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ارزیابی عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری ،مطالعهی موردی:
مرکز شهر تبریز
باکویی4

اکبر رحیمی ،1موسی واعظی ، * 2حجت محمدی3و مائده
تاریخ دریافت 69/08/11:صص 216-244تاریخ پذیرش69/04/28:
چکیده
فضاهای عمومی شهری برای آن جام فعالیتهای اجباری ،اختیاری و مهمتر از همه،
فعالیت های اجتماعی هستند و حضور در فضا حق مسلم زنان است و همانند مردان باید از شرایط
برابر برای حضور در فضاهای شهری برخوردار باشند .این پژوهش به بررسی میزان انطباق فضاهای
عمومی منطقهی  8تبریز با نیازهای زنان پرداخته است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر
ماهیت ،توصیفی -تحلیلی است 242 .پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران بین زنان توزیع و دادهها
بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون  tتحلیل گردید .میزان آلفای کرونباخ برای پایایی
پرسشنامه 88/3 ،میباشد که پایایی در حد مطلوب را نشان میدهد .بر اساس مدل تحلیل عاملی
اکتشافی سؤاالت در  4عامل زیرساختهای فیزیکی ،دسترسی ،فرهنگی -اجتماعی و امنیت
دستهبندی شده است .این  4عامل در مجموع  ٪98/32از واریانس متغییرها را تبیین میکنند.
نتایج تحقیق نشانگر این است که عوامل زیرساختهای فیزیکی ،دسترسی و فرهنگی– اجتماعی به
ترتیب با سطح معناداری  0/01 ،0/04و  0/03انطباق مطلوبی با نیاز زنان ندارند؛ اما سطح
معناداری عامل امنیت با میزان  0/219بیانگر وضعیت مطلوب این عامل از نظر پاسخگویان است .با
توجه به نتایج و مراجعه ی باالی شهروندان و گردشگران به منطقه ،نیازمند توجه باالی مسئوالن و
نهادهای مرتبط میباشد.
واژههای کلیدی :عدالت جنسیتی ،فضاهای عمومی شهری ،زنان ،تحلیل عاملی ،منطقهی  8تبریز.

 -1دکتری تخصصی ،برنامهریزی شهری ،استادیار ،تبریز ،ایران
 -2دکتری تخصصی ،برنامهریزی شهری ،دانشجو ،تبریز ،ایران.
 -3دکتری تخصصی ،برنامهریزی شهری ،دانشجو ،تبریز ،ایران
 -4کارشناسی ارشد ،سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،تبریز ،ایران
* -نویسنده مسئولmusa.vaezi@yahoo.com :
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مقدمه
فضاهای عمومی ،مکانی برای رفع نیازهای روزمرهی زندگی عمومی در شهرها هستند .این
فضاها در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تغییر میکنند (Pasaogullari
) .& Doratli, 2004فضاهای عمومی شهری ،فضاهایی برای آن جام فعالیتهای اجباری ،اختیاری و
مهمتر از همه ،فعالیتهای اجتماعی هستند ) .(Gehl,1978استفاده از فضاهای عمومی از سوی
گروههای مختلف مردم و همچنین طیف گستردهای از فعالیتها به تقویت هویت جمعی جامعه
کمک میکند ) .(Franck & Paxson, 1989بنابراین ،فضای شهری عنصر اساسی ساخت شهر است
که با کانون راهبردهای اجتماعی مربوط میشود و شکلدهنده ی رفتار و زندگی اجتماعی افراد
است ) .(kurniawati, 2012امروزه نقش و اهمیت فضاهای عمومی شهری با تأکید بر طراحی ،فارغ
از محدودیتهای جنسیتی ،سنی و توانایی استفادهکنندگان ،به عنوان مکانی مطلوب برای تمام
گروههای اجتماعی به خوبی احساس میشود) .(Garcia-Roman, 2004همچنین رویکرد اولیه در
توسعهی فضاهای باز عمومی ،ایجاد محیطی است که به وسیلهی گروههای جنسی و سنی گوناگون
مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که این قابلیت ،معیار و شاخصی برای موفقیت چنین فضاهایی است.
به عبارتی ،همه حق دارند از بودن در فضا لذت ببرند .بنابراین از آن جا که زنان بهعنوان یک
شهروند حق حضور ،مشارکت و لذت از زندگی مدنی در شهر را دارند ،الزم است تمامی موانع
حضور و مشارکت آن ها در زندگی شهری محدود شود .این موضوع نه تنها شامل امنیت ،حمل و
نقل ،دسترسی و عوامل فرهنگی و اجتماعی است ،بلکه باید باید در فضاهای شهری نیز اهمیت پیدا
کند ( .(Rezazadeh & Mohammadi, 2009علیرغم اینکه رویکرد جنسیتی به فضاهای شهری و
عدم توجه به نیازهای زنان در برنامهریزی فضاهای شهری به اثبات رسیده است ،بعضی از
نویسندگان اعتقاد دارند فضاهای عمومی در شهرها آزادی بیشتری برای زنان نسبت به مردان و
هنجارهای طبقهی متوسط در یک جامعهی مدرن فراهم میآورد؛ در حالیکه دستهای دیگر
معتقدند ،این مکانها غیرقابل دسترس و هم خطرناک هستند ) .(Garcia-Roman, 2004از آنجا
که یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجهی توسعهیافتگی یک کشور ،میزان اهمیت و اعتبار
است که زنان در آن کشور دارا میباشند .هر چه حضور زنان در اجتماع ،فعالتر و مؤثرتر باشد،
کشور پیشرفتهتر و توسعهیافتهتر خواهد شد؛ لیکن میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه ،به ویژه
در زمینههای اعتقادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش آن جامعه
نسبت به زن میباشد .با توجه به ضرورت حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصههای مختلف
فعالیتها ،برای تحقق جامعهی مدنی ،رشد و بالندگی جامعهی بانوان کشور و نیز تسریع فرایند
توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی ،چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود،
قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت و
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بستر مناسب آنان را در تمام صحنهها فراهم خواهد آورد ) .(Gerda, 2010افزون بر این ،زنان،
سرمایهی اجتماعی وسیعی برای جوامع به شمار میروند که بدون آگاهی از نیازهای آنان در
فضاهای عمومی و شهری و شرایط تحقق آن نمیتوان به پیشرفت و توسعهی همه جانبه امید
چندانی داشت .بنابراین ،در صورتی که به نیازهای زنان توجه نشود ،مسألههای ذهنی مربوط به
ناامنی و ترس از خطرات بالقوه ،کانون خانواده را مورد تهدید قرار میدهد؛ زیرا زنان مهمترین
انتقالدهندههای انگارههای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه هستند ،لذا هرگونه خالء عاطفی یا
فقدان احساس امنیت و آرامش در بین آنها ،آسیبهای جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد که
از هم گسیختگی ،عدم انسجام در خانواده و روابط آشفته درون و برون خانوادگی از جمله نتایج آن
است .به لحاظ تاریخی ،معماری و برنامهریزی شهری فعالیتی مردانه تلقی شده که خود فضاهای
شهری را به فضاهایی جنسیتی نیز تبدیل کرده است .گویی عالیق و نیازهای مردان ،جهانی و
دربرگیرندهی هر دو جنس است به طوری که تا سال  ، 1690برنامهریزی شهری دچار نوعی کوری
جنسیتی بوده است ) .(Hexly, 2002با وجود حرکتهای صورت گرفته ،زمینههای اجرایی رفع این
تبعیضها هنوز در جهان فراهم نیامده است ) .(Foruzandeh, 2006این در حالی است که مطالعات
انجام گرفته در زمینهی ارتباط زنان با محیط نشان میدهد که فضاهای عمومی شهری در زندگی
روزانه زنان نسبت به مردان بسیار اثرگذارتر است از آنجا که امروزه فضاهای عمومی شهری
ضرورتی اساسی در برنامههای توسعهی شهری یافتهاند و فضاهایی برای زندگی اجتماعی میباشند،
بسیار پر اهمیت هستند ) .)Pourahmad & et al, 2013در منطقهی مورد مطالعه نیز با توجه به
ورود حجم گستردهای از جمعیت و بهویژه زنان در طول شبانهروز به منطقهی  8تبریز که به دلیل
وجود کاربریهای متنوع و خصوصاً بازار تبریز و کاربریهای تجاری و خدماتی فراوان ،وجود لبهها و
گرههای عمدهی ترافیکی و سیمای برجسته و تاریخی منطقه میباشد و همچنین خالی شدن
جمعیت محدوده در شب و مت روک شدن آن پس از تاریکی هوا و کاهش امنیت محیط و توجه به
این نکته که این بخش از شهر تبریز روزگاری به عنوان با ارزشترین مرکز شهر شناخته میشده
است؛ ولی امروزه با وجود تردد و استفادهی حجم باالی جمعیت در طی روز با افت کیفیت فضا
مواجه است و برخی از زنان از فضاهایی از محدودهی مورد مطالعه اجتناب میکنند و برخی از
مکانهای این محدوده را جای امنی نمیدانند بنابراین ،در این پژوهش با تأکید بر حضور مؤثر زنان
تالش شده است میزان مطلوبیت فضاهای شهری جهت حضور زنان در منطقهی مذکور با توجه به
تعداد باالی آنان نسبت به مردان (جدول  )1مورد بررسی قرار گیرد .با این تفاسیر ،حال این سؤال
مطرح هست که آیا فضاهای عمومی در مرکز شهر تبریز از دیدگاه عدالت جنسیتی مطلوب
میباشد؟
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جدول  -9ویژگيهای عمومي محدودهی مورد مطالعه
جمعیت

