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 چکیده

 که، هستند اعتقاد اين بر همه و کنندمي توجه بسيار اوليۀ انسان نيازهاي به انديشمندان شهري، فضاهاي ارزيابي و طراحي در

 نيازها اين شد. خواهد محدود ايمالحظه قابل حد آن به در پذيريتحرک و فضا به دسترسي امکان نيازها، اين به بدون توجه

از اين رو، هدف پژوهش  .است مقوله اين هاي حساسموضوع از يکي «جنسيت» و دارند قرار مختلفي تأثير متغييرهاي تحت

روش تحقيق توصيفي ـ  باشد.حاضر ارزيابي نگرش جنسيتي در طراحي فضاهاي شهري با تاکيد بر پارک بانوان نرگس اروميه مي

. اطالعات مورد نياز از طريق دو نوع پرسشنامه تصويري و باشدتحليلي بکارگرفته شده در اين پژوهش از نوع کاربردي مي

 spss افزارهاي آماري توصيفي و استنباطي در قالب نرمها از شيوهت آمده است. براي ارزيابي و پردازش دادهدسغيرتصويري به

هاي زنانه دارند؛ و دار و مذهبي تمايل به استفاده از پارک خانه دهد که تنها زناناستفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي

استفاده از  هاي فمينيستي رغبتي براي ها و گرايش عه و دسته چهارم يعني زناني با نگرشدسته سوم زنان يعني زنان شاغل جام

 کند. لذاها را ندارند. چنين وضعيتي در مورد ميزان احساس امنيت و آرامش زنان در پارک بانوان نيز صدق مي گونه پارک اين

براي استفاده آزادانه زنان از فضاهاي عمومي، مطلوب به نظر  ،عرفي هاي محدوديت مدت و با توجه به بانوان در کوتاهپروژه پارک 

هاي تصويري . نتايج حاصل از پرسشنامهدر بلندمدت به توزيع عادالنه فضاهاي شهري کمک چنداني نخواهد کرد اما ،رسند مي

 موردمطالعه براي انتخاب عناصر پارک است؛هاي زنان دار با مردان و ديگر گروهمعناداري ميان زنان خانه نشان دهنده تنها تفاوت

 دارپارک مطابق با نيازهاي زنان خانه رود که عناصرچنداني نداشته و انتظار مي ها تأثيردرنتيجه جنسيت در انتخاب عناصر پارک

 در بهتر هرچه طراحي و جانمايي عناصر براي عملي راهکارهاي و به ارائه باشد( کنندگان به پارک بانوان بيشترين مراجعه)

  پرداخته شود. بانوان هاي پارک
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 مقدمه

 مختلف یها حوزهجداسازی  و تفكیك و مردانه خرد بر مبتنی مسلط رویكرد و شهرسازی در نوگرایی تفكر ظهور با

 مسكونی یها حومه خصوصی از حوزة شهر مرکز در تجارت و کار عمومی حوزة ،... و کار، تفریحی، مسكونی، نظیر

 محسوب نیز خانواده و حومه زنانة حوزة از کار و مردانة تجارت حوزة تمایز بر تأکید نحوی به جدایی شد. این جدا

 را شهری فضاهای خود که شده تلقی مردانه فعالیتی ریزی شهری، برنامه و معماری تاریخی، لحاظ شود. همچنین به یم

است  جنس دو هر دربرگیرنده جهانی مردان، نیازهای و عالیق است. گویی کرده تبدیل نیز فضاهایی جنسیتی به

(Hexly,2002: 1.) به مدرنیستی نگاه نقد و ریزیبرنامه به جنسیتی نگاه با اروپا زن در شهریِ ریزانبرنامه حال، با این 

 تعریف فعال مرکز چند دارای و مختلط، های یکاربر کوتاه، هایمسافت را مناسب شهری، فضای هایویژگی شهر،

 به توجه با بتوانند باید شهروندان فعالیت و زندگی بستر عنوان به شهری (. فضاهایRendell, 2000: 21اند )کرده

 را برای جذاب و پایدار و سالم امن، محیطی جنسی، اجتماعی، و سنی یها گروه و افراد میان هایو تفاوت هاشباهت

حداقل نیازها باشند )مدیری،  گوی پاسخ و بدهند مناسب پاسخ اجتماعی اقشار تمامی نیاز به و کنند فراهم افراد همه

 اساس بر ها باشند. این محدودیتهایی می(. زنان برای حضور در فضاهای عمومی دارای محدودیت01: 0931

 متفاوتی تجربه طور به فیزیكی توانایی و دین سن، تأهل، وضعیت طبقه اجتماعی، قومی ـ نژادی، مختلف های مشخصه

 برای و کسانی چه با زنان اینكه زمان استفاده، و مكان ها، محدودیت این (.91-10: 0931رفیعیان و سیفایی،) شوند می

 دهند. می قرار تأثیر عمومی، تحت فضای از استفاده هنگام را زنان تجارب و رفتار و کنند استفاده می فضا از مدت چه

ها این محدودیت از ترکیب ای مجموعه اما باشد نداشته زیادی تأثیر تنهایی  ها به محدودیت این از یك هر است ممكن

 ... تخصصی و فعالیتی یها محوطه ورزش، بازی هایزمین نظیر عمومی خدمات جنسیتی مؤثر خواهد بود. تفكیك

 آن و کرده سلب از فضا را اجتماعی مفهوم اقدام این اما کند؛می فراهم زنان برای ویژه به را فضا از برداری بهره سهولت

 قابل چهارچوب همین در های زنانهپارک دهد. تأسیسمی تنزل کارکردی فضای یك به اجتماعی فضای یك از را

دهند می قرار زنان اختیار در فراغت گذران اوقات برای را خاصی تسهیالت هاپارک این گونه زیرا هستند؛ بررسی

 وسایل امكانات و هاقابلیت به توجه بر عالوه سبز شهری، فضاهای ایجاد در است (. بدیهی09: 0931 )شیخاوندی،

 جنسی و سنی هایگروه منطق، هر اجتماعی - فرهنگی هایظرافت نكات و سرزمین، موضوع با مرتبط تخصصی و فنی

 مقام در زنان شود. داده قرار مدنظر خاصی استانداردهای و معیارها تا گرفته، قرار ریزانبرنامه عنایت مورد باید مختلف

 ارتباط مردان با مقایسه در متفاوت نگاه و هامسئولیت بیولوژیك، خصوصیات واسطه به اجتماعات انسانی از نیمی

از  خاطرشان اطمینان افزایش موجب تا هستند فضا از خاصی تسهیالت نیازمند ها آن کنند.می برقرار فضا متمایزی با

 در که های خطیریمسئولیت به توجه با زیرا شود. پارک مانند عمومی فضاهای ویژه به شهری فضاهای در امن حضور

 خصوص به عمومی هایمحیط از خود فرزندان سرگرمی و تفریح برای مردان از بیش معموالً دارند خانوادگی محیط

 یافته تحقق ایده این با نیز بانوان نرگس ارومیه ایجاد پارک (.000: 0900کنند )تازیكی، می استفاده شهری هایکپار

 تصویر جنسیتی، هاینگرش ارزیابی بدون امكانات، گونه ایجاد این اما شود. مقابله زنان علیه محرومیت با نوعی به که

 رسد.می نظر به ضروری هاپژوهش گونه این دادن انجام بنابراین، دهد.نمی را ارائه خدمات این از زنان رضایت ذهنی
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بدین منظور، پژوهش حاضر به ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری با تاکید بر پارک بانوان نرگس 

 شود:. یمپردازد در این راستا فرضیات زیر مطرح ارومیه می

یشتری برای ایجاد پارک بانوان نسبت به زنان شاغل و فمنیست دار تمایل برسد بانوان مذهبی و خانهبه نظر می -

 داشته باشند.

ها، رسد پارک نرگس بانوان از لحاظ )کیفیت وسایل ورزشی، ایستگاه سالمت، وضعیت نیمكتبه نظر می -

ا وجود نگهبان مرد( مطابق ب ، زمین بازی کودکان، ارائه خدمات کارکنان،کاری و تمیزیروشنایی، وضعیت چمن

 نباشد. ها گروهنیازهای بانوان از تمامی 

 عدم وجود امنیت در فضاهای عمومی شهر، سبب ایجاد پارک بانوان شده است. -

 وجود دارد. هارسد تفاوت معناداری میان جنسیت )مردان و زنان( و انتخاب عناصر پارک یمبه نظر   -

ها دختر( و انتخاب عناصر پارک شاغل، دار،)خانههای مختلف زنان تفاوت معناداری میان گروهرسد به نظر می -

 .وجود داشته باشد

 ها و مبانی نظري پژوهشمفاهیم، ديدگاه

 شهري فضاهاي

 را آن انسانی هایتأثیرگذاری فعالیت که دارد خود در را انسان توسط محیط آگاهانة ادراک مفهوم نخست، بیان در فضا،

0توده حالت از
0فضا به 

 تشكیل نامتجانس و متنوع عناصر از خود به بخشی جهت هویت اگرچه فضا است. کرده تبدیل 

 ایپیكره مجموعه، کلیت به مترتب اهداف راستای در ها آن بین متقابل ارتباطات و عناصر استقرار نظام و نحوه شده،

 و اشیا و خود بین انسان اصوالً .گیرد یم نشئت آن از فضا مفهوم و هویت که دهد یم تشكیل را متجانس و همگن

 و وفق اجسام کالبدی و اشیا با فیزیولوژیك طریق به را خود وی که معنی بدین کند؛می برقرار رابطه محیط پیرامون

