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Aims Despite the efforts of experts, professors and social activists over the past few decades and the 
discussions and documents presented by these groups on gender equality and acceptance of women’s 
presence in the public realm, rarely a practical approach has been considered to extract and define practical 
strategies in the path of change. This study aims to purposefully collect and extract documents prepared in 
the field of gender and city, housing and transportation.
Methodology This study was conducted a meta-analysis method. Accordingly, instead of defining any 
new case-study research, to make the best use of time as well as available knowledge capital, the existing 
documents and experts’ thoughts were systematically reviewed. After summarizing the documents, 
analyzing their content and coding, the main categories of women’s issues were extracted and determined.
Findings Iranian women’s problems and challenges in urban areas, were identified as lack of security, 
transportation issues, and spatio-physical, socio-cultural and planning-managerial limitations and 
deficiencies.
Conclusion Although significant reports and documents on women’s issues and challenges have been 
produced in recent years, but their results have not been included in the planning, policy and action levels.
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 چکیده
نظران، اساتید و فعاالن اجتماعی در طول های بسیار صاحبرغم تالشعلی اهداف:

ها و مستنداتی که از سوی این گروه در زمینه توجه به چند دهه اخیر و بحث
ندرت برابری جنسیتی و پذیرش حضور زنان در عرصه عمومی ارایه شده، به

در مسیر تغییر  رویکردی کاربردی به منظور استخراج و تبیین راهبردهای عملی
آوری و استخراج هدفمند مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف جمع

 شده در زمینه جنسیت و شهر، مسکن، و حمل و نقل انجام شد. اسناد تهیه
: این مطالعه با روش فراتحلیل انجام شده است. بر این اساس، به شناسیشرو

به منظور استفاده بهینه از زمان و  جای تعریف هرگونه اقدام پژوهشی جدیدی
نظران و اندیشی با صاحبهمچنین سرمایه دانشی، مطالعه اسناد موجود و هم

برداری از اسناد، تحلیل محتوای آنها فعاالن، مالك عمل قرار گرفت. پس از خالصه
 های اصلی از مسائل زنان شناسایی و تعیین شدند.و كدگذاری، مقوله

های شهری، کمبود یا نبود های زنان ايرانی در عرصهچالش مسایل و ها:یافته
-کالبدی، فرهنگی-های فضاییامنیت، مسایل حمل و نقل، کمبودها و محدودیت

 مدیریتی تشخيص داده شدند. -ریزیاجتماعی و برنامه
مسایل و  ها و اسناد نسبتًا قابل توجهی در زمینهاگرچه گزارش گیری:نتیجه
اما نتایج آنها در سطوح  اند،های اخير تهیه شدهسال های زنان طیچالش
 سیاستگذاری و اقدام وارد نشده است.  ریزی،برنامه
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 مقدمه

ها نقش و جایگاه امروزی مفهوم "عدالت جنسیتی" در سیاستگذاری
عنوان چارچوب مفهومی های توسعه، سبب شده تا به ریزیو برنامه

این مطالعه در نظر گرفته شود. با وجود توافق عمومی بر 
عنوان  شمولی آن، در عمل زنان بهبودن مفهوم توسعه و همهگسترده

معه، در مقایسه با مردان در حاشیه قرار های اصلی جایکی از گروه
 اند و بیش از مردان تحت تأثیر فقر، تغییرات، نبود امنیتگرفته

[Bemanian et al., 2009, Elyas Zadeh Moghadam S.N.D & 

Zabetian Taraghi E, 2011, Ahmadi M & Kaldi A 2013]، 
کمبود امکانات و تسهیالت بهداشتی و درمانی و آموزشی و 

های اقتصادی هستند. این در حالی است که زنان و دختران بحران
شوند و به واسطه حضور بیش از نیمی از جمعیت جهان را شامل می

شان در خانواده، جامعه و اقتصاد کشورها، از جایگاه و نقش هر روزه
 60مهمی در توسعه برخوردارند. همین موضوع باعث شد که از دهه 

المللی و در قالب الدی، در سطح بینمی 70و به خصوص دهه 

محورهایی مانند زنان در توسعه، زنان و توسعه و جنسیت و توسعه 
نظران جایگاه و نقش زنان در توسعه مورد از سوی منتقدان و صاحب

