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چکیده
امروزه در کشور ما بر اساس نیاز زنان در پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ ،اقدام به احداث پارک های موضوعی ویژۀ آنان شده
است .در بررسی کلی مشاهده شده است که اکثر این طرح ها فاقد برنامۀ راهبردی مختص پارک بانوان می باشد .به طوری که صرفاً
با محصور نمودن برخی از باغ ها و پارک های قدیمی ،نام پارک بانوان بر آنها نهاده اند و حتی تالشی برای استانداردسازی آنها به
صورت پارک متعارف به عمل نیامده است .این موضوع به عنوان جریانی نو در دهۀ اخیر در ایران ،با دیدگاه های متفاوتی مطرح شده
است و فقدان مطالعات علوم اجتماعی در آن مشهود می باشد که الزمۀ آن ،بررسی طراحان و برنامه ریزان به صورت چندجانبه نگر
می باشد .از این رو شایسته است موضوع را با اهداف کلی اجتماعی ،فرهنگی ،تفریحی ،بهداشتی و اقتصادی به صورت جامع مورد
مطالعه قرار داد.
از آنجایی که تمامی این اهداف ،در آسایش زندگی اجتماعی بانوان مؤثر بوده و کمبود هر یک از آنها نیازهای روحی ،روانی و جسمی
به دنبال خواهد داشت ،لذا این مقاله ،بررسی اهداف و مؤلفه های مربوطه را به روش نیازسنجی و مطالعات تحلیلی ارائه می نماید.
از بررسی نتایج سؤاالت پرسش نامه و توزیع درصد پاسخگویان بر اساس نمودارهای شاخص ،جمع بندی ادارک بانوان از یک پارک
اختصاصی و خواست های آنان استخراج شد و بدین شکل برنامه ریزی و طراحی در پارک بانوان بر اساس دیدگاه های فرهنگی،
اجتماعی -مشارکتی ،فراغتی -تفریحی ،بهداشتی و اقتصادی به عنوان یک بستر مناسب ،جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی اجتماعی
بانوان ،مناسب دیده شد.
پارک بانوان عرصه ای برای فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی -مشارکتی ،فراغتی -تفریحی ،بهداشتی و اقتصادی ،مبتنی بر ارزش های
اجتماعی  -فرهنگی بانوان در هر جامعه ای می باشد .لذا ،برنامه ریزی و طراحی در این پارک ها می بایست زمینه ساز شکوفایی،
بالندگی ،ایجاد حس اعتماد به نفس و مشارکت و نیز اشتغال برای بانوان باشد.

واژگان کلیدی :پارک موضوعی ،بانوان ،جامعه ،ارزش های فرهنگی.
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مقدمه
نظام ساختاری یک جامعه متأثر از متغیرهایی همچون هویت و فرهنگ است .چنانچه امروزه نیازهای شهروندان را در یک
جامعه در چارچوب این دو مؤلفه می توان با کارآمدی بهتری پاسخگو بود .توجه و تأکید به ارزش ها و برخی از شاخص های
اجتماعی که در بسیاری از فعالیت های مردم تأثیرگذار هستند را می توان به عنوان عاملی در جهت کاهش بسیاری از دغدغه ها
و حتی نیازهای یک جامعه یافت .کار ،فعالیت ،بهداشت و سالمت جامعه ،روابط اجتماعی و امرار معاش ،مواردی هستند که
در زندگی مردم نیازمند فراهم سازی بستری منعطف و پویا جهت حضور و فعالیت تمام اقشار مردم است .لذا مسئولین امر
در نظام مدیریت شهر همواره باید به این امر توجه داشته باشند که فضای شهر عرصه ای برای حضور فعال و همگانی تمام
مردم است .تدقیق بسترهای فعال اجتماعی با ارزش ها و معیارهای فرهنگی و عقیدتی مردم امری سهل نیست و نیازمند
نگرشی ژرف و همه جانبه است .چنانچه لحاظ نمودن مؤلفه هایی که در آماده سازی چنین بستر اجتماعی شهری باید مورد
بررسی قرار گیرد به تنهایی قابل درک بود .اما ،مجموعۀ آنها در رسیدن به اهداف از پیچیدگی های فراوانی برخوردار می باشد.
موضوع مورد مطالعۀ پارک بانوان به عنوان رویکردی نو ،در دهۀ اخیر همواره با دیدگاه های مختلفی مواجه بوده است .اما،
با توجه به شرایط اجتماعی ویژۀ کشور و تأکید بر بسیاری از ارزش های اجتماعی و فرهنگی زنان ،این موضوع با اهمیت به
تأمین نیاز بانوان به منظور برخورداری از فضای مناسب جهت بهره گیری آزادانه از امکانات تفریحی ،ورزشی تاکنون مطرح
و تا مرحلۀ احداث پارک بانوان نیز پیش رفته است .حال آنکه ضمن تأکید بر شناسایی عواملی که به عنوان زیرساخت های
اساسی در شکل گیری یک پارک بانوان همواره مورد توجه قرار می گیرد ،این تحقیق درصدد است تا از منظر نقش ارزش های
زنان ،مبتنی بر الگوهای رفتاری در جامعه که همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در رابطه با ایجاد پارک بانوان مطرح است
اشاره داشته باشد .زیرا هدف نهایی در ایجاد فضایی است که کارآمد و پایدار باشد و ویژگی های ساختاری و کالبدی آن در
جهت تأمین نیازهای روز زنان در کنار ارزش ها و باورهای مردم در رابطه با زنان فراهم گردد .از آنجایی که شناخت آسیب ها
و دغدغه های بانوان جامعه نیازمند بررسی و تأکید بر موضوعاتی از جمله ارزش های اجتماعی ،فرهنگی ،تفریحی ،بهداشتی
و اقتصادی آنان در جامعه می باشد ،لذا موضوع مورد بحث با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت.