28900

نرخ باسوادی زنان

44/3

جمعیت زن

14900

نرخ اشتغال

38/59

تعداد خانوار ساکن

6945

نسبت جمعیت زن به کل جمعیت

50/89

مساحت (هکتار)

388

تراکم جمعیتی

0/93

نسبت جنسی

100/8

نرخ رشد جمعیت

-0/84

نرخ فعالیت زنان

4/6

بعدخانوار

3/4

تراکم جمعیتی خالص

230

درصد کل مهاجرین

3/69

تراکم جمعیتی ناخالص

93

منبع :یافتههای تحقیق

فضای عمومي شهری :مفهوم فضا و فضای شهری از مفاهیم مورد مناقشهی حوزهی
جامعهشناسی شهری هستند .اینکه فضا دقیقاً چیست یا کجاست ،یا اینکه چه فضاهایی را عمومی
بدانیم ،از گذشتهی دور تا امروز مورد بحث و کنکاش بودهاند .امروزه متفکران معتقدند که فضا
امری اجتماعی است .در واقع برساخته ای اجتماعی هستند که نحوه و چگونگی استفاده از آن نیز به
اجتماع پیرامون آن بستگی دارد .این فضا سرشار از نابرابریها است و انواع گوناگونی از اقلیتها،
پیدا و پنهان از آن محروم هستند ( .)Partovy, 2012مفهوم فضای شهری ورای فضای باز و رها
شده بین ساختمانهای شهری است .فضای شهری تنها یک هویت کالبدی نیست ،بلکه فضایی
است عملکردی که فرصت ارتباط و تعامل شهروندان را فراهم میآورد .این فضاها در طیف
گستردهای وجود دارند و بخشی از فضاهای باز عمومی شهرها هستند که بستر زندگی جمعی را
فراهم میآورند .ویژگیهای فضاهای شهری به شدت تحت تأثیر نحوهی فعالیت و الگوهای رفتاری
استفادهکنندگان آنها قرار دارد ( .)Abbas Zadegan, 2005فضای شهری عنصر اساسی ساخت
شهر است که با کانون راهبردهای اجتماعی مربوط میشود و شکلدهندهی رفتار و زندگی
اجتماعی افراد است .در عین حال فضای عمومی شهری فضایی است که با ساختار کالبدی و
کارکرد اجتماعیاش میتواند عرصهی مطلوبی برای رشد و بالندگی جامعهی مدنی ارایه دهد
).(Habibi et al, 2013
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عدالت جنسیتي :عدالت از مفاهیم بسیار اساسی در توسعهی پایدار است و پیش نیاز هر عملی
است که هدف آن ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی انسانها است .این بدان معنی است که برابری و
عدالت جنسیتی ،تنها به عنوان پرسش اساسی حقوق انسانی و عدالت اجتماعی مطرح نیست ،بلکه
هم چنین ابزار و پیش شرطی برای حفاظت از محیط و امنیت بشر است .عدالت جنسیتی یکی از
ابعاد عدالت اجتماعی است به صورتی که توسعهی پایدار ،بدون عدالت امکان تحقق نخواهد یافت
) .(Begum, 2000عدالت برای انجام هر عملی که هدف آن ارتقای سطح کیفی زندگی است یک
پیش شرط به حساب میآید .رویکرد عدالت جنسیتی موضوعی بسیار مهم در زمینهی توسعهی
پایدار تلقی میشود که به مفهوم تأکید بر گروه زنان است ) .(Ghozlame, 2008در رویکرد عدالت
جنسیتی ،مسأله ی شایان توجه ،وضعیت زنان در شهر و جامعه و سطح عدالتی مورد نیاز آنهاست
) .(ZibayiNejhad, 2009به نظر می رسد در بررسی عدالت جنسیتی ،آگاهی از تبعیضهای وارده
بر زنان ضروری خواهد بود .تبعیضها و جداییهای اعمال شده بر زنان از جنبههای مختلف قابل
بررسی است ) .(Rezazadeh & Mohamadi, 2007عدالت جنسیتی در شهر و فضای شهری حرکتی
است از رفتارهای خودسرانه و خودخواهانه در شهر به سوی رفتارهای عقالنی ،موجه و متعادل که
در ارتباط با روابط اجتماعی عادالنه است ).(Kolstain, 2005
جنسیت و فضای شهری :حضور زنان در فضاهای شهری را باید با توجه ویژه بررسی کرد؛ چون
این حضور در شرایط مختلفی صورت میگیرد که میتواند هم محدود کننده و هم تشویق کننده
باشد .مسألهی حضور زنان در عرصههای شهری و دسترسی عادالنه به فضاها و خدمات شهری در
درون رهیافتهایی چون حکمرانی خوب شهری ،شهرسازی انسانگرا و دیدگاههای زنگرایانه مطرح
شده و مورد تأکید قرار گرفته است و بسیاری بر این اعتقاد هستند که با گسترش شهرنشینی در
یک جامعه ،فرصت ارتقا و بهبود و برخورداری بیشتر زنان از حقوق اجتماعی فراهم میشود
) .(Nagdi, 2011همراه با گسترش شهرها ،تحوالت اجتماعی بسیاری رخ داده است که مشارکت و
افزایش حضور زنان در عرصههای عمومی و اجتماعی یکی از آنها است .دسترسی زنان به خدمات
و فضاهای شهری بهبود یافته ،اما همچنان در شهرهای کمتر توسعه یافته این مشکل جدی است .با
آنکه درک فضاهای شهری متأثر از ویژگیهای فردی ،سرعت حرکت ،تفاوتهای گروههای مختلف
سنی ،جنسی ،فرهنگی و اجتماعی ،شیوهی زندگی ،طول مدت سکونت در یک منطقه و روش
جابهجایی در شهر است ،در کل می توان شکست یا موفقیت یک فضای شهری را در قالب حضور
زنان و مردان و میزان و تنوع فعالیتهای آنها تبیین کرد .این در حالی است که میزان و نحوهی
حضور مردم در فضا ،همچنین رفتار و کنشهای آنها ،مبتنی بر هنجارهای اجتماعی -فرهنگی
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رایج در جامعه تنظیم میشود ) .(Habibi, 2012به نظر میشل باندز ،)2004( 1فضاهای شهری
فضاهای جنسیت زده است و ناهمسانی قدرت مردان و زنان در جامعه را تشدید میکند .ترس زنان
انعکاس ساختارهای قدرت جنسیتی در سطح کالن جامعه است .باندز دیدگاهی که معتقد است
ترس یک خصیصه زنانه است را به چالش میکشد و معتقد است که محدودیت تحرک زنان در
استفاده از فضا و هم در برساخت هویت به معنای تحت سلطه بودن آنها است .به همین دلیل زنان
کل زندگی شخصی و اجتماعی خود را به نحو متمایزی از مردان تجربه میکنند .آنها در بسیاری
از مراحل و موقعیتهای زندگی با احساس هراس از مواجهه با دنیای مردانهای که متعلق به آنان
نیست و قوانین خود را به آنها دیکته میکند مواجه میشوند ) .(Bounds, 20048ساختار جنسیتی
فضا در جامعه ،محدودیتهای زیادی را برای زنـان ایجـاد مـیکنـد زنـان اغلب ارتباط پیچیدهتری
نسبت به محیط اطراف خود در مقایسـه بـا مـردان دارنـد کـه باعـث میشود از آنها به عنوان
گروه آسیبپذیر جامعه یاد شود ) .(Boyle et all, 2001آنچه را که کارپاستون و یولز،)1991( 2
ماهیت جنسی شده فضای شهری مینامند؛ میتوان در نحـوهی عمل فضای شهری برای محدود
کردن تحرکپذیری زنان مشاهده کرد که این محدودیت را از لحاظ فیزیکی با القاء الگوهای حرکت
و رفتار بر پایهی ترس و دسترسی محدود شده و از لحاظ اجتماعی با انگارههایی دربارهی نقش زنان
در جامعـهی شـهری اعمـال مـیکند ) .(MadaniPor, 2000از دیدگاه رنه شورت ،بیشتر ترس
زنـان از سـهیم شـدن در فضـای شـهری ،مربـوط بـه محدودیتهای زمانی و فضایی آنها است
).(Reneh Short, 2009

