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*ثير آن در كيفيت فـضاأت و رويـكردي تحليلي به مقوله جنسيت  
)پارك فجر تبريز: نمونه مورد مطالعه(  

 
   **مهروش كاظمي دكتر

  01/02/88: الهـ  تاريخ دريافت مق
                                           10/04/88: تاريخ پذيرش نهايي

  
  
  
  :يدهكچ

كـه   3"جـنس "فرهنگ حـاكم برجامعـه، بـا واژه        از  و متاثر  2هم ساخته  به عنوان يك مقوله اجتماعي و     1"جنسيت"          
بررسي ارتباط موجـود     اين مقاله در  . رود متفاوت است   براي بيان همان مقوله فقط از ديدگاه زيست شناختي بكار مي           عموماً

 ر فضاي پارك به عنوان فـضاي عمـومي         را با تمركز ب    "جنسيتي شدن  فضا   "معماري، مشكلي تحت عنوان      بين جنسيت و  
 پديـده نتـايج مـشخص نمـود    . پردازدسپس به تبيين داليل وقوع مشكل مذكور راهكارهاي اجتناب از آن ميمطرح نموده،   

بـديل يـك   و تآن  نمايـانگر ناكارآمـدي     همچنـين    فـضا و مطلوبيت   ت  يفيـــ افت ك   دليلي بر  ي عمومي جنسيتي شدن فضا  
در بخـشي از پـژوهش روش         و ييــــف روش ك  ق بكار گرفتـه شـده     يـــروش تحق  .فضاي عام به يك فضاي خاص است      

ايـن  ، عـالوه بـر نتـايج حاصـل     . استفاده شده استمنتصب به آكوف 6براي تشخيص مشكل از روش باليني،  پيمايشي بوده 
  .پردازدمي  -معماري  فضا، محصول-از حوزه معماريبه ارائه روشي جهت پرداختن به مقوله جنسيت در بخشي مقاله 

  
  
  

  اري، فضاي جنسيتي شده، فضاي عموميجنسيت، معم :كليد واژه ها
  
  
مشاوره خانم   اسالمي و سيد غالمرضا كه توسط نگارنده به راهنمايي آقاي دكتراسترساله دكتري معماري با همين عنوان  اين مقاله برگرفته از* 

  . انجام يافته است دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران درحبيبفرح دكتر
Email:mmkk177@yahoo.com                 دكتري معماري، عضو هيئت علمي، واحدشبستر، دانشگاه آزاداسالمي، شبستر، ايران** 
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  مقدمه
مـرد   جـنس زن و    ـعه به عهـده دو    ر هر جام  كم د ـگ حا است كه فرهن  هاي اجتماعي   انديشه و هاجنسيت مشمول رفتارها، كنش       
شود كه دامنـه انتــظارات را از        دو جنس در جامعه مشــاهده مي      مورد هر   افكار قالبي در   ،هاي جنسيتي ارتـباط با نقش   در .گذاردمي
اعي و متـاثر از  رو جنسيت بـه عنـوان يـك عامـل اجتمـ       از اين  .)38، ص 1383،سنرسيسيا( كندتعيين مي  جنــس طرح ريخته و    دو هر

. اسـت همچنين در طـول زمـان تغييـر پذير         هاي مختلف و  فرهنگ در هاي جنسيتي ثابت نبوده و     تفاوت  لذا ،گرددميفرهنگ مطرح   
در خـالل مـوج     1992 سـال      بـه  و معماري مطرح شد    بين جنسيت و   ه لزوم پرداختن به رابط    - همانند سايرعلوم  - ميالدي 80ازدهه  

موضـوع   .)Colomnin,1992( چـاپ گرديـد   9توسط بتـائريس كولومـــنيا    8»جنسيت و فضا«، كتاب 7انسوم جنبش برابري طلبي زن 
از پيـروان جنـبش      در حال حاضر كساني كه در معماري به مقولـه جنـسيت توجـه دارنـد                معماري مبحثي پيچيده است و     جنسيت و 

ه اشـار   موضوع جنسيت متعلق به اين گروه بوده و        در رابطه با  ه   زيرا مطالعات پاي   ؛گيرندبرابري طلبي زنان در ساير زمينه ها الهام مي        
          هـاي جنـسيتي در    توجـه بـه ايـن مهـم كـه رفتارهـا ونقـش              اساس تعريـف جنـسيت و      اما بر . به مطالعات آنان اجتناب ناپذيراست    

ديدگاه فمينيستي   داشتن گرايش وبراي بررسي رابطه بين جنسيت و معماري الزامي به  ؛  هاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند     فرهنگ
 ت، پاسخي بـومي دارد كـه بايـد در قالـب فـضاي فرهنگـي و      المشك حل مسائل و جامعه براي بررسي و  بدين معني كه هر .نيست

  .مورد قضاوت قرار گيرد اعتقادي خود به آن پرداخته و
جنـسيتي  "بر پديده     با تمركز  - محصول معماري  -فضاهاي فمينيستي به بررسي رابطه بين جنسيت و         اين مقاله بدور از گرايش         

ـ گروهدو  براي استفاده هر  فضاهاي عمومياست زيراق، فضاي عمومي ين تحقيفضاي مورد نظر در ا  . پردازدمي "اــفضشدن    ان زن
وضـع موجـود     رعدم انطباق يلي نظ ياما گاهي بدال   .ستيتي شدن بر آنها متصور ن     يش فرض جنس  يچ پ يه  و شده درنظرگرفته   انمرد و

، طيمحـ  ناسـازگاري در   ت و يا وجود محـدود   ي و )مردان /زنان(  بخشي ازاستفاده كنندگان فـــضا    ازهاي خاص ين فضاهاي عمومي با  
         اها اجتنـاب   ـــن فـض  يـ بعـضي ازا   ازحـضور در  اي از مـوارد     پـاره  در شده و  ن فضاها كمرنگ  يدر ا بخشي از استفاده كنندگان      رحضو
 هـا و  هـا، پـارك   هاي عمومي، ترمينال  فرهنگي، پاركينگ  تفريحي، جمله مراكز تجاري،  عمومي شهري از    ن فضاهاي   بي در   .كنندمي

