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 چکیده:
ک لوفور سبب تولد» به شهر حق«ده ای عی جنبش ی شده  جهانی اجتما

سته است که تالش می هاي  هاي همه ساکنان شهري، وراي تفاوت کند حقانیت خوا
سیتی را ژادي و جن به شهر نمایان سازد. از میان  عادالنه دسترسی در طبقاتی، ن

غ از نقش گذرگاهی، به راه هاي شهري، پیاده همه پدیده کی از عن ها فار وان ی
عرصه مهم ر  هاي حیات مدنی شناخته می ترین  راب سهیل دسترسی ب د که ت شون

کار به نظر  غیر قابل ان دان به آن در سایه این چارچوب فکري ضرورتی  همه شهرون
کی از مهمبا توجه به این اصل که رسد.  می ترین اهداف جنبش حق به شهر از بین  ی

رابري له با ساخت بردن ناب سیت را به ار قدرت است میها در مقاب عنوان  توان جن
رابري ز ابعاد کلیدي این ناب کی ا رو پژوهش حاضر با هدف  ها شناخت. از این ی

ستفاده از این فضاها و کیفیت حضور  شناخت موانع محدود کننده حق زنان به ا
ست. این پژوهش در سال  شهرداري تهران  6در منطقه  1397در آن انجام شده ا

غل در این منطقه صورت  18نان و دختران باالي بین جمعیت ز ساکن و شا سال 
ـ کیفی) و به صورت زمینه تحقیق پذیرفته است. روش ع ترکیبی (کمی   یابی از نو

ر و بوده نفر از زنان ساکن در منطقه شش  318 تصادفی گیري نمونه اساس ب
شکیل داده س شهرداري تهران حجم نمونه را ت ج حاکی از این ا د. نتای ت که ترس ان

شونت و مورد جرم قرار گرفتن، به عامل اصلی ممانعت از حق حضور  از خ عنوان 
سیتی ایفاي نقش می راه زنان در پیاده نماید،  هاي شهر و تبدیل آن به فضایی جن

هاي  هاي اختیاري به ویژه فعالیت دهنده انجام فعالیت اي که زنان پاسخ به گونه
گ و تأمل در چنین فضا راي خود  هایی را تا حدود قابل مالحظهنیازمند درن اي ب

شته ع پندا شرو د.  محدود کرده و آن را نام  ان
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 مسأله یانب و دمهمق
هاي گاه ویژگیشهر بستري جهت تجلی زندگی اجتماعی و جلوه فضاهاي عمومی هر

خلق آن بر مبناي تعلق  ي اسی و فکري هر جامعه است که آرمان اولیهفرهنگی، سی
 به این فضاها منحصردسترسی تمامی شهروندان بنا شده است.  در برابريهمگانی و 

 و انسان حضور با حقیقت محصول اجتماعی است که در و نبوده فیزیکی و کالبدي ي جنبه
ها با حضور مداوم، قدرتمند و رخی گروهرو ممکن است بیابد، از اینمی معنا او فعالیت
آن دمیده  ي جو در این فضاها به تدریج روح عاملیت منحصر به فرد خود را بر پیکرهسلطه

 نمود ترینو منجر به بروز اشکالی از کنترل، طرد و محرومیت در آن گردند. یکی از ویژه
 و خانه خصوصی وقلمر در زن جایگاه شناخت با فضا شدن جنسیتی این نمایش قدرت،

جهان از گذشته تا کنون  ساالرجوامع مرد از بسیاري که است عمومی يحوزه به مرد تعلق
 سابق شدت و گستردگی به فضاها جنسیتی تفکیک امروزه چه گر. اندجوالنگاه آن بوده

اي انکار عنوان جلوهبه نوتري اشکال و خردتر سطوح در اما همچنان نیست مشاهده قابل
 دهند.می ادامه خود حیات فضایی بهـ  هاي اجتماعیاز نابرابريناپذیر 

هاي اساسی تکوین و حضور زنان در فضاهاي عمومی شهر نه تنها یکی از پیش شرط
توان از شود بلکه میعمومی انگاشته می ي متعالی کردن این فضاها و ارتقاي کیفی حوزه

هاي ارائه شده توسط رداري از فرصتترین حق انسانی هر فرد در برخوعنوان ویژهآن به
 مفهوم پردازنظریه Henri Lefebvre (1967) نام برد. "حق به شهر"شهر تحت عنوان 
افراد ساکن در یک شهر  تمام براي جمعی آن را حقی شهر، به ساز حقبرجسته و جریان

اي همچون شهروندي، قومیت، جنسیت و هاي هژمونیک و محدود کنندهوراي هویت
 شهري فضاي در که است چیزي از استفاده حق تنها نه حق داند. ایناجتماعی می ي هطبق

 به شهر در بایدمی که است چیزهایی ایجاد و تعریف شامل همچنین بلکه دارد، وجود
 ;Fenster, 2006(باشند  موجود انسانی نیازهاي به پاسخ منظور بهگشت زندگی و

  Teelucksingh, 2014ly, 2013 and FriendLipman, 2013;  Marcuse, 2012;( .
شود که مصون از خشونت، ترس، مند تواند از حق به شهر خود بهرهزنی میبدین ترتیب 

هاي جنسیتی، گام در فضاهایی با ساختارهاي انگاري، تعصبات فرهنگی و تبعیض ابژه
و تکوین آنها مناسبی نهد که نه تنها به آنها احساس تعلق دارد بلکه خود نیز در ایجاد 

 ,Beebeejaun, 2017; Buckingham, 2010; Rahbari(نقشی درخور ایفا کرده است 
2014.( 
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 درون فضاي به معطوف اغلب زنانه، يزیسته يتجربه مدرنیته به ایران ورود از پیش تا
 محدود مسجد و مزار حمام، چون خاصی هايمکان در حضور به بود و در نهایت خانه
 کشیدن سرك حال در ایرانی زن از بازدیدکنندگان و نویسانسفرنامه تمام اًگشت. تقریب می
 ,Naderiکنند (می یاد نداشته برون به اي روپنجره معموالً که بلندي دیوارهاي پس از

هاي عمومی جامعه مدت زمان زیادي ). امروزه نیز از حضور فعال زنان در عرصه2013:78
اند که برخالف است گام در فضاهایی از پیش ساخته نهاده گذرد و اینان در واقع چندينمی

مل نیست اگر این رو چندان جاي تأاند. از اینمردان در تکوین آن نقش چشمگیري نداشته
پدرساالرانه تداوم فضاها را بیگانه دریابند و از سوي دیگر نیز چندان عجیب نیست اگر تفکر 

 نتابد.واردان را بر چهره شهر برحضور این تازه
ترین و ترین فضاهاي عمومی که هر شخص در طی زندگی روزومره بیشیکی از مهم

ها راههاي شهري است. پیادهراهکند فضاي معابر و پیادهترین حضور در آن را تجربه میمکرر
تر و مملوء از افراد از جهان کوچک درون خانه به جهان بزرگ يدهندهدر واقع اتصال

رو پژوهش حاضر در تالش است با انتخاب شوند. از اینر محسوب میفرصت و تهدید شه
هاي اجتماعی را در اي از زنان از انواع گروهشهرداري تهران که طیف گسترده 6 ي منطقه

هاي این منطقه میزان و نوع حضور زنان در پیاده راه ي بطن خودي جاي داده به مطالعه
عنوان حقی تحت عنوان حق به شهر را ور بهاین حض يپرداخته و عوامل محدود کننده

 هاي زیر است:مورد بررسی قرار دهد. بدین ترتیب پژوهش در صدد پاسخ گفتن به پرسش
ها راهدهندگان که موجب جنسیتی شدن فضاي پیادهعامل اصلی از دیدگاه پاسخ  -1

  شود چیست؟می
ها را راهي پیادههاي اختیاري در فضاهادهندگان حق حضور و انجام فعالیتپاسخ -2

 پندارند؟ تا چه میزان براي خود مشروع می
 هاي جنسیتی است؟راههاي پیادهآیا این مشروعیت تابعی از ویژگی -3

 اي بدین ترتیب طرح شده است:هاي فوق فرضیهبراي هر یک از پرسش
 به زنان حق يکننده محدود مانع ترینترس از وقوع خشونت و جرم عمده -1

 است.  هاراهشهري و به تبع آن جنسیتی شدن فضاي پیاده هايراهپیاده مندي از بهره
در فضا دارد بیش از سایر  ملأهایی را که نیاز به ایستادن و تزنان انجام فعالیت -2
  .پندارندها، براي خود نامشروع میفعالیت
 هاي جنسیتی است.راههاي پیادهرسد این مشروعیت تابعی از ویژگیبه نظر می -3
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 یشینه پژوهشپ
هاي داخلی وضوع مورد پژوهش در دو سطح پژوهشم يبه پیشینه 2و  1 در جداول

هاي زیر به روش کمی پژوهشهاي خارجی پرداخته شده است. الزم به ذکر است و پژوهش
 .و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است

