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مقدمه 
امروزه ،بیش از  50درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و ،به موازات توسعة شهرنشینی ،اثرهای سوء آن بر
سالمت شهروندان ظاهر شده است (باروندس .)2008 ،در این ارتباط آندرولیس 1اصطالح «تاوان سالمت شهری» را
مطرح کرد که به شیوع بیشتر مشکالت سالمت و خطرهای مرتبط با آن در حوزههای شهری اشاره دارد (رنالدز و
همکاران .)2010 ،یکی از ابعاد سالمت سالمت اجتماعی است که سازمان بهداشت جهانی در سال  1974آن را در تعریف
سالمت گنجاند (خوتدی و همکاران.)2012 ،
افزایش سالمت اجتماعی با مزایای سالمت روانی و جسمانی مرتبط است .سالمت اجتماعی بر امید به زندگی و
کاهش خطرهای بیماری اثرگذار است .کسانی که بهخوبی با جوامع اطراف خود سازگاری پیدا میکنند ،در صورت
بیماری ،سریعتر بهبود مییابند (نوری و سهیلی )4 :1396 ،و افرادی که از نظر اجتماعی ایزولهاند ،به استرس حساساند و
افسردگی دارند (جنینگز و بامکول .)2019 ،امروزه ،ساکنان شهرها روابط اجتماعی کمتری در سطح فردی و جامعه دارند
(ژو و رانا )2011 ،و سالمت اجتماعی آنان در معرض خطر است.
در این میان زنان ،بهدلیل ایفای نقشهای متعدد در خانواده و جامعه و گذران دورههای فیزیولوژیکی مختلف ،جزو
گروههای پُرخطر در حوزة سالمت محسوب میشوند (احمدی و باباشاهی .)29 :1391 ،زنان بدون سالمت اجتماعی
مناسب نمیتوانند نقشهای فردی و اجتماعی خود را بهگونهای مؤثر ایفا کنند و مشارکتی فعال در زمینة ارتقای سالمت
خانواده و جامعه داشته باشند (افشانی و شیری محمدآباد .)279 :1394 ،بنابراین ،همة افراد باید بکوشند سالمت زنان ارتقا
یابد ،زیرا سرمایهگذاری در سالمت زنان اثر معناداری در سالمت و تندرستی نسل آینده دارد (تینکر و همکاران.)2000 ،
تحقیقات نشان دادهاند که حضور در فضاهای سبز شهری میتواند سالمت اجتماعی را بهبود دهد .فضاهای سبز
شهری بهعنوان نقطة کانونی برای برخی از تعامالت اجتماعی درنظر گرفته میشوند .به عبارتی ،آنها مزایای اجتماعی به
شهرها تزریق میکنند و فرصتی برای بهبود سالمت اجتماعیاند (مصلحی و همکاران1393 ،؛ جنادله1395 ،؛ خوتدی و
همکاران2012 ،؛ فیشر و همکاران .)2018 ،مطالعه ای در هلند نشان داد که ساکنان با دسترسی کمتر به فضای سبز سهم
بیشتری از تنهایی و حمایت اجتماعی محدودی دارند (جنینگز و بامکول .)2019 ،تحقیقی در جاماییکا نشان داد که
فضاهای سبز شهری تعامالت اجتماعی و تابآوری اجتماعی را افزایش میدهند (کمپبل و همکاران .)2016 ،حضور زنان
در فضای سبز فرصت کنش متقابل اجتماعی را فراهم میآورد (جنادله )231 :1395 ،و سبب ارتقای سالمت اجتماعی
آنها میشود.
تفاوتهای جنسیتی در تعداد استفاده ،نوع استفاده ،و بهرهوری از مزایای فضای سبز وجود دارد (امولک.)3 :2012 ،
حضور زنان در فضاهای سبز شهری از عوامل فردی و محیطی متأثر میشود .در میان عوامل فردی تحصیالت یکی از
متغیرهای اثرگذار است .مطالعهای در هلند نشان داد که افراد با تحصیالت پایینتر بیشتر از مزایای سالمت فضای سبز
استفاده میکنند و در آن حضور دارند (مس و همکاران .)2009 ،در مقابل ،مطالعهای دیگر نشان داد که افراد با تحصیالت
پایین تر احتمال کمتری وجود دارد که چندین بار در هفته در فضاهای سبز شهری حضور داشته باشند (شیپرجین و
همکاران .)2010 ،متغیر دیگر وضعیت اقتصادی است .برخی مطالعات نشان دادهاند که افراد با وضعیت اقتصادی پایین
دسترسی مناسبی به پارکها دارند نسبت به جمعیت با وضعیت اجتماعی -اقتصادی باالتر (ویس و همکاران .)2011 ،در
ارتباط با عوامل محیطی ،میتوان گفت که کیفیت فضای سبز شهری برای زنان نسبت به مردان مهمتر است
(ریچاردسون و همکاران .)2010 ،ارتقای کیفیت فضاهای سبز به حضور زنان کمک میکند (سوگیاما و تامپسون.)2008 ،
1. Andrulis

ارزیابیارتباطفضاییسالمتاجتماعیبانوانمشهدوفضاهای  ...