             تـرين منـدي داراي بيـشترين وگـسترده      سهولت بهـره   ابعاد اقتصادي، نحوه خدمات رساني و     : هاي عمومي به لحاظ   ها، پاركـ فرودگاه
يل بهترين گزينه از بين فضاهاي عمومي به عنوان نمونه مورد مطالعه بـراي سـنجش كيفيـت                  مين دل  ه به استفاده كنندگان هستند  
  .باشدي فضاهاي شهري قابل بررسي ميكارهاي مناسب براي ارتقاء كيفيت آتموجود وجستجوي راه

      

  روش پــــژوهش
اي از فـضاي عمـومي جنـسيتي        عنوان نمونه ه   ب واقع در شمال غربي شهر     پارك فجر  تاكيد بر  با پژوهش حاضر در شهرتبريز و          

همچنـين   عوامل موثر برفرآيند جنسيتي شدن فضاو     يين  ـــتب  و ي شناساي ،از انجام تحقيق  اهداف مورد نظر     10.شده انجام يافته است   
هاي جنسيتي   روش همچنين فضا و  بيان رابطه بين جنسيت و     اين مقاله بعداز   .باشدتبيين وجود رابطه بين جنسيت و كارايي فضا مي        

پردازد كه روش تحقيق در مبحث آزمون فرضيه بطور         يمايشي به آزمون فرضيه مي    روش پ ه  ب ايي رامطرح نموده و   شدن فضا، فرضيه  
نمايـد كـه در جهـت بهبودكيفيـت       نتايج حاصل ضمن اثبات فرضيه، امكان ارائه راهكارهايي را فراهم مـي            .كامل بيان گرديده است   

  .باشندبرداري آتي فضا موثر مي وهمچنين حفظ اين كيفيت در مدت زمان بهره- هدف ازنظر جامعه-فضا
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  فــضا جنسيت و
اي تحت عنوان فضاهاي جنسي شده و فضاهاي جنسيتي شده برخورد نموده و اين              در بررسي رابطه بين جنسيت و فضا با پديده             
  گيرد؟اگرچنين است جنسيتي شدن آن چگونه صورت مي يتي است؟آيا فضا جنس شوند كه آيا فضا جنسي است؟ها مطرح ميسوال

هاي خاص ممكن است براساس جــنس زيسـت شـناختي افـــرادي كـه آنهـا را                مـــكانفت؛  گتوان  هاي فوق مي  اسخ سوال پ در
شود جنـسيت داده  هاي مختلف كه درآنها انجام مي     داده شوند يا براساس جنسيــت فعالــيت      كنند خصوصيات جنســي  اشــغال مي 

             هـستند چـرا كـه توسـط مـردان و زنـان مـورد اســـتفاده قـرار                    - مؤنـث يـا مـذكر      - 11ها، جنسي شـده   بعنوان مثال توالتــ  . شوند
 راجتمـاعي امـري اسـت كـه بـه          آشـــپزي بطو   زيراشود  كه يك آشپزخانه خانگي بصورت زنانه جنسيت داده مي         حالي در ندگيرمي
  ).Rendell,2000: 101( شودوط ميمربها خانم
بـه اعتقـاد     .اسـت  )خـصوصي /عمــومي  (13"هاي مجــــزا  حـــوزه"12ترين  نمايش فضــاي جنســـيتي    فراگيرنده نافذترين و      

  اساس اين طرز رفـــتار، كه شهـــر را ازخــانه، عمـــومي را از خـصـــوصي، تــــوليد را از             ؛طرفداران جنبش برابري طلبي زنان    
اهميت موضوع به ايـن دليـل اسـت كـه تـصور       .داري و مردساالري است كند، سرمايه بازتــوليــد و مـــردان را از زنــان جدا  مي        

 .يابـد  شده وادامـــه مي   14م بازتـوليد و بطور مدا  ،مربوط به جنــس، جنسيت و فضــا كه داخل اين سلسله مراتب دوگانه  وجود دارد              
آن اسـت كـه بـه       پيامـد حاصـل از     بعنوان نكته اساسي قابل تعمل است نتيجه و        )خصوصي/عمومي(مجزا  هاي  حوزه آنچه دربحث   

  .)1386كاظمي،( يابدمعنايي منفي مي بر اساس آن حضور زنان درفضاي عمومي بار نگرشي خاص منجرشده و
كه فضاي جنسيتي شده  انند فضاي حرمسراها م .توان يافت هايي از فضاهاي جنسيتي شده را درمعماري سنتي ايران نيزمي         نمونه     

محلي براي استقرار زنان جهت تماشـاي        شدند و شاه نشين طراحي مي    يا طرفين تاالر  يا فضاهايي كه بصورت بالكن در     . زنانه بودند 
توجـه   بيـانگر  امـر ايـن    .وجود دارد  خانه قدكي تبريز   هاي كاشان و  آنچه درخانه بروجردي   مانند،  شداجرا مي  مراسمي بودكه درتاالر  

هـا،  تفكيك فضايي بـين جـنس      .استطراحي متناسب با آن      سنتي به لزوم تفكيك فضايي براساس فرهنگ حاكم برجامعه و          معمار
     اكثـر شـئونات رعايـت     مـردان در   بخصوص درجوامعي كـه تفكيـك بـين زنـان و       ؛گاه امري منطقي است   ،  يعني جنسي كردن فضا   

جنـسيتي شـدن يـك فـضا         رو  ازايـن  15.اساس فرهنگ حاكم برجوامع امري دور ازذهن نيست        بر حتي جنسيتي شدن فضا    .شودمي
حـق   از به ترك يك فضاي عمـومي شـده و         مجبور )مرد /زن(داليلي يكي ازدوجنس  ه  شود كه بنا ب   زماني بعنوان مشكل مطرح مي    

