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    چکیده

شرهروندان  عنصرر وومیر مبنای  بررا شکلات شهروندان زن مرا به صورت عام و  ی شهر زاهدانفضاهای عموماین پژوهش عمکرد 

انرد کره اولری با دو گونه محدودی  مواجره جمعی  زن در زاهدان به مثاله شهری چند وومی، اساساًکه  چرا .دهدمیمورد بازکاوی ورار 

شرهروندان  وومیر عنصر رابطه هدف پژوهش تبیین دارد.  فرهنگ وومی های خردهو دومی ریشه در الگوها و انگاره ریشه در جنسی 

برا پیمایشری، توصریفی، ررکاربردی، تحلیلی ،یوهشپژ مقاله، این شهری اس .فضاهایاز فاده حضور و استمیزان با آنها عنصرجنسی  و 

 زاهردان منطقره یرو و دو شرهرداریدر  ،ایلرهمرحدو تصادفی گیری، با روش نمونهواحد 911نمونه  حجم وساخته حققم پرسشنامه

بره  زاهردانشرهری عملکرد فضراهای  ،دهدمی شانن هایافته. Phi ، مدلTدو، مدلاز کای عبارتند تحلیل هایمدل. انجام شده اس 

 یدارمعنریبازدارنرده  شهری دارای اثرر جنسی  شهروندان بر استفاده آنها از فضاهایهمچنین  داری پایین اسر .صورت معنی

بره  زن شرهروندان اسرتفاده حضرور و میزانو  امنی  ادراکدار، ای معنیشهروندان به گونه عنصر وومی که  مضافاً .باشدمی

فقردان  )ناشری از نراامنی ادراک شراخ  میکنرد.و محدود ثر أشهری مت فضاهایاز  راویژه زنان دارای خرده فرهنگ وومی 

درصرد شرهروندان  99 فقر  و در مقابلدرصد شهروندان بلوچ  05زیرا ، هس    شهروندانوومی تابعفضای شهری زنانه( 

فقردان یرا تضرعیش مشرارک  کره سرب   داننردمی فضاهای شهری ناامنی را عامل ادراکزنانه  شهری فقدان فضایفارس، 

و اجتنرا   جهر  شودنهاد میپیش .گرددمیروانی  هایو آسی  هوی  اجتماعی، مشکلات سلامتیرنگ بودن کم، اجتماعی

سرازی فضراهای تجهیرز و ایمرن ،ایجراد ، ثانیاًرک بانواناحداث فضاهای شهری زنانه مانند پا ولاًا، زاآسی  هایپیامدکاهش 

 و برنامه ریزی ورار گیرد.تاکید  موردشهری موجود، 

 وومی . فضاهای شهری،، چند وومیجنسی ، زاهدان،  شهر :هاواژهکلید
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 مقدمه .8

             مسئله طرح .8. 8

با توجه به شیوع و گسرترش بیمارهرای مرزمن،  .

فضای سبزعمومی محله به دلیل وجود و دسترسی به 

تماس برا  فعالی  فیزیکی، میانکنش اجتماعی، امکان

 اهمیررر طبیعررر  و ارتقرررای سرررلامتی بسررریار 

 یفضراها (82ص. ،2581 همکاران، و8)سوگیامادارد

 یهراگرروه همره اسرتفاده یبراباید ری شه یعموم

، 2582، 2)کراوو باشرد دیرتأک و مورد توجه یاجتماع

احساس مثب   یچند ووم برای شهرهای .(811 ص.

هرای ویژه زنان متعلق به گروهشهروندی وشر زن، به

را به  بعد نسل یپذیرجامعهارزشها و الگوها،وومی که 

موضروع، به دلیل اهمیر   دوش دارند؛ اهمی  دارد.

روی، پیادهبر  مؤثرعوامل  ایسهیقابررسی مضرورت 

 ،9)وانرگ و یانرگ دارداهمیر  خیلری همه جرا در 

 0/82در ایرران رسرمی،  آمرارطبق . (39ص. ،2583

مبتلرا  افسردگیبه مردان، درصد  1/85درصد زنان و 

هرا بیشرتر در سال و خانم 25بالای  افراد البته .هستند

میررزان شرریوع  .؛هسررتندمعرررا ابتلررا برره افسررردگی 

 دو برابر شدهدر ایران سال گذشته  22طی افسردگی 

کم شردن ارتباطرات اجتمراعی، بردرفتاری و  اس .

از و ... ها در عرصره اجتمراعی و سیاسری بداخلاوی

هرای نارام در باید سیاس هستند. عوامل افسردگی 

جه  ارتقای سرلام  روان مرردم، ایجراد شرادی و 

                                                   
1  . Sugiyama 

2  . Cao 

3  . Wang, and Yang 

 ،هاشرمیواضری زاده) باشرد نشاط و امید به زندگی

8932) . 