47

اهمیت کیفیت فضای سبز بر کمیت آن در مطالعهای در هلند نشان داده شده است (ژانگ و همکاران.)2 :2017 ،
تحقیقات نشان دادهاند که عوامل اثرگذار بر کیفیت فضاهای سبز شهری و ارتقای حضور زنان در سه بُعد کالبدی-
فضایی ،زیباشناختی ،و ادراکی -احساسی قابل تقسیمبندیاند (ملکی و همکاران1394 ،؛ جنادله1395 ،؛ رکالیتنه و
همکاران2014 ،؛ لی و همکاران2015 ،؛ هافیمن و همکاران2017 ،؛ مادوریرا و همکاران )2018 ،و شناسایی آنها برای
حضور زنان در فضاهای سبز مهم است.
در ایران ،در سال  ،1383موضوع وضعیت سالمت زنان مورد توجه جدی شورای اجتماعی -فرهنگی زنان قرار گرفت.
سیاستها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان کشور تدوین شد؛ بهگونهای که یکی از راهبردهای آن تقویت سالمت زنان
در همة ابعاد بهمنظور بهرهمندشدن از خانواده و جامعهای سالمتر و مولدتر است (احمدی و باباشاهی.)38 :1391 ،
مشهد دومین کالنشهر جمعیتی ایران است که  49درصد را زنان و  51درصد را مردان تشکیل میدهند .مرکز
تحقیقات سالمت زنان با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت بانوان و بهمنظور انجامدادن پژوهشهای علمی -کاربردی
در زمینة مسائل طب زنان و نشر و گسترش فرهنگ پژوهش در خردادماه  1386تأسیس شد .مطالعات در شهر مشهد
نشان دادهاند که تعامالت ضعیف اجتماعی ،کاهش مشارکت و انسجام جمعی ،کمرنگبودن پذیرش اجتماعی ،و  ...به
کاهش سالمت اجتماعی شهروندان مشهد منجر شده است (صنعتی شرقی و همکاران .)1395 ،از سوی دیگر ،مطالعة
رضایی و همکاران ( )1394نشان داد که میزان سالمت اجتماعی شهروندان مشهد به طرز معناداری باالتر از حد متوسط
است .نتایج مطالعة آنها نشان داد که متغیرهای احساس امنیت اجتماعی ،سن ،جنس ،و تحصیالت بر سالمت اجتماعی
اثرگذارند و با افزایش احساس امنیت اجتماعی شهروندان سالمت اجتماعی آنها افزایش مییابد .بر اساس مطالعهای
دیگر ،انزوای اجتماعی شهروندان مشهد در حد متوسط قرار دارد و رابطة منفی و معناداری بین انزوای اجتماعی و ابعاد
سالمت مشاهده شده است (ابراهیمی و همکاران .)1398 ،نگاهی کوتاه به مطالعات انجامشده در خصوص کارکردهای
اجتماعی فضای سبز شهر مشهد حاکی از آن است که فضاهای سبز شهری در سطح اطمینان  99درصد از یک سو سبب
تقویت تعامالت ساکنان ،شکلگیری نهادهای مشارکتی ،بهداشت روانی ،پُرکردن اوقات فراغت ،و مشارکت شهروندان و
از سوی دیگر باعث افزایش افراد بزهکار ،افزایش نزاعهای اجتماعی ،و کاهش امنیت شده است (امیر فخریان و
همکاران.)1390 ،
اگرچه مطالعات گذشته نشان دادهاند که تعامالت اجتماعی مثبت با ارتقای سالمت مرتبط است (چانگ و همکاران،
2013؛ کرام و همکاران )2013 ،و حضور در فضای سبز سالمت را افزایش میدهد (جیمز و همکاران2015 ،؛ نگوم و
همکاران ،)2016 ،اما در مطالعات معدودی ارتباط بین فضای سبز شهری و ابعاد اجتماعی سالمت بررسی شده است که
در این میان شناسایی عوامل اثرگذار بر حضور زنان در فضاهای سبز شهری از دو بُعد فردی و محیطی نیز حائز اهمیت
است .بنابراین ،اهداف مطالعة حاضر عبارتاند از .1 :بررسی چگونگی توزیع فضایی سالمت اجتماعی بانوان در شهر
مشهد؛  .2ارزیابی خودهمبستگی فضایی سالمت اجتماعی بانوان و فضاهای سبز شهری؛  .3تعیین عوامل اثرگذار بر
حضور بانوان در فضاهای سبز شهری در دو بُعد فردی و محیطی.

مبانی نظری 
سالمت اجتماعی 
مطالعات سالمت با استفاده از نمونههای زیستی بیشتر بر وجه خصوصی سالمت تأکید دارند؛ درحالیکه افراد در درون
ساختارها و روابط اجتماعی قرار میگیرند .دیدگاههای مختلفی در ارتباط با سالمت اجتماعی مطرح شده است که
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مهمترین آنها دیدگاهی کییز است (هزارجریبی و ارفعی عینالدین .)42 :1390 ،نظریة کییز یکی از جامعترین نظریهها
در حوزة سالمت اجتماعی است و بهعنوان الگوی تعریف و ارائة شاخصهای سالمت اجتماعی استفاده میشود (توکل،
 .) 127 :1393از دیدگاه او ،سالمت اجتماعی شامل عناصر متعددی است که در کنار یکدیگر نشان میدهند افراد چگونه و
در چه درجهای در زندگی اجتماعی خود خوب عمل میکنند .کییز سالمت اجتماعی را اینگونه تعریف کرده است:
«سالمت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابط او با دیگران ،نزدیکان ،و
گروههای اجتماعی است که فرد عضو آنهاست» (کییز و همکاران.)48 :2004 ،
کییز پنج بُعد و شاخص اساسی برای سالمت اجتماعی پیشنهاد کرده است که عبارتاند از :انسجام اجتماعی ،انطباق
اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،و مشارکت اجتماعی (بخارایی و همکاران.)1394 ،
زمانی شخصی واجد سالمت اجتماعی دانسته میشود که بتواند فعالیتها و نقشهای اجتماعی خود را در حد متعارف
انجام دهد ،با جامعه و هنجارهای اجتماعی اتصال یابد ،و با آن ارتباط برقرار کند (افشانی و شیری محمدآباد:1394 ،
 .)281بنابراین ،سالمت اجتماعی مفهومی است که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکههای اجتماعی نمود پیدا
میکند (هزارجریبی و ارفعی عینالدین .)42 :1390 ،ارتباطات اجتماعی اثر محافظتکنندهای بر سالمت دارند؛ درحالیکه
جداییگزینی اجتماعی شاخصی برای مرگومیر محسوب میشود (دی وریس و همکاران.)2013 ،
سالمت اجتماعی و فضای سبز شهری 

فضاهای سبز شهری ،عالوه بر آثار زیستمحیطی ،بهدلیل برخورداری از مزایای اجتماعی نیز مهماند (مادوریرا و
همکاران .)1 :2018 ،آنها از جمله فضاهایی هستند که حس مکان اجتماعی را القا میکنند و فرصتی پدید میآورند که
افراد ارزشهای فردی و اجتماعی خود را بروز دهند (صالحیفرد و علیزاده .)23 :1387 ،وجود چشماندازهای سبز در
واحدهای همسایگی ،همبستگی مثبتی با ارتباطات و پیوندهای اجتماعی محالت دارند (داینس و همکاران.)2006 ،
درمجموع ،از آثار اجتماعی فضاهای سبز شهری و اثرگذار بر سالمت اجتماعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد
(صالحیفرد و علیزاده1387 ،؛ ملکی و همکاران1394 ،؛ جنادله1395 ،؛ ژو و رانا2011 ،؛ فیشر و همکاران2018 ،؛
جنینگز و بامکول.)2019 ،
 ایجاد ارتباط متقابل و پیوند اجتماعیبین طبقات مختلف اجتماعی

 تقویت روحیه وشخصیتسازی

 -حمایت اجتماعی

 عمدهترین مرکز گذران اوقات فراغتبرای طبقات مختلف اجتماعی

 انسجام محلی وارتقای ظرفیت

 حل چالشها و تنگناهای افراد از طریقتبادل افکار

 زمینهسازی ،تحکیم ،و استمرار روابطدوستی بین افراد

 -بازیابی و توسعة محلی

 -افزایش احساس خوشایندی یا منافع واحد

 کسب و شناخت برخی ازشاخصهای اجتماعی

 شمول و برابریاجتماعی

 -مشارکت در فعالیتها و جامعة محلی
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عوامل اثرگذار بر حضور زنان در فضاهای سبز شهری 

