سخن سردبیـر

نقش مدیریت زنان در افزایش کیفیت زندگی شهری
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کیفیــت زندگی مفهومــی محتوایی ،فراگیر و پیچیده اســت
کــه از عوامــل گوناگــون اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی،
کالبــدی و فضایــی تأثیــر میپذیــرد .تعریفهــای 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 رضایتمنــدی از
زندگــی اســت .دوم ،حقایــق عینــی و خارجــی زندگــی کــه
در محیــط اجتماعــی ،اقتصــادی و کیفیــت محیطــی معنــا
مییابــد .ایــن شــماره از هفتشــهر ،بهدلیــل مأموریــت
موضوعــی ایــن نشــریه در بــاب مســائل شــهری ،بــه
مفهــوم دوم یعنــی کیفیــت زندگــی در محیــط شــهری
میپــردازد .بررســی و ســنجش کیفیــت زندگــی شــهری
در ایــران ،بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی
و فرهنگــی خــاص آن و نیــز تأکیــد ســند چشــمانداز
بیستســالۀ کشــور بــر ایــن مســئله ،اهمیــت خاصــی برای
سیاســتگذاران و برنامهریــزان در حوزههــای مختلــف
دارد .در حــوزۀ سیاســتهای شــهری نیــز رشــد دائمــی
جمعیــت شــهرها در ایــران و کمبــود برخورداریهــای
الزم در زمینــۀ شــاخصهای کیفیــت زندگــی توجــه بــه
افزایــش زیســتپذیری شــهرها را در ســالهای اخیــر
بهعنــوان یــک ضــرورت مطــرح کــرده اســت .یکــی از
مســائل مهــم در ایــن زمینــه نبــود تعــادل و تــوازن در
برخــورداری همــۀ شــهروندان از زیرســاختها ،امکانــات
و تجهیــزات شــهری اســت .گزارشــی کــه در ســال 1395
بــر اســاس مــروری بــر بیــش از صــد منبــع نوشــتاری و
گفتوگــو بــا مســئوالن دولتــی ،نهادهــای غیردولتــی و
صاحبنظــران فعــال در حــوزۀ زنــان و مســائل شــهری ـ

بــا هــدف شناســایی مســائل و چالشهــای زنــان در ایــن
حــوزه ـ در دفتــر امــور زنــان وزارت راه و شهرســازی تهیه
شــده اســت بهروشــنی از ناموفــق بــودن سیاســتها و
برنامههــای توســعۀ شــهری در تأمیــن رضایتمنــدی
زنــان حکایــت دارد .اگرچــه دالیــل گوناگونــی بــرای
ایــن موضــوع ارائــه شــده کــه هــر یــک را در جایــگاه
خــود میتــوان بررســی و پیگیــری کــرد ،امــا این نوشــتار،
بهســبب وظیفــۀ ســاطزمانی و تجربــۀ زیســتۀ نگارنــده و
نیــز ماهیــت مخاطبــان نشــریۀ هفتشــهر ،بــه موضــوع از
منظــر نبــود ســهمی بــرای زنــان در تصمیمگیریهــا و
سیاســتهای توســعۀ شــهری توجــه میکنــد.
