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  /091397/12:پذيرش تاريخ 1397/11/26                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

نياز به حضور در فضاهاي عمومي براي همه گروه ها فارغ از جنسيت، سن، سطح درآمد، شغل و... امري ضروري است. 
برند. حضور زنان در ساخته شده بيشتر رنج ميتجربيات بشري نشان داده است كه زنان از شرايط نامساعد محيط هاي 

توانند از نقش حمايتي خود ها داراي منافع جسماني و رواني است كه جامعه را نيز در كل ميشهر نه تنها براي خود آن
در  نناز رحضو يشافزو ا دخو سنتي شكلاز  ادهخانودر  نناز نقشمند سازند. از طرف ديگر بايد گفت كه تغيير بهره
در طراحي فضاهاست. در اين پژوهش ابتدا جديد  شنگر مندزنيابرون خانگي  به خانگيدرون شكل از  تبديلو  معهجا

ها، امكانات مورد نياز و عاليق بانوان در جهت حضور بيشتر آنان در فضاهاي شهري پرداخته به بررسي نيازها، محدوديت
رابطه با فضاهاي شهري با مولفه هاي كيفي فضاهاي مذكور به شد سپس با پيوند زدن اين نيازها و عاليق بانوان در 

هاي صرفا زنانه (به عنوان مولفه هاي كيفي فضاي شهري در رابطه با حضور بانوان دست يافتيم. به دنبال گسترش محيط
تواند ن ميها به مرور زمانمونه مورد نظر در پژوهش، پارك بانوان ملت شهر مشهد) و اثبات اين فرضيه كه اين محيط

تاثيرات منفي در حضورپذيري بانوان در اجتماع داشته باشد به بررسي هاي تحليلي (پرسش نامه و مصاحبه) پرداخته 
شد. تحليل هاي صورت گرفته در اين پژوهش مبتني بر روش هاي كمي و كيفي با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس، 

ر اين پژوهش؛ اهميت بسيار زياد مولفه هاي ايمني و امنيت در رابطه با بوده است؛ از مهم ترين نتايج بدست آمده د
حضور بانوان در فضاهاي شهري است كه بايد در پي حصول آن در تمام محيط هاي شهري و نه فقط فضاهاي مختص 

اسبي براي بانوان بود در واقع ايجاد و گسترش فضاهاي خاص زنانه در شهرهاي ايران شايد به صورت موقتي راهكار من
  حضور بانوان باشد اما به مرور زمان سبب كمرنگ شدن حضور اجتماعي بانوان در فضاهاي عمومي شهر خواهد شد.

  ، بوستان بانوان پارك ملت، مشهد spssفضاهاي عمومي، بانوان، حضورپذيري اجتماعي،  واژگان كليدي:
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  مقدمه

ي شهروندان امكان هايي باشد كه همهداراي ويژگي شهر و فضاهاي شهري بستر تعامالت اجتماعي است و بايد
ي استفاده كنندگان از فضا حق دارند از آن لذت حضور در آن را پيدا كنند، در واقع نبايد فراموش كنيم كه همه

عدم توجه به   )1: 1392ببرند و نيازهاي اجتماعي خود را در فضاهاي شهري تجربه نمايند (فرهاديان و نفتي، 
فيزيولوژيك، ايمني و رواني مردم در طراحي و ساخت فضاها در دوران معماري مدرن، منتهي به نيازهاي 

گونه فضاها گرديده است (ذوقي توتكابني، كنندگان از اينگيري فضاهاي ناامن و جرم خيز براي استفادهشكل
مردان از فضاهاي عمومي برداران فضاهاي عمومي، حق دارند همانند ) زنان به عنوان نيمي از بهره2: 1390

ي شهري بطه با فضادر راهستند كه ي شهري فضان كنندگادهستفااز اگي ربخش بزن ناشهري استفاده كنند. ز
ين ي اپذيررجهت حضوم در گامي مهي شهري فضان در ناي زهازند. شناسايي نياد را دارخوص خاي هازنيا
ها را در فضاهاي شهري محدود تواند حضور آنا ميناديده انگاشتن اين نيازهست. ي اشهري فضاهااد در فرا

ها و فضاهاي شهري يكي نبوده و كند. از طرفي بايد توجه داشت كه الگوهاي رفتاري زنان و مردان در مكان
اي يكسان به نيازهاي آنان در هنگام كار، رفت و آمد، حمل و نقل، ورزش، توان با شيوهبه همين دليل نمي

ها در ). ناديده انگاشتن اين تمايزات و منظور نداشتن آن1387پاسخ گفت (مهدي زاده، تفريح و استراحت 
هاي تك جنسيتي و فضاهاي ورود ممنوع طراحي فضاهاي عمومي شهري، زنان را به سمت حضور در محدوده

). 1389ي فر، روز سوق داده است (الماسهاي خاصي از شبانهها، تنها در زمانآقايان و محدود كردن مشاركت آن
لذا در اين پژوهش كه با هدف نيازسنجي حضور بانوان در فضاهاي شهري و شناسايي عوامل محدود كننده 

  اين حضور انجام مي گردد به دنبال پاسخگويي به سواالت زير هستيم:

 ترين محدوديت ها و نيازهاي بانوان در فضاهاي شهري چيست؟اصلي •

 ر ارتباط با نيازهاي بانوان در محيط نقش پررنگي ايفا مي كنند؟كدام مولفه هاي كيفي فضاي شهري د •

آيا ايجاد فضاهاي خاص زنانه و افزايش روزافزون آن در شهرهاي ايران راهكار مناسبي براي حضور  •
 اجتماعي بانوان در فضاهاي عمومي است؟

مي مطلوب براي بانوان پاسخگويي به سواالت فوق مي تواند ما در راستاي طراحي و رسيدن به فضاهاي عمو
ياري رسانده و كمك نمايد تا محصوالت طراحي شهري به شكل موثري در راستاي حضور پررنگ تر بانوان 
در محيط هاي شهري عمل نمايند. در اين پژوهش كه از نوع تحقيقات كاربردي مي باشد ابتدا با استفاده از 

موضوع مورد نظر گردآوري شده و سپس با استفاده از مطالعات اسنادي و كتابخانه اي مباني نظري مرتبط با 
به تجزيه و تحليل نمونه موردي اين پژوهش يعني  spssپرسشنامه و مطالعات ميداني و بهره گيري از نرم افزار 

  پارك بانوان ملت مشهد مي پردازيم.
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  مباني نظري 

  فضاي شهري و مفهوم جنسيت
آراسته و واجد نظم كه به صورت بستري براي فعاليت ها و  مصنوعي است سازمان يافته، فضاي شهري،

ن دسترسي فيزيكي آاز بافت شهري است كه عموم مردم به  همچنين قسمتي رفتارهاي انساني عمل مي نمايد.
فضاهاي شهري در طول تاريخ بشر همواره عرصه اجراي كاركردهاي اجتماعي بوده و بسياري  .و بصري دارند

ته به عرصه خصوصي مانند خانواده نيز به عرصه عمومي و فضاهاي شهري سپرده شده از فعاليت هاي وابس
بنابراين نه تنها همراه با سير تحول جامعه عرصه عمومي شهري به طور روزافزوني پيچيده شده و  است.