 .1طرح مسئله
در بازخوانی سنگ نوشته های دوران هخامنشیان آمده است که در آن دوران ،زنان پا به پای مردان کار می کردند و مزد
برابر می گرفته اند .زنان امکان آموزش برابر با مردان داشتند .چیزی که در زمان فرمانروایی داریوش ،ایران با برابری حقوق
انسان ها سروکار داشته است (کخ .)1380،امروزه که نیمی از جمعیت انسانی در جهان و ایران زن هستند ،نیمی از مسئولیت
توسعۀ اجتماعی هر جامعه ای نیز بر عهدۀ زنان است .نیمی از ساختار فرهنگی نهادهای خانواده و آموزش را نیز زنان تشکیل
می دهند .اینک پرسش این است ،چرا هنوز این نیمۀ پنهان جایگاهی در فرصت های اجتماعی و حقوق اجتماعی خود هم تراز
با مردان ندارد؟ با نگاه به وضعیت کنونی زنان ،توانمندی ها ،منابع ،فرصت ها و چالش های آنان ،جامعه بر آن است تا نگاه
نزدیک تری به زنان در بستر تحوالت ملی و فراملی با توجه به مختصات مؤلفه هایی چون اشتغال ،تحصیالت ،تولید کاالهای
فرهنگی ،آسیب شناسی زنان و جهانی شدن داشته باشد.
از سال های آغازین دهۀ  70به بعد ،کشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث زنان و توجه بیشتر جامعه به مسائل و مشکالت
این نیمۀ دیگر اجتماع بوده است .در این سال ها اقدامات فراوانی نیز در تحقق حقوق زنان و حل مسایل و مشکالت آنان صورت
گرفته است .از این جمله می توان به تأسیس نهادها ،مراکز و دستگاه های مختلف دولتی نظیر شورای فرهنگی و اجتماعی
زنان ،دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ،دفاتر امور زنان وزارتخانه ها ،کمیسیون های امور بانوان استانداری ها،
سازمان ها ،جمعیت و گروه های غیردولتی زنان ،تدوین الیحه ها و طرح های مصوب و غیرمصوب در زمینۀ مسائل و مشکالت
زنان ،برگزاری همایش ،کنگره و نشست های تخصصی با موضوع زن ،انتشار چندین جلد کتاب در زمینۀ حقوق و شخصیت
زن و باالخره انتشار مجالت و روزنامه های متعدد ویژۀ مباحث زنان اشاره نمود.
مسائل زنان در کشور نيازمند همراهي قانون گذاران و فرهنگ سازان است تا در وجه حمايتي و فرهنگ سازي گام هاي
مؤثري برداشته شود.
در عرصۀ جهاني هم حتي در سطح مجامع بين المللي ،موضوع زنان جزء اولويت هاست و ميزان توجه به مسائل زن در زمرۀ
شاخص هاي رشد يک کشور قرار دارد .واقعيت امر اين است که تاکنون در ملل مختلف و حتی قومیت های گوناگون موضوع
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زنان يک بعدي و بر اساس يک تفکر محوري خاص صورت گرفته است .تفکري که لزوماً نمي تواند همۀ ابعاد مشکالت زنان
را دربرگيرد .متأسفانه در حال حاضر همين رويکرد ،بي توجه به مقتضيات فرهنگي -اجتماعي هر کشور موجب ايجاد تعارض
بين پيگيري کنندگان مسائل زنان با جريان معمول گرديده است که اگر در اين بين حرف درست و حقي هم مطرح شود در
زمرۀ همان مباحث هميشگي بي ضابطه قرار مي گيرد و از سوي مردم و مسئولين هر کشور چندان بدان بها داده نمي شود.
اين نتيجه اي قابل پيش بيني است و نقاط آسيب زاي انديشه هاي ابتدايي مطرح شده را نمودار مي سازد .البته در بيشتر
مباحث علوم انساني و اجتماعي توجه به بومي کردن مباحث و يافته ها براي نزديک شدن به فرهنگ همان جامعه به عنوان
ضرورتي انکارناپذير مطرح مي شود.

