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چکيده:
کيفی و فضایی در شهر، باید به  گروه های اجتماعی، از طریق شناخت نيازهای  خلق فضای شهری مناسب برای تمامی 
کند. وجود  فعال شهری عمل  زندگی  برای  ایجاد بستری مناسب  و  کيفيت محيطی  ارتقای  به منظور  که  باشد  گونه ای 
جنسيت، خواه ناخواه تفاوت هایی را ایجاد می کند، این تفاوت در نيازها، فعاليت ها و متعاقب آن در رفتارها نمود پیدا 
کالبد مناسب خود محتاج است. بنابراین ایجاد فضاهای شهری مناسب و پاسخگو به نيازهای زنان و  می کند و هر رفتار به 
روابط بین محيط و فعاليت های آنها، فضای شهری را تحت تأثير قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی معيارهای 
تأثيرگذار بر ميزان فعاليت زنان در فضای شهری است. روند کار با تکيه بر روش توصيفی_تحليلی شامل بررسی مبانی و تجارب 
مرتبط، مفهوم سازی، استخراج معيارها و اعمال آنها در قالب پرسشنامه ) طيف ليکرت(، تعيین حجم نمونه  و سنجش 
آماری در محدوده ای به عنوان محله پونک )20 متری گلستان( و در نهایت ارائه راهکارهای پیشنهادی در طرح های شهری 
که  کنان با قشر متوسط جامعه می باشد و محله ای است  گرفته، دارای سا که در غرب شهر تهران قرار  می باشد. این محله 
شرایط ویژه ای مانند فقر و  نابسامانی و یا رفاه و تجمل ) به زبان دیگر در پایین شهر و یا باالی شهر( قرار نگرفته است. بر همين 
گونه محالت می تواند به نوعی برای مناسب سازی فضاهای شهری با هدف افزایش ميزان فعاليت زنان  پایه پژوهش در این 
کثر محالت مشابه در شهر تهران صادق و جاری باشد. انتخاب جامعه آماری، از بانوان باالی 18 سال، به  در شهر برای ا
گرفته است. در این پژوهش  گلستان( صورت  روش نمونه گيری تصادفی از 90 نفر پرسش شونده در محله پونک )20 متری 
کالبدی، امنيت و ایمنی، زمان فعاليت، مکان فعاليت، دسترسی و  معيارهای استخراج شده از مطالعات شامل شرایط 
که  با افزایش ایمنی و امنيت، زمان فعاليت  گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد  معاشرت پذیری فضا مورد آزمون قرار 

و معاشرت پذیری در فضاهای شهری، ميزان فعاليت زنان نيز افزایش می یابد.

گان کليدی: زنان، ميزان فعاليت، فضاهای شهری، امنيت، زمان فعاليت و معاشرت پذیری. واژ
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در  زنــان  فعاليت  ميزان  بر  معاشرت پذیری  و  دسترسی  فعاليت، 
فضاهای شهری تأثيرگذارند؟

3. هدف پژوهش 
زنـــان در مقابل  ــاص  ایــجــاد فضاهای خ پــژوهــش،  ــن  ای از  ــدف  ه
از  هــرکــدام  که  خانوادگی  اســت  محيطی  بلکه  نمی باشد،  مــردان 
کرده و  این دو جنسيت به همراه فرزندان شان بتوانند در آن رشد 
شخصيت شهروندی خود را شکوفا کنند.  بنابراین پژوهش حاضر با 
هدف ارتقای کيفيت فضاهای شهری و ایجاد بستری مناسب برای 
غ از جنسيت به عنوان  که در آن زن و مرد فار زندگی فعال شهری 
یک فرد در جامعه انسانی بتوانند فرصت های مساوی در استفاده 
از فضای عمومی شهری را به دست آورند به بررسی شاخص های 

مؤثر می پردازد.

4. فرضيه های پژوهش
کافی به نيازها و احتياجات زنان در  1- به نظر می آید عدم توجه 
 ... و  جمع  در  حضورفعال  و  امنيت  ایمنی،  مانند  ــره  روزم زندگی 
اجازه  و  کرده  کم رنگ  را در فضاهای عمومی  آنان  فعاليت  ميزان 

انتخاب و استفاده را در این فضاها از آنان تا حدی سلب می کند.
از  اعــم  زنـــان  فعاليت های  مــيــزان  کــه  مــی رســد  نظر  بــه  چنين   -2
شهری  فضاهای  در  اجتماعی  و  انتخابی  ضــروری،  فعاليت های 
کيفيت  بسته به نيازها و مسئوليت های خانوادگی آنان، تحت تأثير 

فضاهای شهری موجود، محدود شده است. 
پتانسيلی  ایجاد  و  خلق  به  زنان  نيازهای  با  مطابق  بتوان  گر  ا  -3
در  فعاليت  اجــازه  و  امکان  پرداخت،  شهری  عمومی  فضاهای  در 

کرد. گسترده تر خواهد  گروه   فضاهای شهری را برای این 

5. چارچوب مفهومی پژوهش 
5.1. فعاليت در فضاهای شهری

که در راستای برآوردن یکی از نيازهای او  به تمامی افعال انسانی 
فعاليت  انجام یک  نحوه  و  گفته می شود  فعاليت  انجام می گيرد، 
را رفتار می گویند. رفتار انسانی برآیندی از انگيزه ها و نيازهای فرد، 
ک او  ج ناشی از ادرا قابليت محيط، تصویر ذهنی فرد از دنيای خار
 .)Lang, 2000:97( که این تصویر برای او دارد، می باشد و معنایی 
فعاليت ها اساس ساختار یك فضا هستند. اینکه کاری برای انجام 
دادن وجود داشته باشد، باعث می شود که افراد دليلی برای وارد 
 .)Seifaee,2005:80( شــدن به فضا و خــروج از آن داشته باشند 
گروه  فعاليت های  فعاليت های ضروری، اختياری و اجتماعی سه 
گروه متمایز  که از ميان این سه  قابل انجام در فضاهای شهری اند 
در  اختياری،  و  اجتماعی   فعاليت های  انسانی،  فعاليت های  از 
 Rastbin( کيفيت بخشی به شهر و فضاهای شهری بسيار مؤثرند
با فضای شهری  را می توان مرتبط  et.al,2012:37(. فعاليت هایی 
گونه ای حضور فرد و سایر افراد در یک فضای مشترک  که به  خواند 
و عمومی با دیگران در آنها دخيل است. ممکن است یک فضای 
که بستر  شهری به عده ای از رفتارها اجازه بروز ندهد. ولی همين 
فراهم  را  فعاليت  یک  از  ناشی  رفتارهای  از  تعدادی  برای  مناسب 

1. مقدمه
بلکه  نيست،  )فيزیکی(  کالبدی  ابعاد  دارای  فقط  شهری  فضای 
دارای جنبه های اجتماعی و سمبوليکی است که خصوصًا به روابط 
جنسيتی موجود در ساختار اجتماعی وابسته است. فضای شهری 
که نقش جنسيت در آن حک، تدوین و  شکافته  صحنه ای است 
شده است )Rennie Short, 2006:127(. عرصه عمومی به صحنه ای 
گران به ترتيب نقش خود را عوض  که بازیگران و تماشا بدل می شود 
می کنند و در اینجا به جای مفهوم فضای شهری در مقياس شهر بر 
تصور عمومی مردم )از جمله بانوان( از آن فضا منطبق می گردد. در 
واقع موفق بودن فضای شهری امروزه با توجه به اندازه گيری تعداد 
که در این  زنان و مردان استفاده کننده و تنوع ویژگی های افرادی 
فضاها فعاليت می کنند،  ارزیابی و بررسی می شود. بنابراین اهميت 
موضوع با توجه به اینکه در تاریخ شهرسازی همواره طراحی شهرها 
غ از توجه به فعاليت ها و شرایط  بر نيازهای مردان منطبق بوده و فار
خاص زنان می باشد، ضرورت دارد. قضاوت کيفی در مورد اینکه تا 
چه اندازه یك فضا خوب است، مستلزم بررسی مفهوم عملکردی 
گروه های سنی،  و تطابق شکل کالبدی با نيازهای اجتماعی همه 
جنسی، قومی و... است. بنابراین الزم است  تا معيارهای مؤثر بر 
ميزان فعاليت زنان و ترجمه آنها در فرآیند طراحی که منجر به ایجاد 
می گردد،  موجود در آن  فضای شهری متناسب با فعاليت های 

استخراج شود.

