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 چکیده
با  زمان همکه،  یا گونه به .اند درآمدهپرمخاطره  ییها مکان صورت بهبسیاری از شهرهای جهان فضاهای عمومی امروزه، 

میت و ایجاد خلوتگاه، در نظر با تأکید بر محر-بانوان یها پارکچون -فضاهای خصوصی  ،عمومی تنزل کیفیت فضاهای

بررسی  باهدفدر این پژوهش  .عملکردهای اختصاصی و امنیت، رشد و شکوفایی یافت داشتن آسایش فردی، ایجاد

-عملکردی، اجتماعی-کالبدی مؤلفهبانوان شهر یزد از سه  یها پارکنمونه  عنوان به یانضباطکیفیت محیطی فضاهای 

عدد پرسشنامه و  082زیر شاخصه انجام گردیده است. حجم نمونه مطالعاتی شامل  41در قالب  یطیمح ستیزفرهنگی و 

جمع آوری شده  یها دادهاستفاده شده است. از این رو جهت تحلیل   R یسینو برنامهزبان  افزار نرمبا استفاده از  ها داده

هت پاسخ به فرضیات تحقیق ، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی در ج یا نمونهتک  Tآماری  یها روشپژوهش، از 

های بانوان شهر یزد از نظر سه که وضعیت کیفیت محیطی پارک دهند یماستفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان 

 ریتأثدر سطح پایینی قرار دارد. و در بین این سه شاخصه  یطیمح ستیزاجتماعی و -عملکردی، فرهنگی-شاخصه کالبدی

 است. قرارگرفتهاجتماعی در سطح باالتری -فرهنگی یها خصهشاآن  تبع بهو  ها شاخصزیر 
 

 ، پارک بانوان، یزدیانضباطواژگان کلیدی: کیفیت محیطی، فضای 
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 مسئلهبیان 

با تأکید بر  فضاهای خصوصی ،با تنزل کیفیت فضاهای عمومیامروزه، در شهرها 

ی محرمیت و ایجاد خلوتگاه، در نظر داشتن آسایش فردی، ایجاد عملکردها

معماری، در این بین،  .است قرارگرفتهها در دستور کار دولتاختصاصی و امنیت، 

ی از فضاهای شهری را تحت اختیار فراوانبخش  شهری یزیر برنامه و شهرسازی

 فضا برنامه ریزی که، یا گونه به های دست اندارکاران خود قرار داده،و ایده ها شهیاند

یک سیستم کنترل و سلطه قدرت گردیده و  یک ابزار تولید)فضایی(بعنوان 

 یاسیس و یاجتماع یزندگ از مهم جنبه کی شهری یفضا.  (01: 4331)سوجا، است

 سیاسی ابزارهای نیتر مهم از یکی فضا ازآنجاکه .(090: 0241)لی، است بوده یشهر

 مهم هایاستراتژی از یکی عنوان به فضا تفکیک است، افراد کنترل برای قدرت

 .(03: 0228)اشمید، فضاست بر حاکم قدرت اراده و خواست شدن بلورمت و قدرت

 را برای ها حل راهبهترین  تکنیک انضباط فضایی با کوشند یمشهری  گذاران استیس

گسترش این موضوع با  .ارائه کنند شهریعمومی فضاهای  توزیع شدن تر عادالنه

وارد فاز  مسئلهو این  هاز سوی دولت پروبلماتیک شد در فضاهای عمومی حضور زنان

 یبرا تالشدر جهت  دگاهید نیا. است اجراشدهو  یزیر برنامه و یگذار استیس

یکی از . شده است گرفته نظر در را آنان توسط دولت یازهاین و زنان یتوانمندساز

سیاست تفکیک   شهر،ی انضباطی فضا تکنیک  یها استیس موردتوجه انواع فضاهای

از  یکیسبز  یفضا، استها بخصوص پارکاوقات فراغت فضاهای گذران جنسی در 

 یها پارک .(05: 0241)حاضری و همکاران، است یزندگ تیفیعوامل مؤثر بر ک

از محیط شهری و یک منبع مهم برای تفریح رسمی و  باارزششهری یک جزء بسیار 

 نیتأمرا   از نیازهای اوقات فراغت یا گستردهطیف  تواند یمکه  است یررسمیغ

جنسیت  مسئلهتأکید دین اسالم بر در کشور های اسالمی  (.4331)پیج و همکاران، ندک

در فضاهای عمومی و رعایت اصل تفکیک جنسیتی و تعیین شرایط و ضوابط خاص 

که خود موجب یک سری بازتولید و  برای حضور زنان و مردان در این فضاهاست
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 عنوان بهبانوان  مختصسبز و فضای  ها پارکمهندسی اجتماعی در فضا شده است. 

ورزشی و امنیتی جهت انضباط  مراکز خدمات رفاهی، تفریحی، نیتر مهمیکی از 

 .(01:  0241)ارجمند، تشده اس قرارگرفتهدر کشورهای اسالمی به کار  راًیاخفضایی 

چون -فضاهای خصوصی  ،عمومی با تنزل کیفیت فضاهای زمان همکه،  یا گونه به

ا تأکید بر محرمیت و ایجاد خلوتگاه، در نظر داشتن آسایش فردی، ب-بانوان یها پارک

اعمال چنین فضاهایی  .عملکردهای اختصاصی و امنیت، رشد و شکوفایی یافت ایجاد

باشند. به همین منظور، کارکرد فضاها می تر مطلوبدر جهت انضباط و استفاده هر چه 

فضاها کاری  گونه نیاتوسعه  تنها نهبدون در نظر گرفتن کیفیت محیطی این فضاها 

گردد، بلکه عملکرد این فضاها به حصار و محدودیت برای قشر  بیهوده می

که مشخص است، کیفیت محیطی یک  گونه همانگردد. تبدیل می کننده مصرف

های قدرت اعمال که باید زیر نظر سیستم استفضاها  گونه نیارویکرد اساسی در 

. پایداری هر چه بیشتر این فضاها تقویت گرددکننده چنین فضاهایی، در جهت 

فضاهای انضباطی اختیاری به دلیل یک سری  گونه نیاکیفیت محیطی ، درواقع

یکی از شهرهای  عنوان بهشهر یزد است.  موردتوجهفضایی و مکانی  ها تیمحدود

پیشرو در اسالم و شهرت دارالعباده و موقعیت کویری نیازمند مطالعه چنین فضاهایی 

های مسئول قرار سازمان موردتوجه 82این سیاست در شهر یزد از دهه  .استهری ش

عاد جدیدی را در مطالعات کارشناسان این بخش قرار داده است. بگرفت و تا به امروز ا

مسئله در چند دهه اخیر با توجه به  ضرورت بهبه همین منظور در این پژوهش با توجه 

ی فضاهای انضباطی هری، به بررسی کیفیت محیطرویکرد گفتمانی قدرت و فضاهای ش

 ت.اس شده پرداختهبانوان طوبی و توحید شهر یزد  دو پارک 

 

 پیشینه  تحقیق

های بانوان مطالعاتی توسط محققان مختلف بخصوص پارک یانضباطفضاهای  نهیدرزم

 یها دگاهیدصورت گرفته که این رویکرد خود دارای موافقان و مخالفانی وابسته به 
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بانوان  یها پارکبه تحلیل سیاست  (0249) های مختلفمختلف است.ارجمند در سال

ی اسالمی ها دولترویکرد  عنوان بهو این سیاست را  در خاورمیانه و ایران پرداخته است

 فضاهای اوقات فراغت زنان شناخته است. تر تمامچه در جهت کنترل هر

یک مکان عمده  عنوان بهبانوان  یها ارکپای به تحلیل توسعه ( در مقاله0249)شاهرخی

اعمال قدرت در  مؤلفهیک  نوانع بهتفکیک جنسیتی پرداخته است. و این سیاست را 

احداث پارک  خود به بررسی نامه انیپا( در 4983کریمی ) مقابل جنسیت دانسته است.

