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چکیده
حق به شهر بهعنوان شکل جدیدی از شهروندی تعریف میشود تا همه شهروندان بتوانند بر تولید فضای شهری کنترل و
مشارکت داشته باشند .زنان بهعنوان نیمی از جامعه ،امکان بهرهمندی برابر از فضاهای شهری را نسبت به مردان ندارند و درنتیجه
فضاهای جنسیتی شکل میگیرند .بر اساس دیدگاه جنسیتی ،میبایست به تسلط روابط قدرت پدرساالرانه در فضاهای شهری نیز
توجه کرد تا تمامی ساکنان با تفاوت های هویتی مختلف همچون جنسیت ،بتوانند از حق مشارکت و حق تصاحب خود نسبت
به فضاهای شهری بهره مند شوند .با توجه به اهمیت این مسئله ،هدف مقالۀ حاضر شناسایی الگوی حضور در فضای زنانه بر
حق به شهر زنان با نقش تعدیلگر انگیزه است .حضور در فضای زنانه بهعنوان متغیر مستقل از چهار بُعد امنیت ،دسترسی،
امکان جابهجایی و تحرک ،و آشکاری و داشتن صدا تشکیل میشود .حق زنان نسبت به شهر بهعنوان متغیر وابسته و انگیزه
بهعنوان متغیر تعدیلگر هستند .نمونۀ آماری تحقیق با استفاده از روش مبتنی بر آزمون  247نفر است که بانوان باالی  14سال
استفادهکننده از پارکهای بانوان شهر 5اصفهان را شامل میشود .جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه و تجزیهوتحلیل
اطالعات برمبنای مدلیابی معادالت ساختاری با نرمافزار

smart pls

است .نتایج تحقیق نشان داد حضور در فضای زنانه بر حق

به شهر زنان تأثیرگذار است .همچنین متغیر امنیت و آشکاری و داشتن صدا در حق به شهر زنان معنادار هستند و متغیر انگیزه
بهعنوان تعدیل گر بر رابطۀ علّی حضور در فضای زنانه بر حق به شهر زنان نقش تعدیلگر ندارد.
واژگان کلیدی :پارکهای بانوان ،حق به شهر زنان ،شهر اصفهان ،فضای شهری.
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Abstract
The right to the city is defined as a new form of citizenship so that all citizens can
control and participate in the production of urban space. Women, as half of the
society, do not have the possibility of equal use of urban spaces compared to men,
and as a result, gender spaces are formed. According to the gender perspective, the
dominance of patriarchal power relations in urban spaces should also be considered so
that all residents with different identity differences such as gender; to be able to enjoy
their right to participate and the right to own urban spaces. Presence in the female
space as an independent variable consists of four dimensions: security, accessibility,
mobility, and openness and sound. Women's rights to the city as a dependent variable
and motivation as a moderating variable. The statistical sample of the research using
the test-based method is 247 people, which includes women over 14 years old who
use women-only parks in Isfahan. Data collection is through questionnaires and data
analysis, structural equation modeling with smart pls software. The results showed
that presence in the women's space affected the right to the city of women and the
variables of security and openness, and having a voice in the right to the city of
women is also significant. The variable of motivation as a moderator has no
moderating role on the causal relationship of presence in the female space to the right
to the city of women.
Keywords: urban space, right to the city of women, women-only parks, the city of
Isfahan
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مقدمه و طرح مسئله
مطالعات بیشمار درزمینۀ برنامه ریزی و طراحی شهری مشخص کرده که فضاهای شهری اثر
بیشتری در زندگی روزانۀ زنان نسبت به مردان دارند .این امر از این حقیقت ناشی میشود که
زنان دارای روابط بیشتر و نزدیکتری با محیطهای شهری هستند و وقت زیادی را در خارج از
خانه سپری میکنند (رفیعیان و همکاران .)8 :1387 ،ازاینرو ،زنان بهعنوان نیمی از
استفادهکنندگان فضاهای شهری همانند مردان بایستی بتوانند بهراحتی از فضاها استفاده کرده و
احساس آرامش داشته باشند ،اما بررسیها نشان میدهد که زنان بهطور یکسان با مردان از
فضای شهری بهرهمند نمیشوند (رفیعیان و همکاران .)6:1387 ،فنستر ،1حق استفاده از فضای
شهری را معادل حق تعلق در نظر میگیرد و بر این اعتقاد است که «استفادۀ روزمره از فضاهای
شهری به ایجاد حس تعلق به شهر منجر میشود .ولی تسلط قدرت مردساالرانه در عرصۀ
عمومی (شهر) به حس ترس و عدم امنیت زنان و درنهایت طردشدگی آنها از فضاهای عمومی
بهدلیل هنجارهای فرهنگی و مذهبی منجر میشود و فضاهای «ممنوعهای» را برای زنان شکل
میدهد که حق به شهر آنها را محدود میکند .ترس استفاده از فضاهای عمومی بهویژه خیابان،
حملونقل عمومی و پارکهای شهری را میتوان بهعنوان یک موضوع اجتماعی و فضایی
دانست که در بسیاری موارد ،در ارتباط با طراحی فضاهای شهری است (قیومی.)59:1397،
لوفور طبقۀ کارگر را تنها عامل ،حامل و پشتیبانِ تحقق ایدۀ حق به شهر میداند (لوفور،
 .)158:1996این تأکید و توجه خاص لوفور به طبقۀ کارگر مورد نقد برخی پژوهشگران بهویژه
محققان حوزۀ جنسیت قرار گرفته است .استدالل این محققان آن است که در ایدۀ حق به شهر،
تفاوت میان جنسیتها و نظام قدرت مردساالرانه نادیده انگاشته شده است .ازجمله فنستر عقیده
دارد که لوفور بهرغم توجه به مفهوم سکونت و حق ساکنان به شهرشان «نسبت به آثار روابط
قدرت جنسیتی بر احقاق حق زنان به شهر بیاعتناست» (فنستر .)218 :2005 ،زنان نیز از منظری
دیگر ،درون ساختار شهری تکهتکه و دچار روزمرگی شدهاند و آنها هم در «موقعیتهای
ظالمانهای » قرار دارند (گیدنز )27 - 26 :1392 ،که انتخاب شیوۀ زندگی دلخواه برایشان
بهشدت دشوار میشود .بنابراین الزم است که تفاوت میان ساکنان شهر ازجمله تفاوتهای
جنسیتی آنها را ازنظر دور نداشت (دودانگه.)85:1397 ،
1 Fenster
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شهر ،هم در موجودیت فیزیکی و هم در موجودیت اجتماعی تعلق کمتری به زنان دارد و
کمتر مناسب مشارکت زنان در فراگردهای جاری آن است .این مسئله به کاهش تحرک زنان در
شهر ،انحصار فضاها به مردان ،نادیده گرفته شدن جسم زنانه در طراحی شهری انجامیده که
سبب عدم بهرهمندی زنان از شهر بهاندازۀ مردان شده است (رهبری .)40:1393 ،آنچه اخیراً با
توجه به گسترش شهرها و اهمیت مطالعۀ زندگی شهری موردِتوجه بیشتری قرارگرفته،
نابرابریهای جنسیتی موجود در عرصۀ استفاده از فضاهای عمومی شهراست .در فضای شهری
جای کمتری برای زندگی روزمره زنان نسبت به مردان درنظر گرفته شده است ،بیشتر جوامع
ازجمله جامعه ایران ،زنان بهخصوص زمانی که تنها باشند ،نمیتوانند از فضاهای عمومی شهر
مانند پارکها و خیابانها بهراحتی استفاده کنند ،چراکه تصور میشود آنان به قلمروی فضای
خصوصی تعلق دارند .همین مسئله باعث شده است که احساس تعلق به شهر نیز در زنان کمتر
باشد ،زیرا بدیهی است که احساس تعلق از استفاده و مصرف فضا حاصل میشود (رهبری و
شارع پور« )117:1393 ،فضای جنسیتی »1برای محققان عالقهمند به جنسیت که در حوزۀ
مطالعات شهری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری قلم میزنند مفهومی کلیدی است .اهمیت این
کلیدواژه دوچندان میشود اگر به یاد بیاوریم تا دو سه دهه پیش جنسیت موضوعی بهکلی
مغفولمانده در مطالعات شهری بود .نخستین توجهها به وضعیت زنان در شهر از اواخر دهۀ
 1970و اوایل دهۀ  1980ازسویِ برنامهریزان و جغرافیدانان فمینیست مطرح شد (اسدی محل
چالی .)140-139 :1395 ،از زمان پیدایش شهرها ،فضاهای شهری ماهیتی جنسیتی داشتهاند،
بدینمعنا که عمالً فضاهای شهری در برابر تحرک آزادانۀ زنان اعمال محدودیت کرده و موجب
طرد فضایی آنان میشدهاند (به نقل از اباذری و همکاران87:1387 ،؛ باندرز.)2004 ،
بدینترتیب ،زنان نهتنها از بهرهمندی از فضاهای عمومی شهر محروم بودهاند ،بلکه بهدنبال آن از
سهیم شدن در فرایند مشارکت و فعالیتهای اجتماعی نیز حذف شدهاند.
در دهۀ اخیر ،در ایران ،برنامههایی با محوریت ایجاد فضاهای زنانه برای رضایتمندی زنان
در کالنشهرها اجرا شده است .با ایجاد فضاهایی مانند پارکهای زنان باهدف ایجاد فضاهای