ح مسئله 2. طر
تشکيل  ــردان  م و  زنــان  مجموعه  را  انسانی  جوامع  که  آنجایی  از 
از جــایــگــاه ویـــژه ای  ــن بخش جامعه  ای بــه  پــرداخــتــن  مــی دهــنــد، 
کيفيت زندگی  برخوردار است. متأسفانه نقش زنان در خدمت به 
و  زندگی  عرصه های  بین  مفصل  در  فعال  عامل  عنوان  به  شهری 
شناخته  درستی  به  اجتماع  و  خانه  مانند  شده  منفک  فضاهای 
که  گرفته شده است. از آنجا  نشده و نيازهای فضایی آنان نادیده 
جنسی،  سنی،  مختلف  گروه های  از  متشکل  زیستی  اجتماع  هر 
قومی، مذهبی و ... است، ممکن است این اعضا به طور همزمان و 
از روی اتفاق در یک فضای عمومی واحد به فعاليت بپردازند، حال 
گروه ها را به یک اندازه و  آنکه فضا نتوانسته نيازهای متفاوت این 
که با وجود فضاهای  در یک سطح برآورده سازد. مسئله این است 
کيفيت نه چندان مناسب برای همه شهروندان، ميزان  عمومی با 
بــوده است.  از مــردان  کمتر  زنــان در فضای شهری بسيار  فعاليت 
استفاده  شانس  مناسب،  شهری  فضای  وجــود  صــورت  در  حتی 
گروه محدود می شود. این در شرایطی  از فضای شهری برای این 
که بایستی نيازهای زنان، ميزان و نوع فعاليت ها، مطلوبیت  است 
گرفت و در نهایت  و عالیق آنان از فضاهای شهری موجود را در نظر 
با در نظرگرفتن شرایط ویژه فيزیکی و روحی شان برای بازتوليد این 

فضاها اقدام نمود. 
در این باره سئواالت زیر مطرح است:

1- فعاليت زنان در فضاهای شهری موجود چگونه است؟
کدامند؟ کننده فعاليت زنان  2- عوامل اصلی محدود 

مکان  فعاليت،  زمــان  ایمنی،  و  امنيت  کالبدی،  شرایط  آیــا    -3
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یا  و  نهار  در فضاهای عمومی در طول مدت  را  فعاليت های خود 
آنها   .)Franck & Paxon, 1989:121-146( انجام دهند کار  از  بعد 
احتراز  بیندازد،  خطر  به  را  فردی شان  امنيت  که  فعاليت هایی  از 
گذاشته و دامنه  تأثير  آنها  بر زندگی روزمــره  می کنند. این موضوع 
کننده  تعيین  ترس  می کند.  محدود  را  زنــان  فعاليت های  تنوع  و 
که،  که زنان درآن شرکت می کنند، به قسمی  فعاليت هایی است 
مکان و زمان و تأثيرات توانایی زنان در برابر عملکرد شهر به عنوان 
 )Churchman می آیند  حساب  به  مساوی  حقوق  با  شهروندان 
کمتر  زنان  از خشونت و تعرض،  )Kallus, 1999 &. به علت ترس 
که بعد از تاریکی در شهر حضور یابند. به همين دليل  تمایل دارند 
آنها در ساعات خاصی از روز، در مکان های خاص و از حمل ونقل 
خاص استفاده می کنند. پیاده روهای خلوت یا روشنایی اندک و 
پارکينگ های طبقاتی مشکالت خاصی را برای زنان در حرکت ایجاد 
می کنند. برای بسياری از زنان، شهر مکانی ناميمون و بد شگون، 
سرشار از تهدیدات خشونت و یا ترس، به شدت مانع از تحرک زنان، 
از  ناامنی  و احساس  بنابراین ترس  به خصوص در شب می شود. 
 Faezaneh ,2006:( کتورهای مهم در الگوی حرکتی زنان می باشد فا

 .)70
عامل زمان فعاليت و مکان انجام آن نيز از اهميت باالیی برخوردار 
که با احساس امنيت مرتبط بوده و به خصوص  است؛ به طوری 
می گذارد.  تأثيرمستقيم  فعاليت  انجام  و  انتخاب  در  زنــان  بــرای 
که در ساعات  کی از آن است  گزارش ها در مورد فعاليت های زنان حا
عصر زنان از شرکت در فعاليت های غيرضروری اجتناب می کنند. بر 
گزارش های اعالم شده،  25درصد از زنان هرگز به تنهایی بعد  طبق 
.)Franck & Paxon, 1989:121-146( از تاریکی هوا بیرون نمی روند
به طوری که تحقيقات جيکوبز1 و نيومن2 نشان می دهند، احساس 
و  خيابان  فعاليت  سطح  به  بلکه  زنــان،  به  مربوط  نه تنها  امنيت 
)Jacobs, 1961؛  اســت  مرتبط  غيررسمی  نظارت  ایجاد  تأثير  به 
ارعــاب،  شــدن،  تهدید  زنــان،  عليه  Newman, 1972(. خشونت 
از تحرک زنان در شهر  آزارهــای فيزیکی به طور قابل توجهی مانع 
ناامنی،  احساس  دليل  به  بــزرگ  شهرهای  در  زنــان  کثر  ا می شود. 
از  زنـــان  تــرس  مــی ســازنــد.  مــحــدود  را  خــود  فعاليت های  و  تحرک 
خشونت و جنایت، شيوه زندگی، روال عادی آن و طریقه تجربه آنان 
از فضاهای شهری و قلمرو عمومی را به طور خاص تحت تأثير قرار 

.)Bell, 1998:2( می دهد
5.4. جمعيت پذیربودن فضا و تأثير آن بر فعاليت زنان

فضاهای شهری به تبع فعاليت های روزانه مردم، معانی مختلف 
موفقيت و یا شکست  می گيرد.  بر  در  خود  درون  را  چندگانه ای  و 
طرح های شهری در ایجاد و یا تغيیر وضع فضای عمومی، بایستی 
با اندازه گيری تعداد زنان و مردان استفاده کننده )ميزان حضور و 
جمعيت پذیری( و تنوع ویژگی های افرادی که از این فضاها استفاده 
می کنند، درست به همان خوبی تنوع روابط و فعاليت های انجام 
گر فضاهای عمومی به نتایج  گرفته در فضاها ارزیابی و بررسی شود. ا
رضایت بخشی در هر سه زمينه منجر شدند، آنگاه می توان ادعا 

1 Jacobs
2 Newman

آورد، می گوییم این فعاليت در ارتباط با فضای شهری موجودیت 
کردن،  رفتن، نشستن، دیدن، شنيدن، صحبت  راه  مانند  دارد، 

.)Pakzad, 2005:41( ...خرید و فروش و
ارتقای ویژگی های  بر  که عوامل مؤثر  کرد  بیان  گونه  این  می توان 
کمی( یا انسانی اند و یا محيطی. عوامل  فعاليت )نه صرفًا به طور 
انسانی توانمندی های بیولوژیک انسان، شرایط فرهنگی، تجارب، 
ارزش ها و الگوهای اجتماعی را به موازات فعاليت مورد نظر در بر 
بر گيرنده محيط طبيعی و محيط  و عوامل محيطی در  می گيرند؛ 
جایگاه  می باشد. بررسی  آنها  در  موجود  عناصر  کليه  و  مصنوع 
مفهوم فعاليت در رابطه با فضای شهری در خصوص گروه اجتماعی 
زنان، در واقع پیوندی ميان مباحث بیولوژیک و مباحث اجتماعی 
که موضوع جنسيت برگرفته از تفاوت های بیولوژیکی در  است. چرا 
تلفيق با ساختارها و نقش های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی است.

5.2. عوامل مؤثر بر فعاليت زنان در ارتباط با فضای شهری
بر  پیشين  شهری  تئوری های  کثر  ا کــه،  اســت  معتقد  شــورت  رنــه 
ناشی  )کــه  ــان  زن فعاليت  در  مسامحه  ــرای  ب مـــردان  فعاليت های 
طور  به  اســت.  شــده  متمرکز  می باشد(  ناظران  مردانه  تبعيض  از 
حمایتند  تحت  زنــان  دیگر،  حرفه های  از  بسياری  مانند  علمی، 
)Rennie Short،126:2006(. بسياری از فعاليت های روزمره زندگی، 
گرچه انجام برخی از  در فضاهای عمومی شهری صورت می گيرد. ا
ناچار برای  فعاليت ها اجتناب ناپذیر است و افراد و خانوارها، به 
انجام آنها مجبور به استفاده از فضاهای شهری هستند؛ ولی برای 
گروه های خاص  بسياری از فعاليت های افراد جامعه، به خصوص 
اجتماعی از جمله زنان، کيفيت فضای شهری نقش تعيین کننده ای 

در انجام و عدم انجام فعاليت ها دارد. 
به دليل تفکر غالب مرد ساالرانه، با  نویسندگان،  از دیدگاه برخی 
زنان  شرکت همه جانبه  وجودگسترش فعاليت های اقتصادی و 
در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی )عالوه بر نقش قبلی آنها( 
که نيازمند حضور فعاالنه آنها در شهر و فضاهای عمومی شهری 
فضاهای شهری  و خلق  ایجاد  گونه تالشی مبنی بر  اســت، هيچ 
مطلوب آنان در جامعه و یا مناسب سازی فضاهای موجود، صورت 
نپذیرفته است و تمامی مطالعات در حد تعيین و بررسی ميزان 

.)Seifaee ,2005:21( امنيت زنان در شهر بوده است
5.3. احساس امنيت و تأثير آن بر فعاليت های روزمره زنان

