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  چكيده
هدف اين پژوهش شناسايي برخي از معيارهاي شهر دوستدار زن از نظر زنـان  

ايـن تحقيـق از نـوع    .مختلـف اجتمـاعي اسـت    تيپ هايو  پايگاه هامتعلق به 
و )ريمردمنگـا (روش مورد استفاده اتنوگرافي .تحقيقات توصيفي و كيفي است

 18 نجمعيت آماري زنا.است مسأله محورمصاحبه  داده ها جمع آوريتكنيك 
 بـوده  تهـران  سـاكن  گذشـته  سـال  5 طـي  كـه  تهران هسـتند  ساكن سال 50 تا
نتـايج ايـن   .نفر است 19غير احتمالي و قضاوتي و حجم نمونه  نمونه گيري.اند

پژوهش حاكي از آن است كه از نظر زنان مصـاحبه شـونده بـا بهـره منـدي از      
ــي شــود   ــتدار زن م ــران شــهري دوس ــي، ته ــران :هشــت ويژگ ــران امن،ته ته

راحت،تهران فعال،تهران مشـاركتي،تهران فراغتي،تهـران عادالنـه،تهران زيبـا و     
عالوه بر اين دو متغير تيپ اجتماعي و پايگاه اقتصادي و .دار كودكتهران دوست

اجتماعي تفاوت چنداني در ديدگاه هاي زنان در مورد معيارهاي شهر دوستدار 
بلكه سه موقعيت خانه داري، اشتغال و مادري تفاوت هـايي  .زن ايجاد نمي كند
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  مقدمه .1
 داراي بايـد  و بوده شهروندان عموم به متعلق كه هستند هايي مكان شهري عمومي فضاهاي
 نسـبي  عمـل  آزادي و هـا  گـروه  همـه  بـراي  دسترسي قابل بودن، دموكراتيك هاي ويژگي
 بتوانـد  بايـد  شـهروندي  عـدالت  به دستيابي منظور به اين فضاها). 16: 1391پرتويي،(باشند

 هـاي  گـروه  همـه  تـا  كنـد  فراهم شهروندان همه براي جذاب و پايدار سالم، امن، محيطي
 شهري امكانات و فضا از بتوانند...  و قومي جنسي، سني، هاي محدوديت از فارغ اجتماعي
 بـويژه  شهري فضاي يك مطلوبيت. باشند داشته مشاركت شهري زندگي در و كرده استفاده

 از كننـده  اسـتفاده  فرد نيازهاي ادراك و برداشت ميزان به ها، فعاليت از برخي خصوص در
 بهـره  و اسـتفاده  منظـور  بـه  برابر شرايطي وجود يعني). 18: 1391قرايي،(دارد بستگي فضا
 گروهي است ممكن رو اين از. دارد بسياري اهميت شهري، فضاهاي از مختلف افراد مندي

  .نامناسب ديگر گروهي و كنند ارزيابي مطلوب و مناسب را شهري فضاي يك افراد، از
در فضـاهاي شـهري   ) 39: 1392غنـام، .(با اين حال فضاهاي عمومي جنسـيتي هسـتند   

مردان آزادي بيشتري در رفت و آمد و دسترسي به فضاهاي عمـومي دارنـد؛ در حـالي كـه     
زنان به داليلـي از جملـه نحـوه پوشـش، فيزيولـوژي و سـاير ويژگـي هـاي زنانـه داراي          

. اي شهري محدود به زمان هاي خاصي استمحدوديت بيشتري بوده و فعاليتشان در فضاه
 چـارچوب  در شهري حتي تر مناسب فضاي به بيشتري نياز اما زنان). 8: 1392 داول، مك(

 هـاي  محـيط  با داري خانه هاي فعاليت بر عالوه دار خانه زنان. دارند حمايتشان هاي نقش
بـا   .هستند مواجه ها ها و فروشگاه مغازه و خدمات بيمه، هاي اداره ها، بانك مانند مختلف

 شـهر  كـه  است حالي در اين. اند گرفته نظر در كمتر را زنان مسايل شهرها اين حال عموما
 شـروع  و آمـده  بوجـود  مـردان  توسـط  كشـورها  ساير در چه و ما كشور در چه كلي بطور

 گرفتـه  نظـر  در كمتـر  را زنـان  مسـايل  شـهرها  عمومـا . است بوده مردان توسط شهرسازي
  ). 71: 1387اعتماد،(اند

ايده و مفهوم شهر دوستدار زن حاصل تالش براي حل مسايل و مشكالت زنان و ارتقا 
 به اشاره وسيع مفهومي شهر دوستدار زن در. و بهبود وضعيت آنان در زندگي شهري است

 فرهنگي، حقوقي، اجتماعي، مختلف ابعاد در زن اجتماعي زندگي مناسب و مطلوب شهري
هدف از ايجاد شهر . دارد سالمت و ساير امور زندگي اجتماعي شهريكالبدي، بهداشت و 
 فعاليت كه است شهري زندگي مختلف ابعاد و شهر در امكاناتي و فضا دوستدار زن، ايجاد
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علـي رغـم   . كنـد  تر آسان شهري فضاي درون را زندگيشان و كرده تسهيل را شهر در زنان
پروژه و طرح مشخصي تحـت ايـن عنـوان در    توسعه اين مفهوم در برخي كشورها،تاكنون 

البته در ايران پژوهش هاي مختلفي در رابطه با مسايل زنان بطـور  .ايران وجود نداشته است
كل و مسايل شهري زنان بطور خاص انجام شده است، اما بخش عمده اي از اين پـژوهش  

. داده اسـت  هاي شهري، مساله امنيت زنان در شهر و فضاهاي شهري را مورد توجـه قـرار  
چنـين  . عالوه بر اين اين مساله را نيز بيشتر از منظر كالبدي و فيزيكـي بررسـي كـرده انـد    

. پژوهش هايي فاقد نگاهي همه جانبه و كل گرا به مسايل و دغدغه هاي زنان شهري است
عالوه بر اين، معيارهاي مطلوب و مورد نظر زنان نيز،نه در تحقيقات آكادميك مورد توجـه  

رفته است و نه در بسياري از سياست ها و برنامه ريزي هاي كالبدي و غيـر كالبـدي   قرار گ
 منظـري  از فضـايي  امكانات تدارك و شهري  هاي ريزي برنامه عموما در ايران نيز.    شهر

 يـك  بـه  جنسي و سني قيود از فارغ شهروندان همه شود مي تصور و گرفته صورت مردانه
 شـهرها  كالن و شهرها كه نيست معنا بدان اين البته. گردند مي عمنتف ها برنامه اين از ميزان

 از اسـتفاده  و هوا آلودگي ترافيك، مانند شهري متعدد مشكالت. ندارند مردان براي مشكلي
 مـي  درگيـر  را مـردان  هـم  و زنـان  هـم  كه هستند عام مسايلي شهري خدمات و تسهيالت

 تـر  گسـترده  و بيشـتر  پـذير  آسيب اقشار براي شهري مشكالت و مسايل عموما اما. سازند
 در است ممكن هرچند. هستند پذيرتر آسيب مردان به نسبت جهات برخي در زنان و است
 - بودن زن يا مرد از فارغ – كس هيچ براي اي يافته توسعه چندان فضايي امكانات شهر يك

 پيشـرفته  چنـدان  نـه  امكانـات  و فضـاها  همـان  كه است اين مسأله اما باشد، نداشته وجود
 تفـاوت  داشـتن  دليل به زنان بسا چه و اند استفاده قابل تر آسان مردان براي عموما موجود،

 در مثال بعنوان. شوند حذف خودبخودي بطور فضاها برخي از اجتماعي و بيولوژيكي هاي
 ترافيـك،  مانند شهري زندگي متعدد هاي دشواري با شهروندان كه تهران مانند شهري كالن

 و فضـاها  برخـي  ناامني عمومي، نقل و حمل هاي دشواري ها، مسافت دوري هوا، آلودگي
 مـي  متحمـل  مضـاعفي  بطور را مذكور هاي دشواري زنان عمدتا هستند، مواجه...  و معابر
 براي جمعيت، بسيار ازدحام داشتن رغم علي مترو، مانند اي نقليه وسيله مثال بعنوان. شوند
 كوچـك،  فرزنـد  بـا  مـادري  يا و باردار زني اما است، استفاده قابل زنان از گروهي و مردان
 امنيت مسأله به مربوط ديگر مثال. ندارد را نقلي و حمل وسيله چنين از استفاده امكان عمال
 نمونـه  بعنـوان . است گرفته قرار ارزيابي و توجه مورد متعددي بسيار تحقيقات در كه است
 امكـان  و شـده  اتوبـوس  هاي ايستگاه برخي ناامني سبب شب، در امنيت سطح بودن پايين
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. كند مي سلب آنان از را نقل و حمل وسيله اين از استفاده و ها ايستگاه اين در زنان ايستادن
 در عمـومي  نقـل  و حمـل  وسايل به آسان دسترسي عدم و ها مسافت دوري اين بر عالوه
 عـواملي  جمله از شهر، در زنان ذهني و عيني امنيت ميزان بودن پايين كنار در مناطق، برخي
 نمونـه . بدهنـد  دسـت  از را اشتغال امكان موارد از بسياري در زنان شود مي باعث كه است
 بهـره  از مختلف داليل به زنان چگونه دهد مي نشان كه نمود بيان توان مي را متعددي هاي
 عـدم  و مشـقت  با آنان استفاده يا و شده محروم شهري امكانات يا و فضاها برخي از مندي

 كه نيست معنا بدين كالبدي مصاديق به اشاره. است همراه مردان به نسبت بيشتري سهولت
 مـردان  و زنـان . اسـت  شـهر  كالبد و فيزيك به محدود شهر در مردان و زنان تجريه تفاوت
 قـوانين،  و حقـوق  آمـوزش،  اسـتخدام،  و اشتغال اقتصادي، مختلف هاي عرصه در شهري

 در شـهري  زنـدگي  در امـور  سـاير  و سـالمت  و بهداشـت  اجتمـاعي،  و سياسي مشاركت
 هـاي  تبعيض بروز ساز زمينه شهري زندگي ديگر بيان به. برند مي سر به متمايزي وضعيت
 رفـع  نيـز  محور عدالت جامعه يك تحقق الزمه. است زنان زيان به عموما كه است متنوعي

  .است برابر سطحي در شهروندان همه نياز
بنابراين  هدف ما در اين مقاله پرداختن بـه ايـن مفهـوم و ارائـه برخـي از معيارهـا و        

 يكـي  به پرداختن اين تحقيق به بيان ديگر هدف. شاخص هاي يك شهر دوستدار زن است
 در زنـان  و شـهري  فضاي ميان مناسبات يعني شهر اجتماعي نظريه در اصلي موضوعات از

 دركي اين پژوهش مي تواند ما را به .است زنان هاي ايده و نظرات به توجه با ايران جامعه
 و شـهري  زندگي در زنان مشكالت همچنين و عاليق و ها خواست از مفهومي و تر عميق

. سازد، برسـاند  مي زن دوستدار را شهر يك كه معيارهايي و ها ويژگي از برخي به دستيابي
 برخـي  و فيزيولوژي هاي ويژگي داشتن رغم علي شهري، زندگي در زنان رسد مي نظر به

