
 

 

 

  



1 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 

 

 

 :آموزشی هایسرفصل و عناوین فهرست

 3.............................................................................................................................مبانی و معرفی بخش اول: 

 11..........................................................................................................هاآن اهمیت و عمومی مسائل 

 16.....................................................................................................چیست؟ گذاریسیاست و سیاست 

 19....................................................................................................زنان در شوراهای شهر در ایران 

 21.........................................................................................اختیارات و قدرت :هاشهرداری 

 22....................................................شهری ریزانبرنامه و شهری گرانکنش عنوان به زنان 

 24..........................................................................................................توسعه فرآیند و زنان 

 28...............................................................................................................عمومی سیاست تحلیلبخش دوم: 

 30.............................................................................جنسیتی مسائل در دولت حضور به نیاز و منطق 

o 32...............................................................................ایران در زنان مسائل و گذاریسیاست 

 35................................................................................................هاسیاست کارآیی سنجش هایچالش 



2 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 42.................................................................................................زنان توانمندسازی بر موثر عوامل 

 46................................................................................ذینفع گروه یک عنوان به ایرانی زنان 

 57...........................................................................................................سیاست اعمال و طراحیبخش سوم: 

 58........................................................................................................................گذاریسیاست ابزار 

 59............................................................................................................................اهمالیات 

 61.........................................................................................................بودجه و مالی سیاست 

 70 .................................................................................................................ایجابی اقدامات 

 72............................................................................زنان بر شهری و عمومی هایسیاست آثار تحلیل 

  



3 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 

 نظرات نقطه بررستتی حال در یشتتهشتتهر، هم شتتورای تا دولت هیات گیری، ازتصتتمی  دستتتهاه هر

. است سیاست یک تعیین معنای به آنها درباره گیریتصمی  که مسائلی. است عمومی مسائل درباره متضاد

 همه رضتتتتتایت جلب هدف ای، باحوزه هر عمومی، در ستتتتتیاستتتتتت اجرای و طراحی که اینجاستتتتتت واقعیت

 ابعاد با آشنایی و عمومی مسائل یابیریشه الح این با. دشواریست کار استانداردها همه رعایت و بازیهران

 طراحی درباره ما درس این در. استتتت هاآن برای ستتتیاستتتتی طراحی و حلراه کردن پیدا در گام اولین هاآن

 .کنی می صحبت عمومی مشکالت حل هدف با عمومی هایسیاست

ست فرآیند  عنوان به ه  و معضالت و مسائل برای یابی حلراه فرآیند یک عنوان به ه  گذاریسیا

سی تعامل یک . هستند درگیر مختلفی بازیهران و نهادها فرآیندی چنین در. گیردمی قرار مطالعه مورد سیا

 حضتتتور فرآیند این در اقتصتتتادی هایهبنها و مختلف، اصتتتناف اجتماعی هایادارات، گروه شتتتهری هر در

 میدان عمل در شهر شورای یک. کنندمی تعیین ار سیاست و گذاریسیاست موفقیت ایشان هایکنش و دارند

 و تفاوت این جا هیچ. شتتهریستتت مختلف مستتائل درباره مختلف هایهدیدگا و نظریات، باورها کنش و مقابله

 هایدیدگاه معموال شهر شوراهای اعضای. نیست واضح زنان مسائل درباره گذاریسیاست اندازه به تضاد
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 و کار محل در جنستتتتتتیتی خانواده، تبعیض از اجتماع، حمایت در زنان هاهجای درباره مخالفی و مختلف

 :ضروریست و الزم هاپرسش این به دادن پاسخ گذاریسیاست فرآیند در. دارند برابر هایفرصت و اشتغال

 کند؟می مشخص را نهایی نتیجه چهونه گذاریسیاست فرآیند در نهادها واکنش و کنش 

 .بهذارند تاثیر خود زندگی محل روستای یا شهر در گذاریسیاست فرآیند بر توانندمی چهونه زنان 

 به را جنستتیتی تبعیض و زنان هایچالش بررستتی شتتهر شتتورای در زن نمایندگان تعداد افزایش آیا 

 کند؟می تسهیل عمومی مسئله یک عنوان

 دولت دخالت مندنیاز که شودمی تبدیل فراگیر و عمومی مسئله یک به چالش یا معضل یک چطور 

 مستتتتتتائل را هاآن که استتتتتتت دلیل این به زنان هایچالش درباره غفلت بود؟ آیا خواهی  آن حل برای

 دانی ؟نمی عمومی

 برد؟ خواهند سود شهری دولت سطح در مثبت تبعیض سیاست از شهرها در زنان آیا 

 ها؟ارزش باورها؟ کند؟می تعیین را شتتتتتتهری و عمومی هایستتتتتتیاستتتتتتت اهداف و محتوا عاملی چه 

 جنسیت؟

 مبنای بر هااولویت این کنند؟ آیامی تعیین را گذارانستتتیاستتتت هایاولویت کستتتانی چه یا کستتتی چه   

  شخصی؟ باورهای یا شوندمی تعیین اجتماعی اقتصادی هایواقعیت
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 که استتتت اقداماتی برای اصتتتولی راهنمایی واقع در 1عمومی گذاریستتتیاستتتت یا عمومی ستتتیاستتتت

 و اجتماعی، اقتصتتادی مستتائل از ستتری یک درباره اقدام و حلراه یافتن برای مجریه قوه اجزای و هاولتد

سیاری در. است مجریه قوه به منحصر گذاریسیاست که نیست معنا این البته. دهندمی انجام فرهنهی  از ب

 شورای اختیارات به توجه با و شهر سطح در اما. است مختلف قوای بین تعامل نتیجه گذاریسیاست موارد

 اقدامات این. دانی می اجرایی بخش به منحصتتر را گذاریستتیاستتت درس این به مربوط موارد برای و شتتهر

 قانون نتیجه در. است مختلف هایسازمان مقررات و کشور عمومی و اساسی قوانین با متناسب و هماهنگ

 ترتیب این به. است کشور آن در سطحی هر در شده انتخاب عمومی هایسیاست مبنای کشوری هر اساسی

. اندقانونی و گیرندمی منشتتا  ستترچشتتمه یک از شتتهر شتتورای اعضتتای تصتتمیمات و دولت هیات مصتتوبات

 حل موثر بطور و کارایی با را جامعه مسائل بتوانند که رسندمی نظر به قوی وقتی شده انتخاب هایسیاست

 نقد و کارآیی گیری، تحلیلتصمی  فرآیند درک برای ایسترشته واقع در عمومی گذاریسیاست مبحث. کنند

 . کشور یک در اجرایی مختلف نهادهای توسط شده اتخاذ هایسیاست نتایج بررسی و

 چهارچوب در گذاریستتتیاستتتت مبنای کشتتتور قوانین و استتتاستتتی قانون ایران استتتالمی جمهوری در

 و اقتصتتادی هایفرضپیش به توجه با تنها نه هاستتیاستتت بررستتی و نقد. هستتتند جامعه بر حاک  هایارزش

 هاچهارچوب این. گیردمی صورت جامعه بر حاک  هایسنت و قانونی چهارچوب به توجه با بلکه اجتماعی

 که عمومی معضل یک عنوان به چالش یا مسئله یک شناسایی در بلکه هستند مه  گذاریسیاست در تنها نه

                                                                 

1Public Policy   
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 فعال هر برای هاچهارچوب این با آشتتتتتتنایی. کنندمی ایفا  نقش ه  یستتتتتتتادار هایدستتتتتتتهاه توجه نیازمند

 . حیاتیست بشوند شهر شوراهای وارد خواهندمی که کسانی برای و است الزم اجتماعی

 

 :تمرین

 خود منطقه در کستتتبه و اصتتتناف فعالیت درباره اداری هایبخشتتتنامه و شتتتهرداری مقررات با آیا 

 فروش برای فروشیشیرینی یک شما شهر در بخواهد کارآفرین بانوی یک چهچنان هستید؟ آشنا

 دارد؟ احتیاج مرجع چند از مجوز چند به کند باز خانهی و محلی هایشیرینی

 به شما آیا :دهید پاسخ پرسش این به و بهذارید اشتراک به هایتانهمکالسی با را خود پاسخ لطفا 

 چهونه؟ کنید؟ تسهیل را فرآیند این توانیدمی شهر شورای عضو یک عنوان

 

 ها و موضوعگروهیانتخاب هم :۱پروژه فاز 

حل ای برای پیدا کردن راههایش پروژهکالستتتتتتیکننده در این درس باید با گروهی از ه شتتتتتترکت          

استتتتتتتان و یا بخش تعریف نماید. در اجرای این پروژه او  ،شتتتتتتهر ،برای یکی از مستتتتتتائل عمومی منطقه

تواند از مطالب این جزوه گام به گام بهره ببرد. در اولین گام باید موضتتتتوع پروژه انتخاب شتتتتود. این می

 ،های اقتصتتادیبرابری فرصتتت ،اشتتتغال زنان یا جوانان ،تواند در مورد مستتائل محیط زیستتتپروژه می
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را های شتتهرستتازی و گستتترش فضتتاهای عمومی تعریف شتتود. قبل از آنکه موضتتوع پروژه زیرستتاخت

ید یا داده ،تعریف کن کافی برخوردارید؟ آ یا درباره آن از اطالعات  ید آ کافی درباره آن ببین ماری  های آ

 وجود دارند؟ 

که موضتتتوع را انتخاب کنید به پیش از آن ،توانید اینجا ببینیدنمونه موضتتتوعات پیشتتتنهادی را می          

یا یک مستتئله عمومی هستتت و شتتورای شتتهر های مربوط به آن پاستتخ بدهید و مشتتخص کنید که آپرستتش

 برای یافتن راه حل برای آن چه اختیاراتی دارد. 

  :تبعیض در بازار کار  .۱     

 های اشتغال یک معضل عمومی است؟آیا تبعیض در فرآیند استخدام و نابرابری فرصت 

  کرد؟ هایی برای جبران این معضل باید استفادهاگر پاسخ شما مثبت است از چه سیاست 

  دانید؟از شکاف جنسیتی در بازار کار در شهر محل زندگی خود چه می  

 دانید تعریف تبعیض در محیط کار چیست؟آیا می 

   آیا موافقید که برای استخدام در شهرداری اولویت با مردان متاهل باشد؟ 

 شوند؟مند میچه کسانی از مبارزه با تبعیض در بازار کار بهره 

 

   :های اشتغالری فرصتبراب. ۲     

 نان ایرانی در پستتتتتتتت مدیریتی معدودی در دولتز ها و های محلی )شتتتتتتهرداریهای 

 آیا این مسئله یک معضل اجتماعیست؟ ،مشغول به کار هستند ها(استانداری

 آیا افزایش تعداد زنان شاغل در دولت محلی باید یک اولویت باشد؟ 

  ناسبی برای این معضل باشند؟توانند راه حل مهایی میچه سیاست  
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 گذاری  های ستتیاستتتاز تجربه زنان کارمند و کارگر در شتتهرتان استتتفاده کنید تا اولویت

 را مشخص کنید. 

 گذاری موردنظرتان را تشریح کنید.راه حل و فرآیند سیاست 

 

  :هازیرساخت. ۳      

 زشهاه و بیمارستان احتیاج مدرسه و ور ،خیابان ،جاده ،بزرگراه ،جامعه شهری ما به پل

حال اکثر طراحان و ها فضتتتاهای عمومی مورد استتتتفاده همهانی هستتتتند. با ایندارد. این

 کنند. ها استفاده میکنند که زنان ه  از این زیرساختگذاران فراموش میسیاست

 کنید؟شما با این مسئله چطور برخورد می  

 ها با این و فرهنهی توضتتتیح بدهید که چرا دولتاجتماعی  ،با استتتتفاده از ابعاد اقتصتتتادی

 مسئله برخورد کنند؟

   آیا افزایش فضتتتتاهای شتتتتهری بدون اولویت دادن به زنان به شتتتترط آنکه پیمانکار طر

 ست؟سیاست مناسبی ،های متعلق به زنان کارآفرین باشدشرکت

 

  :محیط زیست. ۴      

 ها عبارتند از:ترین این چالشهای زیستتتتتتت محیطی در شتتتتتتهرها متعددند. معمولچالش 

له ندهای شتتتتتتهری و زبا ما ها در  ،هاچالش در مدیریت پستتتتتت عات و مدیریت آن ضتتتتتتتای

برداری بهره ،رویهشتتتتکار بی ،شتتتتده منطقههای حفاظتهای شتتتتهری و پارکگردشتتتتهاه

تخریب فضتتای ستتبز و تبدیل آن به فضتتاهای تجاری و مستتکونی و  ،رویه از منابع آبیبی

 غیره. 

  ها را انتخاب کنید. چرا این چالش برای شما اولویت دارد؟این چالشیکی از 

 برید؟هایی برای تشویق شهروندان به کمک به حل این معضل بهره میاز چه انهیزه 
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 توانند به حل این بحران کمک کنند؟آنها چطور می نقش زنان در سیاست شما چیست؟ 

 شوند؟رر میچه گروهی از جلوگیری از تخریب محیط زیست متض 

 های اقتصادی و کنند که تخریب محیط زیست برای گسترش فعالیتبسیاری استدالل می

های شتتما را مضتترر اعالم ایجاد اشتتتغال در منطقه ضتتروریستتت و برای همین ستتیاستتت

 برای ایشان چه جوابی دارید؟ ،کنندمی

 

  :بحران آب. ۵      

 حران آب مواجه هستند. کاهش بارندگی جوامع شهری و روستایی بسیاری در ایران با ب

 اند. های طوالنی به این بحران دامن زدهساالنه و خشکسالی

  نماد بحران آب در منطقه شما چیست؟ 

 های بحران آب در منطقه خود را فهرست کنید. آیا رابطه علت و معلولی ها و آسیبزیان

 ؟بینیدهای اقتصادی در منطقه خود میبین بحران آب و چالش

 کنید؟های برخاسته از کمبود منابع آب چطور مقابله میشما با چالش  

 نقش زنان در مدیریت منابع آب در شهر یا روستای شما چیست؟  

 کنند یا باعث هدر رفتن آن های شتتتتتتهر شتتتتتتما مصتتتتتترف آب را بهینه میآیا زیرستتتتتتاخت

       شوند؟می
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 راهنمای اجرای فاز اول پروژه

ها شما با شیوه شناسایی ش اول پروژه درباره انتخاب موضوع پروژه  است.  در پخش مهارتبخ          

شنا می شوند. شوید. در این بخش نکات کلی درباره اجرای فاز اول پروژه شر  داده میمسئله عمومی آ

یا  پروژه شما شامل تعریف یک مسئله عمومی و یافتن راه حلی برای آن است که از طریق شورای شهر

های نامههای محلی و بخششتتتتهرداری قابل اجرا باشتتتتند. قبل از شتتتتروع این بخش باید با قوانین و ستتتتنت

 شود. گذاری در چهارچوب قوانین انجام میشهرداری آشنا بشوید. فراموش نکنید سیاست

بانک  ،رانآمار ای در گام بعدی منابع آماری و اطالعات مربوط به شتتتتتتهر را تهیه کنید. مرکز          

های مجلس شورای اسالمی اطالعات  و وزارت کار و مرکز پژوهش  ،مرکزی جمهوری اسالمی ایران

دهند. فراموش نکنید تکیه شتتما باید به آمار مناستتبی در ستتطح ملی و استتتانی را در اختیار عموم قرار می

 . واقعیات و مستندات باشد. در هر شهری بین تصور و واقعیت تفاوت وجود دارد

در نتیجه تنها بخشتتتتی از  ،اش باشتتتتدتواند محدود به شتتتتخص او و خانوادهمشتتتتاهدات هر فرد می          

یابی برای آن متکی به خود و خانواده کنند. بکوشید در تعیین مسئله عمومی و راه حلواقعیت را بیان می

