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 چکیده

 در تغییدر  هدای  زمیند   از های مدررن دارد  یکدی   وضعیت زنان ارتباط نزدیکی با تحوالت و پیشرفت ایران جامعۀ درامروزه 

ای است ک  در شهرهای مختلف ب  ویژه تهران ایجاد شره اسدت  مااععدۀ ضاضدر     توسعۀ فضاهای شهری زنان  زنان، دنیای

هری مررن در قاعب مجموعۀ شدهربانو صدورت فرفتد     یتی شجنسبررسی تحوالتی است ک  تحت تأثیر فضاهایی  درصرد

های فراغتی و توانمنرسازی زندان،، هنجارهدای    های اجتماعی )بهبود فرصت است  این تحوالت در قاعب تغییر در فرصت

فیدری   نگرش جنسیتی، و فضاهای اجتماعی )بازنمایی هویت جنسیتی و شدک   رییتغشرن نقش خانگی و  اجتماعی )مررن

انجدا  فرفتد  و جامعدۀ رمداری رن را کلیدۀ زندان       پیمدایش  نان ، قاب  مااعع  است  پژوهش ضاضدر بد  روش   های ز پاتوق

دهر  ضجد  نموند  ماداب      تشکی  می 1391های شهربانو در چهار مناقۀ شهرداری تهران در سال  کننره از مجموع  استفاده

اسدت  از شدیوۀ اعتباریدابی صدوری و سدازه و هم ندین       ای  فیری چنرمرضل  نفر و شیوۀ نمون  237فرمول کوکران برابر با 

هدا و هنجارهدای    دهر رثدار تحدول در ارزش   ها نشان می رزمون رعفای کرونباخ برای محاسبۀ پایایی استفاده شره است  یافت 

  بد   کد  اسدت قاب  تحلید   « فکر زنان»و « فیزیك زنان»جنسی و جنسیتی زنان در جامعۀ ایران در قاعب دو مفهو  تغییر در 

شدناختی ایدن تغییدر را     جامعد   شره است  از منظدر « دنیای مررن»و فرایششان ب  « دنیای سنتی»ۀ خود موجب تغییر در نوب

فیدری ندوعی    شدک   این تغییدر عبارتندر از:   های مؤعف از نوع تونیسی دانست؛ « جامع »ب  « اجتماع»توان تغییر از جایگاه  می

 و فسترش مشارکت اجتماعی  ش کسب مهارت و رفاهی مررن در بین زناندر بین زنان، افزای« فردفرایی مررن»
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 و بیان مسئله مقدمه

 مشارکت برای روزافزون تقاضای و زنان سنتی های در نقش شاهر تغییر ایران جامعۀ امروزه در

ایرانی  دختران و زنان ک  است  این تحوالت بیانگر رن  یهست اجتماعی مختلف های عرص  در

انر ک  ب  نوبۀ خود دنیای جریری را  اجتماعی های نگرش و ها، هنجارها ارزش در تغییر طاعب

 کننر  برساخت می

در این زمین ، «  زنان دنیایی دارنر ک  قاب  قیاس با دنیای مردان نیست»ب  تعبیر زیم  

کنر ک  فه  ما از زنرفی اجتماعی انسان،  ، بیان می1982) 1دنیای زنانجسی برناد در کتاب 

ای  یابر ک  دنیای زنان را ن  پیامری جانبی و زایره شود و ژرفا می زمانی ب  واقعیت نزدیك می

فرض  و برای خود برانی   در جای خود، در خود« هستی مستق »دنیای مردان بلک  یك از 

ب  « های تك جنسیتی جهان»در  ها انساناصلی این کتاب بر این استرالل استوار است ک  بیشتر 

برنر؛ زنان در دنیای زنان  و مردان در دنیای مردانۀ خویش؛ و هر دو جنس ب  طرق  سر می

مادامی ک   2نی یا عینی با یکریگر تفاوت دارنر  بنا ب  ففتۀ رر  دی  عینگفونافون خواه ذه

کنی  )عینگ،  های متفاوتی زنرفی می کنی ، در جهان جهان را متفاوت از یکریگر تجرب  می

های عبادی، مح  کار و     از هنجارها، قواعر رفتاری  ،  رنان در بازی مررس ، مکان157: 1971

کننر و برای اضراز صالضیت ب  قواعر و مقررات متفاوتی تن  تبعیت می و انتظارات متفاوتی

شناختی  های بیانی )زبانی،، مکانی و جامع  های رفتاری، فر  دهنر  این دو جهان از نظر قاعب می

از یکریگر جرا و متمایزنر؛ زیرا هر کرا  از رنها در قبال دیگری، نظا  نمادین خاص خود را 

شناسان ب  سازۀ اجتماعی جنسیت توج  زیادی دارنر  ،  از این رو، جامع 8 :1384دارد )برناد، 

کننر  و در پی رننر ک  روشن سازنر چگون  هویت خاصی از زن بودن یا مردن بودن را خل  می

شناختی است ک  بیانگر نوعی  بر این اساس دنیای زنان، یك مفهو  جامع  ، 27: 1394)هوعمز، 

اص خود است ک  ب  عحاظ ساختاری و فرهنگی قاب  تحلی  و منزعت فروهی با فرهنگ خ

 ، 8: 1384)برناد،  استمااعع  

و فضاهای مختلف قاب  تبیین و   در جامعۀ ایران تحوالت دنیای زنان  تحت تأثیر زمان

توان بیان داشت دنیای زنان ارتباط نزدیکی با تحوالت مررن و ضتی    ب  عبارتی میاستتحلی  

های اخیر تحوالت بسیاری را ب   ی مررن دارد؛ ب  نحوی ک  در سالها یتکنوعوژها و  پیشرفت

                                                           
1. The Female World 

2. R.D. Laing 
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ای  شره شناخت  های ب  رسمیت امروزه عواملی مث  تحصی  یا اشتغال، موقعیت»خود دیره است  

را برای خروج زنان از خان ، امکان ارتباط رنان با دنیای بیرون از خان  و ضضور در فضاهای 

: 1385)علیرضانژاد و سرایی، « ه  کرده است ک  پیش از این مردان  بودعمومی و رسمی فرا

ای )پارک بانوان، مجموعۀ  توسعۀ فضاهای شهری مررن زنان  تغییر، های زمین  از یکی ، 1376

 نسبت درک»شهر بانو و    ، است ک  در شهرهای مختلف ب  ویژه تهران ایجاد شره است  

موضوع،  اهمیت نیتر یهیبر و اوعین شایر  نیست دشوار امروزی جامعۀ در فضا و زن اهمیت

 اخیر های ده  در «فضا اجتماعی توعیر» در زنان ضضور و نقش فسترش ک  باشر واقعیت این

اعبت  مریریت شهری ب  عنوان نهادی   ،1392است )فاضلی،  بوده رفرین مسئل  برانگیز و مناقش 

اجتماعی، با توج  ب  فسترۀ وسیع ضضور فرهنگی و اجتماعی خود در شهر تهران، در بهبود و 

 ییها ض  راهارتقای ساح فرهنگی و اجتماعی بانوان تهرانی تالش زیادی کرده است  از جمل  

سیتی فضاهای عمومی نج تفکیكدهر،  را افزایش میفضاهای عمومی  ضضور زنان درزمینۀ ک  

 سال از تهران شهرداری رو، این ها استفاده کننر  از تا زنان در فضایی امن از این عرص است 

 زنان تا بوده «بانو شهر مجموعۀ» قاعب در ای شره جنسیتی فضاهای ساختدرصرد  1386

های  مجموع   بپردازنر هنری و فرهنگی اجتماعی، های فعاعیت رموزش و انجا  ب  ساکن تهران

