
سخن سردبیـر

کیفیــت زندگی مفهومــی محتوایی، فراگیر و پیچیده اســت 
کــه از عوامــل گوناگــون اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، 
کالبــدی و فضایــی تأثیــر می پذیــرد. تعریف هــای متعــددی 
بــرای کیفیــت زندگــی ارائــه شــده، ولــی همــۀ تعاریــف بر 
یکــی از دو جنبــۀ مفهومــی زیــر، بــا قلمروهای مشــخص، 
تأکیــد دارنــد: اول، درک کیفیــت زندگی مبتنی بــر ادراکات 
ذهنــی و عینــی شــخص کــه نتیجــۀ آن رضایت منــدی از 
زندگــی اســت. دوم، حقایــق عینــی و خارجــی زندگــی کــه 
در محیــط اجتماعــی، اقتصــادی و کیفیــت محیطــی معنــا 
ــت  ــل مأموری ــهر، به دلی ــماره از هفت ش ــن ش ــد. ای می یاب
ــه  ــهری، ب ــائل ش ــاب مس ــریه در ب ــن نش ــی ای موضوع
ــهری  ــط ش ــی در محی ــت زندگ ــی کیفی ــوم دوم یعن مفه
ــردازد. بررســی و ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری  می پ
ــادی  ــی، اقتص ــرایط اجتماع ــه ش ــه ب ــا توج ــران، ب در ای
ــم انداز  ــند چش ــد س ــز تأکی ــاص آن و نی ــی خ و فرهنگ
بیست ســالۀ کشــور بــر ایــن مســئله، اهمیــت خاصــی برای 
سیاســت گذاران و برنامه ریــزان در حوزه هــای مختلــف 
ــی  ــد دائم ــز رش ــهری نی ــت های ش ــوزۀ سیاس دارد. در ح
ــای  ــود برخورداری ه ــران و کمب ــهرها در ای ــت ش جمعی
ــه  ــت زندگــی توجــه ب ــۀ شــاخص های کیفی الزم در زمین
ــر  ــال های اخی ــهرها را در س ــت پذیری ش ــش زیس افزای
ــی از  ــت. یک ــرده اس ــرح ک ــک ضــرورت مط ــوان ی به عن
ــوازن در  ــادل و ت ــود تع ــه نب ــن زمین ــم در ای ــائل مه مس
ــات  ــۀ شــهروندان از زیرســاخت ها، امکان ــورداری هم برخ
و تجهیــزات شــهری اســت. گزارشــی کــه در ســال 1395 
بــر اســاس مــروری بــر بیــش از صــد منبــع نوشــتاری و 
ــی و  ــای غیردولت ــی، نهاده ــا مســئوالن دولت ــو ب گفت و گ
صاحب نظــران فعــال در حــوزۀ زنــان و مســائل شــهری ـ 

بــا هــدف شناســایی مســائل و چالش هــای زنــان در ایــن 
حــوزه ـ در دفتــر امــور زنــان وزارت راه و شهرســازی تهیه 
ــت ها و  ــودن سیاس ــق ب ــنی از ناموف ــت به روش ــده اس ش
برنامه هــای توســعۀ شــهری در تأمیــن رضایت منــدی 
ــرای  ــی ب ــل گوناگون ــه دالی ــت دارد. اگر چ ــان حکای زن
ــگاه  ــک را در جای ــر ی ــه ه ــده ک ــه ش ــوع ارائ ــن موض ای
خــود می تــوان بررســی و پیگیــری کــرد، امــا این نوشــتار، 
ــۀ زیســتۀ نگارنــده و  به ســبب وظیفــۀ ســاطزمانی و تجرب
نیــز ماهیــت مخاطبــان نشــریۀ هفت شــهر، بــه موضــوع از 
ــا و  ــان در تصمیم گیری ه ــرای زن ــهمی ب ــود س ــر نب منظ