عمـومي ازحقـوق اوليـه شـهروندي         هاي شـهري و   مندي مطلوب از فضا   آن فضا محروم شوند در حاليكه امكان بهره        برداري از بهره
  .شودمحسوب مي

تعريف شده در فضاهاي عمومي حـضور   به صورت محدود و) زنان( كنندگان فضابه بيان ساده در جامعه سنتي بخشي از استفاده             
ايـن   اي عمومي متناسـب بـا     هاي اجتماعي پررنگ شده اما فضاه     با تبديل جامعه سنتي به مدرن حضور زنان درعرصه          اما ،يافتندمي

هايي را تجربه   ها و ناسازگاري  برداري از فضاها و اماكن عمومي محدوديت      زنان بطور مكرر در بهره     اند و افزايش حضور طراحي نشده   
 ه و كنندگان فضاهاي عمومي از آنجاست كه انتظارات فرهنگ حاكم بر جامعـ           دليل اشاره به زنان بعنوان بخشي از استفاده        .نمايندمي

و به جهت سازش با محيط، مجبور به تغيير دادن خـود بـه               دهدپذيري سوق مي   همچنين خصوصيات زنانگي، زنان را بسوي هنجار      
. شـوند مـي 17يا  از محــيط خارج     به اين مفهوم كه از نيازها و انتظاراتي كه از محيط دارند صرف نظر كرده و               16،شوندنفع محـيط مي  
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 بـراي تمـام زنـان قابـل لمـس      - در فـضاهاي عمـومي    -مشاهده تجربيات روزانه زندگي    ات انجام يافته و   اين امر با توجه به تحقيق     
گيرد و به جهت افزايش حـضور مردهـا در ايـن            با خروج زنان از يك محيط عمومي  فضاي موجود ماهيت جنسي بخود مي              18.است

 در اين فضا    -هايي با ماهيت مثبت يا منفي      اعـم از فعاليتــ   - ماهيت جنسيتي مردانه   باهايي   شده ،رفته رفته فعاليت    19فضاي جنسي   
 عوامـل   اينكـه : شـود اكنون سوال مهمي ايجاد مي    . شودافزايش يافته و فضاي عمومي اوليه به يك فضاي جنسيتي شده تبديل مي            

  ؟ د ريپذونه صورت ميگچفرآيند اين  و كدامند فرآيند جنسيتي شدن فضا موثر در
  

   شدن فــضاروش هاي جنسيتي
تقـسيم   20طراحـي و بكـارگيري فـضا       گذاري كالن جامعه،  ريزي و سياست  اگر فرآيند طراحي و خلق فضا را به سه مرحله برنامه               

 .نمايش داد) 1(توان بصورت تصويرنماييم وقوع هر يك از مراحل را در محور زمان مي

  
  نگارنده: منبع                                                                       1384اس از مدل اسالمي ،با اقتب مدل ارتباط زماني مراحل مختلف فرآيند، -1تصوير

ريزي به منابع حادث شده در گذشته، بكارگيري و استفاده از فضا متعلق به محصول ارائه شده در آينده بوده                    بدين ترتيب برنامه        
بدين معني كه طراحي فضا چيزي است كه از         . علق خواهد داشت كه همپوشاني گذشته و آينده است        و مرحله طراحي به زمان حال ت      

با پذيرش اين مطلب كـه      .  شد در آينده تكميل خواهد    شروع شده و  ال   كه قب  هاييطرح مانند. گذشته شروع شده و تا آينده ادامه دارد       
هر يك  21هاي جنسيتيها منـــتج از نقش شود و اين فعاليت   نسيتي مي گيرد ج هايي كه در آن انجام مي     فعاليتضا براساس نوع    ـــف

 بـا فـرض     شـوند؛ رهنگ حاكم بر جامعه تعيين مي     هاي جنسيتي براساس ف   كه نقش   همچنين قبول اين   ،استاز دو جنس زن و مرد       
  :تواند جنسيتي شودتوان بيان نمود كه فضـا به يكي از سـه طريق زير ميبستر فرهنگي ثابت، مي

  از طريق سياست گذاري و برنامه ريزي كالن جامعه؛ -
 و براساس كارهاي عمدي يا غير عمدي طي فرآيند طراحي؛ -

 .براساس نحوه اشغال و بكارگيري فضا بعد از خلق آن -
 

  هاي كالن جامعهسياست گذاري و برنامه ريزي
راسـتاي هـدايت جامعـه بـسوي         در باتوجه به مقتضيات و   همچنين   جامعه با توجه به ايدئولوژي برگرفته ازجهان بيني و         هر در      

 هـا از  ريـزي برنامـه  و هاشود كه سايرفعاليت  هايي درسـطح كالن انجام مي    ريزي وسياستگذاري اهداف غايي متصور براي آن، برنامه     
  م ايجاد فضاهاي جنـستي در     به اين معني كه ابتدا لزو     . دهدتحت تاثير قرار مي    فـضاهاي جنسيتي را   جمله سياستگذاري براي ايجاد   

  - از جملـه تـدوين ضـوابط و معيارهـا          -هاي كالن مطرح مي شود ودر ادامه ساير مواردي كه در توليد فضا نقـش دارد                 ريزيبرنامه
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كـه  ريزي توان به برنامه  ريزي كالن جامعه مي   گذاري و برنامه  جهت ارائه مثالي از سياست     .گيرندمتاثر از اين محور اساسي شكل مي      
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تحت عنوان سند چشم انداز بيست ساله انجام شده و طي چهار                 جهت توسعه اقتصادي، اجتماعي و    

 انجام شده است، قانون برنامـه چهـارم         1387با توجه به اينكه پژوهش حاضردر سال        . برنامه پنج ساله در حال اجرا است اشاره نمود        
  .باشدنظر مي ريزي كالن جامعه منظوربرنامه ري وگذابه عنوان سياست 22توسعه

