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مقدمه
آن بر  ءسو هایشهرنشینی، اثر ةبه موازات توسع ،کنند و جمعیت جهان در شهرها زندگی می درصد 50بیش از  ،امروزه

را  «تاوان سالمت شهری»اصطالح  1(. در این ارتباط آندرولیس2008سالمت شهروندان ظاهر شده است )باروندس، 

های شهری اشاره دارد )رنالدز و  مرتبط با آن در حوزه هایمطرح کرد که به شیوع بیشتر مشکالت سالمت و خطر

آن را در تعریف  1974یکی از ابعاد سالمت سالمت اجتماعی است که سازمان بهداشت جهانی در سال  (.2010همکاران، 

 (.2012سالمت گنجاند )خوتدی و همکاران، 

اجتماعی با مزایای سالمت روانی و جسمانی مرتبط است. سالمت اجتماعی بر امید به زندگی و افزایش سالمت 

کنند، در صورت  خوبی با جوامع اطراف خود سازگاری پیدا می بیماری اثرگذار است. کسانی که به هایکاهش خطر

و  اند اند، به استرس حساس نظر اجتماعی ایزوله ( و افرادی که از4 :1396یابند )نوری و سهیلی،  تر بهبود می بیماری، سریع

ساکنان شهرها روابط اجتماعی کمتری در سطح فردی و جامعه دارند  ،(. امروزه2019افسردگی دارند )جنینگز و بامکول، 

 ( و سالمت اجتماعی آنان در معرض خطر است.2011)ژو و رانا، 

 وهای فیزیولوژیکی مختلف، جز خانواده و جامعه و گذران دورههای متعدد در  دلیل ایفای نقش به ،در این میان زنان

(. زنان بدون سالمت اجتماعی 29 :1391شوند )احمدی و باباشاهی،  سالمت محسوب می ةرخطر در حوزهای پُ گروه

سالمت  یارتقا ةای مؤثر ایفا کنند و مشارکتی فعال در زمین گونه های فردی و اجتماعی خود را به توانند نقش مناسب نمی

افراد باید بکوشند سالمت زنان ارتقا  ةهم ،(. بنابراین279 :1394خانواده و جامعه داشته باشند )افشانی و شیری محمدآباد، 

  (.2000ر سالمت و تندرستی نسل آینده دارد )تینکر و همکاران، دگذاری در سالمت زنان اثر معناداری  زیرا سرمایه ،یابد

تواند سالمت اجتماعی را بهبود دهد. فضاهای سبز  ه حضور در فضاهای سبز شهری میاند ک تحقیقات نشان داده

ها مزایای اجتماعی به  آن ،به عبارتی .شوند کانونی برای برخی از تعامالت اجتماعی درنظر گرفته می ةعنوان نقط شهری به

؛ خوتدی و 1395؛ جنادله، 1393ان، )مصلحی و همکار اند کنند و فرصتی برای بهبود سالمت اجتماعی شهرها تزریق می

ای در هلند نشان داد که ساکنان با دسترسی کمتر به فضای سبز سهم  (. مطالعه2018؛ فیشر و همکاران، 2012همکاران، 

(. تحقیقی در جاماییکا نشان داد که 2019بیشتری از تنهایی و حمایت اجتماعی محدودی دارند )جنینگز و بامکول، 

(. حضور زنان 2016دهند )کمپبل و همکاران،  آوری اجتماعی را افزایش می تعامالت اجتماعی و تابفضاهای سبز شهری 

سالمت اجتماعی  ی( و سبب ارتقا231 :1395آورد )جنادله،  در فضای سبز فرصت کنش متقابل اجتماعی را فراهم می

 د. شو ها می آن

 .(3 :2012وری از مزایای فضای سبز وجود دارد )امولک،  هو بهر ،های جنسیتی در تعداد استفاده، نوع استفاده تفاوت

شود. در میان عوامل فردی تحصیالت یکی از  ثر میأحضور زنان در فضاهای سبز شهری از عوامل فردی و محیطی مت

سبز  تر بیشتر از مزایای سالمت فضای ای در هلند نشان داد که افراد با تحصیالت پایین متغیرهای اثرگذار است. مطالعه

ای دیگر نشان داد که افراد با تحصیالت  مطالعه ،در مقابل (.2009کنند و در آن حضور دارند )مس و همکاران،  استفاده می

تر احتمال کمتری وجود دارد که چندین بار در هفته در فضاهای سبز شهری حضور داشته باشند )شیپرجین و  پایین

اند که افراد با وضعیت اقتصادی پایین  قتصادی است. برخی مطالعات نشان دادهمتغیر دیگر وضعیت ا (.2010، همکاران

در  .(2011اقتصادی باالتر )ویس و همکاران،  -ها دارند نسبت به جمعیت با وضعیت اجتماعی دسترسی مناسبی به پارک

تر است  مهم توان گفت که کیفیت فضای سبز شهری برای زنان نسبت به مردان می ،ارتباط با عوامل محیطی

(. 2008کند )سوگیاما و تامپسون،  کیفیت فضاهای سبز به حضور زنان کمک می یارتقا (.2010 )ریچاردسون و همکاران،
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 (.2 :2017ای در هلند نشان داده شده است )ژانگ و همکاران،  اهمیت کیفیت فضای سبز بر کمیت آن در مطالعه

 -عد کالبدیبُ سهحضور زنان در  یار بر کیفیت فضاهای سبز شهری و ارتقااند که عوامل اثرگذ تحقیقات نشان داده

؛ رکالیتنه و 1395؛ جنادله، 1394)ملکی و همکاران،  اند بندی احساسی قابل تقسیم -و ادراکی ،فضایی، زیباشناختی

 برایها  شناسایی آن ( و2018؛ مادوریرا و همکاران، 2017؛ هافیمن و همکاران، 2015؛ لی و همکاران، 2014همکاران، 

 .استحضور زنان در فضاهای سبز مهم 

. گرفت قرار زنان یفرهنگ -یاجتماع یشورا یجد توجه مورد زنان سالمت تیوضع موضوع ،1383 سال در ،رانیا در

 زنان سالمت تیتقو آن یراهبردها از یکی که یا گونه به ؛دش نیتدو کشور زنان سالمت یارتقا یراهبردها و ها تاسیس

 (. 38 :1391 ،یباباشاه و یاحمد) است مولدتر و تر سالم یا جامعه و خانواده از مندشدن بهره منظور به ابعاد همة در

 مرکز. دهند یم لیتشک مردان را درصد 51 و زنان را درصد 49 که است رانیا یتیجمع شهر کالن نیدوم مشهد

 یکاربرد -یعلم یها پژوهش دادن انجام منظور به و بانوان سالمت سطح یارتقا و حفظ هدف با زنان سالمت قاتیتحق

 مشهد شهر در مطالعات. دش سیسأت 1386 خردادماه در پژوهش فرهنگ گسترش و نشر و زنان طب مسائل ةنیزم در

 به...  و ،یاجتماع رشیپذ بودن رنگ کم ،یجمع انسجام و مشارکت کاهش ،یاجتماع فیضع تعامالت که اند داده نشان

