا تیفیارتباط ک (1313. )رضایعل یاله، یمهد یرسول، دیوح انیساعتچ

اه رف یمل ناریتهران، سم ،یبهشت دیدانشگاه شه ،کیروبیو ا یجسمان یآمادگ ینالمللیب شیهما نیمقاالت اول دهیچک ک،یروبیو ا یجسمان

 .، مجموع مقاالت(1352)یاجتماع

  https://www.amar.org.irت/جمعی 1شهرستان/ جدول  1335 یسرشمار یلیتفص جی/ نتایسرشمار جینفوس و مسکن/ نتا یعموم یسرشمار

فصلنامه  ،یخدمات ورزش انیمشتر یخدمات بر وفادار تیفیک ریتاث یابیاز ارز یمدل (1313) .مهرداد یریاست ر،یام یرضا، خانلر دیس نیجواد دیس

 (.3)11 ،کیالمپ

 ،کیالمپ هینشر ،یورزش خدمات انیمشتر یخدمات بر وفادار تیفیک ریتأث یابیمدل بازار (1313. )مهرداد یریاست ،ریام یخانلر ،رضا دیس نیدجوادیس

11 (52) 

 ،یحیو تفر یورزش همگان یمشارکت شهروندان در برنامه ها شیجذب و افزا یراهکارها نیی( تب1331) .یقربان برد  و محمد آلق رحسنیم یعامر دیس

 23-33(، 3)2 ،یو علوم حرکت یورزش تیریمد یپژوهش ها

محله ی خدمات ارائه شده در پارک ها تیفیشهروندان از ک یتمندیرضا زانیموثر بر م یو کالبد یعوامل اجتماع یبررس (1331علی. ) خرمالو یصادق

 1331 ، سالیو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،زیدانشگاه تبر کارشناسی ارشد، نامه انیپا ،زیکالنشهر تبر یمنطقه دو شهردار یا

 .63-63 ،تیفصلنامه جمعنحوه گذران اوقات فراغت بانوان شهر کاشمر،  یچگونگ یبررس (1317. )ریام دیعلوی زاده س

: زنان یمطالعه مورد)گذران اوقات فراغت زنان  یو نحوه زانیمرتبط با م یو اقتصاد یعوامل اجتماع یبررس (1333)نرجس.  ینرها ،مهیحل تیعنا

 33-55، (3) 1 ،یاجتماع ینهادها یجامعه شناس (یمتأهل شاغل شهر نورآباد ممسن

 انی: دانشجویمطالعه مورد) و نحوه اوقات فراغت یمجاز یاجتماع یو شناخت رابطه شبکه ها یبررس (1333) .رای. آتش افروز سمفیعبدالط یکاروان

 61-12 ،(23)3 ،یفرهنگ تیریمد هینشردانشگاه کاشان. 

دهستان  ییمناطق روستا یمطالعه مورد) ییروستا یگذران اوقات فراغت و گردشگر یالگو (1332). زنان جهیخد یو بوزرجمهر ثیفر حد یکامران

 ییروستا داریتوسعه پا زن و (.طرقبه
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 مجله ک،یاصفهان با استفاده از مدل های عوامل استراتژ 6 و 5 مرکز گذران اوقات فراغت زنان در مناطق یبررس( 1333. )مهری یو اذان بهناز یمدن

 137-113(،3) ،ییفضا زییبرنامه ر تخصصی _یعلم

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه های  (1333. )محمود ، گودرزینصراهلل دیجادی سس ،احمد یمحمود

 1333 (،1)7 ،یورزش تیریمد .ورزشی )بدنسازی و ایروبیک(

 31، ش سبز امیماهنامه پبر پروژه پارک بانوان.  ینقد .محمد یمطلب

، دارش یکارشناس نامه انیپا ،لی: شهر اردب ینمونه مورد ،یتیعدالت جنس یبانوان در ارتقا یعملکرد پارک ها یابیارز( 1333. )خانقاه یامیپ یمعصوم

 1333سال  ،یشهر یزیبرنامه ر شیگرا ایرشته جغراف ل،یدانشگاه محقق اردب

 نیگاه ب(، دانشحانهی: پارک ر یبانوان )نمونه مورد یمند تیبر رضا دیبانوان شهر مشهد با تاک یپارک ها ییفضا تیفیک یبررس( 1333نادر پور نازیما. )

 1333زمستان . یشهر طراحی _یارشد شهرساز ینامه کارشناس انیپا ،یاسالم یامام رضا )ع( دانشکده هنر و معمار یالملل

شگاه دان ،کارشناسی ارشد نامهانیپا ،زیشهرستان طرقبه و شاند یورزش یارائه خدمات در مجموعه ها تیفیک تیوضع یبررس( 1332. )هاشم دنعمتی سی

 1332. سال یعلوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب، مشهد یفردوس

(، 3)3 ،یو منطقه ا یشهر یمطالعات و پژوهش هاو عوامل موثر بر آن،  یزنان از حقوق شهروند ی( آگاه1333) .ابوالفضل انیجعفر، امان یبیهزار جر

11-1  

 م.ی، تهران، نشر امید دانش، چاپ دو، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشاوقات فراغت، ترجمه محمد احسانی (1313هیوود، لس و همکاران. )
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Evaluate the quality of services and leisure of the women's park 

Case study: Ardabil Women's Park 
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Abstract: 

the aim of this study was to evaluate the quality of services and leisure of Ardabil Women's Park in a 

descriptive-survey manner. The statistical population of the present study consisted of 18+ women in Ardabil 

who went to the women's park to spend their leisure time. And due to the size of the statistical population under 

study, according to Cochran's formula, (384) people were selected, which ultimately 370 people participated 

in the study. Data collection tools including service quality questionnaires of Liu (2008) and leisure 

questionnaire of Ebrahimi et al. (2011) were selected. And in order to analyze the data from SPSS22 software 

and descriptive tests (Frequency, mean, standard deviation and percentage), inferential (Friedman and 

binomial) Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data. The research results 

showed that the components1. Age group21 to 30 years, 2. Bachelor Degree, 4. Single, 4. Retired, 5. Income20 

to 30 million rials, 6. Training history 6 to 12 months, 7. With the goal and motivation of health, 8. Exercise 2 

to 3 times a week is the most common among the research components But the analysis of the inferential results 

of the research showed that the quality of services and its components are in a good condition and also there is 

a significant time between the components of his service quality and also leisure and its components are in a 

good condition and also between Leisure components are also a significant priority. 

    Keywords: quality of service, leisure, women's park, Ardabil  
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