زنان و فضاهای شهری :امروزه با گسترش جوامع ،تورم و هزینههای باالی زندگی ،مشارکت زنان
پا به پای مردان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و  ...امری ضروری است .گروهی برای داشتن
زندگی بهتر و گروهی برای تأمین نیازهای اولیهی خود مجبور به کار در محیط بیرون از خانه
هستند که همین مسألهی اشتغال زنان ،تبعات فراوانی را بهدنبال داشته است .نتایج طرح
نظرسنجی اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی زنان کشور که به وسیلهی مرکز مشارکت زنان ریاست
جمهوری انجام شده نشان میدهد ،یکی از عمدهترین مسایل و مشکالت زنان ،کمبود امنیت است
) .(Movahed & Hemat, 2013این مسأله در ردیف اولین دغدغههای زنان قرار گرفته و چه بسا این
امر سبب محدودتر شدن فعالیت زنان در محیطهای عمومی می شود و حضور زنان در شهر را به
عنوان یک شهروند فعال ،با مشکل مواجه سازد ) .(Fooladispehr & Noroozi, 2009نابرابری در
فضاهای شهری و محیطهای نامطلوب فضای شهری به همان نسبت که میتواند در توسعهی عدالت
1- Michal Bounds
2 -Carpe, stone & yols
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اجتماعی راهگشا باشد در صورتی که دقت کافی در برنامهریزی و طراحی آنها صورت نپذیرد
میتواند عاملی در جهت تعمیق نابرابریهای اجتماعی گردد .برای تأمین برابری جامعه باید با درک
تفاوت در نیازها ،موقعیت و اهداف افراد موانع محدودکننده را رفع کند و به آنها امکان حضور و
مشارکت اجتماعی برابر را بدهد ) .(Pierce et all, 2016سازمان بینالمللی اسکان بشر زمینهی
مالحظات استراتژیکی در موضوع توجه به زنان در مباحثی از قبیل خدمات ابتدایی ،حقوق انسانی و
اجتماعی ،ظرفیت اقتصادی ،حمل و نقل ،حق امنیت و جلوگیری از آزار و اذیت زنان ساماندهی
کرده است ) .(UNCHS, 2014از آنجا که زنان بهعنوان یک شهروند حق حضور ،مشارکت و لذت
از زندگی مدنی در شهر را دارند ،الزم است تمامی موانع حضور و مشارکت آنها در زندگی شهری
محدود شود .این موضوع نه تنها شامل امنیت ،حملونقل و سایر موارد فوق است ،بلکه باید به
لحاظ فرهنگی اهمیت پیدا کند ) .(Massey, 2013تجربهی استفاده از فضاهای عمومی برای
استفادهکنندگان مختلف ،با توجه به سن ،جنس ،طبقهی اجتماعی و ...متفاوت و در نوع زندگی و
درک آن مؤثر است .زنان خصوصیات بیولوژیک ،مسئولیتها و نگاه متفاوتی در مقایسه با مردان دارند
که در نوع ارتباط آنها با فضا تأثیر میگذارد .آنها تسهیالت خاصی را از فضا انتظار دارند که با
خصوصیات جسمی و نیازهای عاطفی و روحی آنها متناسب باشد و زندگی روزمره و فعالیتهایشان
را تسهیل کند .عرصههای عمومی شهری به منزلهی بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با
توجه به شباهتها و تفاوتهای میان افراد و گروههای سنی ،جنسی و اجتماعی محیطی امن ،سالم،
پایدار و جذاب را برای همهی افراد فراهم کند و به همهی نیازهای اقشار اجتماعی پاسخ مناسب
بدهند ) .(Jiang et all, 2017بدین ترتیب باید اذعان داشت زنان گروه اجتماعی هستند که با آنکه
بخش عظیمی از جمعیت جوامع را به خود اختصاص میدهند  ،نیازهای اجتماعی آنها و برقراری
تعامل منطقی و متعارف با دیگران نادیده انگاشته شده است .این در حالی است که زنان همچون
دیگر گروههای اجتماعی با تداوم حضور در عرصههای عمومی و اجتماعی شهرها شرایط سرزندگی،
نشاط و پایداری هر چه بیشتر این بسترها را فراهم میآورند ).(shokohi, 2012
روش پژوهش و ابزار پژوهش
هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فضاهای عمومی شهری تبریز متناسب با مفهوم عدالت
جنسیتی است .ابزار اصلی در این پژوهش جهت جمعآوری دادهها ،پرسشنامه میباشد .این
پژوهش با توجه به نحوهی گردآوری داده جزو پژوهشهای توصیفی -تحلیلی است .در پژوهش
حاضر ابتدا با استفاده از روش اسنادی و بررسی ادبیات موضوعی منابع مرتبط در این زمینه،
جمع آوری و سپس چارچوب نظری پژوهش تهیه شد .سپس بر اساس چارچوب نظری متغیرها و
شاخصهای مسأله تعیین و از طریق مصاحبه سازمان یافته و ابزار پرسشنامه اطالعات جمعآوری
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شده است .به طور کلی این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با توجه به ماهیت موضوع از
روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده است.
معرفي متغیرها و شاخصهای تحقیق :در این پژوهش شاخصهایی را برای سنجش و ارزیابی
مطلوبیت فضاهای شهری عمومی با توجه دیدگاه عدالت جنسیتی در نظرگرفته شده است .بدین
صورت که با مرور ادبیات جهانی مرتبط با فضاهای عمومی ویژهی زنان شهری و با استفاده از
تحقیقات صورت گرفته شاخصها و مؤلفههای اساسی سنجش فضا از منظر گروههای خاص (زنان)
استخراج شده است و در پرسشنامه متناسب با هر شاخص (متغییر) سؤاالتی برای سنجش
شاخصها مطرح شده است .از اینرو ،شاخصهای مشخصی برای ارزیابی مطلوبیت فضاهای شهری
برای زنان استفاده شده است که عبارتند از :تعداد فضاهای قابل نشستن ،میزان بهداشت عمومی
فضا ،استفاده از فضاهای عمومی و تجهیزات ،مسیرهای ارتباطی ،آسایش و خوانایی (تصویر مناسب
از فضا) ،دسترسی و ارتباطات (اتصاالت فیزیکی و بصری به محیط اطراف ،ورودی و خروجی آسان و
قابل مشاهده از فواصل دور و نزدیک ،نحوهی دسترسی و بررسی چگونگی اتصال شبکهی معابر،
تنوع حمل و نقل عمومی موجود ،ایستگاههای حمل و نقل عمومی و نحوهی دسترسی) ،مشارکت
در مدیریت ،مسایل فرهنگی و اجتماعی (جداسازی تجهیزات ورزشی بانوان ،آموزشهای شهروندی
و نمازخانهی ویژه ی بانوان) ،امنیت (شفافیت و اشراف بصری به فضاها ،تعیین و طراحی راههای روز
و شب ،طراحی راه های فرار و نورپردازی کافی) ،دسترسی به فضا و طراحی فضا برای برقراری
ارتباط و تعامل اجتماعی .در این پژوهش با استفاده از  33سؤال ،مطلوبیت فضاهای عمومی مرکز
شهر تبریز بر اساس دیدگاه عدالت جنسیتی بررسی شده است .این سؤاالت شامل (پیادهروها ،پل-
های هوایی ،پارکها ،معابر ،کتابخانهها ،سرویسهای بهداشتی ،مبلمان شهری ،پارکهای ویژهی
زنان ،فضاهای ورزشی ،ایستگاههای اتوبوس و تاکسی ،وسایل نقلیهی عمومی و خصوصی و مدیریت
شهری) براساس سنجههای ویژگیهای کالبدی ،دسترسی ،امنیت و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی
ارزیابی شده است .در نتیجه متغیرهای این تحقیق دو دستهاند :الف) متغیرهای مستقل
(زیرساختهای فیزیکی ،امنیت ،دسترسی و شاخصهای اجتماعی و فرهنگی)؛ ب) متغیر وابسته
(میزان مطلوبیت).
به منظور سنجش پایایی ،یک نمونه اولیه شامل 30پرسشنامه پیشآزمون شده است و سپس با
استفاده از دادههای بهدست آمده از پرسشنامهها میزان ضریب اعتماد با روش الفای کرونباخ
محاسبه شده است که میزان آن برای سؤاالت تحقیق برابر با  88/3میباشد .این میزان
نشاندهندهی این است که پرسش نامه از قابلیت اعتماد و به عبارتی دیگر از پایایی الزم برخوردار
است .به منظور سنجش روایی پرسش نامه نیز از اعتبار عاملی که صورتی از اعتبار سازه است و از
طریق تحلیل عاملی بهدست میآید ،استفاده شده است .با توجه به اینکه هر سؤال با عاملی که در
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آن قرار گرفته است دارای مقادیر بیشتر از  0/5است و همچنین با عاملهای دیگر دارای مقادیر
کمتر از  0/5است میتوان گفت که روایی برای این پرسشنامه تأمین شده است .قلمرو مکانی
تحقیق مرکز شهر تبریز (منطقه  8شهرداری تبریز) است و جامعه آماری تحقیق تمامی زنان با
گروههای سنی متفاوت که به محدودهی مرکز شهر تبریز مراجعه میکنند و یا در آن منطقه
سکونت دارند ،میباشند .برای محاسبهی تعداد و حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد دقیق بانوان
استفادهکننده از فضا به صورت دقیق مشخص نمیباشد ،از روش نمونهگیری آماری استفاده شده
است .با توجه به فرمول کوکران برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش تعداد  242پرسشنامه به
صورت تصادفی در زمانهای مختلف روز بین بانوان در مرکز شهر تبریز توزیع گردیده است و
دادههای بهدست آمده دستهبندی گردیده و با استفاده از نرم افزار  SPSSو روش تحلیل عاملی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