امروزه ،پیامدهای توسعة شهری موجودیت محیط سبز و گسترش آن را اجتنابناپذیر کرده است .فضاهای سبز شهری،
عالوه بر آثار مثبتی مانند تجمعات دوستانه ،برقراری ارتباطات اجتماعی ،قابلیتهای فرهنگی ،کاهش افسردگی ،و
نشاطآوربودن ،دارای تبعات منفی مثل افزایش جرم ،فروش مواد مخدر ،تجمع معتادان ،و به تبع کاهش ورود زنان و
دختران نیز هست (ملکی و همکاران .)1394 ،این نوع فضاها در صورت عدم اتخاذ تمهیدات مختلف دارای اثرهای منفی
بر ابعاد سالمتاند و مانع حضور شهروندان بهویژه زنان میشوند (فیشر و همکاران .)3 :2018 ،بنابراین ،فقط دسترسی
جغرافیایی به فضای سبز حضور در آن را تضمین نمیکند ،بلکه کیفیت فضای سبز نیز اثرگذار است (انگلبرگ و همکاران،
 .)2016این مسئله در ارتباط با زنان اهمیت دوچندان پیدا میکند ،زیرا همانگونهکه ذکر شد ،حضور زنان در فضاهای
سبز شهری بیشتر از مردان از مؤلفة کیفیت متأثر میشود .کاهش موانع در حضور زنان در فضاهای سبز یک استراتژی
مؤثر و فراگیر در بهبود سالمت اجتماعی آنان است .بررسی منابع مختلف به شناسایی مجموعهای از عوامل منجر شد که
در سه بُعد قابل تقسیمبندیاند (جدول .)1
جدول.1عواملاثرگذاربرحضورزناندرفضاهایسبزشهری
بُعد 

عوامل 
دسترسی
تجهیزات ورزشی

کالبدی -فضایی

مبلمان
تجهیزات خدماتی

جنادله1395 ،؛ منتظرالحجه و شریفنژاد1395 ،

اندازه

رکالیتنه و همکاران2014 ،؛ فیشر و همکاران2018 ،؛ مادوریرا و همکاران2018 ،
جنادله1395 ،؛ منتظرالحجه و شریفنژاد1395 ،
جیم و چن2006 ،؛ دی آلسنادور و همکاران2015 ،؛ هافیمن و همکاران2017 ،
منتظرالحجه و شریفنژاد1395 ،
دی آلسنادور و همکاران2015 ،؛ مادوریرا و همکاران2018 ،
هاشمی تیله نویی و همکاران1392 ،؛ گلی و همکاران1394 ،؛ جنادله1395 ،؛ منتظرالحجه و
شریفنژاد1395 ،
امولک2012 ،
جنادله1395 ،؛ منتظرالحجه و شریفنژاد1395 ،

عناصر هنر عمومی
زیباشناختی
نگهداری و پاکیزگی

ادراکی-احساسی

منبع 
یاریپور و هادیزاده زرگر1393 ،؛ ملکی و همکاران1394 ،
رکالیتنه و همکاران2014 ،؛ لی و همکاران2015 ،؛ براوباچ و همکاران2017 ،
یاریپور و هادیزاده زرگر1393 ،؛ منتظرالحجه و شریفنژاد1395 ،
یاریپور و هادیزاده زرگر1393 ،؛ منتظرالحجه و شریفنژاد1395 ،
ژانگ و همکاران2017 ،

امنیت
کاربری اراضی پیرامون

در ارتباط با عامل دسترسی باید گفت افرادی که دسترسی بیشتری به پارکها دارند بیشتر از آن استفاده میکنند و
بهنظر میرسد پارکهای نزدیک برای ساکنان مطلوبتر باشند (ژو و رانا .)181 :2011 ،رکالیتنه و همکاران ()2014
دسترسی به فضاهای سبز را در سه بُعد کمتر از  300متر 300 ،تا  999متر ،و بیش از یک کیلومتر بررسی کردهاند.
تحقیقی دیگر نشان داده که اکثر استفادهکنندگان از فضاهای سبز شهری پیاده به آن مراجعه میکنند و برای بیشتر افراد
فاصلة بین  500متر و  1کیلومتر مناسب است .لی و همکاران ( )2015نیر فاصلة بهینه را کمتر از  0/5کیلومتر یا پنج
دقیقه پیادهروی تعریف کردهاند.
عالوه بر عوامل محیطی ،عوامل فردی نیز بر حضور بانوان در فضاهای سبز شهری اثرگذارند .از میان عوامل فردی،
دو متغیر تحصیالت و درآمد بررسی شدهاند .تحصیالت در میان متغیرهای اجتماعی -اقتصادی اثرگذاری بیشتری بر
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حضور در فضای سبز دارد (بکهولر و همکاران .)2016 ،وضعیت اقتصادی افراد ارتباط قوی با حضور آنها در فضاهای
سبز دارد (وندل و همکاران.)2012 ،

روش پژوهش 
تحقیق حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات ترکیبی از نوع تبیینی قرار میگیرد.
نخست ،برای سنجش ارتباطات فضایی از روش کمی و سپس برای شناسایی عوامل اثرگذار در حضور بانوان در فضاهای
سبز شهری از روش کمی و کیفی استفاده شده است .در این پژوهش ،فقط بانوان  16تا  64سال مدنظر بودهاند ،زیرا در
بازة سنی  16تا  64سال نابرابریهای اجتماعیـ فضایی در سالمت بهحداکثر میرسد (ریچاردسون و میچل.)2010 ،
همچنین ،بانوان باالی  64سال نیازهای ویژة خود را دارند و تحقیق جداگانه میطلبند.

