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 چکیده
موضوع مهمی است که باید مورد توجه ، مناسب بودن فضاهای فرهنگی به عنوان یک فضای عمومی

امری ضروری . . . شغل و، سن، فارغ از جنسیت، ها برای همه گروه نیاز به حضور در فضا. قرار گیرد

 لذا باید، آیند می شمار به دهخانوا محور داده و تشكیل را جامعه از نیمی که زنان این به توجه با. است

توانند یک که خود می عالوه بر این، زنان. برخوردار باشند شادابی و سالمت از جسمی و روحی نظر از

عوامل مؤثر  این مقاله. کنند قشرهای فعال را در دامن خود تربیت می، قشر فعال در همه ابعاد باشند

 صورت به پژوهش روش. دهد ررسی قرار میدر فضاهای فرهنگی را مورد ب کرد بر حضور زنان

 و با مطالعات میدانی از طریق آن اطالعات و گردآوری است تحلیلی-توصیفی رویكرد با پیمایشی و

 جامعه. اند تحلیل شده SPSSافزار  های حاصل به وسیله نرم گرفته است و داده صورت پرسشنامه ابزار

که با مجتمع فرهنگی اند(  زنان بوده، جامعه آماریدرصد  70(زنان و مردانی  را مقالهاین  آماری

عوامل تأثیرگذار بر حضور زنان در فضاهای . دهدتشكیل می، هنری فجر سنندج در ارتباط هستند

، اجتماعی، های کالبدی دامنه وسیعی از محدودیت، طور خاص فضاهای فرهنگی عمومی و به 

گونه  شاخص احساس نیاز به این، وامل تأثیرگذارترین ع مهم. گیرند فرهنگی و اقتصادی را در برمی

احساس نیاز به . باشند ها و مردساالری و دسترسی مناسب به این فضاها برای شهروندان می مكان

ای میان  باشد؛ بنابراین رابطهها نمی این معنی که مجتمع فرهنگی موجود پاسخگوی نیازهای آن

هایی برای کاهش  گیرد و در انتها توصیه ررسی قرار میعوامل مؤثر و شرایط و نیازهای زنان مورد ب

 . شود تأثیرات این عوامل ارائه می
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 مقدمه

 هم ما کشور و اند داده اختصاص خود به را جامعه جمعیتی وزنه از نیمی زنان که این به توجه با

 و اجتماعی ای سرمایه عنوان به زنان مسائل به پرداختن، بنابراین، است ترقی و توسعه درحال

های  بخش در حضور زنان مشارکت و. باشد می ما امروز جامعه نیازهای ترین ضروری از انسانی

، زنان به عنوان بخشی از جامعه. سازد می آشكار ما بر ازپیش بیش را ضرورت این جامعه گوناگون

اند؛ زن در فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و دوران ای برخوردار بودهو اهمیت ویژه همواره از نقش

 هایگروه همچون دیگر زنان. شده است به عنوان بخش مهم جامعه ایران شناخته، اسالمی

نشاط و ، شرایط سرزندگی، شهرها اجتماعی و عمومی های عرصه تداوم حضور در با، اجتماعی

غفاری سروستانی و ، احمدی، صادقی) آورندمی فراهم را بسترها ینا بیشتر چه هر پایداری

شهری و  عمومی فضاهای طراحی در زنان نیازهای و هابه خواست توجه عدم. (1391، رفیعیان

. تأثیر گذارند شهری فضاهای زنان در بر کاهش حضور، و فرهنگی همچنین هنجارهای اجتماعی

سانه زنان در متن جامعه مورد تأمل است؛ زنان کرد از آزادی شنا حضور آگاهانه و موقع، در تاریخ

و مكرر اتفاق افتاده است که آنان حرف خود را بر اند  اجتماعی و سیاسی نسبی برخوردار بوده

طورکلی هیچ تفاوت حقوقی و  به. اندکرسی نشانده و نظریه خویش را در امر رهبری تثبیت نموده

بلكه برتری هریک از این دو بستگی به لیاقت ، ان کرد وجود نداردامتیاز اجتماعی بین زنان و مرد

مهین، توان به مستوره اردالندر میان بانوان کرد می. (1370، توحدی) و شایستگی آنان دارد

توانند الگویی برای دیگر بانوان اشاره کرد که می. . . شاعر و، دخت معتمدی و دیگر بانوان هنرمند

 فضاهای ایجاد، پژوهش این از هدف. توانند تأثیرگذار باشندباور برسند که میکرد باشند و به این 

 بتوانند جنسیت دو از این هرکدام است که محیطی بلكه، باشد مقابل مردان نمی در زنان خاص

 با هدف ارتقای بنابراینهای دلخواه بپردازند؛  کنند و به فعالیت شكوفا را خود شخصیت شهروندی

 از فارغ، مرد و زن برای شهری فعال برای زندگی مناسب بستری ایجاد و فرهنگی فضاهای کیفیت

بر حضور زنان در فضاهای  های مؤثر شاخص بررسی به، جامعه در عنوان یک فرد به جنسیت

 . پردازد فرهنگی می

 پیشینه پژوهش

 هایتالش که است ایدهه چند ایران در زنان امور با مرتبط موضوعات خصوص در تحقیق و تفكر

 توانمی بین این از. کرده است معطوف خود سوی به را اجتماعی و فعاالن طراحان، نظران صاحب
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 با مقاله این که نمود اشاره "شهر دوستدار زنان"عنوان  با (1391) همكاران و نورانی پژوهش به

 سی میدانیبرر یک نتایج و هایافته بر اساس زنان مناسب شهری فضاهای ارزیابی و شناخت هدف

