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 چکیده
 (2رتباط مردان با فضا، )ا (1ست، این ارتباطات شامل )ا میان جنسیت و فضا فضاهای عمومی شاهد برقراری سه نوع ارتباط کلی

، زنانه و کننده سه نوع فضای متمایز مردانه. این ارتباطات فضایی تبیینباشدارتباط مردان و زنان با فضا می (3زنان با فضا و ) ارتباط

رد که در ای از مکان دافضا اشاره به خصیصهجنسیتترین مسئله تحقیق است. عمده این روابطو برقراری تعادل در  بوده مختلط

بر  فضاجنسیتیفرهنگریزی برنامهشود. برای آن میگیری هویت مستقلی فرهنگی مورد تاکید واقع می شود و منجر به شکل مطالعات

های شود. شخصیتریزی متمرکز میزمان بر آثار تحرکات مردان و زنان بر برنامهکند و همو زنان تأکید می ی بر مردانریزبرنامه آثار

 مثابه جنسیت ایجادکننده تغییرات معناداری در طی زمان است.چه بهشوند، آنو زنانه اغلب ساختارهایی اجتماعی محسوب می مردانه

باشند و با روش تلفیقی که بر دو قسم کمی شامل پرسشنامه و کیفی تبریز میپژوهش گذر تربیت شده درجهت انجام سایت انتخاب

است. هدف از انجام این مقاله بررسی کیفیت تاثیر ابعاد فضاهای کالبدی، یابی مدل پرداخته شدهبر مشاهدات میدانی به ارزمشتمل

جزئی  مربعات تحقیق، روش کمترین مدل ساختاری باشد. بر پایهمیا فضجنسیتیهای فضا و فضاهای بازنمایی بر فرهنگبازنمایی

دست به باالتر 96/1استاندارد  میزان از مسیرها برای تمامی ناداریمع سطوح t-valueمقادیر  %95آزمون گردید و باسطح اطمینان 

ترین شاخص را شد که مردان مطلوبحاصل باشد. در نهایت این یافتهمی وجود روابط معنادار میان متغیرهای پژوهش گواهکه آمد 

ترین را انتخاب کردند. زنان نیز مطلوب( 3.41( و مالکیت )3.44( انتخاب کرده و پس از آن هیجان )3.51حس قدرت با میانگین )

حائز اهمیت  نکتهاین ( قرار دارد. 3.66( و احساسات )3.78ها )( انتخاب کرده و پس از آن الهام3.89شاخص را خاطرات با میانگین )

های فضا و ییای هستند که از دو مولفه دیگر یعنی بازنماهای فضاهای بازنماییها هم ازجمله شاخصکه تمام این شاخص است

 فضا از منظر مردان و زنان داشته است.جنسیتیمادی بیشترین تاثیر را بر فرهنگ فضاهای

 .پیاده راه تربیت تبریز، گذرهای شهری ی،بازنمایفضاهای برنامه ریزی، فرهنگ جنسیتی،  :هاکلیدواژه

 
در دانشگاه هنر  یمطالعات فرهنگ کردیبا رو یشهر اسالم یفضا در گذرها یتیفرهنگ جنس نییاول با عنوان تب سندهینو یمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا.  1

 است. یمقصود ژهیو مشاوره دکتر من ییربابایپ یدکتر محمدتق ییبه راهنما زیتبر یاسالم
 :pirbabaei@tabriziau.ac.ir Email                                                                                                                       نویسنده مسئول *
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 لهأبیان مس
ند، این فضاها جهت افزایش تعامالت میان انسان ها و نیز تقویت روحیه ضاهای عمومی در شهرها نقش بسیار بااهمیتی را ایفا می نمایف

گذرهای مردانه، زنانه و مختلط ار می گیرد. هم پیوندی میان ایشان به طور عام و نیز جنسیت های مختلف به طور خاص مورد توجه قر
رسد یا از جانب مردم مورد ور زمان به تعادل میبه مرشکل گرفته و  احساسو  ادراکنفسه در شهرها بدلیل سه عامل مهم کالبد، فی

این فضاهاست. بنابراین ریزان و طراحان در این جا برقراری تمهیدات الزم برای هرکدام از شود. اما وظیفه برنامهپذیرش واقع می
ر فضاهای مردانه، زنانه و تبیین فرهنگ جنسیتی گذرهای شهری و در ادامه تدوین تمهیداتی است که باید د مقالهمهمترین هدف این 

تر بنماید. بدین منظور توجه به رویکردهای فرهنگی و ندگان خویش مطلوبمختلط رعایت شود تا این فضاها برای استفاده کن
 رسد.  اسالمی بسیار ضروری به نظر می -ی اجتماعی در شهرهای ایرانیهنجارها

شود. تمهیدات الزم شامل گذرهای خرید، خدماتی، تفریحی و مسکونی میگذرهای شهری دارای بار جنسیتی هستند، این گذرها     
بسته به شرایط فرهنگی و  –ضروری است ها برای شهرها که وجود هرکدام از آن –برای هریک از گذرهای مردانه، زنانه و مختلط 

. (21: 1392)وایت،  شودآسایش میفضاهای مناسب برای هر جنسیت به لحاظ امنیت، راحتی و  گیریشکلهنجارهای موجود، سبب 
هد شد و ها بحث خوامورد بررسی نخواهند بود، در ذیل گذرهایی که درباره آن مقالهالزم به ذکر است که تمام گذرهای شهری در این 

 اند:در قالب جدولی به نمایش درآمده هادلیل این انتخاب

 )عدم( انتخاب آن ها ا و دلیلتقسیم بندی انواع گذره .1جدول 

 گذرهای مسکونی گذرهای تفریحی گذرهای خدماتی گذرهای خرید 
  x x x مردانه
  x x x زنانه

 x x x x مختلط

  x x x لعهانتخاب جهت مطا

 دلیل )عدم( انتخاب
ها فعالیت غالب گذر در آن

سبب جنسیتی شدن فضا 
 شودمی

ها خدمات ارائه شده در آن
سبب پذیرش  تواندمی

 جنسیتی خاص شود

های مختلف جنسیت
تفریحات جداگانه دارا بوده 

 و گذرها پذیرای آنانند

گذرهای مسکونی ماهیتی جنسیتی 
فرهنگ  نداشته و از طرفی دیگر در

ها در آن اسالمی حضور غریبه -ایرانی
 شودمنع می

    
و رنگارنگ درآمده است، اما موضوع به  گشوده همگانی، صورت به ا امروز،ام بود و ساده درونگرا مردانه، در گذشته، ایرانی شهر تصویر 

حال حاضر نسبت به گذشته وجود ندارد. برخالف شود، چرا که ابزار دقیقی برای سنجش میزان موفقیت شهر ایرانی در اینجا ختم نمی
وده، اما در گذشته مردم رضایت بیشتری از شهرها کنیم تصویرهای گذشته سیاه و سفید و خاک گرفته به فکر میتصور بسیاری از ما ک

جود نداشته و مردان و زنان ها وشود که در زمان حاضر رضایت کافی از آناند، این قضیه از آن جایی اثبات میو گذرهای عمومی داشته
ای عمومی ناراضی بوده و از کرد، باز هم از گذرهها در گذرهای شهری را میبا امکاناتی که در گذشته کمتر کسی تصور وجود آن

ران و به وجو از عابتواند با پرسجا مطرح نیست، اما هرکسی به راحتی میها در اینزنند. پرداختن به این کاستیهای آن دم میکاستی
ی مانند هایتهای ایشان پی ببرد که معموال از جنس کالبدی صرف هم نیستند. به عنوان مثال از انگاشخصوص زنان به نارضایتی

ها و جغرافیای روانشناختی ابراز نارضایتی کرده یا از احساساتی همچون اضطراب، امنیت و آرزوهای خود در ها، جابجاییاندازچشم
ها حتی هایی است که باعث شده کاربران آنکنند. در هر صورت گذرهای عمومی در عصر حاضر دچار نارسایید میفضاهای عمومی یا

 هم لذت نبرده و احساس تعلق خاطر بدان پیدا ننمایند. این موضوع در قالب مفهوم جنسیتی فضا قابل بررسی است.به اندازه گذشته 
در کنار مردان شدند. همچنین تغییرات نوظهوری در  1عمومی آماده پذیرش حضور زنان ایهای مدرن به ایران، فضاهبا ورود ارزش    

تا پیش از این دوره زبان زنان که  .توان به تغییراتی در نوع پوشش و زبان زنان اشاره کردمیبوجود آمد که از آن میان  ی جنسیتحوزه
های جنسی باشد. گفتمان مدرن اما به تدریج این کارا حامل سویهنست آشتوامی متاثر از گفتار غیررسمی جهانِ منحصراً زنانه بود،

ی عمومی مخاطبان مرد در عرصه گر کلمات زنانه برای حضور در برابرجنسی را پاالیش و بهداشتی کرد. به عبارت دی هایسویه
ا به کلمات جنسی، حجاب مخصوص خود رزبان مدرنیته با کنار گذاشتن  ترمشمول حجاب و نظم شدند. زبان زنانه و به صورت کلی

 
 .منظور زنان وابسته به دربار و طبقه باالست .1
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قرار زیر خالصه  توان بها میشده رهای مهم فضاهای جنسیتیبدین ترتیب ویژگی(. Najmabadi, 2005: 152-153) آورد وجود
 :کرد

میان  از این های مطالعات جنسیت همسانی دارند.ای وجود دارد که از قضا با دوگانهفضایی هایمراتبی است. دوگانهفضایی سلسله( 1

