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 دهیچک

ار پایـدتوسعه  هایبرنامهضرورتی در به شهری،  یفضاهاموضوع ارتقای امنیت، سالمت و آرامش مردم در امروزه 

و فعالیـت حضـور  وی اجتمـاعی زندگرسـ بتواننـد هافضـا رود که اینهمواره انتظار میو  ستا شدهتبدیلشهری 

عالیـت و رعایـت ف، ضرورت حضـورموضوع و  بر تأکیدبا  پژوهشاین  د.ممکن و تسهیل کنن مختلف را هایگروه

های امطلوبیـت فضـآسـایش و میـزان های شهر پایدار دوستدار خـانواده، شاخص ویژه زنان باردار،به زنان، حقوق

 ابـضاهای شهری فتناسب ارزیابی  باهدف طالعه اکتشافیاین مکرده است.  بررسی باردار حضور زنان برای شهری

هـای گـردآوری تحلیلـی و روش –یق آن، توصـیفی شده و روش تحقنیازهای جسمی و روانی بانوان باردار انجام

ه، طقـشرای  کالبدی و خدماتی من که دهدمینشان این پژوهش ه است. نتایج بودمیدانی  ای واطالعات، کتابخانه

ری بـرای ها از شرای  تردد و خدمات شـهجوابگوی نیازهای جسمی و روانی )حقوق ویژه( زنان باردار نیست و آن

داشـت ز لحـاظ بهاحضور و فعالیت در محی  بیرون خانه، ناراضی هستند. همچنین کالبد و مجموعه شرای  محله 

هری ها ارزیـابی شـده اسـت. مـدیریت شـدهجسمی و روانی بسیار ضعیف تا متوس  و نامناسب برای زندگی خانوا

ویژه زنان بـاردار در فضـاهای عمـومی عملکـرد مـؤثری نـدارد؛ ها بهمنطقه نوزده، در تأمین نیازهای اولیه خانواده

تواند سهم چشمگیری در افزایش کیفیـت انسانی می های زیست سالمکه با تأمین و تدارک حداقل شاخصدرحالی

 .ها داشته باشدزندگی آن
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 مقدمه

قوقی مـردم های پژوهشگران علوم انسانی و مطالعات شهری در جهان، توجه به تأمین نیازهای طبیعی و حیکی از دغدغه

تر توجه شـده وسعه، به نقش زنان بیشتده است. با گسترش رویکردهای پذیر )زنان و کودکان( بوهای آسیبویژه گروهبه

(. Malhotra,2002:2 ؛24: 1387،مامسـن. ژ) اندشـدهاصـلی توسـعه در نظـر گرفته عنوان گروهـی از کـارگزارانو به

عنوان بـه گویی به نیازها و ارتقاء حضور و مشـارکت زنـانچنین تحقق بسیاری از اهداف مدیریت شهری درگرو پاسخهم

هری شـی مـدیریت نیمی از جمعیت شهر است زیرا این گروه از شهروندان، مخاطب بسیاری از خدمات اجتمـاعی و رفـاه

ضرورت توجه بـه حضـور و فعالیـت زنـان بـاردار در  (.Garcia-Ramon et al,2004; Allentuck,2004) هستند

گرا با ماع کثرتجامعه مدنی و اصول اخالقی، الزمه یک اجت ه از دیدگاهتنها برای تأمین نیازهایشان بلکفضای عمومی نه

طور طورکلی و زنان باردار بهحال زنان به(. بااین1391رویکرد اصالت خانواده در فلسفه اسالمی است )رضازاده و محمدی،

عالیـت زنـان در فضـاهای ها درگیر نیستند. رویکرد حضور و فا آناند که معموالً مردان بگریبانبهویژه، با مشکالتی دست

های علمی و کاربردی کشور، مغفـول ریزی و چه در عرصه پژوهشگذاری و برنامهعمومی شهری، چه در عرصه سیاست

کـه شـهردار تهـران در مراسـم افتتـاح طوریشود، عموماً ضعیف و محدود اسـت، بهای هم دیده میشده و اگر توجهواقع

وقت به نیازها و حقـوق ایم و هیچمتأسفانه همه جای شهرمان را مردانه ساخته»نمود: نخستین بوستان ویژه بانوان اذعان 

های جسـمی و روانـی شـهرها آسیب تر سخن رانده و عمل شود وست کمی جامعاشایسته «. ایمزنان در شهر فکر نکرده

 کان مطرح و پیگیری شود.ها و ازجمله زنان و کودبرای سکونت خانواده

و هم بر ردپای زنان باردار تأکید شده اسـت؛ چراکـه  1زی شهرهای معاصر جهان، هم بر شهر دوستدار خانوادهریدر برنامه 

افزار و مثابه سـختپور و دیگران، فضای شهری شامل دو جنبه کالبدی و اجتماعی است که به های مدنیاساس نوشته بر

ردپـایی کـه در شـهرهای ایـران  (. Spain,2008:33;Short,2006:21؛48: 1379پور، مدنی)کنند افزار عمل مینرم

اصالً شکل نگرفته تا بدان توجه و پرداخته شود. برخی از فضاهای شهری برای جنسیت خاص، احساس خطر و یـا عـدم 

شـود. در کشـورهای نوعی ناخوشـی و محـدودیت رفتـاری در فضـا منجـر میکنـد کـه درنهایـت بـهانطباق ایجـاد می

ویژه زنـان حساس نسبت به نیازهـای زنـان بـه ریزی شهری غیرهای مدیریت و برنامهی از شیوهپیشرفت، شواهددرحال

تواند ضـمن می زنان و دختران برای شهرها امن بودن (.Franck & Paxson,1989:126-127) شودباردار دیده می

 برابـر شهروندان عنوانبه را اسیسی و های اقتصادی، فرهنگیفعالیت ها را درآن مشارکت حفظ بهداشت جسمی و روانی،

برای گذران اوقات فراغت مادران به همراه کودکانشـان  آن عمومی است که فضاهای پایدار شهر زمانی .دهد بس  و ارتقا

 و زنـان حضور و فعالیـت برای را شماریبی هایهای شهری هم فرصتسایر فضاها و عرصه کامالً امن و راحت باشند و

 شـهرهای ایجـاد (.Action Aid International,2013) دهندمی ارائه تفریحی و شغلی، آموزشی هایزمینه در دختران

وابستگی زیادی  کنند،کمک می زنان ها برای حضورناامنی و خشونت هایی که به رفعاتخاذ تدابیر و ایجاد سامانه به پایدار

خانواده، ازدیاد فرزند و جمعیت، شهر دوستدار خانواده و  های زیادی از حرمتها و حکایتکه در کشور، سخندرحالی .دارد

شود، ولی در واقعیت، بر نگرش و رویه دیگری که در دربرگیرنده همـه حقـوق و بافته و مطرح میهمکودک و سالمند، به

آن جامعـه،  شود. شهر دوستدار خانواده، شهری پایدار و سالم است که همـه افـرادها نیست، تأکید و عمل مینیازهای آن

شوند محـی  کنند در تمام شهر و محی  شهری حضور جمعی یافته و متوجه میها فرصت پیدا میها و کودکان آنخانواده

شان است. از سوی دیگـر، ایـن بررسـی راحتی محل زندگیشهری همانند یک کالس آموزشی یا کارگاه عملی و حتی به

های مقام رهبری، نسبت به تداوم رونـد افـزایش نیـروی جـوان کشـور، هکاربردی، به تبعیت از رهنمودها و توصی-علمی
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تقاضای افزایش جمعیت و تأکید مستمر بر این مهم از سوی مقامات ملـی و مراجـع  کند.جایگاه مهم و راهبردی پیدا می

سازی فضاها و معـابر بتقلید، موضوع شناسایی نیازها و مسائل و مشکالت بانوان باردار و دارای نوزاد و متعاقب آن، مناس

