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۱

شورایأ گیری، از هیهر دستگاه تصمیم  شهر، همیشه در حال بررسی نقطه نظرات متضاد درباره مسائل عمومی است. ت دولت تا 

گیری درباره آنها به معنای تعیین یک ســیاســت اســت. واقعیت اینجاســت که طراحی و اجرای ســیاســت عمومی، در هر مســائلی که تصــمیم

شه ای، با هدف جلب رضایت همه بازیگران و رعایت همهحوزه شواریست. با این حال ری ستانداردها کار د سائل عمومی و آشنایی با ا یابی م

ستی برای آنها اولین گام در پیدا کردن راهابعاد آن سیا ستحل و طراحی  سیا ست. در این درس ما درباره طراحی  های عمومی با هدف ها ا

 کنیم.حل مشکالت عمومی صحبت می

ها و اجزای قوه مجریه برای یافنت می در واقع راهنامیی اصولی برای اقداماتی است که دولتگذاری عمو سیاست عمومی یا سیاست 

صادی و فرهنگی انجام میراه سائل اجتامعی، اقت ستحل و اقدام درباره یک رسی از م سیا ست که  گذاری منحرص به دهند. البته این معنا نی

ست سیا سیاری از موارد  ست. در ب شورای قوه مجریه ا شهر و با توجه به اختیارات  سطح  ست. اما در  گذاری نتیجه تعامل بین قوای مختلف ا

دانیم. این اقدامات هامهنگ و متناسب با قوانین اساسی گذاری را منحرص به بخش اجرایی میشهر و برای موارد مربوط به این درس سیاست

سازمان شور و مقررات  ست. در نتیجهو عمومی ک ست های مختلف ا سیا شوری مبنای  سی هر ک سا شده در هر قانون ا های عمومی انتخاب 

اند. گیرند و قانونیسطحی در آن کشور است. به این ترتیب مصوبات هیات دولت و تصمیامت اعضای شورای شهر از یک رسچشمه منشاء می

گذاری ثر حل کنند. مبحث ســیاســتؤ رایی و بطور مرســند که بتوانند مســائل جامعه را با کاشــده وقتی قوی به نظر میهای انتخابســیاســت

های اتخاذ شــده توســط نهادهای گیری، تحلیل کارآیی و نقد و بررســی نتایج ســیاســتعمومی در واقع رشــته ایســت برای درک فرآیند تصــمیم

 مختلف اجرایی در یک کشور. 

های حاکم بر جامعه هستند. نقد ر چهارچوب ارزشگذاری ددر جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی و قوانین کشور مبنای سیاست 

های حاکم بر جامعه های اقتصــادی و اجتامعی بلکه با توجه به چهارچوب قانونی و ســنتفرضها نه تنها با توجه به پیشو بررســی ســیاســت

ستگیرد. این چهارچوبصورت می سیا سایی یک مسئله یا ها نه تنها در  شنا چالش به عنوان یک معضل عمومی گذاری مهم هستند بلکه در 

ستگاه ست هم نقش ایفاء میکه نیازمند توجه د شنایی با این چهارچوبهای اداری سانی کنند. آ ست و برای ک ها برای هر فعال اجتامعی الزم ا

 خواهند وارد شوراهای شهر بشوند حیاتیست. که می

 

 هاالف. مسائل عمومی و اهمیت آن

آیا برای شــام  چرا؟ ای برای شــام اولویت خواهد داشــت؟عنوان یک عضــو شــورای شــهر اســت، چه مســئلهامروز روز اول شــام به  

شت؟ شتغال برای زنان و جوانان اولویت خواهد دا شهر به ایجاد ا سازی  شام به این پرسش زیبا سخ  ستها بیانگر اولویتپا سیا شام در  های 

اند. شاید جالب باشد که بخاطر های اقتصادی و اجتامعی شهر و منطقه شام تعیین شدهها توسط واقعیتگذاریست، ولی اهمیت این چالش