زندگی فعال اجتمراعی، بره ویرژه بررای زنران و 

 گرددمی کاهش ریسو افسردگی سب بازنشستگان 

(. 1اس ص. ،2583، و همکرررراران 4)جیولیامررررارا

اختلال  ضعش یا ناشی ازدر واوع، پژوهش،  ضرورت

 اسر . زاهردان عمومی شهری هایفضا عملکرد در

 ،درحرال توسرعه ثر کشورهایشهری در اک فضاهای

فضرراهایی برررای حضررور و تعامررل اجتمرراعی زنرران 

 پاسرخگووی این عدموانگهی  .باشندمی پاسخگوغیر

سراختار  دارای ی کرههایشرهردر ، عمرومیفضاهای 

 هرایآسری چرالش و برا زنران را  ،هسرتند وومیتی

در فاصرله زاهدان  جمعی  .نمایدمیمواجه مضاعفی 

 حردود از، 8930 ترا 8990 سرشماریسال یعنی  25

؛ هرزار نفرر رسریده 255بره حردود ، هزار نفر 0/81

 هرای)مرکز آمار ایران، سرشماری شدهبرابر  92یعنی

این رشد  یابی. ریشه(8930تا  8990 نفوس و مسکن

 اگر چرهکند. مجزایی را طل  می پژوهش ،انفجاری

 آنهوی  هر شهر از طریق مقالات خبری در مرورد 

، 0)کاپیلا وابل شناسایی و مقایسه اس  ،وشهر یا ولمر

 ، اوشرارزاهردانجمعی  از بخشی  (12 ، ص.2583

 لرذا ،انردنوس با زنردگی شرهریأو نام ایلاتی مهاجر

 شرهری عمرومیفضاهای در  ناتوان از تعامل مناس 

،  یرجناتررس از جررم وبره دلیرل زنران  .باشندمی

از  و دهنردمری حیتررجرا بسته و محفوظ  یهامکان

، بره یعموم هینقل لیها، وسادانیها، مها، پارکابانیخ

                                                   
4  . GiuliaMarra 

5  . Capela 
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 یدر شرررررر  احسرررررراس نرررررراامن ژهیررررررو

 مشرارک  و )152، ص.8،2580)ماروتاویرانکننردیم

و  2)تاندوگان دشویمحدود م یعموم حوزهدر  شان

 یبر یزنردگ وهیش(. 2588، ص.2582کیلین، سیمسی

و  یسرلام  روانربرر  ،آننرامطلو   جیتحرک و نتا

، 2583، 9)توماساثررر آشررکاردارد یکرریزیففعالیرر  

  .(811ص.

هررای سرراختار و تجربرره از الگوهررای جنسرریتی،

نقرش نیرز افراد جامعه طبقه و وومی   و نیزخانواده 

شهری  فضاهای( 831، ص.8332، 3)هووارد گیرندمی

عی، سرررزندگی و نشرراط بایررد زمینرره تعامررل اجتمررا

ر حضرو هرر چرهاینکه  گواجتماعی را فراهم آورند. 

ترر ترر و پررنرگیزنان در عرصه های مختلش جد

)کررد زنگنره و  باشد، امنی  آنها بیشتر خواهرد شرد

پایین برودن امنیر  زنران، (. 2.ص ،8930همکاران، 

ن تررنش و اسررترس و اضررطرا  و بالررارفت سررب 

افسرررردگی  و روانررری، هرررای روحررریبیمررراری

حساس ( ا2 ، ص.8932ی،ززاده اعزا)زنجانیگرددمی

 بردونطراحی فضایی تابع زندگی زنان آرامش و سر

)گلی و اسر مشکلات امنیتی و جنسریتی ضرروری 

پژوهشگران در رویکردی  (.31 ،ص.8933همکاران، 

 ،ای سیاسی و انتاامی تعریشا واژهبینانه، امنیّ  رواوع

ها و مقابله با و به طور کلی به معنی حمای  از ارزش

(. 012.،ص2553، 0)برانلوداننردهای دشمن مریخطر

                                                   
1  . Maruthaveeran 

2  . Tandogan, and SimsekIlhan 

3  . Thomas 

4  . Howard 

5  . Brownlow 

 ،امن بودن فضرامعتقدند.  (2553و همکاران ) 2کیلی

مؤلفه ایمنی،  ایمنی و امنیّ . در ؛دارای دو مؤلفه اس 

اشاره به موارد و عوامل محیطی اس  که در صورت 

عرردم تررأمین شرررای  مطلررو  وورروع حرروادث 

شود و خطرات به صورت برالقوه و ناپذیر میاجتنا 

 .تهدید خواهد نمرود را شهروندانبالفعل جان و مال 

 مؤلفة امنیّ  نیز به جرایم علیه اشخاص و اموال آنها

مشترک این دو به شرایطی را که از فصل  اشاره دارد.

توان به عنوان فضرای شرهری امرن وجود آید، را می

  (. 3 ،ص.2585، 1)راث راک توصیش کرد

سوال  سهیافتن پاسخ برای  پیدر  کنونی پژوهش

از  شرهروندان مندیرضایتمیزان ارزیابی  لش(ا. اس 

فضاهای شهری عمومی ماننرد و استفاده از دسترسی 

 نهراآو عملکررد  هرای پیرادهراسته ،هامیدان، هاپارک

برا  جنسی  شرهروندانمیان ابطه ر  ( چقدر اس .

 فضراهای عمرومی و عملکررد استفاده ،حضورمیزان 

زن  وومی  شرهروندانعنصر  رابطه( ج چقدر اس .

از فضراهای آنهرا وری حضور و بهررهیزان م با بلوچ

  .چگونه اس  وومی عنصر با تاکید بر  عمومی شهری

ذیـ   آزمـون سه ،پژوهشسوالات ا توجه به ب

 تنظیم گردیده است.

