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چکیده
در طراحي و ارزيابي فضاهاي شهري ،انديشمندان به نيازهاي اوليۀ انسان بسيار توجه ميکنند و همه بر اين اعتقاد هستند که،
بدون توجه به اين نيازها ،امکان دسترسي به فضا و تحرکپذيري در آن به حد قابل مالحظهاي محدود خواهد شد .اين نيازها
تحت تأثير متغييرهاي مختلفي قرار دارند و «جنسيت» يکي از موضوعهاي حساس اين مقوله است .از اين رو ،هدف پژوهش
حاضر ارزيابي نگرش جنسيتي در طراحي فضاهاي شهري با تاکيد بر پارک بانوان نرگس اروميه ميباشد .روش تحقيق توصيفي ـ
تحليلي بکارگرفته شده در اين پژوهش از نوع کاربردي ميباشد .اطالعات مورد نياز از طريق دو نوع پرسشنامه تصويري و
غيرتصويري بهدست آمده است .براي ارزيابي و پردازش دادهها از شيوههاي آماري توصيفي و استنباطي در قالب نرمافزار spss
استفاده شده است .نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که تنها زنان خانهدار و مذهبي تمايل به استفاده از پارکهاي زنانه دارند؛ و
دسته سوم زنان يعني زنان شاغل جامعه و دسته چهارم يعني زناني با نگرشها و گرايشهاي فمينيستي رغبتي براي استفاده از
اينگونه پارک ها را ندارند .چنين وضعيتي در مورد ميزان احساس امنيت و آرامش زنان در پارک بانوان نيز صدق ميکند .لذا
پروژه پارک بانوان در کوتاهمدت و با توجه به محدوديتهاي عرفي ،براي استفاده آزادانه زنان از فضاهاي عمومي ،مطلوب به نظر
ميرسند ،اما در بلندمدت به توزيع عادالنه فضاهاي شهري کمک چنداني نخواهد کرد .نتايج حاصل از پرسشنامههاي تصويري
نشان دهنده تنها تفاوت معناداري ميان زنان خانهدار با مردان و ديگر گروههاي زنان موردمطالعه براي انتخاب عناصر پارک است؛
درنتيجه جنسيت در انتخاب عناصر پارکها تأثير چنداني نداشته و انتظار ميرود که عناصر پارک مطابق با نيازهاي زنان خانهدار
(بيشترين مراجعهکنندگان به پارک بانوان) باشد و به ارائه راهکارهاي عملي براي طراحي و جانمايي عناصر هرچه بهتر در
پارکهاي بانوان پرداخته شود.

واژگان کلیدی :طراحی شهری ،فضاهای عمومی ،پارک بانوان ،نگرش جنسیتی ،ارومیه

( -0نویسنده مسئول)tanri2@yahoo.com
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مقدمه
با ظهور تفكر نوگرایی در شهرسازی و رویكرد مسلط مبتنی بر خرد مردانه و تفكیك و جداسازی حوزههای مختلف
نظیر مسكونی ،تفریحی ،کار ،و ، ...حوزة عمومی کار و تجارت در مرکز شهر از حوزة خصوصی حومههای مسكونی
جدا شد .این جدایی به نحوی تأکید بر تمایز حوزة مردانة تجارت و کار از حوزة زنانة حومه و خانواده نیز محسوب
میشود .همچنین 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 دربرگیرنده هر دو جنس است
( .)Hexly,2002: 1با این حال ،برنامهریزان شهریِ زن در اروپا با نگاه جنسیتی به برنامهریزی و نقد نگاه مدرنیستی به
شهر ،ویژگیهای فضای شهری ،مناسب را مسافتهای کوتاه ،کاربریهای مختلط ،و دارای چند مرکز فعال تعریف
کردهاند ( .)Rendell, 2000: 21فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به
شباهتها و تفاوتهای میان افراد و گروههای سنی و اجتماعی ،جنسی ،محیطی امن ،سالم و پایدار و جذاب را برای
همه افراد فراهم کنند و به نیاز تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند و پاسخ گوی حداقل نیازها باشند (مدیری،
 .)01 :0931زنان برای حضور در فضاهای عمومی دارای محدودیتهایی میباشند .این محدودیتها بر اساس
مشخصههای مختلف قومی ـ نژادی ،طبقه اجتماعی ،وضعیت تأهل ،سن ،دین و توانایی فیزیكی بهطور متفاوتی تجربه
میشوند (رفیعیان و سیفایی .)91-10 :0931،این محدودیتها ،مكان و زمان استفاده ،اینكه زنان با چه کسانی و برای
چه مدت از فضا استفاده میکنند و رفتار و تجارب زنان را هنگام استفاده از فضای عمومی ،تحت تأثیر قرار میدهند.
ممكن است هر یك از این محدودیتها به تنهایی تأثیر زیادی نداشته باشد اما مجموعهای از ترکیب این محدودیتها
مؤثر خواهد بود .تفكیك جنسیتی خدمات عمومی نظیر زمینهای بازی ورزش ،محوطههای فعالیتی تخصصی و ...

سهولت بهره برداری از فضا را به ویژه برای زنان فراهم میکند؛ اما این اقدام مفهوم اجتماعی را از فضا سلب کرده و آن
را از یك فضای اجتماعی به یك فضای کارکردی تنزل میدهد .تأسیس پارکهای زنانه در همین چهارچوب قابل
بررسی هستند؛ زیرا این گونه پارکها تسهیالت خاصی را برای گذران اوقات فراغت در اختیار زنان قرار میدهند
(شیخاوندی .)09 :0931 ،بدیهی است در ایجاد فضاهای سبز شهری ،عالوه بر توجه به قابلیتها و امكانات وسایل
فنی و تخصصی مرتبط با موضوع سرزمین ،نكات و ظرافتهای فرهنگی  -اجتماعی هر منطق ،گروههای سنی و جنسی
مختلف باید مورد عنایت برنامهریزان قرار گرفته ،تا معیارها و استانداردهای خاصی مدنظر قرار داده شود .زنان در مقام
نیمی از اجتماعات انسانی به واسطه خصوصیات بیولوژیك ،مسئولیتها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان ارتباط
متمایزی با فضا برقرار میکنند .آنها نیازمند تسهیالت خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطرشان از
حضور امن در فضاهای شهری به ویژه فضاهای عمومی مانند پارک شود .زیرا با توجه به مسئولیتهای خطیری که در
محیط خانوادگی دارند معموالً بیش از مردان برای تفریح و سرگرمی فرزندان خود از محیطهای عمومی به خصوص
پارکهای شهری استفاده میکنند (تازیكی .)000 :0900 ،ایجاد پارک بانوان نرگس ارومیه نیز با این ایده تحقق یافته
که به نوعی با محرومیت علیه زنان مقابله شود .اما ایجاد این گونه امكانات ،بدون ارزیابی نگرشهای جنسیتی ،تصویر
ذهنی رضایت زنان از این خدمات را ارائه نمیدهد .بنابراین ،انجام دادن این گونه پژوهشها ضروری به نظر میرسد.
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بدین منظور ،پژوهش حاضر به ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری با تاکید بر پارک بانوان نرگس
ارومیه میپردازد در این راستا فرضیات زیر مطرح میشود.:
 به نظر میرسد بانوان مذهبی و خانهدار تمایل ب یشتری برای ایجاد پارک بانوان نسبت به زنان شاغل و فمنیستداشته باشند.
 به نظر می رسد پارک نرگس بانوان از لحاظ (کیفیت وسایل ورزشی ،ایستگاه سالمت ،وضعیت نیمكتها،روشنایی ،وضعیت چمنکاری و تمیزی ،زمین بازی کودکان ،ارائه خدمات کارکنان ،وجود نگهبان مرد) مطابق با
نیازهای بانوان از تمامی گروهها نباشد.
 عدم وجود امنیت در فضاهای عمومی شهر ،سبب ایجاد پارک بانوان شده است. به نظر میرسد تفاوت معناداری میان جنسیت (مردان و زنان) و انتخاب عناصر پارکها وجود دارد. به نظر میرسد تفاوت معناداری میان گروههای مختلف زنان (خانهدار ،شاغل ،دختر) و انتخاب عناصر پارکهاوجود داشته باشد.
مفاهیم ،ديدگاهها و مبانی نظري پژوهش
فضاهاي شهري
فضا ،در بیان نخست ،مفهوم ادراک آگاهانة محیط توسط انسان را در خود دارد که تأثیرگذاری فعالیتهای انسانی آن را
از حالت توده 0به فضا 0تبدیل کرده است .فضا اگرچه جهت هویت بخشی به خود از عناصر متنوع و نامتجانس تشكیل
شده ،نحوه و نظام استقرار عناصر و ارتباطات متقابل بین آنها در راستای اهداف مترتب به کلیت مجموعه ،پیكرهای
همگن و متجانس را تشكیل میدهد که هویت و مفهوم فضا از آن نشئت میگیرد .اصوالً انسان بین خود و اشیا و
محیط پیرامون رابطه برقرار میکند؛ بدین معنی که وی خود را به طریق فیزیولوژیك با اشیا و اجسام کالبدی وفق و
ارتباط میدهد .این کنش متقابل در بستری رخ میدهد که ما آن را به لحاظ تأثیرگذاری بر انسان ،فضا مینامیم (رفعیان
و عسگری .)1 :0930 ،فضای شهری ،فضای مادی با ابعاد اجتماعی و روانشناختی است ،و شهر هندسه این فضا است
فضای شهری صحنهای است که داستان زندگی جمعی در آن رخ میدهد .در این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی
از مرزهای اجتماعی شكسته شود (کالنتریخلیل آباد و همكاران ،)0 :0900 ،فضاهای شهری نیز میتوانند به عنوان
فضاهای باز فكری هم تعریف شوند؛ چرا که این فضاها برای استفادههای مختلف غیر قابل پیش بینی و انجام فعالیت
های متنوع برنامهریزی و طرّاحی شدهاند تا تمایالت شهروندان را برای برآورده کردن خواستههایشان هموار کنند و آن
ها را از این امر منتفع نمایند ( .)Walzer, 1986: 47در این میان ،فضای عمومی بستر مشترکی است که مردم فعالیت-
های کارکردی و مراسمی را که پیوند دهندة اعضای جامعه است در آن انجام میدهند؛ به عبارت دیگر ،فضای عمومی،
صحنهای است که به روی آن نمایش زندگی اجتماعی در معرض دید عموم قرار میگیرد (صالحی .)091 ،0931 ،این
فضاها ،مكانی برای رفع نیازهای روزمره زندگی عمومی در شهرها هستند .این فضاها در طول زمان و بر اساس شرایط
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اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تغییر میکنند ( .)Pasaogullari and Doratli, 2004: 225لیپتون فضای عمومی را با
عنوان «اتاق زندگی بیرونی» و «مرکز تفریح و فراغت بیرون از خانه» تعریف میکند (.)Lipton, 2003: 1
امروزه نقش و اهمیت فضاهای عمومی شهری با تأکید بر طراحی فارغ از محدودیتهای جنسیتی ،سنی و توانایی
استفاده کنندگان بهعنوان مكانی مطلوب برای تمامی گروههای اجتماعی ،بهخوبی احساس میشودGarcia, ( .

