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 توانمندسازی زنان در توسعه محالت شهری  مدل

 1)مطالعه موردی: محله طرشت کالن شهر تهران(

 پریسا بیکی
 ، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شهری ریزی برنامهدکتری گروه جغرافیا و 

  ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی

 2آزیتا رجبی
 ، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شهری ریزی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه

 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی

 ژیال سجادی
 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، شهری ریزی گروه جغرافیا و برنامه دانشیار

 3130/ 33 62تاریخ پذیرش:  31/80/3130تاریخ دریافت: 

 چکیده

 برهمین اساس بیش از پیش تمرکز در و مسائل متعددی ظهور پیدا کرده است. ها شامروزه به تبع گسترش روز افزون شهرنشینی؛ چال

رویکردهای توسعه شهری  ترین و بهبود وضعیت کشورها سوق پیدا کرده است. از مهم، سطح جهانی به سمت توسعه همه جانبه شهرها

و توسعه اجتماعات  ای همحل ریزی شکل گرفت؛ توجه به خُردترین واحد یعنی محله در چارچوب برنامه ها هکه به دنبال دگرگونی در نظری

فضاهای جمعی در جهت آگاهی از نیازها و به دنبال  گیری ایش کیفیت زندگی و ایجاد بستری مناسب برای شکلمحالت با تأکید بر افز

نقش  دارای، اجتماعی یها هگرو تأثیرگذارترین عنوان به باشد. زنان میی ارائه شده با نیازهای جامعه محلی ها آن هماهنگی در طرح

ین اساس پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی نو در رابطه با توانمندسازی زنان به منظور کلیدی و موثری در توسعه کشورها هستند. برهم

باشد. در همین راستا در ابتدا در قالب پرسشنامه باز  می توصیفی-و روش اکتشافی (کمی و کیفی)توسعه محله با کاربرد رویکرد آمیخته 

مورد  MAXQDA12ی تحقیق شد و توسط نرم افزار ها و شاخص ها همولف، اقدام به مصاحبه عمیق با خبرگان امر جهت شناسایی ابعاد

دهد که توانمندسازی  میجهت تحلیل کمی استفاده گردید. نتایج نشان  Smart PLSتحلیل قرار گرفت ؛ سپس در مرحله بعد نرم افزار 

، حق زنان به شهر، و نهادی تارهای سیاسیشود. همچنین عوامل ساخ میزنان و حضور در جامعه محلی باعث تسریع در امر توسعه محله 

  .باشند میعوامل موثر بر نقش زنان در توسعه محله طرشت  ترین ی فرهنگی از مهمها شآموزش و آگاهی و درنهایت باورها و نگر

  MAXQDA.،Smart-PLS، محله طرشت، ای هتوسعه محل، کلیدی: توانمندسازی زنان کلمات

                                                                 

ریزی شهری با عنوان ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی ساکنان در محالت شهری با  مقاله مستخرج از رساله دکتری جغرافیا و برنامه -3

 ی و مشاوره سرکار خانم دکتر ژیال سجادیتأکید بر زنان)منطقه دو تهران، محله طرشت( به راهنمایی سرکار خانم دکتر آزیتا رجب

 azitarajabi@yahoo.com( نویسنده مسئول) -6
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 مقدمه 

درصد جمعیت جهان در  22بیش از  6868شود تا سال  میکه پیش بینی ، ن شهرنشینیبه تبع گسترش روز افزو

ی متعددی که خود پیامد تحوالت ها شبر پیچیدگی مسائل شهری افزوده شده و چال، شوند میشهرها مستقر 

دهای توسعه رویکر ترین . از مهماند هباشند نیز ظهور کرد میی الملل فن آورانه و بین، سیاسی، اقتصادی، جمعیتی

شکل گرفت ؛ توجه به خُردترین واحد یعنی محله در  به ویژه در قرن بیستم ها هشهری که به دنبال دگرگونی در نظری

( و توسعه اجتماعات محالت با تأکید بر افزایش 322: 3132، )زنگانه و همکاران ای همحل ریزی چهارچوب برنامه

فضاهای جمعی در جهت شناسایی و آگاهی از نیازها و به  گیری کیفیت زندگی و ایجاد بستری مناسب برای شکل

باشد. در واقع همان طور که جان فریدمن  میی ارائه شده با نیازهای جامعه محلی ها دنبال آن هماهنگی در طرح

 (. علت این امر131: 3131، باشد)مطهری و رفیعیان باید سطح خرد بر سطح ملی مقدم ریزی اشاره کرده؛ در برنامه

که خود بر ، مشارکت کامل ساکنان ی هآن است که زمانی که در سطح خرد و محلی توسعه را رایج کنیم و زمین

، مباحث ذکر شده گیری به دنبال شکل .شود میبا سرعت باالتری توسعه و پایداری محقق ، توانمندی افراد تأکید دارد

، رویها ، ساتیزه، فلورا، جسته از جمله گاندی مفهوم توسعه اجتماع و اجتماع خود اتکا توسط صاحبنظران بر

 توانمندسازی است. توانمندسازی، برماس و غیره نیز مطرح شد. مبنای توسعه اجتماعها ، مارکوزه، وبر، مارکس

بر توانمند نمودن ساکنان به منظور مشارکت فعاالنه در توسعه یک سکونتگاه از طریق خود اتکای  شهرها درحوزه

 و ها هگرو، افراد زندگی جوانب و ابعاد کلیه در مناسب ایجاد تغییرات، توانمندسازی فرآیند عمده دفه .اشاره دارد

 تکامل و شکل گیری در اصلی یها پیش شرط از یکی که گفت می توان واقع در شدبا می اجتماعی اقشارمختلف

 و ها هگرو، توانمندسازی افراد جهت در بعدی چند مداخالت و، ها هبرنام، ها سیاست وجود، پایدار توسعه فرآیندهای

 و اجتماعی، اقتصادی توسعه مدت میان و بلند اهداف به بخشیدن تحقق در آنها فعال مشارکت منظور به جوامع

 جهانی عرصه در رقابت و توسعه برای (. توانمندسازی3131، است)مستندات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فرهنگی

 بین این در دارد که ها هگرو تمامی مشارکت به نیاز و ضروری، جامعه افراد زندگی کیفیت بهبود منظور به طرفی از و

