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  واكاوي مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه زنان 

  
  
  
  

 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  31/06/1394: وصول مقاله 
  23/09/1394: نهايي  تأييد

  127 - 144 :صفحات        
  

  واكاوي مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه زنان
  شهراصفهان 4منطقه : موردي ي مطالعه 

  
  4رخانيحسنيه شي، 3زهرا طاهريدكتر ، 2دكتر جمال محمدي، 1مليحه ايزدي

  
  چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي و شناخت . باشد مي هاي مهمي است كه بر رضايت شهروندان تأثيرگذار     متغي رفضاهاي عمومي از جمله 
 نتايج و ها اساس يافته بر كه باشد ميهاي مؤثر در ارتباط با مطلوبيت و رضايت از  فضاهاي عمومي با تأكيد بر ديدگاه زنان  عوامل و شاخص

يي جهت سنجش ميزان ها و با استفاده از تكنيك شاخص ساز، شاخص تهيه شده استشهر اصفهان  4يك بررسي پيمايشي از منطقه 
 -ت و روش مبتني بر رويكرد توصيفي                      اين پژوهش از لحاظ ماهي  .مورد مطالعه براي زنان استخراج گرديد ي رضايت شهروندان محدوده

 ها  داده گردآوري اي است و روش تحقيق تركيبي از نوع ميداني و كتابخانه. باشدمي اي هتوسع –ربردي تحليلي و بر اساس هدف از نوع كا
با استفاده از . شود شهرداري اصفهان شامل مي 4در فضاهاي عمومي منطقه  سال 15باالي آماري را زنان  ي جامعهاز طريق پرسشنامه و 

درصد از  50/68            ًبوده و جمعا  1ق استخراج گرديد كه همگي داراي مقادير ويژه باالي شاخص فو 27عامل از  5تعداد روش تحليل عاملي 
، ايمني با 876/0ي امنيت محيطي با ضريب همبستگيها كه مؤلفهتوان گفت با توجه به نتايج به دست آمده مي .كنند مي واريانس را تبيين

مؤثرترين عوامل در ميزان  806/0و زيبايي فضا  814/0كان با ضريب ، حس تعلق و وابستگي به م827/0، پاكيزگي محيط با 819/0ضريب
شهروندان شناسايي  مندي رضايتباشد و به عنوان مهمترين عوامل تأثيرگذار بر  ميدر فضاهاي عمومي شهر از ديدگاه زنان  مندي رضايت
  .شدند
  .شهرداري اصفهان 4نطقه ريزي شهري، م ، برنامهمندي رضايتفضاهاي عمومي شهري، زنان، : ها واژهكليد
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 مقدمه 

توسعه و ايجاد فضاهاي عمومي مطلوب عالوه بر     
 تأمين رفاه و آسايش شهروندان، نقش مؤثري در

پايدار از طريق سلسله  ي حفاظت محيط و توسعه
هاي مختلف و در نظر گرفتن نيازها و  مراتب طرح

امكانات واقعي و مشاركت نيروهاي مؤثر در تحقق آن 
بر اين اساس، اين فرآيند مستلزم رعايت . كند مي ايفا

ها و  پذيري و به كار گرفتن شاخص نگري، انعطاف جامع
سنجي  ت            بيني و اولوي  ي و كيفي در پيش           معيارهاي كم 

توزيع و تركيب آنها ميان  ي اراضي مورد نياز و نحوه
امروزه اكثر فضاهاي شهري . ي مختلف استها كاربري

        ً              يعني عمال  فضاي شهري در  اند، تهتي جنسيتي ياف    ماهي 
زنان . كند مي اعمال محدوديت برابر تحرك آزادانه زنان

گروههاي اجتماعي نه تنها از حق  و بسياري از اقشار و
مندي از فضاهاي عمومي شهر  بهره طبيعي خود، يعني

 دنبال آن از سهيم شدن در فرآيند اند، بلكه به محروم
   .مانند ي نيز باز مياجتماع هاي       فعالي تمشاركت و 

هاى  محدوديت بسياري از محققان، ي عقيده  به     
اجتماعي و  فرهنگي ايجاد شده براي زنان در فضاي

به خوبي از  هاي عمومي باعث شده تا آنان نتوانند عرصه
موقعيت خود بهره ببرند و نيز مجبور شوند خود را 

فضاهاي  ي همچون يك عنصر غيرالزم از صورت مسأله
 هاي عمومي حذف كنند و منكر هري و عرصهش

فضاهاي شهري . نيازهاي خود به عنوان يك زن شوند
جاذبه اي را كه براي مردان دارند براي زنان ندارند،  آن

 كافي همراه نيست آنان با آسايش و امنيت براي چرا كه
مراقبتي  وظايف ي واسطه زنان به. )127:1387 پور، مدني(

در ارتباط با فضاي شهري  غيره واز كودكان سالمندان 
هاي        فعالي تگيرند و به عبارتي براي انجام  قرار مي

هرچند اين امر . يابند اجباري در فضاي شهر حضور مي
رسد كافي نبوده و فضاهاي شهري بايد  الزم به نظر مي

هاي        فعالي تكه به  كان را نيز براي زنان فراهم آوردم اين

رضازاده ( هري قرار گيرنددر فضاي ش انتخابي اجتماعي
عدم توجه به نيازهاي زنان در  .)58: 1387 و محمدي،

فضاهاي شهري، مشاركت كامل آنان را در اجتماع 
ي رواني بر فرد، ها كند و عالوه بر آسيب محدود مي

  خانواده و جامعه را نيز متأثر خواهد كرد 
 )Day, Stump & Carren, 2003: 311 .(  

ي  ري معتقدند شهرها بايد براي همهريزان شه برنامه   
ي سني و جنسي ساخته شوند و در ساخت ها گروه
ي سني و جنسيتي مورد توجه قرار ها تفاوت ها آن

ي ما روز به روز بيش از  در حالي كه جامعه. گيرد
، سن و      جمعي تشود، بايد با تأكيد بر  ميگذشته شهري 

 طبقه به نيازهاي ملموس و محسوس شهروندان توجه
  ).Tabrizia & Madanipour, 2006: 935( كرد

مطالعه و ارزيابي فضاهاي عمومي شهر به عنوان يك    
 ي ي مديريت و توسعهها ريزي برنامهضرورت اساسي در 

شهري مطرح است و حكايت از بازتوليد اين فضاها در 
 تقويت وجه فرهنگي، اجتماعي و كالبدي شهر را دارد

      جمعي تزنان نيمي از  .)37 :1390پورمحمدي و كوشانه،(
ساكن شهرها هستند و روند روزافزون حضور آنان در 

شود  مياجتماعي شهري سبب        فعالي تكار و  يها محيط
حضور  شهر، يابي و طراحي و ساخت كالبد تا در مكان

هاي مختلف  عرصه قشر در فضاها و  اين ي هگسترد
 ردمورد توجه قرار گي غيره سكونت، كار، حمل و نقل و

.(Day, Stump & Carren, 2003: 311)   فضاهاي
ي پايدار شهرها  عمومي  نقش بسيار مهمي در توسعه

دارند و اهميت آن در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي 
در اين راستا تاكيد  .شهري است ريزي برنامهو غيره در 

زنان  مندي رضايتاصلي اين پژوهش بر ارزيابي ميزان 
طالعه در فضاهاي عمومي شهري ي مورد مها شاخصاز 
باشد به اين منظور شهر اصفهان مي 4 ي منطقه در