د و بعد ستتتعی کنی  اندازه واقعی های مختلف آشتتتنا بشتتتویها  با نوع نهاه گروهخود نباشتتتید. با مطالعه بحث

 موضوع مورد بحث را با توجه به اقشار متاثر از آن بسنجید.
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 هاآن اهمیت و عمومی مسائل 

 :مهارت

 و گذاریسیاست از را شما دانش به تعریف این. شویدمی آشنا عمومی مسئله تعریف با شما بخش این در

 از بعد. استتتت دانش این از استتتتفاده مهارت کستتتب دگیرییا از هدف ولی. دهدمی افزایش عمومی مستتتائل

 را عمومی مستتتتتتئله یک توانیدمی چطور که بدانید شتتتتتتما، استتتتتتت قرار تمرین انجام و بخش این مطالعه

 : است عوامل این  به وابسته عمومی مسئله تشخیص و تعریف. کنید تعریف و بدهید تشخیص

 ثیرأت حوزه  

 جامعه برای آن از ناشی منفعت یا خسارت میزان 

  شده داده اختصاص بودجه حج 

 آن به عمومی افکار توجه 

 

 

 اولویت شتتما برای ای مستتئله استتت، چه شتتهر شتتورای عضتتو یک عنوان به شتتما اول روز امروز

 خواهد اولویت جوانان و زنان برای اشتتتتغال ایجاد به شتتتهر زیباستتتازی شتتتما برای آیا چرا؟ داشتتتت؟ خواهد

 هاچالش این اهمیت گذاریستتت، ولیستتیاستتت در شتتما هایاولویت بیانهر هاپرستتش این به شتتما پاستتخ داشتتت؟

 بیاوری  بخاطر که باشد جالب شاید. اندشده تعیین شما منطقه و شهر اجتماعی و اقتصادی هایواقعیت توسط

 پذیریآستتتتتیب میزان استتتتتاس بر اجتماعی هایچالش. نیستتتتتت عمومی مستتتتتئله یک لزوما ایمستتتتتئله هر که

 .شوندمی تعریف هستند مواجه چالش این با که شهروندانی تعداد و آسیب نوع و ندانشهرو
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 مورد اجتماعی فرآیندهای در زنان مشتتتتتتتارکت به مربوط هایچالش تحلیل در ویژه به تعریف این

 آب منابع مدیریت و آبی ک  معضل حل در زنان نقش بررسی در 2پرکینز و مورائس. گیردمی قرار استفاده

شه با رزیلب در شاره چالش این حل در زنان نقش اهمیت به روپیش در چالش شناسیری  مورائس. کنندمی ا

 اینکه دوم. زندمی آستتتتتیب فقیر و درآمد ک  خانوارهای به آبی ک  اول درجه در :شتتتتتوندمی یادآور پرکینز و

 و ستتتیالب مانند طبیعی یایبال از و ندارند دستتتترستتتی پاکیزه آشتتتامیدنی آب به معموال فقرا و نشتتتینانحاشتتتیه

 استفاده که هستند اصلی دارانخانه زنان درآمد ک  خانوارهای اکثر در سوم. بینندمی آسیب بیشتر خشکسالی

 ستتتتوم یک برزیل در که شتتتتوندمی یادآور پژوهشتتتتهر دو این. کنندمی مدیریت خانوارهایشتتتتان در را آب از

 برزیل رودهای دیهر ستتوی از. مشتتغولند خانه در ارک به زنان ستتوم یک و دارند زن ستترپرستتت خانوارها

 راه که شودمی باعث حل راه یافتن در زنان حضور نتیجه در. هستند هابیماری انتقال و آلودگی اصلی منبع

چالش و آب معضتتل حل در زنان حضتتور که دهدمی نشتتان آنها مطالعه. دربیایند اجرا به پیشتتنهادی هایحل

 این به بلکه مستتتاوات برقراری و عدالت رعایت بخاطر فقط نه. الزامیستتتت رزیلب در آن از برخاستتتته های

 . است ممکن حل راه کردن اجرایی نه و حل راه یافتن نه زنان حضور بدون که ساده دلیل

 را جامعه از توجهی قابل درصتتد که استتت مستتائلی برای حل راه کردن پیدا عمومی گذاریستتیاستتت

 به توانمی اول نوع برای .کنندمی دیهرگون را اجتماعی هایزیرگروه زندگی یا دهندمی قرار تاثیر تحت

 زیرگروه یک زندگی بر که مستتائلی نمونه. جامعه از نیمی برای استتت چالشتتی که کرد اشتتاره زنان اشتتتغال

 دختران برای مزاحمتتت ایجتتاد بتته توانمی گتتذاردمی کننتتدهدگرگون و منفی کوچتتک، تتتاثیر اجتمتتاعی، ولو

                                                                 
2 Moraes, Andrea, and Patricia E. Perkins. "Women, equity and participatory water management in Brazil." 
International Feminist Journal of Politics 9.4 (2007): 485-493. 
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 ولی باشند منطقه در شهری جامعه از کوچکی گروه دانشجو دختران شاید. کرد اشاره شهر یک در جودانش

 . است عمومی مسئله یک مسئله این تا شدمی باعث هاآن شدت و و عمق بخاطر هامزاحمت این منفی اثر

 :بحث

 شما آیا.ضروریست و الزم آماری صحیح مشاهدات به تکیه و بینیواقع معضلی هر تعریف و مطالعه در

 مطلع زنان این اشتغال ساختار از آیا و دارند؟ زن سرپرست شما منطقه در خانوارها درصد چند دانیدمی

می توجه کار بازار در مشتتارکت به میل بر موثر عوامل به کستتی کمتر زنان اشتتتغال مطالعه در هستتتید؟

 مشارکت از را ایشان که جست عواملی در توانمی را زنان اشتغال عدم دلیل موارد از بسیاری در. کند

ه  باره این در دوستتانتان و هاکالستیه  با هستتید؟ آگاه عوامل این از شتما آیا. داردمی باز کار بازار در

 کنید؟ فکری

 

 :تمرین

 هایپروژه به شتتتتتتهر منابع اگر. کنیدمی زندگی گردشتتتتتتهری هایجاذبه با تاریخی شتتتتتتهر یک در شتتتتتتما

 اقتصتتاد نتیجه در. یابدمی افزایش شتتما شتتهر به مستتافران و گردشتتهران یابد، تعداد اختصتتاص زیزیباستتا

 زنان برای اشتغال ایجاد شعار با شما. شد خواهد تولید منطقه در بیشتری درآمد و یابدمی بهبود ایمنطقه

 تا منطقه اقتصتتاد بر آن اثر و انجامید خواهد طول به ستتال 2شتتهر  زیباستتازی و ایدشتتده انتخاب جوانان و
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 فرصت از بتوانید که دارید حلیراه چه شما. شد نخواهد آشکار شهر شورای در شما عضویت دوره پایان

 کنید؟ استفاده تانوعده به عمل برای شهر زیباسازی

 

 راهنمای تعریف مسئله عمومی 

نید و با مردم صتتحبت کنید و با قبل از تعریف مستتئله عمومی باید با منطقه خودتان آشتتنا بشتتوید. مطالعه ک

ابعاد مختلف زندگی اجتماعی آشتتنا بشتتوید. ستتلس یک لیستتت از مستتائل شتتهر برای خودتان تهیه کنید. از 

های منافع حاصتل و هزینه ،ابعاد اجتماعی و اقتصتادی ،جدول ذیل برای مرتب کردن تعداد مردم اثرپذیر

 تلف را با یکدیهر مقایسه کنید. توانید مسائل مخالزم استفاده کنید. حاال شما می

مسئله  و شرح 

 وضعیت فعلی

 -تعددداد مردم اپرپدد یر 

 تاکید بر زنان

 ها هزینه منافع حاصل  بعد اقتصادی بعد اجتماعی 

آب  -منتتابع آب 

آشتتامیدنی شتتهر 

شتتتتتتتمتتتا چطور 

  شود؟تامین می

حتتتتتتتجتتتتتتت  آب 

مصتتترفی شتتتهر 

 چقدر است؟

کدام گروه از مردم از 

کمبود آب بیشتتتتتتترین 

 بیننتتد؟ستتتتتتیتتب را میآ

کتتدام گروه از افزایش 

بهتتتای آب بیشتتتتتتترین 

 بینند؟آسیب را می

کتتتمتتتبتتتود آب چتتته 

اثری بر رفتتتاه و 

شتتتتتتتتادی مردم در 

 جامعه شما دارد؟

کمبود أب چتتته 

اثتتتتتتتری بتتتتتتتر 

اقتصتتتتاد منطقه 

 شما دارد؟

چتتتتتتقتتتتتتدر در 

مصتتتتتتترف أب 

جویی صتتتتتترفتته

 خواهد شد؟

چتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتدر 

رستتتتتتتتتتانتتتتی آب

بهینتتته خواهتتتد 

  شد؟

 های مالیهزینه

اصتتتتال  شتتتتبکه 

رستتتتتتتتتانی و آب

متتدیریتتت منتتابع 

متتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتتی 

 چقدراست؟
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پذیر( را دارد و بیشتتتترین ایستتتت که بیشتتتترین تعداد مردم اثرپذیر )آستتتیبترین مستتتئله عمومی مستتتئلهمه 

ایستتت که کند. ولی مستتئله عمومی قابل حل مستتئلههای اجتماعی و اقتصتتادی را به جامعه تحمیل میهزینه

هایش بیشتتتتتتر باشتتتتتد. بعنوان مثال رستتتتتیدگی به مدیریت منابع آب در از هزینهمنافع حاصتتتتتل از حل آن 

هایش بیشتتتر باشتتد. انتخاب شتتما از میان مهمترین صتتورتی ممکن استتت که منافع حاصتتل از آن از هزینه

فایده همراه با این مستتتائل استتتت. این نکته را درباره هزینه در نظر بهیرید که  -مستتتئله بر استتتاس هزینه 

ایستتتت که از آن ر این جدول هزینه فرصتتتت استتتت نه هزینه ریالی. هزینه فرصتتتت ارزش گزینههزینه د

کنید. درباره منابع آب این نکته وجود دارد که اگر تجدیدناپذیر باشتتتتند آنهاه هزینه ریالی نظر میصتتتترف

 برای آنها قابل تعریف نیست و هزینه فرصت عدم رسیدگی به آنها پایان امکان زندگی شهریست.
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 چیست؟     گ اریسیاست و سیاست 

 منطقه در زنان برای کاری هایفرصتتتت کمبود یا دانشتتتجو دختران برای خیابانی هایمزاحمت اگر

. دهندمی پاسخ هاچالش این به که است عملی هایگام تعریف گذاریهستد، سیاست اجتماعی هایچالش شما

 در. شتتتتوندمی تعریف اجتماعی چهارچوب و معضتتتتالت این هایموجود، ریشتتتته منابع به توجه با هاگام این

 جریمه اخذ مانند هاییسیاست به اتکا  تا دارند بیشتری کارآیی هاچالش هایریشه از استفاده گذاریسیاست

. شتتتتتتوندمی شتتتتتتناخته ناهنجار اجتماعی هایارزش چهارچوب در که هنجارهایی پذیرش به جامعه اجبار و

 خاص موضوعات و کلی مفاهی  میان ارتباط ایجاد و استدالل هایروش، نحوه حلیلت هایشیوه که اینجاست

 با تنها گذاریسیاست فرآیند تحلیل. شوندمی هاسیاست اجرای و گذاریسیاست هایروش در تفاوت باعث

 در« دهدمی روی که آنچه» درک بر تکیه. استتتتتتت ممکن مختلف هایگروه و نهادها اجتماعی تعامل درک

 تعریف و کندمی کمک پیشرو در هایچالش یابیریشه به همیشه« باشد باید داری  باور که آنچه» با یسهمقا

 . کندمی کنند، تسهیلمی تعریف را سیاست یک که را موثر هایگام

 عدم و نهریکلی از شهری جوامع در زنان رویپیش هایچالش و مسائل که است واقعیت یک این

 به متکی معموال زنان رویپیش در هایچالش درباره گذاریستتتتتیاستتتتتت نتیجه در. رندبمی رنج یابیریشتتتتته

شتر و نادرست اجتماعی واقعیات شه به بی  آماری مستندات به متکی معموال که فرهنهی و اجتماعی هایکلی

 به متکی فرآیندی تابع باید دیهری موفق ستتتتیاستتتتت هر مانند بخش این هایستتتتیاستتتتت. کندمی نیستتتتتند، تکیه

 . باشد هاچهارچوب و منابع چهارچوب در و بینیواقع
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 شد؟ لغو بریتانیا در چگونه داریبرده

برده قانون گاهپیش در افراد دانستن برابر در بریتانیا حقوقی نظام گامیپیش و پارلمانی حکومت وجود با

 هنهفتی سود داریبرده نبود قانونی اصلی دلیل یک. ماند باقی قانونی کشور این در 1833سال  تا داری

 بهانه به داریبرده ضد هایگروه اول گام در. کردندمی کسب برده تجارت از انهلیسی هایکشتی که بود

 آن اتکای به ستتتتلطنتی دریایی نیروی که کردند تصتتتتویب قانونی آمریکا متحده ایاالت و فرانستتتته با جنگ

 نیروی افستتتتران. کند متوقف را فرانستتتته راتمستتتتتعم یا آمریکا برای برده حامل هایکشتتتتتی توانستتتتتمی

 برده تجارت روند در و کردندمی متوقف را مشتتتکوک کشتتتتی هر قانون این به اتکا  با ستتتلطنتی دریایی

 ممنوع بریتانیا املراتوری در را برده تجارت که شتتتتتتد تصتتتتتتویب قانونی ستتتتتتلس. کردندمی ایجاد اخالل

 و سنهین جریمه این. شدندمی جریمه پوند 120برده  هر یازا به برده حامل هایکشتی ناخدایان. کردمی

 در را برده تجارت قانون اجرای برای آفریقا غربی ستتتتواحل در زنیگشتتتتت مامور ناوگروه یک تشتتتتکیل

. رساند صفر به برده تجارت از را بریتانیا کشتیرانی هایشرکت سود و کرد متوقف بریتانیا املراتوری

 از بعد ستتال 10یافت.  پایان داریبرده از ستتیاستتی شتتد، حمایت حذف برده تجارت اقتصتتادی منافع وقتی

 .شد اعالم غیرقانونی بریتانیا املراتوری سراسر در داریداری، بردهبرده تجارت منع قانون
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 تمرین

 139۴آذرماه  در ،طباطبایی عالمه دانشتتتتتتهاه زنان مطالعات گروه مدیر؛ کرمی محدتقی دکتر با گفتهو

 و پردازدمی زنان علیه خشونت با بلهمقا برای گذاریسیاست هایبایسته به گفتهو این در او. کنید مطالعه

 علیه خشتتتونت بحث در اجتماعی واقعیت ستتترا  وقتی استتتت ممکن که استتتت این ترمه  مستتتئله» گویدمی

 است غلط اساس از بارهاین در ما باورهای و هافرضپیش از بسیاری که برسی  نتیجه این به بروی  زنان

 چیست؟ گذاریسیاست در آن اثر موافقید؟ فتهگ این با آیا«.  کنی  اصال  را آنها باید و

 

 پروژه

های پیشتتنهادی برای های این بخش استتتفاده کنید تا درباره نفع و زیان ناشتتی از ستتیاستتتاز مطالب و مثال

هایی تان تعمق کنید. برای موفقیت در حل مسئله عمومی موردنظر چه گاممقابله با مسئله عمومی انتخابی

برای موفقیت این  دهند؟ها استتتاس و هستتتته ستتتیاستتتت شتتتما را تشتتتکیل میآیا این گام ؟باید برداشتتتته شتتتود

 آیا این فضا در منطقه شما وجود دارد؟ ها چه فضایی باید وجود داشته باشد؟سیاست
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    ایران در شهر شوراهای در زنان 