 .2روش بررسی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی پایان نامۀ کارشناسی ارشد ،تحت عنوان "عملکردها ،معیارها و الگوهای طراحی پارک های
بانوان در تهران با نمونه موردی :بهینه سازی بوستان پردیس بانوان"(جامعی فرد )1389 ،است .به طوری که تحقیقات کتابخانه ای
با مطالعۀ کتب ،مقاالت و پایان نامه های مرتبط ،در زمینه های روانشناسی محیط ،روانشناسی اجتماعی ،استانداردهای طراحی
پارک های شهری ،پارک های موضوعی و مطالعات عینی با مشاهده و حضور در جوامع زنان و بررسی خواست های آنان در
پارک های مشابه در خصوص بانوان که تاکنون احداث شده و همچنین بررسی الگوهای رفتاری آنان با استفاده از روش
نیازسنجی و تنظیم پرسش نامه در دو بخش سؤاالت فردی و سؤاالت مرتبط با پارک به شکل های چندجوابی و تشریحی مطرح
شد .به طوری که تعداد  100عدد پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار کاربران پارک (نمونه موردی) قرار گرفت .سؤاالت
مطرح شده در پرسش نامه فقط برای کاربران داخل پارک طراحی شده ،به همین منظور جامعۀ آماری فقط بانوان داخل پارک
می باشند .در بخش سؤاالت مرتبط با پارک ،امکان پاسخدهی به برخی سؤاالت بیش از یک مورد فراهم بود تا کاربران در
پاسخدهی به سؤاالت با محدودیت مواجه نباشند .زمان تکمیل فرم ها در نیمۀ دوم خرداد ماه انجام گردید .این پارک معموأل
در طی سال تحصیلی دارای متقاضیان از گروه های دانش آموزی و به صورت اردوهای یک روزه از سطح مناطق مختلف تهران
می باشد .اما ،از آنجایی که زمان تکمیل فرم ها در زمانی انجام شده است که در زمان امتحانات دانش آموزان بوده و یا درابتدای
شروع تعطیالت تابستانی بوده است .بنابراین هیچ گونه اردوی دانش آموزی در پارک شرکت نداشت .درنتیجه در صورت وجود
اردوهای دانش آموزی در آمار بدست آمده تغییرات و تفاوتی ایجاد می شد .اما ،ترجیح نگارنده در انتخاب این زمان این بود
که بیشتر افراد محلی در پارک حضور داشته باشند ،خصوصاً در شرایطی که افراد شرکت کننده برای چندین بار به پارک
مراجعه کرده باشند .هدف از این امر بدین قرار بود که بانوان برای مکانی که به آنها تعلق دارد و آنها نیز به آن حس تعلق
دارند نظر دهند و خواسته هایشان مشخص شود.

 .3نتایج
بررسی پاسخ سؤاالت و توزیع درصد پاسخگویان بر اساس نمودارهای شاخص ،بر پایۀ سؤاالت شاخص و غیرشاخص تحلیل در
جدول 1مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تعدادی از سؤاالت مربوط به ردیف های  1،5،6،7،15به صورت نمودار بیان گردید.
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جدول :1توزیع درصد پاسخگویان از پاسخ های شاخص پرسش نامه
درصد
ردیف پاسخ های شاخص
پاسخگویی

پاسخ های
غیرشاخص

درصد
پاسخگویی

نزدیکی به محل کار

%0

سایر موارد (5مورد)

%54

 اختصاصی بودن پارک برای بانوان از ویژگی های با اهمیت است. -لزوم پارک بانوان در مناطق مسکونی کاربرد بیشتری خواهد داشت.

%5

مکانی برای مشارکت های اجتماعی و ورزش های گروهی

%10

بانوان از اینکه ساعاتی را بدون خانواده سپری نمایند احساس
رضایت داشتند.

1

مختص بانوان بودن

%42

2

استفادۀ دسته جمعی

%95

استفادۀ فردی

3

عدم استفادۀ خانوادگی

%90

استفادۀ خانوادگی

4

رضایت  اطرافیان
جنس مذکر در
استفاده از پارک

%85

خواهان محیط آرام

%28

خواهان محیط ورزشی

%23

رضایت به فرهنگ
حاکم

%18

5

تحلیل موضوع

بدون نظر

%15

پدران و همسران نیز احساس امنیت دارند.
کاربران نیاز به محیطی آرام دارند.

سایر موارد (4مورد)

%31

کاربران به ورزش اهمیت می دهند.
فرهنگ حاکم در پارک را می پسندند.

6

امنیت پارک

%47

سایر موارد (5مورد)

%53

امنیت و محرمیت برای بانوان  بسیار حائز اهمیت است.

7

موسیقی شاد

%56

سایر موارد (4مورد)

%44

کاربران موسیقی شاد را ترجیح می دهند (اما می بایست رضایت
دیگران نیز تأمین گردد).

8

ترجیح رنگ های
شاد و متنوع در فضا

اکثرا ً

-

-

رنگ های شاد متناسب با روحیۀ بانوان است.

9

وسعت پارک

%45

بدون نظر

%35

کاربران پارک های یزرگ را ترجیح می دهند.