)رفعیان  نامیم یم فضا انسان، بر لحاظ تأثیرگذاری به را آن ما که دهد یم رخ بستری در متقابل کنش این دهد. یم ارتباط

 است فضا هندسه این شهر و است، روانشناختی و اجتماعی ابعاد با مادی شهری، فضای فضای(. 1: 0930و عسگری، 

 برخی که دارد وجود آن فضا فرصت این در دهد.می رخ آن در جمعی زندگی داستان که ای استصحنه شهری فضای

 عنوان به توانندمی نیز شهری (، فضاهای0: 0900آباد و همكاران،  خلیل)کالنتری شكسته شود اجتماعی مرزهای از

فعالیت انجام و بینی پیش قابل غیر مختلف هایاستفاده برای فضاها این که چرا شوند؛ تعریف هم فكری باز فضاهای

آن و کنند هموار یشانها خواسته کردن برآورده برای را شهروندان تمایالت تا اندشده طرّاحی و ریزیبرنامه متنوع های

-فعالیت مردم که است مشترکی بستر عمومی در این میان، فضای (.Walzer, 1986: 47) نمایند منتفع امر این از را ها

 عمومی، فضای دیگر، عبارت به دهند؛انجام می آن در است جامعه اعضای پیوند دهندة که را مراسمی کارکردی و های

(. این 091، 0931گیرد )صالحی، می قرار عموم دید معرض در اجتماعی زندگی نمایش آن به روی که است ایصحنه

 شرایط اساس بر و زمان طول در فضاها این .شهرها هستند در عمومی زندگی روزمره رفع نیازهای مكانی برای فضاها،

                                                                                                                                                               
1 - mass 
2 - space 
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 با را عمومی فضای (. لیپتونPasaogullari and Doratli, 2004: 225) کنند فرهنگی تغییر می و اقتصادی اجتماعی،

 (.Lipton, 2003: 1کند )تعریف می «خانه از بیرون فراغت و تفریح مرکز»و « بیرونی زندگیاتاق » عنوان

 توانایی و سنی جنسیتی، های محدودیت فارغ از طراحی بر تأکید با شهری عمومی فضاهای اهمیت و نقش امروزه

 ,Garcia)شود.  احساس می خوبی به اجتماعی، های گروه مكانی مطلوب برای تمامی عنوان به کنندگان  استفاده

Roman, 2004:215-233 هعنوان بستر زندگی و فعالیت افراد باید بتوانند با توجه ب فضاهای معماری و شهری به(؛ 

جنسی، سنی و اجتماعی، محیطی امن، سالم، پایدار و جذاب را برای همه  یها میان گروه یها ها و تفاوت شباهت

تمامی افراد  ازیشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند. این فضاها باید تسهیالت موردنفراهم کنند و به نیازهای تمامی اق

ها  برداران سازگار و برای آن نظر کالبدی و حسی با خصوصیات تمامی بهره کنند که ازنقطه نیتأم یا گونه را به

 (.00: 0931استفاده باشد )تمدن،  قابل

 هاي شهريپارک

فراغت،  اوقات گذران در آنها از مردم عموم و دارند اجتماعی یبازده که هستند سبزی فضاهای عمومی سبز فضاهای

 شده یاد فضاهای کنند.می استفاده هااین نظایر و فرهنگی و اجتماعی هایگردهمایی و دوستان با مصاحبت و تفریح

 دارا بر عالوه که اندعمومی سبز فضاهای از بخشی شهری هایاند. پارکشده تجهیز یا طراحی منظور این اساساً برای

 دارند اصوالً نیز را شهر مختلف مناطق به دهی خدمات جنبه محیطی، زیست و فرهنگی و تفریحی هایجنبه بودن

کنند )قربانی و تیموری،  استفاده آنها از توانندمی مردم، طبقات تمام که است ایگونه به فضاها این ماهیت و طبیعت

 در انسانی و طبیعی حیات پایداری عوامل تریناساسی زمره در باید را شهری هایپارک تردید بی(. 10: 0930

 انسان روح و جسم سازیسالم در شوند، ریزیبرنامه صحیحی صورت به اگر که آورد شمار به امروز شهرنشینی

 مورد مختلف جوامع در شهری نواحی شدن کم مترا و رشد موازات به فضاها این. داشت خواهند مطلوبی تأثیرات

 کار به و ابداع شهری هایمحیط در آنها مناسب توزیع و یابیمكان برای گوناگونی راهبردهای و اندگرفته قرار توجه

 _ عمومی فضاهای مهمترین از یكی عنوان به شهری هایپارک(. 3: 0909)لطیفی و سجادی،  است شده گرفته

 روحی، محیطی هایبیماری درمان چون مزایایی با هستند، اکولوژیكی و اقتصادی اجتماعی، نقش شهر خدماتی

برای  شاخصی حال عین در که ها،این نظایر و آسایش حفظ اجتماعی، یكپارچگی کودکان، پرورش برای مطلوب

، بانوانپارک (. در این میان، Balram, 2005: 149شوند )می محسوب جامعه توسعه و زندگی فضای کیفیت ارتقای

تأمین نیازهای حرکتی زنان تا بتوانند بدون پوشش قانونی و با آزادی و راحتی  باهدففضای سبز محفوظی است 

 توانند یمهستند که بسیاری از زنان و دختران جوان  ییها مكانویژه زنان  یها پارک .باشند حضورداشتهبیشتر در آن 

و تفریح بپردازند. رعایت امنیت اجتماعی، محصور بودن،  راحت و مناسب، در آن به ورزش یها لباسبا استفاده از 

 ( استقرار1: 0933)ساغرچی،  اصلی این مراکز است یها یژگیواطراف به پارک زنان، از  یها ساختمانمشرف نبودن 

 دیگر از سوی و دارند پایدار توسعه به نیل و شهری زندگی کیفیت بر که تأثیری جهت به سو یك از شهری هایپارک

گسترده را دارند  بررسی ارزش نهند، یم جای به ها یشهردار برای که سود و سرمایه بازگشت بدون مالی بار جهت به

(Manlun, 2003: 31) 
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 شهري فضاهاي طراحی در زنان نقش

حال  در همواره شهری، طراحی در کیفیت مفهوم در مورد ها،اندیشه تحول سیر با همگام شهری، طراحی تكامل سیر

 و بسیط حالت از «شهری طراحی کیفیت» اطالق مفهوم دامنة مسیر، این در است. بوده مستمر تكامل و پیچیده شدن

 شهری طراحی نظری دیدگاه مبنای تكامل، بر این جریان در یابد.می تطور مرکب حالت به ای به تدریجتك مؤلفه

 هایگروه هایتوانایی و ها، نیازها،خواسته که، آمد خواهد بار به آمیزموفقیت شهری هنگامی طراحی ،«گراکثرت»

 و ریزیبرنامه مرحله سه به را فضا خلق و طراحی فرآیند (. اگر093: 0909نمایندگی کند )فرزانه،  را جمعیتی مختلف

 توانمی زمان محور در را مراحل از یك هر وقوع تقسیم نماییم فضا بكارگیری و طراحی جامعه، کالن گذاریسیاست

 .داد نمایش تصویر زیر بصورت

 
 (1831فرآيند )اسالمی،  مختلف مراحل زمانی ارتباط مدل :1شکل 

 در شده ارائه محصول به متعلق فضا از استفاده و بكارگیری گذشته، در شده حادث منابع به ریزیبرنامه ترتیب بدین

 که معنی بدین است. آینده و گذشته همپوشانی که داشت خواهد تعلق حال زمان به طراحی مرحله بوده و آینده

 آینده در و شده شروع قبالً که هاییطرح مانند دارد. ادامه آینده تا و شده شروع از گذشته که است چیزی فضا طراحی

 و شود یم جنسیتی گیردمی انجام آن در که هاییفعالیت نوع براساس که فضا مطلب این پذیرش با شد. خواهد تكمیل

0جنسیتی یها نقش از منتج هافعالیت این
 جنسیتی هاینقش که این قبول همچنین است، مرد و زن جنس دو یك از هر 

 سه از یكی به فضا که نمود بیان توان یم ثابت، فرهنگی شوند با فرض بستر یم تعیین جامعه بر حاکم فرهنگ براساس

 جنسیتی شود تواند یم زیر طریق

 طراح؛ جنسیت نوع با مطابق فضا معماری و طراحی واسطة به -0

 طراح؛ ایدئولوژی و تاریخی، انتقادی، دیدگاه برمبنای -0

 (.Kiavar, 2011) آن هایفعالیت روزانة تغییرات و تصرف استفادة دلیل به -9

 خود که زنانی صورت، بدین .یافت فرانسه جامعة در شهری ریزی برنامه در توان یم را زنان حضور به توجهات اولین

 از کنند. طراحی کنند یم زندگی آن در که را محلی اشكال متفاوتی به تا برآمدند این جهت در بودند شهرساز یا معمار

شد  باعث توجهات قبیل این شد. توجه گذشته از بیش شهری طراحی و شهرسازی در حضور زنان بر بعد، به زمان این

 از نیز، ایران کشور دنیای کنونی در شود. استفاده آنان کنار در و مردان مانند معماری و شهرسازی در نیز زنان از که

 زنان به توجه و شهرها شورای ایجاد با صورت، در این .شود یم استفاده گذشته از بیش شهرسازی و معماری در زنان

 باعث خاصی عوامل همه این با است. شده توجه هاآن های یدگاهد به ها یشهردارو  شهرسازی و مسكن یها اداره در

                                                                                                                                                               
1 - Gender Rols 
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 بنابراین، (.1، 0933)دادور و افضلی،  است شده شهری طراحی و شهرسازی جامعة در زنان حضور یا عدم حضور

