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 چکیده

 به عنوان عرصه یمدن ی جامعه تیدر جهت تقو لهیوس نتری مهم شان، یو کارکرد اجتماع یساختار کالبد لیفضاهای شهری، به دل

 نیبرخودردار است؛ چرا که ا ییباال متیاز اه یفضاهای شهر سرزندگی. هستند مردان و زنان از اعم ها گروه یمشارکت تمام ی
 یاز عوامل یکی. دهند یم لیشهروندان را تشک یاز تجربه زندگ یهستند و بخش مهم جتماعیفضاها، محلی برای برقراری روابط ا

عوامل موثر  ییپژوهش، شناسا نیگونه فضاها است. هدف ا نیااست حضور زنان در  رگذاریتاث ندهیآ یشهر یفضاها یکه بر سرزندگ
و از نظر روش  یحاضر از نظر هدف کاربرد پژوهشفضاها است.  نیجهت حضور بانوان در ا ندهیآ یشهر یفضاها یبر سرزندگ

 قیتحق یشده است. جامعه آمار یپژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآور ازیمورد ن یاست. داده ها یلتحلی – یفیتوص ق،یتحق
 یرگی نمونه شبه رو قینفر به عنوان نمونه تحق 50است که  یشهر یو فضاها یشهر یسرزندگ ۀشامل کارشناسان مرتبط با حوز
پژوهش نشان دهنده  جیبهره گرفته شده است. نتا SPLSاطالعات از نرم افزار  لیو تحل هیتجز یهدفمند انتخاب شده است. برا

 ،یو راحت شیآسا ط،یمح تیفیفضا، ک یکارآمد ،یعدالت اجتماع ت،یتنوع و جذاب ،یدسترس ت،یو امن یمنیا یهاه شاخصآن است ک
ذکر شده،  های شاخص نیجهت حضور فعال زنان موثر است. در ب ندهیآ یشهر یفضاها یبر سرزندگ کانو حس م یتعامل اجتماع

ارائه شده  یدارند. الگو ندهیآ یشهر یزنان در فضاها یریرا بر حضورپذ ریتاث نیشتریب طیمح تیفیو ک تیفضا، تنوع و جذاب یکارآمد
 یجهت حضور فعال بانوان در شهرها ندهیآ یشهر یفضاها یندگمدل جهت سنجش سرز کیبه عنوان  تواند یپژوهش م نیدر ا

 .ردیکشور مورد استفاده قرار گ
 
SPLSسرزنده،  یفضاها نده،یآ یشهر یفضاها ،یسرزندگ گان کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

 یاز فضاااهای باز عموم یفضااای شااهری بخشاا
ستند که به نوع  یجمع یزندگ تیتبلور ماه یشهرها ه

(. فضااای شااهری محلی 108: 1383 نچ،ی)لباشااند یم
ماعی  ماعی و برقراری روابط اجت های اجت برای برخورد
شهری تحت  ضاهای  ستفاده از ف ست. تجربه و درك ا ا

سیت،  سن، جن  فرهنگ،تاثیر عوامل متعددی قرار دارند. 
قه اج به طب مل موثر بر تجر له عوا ماعی و... از جم ت

شهری باید  ضاهای  ست. ف شهری ا ضای  ستفاده از ف ا
عدالت را در دسترسی و تامین خدمات مورد نیاز استفاده 
کنندگان فراهم ساااازد. در واقب نباید فراموش کرد که 
همه اساااتفاده کنندگان از فضاااا حق دارند از آن لذت 

در آن برآورده ساااخته و  خود را اجتماعیببرند، نیازهای 
ند  مای به ن همچنین حس جمعی بودن را در محیط تجر

از  یمی(. زنان به عنوان ن1388 ،ی)رضاااازاده و محمد
به  یبهره مند از حقوق شااهروند دیجهان که با تیجمع

 یشهر یعنوان شهروند کامل باشند، الزم است در فضا
ضور  ضور آ ابندیح ضرورت ح سو نانو هم اکنون   یاز 

شناخت و درك  دیبا نیشده است. بنابرا رفتهیان پذهمگ
 یو قانون یحقوق مدن جادیطرف و ا کیزنان از  یازهاین

به عنوان  یشااهر یدر رابطه با حضااور آنها در فضااا
 یفضااااها یزیو برنامه ر یاصااال در طراح نیمهمتر
و  یتیجنسااا یها یعدالت یفارغ از ب یشاااهر یعموم

استفاده کننده مورد  یگروه ها ماملذت ت یبرا ییفضاها
(. زنان بر ارتباط با 69: 1388 ،ی)محمد ردیتوجه قرار گ
دارند و  دیتأک فیاز انجام وظا شااتریب نیریمردم و سااا

 یتیجنس یتفاوت ها نیآن ارزش قائل هستند. چن یبرا
ها ها از ا یدر نگرش  که  ردیگینشاااأت م دهیا نیآن

و اتصااال اساات در  باطاز ارت یارتباط زنان با جهان نوع
جدا کهیحال تأک ییمردان بر  ند )مو دیروابط   ،یدیدار

1393.) 

شور ا تقریبا شهری در ک ضاهای  شتر ف به طور  رانیبی
شده صاری  شر تقریبا یعنی. اند ناخودآگاه انح صلی ق  ا

 تا جوان مردان اکثرا حقیقت در فضا از کنندگان استفاده
 می که زیادی قشر و شوند می فرض سالمند و میانسال

 شامل کنند، کمک شهری فضاهای سرزندگی به توانند

 های و غیره جزو گروه وردگانساااالخ و کودکان زنان،
سفانه و شوند می تلقی ویژه  آنها از ویژه تلقی همین متا

ضو یک عنوان به شودمی باعث صلی ع  به محوری و ا
ند حسااااب یای نابرای. ن که  یبه طور کل نب نه  مانگو ه

ضاها  یزیو طرح ر یزیرتوانند با برنامه یم یشهر یف
باشند، از جهت  یانسان لیمحل بروز و نمود فضا حیصح

 یزیو برنامه ر یرهاشااادگ قیتوانند از طر یم زین گرید
ساده انگارانه به مکان بروز انواع جرا یها ست و   مینادر

اصطالح  یدفاع شهر یب یگردند. فضاها لیتبد یشهر
توان  یم نگونهیدارد و ا فیبه تعر ازیاساات که ن یگرید

که نسبت به  یشهر یفضاها»گفت که عبارت است از 
و تخلفات  میوقوع جرا یبرا یشتریب تیقابل هافضا ریسا

 ،یلیاساامع ،ی)مظلوم خراسااان« و اعمال نابهنجار دارند
1389.) 

نادرساات  یشااهر یها یزیوساااز و برنامه ر ساااخت
را تحت  یشهر یاستفاده اقشار مختلف جامعه از فضاها

به طور یقرار م ریتاث گاه یدهد،  خاطر نبود  یکه  به 
کاف جه  نان از  یتو کان و ز ندان، معلوالن، کود ساااالم

 انیم نیمانند. در ا یمحروم م یمطلوب شاااهر یزندگ
به سااابح محدود نان  ما یها تیز  یو فرهنگ یعاجت

ند رانیموجود در کشاااور ا کان بهره م تا ام مد از  یع
فضاااها  نیا گرید یاز سااورا ندارند.  یشااهر یفضاااها

 یها یژگیمردانه بوده و به ساابح و ییعموما فضاااها
زنان را فراهم  یرا برا منیا یخود امکان حضور یکالبد

 یعدم حضااور زنان در فضاااها جهیسااازند. در نت ینم
شهرها،  یو سرزندگ ییایکاهش پو زصرف نظر ا یعموم

قرار  حیمورد آس یو سالمت زنان شهر یتحرك، شاداب
 (. 1393 ،یی. )رضاردیگ یم

 لیشااهرها را تشااک تیاز جمع یمیزنان ن نکهیوجود ا با
و ساااخت فضاااهای  یطراح ،یزری دهند، در برنامه یم

گروه چندان توجه نشااده اساات. به  نیا ازیشااهری به ن
و  یتیخاص شخص های یژگیزنان به واسطه و یطورکل