 اين قانون،  دولت موظف است به منظور هويت بخشي به        - بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي     - فصل اول  30اساس ماده    بر     
  محـيط زنـدگي درشـهرها و       بهبـود سـازها، دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار و             سيماي شهرو روستا، استحكام بخشي ساخت و      

  .)48،ص1385قانون برنامه چهارم توسعه، ( مسكن به عمل آورد هاي عمران شهري و روستايي وهايي را در بخش، اقدامروستاها

 به عنوان گروهـي ازاسـتفاده كننـدگان فـضا كـه      -هاي نيل به اهداف فوق ارتقاي كيفيت زندگي زنان در شهرها   يكي از روش        
برداري از فـضاهاي شـهري و برخـورداري از امكانـات             و توجه به نيازهاي آنان در بهره       -شوندبيش از نيمي از جمعيت را شامل مي       

هاي زنان را بـه  شهرها و مطالعات شهري نيازها و اولويت به اين معني كه سياست شهري، ساختار  .استهرها  ــخدماتي در سطح ش   
زنـان   جادشده از مطلوبيـت وكـارايي بـااليي برخـوردار بـوده و            در اين صورت فضاهاي اي     .آنها چشم پوشي ننمايد    حاشيه نرانده و از   

مطالعه قانون برنامه چهـارم   .مجبور به ترك فضا نخواهند شد كنندگان فضا با رضايت در آنها حضور يافته وبعنوان بخشي از استفاده 
هـاي برابـر   يتي، ايجاد فرصت صرف نظر از مواردي كه به رفع تبعيض جنس؛كند موضوع جنسيت مشخص ميموردتوسعه با دقت در 

 افزايش باورها نسبت به شايستگي زنان اشاره شده در خـصوص             و مردان، تالش براي افزايش مشاركت زنان در توسعه        براي زنان و  
  .نياز به ايجاد فضاهايي جنسيتي اشاره اي نشده است

  

  23فــــرآيند طــراحي

در اين راستا بـه الگـوي   . استطراحي فضا  جنسيتي شدن فضا متعلق به فرآيندبراساس الگوي ارائه شده يكي از عوامل موثر در           
به عنوان الگويي كه به تبــيين جايگاه هريك از عـــوامل موثر در مسئله طــراحي               24فرآيند طراحي ارائه شده توسط برايان السان      

استفاده  ارگروه قانون گذاران، كارفرمايان، طراحان و     براساس الگوي السان مولدهاي مسئله طراحي به چه       . شودپردازد استناد مي  مي
 زيرا نه تنها بـه عنـوان   ، اين فرآيند از اهميت خاصي برخوردار است    در )طراح( جايگاه معمار    .)1980السـان، ( شوندكنندگان تقسيم مي  

در نهايـت   )طـرح ( كه ماحصل فرآيند بل، قانون گذار از يك سو واستفاده كننده از سوي ديگرمطرح است حلقه اتصالي بين كارفرما و   
با توجـه بـه     . بود فرآيند جنسيتي شدن فضا يكي از تاثيرگذارترين عوامل خواهد         در) طراح(رو معمار    از اين  يابدتحقق مي وي  توسط  

ت توانـد بـه دليـل عـدم مطلوبيـت و افـ      آيا ترك فضا توسط بخشي از استفاده كنندگان فضا مـي گردد؛ مطرح مياين مطلب سوالي  
  كارآيي فضاي طراحي شده ازناحيه معمار باشد؟

  

  فــرضيه پژوهــش

كـم تـوجهي بـه موضـوع جنـسيت در            "به اين ترتيب در راستاي پاسخ به سوال فوق فرضيه پژوهش مبني بر اينكـه                   

 طراحي فضاهاي عمومي افت كارآيي و مطلوبيت فضا را به همراه داشته و موجـب تـرك اجبـاري بخـشي از                     

به جهـت   . گرددنهايت منجر به جنسيتي شدن فضا مي        بطوريكه اين روند در    . گيرد شكل مي  "شودكنندگان فضا مي  استفاده  
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اهميت مرحله فرآيند طراحي و مجال محدود مقاله، جايگاه هريك ازمولدهاي مسئله طراحي براساس الگوي فرآينـدطراحي السـان                   
جمع بندي و ارائه شـده و ادامـه بحـث را بـا              ) 2( دن فضا در تصوير شماره    فرآيند جنسيتي ش   وهمچنين نحوه تاثيرگذاري هريك در    

   .گرددمي با استفاده كننده فضا دنبال وي تاكيد بر ارتباط  و) طراح( تمركز برجايگاه معمار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  نگارنده :منبع                          هريك از عواملجدول ارتباطي بين فرآيند طراحي فضا و مولدهاي مسئله جنسيتي شدن و نحوه تاثير -2تصوير  

  از طراحـان نيـز ماننـد هنرمنـدان انتظـار           . باشـند يكي از مولدهاي مسئله طراحي مي     ) معماران( در تقسيم بندي السان طراحان         
 با اين تفاوت كه طراح معموال بـا  ؛ كنند بلكه نكات و عاليق باطني خود را نيز در فرآيند كار وارد            ،رود فقط به حل مسئله نپردازند     مي

 بايد به سفارش كارفرما     وي. استمحصول فرآيند طراحي نتيجه كار طراح يا معمار         .محدوديت بيشتري نسبت به هنرمند روبرو است      
باط طـراح   و توجه به خواسته ها و نيازهاي او، رعايت حد مجاز ارضاي عاليق هنري خويش كه تابعي از ماهيت مسئله طراحي و ارت                      

با فـرض اينكـه    .)1980السان،(  وهمچنين رعايت قوانين و ضوابط ارائه شده از سوي قانون گذار به امر طراحي بپردازداستبا كارفرما   
جنسيتي شدن يك فضا در سياستگذاري كالن و به تبعيت از آن در قوانين وضع شده توسط قانون گذار مطرح نشده باشد، طراحـان                        