 نقش و استتت شتتده کشتتور ستتطح در شتتهر شتتوراهای به زنان ورود باعث شتتهر شتتوراهای انتخابات

 که نیستتتتت این معنای به رویداد این حال این با. استتتتت داشتتتتته دنبال به شتتتتهری مدیریت در را زنان آفرینی

 این که هاییچالش یا اندکرده پیدا اولویت شتتتتهری ریزیبرنامه یا توستتتتعه فرآیند در زنان به مربوط مستتتتائل

 هایچهارچوب دیهر ستتتوی از و محدود تاختیارا ستتتو یک از .اندشتتتده برطرف هستتتتند مواجه آنها با گروه

 مسائل در گذاریسیاست محلی هایدولت هنوز که است شده باعث گذاریسیاست در متناقض گاه و متعدد

 در زنان هنوز شتتتتهرهاکالن در حتی که استتتتت اهمیت حائز نکته این. باشتتتتند نداده قرار اولویت در را زنان

 شاغل کار نیروی در کوچکی سه  نهادها این به وابسته هایشرکت و شهرداری مانند محلی دولت نهادهای

 .دارند

 در هاشتتتهرداری و شتتتهر شتتتوراهای اختیارات و فعالیت چهارچوب که استتتت اهمیت حائز نکته این

 مرکزی دولت هایوزارتخانه نقش اداری فرآیند هر در تمرکزگرایی که کشتتتتتوری در. متغیرند هنوز ایران

 دوباره 139۴ستتتال  در. استتتت مخالف جهت در حرکت هاشتتتهرداری اختیارات کند، افزایشمی پررنگ را

 به رستتتتیدگی بر بیشتتتتتری تمرکز مجلس و هاوزارتخانه» تا گرفت قرار بحث مورد شتتتتهری مدیریت الیحه

 برآیند. کند پیدا افزایش شتتهرداری نهاد بودجه و اختیارات عوض در و «باشتتند داشتتته کشتتوری کالن امور

 دستتترستتی از خارج اهداف و متناقض هایچهارچوب تعریف کشتتور در گذاریقانون اصتتلی جریان دو این

 هایتوانایی و اختیارات چهارچوب در ابهام. استتتت برآیند دو این تاثیر تحت نیز زنان حضتتتور. استتتت بوده

 . است کرده متغیر زنان هایچالش حل برای را نهادها این در زنان حضور کارآیی محلی هایدولت
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 است؟ مهم محلی نهادهای و هادولت در زنان حضور چرا

 هایفعالیت در آنها حضتتتتور که دهدمی نشتتتتان شتتتتهر شتتتتوراهای در فعال زنان ستتتتابقه به نهاهی          

 راه کردن پیدا به شتتناخت این. شتتودمی اجتماعی مستتائل با هاآن آشتتنایی باعث شتتهر ورزشتتی و اجتماعی

 گومستتتتئله فاطمه نمونه عنوانه ب. کندمی کمک راهکارها این جرایا حامی اجتماعی گروه تعریف و حل

شتتتهری،  ریزیطر  کمیستتتیون رئیس که او. استتتت عضتتتو ستتتاوه شتتتهر شتتتورای در که استتتت دوره چهار

 بوده ساده نفری  200,000شهر اسالمی شورای در بانوان کمیسیون و فرهنهی هایفرهنهی، کمیسیون

 . است فعال ورزش حوزه در است

 بارهاین در شهر اسالمی شورای در است شده موفق و است بوده فوتسال سالنی ورزش حامی او          

می باعث و کندمی الهوستتازی جوانان برای ورزش این که دارد باور او. برستتاند تصتتویب به را لوایحی

 را بانوان ورزش که زمانی در که گویدمی او. کنند افتخار دستاوردهایشان به شورا ه  و شهر ه  تا شود

 ستته و بیستتت ستتاوه شتتهر در اکنون. اندبوده فعال ورزشتتی رشتتته ستته در فقط بانوان ،استتت گرفته تحویل

 باشتتهاه هفده به باشتتهاه چهار از همچنین شتتهر هایباشتتهاه تعداد. دارد وجود زنان برای ورزشتتی رشتتته

 . است شده افتتا  ساوه در انوانب ویژه پارک یک شهر شورای در او فعالیت سوم دوره در. است رسیده

 گراییه  اهمیت متوجه ورزشتتی هایفعالیت ضتتمن او که دهدمی نشتتان بانو این تجربه به نهاهی          

 و عام بطور ورزش بر او تمرکز. استتتت بوده شتتتده اتخاذ هایستتتیاستتتت موفقیت برای اجتماعی هایگروه

 در ه  او نتیجه در. استتتتتتتت کرده جذب را تلفمخ اجتماعی هایگروه حمایت خاص بطور زنان ورزش

 .است بوده موفق زنان ورزشی های رشته گسترش در ه  و جوانان عموم برای ورزش ارتقا 
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 اختیارات و قدرت :هاشهرداری 

کالن شهرداری که دارند نظر اتفاق نکته این بر ایران در اجتماعی و سیاسی هایگروه همه تقریبا

 وظایف و اختیارات حوزه نظر ایران، از شتتتتتهرهای و شتتتتتهرهاکالن الهوی و نماد عنوان به تهران شتتتتتهر

 . دارد جهانی استانداردهای با زیادی فاصله مدیریتی

مجموع  از که دهدمی نشان یافته توسعه کشورهای در هاشهرداری با شهرداری این وظایف مقایسه

. هستتتتند خدماتی بیشتتتتر که دارد عهده بر را مورد13تنها  شتتتهرداری این محلی دولت وظیفه و کارکرد ۶2

 تا استتتت شتتتده باعث تمرکزگرایی. نیستتتتند و نبوده شتتتهری گیرندهتصتتتمی  قدرت تنها ایران در هاشتتتهرداری

 هایاولویتت تعیین حتی و کالن هایگیریدرمتان، تصتتتتتتمی  و بهتداشتتتتتتتت آموزشتتتتتتی، ختدمتات هتاینظتام

 تا است شده باعث عوامل این. باشد داشته قرار هاریشهردا اختیارات محدوده از خارج در گذاریسیاست

 هایکمک از نیاز بی و شهری عوارض از حاصل درآمد به اتکا  با تنها بتواند ایران در محلی دولت کمتر

 یافتن زنان، در ویژه شتتتتهر، به شتتتتوراهای اعضتتتتای از بستتتتیاری نتیجه در. کند تنظی  را خود بودجه دولت

 . باشند داشته عمل ابتکار توانندنمی اجتماعی تلفمخ هایچالش برای حلراه

 با. دانستتتت گذاریستتتیاستتتت و حل راه یافتن در ناتوانی معنای به را هامحدودیت این نباید حالاین با

. بخشتتند بهبود را عمومی رفاه و اجتماعی زندگی کیفیت توانندمی شتتهر شتتوراهای هنوز هامحدودیت وجود

 این کارآیی که واقعیت این. استتتت موجود معضتتتالت هایریشتتته با مقابله برای ودموج منابع از استتتتفاده مه 
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 را واقعیت این نباید نیست حداکثر هایشهرداری اختیارات محدودکننده هایچهارچوب واسطه به هاسیاست

 . دارد ارجحیت رکود و سکون به کوچک ولو مثبت تغییر یک. نیست صفر کارآیی این که کند کتمان

 

 شهری ریزانبرنامه و شهری گرانکنش عنوان به زنان 

 نقش. شتتتهری ریزانبرنامه عنوان به تا شتتتوندمی شتتتناخته بیشتتتتر شتتتهری گرانکنش عنوان به زنان

برنامه تا هستند شهری خدمات کنندهمصرف و کاربر بیشتر ایشان که معناست این به جامعه در ایشان سنتی

 . کاهدنمی گرکنش عنوان به ایشان نقش اهمیت از ایشان یمدیریت نقش محدودیت حال این با. ریز

 هایزیرستتتتتتاخت کاربران گروه ترینمه  دهند، بلکهمی تشتتتتتتکیل را شتتتتتتهری جمعیت از نیمی تنها نه زنان

 نباید ولی. استتت داریخانه به محدود زنان نقش مناطق از بستتیاری در که استتت درستتت این. هستتتند شتتهری

 سلول و اصلی واحد نوبل، خانوار جایزه برنده و شهیر بیکر، اقتصاددان گری تعریف مطابق کرد فراموش

 عرضه ندارد وجود بازاری آنها برای که خدماتی که اقتصادیست بنهاهی واقع در خانه. 3اقتصادیست حیات

 شهری جامعه اقتصادی حیات و کار بازار در مشارکت خانوار، امکان شاغل اعضای مردان، یا تا شودمی

 ایشان. هستند شهر در اقتصادی فعالیت ترینبنیانی و تریناصلی مدیران زنان دیدگاه این در. باشند داشته را

 در کاال خرید با. کنندمی تعیین را شتتتتتتهری خدمات ستتتتتتایر از وریبهره و آب، گاز، برق مصتتتتتترف حج 

 . گردندمی منطقه اقتصادی رشد باعث و هستند تقاضا اصلی عنصر شهر بازارهای

                                                                 
3 Becker, Gary Stanley, and Gary S. Becker. A Treatise on the Family. Harvard university press, 2009. 
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 از جامعه تنها نه هابرنامه این اجرای در و شتتتتتتهری هایبرنامه تدوین در زنان حضتتتتتتور دونب

 برخوردار جامعه اقتصادی حیات بنیان همکاری از بلکهاست،  شده محروم اعضایش از نیمی استعدادهای

 .بود نخواهد

 بدون شتتهری تمعضتتال از بستتیاری حلداد،  نشتتان برزیل در آب منابع مدیریت مثال که طورهمان  

 زنان. یابدمی عینیت ایران در آب منابع مدیریت در ویژه به نکته این. نیستتت ممکن اصتتوال زنان مشتتارکت

شان بدون هستند منازل در آب مصرفی حج  مدیر و اصلی کننده مصرف دارخانه شان همیاری و ای  حل ای

 . نیست ممکن آب منابع کمبود مشکل

 خدمات این برای تقاضا تعریف و شهری خدمات مصرف مدیریت هب منحصر زنان نقش حال این با

 نقش بررستتی به 4پژوهشتتی شتتیراز، در دانشتتهاه شتتناستتیجامعه بخش دانشتتیاراحمدی،  حبیب دکتر. نیستتت

 عالی آموزش در زنان مشتارکت رغ علی که شتودمی یادآور او. استت پرداخته شتیراز شتهر در زن مدیران

 هنوز ایشان خانه از بیرون مشاغل در اشتغال در نسبی موفقیت رغ علی و تحصیلی مختلف مدارج کسب و

 .برندمی رنج مدیریتی مشاغل در« چندگانه هایتبعیض» از

و  پایینی سطو  در بار یک آماری نمونه زنان درصد ۴۶که  حالی در که دهدمی نشان او پژوهش 

شان از درصد 17اند، تنها شده کار به مشغول مدیریت میانی سطو  در بار یک درصد 3۶  در بار یک ای

 نمونه درصد ۴اند، تنها بوده شاغل ارشد مدیریت در بار سه که زنانی. اندشده شاغل مدیریت ارشد سطو 

 رغ علی. است شده شانسازمانی موقعیت درباره مدیر زنان نهرانی باعث هامحدودیت این. هستند آماری

                                                                 
 1۳۸۵،  پاییز  ۳،  شماره  ۴پژوهش زنان،  دوره  4
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 ایشتتان که نیستتت شتتکی مدیریتی هایمهارت و ستتاالریشتتایستتته بر ژوهشپ این در کنندهشتترکت زنان تاکید

 اهمیت حائز جهت این از نکته این. هستتتتتتتند گریکنش معنای تعریف بر جنستتتتتتیتی تفکیک تاثیر تحت هنوز

 محدود جامعه در زنان توانمندستتتتتتازی فرآیند به کمک در را ریز برنامه و مدیر زنان گریکنش که استتتتتتت

 و شتتتک دچار توانمندستتتازی فرآیند نتایج درباره دارد، معموال باور زنان بودن محدود به که مدیری. کندمی

 . است تردید

 

o توسعه فرآیند و زنان 

 برای مختلفی ابزارهتتتای از ایشتتتتتتتتان هنوز محلی هتتتایدولتتتت مختلف هتتتایمحتتتدودیتتتت وجود بتتتا

 این ضرورت و شهری عهتوس فرآیند در زنان مشارکت اهمیت. برخوردارند جامعه در زنان توانمندسازی

 مشارکت برای شهر شوراهای کردن متقاعد برای باید شهرهانکال و شهرها توسعه و پیشرفت برای فرآیند

 توانندمی بلکه کنند تستتهیل را توستتعه فرآیند توانندمی تنها نه زنان. کند کفایت زنان توانمندستتازی فرآیند در

مالی،  منابع به زنان دستتتتترستتتتی محدودیت حال این با. ندستتتتاز ماندگار را جامعه در توستتتتعه دستتتتتاوردهای

 و ستتتتتتنتی هایچهارچوب در مالکیت اعمال توان شتتتتتتتدن محدود و ایشتتتتتتتان مالکیت حقوق مبه  تعریف

 تضتتعیف باعث محلی هایدولت در شتتاغل نیروی در اندک ستته  و مشتتاغل در تبعیض درکنار مردستتاالرانه

 اتالف و طبیعی نرخ از باالتر بیکاری نرخ تحمل با مختلف شهرهای را ضعف این بهای. است شده ایشان

 . پردازندمی ناپایدار دستاوردهای برای توسعه کند روند یک در منابع
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 توجه که هاستتتمدت مشتتارکتی چنین برای ایشتتان توانمندستتازی و توستتعه فرآیند در زنان مشتتارکت

 باره این در فارستتتتتتی زبان به خواندنی هایمقاله از یکی. استتتتتتت کرده جلب را گرانپژوهش و گرانتحلیل

 فرخی زهرا و یزدخواستتتی بهجتکتابی،  محمود نوشتتته« توستتعه در مشتتارکت برای زنان توانمندستتازی»

 را توانمندستتتازی ایشتتتان. استتتت شتتتده منتشتتتر« زنان پژوهش» مجله در 1382ستتتال  در که استتتت راستتتتایی

 به دستتتیابی جرات و شتتوندمی آگاه خود درونی هایستتتهخوا و نیازها از زنان آن طی که» دانندمی فرآیندی

 بانوی 380از  شده گردآوری مشاهدات از استفاده ایشان پژوهش اهمیت«. کنندمی تقویت خود در را هدف

 بانوان، افزایش تحصیالت میزان افزایش که دهندمی نشان ایشان. است اصفهان شهر گانهده مناطق ساکن

 زنان توانمندستتتازی در مهمی نقش مالکیت حق از برخورداری و ستتتالمت میزانمالی،  منابع به دستتتترستتتی

 . کنندمی بازی

شتر که است واقعیت این پژوهش این یافته ترینجالب  از ناشی زنان توانمندسازی بر مثبت تاثیر بی

 . ستا مالی منابع به دسترسی به متعلق تاثیر ترینمه  آن از پس و است ایشان مالکیت حقوق ارتقا 

 :کنید بحث

 در زنان توانمندستتتتتتازی فرآیند تحصتتتتتتیلی مدارج کستتتتتتب در ایران زنان دستتتتتتتاوردهای وجود با          

 با مقایستته در و استتت زنان توانمندستتازی عامل ستتومین تحصتتیالت. نیستتت کامل ایران مختلف شتتهرهای

 برای شهر شورای عضو کی عنوان به شما. دارد قرار اهمیت دوم درجه در مالکیت حقوق و مالی منابع

 بکنید؟ توانیدمی کار چه مالی منابع به زنان دسترسی تسهیل
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 پروژه

شتتتتوند. با هایی عمومی تلقی میبعد از مطالعه اولین بخش این درس شتتتتما باید بدانید چه مستتتتئله یا چالش

ان اختیارات آن حاال استتتتتتفاده از اطالعات این درس و دانش خود از ستتتتتاختار اداری شتتتتتهرداری و میز

توانید بهویید آیا شورای شهر و یا شهرداری در حل این مسئله و معضل موفق خواهند بود یا خیر. با می

گیرید؟ پاستتتتخ ای میاستتتتتفاده از مطالب این درس و تجربیات خود درچهارچوب قوانین موجود چه نتیجه

 خود را بنویسید و در گزارش پروژه لحاظ کنید.