10

نزدیکی پارک به
محل سکونت

%95

بدون نظر

%5

احداث پارک در نزدیک محل سکونت باشد.

11

احداث پارک بانوان

%100

-

-

کلیه بانوان موافق داشتن پارک ویژه بودند.

12

تأثیر بر شادابی و
روحیه

%100

-

-

روحیۀ بانوان بهبود یافته است.

13

تقویت امکانات
تفریحی ،فرهنگی،
ورزشی ،اجتماعی

%90

بی تأثیر

%10

تأمین اهداف الزم با چنین پارک هایی حادث خواهد شد.

14

خواستار بازارچه و
نمایشگاه

%75

سایر موارد (2مورد)

%25

بانوان مکانی را برای کارآفرینی و عرضۀ محصوالت و کارهای
دستی خود نیاز دارند.

15

انتخاب پوشش
دلخواه

%65

سایر موارد (3مورد)

%35

محصور بودن پارک سبب افزایش امنیت خواهد شد.

16

متناسب برای همۀ
گروه های سنی

%100

-

-

امکانات و تسهیالت برای همۀ گروه های سنی فراهم می باشد.
مأخذ :جامعی فرد1389 ،

 .4جمع بندی از ادارک بانوان از یک پارک اختصاصی
از نتایج حاصل از پژوهش چنین استنباط گردید که به طور کلی بانوان از داشتن فضاهای اختصاصی چنین توقعاتی دارند:
 ایجاد تمرکز بیشتر بر روی فضاهای جمعی با تأکید بر استفاده از مبلمان و تجهیزات مناسب تنوع فضایی و بصری بیشتر در فضای سبز امکان بهره گیری از محیط سبز طبیعی به صورت بالفصل با تأکید بر تنوع مناظر پارک (عالقمندان به طبیعت) -تخصیص بخشی از پارک به فضاهای آموزشی و فراگیر و نمایشگاهی بر اساس درخواست و نیازهای بانوان
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 تخصیص فضاهای ایمن و اختصاصی به منظور اقامت های چند ساعته افزایش فضاهای خدماتی و ورزشی به صورت فردی -گروهی تخصیص بخشی از پارک به منظور خود اشتغالی بانوان متقاضی -امکان استفاده از پارک در اوقات شب

 .5نتیجه گیری بخش سؤاالت فردی
تمایل بیشتر بانوان برای استفاده از این پارک از گروه متأهلین ،بین سنین  26 -50سال با میانگین سطح سواد در حد دیپلم و اکثرا ً
خانه دار ،به طوری که بیشترین آنها متولد تهران بوده و ساکن در منطقه  15شهرداری تهران می باشند .همچنین 60درصد آنها بیشتر
از یک بار از این پارک استفاده نمودند.

 .6نتیجه گیری بخش سؤاالت تخصصی مرتبط با پارک
این بخش بر اساس مزایای روانی و فکری ،اجتماعی ،کالبدی و دالیل موجودیت پارک بانوان در اجتماع تقسیم بندی و
نتیجه گیری شده است.
 -6-1مزایای روانی و فکری
 لذت دور بودن از خانه با رفتن به محیطی طبیعی بدون دغدغه های اجتماعی و خانوادگی تجربه کردن یک بهشت با حس تنها بودن و دوری از مشکالت روزانه تجربه کردن محیطی آرام و رسیدن به آرامش ذهنی لذت بردن از طبیعت در حین فعالیت ورزشی داشتن حس امنیت تأثیر مثبت بر شادابی و روحیۀ بانوان تأثیر مثبت بر تقویت فعالیت های تفریحی ،فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی بانوان رضایت بانوان از آزادی در پوشش -6-2مزایای اجتماعی
 روابط بانوان در مناطق طبیعی نسبت به یکدیگر دوستانه تر و روحیۀ گروهی بیشتر بوده است .بنابراین مکانی برای مشارکت هایاجتماعی و ورزش های گروهی می باشد.
 بانوان از اینکه به آنان اهمیت داده شده احساس رضایت داشتند. فراگیری مهارت های مختلف در محیطی امن برای افزایش روحیۀ مفید بودن در اجتماع -6-3مزایای کالبدی
 بانوان از بودن در هوای آزاد ،احساس نشاط و سالمتی بیشتری داشتند. احداث پارک های بانوان در مناطق مسکونی کاربرد بیشتری خواهد داشت. بانوان پارک های با مساحت های بزرگ را ترجیح می دهند. -6-4توجیه دالیل موجودیت پارک بانوان در اجتماع
 علی رغم عدم استفادۀ خانوادگی از این گونه پارک ها ،درصد باالیی از بانوان رضایت خود را نشان دادند. خانواده های بانوان از چنین پارک هایی به دالیل داشتن امنیت ،راحتی ،داشتن محیطی شاد و بدون مزاحمت برای همسران،فرزندان و مادران خود رضایت داشتند.
 -بانوان با داشتن حس امنیت ،آرامش ،آزادی ،تأمین شخصیت و تشویق به ورزش ،احداث پارک های بانوان را تأیید نمودند.