 و جامعـه  اجتماعي و اقتصادي ساختار در جايگاهشان بر بنا مشترك، اجتماعي هاي ويژگي
 احساس و تجربه دسترسشان، در امكانات همچنين و آمد و رفت و سكونت منطقه بنابراين
 هاي ايده و ها نگرش اين بر عالوه. داشت نخواهند شهري زندگي مختلف ابعاد از يكساني

 هـا،  ارزش از متـاثر  زيـادي  حـد  تـا  مطلوب، شهر يك چگونگي و چيستي به نسبت زنان
 ايـن  ظـاهري  نمود. است اجتماعيشان و شخصي زندگي در آنان كلي باورهاي و اعتقادات
 پـيش  پژوهش در بنابراين. كرد مالحظه زنان اجتماعي تيپ در توان مي را ارزشي مجموعه

 شـهر  معيارهـاي  و هـا  ويژگـي  اكتشـاف  ها، ايده از متنوعي طيف به دستيابي منظور به رو
 اجتمـاعي  مختلـف  هـاي  تيـپ  و هـا  پايگـاه  به متعلق زنان تجربيات براساس زن دوستدار
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 نيازهـايي  و ها چالش ها، محدوديت به معطوف طبيعتا ها تجربه اين از بخشي. بود خواهد
 به معطوف تجربيات اين از ديگر بخشي و دارند ايران امروز شهري جامعه در زنان كه است

 ارتقـاي  و بهبـود  بـراي  شـهري  فضاي در زنان كه است هايي زمينه و امكانات ها، فرصت
 كالبـدي،  مختلـف  ابعـاد  در هـا  فرصـت  و هـا  چـالش  اين. اند آورده بدست خود زندگي

ما اين هدف را در قالب يـك   .دارد وجود زنان شهري زندگي حقوقي و فرهنگي اجتماعي،
  :پرسش اصلي و دو پرسش فرعي دنبال مي كنيم

زنان ساكن تهران چه معيارها و ويژگي هايي را براي دوستدار زن شـدن  : پرسش اصلي
  تهران بيان مي كنند؟

  :پرسش هاي فرعي
 يبـرا  را ييهـا  شاخص و ارهايمع چه زنان داراي تيپ هاي مختلف اجتماعي •

 كنند؟ يم انيب رانته شدن زن دوستدار
 شاخص و ارهايمع چه ياجتماع و ياقتصاد مختلف پايگاه هاي به متعلق زنان •

 كنند؟ يم انيب تهران شدن زن دوستدار يبرا را ييها
 

  پيشينه پژوهش - 2
 ، مونترال كانادا)Inclusive city(پروژه شهر فراگير

تمركز اين پروژه بـر   .شدآغاز  1997اولين پروژه شهر دوستدار زن در مونترال در سال 
  :دو حوزه اساسي بود

  شاركت و حضور زنان در زندگي شهريم •
، تصـميم گيـري و سـاير    مشاركت و حضور زنان در موقعيـت هـاي رهبـري    •

 .مديريت ها
 : در اين راستا مونترال در چهار موضوع اصلي به طراحي و اجراي راهبردهايي پرداخت

توسعه آمـوزش قـانوني و راهبـردي بـراي     اجراي اقداماتي مانند : مشاركت سياسي .1
كانديدهاي زن در موقعيت هاي انتخاباتي،افزايش مشاركت زنان در موقعيـت هـاي   
انتخاباتي از طريق تماس نزديك با شهرداري ها و ساير انجمـن هـاي زنان،نوشـتن    

 .راهبردهايي براي تدوين دوباره ساختار شهرداري
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به منظور افزايش تعـداد زنـان در موقعيـت     طراحي يك برنامه استخدام برابر:اشتغال .2
هاي مديريتي و ساير مشاغل تخصصي، ايجاد امكاناتي براي كمك به زنان و مردان 
به منظور ايجاد تعادل ميان مسئوليت هاي خانوادگي و كـاري ماننـد سـاعت هـاي     

 .كاري پاره وقت و مراقبت هاي روزانه در محل كار
نيت در مورد برنامه ريزي و طراحي امنيت محور، انتشار سه كتاب راهنماي ام:امنيت .3

  .  اجراي يك برنامه آموزشي درباره امنيت زنان در رابطه با مردان
به نحوي كـه  » ايجاد و توسعه پروژه هاي مسكوني توسط زنان«اجراي طرح :مسكن .4

-Abada,2013: 42).مجتمع هاي مسكوني پاسخگوي نياز زنان و ساكنان منطقه باشد

45) 
 

  شهر دوستدار زن سئول كره جنوبي هپروژ
آغـاز شـد، يـك اسـتراتژي فراگيـر بـراي        2007پروژه شهر دوستدار زن سئول كه در سال 

در . اجراي سياست هاي شهري اتخاذ نمود تا برابري جنسيتي و رفاه زنان را افـزايش دهـد  
احت در اين پروژه  به منظور بهبود زيرساخت ها در يك شكل دوستدار زن، اتاق هاي استر

در زمينـه  . خيابان ها، پياده روهاي دوستدار زن و پاركينگ هاي دوستدار زن ايجـاد شـدند  
اشتغال زنان، اين برنامه زنان را مجددا به سر كارشان برمي گرداند و از طريق ايجاد فرصت 
هاي بيشتر شغلي كه به زنان امكان برقراري تعادل ميان نيازهاي شـغلي و خانوادگيشـان را   

همچنين  طـرح هـايي ماننـد آمـوزش بـه      .اد، از مشاغل دوستدار زن حمايت مي كردمي د
منظور پيشگيري از تجاوز جنسي، وجود مرخصي زايمان يا نگـه داري از فرزنـد، افـزايش    

بخش ديگري . ميزان زنان كارمند و قرار دادن بيشتر زنان در سمت هاي اجرايي اجرا شدند
تقرار حكمروايي دوستدار زن بود كـه مشـاركت زنـان در    از برنامه هاي پروژه مربوط به اس

همچنين پروژه سئول به منظور بهبود سيستم حمـل  . فرايند تصميم گيري را تشويق مي كرد
و نقل عمومي براي افزايش راحتي و امنيت زنان، اقداماتي مانند ايجاد تاكسي تلفنـي هـاي   

نندگي امن، قرار دادن دستگيره هـاي  تمركز بر را(امن براي زنان، اتوبوس هاي دوستدار زن 
، تهيـه نقشـه امنيـت زنـان و ايجـاد تغييـرات محيطـي را اجـرا         )اتوبوس در سطح پايين تر

  (Abada,2013:59-62).نمود
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  برنامه شهر دوستدار زن استانبول
تحـت  » برنامه مشاركتي حمايت و توسعه حقوق انساني زنان و دختران« 2007در سال 

در ايـن  . در شش ايالت مختلف در سراسر تركيه اجـرا شـد  » دار زنشهرهاي دوست«عنوان 
ايجـاد تيمـي بحرانـي    . به پايان رسيد، برنامه هاي مختلفي اجرا شد 2009برنامه كه تا سال 

براي زناني كه اقدام به خودكشي كردند، واحدهاي سالمتي سـيار بـراي كـارگران فصـلي،     
. حلي از جمله برنامه هاي اين پروژه بودنـد آموزش برابري جنسيتي به مسئوالن و مديران م

همچنين كميسيون هاي برابري جنسـيتي در مجـالس عمـومي و انجمـن هـاي شـهرداري       
ساير اقدامات مانند ارتقاي بودجه جنسيتي، مراكز جديـد حمايـت از زنـان،    . استقرار يافتند

وه بـر ايـن بـه    عال. ايجاد واحدها و هيأت هاي زنان در دولت و شهرداري ها نيز انجام شد
منظور دوستدار زن شدن شهرها مقرر شد برنامه هاي اجرايي، خدمات شهري را با در نظـر  
گرفتن نيازهاي خاص زنان مانند ايجاد مراكز حمايت از زنان، مراكـز نگـه داري از بچـه و    

در اين برنامه امن ساختن شهرها، افـزايش تعـداد پـارك هـا و     . مراكز ويژه زنان، ايجادكنند
ستان ها، امكان دسترسي زنان به خدمات و بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي زنـان نيـز   بو

دومين پروژه شهر دوسـتدار زن تركيـه در ژوئـن     (GÖZKE,2009).مورد توجه قرار گرفت
هدف نهايي اين پروژه عبارت بود از ارتقا و دوستدار زن كردن محيط . آغاز شد 2011سال 

ي در فرايند برنامه ريزي محلي و گفتگوي محلـي بـا سـازمان    از طريق ايجاد جريان جنسيت
  (woman friendly cities 2).هاي زنان، سازمان ها و نهادهاي دولتي در سطح محلي و ملي

  
  پروژه شهر دوستدار زن شهر كوچي هند

پروژه ساباال كه در شهر كوچي هند اجرا مي شود، از طريـق طـرح هـا و برنامـه هـاي      
. حل بيشتر مسايل پيش روي زنان و ايجاد يك شـهر دوسـتدار زن اسـت   مختلف به دنبال 

  :برخي از اهداف پروژه عبارتند از
. بسط مراقبت هاي پزشكي براي خانوارهايي كه فقـط اعضايشـان زن هسـتند    •

هزينه هاي آموزشي چنين خانواده هايي نيز بطور كامل توسط اين برنامـه هـا   
 .تامين مي شود

ايجاد امكانات سكونت جديد براي زنان در شهر به منظور تضمين امنيت زنان  •
عـالوه بـر وجـود تـيم     . مسافري كه با اهداف مختلف به اين شهر مـي رونـد  
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كاركنان زن و محل هاي سكونت ساير امكانات ماننـد امكـان رزرو آن اليـن،    
 . تاكسي و ساير خدمات نيز وجود تامين خواهد شد

. ه زنان اقدام بديع ديگري بـود كـه در پـروژه طراحـي شـد     اتوبوس هاي ويژ •
 .  براساس اين هدف، همه اتوبوس ها داراي قسمت زنانه خواهند شد

به منظور مقابله با سوء استفاده از كودكان، تيمي متشكل از سه مشاور در هـر   •
مدرسه مستقر خواهند شد تا دانش آموزان را از فسادهاي جديد مانند جـرايم  

ي و سوء استفاده از دانش آموزان از طريق تلفـن هـاي همـراه و شـبكه     اينترنت
 .(Usha, 2013)هاي اجتماعي راهنمايي و حمايت كنند

، پروژه امنيت زنان نيز با كمـك دولـت مركـزي بـه      2014عالوه براين، در فوريه سال 
دولـت   براساس برنامـه پـروژه، هـر   . منظور تضمين امنيت زنان و بچه ها در كراال آغاز شد

اين داوطلبـان مالقـات هـاي مكـرر از خانـه هـايي       . داوطلب خواهد بود 10محلي داراي 
هدف چنين بررسي ايـن  . خواهند داشت كه زنان تنها، بيوه ها و افراد مسن زندگي مي كنند

است كه ميزان رفاه آنان سنجيده شده و اگر اين زنان نياز به كمك پليس داشـتند، برايشـان   
  .(Jisha, 2014)فراهم شود