 عنوان با ایدر مقاله. (1391، نورانی و پورمحمدی، نورانی) است شد تهیه اردبیل شهر مرکز از

 بر مشتمل که را های زنانمحدودیت، شهری فضاهای در زنان حضور محدودکننده عوامل بررسی

 ماعیاجت همچنین هنجارهای و است شهری فضاهای ریزی برنامه و طراحی از ناشی هایمحدودیت

اند و داده قرار بررسی مورد را گذارند تأثیر شهری فضاهای در زنان حضور کاهش بر که و فرهنگی

 با. شده است ارائه شهری فضاهای در زنان حضور هایکاهش محدودیت برای هاییتوصیه انتها در

 ارکتمش امكان، فضا معماری و طراحی، اجتماعی تعامل همچون: عواملی، پژوهش نتایج به توجه

 در راحتی، جمعی خاطره داشتن و هویت، حرکت و آزادی امنیت، فضا پذیری اجتماعی، فضا در

 و اجتماعی نظارت وجود، و فعالیت استفاده، فضا در امنیت، فضا تنوع، طبیعی مناظر وجود و فضا

 در ها آن حضور افزایش بر و زنان دید از شهری فضاهای مطلوبیت بر نفوذپذیری فضا و دسترسی

 . (1388، و محمدی رضازاده) دانندمی تأثیرگذار شهری فضای

 مبانی نظری پژوهش

 ز فرهنگی به عنوان یک فضای عمومیمراک -

 تا اجتماعی و شهری ساختار یک به عنوان عمومی فضاهای اهمیت، تاریخی لحاظ به طورکلی به

. (Francis, 2011) کنند می ادی شهری مهم و ارزش با های به عنوان دارایی ها آن از که است آنجایی

 نمونه و باشد می هجدهم قرن به مربوط و اروپا در فرهنگی عمومی مؤسسات پیدایش مبدأ و کانون

 قدرت نمایش برای قدیمی کاخ یک مكان در فرانسه انقالب در طی که است لوور موزه آن کلیدی

، بیستم قرن اوایل یعنی عدب های دوره شكل گرفت؛ در اروپایی کالسیک هنرعالی مجموعه سیاسی

 عالی به هنرهای مربوط که بستُن موزه و متروپولیتان موزه نام به آمریكا در مردمی های موزه اولین

 گرفته الهام معماری اغلب که گذاشته رشد به رو فرهنگی بناهای زمان این از. شدند ایجاد، بودند

 رونق علت. (SteffensenBruc, 1998) بودند داده قرار خود سرمشق طراحی را لوور کالسیک

 تمرکز و توجه که بود سریع شهرنشینی گسترش و شهرسازی سرعت، فرهنگی وسازهای ساخت

 چنین روی بر گذاری سرمایه به را بازدیدکنندگان نیز و دولتمند توانگر حامیان و مقامات

 آموزش به نیاز احساس همچنین. کند می معطوف سیاسی قدرت نمایش منظوربه هایی پروژه

 زمان آن در مراکز این رشد دالیل دیگر از، جامعه فرهنگی سطح ارتقاء و مردم مختلف های توده



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

340 
 4شماره ، 18سال 

 1401 زمستان
 69پیاپی 
 

 برتر هنرهای ترویج به که کردند می ارائه را اجتماعی فضایی درنهایت فرهنگی نهادهای. بود

؛ Bennett,1995) کرد می تقویت را طبقاتی اختالفات و تمایزات امر این و داده شده بود اختصاص

Steffensen-Bruce. ,1998) .با مردمی و مناسب عمومی فضاهای ایجاد اهمیت به دنبال 

 مراتب به آن دهندگان توسعه و شهرها که هستیم شاهد امروزه، شهر سطح در جدید ساختارهایی

 یدستیاب برای تفریح نیز و فرهنگ و اجتماع، فرهنگ و اقتصاد چون مسائلی بر روی قبل از بیشتر

 از جدیدتری مفاهیم منظور این برای. کنند می تمرکز پایداری گانه سه اهداف از متعادلی سطح به

، جهان به شان هنری و فرهنگی معرفی اوضاع ضمن که کنند می جستجوی را فرهنگی مؤسسات

 جدید های سیاست. باشند نیز شهرشان و محله اجتماعی، اقتصادی حیات تجدید برای ای جرقه

 یک در، ساخت دست در فرهنگی مراکز که است استوار اصل این بر مقامات دولتی و مسئوالن

 کاربری با عمومی قالب فضایی در، عمومی فرهنگی مؤسسات عنوان با و نمادینِ ساختارِ

 عنوان به فرهنگی مجموعه صراحت از به رابرت موسز. (Grodach,2011) شوند فراگیر، چندمنظوره

 و کند می یاد فرهنگی اهداف در راستای ها ارزش از مردم و تصور درك بردن باال برای کاتالیزوری

 یک ماهیت تغییر با و فوق مباحث بر تكیه با فرهنگی پتانسیل یک که دهد می نشان اولین بار برای

 به اجتماعی تعامالت افزایش با و کند عمل تولید ثروت و اقتصادی اهداف جهت در تواند می، مكان

 با نهادهای فرهنگی، کند می اظهار گوریان همچنان. یابد دست نیز اجتماعی اریپاید مقاصد

 ارائه ها و فعالیت ها فرهنگ اختالط و اجتماعی تعامالت برای فضایی حقیقت در جدید های نگرش

 . (Gurian, 2006) کنند می

 عمومی شهرها فضای و زنان

 های دارای ویژگی باید و اند نشهروندا عموم به متعلق هایی مكان شهری عمومی فضاهای

: 1391، پرتویی) نسبی باشند عمل آزادی ها و گروه همه برای بودن دسترس در، بودن دموکراتیک