محدودۀ مورد مطالعه 
حوزة مطالعه ،شهر مشهد ،مرکز استان خراسان رضوی است .شهر در طول جغرافیایی  59درجه و  15دقیقه تا  60درجه و
 36دقیقه و عرض جغرافیایی  35درجه و  43دقیقه تا  37درجه و  8دقیقه قرار دارد .بر اساس سرشماری جمعیتی،
جمعیت مشهد در سال  3،001،184 ،1395نفر ( 49درصد زن و  51درصد مرد) بوده است .مساحت شهر  35،147هکتار
است که شامل  13منطقه و  41ناحیة شهرداری میشود (شکل .)1

بندیوناحیهبندیشهرمشهد 

شکل.1منطقه



منبع:سالنامةآماریشهرداریمشهد 1395،


سنجش سالمتاجتماعی 
برای سنجش سالمت اجتماعی از پرسشنامة کییز استفاده شده است .کییز پنج بُعد و شاخص اساسی برای سالمت
اجتماعی پیشنهاد و بر این اساس پرسشنامهای نیز طراحی کرده است که مجموعاً بیست سؤال را شامل میشود .پایایی
و روایی این پرسشنامه توسط بخارایی و همکاران ( )1394تأیید شده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380
نفر بهدست آمد که برای افزایش اعتبار نتایج تعداد نمونه به  670نفر افزایش یافت و از بانوان مشهد در سطح نواحی
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پرسشنامه تکمیل شد .تعداد پرسشنامة هر ناحیه بر مبنای جمعیت بانوان آن تعیین شد و میانگین سالمت اجتماعی
بانوان به تفکیک ناحیه بهدست آمد.
دادههای فضای سبز شهری 
منظور از فضاهای سبز شامل فضاهایی با تسهیالت تفریحی و خدماتی است که عموم مردم میتوانند از آنها استفاده
کنند (لی و همکاران .)2017 ،پارک های شهری با مساحت باالی یک هکتار در این تحقیق درنظر گرفته شدند (رکالیتنه
و همکاران .)2014 ،بنابراین ،پارکهای ناحیهای (مساحت  1تا  4هکتار) و پارکهای منطقهای (مساحت  4تا  8هکتار)
مدنظر قرار گرفتند .در پرسشنامة ذکرشده سؤالی در ارتباط با حضور بانوان در پارکهای شهری گنجانده شده بود.
تحلیل فضایی 
برای بررسی نحوة توزیع فضایی سالمت اجتماعی از شاخص موران استفاده شد .برای تعیین ارتباط فضایی میان سالمت
اجتماعی و فضای سبز شهری از شاخص دومتغیرة موران استفاده شد .تحلیل دومتغیرة موران نوعی تحلیل فضایی است
که نقشهای از ارتباطات فضایی بین دو متغیر ارائه میکند (نگوم و همکاران .)2016 ،تحلیلهای فضایی در نرمافزار GIS

و  Geo Daدر سطح نواحی شهر مشهد انجام شده است.
شناسایی عوامل اثرگذار بر حضور در فضای سبز شهری در دو بُعد فردیو محیطی 
بعد از انجامدادن خودهمبستگی فضایی بین سالمت اجتماعی و فضای سبز شهری ،پارکهای مستقر در نواحی ،که
دارای ارتباط فضایی معکوس بودند (خوشة  ،)High-Lowبرای مصاحبه با بانوان و برداشتهای میدانی انتخاب شدند تا
عواملی که مانع حضور بانوان در فضاهای سبز شهری میشوند شناسایی شوند .زیرا در این خوشه سرانة پارکهای
شهری باال و سالمت اجتماعی بانوان پایین است .بنابراین ،دالیل عدم حضور بانوان در پارکهای این خوشه باید
مشخص شود .بعد از مشخصشدن پارکها ،یک پارک به دلیل داشتن مساحت باالتر انتخاب شد .نخست ،با توجه به
اثرگذاری متغیر دسترسی که بهنظر میرسد پارکهای نزدیکتر برای ساکنان مطلوبتر باشند (ژو و رانا ،)2011 ،و
همچنین نیاز به دسترسی پیاده از پارک مورد نظر بافر  300متر و  999متر تهیه شد (رکالیتنه و همکاران )2014 ،و برای
شناسایی عوامل اثرگذار چه در بُعد فردی چه در بُعد محیطی ساکنان این محدوده (تا شعاع  999متر) مدنظر بودند.
برای بررسی ارتباط میان عوامل فردی و حضور در فضای سبز شهری از آزمون رگرسیون ترتیبی در نرمافزار SPSS

استفاده شد .رگرسیون ترتیبی این امکان را فراهم میکند که وابستگی یک متغیر وابستة ترتیبی به تعدادی متغیر مستقل
مدلسازی شود .در این نوع رگرسیون ضرایب رگرسیونی نشان میدهد که چگونه تغییرات در متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته اثرگذار است .قابلذکر است که پرسشنامههای واقع در شعاع مورد نظر تحلیل شدند.
برای شناسایی عوامل اثرگذار محیطی بر اساس تکنیک گلولة برفی 17 ،مصاحبة نیمهساختاریافته با بانوان ساکن در
بافر موردنظر انجام شد .مصاحبهها بر اساس عوامل شناساییشده در جدول  1تحلیل شد .طبقات توصیفی ارائهشده در هر
یک از عوامل تفکیک و دستهبندی شد .درنهایت ،طبقات توصیفی بهدستآمده از این تحلیلها ،در قالب چارچوب
وسیعتری (فضای نتیجه) ادغام شد .در همة تحلیلها سعی بر این بود تا کمترین تعداد طبقات توصیفی که در عین حال
بیشترین انطباق را برای تنوع آرای موجود در مصاحبهها داشتهاند شناسایی و ارائه شوند .درک خواستههای ساکنان
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شهری از فضاهای سبز عمومی به سیاستگذاران و برنامهریزان شهری در مدیریت کارآمد فضای سبز شهری برای رفع
نیاز کاربران کمک میکند (مادوریرا و همکاران.)2018 ،
در شکل  2دیاگرام فرایند تحقیق نشان داده شده است.


ارزیابیخودهمبستگیفضاییفضایسبزوسالمتاجتماعیبانوان



مشهدوتعیینعواملاثرگذاربرحضورآنهادرفضاهایسبزشهری



روشتحقیقترکیبی-تبیینی


روشکیفیوکمی(تعیین

روشکمی(خودهمبستگیفضایی)



عواملاثرگذاربرحضوربانوان
بررسینحوۀ







توزیعفضایی

سنجشسالمتاجتماعیبانواندرسطح
نواحیشهرمشهدبااستفادهازپرسشنامه

درفضاهایسبزشهریدر
بُعدفردیومحیطی)

سالمتاجتماعی
بانوانبااستفادهاز
مورانیکمتغیره
پارکهایباالی

خودهمبستگیفضاییسالمتاجتماعی

بررسیپارکهایواقعدر

بانوانوفضاهایسبزشهریبااستفاده

خوشههای High-Lowو

ازموراندومتغیره

انتخابپارکبامساحتباالتر

یکهکتار
(ناحیهایو
منطقهای)





تهیةبافرباشعاع300و999

تعییننواحیدارایخودهمبستگی
فضاییمعکوس(خوشة)High-Low

مترازپارکموردنظروبررسی

سرانةفضایسبزشهریباال-سالمت

بانوانساکندراینمحدوده

اجتماعیپایین
تعیینعواملاثرگذاردربعدفردیبه

تعیینعواملاثرگذاردربُعدمحیطی

روشآزمونرگرسیونترتیبیُ

بهروشمصاحبةنیمهساختاریافته

شکل.2دیاگرامفرایندتحقیق 

یافتهها 
توزیع فضایی سالمت اجتماعی بانوان مشهد 
 67پرسش نامه در سطح شهر مشهد به تناسب جمعیت بانوان در نواحی تکمیل شد و میانگین سالمت اجتماعی بانوان به
تفکیک نواحی بهدست آمد که توزیع فضایی آن در شکل  3نشان داده شده است.
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شکل.3توزیعفضاییسالمتاجتماعیبانوانمشهد 