 ها موفقيت اين شاخص تالش بر اين است تا تصويري از
  .ترسيم شود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                     

                 
     

 

 
129  

   
  واكاوي مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري از ديدگاه زنان 

  پژوهش ي پيشينه
ارتباط با مبحث اين پژوهش تاكنون هيچ  در
شهر اصفهان انجام نشده  4 ي اي در منطقه مطالعه
ها،      متغي رورد هر كدام ازصورت مستقل درمه اما ب. است

توان به مباحثي پيرامون  مي تحقيقاتي نگاشته شده كه
  :ي عمومي اشاره نمود ها مسايل زنان و عرصه

در پايان نامه كارشناسي ارشد ) 1384(مهسا سيفائي -
خود با عنوان مطلوبيت سنجي فضاهاي عمومي شهري 

در الگوي ) زنان(گروههاي خاص  ي جهت استفاده
ي به نياز يگو مشاركتي با هدف پاسخ يزير برنامه

) جنسي خاص ي سني وها گروه( گروههاي اجتماعي
استفاده كننده از فضاهاي عمومي شهر با تالش در 

سازي و  ثر در تصميمؤجهت رسيدن به اصول انساني م
ي شهر، ضمن تعريف و تحليل ها گيري برنامه تصميم

سي مفاهيمي همچون فضاهاي شهري و عمومي، به برر
ي زنان در استفاده از فضاهاي عمومي ها محدوديت

كالبدي و ( ي جانبه پرداخته و با بررسي دقيق و همه
مورد مطالعه و با در نظر گرفتن  ي محدوده )عملكردي
ي كه به نوعي معرف عملكرد موفق فضاهاي يها شاخص

كه در  اند هرسيد ، به اين نتيجهاند هعمومي بود
ي شهري ها محيط يابي به ستشهري براي د ريزي برنامه
ه ب) زنان( ي جنسيها تر بايد به حضورگروه انساني

ي خاص اجتماعي در فضاهاي ها عنوان بخشي از گروه
عمومي شهري توجه داشت تا عدالت جنسيتي برقرار 

  .شده و باز توليد فرهنگي شهري حاصل شود
 اي هدر مقال) 1387(راضيه رضازاده و مريم محمدي  -

ساز عدالت  فضاهاي شهري، زمينه تحت عنوان؛
 اجتماعي در مجله نهاد توسعه تهران به بررسي موانع و

ه چگونگي ب فضاهاي عمومي و عوامل مشاركت زنان در
مشخص  وجود آمدن فضاهاي عمومي جنسيتي و

ي كه به عدم مشموليت زنان در يكردن عملكردها
پردازد، سپس ازديد  ميشوند  مي عمومي منجر       فعالي ت

هاي مصنوع  افيدانان فمينيسم به تحليل محيطجغر

 ي خانه وها كه به دوگانگي ميان فضا) فضاهاي شهري(
 اند هو فضاهاي خصوصي و عمومي منجر شد كار

 دهي محيط به حضور هاي پاسخ پرداخته،سپس شاخص
پذيري  وليتؤمس عدالت، كارآمدي،امنيت،پايداري،(زنان 

قوق زنان از را بررسي نموده و ح) مدني و شهروندي
نظر ظرفيت اقتصادي و حمل و نقل عمومي را مورد 

  .دهد ميتحليل قرار  نقد و
 ي در مقاله) 1388(مجتبي رفيعيان و زهرا خدايي -

و معيارهاي مؤثر بر  ها خود تحت عنوان بررسي شاخص
شهروندان از فضاهاي عمومي شهري،  مندي رضايت

رگذار بر ي اثها ر                  كه با شناسايي متغي  اند هسعي كرد
شهروندان از فضاهاي عمومي شهري،  مندي رضايت
و معيارهاي مؤثر برآن را مورد ارزيابي و  ها شاخص

نتايج مطالعات نشان داد كه سه . واكاوي قرار دهند
ت                                       ر دسترسي به خدمات، امنيت اجتماعي و هوي     متغي 

شهروندان  مندي رضايتاز اثرگذارترين عوامل در  مكاني
 .شهري هستند از فضاهاي عمومي

از  "زنان و احساس ناامني در فضاي شهري" در مقاله -
ها و نتايج آن  ، يافته)1385(عليخواه و نجيبي ربيعي

 درصد زنان در حد زياد،48حاكي از آن است كه حدود
                 درصد در حد  كم در 19درصد در حد متوسط و  33

فضاهاي شهري نسبت به تهديد جرائم دچار ترس و 
بيان ديگر حدود نيمي از زنان به هنگام به . اند هواهم

در بين زنان .                               ترد د در شهر احساس امنيت ندارند
 ي كرده و داراي درآمد باال، زناني كه در محله تحصيل

هاي متروكه كمتر بوده و زناني  ها و زمين آنها ساختمان
اند  هاي پليس رضايت بيشتري داشته       فعالي تكه از 

همينطور نتايج .ده استميزان احساس ناامني كمتر بو
ايراني نيز  ي  دهد كه در جامعه تحقيق نشان مي

سالمند دچار  دختران و زنان جوان بيشتر از زنان
اند و به عالوه نسبت به تعرض  احساس ناامني بوده

 -تأثير پايگاه اجتماعي. اند جنسي ترس بيشتري داشته
اقتصادي نيز در اين پژوهش با ميزان احساس ناامني 
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ميزان احساس  مورداند؛ در  دار داشته ه معنيرابط
داري  معني ي ناامني و ميزان رابطه با همسايگان رابطه

به دست نيامد، اما بين ارزيابي زناني كه گسترش 
اند و ميزان  جرائم در جامعه را در حد بااليي دانسته

طور  همين. دار وجود داشت معني ي ترس آنان رابطه
حي شهري محل سكونت با هاي فيزيكي و طرا ويژگي

  .دار گرديد احساس ناامني معني
اين پژوهش، درصدد آن است عالوه بر موارد بررسي    

هاي  مؤثر در رضايت و شده در مطالعات قبلي، شاخص
مطلوبيت فضاهاي عمومي از ديدگاه شهروندان زن را 

  .بررسي نمايد
  

  روش پژوهش
چارچوب نظري پژوهش از طريق روش اسنادي 

و سؤاالت  ها گويي به گويه شده و روش پاسخ تهيه

نوع . پرسشنامه به روش پيمايشي صورت گرفته است
و روش بررسي آن  "اي توسعه -كاربردي" تحقيق

ي آماري پژوهش را  جامعه. است "تحليلي - توصيفي"
اطالعات . دهد تشكيل مي 4 ي زن در منطقه ساكنان

مه و مورد نياز به صورت پيمايشي از طريق پرسشنا
همچنين از مركز آمار و نتايج سرشماري عمومي نفوس 

براي برآورد حجم . استخراج گرديد 1390و مسكن 
نفر را  112نمونه با استفاده از فرمول كوكران، تعداد 

افزار  مراحل آماري با استفاده از نرم ي هانتخاب و هم
spss ها،  سپس با بررسي وضعيت مؤلفه.اندانجام گرفته

، به اي ريزي منطقه ي برنامهها يري از تكنيكگبا بهره
هاي استخراج شده پرداخته شده  تجزيه و تحليل مؤلفه

  . است
  

  
  معيارهاي پژوهش مورد مطالعه: 1جدول 

  معيارها رديف معيارها رديف

1A15)روزانه و شبانه( امنيت محيطيAنور مناسب فضاهاي عمومي شهر در ساعات تاريكي 

2A16 ايمنيA دسترسي برابر زنان و مردان به فضاهاي عمومي شهر 

3A17كنندگاني عمومي به نياز استفادهها ي فضايگو پاسخA هاي مردميها و نهادشركت در انجمن 