t 2 pq  1 / 96   0.5  0.5 
n

 242
2
d2
0.02 
2

 =tابزار تغییر در توزیع طبیعی؛  =pدرصدی از افراد جامعه که دارای صفت مورد مطالعه هستند؛
 =qدرصدی از افراد جامعه که فاقد صفت مورد مطالعه هستند.
 =dخطای قابل قبول؛

تحلیل عاملي :تحلیل عاملی اصطالحی است کلی برای تعدادی از تکنیکهای ریاضی و آماری
مختلف ،اما مرتبط بههم ،به منظور تحقیق دربارهی ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه
معین است .تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن متغیرهای مستقل و
وابسته مطرح نیست ،زیرا این روش جز تکنیکهای هموابسته محسوب میگردد و کلیه متغییرها
نسبت بههم وابستهاند .نخستین کار در زمینهی تحلیل عاملی حدود  100سال پیش توسط چارلز
اسپیرمن 1صورت گرفت و پدر این روش شناخته شده است .امروزه روش تحلیل عاملی از جمله
تکنیکهای تحلیل آماری است که در سطح وسیعی از شاخههای علوم ،مانند روانشناسی،
جامعهشناسی ،مدیریت ،جغرافیا و برنامهریزی شهری و غیره استفاده میشود (طالبی و زنگیآبادی،
 .)1380تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت تعداد -
کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون (عاملها) امکانپذیر میسازد ،بهطوری که در آن کمترین
میزان گم شدن اطالعات وجود داشته باشد .هدف اصلی آن ،خالصه کردن دادهها است .این روش
1- Charles Spearman
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به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و در نهایت ،آنها را در قالب عامل-
های عمومی محدودی دستهبندی و تبیین میکند .بنابراین ،ارزش تحلیل عاملی این است که طرح
سازمانی مفیدی بهدست میدهد که میتوان آن را برای تفسیر انبوهی از رفتار ،با بیشترین
صرفهجویی در سازههای تبیین کننده به کار برد (کالنتری.)1382 ،

یافته های پژوهش
ویژگيهای جمعیت شناختي نمونه آماری :بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری
نشان میدهد که از نظر سنی فراوانی مربوط به زنان زیر  20سال  4/3درصد از کل نمونه 20 ،تا
 30سال  39/8درصد (بیشترین میزان فراوانی) 30 ،تا  40سال  34/9درصد 40 ،تا  50سال15/5 ،
درصد و زنان باالی  50سال  9/8درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند .از نظر وضعیت تأهل 92/4
درصد از پاسخگویان متأهل و  39/9درصد مجرد میباشند .شغل  52/2درصد خانهدار  15/4،درصد
کارمند و  32/4درصد نیز شغل آزاد میباشد .همچنین تحصیالت  52/9درصد از پاسخگویان دیپلم
و زیردیپلم و  49/4درصد نیز تحصیالت دانشگاهی دارند.
نتایج تحلیل عاملي نیازهای زنان در فضاهای شهری :تحلیل عامل یک فن آماری است که در
بیشتر شاخه های علوم انسانی کاربرد دارد به خصوص در شاخههایی که در آنها از پرسشنامه و
آزمون استفاده میشود و متغیرها از نوع مکنون هستند الزم و ضروری است .در این پژوهش با
استفادهی  33گویه در جهت ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی مرکز شهر تبریز با نیازهای زنان از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است که با بهرهگیری از نرم افزار  SPSSگویهها عاملسازی
شده است .مقدار  KMOبرابر با  0/95در سطح معناداری  0/00محاسبه شده است .شاخص KMO
معیاری برای کفایت نمونهگیری است که کفایت حجم نمونه و قابلیت متغیرها را برای دستهبندی
عاملی تأیید می کند و مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است .در صورتیکه مقدار این
شاخص کمتر از  0/5باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر بین  0/5و 0/96
باشد دادهها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص بزرگتر از  0/9باشد همبستگی موجود در بین
داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود .با توجه به میزان عددی این شاخص در تحقیق حاضر
که برابر با  0/95میباشد نشاندهندهی کفایت حجم نمونهگیری و قابلیت متغیرها برای دستهبندی
عاملی میباشد .نتایج بیانگر این است که  8گویه در عامل کالبدی 6 ،گویه در عامل دسترسی9 ،
گویه در عامل امنیت و  8گویه در عامل فرهنگی -اجتماعی معنادار هستند.
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جدول  -9مقدار ویژه واریانس و واریانس تجمعي عاملها
عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1

4/908

29/54

29/54

2

2/618

14/45

41/66

3

2/246

13/94

55/93

4

2/003

12/56

98/32

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)2میزان مقدار ویژه برای چهار عامل کالبدی ،دسترسی ،امنیت و
عامل فرهنگی و اجتماعی بیش از  1میباشد و به عنوان عاملهای معنیدار در نظر گرفته میشود.
این معیار ،سادهترین روش برای تعیین تعداد عاملها ست .در تحلیل مؤلفههای اصلی ،تنها
عاملهایی که مقدار ویژهی آنها بیشتر از یک باشد به عنوان عاملهای معنیدار در نظر گرفته
میشود .معیار درصد واریانس تبیین شده توسط عاملها نیز ضابطهای دیگر برای تعیین تعداد
عاملها است به گونهای که عامل کالبدی حدود  ، ٪29/5عامل دسترسی حدود  ،٪14/4عامل
امنیت  ٪13/9و عامل فرهنگی -اجتماعی  ٪12/5از واریانس را تبیین میکنند .مقدار واریانس
تجمعی چهار عامل برابر با  ٪98/32میباشد که نشانگر این امر خواهد بود که چهار عامل با هم
حدود  ٪98واریانس متغیرها را تبیین میکنند .میزان واریانس تجمعی باید بیش از  0/9باشد .هر
یک از عوامل یاد شده خود از چند متغییر تشکیل شده است .وضعیت بارگذاری عاملها پس از
استفاده از روش چرخش متعامد واریماکس (فرآیندی که برای تعدیل محور عامل به منظور
دستیابی به عاملهای ساده و بامعنی انجام میگیرد) مشخص شده است .در روش متعامد عاملها
به شیوهای استخراج میشوند که محورهای عاملی در حالت  60درجه قرار گیرند و این بدین
معناست که هر عامل مستقل از سایر عاملها میباشد؛ بنابراین همبستگی بین عاملها بهطور
قراردادی صفر تعیین میگردد .در ادامه این عوامل معرفی میشوند.

