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چکیده

اختصاص فضاهایی ویژه بانوان به عنوان یکی از راهکارهای تسهیل حضور و امنیت زنان در فضای عمومی توسط شهرداری تهران

یگیرند .در این تحقیق
پیگیری می شود و موافقین آن را مصداق عدالت جنستی و مخالفین آن را به عنوان تبعیض جنسیتی در نظر م 
اثربخشی آنها از دید زنان و مردان تهرانی به عنوان ذینفعان اصلی سنجیده و مقایسه شده است .در این مطالعه از تحقیق ارزشیابی
بهره گرفته شده و برای جمع آوری دادهها در تحقیق میدانی از مصاحبه فردی و در پیمایش از ابزار پرسشنامه استفاده شد .متغیرهای
اصلی این تحقیق شامل :میزان آشنایی ،میزان ضرورت برنامه ها ،میزان رضایت و میزان اعتماد به انجام درست برنامه است .در
پیمایش 400 ،زن و  100مرد با تلفیق دو روش خوشهای چند مرحلهای و نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار
گرفته اند .شهروندان تهرانی اعم از زن و مرد از سه برنامه مورد بررسی رضایت نسبی خوبی دارند و تفاوت زیادی بین نظرات آنها
بجز در موارد محدود وجود ندارد؛ هرچند کیفیت پایین برخی خدمات و مشارکت ضعیف گروه های مختلف شهروندان در
برنامهها همچنان جای نقد دارد .بسط فضاهای زنانه با توجه به محدویت های زنان در حضور و احساس امنیت در فضاهای عمومی
موافقین زیادی هم در زنان و هم در مردان دارد؛ هر چند باید توجه داشت ادامه و بسط این روند در جداسازی و تفکیک جنسیتی
می تواند نتایج منفی و معکوسی در در دراز مدت در جامعه داشته باشد و به تعامالت سالم و پویای آن صدمه بزند.

واژگان کلیدی :فضای عمومی ،فضاهای ویژه زنان ،اثربخشی ،جنسیت

 -1این مقاله حاصل بخشی از یافته های طرح تحقیقاتی می باشد که با حمایت شهرداری تهران اجرا شده است.

( -2نویسنده مسئول) zzare@iauet.ac.ir
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مقدمه
اصطالح فضای عمومی برای توصیف آن دس ــ ته از فضاهایی از ش ــ هر مانند خیابانها ،پارکها ،میادین و ساختمانهای
عمومی ک ــ ه ب ــ رای عم ــ وم آزاد ب ــ وده و ب ــ رای همه قابل دس ــ ترس اس ــ ت ،بکار میرود .این اصطالح در تقابل با
فضای خصوصی که دسترسی به آن محدود شده اس ــ ت ،تعریف میشود ).(Habibi va Alipour Shojae,1394
از نظر لوفور فضا كي

توليد اجتماعي و پديده سياسي است و اثرات سياسي فضا صرفًاًا به مقاصد خودآگاه و

ناخودآگاه طراحان يا در مفهوم لوفوري بازنما يي هاي فضا يي يا فضاي به فهم درآمده محدود نميشود بلكه برعكس
در تحليل نها يي  ،رابطة كاربران با فضاي زيسته يا فضاهاي بازنمودي معناي سياسي فضا را تعيین مي بخشد (Lofor,

1991 be naghl az Tavana & Shafiee,1395).

فضاه ــ ای عموم ــ ی ش ــ هری ب ــ ه عن ــ وان ظ ــ رف رخ ــ داد فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی شهروندان؛
بستر تحقق حیات مدنی ،تجلی کثرتگرایی و وجود تعامالت اجتماعی است و ل ــ زوم ام ــ کان حض ــ ور زن ــ ان در

ای ــ ن فضاه ــ ا ،ضرورت ــ ی انکارناپذی ــ ر و غیرقاب ــ ل اغم ــ اض در س ــ نجش مطلوبی ــ ت آنه ــ ا تلق ــ ی میش ــ ود که
فقدان آن ،بنحوی معن ــ ادار ،کاهش قابلیت عمومی بودن فضاه ــ ای ش ــ هری را موجب میگردد (Habibi & Alipour

Shojae,1394).