 ةمطالع ،گرید یسو از (.1395 همکاران، و یشرق یصنعت) است شدهمنجر  مشهد شهروندان یاجتماع سالمت کاهش

 متوسط حد از باالتر یمعنادار طرز به مشهد شهروندان یاجتماع سالمت زانیم که داد نشان( 1394) همکاران و ییرضا

 یاجتماع سالمت بر التیتحص و ،جنس سن، ،یاجتماع تیامن احساس یرهایمتغ که داد نشان ها آن ةمطالع جینتا. است

 یا مطالعه اساس بر. ابدی یم شیافزا ها آن یاجتماع سالمت شهروندان یاجتماع تیامن احساس شیافزا با و اثرگذارند

 ابعاد و یاجتماع یانزوا نیب یمعنادار و یمنف ةرابط و دارد قرار متوسط حد در مشهد شهروندان یاجتماع یانزوا گر،ید

 یکارکردها خصوص در شده انجام مطالعات به کوتاه ینگاه(. 1398 همکاران، و یمیابراه) است شده مشاهده سالمت

 سبب سو کی از درصد 99 نانیاطم سطح در یشهر سبز یفضاها که است آن از یحاک مشهد شهر سبز یفضا یاجتماع

 و شهروندان مشارکت و ،فراغت اوقات رکردنپُ ،یروان بهداشت ،یمشارکت ینهادها یریگ شکل ن،اساکن تعامالت تیتقو

 و انیفخر ریام) است شده تیامن کاهش و ،یاجتماع یها نزاع شیافزا بزهکار، افراد شیافزا باعث گرید یسو از

  (.1390 همکاران،

سالمت مرتبط است )چانگ و همکاران،  یاند که تعامالت اجتماعی مثبت با ارتقا اگرچه مطالعات گذشته نشان داده 

؛ نگوم و 2015دهد )جیمز و همکاران،  ( و حضور در فضای سبز سالمت را افزایش می2013؛ کرام و همکاران، 2013

که  است دهشمطالعات معدودی ارتباط بین فضای سبز شهری و ابعاد اجتماعی سالمت بررسی در اما  ،(2016همکاران، 

عد فردی و محیطی نیز حائز اهمیت عوامل اثرگذار بر حضور زنان در فضاهای سبز شهری از دو بُدر این میان شناسایی 

بررسی چگونگی توزیع فضایی سالمت اجتماعی بانوان در شهر  .1ند از: ا حاضر عبارت ةاهداف مطالع ،است. بنابراین

تعیین عوامل اثرگذار بر  .3 ؛شهریارزیابی خودهمبستگی فضایی سالمت اجتماعی بانوان و فضاهای سبز  .2 ؛مشهد

 عد فردی و محیطی.حضور بانوان در فضاهای سبز شهری در دو بُ

نظری مبانی
اجتماعی سالمت

که افراد در درون  درحالی ؛کید دارندأهای زیستی بیشتر بر وجه خصوصی سالمت ت مطالعات سالمت با استفاده از نمونه

های مختلفی در ارتباط با سالمت اجتماعی مطرح شده است که  د. دیدگاهگیرن ساختارها و روابط اجتماعی قرار می
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ها  ترین نظریه کییز یکی از جامع ة(. نظری42 :1390الدین،  )هزارجریبی و ارفعی عین استکییز  یها دیدگاه ترین آن مهم

شود )توکل،  استفاده میهای سالمت اجتماعی  شاخص ةعنوان الگوی تعریف و ارائ سالمت اجتماعی است و به ةدر حوز

دهند افراد چگونه و  (. از دیدگاه او، سالمت اجتماعی شامل عناصر متعددی است که در کنار یکدیگر نشان می127: 1393

 گونه تعریف کرده است: کنند. کییز سالمت اجتماعی را این ای در زندگی اجتماعی خود خوب عمل می در چه درجه

و  ،کیفیت روابط او با دیگران، نزدیکان و خت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماعسالمت اجتماعی ارزیابی و شنا»

 (.48 :2004یز و همکاران، ی)ک «ستها های اجتماعی است که فرد عضو آن گروه

انسجام اجتماعی، انطباق  :ند ازا عد و شاخص اساسی برای سالمت اجتماعی پیشنهاد کرده است که عبارتکییز پنج بُ

 (. 1394و مشارکت اجتماعی )بخارایی و همکاران،  ،اعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعیاجتم

های اجتماعی خود را در حد متعارف  ها و نقش شود که بتواند فعالیت زمانی شخصی واجد سالمت اجتماعی دانسته می

: 1394کند )افشانی و شیری محمدآباد،  و با آن ارتباط برقرار ،انجام دهد، با جامعه و هنجارهای اجتماعی اتصال یابد

های اجتماعی نمود پیدا  (. بنابراین، سالمت اجتماعی مفهومی است که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکه281

که  درحالی ؛ای بر سالمت دارند کننده (. ارتباطات اجتماعی اثر محافظت42: 1390الدین،  کند )هزارجریبی و ارفعی عین می

 (.2013شود )دی وریس و همکاران،  ومیر محسوب می گزینی اجتماعی شاخصی برای مرگ اییجد

 

شهری سبز فضای و اجتماعی سالمت

)مادوریرا و  اند داری از مزایای اجتماعی نیز مهمردلیل برخو محیطی، به عالوه بر آثار زیست ،فضاهای سبز شهری

آورند که  کنند و فرصتی پدید می هستند که حس مکان اجتماعی را القا میها از جمله فضاهایی  (. آن1 :2018همکاران، 

اندازهای سبز در  (. وجود چشم23 :1387فرد و علیزاده،  های فردی و اجتماعی خود را بروز دهند )صالحی افراد ارزش

(. 2006کاران، واحدهای همسایگی، همبستگی مثبتی با ارتباطات و پیوندهای اجتماعی محالت دارند )داینس و هم

توان به موارد زیر اشاره کرد  از آثار اجتماعی فضاهای سبز شهری و اثرگذار بر سالمت اجتماعی می ،درمجموع

؛ 2018؛ فیشر و همکاران، 2011؛ ژو و رانا، 1395؛ جنادله، 1394؛ ملکی و همکاران، 1387فرد و علیزاده،  )صالحی

 (.2019جنینگز و بامکول، 

تقابل و پیوند اجتماعی ایجاد ارتباط م -
 بین طبقات مختلف اجتماعی

تقویت روحیه و  -
 سازی شخصیت

 حمایت اجتماعی -

ترین مرکز گذران اوقات فراغت  عمده -
 برای طبقات مختلف اجتماعی

انسجام محلی و  -
 ظرفیت یارتقا

ها و تنگناهای افراد از طریق  حل چالش -
 تبادل افکار

مرار روابط و است ،سازی، تحکیم زمینه -
 دوستی بین افراد

 افزایش احساس خوشایندی یا منافع واحد - محلی ةبازیابی و توسع -

کسب و شناخت برخی از  -
 های اجتماعی شاخص

شمول و برابری  -
 اجتماعی

 محلی ةها و جامع مشارکت در فعالیت -
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شهری سبز فضاهای در زنان حضور بر اثرگذار عوامل