  
  شهر دوستدار زن مالحظات نظري و مفهومي - 3

در رابطه با زندگي و فضاي شـهري، ديـدگاه هـاي نظـري متعـددي وجـود دارد، كـه        
در ادامه به بيان مختصر برخي . دربرگيرنده عناصر و مفاهيم پشتيبان شهر دوستدار زن است

  .از اين نظريات مي پردازيم
  

  فمنيسم
ري از رويكردهاي مطالعات شهري را به دليـل مردانـه بـودن    پژوهشگران فمنيست بسيا

مطابق با نظر اين پژوهشگران، به لحاظ تـاريخي، معمـاري و برنامـه    .مورد نقد قرار داده اند
ريزي شهري عموما حرفه اي مردانه بوده و رويكردي را ترويج نموده كه فضاهاي شـهري  

پـيش فـرض ايـن    ) 31: 1392ران،دلورس و همكا.(را همگون و بي جنسيت تلقي مي كند
فمنيست ها به اين .ديدگاه اين است كه گويا نيازها و عاليق مردان، عمومي و همگاني است

امر مي پردازند كه چگونه سياست شهري، ساختار شهرها و همچنين مطالعات شهري زمينه 



 67   محدثه ضياچيو  اهللا فاضلي نعمت

  

ه فمنيستي، ديدگا. ساز به حاشيه رفتن و ناديده گرفتن نيازها و اولويت هاي زنان شده است
 لزوم شهري، فضاي متفاوت زنان و مردان از بسياري از مسايل زندگي شهري مانند استفاده

 فعال حضور لزوم دسترسي، و نقل و حمل به زنان ويژة نياز شهر، در زنان امنيت از حمايت
  .اقتصادي مورد توجه قرار مي دهد و عمومي هاي عرصه در زنان برابر و

  
  رويكرد عدالت فضايي

بنابراين تحليـل رابطـه ميـان فضـا و     . يكي از ابعاد جوامع انساني، سازماندهي فضاست
اجتماع در فهم بي عدالتي هاي اجتماعي و چگونگي تنظيم سياست هاي برنامه ريزي براي 

عدالت فضايي براساس ايده اي كه از عدالت اجتماعي . حل و كاهش آن ها ضروري است
بنابراين از اين منظر برنامه ريزان . ابر با ساكنان يك منطقه استگرفته شده، مبتني بر رفتار بر

بايد در پي حل اين مساله باشند كه در الگوي مكان يابي خدمات و تسهيالت ايجاد شده و 
چگونگي توزيع آن ها، چه حـدي از نـابرابري وجـود دارد و چـه گـروه هـا يـا اقشـاري         

  زنـان  از منظـر عـدالت فضـايي،   )175: 1390داداش پور و رستمي، .(محروميت بيشتر دارند
. هستند شهر در متفاوتي نيازهاي داراي كه شوند مي گرفته نظر در اجتماعي گروهي بعنوان

به ... از آنجا كه هدف عدالت فضايي، دسترسي همه شهروندان فارغ از قيود سني، جنسي و 
 هاي ريزي برنامه در زنان نيازهاي به امكانات و خدمات عمومي موجود در فضاست، توجه

ايـن توجـه و تمركـز بـر      .محسوب مـي شـود   عدالت به دستيابي در اساسي عاملي شهري
دسترسي زنان به خدمات و امكانات شهري، در بيشتر پروژه هاي شهر دوستدار زن، مـورد  

  .توجه قرار گرفته است
  

  رويكرد حكمروايي خوب
جامعـه مـدني و بخـش     الگوي حكمروايي خوب مبتني بر همكاري سه بخش دولـت، 

  :اين الگو داراي چند اصل اساسي است.خصوصي است
حضور همه مردم بصورت مستقيم و غير مستقيم در تصميم گيـري  : مشاركت •

 هاي مختلف
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چارچوب قانوني عادالنه و حامي محرومان و وجود فضـايي  : حاكميت قانون •
و عاري بي طرفانه و منعطف، دستگاه قضايي مستقل و نيروي پليس بي طرف 

 .از فساد
 .وجود جريان آزاد و در دسترس اطالعات براي همه: شفافيت •
مسئوليت پذيري نهادهاي تصـميم گيرنـده در مـورد تـامين     : مسئوليت پذيري •

 خواسته ها و تمايالت افراد
 اجماعي گسترده در مورد منافع و ساليق مختلف در جامعه: اجماع سازي •
جامعـه از فرصـت هـاي برابـر و      برخـورداري همـه افـراد   : عدالت و انصاف •

 حمايت از گروه هاي محروم و آسيب پذير
پاسخگويي دولت، بخش خصوصي و سازمان هاي جامعه مـدني  : پاسخگويي •

 )96- 95: 1390رفيعيان و حسين پور، . (نسبت به همه مردم و افراد ذي نفع
بر . آورد حكمروايي خوب را مي توان در برنامه ريزي و مديريت شهري نيز به اجرا در

اين اساس زنان نيز بعنوان گروهي از شهروندان، بايد بتوانند بصورت فعاالنه در همه سطوح 
و مراحل برنامه ريزي و مديريت شهري، بصورت افراد عادي و نيز بصورت افـراد مـوثر و   

  .تصميم ساز حضور داشته باشند
  

  حقوق شهروندي
يانـگ  . هروندي مارشال مطرح مـي كنـد  ماريون يانگ نظريه خود را بر اساس نقد نظريه ش

چـرا كـه ايـن    . معتقد است نظريه شهروندي در عين رهايي بخش بودن سركوب گر است
اما در . نظريه با طرح موضوع همه شمولي، زنان را هم در شموليت شهروندي قرار مي دهد

عين حال دو معناي ضمني همه شمولي را پـرورش داد كـه رهـايي بخشـي شـهروندي را      
يك معنا عموميت است كه بر اساس آن شهروندان بايد بـراي دسـتيابي   . ش مي سازدمخدو

. معناي ديگر نيز يكساني و يك شكلي اسـت . به خير مشترك، تفاوتهايشان را كنار بگذارند
بر اساس اين معنا قوانين فارغ از تاثيرشان بر افراد و گروه ها بصورت يكسان بر همه اعمال 

اين دو جنبه از همه شمولي، باعث طرد، محروميت و سركوب گروه به نظر يانگ . مي شود
يانـگ معتقـد اسـت    ) 30و27: 1390توانـا، . (هاي متفاوت اجتماعي از جمله زنان مي شود
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شموليت و مشاركت همه از جمله زنان نيازمند شهروندي متمايز يا اعطاي حقوق خاص به 
  .ستفرهنگي متفاوت از جمله زنان اگروه هاي اجتماعي و 

  
  جغرافياي فمنيستي

جـرج  . محيط زيست شهري بر جهت دهي به نگرش و رفتار افراد نقش بسيار مهمـي دارد 
در مقالـه خـود بـا عنـوان      )James Q.wilson(و جيمز ويلسـون  )George L.killing(كيلينگ

اين ايده را مطرح كرده انـد كـه غفلـت    » پليس و امنيت محله ها: پنجره هاي شكسته شده«
هاي كوچك مقياس مانند وجود يك پنجره شكسته، نشانگر زوال و بي تفـاوتي اسـت كـه    
موجب تشويق رفتارهاي ضد اجتماعي بسياري مي شود و اين مسـاله زمينـه سـاز جـرم و     

ايـن ايـده ظـاهرا سـاده داراي     ) 203- 202: 1390شورت،. (بزرگ تر مي شودجنايت هاي 
تعمير و بازسازي پنجره هاي شكسته كـاهش جـرم و   : توصيه ها و پشنهادات مشخصي بود
هر چند ممكن است اين فرضيه كامال صحيح نباشد، امـا  . جنايت را به همراه خواهد داشت

  . كاهش مي دهد برقراري نظم، احتمال و امكان وقوع جرايم را
عـواملي ماننـد ايجـاد قلمـروي     » فضاي قابـل دفـاع  «نيومن نيز در نظريه خود با عنوان 

مناسب، احساس تعلق به مكان، امكان وجود نظارت و بهبـود شـرايط فيزيكـي را راه حـل     
 جنايت و جرم ميزان ويژه هاي طراحي كه كرده پيشنهاد او.هايي براي كاهش ترس مي داند

به اعتقاد نيومن معاني و رفتارهاي مربوط به يـك   )201: 1390شورت،.(هندد مي كاهش را
فضا، با ميزان قابليت پديداري يا شفافيت، گشودگي و سهولت دسترسي يا خروج، همبسته 

نورپردازي مناسب معابر و خيابان ها و نيز دوربين هاي تلويزيوني مداربسته يكـي از  . است
  )163- 159: 1390تانكيس،. (اقعي و ذهني محيط استاين عوامل تاثيرگذار بر امنيت و

  
  جمع بندي مفهومي و نظري - 4

 بطـور  و شـده  اجرا هاي پروژه و ها طرح شده، بيان مفهومي و نظري رويكردهاي ميان
 از اي شـاخه  بعنـوان  فمنيسـم . دارد وجـود  اي چندجانبه پيوندهاي زن دوستدار شهر كلي

 قـرار  خود اصلي هدف را مردانه سلطه به بخشيدن پايان و زنان حقوق از دفاع بشر، حقوق
 اصـول  و مفـاهيم  بـر  متكي و مبتني زنان، به مربوط هاي طرح و ها پروژه عمده .است داده

عدالت فضايي براسـاس ايـده اي كـه از عـدالت اجتمـاعي       .هستند فمنيسم عملي و فكري
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رعايت عدالت فضـايي مسـتلزم   .استگرفته شده، مبتني بر رفتار برابر با ساكنان يك منطقه 
اسـاس   بـر  همچنـين . نگرش برابري جويانه اي است كه فمنيسم بر آن تاكيـد كـرده اسـت   

 مـدني  جامعـه  اعضـاي  مثابه به شهر يك ساكن شهروندان رويكرد حكمروايي خوب شهر،
 داشـته  نقـش  شـهري  تصـميمات  و هـا  برنامه اجراي و گيري تصميم فرايند در بتوانند بايد

 و سـطوح  همه در فعاالنه بصورت بتوانند بايد شهروندان، از گروهي بعنوان نيز زنان. باشند
 و مـوثر  افـراد  بصـورت  نيـز  و عادي افراد بصورت شهري، مديريت و ريزي برنامه مراحل
 بسياري در شهر خوب حكمروايي رويكرد در موجود ايده. باشند داشته حضور ساز تصميم

گرفته و مورد تاكيد رويكردهاي فمنيستي نيز  قرار نظر مورد شهر دوستدار زن هاي پروژه از
 .است شهروندي حقوق پذيرش بر مبتني دموكراتيك، توسعه و خوب حكمروايي .مي باشد

 مـردان  با برابر موقعيت داراي بايد كه آيند مي حساب به گروهي عنوان به زنان منظر اين از
 اجتمـاعي  و سياسـي  مـدني،  شـهروندي  به مربوط حقوق و منافع از يعني. باشند جامعه در

تامين حقوق شهروندي، هدف غايي همـه پـروژه هـاي شـهر     .باشند مند بهره يكسان بطور
 از ديگـر  يكـي  فمنيسـتي نيـز   جغرافيـاي . دوستدار زن و همچنين طرفداران فمنيسم اسـت 