از نظر تاریخی در ایران فضای عمومی با مردان و فضای خصوصی با زنان همنشینی دارد .زنان به دالیل مختلف از
حضور گسترده در فضای عمومی منع می شدند؛ امروزه با افزایش تحصیالت و اشتغال زنان و تغیر نگرش زنان و
جامعه فضاهای عمومی یک قلمرو مردانه محسوب نمی شود ،اما همچنان چالش هایی برای زنان در این زمینه وجود
دارد ،ایمنی ،امنیت ،مردانه قلمداد شدن بعضی فضاها یا زمان ها (مث ًالًال صبح زود یا شب) ،کمبود تسهیالت شهری و
برخی عوامل دیگر بازدارنده حضور و مشارکت زنان در فضای عمومی است؛ امنیت ،دسترسی ،نظم فضایی و
کالبدی ،اختالط کاربری و در نهایت سرزندگی اجتماعی ،نقش مهمی در انتخاب فضای عمومی شهری توسط زنان،
حضور و استفاده آنان از فضای عمومی ایفا می کند & (Güney & Sema Kubat,2015. Roushan,1394. Goli

 .hamkaran,1393. Hashmi, et al,1393. Naderi,1392).همچنین حس امنیت زنان در فضای عمومی بواسطه بهبود
شرایط محیطی و معماری ،تغییر رفتار اجتماعی و سیاست های دولت محلی افزایش یافته است & (Lambrick

Travers, 2014. Fallah & kaveh,1394).

یکی از سیاستهای دولتی و محلی برای افزایش و راحتی حضور زنان در فضای عمومی اختصاص فضاهای ویژه
زنان است که خصوصا در کشورهای اسالمی مورد استقبال واقع شده؛ اجرای این سیاست ها و برنامه ها ،بحثها و

چالش های زیادی را در پی داشته است و موافقان و مخالفان زیادی دارد .موافقان بر ایجاد فضاهای خاص زنان در
استفاده بهتر و بیشتر از امکانات شهری تاکید دارند و مخالفان جداسازی جنسیت را مصداق تبعیض و نادیده گرفتن
حقوق زنان می دانند .هر دو عدالت جنسیتی را مدنظر خود قرار می دهند ،عدالت جنسیتی به کیفیت برآیند ها در
سه بعد :قابلیت ها ،معیشت و توانمندسازی اشاره می کند ( )Seguino, 2013که باید زمینه آن برای هر دو جنس
فراهم شود .بر اساس این جهت گیری رسيدن بهعدالت ميان زنان و مردان بهمنظور تضمين دستيابي بهتوسعة پايدار
ضروری است .آمارتیا سـن بـا پیونـدی کـه میـان آزادی ،عدالـت و دموکراسـی برقـرار میکنـد ،عاملیت بخشـی
بـه زنـان را محـور توسـعه قـرار میدهـد .در ایـن رویکـرد ،توسـعه در درجـه نخسـت بایـد بـا تمرکـز بـر
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توانمندسـازی زنـان ،آزادیهـای ابزاری آنهـا را محقـق سـازد و در مرحلـه بعـد ،شـرایط مناسـب بیرونـی را بـرای
ابـراز وجـود و قـدرت انتخاب گـری آنهـا فراهـم کنـد (Mirveisi,1394).

از عدالت جنسیتی برداشت دوگانه وجود دارد ،از یک طرف اختصاص فضاهای ویژه بانوان به حضور بیشتر آنان در
جامعه کمک کرده و زمینه مشارکت آنها را فراهم می کند؛ از طرف دیگر این دیدگاه وجود دارد گسترش دامنه
تفکیک جنسیتی و جداسازی ها در جامعه از جمله دانشگاه ها ،ادارات ،وسایل حمل و نقل عمومی و مراکزتفریحی
یشود که بخشی از جامعه از داشتن برخی حقوق شهروندی محروم شوند و این مساله زمانی نمود
و ورزشی سبب م 
بیش تری می یابد که بخش بزرگ این جداسازی قشر زنان را در بر می گیرد که این خود می تواند چالش برانگیز
باشد.
حال سوال مهم این است با توجه به دیدگاه های موافق و مخالف این طرح ها آیا زنان و مردان تهرانی که ذینفع و
مخاطب اصلی این برنامه ها هستند ،ضرورت اجرای این برنامه ها را احساس می کنند؟ به چه میزان از آنها رضایت
دارند و چقدر به شهرداری اعتماد دارند که اجرای این برنامه ها را درست انجام می دهد؟ .این تحقیق تالش می کند
تا اثربخشی این برنامه ها را از دید مخاطبین یعنی شهروندان در کالن شهر تهران بررسی کند و تفاوت دیدگاه های
زنان به عنوان مخاطب اصلی و مردان را مقایسه کند .پيتر دراكر صاحبنظر بنام مديريت ،اثر بخشي را انجام كار
درست م 
یداند () Soltani,1380و غالبًاًا آن را درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده تعریف کرده است
) .(Rafiee,1389رابینز یکی از نظریه پردازان مهم در حوزه مدیریت سازمان  4رویکرد :مبتنی بر هدف ،سیستمی،
ذینفعان استراتژیک و ارزش های رقابتی را در خصوص اثربخشی جمع بندی و ارائه میکند .بر اساس رویکرد
ذینفعان استراتژیک که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است :سازمان زماني اثربخش است كه خواستههای
عوامل محيطي خود را كه تداوم حيات سازمان مستلزم حمايت آنهاس 
ت ،برآورده کند ) .(Zaki, et al,1385در نتیجه
شهروندان به عنوان مصرف کننده خدمات این برنامه ها و ذینفع در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند ،تا
اثربخشی این برنامه سنجیده شود .بر این اساس ،تحقیق ارزشیابی که نوعی "تحقیق کاربردی" است و به منظور
آگاهی یافتن از تاثیر جهان واقعی صورت میگیرد و هدف از انجام این نوع تحقیق مشخص کردن موفقیت یا
شکست مداخلههای اجتماعی است ) .(babbi,1392:736در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و جهت عملیاتی
کردن آن از روش مطالعه اسنادی ،پیمایش و مطالعه میدانی بهره گرفته شد .برای جمع آوری دادهها در تحقیق میدانی
از مصاحبه فردی و در پیمایش از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
متغیرهای اصلی این تحقیق شامل :میزان آشنایی ،میزان ضرورت برنامه ها ،میزان رضایت و میزان اعتماد به انجام
درست برنامه که در  3برنامه "راه اندازی مجموعههای شهربانو برای بانوان "" ،راه اندازی پارکهای ویژه بانوان و