که تاکنون ردپا و حضور زنـان بـاردار و دارای نـوزاد در شـهرهای کشـور سازد. ازآنجاییشهری را برجسته و ضروری می

باهـدف  از نگاه زنـان بـاردار و دارای نـوزاد() قدر شکل نگرفته تا برای پژوهش موضوعیت یابد، این پژوهش اکتشافیآن

پذیر در محـی  و فضـاهای عمـومی شـهر و سـطح تـأمین های آسیباجتماعی این گروهبررسی و تحلیل شرای  حضور 

ها و بـا تأکیـد بـر شـاخص  شده اسـت.شهر تهران( انجام 19ها از منظر خودشان )در منطقه نیازهای روانی و جسمی آن

، ضـمن مطالعـه و تحلیـل زیـر هـایگویی به سؤالمعیارهای فضاهای پایدار عمومی شهر برای این گروه از زنان و پاسخ

 شده است:نمونه از منطقه نوزده شهر تهران مورد پرسش و نتایج آن تحلیل 54ها و الگوهای شهری موفق جهان، نمونه

 نان باردار و زبرای حضور و تردد  روها و سامانه ترددی،آیا فضاهای عمومی منطقه نوزده شامل مبلمان شهری، پیاده

 اند؟دارای نوزاد مناسب

 ها و زیرسـاخت قویـت کـدامتازهای روانی و اجتماعی زنان باردار و دارای نوزاد در منطقه نوزده از طریق ایجاد یا نی

فرضـیه متنـاظر ایـن   شـوند؟تـأمین می خدمات شهری )آموزش، بهداشت و سالمت، ورزش، تفـریح و نظـایر آن(

و  شهر تهران متناسب با شـرای  جسـمی : فضاهای عمومی منطقه نوزدهصورت قابل تنظیم است کهسؤاالت بدین

 روانی زنان باردار و دارای نوزاد نیست.

دد زنـان ذکر است که تاکنون مطالعه خاصی در مورد تعیین سطح پایداری و آسایش عمومی در منطقه زنـدگی و تـرقابل

 ی تهران و ایران صورت نگرفته است.باردار در مناطق شهر

ایـن  اند. نتـایجپرداخته مطالعه موردی شهر اردبیل() شهر دوستدار زنانهشی به بررسی ( در پژو1391نورانی و همکاران )

شده و میزان رضایت زنان از فضاهای عمومی شـهری رابطـه مثبـت و های تعریفبین شاخص دهد کهپژوهش نشان می

تمندی شهروندان در شهر های رضایبررسی و تحلیل شاخصدر پژوهشی به ( 1393) آبادیبراتی فتح شود.خطی دیده می

یرجانی از شهروندان س میزان رضایتمندیدهد پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دوستدار خانواده )شهر سیرجان(

 ریزی شهر دوستدار خانواده بسیار اختالف دارد و این موضوع در محالت مختلف شهر متفاوت است.برنامه

کنند و کارهایی هم یه عمومی و اجتماعی خانواده فعالیت مشور، در زمینه رفاهای پژوهشی زیادی در خارج از کموسسه

ها در مورد شهر ترین آنردار نبوده و مهمجسمی زنان با-طور مستقیم در رابطه بازندگی و سالمت روانیشده ولی بهانجام

 اند:دوستدار کودک و خانواده بوده

را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان  ماع محلی استرالیازنان و امنیت اجت( در پژوهش خود 1998) 1بیل

تر تر و سالمهای مختلف ازجمله زنان، محی  نواحی شهری امنریزی شهری متناسب با شرای  گروهبا برنامهدهد که می

ایجاد شهرهای ( به بررسی 2004یونیسف ) کودک دوستدار شهرهای برای تحقیقات مرکز المللی بین دبیرخانه خواهد بود.

ترین های متوس  و کوچک، بیشاین شهرها با اندازهدهد که پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دوستدار کودک

توان به های محلی میکنند و تنها از طریق دولتامکان بازی و تردد امن و سالم را برای کودکان و نوزادان فراهم می

( در پژوهشی به بررسی رشد 2013مرکز شهر دوستدار خانواده آمریکا ) رهایی امیدوار بود.ساخت و گسترش چنین شه

که هرچه محی  و کالبد شهر دهد ها پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان میساله در پیاده روی آن 5تا  0کودکان 

مرکز شهر  ستدار خانواده و زنان باردار است.های کودکان باشد، آن شهر دورو متناسب بازیروی و ازاینتر برای پیادهامن

ها پرداخته است. در این ( در پژوهشی به بررسی نیاز فضاها برای افزایش میزان مولید در خانواده2015دوستدار خانواده )
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ضمن تشریح و تحلیل سه مدل تشکیل خانواده از گذشته تاکنون، نتیجه گرفته است که هر چه فضاها و امکانات پژوهش 

 1لسلی و گردا آوری هم تسهیل و تسریع خواهد شد. تر شود، تشکیل خانواده و فرزندحمایتی تولد نوزادان در شهر بیش

در این اند. های جنسیتی در ساخت شهر پرداختهساخت: سیاست فضاهای جنسیتی بازدر پژوهشی به بررسی ( 20015)

مندی و ساخت فضاهای شهری نقش مهمی در رضایت بازهای شهری و های جنسیتی در برنامهاعمال سیاست پژوهش

 بهبود وضعیت زنان خواهد داشت.

 

 نظری مبانی

های نظام معیشتی در طـول تـاریخ متحـول شـده و بـا ترین نهادهای اجتماعی بوده که همراه با دگرگونیخانواده اساسی

انواده هنـوز اساسی در زندگی انسان دارد. خ نانتر از گذشته، اما همچواگذاری بخش مهمی از وظایف خویش، اهمیتی کم

کند سی ایفا مین نقش اسادر تولید، اجتماعی کردن، آرامش بخشیدن و انتظام دادن به چگونگی تأمین نیازهای اولیه انسا

  .(1392دودانگه،)

ن بـه رد کـه در آتوان آن را فضایی تعریـف کـبا نگرشی تازه به شهر پایدار، می شهر پایدار، شهر دوستدار خانواده:

شده است. شهر پایـدار، شـهری اسـت کـه در آن های اجتماعی، توجه و تأمیننیازهای طبیعی و انسانی همه افراد و گروه

اگـر بتـوانیم »دیویـد بیـرن  ها ازجمله حق مادران در باروری و مراقبت از نوزادان رعایت شود. به گفتهحقوق همه انسان

و « ایمختهپذیر جامعه بسازیم، درواقع شهری برای همه افـراد آن جامعـه سـاراد آسیبشهری مناسب زندگی کودکان و اف

مـام افـراد تدر ایـن شـهر  شهری است دوستدار و حامی همه افـراد آن جامعـه.« شهر پایدار و دوستدار خانواده»رو ازاین

رک کننـد کـه دا کننـد و هری حضور پیدخانواده و ازجمله زنان باردار و کودکان، فرصت دارند تا در تمام شهر و محی  ش

های اصـلی شان است. از شاخصراحتی محل زندگیمحی  شهری همانند یک کالس آموزشی یا کارگاه عملی و حتی به

 اند از:ویژه زنان باردار عبارتشهر دوستدار خانواده و زنان به

 مسکن مناسب برای زیست اعضای خانواده و زنان باردار

 های ویژه شیردهی نوزاداناسب همراه با مکانسامانه ترددی من

 فضاهای امن و سالم برای نگهداری کودک و نوزاد

 . (Allentuck,2005:5-7) امنیت اجتماعی، اقتصادی و عدالت جنسیتی

ای پیچیده و کیفی در رابطه با شرای  و وضعیت جمعیت و مقیاس جغرافیـایی خـاص )شـهر، اصطالح کیفیت زندگی واژه