با  واسطه همين رابطه توسعه يافته اند و ما امروزه بلكه فضاهاي عمومي و شهري نيز ب گسترش مي يابند.
از سوي ديگر  ن جاري است.آتنوعي از فضاهاي عمومي و اجتماعي مواجهيم كه كاركردهاي اجتماعي در 

(پاكزاد،  فضاي شهري به عنوان بستر مكاني كاركردهاي اجتماعي در تسهيل اين كاركردها نقش اساسي دارد.
د اجتماعي و تبادل افكار : مقدمه) فضاهاي شهري داراي حيطه گسترده از عملكردها از جمله برخور1388

شهروندان، وقوع حوادث و رخدادها، ايجاد تصوير ذهني و ادراك از سيماي شهر، برقراري فعاليت ها و 
دادوستدها، تردد و جابجايي، وقوع هنجارهاي اجتماعي، توجه به عوامل موثر بر پايداري محيط زيست بوده 

احتي، آسودگي، حضور غيرفعال در فضا، حضور فعال در ) و نيازهايي همچون ر92: 1389(رفيعيان و خدايي، 
  ) 152: 1384فضا و كشف را براي شهروندان مرتفع مي نمايد. (عباس زادگان، 

فضاهاي شهري، مكان هايي هستند كه به عموم شهروندان تعلق داشته و با حضور انسان و فعاليت اوست كه 
يخ شهرسازي داشته و در ادوار مختلف به اشكال گوناگون معنا مي يابند. فضاهاي شهري قدمتي ديرينه در تار

در شهرها حضور يافته و سبب شكل گيري بافت شهري در پيرامون و يا بر حول محور خود گرديده اند. ( 
) همچنين بايد گفت كه فضاي شهري جزيي از ساخت شهر هستند و مفهوم فضاي 96: 1389كاشاني جو،

ي نيست بلكه فضايي است عملكردي، كه فرصت ارتباط و تعامل شهروندان شهري تنها مبيين يك هويت كالبد
آورد فضاهاي عمومي شهري نقش مهمي در زندگي و حيات شهروندان، ايجاد حس آرامش، را فراهم مي

سرگرمي، برقراري ارتباطات و برخوردهاي اجتماعي برعهده دارد. فضاهاي مطلوب شهري امكان حضور بيشتر 
هاي مطلوب فضاهاي آورد و داراي ابعاد انساني و كالبدي مطلوب است. ويژگيا را فراهم ميشهروندان در فض

ها دارند. نياز به حضور در كنندگان آني فعاليت و الگوهاي رفتاري استفادهشهري به شدت تحت تاثير نحوه
رغ از جنسيت، سن، سطح كننده فاهاي استفادهي گروهها و ايجاد امكانات حضور همهي گروهفضا براي همه

درآمد، شغل و ساير موارد امري است كه ضرورت آن به اثبات رسيده است. در اين ميان، زنان گروه بزرگي از 
آميز فضايي، مردان و زنان ). به رغم همزيستي مسالمت2، 1392كنندگان فضا هستند (فرهاديان و نفتي، استفاده

ها از فضا نيز تا حدودي متفاوت است به كنند بلكه تجربه آنتفاده ميهاي متفاوتي از فضا اسنه تنها به شيوه
شود كه زنان در كنند كه اين امر باعث ميبندي ميعنوان مثال زنان فضاهاي شهري را به امن و ناامن تقسيم

ري دهند كه در برخي از فضاهاي شهبرخي از فضاهاي شهري به تنهايي رفت و آمد كنند در حاليكه ترجيح مي
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). به دليل تفاوت ميان زن و مرد از 77-75، 1388به همراه ديگران و يا توسط خودرو عبور كنند (استيونسون، 
نظر جنسي و جنسيتي، اين دو گروه نيازهاي متفاوتي دارند و در واقع جنسيت بيانگر نوعي رابطه است كه بر 

اي ثابت ). جنسيت پديده2، 1385د (خاني، مبناي اين واقعيت زنان و مردان تجارب متفاوتي از زندگي دارن
شود. ساختار نيست اين امر با در نظر گرفتن روند تحوالت اجتماعي در زمان و مكان به سادگي دريافت مي

شود جنسيت به عنوان جزيي سازمان يافته در درون نظام اجتماعي، در فضاي كالبدي انعكاس يافته و بيان مي
  )1390سازد (هاشمي و ميرغالمي، تاثيرات خود را بر جنسيت وارد مي و متقابالً فضاي ساخته شده

 مردان، و زنان	دوركيم انسان را ساختة محيط و شخصيت انساني را ناشي از عوامل اجتماعي قلمداد كرده است. 
 كنش راه از را شانزيستي جنس با مرتبط جنسيتي هاينقش حتي و آموزندمي اجتماع از را مردانگي و زنانگي
نهايتا بايد گفت  .گيرندمي ياد ارتباطي وسايل و مدرسه و خانواده همچون اجتماعي، ساختارهاي با متفاوت

جنسيت به عنوان مولفه  پنهان در ارتباط با فضا و مكان به خصوص در ارتباط با فضاي شهري مورد كم توجهي 
  فضا و طراحي آن شده است.  اي گم شده درقرار گرفته است و به عبارت ديگر تبديل به مولفه

  يشهر يعموم يزنان و فضاها
شهروندان  يو اجتماع يانتخاب ،يضرور يهاتيبه عنوان ظرف رخداد فعال يشهر يعموم يفضاها فيبا تعر

و لزوم امكان حضور زنان در  يوجود تعامالت اجتماع ،ييگراكثرت حيات مدني، منطقاً تجلي و بستر تحقق
فقدان  متقابالً و شوديم يها تلقآن تياغماض در سنجش مطلوب رقابليو غ ريانكارناپذ يضرورت فضاها، نيا

 ،يعموم ياستفاده از فضا گردد.يرا موجب م يشهر يبودن فضاها يعموم تيمعنادار، كاهش قابل ينحوه آن، ب
 يوهيش يبر رو يقوم تيو هو ينبوده و سن، جنس، طبقه اجتماع كسانيافراد  يهمه ياست كه برا ياتجربه
و  يعموم يزنان از فضا يتفادهسازآنجا كه ا. باشديم رگذاريتاث يعموم يها از فضادرك آن و يشهر يزندگ

دهند كه زنان و مردان ادراك و ينشان م جينتا. بوده است رياخ قاتياز تحق ياريها، موضوع بسآني تجربه
عموم مردم فارغ از  يبه منظور استفاده يعموم يدارند. اگرچه فضاها يعموم ياز فضاها يمتفاوتي هااستفاده

فضاها داشته و  نگونهينسبت به مردان به ا يمحدودتر يدسترس زنان، يشوند، وليم جاديقوم و... ا ت،يجنس
 .شونديها آزاد است، طرد محضور آنبراي مردان و  كه عموماً ييبه طور كامل از فضاها يدر موارد يحت
آنان  يبوده و استفاده يشهر ياعناصر در تجربه زنان در فض نيترمانند خطر و ترس، از مهم يادودكنندهمح

را  يعموم يخود به فضا يدسترس ،يمشكالت نيوجود چن يزنان به واسطه جه،يدرنت. دينمايرا محدود م
 يعموم يرا به طور مشترك و عام و فضا فضازنان و مردان،  معتقد است كه در اين زمينه پاول كننديمحدود م

  داند:يم ريز لياز دال يناش يامر را تا حدود نيا يكنند. ويرا به طور خاص و متفاوت تجربه م
با آن، استوار  ريدرگ يفرهنگ -ياجتماع يهنجارهاي هيبرپا كه اساساً طيادراك و شناخت متفاوتشان از مح

 ،ياساس، عموم نيبر ااجتماعي قرار دارند  يهاتياز مشروع يمتفاوت يهادگاهيها در معرض دآن نكهيو ا است
  .رنديگيزنان و مردان به خود م روزمره يهاتيرا با توجه به فعال يمتعدد و متنوع يمعان
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وسعه و ت يهاطرح يو اجرا هيته نديبا توجه به عدم حضور زنان در فرآ زيعمل ن يدرحوزه گر،ياز جانب د
تك جنسيتي  هاي بارز و آشكار داراي جلوهمعاصر عمدتاً يشهرها يحوزه، فضاها نيدر ا مردان يخيتسلط تار

زنان، تحميل  ي از اين فضاها برهاي زيادي را براي استفادهبوده و ضمن تأمين حضور بيشتر مردان، محدوديت
ي، مبتني هاي عمومي شهر). به لحاظ نظري، محدوديت زنان در استفاده از فضا2، 1391نموده است (حبيبي، 

ر زنان بي خانگي بر فرآيند تاريخي جنسيتي شدن فضاهاي عمومي و نيز جاري شدن اخالق مراقبتي در حوزه
  ).21و  20، 1394گردد (حبيبي و علي پور شجاعي، تحليل مي