 مردان آزادی شهری فضاهای در. (39: 1392، غنام) اند جنسیتی عمومی فضاهای حال بااین. (16

، پوشش نحوه ازجمله دالیلی هب زنان و دارند عمومی فضاهای به دسترسی و وآمد رفت در بیشتری

 شهری فضاهای در و فعالیتشان دارند بیشتری محدودیت زنانه های ویژگی سایر فیزیولوژی و

 جهت ازآن شهر یک ساکنان زندگی در عمومی فضاهای اهمیت. است خاصی های زمان به محدود

بزی ) دهد می شكیلت را شهر آنان در زندگی تجربه از بخش مهمی، فضاها این از استفاده که است

، شود می عمومی های عرصه نابرابری و ناهمگونی باعث که عواملی از یكی. (24: 1391، و رضایی
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 و ها ویژگی، رفتار به جامعه استنباط به و است اجتماعی ساختار جنسیت نوعی. است جنسیت

 قرار انوادهخ خصوصی حوزه در غالباً زنان. شود می زنان مربوط و مردان برای مناسب های نقش

 حوزه در مردان که درحالی. دارند عهده بر را امور خانگی انجام و عاطفی های مراقبت و گیرند می

 ها آن به زنان و گیرند می قرار خصوصی حمایت حوزه تحت و هستند فراغت و سیاست، کار عمومی

 بخشی ولویتا به شهری عمومی های عرصه در تفكر این. (67: 1385، جاه رفعت) کنند می خدمت

 مرد به متكی و پذیر آسیب، زن ضعیف چون. شود می ها منجر آن برای فضاهایی تدارك و مردان به

، دیگران و صادقی) یابد محدودیت می عمومی های عرصه در حضور زمینه در شود و می بازنمایی

 در رتداوم حضو با، اجتماعی های گروه دیگر همچون زنان که است حالی در این. (75: 1391

 بیشتر فضاهای چه هر پایداری و نشاط، سرزندگی شرایط، شهرها اجتماعی و های عمومی عرصه

ارتقا  و خلق در امروز طراحان های دغدغه ترین از مهم یكی آورند؛ بنابراین می فراهم را عمومی

 نمیا پایدار تعادلی بتواند که است جمعی فضاهای از نوعی به رسیدن، عمومی های عرصه کیفیت

 نماید برقرار شهری عمومی های ها در عرصه آن فعالیت و مشارکت اجتماعی و مختلف حضور اقشار

 . (48: 1384، سیفایی)

 زنان کرد در طول تاریخ

چادر در . کنند استفاده می، در زبان کوردی برای زن از واژه ئافرت که به معنی آفریننده است

در نحوه رفتار و برخورد خود با شرم و آزرم  میان زنان کرد متداول نیست و زن کرد اگرچه

در میان تمام . نمایدسر نمی گیرد و در روبرو شدن با او آسیمه از مرد بیگانه رو نمی، است

. دهند ای برخوردارند و به سخنانشان گوش فرا میزنان از احترام شایسته، طبقات مردم کرد

یت رهبری کرده و رضایت خاطر اتباع خود را به ای موارد قبیله خود را با موفق زنان کرد در پاره

با اینكه طبق قانون نامزدی ، بار هنگام انتخابات مجلس حتی یک. اند کمال تأمین کرده

 زنان محل خانمی را به نمایندگی خویش برگزیدند، نمایندگی تنها مخصوص به مردان بود

وفاداری به قولی ، ناپذیر زلزلدرستی و پاکدامنی ت. (52: 1376، کینان) عادله خانم حلبچه()

از . . . رفتاری انسانی با زن و، محبت خالصانه نسبت به خانواده و اقوام نزدیک، که بدهد

زنان نامدار کرد برای ملت کرد و برای کشور . (1363، قاضی) خصوصیات بارز مردم کرد است

. ها در مصر حكومت نمود ایران عزیز مایه افتخار بوده و زن کرد به عنوان پادشاه مسلمین سال

جهت نیست که اگر زن به سبب  بی. وچرا دارد چون زن در میان کردان جایگاه و شخصیت بی
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گاه به فكر ایجاد محدودیت و  مردم کرد هیچ. هوش و فراست یا حسن و مالحت شهره باشد

هایی  قیدوبند برای زن نبوده و همیشه او را شایسته همان اعتماد و همان صوق و مسئولیت

توان پی به  دانسته که برای مرد قائل بوده است؛ از قضاوت دیگران و نیز مشاهدات نزدیک می

اند مهارت و استعداد خود را در  توانسته، اند ای یافته این نكته برد که زنان کرد هرگاه زمینه

خواهد مایه تأسف . انجام کارهای بزرگ و نیكو نشان دهند و الگوی جالبی برای دیگران باشند

های  رو ارزش بود اگر امروز زنان کرد به سنت و فرهنگ دینی و ملی خود پشت پا زده و دنباله

االیام در اغلب  زنان کرد از قدیم. غربی باشند و نتوانند شخصیت اصیل خود را متبلور سازند

 اند؛ یعنی تنها در کرده اند و حتی گاهی در جنگ و ستیز هم شرکت می امور سررشته داشته

بلكه در ، اند میدان علم و فرهنگ و کارهای منزل نبوده که توان و استعداد خود را نشان داده

توان به قره فاطمه اشاره  اند که از آن جمله می نظیر بوده ای بی جبهه جهاد و جنگ نیز رزمنده

های روس و  توان حضور او در جنگ زیسته است و می کرد که در قرن سیزدهم هجری می

ای است  گونه ارزش بانوان در میان مردم کرد به. (86: 1382، محمدالجباری) نام بردعثمانی 