 اسپین، نظربر اساس »شهربانو ب  عنوان فضاهای شهر مررن، کارکردهایی خاص خود را دارنر  

 تفکیك دهر، می کاهش را عمومی زنرفی ب  زنان اجباری، دسترسی مجزاشرۀ اماکن افرچ 

 فضاهای ب  زنان دسترسی افزایش باعث در شهر جنسیت مبنای بر فضاها اختیاری و رفاهان 

شناختی توج  ب  رثار  ،  از این رو ب  عحاظ جامع 179: 1392دیگران،  و )فلی« شود می عمومی

ای را برای ورود  و پیامرهای ساخت و توسعۀ چنین فضاهایی اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا زمین 

و تحت تأثیر فسترۀ « برناد جسی»زنان ب  فضاهای عمومی شهری رماده کرده است  با تأسی از 

ها، هنجارها و فضاهای جنسیتی مررن را  توان این تغییر در فرصت عم  رمره، میتحوالت ب  

بررسی علمی تغییر  درصردتحلی  کرد؛ بنابراین مااععۀ ضاضر « دنیای زنان»در قاعب تحول در 

و تحوالتی است ک  در ساح شهر تحت تأثیر فضاهایی جنسیتی شهری مررن در قاعب 

تهرانی تأثیر فذاشت  و تغییراتی در هویت جنسی و جنسیتی مجموعۀ شهربانو بر دنیای زنان 

 رنها ایجاد کرده است 
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 نظری چارچوب

س  تفاوت اساسی دارد: تغییرات اجتماعی و اقتصاد ناشی  20در مقایسۀ با شهر سرۀ  21سرۀ 

ها، نیازهای جریری را  شرن نیروی کار  این دفرفونی روری اطالعات و زنان  شرن، فن از جهانی

: 1392طلبنر )ویلیس،  ریزی شهری می هایی نوین را در برنام  ض  کننر ک  راه در شهر ایجاد می

ای در زمینۀ مقوعۀ جنسیت و فضاها شروع  ب  این سو، تحقیقات فسترده 1980،  از دهۀ 255

ترین عوام  تأثیرفذار بر این تحقیقات را، تصویب منشور زنان در  شایر بتوان یکی از مه »شر  

ها، عناصر و عوام   ،  این منشور ب  تفکیك بیانی 1955، 1، دانست )دورمنر1995-1994هر )ش

کننره بر ضضور زنان در فضاهای شهری، تعیین ابزار ب  منظور شناخت عالئ  زنان در  تعیین

ساح شهر، هرف اصلی، اهراف فرعی، معیارهای اصلی و بنرهای کلیری رن بیان شره است 

و  2توان از چست نات در همین زمین ، ب  عنوان نمونۀ موف ، می ، 60: 1394پرتوی،  )ب  نق  از

ریزی توسعۀ شهری با  هایی در زمین  طراضی و برنام  ، یاد کرد ک  دستوراععم 2004همکاران )

هم نین هرف پروژه ،  1391رویکرد عراعت جنسیتی تروین کردنر )ب  نق  از شکوهی، 

)پاراویسینی، کالوس، « اهای عمومی شهری در شهرهای اروپاییبازطراضی فض»تحقیقاتی 

های نوروران  در  ، مااععۀ رثار اجتماعی راهبردها و انریش 2002مونک ، فن اورتسن، 

ریزی، طراضی فضاهای عمومی و ارزیابی رنها از طری  مقایسۀ منتخبی از شهرهای  برنام 

 ،  86: 1392اروپایی است )پاروایسینی، 

ریزی واقع در شهرهای بارسلون )بوستان  های برنام  ای مااععاتی برفزیره، پروژهه نمون 

ها،  دل کلوت،، پاریس )باغ ریلی، و برعین )بوستان وعف، هستنر  در هریك از این نمون 

یافت  مناط   کاهشفضاهای عمومی نوساز، نقش مهمی در راهبردهای شهری برای بهبود کیفیت 

ر  یکی از نتایج مه  مااععات این است ک  طراضی ب  شک  قاب  کنن ی ایفا میشهر درون

ب  نق  از  2000ی بر اعگوهای جنسیتی استفاده از فضا تأثیر دارد )پاراویسینی، ا مالضظ 

 کوچك و بزرگشهر  12 در زنان زنرفی دربارۀ از طرفی نیز تحقی ،  1392ترعیبنرن، 

 نتیج   مردان دارد با بنیادی های شهری تفاوت زنرفی ب  زنان نگرش ک  داد نشان بریتانیایی

 بایر رن همراه ب  بلک  بیشتر نیست، امنیت و کنترل ب  مشروط زنان مسائ  ض  ک  بود این

 پور، )مرنی« مریریت کرد و طراضی زنان های ویژفی و انتظارات نیازها، اساس بر را فضاها

                                                           
1. Dormand 
2. Chestnut 
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 ب  زوجی ک  فردد یعنی زمانیبرمی 1913 سال ب  بانوان های پارک ایجاد سابقۀ،  1379:129

 ب  پارک ایجاد برای رمریکا مونتانا هلنای ایاعت شهر در را زمینی هی ، مری و جیمز نا 

، 1دانست )هلنا هیستوری جهان پارک بانوان اوعین توان می را پارک این  کردنر اهرا شهرداری

 این  شر ساخت  بانوان زنرفی اجتماعی کیفیت بهبود برای 1992 سال در میامی ،  پارک2002

 بود کودکان مح  بازی نیك پیك تسهیالت و رالچی  دارای دریا، کنار در هکتاری 15 پارک

اضراث پارک بانوان  ۀتاریخ در ایران   ،1392ب  نق  از ترعینرن، , 2012، 2رکریشن و پارک)

است ک  در سال زنان  ۀفردد  پارک بانوان بروجرد، اوعین پارک ویژ ب  یك ده  قب  بر می

ب  بعر با توج  ب  ضضور و  80ها و فضاهای زنان  از دهۀ  اضراث شر و بقیۀ پارک 1380

ضراث های مختلف توسع  یافتنر  در شهر تهران در ادامۀ ا جانبۀ زنان در عرص  مشارکت هم 

 زنان  مرکزی عنوان ب  شروع شر  شهربانو 1386پارک بانوان، ساخت مجموعۀ شهربانو از سال 

 ساح ارتقای این، بر عالوه  است فرزنرانشان و مناق  بانوان ب  مختلف خرمات ارائ  دار عهره

 بروشورهای و ها کالس ای، مشاوره خرمات دادن طری  از مناق  بانوان اجتماعی و فرهنگی

 با توعیری های مهارت کسب برای مناسب بسترهای ایجاد ورزش و فرهنگ ترویج وزشی،رم

 هایی زمین  دیگر از جامع  و خانواده در توعیر ارتقای فرهنگ منظور ب  زایی اشتغال رویکرد

  کننر می فعاعیت رن در شهربانو مراکز ک  است

های شهربانو،  تأسیس مجموع شود مریریت شهری در تهران با  بر این اساس مشاهره می

منری زنان از امکانات  استفاده از فضاهای عمومی را برای زنان خصوصی کرده تا امکان بهره

رسر تعاریف فضای عمومی ب  دسترسی  می ب  نظر»ریر  اعبت   فراغتی و خرماتی عمومی فراه  

کننر  بعر  ع تأکیر میهای متنو برون محرودیت ب  فضا با هرف تعام  اجتماعی و انجا  فعاعیت

توان با دو بعر دیگر کارفزاری و منفعت،  های موجود در رن را می دسترسی ب  فضا و فعاعیت

برین ترتیب فضای عمومی فضایی است ک  یك سازمان ،  1983)بن وفاس، « تکمی  کرد

پور،  یشود )مرن تأمین و اداره می ،کنر و این فضا در جهت منافع عمو  عمومی رن را کنترل می

ریزی شهری بر اهمیت فضای عمومی تأکیر  بیشتر مااعب مربوط ب  طراضی و برنام  ، 1379

دهر  فضای  کننر، جایی ک  تعام  اجتماعی و تجربۀ روزمرۀ زنرفی شهری در رن روی می می

 نیا ازکننر   های خصوصی رن را کنترل نمی عمومی شهری، فضایی است ک  افراد یا سازمان

                                                           
1. Helenahisto 

2. Recreation & Park 
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های متفاوت  ، ب  روی عامۀ مرد  فشوده شره است  از ویژفی این فضا این است ک  فروهرو 