4A18راحتي و آسايش و سرزندگيA نقل دسترسي به فضاهاي مختلف شهر با تنوعي از وسايل حمل و 

5A19 ي فضايزيباA فعالي تبراي فضاي مناسب      هاي فرهنگي، ورزشي و اوقات فراغت 

6A20 پاكيزگي محيطA وجود فضاي مناسب براي گفتگوي شهروندان زن 

7A21تنوع در كاركرد فضاهاي عموميA مديريت مشاركتي شهر 

8A22يابي مناسب مبلمان شهريمكانA حس تعلق و وابستگي به مكان 

9A23اهاي عموميامكان مشاركت در طراحي فضA  هوي ت  

10A 24مبلمان شهري مناسبA ن شهريوالؤدسترسي شهروندان به مس 

11A 25)آبخوريسرويس بهداشتي،(تأسيسات و تجهيزات مناسبA دانش شهروندي 

12A 26دسترسي راحت به حمل و نقل عمومي امنA فرهنگ شهروندي 

13A27عادالنه امكان حضور متناسب وA زه براي حضور در اين فضاهاانگي 

14A  فعالي تامكان انجام       هاي شاد و سرزنده در اين فضاها
  1393، نگارندگانمطالعات ميداني : مأخذ    
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  مورد مطالعه ي محدوده
در شرق شهر اصفهان و در قسمت  4 ي همنطق    

اين . رود واقع شده استزاينده ي هرودخان شمالي
هكتار از شمال از  1342منطقه با مسساحت حدود 

ميدان احمدآباد در مسير خيابان جي تا تقاطع 
خيابان همدانيان، از جنوب از پل اشكاوند در مسير 

رود تا ميدان بزرگمهر، از غرب از ميدان زاينده

بزرگمهر در محور خيابان بزرگمهر تا ميدان احمد 
سواردژ : لشام( آباد و شرق به اراضي كشاورزي شرق

خوران، زوان تا  شير، خيابان بدر، كلمجيتا كانال 
آمارنامه شهر ( شودمحدود مي) بار ميدان مركزي تره

  .)1390اصفهان، 
  

 

 
 در شهر اصفهان 4موقعيت جغرافيايي منطقه : 1شكل 

  1393 ،نگارندگانشهرداري اصفهان، بازنگري : تهيه و ترسيم
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 چارچوب نظري

  مفاهيم فضاهاي عمومي 
ضايي است كه عموم مردم از هرقوم فضاي عمومي ف

شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفي حق ورود و 
باشند و از  ميحضور را بدون هيچ گونه محدوديتي دارا 

ديد بسياري از دانشمندان، فضا عنصر جدانشدني 
ساخت مادي و ساخت مندشدن زندگي اجتماعي است 

امعه و توان آن را جدا از ج ميو اين بدان معناست كه ن
   ). 7: 1377 افروغ،( روابط اجتماعي فهميد

ي مهمي هستند كه به ها فضاهاي عمومي مكان
رفاه و سطح  صورت مستقيم  يا غيرمستقيم در آرامش، 

مفهومي  باشند،  ميكيفيت عمومي شهروندان تأثيرگذار 
امكانات   كه با ارائه امكانات عمومي از جمله پارك،

فرهنگي همراه است و  تفريحي و خدمات اجتماعي و
با اين اعتقاد كه آنها در رفاه و آسايش ساكنان سودمند 

اين ممكن است تأثيرات مهمي بر روي . هستند
فضاي عمومي  جايي كه وجود تا شهروندان داشته باشد

عمومي        فعالي تعملكرد حدود  مي توان مرتبط با را
  . ,Smith-low)  14 :2006( دانست

 ي ار مهمي در توسعهفضاهاي عمومي نقش بسي
پايدار شهرها دارند و اهميت آن در ابعاد مختلف 

در ادبيات غيره  مسائل بهداشتي و  فرهنگي،  اجتماعي،
دسترسي به فضاهاي . طراحي شهري است و ريزي برنامه

كيفيت زندگي بوده و آثار قابل  ي دهنده عمومي، نشان
  ي گوناگون اجتماع و شهروندان،ها در جنبه توجهي

  اجتماعي، داشتن زندگي شهري،مشاركت،تعامل زنده نگه
  اندازهاي زيبا، چشم( و فضاهاي شهري) رفاه شهروندان
يي ها و همچنين به عنوان مكان دارند) نشاط و شادابي

اين . باشد ميسالم براي گذران اوقات فراغت شهروندان 
ت شهر و ارتقاء فرهنگ شهروندان                   فضاها در تعيين هوي 

در . )1: 1385  جعفري و زهتابيان،( ني دارندنقش فراوا
  : شود ميادامه به ديدگاه انديشمندان پرداخته 

اتاق زنـدگي  "فضاي عمومي را با عنوان  1"ليپتون"
تعريف  "مركزتفريح و فراغت بيرون از خانه"و  "بيروني

فضاي عمومي مكاني براي بيـان تنـوع، توليـد    . كند مي
تحمـل و شـكيبايي   سـتد و آمـوزش    و يك فرآيند داد

                         ً                            است و مفهوم شـهروندي عمـدتا  بـا تعيـين كيفيـت و      
چند ظرفيتـي  . شود ميدسترسي به آن تعريف  ي هنحو

ــمركزي     بــودن،       ت و كيفيــت فضــاي عمــومي بسترســاز
  شود  ميكاربردهاي متفاوت در آن  ي هاراد

)Acierno & Mazza, 2009:3.(   
مشاركت مردم را  ي زمينه فضاهاي عمومي در شهر

 2مـامفورد  .سازند ميفراهم آورده و آنها را با هم مرتبط 
ارتباطـات متقابـل چهـره بـه      به همبستگي اجتماعي و

انديشـه و اهميـت زيباشـناختي     و تحـرك فكـر   چهره،
 جانبـه و  فضاهاي شهري تأكيـد دارد و ارتباطـات يـك   

  پـور،  شـارع ( كند نفي مي ي سودجويانه راها خودمحوري
بـه   توجـه بـيش از حـد    س بـه براين اسا .)195: 1389

آن صـورت   زيـرا در  فضاهاي خصوصي مخـالف اسـت،  
        ً   و نهايتـا    شـود هاي اجتماعي ناديـده گرفتـه مـي    ارزش

انسان شهرنشين هر چه بيشتر از گذشته منزوي شـده  
شـود   مـي و زندگي جمعي در فضاهاي شهري كمرنـگ  

بنابراين شرط اساسي بـراي اينكـه   . )78: 1385پاكزاد، (
ومي، فضاي شهري تلقي شود اين اسـت  يك فضاي عم

روي . كه در آن تعامل وتقابل اجتمـاعي صـورت گيـرد   
حل ممكن بـراي ايجـاد    تنها راه 3"هيبرت"همين اصل 

و وسـايل ارتبـاط    هـا  نـه روزنامـه   ارتباطات عمـومي را، 
فضــاهاي همگــاني       ــ فعالي ت   ي جمعــي، بلكــه در حــوزه

) 1992(4فرانسيس تيبالـدز  ).Hebert،2005:3(داند  مي
 بالدز،يت( داند ميفضاي شهري را بخشي از بافت شهري 

 و  كه عموم مردم بـه آن دسترسـي فيزيكـي    )4: 1383
  ).43: 391 پورمحمدي و كوشانه،( بصري دارند

