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  چكیده
موضوعِ  .ان نادیده گرفته شده استو خواسته های زن .بيشترِ فضاهای شهریِ معاصر با  شخصيتی مردانه شکل گرفته اند

حضورِ زنان در عرصة تصميم گيری ، در حقيقت موضوعِ به رسميت شناختن آنان به عنوان یك نيروی بالفعل و نه بالقوه 

برای دستيابی به هدف،نيازمند یافتن .هدف پژوهش، شناسایی وضعيت مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری است .است

می باشد؛زنان تا چه حدی در سطوح مختلف تصميم گيری برنامه ریزی شهری دیده می شوند؟ پاسخ پرسش های ذیل 

در ادامه  .چرا باید زنان در تصميم گيری برنامه ریزی شهری شرکت کنند؟ نوعِ روش تحقيق، توصيفی تحليلی است

به نظر  .رسی خواهد شد،وضعيت حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف تصميم گيری برنامه ریزی شهری تهران، بر

و حضور زنان  .می رسد، مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری به تزریق روح نشاط در زندگی شهری کمك خواهد کرد
 .می تواند گامی موثر در شناسایی فضاهای شهری در مسير توسعه پایدار شهری باشد

 .ه ریزی شهری،قدرت و حضور زنانمشارکت زنان در شهر ،زنان و توسعه ،زنان و برنام کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
دگرگونی های اجتماعی ناشی از توسعه های شهری مدرن، موجب آزادسازی و رهاشدن نيروهای انسانی و اجتماعی در 

؛ آزادسازی این نيروهای اجتماعی همراه با تراکم فيزیکی «دورکيم»قالب مدرنيزاسيون در یکصد سال گذشته شده است. به قول

( در این 1القی در جامعه باعث افزایش فعاليت ها و تحرکات اجتماعی این نيروهای اجتماعی شده است. )شکل و اخ

دوره،مردان بيشتر بهره وران و زنان قربانيان توسعه بوده اند. به این ترتيب آزادشدن نيروهای اجتماعی زنان موضوع هویت و 

به گونه ای حضور زنان در تصميم گيری ها را ضروری می نماید.  بر اساس  حقوق شهروندی را پُررنگ تر نمود و تمامی این ها

مفهوم مشارکت شهروندی، این گونه برداشت می شود که الزمه مشارکت موثر، داشتن حق تصميم گيری در عرصه های برنامه 

ی در ، قدرت مفاهيمی چون ریزی و مدیریت شهری است . بنابراین می توان گفت که اشکال جدیدی از تعلق و عضویت اجتماع

هویت یابی و شهروندی تبلور می یابد. موضوع حضور زنان در عرصة تصميم گيری در حقيقت موضوع به رسميت شناختن آنان 

به عنوان یك نيروی بالفعل و نه بالقوه است. این موضوع نيز با تمایز ميان مقوله تصميم گيری با تصميم سازی نيز قرین است. . 

جدید خاستگاه مطالبات و حق مداخالتی برای زنان در عرصة تصميم گيری در حوزه های مختلف تصميم گيری در  این اشکال

 ابعاد مختلف یك جامعه گشته است. که تمامی این ها تحت عنوان مشارکت زنان تحليل می شود.

که از تمامی حقوق بی بهره است. تصویری تناقضاتی در تصاویر ارائه شده از زنان ایران زمين وجود دارد.تصاویری از انسانی 

ناشی از تبليغات رسانه ای به این مضمون که زن کارگری خانگی و خانه زیست است را مطرح می کنند. و الگوی زن نمونه را 

باشد؟ ( ولی آیا این تصویر ، قابل تعميم به زن امروز جامعه ی ایرانی می ۲در مطيع بودن و فرزندآوری ارائه می کنند. )شکل 

جامعه ی زنانی که درصد باالیی از تحصيلکرده های کشور را تشکيل می دهند، چرا حضور کم رنگی در عرصه های تصميم 

 سازی دارند؟
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 (مآخذ پرتال اینترنتی مهرخانه -اشكال جدید مطالبات شهری با پیدایش جنبش های  زنان-1شكل )

 

 
 (مآخذ پرتال اینترنتی مهرخانه-ان زمینتناقضات در تصاویر و الگوی زنان ایر -۲شكل )

 

گيری شهری، ارتقاء جایگاه مشارکت زنان در  تصميم سطوح زنان در توانمندسازی ضرورت :اهداف این پژوهش عبارتند از 

برنامه  چون سطوحی در ها گيری تصميم جمله از مختلف های در عرصه ها آن دادن مشارکت تر مهم همه برنامه ریزی و از

 .است مدنظر محلی و شهری هری و مدیریتریزی ش

سواالتی که این پژوهش در پی یافتن پاسخ آن هاست، عبارتند از؛نقش زنان در برنامه ریزی شهری چيست؟ زنان چه 

 شهری مدیریت در گيری تصميم سطوح در اندازه چه تا برنامه ریزی شهری دارند؟ زنان در گيری عرصة تصميم جایگاهی در 

 شوند؟ داده مشارکت برنامه ریزی شهری گيری تصميم سطوح در زنان بایستی چرا ؟ اساساًشوند می دیده

فرضيه های این پژوهش؛به نظر می رسد مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری به تزریق روح نشاط در زندگی شهری 

یند برنامه ریزی شهری است؛حضور کمك می کند ؛ و حضور برابر  زنان در فضاهای عمومی نيازمند مشارکت فعال آنان در فرآ

 زنان می تواند گامی مؤثر در جهت هویت بخشی به فضاهای شهری در راه رسيدن به توسعه پایدار شهری باشد.

روش تحقيق از نوع توصيفی تحليلی است .ابزار روش تحقيق مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی، در قالبی عينی و 

کيفی به پدیدارشناسانی مسائل اجتماعی زنان در فضاهای شهری ایران پرداخته می شود که بر  کيفی بازنمایی شود؛ در تحليلی

های کمّی از حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور شکل گرفته است. گردآوری اطالعات آن عمدتاً مبتنی بر پایه ی تحليل

مجلس شورای اسالمی و مرکز مشارکت های مردمی تحليل محتوایی و مستند سازی آمار و ارقام موجود  از کاندیداتوری 

شورای اسالمی شهر تهران و مصاحبه با اعضای موثر در حيطه زنان است. تمرکز اصلی این پژوهش بر تحليل حضور زنان در 

ان و در پایان ، این چنين انتظار می رود که، مشارکت زنعرصه های تصميم گيری برنامه ریزی شهری،شهر تهران می باشد. . 