 
 ع مورد پژوهشداخلی موضو ي پیشینه :1 جدول

Table 1: Internal Background of the Subject 
 توضیحات عنوان پژوهشگر/پژوهشگران

 نورانی و نورانی،
 )1391پورمحمدي (

زنان:  دوستدار شهر
 مرکز: موردي يمطالعه

 اردبیل شهر

 افزایش با شهري فضاي از رضایت میزان
 و امنیت شهري، فعالیت و کاربري تنوع پذیري، اجتماعی

 و مشارکت به تمایل منظر، و سیما مکان، هویت
 مرکز در عمومی یابد که فضاهايمی افزایش دسترسی

از این نظر وضعیت مطلوب و مناسبی را  اردبیل شهر
 دهند نشان نمی

زاهدیان  موسوي و
)1392( 

 تعامالت در مؤثر عوامل
 فضاهاي در زنان اجتماعی

، موردي يشهري نمونه
 کوي شهریار گذر پیاده

 تبریز شهر عصر(عج) ولی

و  روحی هايمنزلت از گذرپیاده مخاطب عنوانبه زنان
 تناسبات وجود با .نیستند برخوردار ايشایسته جسمی

 امنیت خیابان، این در رفته کار به منظر عناصر و انسانی
 گذرپیاده این در الزم پویایی و روانی آرامش فیزیکی،

 هاجداره در موجود آشفتگی نیست چرا که فرما حکم
 است زدوده را گذرپیاده خوانایی و وضوح

نقدي و دارابی 
)1393( 

 فضاهاي به زنان دسترسی
: موردي ي مطالعه( شهري

 )ایالم شهر زنان

 عوامل از پذیريرؤیت و کالبدي طراحی امنیت،
 تلقی زنان در فضاهاي شهري حضور ي محدودکننده

 به اغلب رد،موا این بر غلبه جهت زنان. گرددمی
 روي خانواده مردان با همراهی نظیر فردي هاياستراتژي

 آورندمی

 )1393رهبري (
: شهر به حق و جنسیت

 در لوفور ينظریه آزمون
 تهران

 متغیرهاي از منديبهره میزان از شهروندان ادراك
 فیزیکی، سهم مالکیت، و کنترل شهري، سرزندگی

 ادراك انمیز بر گیريتصمیم و شهري سازماندهی
 قرار با مطالعه این. است ثرمؤ شهر به حق از مندي بهره
 در که داد نشان لوفور ي نظریه در جنسیت مفهوم دادن
 کلیدي مفهوم کنار در نیز جنسیت ایران، اجتماعی بستر

 در دارد، حیاتی نقشی ي نظریه ساختار در که طبقه
 است ثیرگذارأت شهر به حق از منديبهره میزان
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 توضیحات عنوان پژوهشگر/پژوهشگران

 پور و علیحبیبی 
 )1394شجاعی (

 فضاهاي تطبیقی بررسی
 با زنان ویژه عمومی
 شهري عمومی فضاهاي

 به پاسخگویی میزان در
 بانوان نیازهاي

 نگرش ادامه در تواند می زنانه خاص فضاهاي ایجاد
 از تروسیع مقیاسی در و بیرونی و اندرونی جداسازي

 علیرغم که شود تلقی شهر فضاي ي گستره در خانه
 کنندگان، پاسخی استفاده براي هاییمزیت شتندا

 و نبوده امروز جامعه زنان اجتماعی نیازهاي به مناسب
 مردانه اقیانوسی در زنانه هاییجزیره ایجاد به نهایتاً

 شد خواهد منجر

ایزدي و همکاران 
)1394( 

 فضاهاي مطلوبیت واکاوي
 دیدگاه از شهري عمومی

 :موردي ي مطالعه: زنان
 اصفهان شهر 4 ي منطقه

 زنان منديرضایت میزان در ثیرگذارأت عوامل ثرترینؤم
 محیطی، امنیت :از عبارتند شهر عمومی فضاهاي از

 محیط به وابستگی و تعلق حس محیط، پاکیزگی ایمنی،
 فضا زیبایی و

 احمدي حاجی
ماجدي و  همدانی،

 )1394جهانشاهلو (

 معیارهاي بررسی
 میزان افزایش بر ثیرگذارأت

 فضاهاي در زنان الیتفع
: موردي ي مطالعه شهري،

 پونک محله

پذیري معاشرت و فعالیت زمان ایمنی، و امنیت افزایش با
 افزایش نیز عمومی فضاي در زنان فعالیت انجام میزان

 یابدمی

 
 خارجی موضوع مورد پژوهش ي پیشینه :2 جدول

Table 2: External Background of the Subject 
 توضیحات عنوان پژوهشگر/پژوهشگران

 زنان و امنیت جامعه )1998بل ( وندي
 اقتصاد مطلوب است به موازات توسعه به سمت

اي شب، فضاهاي عمومی نیز از امنیت فزاینده
 برخوردار شوند

 )2005فنستر (
حق به شهر جنسیتی: اشکال 

مختلف تعلق در زندگی 
 روزمره

هاي خصوصی ارتباط نزدیکی با حق افراد به فضا
میزان حق برخورداي این افراد از فضاي عمومی 

تواند جدا از دارد، بدین ترتیب تحلیل این دو نمی
یکدیگر شکل گیرد. همچنین توجه به مفهوم 
-جنسیت و تداخل آن با انواع اشکال محرومیت
هاي برخواسته از ملیت، فرهنگ و قومیت از 

ئوري لوفور به آن جمله مواردي است که در ت
 پرداخته نشده است
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 توضیحات عنوان پژوهشگر/پژوهشگران

 جنسیت در فضاي عمومی )2013جراح اونیل (

با توجه به فقدان حمایت مناسب قانون از 
باید آن را به هاي خیابانی، میقربانیان آزار و اذیت

 ي اي سیاسی تبدیل کرد و به توسعهمساله
 ي ثر وظیفهؤطور مسیاستی پرداخت که به
 یابانی را داشته باشدرسیدگی به آزارهاي خ

 )2017یون و نادیمپالی (
 به منظور هویت، بازنگري

 شهر به زنان حق بازگرداندن

 کاهش احساس و محرومیت ي زمینه در را هویت
 ملبورن، در زنان تجربیات به توجه با شهروندي

دهد و  می قرار بحث مورد هند بنگالورو و استرالیا
 ان به شهررسد که حق شهروندبه این نتیجه می

باید به چالش کشیده  قدرتی که روابط ثر ازمتأ
 شوند تا منجر به بهبود و تغییر آن گردند

 جنسیت و فضاي شهري )2014اسپاین (

هایی مشغول از اواخر قرن نوزده زنان در فعالیت
هاي مردانه و زنانه اند که جدایی حوزهبه کار شده

را به چالش کشیده است و در نهایت امروز 
ریزي گرایان و برنامههاي زنان و همجنسجنبش

شهري جدید در قرن بیست و یک دست به خلق 
طرفی جنسیتی) فضاهاي خنثی جنسیتی (بی

زده است. همچنین مفهوم جنسیت فراتر از 
هاي سنتی مردانه و زنانه است و بنديدسته

 گیردگرایان را نیز در بر میجنسافرادي چون هم

 )2017بیبی جان (
جنسیت، فضاي شهري و 

 حق به زندگی روزمره

ریزان شهري از جنسیت غفلت مسئوالن و برنامه
و مسائل حقوقی مرتبط با این مفهوم در خالل 

تواند برابر با نادیده گرفتن زندگی روزمره افراد می
عنوان یک حقوق حق به شهر این افراد به

توان شهروندي ویژه تلقی گردد. تنها زمانی می
تري خلق کرد که این حق کامالً اي مناسبفضاه

 درك و به رسمیت شناخته شود
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 پژوهش چارچوب نظري
 1حق به شهر

 اجتماعی روابط عمیق بازسازي در سعی که است استداللی لوفور شهر به حق
). Purcell, 2002( دارد دموکراتیکـ  لیبرال شهروندي فعلی ساختار و داري سرمایه

Harvey مالکیت حق که کنیممی زندگی عصري و جهان در ما کندمی نشان خاطر 
 به توانشود و می می که حق از دیگر مفاهیم تمام بر افراد از آن انتفاع ي درجه و خصوصی

اول وقتی با پرسش چه  ي در وهله )Harvey, 2008: 23( یافته است برتري کرد فکر آن
دد و گویی در رفع مشکالت و نیازهاي گرشویم پاسخ ساده انگاشته میحقی رو به رو می

 ,Marcuseگردد اما این پاسخ به هیچ عنوان کافی نیست (مردم محروم شهر خالصه می
2012; Lipman, 2013:5 حق به شهر حقی است گسترده. حقی که نه تنها شامل .(

مندي از برخی امتیازات شهري و شهروندي درون سیستم حقوقی مشروعیت در بهره
ت، بلکه حقی است با رنگ و بوي سیاسی، ادعایی است که نه تنها براي تحقق موجود اس