ــد.  ــه می کن ــهری توج ــعۀ ش ــت های توس سیاس
هــدف اصلــی طرح های توســعۀ شــهری تأمیــن رفــاه 
نســــبی شــــهروندان و بهبود کیفیت زندگی شــــهری و 
رضایت مندی ســکونتی در محــــالت و مناطــــق شــــهر 
اســــت. بــــر ایــن اســاس، سیاســت گذاران و مســئوالن 
مدیریــــت شــــهری همــواره تــالش  می کننــد بــه مــدد 
ــازمانی  ــای درون ســ ــت ها و برنامه ه ــا، سیاســ راهبرده
و بیــن ســــازمانی، در تعامــــل بــــا ســــایر نهادهــــای 
تأثیرگــذار بــر توســعۀ شــهری، به ایــن هدف دســت 
یابنــد و بــرای افزایــش زیســــت پذیری در محیط شــهری 
بــــرای ســــاکنان آن برنامه ریــــزی کنند. بدیــن ترتیب، 
شــــناخت و ســــنجش کیفیت زندگی در شهرها ـ کــــه 
معلــول عواملــــی همچون اقدامــات مدیریت شــــهری و 
ســــایر نهادهــای دولتــــی و غیر دولتی اســت ـ موضوع 
بســــیار مهمی برای ترســــیم نقشــۀ راه مدیریت شــهری 
و ســایر نهادهــای مســئول به منظــور آگاهــی از وضعیــت 
موجود و اقدام بــــرای تحقــــق وضعیــت مطلوب با هدف 
رضایت منــدی شــهروندان بــه شــمار مــی رود. در ایــران، با 

نقش مدیریت زنان در افزایش کیفیت زندگی شهری
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ــاخت ها و  ــهری و زیرس ــعۀ ش ــاخص های توس ــی ش بررس
خدمــات موجــود در شــهرها، به رغــم تالش های انجام شــده 
و تحول رویکردها در سیاســت های توســعۀ شــهری، اساســًا 
ــا و  ــن برنامه ه ــق ای ــر توفی ــی ب ــی مبن ــوان ادعای نمی ت
اقدامــات در جلــب رضایت عموم شــهروندان داشــت. توجه 
نکــردن بــه تفاوت هــای جنســیتی و حــذف نیازهــای ویــژۀ 
جنســیتی در تمــام ســطوح ایــن فراینــد، از تصمیم گیــری 
ــه  ــه و مشــهودی اســت ک ــل توج ــش قاب ــدام، چال ــا اق ت
قطعــًا ایــن میــزان نارضایتــی را در میــان زنــان به عنــوان 
ــن  ــد. ای ــۀ شــهری تشــدید می کن ــی از جامع درصــد باالی
موضــوع به ویــژه در خصــوص شــاخص های ایمنــی و 
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــری م ــیار جدی ت ــورت بس ــت به ص امنی
ــودن  ــادآوری اســت کــه کــم ب ــه ی ــه اســت. الزم ب گرفت
میــزان ایمنــی و امنیــت بــرای زنــان در شــهرها بی تردیــد 
ــی  ــت زندگ ــاخص های کیفی ــایر ش ــورداری از س کم برخ
چــون وضعیــت اقتصــادی و اشــتغال، دسترســی بــه حمــل  
و نقــل عمومــی، بهره گیــری از خدمات فرهنگی-آموزشــی، 
بهداشــتی، درمانــی و تفریحــی را بــه همراه خواهد داشــت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در برنامۀ ششــم توســعه، به عنوان 
آخریــن ســند الــزام آور، دولــت موظــف بــه تحقــق عدالــت 
جنســیتی در همــۀ ســطوح اجرایــی شــده اســت. بنابرایــن، 
ضــرورت تغییــر رویکــرد و بازنگــری در سیاســت ها و 
قوانیــن شــهری در رابطــه بــا شــاخص های کیفیــت زندگی 
در شــهرها، بــا نگاهــی حســاس بــه جنســیت، پیــش روی 