در برنامه ریزی شهری نه تنها راه حل معضالت جامعه زنان است بلکه به تزریق روح نشاط در زندگی شهری نيز کمك می 

 .کند
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 پیشینه ی نظری مشارکت زنان در شهر -۲
ميالدی به این طرف، که  1۶۹۱با اوج گرفتن جنبش طرفداری از حقوق زنان و جنبش دانشجویی پاریس از سال 

» ، « جنسيت و جغرافيا» نظری اروپا را تکان داد و مسائل جدیدی را در دنيا ، مطرح کرد. بحث های مربوط به  زیرساخت های

از دیدگاه جی پيل چر، در  ] ۱ [. در بسياری از کشورهای جهان فراگير شد.« شهر و جنسيت » و همچنين « فضا و جنسيت

ا معادلی برای رهایی زنان می شمارد. فمنيسم از دیدگاه مل ، فمنيسم ر«من فمنيسم نيستم اما...شناخت فمنيسم» مقاله 

به کار بستن نگرش زنان در  -تأکيد بر جایگاه و تجارب زنان در جامعه ب -چورتون حداقل به سه دليل زن محور است؛ الف

این تفاسير، زنان فرهيخته  با] ۲ [تالش برای بهبود موقعيت و جایگاه زنان با نقد وضع موجود. -مطالعه ی جهان اجتماعی، ج

ی مسلمان ایرانی گرچه برخی از این فرضيه های نظریه های فمنيستی از جمله ضرورت رهایی زنان، نگاه به جهان از دید زنان 

بخواهيم اگر و رفع هرگونه تبعيضی بر پایه ی جنسيت را می پذیرند اما بر پایه ی آموزه های فقه اسالمی پویا به کار می گيرند.

هایی نظریه شهروندی فراگير مبتنی بر تمایز، در بخش به مسائل شهروندی زنان در ایران امروز بپردازیم، شاید از یك لحاظ

بندی جوامع و حقوق در دسته. اندشدهای وارد عرصه عمومی کاربردی به نظر برسد؛ چراکه به هر حال زنان تا اندازه

پذیرند که وضعيت حال حاضر پذیرند، اما برابری جنسيتی را نمیمی را در فضای عمومی شهروندی،دسته ای از جوامع، زن

 . ایران است

رمز موفّقيت پایداری محلّه ها را در نپذیرفتن راه حل های اوزاليدی از بيرون، بلکه اتّکا بر تجربه ها و دانش عدم  ۴« هال» 

در جوامعی که زنان حقّ اظهار . زه های زنان، به ویژه، ساکنان محلّی می داندآگاهی از دیدگاه ها، نقطه نظرها، ظرفيت ها و انگي

نظریه   [3]. نظر ندارند، عامل پایداری محله ها را، توجه به جلب مشارکت آنان در برنامه های توسعه در سطوح مختلف می داند

ن و مردان در جامعه، تأمين همه نيازهای اوليه ی زنان، تقسيم ی مشارکت و توانمند سازی زنان، خواهان رفع نابرابری بين زنا

 در زنان مشارکت  [4]کار در خانواده ميان زن و مرد، امکان بهره برداری هر فرد از توانایی های خود و رفع تبعيض های اساسی 

بر اساس نتایج تحقيقات بانك جهانی   [5] .اشتد خواهد(خانوارها) اقتصادی فقر کاهش در مؤثّری نقش جامعه، مختلف امور 

فساد سياسی و اقتصادی با افزایش تعداد زنان در . شودگيری از مشارکت اقتصادی زنان موجب رشد بيشتر جوامع میبهره

 ]۹ .[ستهای صلح با مداخله و مشارکت زنان پایدارتر انامهعالوه بر آن موافقت. مجلس کشورها کاهش می یابد

ميالدی بحث های مربوط  1۶۹۱بنابراین،با اوج گرفتن جنبش طرفداری از حقوق زنان و جنبش دانشجویی پاریس از سال 

 جنبش.در بسياری از کشورهای جهان فراگير شد شهر و جنسيت  و همچنين  فضا و جنسيت ،   جنسيت و جغرافيابه 

برخی از فرضيه های نظریه های فمنيستی عبارتند از ، ضرورت رهایی  .بر می شمارند  انمنيسم را معادلی برای رهایی زنف

بندی جوامع و حقوق در دسته زنان، نگاه به جهان از دید زنان و رفع هرگونه تبعيضی بر پایه ی جنسيت را می پذیرند

پذیرند که وضعيت حال حاضر سيتی را نمیپذیرند، اما برابری جنمی شهروندی،دسته ای از جوامع، زن را در فضای عمومی

 نيروی عنوان یك به آنان شناختن رسميت به موضوع حقيقت در گيری تصميم عرصة در زنان حضور موضوع .ایران است

 .خواهد داشت)خانوارها(مشارکت زنان در  امور مختلف جامعه، نقش مؤثّری در کاهش فقر اقتصادی .است بالقوه نه و بالفعل

از تصميم گيری  عدم حضور زنان در بسياری .ی و اقتصادی با افزایش تعداد زنان در مجلس کشورها کاهش می یابدفساد سياس

برای رسيدن به توسعه پایدار شهری،نقش زنان غير .ها در مدیریت شهری خود، بخشی از خشونت و تبعيض جنسيتی باشد

 .قابل انکار است

 

 نقش زنان در توسعه ی پایدار -۲-1
. نقش منفعالنه برای زنان در توسعه نمی تواند بهبود وضعيت زندگی آن ها و نيز کل جامعه را در پی داشته باشد ترسيم

امروزه دیگر نمی توان زنان را به عنوان عوامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آورد و توانمندی های زنان در ميزان موفقيت 

توانمندسازی زن ها و رفع نيازهای . امری غير قابل انکار است.. . کاری، بهداشت وحکومت ها در زمينة کنترل رشد جمعيت، بي
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راهبردی آن ها از همه مهم تر مشارکت دادن آن ها در عرصه های مختلف از جمله تصميم گيری ها در سطوحی چون برنامه 

 .ریزی شهری و مدیریت شهری و محلی مدنظر است
ارای پتانسيل های بالقوه در ایجاد توسعه پایدار شهری هستند؛ چگونه امکان دارد که زنان به عنوان قشری از جامعه که د

از این جهت به نظر می رسد که عدم  .بهره برداران خود در طراحی، برنامه ریزی ها و سياست گذاری ها حضور نداشته باشند

 .نت و تبعيض جنسيتی باشدحضور زنان در بسياری از تصميم گيری ها در مدیریت شهری خود، بخشی از خشو

توسعه زمانی مداوم و متناسب خواهد بود که زنان و مردان دوشادوش هم فعاليت کنند. تا زمانی که زنان خارج از محدوده 

با این دیدگاه که در مفهوم توسعه انسانی مشارکت زنان  ] ۶ [اجتماعی در نظر گرفته شوند توسعه دست نيافتنی خواهد بود. 

  [7]حيات اقتصادی،اجتماعی و سياسی و کالبدی و... از بين بردن نابرابری های جنسيتی حایزاهميت است.  در

الزمه ی ایجاد شهری پایدار ،تشخيص الگوهای رفتاری،سنت ها ،گرایش ها ،اعتقادات و تعصب هایی است که برنامه را 

معتقد است که تراکم مادی باعث افزایش تراکم اخالقی نمی شود. بنابراین وجود ورکيم د[8] . تحت تأثير قرار می دهند

تجمعات جمعيتی مثل شهرها و یا مجموعه های مسکونی جدید با وجود تراکم فيزیکی ، موجب ارتقای سطح زندگی اجتماعی 

مه ریزی و توسعه ی فضاهای شهری ، عامل شکل دهی توجه به نيازها و ارزش های پایدار انسانی در جهت برنا[۶] نمی گردد.

 [۶]به فضاهای شهری با ماهيتی انسانی فراهم آورد. 