عهای ورزشی الزهرا"و "اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم
مجتم 
ویژه بانوان "مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
در تحقیق میدانی  40مصاحبه با کارشناسان ارتباطات و امور مذهبی ،مدیران و کارشناسان مرتبط با  3طرح مورد
بررسی در شهرداری تهران انجام شده است .در پیمایش ،شهروندان تهرانی جامعه آماری تحقیق هستند که شیوه
اصلی نمونهگیری ،تلفیق دو روش خوشهای چند مرحلهای و نمونهگیری تصادفی ساده است ،با استفاده از روش
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تصادفی ساده از  5پهنه جغرافیایی شهر تهران به صورت تصادفی  2منطقه و در مجموع  01منطقه انتخاب شده است
و در مرحله بعد به روش خوشه ای چند مرحله ای بر اساس نقشه های تصادفی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی
کها جهت اجرای پرسشنامه مشخص شده اند .در پژوهش حاضر حجم نمونه براساس فرمول
شهرداری تهران ،بلو 
كوكران با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  95درصد 400 ،نفر محاسبه شده است .با توجه به اینکه غالب برنامه برای
زنان اجرا میشود ،نمونه اصلی شامل  400زن و جهت مقایسه نتایج  0 10مرد به عنوان نمونه گواه به نمونه اصلی
اضافه شد.
بیان مساله
شهای خانگی و اجتماعی خود سهم مهمی در
یدهند و بواسطه نق 
زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل م 
تهایی است که در
پویایی جامعه دارند و بر همین اساس نیازها و خواستهای آنها و برآوردن آنها یکی از ضرور 
یشوند.
هر جامعه ای باید به آن توجه شود .در این میان امنیت و اوقات فراغت دو مقوله مهم و جدی محسوب م 
شهایی در زمینه از استفاده از فضاهای عمومی شهر
زنان بواسطه مسائل عرفی و مذهبی در کشور ایران همواره چال 
داشته اند ،چنانچه کاهش ارتباطات اجتماعی ،گذران نامطلوب اوقات فراغت ،افزایش بیماری های جسمی و روانی،
شهای خانوادگی ،کاهش مشارکت اجتماعی زنان و شبکه های ارتباطی و  ...را نیز به دنبال داشته است.
افزایش تن 
در همین راستا ،شهرداری تهران در جهت بهبود و تسهیل حضور زنان اقدام به اجرای برنامه هایی کرده است که
بواسطه آن فضاهایی را در شهر به زنان اختصاص می یابد ،از جمله این طرح ها می توان به سه برنامه :راه اندازی
عهای ورزشی الزهرا"و "اختصاص
مجموعههای شهربانو برای بانوان "" ،راه اندازی پارکهای ویژه بانوان و مجتم 
کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان " اشاره کرد ( Shahrdari