هـا دارد و (. با توجه به اینکه کیفیت زنـدگی ریشـه در ارزش7: 1388است )وظیفه دوست و امینی، (حله و غیرهمنطقه، م

 (.Rapley,2003:88) است ارائه تعریفی جامع را برای آن دشوار کند،ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق میاین ارزش

طح درآمد، شرای  مسکن، وضع سالمت، محی  کار، وضـعیت درواقع مفهوم کیفیت زندگی، از چندین متغیر دیگر مانند س

های پایـداری شود. کیفیت زندگی شهری بـا شـاخصزیست، فراغت، شادی و نشاط و غیره متأثر میروانی، محی -روحی

ریزی شـهری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و روانی و غیره در دو وجه عینی )کمی( و ذهنـی )کیفـی( در برنامـه

کیفیـت فضـاهای گـذران اوقـات  تأکید است؛ مانند کیفیت معابر، سهولت دسترسی و تردد، کیفیت مسکن، کمیت ومورد 

سالم و پایـدار، خـدمات شـهری مناسـب و در  طورکلی کیفیت زندگی شهری با تالش برای ایجاد شهرفراغت و غیره. به

های مهم حقوقی کیفیت زندگی، یکی از جنبه(. Harpham et al,2001:109) بوددسترس برای همگان پایدار خواهد 

یابد. در همه قوانین اساسی کشورها، در برخورداری زنان و مادران از حق باروری و مراقبت کامل از خود و نوزادان معنا می

                                                           
1 . Leslie & Gerda 
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پایـه رفـع تبعـی  و  معروف است. این حقوق بـر« 1حقوق باروری»یافته که به موادی به رعایت حقوق مادران اختصاص

هـای اقتصـادی و . این حقوق همچنین شامل اشتغال و فعالیت2نت از زنان به هنگام بارداری و مراقبت نوزاد قرار داردخشو

گونه تبعیضی با دیگر همکاران و ایجاد مکانی امن و ویژه برای شیردهی نوزادان در اجتماعی این گروه از زنان بدون هیچ

ادامه تحصیل بدون مشکل برای دانش آموزان و دانشجویان باردار هـم  شود. حتی این قوانین شاملفضاهای عمومی می

  (.Harpham et al,2001:111)شود می

کنـد کـه بعـد کند و اشاره میکارمونا، فضای عمومی را به دو بعد کالبدی و اجتماعی تقسیم می مفهوم فضای عمومی:

دهنـد ها در این فضا روی میگردد که فعالیتمیکالبدی عرصه عمومی به فضاهای شخصی شده یا مورد تملک عموم بر

-به نقل از لوکایتو 219: 1388سازد )کارمونا و تیسدل،ترتیب جریان زندگی عمومی و تعامل اجتماعی را آسان میاینو به

 ایبـر و فضـایی شوندهای غریبه باهم آشنا میعمومی، انسان (. ازنظر والزر، در فضاهای175: 1998سایدریس و بنرجی،

 زندگی و شهر رهنگف عمومی، زندگی عمومی، هستند. فضای غیره تجارت، اوقات فراغت و مذهبی، سیاسی، هایفعالیت

ر (. مـدنی پـوWalzer,1996:470 بـه نقـل از: 29: 1386،رهنمـایی و اشـرفی) کنـدتنظیم می و داده نشان را روزمره

هـای ها، زمینها، پارکها، میدانگوید: جایی که خیابانی( در تعریف فضای عمومی م1975) ( به نقل از زوی10: 1379)

هـا و کانمها، همگی فضاهای محدودشده و محصور را پدیدآورند. منظور سرگئی چرمایف از فضاهای عمومی، بازی و باغ

ازنظـر جـین  (.311: 1386های شـهری )پـاکزاد،ها و پارکها، راهها، جادهتسهیالتی که از آن همگان است، مانند شاهراه

هـا جـذاب باشـند، حـس های همگانی یک شـهر هسـتند؛ اگـر خیابانترین مکانروهای آن، مهمجیکوبز، خیابان و پیاده

یـن تعـاریف و شـرای  امجموع  (.245: 1383به نقل از: فکوهی، 131: 1391جذابیت را در تمام شهر خواهد دمید )پاکزاد،

اند؛ بـه ها را به گروه و یا طبقه خاصی از مردم مختص نکردهمندی از آنهبرای فضاهای عمومی شهر، تردد، حضور و بهر

ای عمـومی شـهر طور طبیعی زنان هم مانند مردان باید در هرزمانی که بخواهند، بتوانند در قلمـرو فضـاهاین معنا که به

 . البته کیفیت این فضاها، بر اسـاسافراد جامعه تأمین شود ها همانند دیگرراحتی تردد نمایند؛ آسایش روحی و روانی آنبه

ن و مرد( تعیین زاعم از ) شوند، از دیدگاه افرادشمرده می« کیفیت مطلوبیت»عنوان ها که بهروانی آن –های ذهنی ارزش

ها های معنایی، عملکردی و فرمی هستند و هرقدر این مؤلفهها، واجد مؤلفهشود. فضاهای شهری همچون دیگر پدیدهمی

هـای ژگیفضاهای عمومی شهرهای پایـدار دارای وی (.1380گلکار،) شودتر باشد کیفیت فضا بهتر میو هماهنگ همسوتر

 د.ختلف هستنکارکردی، کالبدی و زیرساختی سازگار و متناسب با حضور و فعالیت همه افراد با جنس و سنین م

خاص، برای وظایف مراقبتی از کودکان، سـالمندان و طور طور عام و زنان باردار بهان بهنز: زنان باردار و فضای شهری

بـر برخـی  گیرنـد. بنـاهای اقتصادی و اجتماعی، در فضاهای عمومی شهر قرار میویژه برای انجام فعالیتامور منزل و به

های های اجباری در فضای شهر حضور میابند، هرچند الزم است عـالوه بـر ایـن، فضـاها برای انجام فعالیتها، آننوشته

(. 58 :1387رضازاده و محمـدی،) های انتخابی اجتماعی و گذران اوقات فراغت زنان هم باشندشهری مکان انجام فعالیت

دهـد هایی را در کنار هم قـرار میانگیزی، انسانشده که تنوع و تفاوت در شهرهای بزرگ به شکل هیجانهمچنین گفته

ویژه برای های انسانی بهتواند منجر به افزایش آسیبند. این موضوع میکه دارای الگوهای متفاوت زندگی و رفتاری هست

رو، زنـان بـاردار و (. ازاین32:1992پذیرترند، نظیر زنان باردار و کودکان شود )مدنی پور،کسانی که به لحاظ جسمی آسیب

های روحـی و جسـمی آسـیبویژه شهرهای بـزرگ، بـا مسـائل و ها یا فضاهای عمومی شهرها بهدارای نوزاد، در محی 

 انواع با ناپایدار شهرهای که این گروه از زنان در(. Khosla,2007:5. )اندها نشان دادهشوند. پژوهشبیشتری مواجه می

ها و گازهای سمی در هـوای ایـن شـهرها، اند. عالوه بر آالیندهجنین مواجهتر با خطرات بهداشتی و سق بیش ها،آلودگی

                                                           
1 . Reproduction Rights of Pregnant (RRP) 

2 . www.nyclu.org/issues/reproductive-rights/rights-of-pregnant-and-parenting-women 
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 توسـ  کـه آب موجـود در سرب با آمیزی خانه، فضاها و وسایل عمومی در شهرها و مسمومیتدر رنگاستفاده از سرب 

و  آزبسـت چسـب، هـا،حالل ها ماننـدسـاختمان دیگر در چنین موادهم. شودها ایجاد میآن کاریلحیم سربی و هایلوله

