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جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و
دریافت مقاله 97/2/7 :پذیرش نهایی97/7/3 :
صفحات19-34 :
محمد اسکندری ثانی :استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.1
Email: meskandarisani@birjand.ac.ir

چکیده
یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد ،ضرورت مشارکت زنان در اداره امور شهر و محل
زندگی شان است .از این رو پژوهش حاضر سعی نموده است چارچوبی نظری برای تحلیل رابطه بین
برنامه ریزی توسعه اجتماعات محله ای و مشارکت زنان بر اساس سه مقوله نظری سرمایه اجتماعی،
کنش جمعی و جنسیت در توسعه اجتماعات محلی را در سطح شهرها پی ریزی نماید .شیوه تحقیق
توصیفی تحلیلی که با ابزار پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع آوری اطالعات در خصوص نقش
زنان در اداره محله ای به عنوان کوچکترین واحد مدیریت شهری در ایران شده است .جامعه آماری
زنان باالی  18سال محله نعمت آباد بوده که تعداد  29پرسشنامه به صورت تصادفی ساده تکمیل
گشت .از مدل آماری توبیت نیز برای تحلیل آماری استفاده شده است .نتایج نشان می دهد میزان
مشارکت زنان در محله مورد مطالعه در فعالیت های اجتماع محوری بسیار پایین تر از مردان محله و
در حدود  10درصد است .در بین سه حوزه فعالیت های اجتماعات محلی یعنی اداره محله ،رفاه و
شبکه اجتماعی و مسایل محیطی مشارکت زنان در حوزه اداره محله بسیار ناچیز است .در بعد
کمک های زنان به فعالیت های اجتماع محور به لحاظ زمانی ،شاخص های ازدواج ،وضعیت متوسط
اقتصادی و شاغل بودن و در بعد کمک های مالی سواد ،شاغل بودن بیشترین تاثیر گذاری را دارند.
در مجموع می توان گفت که کمک و مشارکت زنان در حوزه اجتماعات محلی در حوزه زمان بسیار
بیشتر از بعد مالی و پولی می باشد که عدم استقالل مالی زنان شاید مهمترین دلیل این کمبود
مشارکت بوده است .همچنین شبکه اجتماعی ،ازدواج ،میزان سواد ،اشتغال مهمترین عناصر
تاثیرگذار بر افزایش مشارکت زنان در توسعه برنامه های توسعه اجتماع محور بوده است.
کلید واژگان :جنسیت ،توسعه اجتماعات محله ای ،نعمت اباد ،مشارکت ،کنش جمعی ،سرمایه اجتماعی.
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امروزه انواع مدل های توسعه ای با تاکید بر توسعه اجتماعات محلی در حوزه های مختلف اعم از اجتماعی و
فرهنگی ،عمران محلی ،محیط زیست ،اقتصاد محلی،جنسیتی ،آسیب ها و همچنین در سطوح جغرافیایی متنوع
شامل روستاها ،محله های شهری و مانند آن شکل گرفته اند(سجادی و اسکندری .)3 :1391،انعکاس این
تغییرات در رویه برنامه ریزی ،تاکید زیاد بر تجربیات مردم محلی و در اینجا زنان و دانش درونی شان است که
در آن مردم محلی به عنوان بازیگران کلیدی در مفهوم سازی توسعه ،شناسایی اولویت ها و کمک برای طراحی
استراتژی های محلی نقش پیدا کرده و درک گسترده تری را از مشارکت واقعی و توسعه حاصل می
نماید(راکوی و جونز )22002،یکی از پیش فرض های اصلی در دیدگاه مزبور این است که گروههای به حاشیه
رانده همانند فقرا ،زنان ،سالمندان و کودکان در سطح اجتماعات محلی دارای سختیها ،مشکالت و منافع
مشترک هستند .این روش " مردم محور " نشان می دهد که نه تنها این گروهها به حاشیه رانده به تالش
های توسعه و برابری کمک می کنند بلکه هم ظرفیت و هم منابع الزم برای انجام این کار را دارا می-
باشند(برد .3)608 ،2007:نکته ای که باید مدنظر قرار داد این است که اگر پایداری محور توسعه جوامع تلقی
شود چاره ای جز پذیرش و تسهیل کردن راههای مشارکت مردم در اداره امور نیست ،زیرا که اجتماعات با
توجه به سرمایه های طبیعی ،اجتماعی ،فیزیکی ،فرهنگی و انسانی موجود در خود می توانند بهره برداری
بهینه از این سرمایه ها را داشته باشند و مقدمات و بستر توسعه پایدار را در فضاهای متعلق به خویش فراهم
نمایند(صرافی . )1392 ،در این بین مقوله ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته است چگونگی نقش و مشارکت
زنان به عنوان نیمی از ج امعه در توسعه اجتماعات محلی و فعالیت های اجتماع محور است .به عبارت دیگر بر
مبنای توسعه پایدار و حکمروایی شایسته در سطح اجتماع محلی نمی توان سهم و مشارکت نیمی از شهروندان
را نادیده گرفت .بنابراین هدف از پژوهش پاسخ گویی به چند سوال است که اول عوامل پیش ران بر مشارکت
زنان در توسعه اجتماعات محلی چیست؟ عوامل بازدارنده چیست؟ چه تفاوتی بین مردان و زنان در ابعاد
مختلف فعالیت های اجتماع محور یا محله ای وجود دارد؟ زنان در کدام حیطه ها و فعالیت ها مشارکت بیشتر
و در کدام حیطه ها مشارکت کمتری دارند و چه متغیرهایی بر میزان مشارکت آنان موثر است؟ اهمیت
تحقیق حاضر در این است که از یک سو به مساله مشارکت زنان در اداره امور شهر می پردازد و از سوی دیگر
وجه تمایز ان با تحقیقاتی که مساله مشارکت زنان را در امور اجتماعی و اقتصادی و یا سیاسی می پردازند ،این
است که تاکید بر نقش زنان در مدیریت فضا یعنی اداره ،اصالح و مدیریت محیط بالفصل و مسکونی خود آنها
را باید در نظر گرفت.
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چارچوب نظری
در این پژوهش توسعهی اجتماع محلی هم به مثابهی نتیجه و هم به منزلهی فرایند تعریف می شود .توسعه
اجتماعات محلی به م ثابه یک فرایند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی مردم ساالرنه در زمینه
های مختلف اقتصادی -اجتماعی به کار گرفته می شود .در کل ،توسعه اجتماع محور را می توان به مثابه
فرایندی محسوب کرد که به موجب آن گروههای اجتماع محلی قادر به کنترل تصمیمات و تخصیص منابع از
باال جهت توسعه محلی شوند(کمسیون توسعه اقتصادی اجتماعی برای غرب اسیا 4)2 :2004 ،چنین تعریفی در
واقع توسعهی اجتماع را فرایندی آموزشی میدانند که شهروندان را قادر میسازد با تصمیمگیری گروهی به
رتق و فتق مشکالت خود بپردازند .این دست از تعاریف «توسعهی اجتماع محلی» ،تعاریفی هستند که بر
فرایند آموزش نحوهی همکاری جهت حل مشکالت مشترک به مردم متمرکز میشوند .محققانی دیگر هستند
که بیشتر از دریچهی نتیجه به «توسعهی اجتماع محلی » مینگرند :در نگاه اینها «توسعهی اجتماع محلی»
عبارت است از تصمیمگیری محلی و برنامه ی توسعه جهت دستیابی به اجتماعی بهتر برای کار و زندگی؛ یا
منظور از «توسعه اجتماع محلی » نزد آنان این است که گروهی از افراد کنشی اجتماعی را برای تغییر وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی خود انجام دهند(پیت من و فیلیپ,5)3 :2009،در این بین از
محله به عنوان ظرف توسعه اجتماعات محلی یاد میشود که بعد فضایی توسعه در آن نمایان است .کنشگران
این توسعه نیز متفاوت هستند که زنان نیمی از ان را تشکیل می دهند.
گرچه ریشه مشارکت زنان در امور محله بسیار است اما شکل نوین مشارکت زنان در برنامه ریزی شهری به
کشور فرانسه برمی گردد جایی که در آن زنانی که خود شهرساز یا معمار بوده اند در این جهت برآمدند که تا با
اشکال متفاوت محلی را که در آن زندگی می کنند طراحی کنند .در ایران با گسترش شهرنشینی نقش زنان به
نظر می رسد که کم رنگتر از جامعه روستایی و عشایری قبلی می باشد بطوریکه ایجاد فضاهای مردانه در بیشتر
شهرهای ایران در دوران پهلوی به شدت افزوده می شود .گرچ ه در دوران دوم پهلوی زنان در مشاغل اداری که
مرتبط با اداره شهر از جمله شهرداری جذب شدند ،ولی روند کلی ایجاد فضاهای نوین و مدیریت شهری به
سمت مردانه گرایی تمایل پیدا نم ود .در پس از انقالب و با توجه به شرایط جنگ روند قبلی ادامه پیدا کرد و
چهره و مدیریت شهری بیشتر مردانه شد .اما اتفاق خوشایند برگزاری انتخابات شورای اسالمی شهرها بود که
راهی را برای مشارکت زنان در تصمیم گیری و تصمیم سازی در امور شهری باز کرد .اما به نظر می رسد که
هنوز ظرفیت های بسیاری برای مشارکت زنان در اداره و مدیریت شهر و محله وجود دارد .در ایران در خصوص
نقش و مشارکت زنان در توسعه و مشارکت های اجتماعی و سیاسی تحقیقات چندی صورت گرفته است .اما در
خصوص مشارکت زنان در طرح های توسعه شهری ماجدی و همکاران در سال 1394مقاله ای تحت عنوان
شناسایی شاخصهای مؤثر بر مشارکت زنان در طر حهای توسعه شهری انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند
که دو مولفه آگاهی و نهادسازی بیشترین تاثیر را در اجرای توسعه طرح های شهری دارد(ماجدی و همکاران،
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نظریه بی قدرتی