 ترىفعال شهری حضور فضاهای طراحی همچنین و ساز و ساخت و مدیریتى هاىعرصه در تا شوند باید تشویق زنان

 متناسب که آورد وجود به فضاهایی تا بتوان شود، استفاده مطلوب نحو به طراح و معمار زنان توانایى از و باشند داشته

 های یطمح حاضر، عصر در طرفی، از .شود آنان در آرامش سرزندگی و احساس موجب و باشد زنان روحیات با

 با .اند بوده مؤثر اجتماعی هایآسیب رشد در و کرده ایجاد امنیت شهروندان برای را بسیاری مشكالت شهری نامطلوب

 محتاطانه عمل اجتماعی یها کنش در مردم .شودمی افزوده جرم میزان بر و بازدمی رنگ ها، امنیتآسیب این گسترش

 آرامش اجتماعی امنیت کنند. یمناامنی  احساس درنتیجه، و شود یم دوچندان آنان دلهرة و ترس اتفاقی، هر با و کنند یم

 برای را آن فضایی و سیاسی، اقتصادی، شخصی، هایدر زمینه است موظف ایجامعه هر که است خاطری آسودگی و

 (.011: 0900کند )گلی،  فراهم آن اعضای و جامعه

 مشارکت شهری، فضاهای در زنان نداشتن نمایند امنیت یم القا زنان خاصه و افراد به را ناامنی شهری برخی فضاهای

 کرد خواهد متأثر نیز را جامعه و خانواده فرد، بر روانی هایآسیب بر عالوهو  کندمی محدود اجتماع در را آنان کامل

 وجود زنان در سرزندگی و روانی آرامش احساس ایجاد به دلیل (. همچنین،Freeze, 2005؛ 0931)ربیعی و علیخواه، 

 بانوان مختص که فضاهایی رسد؛می نظر به ضروری جنسیتی و امنیتی مشكالت از هرگونه دور به آنان برای فضایی

 جنسیت و فضا متقابل رابطة پژوهش از قسمت این در بنابراین، نمایند. امنیت و آرامش احساس آنجا در ها آن بوده و

 .شود یم پرداخته

 تعامل مفاهیم جنسیت و فضا

 برخورد شده جنسیتی فضاهای و شده جنسی فضاهای عنوان تحت ایپدیده با فضا و جنسیت بین رابطه بررسی در

 آن شدن جنسیتی است اگرچنین است؟ جنسیتی فضا آیا است؟ جنسی فضا آیا که شوندمی مطرح هااین سوال و نموده

-زیست جنس براساس است ممكن خاص هایمكان گفت؛ توانمی فوق هایسوال پاسخ گیرد؟ درمی صورت چگونه

 که مختلف هایفعالیت جنسیت براساس یا شوند داده جنسی خصوصیات کنندمی را اشغال آنها که افرادی شناختی

 توسط که چرا هستند ـ مذکر یا شده ـ مؤنث جنسی ،ها توالت مثال بعنوان داده شوند. جنسیت شودمی انجام درآنها

 زیرا شودمی داده جنسیت زنانه بصورت خانگی آشپزخانه یك که حالی در گیرندقرار می استفاده مورد زنان و مردان

 (Rendell, 2000: 101شود )می مربوط هابه خانم که است امری بطور اجتماعی آشپزی

اعتقاد طرفداران  به است. خصوصی(/ )عمومی " مجزا هایحوزه" جنسیتی فضای نمایش ترینفراگیرنده و نافذترین

 و از بازتولید را تولید خصوصی، از را عمومی از خانه، را شهر که رفتار، طرز این اساس زنان؛ طلبی برابری جنبش

 به تصور مربوط که است دلیل این به موضوع است. اهمیت مردساالری و داری سرمایه کند،می جدا زنان از را مردان

یابد می و ادامه شده بازتولید وم مدا بطور دارد، وجود دوگانه مراتب سلسله این داخل که فضا و جنسیت جنس،

 (.0931)کاظمی، 

 زنان بین تفكیك که درجوامعی بخصوص است؛ منطقی امری گاه فضا، کردن جنسی ، یعنیها جنس بین فضایی تفكیك

 ازذهن دور امری برجوامع حاکم فرهنگ اساس بر فضا شدن جنسیتی حتی شود.رعایت می شئونات اکثر در مردان و

 مرد( )زن/ ازدوجنس یكی دالیلی به بنا که شودمی مطرح مشكل بعنوان فضا زمانی یك شدن جنسیتی رو ازاین نیست
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 مندیبهره امكان حالیكه در شوند محروم فضا آن از برداریحق بهره از و شده عمومی فضای یك ترک به مجبور

 .شودمی شهروندی محسوب اولیه ازحقوق عمومی و شهری فضاهای از مطلوب

 فضاهای در شده تعریف و محدود صورت به )زنان( فضا کنندگان استفاده از بخشی سنتی جامعه در ساده بیان به

 اما شده پررنگ اجتماعی هایدرعرصه زنان حضور مدرن به سنتی جامعه تبدیل با اما یافتند،حضور می عمومی

 اماکن و فضاها از برداریبهره در مكرر بطور زنان و اندنشده طراحی حضور این افزایش با متناسب عمومی فضاهای

 کنندگاناستفاده از بخشی بعنوان زنان به اشاره دلیل نمایند.تجربه می را هاییناسازگاری و هامحدودیت عمومی

 بسوی را زنان زنانگی، خصوصیات و همچنین جامعه بر حاکم فرهنگ انتظارات که آنجاست از عمومی فضاهای

 مفهوم این به شوند،می محیط به نفع خود دادن تغییر به مجبور محیط، با سازش جهت به و دهدمی سوق پذیری هنجار

 شوند.می خارج محیط از یا و کرده نظر صرف دارند محیط از که انتظاراتی و نیازها از که

 مواد و روش

ماهیت  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرالذکر، نوع تحقیق در این پژوهش های فوق بدین ترتیب بر اساس دیدگاه

 دو به تحقیق در محدوده مورد مطالعه، سؤاالتبه  پاسخگویی برای هاتحلیلی است،. روش گردآوری داده -توصیفی

 و نامهپرسش پیمایشی روش در استفاده مورد ابزار اولیه( و هایپیمایشی )داده ثانویه( و های)داده اسنادی صورت

نوع اول، نامه استفاده شده است پرسش نامه است به منظور تحلیل مناسب موضوع از دو نوع پرسش بوده مصاحبه

 یكرتلهای مختلف زنان به تفكیك جنسیتی در مرحله نخست از روش مقیاس برای سنجش میزان تمایل تیپ

(Likert-Scale و برای )جامعه آماری است؛ شده استفادهی در تهیه پرسشنامه ا درجه پنجها از طیف ی معیاروزن ده 

نفر با ضریب  39بوده که  0901ان نرگس در تابستان به پارک بانو کننده مراجعهسال  09شامل کلیه زنان باالی 

ای میان خوشه صورت بهاند؛ که  درصد به عنوان حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران انتخاب گردیده 01اطمینان 

به این  نفر 09ینیسم توزیع شد که از هر گروه فم زنان ومذهبی  زنان شاغل، زنان ،دار خانهچهار گروه زنان 

استفاده شده که در نهایت،  نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخپاسخ دادند. برای تعیین پایایی کمی پرسش ها هپرسشنام

 برآورده شده است. 103/9 مقدار آلفای کرونباخ

پرسشنامه نوع دوم، پرسشنامه تصویری است که برای سنجش میزان تفاوت معناداری میان جنسیت )مردان و زنان( و 

جامعه آماری این مرحله از تحقیق شامل  است. قرارگرفته مورداستفادهی صفر تا بیست بند رتبهانتخاب عناصر پارک، 

 01مورد با ضریب اطمینان  093اساس فرمول کوکران  باشد که حجم نمونه برزنان و مردان ساکن شهر ارومیه می

بودند. مقدار  دختران شاغل، زنان ،دار خانه زنان ای میان چهار گروه: مردان،خوشه صورت بهباشد؛ که می درصد

باشد، و برای تجریه و تحلیل اطالعات بدست  است که در سطح بسیار مطلوب می 9830آمده  دست آلفای کرونباخ به

ای فریدمن و آزمون ناپارامتریك ویلكاکسون در های آماری توصیفی و استنباطی، همچون آزمون رتبهشیوه آمده از

 استفاده شده است. spssافزار قالب نرم

                                                                                                       شناخت منطقه مورد مطالعه

شهرستان و  غربیاستان آذربایجان به عنوان مرکز اداری ـ سیاسی، یرانا شهرهای کالنشهر ارومیه به عنوان یكی از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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ای به  این شهر، در جلگه. باشدمی ایران غرب شمالترین شهر در منطقه قدیمی ،هزار سال قدمت 9با بیش از  ارومیه

درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  99درجه و  91ای به همین نام و در درکنار دریاچه کیلومتر 99و عرض  19 طول

تا تهران حدود متر و فاصله زمینی ارومیه  0909دقیقه طول شرقی واقع شده است. ارتفاع این شهر از سطح دریا  1

، 0909ی آخرین سرشماری نفوس و مسكن، در سال (. و بر پایه011: 0909کیلومتر است )رهنما و آفتاب،  010

دهمین شهر پرجمعیت ایران و زن(،  999919مرد،  991091نفر ) 111٬100تعداد جمعیت ساکن شهر ارومیه بالغ بر 

 (.0909آید )سرشماری عمومی نفوس و مسكن،  می شمار به ایران غرب شمالدومین شهر پرجمعیت منطقه 

نادیده گرفتن  موجب شهر در ها آن حضور و نیازها و ها خواسته به توجه عدم بانوان، درصدی 19 حجم به توجه با