نخستین  -مستوره اردالن ) که شهر سنندج تنها شهری است که مجسمه یک بانوی شاعر کرد

تواند عاملی بر حضور  این مهم می. (1تصویر ) نگار جهان( در شهر برپا شده است بانوی تاریخ

 . دتر و تأثیرگذارتر بانوان کرد در تمام امور باشدهرچه بیشتر و مفی

 
 مجسمه مستوره اردالن و محدوده قرارگیری در شهر سنندج -1تصویر
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 شهری فضای با ارتباط در زنان فعالیت بر مؤثر عوامل-

 در فضاهای زنان حضور بر کاهش که را فرهنگی و اجتماعی هنجارهای از مواردی دی کریستن

 :داده است ارائه، ستنده تأثیرگذار شهری

 با دیگران زنان تا آن است نیازمند، زنان عمومی رفتارهای بر تأثیرگذار جنسیتی هنجارهای

 ایجاد برایشان هایی را محدودیت موضوع این برخورد نمایند که دوستانه عمومی فضاهای در

 و ترجیحات یازهان زنان شود می منجر، دیگران شمردن ارجح بر مبنی زنان آرمانی ایده. کند می

 را زنان خانگی های مسؤولیت، ها فعالیت تفكیک. شمارند متقدم عمومی فضای در را دیگران

 زنان. (2000، دی) شود می عمومی فضای از زنان شدن استفاده محدود به منجر و داده افزایش

 ینیازها شهری فضای با رابطه در که هستند شهری فضای کنندگان استفاده از بزرگی بخش

 حضورپذیری جهت در مهمی گام شهری فضای در زنان نیازهای شناسایی. دارند را خود خاص

بر  پیشین شهری های تئوری که اکثر است معتقد شورت رنه. است شهری فضاهای در قشر این

 ) باشد می ناظران مردانه تبعیض ناشی از که) زنان فعالیت در مسامحه برای مردان های فعالیت

 دیدگاه از. (Rennie ShortT 2006: 126) حمایتند تحت زنان، طور علمی به. است شده متمرکز

 و اقتصادی های فعالیت با وجود گسترش، مردساالرانه غالب تفكر دلیل به، نویسندگان برخی

 ها آن قبلی نقش بر عالوه (اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی امور زنان در جانبه همه شرکت

 بر مبنی تالشی گونه هیچ، شهری است عمومی فضاهای و شهر در ها نآ فعاالنه حضور نیازمند)

صورت ، موجود فضاهای سازی مناسب یا و جامعه در آنان شهری مطلوب فضاهای خلق و ایجاد

 است بوده شهر در زنان میزان امنیت بررسی و تعیین حد در مطالعات تمامی و است نپذیرفته

 مردان به نسبت خود خاص روحی جسمی و های ویژگی دلیل به زنان. (1385، سیفایی)

 احساس. نیست زنان به مربوط مقوله یک تنها زنان حس امنیت. دارند کمتری امنیت احساس

را در  بهتر مشارکتی و باشد مؤثر اجتماعی های فعالیت الگوی ارتقای در تواند زنان می در امنیت

گرش مردساالرانه موجود در جامعه ن. (70-69: 1390، رضایی) آورد وجود به اجتماعی  صحنه

عدم ، ازجمله قائل نبودن حقوق برابر برای زنان و مردان. در ابعاد مختلفی تأثیرگذار است

ای در خصوص زنان مانند داشتن باورهای کلیشه، های جدید در جامعهپذیرش زنان در نقش

عدم استفاده از نظر ، گیری و یا کمبود دانش و غیرهداشتن نگاه احساسی و یا ضعف در تصمیم

، امیریصالحی) هاهای کاری و یا حتی خانوادهها در بسیاری از محیطگیریزنان در تصمیم

اجتماعی  -فرهنگ مردساالری فرصت و امكان فعالیت و ورود به عرصه فرهنگی. (221: 1388
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ها برای عالیتاهمیت نداشتن این نوع ف، را با ایجاد موانعی از قبیل نا توانمند و ضعیف بودن

ناپسند دانستن اختالط زنان با ، لزوم کسب اجازه از مردان برای خارج شدن از خانه، زنان

ها به خاطر نگرانی از اطاعت  اجتماعی آن -جلوگیری از پیشرفت فرهنگی، مردان در اجتماع

. هد بودیا اگر مهیا سازد شرایط ورود به آن سخت خوا، سازدمهیا نمی. . . نكردن از مردان و 

تصوری که زنان ، تفكر غالب به توانایی مرد در برابر زن، طورکلی حاکمیت نگاه مردساالرانه به

داری دارند و همچنین عدم خودباوری زنان باعث های خانوادگی و خانهبه لحاظ مسئولیت

فرد صداقتی) های اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده استها در عرصه حضور آن رنگ شدن کم

 تاریكی از بعد که دارند کمتر تمایل زنان، تعرض و خشونت از ترس علت به. (1389، ارجمندو 

 از و خاص های مكان در، روز از خاصی ساعات در ها دلیل آن همین به. یابند حضور شهر در

 طبقاتی های و پارکینگ اندك روشنایی یا خلوت روهای پیاده. کنند می استفاده ونقل خاص حمل

 مكانی شهر، زنان از بسیاری برای. کنند ایجاد می حرکت در زنان برای را صیخا مشكالت

 احساس و ترس بنابراین. باشد ترس می یا و خشونت تهدیدات از سرشار، بدشگون و نامیمون

 و فعالیت زمان عامل. (1386، فرزانه) باشد می زنان حرکتی الگوی در مهم از فاکتورهای ناامنی

