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 چکیده
زنان بخش بزرگی از استفاده کنندگان فضای شهری هستند که در رابطه با فضای شهری نیازهای خاا  خا د 

را دارند. شناسایی نیازهای زنان در فضای شهری گامی مهمی در جهت حض رپذیری ایان افاراد در فضااهای 

 –وهشی ت صایفی شهری است. پژوهش حاضر از نظر هدف ، پژوهشی کاربردی است و از نظر ماهیت نیز پژ

تحلیلی در بستری پیمایشی است که در آن هدف، تبیین و سنجش شاخص های و معیارهای م ثر بار حضا ر 

مشااهده میادانی و  تحقیا،، رو زنان در عرصه فضای عم می می باشد. ابازار گارد آوری داده هاا در ایان 

تحلیل قرار گرفته است نتایج حاصل  م رد Spssپرسشنامه است که داده های حاصل از آن به وسیله نرم افزار 

متغییر های سن، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، تعداد فرزنادان، ماد   که از این پژوهش حاکی از این است

، همبساتيی پیرسا ن و میزان استفاده از فضاا مساتقل از هاو با ده و شااخص آمااری فرامرزعباسیاقامت در 

افراد پاسا  دهناده از ایان فضاا جهات  %05بیش از  دیير د و از س یمشخصی را برای آن ها نشان نمی ده

و علت حض ر خ د را وج د کیفیا  نظیر امنیت ، دلبازی و...  دای گزینشی و انتخابی استفاده می کننهفعالیت 

شااخص هاایی همنا نم امنیات، نظاار   در فضای پارک رسالت می دانند که این امار نشاان از آن دارد کاه

و اجتماع پذیری و... ، به ط ر مستقیو بر مطل بیت فضاهای عم می از منظر باان ان یش راحتی و آسا اجتماعی،

در فضاای  مساتقلر و اصالح هر یک از ایان متغییرهاای یاثرگذار است. که با بهره گیری از این م ض ع و تغی

 ن فراهو آورد.جاذب برای حض ر همه گروه های استفاده کننده و به ویژه بان ا هایی  محیطشهری، می ت اند 
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 مقدمه

-ن عی تبل ر ماهیت زندگی جمعی مای فضای شهری بخشی از فضاهای باز عم می شهرها هستند که به

 ویژگی با افراد که است فضایی کارآمد، شهری فضایباشند. یعنی جایی که شهروندان در آن حض ر دارند. 

و ایان فضاا  سازند محق، را خ د های خ استه فضاها این در حض ر با جنسی، بت انند و سنی مختلف های

آرامش و آسایش را برای استفاده کنندگانش فرآهو آورد. از آنجا که زندگی روزمره در این فضااها صا ر  

زنان ، ک دکان ، آسیب پذیر از جمله  می گیرد لذا مناسب ب دن آن برای تمام گرو ها به ویژه برای گروه های

سالمندان و معل لین اهمیت دارد، از این رو ت جه به این افراد در یک فضای شهری اهمیت بسایاری دارد.در 

ش ند که باه این میان زنان به دلیل ویژگی های خا  خ د منجر به ایجاد تفاو  هایی در فضای شهری می

ها، آن فضا می ت انند بارای تماامی گاروه هاا  باه به این ویژگی لحاظ روانشناسی در ص ر  اهمیت دادن

 استثنای معل لین( مطل ب و عاری از ترس و ناراحتی گردد. 

مطل بیت یک فضای شهری به ت انایی پاسخي یی فضا به نیاز استفاده کنندگان آن بستيی دارد. با وجا د 

طراحی و ساخت فضاهای شاهری باه نیااز ایان اینکه زنان نیمی از جمعیت شهرها را تشکیل می دهند، در 

گروه چندان ت جه نشده است. به ط رکلی زنان به واسطه ویژگیهاای خاا  شخصایتی و نقاش اجتمااعی 

مراقبت از ک دکان، کهنساالن و بیماران در ارتباط با فضای باز شهری نیازهاای خاصای داشاته کاه مساتلزم 

عدم ت انایی فضا در پاسخي یی به نیاز  است و در ص ر  ها در فضاهای شهریرعایت و تامین نیازهای آن 

 نظر فضای عم می و همه شم ل است. ی گروه های استفاده کننده، نمی ت ان ادعا کرد که فضای م ردهمه

شااخص هاای زیار اسات م سا ال  پاسا  باهدر پای  این پژوهش به اهمیت م ض ع ذکر شده با ت جه

ی این پژوهش مبنی بر وج د رابطاه و فرضیه اصل بان ان چیست؟مطل بیت طراحی فضای شهری از دیدگاه 

باان ان از فضاای شاهری باا کیفیاا   (و گزینشی  انجام فعالیت های اختیاریمستقیو بین حض ر و استفاده

و از سا ی  اساسی م ج د در این فضا ها نظیر سرزندگی، امنیت، دلبازی، خ انایی و اجتماع پاذیری اسات