فیرنر )فلیز  در کنار یکریگر قرار می سنشاننظر از طبقۀ اجتماعی، قومیت، نژاد و  مرد  صرف

جامعۀ مررن  ، 1992؛ ورپ ، 1992؛ تیباعرز، 1992؛ سرکین، 1992؛ ورنزمودن، 1987و عی ال، 

ها و فضاهای خصوصی و عمومی ایجاد کرده است،  ایی خاصی ک  در عرص با وجود جر

زیرا از منظر ؛ بنری وضعیت روابط اجتماعی زنان تأثیر چشمگیری داشت  باشر توانر بر شک  می

هایی را دارنر ک  از طری  رن، ما موضوعات تجربی را مشاهره  فلسفی فضا و زمان ضک  عرسی

ین فضاهای شهری جنسیتی بر دنیای زنان ساکن تهران رثار و ا ، 4: 1377کنی  )افروغ،  می

پیامرهای مختلفی دارد  ب  عحاظ نظری و تجربی عمره مسائ  زنان در قاعب دو رویکرد 

کارکردی و فمنیستی قاب  تحلی  و تبیین است ک  بر این اساس جایگاه و موقعیت رنان در 

س  تعبیر پیرامون وضعیت زنان وجود دارد:  یستینفمکننر  از منظر  جامعۀ مررن را مااعع  می

  دیرفاه؛ ،1377های جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی )ریتزر،  رویکرد تفاوت

های جنسیتی ب  ثبات و یکپارچگی  دهر تفاوت کارکردفرا یا مله  از کارکردفرایی نشان می

تماعی شرن جنسیتی های اج ،؛ بنابراین از نظری 1951)پارسونز،  شود اجتماعی منجر می

از نظر این رویکرد جنسیت مفهومی است ک  ب  صورت اجتماعی خل  ؛ کننر ضمایت می

دهر  جنسیت  های اجتماعی مختلفی را ب  زنان و مردان نسبت می ها و هویت شود و نقش می

هاست و تأثیر  های زنرفی افراد و فروه ها و بخت عام  مهمی در ساخت دادن ب  انواع فرصت

 ، 155، 1389های رنها در نهادهای اجتماع، از خانواده تا دوعت دارد )فیرنز:  منری بر نقشنیرو

توان در  های شهربانو در ساح شهر تهران را می از این رو، اضراث و توسعۀ مجموع 

قاعب این دو رویکرد تحلی  کرد  رویکرد کارکردفرایی بر خالف نگاه فمنیستی ک  اعتقاد 

کنر و معتقر است  ق زنان با مردان دارد، بر تفاوت زنان و مردان تأکیر میراسخ ب  تساوی ضقو

افر مریریت شهری قرار است ب  توسعۀ شهر و رموزش شهرونری کمك کنر، نیازمنر ضضور 

زنان در عرصۀ عمومی است  مااعع  رثار و پیامرهای مثبت و منفی این مراکز از اهمیت بسزایی 

 برخوردار است 

اجتماعی از منظری جسی برناد در قاعب دنیای زنان قاب  تحلی  است  در  این پیامرهای

برناد از  پردازی   جسی ی از نظرات جسی برناد ب  تحلی  این رثار میمنر بهرهاین مااعع  نیز با 

میان ابعاد مختلف توصیف دنیای زنان، ب  دو بعر ساختاری و فرهنگی توج  دارد ک  اوعی ب  
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شود و  شافت، یعنی مناسبات خویشاونر د محل  مربوط می   مررن )فماینماهیت اجتماع ماقب

 ، 60: 1384دومی ب  روضیۀ عش  و یا وظیف  )برناد، 

دنیای زنان، دنیایی است ک  بیشتر بر روابط خویشاونری و محلی استوار است و بازتاب 

شافت ک   داری با فزل شافت، است و دنیای سرمای  اجتماع )فماین 1«خون و خاک»ویژفی 

سازی دنیای زنان تحت عنوان  ساکنان رن بیشتر مرداننر و در ضقیقت دنیای مبادع  است  مفهو 

شافت ماهیتاً ن  جریر است و ن  بریع  تونیس با عحنی پر اضساس دنیای زنان را ب   فماین

ویژه با ضال و  شافت ب   قلمرو زنرفی و کار در فماین»کرد:  شافت ترسی  می شک  فماین

این  ؛ و،162: 1956« )هوای زنان تناسب دارد، در ضقیقت برای رنان ضتی ضروری است

رسانر ک  دنیای زنان دنیای مبتنی بر روابط خویشاونری و محلی استد  ضقیقت را ب  اثبات می

کنر  کوتاه سخن اینک  زنان نقاۀ اتکای  یبخش را ایفا م ک  نقش انسجا « دنیای خون و خاکی»

 دهنر  شافت را تشکی  می های فماین انر ک  بنیان رن نوع پیونرهای خویشاونری و محلی بوده

شناسی  ۀ دنیای زنان غلبۀ روضیۀ عش  و یا وظیف کننر مشخصاز بعر فرهنگی، وج  

ک  در جامعۀ ما زنان ب   های ایثارفون  دریافت است  سورکین در تحقیقات خود در زمین  عش 

،  هم نین در این 62: 1384رالیش و خلوص )معنویت، هستنر )برناد،  واقع ساکنان جهان بی

شود   ی طبیعی نیست بلک  در جریان تعام  ساخت  میا رهیپرزمین  فافمن معتقر است جنسیت 

نها را از قب  مشخص انر ک  چگونگی رفتار ر ییها ش یکلدر این تمایلها مردان و زنان خود تابع 

ساخت  است؛ اما درست مث  بازیگران یك نمایش رنها نیز از انرکی رزادی برخوردارنر ب  

،  تحقیقات 1977)فافمن، کننر تواننر تا ضری متفاوت عم   طوری ک  در برخی موارد می

ه  ها تحت تأثیر تجارب قبلی  فارفینگ  در ادام  کارهای فافمن نشان داد ک  رفتار انسان

،  تحقیقات فارفینگ  مورد استفاده دیگر انریشمنران نیز 173-175: 1967هست )فارفینگ ، 

شود ضاص  این تجربیات  قرار فرفت و رن   امروز با عنوان کنش متقاب  نمادین شناخت  می

توان ففت جنسیت چیزی است ک  ب  صورت مراو  و پیوست  رموخت   بنابراین می؛ است

: 1394ک  چگون  رفتار کنی  )هوعمز،   یریف یمو یاد   یرموز یمل  ما شود و در یك جم می

بر خالف فافمن معتقرنر جنسیت بخشی اساسی و بنیادی در تعام   2وست و زیمرمن ، 79

توان رن را فقط چارچوبی برای رغاز و پایان یك تعام   ها با یکریگر است و نمی انسان

                                                           
1.blood and soil  
2. Wesr & Zimmerman 
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تی دائمی تصویری از اعمال و رفتار زنان  و مردان  محسوب کرد  ه  مردان و ه  زنان ب  صور

در ذهن خود دارنر؛ عذا افر جنسیتِ طرف مقاب  برای رنها روشن نباشر اصالً قادر ب  برقراری 

،  از این رو، کنش و تعام  افراد با یکریگر 1987ارتباط با او نیستنر )وست و زیمرمن، 

زمین ، چنان   در مرل تحلیلی زیر   اینپیامرهای اجتماعی و فرهنگی خواهر داشت  در 

ای، تغییرات  های شهربانو در ساح شهر تهران ب  عنوان اقرامی توسع  مجموع  شود  مالضظ  می

رمره صورت  عم  شود  ب  دنبال رن وقتی، مراخل  در قاعب تغییرات ب  اجتماعی را موجب می

و کوتاه/ بلنر مرت، منجر  فرفت، ب  یکسری پیامرهای اجتماعی و فرهنگی )مثبت/ منفی

 شود  می

 

