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مقایسهای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان
در فضاهای محلهای سنتی و غیرسنتی

A Comparison of Content Factors affecting the Marginalization of Women in
Traditional and Non-traditional Neighborhood Spaces
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آرزو رفیعی

چکیده
بررسی نوع فعالیت استفادهکنندگان توامان تحت تاثیر کالبد و عوامل محتوایی است .ازآنجاییکه الگوهای رفتاری زنان

از مردان و نحوه ادارک آنها از محیط متفاوت است ،زنان نیازها و انتظارات متفاوتی از فضاها داشته و عدم توجه به

این تفاوتها نه تنها موجب کمرنگتر شدن حضور آنها در فضاهای شهری ،بلکه منجر به تضییع حقوق شهروندی آنها

اجتماعی حاکم در جامعه بر حضور زنان در فضاها موثر هستند؛ پیش فرض اولیهی این مقاله ،تاثیرگذاری الگوهای

اجتماعی-فرهنگی بر رفتار زنان در فضاهای شهری است .در واقع بهنظر میرسد ،عدم برنامهریزی و طراحی برای رفع
موانع ناشی از عوامل محتوایی در کنار عوامل کالبدی نیز میتواند منجر به حضور کمرنگ زنان و صرفاً بروز فعالیت
اجباری آنها در فضاهای محلهای شود .محالت سنتی و غیر سنتی ،با دو الگوی متفاوت محله با هدف انجام یک پژوهش

تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از تکنیک پرسشگری استفاده شده است.
بهدلیل محدودیتهای زمانی و مالی 160 ،نفر از زنان ساکن باالی  20سال در هر دو محلهی انتخابی مورد پرسش قرار

گرفتهاند و با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس .به تحلیل و بررسی دادههای حاصله پرداخته است .که یافتهها حاکی

از این است که هنجارهای اجتماعی ،ترس از قضاوتهای دیگران ،باورها و اعتقادات ،حضور مردان در فضاهای شهری
در محله سنتی (خیابان امامزاده یحیی) ،از عوامل موثر بر نحوهی حضور و استفاده زنان از فضاها است؛ درحالیکه در

محله غیرسنتی (خیابان دستگردی در محلهی زرگنده) این موارد تأثیرگذار نبوده و خنثی هستند؛ به این معنی که زنان در
محلهی سنتی بیشتر به حاشیه رانده شدهاند.

کلید واژگان :فضاهای محلهای ،رفتار و فعالیت ،زنان ،الگوهای اجتماعی -فرهنگی.
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میشود .عوامل متعددی همچون ویژگیهای فردی ،میانفردی و فرافردی و تفاوت در باورها ،اعتقادات و هنجارهای
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 -1مقدمه
فضای شهری تنها دربرگیرنده فضای کالبدی ،هندسی و عینی نیست ،بلکه ماهیتی ذهنی نیز داشته و بنابراین ارزشهای
اجتماعی-فرهنگی را نیز شامل میشود .از همینرو است که تجربهی تمامی افراد در استفاده از فضاهای عمومی شهری یکسان
نیست .رفتار انسانی برآیندی از انگیزهها و نیازهای فرد ،قابلیت محیط ،تصویر ذهنی ناشی از ادراک دنیای خارج است که تحت
تاثیر این موارد و برخی عوامل زمینهای چون فرهنگ ،فضا و زمان اشکال مختلفی را به خود میگیرد ،بنابراین گروههای سنی،
جنسی ،اجتماعی ،اقتصادی و اقلیتهای قومی و نژادی در چگونگی درک از محیط و به تبع آن الگوهای رفتاری متفاوتی را
دارند که عدم پاسخگویی فضاها به نیازها و خواستههای تمامی افراد ،چه از دید کالبدی و چه روانی موجب کاهش حضورپذیری
افراد در فضاهای شهری بهعنوان بستر تعامالت اجتماعی میشود .علیرغم پذیرش مفاهیمی چون شهروندی کثرتگرا و حقوق
شهروندی ،درکنار ظهور مفهوم عدالت اجتماعی و فضایی ،همچنان در بسیاری از شهرهای امروزی بهخصوص در کشورهای در
حال توسعه فضاها مردساالرانه و جنسیت زدهاند و نیازها و الگوهای رفتاری زنان را در طراحی و برنامههای شهری نادیده گرفته
میشود که این امر از عواملی است که موجبات ماندگار شدن زنان در فضای خانه و کمرنگ شدن حضور آنها در فضاهای
شهری را فراهم میآورد .این در حالی است که فضاهای شهری موفق فضاهایی در دسترس و همه شمول و محفلی جهت حضور
همهی گروهها فارغ از هر گونه ویژگیهای جنسیتی ،اجتماعی و ...هستند.
فرضیهی این پژوهش ،تأثیرگذاری هنجارهای اجتماعی -فرهنگی بر به حاشیه رانده شدن گروه زنان از فضاهای شهری و زیر
پا گذاشته شدن مفهوم حقوق شهروندی در فضاهای شهری است .در این راستا به مطالعهی الگوهای رفتاری زنان و عوامل
تاثیرگذار بر میزان حضور زنان در دو فضای شهری (خیابان محلی) با تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی پرداخته میشود.
 -1-1پیشینه پژوهش
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فضای عمومی بهعنوان ظرف حیات مدنی ،مکانی برای تعامالت و ارتباطات مردم بهشمار میآید و بنابراین الزم است از
ویژگی کثرتگرایی (یکی از ارکان جامعهی مدنی) برخوردار باشد .مکانهایی با چنین قابلیتی باید امکان حضور زنان در
فضاهای شهری را فراهم آورند تا بدینترتیب این عرصهها که مهمترین مکان برای تقویت جامعهی مدنی هستند ،محملی
برای تمامی شهروندان شوند تا مفهوم جامعهی مدنی بهصورت کامل تحقق یابد .لذا بدیهی است در این امر زنان هم باید
نقشی موثر و فعال داشته باشند (حبیبی .)1394 ،طراحی شهری با رویکرد جنسیتی با به چالش کشیدن فضاهای شهری در
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ،در اواخر قرن نوزدهم با هدف طراحی برای برابری جنسیتی و تقویت توان پیادهروی زنان
در فضاهای شهری ،کاهش وابستگی به رانندگی ،سهولت در دسترسی به حملونقل عمومی ،نزدیکی محل کار ،سکونت،
خدمات دیگر و ...ترویج پیدا کرد تا حضور برابر زنان در مقابل مردان در فضاهای شهری را فراهم کند .این رویکرد هنجارهای
اجتماعی رایج در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و فرضیات مردساالرانه را به چالش کشیده و نابرابریهای جنسیتی را مورد
توجه قرار داده است ( .)Spain, 2014همچنین نظریهی توانمندسازی زنان از اواسط دههی  ،1980در حوزهی توسعه و زنان،
توسط تعداد زیادی از سازمانهای توسعه محور از سمنها تا واحدهای تخصصی سازمان ملل اتخاذ شده تا به توانمندسازی
زنان در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بپردازد (لطفی 1387 ،و طباطبایی.)1384 ،
در خصوص حضور و رفتار زنان در شهر و فضاهای شهری براساس بررسیهای ص در پژوهشها ،عمدتا تکیه بر وجه کالبد
در سطح شهر و تاثیر آن بر حضور زنان بوده؛ در این راستا محتوا و خصیصههای آن بهصورت اخص ،اغلب نادیده گرفته
شده که با بررسی پژوهشهای این حوزه ،سعی در واکاوی اهداف و دستاوردهای پژوهشهای داخلی و خارجی پیشین ،در
حوزهی مذکور ،شده است.
در زمینهی کیفیت محیطی ،به پژوهشهای بسیاری میتوان اشاره کرد :برای نمونه سنجش مطلوبیت فضاهای عمومی
شهری از منظر زنان (رفیعیان و همکاران ،)1387،شناسایی عوامل کیفیت محیط جهت حضور پذیری زنان (محمدی1387 ،؛
 )Rosewarne, 2005با تکیه بر ویژگیهای کالبد (قرایی ،)1394،بررسی الگوی برنامهریزی کاربری فضاهای شهری مؤثر
بر افزایش امنیت زنان (ضابطیان و همکاران ،)1389 ،کیفیت و تنوع فعالیتها و تسهیالت در فضاهای عمومی و تاثیر آن بر
حضور زنان ( Frank, 2002و حبیبی )1394 ،و ررسی امنیت محیطی با رویکرد سی.پی.تی.ای.دی( 1.الماسی فر و انصاری،
 .)1389در پژوهشی با عنوان «رفتار زنان در فضاهای عمومی و تأثیر حریم خصوصی بهعنوان یک ارزش فرهنگی :نمونهی