سرکوب فضایی به  یدهد چگونه این دوگانهمی در تحقیقش نشان  ترین آنهاست. نانسی دانکنخصوصی شاخص -ی عمومیعرصه

 توصیف  دهد که فضای شبه خصوصیکند و نشان میمی خصوصی را واسازی ی فضای عمومی/بخشد. او دوگانهزنان مشروعیت می
نه  ها صحبت به میان آوردند کهای مانند مراکز خرید و رستوراننویسندگان از فضاهای شهری سایر. کندمی فراهم شرایط از بهتری

هم به زنان و هم به مردان آزادی تحرک بیشتر  ی این فضاهای میانه،شدهاند. ماهیت کمتر جنسیتیخصوصی کامالً عمومی و نه کامالً
 ی عمومی/خصوصی ودر نتیجه نیاز به فرا رفتن از دوگانه (.Doan, 2010) ددهرا می تری از رفتارهاو اجازه بروز طیف وسیع

 -خصوصی»های فضا و زنان در دوگانه کردن بندینماید. چرا که دستهمی سازی مجددِ فضاهای جنسیتی بیش از پیش ضروریمفهوم
 .زنان نیست جنسیتمند کردن قاعده چیزی جز تالش برای« نشدهکنترل -شدهکنترل« و« ناپاک آلوده/ -محترم»، «عمومی

دهد. حضور و ، تحت کنترل قرار میحضور زنان را مشخصاً به عنوان جنسیتِ در حاشیه شود،هایی که بر فضا اعمال میسیاست( 2
دارد که  ها پیامدهاییعدم رعایت آن آید کهزنان، نوع رفت و آمد و زمان و مکان حضور آنان همگی تحت انضباطی خاصی در می غیاب

 .ولیت آن با خود زنان استاز دید جامعه مسئ
ذکر  چنان که پیشتری یکسانی از فضاهای مشابه ندارند. همهها تجربیکسانی ندارد و آن فضاهای مختلف برای مردان و زنان معنای( 3

متقابل و ارتباط درونی میان وابستگی توجه به  های یکسان است وشد، متغیر جنسیت یکی از عوامل دخیل در تجربیات متفاوت از مکان
باال یا )  در حاشیه یا تعلق طبقاتیِ خاصغیره بسیار مهم است. به این خاطر که تجربه قومیتِ های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی وهویت

کنیم اگانه درک میرا همچون ساختارهای اجتماعی جد تواند معنای جنسیت را تغییر دهد. اگرچه ما طبقه، قومیت و جنسیتپایین(، می
 .کنندهمزمان تجربه می نها را با یکدیگر واما افراد آ

 مبانی نظری
 ی قبل و بعد از مدرنیته تقسیمایران را بررسی کنیم باید فضای عمومی را به دو دوره ومی دربخواهیم به طور تاریخی اماکن عماگر 

ست. بدین کمرنگ زنان در فضاهای عمومی رن غیبت یا حضور بسیاری پیشامدهای اصلی فضای عمومی در دورهکنیم. یکی از ویژگی
در  جنسیتی و مردانه بود. زنان یای به ایران، فضای عمومی غالباً تکهای مدرن غرباندیشه توان ادعا کرد تا پیش از ورودترتیب می

 داشتند. های آموزشی حضوراز مکان های زنانه و بعدها بعضیها بودند و یا در فضاهای محدودی مثل حماماندرونی خانه
 ها،خانهبازار، مدارس مذهبی، مکتب ها،از اماکن مذهبی، مثل مساجد، زیارتگاه عمومی پیش از مدرنیته عبارت بودندفضاهای     
دوره فضاهای  های شگرفی شدند. در ایندگرگونی ها و گذرهای عمومی. اما با برآمدن مدرنیته این فضاها دچارهای خصوصی، حمامباغ

 . با ورود(1391شوند )اعتماد، کار و خدمات و باالخره فضاهای تفریحی تقسیم می ی معابر عمومی، فضایعمومی، به سه دسته
همچون تماشاخانه، سینما، چاپخانه، هتل،  های جدید جای معابر گذشته را گرفتند و آرام آرام عملکردهای جدیدیاتومبیل، خیابان

 (.107: 1391)حبیبی،  شد اضافه شهر به …و  سبک فرنگی، باغ ملی، باغ وحشهایی به مغازه

فمینیسم بر جغرافیدانان  توان به تأثیر موج دومداشتند که از یک طرف می بحث جنسیت در شهر عوامل معینی نقش یدر توسعه    
های اقتصاد شهریِ ر نظریهیکال در جغرافیا بتمرکز زیاد چپ راد آمریکایی( و از طرف دیگر بر -ی انگلیسیفمینیست )با ریشه

های زندگی روزمره در جنبه ی صنعتی اغلبرفتهکرد. تمرکزی که خود نتیجه این واقعیت است که در جوامع پیش داری اشارهسرمایه
که بر مسائل  ینیستیشود که همزمان محققان فمنیست. اغلب فراموش می افتد. اما این تمام داستانها اتفاق میشهرها و شهرستان

ی جنسیت لعات دربارهمطا کردند به سمت مطالعات جنسیت در شهر چرخش پیدا کردند. به عالوه اینجنوب تحقیق می توسعه در جهان
گیری ادبیاتی که ریشه در جهان جنوب داشت انجامید و موجب شکل هاییای به رشد پژوهشدر شهرهای جهان جنوب به طور فزاینده

کنند و به پیروی می ایی زنان در شهرهای غربی و شهرهای جهان جنوب از مسیرهای جداگانهها دربارهپژوهش . با این حال،پویا شد
هایی است که اگرچه ظاهراً ذیل ی جغرافیا مملو از زیررشتهنیست، رشته کنند. این امر به هیچ وجه غیرمعمولت یکدیگر را تأیید میندر

طور توضیح داد که محققان این ا در عمل هماهنگی چندانی با یکدیگر ندارند. بدین ترتیب شاید بتوانگیرند امقرار می موضوع واحدی
 .(164-165: 1395را دارا بودند )اسدی محل چالی، ی انتقادی شهر نظریه یمشغولِ توسعهآمریکایی، دل -یفمینیستِ انگلیس
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 شهر یِغرب قاتیتحق نکانو در تیجنس. 2جدول 

 جنسیت در کانون تحقیقات غربیِ شهر
 یدهه

197۰ 

ی دهه

198۰ 

ی دهه

199۰ 

 یدهه

2۰۰۰ 

تولید )کار دستمزدی( در  شدن: فرم شهری: مرکز شهر در مقابل حومه: فرآیندهایجنسیت و شهری
 شهری یابی مجددمقابل فرآیندهای بازتولید )کار غیردستمزدی(؛ ساخت

x x x x 

و دسترسی به خدمات رفاهی؛  خانه از جمله مراقبت از کودکان؛ حمل و نقل-زارهای کار و پیوند کاراب
کودکان، خدمات مراقبتی و اخالق  مطالعات پرورش فرزند، کودکی و 1990یز از اواخر دهه )و ن

 )مراقبت

x x x x 

 x x x x ریزی و طراحی شهری و معماریبرنامه

نیز از اواخر دهه  ؛ مشارکت سیاسی زنان )وهای اجتماعی شهریجنبش های شهری؛زنان و سیاست
 )موضوعات مربوط به شهروندی 1990

x x x x 

 x x x  فضاهای داخلی: خانه

ها، شهری پدرساالری ؛ جغرافیایجنسیتهای جنسیتیِ مبتنی بر شهر، نژاد، قومیت و هویت
با طرح  1990مردانگی )در اواخر دهه  نانگی وساختارهای اجتماعی تفاوت، به خصوص در ارتباط با ز

 )گراییفراملی موضوعات نژادپرستی، سفیدگرایی و

 x x x 

 x x x  )با ورود موضوعات نظارتی 2000های شهری )در دهه ترس زنان و مکان

 x x x  فقر شهری

 x x x  سازیخانمانی و اعیانیمسکن: بی

های خاصی از کارگران همچون گروه ن بومی در شهرها؛ تمرکز برزنان مهاجر، اقوام اولیه کانادا، زنا
گرایی و با طرح موضوعات نژآدپرستی، سفید 1990خر دهه کارگران خانگی و کارگران جنسی؛ )از اوا

 (گراییفراملی
  x x 

 LGBTTQ   x x   گرایان زن و مرد؛ فضاهایجغرافیای شهری همجنس

 x x   محورجغرافیای شهری بدن

ها و اماکن منحصراً پارک فضای عمومی شهری )اگرچه مطالعات قبلی بر روی مثالً دسترسی زنان به
 )گرددبازمی 1970به اواخر دهه زنانه 

  x x 

 x x   زنفراغت زنان، پرسه فضاهای لذت/

 x x   جغرافیای عاطفی شهری

  (Peake, 2009: )ماخذ   

 که از اواخردید. نخست اینکه جنسیت در شهر را در هزاره جدید تکرار مسائل قبلی می اهی شدبا این حال دو مسیر منجر به نقد دیدگ
جغرافیای عاطفی در  ، نژادپرستی و سفیدگرایی، جغرافیای شهری کودکان،1چون شهروندی شهریموضوعات جدیدی هم 1990ی دهه

دانان فمینیست باز کردند. دوم را به فرهنگ واژگان جغرافی دهای بصری که بر تنوع تجارب زنان تأکید داشتند راه خوشهر و روش
اخالق مراقبت  مطالعات کودکی، پرورش فرزند، خدمات مراقبتی و های جدیدی مواجه شدند. مثالً درچالش اینکه موضوعات قبلی با