 ،ناپذیر کرده است. فضاهای سبز شهری پیامدهای توسعة شهری موجودیت محیط سبز و گسترش آن را اجتناب ،امروزه

و  ،های فرهنگی، کاهش افسردگی عالوه بر آثار مثبتی مانند تجمعات دوستانه، برقراری ارتباطات اجتماعی، قابلیت

و به تبع کاهش ورود زنان و  ،نار، تجمع معتاددارای تبعات منفی مثل افزایش جرم، فروش مواد مخد ،آوربودن نشاط

منفی  های(. این نوع فضاها در صورت عدم اتخاذ تمهیدات مختلف دارای اثر1394)ملکی و همکاران،  هستدختران نیز 

فقط دسترسی  (. بنابراین،3 :2018ند )فیشر و همکاران، شو ویژه زنان می و مانع حضور شهروندان به اند بر ابعاد سالمت

بلکه کیفیت فضای سبز نیز اثرگذار است )انگلبرگ و همکاران،  ،کند جغرافیایی به فضای سبز حضور در آن را تضمین نمی

حضور زنان در فضاهای  ،دشکه ذکر  گونه زیرا همان ،کند له در ارتباط با زنان اهمیت دوچندان پیدا میئاین مس .(2016

کاهش موانع در حضور زنان در فضاهای سبز یک استراتژی  شود. ثر میأکیفیت مت ةسبز شهری بیشتر از مردان از مؤلف

د که شای از عوامل منجر  مؤثر و فراگیر در بهبود سالمت اجتماعی آنان است. بررسی منابع مختلف به شناسایی مجموعه

 (.1)جدول  اند بندی در سه بُعد قابل تقسیم

 زشهری.عواملاثرگذاربرحضورزناندرفضاهایسب1جدول

منبععواملعدبُ

 فضایی -کالبدی

 دسترسی
 1394؛ ملکی و همکاران، 1393زاده زرگر،  پور و هادی یاری

 2017؛ براوباچ و همکاران، 2015؛ لی و همکاران، 2014رکالیتنه و همکاران، 

 1395نژاد،  ؛ منتظرالحجه و شریف1393زاده زرگر،  پور و هادی یاری تجهیزات ورزشی

 مبلمان
 1395نژاد،  ؛ منتظرالحجه و شریف1393زاده زرگر،  پور و هادی یاری

 2017ژانگ و همکاران، 

 1395نژاد،  ؛ منتظرالحجه و شریف1395جنادله،  تجهیزات خدماتی

 2018؛ مادوریرا و همکاران، 2018؛ فیشر و همکاران، 2014رکالیتنه و همکاران،  اندازه

 زیباشناختی

 عناصر هنر عمومی
 1395نژاد،  ؛ منتظرالحجه و شریف1395جنادله، 

 2017؛ هافیمن و همکاران، 2015؛ دی آلسنادور و همکاران، 2006جیم و چن، 

 نگهداری و پاکیزگی
 1395نژاد،  منتظرالحجه و شریف

 2018؛ مادوریرا و همکاران، 2015دی آلسنادور و همکاران، 

 احساسی-ادراکی
 امنیت

؛ منتظرالحجه و 1395؛ جنادله، 1394؛ گلی و همکاران، 1392همکاران، هاشمی تیله نویی و 
 1395نژاد،  شریف

 2012امولک، 

 1395نژاد،  ؛ منتظرالحجه و شریف1395جنادله،  کاربری اراضی پیرامون

کنند و  میها دارند بیشتر از آن استفاده  در ارتباط با عامل دسترسی باید گفت افرادی که دسترسی بیشتری به پارک

( 2014(. رکالیتنه و همکاران )181 :2011تر باشند )ژو و رانا،  های نزدیک برای ساکنان مطلوب رسد پارک نظر می به

اند.  دهکرو بیش از یک کیلومتر بررسی  ،متر 999تا  300متر،  300عد کمتر از دسترسی به فضاهای سبز را در سه بُ

کنند و برای بیشتر افراد  کنندگان از فضاهای سبز شهری پیاده به آن مراجعه می استفادهتحقیقی دیگر نشان داده که اکثر 

کیلومتر یا پنج  5/0بهینه را کمتر از  ة( نیر فاصل2015کیلومتر مناسب است. لی و همکاران ) 1متر و  500بین  ةفاصل

  اند. روی تعریف کرده دقیقه پیاده

 ،یفرد عوامل انیم از. اثرگذارند یشهر سبز یفضاها در بانوان حضور بر زین یفرد عوامل ،یطیمح عوامل بر عالوه

 بر یشتریب یاثرگذار یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ انیم در التیتحص. اند شده یبررس درآمد و التیتحص ریمتغ دو
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 یفضاها در ها آن حضور با یقو ارتباط افراد یاقتصاد تیوضع(. 2016 ران،همکا و بکهولر) دارد سبز یفضا در حضور

 (.2012 همکاران، و وندل) دارد سبز

پژوهش روش
 .ردیگ یم قرار ینییتب نوع از یبیترک قاتیتحق ةزمر در روش نظر از و یکاربرد قاتیتحق وجز هدف نظر از حاضر قیتحق

سنجش ارتباطات فضایی از روش کمی و سپس برای شناسایی عوامل اثرگذار در حضور بانوان در فضاهای  برای نخست،

زیرا در  ،اند سال مدنظر بوده 64تا  16سبز شهری از روش کمی و کیفی استفاده شده است. در این پژوهش، فقط بانوان 

(. 2010رسد )ریچاردسون و میچل،  حداکثر می بهـ فضایی در سالمت  های اجتماعی سال نابرابری 64تا  16سنی  ةباز

 طلبند. خود را دارند و تحقیق جداگانه می ةسال نیازهای ویژ 64بانوان باالی  ،همچنین

مطالعه مورد ۀمحدود
درجه و  60دقیقه تا  15درجه و  59طول جغرافیایی مطالعه، شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی است. شهر در  ةحوز

اساس سرشماری جمعیتی،  قرار دارد. بر دقیقه 8درجه و  37دقیقه تا  43درجه و  35قیقه و عرض جغرافیایی د 36

هکتار  35،147مرد( بوده است. مساحت شهر  درصد 51زن و درصد  49نفر ) 3،001،184، 1395جمعیت مشهد در سال 

 (. 1شود )شکل  شهرداری می ةناحی 41منطقه و  13است که شامل 

 


بندیشهرمشهدبندیوناحیه.منطقه1شکل

1395آماریشهرداریمشهد،ةناممنبع:سال

سالمتاجتماعی سنجش
عد و شاخص اساسی برای سالمت بُپنج کییز استفاده شده است. کییز  ةنام سنجش سالمت اجتماعی از پرسش برای

شود. پایایی  ال را شامل میؤس بیست ت که مجموعاًای نیز طراحی کرده اس نامه اجتماعی پیشنهاد و بر این اساس پرسش