ستقلی همن ن سن و تاهل با میزان حض ر بان ان در فضای شاهری رابطاه ای وجا د دیير بین متغیرهای م

 هاا داده آوری گارد ابزار. است شده استفاده پیمایشی بستر در تحلیلی –از رو  ت صیفی  . که در آن ندارد

د ما ر Spss افازار نرم وسیله به آن از حاصل های داده که است پرسشنامه و میدانی مشاهده رو  این در

تحلیل قرار گرفته است نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که شاخص هایی همنا نم امنیات، 

نظار  اجتماعی، راحتی و آسایش و اجتماع پذیری و... ، به ط ر مستقیو بر مطل بیت فضااهای عما می از 

 منظر بان ان اثرگذار است. 
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 فضای شهری -1

فضای شهری بخشی از فضاهای باز عم می شهرها هستند که به ن عی تبل ر ماهیت زندگی جمعای مای 

باشند. یعنی جایی که شهروندان در آن حض ر دارند. فضای شاهری صاحنه ای اسات کاه داساتان زنادگی 

فضاهای شهری جزئی از ساخت شهر اسات کاه از کلیات ( 151م1313گش ده می ش د. لینچ،جمعی در آن 

هنگ و پی سته برخ ردار ب ده، از حیث فیزیکی دارای بدن محص ر کننده می باشد. این فضا باید واجاد هما

نظو و زیبایی باشد و برای فعالیت های شهر ساازمان پیادا کناد. از سا ی دیيار فضاای شاهری برخای از 

سات. محیطای ارگانیسو زنده شهر است که با شرایط اجتماعی و اقتصاادی و فنای در حاال تغییار مارتبط ا

اجتماعی دارد که در بردارنده مجم عه ای روابط میان مردم است که به مبادله انرژی، اطالعا ، کاال، م اد و 

شایعا  و جز آن دست می زنند، با هو مالقا  می کنناد، گارد هاو مای آیناد و اشاکال مختلاف انساجام 

اصلی ساخت شهر است که باا قلاب و اجتماعی را در فضا متبل ر می سازند. بنابراین فضای شهری، عنصر 

فضاهای شهری فقط کالبد فیزیکی نیساتند،  (:6م1318 مدنی پ ر،کان ن راهبردهای اجتماعی مرتبط می ش د. 

بلکه مشتمل بر جنبه های نمادین فرهنيی و اجتماعی نیز هستند، که مرب ط به روابط جنسیتی بین ماردان و 

جنسیت رابطه پی سته و تنياتنيی با هو دارند، این رابطاه باه زنان در ساخت اجتماعی شهری است. فضا و 

ص ر  تهدید و کنترل زنان و مردان در فضاهای شهری و همننین در تحلیل و تخطای از قا انین جادایی 

گزینی جنسیتی است. فضاهای شهری عرصه ای هستند که نقش های جنسیتی تدوین شده و قابال تخطای، 

 (1311م106 رنه ش ر ،لیل هستند. کدبندی شده و قابل کاهش و تح

به تمامی افعال انسانی که در راستای بر آوردن یکی از نیازهای انسان انجام می گیرند، فعالیت گفتاه مای 

ش د. علیرغو تن ع زیاد رفتارهای انسانی، می ت ان آن ها ا از طری، تشابه در جنبه هاای فیزیکای آن هاا یاا 

 (81م1316 پاکزاد،کرد و به آن نام یک فعالیت خا  را داد. اشتراک برآوردن نیاز،  دسته بندی 

فعالیت های شهری دارای دسته بندی های متفاوتی می باشند از لحااظ جباری و اختیااری با دن انجاام 

فعالیت فعالیت های اختیاری، اجباری و اجتماعی(، از لحاظ عاملین فعالیت فعالیت های فردی و گروهای(، 

 برقراری تعامال  اجتماعی، ایجاد سارزندگی، رونا، اقتصاادی و...( و ....، در ایان از لحاظ هدف انجام آن

پژوهش مبنای کار انجام فعالیت ها از لحاظ جبری و اختیاری ب دن در نظر گرفته شده و در ادامه ت ضیحاتی 

 در م رد آن آورده شده است.

دسته اول فعالیت های ضروری و با اهمیت اسات کاه تحات هار شارایطی : فعالیت های ضروری -الف    

اتفاق می افتد و ارتباط خاصی با ویژگی های منحصر به فرد اجتماعی ندارد. فعالیت های عم می و روزمره 

 در این دسته جای می گیرد. 
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این طیف از فعالیت ها درجا  متفاوتی از مشارکت اجتماعی را مای طلباد. هاو چا ن رفاتن باه محال 

 کار،خریدهای ضروری، انتظار برای ات ب س و کارهایی از این قبیل.