به عبارتی، الزمه ی ایجاد شهری پایدار ،تشخيص الگوهای رفتاری،سنت ها ،گرایش ها ،اعتقادات و تعصب های همه ی 

، توانمندسازی زنان و رفع نيازهای راهبردی آنان از همه مهم تر و راهکار آن ..گروه های ذینفع در برنامه ریزی شهری است

 عملکرد مدیریت بهبود موجب مدیریتی پستهای در زنان حضور دیگر سوی از.مشارکت دادن آن ها در عرصه های مختلف است

 انسانی منابع ر مدیریتد معمول مهارتهای از و دارند ای ویژه زنان توانمندی های دیدگاه این در .شود می سازمانها و کشور

 رهبری سبك سازمان ها در امروز واقع شرایط در . سازمان هاست نياز مورد گذشته از امروز بيشتر شرایط در که .برخوردارند

  .طلبد می را افراد نيازهای به بودن و حساس دموکراتيك

 

 یشهر یزیزنان در برنامه ر گاهیجا -۳

تر بهره وران و زنان قربانيان توسعه بوده اند. زیرا در این چنين جوامعی ، نقش و در کشورهای در حال توسعه، مردان بيش

شود؛ مدارج اجتماعی و ها خالصه میجایگاه زنان را خانه زیستی مطرح می کنند؛ معنای زندگی در خانه، خانواده و تربيت بچه

يه است؛ و تقسيم کار سنتی مبتنی بر فهم خانه به اشتغال تنها در صورت بهبود کيفيت ایفای نقش زن در خانواده، قابل توج

بنابراین توسعه برای زنان به معنیِ بارِ  [1۱]عنوان قلمروی زن و درک بيرون خانه به مثابه قلمروی مردانه، مورد تأیيد است. 

دان شده است. از این لحاظ، کاری بيشتر در بيرون از خانه بوده است. در حالی که دستاوردهای مثبت توسعه بيشتر نصيبِ مر

برای دست یابی به توسعه پایدار، تغيير در مناسبات کنونی ميان بهره وران و قربانيان توسعه کامالً ضرورت دارد، تا بدین ترتيب 

 زنان و مردان از مزایای توسعه به یك اندازه برخوردار شوند. 

اوت های بين زندگی زن و مرد را مشخص می کند. فضاهای فضاها در شهر بازتاب روابط قدرتی هستند که رفتارها و تف

زنان به دالیل مختلف آگاهی [۶]عمومی در شهرها عمدتاً برمبنای مفهوم سنتی خانواده و تقسيم کار سنتی شکل گرفته بودند. 

د و چه چيز زندگی مناسبی از شرایط محله خود و نقاط قوت و ضعف آن دارند. آنان می دانند که در محله چه می گذر

خانوادگی و فردی آنان را متأثر می سازد. با این حال، تاکنون آن چنان که شایسته است جایگاه درخوری به آنان در سطح 

مدیریت محلی و محله ای اختصاص داده نشده است. جایگاه زنان در ساختار کلی شهر بسيارحياتی است، چرا که آنها نه تنها 

جمعيت را تشکيل می دهند بلکه در توليد ،رشد، تربيت و آموزش نسل جدید نيز  نقشی اساسی  دارند  بيش از پنجاه درصد از

.در این راستا، مطلوبيت مکانی که در آن زندگی می کنند تاثير مستقيم بر رفتار آنها دارد. به همين دليل است که برخی  

، زنان در به باور منصور فالمکی  [11] مانی جامعه دانسته اند.احساس شادمانی زنان از فضا را به عنوان یك معيار سنجش شاد

فضای همگانی شهری حرمت می آفریند و ما باید به دنبال شناخت ابزارهای حرمت گزاری باشيم، وقتی بخشی از شهر از دید 
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و البته نيازهای زنان نيز در  یك معمار و شهرساز زن طراحی شود، به طورحتم از ظرافت، نظم و دقت بيشتری برخوردار است

 آن مکان به خوبی دیده می شود.

مدنی پور چنين بيان می کند که، فضای شهری آن جذابيتی را که برای مردان دارد،برای زنان ندارد و حتی می تواند برای 

  [12] آنان مکانی ترسناک تر و بيگانه تر باشد است. 

قد است که برنامه ریزی شهری مرد گرا است،و اقدامات خود را همسو با نيازها و خواسته معت Bondiنظریه پردازی چون 

های مردان شکل داده است؛  که حاصل آن، فضای شهری یکنواخت و همگن با گرایش های غير جنسيتی و بر مبنای عالیق و 

 [13] .ای یکسان جهانی استنيازه

رخالف اصول مشارکت است؛ اما در این ميان، اهميت زنان، به عنوان نيمی از هرچند تفکيك جنسيتی در نقش پذیری، ب

جمعيت با داشتن نقش مادرانه و عالقه به پرورش فرزندانشان در محيط هایی که از نظر فيزیکی، اجتماعی و زیست محيطی 

رنامه های توسعه در بيشتر کشورها ،طرح مسائل زنان در ب [1۴] سالم و مناسب هستند را نيز، نمی بایست مورد غفلت قرار داد

به دليل عدم انطباق با ساز و کارهای اجرایی در برنامه ها در مرحله سياست ها و اهداف کالن باقی مانده وطرح ها جایگاه 

جامع ، اما نيازهای اجتماعی و  علی رغم گرفتن مشورت طبقات اجتماعی مختلف در طرح های [15] اجرایی خود را نيافته اند.

 [1۹]فضایی زنان به ندرت در نظر گرفته شده است. 

بخشی از موانعی که در راه مشارکت بيشتر زنان در برنامه ریزی شهری وجود دارد، به عدم وجود ساختارهای حقوقی 

ز فکر می کنيم که نوع مشکالت قانونی است اما خيلی وقت ها ني .مناسب و رویه های عملی جلب مشارکت زنان باز می گردد

مشکالت بيشتر  .یکسری قوانين نانوشته است  .در حالی که در خيلی از موارد واقعاً هيچ قانون نوشته ای موجود نيست.

از مردان  این موانع فرهنگی به موانعی مربوط می شود که یا زنان را ناتوان تر[1]فرهنگی و یا عرفی است تا این که قانونی باشد

  .می دانند و یا جایگاه او را تنها در خانه تعریف می کند

بخشی دیگر از این موانع، وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته فرهنگی است که مبتنی بر باورهای غلط و عادت های 

ر زنان در سطوح مختلف ناپسند تاریخی است که خود به خود موانعی را برای مشارکت وسيع و فراگير و حضور حقيقی و موث

مانع دیگر ،روحيه ناباوری برخی از زنان نسبت به توانمندی ها و قابليت های خود است که در کنار  .جامعه فراهم می آورد

، حضور کم رنگ زنان در عرصه های ...نابرابری فرصتها ، نگاه های جنسيتی ، اولویت زندگی خانوادگی بر نقش شغلی و 

 .حال چه خودخواسته و چه با وجود موانع سياسی ،اجتماعی و فرهنگی.شود مدیریتی را منجر می

بر مشارکت شهروندان در مدیریت و توسعه ی فضاهای شهری عوامل بسياری موثرند؛ عواملی از قبيل: ميزان اهميت 

مهارت و تخصص  مشارکت،ميزان پيامدهای مشارکت، ميزان رضایتمندی از برنامه ها و عملکرد های مدیریت شهری، ميزان

 خودشان، ميزان آگاهی از نتایج مشارکت شان می باشند.