پارک نرگس شهر ارومیه  پژوهش این شود. در یم ها آن یشاداب سرزندگی و کاهش و بانوان روانی و فیزیكی سالمت

های  یابانخبانوان نرگس در منطقه چهار، مابین  پارک است. قرارگرفته ارزیابی زنانه این شهر است موردکه تنها پارک 

 قرارگرفتهغرب شهر ارومیه موقعیت جغرافیایی در جنوب ازلحاظدستغیب، شاهد، پزشكیان و گلدیس واقع شده، و 

مسیر دوچرخه و گذر تندرستی و همچنین شود و دارای  یمرا شامل  مترمربع هزار 099 بر  بالغاست و مساحتی 

 باشد. بسكتبال، تنیس و امكانات ورزشی می زمین فوتبال،

 
 : موقعیت پارک بانوان نرگس ارومیه2شکل 

 )منبع: نگارندگان(

 پژوهشهاي يافته

 نتايج توصیفی

-را زنان تشكیل دادهدرصد  90شونده را مردان و درصد افراد پرسش 10های پژوهش، براساس نتایج حاصل از یافته

درصد نیز زن بوده است. همانطوری که  01درصد مرد و  19اند. همین نتایج در مورد روستاهای فاقد گردشگری نیز 

اند. بیشترین فراوانی در گروه دهد افراد مورد مطالعه در پنج گروه سنی توزیع شدهدر جدول شماره.. نشان می

باشد. از نظر تحصیالت، سال می 90 – 19پاسخگویان پرسشنامه تصویری و غیرتصویری مربوط به رده سنی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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درصد( و در پرسشنامه تصویری  19بیشترین فراوانی پاسخگویان پرسشنامه غیرتصویری مربوط به افراد دیپلم )

 دباش یمدرصد(  91مربوط به افراد لیسانس )
 : مشخصات فردي نمونه مورد مطالعه1جدول 

 گروه سنی
 پرسشنامه تصویری پرسشنامه غیرتصویری

 درصد فراونی درصد فراوانی

1/09 01 9 9 سال و کمتر 09  

99-00 00 99/09 00 1/01  

19-90 01 99 90 1/03  

19 - 10 01 11/00 01 1/09  

0/01 03 01 09 سال و باالتر 10  

 میزان تحصیالت 

01/1 1 1/1 1 زیر دیپلم  

1/99 91 19 90 دیپلم  

1/00 09 1/1 1 فوق دیپلم  

 91 91 91 03 لیسانس

31/00 01 1/00 09 فوق لیسانس و باالتر  

 تأهلوضعیت  

 01 01 - - مرد

 11 30 - - زن

 های پژوهش منبع: یافته

 نتايج استنباطی

بررسی دهند  میزنان اعضای جمعیتی ناهمگون هستند که در شرایط یكسان رفتارهای متفاوتی از خود بروز 

 های موقعیترا که از برخورد با  هاییتجربهو نوع  ها آنپژوهش، زنان و میزان این مختلف زنان که طی  های گروه

برای بررسی مفید است که بر مبنای میزان  تجه  این ازتحقیق مذکور کردیم؛ مختلف دارند، به چند دسته تقسیم 

زنانه را شناسایی  های پارکمراجعان به  توانیم میاز زنان  بندی طبقهاین  اساس بر، شده انجام نیاز به امنیتاحساس 

عمومی احساس نگرانی  های حوزهزنانی که اساساً از وارد شدن به  گروه اول:عبارت است از:  بندی تقسیماین . کنیم

 گروه دوم: زنان مذهبی(،) اند ناتوانرغم حضور در حوزه عمومی از برقراری ارتباط با آن -که علی وزنانی نندک می

دار(، زنانی که  زنان خانه) کنند-اجتناب می خیز و در ساعات خطر خیز خطر های عرصهعادی جامعه که از  زنان

 کنند های عمومی ارتباط مستقیم برقرار می با عرصهروزه  های اقتصادی را در جامعه بر دوش دارند و همه مسئولیت

 )زنان فمینیستی( کنند ایدئولوژی ترس از جهان مردانه را واژگون کنند میکه سعی  یزنان گروه سوم:، زنان شاغل()

 (؛30: 0931اباذری و دیگران، )

 با ها پرسشنامه این پژوهش، در است. واقعیت بر مبتنی و مستند های داده نیازمند تحلیل، تحقیقی برای و پژوهش هر

 با ها، پاسخ آمده از دست امتیازات به از استفاده با است و شده تكمیل نگارنده راهنمایی مستقیم و حضور با و دقت

گرفته  صورت بانوان پارک به ایجاد بانوان تمایل میزان بررسی فریدمن ای رتبه آماری، آزمون SPSS افزار نرم از استفاده

بندی شده را رتبه ها را جداگانه با این آزمون موردبررسی قراردادیم تا موارد استخراج هرکدام از این گروهاست که 

 کنیم.
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شده در پرسشنامه مذکور که در  منظور سنجش احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری با توجه به سؤاالت تعبیه به

توان بیان کرد که آرامش زنان در فضاهای عمومی می آمده است، در تحلیل میزان احساس امنیت و 0و  0جداول 

های زنانه  از بودن در پارک 1/001در مقایسه با زنان شاغل با امتیاز وزنی  00/010دار با امتیاز وزنی  زنان خانه

کنند و همچنین این احساس امنیت در مورد زنان  های عمومی دیگر میاحساس امنیت بیشتری نسبت به پارک

بنابراین با توجه به  باشد؛ صادق می 09/000در مقایسه با زنان فمینیسم با امتیاز وزنی  11/010امتیاز وزنی مذهبی با 

به قلمروهای مردانه و  شده تقسیمفضاهایی کامالً مجزا و زنان مذهبی( اعتقاد به ) آمده گروه اول دست امتیازات به

نیز دار( زنان خانه) کنند. گروه دوم و احساس ناامنی می هستند اعتماد بیو نسبت به فضاهای شهری کامالً دارند  زنانه

احساس  شود کهسبب می اگرچه آشنایی بیشتری با فضاهای شهری دارند اما محرومیت ناشی از عدم مهارت استفاده

زه استفاده از از سوی مردان خانواده اجا شده تعیینناامنی را تجربه کنند و تنها در شرایط خاص و رعایت شروط 

تر و  زنان شاغل( با فضاهای عمومی ارتباط مستقیم) همچنین گروه سوم کنند؛ میفضاهای امن عمومی را کسب 

زنان ) کنند و درنهایت گروه چهارم اجتناب می خیز عمومی حضور در فضاهای خطر کنند اما ازبیشتری را برقرار می

احساس نگرانی و ناامنی در  بازهماما عمومی حق مسلم آنان است های  فمینیسم( عقیده دارند حضور زنان در عرصه

 تأیید است. پس فرضیه موردنظر قابل رسد. نمیمورد این زنان به صفر 

رسانی در پارک با منظور سنجش میزان رضایت بانوان از عناصر موجود در پارک و شرایط فیزیكی و خدمات به 

شماره دو، در تحلیل میزان رضایت زنان از کیفیت وسایل ورزشی و  توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه در جدول

که از  1/0های موردمطالعه با میانگین وزنی  توان عنوان کرد؛ ازنظر تمامی گروه ایستگاه سالمت پارک بانوان می

تحلیل میزان  قبول را دارا است. در ( بیشتر است، وسایل بازی و ایستگاه سالمت، کیفیت قابل1/0) میانگین امتیازات

 ها میانگین وزنی توان بیان کرد با توجه به اینكه تمامی گروهمی های پارک نرگس، رضایت بانوان از وضعیت نیمكت

همچنین  باشند؛ ها از کیفیت متوسطی برخوردار میبنابراین نیمكت ( مساوی است،1/0) که با میانگین امتیازات 1/0

توان گفت که ازنظر تمامی زنان با میانگین وزنی  ن روشنایی پارک نرگس میدر تحلیل میزان رضایت بانوان از میزا

( کمتر است، پارک نرگس روشنایی نامطلوبی دارد و ازنظر تمامی زنان با میانگین 1/0) که از میانگین امتیازات 93/0

کاری و وضعیت چمن ( بیشتر است، در تحلیل میزان رضایتمندی زنان از1/0) که از میانگین امتیازات 10/0 وزنی

در تحلیل میزان  طور ازنظر تمامی زنان همین توان بیان کرد فضای محوطه تمیز است؛تمیزی محوطه پارک بانوان می

 را کسب کرده است که از میانگین امتیازات 01/0بازی کودکان که میانگین وزنی  رضایت زنان از وضعیت زمین

بازی کودکان کیفیت نامطلوب را داردو ازنظر تمامی زنان در تحلیل میزان  نتوان بیان کرد که زمی ( کمتر است می1/0)

شدن اشیا و پاسخگویی و غیره  مندی زنان از چگونگی ارائه خدمات از طریق کارکنان پارک در خصوص: گمرضایت

ت کارکنان پارک توان گفت، زنان از ارائه خدما ( کمتر است می1/0) که از میانگین امتیازات 1/0با میانگین وزنی 

مندی زنان موردمطالعه در رابطه باوجود و درنهایت ازنظر زنان موردمطالعه در تحلیل میزان رضایت ناراضی هستند

توان  ( کسب کرده است می1/0) را نسبت به میانگین امتیازات 11/0 نگهبان مرد در پارک بانوان که میانگین وزنی

تواند تمامی  در پارک ناراضی هستند درنتیجه پارک بانوان نرگس نمی عنوان کرد که زنان از وجود نگهبان مرد