 و ترین مهم عنوان به زنان شد.با می ضروری، وندش مین واقع الزم توجه مورد اغلب اینکه دلیل به زنان گروه تأکید بر

 و ها توانایی، دشنبا می آینده نسل بیتتر و خانواده در کلیدی نقش دارای که، اجتماعی یها هگرو ترین تأثیرگذار

، توسعه حال در کشورهای ویژه به جهان مختلف کشورهای در اغلب و شناخته نشده درستی به آنان یها خالقیت

 و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بی شمار یها فرصت وجود با نتیجه در و اند هشد رانده حاشیه به و انگاشته نادیده

 و ها توانایی شناخت ندارند. فعالیت برای مطلوبی وضعیت و جایگاه، نموده فراهم زنان حضور برای شهرها که سیاسی

 .ودش می محسوب ای هجامع و کشور هر برای توسعه ضروری مباحث از آن تمامی ابعاد بر تأکید با زنان توانمندسازی

جهان  سطح در اساسی اقدامات، انبهج همه رشد و توسعه، جامعه در زنان جایگاه و اهمیت درک با و اساس همین بر

 در زنان فعال حضور روی پیش یها شچال و موانع برداشتن برای (افته و چه در حال توسعهی ه)چه کشورهای توسع

 مشارکت عالوه به آنان سیاسی یها فعالیت و اقتصادی وضعیت بهبود، اجتماعی جایگاه و ارتقاء مختلف یها فعالیت
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برمبنای  6833صورت گرفته است. به عنوان مثال کشور ژاپن طی جلساتی که در سال  ،توسعه تحقق جهت در آنان

ی اختصاصی در زمینه مشارکت ها هاقدام به تشکیل کارگرو، برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد برگزار کرده

، ی به محله سالمبرای دستیاب، هرچه بیشتر زنان نموده است. با توجه به مباحث بیان شده و هدف پژوهش حاضر

باشد که در این  میهمه افراد محله  یها از توانایی مندی افته نیاز به مشارکت و بهرهی هتوسع پایدار و، سرزنده و پویا

تواند نقش موثرتری در دستیابی هرچه سریع تر و جامع تر به اهداف توسعه  میزنان  راستا تحرک و حضور فعال

 سطح در روانی و اجتماعی، اقتصادی، جنبه سه از زنان گروه توانمندسازی مینهز در، محله داشته باشد. در ایران

 از محور محله ریزی برنامه و شهری محالت که حالی است در نگرفته صورت توجهی قابل اقدام شهری محالت

 از آنان بالقوه یها و پتانسیل زنان نیروی که شدبا می پایدار توسعه ویژه به توسعه کسب در مهم و اساسی یها همولف

 ناحیه، منطقه دو در که تهران کالنشهر  میقدی محالت از طرشت محله .شدبا می امر این تحقق برای ضروری عوامل

دهد و از  میدر این محله شاهد آن هستیم که هنوز بخش زیادی از آن را بافت فرسوده تشکیل  .است شده واقع پنج

باشد. از طرفی با توجه به  میمحیطی و غیره رو به رو ، اجتماعی، یهمین رو با مشکالت متعددی در زمینه کالبد

% کل جمعیت محله را  13که  62116 برابر با 3131اینکه جمعیت زنان آن طبق آخرین سرشماری مربوط به سال 

 لذا آیند. می شمار به ساکنان غیرفعال زمره در، مربوطه آمار طبق زنان از نفر 38888 از بیش شود و در حدود میشامل 

از  مندی و بهره ها توانایی درست شناخت صورت در، طرشت محله در زنان باالی سهم و شده ذکر موارد به توجه با

 خانوارهای زندگی کیفیت کلی طور به و روانی، اجتماعی، اقتصادی مختلف ابعاد توان می ی بالقوه آنانها پتانسیل

 دنبال به پژوهش این اساس همین کرد. بر حرکت محله پایداری ه وتوسع جهت در نیز و بخشید بهبود را محله ساکن

روش  .شدبا می طرشت به منظور توسعه محالت شهری باتأکید بر محله توانمندسازی زنان مدلی جدید در زمینه ارائه

یرد. گ میباشد که دو بخش کیفی و کمی را در بر میرویکرد آمیخته  برمینای توصیفی است و-تحقیق حاضر اکتشافی

که برپایه ، توانمندسازی و زنان، شهری ریزی خبرگان در زمینه برنامه، در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش

که با استفاده ، شامل جامعه زنان محلی طرشت میو همچنین در بخش ک، نفر انتخاب شدند 31هدفمند  گیری نمونه

را شامل ، نفر تخمین زده شد 113نمونه الزم  )برمبنای متغیرهای مکنون و آشکار( Sample powerازنرم افزار 

به منظور جمع ، برهمین اساس تصادفی ساده است. گیری در بخش کمی نیز برمبنای نمونه گیری شود. روش نمونه می

ی جمع ها هو پیمایشی بهره گرفته شده است. در نهایت به منظور تحلیل داد ای هاز هر دو روش کتابخان ها هآوری داد

نرم افزار تحلیل ، و سپس به منظور تأیید مدل نهایی MAQXDA در مرحله اول از نرم افزار تحلیل کیفی آوری شده؛

مطالعات متعددی چه در داخل و چه خارج از ، تاکنون در زمینه تحقیق حاضربه کار گرفته شد.  Smart-PLSکمی 

 اشاره خواهد شد.  ها آن ترین کشور صورت پذیرفته است که در این بخش خالصه وار به مشابه

تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی زنان در »تحت عنوان  یها سالدر ر 3131. رضا جهان بین در سال 3

دهد؛ بین تمامی عوامل و  ی این تحقیق نشان میها هیافت« ()مطالعه موردی شهر ایالمی غیررسمی ها هگا سکونت

متغیر ، بطه معناداری برقرار است. از بین متغیرهای مستقلمتغیرهای مستقل مورد بررسی با توانمندسازی زنان را
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، بیشترین تأثیر را بر متغیر توانمندسازی زنان دارد و پس از آن عوامل اقتصادی آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی

 در تبیین متغیر توانمندسازی زنان تأثیر داشته است. ی جنسیتی باها هکالبدی و در آخر کلیش-عوامل محیطی