ساالن و ب ینقش اجتماع  مارانیمراقبت از کودکان، کهن
داشته که  یخاص ازهایین ریدر ارتباط با فضای باز شه

آن ها در فضااااهای  ازهایین نیو تام تیمساااتلزم رعا
( و در 114: 1388 ،یشااهری اساات)رضااازاده و محمد
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سخگو ییصورت عدم توانا ضا در پا  ی همه ازیبه ن ییف
توان ادعا کرد که فضای  نمی کننده، استفاده های گروه

ضای عموم ضای و  یمورد نظر ف ست.  ف شمول ا همه 
اساات که افراد با  ییو کارآمد، فضااا ساارزندهشااهری 

سن یژگیو بتوانند با حضور در  ،یو جنس یهای مختلف 
فضا  نیفضاها خواسته های خود را محقق سازند و ا نیا

را برای اساااتفاده کنندگانش فرآهم  شیآرامش و آساااا
فضاااها صااورت  نیروزمره در ا یآورد. از آنجا که زندگ

 به ها تمام گرو ه ایلذا مناساااح بودن آن بر ردیگ یم
 تیاز جمله زنان اهم ریپذ حیبرای گروه های آساا ژهوی

شهری  کیافراد در  نیرو توجه به ا نیدارد، از ا ضای  ف
مقوله فضااا و  تیدارد. با توجه به اهم ارییبساا تیاهم

 یحضاااور زنان در فضااااها نیآن و همچن یسااارزندگ
ضر در پ یشهر ست که مولفه نیا یپژوهش حا ها و ا

سرزندگ یاهشاخص ضاها یموثر بر   یبرا یشهر یف
عوامل  نیا یابیو سپس با ارز ییحضور بانوان را شناسا

هر شااااخص در  ریو تاث تیاهم زانیو شااااخص ها م
ضاها یسرزندگ شخص کند تا در پا یشهر یف  انیرا م

 یفضااااها یاز مقوله سااارزندگ یچارچوب مفهوم کی
ئه شاااود. ا یشاااهر ئه شاااده به همراه  نیارا مدل ارا

 نیمحقق یآت یدر پژوهش ها تواندیآن م یهااخصش
 .ردیقرار گ لیو تحل هیمورد تجز

  ینظر یمبان .2

 یزنان در فضراها یریضررور  حضرور پ  .1-2

 ندهیآ یشهر

از حق  دیجهان، با تیاز جمع یمیبه عنوان ن زنان
ضا بهره ضور در ف  حقوق گرفتن نظر در با. شوند مند ح

ندی مدن شاااهرو عه  جام  کردیامروز و رو یکثرتگرا در 
 زیزنان ن ،یشهر یو طراح یزری نامهبر در محور عدالت

 یحضور در فضا یبرابر برا طیاز شرا دیهمانند مردان با
شن یشهر وارد  رانی. زنان در جامعه امروز ادبرخوردار با

و... شاده و  یاسایسا ،یفن ،یمختلف علم های عرصاه
 اند رسااانده اثبات به ها هحضااور خود را در تمام عرصاا

تاث1: تا بی رضاااازاده،) قشااار بر  نیگذارتر ری(. زنان، 
شاداب شند. از ا یجامعه م یسالمت و  رو، توجه به  نیبا

ضورپذ ضاها یریح  تینده از اهمیآ یشهر یآنان در ف

قاد  ییباال به اعت اگر مردم  "نیال"برخوردار اسااات. 
ترس اسااتفاده نکنند،  ای یعدم راحت لیرا به دل ییفضااا

 ی. از آنجا که ما فضاااارود یم نیاز ب یعرصاااه عموم
نامحدود آن و  یرا بر اساااس امکان دسااترساا یعموم

به  ازی, نمکنی یم فیتعر یوجود تعامالت متقابل اجتماع
 یهمه گروه ها ضرور یبرا یعموم یفضاهاحضور در 

و بهره  یاجتماع یاساات و حضااور زنان به عنوان گروه
شهروند ضاها یمند از حقوق  الزم و  زین یعموم یدر ف

در اسااتفاده  تیهرگونه محدود جادیاساات و ا یضاارور
ضاها م نیزنان از ا سرزندگ یمانع تواند یف سر راه   یبر 
(. 1388 ،یمحسااوب شااود )ورشااو یشااهر یفضاااها

ضا نیبنابرا شهر و ف ضور زنان در  در  ندهیآ یشهر یح
 است. ریابناپذاجتن یامر رانیا یشهرها

ش شهری بخ ضای  ضاهای باز عموم یف شهرها  یاز ف
به نوع ند که  ماه یهسااات ندگ تیتبلور   یم یجمع یز

که شااهروندان در آن حضااور دارند.  ییجا یعنی. باشااند
 یجمع یفضای شهری صحنه ای است که داستان زندگ

(. فضاااای 10: 1383 نچ،یشاااود )ل یدر آن گشاااوده م
ست که فعال ستری ا سانو رفتارهای ا ها تیشهری ب  ین

ماع رندگی یدر آن شاااکل م  یو فرهنگ یو روابط اجت
سان )رضازاده و افتد یعرصه اتفاق م نای در هم با ها ان

صل106، 1388محمدی،  صر ا شهری، عن ضای   ی.) ف
سااااخت شاااهر اسااات که با قلح و کانون راهبردهای 

 (. 67:1384پور، ی)مدن شود یمرتبط م یاجتماع

 یعموم یفضا .2-2

آن دسته از  فیتوص یبرا یعموم یفضا اصطالح
و  نیادمی ها، پارك ها، ابانیاز شااهر مانند خ ییفضاااها

 یعموم آزاد بوده و برا یکه برا یعموم های ساختمان
اصطالح در  نی. ارود یهمه قابل دسترس است، بکار م

ضا ص یتقابل با ف صو س یخ ستر به آن محدود  یکه د
-قسمت یعموم ی. فضاهاشود یم فیشده است، تعر

شااده که در  انیشااهر ب ایدهکده، شااهرك  کیاز  یها
صورت را سترس عموم بوده؛ مردم به   توانند یم گانید

فاده ها از آن ند لذت و کرده اسااات  پوریو عل یبحبی)ببر
جاع ها18: 1393 ،یشااا  ی(. از نظر کوان ، در فضاااا

همه مردم آماده، آزاد  یبرا دیبا ها نیزم یتمام ،یعموم
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سااااعته قابل دساااترس باشاااد.  24و  یانونو به طور ق
که  یچون کل زمان  لدیشاااانف نیکاتر انیبه ب نیهمچن

است،  یزمان عموم میمحل کار هست ایدر خارج از خانه 
در آن  یکه زمان عموم هایی مقدمه مکان ی لذا همه

 ,Cowan) شاااود یم یتلق یمکان عموم گذرد، یم

مام بخش نی(. ا312 :2005 ها، ت بافت  های فضاااا
و  یکیزیف یرا که عموم مردم به آن دسااترساا یشااهر
 ها، ابانیخ حیترت نی. بدشااود یدارند شااامل م یبصاار
ساختمان ایشهرك  نیادمی و ها پارك که  هایی شهر، 

 می مشاخص را شان محدوده و کرده محصور را ها آن

ش کنند، ضاها یبخ سوب م یعموم یاز ف  شوند یمح
 (.15: 1387 بالدز،ی(ت

 یشهر یعموم یزنان و فضاها .3-2

 کیساااکنان  یدر زندگ یفضاااهای عموم تیاهم
فضاها، بخش  نیشهر از آن جهت است که استفاده از ا

 دهد؛ یم لیآنان در شهر را تشک یاز تجربه زندگ یمهم
) تجربه و درك اساااتفاده از  24:1391،یی)بزی، رضاااا

شهری تحت تاث ضاهای  عوامل متعددی قرار دارند،  ریف
و ... از جمله  یفرهنگ، طبقه اجتماع ت،یسااان، جنسااا

ست  شهری ا ضای  ستفاده از ف عوامل موثر بر تجربه ا
ضابط ستفاده2:1388،یخدائ ان،ی) زنان  ی (. از آنجا که ا
از  یاربسی موضوع ها، آن ی و تجربه یعموم یاز فضا