 ی زنان شد.هکار و نقش دوگان-خانه ی ارتباطپیشین درباره کار صورت گرفت که جایگزین مطالعات-تمرکز مجددی بر ارتباط خانواده

 فرهنگ
 و اعتقادات انسانی زندگی، نحوه مهم املع سه بررسی فرهنگ، گیریشکلموثر بر  عوامل بررسی این طور به نظر می رسد که در

 به نحوه به می توان عامل سه این تنگاتنگ و پیوسته هم به رابطه بررسی رسد. از می نظر به ضروری جغرافیایی تاریخی و شرایط
 (.195: 1394یافت )اسدی محل چالی،  دست شهر آن مردم اعتقادات و فرهنگ تفکر، اساس بر شهری آمدن محیط وجود

 شهری در های جوامع و فعالیت شهر اجتماعی -مدنی حیات و شکلی فضایی تبلور شهر، شکل گفت توان می جامع، تعریف یک در    
(. از سوی 49: 1391است )دانشپور و روستا،  یافته فرا دوبعدی و ماهیتی ترکیبی عینیت، و ذهنیت ترکیبی از در که بوده زمان و مکان

 یک در نقلی است و حمل و اقتصادی، تکنولوژیکی بازتاب شرایط که توسعه الگوهای جدید با شهر شکل است معتقد دیگر بریملی
اجتماعی، فرهنگی،  های جغرافیایی،ویژگی فراخور به هر شهر این( بنابرBramley, 2005: 355است ) در حال تغییر چارچوب رقابتی

 
1. urban citizenship 
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 جریان در در شهر که محصول فرآیندی است مدرن پیش از شهر رمف دهد. برای نمونه می شکل را خود خاص سیاسی فرم و اقتصادی
 پایین ترین تا را شهر از انتظار ردوم کارکرد است که خلق فرمی است، شهر اتفاق افتاده برای مدرنیته روند در است. اما آنچه بوده

 (.73: 1392، ، رضازاده، سجودی و محمدیاست )دانشپور داده تنزل خود سطوح
ی رابطه محیط انسان ساخت و فرهنگ سه رویکرد مطرح است. در رویکرد اول، شهر به مثابه یک پدیده جغرافیایی ـ مکانی در بررس    

یا « جهان خرد»گونه ای خاص قرار می گیرد و شهر با خصوصیتی کامالً فرهنگی، خود را به مثابه در یک تصویر الگو واره، در مقوله یا 
. رویکرد دوم، با اتکا به روانشناسی محیطی، تأثیر متقابل محیط و (33: 1391)پاکزاد و بزرگ،  گذاردبه نمایش می « شهر جهانی»یک 

الیت های انسانی و خصوصیات فرهنگی جامعه بررسی می کند. رویکرد سوم فرهنگ انسانی را در قالب ویژگی های محیط کالبدی، فع
-معرفی می کند )نقی« فرهنگ سازی»د فرهنگ و بستر مناسبی برای فرایند فضایی و تولید کنن -ای اجتماعیشهر را به عنوان سازه

 میسر نظام آن اصول فرهنگی و پایه بدون دانستن نظام اقتصادی یک و ساخت یک کامل درک (.62: 1389، زاده، زمانی و کرمی
 آن کالبدی نظام ساخت و تکنیک، نوع و نوع تکنیک، جامعه آن و اقتصاد اقتصاد، نوع جامعه یک (. فرهنگ97: 1382نیست )زیاری، 

 را یمتفاوت اقتصادی های نظام متفاوت، های دهد که فرهنگ. در این چارچوب مطالعات نشان می(همان)سازد  می مشخص را جامعه
 دارند. را جامعه یک سیاسی و اقتصادی تغییر اهداف توان و کنند می خلق

 
 فرهنگ با سایر سطوح. ارتباط میان 1شکل 

محیط فیزیکی شهرها تأثیر زیادی دارند. به این معنا که محیط فیزیکی شهر  گیریشکلبنابراین عوامل اجتماعی و فرهنگی در     
ت که طراحی های جدید نیز باید ننده ویژگی های فرهنگی مردم و جامعه شهری است و همچنین بیان کننده این مسئله اسمنعکس ک

توان گفت (. بنابراین میFatani, Mohamed, and Al-khateeb, 2017: 858امل فرهنگی و اجتماعی باشد )براساس عو
 نمایان و فضایی مکانی بستر در را خود و یابدتجلی می آن کند، در می وذفن مکان کالبد در روحی همچون جامعه فرهنگی ویژگی های

فرهنگ  از متأثر های انسانیپدیده از راه ها، ساخت انسانی، هایل سکونتگاهشک و و زرع، نوع کشت های شیوه سازد. معماری،می
جامعه که وابسته به مکان و زمان هر  ارزش های و م،رسو و آداب اعتقادات، باورها، از خود به نوبۀ فرهنگی ویژگی های هستند. این

 (.53: 1388)رضوانی و احمدی،  رندیپذیم ریهستند تأث
در نگاه میکرو )سطح خرد( فرهنگ بر فرد، رفتار، گفتار، پندار و ماهیت او اثرگذار است، اما در برمی آید،  باال از دیاگرامهمان طور که     

این بدان  .، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ ملی، فرهنگ جهانی و فرهنگ فرامادی وجود داردفردی فرهنگنگاه ماکرو )سطح کالن( 
زندگی انسان ها ریشه دوانده است و هر پدیده ای را می توان از فرهنگ منتج دانست. مولفه معناست که فرهنگ در تمام الیه های 

انسان ها را شکل داده، بلکه عاملی مهم در بوجود آمدن اجتماعات های فضا نیز بخشی از همین فرهنگ است که نه تنها ریز رفتارهای 
 و شهرهایی است که در آن فضاهای مختلف پدید می آیند.

 های فضا از منظر دیوید هارویهمولف
 ر تقسیمای را در برابزمانِ مطلق، نسبی و رابطه -ی فضاگانهتقسیم سه ای زده وانقالب نظریهکه دست به  دهدیم پیشنهادهاروی 

ه نقاط نتیجه، یک ماتریس سه در سه است ک. شده و زیسته که توسط لوفور مشخص شده، قرار دهیمی فضای تصورشده، درکگانهسه
را  هاجا امکاندر این هارویتوان به درستی اعتراض کرد که کنند. میزمان را ارائه می-فضا تقاطع آن وجوه مختلف فهم معنای فضا و
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سازد. این اعتراض کامالً موجه است. و تا جایی که در می ی بازنماییِ ماتریسی خود را به فضای مطلق محدودزیرا شیوه ،دکنمحدود می
 دبودن را ادا کنفضایی یشده و نه زیستهی تجربهنه حق حوزه دتوانپردازی( هست نمیبازنمایانه )مفهوم جا درگیر پرکتیسیاین

(Harvey, 2006: 282)بخشی محدودی دارد. ی آن قدرت الهاماستفاده یو شیوه ستابه تعریف، ماتریسی که ساختهین، بنا . بنابرا
 مفید بوده است. مزیت انکنند، برایمهای مختلف ماتریس بروز میترکیباتی که در تقاطع ا، در نظرگرفتنهاما با پذیرش تمامی این

توان به شکل جدا شوند. و با اندکی تخیل می ها با وضوحِ تمام از یکدیگردیدهدهد پبازنمایی در فضای مطلق این است که اجازه می
در  چه راآن هارویی درونی بقیه تصور شود. عنوان رابطهای بهطوری که هر لحظهید، بهاندیش دیالکتیکی در میان عناصر درون ماتریس

 ست:ادرآورده نمایش به لجدول ذی)تا حدی به صورتی فشرده، دلخواه و شماتیک( در  دذهن دار

  (Harvey, 2006، ماخذ: )فضا ممکن یِمعان از یسیماتر .3جدول 
 دیی ماهافضا

 )1شدهفضای تجربه(

 های فضابازنمایی

 )2شدهپردازیفضای تصورشده یا مفهوم(

 فضاهای بازنمایی

 )3فضای زیسته(
ها، ها، طبقهلهپها، درها، راهدیوارها، پل فضای مطلق

ها، ها، ساختمانخیابان ها،سقف
ها، ذخایر آبی، ها، قارهشهرها، کوه

و موانع  های زمینی، مرزهاعالمت
 …یزیکی، اجتماعات محصورف

ی اقلیدسی؛ های زراعی و اداری؛ هندسهنقشه
استعارات درباره محدودیت، فضای  انداز؛شرح چشم

؛ )کنترل و باز، محل، قرارگیری و موقعیت داشتن
 نیوتون و دکارت - )فرمان

احساسات خوشایند هنگام دور آتش 
بودن  نشستن؛ احساس امنیت یا حبس

درت از مالکیت، در چاردیواری؛ حس ق
بیش »فرماندهی و سلطه بر فضا؛ ترس 

 دیگران از« از حد

 فضای نسبی
 )زمان(

گردش و جریان انرژی، آب، هوا، 
مایه؛ پول، سر کاالها، مردم، اطالعات،

های ناشی از ها و تقلیل سرعتتابش
 اصطکاک مسیر

ماتیک و توپولوژیک )مثالً سسیتم شهای نقشه
های و هندسه توپولوژی فاضالب لندن(؛

استعارات  های پرسپکتیوی؛طراحی نااقلیدسی؛
قرار دارند، حرکت،  هایی که در جاییدانش

زمان و -جایی، شتاب، انقباض فضاتحرک، جابه
دشوار است و به  کنترل و فرمانتفاصل؛ )