 

  :است شده فراگرفته ارتمه تمرین

 میزان و هاشتتهرداری اختیارات ،ستتیاستتتهذاری و ستتیاستتت ،عمومی مستتئله تعریف با شتتما بخش این در

. بردارید کاغذ برگ یک حاال. ایدشده آشنا کار نیروی از بخشی عنوانه ب هاشهرداری در زنان حضور

 : کنید بندیطبقه هاستون سر این مطابق را آن و

 آن به عمومی افکار توجه شده داده اختصاص بودجه حج  منفعت یا خسارت میزان تاثیر حوزه مسئله
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 که مستندی اطالعات به توجه با را هاستون بقیه سلس. بنویسید را موردنظرتان مسئله،  مسئله ستون در

 .کنید پر دارید

 مستئله یک موضتوع این چرا بهویید توانیدمی حاال ،استت آری تانپاستخ گرا اند؟شتده پر هاستتون همه آیا

 کمک عمومی مسئله یک تشخیص و تعریف مهارت کسب به تمرین این انجام. نیست یا و هست عمومی

 و ستتتتتتیاستتتتتتتت دیدید که طورهمان. بری می جلوتر درجه یک را شتتتتتتما تحلیلی هایمهارت حاال. کندمی

 منافع به توجه با و جاری قوانین چهارچوب در عمومی مستتتتتتئله برای حلیراه تعریف گذاریستتتتتتیاستتتتتتت

 :کنید اضافه را هاسرستون این. است ذینفع هایگروه

 شروع نقطه همکاری هایپتانسیل موجود وضعیت ذینفع هایگروه مسئله حل در ذینفع هایگروه

    

 و تشتتتخیص مهارت کنار در حاال. کنید اضتتتافه را ستتترستتتتون آن به مربوط اطالعات ستتتتون هر زیر در

 درباره را تمرین این. دارید ه  را موجود اقتصتتادی و اجتماعی شتترایط درک توانایی شتتما مستتئله تعریف

 .تکرارکنید پروژه موضوع
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 برای گذارییاستس هایگزینه و هاسیاست توانایی سنجش برای ابزاریست عمومی سیاست تحلیل

 . شده تعیین پیش از اهداف تحقق

 گذاریسیاست ابزار و اهداف بین رابطه به متکی همیشه عمومی هایسیاست تحلیل شناسیروش

 به عمومی سیاست تحلیل. است شده تعریف موجود مقررات و منابع وسیله به ارتباط این چهارچوب. است

 :شودمی تقسی  گروه دو

 تکامل و گذاریستتتیاستتتت فرآیند مشتتتاهده به متکی هاتحلیل از گروه این :موجود اسدددتسدددی سدددن ش و تحلیل

 به تکیه با و هستند تشریحی و شناسانهروش همیشه حاصل هایگزارش نتیجه در. هستند آن اجرای فرآیند

 . دهندمی کرده، توضیح تشریح را سیاست شکست یا موفقیت آماری مستندات

 درباره گمان و حدس و رویدادها روند بینیپیش به متکی بیشتر هاتحلیل این :دیدج هایسیاست برای تحلیل

سیاست در اجرایی هایگام بهینه ترکیب کردن پیدا هاتحلیل این هدف. هستند اجتماعی هایواکنش و هاکنش

 به هنوز ستتیاستتت که چرا. نیستتت خبری هاستتیاستتت اجرای از ناشتتی آماری مستتتندات از آنها در و اندگذاری

 . است نیامده در اجرا
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 و است گذشته و فعلی مشاهدات به مستند که بخشی. هستند گروه دو هر از ترکیبی معموال هاتحلیل

 توجیه تحلیل بخش مهمترین. کندمی بهینه را گذاریستتتتیاستتتتت فرآیند آینده وضتتتتعیت بینیپیش با که بخشتتتتی

 نهادهای و دولت ورود. است اجتماعی مسئله یا چالش اب مقابله برای عمومی گذاریسیاست به نیاز و منطق

 راه کردن پیدا در اقتصتتتادی و اجتماعی فرآیندهای ناتوانی و مستتتئله گستتتتره تابع مستتتئله حل فرآیند به دولتی

 . آنهاست برای حل
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 جنسیتی مسائل در دولت حضور به نیاز و منطق 

 و مقررات تدوین به وادار دولت تا ودشتتتمی باعث بازار شتتتکستتتت نام به رویدادی اقتصتتتاد عل  در

. استتت شتتده انباشتتت انتظارات و نادرستتت اطالعات نتیجه معموال رویداد این. گردد بازارها در گذاریقانون

 دیهر ستتتتتوی از و اطالعات توزیع عدم ستتتتتو یک از. دهدمی روی مشتتتتتابهی رویداد جنستتتتتیتی مستتتتتائل در

 تحوالت برای مناستتتتتتب چهارچوب و مثبت فرآیند یک تعریف از غلط هایکلیشتتتتتته و نادرستتتتتتت انتظارات

 حفظ به عالقه و فردی باورهای جنستتتتتیتی مستتتتتائل در که دارد وجود نیز نکته این. هستتتتتتند ناتوان اجتماعی

 بر گروهی و فردی منافع ستتتتتتو یک از. شتتتتتتودنمی اجتماعی گرانکنش بهینه رفتار باعث اجتماعی موقعیت

 و نادرستتت هایکلیشتته دیهر ستتوی از. هستتتند جنستتیتی مستتائل علت که کنندمی تاکید فرهنهی هایقالب حفظ

 هر به را تغییری هر برابر در مقاومت بستتیاری تا شتتوندمی باعث باورها و هاارزش از غلط هایبرداشتتت

 زنتتان ستتتتتتردرگمی این در. استتتتتتتت منتتابع اتالف و اجتمتتاعی ستتتتتتردرگمی ایجتتاد نتیجتته. بتتداننتتد روا قیمتی

 فرآیند و خانواده نهاد ستتاختار و شتتوندمی گذاشتتته پا زیر جاری قوانین که چرا. هستتتند گروه پذیرترینآستتیب

 . شودمی مختل خانوادگی زندگی

 این به استتتتتتت الزامی آن رعایت همه برای که قانونی چهارچوبی تعریف ضتتتتتتمن دولت حضتتتتتتور 

 حفظقانون،  یتحاکم تحقق باعث دولت حضتتتتتور دیهر ستتتتتوی از. دهدمی پایان منابع اتالف و ستتتتتردرگمی

 تواندمی دولت جنسیتی مسائل حل برای تالش در. شودمی زنان مسائل به توجه و خانواده ساختار سالمت

سترسازی با سب ب ست اجرای و حل راه یافتن سوی به را اقتصادی عوامل و اجتماعی نیروهای منا  هاسیا

 این به و کند نهادینه را جنسیتی مسائل با برخورد در خشونت از پرهیز تواندمی همچنین دولت. بدهد سوق
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 کندمی الزامی را جنستتتیتی مستتتائل در دولت حضتتتور که آنچه نتیجه در. بکاهد زنان پذیریآستتتیب از ترتیب

 . است زنان پذیریآسیب و گشاراه اجتماعی هنجارهای وجود فردی، عدم منافع از ترکیبی

 

 تحلیلی هایمهارت

 تحلیل قدرت بدون که هستتتتتند هاییمهارت عمومی مستتتتائل تشتتتتخیص و تعریف و محیطی شتتتترایط درک

 و تحلیل چهارچوب استتت الزم تحلیلی هایمهارت کستتب برای. نیستتت ممکن آنها از وریبهره و استتتفاده

 هر اصلی بخش سه و اجرا حال در سیاست یک تحلیل اصلی بعد دو ذیل جدول.  کنی  تعریف را آن ابعاد

 . است ردهک خالصه را بعد

 

 

 پیامدها

 داشت؟ خواهد یا است داشت مسئله روی بر تاثیری چه سیاست این اپرگ اری و  کارآیی

 گذارند؟می اثر هایگروه چه بر و هستند چه سیاست این ناخواسته پیامدهای ناخواسته پیامدهای

 نفع بیشترین وهگر کدام چیست؟ اجتماعی مختلف هایگروه بر سیاست این آثار اجتماعی برآیند

 کند؟می را ضرر بیشترین گروه کدام و بردمی را

 

 اجرا

 است؟ چقدر سیاست این اجرای مالی هزینه هزینه

 است؟ موجود سیاست این اجرای موردنیاز آوریفن آیا آوریفن
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 اند؟فتهپذیر راآن و دانندمی قبول قابل را سیاست این ذینفع مختلف هایگروه آیا مقبولیت و پ یرش

 

 به ستتتتاختارها این اول درجه در. شتتتتودمی توصتتتتیه مختلفی دالیل به ستتتتاختارها این از استتتتتفاده تحلیل در

 بخش در موجود اطالعات از بخش هر تا شتتتتتتوندمی باعث و دهندمی ستتتتتتازمان و نظ  موجود اطالعات

 اطالعات در موجود هایداده و امحتو شتتتدن شتتتفاف باعث ستتتازماندهی این. بهیرد قرار تحلیل از معینی

 باعث تحلیل ستتازماندهی این دوم درجه در. کاهدمی گذارانستتیاستتت و مدیران ستتردرگمی از و شتتودمی

 ممکن شتترطی به ستتیاستتت دو مقایستته. کنی  مقایستته یکدیهر با را مختلف هایستتیاستتت بتوانی  که شتتودمی

 تحلیل. کنی  مقایسه یکدیهر با را آنها از یمشخص اجزای یکسان اجتماعی - اقتصادی فضای در که است

 این نتیجه. هستتتند مقایستته قابل که دهدمی قرار ما اختیار در را هاستتیاستتت عمده بخش شتتش فوق شتتکل به

 که دارید مستتتنداتی آن برای حاال باشتتد چه هر شتتما تصتتمی . باشتتد ستتیاستتتی رد یا انتخاب تواندمی قیاس

 . هستند موجود اطالعات به متکی

 . کنید استفاده مختلف هایسیاست مقایسه برای جدول این از حتما خود پروژه گزارش در

 

 ایران در زنان مسائل و گ اریسیاست 

مردان، قانونکارشتتناستتان، دولت نظر ابراز و بحث موضتتوع که هاستتتمدت ایران در زنان مستتائل

 عینیت عرصه این در اجتماعی اورهایب و تحلیل شناسیروش در هایتفاوت. است سیاستمداران و گذاران
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 به زنان هایمستتتئولیت و حقوق برای منشتتتوری آن در که باشتتتد کشتتتورهایی معدود از شتتتاید ایران. یابدمی

ست رسیده تصویب سه  در فرهنهی انقالب عالی شورای. ا شور» 1383 /۶ /31جل مسئولیت و حقوق من

 هایمسئولیت و حقوق منشور این. است رسانده تصویب به را« ایران میاسال جمهوری نظام در زنان های

 بااین. کندمی تدوین مختلف هایعرصتتته در« آن حقوقی نظام و استتتالم جامع شتتتریعت از الهام با» را زنان

 تا استتتتت بوده استتتتتوار قانونی هایچهارچوب تعریف بر بیشتتتتتر کالن گذاریستتتتیاستتتتت موارد اکثر در حال

 . عملی راهبردهای تعریف

. نیست گذاریقانون عرصه به منحصر ایران در جنسیتی مسائل درباره گذاریسیاست فرآیند تکامل

 جمهوری ریاست دوره در زنان مشارکت امور کزمر به زنان اجتماعی فرهنهی شورای نیز مجریه قوه در

 به نژاداحمدی محمود دکتر جمهوری ریاستتت دوره در و شتتد تبدیل خاتمی محمد والمستتملین االستتالم حجت

 حسن دکتر المستلمین و االستالم حجت جمهوری ریاستت دوره در. داد نام تغییر خانواده و زنان امور مرکز

 این به موالوردی شتتتهیندخت خان  که شتتتد تشتتتکیل جمهوری ریاستتتت هخانواد و زنان امور معاونت روحانی

 هایپستتت تعریف برای را راه جمهوری ریاستتت ستتطح در معاونت این تعریف. استتت شتتده منصتتوب ستتمت

 شتتهرداری بانوان کل اداره. استتت کرده هموار محلی هایدولت در زنان امور مدیریت و مشتتاوره ستتازمانی

 اجتماعی اهداف از یکی عنوان به بانوان امور اهمیت دهندهننشا تا است شده تاسیس 138۴سال  در تهران

 شده تعریف تبریز و شیراز مانند شهرهاییکالن هایشهرداری در اداره این. باشد تهران شهرداری اصلی

 اکثر و دارد وجود فرهنهی اداره از بخشتتی عنوان به یا دفتر شتتکل به یا اداره این شتتهرها ستتایر در. استتت

 هایدولت هایمحدودیت رغ علی نتیجه در. دارند بانوان امور مشتتاورین کشتتور شتتهرهاینکال شتتهرداران
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 زنان هایچالش از بخشی حل برای عملی هایگام برداشتن و گذاریسیاست امکان گذاریسیاست در محلی

 . دارد وجود شهر شوراهای اعضای برای شهری جوامع در

 ایشان نقش چهارچوب در زنان مسائل درباره گفتمان اخیر هایسال در هک است الزم نکته این ذکر

 حل بر نهاد مردم هایستتتازمان و اجتماعی مختلف هایگروه و استتتت داشتتتته ادامه خانواده ستتتاختار حفظ در

 حل در( نهاد مردم هایسازمان) هاسمن یا نهاد مردم هایسازمان نقش به باور. اندداشته تاکید زنان مسائل

 معاونت. است ایران در زنان مسائل درباره گذاریسیاست هایفرضپیش از بخشی اکنون زنان معضالت

 . است داده اختصاص سازمانها این ثبت به را اشاینترنتی پرتال از بخشی جمهوری ریاست زنان امور

 تمرین

 و کارآفرین خانوار، زنان سرپرست زنان به اجتماعی، کمک شرایط زنان، بهبود علیه خشونت با مقابله

 هایگروه از یکی اجتماعی مددکاران. هستند گذاریسیاست هایاولویت از بخشی همه کار جویای زنان

 مشابه هایگروه و گروه این تجربه درباره آیا. اندبوده کشور زنان مسائل و هاچالش شناسایی در پیشهام

 این کردن مطر  برای هاییتوانایی چه شهر شورای عضو کی مقام در دانید؟می چیزی خود منطقه در

 دارید؟ شهری گذاریسیاست در هااولویت
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 هاسیاست کارآیی سن ش هایچالش 

 داشتتتن با و فردی هایطلبیجاه و ستتیاستتی هایدلبستتتهی از دور به تنها هاستتیاستتت کارآیی ستتنجش

 اجتماعی هایگروه به توجه با هاستتتتیاستتتتت آییکار ستتتتنجش حالاین با. استتتتت ممکن کافی مستتتتتندات و آمار

 در تا استتتت شتتتده باعث هاشتتتاخص تعریف فرآیند در زنان غیبت. باشتتتد دشتتتوار تواندمی زنان مانند مختلف

 . نکنند گیریاندازه خوبی به را هاسیاست کارآیی موجود هایشاخص موارد از بسیاری

 آمار آوریجمع امکان فقدان و مناستتتتب ارآم فقدان هاستتتتیاستتتتت کارآیی ستتتتنجش هایچالش جمله از

 خانواده در خشونت ضد هایسیاست کارآیی سنجش برای مدارانسیاست اگر نمونه عنوان به. است مناسب

 خانواده در خشتتونت موارد از بزرگی بخش از باشتتند، آنهاه انتظامینیروی به شتتده گزارش موارد به متکی