 و بوده مرتبط امنیت احساس با که طوری به برخوردار است؛ باالیی اهمیت زا نیز آن انجام مكان

تبع  به شهری فضاهای. گذارد می تأثیر مستقیم فعالیت انجام و انتخاب در زنان خصوص برای به

 یا و موفقیت. گیرد برمی در خود درون را ای چندگانه مختلف و معانی، مردم روزانه های فعالیت

 تعداد گیری اندازه بایستی با، عمومی فضای وضع تغییر یا و ایجاد در یشهر های شكست طرح

 این از که افرادی های ویژگی تنوع و پذیری( و جمعیت حضور میزان(کننده  استفاده مردان و زنان

 فضاها در انجام گرفته های فعالیت و روابط تنوع خوبی همان به درست، کنند استفاده می فضاها

، شدند منجر زمینه سه هر در بخشی نتایج رضایت به عمومی فضاهای اگر. شود بررسی و ارزیابی

 بهبود روابط و افزایش در را ای عمده نقش اند توانسته فضاها این که ادعا کرد توان می آنگاه

 ,کنند ایفا سنی و جنسی، نژادی، اجتماعی طبقه  از ناشی های محرومیت کاهش و اجتماعی

2004: 216) (Garcia-Ramon, Ortiz, & Prats .استفاده امكان، مناسب دسترسی امكان بدون 

 ساختارهای در جنسیت جداسازی. گردد می رقیق نیز آن به تعلق احساس شود و می کم فضا از

در  طور همین و فضا در میان حرکت حقوق و مختلف های توانایی در شهری فضای قراردادی

. مختلف های زمان در اما تسهیم شده فضا که رسد می نظر به. خورد می چشم به آن بندی زمان

 فضای. کند می محدود زمان در فضا از استفاده در آنان را، شهری فضای از زنان عظیم هراس
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 گرا جنسیت های محتوی تجربه و کند می مجسم را جنسیت به معطوف اجتماعی شهری ساختار

 زندگی که باشد العاده فوق و نگرروش تواند می طراحان شهری برای تجربه این. است شهر از

 مشاهده فصول مختلف طول در را مشخص فضای یک یا و دیده را یک فضای عمومی روزانه

 و ریتم تغییر، مثال طور به . آن فضاست و شناخت اجتماعی شناسی انسان یک خود که کنند؛

 در بیشتر زنان و نیزما در، فضا از مختلف افراد استفاده، ساکت زمانی و زمانی شلوغ، آن ضربان

 کنند می تغییر فصول به بسته اساساً ها نیز فعالیت چرخه. خورند می چشم به مردان ها زمان بقیه

(Carmona, Heath, Oc&Tiesdell, 2003) .شهری فضاهای در حضور برای همیشه زنان 

 و ریشه فضاهای ریزی برنامه و طراحی از ناشی ها محدودیت این داشتند که هایی محدودیت

های خصوصی  گونه که باید در حوزه زنان همان. است فرهنگی و اجتماعی همچنین هنجارهای

. (Larrere, 2011) های عمومی نیز وارد شوند باید بتوانند در حیطه فعالیت، فعالیت کنند

ترین عناصر در تجربه زنان در فضای شهری  از مهم، ای مانند خطر و ترس عوامل محدودکننده

ترین عناصر در تجربه زنان در فضای شهری بوده  نماید از مهم ستفاده آنان را محدود میبوده و ا

دسترسی ، زنان به واسطه وجود چنین مشكالتی، درنتیجه. نماید آنان را محدود می  و استفاده

پاول معتقد است که زنان و . (Rush, 2012: 9) کنند خود به فضای عمومی را محدود می

ه طور مشترك و عام و فضای عمومی را به طور خاص و متفاوت تجربه فضا را ب، مردان

ادراك و شناخت متفاوتشان از  داند: وی این امر را تا حدودی ناشی از دالیل زیر می. کنند می

ها  استوار است و اینكه آن، فرهنگی درگیر با آن -محیط که اساساً بر پایه هنجارهای اجتماعی

ظاهر  اتفاقات به. های اجتماعی قرار دارند تی از مشروعیتهای متفاودر معرض دیدگاه

کند؛ اهمیت روزانه مربوط به ساختارهای قدرت است که زنان را محدود میپاافتاده و بی پیش

اثرات بجای مانده از . شود فضا چیزی ورای ظرف بازی است که شامل اشیاء و مواد می، بنابراین

گرچه . (Paul, 2011) دهی فضایی زندگی روزانه نهفته است در سازمان، معادالت قدرت نابرابر

شود و در چارچوب ایدئولوژی  استفاده از فضا عموماً به صورت امری فردی و شخصی تلقی می

ها تلقی  آن  های افراد در سطح فضای عمومی ناشی از انتخاب آزادانهفعالیت، قوی از فردیت

 محصول روابط قدرت اجتماعی است، از فضاولی واقعیت این است که استفاده ، گرددمی

(Rush, 2012: 9) . 
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های انجام  های زنان در فضای عمومی بر اساس پژوهش معیارهای مؤثر بر فعالیت -1جدول 
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 مدل نظری پژوهش -1یاگرام د

 فرضیه پژوهش

ونه همچنین هرگ. هدف این مطالعه آزمون فرضیه نیست، به دلیل اکتشافی بودن موضوع پژوهش

ساختاریافتگی ذهنی باعث ایجاد افق معنایی در محقق شده و این امر موجب تلفیق افق معمایی 

رو پژوهشگر  از این. شده است محقق با کاربران شده و باعث تأثیرگذاری بر نتایج پژوهش می