  رضای  شهروندان از عملکرد فضاهای آزمون

  عمومی

  براجنسری  شرهروندان آزمون ارتباط متغیرر 

 از فضاهای شهری آنها  و استفاده حضور

                                                   
6  . Kelly 

7  . Roth rock 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816330247#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135382921400166X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135382921400166X#!


  شمارۀ دوم                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                              882

 

  میزان با عنصر وومی  شهروندان، آزمون ارتباط

 نروآوریحضور و استفاده از فضاهای شرهری 

وومیرر   عنصررر تحلیررلمشخصررا ، تحقیررق

فضراهای عمرومی  بر بازتا  آن و شهروندان

عنصرر اثرر چراکه  اس . شهرهای چند وومی

وومی  بر عملکرد فضاهای شهری تبیین نشده 

  اس .

 نظری پیشینۀ پژوهش و مبانی . 6. 8

در تعریفی عرام شرامل فضرای  ،ی شهریهافضا

برای  ،زندگی شهروندانی اس  که آگاهانه یا ناآگاهانه

هرا، خیابرانماننرد . شروداستفاده مریمقاصد مختلش 

سراختمانی. ها، معابر، نماهایها، پارکبلوارها، میدان

 بررسری( 35، ص. 8932 پور و همکراران،ی )احمد

میزان فعالی  فیزیکری و رابطه ادراک کیفی  محله و 

محلره در شرهر  31اووات فراغ  ساکنین در سرطح 

 دار ایرن دو متغیرر برودتگزاس، نشانگر ارتباط معنی

 . (992 ص.، 2581ران، و همکا 8)پروچاسکا

ویتنرام  یو پرژوهش در هرانوویهای یافتهاخیرا  .

 2/2دو هفته  طی در متوس  طور جوانان به؛ نشان داد

و  2)تانونردربره پرارک مری قرهیدو 11 و هر برار بار

دیگری  تحقیقی هایافته(. 802 ، ص.2583همکاران، 

اورشلیم، بر اسراس  تقسیم شده اًعمیق شهر روی بر

 (فلسطینی 951یهودی و 981) واحدی 220 اینمونه

از  خاصی شهری اندازچشمهر شهر دارای ؛ ثاب  کرد

ترس  اس  که محصول ادراک فضاوی ترس و ایمنی

 باشردها مریدر شرهر رواب  وردرت یجه فضاییو نت

                                                   
1  . Prochaska 

2  . Thanh 

آشرکار  (.32 ، ص.2583، 9هیررش)جبارین و هیلری

 میررزان در عامرل نیمهمترر پرارک ینگهرداراسر ؛ 

لذا  اس ؛ زاتیتجهاستفاده از  و یبدن  یفعال، حضور

و 3)هیرو شروند ینگهردار یها بره خروبپارک باید

  (.833ص. ، 2581، همکاران

ف  که وومی  و مرذه  دریا(، 2559) 0در لغزا

و زنان  .جنسیتی زنان داردهای تاثیر زیادی بر نگرش

از سایرین مریکایی با اعتقادات مذهبی، بیشتر آ-عر 

فرحرزاد و  .نقش جنسریتی سرنتی اعتقراد داشرتند به

 مرؤثر( از منارحق به شهر، عوامرل 8931) همکاران

برمیزان حضور و مشارک  زنان را تحلیل و دریافتند، 

اوام   سابقهو  متغیرهای سن، تأهل، تحصیلاتمیان 

فنری و داری وجود دارد. یبا حق به شهر ارتباط معن

های شاخ ( در شهر سنندج، 8932) واحدی یگانه

برا تاکیرد برر را شرهری  کیفی ِ زندگی در فضراهای

از دیررردگاه زنررران  ، تحلیرررل و دریافتنرردجنسرریّ 

مطلروبترین احسراس تعلرق، های مربوط به شاخ 

های دسترسی، آسایش فیزیکری، شاخ و   شاخ

 آگاهی ،آسایش روانی، زیبایی، امنی ، عملکرد، ایمنی

هسررتند. برومنررد و هررای بعرردی در ردهو مشررارک  

عملکررد شرهر تهرران  80در منطقه  (8930) رضایی

ارزیابی  در ارتقای عدال  جنسیتیرا  بوستانهای زنان

، آزادی و نتیجه گرفتند که از دیدگاه زنان، دسترسری

های مهم عدال  جنسریتی حضور و امنی ، شاخ 

 3در منطقره ( 821: 8933ایزدی و همکاران) هستند.

واکاوی مطلوبی  فضاهای عمرومی شهر اصفهان به 

                                                   
3  . Jabareen, and HellyHirsh 

4  . Hecke 

5  . Ghazal Read 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204618310533#!
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میزان  ؛پرداخته و نتیجه گرفتند شهری از دیدگاه زنان

رضایتمندی شهروندان، تابع امنی  محیطری، ایمنری، 

 پوراحمد و همکاران حس تعلق، و زیبایی فضا اس .