شهروندان و نوع آسیب و تعداد های اجتامعی بر اساس میزان آسیببیاوریم که هر مسئله ای لزوما یک مسئله عمومی نیست. چالش پذیری 

های مربوط به مشارکت زنان در فرآیندهای یف به ویژه در تحلیل چالششوند. این تعرشهروندانی که با این چالش مواجه هستند تعریف می

 گیرد. اجتامعی مورد استفاده قرار می
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دهند یا زندگی ثیر قرار میأ حل برای مسائلی است که درصد قابل توجهی از جامعه را تحت تکردن راه گذاری عمومی پیداسیاست 

اســـت برای نیمی از جامعه. منونه  توان به اشـــتغال زنان اشـــاره کرد که چالشـــیرای نوع اول میکنند. بهای اجتامعی را دیگرگون میزیرگروه

توان به ایجاد مزاحمت برای دخرتان دانشجو گذارد، میکننده میثیر منفی و دگرگونأ مسائلی که بر زندگی یک زیرگروه اجتامعی، ولو کوچک، ت

شند ولی اثر منفی این مزاحمت شهری در منطقه با شاید دخرتان دانشجو گروه کوچکی از جامعه  شاره کرد.  شهر ا ها بخاطر عمق و و در یک 

 شد تا این مسئله یک مسئله عمومی است. ها باعث میشدت آن

 

    گذاری چیست؟ ب. سیاست و سیاست

های اجتامعی هســتد، های کاری برای زنان در منطقه شــام چالشهای خیابانی برای دخرتان دانشــجو یا کمبود فرصــتاحمتاگر مز  

های این معضالت و ها با توجه به منابع موجود، ریشهدهند. این گامها پاسخ میهای عملی است که به این چالشگذاری تعریف گامسیاست

ستشو چهارچوب اجتامعی تعریف می سیا شهند. در  ستفاده از ری ستهای چالشگذاری ا سیا شرتی دارند تا اتکاء به  هایی مانند ها کارآیی بی

ــناخته میاخذ جریمه و اجبار جامعه به پذیرش هنجارهایی که در چهارچوب ارزش ــیوههای اجتامعی ناهنجار ش ــت که ش ــوند. اینجاس های ش

گذاری و اجرای های ســـیاســـتارتباط میان مفاهیم کلی و موضـــوعات خاص باعث تفاوت در روش های اســـتدالل و ایجادتحلیل روش، نحوه

آنچه که «های مختلف ممکن است. تکیه بر درک گذاری تنها با درک تعامل اجتامعی نهادها و گروهشوند. تحلیل فرآیند سیاستها میسیاست

ثر ؤ های مکند و تعریف گامهای در پیرشو کمک مییابی چالشهمیشه به ریشه» شدآنچه که باور داریم باید با«در مقایسه با » دهدروی می

 کند. کنند، تسهیل میرا که یک سیاست را تعریف می

 

   ج. زنان در شوراهای شهر در ایران 

شده  سطح کشور  شهر در  شوراهای  شهر باعث ورود زنان به  شوراهای  شهری به  است و نقشانتخابات  آفرینی زنان را در مدیریت 

شته است. با این حال این رویداد به معنای این نیست که مسائل مربوط به زنان در فرآیند توسعه یا برنامه شهری اولویت پیدا دنبال دا ریزی 

های متعدد و و از سوی دیگر چهارچوباز یک سو اختیارات محدود اند. هایی که این گروه با آنها مواجه هستند برطرف شدهاند یا چالشکرده

سیاست شده است که هنوز دولتگاه متناقض در  سیاستگذاری باعث  گذاری در مسائل زنان را در اولویت قرار نداده باشند. این های محلی 

شهرداری و رشکتنکته حائز اهمیت است که حتی در کالن سهم های وابشهرها هنوز زنان در نهادهای دولت محلی مانند  سته به این نهادها 

 کوچکی در نیروی کار شاغل دارند.