يوبت امروزه يكي از محورهاي اصلي مورد توجه شهرسازان عدالت جنسيتي در طراحي فضاهاي شهري است. ل
 2كوپر ماركوس سركبسيان” ريزي ناديده گرفت.توان مسأله جنسيت را در برنامهديگر نمي:” گويد مي 1)1968(

ريزي اشاره نموده است. در برنامه ريزي ) نيز در مورد اهميت در نظر گرفتن مسأله جنسيت در برنامه1986(
 :ندهست اصلي مورد بررسي به قرار زيرمحورهاي  3(جي ام يو دي)طراحي با توجه به عدالت جنسيتي

 تنوع و انعطاف عملكرد •

 وجود انتخاب در امر انجام امور اجتماعي •

 طراحي فضا براي برقراري ارتباط و تعامل اجتماعي •

 آشتي دوباره بين حرفه و كار به صورت خانوادگي •

حي راه هاي و شب، طرا عيين و طراحي راه هاي روزت -امنيت (شفافيت و اشراف بصري به فضاها •
 .فرار، نورپردازي كافي و احتراز از راه هاي عبور تونل مانند)

 .پايداري و مسأله حفظ منابع طبيعي •

  )1395(مويدي،  مشاركت •

  هاي زنان در استفاده از فضاهاي عمومي شهريمحدوديت
نوان بستر عبه  هاي تفكيك حوزهمايه خود را از ايدهي مطالعات زنان، عموماً درونمفاهيم نظري در حوزه

يزكاري گيرند. اين بستر، فضاهاي خصوصي، پرههاي زنان در استفاده از فضاي عمومي ميتاريخي محدوديت
داري وسط سرمايهداند. تفكيك و جداسازي تو تقوا را براي زنان، و فضاهاي عمومي و فعاليت را براي مردان مي

ري، شده است. در تحليل ماهيت جنسي فضاهاي شهي شهرها تحميل و مهاجرت مردم براي زندگي در حومه
 وي خانگي شود. تقابل ميان حوزهماهيت دوگانه فضاهاي عمومي و خصوصي و دوگانگي فضايي مطرح مي

آورد كه ود ميي تفكيك شده را به وجها، دو حوزهي عمومي با استناد به نخستين تقسيم كار ميان انسانحوزه
شت توسط ي عمومي در تقابل آن، به تامين معيكودكان در اختيار زن و حوزه ي خانگي و نگهداري ازحوزه

  ).238، 1380يابد (فكوهي، يابد، استيالي مرد بر زن نيز افزايش ميمرد، اختصاص مي

                                           
1 Liobet 1968 

2 Marcus cooper 

3 GMUD 
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است.  يعموم يزنان در حوزه يبرا تيمحدود جادياو  شدن فضا يتيحاصل اعمال جنس ز،يقدرت ن ينابرابر
 يسازمانده يو اجتماع ييايجغرافي روزانه كه در فضاها يمختلف زندگ يهاوهيدر ش نابرابرقدرت  معادالت

تر صادق بزرگ يشهرها در شتريكه ب يگذارد. امريم ريافراد از فضا تاث يبر استفاده است، دهيشده و درهم تن
 گاهيبه عنوان جا ،يعموم يمردانه قرار داشته و فضا يكرديرو اريكه فضا به صراحت در اخت يياست، جا

به طور  يشهر يگردد. فضاهايخارج م زنان يمجاز برا ياز مرزها عمالً ،يقدرت اجتماع يمشروع و قانون
وسيعاً  ها رامحدودكرده و آن را يعموم يزنان از فضا يتفادهسا كهيشدن هستند، بطور در حال مردانه ندهيفزا

شود يم يتلق يو شخص يفردي به صورت امر استفاده از فضا عموماًگرچه  كشانديخانه و خانواده م يبه حوزه
 يانتخاب آزادنه از يناش يعموم يافراد در سطح فضا يهاتيفعال ت،ياز فردي قو يدئولوژيچارچوب ا در و
. فريدمن است ياجتماع استفاده از فضا، محصول روابط قدرت است كه نيا تيواقع يگردد، وليم يها تلقنآ

 كه روابط مردساالرانه باعث شده كه ديگويم) 1992( حقوق زناني زيربرنامه يمعرفت شناسانه ليدر تحل
تداوم دارد.  يو قلمرو خصوص يعموم كه همچنان در قلمرو يشوند، موضوع يتلق ردستيزنان تابع و ز

در  يخيتار اديانق« كندياضافه م يدر كسب قدرت دارد. و شهيزنان توسط مردان، ر اديموضوع انق ن،يبنابرا
حقيقتاً  كهياند، درحالرفتهياعتماد به نفس را بوجود آورده كه آن را پذ و عدم يفرهنگ فرمانبردار كيزنان،  انيم
  ).153، 1382(به نقل از حبيبي، » باشنديمردانه نم  تسلط و غلبه كي يجز محصوالت اجتماع يزيها چنيا

را  يعموم يبه فضا ياز زنان، دسترس يبه نفس تعداد بردن اعتماد ليتحل ليبه دل ،يترس از خشونت و تعد
. در اين سطح كالن جامعه استي در تيقدرت جنس يكه انعكاس ساختارها ي. ترسدينمايمحدود م هاآن يبرا

تحرك زنان در  تيكه محدود دارديم انيب ده،يترس را به چالش كش صهيزنانه دانستن خصزمينه باندز ديدگاه 
  ).1387 ،يتحت سلطه بودن آنان است (به نقل از اباذر يبه معن ت،يهو اختس در بر زيده از فضا و ناستفا

هاي اجتماعي مختلف در كشورهاي مختلف شباهت هاي زيادي باهم دارند ، اما موانع گرچه نيازهاي گروه
ارتباط با نيازهاي پيش روي طراحي شهري با هم متفاوتند. براي روشن شدن مشكالت شهرسازي ايران در 

 .شودزنان ، به بيان نظريات شهرسازان زن ايراني در اين زمينه پرداخته مي

مسلماً در فضاهاي شهري امروزه ، ” دكتر گيتي اعتماد استاديار دانشگاه شهيد بهشتي در اين زمينه مي گويد : 
نمي توانند به طور آزادانه به هر به زنان مشكالت بيشتري نسبت به مردان تحميل مي شود، به طور مثال زنان 

فضايي وارد بشوند و يا از هر فضايي استفاده كنند؛ چه پارك ها و چه مكانهاي ورزشي، به خاطر برخي مسائل 
زنان از فضاهاي عمومي ورزشي نمي توانند استفاده كنند و حتما فضا بايد سرپوشيده باشد، البته در برخي جاها 

تصاصي زنان طراحي كرده اند، ولي اين رويكرد به هيچ وجه جوابگوي نيازهاي پارك هايي براي استفاده اخ
تواند پاسخ گوي مناسبي به كه نمي زنان نيست و منجر به ايجاد جزيره اي زنانه در اقيانوسي مردانه خواهد شد

 ”.نياز به تعامالت اجتماعي در فضاهاي شهري باشد
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مشكل فقط در زمينه زنان “سازي دانشگاه شهيد بهشتي مي گويد: دكتر الدن اعتضادي معمار و استاد رشته شهر
نيست، شهرهاي و فضاهاي شهري براي همه مشكل سازند، مثال مسئله پياده در شهر معضلي است كه ديده 

 .”نشده، يعني ما يك مسير راحت پياده نداريم، چه براي زنان چه براي گروه هاي آسيب پذير

كه برخي از آنها را مي توان به شرح زير  ا محدوديت هاي گوناگوني مواجه انددر شرايط اجتماع ما، زنان ب
 :برشمرد

امكان اشتغال زنان بسيار محدودتر از مردان است. آنها حوزه هاي محدودتري براي كاريابي دارند، در حال . 1
تمزد كمتري حاضر مشاغل فني بيشتر حوزه تخصصي مردان است، اما زنان حتي در شرايط شغلي برابر دس