زنان مقيد به الگوی زنانه پيشرفت نيز، به واسطه حکم روایی قواعد مردانه در حوزه عمومی، در مشارکت علنی در فعاليت

گرفتن به صورت سوژه مستقل، شان از خود بيانگری و مورد خطاب قرارخجالتی بودن آنان و ترس .های اجتماعی پرهيز دارند

ناهمخوانی ساختارهای  .نهددر کنار برانگيختگی و تمایل روزافزون به مشارکت اجتماعی، آنان را در موقعيتی پارادوکسيکال می

مردانه شهر، از سنخ قواعد و مقررات و سلسله مراتب فضاهای اداری و اجتماعی گرفته تا نوع چيدمان و خصوصيات کالبدی 

بنابراین نباید از این  [1۱] .شودبا نگاه مراقبتی زنان به محيط اطراف، منافات دارد و مانع حضور آسوده زنان در شهر میشهرها، 

 [17]امر غفلت نمود که زنان تنها کسانی هستند که نسبت به نيازهای خود در فضاهای شهری از آگاهی کامل برخوردارند

بينی برنامه ریزی شهری دارای اهميت است؛ تحول در سازماندهی فضا و بهره برداری های متعدد از از عواملی که در باز

فضاست.تجربه نشان داده است که چناچه زیرساخت ها و خدمات عمومی و جمعی،خوانا و مناسب نوع استفاده ی زنان ارائه 

از هر چيز، زنان را به منزله ی عامل و فاعل اقتصادی برابر با  شود، ميزان استفاده از آن ها به طور فزاینده ای باال می رود. بيش

مردان باید نگریست و شهر را آماده مشارکت آنان ساخت.زیرا که زنان از مسئوليت ها و حساسيت های ویژه ای برخوردارند؛ و 

در هر  [1۱] سزایی دارند. نقش زیادی در امور شهری ، کارایی شهر و همخوانی محيط شهری باد ساختارهای امروز اهميت به
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صورت کنار کشيدن زنان از جامعه توجيه پذیر نمی باشد.بنابراین زنان می توانند از همان بستر خانه و خانواده، حضور موثر در 

این عرصه های تصميم سازی و تصميم گيری برنامه ریزی شهری داشته باشند. تجارب برنامه ریزی شهری موفق جهانی به 

اتفاق نظر رسيده اند که شناخت مسائل و مشکالت جوامع شهری توسط مردم و حتی در برخی موارد ارائه راهکارهای 

کارآمدتری نيز دارند،فلذا برای برون رفت از ناکارآمدی برنامه ریزی های شهری از باال به پائين نياز به حضور زنان به عنوان 

بته تناقضاتی در تصاویر ارائه شده از زنان ایران زمين وجود دارد.تصاویری از انسانی نيمی از قشر جامعه احساس می شود. ال

تحقيرشده که همواره مورد سوء استفاده قرار می گيرد. و از تمامی حقوق بی بهره است. تصویری ناشی از تبليغات رسانه ای به 

و الگوی زن نمونه را در مطيع بودن و فرزندآوری این مضمون که زن کارگری خانگی و خانه زیست است را مطرح می کنند. 

ارائه می کنند. ولی آیا این تصویر ، قابل تعميم به زن امروز جامعه ی ایرانی می باشد؟ جامعه ی زنانی که درصد باالیی از 

طرح می تحصيلکرده های کشور را تشکيل می دهند، چرا حضور کم رنگی در عرصه های تصميم سازی دارند؟حال این سوال م

 شود که در حال حاضر وضعيت حضور زنان در سطوح مدیریت و تصميم گيری های ملی و محلی چگونه است؟

 

 محلی تا ملی گیری تصمیم های عرصه در زنان حضور و قدرت -۴ 

 زنان سازیتصمیم و گیریتصمیم قدرت -۴-1

 شاهراه در که است موجودی بلکه نيست، کرد، می گیزند بست بن خيابان در که دیروز زن است، جامعه از نيمی امروز که زنی

 معنای به بلکه نيست، زور اعمال معنای به زن قدرت است. کرده کسب را اطالعات همه و کند می زندگی ارتباطی بزرگ

 ایهتفاوت و رفتارها که هستند قدرتی روابط بازتاب شهر، در فضاها. است نوین شهری مسير در عمل برای «داشتن اختيار»

 کند.می مشخص را مرد و زن زندگی بين

 به آنان اقتدار ميزان و زنان اقتدار ی حيطه ی کننده مشخص شاخص دو گيری تصميم و سازی تصميم شناسی، روش ازنظر

 ی حيطه در زنان خاص ویژگی این پتانسيل از گيری بهره و مستقيم غير گيری تصميم معادل سازی رود.تصميم می شمار

  ]۲[ . است. ارزیابی غایت و نتيجه گيری، تصميم و است. شهری ریزی برنامه سازی تصميم

 زنان سازی تصميم و گيری تصميم های عرصه باب در علمی پژوهش به نگاهی نيم با ،«ایرانی زن چهره دو » پژوهش پيران،در

 ارائه متون و منابع در و عمومی های عرصه در نیایرا زن از که تصویری عکس بر است: رسيده ذیل نتایج به زمين ایران متأهل

 و آشکار دفاعی ابزار طریق از ) شده نهادینه و اندیشيده کامالً کارهای و ساز اساس بر و درایت با مجموع شود؛در می

 در مرد گيری تصميم برای سازی )تصميم مستقيم غير چه و مستقيم( گيری خود)تصميم گيری تصميم های نهان(عرصه

 [۶1] .است داده چشمگير گسترش را (ظاهر

 گيری)تصميم سازیتصميم و گيریتصميم قدرت اوالً که دهدمی نشان ما به تر،جزئی نتایجی و هاگزاره ارائه با پيران، دکتر

 و مسن زنان نياًثا است. شده مطرح متون و منابع در و عمومی برداشت در که است مقداری از بيش مراتب به زنان غيرمستقيم(

 از مدرن تعاریف به بنا که است حالی در این دارند. قدرتمند عامليتی خانوادگی و خصوصی زندگی در زمين ایران سنتّی

 کار به راهکار ۴۱۱ به آنان روستا، 51 و شهر ۹۴ از اشهمکاران و پيران تحقيق در باشند. ضعف موضع در باید آنان سوژگی،

 گيردمی شکل اینجا در که پرسشی است. شده زنان توسط هاتصميم درصد ۱۱ اتخاذ باعث که اندفتهیا دست زنان توسط رفته

 موقعيت در مردان به نسبت اوالً آنان ایران، جامعه در جوان زنان فعاليت کمی گسترش وجود با چرا اول، است: قرار این از

 تلقی عامليّت فاقد و سنتّی نظری، هایکليشه طبق که نيز خود مادران نسل به نسبت آنان چرا دوم، و دارند قرار تریپایين

 [1۱]برخوردارند؟ خانوادگی هایگيریتصميم اتخاذ در کمتری قدرت از شوند؛می
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 حضور برای فرادست، طبقات به متعلق زنان اتفاقاً طبقاتی، هایکليشه برخالف و نبود یکسان زنان تمامی موقعيت همه، این با