1 Gendered space
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زنانۀ شهری سعی شده طردشدگی فضایی زنان با تأکید بر حفظ امنیت آنان حذف شود
(شریعتپناهی .)106:1397 ،تفکیک فضایی بین جنسها ،یعنی جنسی کردن فضا که گاه امری
منطقی است ،بهخصوص در جوامعی که تفکیک بین زنان و مردان در اکثر شئون رعایت
میشود .جنسیتی شدن یک فضا زمانی بهعنوان مشکل مطرح میشود که بنا به دالیلی یکی از دو
جنس (زن/مرد) مجبور به ترک یک فضای عمومی شده و از حق بهرهمندی از آن فضا محروم
شوند ،درحالیکه امکان بهرهمندی مطلوب از فضاهای شهری و عمومی از حقوق اولیۀ
شهروندی محسوب می شود .امروزه با تبدیل جوامع سنتی به جوامع مدرن حضور زنان در
عرصههای اجتماعی پررنگتر شده است .باوجوداین ،فضاهای عمومی متناسب با این افزایش
حضور آنان طراحی نمیشوند (کاظمی )49 :1388 ،و زنان بهطور مکرر در بهرهبرداری از فضاها
و اماکن عمومی محدودیتها و ناسازگاریهایی را تجربه میکنند .انتظارات فرهنگی حاکم بر
جامعه در رابطه با زنان و همچنین خصوصیات زنانگی آنان را بهسوی هنجارپذیری و سازش با
محیط سوق میدهد؛ بنابراین آنها مجبور به تغییر دادن خود به نفع محیط میشوند و یا از
حضور در چنین فضاهایی صرفِنظر میکنند (قاضیزاده.)3:1393 ،
ایجاد فضای جنسیتی یعنی «حوزههای مجزا» (عمومی/خصوصی) یکی از روشهایی
است که برای پاسخ به نیازهای استفاده کننده از فضای باز عمومی پیشنهاد شده است .به-
خصوص در کشورهایی مانند ایران که مسئله حجاب مطرح است بیشتر بر این موضوع تأکید
می شود .موضوع مورد مطالعه پارک بانوان به عنوان رویکردی نو در دهه اخیر همواره با
دیدگاه های مختلفی مواجه بوده است .به منظور برخورداری از فضای مناسب باهدف
بهره گیری آزادانه از امکانات تفری حی و ورزشی تاکنون مطرح و تا مرحلۀ احداث پارک بانوان
نیز پیش رفته است (قاضیزاده .) 2:1393 ،بسیاری از محققان احداث و توسعۀ فضاهای
مخصوص زنان را به دلیل ایجاد بستری مناسب برای گذران اوقات فراغت و محیطهایی
سرزنده و فعال در افزایش حضور انتخابی زنان در فضاهای شهری و برقراری تعامالت آنان
مؤثر می دانند و آن را راهکاری عملی برای دستیابی به عدالت جنسیتی در کشورهای اسالمی
تلقی میکنند (نقدی .)468:1393 ،عده ای دیگر از محققان معتقدند؛ اگرچه موجب سهولت
بهره برداری از فضا برای زنان میشود و اینگونه پارک ها تسهیالت خاصی برای گذران اوقات
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فراغت در اختیار زنان می گذارند ،لیکن برخی از نیازهای اجتماعی و خانوادگی آنها را تأمین
نمیکنند (تمدن ) 187 :1395 ،و حق به شهر زنان تأمین نمی شود .لوفور فضای شهری را حق
جمعی می داند که در آن سایر حقوق اجتماعی تحقق می یابد .وی شهر را بازتاب کثرتگرایی
و نیازهای ساکنان می داند و معتقد است دسترسی همگانی و آزاد به فضای شهر (عرصۀ
عمومی شهر) پیش نیاز حق شهری است (لوفور.)174:1991 ،
لوفور مفهوم تفاوتها را بهمنزلۀ حقی برای دستیابی به حق به شهر ضروری میداند
(دیکچ )2002 ،1شواهد بسیاری نشان میدهد حق به شهر زنان در فضای شهری ،با
محدودیتهای فرهنگی ،روابط پدرساالرانه و روابط قدرت ،نادیده گرفتهشده است
(پورمحمدی .)17:1398 ،از میان عوامل متعدد ،دو عامل کلیدی و اصلی در حوزۀ حقوق شهری
و مشارکت شهروندی زنان که از تحقق حق زنان به شهر جلوگیری میکنند ،یکی احساس
ناامنی و ترس جنسیتی و دیگری ،هنجارهای فرهنگی و جنسیتی است (کشتکار و همکاران،
 .)8:1395ازآنجاکه 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
(رضازاده .)2005 ،امروزه فضاهای عمومی می توانند شکل دهنده ی تعامالت و مناسبات
اجتماعی باشند و زمینه ی دستیابی به توسعه ی پایدار اجتماعی در شهرها را فراهم کنند(.موحد
و همکاران)79:1394،

بررسی پیشینه
نحوۀ استفاده زنان از فضاهای شهری به عنوان یکی از موضوعات تحقیقات سالهای اخیر
مطرح بوده و بهرغم پژوهش های پرشمار ،همچنان مطالعات تخصصی در این زمینه به حد
کفایت نیست .ازجمله پژوهش هایی که مستقیماً ایدۀ حق به شهر و جنسیت را مورد بررسی
قرار میدهند:

1 Dikec
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چارچوب نظری
رویکرد حق به شهر در سال  1968توسط لوفور ارائه شد .حق به شهر یک حق جمعی است و
به یک مکان معین مربوط می شود .لوفور آن را حق به زندگی شهری تعریف میکند و آن را با
زندگی روزمره ارتباط میدهد .البته او بهطور مستقیم در مورد فضای جنسیتی در شهر نپرداخته
است؛ اما آنجا که وارد بحث فضا میشود و تعریف تازهای از فضا ارائه میکند ،میتوان این
رویکرد را به موضوع جنسیت و شهر ارتباط داد.
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به باور لوفور ،فضای اجتماعی ،فرآورده و تولید اجتماعی است ،بهاینمفهوم که در هر
جامعهای فضا ،متأثر از نوع شیوۀ تولید هر جامعه است و بسته به نوع شیوۀ تولید ،میتوان
فضاهای مختلفی را در هر جامعهای متصور بود .شیوۀ تولید هر جامعهای هم متأثر از تاریخ و
جغرافیای آن جامعه است و عامل سنت و ایدئولوژی دینی حاکم بر تاریخ و جغرافیای یک
سرزمین و بسیار در ساختیابی فضا و مخصوصاً فضای جنسیتی در اجتماع شهری مؤثر است.
لوفور در کتاب تولید فضا ،استدالل میکند الگوهای فضایی ،ثابت و مطلق نیستند بلکه توسط
سیستمهای اجتماعی -اقتصادی مسلط و افرادی که قدرت سیاسی دارند ،شکلگرفتهاند .درواقع
مردان بهطور سنتی قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند و فضاها را بر اساس نیازهایشان
نظم و نسق میدهند .بههمیندلیل ،زنان درنتیجۀ تأثیر این نیروهای مسلط دچار محرومیت و
نابرابری فضایی در شهرها شدهاند .فضا ،چه در جوامعی که سرمایهداری در آن حاکم است و
چه جوامعی که نظام ایدئولوژیک دارند ،به ابزاری سیاسی برای دولت تبدیل میشوند .حوزۀ
عمومی ،مهمترین بخش شهرهای ما در عصر مدرن است .فضایی است که در آن مهمترین
تعامالت در آن شکل میگیرد .فضایی که بسیار تحت تأثیر فضای جنسیتی حاکم بر اجتماع آن
جامعه است و واقعیت زندگی روزمره ما را فرم میبخشد .اگرچه حوزۀ عمومی را برای هر دو
جنس در سطح برابر برای تعامل در نظر گرفتهاند و پیشفرض جنسیتی برای آن مفروض
نگرفتهاند ،اما مشخصاً در جامعۀ ما ،عرصۀ عمومی بسیار تحت تأثیر تبعیض فضای جنسیتی قرار
دارد و برخی از فضاهای عمومی برای زنان است و برخی دیگر تنها برای مردان و برای جنس
دیگر نامناسب است .جنسیت رابطهای اجتماعی است .مفهوم و معنی جنسیت و روابط جنسیتی
در طول تاریخ و در فضاهای مختلف ثابت نیست ،بر اساس نظریۀ تولید فضا نیز شیوۀ تولید
فضا در هر جامعهای متفاوت و خاص آن جامعه است .ازاینرو شیوۀ تولید فضای جنسیتی نیز
در هر جامعهای متفاوت است (براری.)15:1396 ،
با توجه به اینکه نظریۀ حق به شهر توسط هنری لوفور ارائه شده و توسط نظریهپردازان
دیگر گسترشیافته است ،ولی افرادی همچون تووی فنستر و شلی باکینگهام با دیدگاهی
جنسیتی به انتقاد از کار لوفور پرداختهاند و بهمنظور دربرگیری زنان در انگاشت حق به شهر
ایدههایی را مطرح کردهاند که در ادامه مورد بررسی قرارگرفته است.
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دیدگاه تووی فنستر
تووی فنستر با مطرح کردن مفهوم «حق به شهر جنسیتیشده» به انتقاد از حق به شهر لوفور
می پردازد .بر این اساس با مطالعۀ منابع مختلف در رابطه با دیدگاه فنستر ،نقد وی از مفهوم
حق به شهر لوفور مبتنی بر دیدگاه جنسیتی را می توان به شرح موارد زیر بیان کرد (فنستر،
 .)2010/2005به عقیدۀ نظریه پردازان فمینیست ،لوفور در انگاشت حق به شهر و دو جزء
اصلی آن یعنی حق مشارکت و حق تصاحب فضای شهری ،موضوع تفاوت های فرهنگی افراد
را در تأمین نیازهای آن ها نادیده گرفته است .یکی از این تفاوت های فرهنگی ،مسئله جنسیت
است که لوفور آن را به عنوان عامل تأثیرگذار در حق به شهر مطرح نکرده است و وجود
ادراک پدرساالرانه از نقش ها و روابط قدرت در فضا را نادیده انگاشته و هیچ تالشی برای به
پرسش کشیدن این ادراک پدرساالرانه انجام نداده است .درنتیجه الگوی فضایی خود را بر
مبنای یک تقسیمبندی جنسیتی قرار داده است که عمدتاً متناسب با فعالیت ،حرکت و قدرت
مردان است .نتیجۀ این امر طردشدگی زنان بهدالیل مختلف در عرصه های عمومی و خصوصی
است که به سلب فرصتهای آن ها نسبت به حق زندگی شهری منجر میشود (رهبری و
شارع پور.)123 :1393 ،
بدینترتیب فنستر با در نظر گرفتن روابط قدرت و کنترل پدرساالرانه ،برقراری ارتباط بین
عرصۀ عمومی و خصوصی را در انگاشت حق به شهر امری حائز اهمیت میداند .فنستر ،حق
استفاده از فضاهای عمومی و حق مشارکت در تصمیمگیریها را از عرصۀ خصوصی (خانه)
شروع میکند .وی بر اساس مصاحبه با زنان اینگونه استدالل میکند که «برخی از زنان بهدلیل
روابط قدرت پدرساالرانه احساس تعلق و راحتی کمتری نسبت به خانه در مقایسه با شهر دارند.
درواقع شهر جایی است که در آن ،احساس آزادی میکنند ،جایی که استفاده از شهروندی برای
آنها آسانتر است» (فنستر .)2010/2005 ،همچنین فنستر بر اساس دو جزء حق مشارکت و
حق تصاحب فضای شهری (حق استفاده) مدِّنظر لوفور ،به موارد زیر اشاره میکند (فنستر،
:)222-228 :2005
الف) حق مشارکت یا حق ساکنان برای داشتن نقش محوری در تصمیمگیری دربارۀ تولید
فضای شهری :از دیدگاه فنستر حق مشارکت به معنی «حق بر عهده گرفتن نقشی مهم در
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تصمیماتی است که در هر مقیاسی (ملی ،استانی و محلی) متوجه تولید فضای شهری است.
ازسویِدیگر ،به باور او در ساختار موجود زنان کمتر از مردان در امر مشارکت فعال هستند .به نظر
فنستر ،مشارکت در طراحی فضا ،نظارت برفضا و انتخاب چگونگی مکان زندگی در ایجاد
احساس تعلق نقش دارد و باید برای این امر به سازوکاری نهادی اندیشید «هر چه مردم
انتخابهای بیشتری داشته باشند احساس تعلقشان نیرومندتر میشود» (فنستر .)228:2005 ،نکتۀ
جالبی که فنستر در باب مشارکت مطرح میکند این است که نمیتوان فضای خانگی و فضای
عمومی را از یکدیگر جدا کرد .او با اشاره به نقلقولهایی از زنان و مردان به این نتیجه رسیده
است که «ازمنظر جنسیت ،حق به فضای عمومی شهر پیوند تنگاتنگی با حق به فضای خصوصی
دارد و ایندو از یکدیگر جداییناپذیرند .در بسیاری موارد ،روابط قدرت پدرساالرانه است که حق
به شهر ،هم در مقیاس خانه و هم در مقیاس شهر را نقض میکند» (فنستر .)229:2005 ،او
میکوشد فضای خصوصی و عمومی را در قالب یک کل منسجم ببیند و با استناد به نقلقولهایی
از زنان نشان دهد که نظارت زنان بر مدیریت و طراحی یک فضا ،ازجمله فضای خصوصی چگونه
بر احساس تعلق آنها به محل سکونتشان تأثیرگذار است (دودانگه.)87:1397 ،
باوجوداین ،فنستر حق مشارکت را معادل حق انتخاب در نظر میگیرد .قدرت تصمیمگیری
و قدرت انتخاب هم در عرصۀ خصوصی و هم در عرصۀ عمومی یکی از اصول اساسی
تشکیالت شهروندی است؛ بهطوریکه حق انتخاب بیشتر برای افراد ،حس تعلق آنها نسبت به
محیط را قویتر میکند .این شیوه ،یکی از ابزارهای مهم کنترل و روابط قدرت جنسیتی است.
درواقع هرچه سطح کنترل و فرصتهای زنان بیشتر باشد ،احتمال بیشتری برای انتخاب آنها
وجود دارد .بنابراین ارتباط میان حق مشارکت و مفهوم تعلق و تعهد به برنامهریزی شهری و
حکمروایی بستگی دارد (قیومی.)59:1397 ،
ب) حق استفادۀ کامل از فضای شهری در زندگی روزمره (حق تصاحب) :دراینرابطه فنستر از
«احساس راحتی» زنان در استفادۀ روزمره از فضا سخن میگوید و آن را بااحساس تعلق به محیط
پیوند میدهد« :حق استفاده از شهر و حق تعلق درهمتنیده شدهاند .در حقیقت ،امکان استفادۀ
روزانه از فضاهای شهری حسی از تعلق به شهر را ایجاد میکند» (فنستر ،)2005:222 ،از دیدگاه
وی ،احساس تعلق با استفادۀ روزمره از فضا پیوند دارد و نوع استفاده از فضا نیز ریشۀ جنسیتی
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دارد و به تقسیمکار در خانه وابسته است« :زنان کسانی هستند که در سراسر جهان مسئولیت
مراقبت و رفع نیاز اعضای خانواده را بر عهده دارند ،چه خود بهتنهایی و چه با کمک سایر زنان.
برای تحقق این وظایف ،حق آنها به استفاده باید محفوظ باشد ،بهگونهای که بتوانند سرکار بروند،
خرید کنند ،فرزندانشان را برای خدمات آموزش و سالمت با خود ببرند و وظایف اجتماعی و
خانوادگی خود را انجام دهند» .درواقع فنستر ادعا میکند که به سبب این وظایف روزمره است که
زنان ،بهویژه زنان خانهدار و مادران ،نسبت به محیط احساس تعلق بیشتری دارند« :زنان متعددی
که با آنها گفتوگو کردم میگفتند که پس از مادر شدن احساس وابستگی بیشتری به محیطشان
میکنند .مادران جوان که در خانواده مسئولیت بازتولید را دارند ،هوشمندانهتر از قبل شروع به
استفاده از فضای نزدیک خانهشان میکنند[ .درحالیکه] مردانی که با آنها صحبت کردم نگفتند که
پدر شدن آنها شاخص مهمی در رشد احساس تعلقشان یا تغییر الگوی استفادهشان از محیط
محسوب میشود» (فنستر ،)223 :2005 ،در این میان ،موضوعی که فنستر مخل احساس راحتی در
استفادۀ فضای شهری و مسبب حذف زنان از شهر میداند وجود ترس است« .ترس در استفادۀ
فضاهای عمومی ،بهویژه خیابانها ،حملونقل عمومی و پارکهای شهری ،چیزی است که زنان را
از دستیابی به حق زندگی شهری بازمیدارد»( .فنستر ،)224 :2005 ،دراینرابطه ،او بهویژه تسلط
گروههای اجتماعی مردانه در پارکها و وسایل حملونقل عمومی را با استناد به دادههای میدانی
مورد تأکید قرار میدهد (فنستر.)228:2005 ،