با توجه به شکل  ،3میتوان گفت بانوان منطقة  10ناحیة  ،8-3 ،10-3( 3و  )9-2از میانگین سالمت اجتماعی
باالتری برخوردارند و میانگین سالمت اجتماعی بانوان در  8-2و  12-2و منطقة ثامن ناحیة  1پایینتر است.
برای بررسی چگونگی توزیع فضایی سالمت اجتماعی ،از شاخص موران استفاده شد و ضریب موران در نرمافزار
 GISمحاسبه گردید .ضریب موران  0/18بهدست آمد که نشان میدهد سالمت اجتماعی بهصورت خوشهای توزیع شده
است (شکل .)4

شکل.4ضریبموراندرارزیابیخودهمبستگیفضاییسالمتاجتماعیبانوان 



ارزیابی خودهمبستگی فضایی سالمت اجتماعی بانوان و فضاهای سبز شهری 
برای ارزیابی خودهمبستگی فضایی سالمت اجتماعی و فضاهای سبز شهری از آزمون موران دومتغیره استفاده شد .شکل
 5نشان میدهد که بین سالمت اجتماعی و فضاهای سبز شهری در مشهد ارتباط فضایی مثبت با ضریب  0/23وجود
دارد.
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شکل.5ضریبموراندومتغیره 



اگر سرانة فضای سبز شهری افزایش یابد ،سالمت اجتماعی بانوان مشهد افزایش مییابد و بین آنها ارتباط فضایی
مستقیم و مثبت وجود دارد .در این ارتباط چهار نوع خوشه در شهر مشهد تشکیل شده است (شکل .)6

شکل.6خودهمبستگیفضاییسالمتاجتماعیبانوانوفضایسبزشهریدرمشهد 

خوشة High-High

یک ناحیة شهرداری در این خوشه قرار دارد که شامل  2/3درصد جمعیت بانوان مشهد میشود .نتیجة بهدستآمده در این
خوشه اینگونه تفسیر میشود که در این ناحیه سرانة فضای سبز شهری باالست و در نتیجه سالمت اجتماعی بانوان نیز
باالست .این نتیجه با سطح اطمینان  95درصد تأیید میشود.

خوشةLow-Low

یک ناحیة شهرداری در این خوشه قرار میگیرد که شامل  1درصد جمعیت بانوان مشهد میشود .در این خوشه سرانة
فضای سبز شهری پایین است و سالمت اجتماعی بانوان نیز پایین است .نتیجة بهدستآمده در این خوشه با سطح
اطمینان  95درصد تأیید میشود.
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خوشةLow-High

چهار ناحیة شهرداری در این خوشه قرار دارد که شامل  11درصد جمعیت بانوان مشهد میشود .در این نواحی سرانة
فضای سبز شهری پایین است و سالمت اجتماعی بانوان باالست .نتیجة بهدستآمده در منطقة  2ناحیة  6با سطح
اطمینان  99درصد و در بقیة نواحی با سطح اطمینان  95درصد تأیید میشود.

خوشةHigh-Low

دو ناحیة شهرداری در این خوشه قرار دارد که شامل  3/1درصد جمعیت بانوان مشهد میشود .در این نواحی سرانة فضای
سبز شهری باالست ،اما سالمت اجتماعی بانوان پایین است .نتیجة بهدستآمده در این نواحی با سطح اطمینان  95درصد
تأیید میشود.
بین سالمت اجتماعی بانوان و فضای سبز شهری در هشت ناحیة شهرداری مشهد ارتباط فضایی وجود دارد و در بقیة
نواحی ارتباط فضایی معنادار نیست .در منطقة  7نواحی  1و  2ارتباط فضایی معکوس بهدست آمد و خوشة High-Low

تشکیل شد .در مرحلة بعد بررسی میشود که در این نواحی چه عواملی مانع حضور بانوان در فضاهای سبز شهری
میشود.
تعیین عوامل اثرگذار بر حضور بانوان در فضاهای سبز شهری 
نخست پارکهای مستقر در منطقة  7نواحی  1و  ،2که دارای مساحت باالی یک هکتار بودند ،مشخص شدند تا متغیر
اندازه در جدول  1نیز پوشش داده شود (جدول .)2
.پارکهایمستقردرمنطقة7نواحی1و2شهرمشهد 

جدول2
ناحیه 

پارک 

مساحت(هکتار) 

1

میرزاکوچکخان

باباقدرت (پارک جنگلی)
سالم

3/5
25
1/9

2

پارک میرزاکوچکخان به دلیل واقعشدن در بافت مسکونی و دارابودن مساحت باالتر بهعنوان پارک نمونه انتخاب
شد .پارک میرزاکوچکخان پارکی ناحیهای است که مساحت آن  35،175مترمربع ( 3/5هکتار) است .این پارک در خیابان
دانش شرقی حدفاصل دانش  12و  14واقع است (منطقة  7ناحیة  .)1این پارک در سال  1344تأسیس و در سال 1382
بازپیرایی شده است .از این پارک بافر  300متر و  999متر تهیه شد تا بانوان ساکن در این محدوده بررسی شوند .در
شکل  7موقعیت و شعاع عملکرد پارک میرزاکوچکخان نشان داده شده است.
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شکل.7موقعیتوشعاععملکردپارکمیرزاکوچکخان 



عوامل فردی اثرگذار بر حضور بانوان در فضاهای سبز شهری 
برای تعیین عوامل اثرگذار فردی بر حضور در پارک میرزاکوچکخان از آزمون رگرسیون ترتیبی استفاده شد .رگرسیون
ترتیبی این امکان را فراهم میآورد تا وابستگی یک متغیر وابستة ترتیبی (حضور در فضای سبز) به یک سری متغیرهای
مستقل (تحصیالت و درآمد) مدلسازی شود .در این نوع رگرسیون ،ضرایب رگرسیونی نشان میدهد که چگونه تغییرات
در متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر میگذارد.
جدول  3نتایج آزمون نسبت احتمال را نشان میدهد .این آزمون درواقع آزمون نسبت احتمال مدل نهایی به مدل
صفر است که در این مدل سطح معناداری کوچکتر از  0/05است .به عبارتی ،میتوان به این نتیجه پی برد که مدل
رگرسیون مدل مناسبی است و متغیرهای مستقل بهخوبی قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
جدول.3نتایجآزموننسبتاحتمال 
Sig.

df

Chi-Square

0/02

34

512

Model
Intercept Only
Final

جدول  4بیانگر آزمون نکویی برازش است .درواقع ،از طریق این تحلیل میتوان به این نتیجه دست یافت که چه
مقدار نسبت درستنمایی برای بهدستآوردن یک مدل خوب مناسب است .مقادیر بهدستآمده برای دو آمارة بزرگتر از
0/05است .از آنجا که مدل مورداستفاده برای بررسی میزان تأثیرگذاری متغیرهای فردی بر حضور در فضاهای سبز
شهری است ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که متغیر وابسته و متغیرهای مستقل تناسب خوبی با یکدیگر داشتهاند و مدل
مناسبی درست شده است.
جدول.4آزموننکوییبرازش 
Sig.