هــدف اصلــی طرحهای توســعۀ شــهری تأمیــن رفــاه
نســــبی شــــهروندان و بهبود کیفیت زندگی شــــهری و
رضایتمندی ســکونتی در محــــات و مناطــــق شــــهر
اســــت .بــــر ایــن اســاس ،سیاسـتگذاران و مســئوالن
مدیریــــت شــــهری همــواره تــاش میکننــد بــه مــدد
راهبردهــا ،سیاســــتها و برنامههــای درونســــازمانی
و بیــنســــازمانی ،در تعامــــل بــــا ســــایر نهادهــــای
تأثیرگــذار بــر توســعۀ شــهری ،به ایــن هدف دســت
یابنــد و بــرای افزایــش زیســـتپذیری در محیط شــهری
بــــرای ســــاکنان آن برنامهریــــزی کنند .بدیــن ترتیب،
شــــناخت و ســــنجش کیفیت زندگی در شهرها ـ کــــه
معلــول عواملــــی همچون اقدامــات مدیریت شــــهری و
ســــایر نهادهــای دولتــــی و غیردولتی اســت ـ موضوع
بســــیار مهمی برای ترســــیم نقشــۀ راه مدیریت شــهری
و ســایر نهادهــای مســئول بهمنظــور آگاهــی از وضعیــت
موجود و اقدام بــــرای تحقــــق وضعیــت مطلوب با هدف
رضایتمنــدی شــهروندان بــه شــمار مـیرود .در ایــران ،با
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بررســی شــاخصهای توســعۀ شــهری و زیرســاختها و
خدمــات موجــود در شــهرها ،بهرغــم تالشهای انجامشــده
و تحول رویکردها در سیاسـتهای توســعۀ شــهری ،اساسـ ًا
نمیتــوان ادعایــی مبنــی بــر توفیــق ایــن برنامههــا و
اقدامــات در جلــب رضایت عموم شــهروندان داشــت .توجه
نکــردن بــه تفاوتهــای جنســیتی و حــذف نیازهــای ویــژۀ
جنســیتی در تمــام ســطوح ایــن فراینــد ،از تصمیمگیــری
تــا اقــدام ،چالــش قابــل توجــه و مشــهودی اســت کــه
قطع ـ ًا ایــن میــزان نارضایتــی را در میــان زنــان بهعنــوان
درصــد باالیــی از جامعــۀ شــهری تشــدید میکنــد .ایــن
موضــوع بهویــژه در خصــوص شــاخصهای ایمنــی و
امنیــت بهصــورت بســیار جدیتــری مــورد تأکیــد قــرار
گرفتــه اســت .الزم بــه یــادآوری اســت کــه کــم بــودن
میــزان ایمنــی و امنیــت بــرای زنــان در شــهرها بیتردیــد
کمبرخــورداری از ســایر شــاخصهای کیفیــت زندگــی
چــون وضعیــت اقتصــادی و اشــتغال ،دسترســی بــه حمـل
و نقــل عمومــی ،بهرهگیــری از خدمات فرهنگی-آموزشــی،
بهداشــتی ،درمانــی و تفریحــی را بــه همراه خواهد داشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه در برنامۀ ششــم توســعه ،بهعنوان
آخریــن ســند الــزامآور ،دولــت موظــف بــه تحقــق عدالــت
جنســیتی در همــۀ ســطوح اجرایــی شــده اســت .بنابرایــن،
ضــرورت تغییــر رویکــرد و بازنگــری در سیاســتها و
قوانیــن شــهری در رابطــه بــا شــاخصهای کیفیــت زندگی
در شــهرها ،بــا نگاهــی حســاس بــه جنســیت ،پیــش روی
سیاســتگذاران و مدیــران شــهری قــرار میگیــرد.
هــدف از ایــن تغییــر رویکــرد ،پاســخگویی عادالنــه و
فراگیــر بــه نیازهــا و اولویتهــای مــورد توجــه شــهروندان
در هــر دو گــروه جنســیتی در بهرهگیــری از خدمــات
و زیرســاختهای شــهری خواهــد بــود .نبــود نــگاه
جنســیتی و اثربخشــی آن در اقدامــات توســعۀ شــهری
قطعـ ًا بــه عوامــل بیشــماری مرتبــط اســت ،ولــی مــروری
ســاده بــر نظرهــای سیاســتگذاران و مدیــران شــهری
نبــود شــناخت و آگاهــی از نیازهــا و ترجیحهــای زنــان
را بهعنــوان یکــی از دالیــل کلیــدی نمایــان میکنــد.

در رویکردهــای ایــن گــروه غالبـ ًا دو نــوع مواجهــه قابــل
اســتنباط اســت :نــوع اول درصــدد حــذف ایــن بخــش از
جامعــه در برنامهریزیهــای شــهری و قائــل نبــودن حقــی
مشــخص بــرای آنهــا در عرصــۀ عمومــی ،بــا پافشــاری
بــر اســتمرار و تثبیــت قالبهــای ســنتی بــرای حضــور
اجتماعــی زنــان و نادیــده گرفتــن واقعیــت موجــود جامعه،
اســت .نــوع دوم بــه نبــود یــا کمبــود توجه و خدمــات الزم
بــرای زنــان در شــهر بــاور دارد ،ولــی بهســبب نداشــتن
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 میپــردازد.