 شده کیتفک یها پارکپرداخته است. در این پژوهش،  در شهر تهران بانوان ارسباران

عرفی و قانونی یا ناشی از ناامنی  یها تیمحدودو با توجه به  مدت کوتاهجنسیتی در 

در بلندمدت  اما رسند یمبرای استفاده آزادانه زنان از فضاهای عمومی، مطلوب به نظر 

حاضری و همکاران  .به توزیع عادالنه فضاهای شهری کمک چندانی نخواهد کرد

بانوان از منظر شهروندان به  یها پارکارزیابی موفقیت با عنوان   یا مقاله(در 4930)

تبریز پرداخته است. و در بررسی خود نشان داده  شهر کالنبانوان  یها پارکبررسی 

را  ها پارک گونه نیا ها آن وهای بانوان رضایت دارند از پارک زنان از یاریبساست که 

 ریتعم به ازین و همچنین .انندد یم یجسم و یذهن عملکرد ارتقاء یبرا یمحل عنوان به

 .هستند پارک از یتینارضا باعث عوامل ازجمله یکاف امکانات کمبود و یورزش اماکن

به بررسی و ارزیابی سطح رضایتمندی زنان ( 4939یی و همکاران )نو لهیت یهاشم حهیمل

و با طرح پرسشنامه، ختند پرداهای بانوان شهر تبریز میاز پارک کننده استفاده

و مقایسه قرار گرفت. با توجه به  موردسنجشضایتمندی بانوان در این چهار پارک ر

های بانوان شده توسط بانوان معیارهایی جهت طراحی پارکعنوان ها شنهادیپمشکالت و 

و بررسی قرار گرفت. در انتها، نقاط مثبت و منفی  موردبحثتایج . ناستنتاج گردید

رج از های مستخهای بانوان با اصالح مدلت پارکپارک بانوان و مدل ارزیابی کیفی

 یمند تیرضا یقیتطب لیتحلبه  (4931حسینی و سمیعی پور) .متون نظری ارائه گردید

 .پرداختند (مشهد) ملت مختلط پارک و حجاب بانوان پارک- یشهر یها پارک از زنان

 مطالعات ها، هداد یگردآور ابزارو  بود یلیتحل ـ یفیتوص ق،یتحق روشدر این تحقیق 
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 ۀنمون و باال به سال 45 زنان یۀکل یآمار ۀجامع. بود یا پرسشنامه شیمایپ و یا کتابخانه

 یها پارک نقش که داد نشان ها افتهی که در نهایتاست.  بود نفر 088 با برابر قیتحق

 خالصه آن یکیاکولوژ کارکرد بر فقط یشهر یفضاها نیتر مهم عنوان به یشهر

 یاندک مشهد حجاب بانوان پارک از زنان یمند تیرضا ها، افتهی لیتحل بقط بر. شود ینم

 . نبود معنادار پارک دو نیا نیب نمرات تفاوت یول بود، ملت مختلط پارک از تر شیب

 
 مبانی نظری

 های بانوان(فضای انضباطی شهری )پارک

را بیش از هر  . اگر فضادیآ یمقدر مسلم مفهوم فضا مفهومی انتزاعی و پیچیده به نظر 

 آن را در حضور اشیا و پر میتوان یممکانی خالی و تهی در نظر بگیریم تنها  مثابه بهچیز 

هر کالبد با »(. به گفته هال: 090: 4989نسبی درک کنیم )فکوهی،  طور بهبودن آن 

 ینوع بهو فضا  شود یم، وادار به اطاعت و تبعیت از آن ینوع بهورود به درون یک فضا 

)هال، « به شکلی دوسویه درآید.  تواند یم، تملکی که آورد یمبه تملک خود در  آن را

فضاهای انضباطی نوع خاصی از روابط و تملک را در ارتباط با افراد  (.511-552: 4911

اش و با توجه به جزییات، تکنولوژی انضباط با نگاه خردبین، درواقع کنند یمایجاد 

افراد در مکان و  یبند طبقهرا سامان ببخشد. توزیع و زندگی روزمره افراد  خواهد یم

از  یباطضان یی است که تکنولوژیها کیتکنرا از یکدیگر از نخستین  ها بدنجداسازی 

. این همان برد یمگذرد، بهره در درون فضا می آنچهپذیر کردن افراد و  تیرؤآن برای 

، انضباط، نخست درواقع (.33: 4939)شفیعی، خواند یمها است که فوکو هنر توزیع

است که  قدرت، این نوع انضباط مستلزم کند یماقدام به توزیع افراد در مکان و فضا 

و  ها کارخانه، یروز شبانهنظامی، مدارس  یها پادگانتوان در روشن آن را می یها نمونه

است که قدرت با اشکال مختلف دانش در ارتباط  دید. فوکو معتقد ها مارستانیب

از دانش  یریگ بهرهدر این نوع بینش فوکو، با  .(11: 4382فوکو، )نگی استتنگات

 یجا بهقدرت در جوامع مدرن یک نیروی خالق  اساساًقدرت،  یساز یعادو  یآور فن
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واجد  شیوب کمجتماعی قدرت افوکو در باب  تفکر. (431: 4311)فوکو، سرکوب است

که مبتنی  یا زهیانگمکانی،  و نیازمند نگاشت دان باره ، مکاناند ییایجغرافکامالً  یا زهیانگ