دسته دوم فعالیت هایی که در فضای شهری انجام می ش د فعالیت های گزینشی  : فعالیت های انتخابي -ب

خابی است که در شرایط مناسب و وضعیت دلخ اه افراد، ضرور  وق ع در فضای عم می را پیادا مای و انت

کند. قدم زدن در ه ای آزاد، ت قف و مکث درمکان های تفریحی، نشستن و استراحت در مکان های جذاب 

دم در فضاهای و دیدنی جز فعالیت های انتخابی م ردی به شمار می آید. مهو ترین دلیل حض ر انتخابی مر

شهری انجام فعالیت های فراغتی و تفریحی است. با ت جه به این م رد است که اهمیت بیش از پیش برنامه 

 (01م1318 گلنین فر،ریزی شهری به خص   برنامه ریزی کاربری زمین احساس می ش د، 

دسته س م فعالیت های اجتماعی است که بسته به ویژگی های فضاای شاهری  : فعالیت های اجتماعي  -ج

طیف گسترده ای از روابط متقابل افراد را در بر گیرد.  این فعالیت ها به دلیل تاثیرپذیری از سایر فعالیات و 

فضای اجتماعی، فعالیت های نهایی نیز خ انده می شا د. شارایط خاا  فضااها جهات ت قاف طا النی، 

خ ردن، بازی کردن و ...عاملی اسات کاه ایان فعالیات هاا را تحات تااثیر خا د قارار مای دهاد. نشستن، 

 (81م1316کزاد، پا

 

 زنان و فضای شهری -2

اهمیت فضاهای عم می در زندگی ساکنان یک شهر از آن جهت است که استفاده از این فضااها، بخاش 

تجرباه و درک اساتفاده از  (28م1311یی،ضاا بازی، رمهمی از تجربه زندگی آنان در شهر را تشکیل میدهاد  

سن، جنسیت، فرهنگ ، طبقه اجتماعی و ... از جملاه ، تحت تاثیر ع امل متعددی قرار دارند فضاهای شهری

. ماردان ، زناان، ک دکاان،  (2م1311، خادائی، ضاابطیان ..فضای شهری است ع امل م ثر بر تجربه استفاده از

نیازهای انسانی

:  نیازهای جسمانی•
...غذا، آب و

نیازه به ایمنی و •
امنینت 

ننیاز به تعلق داشت•

نیاز به احترام•

ایینیاز به خود شکوف•

مولفه های فضا

فرم •

عملکرد•

معنا•

فعالیت 

فعالیت های ضروری•

یفعالیت های انتخاب•

فعالیت های •
اجتماعی

-ت( ارتباط بین ینازهای انساني و مولفه های فضا در شکل گیر فعالی1شکل شماره )

 های انساني
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سالخ ردگان و معل لین استفاده کنندگان اصلی فضاهای شهری هستند که درصد و میزان استفاده هر یاک از 

آنان از فضاها، نشان دهنده، پاسخي یی آن فضا به نیازهای هر کدام از این گروه ها است. آننه کاه بایش از 

پذیری این افاراد در فضااهای معل لین اهمیت دارد، آسیبهرچیز در خص   زنان ، ک دکان ، سالمندان و 

 (11م1315ی،  پاکزاد،فرید طهرانشهری در مقابل تهدیدا  محیط پیرام ن است. 

یکی از ع املی که باعث ناهمي نی و نابرابری عرصه های عم می می ش دذ ، جنسیت اسات. جنسایت 

، ویژگی ها و نقش های مناسب برای مردان و زنان ن عی ساختار اجتماعی است و به استنباط جامعه به رفتار

مرب ط می ش د. زنان غالبا در ح زه خص صی خان اده قرار می گیرند و مراقبت های عاطفی و انجاام اما ر 

خانيی را بر عهده دارند. در حالی که مردان در ح زه عم می کار، سیاست و فراغت هستند و تحت حمایت 

ایان تفکار در عرصاه ( :6م1310 رفعا  جااه، زنان به آنها خدمت می کنند ح زه خص صی قرار می گیرند و

های عم می شهری به اول یت بخشی به مردان و تدارک فضااهایی بارای آنهاا منجار مای شا د. چا ن زن 

ش د. در زمینه حض ر در عرصه های عم می محدودیت می پذیر و متکی به مرد بازنمایی میضعیف ، آسیب

این در حالی است که زنان همن ن دیير گروه هاای اجتمااعی ، باا تاداوم ( 0:م1311ران،  صادقی و دیيیابد

حض ر در عرصه های عم می و اجتماعی شهرها، شارایط سارزندگی ، نشااط و پایاداری هار چاه بیشاتر 

فضاهای عم می را فراهو می آورند. بنابراین یکی از مهو ترین دغدغه های طراحان امروز در خلا، و ارتقاا 

یفیت عرصه های عم می ، رسیدن به ن عی از فضاهای جمعی است که بت اند تعادلی پایدار میاان حضا ر ک

 سایفایی، اقشار مختلف اجتماعی ، و مشارکت و فعالیت آنها د رعرصه های عما می شارهی برقارار نمایاد

 (81م1318

 

 شاخص های مطلوبیت فضا -3

از دیدگاه صاحبنظرانی چ ن جیک بز، ک ین لیانچ و .... بیاان  در این قسمت شاخص های مطل بیت فضا