بی قدرتی بدین معنی است که فرد احتمال می دهد یا انتظار داشته باشد که رفتارش پاداش و یا نتیجه ای در
پی نداشته باشد(گالبی .)175 :1391،این عامل سبب می شود که فرد رغبت چندانی به مشارکت نداشته باشد
و به نوعی ناتوانی در تاثیرگذاری دچار شود .این حالت سبب خواهد شد که فرد از انجام دادن عمل مورد نظر

کناره گیری کند(اطهری.)268 :1393،
نظریه فرصت برابر

ایدهی فرصتهای برابر ،چنین عنوان میدارد که هر فردی بدون لحاظ کردن سن ،طبقۀ اجتماعی ،منطقه بومی یا
جنسیت حق آموزش و استفاده از حقوق اجتماعی را دارد .این سیاست می تواند ارتباط خاصی با مشارکت زنان
داشته باشد .در حالی که ایدة فرصتهای برابر به دنبال دسترسی و امکان مساوی برای تمامی افراد است .نظریه
فمینیسم به دنبال بخشیدن قدرت به زنان از طریق دسترسی به آموزش و حقوق اجتماعی است(صالحی:1381،
 .)102اکثر نظریات مربوط به نقش زنان در توسعه متأثر از نظریات فمینیستی و خصوصا برخاسته از یافتههای
بوزروپ است .به زعم او برنامه ریزان به معنای واقعی نابرابری جنسیتی پی نبردهاند .مسایل جنسیتی بر اثر
فاصله جنسیتی به وجود میآید و فاصله جنسیتی حاصل نظام تبعیضهای جنسی موجود در جامعه است
(النگه.)45 :1372،
کنش جمعی