گردد اي از حقوق به دنبال تزریق عدالت در نظام حقوقی موجود مییک حق یا مجموعه
باشد، نظامی که در آن بلکه یک حق اخالقی باالتر است که متقاضی خلق نظامی بهتر می

طور کامل تحقق یابد تواند بهشهري می تمام مزایاي بالقوه یک زندگی شایسته
)Marcuse, 2012 .( حق به شهر حقی فراتر از دسترسی به خدمات بهداشتی، مسکن

است، بلکه این  مناسب و شغل شایسته و فراتر از مشارکت در دموکراسی انتخاباتی شهر
دیم که حق در واقع حق ما به تغییر شهر است، تا آن از دل آن شهري بسازیم و برون آور

پرورانیم. اما الزم به ذکر است ما در این فرآیند آرزوي زیستن درون آن را در ذهن می
اي که قرار است در کنار یکدیگر زندگی کنیم را نیز مورد باز اندیشی باید خود و شیوه می

کند حق به شهر پس از این ). دیوید هاروي خاطر نشان میLipman, 2013:5( قرار دهیم
سازي خودمان به قلبی یکایک ماست، حقی است براي دوباره ي و خواسته که اشتیاق

اي که حق شهري متفاوتی گردد، جامعه ي ثر که منجر به خلق جامعهؤاي مقبول و م شیوه
گردد. وي یادآور برخورداري از آن یکی از ارزشمندترین حقوق انسانی ما محسوب می

وزانه و درگیر شدن در تمام هاي رعالیتصورت فردي و جمعی از طریق فشود ما به  می
سازیم و در مقابل شهر نیز ما را ی و اجتماعی شهر را میهاي اقتصادي، سیاسزمینه

تر آن را در ین همان مفهومی است که لوفور پیشو ا )؛Harvey, 2003:939سازد ( می

1 the right to the city  
                                                 



 78 99پاییز  ،1 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

هوم از فضا مدعی شدن بر این فضا ارائه کرده است. این مف قالب تولید فضاي شهري و حق
سیاسی است و از طریق زندگی روزمره  ي مرتبط با زندگی روزمره، روابط اجتماعی و مبارزه

در  1این دیالکتیک نوسازي شهر ).Friendly, 2013شود (و مناسبات سیاسی نیز تولید می
اصلی تالش براي رسیدن به حق به شهر است و این  يسازي خودمان، هستهفرآیند دوباره

برد. می چیزي است که لوفور تحت عنوان گریه کردن و تقاضا کردن از آن نام دو همان
خاطر نشان  Marcuseگریه کردن براي ضروریات و تقاضا کردن چیزي بیش از آن. 

خوارها و نه دارها، نه زمینت که متعلق به همه باشد، نه بانککند این تقاضا چیزي نیس می
اي که دلخواهشان بوده خود از شهر را به هر آن شیوهحق  هاها، چرا که آندستان آنهم

شدگان و شدگان، بیگانهشدگان، طرد، این حق بیش و پیش از همه محرومانددنبال کرده
هاست گیرد و در جست و جوي حقوق از دست رفته و گم شده آناستثمارشدگان را در می

)Marcuse, 2009:190(.  شودود به افرادي نمیاین حق تنها محدضروري است بدانیم 
تمام ساکنان یک  ي شوند بلکه دربرگیرندهعنوان شهروندان قانونی شهر شناخته میکه به

 ها وها، زنان، رنگین پوستخانمانکارگر، مردم فقیر، بی ي شهر از جمله افراد طبقه
دن از یک این افراد نه تنها حق ماندن در شهر و منتفع شمهاجران فراملی است. چرا که یکا

اي دموکراتیک آینده هاست تا به شیوهتمام خدمات متعلق به آن را دارند. بلکه حق آن
Friendly, ; Purcell, 2002کنند را رقم زنند (ي شهري که در آن زندگی می توسعه

2013 and Lipman, 2013 .(عنوان باید بهلوفور بر این باور است که تمامی ساکنان می
ساکن بودن که شمول  ي هاي شهر شرکت نمایند. یعنی از واژهسازيشهروندان در تصمیم

کند و معتقد است فردي که ساکن است باید تر از شهروندي است استفاده میدهآن گستر
). در نهایت می توان گفت Teelucksingh, 2014به مثابه یک شهروند رسمی دیده شود (

 آن به هستند، ساکن شهر در که است افرادي تمام براي جمعی حق یک شهر به حق
 است چیزي آن از استفاده حق تنها نه حق این. کنندمی استفاده آن از و دارند دسترسی

 که است چیزي آن ایجاد و تعریف شامل همچنین بلکه دارد، وجود شهري فضاي در که
 باشد داشته وجود شایسته زندگی جهت انسانی نیازهاي به پاسخ منظور به شهر در باید

)Harvey, 2003.(  
 

 ابعاد حق به شهر
 :است اصلی ي جنبه دو شامل خالصه و ویژه طوربه این حق

1 remaking the city 
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 به این: روزمره زندگی در جریان شهري فضاي از کامل ياستفاده به ساکنان حق .1
 در شهري فضاي اشغال و نمایندگی و آن در کار آن، در بازي آن، در زندگی به حق معنی

توان آن را در قالب حق ق مبتنی بر عدالت اجتماعی است و میاین ح است. خاص شهري
ها بلکه براي کسانی که از آن محروم انسان ي توزیع مجدد بیان کرد، البته نه براي همه

  .)Soja, 2010; Mayer, 2012 and Friendly, 2013شده و به آن نیاز دارند (
 سازيتصمیم فرآیندهاي در مرکزي نقشی ایفاي به ساکنان حق: مشارکت به حق .2

 دولت، ها، حقی که هم اکنون در انحصارتمامی مقیاس در شهري فضاي تولید حول
کنندگان فضا شهري قرار ترین تولیدعنوان اصلیبازیگرانی از این دست به و داريسرمایه

گیري را تصمیم ي کند عرصهتالش می. لوفور )Harvey, 2008; Lefebvre, 1967(دارد 
کید أصار دولت دور کرده و به سمت عموم مردم هدایت کند. این بعد از حق به شهر تاز انح

 ,Purcellبر نیاز به بازسازي روابط قدرتی دارد که مبنا و اساس تولید فضاي شهري است (
2002.( 

مدنی،  ي تحقق این حق از طریق مشارکت و تعقیب فرآیندهاي مشترك بین جامعه
هاي متعلق به گردد. در این بین نقش گروهپذیر میالمللی امکانهاي بینها و سازماندولت
جمعی به شهر بسیار حیاتی جلوه ها در راستاي تحقق این حق مدنی و سازمان ي جامعه

ساختارهاي نامناسب، ناعادالنه  يکنندههاست که ایجادکند زیرا این تجربه و اعمال آنمی
حق به شهر لوفور  ).Buckingham, 2007:302هاي شهري است (و ناکافی در مکان

اي روابط اقتصادي، او بازسازي اساسی و پایه يپیشنهادي براي اصالح نیست بلکه ایده
 ). Purcell, 2002سیاسی و اجتماعی در شهر و فراتر از آن است (

 
سیت  حق به شهر و جن

است اما در ثیرگذار در حق به شهر تعریف نکرده ألوفور، جنسیت را به عنوان عامل ت
ها و روابط قدرت در فضا اشاره جنسیت، به ادراك پدرساالنه نقش يلهأاي به مساشاره

یکی از از طرفی با توجه به این اصل که  .)Rahbari, Sharepoor, 1393کند ( می
ها در مقابله با ساختار قدرت ترین اهداف جنبش حق به شهر از بین بردن نابرابري مهم

ها شناخت. جنسیت عنوان یکی از ابعاد کلیدي این نابرابريیت را بهتوان جنساست می
هاي زندگی واقعیت يکنندههایی که بازتابها و سیاستتواند در شکل دادن به برنامهمی

 ,Taylorها در شهر است نقشی قابل توجه ایفا نماید (زنان و ترویج و ارتقاي حق آن
عنوان اشاره به استفاده از فضاي عمومی به). حق به شهر لوفور به وضوح 6 :2011
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و وراي زندگی روزمره ساکنان دارد با این حال فضاي عمومی به زعم  محصولی خالقانه
مردان  يشود که مورد غلبهعنوان فضاي متوسط رو به باالیی درك میها بهبرخی فمنیست

زنان در شهرها، چه  گیرد کهت میأمعتقد است این پندار از جایی نش ،)1994است. مسی (
ها و توانند از فضاهاي عمومی همچون خیابانغربی، به سادگی نمی جوامع غربی و چه غیر

توانند ها نمیویژه زمانی که تنها هستند) استفاده کنند. حتی در برخی فرهنگها (بهپارك
خصوصی  ي هاطراف این فضاها پرسه بزنند، چرا که باور بر این است این افراد متعلق به حوز

هاي تر نیز عنوان شد تعریف اصولی از حق به شهر باید گروهطور که پیشهستند. همان
هاي مختلف در شهر و همچنین اي همچون مهاجران فراملی و یا مردمی با هویتحاشیه