 

 

 

 
 

 ای با پیامرهای پروژه   فراینرهای راباۀ زمین  و اقرا  توسع 1شک  
 

توان  ای و مجموع  شهربانو، می زنان، اجتماع محل   در مجموع با توج  ب  س  ورودی

توان مشاهره کرد  سازی کرد  ب  عبارتی می ای زیر را ب  صورت زیر مفهو  مراخل تغییرات 

رورنر ک  ب   ها با ه  دارنر، یکسری تغییرات را ب  وجود می ارتباطاتی ک  هر یك از این ورودی

 نوبۀ خود مااب  مرل فوق، رثار و پیامرهای مختلفی را ب  دنبال دارد 

 
 مفهومی رثار و پیامرهای مراکز شهربانو چارچوب  2شک  

 ایاقرا  توسع  زمین 

 تغییرات پروژه

 پیامرهای پروژه
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های  های اجتماعی مرتبط با زنان: استفاده زنان از مجموع  شهربانو موجب تغییر در فرصت   تغییر در فرصت1

شود و از  در ابعاد مختلف می« توانمنرسازی زنان»ها از یك سو موجب  شود  این تغییر در فرصت زنرفی رنها می

 کنر  رنها کمك می« های فراغتی رصتبهبود ف»سوی دیگر ب  

خوردن نقش زنان ب  خانواده، استفاده زنان از    تغییر در هنجارهای اجتماعی مرتبط با زنان: با توج  ب  فره2

و « شرن نقش خانگی مررن»مجموع  شهربانو رثار مختلفی در خانواده و اجتماع دارد ک  در این میان بایستی ب  

 نها اشاره داشت ر« نگرش جنسیتی رییتغ»

شرن    تغییر در فضاهای اجتماعی مرتبط با زنان: اضراث مجموعۀ شهربانو در فضاهای شهری موجب خصوصی3

بازنمایی هویت »شره موجب  منری زنان از این فضاهای جنسیتی خصوصی شود  بنابراین بهره فضاهای عمومی می

 شود تا زنان امکان تبادل تجربۀ زیست  را پیرا کننر  یم« های زنان  پاتوق»فیری فضایی ب  نا   و شک « جنسیتی

 

 روش تحقیق

کننرۀ از  انجا  فرفت  و جامعۀ رماری رن را کلیۀ زنانِ استفادهپیمایش مااععۀ ضاضر ب  روش 

 1390، در سال 14و  8، 1،2مناط  )های شهربانو در چهار مناقۀ شهرداری تهران  مجموع 

نفر بررورد شره و شیوۀ  237طری  فرمول کوکران برابر با  دهر  تعراد نمون  از تشکی  می

ای است  برای کسب اعتبار، از روش اعتبار صوری و سازه و نیز برای  فیری، چنرمرضل  نمون 

 محاسب  پایایی از رزمون رعفای کرونباخ استفاده شره است 

 

 تحقیقهای  یافته

 سیمای پاسخگویان -
 5/63کننرۀ از مجموعۀ شهربانو، ) از نیمی از زنان استفادهبیش  دهر های ضاص  نشان می یافت 

شره یا  درصر همسر فوت 6درصر مجرد و  5/30درصر، متأه  بوده و در مقاب  ضرود 

سال است  هم نین  33انر  طب  نتایج ب  دست رمره میانگین سن افراد ضرود  بوده  فرفت  طالق

 29)  و عیسانس درصر، 42یالت دیپل  )دهر ک  بیشتر پاسخگویان تحص ها نشان می بررسی

پنج    دهر ک  ضرود یك درصر، دارنر  در خصوص وضعیت اشتغال مراجعان نتایج نشان می

دار،  درصر، خان  49درصر دانشجو یا محص ، ضرود نیمی ) 5/17درصر،،  5/20انر )  شاغ 

دار دارای  ان توان ففت زنان خ انر  در مجموع می درصر بازنشست  4درصر بیکار و  5/8

 رینر  ضساب می  بیشترین مراجعان این مراکز ب  ءتحصیالت دیپل  جز
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 ی،ساز برن دهر یم نشان ها بررسی شهربانو، های  مجموع  از زنان استفادۀ در زمین  وضعیت

هستنر   استفاده مورد های فعاعیت و برنام  ترین عمره از زبان و کامپیوتر های کالس ایروبیك،

 24 ک  دهر می های مرکز، نشان پیرامون عل  استفاده از برنام  ضاص  اطالعات کیفی تحلی 

  انر کرده اشاره «انرا  تناسب» موضوع ب  درصر 21 و «تمای  و عالق  داشتن» ب  زنان درصر

)استخر و سونا و جکوزی، با نسبت باالیی بیش از دیگر « های شنا کالس»، استفاده از هم نین

 بود « موسیقی»ترین کالس مورد نیاز زنان  عمره ،از است  در مرضلۀ دو ها، مورد نی دوره
 

 تغییرات و رثار استفادۀ زنان از مجموعۀ شهربانو -

 های اجتماعی تغییر در فرصت* 

توان از یك سو ب   های شهربانو می منری زنان از مجموع  در بحث رثار و پیامرهای بهره

 های فراغتی رنها اشاره کرد  بهبود فرصتتوانمنرسازی زنان و از سوی دیگر ب  

 و ها برنام  از قبالً ریا» سؤال ک  این پیرامون های های فراغتی: یافت  اعف، بهبود فرصت

 58) زن پاسخگویان از نیمی از بیش ک  دهر می نشان «کردیر؟ می مختلف استفاده خرمات

 فزینۀ سو  مرضلۀ در درصر 64 و دو  مرضلۀ در درصر 5/62 نخست، مرضلۀ در، درصر

 چنین از تاکنون مراجعان بیشتر کرد قضاوت توان می بنابراین  انر کرده انتخاب را «هرفز»

کننره از این  این یافت  برین معناست اکثر زنان استفاده  انر نبوده منر بهره خرماتی و ها برنام 

تر از رزمون  بررسی دقی انر  برای  های فراغتی را انجا  نراده مراکز، تاکنون چنین فعاعیت

2اسکوئر تك متغیره ) کای
X اسکوئر در هر س   ها، رزمون کای ، استفاده شره است  طب  یافت

توان نتیج  فرفت یکی از کارکردهای اصلی  ،  پس میS= 000/0مورد معنادار شره است )

ای  انر زمین  های فراغتی برای زنان است  این مراکز توانست  های شهربانو بهبود فرصت مجموع 

 منر شونر  شان بهره های مورد عالق  را فراه  رورنر تا زنان براضتی بتواننر از برنام 
 

 اسکوئر پیرامون نظرات پاسخگویان دربارۀ استفاده از مجموعۀ شهربانو . نتایج آزمون کای1جدول 

 های فراغتی فرصت
 های سو  برنام  های دو  برنام  های اول برنام 

 درصر تعراد درصر تعراد درصر تعراد
 64 21 5/62 67 58 132 هرفز

 30 10 5/33 36 33 74 فاهی اوقات
 6 2 4 4 9 21 همیش 

 - 204 - 130 - 10 جواب بی
 100 237 100 237 100 237 جمع
 2X 000/0=S 55 =2X 000/0=S 16 =2X 000/0=S=81  رزمون



  309                مدرن یشهر یتیجنس یزنان در پرتو فضاها یایدن/ اثوندیغ

 

توان رن را  در بحث تعریف مفهو  توانمنرسازی زنان، میب، توانمنرسازی زنان: 

های فردی و اجتماعی  ها و مهارت ها، ظرفیت فراینری دانست ک  ب  توسع  و فسترش توانایی

شود، ب  نحوی ک  ب  دنبال رن پیشرفت از یك موقعیت ب  موقعیت دیگر را برای  می زنان منجر 

معرف در  12ب  منظور مااعع  تأثیر مجموعۀ شهربانو بر توانمنرسازی زنان سازد   رنها میسر می