 دارد،ن فوکو توجهی همیشگی بر موارد فضا، مکان، محیط و منظر مبذول میآبر 

های مختلف استفاده جیتدر بههای کارکردی مکان باقاعده حاکم  قدرت که، یا گونه به

رت ایجاد های خطرناک و دیگری ضروقطع ارتباط منظور بهمجزا را  یها مکاندر 

نمونه بارز چنین رویکردی را در ))منطقه بندی((  .رساند یممکانی مفید به انجام 

 مسلط یها ییبازنما تداوم «یانضباط» دانشِ مداخلهدید.  توان یمفضاهای شهری 

 رهیغ و رفتارها فضاها، ،ینواح ها،تیجمع یروو مراقبت  قدرت اعمال یبرا یضرور

دارای یک  تواند یم و اعمال قدرت مراقبتاین ( 0229) از نظر الین. است شهر بوده

، وجود نیبااباشد. سری کارکردهای مثبت و کارآمد نیز مانند انضباط و توزیع در فضا 

یک حق امتیاز برای برخی  مثابه به تواند یممثبت و کارآمد مراقبت در فضا  یها جنبه

محروم شود.  ها آناری از اجتماعی عمل نماید و برخی دیگر از حق برخورد یها گروه

برخی فضاهای شهری و مراکز  ورود بهها، به برخی سایت یدسترسحق ورود و حق 

این  در فضاهای شهری برخی از این .(4939و خرید را اعمال کند)شورچه،تجاری 

تفکیک صورت میگیرد.  ی فضاانضباط با کمک تفکیک جنسیت مراقبت در جهت اعمال

برای  یبند طبقهدیوید کوهن، یک ای مختلفی دارد. جنسیتی در شهرها صورت ه

 اداری، مجاز، و یا داوطلبانه. اجباری، عنوان به دهد یمتفکیک جنسیتی فضاها اریه 

است و توسط دولت در محیط های عمومی  ازیموردنتفکیک جنسیتی  یواداراجباری 

 شده نتخابامجاز و داوطلبانه تفکیک جنسیتی مواضع  که یدرحالبه اجرا گذاشته، 

. (0242)کوهن، باشندتوسط نهادهای دولتی یا خصوصی هستند، اما در ظرفیت قانون می

اند. اسپین در اثر خود تفکیک جنسی اختیاری در شهرها برای قلمرو عمومی بسیار مهم

که وجود فضاهای  کند یم))اهمیت فضاهای شهری جنسیتی در عرصه عمومی(( ادعا 

: 4939شهری نقش مهمی را دارد)گلی،  یوزندگان در شهر شهری زنانه برای حضور زن

یک  ها آنو برای  بخشند یمبه زنان هویت خارج از خانه و خانواده  ها آن(. زیرا 91
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. در نگاه اسپین تفکیک جنسی اختیاری در مقیاس شهری را کنند یمفضای امن را فراهم 

(. در برخی 425: 4939فیعی، دسترسی زنان به قلمرو عمومی را افزایش دهد )ش تواند یم

کشورها تفکیک جنسیتی در فضای شهری به دالیل امنیت و حریم خصوصی در 

 یها لیاتومبمثال اتوبوس جنسی جدا،  عنوان به .است داده رخی فضای شهرها هاریز برنامه

قطار در مکزیک، ژاپن، فیلیپین، و دیگر کشورها،  یها واگنمسافری مخصوص زنان، 

؛ شیمبون، 0225نچاپایکا، )است شده گرفتهش آزار و اذیت جنسی به کار کاه منظور به

. بعضی از نقاط در آلمان، کره و چین برای زنان فضاهای 4(0228، یسیمارک ل؛ 0221

. بسیاری از کشورها 1 9 0است شده گرفتهپارکینگ ، اغلب برای مسائل امنیت در نظر 

ن، و انگلستان نیز امتیازات پارکینگ برای زنان ، ایتالیا، ژاپمتحده االتیاکانادا،  ازجمله

 با دیتوان یم نیهمچن یتیجنس کیفکت .اند گفتهباردار، جهت ایمنی و یا دسترسی در نظر 

 یفرهنگ مفروضات نیا. اعمال شود وزنان مردان مورد در یفرهنگ ای یمذهبخواست 

ی خصوص میحر و امنیت مسائل یادعا تحت مذکور یها استیس در است ممکن یحت

 زهیانگ منعکس اسالم و تیهودی در ینژاد ضیتبع و یتیجنس کیتفک. تصویب کردند

 ،یرهبانفضاهای  سم،یهندوئ و ت،یحیمس ،سمیبودائ در. استی تیجنس کیتفک یمذهب

در بین  5. است شده کیتفک یتجنس توسط زین یرهبر هاینقش و ،فضای عبادت

است، که این  شده شناختهتفکیک جنسی کشورهای اسالمی، عربستان سعودی به مرکز 

و تا حدی از  کار محافظهاسالمی اهل سنت  یها وهیشخود تا حدی ناشی از 

تفکیک جنسیتی در عربستان سعودی در ذات  قانونی سلطنت آن است. یها تیمحدود

توسط دولت، جنبش صحوه و  4332و دهه 4382فرهنگ این کشور است، اما در دهه 

دولتی، و غیره.(  مأمورانمثال، با  عنوان بهو مذهبی )پلیس  کار فظهمحامجریان رفتاری 

. تفکیک جنسی حتی زمانی که از نظر قانونی به اجرا گذاشته (0249)مایر، ارتقا یافت

                                                 
1
 - Metro reserves compartments for females". The Telegraph.70-70-8772. 

8
 - Will High-Heel-Friendly Streets Keep Seoul's Women Happy?, Time,8770. 

3
 - Le Monde (fr) article about women's parking spaces in China 

4
 - FAQ of the German Federal Anti-Discrimination Agency (archived) 

5
 - The Status of Women in World Religions 



 ن ابادییحاجیان حس ..../  پور احمد، رخساری، رنجبری،ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری    01

 
 خود در جامعه اعمال گردد نوبه بهبا تقویت نهادهای اجتماعی و  تواند یمنشده است، 

، گردد یممنجر به تفکیک جنسیتی  نهاد کیت مثال در جنوب آسیا، گاهی اوقا عنوان به

در کشور ما تفکیک جنسی . (0228)آشا، اما این سیاست در قانون ملی ریشه ندارد

ورزشی، استخرهای  یها سالنعمومی شهرها مانند مدارس،  یهافضارسمی در  طور به

زمان است از  شده گذاشته، و غیره در سه دهه گذشته به اجرا ونقل حملشنا، امکانات 

انقالب ایران، دولت ایران اسالمی تالش کرده است تا اعمال و اجرای سیاست تفکیک 

بخشی از انقالب فرهنگی  عنوان به .را در سطوح مختلف جامعه است سامانمندجنسیتی 

بقیه جامعه،  جیتدر بهو سپس  ها دانشگاهمدارس،  ازجملهدر نهادهای اجتماعی مختلف 

، و غیره در سراسر خطوط ها بانکمومی، امکانات ورزشی، ع ونقل حملمانند امکانات 

حضور زنان، با توجه به عوارض و مشکالت مختلف، تا حدی  .است شده میتقسجنسیتی 

دولت،  یها استیسنتیجه  عنوان بهیک نتیجه از سنتی و هنجاری و تا حدودی  عنوان به

است.  افتهی شکاهمحدود بوده و دسترسی زنان به فضاهای عمومی مانند پارک 

، همراه با روند بازسازی که پس از جنگ شروع شد 4918 هایسالکه در  یا گونه به

 یها استیسدیدگاه متفاوتی از فضای ایران پدید آمده است. این دیدگاه بیشتر در 

 یزیر برنامهرویکرد خود را در  شهردار تهران غالمحسین کرباسچی نمود یافت، که 

اسالمی بود، متمرکز کرد، زیرا  بار کی دارایومی که شهری به پرورش حوزه عم

اصالحات او  اگرچه .بوده است شده نهینهادحضور رو به رشد زنان در فضای عمومی 

به دنبال این رویکرد،  .جنسیتی بود داًیشد ها آن، اثرات قراردادزنان را هدف  صراحت به

رفع  منظور بهو اجرا  ، به طراحی "های بانوانپارک"اخیر دولت شامل  یها تالش

 اجتماعی صورت گرفته است. یها تیفعالنیازهای زنان و عدالت فضایی برای تعامل و 

 دشدهیتقلاین مدل در کشورهای دیگر در سراسر جهان اسالم چون پاکستان، امارات... 