و توسعه شهری در  سرمایه اجتماعی زنان» تحت عنوان ای هدر مقال 3132.سمیه شالچی و امین مومیوند در سال 6 

، شهرها یافتگی توسعه میزان و اجتماعی سرمایه ارتباط اصلی فرضیه با را خود کار پژوهش این نگارندگان« همدان

 سطح با آن ارتباط و زنان اجتماعی مایهسر میزان سنجش بررسی باهدف پژوهش این درواقع. نمودند آغاز

 مثبت و معنادار همبستگی نشانگر پژوهش نتایج. است پذیرفته انجام، همدان استان های شهرستان یافتگی توسعه

      .شهری است توسعه و زنان اجتماعی سرمایه

ابعاد « مندسازی بنگالدشتوانمندسازی زنان: توان»تحت عنوان  ای هدر مقال 6833.حسین رضا و یاسمین در سال 1

، خودباوری و عوامل موثر بر توانمندی زنان را در قالب وضعیت اجتماعی، کنترل بر منابعگیری،  تصمیم، پویایی

وضعیت جمعیتی مطرح نمودند. در نهایت این نتیجه گرفته شد که به منظور دستیابی به ، دسترسی به رسانه، اقتصادی

خود باوری زنان ، ی اقتصادیها فرصت، آموزش، ی زنانها ارتقای مهارت، بنگالدشتوانمندی زنان و توسعه پایدار 

 بایستی تقویت شود.

از « توانمندسازی زنان در بخش توسعه»تحت عنوان  ای هدر مقال 6830کلمنت در سال  .کوری اوهارا و فلورین4

ت به این نتیجه رسیدند که عامل مشارکت و در نهای اند هتوانمندسازی استفاده کرد گیری ی استاندارد اندازهها شرو

در راستای توانمندسازی و  ای هی اساسی نقش تعیین کنندها و تغییر و تحول ساختار و چارچوب گیری در تصمیم

 دستیابی به توسعه شهری دارد. 

بعدی بر پایه مدلی سه « توانمندسازی زنان در شرق آفریقا»تحت عنوان  ای هدر مقال 6830.میدما و دیگران در سال 1

ارائه دادند و تأکید بر دستیابی به توانمندسازی دختران و زنان تنها در قالب  گیری نگرشی و تصمیم، سه بعد اجتماعی

 این مدل داشتند. 

ی داخلی و خارجی در زمینه ها شمشخص گردید که اکثر پژوه، ی پیشینها شبا توجه به مرور و بررسی پژوه

اجتماعی و تمرکز برجسته نیز بر بُعد مشارکتی با ، با نگاه اقتصادی توسعه بیشتر وی توانمندسازی زنان ها بحث

ی موجود در کشور و محدوده ها شبرهمین اساس و با وجود چال .ی محدود و بعضا تکراری بوده استها شاخص

ژه در ابعاد و ی جدیدی به ویها هحاضر فراتر رفته و به کشف جنب ۀلزوم پژوهش علمی که در زمین، مورد مطالعه

ضروری ، ی جامعه شهریها مطابق با واقعیتارائه مدلی  به منظوردر راستای توسعه و زنان ی توانمندسازی ها همولف

ی پیشین ها شپژوهش حاضر در این راستا قدم برداشته است که نقطۀ تمایز آن نسبت به پژوه، باشد. در نتیجه می

 است.

 مبانی نظری

هدف عمده فرآیند  .(Cavalieri &Almeida,2018:174)رآیند پویا و فراگیر استیک ف، توانمندسازی جامعه

-و اقشار اجتماعی می ها هگرو، ها هخانواد، ایجاد تغییرات مناسب در کلیه ابعاد و جوانب زندگی افراد، توانمندسازی
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، دهای توسعه پایدارگیری و تکامل فرآینهای محوری در شکلتوان گفت که یکی از پیش شرطدر واقع می باشد.

و جوامع به منظور مشارکت  ها هگرو، و مداخالت چند بعدی در جهت توانمندسازی افراد، ها هبرنام، هاوجود سیاست

اجتماعی و فرهنگی است ، جانبه اقتصادیفعال آنها در تحقق بخشیدن به اهداف دراز مدت و میان مدت توسعه همه

(Sell & Minot, 2018 :46) . توانمندسازی امر نسبتا جدیدی است که ، شهری ریزی شهرسازی و برنامهدر تفکر

است.  ریزی برنامه و عدم تمرکز در عمل گرایی، است که مبتنی بر مشارکت 3پست مدرنیسم ریزی برآمده از برنامه

طبق  .(Walters,2007:79)شود  میپست مدرن توصیه  ریزی لذا توانمندسازی برای شهروندان و شهر در تفکر برنامه

مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته؛ دستیابی به توسعه به ویژه توسعه پایدار تنها و در صورت مشارکت فعال زنان 

شوند و  میی خود آگاه ها باشد. توانمندسازی زنان فرآیندی است که طی آن زنان از نیازها و خواست میامکان پذیر 

کنند و از توانایی الزم برای  میتقویت ، اوری و اعتماد به نفسجرات دستیابی به هدف را در خود از طریق خود ب

 توسعه گفتمان مرکز در زنان سازی (. توانمند11: 3131، موسوی و روانخواه)شوند  میعملی ساختن آنها برخوردار 

اصول  . ( O’Hara&Clement,2018:118)است  شده اعالم هزاره توسعه اهداف هشت از یکی عنوان به

 جهانی اهداف به دستیابی، عادالنه تر و باثباتتر جوامع ایجاد، قوی اقتصاد ساختن اصل پنج با زنان زیتوانمندسا

 عملکرد و اهداف به کمک و جوامع و ها هخانواد ، زنان برای زندگی کیفیت بهبود، بشر حقوق و پایداری، توسعه

 شده تدوین سازمان ملل جهانی برنامه و متحدزنان ملل  نهاد توسط که هستند بیانیه این تعیین شده اصول، تجارت

اشاره که بخش  6818توان به اهداف توسعه پایدار سال  میدر جدیدترین اقدامات برای توانمندسازی زنان  .است

به طور کامل به مبحث دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران اشاره شده  ای هجداگان