 -2مبانی نظری

 -1-2حضور زنان در شهر و فضاهای شهری

فضاي شهري عرصهی عمومي تظاهرات اجتماعي-فرهنگي است .در فضاي شهري است كه فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي،
اقتصادي و سياسي جريان مييابد ،تركيب كالبدي فضاي شهري نيز تبلور انواع فعاليتهايي است كه در آن جريان دارد .به
ديگر سخن فضاي شهري صورتي است از محتوايي كه حيات شهري نام دارد و در رابطهی معنادار بين محتوا و شكل است
كه جريان يافتن فعاليتها در فضاي شهري با ارزشهاي شكلي فضاها و بناها آميخته ميشود و فضاي شهري گويش و
لهجه خاص خود را دارا ميشود (حبیبی .)10 ،1380 ،اگرچه فضاهای عمومی بهمنظور استفادهی عموم مردم فارغ از جنسیت،
قوم و ...ایجاد میشوند ،ولی زنان ،دسترسی محدودتری نسبت به مردان به اینگونه فضاها داشته و حتی در مواردی بهطور

مقایسهای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محلهای سنتی و غیرسنتی

نابلس ،فلسطین» به بررسی چگونگی پاسخدهی فرم کالبدی به نیاز حریم خصوصی زنان در طراحی شهری فضاهای عمومی
محالت تاریخی و جدید ( )Ghadban, Al-Bishawi & Jorgensen, 2015پرداخته شده است .بهنظر میرسد رویکرد
اصلی این پژوهشها بر طراحی و برنامهریزی شهری و توجه به ویژگیهای کالبدی و فعالیتی است.
دستهی دیگری از پژوهشها محدودیتهای حضور زنان را صرفا برگرفته از ویژگیهای کالبدی نمیدانند ،بلکه عواملی چون
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه را نیز در نظر میگیرند ( .)Day, 2000; Gorcia et al. 2004در مقاله ای
با عنوان «بررسي عوامل محدود كننده حضور زنان در فضاهاي شهري» به بررسی آن دسته از محدوديت زنان در فضاهای
شهری پرداخته که برگرفته از طراحی و برنامهريزي فضاهاي شهري و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی موثر بر کاهش حضور
زنان است (رضازاده و محمدی .)1388 ،همچنین در بررسي تاثير کيفيت فضاي شهري بر ميزان حضور زنان در شهر اهواز،
عوامل متعددی مشتمل بر مسائل کالبدی فضا ،شرایط فرهنگی ،اجتماعی محدودیتی برای حضور و مشارکت اجتماعی برابر
با مردان مورد بررسی قرار گرفته است (محمدی مكوندی .)1397 ،در بررسی تفاوتهای رفتاری و فعالیتی زنان و مردان،
پژوهشی در محلهی کم درآمد سن خوزه انجام شده که به این نکته اشاره میکند که بخش اعظم فعالیتهای زنان مرتبط
با کارهای خانگی و در عرصهی خصوصی صورت میگیرد؛ درحالیکه فعالیتهای مردان ،از نوع تولیدی است و در عرصهی
عمومی اتفاق میافتد (.)Grundström, 2005; Phadke, 2012
نتایج تحقیقات فروزنده ( )1384در مطالعهای در مورد دسترسی زنان شهری به فضاهای عمومی ،با در نظر گرفتن دو عنصر
تحصیالت و اشتغال در نحوهی استفاده زنان شهری مورد توجه قرار گرفته است (علینژاد و سرایی .)1385 ،بر این اساس
ویژگیهای فردی (تحصیالت و اشتغال) و عوامل فرافردی (وظایف و مسئولیتها) نقش تعیینکننده و موثری در نحوه
استفاده از فضاها میتوانند داشته باشند.
در مرکز بینالمللی پژوهشهای زنان آسیا پژوهش «خشونت در فضاهای عمومی علیه زنان و دختران :روایتهایی از هند»
انجام پذیرفت .در این پژوهش به خصیصههای تاریخی-فرهنگی اقوام و نقش آنها در پدیدهی خشونتهای جنسی علیه
زنان و دختران در فضاهای شهری هند پرداخته شده که براساس یافتهها ،فضاها و حملونقل عمومی ،برای زنان و حضور
آنها امن نمیشود ،مگر آنکه تغییر نگرش فرهنگی در ساختار شخصی ،خانوادگی و اجتماعی یک جامعه رخ دهد .ارتقاء
کیفیت کالبدی فضاهای عمومی به تنهایی قادر نخواهد بود امنیت و حضورپذیری زنان را تضمین نماید (Anand & Nanda,
 .)2022در نتیجه میتوان دریافت که عوامل متعددی حضور زنان را در فضاهای شهری تشویق و یا محدود میکنند ،عوامل
کالبدی ،طراحی فضاها و یا هنجارهای غالب اجتماعی و فرهنگی از این دسته عوامل بهشمار میآیند (مدنیپور.)1379 ،
با این توضیحات ،ویژگیهایی که پژوهش حاضر را از پژوهشهای پیشین متمایز میکند ،این است که عالوه بر در نظر
گرفتن عوامل کالبدی ،تاکید بر تاثیر عوامل محتوایی بر رفتار و فعالیت زنان در فضاهای محلهای دارد .بدین معنا که بر این
باور است که عوامل کالبدی به تنهایی نمیتواند عامل اصلی به حاشیه رانده شدن زنان در عرصههای عمومی باشد؛ بلکه
باورها و اعتقادات جامعه بر میزان حضور زنان در فضاها نقش قابل توجهی دارند .اگرچه در برخی از پژوهشها چون محمدی
( )1388تاثیر الگوهای رفتاری بر میزان حضور و فعالیت زنان در فضاهای شهری پرداختهاند و اصول اخالقی دیکته شده به
زنان در مقایسه با مردان بررسی کردهاند؛ اما این پژوهش به بررسی و تحلیل آن دسته از شاخصهایی میپردازد که توامان
منجر به «حاشیه رانده شدن زنان» در بافتهای سنتی و مدرن میگردد تا درک درستتر و کاملتری از موضوع ارائه شود.
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کامل از فضاهایی که عموم ًا برای مردان و حضور آنها آزاد است ،طرد میشوند ( Brady, 2005, 158به نقل از علیپور،
 .)1392مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که فضاهای عمومی شهری در زندگی روزانهی زنان نسبت به مردان ،بسیار
تاثیرگذارتر هستند؛ زیرا زنان ناچار هستند در طی روز نقشهای متفاوت و در نتیجه مقاصد گوناگون را دنبال کنند .استفاده
بسیار زیاد زنان از مراکز خرید ،پارکها ،معابر و وسایل نقلیهی عمومی نیز موید همین امر است؛ بنابراین بدیهی است که
الگوهای سفر و تحرک زنان بر دستیابی آنها به فضاهای عمومی تاثیر میگذارد (.)Phadke, 2012; Bell, 1998
ویلیام وایت پس از بررسیهای متعدد ،یکی از شاخصهای موفقیت فضاهای عمومی را نسبت باالی زنان به مردان معرفی
میکند .چنانچه تعداد زنان در فضایی بیشتر باشد ،نشاندهندهی فضایی خوب با مدیریتی عالی است که مورد پسند همگان است.
از طرفی ،در فضاهای شلوغتر [فضاهای شلوغ اما خوشایند] ،درصد حضور زنان بیشتر از میزان متوسط است (قرایی .)1394 ،در
حقیقت رویکرد اولیه در توسعهی فضاهای باز عمومی ،ایجاد محیطی است که توسط گروههای سنی و جنسی گوناگون مورد
استفاده قرار گیرد (رضازاده .)1 ،1389 ،کار ( )1992سه اصل را بهعنوان ویژگیهای فضاهای شهری مطلوب بیان میکند:
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 حق دسترسی؛ حق انجام فعالیتها؛ حق ایجاد تغییرات.مطابق با این اصول گاهی اوقات ،فضاهای شهری قادر به همساز نمودن همهی مردم نبوده است .در نتیجه ،برخی از گروهها
در فضاهای شهری بهحاشیه رانده میشوند .بهطور گسترده ،واژه به «حاشیه راندهشدگان» تداعیکنندهی پویایی میان دو
مفهوم در تحلیل اجتماعی است :مرکز (جریان اصلی) و منطقهای که «حاشیه» نامیده میشود« .مرکز» که با تسلط ،امتیاز
و قدرت در ارتباط بوده؛ و «حاشیه» که با ناتوانی نسبی مرتبط است .به حاشیه رانده شدن به معنای در حاشیه قرار گرفتن
بوده ،در نتیجه ،از امتیاز و منابع قدرت در مرکز محروم میشود .در حاشیه قرار گرفتن عمدت ٌا بر مبنای مفاهیمی همچون
جنسیت ،فرهنگ ،زبان ،نژاد ،گرایش جنسی ،مذهب ،وابستگیهای سیاسی ،موقعیت و یا طبقهی اجتماعی -اقتصادی و
موقعیت جغرافیایی شکل میگیرد (.)Badshah, 1996
برخی از نویسندگان فمنیست در ارتباط با ایجاد احساس رانده شدن و در حاشیه قرار گرفتن زنان از فضاهای شهری ،مانند
داوول )1999( 2عقیده دارد ،تقسیم فضای شهری به فضای خانه و فضای کار -عرصهی خصوصی در ارتباط با عرصهی
عمومی برای مردان -اثرات زیادی را بر زندگی زنان و موقعیت آنها گذاشته و خانه مکانی برای محروم ساختن آنها ،سوء
استفاده و تحت اطاعت در آوردن آنها شده است .درحالیکه طبق سنت مردان همواره به داشتن حضور در محیط بیرونی
تشویق میشدند و از آنها همچنان نقش حفاظت از خانه انتظار میرفت؛ فرانک و پارکسون )1989( 3حضور زنان در فضای
شهری را اینگونه توصیف میکنند :فرض بر این است که زنان به خانه تعلق دارند ،اما شماری از زنان به دالیل مختلف
وارد عرصههای عمومی شدهاند ،اما همواره مورد آزار و اذیت قرار گرفته و رفتوآمد آنها با محددیت روبهرو بوده است ،یا
نقشهای آنها متاثر از کلیشههای جنسیتی در محیط خصوصی بوده است .بنابراین ،تقسیم فضای شهری به فضای خانه
و فضای کار همان است که کارپ ،استن و یولز« )1991( 4ماهیت جنسیشده فضای شهری» نامیدهاند (مدنیپور،1379 ،
)126؛ و این در حالی است که فضای عمومی بهعنوان ظرف حیات مدنی ،مکانی برای تعامالت و ارتباطات مردم بهشمار
میآید و میباید از ویژگی کثرتگرایی (یکی از ارکان جامعهی مدنی) برخوردار باشد .مکانهایی با چنین قابلیتی باید امکان
حضور زنان را در فضاهای شهری فراهم آورند تا بدین ترتیب این عرصهها که مهمترین مکان برای تقویت جامعهی مدنی
هستند ،محملی برای بهرهمندی تمامی شهروندان گردند و از این رهگذر مفهوم جامعهی مدنی بهصورت کامل تحقق یابد
(حبیبی.)208 ،1394 ،
 -2-2به حاشیه رانده شدن زنان
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شهر مکان زندگی اجتماعی در جامعهی مدنی است .جامعهای که در عین حفظ آزادیهای فردی شهروندان ،زمینهی کار،
بحث ،تبادل اطالعات و مشارکت و ...را برای گروههای مختلف انسانی بهصورت مسالمت آمیز فراهم میآورد؛ اما رسیدن به
آرمانهای چنین جامعهای خود ،در گرو فراهم شدن زمینههای الزم برای انجام فعالیتهای اجتماعی و ضرورت حضور در
عرصههای عمومی و فضاهای شهری جهت جاری شدن حیات مدنی جامعه است (حبیبی .)23-24 ،1379 ،زنان و بسیاري