.)Tehran.1395
مجتمع های شهربانو به عنوان مرکزي زنانه عهده دار ارایه خدمات مختلف به بانوان و فرزندان دخترشان است .ارایه
خدمات مشاوره اي ،کالس ها و بروشورهاي آموزشي ،برگزاري دوره هاي آموزش قرآن و اخالق ،ترويج فرهنگ
ورزش ،کسب مهارتهاي توليدي با رويکرد اشتغالزا يي و ارایه تسهيالت براي مشاغل خانگي از طريق راه اندازي
بازارچه هاي کوثر از زمينه ها يي است که مراکز شهربانو در آن فعاليت مي کنند ( .)Shahrdari Tehran.1395پارک
های بانوان با هدف برطرف نمودن نیازهای زنان (منطبق بر ارزش های دینی ،بومی و ملی) و ایجاد فرصت های
تفریحی و ورزشی ،تامین سالمت جسمانی و روانی ،پر نمودن اوقات فراغت بانوان ایجاد شده است؛ هم اکنون 4
پارک مخصوص بانوان در تهران شامل :بوستان بهشت مادران ،بوستان والیت  -شهر بانوان ،بوستان مادر قائم (عج)
(یا بوستان نرگس) و بوستان پرديس بانوان وجود دارد ( .)Sazman parkha va fazaye sabz Tehran,1395وجود
فضاهای مختص زنان در حمل و نقل عمومی با هدف افزایش امنیت و رضایت از سفرهای درون شهری برای زنان،
از دغدغه شهرداری تهران در سال های اخیر بوده است؛ تفکیک قمست زنان و مردان در اتوبوس های شهری
سالهای زیادی است که عملیاتی شده ،در مترو تهران نیز چند سال است که کابین های ابتدایی و انتهایی به زنان
اختصاص یافته و از سال  85تاکسی بیسیم بانوان بارانندگان زن خدمات رسانی می کنند .در این برنامه ها تالش
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شده است که با جداسازی فضاها و اختصاص فضاهای مخصوص بانوان به نوعی امکان بهره گیری آنها از برخی
فضاها تسهیل و افزایش یابد.

نقشه شماره  :1نقشه ایران ()http://tsm.ncc.org.ir

بسیاری تحقیقات اخیر در ایران با دید مثبت به مسئله اختصاص فضاهای شهری به زنان پرداختند و آن را با توجه به
شرایط جامعه ایران مناسب دانسته و اثرات مثبت آن را بیشتر می دانند و برخی بر جنبه های منفی آن بیشتر صحه
گذاشته اند .از جمله :مزایای اجرای ایجاد فضای های زنانه را آزادی عمل بیشتر ( ،)Mojni, et al,1395پیشرفت
تحصیلی بهتر ( ،)Khani & Mohamadi,1394احساس امنیت و آرامش روانی بر ای زنان (گلی و همکاران3931 ،؛
هاشمی و همکاران ،)3931 ،افزایش تحرک و ورزش در زنان ( ،)Hashemi & hamkaran,1393رعایت موازین
اسالمی با تفکیک جنسیتی ) (Emami,1393.Yari & Mohammadnejad,1391و افزایش امکانات تفریحی زنان
) (Kosari,1387ذکر کرده اند در مقابل برخی آن را بازتولید سلطه جنسیتی می دانند و آن را نوعی کنترل قلمداد می
کنند ) (Tavana & Shafiee,1394و آن را یکی از تكنولوژي هاي سياسي قدرت می دانند

& (Alikhah

).Shafiee,1393
بر این اساس ،این مطالعه تالش کرده است تا میزان اثربخشی برخی از فعالیت های شهرداری تهران را در اختصاص
یا ایجاد فضاهای ویژه مورد بانوان از دید شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار دهد.
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معرفی شهر تهران
پرجمعیت ترین استان کشور یعنی استان تهران با مساحت  88 631کیلومتر مربع در دامن ههای جنوبی البرز مرکزی
واقع شده است .این استان از نظر موقعیت جغرافیایی بین مدارهای  35تا  36عرض شمالی و  51تا  53طول شرقی
قرار دارد.

استان تهران طبق سرشماری سال  5931بیش از  12میلیون نفر جمعیت دارد و به دالیلی چون :مرکزیت سیاسی و
اداری کشور ،تمرکز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ،تراکم و تمرکز باالی جمعیت ،دسترسی به شبکه حمل و نقل و را
ههای ارتباطی ) مرکز تالقی خطوط راه آهن ،جاده ای و هوایی (و تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی در تهران
یکی مهم ترین استان های کشور است)(malekmahmoodi va hamkaran,1391