                                                     
1-Lepton 
2-Mumford 
3-Hebert 
4-Frances Tebaldi  
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  پردازان در ارتباط با فضاي عمومي مفاهيم مورد تأكيد نظريه:  2شكل 
  1393 نگارندگان،ميداني  مطالعات: مأخذ

  

رويكرد  شهري با ريزي برنامهفضاهاي عمومي در  -
   جنسيتي

ى ها ضرورت بازنگرى در رويكردها و سياست امروزه    
شهرى، با اهداف اصالح بنيادى نابرابرى جنسيتى مورد 

دستيابى به اين موضوع، مستلزم .گرفته است توجه قرار
گيرى، براى  برابرى در فرايند تصميم ايجاد تعادل و

 برابر براى زنان و مردان است هاى مينان از فرصتاط
و فضاى شهرى   جنسيت. )85- 89: 1388 زاهدي،(

موضوعى است كه محققان شهرى بطور عمده در مورد 
انديشمندان فمينيست توافق دارند . اند هآن ساكت بود

كه شهر، مرد ساخته است زيرا زنان سهم اندكى در 
و منافع اندكى از  اند هريزى و ساخت آن داشت برنامه

محيط . برند محصور بودن در محيط مرد ساخته مى
هاى  هاى مردان، ارزش       فعالي ت ي ساخته شده بازتابنده

فضاى سكونتى است   ى مردان بهها مردانه و گرايش
)Gottdiener,Hutchison,2006:148(.  لذا از ابزارهاى

 تحليل جنسيتى و توجه  ي لهأتوسعه، مس اصلى در امر

 ريزى است، تا ضمن بررسى جنسيت در امر برنامهبه 
 وضعيت زنان و نقش آنها و روابط جنسيتى موجود در

 ريزى صحيح بتوان شرايط موجود را در جامعه، با برنامه
 - امروزه عصر توجه برنامه. بهبود بخشيد توسعه روند

مفاهيمى چون عدالت جنسيتى است و  ريزان به
ى گذشته ها به رهيافتدر واكنش  ريزان شهرى برنامه

ريزى، تجربه  اقدام براى برنامه كه در تعريف، تفسير و
 ي به خصوص در زمينه ريزى زنان در مديريت و برنامه

شدت به ابعاد ه ب گرفت، فضاهاى عمومى را ناديده مى
مباحث جنس و . دهد جنسيتى حساسيت نشان مى

شهرى اثر   بر ادراك و كاربرد فضاهاى جنسيت
نمادى از  و در سطح كالن مشاركت زنان،گذارد  مى

 مردم در زندگى سياسى، اجتماعى، ي مشاركت عامه
آموزشى، بهداشتى،  امكانات مختلف اقتصادى، توزيع

اشتغال، الگوهاى تربيتى و توزيع ثروت و در  الگوى
ورى از منافع توسعه  توازن قدرت و بهره آمد، توزيع و

   ).126: 1379 پور، مدني( است
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پذيرفتـه    قش انسان را به عنـوان محـور توسـعه   اگر ن
باشيم، بايد نقش و جايگاه زن را به عنـوان بخشـى از   

زنـان  . انسانى جوامع بشرى نيز پذيرا باشـيم       جمعي ت
شـوند، همچـون    را شـامل مـى        جمعي تكه سهمى از 

اولين . مردان بايد در اين سهم دخيل و شريك باشند
ن و مردان در سال المللى برابرى حقوق زنا منشور بين

المللـى زنـان بـا     ، برگزارى اولين كنفرانس بين1945
 شعار عدالت، توسعه و صلح در مكزيكوسيتى در سال

گرفتن برقـرارى عـدالت جنسـيتى و     ، در نظر1975
توانمندى زنان به مثابه يكى از اهداف مهم كنفـرانس  

ــال    ــوم در س ــزاره س ــاختن  2000ه ــرانس س ، كنف
 2005نيت زنـان در شـهرها در   تر و ام ى امنها مكان

يى از تغيير نگرش نسبت بـه  ها در لندن و غيره نمونه
جهانى و تـالش در راسـتاى ارتقـاى     ي زنان در عرصه

  .شهرى است ي جايگاه زنان در جامعه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهرى ي جايگاه زنان در جامعهراستاى ارتقاى  جهانى و تالش در ي تغيير نگرش نسبت به زنان در عرصه يى ازها نمونه: 3شكل 
  1388 زاهدي، :تهيه و ترسيم 

  
                    ً                     آنجايي كه زنان غالبا  داراي روابط بيشتر و  از

                      ً شهري خود هستند و عموما   يها ترى با محيط نزديك
فضاهاي اجتماعى شهري  اوقاتى را خارج از خانه و در

آن  ي وظايفى كه الزمه كنند، بسياري از سپري مى
بردن و آوردن  رى است، مانندتردد در محيط شه

پزشكى،  فرزندان به مراكز آموزشى، مراكز بهداشتى،
 ها و برنامه تحصيلى كودكان و       فعالي ترسيدگى به 

نيازهاى روزمره  ي اوقات فراغت آنان، تأمين و تهيه

زنان انجام  ي خريد و نظاير آن به وسيله خانواده،
كنندگان از  زنان بيشترين استفاده رو، گيرد و از اين مى

هستند؛ بر همين اساس با  مراكز و فضاهاي شهري
ها،  ضعف و قوت شهرى، نقاط  و مشكالت مسائل

آشنايى دارند و  ترى ها بطور ملموس كمبودها و توانايي
شهرى و  هاى       فعالي تبه همين داليل در نظارت بر 
زنان نه تنها امور  .سازماندهى آنها كارآمدتر هستند

تعامالت با  كنند، بلكه به دليلمىخانه را مديريت 
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براى  توانند پيشنهادهاى مناسبى محيط شهرى، مى
 آنچه با عنوان. رفع مشكالت شهرى ارائه دهند

هاى  زنان مطرح شده، تأكيد بر جنبه پذيرى نقش
اقتصادى و مديريتى و ارتباط زنان با  اجتماعى،

هاى        فعالي تشهرى،  كالبدى،فضايى يا فضاهاى هاى بخش
  فرهنگى و اقتصادى است هرى، اجتماعى،ش
)Pollock and others,1994:69.(   

هاي موجود ميان زنان و مردان،  ترديد تفاوت بي
. كندشهري ايجاد مي هاي نيازهاي متفاوتي را در محيط

ها  ريزي شهري تاكنون به اين تفاوت هرچند برنامه
ريزان شهري به       ً       معموال  برنامه. بوده است توجه بي
شهري محصول  فضاي اند و امات مردساالرانه پرداختهاقد

همگون و بر مبناي عاليق و نيازهاي   دست آنان،
شواهد بسياري وجود دارد كه . يكسان جهاني است

هاي شهري ناديده گرفته  دهد زنان در محيط مينشان 
كه  در حالي. كنند ميشده و يا در آنها احساس ناامني 

در حال افزايش است، تعداد زنان فعال در جامعه 
الگوهاي فضايي و رفتاري نامناسبي براي زنان در شهر 

در شهرها، زنان در دستيابي به فضاهاي . وجود دارد
عمومي با محدوديت و امنيت ضعيف فضاهاي مزبور 

دستيابي   ي مختلف،ها حتي زنان در مكان. برخوردارند
ن بازتاب اي. متفاوتي به امكانات مورد نياز خود دارند

وضعيت در قالب نارضايتي زنان از سكونت در شهر 
ها و حتي  ، نيازها، ارزشها      ً       اخيرا  خواسته. جلوه گر است