 . بدون فرضیه وارد میدان تحقیق شده است

 روش تحقیق

 تحقیق این اصلی ابزار. است پیمایشی بستری در یلیتحل-توصیفی نوع از پژوهش این تحقیق روش

 با مرتبط ادبیات مرور با ابتدا در منظور بدین است؛ که بوده پرسشنامه، ها داده آوری جمع جهت

 تحقیقات از استفاده با، ویژه زنان و عوامل مؤثر بر حضور هرچه بیشتر این قشر عمومی فضاهای

با  سؤاالتی، پرسشنامه در و تأثیرگذار استخراج گردید یاصل های مؤلفه و ها شاخص، گرفته صورت

% مردان( 30% زنان و 70) ها دهنده از پاسخ و شد مطرح ها مشخصه سنجش برای، اهداف به توجه

 مجتمع فرهنگی هنری فجر شهر سنندج و، مطالعه نمونه مورد. پاسخ گویند ها آن به شد خواسته

اطالعاتی . باشد می، ردانی که با این مرکز در ارتباط بودندزنان و م از نفر 80 آماری پژوهش جامعه
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کدگذاری و وارد رایانه شده و با استفاده از ، آوری جمع، ها به دست آمدکه از اجرای پرسشنامه

 . وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه SPSSافزار  نرم

 مطالعاتی نمونه معرفی

ابتدای بلوار گریاشان واقع است؛ کلنگ  مجتمع فرهنگی هنری فجر در جنوب شرقی شهر سنندج و

 1381سال یعنی در سال  10زده و بعد از  1371ساخت مجتمع فرهنگی هنری فجر در سال 

باشد و همچنین  می. . . ها و تئاترها و این مجموعه محل برگزاری بسیاری از کنسرت. افتتاح شد

نیز هنرستان هنرهای زیبا در  در سال جاری. های هنری مختلف در این مكان هستند دفتر انجمن

طبقه که شامل طبقه  3مجتمع فجر دارای . بخشی از این مجموعه شروع به فعالیت کرده است

 . باشد که هر طبقه نیز دارای سه بخش است زیرزمین طبقه همكف و طبقه اول می

 

 
 محدوده نمونه مورد مطالعه در شهر سنندج -2تصویر 

 های به دست آمده خصهای تحقیق و تحلیل شا یافته

درصد  30درصد آنان خانم و  70اند که نفر مورد بررسی قرار گرفته 80در این تحقیق مجموعاً 

ها کمتر از  نفر آن 9ها بوده است؛  ها بر مبنای دیدگاه خانم اند؛ بنابراین عمده پرسش نیز آقا بوده

 5سال و  50تا  40نفر بین  7، سال 40تا  30نفر بین  10، سال 30تا  20نفر بین  49، سال 20

دهد بیشترین فراوانی مربوط به  اطالعات به دست آمده نشان می. سال داشتند 50نفر باالتر از 

برای بررسی تأثیر زمان فعالیت بر حضور بانوان در . باشد سال می 30تا  20گروه سنی بین 
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ار داده شد و بررسی های زمانی قر بازه نامه های پرسش در یكی از پرسش، فضاهای فرهنگی

دهندگان زمان مناسب فعالیت بانوان در  دهد که عمده پاسخ ها نشان می های آن پاسخ

های جمعی  ریزی فعالیت دانند؛ بنابراین برنامه می 16-18های فرهنگی را در ساعت  مجموعه

 . تواند در این ساعت مناسب باشد می

 

 
عالیتتوزیع جمعیت نمونه بر اساس زمان ف -1نمودار   

ای از  تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه محقق می، با استفاده از رگرسیون چند متغیر

روابط موجود ، ای مطالعه نماید که در آن متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را به شیوه

یكی از جداولی خروجی آزمون . مابین متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد فی

باشد که این جدول به بررسی ضریب همبستگی  جدول خالصه مدل می، د متغیررگرسیون چن

 . پردازد بین متغیرها و ضریب تعیین تعدیل شده می

 خالصه مدل -2جدول 

شده آر اسکور تعدیل انحراف معیار  مدل ضریب همبستگی آر اسکور 

0 .689  0 .677  0 .685  0 .828  1 

بین  (R) باشد که مقدار ضریب همبستگی ن مینتایج حاصله از جدول باال حاکی از ای

دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  باشد که نشان می می 828. 0متغیرها 
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برابر ( R Square) شده تحقیق همبستگی بسیار قوی وجود دارد و از سوی مقدار ضریب تعدیل

د از کل تغییرات شاخص درص 5/68باشد که  دهنده این می درصد که نشان 685. 0است با 

 . باشدحضور بانوان در فضاهای فرهنگی به متغیرها وابسته می

ضرایب -3جدول   

 ضرایب

 مدل

 ضرایب استانداردشده ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری تی

 بتا انحراف معیار بی

265. 0 ثابت   0 .204   1 .301  0 .095  

455. 0 احساس نیاز 1  0 .064  0 .464  7 .109  0 .000  

های فرهنگی ارزش 2  0 .114  0 .052  0 .217  2 .207  0 .029  

ساالری مردم 3  0 .194  0 .088  0 .374  2 .204  0 .019  

198. 0 زمان فعالیت 4  0 .070  0 .227  2 .836  0 .005  

047. 0 دسترسی 5  0 .031  0 .385  1 .506  0 .013  

259. 0 امنیت و آسایش 6  0 .081  0 .282  3 .200  0. 002  

053. 0 فضاهای کالبدی و محیطی 7  0 .014  0 .140  3 .770  0 .000  

280. 0 مسئولیت مراقبتی 8  0 .053  0 .197  1 .244  0 .215  

114. 0 عدم خودباوری 9  0 .052  0 .117  2 .207  0 .029  

280. 0 معاشرت پذیری 10  0 .095  0 .244  2 .937  0 .004  

نشانگر وجود ، (p<0. 05) باشد 05. 0داری کمتر از در جدول باال در صورتی که سطح معنا

های جدول باال  یافته. کند عدد بتا نیز نوع و شدت رابطه را مشخص می. رابطه بین متغیرهاست