  .كنندنسبت به مردان دريافت مي
آنها به دليل تفاوت در نوع برخورد با مسائل و درك عاطفي متفاوت، موضوعات اجتماعي را از ديدگاهي . 2

ديگر مورد بررسي قرار مي دهند و قادرند به نوبه خود به عنوان عضوي فعال در اجتماع عمل كنند، ليكن به 
و اعتماد به نفس پايين تر ناشي از آن، عموما امكان مشاركت برابر براي حل  دليل محدوديت هاي فرهنگي

  .مسائل اجتماعي را نمي يابند و براي ايجاد امكان مشاركت مناسب بايد انرژي زيادي صرف كنند
زنان چه به دليل مسائل فرهنگي ويا عدم احساس امنيت، ساعات محدودتري را مي توانند در بيرون از خانه . 3

سپري كنند و همين خود يكي از محدوديت هاي جدي براي فعاليت اجتماعي و حضور آنان در فضاهاي 
  .شهري است

زنان عالوه بر مسئوليت هاي فردي و اجتماعي خود در چهارچوب مسئوليت هاي خانوادگي عموما مسئوليت . 4
مره شان را نيز عهده دار هستند. اين مراقبت از كودكان، حمايت از آنان در ورود به اجتماع و فعاليت هاي روز

مسئوليت محدوديت زيادي براي فعاليت و حضور زنان در اجتماع به دنبال دارد، سرعت حركت آنها را كند و 
  .ها تحميل مي كنددايره حركتشان را كوچك مي كند و از نظر زماني نيز محدوديت هاي زيادي بر آن

اعم از شبكه هاي حمل ونقل عمومي و پياده راه هاي خوب و به علت نبود شبكه هاي دسترسي مناسب . 5
متناسب با نياز زنان با توجه به فعاليت چندبعدي و روزمره آنان، تسهيالت كافي برايشان وجود ندارد . حتي 
در اتوبوس ها و خطوط مترو كه تفكيك جنسيتي صورت گرفته است؛ گنجايش مكان در نظر گرفته شده براي 

ا حجم بهره برداران نيست و تفكيك تنها با فرض حضور اجتماعي و نياز محدودتر زنان انجام زنان متناسب ب
شده است . اين در حالي است كه زنان در بيشتر اوقات روز براي استفاده از اين شبكه ها تحت فشار شديد 

يش كامل مورد استفاده قرار دارند و در حالي كه قسمت مردانه تنها در ساعات اوج صبح و بعد از ظهر با گنجا
  )1390 به نقل از مويدي، قرار مي گيرد. (فرخ سرشت،

  نيازهاي زنان در فضاهاي عمومي شهري
 دهيباشد كه ناديها ممتفاوت آن يازهاياز ن يناشي شهر يمتفاوت زنان و مردان در فضاها يرفتار يالگوها

 نيزنان از ا زيموجب گر ،يشــهر يعموم يفضاها يها در طراحو منظورنكردن آن زاتيتما نيانگاشتن ا
كند مي را طلب يمتفاوت طراح يهازنان و مردان، گونه يروح هايزيتما و يكه توان جسم شود، چرايفضاها م
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 يقرارگاه كالبد كيو در كنار جمع بودن، مستلزم وجود  انسان به دوست داشتن ازين نيتام). 1389(الماسي فر، 
 هياول يازهايبه ن ييكه بدون پاسخگوي رابطه دارند. امر ــنيرا در ا تيظرف نيشتريب ،يعموم يفضاها است و

 ،يو ذهن يكيولوژيزيف شيمانند آسا ييازهاين يكنندهنياول، تام يدر درجهي جذاب، باشد. فضاهاينم سريم
 رفعاليغ فضا)، ارتباط ميو تجربه مستق گرانيو د طيمردم با مح ميمستق بر تماس ياستراحت، ارتباط فعال (مبتن

متفاوت  ي)، كشف راز، خلق فضاها و منظرهارامونيپي دادهايو اتفاقات و رو گراني(امكان نظاره و مشاهده د
 يعموم يزنان در فضا يازهايمطالب فوق، ن باتوجه به. باشديتنوع و... م نيگوناگون با هدف تام يهاتيفعال و

  شرح فهرست نمود: نيتوان بديرا م
امنيت  انسان به ازين يبه طور كل. تندسجامعه ه اقشار نيرتريپذبيزنان از آس ت،ياز نظر احساس امن امنيت: -

 يريپذتيوهمانند  يابعاد مختلف يفضاست كه خود دارا انسان در رابطه با ايرواني و فيزيكي، از نيازهاي پايه
 ياستفاده چرا كهباشد. يو كنترل مكان م  شناسانهييبايز يهاتصور مكان و ارزش ،يطيامكان ادراك مح فضا،

 اتيبا توجه به خصوصشود. احساس امنيت يخطر محدود م ادراك يبه واسطه ،يشهر يعموم يزنان از فضا
تحت شعاع  را تيانسان از امن افتيدر ،يبه نوع زين يو قدرت دفاع شخصي جسم ييبوده و توانا ريمتغ يجنس

 ).28، 1389، انصاري، دهد (الماسي فرقرار مي

مردم تقاضا دارند كه از شرايط محيطي و امكانات آن براي فعاليت هاي خود استفاده  ها:وريفعاليت و بهره -
فضاي خالي از فعاليت نياز به امنيت ندارد. اگر مردم در فضاي اجتماعي امنيت الزم را براي فعاليت  نمايند.

 .فضاهاي اجتماعي امتناع مي ورزندهايشان احساس نكنند از حضور در 

يكي از مقياس هاي ارزيابي محيط امن، قابليت دسترسي به امكانات موجود  قابليت دسترسي و ارتباطات: -
مانند وسايل حمل و نقل، فضاي مناسب پارك ها، فروشگاه ها، مكان هاي ارائه  در فضاهاي شهري مي باشد.

  …مراكز آموزش و پرورش، مكان هاي مذهبي و خدمات به شهروندان اعم از شهرداري ها،

دان يكي ديگر از وناحساس راحتي و آرامش فضاي شهري براي شهر راحت بودن و احساس آرامش: -
ويژگي هاي يك محيط اجتماعي موفق است. افراد ضمن آنكه راحت بودن اين فضاها را مشاهده مي كنند، 

 .تصوير ذهني خوشايندي از آن دارند

مردم نياز دارند كه در ارتباط اجتماعي خود با دوستان و خويشان، احساس امنيت  ابط اجتماعي:وجود رو -
ي مناسب مي باشند تا بهتر بتوانند در شبكه روابط ا نمايند. آنان در تعامالت اجتماعي روزمره خود نيازمند فضا

 ).1395(مويدي،  اجتماعي فعال شوند

 يفضا تلق يطراح يكنندگان، مبنااستفادهي و ابعاد جسم كيزيدن فمنظوركر فيزيك و ابعاد جسمي زنان: -
 يآرامش ذهن نيدر تام يمهم تواند نقشيمبلمان مناسب م نيچنمتناسب بودن ابعاد آن و هم كهيشود بطوريم
گذارد و مي قابل استفاده كردن فضا ريغ ايمهم در قابل  يريتاث اندن،يساده نما رغم يكه عل يا. نكتهدينما فايا

 ).3، 1388نبايد آن را ناديده گرفت (ذوقي، 



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

827 

 

انسان ازجمله زنان به مثابه  يازهاين نيترمهم از يكيارتباط،  يبرقرار نياز به ارتباط و تعامل اجتماعي: -
تعامل  قيانسان از طر يعاطف و يكيزيف يازهاياست. از آنجا كه اغلب ن يشهر يدر فضاهاي حقوق شهروند

رابطه  يبرقرار به ازيشود، لذا نيجامعه برآورده م يبه عنوان سنگ بنا گرانيد كنش متقابل فرد با ايو  ياجتماع
مطلوب  ييارتباطات، فضاها نيكننده افراهم يفضاها ها در فضا شده وساز حضور انساننهيزم گران،يبا د