یابد، دقیقاً به براي زنان همیشه تحقق نمی 1زنان را نیز شامل شود، با این وجود این شمول
ها، خیابان، گیري پدرساالرانه در سطوح مختلف از جمله خانه، ساختمانکه سلطهاین علت 

هاي ساخته شده محله، شهر و غیره همچنان پا برجاست. این واقعیت محصول نقش
هاي برون آمده از دل آن ها و نابرابريبندي جنسیتی و تبعیضاجتماعی بر مبناي طبقه

شود و بنابراین محصول روابط اعی خلق و تولید میاست. چرا که فضا از طریق اعمال اجتم
). در سطح شهر اعمال Buckingham, 2010:58اجتماعی و قدرت در جامعه است (

شوند گاه اي که به طرد و محرومیت جنسیتی از فضاهاي عمومی منجر میپدرساالرانه
ورنده فضاهاي ها به بار آمطابق با هنجارهاي مذهبی و گاه فرهنگی هستند که هر دوي آن

باشند، فضاهایی که در نهایت منجر به محدود کردن حق زنان به براي زنان می 2ممنوعه
 ). Fenster, 2006:71گردند (شهر می

 
سیتی شده  فضاي جن

Massey (1994)  به این حقیقت  ،"3فضا، مکان و جنسیت"در کتاب خود با عنوان
طور شوند، و بهفضا و مکان ساخته میکند که روابط جنسیتی درون و از طریق اشاره می

 ي ارتباط بین طبقه ي سازند. مسی تحلیل خود دربارهبرابر، فضا و مکان جنسیت را می
دهد که شامل مفهومی از فضا، مکان و اجتماعی و سازمان فضایی را تا جایی گسترش می

ها نسیتی و مکانهاي جگردد. هویتیندهایی ذاتاً متقابل و مرتبط میعنوان فرآجنسیت به
ها همچنین آزادانه انتخاب و به سادگی تغییر هیچ یک ثابت و اعطا شده نیستند، آن

1 inclusive 
2 forbidden spaces 
3 space, place and gender 
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هاي کنند بر چگونگی ادراك مکانیابند. زمانی که مردم در فضاي شهري حرکت می نمی
ثیرگذار هستند، این افراد به وسیله استفاده از فضا، خود نیز به أویژه توسط دیگر کاربران ت

توان گفت که فضا تنها ). میSandberg, 2011:28شوند (ریج بخشی از تولید فضا میتد
شود، بدین اي براي تعامل نیست، بلکه خود نیز در جریان این تعامالت خلق میوسیله

اي از فضاهاي فیزیکی و اجتماعی ساز در نتیجه ترکیب مجموعهترتیب فضاهاي محروم
)، روابط قدرت و ریشه دواندن در ساختارهاي Sandberg, 2011:29شوند (خلق می

هاي بنديشود. این تقسیمفضایی منجر به انحصاري شدن فضا تنها براي قشري ویژه می
شوند که برخی فضاها از دسترس رسمی در نهایت سبب می فضایی و زمانی رسمی و غیر

 ب شود. زنان دور شده و حق انتفاع کامل از آن براي نیمی از افراد جامعه سل
جنسیتی شدن فضا با شناخت جایگاه زن در قلمرو خصوصی خانه و تعلق مرد به 

جهان مشاهده شده  1اي است که در بسیاري از جوامع مردساالري عمومی پدیدهحوزه
عنوان مثال در آتن باستان نماد فضاي عمومی با سمبل شهروندان آزاد تنها به است. به

که زنان از ورود به بسیاري از مناطق شهر ممنوع بودند و  گرفت در حالیمردان تعلق می
شد. یا در امپراتوري چین، یک چهارم اي کنترل میهاي ویژهرفت و آمدشان توسط پلیس

 Yeoh andزنان با استقرار در پس دیواري فاقد پنجره از جهان بیرون جدا شده بودند (
Yeow, 1997:273اجتماعی، تفکیک جنسیتی ـ  رهنگی). امروزه نیز در برخی از شرایط ف

شود. در این جوامع ویژه در فضاهاي عمومی، هنجاري فرهنگی شناخته میگیرانه بهسخت
فضاي عمومی توسط جهان مردانه مورد غلبه قرار گرفته است، در حالی که دسترسی زنان 

 ,Asian Development Bankخصوصی داخل خانه است ( يتنها محدود به حوزه
کند در چنین شرایطی اکثر مردان در خیابان، در اصل عنوان می ،)1992. وایزمن ()2013

احساس زن بودن براي چنین افرادي را  Bondi and Davidson. هایشان هستنددر خانه
 2انگارند و از آن در غالب اصطالح آگاهی از ابژه بودناحساس محدود شدن توسط فضا می

ند زنان به ندرت ادعا و یا کنترلی بر فضا دارند، در مقابل ها معتقد هستبرند. آننام می
و در این در حالی است  ؛)Sandberg, 2011:25شوند (اغلب در فضا گرفتار و محصور می

 شمرده خودآگاهی و وجود يایجادکننده که است شهر بلکه خانه، نه لوفور براي که
 .)Rahbari, Sharepour, 2014( شود می

 

1 male-dominated societies 
2 women‘s awareness of embodiment 
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شهراستفاده از پیاده راه هاي به حق 
استفاده کامل از فضاي پیاده راه  

ها در جریان زندگی روزمره

حق ساکنان به ایفاي نقشی مرکزي در 
سازي حول تولید فضافرآیندهاي تصمیم

هاراهتجاوز به مرز پیاده

هاي اجتماعی مختلفحضور گروه

هاي محیط ساخته شدهویژگی

موتور سواران

اجناس فروشگاه ها

بساط دستفروشان

اتوموبیل هاي پارك شده

اختالط ترافیک سواره و پیاده 

اظهارات جنسی کالمی

لمس کردن

خیره شدن

ارعاب

دستفروشان خیابانی

گروه جوانان مذکر

بی خانمان ها و متکدیان

کارگران ساختمانی

اقلیت هاي مهاجر

عرض کم

سطح ناهموار

استتار

کم نوري

تاثیر  

موانع بازدارنده 

بعد دوم

بعد اول

فروشندگان

تامل در فضا

عبور از فضا

اشغال فضا

نوع استفاده

نشستن روي نیمکت ها 
و فضاهاي سبز

رفع خستگی، مکالمه با تلفن، انتظار جهت قرار 
مالقات ، خوردن و آشامیدن

جا به جایی، خرید،  
پیاده روي، قدم زدن 

جنسیتی شدن 
فضا 

اعماال محدودیت 

سرقت اموال

قرار خشونت و جرم ترس از مورد 
گرفتن

هنجارهاي خانواده

ساعت خروج و ورود به منزل

زمان صرف شده در بیرون از منزل

(غیرضروري)هدف از بیرون رفتن 

نتیجه

تهی و لبریز شدن فضا

ازدحام بیش از حد خلوتی بیش از حد

 
 

 مدل مفهومی پژوهش :1 نمودار
Figure 1: Conceptual Model of Research 

 
 پژوهش شناسیروش

 کاربردي از نظر عمق مطالعه و) کیفی و کمی( ترکیبی صورت به پژوهش حاضر روش
 ي و مشاهده مدارك اسناد، ي مطالعه شامل کیفی اطالعات گردآوري اي است. ابزارتوسعه ـ

 و کارشناسان سطح دو در پرسشنامه توزیع طریق از نیز کمی یم است و اطالعاتمستق
متغیر وابسته مورد مطالعه در این پژوهش . گشته است کسب در منطقه ساکن زنان

آن  ثر برکه جهت شناسایی متغیرهاي مستقل مؤها است جنسیتی شدن فضاي پیاده راه
اي از متخصصین قرار در اختیار مجموعه اي طراحی و با توسل به تکنیک دلفیپرسشنامه

ریزان، طراحان و نفر از برنامه 15ر این پژوهش را متخصصین د ي گرفت. جامعه
لگري متغیرهاي پیشنهادي و غربا ي ارائه ي شناسان شهري تشکیل داده که وظیفه امعهج
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به تصویر  2ر اند. مراحل این بخش از پژوهش در نمودادار شدهمتغیرهاي ارائه شده را عهده
 کشیده شده است. 