 380یید شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران أ( ت1394نامه توسط بخارایی و همکاران ) و روایی این پرسش

نفر افزایش یافت و از بانوان مشهد در سطح نواحی  670افزایش اعتبار نتایج تعداد نمونه به  برایدست آمد که  هنفر ب
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هر ناحیه بر مبنای جمعیت بانوان آن تعیین شد و میانگین سالمت اجتماعی  ةنام نامه تکمیل شد. تعداد پرسش پرسش

 دست آمد. هبانوان به تفکیک ناحیه ب

شهری سبز فضای های داده
ها استفاده  توانند از آن ضاهای سبز شامل فضاهایی با تسهیالت تفریحی و خدماتی است که عموم مردم میمنظور از ف

های شهری با مساحت باالی یک هکتار در این تحقیق درنظر گرفته شدند )رکالیتنه  (. پارک2017کنند )لی و همکاران، 

هکتار(  8تا  4ای )مساحت  های منطقه هکتار( و پارک 4 تا 1ای )مساحت  های ناحیه پارک ،(. بنابراین2014و همکاران، 

 های شهری گنجانده شده بود. الی در ارتباط با حضور بانوان در پارکؤذکرشده س ةنام مدنظر قرار گرفتند. در پرسش

فضایی تحلیل
یی میان سالمت تعیین ارتباط فضا برایتوزیع فضایی سالمت اجتماعی از شاخص موران استفاده شد.  ةبرای بررسی نحو

موران نوعی تحلیل فضایی است  ةموران استفاده شد. تحلیل دومتغیر ةاجتماعی و فضای سبز شهری از شاخص دومتغیر

 GISافزار  های فضایی در نرم (. تحلیل2016کند )نگوم و همکاران،  ای از ارتباطات فضایی بین دو متغیر ارائه می که نقشه

 د انجام شده است. در سطح نواحی شهر مشه Geo Daو 

محیطی فردیو عدبُ دو در شهری سبز فضای در حضور بر اثرگذار عوامل شناسایی
 که ،ینواح در مستقر های کپار ،یشهر سبز یفضا و یاجتماع سالمت نیب ییفضا یخودهمبستگ دادن انجام از بعد

 تا دندش انتخاب یدانیم های تبرداش و بانوان با مصاحبه یبرا ،(High-Low ةخوش) بودند معکوس ییفضا ارتباط یدارا

 های کپار ةسران خوشه نیا در رایز. شوند ییشناسا شوند یم یشهر سبز یفضاها در بانوان حضور مانع که یعوامل

 دیبا خوشه نیا های کپار در بانوان حضور عدم لیدال ،نیبنابرا. است نییپا بانوان یاجتماع سالمت و باال یشهر

با توجه به  نخست،ها، یک پارک به دلیل داشتن مساحت باالتر انتخاب شد.  شدن پارک بعد از مشخص .دشو مشخص

و  ،(2011رانا،  تر باشند )ژو و تر برای ساکنان مطلوب های نزدیک رسد پارک نظر می اثرگذاری متغیر دسترسی که به

 برای( و 2014متر تهیه شد )رکالیتنه و همکاران،  999متر و  300همچنین نیاز به دسترسی پیاده از پارک مورد نظر بافر 

 متر( مدنظر بودند. 999عد محیطی ساکنان این محدوده )تا شعاع عد فردی چه در بُشناسایی عوامل اثرگذار چه در بُ

 SPSSافزار  ر در فضای سبز شهری از آزمون رگرسیون ترتیبی در نرمبررسی ارتباط میان عوامل فردی و حضو برای
ترتیبی به تعدادی متغیر مستقل  ةکند که وابستگی یک متغیر وابست د. رگرسیون ترتیبی این امکان را فراهم میشاستفاده 

ای مستقل بر متغیر دهد که چگونه تغییرات در متغیره سازی شود. در این نوع رگرسیون ضرایب رگرسیونی نشان می مدل

 های واقع در شعاع مورد نظر تحلیل شدند. نامه ذکر است که پرسش وابسته اثرگذار است. قابل

ساختاریافته با بانوان ساکن در  نیمه ةمصاحب 17برفی،  ةشناسایی عوامل اثرگذار محیطی بر اساس تکنیک گلول برای

شده در هر  تحلیل شد. طبقات توصیفی ارائه 1شده در جدول  ساییها بر اساس عوامل شنا بافر موردنظر انجام شد. مصاحبه

در قالب چارچوب  ،ها آمده از این تحلیل دست هطبقات توصیفی ب ،بندی شد. درنهایت یک از عوامل تفکیک و دسته

عین حال ها سعی بر این بود تا کمترین تعداد طبقات توصیفی که در  تحلیل همةتری )فضای نتیجه( ادغام شد. در  وسیع

های ساکنان  اند شناسایی و ارائه شوند. درک خواسته ها داشته موجود در مصاحبه آرایبیشترین انطباق را برای تنوع 
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رفع  برایریزان شهری در مدیریت کارآمد فضای سبز شهری  گذاران و برنامه شهری از فضاهای سبز عمومی به سیاست

 (.2018)مادوریرا و همکاران،  کند نیاز کاربران کمک می

 یند تحقیق نشان داده شده است.ادیاگرام فر 2در شکل 

 


























یندتحقیقا.دیاگرامفر2شکل

ها یافته
مشهد بانوان اجتماعی سالمت فضایی توزیع

نامه در سطح شهر مشهد به تناسب جمعیت بانوان در نواحی تکمیل شد و میانگین سالمت اجتماعی بانوان به  پرسش 67

 نشان داده شده است. 3فضایی آن در شکل دست آمد که توزیع  هتفکیک نواحی ب

ارزیابیخودهمبستگیفضاییفضایسبزوسالمتاجتماعیبانوان

 هادرفضاهایسبزشهریمشهدوتعیینعواملاثرگذاربرحضورآن

 تبیینی-روشتحقیقترکیبی

روشکیفیوکمی)تعیین روشکمی)خودهمبستگیفضایی(

عواملاثرگذاربرحضوربانوان

درفضاهایسبزشهریدر

 عدفردیومحیطی(بُ
سنجشسالمتاجتماعیبانواندرسطح

 نامهنواحیشهرمشهدبااستفادهازپرسش

ۀبررسینحو

توزیعفضایی

سالمتاجتماعی

بانوانبااستفادهاز

خودهمبستگیفضاییسالمتاجتماعی متغیرهمورانیک

بانوانوفضاهایسبزشهریبااستفاده

هایباالیپارک ازموراندومتغیره

یکهکتار

ایو)ناحیه

 ای(منطقه
تعییننواحیدارایخودهمبستگی

 (High-Lowةفضاییمعکوس)خوش

سالمت-فضایسبزشهریباالةسران

 اجتماعیپایین

بررسیپارکهایواقعدر

و High-Lowخوشههای

 انتخابپارکبامساحتباالتر

999و300بافرباشعاعةتهی

مترازپارکموردنظروبررسی

 بانوانساکندراینمحدوده

تعیینعواملاثرگذاردربعدفردیبه

 روشآزمونرگرسیونترتیبیُ
تعیینعواملاثرگذاردربُعدمحیطی

 ساختاریافتهبهروشمصاحبةنیمه
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.توزیعفضاییسالمتاجتماعیبانوانمشهد3شکل