  :يكي از دو روش زير مي توانند در ايجاد فضاي جنسيتي موثر باشنددرموقعيت خود به 
  و  و طراحي معماري؛نظريههاي خود از براساس آموخته -1
 .و استفاده كننده فضا) معمار( براساس شكاف موجود بين طراح -2
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ايـن مـسئله يكـي از        .پيونددوقوع مي ه   ب ؛شود معــماري ناميده مي    نظريه روش اول برپايه آنچه كه ماهيــت جنسيـــتي شده            
 با رويــكردي انتــقادي به اين      25معــماري است كه ديانا آگـــرست     هاي مورد بحث در رابطه جنبش برابري طلبي زنان و         موضوع

معــماري با حذف كردن يا سركوب كردن زن و جســم او از معــماري، جنسيتي شده               نظريه  كند  موضوع پرداخته واستـــدالل مي   
  .)Agrest,1993( بوده استكند سيستم معماري غرب از زمان ويترويوس از چنين منطقي برخوردار اثبات مي  واست
به جهت شكاف موجود بـين      . كند ندارد دسترسي مستقيم به كساني كه براي آنها طراحي مي        ) معمار( در مورد روش دوم، طراح          

 براي استنتاج نيازها و     - فضا -  دسترسي به استفاده كننده واقعي طرح       )Zeisel,1984(  نيز به آن اشاره نموده است      26آن دو كه زايسل   
 در نتيجه فضا قـادر بـه پاسـخگويي مناسـب بـه      ،شود فراهم نشده و طراحي بدون حضور بهره بردار فضا انجام مي   ويهاي  خواسته

  . گرددافت كارايي فضا ميهاي موجود باعث ها و ناسازگارينيازهاي استفاده كنندگان نبوده و محدوديت
  

  آزمــون فـرضيه

گـروه  كنندگان فـضا     به عنوان نمونه مورد مطالعه و از بين استفاده         فضاي پارك براي آزمون فرضيه ازبين فضاهاي عمومي،            

 بـه مطـالبي كـه       كـارايي فـضا   قبل از پرداختن به آزمون فرضيه الزم است درخصوص           . به عنوان جامعه هدف انتخاب شد      زنان
 به ايـن ترتيـب كـه انـسان          ،ميزان كارايي فضا يكي از معيارهاي كيفي سنجش فضا است          .اساس آزمون را تشكيل داده اشاره شود      

طلبد كه بتوانـد بهتـرين      ذهن انسان توقع فضايي خاصي را مي       براي هر نياز خاص،    كند و پاسخ نيازهاي خود را در فضا جستجو مي       
 وينحوه  پاسخ گرفتن از فضا و ميزان رضايت شـخص از محـيط در رفتـار و واكـنش                     .  فراهم كند   وي نيازهايبستر را براي ارضا     

 هر شخص بـه محـض       .)1380مرتضوي،(  در حقيقت رابطه نزديك و متقابل بين فضا و رفتار وجود دارد            .نمايدنسبت به محيط بروز مي    
 كنـد و شـخص     تـري را فـراهم مـي      رايط مناسب ـــزماني كه محيط ش   . پردازدحضور در يك فضـا به بررسي و ارزيابي مــحيط مي         

تري در آن محيط توقـف  تواند با زحمت كمتري به هدف خود برسد احساس گيرايي و مطلوبيت كرده و تمايل دارد مدت طوالني               مي
  .نمايد
اسـتفاده  (مطلوبيـت فـضا از نظـر بيننـده     . دستيابي و استفاده از محيطي مطلوب و با كيفيت توقعي است كه هر فرد از فضا دارد                   
اگر فضايي قادر به پاسـخگويي مناسـب بـراي نيازهـاي خـاص اسـتفاده                 . دارد ويارتباط مستقيمي با برآورده شدن توقعات       ) كننده

گرچه از   ا ، به اين معني كه از كيفيت مناسبي برخوردار نيست         ،شود فضاي كارآمدي محسوب نمي    ،كنندگان و يا بخشي از آنان نباشد      
 نيازهاي رواني و رفتاري زنـان       موردمكتوبي در   نظر به اينكه مطالعات جامع و      .)1385پاكزاد،  ( نظركميت و ماهيت اشكالي نداشته باشد     

 از  - فضاي پـارك   - استخراج عوامل موثر در مطلوبيت و نامطلوبيت فضا        )Greed,1994( ها وجود نداشت  در فضاهاي عمومي و پارك    
 - پارك فجـر تبريـز  - ضرورت يافت تا معيارهايي براي آزمون فرضيه در نمونه مورد مطالعه27روش پيمايشيخود گروه هدف به  

 سال در   12به گردآوري اطالعات بصورت ميداني و انجام مصاحبه با بانوان باالي             بدين منظور پرسشنامه مناسب تهيه و      .بدست آيد 
 29 پهنـانگر  بررسي  و از نظر وسعت    28 مقطعــي ـيق از نظر زماني بررسي    اين بخش از تحقـ    .هاي نمونه اقدام گرديد   محل پارك 

هـا  سوال 32 پايايــي  و به منظور تعيين    31تحليل روايــي محتــوايي   هاي پرسشنامه از روش   سؤال30رواييبه منظور تعيين    . است
ته بودن جامعه آمـاري مـورد مطالعـه از    آلــفاي كرونــباخ استفاده شده است در بررسي به دليل گستردگي و ناشناخ   ضريبروش   از
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ها در مقياس همـسايه،     ، تعدادي از پارك   ايطبقه نمونه گيري  استفاده شده است و سپس بر اساس روش          نمونه گيري زماني  
  . )1جدول ( محله، ناحيه، منطقه و شهر از نقاط مختلف شهر تبريز انتخاب گرديدند