ست  سیا سنجش توانایی  ست برای  ست عمومی ابزاری سیا ستها و گزینهتحلیل  سیا اهداف از پیش تعیین  گذاری برای تحققهای 

گذاری است. چهارچوب این ارتباط به وسیله های عمومی همیشه متکی به رابطه بین اهداف و ابزار سیاستشناسی تحلیل سیاستشده. روش

 شود:منابع و مقررات موجود تعریف شده است. تحلیل سیاست عمومی به دو گروه تقسیم می
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سیاست موجود:  سنجش  سیاستاز تحلیل این گروه تحلیل و  گذاری و تکامل فرآیند اجرای آن هستند. ها متکی به مشاهده فرآیند 

شه روشدر نتیجه گزارش صل همی رشیح های حا ست را ت سیا شکست  ستندات آماری موفقیت یا  ستند و با تکیه به م رشیحی ه سانه و ت شنا

 دهند. کرده، توضیح می

های ها و واکنشبینی روند رویدادها و حدس و گامن درباره کنشبیشرت متکی به پیشها این تحلیل های جدید:تحلیل برای سیاست 

اند و در آنها از مستندات آماری ناشی از اجرای گذاریهای اجرایی در سیاستها پیدا کردن ترکیب بهینه گاماجتامعی هستند. هدف این تحلیل

 ها معموال ترکیبی از هر دو گروه هستند.امده است. تحلیلها خربی نیست. چرا که سیاست هنوز به اجرا در نیسیاست

 

 الف. منطق و نیاز به حضور دولت در مسائل جنسیتی

ست بازار باعث می  شک صاد رویدادی به نام  گذاری در بازارها گردد. این شود تا دولت وادار به تدوین مقررات و قانوندر علم اقت

شابهی روی میرویداد معموال نتیجه اطالعات نادرست و  سیتی رویداد م سائل جن ست. در م شده ا شت  سو عدم انتظارات انبا دهد. از یک 

سوی دیگر انتظارات نادرست و کلیشه های غلط از تعریف یک فرآیند مثبت و چهارچوب مناسب برای تحوالت اجتامعی توزیع اطالعات و از 

سیتی  سائل جن گران باورهای فردی و عالقه به حفظ موقعیت اجتامعی باعث رفتار بهینه کنشناتوان هستند. این نکته نیز وجود دارد که در م

کنند که علت مسائل جنسیتی هستند. از سوی دیگر کید میأهای فرهنگی تشود. از یک سو منافع فردی و گروهی بر حفظ قالباجتامعی منی

ــه ــتکلیش ــت و برداش ــوندها و باورها باعث میهای غلط از ارزشهای نادرس ــیاری مقاومت در برابر هر تغییری را به هر قیمتی روا  ش تا بس

پذیرترین گروه هســتند. چرا که قوانین جاری زیر پا بدانند. نتیجه ایجاد رسدرگمی اجتامعی و اتالف منابع اســت. در این رسدرگمی زنان آســیب

 . شودشوند و ساختار نهاد خانواده و فرآیند زندگی خانوادگی مختل میگذاشته می

ست به این رسدرگمی و اتالف منابع پایان می  ضمن تعریف چهارچوبی قانونی که برای همه رعایت آن الزامی ا ضور دولت  دهد. ح

ضور دولت باعث تحقق حاکمیت قانون،  سوی دیگر ح سائل زنان میاز  ساختار خانواده و توجه به م سالمت  شود. در تالش برای حل حفظ 

سوی یافنت راهمسائل جنسیتی دولت می سیاستتواند با بسرتسازی مناسب نیروهای اجتامعی و عوامل اقتصادی را به  سوق حل و اجرای  ها 

پذیری زنان بکاهد. در تواند پرهیز از خشونت در برخورد با مسائل جنسیتی را نهادینه کند و به این ترتیب از آسیببدهد. دولت همچنین می

گشــا و آســیبکند ترکیبی از منافع فردی، عدم وجود هنجارهای اجتامعی راهمســائل جنســیتی را الزامی میآنچه که حضــور دولت در نتیجه 

 پذیری زنان است. 