کنش جمعی را می توان کنشی دانست که در آن جمعی(بیش از یک نفر و در اینجا زنان) برای رسیدن به نفع
جمعی با هم همکاری می کنند .در این تعریف دو عنصر مهم و اساسی وجود دارد که شاکله کنش جمعی
هستند :همکاری و خیز جمعی(اصغر پور ماسوله و همکاران)155 :1389،که هر کدام از این دو مفاهیم دارای
جزی یات فراوانی است که در این قسمت مجال بیان آنها نیست .عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی را
می توان به چهار دسته عمده تقسیم نمود :دسته اول اجبارهای بیرونی است که خود شامل اجبارهای نظام
کنترل مرکزی و اجبارهای غیرمتمرکز که از سوی مشارکت کنندگان درکنش جمعی می شود ،دسته دوم
نیازهای دورنی کنشگران که شامل نیازهای ملموس و نیازهای غیر ملموس آنها می شود .دسته سوم هنجارهای
موید کنش جمعی که از مهم ترین آنها هنجار تعهد اجتماعی است و دسته چهارم هویت جمعی کنشگران
است(الستر .6)101 :1989:در سطح محله ،کنش جمعی می تواند دامنه ای از بسیج شهروندان برای بهبود
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 .)1394نتایج کار اطهری و شهریاری در خصوص مشارکت سیاسی زنان نشان می دهد کیفیت مشارکت زنان
به صورت توده ای یا تماشاگرانه است که متغییرهای تحصیالت ،مشارکت اجتماعی بر میزان مشارکت سیاسی
نفش مثبت و احساس بی قدرتی تاثیر منفی دارد(اطهری و شهریاری)1393 ،
مجیدی خامنه در مقاله ای مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعۀ پایدار شهری به نقش زنان در حفاظت
محیط زیست پرداخته اند .نتایج نشان می دهد که سن ،میزان تحصیالت و تعداد فرزندان ارتباط مستقیم با
مشارکت و پذیرش رفتارهای زیست محیطی دارد(مجیدی خامنه.)1386،
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تکامل یابد و در نهایت از این گونه نتایج "غم انگیز" جلوگیری کند.
روش تحقیق
روش تحقیق حاکم بر پژوهش توصیفی تحلیلی است که مبتنی بر پیمایش ،مطالعات اسنادی ،کتابخانه ای و
اسنادی می باشد .جامعه آماری تحقیق کلیه زنان باالی  18سال به باالی محله نعمت آباد در جنوب شهر
تهران است که با توجه به محدودیت های زنان و این تحقیق فقط  29پرسشنامه تکمیل گشت که در پژوهش
همه آنها مورد استفاده قرار گرفت .بر این مبنا روش توزیع نیز تصادفی ساده بوده است .محدوده تحقیق محله
نعمت آباد در جنوب شهر تهران منتهی الیه جاده ساوه می باشد که عمده جمعیت آن را ترک های مهاجر از
آذربایجان شرقی و همدان تشکیل می دهند .برای بررسی دقیق تر و مقایسه آن با میانگین مشارکت کلی ناحیه
به صورت تصادفی  29پرسشنامه که توسط مردان محله تکمیل گشته بود ،انتخاب و این دو با هم مقایسه شد.
برای سنجش تفاوتها در بین گ روههای قومی محله و تفاوتهای بین محلی ،از مدل رگرسیونی برای اندازه گیری
کمک زنان در رخساره های منابع مالی و زمانی در فعالیت های اجتماع محور استفاده شده است .باید ذکر کرد
که برخی متغیرها همچون مشارکت و بهرهگیری از خانه سالمت جزء متغیرهایی است که صرف ًا برای زنان
کاربرد دارد .بر این اساس این قسمت شامل دو بخش تحلیل توصیفی و رگرسیونی از تفاوتهای مردان و زنان
در توسعه و کمک به توسعه اجتماعات محلی است .با استفاده از رگرسیون توبیت مقدار کمک افراد در بعد

-Beard

7
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وضعیت کالبدی و محیطی محله (فاضالب ،نظافت خیابان و غیره) تا بسیج اجتماع برای بازتوزیع قدرت و
تغییرات ساختاری وسیع(برای مثال کنترل بیشتر بر فرایند برنامه ریزی ،توزیع منابع و خروجی های برنامه
ریزی) را شامل شود .همچنین حوزه های مداخله کنش نیز می توانند در فرایند مشورت ،الویت بندی ها،
تصمیم سازی ،اجرا و پیاده سازی و در نهایت ارزیابی طرحها باشد .این مفهوم در حیطه برنامه ریزی شهری
کمک زیادی به ساکنان محالت شهری برای مدیریت ،استفاده از منابع مشترک ،کاالهای عمومی ،خدمات و یا
حتی خروج از شرایط سخت می کند .اما همواره این مفهوم با آسیب هایی نیز همراه است که به عنوان
شرایطی که در آنجا "عقالنیت فردی منجر به بی خردی جمعی شده ،تعریف می شود(برد .7)1453 :2006 ،در
این مواقع دو مشکل برای توسعه اجتماعات محلی رخ می دهد .مشکل اول عدم انگیزه افرادی (افراد متعلق به
همان گروه) است که از کاال و خدمات عمومی استفاده کرده ولی به شکل گیری آنها کمکی نکرده ،در این
شکل "سواری مجانی" شکل گرفته و در نتیجه باعث ایجاد مشکالت بعدی می شود .مشکل دوم در مدیریت
منابع مشترک رخ می دهد .در این شرایط مصارف شخصی استفاده کنندگان ،مقدار کل منابع در دسترس را
کاهش می دهد و در نبود سیستمی برای کنترل استفاده فردی ،هر فرد تمایل به استفاده بیش از حد دارد و در
نتیجه منابع مشترک از بین می رود(پوتیته و استورم .)2004 :برای حل این مشکالت اولسون پیشنهاد می دهد
که سطح برنامه ریزی به پایین ت رین سطوح ممکن انتقال یابد زیرا در گروهها و مقیاس کوچک تر هم به لحاظ
کمی و هم کیفی نسبت به گروهها و مقیاس بزرگتر سواری مجانی کمتری مشاهده می شود{همان} .همچنین
به توانایی افراد برای ایجاد توافق نامه ها ،نهادها و سیستم های مدیریت توجه کرد که می تواند در طول زمان

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم ،شماره  ،56بهار

24

99

رابطه()1
در رابطه( )1متغییرها و پارامترها به صورت زیر تعریف می شوند:
 :xiبردار متغیر های مستقل
 :ßبرداری از پارامترهایی که بایستی تخمین زده شوند
 :Ƹiجمله اخالل8
* :Yiمتغییر پنهان 9که برای داده های بزرگتر از صفر قابل مشاهده و برای داده های کمتر یا مساوی صفر
سانسور شده است Y .مشاهده شده بصورت رابطه(2و )3تعریف می شود:
>0
<=0

رابطه ()2
رابطه ()3

جدول( .)1شاخص های بکار رفته در سه حوزه فعالیت های اجتماعات محلی در محله مورد مطالعه
اداره محله