از اقشار و گروههای اجتماعی نه تنها از حق طبیعی خود ،یعنی بهرهمندي از فضاهاي عمومی شهر محروم هستند ،بلکه
بهدنبال آن از سهیم شدن در فرآیند مشارکت و فعالیتهاي اجتماعی نیز بازمیمانند (ضابطیان .)۱۳89 ،با در نظر گرفتن
حقوق شهروندى كثرتگرا در جامعهی مدنى امروز و رويكرد عدالت محور در برنامهريزى و طراحى شهرى ،انتظار میرود که
زنان نيز همانند مردان از حقوق شهروندی و شرايط برابر براى حضور در فضاى شهرى برخوردار باشند (رضازاده.)28 ،1389 ،
با این وجود ،عوامل متعددی زنان را در فضای شهری محدود میکند .عوامل کالبدی و طراحی فضاها و هنجارهای غالب
اجتماعی و فرهنگی از این دست عوامل هستند .تصور قلمروهای متفاوت برای زنان و مردان و در عین حال ساخت شهرها
بهوسیلهمردان که در عین حال نیازهای مردان را بیشتر مورد توجه قرار میدهد را میتوان در نحوهی عمل فضای شهری
در محدود کردن تحرکپذیری زنان مشاهده کرد که این محدودیت را به لحاظ فیزیکی ،با القای الگوهای حرکت و رفتار بر
پایهی ترس و دسترسی محدود شده اعمال میشود .همچنین به لحاظ اجتماعی ،انگارههایی در مورد نقش زنان در جامعهی
شهری در قالبهای فیزیکی ،اجتماعی ،روانی و مکانی و ،...آزادی حرکت و حضور زنان در فضاهای شهری را محدود
مینماید (مدنیپور .)124 ،1379 ،در مجموع عوامل تأثیرگذار بر حضور زنان در فضاهای شهری را میتوان عواملی چون
عوامل فرافردی ،میان فردی ،فردی و عوامل مرتبط با کالبد تقسیم بندی نمود.
 -1-2-2عوامل فردی

 -2-2-2ویژگیهای میان فردی

بهعبارتی ویژگیهای میان فردی به رابطهی بین افراد تلقی میگردد .بر این اساس زنان در زمینهی ارتباط با دیگران متکی
به اصول اخالقی مراقبتی هستند ( .)Day, 2000بهعبارتی ترجیح دادن نیازها و اولویتهای دیگران ،ممکن است منجر به
محدودیت تعامل اجتماعی زنان در فضای عمومی شود؛ بنابراین تجربهی زنان در محیط به دلیل نقشهای اجتماعی آنها
متفاوت از مردان بوده و به گونهای متفاوت در فضا رفتار میکنند .بههمین دلیل ،زنان زمان بیشتری در خانه هستند ،بیشتر
خرید میکنند ،فرزندانشان را به مدرسه میبرند و در خیابانها کمتر احساس امنیت میکنند (.)Chant, 2013, 13
 -3-2-2ویژگیهای فرافردی

این عوامل در ارتباط با شاخصهایی است که بهصورت عوامل مداخلهگر بر ویژگیهای حضور زنان تاثیر میگذارد و زنان
نمیتوانند دخل و تصرفی در آن داشته باشند .این موارد را میتوان در قالب ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه
و یا عاملی چون الگوهای سیاستگذاری در محیط برررسی نمود.
راپاپورت 6فرهنگ را عاملی مهم در شکلدهی به سامانههای فعالیتی انسانها و در پی آن سکونتگاهها میداند (پاکزاد.)1389 ،
ب ه بیان دیگر فرهنگ تاثیر قابل توجهی بر روی رفتارها میگذارد و گواه بارز این مدعا این که افرادی که در فرهنگهای

مقایسهای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محلهای سنتی و غیرسنتی