 

 هاهای سنجش کارآیی سیاستب. چالش

ست  سیا ستگیسنجش کارآیی  سی و جاهها تنها به دور از دلب سیا ستندات کافی ممکن طلبیهای  شنت آمار و م های فردی و با دا

تواند دشــوار باشــد. غیبت زنان در فرآیند های اجتامعی مختلف مانند زنان میها با توجه به گروهحال ســنجش کارآیی ســیاســتت. با ایناســ

 گیری نکنند. ها را به خوبی اندازههای موجود کارآیی سیاستها باعث شده است تا در بسیاری از موارد شاخصتعریف شاخص

سنجش از جمله چالش  سیاستهای  آوری آمار مناسب است. به عنوان منونه اگر ها فقدان آمار مناسب و فقدان امکان جمعکارآیی 

انتظامی باشند، آنگاه از بخش های ضد خشونت در خانواده متکی به موارد گزارش شده به نیرویمداران برای سنجش کارآیی سیاستسیاست

 مانند. این فقدان آمار منحرص به موارد خشونت در خانواده نیست. شوند، غافل میبزرگی از موارد خشونت در خانواده که گزارش منی
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ها گیری کارآیی سیاستدر ایران فقدان آمارهایی که با استفاده از قوانین و استانداردهای علمی گردآوری شده باشند معموال اندازه 

های اتخاذ شده میهای نادرست درباره ارتباط اهداف با سیاستفرضه پیشکند. در کنار این نکتدر سطح شهر یا بخش و روستا را دشوار می

ستتواند به پیش سیا سنجش کارآیی  سه مورد میها بیانجامد. با اینداوری در  ستحال حداقل در  سیا سائل زنان را با توان  گذاری درباره م

 این سه مورد عبارتند از: های اتخاذ شده بر رفاه و توامنندی ایشان سنجید.توجه به آثار سیاست

 خورشیدی به اجرا درآمدند) ۶۰های کنرتل خانواده (که در انتهای دههبرنامه 

 ارتقاء آموزش زنان به ویژه بسرتسازی حضور آنها در موسسات آموزش عالی 

 های ناشی از بارداری و مرگ و میر نوزادان ثیر آنها بر سالمت زنان و کاهش مرگأ های بهداشت روستایی و تگسرتش شبکه خانه 

 

 ج. عوامل موثر بر توامنندسازی زنان

شگران مختلفی آنرا مطالعه کرده و می  ست که پژوه ضوعی سازی زنان مو شارکت در «کنند. مقاله توامنند سازی زنان برای م توامنند

شده در یک منونه آماری نامهمشاهدات آماری و پرسش بر اساس نتیجه پژوهش درباره فرآیند توامنندسازی زنان در ایران » توسعه های توزیع 

هایی مانند این پژوهش مشرتک شهر اصفهان است. محورهای توامنندسازی زنان از جمله مواردی هستند که در پژوهشزن در کالن ۳۸۰شامل 

 کاهد.تغییر از اهمیت این محورها منیکند ولی این های توامنندسازی از شهر به شهر تغییر میهستند. اندازه اثر سیاست

 این محورها عبارتند از: 

 افزایش دسرتسی به منابع مالی 

 ارتقای حقوق مالکیت 

 ارتقای حضور زنان در آموزش عالی 

 های شغلیکاهش تبعیض در محیط کار و در فرصت 

 بهبود وضعیت سالمت و دسرتسی به خدمات درمانی 

 تغییر باورهای سنتی 

 