ــرد. ــرار می گی ــهری ق ــران ش سیاســت گذاران و مدی
ــه و  ــخگویی عادالن ــرد، پاس ــر رویک ــن تغیی ــدف از ای ه
فراگیــر بــه نیازهــا و اولویت هــای مــورد توجــه شــهروندان 
در هــر دو گــروه جنســیتی در بهره گیــری از خدمــات 
و زیرســاخت های شــهری خواهــد بــود. نبــود نــگاه 
ــهری  ــعۀ ش ــات توس ــی آن در اقدام ــیتی و اثربخش جنس
قطعــًا بــه عوامــل بی شــماری مرتبــط اســت، ولــی مــروری 
ــهری  ــران ش ــت گذاران و مدی ــای سیاس ــر نظره ــاده ب س
ــان  ــای زن ــا و ترجیح ه ــی از نیازه ــناخت و آگاه ــود ش نب
ــد.  ــان می کن ــدی نمای ــل کلی ــی از دالی ــوان یک را به عن

در رویکردهــای ایــن گــروه غالبــًا دو نــوع مواجهــه قابــل 
اســتنباط اســت: نــوع اول در  صــدد حــذف ایــن بخــش از 
جامعــه در برنامه ریزی هــای شــهری و قائــل نبــودن حقــی 
ــا پافشــاری  مشــخص بــرای آنهــا در عرصــۀ عمومــی، ب
ــرای حضــور  ــنتی ب ــای س ــت قالب ه ــتمرار و تثبی ــر اس ب
اجتماعــی زنــان و نادیــده گرفتــن واقعیــت موجــود جامعه، 
اســت. نــوع دوم بــه نبــود یــا کمبــود توجه و خدمــات الزم 
ــی به ســبب نداشــتن  ــاور دارد، ول ــان در شــهر ب ــرای زن ب
شــناخت و آگاهــی درســت از مســئله و چگونگــی مواجهــه 
بــا آن، از منظــر حمایتگــری، و مجــزا از بدنــۀ جامعــه در 
فضایــی انتزاعــی بــه تبییــن راهبــرد و راهــکار می پــردازد. 
البتــه رویکــرد ســومی را نیــز به صــورت اقلیــت می تــوان 
بــه ایــن گروه هــای سیاســت گذار افــزود کــه هــم بــه نبود 
عدالــت و تــوازن جنســیتی و هــم بــه چگونگــی پاســخ آن 
ــا  ــه ب ــم در مقایس ــهم ک ــل س ــن به دلی ــی دارد، لک آگاه
ــز و  ــر شــرایط اثربخشــی ناچی ــروه نخســت در تغیی دو گ
ــۀ  ــب، غلب ــرد غال ــوع رویک ــر دو ن ــدودی دارد. در ه مح
فرهنــگ ســنتی و آگاهــی نداشــتن برنامه ریــزان و مدیران 
از اصــول و دیــدگاه جنســیتی در توســعۀ شــهری مشــهود 