  مقياس پارك  )مترمربع( مساحت  نام پارك  رديف
  همسايگي  3800  پارك اسـد آبادي  1
  همسايگي  5500  پارك قطـــــران  2
  مــــحله  9800  پارك قائم مـــقام  3
  مــــحله  9470  پارك پاســـداران  4
  ناحــــيه  20700  پارك آخمـــــقيه  5
  ناحــــيه  40000  پارك شــــــقايق  6
  منـــطقه  53000  پارك باغـــــميشه  7
  منـــطقه  50000  )ستانگل(پارك فجر  8
  شهــــر  6100000  پارك ائل گلــــي  9

  
  نگارنده :منبع                                                 مشخصات پاركهاي انتخابي بعنوان جامعه آماري -1جدول                   

  

  

  خـالصه يافته هاي پــژوهش
    همچنـين ميـزان تـاثير آنهـا تعيـين شـده و براسـاس آن                 نامطلوبيـت فـضا و     لوبيـت و  ها عوامل مـوثر در مط      براساس تحليل داده   

    .)4تصوير( و )3تصوير( باشداستخراج گرديد كه بيانگر سهم هريك از عوامل در نتيجه كلي مي هاي زيردياگرام
  
  
  
  
 
  

  

       
 بندي شـدند  طبقه ان عوامل موثر در مطلوبيت و نامطلوبيت فضا       هايي ارائه نمود كه بعنو    ها، شاخص نتايج حاصل از تحليل داده           

 به  - پارك فجر  -هاي مرحله اول تحقيق در نمونه مورد مطالعه       آزمون يافته . سنجش كارآيي فضاي طراحي شده را ممكن ساختند        و
  - البته از نظـر زنـان      -يعنوان يك فضاي جنسيتي شده، مشخص نمود كه فضاي مذكور از ميزان نامطلوبيت باال و مطلوبيت كمتر                

به اين ترتيب فرضيه پژوهش كه به ارتباط بين افت مطلوبيت و كـارآيي فـضا و تـرك بخـشي از اسـتفاده                         )1نمودار( .برخورداراست
  .پرداخت اثبات گرديدكنندگان مي

  
  
  

  

  نگارنده :منبع                                     ميزان وجود عوامل نامطلوبيت فضا در پارك فجربراي بانوان-1نمودار       

 ادياگرام سهم تاثيرهريك از عوامل در مطلوبيت فض -3تصوير
  منبع نگارنده

   ثير هريك از عوامل در نامطلوبيت فضا  دياگرام سهم تا-4تصوير
  منبع نگارنده
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   سهم مداخله هريك از حوزه هاي تخصصي
هاي تخصصي در تامين مطلوبيت فضا و همچنين رفع نامطلوبيت فـضا تعيـين گرديدكـه                در ادامه سهم مداخله هريك از حوزه            

  .)6تصوير( )5تصوير(  زير ارائه مي شودنمودارهاينتايج حاصل با 
  
  
  
  
  
  

  
  

  در تامين مطلوبيـت و     -هاي پژوهش بيانگر اختصاص بيشترين سهم مداخله        همانطور كه مالحظه شد بخشي از يافته                 
 ولي همانطور كه    ؛ و اين امر تاييدي است بر اهميت نقش معمار         است به حوزه معماري     -همچنين رفع نامطلوبيت فضاي پارك    

فضا نيز به لحاظ تاثيري كـه        استفاده كننده    ه شده نقش كارفرما، قانون گذار و      طراحي السان  نيز به آن اشار       در الگوي فرآيند  
براي مثال معمار در امر طراحي با ضوابط و قوانيني كـه توسـط قـانون گـذار              . بر ماحصل كار معمار دارند از اهميت برخوردارند       

ايـن قـوانين متـاثر از    . باشـد  به رعايت آنها ميهاي بيروني انعطاف ناپذير درگير بوده و ملزم    شود به عنوان محدوديت   وضع مي 
لزوم توجه به رفتارها و نيازهاي       باشد حال اگر موضوع جنسيت و     ريزي كالن جامعه و در راستاي آنها مي       سياستگذاري و برنامه  

 گـذار   جنسيتي متفاوت استفاده كنندگان فضاهاي معماري و شهري در سياستگذاري كالن جامعه لحاظ شـود پيـرو آن قـانون                   
را در دستور كارخود قرار داده و نتيجه كار تاثير مثبت در طراحي معمار با هدف                وضع ضوابط و قوانين طراحي متناسب       

  . خواهد داشت-زنان يا مردان -مناسب سازي وكارآيي فضا براي استفاده كنندگان
 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه         30  مـاده     -قيـق  محل انجام تح   -در حال حاضر جايگاه پرداختن به اين موضوع دركشور ايران               

اي تحت عنوان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مبحث مربوط به بهبود محيط زندگي در شهرها وجود دارد به اين معني كه بوجود ماده             
        هـاي مجـزا، احـساس نيـاز         مبتني بر عدم ايجـاد حـوزه       " شهري و اماكن عمومي براي زنان      مناسب سازي فضاهاي  "
  به تبع آن قانون گذار ملزم به تـدوين و ابـالغ ضـوابط طراحـي در راسـتاي مناسـب سـازي فـضاهاي عمـومي، امـاكن و                             . شودمي

ريزي و همسو بودن با ضـوابط و قـوانين          به جهت تحقق سياستگذاري و برنامه      .هاي عمومي و دولتي براي زنان خواهدبود      ساختمان
و سـاليق خـود را در    گردنـد  ملزم به رعايت ضوابط اساسـي   هاي خـود    ريزيامهجامع نگر، الزم است كارفرمايان در برن      

اي و  اي از رفتـار سـليقه      نمونـه  احداث پـارك بـانوان    براي مثال   .  ارائه نمايند  نزد اهداف كلي طرح لطمه    مواردي كه به  
  33.ها انجام گرفته استدرپاركهدف ارائه راه حل براي مشكالت موجود   است كه با-ها شهرداري-اقدامي از ناحيه كارفرما

  دياگرام سهم مداخله حوزه هاي تخصصي-5تصوير
  منبع نگارنده                 در تامين مطلوبيت فضا   

  