های  های ضاص  در جرول زیر، جمع درصر فزین  با توج  ب  یافت  شره است نظر فرفت  

درصر افراد ب  اضساس نشاط و  89دهر ک   نشان می« بیشتر شره»و « خیلی بیشتر شره»

 83درصر ب  بهبود سالمت جسمانی،  69ردی، درصر ب  اضساس استقالل ف 75سرزنرفی، 

 5/47درصر ب  اضساس مؤثر و مفیر بودن،  85درصر ب  اضساس امنیت و ررامش روضی، 

درصر ب  اضساس مسئوعیت نسبت ب  امور جامع ،  5/54درصر ب  یادفیری یك شغ  و ضرف ، 

 5/14خیری ،  درصر ب  شرکت در امور 5/29های جمعی،  درصر ب  مشارکت در فعاعیت 5/53

درصر ب  اضساس مسئوعیت نسبت ب  امور  50درصر ب  کسب دررمر برای خود و خانواده، 

 انر  های زنرفی اشاره کرده درصر ب  یادفیری برخی مهارت 67و در نهایت  خانوادهخان  و 
 

 های توانمندسازی زنان . توزیع نظرات پاسخگویان پیرامون معرف2جدول 

خیلی بیشتر  سؤاالت
 هشر

 جمع خیلی کمتر شره کمتر شره فرقی نکرده بیشتر شره

 100 - 5/0 5/10 61 28 اضساس نشاط و سرزنرفی
 100 - 5/0 24 60 15 اضساس استقالل فردی

 100 - 2 29 53 16 وضعیت سالمت جسمانی
 100 - 5/0 5/16 63 20 اضساس امنیت و ررامش روضی

 100 - - 15 62 23 و مفیر بودن اضساس مؤثر
 100 - 5/0 52 5/36 11 یادفیری یك شغ  و ضرف 

 100 - - 5/45 5/45 9 اضساس مسئوعیت نسبت ب  امور جامع 
 100 - 1 5/45 5/48 5 های جمعی مشارکت در فعاعیت

 100 - 5/1 69 29 5/0 شرکت در امور خیری 
 100 - 5/0 85 13 5/1 کسب دررمر برای خود و خانواده
 100 5/0 3 5/46 45 5 خانوادهاضساس مسئوعیت نسبت ب  امور خان  و 

 100 - 5/0 32 62 5 های زنرفی یادفیری برخی مهارت
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تك  اسکوئر برای بررسی تأثیر مجموعۀ شهربانو بر توانمنرسازی زنان از رزمون کای

2متغیره )
Xهای مورد سنجش، تفاوت معناداری مشاهره  معرف 12ای   در تما   ، استفاده کرده

« بیشتر شره»و « خیلی بیشتر شره»های  شود  در این میان بیشترین فراوانی، متعل  ب  فزین  می

توان بیان داشت اضراث مجموع  شهربانو در مناط  مورد مااعع ، در ابعاد  است  بنابراین می

   زنان را توانمنر سازد توانستمختلف 

تك  اسکوئر برای بررسی تأثیر مجموعۀ شهربانو بر توانمنرسازی زنان از رزمون کای

2متغیره )
Xهای مورد سنجش، تفاوت معناداری مشاهره  معرف 12ای   در تما   ، استفاده کرده

« بیشتر شره» و« خیلی بیشتر شره»های  شود  در این میان بیشترین فراوانی، متعل  ب  فزین  می

توان بیان داشت اضراث مجموع  شهربانو در مناط  مورد مااعع ، در ابعاد  است  بنابراین می

 مختلف توانست  زنان را توانمنر سازد 

 

 های توانمندسازی زنان . نتایج آزمون کای اسکوئر تك متغیره دربارۀ معرف3جدول 
 رزمون میانگین ها معرف رزمون میانگین ها معرف

 18/4 اضساس نشاط و سرزنرفی
199=2X 
000/0=S 

اضساس مسئوعیت نسبت 
 ب  امور جامع 

63/3 
63=2X 
000/0=S 

 91/3 اضساس استقالل فردی
182=2X 
000/0=S 

های  مشارکت در فعاعیت
 جمعی

58/3 
185=2X 
000/0=S 

 84/3 وضعیت سالمت جسمانی
135=2X 
000/0=S 

 29/3 شرکت در امور خیری 
295=2X 
000/0=S 

 03/4 اضساس امنیت و ررامش روضی
205=2X 
000/0=S 

کسب دررمر برای خود 
 و خانواده

15/3 
468=2X 
000/0=S 

 08/4 و مفیر بودن اضساس مؤثر
90=2X 
000/0=S 

اضساس مسئوعیت نسبت 
 خانوادهب  امور خان  و 

53/3 
262=2X 
000/0=S 

 59/3 یادفیری یك شغ  و ضرف 
155=2X 
000/0=S 

برخی از یادفیری 
 های زنرفی مهارت

73/3 
232=2X 
000/0=S 

 

 تغییر در هنجارهای اجتماعی زنان -

شرن نقش خانگی و  توان ب  مررن ها و هنجارهای اجتماعی در بین زنان می در بحث از ارزش

 نگرش جنسیتی زنان اشاره داشت 
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شناسی ب  وظایف و  ر جامع نقش دمفهو  های خانگی زنان:  شرن نقش اعف، مررن

، تعیین شره کردهانتظاراتی اشاره دارد ک  برای هر فرد بر ضسب پایگاهی ک  در جامع  اضراز 

رسر زنان با  های ب  عم  رمره ب  نظر می های اکتشافی و نیز بررسی مااب  با مصاضب  است 

  های جنسیتی نقش های مختلف در های شهربانو و استفاده از رموزش منری از مجموع  بهره

داری و    ، فاصل   داری، ب   های سنتی )خان  نحوی ک  از نقش خود تغییر ایجاد کننر؛ ب  

های مررن خانگی )یادفیری انواع رشپزی نوین، خیاطی جریر، رشنایی با  بگیرنر و ب  نقش

  ررایی و    ، فرایش پیرا کننر  هنرهای دستی، انواع دسر و سفره

شرن نقش زنان از افراد متأه  این سؤال  جموعۀ شهربانو بر امروزیدر بحث تأثیر م

ی بر زنرفی شما نسبت ریتأثاستفاده از مجموع  شهربانو بر ضسب موارد زیر چ  »پرسیره شر: 

درصر در ساح خیلی بیشتر و بیشتر  5/58 دهر ک  ها نشان می بررسی« ب  فذشت  داشت  است؟

های  فیری درصر در کمك ب  تصمی  49ماعی فرزنران، در رسیرفی ب  تربیت اخالقی و اجت

درصر ب  عالق  ب  رشپزی و  5/44درصر کمك ب  فرزنران در امور تحصیلی،  5/36امور منزل، 

توان نتیج  فرفت ضرود نیمی  بنابراین در مجموع می انر  های جریر اشاره داشت  یادفیری روش

 انر  عان داشت شان اذ شرن نقش خانگی از زنان متأه  بر مررن
 

 شدن نقش خانگی زنان های مدرن . توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب معرف4جدول 
 جمع خیلی کمتر کمتر فرقی نکرده بیشتر خیلی بیشتر سؤاالت

 100 - 1 42 51 5/7 توج  ب  تربیت اخالقی و اجتماعی فرزنران
 100 - 1 42 51 5/7 های امور منزل فیری کمك در تصمی 

 100 - - 51 46 3 فرزنران در امور تحصیلی کمك ب 
 100 - 5/1 54 37 5/7 های جریر عالق  ب  رشپزی و یادفیری روش

 

شرن نقش خانگی زنان از رزمون  برای بررسی تأثیر مجموعۀ شهربانو بر مررن

2تك متغیره ) اسکوئر کای
Xهایی چون  شود در معرف ای   چنان   مالضظ  می ، استفاده کرده

این تأثیر قاب  مشاهره است وعی در سایر موارد « ب  تربیت اخالقی و اجتماعی فرزنران توج »