پایان هرگونه خشونت و محدودیت نسبت به زنان؛ ازدواج اجباری و زودهنگام؛ ، اهداف این طرح ترین است. از مهم

منابع طبیعی و غیره؛ ، دسترسی به منابع، اجتماعی، ی برابر برای زنان؛ حق برابر اقتصادیها مشارکت کامل و فرصت

ی حمایتی و دسترسی آسان به حمل و نقل ها و ارتباطات؛ تقویت سیاست ها توانمندی در زمینه استفاده از تکنولوژی

 .  (Untited Nation , 2019)باشند میو خدمات گوناگون و درنهایت برابری جنیستی و توانمندی تمامیی زنان؛ 

 توانمندسازی زنان با اقتباس از صاحب نظران معیارهای - 1جدول 

 نظریه پرداز  معیارها

 لیندا مایوکس  (جنسیتی، خودکفایی مالی، اقتصادی )کاهش فقر

 سارا النگه کنترل ، مشارکت، آگاهی، دسترسی، رفاه

 اگبومه زندگی خود  بر کنترل و منابع دسترسی به

 (3131، منبع: )نگارندگان

توانند در توسعه  میمفهوم حق به شهر با توجه به نیازهای زنان و نقش موثری که آنان ، اخیرا در جغرافیای فمینیستی

6 " شهر به حق "مورد توجه قرار گرفته است. عبارت  ؛ شهری ایفا کنند
 شناس جامعه توسط بار اولین برای 

 فِور لُه هنری، فرانسوی
 دو شامل فِور لُه نزد در شهر به شد حق گرفته کار به شهر به حق کتاب او قالب در و3320 در1

                                                                 
1
 Post Modernism Planning 

2
 The right to the city 

3
 Henry Lefevbre 
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 (appropriation). ب یا تخصیصحق تصاح و (participation) مشارکت حق :است شهر ساکنان برای اساسی حق

این گونه ادعا ، ( به دنبال مطالعاتی که در دو شهر لندن و اورشلیم در ارتباط با زنان انجام داد6881فنستر ) تووی

ادغام زنان در فضاهای عمومی ضروری است. و اشاره ، در جهت توسعه برای دستیابی به حق به شهر، کند که می

فرصت استفاده از حق به شهر را از زنان سلب ، وجود در اغلب شهرهاکند ترس و عدم امنیت م می

 از و روزمره شکل به به شهر نسبت زنان جمعی بیان داشته است حق، باکینگهام . شلی(Fenester,2005:220)کند می

 اجتماعی ۀبرساخت یک فضا چون کند که میشود. او به این نکته اشاره  می نقض شهر با مقابله و آنان تجربیات طریق

 به نسبت زنان حق ترتیب همین به و است جنسیتی واقع در ندارد و خنثی ساختاری اجتماعی مفاهیم دیگر مانند، است

، "حق به شهر "باکینگهام درصدد آن است که به  .متمایز از حق مردان است و داشته جنسیتی ماهیتی نیز فضا این

 شهر به نسبت حق از حیطه پنج قالب در جنسیت مفهوم که کند یم خاطر پیشنهاد همین ببخشد وبه بُعدی جنسیتی

 محل میان نزدیکی .1؛ میعمو نقل و حمل و ها . زیر ساخت6شهری ؛ یها محیط .امنیت در3گیرد : قرار توجه مورد

3ثنویت ..شکستن4کار؛ و خدمات، زندگی
، گیری تصمیم در مشارکت .1؛ خصوصی و عمومی یها هحیط میان 

. لذا برای دستیابی هر چه بیشتر به توسعه پایدار شهری؛ تأکید و (Buckingham, 2010) ریزی رنامهب و حکمرانی

 باشد. میتمرکز بر بُعد جنسیتی حق به شهر ضروری 

در حال  کشورهای در ویژه به، محلی پایداری افزایش برای ابزاری عنوان به ای هفزایند طور به ای همحل ریزی برنامه

مشارکت جمعی ، مفاهیمی چون برنامه ریزی از پایین. (Zhang et al, 2018: 3)است  یافته گسترشمطرح و ، توسعه

ی برابـر همـراه بـا ها ایجـاد فرصـت، عدالت اجتمـاعی، حق انتخـاب فـزونتـر بـرای سـاکنین محلـی، و فراگیر

 ی هتنهـا در سای (ه صرفاً آبادی مکـانن)توزیع عادالنه امکانات و مواهب توسعه و نیز رفاه مردم ، کارآیی بیشتر

. (321: 3131، )فالحی و همکارانیابند میو برنامـه ریـزی محـالت شهری عینیت  «توسـعه ی محلـه ای»مفهـوم 

 ای همشارکت درون محل، ها شارز، ها توان، استفاده و اتکای حداکثری به منابع، افتد میاتفاق  ای هآنچه در توسعه محل

مردم و تـأمین نیازهـای اولیـه و ، رود میین آنچه در رویکرد توسـعه ی محلـه ای هـدف غائی به شمار است. بنابرا

سـت. ایـن هدف جـز از طریـق ارج نهـادن بـه جایگـاه مشـارکت ا اساسی آنان با توجه به محـیط زنـدگی آنها

وچکترین واحد سـازمان فضـایی در ک، جمعی در قالبی نظام یافته میسر نیسـت. از آنجـا کـه محالت شهری

بهتـرین کـانون و کارگـاه ، شوند بنابراین اجتماعات محلی در شـهرها میتقسیمات نظام فضایی شـهر محسـوب 

ی ها همــدیریت و برنامــه ریــزی مشــارکت بــوده و بیشــترین انسجام اجتمـاعی و مکـانی را در بـین سـایر رد

 (. 11: 3136، هستند)فنی و صارمیسازمان فضایی شهر دارا 

حرکت در راستای ، توان گفت در حال حاضر می، ی صاحبنظران امر بودهها هدیدگابرمبنای مطالب بیان شده که مطابق با 

پایداری و به طور کلی توسعه شهری و به طور اخص توسعه محالت شهری تنها در سایۀ حضور فعال اجتماعات ، توسعه

تواند به عنوان  میکه در این میان مفهوم حق به شهر زنان  شود میزنان از طریق توانمندسازی محقق گروه  به ویژهمحلی 

                                                                 
 دوگانگی  -3
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تئوری راهنما عمل کند تا میانبری برای تسریع در نائل شدن به اهداف توسعه و پایداری برای هر شهر و محله و در سطح 

تواند  میتقویت معیارهای حق به شهر زنان نقش کلیدی دارد و  زنان به واسطۀ توانمندیوسیع تر کشور باشد. بنابراین ارتقاء 

 تعادل و پایداری که مدنظر توسعه برای هر جامعه شهری است را رقم بزند. لذا در این پژوهش براین مهم تمرکز شده است.