   دياگرام سهم مداخله حوزه هاي تخصصي-6تصوير
  منبع نگارنده                     در رفع نامطلوبيت فضا
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 كـه لـزوم تاكيـد بـر احـداث           34 و سهولت دسترسي   حس تسلط فضايي  هاي تحقيق عبارتند از تامين      بخشي ديگر از يافته          

 هـاي دولتـي   كـه عمومـا سيـستم   -هـا به ايـن معنـي كـه كارفرمايـان پـارك       .نمايند را مطرح مي   پارك با نگرش محله محور    
كه رسالت اين پژوهش بيان  از آنجايي .ها، نگرش محله محور را در اولويت قرار دهندباشند بايد در احداث پارك   مي  -)هاشهرداري(

         هـاي جنـسيتي آنـان   و نيازهـاي رفتـاري و روانـي متـاثر از تفـاوت      هـا كنندگان و توجـه بـه خواسـته   لزوم توجه به جنسيت استفاده    
هـا و نيازهـاي    از خواستهارتقاي آگاهي استفاده كنندگانباشد  كيفيت و كارآيي فضا ميبه عنوان عاملي موثربر  ) مردان /زنان(

    . به همان ميزان داشتن ارتباط مستقيم معمار با اسـتفاده كننـده فـضا اهميـت دارد                 برداري از فضا  فرهنگ سازي بهره   وخود  
از مرحلـه    اقتصادي،جنـسيتي  از خـصوصيات فرهنگـي،    يك جمع بندي كلي لزوم حضور استفاده كننده با تمام خصوصياتش اعم              در

 از طريق عوامل مربوطه به جهـت اطـالع از           -ريز و سياستگذار كالن جامعه      ريزي و سياست گذاري و همچنين حضور برنامه       برنامه
  .شودپيشنهاد مي  در حيات آتي فضا احساس و-تغييرات ايجادشده بر اثر گذشت زمان و بازخوردها

        

  گيريهنتيج 
، ايجـاد حـس تـسلط فـضائي       ،  سهولت دسترسي به پـارك    هاي حاصل از بررسي ميداني كه عبارتند از         اهم يافته       

هاي شهري  با هدف جلوگيري از جنسيتي شدن فضاي پارك كه مـستقيما بـا مكـان يـابي و                  در پارك تفكيك فضائي قلمروها    
 سـمت بـه  از بين موارد فوق مورد اول و دوم بصــورت توأم    . بيان نمود ) 2( توان مطابق جدول  طراحي پارك در ارتباط هستند را مي      

طبق بررسي بعمل آمده جايگاه سياستگذار با توجه به استمرار حـضور در دوره               .كننداي هدايت مي  هاي مـــحله ترويج احداث پارك  
 راستاي توسـعه  از مدت گام برداشته شود عملكرد درهاي دربرداري از نظر شكلي فاقد كاستي بوده و چنانچه در چارچوب برنامه        بهره

  .مناسب خواهد بود

  
  نگارنده :منبع                                                                                     اهم نتايج،حوزه ارتباط، ضوابط موجود -2جدول               

هاي جامع و تفصيلي و لـزوم بـازنگري         صوب براي كارهاي شهرسازي در حوزه تهيه طرح       همچنين با توجه به شرح خدمات م             
عمال هرگونـه بارگـذاري و تغييـرات كـالن در           ) طبق مصوبه شواريعالي معماري و شهرسازي ايران        (  ساله   10هاي حداكثر   در دوره 

 ري فضاهاي شهري قابل كنتـرل خواهـد بـود، هـر    برداحوزه شهري به توسط مشاورين شهرسازي، بدليل اجازه حضور در دوره بهره     
از ايـن ميـان      .شـود چند اين كنترل صرفا در خارج از حدود كاربري و حداكثر در قالب ضابطه كلي براي فضاي عمومي تعريف مـي                    

ت منـدرج   نجائي كه طبق شـرح خـدما      آيد تنها معمار در دوره پس از خلق فضا حضور ندارد و از آ             بر مي ) 2( همانطوري كه از جدول   
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  )پارك فجر تبريز: نمونه مورد مطالعه(رويكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تأثير آن در كيفيت فضا 

 

 

ريزي وقت آمده است، مشاور      سازمان مديريت و برنامه    26/3/70 مورخ   1-983/54/4429قسمت اول مرحله اول بخشنامه شماره       در
صرفا در خصوص برنامه هاي آتي فضاي مورد طراحي، آن بخش را كه كارفرما مشخصات و اطالعـات آن را داشـته و بـه                         معماري  

حال آنكه بخش قابل توجه و تاثير گذاري از طرح هاي آتي موثر بر پارك و يا هر                  . اظ خواهد نمود  مشاور ارائه نمايد در طرح خود لح      
  .افتدفضاي شهري بدون برنامه قبلي و تحت فشار توسعه گر اتفاق مي

ي آتي  ها، به جهت مقابله با بارگذاري     حضور مشاور معماري در دوره بهره برداري فضا       با توجه به اين مسئله اهميت              
، فرهنگـي،    كالبـدي  تا بتواند تمهيدات الزم را در سازگار نمودن فضا در برابر تاثير تغييـرات آتـي               . گرددبيني نشده مشخص مي   پيش

         همچنـين از آنجـائي كـه فـضاي      .هاي سياستگذار وتوسعه گر ارائـه و در كالبـد فـضا اعمـال نمايـد               اجتماعي و تصميمات و ديدگاه    
ريزي، طراحي و اجراء گرديده است، در صورت تغييرات مورد اشـاره، از نظـر عملكـردي                 ساس مطالعات اوليه برنامه   طراحي شده بر ا   

مندي بخش زيادي    به عدم بهره   دچار اشكاالتي خواهد گرديد كه با افت كيفيت در مرحله نخست، رو به جنسيتي شدن رفته و نهايتاً                 
  .)7تصوير(   مرور به معضل جديدي براي شهر و شهروندان تبديل خواهد شداز استفاده كنندگان منجر خواهد گرديد و به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نگارنده :منبع                                                                                       جايگاه پيشنهادي فازچهارخدمات مهندسين مشاور -7 تصوير