عوامل فردی در ارتباط با ویژگیهای شخصیتی و فردی زنان است .بهعبارتی محدودیتهای پیشروی زنان در راستای
حضور در فضاهای شهری بهشدت از ویژگیهای فردی مانند شرایط سنی ،نوع اشتغال و نیز وضعیت تأهل تاثیر میپذیرد
(علیخواه و نجیبی .)1385 ،برای نمونه زنانی که بهدلیل اشتغال در خارج از منزل ،بهطور روزمره در عرصهی شهر حضور
مییابند؛ اعتماد به نفس به مراتب بیشتری نسبت به زنان خانهدار در خود احساس میکنند .همچنین احساس ترس از حضور
در عرصهی شهر در زنان مسن به مراتب بیشتر از دختران جوان است (الماسیفر .)1389 ،به این معنی که نیازهای افراد در
طول دورهی زندگی قابل تغییر بوده و میتوان گفت سن یک عامل موثر بر چگونگی تغییر نوع و سطح نیاز است (بهروزفر،
82 ،1379؛  .)Phadke, 2012, 21در عین حال تجارب فردی منفی که بر احساس ترس و استرس تاثیر دارند ،بهعنوان یک
عامل مهم در بهبود فضا برای مشارکت زنان مؤثر هستند (Seedat et al. 2012; Paul, 2011, 5; Stark & Meschik,
 .)2018درک از امنیت به شدت فردی است و تحت تاثیر آستانهی پذیرش شخص در رابطه با سن ،تواناییهای فیزیکی و
پس زمینههای اجتماعی فرهنگی است ( .)Green & Singleton, 2006; MacMillan et al. 2000استانکو 5بر این باور
است که ترس از جرم و حس ناامنی زنان در عرصهی شهر بهدلیل توان کمتر جسمی ،گرایش به یادآوری تجارب گذشته،
آسیبپذیری جسمی و جنسی و ...در زنان سه برابر مردان است (علیخواه و نجیبی .)33 ،1385 ،زنان تمایل بیشتری درک
منفی از امنیت نسبت به مردان را دارند (.)Hidayati, Tan & Yamu, 2020, 14
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مختلف بار میآیند و رشد میکنند ،در جهانهای ادراکی و حسی کام ً
ال متفاوتی زندگی میکنند (هال .)92 ،1379 ،بهعبارت
دیگر فرهنگ الگوهای رفتاری را بهوجود میآورند که این الگوها تعیینکننده و بیانکنندهی چگونگی استفاده مردم از فضا
میشوند (بحرینی)22 ،1383 ،؛ بنابراین زنان تحت تاثیر الگوهای رفتاری متفاوت بهشیوهای متفاوت در فضا به عمل و
فعالیت میپردازند .موارد دیگری چون نگاه به زنان بهعنوان مسئول امور خانه ،سبب میشود که زنان زمان محدودی داشته
باشند که کریستین دی )2000( 7از آن بهعنوان عوامل محدودکننده نام میبرند .در عین حال سیاستهایی همچون برنامهها
و طراحیهایی که منجر به محدودیت حضور و تردد زنان در فضاهای شهری میگردند ،نیز در این دسته قرار میگیرند.
 -4-2-2عوامل کالبدی و عملکردی

در کنار عوامل محتوایی ،بیشک عوامل کالبدی هم در حضور و فعالیت زنان تاثیر دارند .زیرمعیارهایی که در این بعد قابل
بررسی هستند ،طیف متعددی را دربرمیگیرند ،برای نمونه عدم دسترسی آسان زنان به فضاهای مناسب شهری و حتی
متناسب نبودن ابعاد و تناسب مبلمان شهری در فضاها با شرایط زنان که بر نوع رفتار و فعالیت آنها تاثیر میگذارد .عالوه
بر عوامل کالبدی ،مقولهی عملکرد در قالب ایجاد تنوع کاربری در فضاهای شهری که منجر به وقوع فعالیتهای متنوع و
امکان حق انتخابهای بیشتر برای تمامی گروهها به ویژه برای زنان بهعنوان گروههای به حاشیه رانده شده را در فضاهای
شهری میشود.
 -3-2الگوهای رفتاری زنان در محیط

زنان تحت تاثیر الگوی رفتاری مراقبتی هستند .گیلیگان نیز معتقد است زنان و مردان در ارتباط با محیط و در مقابل با دیگران
متفاوت برخورد میکنند .این دو مفهوم عبارتند از :اصل اخالق مراقبتی و اصل اخالقی عدالتی که اولی در ارتباط با نوع رفتار حاکم
بر زنان در محیط و دومی در ارتباط با مردان است (رضازاده و محمدی .)22 ،1387 ،اصل اخالق مراقبتی در واقع مدلی از توسعه
اخالقی و معنوی است که در آن نیازهای ضروری و اخالقی در ارتباط با نیازهای مراقبتی مورد بررسی قرار میگیرد .این اصل
نشان میدهد بیشتر رفتارها و توجهات زنان در فضاهای عمومی در ارتباط با فرزند ،همسر ،دوستان و خانواده است .این در حالی
است که ارتباط مردان با دیگران در محیط ،مبتنی بر تامین شدن نیازهای فردی آنها است ( .)Day, 2000بنابراین زنان با توجه
به اصل حاکم بر رفتار آنها ،گروههای مختلفی را شامل کودکان ،سالمندان ،بیماران و خانواده تحت مراقبت خود قرار میدهند و
این امر محدودیت هایی را برای حضور زنان در محیط ایجاد میکند .به هر طریق حضور زنان در فضای شهری که امکان بروز
انواع فعالیتهای اجباری ،اختیاری و اجتماعی را فراهم میکند ،نه تنها در سالمت زنان ،احساس عضوی از محیط بودن تاثیرگذار
است ،بلکه گروههای مرتبط با زنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (رضازاده و محمدی.)23 ،1387 ،
راپاپورت معتقد است بهمنظور بررسی میزان رضایت افراد در محیط باید به مطالعهی رفتارها پرداخت (پاکزاد .)1389 ،الگوها
در واقع نمونهها ،مثالها و تصاویر ذهنی ایدهآل مربوط به شيوهی عمل است .الگوهای رفتاری مورد قبول افراد و اعمال
آنها بر ارزشهایی استوار است که در نزد دیگران مورد قبول هستند و این رفتارها در مجموع با ثبات بوده و روزانه عوض
نمیشوند (گنجی و حسنزاده .)192 ،1386 ،در واقع الگوهاى رفتارى ناشى از فرهنگ ،اعتقادات ،عادات ،محيط زندگى،
قوانين حاکم بر جامعه و خصوصيات فردى است و هر کدام از این شاخصها بهتنهایى یا بههمراه سایر عوامل ،رفتارهاى
متفاوت افراد را توجيه مىکند .در هر حال الگوهاى متفاوت رفتارى ،محيطهاى خاص خود را براى بروز یا کنترل احتياج
دارند (عباسزادگان.)1384 ،
تجربهی زنان و مردان در نحوهی حضور در فضای عمومی تجربهای خاص و متفاوت است که این امر بهدلیل درک شناختی
متفاوت آنها از محیط که اساسا مربوط به هنجارهای فرهنگی ،اجتماعی و مشروعیت اجتماعی است .ازآنجاییکه تمایزهای
آشکاری میان نیازها ،کنشها و چگونگی بهرهبرداری از فضاهای شهری در میان زنان و مردان بهچشم میخورد و با توجه
عوامل به حاشیه رانده شدن زنان از فضاهای شهری ،در این بخش با اشاره به تفاوت در انواع فعالیتها ،قلمرو فعالیتی زنان
و به زمان فعالیت پرداخته میشود.
 انواع فعالیت :9زنان در مقام مقایسه با مردان و تحت تاثیر الگوی اخالقی مراقبتی از یکسو و هنجارهای فرهنگی ازسوی دیگر بیشتر در فضا برای انجام فعالیت اجباری تا اختیاری و اجتماعی حضور مییابند و این امر در محالت سنتی
بسیار بیشتر از محالت مدرن نمود دارد.
8
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 حدود قلمرو :هایدن 10معتقد است که زنان هیچگاه از حق کامل تصرف و بهرهگیری از فضاهای عمومی شهر برخوردارنبودهاند .از دید موزینگو ،)1989( 11زنان فضای شخصی کوچکتری نسبت به مردان دارند و گروههای جمعی زنان
12
محدودههای کوچکتری را نسبت به گروههای مردان اشغال میکنند (قرایی )1 ،1391 ،که در ارتباط با این موضوع والتین
بر این باور است که «زنان برای تصرف و استفاده محدود از فضاهای عمومی تحت فشار هستند» .هلنی )1979( 13در
پژوهشی با عنوان «زنان در مکانهای عمومی» فضای خصوصی زنان را مورد بررسی قرار میدهد و گزارش میکند زنان
مسیرهایی خارج از مسیر پیادهروهایی که غالب ًا محل تردد مردان است انتخاب میکنند (قرایی.)160 ،1394 ،
 زمان :بحث زمان به مدت حضور در فضا و زمان حضور در شب و روز اختصاص دارد .در رابطه با موضوع اول زنانبهدلیل نوع فعالیت اجباری و همچنین هنجارهای اجتماعی حاکم کمتر در فضای عمومی حضور دارند .در ارتباط با حضور
در شب نیز ،ازآنجاکه بهطورکلي مردان احساس مثبتتري در مورد امنيت محيط خودشان نسبت به زنان دارند ،کمتر در
شب و اوایل شب در فضا حضور دارند .برای نمونه در مورد وسايل نقليه بيش از  60درصد زنان در تاريکي احساس ناامني
دارند ( .)National London Conference Report , 2005, 5بدینترتیب ترس از جرم رفتار و حاالت را در فضاهاي
شهري تغيير ميدهد و اين اثرات روي زنان و ديگر گروههاي آسيبپذير اجتماعي و اقتصادي شديدتر است ،بهطوریکه
حرکتهاي آنها را محدود ميکند و بهويژه بعد از تاریکي شدن هوا موجب در خانه ماندن آنها ميشود و فرصتهاي
مشارکت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي آنها را کاهش ميدهد (.)Lubuva & Mtani, 2004, 15
با توجه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر به حاشیه رانده شدن زنان در فضاهای شهری ،نحوهی ارتباط این مفاهیم در قالب
چارچوب مفهومی در تصویر شمارهی  1ارائه شده است .اگرچه توأمان عوامل محتوایی و کالبدی میتوانند بر به حاشیه رانده
شدن زنان در فضا تاثیر بگذارند .در این نوشتار تاکید خاص بر عوامل محتوایی است که میتوانند ،زمینهی عدم پاسخگویی
فضا را ایجاد نموده و از این رهگذر موانعی برای تضییع حق حضور زنان در فضا باشند.
عوامل محتوایی