رفاه و شبکه اجتماعی

مسایل اقتصادی و محیطی محله

محله
میزان صرف زمان و پول از طرف شهروندان در جهت
همکاری جمعی برای کسب منفعت بیشتر از
شهرداری یا دولت(وام نوسازی ،سوبسید  ،)...میزان
صرف زمان و پول از طرف شهروندان برای همکاری
گروهی در جهت اهداف محله ،میزان صرف زمان در
فعالیت های محیطی محله ،میزان صرف پول در
فعالیت های محیطی محله ،میزان زمانی که
شهروندان با فرزندانشان در مورد مسایل محله صحبت
می کنید ،میزان صرف زمان برای شرکت در جلسات
محلی از جمله شورایاری محله ،میزان صرف زمان
برای جلسات دفتر بهسازی محله ،صرف زمان و پول
در ارتباط با ارگانهای دولتی راجع به مسایل محله در
دو سال گذشته،کمک مالی به پروژها و اقدامات در
حال انجام در محله ،صرف پول یا زمان در مدیریت
محله

میزان صرف زمان و پول به
فعالیت های مذهبی محله،
میزان صرف زمان و پول به
فعالیت های ورزشی محله،
میزان صرف زمان و پول در
نهادها و موسسات غیردولتی
در محله ،میزان صرف زمان
در خانه سالمت محله ،میزان
صرف زمان و پول به مسجد
محله ،میزان صرف زمان برای
دیدار با اقوام و آشنایان محلی

میزان صرف زمان و پول در کمک به
همسایه های فقیر در محله ،میزان صرف
زمان و پول در قرض دادن و یا قرض
گرفتن از آشنایان به صورت قرض
الحسنه ،میزان صرف زمان و پول در
کمک به افراد محله در مواقع حادثه،
میزان صرف زمان و پول در کمک به تهیه
جهیزیه نوعروسان ،میزان صرف زمان و
پول برای روابط کاری و اقتصادی با افراد
محله ،میزان سپرده گذاری یا قرض
گرفتن از صندوق قرض الحسنه محله،
میزان صرف زمان و پول برای اشتغال
زایی و فرصت های اقتصادی زنان ،میزان
صرف زمان و پول در تشکیل صنف
محلی ،میزان صرف زمان و پول برای
ارتقاء اقتصادی محله

8 Error Terms
9 Latent Variable
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زمان در توسعه اجتماعات محلی را در سه حوزه اداره و مدیریت محله ،رفاه اجتماعی محله و در نهایت مسایل
اقتصادی و محیطی محله نشان داده می شود .مدل توبیت به علت وجود درصد باالیی از متغیرهای وابسته زیر
صفر که منجر به مشکل دادهه ای سانسور شده از سمت چپ استفاده شده و در تمام مدل های رگرسیون
توبیت متغییر مستقل شامل ویژگی های سرپرست خانوار و خصوصیات اجتماع محلی است جدول(.)1
بر این اساس فرم کلی مدل توبیت در این پژوهش به صورت رابطه( )1میباشد
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معرفی اجمالی محله نعمت آباد

شکل( .)1محدوده جغرافیایی منطقه نوزده در بین مناطق  22گانه تهران

نتایج
همچنان که در جدول( )2مشاهده می شود ،تعداد زنانی که در فعالیتهای توسعه اجتماع محور محله نعمت آباد
مشارکت داشته اند ،در مجموع بسیار کمتر از تعداد مردان است .این مقدار در حدود نصف مشارکت مردان می
باشد .این مشارکت به لحاظ مالی به کمترین میزان خود در حدود  10درصد مشارکت مردان رسیده است.
همچنین سطح سواد زنان این محله نشان می دهد که سواد اکثر آنها در سطح پایینی می باشد .در این بین
فقط  10درصد آنها سطح تحصیالت دانشگاهی و باالتر از دیپلم را دارا هستند .تنها از این بعد یعنی داشتن
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شهر تهران در حال حاضر دارای  22منطقه شهرداری است که محدوده مورد مطالعه در منطقه  19واقع در
جنوب شهر تهران قرار دارد .منطقه  19از شمال به منطقه  ،17از شرق با منطقه  16و از غرب با منطقه 18
همجوار است .محورهای زمزم و آیت ا ..سعیدی مرز مشترک بین منطقه  19با مناطق همجوار شمالی و غربی را
تشکیل می دهد .از سمت شرق خیابان بهمنیار و بخش شمالی بزرگراه تندگویان حدفاصل بین منطقه  19و
منطقه  16است .منطقه  19از سمت جنوب به بزرگراه آزادگان براساس وظایف خدمات رسانی شهرداری ،برای
منطقه  19تهران پنج ناحیه کالن خدمات شهری تعیین شده است که دو ناحیه آن خارج از مرز قانونی شهر و
در حریم می باشند .این نواحی عبارتند از :ناحیه :1دربرگیرنده محله خانی آباد ناحیه :2شامل دو محله شریعتی
و عبدل آباد ناحیه :3شامل دو محله نعمت آباد و دولت خواه ناحیه :4واقع در حریم جنوبی منطقه ناحیه :5واقع
در حریم جنوبی منطقه و حریم جنوب شهر تهران محدود می گردد.
محدوده مورد مطالعه در محله نعمت آباد واقع در ناحیه سه شهرداری قرارگرفته است .این محله از شمال توسط
بزرگراه آیت ا ..سعیدی از شرق توسط خیابان نور و از غرب به وسیله خیابان پیروزی محدود شده است.
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جدول ( .)2وضعیت اجتماعی اقتصادی ،شبکه ها در اجتماع محلی به همراه متغیرهای کنترلی در بین زنان و مردان
میانگین مشارکت

زنانn=29

ساعات مشارکت

0/85

میزان کمک مالی به توسعه اجتماع
محلی

0/05

مردان
n=29
1/57
0/44

وضعیت اجتماعی -اقتصادی

زنانn=29

سطح مالی ضعیف

30/31

مردان
n=29
19/87

سطح مالی متوسط

59/74

60/49

سطح مالی خوب

9/95

19/64

سرپرست خانوار

0/38

0/89

مشغول به کار(در یک ماه گذشته)