که  که زنان مشارکت در فعاليت هایی را  مطالعات آشکار می سازد 
الزمه بودن در موقعيتی است که احساس امنيت در آن نمی کنند را 
ترجيح نمی دهند. آنها از پیوستن به فعاليت هایی که در عصر اتفاق 
با  آنها  که حضور  از پذیرفتن مشاغلی  و  کرده  می افتد، خــودداری 
که  کارهای اجتماعی  خطر مواجه باشد، مخالفت ورزیده و حتی در 
 Franck( کرد در مکان های مردانه اتفاق می افتد، شرکت نخواهند 
Paxon, 1989:121-146 &(. همچنين آنها برای اطمينان از امنيت 
شخصی، از استفاده از حمل ونقل عمومی و یا پیاده روی خودداری 
کرده، استفاده از ماشين شخصی خود را ترجيح می دهند. آنها از 
رفتن سينما به تنهایی و یا از انجام دادن تمرینات ورزشی در فضای 
تحقيقات  می کنند.  اجتناب  پــیــاده روی  و  دویـــدن  مثل  بیرونی 
کثر زنان ترجيح می دهند،  که ا انجام شده نشان دهنده آن است 
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محلی از خيابان های شریانی مطلوب ترند و وجود پیاده رو به عنوان 
راهی برای ارتباط بین فضاهای خصوصی و عمومی دیده می شود 

 .)Talen, 2000:353(
مدعيان/  عنوان  به  زنــان  که  می دهد  نشان  کــلــوی3)1981(  هلن 
بازیگران اقتصادی مستقل اجازه تحرک بیشتری نسبت به الگوی 
که به نظر می رسد، دارا هستند. تحرک پذیری   قــراردادی  فضایی 
کارگزاری های اقتصادی تا انــدازه ای ساختار  کز خرید و  زنان در مرا
قراردادی جداسازی شده جنسيتی فضا4 را خدشه دار می کند. فضا 
جنسيت گرا شده و همين طورتوانایی حرکت در ميان فضا. بسياری 
از جوامع سنتی، تحرک پذیری زنان را محدود می کنند. یک مثال 
افراطی آن تالش برای دست و پا بستن5  دختران جوان در چين 
قدیم است. این شکل نهایی/غایی محدود کردن آزادی زنان برای 
حرکت است. حتی امروزه، هنوز در عربستان صعودی زنان مجاز به 
 در توانایی حرکت در ميان 

ً
رانندگی نمی باشند و بدین ترتيب شدیدا

فضا به طور آزادانه بدون حضور مردان دارای محدودیت هستند 
.)Rennie Short،127:2006(

تأمين دسترسی، تنها نبایستی شرایط ایده  برای   از طرف دیگر، 
کــه از  آل نــوجــوانــان را درنــظــر گــرفــت، بلکه نيازهای افـــراد مسنی 
لوازمی همچون عصا استفاده می کنند و یا مادرانی که همراه با 
این فضا شده و یا کودکانی که تمایل به  کالسکه کودکانشان وارد 
فعاليت هایی مانند دوچرخه سواری دارنــد را باید در نظرگرفت« 

.)Harnik, 2006: 57(
5.5. تأثير ابعاد زمانی بر ميزان فعاليت زنان در فضای شهری 

که  بــوده  بعد چهارم فضاست؛ طراحی شهری چهار بعدی  زمــان 
گذشت زمــان فضاها تبدیل به  بعد چهارم همان زمــان اســت. با 
کيفيت های زمانی به  که توسط  مکان های قابل زندگی  می شوند 
کوین لينچ عقيده دارد  که  جا مانده آنها معنادار شده است. آنچه 
که ما در عبور زمان در محيط شهری به دو طریق تجربه  این است 
کشيدن،  که ضربان قلب، نفس  می کنيم: از طریق » تکرار موزون«6 
خوابیدن و بیدار شدن، گرسنگی، چرخش ماه وخورشيد، فصل ها، 
امواج، جزرومد و ساعت ها را شامل شده و« تغيیر تدریجی و برگشت 
ناپذیر«7 که شامل رشد و اضمحالل بوده، بازگشتی ندارد ولی دارای 

 .)Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2003:193( دگرگونی است
ابعاد  مورد  در  باید  شهری  طراحان  که  کليدی  جنبه های  از  یکی 
زمانی فضا بدانند به طور مثال فعاليت های سيال که در زمان و فضا 
درحال حرکتند و استفاده مختلف از محيط در زمان های متفاوت 
کــرده و  را درک  که چرخه زمــان  نياز است  اســت. طراحان شهری 
باید  را در فضا دریابند. همچنين  انجام فعاليت ها  مدیریت زمان 
گذشت  کنند تا عادی بودن  که چگونه محيط را مدیریت  بتوانند 
از فضاهای  کــردن استفاده  زمــان اصــالح شــود. تشویق و تسهيل 
چرخه  و  فصول  شــب،  و  روز  گذشت  تناوب  فهم  به  نياز  شهری 
شب،  و  روز  مختلف  ساعات  در  دارد.  آن  به  وابسته  فعاليت های 
3 Helen Callaway,1981
4 formal structural gender partitioning of space 
5 foot binding
6 Rhythmic Repetition
7 Progressive and Irreversible 

کرد که این فضاها توانسته اند نقش عمده ای را در افزایش و بهبود 
روابط اجتماعی و کاهش محروميت های ناشی از طبقه اجتماعی، 
 Garcia-Ramon, Ortiz, & Prats,( کنند نژادی، جنسی و سنی ایفا 

.)2004:216
5.5.  تأثير دسترسی به فضا بر ميزان فعاليت زنان 

کم می شود  بدون امکان دسترسی مناسب، امکان استفاده از فضا 
و احساس تعلق به آن نيز رقيق می گردد. فرانسيس1)1989( سه نوع 
دسترسی را مورد شناسایی قرار داده_ فيزیکی، اجتماعی و بصری _ 
کار و همکاران دسترسی نمادین را نيز به این طبقه بندی  اضافه  که 

کرده اند:
الف- دسترسی فيزیکی:  در مقابل دسترسی، موانع دسترسی نيز 
باید مورد توجه باشند )مانند در، دروازه، دیوارها، نرده ها، تغيیر 

سطح، حجم ترافيک عبوری و ...(.
اجتماعی  الیــه هــای  و  طبقات  همه  اجتماعی:  دسترسی  ب-   

)جنسی، سنی، قومی، نژادی و...( قادر به استفاده از فضا باشند.
پ – دسترسی بصری: امکان دیده شدن فضا به عنوان دسترسی 

بصری مطرح شده است.
که  نشان می دهد  در فضا  نمادین: وجود عالئمی  ث- دسترسی 
حضور چه افرادی در فضا خوشایند است و چه افرادی حضورشان 

.)Farzaneh ,2006:37( خوشایند نيست
دسترسی به فضاهای عمومی می تواند به عنوان یکی از مهره های 
اصلی بر حسب بعد فيزیکی قلمروی عمومی مورد بررسی قرار گيرد؛ 
واسطه محيط  هم به  که ایــن عامل بایستی هم تسهيل کند و 
کتورهای مؤثر و مانع  اجتماعی محدود شــود. بنابراین یکی از فا
شونده به منظور افزایش مطلوبیت و انجام تعامالت اجتماعی در 
یك فضای عمومی، دسترسی به فضای عمومی به تنهایی است. 
دسترسی به فضاهای عمومی به تنهایی می تواند به عنوان یکی 
)مانع( افزایش مطلوبیت و انجام  بــازدارنــده  کتورهای مؤثر و  از فا
تعامالت اجتماعی در یك فضای عمومی مطرح شود. دسترسی به 
کندگی فضای  انواع فضای عمومی می تواند به عنوان شاخص پرا
کندگی، به طور  عمومی، اندازه گيری و استفاده شود. دسترسی و پرا
همزمان با اندازه گيری ميزان دسترسی فضای عمومی سنجيده 
می شود. با قبول این نظر، موضوع مسافت بین نواحی مسکونی 
کثر دسترسی به فضای  حدا که با تئوری   _ و فضاهای عمومی 
عمومی و کمترین فاصله پیاده روی به هم وابسته اند _ این است 
که فضاهای عمومی بایستی با بافت مسکونی همجوارش یکدست 

.) Talen, 2000:346-47( و یکپارچه باشد
 بر حسب نظر وایت ( 2٠٠٠ ) 2در دسترس بودن یك فضای عمومی، 
توسط ارتباطات آن فضا با محيط اطرافش _ هم از بعد فيزیکی و هم 
از بعد بصری _ می تواند مورد قضاوت قرار گيرد. یك فضای عمومی 
ج  موفق فضایی است که به راحتی بتوان به آن داخل یا از آن خار
شد؛ از مسافت دور تا زمانی که نزدیك  می شوید، قابل رؤیت باشد. 
گذشته از این، نوع خيابان عامل مؤثری هم برای تعامل اجتماعی و 
هم دسترس پذیری فضای عمومی است. برای مثال، خيابان های 

1 Francis, M. 
2 Whyte, HW.
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ساعات 12 ظهر به خانم ها تعلق داشته و بعد از آن تا 12 شب برای 
باز  که حــدود 6 و7 بعدازظهر به خانه  زنــان شاغل  آقایان اســت.  
کنند. بنابراین  می گردند، نمی توانند از این حداقل فضاها استفاده 
اینگونه زمان بندی ها در خصوص فعاليت های مورد استفاده زنان 

محدود می شوند.
و نظریات صــاحــب نــظــران معيارها و  مــتــون  بــررســی  بــه  تــوجــه  بــا   
شاخص های استخراج شده که در جدول شماره 1 نشان داده شده 
و در نهایت متغيرهای مستقل و وابسته به دست می آیند که توسط 
بخش تحليلی تحقيق با توجه به فرضيه های موجود، مورد آزمون 