 طالعهم در را فمنيسم انتقادات و ها روش نظريات، كه رويكرد اين. مرتبط است رويكردهاي
 امكانـات  و فضـاها  تاثير بيان به گيرد، مي بكار جغرافيايي فضاهاي و جامعه انساني، محيط
  .مي كند اشاره شهروندان ادراك بر شهري
 مورد همه از بيش كه آنچه كرديم، بيان كه مختلفي نظري و مفهومي رويكردهاي ميان از
 ديدگاه است، تهران اجتماعي زندگي در زنان وضعيت تحليل براي پژوهشگر عالقه و توجه
 برابـري  به توجه با ديدگاه اين. است متمايز شهروندي بويژه و شهروندي حقوق به مربوط
 و موقعيـت  داشـتن  نظر در همچنين و مختلف هاي تبعيض رفع بر تاكيد و شهروندان همه

 دغدغـه  و مسـايل  توانـد  مـي  ها ديدگاه و رويكردها ساير از بهتر ويژه، هاي گروه نيازهاي
 بـر  مبتني ديدگاه رسد مي نظر به. دهد قرار توجه مورد را شهري زندگي در زنان ويژه هاي

 از. است داده جاي خود درون در نيز را فمنيستي رويكرد اصلي ادعاهاي شهروندي، حقوق
 هـاي  دشـواري  و تهـران  اجتماعي زندگي در مردان و زنان موقعيت تفاوت پژوهشگر، نظر

 از ناشـي  آن از پس و شهروندي مفهوم ضعف از ناشي اول وهله در زنان، روي پيش بيشتر
 و اعتقـاد  تضـعيف  باعـث  كه آنچه پژوهشگر نظر از .است متمايز شهروندي به اعتقاد عدم
 و موقعيـت  داشـتن  نظـر  در و متمايز شهروندي بويژه و شهروندي حقوق رويكرد به عمل

 و رسـمي  لحـاظ  به چند هر. است فرهنگي عاملي از ناشي شود، مي زنان متفاوت نيازهاي
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 بـه  هنوز ريزان، برنامه و مديران از بسياري اما است شده ياد شهروند بعنوان مردم از قانوني
 خـود  اقـدامات  در را آن و نبـوده  پايبنـد  و معتقد شهروندي حقوق به عملي و ذهني لحاظ
 مـي  چشم به مضاعفي بطور نيز زنان شهروندي حقوق مورد در مسأله اين. كنند نمي عملي
 لـزوم  به تنها نه هنوز شهري، زندگي امور ريزان برنامه و طراحان از بسياري چنانچه. خورد
 بلكه نيستند، معتقد مردان با متفاوت اما برابر شهرونداني مثابه به زنان متفاوت نيازهاي تامين
 فضـاهاي  و شـهري  اجتمـاعي  زندگي مختلف هاي عرصه در زنان حضور كاهش به معتقد
  .هستند شهري
  

  روش شناسي پژوهش - 5
در ايـن پـژوهش مـا از روش    . اسـت  كيفـي  و توصـيفي  تحقيقات نوع از پژوهش اين

 اسـت  نگارش و پژوهش از رويكردي مردمنگاري يا اتنوگرافي. اتنوگرافي استفاده مي كنيم
 فرهنگـي  تجربـه  فهـم  منظـور  بـه  شخصـي  تجربـه  منـد  نظام تحليل و توصيف پي در كه

محـور و   مسـاله  مصاحبه سـاخت نايافتـه و   پژوهش اين هاي داده گردآوري تكنيك.است
ما به منظور انجام مصاحبه مسأله محور، ابتدا  تحقيق، اين در .است داراي راهنماي مصاحبه

ابعاد و جنبه هاي مختلف شـهر دوسـتدار    )Litratue review(روش مرور منابع از استفاده با
زمينـه و رويكردهـاي نظـري     اين در شده انجام تحقيقات مطالعات و و كرده بررسي را زن

پرسـش   .نموده ايـم  طراحي را اوليه سواالت آنها اساس بر سپس. كرديم ارزيابي را مربوط
هاي اوليه ما در بردارنده هشت مقولـه كلـي امنيـت ، سـهولت، زيبـايي فضـاهاي شـهري،        

ط به كودكان، مشاركت و مديريت زنان امكانات فراغتي، حمل و نقل عمومي، امكانات مربو
در هر مقوله نيز تعدادي پرسش فرعي وجود داشت كه موضـوعاتي ماننـد برداشـت و    . بود

احساس فرد مصاحبه شونده در مورد وضعيت كنوني هر مقوله، ديدگاه و نظر فرد در مورد 
 خالل در حال عين در. شيوه هاي بهبود وضعيت، راهكارها و پيشنهادات وي را مي سنجيد

 و بسط راستاي در نيز ديگري پرسش هاي مكالمه، محتواي و فضا به بسته افراد، با مصاحبه
عـالوه بـر مصـاحبه، از تكنيـك     . مي شـدند  طرح مصاحبه اوليه و فرعي سواالت تكميل يا

هـر  . نيز استفاده كرده ايم) منظم و دار ساخت نامه مشاهده بدون(مشاهده غير سيستماتيك 
چند زنان در گفتگوها و مصاحبه ها، از تجربيات و احساسات خود در زندگي و فضـاهاي  
شهري صحبت كرده اند، اما مشاهده زنان در زندگي شهري و همچنين مشـاهده فضـاها و   
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وهشگر نيز بويژه اينكه پژ. امكانات شهري نيز اطالعات بسياري را در اختيار ما قرار مي دهد
هم بعنوان زني كه در تهران زندگي و كار مـي كنـد، داراي تجربيـات متعـددي از زنـدگي      
شهري تهران است و هم به بعنوان كسي كه از مفاهيم بنيادين شهر دوسـتدار زن، شـناختي   
مقدماتي دارد، گفته ها و تجربيات زنان مصاحبه شونده را از چشم اندازي فني و تخصصي 

كرده، شباهت و تفاوت ها را مـي يابـد و نكـات جديـد و بيـان نشـده را        در شهر مشاهده
حاصل مشاهدات انجام شـده، تصـاوير تهيـه شـده از فضـاهاي مختلـف       . اكتشاف مي كند

جمعيت آماري اين پژوهش شامل .  شهري و نيز جرح و تعديل گفتگوها و مصاحبه هاست
نمونـه   .انـد  بوده تهران ساكن هگذشت سال 5 طي كه تهران است ساكن سال 50 تا 18 زنان

نفر از زنان متعلق بـه   19حجم نمونه نيز شامل . گيري از نوع غير احتمالي و قضاوتي است
  .ي اقتصادي و اجتماعي مختلف استتيپ هاي اجتماعي و پايگاه ها

  
  يافته هاي پژوهش - 6

زنان در مصاحبه ها و گفتگوهاي انجام شده در مورد تجربيـات زنـدگي شهريشـان، از    
گفتگوهاي و مصاحبه هاي انجام شـده را مـي   . موضوعات متعدد و متنوعي سخن گفته اند

توان در سه مقوله كلي قوانين و هنجارها، مناسبات قدرت و فيزيـك و كالبـد شـهر دسـته     
له كلي  نيز به چند مقوله جزيي تر تقسيم مي شود كه در هر كدام از اين سه مقو. بندي كرد

 : نمودار زير قابل مالحظه است

 مقوالت كلي و جزيي مستخرج از مصاحبه هاي انجام شده)1نمودار شماره 
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اشتغال قوانين و هنجارها

 مناسبات قدرت

بعد جنسيتي 
 فضا

مشاركت زنان در 
 زندگي اجتماعي

)ذهني(امنيت  

 مديريت زنان

 ايده پردازي زنان

استفاده از برنامه 
 هاي شهري

 شهر دوستدار زن

فيزيك و كالبد 
 شهري

معابر، خيابان ها ، 
فضاها و عناصر    

شهري            

)عيني(امنيت   

 زيبايي

 حمل و نقل عمومي

امنيت 

 سهولت دسترسي

امكانات فراغتي

سهولت دسترسي 

امكانات مربوط به كودكان
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  قوانين و هنجارها: مقوله اول
مهمي از تالش ها و اقدامات پروژه هاي شهر دوستدار زن در جهان معطوف به بعـد  بخش 

آنچه كه در ايـن پـژوهش مـورد توجـه و     .قانوني و هنجاري زندگي اجتماعي شهري است
تاكيد زنان مصاحبه شونده قرار گرفته است، قوانين، هنجارها و شرايط مربوط به استخدام و 

ين مسايل پيش روي زنان جويـاي كـار، اسـتخدام نـابرابر     يكي از مهمتر. اشتغال زنان است
مهديـه در ايـن بـاره    . زنان و مردان و اختصاص بيشتر فرصت هاي شغلي به مـردان اسـت  

وقتي دنبال كار مي گردي متوجه ميشي توي جامعه بيشتر شرايط كاري رو بـه  «معتقد است 
روي كار ضـعيف اسـتخدام   بعنوان ني... مردها  ميدن، توي فضاي كاري زنا تضعيف مي شن

عالوه بر اين يكي از مهمترين سختي هاي زنان شاغل، كمبود وقـت در رسـيدگي   »...ميشن
 منيره در اين باره معتقد است. به زندگي شخصي و عاليق فرديشان است

باشن، تا هم به زندگيشون برسن، هم  2شرايط كاري خانوما بايد طوري باشه كه تا ساعت 
ساعت كاري خانوما بايد فرق كنه، حتي به تبع اون حقوقشون ...بذارنواسه خودشون وقت 

  .به انتخاب خودشون باشه كه بيشتر بمونن يا كمتر... هم فرق بكنه

مانند مرخصي زايمان و  مشاغل مقررات و قوانين بحث ، كاري ساعت تفاوت بر عالوه
در گفتگوهـا و   ار نيـز همچنين امكاناتي مانند مراكز نگه داري از كودكان در محل هـاي كـ  

اكرم كه اخيرا شاغل شده و صاحب فرزنـد  .مصاحبه هاي زنان مورد توجه قرار گرفته است
خانومايي كه سر كار . من االن خيلي درگير مهد كودكم«كوچكي است در اين باره مي گويد 

ميرن و بچه دارن، اگر مهد كودك توي محل كارشون باشه، مي تونن به بچه شون سر بزنن 
  »... و

  
  مناسبات قدرت: مقوله دوم

منظور از مناسبات قدرت رابطه ميان زنان و مـردان در فضـاها، موقعيـت هـا و شـرايط      
اين رابطه در موقعيت هاي مختلف ممكن است به نفـع يـك   . مختلف زندگي شهري است

در ايـن پـژوهش براسـاس گفتگوهـا و     .جنس و با تبعيض عليه جنس ديگـر برقـرار شـود   
  :انجام شده مي توان مناسبات قدرت را در دو جنبه كلي بررسي نمود مصاحبه هاي
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  بعد جنسيتي فضا: بعد اول

منظور از بعد جنسيتي فضا، غلبه و سلطه مردان، ارزش هاي مردانه و خشـونت مردانـه   
زنـان  . مهمترين بحث مربوط به اين بعد، خشونت عليه زنان و بحـث امنيـت اسـت   . است

گفتگوهاي خود از ميزان احساس امنيت خود، مكان هاي ناامن، علت ها مصاحبه شونده در 
بنابراين امنيت هم بصورت عيني و هم بصورت ذهني مـورد  . و راهكارها صحبت كرده اند