)Roman, 2004:215-233؛ فضاهای معماری و شهری بهعنوان بستر زندگی و فعالیت افراد باید بتوانند با توجه به
شباهتها و تفاوتهای میان گروههای جنسی ،سنی و اجتماعی ،محیطی امن ،سالم ،پایدار و جذاب را برای همه
فراهم کنند و به نیازهای تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند .این فضاها باید تسهیالت موردنیاز تمامی افراد
را بهگونهای تأمین کنند که ازنقطهنظر کالبدی و حسی با خصوصیات تمامی بهرهبرداران سازگار و برای آنها
قابلاستفاده باشد (تمدن.)00 :0931 ،
پارکهاي شهري
فضاهای سبز عمومی فضاهای سبزی هستند که بازدهی اجتماعی دارند و عموم مردم از آنها در گذران اوقات فراغت،
تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهماییهای اجتماعی و فرهنگی و نظایر اینها استفاده میکنند .فضاهای یاد شده
اساساً برای این منظور طراحی یا تجهیز شدهاند .پارکهای شهری بخشی از فضاهای سبز عمومیاند که عالوه بر دارا
بودن جنبههای تفریحی و فرهنگی و زیست محیطی ،جنبه خدمات دهی به مناطق مختلف شهر را نیز دارند اصوالً
طبیعت و ماهیت این فضاها به گونهای است که تمام طبقات مردم ،میتوانند از آنها استفاده کنند (قربانی و تیموری،
 .)10 :0930بی تردید پارکهای شهری را باید در زمره اساسیترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در
شهرنشینی امروز به شمار آورد که اگر به صورت صحیحی برنامهریزی شوند ،در سالمسازی جسم و روح انسان
تأثیرات مطلوبی خواهند داشت .این فضاها به موازات رشد و مترا کم شدن نواحی شهری در جوامع مختلف مورد
توجه قرار گرفتهاند و راهبردهای گوناگونی برای مكانیابی و توزیع مناسب آنها در محیطهای شهری ابداع و به کار
گرفته شده است (لطیفی و سجادی .)3 :0909 ،پارکهای شهری به عنوان یكی از مهمترین فضاهای عمومی _

خدماتی شهر نقش اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیكی هستند ،با مزایایی چون درمان بیماریهای روحی ،محیطی
مطلوب برای پرورش کودکان ،یكپارچگی اجتماعی ،حفظ آسایش و نظایر اینها ،که در عین حال شاخصی برای
ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب میشوند ( .)Balram, 2005: 149در این میان ،پارک بانوان،
فضای سبز محفوظی است باهدف تأمین نیازهای حرکتی زنان تا بتوانند بدون پوشش قانونی و با آزادی و راحتی
بیشتر در آن حضورداشته باشند .پارکهای ویژه زنان مكانهایی هستند که بسیاری از زنان و دختران جوان میتوانند
با استفاده از لباسهای راحت و مناسب ،در آن به ورزش و تفریح بپردازند .رعایت امنیت اجتماعی ،محصور بودن،
مشرف نبودن ساختمانهای اطراف به پارک زنان ،از ویژگیهای اصلی این مراکز است (ساغرچی )1 :0933 ،استقرار
پارکهای شهری از یك سو به جهت تأثیری که بر کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند و از سوی دیگر
به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداریها به جای مینهند ،ارزش بررسی گسترده را دارند
()Manlun, 2003: 31
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نقش زنان در طراحی فضاهاي شهري
سیر تكامل طراحی شهری ،همگام با سیر تحول اندیشهها ،در مورد مفهوم کیفیت در طراحی شهری ،همواره در حال
پیچیده شدن و تكامل مستمر بوده است .در این مسیر ،دامنة اطالق مفهوم «کیفیت طراحی شهری» از حالت بسیط و
تك مؤلفهای به تدریج به حالت مرکب تطور مییابد .در جریان این تكامل ،بر مبنای دیدگاه نظری طراحی شهری
«کثرتگرا» ،هنگامی طراحی شهری موفقیتآمیز به بار خواهد آمد که ،خواستهها ،نیازها ،و تواناییهای گروههای
مختلف جمعیتی را نمایندگی کند (فرزانه .)093 :0909 ،اگر فرآیند طراحی و خلق فضا را به سه مرحله برنامهریزی و
سیاستگذاری کالن جامعه ،طراحی و بكارگیری فضا تقسیم نماییم وقوع هر یك از مراحل را در محور زمان میتوان
بصورت تصویر زیر نمایش داد.