 
شروع

تعریف مساله
مطالعه ادبیات پژوهش

تعیین تخصص هاي مورد نیاز و تعداد 
متخصصین جهت تشکیل اعضاي پانل 

به روش غیر احتمالی 
قضاوتی

توزیع پرسش نامه دور اول

گردآوري و تحلیل کیفی پاسخ ها 

طراحی  پرسش نامه دور دوم

توزیع و گردآوري پرسش نامه دور 
دوم 

متغیر، حذف متغیرهاي  83استخراج 
متغیر 65 مشابه و کاهش به

متغیر با  30استخراج 
3 میانگین باالتر از

به زنان حق مهم ترین عوامل محدود کننده 
ي چیست؟شهرحضور در پیاده راه هاي 

تحلیل کمی پاسخ ها

تحلیل کیفی و محتوایی 
پاسخ ها

غربالگري متغیرها به وسیله دستیابی به اجماع 
میانگین و انحراف معیار

تحلیل نتایج و آزمون فرض 

استخراج نهایی متغیرها 

طراحی پرسشنامه مخصوص زنان 
ساکن در محدوده 

متشکل از تنها یک پرسش باز

دسته بندي متغیرهاي مشابه و 
شاخص سازي

توزیع و گردآوري پرسشنامه 
ساکنین منطقه 

پایان

نفر 5: جامعه شناسی

نفر 5: شهرسازي

نفر 5: برنامه ریزي شهري

پیش بینی پژوهش در صورت 
عدم دستیابی به اجماع

افزودن پرسش هاي متعلق به 
پرسش دوم پژوهش 

محاسبه ضریب 
هماهنگی کندال

 
 

 مراحل انجام تکنیک دلفی: 2 نمودار
Figure 2: Steps of Delphi Technique 

 
اهمیت را از نظر متخصصان کسب  درصد متغیرهایی که میانگینی بیش از نصف

زنان مورد  ي مهعنوان متغیرهاي نهایی پژوهش انتخاب و در طراحی پرسشناکردند به
این متغیرهاي غربال شده که نقش متغیرهاي مستقل در رابطه با  استفاده قرار گرفتند.

مورد بودند که با توجه  27کنند، ها را ایفا میراهمتغیر وابسته جنسیتی شدن فضاي پیاده
 .بندي قرار گرفتندمورد شاخص 3گروه به شرح جدول  6به قرابت مفهومی در 
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 متغیرهاي پژوهش: 3جدول 
Table 3: Research Variables 

 متغیرها شماره هاشاخص

 هاراهتجاوز به حریم پیاده

 سوارانموتور 1
 ها و موتورهاي پارك شدهاتومبیل 2
 هاي مجاوراجناس فروشگاه 3
 ساختمانی عملیات 4
 دستفروشان بساط 5
 پیادهاختالط ترافیک سواره و  6

 هاي اجتماعیحضور گروه

 گروهی صورت به مذکر جوانان 7
 ها و معتادین به مواد مخدرخانمانبی 8
 متکدیان 9
 کارگران ساختمانی 10
 هاي مهاجر (افغان)اقلیت 11
 افراد با ظاهر نامتعارف 12

هاي محیط ساخته ویژگی
 شده

 فرسودگی 13
 کم عرضی و باریک بودن 14

15 
دار، چرخ خرید، هاي پاشنهسازي (نامناسب براي کفشکف

 چمدان)
 محصوریت (شاخ و برگ درختان) 16
 نورپردازي نامناسب (تاریکی) 17

 جرم و خشونت از ترس

 )پرانیمتلک( کالمی مردان مزاحم جنسی اظهارات 18
 لمس شدن اجباري (تنه خوردن) 19
 دان خیابانیمر يدهندههاي خیره و آزارنگاه 20
 مورد ارعاب قرار گرفتن 21
 احتمال مورد سرقت گرفتن کیف و سایر اشیا 22

 لبریز و تهی بودن فضا
 انسانی) يازدحام بیش از حد (عدم رعایت فاصله 23

24 
خلوتی بیش از حد (عدم وجود چشمان ناظر و نظارت غیر 

 رسمی)

 هنجارهاي خانواده
 ل و بازگشت پس از تاریکیمحدودیت جهت خروج از منز 25
 محدودیت در میزان زمان صرف شده در خارج از منزل 26
 محدودیت در خروج از منزل بدون هدف انجام ضروریات 27
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سال ساکن در  18حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران براي زنان باالي 
ها به صورت تصادفی سشنامهنفر بود و پر 318مورد پژوهش تعیین شد که برابر با  ي منطقه

ها ها مورد توزیع قرار گرفت. محل توزیع پرسشنامهدر دسترس، در طول یک هفته بین آن
ها، معابر و مراکز خرید بود. جهت سنجش درب منازل و  فضاهاي همگانی از جمله پارك

این  ي دهدهنمتغیر تشکیل 37گیري پژوهش، میزان آلفاي کرونباخ براي پایایی ابزار اندازه
 اینکه این میزان به بود. با توجه 812/0 با پرسشنامه مورد محاسبه قرار گرفت که برابر

دارد.  شده طراحی پرسشنامه مطلوب پایایی داد حکایت ازرا نشان می 7/0 از رقمی باالتر
افزار ها در محیط نرماي جهت تحلیل دادههاي همبستگی و مقایسهدر نهایت از آزمون

SPSS تفاده شد. اس 
 

 ي پژوهشهابحث و یافته
ف)   هاي توصیفییافتهال

دهد، دهندگان را نشان میاي از ویژگی پاسخخالصه 4گونه که جدول همان
هش را دختران مجرد با تحصیالت وکنندگان در این پژترین فراوانی مشارکت بیش

 اند.ساله تشکیل داده 34تا  25ي سنی کارشناسی و در بازه
 

 پژوهش در کنندگانمشارکت یفیتوص يهایگژیو: 4 جدول
Table 4: Descriptive Characteristics of Research Participants 

ویژگی 
 دهندگان پاسخ

 درصد فراوانی
ویژگی 

 دهندگان پاسخ
 درصد فراوانی

 هلوضعیت تأ گروه سنی
 43/63 203 مجرد 31/10 33 15-19
 56/36 117 هلأمت 56/16 53 20-24
 تحصیالت 37/19 62 25-29
 87/6 22 متوسطه 12/18 58 30-34
 12/18 58 دیپلم 68/9 31 35-39
 37/24 78 کاردانی 10 32 40-44
 31/30 97 کارشناسی 37/9 30 45-49

 56/6 21 سال به باال 50
کارشناسی ارشد و 

 باالتر
65 31/20 
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بتدا وضعیت نرمال بودن هاي مربوط، اها و انتخاب نوع آزمونبراي تحلیل داده
هاي پارامتریک متغیرها بررسی شد، تا در صورت نرمال بودن قادر به استفاده از آزمون

ها مورد محاسبه قرار ها میزان چولگی و کشیدگی آنباشیم. براي سنجش نوع توزیع داده
 -3ا + ت3و چولگی بین  7هاي نرمال کشیدگی کمتر از گرفت. با توجه به اینکه براي داده

تمامی متغیرهاي این پژوهش داراي  5توان گفت با توجه به جدول پیشنهاد شده است، می
 باشند. توزیع نرمال می

 
 چولگی و کشیدگی متغیرهاي پژوهش :5جدول 

Table 5: Skewness and Kurtosis of Research Variables 
 یدگیکش چولگی تغیرم یدگیکش چولگی متغیر یدگیکش چولگی متغیر یدگیکش چولگی متغیر
q1 211/0- 815/0- q11 133/0 118/1- q20 439/1- 495/1 q29 849/0 451/0 
q2 144/0 043/1- q12 819/0- 063/0- q21 203/1- 591/0 q30 065/0- 252/1- 
q3 434/0 176/1- q13 106/0- 764/0- q22 76/0- 247/0- q31 08/0 296/1- 
q4 58/0- 379/0 q14 106/0 725/0- q23 114/0 318/1- q32 459/0 112/1- 
q5 151/0 965/0- q15 59/0 475/1- q24 574/0 97/0- q33 215/0- 429/1- 
q6 151/0- 016/1- q16 507/0- 739/0- q25 761/0 856/0- q34 174/0 087/1- 
q7 174/0- 228/1- q17 418/0- 594/0- q26 875/0 389/0- q35 25/0 047/1- 
q8 717/0- 362/0 q18 082/0 734/0- q27 027/2 806/2 q36 071/0- 558/1- 
q9 752/0- 177/01 q19 858/0- 036/0 q28 377/1 358/1 q37 223/0 111/1- 

q10 698/0- 402/0 - - - - - - - - - 
   

ستباطییافتهب)   هاي ا
 پرسش اول

براي مشخص کردن متغیرهاي مربوط به پرسش اول پژوهش که در پی روشن 
اي هاي شهري بود پرسشنامهراهثر بر جنسیتی شدن پیادهؤتن متغیرهاي مستقل مساخ

طراحی و با استفاده از تکنیک دلفی در اختیار جمعی از متخصصان قرار گرفت که شرح 
در صفحات پیشین به تصویر کشیده شده است. سپس با توسل به  4 ي مراحل آن در نگاره

 ي گان زن ساکن در منطقهاي براي مشارکت کنندمتغیرهاي مستخرج از آن، پرسشنامه
اي لیکرت (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) طراحی گزینه 5پژوهش در طیف 

 باشد. قابل مشاهده می 6شد که نتایج برآمده از آن در جدول 
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عبارت دیگر بیش از نیمی از متغیرها یا بهدهند اغلب ها نشان میطور که دادههمان
اند، این ارقام حکایت از این دارد ) را کسب کرده3طیف ( ي ها میانگینی باالتر از میانهنآ

اي در ثیر تعیین کنندهأکنندگان در پژوهش، تمشارکتکه موارد عنوان شده از دیدگاه 
 ها به فضایی جنسیتی دارند.راهتبدیل پیاده

 شدن عواملی نظیر لمسمیانگین متغیرها حاکی از این است که  ي همچنین مقایسه
 نامناسب نورپردازيو  گرفتن کیف سرقت مورد حد، احتمال از بیش اجباري، خلوتی

ها راهدهنده در عدم استفاده از پیادهرا در ممانعت و دلسردي زنان پاسخثیر ترین تأ بیش
 دارند. 