 .7بحث و نتیجه گیری
با مطالعاتی که در خصوص نیاز بانوان انجام گرفته ،پارک بانوان به عنوان بستری مناسب ،اهدافی را به شکل معیارهای عملکردی بر
پایۀ رویکردهای فرهنگی ،اجتماعی ،تفریحی ،بهداشتی و اقتصادی ،مبتنی بر الگوهای رفتاری جامعۀ زنان ایرانی به منظور رفع نیازها
و خواسته های آنان دنبال می نماید (جدول.)2

پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه نگر
شماره صفحه مقاله  75-86 :
جدول :2معیارهای عملکردی پارک بانوان بر اساس الگوهای رفتاری جامعۀ زنان ایرانی
تأمین نیاز بانوان از دیدگاه فرهنگی

توانمندسازی فکری و فرهنگی بانوانافزایش رشد و پویایی بانوان در زمینۀ فرهنگی-تأکید بر شعائر ملی -مذهبی و احترام به مقام و حقوق بانوان

تأمین نیاز بانوان از دیدگاه اجتماعی -مشارکتی

مشارکت اجتماعی بیشتر زنانافزایش رشد و پویایی بانوان در زمینۀ اجتماعیافزایش کیفیت زندگی فردی و خانوادگی و بستر محیطیافزایش حس امنیتافزایش اعتماد به نفس-افزایش حس تعلق

تأمین نیاز بانوان از دیدگاه فراغتی -تفریحی

امکان تحرک فیزیکی بیشتر بانوانگذران اوقات فراغت با حس امنیت بیشتر برای بانوان به همراه کودکانشانبهداشت روحی -روانی

تأمین نیاز بانوان از دیدگاه بهداشتی
بهداشت جسمانی
تأمین نیاز بانوان از دیدگاه اقتصادی

افزایش شادابی ،نشاط و سرزندگی در بعد روحی -روانیرفع افسردگی زنان خصوصاً زنان خانه دارافزایش شادابی ،نشاط و سرزندگی و تندرستی در بعد جسمانیجلوگیری از رشد پوکی استخوان در زنان ایرانی-جلوگیری از ریزش مو و حفظ سالمت آن

ایجاد اشتغال برای بانوان جهت تصدی امور پارکایجاد اشتغال برای بانوان یا کار آفرینی داخل پارک و مشارکت مردمیمأخذ :جامعی فرد1389 ،

بنابراین پارک بانوان عالوه بر کارکرد تفریحی و ورزشی ،عرصه ای برای فعالیت های اجتماعی ،فرهنگی ،اوقات فراغتی ،بهداشتی
و اقتصادی در جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی و رضایت مندی آنان می گردد .حال رویکردهای فوق الذکر در بستر پارک ،زمینه ساز
تعامالتی در جهت رفع نیاز بانوان می گردد.
 -7-1پارک های بانوان بستری برای تعامالت اجتماعی
زنان با داشتن فضایی که نسبت به آن بیگانه نباشند و محیط را
از آن خود بدانند (= حس تعلق (لینچ ))1381،در انجام فعالیت های
فردی و گروهی در محیط سهیم می شوند (= حس مشارکت (بییر
و هیگینز ))1381،و با داشتن تعلق به محیط ،مکان (فالحت)1385 ،
و سهم آنان از محیط به آرامش خاطر می رسند (= حس امنیت
) و با رسیدن به حس امنیت در جامعه ،با افراد و گروه های دیگر
به تعامل رسیده و در آن محیط ،اقدام به کسب مهارت و انجام
فعالیت اجتماعی می نمایند و در نهایت احساس اعتماد به نفس در
آنان افزایش می یابد (شکل.)1