، تمامی متغیرهای ستون مدل سطح معناداری() حاکی از این است که بر اساس ستون سیگما

عدد بتا نیز نوع ، باشند ر فضاهای فرهنگی میدارای ارتباط معنادار با شاخص حضور بانوان کرد د

( بنابراین نیاز به . مثبت رابطه مستقیم، منفی رابطه معكوس) دهد و شدت این رابطه را نشان می

اجتماعی و کالبدی( ، فرهنگی) های تأثیرگذار ارتقا کیفیت هر ده عامل در راستای شناخت مؤلفه

ترین عوامل تأثیرگذار شاخص احساس  مهم. شود بر حضور بانوان در فضاهای فرهنگی دیده می

ها برای شهروندان خانم و ارتقا مردساالری و دسترسی مناسب به این فضاها  گونه مكان نیاز به این

احساس نیاز به این معنی که مجتمع فرهنگی موجود پاسخگوی ) .باشد برای شهروندان می

از ، ها بندی میزان هریک از شاخص د و رتبهبه منظور سنجش آرای افرا. باشد( ها نمی نیازهای آن
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گیری حداقل  رود که مقیاس اندازه این آزمون زمانی به کار می. آزمون فریدمن استفاده شده است

های  برای داده) آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دوطرفه. در سطح سنجش ترتیبی باشد

های مختلف به کار  بندی گروه گین رتبهبندی و همچنین مقایسه میان ناپارامتری( از طریق رتبه

برای اینكه پی ببریم ، در تفسیر نتایج آزمون فریدمن. (694:1391، صفری، حبیب پور) رود می

با ) باید از نتایج جدول دوم، دار است یا خیر ها معنی آیا تفاوت میانگین آرای افراد از شاخص

( 098. 270) اسكور-تناد به مقدار آزمون کابا اس، عنوان آمار تست( استفاده کنیم: در این جدول

باید گفت که به لحاظ آماری میزان ، دار است معنی 01. 0تر از  که در سطح خطای کوچک

آزمون . (000. 0سطح معناداری: ) .اهمیت و نقش هریک از شاخص اصلی معنادار بوده است

ها از دیدگاه افراد  خصداری تفاوت یا عدم تفاوت میانگین رتبه شا فریدمن عالوه بر معنی

این آزمون ، به عبارتی. پردازد ها می بندی ابعاد از دیدگاه افراد بین این شاخص به اولویت، پاسخگو

 . دهد که میزان رتبه در کدام شاخص بیشتر و در کدام یک کمتر است نشان می

احساس ، ودهد که از دیدگاه افراد و شهروندان پاسخگ بررسی نتایج آزمون فریدمن نشان می

باالترین اولویت را به خود اختصاص ، نیاز به فضایی فرهنگی مناسب و پاسخگو به نیازهای بانوان

ترین اولویت را در ارزیابی شهروندان به خود اختصاص  نیز پایین، معیار عدم خودباوری. داده است

 . داده است

بندی معیارها رتبه، آزمون فریدمن -4جدول   

  میانگین رتبه  مؤلفه

39. 7 احساس نیاز  

86. 6 مردساالری  

18. 6 معاشرت پذیری  

18. 6 دسترسی  

82. 5 زمان فعالیت  

58. 5 امنیت و آسایش  

های فرهنگی ارزش  4 .78  

88. 3 مسئولیت مراقبتی  

41. 3 عدم خودباوری  
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 بحث

ی خاص ها های مدیریتی و برخی مشخصه های مردساالرانه بر حوزه به دلیل حاکمیت نگرش

حتی در موضوعات ، ریزی کالن تنها در مدیریت و برنامه به نقش و کارآمدی زنان نه، فرهنگی

مرتبط با زنان چندان اهتمامی نشده است؛ حتی در طراحی فضاهای عمومی خاص زنان نیز 

های بانوان  ها و نیازها و گسترده شدن فعالیت تنوع خواست. حضور خود زنان بسیار کمرنگ است

باعث ، اقتصادی و حتی سیاسی، های فرهنگی داری و مراقبتی به فعالیت های صرفاً خانه الیتاز فع

در . شود های این قشر می ضرورت ایجاد و اختصاص فضای کافی و مناسب برای بروز فعالیت

ها هستند و بر اساس همین  زنان تنها متعلق به فضای خصوصی خانه، نگرش مردساالرانه

اند که این فضاها برای  ی عمومی را بدون توجه به نیازهای زنان شكل دادهها نیز فضاها نگرش

تنهایی سپری  زا بوده و زمان بسیار کمی را در این فضاها به ناامن و استرس، برخی از زنان

ها در  های آن با توجه به حضور رو به افزایش زنان در فضاهای عمومی و گسترش فعالیت. کنند می

های سنتی  وجود نگرش، های خود چنین رشد آگاهی زنان نسبت به تواناییهای اخیر و هم سال

. شود باعث ایجاد تضاد می، خصوص در شهرهای کوچكی مانند شهر سنندج مردساالرانه به

زیرا ، توان آن را به تاریخ و فرهنگ نسبت داد های این تفكر باید بررسی شود و نمی ریشه

آید در گذشته مردم کرد برای زنان احترام زیادی قائل  رمیطور که از کتب مختلف تاریخی ب همان