 انیشتین و ریمان -( های پیچیده نیاز استتکنیک

اضطراب از به موقع سر کالس نبودن؛ 
ها؛ ناشناخته فتن به میانهیجان ر

ها یا ناامیدی در یک گره ترافیکی؛ تنش
 های ناشی از سرعت، تحرک،نشاط

 زمان-انقباض فضا

 مطلقفضای 
 )زمان(

های انرژی ها و جریانمیدان
اجتماعی؛  غناطیس؛ روابطالکتروم

ی اقتصادی؛ تراکم سطوح بالقوه
ها و احساساتی آلودگی؛ صداها، رایحه

 شناورند نسیم که بر

سوررئالیسم؛ اگزیستانسیالیسم؛ جغرافیای 
مجازی؛ استعارات  شناختی؛ فضایروان

ها )کنترل و فرمان سازی نیروها و قدرتدرونی
نظریه آشوب، دیالکتیک،  – شدیداً دشوار است

الیبنیتز،   – (روابط درونی، ریاضیات کوانتومی

 دلوز، بنیامین وایتهد،

ها، ناکامیها، اوهام، آرزوها، الهام
اشباح، حاالت روانی  خاطرات، رویاها،

 )کالستروفوبیا سرگیجه، )مثالً آگورافوبیا،

     
از این رو سعی  ست، گفتمان مکتب اقتصاد سیاسی فضا قابل مشاهده است.در مدل دیوید هاروی که به صورت ماتریسی تنظیم شده ا

گردد، گرچه لوفور آن از قبل وجود داشته و سابقه آن به مطالعات کاسیرر برمیدر پیوند مطالبی دارد که به صورت انتقاد نسبت به فضا 
اهای بازنمایی رسید. این دسته بندی توسط ا و فضهای فضد و به دسته بندی سه گانه فضاهای مادی؛ بازنماییمطالب را کامل کر

از  مندزماناده شدند، تا به نوعی جغرافیای نسبی و قرار د مطلق )زمان(و  )زمان( هاروی در التقاط با گفتمان فضایی مطلق، نسبی
ا کاری با نوع فضا ندارد، شود، چرا که فرهنگ جنسیت فضمقاله لحاظ نمی جغرافیای مطلق تمیز داده شود. این تقسیم بندی در این

لفیقی در مدل هاروی صورت که به نوعی سلسله مراتب قائل است که فضا دارای ابعاد کمی، کیفی و معنوی می باشد. بنابراین تبل
ه به گفته وی سلسله مراتب تعالی فضا در آن پذیرد تا نوع فضا از آن حذف شود، اما دستاوردهای هاروی در ارائه شاخص ها کمی
باشد. این الگوواره بدین صورت معنی می دهد که فرهنگ جنسیت فضا فضا میاظ گردیده، توضیح دهنده جنسیت مردانه/ زنانه لح

خاصیت احساسی فضا می باشد. در بعد سه بعد سلسله مراتبی ولی همتراز بوده و شامل صورت مادی فضا، وجه ادراکی فضا و  دارای
ر بعد ادراکی فضا روها، موانع، جریانات، آلودگی ها، عناصر طبیعی و ... جای می گیرد. دمادی فضا موضوعات محسوس مانند قلم

 
1. Material space (experienced space) 
2. Representations of space (conceptualized space) 
3. Spaces of representation (lived space) 
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عارات، فضای مجازی، نیروها، جغرافیای روانشناختی و ... ذکر می شود. در بعد احساسی فضا نیز بازنمایی ها شامل چشم اندازها، است
 گیرند.امنیت داشتن، حس قدرت، ترس، نشاط، خاطرات و ... قرار می 

 
 (زمان) مطلق یفضا و( زمان) ینسب یفضا مطلق، یفضا قیتلف با فضا یتیجنس فرهنگ مدل به یهارو دیوید مدل لیتبد. 2شکل 

 فضاهای بازنمایی
 «اجتماعی زندگی و معنا، فرهنگ» کتاب در است. هال استوارت اجتماعی از نظریات استوارت برساخت نوعی منزله به بازنمایی نظریه
 نظام نام یزی بهچ ما واقع در هال دیدگاه استوارت از شده است. داده توضیح است فرهنگ چرخه مفهوم در واقع، که نظریه همین

 فرهنگی، هایصورت تمام و علوم رسانه، هنرها، زبان که معنا این به است؛ اجتماعی یک برساخت معنا اساس این بر داریم. بازنمایی
 بازتابی قادر نیستند که کدام اندیشیم، هیچمی یا گوییممی انسان سخن و هستی عالم، درباره آن کمک به ما که علمی و هنری
 هایکاربست در زبان آن در ویتگنشتاین است که زبانی چرخش تأثیر ایده تحت این نظریه .کنند ارائه واقعیت وار ازآیینه یا ونگآیینه

 محیط و بافت موقعیت در و زندگی روزمره زندگی، هایشکل در ها راآن معنای و ندارند معنا خود هاواژه ند،کمی پیدا خود معنا اجتماعی
 هال استوارت دیدگاه که از این معنا به نظریه است. همین دقیق کنندهبیان نوعی به هال بازنمایی استوارت نظریه نند.کمی پیدا است

 مرحله دو در را های عالمزبان، واقعیت کمک به وی نظر به است. کردن جهان تفسیر و فهمیدن ،اندیشیدن نوع یک واقع بازنمایی در
 .(233: 1391زبانی )هال،  بازنمایی یکی و ی ذهنیبازنمای یکی کنیم؛می بازنمایی

بدان اشاره می شود. بازنمایی تفاوت آشکاری میان بازنمایی های صورت گرفته در فضا با فضاهای بازنمایی وجود دارد، که در اینجا     
ها، هندسه اقلیذسی، شرح چشم ن ادراکات شامل نقشه های فضا شامل ادراکات فضایی است که برای مخاطبان فضا بوجود می آید. ای

ی اندازها، استعارات حول محدودیت ها، طرح های شماتیک، هندسه نااقلیدسی، حرکت، فضاهای مجازی، درونی سازی نیروها و جغرافیا
عنوان (. اما در فرآیندی تکاملی این بازنمایی ها تبدیل به فضاهایی می شود که از آن به 42: 1382روانشناختی می شود )دیورینگ، 

فضاهای بازنمایی یاد می شود و در واقع احساساتی هستند که برای مخاطبان فضا حاصل می شوند. این احساسات شامل امنیت داشتن، 
زمان، الهام ها، آرزوها، ناکامی ها، تنش ها، اشباح،  -س، اضطراب، هیجان، ناامیدی، نشاط، انقباض فضاحس قدرت، مالکیت، تر
(. در نهایت فرهنگ جنسیت فضا، عالوه بر فضاهای مادی که در جای خود حائز 181: 1386می شود )هال،  خاطرات و حاالت روانی

فضاهای بازنمایی خواهد پذیرفت. این موضوع از نظرات مختلف مردان و زنان اهمیت می باشد، تاثیر زیادی از بازنمایی های فضا و 
 نسبت به نمونه پژوهش قابل برداشت و ارزیابی است.
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 جنسیت فضا
که به موضوع الگوهای « تولید فضا»که در زمینه رویکرد جنسیت فضا در اصل از نظریات هانری لوفور منشعب گردیده است، کسی

که قدرت های اقتصادی و اجتماعی که توسط نهادها و افرادینظر است و باور دارد که آن بر سیستماحبفضایی اختصاص دارد ص
(. در جامعه غربی، مردان بطور سنتی بیشترین قدرت Lefebvre, 1991: 432تواند تأثیرگذار باشد )شود، میسیاسی دارند، اداره می

ها سودرسان هستند و مابقی تحت تأثیر اطراف خود مسلط هستند. بعضی موقعیت اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند و بر فضاهای
مند گیرند و از فضاهای ممکن بطور نابرابر بهرهکه قدرتی ندارند، تحت کنترل قرار میییرند. بطور مشابه، افرادگنیروهای غالب قرار می

 شوند.می

 طبیعت جنسیتی فضاهای عمومی و خصوصی
ها برای آنان مهیا نبود و در غیر دیگر موقعیت کردند،های کشاورزی روستاها و بازارهای محلی کار میرون وسطی در زمینزنان در اروپای ق

که از  کردندشدند، دیگران در بگویناژها زندگی میبعضی زنان به عنوان راهبه مشغول به خدمت میکردند. می داریبایستی خانهصورت میاین
های فضایی مردان اجتماع مشارکت نمایند. انقالب صنعتی بر جدایی ا تجربه کنند و در کارهای خیریهای رشرایطی نیمه راهبه مردان دور باشند و

اجتماعی مربوط به  های جنسیت در تغییراتکند که در سالیان دراز، مطالعات شهری هم از بحثبحث میلیندا مک داول زد.  زنان دامن و
دهد که فضاهای صنعتی شده شهرها که برای او پیشنهاد می(. Herdt, ed. 1994: 132الب صنعتی غافل ماندند )رشد سریع شهرنشینی انق

جدا شده بود، بنابراین  اند، زیرا که در آن دوره فضاهای عمومی و خصوصیخود را از دوره ویکتوریایی به امانت بردهمنشأ  ند،باشزنان ناامن می
شد که آزادانه در فضاهای عمومی بگردند و کار و تفریح دلخواه خود را  رانده شدند و به مردان اجازه داده زنان به فضاهای خصوصی خانه

گرفت، شرکت داشتند، که کمتر موقعیت کاری مردان را به ها انجام میهای گوناگونی که در خانهدر لندن در تجارت زنان انجام دهند.
های کاری امن برای زنان و مهاجران هایی را برای ایجاد محیطسیحی در ایاالت متحده، جنبشهای زنان راهبه مانداخت. گروهخطر می