 است  گردیده

ع امل بی شمار فیزیکی، فرهنيی و اجتماعی نظیر ایمنی، امنیت، راحتی، زمان و مکان و شرایط جا ی و 

اقلیمی، هزینه، مسائل فرهنيی و اجتماعی، م انع فیزیکی، بصاری، فرهنيای و اجتمااعی، انساانی(، کیفیات 

محیط آل دگی ه ا، صدا، بصری( شرایط فیزیکای اساتفاده کننادگان  زن، مرد،کا دک، جا ان، ساالخ رده، 

معل ل، سالو(، زیبایی و جذابیت فضا و... در ارزیابی میزان مطل بیت یک فضا از دیدگاه استفاده کننده ما ثر 

 است.
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 شاخص های مطلوبیت فضا از دیدگاه صاحبنظران -5-1

 شاهری هایمکان هایکیفیت شناسایی جهت در متعددی هایتال  ، شهری محیط تکیفی با ارتباط در

 پردازیو.ها میاست که در اینجا به بررسی و ت ضیح برخی از آنداشته وج د م ف،

زیباشناختی و زیست محیطی  –برای کیفیت طراحی شهری سه م لفه عملکردی ، تجربی  (1315 گلکار 

گیرند، م لفه عملکردی دربرگیرنده تاامین حرکات و دسترسای ، تماشاای ماردم و را برای شهر در نظر می

های ادراکای ، شاناختی و ترجیجاا  زیبایی شناختی، به دریافت –مراسو گ ناگ ن و... است م لفه تجربی 

محیطی شامل مق التی همنا ن تنظایو  محیطی افراد در مقابل فضاهای شهری سروکار دارد. و م لفه زیست

 اقلیو خرد فضاهای شهری و در بعد کالن دغدغه پایداری دارد.

 داردمکیفیت زندگی شهری را در گرو هفت معیار زیر اعالن می ارتقا ک ین لینج"

 شناختی انسان در محیط شهرو جامعه سرزندگیم امکان بقای زیست شناختی -

  انيیزی ذهنیمعنی  حس(م نقش -

 های گ ناگ ن و مدارهای رفتاریسازگاریم به منظ ر انطباق فرم شهری با فعالیت -

 دسترسیم  سه لت نف ذ فیزیکی به بخش های مختلف بافت شهری -

 کنترل و نظار م فراهو ب دن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در ام ر مرتبط با مدیریت   -

 ف ق بات جه به هزینهکاراییم کارا ب دن هریک از معیارهای   -

 عدالتم پرداخته شدن هزینه معیارها از طری، سازمان یا طبقه اجتماعی که باید برای آن هزیناه کنناد. -

 (83م1315 گلکار،

 اندازممعرفی شده اند عبار   "دونالد اپلیارد"و  "آلن جیک بز"کیفیت هایی که ت سط 

 -0اصاالت و معناا  -8و تخیال و شاادی دسترسی به فرصت هاا  -3ه یت و کنترل  -2سرزندگی -1

 خ داتکایی شهری -6زندگی اجتماعی و هميانی 

 (83م1315 گلکار،محیطی برای همه

، ارائاه شاده اسات "محیط های پاسخده"در کتاب  "یان بنتلی و همکارانش"ت سط  دیير که مجم عه

 زیر استممعیار  : شامل

 -: حسی غنای -6 تناسبا  بصری -0 ذیریانعطاف پ -8 خ انایی -3 گ ناگ نی -2 نف ذپذیری-1

 (88م1315 گلکار،رنگ تعل،

نیز بحث کیفیت را  1111در  "ابعاد طراحانه برنامه ریزی شهری"در کتاب  "متی  کرم نا"و "جان پانتر"

 در م ارد زیر مطرح کرده اندم
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 -0 شاهرکیفیات فارم  -8 کیفیت دیده هاا -3 کیفیت منظر شهر -2 کیفیت پایداری زیست محیطی-1

 کیفیت عرصه هميانی -6 کیفیت فرم ساختمان

دسته تقسیو کارده اسات کاه  6 را به فضاهای عم می شهری و کرم نا کیفیا  تأثیر گذار بر محیطمتی 

م لفاه  -0 م لفاه بصاری -8 م لفاه اجتمااعی -3 م لفه ادراکی یا معناایی -2 م لفه کالبدی -1 عبارتند ازم

   (88م1315 گلکار،  یم لفه زمان-6 عملکردی

 است شده مطرح شهری، طراحی اندیشمندان ت سط شهری محیط کیفیا  م رد در که تعاریف و اص لی

باا بهاره گیاری از  .است شده ارائه مختلفی عبارا  با که هستند مشترکی مفاهیو م ارد دارای از بسیاری در

کیفیا  مطرح شده از دید صاحب نظران و با ت جه به ماهیت و مقیاس فضای انتخابی این پاژوهش  پاارک 