و نیازمنــد توجــه و تغییــر اســت. 
ــق  ــای ناموف ــتن تجربه ه ــر گذاش ــت س ــا پش ــروز، ب ام
برآمــده از سیاســت های آمرانــه و متکــی بــر شهرســازی 
کالبدمحــور و کّمــی، تردیــدی نیســت کــه بهبــود 
ــن بســتر  ــوان اصلی تری ــت زندگــی در شــهر ـ به عن کیفی
در برگیرنــده عرصــۀ عمومــی ـ بایــد متکــی بــر شــناخت 
نیازهــا و خواســته های عمــوم مــردم صــورت پذیــرد. ایــن 
ــهرها را  ــی ش ــئوالن اجرای ــت گذاران و مس ــئله سیاس مس
ــود در  ــای موج ــا و تنوع ه ــۀ تفاوت ه ــی از هم ــه آگاه ب
ــه و  ــر، همه جانب ــرای اثربخشــی فراگی عرصــۀ عمومــی ب
کارآمــد ملــزم می کنــد. در ایــن زمینــه، بــا ظهــور و بــروز 
مفهوم مشــارکت در تمــام وجوه و فرایندهــای برنامه ریزی 
و طراحی شــهری، ســؤال اصلی میزان ســهم و مشــارکت 
ــعۀ  ــای توس ــری فراینده ــری و راهب ــان در تصمیم گی زن
شــهری اســت. قائــل نبــودن ســهمی بــرای مشــارکت و 
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ــا  ــب تصمیم گیری هــای شــهری ت ــان در ترکی حضــور زن
چــه حــد بــه عــدم درک درســت از نیازهــای زنــان دامــن 
زده و تــا چــه حــد بــر ناتوانــی شــهرها و به ویــژه فضاهــای 
عمومــی تأثیرگــذار بــوده اســت؟ بــرای درک و آگاهــی از 
نیازهــای زنــان قطعــًا زن بــودن شــرط کافــی نیســت، ولی 
می تــوان آن را به عنــوان شــرط الزم پذیرفــت. تأثیرگذاری 
ــۀ  ــای عرص ــر نیازه ــردی ب ــی و ف ــای اجتماع ویژگی ه
عمومــی، چــه در ادبیــات جهانــی از ســوی صاحب نظــران 
ــه  ــور و چ ــگ و مدنی پ ــان لن ــو، ج ــون مازل ــددی چ متع
ــی،  ــۀ ایران ــط در جامع ــای مرتب ــات و پژوهش ه در مطالع
مــورد تأکیــد و توجــه قــرار گرفتــه اســت. ادبیــات نظــری 
توســعۀ شــهری و نیــز درس آموخته هــا و تجربه هــای 
عملــی در زمینــۀ ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری مؤیــد 
ــط،  ــات مرتب ــا و اقدام ــه برنامه ه ــت ک ــت اس ــن واقعی ای
بــدون در نظــر گرفتــن ویژگــی جنســیتی، ســنی، فرهنگی 
ــد  ــن نخواهن ــۀ هــدف را تأمی ــت جامع و اجتماعــی، رضای
ــی  ــنجی های اجتماع ــر نظرس ــروری ب ــن م ــرد. همچنی ک
نشــان دهندۀ اهمیــت و اثربخشــی عامــل جنســیت نســبت 

بــه ســایر عوامــل در ایــران اســت. 
ــذار در  ــای تأثیرگ ــایر نهاده ــل و س ــازمان مل ــروزه س ام
ایــن حــوزه دربــارۀ اهمیــت حضــور زنــان در عرصه هــای 
ــوان یکــی از محورهــای توســعۀ انســانی  ــی به عن مدیریت
ــن  ــی از ای ــل توجه ــش قاب ــد. بخ ــد دارن ــق و تأکی تواف
ــًا از منظــر عدالــت جنســیتی و اهمیــت  تصمیمــات عمدت
توجــه بــه حــق زنــان در تصمیم گیــری و رشــد بــر مبنــای 
شایســتگی ها بــه موضــوع پرداخته انــد. ایــن نوشــتار 
ضمــن تأییــد ایــن مــوارد بــر آن اســت کــه بــه موضــوع 
از منظــر حــق و نیــاز شــهر توجــه کنــد. بــر اســاس مطالب 
پیش گفتــه بــه نظــر می رســد ســهم خواهی بــرای حضــور 
ــطح  ــه در س ــت گذاری و چ ــطح سیاس ــه در س ــان چ زن
ــق  ــر ح ــالوه ب ــهری(، ع ــت ش ــی )مدیری ــت محل حاکمی
ــص  ــۀ متخص ــی از جامع ــوان بخش ــان به عن ــی آن طبیع
ــی و  ــت ذات ــری از ظرفی ــر، بهره گی ــب رأی و نظ و صاح
ــوان عرصــۀ حاکمیتــی  ــرای افزایــش ت طبیعــی جامعــه ب