ي جسماني و رواني زنان در جوامع ها محدوديت
ريزان شهري را به خود جلب كرده  مختلف، توجه برنامه

 ريزان شهري در بيشتر موارد با با اين وجود برنامه. است
 اند هبه حل مسائل زنان در شهر پرداخترويكرد كالبدي 

 اند ي شهري غفلت كردهها و از توجه به ساير جنبه
در حال حاضر در جوامع  ).57- 58: 1391سلطاني، (

مختلف، باال بردن سطح دانش و اطالعات عمومي در 
از جمله حقوق فردي و قوانين شهري،  ها تمام زمينه

. باشد مي يكي از وظايف و عملكردهاي مهم در جامعه
از  كه مشاركت و سازي ظرفيت كه توانمندي، بطوري

 دانش اهميت به باشند مي مطلوب شهر اصلي يها پايه
 تأكيد فراوان دارند متعدد هاي زمينه در آگاهي و
)Frick, 2004:18(.  بدين ترتيب ارتقاي دانش حقوقي

تواند عامل مؤثري جهت رفع  مي در مسايل شهري
اركت شهروندان در امور اداره موانع موجود مقابل مش

به عبارت ديگر دانش حقوقي افزون بر رشد . شهر باشد
ي شهروندان نسبت به چگونگي اداره محيطي ها آگاهي
فردي  هاي كنند، با افزايش ظرفيت  آن زندگي مي كه در

هاي دستيابي  و زمينه كرده و جمعي،مشاركت را تسهيل
 از. )Butler, 2007: 27( آورد مي به توسعه را فراهم

ي ها       فعالي تتواند  افزايش دانش حقوقي مي ديگر سوي
و  ها چراكه اين دانش، ديدگاه. مشاركت را ارتقاء بخشد

را در اجراي صحيح قوانين و مقررات با  ها مهارت
 ي گرفت و جامعه كار خواهد هاي مختلف به ظرفيت

از اين رو براي عملي . انساني را توانمند خواهد ساخت
توانمندسازي جامعه، پيشبرد اهداف توسعه و  ساختن

گسترش مشاركت شهروندان، آشنايي افراد با دانش 
بنابراين  ).Wallner,2003: 87( باشد مي حقوقي ضروري

زنان به عنوان بخشى از شهروندان شهر و از گروههاى 
اصلى حاضر در عرصه عمومى و فضاهاى شهرى 

نان به صورت و نيازهاى آ ها توجه به خواسته. هستند
ى شهرى، از جمله ها جانبه و در تمامى حوزه همه

اقتصادى و مديريتى ضرورى  كالبدى،فضايى، اجتماعى،
  .است

  
  ي پژوهشها يافته

  ي توصيفيها يافته -
و طراحي  ريزي برنامهتوجه به نيازهاي زنان در 

فضاهاي شهري به معناي به رسميت شناختن و دعوت 
                                  ً               آنان به حضور در اين فضاها و نهايتا  اجتماع است كه 

تواند بستري براي تأمين و امكان مشاركت برابر  مي
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ناسب از توان آنها همه گروههاي اجتماعي و استفاده م
شهروندان  زآنجاكه زنان به عنوان نيمي اتلقي شود و از

عمومي  ي از گروههاي اصلي حاضر در عرصهشهر و 
ها و نيازهاي آنان به  شهر هستند، توجه به خواست

ي شهري شامل ها جانبه و در تمامي حوزه صورت همه
اقتصادي و مديريتي ضروري   فضايي،اجتماعي،-كالبدي

در اين پژوهش جهت  ).30: 1387 تاجدار و اكبري،(است
اهاي عمومي زنان از فض مندي رضايتبررسي ميزان 

 شهر اصفهان از ديدگاه زنان با استفاده از پرسشنامه و
طرح سؤاالتي، ميزان تأثير اين عوامل مورد سنجش 

، توزيع فراواني )1( جدول شماره. قرار گرفته است
زنان در  مندي رضايتچگونگي ارزيابي عوامل مؤثر بر 

فضاهاي عمومي شهري در منطقه چهار شهر اصفهان 
شود در  ميهمانطور كه مشاهده  .گذارد ميرا به نمايش 
ي مورد مطالعه، زنان از برخي عوامل ها بين شاخص
و ايمني، امكان مشاركت در طراحي  مانند امنيت

و نهادهاي  ها فضاهاي عمومي، شركت در انجمن
شهروندان  مردمي، وجود فضاي مناسب براي گفتگوي

ولين شهري، مديريت ؤزن،دسترسي شهروندان به مس
اركتي شهر، دانش شهروندي و فرهنگ شهروندي مش

گويان از  همچنين، پاسخ. ميزان رضايت كمي دارند
عوامل زيبايي فضا، پاكيزگي محيط و تنوع در كاركرد 

بيشتري را دارا  مندي رضايتفضاهاي عمومي ميزان 
 .هستند

  
  چهار شهر اصفهان ي ر فضاهاي عمومي منطقهزنان د مندي رضايتتوزيع فراواني چگونگي ارزيابي عوامل مؤثر بر :  1جدول 

 ها مؤلفه رديف
  درصد فراواني

خيلي
  خيلي  زياد  متوسط  كم كم

  زياد
  بدون
  پاسخ

3/31 )روزانه و شبانه(امنيت محيطي  1  3/14  1/24  5/12  9/17  - 

5/20 ايمني 2  5/20  5/29  17 5/12  - 

2/15 كنندگان ي عمومي  به نياز استفادهها ي فضايگو پاسخ 3  3/22  4/38  2/15  1/7  8/1  

3/14 راحتي و آسايش و سرزندگي 4  2/23  6/36  1/16  9/8  9/0  

1/7 ي فضازيباي 5  3/14  8/34  7/27  2/15  9/0  

9/8 پاكيزگي محيط 6  17 8/26  33 4/13  9/0  

8/9 تنوع در كاركرد فضاهاي عمومي 7  25 1/32  3/22  9/8  8/1  

1/16 يابي مناسب مبلمان شهريمكان 8  2/23  7/35  4/13  9/8  7/2  

2/32 امكان مشاركت در طراحي فضاهاي عمومي 9  25 1/32  4/13  3/6  - 

9/17 مبلمان شهري مناسب 10  1/32  2/23  5/20  5/4  8/1  

2/15 ..)آبخوري و سرويس بهداشتي،(تأسيسات و تجهيزات مناسب  11  4/21  6/36  5/12  7/10  6/3  

5/12 امندسترسي راحت به حمل و نقل عمومي  12  1/24  5/29  4/21  7/10  8/1  

3/14 عادالنه امكان حضور متناسب و 13  4/21  4/38  2/15  9/8  8/1  

2/15 هاي شاد و سرزنده در اين فضاها       فعالي تامكان انجام  14  33 6/28  4/13  8/9  - 

5/12 نور مناسب فضاهاي عمومي شهر در ساعات تاريكي 15  3/22  3/31  4/13  8/18  8/1  

2/15 ي برابر زنان و مردان به فضاهاي عمومي شهردسترس 16  5/20  6/36  2/15  6/11  9/0  

5/20 هاي مردميها و نهادشركت در انجمن 17  1/24  5/29  3/14  8 6/3  
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   1جدول ادامه 

 ها مؤلفه رديف
  درصد فراواني

خيلي
  خيلي  زياد  متوسط  كم كم

  زياد
  بدون
  پاسخ

3/14 تنوعي از وسايل حمل ونقلدسترسي به فضاهاي مختلف شهر با  18  8/26  9/25  9/17  6/11  6/3  