 جی(.  نتاDay, 2000: 1بوده اسااات ) ریاخ قاتیتحق
شان م ساااااتفاده دهند ین  که زنان و مردان ادراك و ا

 یو عل یبیدارند )حب  یعموم یاز فضاااها یاوتمتف های
ضاها1393 ،یشجاع پور به منظور  یعموم ی( اگرچه ف

ستفاده س ی ا  جادیقوم و... ا ت،یعموم مردم فارغ از جن
س یول شوند، یم ستر سبت به  یمحدودتر یزنان، د ن

شته و برا نگونهیمردان به ا در  یمردان و حت یفضاها دا
که عموما حضور آنها  ییابه طور کامل از فضاه یموارد

(. Brady, 2005: 158) شااوند یآزاد اساات، طرد م
نده حدودکن مل م ند خطر و ترس، از مهم ای عوا  مان

بوده و  یشااهر یعناصاار در تجربه زنان در فضااا نتری
: 1379 پور، ی(مدن دنمای یآنان را محدود م ی اسااتفاده

 نیوجود چن ی زنااان بااه واساااطااه جااه،ی(. در نت11
شکالت س ،یم سد ضا یتر را محدود  یعموم یخود به ف

ند یم پاول  نهیزم نی(. در اRush, 2012: 9) کن
ضا را به طور 2011) ست که ، زنان و مردان، ف ( معتقد ا

را به طور خاص و  یعموم یمشاااترك و عام و فضاااا
 یناش یامر را تا حدود نیا ی. وکنند یمتفاوت تجربه م

 طیاز مح نداند که ادراك و شناخت متفاوتشا یم نیاز ا
 یفرهنگ -یاجتماع یهنجارها ی هیکه اسااااساااا بر پا

 معرض در ها آن نکهیبا آن، اساااتوار اسااات و ا ریدرگ
قرار  یاجتماع های تیاز مشااروع یمتفاوت های دگاهدی

ضاها نی(. بر اPaul, 2011: 417دارند ) ساس، ف  یا
عان ،یعموم عدد و متنوع یم عال یمت به ف با توجه   تیرا 
م هااای خود  مردان بااه  مره زنااان و  ی یروز  رناادگ

(Garcia- Ramon: 2004زنااان همچون د .)گری 
 های با تداوم حضاااور در عرصاااه ،اجتماعی های گروه

شرا یو اجتماع عمومی شاط و  ،یسرزندگ طیشهرها،  ن
 یرا فراهم م یفضاااهای شااهر شااتریهر چه ب دارییپا

 طراحان های دغدغه نتری از مهم یکی نیبنابرا. آورند
قا ک لقخ در امروز  ،یهای عموم-عرصاااه تیفیو ارت
اساات که بتواند  یاز فضاااهای جمع یبه نوع دنیرساا
و  ،یحضاااور اقشاااار مختلف اجتماع انیم داریپا یتعادل

 یشهر عمومی های عرصه در ها آن تیمشارکت و فعال
 (.48: 1384 ،ییفای)سدیبرقرار نما

ها و شررا   فیتعر .4-2 فه  موثر بر  های مول

ضورپ  سرزندگ یریح ضاها یزنان و   یف

 ندهیآ یشهر

 های از شااااخص تیو امن یمنی: اتیو امن یمنیا
ضورپذ حیترغ یکننده برا نییتع شهر و  یریح زنان در 

امن به زنان  طیمح کی. باشااند یم یشااهر یفضاااها
ضاها طیبه مح دهد یاجازه م شوند  یشهر یو ف وارد 

(Zakaria & Ujang, 2014.) 

شهری به تیو جذاب ییبایز ضاهای  : پویا نمودن ف
 پویا این. نماید ایجاد جنح و جوش در شاااهرکمک می

 پویا مانند، متفاوتی دیدهای از فضاااها و مساایرها بودن
 ها فعالیت و ها کاربری نظر از بودن پویا بصری، نمودن

 (.1390 ،ینمعی. )شوند می مطرح غیره و

ضا و زمان  ی: رابطه اجتماعیاجتماع تعامالت در ف
فاق م تد یات نابرااف عه نی. ب از روابط  ای فضاااا مجمو
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ماع کان خاص را در بر م انیم یاجت . ردگی یگروه و م
ضا برقرار م ینوع روابط شدت آن، به  شود یکه در ف و 
 یعموم ی(. فضاااها1383،ی)طالبدهد یم یفضااا معن

مشارکت آنان در  ومحل حضور همه شهروندان  یشهر
 اسیفضاااها در مق نی. اباشااد یم شااان یجمع یزندگ

 های گروه یرایپذ ساتبای یهمه شاهر عمل کرده و م
 (. 1386از شهروندان باشد )پاکزاد، یمختلف

 و وقااایب و مثباات هااای مکااان: تجربااه حس
هایی خداد جاد در همگی خاطرات، و خاص ر  تعلق ای

یابی مثبت نیز در مؤثرند مکانی ایجاد تعلق مکانی . ارز
ضا زاده، سات 6: 1380تأثیر دارد )ر سا (. البته تعلق و اح

منبعث شااده از آن، بعد اجتماعی و بعد کالبدی دارد که 
ایجاد احسااااس تعلق  رفرآیندهای اجتماعی و ذهنی د

شتن  ست. توجه به دا بیش از کیفیات کالبدی تأثیرگذار ا
راك تصاااویر ذهنی کامل از پدیده فضاااایی به منزله اد

منطقی آن و در صااورت اسااتمرار، موجح احساااس این 
ساس من و ما در محیط،  همانی، و این همانی باعث اح
احسااااس امنیت، آساااودگی خاطر و اعتماد به نفس و 

 1384و سازگاری با فضاست )زاد رفیعی، یریپذ تطبیق
سبت  تی(. بنابراین با تقو15: احساس تعلق شهروندان ن

ضاهای عموم ضا را متعلق به  نینان اشهری، آ یبه ف ف
ضطراب یا خجالت  سته و بدون احساس ترس، ا خود دان

 .ندنمای یم یاز آن بهره بردار

لت ماع عدا ماعیاجت لت اجت عدا  یبه طور کل ی: 
که  شااود یم فینهادی تعر ایجامعه عادالنه  کی جادیا

ستگ یمتک صول برابری و همب  و درك ارزش یباااار ا

و شااأن و منزلت هر  کند می تالش بشاار حقوق های
و همکاران،  ی)لطف شااناسااد یم تیانسااان را به رساام

1392 :70.) 

مکان: هویت مکان در اثر تجربه مساااتقیم  تیهو
شکل گرفته و ا  نی. همچنشود یم جادیمحیط فیزیکی 

 یدیبازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است )مو
کاران،  به ویژگی165: 1392و هم بل های ( و   قا

شخیص شاره بیرونی مکان ت  هویت» کهحالی در دارد؛ ا
که به  اساات جمب یا فرد یک در احساااساای ،«مکانی

 شااود واسااطه ارتباطشااان با یک مکان برانگیخته می

سمی) صفهانی، قا  ابعادی به مکانی هویت(. 74: 1383 ا
 در فرد شااخصاای هویت که کند می اشاااره شااخص از

با با محیط فیزیکی توساااط الگوی پیچیدهارت  از ای ط 
یده نه های-ا ها گا نه، و آ ها گا ها، غیرآ یت باور  ها، اولو

 و رفتاری های گرایش اهداف، ها، ارزش احساااسااات،
 کنااد می تعریف را محیط بااا مرتبط هااای مهااارت

(Proshunsky ,1978: 155 و نقش مهمی را در )
می عمو های ادراك تغییرات محیطی و ادراك محیط

فا می ند ای یت لذا. ک کانی هو بت، و قوی م  ادراك مث
ی برخی از را منفی محیطی کاهش داده و این  لمساااا

 و گیری تأثیر جدی بر شاااکل دموضاااوع به نوبه خو
خواهد  یشااهر های محیط در امنیت احساااس افزایش

در مطالعه موضااوع هویت  زیداشاات. گوسااتاوسااون ن
صر  ستفاده از « تمایز»مکانی، چهار عن )هدف مردم از ا

فردی برای تعلق در )رضاااایت « عزت نفس»مکان(، 
ماعی(،  )عملکرد و « اثربخشااای»محیط فیزیکی و اجت

عالیتی   و( شاااود در محیط فیزیکی انجام می کهنوع ف
ستگی و تداوم» شنایی) «پیو صی تجربه و آ  از فرد شخ

 داند یموضااوع م نیا یرگی شااکل اساااس را( محیط
(uzzell & Ross- Twigger ,1996.). 