 وانفعال فعل ریتأثتولید فضای شهری مدرن در خاورمیانه تحت  (.0249)ارجمند، است

چنین فضاهایی،  درواقع .(0241)ارجمند، است گرفته شکلته، سنت و مذهب بین مدرنی
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 خود ،یموضوع یها پارک رمجموعهیز عنوان تحت غرب، سمیمدرن از یدور جهت در

 دند.کر انینما شتریب ضرورت جهت به یاسالم یکشورها در بخصوص را

 
 کیفیت محیطی 

 منشأ. قات جغرافیایی استجدید در تحقی نسبتاًنوآوری  (QUE) کیفیت محیط شهری

نگرانی زیستگاه انسان موضوع  که یهنگامیافت،  4312آن را ممکن است در دهه 

(. کیفیت محیطی 19: 0244)فیروزخان، تبدیل شد"مرکزی تحقیقات کیفیت زندگی 

 یموسسه مل)یک بخش اساسی از مفهوم گسترده کیفیت زندگی عنوان به تواند یم

 همچون یمیمفاه با یزندگ تیفیکباشد.  (0220، 4ستیز طیو مح یسالمت عموم

 رهیغ و یسکونت یها طیمح از نیساکن یتینارضا و تیرضا زانیم ادراک مکان، تیفیک

 و ییخدا) شود یم قلمداد مشابه یمعان عنوان به موارد از یرایبس در و داشته یاشتراکات

افراد  محیط توسط اهمیت بین کیفیت ادراکی ازمیان  نیدر ا. (403: 4988 ،یریپورخ

 در ریانکارناپذ ابعاد از یکی عنوان به نیساکن ادراک .(0245)بنیوتو، است توجه قابل

 ان،یعیرف)است شهروندان لیتحل یمبنا عنوان به که است یطیمح تیفیک مطالعات

 فرد که باشد یزیچ همان با یسازگار در یفعل طیشرا چنانکه(.  4988 زاده، عسگری

 یزندگ طیمح تیفیک از یتمندیرضا است، کرده فیتعر شیها مانآر و ازهاین یبرا

های کیفیت شاخصهمچنین (.  51 ، 4988 همکاران، و انیعیرف)گردد یم حاصل

که بررسی کیفیت  یا گونه به استهای مختلف متفاوت محیطی شهرها در مقیاس

ام مسکن، / و بها اجارهمالی سکونت)  یها نهیهزشامل: محیطی در مقیاس مسکن شهری 

 .(4389، )دریسن و بربم، باشدتواند یمدولتی  یها اتیمالگرمایش / برق( یا  یها نهیهز

 عنوان بهمثال، ، حمام، آشپزخانه، ....( و اندازه خانه ) عنوان بههمچنین کیفیت امکانات ))

ممکن است در نظر گرفته  (یساز رهیذخمثال، تعداد اتاق، اندازه اتاق، فضای 

. ولی در مقیاس کیفیت محیطی محله شهری: (4384، سیوید نیف و سیوید)شود

                                                 
1
-RIVM 
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مثال، تراکم، حس  عنوان بهروانی اجتماعی ) یها یژگیوفیزیکی و همچنین  یها یژگیو

مثال،  عنوان به) یطیمح ستیز یها یژگیواجتماعی، خطرات ایمنی اجتماعی( و 

کیفیت محیطی دیده  دهکنن نییتععوامل  عنوان به تواند یم، ، هوا، آلودگی( سروصدا

سروکار ندارند.  ینیع یارهایمعبا  ییتنها به طیمح تیفیک مطالعات ،نیباوجوداشوند. 

ی در ذهن و ینیعمعیارهای  نیب ارتباط که ،است گونه نیای مطالعات سابق به اساس فرض

 یمند در چارچوب رویکرد رضایتکه ، استسنجش کیفیت محیط دارای اعتبار باالیی 

ی شهری بخصوص فضاهای انضباطمفهوم کیفیت محیط ، همچنینشکل بگیرد.  تواند یم

عینی و ذهنی چون های  یند طیف متنوعی از مؤلفهآبر توان یمرا  بانوان یها پارک

 کنندگان مصرف یطیمح ستیزعملکردی، اجتماعی و فرهنگی و -های: کالبدیویژگی

 ها آن یبند طبقه بهیشینه تحقیق با توجه به پ 4که در جدول شماره  دانست هااین محیط

 است: شده پرداخته
 بانوان یها پارکمطالعات  در کیفیت محیطی یها شاخص موردمطالعه یها جنبه.  1شمارهجدول 

 مطالعه                        

 

 شاخص

       

 

   

کالبدی 

 عملکردی

  * * * * * * * *  موقعیت و دسترسی

    * * * * *   سازگاری و چیدمان

       * *   تراکم و تناسب ظرفیت

  *    * * *  * ساختار و اشراف

  * * * * *   * * خدمات و امکانات

 -فرهنگی

 اجتماعی

 *   *   * * *  و مشارکت ییگرا جمع

  * * * * *  * * * امنیت و آسایش خاطر

        *   حس مکان و هویت
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 *  * * *  * * * * تعامل و ارتباط

     *  *    توانمندسازی و آموزش

     *      تمیزی و مطلوبیت هوا یطیمح ستیز

  *   *      پاکیزگی و بهداشت

    * *      یباشناسیو ز بوم ستیز

     *      یطیمح ستیزمدیریت 

 : نگارندگانمأخذ

 

  لیوتحل هیو تجزروش تحقیق، جمع آوری 

بررسی کیفیت محیطی  منظور بهروش پیمایشی با رویکرد تحقیقی و  در این پژوهش از

 یموردبررسهای بانوان شهر یزد نمونه موردی پارک عنوان به یانضباطفضاهای 

سال مراجعه کننده به  15-45است. جامعه آماری تحقیق حاضر زنان بین  قرارگرفته

 یریگ نمونه بر اساسمونه ، تعداد جامعه ناست 4935بانوان شهر یزد در سال  هایپارک

برای هرکدام از . استنفر  082تصادفی ساده و با توجه به  نتیجه  از مجموع دو پارک 

 پایایی و است. و روایی شده یطراحدر قالب پرسشنامه  سؤالها، چندین   شاخص

ها  داده لیوتحل هیتجزبرای است.  قرارگرفته موردمطالعه اولیه آزمون انجام طی پرسشنامه

، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل یا تک نمونه Tهای آماری مانند آزمون روش از

استفاده   R  یسینو برنامه افزار نرم در طرفه کیرگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس 

محاسبات آماری به  نهیدرزم تواند یماست که  یافزار نرم R که، یا گونه بهاست.  گردید

 . شود کار گرفته

 
 دمطالعهمورمحدوده 

بلوار  یها همحلدر  طوبی و توحید ویژه بانوان دو پارک در شهر یزد، در حال حاضر

 شهر یزد نخستین بوستان بانوان عنوان بهبوستان طوبی  .مدرس و امام شهر واقع هستند،

، این پارک در ابتدا یک ملک شخصی بوده که در یدبرداری رس به بهره 82در سال 

شهرداری یزد( با زمینی به مساحت یک ونیم  0)منطقه آباد یمهددر محله  4989سال 
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، وسایل یسوار دوچرخهشد. امکانات این پارک شامل پیست اسکیت،  سیتأسهکتار 

توپ، سیستم صوتی  استخر، ساختمان مرکزی مجموعه جشن و نمایشگاه، یساز بدن

ک . پارک وحدت دومین پاراستمرکزی، سرویس بهداشتی، مجموعه بازی کودکان 

است. این پارک در  قرارگرفتهدر محله امام شهر  4منطقه شهرداری  دربانوان شهر یزد 

زمینی به مساحت چهار هزار و سیصد هکتار یک پارک عمومی بوده که در سال 

ملی و   در این بوستان، مراسمبه پارک بانوان تبدیل شد است از نظر امکانات 4983

 4.شود می یژه بانوان برگزارهای و ها و نمایشگاه مذهبی، جشنواره
 های بانوان شهر یزد. موقعیت پارک4نقشه

 
 : نگارندگانمأخذ

 روایی و پایایی تحقیق

کارونباخ استفاده شده است که در جدول  یآلفااز  نامه پرسشبرای تعیین پایایی 

به دست آمده است که در  341/2پژوهش حاضر  نامه پرسش( برای 4شماره)

 .دهد یمعلوم انسانی این مقدار مناسب سطح مطلوبی را نشان  یها پژوهش

                                                 
 4931 زد،ی شهر سبز یفضا و پارکها سازمان کارکنان گزارش و نگارنده یدانیم مطالعات -4
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 در پژوهش مورداستفاده یها مؤلفه. سطح پایایی 4جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه شاخص

 341/2 9 مجموع سه شاخص

 

 پژوهش  یها افتهی

 یها شاخصاول پژوهش که عبارت بود از: )) سؤالبرای پاسخ : آزمون فرض اول

 قرار سطحی چه بانوان در یها پارکزنان مراجعه کننده به   دیدگاه از یمحیط کیفیت

فرهنگی و -عملکردی، اجتماعی-دارند؟(( کیفیت محیطی در قالب سه شاخص کالبدی

 طور به  Tسنجیده شده است. لذا ابتدا با استفاده از آزمون پارامتری  یطیمح ستیز

کلی  صورت بهفرضیه هدف که جداگانه هر یک از ابعاد را بررسی نموده و سپس 

 One  و با کمک آزمون میا کردهرضایت از کیفیت محیطی است را ارزیابی 

Sample t Test میا پرداختهپژوهش  یها پرسشبه بررسی  9با مقدار مورد آزمون .

طیف  برحسبها به دلیل ارزیابی هر یک از گویه 9علت انتخاب مقدار مورد آزمون 

پژوهش فرض  یها هیفرضاست در  ذکرشده قبالًکه  طور مانهلیکرت است. در پژوهش 

 زیر خواهد بوده است. صورت بهصفر و فرض مقابل 

 

 

 

رضایتمندی زنان از کیفیت  مؤلفهتوصیفی برای  یها شاخص( 0در جدول شماره ) 

 است. شده محاسبهبانوان شهر یزد از نظر شاخص کالبدی عملکردی  یها پارکمحیطی 

 2148/2و خطای معیار  1481/2و انحراف معیار  205/9این شاخص دارای میانگین 

برای این فرضیه انجام شده است. با در  T ( آزمون0شماره )است. همچنین در جدول 

با درجه آزادی  T % مقدار آماره آزمون5% و خطای معیار 35نظر داشتن ضریب اطمینان 

شده و اختالف میانگین برای تفاضل میانگین نمونه و میانگین مورد  249/0برابر  013

 بوده است. 405/2( برابر 9آزمون )
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 عملکردی-های بانوان از نظر شاخص کالبدیزنان از کیفیت محیطی پارک یمند تیرضا.0جدول

 خطای معیار انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات

082 205/9 1481/2 2148/2 

 ) برابر متوسط در طیف لیکرت(9مقدار مورد آزمون: امتیاز 

t  درجه

 آزادی

sig 35/2فاصله اطمینان  اختالف میانگین 

 کران پایین کران باال

249/0 013 215/2 405/2 0184/2 2201/2 

 

به دست آمده و سطح معنی  249/0که معادل  Tدر نهایت با توجه به مقدار آزمون 

شود % مشاهده می5به دست آمده است و مقایسه این سطح معنی داری با  215/2داری 

بانوان  یها پارکشود، به عبارت دیگر کیفیت محیطی که فرض صفر آماری رد می

عملکردی توسط زنان مراجعه کننده در سطح پایینی -شهر یزد از نظر شاخص کالبدی

 .شود یمارزیابی 

 

 فرهنگی-های بانوان از نظر شاخص اجتماعیزنان از کیفیت محیطی پارک یمند تیرضا.9جدول

 خطای معیار انحراف معیار میانگین داد مشاهداتتع

082 1512/0   510/2  2113/2  

 ) برابر متوسط در طیف لیکرت(9مقدار مورد آزمون: امتیاز 

t  درجه

 آزادی

sig 35/2فاصله اطمینان  اختالف میانگین 

 کران پایین کران باال

140/0-  013 245/2  0140/2-  2140/2-  0420/2-  

 

بانوان  یها پارککیفیت محیطی  مؤلفهتوصیفی برای  یها شاخص( 9اره )در جدول شم

است. این شاخص دارای  شده محاسبهفرهنگی -اجتماعی یها شاخصشهر یزد از نظر 

. همچنین در است 2113/2و خطای معیار  510/2و انحراف معیار  1512/0میانگین 
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ر نظر داشتن ضریب اطمینان برای این فرضیه انجام شده است. با د Tجدول باال آزمون 

شده و  -140/0برابر  013با درجه آزادی   T% مقدار آماره آزمون 5% و خطای 35

  -0140/2( برابر 9اختالف میانگین برای تفاضل میانگین نمونه و میانگین مورد آزمون )