 ,Johnsonمند شوند )تند و بدین صورت زنان تا حدودی توانستند از مزایای زندگی مردان بهرههای شهری به راه انداخدر محدوده

2006: 311.) 
های مناسب برای زنان و حیطهای بین مطور خاص بر تفاوتبه« فضاهای جنسیتی»دفنی اسپاین در کتاب مشهور خود با عنوان     

طور خاص به آزمایش نهادهای (. او بهSpain, 1992: 201نماید )کند، بحث مییمردان و نیز نهادهایی که غلبه مردان را تضمین م
های شامل سکونت، آموزش و محل کار را لحاظ نموده پردازد که طیفی از موقعیتفضایی خانواده یا سیستم آموزشی و نیروی کار می

داد. کرد، مورد بررسی قرار میمردان را جذب و زنان را دفع میهایی که نها اسپاین سیستم اجتماعی در مکابود. در هریک از این زمینه
غربی معطوف کرده بود. او بحث کرد های غیراو همچنین تالش خود را به تحلیل توصیفی کارآمد از طبیعت فضای جنسیتی در فرهنگ

آنان و مردان در زمینه یافتن شغل مناسب  آید، بنابراین تمایزی بینکه منزلت زنان به هنگام جداسازی فضاها به لحاظ جنسی پایین می
 راند.حاشیه می شود، مسلماً برای زنان کارا نخواهد بود و آنان را بهآید. وقتی نهادهای فضایی توسط مردان کنترل میپدید می

 تغییر درک فضا به مثابه دو قطبی
اند. نانسی فضاهای عمومی و خصوصی را نقد کرده با تمرکز بر طبیعت جنسیتی فضاهای شهری، تعدادی از متخصصان طبیعت دوگانه

گانه عمومی و خصوصی دهد که دوقطبی بودن فضا برای قانونمندسازی به حاشیه راندن زنان است و او فضاهای دودانکن پیشنهاد می
ز فضاهای شهری را که کند. دیگر نویسندگان نیجای آنان پیشنهاد میخصوصی را بهعمومی و نیمهزند و فضاهای نیمهرا برهم می

 کشند. قرار ندادن امتیازای را به چالش میهای رقص حومهها و سالنها، رستورانخانهبسیار عمومی هستند شامل مراکز خرید، مشروب
. سوزان خواهند رفتار کنندهای مختلف قرار گرفته و آن طور که میشود تا در موقعیتهای بیشتر مردان و زنان میجنسیتی باعث آزادی

پردازی استفاده از تحلیل فرکتال است که دهد که چنین تقسیمی به لحاظ عمومی یا خصوصی بهترین ایدهگال حتی پیشنهاد می
خصوصی و ایده پردازی مجدد  -کند. نیاز است تا فراتر از دوگانگی عمومیهای هندسی عوض میا با جداییهای فضا رزیردسته بندی

 (.Massey, 1994: 118) فضای جنسیتی حرکت کنیم
تولید کردند، که در آن یادآور شدند که زندگی زنان در « جنسیتی کردن شهر»کریستین میران و آلما یانگ اثری مشهور با نام     
پذیرد. پذیر و نامرئی که با ساختارهای جداکننده شهر به لحاظ جنسیتی مربوط است، شکل میاهای شهری توسط مرزهای رویتفض

کند و به مردها اجازه های این دوگانگی است، زیرا زنان را در فضاهای عمومی درگیر ترس میدر برابر زنان یکی از مکانیزم خشونت
های بیشتری را تجربه کنند و مورد شوند، ممکن است محدودیتفضاهای عمومی با غلبه مردان می دهد. زنانی که واردخشونت می
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های هاست، همانند هویتهای خویش بازتاب حومه نشینی آنعالوه بر آن دیگر افرادی که هویتخشونت فیزیکی هم قرار بگیرند. 
های گوناگون دچار انحراف شوند، بنابراین و ممکن است در زمینهنژادی یا جنسی، با سیستم فضایی به شدت جنسیتی روبرو هستند 

 (.Miranne and Young, eds. 2000: 168بینند )می خواهان و سفیدپوستانکنترل فضاهای عمومی را در دست ناهمجنس
ی و خصوصی استفاده ر متخصصان از راهبردهای دیگری برای نقد طبیعت دوگانه جنسیت و نژاد مطابق با قطبی بودن عمومدیگ    
ی شهری الزم نیست که تمام استفاده کنندگان آن مرد کنند. متخصصان فمینیست بر این عقیده هستند که برای مردانه بودن فضاهامی

 هایی دارد کههری هم دلیلی بر زن بودن تمام کاربران آن نیست. این درک نیاز به نظریه پردازیطور زنانه بودن فضای شباشند و همین
جنسیتی سنتی را به چالش کشید و  این نظریات پیچیده را درباره ماهیت و عملکرد جنسیت فضاها توضیح دهند. جودیث باتلر دوگانگی

سازی دوگانه را تواند فرضیههاست که میندارد؛ بلکه، عملکرد روزانه جنسیت ها قرارکند که جنسیت تنها در فیزیک بدن انسانبحث می
 (.Butler, 1990: 65های ممکن را عملی سازد )هویتبه چالش بکشد و 

فضاهای مادی،  -1شود: در نهایت مدل سه بخشی مولفه های تاثیرگذار بر فرهنگ جنسیت فضا شامل متغیرهای مستقل روبرو می    

 ها در ذیل آمده است.های هرکدام از این مولفهفضاهای بازنمایی. شاخص -3ایی های فضا و بازنم -2

های فضاهای مادی: قلمروها، موانع، مسیرها )جریانات(، مکان های توقف، لبه ها، روابط اجتماعی، صداها، . شاخص 1
 طبیعی. رایحه ها، گره ها، نشانه ها، آلودگی ها، شتاب ها، عالئم )نمادها(، عناصر

حول محدودیت ها، طرح های  . شاخص های بازنمایی های فضا: نقشه ها، هندسه اقلیدسی، چشم اندازها، استعارات2
 شماتیک، هندسه نااقلیدسی، حرکت )جابجایی(، فضاهای مجازی، درونی سازی نیروها، جغرافیای روانشناختی.

 -الهام ها، آرزوها، ناامیدی، ناکامی ها، انقباض فضا. شاخص های فضاهای بازنمایی: احساسات، خاطرات، اشباح، 3
 ت، ترس، اضطراب، هیجان، نشاط، تنش ها، حاالت روانی.زمان، امنیت داشتن، حس قدرت، مالکی

گیری آن معرفی گردیده است. بندی مشخصی پیرامون اندازهدر راستای توصیف متغیر وابسته فرهنگ جنسیت فضا نیز درجه    

حضور کیفی  -2فضا(، حضور کمی )تعداد بیشتر مردان/ زنان در  -1بندی فرهنگ جنسیت فضا نیز از این قرار است: های درجهشاخص
 حضور معنوی )احساس رشد و تعالی مردان/ زنان در فضا(. -3)ادراک بهتر مردان/ زنان در فضا( و 

 
 فضا یتیجنس فرهنگ قیتحق یینها مدل. 3شکل 
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 پژوهشش رو

ر مطالعه کمی از روش پرسشنامه استفاده کیفی می باشد، این بدان معناست که د -روش تحقیق حاضر بر مبنای تلفیقی یعتی کمی
در تجزیه و تحلیل به دنبال تنوعات و گوناگونی ها گردیده و در روش کیفی از روش مشاهدات میدانی استفاده شده است. این مقاله 

ی پرسشنامه ای را مورد را در اولویت قرار می دهد. در پاره ای از موارد با تجزیه و تحلیل همبستگی ها، داده ها بودن و دسته بندی ها
کنکاش قرار می دهد و در پاره ای دیگر از طریق پاالیش دادها و استخراج اشتراکات، رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل داده ها در 

محقق کمک می کند تا فرهنگ جنسیت فضا را با رویکردی فرهنگی و به کمک مدل مولفه های پیش می گیرد. این روش ترکیبی به 
  ی دیوید هاروی در پیاده راه تربیت تبریز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.فضای
شهری از  رهایدرجه بندی گذ بر با تاکید فرهنگ جنسیت فضا بر فضایی های تاثیرگذاری مولفه فرآیند واکاوی پژوهش این هدف    

باشد،  تکاملی موضوع می سیر بیانگر که رتبطم های و پژوهش مطالعات بر مروری از پس ترتیب بدین فرهنگ جنسیتی است. منظر
مدل  پژوهش، کلیدواژه های نیز روابط متقابل و آنها پایه بر و گرفته قرار بررسی مورد اندیشمندان گوناگون های دیدگاه و نظری مبانی

 :است ارائه شده و تدوین زیر ترتیب به ها فرضیه ارزیابی تتحلیلی جه

 گیری فرهنگ جنسیت فضا موثر است.مادی بر شکلفرضیه اول: مولفه های فضاهای  •

 گیری فرهنگ جنسیت فضا موثر است.فرضیه دوم: مولفه های بازنمایی های فضا بر شکل •

 جنسیت فضا موثر است. گیری فرهنگفرضیه سوم: مولفه های فضاهای بازنمایی بر شکل •

 توانند فرهنگ جنسیت فضا را توضیح دهند.فرضیه چهارم: شاخص های درجه بندی مشتمل بر کمی، کیفی و معنوی می  •
پذیرفت. برطبق  صورت طیف لیکرت در گویه 77 بر مشتمل پرسشنامه به کمک اطالعات گردآوری ها، فرضیه بررسی جهت    