س ستر سی، به ید ستر س: قابلیت د  دنیتوانایی ر
شهر ها تیمطلوب به کاالها، خدمات، فعال بر  یو نقاط 

(. اولین 62: 1393و شااورچه،  ینالدی فی)ساا گردد یم
پیش شاارط طراحی یک فضااای خوب در شااهر، امکان 

: 1393و همکاران،  یدسااترساای به آن اساات )رضااوان
سیس )220 سی را مورد  1989(.  فران ستر سه نوع د  )

 ت که عبارتند از:شناسایی قرار داده اس

( دسترسی فیزیکی به فضای شهری؛ در مقابل الف
دسترسی، موانب دسترسی نیز بایستی مورد توجه باشند. 

ند در و دروازه  ساااطح تغییر و ها نرده دیوارها، ها، مان
 (.معلوالن دسترسی مانب)

 های ( دسااترساای اجتماع؛ همه طبقات و الیهب
فضاااا باشاااند. تماعی بایساااتی قادر به اساااتفاده از اج

 از طبقاتی یا ها ممنوعیت اساااتفاده از فضاااا برای الیه
 می شااامرده اجتماعی محرومیت اعمال نوعی اجتماع،

 .کاهد می فضا مطلوبیت از و شود
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( دسترسی بصری؛ امکان دیده شدن فضا برای ج
 زادگان، دسااترساای بصااری مطرح شااده اساات )عباس

1384 :77.) 

سا یراحت صله و زمان، عواشیو آ در  یمل مهم: فا
سا زانیم یریاندازه گ سان یو راحت شیآ  ارشم به ها ان

س نیچرا که بر اثر تام د،آی می ستر سهولت د ه ب یآنها 
 یزری از اهداف مهم برنامه یکیکه  یخدمات شاااهر

 (.93: 1387 ،ی)پورمحمد شود یم سریاست م یشهر

یت طیمح تیفیک ناشااای از کیف یت محیط  :کیف
عناصاار تشااکیل دهنده یک منطقه اما چیزی بیشااتر از 
ست، کیفیت محیط ادراك مکان به  صر آن ا مجموع عنا

طور تمام و کمال است. عناصر تشکیل دهنده )طبیعت، 
شده، امکانات و  ساخته  ساختها، محیط  ضای باز، زیر ف

خاص  های یمنابب محیط طبیعی( هر کدام دارای ویژگ
ستند ) سبی ه  ,Van Kamp et. alخود و کیفیت ن

(. کیفیت محیط شاااهری جنبه ای از کیفیت 7 :2003
سایش و  ساس رفاه، آ ست که در بر گیرنده اح زندگی ا

 -فضااایی، اجتماعی -رضااایت مردم از عوامل کالبدی
اقتصااادی، زیساات محیطی و ساامبلیک محیط زندگی 

ل (. در جدو9: 1386 ،یشااان اساات )رفیعیان و عسااگر
 ارائه زمینه این در موجود تعریفات ترین ( مهم1شماره )
 .است گردیده

 

 تعریف کیفیت محیط از دیدگاه محققان و مجامع بین المللی. 1جدول 

 تعریف محقق

Lansing and 

Marans (1969) 
های که ممکن افراد از طریق شاخصیک محیط با کیفیت باال حسی از رفاه و رضایت را برای 

 .است فیزیکی، اجتماعی و یا نمادین باشد به همراه دارد

Porteous (1971) 
های ای است که در بردارنده ادراك انتزاعی، طرز تلقی و ارزشکیفیت محیطی موضوع پیچیده

 ها و افراد متفاوت استاست که در بین گروه

Campell and et 

al, (1976) 

های عینی و انتزاعی سکونت که از محیط سکونتی عبارت است از نمایش عددی شاخصکیفیت 
تفریق عددی در بردارنده اهمیت یک خانه ایده ال از عددی که شرایط فعلی خانه را نمایش می دهد، 

بدست می آید. ارزیابی شاخصهای سکونتی از فردی به فرد دیگر متفاوت است زیرا افراد مختلف 
 .اوتی از مقایسه بر مبنای درك واقعیت به بار می آورندپاسخهای متف

RMB (1996) 

کیفیت محیطی ناشی از کیفیت عناصر تشکیل دهنده یک منطقه اما چیزی بیشتر از مجموع 
عناصر است، کیفیت محیطی ادراك مکان به طور تمام و کمال است. عناصر تشکیل دهنده )طبیعت، 

شده، امکانات و منابب محیط طبیعی( هر کدام دارای ویژگیهای  فضای باز، زیرساختها، محیط ساخته
 .خاص خود و کیفیت نسبی هستند

RIVM(2002) 
-همانند کیفیت "کیفیت زندگی"تواند به عنوان بخش اصلی مفهوم وسیعتر کیفیت محیطی می

 .شودهای اصلی مانند سالمتی و امنیت در ترکیح با جنبه های همچون راحتی و جذابیت تعریف 
Reference: Van Kamp and et al, 2003: 7. Ha, 1989: 5.

بیشتر در سه  "کارآمدی "فضا: اصطالح  یکارآمد
قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. و در حوزه 

این اصطالح به اثربخشی،  یشهر یزیبرنامه ر
. شود و ... معنا می ییکفایت، قابلیت، کارا ،ییپاسخگو

 شده گرفته مترادف کارآیی با کارآمدی دیگر تعریفی در
 رسیدن توانایی و قابلیت: است شده تعریف گونه این و

: 1379 ،بخشی آقا) مشخص و شده تعیین های هدف به
 ها گفت که هر اندازه مکان توان یم ی( به طور کل446

 یرضایت شهروندان و مجموعه کسان ،یشهر فضاهای و
 کنند؛ یبه آن مراجعه م ای دارند ارتباط ها را که با آن

 خواهد شد. یجلح کنند کارآمد تلق
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 قیروش تحق .3

کاربرد پژوهش و از نظر  یحاضااار از نظر هدف 
ص ق،یروش تحق ش یلتحلی – یفیتو ست. بخ  نیاز ا یا

موضاااوع اسااات به روش  اتیکه مربوط به ادب قیتحق
 یهاتیآن که مربوط به فعال گریو بخش د یفیتوصااا

ست، به روش تحل قیتحق یدانیم انجام  یشیمایپ -یلیا
 نشااامل کارشااناسااا قیتحق یشااده اساات. جامعه آمار

 یشااهر یو فضاااها یشااهر یساارزندگ ۀمرتبط با حوز
 یرینمونه گ قیتحق نیدر ا یریاسااات. روش نمونه گ

بود اساات. مالك انتخاب و  یقضاااوت ای یهدفمند، نظر
نه گ نشیگز پا یریدر نمو ند، بر  و  یداور هیهدفم

روش با انتخاب  نیتخصاااص پژوهشاااگر اسااات. در ا
خاص،  یصاافات ای اتیبر اساااس خصااوصاا ها یآزمودن
 شااوند یحذف م سااتند،یرا که واجد آن مالك ن یافراد

ندازه حجم نمونه تحق1399)دالور،  به نوع طرح،  قی(. ا
حدود یدگیچیروش طرح، پ مان یها تیطرح، م  ،یز

حدود  نهیدر آن زم یقبل قاتیو تحق یمال یها تیم
ستگ حجم جامعه  نکهیا لی(. به دل1399دارد )دالور،  یب

 انسیوار گریبه عبارت د وهمگون بوده  قیتحق نیدر ا

نفر بسنده  50آن کم بوده است محققان به حجم نمونه 
سأله مطرح  انیو ب قتحقی اهداف به توجه با. اند کرده م

 یشهر یفضاها یسرزندگ یهاو شاخص ارهایشده مع
پژوهش  اتیو ادب ینظر یحضور زنان از مبان یبرا ندهیآ