هررای امنیرر  زنرران در در اهررواز شرراخ  :(8932)

به ترتی   که های عمومی را پژوهش و دریافتندپارک

های نارارت اجتمراعی، رفتراری، کالبردی، شاخ 

مبلمان، محیطی و دسترسی بر احساس امنی  زنان در 

 گذارند.منطقه یو شهر اهواز تأثیر می

احسراس  بر ثر( عوامل مؤ8933) گلی وهمکاران

را  شرهری عمومی تماعی زنان در فضاهایامنی  اج

کره برین و دریافتنرد  بررسریگلی تبریز پارک اول در

عوامل فرم فضا، اطلاعات محیطی گمراه کننده، نرور، 

عمومی، کیفیر  نقلوآلودگی محیطی، خدمات حمل

ون پرارک و عوامرل پیرام در تها و کاربری زمینفعالی

کننرردگان از وبیررل سررن، شررغل، اجتمرراعی اسررتفاده

تحصیلات با میزان احساس امنی  زنان رابطه وجرود 

ورودی مناس ؛ از جمله مشاهده  فضایفقدان دارد. 

اشیاء نامطلو  مانند سرنگ یا مشاهده افرراد معتراد، 

مشکوک به سرو ، یا مشکوک به اختلال روانری در 

محدوده پارک، از عناصر کلیدی احساس نگرانری و 

 دیگرر شرهروندان، جمعری ند اما حضرورترس هست

، 2581، 8)مو و جریمشرود.موج  کاهش ترس می

 به جنسی  و فضراهای ناری رویکردهای(. 32ص. 

 عامرل مرؤثرترین جنسری  دهرد؛نشان مری ،شهری

 مردان. اس  شده شناخته احساس ناامنی در شخصیتی

 احساس زنان، با ویاس در شانمحی  امنی  مورد در

، (18. ص، 8932 همکاران، )ومری و نددار تری مثب

                                                   
1  . Mak and Jim 

 مؤثرجسمی از عوامل  سلامتی مشکلنیز جنسی  و 

)مو و  بر احساس ترس در فضاهای عمومی هستند.

 فضای گونه سه تاریخی، متون(. 32 ، ص.2581جیم، 

 هایعرصه و زنانه، مردانه هایعرصه شامل اجتماعی

 و امنی  فقدان ، لیکن. دنسازمی مشخ  را مشترک

 صرفاً را فضاهای عمومی از بسیاری مملکتی، ووانین

)ورمقررانی و همکرراران،  اسرر نمرروده مردانرره

 ؛کننردهای فمنیستی استدلال میناریه (95.،ص8933

از منابع مادی، مووعی  اجتماعی،  اندکیزنان در حد 

شان برای خودشکوفایی استفاده  هایودرت و فرص 

طبقره،  به لحراظ که ها،مرد حتی در ویاس باکنند می

هر  نژاد، شغل، وومی ، مذه ، تحصیلات و ملی  یا

)ریتررز،  با زنان اشرتراک دارنرد دیگر عامل اجتماعی

در خصرروص، نقررش و الگرروی (. 231 .،ص8932

 گفته میشرود؛ ،مخصوص هر جنس فکری و رفتاری

پذیری یاد ها را در طی فرایند جامعهنقشاین کودکان 

باورهررای (. 259، ص.2551، 2)گازیوگلوگیرنرردمرری

قی اس  کره یها، رفتارها و علاشامل، ارزش جنسیتی

 داندهر فرهنگ خاص برای زنان و مردان مناس  می

هرا، پذیری مثل رسانه(. عوامل جامعه8915)حجازی،

به ویرژه  همسالان و خانواده مدرسه، مذه ، اجتماع

 هررای ابترردایی زنرردگی بسرریار تاثیرگذارنرردسررال در

 بینری کننردهمحی  خانوادگی پیش  .(5225 ،9)ویتمن

که افراد از خود نشران مری دهنرد.  ،رفتارهایی اس 

علراوه برر کنرد کره مری تأییدمطالعات این انگاره را 

                                                   
2  . Gazioglu 

3  . Wittman 
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زنرانگی و  عوامل دیگری مانند وومی  نیرز ،جنسی 