شکل  :1مدل ارتباط زمانی مراحل مختلف فرآيند (اسالمی)1831 ،

بدین ترتیب برنامهریزی به منابع حادث شده در گذشته ،بكارگیری و استفاده از فضا متعلق به محصول ارائه شده در
آینده بوده و مرحله طراحی به زمان حال تعلق خواهد داشت که همپوشانی گذشته و آینده است .بدین معنی که
طراحی فضا چیزی است که از گذشته شروع شده و تا آینده ادامه دارد .مانند طرحهایی که قبالً شروع شده و در آینده
تكمیل خواهد شد .با پذیرش این مطلب که فضا براساس نوع فعالیتهایی که در آن انجام میگیرد جنسیتی میشود و
این فعالیتها منتج از نقشهای جنسیتی 0هر یك از دو جنس زن و مرد است ،همچنین قبول این که نقشهای جنسیتی
براساس فرهنگ حاکم بر جامعه تعیین میشوند با فرض بستر فرهنگی ثابت ،میتوان بیان نمود که فضا به یكی از سه
طریق زیر میتواند جنسیتی شود
 -0به واسطة طراحی و معماری فضا مطابق با نوع جنسیت طراح؛
 -0برمبنای دیدگاه انتقادی ،تاریخی ،و ایدئولوژی طراح؛
 -9به دلیل استفادة تصرف و تغییرات روزانة فعالیتهای آن (.)Kiavar, 2011
اولین توجهات به حضور زنان را میتوان در برنامه ریزی شهری در جامعة فرانسه یافت .بدین صورت ،زنانی که خود
معمار یا شهرساز بودند در جهت این برآمدند تا به اشكال متفاوتی محلی را که در آن زندگی میکنند طراحی کنند .از
این زمان به بعد ،بر حضور زنان در شهرسازی و طراحی شهری بیش از گذشته توجه شد .این قبیل توجهات باعث شد
که از زنان نیز در شهرسازی و معماری مانند مردان و در کنار آنان استفاده شود .در دنیای کنونی کشور ایران نیز ،از
زنان در معماری و شهرسازی بیش از گذشته استفاده میشود .در این صورت ،با ایجاد شورای شهرها و توجه به زنان
در ادارههای مسكن و شهرسازی و شهرداریها به دیدگاههای آنها توجه شده است .با این همه عوامل خاصی باعث
- Gender Rols
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حضور یا عدم حضور زنان در جامعة شهرسازی و طراحی شهری شده است (دادور و افضلی .)1 ،0933 ،بنابراین،
زنان باید تشویق شوند تا در عرصههاى مدیریتى و ساخت و ساز و همچنین طراحی فضاهای شهری حضور فعالترى
داشته باشند و از توانایى زنان معمار و طراح به نحو مطلوب استفاده شود ،تا بتوان فضاهایی به وجود آورد که متناسب
با روحیات زنان باشد و موجب احساس سرزندگی و آرامش در آنان شود .از طرفی ،در عصر حاضر ،محیطهای
نامطلوب شهری مشكالت بسیاری را برای امنیت شهروندان ایجاد کرده و در رشد آسیبهای اجتماعی مؤثر بودهاند .با
گسترش این آسیبها ،امنیت رنگ میبازد و بر میزان جرم افزوده میشود .مردم در کنشهای اجتماعی محتاطانه عمل
میکنند و با هر اتفاقی ،ترس و دلهرة آنان دوچندان میشود و درنتیجه ،احساس ناامنی میکنند .امنیت اجتماعی آرامش
و آسودگی خاطری است که هر جامعهای موظف است در زمینههای شخصی ،اقتصادی ،سیاسی ،و فضایی آن را برای
جامعه و اعضای آن فراهم کند (گلی.)011 :0900 ،
برخی فضاهای شهری ناامنی را به افراد و خاصه زنان القا مینمایند امنیت نداشتن زنان در فضاهای شهری ،مشارکت
کامل آنان را در اجتماع محدود میکند و عالوه بر آسیبهای روانی بر فرد ،خانواده و جامعه را نیز متأثر خواهد کرد
(ربیعی و علیخواه0931 ،؛  .)Freeze, 2005همچنین ،به دلیل ایجاد احساس آرامش روانی و سرزندگی در زنان وجود
فضایی برای آنان به دور از هرگونه مشكالت امنیتی و جنسیتی ضروری به نظر میرسد؛ فضاهایی که مختص بانوان
بوده و آنها در آنجا احساس آرامش و امنیت نمایند .بنابراین ،در این قسمت از پژوهش رابطة متقابل فضا و جنسیت
پرداخته میشود.

تعامل مفاهیم جنسیت و فضا
در بررسی رابطه بین جنسیت و فضا با پدیدهای تحت عنوان فضاهای جنسی شده و فضاهای جنسیتی شده برخورد
نموده و این سوالها مطرح میشوند که آیا فضا جنسی است؟ آیا فضا جنسیتی است؟ اگرچنین است جنسیتی شدن آن
چگونه صورت میگیرد؟ در پاسخ سوالهای فوق میتوان گفت؛ مكانهای خاص ممكن است براساس جنس زیست-
شناختی افرادی که آنها را اشغال میکنند خصوصیات جنسی داده شوند یا براساس جنسیت فعالیتهای مختلف که
درآنها انجام میشود جنسیت داده شوند .بعنوان مثال توالتها ،جنسی شده ـ مؤنث یا مذکر ـ هستند چرا که توسط
مردان و زنان مورد استفاده قرار میگیرند در حالی که یك آشپزخانه خانگی بصورت زنانه جنسیت داده میشود زیرا
آشپزی بطور اجتماعی امری است که به خانمها مربوط میشود ()Rendell, 2000: 101
نافذترین و فراگیرندهترین نمایش فضای جنسیتی "حوزههای مجزا " (عمومی /خصوصی) است .به اعتقاد طرفداران
جنبش برابری طلبی زنان؛ اساس این طرز رفتار ،که شهر را از خانه ،عمومی را از خصوصی ،تولید را از بازتولید و
مردان را از زنان جدا میکند ،سرمایه داری و مردساالری است .اهمیت موضوع به این دلیل است که تصور مربوط به
جنس ،جنسیت و فضا که داخل این سلسله مراتب دوگانه وجود دارد ،بطور مدا وم بازتولید شده و ادامه مییابد
(کاظمی.)0931 ،
تفكیك فضایی بین جنسها ،یعنی جنسی کردن فضا ،گاه امری منطقی است؛ بخصوص درجوامعی که تفكیك بین زنان
و مردان در اکثر شئونات رعایت میشود .حتی جنسیتی شدن فضا بر اساس فرهنگ حاکم برجوامع امری دور ازذهن
نیست ازاین رو جنسیتی شدن یك فضا زمانی بعنوان مشكل مطرح میشود که بنا به دالیلی یكی ازدوجنس (زن /مرد)
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مجبور به ترک یك فضای عمومی شده و از حق بهرهبرداری از آن فضا محروم شوند در حالیكه امكان بهرهمندی
مطلوب از فضاهای شهری و عمومی ازحقوق اولیه شهروندی محسوب میشود.

به بیان ساده در جامعه سنتی بخشی از استفاده کنندگان فضا (زنان) به صورت محدود و تعریف شده در فضاهای
عمومی حضور مییافتند ،اما با تبدیل جامعه سنتی به مدرن حضور زنان درعرصههای اجتماعی پررنگ شده اما
فضاهای عمومی متناسب با این افزایش حضور طراحی نشدهاند و زنان بطور مكرر در بهرهبرداری از فضاها و اماکن
عمومی محدودیتها و ناسازگاریهایی را تجربه مینمایند .دلیل اشاره به زنان بعنوان بخشی از استفادهکنندگان
فضاهای عمومی از آنجاست که انتظارات فرهنگ حاکم بر جامعه و همچنین خصوصیات زنانگی ،زنان را بسوی
هنجار پذیری سوق میدهد و به جهت سازش با محیط ،مجبور به تغییر دادن خود به نفع محیط میشوند ،به این مفهوم
که از نیازها و انتظاراتی که از محیط دارند صرف نظر کرده و یا از محیط خارج میشوند.
مواد و روش
بدین ترتیب بر اساس دیدگاههای فوقالذکر ،نوع تحقیق در این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت
توصیفی -تحلیلی است .،روش گردآوری دادهها برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق در محدوده مورد مطالعه ،به دو
صورت اسنادی (دادههای ثانویه) و پیمایشی (دادههای اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و
مصاحبه بوده است به منظور تحلیل مناسب موضوع از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است پرسش نامه نوع اول،
برای سنجش میزان تمایل تیپهای مختلف زنان به تفكیك جنسیتی در مرحله نخست از روش مقیاس لیكرت
( )Likert-Scaleو برای وزن دهی معیارها از طیف پنجدرجهای در تهیه پرسشنامه استفادهشده است؛ جامعه آماری
شامل کلیه زنان باالی  09سال مراجعهکننده به پارک بانوان نرگس در تابستان  0901بوده که  39نفر با ضریب
اطمینان  01درصد به عنوان حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران انتخاب گردیدهاند؛ که بهصورت خوشهای میان
چهار گروه زنان خانهدار ،زنان شاغل ،زنان مذهبی و زنان فمینیسم توزیع شد که از هر گروه  09نفر به این
پرسشنامهها پاسخ دادند .برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که در نهایت،
مقدار آلفای کرونباخ  9/103برآورده شده است.
پرسشنامه نوع دوم ،پرسشنامه تصویری است که برای سنجش میزان تفاوت معناداری میان جنسیت (مردان و زنان) و
انتخاب عناصر پارک ،رتبهبندی صفر تا بیست مورداستفاده قرارگرفته است .جامعه آماری این مرحله از تحقیق شامل
زنان و مردان ساکن شهر ارومیه میباشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  093مورد با ضریب اطمینان 01
درصد میباشد؛ که بهصورت خوشهای میان چهار گروه :مردان ،زنان خانهدار ،زنان شاغل ،دختران بودند .مقدار
آلفای کرونباخ بهدستآمده  9830است که در سطح بسیار مطلوب میباشد ،و برای تجریه و تحلیل اطالعات بدست
آمده از شیوههای آماری توصیفی و استنباطی ،همچون آزمون رتبهای فریدمن و آزمون ناپارامتریك ویلكاکسون در
قالب نرمافزار  spssاستفاده شده است.
شناخت منطقه مورد مطالعه
شهر ارومیه به عنوان یكی از کالنشهرهای ایران ،به عنوان مرکز اداری ـ سیاسی استان آذربایجانغربی و شهرستان
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ارومیه با بیش از  9هزار سال قدمت ،قدیمیترین شهر در منطقه شمالغرب ایران میباشد .این شهر ،در جلگهای به
طول  19و عرض  99کیلومتر درکنار دریاچهای به همین نام و در  91درجه و  99دقیقه عرض شمالی و  11درجه و
 1دقیقه طول شرقی واقع شده است .ارتفاع این شهر از سطح دریا  0909متر و فاصله زمینی ارومیه تا تهران حدود
 010کیلومتر است (رهنما و آفتاب .)011 :0909 ،و بر پایهی آخرین سرشماری نفوس و مسكن ،در سال ،0909
تعداد جمعیت ساکن شهر ارومیه بالغ بر  111٬100نفر ( 991091مرد 999919 ،زن) ،دهمین شهر پرجمعیت ایران و
دومین شهر پرجمعیت منطقه شمالغرب ایران بهشمار میآید (سرشماری عمومی نفوس و مسكن.)0909 ،
با توجه به حجم  19درصدی بانوان ،عدم توجه به خواستهها و نیازها و حضور آنها در شهر موجب نادیده گرفتن
سالمت فیزیكی و روانی بانوان و کاهش سرزندگی و شادابی آنها میشود .در این پژوهش پارک نرگس شهر ارومیه
که تنها پارک زنانه این شهر است مورد ارزیابی قرارگرفته است .پارک بانوان نرگس در منطقه چهار ،مابین خیابانهای
دستغیب ،شاهد ،پزشكیان و گلدیس واقع شده ،و ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوبغرب شهر ارومیه قرارگرفته
است و مساحتی بالغ بر  099هزار مترمربع را شامل میشود و دارای مسیر دوچرخه و گذر تندرستی و همچنین
زمین فوتبال ،بسكتبال ،تنیس و امكانات ورزشی میباشد.