0/41

0/86

همسر و یا شوهر سرپرست خانوار

0/62

0

شبکه اجتماعی

دارای همسر

0/62

0/76

مهاجرت در دو سال اخیر

10/15

تعداد خانوارها از اشنایان ،اقوام در
محله

1/9

1/8

تعلق به اکثریت قومی محله

3/11

3/09

سطح ابتدایی

54/36

56/88

متغیرهای کنترلی

سطح راهنمایی

14/21

13/25

سن پاسخ دهنده

39/52

50/48

سطح دیپلم

11/67

15/49

بعد خانوار

4/5

4/8

سطح دانشگاهی

9/31

6/24

-

-

-

ویژگی های فردی

وضعیت اجتماعی -اقتصادی
بدون سواد

10/45

8/14

14/18

منبع :محاسبات نگارنده()1393

میزان مشارکت نشان می دهد که در شاخص هایی که مرتبط با اداره محله می باشد مشارکت و در نتیجه
میزان تاثیر گذاری زنان بر اداره محله از مردان در تمامی شاخص ها کمتر است .این مشارکت کمتر هم در بعد
مالی و هم در بعد زمانی مشاهده میشود .میزان مشارکت در برخی شاخصها بسیار کمتر از آنچه تصور میشد؛
صورت می گیرد .به عنوان مثال شرکت در جلسات محلی و یا پیگیری مسائل محله در سطوح باالتر مدیریتی و
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سطح تحصیالت دانشگاهی سطحی باالتر از مردان محله خود دارند .به لحاظ سطح درآمدی و وضعیت اقتصادی
نیز زنان سطح درآمدی و اقتصادی پایین تری را نسبت به مردان برای خود و خانواده خود متصور بوده اند .در
حدود  60درصد اعالم کرده اند که وضعیت مالی آنها و خانواده هایشان در سطح متوسط اقتصادی است و در
حدود یک سوم نیز وضعیت مالی خود را ضعیف متصور شده اند .این در حالی است که فقط  10درصد زنان به
لحاظ اقتصادی برای خود و خانواده خود احساس امنیت اقتصادی داشته و وضعیت اقتصادی مناسبی را برای
خودشان بیان داشته اند .این میزان در قیاس با مردان که  20درصد می باشد ،در سطح پایین تری قرار دارد.
میزان اشتغال نیز در بین زنان نسبت به مردان نیز بسیار پایین می باشد .بیشتر آنها شغل خانه داری را برای
خود اظهار داشته اند .این مساله می تواند به حاشیه کشیدن آنها و حضور کم رنگ در فعالیت های اجتماعی
کمک شایانی بنماید .همچنین تفاوت معناداری در متغیرهای شبکه اجتماعی (مهاجرت در دو سال اخیر ،تعداد
ال نیز بیان شد
آشنایان و فامیل در محله و تعلق به اکثریت قومی محله) وجود ندارد ،زیرا که همانطور که قب ً
اکثر جمعیت محله را آذری زبانان تشکیل می دهند .در متغیرهای کنترلی که شامل سن پاسخ دهنده و بعد
خانوار می باشد ،اظهار نظرهای دوگروه نشان می دهد که به لحاظ سنی ،میانگین سن زنان پاسخ دهنده کمتر
از مردان است و همچنین آنها دارای بعد خانوار کمتری هستند.

27

جنسیت و توسعه اجتماعات محلهای در ایران با تأکید بر...

جدول( .)3م یزان ودرصد مشارکت زنان در قیاس با فعالیت های اجتماع محور در محله نعمت اباد
نوع فعالیت

تعداد و درصد

تعداد و درصد

مشارکت زنان

مشارکت مردان

اداره محله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مشارکت جهت همکاری جمعی برای کسب منفعت بیشتر از شهرداری یا دولت به
لحاظ زمانی

3

10/34

5

17/24

مشارکت جهت همکاری جمعی برای کسب منفعت بیشتر از شهرداری یا دولت به
لحاظ مالی

2

6/89

4

13/79

مشارکت زمانی در همکاری های گروهی در جهت اهداف محله

2

6/89

7

24/13

مشارکت زمانی فعالیت های محیطی محله

3

10/34

6

20/68

صحبت با فرزندان در مورد مسایل محله

4

13/79

3

10/34

شرکت در جلسات محلی

1

3/44

5

17/24

صرف زمان برای جلسات دفتر بهسازی محله

1

3/44

8

27/78

صرف زمان در ارتباط با ارگانهای دولتی راجع به مسایل محله در دو سال گذشته

1

3/44

8

27/78

صرف پول در ارتباط با ارگانهای دولتی راجع به مسایل محله در دو سال گذشته

0

0

6

20/68

کمک مالی به پروژها و اقدامات در حال انجام در محله

0

0

6

20/68

رفاه و شبکه اجتماعی محله
صرف زمان در فعالیت های مذهبی محله

28

96/55

26

65/89

صرف پول در فعالیت های مذهبی محله

19

65/51

13

44/82

صرف زمان به فعالیت های ورزشی محله

7

24/13

10

34/48

صرف پول در فعالیت های ورزشی محله

2

6/89

9

31/03

صرف زمان در نهادها و موسسات غیردولتی محله

1

3/44

5

17/24

صرف پول در نهادها و موسسات غیردولتی محله

0

0

3

10/34

صرف زمان در خانه سالمت محله

21

72/41

-

-

صرف زمان برای دیدار با اقوام و آشنایان محلی

28

96/55

24

82/75

مسایل اقتصادی و محیطی محله
صرف زمان در کمک به همسایه های فقیر محله

8

17/24

27/78

5

صرف پول در کمک به همسایه های فقیر در محله

5

17/24

3

10/34

صرف پول در قرض دادن و یا قرض گرفتن از آشنایان به صورت قرض الحسنه

13

44/82

16

55/17

صرف زمان در کمک به افراد محله در مواقع حادثه

6

20/68

9

31/03

صرف پول در کمک به افراد محله در مواقع حادثه

18

62/06

15

51/72

صرف زمان در کمک به تهیه جهیزیه نوعروسان

2

6/89

2

6/89

صرف زمان برای روابط کاری و اقتصادی با افراد محله

4

13/79

16

55/17

صرف پول برای روابط کاری و اقتصادی با افراد محله

4

13/79

10

34/48

سپرده گذاری یا قرض گرفتن از صندوق قرض الحسنه محله

14

27/48

19

65/51

صرف زمان در تشکیل صنف محلی

0

0

4

13/79

صرف پول در تشکیل صنف محلی

0

0

2

6/89
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اداری بسیار کم است .در ای ن بین تنها شاخصی که نسبت به مردان وضعیت بهتری دارد ،نسبت صحبت کردن
زنان در مورد مسائل محله با خود فرزندان است .در جدول( )3می توان تمامی تفاوتها را به تفکیک مشاهده
نمود.
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کمک زمانی زنان به توسعه اجتماع محلی