 .(2558، 8)کانینگهام را جه  دهد مردانگی

شناسری نیرز جامعره ،اعتقاد دارد( 8932) 2زرریت 

اس  و در ناریه ها و پرژوهش هرای مررد  بدارانج

ی خود همرواره زنران را نادیرده گرفتره یرا محورانه

 نها به دس  داده اس .آتصویری کژدیسه از 

حاکی از این اس   وومی رویکردهای ناری به 

بره  گروه وومی میان خود و گروه های دیگررر که ه

م موج  تقوی  پردازد که هترسیم مرزهای وومی می

ها و هم عامل جردایی شران بستگی درونی گروههم

و  (250.ص ،8331، 9)وارمزشوندهای دیگرمیازگروه

حاصل آن ظهور و پیدایش هویر  و شخصری  آن 

 ،تبریزی و همکاران شود.)محسنیاووام محسو  می

در سوود نشران  یافته یو پژوهش(. 882، ص.8938

و سررمایه  یروان یشانیپر وی ووم یناهمگن نیبداد، 

لرریکن  ؛نبررود داریارتبرراط معنرری چیهرراجتمرراعی 

 عواملاز  یو برخ یو اوتصاد یاجتماع یهاشاخ 

کننده مهمی در زمینه تبیینعوامل  ،ایو زمینه وی فرد

و  )جانسررونی هستندروانرر یشررانیپربرره  خطررر ابتلررا

 با توجره برهووم بلوچ،  .(15، ص. 1258، 3همکاران

پاکستان و  نستاهمجواری با بلوچویژگیهای وومی و 

را نیز بره  متمایزهای گرایشای پارهافغانستان کشور 

 از جملرره(. 2 ص.، 8910حسررینی،)دنرردارهمررراه 

(. 820 ص.، 8911 )یوسرفی و همکراران، مداریووم

ایرن منطقه در فعرال سرازی مشکلات اوتصادی البته 

                                                   
1  . cunningham 

2  . Ritzers 

3  . Warmes 

4  . Johnson 

(. 890 ص.،8918 )کریمی پور، باشدمی مؤثر اتتمایل

 هرایحتری خشرون  ارینگربر اساس شواهد وروم

 رانردگی،حاشریه ، به با جغرافیای محرومی محلی، 

خشون  در ، عادی شدن بازتولید دولتیهایسیاس 

محلی  مناسبات داریریشه، نمایانگر فضاهای روزمره

 و جهررانی اسرر  مقیرراس ملرریدر  بررا ژووپولیتیررو

و مدل چارچو  ناری  (.03، ص. 2583، 0صطفی)م

و چند ناریه تلفیق تنی بر مبمشخصا  .تحقیقمفهومی 

یعنی  شالوده ای پژوهش سه حوزهدر پیوند با دیدگاه 

که  اس شهری فضاهای عملکرد و  جنسی  ،وومی 

های نگرشتاثیر وومی  و مذه  بر ناریه عبارتند از: 

برر  جنسری ثیر أتر (،2559 6،ردل)غزاجنسیتی زنران

)مرو و جریم، احساس تررس در فضراهای عمومی

دهری برر جهر وومیر   املع ثرؤمنقش  و (2581

 و (.2558، 1)کانینگهرام زنانگی و مردانگی رفتارهای

تقویر  همبسرتگی درونری  ضمنمرزهای وومی که 

هرررای شررران ازگرررروهعامرررل جررردایی، گروههرررا

  .(250،ص8331، 1)وارمزشونددیگرمی

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5  . Mustafa 

6  . Ghazal read 

7  . cunningham 

8  . Warmes 
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  (8031، پژوهش هاییافته3مأخذ: ،  مدل مفهومی تحقیق .8شک 
 

 ش شناسی پژوهشرو .6

 روش پژوهش .8. 6

 مبنای بر و کاربردیهدف، نار از  حاضر پژوهش

و به لحاظ  ،تحلیلی -توصیفی از نوع تحقیق، روش 

جامعره  .اطلاعات، پیمایشری اسر  گردآوریروش 

سراله و بیشرتر سراکن  81هدف تحقیق، شرهروندان 

 02نفر که معرادل  222238جمعا )محدوده مطالعاتی

 ه وبیشررترسررال 81نفررر،  821555نرری یعدرصررد 

 حجرم .(8930)مرکز آمرار ایرران، سرشرماریهستند

بررا احتسررا  سررطح  طبررق مرردل کرروکران نمونرره

برابرر برا  p=0/5و همچنرین  Z=32/8،  50/5خطای

برای اطمینان، لیکن  .بدس  آمدواحد آماری  52/919

پرسشنامه در دستور کار ورار گرف  کره از  355تهیه 

پرسشنامه مورد اسرتفاده واورع  938د این تعداد حدو

پرسشنامه بسته محقق  ،اطلاعات گردآوری ابزار (.شد

 برردارینمونره روش نیرزآمرارگیری روش ساخته و

بره ایرن ترتیر  کره در  .اسر  ایمرحلهودتصادفی 

 ای کرهبره گونره )محله(خوشره 1 تعداد مرحله اول

با ، وضاوتی یبه صورتو باشد  مناس پوشش آماری 

مرحله در سپس انتخا  گردید.  به نار خبرگان،اتکا 

تصرادفی  روشتعدادی نمونره بره  خوشهدوم از هر 

تجزیه و تحلیل اطلاعات  روش تخا  گردید.نساده ا

 آوری شرردهاطلاعررات جمررع مقیرراسبرره  بررا عنایرر 

 ای(،فاصرلهای و مقیراسرتبره اسمی، مقیاس)مقیاس

آنررالیز ماننررد  مرردلهای آمررار اسررتنباطیعبارتنررد از 

متغیرها میان مقایسه میانگین  تحلیل و برای)8واریانس

ارزیرابی  بررای)6دو مردل کرای، مسرتقل( چند گروه

 راسمی متغیرهای ای یا ردهرابطه بین دو متغیر وجود 

شدت و جه  ارتباط  بدون محاسبهناپارامتری ای رده

هنگامی که دو متغیر مورد مطالعه )9فی مدل(. دو متغیر

                                                   
1  . ANOVA 

2  . Chi-square 

3  . Phi coefficient 
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ارزشی باشرند، بررای محاسربه ضرری   اسمی و دو