نقشه شماره  :2نقشه استان تهران به تفکیک شهرستان ()www.amar.org.ir

شهر تهران در شمال ایران ،در کوهپایههای جنوبی رشتهکوه البرز در ح ّدّد فاصل طول جغرافیایی  ۵۱درجه و  ۲دقیقه
شرقی تا  ۵۱درجه و  ۳۶دقیقه شرقی ،به طول تقریبی  ۵۰کیلومتر و عرض جغرافیایی  ۳۵درجه و  ۳۴دقیقه شمالی
تا  ۳۵درجه و  ۵۰دقیقه شمالی به عرض تقریبی  ۳۰کیلومتر گسترده شدهاست .ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال
یرسد .تهران از شمال به نواحی کوهستانی،
یترین نقاط به  ۱۰۵۰متر از سطح دریا م 
به حدود  ۲۰۰۰متر و در جنوب 
و از جنوب به نواحی کویری منتهی شده ،در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است .تهران در
جنوب دامنه رشتهکوه البرز و  ۱۱۲کیلومتری جنوب دریای خزر واقع شدهاست(www.finds.ir) .

تهران بزرگترین شهر و پایتخت ایران ،مرکز استان تهران و شهرستان تهران است و جمعیت آن بر اساس سرشماری
سال  ۱ ۳۹۵بالغ بر  ۸٬ ۶۹۳ ٬ ۷۰۶نفر و مساحت آن  ۷۳۰کیلومتر مربع است؛ این شهر بیست و پنجمین شهر
یآید .تهران به  ۲۲منطقه ۱۳۴ ،ناحیه (شامل ری و
پرجمعیت و بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان بهشمار م 
تجریش) و  ۳۷ 5محله تقسیم شدهاست .برج آزادی و برج میالد نمادهای این شهر محسوب می شوند.

)(www.Tehran.ir
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نقشه شماره  :3نقشه شهر تهران به تفکیک مناطق  22گانه شهرداری ()http://hom.ir

تهران مرکز سیاسی ایران است و ساختار اداری ایران نیز در آن متمرکز شده؛ مهمترین نهادهای دولتی و قضایی
شامل وزارتخانهها ،مجلس شورای اسالمی و… در آن واقع شدهاست و تاثیرگذارترین مقامهای کشور در آن زندگی

نها در سیاست کشور بودهاند .این تأثیرگذاری
یکنند .مردم این شهر در  ۲۰۰سال گذشته همیشه از تاثیرگذارتری 
م
بها (انقالب مشروطه
شامل حضور آنها در ساختار سیاسی کشور ،جریانهای تغییردهنده سیاست کشور شامل انقال 
یشود .در یک صد سال اخیر تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از
گها (جنگ تحمیلی) م 
و انقالب اسالمی) و جن 
سرتاسرایران بوده است .ساکنان اصلی تهران اقوام فارسی زبان بودند ،البته در حال حاضر این شهر دارای اقوام
مختلفی است و عمده زبان محاورهای در این شهر فارسی است .تراکم جمعیت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا
یشود که بنابر آمار نخست شانزدهمین شهر پرتراکم جهان است.
بیش از یازده هزار نفر در هر کیلومتر مربع برآورد م 
تهای صنعتی کشور است ،کارخانجاتی در زمینه تجهیزات خودرو ،برق و
تهران میزبان نزدیک به نیمی از فعالی 
الکترونیک ،منسوجات ،شکر ،سیمان و مواد شیمیایی در این شهر واقع شدهاند ،تهران همچنین بازار بزرگ فرش و
محصوالت مبلمان در سراسر کشور است .در جنوب حومه تهران یک پاالیشگاه نفت به نام پاالیشگاه تهران وجود
دارد)www.tehran4.com( .
یافتههای تحقیق
در بخش اول یافته ها خالصه ای از اطالعات بدست آمده از  3برنامه مورد بررسی از طریق مصاحبه آورده شده
عهای شهربانو در حدود نیمی از مناطق فعال است و خدمات خود را که غالبًاًا از سوی اداره کل امور
است :مجتم 
عها از نقاط قوت و
یکند .تنوع برنامههای اجرا شده در مجتم 
یشود ،برای زنان ارائه م 
بانوان شهرداری تهران ابالغ م 
ی ،اجرا و ارزیابی
ت ،مشارکت ضعیف بانوان در تصمیم گیر 
ضعف آنها است .عدم نیاز سنجی برای ارائه خدما 
برنامهها ،استفاده کم از نظر افراد مخالف و اجرای برخی از برنامهها با کیفیت پایین و نمایشی ،از نقاط ضعف این
مجموعه هاست.
عهای ورزشی الزهرا هستند .این
زنان و به خصوص زنان خانه دار مخاطب اصلی پارکهای ویژه بانوان و مجتم 
کها امکانات فراغتی و ورزشی خوبی برای بانوان ،با کم کردن برخی محدودیتهای پوششی (حجاب) فراهم
پار 
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یکند .جدا کردن زنان از خانواده (همسر و فرزندان پسر) در گذران اوقات فراغت یکی از نقدهای منفی به این
م
یشود .نیاز
برنامه است .برنامههای اجرا شده در پارک غالبًاًا توسط اداره کل امور بانوان شهرداری تهران ابالغ م 
سنجی از خدمات به خوبی صورت نگرفته و سیستم پویای نظرسنجی نیز وجود ندارد.
برنامه "اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان "در
راستای راهکار افزایش تسهیالت حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشتر آنان صورت گرفته
است و مخاطب اصلی آن بانوان هستند ،عمده فعالیت ،جداسازی و اطالع رسانی است .جداسازی خصوصًاًا در
زمانهای شلوغی اتوبوس و مترو موافقین زیادی داشته است؛ هرچند در برخی مواقع بدلیل عدم استفاده هر دو
نهای مترو مختص هر دو جنس ،مورد انتقاد است.
جنس از فضاهای خالی و همچنین تصور مردانه بودن کابی 
در پیمایش از شهروندان تهرانی مشخص شد که حدود  60درصد از زنان و  57در صد از مردان با مجموعه های
کهای ویژه بانوان و
شهربانو آشنایی دارند .حدود  77درصد از زنان و  64درصد از مردان پاسخگو پارک های پار 
عهای ورزشی الزهرا را می شناسند و حدود  90درصد از زنان و مردان با کابین مجزا برای بانوان و تاکسی
مجتم 
بیسیم بانوان آشنایی دارند ،برنامه اخیر شاید بدلیل استفاده بیشتر توسط افراد بیشتری شناخته می شود.
جدول شماره  :1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درصد فراوانی آشنایی با برنامه ها
درصد کسانی که با برنامهها آشنا بودند