 زندگی اقتضای به بنا روستایی زنان نزد بودند. روروبه بيشتری موانع با خصوصی حوزه در یابیقدرت یا عمومی زهحو در

 اقتصاد چرخاندن در زن کليدی نقش به توجه با و داشت وجود حوزه دو این ميان باریکی مرز دامداری، و کشاورزی هميارانه

 با نيز، شهری فرودست طبقات زنان ميان در امری چنين بودند. محروم آنان بر هجانب یك قدرت اعمال امکان از مردان خانواده،

 یکسو از همسرانشان، مالی تنعم واسطه به آنان بود. متفاوت اساساً مسئله اشرافی، زنان نزد اما بود؛ مشاهده قابل تفاوت، اندکی

 و بدهند؛ نشان خودی چندان حوزه آن در توانستندینم و ماندندمی محروم داریخانه نقش ایفای از خدمتکاران حضور علت به

 و باروری از اعم خود جنسيتی هاینقش ماندن معطل و مستقل شوهران فراش یدتجد تهدید معرض در همواره دیگر سوی از

 جامعه مواجهه از پيش تا الاقل مشکل عمومی، حوزه در زنان رنگ کم حضور مورد در الاقل این، وجود با بودند. شوهرداری

 به چندانی تمایل نيز خود زنان سنتی، گفتمان با ایجامعه در[1۱] نبود. حاد چندان آن، نتایج و مظاهر و مدرنيته با ایرانی

 اوقات گذراندن برای تنوع نوعی را عمومی حوزه مصرفی، و مناسکی شکلی در که آنگاه جز و نداشتند حوزه این در حضور

 ردنسپ با دادندمی ترجيح آنان و شدمی تلقی اضطرار و تهدید منبع عمومی، حوزه کالن، شکل در کردند؛می محسوب فراغت

  کنند. تقویت را خصوصی حوزه و خانه در خود قدرت هایپایه مردان، دست به آن

 با مقابله برای زنان تالش و دیگر زنان از حمایت باوری، خود به رسيدن مدیریتی های حوزه در زنان قرارگيری کارهای راه

 نهادهای و ها تشکل تشکيل و ها توانمندی افزایش و مهارت آموزش جهت بلندمدت ریزی برنامه قالبی، و ای کليشه تصورات

 توان به دادن ارزش زنان به نسبت مثبت نگرش تغيير جهت مناسب سازی فرهنگ ها، مسئوليت تدریجی واگذاری و غيردولتی

 و زنان ميان برابری تشویق با تواند می زنان مشارکت تقویت های روش شود می شامل را قوانين در تجدیدنظر زنان های مندی

 .زنان شغلی ارتقای شناسی آسيب جامعه، باورهای تغيير زنان مشارکتی نهادهای و ها تشکل اجتماعی، موانع کاهش مردان

 

 محلی تا ملی گیری تصمیم های عرصه در زنان حضور -۴-۲

 پست کارگيریب در)درصد 5  حدود(اندک بسيار سهمی اما ، دارند ای نهفته های ظرفيت توانایی و دانش لحاظ از زنان اگرچه

 و مقام و واقعی حقوق به نسبت تعدی و عدالتی بی از مشحون ای گذشته وجود. دارند شهری مدیریت ویژه به ، مدیریتی های

 با آفرینی نقش و موثر حضور و آمده دست به ی ها فرصت از استفاده در را زنان آنان، راندن حاشيه به و زنان واالی منزلت

 در مردان رزمهم صورت به و شوند خارج باید بودن شیء وضعيت از اساسی؛زنان قانون طبق.است دهکر مواجه ای عدیده موانع

 نه و بگيریم نادیده را ذخایر این که کند می ایجاب بشری عقل نه ها سياست تحقق برای.کنند فعاليت مختلف هایعرصه

  . پذیرد می را این مدیریت

 چون هایی مقياس در زیرا ندارد. مناسبی وضعيت شهری ریزی برنامه سازی متصمي عرصه در زنان مشارکت حيث از ایران

 نسبت کشور، مدیران مجموعه در مدیر زنان درصد نسبت زنان، اختيار در اسالمی شورای مجلس نمایندگان درصد نسبت

 در و یافته، قتحق درآمد از زنان سهم درصد نسبت و کشور متخصص شاغالن مجموعه در ای حرفه و متخصص زنان درصد

 محدودیت همه لغو رغم علی مشارکت، امر در زنان خور در جایگاه فقدان است. ناچيز بسيار قدرت، ساختار به دسترسی مقياس

 نهادهای در و سياست عرصه در زنان نقش افزایش از حمایت که است آن نشانگر زنان، سياسی مشارکت مورد در صوری های

  (. 1۶۱1 یونسکو گزارش است.)طبق دیدج بسيار ای پدیده دموکراتيك،

 نتوانسته هنوز مدیریت بخش در اما اند. یافته دست توجهی شایان های پيشرفت به تحصيالت حيطه در زنان هرچند ایران در

 در زنان سياسی مشارکت معيار ترین مهم جامعه برای تصميم اخذ برای عالی سطوح در کنند.حضور پيدا مطلوبی جایگاه اند؛
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 و شهر شوراهای و پارلمان نهاد های کميسيون رؤسای و مقننه قوه ی رئيسه هيأت در شرکت ویژه به و است نخبگان سطح

 شود. می محسوب عرصه این در زنان مشارکت معيار ترین مهم روستا و شهر شوراهای و مقننه مجالس روستا

 (اسالمی شورای مجلس اینترنتی سایت:مأخذ – اسالمی شورای مجلس دوره ۹ طول در زن نمایندگان مشارکت میزان مقایسه -1 جدول)

 نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مجلس های دوره

 ۶ ۱ 13 13 1۴ ۶ ۴ ۴ ۴ زن نمایندگان تعداد

 ۲۶۱ ۲۱۱ ۲۶۴ ۲۶7 ۲77 ۲75 ۲7۱ ۲7۴ 3۲7 نمایندگان کل تعداد

 1/3 ۱/۲ ۴/۴ ۴/۴ 1/5 3/3 ۴/1 5/1 ۲/1 زن  نمایندگان درصد

 

 

 (نگارنده: مأخذ-تهران شهر اسالمی شورای در مردان به  زنان حضور نسبت -1 )نمودار

 سومين در نفر، ۴۱۱ دوره دومين در نفر، 15۱ روستا، و شهر اسالمی شوراهای فعاليت دوره اولين در موجود؛ آمارهای مطابق

 زنان انتخاب آمار.اندشده انتخاب دهيار عنوان به شوراها این توسط روستایی زنان از نفر ۴15۴ چهارم دوره در و نفر ۱۱۱ دوره

 اسالمی شوراهای در زنان عضویت و است شده مواجه قبل دوره به نسبت درصدی 7۴ رشد با چهارم دوره در دهيار عنوان به

 .هستند زن نفر ۲۱۹7روستا، اسالمی یشوراها عضو1۱۶۹۱۹ مجموع از و است بوده روروبه افزایش با نيز روستا

 ۴3۱ مجموع از زن فرماندار .۴هستند زنان جامعه از عضو 5۹۱ اصلی، عضو737۱ مجموع از حاضر درحال نيز شهر شوراهای در