 دهند.دیگران، کاهش میتر از عایق همگی سالمتی مادران و نوزادان را بیش مواد از وسیعی طیف

 ن آمـده، بـرنظریه شهر پایدار که از درون نظریه پیشـرفت پایـدار بیـرو: شهر پایدار، شهری بدون برتری جنسیتی

س یـا جـن نظـر گـرفتنر دارد. همه مردم آن بدون د دیتأکی انسانی هاگروهشهری جامع، قابل زیست و سالم برای همه 

ولـورس هایـدن در ، ناپایدارند. دهایژگیوبنابراین، شهرهای فاقد این ؛ ی برخوردارندسن، از شرای  مناسب زیستی و فعالیت

های جنسیتی به چـه ی یک شهر بدون تبع»مطرح کرد که  گونهنیاپرسشی بنیادی را  1980ابتدای کتاب خود در سال 

دگی ایـن اسـت. پیچیـاین پرسش با این فرض مطرح شد که شهر، یک فضای جنسیتی شـده « چیزی شبیه خواهد بود؟

 (.48: 1390های علمی تبدیل گردیده است )شورت،فرض، به مبنایی برای بسیاری از تحقیقات و پژوهش

بـر  سـت کـه گـاهیا جوهر نظریه حمایت از زنان یا فمینیسم، بر بازتعریف هویت زنان اسـتوار: نظریه حمایت از زنان

ورزد عنوان منابع کامل انسـانی تأکیـد مـیهای زنانه بهبرتری روشهای ذاتی زنان و برابری زن و مرد و گاهی بر ویژگی

جای بـه« سـاالرینز»(. دفاع از حقوق زنان سنگ بنای این دیدگاه اسـت و بـه دنبـال جـایگزینی 86: 1387)مهدیزاده،

 بهتـری ترین هدف آن ایجاد جهانی است که برای همه زنان و حتی بـرای مـردان جـاینیست، بلکه بنیادی پدرساالری

ویژه در های زنـان بـهها و تشکلباشد. نکته قابل تعمق این است که رشد سریع شهرنشینی در جهان سوم با رشد جنبش

ضرورت، بـه حـوزه شهرسـازی نیـز نیته، بهنخستین انتقادهای فمینیستی علیه مدر .شهری همراه بوده استنواحی کالن

ارشـده کـه د پدرسـاالرانه و معیارهـای مردانـه استوی مدرن بر رویکرها نشان داد که ماهیت شهرسازکشیده شد. بررسی

  :قرار زیرندبرخی مصادیق آن به

 هـای اساسـی میـان مـردان و شده که دارای نیازهای مشابه هستند و تفاوتجامعه شهری اصوالً از افرادی تشکیل

 .نیامده است حساببهزنان 

  مؤنـ  و « وصـیفضـا خص»)مـذکر و تولیـدی( و « فضای عمومی»فضایی نوعی تمایز پنهان میان  کارمیتقسدر(

 .است شدهگرفتهمصرفی( در نظر 

 است شدهدادهریزی و طراحی شهری در انطباق با الگوهای مردانه سازمان های برنامهبسیاری از ضواب  و روش. 

 زنـان از  تـرشیبعمـل  به دلیل نبود یا کمبود امکانات مناسب برای آسایش و امنیت زنان در فضـاهای شـهری در

 .(1387؛ مهدیزاده، 1384)سیفایی، اندها محروم شدهحضور در آن

ی زیربرنامهمباح ، توجه و عالقه به نقش عوامل جنسیتی در مباح  نظری و عملی  نیای اخیر به دلیل طرح هادههدر  

های موجـود در ایـن ر رویکردهـا و رویـهرسد که تغییای رو به گسترش نهاده است؛ ولی به نظر میفزاینده طوربهشهری 

ی شـهرها اشـتباه اسـت، زیربرنامـهدر طراحی و  آنچهدارد که الیزابت ویلسون اظهار می .بسیار نیاز دارد تالشعرصه به 

از (. Short,2006:128) نیاز مردان به کنترل مکان زنـان اسـت ژهیوبهنظمی و مربوط به تمایل مردانه برای کنترل بی

اسـت. بـه نقـل از  داکردهیـپاصلی این است که قوانین و مقررات فضاهای عمومی جنسیتی شهر مشـروعیت  موضوعات

شـود. النـگ هورسـت های نظارتی حفظ میرژیم لهیوسبهمیالدی، عدم تجانس فضاهای عمومی  1996والنتین در سال 

. وی در مطالعات موردی )زنان آبستن در بسیاری از ارتباطات بین انسان، جنسیت و فضاهای عمومی را بررسی کرده است

ها و فضاها چگونه به لحاظ اجتماعی سـاخته های عمده تجاری( نشان داد که انسانهای عمومی و مردان در بخشمکان

زنــان موجــوداتی بســیار حســاس و ظریــف هســتند و از  (.Churchman & Kallus,1999:22) اندشــدهمیتنظو 

یار در هراسند و به همین دلیل، رفتار آنان به بسیاری از فضـاهای شـهری، سـاختار و های جنسی بسپرخاشگری و آسیب

گیری در شیوه و جریان تجارت زنان و مردان در شهر وجـود دارد. بـرای های چشمبخشد. به همین دلیل تفاوتشکل می
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کننـد هـا جلـوگیری میشـگری آننمونه زنان فضاهایی را برای خود محدود کرده و از ورود مردان به دلیل ترس از پرخا

هـای معـین در (. در همین راستا، راهبردهای ایمنـی منفـردی شـامل جلـوگیری از رفـتن بـه مکان68: 1384)سیفایی، 

 است. شدههیتوصدر شب  ژهیوبهها ای از فعالیتهای ویژه و عدم مشارکت در مجموعهزمان

های اجتماعی و بـرای همـه مشارکت همه گروهخواست و که با  شودیمزمانی متحقق پایدار  پیشرفت :1پیشرفت پایدار

از علل پیشـرفت پایـدار نیمی از جمعیت  عنوانبالقوه زنان به یهاییتوانابر  دیهای اجتماعی، تأک. در میان گروهباشد آنان

ی کمتـر کشـورها، هنـوز در افتـهیهـای انجامها و فعالیتریزیبرنامـه بـاوجودست و به همین جهـت، ا و شهرهاکشوره

ها دسـت یابنـد. درواقـع، گیریاند به جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشور و در تصـمیمزنان نتوانسته پیشرفته،

و  هاگروهمادی و معنوی( همه ) یانسانی طبیعی و هاخواستهپیشرفت پایدار است که بر اساس نیازها و  ای در حالجامعه

های تغذیـه و تـأمین مسـکن، اشـتغال و یب باسوادی، تندرستی، شـاخصاای ضرر در جامعهاگاعضای خود حرکت نماید. 