به  هزار نفر است. 40زدیدکننده از پیاده راه تربیت تبریز در طول روز به طور متوسط در حدود مشاهدات میدانی محققین جمعیت با
دقت  و صحت ارزیابی .باشد می نفر 380 معادل آماری محدوده برای آماری حجم نمونه درصد 5 خطای سطح و کوکران کمک فرمول

 افزار نرم ( درPLSجزئی ) مربعات کمترین روش شخصم طور ( بهSEMساختاری ) معادالت کمک مدل به شده یاد هایفرضیه

Smart PLS افزار  نرم در نیز پراکندگی و مرکزی های شاخص و گرفته صورت SPSSاند. شده ارزیابی 

 محدوده مورد مطالعه

 تجاری یّتتدریج اهم به ولی داشت مسکونی نقش گذشته در این مکان است. تبریز شهر در مهم های دسترسی از یکی تربیت خیابان
 قرار تاریخی بافت درون شهر و قلب در تربیت یادهپ محور .شد تبدیل تربیت پیاده محور به نهایت در و کرد غلبه آن مسکونی بر نقش

 عمارت ساعت )که میدان محل این مهمترین مراکز پیرامون سازد. می مرتبط تبریز بازار به امام خیابان از را، شهر هستۀ مرکزی و دارد
 بدنه خاص معماری و قدیمی نماهای ،این خیابان تبدیل وضعیّت از پیش تا است. تبریز بازار و است( واقع آن در شهرداری تبریز قدیمی

 نیز و خیابان این ترافیک مشکل برای حل داشت. وجود پرازدحام این منطقۀ در نیز سنگینی ترافیکی بار فرسودگی بود. حال در آنها،
 عابران به آن اختصاص منطقه و ترافیکی شبکه از محور این حذف ضرورت آن، و نماهای معماری سنّتی شپرداز و بازسازی نجات،

 توان می نیز شهر باکو در را ها آن مشابه که است آذربایجان به مخصوص تربیت نمای بناهای قدیمی بیشتر شد. می احساس پیاده
 از جنگ تحمیلی زمان در موشک اصابت اثر در شمالی، ارتش ابتدای و اعتمیدان س در شمندتر ارز از بناهای تعدادی نمود. مالحظه

غالب این خیابان فروش پوشاک زنانه است و پیاده راه شدن آن قرابت زیادی با خیابان صف )سپهساالر( تهران دارد. رفتند. کاربری  بین
 .است شده داده نشان تربیت را خیابان ترددی ذیل محدودۀ تصویر
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 زیتبر تیترب راه ادهیپ تردد محدوده. 4شکل 

 ی پژوهشیافته ها

 آمار توصیفی
 30 حدودمعادل  و نفر 115با  سال 25-34ی سن گروه به مربوط یفراوان نیشتریب پاسخگو –زن  190مرد و  190 – نفر 380 مجموع زا

 با ارتباط در. است بوده کل از درصد 10 حدود معادل و نفر 38 تیجمع با باالتر و سال 55 یسن گروه به مربوط یفراوان نیکمتر و درصد
 سطح به مربوط یفراوان نیکمتر و درصد 33 حدود معادل و نفر 126 با یکارشناس سطح به مربوط یفراوان نیشتریب تالیتحص زانیم

 افراد زمره در تاهل، نظر از پرسشنامه به دگاندهن پاسخ نیشتریب. است بوده کل از درصد 15 معادل و نفر 57 تیجمع با باالتر و ارشد
 یها شاخص گروه دو به ها داده فیتوص یها شاخص. اند داده اختصاص خود به را تیجمع درصد 50 از شیب و داشته قرار متاهل
 با باطارت در و نیانگیم ،یمرکز یها شاخص مجموعه در عنصر نیمهمتر. شوند یم میتقس عیتوز یپراکندگ یها شاخص و یمرکز

 یرهایمتغ با ارتباط در شده ادی گروه دو بر لمشتم یفیتوص آمار بیترت نیبد. هستند اریمع انحراف و انسیوار ،یپراکندگ یها شاخص
 .گردند یم مطرح ذیل جدول بیترت به پژوهش

 

 آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش .4جدول 

 بیشترین مقدار کمترین مقدار میانگین راف معیارانح چولگی کشیدگی متغیر
 56/3 21/2 89/2 4956/0 186/0 -525/0 فضاهای مادی

 38/4 02/3 70/3 3162/0 062/0 -754/0 بازنمایی های فضا
 16/6 34/4 25/6 3998/0 632/0 098/0 فضاهای بازنمایی

 43/7 37/5 40/6 4192/0 396/0 -516/0 فرهنگ جنسیت فضا

 ستنباطیآمار ا
 یدرون مدل و یریگ اندازه مدل ارز هم ینرویب مدل: شود یم آزمون یو درون یرونیب مدل دو (PLSی )جزئ مربعات نیکمتر روش در

 از پس. است شده مشاهده یرهایمتغ یعامل یبارها نشانگر یدرون مدل. است یساختار معادالت یها مدل در ریمس لیتحل مشابه
 یدرون مدل از استفاده با. گردد ارائه است، پژوهش پنهان یرهایمتغ نیب ارتباط نشانگر که یدرون مدل تاس الزم یرونیب مدل آزمون

 مدل در شده فرض ریمس بیضرا یدار یمعن آزمون مدل، برآورد در دوم مرحله. پرداخت پژوهش یها هیفرض یبررس به توان یم
 .گردد یم برآورد ریمس هر لهیوس به که است ینییتب بیضر با ح شدهیتشر انسیوار و پژوهش
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 یریگ اندازه مدل آزمون( الف
 مورد ییروا و ییایپا یمبنا بر مدل مرحله نیا در. باشد یم یساختار مدل یابیارز بر مقدمPLS ش رو در یریگ اندازه مدل آزمون
. سنجد می را نظر مورد خصیصه حد هچ تا گیری اندازه ابزار که دهد می پاسخ پرسش این به مدل ییروا مفهوم .ردیگ یم قرار یبررس
 روش پرسشنامه اعتبار تعیین برای. داشت اطمینان آن از حاصل های داده دقت به توان نمی گیری اندازه ابزار اعتبار از آگاهی بدون
 اجزای بررسی برای که است اعتبار نوعی محتوا اعتبار. باشد می ای محتوا اعتبار روش ها، روش این از کیی که دارد وجود متعددی های

 بستگی آن دهنده لیتشک های هیگو به گیری اندازه ابزار یک یمحتوا اعتبار. شود می برده کار به گیری اندازه ابزار یک دهنده تشیکل
 آزمون باشد، داشته را آنها گیری اندازه قصد محقق که باشد ای ویژه های مهارت و ها معرف ویژگی پرسشنامه های هیگو اگر. دارد

 ابزار دهنده لیتشک های سوال که کرد عمل چنان ابزار ساختن موقع در باید محتوا، اعتبار از اطمینان برای. است محتوا اعتبار اراید
 با همزمان که است گیری اندازه ابزار ساختاری ویژگی محتوا، اعتبار بنابراین. باشد شده انتخاب محتوای های قسمت معرف گیری اندازه

 .شود می تعیین طالعهم مورد موضوع در متخصص افرادی توسط معموال آزمون یک محتوای اعتبار. شود می تنیده آن رد آزمون تدوین
 الزم ییروا و اعتبار از و شده تأیید تحقیق موضوع مورد در نظران صاحب و فن اساتید توسط پرسشنامه این یمحتوای ییروا بنابراین

 همگرا ییروا یابیارز جهت( AVEشده ) استخراج انسیوار نیانگیم از یآمار یها وهیش رب دیتاک با نیهمچن. باشد می برخوردار
 & Chouaاست ) سازه کی ییروا و اعتبار یبرا الزم شرط 5/0حداقل  انسیوار نیانگیم ،ییروا وهیش نیا در. است شده ادهاستف

Chen, 2009بودن شتریب به توجه با که شده آورده یریگ اندازه مدل یهمگرا ییروا جینتا ذیل جدول (. در AVE آن ییروا 5/0 از 
 .ردیگ یم قرار دییتا مورد را

 پژوهش یرهایمتغ کیتفک به یریگ اندازه مدل ییهمگرا ییروا آزمون جینتا .5جدول 

 (AVEمیانگین واریانس ) متغیر
 5089/0 فضاهای مادی

 5896/0 بازنمایی های فضا
 7142/0 ازنماییفضاهای ب

 6208/0 فرهنگ جنسیت فضا

   
 (یعامل بار) یدییتا یعامل لیتحل و (CRی )بیترک ییایپا کرونباخ، یآلفا بیضر یدرون یانهمس روش از پرسشنامه ییایپا لیتحل یبرا  

 ی مدل ها در هستند، ایپا برابر صورت به ها شاخص ی همه که است نیا بر یمبتن کرونباخ یآلفا فرض که یدرحال. استشده  استفاده

PLSیآلفا بیضر نکهیا به توجه با. دیرس یاتریپا بیترک به توان یم جهیدرنت و شده یابیارز جداگانه طور  به شاخص هر ییایپا 
 یآلفا بیضر آنکه به توجه ر بایمس یها مدل در دهد، یم ارائه پنهان یرهایمتغ یدرون ییایپا از یتر رانهیگ سخت برآورد کرونباخ
 به ذیل جدول جینتا با مطابق پژوهش شنامهپرس با رابطه در یبیترک  ای یبیترک ییایپا نام به یگرید اریمع PLSیی ایپا و کرونباخ