منبع( :فنستر ،150-121:1999 ،به نقل از جمال پور)65-66 ،1386،
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دیدگاه شلی باکینگهام
یکی دیگر از منتقدان فمینیست حق به شهر لوفور ،شلی باکینگهام است که در کتاب «شهرها
برای همه» از دیدگاهی جنسیتی به مفهومپردازی حق به شهر میپردازد .از دیدگاه لوفور ،حق به
شهر ،حق مشارکت در تولید و بازتولید فضای شهری بر اساس نیازهای ساکنان است ،ولی
باکینگهام بر این اعتقاد است که فرایند تعریف نیازهای انسان برای زندگی در یک استاندارد
مناسب نیازمند در نظر گرفتن بسیاری از جنبههای مختلف هویت انسان همچون جنسیت ،نژاد،
طبقه ،قومیت و مذهب است که میبایست در انگاشت حق به شهر بهتمامی این عوامل توجه
کرد .همچنین باکینگهام بیان میکند که یکی از موارد نقض این حق ،نقض حقوق جمعی زنان
است که در زندگی روزمرۀ آنها صورت میگیرد« .تبعیضها و نابرابریهای تجربهشده در
زندگی روزمرۀ زنان محصول برساختهای اجتماعی است که از روابط قدرت پدرساالرانه ناشی
میشود» (باکینگهام.)58-57-:2010 ،

منبع( :باکینگهام )58-61-:2010،
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محدودۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه ،شهر اصفهان بهعنوان موزهای با فضای باز از هنر و معماری اسالمی و
ایرانی (ارجمند )36:2017 ،و با جمعیتی حدود دو میلیون نفر (نتایج سرشماری نفوس و مسکن
 )95که حدود یکمیلیون نفر این جمعیت (نباتی نژاد و همکاران )1394 ،را بانوان شهر اصفهان
تشکیل میدهد .اصفهان سومین شهر بزرگ ایران است .عمر  18ساله از ساخت پارکهای بانوان
در اصفهان میگذرد .شهرداری اصفهان بهعنوان شهری پیشرو و پیشقدم در این زمینه در کشور
ایران ،اولین پارک اختصاصی بانوان خود را در سال  1381با پیگیری مستمر برخی از زنان
مسئول در شهرداری و استانداری اصفهان به بهرهبرداری رساند.1

شکل .1موقعیت و پراکندگی پارکهای بانوان شهر اصفهان (ترسیم :نگارندگان)
1 https://sahebnews.ir
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پارکهای زنان در اصفهان با منابع محدود بهطور قابلِتوجهی کوچکتر هستند .بهمنظور
سرعت بخشیدن به روند ساخت پارکهای زنانه ،شهرداری اصفهان راهحل ایجاد پارکهای
کوچکتر و برخورد با مشکالت اداری و فنی را از طریق تمرکززدایی و تصمیمگیری در سطح
محلی یافت (ارجمند .)37:2017 ،مساحت برخی پارکها بسیار محدود و حتی کوچکتر از
وسعت پارک محلی است .درحالیکه شعاع عملکردی مورد انتظار از این پارکها ،بسیار وسیعتر
است .پارکهای بانوان باید دارای عملکرد منطقهای باشند و مساحت آن نباید کمتر از شش
هکتار باشد (حیدری)26:1392 ،؛ اما همانطورکه مالحظه میشود (شکل  ،)2پارکهای بانوان
محدودۀ مورد مطالعه فقط پارک بانوان صدف  6هکتار مساحت دارند و این مانع ارائه خدمات
مناسب این پارکها به کاربران آنها میشوند.

شکل .2شعاع دسترسی پارکهای بانوان بر اساس تحلیل شبکه (ترسیم :نگارندگان)

محدودیتها -ازجمله معیارهای نامرئی بودن -برنامهریزان و مسئوالن را وادار کرد که
پارکها را به حومۀ شهر منتقل کنند (ارجمند .)37:2017 ،اما دسترسی زنان به پارکها را تحت
تأثیر قرار داده است و موضوعی که شاید بهرهمندی از پارکها را برای برخی یا بسیاری از بانوان
سخت کرده باشد (جناب .)24:1396 ،محبوبیت بیشتر پارکهای زنانه در اصفهان نشانگر
تعهدات قویتر مذهبی و سنتی در بین ساکنان اصفهان است (ارجمند.)36:2017 ،
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شکل .3پهنهبندی پوشش باغهای بانوان بر اساس تحلیل شبکه (ترسیم :نگارندگان)

مدل مفهومی تحقیق
هدف از انجام تحقیق حاضر ارائه الگویی برای حضور در فضای زنانه بر اساس حق زنان به
شهر با نقش تعدیلگر 1انگیزه است .حضور در فضای زنانه بهعنوان متغیر مستقل از چهار بُعد
امنیت ،دسترسی ،امکان جابهجایی و تحرک ،و آشکاری و داشتن صدا تشکیل میشود .حق زنان
به شهر بهعنوان متغیر وابسته از بُعدهای راحتی ،تعهد ،تعلق ،ترس ،هنجارهای فرهنگی و
مذهبی ،نداشتن حق انتخاب و قدرت تصمیمگیری و روابط قدرت تشکیلشده و انگیزه بهعنوان
متغیر تعدیلگر است.