 اندازه. نیستتت خانواده در خشتتونت موارد به منحصتتر آمار فقدان نای. مانندمی شتتوند، غافلنمی گزارش که

 و گیریاندازه قابل ابعاد در معموال هاآن تاثیرات. نیستتتت ممکن عمل در هاستتتیاستتتت از بستتتیاری واقعی اثر

 کننده گمراه توانندمی هاستتیاستتت نتایج موارد برخی در دیهر ستتوی از. دهندنمی روی اجتماعی زندگی ثبت

 درآمد از آنهاه بدانی  شده ایجاد مشاغل تعداد در را زنان برای زایی اشتغال هایسیاست موفقیت اگر. باشند

 از مشاغل این یا باشد جامعه متوسط از ترپایین مشاغل این از حاصل درآمد اگر. ای کرده غفلت شده ایجاد

 و درآمدی برابری ایجاد در هاسیاست این اند، آنهاهبوده شاغل آنها در زنان معموال که باشند مشاغلی جمله

 . اندخورده شکست زنان برای مشاغل طیف افزایش

 معموال باشند شده گردآوری علمی استانداردهای و قوانین از استفاده با که آمارهایی فقدان ایران در

پیش کتهن این کنار در. کندمی دشتتوار را روستتتا و بخش یا شتتهر ستتطح در هاستتیاستتت کارآیی گیریاندازه
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 ستتتتنجش در داوریپیش به تواندمی شتتتتده اتخاذ هایستتتتیاستتتتت با اهداف ارتباط درباره نادرستتتتت هایفرض

 با را زنان مسائل درباره گذاریسیاست توانمی مورد سه در حداقل حالاین با. بیانجامد هاسیاست کارآیی

 :از عبارتند مورد سه این. دسنجی ایشان توانمندی و رفاه بر شده اتخاذ هایسیاست آثار به توجه

 (درآمدند اجرا به خورشیدی ۶0دهه انتهای در که) خانواده کنترل هایبرنامه  

 عالی آموزش موسسات در آنها حضور بسترسازی ویژه به زنان آموزش ارتقا  

 از ناشی هایمرگ کاهش و زنان سالمت بر آنها تاثیر و روستایی بهداشت هایخانه شبکه گسترش 

  نوزادان میر و مرگ و بارداری

 

 هایدانشتتهاه در مختلف مستتتندات و آمارها از استتتفاده با مختلفی هایپژوهش مورد ستته هر درباره

 آنها از حاصتل ها، نتایجستیاستت این موفقیت ستنجش ضتمن که اندشتده انجام المللیبین علمی مراکز و ایران

شان هاپژوهش این. اندکرده کمی را  و اجتماعی - اقتصادی شرایط گراییه  مورد سه ره در که دهندمی ن

 این همهرایی این بدون. اندبوده دولت ستتوی از شتتده تنظی  هایستتیاستتت موفقیت کاتالیزور زادرون عوامل

 .بودندنمی موفق هاسیاست

 موفقیت بر موثر عوامل مجموعه ستتر بر پژوهشتتهران همه لزوما که استتت الزم نکته این یادآوری 

 خورشیدی شصت دهه در ایران جمعیت رشد نرخ کاهش آغاز مثال عنوان به. نیستند عقیده ه  سیاست یک

 خانواده کنترل برنامه و دولت هایستتیاستتت نتیجه ابتدا در خورشتتیدی هفتاد دهه در کاهش این روند ادامه و

 نرخ کاهش روند هک دارند باور محققان از تعدادی است شده انجام که اخیری هایپژوهش در. شدمی دانسته

 این گروه این. استتتتت بوده شتتتتده شتتتتروع خانواده کنترل برنامه اجرای آغاز از پیش ایران در جمعیت رشتتتتد
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 تغییر این در را دولت هایبرنامه نقش و دانندمی اجتماعی و اقتصتتتتتتادی زایدرون عوامل نتیجه را کاهش

 . دانندمی ناچیز روند

 بسیار شهر شوراهای اعضای برای توانندمی برنامه سه این درباره شده انجام هایپژوهش مطالعه

 هابرنامه این به منتسب آثار آماری تحلیل و هاسیاست موفقیت سنجش هایشیوه با را ایشان و باشند آموزنده

 .است مه  سیاست هدف دقیق و واضح تعریف هاسیاست این موفقیت تحلیل در. نماید آشنا

 نشانه اولین. است بوده جمعیت رشد نرخ کاهش هدف جمعیت کنترل هایبرنامه در مثال عنوان به 

 برنامه به واکنش حال در جامعه دهدمی نشان است، که جمعیت رشد نرخ افزایش توقف برنامه این موفقیت

 کنترل هایبرنامه. استتتتت جمعیت رشتتتتد نرخ کاهش آغاز برنامه موفقیت نشتتتتانه دومین. اجراستتتتت حال در

 ثبت و گرفت اندازه را جامعه یک در ولد و زاد تعداد توانمی همیشه که برخوردارند یتمز این از جمعیت

 دیهر ستتتتتوی از. کرد تعریف ستتتتتنجش قابل و کمی طور به توانمی را هابرنامه این موفقیت نتیجه در. کرد

 هابرنامه این موفقیت آیا. نیستتتتتند برخوردار مزیت این از تورمی اقتصتتتتاد یک در فقر با مبارزه هایبرنامه

 فقر تورم، خط به مبتال اقتصتتتتاد یک دانستتتتت؟ در فقر خط از گذشتتتتتن و خانوارها درآمد افزایش در باید را

شه ست تغییر حال در همی  خدمات و کاالها شدن اضافه و مصرفی کاالهای سبد در تغییر دیهر سوی از. ا

 بر بیشتتتر معموال هابرنامه این در. دارند احتیاج بیشتتتری درآمد به خانوارها که معناستتت این به آن به جدید

 خانواده یک درآمدی تحول رههیری که چرا. شودمی تاکید درآمد ک  و فقیر خانوارهای تعداد افزایش توقف

 . نیست ممکن بدانی  فقر دام از رسته را خانواده این بتوانی  اطمینان با که جایی تا درآمد ک 

 با ستتیاستتت یک شتتود، عملکردمی تعریف آن اثر حوزه به توجه با ستتیاستتت یک کارآیی که حالی در

 اجرای به توانی می کنی  استتتفاده خانواده کنترل برنامه مثال از دوباره اگر. ستتنجی می آن اثر میزان به توجه
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 کنترل برنامه که دارند باور بستتیاری. کنی  اشتتاره استتالمی انقالب پیروزی از پیش هایستتال در برنامه این

 که آن حال. استتت بوده موفق خورشتتیدی ۵0دهه  آغازین و خورشتتیدی ۴0دهه  پایانی هایستتال در ادهخانو

کالن در تنها ولد و زاد نرخ هاستتتتتتال این در که شتتتتتتوی می متوجه کنی  نهاه برنامه این تاثیر حوزه به اگر

 در ولد و زاد نرخ که است بوده حالی در این. است کرده پیدا کاهش سلس و است شده ثابت کشور شهرهای

 این عمل در نتیجه در. استتتتتتت کرده پیدا افزایش مواردی در حتی و استتتتتتت نیافته کاهش روستتتتتتتایی مناطق

 موفقیت آن روستتتایی مناطق در ولد و زاد نرخ بر اندک اثر و تاثیر حوزه بودن محدود واستتطه به ستتیاستتت

 . است نداشته را موردنظر

 یک در یا اجتماعی محدود گروه یک در شتده اتخاذ ستیاستت قیتموف از نباید گذارستیاستت نتیجه در

 یک موفقیت و کارآیی. استت شتده اجرا موفقیت با عمل در ستیاستت که بهیرد نتیجه خاص جغرافیایی حوزه

 در خانواده در خشتتونت کاهش ستتیاستتت یک هدف اگر. شتتودمی تعریف آن هدف حوزه به توجه با ستتیاستتت

 مدرک دارای نفر یک حداقل که هاییخانواده در خشتتتتتونت آن اعمال یجهنت در و باشتتتتتد بوده جامعه ستتتتتطح

 به نکته این. داد تعمی  جامعه سطح به را موفقیت این تواننمیاست،  کرده پیدا است، کاهش بوده دانشهاهی

 دو یا یک در هابرنامه موفقیت. کندمی پیدا مصداق هاشهرستان سطح در کشور مختلف هایاستان در ویژه

 . نیست و نبوده استان سطح در آنها موفقیت معنای به شهرستان

 دشوارتر همیشه جنسیتی هایشاخص منظر از شده پیشنهاد و شده اجرا هایسیاست کارآیی سنجش

 در چالش اولین. است اجتماعی - اقتصادی هایشاخص منظر از شده اجرای هایسیاست کارآیی سنجش از

حوزه و محروم مناطق در. استتتتت زنان درباره اتکا  قابل و دقیق عاتاطال آوریجمع ستتتتختی ستتتتنجش این

شترین زنان که هایی سیب بی شان فرهنهی هایسنت و اجتماعی هنجارهایدارند،  را پذیریآ شتر را ای  به بی
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 کارآیی ستتتنجش مشتتتتاق گذارستتتیاستتتت یا گرتحلیل یک هایپرستتتش به گوییپاستتتخ تا کندمی تشتتتویق ستتتکوت

 یک واقعی موفقیت ستتتنجش برای راه بهترین معموال جانبی متغیرهای از استتتتفاده که ستتتتاینجا. ستتتیاستتتتش

 باید آنهاه باشد درآمده اجرا به زنان سازیتوانمندی هدف با سیاست یک اگر نمونه عنوان به. است سیاست

 و کسب حبصا یا هستند سکونتشان محل مالک که باشی  زنانی تعداد اعتنای قابل و گیرچش  افزایش شاهد

 زنان به منتستتب هایدارایی باید نتیجه در دارند را درآمد ایجاد توان واقعی معنای به زنان اگر. اندشتتده کار

 . باشد کرده پیدا افزایش

 اجتماعی تحوالت درک به جنستتتیتی دیدگاه قالب در اقتصتتتادی و اجتماعی هایشتتتاخص از استتتتفاده

 شتتده ایجاد هایفرصتتت یا شتتده پرداخت هایوام تعداد بر گذارستتیاستتت یا مدیر تاکید که جایی. کندمی کمک

 یا و مختص خدمات افزایش یا خودرو صتتتتاحب خانه، زنانصتتتتاحب زنان تعداد در تغییر به استتتتت، نهاهی

بوده موفق زندگی واقعی شترایط تغییر در هاستیاستت این چقدر که دهدمی نشتان آنها دلخواه کاالهای فروش

 نهرانی و ناامنی حس اثر نباید هیچوقت زنان حوزه در شده اتخاذ هایسیاست کارآیی تیجنسی تحلیل در. اند

 این هایستتتیاستتتت کارآیی ستتتنجش زنان امنیت ارتقای و جامعه در اطمینان ایجاد. گرفت ک  دستتتت را زنان

 . کندمی ترآسان را حوزه

 تمرین

 گرفته نظر در زنان مشکالت و مسائل  حوزه در توسعه شش  برنامه در دولت که راهکارهایی از یکی

 صندوق این تاسیس از سال پنج که کنید فرض. است« زنان کارآفرینی از حمایت» صندوق است، تاسیس

 آیا گیرید؟می نظر در را هاییشاخص چه گیرید؟می اندازه چهونه را طر  این موفقیت شما. است گذشته
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 زنان؟ برای اشتغال ایجاد یا است درآمد توزیع در جنسیتی شکاف کاهش طر  این هدف

 

  قوانین و هاچهارچوب بر تسلط اهمیت

 فوت رغ علی که او. استتت مازندران استتتان در بابل شتتهر شتتورای عضتتو فیروزپور مرمر خان           

 یمامای رشتتته کارشتتناس و استتت 13۵0متولد  استتت داده ادامه شتتهر شتتورای در فعالیت به دومش فرزند

سیاری هایچالش با شد انتخاب شهر شورای در عضویت به او زمانیکه. است  گویدمی او. بود مواجه ب

. نداشتتتتت وجود باشتتتتد مدیریتی ستتتتمت دارای که دیهری زن چهی مدارس مدیران جز به که شتتتتهری در»

 عضتتتو بانوان ستتتایر از او«. داشتتتتی  را مشتتتکالتی ستتتری یک ما اول دور در ادارات در که طبیعیستتتت

 فکر تبادل و برسانند به  حضور ایماهانه جلسات در تا ،کرد دعوت مازندران استان در شهر شوراهای

 . نبود او به منحصر مشکل این. کنند

 اول گام در کوشتتتید نداشتتتت شتتتهری مدیریت با ستتتنخیتی اشرشتتتته آنکه وجود با فیروزپور خان           

 هاشتهرداری قانون کتاب کردم که کاری اولین»  :گویدیم او. باشتد شتهرداری و شتهری قوانین به مستلط

می  من از همکاران هاموقع بعضتتی  که بودم مستتلط کتاب این به آنقدر. بودم شتتده بر از و کردم حفظ را

 شده گفته نکات این جا فالن در صفحه فالن: دادممی جواب من گفته؟ و چی قانون فالن دونیمی پرسیدند

 از بسیاری در تا شد باعث او تسلط این«. پرونده این به نسبت باشی  داشته رو برخورد اینجور باید ما که

 در و کند آفرینینقش خوبی به شتتتهر شتتتورای رییس و اعضتتتا  ستتتایر شتتتهادت به شتتتهرداری هایپرونده
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 موفقیت باعث او نظارت. باشتتد داشتتته بعهده را شتتورا ستتخنهوی نقش استتتانداری با جلستتات از بستتیاری

 همکارانش اعتماد باعث ه  قوانین روند از آگاهیش و جزییات به او توجه. شتتد شتتهری خدمات ونکمیستتی

 . او نفس به اعتماد باعث ه  و شد او به
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 زنان توانمندسازی بر موپر عوامل 

 پژوهشتتهران که موضتتوعیستتت زنان شتتد، توانمندستتازی اشتتاره گذشتتته هایبخش در که طورهمان

 پژوهش نتیجه« توسعه در مشارکت برای زنان توانمندسازی» مقاله. کنندمی و کرده مطالعه را آن مختلفی

 یک در شده توزیع هایپرسشنامه و اماری مشاهدات اساس بر  ایران در زنان توانمندسازی فرآیند درباره

 مواردی جمله از زنان توانمندسازی محورهای. 5است اصفهان شهرکالن در زن 380شامل  آماری نمونه

ست اثر اندازه. هستند مشترک پژوهش این مانند هاییپژوهش در که هستند سازی هایسیا  شهر از توانمند

 .کاهدنمی محورها این اهمیت از تغییر این ولی کندمی تغییر شهر به

 

 : از عبارتند محورها این

  :مالی منابع به دسترسی افزایش 

 بدون که باشتتند نستتلی اولین شتتاید کارآفرین انزن فعلی نستتل یافتهتوستتعه کشتتورهای برخی در حتی

 شروع برای مالی و بانکی تسهیالت و منابع از توانندهمسر، می یا پدرمرد،  یک حمایت یا امضا  به نیاز

فرصت از زنان که شرایطی در. ببرند بهره اقتصادی هایفعالیت در گذاریسرمایه یا اقتصادی هایفعالیت

. بود کارآفرین زنان تعداد افزایش شاهد تواننمی نیستند برخوردار مالی منابع به دسترسی برای برابر های

                                                                 
از صفحه   ٬ ۷شماره , 1دوره  , 1۳۸۲پاییز  ٬كتابي محمود, یزدخواستي بهجت, فرخي راستابي زهرا. "زن در توسعه و سیاست" .پژوهش زنان 5

 . ۳۰تا صفحه  ۵
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 و زنان اقتصتتادی هایفعالیت از حمایت هایستتیاستتت کارآفرین، تصتتویب زنان از حمایت صتتندوق تاستتیس

 را دستتتترستتتی این توانندمی که هستتتتند هاییستتتیاستتتت جمله از زنان به وام اعطای به هابانک تشتتتویق حتی

 دسترسی که زمانی تا. نیست ممکن سرمایه بدون اقتصادی فعالیت هیچ که کرد فراموش نباید. دهند زایشاف

سب مالی منابع به زنان سه قابل و متنا سترسی با مقای شد، نمی منابع این به مردان د سازی از توانبا  توانمند

 . کرد صحبت زنان

 

 : مالکیت حقوق ارتقای 

 اعمال در ایشتتتتتان توانایی و مالکیت حقوق ارتقای زنان نمندستتتتتازیتوا محورهای ترینمه  از یکی

 که گونهآن هایشاندارایی و اموال اداره و شاندسترنج از بردن بهره به زنان توانمندسازی. است حقوق این

 اقتصادی هایفعالیت در شانمشارکت و زنان کارایی افزایش و انهیزه ایجاد بر مثبتی بسیار اثر خواهندمی

می باعث زنان مالکیت حقوق ارتقا که دهدمی نشتتان جهان مختلف کشتتورهای در شتتده انجام تحقیقات. اردد

 سالمت از مالک زنان فرزندان. باشند داشته تریفعال حضور خانواده گیریتصمی  فرآیند در زنان تا شود

 ارتقای که اندگرفته تیجهن همچنین گرانپژوهش. 6گریبانند به دست کمتری عوارض با و برخودارند بهتری

 مالکیت حقوق از حمایت. دانست جامعه اقتصادی توسعه طبیعی نتیجه یک تواننمی را زنان مالکیت حقوق

 .7است حمایتی هایسیاست اجرای و فعال گذاریقانون زنان، نیازمند

                                                                 
6 Allendorf, Keera. "Do women’s land rights promote empowerment and child health in Nepal?." World 
development 35.11 (2007): 1975-1988. 