 نیازهای زنان را با خصوصیات مختلف برآورد سازد.
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 زنان شاغل(-دارزنان خانه) تصويري دهی پرسشنامه غیر : جدول وزن2 جدول

 سؤال ردیف

 زنان مذهبی زن فمینیسم زن شاغل زن خانه دار

میانگین 

 وزنی

امتیاز 

 وزنی

میانگین 

 وزنی

امتیاز 

 وزنی

میانگین 

 وزنی

امتیاز 

 وزنی

میانگین 

 وزنی

امتیاز 

 وزنی

سنتی مذهبی هستند که هر نوع فعالیت  ای خانواده خانواده من، 0

 کنند می نامناسب قلمداد مناجتماعی را برای 
1/0  1/31 11/0  1/10 0 01 01/9  01/010 

عمومی  های حوزهاساساً از وارد شدن به  عنوان یك زن من به 0

-برقراری ارتباط با آن کنم و از می و عدم امنیت احساس نگرانی

 مناتوان

11/0  90/00 11/0  1/10 0 01 11/0  1/091 

در برقراری ارتباط با افراد غریبه هیچ محدودیتی ندارم و طالب  9

 برابری زن و مرد هستم
0/9  1/019 9/0  1/019 1 911 0 19 

حجاب  تر و فارغ از بتوانم در آن آزادانه که فضایی هستم من طالب 1

و پوششی که در معابر عمومی ملزم به رعایت آن هستم ورزش و 

 فعالیت داشته باشم

09/9  31/090 0/9  1/019 99/0  1/01 31/9  33/099 

در فضاهای صرفاً زنانه و یا همراه با مردان  عقیده به حضور زن 1

 دارم خانواده
01/1  31/010 0 19 19/0  00/91 19/1  1/993 

91/1 جز فضاهای ناامن دارم ی فضاها به عقیده به حضور زن در همه 1  1/039 3/0  1/001 31/9  33/009 19/9  91/031 

هوازی  ورزشی های فعالیتدر  من در مورد شرکت موالدین  1

 کنند موافقت می
01/9  11/010 01/9  11/010 1 911 0/9  1/019 

خانواده پارک بانوان را مناسب  عرفها و  به دلیل محدودیت 3

 دانم می
1/9  1/001 09/0  01/13 09/0  00/00 1/1  1/901 

بودن در پارک بانوان احساسی با عنوان شادی و سرور و کامیابی و  0

 آورد لذت بردن ارزندگی را برای من به ارمغان می
19/9  33/093 0/0  1/10 31/0  03/000 19/1  1/993 

کنم و به علت محجبه بودن  زنانه استقبال می های از ساخت پارک 09

 آن را مكانی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی خود میدانم
1/9  1/001 99/0  11/30 0 01 31/1  13/911 

نفسم را افزایش  بودن در فضاهای زنانه امنیت ذهنی و اعتمادبه 00

 به امورات زندگی خود بپردازم دهد تا با نیرویی بیشتر بتوانم می
19/9  33/093 09/0  01/13 0/9  1/019 3/1  1/911 

انتخاب پارک بانوان احساس امنیت  منظور بهیكی از دالیل مهم من  00

 و آرامش بیشتر است
11/9  00/010 3/0  1/001 19/0  09/000 01/1  11/010 

حضور در پارک بانوان باعث فراغت فكری و فراموشی افكار  09

 شود یمناخوشایند در من 
01/9  11/010 99/0  11/30 9 091 09/1  91/011 

حضور در پارک بانوان حس لذت بردن از زندگی جمعی به دلیل  01

 دهد جنسانم را در من افزایش می مالقات با سایر بانوان و هم
91/1  11/011 31/0  03/000 11/9  00/010 0/1  91/011 

انتخاب  دسترسی آسان محل سكونت من به پارک از دالیل عمده 01

 من است
0/1  1/011 09/0  00/003 1/9  1/001 31/1  13/911 

 اندام تناسبحضور و ورزش در پارک بانوان باعث کاهش وزن و  01

 شود یممن 
09/1  91/011 1/9  1/019 3/1  1/911 3/0  1/001 

دهم برای گذراندن اوقات فراغت و ورزش پارک بانوان  ترجیح می 01

 را انتخاب کنم.
0/9  1/019 1/0  1/090 3/0  1/13 19/1  91/993 

و علت عدم امنیت را در وجود  دانم یمتفكیك جنسیت را مناسب  03

 نمیب یممردان غریبه 
19/9  90/013 19/0  00/19 0 01 1 911 

دانم و خواهان نظارت اجتماعی  تفكیك جنسیت را مناسب نمی 00

 دیگر فضاها نیز استفاده کنم بیشتر هستم تا بتوانم از
0/9  3/011 1/9  1/019 31/1  13/911 0/0  1/10 

های زنانه را فعالً  دانم اما پارک تفكیك جنسیت را مناسب نمی 09

 دانم عرفی و امنیتی می های قانونی، راحلی برای محدودیت
0/1  1/011 19/0  01/01 01/0  31/11 3/0  1/001 

های عمومی پارک  در صورت داشتن امنیت و آزادی در سایر مكان 00

 کردم زنانه را انتخاب نمی
09/1  91/011 11/9  9/090 3/1  1/911 09/0  01/13 

مخالف تفكیك جنسیتی بوده و خواهان آزادی و برابری در استفاده  00

 از فضاهای عمومی هستم
0/9  1/019 1/9  1/001 1 1/00 1/0  911 
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منظور تسخیر فضاهای شهری  ی فضاها به خواهان حضور در همه 09

 هستممردانه 
19/0  01/00 11/0  1/091 1 911 0 01 

ایستگاه سالمت( پار ) تا چه حد از کیفیت وسایل ورزش همگانی 01

 ک رضایت دارید؟
9 091 09/0  01/13 91/0  31/19 0/9  1/019 

01 

 
19/0 ها پارک رضایت دارید؟ تا چه حد از وضعیت نیمكت  01/01 91/0  31/19 09/0  31/13 11/9  00/010 

01 

 

 در نور میزان -نور رنگ -تعداد) ییروشنا حد از وضعیت تا چه

 برق اضطراری( راضی هستید؟ و شب
31/0  01/000 

0 

 
 

19 
3/0  31/13 31/0  

03/000 

 

01 

 

پراکندگی( و  -کاشت سطح) یکار چمن تا چه حد از وضعیت

 تمیزی محوطه رضایت دارید؟
01/9  11/010 19/0  

01/01 

 
09/0  1/13 19/0  01/01 

03 
09/0 بازی کودکان رضایت دارید؟ چه حد از وضعیت زمینتا   03/13 1/0  1/11 1/0  1/93 31/0  

03/000 

 

11/9 تا چه حد از نحوه ارائه خدمات توسط کارکنان رضایت دارید؟ 00  00/010 3/0  1/11 09/0  01/13 09/0  01/13 

0/9 تا چه حد از وجود نگهبان مرد در پارک بانوان رضایت دارید؟ 99  1/019 91/0  31/19 0 01 1/9  010 

 های پژوهش منبع: یافته

 :) (Friedman Test يدمنفرتحلیل و ارزيابی میزان تمايل زنان از ايجاد پارک بانوان با آزمون 

ها را  از این گروه هرکدام ،SPSS افزار نرمبر اساس مطالعات محاسبات آماری صورت گرفته با مدل فریدمن از طریق 

 در ها محاسبه شود.یانگین آنو مبندی کرده را رتبه شده استخراجی قرار داده تا موارد موردبررسجداگانه با این آزمون 

اسكوار و سطح معناداری آزمون را مشاهده ها و نیز درجه آزادی و کایی فریدمن هر گروهتوان رتبهجدول زیر می

نتایج حاصل ) 9 و با توجه به جدول (های پرسشنامه آمده از تحلیل داده دست نتایج به) 0کرد با توجه بر جدول 

تمایل بیشتری به  09/9توان نتیجه گرفت: زنان مذهبی با بیشترین میزان رتبه فریدمن برابر با یم آزمون فریدمن(،

کمترین تمایل را برای  33/0 یا رتبهزنان شاغل ب ،01/0ی دار دارای رتبه های بانوان دارند وزنان خانه ایجاد پارک

باشد که با استناد به آزمون فریدمن، فرضیه  می 90/0ی های بانوان دارند وزنان فمینیسم دارای رتبه ایجاد پارک

 موردنظر 

باشد و مالحظه تأیید می شاغل و فمینیست بوده، قابل دار نسبت به زنان که بر مبنای تمایل بیشتر زنان مذهبی و خانه

های مختلف و میزان رضایت آنان از ایجاد پارک بانوان رابطه های شخصی بانوان از گروه شود که میان ویژگی می

 مستقیمی وجود دارد.