شد که عبارتند از: ا ستخراج  س ت،یو امن یمنیا ستر  ،ید
ضا، ک یکارآمد ،یعدالت اجتماع ت،یتنوع و جذاب  تیفیف

و حس  تیهو ،یتعامل اجتماع ،یو راحت شیآسا ط،یمح
 قیتحق نیاطالعات در ا ی(. ابزار گردآور2مکان )جدول 

آن توساااط پانل  ییبوده اسااات که روا پرساااشااانامه
پا فا قیآن از طر ییایمتخصاااصاااان و  باخ  یآل کرون

(83/0=αتأ )عوامل  یمنظور بررساا. به اسااتشااده  دیی
سرزندگ ضاها یموثر بر  ضور  ندهیآ یشهر یف جهت ح

ست. در واقب  هیگو 34بانوان،  ستفاده قرار گرفته ا مورد ا
 اساس بر را ها دهندگان ارائه شد تا آنه پاسخب هیگو 34
سرزندگ یتیاهم زانمی ضاها یکه بر   ندهیآ یشهر یف

ند. ا یازدهیتا پنج امت کی نیدارند، ب در  هاهیگو نیکن
جه 5 کرتیل فیچارچوب ط ندازه یادر شاااده  یریگا

و نمره پنج،  تیاهم نیمعرف کمتر ک،یاسااات. نمره 
ست. جهت تحل تیاهم نیشتریمعرف ب ها داده لیبوده ا

 استفاده شده است. smart PLSاز نرم افزار 

 

 های یک محیط سرزنده برای حضور زنان در فضاهای شهریها و شا  . مولفه2جدول 

 شاخص معیار

 ایمنی و امنیت

 روشنایی مناسح فضا در شح

 حفظ حریم شخصی در فضارعایت هنجارهای اجتماعی و 

 میزان جرم و جنایت در فضا

 ...(و کالسکه موتور، دستی، گاری مقابل در) حرکت هنگام در ایمنی احساس

 وجود دید و نظارت مناسح )از طرف ساکنین و کسبه(

 دسترسی

 دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی )تاکسی، اتوبوس، مترو(

 عمومیدسترسی به پارك و فضای سبز 

 هادسترسی به مراکز خرید و فروشگاه

 تفریحی و رفاهی درمانی، -بهداشتی امکانات به دسترسی

 تنوع و جذابیت

 ها در فضاتنوع در چیدمان، نما )رنگ، مصالح( و کالبد )فرم( ساختمان

 های فرهنگی و هنری در فضاطراحی و وجود مکان

 فروشی، رستوران و کافه تریاتفریحی مانند خردهوجود و تنوع در ارائه خدمات تجاری و 

 گرد در محیطوجود دستفروشان و هنرمندان دوره
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 عدالت اجتماعی

 های اجتماعیدسترسی برابر به فرصت ها و موقعیت

 حاکمیت قانون برای همه

 برخورداری عادالنه از امنیت در مقابل تهدیدات فیزیکی، روحی و روانی

 های مادی و معنوی موجود در فضاهای شهریقومیت ها از نعمت برخورداری همه

 های شهری متناسح با میزان تراکم جمعیتسرانه مناسح کاربری

 کارآمدی فضا

 ساعت 24ها در وجود و تنوع فعالیت

 پاسخگویی فضا به تمامی نیازهای افراد

 های درآمدیمقرون به صرفه و قابل استطاعت برای تمام گروه

 سنین تمام برای شده ارائه هایفعالیت

 کیفیت محیط

 برخورداری از فضای مناسح برای نشستن و استراحت

 برخورداری از فضای سبز مطلوب و چشم اندازهای متنوع

 خوانایی و و جود عالئم راهنمایی

 بهداشت محیط )آلودگی هوا، صوتی، نوری و...(

 آسایش و راحتی

 برقراری ارتباط با آن شناسایی آسان محیط و

 راحتی جهت عبور معلوالن و کهنساالن

 ها، فضای سرپوشیده(حفاظت در برابر شرایط  نامناسح جوی )سایبان، حفاظ

 (بهداشتی سرویس روشنایی، نشستن، برای مکان) خدماتی و رفاهی امکانات وجود

تعامل اجتماعی، 
 هویت و حس مکان

 جهت مالقات و گذران اوقات فراغتوجود فضاهای جمعی سرزنده 

 هاهها و پروژمشارکت و همکاری مردم در اجرای طرح

 خود را به عنوان بخشی از فضا تلقی کردن و احساس اتصال به محیط و برقراری ارتباط

 انگیز در فضاهای شهریحفظ و تقویت نقاط شاخص و خاطره

 

 قیتحق یهاافتهی .4

 مدل پژوهش یعامل لیتحل .1-4

شنامه س شامل  پر شد که به  یسوال م 34پژوهش  با
 یآشااکار)نشااانگرها( در نظر گرفته م یرهایعنوان متغ

مکنون  ریدو ساااطح متغ یمدل دارا نیشاااوند، همچن
 یساارزندگ ریباشااد که در سااطح اول متغ ی)پنهان( م

ضاها شدیم یشهر یف سطح دوم مدل با  ریمتغ 8. در 
سرزندگ ضاها یمکنون که عوامل موثر بر   یشهر یف

وجود  ریز حیبه ترت باشااند،یجهت حضااور فعال زنان م
 دارد: 

 PSLبا  یسا تار مدل .2-4

سنجش مدل ا لیتحل یبرا داده  لیپژوهش از تحل نیو 
استفاده شده است.  یمدل معادالت ساختار لهیها به وس

خاص از رابطه  یکه هدف آزمون مدل ییدر پژوهش ها

شاود. مدل  یروش اساتفاده م نیاز ا رهاسات،یمتغ نیب
روابط  یبررس یبرا یآمار یمدل یمعادالت ساختار یابی

 یرهای)مشاهده نشده( و متغنمکنو یرهایمتغ نیب یخط
ست. به عبارت د شده( ا شاهده  شکار )م  یابیمدل  گریآ

اساات که  یقدرتمند یآمار کیتکن یمعادالت ساااختار
ندازه گ یتا یعامل لی)تحل یریمدل ا مدل یدی ( و 

س یساختار س لیتحل ای ونی)رگر آزمون  کی( را با ریم
مار مان ترک یآ ند. از طر یم حیهمز فنون  نیا قیک

 ایرا رد  یفرضاا یتوانند ساااختارها یم گرانپژوهشاا
تا ها  با داده  ها را  باق آن یانط فاش پور و  دی ند )ک کن

کاران، مدل ساااااز1390هم عادالت  ی(. در روش  م
ست تا پا یساختار ساکن الزم ا  ها، سازه ییایابتدا به 

 یبار عامل ریمقاد 1. در شاااکل ردبگی قرار مطالعه مورد
است. شدههر سازه آورده  ینشانگرها یبرا
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یمدل پژوهش )بار عامل یریاندازه گ ی. الگوها1شکل 

مورد مطالعه  های سااازه یکه نشااانگرها یدر صااورت
الزم  تیباشاااند از اهم 35/0کمتر از  یبار عامل یدارا
 یستیرو با نیو از ا ستندیبرخوردار ن یریاندازه گ یبرا

شوند و باق لیتحل ندیاز فرا شته  شانگرها در  یکنار گذا ن
 ی. در مدل پژوهش بار عاملشوند یوارد م لیتحل ندیفرآ

شکار ب یرهایتمام متغ ست از ا 6/0از مقدار  شتریآ  نیا

پا که برا ییایرو  قت و اهم یبررسااا یساااازه   تید
 ها سااازه یرگی اندازه یانتخاب شااده برا ینشااانگرها

شان شد انجام سب یعامل یساختارها دهد می ن را  یمنا
ندازه عه در مدل پژوهش  یرگی جهت ا عاد مورد مطال اب

 .آورند یفراهم م

 