( از میانگین سالمت اجتماعی 9-2و ، 8-3، 10-3) 3 ةناحی 10 ةتوان گفت بانوان منطق می ،3با توجه به شکل 

 .استتر  پایین 1 ةمن ناحیثا ةو منطق 12-2 و 8-2باالتری برخوردارند و میانگین سالمت اجتماعی بانوان در 

افزار  برای بررسی چگونگی توزیع فضایی سالمت اجتماعی، از شاخص موران استفاده شد و ضریب موران در نرم

GIS  ای توزیع شده  صورت خوشه دهد سالمت اجتماعی به دست آمد که نشان می هب 18/0محاسبه گردید. ضریب موران

 (.4است )شکل 

 


درارزیابیخودهمبستگیفضاییسالمتاجتماعیبانوان.ضریبموران4شکل

شهری سبز فضاهای و بانوان اجتماعی سالمت فضایی خودهمبستگی ارزیابی
برای ارزیابی خودهمبستگی فضایی سالمت اجتماعی و فضاهای سبز شهری از آزمون موران دومتغیره استفاده شد. شکل 

وجود  23/0فضاهای سبز شهری در مشهد ارتباط فضایی مثبت با ضریب دهد که بین سالمت اجتماعی و  نشان می 5

 دارد.
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.ضریبموراندومتغیره5شکل

ها ارتباط فضایی  یابد و بین آن فضای سبز شهری افزایش یابد، سالمت اجتماعی بانوان مشهد افزایش می ةاگر سران

 (.6ر مشهد تشکیل شده است )شکل مستقیم و مثبت وجود دارد. در این ارتباط چهار نوع خوشه در شه

.خودهمبستگیفضاییسالمتاجتماعیبانوانوفضایسبزشهریدرمشهد6شکل

High-Highخوشة

آمده در این  دست هب ة. نتیجشود جمعیت بانوان مشهد می درصد 3/2شهرداری در این خوشه قرار دارد که شامل  ةیک ناحی

فضای سبز شهری باالست و در نتیجه سالمت اجتماعی بانوان نیز  ةاین ناحیه سرانشود که در  گونه تفسیر می خوشه این

 شود. تأیید می درصد 95. این نتیجه با سطح اطمینان ستباال



 Low-Lowخوشة
 ة. در این خوشه سرانشود جمعیت بانوان مشهد می درصد 1گیرد که شامل  شهرداری در این خوشه قرار می ةیک ناحی

آمده در این خوشه با سطح  دست   به ة. نتیجاستپایین است و سالمت اجتماعی بانوان نیز پایین  فضای سبز شهری

 شود. تأیید می درصد 95اطمینان 
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 Low-Highخوشة
 ة. در این نواحی سرانشود  جمعیت بانوان مشهد می درصد 11شهرداری در این خوشه قرار دارد که شامل  ةناحیچهار 

با سطح  6 ةناحی 2 ةآمده در منطق دست هب ة. نتیجستفضای سبز شهری پایین است و سالمت اجتماعی بانوان باال

 شود.  تأیید می درصد 95نواحی با سطح اطمینان  ةو در بقی درصد 99اطمینان 



 High-Lowخوشة
فضای  ةشود. در این نواحی سران هد میجمعیت بانوان مش درصد 1/3شهرداری در این خوشه قرار دارد که شامل  ةناحیدو 

 درصد 95آمده در این نواحی با سطح اطمینان  دست هب ةاما سالمت اجتماعی بانوان پایین است. نتیج ست،سبز شهری باال

 شود. تأیید می

 ةشهرداری مشهد ارتباط فضایی وجود دارد و در بقی ةناحی هشتبین سالمت اجتماعی بانوان و فضای سبز شهری در 

 High-Low ةدست آمد و خوش هارتباط فضایی معکوس ب 2و  1نواحی  7 ةنواحی ارتباط فضایی معنادار نیست. در منطق

که در این نواحی چه عواملی مانع حضور بانوان در فضاهای سبز شهری  شود بعد بررسی می ةتشکیل شد. در مرحل

 .شود می

شهری زسب فضاهای در بانوان حضور بر اثرگذار عوامل تعیین
که دارای مساحت باالی یک هکتار بودند، مشخص شدند تا متغیر  ،2و  1نواحی  7 ةهای مستقر در منطق پارکنخست 

 (.2نیز پوشش داده شود )جدول  1اندازه در جدول 

شهرمشهد2و1نواحی7ةهایمستقردرمنطق.پارک2جدول

مساحت)هکتار(پارکناحیه

 5/3 خانمیرزاکوچک 1

2 
 25 باباقدرت )پارک جنگلی(

 9/1 سالم

عنوان پارک نمونه انتخاب  شدن در بافت مسکونی و دارابودن مساحت باالتر به خان به دلیل واقع پارک میرزاکوچک

. این پارک در خیابان استهکتار(  5/3مترمربع ) 35،175ای است که مساحت آن  خان پارکی ناحیه شد. پارک میرزاکوچک

 1382سیس  و در سال أت 1344در سال این پارک (. 1 ةناحی 7 ة)منطق واقع است 14و  12حدفاصل دانش دانش شرقی 

ند. در شود تا بانوان ساکن در این محدوده بررسی شمتر تهیه  999متر و  300بازپیرایی شده است. از این پارک بافر 

 است.خان نشان داده شده  موقعیت و شعاع عملکرد پارک میرزاکوچک 7شکل 
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خان.موقعیتوشعاععملکردپارکمیرزاکوچک7شکل

شهری سبز فضاهای در بانوان حضور بر اثرگذار فردی عوامل
خان از آزمون رگرسیون ترتیبی استفاده شد. رگرسیون  تعیین عوامل اثرگذار فردی بر حضور در پارک میرزاکوچکبرای 

ترتیبی )حضور در فضای سبز( به یک سری متغیرهای  ةیک متغیر وابست آورد تا وابستگی ترتیبی این امکان را فراهم می

دهد که چگونه تغییرات  این نوع رگرسیون، ضرایب رگرسیونی نشان می د. درشوسازی  مستقل )تحصیالت و درآمد( مدل

 گذارد.  ثیر میأدر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ت

دهد. این آزمون درواقع آزمون نسبت احتمال مدل نهایی به مدل  نتایج آزمون نسبت احتمال را نشان می 3جدول 

توان به این نتیجه پی برد که مدل  می ،به عبارتی .است 05/0 تر از سطح معناداری کوچک که در این مدل استصفر 

 خوبی قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.  رگرسیون مدل مناسبی است و متغیرهای مستقل به

آزموننسبتاحتمالنتایج.3جدول
Sig. df Chi-Square Model 

   Intercept Only 

02/0 34 512 Final 

توان به این نتیجه دست یافت که چه  از طریق این تحلیل می ،درواقع .ی برازش استیبیانگر آزمون نکو 4جدول 

تر از  بزرگ ةآمده برای دو آمار دست هآوردن یک مدل خوب مناسب است. مقادیر ب دست ی برای بهینما مقدار نسبت درست

سبز  ثیرگذاری متغیرهای فردی بر حضور در فضاهایأاست. از آنجا که مدل مورداستفاده برای بررسی میزان ت05/0

اند و مدل  گونه نتیجه گرفت که متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تناسب خوبی با یکدیگر داشته توان این شهری است، می

 مناسبی درست شده است.