 : نتايج آزمون فريدمن8جدول 

                                    

 

 
 

 های پژوهش منبع: یافته

 براي بانوان تحلیل و بررسی الگوهاي مناسب طراحی پارک

در طراحی برای بانوان تقسیمات فیزیكی بین قلمروهای عمومی و خصوصی در الگوهای کاربری زمین باید  

ها  های مصنوع مختلف، متفاوت است؛ پس حس و تخیل زنان از تمامی گروه ة هر زن در محیطتجرب بازنگری شود،

که زنان چندان تمایلی در  درحالی است.هم روشن  باید قاعدتاً برای طراحی فضاهای زنانه بهتر کار کند و علت آن

 دار معنیسطح  کای اسكوار درجه آزادی رتبه فریدمن های موردمطالعه گروه

 09/9 زنان مذهبی

9 10/00 9 
 01/0 دار زنان خانه

 33/0 زنان شاغل

 90/0 زنان فمینیسم
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اند؛ آنچه  اند و حس و تخیل خود را برای تبلیغ و ایجاد چنین فضاهایی زیاد به کار نگرفتهاین زمینه نشان نداده

نظریات و مطالعات پیشین و بر محور  بر شود با تكیه های بانوان برای بانوان ارائه میعنوان راهنمای طراحی پارک به

که؛ سنجش وجود و یا عدم وجود تفاوت  اهداف طرح منظور راه یافتن به شده است. به راحی تدویناهداف ط

ها و همچنین وجود و یا عدم وجود تفاوت معناداری معناداری میان جنسیت )مردان و رنان( و انتخاب عناصر پارک

پرسشنامه تصویری تنظیم  ا است، است؛هدختر( و انتخاب عناصر پارک شاغل، دار،خانه) های مختلف زنانمیان گروه

 شده است. و تكمیل

گیري از ها با بهرهتحلیل و بررسی میزان تفاوت معناداري میان جنسیت )مردان وزنان( و انتخاب عناصر پارک

 آزمون ويلکاکسون:

، از آزمون ها باهم بر اساس مطالعات آماری صورت گرفته، برای سنجش سطح معناداری هر گروه میزان تفاوت گروه

و در صورت عدم برقراری فرض نرمال  استمقایسه یك متغیر در دو وضعیت متفاوت ویلكاکسون که بر اساس 

مقدار  1 ؛ با توجه به جدولبرای مقایسه دو گروه وابسته استفاده نمود ناپارامتریآزمون  این توان میبودن نمونه 

( برای مقایسه sigاست و همچنین مقدار ) 991/9مردان برابر با دار و ( برای مقایسه میان زنان خانهsigمعناداری )

و درنهایت مقدار معناداری برای مجموع  110/9است، این مقدار برای دختران و مردان  991/9زنان شاغل و مردان 

نان ز (sigشود که مقدار معناداری )مالحظه می درصد است؛ 1است که بیشتر از  110/9زنان در مقایسه با مردان 

معناداری میان ترجیحات مردان برای انتخاب عناصر  بنابراین تنها تفاوت درصد است؛ 1مردان کمتر از  -دارخانه

 وجود دارد. دار پارک میان زنان خانه
 نتايج آزمون ويلکاکسون :1 جدول

  مردان -دارزنان خانه مردان -زنان شاغل مردان -دختران مردان -زنان

119/9- 110/9- 901/0- 001/0 - Z 

110/9 110/9 991/9 991/9 (Sig) 

 های پژوهش منبع: یافته

ها دختر( و انتخاب عناصر پارک شاغل، دار،خانه) هاي زنانتحلیل و بررسی میزان تفاوت معناداري میان گروه

 با استفاده از آزمون ويلکاکسون

دار با کل زنان برابر با برای مقایسه میان زنان خانه (sigشود که مقدار معناداری ) مالحظه می 1 با توجه به جدول

( برای مقایسه زنان شاغل و sig)همچنین مقدار  ،911/9این مقدار برای دختران در مقایسه با کل زنان  است؛ 913/9

با  دارتوان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری میان ترجیحات زنان خانه است، بنابراین می 011/9کل زنان برابر با 

وجود دارد که حاکی از آن است که میان ترجیحات زنان  های دیگر زن در انتخاب عناصر پارکمجموع زنان و گروه

 با یكدیگر برای انتخاب عناصر پارک رابطه معناداری وجود دارد.
 : جدول نتايج آزمون ويلکاکسون5 جدول

  زنانمجموع  -دارخانه مجموع زنان-دختران زنان مجموع -زنان شاغل

011/0- 339- 309/0- Z 

011/9 911/9 913/9 (Sig) 

 های پژوهش منبع: یافته
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معناداری  توان عنوان نمود که تنها تفاوت( می1و  1 جداول) ویلكاکسونآمده از دو آزمون  دست با توجه به نتایج به

درنتیجه جنسیت در  عناصر پارک است؛های زنان موردمطالعه برای انتخاب دار با مردان و دیگر گروهمیان زنان خانه

بیشترین ) دارپارک مطابق با نیازهای زنان خانه رود که عناصرچندانی نداشته و انتظار می ها تأثیرانتخاب عناصر پارک

 در بهتر هرچه طراحی و جانمایی عناصر برای عملی راهكارهای و به ارائه باشد( کنندگان به پارک بانوان مراجعه

 پرداخته شود. انوانب های پارک

 دارهاي زنان خانهبانوان با تأکید بر انتخاب تحلیل و بررسی طراحی و جانمايی عناصر پارک

در  بانوان: ین سؤال با فرض بر اینكه با نظر به علم روانشناسی ها در پارکتحلیل و بررسی نحوه طراحی فرم نیمكت

زنان بیشتر به روابط بین فردی متمایل بوده و حتی در تعریف خود بر روابط های میان مردان وزنان،  خصوص تفاوت

 شده پردازند تدوین می خود مسائل حل به تنهایی به و دارند دوست را سكوت شوند اما مردان میبا دیگران متمرکز 

مردان از  اما باشند های تجمعی و راحت داشته تمایل به استفاده از نیمكت توان تصور کرد که زنان بیشترمی است؛

ها مربوط به  بر اساس نتایج، بیشترین امتیاز میزان تمایل مردان از نوع نیمكت های انفرادی استفاده کنند نیمكت

 های کتابدارو کمترین تمایل را به نیمكت 1/01 یوزن نیانگیم( با 1شكل ) پاهای راحتی با پشتی و جاینیمكت

 های تجمعیدار بیشترین امتیاز مربوط به فرم نیمكت همچنین برای زنان خانه ند؛دار 1/1وزنی  نیانگیمبا  (1 شكل)

 شكل) های کتابداردار نیز مربوط به نیمكت برای زنان خانه است و کمترین امتیاز 91/01وزنی  نیانگیمبا  (9 شكل)

مند های تجمعی بیشتر عالقهكتدار به فرم نیمتوان عنوان کرد که زنان خانهپس می است، 01/0 با میانگین وزنی (1

جنسان و صحبت  کردن اوقات خود با هم سپری و نشستن در تأمل به را افراد ها نشستن گونه چراکه این باشند،می

همچنین به علت کوتاه بودن قد اکثر بانوان ایرانی بهتر است  کنند؛ تشویق می پارک محیط در خاطر آسودگی با کردن

سانتیمتر( در ارتفاع صندلی استفاده شود و به علت وزن باالی بیشتر  19) عدد استاندارد ترین در طراحی از پایین

بانوان مناسب است از نشیمنگاه با جنس نرم و عرض مناسب طراحی شود تا در ناحیه کمر و بازو احساس درد و 

گزینی در انتخاب خود توجه وتها برای داشتن امكان خلراحتی و انفرادی بودن نیمكت فشار نكنند و مردان بیشتر به

 کنند.می

 
 : گزينه مطلوب ازنظر مردان5شکل  گزينه نامطلوب ازنظر هر دو گروه :1 شکل دار: گزينه مطلوب ازنظر زنان خانه8 شکل

 منبع: نگارندگان

 و ها نیمكت بافتاین سؤال با فرض بر اینكه  بانوان: ها در پارکتحلیل و بررسی انتخاب جنس نیمکت

 ایجاد جهت در و بوده پارک دیگر عناصر و کلی فضای با هماهنگ مناسب است که پارک، در مورداستفاده های صندلی

بنابراین استفاده از مبلمان چوبی بسیار مناسب  است؛ تدوین گردیده گردد هدفمند بانوان برای آرام و شاد ای روحیه
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بیشترین امتیاز را کسب کرده است و جنس  01/01 ( با میانگین1 شكل) است؛ در بین گروه مردان جنس چوب

 دار نیز جنس چوبیهمچنین در بین گروه زنان خانه کمترین امتیاز را دارد؛ 1/1( با میانگین وزنی 1 شكل) سیمانی

کمترین  0/1با میانگین وزنی ( 1 شكل) و جنس سیمانی بیشترین امتیاز 91/01 ( با کسب میانگین وزنی1 شكل)

ازنظر هردو گروه  های سیمانی، فلزی و پالستیكی در مقایسه با نیمكت چوبیارد، پس نیمكتامتیاز را د

 باشند؛ها میترین جنس برای طراحی نیمكت نامناسب

 
 گروه : گزينه نامطلوب ازنظر هردو7 شکل : گزينه مطلوب ازنظر هردو گروه6شکل  

 منبع: نگارندگان

این سؤال با فرض بر اینكه  در پارک بانوان:( مجسمه) براي جانمايی المانبررسی و تحلیل انتخاب نوع حیوانات 

نسبت به مردان دارند و همچنین  و هیجانی بیشتری  عاطفی های نوسان و بودهاز مردان  تر هیجانیو  تر عاطفیزنان 

 اما مردان دارند، از بیشتری لطافت و همدلی همدردی، و هستند طلب تساوی بیشتر زنان اجتماعی، زندگی درصحنه

دار خانهرود که زنان  پس این انتظار می کنند، می تالش بیشتر خود، برتری برای و بوده جو مبارزه و طلب برتری مردان

جو نسبت به  طلب و مبارزه نسبت به انتخاب حیوانات اهلی تمایل بیشتری داشته باشند و مردان به دلیل حس برتری

( 09شكل ) با توجه به نتایج، هر دو گروه موردمطالعه به حیوان اسب داشته باشند؛حیوانات وحشی تمایل بیشتری 

 1/01دار با میانگین وزنی و برای زنان خانه 0/01اند که به ترتیب برای مردان با میانگین وزنی بیشترین امتیاز را داده

دار خانهاند وزنان ( داده0شكل ) لبه حیوان فی 11/0وزنی  است و همچنین مردان کمترین امتیاز را با میانگین