عوامل موثر بر حاشیه راندهشدن زنان

ویژگیهای میانفردی

اصول اخالق مراقبتی
 تاثیرگذاری مسئولیتهای خانه بر حضور تاثیرگذاری مسئولیت مراقبت از دیگران -زمان محدود ناشی از مسئولیتها

ویژگیهای فرافردی

نوع فعالیت

ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی
 قضاوت دیگران محدودیت حضور زنان ناشی از اعتقادات و باورها -نگاه به زن به عنوان مسئول امور خانه

عوامل کالبدی و عملکردی

نمودهای به حاشیه راندگی

ویژگیهای فردی

زمان فعالیت

مکان وقوع فعالیت

نحوهحضور

حدود قلمرو

 فرم و بافت فضا دسترسپذیری -تنوع کاربری

تصویر  -1عوامل موثر بر به حاشیه رانده شدن زنان در فضای شهری

فعالیت اجباری
روز
اوایل شب
فضاهاینیمهخصوصی
همراه خانواده
حضور کمرنگ
کوچک شدن قلمرو
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 -3روش پژوهش
اين پژوهش با هدف بررسي و تحليل تاثیر عوامل محتوایی بر الگوهای رفتاری و فعالیت زنان در محيطهاي متفاوت اجتماعي،
از نوع كاربردي بوده و با توجه به بررسی عوامل موثر بر نحوه و ميزان حضور زنان در زمرهی پژوهشهای توصيفي-پيمايشي
است كه نخست با روش «اسنادي-كتابخانهاي» ،به تدوين مطالعات نظري پرداخته است .در بخش جمعآوري اطالعات در
نمونهی موردی ،بهصورت روش پیمایشی تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه و انجام مصاحبه با افراد صاحبنظر در راستای
جمعآوری اطالعات دقیقتر استفاده شده است .پرسشنامهها در هر يک از فضاهاي شهري مورد نظر با سواالت يكسان (در
برخي سواالت بنا بر محله گزينه متفاوتي وجود داشته است) ،صرفنظر از موقعيت شغلي و جايگاه اجتماعي زنان بین آنها
توزيع و سپس دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس .تحلیل شده است .سنجههای مورد نظر در پرسشنامه ،عوامل
فردی شخصی (ویژگیهای هر شخص اعم از :سن ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت) ،عوامل میان فردی
(خرید روزانه ،مراقبت از کودکان و سالمندان) و عوامل فرا فردی (قضاوت دیگران ،محدودیت حضور در فضا و تاکید بر حضور
زنان در فضای خانه) بودهاند .همچنین سواالتی در راستای نوع فعالیت ،زمان و مکانهای وقوع فعالیت زنان در فضاهای
محلهای پرسیده شده است .بهمنظور بررسی تطبیقی تفاوت الگوهای رفتاری از نظرات  160نفر از زنان ساکن باالی  20سال
دو محله امامزاده یحیی و زرگنده بهعنوان محالت سنتی و مدرن استفاده شده است .در ضمن در راستاي رسيدن اهداف
پژوهش ،برداشتهاي رفتاري زنان در ماه ارديبهشت در شرايط آبوهوای مناسب به مدت  ٧روز ،بهطوريكه  4روز در وسط
برداري
هفته (سهشنبهها) و  ٣روز آخر هفته (جمعهها) ،مورد بررسي قرار گرفتهاند .با یادداشتبرداری رويدادها ،رديابي و عكس
ِ
فعاليتها ،دوام ،مدتزمان حضور زنان ثبت شدند و در نهايت و با تفسير اطالعات حاصل شده به مقايسه ديدگاهها ،الگوهاي
رفتاري ،نيازها و خواستههاي زنان در فضاهاي محلهاي سنتي و غیر سنتی پرداخته شده است.
 -1-3معرفی محدودهی مورد مطالعه
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محلهی سنتی امامزاده یحیی :محلهای که امروزه تحت عنوان امامزاده یحیی شناخته میشود در منطقهی  12شهرداری
تهران که یکی از مناطق سنتی شهر محسوب میشود واقع شده است .این محله (تصویر  )2از شمال به خیابان امیرکبیر ،شرق
به خیابان ری ،جنوب به خیابان  15خرداد و از غرب به خیابان شهید مصطفی خمینی میرسد؛ اما در گذشته این محله جزیی
از محل ه بزرگ عودالجان بوده که دارای وسعت و محدودهای بیشتر از امروزه بوده است .در واقع محلهی عودالجان از سه
بخش شرقی یا امامزاده یحیی با کارکرد غالب مسکونی ،بخش میانی یا پامنار با کارکرد غالب تجاری ،تولیدی یا انبارداری و
بخش غربی یا ناصرخسرو و کوچهی مروی با کارکرد غالب تجاری شکل گرفته که بر اساس خیابان کشیهای دورهی پهلوی
اول ،پس از تدوين قوانين مربوط به احداث و تعريض معابر داخلي شهر ،از سال  1310به بعد خيابانهاي مركزي شهر ـ يكي
بعد از ديگري شكل ميگيرد (مهندسین مشاور باوند .)1383 ،این محله شامل دانهبندی ریز و متراکم و خیابانهای کمعرض
و غیرمنظم است .بافت سنتی و تاریخی این محله بر اساس دسترسی پیاده شکل گرفته است .با ورود اتومبیل و ایجاد خیابان
برای عبور سواره در بافت سنتی ،ناهماهنگی فضایی و کالبدی بهوجود آمده است .محلهی امامزاده یحیی مشابه سایر مناطق
سنتی شهر تهران ،جاذبههای سکونتی خود را بهدلیل نزدیکی به بازار تهران به مرور زمان از دست داده که امروزه حدود 25
درصد جمعیت محله را جمعیت مهاجر با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین تشکیل میدهند که به این محله مهاجرت کردهاند.