.آزموننکوییبرازش4جدول
Goodness-of-Fit 

 df Chi-Square Sig. 

Pearson 603 143 6/0 

Deviance 603 232 6/0 

 



 57          ...یبانوانمشهدوفضاهایسالمتاجتماعییارتباطفضایابیارز

ضریب تعیین در مدل  آوردن مقدار دست مقدار ضریب تعیین در مدل رگرسیونی است. برای بهبیانگر  5جدول 

آمده  دست مک فادن استفاده شده است. مقادیر بهو های ضریب تعیین کاکس ونل، نیجل کرک،  رگرسیون ترتیبی از آماره

کنند. مقادیر  که تا چه میزان متغیرهای مستقل تغییرات متغیر وابسته را تبیین می اند این موضوع ةکنند ها تبیین از این آماره

دهد که نقش متغیرهای  تر باشد نشان می نزدیک 1ها به  ها بین صفر و یک نوسان دارد و هر چه مقدار این آماره این آماره

 ،نزدیک است 1به عدد  5آماره در جدول  آنجا که مقدار هر سه مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته زیاد است. از

 .اند به تبیین متغیر وابسته خوبی قادر توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل مورداستفاده در این مدل رگرسیونی به می

درمدلرگرسیونترتیبین.ضریبتعیی5جدول

Pseudo R-Square 

73/0 Cox and Snell 

61/0 Nagel kerke 

61/0 Mc Fadden 

ذکر است که  . قابلاست ثیر رگرسیونی هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهأبرای تفسیر میزان ت 6جدول 

 1.5تا  1: 3 ةمیلیون تومان؛ طبق 1هزار تا  800: 2 ةهزار تومان؛ طبق 800: کمتر از 1 ةطبقه )طبق ششمتغیر درآمد به 

میلیون تومان( و  2.5: بیشتر از 6 ةمیلیون تومان؛ طبق 2.5تا  2: 5 ةمیلیون تومان؛ طبق 2تا  1.5: 4 ةمیلیون تومان؛ طبق

: 5 ة: دانشگاهی؛ طبق4 ة: متوسطه؛ طبق3 ة: ابتدایی؛ طبق2 ةسواد؛ طبق : بی1 ةطبقه )طبقپنج متغیر تحصیالت به 

 ی برآوردها و مقدار والد است. دار ای( تقسیم شده است. در این جدول تأکید اصلی بر معنی حوزه

.برآوردمتغیرها6جدول
location estimatewaldSig.

 34/0 67/0 -22/0 1درآمد 
 53/0 09/1 -3/0 2درآمد 
 27/0 23/0 -14/0 3درآمد 
 023/0 84/3 16/0 4درآمد 
 03/0 23/5 67/0 5درآمد 
 037/0 75/4 6/0 6درآمد 

 02/0 33/5 17/2 1تحصیالت 
 041/0 89/4 97/0 2تحصیالت 
 046/0 67/5 42/1 3تحصیالت 
 12/0 42/2 48/1 4تحصیالت 
   0 5تحصیالت 

در  3و  ،2، 1و متغیر تحصیالت در طبقات  6و  ،5، 4متغیر درآمد در طبقات  ،مشخص است 6طورکه از جدول  همان

نیز مثبت است. بدین معنا که در میان متغیرهای  گذاریثیرأت برایدارند و همچنین  معنی 05/0تر از  سطح خطای کوچک

 خان اثرگذارند. تر بر حضور در پارک میرزاکوچک فردی، سطح درآمد باالتر و تحصیالت پایین

که مقادیر پارامترهای  ،کند آیا فرض صفر آزمون خطوط موازی است. این آزمون تعیین می ةنتیج 7جدول 

location معقول است یا خیر.  ،اند طبقات وابسته ةدر میان هم 

ی فرض صفر و مدل عمومی است. زمانی که مقدار کای اسکوئر ینما کا اسکوئر تفاوت بین نسبت درست ةآمار 

طبقات متغیر  همةدر میان  location باشد، در آن صورت باید این فرض را که مقادیر پارامترهای 05/0تر از  کوچک
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یعنی  ؛شود فرض صفر رد می ،بنابراین .است 05/0تر از  قدار کای اسکوئر کوچکم 7وابسته ثابت است رد شود. در جدول 

 .یستندطبقات متغیر وابسته ثابت ن همةدر میان  location مقادیر پارامترهای
.نتایجآزمونخطوطموازی7جدول

Sig. Chi-Square Model 

  
Null Hypothesis 

 فرض صفر

002/0 034/0 General 

شهری سبز فضاهای در بانوان حضور بر اثرگذار محیطی عوامل

نفر به دلیل مشکالت  سهخانم  17ساختاریافته انجام شد. از  نیمه ةمصاحب 17خان،  در شعاع عملکرد پارک میرزاکوچک

 ند:کرد بیانها  کردند. آن شخصی و نه به خاطر شرایط پارک، به آن مراجعه نمی

ها برسانم. همیشه سعی  ن دست آ هها را ب من باید سفارشات مشتری .داروهای گیاهی دارد ةهمسرم مغاز»: 11کد 

 «م.وکنم به پارک بر وقت نمی ،صرفه باشد. به همین خاطر م که بهوکنم پیاده بر می

 «روی کنم. توانم خیلی پیاده نمی .کند وزن زانوها و کمرم درد می به دلیل اضافه»: 9کد 

 «ام. سالی است که آنجا نرفتهبیست   ،به همین خاطر .ستاخان، عرب و زائر خیلی زیاد  رزاکوچکدر پارک می»: 5کد 

ها در صورت  رفتند. آن خان آشنا بودند و به دلیل شرایط پارک به آنجا نمی خانم دیگر با شرایط پارک میرزاکوچک 14

عوامل محیطی اثرگذار بر حضور بانوان بر اساس  ،هدادند. در ادام روی انجام می مراجعه به پارک، فعالیت بدنی و پیاده

 اند بیان شده کمترین تعداد طبقات توصیفی که در عین حال بیشترین انطباق را داشته ،شود. همچنین تحلیل می 1جدول 

 .است

فضایی-کالبدی
:تجهیزاتورزشی1توصیفیةطبق

 شوندگان بیان کردند: های شهری وجود تجهیزات ورزشی است. مصاحبه فعالیت بدنی در پارک ةیکی از عوامل ارتقادهند

ها  اند که محرمیتش برای خانم ها را هم روی سکو نصب کرده یک سری وسایل ورزشی در پارک است که همان»: 7کد 
 «کنند. ها آنجا بازی می ها بچه شتر وقتکنند. بی ها زیاد استفاده نمی کنم به همین خاطر خانم خیلی کمتر شده. من فکر می