شود. یعنی ها از ضری  فی استفاده می همبستگی آن

سطر و  2که دارای  2×2ها در یو جدول توافقی داده

ستون اس ، اراوه شده باشند. مانند بررسی رابطره  2

، . ضری  فی متقارنمتغیر تاهلجنسی  و  متغیربین 

دول جهمچنین  و .اس  8و  صفربین  و بدون جه 

که همزمان میتواند داده های آماری دو متغیر  8متقاطع

را که هریو دارای ارزشهای متعدد هستند با احتسا  

درصد آنهرا در وابرل سرطر و سرتون محاسربه کنرد؛ 

  .باشدمی

 های پژوهشمتغیرها و شاخص. 6. 6

های پژوهش، شامل پنج بخرش اسر . شاخ 

اننرد، ای مبوط بره اطلاعرات زمینرهگویه مر89 -الش

گویره مربروط بره وجرود  3 -وومی ، جنسی ،   

شهری، مسیرهای پیاده و دوچرخه، دسترسی، فضاهای

های رفتراری گویه مربوط به شاخ  1 -فاصله،  ج

مانند استفاده از فضاهای شهری، تکرار و بازه زمرانی 

گویه نگرشری مربروط بره  83 -د ،حضور و استفاده

شر ، رویکررد ادراک امنی  زنان در روز و ساعات 

خانواده به حضور زنان در فضراهای شرهری، میرزان 

)بوستان ویژه  تمایل به ایجاد فضاهای شهری جنسیتی

ا بانوان( ر

و بازتا  آنها بر مشارک  اجتماعی، مقایسره زن

امنی  زاهدان با دیگر شهرها و سروالات کنترلری یرا 

سنجی برای ایجاد مسیرهای پیاده نیاز  ـ هغیرمستقیم  

 . و ... و دوچرخه

                                                   
1  . Crosstatb 

  جغرافیایی پژوهشقلمرو  . 0. 6

هزار نفرر  011معادل 8930در سال  زاهدان شهر 

، سرشرماری )مرکز آمرار ایرراناسر جمعی  داشته 

 0شاملبر پایه آخرین طرح جامع مصو ،  و .(8930

مهندسین مشراور )محله اس  885ناحیه و 00منطقه، 

پرژوهش  محدوده مورد مطالعه (8932 ،شهر و خانه

منرراطق یررو و پررنج محلرره در  1 ،از رت اسرر عبررا

با ساختار  یهایحلهکه در برگیرنده م شهرداری زاهدان

ایرن  به اس .اجتماعی و کالبدی متفاوتی  ،اوتصادی

شرهر ماننرد بلروار  های سطح یرواعتبار که از محله

شروع  اوایل بلوار معلم و نیز بلوار بزرگمهردانشگاه، 

 ماننردانرات پرایین با سرطح امک یهایمحلهو  میشود

گیرد. در برمینیز مجاورآن را های نخیاباآباد و کریم

؛ هانمونه، تاکید روی پوشش آماری مناس  بوده تا لذا

 در عین حالباشند. سطح  0در نماینده کل شهروندان 

؛ تاکید گردیدها نمونهروی ترکی  جنسیتی و وومیتی 

 .( 2)شکل همه اوشار وومی شهر را پوشش دهد تا
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 (8032طرح جامع شهر زهدان ) :ماخذ، موقعیت محدوده مطالعاتی .6شک  

 

 های پژوهش. یافته0

 سوادسطح .8. 0

شرهروندان  %33حردوسرواد طبق نترایج جردول  

، سروادبری %0/1 شرامل)اسر  سریکل و کمترر ،بلوچ

حدود سواد در مقابل  .سیکل( %23ابتداوی و  80/82%

ان فارس در سطح سیکل و کمترر درصد شهروند0/81

 %82و ابتررداوی  %2/9و  بیسررواد %2 شررامل) اسرر 

مردل  براارتباط وومیر  و سرواد، داری معنی (.سیکل

دو کرایمقدار با  8جدول نتایج آزمون و طبق دو کای

داری کمترر از و سرطح معنری 2درجه آزادی  ،93/32

  .گردیداثبات  0/5

 . الگوی سکونت و قومیت6. 0

و  %95بلروچنشینی برای شهروندان رتماننرخ آپا

اس . نتایج مدل فی در جدول  % 30شهروندان فارس

 رابطه وومی  والگوی مسکن را نشان می دهد.  2

 

 . تحلی  اماری رابطه سطح سواد و عنصر قومیت شهروندان با مدل کای دو8جدول 

*مقدار   معنی داری تقریبی دو طرفه درجه آزادی 

 555/5 2 93/32 کای دو پیرسون

   912 تعداد نمونه

 هستند.. 0دارای اروام کمتر از  % 83سلول یعنی  2( * فق  تعداد 8931های پژوهش، ماخذ: )یافته

 

   (Phi)تحلی  آماری رابطه الگوی مسکن و عنصر قومیت شهروندان با مدل فی  .6جدول 
 معنی داری تقریبیسطح  قدارم )اسمی(متغیر الگوی مسکن  با   )اسمی( متغیر قومیترابطه 

واحد( 912تعداد نمونه های معتبر)                      (Phi ) فی    82/5  58/5  

 رد شد 50/5رابطه متغیرها با خطای کمتر از  *  های پیمایشی تحقیق(    ماخذ )یافته
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 هدف از سپری نمودن وقت درجنسیت و  .0. 0

 محله 

بره داخرل رفتن و عل  شهروندان جنسی  میان 

درصد  29درصد زنان و 35، هدفدهدنشان می محله

 03درصرد زنران و 93هدف اما مردان، خرید اس . 

درصد هر  80. حدود هس درصد مردان، انجام کار 

درصد برای امرور  0/0دو جنس، فراغ  وتفریح، و 

در بودن  ادراک خودمانی عبادی داخل محله می روند.