توان چنین استنباط کرد که زنان اند درکل می( داده3شكل ) به حیوان سگ 11/1وزنی  کمترین امتیاز را با میانگین

عقاب پس از اسب بیشترین  آهو، کنند )طاووس وبرای انتخاب خود از نوع حیوان برای المان به زیبایی توجه می

و برای مردان تصاویر شیر و ببر بعد  (شیر کمترین امتیاز ا کسب کرده است ببر، اند و سگ، گرگ و هامتیازها را آورد

گر تازی را برای مردان تداعی از اسب بیشترین مطلوبیت را داشته است؛ بنابراین از این نظر که اسب نمادی از تك

رسد که اسب مطلوبیت بیشتری در بین ظر میشناسی به ن زنان ازلحاظ تمایل این گروه به زیبایی است و در خصوص

 است. دو گروه داشته

 
 منبع: نگارندگان  گزينه مطلوب براي هردو گروه :11 شکل : گزينه نامطلوب براي مردان9شکل  دارگزينه نامطلوب براي زنان خانه :3 شکل
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توسط  هاسؤال با فرض اینكه الماناین  هاي تجسمی براي المان در پارک بانوان: تحلیل و بررسی انتخاب نشانه

شوند و با توجه به اینكه هدف نهایی طرح تعین  و نوع کاربری پارک تعریف میخصوصیات و نقش کالبدی 

هایی با  پس برای القای مفهوم و نوع کاربری پارک بانوان ساخت المان الگوهای مناسب برای پارک بانوان است،

 3/00 ( با میانگین وزنی00شكل ) رسد؛ در میان گروه مردان المان مادر مفهوم مادر و دختر مناسب به نظر می

. کمترین امتیاز را کسب کرده است 1/00( با میانگین وزنی 00شكل ) بیشترین امتیاز را کسب کرده و المان مشاهیر

طور  ا کسب کرده همینبیشترین امتیاز ر 91/01 دار نیز المان مادر با میانگین وزنی همچنین در میان گروه زنان خانه

با مصالح ساختمانی مختلف برحسب شكل و فرم ها کمترین امتیاز را دارد؛ المان 1/0المان مشاهیر با میانگین وزنی 

رود بنابراین نشانه  میسمبل یا رساندن منظوری بكار  عنوان بهکه  رود میمجسمه حیوانات، پرندگان، انسان ساخته 

 بانوان است. رین گزینه برای انتخاب المان در پارکت تجسمی با موضوع مادر مناسب

 
 گروه گزينه مطلوب ازنظر هردو :12 شکل : گزينه نامطلوب ازنظر هردو گروه11 شکل

 منبع: نگارندگان

این سؤال با فرض اینكه مردان به خاطر  بانوان: پوش در پارک تحلیل و بررسی انتخاب طرح و شکل کف

کار بودن و خواستار نظم و ترتیب بیشتر اشكال هندسی مشخص را مطلوب  گرایی، محافظه اصولروحیاتی از قبیل 

صحبتی و اهمیت دادن به  گرایی و نیاز به هم برون حس وخالقیت داشتن روحیات لطیف،  دانند اما زنان به خاطر می

شده است که با توجه به نتایج  باشند، تدوینمند دار عالقه وار و گلبینی بیشتر به اشكال منحنی و دایرهروابط بینا

( با 01شكل ) دارو اشكال گل 1/01های مردان با میانگین وزنی  ( در بین گروه01 ای شكل )شكل اشكال دایره

 09( با میانگین وزنی 01شكل ) همچنین اشكال منحنی شكل کمترین امتیاز را کسب کرده است؛ 1/1میانگین وزنی 

کمترین امتیاز را کسب کرده است؛  9/1( 09 شكل) ار بیشترین امتیاز را دارد اشكال منظم مستطیلید در بین زنان خانه

 دار دارای مطلوبیت بیشتری است.بنابراین اشكال منحنی برای بانوان خانه

 
 مردان() گزينه نامطلوب :16 شکل دار(خانه زنان) گزينه مطلوب :15 شکل گزينه مطلوب )مردان( :11 شکل دار(خانهگزينه نامطلوب )زنان  :18 شکل

 منبع: نگارندگان
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های  این سؤال با فرض اینكه زنان بیشتر به طیف رنگ ها در پارک بانوان: پوش تحلیل و بررسی انتخاب رنگ کف

است؛  های خاکی و سرد را انتخاب کنند تدوین گشته شاد و گرم تمایل داشته باشند و مردان بیشتری طیف رنگ

دار به ترتیب برای مردان  ( در بین گروه مردان و زنان خانه00 شكل) های خاکی نتایج حاصل از پرسشنامه طیف رنگ

 های گرمبیشترین امتیاز را کسب کرده و طیف رنگ 1/09 دار با میانگین وزنی و زنان خانه 11/01با میانگین وزنی 

برای  (01شكل ) های سردامتیاز را کسب کرده و طیف رنگکمترین  11/00( برای مردان با میانگین وزنی 03شكل )

 تشكیل را طرح بندی استخوان منظر، طرح یك در کمترین امتیاز را دارد. مسیرها 9/09دار با میانگین وزنی  زنان خانه

ت به هدای مثال های مختلف هدایت کرد برایهای مشخص به کاربری توان بانوان را با مسیرهایی بارنگ دهند. می می

 تغییر از استفاده است غیره؛ بهتر موزه صدساله، چند سال کهن درخت یك مجسمه تاریخی، یك مانند کانونی نقطه چند

 و بصری زیبایی ایجاد به مكث فضاهای یا و مسیر تغییر های محل در هایی با اشكال منحنی( پوش کف) بافت یا رنگ

 ..کند می کمك کارکردها تغییر بهتر شناسایی

 
 گروه( هردو) گزينه مطلوب :19شکل  مردان() گزينه نامطلوب :13 شکل دار(زنان خانه) گزينه نامطلوب :17 شکل

 منبع: نگارندگان

این سؤال با فرض اینكه زنان بیشتر از مردان  بانوان: ترين نوع درخت در پارکتحلیل و بررسی انتخاب شاخص

 ،سبز همیشه هایدرخت از متشكل گیاهی هایالیه از استفاده با توانمیبه درختان تزئینی و کوتاه تمایل داشته و 

 های رنگ از ترکیبی تا کرد استفاده دارند رنگی های برگ که گیاهانی های کوچك درختچه نیز و پذیر خزان درختان

میانگین  ( با09شكل ) مجنوناست. در بین گروه مردان درخت بید شده ، تدوینشود ایجاددر پارک بانوان  مختلف

بیشترین امتیاز را  11/01( با میانگین وزنی 00 شكل) داردار درخت تزئینی گل و در بین گروه زنان خانه 11/03 وزنی

 برای مردان و درخت میوه سیب 01/1( با میانگین وزنی 00شكل ) و همچنین درخت میوه لیمو کسب کرده است

 گیاهان از ار کمترین امتیاز را کسب کرده است؛ بنابراین استفادهد برای زنان خانه 01/1( با میانگین وزنی 09شكل )

 پارک در بصری ایجاد تنوع به محدوده یك در درختان میوه از استفاده جای به متنوع، های شكل و ها بافت ها، بارنگ

 و گفتگو استراحت، های محل در وسیع کاری گل و دار گل های بوته و درختان از استفاده .نمود خواهد کمك بانوان

 سازگاری دارخانه های خانم روحیات با اساساً ها، گل انجامد، لطافت می زیبا و دلپذیری فضاهای ایجاد به روی، پیاده

 استفاده در درختان، توسط مزاحم بادهای از فضاها محافظت و سایه ایجاد آفتاب، تابش زاویه به دارد و همچنین توجه

 بود. خواهد گیاهان مؤثر از بهینه
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 دار(زنان خانه) گزينه نامطلوب :28 شکل مردان() گزينه نامطلوب :22 شکل دار(خانهزنان ) گزينه مطلوب :21 شکل مردان() گزينه مطلوب :21 شکل

 منبع: نگارندگان

بیشتر تمایل به این سؤال با فرض اینكه افراد  بانوان: هاي زباله در پارکتحلیل و بررسی نحوه طراحی فرم سطل

 و مواد فرم، طورکلی به شده داشته باشند و های زباله تفكیك های زباله با اشكال هندسی ساده و سطل استفاده از سطل

 چهارگوش ویژه به ساده هندسی و مدور اشكالو  باشد هماهنگ موجود مبلمان سایر با باید االمكان حتی دان زباله رنگ

( در بین گروه مردان با میانگین 01 شكل) های زباله با اشكال هندسی سادهسطل است. شده ؛ تدویندارند ارجحیت

کمترین امتیاز را کسب  00811( با میانگین وزنی 01 شكل) های زباله شیارداربیشترین امتیاز و سطل 11/01 وزنی

( با میانگین 01 شكل) های متنوع شده بارنگ های زباله تفكیكدار سطل های زنان خانه کرده است و در بین گروه

 1/00وزنی  با میانگین (01 شكل) های انتزاعیهای زباله با شكلبیشترین امتیاز را کسب کرده و سطل 0/01وزنی 

 زنگ، حریق ضد موارد دوام، و طورکلی توجه به مواردی همچون: استقامت است؛ به کمترین امتیاز را کسب کرده

 میزان به بستگی که سطل، سطل، بزرگی درون زباله برای ریختن منفذ دریچه از پر سطح آلودگی، داشتن برابر در مقاوم

 ساخت هنگام شده، در های زباله تفكیكزباله، استفاده از سطل سطل جنس سطل دارد، گرفتن قرار محل و استفاده