 ).61، 1380؛ مطلبي، 25، 1386شوند (لنگ، مي محسوب

در شهرها محسوب  يزندگ يروزمرهي ازهايرفع ن يبرا يمكان ،يعموم يفضاها رفع نيازهاي روزمره: -
  .فضاها قرار داشته باشد نيهمواره در دستوركار گردانندگان ا ديبا هاآن نيتام نيشوند، بنابرايم
نسبت به گذشته برخوردارند كه سبب  يشتريب دار از اوقات فراغتامروزه زنان خانه گذران اوقات فراغت: -

مهم  ياز عملكردها يك). ي81، 1380(زنجاني زاده،  شود شتريب يعموم يها به سمت فضاهاآن قيشده تا عال
است. اما،  و گذران اوقات فراغت حيتفر يبرا يامجموعه جاديا ،يباز عمومي فضاها ژهيبه و ،يعموم يفضاها

همچون  ييهاتيمحدود ريهمچنان درگ ،يعموم يفضا آنان از يمانند تجربه ،ياوقات فراغت زنان به طور كل
و داشتن اوقات  حيكه زنان حق تفريي باورها ايدوگانه خارج و داخل خانه، و  تيزمان و پول، مسئول كمبود

  .باشنديفراغت را ندارند، م

  راهكارهاي ايجاد فضاهاي شهري مناسب زنان 

عنوان تاثيرگذارترين عامل در انتخاب فضاي مناسب براي زندگي، تفريح، كار و  اكثر زنان امنيت محيط را به
ورزش و ساير فعاليت هاي اجتماعي مي دانند و عمدتا در محيط پارك ها و تفرجگاه ها ترجيح مي دهند تا 
ضمن ديدن محيط اطراف و ديده شدن توسط سايرين، حريم مشخص خود را نيز داشته باشند. طراحي يك 

براي بانوان تنها به استفاده از فرم، رنگ، بافت و به طور كلي توجه به زيبايي خالصه نمي شود و مسئله  فضا
ي مهم تر احساس تعلق، آرامش و امنيت در فضاست. از فضاهاي امن به فضاهاي قابل دفاع نيز ياد مي شود 

ساس امنيت بيشتري از آن درك كه در واقع فضاهايي هستند كه اشخاص بيشتر در آن فعاليت مي كنند و اح
  شود.هاي مجرمانه اجازه وقوع داده ميمي شود و كمتر به فعاليت

معيارهاي شهرسازي در تامين امنيت يك فضا اختصاص به جنسيت يا سن نداشته و براي كل جامعه كاربرد 
كشي و خط هاي طراحي يك فضاي امن شهري، اين نگرش البته به معناي تبعيضخواهد داشت نظير مالك

جنسيتي محسوب نمي شود زيرا در صورت ايجاد يك فضاي امن براي بانوان متعاقب آن كودكان، سالخوردگان 
  و مردان نيز در آن احساس آرامش خواهند كرد.

راهكارهاي زير جهت ايجاد محيط مناسب و امن در جهت حضور هرچه بيشتر بانوان در محيط هاي شهري 
  شود:پيشنهاد مي
تر، تر، روشنسالمت و مبارزه با خشونت در جامعه از طريق طراحي محيط امنبهبود  •

 ها.ميدان ديد بهتر و مراقبت بهتر از فضاهاي عمومي مثل پاركينگ

 هاي مختلف فضاهاي عمومي.ايجاد پيوستگي در فضا و ارتباط مناسب بخش •
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 توجه به سيركوالسيون (رفت و آمد)  فضاها و ايجاد محيط پويا. •

 هاي مردم.احياي محيط زنده و متنوع با حضور همه گروه •

 اندازي ناوگان ويژه بانوان.بهبود سيستم حمل و نقل عمومي و راه •

طراحي مسيرهاي پياده روي و دوچرخه سواري به نحوي كه زنان در امنيت كامل از آن  •
 استفاده كنند.

 اي و...).اه، نماهاي شيشهافزايش حوزه ديد و نظارت عمومي (استفاده از پرچين هاي كوت •

 روها خصوصا مناسب براي كالسكه كودك.سازي مناسب پيادهكف •

 ها و معابر.ها و مراكز خريد متنوع در اطراف خيابانايجاد مغازه •

 ايجاد فضاهاي ورزشي، آموزشي و فرهنگي ويژه بانوان. •

خصوصا  هاي مسكوني در ارتباط با فضاي سبز كه باعث حضور ساكنينطراحي مجتمع •
 شود و تشويق آنان به مشاركت در اداره امور محله.زنان محله در محيط مي

 )1392ايجاد نورپردازي و تامين روشنايي معابر و فضاهاي عمومي.(ژالئي و سلطاني،  •

 

  فضاي عمومي ويژه بانوان
 يتوسل به جداساز ،يشهر يزنان در فضاها شتريب تيو امن تيرضا نيتام يبرا ديجد يكردهاياز رو يكي

 يالبته جداساز. آنان است يبرا يو خدمات اختصاص التيتسه جاديو ا يعموم يزنان و مردان در فضاها
 يدتريمعاصر، اشكال جد يايگذشته دارد، اما در دن يدر جوامع سنت شهير گريكديمردانه و زنانه از  يفضاها

درحال توسعه  يو هم در كشورها شرفتهيپ يشورهامختلف، هم در ك ليها و دالزهيكرده است كه با انگ دايپ
  ).18، 1387شود (مهدي زاده، ي ميريگيپ

- يشود، به طور مثال زنان نميم لينسبت به مردان تحم يشتريامروزه، به زنان مشكالت ب يشهر يدر فضاها
 يورزش يهاها و مكانپاركمانند  استفاده كنند؛ يياز هر فضا ايوارد شده و  ييتوانند به طور آزادانه به هر فضا

 نيا ليتشك هياول دهيا ران،يدر ا). 1391گيرند (اعتماد، مي زنان قرار اريدر اختغالباً به صورت سرپوشيده  كه
 نياول يبحث از سال و برا نيبه ا ژهيشد. اما توجه و ي مطرحجمهور تسايها، ابتدا در دفتر امور زنان رپارك

-بهره يبرا يو رفاه يورزش يحيمراكز تفر جاديدفتر امور زنان وزارت كشور، در اها به همراه يبار، شهردار

 جاديتهران به عنوان مسئول ا يپارك بانوان از نظر شهردار جادياهداف ا نيترشدند. مهم شگاميزنان، پ يبردار
  يي عبارتند از: فضاها نيچن

  )http://armon-m.ir به نقل از 1390(معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران، 
 ؛يرامش روانآو  تيحفظ تعادل جامعه از نظر امن •

 خانواده؛ انيبن ميحفظ و تحك •

 نظم جامعه؛ ياز فحشا و فروپاش يريشگيپ •
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 ؛يبه زن و ابتذال و ياز نگاه ابزار يريجلوگ •

 بانوان؛ ژهيو يورزش يفضاها نيتام •

 خصوص دختران؛هو نشاط در بانوان ب يشاد هيروح تيتقو •

 آرامش در نهاد مقدس خانواده؛ نيتام •

 زنان؛ يو روح يحفظ سالمت جسم •

 امن همراه با آرامش. يطيدختران جوان در مح يانرژ هيوتخل يشاداب •

 

  نظرانهاي مطلوبيت فضا از ديدگاه صاحبصشاخ
زيست محيطي  وزيباشناختي  -براي كيفيت طراحي شهري سه مولفه عملكردي، تجربي دكتر كوروش گلكار

 سمامر و دممر يتماشا، سترسيو د حركت تامين هبرگيرنددر ديعملكر مولفه ،ميگيرند نظردر  شهر ايبررا 
 ادفرا محيطي تترجيجاو  يشناخت، كيادرا ييافتهادر به ،شناختي يباييز -تجربي مولفه ست.ا و... نگوناگو

 يفضاها دخر قليما تنظيم نهمچو مقوالتي شامل محيطي يستز مولفهو . دارد ركاوسر يشهر يفضاها مقابلدر 
  دارد. اريپايد غدغهد نكال بعدو در  يشهر