 محدوده مورد مطالعه 

دقیقه  14درجه و  13غرافیایی طول جدر که باشد ی قدیمی و به نام شهر تهران میها همحله طرشت یکی از محل

غربی در جنوب متر از سطح دریا 3331دقیقه شمالی و ارتفاع حدودی  18درجه و  11و عرض جغرافیایی  شرقی

ای  محله، «درشت»یا « طرشت» .واقع شده است 3و  1شهرداری تهران و در مجاورت مناطق  6منطقه  1ناحیه 

جمعیت کل منطقه و زنان طبق آخرین سرشماری مربوط به سال  ،.غرب تهرانقدیمی در محدوده غرب و جنوب

برابر 13/6حدود (33314) 3138نسبت به سال  باشد که جمعیت زنانمی 62116و  13113، به ترتیب برابر با 3131

 شود.  میدرصد کل جمعیت را شامل  13افزایش یافته و در حال حاضر 

 
 (1931، ه دو تهران )نگارندگاندر منطق موقعیت جغرافیایی محله طرشت-1نقشه 

یا خانه ، کند. ترکیب باغ مسکونی میشکل گرفته تبعیت  3188محدوده طرشت از الگوی ارگانیک که قبل ازسال 

باشد. باتوجه به کمبود فضای  میدهد. این محله دارای بافت گسسته  میشکل اصلی این الگو را تشکیل ، روستایی

منطقه و همچنین میل گستردگی از سوی دانشگاه صنعتی شریف و فرسودگی ابنیه و سبز سامان یافته در نیمه جنوبی 

و  ای هی طرشت فرصت مناسبی جهت ایفای کارکردهای نوین با نقش منطقها لزوم بازسازی آنها مجموعه باغ

مبنای است در زمینه کاربری اراضی محله طرشت با توجه به مستندات و مدارک موجود و دسترس )بر ای هفرامنطق

باشد و سایر  میمتعلق به مسکونی  3340403بیشترین کاربری با مساحت ، گزارشات سرای محله و شهرداری منطقه(

فضای سبز و غیره ، تأسیسات و تجهیزات، تجاری، ندارد از جمله امکانات ورزشی ای هسهم قابل توج ها کاربری

-3101در بازه زمانی ده ساله ، (3131آمار ایران) براساس مرکز (.3131، و سرای محله طرشت 6)شهرداری منطقه 

رسیده است. همچنین نسبت  13110به  31860جمعیت محله با روند رو به رشدی رو به رو بوده و از  3131

 دهنده رسیده است که نشان 14/32به  13/383( از رقم 3131-3101)سال 38جنسیتی محله فوق در بازه زمانی 
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برهمین  نسبت زنان به مردان بیشتر شده است. باشد و در واقع می 3131زن در سال  کاهش نسبت جنسیتی مرد به

به وضوح روشن شد که محله طرشت به ، ی صورت گرفته در محدوده مورد مطالعهها اساس و با توجه به تحلیل

 ی اساسی رو به رو است. ها شافتگی مطابق با واقعیت جامعه حال حاضر خود با چالی هلحاظ توسع

 ی تحقیقها هافتی

 بخش کیفی

پردازیم. همانطور که اشاره شد در بخش  میباشد. برهمین مبنا در ابتدا به بخش کیفی  میرویکرد پژوهش حاضر آمیخته 

هدفمند  گیری باشند که پس از نمونه میتوانمند سازی و حوزه زنان ، شهری ریزی خبرگان برنامه، کیفی جامعه آماری

، خانم؛ از لحاظ ترکیب وضعیت سنی % 21/42% آقا و  11/، دند. از لحاظ ترکیب جنسیتیخبره انتخاب ش 31تعداد 

سال؛ و در  41باالی  21/62سال و در نهایت  41تا  48%  21/62، سال 48تا  11%  11/11، سال 11تا  18% بین  11/31

 باشند. میانس % فوق لیس 21/2% از خبرگان دارای تحصیالت دکتری و 11/31زمینه وضعیت تحصیالت 

در نرم  ها هدر جریان تحلیل داد .پیاده سازی شدند MAXQDAپس از جمع آوری در نرم افزار تحلیل متن  ها همصاحب 
اهمیت کدهای اولیه براساس  ی صورت گرفته با خبرگان استخراج شده وها هکد اولیه از مصاحب 23، افزار ذکر شده

پرسشنامه  دهنده و یا سواالت تشکیل ها استخراج شده همان شاخص شده است. کدهای اولیه فرمول شانون گزارش

فرمول شانون ، دهد که در آن مساحت هر مربع میماتریسی ارائه  MAXQDA12باشند. در واقع نرم افزار  میپژوهش 

، هر کد کند برهمین اساس و به منظور واضح بودن اهیمت میباشد که ضریب اهمیت هر کد را برمبنای فراوانی بیان  می

کد  23ضریب اهیمت براساس فراوانی در قالب اعداد محاسبه شده توسط نرم افزار در جدول آورده شده است. در بین 

تعریف جایگاه و نقش ، حق مشارکت زنان در فضای محله، زنان از فضای محله مندی استخراج شده کدهای حق بهره

ارتقای سرمایه ، حمایت از مشاغل خانگی، ی مادی و معنویها دسترسی به فرصت، قوانین حمایتی از حقوق زنان، زنان

مشارکت در مدیریت و امور محله دارای بیشترین فراوانی و اهمیت از نظر خبرگان ، نورپردازی و روشنایی، اجتماعی

 باشند. می

 استخراج شده براساس فرمول شنون اولیه کدهای اهیمت-2جدول 
  ها فراوانی مجموع یهکد اول  ها فراوانی مجموع کد اولیه