  هاپي نوشت

1- Gender 
2- Constructed 

3- Sex 
4- General 

5- Spesific 

6- Ackoffian Symptomatic Analogy حلهاي آنها بصورت سامانه اي ديده شده و پژوهشگر در صدد ؛ در روش باليني مشكالت و مسائل همانند راه
در . نسخه جهت مداواي امراض ارائـه مـي گـردد   در حقيقت نتيجه و حاصل تالش پژوهشگر بصورت        .تجــويز نسخه براي دردهاي مشخص و موضعي است       

اين روش تشخيص درست مشكل قسمتي ازجواب مسئله، وخود مسئله و يا بهتر بگـوييم طـرح مـشكل ،منبـع اصـلي و محـرك و شـروع كننـده پـژوهش                                 
  )1384اسالمي،: رجوع شود به.(است

7- Fiminism  
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8- Sexuality and Space  هايي بود كه ايده هاي ايجاد شده درباره جنسيت را به ســاير زمينه ها نظير انسان شناسي، ؛ اين كتاب اولين مجموعه از كار
 .تاريخ هنر، مطالعات فرهنگ، تئوري فيلم، جغرافيا، روانشناسي وفلسفه، براي ايجاد مطالعات معماري كشاند

9- Beatariz Colomnia  
در گروه  )  عملكردي -فيزيكي(ه رشته شهرسازي ميباشد، طراحي آنها به جهت پيچيدگي از نظر            الزم بذكراست بجز مكان يابي پاركها كه مربوط به گرو          -10

 .قرار دارد) معماري(رشته ساختمان
11- Be Sexed 
12- Be Gendered Space   

13- Separate spheres   ابعــيت خصوصي زن از يـك  و ت)شهر(يك سيستم مخالف و سلسله مراتبـــي  كه شامل تسلط عمومي مرد از قلمـــرو توليد؛
  :رجوع شود به.(مي باشد) خانه( بازتوليد

Susana Torrei,(2000), Claiming the Public Space:The Mother of Plaza de Mayo); Elizabeth Wilson,(2000), Into 
Labyrinth Penner and Iain Borden(ed.),Gender , Space Architecture, London and New York :Routledge) 

14- Re-production توليد مجدد و نسل به نسل ؛.  
براي مثال فعاليتي نظير تجمع در قهوه خانه وكشيدن قليان درفرهنگ مردم بعضي از نقاط ايران مانندتبريز فعاليتي كامال مردانه محـسوب ميـشود لـذا                           -15

درحاليكه ممكن است همـين فـضا در يـك محـيط     .  وزنان هرگزدرآنها حضورندارندفضاي قهوه خانه ها در سطح شهر تبريز يك فضاي جنسيتي مردانه بوده          
 .ديگر به عنوان يك فضاي عمومي قابل استفاده براي هردوجنس باشد

16- Self-Others Adaptation 
17- Others – Others Adaptaion 

در حالت اول محيط و شرايط آن توسط سيستم پذيرفته ميشود           .  مي كند  ســـــازگاري يا تطبــيق  را در يك سيســتم تعريف         چهار نوع )1972(آكوف   -18
در حالت دوم سيستم محيط را بـه  .وبه اين ترتيب سيستم به جهت سازگاري محيط را انتخاب مي نمايد ودر صورت عدم امكان انتخاب از محيط خارج ميشود                  

در حالت چهـارم سيـستم      . در اين روش سيستم خود را به نفع محيــــط تغيـير مي دهد            در حالت سـوم  .نفع خود تغيير ميدهد تا به سازگاري و تطبــيق برسد         
، برنامـه ريـزي   1385اسـالمي، : رجـوع شـود بـه   (خوداتكا يا خودساز مي نامند آن را توسعه درونزا،  . توجهي به محيط نداشته و مستقل از محيط عمل مي كند          

 )معماري،دوره دكتري معماري
19- Be Sexed Space 20- Occupation 21- Gender Rols 

 25/7/1383 ماده مـي باشـد كـه در تـاريخ     161داراي شش بخش و ) 1384-1388( براي مقطع زماني     11/6/1383قانون برنامه چهارم توسعه مصوبه       -22
  .جهت اجرا ابالغ شده است

23- Design Process 
24- Bryan Lawson 
25- Diana Agrest 
26- Zeisel 

27- Survey 
28- Cross Sectional 
29- Extensive 
30- Validity 

31- Content Analysis 
32- Reliability 

نتايج حاصل از تحقيق انجام يافته در پژوهشي مجزا  توسط نگارنده درخصوص پاركهاي بانوان تبريز مشخص نموده كه اين نوع پاركها عليرغم موفقيت  -33
  . حل كارآمدي براي مشكالت موجود محسوب نميشونددر رفع پاره اي از نامطلوبيتها،راه

الگـوي زنـدگي   .و در ارتباط با شيوه زندگي والگوي فعاليت آنان مطرح ميشود)زنان(موضوع سهولت دسترسي از يك زاويه ديگر درارتباط با جامعه هدف           -34
نتايج حاصل از تحقيقي مجزا كه توسط نگارنده انجام .ز بچه ها مي باشدزنان تركيب پيچيده اي از مشاغل اداري،مسئوليتهاي خانه داري وهمچنين نگهداري ا

يافته است در خصوص توزيع فراواني براساس محل سكونت، نشان مي دهد زنان متمايل به حضور در پاركهايي هستند كه ضريب دسترسي فيزيكـي بـااليي         
ليلي به نقش جنسيت در بهبود كيفيـت فـضا، رسـاله دكتـري بـه راهنمـايي دكتـر                    ،رويكردي تح ) 1378(كاظمي،مهروش:رجوع شود به  .(براي آنها وجود دارد   

  )غالمرضا اسالمي، واحد علوم تحقيقات تهران
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