  :داردمي نعالا يرز رمعيا هفت وگررا در  يشهر ندگيز كيفيت تقاار لينج كوين
  شهر محيطدر  ننساا جامعهشناختيو  شناختي يستز يبقا نمكااندگي: زسر •
  هنيذ ينگيزا(حس): نقش معني •
   ريفتار يهاارمدو  نگوناگو يفعاليتها با يشهر مفر قنطباا رمنظو به: ريگازسا •
   يشهر بافت مختلف يهابخش به فيزيكي ذنفو سترسي: سهولتد •
     مديريت با مرتبط رمودر ا انندوشهر خلهامدو  بنتخاا نمكاا دنبو همافر: رتنظاو  لكنتر •
   هزينه به باتوجه قفو يهارمعيااز  هريك دنبو رايي:كاراكا •
 زينههآن  ايبر بايد كه جتماعيا طبقه يا نمازسا طريقاز  هارمعيا هزينه نشد ختهداپر :لتاعد •

  )1380:43گلكار، (.كنند
 7ه شده است، شامل ارائ "هاي پاسخدهمحيط"در كتاب  4"يان بنتلي و همكارانش"مجموعه ديگر كه توسط 

  مي باشد.رنگ تعلق و  غناي حسي، تناسبات بصري، انعطاف پذيري، خوانايي، گوناگوني،نفوذپذيريمعيارِ : 
"جان پانتر"

"متيو كرمونا"و  5
نيز بحث كيفيت را در  1991در  "ابعاد طراحانه برنامه ريزي شهري "در كتاب  6

كيفيت فرم ساختمان، كيفيت فرم شهر، هاكيفيت ديده، شهر كيفيت منظر، كيفيت پايداي زيست محيطي: موارد 
  مطرح كرده اند. كيفيت عرصه همگانيو 

                                           
4 yan bentley and his partners 

5 john panter 

6 mathio carmona 
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 :از تندركه عبا ستا دهكر تقسيم ستهد 6به را  يشهر عمومي هايفضاو محيط  بر ارتأثيرگذ تكيفيا متيوكرمونا
 مولفه زمانيو  مولفه عملكردي، مولفه بصري، مولفه اجتماعي، مولفه ادراكي يا معنايي، مولفه كالبدي

  .)44: 1380(گلكار،
در  ستا هشد حمطر ي،شهر حياطر اننديشمندا توسط يشهر محيط تكيفيا ردمودر  كه صوليو ا يفرتعا

 تكيفيااز  يگير هبهر با. ستا هشد ئهارا مختلفي راتعبا با كه هستند مشتركي مفاهيمداراي  اردمواز  ريبسيا
و  ها شاخص، هشوپژ ينا نتخابيا يفضا سمقياو  ماهيت به توجه باو  اننظر صاحب يداز د هشد حمطر

امنيت محيطي (شبانه و روزانه)، راحتي و  از: ندا رتعبا ندا گشته بنتخاا هشوپژ ينا ينا ايبر كه مفاهيمي
 آسايش و سرزندگي، زيبايي فضا، پاكيزگي محيط، مبلمان شهري مناسب، نور مناسب در ساعات تاريك.

   نظري چارچوب

 هشد حمطر ي،شهر حياطر اننديشمندا توسط يشهر محيط تكيفيا ردمودر  كه صوليو ا يفرتعابا استفاده از 
 نتخابيا يفضا سمقياو  ماهيت به توجه باو  هستند نيزمشتركي  مفاهيمداراي  اردمواز  ريبسيادر  ، كهستا
امنيت  از:تند رعبا مطالعه قرار خواهند گرفت مبناي هشوپژ ينا ايبر كه مفاهيميو  ها شاخص، هشوپژ ينا

محيطي (شبانه و روزانه)، راحتي و آسايش و سرزندگي، زيبايي فضا، پاكيزگي محيط، مبلمان شهري مناسب، 
نور مناسب در ساعات تاريك كه در قالب جدول زير سازماندهي شده اند. همانطور كه مندرجات جدول ذيل 

مولفه هاي كيفي فضاهاي شهري از نگاه انديشمندان مختلف پرداخته شده و  نشان مي دهد؛ ابتدا جمع بندي
هاي كيفي فضاي عمومي در سپس با تهيه ليست كاملي از نيازهاي بانوان در فضاهاي شهري به تدوين مولفه

 ارتباط با حضور بانوان پرداخته شده است.
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  ارتباط با حضور بانوان: مولفه هاي كيفي فضاي عمومي در 1ل شماره جدو

  

  تحقيق انجام امروش و نظ

بنا به ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، رويكرد تحقيق از نوع استقرايي و نوع طرح تحقيق كيفي و روش 
در بخش مباني نظري اطالعات مورد نياز از طريق  تحليلي خواهد بود. به اين معني كه ابتدا -تحقيق توصيفي
هاي اينترنتي و مقاالت مرتبط گردآوري و به روش تحليل محتوا به اي، جستجو در پايگاهمطالعه كتابخانه

چارچوب نظري تبديل گرديده و سپس اطالعات مورد نياز در ارتباط با نمونه موردي را از طريق پرسشنامه و 
به بدست آورده و سپس با تحليل كيفي (تحليل محتوا) و تحليل كمي (با استفاده از مشاهده حضوري و مصاح

) اطالعات حاصل را مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. 8و اس پي اس اس 7نرم افزارهاي اكسپرت چويس
ين افراد نامه بپرسش 50جامعه آماري در اين پژوهش، استفاده كنندگان از پارك بانوان مشهد هستند و تعداد 

اطالعات مورد نياز در ارتباط با نمونه موردي را از طريق  حاضر در پارك و به صورت اتفاقي توزيع شده است.
هايي كه در نامه بر اساس مولفهپرسشنامه و مشاهده حضوري و مصاحبه بدست آورده؛ براي اين منظور پرسش

، مولفه زيبايي محيط، تناسبات بصري، آرامش پژوهش حاضر مد نظر ما بود كه شامل مولفه دسترسي و راحتي
هاي سواالت بر طبق طيف و سرزندگي، مولفه سازگاري و هويت و مولفه ايمني و امنيت بود تدوين و گزينه

  گانه ليكرت تنظيم گرديد.5

                                           
7 Expert choice 

8 Spss         

 هاي كيفي فضاي عموميمولفه نياز بانوان در فضاي عمومي  هاي كيفي فضاي عمومي در ارتباط با حضور بانوانمولفه

  امنيت
  زندگي و نظارت اجتماعي همراه با تعامالت

  سرزندگي
  سازگاري
  راحتي

  پاكيزگي
  نفوذپذيري

  زيبايي محيط
  دسترسي

  تناسبات بصري
  هويت
  آرامش

  امنيت
  استراحت

  گذران اوقات فراغت
  ارتباط فعال و غيرفعال با فضا

  رفع نيازهاي روزمره
  مطلوبيت اجتماعي
  تعامالت اجتماعي
  آسايش و راحتي
  مورد احترام بودن

  زيبايي بصري
 تفريح

  سازگاري
  سرزندگي
  نفوذپذيري
  خوانايي
  دسترسي

  كنترل و نظارت
  هويت

  غناي حسي
 ديشاو  تخيلو  ها فرصت به سترسيد

 معناو  صالتا

  همگانيو  جتماعيا ندگيز
  انعطاف پذيري
  تناسبات بصري

  زيبايي فضا
 پاكيزگي
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انجام  نامهپرسش		براساس كه است تحقيقاتي در گيري اندازه هاي مقياس	تريناز رايج  يكي	مقايس ليكرت
9رنسيس ليكرت شود و توسطمي

ابداع شده است. در اين مقياس يا طيف محقق با توجه به موضوع تحقيق 	
يزان خود، تعدادي گويه را در اختيار شركت كنندگان قرار مي دهد تا براساس گويه ها و پاسخ هاي چندگانه، م

كامال ” گزينه ها شامل  و پاسخ ها به صورت چند گزينه اي. به اين صورت كه گرايش خود را مشخص كنند
  مي باشد.” مخالف، مخالف، نظري ندارم، موافق و كامال موافق 

با حضور در  وبا توجه به موارد باال طي چندين مرحله و با توجه به معيارهاي مورد نظر سواالت طراحي شده 
ها توسط هنامبانوان طي ساعات مختلف شبانه روز در اختيار مراجعين قرار گرفت. پس از تكميل پرسش پارك

ه آن پرداخته به تفصيل ب بخش يافته هاي پژوهشافراد و گردآوري اطالعات مورد نياز نتايجي بدست آمد كه در 
ين صورت به ا ؛بوده spssم افزارنراستفاده از هاي آماري صورت گرفته در اين پژوهش با تحليل شده است.