منزل،  از خارج در شده صرف زمان میزان در در حالی که متغیرهاي محدودیت
حد، حضور  از بیش ضروریات، ازدحام انجام هدف بدون منزل از خروج در یتمحدود

پیاده،  و سواره ترافیک مجاور، اختالط هايفروشگاه دستفروشان، اجناس متکدیان، بساط
طیف را  ي شده که همگی میانگینی کمتر از میانه پارك موتورهاي و هافرسودگی و اتومبیل

مندي دهنده از بهرهن تأثیر را در ممانعت زنان پاسخمیزادهند، به ترتیب کمترین نشان می
 ها دارند. راهحق به پیاده

ها نیز جهت آزمون فرض پژوهش به وضوح ؤلفههاي متعلق به ممیانگین ي از مقایسه
ها لفهؤم سایر با مقایسه در 31/3 خشونت با میانگینی برابر با از ترس که دریافت توانمی

 5تر از کم P-Valueاي با تک نمونه Tبه این که میزان و با توجه  در صدر قرار گرفته
گیري نیست و فرض توان گفت این میانگین حاصل خطاي نمونهدرصد، معنادار است، می

 به زنان حق ي محدودکننده مانع شود. بدین ترتیب اثر گذارترینصفر (فرض آماري) رد می
 و جرم است.  شهري ترس از خشونت هايراهپیاده در حضور

 
 
 
 
 
 
 
 



 88 99پاییز  ،1 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 شدن یتیجنس و يشهر هايراهادهیپ در حضور به زنان حق ي کننده محدود موانع :6 جدول
 هاراههادیپ يفضا

Table 6: Barriers to Restricting Women's Right to Walk on Urban 
Sidewalks and Gender Mainstreaming of Sidewalks 

 شماره شاخص

 متغیرها
 موانع رینت(عمده

 زنان حق ي محدودکننده
 هايراهپیاده در حضور به

 شهري)

 میانگین
انحراف 

 معیار

T  تک
اي  نمونه

 متغیرها

حد 
 پایینی

حد 
 باالیی

سطح 
 معناداري

میانگین 
 شاخص

تجاوز به 
حریم 

 هاراهپیاده

 0 25/3 01/3 988/49 119/1 128/3 موتورسواران 1

89/2 

2 
ها و موتورهاي اتومبیل
 ارك شدهپ

866/2 184/1 294/43 74/2 00/3 0 

3 
هاي اجناس فروشگاه

 مجاور
672/2 066/1 834/44 55/2 79/2 0 

 0 44/3 23/3 026/62 936/0 338/3 ساختمانی عملیات 4
 0 70/2 48/2 385/46 000/1 594/2 دستفروشان بساط 5

6 
اختالط ترافیک سواره و 

 پیاده
712/2 023/1 453/47 60/2 82/2 0 

حضور 
هاي گروه

 اجتماعی

7 
 صورت به مذکر جوانان

 گروهی
147/3 060/1 131/53 03/3 26/3 0 

05/3 
8 

ها و معتادین به خانمانبی
 مواد مخدر

291/3 114/1 834/53 17/3 41/3 0 

 0 62/2 41/2 807/47 940/0 512/2 متکدیان 9
 0 15/3 90/2 866/47 129/1 022/3 کارگران ساختمانی 10
 0 32/3 09/3 853/55 027/1 206/3 هاي مهاجر (افغان)اقلیت 11
 0 18/3 96/2 094/55 997/0 072/3 افراد با ظاهر نامتعارف 12

-ویژگی
هاي 

محیط 
ساخته 

 شده

 0 83/2 64/2 557/54 897/0 734/2 فرسودگی 13

05/3 

 0 11/3 90/2 608/57 934/0 006/3 کم عرضی و باریک بودن 14

15 
سازي (نامناسب براي کف

دار، چرخ هاي پاشنهکفش
 خرید، چمدان)

075/3 973/0 516/56 97/2 18/3 0 

16 
محصوریت (شاخ و برگ 

 درختان)
056/3 971/0 284/56 95/2 16/3 0 

 0 46/3 25/3 946/61 968/0 353/3نورپردازي نامناسب  17



 89 هاي ... راه زنان و جستجوي حق به شهر در پیاده 

 شماره شاخص

 متغیرها
 موانع رینت(عمده

 زنان حق ي محدودکننده
 هايراهپیاده در حضور به

 شهري)

 میانگین
انحراف 

 معیار

T  تک
اي  نمونه

 متغیرها

حد 
 پایینی

حد 
 باالیی

سطح 
 معناداري

میانگین 
 شاخص

 (تاریکی)

 از ترس
 و خشونت
 جرم

18 
کالمی  جنسی هاراتاظ

-متلک( مردان مزاحم
 )پرانی

3.275 203/1 692/48 14/3 41/3 0 

31/3 

19 
لمس شدن اجباري (تنه 

 خوردن)
3.691 092/1 460/60 57/3 3.81 0 

20 
هاي خیره و نگاه

مردان  يدهندهآزار
 خیابانی

3.181 139/1 985/49 06/3 31/3 0 

 0 13/3 88/2 035/48 118/1 3.003 مورد ارعاب قرار گرفتن 21

22 
احتمال مورد سرقت 

 گرفتن کیف و سایر اشیا
3.441 040/1 194/59 33/3 55/3 0 

لبریز و 
تهی بودن 

 فضا

23 
ازدحام بیش از حد (عدم 

 انسانی) ي رعایت فاصله
2.472 936/0 219/47 37/2 57/2 0 

96/2 
24 

خلوتی بیش از حد (عدم 
 وجود چشمان ناظر)

3.459 949/0 188/65 35/3 56/3 0 

هنجارهاي 
 خانواده

25 
محدودیت جهت خروج از 
منزل و بازگشت پس از 

 تاریکی
3.112 071/1 984/51 99/2 23/3 0 

62/2 26 
محدودیت در میزان زمان 
صرف شده در خارج از 

 منزل
2.262 038/1 977/38 15/2 38/2 0 

27 
محدودیت در خروج از 
منزل بدون هدف انجام 

 روریاتض
2.159 050/1 532/38 11/2 27/2 0 
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 پرسش دوم 
دوم پژوهش سعی شد متغیرهایی انتخاب شوند که در  ي براي آزمون فرضیه

هایی همچون ها باشند، چرا که فعالیتراههاي اختیاري در فضاي پیادهفعالیت ي برگیرنده
ناپذیري هاي اجتنابالیتجایی، خرید و انتظار جهت وسایل حمل و نقل، از جمله فعجابه
ها باشند که افراد جهت رسیدگی به ضروریات زندگی روزمره مجبور به انجام آنمی
 هاي اختیاري در چنین فضاهایی تا حدودباشند، در حالی که انجام یا عدم انجام فعالیت می

رح ام متعلق به آن به شثر از تمایالت شخصی کاربر است. این متغیرها و ارقأزیادي مت
 می باشد.  7 جدول

 دهنده بیش از هرتوان گفت زنان پاسخبا توجه به اراقام مندرج در این جدول می
 طوالنی ایستادن فضا، منتظر تماشاي از بردن لذت و روپیاده از ايگوشه در چیزي ایستادن

 ي سایه زیر و بلوارها سبز فضاي در دارند، نشستن مالقات قرار او با که دوستی براي مدت
را  هامغازه ویترین تماشاي و خیابان در مدت طوالنی ها، و ایستادنراهپیاده حاشیه درختان

طیف  ي ها باالتر از میانهآن ي کنند که میانگین کسب شده براي همهبراي خود محدود می
گونه که پیداست این موارد از جمله مواردي هستند که ضرورت باشد همان) می3(

تواند تفریح، گذران زمان یا ها وجود ندارد و هدف کاربر میدر انجام آن ناپذیري اجتناب
ي عبور، اشغال و هاي میانگین شاخص مبادرت به برقراري تعامل اجتماعی باشد. مقایسه

معناداري برخوردار هستند، حاکی از این است که کاربران  Tمل در فضا که از میزان تأ
کنند. بدین ترتیب تادن را براي خود محدود میمل در فضا یعنی ایسأبیش از همه ت

 شود. ي فرعی اول پرسش دوم پژوهش نیز تأیید می صفر رد و فرضیه ي فرضیه
 

 هاراهمندي زنان از پیادهمیزان مشروعیت هر یک از اشکال بهره: 7 جدول
Table 7: The Legitimacy of Each Form of Women's Use of Sidewalks 