7 Duflo, Esther. "Women empowerment and economic development." Journal of Economic Literature 50.4 (2012): 
1051-1079. 
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 :عالی آموزش در زنان حضور ارتقای 

 تلقی کار بازار در اشتغال برای الزم دانش و هامهارت کسب معنای به هادانشهاه در زنان حضور

سبی افزایش ایران در کردهتحصیل زنان تعداد افزایش. شودمی  همراه به را کار بازار در زنان مشارکت ن

شته ست دا سال از و است معاصر کامال ایپدیده کشور دانشجویی جمعیت در ایرانی زنان سه  افزایش. ا

 را کشتتتور دانشتتتجویان اکثریت زنان هشتتتتاد دهه آغاز در و شتتتودمی آغاز خورشتتتیدی هفتاد دهه میانی های

دانش مالحظه قابل بیکاری نرخ رغ علی حضتتتتتتور افزایش این علل درباره که حالی در. دادندمی تشتتتتتتکیل

 به ایرانی زنان تحصتتیلی مدارج میزان افزایش که نیستتت دارد، شتتکی وجود نظر اختالف ایرانی آموختهان

 مدارک با اجتماعی گرکنش زنان تعداد به نهاهی تنها. استتتتت شتتتتده تبدیل ایشتتتتان مندستتتتازیتوان محور یک

مشتتارکت میزان و ابعاد گستتترش برای عالی آموزش در حضتتور از ایران زنان که دهدمی نشتتان تحصتتیلی

 . اندبرده بهره جامعه در شان

 

 شغلی هایفرصت در و کار محیط در تبعیض کاهش 

. استتت نبوده کار محیط در تبعیض کاهش معنای به عالی آموزش در زنان مشتتارکت میزان افزایش

 زنان توانمندسازی محورهای از دیهر یکی برابر هایفرصت از بردن بهره و کار محیط در تبعیض کاهش

 مشتتارکت از زنان کردن دلستترد ضتتمن کار محیط در زنان علیه بر تبعیض که دهدمی نشتتان تحقیقات. استتت

 این دیدید قبل هایبخش در که طورهمان. کاهدمی شتتاغل و فعال زنان کارآیی و وریبهره زا کار بازار در

 به دستتت نهرانی و ناامنی احستتاس با ه  مدیریتی هایموقعیت در گرکنش زنان تا شتتودمی باعث هاتبعیض

 نخواهد کافی کار یطمح در موفقیت برای زنان مدیریتی هایتوانایی که باشند داشته باور ه  و باشند گریبان
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می باعث کار بازار در مشتارکت به زنان انهیزه افزایش ضتمن کار محیط در تبعیض کاهش نتیجه در. بود

 هایمهارت اهمیت و زنان توانمندستتتتتتازی برای هایشتتتتتتانبرنامه بودن کارآ به باور با زن مدیران تا شتتتتتتود

 زنان توانمندستتازی هایبرنامه اجرای به ریبیشتتت انرژی با مدیریتی مشتتاغل برای رقابت در زنان مدیریتی

 .بلردازند

 

 : درمانی خدمات به دسترسی و سالمت وضعیت بهبود 

 وضتتعیت ارتقا  و درمانی خدمات به آنها دستتترستتی افزایش زنان توانمندستتازی محورهای از یکی

 بتوانند ایشان تا دشومی قشر این در نفس به اعتماد باعث یکسو از زنان توانمندسازی. است ایشان سالمت

 خدمات و بهداشتی هایزیرساخت گسترش شامل معموال که هاییخواست. کنند مطر  را خود هایخواست

 هنجارنابه شرایط از ناشی عوارض کاهش و سالمت استانداردهای ارتقا  باعث و است منطقه در درمانی

 کلیشتتتتته به غلبه برای آنها توانایی باعث زنان ستتتتتالمت بهبود هاخواستتتتتت این کنار در. شتتتتتودمی بهداشتتتتتتی

 فرآیندهای در فعاالنه توانندمی تندرستتت و ستتال  زنان. داندمی ضتتعیف جنستتیت را زن که شتتودمی نادرستتتی

 و ورزشی تسهیالت گسترش برای گذاریسیاست منظر این از. کنند مشارکت جامعه اقتصادی و اجتماعی

 . زنان توانمندسازی جهت در گامیست شهری جامعه هر در زنان سالمت بهبود
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 سنتی باورهای تغییر 

 و امروزین تصتتتتتتویری پذیرفتن. کرد تعبیر هاستتتتتتنت با مخالفت نباید را ستتتتتتنتی باورهای در تغییر

 و مخالفت معنای به هیچوقت هاارزش چهارچوب در امروز جامعه  اجتماعی و اقتصتادی شترایط با منطبق

زمانی. استتت زمانه تغییرات پذیرفتن برای ستتنتی باورهای شتتدن حولمت معنای به بلکه نیستتت هاستتنت رد یا

 فرآیند شتتودمی پذیرفته جامعه در گروه این مشتتارکت لزوم و زنان جدید هاینقش باورها این در تغییر با که

 باورهای ایکلیشه باورهای برخالف که کرد فراموش نباید. شودمی جدیدی مرحله وارد زنان توانمندسازی

 توانایی نداشتتتن و مالی منابع به دستتترستتی عدم. نیستتتند زنان توانمندستتازی بازدارنده عامل ترینمه  ستتنتی

 . دارند تریمه  مراتب به بازدارنده نقش مالکیت حقوق اعمال برای

 

 ذینفع گروه یک عنوان به ایرانی زنان 

 گرده  مشخصی منفعت کردن دنبال برای که هستند افراد از ایمجموعه نفوذذی یا ذینفع هایگروه

 گاه. دهند افزایش را خود موردنظر اهداف به دستتتیابی کنند، احتمالمی تالش ستتازماندهی ایجاد با و آیندمی

 . باشد ایشان نفع به آنها جانبی یا مستقی  تبعات که شود وضع قوانینی و هاسیاست خواهندمی ذینفع هایگروه

 در ایشتتان از بستتیاری گرچه. ندارند نفوذذی گروه یک عنوان به مشتتخصتتی ازماندهیستت ایران زنان

 زنان برخالف حال این با. دارند مشتتترکی هایخواستتت و هستتتند فعالیت به مشتتغول نهاد مردم هایستتازمان

 گرده ایرانی زنان توانمندستتتتازی برای زنان گروه یا حزب یک قالب در هرگز ایران زنان ستتتتایرکشتتتتورها

 ایکلیشتته و ستتنتی باورهای تستتلط و موجود هایمحدودیت به باور با ایران زنان مواردی در حتی. اندمدهنیا
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ند که ندارند باور نا و توانمند را زنان عمل در توانمندستتتتتتتازی فرآی  رغ علی حال این با. کرد خواهد توا

 فرآیند پیشتترفت کنار در ایرانی زنان. دهدمی و داده روی ایران زنان توانمندستتازی باورهای و هامحدودیت

 ذینفع گروه یک از عضتتتوی را خود پیش از بیش خود هایتوانایی و استتتتعدادها درک ضتتتمن توانمندستتتازی

 . دارند یکسانی هایخواست مختلف هایتفاوت رغ علی اعضایش که گروهی. بینندمی

 ذینفع گروه این که یستهایفرصت از یکی شهر شوراهای انتخابات فرآیند در زنان حضور افزایش

 دیدید که طورهمان. استتتتت کرده پیدا عام عرصتتتته در مستتتتائلش کردن مطر  و هایشخواستتتتته طر  برای

 این. است دگرگونی حال در و تکامل به رو ایران در عمومی گذاریسیاست عرصه در زنان مسائل جایهاه

ستر تحول ستار آنکه ضمن زنان تا است کرده فراه  را الزم ب  توانمندسازی برای جدیدی هایسیاست خوا

 شتتوراهای در زنان حضتتور افزایش مثال عنوان به. کنند کشتتف فرآیند این در را جدیدی بشتتوند، محورهای

 اهمیت تا شد باعث کارآفرین زنان شوراهای تشکیل کنار در اقتصادی نهادهای و بازرگانی هایشهر، اتاق

 با و ذینفع گروه یک مانند باره این در زنان نتیجه در. شتتود رآشتتکا زنان همه برای مالی منابع به دستتترستتی

 . شدند کارآفرین زنان از حمایت صندوق تشکیل خواستار و کردند عمل هماهنهی

 فرآیند موفقیت و پیشتتتتترفت تابع عام عرصتتتتته در زنان مستتتتتائل شتتتتتدن مطر  حتی که استتتتتت جالب

 بستری بازرگانی هایاتاق و شهر شوراهای ندمان نهادهایی در زنان حضور بدون. است زنان توانمندسازی

 اقتصتتتادی توستتتعه فرآیند در فعال مشتتتارکت برای مالی منابع به زنان دستتتترستتتی اهمیت شتتتدن مطر  برای

 تشتتتتویق باعث اقتصتتتتادی پایدار توستتتتعه و مالی منابع به زنان دستتتتترستتتتی رابطه بر تاکید. نداشتتتتت وجود

 مالی منابع به زنان دسترسی افزایش هاسیاست این مستقی  هنتیج. شد کارآفرین زنان از حمایت هایسیاست

 . است ایشان شدن توانمند و
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 موپر عوامل تعیین و یابی ریشه :مهارت

 عمومی مستتتتتتئله یا و اجتماعی فرآیند هر در که دهدمی نشتتتتتتتان شتتتتتتما به زنان توانمندی بخش مطالعه

 بررستتتتتی را عامل چند شتتتتتما عمومی مستتتتتائل شتتتتتخیصت و تعریف در. دارند نقش عوامل از ایمجموعه

 چهارچوب تعریف ه  هاستتیاستتت تحلیل بخش در. نه یا هستتت عمومی مستتئله آیا که کنید تعیین تا کنیدمی

 پروژه پیشرفت گزارش شما بعدی بخش در. است ممکن هاسیاست مختلف ابعاد گرفتن درنظر با تحلیل

ستفاده ای کرده تاکید آنها بر حال به تا که هاییرتمها از گزارش این در. کنید ارائه باید را  درنظر. کنید ا

 یا شتتده گذاشتتته اجرا به هایستتیاستتت پیامدهای و نتیجه عامل یک فقط نه و عوامل مجموعه باشتتید داشتتته

 بر و بشتتناستتید را معلول و علت روابط باید عوامل مجموعه این تعیین در. کنندمی تعیین را شتتده پیشتتنهاد

 .کنید مشخص را آنها ستنداتم اساس

 

 راهنمای شناسایی عوامل موپر

هیچ رویداد اجتماعی نیستتتتت که تنها از یک عامل ناشتتتتی بشتتتتود. عوامل موثر بر  در درجه اول          

ثیر آنها بر رویدادهای اجتماعی تابع أرویدادهای اجتماعی  و روندهای اختصتتتتتتاصتتتتتتی متعددند و اندازه ت

عنوان مثال افزایش درآمد در شتتتترایط رشتتتتد و ه جامعه استتتتت. ب شتتتترایط اقتصتتتتادی اجتماعی و فضتتتتای

های اقتصتادی بشتود. ولی همین گذاری در زیرستاختتواند باعث افزایش سترمایهشتکوفایی اقتصتادی می

 شود. رویداد در شرایط تورمی باعث افزایش تقاضا برای کاالهای پردوام و باارزشی مانند طال می
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نوشتتتته محمود « توانمندستتتازی زنان برای مشتتتارکت در توستتتعه»قاله خواندنی در این درس به م          

های خوب ای . این مقاله یکی از نمونهبهجت یزدخواستتتتتتی و زهرا فرخی راستتتتتتایی اشتتتتتاره کردهکتابی، 

داند. تحقیق و ای از عوامل و نه یک عامل را موثر مییابی برای یک فرآیند استتتتتتت و مجموعهریشتتتتتته

اند. شتتتتتتما شتتتتتتناستتتتتتان و اقتصتتتتتتاددانان برعهده گرفتهعوامل موثر کاریستتتتتتت که جامعهپژوهش درباره 

توانید قدرت قضاوت و تشخیص حال میشود. با اینکننده دانشی هستید که توسط ایشان تولید میمصرف

 تان در تجزیه و تحلیل افزایش دهید. خود را همراه با توانایی

گذار شتتما بر عنوان ستتیاستتته یشتته در چندین عامل دارد ولی باین درستتت استتت که هر مستتئله ر          

خواهید با خشتتتتتتونت خانهی عنوان نمونه اگر میه کنید که بیشتتتتتتترین تاثیر را دارند. بعواملی تمرکز می

مقابله کنید درنظر داشته باشید که اندازه عوامل مختلف موثر بر آنرا بسنجید و بر روی سه یا پنج عاملی 

در  HIVخواهید با گستتتتتترش بیماری ایدز و ویروس ثیر را دارند. یا اگر میأبیشتتتتتترین ت تمرکز کنید که

جید و آنهاه برای مبارزه های انتقال این ویروس را بستتنمنطقه خود مقابله کنید باید ستته  هر کدام از شتتیوه

 هایی بکوشید که بیشترین سه  را در انتقال این ویروس دارند. با شیوه

 دول استفاده کنید: دوباره از یک ج

   HIVگسترش بیماری ایدز و شیوع ویروس  مسئله:

 های الزمهای مبارزه و سیاستراه سه  ٪  -های آلوده انتقال از طریق سوزن

 های الزمهای مبارزه و سیاستراه سه  ٪ -انتقال از طریق ارتباط جنسی 
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 های الزمیاستهای مبارزه و سراه سه  ٪ -انتقال از طریق خون آلوده 

 

گذاری در کدام زمینه توانید تمرکز کنید و سیاستدانید بر روی کدام شیوه انتقال میبه این ترتیب شما می

 بیشترین بازدهی را دارد. 