9/17 هاي فرهنگي، ورزشي و اوقات فراغت      فعالي تفضاي مناسب براي  19  9/17  3/31  17 6/11  5/4  

7/27 وجود فضاي مناسب براي گفتگوي شهروندان زن 20  1/32  2/23  8 1/7  8/1  

3/31 مديريت مشاركتي شهر 21  1/32  5/20  4/5  1/7  6/3  

8/18 حس تعلق و وابستگي به مكان 22  8/26  1/32  4/13  8 9/0  

3/14 ت   هوي  23  2/32  8/26  17 4/13  4/5  

5/20 42 ن شهريوالؤدسترسي شهروندان به مس 24  6/19  5/12  4/5  - 

7/27 دانش شهروندي 25  9/33  17 9/8  6/11  9/0  

7/27 فرهنگ شهروندي 26  1/24  1/24  8 3/14  8/1  

4/13 اي حضور در اين فضاهاانگيزه بر 27  6/19  8/26  9/17  3/23  - 

  1393، هاي پرسشنامه داده: أخذم 
 

ي تأثير گذار در فضاهاي عمومي با ها تعيين شاخص -
  تحليل عاملي

ه است      متغي رتحليل عاملي، نوعي تكنيك آماري چند   
ها      متغي رو  ها كه هدف اصلي آن خالصه كردن داده

 با بكار گيري تحليل عاملي. )73:1380كالنتري،( است
هايي را كه به يكديگر مرتبط هستند در      متغي رتوان  مي

را توصيف  اي يي كه ابعاد اساسي ويژهها قالب شاخص
ساختاري اساسي كه شرايط  يها كنند يا پديده مي

ها  كنند، توصيف كرده و تعداد آن مطالعه را منعكس مي
اين است  در تحليل عاملي استدالل بر. را كاهش داد

ها موضوع مورد بررسي      متغي ركه هرگاه تعدادي از 
همبستگي داشته باشند، با يكديگر نيز همبستگي 

 ها كم باشد، به نظر     متغي راگر همبستگي بين . دارند
  رسد كه آنها در عوامل سهيم باشند مي

)Mardia et al, 1982:112(.   
اي اگر هدف تحقيق، تركيب و  هاي منطقه در تحليل   
  ها يا مناطق جغرافيايي و از مكان تعدادي لخيصت

  

تعيين گروههاي همگن در سطح سرزمين باشد، از 
 گردد و اگر هدف، خالصه مي استفادهQ عاملي نوع  تحليل

عوامل معنادار باشد، از تحليل  كردن تعدادي شاخص به
 .)224: 1384 دالور،(گردد  استفاده مي R عاملي نوع

، ها تشكيل ماتريس داده روش مزبور شامل مراحل،
، دوران ها محاسبه ماتريس همبستگي، استخراج عامل

در اين پژوهش . باشد مي ها گذاري عامل و نام ها عامل
ي ارزيابي با استفاده از تحليل ها براي شناسايي شاخص
  :شود مي عاملي مراحل زير انجام

محله در سطر و 17(ي خام ها تشكيل ماتريس داده -1
  ؛)شاخص در ستون 27در  ها شاخص

در اين مرحله (تشكيل ماتريس ضرايب همبستگي  -2
ها و      متغي ركدام از  ضريب همبستگي موجود بين هر

  ؛شود محاسبه مي SPSSافزار با استفاده از نرم ها شاخص
  ها؛ بارگذاري عامل ي محاسبه -3
  ؛هاي استاندارد تشكيل ماتريس داده -4
  .گذاري آنها و نامهاي دوران يافته  استخراج عامل -5
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  ها شاخصي  هي استخراج شده، مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنها از مجموعها عامل: 2جدول 
  )هاي اصلي تجزيه به مؤلفه :روش استخراج (

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 011/12  485/44 485/44 011/12 485/44 485/44  

2 176/2  058/8 543/52 176/2 058/8 543/52  

3 79/1  630/6 173/59 790/1 630/6 173/59  

4 338/1  956/4 129/64 338/1 956/4 129/64  

5 180/1  372/4 501/68 180/1 372/4 501/68  

6 960/0  557/3 058/72  

7 902/0  340/3 398/75  

8 807/0  989/2 387/78  

9 769/0  848/2 235/81  

10 676/0  505/2 740/83  

11 648/0  401/2 141/86  

12 523/0  938/1 079/88  

13 435/0  610/1 688/89  

14 387/0  434/1 123/91  

15 319/0  181/1 303/92  

16 299/0  106/1 409/93  

17 280/0  037/1 446/94  

18 226/0  835/0 282/95  

19 225/0  832/0 114/96  

20 214/0  791/0 905/96  

21 186/0  690/0 595/97  

22 152/0  561/0 156/98  

23 138/0  510/0 666/98  

24 123/0  455/0 121/99  

25 099/0  368/0 488/99  

26 078/0  289/0 777/99  

27 060/0  223/0 000/100  

           1393، نگارندگانمطالعات ميداني : مأخذ                       
  

) 2( از جدول شماره طور كه اين اساس، همان بر
 27عامل از  5حداكثر تعداد ، گردد استنباط مي

شاخص فوق استخراج گرديد كه همگي داراي مقادير 

درصد از واريانس را  50/68       ًو جمعا بوده  1ويژه باالي 
اين درصد در تحليل عاملي قابل قبول . كنند مي تبيين

توان نسبت به مناسب بودن  آن مي ي بوده و به واسطه
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هاي انتخاب شده براي تحليل عاملي نيز اطمينان      متغي ر
را در  ها مقادير ويژه، اهميت اكتشافي عامل. حاصل كرد
دهند و پايين بودن اين  يم ها نشان     متغي رارتباط با 

مقدار براي يك عامل بدين معناست كه عامل مذكور 
ها داشته است      متغي رتأثير بسار كمي در تبيين واريانس 

و به همين دليل نيز قابل اغماض بوده و از تحليل كنار 
لذا در تحليل نهايي عواملي كه . شوند گذاشته مي
استفاده قرار و باالتر داشته باشند مورد  1مقادير ويژه 

باشد كه با  اولين عدد مهمترين عامل مي. گيرند مي
درصد از واريانس  48/44 به تنهايي 01/12مقدار ويژه 
ي دوم تا پنجم به ترتيب ها مؤلفه. دهد مي را تشكيل

درصد از واريانس را  18/1و  33/1، 79/1، 17/2مقادير
 18/1كه پنجمين عامل با . كنند تبيين و محاسبه مي

  .اند د كمترين سهم را به خود اختصاص دادهدرص
هاي اصلي، مرحله دوران  پس از استخراج مؤلفه

از  ها كه براي دوران عامل. باشد ها مطرح مي عامل
حاصل اين . چرخش واريماكس استفاده شده است

چرخش، ماتريس عاملي دوران يافته است كه وزني را 
براي هر عامل در مقابل شاخص مربوطه مشخص 

اين ضرايب بسيار اهميت دارد و بدين صورت . ودهنم
 5/0ي بارگذاري در هر عامل كه باالي ها شاخص

لذا اين تجمع به  ،شوند هستند يك عامل را شامل مي
  .يابد صورت ارتباط مثبت تجلي مي

ماتريس عاملي دوران يافته، الزم به ي  پس از تهيه
ه ي استخراجي است، كه با توجه بها گذاري عامل نام