 کدهای اولیه توسعه محله 

 18 حس مکان 41 شبکه معابر

 11 میزان تمایز محله 40 پیاده روها

 42 تعامالت  18 حمل و نقل 

 40 شادی و آسایش روانی 28 ها تنوع کاربری

 18 ها میزان فضای سبز و پارک 21 سازی  میبو

 18 ها فضای سبز و پارکدسترسی آسان به  18 طراحی و سیمای محله

 42 ی زیست محیطی ها آلودگی 18 نورپردازی و روشنایی 

 16 سیستم جمع آوری زباله 08 مشارکت در مدیریت و امور محله

 11 حمایت مردمی  11 بسیج درزمان بحران

 10 میزان خودکفایی محله 48 میزان سرقت

 48 میزان تنوع مشاغل  46 میزان حضور معتادین

 11 تعامالت تجاری  42 نظارت میزان

 10 صندوق اعتبارات  08 ارتقای سرمایه اجتماعی 

 18 ی مردمی ها کمک 16 حمایت مادی و معنوی 
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   12 از فضاهای محله  مندی بهره

 کدهای اولیه عوامل موثر بر زنان در توسعه محله کدهای اولیه زنان

 21 استقالل زنان 11 میزان حضور در جامعه

 18 حضور و مشارکت زنان در جامعه 18 ش از طرف جامعهپذیر

 08 قوانین حمایتی از حقوق زنان 10 میزان تعامل با جامعه

 14 تعریف جایگاه و نقش زنان 16 حس تعلق زنان به محله 

 06 حق مشارکت زنان در فضای محله 10 زنان به جامعه محلی  حس تعلق

 08 زنان از فضای محله ندیم حق بهره 14 حضور و فعالیت در محله 

 18 سطح تحصیالت زنان 21 حمایت مادی و معنوی از زنان

 21 ی تخصصی زنان ها مهارت 18 حمایت از مشاغل خانگی

 28 آگاه سازی  24 ی برابر شغلیها فرصت

   10 افزایش درآمد زنان

   22 دسترسی به خدمات 

   18 ی مادی و معنویها دسترسی به فرصت

   28 به منابع دسترسی

   21 ارتقای نظارت بر محله

   16 ارتقای حس مسئولیت نسبت به زنان

   11 روشنایی

   11 در امور محله گیری تصمیم

   08 ها مشارکت در فعالیت

   10 ارتقای حس ارزش درونی

   21 ارتقای حس موثر بودن در جامعه

   18 ارتقای حس توانایی

   28 ایجاد انگیزه در زنان

   24 ی تخصصیها مهارت

   22 ارتقای آگاهی زنان

 (3130، منبع: )نویسندگان

و سپس مقوالت اصلی )ابعاد(  (ها هکدهای اولیه شد که در ابتدا مقوالت فرعی )مولف بندی پس از آن اقدام به مقوله

ی محلی ها اد محلی و نهاداقتص، امنیت، مقوله فرعی شناسایی شده که در این بین همبستگی 63شناسایی شدند. 

حق اشتغال و تعامل و حضور در جامعه مربوط به متغیر گیری،  حق تصمیم، مربوط به متغیر توسعه محله؛ حق امنیت

 باشند.  میزنان دارای بیشترین فراوانی و اهمیت از نظر خبرگان 
 ( استخراج شده براساس فرمول شانونها هاهیمت مقوالت فرعی)مولف -9جدول 

 مجموع فراوانی (ها همقوالت فرعی )مولف مجموع فراوانی (ها هت فرعی )مولفمقوال

 مقوالت فرعی زنان مقوالت فرعی توسعه محله

 16 عزت نفس 28 دسترسی 

 28 آموزش و آگاهی  21 کاربری

 21 حق دسترسی  28 جذابیت بصری

 11 حق امنیت 11 همبستگی

 11 حق اشتغال 11 امنیت

 11 گیری حق تصمیم 18 نهادهای محلی

 18 هویت و تعلق اجتماعی  11 هویت

 14 تعامل و حضور در جامعه 18 سرزندگی

 21 نهادهای مدنی  11 اقتصاد محلی

   28 درآمد

   26 فضای سبز 

   22 ها آلودگی

 ( 3130، نویسندگان)منبع: 
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زیست محیطی از متغیر  اقتصادی و، بدیکال، اجتماعی، هفت مقوله اصلی )ابعاد( مشخص گردید که عبارت هستند از

از متغیر زنان که در این بین مقوله حقوقی بیشترین فراوانی و اهیمت را از  فردی و اجتماعی، توسعه محله؛ و حقوقی

 دیدگاه خبرگان کسب نمود. 
 اهیمت مقوالت اصلی )ابعاد( استخراج شده براساس فرمول شانون - 4جدول 

 فراوانی ت اصلیمقوال فراوانی مقوالت اصلی

 مقوالت اصلی زنان مقوالت اصلی توسعه محله 

 21 فردی 14 کالبدی

 01 حقوقی  11 اجتماعی

 11 اجتماعی 28 اقتصادی

   21 زیست محیطی 

 ( 3130، منبع: )نویسندگان

گی که طبق و میزان همبست p-valueبین کدها مورد تحلیل آماری قرار گرفته و براساس مقدار  ی هدر نهایت رابط

-pباشد. با توجه به مقادیر  مینشان از رابطه قوی  11/8مقادیر باالی (Godau,2004) 6886استاندارد کَسِل در سال 

value درصد پذیرفته شده و تمامی  33تمامی روابط در سطح اطمینان ، و ضریب همبستگی برای روابط بین کدها

 گیرند.  می در دسته قوی قرار، روابط با توجه به مقدار کسل
 آماری رابطه بین کدها  تحلیل - 5جدول

 میزان ضریب همبستگی p-value رابطه بین کدها

 توسعه محله زنان

 زنان  ی فرهنگیها شباورهاونگر

 زنان حق زنان به شهر

 زنان ساختارهای سیاسی ونهادی

 زنان آموزش و آگاهی

88/8 

88/8 

88/8 

88/8 

88/8 

38/8 

33/8 

32/8 

33 /8 

32/8 

 (3130، )نویسندگان: نبعم

ی ها هیافت ی هتوان برپای میبر مبنای تحلیل کیفی نظرات خبرگان و تحلیل هم پوشانی صورت گرفته در این مرحله 