 و کرونباخ یآلفا بیضر یها روش بر دیتاک با پرسشنامه ییایپا باشد، یم 7/0از  شتریب پژوهش چهارگانه یرهایمتغ از کیهر کیتفک
  .است دیتائ مورد یبیترک ییایپا

 پژوهش یرهایمتغ کیتفک به یریگ اندازه مدل ییایپا آزمون جینتا .6جدول 

 (CRپایایی ترکیبی ) ضریب الفای کرونباخ متغیر
 789/0 824/0 فضاهای مادی

 844/0 848/0 بازنمایی های فضا
 892/0 906/0 فضاهای بازنمایی

 872/0 861/0 فرهنگ جنسیت فضا

    
 انجام جهت ذیل جدول در مکنون یرهایمتغ سنجشگر و مشهود یرهایمتغ عنوان به پرسشنامه یها هیگو با مرتبط یعامل یبارها 

 یبارها اریمع نیا. گردد یم استفاده (نیگلداشتا -لونید  ρاریمعمتغیر ) عامل بین رابطه قدرت. است شده آورده یدییتا یعامل لیتحل
 ,Fornell and Larckerباشد ) 7/0 شتریب نیگلداشتا -لونید ρمقدار  یوقت درهرصورت .ردیگ یم نظر در را ها شاخص متفاوت

 هر ییایپا یبرا یبهتر معرف کرونباخ یآلفا با سهیمقا در شاخص نیا واست  یتک بعد بلوک آن که است آن ( نشان دهنده1981
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 آمدهقبلی  جدول در در بیترت به یریگ اندازه مدل ییایپا با بطمرت جینتا. گردد یم محسوب بلوک کی بودن یبعد تک و شاخص
 .است

 پرسشنامه یها هیگو با مرتبط یدییتا یعامل لیتحل .7جدول 

 گویه شاخص متغیر
بار عاملی 

 )پرسشنامه مردان(
 قدرت

 )پرسشنامه مردان(
 بار عاملی

 )پرسشنامه زنان(
 قدرت

 )پرسشنامه زنان(

اهای فض
 مادی

 متوسط 482/0 متوسط Q 1 495/0 قلمروها -1
 باال 688/0 متوسط Q 2 610/0 موانع -2

 باال 669/0 متوسط Q 3 512/0 مسیرها )جریانات( -3
 متوسط 534/0 باال Q 4 712/0 مکان های توقف -4

 متوسط 548/0 متوسط Q 5 617/0 لبه ها -5
 باال 745/0 باال Q 6 802/0 روابط اجتماعی -6

 باال 684/0 باال Q 7 765/0 صداها -7
 باال 691/0 متوسط Q 8 603/0 رایحه ها -8

 متوسط 599/0 متوسط Q 9-10 622/0 گره ها -9
 باال 700/0 متوسط Q 11-12 638/0 نشانه ها -10
 متوسط 632/0 متوسط Q 13-14 620/0 آلودگی ها -11
 متوسط 496/0 وسطمت Q 15-16 656/0 شتاب ها -12

 باال 683/0 باال Q 17-18 681/0 عالئم )نمادها( -13
 باال 693/0 متوسط Q 19-20 632/0 بیعیعناصر ط -14

بازنمایی 
 های فضا

 باال 671/0 متوسط Q 21-22 652/0 نقشه ها -1
 باال 684/0 باال Q 23-24 667/0 هندسه اقلیدسی -2

 باال 820/0 متوسط Q 25-26 637/0 چشم اندازها -3
استعارات حول  -4

 باال 776/0 باال Q 27-28 684/0 محدودیتها

 باال 778/0 باال Q 29-30 715/0 طرح های شماتیک -5

 باال 701/0 باال Q 31-32 673/0 هندسه نااقلیدسی -6

 باال 685/0 باال Q 33-34 714/0 حرکت )جابجایی( -7

 باال 687/0 باال Q 35-37 779/0 فضاهای مجازی -8

 باال 693/0 باال Q 38-40 721/0 درونی سازی نیروها -9

افیای جغر -10
 باال 726/0 باال Q 41-43 766/0 روانشناختی

فضاهای 
 بازنمایی

 باال 925/0 باال Q 44 814/0 احساسات -1
 باال 971/0 باال Q 45 765/0 خاطرات -2

 البا 821/0 باال Q 46 807/0 اشباح -3
 باال 953/0 باال Q 47 824/0 الهام ها -4
 البا 867/0 باال Q 48 850/0 آرزوها -5

 باال 884/0 باال Q 49 782/0 ناکامی ها -6
 متوسط 645/0 باال Q 50 796/0 ناامیدی -7

 باال 752/0 باال Q 51-52 857/0 زمان -انقباض فضا -8
 باال 841/0 باال Q 53-54 792/0 امنیت داشتن -9

 باال 779/0 باال Q 55-56 800/0 حس قدرت -10
 باال 849/0 باال Q 57-58 795/0 مالکیت -11

 باال 824/0 باال Q 59-60 824/0 ترس -12
 باال 756/0 باال Q 61-62 849/0 اضطراب -13
 باال 722/0 باال Q 63-64 780/0 هیجان -14
 باال 827/0 باال Q 65-66 738/0 نشاط -15
 باال 891/0 باال Q 67-68 812/0 تنش ها -16

 باال 825/0 باال Q 69-70 799/0 حاالت روانی -17

درجه بندی 
فرهنگ 
جنسیت 

 فضا

حضور کمی )تعداد  -1
 باال 807/0 باال Q 71-72 796/0 بیشتر(

حضور کیفی  -2
 باال 873/0 باال Q 73-74 813/0 )ادراک بهتر(

حضور معنوی  -3
حساس رشد و تعالی )ا

 در فضا(
Q 75-77 835/0 باال 886/0 باال 
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یدگاه مردان و زنان به خوبی نشان می دهد که بار عاملی فضاهای بازنمایی و درجه بندی فرهنگ جنسیت فرهنگ جنسیت فضا از د    
س از آن بازنمایی های فضا که اشاره درصد میانگین را به خود اختصاص می دهند. پ 80فضا در باالترین سطح قرار داشته و در حدود 

به خود اختصاص می دهد. در پایین ترین سطح نیز شاخص های فضاهای مادی  درصد( 60-80به ادراک دارد مطلوبیت متوسط را با )
ان و هم درصد را به خود اختصاص داده اند. بنابراین این موضوع مستفاد می گردد که هم برای مرد 60قرار دارند که سهمی کمتر از 

خوردار بوده و درجه فرهنگ جنسیت فضا نیز در برای زنان موضوعات احساس نسبت به فضا و فضاهای بازنمایی از اهمیت بیشتری بر
 حد بسیار مطلوب ارزیابی می گردد. مسائل فضاهای کالبدی و اجتماعی تحت عنوان فضاهای مادی هم کم اهمیت می نماید.

 یساختار مدل آزمون( ب
 به (PLS) یجزئ مربعات نیترکم روش کمک به مکنون و مشهود یرهایمتغ انیم یمعنادار روابط شده، یمعرف یساختار مدل هیپا بر

 ریمقاد درصد 95 نانیاطم سطح در است، مشخص ذیل جدول در که چنان. دیگرد آزمون 3.2.4 نسخهSmart PLS  افزار نرم لهیوس
t-value  یرهایمتغ و ابعاد انیم معنادار روابط وجود گواه وبوده  باالتر 96/1استاندارد  زانیم از رهایمس یتمام یبرا یمعنادار سطوح 

 که ییازآنجا. دارد وجود  t-valueآماره استخراج شده ینمره ها همراه به ریمس بیضر مربوطه، یها یخروج در. باشد یم پژوهش
 تینها در. است هیفرض رشیپذ دهنده نشان 96/1  از باالتر t-valueمقدار  نمرات است، 05/0قات یتحقدر  شده فیتعر خطای سطح
نتایج نهایی آزمون فرضیه ها به . است یمعنادار سطوح بر تمرکز ازمندین یشنهادیپ ساختار به توجه با ها هیفرض دقت و صحت یبررس

 ترتیب جدول ذیل می باشد:

 ن فرضیه هانتایج و تحلیل های نهایی آزمو .8جدول 
 سطح تایید نتیجه آزمون t-value فرضیه

 لقابل قبو تایید 214/3 فضاهای مادی
 قابل قبول تایید 387/4 بازنمایی های فضا
 بسیار مطلوب تایید 864/5 فضاهای بازنمایی

 بسیار مطلوب تایید 846/6 فرهنگ جنسیت فضا

 تحلیل یافته های پژوهش
ده است، که به سواالت تحقیق پاسخ داده ش –فرهنگ جنسیت فضا از منظر مردان و زنان  –شنامه ها جدول فراوانی میانگین رتبه پرس

شاخص بازنمایی های  10شاخص فضاهای مادی،  14فرهنگ جنسیت فضا،  پیرامون پژوهش به شرح ذیل آورده شده است. در این
وجود دارد و برای سنجش  –شاخص  44مجموعاً  –ا شاخص درجه بندی فرهنگ جنسیت فض 3شاخص فضاهای بازنمایی و  17فضا، 

شاخص  مطلوبیت رتبه بندی برای .کرد تحلیل خواهیم و تجزیه را کدام هر وضعیت ادامه در که است، سوال استفاده شده 77آن ها از 
 مقیاس که می رود بکار زمانی فریدمن آزمون .شده است آزمون فریدمن استفاده از مردان و زنان دیدگاه از فرهنگ جنسیت فضا های