شکل :1رویکرد اجتماعی به پارک بانوان

مأخذ :جامعی فرد1389 ،

یکی از عوامل مؤثر در رفتارهای اجتماعی ،تأثیر حضور دیگران (ارونسون )1386 ،می باشد .این تأثیر بسته به نوع ارتباط افراد و تعداد
آنها متغیر می باشد .در خصوص نوع ارتباط افراد ،بی واسطه بودن یا واسطه داشتن آنها مدنظر است .قضاوت اجتماعی کسانی که با فرد
ارتباط نزدیک تر دارند ،بیش از آنهایی که ارتباط کمتری دارند تأثیرگذار است (مرتضوی .)1380،تقسیم بندی هایی در خصوص جنسیت،
سن و  ...افراد وجود دارد .پس در ابتدا تفاوت هایی در بین گروه های خاص وجود دارد که این تقسیم بندی ها انجام شده؛ این نگاه
تبعیض گذاری و یا تفکیک جنسیتی نیست ،بلکه تفکیک گروهی به لحاظ آگاهی به تمایزات و تفاوت های آنها است .برای مثال گروه
زنان ،گروه مردان ،گروه نوجوانان ،گروه زنان یا مردان باالی بیست سال ،گروه های زنان خانه دار ،شاغل ،هنرمند ،ورزشکار و . ...بنابراین
افراد تقسیم بندی شده در یک گروه شباهت ها و ارتباطات نزدیک تری با گروه خود دارند .حال آنکه با توجه به دیدگاه های مذهبی ،اگر
زنان در محیطی که متعلق به آنان است در کنار یکدیگر قرار گیرند (تأثیر حضور دیگران) حس آرامش و امنیت اجتماعی بیشتری را
درک خواهند کرد .رفتار انسان در شرایط گروهی کام ً
ال متفاوت تر از زمانی است که تنها می باشد .انسان زمانی که در شرایط گروهی
قرار می گیرد ،عرصه برای انجام مشارکت های اجتماعی و حضور آنان در اجتماع فراهم می گردد ( .)Tajfel, 1982با حضور آنان در
اجتماع رشد و پویایی بانوان در جامعه و کیفیت زندگی فردی و خانوادگی و بستر محیطی آنان افزایش خواهد یافت که این یکی از
اهداف طراحی چنین پارک هایی می باشد.
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 -7-2پارک های بانوان بستری برای تعامالت فرهنگی
فرهنگ برای جامعه همان نقشی را دارد که "شخصیت" برای فرد ایفا می کند .زیرا ،همان گونه که "شخصیت" ماهیت فرد را مشخص
می کند" ،فرهنگ" نیز ویژگی های ثابت تر گروه ها و جوامع انسانی را نشان می دهد ( .)Hofstede, 1980حضور گروه های مختلف زنان در
پارک ،ضمن دربر داشتن ابعاد زیرساختی اجتماعی ،تجلی کنندۀ نگرش های پایدار زنان است .چنانچه بر اساس"باورها"" ،احساس ها" و
"رفتارهای عمدی" ( )Myers, 1988خود سعی در بیان نگرش های جمعی و تحقق نمودن بخشی از دیدگاه های خود دارند .این شرایط
در پارک به عنوان مکانی یکپارچه ،سبب می شود که زنان ضمن خودباوری ،خوانشی مجدد از هویت خود داشته باشند.
پارک بستری برای معرفی و آموزش ارزش های فرهنگی زنان است تا متناسب با معیارهای هویتی جامعۀ زنان ،در مسیر توسعۀ
فرهنگی و رشدشان اقدام شود (زن ایرانی– زن روستایی– زن متعهد و .)...
گرایش یا آمادگی رفتاری از ابعاد شناختی و هیجانی تأثیر می پذیرد (مرتضوی .)1370،اگر بُعد اطالعاتی و هیجانی نگرش نسبت به
پدیده ای مانند فضای سبز منفی باشد ،فرد آمادگی می یابد موضوع نگرش را تخریب کند و همین طور شخصی اگر نسبت به وجود
یک پارک نظر مثبت داشته باشد ،برای استفاده از آن وقت می گذارد ،از آن حفاظت می کند و همین طور به دیگران نیز توصیه
می کند و اگر برعکس باشد همه چیز از پایه نفی خواهد شد (شکل .)2یکی از ویژگی های مهم رفتار این است که انسان معموالً
نسبت به پدیده های آشنا احساس مثبت و نسبت به پدیده های ناآشنا احساس منفی (مطلبی )1380 ،مانند ترس و نفرت یا بی عالقگی
می کند ،به همین دلیل روانشناسان عقیده دارند در مورد پدیده هایی که الزم است در حفظ آنها کوشید ،باید "آموزش هایی نظری
و میدانی" داده شود .مث ً
ال اگر فقط فضای سبز به اصطالح یک "ارزش" است ،بنابراین نیاز به آموزش دارد .پارک های موضوعی بر
اساس نیاز هر فرهنگ و جامعه ای شکل می گیرد .اما ،از آنجایی که احداث پارک های بانوان در ایران بحثی نسبتاً جدید می باشد،
بنابراین برای اکثریت جامعه هنوز ناآشنا قلمداد می گردد و شاید یکی از دالیل مخالفت احداث چنین پارک هایی عدم جا افتادگی
در نگرش  ،باور مردم ،جامعه و فرهنگ آن باشد و زمانی که این پدیده آشنا شود ،احساس مثبت به آن نیز افزایش خواهد یافت.
شکل :2رویکرد فرهنگی به پارک بانوان
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پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه نگر
شماره صفحه مقاله  75-86 :