برنامهها

مردان

زن ان
مجموعههای شهربانو برای بانوان

59.2

57

عهای ورزشی الزهرا
کهای ویژه بانوان و مجتم 
پار 

76.8

64

کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان

90.5

90

Source: Research findings

همانگونه که یافته های جدول شماره  2نشان می دهد ،زنان تهرانی میزان ضرورت سه برنامه مورد مطالعه را خیلی
زیاد ابرازکردند (به ترتیب با میانگین  84.2 ، 83و  ) 86و مردان تهرانی ضرورت راه اندازی مجموعه های شهربانو و
پارک های ویژه بانوان زیاد و اختصاص کابین مجزا در حمل و نقل عمومی را خیلی زیاد عنوان کرده اند .همانطور
که مشخص است زنان ضرورت ایجاد و اجرای این  3برنامه را بیش از مردان می دانند؛ که بر اساس نتایج آزمون تی
این تفاوت نظر در مورد  2برنامه اول معنادار است ،یعنی به طور معناداری زنان تهرانی در این مطالعه ضرورت ایجاد
برنامه های "مجموعههای شهربانو برای بانوان" و " پارکهای ویژه بانوان و مجتمعهای ورزشی الزهرا" را بیش از
مردان می دانند که یکی از دالیل آنان اختصاصی بودن این برنامه ها برای زنان است.
جدول شماره  :2آزمون تی – مقایسه میزان ضرورت اجرای برنامه ها در زنان و مردان
برنامهها

میانگین 1ضرورت (از )0 10
زن ان

مجموعههای شهربانو برای بانوان

تفاوت میانگین

مردان

83

75

کهای ویژه بانوان و مجتمعهای ورزشی الزهرا
پار 

84.2

76

2. 8

اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان

86

84.2

8. 3

 1جهت سهولت در درک نمرات ،کلیه میانگین ها از  0 10محاسبه شده است و نمرات میانگین در بازه های زیر دسته بندی شدهاند.
میزان
خیلی زیاد
زیاد
متو س ط
کم
خیلی کم

مقدار تی

sig

میانگین
 80تا 0 10
 60تا 80
 40تا 60
 02تا 40
0تا 02

2 .00 0

8

3.22
3.08

2 .00 0

0.838

0.403
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بر اساس اطالعات جدول  ،3زنان و مردان تهرانی رضایت زیادی از اجرای  3برنامه فوق الذکر دارند که این رضایت
در "مجموعههای شهربانو برای بانوان" و "اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی

تاکسی بیسیم ویژه بانوان" در مردان بیش از زنان گزارش شده است .تفاوت مشاهده شده فقط در برنامه سوم معنادار
است ،یعنی بر اساس آزمون تی به طور معناداری مردان در نمونه مورد مورد مطالعه رضایت بیشتری از "اختصاص
کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان"نسبت به زنان دارند.
جدول شماره  :3آزمون تی – مقایسه میزان رضایت از اجرای برنامه ها در زنان و مردان
میانگین رضایت (از )0 10