ي بارگذاري شده ها ميزان همبستگي هر يك از شاخص
 توان عناوين مناسب را تعيين نمود مي ها در عامل

  .)3جدول شماره (
باشد كه  مي01/12مقدار ويژه اين عامل  :عامل اول -

گيرد و  درصد از واريانس را در برمي 48/44به تنهايي 
عامل . بيشترين تأثير را در بين پنج عامل مؤثر دارد
يي ها لفهؤاول به عنوان مهمترين عامل است كه با م

همچون مكان يابي مناسب مبلمان شهري، امكان 

مشاركت در طراحي فضاهاي عمومي، مبلمان شهري 
مناسب، دسترسي راحت به حمل و نقل عمومي امن، 

هاي مردمي، تنوع در كاركرد ها و نهادشركت در انجمن
ي گفتگوي فضاهاي عمومي، وجود فضاي مناسب برا

شهر داراي همبستگي  مشاركتي زن و مديريت  شهروندان
  . مثبت و بااليي است

شاخص بارگذاري شده  6در اين عامل  :عامل دوم -
باشد كه  مي 17/2ي اين عامل  است كه مقدار ويژه

يي كه ها لفهؤم. گيرد درصد از واريانس را در برمي 05/8
امكان انجام : زاند عبارتند ا در عامل دوم بارگذاري شده

هاي شاد و سرزنده در اين فضاها، فضاي مناسب        فعالي ت
ي فرهنگي، ورزشي و اوقات فراغت، ها       فعالي تبراي 

شهري،دانش شهروندي،  ولينؤمس شهروندان به دسترسي
فرهنگ شهروندي و انگيزه براي حضور در اين فضاها 

  .باشد مي
كه باشد  مي79/1مقدار ويژه اين عامل  :عامل سوم -

در اين عامل . گيرد درصد از واريانس را در برمي 63/6
ي يگو ، ايمني، پاسخ)روزانه و شبانه( امنيت محيطي

كنندگان و راحتي و  ي عمومي  به نياز استفادهها فضا
  .باشد آسايش و سرزندگي فضاهاي عمومي مي

باشد  مي 33/1مقدار ويژه اين عامل  :عامل چهارم -
تعداد . گيرد س را در برميدرصد از واريان 95/4كه 

                                              متغي رهايي كه در چهارمين عامل بارگذاري شده است 
شده در هريك از سه عامل  بارگذاري                 كمتر از متغي رهاي

باشد و همچنين ميزان همبستگي آنها نيز  مي قبل
ي اين عامل حس تعلق و ها كه مولفه .باشد مي كمتر

  . باشد ت مي                     وابستگي به مكان و هوي 
باشد  مي 18/1مقدار ويژه اين عامل  :معامل پنج -

در  ها لفهؤم. گيرد درصد از واريانس را در برمي 37/4كه 
ي فضا، پاكيزگي محيط و تنوع در ياين عامل زيبا

  . دباش ميكاركرد فضاهاي عمومي 
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  العه از روش تحليل عامليمورد مط ي در فضاهاي عمومي از ديدگاه زنان منطقه مندي رضايتبندي عوامل مؤثر بر  ت     اولوي : 4 جدول

 ي تأثيرگذار حقوق شهروندي در فضاهاي عموميها لفهؤم نام عامل
ضريب 
 همبستگي

 مقدار ويژه
درصد 
 واريانس

درصدتجمعي 
 واريانس

 :عامل اول
 

  يابي مناسب مبلمان شهري مكان
  امكان مشاركت در طراحي فضاهاي عمومي

  مبلمان شهري مناسب
  مومي امندسترسي راحت به حمل و نقل ع

  هاي مردميها و نهادشركت در انجمن
  تنوع در كاركرد فضاهاي عمومي

  وجود فضاي مناسب براي گفتگوي شهروندان زن
 مديريت مشاركتي شهر

 

524/0  
714/0  
677/0  
725/0  
615/0  
725/0  
609/0  
589/0 

01/12 48/44 48/44 

 :عامل دوم

 هاهاي شاد و سرزنده در اين فضا     فعالي تامكان انجام 
 هاي فرهنگي، ورزشي و اوقات فراغت      فعالي تفضاي مناسب براي 

  ولين شهريؤدسترسي شهروندان به مس
   دانش شهروندي

  فرهنگ شهروندي

  انگيزه براي حضور در اين فضاها

542/0  
562/0  
564/0  
728/0  
804/0  
782/0 

  
  
  
17/2 

  
  
  
05/8 

  
  
  

54/52 

عامل 
  :سوم
 

 )روزانه و شبانه(امنيت محيطي
 يايمن

 ي عمومي  به نياز استفاده كنندگانها ي فضايپاسخگو

  راحتي و آسايش و سرزندگي

876/0  
819/0  
621/0  
721/0 

79/1 63/6 17/59 

عامل 
 :چهارم

 حس تعلق و وابستگي به مكان
 ت   هوي 

814/0  
597/0 

33/1 95/4 12/64 

عامل 
 :پنجم

   ي فضازيباي
   پاكيزگي محيط

 تنوع در كاركرد فضاهاي عمومي

806/0  
827/0  
707/0 

18/1 37/4 50/68 

   1393، نگارندگانمطالعات ميداني  :مأخذ    
  

  نتيجه
هاي مهمي است كه      متغي رفضاهاي عمومي از جمله   

در پژوهش . باشد مي بر رضايت شهروندان تأثيرگذار
ي كه به نوعي يها حاضر، با در نظر گرفتن شاخص

، اين اند همعرف عملكرد موفق فضاهاي عمومي بود
شهري براي  ريزي برنامهنتيجه را در بردارد كه در 

تر بايد به حضور  ي شهري انسانيها دستيابي به محيط
ي ها عنوان بخشي از گروهه ب) زنان( ي جنسيها گروه

عمومي شهري توجه داشت  خاص اجتماعي در فضاهاي
تا عدالت جنسيتي برقرار شده و باز توليد فرهنگي 

چه فضاهاى عمومى در سطح  و هر. شهري حاصل شود
مناطق شهري از كيفيت و مطلوبيت بيشتر و باالترى 
برخوردار باشد، زمينه براى انجام تعامالت اجتماعى در 

گپ و  ى جمعى از قبيل ديدار،ها       فعالي تپى انجام 
گفتگو، بازى، ورزش و غيره كه پيشتر اشاره شد، فراهم 

ى فوق اه       فعالي تى  شده و فضاهاى مذكور در نتيجه
و  ضمن تبديل شدن به مكان، واجد ويژگى سرزندگي

 ى اين تحقيق،ها مطابق يافته. شود حيات مدنى مى
كيفيت محيط كالبدى براى جذب افراد وابسته به 
وجود فاكتورهايى است كه تحقق هريك از آنها نيز در 
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باشد كه بخشى از اين عوامل  عوامل متعددى مى گرو
ثل تنوع و سازگارى به ساختار كالبدى محيط م

، ايمنى، امنيت، تراكم و ظرفيت مناسب ها كاربرى
در اين راستا، اين مقاله درصدد آن بوده . مرتبط است

است تا معيارها و عواملي را كه در ايجاد و افزايش 
رضايت و مطلوبيت شهروندان زن از فضاهاي عمومي 
. شهري مؤثرند عنوان نموده و مورد تحليل قرار دهد

شخص نمودن مهمترين عوامل تأثيرگذار در جهت م
از تحليل عاملي استفاده شده  مندي رضايتميزان 

شاخص  27عامل از  5بر اساس اين نتايج، تعداد . است
فوق استخراج گرديد كه همگي داراي مقادير ويژه 