اكثر زنان مصاحبه شونده احساس مثبـت چنـداني نسـبت بـه امنيـت      . توجه زنان قرار دارد
معلومـه كـه تهـران امـن     «ره معتقـد اسـت  طـاهره در ايـن بـا   . موجود در شهر تهران ندارند

 .»...هيچ شهري امن نيست بخصوص تهران كه اصال...نيست
زنان مصاحبه شونده در گفتگوهاي خود به سه دسته عوامل كالبدي، فرهنگـي و فـردي   

عوامـل مـوثر كالبـدي را، در    . اشاره كرده اند كه بر امنيت عيني و ذهني آنان تاثير مي گذارد
برخي زنان مصاحبه شونده، عوامـل  . البد شهر مورد بررسي قرار مي دهيممقوله فيزيك و ك

بـه نظـر آنـان    .زيربنايي مانند ساختارها، فرهنگ و اخالق را در تامين امنيت موثر دانسته اند
آنچه كه در تأمين امنيت زنان مهمتر و موثرتر واقع مي شود، چندان تابع فيزيـك و فضـاي   

مساله اينه كه «فرزانه در اين باره معتقد است .فرهنگي استبلكه بيشتر امري . شهري نيست
چرا همچين ناامني اي هست؟اين يه مشكل اجتماعيه، اين مسايل اساسي فرق داره بـا نـور   

برخي از زنان در مـورد مسـأله امنيـت،    . »از گرسنگي مياد و كيف ميزنه ديگه... و  ]فضاها[
. د نوع رفتار زنان و پوشـش اشـاره كـرده انـد    عالوه بر عوامل بيروني، به عوامل فردي مانن

پوشش خانوما درست تر بشه، شايد امنيت هم ... اگر فرهنگ سازي كنن«زينب معتقد است 
  ».بهتر بشه

  
  مشاركت اجتماعي در زندگي شهري: بعد دوم

زنان بعنوان شهرونداني برابر امـا متفـاوت بـا مـردان، در صـورتي مـي تواننـد حقـوق         
حقق سازند و شهروندي تمام عيارشان را به عرصه عمل رسانند، كه در شهروندي خود را م

براساس مصاحبه هاي انجام شده، مشاركت زنان .زندگي شهري مشاركت كامل داشته باشند
  .مورد بررسي قرار مي دهيمدر زندگي اجتماعي شهري را در سه مقوله 
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  مشاركت در برنامه هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري) الف
برگزاري برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي، تفريحي و كالس هـاي آموزشـي ويـژه زنـان،     
موقعيت بسيار مساعدي براي حضور و مشاركت اجتماعي زنان در زندگي شـهري فـراهم   

اين امر بويژه زنان خانه دار را كه احتمـاال فعاليـت اجتمـاعي كمتـري در زنـدگي      . مي كند
زنان مصاحبه شونده تجربه . ي شهري تداخل مي دهدشهري دارند، بيشتر در زندگي و فضا

. هاي بسيار متفاوتي از برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، اجتماعي و عمراني شـهرداري دارنـد  
در حالي كه عمدتا زنان شاغل از كم و كيف اين برنامه ها مطلع نيستند، بيشتر زنان خانه دار 

زنان مصاحبه شـونده  .تلف تجربه كرده اندحداقل چند بار اين برنامه ها را در قالب هاي مخ
به نكاتي مانند لزوم توجه به نظرات و ايده هاي زنان، در نظر داشتن نيازهاي واقعـي همـه   
زنان، استفاده از پتانسيل هاي زنان، اطالع رساني و رعايت تنوع در طراحي و اجراي برنامه 

زنان بچه دار در صورتي از ست كه ديگر نكته مهم مورد توجه زنان اين ا. ها اشاره كرده اند
اين برنامه ها استقبال مي كنند و در آن ها مشاركت مي كننـد كـه نيازهـاي كودكـان نيـز از      

نجمـه در  . خالل برنامه ها تأمين شود و يا محلي براي نگه داري كودكان وجود داشته باشد
به ... تهيه شده، فرهنگيه اگر خانوم ببينه اون برنامه اي كه مي خواد براش«اين باره مي گويد 

يه برنامه «مريم نيز در اين باره معتقد است .»]حتما استقبال مي كنه[...بچه اش آرامش مي ده
هايي باشه واسه بچه ها، اگر برنامه هاي آموزشي باشه خيلي بهتره، در مورد حفظ پاكيزگي 

  .»...آلودگي هوا و...شهر
  
  زنان به مثابه شهرونداني ايده پرداز) ب

يكي از سطوح مشاركت اجتماعي زنان، استفاده از نظرات و ايده هاي آنان در برنامه ها 
زمينه سازي براي اين سطح از مشاركت نيازمند رعايـت  .و طرح هاي مختلف شهري است

اصولي مانند نيازسنجي در برنامه هاي شهري، نظر سنجي از اقشار حاشـيه اي و برگـزاري   
با اين حال آنچه . ر شناسايي نيازهاي اقشار مختلف زنان استكارگروه هاي تركيبي به منظو

كه حتي نياز به اين تالش ها و زمينه سازي ها براي مشاركت را ايجاد مي كند، مانع بنيادين 
توجـه بـه ايـن عامـل     .و ريشه اي تري است كه خود اين عدم مشاركت را رقم زده اسـت 

بهـاره  . اقدامات مذكور نيز به نتيجه برسدزيربنايي و اصلي باعث مي شود ساير تالش ها و 
مساله اينه كه ما همش از مشاركت زنان، توانمندسازي زنان، جذب «در اين باره معتقد است 
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اما هيچ وقت به اين فكر نمي كنيم كه زن ها رو غيـر مشـاركتي   ... حرف مي زنيم... زنان و 
  »...كرده؟كي ناتوان كرده و

  
  شهري يريتسمت هاي مد در زنان حضور) ج

درصـدي زنـان در موقعيـت هـاي      50در پروژه هاي شهر دوستدار زن عمدتا حضـور  
در . تصميم گيري با هدف انعكاس رويكرها و نيازهاي زنان مورد تاكيد قـرار گرفتـه اسـت   

مصاحبه هاي انجام شده، اكثر زنان معتقد بوده اند كه اگر مسـئوليت پـروژه هـاي مختلـف     
ته باشند، به دليل داشتن نگاه زنانه به جامعـه، در تغييـر و بهبـود    شهري را زنان برعهده داش

وجـود يـه مـدير زن    «اكرم در اين رابطه معتقـد اسـت   . وضعيت زنان موفق تر خواهند بود
بـا ايـن حـال    » ...خيلي تاثير داره، وقتي يه مدير زنه باالخره اون زن همزاد پنداري مي كنـه 

. ي مردان و زنان در مديريت شهري اشاره كرده اندبرخي از زنان مصاحبه شونده به همكار
از اين منظر از آن جا كه عموما مردان تجربه بيشتري در كارهاي اجرايي داشته اند و زنان به 
دليل داشتن تجربه و احساس مشترك با زنان، با مشكالت و مسايل آنان نيز بهتـر و بيشـتر   

ديريتي نتيجـه بهتـري در پـي خواهـد     آشنايي دارند، همكاري مرد و زن در يك موقعيت م
اگر اينطور باشه كه حتـي اگـر مـدير مـرد     «آزاده اين نكته را اين گونه بيان مي كند . داشت

هست، حتما سه چهار تا مشاور زن داشته باشه يا اگـر مـدير زن هسـت، مشـاورهاي مـرد      
فق مـديريت زنـان   با اين حال عده اي از زنان مصاحبه شونده نه تنها موا. »داشته باشه بهتره

در ايـن منظـر   . نيستند بلكه در بسياري موارد آن را عامل نقض حقوق زنان نيز مي شمارند
آنچه كه زمينه ساز تحقق حقوق شهروندي زنان، انعكاس ديدگاه ها و سـاليق و خواسـت   
هاي زنانه در طراحي برنامه ها و پيش روي بسوي عدالت محور شدن جامعه است، حضور 

چه بسا چنين مدير زني به ارزش هـا و  . ت مديريتي و تصميم گيري نيستيك زن در سم
اصولي معتقد و پايبند باشد كه نه تنها حامي احقاق حقوق شـهروندي زنـان نيسـت، بلكـه     
خود، زنان را بعنوان شهروندي درجه دو مي شناسد كـه بايـد بـه طـرق مختلـف، نقـش و       

دگاه هاي زنان در مديريت شهري، مي در واقع انعكاس دي. حضورشان در جامعه را كاست
  .تواند از خالل فعاليت هاي يك مدير مرد اتفاق بيفتد

  
  فيزيك و كالبد شهر: مقوله سوم
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 معابر و عناصر موجود در فضاي شهري: بعد اول

اولين دسته از كالبد و فيزيك شهر، معابر، خيابان ها، مبلمان و فضاهاي شهري مانند پل 
اين دسته از عناصر كالبـدي از سـه جهـت    . هستند... ها، جوي ها و  هاي عابر پياده، پارك

منظور از امنيت اين است . امنيت، سهولت و زيبايي: زندگي زنان را تحت تاثير قرار مي دهد
كه اين عناصر و فضاهاي كالبدي ممكن است به نحوي طراحي و ساخته شوند كـه امكـان   

ش يابد و به همان تناسب احساس امنيت زنان وقوع خشونت عليه زنان در اين فضاها افزاي
سهولت نيز بدين مفهوم است كه طراحي و ساخت برخي از اين فضـاها و  . نيز كاهش يابد

عناصر شهري نه تنها امنيت بلكه سهولت آنان در رفت و آمد و استفاده از فضاهاي شـهري  
ي مختلف نگـرش و  زيبايي فضاهاي شهري هم از جنبه ها. را هم تحت تاثير قرار مي دهد

  .تعلق زنان به شهر را متأثر مي سازد
زنان مصاحبه شونده در گفتگوهاي خـود در مـورد امنيـت عناصـر و فضـاهاي       :امنيت

 و مخروبـه  فضـاهاي  و هـا  كالبدي، مكان هايي مانند پل هاي عابر پياده، پـارك هـا، زمـين   
به اعتقاد زنان مصاحبه شونده روشـنايي و نـورپردازي مناسـب    . متروك را ناامن دانسته اند

فضاهاي شهري، حضور پليس، رعايت تنوع كاربري، امكان ديده شدن در فضاها و وجـود  
  . دوربين هاي نظارتي مي تواند امنيت بسياري از فضاها و مكان هاي شهري را افزايش دهد

موما مبلمان شهري، معابر، خيابان هـا و پيـاده روهـا داراي    در فضاي شهري ع:سهولت
. ويژگي ها و ساخت هايي هستند كه گويا مناسب مردان جوان طراحي و ايجـاد شـده انـد   

مشكالت كالبدي مانند چاله ها و فرو رفتگي ها، سطوح  عمدتا زنان در گفتگوهاي خود به
دون پل، پل هاي عابر پياده و ايسـتگاه  لغزنده، پله هاي مرتفع، فاصله زياد ميان جوي هاي ب