محلی( و ن ع گروه استفاده کننده فضا بان ان(، شاخص ها و مفاهیمی که برای ایان ایان پاژوهش انتخااب 

  مفرح ب دن، تجمع پذیری، معنا و امنیت. گشته اند عبار  اند ازم خ انایی، تناسب ، دسترسی ، سرزندگی ،

 

 روش تحقیق و جامعه آماری -4

از  مقاله شاخص های مطل بیت فضای شهری از دید باان ان ما رد سانجش قارار گرفتاه اسات .در این 

آنجایی که م ض ع کیفی است و سنجش آن به راحتی امکان پذیر نیسات، در هماین راساتا شااخص هاای 

بان ان از میان مطالعا  پایه و از بخش مبانی نظری استخراج شده است و این  مطل بیت فضای شهری از دید

شاخص ها در غالب س اال  پرسشنامه به منظ ر بررسی معیارهای مط لبیت نهایی فضای شاهری گنجاناده 

شده است. دلیل عمده استفاده از این رو  در گردآوری داده های این تحقی، امکان کمی کاردن اطالعاا  

از س ی دیير برای رفع ن اقص پرسشنامه  جمع آوری اطالعا  وسیع در مد  زمان کمی می باشد کیفی و

و در جهت تایمن روایی و پایایی پژوهش از رو  مشاهده ساختار یافته استفاده شده اسات رو  مشااهده 

دقیقای باه به دلیل حض ر محق، در محیط و برقراری ارتباط مستقیو شن ایی و بیناایی، اطالعاا  واقعای و 

 دهد و از این حیثث به عن ان رو  تکمیلی در کنار پرسشنامه استفاده شده استدست محق، می

سال ساکن محله مسک نی فرامرز عباسی شهر مشهد  60تا  10جامعه آماری در این تحقی، را همه زنان  

حجو جامعاه  استکه در ساعا  مختلف شبانه روز در فضای پارک رسالت حض ر می یابند ، تشکیل داده 

آماری با ت جه به سنجش اولیه از تعداد بان ان استفاده کننده از فضا ، پس از آزم ن اولیه پرسشنامه مقدماتی 

( و اعتبار س اال  م رد :566نم نه( بین زنان ت زیع گردید و انحراف معیار آن محاسبه شد معادل 35 تعداد 

ساس فرم ل ک کران و با جای گذاری انحراف معیاار در ایان تایید قرار گرفت. برای تعیین حجو نم نه بر ا

م رد به دست می آید. لذا برای جمع آوری اطالعاا   143تعداد حجو نم نه  a/.=0فرم ل و انتخاب دقت 

عدد در نظر گرفته شده است. سپس پرسشنامه هاا در زماان  150مرب ط به این تعداد حجو نم نه معادل با 
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سال(در قسمت های مختلف محدوده  60-10در بین گروه های مختلف بان ان  های مختلف روز و شب و 

 ت زیع گردیده است.

 n =
t2∗pq

d2

1+
1

n
(
t2pq

d2
−1)

   

 

n =

1.962 ∗ 0.65 ∗ 0.35
0.52

1 +
1

14395
(
1.962 ∗ 0.65 ∗ 0.35

0.52
− 1)

= 143 

 

 

 یافته های تحقیق -5

 
 ارتباط بین مشخصات فردی بانوان با حضور آن ها در پارک  -7-1

سال می باشد،  از نظار وضاعیت تاهال نیاز  36میانيین سن بان انی که به پرسش نامه ها پاس  داده اند، 

از بان ان شاغل،  %25متاهل ب ده اند، وضعیت اشتغال بان ان به این ص ر  است که  %15بان ان مجرد و 25%

 %2363ارک حضا ر یافتاه اناد آنان بازنشسته می باشند، بان انی که در پا %15محصل و  %:1خانه دار،  03%

دارای چهار  %1368دارای سه فرزند و  %2363دارای دو فرزند،  %:266دارای یک فرزند،  %1363بدون فرزند، 

سال متغییر ب ده است بان ان به میازان متفااو   65فرزند ب ده اند، مد  اقامت این افراد در مشهد از یک تا 

ساالنه از این فضاا  %3ماهیانه و  %25هفتيی،  %35به ص ر  روزانه،  آنان  %:8از این فضا استفاده می کنند 

استفاده می کنند، به دلیل کاربری های م ج د در این فضا  پارک، تجاری های محلی، آم زشی و ...( میازان 

باان ان  %68استفاده اکثر بان ان به ص ر  روزانه می باشد و زمان حض ر آنان نیز بیشتر صبح و عصر است، 

شب در این فضا حض ر می یابند، بان ان دلیل عادم اساتفاده زیااد خا د در شاب را  %3صبح و  %33صر، ع

 .کمب د امنیت، عدم روشنایی کافی و وج د افراد مزاحو در شب عن ان کرده اند

و .. با میزان حض ر پذیری باان ان  به منظ ر بررسی وابستيی بین متغیرهای مستقلی همن ن سن، تاهل