Goodness-of-Fit
Chi-Square

df

0/6

143

603

Pearson

0/6

232

603

Deviance
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جدول  5بیانگر مقدار ضریب تعیین در مدل رگرسیونی است .برای بهدستآوردن مقدار ضریب تعیین در مدل
رگرسیون ترتیبی از آمارههای ضریب تعیین کاکس ونل ،نیجل کرک ،و مک فادن استفاده شده است .مقادیر بهدستآمده
از این آمارهها تبیینکنندة این موضوعاند که تا چه میزان متغیرهای مستقل تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند .مقادیر
این آمارهها بین صفر و یک نوسان دارد و هر چه مقدار این آمارهها به  1نزدیکتر باشد نشان میدهد که نقش متغیرهای
مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته زیاد است .از آنجا که مقدار هر سه آماره در جدول  5به عدد  1نزدیک است،
میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل مورداستفاده در این مدل رگرسیونی بهخوبی قادر به تبیین متغیر وابستهاند.
جدول.5ضریبتعییندرمدلرگرسیونترتیبی 
0/73
0/61
0/61

Pseudo R-Square
Cox and Snell
Nagel kerke
Mc Fadden

جدول  6برای تفسیر میزان تأثیر رگرسیونی هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است .قابلذکر است که
متغیر درآمد به شش طبقه (طبقة  :1کمتر از  800هزار تومان؛ طبقة  800 :2هزار تا  1میلیون تومان؛ طبقة  1 :3تا 1.5
میلیون تومان؛ طبقة  1.5 :4تا  2میلیون تومان؛ طبقة  2 :5تا  2.5میلیون تومان؛ طبقة  :6بیشتر از  2.5میلیون تومان) و
متغیر تحصیالت به پنج طبقه (طبقة  :1بیسواد؛ طبقة  :2ابتدایی؛ طبقة  :3متوسطه؛ طبقة  :4دانشگاهی؛ طبقة :5
حوزهای) تقسیم شده است .در این جدول تأکید اصلی بر معنیداری برآوردها و مقدار والد است.
location

درآمد 1
درآمد 2
درآمد 3
درآمد 4
درآمد 5
درآمد 6
تحصیالت 1
تحصیالت 2
تحصیالت 3
تحصیالت 4
تحصیالت 5

جدول.6برآوردمتغیرها 
 wald
 estimate
0/67
-0/22
1/09
-0/3
0/23
-0/14
3/84
0/16
5/23
0/67
4/75
0/6
5/33
2/17
4/89
0/97
5/67
1/42
2/42
1/48
0

 Sig.
0/34
0/53
0/27
0/023
0/03
0/037
0/02
0/041
0/046
0/12

همانطورکه از جدول  6مشخص است ،متغیر درآمد در طبقات  ،5 ،4و  6و متغیر تحصیالت در طبقات  ،2 ،1و  3در
سطح خطای کوچکتر از  0/05معنیدارند و همچنین برای تأثیرگذاری نیز مثبت است .بدین معنا که در میان متغیرهای
فردی ،سطح درآمد باالتر و تحصیالت پایینتر بر حضور در پارک میرزاکوچکخان اثرگذارند.
جدول  7نتیجة آزمون خطوط موازی است .این آزمون تعیین میکند آیا فرض صفر ،که مقادیر پارامترهای
 locationدر میان همة طبقات وابستهاند ،معقول است یا خیر.
آمارة کا اسکوئر تفاوت بین نسبت درستنمایی فرض صفر و مدل عمومی است .زمانی که مقدار کای اسکوئر
کوچکتر از  0/05باشد ،در آن صورت باید این فرض را که مقادیر پارامترهای  locationدر میان همة طبقات متغیر
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وابسته ثابت است رد شود .در جدول  7مقدار کای اسکوئر کوچکتر از  0/05است .بنابراین ،فرض صفر رد میشود؛ یعنی
مقادیر پارامترهای locationدر میان همة طبقات متغیر وابسته ثابت نیستند.
جدول.7نتایجآزمونخطوطموازی 
Sig.

Chi-Square

0/002

0/034

Model
Null Hypothesis

فرض صفر
General

عوامل محیطی اثرگذار بر حضور بانوان در فضاهای سبز شهری 

در شعاع عملکرد پارک میرزاکوچکخان 17 ،مصاحبة نیمهساختاریافته انجام شد .از  17خانم سه نفر به دلیل مشکالت
شخصی و نه به خاطر شرایط پارک ،به آن مراجعه نمیکردند .آنها بیان کردند:
کد « :11همسرم مغازة داروهای گیاهی دارد .من باید سفارشات مشتریها را بهدست آنها برسانم .همیشه سعی
میکنم پیاده بروم که بهصرفه باشد .به همین خاطر ،وقت نمیکنم به پارک بروم».
کد « :9به دلیل اضافهوزن زانوها و کمرم درد میکند .نمیتوانم خیلی پیادهروی کنم».
کد « :5در پارک میرزاکوچکخان ،عرب و زائر خیلی زیاد است .به همین خاطر ،بیست سالی است که آنجا نرفتهام».
 14خانم دیگر با شرایط پارک میرزاکوچکخان آشنا بودند و به دلیل شرایط پارک به آنجا نمیرفتند .آنها در صورت
مراجعه به پارک ،فعالیت بدنی و پیادهروی انجام میدادند .در ادامه ،عوامل محیطی اثرگذار بر حضور بانوان بر اساس
جدول  1تحلیل میشود .همچنین ،کمترین تعداد طبقات توصیفی که در عین حال بیشترین انطباق را داشتهاند بیان شده
است.
کالبدی-فضایی 
طبقةتوصیفی:1تجهیزاتورزشی 

یکی از عوامل ارتقادهندة فعالیت بدنی در پارکهای شهری وجود تجهیزات ورزشی است .مصاحبهشوندگان بیان کردند:

کد « :7یک سری وسایل ورزشی در پارک است که همانها را هم روی سکو نصب کردهاند که محرمیتش برای خانمها
خیلی کمتر شده .من فکر میکنم به همین خاطر خانمها زیاد استفاده نمیکنند .بیشتر وقتها بچهها آنجا بازی میکنند».
کد « :4وسایل ورزشی که برای خانمها جدا باشد ندارد .چون مردها نگاه میکنند ،مخصوصاً عربها .من هفتهای
یک بار حتماً به پارک ریحانه میروم .آنجا خیلی راحتتر است».
کد « :3وسایل ورزشی پارک مناسب است .اگر برای خانمها جدا باشد ،بهتر است».