های ، برنامـهبیترتنیاسـت. بـهنی «هپیشـرفت»درآمد باال رود اما توزیع آن بین زنان و مردان متعـادل نباشـد، آن جامعـه 

آمده، دسـتنان و دریافت سهمی از منافع بهنیز بر اعطای امتیازاتی به ز« پیشرفتزن و »مبتنی بر رویکرد  پیشرفت پایدار

شـد. ارزش و اهمیـت  فرایند پیشرفت جوامـع در «زن»جایگزین مفهوم  «جنسیت»، مفهوم 1980در دهه و  تأکید داشت

نظر تأثیر برزنـان، مـردان و روابـ  میـان به بررسی فرایندهای اجتماعی ازنقطه پیشرفتمفهوم جنسیت در پارادایم جدید 

های ناشی شود تفاوتصورت جدا در نظر نگرفته، بلکه باع  می. این مفهوم، زنان را به(1387،مامسن. ژردازد )پها میآن

، بـه نقـل از: 29: 1387مامسـن،) از طبقه، نژاد، قومیت، سن، توانایی و رفتار جنسـی میـان زنـان و مـردان آشـکار شـود

Swanson,1973گیـرد. ها موردتوجه قـرار میآن طبیعی و انسانیع نیازهای ها و رف(. در این رهیافت، توانمندسازی زن

عنوان عوامل نامرئی در فرآیند توسـعه توان زنان را بهرو شده که دیگر نمیبه همین جهت، امروزه دنیا با این واقعیت روبه

عیـت، بیکـاری، در کنتـرل رشـد جم پیشـرفت،های در حـال های زنان در میزان موفقیت دولتحساب آورد و توانمندیبه

 .است انکاررقابلیامری غنظایر آن،  بهداشت و

ویژه از اوایـل ای از اهداف صریح و روشن و منسجم، بـهسوئد: سیاست خانواده در سوئد به شکل سنتی به دنبال مجموعه

شـده خصسوی الگوی جدید سیاست خانواده متمایل شد. این پارادایم جدیـد بـا دو هـدف مشتغییر کرد و به 1970دهه 

جهت با این اهداف، دو عنصـر اصـلی است: اول، ترویج برابری جنسیتی و دوم، تسهیل آشتی کار و زندگی خانوادگی. هم

ای از خدمات عمومی مراقبت از کودکان و پرداخت بودجه برای آن و همچنـین در سیاست خانواده سوئدی، شبکه گسترده

بلکه بر « تسهیل»تنها بر شده است. سیاست خانواده در سوئد نهپذیرفته ای جهانیعنوان نمونهسیاست مرخصی والدین به

تشویق مادران برای کار بناشده است. برخورداری از مزایایی مانند مهدکودک و طرح مرخصی والدین مشروط به مشارکت 

امر شاید به این دلیـل باشـد در بازار کار است. هدف از سیاست خانواده سوئد، حمایت از افراد در درون خانواده است. این 

هـای تر، شـهرهای سـوئد دارای ویژگیطور دقیـقکه سوئد فاقد وزارتخانه یا بخشی با مسئولیت امور خـانواده اسـت. بـه

هـایی بـرای سـالمت شـده و روشمثال، در زمره بهترین شهرهای دوستدار خـانواده شناختهعنواندیگری هم هستند، به

های ویژه مـادرانی کـه قصـد بـارداری کنیم: اجرای مراقبتها اشاره میشود که به آناجرا می جسمی و روانی زنان باردار

ها منظور آگاهی و آموزش قبل و بعد از تولـد نـوزاد؛ اکثـر بیمارسـتانهای آموزشی مجانی بهدارند شامل: برگزاری کالس

ترین وز در آنجا تحت نظر و مراقبت باشند؛ بیشتوانند به مدت سه رهای مخصوص مادر و نوزاد هستند که میدارای هتل

شود؛ عالوه بـر مرخصـی بـا حقـوق ایـن پرداخت حقوق به مادران در دوره مرخصی زایمان و شش ماه بعدازآن انجام می

دوران، مادران از مرخصی با حقوق در زمان بیماری کودک نیز برخوردارند؛ در این کشور به پدران نیز مرخصی همـراه بـا 

                                                           
 بکار برده شده است.« پیشرفت»، معادل فارسی آن یعنی «توسعه»بجای واژه .  1
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سـالگی برسـند،  16دهند تا بتوانند به همسر خود در نگهداری نوزاد کمک کنند؛ تا زمانی که کودکان بـه سـن می حقوق

کند؛ خدمات درمانی نیز در این کشور تقریبـاً مجـانی اسـت؛ ها پرداخت میهزینه به والدین آندولت مبلغی را برای کمک

پذیر مجانی است و این وسایل طوری دران باردار و همه افراد آسیبوسایل نقلیه عمومی در این کشور برای افراد مسن، ما

هـای مخصـوص، ترین میزان راحتی و ایمنی را داشته باشـند )دارای درهـای بـزرگ همـراه بـا پنلشده که بیشطراحی

؛ وجود فضاهایی امن ها استفاده کنند(توانند از آنهایی که تنها این افراد میترین میزان فاصله با زمین و وجود صندلیکم

برای بازی کودکان؛ از طرفی شهر دوستدار خـانواده و زنـان بـاردار و دارای نـوزاد، بایـد دارای فضـاهایی مناسـب بـرای 

 باشد.« ترین میزان آلودگی محیطیکم»با « روی مادران به همراه نوزادانپیاده»

 شـورایی بـرای ی افزایش رواب  خـانوادگی،عهد دولت براعنوان بخشی از تفرانسه: در فرانسه با تصویب قوانین اساسی به

های مربـوط بـه تأسیس شد که وظایف اصلی آن عبارت بـود از: همـاهنگی سیاسـت 1998ها در سال هماهنگی دستگاه

نویس هر بند از قانون مـرتب  بـا خـانواده؛ تهیـه گـزارش های مختلف و مرتب ؛ همکاری در تهیه پیشخانواده در بخش

هـای های بخشهای دولت برای ترویج خانواده گرایی در برنامـهاز روند تشکیل خانواده؛ پیگیری اهداف و خواستهساالنه 

طور سنتی های لیبرال مانند انگلستان، خانواده در فرانسه بهدهی تحقیقات مرتب  با خانواده؛ برخالف رژیممختلف؛ سازمان

در  هـای سیاسـت خـانوادهشـده اسـت. همچنـین از ویژگیدر نظر گرفتهای مشروع برای مداخله عمومی عنوان وسیلهبه

جباری ات پزشکی ابودن است؛ سیاست نظارت بر بهداشت مادر و کودک متشکل بر تعدادی از معاین فرانسه کودک محور

امور خانواده در  در زمینه تازگی هفت اولویتگیرد. بهها مزایای نقدی تعلق میاست که بر اساس آن به تعدادی از خانواده

اند از: تقویت مسئولیت مشترک والدین؛ آشتی دادن کار و زندگی خانوادگی؛ بهبـود روابـ  شده که عبارتاین کشور مطرح

های نقدی به خانواده؛ حمایت از سالمندان؛ ترویج سازی پرداختها؛ بهبود و سادهخانواده/ مدرسه؛ مبارزه با فقر در خانواده

ها و نظـرات در ایـن زمینـه نشـان . مجموع نوشـته(Churchman & Kallus,1999:25-7) دگیرواب  درون خانوا

های زنـدگی بودن نـرخ هزینـه بودن احساس امنیت؛ کم است از: باال های شهر دوستدار خانواده عبارتدهند، شاخصمی

 ها.آن ستعدادهایشکوفایی ا بودن کیفیت فضاهای آموزشی؛ وجود فضاهای امن و مناسب بازی کودکان و خانوار؛ باال

 

 پژوهش روش

-اکتشـافی، توصـیفی پژوهش نشده، ماهیت اینای انجامکه در مورد این موضوع تاکنون در ایران، پژوهش ویژهازآنجایی

 میـدانی و ایکتابخانـه صورتبه اطالعات گردآوری. است تهران شهرداری 19 منطقه آن، موردمطالعه محدوده و تحلیلی

 بـرای نـوزاد دارای و بـاردار زنان هایمحدودیت دلیل به پذیرفته و صورت( عمیق و باز مصاحبه و نامهپرسش از استفاده)

 منطقـه 3 و 1 نـواحی در درمانگاه دو به کنندهمراجعه بانوان از نفر 54 موردمطالعه، هاینمونه عمومی، فضاهای در حضور

 بـر اطالعـات، آوریجمـع و نامهپرسـش تکمیل ها،مصاحبه انجام زا پس .است بوده قضاوتی گیری،نمونه روش و نوزده

 سؤاالت تنوع به توجه با. گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد و وارد SPSS افزارنرم در هاداده توصیفی، آمار هایروش اساس