گرفت تا صحت آنان به دست آید. قرار خواهند 

6. روش تحقيق 
در پژوهش حاضر از دو روش توصيفی و تحليلی به صورت توأمان 
در بخش دیــدگــاه هــای نظری و مـــروری بر  ــت.  استفاده شــده اس
کار گرفته شد. برای دستيابی  مطالعات پیشين، روش توصيفی به 
و  بــه روابـــط علی و شناخت همبستگی و روابـــط بین متغيرها 
شاخص ها، از روش تحليلی استفاده شده است. در این مرحله، 
ابتدا داده های مورد نياز با استفاده از روش مطالعاتی پیمایشی و 
از طریق تکنيك پرسشنامه، از جامعه آمــاری منتخب جمع آوری 
از دسته بندی و استخراج، با استفاده از روش هــای  شــده، پس 
معمول آمــاری، مورد سنجش و تحليل دقيق علمی  قرار گرفتند. 
تا 60  بــاالی 18  از بانوان  مصاحبه  جامعه آمــاری ایــن تحقيق، با 
و  سکونت  استفاده،  مانند  فضا  اشغال  مختلف  اشکال  ســال، با 
گلستان، حد فاصل اتوبان  کار در محله پونک، خيابان 20 متری 
ستاری و بلوار جنت آباد واقع در ناحيه 7 منطقه 5 شهرداری تهران 
برای تحدید جامعه آمــاری مورد مطالعه در  است.  شده  انتخاب 
که درساعات مختلف شبانه روز  این پژوهش، تعداد 9٠ پرسشنامه 
)صبح-ظهر-عصر- شب( و به شکل بی طرفانه در روزهای مختلف 
تابستان،  و  بهار  فصول  در  و  ــاری(  ک روزهـــای  یا  هفته  )آخــر  هفته 
ميان محدوده مداخله بین پرسش شوندگان توزیع شده، نتایج 
حاصله مورد سنجش قرار گرفتند. از آنجایی که تعداد دقيق بانوان 
انتخاب نمونه با استفاده از  در محدوده مداخله در دست نبود، 

محيط شهری به اشکال مختلفی درک شده و مورد استفاده قرار 
.)Rennie Short،127:2006( می گيرد

در  شهری  فضای  قـــراردادی  ساختارهای  در  جنسيت  جداسازی 
توانایی های مختلف و حقوق حرکت درميان فضا و همين طور در 
که فضا تسهيم  زمان بندی آن به چشم می خورد. به نظر می رسد 
شده اما در زمان های مختلف. هراس عظيم زنان از فضای شهری، 
آنان را در استفاده از فضا در زمان محدود می کند. فضای شهری 
ساختار اجتماعی معطوف به جنسيت را مجسم می کند و محتوی 
طراحان  بــرای  تجربه  ایــن  اســت.  شهر  از  جنسيت گرا  تجربه های 
روزانــه یک  زندگی  که  باشد  فوق العاده  و  روشنگر  شهری می تواند 
فضای عمومی را دیده و یا یک فضای مشخص را در طول فصول 
و  اجتماعی  انسان شناسی  که خود یک  کنند؛  مختلف مشاهده 
شناخت آن فضاست. به طور مثال، تغيیر ریتم و ضربان آن، زمانی 
کت،  استفاده افراد مختلف از فضا، در زمانی بیشتر  شلوغ و زمانی سا
زنان و در بقيه زمان ها مردان به چشم می خورند. چرخه فعاليت ها 
 Carmona, Heath, Oc, &( نيز اساسًا بسته به فصول تغيیر می کنند

.)Tiesdell, 2003:194-5
که چگونه انگلستان یک جامعه 24 ساعته  کرایتزمن1 معتقد است 
شد؛ آنچه که شبکه ملی در اواخر دهه198٠ گزارش می دهد استفاده 
که به دليل دیرتر بسته شدن  از برق بین 18٠٠ تا 22٠٠ ساعت بوده 
مغازه ها و پست های نگهبانی و همين طور شرکت های مخابراتی 
که خبر از شلوغی خطوط تلفن در ساعات نيمه شب می دهند. یک 
اجتماع 24 ساعته از سست شدن و تفکيک ساختار زمانی به وجود 
کم، زندگی ما را محدود و تنظيم  که در دوره مدرن دست  می آید 
کرده است. در نتيجه، استفاده از زمان و الگوی فعاليت ها به طور 
که به وسيله  کش آمده و فشرده می شود. او معتقد است  مختلف 
اما  زمانی ساخت  استعمار شب در اجتماع 24 ساعته، نمی توان 
کرد  می توان معنای زمان قابل استفاده به شکل مؤثرتری فراهم 
 Carmona, Heath, Oc, &(ــرد کـ رها  برنامه ها  از فشردگی  را  و خود 
که تعداد  که باشگاه های ورزشی  Tiesdell, 2003:194(. مثل وقتی 
بسيار انگشت شماری در سطح شهر هستند، برای زنان نهایتًا تا 6 
کثراً تا حدود  و7 بعدازظهر باز هستند. البته باشگاه های خصوصی ا

جدول 1- معيارهای مؤثر بر فعاليت های زنان در فضای شهری بر اساس نظریه اندیشمندان- منبع: نگارندگان

ردیف
معيارهای مورد نظر 

اندیشمندان در رابطه با 
فعاليت زنان

اندیشمندان

کریستين ولنتاین
دی

جهانشاه 
کزاد پا

فرانک و 
کسون پا

کار و 
کرموناورپلرندلهمکاران

nnnشرایط کالبدی و محيطی1
nnامنيت و ایمنی2
nnمعاشرت پذیری3
nnnزمان فعاليت4
nnترس و هراس5
nnnمکان فعاليت6
nnnدسترسی7
nnتحرک پذیری8
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غرب به بلوار جنت آباد منتهی می شود. خيابان شاهين به صورت 
گرفته است )تصویر 1(. شمالی جنوبی در ميان این محدوده قرار 

شوندگان  مصاحبه  نظر  از  تحليلی  بررسی های  از  که  طور  همان 
که  به عمل آمد می توان فضاهای مورد نياز زنان در زندگی روزمره 
کز خرید و  بیشترین فعاليت را در آن دارند، به شرح زیر نام برد: مرا
کز ميوه و تره بار، بانک، مهدکودک ها و مدارس، داروخانه،  پاساژ، مرا
و  پارک ها  ورزشــی،  مجتمع های  و  باشگاه ها  کلينيک،  و  درمانگاه 

فضای سبز.
6.2. کمی سازی مفاهيم کيفی پژوهش در قالب پرسشنامه 

به منظور سنجش نظر پاسخگویان، پیرامون ارتقای ميزان فعاليت 
زنان در فضاهای عمومی، پاسخ های آنان با مقياس طيف ليکرت1 
 5گزینه ای) اصاًل تا بسيار زیاد( و )بله تا خير( و یک سری سئواالت 
که پرسش شوندگان به صورت آزاد پاسخ داده انــد و به صورت  باز 
جداولی ميزان فراوانی آنها نسبت به جواب درآمده و مورد تحليل 
که در جدول 3 نشان  گرفته ، سنجيده شده است.  همان طور  قرار 

داده شد، متغيرهای این تحقيق دو دسته اند:
راحتی،  و  آسودگی  متغير مستقل)سن، تحصيالت، اشتغال،   -1

ایمنی و امنيت، دسترسی و تحرک پذیری، معاشرت پذیری و...(.
2- متغير وابسته )ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی( _ 

روش نمونه گيری تصادفی صورت گرفته است. این تحقيق به دنبال 
»ارتقای سطح فعاليت های زنان در فضاهای شهری « و شناسایی 
بــرای سنجش ایــن مهم از  اســت. بنابراین  بــرآن  مؤثر  معيارهای 
تکنيك شاخص ساز استفاده شده است. در این تکنيك، با توجه 
به مباحث و معيارهای عنوان شده در مبانی نظری و افزودن چند 
معيار با توجه به ویژگی های فرهنگی پاسخگویان، شاخص هایی 
را برای سنجش معيارهای انجام فعاليت در فضای شهری در نظر 
گرفته، در پرسشنامه سئواالتی مطرح شد و از بانوان خواسته شد 
بررسی معيارهای مؤثر در ميزان  تا به این سئواالت پاسخ گویند. 
فعاليت های زنان در فضای شهری با متغير وابسته ميزان فعاليت 
کالبدی، امنيت  زنان در فضای شهری و متغيرهای مستقل شرایط 
و ایمنی، زمان فعاليت، مکان فعاليت، دسترسی و معاشرت پذیری 
که در جدول 2 آمده  گرفته شد  و جمعيت پذیری آن در فضا در نظر 

است.
6.1. معرفی محدوده مطالعاتی 

گلستان حد فاصل اتوبان ستاری  محدوده مورد مطالعه 20 متری 
تا بلوار جنت آباد واقع در ناحيه 7 شهرداری منطقه 5 شهر تهران 
گلستان یا  می باشد. این محدوده از شمال به خيابان 35 متری 
مخبری، از جنوب به بزرگراه همت و از شرق به اتوبان ستاری و از 

جدول 2- جدول متغيرهای وابسته و مستقل- منبع: نگارندگان

 متغيرهای مستقلمتغير وابسته

Y=ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی

B1= Physical features )کالبدی )شرایط 
B2=Safety &security)امنيت و ایمنی(

B3=Time of activity)زمان فعاليت(
B4=Place of activity)مکان فعاليت(

B5=Accessibility )دسترسی(
B6=Socioability )معاشرت پذیری و جمعيت پذیری فضا(

 
تصویر 1- سازمان فضاهای همگانی محدوده مطالعاتی- منبع: نگارنده
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7. یافته های پژوهش 
تجزیه وتحليل اطالعات در این تحقيق در دو بخش صورت گرفته 

است:
آمــار توصيفی : بــرای تعيین ویژگی های عمومی پاسخگویان،   -1
ج در  مشخصات مــربــوط بــه آنـــان بــا اســتــفــاده از اطــالعــات مــنــدر
مربوط به آنان  پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و آمار توصيفی 

سئواالت توصيفی و باز.
جدول 3 پرسش ها و شاخص های مورد بررسی مربوط به هریک 
از سئواالت چگونه  کدام  اینکه هر  و  را نشان می دهد  از سئواالت 
کدبندی شده وچه متغيرهایی را مورد سنجش قرار  گذاری و  معنا

می دهد.