 -7-3پارک های بانوان بستری برای تعامالت اوقات فراغت
فراغت به مجموعه ای از فعالیت ها گفته می شود که افراد آن را پس از انجام وظایف کاری ،خانوادگی و اجتماعی ،به اختیار خود برای
استراحت ،تفریح ،افزودن به دانش و یا مهارت های خود به کار می برند و متضمن رضایت و خشنودی است (تورکیلدسن .)1382،فراغت
می تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد .امروزه ،با آن که فراغت تا حدودی از اجبارهای فرهنگی و اجتماعی فاصله
گرفته و از سایر فعالیت های کاری و شغلی متمایز شده ،هنوز فراغت زنان به ویژه زنان متأهل بسیار محدود است و با کارهای خانگی
بدون دستمزد درهم آمیخته است.
در تقسیمات اجتماعی ،زنان و مردان در حوزهها و الیههای متفاوتی جای میگیرند .زنان غالباً در "حوزۀ خصوصی" خانواده قرار
میگیرند و مراقبتهای عاطفی و انجام امور خانگی را برعهده دارند .در حالی که مردان در "حوزة عمومی" کار ،سیاست و فراغت
واقع میشوند و تحت حمایت حوزۀ "خصوصی" قرار میگیرند و زنان به آنها خدمت میکنند .زنان شاغل با "زحمت دوگانه" انجام
کار استخدامی و رسیدگی به کارهای خانه روبهرو هستند .تعاریف فرهنگی جنسیت به مرور زمان ،هم درون یک جامعه و هم در
بین جوامع مختلف تغییر میکند .این تعاریف منشأ تعریف زنان و مردان هر جامعه ازخودشان و نیز منشأ نقشهای جنسیتی است

(لس و دیگران.)1380 ،
مدیر امور بانوان شهرداری تهران در این خصوص می گوید« :تهران شهری مردانه است .کالبد شهری طوری طراحی نشده
است که زنان در آن احساس آرامش کنند .شهر تهران متناسب با نیازهای زنان نیست .این نوع هویت بخشی فضایی بحث علمی
جدیدی است که حتی در کشورهای توسعه یافتۀ امروز در حال مطرح شدن است» .وی معتقد است ،در برنامه ریزی شهری در
اختصاص فضاها ،مکان ها و امکانات ،نیازها و خواست های همۀ انسان ها باید در نظر گرفته شود .اما ،از آنجا که شهر تهران توسط
مردان ساخته شده و یا توسط آنان برنامه ریزی صورت می گیرد ،نیازها و خواست های زنان به دلیل نداشتن اشراف کامل در نظر
گرفته نشده است.
همچنین ،در گزارشی شهردار تهران نیز می گوید« :شهر را مردانه ساخته ایم و احساس نکردیم زنان هم در این شهر نیازهایی
دارند .و در ادامه می افزاید :یکی از مهمترین نیازهای بانوان ،توجه به اوقات فراغت و سالمت روحی و جسمی آنهاست .زیرا اگر یک
خانم در خانه دچار مشکالت روحی و جسمی شود ،آثار منفی آن در حوزۀ تربیتی ،اقتصادی و کارآمدی جامعه مشخص می شود».
در دهه های اخیر برخی دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی سبب شده که زنان حصار محدود خانه ها را توسط سه عامل کلیدی:
 -1تحصیل  -2تغییر سبک زندگی و  -3اشتغال ،شکسته و وارد فضای عمومی شوند .بنابراین یکی از نیازهای زنان و دختران شهری
که اکنون دیگر در خانه ها محصور نیستند ،نیازهای فراغتی است .در همین راستا برنامه ریزان باید به نیازهای آنان توجه نموده و در
جهت گسترش فضاهای فراغتی عمومی نظیر ورزشگاه ها ،فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با عالیق زنان اقدام نمایند.
شیوۀ زندگی و الگوهای رفتاری در همۀ فرهنگ ها متفاوت است .حال تمهیدات مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای خاص در
فضاهای بیرونی می بایست به کار گرفته شود .احداث فضاهای باز شهری مانند پارک ها که مجموعه ای از عالیق زنان را در آن جای
می دهد اقدامی است که در  جهت شکوفایی فردی و اجتماعی ،ضمن تأمین ضریب ایمنی در محیط و فضای باز شهری ،سبب کاهش
دیگر فراغت های آسیب زا مانند مصرف گرایی ،مدگرایی و خریدهای تفننی میگردد (شکل.)3
 -7-4پارک های بانوان بستری برای برنامه های بهداشتی -سالمتی
از دیدگاه روانشناسی ،شادی و نشاط و تندرستی در صورت عمیق بودن ،ضمن گسترش خالقیت و کارآمدی فرد ،سبب توانمندسازی
بیشتر وی در حل مسائل می شود .برای داشتن یک جامعۀ پویا و سالم باید راهکارهای مناسب برای کسب شادی ،نشاط و
تندرستی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را فراهم سازیم .وجود هر یک از کاربری ها و تسهیالت ویژه به صورت مجتمع در یک مرکز
تفریحی (پارک موضوعی بانوان) شرایط برقراری سالمت روح و روان و جسم افراد را فراهم می سازد .افزایش نشاط سبب باال رفتن
بهداشت و سالمت روح افراد می گردد (شکل .)4امروزه سالمت جسمانی و روانی زنان با گسترش فرهنگ شهری و شهرنشینی
به ضرورتی اجتناب ناپذیر از طرف دولت ها تبدیل شده است .این فرصتی است تا زنان بتوانند راه حلی معقول برای پیشگیری و
درمان فرسودگی های فیزیکی و احساسی خود بکار گیرند .انجام فعالیت های فیزیکی از جمله ورزش در فضاهای باز برای زنان و
بهره جویی از نور خورشید ،سبب کاهش بیماری هایی از قبیل حمله های قلبی ،پوکی استخوان ،ریزش مو و ...می گردد .امکان آموزش
مهارت های زندگی ،برگزاری کالس های مناسب در اینگونه محیط ها در راستای بهداشت روان ،بهبود روابط خانواده ها و کاهش
اضطراب نیز در ایجاد نشاط جامعه مؤثر است.
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شکل :3پارک های بانوان با رویکرد فراغتی
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شکل :4پارک های بانوان با رویکرد بهداشتی -سالمتی
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 -7-5پارک بانوان بستری برای تعامالت اقتصادی
زنان پیش از انقالب صنعتی دوشادوش مردان فعالیت های اجتماعی و اقتصادی داشتند .بعد از انقالب صنعتی با وجود اینکه آنان را
از فعالیت های اجتماعی باز داشتند و چرخۀ اقتصاد به دست مردان افتاد ،بازهم دست از تالش برنداشته و برای احقاق حقوق خود
جایگاه خود را پس از سال ها به دست آوردند و وارد عرصۀ کار شدند .اگرچه همیشه تبعیض هایی از قبیل نحوۀ کار ،میزان درآمد و
دستمزد ،تقسیم کار و  ...در میان زنان و مردان بوده است ،اما آنان برای به دست آوردن جایگاه خود تالش نموده اند.
در جوامع روستایی ارزش توانمندی های زنان و مشارکت آنان در امور اقتصادی را نمی توان نادیده گرفت .در جوامع مدرن نیز زنان
با تالش فراوان پا به عرصۀ اجتماع نهاده و سعی نموده اند پا به پای مردان فعالیت نمایند (سفیری و جعفرنژاد .)1382 ،زنان در عرصۀ
اقتصادی هم مفید جامعه قرار می گیرند و هم به استقالل می رسند و نهایتاً حس توانمندی آنان افزایش می یابد؛ به نوعی بالفعل
شدن پتانسیل های بالقوه در زنان رخ می دهد (شکل.)5

پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه نگر
شماره صفحه مقاله  75-86 :
شکل :5زنان در عرصۀ اقتصادی
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امکان اشتغال زایی در پارک های بانوان بدین طریق قابل احقاق می باشد:
1-1کار تمام وقت در محیط پارک به شکل های تخصصی و غیرتخصصی
2-2کار پاره وقت به صورت امکان اشتغال زایی داخل پارک با استقرار غرفه های کارآفرینی برای بانوان ،خصوصاً بانوان خانه دار و
افرادی که دارای پایۀ تحصیلی پایین می باشند.
3-3امکان انجام کار و فعالیت برای بانوانی که نیاز به اجازۀ همسرانشان دارند فراهم می گردد .در برخی اقوام ،جوامع و خانواده های
متعصب ،کار زنان در محیط های اجتماعی به نوعی گناه تلقی می گردد .اما ،در محیط هایی که فقط زنان فعالیت دارند ممانعتی
برای این چنین خانواده هایی بوجود نخواهد آورد (شکل .)6در نهایت با جلوگیری از انفعال بانوان به رغم اینکه نیمی از جمعیت
کشور را تشکیل می دهند و استفاده از قابلیت های انسانی آنان در راه ایجاد محیطی مناسب از نظر اجتماعی -اقتصادی و
زیست محیطی برای حال و آینده ،از نقطه نظر توسعۀ پایدار نیز مفید واقع خواهد شد.
شکل :6پارک های بانوان با رویکرد اقتصادی
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 .8جمع بندی
امروزه جوامع بشری در جهت دستیابی به نیازها و خواسته های اجتماعی و حقوق شهروندی همواره مطالباتی را خواستارند که به
علت محدودیت های برگرفته از ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...در هر ملت و قوم با تفسیر و تعبیری متفاوت از آن
مطرح می گردد .جوامع زنان به عنوان نیمی از اجتماع ،ناخواسته به دلیل موضوع جنسیت از محدودیت هایی برخوردار بوده که جایگاه
و ارزش های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد .لذا امروزه فرهنگ و ساختار اجتماعی کشور ایران به گونه ای است که متناسب با
آن باید نیازهای بانوان به لحاظ فرهنگی ،اجتماعی ،تفریحی ،بهداشتی و اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد .این مهم باید در بحث
پارک های بانوان از دید تک محوری و صرفاً تفریحی و ورزشی به دیدگاه چند جانبه و به صورت تأمین نیازهای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و بهداشتی تغییر یابد و طراحی پارک بانوان برای حضور فعالیت های آنان در جهت تعامالت اجتماعی و ارتقاء کیفی سطح
زندگی آنها متناسب با ارزش های اجتماعی و فرهنگی بانوان باشد .این امر باید با لحاظ نمودن پارامترهایی که بانوان در ادراک خود
از محیط پارک بانوان مطرح می نمایند به صورت شاخص هایی در برنامه ریزی و طراحی پارک ها منظور گردد تا پارک بانوان مکانی
   در جهت شکوفایی ،بالندگی و ایجاد حس اعتماد به نفس ،مشارکت و حتی اشتغال برای بانوان گردد.
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