آمد. روایی سؤاالت  تدس به تجمعی درصد و فراوانی درصد فراوانی، قبیل از متفاوتی هایآماره نامهپرسش هایشاخص و

نامه بتوانـد سـؤاالت پـژوهش را ای تأییدشده است کـه پرسـشگونهنامه با استفاده ازنظر استادان و کارشناسان بهپرسش

آمده کـه دسـتبه 79/0نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقـدار موردسنجش قرار دهد. همچنین پایایی پرسش

نامه است. از میان شمار زیادی از متغیرهای مسـتقل مـرتب  بـا فضـای و مطلوب سؤاالت پرسشدهنده پایایی باال نشان

روهـا، سـامانه تـردد ها شامل کیفیت و کمیت مبلمـان شـهری، پیادهترین آنپایدار شهری، در این مطالعه، برخی از مهم

طورکلی رعایـت و به محله در ماعیاجت امنیت منطقه، سطح بصری عالئم و عمومی، تجهیزات و خدمات شهری روشنایی

، شامل سالمت جسمی و روانی زنان باردار و دارای نوزاد، کیفیت و کمیـت حضـور و تـردد وابستهحقوق بارداری؛ و متغیر 
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شـده اسـت. هـا تعیـین و بررسیمندی آنها در فضاهای عمومی منطقه که از طریق سنجش نظرات و سطح رضـایتآن

 روحـی و جسـمی سـالمت ارتقـا در شـهرداری ورزشی– آموزشی هایکارگاه تأثیر ورد میزانها در مهمچنین نظرات آن

 تـأمین در شـهرداری بـارداری، نقـش دوران در عـاطفی و روانی نیازهای به شهری مدیریت توجه باردار، ضرورت بانوان

 روانـی و جسمی بهداشت زمینه در هاییکارگاه برگزاری آنان، ضرورت زندگی کیفیت ارتقاء و سرپرست بد بانوان نیازهای

 شده است.کودک در سطح مناطق بررسی و مادر

 

 مطالعه مورد محدوده

ن وباتااز شمال با  غربی آن، ازجمله مناطق مهاجرپذیر حاشیه جنوبی شهر تهران، در حوزه ورودی جنوب 19منطقه 

ار و از غرب به ان بهمنیخیاب وا بزرگراه نواب جوانه، از جنوب با بزرگراه آزادگان و حریم جنوبی شهر تهران، از شرق ب

گردد، شمسی بازمی 1350تا  1340های که قدمت اسکان مردم منطقه به دههشود. درحالیبزرگراه سعیدی محدود می

مدیریت  1361سال  و تا رشد مراکز سکونتگاهی آن تحت تأثیر عوامل کالبدی توسعه شهر تهران، فرایندی خودرو بوده

 امعی بر روند گسترش آن نظارت نداشته است.قاطع و ج

 

 
 (19شهرداری منطقه  GIS)با اقتباس از: واحد  محدوده موردمطالعه و موقعیت آن در شهر تهران .1 شماره شکل

 

نفـر داشـته  255533جمعیتی بالغ بر  1395محله، در سال  49ناحیه و  5کیلومترمربع شامل  96منطقه مذکور با مساحت 

نفـر جمعیـت،  67934 هم با چهـار محلـه،ناحیه سه  نفر و 89460 با چهار محله،ناحیه یک دو  ان نواحی آن،است. از می

برای انجام مصاحیه ها انتخاب شدند. آمار رسمی از شمار زنان نواحی و حتی منطقه در این سال در دسترس نیست ولی تا 

درصد سـاکنین منطقـه را  49 زن یعنی 119869رد و م 124481نفر بود، شمار  244350، که جمعیت منطقه، 1390سال 

غرب کشور هسـتند. بـا  از لحاظ ترکیب فرهنگی، جمعیت منطقه اغلب مهاجرینی از شمال و شمال  داد.زنان تشکیل می

یابد و مدیران شهری با مشـکالت ریزی برای جمعیت سیال کاهش میتوجه به ویژگی مهاجرپذیری منطقه، قدرت برنامه

رسانی ناکـافی و... روبـرو وساز غیرمجاز، سد معبر، مشاغل غیررسمی، خدماتمانند تخریب منابع طبیعی، ساخت ایعدیده

 و نـدارد همـاهنگی و بافت اجتماعی جمعیت، یکدسـت که است آن از حاکی منطقه اجتماعی هایویژگی هستند. بررسی

 یـک ناحیه اساس شود. بر اینمی مشاهده منطقه یاقتصادی و جمعیت اجتماعی، در ساختارهای فرهنگی، ناهمگنی نوعی

 وضـعیت و در مقابـل، در بهتـرین اقتصادی و اجتماعی جمعیتی، هایشاخص به توجه آباد، باخانی محله شامل شهرداری

 شهرداری یعنـی دو ناحیه آباد در بدترین وضعیت قرار دارند؛و اسماعیل خواهآباد و دولتشهرداری محالت نعمت سه ناحیه



 1398 بهار  ،1، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                          38

 دارد. بینابینی حالت باال، هایشاخص ازنظر آباد و شهرک شریعتی،محالت عبدل

 

 هایافته و بحث

نامه با همکاری مراجعین به دو درمانگاه بعثت در ناحیه یـک های میدانی با روش مصاحبه و تکمیل پرسشگردآوری داده

باهدف ارزیابی فضاهای شهری ه است. پژوهش حاضر شدآباد در ناحیه سه منطقه انجامرمانی اسماعیلد-و مرکز بهداشتی

مورد از این گـروه،  54ها، با حجم نمونه ویژه زنان باردار و از دیدگاه آنبه زنانبا نیازهای جسمی و روانی حضور ناسب تم

 از میان زنان باردار و یا دارای نوزاد به دو درمانگاه خانواده فوق انجام پذیرفت.

 

 هانمونهتحصیلی و اجتماعی  موقعیت .1شمارهجدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 2/22 2/22 12 تر از دیپلمیینپا

 1/74 9/51 28 دیپلم تا لیسانس

 100 9/25 14 باالتر از لیسانس

  100 54 کل

 

کـه ینایژه وبـهع شـد، شرو هاآنبرای شناخت شرای  و موقعیت اجتماعی زنان مورد پرسش، از بررسی سطح تحصیالت 

، هانمونهدرصد  52تایج نشان داد، نزدیک به ی خانواده در منطقه انتخاب شدند. نهادرمانگاهبه  کنندگانمراجعهاز  هانمونه

 احتمـاالًتحصـیالت و  درصد هم باالتر از آن بودند که بیانگر بـاال بـودن سـطح 26دارای تحصیالت دیپلم تا لیسانس و 

 ساخت.یمتا حدودی پژوهش را به اهداف خود نزدیک  روینازاد و بو هاآنآگاهی 

 

 میزان مطالعه و آگاهی از وضعیت اجتماعی و حقوق طبیعی خود .2 جدول شماره

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 6/42 6/42 23 بسیار کم

 8/77 2/35 19 کم

 100 2/22 12 متوس 

 - 0/0 0/0 زیاد

  100 54 کل

 

ودن دهـد و گویـای کـم بـیمرا از وضعیت اجتماعی و حقوق انسانی خود نشان  هانمونهمیزان مطالعه و آگاهی  2جدول 

بـا اظهـار  هانمونـهی که اغلب اگونهبه. هاستآناز شرای  و حقوق  رو، ناآگاهیینازایافته برای مطالعه و اختصاصزمان 

 دادند.یممیزی ارائه ی تردیدآهاپاسخ، سؤالتعجب، برای این 
 

 روها، روشنایی و عالئم بصری منطقهیادهپکیفیت عمومی شبکه  .3جدول شماره 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 6/5 6/5 3 ندارد اصالً

 37 5/31 17 بسیار ضعیف و اندک دارد

 6/79 6/42 23 متوس  دارد در حد

 100 4/20 11 در حد خوب دارد

  100 54 کل
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ی بصـری هـامتعالدرصد( شبکه تردد پیاده و روشـنایی و وجـود  17درصد( تا ضعیف ) 23بر کیفیت متوس  ) 3جدول 

روهای منطقـه یادهپی، بصری و امنیتی یژه برای کودکان داللت دارد که بیانگر ضعف زیربنایوبه هاخانوادهروی یادهپبرای 

 است.
 