شکل  :2موقعیت پارک بانوان نرگس ارومیه
(منبع :نگارندگان)

يافتههاي پژوهش
نتايج توصیفی
براساس نتایج حاصل از یافتههای پژوهش 10 ،درصد افراد پرسششونده را مردان و  90درصد را زنان تشكیل داده-
اند .همین نتایج در مورد روستاهای فاقد گردشگری نیز  19درصد مرد و  01درصد نیز زن بوده است .همانطوری که
در جدول شماره ..نشان میدهد افراد مورد مطالعه در پنج گروه سنی توزیع شدهاند .بیشترین فراوانی در گروه
پاسخگویان پرسشنامه تصویری و غیرتصویری مربوط به رده سنی  90 – 19سال میباشد .از نظر تحصیالت،
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بیشترین فراوانی پاسخگویان پرسشنامه غیرتصویری مربوط به افراد دیپلم ( 19درصد) و در پرسشنامه تصویری
مربوط به افراد لیسانس ( 91درصد) میباشد
جدول  :1مشخصات فردي نمونه مورد مطالعه
گروه سنی

پرسشنامه غیرتصویری
فراوانی

درصد

پرسشنامه تصویری
فراونی

درصد

 09سال و کمتر

9

9

01

09/1

00-99

00

09/99

00

01/1

90-19

01

99

90

03/1

10 - 19

01

00/11

01

09/1

09

01

03

01/0

 10سال و باالتر
میزان تحصیالت
زیر دیپلم

1

1/1

1

1/01

دیپلم

90

19

91

99/1

فوق دیپلم

1

1/1

09

00/1

لیسانس

03

91

91

91

فوق لیسانس و باالتر

09

00/1

01

00/31

وضعیت تأهل
مرد

-

-

01

01

زن

-

-

30
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منبع :یافتههای پژوهش

نتايج استنباطی
زنان اعضای جمعیتی ناهمگون هستند که در شرایط یكسان رفتارهای متفاوتی از خود بروز میدهند بررسی
گروههای مختلف زنان که طی این پژوهش ،زنان و میزان آنها و نوع تجربههایی را که از برخورد با موقعیتهای
مختلف دارند ،به چند دسته تقسیم کردیم؛ تحقیق مذکور از این جهت برای بررسی مفید است که بر مبنای میزان
احساس نیاز به امنیت انجامشده ،بر اساس این طبقهبندی از زنان میتوانیم مراجعان به پارکهای زنانه را شناسایی
کنیم .این تقسیمبندی عبارت است از :گروه اول :زنانی که اساساً از وارد شدن به حوزههای عمومی احساس نگرانی
میکنند وزنانی که علی-رغم حضور در حوزه عمومی از برقراری ارتباط با آن ناتواناند (زنان مذهبی) ،گروه دوم:
زنان عادی جامعه که از عرصههای خطر خیز و در ساعات خطر خیز اجتناب می-کنند (زنان خانهدار) ،زنانی که
مسئولیت های اقتصادی را در جامعه بر دوش دارند و همهروزه با عرصههای عمومی ارتباط مستقیم برقرار میکنند
(زنان شاغل) ،گروه سوم :زنانی که سعی میکنند ایدئولوژی ترس از جهان مردانه را واژگون کنند (زنان فمینیستی)
(اباذری و دیگران)30 :0931 ،؛
هر پژوهش و تحقیقی برای تحلیل ،نیازمند دادههای مستند و مبتنی بر واقعیت است .در این پژوهش ،پرسشنامهها با
دقت و با حضور مستقیم و راهنمایی نگارنده تكمیلشده است و با استفاده از امتیازات بهدستآمده از پاسخها ،با
استفاده از نرمافزار  SPSSآماری ،آزمون رتبهای فریدمن بررسی میزان تمایل بانوان به ایجاد پارک بانوان صورت گرفته
است که هرکدام از این گروه ها را جداگانه با این آزمون موردبررسی قراردادیم تا موارد استخراجشده را رتبهبندی
کنیم.
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بهمنظور سنجش احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری با توجه به سؤاالت تعبیهشده در پرسشنامه مذکور که در
جداول  0و  0آمده است ،در تحلیل میزان احساس امنیت و آرامش زنان در فضاهای عمومی میتوان بیان کرد که
زنان خانهدار با امتیاز وزنی  010/00در مقایسه با زنان شاغل با امتیاز وزنی  001/1از بودن در پارکهای زنانه
احساس امنیت بیشتری نسبت به پارکهای عمومی دیگر میکنند و همچنین این احساس امنیت در مورد زنان
مذهبی با امتیاز وزنی  010/11در مقایسه با زنان فمینیسم با امتیاز وزنی  000/09صادق میباشد؛ بنابراین با توجه به
امتیازات بهدستآمده گروه اول (زنان مذهبی) اعتقاد به فضاهایی کامالً مجزا و تقسیمشده به قلمروهای مردانه و
زنانه دارند و نسبت به فضاهای شهری کامالً بیاعتماد هستند و احساس ناامنی میکنند .گروه دوم (زنان خانهدار) نیز
اگرچه آشنایی بیشتری با فضاهای شهری دارند اما محرومیت ناشی از عدم مهارت استفاده سبب میشود که احساس
ناامنی را تجربه کنند و تنها در شرایط خاص و رعایت شروط تعیینشده از سوی مردان خانواده اجازه استفاده از
فضاهای امن عمومی را کسب میکنند؛ همچنین گروه سوم (زنان شاغل) با فضاهای عمومی ارتباط مستقیمتر و
بیشتری را برقرار میکنند اما از حضور در فضاهای خطر خیز عمومی اجتناب میکنند و درنهایت گروه چهارم (زنان
فمینیسم) عقیده دارند حضور زنان در عرصههای عمومی حق مسلم آنان است اما بازهم احساس نگرانی و ناامنی در
مورد این زنان به صفر نمیرسد .پس فرضیه موردنظر قابلتأیید است.
به منظور سنجش میزان رضایت بانوان از عناصر موجود در پارک و شرایط فیزیكی و خدماترسانی در پارک با
توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه در جدول شماره دو ،در تحلیل میزان رضایت زنان از کیفیت وسایل ورزشی و
ایستگاه سالمت پارک بانوان میتوان عنوان کرد؛ ازنظر تمامی گروههای موردمطالعه با میانگین وزنی  0/1که از
میانگین امتیازات ( )0/1بیشتر است ،وسایل بازی و ایستگاه سالمت ،کیفیت قابلقبول را دارا است .در تحلیل میزان
رضایت بانوان از وضعیت نیمكتهای پارک نرگس ،میتوان بیان کرد با توجه به اینكه تمامی گروهها میانگین وزنی
 0/1که با میانگین امتیازات ( )0/1مساوی است ،بنابراین نیمكتها از کیفیت متوسطی برخوردار میباشند؛ همچنین
در تحلیل میزان رضایت بانوان از میزان روشنایی پارک نرگس میتوان گفت که ازنظر تمامی زنان با میانگین وزنی
 0/93که از میانگین امتیازات ( ) 0/1کمتر است ،پارک نرگس روشنایی نامطلوبی دارد و ازنظر تمامی زنان با میانگین
وزنی  0/10که از میانگین امتیازات ( )0/1بیشتر است ،در تحلیل میزان رضایتمندی زنان از وضعیت چمنکاری و
تمیزی محوطه پارک بانوان میتوان بیان کرد فضای محوطه تمیز است؛ همینطور ازنظر تمامی زنان در تحلیل میزان
رضایت زنان از وضعیت زمینبازی کودکان که میانگین وزنی  0/01را کسب کرده است که از میانگین امتیازات
( )0/1کمتر است میتوان بیان کرد که زمین بازی کودکان کیفیت نامطلوب را داردو ازنظر تمامی زنان در تحلیل میزان
رضایت مندی زنان از چگونگی ارائه خدمات از طریق کارکنان پارک در خصوص :گمشدن اشیا و پاسخگویی و غیره
با میانگین وزنی  0/1که از میانگین امتیازات ( )0/1کمتر است میتوان گفت ،زنان از ارائه خدمات کارکنان پارک
ناراضی هستند و درنهایت ازنظر زنان موردمطالعه در تحلیل میزان رضایتمندی زنان موردمطالعه در رابطه باوجود
نگهبان مرد در پارک بانوان که میانگین وزنی  0/11را نسبت به میانگین امتیازات ( )0/1کسب کرده است میتوان
عنوان کرد که زنان از وجود نگهبان مرد در پارک ناراضی هستند درنتیجه پارک بانوان نرگس نمیتواند تمامی
نیازهای زنان را با خصوصیات مختلف برآورد سازد.
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جدول  :2جدول وزن دهی پرسشنامه غیر تصويري (زنان خانهدار-زنان شاغل)
زن خانه دار
ردیف