جدول 3- سئواالت و متغيرهای مربوط به آن- منبع: نگارندگان

معیار مورد سنجشعنوان سئوالشاخص شماره 

1
Y

 

کارهایی بیرون می روید؟  برای انجام چه 
ً
معموال

و  فراغت  فــرزنــدان/5-اوقــات  شخصی/4-کارهای  و  منزل  خرید  تحصيل/3-  ــار/2-  1-کـ
دوستان و قدم زدن

الگوی  و  فعاليت  نــوع  بــررســی 
رفتاری زنان

2
B5برای رفتن در محدوده محله با چه وسيله ای رفت وآمد می کنيد؟ ترجيح شما چيست؟

1-پیاده/ 2- دوچرخه/3- ماشين همسر/4- ماشين شخصی/5-وسيله نقليه عمومی
تحرک پذیری _ الگوی رفتاری

3B1 B5
وضعيت خيابان ها و پیاده روها در محله شما مناسب است؟ چه مشکالتی دارد؟

1-بله/ 2- تاحدود زیادی/ 3- تقریبًا /4- نه خيلی/5- خير/6- سایر
 _ دسترسی   _ کالبدی  شــرایــط 

تحرک پذیری

4B2
در محله خود چقدر احساس امنيت می کنيد؟

1-بسيار زیاد/2-زیاد/3-تا حدی/4-کم/5-خيلی کم/6-سایر
ميزان احساس امنيت زنان در 

محله

5B3
کثر تا چه موقع از شبانه روز بیرون از خانه اید؟ حدا

1-قبل از تاریکی/ 2- تا 8 شب/ 3- تا 1٠ شب/ 4- قبل از 12 شب/ 5- نيمه شب
مدت وزمان فعاليت در فضای 

عمومی _ امنيت

6B6
شما در محله با دیگران ارتباط برقرار می کنيد؟ چگونه؟

1-بــســيــار زیـــاد)بـــیـــرون رفـــتـــن(/2-زیـــاد)رفـــت وآمـــد در حــد مـــنـــزل(/3-تـــا حـــدی)ســـالم و 
کم)در حد شناخت قيافه(/6-سایر احوال پرسی(/4-کم )در حد شناخت اسم( /5-خيلی 

مــــــــعــــــــاشــــــــرت پــــــــذیــــــــری/ 
اجتماع پذیری

7B6
در محله شما جایی برای دورهم جمع شدن زنان وجود دارد ؟

1-بله/ 2- تاحدود زیادی/ 3- تقریبًا /4- نه خيلی/5- خير/6- سایر)من نمی روم(
مــــــــعــــــــاشــــــــرت پــــــــذیــــــــری/ 

اجتماع پذیری

8B6کجا می روید؟  به 
ً
گذران اوقات فراغت و مالقات دوستان معموال شما برای 

فعاليت های   _ فضا  بــا  تعامل 
گروهی و اختياری

9
B3
B4

برای چه به این فضا می آیید؟برای چه مدت می مانيد؟با چه کسی؟
و  فعاليت  ــجــام  ان _مـــدت  نــيــاز 

استفاده _ معاشرت

1٠Y-B4در این فضاها به چه فعاليت هایی مشغول هستيد؟دوست دارید چه کاری انجام دهيد؟
مــورد  فعاليت   _ فعاليت  تــنــوع 

عالقه ونيازهای مربوط به زنان

11B3- B1
آیا نور و روشنایی در استفاده شما از فضا تأثير دارد؟

1-بله/ 2- تاحدود زیادی/ 3- تقریبًا /4- نه خيلی/5- خير/6- سایر
ــری/ دســـتـــرســـی و  ــ ــذی ــ ــت پ ــ رؤی

کالبدی امنيت _ شرایط 

12B1
آیا رنگ آميزی مکان های عمومی در رفت وآمد بیشتر شما به آنجاها تأثيری دارد؟

1-بله/ 2- تاحدود زیادی/ 3- تقریبًا /4- نه خيلی/5- خير/6- سایر
شرایط کالبدی

13B1
کيزگی  در محله شما مناسب است ؟ آیا  نظافت و پا

1-بسيار زیاد/2-زیاد/3-تا حدی/4-کم/5-خيلی کم/6-سایر
شرایط کالبدی

14B5-B4که باید اضافه شوند؟ کاربری ها و فعاليت هایی را در محله غائب می بینيد  چه 
ــوع فــعــالــيــت _ دســتــرســی _  ــن ت

نيازهای روزمره

15B4-B5-کاربری ها و فعاليت هایی را نامناسب می دانيد که باید تغيیر کنند؟ چه 
مــکــان فــعــالــيــت _ دســتــرســی _ 

نيازهای روزمره

16Y-B6
کن در محله بپردازید؟ گروهی با زنان دیگر سا کارهای  که به  آیا مایل  هستيد 

1-بله/ 2- تاحدود زیادی/ 3- تقریبًا /4- نه خيلی/5- خير/6- سایر
فـــعـــالـــيـــت هـــای اجـــتـــمـــاعـــی _ 

اجتماع پذیری _ حضور فعال

17Y-B6
آیا برای شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی یا بازارهای هفتگی و امور خيریه تمایل 

دارید؟
1-بسيار زیاد/2-زیاد/3-تا حدی/4-کم/5-خيلی کم/6-سایر 

فـــعـــالـــيـــت هـــای اجـــتـــمـــاعـــی _ 
اجتماع پذیری
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که به صورت  نيز بازنشسته بوده اند. با توجه به سئواالت 8، 9 و1٠ 
سئواالت باز از طریق مصاحبه به آن جواب داده شده است، بانوان 
تقریبًا  و  بدهند  انجام  داشتند  دوســت  که  فعاليت هایی  و  کارها 
امکانات فضاهای محله اجازه آن را تا حدی نمی داده است را به 
که هرکدام  کرده اند  صورت آیتم های موجود در جدول فوق مطرح 
به  بانوان  از  کدام  هر  البته  را طلب می کند.  فضاهای خاص خود 
کردند و جمع تمام درصدها از  1٠٠ درصد بیشتر  چند مورد اشاره 

بوده و نمی توان مجموع درصدها را اعالم نمود.
که برای خوردن  برای مثال در جدول شماره 4 مشاهده می شود 
و  دوستان  کنار  در  را  عصرانه ای  یا  خندیدن  و  گفتن  نوشيدن،  و 
گونه فعاليت ها  آشنایان بودن نياز به فضاهایی است تا رویداد این 
از بالقوه بودن به شکل بالفعل درآید. بنابراین زنان با پاسخ به این 
سئوال بر معيار مؤثر بر ميزان فعاليت های عمومی  به عنوان اجتماع 
کمبود فضاهای مناسب برای   پذیر بودن فضا اشــاره نموده و  به 

تقویت آن اعتقاد دارند.
که از بانوان به صورت باز سئوال شده، به  در سئوال های 14 و 15 
که زنان از انجام  کاربری ها و یا فعاليت هایی است  دنبال فضاها و 
گونه ای نامناسب می دانند. جدول  و استفاده آن سرباز زده و به 
که زنان در محله به فضاهای  شماره 5  مربوط به سئواالتی است 
فضا ها  آن  از  یا  و  نکرده  عبور  آنجا  از  یا  که  کــرده انــد  اشــاره  خاصی 
به  جواب ها  از  استفاده  با  که  شاخص هایی  نمی کنند.  استفاده 
و  ایمنی  کمبود  نامناسب،  کالبدی  شرایط  شامل  می آید  دست 

کاربری های نامناسب می باشد. امنيت، دسترسی نامناسب و 
به  می توان  را  فعاليت  ميزان  بر  تأثيرگذار  مــوارد  بیشترین  بنابراین 
کيزگی، فضاهای  کيفيت فضای عمومی مورد نظر به لحاظ عدم پا
رها شده موجود در اطراف محله و وجود فعاليت های غالب مردانه 
خدمات   تأمين  محل  بــه  دسترسی  و  عمده فروشی ها(  مانند   (

که در جدول 5 به آن اشاره شده، نسبت داد. محله ای و...  

به تفکيك ویژگی های مختلف در جدول توزیع فراوانی، محاسبه 
گردید.