 ی زیر را ارائه داد:ها هتحلیل کیفی پژوهش؛ فرضی

قش زنان در توسعه ی فرهنگی بر نها ش: باورها و نگرH2: زنان نقش موثری در توسعه محله دارد؛ فرضیه H1فرضیه  

باشند ؛ فرضیه  میساختارهای سیاسی و نهادی بر نقش زنان در توسعه محله موثر  :H3باشند ؛ فرضیه  میمحله موثر 

H4 باشد و فرضیه  می: حق زنان به شهر بر نقش زنان در توسعه محله موثرH5 :  آموزش و آگاهی بر بر نقش زنان در

 باشند. میتوسعه محله موثر 

 بخش کمی

که به ، و ابعاد طبق نظرات خبرگان ها همولف، ها ی صورت گرفته در بخش کیفی و شناسایی شاخصها پس از تحلیل

رسد. همان طور که اشاره شد در  میحال نوبت به بخش کمی کار جهت تأیید و ارائه مدل نهایی ، تفصیل تشریح شد

نفر مشخص  113 گیری نهایتا پس از نمونهباشد که  میجامعه آماری هدف شامل زنان محله طرشت ، این بخش

مدل بیرونی در حالت تخمین ، شدند. در این بخش پس از ورود متغیرهای مکنون و آشکار در نرم افزار مربوطه

 ضرایب استاندارد مورد تحلیل قرار گرفت.
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 مدل بیرونی انعکاسی در حالت تخمین ضرایب استاندارد -1شکل 

 ها هآزمون معناداری فرضی

سه مورد ، کشف شدند ها هتحلیل کیفی داد یی که با استفاده ازها هفرضی آزمون معناداری این بخش به منظور در

باید در  Tvalueباید بررسی شوند که ضریب مسیر شدت و جهت را نشان داده و Sigو β ،Tvalueضریب مسیر یا 

توان گفت در سطح اطمینان در این صورت می باشد 83/8یا  81/8 باید کوچکتر از Sigو مقدار  32/3و  -32/3بازه 

شود در یک نمونه بزرگتر از همان جامعه رابطه بینی میباشد. یعنی پیشمعنادار می H1رد و  H0% فرض  33% یا 31

 علی تأیید شود. 
 ها هآزمون معناداری فرضی -6جدول

 نتیجه β T-value Sigضریب مسیر  ی تحقیقها هفرضی
H1 213/8 411/1 883/8 معنادار 

H2 311/8 301/6 881/8 معنادار 
H3 131/8 111/0 883/8 معنادار 

H4 100/8 601/1 883/8 معنادار 
H5 183/8 181/1 888/8 معنادار 

  (3130، منبع: )نویسندگان

با توجه  ها هتمامی فرضی، گردد می( مشاهده 2که در جدول ) ها هنتایج به دست آمده از آزمون معناداری فرضی برمبنای

% معنادار  33در سطح اطمینان  83/8کم تر از  Sig و یا مقدار -32/3و  32/3که خارج از بازه  t-valueبه مقدار 

ساختارهای سیاسی و نهادی و حق به شهر زنان  یها عامل، (2)جدول  ( و3باشند. همچنین بر مبنای نتایج شکل ) می

زنان در توسعه محله  توانمندسازیاثر را در تحقق و عملی شدن  بیشترین 100/8و  131/8به ترتیب با ضریب مسیر 

 باشند.  میدارا 
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 (GOFبرازش مدل )معیار 

گیری )سواالت( و که داللت بر میزان تطابق مدل با جامعه دارد و هر دو بخش مدل اندازه، برای بررسی برازش مدل

 شود:محاسبه میترتیب زیر به GOFمعیار ، کندساختاری)متغیرها( را کنترل می

 
GOF میانگین مجذور از محاسباتی معیار R square (R

2
 مسیر تحلیل مدل ساختار کلی برازش که باشدمی AVE در (

(2009) همکاران و وتزلس نماید.می تأیید را
3
 و متوسط، ضعیف عنوان مقادیر را به 12/8و  61/8، 83/8 مقدار سه 

Rمطابق با محاسبات پیشین مقدار  .نمود کنترل را کلی بخش برازش توانیم معیار این توسط اند.کرده معرفی قوی
2 

برابر است  GOFدر نتیجه مطابق با فرمول مقدار  201/8و میانگین مقادیر اشتراکی برابر است با  221/8برابر است با 

 ش قوی مدل کلی دارد. نشان از براز، بزرگتر است 12/8از  GOFبنابراین چون مقدار به دست آمده برای  214/8با 

 و دستاوردهای علمی و پژوهشی گیری نتیجه

، صورت گرفته ای هی توانمندسازی و توسعه محلها هبا توجه به دیدگاه صاحبنظران امر و تحقیقاتی که در حوز

نمود و تحقق ، یکی از عوامل اساسی در توسعه محالت شهری، روشن است که با توجه به شرایط کنونی حاضر

باشد. در این راستا تئوری حق به شهر که توسط هنری له فور مطرح گردید و سایر نظریه  میزنان  سازیدتوانمن

تواند به عنوان  می، را در نظر گرفته ای هگروه زنان نیز معیارهای ویژ پردازان آن را بسط دادند به طوری که برای

افته تمرکز ی هشود که اکثر کشورهای توسع می تئوری هدایت گری برای کالن شهرها عمل کند. برهمین اساس دیده

حق به شهر را دارند زیرا معتقد هستند حق به شهر میان بری برای تحقق  بر پیاده سازی توانمندسازی به واسطۀ

مبحثی که کشورهای ، راهی برای نائل شدن به اهداف توسعه و پایداری است توانمندسازی گروه زنان است و

توان پی به تفاوت اساسی  میبرآن تأکید ویژه دارند. از همین جهت  33و  30ی ها پس از قرنافته به ویژه ی هتوسع

ی شهری و ها ریزی ی حاکم بر ایران و شهرهای بزرگ به ویژه کالن شهر تهران برد. به طوری که در برنامهها هدیدگا

و قشر زنان نیز عمال جایگاهی ندارند. شود  میکمتر اثری از توانمندسازی بر پایۀ حق به شهر دیده  ای هتوسعه محل