به دست آمده و  -140/0که معادل  Tبوده است. در نهایت با توجه به مقدار آزمون 

% 5به دست آمده است و مقایسه این سطح معنی داری با  245/2عنی داری سطح م

شود، به عبارت دیگر کیفیت محیطی شود که فرض صفر آماری رد میمشاهده می

اجتماعی توسط زنان مراجعه کننده -بانوان شهر یزد از نظر شاخص فرهنگی یها پارک

 .شود یمدر سطح پایینی ارزیابی 

 
 یطیمح ستیزهای بانوان از نظر شاخص ن از کیفیت محیطی پارکزنا یمند تیرضا.1جدول

 خطای معیار انحراف معیار میانگین تعداد مشاهدات

082 84/0  104/2  2534/2  

 ) برابر متوسط در طیف لیکرت(9مقدار مورد آزمون: امتیاز 

t  درجه

 آزادی

sig 35/2فاصله اطمینان  اختالف میانگین 

 نکران پایی کران باال

041/0-  013 228/2  48222/2-  2984/2-  0823/2-  

 

بانوان  یها پارککیفیت محیطی  مؤلفهتوصیفی برای  یها شاخص( 1در جدول شماره )

است. این شاخص دارای  شده محاسبه یطیمح ستیز یها شاخصشهر یزد از نظر 

ول . همچنین در جداست 2534/2و خطای معیار  104/2و انحراف معیار  84/0میانگین 

% و 35برای این فرضیه انجام شده است. با در نظر داشتن ضریب اطمینان  Tباال آزمون 

شده و اختالف  -041/0برابر  013با درجه آزادی   T% مقدار آماره آزمون 5خطای 

بوده   -48222/2( برابر 9میانگین برای تفاضل میانگین نمونه و میانگین مورد آزمون )

به دست آمده و سطح  -041/0که معادل  Tه مقدار آزمون است. در نهایت با توجه ب
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% مشاهده 5به دست آمده است و مقایسه این سطح معنی داری با  228/2معنی داری 

 یها پارکشود، به عبارت دیگر کیفیت محیطی شود که فرض صفر آماری رد میمی

سطح پایینی توسط زنان مراجعه کننده در  یطیمح ستیزبانوان شهر یزد از نظر شاخص 

 .شود یمارزیابی 

عوامل »برای پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش که عبارت است از :آزمون فرض دوم

 یبند تیاولو منظور به« های بانوان شهر یزد کدامند؟بر کیفیت محیطی پارک مؤثر

است.   شده استفادهبانوان از آزمون فریدمن  یها پارکبر کیفیت محیطی  مؤثرعوامل 

 یبند رتبه آزمون بر اساس ها شاخص ریز و ها شاخص یبند رتبهمنظور برای  که به همین

 ریز و یاصل یها شاخص، ها مؤلفه نکهیا اثبات جهت زین اسکور کا آماره، دمنیفر

  Sig آماره مورد سه هر در که است شده ارائه زین ،اند نداشته یکسانی ریتأث ها شاخص

 . بود 25/2 از کمتر
 دمنیفر یبند رتبه آزمون بر اساس بر کیفیت محیطی مؤثر ها شاخص ریز یبند رتبه .5جدول

 شماره ردیف شاخص اصلی نزولی 41 یبند رتبه ریتأثدرصد  

 4 حس مکان و تعلق 59/40

 0 ساختار و اشراف 51/42

 9 توانمندسازی 91/42

 1 خدمات و امکانات 01/42

 5 امنیت 33/3

 1 مشارکت و همکاری 51/3

 1 باطات اجتماعیارت 30/1

 8 دسترسی 03/1

 3 سازگاری 01/1

 42 یطیمح ستیزمدیریت  14/5

 44 بهداشت محیط 5/5

 40 تراکم و ظرفیت 04/1

 49 آلودگی 41/1

 41 بوم ستیز 88/4
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های بانوان شهر یزد در ایجاد کیفیت محیطی در پارک مؤثرلذا، بین اولویت عوامل 

( 5پژوهش در جدول شماره ) یها شاخصاولویت زیر تفاوت معناداری وجود دارد. که 

 است.  شده دادهنشان 

بر کیفیت  مؤثرعامل  41شود. از میان (مشاهده می5که در جدول شماره ) گونه همان

های بانوان شهر یزد چهار عامل حس تعلق مکانی، ساختار و اشراف، محیطی پارک

های بانوان در کیفیت محیطی پارک را ریتأثتوانمندسازی و خدمات و امکانات بیشترین 

، شاخص اجتماعی یها شاخصشود زیر که مشاهده می گونه همانشهر یزد داشته است. 

تراکم و ظرفیت،  یها شاخص. همچنین زیر اند دادهبیشتری از خود نشان  ریتأثفرهنگی –

های بانوان شهر یزد را در کیفیت محیطی پارک ریتأثکمترین  بوم ستیزآلودگی و 

 قرار گرفتند. یطیمح ستیز یها شاخصداشته است. که در پایین جدول بیشتر  زیر 

از بین »برای پاسخگویی به پرسش سوم پژوهش که عبارت است از : آزمون فرض سوم

 یا همبستهمحیطی رابطه  تیفیباکشخصی و خانوار زنان کدام ویژگی  یها یژگیو

 تیفیباکهای شخصی و خانوار یژگیبررسی کردن وجود رابطه بین و منظور به« دارد؟

 است.   شده استفادهبانوان از آزمون همبستگی پیرسون  یها پارکمحیطی 

 
 های بانوانمحیطی پارک تیفیباکهای شخصی و خانوار . ماتریس همبستگی بین ویژگی1جدول

 Sig ضریب همبستگی پیرسون رهایمتغ ردیف

 22/22 110/2 سن 4

 22/22 -529/2 تحصیالت 0

 22/22 -058/2 درآمد 9

 22/22 -558/2 شغل 1

 

 شده دادهکه نشان  گونه همان( 1در این مرحله در جدول شماره ) یها افتهیبا توجه به 

%  میزان 5% و خطای  35شخصی و  خانوار سن با ضریب  اطمینان یها یژگیواست. 

بین این  ارمعنادوجود رابطه  دهنده نشانبرآورد شده است که  22/22 یمعنادارسطح 
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شده است  برآورد 110/2محیطی است. مقدار ضریب همبستگی  سن  تیفیباک مؤلفه