و  (1 پارک رسالت از ضریب پیرس ن استفاده شده است،داده های حاصل از این آزم ن در جدول در فضای

متغییر های سن، وضعیت تاهل، وضعیت اشاتغال، تعاداد  نم دار زیر آمده است نتایج حاکی از این است که

فرزندان، مد  اقامت در مشهد و میزان استفاده از فضا مستقل از هاو با ده و شااخص آمااری، همبساتيی 

 مشخصی را برای آن ها نشان نمی دهد.
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 )منبع:نگارنده(نتایج آماری -1جدول
Pearson 

correlation 
Sig(2.tailed) متغییرها 

 سن 0/019 0/426-

 وضعیت اشتغال 0/640 0/089

 وضعیت تاهل 0/005 0/497

 تعداد فرزندان 0/005 0/498-

 مد  اقامت در مشهد 0/050 0/361-

 مد  اقامت در فرامرز عباسی 0/725 0/067

 

 ارتباط بین مشخصات فردی بانوان با حضور آن ها در پارک(: بررسي 1نمودار )
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 فعالیت شکل گیری در فضای پارک رسالتبررسي انواع  -7-2

های غالب در این فضا طرح گردید و از بان ان خ استه شد تا هدف خ د را فعالیت س االتی در ارتباط با 

افراد پاس  دهنده از  %05از حض ر در پارک مشخص سازند، تحلیل  پاس  ها حاکی از آن است که بیش از 

ابی استفاده می کنند. بیشترین میزان اساتفاده از ایان فضاا جهات این فضا جهت فعالیت ای گزینشی و انتخ

 ((2 جدول  ان برای بازی است.گذراندن اوقا  فراغت، ورز  و قدم زدن و نیز همراهی ک دک

 
 انواع فعالیت ها  ( سنجش2جدول )

 خیر بلی ن ع فعالیت 

 فعالیت های ضروری و اجباری

 %155 %5 کار

 %8/13 %6/6 تحصیل

 %8/13 %6/6 نيهداری از سالمندان

 فعالیت های اختیاری و انتخابی

 %1/16 %2/13 خرید

 %1/03 %2/86 ورز  و قدم زدن

 %0/05 %0/81 گذران اوقا  فراغت

 %1/03 %2/86 همراهی ک دک برای بازی

 %:6 %33 مالقا  با دوستان فعالیت های اجتماعی

 سایر
 %8/13 %6/6 رفتن به سایر مکان ها

 %16/: %3/3 سایر

 
 

 بررسي رابطه بین متغییرهای کیفي فضا با حضور پذیری بانوان -7-3

میزان مطل بیت فضای م رد مطالعه با متغییرهای کمی و کیفی م رد سنجش قرار گرفتاه اسات برخای از 

داده های حاصل  این اطالعا  از طری، برداشت های میدانی و برخی از طری، پرسشنامه بدست آمده است،

شااخص  بررسی و تحلیل این اطالعا  نشان می دهد کاهکه آورده شده است  (3 از این بررسی در جدول 

هایی چ نم امنیت، دسترسی، مفرح ب دن، معنا ، سرزندگی و خ انایی به ط ر مستقیو بر مطل بیت فضااهای 

 عم می از منظر بان ان  اثرگذار است. 
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 فضای مورد مطالعه )منبع:نگارنده(( میزان مطلوبیت 3جدول)

 معیار ارزیابی

معیار کمی
معیار کیفی 
  مطالعه 

رو
ت 

ک رسال
پار

 

 خ انایی

 + میدانی  *  نف ذپذیری

 شفافیت
تعیااین مرزهااای پااارک بااا اسااتفاده از 

 مصالح نرم
 + میدانی  *

دسترسی
 

 + میدانی  * نمایان ب دن ورودی های پارک بصری

  کالبدی

 + میدانی  * خیابان های منتهی به پارکتعدد 

عادالنااه باا دن دسترساای هااا باارای 

همااه معل لین، افااراد مساان، ک دکااان، 

 زنان و ...(

 - میدانی  *

 - میدانی  * دسترسی مناسب پیاده

 تناسب

 کمیت
تناسب میان قسمت های مختلف پارک 

 با تعداد مراجعین
 - میدانی * 

 کیفیت
انتظاارا  اساتفاده وج د تناسب میاان 

 کنندگان و کیفیا  فضایی
 - پرسشنامه * 

سرزندگاااای
 

ایجااااااااد 

 دلبازی
 

 + میدانی   بهره بهینه از ن ر آفتاب

دیدن آسمان ساختمان ها اطراف ماانع 

 دید آسمان نباشند.(
 + میدانی  

 + میدانی   وج د شفافیت در بدنه پارک

  ایجاد تن ع

های اطاراف پاارک فعال ب دن کاربری 

 در ط ل روز و ساعا  شب
 - میدانی  

وج د جذابیت در فضا برای گروه های 

 مختلف
 + پرسشنامه  

پرهیز از به کار گیری الي های یکساان 

 در طراحی  قسمت های مختلف پارک
 + میدانی  

پرهیز از به کارگیری الي هاای یکساان 

 در استقرار مبلمان در پارک
 + میدانی  

 + میدانی  اسااتفاده از آب در قساامت هااایی از   مفرح ب دن
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 پارک  آب راکد نباشد.(