تحلیل عاملهای چهارگانه
عامل اول ویژگيهای کالبدی :مقدار ویژه عامل اول زیرساختهای فیزیکی برابر با  4/908است
که به تنهایی قادر است  ٪29/5واریانس را تبیین و محاسبه کند .در این عامل  8شاخص بارگذاری
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شده است که شامل :وضعیت پیاده روها ،محیط و امکانات سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی،
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی ،پارکها و فضاهای سبز ،وضعیت پلهای هوایی و مبلمان شهری
می باشد و بیشترین تأثیر را در بین عوامل چهارگانه دارد .همگی این شاخصها را به ترتیب قرار
گرفتن میتوان در دستهی ویژگیهای زیرساختهای فیزیکی قرار داد (جدول شماره .)3از عمده
عوامل پایین بودن بار عاملی متغییرهای عامل کالبدی در منطقهی مورد مطالعه میتوان به عواملی
نظیر :کمبود پارکهای بانوان ،کمبود امکانات رفاهی در پارکهای موجود و همچنین عدم توجه به
تفاوت های ظریفی که در زنان نسبت به مردان وجود دارد که در طرحهای شهری نیز به چشم
می خورد .برای نمونه متناسب نبودن ابعاد و تناسب مبلمان شهری با شرایط زنان امری مشهود
است .از اینرو ،توجه و عنایت به ایمنسازی و استانداردسازی مبلمانها و زیرساختهای شهری در
منطقهی مورد مطالعه مشهود به نظر میرسد .در مجموع میتوان چنین گفت که در فضاهای
شهری منطقه مورد مطالعهی تناسبات مبلمان شهری ،کفپوشها ،طراحی مسیرهای پیاده،
نورپردازی ،رنگ و طراحی فضاها و  ...غالباً با رویکرد مردانه طراحی شده است و تفاوتهای انسانی،
حسی و رفتاری زنان در فضاهای شهری کمتر مورد توجه بوده است.

جدول  -3گویههای مربوط به عامل زیرساختهای فیزیکي و میزان بار عاملي آنها
عامل

زیرساخت-
های
فیزیکی
(کالبدی)

بار

نام گویه

بارعاملي

نام گویه

آیا برای رفت آمد در پیادهروها
احساس مشکل میکنید.

0/46

تا چه حد پارکهای سطح شهر
برای آسایش و استراحت زنان
مناسب هست.

0/495

ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز تا چه
حد مجهز و در دسترس است.

0/505

آیا محیط داخلی تاکسیها
جهت استفاده زنان تمیز و
راحت میباشد.
تا چه حد در ایستگاههای
اتوبوس و تاکسی راحت
هستید.
آبخوریها از نظر ارتفاع برای
استفاده زنان تا چه حدی
مناسب هست.

منبع:یافتههای تحقیق

0/936

0/491

0/389

پلهای هوایی عابر پیاده موجود در
تبریز تا چه حد مناسب زنان
میباشد.
آیا فضای اختصاص داده شده
اتوبوس برای زنان کافی و مناسب
است.

عاملي

0/355

0/323
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عامل دوم دسترسي :مقدار ویژه عامل دسترسی برابر  2/618است که  ٪14/4از واریانس را
تبیین میکند .در این عامل  6گویه بارگذاری شده است که شامل در دسترس بودن پارکهای
شهری ،زیرساختهای مناسب نظیر مبلمانهای استاندارد ،حمل و نقل عمومی ،فضاهای ورزشی،
سرویسهای بهداشتی و پارکهای ویژهی زنان است .نظر به اینکه در همهی این شاخصها در
دسترس بودن برخی امکانات شهری تأکید شده است ،از عامل دوم به عنوان عامل دسترسی
نام گذاری شده است .از عمده عوامل پایین بودن بار عاملی متغییرهای عامل دسترسی در منطقهی
مورد مطالعه میتوان نبود ناوگان مناسب حمل و نقل عمومی و متناسب با ویژگیهای زنان اشاره
کرد؛ چرا که زنان وابستگی شدیدی به وسایل حمل و نقل عمومی دارند و همچنین عدم توجه به
اینکه زنان بیشترین استفادهکنندگان از مراکز شهری هستند نیازمند توجه بیشتر به دسترسی به
خدماتی از قبیل حمل و نقل و موارد ذکر شده میباشد تا تحرک اجتماعی و مکانی زنان در
منطقه ی مورد مطالعه باال برود ،زیرا جدا شدن خانه از کار در فرآیند صنعتی شدن و به حومه راندن
زندگی شهری هر روز بیشتر از پیش زنان را از تحرک اجتماعی و مکانی باز داشته است .با توجه به
اینکه زنان سفرهای پیچیدهتری نسبت به مردان دارند ،مسئولیت زنان در سفر به مهدکودک،
مدرسه ،محل کار ،مغازه و فضاهای عمومی شهر بیش از دوبرابر مسئولیت مردان است که لزوم توجه
بیشتر به مسألهی دسترسی را نمایان میسازد ).(Michaud, 2007

جدول  -2گویههای مربوط به عامل دسترسي و میزان بار عاملي آنها
عامل

نام گویه

آیا در پارکها محیط برای نشاط و
بازی زنان به حد کافی وجود دارد.
مبلمان،نیمکتها و محلهای
نشستن در پارکها تا چه حدی
برای استفاده زنان مناسب هست.
دسترسی کتابخانههای شهری در چه حدی
برای پاسخگویی نیازهای زنان
مناسب است.
پارکهای شهری به چه اندازه در
دسترس زنان هستند.

بارعاملي
0/485

0/392

نام گویه
آیا پلهای هوایی در شهر تبریز به
حد کافی وجود دارد.
آیا تاکسیهای درون شهری به حد
کافی جهت استفاده زنان وجود
دارد.

بار
عاملي
0/326

0/559

0/352

آیا پارکهای ویژه زنان به حد
کافی وجود دارد.

0/505

0/926

آیا سرویسهای بهداشتی جهت
استفاده زنان به حد کافی وجود

0/5

939
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دارد.
فضاهای ورزشی شهری تا چه حد
برای زنان وجود دارد.

0/558

منبع :یافتههای تحقیق

عامل سوم فرهنگي و اجتماعي :مقدار ویژه برای عامل فرهنگی -اجتماعی برابر با  ٪2/24است و
واریانس تبیین آن  ٪13/9است .در مجموع  8گویه در آن بارگذاری شده است که شامل :عوامل
فرهنگی و اجتماعی در حمل و نقل ،فضاهای اختصاصی و عمومی ،مشارکت زنان ،شرکت در
جشنوارهها و مراسم فرهنگی و آموزشهای شهروندی میباشد .با توجه به نیازهای فرهنگی و
اجتماعی موجود در همهی این شاخصها میتوان از عنوان شاخصهای فرهنگی – اجتماعی نام
برد .با توجه به اینکه فعالیت های بیرونی در فضاهای عمومی در سه دسته قرار میگیرند که این
فعالیتها عبارتند از :فعالیتهای ضروری و اجباری ،فعالیتهای انتخابی و فعالیتهای اجتماعی که
دستهی سوم مهمترین نوع فعالیت می باشد .بنابراین فضاهای عمومی شهری نه تنها باید پتانسیل
حضور گروههای مختلف اجتماعی را با هدف پاسخگویی به نیاز ضروری را فراهم آورد ،بلکه باید
عرصهای را برای برقراری روابط اجتماعی و لذت از حضور در فضا نیز فراهم کند و با توجه به شرایط
ویژهی منطقهی مورد مطالعه از قبیل تجمع کاربریهای تجاری و تاریخی و بازار تبریز ،مراجعهی
افراد گوناگون با فرهنگهای مختلف از مناطق مختلف شهر تبریز و همچنین وجود شرایط مناسب
برای بزهکاری و خالف کردن با توجه به ماهیت کاربریهای موجود ،میزان بار عاملی متغیرهای
عامل فرهنگی -اجتماعی در منطقهی مورد مطالعه پایین میباشد

جدول  -2گویههای مربوط به عامل فرهنگي و اجتماعي و میزان بار عاملي آنها
عامل

فرهنگی-
اجتماعی

نام گویه
رانندگی زنان در شهر تبریز از
نظر فرهنگی تا چه حدی
پذیرفته شده است.
تا چه حد نیاز به جداسازی و
اختصاص فضای جداگانه برای

بارعاملي

0/495

0/531

نام گویه
محدودیتهای زنان برای شرکت در
جشنواره ها و مراسمهای شهرداری
چگونه است.
به چه اندازه موافقید تجهیزات
ورزشی زنان جدا باشد.