به این ترتیب، مسائل . [Ezazi, 2011] تاکید و توجه قرار گیرد
های توسعه ملی به جانبه زنان در فرایند برنامهمربوط به شرکت همه

های توسعه ملی (، وارد دستور کار سازمان1970) 1350تدریج از دهه 
مفهوم جنسیت و توسعه تا حد زیادی  1980از  د.المللی شو بین

اند، به این ترتیب، در رویکرد جایگزین عبارت زن در توسعه شده
جدید، یعنی جنسیت و توسعه، ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی 

نقش، مسئولیت و انتظاراتی که جامعه از زنان و مردان  جامعه از
. [Koolaee & Hafezian, 2006: 35] دارد، مورد توجه قرار گرفت

با چنین تغییر رویکردی و با جایگزینی مفهوم جنسیت به جای 
مفهوم زن در ادبیات توسعه، جوامع از تلقی نقش منفعالنه برای 

کالت آنها منفک از مردان زنان در توسعه و توجه به مسائل و مش
سوی برقرار بود، فاصله گرفته و به  1980های پیش از که در سال

اند. در این مسیر، توازن، تعالی انسان و کاهش نابرابری گام برداشته
 2000موضوع زنان در قالب مفهوم تعادل و توازن جنسیتی از سال 

ف توسعه به عنوان یکی از محورهای اصلی و جدی مورد توجه اهدا
 قرار گرفت. 

موضوع ، (MDG) یافتن بازه زمانی اهداف توسعه هزارهبا پایان
در برزیل در سال  در اجالس ریو (SDG)توسعه  هایتدوین شاخص

جایگزین اهداف توسعه  مطرح شد و مقرر گردید تا این اهداف 2012
شوند و در راستای تالش تمام کشورهای عضو سازمان ملل  هزاره
دستیابی به اهداف توسعه پایدار با همکاری و تعامل یکدیگر برای 

برابری  المللی مبنا قرار گیرد.ای و بیندر سه سطح ملی، منطقه
عنوان یک هدف اصلی و  در اهداف توسعه پایدار، هم به جنسیتی

کردن فقر در تمام ابعاد آن، کنعنوان ابزاری قوی برای ریشه هم به
 [United Nation, 2015] نمایان و برجسته است.

 بنابراین هرچند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، به
عنوان هدفی مهم و مجزا تعریف شده است، اما برای موثربودن 
اقدامات در دستیابی به برابری جنسیتی، حساسیت به جنسیت به 
صورت یکپارچه در تمام اهداف توسعه پایدار و هرگونه اقدام در 

اند. همچنین باید در نظر استای توسعه پایدار در نظر گرفته شدهر 
داشت که مقاصد تعریف شده برای اهداف توسعه پایدار، آرمانی و 
عمومی هستند و در هر کشور با در نظر گرفتن شرایط ملی باید 

سازی شوند و هر دولتی درباره چگونگی اعمال آنها در فرایند مناسب
هایش تصمیم بگیرد. در این مسیر، گذاریاستریزی ملی و سیبرنامه

با توجه به اهمیت برابری جنسیت در توسعه پایدار، یکپارچگی و 
ربط در اعمال رویکرد حساس به جنسیت در اقدام تمام نهادهای ذی

 ضروری است.  ریزی و سیاستگذاریفرایند برنامه
براساس آنچه به صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عدالت 
جنسیتی به عنوان مفهومی الزامی برای دستیابی به توسعه پایدار 

 تعریف شد. اما منظور از عدالت جنسیتی چیست؟ 
رویکرد عدالت جنسیتی با توجه به تفاوت نیازهای زنان، مردان، 

آورد که به این میای فراهم پسران و دختران، بستری اندیشه
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توان گفت ای عادالنه پاسخ داده شود. میگونهنیازهای متفاوت، به
گیرد: عدالت و عدالت جنسیتی، پیرامون دو بحث محوری شکل می

تر جنسیت. عدالت موضوع بحث، عدالت اجتماعی یا به بیان دقیق
های تخصیص منابع، منافع، وظایف و عدالت توزیعی، ناظر بر شیوه

محور های عدالتها در جامعه است. دغدغه اصلی نظریهلیتمسؤو
های شخصیتی ذاتی یا معطوف به این موضوع است که چه ویژگی