ــهر د ــوراهای ش ــتر قالب دولتش ــیاس ــهرداری از توانایی س طور که در گذاری، ولو محدود برخوردارند. هامنهای محلی و نهاد ش

نامزد عضویت در شورای شهر باید برنامه مشخصی بر اساس جایگاه عنوان شده است،  رسانیریزی برای تالش انتخاباتی و پیامهای برنامهدرس

گویی نامزد انتخاباتی پردازد. بایسته است که با اجتناب از کلیای به مسائل زنان هم میو باورهایش تعریف و تدوین کرده باشد. چنین برنامه

ــطح خرد اجرا میبداند که برنامه او در ــود، در نتیجس ــامل گامش ــد. این گامه باید ش ــتها مجموعههای عملی باش ــیاس ــکیل ای از س ها را تش

  برند. شهر به پیش میدهند که فرآیند توامنندسازی زنان را در شهر و یا کالنمی
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 گذاریالف. ابزار سیاست

ها گذاری در واقع مجموعه کنشسیاستشود. ابزار گذاری یاد میهر سیاستی شامل اجزایی است که از آنها به عنوان ابزار سیاست

گذاران عرصه عمومی محقق ای و حتی ملی هستند تا اهداف موردنظر سیاستهای دولت و نهادهای دولتی در سطح محلی، منطقهو دخالت

شهر از اركان تصميم شوراهاي  . هم قانون اسايس و گريي و اداره کشور هستندگردند. مطابق اصل هفتم قانون اسايس جمهوري اسالمي ايران، 

شوراها بر توانایی سالمي در تبيني وظايف  شوراهاي ا شتي، شوراها در تعریف و تبیین برنامههم قانون  صادي، عمراين، بهدا هاي اجتامعي، اقت

ــارکت ــرتش مش ــیات و نیازمندیفرهنگي، آموزيش، امور رفاهي و گس ــاس مقتض ــوراهایکید میأهای محلی تهای مردمی بر اس ــهر  کنند. ش ش

 ها و پیشنهادات مصوب شورای شهر برای شهردار الزم اجرا است. توانند شهردار شهر را انتخاب منایند و طرحهمچنین می

دهد که این رابطه یک رابطه یک سویه نیست. با این حال گرچه تعامل شهرداران و اعضای شوراهای شهر در سطح کشور نشان می

رغم محدودیت نقش دهند. از این منظر شوراهای شهر علیشهرداران و نهاد شهرداری اعتبار قانونی می شوراهای شهر هستند که به اقدامات

گذاری ها یکی از توامنندترین نهادهای موجود برای ایجاد تحول اجتامعی و رشد پایدار اقتصادی هستند. درک نقش ابزارهای سیاستشهرداری

شــود تا از ظرفیت شــوراهای شــهر برای توســعه شــهری و های شــهری باعث میها و ســیاســتطرح ریزیو اســتفاده کارآمد از آنها در برنامه

 حداکرث استفاده بشود. پذیر جامعه، از جمله زنان، توامنندسازی اقشار آسیب

شهرداری متکی به مجموعه شهر و  شورای  سازی زنان مانند هر هدف دیگری  ستبرای توامنند سیا مثبت های مالی و تبعیض ای از 

سیاستهای موجود انتخاب میهستند. ابزار بهینه همیشه با توجه به هدف و چهارچوب شامل مالیاتشود.  تخصیص بودجه و ها، های مالی 

ستسایر ابزار مالی می سیا سته از  شند. در کنار این ب شه میبا شنامهها همی شویق نهادها برای دادن  ها و مقرراتتوان از بخ اداری برای ت

های استخدامی نهاد شهرداری تواند با تصویب سیاستگذاری شهری یک شورای شهر میفرصت به زنان بهره برد. در کنار این ابزارهای سیاست

 پردازیم. مطالعه این ابزار میسهم زنان توانا و مدیر را در نیروی کار شاغل در دولت محلی و نهادهای وابسته افزایش دهد. در اینجا به 

 

 ها مالیات  .۱الف.