تصویر  -2موقعیت محله امامزاده یحیی در منطقهی  12شهرداری تهران
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همانطورکه در تصویر  3مشاهده میشود ،محور امامزاده يحيي و امتداد آن با بازارچهی نواب اصليترين نقش ساختاري
را در منطقه داراست كه اكثر خدمات عمدهی محلهاي ،مراكز محله و بازارچهها و فضاهاي باز و عمومي محله را در امتداد
خود مستقر دارد .بهعنوان يكي از اصلیترين امتدادهاي شمالی-جنوبی كل محله پيوند ميان اجزاي اصلي بافت را برقرار
ساخته و داراي نقش ساختاري است .دارای عرض حداکثری  8-9متری است که نسبت به خیابانهای فرعی مناسبتر است.
مشاهدات کارشناس محور حاکی از وجود خط آسمانی نسبت ًا پیوسته در کل سطح محله بهجز در مواردی محدود است که
به علت وجود ساختمانهای نوساز این پیوستگی از دست رفته است .وجود بناهایی با نماهای نامناسب منجر به پایین بودن
سطح کیفیت بصری خیابان محلی شده و استقرار کاربریهای خرد جهت تامین مایحتاج روزانه منجر حضور زنان فارغ از
کالبد نامناسب میگردد .عناصر شاخصی چون آستانهی امامزاده يحيي و درخت  900ساله كهنترين چنار تهران در آن از
عناصر باارزش محور است که موجب حضور استفادهکنندگان بومی و بعض ًا غیربومی در طول محور میشود.
محلهی غیر سنتی زرگنده (ظفر) :این محله در ناحیه دو منطقهی سه شهرداری تهران قرار دارد .اين ناحيه در شمال مركزي
تهران واقع و قب ً
ال جزء نقاط ييالقي شهر تهران محسوب ميشده است .از شمال به بزرگراه آيتاهلل صدر ،از مغرب به بزرگراه
آيتاهلل مدرس ،از جنوب به خيابان وحيد دستگردي و از شرق به خيابان دكتر شريعتي (جاده قديم شميران) محدود ميشود
(تصویر .)4
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تصویر  -4نقشه موقعیت محله زرگنده در منطقهی  3شهرداری تهران
ساكنان محله دو گروه هستند :گروهي كه ساكنان قديمي و بومي روستاي حسنآباد زرگنده بودهاند و گروهي كه از شهرهاي
ديگر به اين محله مهاجرت كردهاند .از ديدگاه اجتماعي و اقتصادی در قسمتهاي مركزي كه محل سکونت مهاجرین است،
بهدليل مشكالت جوامع مهاجر و در حقيقت دور شدن از پايگاههاي فكري جامعه قبلي و سنتهاي مرسوم در آن و مواجه با
نظام مغشوش اجتماعي شهرهاي بزرگ فقر فرهنگي را ميتوان مشاهده نمود و از دید اقتصادی دارای سطح متوسط رو به
پایین هستند .ولی در قسمتهای دیگر این محله ،بهخصوص حواشی خیابان دستگردی (ظفر) ،دارای سطح رفاه متوسط رو
به باال هستند .محلهی زرگنده از پيوند بافتهای متفاوتی که تحت تأثير عوامل مختلف در اين محدوده قرار گرفتهاند تشکيل
شده است .مهمترين عامل شکلگيری بافت محله مزبور را میتوان سابقهی تاريخی ساختوساز و سياستهای تفکيک زمين
در مقاطع مختلف توسعهی شهر تهران نام برد.

تصویر  -5نقشهی استخوانبندی خیابان دستگردی

 -4تحلیل دادهها

در این بخش منطبق بر چارچوب مفهومی به عوامل محتوایی (به تفکیک عوامل گوناگون) تأثیرگذار بر حاشیه رانده شدن
زنان در هر دو محله پرداخته میشود.
 -1-4عوامل فردی

بررسی ویژگیهای فردی زنان :بیشترین تعداد زنان پرسششونده در هر دو محله در ردهی سنی  20-35سال هستند و کمترین
تعداد مربوط به ردهی سنی باالی  55سال است .در محلهی امامزاده یحیی  74/1درصد و محله زرگنده  61/1درصد از زنان
پاسخگو ،متأهل بودهاند .بیشترین فراوانی در محلهی امامزاده یحیی مربوط به زنان با سطح تحصیالت زیر دیپلم است و بیش از
 50درصد زنان دارای سطح تحصیالت کمتر از کارشناسی هستند ،این در حالی است که بیشترین سطح تحصیالت در محلهی
زرگنده متعلق به زنان با سطح تحصیالت کارشناسی است و کمترین میزان متعلق به زنان با سطح تحصیالت زیر دیپلم است.
بدینترتیب از دید ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی زنان ساکن محله امامزاده یحیی در وضعیت پایینتری قرار دارند.
در ارتباط با تاثیرگذاری ویژگیهای فردی زنان بر میزان حضورشان در فضاهای محلهای سنتی و غیرسنتی ،از طریق رابطهی
همبستگی میان مشخصات فردی زنان (سن ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت ،مدت سکونت ،وضعیت اشتغال و تاهل) و پرسش
کلی میزان حضور زنان در فضاهای محلهای ،این رابطه بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که عواملی چون سن ،تعداد
فرزندان ،سطح تحصیالت و مدت سکونت با میزان حضور زنان در فضاهای محلهای سنتی (امامزاده یحیی) رابطهی مثبت و
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خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر) ،پذیرای بخش مهمی از فعالیتهای محلهای ،منطقهای و حتی فرامنطقهای است ،بهطوریکه
در میانهی محور حجم زیادی از فعالیتها اداری-درمانی هستند که موجب حضور افراد غیر ساکن در محدوده شده است .از
طرفی وجود فعالیتهای خرد روزانه موجب حضور افراد محلی بهخصوص زنان در طول روز است .محورهای مهم محله (تصویر
 )5همچون گذر عمرانی و تبریزیان در بخش میانی محله بهعنوان دو محور اصلی شمالی-جنوبی که حوزههای مختلف محله را
در بخش جنوبی به یکدیگر پیوند میدهند ،از خیابان دستگردی منشعب میشوند .محلهی زرگنده نیز از دید ارزشهاي فضائي
و منظر شهري ،مشابه با ساير نواحي شهر تهران علیرغم استفاده از مصالح مناسب در سطح پائيني قرار گرفته و اكثراً معماري
ساختمانها با بناهاي اطراف از دید طراحي ،نوع استفاده از مصالح در نما ،حد ارتفاعي بسيار ناهماهنگ و بههم ريخته است .تنها
در خيابانهاي پر درخت مانند خیابان دستگردی ،گياهان با پوشاندن نماي ساختمانها ،اين ناهماهنگیها را پنهان ميسازند.
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معنیداری دارد .از طرفی در فضاهای محلهای غیرسنتی ،وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال ،تعداد فرزندان و مدت سکونت بر میزان
حضور زنان تاثیر گذارند ،ولی میزان حضورشان رابطهای با سن ،سطح تحصیالت افراد ندارد .ویژگیهای فردی زنان نیز بنا بر
میزان معناداری ،اولویتبندی شدهاند .بهاینترتیب ویژگیهای فردی در محلهی سنتی تاثیر بیشتری بر نوع فعالیت و حضور دارد.
بررسی عامل ترس و تنش بهعنوان عامل فردی :احساس ترس که ناشی از تجربیات فردی است ،مهمترین عامل در منع حضور و
به حاشیه رانده شدن زنان در محلهی سنتی است که ناشی از حضور و تجمع معتادین و گروههای نابههنجار در سطح محله است.
جدول  -1آزمون همبستگی 14میان میزان حضور زنان در فضاهای محلهای و ویژگیهای فردی

سطح تحصیالت
وضعیت اشتغال
مدت سکونت

میزان
معناداری

تعداد فرزندان

اولویت
معناداری

وضعیت تاهل

0/030

-0/388

-

0/818

0/130

-

میزان
معناداری

سن

اچ صفر

اچ یک

اولویت

اولویت
معناداری

میزان حضور زنان در
خیابان

محلهی امامزاده یحیی
فرض

محلهی زرگنده

2

0/487

-0/133

فرض
اچ یک

اچ صفر

اولویت
-

-

-

0/110

0/317

-

2

0/106

-0/215

-

4

0/049

-0/327

-

1

0/051

0/354

-

3

0/497

0/109

-

-

0/091

0/148

-

5

0/102

0/198

-

5

0/004

0/500

-

1

0/141

0/303

-

3

چنانچه سطح معنیداری متغیرهای پژوهش کوچکتر از  0/05باشد بهاحتمال  %95و اگر کوچکتر از  0/1باشد بهاحتمال  %90رابطه متغیرها معنیدار است و فرض
اچ صفر 15رد میشود.