نتا یج حاصل از به کار بستن مدل توبیت نشان می دهد که زنانی که سرپرست خانوار هستند صرف زمان برای
امور محله نسبت به سرپرستان مرد اجتماع مشارکت بسیار پایینی دارند .این مسأله با توجه به محدودیت هایی
که برای این طیف از اقشار زنان در سطح جامعه قابل قبول است و این محدودیت ها این قشر را به یکی از
آسیب پذیر ترین اقشار جامعه تبدیل نموده است .در مجموع رابطه معناداری منفی بین مشارکت زنان
سرپرست خانوار با میزان صرف هزینه در اجتماع محلی وجود دارد .اما میزان مشارکت زنانی که دارای شوهر
هستند در امور محله رابطه مثبتی با صرف زمان دارد .یعنی زنان ازدواج نموده بیشتر در امور محله مشارکت
دارند ،پس مدل نشان می دهد ازدواج کردن در حضور بیشتر زنان تاثیر مثبت دارد.
همچنین مدل نشان می دهد که رابطه منفی از مشارکت زنان و صرف کردن زمان در امور محله و میزان سواد
وجود دارد .به این تفسیر که میزان مشارکت زنان بی سواد در کمترین سطح خود است .به نظر می رسد این
زنان به علت عدم داشتن سواد ،اعتماد به نفس شرکت در جلسات گروهی و امور عمومی را ندارند .از سوی
دیگر رابطه خاصی بین سطح سواد در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و میزان صرف زمان از سوی زنان نشان داه
شده اس ت .اثرات متقابل نشان می دهد که زنانی با سطح تحصیالت دیپلم بیشترین کمک را به فعالیتهای
اجتماع محور محله خود داشته اند .این درست همان چیزی است که در مورد مردان نیز صدق می کند .بر
خالف آنچه تصور می شد که زنان با تحصیالت دانشگاهی میزان صرف زمان بیشتری در امور محله داشته
باشند ،این عده زمان کمتری را صرف می نمایند .بررسی مولفه های حوزه مسائل اجتماعی –اقتصادی نشان
میدهد که در بین سه گروه اقتصادی تعریف شده کسانی که برای خود وضعیت اقتصادی متوسطی را متصور
شده اند ،مشارکت زمانی بیشتری را نسبت به کم درآمدها و پر درآمد ها در کمک و توسعه اجتماع محلی
داشته اند .اثرات متقابل نشان می دهد که وضعیت اقتصادی زنان تاثیری در میزان فعالیت آنها نداشته است و
فقط در مورد کسانی که برای خود وضعیت اقتصادی ضعیفی متصور شده اند دارای کمترین مشارکت می
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میزان مشارکت زنان در شاخص های رفاه و شبکه اجتماعی محله به مراتب کمی بهتر است .در دو شاخص
صرف زمان و منابع مالی برای فعالی ت های مذهبی و صرف زمان برای دیدار با اقوام و آشنایان و شرکت در
فعالیت های ورزشی در سطح محله و موسسات غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد مشارکت زنان به شدت
نزول داشته است .باید متذکر شد که شرکت در خانه سالمت محله صرفا برای زنان کاربرد داشته و قابل قیاس
با مرد ان نیست .اما مشارکت در مسائل اقتصادی و محیطی محله در بین شاخص های مختلف تفاوت وجود
دارد .میزان مشارکت زنان در این حوزه بیشتر در قسمت هایی است که بیشتر روابط و شبکه های غیر رسمی
وجود دارد .به عنوان مثال کمک به همسایه های فقیر در بین زنان بیشتر از مردان وجود دارد و این در حالی
است که برخی شبکه های رسمی هم چون تشکیل صنف و یا روابط کاری و اقتصادی که حالت رسمی دارد در
بین مردان بیشتر است .اما نکته که وجود دارد ضعف شدید زنان این محله در تشکیل تشکل های رسمی است
که جای تامل دارد ،زیرا که آنها کمتر به فکر اشتغال و استقالل مالی خود بوده اند و این در ایجاد شبکه ها و
انجمن های رسمی اقتصادی آنها تاثیر گذار بوده است .در جدول( )4نیز میتوان میزان مشارکت دو گروه را در
فعالیت های توسعه اجتماع محور در مسائل اقتصادی و محیطی مشاهده نمود.
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جنسیت و توسعه اجتماعات محلهای در ایران با تأکید بر...

کمک مالی زنان به توسعه اجتماعات محلی

بعد دیگری که در کمک و توسعه به اجتماعات محلی در این قسمت دیده شده است،کمک مالی افراد و زنان به
این مقوله است .نتایج نشان می دهد که بر خالف مردان سرپرست خانوار که کمک مالی به فعالیت های
اجتماع محور می کنند این مسأله در مورد زنان سرپرست خانوار صادق نیست .این رابطه نیز در مورد زنان
همسردار نیز صحت دارد یعنی آنها هم کمک مالی چندانی به توسعه این فعالیت ها ندارند .این مسأله که
مردان ازدواج کرده توانایی و پرداخت بیشتری دارند نیز در مورد زنان خانه دار نیز صدق نمیکند .پس ازدواج
نمی تواند عاملی باشد در کمک مالی بیشتر زنان به توسعه اجتماعات محلی ،همچنین شوهر از دست
دادن،طالق گرفتن وجز اینها می تواند مانعی برای مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های اجتماع در محله مورد
مطالعه باشد .همانند مشارکت زمانی نیز سطح سواد رابطه منفی با مشارکت مالی دارد بدین گونه که افراد با
سطح سواد پایین و بی سواد ،میزان منابع مالی کمتری را در اختیار فعالیت اجتماع محور می دهند .این رخداد
در مورد زنان بی سوا د نیز صدق می کند .نتایج اثرات متقابل نشان می دهد که بی سوادی یکی از عوامل و
موانع بزرگ زمان در مشارکت مالی در امور محلی است .همچنین مردانی که سطح تحصیالت دانشگاهی دارند
مشارکت بیشتری در امور محله دارند ولی بر عکس زنان با سطح تحصیالت دانشگاهی نتوانسته به عنوان
عنصری شاخص در مشارکت مالی بیشتر زنان نقش مثبتی را ایفا نمایند.
جدول( .)4پیش بینی مدل توبیت از مقدار کمک در فعالیت های اجتماع محور بر حسب زمان و هزینه
متغیرهای مستقل
سرپرست خانوار
دارای همسر