 . نتایج کلی از تجزیه و تحلیل مدل پژوهش3جدول 

 تعداد سؤاالت شاخص
  پایایی ترکیبی

(CR) 
 (AVEشده )میانگین واریانس استخراج

 0,48 0,782 5 امنیتایمنی و 

 0,732 0,808 4 دسترسی

 0,502 0,800 4 تنوع و جذابیت

 0,564 0,786 5 عدالت اجتماعی

 0,582 0,806 4 کارآمدی فضا

 0,558 0,79 4 کیفیت محیط

 0,502 0,834 4 آسایش و راحتی

 0,564 0,786 4 تعامل اجتماعی و حس مکان

 0,582 0,806 34 سرزندگی فضا برای حضور بانوان
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س یبرا سازه کیاعتبار مرکح هر  یبرر  همانطور ها از 
شتا -لونید حضری از شد ذکر که ستفاده م نیگلدا  یا

 یمشخص م CRبا عالمت  PLSکه در نرم افزار  شود
ساختار شناسی . در روششود  حیضر یمدل معادالت 

شان دهنده  یبرا 7/0باالتر از  یبیترک ییایپا سازه ن هر 
در جدول  حیضر نیا ری. مقادباشد یمناسح آن م ییایپا

شخص گرد ست که در تمام موارد ب دهیباال م از  شتریا
نابراباشاااد یم 7/0 ی از ها ساااازه نی. ب  یبیترک ییاپا

 برخوردارند. یمناسب

مربوط  AVEاسااتخراج شااده  انسیوار نیانگیم ریمقاد
 آن با که اند گزارش شااده  3در جدول  زنی ها به سااازه

 یبررس را ها سازه یدرون یمالك سوم همسان توان می
اساات که  شااتریب 45/0از  ریمقاد نیا 3کرد. در جدول 

سح ابزار اندازه شانگر اعتبار منا شد یم یرگی ن . البته با
صوال AVE ریمقاد شد که  شتریب 5/0از مقدار  دیبا ا با

شانگر اعتبار باال شد ول یرگی ابزار اندازه ین تفاوت  یبا
و  یباااشااااد)داور یقاااباال اغماااض م 05/0اناادك 

 (.1392همکاران،

 یرگی مدل اندازه یصیتشخ ییروا .1-2-4
س یبرا شخ ییروا یبرر ستفاده از ر یصیت دوم  شهیا
ست. برا انسیوار نیانگیم شده ا ستخراج  منظور  نیا یا
سا انسیوار نیانگیدوم م شهیر دیبا شده از  ستخراج   ریا

 شااتریسااازه ب نیبا ا گرید های سااازه های یهمبسااتگ
شد. ا ضوع در جدول  نیبا ست.  4مو شده ا شان داده  ن

 تمام سازه دهد یم نشان یصیتشخ ییروا یبررس جینتا

.اند شده کیاز هم تفک خوبی به ها

 هادوم میانگین واریانس استخراج شده با همبستگیبررسی مقادیر ریشه  .4جدول 

 متغیر
ایمنی و 

 امنیت
 دسترسی

تنوع و 
 جذابیت

عدالت 
 اجتماعی

 کارآمدی فضا
کیفیت 
 محیط

آسایش و 
 راحتی

تعامل 
اجتماعی و 
 حس مکان

و  یمنیا
 تیامن

758/0        

       752/0 112/0 یدسترس

تنوع و 
 تیجذاب

223/0 188/0 627/0      

عدالت 
 یاجتماع

227/0 271/0 200/0 884/0     

 یکارآمد
 فضا

171/0 270/ 122/0 438/0 868/0    

 تیفیک
 طیمح

141/0 264/0 426/0 463/0 240/0 647/0   

و  شیآسا
 یراحت

364/0 193/0 458/0 203/0 097/0 393/0 718/0  

تعامل 
و  یاجتماع

 حس مکان
426/0 141/0 264/0 426/0 463/0 426/0 393/0 884/0 
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 پژوهش یبرازش مدل سا تار .3-4

 یمعنادارر بیضرا .1-3-4
سمت با نیا در شده  های جهت یتمام دیق شان داده  ن

 ای و هم با ها سااازه نی( و روابط بها هیدر مدل )فرضاا
با متغ نیروابط ب به  یرهایهر ساااازه  آشاااکار مربوط 

 PLS افزار شوند. نرم دار یمعن یخودش از لحاظ آمار
 %95 نانیروابط را در سااطح اطم فرض شیبصااورت پ

برابر  نانیسطح اطم نیا tکند و چون مقدار -یآزمون م
 یبرا  tاسااات، پس هر کدام از روابط که مقدار96/1با 

بازه باشاااد از لحاظ + 96/1تا  -96/1 ی آن خارج از 
اساات. همان  دییمورد تا %95 نانیدر سااطح اطم یآمار

از مدل    هیگونه که در مدل نشان داده شده، تنها دو گو
قدار  ساااتیمورد قبول ن بازه tو م خارج از  ها   ی آن

شده نم شخص  شد یم و  یاول عدالت اجتماع هی)گوبا
(.تیو امن یمنیسوم شاخص ا هیگو

 

یدر مدل سا تار Z یمعنادار بی. ضرا2شکل 

  R2 ای R Squares اریمع .2-3-4
سته( های سازه یتمام یمقدار برا نیا مدل  درونزا )واب

 یهشد ریتفس انسیمقدار وار انگریحساب شود که ب دیبا
سازه سط  سازه، تو  گذارند،یم ریکه بر آن تاث هایی هر 

عنوان مقدار را به67/0و  33/0، 19/0اساات. سااه مقدار 
سط و قو ف،یضع ریمقاد یمالك برا  یمعرف R2 یمتو

ست. با ت سرزندگ یبرا R²به مقدار  وجهشده ا  یسازه 
است  نیا ی دهنده-است، نشان  726/0 یشهر یفضا

ساختار  یلیخ یسازه درونزا کیپژوهش با  یکه مدل 
ب ی، در مجموع دارا R2 اریاز نظر مع یوق قا ل برازش 

 قبول است. 

 Redundancy اریمع .3-3-4
 های سااازه یاشااتراک ریاز حاصاالضاارب مقاد ار،یمع نیا

ست م R²درونزا در مقدار  شانگر مقدار  دآی یآنها بد و ن
درونزا است که  ی  ساز کی های شاخص یریپذ رییتغ
سازه ای کیاز   اریمع کی. ردپذی یم ریبرونزا تاث ی چند 

 های مدل یساانجش برازش ساااختار یمناسااح برا
 Redundancy نیانگیمقدار م ،یمعادالت سااااختار

 نیدرونزا در مدل اسااات. ا های مربوط به ساااازه یها
 ریمقاد نیانگیاز م شود، ینشان داده م Redکه با  اریمع

Redundancy درونزا در  های مربوط به ساااازه یها
 کینزد 1مقدار به عدد  نی. هرچه اشود یمدل حاصل م
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ساختار تر سح بخش  شان از برازش منا شد، ن مدل  یبا
 دارد. قیدر تحق

 سازه درونزای مدل Communalityمربوط به مقادیر  .5جدول 

Communality سازه ی درونزا 

 سرزندگی فضای شهری برای حضور بانوان 731/0

Redundancy vitality = Communality vitality × R2
vitality =0.731 × 0.726= 0.503 

 (GOF) یبرازش کل اریمع .4-3-4
 برازش مدل یارهایبعد از محاسااابه همه مع ت،ینها در

 برازش دیبا قیتحق یو مدل ساااختار یرگی اندازه های
شود. ا یکل سبه  شان  GOFکه با  اریمع نیمدل محا ن

ست و هرچقدر  کیصفر تا  نیب یعدد شود، یداده م ا
 باالتر یاز برازش کل تیباشاااد، حکا تر کینزد کیبه 

 ریحاصااالضااارب مقاد راز جذ GOF اریمدل دارد. مع
 ریمقاااد نیانگیااو م لیااتعااد حیااضااار نیانگیاام

Redundancy مدل بدست  یدرونزا های سازه یبرا
در  و محاساابات مربوط به آن اریمع نی. فرمول ادآی یم

 ادامه نشان داده شده است.