 -2-4عوامل میان فردی و فرافردی
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بررسی مسئولیتها و محدودیتهای حضور زنان بهعنوان عامل میان فردی :بررسیها نشان میدهد که در خیابان محلی
سنتی و غیرسنتی ،کار در خانه ،خرید روزانه ،کار بیرون از خانه ،مراقبت از کودکان و بیماران و مراقبت از سالمندان به ترتیب
بهعنوان مانعی جهت حضور زنان بیان شدهاند که این عوامل برگرفته از اصول اخالق مراقبتی و احساس مسئولیت نسبت به
گروههای تحت مراقب آنها (کودکان ،سالمندان) است .بررسی هنجارهای اجتماعی -فرهنگی بهعنوان عوامل فرا فردی:
قضاوت دیگران ناشی از هنجارهای اجتماعی که حاکی از افکار و اندیشههای سنتی حاکم در جامعه است ،در محلهی سنتی
امامزاده یحیی پررنگتر است ،ولی در محلهی زرگنده کمترین درصد را به خود اختصاص داده است .پس ترس از قضاوت
دیگران یک عامل مهم در میزان حضور زنان در محالت سنتی است.

جدول  -2عوامل محتوایی موثر بر حضور زنان در محالت سنتی و غیرسنتی
عوامل محتوایی موثر بر حضور زنان در فضاهای محلهای
عوامل فردی

محدودیتها

عوامل میان فردی

عوامل فرا فردی -ویژگیهای
فرهنگی-اجتماعی
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محله امامزاده یحیی

محله زرگنده

درصد

اولویت

درصد

اولویت

ترس و تنش

27/8

5

33/3

3

کار خانه

38/9

3

38/9

2

کار بیرون از خانه

11/1

7

25/9

4

خرید روزانه

59/3

1

63/0

1

مراقبت از کودکان و بیماران

20/4

6

16/7

5

مراقبت از سالمندان

5/6

8

5/6

6

قضاوت دیگران

42/6

2

1/9

7

محدودیت حضور در فضا

28/4

4

5/6

6

تاکید بر حضور زنان در فضای خانه

20/4

6

-

8

 -2-4نمودهای به حاشیه رانده شدن زنان

نوع فعالیت زنان در شب و روز و در طول هفته تحت تاثیر الگوهای مراقبتی و محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی آنها تحت
تاثیر قرار میگیرد .دفعات حضور زنان ،مدت حضور ،زمان حضور ،نحوهی حضور در هر دو خیابان محله نشان میدهد که
نیمی از زنان در هر دو محله ،هر روز هفته در خیابان حضور مییابند ،اما زنان هنگام حضور در خیابان امامزاده یحیی بهدلیل
وجود امامزاده یحیی ،ساعات بیشتری را نسبت به خیابان دستگردی در خیابان میگذرانند.
 نوع فعالیت :یافتههای کلی حاکی از این موضوع است که در هر دو محلهی سنتی و غیرسنتی ،بیش از  50درصداز زنان به کارها و فعالیتهای اجباری محوله شده مانند کا ِر خانه و خرید روزانه میپردازند این در حالی است که در
محلهی زرگنده نسبت به محلهی سنتی بیشتر زنان شاغل هستند .در عینحال سهم فعالیتهای اختیاری و اجتماعی
در هر دو محله کمتر از فعالیتهای اجباری است .بهنظر میرسد که در این زمینه وضعیت زنان در محله غیرسنتی بهتر
از محله سنتی است.
جدول  -3انواع فعالیتهای زنان در محله سنتی و غیرسنتی
نوع فعالیت

خیابان امامزاده یحیی

خیابان دستگردی

کار

3/0

31/5

بردن و آوردن کودکان به مدرسه

20/4

13/0

قدم زدن

18/5

53/7

خوردن و آشامیدن

5/6

7/4

گذران اوقات فراغت

33/3

29/6

مالقات با دوستان

27/8

33/3

خرید روزانه

فعالیت اجباری

فعالیت اختیاری
فعالیت اجتماعی

فعالیت

77/8

74/1

جدول  -4ویژگیهای حضور زنان در محله سنتی و غیرسنتی

بررسی عامل زمان

زمان حضور

مدت حضور

ویژگیهای حضور در محله

خیابان دستگردی

خیابان امامزاده یحیی

چندین ساعت

فراوانی
42

درصد

اولویت

فراوانی

درصد

اولویت

 3-4ساعت

26

16/7

4

24

14/8

2

 1-2ساعت

53

33/3

1

91

57/4

1

کمتر از  1ساعت

39

24/1

3

21

13/0

3

صبح

91

58/4

1

76

47/1

1

ظهر

44

25/1

2

21

14/8

3

اوایل شب

21

14/6

3

57

34/3

2

اواخر شب

4

1/9

4

6

3/8

4

25/9

2

24

14/8

2

 مکان وقوع فعالیت :کاربریهای متنوع مانند کافه و رستوران در طول خیابان دستگردی مهمترین مکان جهتحضور زنان در سطح خیابان است .ولی در محلهی امامزاده یحیی بهدلیل نبود کاربریهای مرتبط با نیازهای زنان در
طول خیابان امامزاده یحیی و حاکمیت باورهای مذهبی ،عملکرد امامزاده عالوه بر مکانی جهت عبادت ،به فضایی
نیمهخصوصی جهت حضور و گذران اوقات زنان در محله امامزاده یحیی تبدیل شده است.

مقایسهای بر عوامل محتوایی موثر بر «حاشیه رانده شدن» زنان در فضاهای محلهای سنتی و غیرسنتی

 زمان :بیشترین زمان حضور زنان در هر دو محله ،صبحها است و میزان حضور در خیابان محلی سنتی (امامزادهیحیی) تا اواخر شب بهطور تدریجی کاهش مییابد که این امر میتواند ناشی از عدم وجود امنیت مناسب باشد؛ اما در
محلهی غیرسنتی زرگنده ،میزان حضور در خیابان محلی در اوایل شب (عصر) افزایش یافته و در اواخر شب کاهش
مییابد .بهعبارتی در محلهی سنتی حضور زنان در شب کمرنگتر است ،این امر میتواند ناشی از الگوهای اجتماعی و
فرهنگی و باورهای مذهبی زنان باشد.

| 55

جدول  -5مکانهای وقوع فعالیتهای زنان در محله سنتی و غیرسنتی
مکان وقوع فعالیت در فضاهای
محلهای

خیابان امامزاده یحیی

خیابان دستگردی

مرکز فرهنگی-ورزشی

9/3

27/8

پارک

22/2

22/2

اجتماع در آستانه منازل

3/7

7/4

مغازه گردی

20/4

33/3

امامزاده یحیی

68/5

-

-

40/7

رستوران

 نحوهی حضور :از دیگر عواملی که میتواند بهنوعی نشاندهندهی رفتار زنان در فضا باشد ،نحوهی همراهی آنهادر فضا است .در ارتباط با نحوهی حضور زنان در خیابان ،یافتهها حاکی از آن است که زنان در هر دو محله غالب ًا تنها
حضور مییابند.
جدول  -6نحوهی حضور زنان در محله سنتی و غیرسنتی
نحوه حضور
تنها
همراه با کودکان
همراه با دوستان
همراه با خانواده
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خیابان امامزاده یحیی
فراوانی
67