ل مهم نامه يكي از مراحسنجش روايي و پايايي پرسشنامه مورد نظر بررسي شد؛ كه ابتدا پايايي پرسش
ها گيري ديگري كه در پژوهشنامه يا هر ابزار اندازهكه عدم روايي و عدم پايايي پرسشاست به طوريپژوهش

نامه از روش لي پژوهش داشته باشد. براي بررسي پايايي پرسشبر نتايج ك تواند تأثير منفيشود، مياستفاده مي
- پرسشنابراين ب، ودب 0,75نامه بيشتر از مقدار اين شاخص براي سؤاالت پرسش كه. شدآلفاي كرونباخ استفاده 

  .نامه از پايايي قابل قبولي برخوردار است
 نجام شده است:اه و تحليل داده ها طي سه مرحله شد spssها وارد نرم افزارپس از اطمينان از اين موضوع داده

نتايج به دست  نظر مورد تحليل شده سپس با انتخاب ذخيره و در پوشه مورد نظر وارد را خام هايداده نخست
وري و وارد كردن بعد از گردآ يكي از مهم ترين اقدامات .تحليل و بررسي مي نماييم بروندادآمده را به عنوان 

اند. با اين كار  هاي معيني به هر پرسش دادهشمارش تعداد افرادي است كه پاسخ  ؛ spssدر نرم افزار اه داده
مارش توزيع اين ش نتيجه  كنيم. متغير بررسي ميمختلف هرنمونه را در طبقات  پراكندگي يا توزيعنحوه 

ي متغيرهاي فراواني است كه عموما برا توزيع فراواني به طور متداول شامل فراواني و درصد .فراواني است
به سواالت  با گرفتن درصد فراواني مربوط به هر سوال و رگرسيون مربوط كار مي رود. اسمي يا ترتيبي به

  تر نتايجي را بدست آورديم كه جزئيات آن در ادامه آورده شده است. مهم

  شهر مشهد بانوان انمعرفي بوست

دومين شهر  كيلومتر مربع مساحت، 351استان خراسان رضوي با 	مركزن و ايرا	شرقيل شما شهركالن		مشهد 
عيت جماين شهر با  1395پهناور ايران بعد از تهران است. براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

  است. شناخته شده تهران		، دومين شهر پرجمعيت ايران پس ازميليون نفر 3تقريبي 
در مكاني  محمدرضا پهلوي	در زمان سلطنت 1343ترين بوستان شهر مشهد در سال ، قديميمشهد	پارك ملت 

كه آن زمان خارج شهر بود احداث گرديد اما به دليل توسعه شهري، اين بوستان اكنون در داخل شهر قرار 

                                           
9Rensis Likert  
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و در ضلع شمال غربي تقاطع  وكيل آباد	بوستان ملت، در غرب شهر مشهد و در حاشيه بزرگراه .استگرفته
ترين بوستانهاي مشهد و ترين و در عين حال ديدنياين بوستان از بزرگترين، قديمي .استآزادي قرار گرفته

دسترسي  بوستان ملت به علت موقعيت جغرافيايي ويژه در سطح شهر مشهد و .رودهمچنين كشور به شمار مي
مناسب از طريق وسايل نقليه عمومي، و همين طور امكاناتي از قبيل مراكز فرهنگي، رفاهي، تفريحي فراواني 

هاي بازي فراوان؛ همه روزه از ابتداي صبح تا پاسي از شب از جمله سالن اصلي تئاتر شهر، كتابخانه، زمين
  . پذيراي تعداد زيادي از شهروندان از نقاط مختلف شهر باشد

بوستان بانوان پارك ملت، در داخل پارك ملت 
واقع شده و مخصوص بانوان است كه داراي 
امكاناتي نظير زمين بازي، دستگاه هاي ورزشي، 
آالچيق و... بوده و در واقع به علت مكان 

ترين جغرافيايي كه دارد مهم ترين و شناخته شده 
پارك بانوان در سطح شهر مشهد مي باشد. بانوان 
در سنين مختلف از ابتداي صبح (كه بيشتر شامل 
ميانساالن و سالمندان براي ورزش صبحگاهي) تا 

كنند و خصوصا در شب از اين پارك استفاده مي
هنگام عصر فضاي پارك به شدت شلوغ شده و 

ده زنان و دختران در سنين مختلف را در آن مشاه
كنيم. متاسفانه به داليل اخالقي امكان قرار دادن مي

- تصاوير از داخل پارك بانوان وجود ندارد تنها مي

توان موقعيت اين بوستان را در پارك ملت مشخص كرد، كه در تصوير مقابل محدوده بوستان بانوان با رنگ 
 نارنجي مشخص شده است.

  هاي تحقيقيافته
هاي كيفي فضاي عمومي در پاسخگويي پارك بانوان به نيازهاي زنان، مولفهبراي بررسي چگونگي و ميزان 

ارتباط با حضور بانوان كه پيش از اين نيز درباره آن صحبت كرديم در اين پارك مورد سنجش قرار گرفت. به 
نفر از حاضرين در پارك و در  50نامه در سه نوبت صبح، عصر و شب بين پرسش 50اين صورت كه تعداد 

سنين مختلف به صورت اتفاقي پخش شد. اين مولفه ها كه شامل امنيت، زندگي و نظارت اجتماعي همراه با 
تعامالت، سرزندگي، سازگاري، راحتي، پاكيزگي، نفوذپذيري، زيبايي محيط، دسترسي، تناسبات بصري، هويت 

قالب  سوال طراحي و در 36ا نامه قرار گرفتند و در ارتباط با آنهو آرامش بود مبناي طرح سواالت پرسش
نامه براي نتيجه گيري بهتر و دقيق تر نياز اختيار شهروندان قرار گرفت. عالوه بر سواالت پرسش پرسشنامه در

  هريك به تفصيل بيان مي گردد.به مصاحبه و مشاهده دقيق هم بود كه در ادامه به نتيجه 

پارك بانوان در پارك  تيموقع: 1شماره شكل 

 مشهد ملت
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 نامهبدست آمده از پرسش نتايج

شب ها از پارك  %18صبح و  %30دهندگان عصرها، از پاسخ %52كه حدود دهند نتايج نشان مي �
دهد افراد در هنگام بعد از ظهر تمايل بيشتري براي حضور در پارك كنند كه اين نشان مياستفاده مي

  بانوان دارند.
س در كنند. پهفتگي از پارك استفاده مي %16ساالنه و  %18روزانه،  %24افراد به صورت ماهانه،  42% �

  اين جامعه آماري بيشتر افراد استفادشان از پارك به صورت ماهيانه است.
 %18كنند و فقط افراد با همراه از پارك استفاده مي %82شويم كه با توجه به پاسخ مراجعين متوجه مي �

  به صورت تكي مراجعه بيشتري به پارك دارند.
 %24كنند و از سواره شخصي استفاده مي %34افراد براي رفتن به پارك از حمل و نقل عمومي،  42% �

پياده به پارك رفت و آمد دارند. در نتيجه موقعيت پارك براي دسترسي افراد به آن با وسايل نقليه 
  عمومي در وضعيت مطلوبي قرار گرفته است.