 این تأثیر چنران زیاد نیست و ب  عبارتی تفاوتی نراشت  است 
 

 های خانگی زنان شدن نقش های مدرن . نتایج آزمون کای اسکوئر تك متغیره بین معرف5جدول 
 رزمون میانگین ها معرف رزمون میانگین ها معرف

توج  ب  تربیت اخالقی و 
 اجتماعی فرزنران

34/2 
36=2X 
000/0=S 

کمك ب  فرزنران در امور 
 تحصیلی

62/2 
68=2X 
6/0=S 

های  فیری کمك در تصمی 
 امور منزل

46/2 
60=2X 
56/0=S 

عالق  ب  رشپزی و یادفیری 
 های جریر روش

47/2 
49=2X 
16/0=S 
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های شهربانو  کننره ب  مجموع  جنسیتی: در بین زنان مراجع ب، برابری در هنجارهای 

انر  هم نین  درصر مخاعف 39داری زن بوده و ضرود  داری و ب   سو  مواف  با نقش خان  یك

درصر مخاعف این هنجارنر ک   67؛ اکثراً مواف  کمك مردان در امور منزل و پختن غذا هستنر

 یت نرارد اشتغال زن ب  انرازۀ اشتغال مردان اهم
 

 های برابری در هنجارهای جنسیتی . توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب معرف6جدول 
 میانگین جمع مخاعف یتا ضرود مواف  ها معرف

داری  داری و ب   زنان از خان 
 برنر  بیش از هر کاری عذت می

 92/1 100 39 31 30 قب 
 88/1 100 39 34 27 بعر

 مردان ه  بایر در پختن غذا و
 امور منزل کمك کننر 

 51/2 100 16 18 66 قب 
 54/2 100 14 18 68 بعر

اشتغال زن ب  انرازۀ اشتغال مردان 
 اهمیت نرارد 

 53/1 100 66 15 19 قب 
 51/1 100 67 15 18 بعر

 

ب  منظور مقایسۀ نظرات زنان قب  و بعر از استفاده از مجموع  شهربانو از رزمون 

و ساح معناداری  zکاکسون استفاده شره است  با استناد ب  نتایج ضاص ، مقرار رزمون  وی 

توان نتیج  فرفت بر ضسب س  فویۀ مورد نظر، در این مرت استفاده، در نگرش  ضاص  می

 ست و تفاوت چنران محسوس نیست زنان تفاوتی رخ نراده ا

 
 کاکسون دربارۀ نگرش به هنجارهای جنسیتی قبل و بعد از استفاده از مجموعه آزمون ویل نتایج .7جدول 

 ها تفاوت
داری  داری و ب   تعراد زنان از خان 

 برنر  بیش از هر کاری عذت می
مردان ه  بایر در پختن غذا و 

 امور منزل کمك کننر 
انرازه اشتغال مردان اشتغال زن ب  

  اهمیت نرارد
 رزمون

 کاکسون وی 
6/1- =Z 

099/0=S 
9/1- =Z 

059/0=S 
5/1- =Z 

13/0=S 

 رزمون دو نمون  وابست 
6/1- =t 

095/0=S 
9/1 =t 

052/0=S 
3/1- =t 

161/0=S 

 

 تغییر در فضاهای اجتماعی زنان -
توان  های شهربانو در ساح شهر تهران و استفاده فسترده زنان می با اضراث و توسعۀ مجموع 

ی در موقعیت و جایگاه زنان در جامع  بود  در این میان دو پیامر عمره عبارت راتیتأثشاهر 

 های زنان   فیری پاتوق است از بازنمایی در هویت جنسیتی و شک 
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اعف، بازانریشی در هویت جنسیتی زنان: ب  نظر فیرنز، بازانریشی ویژفی هر فون  کنش 

انسانی است و بازانریشی در زنرفی اجتماعی مررن، در برفیرنرۀ این واقعیت است ک  

شونر و در پرتو اطالعات دوباره خود رنها اصالح  های اجتماعی پیوست  بازسنجی می عملکرد

 ، 47: 1378سازنر )فیرنز،  ای اساسی دفرفون می را ب  فون  صلتشانخسان  شونر و برین می

یابی جنسیتی تحت تأثیر فضای بیرونی و روابط  بر این اساس در جوامع جریر هویت 

های زنرفی زنان در ضال بازانریشی است  بر این  از تجرب  متأثرفروهی و از سوی دیگر 

کننره در  های اجتماعی عنوان یکی از مؤعف ب  های شهربانو  اساس اضراث و فسترش مجموع 

جوامع شهری مررن با بازنمای اعگوهای هنجاری و مکانی ضاک  بر روابط زنان در زنرفی 

 دارد نقش مهمی بخشی جنسیتیِ بازانریشانۀ رنها  و هویت روزمرۀ زنان

دیگر های شهربانو در مقایس  با  با توج  ب  نسبت مراجعان و استفادۀ زنان از مجموع 

در استفاده از مجموع  شهربانو، »فضاهایی ک  مردان ضضور دارنر  این سؤال پرسیره شر: 

« رسیر؟ خیلی مه  و کرامیك چنران مه  ب  نظر نمی تانیبراهای زیر  کرامیك از ویژفی

، 63/4دهر ک  مواردی از قبی  اضساس امنیت کردن در محیط با میانگین  ها نشان می بررسی

و مزاض  نبودن مردان در محیط با میانگین  51/4انۀ افراد با یکریگر با میانگین برخورد محترم

این فضاها هستنر  برای بررسی تأثیر معنادار و رماری  تیبااهمهای  از مهمترین ویژفی 43/4

2تك متغیره ) اسکوئر مجموعۀ شهربانو از رزمون کای
Xای   نتایج ضاص  برای  ، استفاده کرده

 دهر  ساح معناداری قاب  قبوعی را نشان میها  تما  معرف
 

 یابی جنسیتی های هویت . توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب معرف8جدول 
 میانگین جمع خیلی مه  است مه  یتا ضرود تیاهم ک  اصالً مه  نیست ها ویژفی

 63/4 100 66 32 2 - - اضساس امنیت کردن در محیط
 31/4 100 45 45 6 3 1 داشتن پوشش رزاد و راضت در محیط
 29/4 100 45 44 7 3 1 توج  ب  تناسب انرا  و زیبابی برن

 12/4 100 30 57 9 2 2 راضت بودن در خنریرن و ضرف زدن
 43/4 100 58 32 5 3 1 مزاض  نبودن مردان در محیط

 62/3 100 24 5/43 11 14 5/7 دوعتی و متعل  بودن ب  شهرداری
 32/3 100 12 40 25 14 9 داری خان  و خان فیری از کارهای  فاصل 

 37/4 100 45 50 3 2 - توج  ب  سالمتی جسمی و روضی خود
 51/4 100 53 5/45 1 - 5/0 برخورد محترمان  افراد با یکریگر

 22/4 100 38 51 8 2 1 توج  ب  تفریح و عالئ  شخصی خود
 71/3 100 17 52 17 9 3 پیرا کردن دوستان جریر

 10/4 100 31 53 11 5 - رضایت از زن بودن در محیطاضساس 
 35/4 100 40 56 3 5/0 5/0 اضساس شادی و نشاط در محیط
 18/4 100 34 5/53 10 2 5/0 صرف کردن وقت بیشتر برای خود
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ای از  های زنان  در مجموع : پاتوق موقعیتی است ک  در رن عره فیری پاتوق ب، شک 

عنوان وظیف  و شغ  بران   شان ک  ب  طور رزادان  جمع شره و برخالف کارهای روزان  افراد ب  

شان  پردازنر ک  از روی عالق  بوده و کمتر با وظایف شغلی هایی می انر، ب  فعاعیت مشغول بوده

بر خالف رن   در ضوزۀ رسمی رموخت  و  ها پاتوقها افراد در  دارد  در بسیاری از زمان تناسب

،  نحوه و میزان دسترسی ب  21: 1384کننر )رزاد ارمکی،  رفتارشان متأثر از رن است، عم  می