ای  من هفته .ها عرب مخصوصاً ،کنند ها جدا باشد ندارد. چون مردها نگاه می وسایل ورزشی که برای خانم»: 4کد 

 «تر است. روم. آنجا خیلی راحت به پارک ریحانه می یک بار حتماً

  «بهتر است. ،باشدها جدا  برای خانماگر  .وسایل ورزشی پارک مناسب است»: 3کد 



:مبلمان2توصیفیةطبق

د که آبخوری و شیر آب شرب در داخل کران بی 7فقط کد  ؛شوندگان از مبلمان داخل پارک رضایت داشتند مصاحبه همة

کنندگان به پارک به لحاظ خرید  های سوپرمارکت مستقرند، مراجعه پارک نیست. با توجه به اینکه در اطراف پارک مغازه

 مورد نیاز مشکلی ندارند. وسایل 
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:تجهیزاتخدماتی3توصیفیةطبق

های بهداشتی بررسی شده است.  و سرویس ،تجهیزات خدماتی از منظر وجود نمازخانه، زمین بازی کودکان

 شوندگان بیان کردند:  مصاحبه

ها  که آنجا بیشتر عرب اند کشی کرده ها فنس وسایل بازی کودکان بد نیست. یک قسمتی را برای فوتبال بچه»: 8کد 

 «ا بسته است.ها معمولً خوانند. سرویس بهداشتی خانم در محوطه نماز می .کنند. نمازخانه ندارد بازی می

بندند و باید  ها را می سرویس بهداشتی پارک خیلی کثیف است. بعضی اوقات سرویس بهداشتی قسمت خانم»: 16کد 

 «بدی است. ةلئمساز سرویس بهداشتی آقایان استفاده کنی که 

خوانند. یک مرکز فرهنگی در پارک است که بیشتر به خاطر پسرم به آنجا  در محوطه نماز می .نمازخانه ندارد»: 2کد 

 «روم. می

 «ها مناسب نیست. وسایل بازی بچه»: 15کد 

زیباشناختی
:عناصرهنرعمومی1توصیفیةطبق

 شوندگان بیان کردند: در این حوزه مصاحبه

 «ها هم خوب است. کنند. وضعیت چمن کاری رسیدگی نمی اما خیلی به گل ،خیلی خوبی دارد ةحوض و فوار»: 3کد 

خیلی بهتر  ،های رنگی هم بکارند های پارک. اگر گل حوض مخصوصاً ؛نسبت به خدمات خوب است»: 2کد 

 «شود. می



یوپاکیزگینگهدار:2توصیفیةطبق

 بیان کردند: شوندگان در این حوزه مصاحبه

 «شود بهتر از این باشد. اما می ،از نظر تمیزی بد نیست»: 14کد 

 «توان انتظار داشت. اما چون زائر در این پارک زیاد است بیشتر از این نمی ،تمیزی پارک بد نیست»: 4کد 

احساسی-ادراکی
:امنیت1یفیتوصةطبق

 شوندگان بیان کردند:  امنیت بیشتر مصاحبه ةدر حوز

 «کنند. دیدم که چیزی زیر خاک قایم می .سمت ظهر یا شب افراد اراذل در پارک زیاد هستند»: 4کد 

 «زند نه همیشه. ها نیروی انتظامی در پارک و اطراف آن دور می بعضی وقت .تعدادی معتاد در پارک هستند»: 7کد 

 ؛م هم خیلی موافق رفتن به پارک نیستهمسر ،به همین خاطر ؛ام من خودم افراد معتاد را در پارک دیده»: 6کد 

 «توانند بروند. های جوان نمی اگر تنها باشم. زن مخصوصاً

بینید حتی  من حس خوبی ندارم. وقتی به پارک بروید و دقت کنید می .عرب در این پارک خیلی زیاد است»: 10کد 

 «ها هم همه عرب هستند. سمت وسایل بازی بچه
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ضیپیرامونیاراکاربر:2توصیفیةطبق

. است خان در بافتی با کاربری مسکونی و تجاری واقع است که تعدادی هتل نیز پیرامون آن مستقر پارک میرزاکوچک

 های اطراف پارک باعث شده است پارک فضایی بسته و خفه نداشته باشد. بودن خیابان عریض

شود. جهت  توصیفی ارائه می ةدر قالب یک پدیددست آمد، هر یک از مفاهیم  هکه مفاهیم متعدد از یک پدیده ب زمانی

فضای »تر به نام  آمده در قالب ساختاری بزرگ دست هعدی از یک پدیده، مفاهیم بمفهومی چندبُ ةدرک موضوع و ارائ

های نگریستن متفاوت در یک ساختار ایجاد  دادن تصویری کلی از شیوه شود. فضای نتیجه برای نشان ارائه می« نتیجه

خان  آمده در خصوص عوامل اثرگذار بر حضور بانوان در پارک میرزاکوچک دست هب ةفضای نتیج 8در جدول  شود. می

 نشان داده شده است.

خانآمدهدرخصوصعواملاثرگذاربرحضوربانواندرپارکمیرزاکوچکدستهبةفضاینتیج.8جدول

افقدرونی،عنصرمتغیرافقدرونیافقبیرونی

 فضایی -کالبدی

 تجهیزات ورزشی

 عدم محرمیت تجهیزات ورزشی ـ 
 ها ـ ضرورت جداسازی تجهیزات ورزشی خانم

 یک سری تجهیزات ورزشی در پارک وجود دارد. جداکردن تجهیزات ورزشی بانوان و
 بانوان بسیار اثرگذار است. ةآن در استفادمین محرمیت أت

 ـ وضعیت مبلمان

 تجهیزات خدماتی

 ضرورت احداث نمازخانهـ 
 ها ـ رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی خانم

 ـ تجهیز وسایل بازی
های اطراف  خیابان ،با توجه به آنکه پارک در بافتی با کاربری تجاری نیز مستقر است

 ها اشغال شده است. پارک توسط ماشین
اهایی تحت ها رسیدگی شود و فض باید به بهداشت سرویس بهداشتی خانم ،طور حتم هب

 عنوان اتاق مادر و کودک در پارک ایجاد شود.
 پارک نمازخانه ندارد. ،با اینکه زائران زیادی در این پارک حضور دارند

 ها باید تجهیز شود. زمین بازی بچه

 زیباشناختی
کاری، نظافت و  های چمن خان در حوزه وضعیت زیباشناسی و پاکیزگی پارک میرزاکوچک عناصر هنر عمومی

 نگهداری و پاکیزگی تواند انجام گیرد. بهبود شرایط، اقداماتی می برای ،مناسب است. با این حال نما تقریباً بآ