مقایسه  همچنین و رتبه بندی، طریق از طرفه دو تجزیه واریانس برای فریدمن آزمون باشد. پس، در سطح ترتیبی اندازه گیری حداقل
 می رود. بکار مختلف گروه های رتبه بندی میانگین

سوال طبق نظر  77معیار و میانگین هریک از  همان طور که در جدول ذیل مشاهده می شود، ضریب همبستگی، واریانس، انحراف    
( وجود 1.96گانه با گویه ها رابطه معناداری ) 44حاصل شد که میان هریک از شاخص های مردان و زنان استخراج گردید و این نتیجه 

ن مطلوب ترین شاخص را تایید می شود. بنابراین مردا %95داشته و ارتباط میان گویه ها با شاخص های مربوطه نیز با سطح اطمینان 
( قرار دارد. نامطلوب ترین شاخص از نظر 3.41( و مالکیت )3.44( انتخاب کرده و پس از آن هیجان )3.51حس قدرت با میانگین )

( و 3.27(، کیفی )2.81( می باشد. شاخص های درجه بندی فرهنگ جنسیت فضا نیز به ترتیب برابر کمی )1.02ایشان نیز قلمروها با )
مطلوب ترین شاخص را خاطرات با ( می باشد که نشان دهنده رضایت در حد بسیار مطلوب از فضا می باشد. زنان نیز 3.76ی )معنو

( قرار دارد. نامطلوب ترین شاخص از نظر ایشان نیز شتاب 3.66( و احساسات )3.78( انتخاب کرده و پس از آن الهام ها )3.89میانگین )
( 3.67وی )( و معن3.29(، کیفی )2.56ص های درجه بندی فرهنگ جنسیت فضا نیز به ترتیب برابر کمی )( می باشد. شاخ1.14ها با )

 می باشد که نشان دهنده رضایت در حد بسیار مطلوب از فضا می باشد.
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 یجمعت و زنان و مردان کیتفک به ها شاخص تیمطلوب یبند رتبه یبرا دمنیفر آزمون .9جدول 

 شاخص ها مولفه ها
 مردان و زنان )تجمعی( زنان مردان

 رتبه میانگین رتبه رتبه رتبه میانگین رتبه میانگین رتبه

 فضاهای مادی

 41 21/2 40 19/1 41 02/1 قلمروها -1
 40 58/2 37 32/1 39 26/1 موانع -2

 33 20/3 39 22/1 20 98/1 مسیرها )جریانات( -3
 31 37/3 26 82/1 33 55/1 قفمکان های تو -4

 37 97/2 38 29/1 29 68/1 لبه ها -5
 27 42/3 32 56/1 23 86/1 روابط اجتماعی -6

 38 70/2 34 47/1 40 23/1 صداها -7
 32 35/3 36 37/1 20 98/1 رایحه ها -8

 34 17/3 26 82/1 38 35/1 گره ها -9
 28 41/3 30 68/1 28 73/1 نشانه ها -10
 29 38/3 33 54/1 24 84/1 آلودگی ها -11
 39 65/2 41 14/1 34 51/1 شتاب ها -12

 25 56/3 29 78/1 25 78/1 عالئم -13
 35 05/3 31 63/1 36 42/1 عناصر طبیعی -14

بازنمایی های 
 فضا

 23 63/3 18 26/2 37 37/1 نقشه ها -1
 24 60/3 20 02/2 32 58/1 هندسه اقلیدسی -2

 26 47/3 28 80/1 30 67/1 شم اندازهاچ -3
استعارات حول  -4

 محدودیتها
27/2 12 99/1 21 26/4 19 

 36 02/3 35 43/1 31 59/1 طرح های شماتیک -5
 20 21/4 15 34/2 22 87/1 هندسه نااقلیدسی -6

 29 38/3 25 87/1 34 51/1 حرکت -7
 21 67/3 22 92/1 26 75/1 فضاهای مجازی -8
 17 38/4 14 36/2 18 02/2 درونی سازی نیروها -9

جغرافیای  -10
 روانشناختی

75/1 26 90/1 24 65/3 22 

 فضاهای بازنمایی

 4 91/5 3 66/3 13 25/2 احساسات -1
 2 11/6 1 89/3 15 22/2 خاطرات -2

 18 34/4 16 33/2 19 01/2 اشباح -3
 1 16/6 2 78/3 10 38/2 الهام ها -4
 3 01/6 5 26/3 5 75/2 وهاآرز -5

 5 90/5 6 02/3 4 88/2 ناکامی ها -6
 10 31/5 7 98/2 11 33/2 ناامیدی -7

 11 15/5 8 92/2 14 23/2 زمان -انقباض فضا -8
 9 61/5 4 39/3 15 22/2 امنیت داشتن -9

 8 76/5 19 25/2 1 51/3 حس قدرت -10
 7 78/5 13 37/2 3 41/3 مالکیت -11

 14 95/4 17 27/2 6 68/2 ترس -12
 16 51/4 23 91/1 7 60/2 اضطراب -13
 6 84/5 11 40/2 2 44/3 هیجان -14
 12 05/5 9 58/2 9 47/2 نشاط -15
 13 00/5 11 40/2 7 60/2 تنش ها -16

 15 56/4 10 46/2 17 10/2 حاالت روانی -17

درجه بندی 
فرهنگ جنسیت 

 فضا

 * 37/5 * 56/2 * 81/2 حضور کمی -1
 * 56/6 * 29/3 * 27/3 حضور کیفی -2
 * 43/7 * 67/3 * 76/3 حضور معنوی -3



  98 بهار، 1، شماره 3دانش شهرسازی، دوره                                                                                                                     30

 نتیجه گیری
( ارتباط مردان با 1عمومی به طور عام شاهد برقراری سه نوع ارتباط کلی میان جنسیت و فضا است، این ارتباطات شامل )فضاهای 

نه، . این ارتباطات فضایی تبیین کننده سه نوع فضای متمایز مرداباشدردان و زنان با فضا می( ارتباط م3( ارتباط زنان با فضا و )2فضا، )
رسد در فضاهای عمومی ای است که به نظر میاین قبیل فضاها عمده ترین مسئلهگیری برقراری تعادل در شکلبوده و  زنانه و مختلط

، فرضیه های اول t-valueبا توجه به نتایج آزمون مقدار بازبینی است. شهرهای اسالمی معاصر و به خصوص گذرهای آن قابل تامل و 
تاثیر فضاهای مادی و بازنمایی های فضا بر فرهنگ جنسیت فضا هستند مورد تایید بوده و فرضیه های سوم و  و دوم که به ترتیب

جه بندی کمی، کیفی و معنوی می باشد نیز در چهارم که شامل تاثیر فضاهای بازنمایی بر فرهنگ جنسیت فضا و متناظر بودن آن با در
 از مردان و زنان دیدگاه از فرهنگ جنسیت فضا شاخص های مطلوبیت رتبه بندی برایحد بسیار مطلوبی مورد تایید قرار می گیرد. 

گرچه شاخص  مطلوب ترین شاخص از نظر مردان حس قدرت است و از نظر زنان خاطرات می باشد. .شده است آزمون فریدمن استفاده
اهمیت باال و نسبتا مشابهی برخوردار است. درجه های هیجان و مالکیت از منظر مردان و شاخص های الهام ها و احساسات زنان از 

بین مردان و زنان را  بندی فرهنگ جنسیت فضا که از سه بعد کمی، کیفی و معنوی تشکیل شده است نیز نتایج نسبتا مشابه و نزدیکی
از کیفی به معنوی  و این مقدار سلسله مراتبی است، به گونه ای که با حرکت از سمت شاخص کمی به کیفی و سپس معرفی می کند

( هیجان، 2( حس قدرت، )1شاخص برتر از نظر مردان به ترتیب برابر است با: ) 10شاهد افزایش میزان رضایت نسبت به فضا هستیم. 
ا ( الهام ها؛ که البته تمام این شاخص ه10( نشاط و )9( اضطراب/ تنش ها، )8 و 7( ترس، )6( آرزوها، )5( ناکامی ها، )4( مالکیت، )3)

( الهام ها، 2( خاطرات، )1شاخص برتر از نظر زنان نیز شامل این موارد می شود: ) 10در مولفه فضاهای بازنمایی می گنجد. همچنین 
( حاالت روانی؛ نکته 10( نشاط و )9زمان، ) -( انقباض فضا8( ناامیدی، )7، )( ناکامی ها6( آرزوها، )5( امنیت داشتن، )4( احساسات، )3)

است که در اینجا نیز تمام شاخص ها از جمله مولفه فضاهای بازنمایی هستند. ترتیب بندی مشترک شاخص های مردان و جالب اینج
ناکامی ها  -5(، 5.91احساسات ) -4(، 6.01آرزوها ) -3(، 6.11خاطرات ) -2(، 6.16الهام ها ) -1زنان هم ترتیب روبرو را داراست: 

در نهایت  (.5.31ناامیدی ) -10( و 5.61امنیت داشتن ) -9(، 5.76حس قدرت ) -8(، 5.78ت )مالکی -7(، 5.84هیجان ) -6(، 5.90)
( را دارا بوده و بسیار t( بیشترین ارزش آزمون )5.864( و فضاهای بازنمایی )6.846فرهنگ جنسیت فضا )اینگونه اثبات می شود که 

( با ارزش قابل قبول مواجه هستند. این بدان 3.214و فضاهای مادی ) (4.387نیز بازنمایی های فضا )مطلوب می باشند. پس از آن ها 
 معناست که هر چهار فرضیه پژوهش مورد تحقیق واقع می شود اما درجه اهمیت آن ها متفاوت است.
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