سعی شد ، در توسعه محالت شهری بوده است زنانتوانمندسازی  مدلکه هدف اصلی آن ارائه ، در پژوهش حاضر

، از هردو روش اکتشافی و توصیفی گیری طریق رویکرد آمیخته و بهره تا برمبنای تئوری هدایتگر حق به شهر و از

و معیارهای موجود در زمینه توانمندسازی گام برداشته شود تا بدین واسطه عالوه بر  ی پیشینها فراتر از پژوهش 

موثر و کارآمد ارائه شود. برهمین اساس در بخش کیفی از  مدلی، ی جدید زمینه مطالعاتی حاضرها هدستیابی به جنب

ا استفاده از نرم افزار کیفی ی آنان بها هطریق پرسشنامۀ باز و مصاحبه عمیق با خبرگان امر و سپس تحلیل دیدگا

گردید که به تفصیل در  تشکیل مقوله اصلی )ابعاد( 1و مقوله فرعی )مولفه(  63 کد اولیه 23، مکس کیو دی ای

فرضیه تشکیل  پنج، یا کدهای اصلی ها هآورده شد و در نهایت پس از تحلیل هم پوشانی مابین ساز 4تا  6جداول 

، حق امنیت، ابل توجه در بین نتایج بخش کیفی استخراج کد حقوقی)حق دسترسیگردید. الزم به ذکر است مورد ق

                                                                 
1
 Wetzels & et al 
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( برای متغیر زنان است که برمبنای تئوری هدایت گر تحقیق و نظرات خبرگان صورت گیری حق تصمیم، حق اشتغال

 زناندر بین  گویه 23پرسشنامه در قالب ، Smart-PLSپذیرفت. سپس به منظور تأیید مدل نهایی در نرم افزار کمی 

محلی طرشت توزیع گردید واز این طریق اقدام به جمع آوری اطالعات در بخش کمی شد. طبق نتایج به دست 

در همین راستا برمبنای  .بر توسعه محله تأیید گردید زناناثر توانمندسازی  (2)و جدول  (3)آمده و مطابق با شکل 

اجتماعی و فردی با ، عد حقوقیبه ترتیب سه بُ، وانمندسازی زناندر بین ابعاد ت، و مدل خروجی نرم افزار (3)شکل 

و  (2)بااهمیت هستند. همچنین براساس نتایج جدول به منظور توسعه محله  033/8و  316/8، 320/8ضرایب مسیر 

 100/8و  131/8ساختارهای سیاسی و نهادی و حق به شهر زنان به ترتیب با ضریب مسیر  یها عامل، (3)شکل 

کنند. بنابراین نکته حائز اهمیت  میزنان در توسعه محله ایفا  توانمندسازیرین اثر را در تحقق و عملی شدن بیشت

حسین رضا و ، (3132پژوهش حاضر که آن را نسبت به تحقیقات پیشین به خصوص شالچی و مومیوند)

دایت گر حق به شهر هنری له فور تمرکز ویژه بر تئوری ه، کند می( متمایز 6830( و اوهارا و کلمنت)6833یاسمین)

دو کد جدید حقوقی و کد فردی برای توانمندی زنان به منظور توسعه محله و همچنین عامل حق زنان  استخراج و

شود تا  میپیشنهاد ، برهمین اساس باشد. میبه شهر در تقویت هرچه بیشتر توانمندسازی زنان در توسعه محله 

با تمرکز بر حق به ، ی و محالت شهری ضمن ایجاد مدیریت یکپارچه مابین خودی متولی امر توسعه شهرها سازمان

 داشته باشند.  شهر زنان؛ به تنظیم چارچوب و قوانین مشخص و موثر برای حضور هرچه بیشتر زنان در فضا

 منابع 
پایان نامه ، (ایالم شهر: موردی العهمط) غیررسمی یها هگا سکونت در زنان توانمندسازی بر موثر عوامل ( تحلیل3131رضا )، جهان بین

 دانشگاه تبریز.، و علوم محیطی ریزی دانشکده برنامه، شهری ریزی دکترای تخصی رشته جغرافیا و برنامه

 علوم کاربردی تحقیقات نشریه، بروجرد شهر مرکزی بخش محور محله ( توسعه3132معصوم )، طاهر؛ و ساکی، احمد؛ پریزادی، زنگانه

 .301-321: 41ش ، هفدهم الس، جغرافیایی

 و شهری توسعه ریزی برنامه فصلنامه، همدان دراستان شهری توسعه و زنان اجتماعی ( سرمایه3132امین )، سمیه؛ و مومیوند، شالچی

 .311-381 :1ش ، 3دوره ، ای همنطق

، هران با نشانگرهای سرمایه اجتماعیپیامدهای رویکرد محلهمحوری شهر ت( 3131حبیب )، فریدون؛ و آقابخشی، علی؛ رمضانی، فالحی

  .302-313 :1 ش، 38دوره ، فصلنامه توسعه اجتماعی )توسعه انسانی سابق(

دو فصلنامه ، 1 ی همنطق بهار ی همحل مورد تهران شهر کالن در ای همحل پایدار ی هتوسع ( رویکرد3136فرید )،  میزهره؛ و صار، فنی

 . 12 – 11 :18 ش، 3136 بهار، جغرافیا و توسعه

 اصفهان.، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی، ( تعریف توانمندسازی3131مستندات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )

نمونه ، تبیین مدلی به منظور ارتقاء مدیریت خطر بحران با رویکرد اجتماع محور( 3131مجتبی )، زینب السادات؛ و رفیعیان، مطهری

 .483 -103: 31ش ، معماری و شهرسازی آرمان شهر،  عات محلی تهرانموردی: یکی از اجتما

مطالعات اجتماعی ، ی رفاهی ی انواع نظام واکاوی رابطه با توانمندسازی اقتصادی زنانها (3131فاطمه)، مرضیه؛ و روانخواه، موسوی

 .383-11: 3ش ، 34سال ، روانشناختی زنان
Buckingham, S. (2010) Examining the right to the city from a gender perspective. In A. Sugranyes and 

C. Mathivet (Eds.), Cities for All: Proposals and Experiences towards the Right to the City. 
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