 یژه برای زنان بارداروبهرسی و تردد وضعیت سامانه دست .جدول شماره 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 1/24 1/24 13 ضعیف

 63 9/38 21 متوس 

 100 37 20 خوب

  100 54 کل

 

 و بـود متـرو فاقـد پـیش مـاه چنـد تا. تردد عمومی نامناسب و ناکافی است ناوگان وضعیت منطقه، گستردگی به توجه با

 تاکسـی خطـوط. اسـت رسـیده یبـرداربهره به( 2 ناحیه در شریعتی شهرک و 3 ناحیه در آزادگان) ایستگاه دو اکنونهم

 و کیفیـت ،هانمونه اظهارات. بنا بر باشدیم بانوان تاکسی فاقد ولی است فعالآباد عبدل محله 2 ناحیه در فق  هم منطقه

همگی کیفیت  و کنندیم عبور منطقه داخل از اتوبوس خ  سه فق  و است ضعیف بسیار واحد شرکت یهااتوبوس کمیت

درمجمـوع  و طـوالنی بسـیار هایستگاها از همها آن عبور زمان ؛...(و هوا تهویه سیستم ،پوشکفها، ی)صندل پایینی دارند

 .است کرده مشکل بسیار نوزاد دارای و باردار بانوان برای را تردد
 

 و روانی زنان باردار و دارای نوزاد در فضاهای عمومی منطقهین سالمت جسمی تأم .4جدول شماره 

 فراوانی تجمعی یدرصد فراوان فراوانی هایهگو

 4/20 4/20 11 بسیار ضعیف

 1/48 8/27 15 ضعیف

 2/85 37 20 متوس 

 100 8/14 8 خوب

  100 54 کل

 

(، 4جـدول ها )نمونـهجسـمی و روانـی  ین سـالمتیتـأمی در مورد وجود شرای  امـن و مناسـب بـرای سؤاالتدر پاسخ  

زاسـت. یماریب، بسیار ضعیف و اغلـب هاآنی معتقد بودند شرای  عمومی بهداشتی در ناحیه مورد تردد و استفاده طورکلبه

هـا از سـوی راننـدگان موتـور و یادهپعدم رعایـت حقـوق  وهای هوا، آب، صوت یآلودگاین شرای ، نخست شامل انواع 

 ی مستقیم انسانی هستند.هامزاحمتدر درجه دوم وجود برخی ها و یلاتومب
 

 هانمونه شرایط با موجود تفریحی و فراغتی و کیفیت مراکز تناسب .5شماره  جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 1/11 1/11 6 بسیار کم

 9/25 8/14 8 کم

 2/72 3/46 25 متوس 

 87 8/14 8 زیاد

 100 13 7 دبسیار زیا

  100 54 مجموع

 

شـرای  ها نمونـه ازنظـر امـا دارد، راحتـی دسترسی بوستان دو الی یک به محله، هر متوس طور به پژوهش در محدوده 
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 زیـاد شلوغی و...( و بازی کودکان تفریحی وسایل ها،یمکتنامنیت، آرامش، ها )بوستان و مبلمان خدمات عمومی، کیفیت

 .ندارند باردار بانوان ضعیتتناسبی با و ،هاآن
 

 همحل در.( ..وها بازارچه ،بارتره هایدان)م شهری سایر خدمات خرید و مراکز به دسترسی .6شماره  جدول

 فراوانی تجمعی یدرصد فراوان فراوانی هایهگو

 7/16 7/16 9 کم

 4/57 7/40 22 متوس 

 2/85 8/27 15 زیاد

 100 8/14 8 بسیار زیاد

  100 54 مجموع

 

 محالت و نیست یکسانطور به محالت همه در خرید و خدمات رفاهی مراکز (،6شماره ی )جدول گرپرسشنتایج بنا بر  

 .دارند سه ناحیه محالت به نسبت بهتری وضعیت یک ناحیه
 

 بانوان باردار حال وضعیت مناسب محله روهاییادهپ و معابر وضعیت .7جدول شماره 

 فراوانی تجمعی د فراوانیدرص فراوانی هایهگو

 9/3 9/3 5 بسیار ضعیف

 5/31 2/22 12 ضعیف

 2/72 7/40 22 کیفیت متوس 

 100 8/27 15 مناسب کامالً

  100 54 مجموع

 

 محالت و کنندینمجربه را ت یکسانی و یکنواخت شهری توسعه مراحل منطقه، محالت همه شد بیانقبالً  کهطور همان 

 ردبرای بانوان بـاردار  منطقه روهاییادهپ و معابر کمیت و کیفیت بنابراین؛ برندیم سر به شهری-ستارو حالت در 3 ناحیه

 .اندشدهیابیارز متوسطی وضعیت

 
 باردار بانوان شرایط مناسب محله سطح در موجود شهری مبلمان کمیت و کیفیت .8شماره  جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 2/22 2/22 12 کم

 4/57 2/35 19 متوس 

 3/83 9/25 14 زیاد

 100 7/16 9 بسیار زیاد

  100 54 مجموع

 

 هکـ دلیـل ایـن به شاید استقبول قابل یباًتقر منطقه در موجود شهری مبلمان کمیت و کیفیت اطالعات گردآمده، بنا بر 

 .کنند استفادهها آن از بخواهند تا کنندیم عهمراج منزل از بیرونتر کم نوزاد دارای یا باردار زناناساساً 
 

  (خیابانی یها)مزاحمت محله در اجتماعی امنیت سطح .9جدول شماره 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 5/18 5/18 10 بسیار کم

 7/40 2/22 12 کم

 87 3/46 25 متوس 
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 100 13 7 زیاد

  100 54 مجموع

 

 هاییبآسـ و مسائل تریشب فراوانی شاهد مناطق سایر به نسبت تهران،شهر کالن حاشیه در محدوده ریقرارگی به دلیل 

 بانوان برای یژهوبه اجتماعی امنیت کاهش بسب سه، ناحیه محدوده در یناننشزاغه وها پز خانهکوره وجود. است اجتماعی

 قرارگیری دلیل به یک احیهن محالت مقابل در. است همراه یهاییتمحدود با آنان برای تردد هوا، تاریکی با و است شده

 نیایم سطح محالت، یهاپارک رد موتورسواران ترددجز به و دارند یترمناسبت وضعیت شهری تریافتهتوسعه محدوده در

 یهامحلـه کنینسـا بـین قـوی همسایگی رواب  امنیت، ینتأم دالیل از یکی که است ذکر به الزم. است خوب اجتماعی

 .است منطقه
 

 ورزشی شهرداری در ارتقا سالمت جسمی و روحی بانوان باردار–ی آموزشی هاکارگاهیر تأثمیزان  .10شماره  جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 6/5 6/5 3 کم

 1/24 5/18 10 متوس 

 3/59 2/35 19 زیاد

 100 7/40 22 بسیار زیاد

  100 54 مجموع

 

اری منطقـه معتقدند که شـهرد هانمونه ی بانوان دارد؛توانمندیر زیادی بر ارتقاء تأثدهد آموزش یمنشان  10ایج جدول نت

ی الزهـرا، هاموجـود )باشـگاههای آموزشی و ورزشی سبک برای بانوان باردار محله در فضاهای یتفعالتواند با ترویج یم