بایست بر نحوه هایی در جامعه میاکتسابی یا چه موقعیت یا مقام
توزیع اجتماعی اثرگذار باشند. یا به عبارت دیگر موضوع اصلی این 

های فردی ابق، اصل و نصب، و پیشینهها نحوه و میزان اثر سونظریه
رغم این نکته که در بر موقعیت آتی افراد در اجتماع است. علی

جوامع مختلف، جنسیت در تعیین موقعیت فرد عمیقًا مؤثر است و 
ناپذیری در پی دارد، در عمل، به این موضوع که این تبعات اجتناب

ت. جنسیت، رابطه چگونه باید تعریف شود کمتر پرداخته شده اس
فرهنگی از زن و مرد است. به بیانی دیگر، ابزاری -تعریف اجتماعی

بودن  های اجتماعی در رابطه با زن و مردتحلیلی برای فهم واقعیت
 Shadi] کندای را محول میهای ویژهاست و به زن و مرد، نقش

Talab, 2015] .ای گونه بنابراین ساخت جوامع ممکن است به
 ها دامن زند و آن را تداوم بخشد. ن تفاوتباشد که به ای

اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در الزامات قانونی و 
 های جاریسیاست

ها و در راستای ضرورت تحقق رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست
برنامه ششم توسعه  102و  101مواد  های اجرایی در ایرانبرنامه

 101براساس ماده مستقیمًا به این موضوع اختصاص یافته است. 
منظور تحقق اهداف مندرج در  های اجرایی موظفند بهکلیه دستگاه

اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
های کلی برنامه ساله و سیاستانداز بیستایران، اهداف سند چشم

تقویت نهاد خانواده و »های کلی خانواده مبنی بر ششم و سیاست
زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه جایگاه 

مندی و نیز به منظور بهره« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانعرصه
جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با 
سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، 

رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در  نسبت به اعمال
های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات ها و طرحها، برنامهسیاست

های ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی براساس شاخص
 .انقالب فرهنگی اقدام کنند

 
 شناسیروش

این مطالعه برمبنای روش فراتحلیل به انجام رسیده است."فرایند 
ای از دار مجموعهشناسی برای بررسی نظامفراتحلیل، یک روش

ها، انجام یک جستجوی جامع بندی دقیق فرضیهها، صورتپژوهش
ها، ثبت و نگهداری ترکیب آماری و تهیه مالک ورود یا حذف مقاله

های متعدد و گزارش های اثر به دست آمده از بررسیها و اندازهداده
جای بر این اساس، به. [Sohrabifard, 2006] نتایج است"

تعریف هرگونه اقدام پژوهشی جدیدی به منظور استفاده بهینه از 

زمان و همچنین سرمایه دانشی و اطالعاتی موجود و پرهیز از 
اندیشی با هرگونه دوباره کاری، مطالعه اسناد موجود و هم

ری بردانظران و فعاالن، مالک عمل قرار گرفت. پس از خالصهصاحب
های اصلی از اسناد مربوطه، تحلیل محتوای آنها و کدگذاری، مقوله

 از مسائل زنان شناسایی و تعیین شدند.
در این مطالعه تمرکز بر شناسایی و بررسی اسنادی بوده است که به 

اند. این اسناد که های زنان در شهر پرداختهنوعی به مسائل و چالش
شهر، فضای شهری، تردد، حمل  های جنسیت، زنان،براساس کلیدواژه

-جلد از کتاب 13اند، شامل و نقل، مسکن، سکونت شناسایی شده

 Naderi])از جمله: درآمدی بر روایت زنانه از شهر  های تألیف شده

S, 2015]،   از آسیب پذیری تا رهایی[Zand Razavi S et al., 

 ،([Asadi M, 2016]،فضاهای جنسیتی و تجربه شهر [2011
های تدوین شده از ترجمه شده، گردآوری شده، همچنین گزارش

عنوان مقاله منتشر شده در نشریات  50ها، و ها و طرحپژوهش
های کارشناسی نامهها و پایانها، سخنرانیتخصصی یا کنفرانس

های دکتری هستند. با جستجو در آرشیو مراکز ارشد و رساله
هایی که نظران، کتابصاحب ای و همچنین معرفی از سویکتابخانه

مرتبط با موضوع جنسیت و یا زنان در رابطه با شهر، سکونت، حمل 
و نقل تألیف شده بودند شناسایی شدند. مقاالت از پایگاه نشریات 