اســت. بــا پذیــرش تفاوت هــای جنســیتی در نظــام فــوری 
ــان در عرصــۀ  ــوان آن ــری از ت ــان، بهره گی ــی زن و مدیریت
ــرای  ــش ب ــردی اثربخ ــهری راهب ــت گذاری های ش سیاس
ــائل و  ــر از مس ــر و جامع ت ــی عمیق ت ــه درک ــت یابی ب دس
ــواده  ــان، کــودکان و خان ــژه زن نیازهــای شــهروندان به وی
ــان  ــی زن ــی و طبیع ــای ذات ــی رود. ویژگی ه ــمار م ــه ش ب
ــت و  ــز حمای ــادری و نی ــرورش، م ــش، پ ــاروری، زای در ب
ــدی را  ــاوت و جدی ــای متف ــواده ظرفیت ه ــت خان مدیری
در نظــام تصمیم گیــری مردانــه در نظــام شــهری کنونــی 
فراهــم می کنــد. در دســتور کار شــهری جدیــد، کــه 
ــای  ــرای ارتق ــی ب ــوان راه حل ــهری را به عن ــی ش بازآفرین
کیفیــت زندگــی شــهری پیگیــری می کنــد، شــهر ـ 
ــم از  ــه اع ــای زنان ــر ویژگی ه ــی ب ــادی مبتن ــۀ نه به مثاب
بــاروری، زایــش و حمایت گــریـ  نیازمنــد تحولــی در نظام 
ــه جایگاه  هــای  ــا بخشــیدن ب ــرای غن ــری موجــود ب راهب

ــت. ــهیل گری اس ــی و تس حاکمیت
ــر  ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــان ب ــی زن ــر، توانای ــال حاض در ح
ــام  ــتن در نظ ــور نداش ــل حض ــور به دلی ــت های کش سیاس
بــا  سیاســت گذاری  و  تصمیم گیــری  تصمیم ســازی، 
محدودیت هــای فاحشــی روبه روســت. طبــق آخریــن 
آمارهــای ایــران )1395(، ســهم زنــان از کل قانون گذاران، 
مقامــات عالی رتبــه و مدیــران، در کل کشــور، بســیار ناچیز 
ــطح  ــهری و س ــای سیاســت گذاری ش ــه حوزه ه اســت ک
مدیریــت شــهری به ویــژه شــهرداران را شــامل می شــود. 
انــدک بــودن این ســهم از حضــور بی تردیــد، به دلیــل غلبۀ 
ــدی و  ــی تک بع ــا، صورت ــه در تصمیم گیری ه ــگاه مردان ن
فاقــد تــوان پاســخگویی بــه نیازهــای زنان را ســبب شــده 
اســت کــه حتی در صــورت بــاال بــردن رتبۀ شــاخص های 
کیفیــت شــهری، به دلیــل بی توجهــی بــه عامــل جنســیت، 
ــای  ــاخص ها و معیاره ــا ش ــق ب ــویی و تطاب ــوان هم س ت
توســعه را نخواهــد داشــت. بی شــک چنین شــرایطی صرفًا 
بــه رویکردهــای کنونــی در نظــام تصمیم گیــری وابســته 
نیســت، بلکــه حاصــل فراینــدی اســت کــه طی ســالیان بر 
ــی  ــی و اجتماع ــی، سیاس ــای فرهنگ ــای پیش زمینه ه مبن
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شــکل گرفتــه و در یــک بی توجهــی و غفلــت نهادینه شــده 
ــل نشــده  ــر در خــود قائ ــرای تغیی ــی را ب ــچ گاه ضرورت هی
ــه ای  ــای دانشــی و حرف ــش ظرفیت ه ــروز افزای اســت. ام
زنــان از یــک ســو و ناتوانــی طرح هــا و برنامه هــای توســعۀ 
ــژه در  ــی به وی ــر اجتماع ــخ های فراگی ــرای پاس ــهری ب ش
زمینــۀ جنســیت از ســوی دیگــر موجب شــده اســت ارتقای 
جایــگاه مدیریتــی زنــان در عرصــۀ توســعۀ شــهری به مثابۀ 
یــک نیــاز و ضــرورت بــرای شــهر مــورد توجــه و اهمیــت 
قــرار گیــرد کــه تحقــق آن جــز بــا خواســت و بــاور همــۀ 
ــی در ســطح  ــژه سیاســت گذاران عال دســت اندرکاران به وی

ملــی و محلــی میســر نخواهــد بــود. 
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