سؤال

0

خانواده من ،خانوادهای سنتی مذهبی هستند که هر نوع فعالیت
اجتماعی را برای من نامناسب قلمداد میکنند

0

زن شاغل

زنان مذهبی

زن فمینیسم

میانگین

امتیاز

میانگین

امتیاز

میانگین

امتیاز

میانگین

امتیاز

وزنی

وزنی

وزنی

وزنی

وزنی

وزنی

وزنی

وزنی

0/1

31/1

0/11

10/1

0

01

9/01

010/01

من بهعنوان یك زن اساساً از وارد شدن به حوزههای عمومی
احساس نگرانی و عدم امنیت میکنم و از برقراری ارتباط با آن-

0/11

00/90

0/11

10/1

0

01

0/11

091/1

ناتوانم
9

در برقراری ارتباط با افراد غریبه هیچ محدودیتی ندارم و طالب
برابری زن و مرد هستم

1

9/0

019/1

0/9

019/1

1

911

0

19

من طالب فضایی هستم که بتوانم در آن آزادانهتر و فارغ از حجاب
و پوششی که در معابر عمومی ملزم به رعایت آن هستم ورزش و

9/09

090/31

9/0

019/1

0/99

01/1

9/31

099/33

فعالیت داشته باشم
1

عقیده به حضور زن در فضاهای صرفاً زنانه و یا همراه با مردان
خانوادهدارم

1

عقیده به حضور زن در همهی فضاها بهجز فضاهای ناامن دارم

1

والدینم در مورد شرکت من در فعالیتهای ورزشی هوازی
موافقت میکنند

3

به دلیل محدودیتها و عرف خانواده پارک بانوان را مناسب
میدانم

0

بودن در پارک بانوان احساسی با عنوان شادی و سرور و کامیابی و
لذت بردن ارزندگی را برای من به ارمغان میآورد

09

از ساخت پارکهای زنانه استقبال میکنم و به علت محجبه بودن
آن را مكانی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی خود میدانم

00

بودن در فضاهای زنانه امنیت ذهنی و اعتمادبهنفسم را افزایش
میدهد تا با نیرویی بیشتر بتوانم به امورات زندگی خود بپردازم

00

یكی از دالیل مهم من بهمنظور انتخاب پارک بانوان احساس امنیت
و آرامش بیشتر است

09

حضور در پارک بانوان باعث فراغت فكری و فراموشی افكار
ناخوشایند در من میشود

01

حضور در پارک بانوان حس لذت بردن از زندگی جمعی به دلیل
مالقات با سایر بانوان و همجنسانم را در من افزایش میدهد

01

دسترسی آسان محل سكونت من به پارک از دالیل عمده انتخاب
من است

01

حضور و ورزش در پارک بانوان باعث کاهش وزن و تناسباندام
من میشود

01

ترجیح میدهم برای گذراندن اوقات فراغت و ورزش پارک بانوان
را انتخاب کنم.

03

تفكیك جنسیت را مناسب میدانم و علت عدم امنیت را در وجود
مردان غریبه میبینم

00

تفكیك جنسیت را مناسب نمیدانم و خواهان نظارت اجتماعی
بیشتر هستم تا بتوانم از دیگر فضاها نیز استفاده کنم

09

تفكیك جنسیت را مناسب نمیدانم اما پارکهای زنانه را فعالً
راحلی برای محدودیتهای قانونی ،عرفی و امنیتی میدانم

00

در صورت داشتن امنیت و آزادی در سایر مكانهای عمومی پارک
زنانه را انتخاب نمیکردم

00

مخالف تفكیك جنسیتی بوده و خواهان آزادی و برابری در استفاده
از فضاهای عمومی هستم

1/01

010/31

1/91

039/1

0/3

9/01

010/11

9/01

010/11

9/1

001/1

0/09

13/01

0/09

9/19

093/33

0/0

10/1

0/31

9/1

001/1

0

0/99

19

0/19

91/00

1/19

993/1

001/1

9/31

009/33

9/19

031/91

911

9/0

019/1

00/00

1/1

901/1

000/03

1/19

993/1

30/11

1

0

01

1/31

911/13

9/19

093/33

0/09

13/01

9/0

019/1

1/3

911/1

9/11

010/00

0/3

001/1

0/19

000/09

1/01

010/11

9/01

010/11

0/99

30/11

9

091

1/09

011/91

1/91

011/11

0/31

000/03

9/11

010/00

1/0

011/91

1/0

011/1

0/09

003/00

9/1

001/1

1/31

911/13

1/09

011/91

9/1

019/1

1/3

9/0

019/1

0/1

090/1

0/3

9/19

013/90

0/19

19/00

0

911/1
13/1

1/19

993/91

1

911

9/0

011/3

9/1

019/1

1/31

911/13

0/0

10/1

1/0

011/1

0/19

01/01

0/01

11/31

0/3

001/1

1/09

011/91

9/11

090/9

1/3

911/1

0/09

13/01

9/0

019/1

9/1

001/1

1

01

0/3

001/1

00/1

0/1

911

 861فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931
09

خواهان حضور در همهی فضاها بهمنظور تسخیر فضاهای شهری
مردانه هستم

01

0/19

تا چه حد از کیفیت وسایل ورزش همگانی (ایستگاه سالمت) پار

9

00/01

0/11

091/1

1

911

0

01

091

0/09

13/01

0/91

19/31

9/0

019/1

0/19

01/01

0/91

19/31

0/09

13/31

9/11

010/00

0/31

000/01

0/3

13/31

0/31

9/01

010/11

0/19

0/09

13/1

0/19

تا چه حد از وضعیت زمینبازی کودکان رضایت دارید؟

0/09

13/03

0/1

11/1

0/1

93/1

0/31

00

تا چه حد از نحوه ارائه خدمات توسط کارکنان رضایت دارید؟

9/11

010/00

0/3

11/1

0/09

13/01

0/09

99

تا چه حد از وجود نگهبان مرد در پارک بانوان رضایت دارید؟

9/0

019/1

0/91

19/31

ک رضایت دارید؟
01
01

تا چه حد از وضعیت نیمكتها پارک رضایت دارید؟
تا چه حد از وضعیت روشنایی (تعداد -رنگ نور -میزان نور در
شب و برق اضطراری) راضی هستید؟