برنامهها
مجموعههای شهربانو برای بانوان

زنان

مردان

6 4. 6

67.4

پارکهای ویژه بانوان و مجتمعهای ورزشی الزهرا

70

اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان

71.8

Source: Research findings

تفاوت میانگین

مقدار تی

sig

8. 2

1.06

0.288

68 .2

8. 1

0.758

0.449

78.4

6. 6

3.14

2 .00 0

اطالعات جدول  4نشان می دهد که میزان اعتماد شهروندان به شهرداری در اجرای درست  3برنامه مورد مطالعه
زیاد است .در برنامه " مجموعههای شهربانو برای بانوان" میزان اعتماد زنان کمی بیشتر ،در برنامه " پارکهای ویژه

عهای ورزشی الزهرا" تقریبا مساوی و در برنامه " اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو
بانوان و مجتم 
برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان" مردان کمی بیش از زنان است .نتایج آزمون تی نشان می دهد که

تفاوت در برنامه سوم معنادار است ،بدین معنی که مردان تهرانی در نمونه اعتماد بیشتری به شهرداری در اجرای
درست برنامه " اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه
بانوان"دارند.

جدول شماره  :4آزمون تی – مقایسه میزان اعتماد به اجرای درست برنامه توسط شهرداری تهران در زنان و مردان
میانگین اعتماد (از )0 10

برنامهها

تفاوت میانگین

مقدار تی

sig

زنان

مردان

67

66.4

6. 0

0.249

0.804

کهای ویژه بانوان و مجتمعهای ورزشی الزهرا
پا ر 

79.2

79.2

-

0.024

.981 0

اختصاص کابین مجزا در اتوبوس و واگن مترو برای بانوان و راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان

74

78

4

2.16

2 .03 0

مجموعههای شهربانو برای بانوان

Source: Research findings

افراد با سن بیشتر ،خدمات و برنامههای شهرداری را بهتر ارزیابی کردهاند و رضایت و اعتماد بیشتری نسبت به
شهرداری و این خدمات ابراز کرده اند ،این در حالی است که افراد با تحصیالت بیشتر ارزیابی ضعیفتری از
خدمات و برنامههای شهرداری در این زمینه دارند .اعتماد عامل تاثیرگذار اصلی در رضایت شهروندان تهرانی نسبت
تهای شهرداری در حوزه عفاف و حجاب است.
به فعالی 
تجزیه و تحلیل
راه اندازی و اختصاص فضاهای زنانه در شهر تهران که توسط شهرداری در سال های اخیر با جدیت بیشتری
پیگیری می شود ،موافقین و مخافین خود را دارد؛ برخی با توجه به شرایط عرفی و مذهبی جامعه این برنامه ها را
تسهیلگر حضور زنان در فضای عمومی می دانند و برخی آن را مصداق جداسازی و تبعیض جنسیتی قلمداد
یکنند.
م
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با این حال نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهروندان تهرانی اعم از زن و مرد از سه برنامه مورد بررسی رضایت
نسبی خوبی دارند؛ هرچند کیفیت پایین برخی خدمات ارائه شده و مشارکت ضعیف تمامی گروه های شهروندان در
برنامه ها همچنان جای نقد دارد .در کنار این یافته ها تفاوت قابل مالحظه ای بین  3گروه مورد پرسش (مجریان
برنامهها ،کارشناسان و صاحبنظران و شهروندان) در پیمایش و تحقیق میدانی مشاهده شد ،مجریان برنامهها اغلب (نه
در همه موارد) مطلوبیت برنامه ها زیاد ،صاحبنظران و کارشناسان اغلب (نه در همه موارد) اثربخشی برنامهها و
رضایت شهروندان را "کم" ارزیابی کردهاند و استقبال شهروندان از برخی برنامهها (مثل راه اندازی پارکها و
نهای مخصوص بانوان در مترو و اتوبوس) را نشانه تاثیرگذاری برنامه نمی دانند،
عهای بانوان یا اختصاص کابی 
مجتم 
یدانند.
بلکه آن را نشانهای از محدودیت های موجود و عدم احساس امنیت زنان در استفاده از فضاهای عمومی م 