 . پرداختند بودند و زنان در کنار مردان به انجام امور مختلف می

ها اشاره  دهنده ضرورت آن توسط خود پاسخ پذیری مورد دیگری است که به موضوع معاشرت

نوان و مكانی شده است؛ در مجتمع فجر سنندج فضاهای مناسبی برای دورهم جمع شدن با

راحتی به  ها بسیار کم است و بانوان خواهان فضاهایی هستند که به مناسب برای تبادل افكار آن

ها به فضاهایی باز با محرمیت کافی برای این امر اشاره  بحث و گفتگو بپردازند و بعضی از آن

 . ن قرار گیردکردند؛ لذا این موضوع در طراحی فضاهای فرهنگی آینده باید مورد توجه طراحا

ها  دهنده زمان فعالیت در بیرون خانه برای تمام زنان موضوع مهمی است که برخی از پاسخ

های مراقبتی و برخی به مسائل مالی و تعدادی نیز به ساعات تاریكی مرتبط  آن را به مسئولیت

ر فضاهای توان به عنوان راهكار د های مراقبتی بانوان می دانستند؛ در رابطه با مسئولیت می

فضایی را به مراقبت و بازی کودکان اختصاص داد که مادران ضمن رسیدن به ، فرهنگی

مسائل مالی که بسیاری از امور را . کنترل کافی بر کودکان نیز داشته باشند، های خود فعالیت

 یكی از این موارد اقتصاد هنری، حل است های مدیریتی قابل حل با راه، دهد تحت تأثیر قرار می
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در . است به این صورت که آثار فرهنگی هنری بانوان در همان فضای فرهنگی به فروش برسد

های  با طراحی مناسب فضاها و بحث نورپردازی در شب و دسترسی، رابطه با ساعات تاریكی

توان تا حدودی به حل این مسئله نیز پرداخت و ساعات حضور بانوان در این فضاها را  ایمن می

  .افزایش داد

باید مورد ، ها دهنده اهمیت بودن آن از دیدگاه پاسخ خودباوری اصل مهمی است و با وجود کم

های خود انجام گیرد  هایی برای آگاهی زنان نسبت به نیازها و توانایی توجه قرار گیرد و آموزش

زیرا طبق اطالعات ، که در فضاهای فرهنگی تنها شاهد حضور قشر خاصی از بانوان نباشیم

تا  20کردند افراد  ها بیشترین درصد افرادی که به مجتمع فجر مراجعه می افتی از پرسشنامهدری

 . ساله و دارای تحصیالت دانشگاهی بودند 30

 گیری نتیجه

نوعی معرف دالیل حضور یا عدم حضور  هایی که به با در نظر گرفتن شاخص، در پژوهش حاضر

را در بردارد که در طراحی مراکز فرهنگی برای  این نتیجه، اند زنان در فضاهای عمومی بوده

های خاص اجتماعی  تر باید به حضور زنان به عنوان بخشی از گروه های انسانی دستیابی به محیط

در فضاهای عمومی توجه داشت تا بازتولید فرهنگ شهری حاصل شود و هر چه فضاهاى 

زمینه براى انجام تعامالت ، شدفرهنگی از کیفیت و مطلوبیت بیشتر و باالترى برخوردار با

ورزش و غیره که ، بازى، گپ و گفتگو، های جمعى از قبیل دیدار اجتماعى در پى انجام فعالیت

شدن به  هاى فوق ضمن تبدیل فعالیت  فراهم شده و فضاهاى مذکور در نتیجه، تر اشاره شد پیش

یک قشر فعال در همه ابعاد  که خود عالوه بر این، زنان. شوند واجد ویژگى سرزندگی می، مكان

ضرورت حضور و مشارکت  با توجه به. کنند قشرهای فعال را در دامن خود تربیت می، هستند

برای تحقق رشد و بالندگی جامعه و نیز تسریع ، ها های مختلف فعالیت حقیقی زنان در عرصه

عال و سازنده چنانچه به زن به عنوان نیروی ف، فرآیند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی

نگریسته شود قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه 

 باید که یابند می حضور شهری فضای در اجباری های انجام فعالیت برای زنان. خواهد داشت

 اجتماعی و بیانتخا های فعالیت به واسطه که آورند فراهم زنان برای امكان را این شهری فضاهای

 فضاهای طراحی و مطلوبیت محیطی معیارهای کنار در باید درنتیجه. گیرند شهری قرار فضای در

به  است الزم، ها در فضاهای عمومی های مؤثر بر حضور آن زنان و کاهش محدودیت به پاسخگو
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 دمور تأثیرگذارند شهری فضاهای در زنان حضور کاهش بر که و فرهنگی اجتماعی هنجارهای

شلوغ  فضاهای، فضاها ایمنی و امنیت، فضا به دسترسی عمومی فضاهای زمینه در. گیرد قرار توجه

 زنان نیازهای عمومی، زنان خدماتی نیازهای تأمین و فضا در دیگران حضور، ها کاربری اختالط و

، فضا معماری و طراحی، اجتماعی مانند: تعامل عواملی ترتیب بدین. اند شهری عمومی فضاهای در

 راحتی، جمعی خاطره داشتن، آزادی حرکت و امنیت، فضا پذیری معاشرت، فضا در مشارکت امكان

 و اجتماعی نظارت وجود، فعالیت و استفاده، فضا در امنیت، فضا تنوع، طبیعی مناظر وجود، فضا در

 در اه آن حضور افزایش بر و زنان دید از شهری فضاهای مطلوبیت فضا بر نفوذپذیری و دسترسی

 . هستند شهری تأثیرگذار فضای
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