01

تا چه حد از وضعیت چمنکاری (سطح کاشت -پراکندگی) و
تمیزی محوطه رضایت دارید؟

03

0
19
01/01

0

01

9/1

000/03

01/01
000/03
13/01
010
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تحلیل و ارزيابی میزان تمايل زنان از ايجاد پارک بانوان با آزمون فريدمن ):( Friedman Test
بر اساس مطالعات محاسبات آماری صورت گرفته با مدل فریدمن از طریق نرمافزار  ،SPSSهرکدام از این گروهها را
جداگانه با این آزمون موردبررسی قرار داده تا موارد استخراجشده را رتبهبندی کرده و میانگین آنها محاسبه شود .در
جدول زیر میتوان رتبهی فریدمن هر گروهها و نیز درجه آزادی و کایاسكوار و سطح معناداری آزمون را مشاهده
کرد با توجه بر جدول ( 0نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای پرسشنامه) و با توجه به جدول ( 9نتایج حاصل
آزمون فریدمن) ،می توان نتیجه گرفت :زنان مذهبی با بیشترین میزان رتبه فریدمن برابر با  9/09تمایل بیشتری به
ایجاد پارکهای بانوان دارند وزنان خانهدار دارای رتبهی  ،0/01زنان شاغل با رتبهی  0/33کمترین تمایل را برای
ایجاد پارکهای بانوان دارند وزنان فمینیسم دارای رتبهی  0/90میباشد که با استناد به آزمون فریدمن ،فرضیه
موردنظر
که بر مبنای تمایل بیشتر زنان مذهبی و خانهدار نسبت به زنان شاغل و فمینیست بوده ،قابلتأیید میباشد و مالحظه
میشود که میان ویژگیهای شخصی بانوان از گروه های مختلف و میزان رضایت آنان از ایجاد پارک بانوان رابطه
مستقیمی وجود دارد.
جدول  :8نتايج آزمون فريدمن
گروههای موردمطالعه

رتبه فریدمن

زنان مذهبی

9/09

زنان خانهدار

0/01

زنان شاغل

0/33

زنان فمینیسم

0/90

درجه آزادی

9

کای اسكوار

00/10

سطح معنیدار

9
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تحلیل و بررسی الگوهاي مناسب طراحی پارک براي بانوان
در طراحی برای بانوان تقسیمات فیزیكی بین قلمروهای عمومی و خصوصی در الگوهای کاربری زمین باید
بازنگری شود ،تجربة هر زن در محیطهای مصنوع مختلف ،متفاوت است؛ پس حس و تخیل زنان از تمامی گروهها
باید قاعدتاً برای طراحی فضاهای زنانه بهتر کار کند و علت آنهم روشن است .درحالیکه زنان چندان تمایلی در

طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش863 ...

این زمینه نشان ندادهاند و حس و تخیل خود را برای تبلیغ و ایجاد چنین فضاهایی زیاد به کار نگرفتهاند؛ آنچه
بهعنوان راهنمای طراحی پارکهای بانوان برای بانوان ارائه میشود با تكیهبر نظریات و مطالعات پیشین و بر محور
اهداف طراحی تدوینشده است .بهمنظور راه یافتن به اهداف طرح که؛ سنجش وجود و یا عدم وجود تفاوت
معناداری میان جنسیت (مردان و رنان) و انتخاب عناصر پارکها و همچنین وجود و یا عدم وجود تفاوت معناداری
میان گروههای مختلف زنان (خانهدار ،شاغل ،دختر) و انتخاب عناصر پارکها است ،است؛ پرسشنامه تصویری تنظیم
و تكمیلشده است.
تحلیل و بررسی میزان تفاوت معناداري میان جنسیت (مردان وزنان) و انتخاب عناصر پارکها با بهرهگیري از
آزمون ويلکاکسون:
بر اساس مطالعات آماری صورت گرفته ،برای سنجش سطح معناداری هر گروه میزان تفاوت گروهها باهم ،از آزمون
ویلكاکسون که بر اساس مقایسه یك متغیر در دو وضعیت متفاوت است و در صورت عدم برقراری فرض نرمال
بودن نمونه میتوان این آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو گروه وابسته استفاده نمود؛ با توجه به جدول  1مقدار
معناداری ( )sigبرای مقایسه میان زنان خانهدار و مردان برابر با  9/991است و همچنین مقدار ( )sigبرای مقایسه
زنان شاغل و مردان  9/991است ،این مقدار برای دختران و مردان  9/110و درنهایت مقدار معناداری برای مجموع
زنان در مقایسه با مردان  9/110است که بیشتر از  1درصد است؛ مالحظه میشود که مقدار معناداری ( )sigزنان
خانهدار -مردان کمتر از  1درصد است؛ بنابراین تنها تفاوت معناداری میان ترجیحات مردان برای انتخاب عناصر
پارک میان زنان خانهدار وجود دارد.
جدول  :1نتايج آزمون ويلکاکسون
زنان -مردان

دختران -مردان

زنان شاغل -مردان

زنان خانهدار -مردان

-9/119

-9/110

-0/901

- 0/001

Z

9/110

9/110

9/991

9/991

()Sig

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل و بررسی میزان تفاوت معناداري میان گروههاي زنان (خانهدار ،شاغل ،دختر) و انتخاب عناصر پارکها
با استفاده از آزمون ويلکاکسون
با توجه به جدول  1مالحظه میشود که مقدار معناداری ( )sigبرای مقایسه میان زنان خانهدار با کل زنان برابر با
 9/913است؛ این مقدار برای دختران در مقایسه با کل زنان  ،9/911همچنین مقدار ( )sigبرای مقایسه زنان شاغل و
کل زنان برابر با  9/011است ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری میان ترجیحات زنان خانهدار با
مجموع زنان و گروههای دیگر زن در انتخاب عناصر پارک وجود دارد که حاکی از آن است که میان ترجیحات زنان
با یكدیگر برای انتخاب عناصر پارک رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :5جدول نتايج آزمون ويلکاکسون
زنان شاغل -مجموع زنان

دختران-مجموع زنان

خانهدار -مجموع زنان

-0/011

-339

-0/309

Z

9/011

9/911

9/913

()Sig

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به نتایج بهدستآمده از دو آزمون ویلكاکسون (جداول  1و  )1میتوان عنوان نمود که تنها تفاوت معناداری
میان زنان خانهدار با مردان و دیگر گروههای زنان موردمطالعه برای انتخاب عناصر پارک است؛ درنتیجه جنسیت در
انتخاب عناصر پارکها تأثیر چندانی نداشته و انتظار میرود که عناصر پارک مطابق با نیازهای زنان خانهدار (بیشترین
مراجعهکنندگان به پارک بانوان) باشد و به ارائه راهكارهای عملی برای طراحی و جانمایی عناصر هرچه بهتر در
پارکهای بانوان پرداخته شود.
تحلیل و بررسی طراحی و جانمايی عناصر پارک بانوان با تأکید بر انتخابهاي زنان خانهدار
تحلیل و بررسی نحوه طراحی فرم نیمكتها در پارک بانوان :ین سؤال با فرض بر اینكه با نظر به علم روانشناسی در
خصوص تفاوتهای میان مردان وزنان ،زنان بیشتر به روابط بین فردی متمایل بوده و حتی در تعریف خود بر روابط
با دیگران متمرکز میشوند اما مردان سكوت را دوست دارند و بهتنهایی به حل مسائل خود میپردازند تدوینشده
است؛ میتوان تصور کرد که زنان بیشتر تمایل به استفاده از نیمكتهای تجمعی و راحت داشته باشند اما مردان از
نیمكتهای انفرادی استفاده کنند بر اساس نتایج ،بیشترین امتیاز میزان تمایل مردان از نوع نیمكتها مربوط به
نیمكتهای راحتی با پشتی و جایپا (شكل  )1با میانگین وزنی  01/1و کمترین تمایل را به نیمكتهای کتابدار
(شكل  )1با میانگین وزنی  1/1دارند؛ همچنین برای زنان خانهدار بیشترین امتیاز مربوط به فرم نیمكتهای تجمعی
(شكل  )9با میانگین وزنی  01/91است و کمترین امتیاز برای زنان خانهدار نیز مربوط به نیمكتهای کتابدار (شكل
 )1با میانگین وزنی  0/01است ،پس میتوان عنوان کرد که زنان خانهدار به فرم نیمكتهای تجمعی بیشتر عالقهمند
میباشند ،چراکه اینگونه نشستنها افراد را به تأمل در نشستن و سپری کردن اوقات خود با همجنسان و صحبت
کردن با آسودگی خاطر در محیط پارک تشویق میکنند؛ همچنین به علت کوتاه بودن قد اکثر بانوان ایرانی بهتر است
در طراحی از پایینترین عدد استاندارد ( 19سانتیمتر) در ارتفاع صندلی استفاده شود و به علت وزن باالی بیشتر
بانوان مناسب است از نشیمنگاه با جنس نرم و عرض مناسب طراحی شود تا در ناحیه کمر و بازو احساس درد و
فشار نكنند و مردان بیشتر بهراحتی و انفرادی بودن نیمكتها برای داشتن امكان خلوتگزینی در انتخاب خود توجه
میکنند.