2- آمار استنباطی : روش مورد استفاده در این تحقيق شامل آزمون 
کایدو و تحليل همبستگی اسپیرمن است. در این قسمت از تحقيق 
از ضریب همبستگی کای دو، برای بررسی ميزان و شدت همبستگی 
و ضریب اسپیرمن  برای سنجش رابطه خطی یا غيرخطی استفاده 

شده است.
موارد مورد بحث در این قسمت عبارتند از:

ویژگی های شخصی بانوان مصاحبه شونده مانند سن، وضعيت 
تأهل، ميزان تحصيالت، اشتغال و تعداد فرزندان.

رفــت وآمــد،  مسيرهای  در  مــوجــود  مشکالت  مانند  بــاز  ســئــواالت 
معمول  فعاليت های  ميزان  و  نامناسب  کاربری های  و  فعاليت ها 

)اجباری، اختياری و اجتماعی(.
 43.3 ســال،   25 زیــر  سنی  دارای  پاسخ دهندگان  از  درصــد   15.6
سنی  دارای  درصد  سال، 18.9  تا 35  بین 25  سنی  دارای  درصد 
بین 35 تا 45 سال، 17.8 درصد دارای سنی بین 45 تا 55 سال 
و 4.4 درصد نيز دارای سنی باالتر از 55 سال بوده اند. 58 درصد 
از پاسخ دهندگان متأهل، 34.4 درصد مجرد، 2.2 درصد مطلقه و 

4.4 درصد نيز بیوه بوده اند.  
فرزند، 11.1 درصد دارای  از پاسخ دهندگان دارای یک  31.1 درصد 
دو فرزند، 8.9 درصد دارای سه فرزند و 8.9 درصد نيز دارای چهار 
فرزند بوده اند. 4٠ درصد نيز یا فاقد فرزند بوده اند یا به این سئوال 
پاسخ نداده اند. 7.8 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصيالت فوق 
دیپلم، 26.7 درصد دیپلم، 28.9 درصد فوق دیپلم، 27.8 درصد 
ليسانس و 4.4 درصد نيز دارای تحصيالت فوق ليسانس و باالتر 

بوده اند.
کار،  جویای  درصــد   2.2 شاغل،  دهندگان  پاسخ  از  درصــد   36.6
و 6.7 درصد  8.9 درصــد درحــال تحصيل، 45.6 درصــد خانه دار 

گزینشی و اجتماعی زنان- منبع: مطالعات ميدانی و پرسشنامه ای نگارندگان جدول 4-  توزیع فراوانی ميزان  فعاليت های انتخابی _ 

کارهایی دوست دارید در فضاهای شهری انجام دهيد؟ معمواًل چه 

درصدفراوانیفعاليت هایی  که مایليد به آن بپردازید

فعاليت های گزینشی و 
انتخابی

1516.7دیدن) مردم، ویندوشاپینگ(	 
کردن )به صحبت یا موزیک(	  22.2گوش 
8120نشستن	 
3033.3خوردن  و نوشيدن	 
1213.4پیاده روی	 
1011.1ورزش	 
66.7دوچرخه سواری	 
کردن جدول و مطالعه	  88.9حل 
910بازی با بچه	 
1112.2خرید)شخصی(	 

فعاليت های اجتماعی

2932.2پیک  نيک )از عصرانه مختصر تا  یک روز مفصل(	 
3336.7گفتن وخندیدن)معاشرت(	 
1820راه رفتن و قدم زدن با دوستان	 
66.7کارهای تفریحی جمعی	 

22.2سایر	 سایر
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بین متغيرهای مستقل و وابسته می پردازد.
در بررسی ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی 2.2 درصد 
کم، 16.7 درصد پاسخ تا حدی،  کم، 8.9 درصد پاسخ  پاسخ بسيار 
37.8 درصد پاسخ زیاد و 34.4 درصد نيز پاسخ بسيار زیاد را ارائه 
حدی،  تا  پاسخ  درصد   44.4 کالبدی  شرایط  بررسی  در  کرده اند. 
ارائه  را  زیاد  بسيار  پاسخ  نيز  درصد  و 2.2  زیاد  پاسخ  درصد   53.3
کم،  ایمنی 15.6 درصد پاسخ  و  امنيت  بررسی ميزان  کرده اند. در 
28.9 درصد پاسخ تا حدی، 44.4 درصد پاسخ زیاد و 11.1 درصد نيز 
کرده اند. در بررسی ميزان زمان فعاليت 4.4  پاسخ بسيار زیاد را ارائه 
کم، 32.2 درصد پاسخ تا حدی، 50 درصد پاسخ زیاد  درصد پاسخ 
کرده اند. در بررسی ميزان  و 13.3 درصد نيز پاسخ بسيار زیاد را ارائه 
کم، 65.6 درصد پاسخ تا حدی، 21.1  دسترسی 4.4 درصد پاسخ 
کرده اند.  درصد پاسخ زیاد و 8.9 درصد نيز پاسخ بسيار زیاد را ارائه 
در بررسی ميزان معاشرت پذیری و جمعيت فضا 2.2 درصد پاسخ 
کم، 47.8 درصد پاسخ تا حدی، 25.6  کم، 20 درصد پاسخ  بسيار 

کرده اند. درصد پاسخ زیاد و 4.4 درصد نيز پاسخ بسيار زیاد را ارائه 
یافته های حاصل مرتبط با معيارهای مؤثر بر ميزان فعاليت زنان در 

فضای شهری در جدول 6 آمده است.

ــود رابــطــه بین  ــورد بــحــث زمــيــنــه بــررســی وجـ ــوارد مـ ــ در ادامــــه، م
متغيرهای موجود در پرسشنامه و ميزان فعاليت زنان طبق نظرات 
بسته است. بدین  پرسش های  آزمون  طریق  از  پرسش شوندگان 
معنی که پس از بیان فرضيات، وجود رابطه بین هرکدام از سئواالت 
وابسته با ضریب »کایدو« بررسی  مربوط به متغيرهای  با سئوال 
شده و با ضریب همبستگی پارامتری پیرسن ، سنجيده شد. چون 
متغيرهای وابسته، از نوع ترتيبی بوده است، سایر متغيرها مانند 
سن و مدت اقامت در محل و در تهران و سایر متغيرهای مشابه، 
که از نوع پیوسته هستند را هم دسته بندی نموده و در نهایت مورد 
)K2( فرض  گرفتند. در محاسبه کای اسکویر  تحليل و آزمــون قرار 
می شود که بین دو متغير مورد بررسی ارتباطی وجود )x , y( ندارد. 
کوچکتر  اما پس از محاسبه این آزمون چنانچه سطح معناداری1 
که به احتمال 95 درصد بین  کرد  از 0/05 باشد، می توان قضاوت 
صورت فرض صفر که بر عدم   در این  دارد.  وجود  رابطه  متغير  دو 
کيد می کرد، رد می شود. در نهایت هر متغير وابسته  وجود رابطه تأ
با تمام متغيرهای مستقل مربوط به خود به روش معادله رگرسيون 
رگرسيون  معادله  بررسی  در  می گيرد.  قــرار  ارزیابی  مــورد  چندگانه 
مقدار ضریب همبستگی در ابتدا تعيین می شود که به بررسی رابطه 

کاربری های نامناسب موجود در محله- منبع: مطالعات ميدانی و پرسشنامه ای نگارندگان جدول 5- توزیع فراوانی فعاليت ها و 

کنند؟ که باید تغيیر  کاربری ها و فعاليت هایی را نامناسب می دانيد  درصدفراوانیچه 

گلبن 1820زباله های جلوی پارک 
44.4سرویس های بهداشتی نامناسب

1112.2سد معبر دست فروش و دکه ها 
کيش یا 88( 2831.1مغازه های عمده فروشی) معروف به  

1213.3جاهای پر ازدحام و تجمع ارازل و اوباش _ موتوری
کاج 1718.9زمين های تجهيز نشده و بالاستفاده 

1516.7زمين های بایر
910تجمع تعميرگاه ها در محله و 20 متری تقاطع شاهين_ستاری

8..2527محوطه نامناسب ميوه و تره بار
77.8فقدان وسيله نقليه عمومی

55.6سایر

جدول 6- توصيف ميزان شاخص های مؤثر بر ميزان فعاليت های زنان در فضای شهری- منبع: مطالعات ميدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

خيلی زیاد زیاد تاحدی کم بسيار کم

صدشاخص های مورد مطالعه
در

ی
وان

فرا
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34.4 31 37.8 34 16.7 15 8.9 8 2.2 2 ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی
2.2 2 53.3 48 44.4 40 0 0 0 0 شرایط کالبدی
11.1 10 44.4 40 28.9 26 15.6 14 0 0 امنيت و ایمنی

13.3 12 50 45 32.2 29 4.4 4 0 0 زمان فعاليت
8.9 8 21.1 19 65.6 59 4.4 4 0 0 دسترسی
4.4 4 25.6 23 47.8 43 20 18 2.2 2 معاشرت پذیری وجمعيت پذیری فضا

 تعداد پرسش شونده= 90 نفر

1 Significance Level
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فرضيه4 : بین ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و 	 
دسترسی ارتباط معناداری وجود دارد. 