شهروندان میزان ضرورت ،رضایت و اعتماد به اجرای درست این برنامهها را "متوسط" ارزیابی کرده ،یعنی نظری
بین نظر مجریان و صاحبنظران ابراز کرده اند .در واقع هم مجریان و هم صاحبنظران در مورد نظر شهروندان نگاه
عبینانهای نداشتند که شاید علت اصلی آن ،عدم تعامل با قشرهای مختلف جامعه و در برخی موارد تعمیم
واق 
تتری
نظرهای سازمانی و شخصی به جای نظر مردم است .در بین شهروندان نیز زنان نسبت به مردان دیدگاه مثب 
دارند که یکی از دالیل آن شاید محافظهکاری زنان نسبت به مردان است.
نتیجه گیری
شهر تهران به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین شهر ایران دارای خرده فرهنگ های زیادی است و افراد از قومیت های
مختلف و با تنوع عادات و سبک زندگی در آن زندگی می کنند ،این مساله سبب می شود تا یک برنامه واحد
همزمان مخالفان و موافقان زیادی داشته باشد و در نتیجه حساسیت های بیشتری داشته باشد ،چرا که می تواند
اثربخشی برنامهها را تحت تاثیر قرار دهد و حتی برخی موارد مسائل اجتماعی ،فرهنگی و گاهًاًا سیاسی به دنبال
داشته باشد.
در نتیجه شهر تهران بواسطه داشتن ساختارهای مرکزی مهم و شهروندانی متنوع و آگاه ،ویژگی های دارد که لزوم
توجه به نیازهای اقلیم و شهروندان را بیشتر می طلبد و سیاستگذاری و برنامه ریزی حوزه های مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی باید با در نظر گرفتن تمام این تمایزها و تنوع ها باشد.
اجرای برنامه های متنوع اجتماعی و فرهنگی موید توجه به نیازهای شهروندان این شهر و تقاضاهای شهروندی
آنهاست ،همچنین در بسیاری موارد سایر نقاط ایران از این برنامه های الگوبرداری کرده و حوزه عمل برنامه های
اجرایی سطح کشور را شامل می شود ،در نتیجه بسیار مهم است تا اقدامات و برنامه های مختلف خصوصا در حوزه
های فرهنگی و اجتماعی جدید که می تواند چالش زا باشد با توجه بیشتر مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
بسط فضاهای زنانه با توجه به محدویت های زنان در حضور و احساس امنیت در فضاهای عمومی موافقین زیادی
هم در زنان و هم در مردان دارد؛ به نظر می رسد علیرغم رضایت نسبی شهروندان تهرانی از خدمات شهرداری
تهران و اثربخش بودن این برنامه ها از دید زنان و مردان تهرانی الزم است تا برنامه هایی اینچینی که در دراز مدت
می تواند هشدارهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در پی داشته باشد با حساسیت بیشتری اعمال شود ،باید توجه داشت
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ادامه و بسط این روند در جداسازی و تفکیک جنسیتی می تواند نتایج منفی و معکوسی در در دراز مدت در جامعه
.داشته باشد و به تعامالت سالم و پویای آن صدمه بزند
 از مرحله اول که تصمیمسازی و،باید دقت کرد که اثربخشی یک برنامه منوط به اجرای درست تمام مراحل آن است
 ایجاد فضاهای مخصوص بانوان که با.یگیرد باید اندیشه اولیه مبتنی بر اصول صحیح باشد
 برنامه ریزی صورت م
 چراکه،یرسد روح حاکم بر اندیشه اولیه نیازمند بازنگری و اصالح است
 هدف ترویج عفاف انجام می شود به نظر م
تقلیل عفاف به ارزش مذهبی و تمرکز بیش از حد بر ایده تفکیک جنسیت به عنوان یک عامل اصلی در ترویج
 در کنار مداخله بیش از حد دولت در این امر سبب،)عفاف و حجاب (فرضیه دور نگه داشتن مردان از وسوسه ها
 موافق آن، بیشتر از قشر مذهبی،شده است تا محتوای برنامهها طوری تنظیم و اجرا شود که عم ًالًال ورگ  هه هی از جامعه
. عمومیت و ضرورت کارکردی برای جامعه و شهروندان دارد،باشند؛ در حالی که این موضوع
 تا این، اجرا و نظارت سبب شده است،اجرای برنامههای متنوع و فراوان بدون مشارکت واقعی مردم در برنامه ریزی
 اگر چه،یرسد
 برنامهها علیرغم داشتن ضرورت و صرف هزینه عم ًالًال نتواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین به نظر م
 زیرا بسیاری از-فعالیت در زمینه اجتماعی و فرهنگی به دلیل عوامل متنوع دخیل در کارایی یک برنامه دشوار است
 ولیکن با هدف گذاری واقع گرایانه و برنامه ریزی بر اساس نیازهای،آنها نیز در حیطه اختیار مجریان برنامهها نیست
 کیفیت خدمات را باال برد و رضایت قشرهای مختلف را جلب، میتوان ضمن صرفه جویی درهزینه ها،شهروندان
.است
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