 هایسالبازه زمانی ترویجی( در -پژوهشی و علمی-تخصصی )علمی
، اند. گروه دیگری از منابع دست اولجستجو شده 1395تا  1385
های دکتری است که به های کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان

ها ها و رسالهنامهاند. پایانموضوع زنان یا جنسیت و شهر پرداخته
شهرسازی، علوم اجتماعی و جغرافیا -های هنر، معماریاز دانشکده

نامه و عنوان پایان 16ریزی شهری شناسایی و در مجموع و برنامه
 مورد بررسی قرار گرفت. رساله مطالعه و

تر از نکات مطرح شده در اسناد و مدارک، برای استفاده بهتر و دقیق
گذاری یک بانک اطالعاتی مستندسازی آنها ضرورت یافت که با پایه

تواند در طی زمان ها کمک خواهد کرد و هم میهم به دیگر پژوهش
و  هایی برای مستندسازیترتیب، شناسنامهتکمیل شود. بدین

برداری اسناد و مدارک با ساختاری دو بخشی تعریف شدند. خالصه
شناختی هر سند متناسب با نوع سند بخش نخست، اطالعات کتاب

)کتاب، مقاله، مجموعه مقاالت، گزارش، سخنرانی( و بخش دوم، 
محور موضوعی اصلی  3متناسب با هدف اصلی از بررسی اسناد، 

ها، پیشنهاد و ت مسائل و یافتهشود: مسائل زنان، اولویشامل می
گذاری. در گام بعد در فرایند طراحی شده، نکات، تحلیل سیاست

های اصلی در مسائل زنان شناسایی محتوا و کدگذاری شده و مقوله
و تعیین شوند. الزم به توضیح است که مطالعه مورد نظر در یک 

ای مشخص در پاسخ به نیاز یک نهاد محدوده زمانی و بودجه
گذار به انجام رسیده است و عاری از کمبود و خطا نیست. سیاست

برداری هدف از این نوشتار صرفًا ارایه نتایج برای استفاده و بهره
-تردید تکمیل، بهعالقمندان و متخصصان درحوزه زنان است و بی

های ثانویه در آینده به غنا و اعتبار آن خواهد روزرسانی و تحلیل
 افزود. 
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  1399 ، تابستان2، شماره 1دوره                                  نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

 هایافته
های زنان نتایج حاصل از این مطالعه در خصوص مسایل و چالش

های کاربردی برداری در حوزههای شهری، برای امکان بهرهدرعرصه
اند که عبارتند از :کمبود یا نبود بندیدرچند دسته کلی قابل دسته
کالبدی، مسایل حمل و -های فضاییامنیت، کمبودها و محدودیت

اجتماعی، کمبودها و -های فرهنگیتنقلی، کمبودها و محدودی
ها ای از یافتهمدیریتی. در ذیل خالصه-های برنامه ریزیمحدودیت

 های مذکور ارایه شده است.دسته
گونه که نگاهی گذرا بر اصول عرفی همانالف( کمبود یا نبود امنیت: 

و اخالقی جامعه به وضوح از بیشتربودن درک یا احساس کمبود یا 
کنند، در منابع و متون ر شهر برای زنان حکایت مینبود امنیت د

ترین مساله زنان در شهر عنوان جدیبررسی شده نیز این موضوع به
مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه براساس همین منابع، 
فاکتورهایی چون موقعیت فضای عمومی، سن، باورهای فرهنگی و 

و چگونگی این اجتماعی جامعه محلی و مواردی دیگر بر میزان 
تفاوت اثرگذارند. در منابع بررسی شده کمبود یا نبود امنیت برای 

اند های مختلفی مورد بحث و اشاره قرار گرفتهزنان در شهر به صورت
 که عبارتند از: 

 بروز خشونت در فضا
 های اجتماعیرواج آسیب

 های مردانه فضاغلبه جنسیت مردانه در فضا و ویژگی
 طبیعی اجتماعی بر فضانبود نظارت 

بیگانگی و عدم آشنایی با محیط )نا آشنایی نسبت به محیط 
 اجتماعی/غریبگی نسبت به محیط فیزیکی(

 نبود روشنایی مناسب یا ناکافی در فضا هنگام شب/تاریکی فضاها
 نبود نظارت بر فضا )نظارت اجتماعی و نظارت نهادهای امنیتی(