ß
0/549

زمان
SE
0/125

P
0/004

0/559

0/151

0/002

ß
0/397

هزینه
SE
0/224

p
0/003

0/397

0/161

0/002

متغیرهای اقتصادی اجتماعی
بی سواد

-0/951

0/143

0/000

-0/826

0/113

0/000

تحصیالت ابتدایی

-0/105

0/151

0/047

-0/235

-0/157

0/061

تحصیالت راهنمایی

0/220

0/167

0/072

0/160

0/120

0/056

دیپلم

0/410

0/249

0/001

0/328

0/167

0/046

تحصیالت دانشگاهی

0/114

0/148

0/033

0/573

0/249

0/001

وضعیت نامناسب اقتصادی

-0/248

0/165

0/112

-0/112

0/191

0/000
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باشند .سپس اثرات متقابل نشان میدهد که وضعیت اقتصادی ضعیف تاثیر منفی بر مشارکت زنان دارد .مردان
شاغل تمایل بیشتری در صرف کردن وقت برای فعالیت های اجتماع محور دارند و این مسأله درست برعکس
زنان است .زیرا زنان شاغل در محله مورد مطالعه تمایل بسیار کمی را برای صرف وقت و زمان برای این گونه
فعالیت ها دارند .پس اثرات متقابل نشان می دهد که شاغل بودن زنان تا حدی از مشارکت آنها به لحاظ زمانی
می کاهد .البته باید اذعان نمود که وظیفه خانه داری که در کنار شاغل بودن زنان ایرانی به آن می پردازد،
معموالً وقت کمی را برای آنها باقی می گذارد .همانند مردان نیز با افزایش سن مشارکت زنان نیز افزایش پیدا
می کند ،پس در نتیجه سن نیز می تواند عامل مهمی در جذب و مشارکت زنان باشد.
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وضعیت مناسب اقتصادی

0/214

0/68

0/015

0/165

0/130

0/001

شاغل

1/31

0/108

0/000

1/29

0/312

0/001

مهاجرت در دو سال اخیر

-0/740

0/135

0/001

-/351

0/130

0/001

تعداد خانوارها از اشنایان ،اقوام در محله

0/136

0/043

0/001

0/021

0/014

0/000

تعلق به اکثریت قومی محله

0/850

0/129

0/002

0/110

0/172

0/001

شبکه اجتماعی

متغیرهای کنترلی
سن
بعد خانوار

0/041

0/005

0/000

0/031

0/006

0/000

0/095

0/168

0/008

0/210

0/162

0/009

اثرات متقابل
زنان *سرپرست خانوار

-0/510

0/190

0/004

0/403

0/145

0/007

زنان*دارای همسر

0/994

0/220

0/001

-

-

-

زنان*بیسواد

-1/112

0/326

0/000

-0/965

0/428

0/001

زنان*ابتدایی

0/151

0/129

0/009

0/238

0/226

0/011

زنان*راهنمایی

0/011

0/008

0/006

0/086

0/045

0/007

زنان*دیپلم

0/115

0/130

0/004

0/185

0/114

0/015

زنان*دانشگاهی

0/013

0/010

0/006

0/015

0/009

0/006

زنان* وضعیت نامناسب اقتصادی

-0/015

0/004

0/000

0/018

0/008

0/006

زنان* وضعیت متوسط اقتصادی

0/192

0/142

0/011

0/245

0/176

0/015

زنان* وضعیت مناسب اقتصادی

0/368

0/236

0/001

0/130

0/101

0/008

زنان*شاغل

-1/248

0/165

0/000

0/532

0/301

0/002

زنان*سن

0/074

0/009

0/004

0/019

0/020

0/003

مقدار ثابت

-14/758

4/149

0/016

-10/259

-2/886

0/011

لگاریتم شبه درست نمایی

-16/458

-

-

-12/358

-

-

حجم نمونه
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29

در میان مردان وضع اقتصادی نامناسب از مشارکت مالی آنها در فعالیت های اجتماعی محور کاسته است و بر
عکس افراد با بنیه مالی قوی تر توانسته اند م شارکت مالی بیشتری را در فعالیت های اجتماع محور داشته
باشند .پس رابطه مستقیمی بین سطح مالی مردان و مشارکت مالی آنها دیده می شود .اما اثرات متقابل نشان
میدهد که وضعیت اقتصادی هیچ گونه تاثیری در میزان مشارکت زنان در فعالیت های اجتماع محور نداشته
است .اما شاغل بودن بیشترین تاثیر را در میان متغیرها بر مشارکت مردان داشته است .این مسأله در کمک
مالی با مقیاس درجه ضعیف تری نیز صادق است ،زیرا که زنان شاغل منابع مالی بیشتری را در امور محلی
هزینه کرده اند .پس می توان نتیجه گرفت که ایجاد شغل در اجتماعات محلی به ویژه در مناطق فقیر نشین
می تواند در مشارکت بیشتر هم مردان وهم زنان تاثیر مثبتی بگذارد .مسأله سن و مشارکت بحث بعدی است
که بدان پرداخته می شود .در این مسأله هم برای مردان وزنان با افزایش سن میزان مشارکت بیشتر می شود.
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وضعیت متوسط اقتصادی

0/191

0/135

0/003

0/226

0/167

0/007
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شکل( .)1میزان تفاوتهای مشارکت زنان و مردان در

شکل( .)2میزان تفاوتهای مشارکت زنان و مردان در

فعالیت های رفاه و شبکه اجتماعی محله

فعالیت های اداره محله

شکل( .)3میزان تفاوتهای مشارکت زنان و مردان در

شکل( .)4میزان تفاوتهای مشارکت زنان و مردان در

فعالیت های سه گانه توسعه اجتماعات محلی

فعالیت های اقتصادی و محیطی محله
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البته این برای اجتماعات محلی می تواند نوعی آسیب نیز باشد زیرا جذب جوانان و مردان جوان غافل مانده و
از سوی دیگر برای دختران جوان نیز راههای مشارکت تقریب ًا بسته میشود .در مجموع مشارکت زنان در محله
نعمت آباد همانند بسیاری از محالت دیگر کشور به صورت حاشیه ای است .یکی از بهترین راهها برای مشارکت
این قشر به نظر می رسد توسعه فعالیتهای اجتماع محوری است که از طریق آن می توانند زنان دانش،پول و
زمان خود را به کار بندند .مسأله ای که بسیار پررنگ در این محله عدم مشارکت گروه به حاشیه رانده زنان
سرپرست خانوار است که به نظر میرسد آنها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ
سیاسی(عدم مشارکت و بالطبع توانمند و مقتدر) در حاشیه قرار گرفته اند .از سوی دیگر شاخص دیگری که
می تواند بسیار تاثیر گذار در مشارکت زنان داشته باشد ،سواد است اشکال( 1و  2و  3و .)4
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جدول( .)5عوامل مو ثر بر تقویت یا کند شدن روند مشارکت در بین زنان در محله مورد مطالعه