طبقةتوصیفی:2مبلمان 

همة مصاحبهشوندگان از مبلمان داخل پارک رضایت داشتند؛ فقط کد  7بیان کرد که آبخوری و شیر آب شرب در داخل
پارک نیست .با توجه به اینکه در اطراف پارک مغازههای سوپرمارکت مستقرند ،مراجعهکنندگان به پارک به لحاظ خرید
وسایل مورد نیاز مشکلی ندارند.
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طبقةتوصیفی:3تجهیزاتخدماتی 

تجهیزات خدماتی از منظر وجود نمازخانه ،زمین بازی کودکان ،و سرویسهای بهداشتی بررسی شده است.
مصاحبهشوندگان بیان کردند:
کد « :8وسایل بازی کودکان بد نیست .یک قسمتی را برای فوتبال بچهها فنسکشی کردهاند که آنجا بیشتر عربها
بازی میکنند .نمازخانه ندارد .در محوطه نماز میخوانند .سرویس بهداشتی خانمها معمولًا بسته است».
کد « :16سرویس بهداشتی پارک خیلی کثیف است .بعضی اوقات سرویس بهداشتی قسمت خانمها را میبندند و باید
از سرویس بهداشتی آقایان استفاده کنی که مسئلة بدی است».
کد « :2نمازخانه ندارد .در محوطه نماز میخوانند .یک مرکز فرهنگی در پارک است که بیشتر به خاطر پسرم به آنجا
میروم».
کد « :15وسایل بازی بچهها مناسب نیست».
زیباشناختی 
طبقةتوصیفی:1عناصرهنرعمومی 

در این حوزه مصاحبهشوندگان بیان کردند:
کد « :3حوض و فوارة خیلی خوبی دارد ،اما خیلی به گلکاری رسیدگی نمیکنند .وضعیت چمنها هم خوب است».
کد « :2نسبت به خدمات خوب است؛ مخصوصاً حوضهای پارک .اگر گلهای رنگی هم بکارند ،خیلی بهتر
میشود».

طبقةتوصیفی:2نگهداریوپاکیزگی 

در این حوزه مصاحبهشوندگان بیان کردند:
کد « :14از نظر تمیزی بد نیست ،اما میشود بهتر از این باشد».
کد « :4تمیزی پارک بد نیست ،اما چون زائر در این پارک زیاد است بیشتر از این نمیتوان انتظار داشت».
ادراکی-احساسی 
طبقةتوصیفی:1امنیت 

در حوزة امنیت بیشتر مصاحبهشوندگان بیان کردند:
کد « :4سمت ظهر یا شب افراد اراذل در پارک زیاد هستند .دیدم که چیزی زیر خاک قایم میکنند».
کد « :7تعدادی معتاد در پارک هستند .بعضی وقتها نیروی انتظامی در پارک و اطراف آن دور میزند نه همیشه».
کد « :6من خودم افراد معتاد را در پارک دیدهام؛ به همین خاطر ،همسرم هم خیلی موافق رفتن به پارک نیست؛
مخصوصاً اگر تنها باشم .زنهای جوان نمیتوانند بروند».
کد « :10عرب در این پارک خیلی زیاد است .من حس خوبی ندارم .وقتی به پارک بروید و دقت کنید میبینید حتی
سمت وسایل بازی بچهها هم همه عرب هستند».

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،1بهار1401

60

طبقةتوصیفی:2کاربریاراضیپیرامون 

پارک میرزاکوچکخان در بافتی با کاربری مسکونی و تجاری واقع است که تعدادی هتل نیز پیرامون آن مستقر است.
عریضبودن خیابانهای اطراف پارک باعث شده است پارک فضایی بسته و خفه نداشته باشد.
زمانی که مفاهیم متعدد از یک پدیده بهدست آمد ،هر یک از مفاهیم در قالب یک پدیدة توصیفی ارائه میشود .جهت
درک موضوع و ارائة مفهومی چندبُعدی از یک پدیده ،مفاهیم بهدستآمده در قالب ساختاری بزرگتر به نام «فضای
نتیجه» ارائه میشود .فضای نتیجه برای نشاندادن تصویری کلی از شیوههای نگریستن متفاوت در یک ساختار ایجاد
میشود .در جدول  8فضای نتیجة بهدستآمده در خصوص عوامل اثرگذار بر حضور بانوان در پارک میرزاکوچکخان
نشان داده شده است.
آمدهدرخصوصعواملاثرگذاربرحضوربانواندرپارکمیرزاکوچکخان 


دست
جدول.8فضاینتیجةبه
افقبیرونی 

افقدرونی 
تجهیزات ورزشی
وضعیت مبلمان

کالبدی -فضایی
تجهیزات خدماتی

زیباشناختی

عناصر هنر عمومی
نگهداری و پاکیزگی
امنیت

ادراکی -احساسی
کاربری اراضی پیرامون

افقدرونی،عنصرمتغیر 
ـ عدم محرمیت تجهیزات ورزشی
ـ ضرورت جداسازی تجهیزات ورزشی خانمها
یک سری تجهیزات ورزشی در پارک وجود دارد .جداکردن تجهیزات ورزشی بانوان و
تأمین محرمیت آن در استفادة بانوان بسیار اثرگذار است.
ـ
ـ ضرورت احداث نمازخانه
ـ رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی خانمها
ـ تجهیز وسایل بازی
با توجه به آنکه پارک در بافتی با کاربری تجاری نیز مستقر است ،خیابانهای اطراف
پارک توسط ماشینها اشغال شده است.
بهطور حتم ،باید به بهداشت سرویس بهداشتی خانمها رسیدگی شود و فضاهایی تحت
عنوان اتاق مادر و کودک در پارک ایجاد شود.
با اینکه زائران زیادی در این پارک حضور دارند ،پارک نمازخانه ندارد.
زمین بازی بچهها باید تجهیز شود.
وضعیت زیباشناسی و پاکیزگی پارک میرزاکوچکخان در حوزههای چمنکاری ،نظافت و
آبنما تقریباً مناسب است .با این حال ،برای بهبود شرایط ،اقداماتی میتواند انجام گیرد.
ـ حضور افراد معتاد
ـ ضرورت حضور نیروی انتظامی
ـ زیادبودن زائران عرب و کاهش حس امنیت
ـ واقعشدن در بافتی با کاربری مسکونی و تجاری
ـ عریضبودن خیابانهای اطراف پارک