1 Moderator
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شکل .4مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر دارای استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .اطالعات به دو صورت
اسنادی و میدانی جمعآوریشده است .محدودۀ مورد مطالعه تمامی پارکهای بانوان شهر
اصفهان و مقطع زمانی سال  1398است .جامعۀ آماری شامل زنان استفاده کننده از این فضاهای
تفریحی-ورزشی است .حجم جامعۀ نمونه در نرم افزار سمپل پاور 247 1نفر تعیینشده است.
تمام دادههای جمعآوریشده ،در بازۀ 5درجهای طیف لیکرت شاخصها قرار گرفت و درنهایت
در هیچکدام از دادههای پرسشنامه ،گمشده 2مشاهده نشد .همچنین تشخیص نرمال بودن توزیع
دادههای متغیرها ،در قالب دو شرط الزم و کافی ضرایب چولگی و کشیدگی شاخصها و
متغیرها بررسی و نرمال بودن توزیع دادهها تأئید شد .پس از پیشپردازشهای انجامشده تعداد
دادههای قابلِتحلیل به 200نفر رسید.
مدل بیرونی :مؤلفههای دارای سؤاالت انعکاسی راحتی ،تعهد و هنجارهای فرهنگی و
مذهبی هستند .مدل بیرونی پژوهش در دو حالت یعنی تخمین ضرایب استاندارد و معناداری
1 Sample Power
2 Missing
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ضرایب در نرمافزار اجرا شده است و محققان آزمونهای مدل بیرونی انعکاسی را روی آنها
اجرا کردند.
الف) آزمون همگن بودن سؤاالت انعکاسی :تمام مؤلفههای انعکاسی دارای بار عاملی باالی
 0.7هستند و میتوان ادعا کرد آن سؤال با سؤاالت دیگر همگن و همجنس است و هیچ سؤالی
نیاز به حذف و اصالح مدل ندارد.
ب) آزمونهای پایایی مدل بیرونی :در این مدل حتماً باید پایایی بر اساس  4آزمون اصلی
تأئید تا پایایی کلی مدل درنهایت تأئید شود.
جدول .1آزمونهای پایایی مدل بیرونی
آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

پایایی اشتراکی

همبستگی اسپرمن

متغیرها

0.794

0.881

0.713

0.804

راحتی

0.776

0.857

0.600

0.778

تعهد

0.798

0.868

0.622

0.801

هنجار

جمعبندی چهار شاخص نشان داد که مدل بیرونی انعکاسی پژوهش دارای پایایی سازه است
و محققان میتوانند به سنجش اعتبار (روایی) مدل بپردازند.

روایی سازه
روایی همگرا
الف) آزمون میانگین واریانس استخراجی ( :)AVEمیانگین واریانس استخراجی باید برای هر
متغیر بیشتر از نقطه برش نیم  0.5باشد که مقادیر آن برای متغیرهای راحتی ،0.713تعهد ،0.600
و هنجار  0.622همگی باالی عدد نیم هستند.
ب) آزمون مقایسه  CRبا  :AVEشرط دوم برقراری روایی همگرا ،برای هر متغیر باید

CR

بزرگتر از  AVEباشد .این شرط برای همۀ متغیرها برقرار است و با توجه به شرط قبلی روایی
همگرا میتوان ادعا کرد که مدل پژوهش دارای روایی همگراست و کلیه سؤاالت هر متغیر در
درون مدل با یکدیگر همگرایی دارند.
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روایی واگرا
الف) آزمون بارهای ارزی :این آزمون تنها به بررسی روایی واگرای سؤاالت در یک جدول
متقاطع میپردازد .اگر بار عاملی اصلی آن سؤال حداقل یکدهم  0/1بیشتر از بار عاملی همان
سؤال با متغیرهای دیگر باشد آنگاه روایی واگرا تأئید میشود .شرایط آزمون برقرار است و
روایی واگرا بر اساس این آزمون بین سؤاالت برقرار است.
ب) آزمون فورنل و الرکر :1در این جدول بهجای اعداد یک روی قطر اصلی جذر  AVEهر
متغیر قرار میگیرد و آن جذر  AVEباید از همبستگی آن متغیر با متغیرهای دیگر بیشتر باشد
(رینگل .)2016 ،2روایی واگرای متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون فورنل و الرکر مورد تأئید
قرار میگیرند.
ج) آزمون چند خصیصه و چند روش  :HTMTهنسلر 3نقطه برش  0/9را برای آن در نظر
گرفت .کلیه جفتهای متغیرهای پژوهش حاضر ،مقداری کمتر از  0/9دارند و در وضعیت
بسیار مناسبی قرار گرفتند.

آزمونهای مدل بیرونی ترکیبی
الف) آزمون روایی نومولوژیک :4پرسشنامه از روایی قانونی برخوردار است.
ب) آزمون معناداری وزن ها :با در نظر گرفتن نتایج جدول آزمون معناداری وزنها ،سه
سؤال  q4و  q8و  q28با توجه به مقدار  sigو یا مقدار  T Valuesمعنادار نیستند و باید از
مدل حذف شوند.

1 Fornell-Larcker
2 Ringle
3 Henseler
4 Nomological Validity
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شکل .5مدل بیرونی اصالحشدۀ ترکیبی در حالت معناداری ضرایب استاندارد

ج) آزمون تورش واریانس( :)VIFنتایج جدول آزمون تورش واریانس نشان داد که تمام
سؤاالت ترکیبی متغیرهای امنیت ،دسترسی ،امکان جابهجایی و تحرک ،آشکاری و داشتن صدا،
تعلق ،ترس ،نداشتن حق انتخاب و قدرت تصمیمگیری و روابط قدرت با یکدیگر همخطی یا
همبستگی ندارند و در سطح عالی عدم همخطی کامل قرار دارند.
آزمون بررسی کیفیت مدل بیرونی :شاخصی که کیفیت مدل بیرونی را میسنجد روایی
متقاطع شاخص اشتراکی سازه 1نامیده میشود .هنسلر در سال  2009این شاخص را با سه مقدار
0/02و0/15و 0/35بهترتیب ضعیف ،متوسط و قوی مقایسه میکند.
جدول .2روایی متقاطع شاخص اشتراکی سازه

CV COM

CV COM=Q²

متغیر

0.187

امنیت

0.080

دسترسی

0.074

امکان جابهجایی و تحرک

0.187

آشکاری و داشتن صدا

0.413

راحتی

 1در تحقیقات بهصورت اختصاری آن را  CV COMمینامند.
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ادامه جدول .2روایی متقاطع شاخص اشتراکی سازه
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CV COM

CV COM=Q²

متغیر

0.337

تعهد

0.314

تعلق

1.000

ترس

0.365

هنجار فرهنگی و مذهبی

0.265

نداشتن حق انتخاب و قدرت تصمیمگیری

0.139

روابط قدرت

نتایج جدول برای متغیر هنجار فرهنگی و مذهبی ،تعهد ،راحتی و ترس و تعلق نزدیک و
بیشتر از  0.35صدم است و برای مؤلفههای روابط قدرت ،نداشتن حق انتخاب و قدرت
تصمیمگیری ،آشکاری و داشتن صدا ،امنیت ،امکان جابهجایی و تحرک و دسترسی متوسط است.
پس میتوان گفت مدل بیرونی برای تمام مؤلفهها از کیفیتی متوسط روبهباال برخوردار است و این
نشان میدهد سؤاالت از قدرت پیشبینی خوبی در اندازهگیری متغیرهای خود برخوردارند.

آزمونهای مدل ساختاری
آزمونهای معناداری فرضیهها و شدت و جهت آنها :در این آزمون مشخص میشود که
ضرایب مسیر چه مقادیری هستند و معناداری ضرایب مسیر چه نتایجی را برای فرضیههای
پژوهش حاضر بهدنبال دارد.
جدول .3آزمونهای معناداری فرضیهها و شدت و جهت آنها
فرضیه

 βضریب مسیر

Sig

T.VALUE

نتیجه

H1

0.384

0.000

4.644

معنادار است

H2

0.071

0.309

1.019

غیر معنادار

H3

0.105

0.206

1.269

غیر معنادار

H4

0.656

0.000

7.997

معنادار است

H5

0.763

0.000

24.078

معنادار است

جمعبندی نتایج نشان داد که اگر مدل در نمونهای بزرگتر تکرار و با یک نرمافزار
کوواریانسمحور آزمون شود ،تنها فرضیۀ  H2و  H3رد و بقیه تأئید میشود.
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آزمون واریانس تبیینشده :1این آزمون به بررسی دقت پیشبینی رفتار متغیرهای درونزا
توسط ترکیب خطی متغیرهای برونزا میپردازد .سه مقداری که چین در سال  1998برای

R2

ارائه کرد بهترتیب  0/19و  0/33و0/67صدم یعنی دقت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی است.
جدول .4واریانس تبیینشده از متغیرهای درونزا
R Square Adjusted