 

 گزارش پیشرفت :۲پروژه فاز

 

 .گزارش اهمیت و کاربرد موضوع انتخاب شده برای زنان شهر. ۱

 یشترین سود را از حل  این معضل خواهد برد؟کدام گروه اجتماعی ب .۲

 کنند این مسئله اولویت ندارد؟چه کسانی فکر می .۳

 حل این مسئله چطور رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید؟ .۴

 

های موجود درباره آن آگاه هستتتتید. در این بخش خوب استتتت با شتتتر  حاال شتتتما با موضتتتوع و ستتتیاستتتت

ها یا شتتتتر  های در حال اجرا با توجه به ابعاد مختلف آثار آنکنید. نقد ستتتتیاستتتتتوضتتتتعیت فعلی شتتتتروع 

های ناشتتتتتتی از عدم وجود یک ستتتتتتیاستتتتتتت همیشتتتتتته مقدمه خوبی برای تشتتتتتتریح اهمیت تغییر در هزینه
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های گذاری یا اتخاذ یک ستتیاستتت جدید استتت. در این بخش آثار یک ستتیاستتت را با توجه به گروهستتیاستتت

بندی بعاد مختلف اقتصتتادی و تاثیر زیستتت محیطی طبقه بندی بکنید. شتتاید امکان طبقها ،مختلف اجتماعی

 ،اجتماعی بندی آثار در گروه:همه این آثار به شتتتکل فهرستتتت وار وجود نداشتتتته باشتتتد. بهترین راه گروه

کنید باشتتتد. خوب استتتت وقتی که درباره آثار اجتماعی صتتتحبت میزنان، اقتصتتتادی و محیط زیستتتت می

 اید و بالعکس. عیت اقتصادی را ثابت درنظر بهیرید. به این ترتیب آثار اجتماعی را پررنگ کردهوض

 

 : بودن توانا و توانمندسازی نمونه

 کرد متحول را قش  در« سلخ» روستای که زنی با« شرق» وگویگفت

 .دارم پن م فوق« زینت» من

 : محقق صدرا

 

 داشتتتتند، یا لیستتتانس فوق یا کرد، همهمی معرفی را خودش داشتتتت هرکس و بودی  ایجلستتته در»          

 زدند همه. دارم پنج  هست ، فوق دریایی زینت من گفت  رسید من به که بتباال، نو هایتخصص و دکترا

 پنج  تا بهوی  اگر کردم فکر و امنخوانده درس بیشتتتتتتتر پنج  کالس کن ، تا کار چه خب خنده، گفت  زیر

«  دریایی زینت». خنددمی ه  خودش و گویدمی را این«. پنج  فوق استتت، گفت  ک  خیلی امنخوانده بیشتتتر

 16در  استتت، او مشتتغول المنفعهعام کارهای به قشتت  جزیره در ستتلخ روستتتای در هاستتتستتال که یکستت

 برداشت چهره از پوشیدندمی باید جزیره زنان همه که را سنتی ساختارشکنانه، برقع حرکتی در سالهی
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 . کرد تحمل ه  را هامشقت و هاحرف کلی خودش گفته به آن دنبالبه و

 ابراهی  قل  به« میِش راه و گرگ در» نام به کتابی در این از پیش دریایی زینت زندگی داستتتتتتان          

 فرعی عنوان با چشتتمه نشتتر را کتاب استتت، این شتتده منتشتتر و مستتتندستتاز، نوشتتته و مختاری، ستتینماگر

  ه مستند چند و فیل  یک این بر عالوه. است کرده چاپ« مردساالر و بسته جامعه در زنی مداوم تالش»

 . شده ساخته او درباره

 تبدیل گردیبوم اقامتهاه به را ستتلخ روستتتای در خودشتتان خانه استتت ستتال یک حدود زینت، حاال          

شد گردشهرانی و میهمانان پذیرای تا کرده ش  هایجذابیت دیدن برای که با . شوندمی جزیره این راهی ق

استتت،  شتتده درآمد کستتب محل و شتتغل غیرمستتتقی  و مستتتقی  صتتورتبه نفر 200حدود  برای او اقدام این

 و آشلزخانه در یا ه  بقیه و هستند گردشهران به آن فروش و دستیصنایع تولید کار در سلخ اهل زن 96

 موسیقی گروه هستند، اعضای جزیره دیدن برای گردشهران راهنمای مشغولند، یا خانه هایقسمت دیهر

 اضتافه هااین به باید ه  را... و کنندمی جاجابه را گردشتهران که ییهاستنتی، راننده زار، صتیادان ستنتی

 . کرد

 محل خانه شتتتتد چطور اینکه و اشکاری تجربه درباره« شتتتترق» با وگوییگفت در دریایی زینت          

 توضیح گونهکرد، این تبدیل گردشهران اسکان برای اقامتهاهی به را اشخانواده اعضای و خود زندگی

 را پانسمان و تزریقات کار موقع داشت ، آن اجتماعی فعالیت سلخ روستای در امسالهی 11از  من»: ددا

 کردی  تالش اعتیاد با مبارزه برای بودم، بعدها ماما ستتالهی 16دادم، از می انجام روستتتا در و گرفت  یاد

 کار، کلرزنی محل بهداشت و محیط بهداشت زمینه بدهی ، در ترک را اهالی از نفر 70حدود  توانستی  و



53 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

شامیدنی آب  تعداد همراهی با پیش سال 20حدود  از این بر عالوه. کردم هاییفعالیت و هاتالش ه ... و آ

 گاهي که کردی  اندازیراه ستتتلخ در را دستتتتی صتتتنایع فروش و تولید روستتتتا، تعاونی هایخان  از زیادی

 بین را محصتتوالت کاالبهکاال خودشتتان هازن ه  هاوقت بعضتتی و ختی وفرمی نمایشتتهاه در را هاآن آثار

 برگشتتت  وقتی و شتتد تعطیل تعاونی رفت ، آن روستتتا از من اینکه دلیل به و...؛ بعدها کردندمی عوض ه 

 برای و شتتدند کار به مشتتغول روستتتا جوان زنان و دختران کار این کن ، با احیا را آن دوباره کردم تالش

 «.کردند پیدا درآمدی راه خودشان

 داشتتتتته درآمد و شتتتتوند مشتتتتغول توانندنمی اهالی همه کار این با دیدم ادامه در اما»: افزایدمی او          

 و وستتط بیاید بود مایل و توانستتت که هرکستتی که کردی  شتتروع را گردشتتهری کار دلیل همین باشتتند، به

 بودند؛ اما خانوار ستترپرستتت ه  خودشتتان که روستتتا زنان از برخی مثال بهیرد، برای را کار از بخشتتی

شان شانچش  و باالست سن  اینها برای که کردی می فکر این کنند، به درست دستی صنایع که بیندنمی ها

 را اتاق یک روستتتتتتتا خانه 26خودمان، در  خانه هایاتاق از غیر به دلیل همین دهی ، به انجام کاری چه

 ه  هاخانواده این که کردی  استانداردسازی را بهداشتی ویسکردی ، سر تجهیز گردشهران اسکان برای

 نفر 150از  روزشبانه یک در توانی می امکانات همین با االن. باشند داشته درآمد مقداری طریق این از

 «.کنی  پذیرایی شام و اقامت، صبحانه، ناهار با

 کار خانه این در ثابت و مستقی  صورتبه ه  مرد شش و زن 21روستا، شامل  اهالی از نفر 27          

 ... .و گردشهران خواب و اقامت محل کردنمرتب و غذا و نان تهیه مانند کنند، کارهاییمی
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 تبعیض بلند سایه

 38۴2شماره  - اقتصاد دنیای روزنامه

 دادپی علی دکتر

 

 دستور. داشت خواهد ادامه هاههد تا گاهی که دارد بلندمدتی آثار جامعه در مبنایی هر بر تبعیض          

 در استتتتت مثبتی گام زنان حقوق از اطمینان کستتتتب تا استتتتتخدامی آزمون تعویق برای جمهوررئیس اخیر

 مستتتتیر از بخشتتتتی که معناستتتتت با وقتی تنها گام این حال این با. زنان علیه معمول هایتبعیض رفع جهت

 بدهد درستی ما به جوامع ستایر در هاتبعیض فعر تاریخ اگر. موقت دستتور یک نه و باشتد هاتبعیض رفع

 تبعیض نیست؛ ابعاد ممکن استخدامی آزمون اصال  و بخشنامه یک با تبعیض آثار رفع که است این آن

 .شمارندبی

 از یکی در را الملیک طالی مدال که شد پوستیسیاه آمریکایی زن مانوئل، اولین سیمون امسال          

 هایپیروزی از دیهر یکی راآن و گرفتند جشتتتن را موفقیت این بستتتیاری. آورد دستتتتبه شتتتنا هایرشتتتته

 ۵0از  بیش و استتتت 201۶چرا؟ ستتتال . دانستتتتند آمریکا جامعه در برابری به رستتتیدن در تبارانآفریقایی

می آمریکا متحده ایاالت در نژادی تبعیض ضتتتد قوانین تصتتتویب و مدنی حقوق جنبش پیروزی از ستتتال

دارد، می مختلف هایرشتتته در بستتیاری ورزشتتکاران که گروه این ه  او از قبل رستتدمی رنظ به. گذرد

سته  به موفقیت این از همه چرا. بشود طال مدال برنده که دهد پرورش ورزشکاری ه  شنا در است توان

 کنند؟می یاد تبعیض بر پیروزی عنوان
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 استتتتتتخرهای بودند کرده قانونی را نژادی جدایی که متحده ایاالت در کرو جی  قوانین دوران طی          

 آنها به ستتتتتیاهان ورود جنوب در ه  و شتتتتتمال در ه  که بود جاهایی معدود از یکی ورزشتتتتتی و عمومی

 هتل مدیر یک برابری، تصویر برای سیاهان مبارزه از خبری تصاویر مشهورترین از یکی. بود ممنوع

 حال در هتلش استتتخر از ستتفیدپوستتت و پوستتتستتیاه انانجو کردن بیرون برای که فلوریداستتت ایالت در

 در برابر هایفرصتتت قوانین تصتتویب و نژادی تبعیض رفع روز فردای. استتت آن داخل به استتید ریختن

 را خود شنای استخرهای سفیدپوستان هنوز مختلف انتخابات در سیاهان دادن یأر موانع رفع و استخدام

 و کار بازار بر حاک  هایکلیشتته و نادرستتت باورهای تغییر. بود مالز زمان ستتال ۵2خواستتتند. می ستتفید

 بهار در ستتخنرانی امستتال، یک بخشتتنامه یک. دارد احتیاج پشتتتکار و زمان به کشتتور در استتتخدام الهوی

به بودجه و برنامه سازمان اگر. بود نخواهد و نبوده کافی تنهایی به وقتهیچ جدید قوانین تصویب یا آینده

 دهد تشکیل برجسته کارشناسان از متشکل کاری گروه باید کند جاری را اخیر دستور این واهدبخ راستی

تشتتتتتتکل باید همزمان. کنند طراحی را کار محیط در زنان علیه تبعیض رفع برای الزم هایگام اولین تا

 هیالتتستتتتتت از برداریبهره در تبعیض رفع. بهیرند قرار تشتتتتتتویق مورد بازرگان و کارآفرین زنان های

 شایسته حضور راه کردن هموار و کشور اقتصاد در زنان نقش اعتالی برای کارآفرین زنان برای بانکی

 راه کردن هموار برای کشور استخدامی آزمون در بازنهری که است مه  اندازه همان اقتصاد در ایشان

 انستتتتانی استتتتتعدادهای و نیرو و توان از نیمی زنان اینکه پذیرفتن. دولتی هایستتتتازمان در هاآن حضتتتتور

باشتتند،  داشتتته هایشتتانتوانایی و خدادادی استتتعدادهای با متناستتب ستتهمی اقتصتتاد در باید و هستتتند ایران

 ستتتاله چند فرآیند یک حقوق تضتتتمین و زنان علیه تبعیض رفع اینکه پذیرفتن. استتتت واقعیت یک پذیرفتن

به که کاری. استتت تبعیض رفع فرآیند شتتدن ییاجرا دارد، آغاز احتیاج مقاوم اراده و پشتتتکار به که استتت
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 مستتتتیر در خواهندمی که آنها برای ه آن از اجتناب نیستتتتت؛ ولی آستتتتان ایجامعه هیچ در رستتتتدمی نظر

 .نیست بردارند، ممکن گام پایدار توسعه
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 محدود گذاری، ولوستتیاستتت اناییتو از شتتهرداری نهاد و محلی هایدولت قالب در شتتهر شتتوراهای

است،  شده عنوان رسانی پیام و انتخاباتی تالش برای ریزیبرنامه هایدرس در که طورهمان. برخوردارند

 کرده تدوین و تعریف باورهایش و جایهاه اساس بر مشخصی برنامه باید شهر شورای در عضویت نامزد

 انتخاباتی نامزد گویی کلی از اجتناب با که است بایسته. دازدپرمی ه  زنان مسائل به ایبرنامه چنین. باشد

 هاگام این. باشتتتتتتد عملی هایگام شتتتتتتامل باید نتیجه شتتتتتتود، درمی اجرا خرد ستتتتتتطح در او برنامه که بداند

 پیش به شهرکالن یا و شهر در را زنان توانمندسازی فرآیند که دهندمی تشکیل را هاسیاست از ایمجموعه

  . برندمی
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 گ اریسیاست ابزار 

 ابزار. شتتتودمی یاد گذاریستتتیاستتتت ابزار عنوان به هاآن از که استتتت اجزایی شتتتامل ستتتیاستتتتی هر

 و ای محلی، منطقه سطح در دولتی نهادهای و دولت هایدخالت و هاکنش مجموعه واقع در گذاریسیاست

 قانون هفت  اصتتل مطابق. گردند محقق عمومی عرصتته گذارانستتیاستتت موردنظر اهداف تا هستتتند ملی حتی

 قانون ه . هستتتند کشتتور اداره و گیریتصتتمی  اركان از شتتهر ایران، شتتوراهای استتالمي جمهوری استتاستتي

 تبیین و تعریف در شتتتوراها توانایی بر شتتتوراها وظایف تبیین در استتتالمي شتتتوراهای قانون ه  و استتتاستتتي

 گستتتتتتترش و رفاهي هي، آموزشتتتتتتي، اموراجتماعي، اقتصتتتتتتتادی، عمراني، بهداشتتتتتتتي، فرهن هایبرنامه

 همچنین شتتتهر شتتتوراهای. کنندمی تاکید محلی هاینیازمندی و مقتضتتتیات استتتاس بر مردمی هایمشتتتارکت

شنهادات و هاطر  و نمایند انتخاب را شهر شهردار توانندمی  الزم شهردار برای شهر شورای مصوب پی

 . است اجرا

 یک رابطه این که دهدمی نشان کشور سطح در شهر شوراهای اعضای و شهرداران تعامل گرچه

 اعتبار شهرداری نهاد و شهرداران اقدامات به که هستند شهر شوراهای حال این با. نیست سویه یک رابطه

 توانمندترین از یکی هاشتتتتهرداری نقش محدودیت رغ علی شتتتتهر شتتتتوراهای منظر این از. دهندمی قانونی

هادهای جاد برای موجود ن ماعی لتحو ای یدار رشتتتتتتتد و اجت ند اقتصتتتتتتتادی پا  ابزارهای نقش درک. هستتتتتتت

ست ستفاده و گذاریسیا ست و هاطر  ریزیبرنامه در آنها از کارآمد ا  از تا شودمی باعث شهری هایسیا

 حداکثرزنان،  جمله جامعه، از پذیرآسیب اقشار توانمندسازی و شهری توسعه برای شهر شوراهای ظرفیت

 . بشود استفاده
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 از ایمجموعه به متکی شهرداری و شهر شورای دیهری هدف هر مانند زنان توانمندسازی برای

 موجود هایچهارچوب و هدف به توجه با همیشتتتته بهینه ابزار. هستتتتتند مثبت تبعیض و مالی هایستتتتیاستتتتت

شندمی مالی ابزار سایر و بودجه تخصیصها، مالیات شامل مالی هایسیاست. شودمی انتخاب  کنار در. با

 دادن برای نهادها تشتتتویق برای اداری مقررات و هابخشتتتنامه از توانمی همیشتتته هاستتتیاستتتت از بستتتته این