بنابراین ؛ توانر تعام  رنها با یکریگر را تحت شعاع قرار دهر های عمومی توسط زنان می مکان

است  « های زنان  فیری پاتوق شک »دیگر از رثار استفاده از مجموعۀ شهربانو در بین زنان یکی 

استفاده از این مجموع  چ  »در این زمین  از مراجعان خواست  شر برین سؤال پاسخ دهنر: 

 88های ضاص  بیانگر رن است ک  ضرود  یافت « ی بر روابط شما با دیگران داشت  است؟ریتأث

انر  جاعب است در  انر ک  در این مرت شبکۀ دوستان خود را توسع  داده کرده درصر عنوان

درصر،، طرح مسائ  شخصی و  38ادام  این روابط شاهر جلسات دائمی با یکریگر )

درصر، هستی   بنابراین  30درصر، و ارتباط با همریگر در خارج از مجموع  ) 38خانوادفی )

فیری مکانی برای فرده   وعۀ شهربانو موجب شک توان اذعان داشت ک  فضاهای مجم می

 شود  رمرن با همریگر و توسعۀ ارتباطات میان فردی می
 

 های زنانه گیری پاتوق های شکل . توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب معرف9جدول 
 جمع خیر بلی سؤاالت
 100 12 88 در این محیط پیرا کردن دوستان جریر
 100 62 38 با یکریگر در این محیطداشتن جلسات دائمی و مستمر 

 100 62 38 طرح مسائ  شخصی و خانوادفی با دوستان جریر

 10 70 30 داشتن ارتباط در خارج از مجموع  با همریگر

 

ترین زنان رنان بودنر ک  رفی  یا  رسر راضی بیان شره ک  ب  نظر می« کات»در مااعع  

،  1384برناد،  ب  نق  از  193: 1997کردنر )کات،  میخویشاونر زنی داشتنر ک  با رنان زنرفی 

شان خود قادر ب   این طرز تلقی در عین ضال تلویحاً دال بر این است ک  زنان تنها با همجنس

 ، 101: 1384برناد،  برقرار روابط شخصی ضقیقتاً متقاب  بودنر )
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ب  جای روابط  کنر ک  روابط دوستانۀ زنان ارزشی جریر را در زنرفی رنان مارح می

نشینر  در اینجا دیگر رابا   مراتبی، ب  عنوان هنجارهای مالوب ارتباط متقاب  انسانی می سلسل 

تواننر دو طرف  و مبتنی بر برابری باشر  بنابراین مراجعۀ زنان ب   منفع  نیست؛ بلک  می-فعال

گر، نوعی راباۀ زیستی در کنار همری منری از زنرفی و ه  ها، در عین رضایت این مجموع 

شود در  کننر؛ در ساح جامع  بارها مشاهره می برابری را در کنش و اعماعشان تجرب  می

هایی ک  زنان و مردان در یك موقعیت اجتماعی قرار دارد )ماننر راننرفی، ورزش و  فعاعیت

، ب  خاطر فضای ضاک  در فرهنگ جامع  )مردساالری، عمرتاً زنان منفع  جلوه داده ،   

 شونر  یم

بحث از تأثیر استفاده از مجموعۀ شهربانو بر کاهش  ب، کاهش تعامالت جنسیتی: در

منری مراو   تعامالت جنسیتی زنان در ساح جامع ، در پی یافتن این سؤال بودی  ک  ریا بهره

تمای  پیرا کننر  جیترر  ب فیری این نگرش منجر خواهر شر تا  ها ب  شک  زنان از این مجموع 

یگر از فضاهای عمومی استفاده نکننر؟ و ب  دنبال تفکیك فضاهای جنسیتی باشنر و ساح ک  د

تعامالت جنسیتی خود را در جامع  کاهش دهنر؟ در این خصوص ب  بررسی نظرات افراد 

شود ضرود  مورد مااعع  در قب  و بعر از مراجع  ب  این مراکز پرداخت  شر  چنان   مالضظ  می

تقرنر ک  در استفاده از وسای  نقلی  عمومی ماننر مترو و اتوبوس بهتر درصر زنان مع 5/19

درصر در استفاده از فضاهای تفریحی  60است زنان از مردان جرا نباشنر؛ هم نین ضرود 

در استفاده از فضاهای رموزشی ماننر  درصر 55ماننر پارک، شهربازی و سینما، ضرود 

ها و  رصر در استفاده از فضاهای رفاهی ماننر رستوراند 74ها و ضرود  ها و رموزشگاه دانشگاه

توان بیان کرد: در  ها برین جرایی اعتقاد نرارنر  با استناد ب  ساح معناداری ضاص  می فروشگاه

های شهربانو تفاوت خاصی در نگرش رنها رخ نراده است  در  مرت عضویت زنان در مجموع 

های شهربانو بر کاهش تعامالت جنسیتی  مجموع  توان نتیج  فرفت مراجعۀ زنان ب  مجموع می

 زنان در رینره تأثیری نخواهر داشت 
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 های کاهش تعامالت جنسیتی . توزیع نظرات پاسخگویان بر حسب معرف10جدول 

 میانگین جمع زیاد تا ضرودی اصالً سؤاالت )دوست داریر در کرامیك از فضاهای زیر زنان از مردان جرا باشنر؟،

استفاده از وسای  نقلی  عمومی ماننر در 
 مترو و اتوبوس

 34/2 100 5/54 5/25 20 نظرات قب  از استفاده

 36/2 100 55 5/25 5/19 نظرات بعر از استفاده

در استفاده از فضاهای تفریحی ماننر 
 پارک، شهربازی و سینما

 55/1 100 16 23 61 نظرات قب  از استفاده

 57/1 100 16 24 60 نظرات بعر از استفاده

در استفاده از فضاهای رموزشی ماننر 
 ها ها و رموزشگاه دانشگاه

 63/1 100 19 25 56 نظرات قب  از استفاده
 65/1 100 20 52 55 نظرات بعر از استفاده

در استفاده از فضاهای رفاهی ماننر 
 ها ها و فروشگاه رستوران

 35/1 100 10 16 74 نظرات قب  از استفاده
 36/1 100 10 16 74 نظرات بعر از استفاده

 

برای پی بردن ب  میزان تفاوت در نگرش زنان دربارۀ تعامالت جنسیتی قب  و بعر از 

کاکسون استفاده شره است  با استناد ب  نتایج  منری، از مجموعۀ شهربانو از رزمون وی  بهره

توان نتیج  فرفت در مرت عضویت زنان  و ساح معناداری ضاص  می zضاص  و مقرار رزمون 

های شهربانو تفاوتی در نگرش رنها رخ نراده است  هم نین چنان   ب  میانگین  در مجموع 

ها چنران محسوس نیست  بنابراین  نظرات ضاص  در جرول فوق توج  شود، تفاوت میانگین

ۀ مراو  زنان از این مجموع  موجب خواهر ک  توان ب  عحاظ علمی و رماری ففت استفاد نمی

 انر   ترریج ب  دنبال تفکیك فضاهای جنسیتی زنان ب  
 

 کاکسون دربارۀ نگرش به تعامالت جنسیتی قبل و بعد از استفاده از مجموعه آزمون ویل نتایج .11جدول 

 ها تفاوت
در استفاده از وسای  

 نقلی  عمومی
در استفاده از 
 فضاهای تفریحی

استفاده از فضاهای  در
 رموزشی

در استفاده از 
 فضاهای رفاهی

 رزمون
 کاکسون وی 

70/0- =Z 
48/0=S 

4/1- =Z 
15/0=S 

8/1- =Z 
06/0=S 

1- =Z 
31/0=S 

رزمون دو 
 نمون  وابست 

7/0 =t 

48/0=S 
4/1 =t 
15/0=S 

9/1 =t 
058/0=S 

1 =t 
31/0=S 

 