شد مقدار  همانگونه سبه   604/0برابر با  GOFکه محا
سب ست که مقدار منا شان از برازش خوب  یا ست و ن ا

 دییتا زیمدل ن یبرازش کل جهیدارد، در نت یمدل ساختار
شاهده م6.  همانطور که در جدول )شود یم  شود ی( م

 یبرخوردار م یمقدار مناساااب برازش از های شااااخص
شند شاخص برازش در کار با  نتری مهم انیم نی. در ابا

( GOFبرازش ) ییکویشاااخص ن یعنی PLS افزار نرم
برخوردار اساات که نشااان از برازش  یاز مقدار مناسااب

پژوهش اسااات. البته الزم به ذکر  یخوب مدل مفهوم
 یاز برازش مناسااب زین های شاااخص ریاساات که سااا

 برخوردار هستند.

 مدل برازش های شا   .6جدول 

 مقدار به دست آمده دامنه قابل پذیرش شاخص برازندگی

R Squares  یاR2 
 19/0ضعیف= 

 33/0متوسط = 

 67/0خوب = 
72/0 

Redundancy  503/0 4/0بیشتر از 

GOF  604/0 5/0بیشتر از 
 

 یریموثر بر حضررورپ  های شررا   تیاهم .5

 ندهیآ یشهر یزنان در فضاها

ضورپذ یبرا ضاها یریح  8از  ندهیآ یشهر یزنان در ف
 تیاهم زانیسنجش م یشاخص استفاده شده است. برا

 یزنان در فضاعا یرحضورپذی در ها هر کدام از شاخص
 در که است شده محاسبه ها آن یبار عامل ندهیآ یشهر

و  تیاهم نیشااتریفضااا ب یشاااخص کارآمد نیب نای
 طیمح تیفیک ت،یتنوع و جذاب های ساااپس شااااخص

و حس  یتعامل اجتماع ،یدسااترساا ،یو راحت شیآسااا
ها یمکان، عدالت اجتماع در  تیو امن یمنیا تیو در ن

به عد های رت ته یب ند قرار گرف باط در. ا ی با ارت  تاهم
ضا و تنوع و جذاب یشاخص کارآمد گفت  توان یم تیف

ضاها شند  ییکه کارا ییکه ف شته با  زانیم ایالزم را ندا
 نییپا کنند یکه عرضااه م های تیت فعالیتنوع و جذاب

ستقبال عموم شد از ا شد حت یبا اگر  یبرخوردار نخواهد 
 .متر باشد 500فضاها کمتر از  نیفاصله تا ا
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های سرزندگی میزان اهمیت شا   .7جدول 

 برای حضورپ یری زنان در فضاهای شهری آینده

 رتبه وزن شاخص

 7 61/0 ایمنی و امنیت

 4 67/0 دسترسی

 2 71/0 تنوع و جذابیت

 6 63/0 عدالت اجتماعی

 1 73/0 کارآمدی فضا

 3 68/0 کیفیت محیط

 4 67/0 آسایش و راحتی

تعامل اجتماعی و حس 
 مکان

66/0 5 

سرزندگی فضا برای حضور 
 بانوان

67/0 

 

 
های سرزندگی برای . میزان اهمیت شا  3شکل 

 حضورپ یری زنان در فضاهای شهری آینده

 یرگی جهینت .6

شهر از  کیساکنان  یدر زندگ یعموم یفضاها تیاهم
ستفاده از ا ست که ا ضاها، بخش مهم نیآن جهت ا  یف

. از آنجا دهدیم لیآنان در شهر را تشک یزندگ هیاز تجر
ها و تجربه آن یعموم یکه اساااتفاده زنان از فضااااها

س ضوع ب ست به هم ریاخ قاتیاز تحق یاریمو  نیبوده ا
 یفعال زنان در فضاها حضورپژوهش به  نیمنظور در ا

سرزنده در  یطیکننده مح جادیو عوامل ا ندهیآ یشهر
و  ارهایحضور بانوان پرداخته شد و مع یشهر برا یفضا

و  یفضاااها از منابب اسااناد یساارزندگ یهاشاااخص
سا شنا قرار گرفته  یابیو مورد ارز ییمصاحبه با خبرگان 

ست. نتا شاخص حس  انگریپژوهش ب جیا ست که  آن ا

عامل نیشاااتریب 359/0 ازیبا امت کانم را دارد،  یبار 
سازه ها نیهمچن  یر عاملبا یشاخص دارا نیا یتمام 

 انسیوار نیانگیم نیهساااتند. عالوه برا 5/0از  شاااتریب
شده ن ستخراج   5/0شاخص ها باالتر از  یتمام یبرا زیا
امر نشان دهنده آن است که سازه ها  نیبوده است که ا

 نیب نای در اند؛ برخوردار بوده یوبخ یدرون یاز همسااان
س ستر سان نیباالتر 732/0 نیانگیبا م یشاخص د  یهم

 48/0 نیانگیبا م تیو امن یمنیا های و شاااخص یدرون
سان نیتر نییپا سح کرده یدرون یهم  ارمعی. اند را را ک

Redundancy اسااات و با توجه به  731/0 زیمدل ن
برازش  دتر باشااا کینزد کیعدد به  نیهر چه ا نکهیا

توان گفت که مدل پژوهش  یمدل بهتر اسااات پس م
هم مورد  یکل برازش اریقابل قبول اسااات. در انتها مع

سبه قرار گرفت که  ست. پس  604/0محا ست آمده ا بد
تا یاز  از  کیهر  تیاهم زانیمدل و برازش آن، م دی

زنان در  یریحضااورپذ یبرا یساارزندگ یشاااخص ها
آن  انگریب جینتا کهمحاسبه شده  ندهیآ یشهر یفضاها

و  تیفضا، تنوع و جذاب یکارآمد های است که  شاخص
شاخص تیاهم نیشتریب طیمح تیفیک سپس   های و 

و حس  یتعامل اجتماع ،یدسااترساا ،یو راحت شیآسااا
ها یمکان، عدالت اجتماع در  تیو امن یمنیا تیو در ن

سح یبعد یها-مرتبه ضاها سازی قرار دارند. منا  یف
 فراهم یکالبد و جان فضاا برا تاز جه یشاهر یعموم

 یژگیبر چهار و دیحضاور زنان با تاک های نهیزم ساازی
و  ها تیاسااتفاده و فعال ش،یآسااا ،یدسااترساا تیمطلوب
ماع نیهمچن نان در ردگی یبودن صاااورت م یاجت . ز

نکته ساانج و  اریمورد اسااتفاده بساا یانتخاب فضاااها
ضور در  یتیامن های بر جنبه ژهیبوده و به و ریسختگ ح

الزم اسات در هنگام  نیشاوند. بنابرا-یفضاا متمرکز م
مه نا های شاااهری آ یو طراح یزری بر به  ندهیفضاااا

توجه شااود و  یو جنساا ساانی ها همه گروه ازهایین
 ریگی کننده شکل نییکه تضم هایی و شاخص ارهایمع

ضا سا تیفیبا ک ییف شنا ستند  سرزنده ه و  ییمطلوب و 
فضاااا به کار گرفته شاااوند.  یو  طراح یزری در برنامه

بوده  یکاف دیکننده د نیکه تام ای فضا به گونه یطراح
 یراهکار تواند یم د،ینما قیتشااو حضااور افراد را زیو ن

سح در برنامه سوب گردد. راهکار  یشهر یزری منا مح
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در کشاااور ما مورد توجه قرار دارد،  ژهیکه به و یگرید
استفاده زنان است  یصرفا برا یشهر یفضاها یطراح
 افتهیحال حاضاار عموما به شااکل بوسااتان نمود  رکه د

 ژهیبوسااتان و نیبه نخساات توان ینمونه م یاساات برا
شت مادران در منطقه  ستان به شهر تهران )بو بانوان در 

 یازهایتهران( که با هدف برطرف نمودن ن یشهردار 3
و  یاساااالم ،ینید یزنان )منطبق بر ارزش ها یقیحق

و  یاجتماع ،یروان تینهمراه با ام یو مل یفرهنگ بوم
 ،یورزشاا ،یحیتفر یها-فرصاات جادیآنان( و ا یکیزیف

ش سمان نیو تام یاجتماع ،یفرهنگ ،یآموز  یسالمت ج
بانوان و همچن ،یو روان غت  قات فرا  نیپر نمودن او

از  یو خانوادگ یفرد یزندگ تیفیک سازی نهیارتقاء و به
در سااال  یو گروه یجمع یشاارکت در فضاااها قیطر

 اشاره کرد. دهیرس یبردار بهرهبه  1387

 منابع .7
، فرهنگ علوم سياسي(. 1379) علي ،بخشي .1

 .انتشارات چاپار، تهران

(، بررسي 1391بزي، خدارحم؛ رضایي، بيت اله، ) .2

ساختارهاي شهري مطلوب زنان با تاکيد بر امنيت 

، فصلنامه آمایش جغرافيایي فضادر شهر زابل، 

 شماره پنجم، دانشگاه گلستان.