 شماره لفهؤم
ها راهمندي از پیادهمیزان بهره

 (متغیرها)
 میانگین

انحراف 
 معیار

T 
حد 
 پایینی

حد 
 باالیی

 میانگین

 عبور

1 
قدم زدن صرفاً جهت تفریح و 

 هواخوري
86/2 1.29 38. 2.61 2.90 

69/2 2 
و دید زدن ویترین  زدن قدم

 هافروشگاه
49/2 1.33 33 2.32 2.61 

3 
زش روي تند با هدف ورپیاده

 کردن
72/2 1.24 39.02 2.59 2.86 

 85/2 64/2 43/2 81/45 21/1 59/2هاي اتوبوس نشستن در ایستگاه 4 اشغال
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 شماره لفهؤم
ها راهمندي از پیادهمیزان بهره

 (متغیرها)
 میانگین

انحراف 
 معیار

T 
حد 
 پایینی

حد 
 باالیی

 میانگین

بدون هدف استفاده از وسایل  (نشستن)
 نقلیه

5 
ها راهنشستن روي نیمکت پیاده

 و لذت بردن از فضا و تفریح
94/2 38/1 31/35 82/1 01/3 

6 
 و هابلوار سبز فضاي در نشستن

 ي حاشیه درختان ي سایه زیر یا
 فضا از بردن لذت و هاخیابان

06/3 1 01/47 86/2 12/3 

مل أت
 (ایستان)

7 
رو پیاده از ايگوشه در ایستادن

 و لذت بردن از تماشاي فضا
42/3 02/1 14/54 32/3 54/3 

12/3 
8 

مدت دن طوالنیمنتظر ایستا
براي دوستی که با او قرار 

 مالقات دارید
18/3 1/1 68/41 98/2 23/3 

9 
ایستادن و صحبت کردن با 

 تلفن همراه
84/2 18/1 65/41 62/2 88/2 

10 
طوالنی و  ایستادن نسبتاً

 هاتماشاي ویترین فروشگاه
03/3 06/1 87/43 97/2 18/3 

 
 پرسش سوم

 هاي فضاي جنسیتی برثیر معنادار ویژگیأسوم که داللت بر ت ي جهت آزمون فرضیه
رگرسیون  يمندي از فضا در نظر کاربران داشت، از آزمون چندگانهمیزان مشروعیت بهره

رهاي بدین شرح بود که هر یک از متغی ونیرگرس ی اینفرض اصلشیپاستفاده شد. 
ستفاده از توانند به میزان معناداري مشروعیت میزان امستقل بر جنسیتی شدن فضا می

 باشد. میزانمی 8نند. نتایج این آزمون به شرح جدول بینی کفضا توسط کاربر را پیش
ضریب و معناداري به دست آمده براي هر متغیر مستقل حاکی از این است که متغیرهاي 

عنوان خانواده به شده و هنجارهاي ساخته اجتماعی، ترس از خشونت، محیط هايگروه
عنوان استفاده از فضا به متغیر مشروعیتبینی متغیرهاي مستقل تأثیر معناداري در پیش

از معناداري برخوردار نبوده و ها راهمتغیر وابسته دارند، اما متغیرهاي جمعیت و حریم پیاده
بینی مدل نبوده و از ها در کنار یکدیگر قادر به پیشتوان گفت مجموع این شاخصمی

رگرسیون مورد برازش برخوردار نیستند. به منظور اصالح مدل این دو متغیر باید حذف و 
 نظر مجدداً مورد آزمون قرار گیرد.
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مندي ها و مشروعیت در بهرهراهآزمون رگرسیون چندگانه (جنسیتی شدن فضاي پیاده :8 جدول
 از آن)

Table 8: Multiple Regression Test (Gendered Sidewalk Space and 
Legitimacy in Its Use) 

 مدل
 ضرایب

 رایب استاندارد شدهض ضرایب استاندارد نشده
t معناداري 

B خطاي استاندارد Beta 
 032/0 149/2  101/0 217/0 )ثابت(

 000 293/9 442/0 041/0 383/0 هاي اجتماعیگروه
 005/0 825/2 131/0 037/0 104/0 ترس از خشونت

 000 102/4 143/0 034/0 139/0 محیط ساخته شده
 000 522/9 315/0 025/0 242/0 هنجارهاي خانواده

 934/0 -083/0 -003/0 042/0 -004/0 هاراهحریم پیاده
 175/0 359/1 053/0 034/0 064/0 لبریز و تهی شدن فضا

 
دهد که نشان می 9تصحیح شده در جدول  Rدر آزمون رگرسیون جدید میزان 

ستقل از کل واریانس متغیر وابسته (مشروعیت استفاده از فضا) توسط متغیرهاي م 768/0
 توجیه شده است، که این میزان رقم نسبتاً مناسبی است. 

 

 دوم) ي خالصه مدل آزمون رگرسیون چندگانه اصالح شده (مرتبه :9 جدول
Table 9: Summary of Modified Multiple Regression Test Model  

 خالصه مدل
 R Rمربع  تصحیح شده Rمربع  خطاي استاندارد برآورد

37681/0 768/0 771/0 878/0 
 

 0ر با داري آن برابو احتمال معنی 052/265 رگرسیون برابر با Fمیزان  10در جدول 
 تواند گفت مدل با چهار متغیر معنادار است. است بنابراین می

 

 آزمون آنوا رگرسیون چندگانه اصالح شده :10 جدول
Table 10: Modified Multiple Regression ANOVA Test 

ANOVAb 
 معناداري F میانگین مربع آزادي ي درجه مجموع مربعات دلم

 000/0 052/265 634/27 4 535/150 رگرسیون
   142/0 315 726/44 ماندهباقی

    319 26/195 مجموع
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هر یک از متغیرهاي مستقل حاکی از این  Tمیزان معناداري آزمون  11طبق جدول 
هاي مدل دارند اما ضریب رگرسیون گروهثیر معناداري بر أاست که تمامی متغیرها ت

د، بیش از سایر متغیرها توان دهاجتماعی که میزانی بیشتر از سایر متغیرها را نشان می
هاي اجتماعی حاضر در توان گفت حضور گروها دارد. بدین ترتیب میبینی مدل رپیش

ستفاده کاربران از اي بر نوع اثیر تعیین کنندهدر کنار سایر متغیرهاي این مدل تأمحیط 
فرعی دوم پژوهش تنها داللت بر وجود  يتوجه به این که فرضیه ها دارند. باراهفضاي پیاده

 ي توان گفت فرضیهثیر و نه میزان، شدت و جهت آن داشت با کمی اغماض میأرابطه و ت
 گردد.  ید میی دوم از پرسش اصلی دوم پژوهش تأیفرع ي آماري رد و فرضیه

 
 میزان ضرایت آزمون رگرسیون چندگانه اصالح شده :11 جدول

Table 11: Coefficients of Modified Multiple Regression Test 

 مدل
 ضرایب

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
t معناداري 

B خطاي استاندارد Beta 
 008/0 682/2 - 092/0 247/0 )ثابت(

 000/0 097/10 444/0 038/0 385/0 هاي اجتماعیگروه
 000/0 137/4 163/0 031/0 130/0 خشونت

 000/0 135/4 139/0 033/0 136/0 محیط ساخته شده
 000/0 044/10 323/0 025/0 249/0 هنجارهاي خانواده

 
 گیرينتیجه

است که سعی در آشکارسازي  جهانی اجتماعی جنبش یک به شهر لوفور تولد حق
به شهر دارد.  عادالنه دسترسی در اکنان (و نه صرفاً شهروندان)س يحقانیت خواسته همه

 از جمله حاشیه رانده شده پذیر و بههاي آسیبتمام گروه باید چنین حقی از اصولی تعریف
 زنان يتر از همههاي قومی و نژادي، معلوالن، فقراي شهري و مهمفراملی، اقلیت مهاجران

 شمولی چنین وجود این با دعیان بر فضا در برگیرد.عنوان نیمی از شهروندان و مبه را
 که گرد دلیل این به شود،محقق نمی همیشه و در همه جا براي زنان و دختران

 ها،ساختمان خانه، جمله از مختلف جامعه گیري پیدا و پنهان پدرساالرانه در سطوح سلطه
پدیداري و هویت نمایی در  افشانده گشته و جسم زنانه را از شهر محله و در نهایت خیابان،

 زند. آن پس می
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شوند که نه جایی شناخته میدر جابه معنوان یکی از مجاري اولیه و مهها بهراهپیاده
هاي متنوع اجتماعی دیگر حرکت بلکه حمایتگر بسیاري از فعالیت ي کنندهتنها تسهیل

مسایگان و ساکنین همچون برخوردهاي چهره به چهره، تعامالت اجتماعی، آشنایی با ه
هاي محله، قدم زدن، لذت بردن از فضاي سبز و تفریح شناخته می شوند؛ اما پژوهش

دهد که حضور زنان در چنین فضاهاي داخلی و خارجی صورت گرفته به وضوح نشان می
 ;Mousavi & Zahedian, 2013( مشترکی اغلب با محدودیت هاي بسیاري همراه است