درصد
48/1

خیابان دستگردی
اولویت
1

فراوانی
77

درصد
53/7

اولویت
1

43

29/5

1

14

11/1

3

37

24/2

2

32

35/2

2

35

22/2

3

57

40/7

1

 حدود قلمرو زنان در فضا :بهمنظور بررسی مفهوم قلمرو ،پرسشی مبنی بر اینکه «آیا حضور مردان و جوانان مذکرمانعی برای حضور است؟» طرح شد که بر اساس اظهار نظر زنان ،در محلهی سنتی امامزاده یحیی طیف پاسخها (حدود
 57درصد) متمایل به خیلی زیاد و در محلهی زرگنده (حدود  90درصد) خیلی کم است .بدین ترتیب حضور مردان بهعنوان
گروههای احتما ًال نابههنجار سبب کوچک شدن قلمرو زنان در محلهی امامزاده یحیی میشود که پیامدهایی چون کاهش
حضور زنان در فضاها و محدود شدن مسیر حرکتی در سطح محله داشته است .این الگوی رفتاری میتواند ناشی از عقاید
مذهبی در محله سنتی و باور به ضرورت دور بودن از مردان در ذهن زنان و استفاده از فضای آستان قدس امامزاده یحیی
باشد .این در حالی است که این عامل در محله غیرسنتی زرگنده با نگرش متفاوت ،موضوعی بیاهمیت است.
 -5یافتهها و بحث
در ارتباط با تاثیرگذاری ویژگیهای فردی زنان بر میزان حضورشان در فضاهای محلهای سنتی و غیرسنتی ،نتایج حاکی
از آن است که عاملهای سن ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت و مدت سکونت با میزان حضور زنان در فضاهای محلهای
سنتی رابطهی معنیداری دارد .از طرفی در فضاهای محلهای غیرسنتی ،وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال ،تعداد فرزندان و
مدت سکونت بر میزان حضور زنان تاثیر گذارند .ویژگیهای فردی در محله سنتی تاثیر بیشتری بر نوع فعالیت و حضور دارد.
بر اساس یافتهها در محلهی سنتی طیف متفاوتی از متغیرها بر کاهش حضور و فعالیت زنان در محله بهعنوان نمودهای به
حاشیه رانده شدن تاثیر دارند .در بررسی مسئولیتها و محدودیتهای حضور زنان بهعنوان عامل میان فردی ،زنان در محله
سنتی بیشتر در فضا برای فعالیت اجباری (خرید روزانه ،کار ،بردن و آوردن کودکان به مدرسه) حضور مییابند و در اوایل
شب و اواخر شب حضور کمرنگتری دارند .عواملی چون قضاوت دیگران ( 42.6درصد) و حضور مردان ( 57درصد) موانعی
برای حضور زنان در فضای محلهی سنتی است .بدینترتیب میتوان استنباط کرد که حق حضور بهعنوان یکی از مصادیق
حقوق شهروندی از زنان در این فضا ضایع شده و این در حالی است که در محلهی غیرسنتی میزان تاثیرگذاری متغیرها بر
کاهش حضور و بروز فعالیت زنان در محله کمرنگتر است بهطوریکه  90درصد زنان ،حضور مردان را مانعی بر حضور خود

نمیدانند .تفاوت در اعتقادات ،فرهنگ ،سطح اقتصادی موجب ظهور تفاوت در مفهوم گذراندن اوقات فراغت زنان در خیابان
محلی سنتی و غیرسنتی شده ،بهطوریکه  68.5درصد از زنان محله سنتی ،امامزاده یحیی را جهت جمع شدن با دوستان و
همسایگان ترجیح داده و در محلهی غیر سنتی 40.7 ،درصد رستورانها را محلی جهت تقابالت اجتماعی میدانند و 33.3
درصد مغازهگردی را بهعنوان اوقات فراغت میدانند .علیرغم فرض عموم ،نیمی از زنان در هر دو محله تمایل دارند بهتنهایی
در محله حضور داشته باشند .کا ِر خانه و مسئولیتهای محوله و ترس و تنش از عوامل محدودکنندهی حضور زنان در هر
دو خیابان محلی است .در نمودار زیر تفاوت نمودهای به حاشیه رانده شدن زنان در هر دو محله سنتی و غیرسنتی بهصورت
تطبیقی نمایش داده شده که برای درک بهتر تصویر زیر ،مدت و نحوه حضور به درصد بیان شدهاند.
محله زرگنده

محله امامزاده یحیی
فعالیت اجباری

نوع فعالیت

 فعالیت اجباری -فعالیت اختیاری

 صبح 57.4 -ظهر 24.1

زمان فعالیت

 صبح 47.4 -اوایل شب 34.3

آستان مقدس امامزاده یحیی

مکان وقوع فعالیت

کافه و رستوران

 تنها 48.1 -همراه با کودکان 29.5

نحوهحضور

 تنها 53.7 -همراه خانواده 40.7

کوچک بودن قلمرو

حدود قلمرو

عدم محدودیت قلمرو

 ترس از قضاوت دیگران -حاکمیت باورها و اعتقادات

هنجارهای
اجتماعی  -فرهنگی

خنثی

 -6نتیجهگیری
بدون شک زنان و مردان ازنقطهنظر عاطفی و فیزیولوژیکی متفاوت هستند ،در روند برنامهریزی و طراحی فضاها عدم
پاسخگویی محیط به نیازها زنان ،این گروه به حاشیه رانده شده است .زنان نیازمند فضایی منطبق با نیازها و رفتارهایشان
جهت حضور در فضاهای شهری هستند ،فضاهایی به دور از تفاوتها و تبعیضهای جنسیتی که عرصهای برای بروز
فعالیتهای اجتماعی و اختیاری و نه صرف ًا فعالیتهای اجباری و وظیفه مراقبتی توسط زنان و گروههای وابسته (کودکان،
سالمندان) به آنها باشد .در این نوشتار با تاکید ویژه بر عوامل محتوایی و تاثیرگذاری آنها بر رفتار زنان در محالت سنتی
و غیرسنتی مشخص شد که در کنار ویژگیهای فردی زنان (سن ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان ،سطح تحصیالت و مدت
سکونت) که رابطهی معنیداری با میزان حضور آنها در فضاهای محلهای دارد و به حاشیه رانده شدن و یا فراگیری آنها
منجر میشود؛ عوامل دیگری چون مسئولیتهای بازدارنده (کار خانه ،شغل ،وضعیت مالی) و احساسات منفی برگرفته از
تجربیات قبلی افراد مانند ترس از عوامل موثر بر به حاشیه رانده شدن و میزان حضور زنان در هر دو محله است .همچنین
اعتقادات و باورهای مذهبی (ترس از قضاوت دیگران) بهعنوان هنجارهای اجتماعی مهمترین عامل در به حاشیه رانده شدن
زنان در فضاهای محلهای سنتی است که منجر به روانه شدن زنان به مکانهای بهاصطالح امن (امامزاده یحیی) جهت
رفع نیاز تعامل با دیگران میشود .هنجارهای اجتماعی در سطح محله به صورتی است که در محلهی امامزاده یحیی بیش
از نیمی از زنان ،حضور مردان و سایر گروههای نابههنجار را عاملی مهم در عدم حضور و یا تغییر مسیر حرکتی در خیابان
چ وجه مانعی جهت حضور در
محلی میدانند؛ اما در محله مدرن زرگنده بیش از  90درصد از زنان حضور مردان را به هی 
خیابان محلی نمیدانند .در واقع حدود قلمرو زنان در محلهی سنتی بهواسطهی هنجارهای اجتماعی و عقاید سنتی و مذهبی
کوچک و محدود است.
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همچنین زنان بهدلیل عدم احساس امنیت شبانه ،صبحها را جهت انجام فعالیتهای اجباری در هر دو محله ترجیح میدهند.
کالبد نامناسب ،عاملی مهم جهت عدم بروز فعالیتهای اختیاری و رانده شدن زنان از فضاهای محلهای است بهگونهای که
زنان فضای خانه را متعلق به خود دانسته فضای بیرون خانه با تمامی امکانات و تسهیالت موجود ،متعلق به مردان میدانند.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که هنجارهای اجتماعی تأثیر زیادی بر به حاشیه رانده شدن و کاهش حضور زنان در یک
محله سنتی دارند و زنان بیشتر در این فضاها کنار گذاشته میشوند .این امر نشان میدهد که فارغ از تأثیرگذاری کالبد بر
بروز رفتار ،عوامل محتوایی تاثیر زیادی بر به حاشیه رانده شدن یا طرد زنان در فضای شهری دارند.
پینوشت
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 -9گل در سال  1987فعالیتهای عمومی انسان در جامعه را در سه طیف تعریف میکند که این فعالیتها عبار 
(مدرسه رفتن ،سرکار رفتن ،خرید کردن مایحتاج روزانه) ،فعالیتهای انتخابی (قدم زدن ،ایستادن و نشستن با هدف لذت بردن) و فعالیتهای اجتماعی
(صحبت کردن با دیگران).
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 -14برای محاسبهی میزان رابطه بین دو متغیر و آزمودن اینکه آیا وجود رابطه بین آنها معنیدار است؛ شاخص همبستگی را محاسبه میکنند که
این شاخصها با نوع دادههایی که برای هر یک از متغیرها جمعآوری شده ،فرق میکنند .همبستگی یک رابطه دو طرفه است و محقق نمیداند که
کدام متغیر روی متغیر دیگر ،تاثیرگذار است (میرزاده.)298-297 ،1394،
 -15اچ صفر فرض اولیهای است که همیشه تاکید بر نادرستی آن است مگر آنکه خالف آن بهوسیلهی دادههای نمونه به قدرت تایید شود .در مقابل،
فرض دیگری که برخالف فرض اولیه مطرح میشود ،فرض ثانویه یا اچ یک است.
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