مشارکت
زمانی

ازدواج(تاثیر
مثبت)

طالق،فوت
همسر(تاثیر منفی)

بی سوادی
تاثیر منفی)

وضعیت نامناسب
اقتصادی( تاثیر منفی)

شاغل(تاثیر
مثبت)

سن(تاثیر
مثبت)

مشارکت
مالی

-

-

بی سوادی
تاثیر منفی)

-

شاغل(تاثیر
مثبت)

سن(تاثیر
مثبت)

همان گونه که مشاهده شد زنان کم سواد و بی سواد کمترین مشارکت را در امور توسعه دارند .اگرچه این
مسأله نیز برای مردان مصداق داشت ،ولی تاثیرات منفی آن برای زنان بیشتر بود .شاخص دیگری که تاثیر
زیادی بر مشارکت ز نان دارد؛ شاغل بودن است .گرچه زنان شاغل به لحاظ زمانی کمتر وقت و زمان داشته اند،
ولی شاغل بودن فاکتور مهمی در مشارکت آنها در حوزه مسائل محله و حضور در اجتماع و آشنا شدن با مسائل
محیطی و محلی خود دارند .همچنین نتایج نشان می دهد که وجود شبکه اجتماعی (وجود اقوام وآشنایان و
م هاجرت وغیره) در مشارکت زنان نقش بسیار مهمی دارد ،به طوریکه مشارکت آنها را به طرز چشم گیری
افزایش می دهد .در مجموع می توان گفت که کمک و مشارکت زنان در حوزه اجتماعات محلی در حوزه زمان
بسیار بیشتر از بعد مالی و پولی می باشد که عدم استقالل مالی زنان شاید مهمترین دلیل این کمبود مشارکت
است جدول( )5و شکل(.)5

شکل( .)5عوامل موثر بر گسترش فعالیت های توسعه اجتماعات محلی زنان در محله نعمت آباد
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منابع
اطهری ،حسین؛ شهریاری ابوالقاسم .)1293( .بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان؛ مطالعه موردی شهر
بوشهر ،مجله زن در توسعه و سیاست.286 -268 :)2(12 ،
اسکندری ثانی ،محمد .)1393( .فقر درکالنشهر تهران ،وضعیت ،چالش ها و رهیافت های مقابله با آن با تاکید بر
توسعه اجتماعات محلی مورد شناسی نعمت اباد تهران ،رساله دکتری به راهنمایی دکتر سجادی ،دانشگاه شهید
بهشتی تهران.
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برنامه های توسعه اجتماعات محلی امروزه بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت مشارکتی و شهروند محور در جوامع
نوین است .با این شیوه می توان از شهروندان و به ویژه زنان خواست که دانش ،زمان و منابع مالی شان را در
خدمت فعالیت های اجتماع محور قرار دهند .حداقل مزیتی را که از این رهیافت در کنار استفاده از امکانات
محله توسط خود زنان می توان برای آنها متصور شد این است که زمینه توانمند سازی و مقتدرسازی آنها در
جامعه فراهم می شود .بر این اساس هدف این مقاله شناسایی عوامل پیش ران و بازدارنده مشارکت زنان در
توسعه اجتماعات محلی در ایران بوده است .در این راستا تفاوت بین زنان و مردان را در کمک به توسعه
اجتماعات محلی در محله نعم ت آباد تهران در سه حوزه مدیریت محله ،رفاه اجتماعی محله و مسایل اقتصادی
و محیطی مورد بررسی قرار گرفته است که نشان دهنده ضعف شدید مشارکت زنان در مدیریت و فعالیتهای
محله است .این مقدار در حدود نصف مشارکت مردان می باشد .این مشارکت به لحاظ مالی به کمترین میزان
خود در حدود  10درصد مشارکت مردان است .در سه حوزه مطرح شده برای مشارکت زنان ،مشارکت و در
نتیجه میزان تاثیر گذاری زنان در اداره محله نسبت به حوزه دیگر ضعیف تر است .این مشارکت کمتر هم در
رخساره مالی و هم در رخساره زمانی مشاهده میشود .میزان مشارکت زنان در شاخص های رفاه و شبکه
اجتماعی محله به مراتب کمی بهتر است .در بعد زمانی شاغل بودن ،سن و ازدواج مهمترین نیروهای پیش ران
در امر مشارکت و در سوی دیگر از بی سوادی ،طالق و وضعیت نامطلوب اقتصادی می توان به عنوان
متغیرهای بازدارنده نام برد .همچنین دربعد مشارکت مالی شاغل بودن و سواد به عنوان نیروهای پیش ران و
بی سوادی به عنوان نیروی بازدارنده می توان ذکر کرد .قیاس نتایج این تحقیق با سایر پژوهش ها نشان می
دهد که همانند پژوهش های ماجدی ،مجیدی و اطهری تحصیالت به طور مستقیم در میزان مشارکت نقش
بسزایی دارد .پیشنهاد می شود ب رای رفع کمبود حضور زنان در حوزه عمومی و عرصه تصمیم گیری و تصمیم
سازی از راهبرد توسعه اجتماعات محلی استفاده کرد ،زیرا اول در حوزه زندگی خود زنان است ،نتایج آن
ملموس بوده که در عین حال آنها را به عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری نزدیک و توانمند و مقتدر می
سازد .بر این اساس مکانیس م و نحوه حرکت نیروهای پیشران در مدیریت محله های شهری ایران ،شناسایی
بسترهای مشارکت زنان در امور محله ،مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در مدیریت
شهری ایران از بخش هایی است که پژوهشگران بعدی می توانند بر آنها تمرکز نمایند.

 بهار،56  شماره،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم
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