سطح  بــا   ٠.186 بــرابــر  متغير  دو  بین  همبستگی  ضــریــب  مــيــزان 
ميزان  از  معناداری  سطح  ميزان  چــون  اســت.   ٠.٠59 معناداری 
ميزان  بین  معنادار  رابطه  وجــود  فــرض  اســت،  کمتر   ٠.٠5 خطای 
انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و ميزان دسترسی با 95 درصد 
کننده  بیان  همبستگی  ضریب  ميزان  می گردد.  تأیید  اطمينان 
ارتباط متوسط بین انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و ميزان 
نکته  این  کننده  بیان  مثبت  همبستگی  ضریب  است.  دسترسی 
که با افزایش ميزان دسترسی، ميزان فعاليت زنان در فضای  است 

عمومی نيز افزایش می یابد.
انجام فعاليت زنان در فضای عمومی 	  فرضيه5: بین ميزان 

وجود  معناداری  ارتباط  جمعيت پذیری  و  معاشرت پذیری  و 
دارد. 

ميزان ضریب همبستگی بین دو متغير برابر 0.65 با سطح معناداری 
 0.05 خطای  ميزان  از  معناداری  سطح  ميزان  چون  اســت.   0.000
فعاليت  انجام  ميزان  بین  معنادار  رابطه  وجود  فرض  است،  کمتر 
زنان در فضای عمومی و ميزان معاشرت پذیری و جمعيت پذیری 
همبستگی  ضریب  ميزان  می گردد.  تأیید  اطمينان  درصــد   95 با 
فضای  در  زنـــان  فعاليت  انــجــام  بین  قــوی  ــبــاط  ارت کننده  بــیــان 
ضریب  است.  جمعيت پذیری  و  معاشرت پذیری  ميزان  و  عمومی 
که با افزایش ميزان  کننده این نکته است  همبستگی مثبت  بیان 
معاشرت پذیری و جمعيت پذیری فضا، ميزان فعاليت زنان )بیشتر 

فعاليت های اجتماعی( در فضای عمومی نيز افزایش می یابد. 
ميزان  بر  مؤثر  معيارهای  تأثيرگذاری  ميزان  بررسی   7 جــدول  در 

فعاليت های زنان در فضاهای شهری آورده شده است. 
7.2. ارتباط بین معيارها

فرضيه6:  بین )شرایط کالبدی، امنيت، زمان فعاليت، دسترسی، 
معاشرت پذیری( با ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی 

رابطه معنادار وجود دارد.
برای بررسی وجود رابطه معنادار بین ميزان انجام فعاليت زنان در 
فضای عمومی به عنوان متغير وابسته و متغيرهای مستقل )شرایط 
از  معاشرت پذیری(  دسترسی،  فعاليت،  زمــان  امنيت،  کالبدی، 
معادله رگرسيون چندگانه استفاده شده است. در بررسی معادله 
که به بررسی  کرده  رگرسيون ابتدا مقدار ضریب همبستگی را تعيین 
طور  همان  مــی پــردازد.  وابسته  و  مستقل  متغيرهای  بین  رابطه 
برابر   )R(همبستگی ضریب  ميزان  اســت،  مشخص  جــدول  از  که 
که ميزان انجام فعاليت زنان در  کننده این نکته است  ٠.797 بیان 

7.1. تحليل یافته های پژوهش 
فرضيه1: بین ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و 	 

کالبدی ارتباط معناداری وجود دارد. شرایط 
رابطه معنادار بین این دو متغير  برای تعيین وجود همبستگی و 
از ضریب همبستگی پارامتری پیرسن استفاده شده است. ميزان 
معناداری  سطح  با   ٠.٠25 برابر  متغير  دو  بین  همبستگی  ضریب 
خطای ٠.٠5  ميزان  از  معناداری  سطح  ميزان  چون  است.   ٠.813
بیشتر است، فرض وجود رابطه معنادار بین ميزان انجام فعاليت 
کالبدی رد می گردد. )چون  زنان در فضای عمومی و ميزان شرایط 
در  مناسبی خصوصًا  کالبدی  مورد مطالعه شرایط  در محله  زنان 
فضاهای عمومی موجود نداشتند و در سئواالت نيز رأی آنها برای 
کم است. پس محله  کالبدی بسيار  نامناسب  فعاليت در شرایط 
که در جدول فراوانی نيز آمده، برای انجام فعاليت در  همان طور 
گلبن و...  فضای عمومی مثل خيابان ها، مسيرهای پیاده، پارک 
گفت فضاهای عمومی درون محله  دچار مشکل بوده و می توان 
که در سئواالت،  کمبودهای بسياری است  از لحاظ فيزیکی دچار 

کرده اند.( زنان به بیشتر دالیل آن اشاره 
فرضيه 2: بین ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و 	 

امنيت ارتباط معناداری وجود دارد.
سطح  بــا   ٠.694 بــرابــر  متغير  دو  بین  همبستگی  ضــریــب  مــيــزان 
معناداری ٠.٠٠٠ است. چون ميزان سطح معناداری از ميزان خطای 
٠.٠5 کمتر است، فرض وجود رابطه معنادار بین ميزان انجام فعاليت 
زنان در فضای عمومی و ميزان امنيت با 95 درصد اطمينان تأیید 
بین  قوی  ارتباط  کننده  بیان  همبستگی  ضریب  ميزان  می گردد. 
انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و ميزان امنيت است. ضریب 
که با افزایش ميزان  کننده این نکته است  همبستگی مثبت بیان 

امنيت، ميزان فعاليت زنان در فضای عمومی نيز افزایش می یابد.
فرضيه3: بین ميزان انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و 	 

زمان فعاليت معناداری وجود دارد. 
سطح  بــا   ٠.893 بــرابــر  متغير  دو  بین  همبستگی  ضــریــب  مــيــزان 
معناداری ٠.٠14 است. چون ميزان سطح معناداری از ميزان خطای 
٠.٠5 کمتر است، فرض وجود رابطه معنادار بین ميزان انجام فعاليت 
زنان در فضای عمومی و زمان انجام آن با 95 درصد اطمينان تأیید 
کننده ارتباط بسيار قوی  می گردد. ميزان ضریب همبستگی بیان 
بین انجام فعاليت زنان در فضای عمومی و زمان انجام آن است. 
رابطه  که  اســت  نکته  ایــن  کننده  بیان  مثبت  همبستگی  ضریب 
که بعد از تاریکی هوا ميزان  این دو متغيرمستقيم است. به طوری 

کاهش می یابد. فعاليت زنان در فضای عمومی نيز 

جدول 7- تأثيرگذاری معيارهای مؤثر بر ميزان فعاليت های زنان در فضای شهری- منبع: مطالعات ميدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

تعداد مشاهدات سطح معناداری ضریب همبستگی معيارهای مؤثر بر ميزان فعاليت زنان
9٠ .813٠ .025٠ شرایط کالبدی
9٠ .000٠ .694٠ امنيت و ایمنی
9٠ .014٠ . 893٠ زمان فعاليت
9٠ ٠.059 .186٠ دسترسی
9٠ .000٠ .65.0 معاشرت پذیری وجمعيت پذیری فضا

.797٠ ارتباط مجموعه معيارها
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فعاليت  انجام  ميزان  وابسته  متغير  و  معاشرت پذیری(  و  فعاليت 
زنان در فضای عمومی رابطه معنادار وجود دارد. 

و  فعاليت  زمـــان  ایمنی،  و  )امنيت  مستقل  متغيرهای  ضــرایــب 
معاشرت پذیری( در معادله رگرسيونی مثبت است. بنابراین بیان 
که با افزایش متغيرهای مستقل )امنيت و  کننده این نکته است 
ایمنی، زمان فعاليت و معاشرت پذیری( ميزان انجام فعاليت زنان 

در فضای عمومی نيز افزایش می یابد.

8. نتيجه گيری
ميزان  بر  اثــرگــذار  معيارهای  شناخت  حاضر  پژوهش  کلی  هــدف 
کاربران  فعاليت های زنان در فضاهای شهری با استفاده از ارزیابی 
که ميزان  محيط می باشد. فرضيه تحقيق بر این استوار بوده است 
کالبدی و  گون  گونا فعاليت های زنان در فضای شهری  به عوامل 
گروه جنسيتی بستگی  اجتماعی مرتبط با  نيازها و اولویت های این 
کن در محله مطالعاتی  دارد. مطالعات انجام شده بر روی زنان سا
یک محله متوسط شهری به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
از  مستخرج  معيارهای  گــر  ا که  اســت  موضوع  ایــن  دهنده  نشان 
کثر  ا به  راهکارها  ارائــه  برای  می توان  گردد  تأیید  موضوع،  ادبیات 
عرصه های عمومی در مقياس محالت تعميم داده شود.  در این 
کالبدی، امنيت و ایمنی،  تحقيق تأثير متغيرهای مستقل شرایط 
و  معاشرت پذیری  و  دسترسی  فعاليت،  مــکــان  فعاليت،  زمـــان 
جمعيت پذیری آن در فضا بر متغير وابسته ميزان فعاليت زنان در 
فضاهای شهری آزمون شده است. با توجه به نتایج حاصله، اهم 
متغيرهای مستقل تأثيرگذار شامل  )امنيت و ایمنی، زمان فعاليت 
و معاشرت پذیری( در معادله رگرسيونی مثبت است. بنابراین بیان 
که با افزایش متغيرهای مستقل )امنيت و  کننده این نکته است 
ایمنی، زمان فعاليت و معاشرت پذیری( ميزان انجام فعاليت زنان 
نتيجه  می توان  بنابراین  می یابد.  افزایش  نيز  عمومی  فضای  در 
باالبردن  با  رابطه  در  شهری  فضاهای  فعاليت پذیری  کــه   گرفت 
رابطه ای  زیــر  شاخص های  با  زنــان  اختياری  فعاليت های  ميزان 