پرهیز از به کاارگیری صارف درختاان 

همیشه سبز استفاده از درختاان خازان 

پذیر تا بت ان از آفتاب در زمستان بهاره 

 برد(

 + میدانی  

پرهیز از استقرار بناهای مرتفع و حجیو 

اطااراف پااارک بااه نحاا ی کااه باار در 

قسمتی از پاارک باه طا ر داناو ساایه 

 افکند

 - میدانی  

رعایت فاصله  مناساب میاان درختاان 

جهاات سااایه دار باا دن در تابسااتان و 

 آفتای گیری در زمستان

 + میدانی  

کفسااازی مناسااب و عاادم اسااتفاده از 

 آسفالت یا بتن درکف
  

میااادانی و 

 پرسشنامه

 

- 

کاربری های آالینده ص تی  عدم وج د

 یا محیطی( در اطراف پارک
  

میااادانی و 

 پرسشنامه
- 

تجمع پذییر
 

امکان جمع 

 شدن افراد

وجاا د فضاااهای 

الزم باارای افااراد 

 مختلف

تناسب ابعاد فضا با تعاداد افارادی کاه 

 قرار است در آن حض ر یابند
 + میدانی  

انتخاب شکل هندسی که به افراد اجازه 

 در فضا را بدهدجمع شدن 
 + میدانی  

استفاده از مبلمانی مناساب و جانماایی 

صااحیح آن تااا اسااتفاده کنناادگان را 

 تش ی، به گردهمایی نماید.

 + میدانی  

سه لت حضا ر 

در پااارک باارای 

 استفاده کنندگان

 - پرسشنامه   امکان دسترسی آسان به پارک

   رعایت حداقل شرایط زیست محیطی
 میااادانی و

 پرسشنامه
+ 

تاکیاااد بااار 

 مرکزیت

از طریاا، تجمااع 

 های گروهی

امکااان حضاا ر گااروه هااای مختلااف 

اجتماااعی در کنااار هااو باادون آن کااه 

 فعالیت یکسانی انجام دهند

  
میااادانی و 

 پرسشنامه
+ 

 - میدانی  انتخاب طرحی هندسی که شکل آن به از طری، ع امال 
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 مرکز اشاره داشته باشد. کالبدی

عنصاارری جاااذب در مرکااز بااه ایجااد 

گ نه ای که ماانع حضا ر ماردم در آن 

 نش ند.

  
میااادانی و 

 پرسشنامه
+ 

معنااااااااااا
 

 ه یت

داشتن یک ویژگی خا  بارای شاکل 

 گیری و ماندن در ذهن
 + پرسشنامه  

حفااو و تق یاات نشااانه هااای ذهناای 

 جمعی
 + پرسشنامه  

حفو و تق یت امکان بروز پات ق هاای 

 وابسته به گروه های مختلففعال 
 + پرسشنامه  

 + پرسشنامه   خاطره انيیزی

 - میدانی   جهت یابی فضایی خ انایی ساختار

 - میدانی   جهت یابی زمانی  

  سازگاری
سازگاری شکل و عملکارد در قسامت 

 های مختلف پارک
 + میدانی  

 امااااااااانیات

امکان دیده شدن قسمت های مختلاف 

 پارک ت سط استفاده کنندگان
 + میدانی  

فراهو آوردن امکاناتی به منظ ر استفاده 

 از پارک درشب
  

میااادانی و 

 پرسشنامه
- 

شفافیت بدنه های پارک و عدم استفاده 

 از مصالح سخت
 + میدانی  

   روشنایی مناسب پارک
میااادانی و 

 پرسشنامه
- 

عدم استفاده از اشکال هندسای خیلای 

به منظ ر جلا گیری از ب جا د  پینیده

 آمدن گ شه های دنج و ناخ انا

 + میدانی  
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 نتیجه گیری -6

آننه در این تحقی، بررسی شد، نشان می دهد که وج د فضاهای با کیفیت در مقیاس محلی مای ت انناد 

عاملی که می ت ان میزان م فقیات به ویژه بان ان را فراهو کند.بخش بزرگی از نیازهای استفاده کننده گان آن 

فضای شهری در تامین نیازهای استفاده کنندگانش و میزان همه شم ل ب دن فضا را م رد سنجش قرار دهاد 

بررسی میزان انجام فعالیت های اختیاری و اجتماعی و ن ع افراد زنان، سالمندان و ک دکان( استفاده کننده از 

محدوده م رد مطالعه نشان می دهد تیاری در محدوده پارک رسالت . بررسی وق ع فعالیت های اخفضا است

از  فضایی مناسب جهت انجام فعالیت های اختیاری و انتخابی برای تمام گروه های سانی و جنسای اسات،