Naghdi & Darabi, 2014; Izadi, Mohammadi & Taheri, 2015( رو، از این
ثر در کم برخورداري و نابرخورداري زنان ترین عوامل مؤپژوهش حاضر در پی شناخت مهم

 ها منحصراً تحت لواي مفهوم حق به شهر برآمده است. در گام نخست با راه از فضاي پیاده
عی از متخصصان شهري و اي طراحی و در اختیار جمتوسل به تکنیک دلفی پرسشنامه

ها، نتایج آشکار کرد که وجود مواردي همچون قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اجتماعی
 موتوري، حضور يسد معبر چه وسایل نقلیه يها چه به واسطهراهتجاوز به حریم پیاده

-هاي اجتماعی مختلف و اغلب نامتعارف، ترس از قربانی شدن توسط عاملین خشونتگروه
محیط مصنوع، لبریز و تهی شدن فضا از  ي هاي طرد کنندهها و جرایم خیابانی، ویژگی

اي که گاه ریشه در فرهنگ عابرین و ناظرین و در نهایت هنجارهاي محدود کننده
زنان خانواده هستند، از جمله مردساالرانه خانواده و گاه ابزاري براي محافظت و مراقبت از 

شوند. این موارد در ها برشمرده میراهزنان از فضاي پیاده ي هکنندترین عوامل طردمهم
ها گشته و از پتانسیل خلق فضاهاي ممنوعه راهمجموع موجب جنسیتی شدن فضاي پیاده

دیگري  يهاي مختلف برخوردارند. در گام بعدي پرسشنامهبراي زنان در ساعات و مکان
ي شهرداري تهران که نمونه 6 ي ر منطقهنفر از زنان ساکن د 320طراحی شد و در اختیار 

دهندگان حاکی دادند قرار گرفت. نظر پاسخي مورد مطالعه را تشکیل می پژوهش در منطقه
 از متشکل است ايمجموعه خود از این بود که ترس از مورد خشونت و جرم قرار گرفتن که

 کالمیـ  جنسی اتاظهار مرد، عابرین خیره هاينگاه اجباري، شدن لمس چون هاییترس
عنوان اثرگذارترین عامل در محدویت زنان اموال، به گرفتن قرار سرقت مورد از ترس و

ي اصلی شود. بدین ترتیب فرضیهها شناخته میراهمندي از فضاي پیادهنسبت به بهره
 & Naghdi(برخی مطالعات داخلی بود  يبا پیشینهید شد که همسو پژوهش تأی

Darabi, 2014; Izadi, Mohammadi & Taheri, Shirkhani 2015, Haji 
Ahmadi Hamedani, Majedi & Jahanshahloo, 2015 ( این پژوهش در ادامه

-مندي از فضاي پیادهتا چه حد اشکال مختلف بهره تالش کرد روشن سازد زنان و دختران
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ه متغیرهاي هر پندارند. این اشکال کها و کیفیت حضور در آن را براي خود مشروع میراه
هاي غیر ضروري و اختیاري در فضا بود از سه شکل حضور یک منحصراً متعلق به فعالیت

. 2روي، عبور از فضا مثل قدم زدن و پیاده. 1گشت که عبارت بودند از عمده تشکیل می
مل در فضا مثل ایستادن و انجام . تأ3ها اشغال فضا مثل نشستن در فضاي سبز و نیمکت

حاکی از این بود  نمونه يهاي ارائه شده از سوي جامعهاي مختلف. تحلیل پاسخهفعالیت
کنند. مل در فضا یعنی ایستادن را براي خود محدود میدهندگان بیش از همه تأکه پاسخ

ید گشت. در ادامه نیاز بود عی اول از پرسش دوم پژوهش نیز تأیفر يبدین ترتیب فرضیه
از فضا در هر سه شکل حضور در مجموع از کدام یک از روشن گردد مشروعیت استفاده 

 ينماید. نتیجههاي فضاي جنسیتی (متغیرهاي پرسش اول پژوهش) پیروي میویژگی
اجتماعی حاضر در فضا، ترس از مورد  هايآزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که گروه

هنجارهاي محدود هاي محیط ساخته شده و در نهایت خشونت و جرم قرار گرفتن، ویژگی
اي در مشروعیت ثیر معنادار و تعیین کنندهتأخانواده به ترتیب  کننده اعمال شده از جانب

ترین میزان اثرگذاري نیز متعلق به گان دارد که بیشاستفاده از فضا در نظر پاسخ دهند
ها با حضور در فضا و این گروهرسد هاي اجتماعی حاضر در محیط بود. به نظر میگروه

عنوان مانعی مرکزي در برابر ناخواسته، آشکار و غیر آشکار به اعمال قدرت خواسته و
رو نمایند. از اینها ایفاي نقش میراهدهنده در فضاي پیادهکیفیت و نوع حضور زنان پاسخ

ر ثیمدعی تأ هاي پژوهش هم سو با نظریات ارائه شده در ادبیات پژوهش است کهیافته
مندي و کمیت حضور زنان در فضاهاي همگانی شهري ر کیفیت بهرهمتغیرهاي جنسیتی ب

 .بود
 

 پیشنهادات
تر و بهتر از فضاهاي مندي هر چه بیشدر نهایت با توجه به اهمیت حق زنان در بهره

شدن موانع محدود کننده ارائه  همگانی در شهرها پیشنهاداتی به ترتیب زیر جهت مرتفع
 شود:می

ریزي و الویت نگرانه، جامع و عقالنی برنامهسنتی، کل هايبازاندیشی در شیوه -1
 .هاهاي حساس به جنسیت در طراحیهاي همیارانه و شیوهدادن به شیوه

حرکت و جا به  يکنندهعنوان بستر تسهیلها نه تنها بهراهبازتعریف نقش پیاده -2
مندي هت بهرهتر جچه بیش هاي اجتماعی آن و تشویق هرجایی بلکه ارج نهادن به ویژگی

 .از آن
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هاي فضاهاي عمومی و ریزان زن در پروژهسنجی حضور طراحان و برنامهظرفیت -3
نفعان عنوان نیمی از ذيناسب جهت مشارکت اجتماعی زنان بههمچنین ایجاد بستر م

 .هاریزيعمومی و ساکنین محالت در برنامه فضاهاي
هاي به انواع خشونت ارآمد جهت رسیدگیایجاد بسترهاي قانونی مناسب و ک -4

جنسی که علیرغم عدم آثار فیزیکی قابل ـ  هاي کالمیویژه خشونتخیابانی علیه زنان، به
مداومت تکرار از سوي  يمشاهده، اثرات روحی عمیقی بر قربانیان دارد اما به واسطه

 عادي گشته است. يمزاحمان تبدیل به یک رفتار روزانه
هاي خیابانی به جهت بازگو کردن خشونتسازي گسترده براي زنان فرهنگ -5

ربط و اطمینان بخشیدن به قربانیان بالقوه که به دور از تفکرات جنسیتی مراجع ذی
 .حق مورد حمایت شایسته قرار خواهند گرفتهاي نادرست و نا بهرادیکالی، قضاوت

سازي گسترده براي تمام آحاد جامعه جهت به رسمیت شناختن حق فرهنگ -6
سازي این مهم که جانبه در فضاهاي عمومی و شفافقانونی زنان به حضور همهنسانی و ا

ن و کرامت ان در فضاهاي عمومی منافاتی با شأهاي اختیاري و انتخابی زنانجام فعالیت
 زنانه ندارد. 

هاي نامتعارف حاضر در فضا با توسل به ها و گروهخانمانساماندهی متکدیان، بی -7
 پذیر، و نه انتظامی و اجباري.نه و انعطافریزاابزارهاي برنامه

ها و جلوگیري از تبدیل شدن آن به انبار راهصیانت قوانین شهري از حریم پیاده -8
  .سبک ي کاال، پارکینگ و گذرگاه وسایل نقلیه
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Abstract: 

 
"The right to the city", the notion that Lefebvre introduced, has 

known as birth of a global social movement which seeks to reveal the 
legitimacy of all residents to city, beyond the class, racial and gender 
differences in fair access to the city. Sidewalks (Pedestrians), regardless 
of the role of the passageway, are recognized as one of the most 
important areas of social life, so that there is an undeniable necessity to 
facilitate equal access to all citizens in the context of this intellectual 
framework. Therefore, the present study seeks to identify obstacles to the 
right of women to these spaces and the quality of their presence in such 
spaces. The research method was descriptive-analytic and survey. Based 
on random sampling, 320 women in the study area formed the sample 
size. The results indicate that fear of violence and crime plays the main 
role in preventing the women's right to presence in the city's walkways 
and turns these spaces into a gendered environment, so that participating 
women restricts own voluntary activities in these spaces especially the 
activities that needs to halting and pausing in space.   
 
Key Concepts: Right to the City, Gendered Space, Sidewalk, District 6 of 
Tehran Municipality 
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