شکل  :8گزينه مطلوب ازنظر زنان خانهدار شکل  :1گزينه نامطلوب ازنظر هر دو گروه شکل  :5گزينه مطلوب ازنظر مردان
منبع :نگارندگان

تحلیل و بررسی انتخاب جنس نیمکتها در پارک بانوان :این سؤال با فرض بر اینكه بافت نیمكتها و
صندلیهای مورداستفاده در پارک ،مناسب است که هماهنگ با فضای کلی و عناصر دیگر پارک بوده و در جهت ایجاد
روحیهای شاد و آرام برای بانوان هدفمند گردد تدوین گردیده است؛ بنابراین استفاده از مبلمان چوبی بسیار مناسب
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است؛ در بین گروه مردان جنس چوب (شكل  )1با میانگین  01/01بیشترین امتیاز را کسب کرده است و جنس
سیمانی (شكل  )1با میانگین وزنی  1/1کمترین امتیاز را دارد؛ همچنین در بین گروه زنان خانهدار نیز جنس چوبی
(شكل  )1با کسب میانگین وزنی  01/91بیشترین امتیاز و جنس سیمانی (شكل  )1با میانگین وزنی  1/0کمترین
امتیاز را دارد ،پس نیمكتهای سیمانی ،فلزی و پالستیكی در مقایسه با نیمكت چوبی ازنظر هردو گروه
نامناسبترین جنس برای طراحی نیمكتها میباشند؛

شکل  :6گزينه مطلوب ازنظر هردو گروه شکل  :7گزينه نامطلوب ازنظر هردو گروه
منبع :نگارندگان

بررسی و تحلیل انتخاب نوع حیوانات براي جانمايی المان (مجسمه) در پارک بانوان :این سؤال با فرض بر اینكه
زنان عاطفیتر و هیجانیتر از مردان بوده و نوسانهای عاطفی و هیجانی بیشتری نسبت به مردان دارند و همچنین
درصحنه زندگی اجتماعی ،زنان بیشتر تساوی طلب هستند و همدردی ،همدلی و لطافت بیشتری از مردان دارند ،اما
مردان برتریطلب و مبارزهجو بوده و برای برتری خود ،بیشتر تالش میکنند ،پس این انتظار میرود که زنان خانهدار
نسبت به انتخاب حیوانات اهلی تمایل بیشتری داشته باشند و مردان به دلیل حس برتریطلب و مبارزهجو نسبت به
حیوانات وحشی تمایل بیشتری داشته باشند؛ با توجه به نتایج ،هر دو گروه موردمطالعه به حیوان اسب (شكل )09
بیشترین امتیاز را دادهاند که به ترتیب برای مردان با میانگین وزنی  01/0و برای زنان خانهدار با میانگین وزنی 01/1
است و همچنین مردان کمترین امتیاز را با میانگین وزنی  0/11به حیوان فیل (شكل  )0دادهاند وزنان خانهدار
کمترین امتیاز را با میانگین وزنی  1/11به حیوان سگ (شكل  )3دادهاند درکل میتوان چنین استنباط کرد که زنان
برای انتخاب خود از نوع حیوان برای المان به زیبایی توجه میکنند (طاووس و آهو ،عقاب پس از اسب بیشترین
امتیازها را آوردهاند و سگ ،گرگ و ببر ،شیر کمترین امتیاز ا کسب کرده است) و برای مردان تصاویر شیر و ببر بعد
از اسب بیشترین مطلوبیت را داشته است؛ بنابراین از این نظر که اسب نمادی از تكتازی را برای مردان تداعیگر
است و در خصوص زنان ازلحاظ تمایل این گروه به زیباییشناسی به نظر میرسد که اسب مطلوبیت بیشتری در بین
دو گروه داشته است.

شکل  :3گزينه نامطلوب براي زنان خانهدار شکل  :9گزينه نامطلوب براي مردان شکل  :11گزينه مطلوب براي هردو گروه منبع :نگارندگان
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تحلیل و بررسی انتخاب نشانههاي تجسمی براي المان در پارک بانوان :این سؤال با فرض اینكه المانها توسط
خصوصیات و نقش کالبدی و نوع کاربری پارک تعریف میشوند و با توجه به اینكه هدف نهایی طرح تعین
الگوهای مناسب برای پارک بانوان است ،پس برای القای مفهوم و نوع کاربری پارک بانوان ساخت المانهایی با
مفهوم مادر و دختر مناسب به نظر میرسد؛ در میان گروه مردان المان مادر (شكل  )00با میانگین وزنی 00/3
بیشترین امتیاز را کسب کرده و المان مشاهیر (شكل  )00با میانگین وزنی  00/1کمترین امتیاز را کسب کرده است.
همچنین در میان گروه زنان خانهدار نیز المان مادر با میانگین وزنی  01/91بیشترین امتیاز را کسب کرده همینطور
المان مشاهیر با میانگین وزنی  0/1کمترین امتیاز را دارد؛ المانها با مصالح ساختمانی مختلف برحسب شكل و فرم
مجسمه حیوانات ،پرندگان ،انسان ساخته میرود که بهعنوان سمبل یا رساندن منظوری بكار میرود بنابراین نشانه
تجسمی با موضوع مادر مناسبترین گزینه برای انتخاب المان در پارک بانوان است.

شکل  :11گزينه نامطلوب ازنظر هردو گروه شکل  :12گزينه مطلوب ازنظر هردو گروه
منبع :نگارندگان

تحلیل و بررسی انتخاب طرح و شکل کفپوش در پارک بانوان :این سؤال با فرض اینكه مردان به خاطر
روحیاتی از قبیل اصولگرایی ،محافظه کار بودن و خواستار نظم و ترتیب بیشتر اشكال هندسی مشخص را مطلوب
میدانند اما زنان به خاطر داشتن روحیات لطیف ،خالقیت و حس برونگرایی و نیاز به همصحبتی و اهمیت دادن به
روابط بینابینی بیشتر به اشكال منحنی و دایرهوار و گلدار عالقهمند باشند ،تدوینشده است که با توجه به نتایج
اشكال دایرهای شكل (شكل  )01در بین گروههای مردان با میانگین وزنی  01/1و اشكال گلدار (شكل  )01با
میانگین وزنی  1/1کمترین امتیاز را کسب کرده است؛ همچنین اشكال منحنی شكل (شكل  )01با میانگین وزنی 09
در بین زنان خانهدار بیشترین امتیاز را دارد اشكال منظم مستطیلی (شكل  1/9 )09کمترین امتیاز را کسب کرده است؛
بنابراین اشكال منحنی برای بانوان خانهدار دارای مطلوبیت بیشتری است.

شکل  :18گزينه نامطلوب (زنان خانهدار) شکل  :11گزينه مطلوب (مردان) شکل  :15گزينه مطلوب (زنان خانهدار) شکل  :16گزينه نامطلوب (مردان)
منبع :نگارندگان
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تحلیل و بررسی انتخاب رنگ کفپوشها در پارک بانوان :این سؤال با فرض اینكه زنان بیشتر به طیف رنگهای
شاد و گرم تمایل داشته باشند و مردان بیشتری طیف رنگ های خاکی و سرد را انتخاب کنند تدوین گشته است؛
نتایج حاصل از پرسشنامه طیف رنگهای خاکی (شكل  )00در بین گروه مردان و زنان خانهدار به ترتیب برای مردان
با میانگین وزنی  01/11و زنان خانهدار با میانگین وزنی  09/1بیشترین امتیاز را کسب کرده و طیف رنگهای گرم
(شكل  )03برای مردان با میانگین وزنی  00/11کمترین امتیاز را کسب کرده و طیف رنگهای سرد (شكل  )01برای
زنان خانهدار با میانگین وزنی  09/9کمترین امتیاز را دارد .مسیرها در یك طرح منظر ،استخوانبندی طرح را تشكیل
میدهند .میتوان بانوان را با مسیرهایی بارنگهای مشخص به کاربریهای مختلف هدایت کرد برای مثال هدایت به
چند نقطه کانونی مانند یك مجسمه تاریخی ،یك درخت کهنسال چند صدساله ،موزه غیره؛ بهتر است استفاده از تغییر
رنگ یا بافت (کفپوشهایی با اشكال منحنی) در محلهای تغییر مسیر و یا فضاهای مكث به ایجاد زیبایی بصری و
شناسایی بهتر تغییر کارکردها کمك میکند..