بار
عاملي
0/433

0/92
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زنان احساس میکنید.

مزاحمان نوامیس در پارکها به
چه مقدار وجود دارند.

0/545

میزان مشارکت زنان در
مدیریت شهری چگونه است.

0/499

از امکانات سطح پارک حتی به
تنهایی تا چه حدی میتوانید استفاده
کنید.
آموزشهای شهروندی برگزار شده
توسط شهرداری تا چه حد برای زنان
قابل استفاده میباشد.

0/486

0/332

منبع :یافتههای تحقیق

عامل چهارم امنیت :مقدار ویژهی عامل امنیت برابر با  2/003میباشد و  ٪12/5از واریانس را
تبیین میکند و  9گویه شامل :امنیت در پلهای هوایی ،نورپردازی و عامل روشنایی ،مسیربندی
تاکسیها ،رفتار رانندگان حمل و نقل عمومی و تاکسیرانها و میزان امنیت اجتماعی را در بر
میگیرد که با توجه به گویهها میتوان از آن با عنوان عامل امنیت یاد کرد (جدول  .)9در عامل
امنیت عواملی چون اعتماد و دیگر ویژگیهای فرهنگی شهروندان محدودهی مورد مطالعه که به
صورت حتی غیر رسمی در افزایش احساس امنیت مؤثر میافتد ،تأثیرگذار بوده و باعث باالرفتن
احساس امنیت نسبت به سایر عوامل شده است و با توجه به اینکه نگرانی زنان از ناامنی محیط از
جمله عوامل مهم در کاهش حضور آنها در قلمرو عمومی است ،عدم امنیت برای زنان تقریباً در
تمامی طبقات اجتماعی یافت می شود با توجه به مسایل مطرح شده مناسب بودن فضاهای شهری
از نظر امنیت در تمامی جوانب برای کلیهی گروههای سنی و طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی در
حضور زنان در حضور و استفاده مناسب از فضاهای عمومی شهری و رضایت آنها دارد و لزوم توجه
بیشتر به این مسأله را نمایان میسازد .در منطقهی مورد مطالعه با توجه به نظارت عمومی باال،
وجود مراکز نظامی و انتظامی متعدد و همچنین باال بودن روابط و تعهدات انسانی جنایات و جرایم
کاهش پیدا میکند و باعث میشود بار عاملی متغیرهای مربوط به عامل امنیت نسبت به سه عامل
دیگر وضعیت مناسبتری داشته باشد.
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جدول  -2گویههای مربوط به عامل امنیت و میزان بار عاملي آنها
نام گویه

بارعاملی

نام گویه

بار
عاملی

امنیت در پلهای هوایی چقدر
است.

0/351

نور ،روشنایی و امنیت در پیادهروها و
فضاهای شهری تا چه حد است.

0/544

0/558

آیا مسیربندی تاکسیها از لحاظ
امنیتی برای زنان مناسب هست؟

0/809

0/954

حین استفاده از وسایل ورزشی وبازی
تا چه حد احساس راحتی میکنید.

0/411

عامل

امنیت

رانندگان اتوبوسهای شهری تبریز
تا چه حدی قابل اطمینان هستند.
رانندگان تاکسیهای شهری در
تبریز تا چه حدی قابل اعتماد
هستند.

منبع :یافتههای تحقیق

ارزیابي پاسخگویان از میزان تطابق فضاهای شهری با نیازهایشان
با توجه به (جدول  ،)9عامل امنیت ،بیشترین میانگین را دارد که به حد متوسط  3نزدیکتر است و
بقیه عاملها فاصله بیشتری از حد متوسط دارند .این امر بیانگر این است که بنابر نظرات
پاسخگویان ،این عامل وضعیت بهتری را نسبت به بقیهی عاملها دارد که از عوامل مؤثر در چنین
وضعیتی می توان به نظارت اجتماعی باال و وجود مراکز و پایگاههای متعدد نظامی و انتطامی در
منطقهی مورد مطالعه و کنترل انجام گ رفته توسط این مراکز و وجود روابط انسانی باال با توجه به
محدوده ی کوچک و مساحت پایین منطقه نسبت به جمعیت مراجعهکننده اشاره کرد؛ زیرا در
جاهایی که حد مناطق کوچک و میزان روابط انسانی زیاد است ،میزان جنایت و جرایم کم میشود.
به دلیل اینکه تعهدات اجتماعی باال است و توجه مردم به یکدیگر زیاد میباشد .البته عواملی نیز
باعث تأثیر منفی بر میزان امنیت در منطقهی مورد مطالعه میشود که از آن میتوان به وجود
فضاهای متروک و خلوت و بدون نورپردازی اشاره کرد؛ زیرا فضاهایی که تحت نظارت مردمی
نیستند و متروک هستند ،مخاطراتی را به وجود میآورند که باعث گریز از فضاهای شهری میشود.
سایر عوامل ،میانگین پایینتری نسبت به امنیت دارند .بدین معنا که آن دسته از شاخصهای
فضاهای عمومی در منطقهی  8تبریز از منظر متناسب بودن با نیازهای زنان در حد مطلوبی نیستند
و نیازمند توجه بیشتر میباشد .میزان انحراف معیار نیز نشانگر این است که بار عامل امنیت از
پراکندگی بیشتری نسبت به سایر عاملها برخوردار است .شاخصهای پراکندگی (انحراف معیار،
واریانس و ضریب پراکندگی) نشان میدهد که پراکندگی جوابها در بین عامل فرهنگی -اجتماعی
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بیشتر از سایر عوامل است که حاکی از پراکندگی آرای پاسخگویان به سنجههای فرهنگی-
اجتماعی بیشتر بوده است .هم چنین نمونه آماری نسبت به عامل ویژگی دسترسی آرای مشابهتری
نسبت به سایر عوامل داشته است.

جدول  -7آمارههای عوامل چهارگانه
آماره

زیرساختهای فیزیکي

دسترسي

فرهنگي -اجتماعي

امنیت

میانگین
انحراف معیار
واریانس
ضریب پراکندگی

2/41
0/492
0/222
20

2/53
0/49
0/219
16

2/83
0/533
0/284
23

2/64
0/948
0/416
19

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون فرضیهی تحقیق
برای آزمون فرضیات از  tتک نمونهای استفاده شده است .نتایج (جدول  ،)8نشانگر این است که
عامل زیرساختهای فیزیکی ،دسترسی و ویژگیهای فرهنگی– اجتماعی پایینتر از سطح معناداری
 0/05به دست آمده است که میتوان گفت :این عاملها از وضعیت مطلوبی در محدودهی مورد
مطالعه برخوردار نیستند؛ اما در عامل امنیت مشاهده میشود که سطح معناداری بیش از 0/05
آمده است که بیانگر وضعیت مطلوب این عامل از نظر پاسخگویان است.
جدول  -2ارزیابي پاسخگویان از میزان تطابق فضاهای شهری با نیازهای بانوان
شاخص ها