 داشته باشد. هاآنت و سالمت جسمی و روانی سرای محله و...( نقش بسزایی در ارتقا کیفی
 

 ضرورت توجه مدیریت شهری به نیازهای روانی و عاطفی در دوران بارداری .11جدول شماره 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 5/18 5/18 10 بسیار کم

 4/44 9/25 14 کم

 7/90 3/46 25 متوس 

 100 3/9 5 زیاد

  100 54 مجموع

 

بر عهـده خـانواده  هاآنمعتقد بودند که برآورد نیازهای روانی و عاطفی  هانمونه، هانامهپرسشآمده از دستبنا بر نتایج به

 یر چندانی بر این نیازها داشته باشد.تأثتواند ینماست و مدیریت شهری 

 
 ارتقاء کیفیت زندگی آنان و بد سرپرستین نیازهای بانوان تأمنقش بالقوه شهرداری در  .12جدول شماره 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی هایهگو

 2/22 2/22 12 متوس 

 6/55 3/33 18 زیاد

 100 4/44 24 بسیار زیاد

  100 54 مجموع

 

را  بـد سرپرسـتیباً نیمی از بانوان معتقدند مدیریت شهری فق  برخی از نیازهای فیزیکی زنان تقر 12با توجه به جدول  
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تواند از بروز مسائلی مانند خشونت علیه زنانی که همسر معتاد دارند جلـوگیری نمایـد و آنچـه مهـم ینمکند و یمین تأم

 است. بد سرپرستاست حمایت شهرداری از بانوان 
 

 یی در زمینه بهداشت جسمی و روانی مادر و کودکهاکارگاهضرورت برگزاری  .13جدول شماره 

 فراوانی تجمعی راوانیدرصد ف فراوانی هایهگو

 3/9 3/9 5 کم

 37 8/27 15 متوس 

 5/18 4/44 24 زیاد

 100 5/18 10 بسیار زیاد

  100 54 مجموع

 

بهداشـت  ر زمینـه آمـوزشی سالمت موجود در سراهای محله تا حد چشمگیری توانسته دهاخانهبانوان باردار معتقدند،  

ادران را ی آموزشـی، سـطح آگـاهی مـهاکتابچهطریق برگزاری کارگاه و ارائه ی ایفا نماید و از مؤثرمادر و کودک، نقش 

 مستمر و هفتگی بودند. صورتبه هاکارگاهافزایش دهد و خواهان برگزاری و تداوم این 

 

 گیرینتیجه

تهـران، ایـن ای، مشاهدات و گفتگو با شماری از مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه نوزده شهر بنا بر مطالعه کتابخانه

هـای هـای زیـادی در حوزهاکنون در حال گذار از وضعیت و شرای  روستانشینی به شهرنشینی و شـاهد تفاوتمنطقه هم

های خود است. همچنـین نتـایج تنها با سایر مناطق شهر تهران بلکه بین محلهکالبدی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی نه

داد، آنها دارای نیازهای جسمی و روحی متفـاوتی هسـتند. بـانوان بـاردار و دارای های زنان باردار موردمطالعه نشان پاسخ

نوزاد، در محالت غربی منطقه، از فضاهای شهری مناسب با شرای  جسمی و حرکتی خود، مراکـز فرهنگـی و اجتمـاعی 

بـا نیازهـای آنهـا ماننـد ای(، مراکز بهداشتی و در محالت شرقی از نبود زیرساخت ها و امکانات شهری متناسب )مشاوره

های آب عری ، نبود امنیـت اجتمـاعی، کمبـود وسـایل تـردد همگـانی و شرای  فیزیکی نامناسب معابر و خیابان، جوی

بـاردار و دارای نـوزاد  زنـان کـه نشان داد جداول پژوهش ها ناراضی هستند. بررسی و تحلیلازاندازه اتوبوسشلوغی بیش

 وضـعیت بیـانگر درواقـع نامطلوبی قرار دارند کـه وضعیت در قرار اجتماعی و روانی جسمی،تأمین نیازهای  ازنظر منطقه،

ای که برای نخستین بار این موضوع در مورد منطقـهازآنجایی. ها استآن برای نامناسب فضاها و خدمات عمومی شهری

های تکمیلی در آینده نیازمنـد ، به پژوهشرو ارائه پیشنهادات مفصل اجراییگیرد، ازایناز شهر تهران موردبررسی قرار می

 یا و استاندارها با ایمقایسه و خدماتی هایسرانه ازنظر آن موجود وضعیت تفصیلی منطقه طرح مراجعه است که در آنها با

 .ها کـامالً مشـخص شـودسـرانه و خـدمات ازنظـر منطقـه ضعف نقاط و انجام و کمبودها تهران شهرداری مناطق سایر

تأمل آن است که ویژه زنان باردار در منطقه مختلف است اما نکته قابلکه در بح ، اشاره شد نیازهای بانوان به طورهمان

شـان تواند بسیاری از نیازهای اجتماعی آنان را پاسخگو باشد و کیفیت زندگینظر دارند که آموزش میها اتفاقاکثریت آن

آباد( به دلیل موقعیت جغرافیایی و نسبی و خواه و اسماعیلشهید کاظمی، دولتآباد، را ارتقا دهد. محالت ناحیه سه )نعمت

برند. شـهرداری منطقـه عـالوه بـر ارائـه تسـهیالت برخورداری از حداقل خدمات شهری در وضعیت نامناسبی به سر می

ازی خطـوط اتوبـوس و اندسازی معابر شهری و تسهیل عبور و مرور از طریق راهتر در این محالت و مناسبشهری بیش

از سـوی  اندازی نمایـد.ایستگاه( باید خطوط تاکسی بانوان را در محالت راه 4دارای )ها مترو برداری از سایر ایستگاهبهره

های فرهنگی )سراهای محالت( به توانمندسازی بانوان از طریق برگزاری تواند توس  مجموعهدیگر شهرداری منطقه می
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کـه سـطح آگـاهی و کیفیـت زنـدگی آنـان را ارتقـا توجه به نیاز آنان بپردازد. این امر عالوه بر آن های آموزشی باکارگاه

سـاله شـهرداری تهـران شود. این در حالی است که در برنامـه پنجها میدهد، سبب تسریع روند توسعه اجتماعی محلهمی

یـک در راسـتای تـأمین نیازهـای این اقـدامات هیچ ترویج گفتمان اجتماعی در میان بانوان موردتوجه قرارگرفته است اما

تواند موفق باشد کـه بـا مطالعـات نیازسـنجی در جسمی و روانی بانوان باردار منطقه نبوده است و هر اقدامی هنگامی می

های ترافیکی، شهرسازی و معماری و خدمات شـهری، خـدمات ها در طرحهایی همچون تأمین حقوق و آسایش آنزمینه

های واقعـی زنـان بـاردار مـورد شناسـایی و در اولویـت قـرار گیـرد. ها و خواستهآن، نگرش ی و سالمتی و نظایربهداشت

شـود، یـک گـروه کارشناسـی بودن نیازهای بانوان محالت منطقه مـوردنظر پیشـنهاد می طورکلی، با توجه به متفاوتبه

و با توجه به نیازهای ویژه هریک، سند راهبردی و  مختص بررسی مسائل و مشکالت و نیازهای بانوان هر محله تشکیل

 اجرایی تهیه شود.
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ران: شهرداری منطقه ( پژوهشنامه مطالعات تکمیل نیمرخ محله شهید کاظمی، ته1390)  19اداره مطالعات شهرداری منطقه  (1

19. 
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 بـه راهنمـایی مجتبـی ریزی شـهری،نامه کارشناسی ارشد برنامهحوض، پایانردمطالعه: میدان هفتریزی مشارکتی موبرنامه

 دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس. رفیعیان،
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