شکل  :17گزينه نامطلوب (زنان خانهدار) شکل  :13گزينه نامطلوب (مردان) شکل  :19گزينه مطلوب (هردو گروه)
منبع :نگارندگان

تحلیل و بررسی انتخاب شاخصترين نوع درخت در پارک بانوان :این سؤال با فرض اینكه زنان بیشتر از مردان
به درختان تزئینی و کوتاه تمایل داشته و میتوان با استفاده از الیههای گیاهی متشكل از درختهای همیشهسبز،
درختان خزان پذیر و نیز درختچههای کوچك گیاهانی کهبرگهای رنگی دارند استفاده کرد تا ترکیبی از رنگهای
مختلف در پارک بانوان ایجاد شود ،تدوینشده است .در بین گروه مردان درخت بیدمجنون (شكل  )09با میانگین
وزنی  03/11و در بین گروه زنان خانهدار درخت تزئینی گلدار (شكل  )00با میانگین وزنی  01/11بیشترین امتیاز را
کسب کرده است و همچنین درخت میوه لیمو (شكل  )00با میانگین وزنی  1/01برای مردان و درخت میوه سیب
(شكل  )09با میانگین وزنی  1/01برای زنان خانهدار کمترین امتیاز را کسب کرده است؛ بنابراین استفاده از گیاهان
بارنگها ،بافتها و شكلهای متنوع ،بهجای استفاده از درختان میوه در یك محدوده به ایجاد تنوع بصری در پارک
بانوان کمك خواهد نمود .استفاده از درختان و بوتههای گلدار و گلکاری وسیع در محلهای استراحت ،گفتگو و
پیادهروی ،به ایجاد فضاهای زیبا و دلپذیری میانجامد ،لطافت گلها ،اساساً با روحیات خانمهای خانهدار سازگاری
دارد و همچنین توجه به زاویه تابش آفتاب ،ایجاد سایه و محافظت فضاها از بادهای مزاحم توسط درختان ،در استفاده
بهینه از گیاهان مؤثر خواهد بود.
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شکل  :21گزينه مطلوب (مردان) شکل  :21گزينه مطلوب (زنان خانهدار) شکل  :22گزينه نامطلوب (مردان) شکل  :28گزينه نامطلوب (زنان خانهدار)
منبع :نگارندگان

تحلیل و بررسی نحوه طراحی فرم سطلهاي زباله در پارک بانوان :این سؤال با فرض اینكه افراد بیشتر تمایل به
استفاده از سطل های زباله با اشكال هندسی ساده و سطلهای زباله تفكیكشده داشته باشند و بهطورکلی فرم ،مواد و
رنگ زبالهدان حتیاالمكان باید با سایر مبلمان موجود هماهنگ باشد و اشكال مدور و هندسی ساده بهویژه چهارگوش
ارجحیت دارند؛ تدوینشده است .سطلهای زباله با اشكال هندسی ساده (شكل  )01در بین گروه مردان با میانگین
وزنی  01/11بیشترین امتیاز و سطلهای زباله شیاردار (شكل  )01با میانگین وزنی  00811کمترین امتیاز را کسب
کرده است و در بین گروههای زنان خانهدار سطلهای زباله تفكیكشده بارنگهای متنوع (شكل  )01با میانگین
وزنی  01/0بیشترین امتیاز را کسب کرده و سطلهای زباله با شكلهای انتزاعی (شكل  )01با میانگین وزنی 00/1
کمترین امتیاز را کسب کرده است؛ بهطورکلی توجه به مواردی همچون :استقامت و دوام ،موارد ضد حریق زنگ،
مقاوم در برابر آلودگی ،داشتن سطح پر از منفذ دریچه برای ریختن زباله درون سطل ،بزرگی سطل ،که بستگی به میزان
استفاده و محل قرار گرفتن سطل دارد ،جنس سطل زباله ،استفاده از سطلهای زباله تفكیكشده ،در هنگام ساخت
سطلهای زباله باید در نظر گرفته شود؛ همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده زنان خانهدار بیشتر تمایل به سطلهای
زباله تفكیكشده در رنگهای متنوع دارند.

شکل  :21گزينه نامطلوب (زنان خانهدار) شکل  :25گزينه مطلوب (مردان) شکل  :26گزينه مطلوب (زنان خانهدار) شکل  :27گزينه نامطلوب (مردان).
منبع :نگارندگان

نتیجهگیري
نیمی از جمعیت یك جامعه را زنان تشكیل میدهند .این جمعیت با توجه به صفات و ویژگیهای مشترک دارای
زیرگروههایی با خصوصیات متمایز از هم نیز هستند؛ بنابراین در سیاستگذاری درباره زنان که جمعی گسترده ،زیاد
و با خواسته ها و نیازهای متفاوت هستند ،باید به این تمایزات توجه کرد؛ بنابراین سیاستها باید بهگونهای
طرحریزی شوند که بیشترین تعداد زیرگروهها را دربر گرفته و نیازهای این گروهها را برآورده سازند .طرح احداث
پارکهای زنانه باهدف عادالنهتر کردن استفاده از فضاهای عمومی شهرها انجامشده است و در بیان اهداف آن از
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کلیه گروههای زنان بهعنوان استفادهکنندگان از طرح نام برده شده است ،در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی
نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری با تاکید بر پارک بانوان نرگس ارومیه با طراحی دو نوع پرسشنامه
تصویری و غیرتصویری صورت گرفت پس از بررسیهای بهعملآمده از پرسشنامههای تصویری گروههای مختلف
پاسخگویان مشخص شد که دسته سوم زنان یعنی زنان شاغل جامعه و دسته چهارم یعنی زنانی با نگرشها و
گرایشهای فمینیستی رغبتی برای استفاده ازاینگونه پارکها را نداشتند و خواستار احداث پارکهای زنانه نیستند؛
زنان با گرایشهای فمینیستی که قادر به استفاده از هرگونه امكانات عمومی فضاهای شهری بوده و خواهان تسخیر
فضاها و برقراری عدالت جنسیتی در توزیع امكانات عمومی هستند کمتر به چنین پارکهایی مراجعه میکنند .زنان
شاغل نیز به دلیل تجارب حضور و رفع نیازهای خود در فضاهای شهری خواهان برقراری عدالت جنسیتی و آزادی
عمل بیشتر در استفاده از فضاهای شهری هستند تا بتوانند تجربههای خود را گسترش داده و از امكانات استفاده
بیشتری بكنند .گروههایی که بیشترین استفاده را از پارکهای زنانه داشتند متعلق به گروه اول و سپس دسته دوم
بودند .گروه دوم متشكل از زنان خانهداری هستند این گروه بنا به تجربه ،بعضی از فضاهای عمومی شهر را به علت
خلوت بودن و در دید نبودن ،مكانهایی ناامن به شمار میآورند و بنابراین از پارکهای زنانه استفاده میکنند؛ اما این
دسته نیز علت استفاده از فضاهای تفكیك شده را ناچاری و نداشتن حق انتخاب عنوان می کنند .اما گروه اول که در
آن زنانی بااحساس ناامنی از فضاهای عمومی و معتقد به تفكیك جنسیتی تمامی فضاها هستند ،بیشترین رضایت را
از حضور در پارک های زنانه دارند .این گروه بیشترین سهم را در بین مراجعهکنندگان به پارک بانوان دارند ،چنین
اقداماتی را در جهت ارتقای کیفیت زندگی خود دیده و بهشدت از آن استقبال میکنند و بودن در پارک بانوان و در
بین هم جنسان خود حسی از شادی و غرور و آرامش را برای آنان به ارمغان میآورد .تحلیل میزان احساس امنیت و
آرامش زنان در فضاهای عمومی میتوان بیان کرد که زنان خانهدار با امتیاز وزنی  010/00در مقایسه با زنان شاغل
با امتیاز وزنی  001/1از بودن در پارکهای زنانه احساس امنیت بیشتری نسبت به پارکهای عمومی دیگر میکنند و
همچنین این احساس امنیت در مورد زنان مذهبی با امتیاز وزنی  010/11در مقایسه با زنان فمینیسم با امتیاز وزنی
 000/09صادق می باشد؛ بانوان ،کیفیت وسایل ورزشی و ایستگاه سالمت ،وضعیت چمنکاری و تمیزی محوطه
پارک ،را در حد قابلقبول؛ وضعیت نیمكتهای پارک نرگس ،را در حد متوسط؛ میزان روشنایی ،زمینبازی کودکان،
ارائه خدمات از طریق کارکنان پارک ،وجود نگهبان مرد در پارک بانوان نرگس را در حد نامطلوب ارزیابی کردهاند.
نتایج حاصل از پرسشنامههای تصویری نشان دهنده تنها تفاوت معناداری میان زنان خانهدار با مردان و دیگر گروه-
های زنان موردمطالعه برای انتخاب عناصر پارک است؛ درنتیجه جنسیت در انتخاب عناصر پارکها تأثیر چندانی
نداشته و انتظار میرود که عناصر پارک مطابق با نیازهای زنان خانهدار (بیشترین مراجعهکنندگان به پارک بانوان)
باشد و به ارائه راهكارهای عملی برای طراحی و جانمایی عناصر هرچه بهتر در پارکهای بانوان پرداخته شود .در
ادامه پژوهش نیز به بررسی عناصر پارک بانوان با تأکید بر انتخابهای زنان خانهدار پرداخته شد
منابع
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