البتــه رویکــرد ســومی را نیــز بهصــورت اقلیــت میتــوان
بــه ایــن گروههــای سیاسـتگذار افــزود کــه هــم بــه نبود
عدالــت و تــوازن جنســیتی و هــم بــه چگونگــی پاســخ آن
آگاهــی دارد ،لکــن بهدلیــل ســهم کــم در مقایســه بــا
دو گــروه نخســت در تغییــر شــرایط اثربخشــی ناچیــز و
محــدودی دارد .در هــر دو نــوع رویکــرد غالــب ،غلبــۀ
فرهنــگ ســنتی و آگاهــی نداشــتن برنامهریــزان و مدیران
از اصــول و دیــدگاه جنســیتی در توســعۀ شــهری مشــهود
و نیازمنــد توجــه و تغییــر اســت.
امــروز ،بــا پشــت ســر گذاشــتن تجربههــای ناموفــق
برآمــده از سیاس ـتهای آمرانــه و متکــی بــر شهرســازی
کالبدمحــور و ک ّمــی ،تردیــدی نیســت کــه بهبــود
کیفیــت زندگــی در شــهر ـ بهعنــوان اصلیتریــن بســتر
دربرگیرنــده عرصــۀ عمومــی ـ بایــد متکــی بــر شــناخت
نیازهــا و خواســتههای عمــوم مــردم صــورت پذیــرد .ایــن
مســئله سیاســتگذاران و مســئوالن اجرایــی شــهرها را
بــه آگاهــی از همــۀ تفاوتهــا و تنوعهــای موجــود در
عرصــۀ عمومــی بــرای اثربخشــی فراگیــر ،همهجانبــه و
کارآمــد ملــزم میکنــد .در ایــن زمینــه ،بــا ظهــور و بــروز
مفهوم مشــارکت در تمــام وجوه و فرایندهــای برنامهریزی
و طراحی شــهری ،ســؤال اصلی میزان ســهم و مشــارکت
زنــان در تصمیمگیــری و راهبــری فرایندهــای توســعۀ
شــهری اســت .قائــل نبــودن ســهمی بــرای مشــارکت و
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حضــور زنــان در ترکیــب تصمیمگیریهــای شــهری تــا
چــه حــد بــه عــدم درک درســت از نیازهــای زنــان دامــن
زده و تــا چــه حــد بــر ناتوانــی شــهرها و بهویــژه فضاهــای
عمومــی تأثیرگــذار بــوده اســت؟ بــرای درک و آگاهــی از
نیازهــای زنــان قطعـ ًا زن بــودن شــرط کافــی نیســت ،ولی
میتــوان آن را بهعنــوان شــرط الزم پذیرفــت .تأثیرگذاری
ویژگیهــای اجتماعــی و فــردی بــر نیازهــای عرصــۀ
عمومــی ،چــه در ادبیــات جهانــی از ســوی صاحبنظــران
متعــددی چــون مازلــو ،جــان لنــگ و مدنیپــور و چــه
در مطالعــات و پژوهشهــای مرتبــط در جامعــۀ ایرانــی،
مــورد تأکیــد و توجــه قــرار گرفتــه اســت .ادبیــات نظــری
توســعۀ شــهری و نیــز درسآموختههــا و تجربههــای
عملــی در زمینــۀ ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری مؤیــد
ایــن واقعیــت اســت کــه برنامههــا و اقدامــات مرتبــط،
بــدون در نظــر گرفتــن ویژگــی جنســیتی ،ســنی ،فرهنگی
و اجتماعــی ،رضایــت جامعــۀ هــدف را تأمیــن نخواهنــد
کــرد .همچنیــن مــروری بــر نظرســنجیهای اجتماعــی
نشــاندهندۀ اهمیــت و اثربخشــی عامــل جنســیت نســبت
بــه ســایر عوامــل در ایــران اســت.