R Square R2

متغیرها

0.995

0.995

حضور در فضای زنانه

0.580

0.582

حق زنان نسبت به شهر

چهار متغیر امنیت ،دسترسی ،جابهجایی و تحرک ،و آشکاری و داشتن صدا رویِهمرفته
بهاندازۀ  0/995از رفتار متغیر درونزای حضور در فضای زنانه را پیشبینی میکنند که با توجه
به سه مقدار چین قوی و بسیار باال ارزیابی میشود .ازطرفی پنج متغیر امنیت ،دسترسی،
جابهجایی و تحرک ،آشکاری و داشتن صدا و حضور در فضای زنانه رویِهمرفته  0/582از
رفتار متغیر حق زنان به شهر را پیشبینی میکنند که با توجه به سه مقدار چین مقداری متوسط
روبهباال ارزیابی میشود.
آزمون اندازه اثر :2در این آزمون که آزمون طالیی صنعت نیز خوانده میشود بررسی
میشود که هر متغیر بهتنهایی چقدر در  R2سهم دارد .هنسلر مقدار تفسیر این شاخص را سه
مقدار  0/02و  0/15و0/35معرفی میکند که بهترتیب سهم ضعیف ،متوسط و قوی است .با
توجه به مقادیر جدول آزمون اندازه اثر متغیر آشکاری و داشتن صدا بیشترین سهم در
اندازهگیری و پیشبینی متغیر حضور در فضای زنانه داشته که این سهم طبق سه مقدار چین بسیا
قوی است و بعدازآن متغیرهای امنیت ،امکان جابهجایی و تحرک و دسترسی قرار دارند که همۀ
متغیرها دارای سهم قوی و باال در پیشبینی متغیر حضور در فضای زنانه هستند.
آزمون کیفیت مدل درونی :شاخصهای کیفیت مدل نشان میدهد که رفتار حضور در
فضای زنانه  0/209در سطحی متوسط به باال مورد پیشبینی ازنظر کیفی قرار میگیرد و حق
زنان نسبت به شهر  0/200در سطحی متوسط روبهباال دارای کیفیت پیشبینی است .نتیجۀ نهایی
1 R-Square
2 F-Square
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این است که کیفیت مدل اندازهگیری خوب و متوسط روبهباال است و کیفیت مدل ساختاری نیز
در سطحی متوسط یا کمی بیشتر است.
آزمونهای مدل کلی  ،PLSآزمون برازش  :GOFاین شاخص که مخفف نیکویی برازش
است بهعنوان جمعبندی دو مدل بیرونی و درونی است و تننهاوس 1در سال  2005آن را ارائه
کرد .او برای این شاخص سه مقدار  0/01و  0/25و  0/36را بهترتیب بهعنوان کیفیت کلی
ضعیف ،متوسط و قوی ارائه کرد .مقدار  GOF 0/712برای پژوهش حاضر محاسبه شد .بنابراین
کیفیت مدل کلی بسیار قوی است .مقدار  GOFبسیار بزرگتر از  0/36است ،بنابراین میتوان
ادعا کرد که دقت و کیفیت نتایج به  0/97درصد کوواریانسمحورها رسیده است.
)GOF = √average (Commonality) × average (R 2

تحلیل تعدیلگر
تعدیلگر متغیری است که بر رابطۀ علّی دو متغیر اثر گذاشته و این رابطه را تقویت یا تضعیف
میکند.

شکل .6تعدیلگر در حالت تخمین ضرایب استاندارد

1 Tenenhaus
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شکل .7تعدیلگر در حالت معناداری ضرایب استاندارد

یافتهها
تأثیر امنیت بر متغیر حق زنان به شهر در بین بانوان باالی  14سال استفاده کننده از بوستانهای
بانوان شهر اصفهان با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  5صدم است و نیز مقدار  T.VALUEکه
خارج از بازۀ  1/96تا  -1/96است ،در سطح اطمینان یا احتمال  99درصد فرض  H0رد و فرض
 H1معنادار میشود .بنابراین امنیت بر حق زنان به شهر تأثیر معناداری دارد .همچنین شدت و
جهت تأثیر را ضریب مسیر تعیین میکند β1 .برابر  0/384مثبت است که جهت مثبت یا مستقیم
تأثیر و نیز شدت اثر  0/384بر حق زنان به شهر را نشان میدهد ،یعنی اگر متغیر مستقل امنیت یک
واحد تغییر کند ،متغیر حق زنان به شهر بهاندازۀ  0/384واحد؛ اما در همان جهت تغییر میکند .با
توجه به واریانسمحور بودن نرمافزار و استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اگر مدل پژوهش
در نمونۀ بزرگتر تکرار شود ،پیشبینی میشود که فرضیه معنادار و جهت آن نیز مثبت شود؛
بنابراین امنیت بر متغیر حق زنان نسبت به شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تأثیر دسترسی بر متغیر حق زنان به شهر در بین بانوان باالی  14سال استفاده کننده از
بوستانهای بانوان شهر اصفهان با توجه به مقدار  sigکه بیش از  5صدم است و نیز مقدار
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 T.VALUEکه داخل بازۀ  1/96تا  -1/96است .فرضیۀ  H2معنادار نیست و دیگر نمیتوان
برای آن شدت و جهت را تعیین کرد.
تأثیر امکان جابهجایی و تحرک بر متغیر حق زنان به شهر در بین بانوان باالی  14سال
استفاده کننده از بوستانهای بانوان شهر اصفهان با توجه به مقدار  sigکه بیش از  5صدم است و
نیز مقدار  T.VALUEکه داخل بازۀ  1/96تا  -1/96است .فرضیۀ  H3معنادار نیست و دیگر
نمیتوان برای آن شدت و جهت را تعیین کرد.
تأثیر آشکاری و داشتن صدا بر متغیر حق زنان به شهر در بین بانوان باالی  14سال استفاده
کننده از بوستانهای بانوان شهر اصفهان با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  5صدم است و نیز
مقدار  T.VALUEکه خارج از بازۀ  1/96تا  -1/96است در سطح اطمینان یا احتمال  99درصد
فرض  H0رد و فرض  H1معنادار میشود؛ بنابراین آشکاری و داشتن صدا بر حق زنان به شهر
تأثیر معناداری دارد .همچنین شدت و جهت تأثیر را ضریب مسیر تعیین میکند β4 .برابر 0/656
مثبت است که جهت مثبت یا مستقیم تأثیر و نیز شدت اثر 0/656بر حق زنان نسبت به شهر را
نشان می دهد ،یعنی اگر متغیر مستقل آشکاری و داشتن صدا یک واحد تغییر کند متغیر حق زنان
به شهر بهاندازۀ  0/656واحد اما در همان جهت تغییر میکند .با توجه به واریانسمحور بودن
نرمافزار و استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اگر مدل پژوهش در یک نمونۀ بزرگتر تکرار
شود پیشبینی میشود که فرضیه معنادار و جهت آن نیز مثبت شود .بنابراین آشکاری و داشتن
صدا بر متغیر حضور در فضای زنانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تأثیر متغیر حضور در فضای زنانه بر متغیر حق زنان به شهر در بین بانوان باالی  14سال
استفاده کننده از بوستانهای بانوان شهر اصفهان با توجه به مقدار  sigکه کمتر از  5صدم است و
نیز مقدار  T.VALUEکه خارج از بازۀ  1.96تا  -1.96است ،در سطح اطمینان یا احتمال 99
درصد فرض  H0رد و فرض  H1معنادار میشود .بنابراین حضور در فضای زنانه بر متغیر حق
زنان به شهر تأثیر معناداری دارد .همچنین شدت و جهت تأثیر را ضریب مسیر تعیین میکند.

β5

برابر  0/763مثبت است که جهت مثبت یا مستقیم تأثیر و نیز شدت اثر  0/763بر متغیر حق زنان
نسبت به شهر را نشان میدهد ،یعنی اگر متغیر مستقل حضور در فضای زنانه یک واحد تغییر
کند متغیر حق زنان به شهر بهاندازه  0/763واحد اما در همان جهت تغییر میکند .با توجه به
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واریانسمحور بودن نرمافزار و استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اگر مدل پژوهش در یک
نمونۀ بزرگتر تکرار شود پیشبینی میشود که فرضیه معنادار و جهت آن نیز مثبت شود؛
بنابراین حق زنان به شهر بر متغیر حضور در فضای زنانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جمعبندی نتایج نشان داد که اگر مدل در نمونهای بزرگتر تکرار و با یک نرمافزار
کوواریانسمحور آزمون شود ،تنها فرضیۀ  H2و  H3رد و بقیه تأئید میشود .البته این پیشبینی
برای نمونهای بزرگتر باید در بوتۀ سنجش و نقد قرار گیرد که آیا پیشبینی ما از دقت و کیفیت
باالیی برخوردار است یا خیر .آزمونهای بعد از این بخش تماماً بهدقت و کیفیت این پیشبینی
میپردازد و درنهایت تعدیلگر انگیزه رابطۀ علّی حضور در فضای زنانه و حق زنان به شهر را با
توجه به مقدار  sigکه بیشتر از 0/05است ،غیر معنادار کرده ،پس نتیجه میگیریم نقش تعدیلگر
ندارد.