 احساسی -ادراکی

 امنیت
 ـ حضور افراد معتاد

 ـ ضرورت حضور نیروی انتظامی
 ـ زیادبودن زائران عرب و کاهش حس امنیت

 کاربری اراضی پیرامون
 با کاربری مسکونی و تجاریشدن در بافتی  ـ واقع

 های اطراف پارک بودن خیابان ـ عریض

گیرینتیجه
عنوان یکی  به ،ها در معرض خطر است. زنان ساکنان شهرها، روابط اجتماعی کمتری دارند و سالمت اجتماعی آن ،امروزه

های خود را به  توانند نقش نمی ،سالمت، در صورت عدم برخورداری از سالمت اجتماعی ةرخطر در حوزهای پُ از گروه

ست. نتایج تحقیق نشان داد اسالمت اجتماعی فضاهای سبز شهری  یای مؤثر ایفا کنند. یکی از منابع مهم در ارتقا گونه

نوع خوشه  چهارکه بین سالمت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری خودهمبستگی فضایی مثبت وجود دارد و 

خان در این حوزه  پارک میرزاکوچک بنابراین،دارای ارتباط فضایی معکوس بود.  High-Low ةتشکیل شد که خوش

 د.شبرای تعیین عوامل اثرگذار بر حضور بانوان انتخاب 
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ها نیز  شوند، حضور در آن سالمت اجتماعی دیده می یعنوان منبعی برای ارتقا طورکه به فضاهای سبز شهری، همان

عوامل فردی تحصیالت و درآمد از متغیرهای اثرگذارند. در تحقیق  ةشود. در حوز میثر أاز عوامل فردی و محیطی مت

تر و درآمد باالتر در سطح  حاضر نتایج آزمون رگرسیون ترتیبی نشان داد که در میان متغیرهای فردی تحصیالت پایین

 شده انجام ةمطالع با راستا در قیحقت نیا یها افتهها مثبت است. ی آن ةدارند و جهت رابط  معنی 0.05تر از  خطای کوچک

 دارند حضور آن در و کنند یم استفاده سبز یفضا سالمت یایمزا از شتریب تر نییپا التیتحص با افراد که است هلند در

 به یمناسب یدسترس نییپا یاقتصاد تیوضع با افراد که داد نشان یا مطالعه درآمد ریمتغ در(. 2009 همکاران، و مس)

 .بود معنادار باالتر درآمد حاضر ةمطالع در که یحال در ؛(2011 همکاران، و سیو) دارند ها کپار

احساسی بررسی  -و ادراکی ،فضایی، زیباشناختی -عد کالبدیبُ سهدر عوامل محیطی نیز عوامل اثرگذار  ةدر حوز

 از یکی تیامنها پرسیده شد.  آن آرایخان مصاحبه انجام شد و  خانم در شعاع عملکرد پارک میرزاکوچکهفده شدند و با 

 و آلسنادور ید) است شده تأیید مختلف مطالعات در آن تیاهم که است یشهر سبز یفضاها در زنان حضور مهم عوامل

 یژگیو نیتر مهم عنوان به ینگهدار و یزیتم. داشتند تأکید تیامن ةلئمس بر بانوان قیتحق نیا در(. 2015 همکاران،

 به(. 2018 همکاران، و رایمادور) است شده تأکید زین مختلف مطالعات در آن تیاهم که دش ذکر یشهر سبز یفضا

 یباالتر تیفیک با را سبز یفضاها افراد که یزمان. است تر مهم آن تیکم یجا به سبز یفضا تیفیک بر تمرکز ،یعبارت

خان  بهبود شرایط محیطی پارک میرزاکوچک بنابراین، برای(. 2017 همکاران، و ژانگ) دارند یشتریب تیرضا کنند، درک

 : شود پیشنهادهایی به تفکیک ابعاد ارائه می

فضایی-عدکالبدیبُ
 ـ فضایی به بانوان اختصاص یابد.

 ـ بر فضاهای جمعی با تأکید بر استفاده از مبلمان و تجهیزات مناسب تمرکز شود.

 ابد.گروهی افزایش ی -صورت فردی ـ فضاهای خدماتی و ورزشی به

 ها صورت گیرد. ها متناسب با ارگونومی خانم ـ طراحی مبلمان پارک

 های مختلف سنی ایجاد شود. ـ فضای کافی برای بازی گروه

 های گروهی برای بانوان برگزار شود. ـ ورزش

 ها بر روی زمین فضای مناسب درنظر گرفته شود. ـ برای نشستن خانواده

 شتی صورت گیرد.های بهدا سازی و بهداشت سرویس ـ به

 ـ اتاق مادر و کودک احداث شود.

عدزیباشناختیبُ
 ـ در پوشش گیاهی تنوع ایجاد شود.

 و عناصر شاخص در فضاهای سبز شهری تعبیه شود. ،ـ المان، مجسمه

 ،شهروندان( در جهت حفاظت، نگهداری ةـ نقش مردم از طریق ایجاد و تشکیل پلیس سبز )مشارکت افتخاری و داوطلبان

 و پاکیزگی فضاهای سبز شهری ارتقا یابد.

 تا پویایی الزم ایجاد شود. کار رود بهسازی تنوع  ـ در کف

 کار رود. همنظر تنوع ب ةدهندو شکل ظاهری عناصر تشکیل ،ـ در رنگ، بافت، اندازه
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 ها استفاده شود. ـ از مشارکت مردم محلی در افزایش کیفیت پارک

احساسی-عدادارکیبُ
پذیری  به اجتماع تری را به دنبال خواهد داشت و نهایتاً و به تبع حضورپذیری گسترده ،دازی بهتر، امنیت بیشترـ نورپر

 شود. نورپردازی در ارتفاع مناسب انجام شود. همگانی منجر می ةبیشتر در عرص

 د.شوها از پارک در شب تسهیل  خانواده ةـ امکاناتی فراهم شود تا استفاد

ای انجام پذیرد که حداکثر نظارت اجتماعی فراهم  گونه بدین معنی که طراحی پارک به ؛فضا توجه شود ـ به طراحی باز

 شود.

 د.شوهای نامحسوس نصب  های مداربسته برای افزایش کنترل ـ دوربین

 ها ایجاد شود. ـ برای افزایش حس امنیت ایستگاه پلیس در پارک

 د.شوـ موانع الزم برای جلوگیری از ورود موتور به پارک نصب 

زیرا کیفیت محیط و ماهیت توسعه  ،ریزان و مدیران شهری کاربردهای مهمی دارد های این مطالعه برای برنامه یافته

 ،حال نیا باریزی شهری و ابعاد سالمت تأکید شده است.  و بر ارتباط تاریخی بین برنامه اند از عوامل اصلی سالمت

 ةاراد از،ین احساس افراد، ةمشغل رینظ یفرد های صشاخ جمله از ؛است برخوردار زین هایی یتمحدود از حاضر قیتحق

با بررسی ارتباطات فضای سبز و  ،ن امیدوارندامحقق .ردیبگ قرار توجه مورد یآت قاتیتحق در تواند یم که...  و ،یفرد

سالمت اجتماعی بانوان مشهد فراهم  یبهبود کیفی فضاهای سبز و درنتیجه ارتقا برایالزم  ةسالمت اجتماعی، زمین

 د.شو
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