 برنامه و سازی تصميم و مدیریتی های عرصه در زنان حضور که مدعاست این شاهد همه و شهردار،همه زن ۶ تنها و فرماندار

 (۲ نمودار.)باشد می ناچيز و کمرنگ واقعا ریزی

 مشارکت مالی، مردمی،انضباط مشارکت و اعتماد جلب در زنان توانمندی کاری، روند در بودن دقيقتر زنان، بودن قانونمندتر

 به تربيش توجه و آنان عملکرد از روستایی اسالمی شوراهای و اهالی رضایتمندی آموزشی، های دوره و برنامه در تر فعاالنه

 .باشند می زن دهياران به اهالی اعتماد دالیل جمله از را روستا توسعه اجتماعی و فرهنگی ابعاد

 زنان مشارکت که شود می برداشت گونه این شود می یافت ایرانی زنان مشارکت رسمی آمارهای و مدارک بررسی از که آنچه

 افزایش برای شود. حرکت اثربخشی سمت به محوری هایفعاليت از باید . است محدود گيریتصميم باالی هایرده در ایرانی

 حضور و شده گرفته نظر در کامل طور به زنان با مرتبط مالحظات تا شود. اتخاذ تدابيری باید شوراها و مجلس در زنان تعداد

 شود. محقق گيریتصميم باالی هایموقعيت در ساالری شایسته و برابر

 محل و شهر زنان، دهد؛ می نشان مجلس کاندیداتوری با ها دهياری و شوراها کاندیداتوری ریآما ی ساده ی مقایسه یك با

 افزوده داوطلبان تعداد بر شهری فضای محدوده و حوزه شدن تر کوچك با. بينند می کشور از تر نزدیك خودشان به را زندگی
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 نمایندگان تعداد را این. کنند می بيشتری اعتماد انزن به تر محلی جوامع در مردم که دهد می نشان نيز آمارها حتی و شده

 .دهد می نشان زن دهيار

 

 مشارکت زنان -۵
 و سياسی سطوح در ها آن کنونی وضعيت از اندازه زیادی تا شهری مدیریت در گيری تصميم های کانون در زنان حضور

 حال در .است صفر با مساوی مواقع از بسياری در و رنگ کم بسيار زنان کل حضور طور به .کند می تبعيت ها آن اقتصادی

 از یك هيچ شود، می دیده ارشد مدیریت عرصة در زنی کمتر تهران در نهاد نيمه عمومی نيمه خصوصی شهرداری حاضر

و  فرهنگی های فعاليت در بيشتر زنان حضور. )تهران شهرداری انسانی منابع کل اداره( نيستند زن مناطق شهرداری مدیران

 های فعاليت سایر به واسطة خود و است فرعی و ای حاشيه ها فعاليت نوع این عمالً که شود می دیده شهرداری اجتماعی

 .افتند می جریان به ها، شهرداری اصلی

انه زنان به دليل حس انسان دوستانه و فراغ بال بيشتر نسبت به مسائل اقتصادی و کسب درآمد دارای حس مشارکت جوی

و عالوه بر آن مطالبه گرانه بيشتری در امور مختلف جامعه اند. به کارگيری و بهره مند شدن از این قابليت های مهم زنان، خود 

می تواند تحول مثبتی را در امور مختلف شهری پدیدار سازد. کما اینکه با ایجاد بستر مدیریت محله در سطح محالت شهری 

در این عرصه گام گذاشته و عالقه مند به همکاری و مشارکت در ساخت محالت خویش  چون تهران، بيشترین قشری که

نمایندگان محالت محسوب  هستند، زنان اند. شورایاران خانم نيز که در سطح محالت سالهاست فعاليت می کنند جزو فعالترین

سال قدمت تشکل زنان در  15گر تهران و یا بيش از عضو فعال زنان در محله ی چيت ۲۴۱۱برای مثال بيش از  [۲۱] می شوند.

( بنابراین،اگر هسته ی مرکز محله تشکيل 3پارک محصل تهران، همهاز نمونه های موفق حضور فعال زنان می باشد. )شکل

ت شود و بانوان در شورای شهر و شورایاری ها مشارکت بيشتری داشته باشند.مطمئناً زندگی شهری مطلوب تری خواهيم داش

به نوعی، با حضور زنان در شوراها،  و مدیریت محلی مطالبات زنان،جدی  ] ۱ [. و اصوالً لزومی ندارد فضاهای زنانه شکل بگيرد.

 تر پيگيری خواهد شد.

 
 ([1۲] مآخذ -محله مدیریت و ها شورایاری  در حضور با زنان مطالبات پیگیری شدن جدی -۳ شكل)

 شهر تهراناقدامات شورای اسالمی  -1-۵
شورای شهر تهران در جهت ارتقای مشارکت اجتماعی زنان دست به اقداماتی زده است که در ذیل ابعاد مختلف آن بررسی 

های پيشين آغاز شده و در این دوره نيز به صورت جدی از جمله اقداماتی است که اجرای آنها از دوره(۲نمودار  ).شده است

علی رغم پيشرفت های جدید،هنوز برای رسيدن به فضای شهری مطلوب برای  .شده استتکميل آن مورد توجه قرار گرفته 

برنامه ریزی برای ایجاد کاربری های فرهنگی و اجتماعی مختص زنان، ایجاد مراکزی  .زندگی زنان راه بسياری باقی مانده است

فرصت های اشتغال و سازماندهی صندوق برای آموزش زنان مانند نهضت سوادآموزی، آموزش مهارت های حرفه های، ایجاد 

های مالی زنان در این محلّه ها، می تواند اقداماتی مؤثّر در راستای ارتقای حس تعلّق به مکان، ارتقای سطح اقتصادی  
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بستر مناسب مشارکت در قالب شوراهای شهر و شورایاری ها  ،  .اجتماعی زنان و درنهایت، مشارکت پذیری آنان به شمار آید

این امکان را فراهم می سازد که رویه های عملی برای جلب بيشتر مشارکت زنان در امور  ..و  (سمن ها)زمان های مردم نهادسا

 .محله فراهم آید

 

 
 (هنگارند: مأخذ-تهران شهر اسالمی شورای اقدامات -۲ نمودار)

 

 راهكارهای ایمن سازی فضای عمومی   برای حضور فعال زنان -۶
کار سنتی بين زن و مرد )مرد کارهای بيرون از در شهرها عمدتا بر مبنای مفهوم سنتی خانواده و تقسيم فضاهای عمومی

شده داری و مراقبت از کودکان و سالمندان را در حوزه خصوصی به عهده دارد( طراحیدهد و زن وظيفه خانهخانه را انجام می

امنی جامعه است. بنابراین باید در رویکردهای برنامه ریزی شهری  است. خشونت و نا امنی عليه زنان ،برابر خشونت و نا

دهی مجدد فضاها بر سازی فضاهای عمومی برای زنان و دختران، ابتکارات سازمانتغييرات اساسی داده شود. بنابراین ایمن

 [۲1] دهد.های جدید جنسيتی در جامعه را ترویج میاساس نقش

ناامنی برای زنان جامعه مساوی  [۲۲]به  فراهم کردن بستر مناسب ایمنی  و امنيتی نياز است.  برای مشارکت فعال زنان

( راهبرد صحيح، ۲)جدول  [۲1] ناامنی جامعه است ؛ بنابراین تغيير رویکردهای کالن در برنامه ریزی شهری ضرورت می یابد.