نشان میدهد بین متغیرهای شخصیتی از جمله سان ، تاهال و شاغل باان ان باا میازان  تحلیل ها س ی دیير

و آننه باعث حض ر و استفاده بان ان از فضای پاارک مای شا د حض ر آنان در فضا رابطه ای وج د ندارد 

همن ن دلبازی، سرزندگی ، امنیت و خ انایی در فضای پاارک رساالت اسات باه نسبی کیفیت های  وج د

دلبازی، اجتماع پذیری ، سرزندگی ، یير می ت ان ادعا کرد شاخص هایی چ نم امنیت، ، دسترسی، عبار  د

اثرگذار است.بنابراین الزم اسات در هنياام  بان انبه ط ر مستقیو بر مطل بیت فضاهای عم می از منظر معنا 

ه تضامیین کنناده طراحی فضاهای شهری به نیازهای همه گروه ها ت جه ش د و معیارها و شاخص هایی کا

در همین راساتا  سایی و در طراحی فضا به کار گرفته ش ند.شکل گیری فضایی با کیفیت مطل ب هستند شنا

 افزایش مطل بیت فضاهای شهری و از جمله فضاهای سبز شهری می ش ند عبارتندازمراهکارهایی که سبب 

 تامین آسایش محیطی در فضا 

  و نقش مختلف و هماهنگ در کف سازیاستفاده از تن ع رنيی همراه با طرح 

 تامین ن ر کافی در مسیرهای حرکتی و نقاط تاریک و خالی و تقاطع ها 

 ک تا کردن پایه چراغ ها و نزدیک کردن ف اصل آنها 

 مشخص شدن مسیر حرکت دوچرخه و س اره در کف 

 ت سعه حمل و نقل عم می کارا 

  شهریحذف کاربی های پر سروصدا از لبه ها و حاشیه فضای 

 مراقبت های طبیعی و مصن ع 

  در جداره های تشکیل دهنده فضامقیاس انسانی و عدم استفاده از بدنه های صلب، بلند 

 

 

 

 



 

10 

 

 منابع -7

(، بررسی ساختارهای شهری مطل ب زنان با تاکید بر 1311بزی، خدارحو  رضایی، بیت اله،   .1

 دانشياه گلستانامنیت در شهر زابل، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا،شماره پنجو، 

(. محیط های 1310بنتلی، ای یان و آلن الکک، پال م رین، س  مک گلین ،گراهام اسمیت،   .2

 پاسخده. مترجوم مصطفی بهزادفر، چاپ دوم، تهرانم دانشياه علو و صنعت ایران.

 . مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. چاپ دوم. تهران م نشر ثمین.1316پاکزاد،جهانشاه، .3

 (، ترس در فضای شهری، تهران1315جهانشاه، فرید طهرانی، سایه،  پاکزاد،  .8

(، جنسیت و اوقا  فراغت در عرصاه هاای عما می شاهری ، فصالنامه 1310رفعت جاه ، مریو،  .0

 3:-61، صص 8انسان شناسی ، شماره 

(. نظریااه شااهری، ارزیااابی اقتصااادی، 1311رنااه شاا ر ،جان، متاارجوم کراماات ا  زیاااری،   .6

 را  دانشياه تهران.تهرانمانتشا

(، مطل بیت سنجی فضاهای عم می شهری جهت استفاده گروه های خاا  1318سیفایی، مهسا،   .:

اجتماعی زنان(در برنامه ریزی مشارکتی، پایان نامه کارشناسی ارشاد، اساتاد راهنماام دکترمجتبای رفیعیاان، 

 دانشياه تربیت مدرس

(، تادقی، 1311صادقی، علی رضا، احمدی ، قریال، غفاریسروستانی، ناازنین  رفیعیاان، مجتبای(،   .1

 دانشياه کردستانانياره های حاکو بر حض ر زنان مسلمان در عرصه های عم می شهری، مطالعا  شهری، 

ای امن (، رویکرد مشارکتی و اجتماعی مح ر در ایجاد فضاه1311ضابطیان، الهام، خدایی ، زهرا،   .1

 شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره س م

 . ع امال ما ثر بار تعامال اجتمااعی در فضااهای بااز شاهری. پایاان ناماه،1318گلنین فر،صهبا، .15

  کارشناسی ارشد(، دانشياه علو و صنعت.

. صافه، دانشاياه علاو و "م لفه های سازنده کیفیات طراحای شاهری"(. 1315گلکار، ک رو ،   .11

 .60-31،صص23صنعت، شماره

(. سیمای شهر. مترجوم من چهر مزینی،چاپ ششاو. تهارانم انتشاارا  دانشاياه 1313لینچ، ک ین،  .12

 تهران

نيرشاای بااه فراینااد اجتماااعی و مکااانی.  -. طراحاای فضاااهای شااهری1318ماادنی پاا ر ، علاای، .13

 مترجومفرهاد مرتضایی، چاپ دوم. تهرانم شرکت پرداز  و برنامه ریزی شهری.