آمارهt

Sig

کالبدی

-16/13

0/049

دسترسی

-15/92

0/012

اجتماعی -فرهنگی

-4/89

0/031

امنیت

-1/23

0/219

نتیجه آزمون
ویژگیهای کالبدی محدوده مورد مطالعه از نظر زنان با حد
متوسط تفاوت معناداری دارد.
دسترسی در محدوده مورد مطالعه از نظر زنان با
حدمتوسط تفاوت معناداری دارد.
ویژگی های فرهنگی -اجتماعی در محدوده مورد مطالعه از
نظر زنان با حد متوسط تفاوت معناداری دارد.
امنیت در شهر از نظر زنان با حد متوسط تفاوت معناداری
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ندارد.
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج (جدول  ،)8نشانگر این است که عامل زیرساختهای فیزیکی ،دسترسی و ویژگیهای
فرهنگی– اجتماعی پایینتر از سطح معناداری  0/05بهدست آمده است که میتوان گفت :این
عاملها از وضعیت مطلوبی در محدودهی مورد مطالعه برخوردار نیستند و هر سه شاخص مورد نظر
در محدوده ی مورد مطالعه از نظر زنان با حد متوسط تفاوت معناداری دارند و از وضعیت مناسب و
مطلوبی برخوردار نمیباشند و نیازمند توجه بیشتر به فاکتورهای و زیرشاخصهای در نظر گرفته
شده برای این سه شاخص در طراحی و برنامهریزی فضاهای شهری منطقه  8تبریز میباشد؛ اما در
عامل امنیت مشاهده میشود که میزان سطح معناداری برابر با  0/219میباشد که بیش از 0/05
آمده است و از نظر زنان تفاوت معناداری با حد متوسط ندارد که بیانگر وضعیت مطلوب این عامل
از نظر پاسخگویان در فضاهای شهری منطقه مورد مطالعه است .در زمینهی مشکالتی که در حوزه-
ی زیرساختهای فیزیکی و دسترسی در منطقهی مورد مطالعه وجود دارد و با نیازهای زنان
مطالبقت ندارد میتوان به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه منطقهی  8شهر تبریز از
قدیمترین مناطق شهری تبریز میباشد و از قدمت باالیی برخوردار است ،به گونهای که بناها و
مجموعه های با ارزش تاریخی و مذهبی متعدد چون بازار تبریز ،مسجد جامع ،مسجد کبود ،محالت
تاریخی و قدیمی هم چون راسته کوچه ،چارمنار ،میارمیار ،ایچری ارمنستان ،شش درب ،دروازههای
ق دیمی و تاریخی تبریز چون درب باغمیشه ،استانبول ،ویجویه ،گجیل ،خیابان و نوبر که در این
میان تنها درب خیابان از تخریب و تملک سالم باقی مانده است ،گذر راه ابریشم از میادین این
منطقه ،وجود قدیمیترین کلیساهای پیروان آیین مسیحیت ،کلیسای مریم مقدس وکاتولیکها و
م ساکن ارامنه فضاهای موجود را تحت تأثیر قرار داده است و به این بخش از منطقه ،هویتی خاص
و منحصر به فرد میدهد و مسلماً چنین پتانسیلهایی بر میزان ضریب آشنایی و خوانایی محدوده و
مراجعه ی مردم به این منطقه افزوده است و در واقع در وضع موجود منطقهی مورد مطالعه تأثیر
گذاشته است ،به گونهای که وضعیت موجود منطقهی مورد مطالعه نتوانسته خود را با رشد و توسعه
منطقه و ایجاد نیازها و نگرشهای جدید در همهی ابعاد وفق دهد و متناسب این رشد و توسعه
باشد .وجود فضاهای تاریخی و لزوم حفظ این فضاها نیز مانع از گسترش زیرساختهای فیزیکی و
ایجاد دسترسی مناسب در قسمتهای مختلف این منطقه شده است و به همین دلیل جوابگوی
نیازهای موجود نمیباشد .مشکالت موجود در زمینهی فرهنگی و اجتماعی را نیز میتوان به این
نکته نسبت داد که منطقهی  8شهر تبریز مرکز تجاری تبریز بوده و وجود کاربریهای ذکر شده در
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این منطقه که همگی جاذب جمعیت میباشد ،باعث شده که افراد زیادی با فرهنگهای مختلف از
نقاط مختلف شهر تبریز به این منطقه مراجعه کنند و با توجه به شلوغ بودن و تردد باالی افراد و
ماهیت کاربریهای منطقهی مورد مطالعه فضای برای بزهکاران و خالفکاران مهیا میباشد و عوامل
ذکر شده در کنار هم باعث ایجاد مشکالت فرهنگی و اجتماعی در این منطقه از شهر تبریز
میشوند.
با توجه به مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت که با توجه به نظر استفادهکنندگان از فضاهای
شهری مرکز شهر تبریز (منطقه  ،)8در طراحی و برنامهریزی فضاهای شهری ،از منظر سه شاخص
زیرساختهای فیزیکی (کالبدی) ،دسترسی و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی به ویژگیها و
تسهیالت خاصی که بانوان از فضا انتظار دارند که با خصوصیات جسمی و نیازهای عاطفی و
روحیشان متناسب باشد و زندگی روزمره و فعالیتهایشان را تسهیل کند ،توجه کافی نشده است؛
ولی از نظر عامل امنیت فضاهای عمومی وضعیت مناسبی دارند .در فضاهای شهری محدودهی مورد
مطالعه ،بیشتر مردان و نیازهای آنها عمدتاً مرجع برنامهریزی و تنظیم استانداردهای فضایی قرار
گرفته است؛ این در حالی است که عرصههای عمومی شهری به منزلهی بستر زندگی و فعالیت
شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهتها و تفاوتهای میان افراد و گروههای سنی ،جنسی و
اجتماعی محیطی امن ،سالم ،پایدار و جذاب را برای همهی افراد فراهم کند و به همهی نیازهای
اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند و از این لحاظ باید در فضاهای عمومی شهری منطقهی مورد
مطالعه بازنگری گردد تا از لحاظ نیازها و ویژگیهای بانوان نیز مناسب و مطلوب گردد.