که بیانگر این مطلب است که زنان سن باال نسبت به زنان مجرد و سن پایین از کیفیت 

های شخصی و خانوار بانوان رضایتمندی بیشتری دارند. و ویژگی یها پارکمحیطی 

% میزان سطح معنی داری 5% و خطای 35ب اطمینان تحصیالت، درآمد و شغل با ضری

 مؤلفهبین این سه  یمعناداروجود رابطه  دهنده نشانبرآورد شده است که  22/22

، درآمد  -529/2 التیتحصمحیطی است. مقدار ضریب همبستگی در  تیفیباک

برآورد شده است. که بیانگر این مطلب است که زنان  -558/2و شغل  -058/2

، با درآمد باال و شاغل رضایتمندی کمتری نسبت به زنان تحصیالت پایین، هکرد لیتحص

کرد که برای به دست آوردن ضریب  خاطرنشانو بیکار دارند. در ضمن باید  درآمد کم

 یبند رتبه، تحصیالت و شغل در پرسشنامه و مرحله تحلیل تأهل یرهایغتمهمبستگی 

 .اند شده

 
 یریگ جهینت

بوده  قرارگرفتهاین سیاست  زمرهدر ایران در  4912که از دهه یکی از فضاهای شهری 

طرحی در جهت فضاهای فراغتی مطلوب زنان بوده  عنوان بههای بانوان است پارک

دو پارک طوبی  یانداز راهبا ایجاد و   82از دهه  یانضباطاست. در شهر یزد این سیاست 

محیطی این دو پارک با  است. که در این پژوهش بررسی کیفیت آغازشدهو توحید 

ای(، ای، اسنادی و میدانی)پرسشنامهاطالعات تحقیق بر مبنای کتابخانه یآور جمعروش 

تحلیلی انجام شده است. در این راستا پس از برآورد حجم -و نوع تحقیق توصیفی

پرسشنامه در دو پارک بانوان شهر یزد توزیع و تکمیل گردیده  082ها، تعداد نمونه

 شده استفاده R افزار نرماز  شده یآور جمع یها داده لیوتحل هیتجزبرای  است. سپس

آماری  یها روشجمع آوری شده پژوهش، از  یها دادهاست. از این رو جهت تحلیل 

T  آزمون فریدمن و ضریب همبستگی در جهت پاسخ به فرضیات تحقیق  یا نمونهتک ،

 اول تحقیق: سؤالدر رابطه با  که ندده یماستفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان 

 چه در بانوان یها پارک به کننده مراجعه زنان  دگاهید از یطیمح تیفیک یها شاخص
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های بانوان شهر یزد از نظر سه وضعیت کیفیت محیطی پارک دارند؟ قرار یسطح

در سطح پایینی قرار  یطیمح ستیزاجتماعی و -عملکردی، فرهنگی-شاخصه کالبدی

 همکاران و یحاضر(4930) همکاران و یدریحنتایج برخالف مطالعات  این دارد.

( 4983کریمی )، (0241 ،0249) ارجمند ،(0249)یشاهرخ همسو با مطالعات و  (4930)

 نیب ازدوم تحقیق:  سؤالبوده است. همچنین در پاسخ به (4931)پور یعیسم و ینیحسو 

 دارد؟ یطیمح تیفیک سطح در را ریتأث نیشتریب عامل کدام ،یطیمح تیفیک یها شاخص

 یها شاخصهآن  تبع بهو  ها شاخصزیر  ریتأثدر بین این سه شاخصه نتایج نشان داد که 

 ازسوم تحقیق:  سؤالدر پاسخ به است.  قرارگرفتهاجتماعی در سطح باالتری -فرهنگی

 یا همبسته رابطه یطیمح تیفیباک یژگیو کدام زنان خانوار و یشخص یها یژگیو نیب

های شخصی و خانواری زنان مراجعه کننده به پارک یها یژگیودر بررسی رابطه  ارد؟د

و سن باال نسبت به زنان  متأهلمحیطی نتایج نشان داده است که زنان  تیفیباکبانوان 

 بانوان رضایتمندی بیشتری دارند یها پارکمجرد و سن پایین از کیفیت محیطی 

. همسو بوده است( 4931)پور یعیسم و ینیحس که این نتیجه با تحقیق یا گونه به

، با درآمد باال و شاغل رضایتمندی کمتری نسبت به زنان کرده لیتحصهمچنین زنان 

با توجه به این پژوهش  توان یم حال نیبااو بیکار دارند.  درآمد کمتحصیالت پایین، 

 کیتفک و یکنترل یها استیس اعمال با تیاولو یفضاها نیچن احداث در گفته شود که

سیاست   که،ی ا گونه به .شهر در ییفضا عدالت جهت در یفضاها جادیا تا است فضا

 یها تیفعالفضاها  گونه نیاپارک بانوان حداقل در مورد کیفیت محیطی  یانضباط

 نیچ هم که یدرصورتصورت نگرفته است. مختلف زنان  یها گروهبرای  یمثمر

به شکل دیگر و همچنین در کشور ما در  فضا در برخی کشورها یانضباط یها استیس

 ، مدارس، ...( نهادینه گشته است.فضاهای دیگر)استخر
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 منابع

: نمونه مورد بانوان یها پارک تیموفق و کارکرد یابیارز و یبررس ،(4934) ه،یصف ،یحاضر (4

 .تهران ا،یجغراف ییدانشجو یسراسر یعلم شیهما نیچهارم ز،یتبر شهر

 یها پارک از زنان یمند تیرضا یقیتطب لیحل(، ت4931، )داود، رپو یعیسم ؛یهادی، نیحس (0

(، مطالعات اجتماعی و مشهد) ملت مختلط پارک و حجاب بانوان پارک ـ یشهر

 .11-19 صفحه ،4931 زییپا ،9 شماره ،49 دوره ،0 مقاله زنان، یشناخت روان

 تناسب ارزیابی (،4930)زهرا ،آربونی, شهریور ،روستایی ،صفیه ،حاضری ،رحیم ،حیدری (9

، (تبریز شهر کالن: موردی نمونه) AHP مدل از استفاده با بانوان یها پارک عملکردی

 . 91 -04 صفحه ، 40  شماره ، 9  دوره ، 4930 زمستان:    یا منطقه یزیر برنامه

 تیرضا ارتقاء در آن نقش و شهری محیط کیفیت(، 4988) علی پورخیری، ؛ زهرا ی،یخدا (1

 ، پژوهشنامه ک،یاستراتژ تحقیقات پژوهشکده ، شهری یزیر برنامه  و تیریمد شهروندان،

 .403-454 صص ، 91 شماره

 زنان یریپذ حضور بر مؤثر عوامل سنجش ، (4939)،یخواجو محبوبه و میمر، راد یویدن (5

 تیریمد و یزیر برنامه یمل کنفرانس نیششم ،(مشهد رسالت پارک) یشهر یفضا در

 .مشهد شهر یاسالم یشورا مشهد، ،یاسالم شهر یها فهمؤل بر دیتأک با یشهر

 تیفیک کاهش بر مؤثر عوامل یبررس ،(4988) نه،یسک زاده، یعسگر ؛یمجتب ان،یعیرف (1

 .444-401 صفحه ،9 شماره ، یشهر تیریمد مطالعات فصلنامه ،یشهر طیمح

ی (،  سنجش رضایتمند4988رفیعیان، مجتبی؛ عسگری ، علی؛ عسگری زاده، سکینه؛ ) (1

 .59-18 صفحه (،14)1 شماره جغرافیا انسانی، یها پژوهشسکونتی از محله نواب، 

 از کنندگان مراجعه نگرش یبررس(، 4930باب اله،)،  یاتیحسحر، ، یعابد آمنه، ، سرباز (8

 راهکارهای ملی همایش اولین زیتبر شهر بانوان یها پارک در شده ارائه امکانات تیفیک

 .4930 – تبریز شهر کالن سبز فضای توسعه

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره   ، فضا و بازتولید قدرت،(4939)شفیعی، معصومه (3