هاي متروي بدون پله برقي، پل هاي فلزي نامناسب روي جوي ها و بسياري ديگر از ايـن  
اين موارد براي زنان در مقايسه با مـردان مشـكالت و سـختي    . موارد مشابه اشاره كرده اند
بعضي «معتقد است  طاهره كه درد زانو و كمر آزارش مي دهد،. هاي بيشتري ايجاد مي كند

مسيرها راحت نيستن، پل هاي عابر پياده راحت نيستن، اگر همـه شـون پلـه برقـي داشـته      
من خودم خيلي وقتا از اتوبان رد مي شم تا از پله نرم چون نمي تونم از پلـه  ... باشن، خوبه

گروه مستقلي محسوب  - بويژه فرزندان كوچك تر - مي توان گفت زنان داراي فرزند .»برم
ي شوند، كه نه تنها دشواري هاي پيش روي همه زنان را تجربه مي كنند، بلكه بـا مسـايل   م

همـراه داشـتن كودكـان در     .متفاوت ديگري نيز در زندگي و فضاي شهري مواجه هسـتند 
فضاهاي شهري با سطوح ناهموار و پله هاي متعدد، وجود موانع متعدد در مسيرهاي رفـت  
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راي شيردهي و عوض كردن بچه ها دشـواري هـاي مضـاعفي    و آمد و نياز به مكان هايي ب
من خيلي وقتا اين مشكل «اكرم تجربه خود را اينطور بيان مي كند.براي مادران ايجاد مي كند

رو داشتم كه خواستم بچه رو عوض كنم نتونستم، مجبور بودم يه ماشـين دربسـتي بگيـرم،    
دت استرس اينو داشتم كـه تـا كجـا    تمام اين م... وايسه توي خيابون بچه ام رو عوض كنم

  » .برسم بچه رو عوض كنم
مصاحبه ها و گفتگوهاي انجام شده با اعضاي نمونه اين پژوهش، نشان مي دهد :زيبايي

كه زنان فضاها، كالبد شهري، امكانات و مبلمان شهري را همواره به لحاظ معيارهاي زيبايي 
ارزيابي قرار داده و به روح موجـود   شناختي، معماري و ويژگي هاي ظاهري مورد توجه و

زنان به مواردي مانند لزوم بكارگيري نگاه كارشناسانه و در عـين  . در فضاها هم توجه دارند
حال پرهيز از تخصص نابجا در اقدامات زيباسازي شـهري، آمـوزش و تـرويج فرهنـگ از     

ازي بناها و معـابر  خالل اين اقدامات، رعايت پاكيزگي بعنوان عامل زيبايي، نوسازي و بازس
فرسوده و نازيبا، رعايت نظم در فضاها و ساختمان سازي، ايجاد فضاي سبز و نـورپردازي  

  .اسازي محيط شهري اشاره كرده اندهاي زيبا به منظور زيب
  

  وسايل حمل و نقل عمومي: بعد دوم
موضوع ديگري كه زنان در گفتگوهاي خود از زندگي شهري بـدان اشـاره كـرده انـد،     

از آنجا كه زنان در مقايسه با مردان كمتر . و نقل عمومي در زندگي شهري تهران است حمل
با وسيله نقليه شخصي رفت و آمد مي كنند و به داليل امنيتي بيشتر به وسايل حمل و نقـل  
. عمومي نيازمندند، اين نكته مورد توجه اغلب پروژه هاي شـهر دوسـتدار زن بـوده اسـت    

نيز مانند ساير عناصر كالبدي شهر مي تواند از دو جهت امنيت  وسايل حمل و نقل عمومي
  :و سهولت مورد توجه و بررسي قرار بگيرد كه در ادامه به اين دو بعد مي پردازيم

  امنيت) الف
در اغلب مصاحبه هاي انجام شده، زنـان وسـايل حمـل و نقـل عمـومي ماننـد متـرو،        

ته اند كه در اكثر رفت و آمدهاي خـود  و تاكسي هاي خطي را نسبتا امن دانس BRTاتوبوس
اما نكته اي كه در مواردي از مصاحبه ها به چشـم مـي خـورد،    .مورد استفاده قرار مي دهند

اين .مواجهه با مزاحمت و احساس ناامني از سوي راننده هاي تاكسي هاي خطي بوده است
ه سـاز بـروز   مسأله نشان مي دهد كه عدم امكان شناخت هويت راننده هاي تاكسـي، زمينـ  
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بويژه اينكه ايـن ناشناسـي امكـان هرگونـه     . مشكالت و مزاحمت هايي براي زنان مي شود
عالوه بر اين مسايلي مانند عـدم رعايـت   . اعالم شكايت و اعاده حقي را نيز از بين مي برد

حقوق زنان از جانب مردان و ورود به محدوده اختصاصي زنان در متـرو، راننـدگي تنـد و    
خي رانندگان، ترمزهاي ناگهاني و انتخاب مكان نامناسب بـراي توقـف و پيـاده    نامناسب بر

شدن مسافران، محل نامناسب ايستگاه هاي وسايل حمل و نقل عمـومي و عـدم تـوازن در    
  .لف نيز مورد توجه زنان بوده استتوزيع امكانات حمل و نقل در مناطق مخت

  
  سهولت) ب

و نقل عمومي و شرايط داخلـي آن هـا نيـز     عالوه بر بحث امنيت، راحتي وسايل حمل
به نظر آنان زنان در وسايل حمل و نقل عمومي سختي و .مورد توجه زنان قرار گرفته است

  اين سختي ها با نابرابري هاي عمـدي ايجـاد شـده   . دشواري بيشتري را متحمل مي شوند
ن در وسـايلي  مانند اختصاص فضاي بيشتر، راحت تر و داراي صندلي هاي بيشتر بـه مـردا  

عالوه بر اين، شرايط داخلي وسـايل حمـل و   . تشديد مي شود BRTمانند مترو و اتوبوس 
بهاره تجربـه  . نقل عمومي نيز براي زنان سختي هاي بيشتري نسبت به مردان ايجاد مي كند

وقتـي  ... همه دستگيره هاي اتوبوس و مترو براي من بلنـده «خود را اينگونه روايت مي كند 
كال اين دستگيره ها براي جسم ايراني و بطور خـاص جسـم زن   ..ميله گير نمي آرم ايستادم

هر كسي رو هم كه مي بينم دستگيره رو گرفته ، يـه كشـيدگي تـوي    . ايراني مناسب نيست
  ».اندامش ايجاد شده و توام با آزاره

  
  امكانات فراغتي: بعد سوم

ت هاي قانوني و عرفي از بسياري از زنان به داليل مختلف فرهنگي و امنيتي و نيز محدودي
اكثر زنان مصاحبه شونده معتقدند بسـياري از  . فضاهاي فراغتي و تفريحي حذف مي شوند

پارك هاي همگاني به لحاظ امنيت و راحتي فاقد جو مناسب حضور زنان، آن هم به تنهايي 
فيزيكي اهميت  از نظر زنان فضاي پارك ها بيش از آنكه به لحاظ كالبدي و امكانات.هستند

  . داشته باشد، از نظر جو حاكم بر فضاي پارك و احساس امنيت و راحتي مهم است
. يكي از امكانات فراغتي ايجاد شده در پارك ها توسط شهرداري وسـايل ورزشـي اسـت   

تقريبا همه زنان مصاحبه شونده بيان كرده اند كه مايل به استفاده از اين وسايل نبـوده و آن  
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اكثر زنان مصاحبه شونده در مورد پـارك هـاي ويـژه بـانوان     . زنان نمي دانند ها را مناسب
اين پارك ها فضايي را ايجاد مي . معتقدند كه در اين پارك ها زنان احساس راحتي مي كنند

نجمه در اين بـاره مـي   . كنند كه زنان مي توانند تفريحات مورد عالقه خود را داشته باشند
دم احساس راحتي مـي كنـه، مخصوصـا بـه خـاطر دختـرم كـه        توي پارك بانوان آ«گويد 

پـارك هـاي بـانوان خيلـي خوبـه، واسـه       «مهديه هم در اين باره معتقـد اسـت   . »نوجوونه
از لحـاظ تفريحـي اسـتخراي مجـزا داره،     ... خانومايي كه نمي تونن تنها برن جاي تفريحي

ام شده زنان شاغل كه بخـش  در گفتگوها و مصاحبه هاي انج. »خيلي عاليه... كتابخونه داره
عمده اي از زمانشان را در محيط كار حضور دارند، بـا كمبودهـا و مسـايل مضـاعفي نيـز      

ساعت ويژه زنان در بيشتر فضاهاي فراغتي مانند باشگاه ها و استخرها صبح . مواجه هستند
عـالوه بـر ايـن يكـي از     . تا عصر است و بعد از آن اين فضاها به مـردان اختصـاص دارد  

مهمترين موانعي كه باعث مي شود زنان داراي فرزند، بويژه فرزندان كم سن و سال نتوانند 
در . از  امكانات مختلف فراغتي استفاده كننـد، مسـئوليت نگهـداري از فرزندانشـان اسـت     

فضاهايي مانند باشگاه هاي ورزشي، كـالس هـا و برنامـه هـاي آموزشـي فضـايي بـراي        
اين درحالي است كه با يك برنامه ريزي و هماهنگي . ده استنگهداري از كودكان تعبيه نش

دقيق تر مي توان، برخي از دوره ها و كالس هاي ويژه زنان و كودكان را بصورت مـوازي  
برگزار نمود تا با حضور كودكان در برنامه ها و دوره هاي ويژه خود، مادران نيز از  برنامـه  

   .هاي مورد عالقه و نيازشان استفاده كنند
  

  امكانات مربوط به كودكان: بعد چهار
وجود امكانات و . مادران، شهر را همواره از چشم انداز كودكانشان نگاه و معنا مي كنند

خدمات مربوط به نگه داري از بچه ها در فضاهاي مختلف شـهري، امكـان حضـور زنـان     
داراي فرزند در فضاهاي عمومي شهري و دسترسي راحت تر به اين فضاها را ممكـن مـي   

تـرين موضـوعات مـورد توجـه مـادران، وجـود امكانـات         يكي از مهترين و ابتدايي. سازد
مادران معتقدند در برخي مكـان  . تفريحي، فراغتي و ورزشي مناسب براي كودكانشان است

البته نياز مادران تنها وجود امكانـات  . ها، وسايل بازي كودكان هنوز امن و مناسب نشده اند
زهاي زنان داراي فرزند در ارتباط بخش مهمي از نيا. فراغتي و تفريحي براي كودكان نيست

هزينه هاي خصوصي ايـن خـدمات در سـطح    . با كودكانشان، بحث آموزش كودكان است
بسياري از فضاها و . بااليي قرار دارد و امكان تأمين آن براي اقشار كم درآمدتر وجود ندارد

باره مي گويد مهديه در اين . امكانات آموزشي دولتي نيز از كيفيت مناسبي برخوردار نيست
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هزينه هاي آموزشي، تفريحي و ورزشي بچه ها خيلي باالست و همه جـا هـم شـرايطش    «
باالبودن هزينه هاي درماني مراكز خصوصي، عدم دسترسي آسان و سريع . . ».خوب نيست

به خدمات دولتي و عدم وجود همه تخصص هاي مورد نيـاز در مراكـز درمـاني از ديگـر     
  ر ارتباط با كودكانشان در زندگي شهري است مسايل پيش روي مادران د