های شهربانو را ب  عنوان  مجموع تا اینجا چنان   بخواهی  رثار و پیامرهای توسعۀ 

بنری کنی   خالص  نتایج  های زنان نمون  جمع ها و هنجارها، فرصت فضایی جنسیتی بر ارزش

 در جرول زیر رمره است 
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 های زنان ها و نگرش های شهربانو بر وضعیت ارزش . وضعیت و میزان میانگین آثار مجموعه12جدول 

 ابعاد اصالً ک  تا ضرودی زیاد خیلی زیاد میانگین

2/4      بازانریشی در هویت جنسیتی 

9/3      های فراغتی بهبود فرصت 

7/3      توانمنرسازی زنان 

2/3      مررن شرن نقش خانگی 

6/2       های زنان  فیری پاتوق شک 

3/1      برابری در هنجارهای جنسیتی 

 
 گیری بحث و نتیجه

امروزه چگونگی عملکرد جنسیت در ساح اجتماعی تغییر زیادی کرده است  چنان د  تحلید    

شدرن جنسدیتی و    های شهربانو از منظدر کدارکردی بد  اجتمداعی     شر ساخت و توسعۀ مجموع 

هدا و هنجارهدای جنسدی و     شود  از این رو، رثدار تحدول در ارزش   نمایش مررن زنان منجر می

فکدر  »و « فیزیدك زندان  »توان در قاعب دو مفهدو  تغییدر در    ن را میجنسیتی زنان در جامعۀ ایرا

دنیای »زنان و فرایش رنها ب  « دنیای سنتی»ۀ خود موجب تغییر در نوبمشاهره کرد ک  ب  « زنان

های اجتماعی مختلف در  شونر  هم نین ضضور پر رنگ زنان جامعۀ ایران در عرص  می« مررن

تکمیلی، استفاده از فضاهای فراغتدی، تماید  بد  داشدتن     قاعب تحصی  و فرایش ب  تحصیالت 

هددای مختلددف رموزشددی و   اشددتغال مددراو ، کسددب دررمددر مدداعی مسددتق ، شددرکت در دوره  

بیانگر تغییر در  مشارکت سیاسی فراوان، فرایش ب  شهرونری فعال، هم  رموزی، داشتن مهارت

توان رن  شناختی می جامع  ز منظراست ک  ا« دنیای مررن»رنها و فرایش بیشتر ب  « دنیای سنتی»

تدوان در ابعداد مختلدف     از نوع تونیسی دانست کد  مدی  « جامع »ب  « اجتماع»را تغییر از جایگاه 

در بدین زندان شدره    « فردفرایی مررن»فیری نوعی  تحلی  و بررسی کرد  نخست؛ موجب شک 

صدل  بگیدرد  ایدن تغییدر     فرایاند  فا  های عا  شره دنیای زنان از ارزش ک  سبب  است  برین معنا

موجب توج  ویژۀ زنان ب  جس  و روان خود شره ک  در قاعدب مدریریت بدرن و هشدرارهای     

 شود    سالمتی نمایانگر می

شدرن   ، معتقرنر واکنش مرد  نسبت ب  فردفرایی و جهانی2006چارعمز و رنتونی اعیوت )

دنیای جریر فردی مقبول باشدنر  سازد تا در  هایی است ک  رنان را وادار ب  تفکر می همان تالش

شدره در بدین زندان در زمیندۀ خدانواده و بد  منظدور         ،  اعبت  فردیت مررن توعیدر 1999)هوعمز، 

سازوکارهای درونی رن بوده و برین خاطر است ک  جامعۀ مدررن شدهری تهدران ایدن فردیدت      
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خدانگی مدررن    هدای  تابر، ب  نحوی ک  زنان بد  انجدا  نقدش    زنان  را بازتاب کرده و ضتی برمی

اشتیاق دارنر  دو ؛ اینک  کسب مهارت و رفداهی مدررن زندان در قاعدب توجد  بد  رفتارهدا و        

شونر ک  یك زن بتوانر مدررن باشدر و    کنر  این دو موجب می هنجارهای جنسیتی معنا پیرا می

هدا نشدان    مقایسدۀ یافتد   »های جنسیتی خود را نیز ایفدا کندر     در عرصۀ خانواده و اجتماع نقش

دهر ک  فرایش زنان ب  استقالل فردی، تحکی  موقعیت در خانواده و ض  انتخداب در ضدال    می

 ، 187: 134)فودرزی، « افزایش است

دیگر یافتۀ ب  دست رمره نشان داد ک  یکی از این تغییرات، نوع نگاه مثبدت مدرد خاند  و    

فضاهاست  برخی مااععات منری از این  اعضای خانواده ب  فعاعیت زن در بیرون از خان  و بهره

شدره، تغییدر در    ترین ندوع تغییدرات ایجداد    یکی از اصلی»کننر   تا ضرودی این یافت  را تأییر می

اندر،   بنری نکرده در مقاب  یکریگر صف روابط زنان و مردان است  زنان و مردان درون خانواده

یت مدردان و پسدران   بلک  زنان سعی دارنر ضمن ارتقای وضعیت خود و دختران خان  ب  مریر

بپردازنر  نتیجۀ ب  دست رمره، نوعی فمینیس  خاص ایرانی است  زندان ایراندی در ضدریت بدا     

پردازنر بلک  در ارتقای وضعیت خدود، فرزندران و خدانواده عمد       مردان ب  ضقوق خواهی نمی

 ،   1385)رزاد ارمکی، « کننر می

ز موجب توسعۀ ضوزه عمدومی در  یکی دیگر از تغییرات ایجادشره، این است ک  این مرک

شود ک  ب  نوب  خود ب  فسترش مشارکت اجتماعی و توسدعۀ دموکراسدی در جامعد      جامع  می

انجامر؛ بنابراین چنان   زن مررن ایرانی بتواندر همگدا  بدا مدرد خدانواده در امدور زندرفی         می

ندۀ فسدترش بیشدتر    جویان  الز  برخوردار باشدر، زمی  های مشارکت مشارکت داشت  و از توانایی

رورد  اینجاست ک  فضای عمومی جامع  شدرایط پدذیرش    ضوزۀ عمومی را در جامع  فراه  می

هدای   خانوادۀ جریر ک  تحدت تدأثیر ارزش   در  «کنر دو جنس را برون هیچ محرودیتی پیرا می

شود  در اثر  فردفرایان  قرار فرفت  است، نقش زنان فقط در چارچوب وظایف رنان تعریف نمی

فیری زندان از هنجارهدای خدانواده     بودن دفرفون شره است  فاصل  تغییر در خانواده معنای زن

سنتی و تمای  ب  مشارکت اجتماعی و اشتغال در بیرون خان ، باعث ایجداد معدانی متفداوتی از    

 ، 180: 1394شره است )فودرزی، « زن بودن»

کد  خداص فرهندگ    « راندی دنیدای مدررنِ زن ای  »رسر فسترش ایدن   می ب  نظردر نهایت 

اسالمی ماست، بایستی ضمایت خانواده و دیگر نهادهای اساسی را ب  همراه داشت  باشر -ایرانی

شرن این تغییرات فرهنگی در جامع  بود  در رخر، ذکر این نکتدۀ   تا بتوان شاهر تراو  و نهادین 
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جامعدۀ ایدران تحدت    شناختی قاب  تأم  است ک  فرچ  در ساح عاملیتی دنیای زندان در   جامع 

شدرن   شرن و فسترش رویکردهای فمنیستی موجب تغییر و مدررن  تأثیر تحوالت مررن، جهانی

های رنها شدره، در سداح سداختاری وضدعیت اعگوهدای جنسدیتی ضداک  و         ها و نگرش ارزش

سازد، بندابراین الز   شره در جامع ، رنها را تهریر و در برخی موارد با مشک  مواج  می نهادمنر

های پیش روی دنیای مررن زندان ایراندی، تهریدراتی بدرای      ت توج  داشت  باشی  ک  فرصتاس

 خود و جامع  در پی خواهنر داشت 
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