کنند. بر ها و اقدامات خود را تامین میها معموال از طریق محاسبه و مطالبه عوارض نوسازی شهری هزینه برنامهدر ایران شهرداری

ای ندارند و یک قانون یکپارچه و فراگیر ها در ایران عوارض فروش تعریف شــدههای محلی در کشــورهای توســعه یافته شــهرداریخالف دولت

های اقتصــاد در محدوده دولت محلی باشــد در ایران وجود ندارد. این خال قانونی از یک ســو باعث مالیات شــهری که شــامل همه فعالیت

سا سوی دیگر امتیازی برای آنها برای تعریف منابع درآمدی خود. در بحث توامنند ست و از  شهر ا شوراهای  شهر رسدرگمی  شوراهای  زی زنان 

سط کار آفرینان زن تتوانند با دادن تخفیف به نهادها و رشکتمی ستند شده سیسأ هایی که تو شاغل ه اند یا درصد معینی از زنان در آنان 

 دسازی زنان شده است.ها برای ایجاد انگیزه در اقشار اجتامعی شهر منجر به توامننفعالیت اقتصادی زنان را تشویق منایند. استفاده از مالیات

 

 سیاست مالی و بودجه  .۲الف.

شهرداریشهر به عنوان قوه قانونگذاری دولت محلی عمل میشوراهای صویب میها را بررسی، کنند و بودجه  کنند. در تنظیم و ت

شار آسیب سازی اق شهر میتوامنند شورای  صویب بودجه برای طرحپذیر و به ویژه زنان  شارکت آنها در های ویژه تواند با ت شویق م زنان به ت

تواند بر های ساختامنیش شورای شهر مییید شورای شهر برای برنامهأفرایند اجتامعی بپردازد. از سوی دیگر با توجه به نیاز شهرداری به مهر ت



6	|	 گذاری عمومییاستس 	
	

																																																																																																																																																																																																																																																													www.yaldanetwork.org		

ستگسرتش زیرساخت سهیالت ورزشی، اماکن بازرگانی و کسب و کار با توجه به خوا شهری، ت شهر کیأهای زنان تهای  شورای  د کند. اعضای 

شی از ابزار ست نباید فراموش کنند که این اختیارات بخ ستفاده از بودجهسیا ستند. راهکارهای متعددی برای ا شان ه شهری برای  گذاری ای

  شود. های دیگر به آنها پرداخته میارتقاء جایگاه زنان و توامنندسازی ایشان وجود دارد، که در درس

 

 اقدامات ایجابی  .۳الف.

ستفاده میبسیاری از دولت سهم زنان های محلی در کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته از اقدامات ایجابی ا کنند تا 

ی به این معناست که درصد معینی از نیرو ای افزایش دهند. اقدامات ایجابی ای منطقههای محلی و در پروژهرا در نیروی کار شاغل در دولت

کار شــاغل در شــهرداری را باید زنان تشــکیل بدهند و درصــد معینی از قراردادها باید به پیامنکاران زن داده بشــود. اقدامات ایجابی باعث 

سیاری از مردان و ناظرانی که خود را بیشود که تا زمانی که این درصدها تحقق پیدا نکردهمی شند. ب شته با طرف اند زنان در اولویت قرار دا

 دانند. کنند و آنها را عادالنه منیهای حاوی تبعیض مثبت اعرتاض میدانند به سیاستیم

سال  شور در  ست. در این ک سیار آموزنده ا شور هند در این باره ب قانون حقوق برابر برای کار برابر با هدف حذف  ۱۹۷۶تجربه ک

سال بعد از تصویب این قانون هنوز مردان مشاغل عمده مدیریتی را به عهده دارند و  ۳۰شکاف جنسیتی در دستمزدها تصویب شده است. 