است كه زنان ) راهكارهايي(حاصل بررسي گفته ها و صحبت هاي زنان، همان معيارها 
اين معيارها در . مصاحبه شونده براي رفع نيازها و مسايلشان در زندگي شهري ارائه داده اند

  .پردازيمكه در ادامه بدان ها مي واقع پاسخ به پرسش هاي پژوهش ماست 
  

  پاسخ به پرسش اصلي پژوهش - 7
 زنان ساكن تهران چه ويژگي ها و معيارهايي را براي دوستدار زن شدن تهران بيان مي كنند«
  »؟

از نظر زنان مصاحبه شونده به منظور دوستدار زن ساختن تهران، توجه و رسـيدگي بـه   
هـا و   هشت جنبـه كلـي در طراحـي فضـاهاي شـهري و همچنـين برخـي سياسـتگذاري        

اين هشت جنبه را بصورت هشت صـفت بـراي تهـران در نظـر     . تصميمات ضروري است
  :گرفته ايم كه در نمودار زير قابل مشاهده است



 83   محدثه ضياچيو  اهللا فاضلي نعمت

  

  
  ويژگي هاي شهر دوستدار زن از نظر زنان مصاحبه شونده)2نمودار شماره 

بيان زنان در گفتگوها و مصاحبه هاي خود، راهكارهاي زير را براي تحقق ويژگي هاي 
  :شده پيشنهاد داده اند

  
  )تامين امنيت عيني و ذهني(تهران امن  - الف

 بهبود وضعيت روشنايي ها و نورپردازي معابر و فضاهاي شهري .1
عدم نصب تابلوهاي تبليغاتي روي پل هاي عابرپياده بـه منظـور امكـان ديـده      .2

 شدن
 )پليس ، گشت ، نگهبان(وجود نظات در مكان هاي خلوت و پارك ها  .3
 وجود نظارت در ايستگاه هاي خلوت اتوبوس بويژه در شب ها .4
 رسيدگي به وضعيت زمين ها و بناهاي متروك و مخروبه .5
 رعايت تنوع كاربري در طراحي و ساخت فضاهاي شهري .6

تهران امن

تهران راحت

تهران 
فراغتي

تهران 
عادالنه

تهران زيبا

تهران 
دوستدار 
كودك

تهران 
مشاركتي

تهران فعال
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 در ساخت فضاهاي شهري "امكان ديده شدن"رعايت اصل  .7
ژه برقراري امكان دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي در همه منـاطق بـوي   .8

 مكان هاي خلوت و دور از مركز شهر در ساعات مختلف شبانه روز
نظارت و نظم دهي به نظام حمل ونقل عمومي به منظور حضور رفت و آمـد   .9

 منظم اين وسايل 
حضور در مسير تعريف شده در (نظارت عميق تر بر عملكرد رانندگان تاكسي  .10

 )همه ساعات بويژه در شب ها و در زمان بارندگي
چسب حاوي اطالعات شناسايي راننده و كد تعريف شـده بـر روي   نصب بر  .11

 شيشه تاكسي هاي خطي به منظور شناسايي هويت راننده
وجود نظارت دقيق در ايستگاه هاي مترو به منظور جلوگيري از ورود مـردان   .12

 به واگن هاي ويژه بانوان
نظارت بر نحوه رانندگي راننـدگان تاكسـي بـه منظـور تـامين امنيـت جـاني         .13

 سرنشينان
 آموزش فرهنگي مبتني بر منع خشونت عليه زنان .14

 

  تهران راحت- ب
قرار دادن پله برقي براي همه پل هاي عابر پياده و ايستگاه هاي مترو و نظارت  .1

 بر سالم و روشن بودن آنها
 افزايش تعداد پل ها بر روي جوي هاي عريض و پهن .2
 ترميم فرورفتگي ها و لغزندگي هاي سطوح معابر و پل هاي فلزي  .3
 تخصيص فضاي برابر و مشابه به زنان و مردان در وسايل حمل و نقل عمومي .4
تغيير و اصالح عناصر داخلي وسايل حمل و نقل عمومي متناسـب بـا جسـم     .5

 )افزايش تعداد دستگيره ها، كاهش فاصله دستگيره ها(زنانه 
 )مانند اتوبوس هاي مردانه(ي ويژه زنان ايجاد اتوبوس ها .6
ترميم سطوح و رفع موانع موجود در پياده روها و معابر به منظور رفـاه حـال    .7

 مادران
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به منظور كمك به رفـاه   –يا افزايش نمازخانه ها  - ايجاد اتاق هاي استراحت  .8
حال زنان مسن و مادران داراي فرزند كوچك در سطح شـهر در مكـان هـاي    

 عرض ديد و نظارت بر آن هاعمومي در م
نظارت بر اتاق هاي كودك موجود در مكان هاي عمومي و تخصيص امكانات  .9

 بهتر و مناسب تر براي كودكان
ايجاد سرويس بهداشتي هاي تميز ، امن و در معرض ديد و رفـت و آمـد در    .10

 سطح شهر و مكان هاي عمومي
 ايجاد مراكز مشاوره اي رايگان يا كم هزينه براي زنان .11

 

  تهران فراغتي- پ
 افزايش تعداد پارك هاي ويژه بانوان در مناطق مختلف تهران  .1
 اختصاص دادن فضايي به ورزش بانوان در پارك هاي عمومي .2
 ايجاد فضايي براي دوچرخه سواري بانوان در مناطق مختلف شهر .3
كتابخانه متناسب بـا همـه سـنين ، جلسـات،     (ايجاد امكانات فراغتي فرهنگي  .4

 )گفتگو و هم انديشيكارگاه هاي 
تغيير ساعت و زمان ويژه زنان در باشگاه هاي ورزشي و استخرها بـه منظـور    .5

تخصيص امكانات به زن ها بصورت يـك روز در  (امكان استفاده زنان شاغل 
 )ميان

ايجاد محلي براي نگه داري از كودكان در باشگاه هاي ورزشي و استخرها بـه   .6
ن امكانات يا ايجاد مكان هاي آموزشي ويـژه  منظور امكان استفاده مادران از اي

 –اجتمـاعي   –كودكان بصورت همزمان با دوره ها و كـالس هـاي فرهنگـي    
 شهرداري به منظور امكان استفاده مادران از اين برنامه ها.... آموزشي و

 

  تهران زيبا- ت
اجتماعي ، هنري ، ادبي و علمي  –استفاده از نظر كارشناسان مختلف فرهنگي  .1

 در زيباسازي شهري
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در نظر داشتن سطح آگاهي و نيازهاي مخاطبان در اقدامات زيباسازي شـهري   .2
 )پرهيز از تخصص نابجا(

 آموزش فرهنگ از طريق نقاشي ها ، تصاوير و درج جمالت  .3
 حفظ پاكيزگي و بهداشت فضاهاي شهري .4
 نوسازي بناها و معابر .5
رعايت الگوي مشابه در ساختمان سازي ، ايجاد پاركينـگ  ( ايجاد نظم در فضا .6

 )در مناطق پر ازدحام
 ايجاد فضاي سبز و طراحي فضاها با گل و درخت .7
 نورپردازي هاي شكيل و متنوع .8
 رعايت جذابيت و تنوع در طراحي و ساخت محيط .9

 انعكاس روح و چشم انداز زنان در معماري و ساخت و ساز .10
دكان و افزايش تعلق آن هـا بـه شـهر از طريـق     آموزش اصول فرهنگي به كو .11

 طراحي، نقاشي ها ، تصاوير و جمالت
 

  )رعايت عدالت فضايي(تهران عادالنه - ث
 دسترسي همه مناطق به همه وسايل حمل و نقل عمومي .1
 رسيدگي به وضعيت عناصر كالبدي و ترميم و اصالح آن ها در همه مناطق  .2
 در همه مناطق و محالت... موزشي و دسترسي به امكانات فراغتي، تفريحي، آ .3
 انجام اقدامات زيباسازي شهري بصورت يكسان در همه مناطق .4

  
  تهران دوستدار كودك- ج

 ايجاد وسايل بازي امن براي كودكان و نظارت و رسيدگي به آن ها .1
 تامين امنيت عيني و ذهني در فضاهاي فراغتي كودكان .2
مانند كتابخانـه هـا ، دوره هـاي    ايجاد و افزايش امكانات آموزشي و فرهنگي  .3

 ...آموزشي و 
 كاهش هزينه هاي آموزشي و تفريحي كودكان .4
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افزايش تعداد بيمارستان هاي كودكان در تهـران و بهبـود خـدمات بهداشـتي      .5
 درماني كودكان

 

 تهران مشاركتي- چ

تالش و زمينه سازي براي افزايش مشاركت اجتماعي زنان در ابعـاد مختلـف    .1
 زندگي شهري

 يش تعداد زنان در سمت هاي مديريتي شهريافزا .2
 افزايش تعداد مشاوران زن براي مديران مرد .3
تالش براي انعكاس ديدگاه ها ، چشم اندازها و نيازهاي اقشارمختلف زنـان ،   .4

 از طريق مديران مرد يا زن
رفع موانع فرهنگي و اجتماعي و نگرش هاي منفي نسبت به مديريت زنان از  .5

اي حضور ، فعاليت و اثبات توانـايي هـا و اسـتعدادهاي    طريق زمينه سازي بر
 .زنان

نيازسنجي و نظرسنجي از اقشار زنان در مورد محتوا و نحـوه اجرايـي برنامـه     .6
هاي مختلف عمراني، فرهنگي، اجتماعي شهرداري ، رسيدگي به اين نظـرات  

 و پيشنهادات و تعديل اين نظرات از منظري كارشناسانه
ها و مهارت هاي زنان در اجراي طـرح هـا و برنامـه هـاي     استفاده از توانايي  .7

 مختلف شهري
ايجاد اعتماد به نفس در زنان خانه دار و كم سواد از طريق زمينه سازي بـراي   .8

 جلب حضور و مشاركت آن ها در برنامه ها و طرح هاي مختلف شهري
 اطالع رساني مكفي و مناسب در همه مناطق و به همه اقشار در مـورد برنامـه   .9

 هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري 
در نظر گرفتن نيازهاي مختلف كودكان در برنامه هاي فرهنگـي ، اجتمـاعي ،    .10

 و تدارك برنامه هاي ويژه كودكان... آموزشي و 
 

  تهران فعال- ح
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تخصيص عادالنه فرصت هاي شغلي به زنان و مردان بويژه در مورد مشاغل و  .1
 سمت هاي مهم و اثرگذاري اجتماعي

ساعت كاري زنان نسبت به مـردان بـه منظـور برقـراري تعـادل ميـان       كاهش  .2
 نيازهاي شغلي و خانوادگيشان

 ايجاد امكانات نگه داري از كودكان در محل كار  .3
 بهبود وضعيت و كيفيت خدمات در مهدكودك هاي دولتي .4
شـان بعـد از زايمـان را    تدوين قوانين و مقرارتي كه بازگشت زنان بـه سركار  .5

 .تضمين كند
 

  پاسخ به پرسش هاي فرعي پژوهش - 8
 يبـرا  را ييهـا  شاخص و ارهايمع چه زنان داراي تيپ هاي مختلف اجتماعي •