های دار بیشتر تمایل به سطلآمده زنان خانه دست شود؛ همچنین با توجه به نتایج به گرفته نظر در باید زباله های سطل

 های متنوع دارند.شده در رنگ زباله تفكیك

 
 مردان(.) گزينه نامطلوب :27 شکل دار(خانهزنان ) گزينه مطلوب :26 شکل مردان() گزينه مطلوب :25 شکل دار(خانهزنان ) گزينه نامطلوب :21 شکل

 منبع: نگارندگان

 گیرينتیجه

های مشترک دارای  صفات و ویژگی دهند. این جمعیت با توجه به را زنان تشكیل می نیمی از جمعیت یك جامعه

گذاری درباره زنان که جمعی گسترده، زیاد  بنابراین در سیاست؛ هایی با خصوصیات متمایز از هم نیز هستند زیرگروه

ای  گونه ها باید به سیاست بنابراین؛ ها و نیازهای متفاوت هستند، باید به این تمایزات توجه کرد و با خواسته

طرح احداث  ها را برآورده سازند. ها را دربر گرفته و نیازهای این گروه ریزی شوند که بیشترین تعداد زیرگروه طرح

است و در بیان اهداف آن از  شده تر کردن استفاده از فضاهای عمومی شهرها انجام باهدف عادالنه های زنانه پارک
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برده شده است، در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی  کنندگان از طرح نام عنوان استفاده های زنان به کلیه گروه

نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری با تاکید بر پارک بانوان نرگس ارومیه با طراحی دو نوع پرسشنامه 

های مختلف ی گروهی تصویرهاآمده از پرسشنامه عمل های به تصویری و غیرتصویری صورت گرفت پس از بررسی

ها و  دسته سوم زنان یعنی زنان شاغل جامعه و دسته چهارم یعنی زنانی با نگرش گویان مشخص شد کهپاسخ

ی زنانه نیستند؛ هاها را نداشتند و خواستار احداث پارک گونه پارک استفاده ازاین های فمینیستی رغبتی برای گرایش

استفاده از هرگونه امكانات عمومی فضاهای شهری بوده و خواهان تسخیر  های فمینیستی که قادر به زنان با گرایش

 زنانکنند.  هایی مراجعه می فضاها و برقراری عدالت جنسیتی در توزیع امكانات عمومی هستند کمتر به چنین پارک

و آزادی  های خود در فضاهای شهری خواهان برقراری عدالت جنسیتیشاغل نیز به دلیل تجارب حضور و رفع نیاز

خود را گسترش داده و از امكانات استفاده  های عمل بیشتر در استفاده از فضاهای شهری هستند تا بتوانند تجربه

سپس دسته دوم  های زنانه داشتند متعلق به گروه اول وهایی که بیشترین استفاده را از پارک بیشتری بكنند. گروه

هستند این گروه بنا به تجربه، بعضی از فضاهای عمومی شهر را به علت داری  بودند. گروه دوم متشكل از زنان خانه

اما این ؛ کنند های زنانه استفاده می آورند و بنابراین از پارک هایی ناامن به شمار می خلوت بودن و در دید نبودن، مكان

کنند. اما گروه اول که در  شده را ناچاری و نداشتن حق انتخاب عنوان می دسته نیز علت استفاده از فضاهای تفكیك

جنسیتی تمامی فضاها هستند، بیشترین رضایت را  آن زنانی بااحساس ناامنی از فضاهای عمومی و معتقد به تفكیك

کنندگان به پارک بانوان دارند، چنین های زنانه دارند. این گروه بیشترین سهم را در بین مراجعه از حضور در پارک

و بودن در پارک بانوان و در  کنند شدت از آن استقبال می کیفیت زندگی خود دیده و به جهت ارتقای اقداماتی را در

آورد. تحلیل میزان احساس امنیت و  جنسان خود حسی از شادی و غرور و آرامش را برای آنان به ارمغان می بین هم

در مقایسه با زنان شاغل  00/010ی دار با امتیاز وزن توان بیان کرد که زنان خانهآرامش زنان در فضاهای عمومی می

کنند و  های عمومی دیگر میهای زنانه احساس امنیت بیشتری نسبت به پارک از بودن در پارک 1/001با امتیاز وزنی 

در مقایسه با زنان فمینیسم با امتیاز وزنی  11/010همچنین این احساس امنیت در مورد زنان مذهبی با امتیاز وزنی 

کاری و تمیزی محوطه باشد؛ بانوان، کیفیت وسایل ورزشی و ایستگاه سالمت، وضعیت چمن صادق می 09/000

بازی کودکان،  های پارک نرگس، را در حد متوسط؛ میزان روشنایی، زمین قبول؛ وضعیت نیمكت پارک، را در حد قابل

 اند.حد نامطلوب ارزیابی کردهارائه خدمات از طریق کارکنان پارک، وجود نگهبان مرد در پارک بانوان نرگس را در 

-دار با مردان و دیگر گروهمعناداری میان زنان خانه ی تصویری نشان دهنده تنها تفاوتها پرسشنامهنتایج حاصل از 

چندانی  ها تأثیردرنتیجه جنسیت در انتخاب عناصر پارک های زنان موردمطالعه برای انتخاب عناصر پارک است؛

( کنندگان به پارک بانوان بیشترین مراجعه) دارپارک مطابق با نیازهای زنان خانه که عناصررود نداشته و انتظار می

پرداخته شود. در  بانوان های پارک در بهتر هرچه طراحی و جانمایی عناصر برای عملی راهكارهای و به ارائه باشد

 دار پرداخته شدزنان خانههای بانوان با تأکید بر انتخاب عناصر پارک ادامه پژوهش نیز به بررسی

 منابع
 ،1ی سر پژوهش زنان. فصلنامه ،ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره احساس (.0931یسه )نف یال؛ حمیدی،سه یوسف؛ صادقی، اباذری،

 .099-11ص ص .0 شماره
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پردیس  هنر. پژوهش اندیشی هم در شده ارائه مقاله ها،تفاوت و هاعلم: شباهت و هنر حوزه در (. پژوهش0931سیدغالمرضا ) اسالمی،

 تهران. دانشگاه زیبا. هنرهای

 شهرستان سال 03-19 زنان موردی شهر )مطالعه هایپارک در زنان امنیت احساس افزایش بر مؤثر عوامل (،0900تازیكی، طلعت )

 .000 – 091. صص 0شمالی. شماره  خراسان انتظامی دانش بجنورد(. فصلنامه

 .09-09صص  .01-01شماره  .جستارهای شهرسازی .و فضاهای شهری زنان (.0931) رؤیاتمدن، 

 شماره ششم. سال اجتماعی. رفاه علمی پژوهشی فصلنامه شهری. فضاهای در جرم از ترس و زنان (.0931) فردین علیخواه، مریم؛ ربیعی،

00. 

 .91 – 10، صص 09شماره  زیبا، هنرهای کیفی، ارزیابی و بازنگری شهری؛ عمومی فضای (،0931مهسا ) سیفایی، و مجتبی؛ رفیعیان،

. جغرافیا و توسعه. AHP و GISهای آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از  یستگاهایابی (. مكان0909رهنما، محمدرحیم؛ آفتاب، احمد )
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 .0 – 01 صص سما. دخترانة ایحرفه فنی آموزشكدة تهران: معماری، و زن ملی همایش

 .1-03ص  .9شماره  سوئد(. ماهنامه تخصصی منظر. (. دهكده جهانی ورزش بانوان )شهر مالمو،0933فاطمه ) ساغرچی،

 .قطره نشر تهران: ایران. جامعه مسائل و انحرافات شناسی جامعه(. 0931داور ) شیخاوندی،

 ایران. معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز شهری امن. تهران: فضاهای محیطی هایویژگی (.0931اسماعیل ) صالحی،

 .00 – 009. صص 19. دو فصلنامه صفه. شماره درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا(. 0909فرزانه، فرانك )

الگوی  از استفاده شهری با زندگی کیفیت ارتقای در شهری هایپارک نقش بر تحلیلی (.0930قربانی، رسول؛ تیموری، راضیه )
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. صص 00بناب(. فصلنامه مطالعاتی شهر ایرانی اسالمی. شماره  شهر فرهنگیان، محلّه موردی: )نمونه CPTED رویكرد با جنسیتی

01 – 01. 

هویت تبریز(.  فجر پارک مطالعه: مورد فضا )نمونه کیفیت در آن تأثیر و جنسیت مقوله به تحلیلی (. رویكردی0933)کاظمی، مهرنوش 

   .11- 13. صص 1. شماره شهر

 .معمارایرانی. تهران زنان همایش معماری. در جنسیتی فضاهای مجزا نماد هایحوزه (.0931مهروش ) کاظمی،

مندی از تفكیك جنسیتی فضاهای عمومی شهری از (. سنجش رضایت0900فاطمه ) خواجه زادولی، شاهرخ؛ خواجه زادولی، ی؛عل گلی،

 .010 – 033 . صص0شماره  .00 دوره سیاست. و توسعه در زن دیدگاه کاربران. نشریه

های شهری )مطالعه موردی: های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکیر مولفهتأث(. ارزیابی 0909لطیفی، امین؛ سجادزاده، حسن )

 .1 – 09. صص 00مردم همدان(. مطالعات مدیریت شهری. شماره پارک 

 (. سرشماری عمومی نفوس و مسكن0909مرکز آمار ایران )

ششم.  سال رفاه اجتماعی. پژوهشی علمی و فصلنامه شهر، عمومی فضاهای در امنیت احساس و خشونت جرم، (.0931)آتوسا  مدیری،

 .00 - 03. صص 00 شماره
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