کالبدی،امنيت،زمان  فضای عمومی و متغيرهای مستقل )شرایط 
فعاليت،دسترسی، معاشرت پذیری( دارای رابطه قوی با یکدیگرند 
و همچنين 63 درصد از تغيیرات متغير وابسته توسط متغيرهای 

مستقل تبيین می گردد.
در ادامه به بررسی وجود رابطه معنادار بین این دو متغير پرداخته 

شده و در حقيقت به دنبال اثبات یکی از فرضيات زیر می باشد:
کــالــبــدی،امــنــيــت،زمــان  )شــرایــط  مستقل  متغيرهای  بین   :H0
فعاليت،دسترسی، معاشرت پذیری( و متغير وابسته ميزان انجام 

فعاليت زنان در فضای عمومی رابطه معنادار وجود ندارد.
کــالــبــدی،امــنــيــت،زمــان  )شــرایــط  مستقل  متغيرهای  بین   :H1
فعاليت،دسترسی، معاشرت پذیری( و متغير وابسته ميزان انجام 

فعاليت زنان در فضای عمومی رابطه معنادار وجود دارد.
ميزان آمار F برابر 29.226 و ميزان سطح معناداری برابر ٠.٠٠٠ است. 
اول  نوع  خطای  ميزان  از  کوچکتر  معناداری  سطح  ميزان  چون 
رابطه خطی  بررسی وجود  به  که  در سطح ٠.٠5 است، فرض یک 
زمان  امنيت،  کالبدی،  )شرایط  مستقل  متغيرهای  بین  معنادار 
فعاليت، دسترسی، معاشرت پذیری( و متغير وابسته ميزان انجام 
اطمينان  درصد   95 با  می پردازد  عمومی  فضای  در  زنان  فعاليت 
تأیید می گردد. برای تأیید بیشتر به بررسی ضرایب مدل رگرسيونی 

پرداخته شده است.
که آیا ضرایب متغيرهای مستقل )شرایط  در جدول 9 آزمون شده 
معاشرت پذیری(  دســتــرســی،  فعاليت،  زمـــان  امنيت،  کــالــبــدی، 
اثبات فرض صفر بودن ضرایب  یا خير. در صورت  برابر صفر است 
فعاليت،  زمـــان  امنيت،  کــالــبــدی،  )شــرایــط  مستقل  متغيرهای 
دسترسی، معاشرت پذیری( تأثيرپذیری آن متغير بر متغير وابسته 
چون  مــی گــردد.  رد  عمومی  فضای  در  زنــان  فعاليت  انجام  ميزان 
ميزان سطح معناداری ضرایب متغيرهای مستقل )امنيت و ایمنی، 
ميزان  از   )٠.٠٠٠  ،٠.٠12  ،٠.٠٠٠( معاشرت پذیری(   و  فعاليت  زمــان 
کمتر است، بنابراین فرض یک تأیید  خطای نوع اول در سطح ٠.٠5 
می گردد. درنتيجه بین متغيرهای مستقل )امنيت و ایمنی، زمان 

جدول 8- بررسی ميزان معنادار بودن متغير وابسته با متغيرهای مستقل- منبع: مطالعات ميدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

سطح معناداریFميانگين مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

60.705512.141رگرسيون
29.226.0000 34.89584.4150باقيمانده

95.60089مجموع

جدول 9- بررسی مدل رگرسيونی ضرایب- منبع: مطالعات ميدانی و پرسشنامه ای نگارندگان

ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشده
Tسطح معناداری

Bخطای استانداردBeta

1.973.0520-1.542.7820-ثابت
0400.0370.07301.086.2810.شرایط کالبدی
3020.0470.49706.423.0000.امنيت و ایمنی

1320.0520.17402.555.0120.زمان فعاليت
0560.0510.07501.096.2760.دسترسی

1420.0270.41805.332.0000.معاشرت پذیری و جمعيت پذیری فضا
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کاربری های مختلف و فعال تا 	  زندگی فعال خيابانی با 
کمک می کند.  پاسی از شب به افزایش زمان انجام فعاليت زنان 

از 	  کــه زنـــان بعد  بـــردن ســاعــات فضاهایی  ــاال  ب امــکــان 
مثل  کنند،  استفاده  آنها  از  می توانند  کمتر  خــود  کــاری  ساعات 

آرایشگاه ها، استخرها، مجموعه های ورزشی و... در محله.
لحاظ 	  از  مقتضی  شرایط  در  خرید  عمومی  حوزه های 

جنایت به ویژه در ساعات غيرفعال برای زنان آسيب پذیر هستند؛ 
کاربری های 24 ساعته توصيه می شود تا به افزایش  ترکيب آنها با 

کند ميزان فعاليت زنان کمک 
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خطی و مستقيم داشته و به عبارتی با افزایش یا کاهش هر کدام از 
این شاخص ها، ميزان مطلوبیت هم افزایش و یا کاهش می یابد. 

کيزگی    شاخص هایی مانند تجهيز فضاهای رها شده، نورپردازی، پا
غلبه  از  جلوگيری  و  شهری  فعاليت های  در  تعادل  ایجاد  محيط، 
بیشتر در فضا،  برای ماندن  محيط های مردانه، وجود فضاهایی 
باال  اجتماعی  نظارت  با  محيط هایی  و  شبانه روزی  فعاليت های 
شهری  فضاهای  در  زنان  فعاليت های  سطح  ارتقای  در  می تواند 
کالبدی، دسترسی به  که معيارهای شرایط  مؤثر واقع شود. هرچند 
فضاهای عمومی و مکان قرارگيری آنها در آزمون فرضيه مورد قبول 
واقع نشدند، اما این موضوع با توجه به ميزان نيازها و اولویت های 
زنان برای پا گذاشتن به عرصه عمومی به منظور انجام فعاليت های 
با توجه به معيارهای بیان  که  گفت  آنها بوده و می توان  ضــروری 
کالبدی  محيط  ارتقای  به  زیــادی  بسيار  حد  تا  می توان  نيز  شده 
انــواع  بیشتر  هرچه  افــزایــش  و  اجتماعی  گــروه  ایــن  استفاده  بــرای 
فعاليت های زنان در فضاهای شهری در مطالعات آتی تالش نمود.
راه حل هایی  و  توصيه ها  انجام شده می توان  به پژوهش  توجه  با 

برای ارتقای سطح فعاليت زنان در محله حاضر را پیشنهاد نمود:
طراحی فضاهای رها شده و جلوگيری از به وجود آمدن 	 

می تواند  محالت  و  شهری  فضای  سطح  در  شــده  رهــا  فضاهای 
امنيت محيطی را باال برد.

و 	  ایمنی  افزایش  راه هــای  از  یکی  رؤیت پذیری  قابليت 
که به حضور بیشتر زنان در سطح  امنيت در فضای شهری است 
کمک می کند. رؤیت پذیری از طریق مناسب سازی  فضای شهری 
گم شده و محوطه آرایی فضاهای شهری افزایش  کالبدی فضاهای 

می یابد.
ارتباط و نفوذپذیری بصری و فيزیکی از طریق شاخص 	 

کيفيت فضای شهری را برای حضور  کردن فضای شهری می تواند 
زنان ارتقا دهد.

مهمترین عامل در ایجاد دسترسی مناسب در فضای 	 
شهری، خصلت پیاده راه واری فضای شهری برای زنان است؛ به 
این منظور وجود بلوک های طویل بدون نفوذپذیری در بدنه ها و 

دانه های درشت دانه توصيه نمی شوند.
مسيرهای پیاده برای زنان در شرایط مختلف با چرخ 	 

کالسکه و ... ، مانع دسترسی و حرکت ایجاد نکند.  خرید، ویلچر، 
فضای  بــه  دسترسی  ــرای  ب الزم  تمهيدات  پیش بینی  همچنين 
به  زنــان  تــردد  بــرای  و رمپ هایی  مانند پل های مناسب  پیاده راه 

ک خرید و ... الزامی است. کالسکه و سا همراه 
حضور مکان های تعامل اجتماعی مانند ایستگاه های 	 

مناسب،  مبلمان  سبز،  فضای  با  همراه  زنــان  مخصوص  اتوبوس 
کمک  نورپردازی مناسب به حضور بیشتر و تعامالت اجتماعی آنان 

می کند.
کنار 	  در  فــرزنــدان  نگهداری  یا  کودکان  بــازی  فضاهای 

کالبد مناسب، طراحی، رنگ آميزی و  فعاليت های دیگر باید دارای 
کودکان  کودکان و مناسب آنان طراحی شود تا  ... برای جلب توجه 
ميل و رغبت به ماندن در آن مکان ها را داشته باشند و در نهایت 

زنان به راحتی بتوانند در فضاهای شهری فعاليت  کنند.
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