ترابع در فضرای محلره ادراک خودمانی برودن . محله

 هرادرصرد مرد 33 ولریهرا زن %25) جنسی  اس 

 . احساس خودمانی بودن دارند(

 نسـبت بـهادراک امنیت زاهـدان مقایسه  .4. 0

 قومیت عنصر برمبنای تهران و مشهد

 % 23فقرر   درمقابررلشررهروندان بلرروچ  % 35 

شهروندان فارس معتقدند امنی  در زاهدان نسب  به 

  .زیاد اس اد تا خیلیتهران و مشهد زی

ــزان ریــایت شــهروندان از عملکــرد . 5. 0 می

  فضاهای شهری

که به عنروان فرضریه  برای سنجش این شاخ 

 8متغیری تلفیقری برا کرامپیوت اول آورده شده اس ؛

متغیرهای امکانات، خدمات، تأسیسات و تجهیرزات 

 میررزان سررپسمررؤثر بررر فضرراهای شررهری تهیرره و 

 یعنری ایشالوده مؤلفه این از شهروندان رضایتمندی

 کره گردید واوع آزمون مورد شهری، فضای عملکرد

 اس . زیر شرح به آن نتایج

                                                   
1  . compute 

در « 2نمونرهتسر  تروتری»با مدل آزمون نتایج 

از  ؛ میانگین رضای  شهرونداندهدمینشان  9جدول

 -231/5 بره مقردار ، عملکرد فضاهای شرهریلفه مؤ

 Test Value)=9) میانگین تعیین شده در مدل نسب  به

 درجره، 383/3 معرادل Tپایینتر اس . ضرمنا مقردار 

باشد. لذا می 913 معادلبا توجه به حجم نمونه  آزادی

 555/5داریدر سطح معنریعدم رضای  شهروندان 

 گردید.  تأیید( 50/5 آلفا = کوچکتر ازخیلی )

ــا  .2. 0 ارزیــابی رابطــه جنســیت شــهروندان ب

 شهریفضاهایآنها از  حضور و استفاده

 در مشرخ  متغیرر یو رابطه، این آزمون برای 

 شرد: واورع آزمون و تحلیل مورد لیکرت طیش وال 

 ماننـد عمـومی فضای در زنان حضور با شما خانواده یاآ)

 5؟ نظر پاسخگویان در قالب طیف لیکرت است موافق پارک

 نشانگر 3 جدول در نتایج. ای دریافت و تحلی  شدگزینه

 میرانگین برا آمرده بدسر  میرانگین دارمعنی تفاوت

 ایرن، برر بنرا اسر . لیکررت طیرش در شده تعریش

 حضور میزان با شهروندان جنسی  رابطه داریمعنی

 558/5 خطرای برا شهری فضاهای از آنها استفاده و

 شد. تأیید

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                   
2  . One Sample T Test  
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 آزمون ریایت شهروندان از عملکرد فضاهای عمومی با تی تک نمونه. 0جدول 

 دارمق

  Test Value 
T درجه آزادی 

داری دو سطح معنی*

 طرفه

اختلاف 

 میانگین

 درصد 35فاصله اطمینان با اختلاف 

 بالاتر پایین تر

9 383/3- 913 555/5 231/5- 32/5- 81/5- 

 (داریمعنی تأیید)* ( 8931های پژوهش، ماخذ: )یافته

 

 تی تک نمونهمدل فضاهای شهری با از آزمون تاثیر جنسیت بر حضور و استفاده  .4جدول

 با شما خانواده یاآ -سوال

 فضای در زنان حضور

 موافق پارک مانند عمومی

 ؟است

Test Value = 3 

T 
درجه 

 آزادی

داری سطح معنی *

 دو طرفه

اختلاف 

 میانگین

 35فاصله اطمینان با اختلاف 

 درصد

 پایین تر پایین تر

911/9- 913 558/5 281/5- 90/5- 53/5 

 (رابطه مورد آزمون تأیید)* (     8931های پژوهش، ماخذ: )یافته

 

با ارزیابی رابطه عنصر قومیت شهروندان،  .7. 0

 :از فضاهای شهری حضور و استفاده

متغیر میزان وومی  شهروندان با متغیر میان  رابطه

آزمون گردید. نتایج  عمومیامنی در فضاهای ادراک نا

دهرد؛ نشان مری 0در جدول مدل کای دو،  آزمون با

 3 معرادل و درجه آزادی 20/28دو معادل کایمقدار 

و  (بلروچ و فرارس)متغیر وومی  دو گزینره ) هس 

 0 ،ادراک نا امنی از فقدان فضاهای شهری زنانه متغیر

شرهروندان برا  وومی عنصر  ارتباطلذا (. گزینه دارد

اهای شرهری متغیر ادراک ناامنی ناشی از فقدان فضر

 . گردید تأیید 555/5 داریدر سطح معنیزنانه، 

 

 آزمون اثر قومیت بر ادراک ناامنی از فقدان فضاهای شهری زنانه .5جدول 

 داری تقریبی دو طرفهسطح معنی درجه ازادی مقدار شرح

 a 3 555/5 231/28 کای دو

 555/5 3 812/22 8نسبت احتمال

 912 تعداد داده معتبر
  

 دارند 5درصد(  تعداد قاب  انتظار کمتر از  3/3لول )س 3

 (8931های پژوهش، ماخذ: )یافته

 

 

 