جمعبندی
فضاهای عمومی به فضاهایی اطالق میشود که برای عموم بهصورت رایگان قابلدسترس بوده و
مکانی برای تعامالت اجتماعی ،برخوردهای چهرهبهچهره و روابط اجتماعی غریبهها است.
هرگونه تالش برای حفظ و تقویت فضاهای عمومی شهری نظیر خیابان ،میدان ،پارک و نظایر
آن نوعی تالش برای تقویت حق به شهر محسوب میشود .انسانها از طریق دسترسی به
فضاهای عمومی شهری میتوانند حق به شهر خود را متجلی سازند .بنابراین حضور زنان در این
فضاها یکی از ملزومات بوده تا حدی که در بسیاری از پژوهشها میزان موفقیت یک فضای
عمومی به میزان زنان استفاده کننده از آن فضا وابسته است .ترس و عدم احساس امنیت در
فضاهای عمومی شهری یکی از مهمترین عوامل محدودکنندۀ حضور زنان در این فضاها هستند.
باید توجه داشت که زنان بهعنوان نیمی از جمعیت گروه مهمی به شمار میآیند که تا به امروز
بهطورجدی به نیازها و خواستههای آنها در حوزههای گوناگون پرداخته نشده است .پارکهای
بانوان که برای زنان طراحی شدهاند باید بتوانند نیازهای آنان را که از یک فضای عمومی انتظار
دارند ،برآورده کند .بدینترتیب باید اذعان داشت ،زنان گروه اجتماعی هستند که باوجود آنکه
بخش عظیمی از جمعیت جوامع را به خود اختصاص میدهند ، ،نیازهای اجتماعی شان و
برقراری تعامل منطقی و متعارف با دیگران نادیده انگاشته شده است.
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از تعاریف مرتبط با حق به شهر ،تعریف فنستر بیشتر از بقیه باهدف و ماهیت پژوهش
هماهنگ است .همچنین ،مطالعات او بهطور خاص بر روی زنان انجام شده است .بنابراین در
این پژوهش به نظرات او بیش از سایرین تأکید میشود .او تعلق را در شهروندی ،پیادهروی
روزانه (استفاده مکرر از فضا) و داشتن خاطره ( فردی یا جمعی ) میداند .در کنار حس تعلق،
مشارکت در برنامهریزی شهری و راحتی در شهر نیز از شاخصهای حق به شهر است.
عالوهبرآن ،او عوامل مختلفی را مانع تحقق حق به شهر برای زنان میداند که عبارتند از :روابط
قدرت ،ترس ،هنجارهای فرهنگی و مذهبی و نداشتن حق انتخاب و قدرت تصمیمگیری .حق
به شهر بهشدت توسط روابط قدرت نقض میشود .روابط قدرت پدرساالری ،مانعی برای
حضور زنان در شهر بوده و هست.
هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوی حضور در فضای زنانه بر حق زنان به شهر است.
حضور در فضای زنانه بهعنوان متغیر مستقل از چهار بُعد امنیت ،دسترسی ،امکان جابهجایی و
تحرک و آشکاری و داشتن صدا تشکیل میشود .نتایج تحقیق نشان داد حضور در فضای زنانه
بر حق زنان به شهر تأثیرگذار است و متغیر امنیت و آشکاری و داشتن صدا در حق زنان نسبت
به شهر نیز معنادار هستند.
پژوهشگران جنسیت چنین میانگارند که ایدۀ «حق به شهر» باید دربارۀ زندگی شهری زنانه
بازتعریف شود ،زیرا بهرغم تأکید بر حق همۀ ساکنان ،تفاوتهای میان آنها ازجمله تفاوتهای
جنسیتی را نادیده گرفته است .به نظر میرسد که هیچیک از پژوهشهای انجامشده درزمینۀ
تقسیم جنسیتی فضاهای عمومی مستندات تأییدکنندۀ کافی بر ادعای خود ندارند .اما این
موضوع که آیا ایجاد پارکهای زنانه واقعاً کار درستی است یا خیر بهشدت موردِبحث است.
شکی نیست که برای دادن پاسخ قطعی به این پرسش که «آیا فضاهای جنسیتی شهری (پارک
بانوان) درنهایت بر حق زنان به شهر تأثیر مثبت دارند؟» به مطالعات تحلیلی بیشتری نیاز داریم.

پیشنهادها
 در برخی موارد میتوان بدون حذف کردن مردان از صحنۀ پارک و درنتیجه محدود کردنعملکرد پارک شهری ،تجربۀ زنان مسلمان از پارک شهری را به نحوی تغییر داد که به حوزۀ
شهری قابل اعتمادی برای زنان مبدل شود.
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 براساس قانون تصویبشده در شهرداری مشهد ،هر پارکی که بیش از پنج هزار متر مساحتداشته باشد ،باید فضایی را به پارک بانوان اختصاص دهد ( این قانون می تواند الگویی برای
پارک های شهر اصفهان باشد).
 پارک بانوان در رشت نمونۀ خوبی از فضای شهری در دسترس است که در قسمت مرکزیشهر واقع شده است ،دسترسی بسیار خوبی به مناطق اطراف و ارتباط خوبی با شبکه
حملونقل شهر دارد .این پارک در یک منطقۀ مسکونی شهر واقع شده و بسیار نزدیک به
یک دانشگاه است که آن را به یک مکان محبوب برای دانشجویان دختر در هنگام استراحت
تبدیل می کند .البته برای ایجاد پارک بانوان در مرکز شهر اصفهان بهجای حومۀ شهر گاهی
رعایت کردن شئونات تا حدود مشخصی الزم خواهد بود.
در پایان پیشنهاد میشود که با توجه به کمبود منابع مطالعاتی در این زمینه و اهمیت موضوع
یک مطالعۀ میدانی بومی در اینباره انجام شود.

منابع
اباذری ،یوسف؛ صادقیفسایی ،سهیال؛ حمیدی ،نفیسه ( .)1387احساس ناامنی در تجربۀ زنانه از زندگی
روزمره .پژوهش زنان ،دورۀ  .6شماره.103-75 ،1
اسدیمحلیچالی ،مسعود ( .)1395فضاهای جنسیتی و تجربۀ شهر .تهران .نشر آرمانشهر.

براری ،علیرضا ( .)1396فضای جنسیتی شهری در نگاه هانری لوفور .مجله رسانه فرهنگ انجمن ایرانی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات .دوره جدید ،شماره پنجم (شماره پیوسته .14) 36
پورمحمدی ،محمدرضا؛ روستایی ،شهریور؛ خضرنژاد ،پخشان ( .)1398بررسی نقش حق به شهر بر

احساس تعلق در میان گروههای جنسیتی )مطالعۀ موردی :فضاهای عمومی ارومیه( .پژوهشهای
جغرافیای برنامهریزی شهری .دوره  ،7شماره  ،1بهار .19-1: 1398
تمدن ،رؤیا ( .)1387زنان و فضاهای شهری .مجله جستارهای شهرسازی ،شماره  25.-24در :مهدی
زاده ،جواد ( .)1395مجموعه مقاالت زنان ،شهر و شهرسازی .تهران .نشر آگاه.

جمالپور ،بیتا ( .)1386تحلیل مکانهای شهری بر مبنای جنسیت ،استفادۀ زنان از مکانهای شهری با
توجه به وضعیت ایران .رسالۀ دکتری .به راهنمایی دکتر طبیبیان ،دانشگاه تهران ،دانشکده
هنرهای زیبا.