 ط اضطرار و نیازعدم امکان دسترسی به کمک در شرای
 ناخوانابودن محیط
ای از مسایل زنان در شهر بخش عمده کالبدی:-ب( مسایل فضایی

های گیرد و در بیشتر مناطق و گونهها را در بر میکه همه گروه
های کالبدی و شهرهای ایران مشهود است، مربوط به ویژگی

به  های مربوط به این گروهشود. یافتهتجهیزات فضاهای شهری می
 اند:بندی شدهصورت چند زیرگروه دسته

توزیع نامناسب خدمات و همچنین محدودیت یا عدم امکان 
 دسترسی به آنها شامل: 

ویژه در فاصله بسیار زیاد مراکز سکونت با مراکز کار و فعالیت به
 شهرها و شهرهای بزرگکالن

 کمبود فضاها و امکانات فراغتی برای زنان
برخوردار و ی در مقیاس محلی در محالت کمکمبود فضاهای خدمات

 اجتماعی پایین -با شرایط اقتصادی
 محدودیت زمانی در استفاده از فضاهای فراغتی برای زنان شاغل

درمانی -کمبود و توزیع نامناسب خدمات مورد نیاز آموزشی، بهداشتی
 و رفاهی و فراغتی برای زنان

 ت مسکونیهای مزاحم و ناسازگار در محالوجود کاربری

نبود تسهیالت و تجهیزات الزم برای حضور در فضاهای شهری و 
 عمومی

توزیع نامناسب خدمات و یا عدم تأمین تجهیزات و تسهیالت مورد 
های خاص )همراه زنان و یا خود آنها( در نیاز زنان در شرایط گروه

 فضاهای عمومی و شهری 
در استانداردها و  توجهی به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی زنانبی

 های طراحی فضا و عناصر مختلف آنویژگی
بودن مسیرهای تردد پیاده در شهر؛ که عمدتًا موارد ذیل نامناسب

 اند:مورد تأکید قرارگرفته
 های عابر پیاده، روها و پلبودن سطح پیادهنامناسب

نبود یا کمبود یا غیر استانداردبودن امکانات حرکتی برای ناتوانان 
 ها، باالبر، عالیم، و غیره( می )رمپجس

ها، از جمله کثیفی و مشکالت بهداشتی فضاهای عمومی و محله
رغم های محیط )هوا و صوت(، که علیوجود زباله و آلودگی

بودن زنان را به دلیل شرایط متفاوت بیشتر مورد آسیب قرار عمومی
 دهند. می

ها عدم توجه به زیبایی فضا، یکی از مواردی است که در نظرسنجی
تفاوت معناداری را نسبت به فاکتور جنسیت نشان داده است. 

توجهی به معیارهای زیبایی فضا، عدم توجه به رنگ و نورپردازی بی
در فضاها و نیز دید و منظر طبیعی و پوشش گیاهی مناسب در 

 اند. بیش از مردان به آن توجه کردهفضاها، مواردی هستند که زنان 
جایی های موجود برای جابهمحدودیت پ( مسایل حمل و نقلی:

ترین موانع برای حضور زنان در عرصه عمومی و همواره یکی از مهم
های موجود در این عرصه است. مواردی که در مندی از فرصتبهره

دو چالش کلی  اند از وجودها مورد اشاره قرارگرفتهاسناد و گزارش
 کنند. حکایت می

 توزیع نامناسب امکانات حمل و نقلی در سطح شهر شامل:
 های حمل و نقل عمومینامناسب بودن مکان ایستگاه

یابی ها و مسیر حمل و نقل عمومی با مکاننبود انطباق ایستگاه
 خدمات و مراکز آموزشی، درمانی و تجاری
حمل و نقل عمومی در نبود توزیع متعادل و متناسب امکانات 

 مناطق مختلف شهری
 نبود پیوستگی و ترکیب مدهای مختلف حمل و نقل در سطح شهر

نبود دسترسی مناسب برخی محالت مسکونی به شبکه حمل و نقل 
 عمومی

 های جنسیتی در الگوی حمل و نقل عمومینبود توجه به تفاوت
نقل  نبود تأمین دسترسی به برخی فضاهای شهری از طریق حمل و