های ها بر علیه زنان در عرصه جامعه و در فعالیتداوریها و پیشگیرند. واقعیت اینجاست که تبعیضاز زنان برای کار برابر بیشرت دستمزد می

ست سیا شته و دارد.  صادی وجود دا های منفی آشکار و پنهان بکاهد. کوشد تا از اثر تبعیضابی در چهارچوب جامعه میهای اقدامات ایجاقت

ست سیا ستند این  صاد مواجه ه شتغال و اقت ست که زنان با تبعیض منفی در ا های تبعیض در رشایطی که برآیند رشایط اجتامعی به این معنا

کید بر موارد خرد رشایط کالن کسب و کار در جامعه را أها معموال با تیاستدهند. منتقدین این سمثبت تنها اندازه این اثر منفی را کاهش می

 شود. های ایجابی به برتری زنان بر مردان تبدیل منیکنند که برتری مردان بر زنان با سیاستگیرند و فراموش میدر نظر منی

 

 های عمومی و شهری بر زنانب. تحلیل آثار سیاست

های عمومی و شهری بر زنان به عنوان اعضای خانوارهای های جنسیتی گفته شد تحلیل آثار سیاستطور که در تحلیل شاخصهامن

های شــهری باید به یک طیف از متغیرهای اقتصــادی و اجتامعی مراجعه کرد که همه ابعاد شــهری آســان نیســت. برای درک کارآیی ســیاســت

سیس ورزشگاهی برای زنان مناید ولی در شهر حمل أ منونه اگر شورای شهر اقدام به ت زندگی اجتامعی و اقتصادی زنان را در بر بگیرد. به عنوان

شد منی شته با ضا برای آن و اتالف منابع و نقل عمومی برای رفت و آمد وجود ندا شانه عدم تقا شگاه را ن ستفاده زنان از این ورز تواند عدم ا

ست. تعریف چهارچوب کنش شاخصهای اجتامعی در کنها و واکنشدان صلیار ثبت  نیازهای الزم برای تحلیل ترین پیشهای مختلف یکی از ا

 های عمومی و شهری بر زنان است. گیری آثار سیاستو اندازه

شاخص ست که از منظر  شهر در ایران وقت آن رسیده ا شوراهای  سوم حیات  صادی در حال حارض در دهه   ثیرأ ت های مختلف اقت

دانیم که تعداد نامزدهای زن برای حضـــور در شـــوراهای شـــهر را بر مشـــارکت زنان در جامعه و اقتصـــاد تحلیل کنیم. به عنوان منونه ما می

های شوراهای شهر موجود در کشور رغم این افزایش زنان هنوز درصد کمی از کرسیشوراهای شهر در حال افزایش بوده است. با این حال علی

 کنند. حضور زنان در شوراهای شهر هنوز به سطحی متناسب با حضور ایشان در عرصه اقتصاد نرسیده است. را اشغال می
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اند سهم ثیرگذار دارند، نتوانستهأ در کنار این تحوالت یادآوری این نکته الزم است که شوراهای شهر، حتی وقتی زنان در آنها نقشی ت

شــهرها و شــهرهای ها افزایش بدهند. هنوز اکرث قریب به اتفاق مدیران ارشــد شــهری در کالنکتها و رش زنان را از نیروی شــاغل در شــهرداری

ــیتی مدیران و برنامه ــتند و ترکیب جنس ــور مردان هس ــاغل در کش ــهم اندک زنان از نیروی کار ش ــهری کامال مردانه اســت. در کنار س ریزان ش

ست، یادآور این نکته است که های محلی این واقعیت که هنوز زن پیامنکار و رشکتدولت شناخته در ایران ا های متعلق به زنان یک پدیده نا

ــهری و بهره ــتزنان ایران هنوز در مدیریت ش ــب با نقش اجتامعی و وری از فرص ــهمی متناس ــور س ــهرهای کش ــادی در ش های فعالیت اقتص

 استعدادهایشان ندارند.
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