 درصد از واريانس را تبيين 50/68            َبوده و جمعا  1باالي 
 به تنهايي 01/12ژه اولين عامل با مقدار وي. كنند مي
عامل دوم . دهد مي درصد از واريانس را تشكيل 48/44

 18/1و  33/1، 79/1، 17/2تا پنجم به ترتيب مقادير
كه . كنند مي درصد از واريانس را تبيين و محاسبه

درصد كمترين سهم را به خود  18/1پنجمين عامل با 
 نتايج به دست آمده چنين با توجه به. اند هاختصاص داد

) روزانه و شبانه( ي امنيت محيطيها آيد كه مؤلفه ميبر
، 819/0 ، ايمني با ضريب876/0 با ضريب همبستگي
، حس تعلق و وابستگي به 827/0پاكيزگي محيط با 

مؤثرترين  806/0و زيبايي فضا  814/0مكان با ضريب 
در فضاهاي عمومي شهر  مندي رضايتعوامل در ميزان 
و به عنوان مهمترين عوامل باشد  مياز ديدگاه زنان 

  . و مطلوبيت شناسايي شدند مندي رضايتتأثيرگذار بر 
در نهايت در ارتباط با موضوع عوامل زير پيشنهاد 

  گردد؛ مي
فضاهاي عمومي متناسب با پايگاه  ي ايجاد و توسعه -

  .اجتماعي و اقتصادي شهروندان
  
  

ي مختلف ها ايجاد فضاهاي امن و راحت براي گروه -
  .فردي و اجتماعي يها       فعالي ت وجنسي و همچنين سني

و  ها فضاهاي متناسب جهت تفكيك حريم ي توسعه -
ي ها ي زندگي در مقياسها مشخص نمودن عرصه

  .خصوصي، نيمه عمومي و عمومي خصوصي، نيمه
طراحي فضاهاي كالبدي جهت ارتقاء برخوردهاي -

  .اجتماعي و روابط همجواري و همسايگي
دن فضاهاي شهري سرشار از زندگي، وجود آور به -

  .حركت و پويايي
ايجاد عناصر و اجزاي داخل مجموعه به نحوي كه  -

ت و شناسايي و                        يك احساس تعلق، وحدت هوي 
ت و                                         تشخيص بصري مجموعه و ايجاد فضاهايي با هوي 

  .آشنا شركت مؤثر داشته باشند
ايجاد مجموعه و فضاهاي زندگي با دارا بودن حداكثر  -

، همنوايي و گوناگوني، زيبايي و تداوم بصري تنوع
  .اندازها چشم

ي ها جلوگيري از تكرار فضاهاي يكنواخت در طراحي -
  .شهري

ت دادن به حركت پياده در مراكز خدماتي جهت      اولوي  -
تأمين حركت آزاد عابران پياده با ايمني و آرامش 

  .كامل
ل ايجاد مبلمان از جمله نور كافي در فضاهايي كه مح-

د عابر پياده است، بطوري كه عابران در شب           عبور و ترد 
 .هم امكان استفاده از فضا را داشته باشند
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  منابع
 آمارنامه شهر اصفهان .)1390( استانداري اصفهان. 

  الگويي : فضا و نابرابري اجتماعي .)1377(افروغ، عماد
 .چاپ اولي آن، ها گزيني فضايي و پيامد براي جدايي

  .تشارات دانشگاه تربيت مدرسان. تهران

 فرايند طراحي  نظري و مباني.)1385( پاكزاد، جهانشاه
 .چاپ اول .شهرسازي شهري، وزارت مسكن و

 ارزيابي . )1391( كوشانه روشن؛پورمحمدي،محمدرضا
و تحليل فضاهاي عمومي شهري با استفاده از مدل 

، مطالعات و )شهر تبريز: موردي مطالعه( تاپسيس
شماره  . سال پنجم. اي شهري و منطقه هاي پژوهش
 .37- 52صفحات . هفدهم

 ،زنان و  .)1387(مصطفي اكبري  ؛وحيد تاجدار
حكمروايي خوب شهر، جستارهاي شهرسازي، شماره 

 .30 صفحه. 25و  24

 شهرسازي شهروندگرا؛  .)1383( تيبالدز، فرانسيس
ي ها ي همگاني در شهرها و محيطها ارتقاء عرصه

 . اصفهان .چاپ اول .نژاد  حمد احمديشهري، ترجمه م
 .نشر خاك

  سنجي استفاده از  مطلوبيت .)1384(سيفايي، مهسا
ريزي مشاركتي،  كيد بر برنامهأفضاهاي عمومي با ت

دانشگاه  .تهران .نامه كارشناسي ارشد شهرسازي پايان
 .تربيت مدرس

 طراحي  .)1387( محمديمريم  ؛رضازاده، راضيه
ه بر رويكرد عدالت جنسيتي و اي با تكي فضاي محله

سال  .چارچوب اصول اخالقي مراقبتي، فصلنامه هنر
 .55- 72صفحات  .2 شماره .اول

 ،بررسي . )1388(خدائي زهرا  مجتبي؛ رفيعيان
شهروندان   مندي رضايتمؤثر بر   معيارهاي و ها شاخص

، راهبرد علوم سياسي؛ از فضاهاي عمومي شهري،
 .248تا  227از  .53شماره 

  
 

 در  پژوهش عملي و نظري مباني .)1384( دالور، علي
   .رشد انتشارات. تهران اجتماعي، علوم و انساني علوم

 ،و توسعه  ريزي برنامه .)1380( خليل كالنتري 
انتشارات  .، تهرانها و تكنيك ها تئوري - اي منطقه

 .خوشبين

 ،عرصه در زنان .)1388( السادات شمس زاهدى 

 .دانشگاهى نشر مركز .تهران مديريت،

 مندي زنان  تحليل فضايي بهره .)1391( سلطاني، ليال
شهر : موردي ي مطالعه( شهري ي ي توسعهها شاخص از

دكتر علي  :استاد راهنما .رساله دكتري ،)اصفهان
دانشگاه  .مهين نسترن: مشاور استاد .آبادي زنگي

 . شهري ريزي برنامهجغرافيايي و    دانشكده علوم .اصفهان

 شناسي شهري، چاپ  جامعه.)1389( محمود پور، شارع
 .انتشارات سمت .تهران .سوم

 زنان و  .)1385( ربيعي مريم نجيبي ؛عليخواه، فردين
 - شهري، فصلنامه علمي از جرم در فضاهاي ترس

 .22 شماره .سال ششم .پژوهشي رفاه اجتماعي

 ،ارزيابي  .)1392(  سردري ساالري فرضعلي ؛ اكبر كياني
ترسي و كاربرد بهينه فضاهاي عمومي در قابليت دس

. انساني يي جغرافيايها پژوهش عسلويه،  ساحلي شهر
 .51- 68 صفحات .2شماره  . 45 دوره 

  ،خلق و   .)1385(زهتابيان   اديش ؛سعودم جعفري
المللي شهر  توسعه فضاي شهري، اولين همايش بين

 .همدان .طرح برتر . برتر

 فضاهاى شهرى  طراحى .)1379( علي پور، مدني
شركت  .نگرشى بر فرآيندهاى اجتماعى مكانى، تهران

 .ريزى شهرى پردازش و برنامه

  فضاهاي عمومي و خصوصي  .)1387( پور، علي مدني
ريزي شهرداري شهر  شهر، شركت پردازش و برنامه

 .تهران .چاپ اول .تهران
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