در پيدا كردن ورودي ها با  %42افراد راحت است اما  %58تشخيص ورودي هاي پارك بانوان براي  �
از افراد نيز عالئم استفاده شده در پارك ملت را براي دسترسي به بوستان  %44ل رو به رو هستند. مشك

دانند. اين مسئله نشان دهنده اين موضوع است كه حتي تعدادي از افرادي كه بانوان اصال مناسب نمي
ي هاي پارك شوند پس ورودبه اين پارك رفت و آمد دارند هم در پيدا كردن ورودي دچار مشكل مي

  به درستي جايگذاري نشده و راهنمايي مناسبي براي پيدا كردن آن ها صورت نگرفته است.
دانند و را مناسب مياز پاسخ دهندگان از امنيت و نظارت اجتماعي در پارك رضايت دارند و آن 56% �

  هستند. دانند با اين حال اكثرا از امنيت داخل پارك بانوان راضياما آنرا مناسب نمي 26%
امكان ورزش و فعاليت  %22امنيت،  %32افراد براي حضور در پارك آزادي در پوشش،  %42دليل  �

تجهيزات مناسب است. پس بيشتر افراد راحتي و آزادي و امنيت را براي  %2جسماني بهتر و فقط 
  دانند.حضور خود در پارك بانوان اولويت مي

ناراضي كه اين موضوع معمولي بودن  %32ن راضي هستند و از مبلمان استفاده شده در پارك بانوا 44% �
  كند.تجهيزات و مبلمان در پارك را بيان مي

ناراضي اند. پس موضوع زيبايي بصري  %16رضايت دارند و فقط  %64از گونه هاي گياهي در پارك  �
  كه شاخصه مهمي از نظر بانوان است در اين بوستان رعايت شده است.

اد حس تعاق خاطر خيلي كمي نسبت به اين پارك دارند، اين موضوع بيان كننده از افر %30در حدود  �
 آن است كه شايد پارك در جهت مولفه هويت و تعلق خاطر تالش چنداني نداشته است.

آنها خيلي كم  %48عده زيادي از افراد از پاكيزگي داخل پارك رضايت كافي دارند به اين صورت كه  �
هم ظروف زباله در سطح پارك را زياد و كافي  %52در پارك بودند و شاهد زباله هاي رها شده 

  دانند.مي
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دانند كه افراد اين پارك را فضاي مناسبي مي %56هاي جمعي براي انجام تعامالت اجتماعي و فعاليت �
  تواند فضاي خوشايندي براي خانوم ها باشد.دهد پارك بانوان مياين نشان مي

عه كنندگان به پارك در آن احساس راحتي دارند و امكانات آن را مناسب از نظر راحتي بيشتر مراج �
  دانند.مي

افراد از اينكه تقريبا هيچگونه فعاليتي در پارك براي سرزندگي آن خصوصا در هنگام شب انجام  86% �
  شود ناراضي اند و خواستار برگزاري اين گونه فعاليت ها در پارك هستند.نمي

 %28در پارك بانوان در اولويت آخر (اولويت پنجم) براي آنها قرار دارد و افراد حضور  %40حدود  �
اولويت دوم و هيچكس اين پارك را در اولين اولويت  %12اولويت سوم و  %20در اولويت چهارم، 

  دهد.خود براي حضور شما در اوقات فراغتي و تفريحي قرار نمي
هم از  %32دانند و در پارك را مناسب نميافراد حضور خود در هنگام شب  %40از نظر امنيتي  �

در استفاده خود از بوستان بانوان را  %46نورپردازي هاي موجود در پارك اصال رضايت ندارند. 
را بيشتر وجود افراد مزاحم و نبود روشنايي ساعات شب و تاريكي هوا كم توصيف كردند و علت آن

بانوان  %40صلي رسيدن به پارك بانوان است متاسفانه دانند. در پارك ملت كه در واقع مسير اكافي مي
گيرند و مزاحمت هاي فيزيكي نيز به ندرت و در مواردي مورد مزاحمت هاي لساني فراواني قرار مي

  براي آن ها اتفاق افتاده است.
آنان  %40پاسخدهندگان از حضور در بوستان بانوان احساس آرامش دارند درحاليكه  %66در مجموع  �

  طراح و مجري اين پارك نسبت به نيازهاي بانوان را نامناسب ارزيابي كرده اند. توجه
از افزايش اين گونه پارك ها در سطح شهر راضي  %42شويم كه نامه متوجه مياز طريق اين پرسش �

 ناراضي اند. %30و 

  و مشاهدات ميداني محقق بدست آمده از مصاحبه نتايج

مصاحبه داشته و اطالعات مفيدي از اين طريق بدست مي آيد. مصاحبه هاي معموال افراد تمايل بيشتري به 
صورت گرفته در اين پژوهش حاكي از نتايج بسيار مهمي همچون عدم امكان تشخيص راحت و سريع ورودي 
پارك بانوان، امنيت مناسب و مطلوب، فرسودگي برخي مبلمان شهري در فضاي پارك، عدم توجه كافي به 

بز پارك، نبود استانداردهاي الزم در وسايل ورزشي داخل پارك، نبود عالئم و راهنماهاي طراحي فضاي س
مناسب جهت مسيريابي و استفاده بهتر از فضاها، عدم نورپردازي مناسب در مسيرهاي منتهي به پارك بانوان 

  مي باشد.

  گيري نتيجه و بندي جمع

فضاهاي عمومي شهر به عنوان تجلي گاه كالبدي شهر بايد نيازهاي اجتماعي شهروندان را برآورده ساخته و 
بسترهاي الزم را در دسترسي و تامين خدمات مورد نياز استفاده كنندگان فراهم سازد و شرايط را به گونه اي 

ضاهاي عمومي از جمله متغيرهاي مهمي ايجاد نمايد تا همه افراد از حضور و استفاده از فضا لذت ببرند؛ ف
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هستند كه بر رضايت شهروندان تاثيرگذار مي باشند؛ از طرفي براي دستيابي به محيط هاي شهري انساني تر 
بايد به حضور گروه هاي خاص اجتماعي از جمله بانوان توجه ويژه داشت تا عدالت در بهره مندي از فضاهاي 

برخي محيط ها، فضاهاي شهري به دليل عدم وجود برخي مولفه هاي خاص متاسفانه در  شهري محقق گردد.
در انحصار مردان قرار گرفته و حضور بانوان در آنها محدود مي گردد در واقع بايد گفت هرچه فضاهاي عمومي 
دربردارنده كيفيت هاي بيشتري مرتبط با نيازهاي گروه هاي خاص از جمله بانوان باشند زمينه مساعدتري 

ت انجام فعاليت هاي عمومي و اجتماعي فراهم خواهد شد؛ از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين مولفه جه
ها و شاخص هاي موثر بر حضور بانوان در فضاهاي شهري با استفاده از نظرات كاربران محيط مبتني بوده و 

رد نظر در اين پژوهش بود؛ بدنبال آن فضاهاي تك جنسيتي كه بوستان بانوان پارك ملت شهر مشهد نمونه مو
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. همانگونه كه يافته هاي اين پژوهش نشان داد، بايد گفت ميزان حضور 
اجتماعي و فعاليت بانوان در محيط هاي شهري به عوامل گوناگون كالبدي و اجتماعي مرتبط با نيازهاي اين 

ن عوامل كالبدي موثر بر حضور اجتماعي بانوان در فضاهاي گروه از جامعه وابسته است. از جمله مهم تري
شهري امنيت، آرامش و نظارت اجتماعي در محيط است كه به هم وابسته بوده و در صورت تحقق يكي مي 
توان ديگري را محقق دانست؛ از جمله ديگر عوامل كالبدي موثر بر حضورپذيري يك فضا براي بانوان بايستي 

و دسترسي مناسب اشاره داشت كه از ديگر پيش شرط هاي مهم در فضاهاي عمومي است به عامل نفوذپذيري 
همچنين معيارهاي ديگري همچون راحتي محيط، زيبايي، تناسبات بصري و هويتمندي نيز موثر بر كيفيت 

  فضاهاي عمومي جهت حضور بانوان مي باشند.
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