عمومی که بیش از همه برآمده از توزیع نامناسب و محدودیت برنامه 
 زمانی حمل و نقل عمومی

بودن ناوگان حمل و نقل عمومی که عمدتًا به نامتناسب نامناسب
بودن بودن فضای اختصاص یافته برای زنان و مردان و نیز نامتناسب

 ست. تجهیزات و ابزار داخل ناوگان برای زنان اشاره شده ا
در حوزه مطالعات  اجتماعی:-های فرهنگیت( کمبودها و محدودیت

های های زنان به ریشهای از مشکالت و چالشزنان بخش گسترده



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  101 های زنان در شهر؛ ایرانچالش و ئلمساـــــــ

Women Empowerment & Sustainable Society                                                                                                       Volume 1, Issue 2, Summer 2020 

های اند و به همین سبب در زمینه آسیباجتماعی وابسته-فرهنگی
است. بنابراین، طبق  ای به زنان اختصاص یافتهاجتماعی سهم عمده

ترین بستر برای تعامالت ه در شهر نیز که بزرگهای انجام شدبررسی
رود، بخش مهمی از و مناسبات اجتماعی زندگی امروز به شمار می
های اجتماعی است. مشکالت زنان معطوف به کمبودها و محدودیت

های انجام شده بیش از همه به کمی توجه و آگاهی نسبت در بررسی
نیز نسبت به حقوق های مختلف و به الگوهای جنسیتی در زمینه

 شهروندی اشاره شده است. 
کمی توجه و آگاهی نسبت به الگوهای جنسیتی که در دو زمینه 

 اند: قرار گرفته کلی مورد بحث
عدم توجه به الگوهای جنسیتی سرمایه اجتماعی، که غالبا 

های موجود در نوع و میزان سرمایه اجتماعی را شامل تفاوت
 شوند. می

های خاص ضرورت اعمال تبعیض مثبت برای گروه عدم اعتقاد به
نشدن نیازهای متفاوت زنان به از جمله زنان، که منجر به تأمین

توجهی به شود. بیمثابه شهروندانی برابر اما متفاوت با مردان می
های متعدد آنها در خانواده و از طرفی نیازهای زنان با توجه نقش

های سنی همزمان گروه پاسخگونبودن فضا به فعالیت و حضور
شمول نبودن تعدادی از مختلف )کودک تا بزرگسال( منجر به همه

شود. این در حالی است که در فضاهای عمومی در شهر می
ها، نبود کیفیت و سرزندگی فضاهای عمومی به عنوان نظرسنجی

 یکی از توقعات اصلی زنان از این فضاها مطرح شده است. 
رغم وندی موضوع دیگری است که علیعدم آگاهی از حقوق شهر

پذیری بیشتری را برای عمومیت آن در هر دو گروه جنسیتی، آسیب
زنان به همراه دارد. در منابع بررسی شده، وضعیت نامساعد و نابرابر 

اند زنان در ارتباط با مفهوم شهروندی از زوایای گوناگونی معرفی شده
 که عبارتند از: 

فرهنگی جامعه، عاملی بر محروم شدن  های اجتماعی ومحدودیت
 زنان از بسیاری خدمات و شرایط

نارضایتی زنان و در عین حال مطالبه آنها نسبت به حضور و مشارکت 
 های شهریگیریدر تصمیم

مندی از حق به شهر در توجهی تأثیر قابل توجه جنسیت بر بهرهبی
 ایران

عنوان مانع جدی در حضور و مشارکت  خالءهای قانونی موجود به
 فعال شهروندان زن

 عدم آگاهی و مطالبه زنان نسبت به حقوق شهروندی
ها و در بررسی مدیریتی:-های برنامه ریزیث( کمبودها و محدودیت

مطالعات انجام شده در حوزه زنان و شهر، کمی یا نبود حضور و 
دو سطح کالن و در  ریزی و مدیریت شهریمشارکت زنان در برنامه

 خرد مورد توجه قرارگرفته است. 
کمی یا نبود حضور و مشارکت زنان متخصص در فرایند مدیریت، 

ای را به همراه دارد ریزی، و طراحی شهری پیامدهای گستردهبرنامه
ها و عامل جنسیتی در برنامه ترین آن مغفول ماندنکه از مهم

به نیازها و حقوق  توجهیهای توسعه شهری و در نتیجه بیطرح

ها ریزی، طراحی و اجرا و نهایتاً غلبه عرصهزنان در همه سطوح برنامه
 و ترجیحات مردانه بر فضاهای شهری است. 