                                                   
1  . Likelihood Ratio  
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   گیری و پیشنهادها. نتیجه4

و  شرهری فقدان و ضعش در عملکرد فضراهای

تبدیل آنها به فضاهایی غیرپاسخگو، به صورت عرام، 

بره شرهروندان زن . لیکن برای شودتلقی میزا آسی 

وجر  مهرا، بره صرورتی مضراعش دلیل جنسی  آن

اجتمراعی و نارساوی چشمگیر تعامل ،کاهش حضور

شرهروندان گردد. وانگهی شهری میآنها در فضاهای

 دارای گرایشات سنتی، های وومیگروهمتعلق به زن 

 (الرش مواجره هسرتند و در سه سرطح سه مشکل با

 دربرگیرندهکه ناکارآمدی فضاهای شهری عام  مشکل

 مشرکلات خراص (  ؛اس  هدانیزا کل شهروندان

 شان و ادراک نوع جنسی  ناشی از که شهروندان زن

مشکلات  ج( ؛اس  عمومی فضاهایامنی  در ازمیزان

ریشه در الگوها، باورها و وید و بند که تر خاص بسیار

 0/81تبدیل زاهردان از شرهری دارند. موانع فرهنگی 

عنری ی ی،هزار نفر 255حدود شهری هزار نفری ، به 

 (،8990-30)دهره  2در فاصرله شهر برابر شدن  92

 .به چالش میکشد را ی شهریهافضاعملکرد 

زاهردان شرهروندان کرل دهرد، نشان مری هایافته

صرف نار از هرگونه وشربندی، از عمکرد فضراهای 

که ناشی از . هستند داری ناراضیشهری به گونه معنی

، همچنرین ضرعش و فقدان فضاهای شهری مناسر 

اس . وانگهری نترایج  سیسات و أقدان امکانات و تف

داری بیرانگر اختلرال حاصل از آزمون به گونه معنری

زن از فضراهای  کل شرهروندانچشمگیر در استفاده 

 جمعی  زنحضور با هاشهری اس . چرا که خانواده

موافرق در فضاهای عمرومی ماننرد پرارک و میردان 

را ری عملکرد فضاهای شه. چنانچه بحث باشندنمی

 تر، یعنری لایره وومیر  شرهروندانهای عمیقبه لایه

وعیات جدیدتری آشکار بکشانیم، البته وا ؛کشیده شود

 گردد، با آزمون فرضیه سوم تحقیق که معطوف به می

و عملکرد شهروندان رابطه میان عنصر وومی  آزمون 

که نیمی از شهروندان نشان می دهد فضاهای شهری 

فقدان فضراهای شرهری زنانره  بلوچ زاهدان معتقدند

مانند پارک بانوان سرب  ادراک نراامنی در فضراهای 

فق  یو سروم شرهروندان فرارس  اما. اس شهری 

ایجراد فضراهای  ضررورتادراک ناامنی و معتقد به 

  شهری زنانه هستند،

برخری ناریررات و برا هرای ایرن پرژوهش یافتره

که عبارتنرد  .دهدتحقیقات پیشین سازگاری نشان می

( مبنری برتمرایز 8912سازگاری با ناریره گیردنز) از

ه هرای ورومی، هنجارها و ارزشرهای فرهنگری گررو

وهش گلری و همکراران همچنرین سرازگاری برا پرژ

منی  زنان برا عوامرل ( مبنی بر ارتباط ادراک ا8933)

وهش غزال همچنین سازگاری با پژ ،یکالبدی و فضای

ثیر وومیر  و مرذه  بررر  أ( در مرورد تر2559) ریرد

( 2583)اوو کید کأتو نیز نگرش و نقش جنسیتی زنان 

امرا  .یاجتمراع یگروه هرامختلش انواع توجه به  بر

گاه هروارد ، با بخشی از دیدهای پژوهش کنونییافته

جنسیّ  به  ؛که معتقد اس  ( ناسازگاری دارد8333)

تررین عامرل شخصریّتی در درک امنیّر  عنوان مهرم

 . محسو  می شود

غلبه نجا که زاهدان شهری با د از آگردپیشنهاد می

 الگوی رفتراریها و ارزش ،یفرهنگی هانسبی سن 

عملکررد مین و تررمیم أمواجه اس ، بررای تر سنتی

بررای ایجراد و ریرزی برنامره ،شرهری، اولراًفضاهای
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برا گسترش فضاهای شهری زنانه، مانند پارک بانوان 

سرراز تعامررل چراکرره زمینرره صررورت گیرررد،جرردی  

های بخشی از شهروندان زن متعلق به گروهاجتماعی 

، بهسازی، گسترش، ارتقای برای ،ثانیاً .شودوومی می

مبلمان شهری سازی و تجهیز وابلی  دسترسی، ایمن

صورت ریزی برنامهموجود  عمومی شهریفضاهای 

ریرزی و الگوهرای برنامره ،شرودتاکید می ثالثاً. گیرد

معقرول  هرایمعطوف تامین بخرش ضرورتاًطراحی 

مین و محلی باشد، تا ضمن ترأ -وومی ارزش و سنن

همگراورری و  ،فرهنررگ ملرریشررالوده هررای تقویرر  

اجتمراعی تمرام اوشرار و اوروام  وفضایی یکپارچگی

 .فراهم گردد

 نامهکتاب
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