امعه از طریق افزایش امنيت برای جسم زنانه و کاستن از تبعيض جنسيتی با افزایش کمّی و کيفی حضور زنان در ج

راهکارهایی چون حرکت به سمت اقتصاد شب، افزایش نظارت مصنوعی بر فضا و کاهش چيرگی جنسيتی فضا به کمك افزایش 

ست؛ نه هدایت نيروی مشارکت پذیرتر اهای آسيبهای سازگار با روحيه زنان در محيطحضور زنان در محيط و پيشنهاد فعاليت

هایی خصوصی در حوزه عمومی. چنين حضوری از طریق فراهم آمدن فضا برای تأمل زنان به سمت فضاهای تصنعی و جزیره

 [1۱]شود تر، محقق میزنانه در شهر، تبدیل منطق خشك فضاهای رسمی به فضایی صميمانه
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 جامعه در جنسیتی جدید های نقش اساس بر فضاها مجدد سازماندهی ابتكارات ترویج

 ها رو پياده وضعيت کالبدی عوامل -الف امنیت)کالبدی( بازبینی -1 فضا سازی ایمن راهكارهای
 نور

 چشم حضور امکان سازی فراهم تقویت ذهنی امنیت تأمین -ب

 ناظر
 فعال مشارکت کارگیری به برای تالش -الف شهری مدیریت شدن  خودگردان -۲

 ها محله در انزن

 محلی هویت تقویت  -ب

 جامعه زنان گروههای ی همه مطالبات و نیازها به توجه -۳

 محالت در زنان گروههای نهادسازی و یابی تشكل فضای ساختن فراهم -۴

 (جامعه در جنسیتی جدید های نقش اساس بر فضاها مجدد سازماندهی ابتكارات ترویج -۲ جدول)

 

 زنانه از شهر و احیای حوزه عمومیخوانش  -۷
گيرد: تجربه پاساژگردی، فضاهای غيررسمی زنانه و فضاهای روی هم رفته، حضور زنان در سه حوزه مورد توجه قرار می      

و مشروع  رسمی زنانه. در مورد پاساژگردی، اباذری و کاظمی معتقدند اماکن خرید، حضور زن در بيرون از خانه را موجه

کند؛ اختيار در انتخاب دهد و به او احساس آزادی و اختيار اعطا میدار و فرمانبر میکند؛ به او هویت نوینی جدا از زن خانهمی

سازی الگوی مردانه، سان در اینجا زنانگی، با کم رنگکاالهای متفاوت و احساس حس مالکيت بر کاالهای خریداری شده. بدین

 [1۱]شود. نهد که از قضا، مردانه و عمومی تلقی میفضایی بنيان می سوژگی خود را در

تر از نظر دهد حضور زنان متعلق به طبقات پایيندر مورد فضاهای غيررسمی زنانه نظير جلسات مذهبی، تحقيقات نشان می

فریده ماشينی، این جلسات، مصداق بارز اقتصادی و تحصيالت و افراد سنتی و ميان سال به باال در آنها بيشتر است. به نظر 

کننده در آن، امکان سيطره تحقق سوژگی با حذف الگوی مردانه است و باتوجه به غلبه الگوی زنانه در ميان زنان شرکت

شود؛ اما این انسجام، ظاهری است؛ زیرا منطق مردانه، بدون آنکه به چالش و نقادی کشانده شود؛ دوچندان این الگو محقق می

کنار گذاشته شده است و این امر باعث شکنندگی سوژگی حاصل از آن، به محض رویارویی با و حضور الگوی مردانه در قامت 

 [1۱]تر در این جلسات است. زنان مدرن

باید به  فضاهای رسمی زنانه، بررسی ارتباط منطقی ميان موضوع زنان، فراغت و فضا از عمده اهدافی است که متوليان شهر،   

در بررسی فضاهای فراغتی ویژه زنان سه متغير سن، تحصيالت و شغل نقش موثری دارند. که در  [۲۲]آن توجه داشته باشند. 

 [۲۲]این بين رابطه ی معناداری بين تحصيالت زنان و ساعات فراغت وجود دارد. 

به عنوان الگویی فضایی برای زنان در کشورهای اسالمی،  یکی از عوامل موثر در شکل گيری  احداث پارک های ویژه ی بانوان

انگيزه در زنان برای گذران اوقات فراغت مفيد می باشد. احساس امنيت و آرامش به دليل نبود مردان در این اماکن از نقاط 

 [۲۲]مثبت پارک های ویژه ی بانوان محسوب می شود. 

اقداماتی که به عنوان فضاهای رسمی زنانه در سطح شهر تهران شاهد هستيم عبارتند از؛ افزایش تعداد فضاهای ویژه بانوان    

از جمله شهربانوها و پردیس های بانوان ، توجه به ایجاد فضاهای شهری زیبا می باشند. برای فراغت زنان نيز تمهيداتی را در 

نظر گرفته شده است که ایجاد پارک های مربوط به بانوان، ایجاد مجتمع های فرهنگی تفریحی با نام طراحی و کالبد شهر در 

 [۲۱] شهربانو و فضاهای ورزشی مختص بانوان از آن دسته است.

وی نادری نگاهی چندسویه به مساله فضاهای رسمی زنانه نظير شهربانوها و فضاهای تفکيك شده جنسيتی دارد. از طرفی 

توانند با طراحی فضایی چه به لحاظ هنجاری و چه به لحاظ کالبدی که هم متعلق این فضاها می»به این نکته اذعان دارد که 

شناسی الگوی زنانه پيشرفت، امکان تحقق نوعی سوژگی را برای به حوزه عمومی باشد و هم متعلق و نزدیك به منطق و زیبایی
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؛ اما در ارزیابی تجربه تحقق یافته این اماکن [1۱]« شتر به الگوی زنانه پيشرفت، فراهم کنندزنان، به ویژه زنان با گرایش بي

های اجتماعی زنان در حوزه عمومی، شود که نقش شهربانوها در جلب مشارکت و ارتقای مهارتکامالً زنانه، این امر عيان می

اعتنایی به نيازهای زنان بوده است. مدیریت متمرکز و مشارکت گریز و بیها و خدمات تر از عملکردشان در بخش کالسضعيف

های شهربانوها با عالیق اکثریت زنان شهرنشين تهران های مجموعهشود برنامهاز جمله علل موثر در این امر است که سبب می

مایل به مشارکت در امور مذهبی دارند و که به طبقه متوسط تعلق دارند؛ تناسب نداشته باشد. زنان طبقات پایين نيز بيشتر ت

پردازند. تاکيد گسترده شهربانوها های حزبی به مشارکت میزنان طبقات باال نيز یا حاضر به فعاليت نيستند و یا در قالب فعاليت

های ليتهای اجتماعی ـ فرهنگی، باعث شده است که فعاها از فعاليتهای مذهبی کامالً سنتی و دورماندن آنبر فعاليت

 [1۱]شهربانوها در مناطق محروم انطباق بيشتری با نيازهای شهروندان داشته باشد. 