عدم آگاهی مدیریت شهری به اهمیت مشارکت زنان، نبود 
های مناسب و الزم برای تقویت مشارکت زنان، وجود عوامل محرک

در مشارکت زنان، نبود مهارت و  فرهنگی نامناسب به عنوان مانع
دانش کافی برای مشارکت از دیگر مواردی است که در زمینه حضور 

 زنان در مدیریت شهری به آن اشاره شده است.
های ریزیها و برنامهای، عدم مشارکت زنان در طرحدر مقیاس محله

های ارتقای ای که منجر به عدم مشارکت زنان در فعالیتمحله
توجهی به اهمیت و محله را به دنبال خواهد داشت. بی کیفیت فضا

های ناکارآمد شهری مشارکت زنان در فرایند بازآفرینی محدوده
ها ترین چالشرغم تأثیر مثبت آنها در جامعه محلی یکی از مهمعلی

بودن حضور زنان ریزی شهری است. کمرنگدر این مقیاس از برنامه
دودیت شناخت نسبت به تفاوت گیری به سبب محدر سطوح تصمیم

های توسعه محله نیازهای زنان و مردان در محالت، نارسایی برنامه
 دهند.شمول و متعادل را افزایش میهایی همهدر ارایه پاسخ

: یکی از پذیری زنان در شرایط بحران و بالیای طبیعیج( آسیب
ت های جنسیتی اساسًا مورد غفلموضوعاتی که در رابطه با تفاوت

های زنان در شرایط بحران و بالیای طبیعی قرارگرفته مسایل وچالش
است که براساس مرور منابع حتی در حد طرح مساله و مطالعه 
نظری نیز بسیار کم و محدود به آن پرداخته شده است. جز چند 

پذیری تا رهایی؛ نیازها و از آسیب»توان به منبع که از آن جمله می
 Ekhlaspour et] «از وقوع بالیای طبیعی حقوق زنان قبل و بعد

al, 2010]  اشاره کرد مطالعه چندانی در این زمینه در ایران انجام
پذیری زنان نشده است. مواردی که در منابع مذکور در رابطه با آسیب

اند در دو در شرایط بحران و بالیای طبیعی مورد اشاره قرار گرفته
شوند، مسایل مربوط به امدادرسانی در هنگام دسته کلی گنجانده می

وجهی به اهمیت مشارکت زنان در کل فرایند تبحران و دیگری بی
 حوادث و شرایط بحران. 

محدودیت برای برخورداری از خدمات امدادرسانی در شرایط 
 اضطراری

محدودیت در جابجایی و حفاظت به دلیل همراهی کودکان یا 
 سالمندان
بودن شرایط و موقعیت اسکان موقت به خصوص برای زنان نامناسب

 وارتنها و سرپرست خان
های خاص )همراه زنان و یا خود به نیازها و شرایط گروه توجهیبی

ویژه تسهیالت بهداشتی آنها(، که عمدتًا توزیع نامناسب خدمات به
در محل اسکان پس از بحران با توجه به نیازهای عمومی زنان، و یا 
شرایط خاص از جمله مادران باردار و دارای کودک نوزاد را شامل 

 شود. می
افزایش خشونت جنسی نسبت به زنان در شرایط پس از بحران و 

 حادثه
توجهی به اهمیت مشارکت زنان در کل فرایند حوادث و شرایط بی

 بحران
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 توجهی به مشارکت زنان در مدیریت شرایط بحران کم
های پس از برد فرایند و فعالیتتوجهی به مشارکت زنان در پیشکم

 بحران
الذکر هر دو گروه جنسی زن برخی از موارد فوقالزم به ذکر است که 

شوند، لکن به دلیل عوامل متعددی چون باورهای و مرد را شامل می
فرهنگی، شیوه زندگی و نیز شرایط بیولوژیک و غیره برای زنان شرایط 

عنوان مثال، در فضاهای شوند. به و نیازهای متفاوتی را سبب می
ن که در شرایط عرفی زنان سهم شهری مسئولیت نگهداری از فرزندا

پذیری بیشتری به عهده دارند و نیز دوران بارداری که میزان آسیب
دهد هنگام تردد نیاز به سطح بیشتری از جسمی را افزایش می