 كنند؟ يم انيب تهران شدن زن دوستدار
بررسي و تحليل گفتگوهاي انجام شده با زنان داراي تيپ هاي مختلف اجتماعي، حاكي 

زنان، بـيش از آنكـه متفـاوت و     از آن است كه مسايل، سختي ها، نيازها و دغدغه هاي اين
بعبارت ديگر مـي تـوان نتيجـه گرفـت تيـپ      . متنوع باشد، داراي شباهت و يكدستي است

. اجتماعي بعنوان يك متغير مستقل، بر مسايل و نيازهاي شهري زنـان تـاثير چنـداني نـدارد    
 زنان مصاحبه شونده در مورد هشت عنوان بيان شده، داراي تجربيات و احساسات مشترك

تنها در موارد معدودي در ارائه راهكارها يا مصاديق، مي توان تاثير تيپ اجتماعي را . هستند
  :اين موارد عبارتند از. مشاهده كرد

در مبحث امنيت در مورد عوامل موثر بر امنيت محيطي، زنـان مـدرن عوامـل     - 
فرهنگي و ساختاري را بر امنيت موثر دانسته انـد و عامـل فـردي ماننـد نـوع      

البته زنان متعلق به هر دو تيپ . ش و حجاب را مورد اشاره قرار نداده اندپوش
  .  عوامل كالبدي را نيز مورد تاكيد قرار داده اند

در بحث از اوقات فراغت، مخالفت با پارك هاي بانوان، از جانب دو مورد از  - 
ه انـد  البته ساير زنان مدرن نيز با پارك بانوان موافق بود. زنان مدرن بوده است

 . و ايده مشابه ساير زنان را داشته اند
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 شاخص و ارهايمع چه ياجتماع و ياقتصاد مختلف پايگاه هاي به متعلق زنان •
 كنند؟ يم انيب تهران شدن زن دوستدار يبرا را ييها

آنچه كه در مورد متغير تيپ اجتماعي گفته شده در مورد پايگاه اقتصادي و اجتماعي نيز 
زنان متعلق به پايگاه هاي مختلف، تقريبا در تمام مـوارد مطـرح شـده، داراي    . صادق است

  : برخي تفاوت هاي جزيي عبارتند از. تجربيات، احساسات و ديدگاه هاي مشتركي بوده اند
گاه اقتصادي و اجتماعي پايين تر، بيشتر بر كاهش هزينه هاي زنان متعلق به پاي •

 . بويژه براي كودكان تاكيد كرده اند... تفريحي، فراغتي، آموزشي و 
برخي زنان متعلق به پايگاه اقتصادي و اجتماعي پايين تر، بويژه به دليل پـايين   •

ت بودن سطح تحصيالتشان، از تمايل و اعتماد به نفس كمتري بـراي مشـارك  
 .اجتماعي برخوردارند

 

 بحث و نتيجه گيري - 9

هرچند هنوز مفهوم شهر دوستدار زن در مجامع و پژوهش هـاي علمـي و دانشـگاهي    
مصطلح نشده و حتي متخصصان و دانشجويان رشته هاي جامعه شناسي، مطالعات فرهنگي 

بررسي ها و با اين حال . و مطالعات شهري نيز برداشت يكساني نسبت به اين مفهوم ندارند
ارزيابي هاي پژوهشگر، بر روي گفتگوها و مصاحبه هاي انجام شده با اعضاي نمونـه ايـن   
پژوهش نشان مي دهد كه هرچند شايد زنان مصاحبه شونده نيـز درك چنـداني نسـبت بـه     
مفهوم شهر دوستدار زن نداشته باشند، با اين حال اعتقـاد بـه اصـول و مبـاني آن در بطـن      

زنان ساكنان تهران نيز بعنوان زن ايراني مسـلمان  . بيشتر زنان وجود داردانديشه و احساس 
شهرنشين در زندگي شهري خود، با تمام مسـايل و نيازهـايي مواجـه بـوده انـد كـه شـهر        

مصاحبه ها و گفتگوهاي زنـان از  . دوستدار زن در جهت رفع و تحقق آن ها تالش مي كند
ان مدت هاسـت بـه سـختي هـا و مشـكالت      تجربه زندگي شهريشان نشان مي دهد كه آن

زنـدگي شـهري زنـان    .مضاعف پيش روي زنان در زندگي و فضاهاي شهري پي بـرده انـد  
سرشار از تجربه موقعيت ها و شرايطي است كه آنان را با مسايلي متفاوت از مردان مواجـه  

  .ساخته است
همچنين اگر مقايسه اي ميان تجربيات جهاني مطرح شده و داده هـاي حاصـل از ايـن    
پژوهش انجام مي دهيم، در مي يابيم كه شباهت بسياري ميان اين دو دسته اطالعات وجود 
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يازهاي اين سـه گـروه متفـاوت    دست مي يابند كه تفاوت و تنوع موجود در ديدگاه ها و ن
  . لحاظ شود

با توجه به مجموعه بررسي ها و تحليل هاي انجام شده در اين پـژوهش بـر روي داده   
هاي تجربي، رويكردهاي مفهومي و نظري و همچنين اطالعات مستقيما جمع آوري شـده،  

نتـايج  . نمودمي توان افق و چشم انداز آينده تحقق شهر دوستدار زن در ايران را پيش بيني 
پژوهش پيش رو حاكي از آن است كه هر چند كالن شهر تهران در برخي ابعاد و جنبه هـا  
از اشكال دوستدار زن فاصله زيادي دارد اما در برخي زمينه ها، براي بهبود وضـعيت زنـان   

البته برخي از اين اقدامات تنها منطبق با سياست هـاي كـالن   . اقداماتي صورت گرفته است
نمونه اين اقـدامات را در مقولـه   . بوده و نيازهاي واقعي زنان را در نظر نداشته استدولتي 

اوقات فراغت و برنامه هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري مورد بررسي قرار داديم و مشاهده 
كرديم كه بعنوان مثال در نظر نداشتن نيازها و موقعيت گروه هاي ويژه مانند مادران كودكان 

بنابراين تحقـق ويژگـي   . ز ثمربخشي اين اقدامات براي عموم زنان مي شودخردسال، مانع ا
هاي دوستدار زن در تهران، مقدمتا نيازمند تغييـر و دگرگـوني انديشـه سياسـت گـذاران و      
. برنامه ريزان امور شهري و تحول نگرش آنـان نسـبت بـه مفهـوم مهـم شـهروندي اسـت       

نظر مي رسـد مـوثرترين رويكـرد مفهـومي و     همانطور كه پيش از اين نيز اشاره كرديم، به 
نظري مرتبط و تبيين كننده مفهوم شهر دوسـتدار زن، مفهـوم حقـوق شـهروندي و بـويژه      

سياسـت گـذاران، برنامـه ريـزان و     . شهروندي متمايز گروه هاي خاص مانند زنـان اسـت  
دار زن مسئوالن در صورتي مي توانند برنامه مدوني براي طراحي و اجراي پروژه هاي دوست

تدارك ببينند كه اعتقاد به حقوق شهروندان را در ذهن و اقدامات خود درونـي و عمليـاتي   
بعبارت ديگر مي توان گفت شهر دوستدار شهروند مقدمه اي بـراي تـدارك برنامـه    . سازند

بدون اعتقاد ذهني و عملي به معناي واقعي شهروندي، تحقـق  . هاي شهر دوستدار زن است
ي مختلـف شـهروندان در زنـدگي و فضـاهاي مختلـف شـهري، الزم و       نيازهاي گروه هـا 

بنابراين در صورتي مي توان انتظار اجراي برنامه هاي دوستدار زن . ضروري تلقي نمي شود
در كالن شهر تهران را داشت، كه برنامه ريزان و سياست گذاران به نيازها و موقعيت زنان به 

پـذيرش  . مردان واقف شده و اين آگاهي را اجرا سازندمثابه شهرونداني برابر اما متفاوت با 
حق شهروندي متمايز زنان در جامعه تحول يافته امـروزين كـه تمايـل و ميـزان حضـور و      
مشاركت زنان در زندگي اجتماعي شهري يكي از نشانه هاي توسعه يافتگي است، مسـتلزم  

ش هاي سنتي مبتني بر نگر. تغيير نگرش سنتي نسبت به نقش ها و فعاليت هاي زنان است
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نقش همسري و مادري زنان، بدون در نظر داشتن توانايي هاي متعدد زنان در عرصه هـاي  
مختلف فعاليت اجتماعي، كه در بسياري از قوانين رسمي و سياست هاي فرهنگي متعكس 
شده است، مانع از ديدن واقعيت هاي اجتماعي نشان دهنـده حضـور روز افـزون زنـان در     

چنين امري مانع از درك صحيح موقعيت زن . مختلف زندگي اجتماعي مي شودجنبه هاي 
امروزين شده و بنابراين مسايل و دغدغه هاي متنوع زنان در زندگي شهري ناديده انگاشـته  

بنابراين شهرهاي ايراني از جمله كالن شهر تهران در صورتي مـي تواننـد بسـوي    . مي شود
ه و حضـور زنـان در زنـدگي شـهري امـروزين و      دوستدار زن شدن پيش روند كه جايگـا 

  .بنابراين دغدغه ها و مسايلشان واقعي تلقي شده و مورد توجه قرار گيرد
پس از اين تحول مقدماتي مهم، در نظر داشتن نيازها و دغدغه هاي واقعي گروه هـاي   

 فاصـله ميـان معيارهـا و ويژگـي هـاي شـهر      . مختلف زنان بايد در دستور كار قرار بگيـرد 
دوستدار زن با ويژگي هاي عيني تهران در برخي ابعاد و جنبه ها، به دليل ناديـده انگاشـتن   

اين امر موجب مي شود علي رغـم تـالش بـراي رفـع مشـكل      . نيازهاي واقعي زنان است
. شهروندان بطور كل و زنان بطور خاص، مسايل همه زنان در زندگي شهري برطرف نشود

در مورد دغدغه هاي گروه هاي مختلـف زنـان، جنـبش هـا،     يكي از منابع مهم كسب ايده 
در ايران ايجاد شـهرهاي دوسـتدار زن در   . سازمان ها و انجمن هاي حمايت از زنان هستند

صورتي با اقبال و موفقيت همراه مي شود كه اين انجمن ها و سـازمان هـا اجـازه فعاليـت     
فكار و ايـده هـاي مخـالف طـرد     داشته باشند و به لحاظ رسمي و قانوني و غير رسمي با ا

  . نشوند
بنابراين و با توجه به شرايط موجود به نظر مي رسد در حال حاضر شـهر دوسـتدار زن   

چنـين  . در ايران با موانع مختلف قانوني و فرهنگـي رسـمي و غيـر رسـمي مواجـه اسـت      
و شرايطي سبب مي شود برنامه ها و پروژه هاي مختلف دوستدار زن طراحي و اجرا نشده 

اين امر از . برنامه ها و طرح هاي ويژه زنان نيز سمت و سويي خاص و تعريف شده بگيرد
طرفي صرف هزينه ها و از طرف ديگر عدم رفع نيازهاي واقعي زنان و دور شـدن شـهر از   

  .معيارهاي دوستدار زن را در پي خواهد داشت
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