 

 گیرینتیجه -۸
ميالدی به این طرف، که  1۶۹۱با اوج گرفتن جنبش طرفداری از حقوق زنان و جنبش دانشجویی پاریس از سال 

،  «جنسيت و جغرافيا»بحث های مربوط به  .دنيا ، مطرح کرد زیرساخت های نظری اروپا را تکان داد و مسائل جدیدی را در

دگرگونی های اجتماعی ناشی از .در بسياری از کشورهای جهان فراگير شد «شهر و جنسيت »و همچنين  «فضا و جنسيت»

ل مدرنيزاسيون در یکصد سا قالب در اجتماعی و انسانی رهاشدن نيروهای و توسعه های شهری مدرن، موجب آزادسازی

  .که موجب افزایش فعاليت ها و تحرکات اجتماعی این نيروهای اجتماعی شده است .گذشته شده است
 نه و بالفعل نيروی عنوان یك به آنان شناختن رسميت به موضوع حقيقت در گيری تصميم عرصة در زنان حضور موضوع

 .است بالقوه

فرضيه های نظریه های فمنيستی عبارتند از ، ضرورت رهایی  برخی از.بر می شمارند  فمنيسم را معادلی برای رهایی زنان

بندی جوامع و حقوق در دسته زنان، نگاه به جهان از دید زنان و رفع هرگونه تبعيضی بر پایه ی جنسيت را می پذیرند

يت حال حاضر پذیرند که وضعپذیرند، اما برابری جنسيتی را نمیمی شهروندی،دسته ای از جوامع، زن را در فضای عمومی

فساد سياسی  .خواهد داشت(خانوارها)مشارکت زنان در  امور مختلف جامعه، نقش مؤثّری در کاهش فقر اقتصادی  .ایران است

از تصميم گيری ها در  عدم حضور زنان در بسياری .و اقتصادی با افزایش تعداد زنان در مجلس کشورها کاهش می یابد

 .و تبعيض جنسيتی باشدمدیریت شهری خود، بخشی از خشونت 

به عبارتی، الزمه ی ایجاد شهری پایدار ،تشخيص الگوهای رفتاری،سنت ها ،گرایش ها ،اعتقادات و تعصب های همه ی 

و راهکار آن، توانمندسازی زنان و رفع نيازهای راهبردی آنان از همه مهم تر  ..گروه های ذینفع در برنامه ریزی شهری است

 .عرصه های مختلف است مشارکت دادن آن ها در

در کشورهای در حال توسعه، مردان بيشتر بهره وران و زنان قربانيان توسعه بوده اند.توسعه برای زنان به معنیِ بارِ کاری 

بيشتر در بيرون از خانه بوده است و دستاوردهای مثبت توسعه بيشتر نصيب مردان بوده است.برای دستيابی به توسعه ی 

مناسبات کنونی و حضور فعال زنان ضرورت می یابد. چرا که آنها بيش از پنجاه درصد از جمعيت را تشکيل می پایدار،تغيير در 

دهند و در توليد ،رشد، تربيت و آموزش نسل جدید نيز  نقشی اساسی  دارند . برخی نظریه پردازان، احساس شادمانی زنان از 

ده می شود. بنابراین باید به دنبال شناخت ابزارهای حرمت گزاری فضا را به عنوان یك معيار سنجش شادمانی جامعه شمر

باشيم، وقتی بخشی از شهر از دید یك معمار و شهرساز زن طراحی شود، از ظرافت، نظم و دقت بيشتری برخوردار است و البته 

زنان در برنامه ریزی  نيازهای زنان نيز در آن مکان به خوبی دیده می شود.بخشی از موانعی که در راه مشارکت بيشتر

 شهری،بيشتر مشکالت فرهنگی و عرفی است تا اینکه قانونی باشد. 

 .زنان به معنای اعمال زور نيست،بلکه به معنای اختيار داشتن برای عمل در سوی توسعه شهری پایدار می باشد قدرت

های مختلف فعاليت ردان در عرصهرزم مطبق قانون اساسی؛زنان از وضعيت شیء بودن باید خارج شوند و به صورت هم

در بکارگيری )درصد  5حدود(اگرچه زنان از لحاظ دانش و توانایی ظرفيت های نهفته ای دارند ، اما سهمی بسيار اندک.کنند
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در ایران هرچند زنان در حيطه تحصيالت به پيشرفت های شایان توجهی  .پست های مدیریتی ، به ویژه مدیریت شهری دارند 

اما در بخش مدیریت هنوز نتوانسته اند و جایگاه در خور زنان در امر مشارکت، علی رغم لغو همه محدودیت  .ته انددست یاف

با یك مقایسه ی ساده ی آماری کاندیداتوری شوراها و دهياری ها با  .های صوری در مورد مشارکت سياسی زنان وجود ندارد

با کوچك تر شدن  .حل زندگی را به خودشان نزدیك تر از کشور می بينندکاندیداتوری مجلس نشان می دهد؛ زنان، شهر و م

حوزه و محدوده فضای شهری بر تعداد داوطلبان افزوده شده و حتی آمارها نيز نشان می دهد که مردم در جوامع محلی تر به 

 .این را تعداد نمایندگان دهيار زن نشان می دهد .زنان اعتماد بيشتری می کنند

 مالی، مردمی،انضباط مشارکت و اعتماد جلب در زنان توانمندی کاری، روند در بودن دقيقتر زنان، بودن رقانونمندت

 توجه و آنان عملکرد از اسالمی روستایی شوراهای و اهالی رضایتمندی آموزشی، دوره های و برنامه در فعاالنه تر مشارکت

 .زن می باشند دهياران به اعتماد اهالی دالیل ملهج از را روستا توسعه اجتماعی و فرهنگی ابعاد به بيشتر

زنان به دليل حس انسان دوستانه و فراغ بال بيشتر نسبت به مسائل اقتصادی و کسب درآمد، دارای حس مشارکت جویانه 

مدیریت محلی  به نوعی، با حضور زنان در شوراها،شورایاری ها و .و عالوه بر آن مطالبه گرانه بيشتری در امور مختلف جامعه اند

راهبرد صحيح، افزایش کمّی و کيفی حضور زنان در جامعه  افزایش ایمنی و امنيت  .مطالبات زنان،جدی تر پيگيری خواهد شد

 .و کاستن از تبعيض جنسيتی است

های اجتماعی زنان در حوزه عمومی، نقش فضاهای رسمی زنانه ای چون،شهربانوها در جلب مشارکت و ارتقای مهارت

زنان طبقات پایين بيشتر تمایل به مشارکت در امور مذهبی  .ها و خدمات بوده استتر از عملکردشان در بخش کالسضعيف

تاکيد گسترده  .پردازندهای حزبی به مشارکت میدارند و زنان طبقات باال نيز یا حاضر به فعاليت نيستند و یا در قالب فعاليت

های اجتماعی ـ فرهنگی، باعث شده است که فعاليتها از فعاليتسنتی و دورماندن آن های مذهبی کامالًشهربانوها بر فعاليت

و همه ی این عوامل از آثار عدم مدیریت  .های شهربانوها در مناطق محروم انطباق بيشتری با نيازهای شهروندان داشته باشد

 .متمرکز و مشارکت گریز شهری است
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