 .35-400 ، صفحه4هفتم، شماره 

 ، انتشارات مدیران امروز.یزیر برنامه، فوکو، فضا و  (4939)شورچه، محمود،  (42

 تعامالت شیافزا در بانوان یموضوع یها پارک ریتأث یبررس(، 4931رضا، )،  پور یعل (44

 ساالنه کنفرانس نیاول(کرج جهان باغ بانوان پارک یمورد نمونه) جامعه در زنان یاجتماع

 ی.شهر تیریمد و یشهرساز ،یمعمار یها پژوهش

 ی.ن نشر: تهران ،یشهر یشناس انسان ،(4989) ناصر ،یفکوه (40
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 یمند تیرضا، سنجش (4939)گلی، علی؛ زادولی خواجه، شاهرخ؛ زادولی خواجه، فاطمه،  (49

از تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی شهری از دیدگاه کاربران، مطالعه موردی پارک بانوان 

، سال ششم، شماره بیست و یکم،  یا منطقهشهری و  یها پژوهششمس تبریز، مطالعات و 

 .05-12صفحه 

 .نتهرا دانشگاه انتشارات: تهران ان،یبیطب منوچهر ترجمه پنهان، بعد ،(4911) یت ادوارد هال، (41

 
15) Arjmand, Reza, )8713(, Segregation of Women in Public Space 

in Iran, 0th Nordic Conference on Middle Eastern Studies. 

11) Arjmand, Reza, )8711(, Public Urban Space, Gender and 

Segregation: Women-only urban parks in Iran, Routledge Studies 

in Human Geography. 

10) Asha, S.)8772(, "Narrative Discourses on Purdah in the 

Subcontinent." ICFAI Journal of English Studies 3, no. 8 (June 

8772): 41–51. 

12) Bonaiuto, Marino, Ferdinando Fornara, Susana Alves, Ines 

Ferreira,Yanhui Mao, Eva , Leila Rahim, Gloria Piccinin, 

Moffati, (8715)"Urban environment and well-being: cross-

cultural studies on Perceived Residential Environment Quality 

Indicators (PREQIs)"Cogn Process (8715) 11 (Suppl 1):S115–

S110 3. 

10) Driessen, F.  M.  H.  M.,  and  Beereboom,  H.  J.  A.   (1023). De 

kwaliteit van het stedelijke leefmilieu: bewoners en hun 

voorkeuren  (The  quality  of  the  urban  environment:  residents'  

preferences).  Vakgroep  Theorie  and Methodologie van de 

Sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht. 

87) Davis, E.  E.,and Fine-Davis, M.(1021).Predictors  of  

satisfaction  with  housing  and neighborhood: a nationwide study 

in the Republic of Ireland.  Social Indicators Research, 0, 400-

404. 

81) Cohen, David S. (8717)"The Stubborn Persistence of Sex 

Segregation." Columbia Journal of Gender and Law forthcoming. 

88) Foucault M, (1027) Power/Knowledge: Selected Interviews and 

Other Writings, 1000-1008, Ed. C Gordon (Harvester Press, 

Brighton, Sussex). 

83) Foucault, M., (1000), Discipline and Punish: The Birth of the 

Prison, trans. A. Sheridan, Harmondsworth: Peregrine,1000. 

84) Firoz Khan Mohammad, (8711), Quality of Urban Environment: 

Some Theoretical and Methodological Considerations. 



 ن ابادییحاجیان حس ..../  پور احمد، رخساری، رنجبری،ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری    787

 
85) Heydari, R.; Hazeri, S.; Teimouri, R.; Ahmadi, T., (8714)  An 

evaluation of success of the women only parks from citizens 

points of view case study: Tabriz metropolis. Journal of Urban-

Regional Studies and Research 8714 Vol.5 No.87 pp.180-148 

(Pe), 85-82 (En) ref.81 

81) Li, Chuo, (8714), Ethnicity, Culture and Park Design: Case 

Studies of Urban Parks in American Chinatowns, Journal of 

Urban Design, 1098, 837-854, DOI: 1701727/ 13504270. 8713. 

207414. 

80) Marc Lacey (8772). "On Single-Sex Buses, Relief From 

Unwanted Contact". Mexico City Journal. New York Times. 

82) Meiher, Roel. (8713). "Reform in Saudi Arabia: The Gender-

Segregation Debate." Middle East Policy Council. http://www. 

mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/reform-saudi-

arabia-gender-segregation-debate. 

80) Nechapayka, Tatyana (8775-74-15). "Belarus rail targets 'smelly 

men'". BBC News. Retrieved 11-71. 

37) Page, S., Nielsen, K. and Goodenough, R. (1004) Managing 

urban parks: User perspectives and local leisure needs in the 

1007s, The Service Industries Journal, 14 (8), 811–830. 

31) RIVM, (8778). In: Bouwman, A., van Kamp, I., van Poll, R. 

(Eds.), Report  137057  77x  Workshopverslag  Leefomgevin 

gskwaliteit II.  Verslag  Workshop,  12  December  8771,  in  

press. 

38) Schmid, Christian (8772)“Henri Lefebvre Theory of the 

production of space :Towards a three-dimensional dialectic” In 

:Space, Difference , Everyday life, edited by Goonewardena K., 

Kipfer S., Milgrom R., Schmid ch, London, Routledge. 

33) Shahrokni , Nazanin,(8714) The Mothers' Paradise: Women-Only 

Parks and the Dynamics of State Power in the Islamic Republic of 

Iran, Journal of Middle East Women's Studies , Vol. 17, No. 3, 

Tenth Anniversary Issue: Celebrating A Decade of Middle East 

Women's and Gender Studies (Fall 8714), pp. 20-172 . 

34) Shimbun, Mainichi, (8770),  "Visually-impaired want railways to 

clarify stance on riding in women-only carriages"75-74. 

35) Soja Edward, (1001), Thirdspace : Journeys to Los Angeles and 

Other Real-and-Imagined Places, Oxford, Basil Blackwell. 

 

 

 

 

 



788 

 

 

 7931پاییز و زمستان  ،نوزده، شماره هم داندیشه جغرافیایی، سال 
 

 

 

 

 

Abstract 
Today, many public spaces have become dangerous places in the world 

citese, So that, the same time degrade the quality of public spaces, private 

spaces  - such as the Women only parks- founded with an emphasis on 

privacy and retreat, personal comfort in mind, the creation of specialized 

functionality and security. In this paper to evaluate the environmental 

quality of disciplinary spaces For example, Women only parks in Yazd 

 The three components of physical-functional, social-cultural and 

environmental It has been done in 14 sub criteria. In this study used 

sample consisted of 827 questionnaires and the data using software R. 

Therefore, data analysis, statistical tests one sample T-test, Friedman, and 

correlation coefficient was used to respond research assumptions. The 

results show that environmental quality status of womens only parks in 

Yazd in terms of three indicators of structural-functional, environmental 

and socio-cultural level is low. And among these three factors impact the 

indicators of socio-cultural indicators and consequently it is located at a 

higher level. 

Keywords: Environmental Quality, Disciplinary Space, Woman-only 

Park, Yazd 

 