بحث و نتیجهگیری
پارادایمهای نوین در برنامه ریزی شهری نظیر پارادایم فمنیستی ،تأکید بر حضور و نقشآفرینی
زنان در شهرها و محیطهای شهری دارند .از طرف دیگر با توجه به این که زنان  ٪50هر جامعهای
را تشکیل میدهند ،نقشی مهم و تعیینکننده در توسعهی آن دارند که این امر در ابعاد مختلف آن
قابل درک و لمس است .اما شرط این حضور و نقشآفرینی وجود و فراهم آوردن اسباب و
زیرساختهای الزم است .یکی از این زیرساختها محیطهای شهری با ویژگیهای خاص آن
میباشد .با توجه به نقش مهمی که زنان در توسعه ی شهری دارند و به صورت مستمر با مسایل و
مشکالت کالبدی و فرهنگی در عرصهی شهر روبرو هستند که با نگاهی مردساالرانه طرحریزی
شدهاند .هم چنان که امروزه بسیاری بر این باورند که برای گروه زنان به دلیل ضرورت ارتباط با
سایر گروه ها و برقراری تعامالت اجتماعی و حق حضور در فضاهای شهری باید سطحی از عدالت در
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طراحی و برنامهریزی فضایی رعایت شود .از آنجا که بر اساس دیدگاه سیستمی ،همهی دستگاهها
باید در حوزهی وظایف خود ،نیازهای زنان را طبق ویژگیهای آنان مورد مداخله قرار دهند؛ اما در
این میان سازمان های متولی از جمله وزارت کشور ،وزارت ارشاد ،رسانهها و خاصه شهرداریهای
نقش بارزتری دارند.
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی انطباق فضاهای عمومی منطقهی  8شهر تبریز با نیازهای زنان با
بهرهگیری از تحلیل عاملی انجام پذیرفته است .نتایج حاصل از مدل اکتشافی با  32سؤال باقیمانده
است که در چهار عامل زیرساختهای فیزیکی (کالبدی) ،دسترسی ،ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی
و امنیت گنجانده شده است که این عاملها به ترتیب  8 ،6 ،8و  9سؤال را دربر میگیرند .نتایج
حاصل از  T-Testبیانگر این است که به جز عامل امنیت ،در بقیهی عوامل ،شرایط مطلوبی در
منطقهی مورد مطالعه وجود ندارد و به عبارتی ،پاسخگویان زن ،اعالم نارضایتی کردهاند .این امر
بیانگر وجود ناعدالتی جنسیتی در فضاهای عمومی منطقهی  8شهر تبریز در سه عامل کالبدی،
دسترسی و فرهنگی -اجتماعی میباشد .در عامل دسترسی نتایج نشانگر این است که وضع موجود
با وضعیت مطلوب زنان تفاوت معناداری دارد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که به غیر از شاخص
امنیت ،وضعیت سه شاخص دیگر از قبیل :زیرساختهای فیزیکی ،دسترسی و فرهنگی -اجتماعی
با حد متوسط و مطلوب بانوان تفاوت معناداری دارند .بنابراین ،از نتایج تحقیق استنباط میشود که
در زمینهی زیرساختهای فیزیکی ،دسترسی و اجتماعی -فرهنگی فضاهای عمومی شهری متناسب
با نیازهای زنان نمیباشد .در زمینهی مشکالتی که در زمینهی زیرساختهای فیزیکی و دسترسی
در منطقه ی مورد مطالعه وجود دارد و با نیازهای زنان مطالبقت ندارد ،میتوان به قدمت و ارزش
تاریخی باال و وجود کاربریهای تجاری متعدد و بازار تبریز در منطقهی مورد مطالعه که به این
بخش از منطقه هویتی خاص و منحصر به فرد میدهد و مسلماً چنین پتانسیلهایی بر میزان
ضریب آشنایی و خوانایی محدوده و مراجعهی مردم به این منطقه افزوده است و به گونهای که
وضعیت موجود منطقه ی مورد مطالعه نتوانسته خود را با رشد و توسعه شهر و منطقه وفق دهد.
وجود فضاهای تاریخی و لزوم حفظ این فضاها نیز مانع از گسترش زیرساختهای فیزیکی و ایجاد
دسترسی مناسب در قسمتهای مختلف این منطقه شده است .مشکالت فرهنگی و اجتماعی را نیز
میتوان به این نکته نسبت داد که منطقهی  8شهر تبریز ،مرکز تجاری تبریز بوده و همچنین وجود
کاربریهای ذکر شده در این منطقه که همگی جاذب جمعیت میباشد باعث شده است که افراد
زیادی با فرهنگ های مختلف از نقاط مختلف شهر تبریز به این منطقه مراجعه کنند و با توجه به
شلوغ بودن و تردد باالی افراد و ماهیت کاربریهای منطقهی مورد مطالعه فضای برای بزهکاران و
خالفکاران مهیا میباشد و عوامل ذکر شده در کنار هم باعث ایجاد مشکالت فرهنگی و اجتماعی
در این منطقه از شهر تبریز میشوند و از عواملی که باعث مطابق بودن امنیت در فضاهای عمومی با
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نیازهای زنان شده است میتوان به نظارت اجتماعی باال و وجود مراکز و پایگاههای متعدد نظامی و
انتظامی در منطقه ی مورد مطالعه و کنترل انجام گرفته توسط این مراکز و وجود روابط انسانی باال
با توجه به مساحت پایین منطقه به نسبت جمعیت مراجعهکننده اشاره کرد .با توجه به نتایج به-
دست آمده از تحقیق و شرایط موجود در منطقهی مورد مطالعه و فرا رسیدن تبریز  2018و
مراجعه ی فراوان شهروندان و گردشگران به این منطقه ،نیازمند توجه مسئوالن و نهادهای مرتبط
برای حل مشکالت و فقدانهای موجود میباشد .در این زمینه ،متصدیان مربوطه ،به ویژه
شهرداریها می توانند بسیاری از این مشکالت را با مرتبط ساختن نگرش و نیازهای زنان در
محیطهای شهری و عمومی حل کنند .نتایج پژوهش پورمحمدی و همکاران ( ،)2015با عنوان
بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه که در چهار بعد
ویژگی های کالبدی ،دسترسی ،امنیت و فرهنگی اجتماعی صورت گرفته است ،نیز مؤید این است
که به غیر از شاخصههای فرهنگی و اجتماعی ،سه شاخص دیگر -از جمله دسترسی -با حد متوسط
و مطلوب بانوان تفاوت معناداری دارند .نتایج پژوهشهای نورانی ( )2012و صادقی ( ،)2012نیز
بیانگر رابطه ی معنادار میان افزایش رضایت و حضور زنان با شاخصهای مجاورت ،دسترسی و...
هست .در عامل امنیت شاهد رضایتمندی زنان استفاده کننده میباشیم ،به عبارت دیگر ،وضع
موجود مؤلفههای مربوط به امنیت ،با انتظارات استفادهکنندگان همخوانی دارد .پژوهشهایی نظیر
ضابطیان ( ،)2010قرایی ( ،)2010گلی ( ،)2011اکبری ( ،)2012بیانگر وجود تفاوت معنادار بین
امنیت و رضایتمندی بودهاند که با نتایج این مطالعه تفاوت داشته و نشانگر توجه به بحثهای
امنیتی در طراحی فضاهای شهری میباشد .به طور کلی ارزیابی اکثر فضاهای شهری در ایران
نشان گر این است که غالب فضاهای شهری در کشور ما برای حضور مردان طراحی گردیدهاند و
کمتر به حضور زنان در این فضاها توجه شده است ،به این معنی و مفهوم که ویژگیهای این فضاها
امکان حضور زنان را در آن نمیدهد .الزم است سازمانهای متولی در این زمینه ،نظیر شهرداریها،
برای فراهم آوردن شرایط حضور زنان را فراهم آورند؛ به عبارتی دیگر در برخورداری و استفاده از
فضاهای مختلف اعم از تفریحی ،ورزش و غیره عدالت جنسیتی را مدنظر قرار دهند.
پیشنهادها
با توجه به گویههای موجود در عوامل فوقالذکر میتوان پیشنهادهای زیر را جهت بهبود شرایط
ارایه داد:
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زیرساختهای فیزیکي
-

ایجاد موانع در طول پیادهروها برای جلوگیری از پارک کردن خودروها و تردد
موتورسیکلت در فضای پیادهروها؛
ایجاد پارکهای مخصوص بانوان متناسب با سهم جمعیتی زنان و توزیع عادالنه در منطقه
مورد مطالعه؛
احیای مجدد بافتهای راکد و منفعل و همچنین نورپردازی و نصب دوربینهای
مداربسته ،بهخصوص در مناطق شمالی و شمال غرب منطقه  8تبریز؛
تأمین تأسیسات و تجهیزات متناسب با نیازهای زنان با توجه به اینکه منطقهی مورد
مطالعه ،مرکز تجاری و بازار تبریز میباشد؛
باال بردن سرانه ی فضاهای تفریحی و ورزشی مجزا برای زنان نظیر پارکهای بانوان با
توجه به سرانهی پایین این کاربریها؛
نورپردازی مناسب معابر و روشنایی آنها در طول ساعات شب در مناطق شمالی و
شمالغرب.

دسترسي:
-

ایجاد سرویسهای شبانهی منظم برای وسایل نقلیه ،بهخصوص اتوبوسها و وسایل
نقلیهی عمومی با توجه به حجم باالی مراجعهکنندگان؛
ایجاد تاکسی های مختص زنان با رانندگان زن با توجه به آمار بسیار پایین تعداد این
رانندگان در منطقهی مورد مطالعه و در کل شهر تبریز؛
افزایش سهم فضای اختصاص داده شده به زنان در اتوبوسهای شهری؛
تعبیهی پله برقی در پلهای عابر پیاده با توجه به برخی محدودیتهای جسمی زنان در
مناطق جاری و شلوغ منطقه (مناطق تجاری و مرکزی).

فرهنگي -اجتماعي:
-

با توجه به وضعیت نامناسب اجتماعی و فرهنگی موجود در منطقهی مورد مطالعه و
فرارسیدن طرح تبریز  2018و انتخاب تبریز به عنوان پایتخت کشورهای اسالمی و وجود
کاربریهای متنوع و مختلف تاریخی و فرهنگی و قدیمی در منطقهی  8تبریز و به تبع
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 لزوم، مراجعه ی باالی گردشگران خارجی و داخلی به این قسمت از شهر،موارد ذکر شده
توج ه بیشتر مسؤالن و نهادهای ذیربط و مدیریت شهری را بیشتر نمایان میکند؛
زمانبندی مناسب حمل و نقل عمومی برای استفادهی زنان و مراجعهی آنها به مراکز و
فضاهای عمومی موجود در منطقهی مورد مطالعه؛
افزایش تعداد وسایل نقلیهی عمومی و توجه به نیاز زنان در بخش حمل و نقل با توجه به
حجم باالی ترافیک و تعداد باالی مسافران درون شهری در این قسمت از شهر؛
ایجاد کاربریهای تجاری دارای خدمات پذیرایی و دایر در شب برای ترویج پیادهروی و
حفظ امنیت و روشنایی شبانه؛
ارتقاء امنیت از نظر ایجاد مزاحمت خیابانی و امنیت پارکها و توجه به نیازهای
. فیزیولوژیکی زنان در طراحی پیادهروها و پارکهای منطقهی مورد مطالعه

-
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