مباني نظري و فرآیند (، 1386پاکزاد، جهانشاه ) .3
ارات ، چاپ دوم، تهران، انتشطراحي شهري

 .شهيدي

برنامه ریزي (، 1387پورمحمدي، محمدرضا ) .4
 ، انتشارات سمت.کاربري اراضي شهري

شهرسازي شهروندگرا: (، 1387تيبالدز، فرانسيس ) .5
هاي هاي همگاني در شهرها و محيطارتقاي عرصه

ي محمد احمدي نژاد، نشرخاک، ، ترجمهشهري

 اصفهان.

ها فعاليتکيفيت و تنوع (، 1391حبيبي، ميترا، ) .6
و تسهيالت در فضاهاي عمومي و تاثير آن بر حضور 

، کارگروه زنان و زنان با تاکيد بر شهر تهران

 .فضاهاي عمومي شهري، شهرداري تهران، تهران

-مدل(. 1392) .آرش رضازاده، و علي داوري، .7

، PLSافزار نرم با ساختاري معادالت سازي

 .دانشگاهي جهاد انتشاراتسازمان 

روش تحقيق در روان شناسي (، 1399دالور، علي ) .8
 ، نشر ویرایش.و علوم تربيتي

(. بررسي 1388رضازاده، راضيه؛ محمدي، مریم ) .9

عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهاي 

، معماري و شهرسازي -نشریه هنرهاي زیباشهري، 

 .114-1105، صص 38شماره 

رفتاري  -بحران ادراکي (. 1380)رضازاده، راضيه  .10

، سال دوم، مجله شهرداریهادر فضاي شهري، 

 .شماره بيست و سوم

 فضاهاي سازي (. مطلوب1393رضایي، سولماز ) .11

منتشر شده گروه بانوان،  حضور براي شهري
. مدیریت شهري شهر آنالین
http://www.shoraonline.ir/News/124

08.html 

مفهوم و  .(1386عسگري، علي ) ؛رفيعيان، مجتبي .12
، ارائه شده در شيوه سنجش کيفيت محيط شهري

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات، تهران

 -فرآیند اجتماعي(. 1384)زاد رفيعي، ناصر  .13

، سال پانزدهم، مجله آباديفضایي هویت شهر، 

 .شماره چهل و هشتم

(. 1393سيف الدیني، فرانک؛ شورچه، محمود ) .14

کاربري زمين و حمل و برنامه ریزي هوشمندانه 
نقل شهري )نگاهي دیالکتيکي و یکپارچه به فضاي 

 انتشارات مدیران امروز. شهر(،

(. مطلوبيت سنجي فضاهاي 1384سيفایي، مهسا، ) .15

عمومي شهري جهت استفاده گروه هاي خاص 

پایان ریزي مشارکتي، اجتماعي)زنان( در برنامه
بي ، استاد راهنما: دکترمجتنامه کارشناسي ارشد

 رفيعيان، دانشگاه تربيت مدرس
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(. رویکرد 1388ضابطيان، الهام؛ خدایي، زهرا، ) .16

مشارکتي و اجتماعي محور در ایجاد فضاهاي امن 

 ، شماره سومفصلنامه مدیریت شهريشهري، 

(. روابط اجتماعي در فضاهاي 1383طالبي، ژاله ) .17

، دو فصلنامه مطالعات جامعه شناختيشهري، 

 .24شماره 

 -ابعاد اجتماعي (. 1384گان، مصطفي )عباس زاد .18

نشریه بين المللي ، روانشناختي فضاهاي شهري
)نشریه  مهندسي صنایع و مدیریت توليد )فارسي(

 1  شماره ، 16 دوره  (،بين المللي علوم مهندسي

 (.شهرسازي )ویژه نامه معماري و

اهل کجا (، 1383)قاسمي اصفهاني، مروارید  .19
، هاي مسکونيهستيم؟ هویت بخشي به بافت

 .تهران، انتشارات روزنه

(. 1390پور، آذر؛ فيض محمدي، شيرین. )کفاش .20

بررسي اثر تمایز و پرستيژ برند بر وفاداري مشتري 

یابي مشتري با برند )مورد مطالعه: به واسطه هویت

تحقيقات بازاریابي هاي تویوتا(، یندگيمشتریان نما
 .1-16(: 3)4. نوین

(. مباني نظري و عملي آمار 1382کالنتري، علي ) .21
 ، تهران: رشد.در علوم انساني و اجتماعي

. مترجم، سيماي شهر(. 1383لينچ، کوین ) .22

منوچهر مزیني، چاپ ششم، تهران، انتشارات 

 دانشگاه تهران.

 در جنسيتي عدالت .(1387) مریم محمدي، .23

 -زنان حضور بر تأکيد با شهري فضاهاي طراحي

 نامه پایان چيذر، اي محله فضاي موردي نمونه
 و علم دانشگاه ،شهري طراحي ارشد کارشناسي

 .ایران صنعت

 الگوهاي تأثير بررسي .(1388) مریم محمدي، .24

 فضاهاي در فعاليت و حضور ميزان بر رفتاري

 شماره ،آبادي مجله زنان، حضور بر تأکيد با شهري

 .73-68 ص ،63

 -طراحي فضاهاي شهري(. 1384مدني پور، علي ) .25
، مترجم، فرهاد نگرشي به فرایند اجتماعي و مکاني

مرتضایي، چاپ دوم. تهران: شرکت پردازش و 

 .ریزي شهريبرنامه

شهرهاي (. 1390معيني، سيد محمد مهدي ) .26
 ، انتشارات آذرخش.مدارپياده

(. اولویت 1394موسوي، ميرنجف؛ مدیري، مهدي ) .27

ایراني در  -هاي عدالت اسالميسنجي شاخص

تحقق آمایش سرزمين و توسعه متعادل در ایران، 

، دوره فصلنامه علمي پژوهش اطالعات جغرافيایي

 .95، شماره 24

 عمومي فضاهاي نقش(. 1390مویدي، محمد ) .28
 در زنان حضورپذیري سطح ارتقاي در شهري
 ایجاد از جلوگيري منظور به شهري هايمحيط

 ، همایش زن معماري و شهر.جنسيتي تک فضاهاي

مویدي، محمد؛ علي نژاد، منوچهر؛ نوایي، حسين  .29

هاي منظر شهري در بررسي نقش مؤلفه(. 1392)

ارتقاي سطح احساس امنيت در فضاهاي عمومي 

 ،)نمونه مورد مطالعه، محله اوین تهران) شهري

 ، 35، شماره مطالعات امنيت اجتماعيفصلنامه 

 .191الي  159 صص

امنيت زنان در فضاي (. 1388سميه ) ورشوي، .30
 , دفتر مطالعات اجتماعي شهرداري مشهد.شهري

31. Brady, M. (2003). Safe spaces for 

adolescent girls. In Adolescent and 

Youth Sexual and Reprod Health: 

Charting Directions for a Second 

Generation of Programming—

Background Document for the 

Meeting (pp. 155-176). 

32. Cowan, Robert (2005). The Dictionary 

of Urbanism, Streetwise press. 

33. Day, Kristen (2000). The Ethic of Care 

and Women’s Experiences of Public 

Space, Journal of Environmental 

Psychology, No 20, pp 103-124. 

34. Farrell, A. M., & Rudd, J. M. (2009). 

Factor analysis and discriminant 
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