 شود .ایمنی را سبب می
 

 گیرینتیجه
ای، شناسایی دقیق و کیفی آن اگرچه در حل هرگونه چالش و مساله

رود، مرور منابع و متون در زمینه زنان و مینخستین گام به شمار 
شهر، حاکی از سهم کم موضوع زنان در مطالعات حوزه شهری و 

توجهی به بررسی دقیق و موشکافانه موضوعات است. ویژه کمبه
پردازند. به منابع موجود غالبًا به طرح مساله به صورت کلی می

ن و کمبود عدالت عبارتی منابع موجود در بیان مسائل مربوط به زنا
اند بلکه جنسیتی در شهر نه تنها بیشتر به طرح مسئله بسنده نموده

ندرت با نگاهی موشکافانه به شناخت جزییات در این مرحله نیز به
اند. این امر سبب شده اثربخشی کاربردی و دالیل موضوع پرداخته

ان آنها کاهش یابد و در کنار مغفول ماندن نهادی توجه به مسایل زن
های های موجود را نیز بالفعل نسازد. بررسیاندک توجهات و ظرفیت

ها و اسناد نسبتًا اولیه در این مطالعه نشان داد که اگرچه گزارش
اند اما نتایج آنها ها تهیه شدهدر طی سال قابل توجهی در این زمینه

ریزی، سیاستگذاری و اقدام وارد نشده است. اگرچه در سطوح برنامه
های زنان در شهر بوده است، لکن این مطالعه شناخت چالش هدف

گیری ثانویه از بررسی منابع و متون در این به عنوان یک نتیجه
کم  برد که دست تر در این حوزه پیتوان به چالشی بنیادیزمینه می

در حد یک فرضیه قابل مطالعه و سنجش دقیق است. نبود بینشی 
و حل مسئله زنان در عرصه عمومی  عمیق و راهبردی برای شناخت

شود. اشاره تری است که از مرور منابع دریافت میجامعه، درس بزرگ
به برخی مسایل مهم و اساسی زنان صرفًا در یک یا چند منبع 
محدود، تاکید بر برخی مشکالت به صورت کلیشه و تکراری در تعداد 

های موارد و الیهشماری از منابع و نهایتًا مغفول ماندن برخی از بی
دهنده نگاهی زیرین مشکالت در عموم منابع بررسی شده نشان

چندان عمیق و فراگیر به مسئله زنان است که همه کنشگران این نه
حوزه از دانشگاهیان، نهادهای مردمی، مدیریت شهری و دولتمردان 

 شود. سیاستگذار را شامل می
توامان به مستندسازی  در پایان گفتنی است این اقدام که به صورت

و تحلیل ادبیات مکتوب در حوزه زنان و شهر پرداخته، تالش نموده 
ها، و تجربیات، فرصتی برای تا عالوه بر کمک به ثبت آراء، اندیشه

ایجاد فضای نقد و گفت و گو در باب آنچه انجام شده و آنچه باید 

رد که با به آن پرداخته شود را فراهم آورد. از این رو امید آن دا
گیری از نقطه نظرات و نقدهای احتمالی بستری برای مشارکت بهره

 گیرد.  بیشتر در ارتقا و تکمیل ادبیات این حوزه شکل
 

 موردی توسط نویسنده گزارش نشده است. تشکر و قدردانی:
 موردی توسط نویسنده گزارش نشده است. اخالقی: تاییدیه

 زارش نشده است.موردی توسط نویسنده گ تعارض منافع:
 ،منا عرفانیان سلیم )نویسنده اول(، نگارنده مقدمه سهم نویسندگان:

راد )نویسنده دوم(، (؛ مهنوش شاهین%60) و نتیجه گیری بحث
 (%40)ی تحلیلگر آمار اصلی،  پژوهشگر

شناسایی این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان " منابع مالی:
راه و شهرسازی و ارائه راهبردها و مسائل زنان در حوزه وزارت 

-به کارفرمایی وزارت راه 1396راهکارهای مربوطه" است که در سال 

-وشهرسازی، نظارت خانم دکتر منا عرفانیان سلیم )مشاور وزیر راه

راد وشهرسازی وقت در امور زنان(، توسط خانم دکتر مهنوش شاهین
 انجام شده است.
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