صفری ،شماعی ،موحد ،شاه حسینی /تأثیر حضور در فضای زنانه بر حق زنان به شهر با ...

443

جناب ،سارا ( .)1396اصول برنامهریزی و طراحی باغهای بانوان .اصفهان :انتشارات سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری اصفهان.
حیدری،رحیم؛ حاضری ،صفیه؛ روستایی ،شهریور؛ آربونی ،زهرا ( .)1392ارزیابی تناسب عملکردی

پارکهای بانوان با استفاده از مدل  ( AHPنمونه موردی :کالنشهر تبریز) .فصلنامه برنامهریزی
منطقهای ،شماره ،12سال سوم.34-21 ،
حبیبی ،میترا؛ علیپور شجاعی ،فرشته ( .)1394بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای
عمومی شهری در میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان نمونه موردی :پارک آبوآتش و بوستان
بهشت مادران تهران .نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی دانشگاه تهران ،شماره  ،1دوره
.30-17 ،20
دودانگه ،زهره ( .)1397کندوکاوی در کیفیت زندگی با تحلیل حق زنان به زندگی شهری .هفت شهر،
شماره ، 61دوره .93-84 ،4

روفی ،آزاده ( .)1392ارزیابی مکانهای جنسیتی شهری با رویکرد حق نسبت به شهر ،بوستان بهشت
مادران واقع در منطقه  3شهرداری تهران .پایاننامه ارشد .دانشگاه تهران مرکز .رشته برنامهریزی
شهری و منطقهای.

رهبری ،الدن ( .)1393جنسیت و شهروندی در تهران :مطالعه جامعهشناختی تفاوتهای جنسیتی در حق
به شهر .پایاننامه دکتری رشته جامعهشناسی .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه
مازندران.
رهبری ،الدن؛ شارعپور ،محمود ( .)1393تفاوتهای جنسیتی در بهرهمندی از حق به شهر در تهران.
تهران :انتشارات تیسا.

رهبری ،الدن؛ شارع پور ،محمود ( .)1393جنسیت و حق به شهر :آزمون نظریۀ لوفور در تهران .مجله
جامعهشناسی ایران .شماره  ،1دورۀ چهاردهم.141-116 ،
رفیعیان ،مجتبی؛ رضازاده ،راضیه؛ سیفایی ،مهسا؛ احمدوند ،یزدان ( .)1387سنجش شاخصهای مؤثر بر

مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از منظر گروههای خاص اجتماعی (زنان) .نشریه نامه معماری
و شهرسازی .شماره  ،1سال یکم.37 ،
فرحزاد ،مریم؛ رفیعیان ،مجتبی؛ کامیابی ،سعید؛ ارغان ،عباس ( .)1397شناسایی عوامل تأثیرگذار بر
حضور و مشارکت زنان در فضای شهری از منظر حق به شهر .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
شماره اول ،سال سی و سوم.95 ،

444

توسعۀ محلی (روستایی  -شهری)  ،دورۀ دوازدهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399

قیومی ،فاطمه ( .)1397الزامات برنامهریزی شهری عدالتمحور بر مبنای حق به شهر زنان در فضاهای
شهری موردپژوهی :محله هفتحوض واقع در منطقه هشت تهران .پایاننامه ارشد .دانشگاه
شهید بهشتی .دانشکده معماری و شهرسازی.
قاضیزاده ،سینا ( .)1393تحلیل علل نیاز به تفکیک جنسیتی در فضاهای خاص شهری (نمونه موردی
پارک بهشت مادران) .کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
کشتکار ،وحید؛ یزدانیان ،احمد؛ قدیری ،سمانه ( .)1395بررسی گفتمان حق به شهر با تأکید بر حضور

پذیری زنان در فضای شهری (نمونه موردی :پارک شهر) .مجموعه مقاالت همایش بینالمللی
زنان و زندگی شهری.
کاظمی ،مهروش ( .)1388رویکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تأثیر آن در کیفیت فضا( ،نمونه موردی
مطالعه :پارک فجر تبریز) .نشریه هویت شهر .شماره ،4سال سوم.57-47 ،

کریمی ،سارا ( .)1398بررسی عملکرد احداث پارکهای زنان در شهر تهران ،مطالعۀ موردی :پارک
ارسباران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد جامعهشناسی .دانشگاه تهران.
محبوبیشریعتپناهی ،نسیمالسادات؛ جنگزرگری ،مریم ( .)1397جداسازی جنسیتی فضاهای شهری و
کیفیت زندگی زنان .هفت شهر ،شماره  61دوره .116-106 ،4
موحد ،علی؛ آهنگری ،نوید؛حسینی ،فرشته( .)1394بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در
توسعه ی پایدار اجتماعی (مورد مطالعه :شهر بوکان) .توسعه محلی روستایی – شهری .شماره،1
دوره .79 -102 . 7
گیدنز ،آنتونی ( .)1392تجدد و تشخص :جامعه و هویت شخصی در عصر جدید .ترجمه ناصر موفقیان،
تهران :نشر نی ،چاپ ..8
نقدی ،اسداهلل؛ دارابی ،سارا ( .)1393دسترسی زنان به فضاهای شهری .زن در فرهنگ و هنر .شماره،4
دورۀ .470-461 ،6

نباتینژاد؛ صادقیان ،آزاده؛ مهرشاد ،احمد؛ قاسمزاده ،علی ( .)1394شناسنامه فرهنگی اجتماعی محالت
شهر اصفهان .سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
Arjmand, Reza (2017). is Senior Lecturer in the Department of Sociology Lund University,
Public Urban Space, Gender and Segregation (Women-only urban parks in Iran). by
Routledge.
Buckingham, Sh (2010). Examining the Right to the City from a Gender Perspective. Cities
for all: Proposals and Experiences towards the Right to the city, 57-62.
Chen Misgav, C, and Fenster, T ( 2016). Day by Day- Protest by Protest: Temporal Activism.
Can, E (2013). “Shifting Boundaries and Dynamics of Neighborhood: Women In Public Parks
in Ankara, Turkey”. 29-31. Paper Presented at the International RC21 Cnference.
Berlin (Germany).

445

...  تأثیر حضور در فضای زنانه بر حق زنان به شهر با/ شاه حسینی، موحد، شماعی،صفری

Dikec, M., and Gilbert, L (2002). Right to the City: Homage or a New Societal Ethics?
Capitalism Nature Socialism, PP. 59-74.
Day, Kristen (2000). The Ethic of Care and Women’s Experiences of Public Space, Journal of
Environmental Psychology, Vol. 20.
Fenstor, T (2010). The Right to the City and Gendered Everyday Life. Citles for all: Proposals
and Experiences towards the Right to the city, 63-76.
Fenster, T (2005). Identity Issues and Local Governance: Women's Everyday Life in the City,
Social Identities, 11:1, pp. 23-39.
Fenster, T (2005a). The Right to the Gendered City: Different formations of Bclonging in
Everyony Life. Journal of Gender Studies, 14 (3), 217-231.
Fenster, tovi (1999). gender and human rights ,published by Rutledge 11 New Fetter Lane,
London EC4P 4EE.
Fenster, Tovi (1999). “Culture, Human Rights and Planning (as Control) for Minority Women
in Israel.” In Gender, Planning and Human Rights, edited by T. Fenster, 39-51.
London: Routledge, 1999.
Hancock, C., Blanchard, S., and Chapuis, A (2017). Banlieusard. E. S Claiming a Right to the
City of Light: Gendered Violence and Spatial Politics in Paris, Cities. JCIT-01798; P.
6.
Massey, D (1994). Space, Place and Gender, Cambridge: Polity Press.
Lefebvre, H (1996). Writings on Cities. Translated and Edited by Eleonore Kofman, and
Elizabeth Lebas. UK: Blackwell.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. UK:
Blackwell.
Pain, R. (1991). Space, Sexual Violence and Social Control, Progress in Human Geography
15, no. 4: pp. 415-431.
Rezazadeh, Razieh. (2005). The Role of Women in Good Governance. Metropolis Conference,
Mashhad, Iran.
Valentine, G (1998). Food and the Production of the Civilized Street, In N. R. Fyfe (Ed.),
Images of the Street: Planning Identity and Control in Public Space, pp. 192-204.
London: Routledge.