نتیجهگیری 

امروزه ،ساکنان شهرها ،روابط اجتماعی کمتری دارند و سالمت اجتماعی آنها در معرض خطر است .زنان ،بهعنوان یکی
از گروههای پُرخطر در حوزة سالمت ،در صورت عدم برخورداری از سالمت اجتماعی ،نمیتوانند نقشهای خود را به
گونهای مؤثر ایفا کنند .یکی از منابع مهم در ارتقای سالمت اجتماعی فضاهای سبز شهری است .نتایج تحقیق نشان داد
که بین سالمت اجتماعی بانوان مشهد و فضاهای سبز شهری خودهمبستگی فضایی مثبت وجود دارد و چهار نوع خوشه
تشکیل شد که خوشة  High-Lowدارای ارتباط فضایی معکوس بود .بنابراین ،پارک میرزاکوچکخان در این حوزه
برای تعیین عوامل اثرگذار بر حضور بانوان انتخاب شد.
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فضاهای سبز شهری ،همانطورکه بهعنوان منبعی برای ارتقای سالمت اجتماعی دیده میشوند ،حضور در آنها نیز
از عوامل فردی و محیطی متأثر میشود .در حوزة عوامل فردی تحصیالت و درآمد از متغیرهای اثرگذارند .در تحقیق
حاضر نتایج آزمون رگرسیون ترتیبی نشان داد که در میان متغیرهای فردی تحصیالت پایینتر و درآمد باالتر در سطح
خطای کوچکتر از  0.05معنیدارند و جهت رابطة آنها مثبت است .یافتههای این تحقیق در راستا با مطالعة انجامشده
در هلند است که افراد با تحصیالت پایینتر بیشتر از مزایای سالمت فضای سبز استفاده میکنند و در آن حضور دارند
(مس و همکاران .)2009 ،در متغیر درآمد مطالعهای نشان داد که افراد با وضعیت اقتصادی پایین دسترسی مناسبی به
پارکها دارند (ویس و همکاران)2011 ،؛ در حالی که در مطالعة حاضر درآمد باالتر معنادار بود.
در حوزة عوامل محیطی نیز عوامل اثرگذار در سه بُعد کالبدی -فضایی ،زیباشناختی ،و ادراکی -احساسی بررسی
شدند و با هفده خانم در شعاع عملکرد پارک میرزاکوچکخان مصاحبه انجام شد و آرای آنها پرسیده شد .امنیت یکی از
عوامل مهم حضور زنان در فضاهای سبز شهری است که اهمیت آن در مطالعات مختلف تأیید شده است (دی آلسنادور و
همکاران .)2015 ،در این تحقیق بانوان بر مسئلة امنیت تأکید داشتند .تمیزی و نگهداری بهعنوان مهمترین ویژگی
فضای سبز شهری ذکر شد که اهمیت آن در مطالعات مختلف نیز تأکید شده است (مادوریرا و همکاران .)2018 ،به
عبارتی ،تمرکز بر کیفیت فضای سبز به جای کمیت آن مهمتر است .زمانی که افراد فضاهای سبز را با کیفیت باالتری
درک کنند ،رضایت بیشتری دارند (ژانگ و همکاران .)2017 ،بنابراین ،برای بهبود شرایط محیطی پارک میرزاکوچکخان
پیشنهادهایی به تفکیک ابعاد ارائه میشود:
بُعدکالبدی-فضایی 
ـ فضایی به بانوان اختصاص یابد.
ـ بر فضاهای جمعی با تأکید بر استفاده از مبلمان و تجهیزات مناسب تمرکز شود.
ـ فضاهای خدماتی و ورزشی بهصورت فردی -گروهی افزایش یابد.
ـ طراحی مبلمان پارکها متناسب با ارگونومی خانمها صورت گیرد.
ـ فضای کافی برای بازی گروههای مختلف سنی ایجاد شود.
ـ ورزشهای گروهی برای بانوان برگزار شود.
ـ برای نشستن خانوادهها بر روی زمین فضای مناسب درنظر گرفته شود.
ـ بهسازی و بهداشت سرویسهای بهداشتی صورت گیرد.
ـ اتاق مادر و کودک احداث شود.
بُعدزیباشناختی 
ـ در پوشش گیاهی تنوع ایجاد شود.
ـ المان ،مجسمه ،و عناصر شاخص در فضاهای سبز شهری تعبیه شود.
ـ نقش مردم از طریق ایجاد و تشکیل پلیس سبز (مشارکت افتخاری و داوطلبانة شهروندان) در جهت حفاظت ،نگهداری،
و پاکیزگی فضاهای سبز شهری ارتقا یابد.
ـ در کفسازی تنوع بهکار رود تا پویایی الزم ایجاد شود.
ـ در رنگ ،بافت ،اندازه ،و شکل ظاهری عناصر تشکیلدهندة منظر تنوع بهکار رود.
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ـ از مشارکت مردم محلی در افزایش کیفیت پارکها استفاده شود.
بُعدادارکی-احساسی 
ـ نورپردازی بهتر ،امنیت بیشتر ،و به تبع حضورپذیری گستردهتری را به دنبال خواهد داشت و نهایتاً به اجتماعپذیری
بیشتر در عرصة همگانی منجر میشود .نورپردازی در ارتفاع مناسب انجام شود.
ـ امکاناتی فراهم شود تا استفادة خانوادهها از پارک در شب تسهیل شود.
ـ به طراحی باز فضا توجه شود؛ بدین معنی که طراحی پارک بهگونهای انجام پذیرد که حداکثر نظارت اجتماعی فراهم
شود.
ـ دوربینهای مداربسته برای افزایش کنترلهای نامحسوس نصب شود.
ـ برای افزایش حس امنیت ایستگاه پلیس در پارکها ایجاد شود.
ـ موانع الزم برای جلوگیری از ورود موتور به پارک نصب شود.
یافتههای این مطالعه برای برنامهریزان و مدیران شهری کاربردهای مهمی دارد ،زیرا کیفیت محیط و ماهیت توسعه
از عوامل اصلی سالمتاند و بر ارتباط تاریخی بین برنامهریزی شهری و ابعاد سالمت تأکید شده است .با این حال،
تحقیق حاضر از محدودیتهایی نیز برخوردار است؛ از جمله شاخصهای فردی نظیر مشغلة افراد ،احساس نیاز ،ارادة
فردی ،و  ...که میتواند در تحقیقات آتی مورد توجه قرار بگیرد .محققان امیدوارند ،با بررسی ارتباطات فضای سبز و
سالمت اجتماعی ،زمینة الزم برای بهبود کیفی فضاهای سبز و درنتیجه ارتقای سالمت اجتماعی بانوان مشهد فراهم
شود.
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