امــروزه ســازمان ملــل و ســایر نهادهــای تأثیرگــذار در
ایــن حــوزه دربــارۀ اهمیــت حضــور زنــان در عرصههــای
مدیریتــی بهعنــوان یکــی از محورهــای توســعۀ انســانی
توافــق و تأکیــد دارنــد .بخــش قابــل توجهــی از ایــن
تصمیمــات عمدت ـ ًا از منظــر عدالــت جنســیتی و اهمیــت
توجــه بــه حــق زنــان در تصمیمگیــری و رشــد بــر مبنــای
شایســتگیها بــه موضــوع پرداختهانــد .ایــن نوشــتار
ضمــن تأییــد ایــن مــوارد بــر آن اســت کــه بــه موضــوع
از منظــر حــق و نیــاز شــهر توجــه کنــد .بــر اســاس مطالب
پیشگفتــه بــه نظــر میرســد ســهمخواهی بــرای حضــور
زنــان چــه در ســطح سیاســتگذاری و چــه در ســطح
حاکمیــت محلــی (مدیریــت شــهری) ،عــاوه بــر حــق
طبیعــی آنــان بهعنــوان بخشــی از جامعــۀ متخصــص
و صاحــب رأی و نظــر ،بهرهگیــری از ظرفیــت ذاتــی و
طبیعــی جامعــه بــرای افزایــش تــوان عرصــۀ حاکمیتــی

اســت .بــا پذیــرش تفاوتهــای جنســیتی در نظــام فــوری
و مدیریتــی زنــان ،بهرهگیــری از تــوان آنــان در عرصــۀ
سیاســتگذاریهای شــهری راهبــردی اثربخــش بــرای
دســتیابی بــه درکــی عمیقتــر و جامعتــر از مســائل و
نیازهــای شــهروندان بهویــژه زنــان ،کــودکان و خانــواده
بــه شــمار مــیرود .ویژگیهــای ذاتــی و طبیعــی زنــان
در بــاروری ،زایــش ،پــرورش ،مــادری و نیــز حمایــت و
مدیریــت خانــواده ظرفیتهــای متفــاوت و جدیــدی را
در نظــام تصمیمگیــری مردانــه در نظــام شــهری کنونــی
فراهــم میکنــد .در دســتور کار شــهری جدیــد ،کــه
بازآفرینــی شــهری را بهعنــوان راهحلــی بــرای ارتقــای
کیفیــت زندگــی شــهری پیگیــری میکنــد ،شــهر ـ
بهمثابــۀ نهــادی مبتنــی بــر ویژگیهــای زنانــه اعــم از
بــاروری ،زایــش و حمایتگــری ـ نیازمنــد تحولــی در نظام
راهبــری موجــود بــرای غنــا بخشــیدن بــه جایگاههــای
حاکمیتــی و تســهیلگری اســت.
در حــال حاضــر ،توانایــی زنــان بــرای تأثیرگــذاری بــر
سیاســتهای کشــور بهدلیــل حضــور نداشــتن در نظــام
تصمیمســازی ،تصمیمگیــری و سیاســتگذاری بــا
محدودیتهــای فاحشــی روبهروســت .طبــق آخريــن
آمارهــای ايــران ( ،)1395ســهم زنــان از كل قانونگذاران،
مقامــات عالیرتبــه و مديــران ،در كل كشــور ،بســیار ناچیز
اســت کــه حوزههــای سیاســتگذاری شــهری و ســطح
مدیریــت شــهری بهویــژه شــهرداران را شــامل میشــود.
انــدک بــودن این ســهم از حضــور بیتردیــد ،بهدلیــل غلبۀ
نــگاه مردانــه در تصمیمگیریهــا ،صورتــی تکبعــدی و
فاقــد تــوان پاســخگویی بــه نیازهــای زنان را ســبب شــده
اســت کــه حتی در صــورت بــاال بــردن رتبۀ شــاخصهای
کیفیــت شــهری ،بهدلیــل بیتوجهــی بــه عامــل جنســیت،
تــوان همســویی و تطابــق بــا شــاخصها و معیارهــای
توســعه را نخواهــد داشــت .بیشــک چنین شــرایطی صرف ًا
بــه رویکردهــای کنونــی در نظــام تصمیمگیــری وابســته
نیســت ،بلکــه حاصــل فراینــدی اســت کــه طی ســالیان بر
مبنــای پیشزمینههــای فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی

شــکل گرفتــه و در یــک بیتوجهــی و غفلــت نهادینهشــده
هی ـچگاه ضرورتــی را بــرای تغییــر در خــود قائــل نشــده
اســت .امــروز افزایــش ظرفیتهــای دانشــی و حرفــهای
زنــان از یــک ســو و ناتوانــی طرحهــا و برنامههــای توســعۀ
شــهری بــرای پاســخهای فراگیــر اجتماعــی بهویــژه در
زمینــۀ جنســیت از ســوی دیگــر موجب شــده اســت ارتقای
جایــگاه مدیریتــی زنــان در عرصــۀ توســعۀ شــهری بهمثابۀ
یــک نیــاز و ضــرورت بــرای شــهر مــورد توجــه و اهمیــت
قــرار گیــرد کــه تحقــق آن جــز بــا خواســت و بــاور همــۀ
دس ـتاندرکاران بهویــژه سیاس ـتگذاران عالــی در ســطح
ملــی و محلــی میســر نخواهــد بــود.
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