 با تواندمی شتتتهر شتتتورای یک شتتتهری گذاریستتتیاستتتت ابزارهای این کنار در. برد بهره زنان به فرصتتتت

 دولت در شتتاغل کار روینی در را مدیر و توانا زنان ستته  شتتهرداری نهاد استتتخدامی هایستتیاستتت تصتتویب

 . پردازی می ابزار این مطالعه به اینجا در. دهد افزایش وابسته نهادهای و محلی

 

  هامالیات 

 هابرنامه هزینه شهری نوسازی عوارض مطالبه و محاسبه طریق از معموال هاشهرداری ایران در

 در شتتهری عمران و نوستتازی قانون 1ماده  موضتتوع عوارض این مطالبه. کنندمی تامین را خود اقدامات و

 :است شر  این به که است کشور

 توستتعه اصتتال  و احداث و شتتهری هاینیازمندی تأمین و استتاستتی اصتتالحات و عمران و نوستتازی 

 عمومی هایبا  و هاپارک نههداری و حفظ و هامیدان و هاپارکینگ و هاپارک ایجاد و معابر

 و متناسب رشد در مراقبت و محالت نوسازی و عمومی ازموردنی تأسیسات سایر تأمین و موجود

 مذکور وظایف اجرای در هاشتتتهرداری و استتتت هاشتتتهرداری استتتاستتتی وظایف از شتتتهرها موزون

 .هستند جامع هاینقشه و اساسی هایبرنامه تهیه به مکلف
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 مستتتحدثات و هاستتاختمان و اراضتتی  کلیه بر» که دهدمی اختیار هاشتتهرداری به قانون این 2ماده 

 این مقررات طبق که آنها بهای هزار در پنج مأخذ به ستتتاالنه خاص عوارض شتتتهر قانونی محدوده در واقع

 عادت یک نوستتتتازی عوارض پرداخت در دیرکرد حال این با«. شتتتتودمی برقرار شتتتتد خواهد تعیین قانون

 عوارض پرداخت رد شتتهروندان تاخیر از بستتیاری شتتهرداران و استتت کشتتور مختلف شتتهرهای در معمول

 مشتتکالت با معموال شتتهر شتتوراهای تا استتت شتتده باعث عوارض این پرداخت عدم. هستتتند مندگله نوستتازی

 نوعی واقع در که کنند کستتتتتب درآمد تراک  و خالفی فروش با عمل در هاشتتتتتهرداری و باشتتتتتند مواجه مالی

 . شهریست ساختمانی هایفعالیت بر مالیات

 فروش عوارض ایران در هاشتتتتتتهرداری یافته توستتتتتتعه کشتتتتتتورهای در محلی هایدولت خالف بر

 در اقتصتتاد هایفعالیت همه شتتامل که شتتهری مالیات فراگیر و یکلارچه قانون یک و ندارند ایشتتده تعریف

 شتتتوراهای ستتتردرگمی باعث ستتتو یک از قانونی خال این. ندارد وجود ایران در باشتتتد محلی دولت محدوده

 توانمندستتتتازی بحث در. خود درآمدی منابع تعریف برای آنها برای متیازیا دیهر ستتتتوی از و استتتتت شتتتتهر

 تاستتتیس زن کارآفرینان توستتتط که هاییشتتترکت و نهادها به تخفیف دادن با توانندمی شتتتهر شتتتوراهای زنان

 از استتتفاده. نمایند تشتتویق را زنان اقتصتتادی فعالیت هستتتند شتتاغل آنان در زنان از معینی درصتتد یا اندشتتده

 حال این با. استتتت شتتتده زنان توانمندستتتازی به منجر شتتتهر اجتماعی اقشتتتار در انهیزه ایجاد برای هایاتمال

 مانند محققانی. هستتتتتتت و بوده جریان در مختلفی هایبحث مالیاتی ابزار این اثر عمق و ثیرأت میزان درباره
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 از را آنها مندیبهره زنان ذیریپآستتیب و فقر که کنندمی لندن، استتتدالل اقتصتتاد مدرستته چنت، استتتاد ستتیلویا

  .8دهدمی کاهش هاییسیاست چنین

        

 بودجه و مالی سیاست 

 را هاشتتتتتتهرداری بودجه و کنندمی عمل محلی دولت گذاریقانون قوه عنوان به شتتتتتتهر شتتتتتتوراهای

 بر ابتدا شتتهر شتتورای وظایف تعریف در هاشتتهرداری قانون ۴۵ماده . کنندمی تصتتویب و تنظی بررستتی، 

 .کندمی تاکید بودجه تصویب در نهاد این اختیارات و نظارتی وظیفه

 و نقدی دارایي و ستتتترمایه حفظ و اداره حستتتتن در نظارت»  کندمی اعالم قانون این ۴۵ماده  1بند 

 از« هاآن هزینه و درآمد حستتتاب در نظارت همچنین و شتتتهر به متعلق منقولغیر و منقول اموال و جنستتتي

 را شتتتهرداری هایهزینه بازرستتتان و کارشتتتناستتتان تعیین با تواندمی همچنین شتتتورا. استتتت شتتتورا وظایف

 و بودجه اصال  و سالیانه بودجه»  تا دارد اختیار شهر شورای ماده این 2بند  طبق. نماید تفتیش و بررسی

 حتی. مایدن تصویب و بررسی را« شهرداری به وابسته هایبنهاه و شهرداری بودجه تفریغ و بودجه متم 

 کلیه تصتتتویب اختیار ماده این 3بند . برستتتد شتتتهر شتتتورای تصتتتویب به باید شتتتهرداری ستتتاختمانی برنامه

 بودجه درباره شتتتتتهر شتتتتتورای اختیار نتیجه در. دهدمی شتتتتتهر شتتتتتورای به را شتتتتتهرداری نام به معامالت

 . است تام اختیار یک شهرداری

                                                                 
8 Chant, Sylvia. "Cities through a “gender lens”: a golden “urban age” for women in the global South?." 
Environment and Urbanization (2013): 0956247813477809. 



62 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 برای بودجه تصتتویب با تواندمی شتتهر شتتورای زنان ویژه به و پذیرآستتیب اقشتتار توانمندستتازی در

 نیاز به توجه با دیهر ستتتوی از. بلردازد اجتماعی فرایند در آنها مشتتتارکت تشتتتویق به زنان ویژه هایطر 

 گستتتترش بر تواندمی شتتتهر شتتتورای ستتتاختمانیش هایبرنامه برای شتتتهر شتتتورای تایید مهر به شتتتهرداری

 زنان هایخواستتت به توجه با کار و کستتب و بازرگانی نورزشتتی، اماک شتتهری، تستتهیالت هایزیرستتاخت

ست ابزار از بخشی اختیارات این که کنند فراموش نباید شهر شورای اعضای. کند تاکید شان گذاریسیا  ای

 ایشان توانمندسازی و زنان جایهاه ارتقا  برای شهری بودجه از استفاده برای متعددی راهکارهای. هستند

 .  شودمی پرداخته آنها به دیهر هایسدر در دارد، که وجود

 آن تحلیل و جنسیتی بندیبودجه

 امکان هابرنامه و هابودجه،  طر  تخصتتتتتتیص با که استتتتتتت لوایح ترینمه  از یکی بودجه الیحه          

 تا گیرد قرار ارزیابی مورد جنستتیتی منظر از بودجه که استتت ضتتروری بستتیار. یابدمی را شتتدناجرایی

 اهمیت. خیر یا استتتتتتت گرفته قرار توجه مورد بودجه در زنان به مربوط نیازهای آیا دشتتتتتتو مشتتتتتتخص

 استفاده با بندیبودجه هایروش و هاشاخص تا است شده باعث جامعه از نیمی عنوان به زنان روزافزون

 ظلحا» جزوه زمینه این در موجود هایگزارش از یکی. شتتتوند بستتتته کار به و تعریف جنستتتیتی تحلیل از

ستتتال  در که استتتت« بودجه در جنستتتیتی هایشتتتاخص تعریف عملی راهنمای :بودجه در جنستتتیت کردن

 جزوه این مولفان. استتتت شتتتده منتشتتتر ،اوگاندا پایتخت ،کاملاال در دمکراستتتی در زنان مجمع در 200۵

 هستند Richard Ssewakiryanga سسواکریانها ریچارد و Margaret Kakande کاکانده مارگارت

 Gender Budget   بودجه کارآیی ستتتتتتنجش و گیریاندازه جنستتتتتتیتی هایشتتتتتتاخص جزوه این در که
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Monitoring and Evaluation Indicator  اختصتتتتتار به که، کنندمی ارائه و تعریف را GBMEI 

 :بخش چهار از هاییمثال از استفاه با جزوه این در. شوندمی نامیده

 کشاورزی 

 آموزش 

 بهداشت 

 فاضالب و آب  

 

 :از عبارتند جزوه این در اصلی هایفرضپیش. کندمی تعریف را هاشاخص این

 نیست یکسان بودجه از آنها پذیریی اثر و مردان و زنان نقش  . 

 مستتتتتائل در جنستتتتتیت بعد به نستتتتتبت هابودجه این آنهاه نهیرند درنظر را جنستتتتتیت هابودجه اگر 

 . هستند تفاوتبی اجتماعی

 زنان و مردان برای شتتتتتده تفکیک هایبودجه گیرندمی درنظر را جنستتتتتیتی دابعا که هاییبودجه 

 . نیستند

 

ندا دولت تجربه استتتتتتتاس بر هافرضپیش این با جزوه این            هایبودجه اجرای و تعریف در اوگا

 دولت این خورشتتیدی 137۵ستتال  از. استتت شتتده تعریف آن گستتتره کاهش و فقر با مبارزه برای جنستتیتی

شته اجرا به با فقر با مبارزه هایمهبرنا سیتی برابری بر هابرنامه این کیدأت. است گذا  فقر با مبارزه و جن

 از استتتتتفاده دلیل چهار. استتتتت داشتتتتته دنبال به را منابع کارای و بهینه تخصتتتتیص زنان و مردان میان در
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 :از عبارتند بودجه اجرای و تعریف در جنسیتی هایشاخص

 هاسیاست اهداف واقعی تحقق برای عمناب بهینه تخصیص 

 منطقه و شهر سطح در بویژه شده طراحی هایبرنامه کارآیی و برابری تضمین 

 ستتتتنجش برای پستتتتران و دختران، مردان و زنان بر هابرنامه ثیرأت گیریاندازه و بررستتتتی لزوم 

 موفقیت و کارآیی

 بودجه و برندمی بهره اهبرنامه و هاستتتتتیاستتتتتت از کستتتتتانی چه دهندمی نشتتتتتان هاشتتتتتاخص این 

 . رسدمی که به شده داده اختصاص

 کنیم؟می تعریف چگونه را موردنظر هایشاخص

 نیروی ،سرمایه از عبارتند که گرفت درنظر را برنامه هایورودی باید ه  هاشاخص تعریف در          

 میزان هاورودی بررستتتی در. شتتتوندمی ارائه و تعریف که هایی برنامه و خدمات ه  و مالی منابع و کار

 و اشتغال هایفرصت از وریبهره در برابری درجه ،جنسیتی هایگروه به شده داده اختصاص سرمایه

 خدمات حج   خروجی بخش در. شتتتتود می گرفته درنظر اصتتتتلی بودجه اثر اندازه و پرستتتتنلی هایهزینه

 ستتتنجش برای. شتتتوندمی گرفته درنظر هزینه و گوییپاستتتخ زمان، شتتتده ارائه خدمات کیفیت، شتتتده ارائه

 کنی می مقایسه گذشته با حال زمان در را هاشاخص این جنسیتی شکاف کاهش در سیاست یک موفقیت

 . باشی  داشته هاسیاست موفقیت میزان از تصویری تا

 مقایسه حال و گذشته در را هابرنامه این از آنها مندیبهره و زنان مشارکت میزان بعدی گام در           

 خدمات ارائه هزینه متوستتط با مردان به خدمات ارائه هزینه متوستتط مقایستته با پایان در. کنی می تحلیل و
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 متوسط گیریاندازه برای. گیری می اندازه زنان و مردان به رسانی خدمات در را بودجه کارآیی زنان به

 . کنی می تقسی  مردان یا زنان تعداد به مردان و زنان سه  گرفتن درنظر با را هاهزینه کل هزینه

 یا و مشارکت. مندیبهره میزان به توجه با را آن مختلف هایردیف است الزم بودجه بررسی در          

 استتتتتتتخدام ایبودجه ردیف در اگر مثال عنوانه ب. کنی  تحلیل مختلف منابع از زنان و مردان استتتتتتتفاده

 با یا استتتت شتتتده تعریف جنستتتیتی هایستتتهمیه مشتتتخص بطور آیا تاستتت شتتتده گرفته درنظر جدید نیروهای

  شود؟می جلوگیری شهرداری ادارات در زنان استخدام از اصوال هاییاولویت تعریف

 را آنها و کرد تعریف را مختلفی هایشتتاخص توانمی بودجه لوایح وجود به توجه با خوشتتبختانه          

 محاستتتبه را هاشتتتاخص این توانیدمی شتتتما نمونه عنوانه ب. زد تخمین موجود خام اطالعات از استتتتفاده با

 :کنید

  وابسته هایشرکت و شهرداری در شده پرداخت مزایای و دستمزدها کل از زنان سه 

  کارمند زنان به شده داده اختصاص آموزشی بودجه و مزایا سه 

 متوستتط نستتبت از توانیدمی اینجا) مردان برای آموزشتتی بودجه به زنان آموزشتتی بودجه نستتبت 

 (. کنید استفاده ه  مردان برای آموزشی بودجه متوسط به زنان برای آموزشی بودجه

  خارجی یا و داخلی اداری و رسمی سفرهای به شده داده اختصاص بودجه از زنان سه 

  تندرستی هایبرنامه و سالمتی و بهداشت بودجه ،بیمه خدمات از زنان سه  

 

 تعریف توانمی را هاشتتتتاخص این کشدددداورزی بخش در زنان و مردان نقش در تفاوت گرفتن نظر در با
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 :کرد

  تولید کشاورز زنان که کشاورزی محصوالت درباره پژوهش به شده داده اختصاص بودجه سه 

 . دارند ایعمده نقش آنها تولید در یا کنندمی

  دارندمی نهه زنان که خانهی و کوچک هایدام درباره هاپژوهش به داده اختصاص بودجه سه 

 . کنندمی ارتزاق آنها از و

  هستند مشغول کار به هاآن در زنان یا هستند زن هاآن مالکین که مزارعی آب سه . 

 

 :گرفت نظر در را هاشاخص این توانمی آموزشی بخش در

 ایهحرف هایهنرستان و تحصیلی مختلف مقاطع در پسران به دختران آموزشی یارانه نسبت 

  یارانه یا آموزشتتتتی بودجه کل از زنان برای آموزشتتتتی هایبرنامه مربیان یا و زن مربیان ستتتته 

 مدارس ستتتته  نستتتتبت از توانمی ایران شتتتتهرهای در) آموزشتتتتی هایبرنامه به یافته اختصتتتتاص

 (. کرد استفاده ه  پسرانه مدارس سه  به شهری امکانات از دخترانه

 

 :بهداشت بخش در

  بهداشت هایخانه و هازایشهاه به شده داده تصاصاخ بودجه سه 

  کودکان بهداشت به شده داده اختصاص بودجه سه 
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  داروها به شده داده اختصاص یارانه یا بودجه سه 

  در ماما و پرستتتتتاران، زن بهیاران برای آموزشتتتتی هایبرنامه به پرداختی یارانه یا بودجه ستتتته 

 شهر

 

 : کرد تعریف مختلفی هایشاخص توانمی ه  شده اجرا و فتعری هابرنامه و خدمات اساس بر

 :کشاورزی

 خرید برنامه /پژوهشتتتتتتی بودجه/  هایارانه از که کشتتتتتتاورز مردان به کشتتتتتتاورز زنان نستتتتتتبت 

 . برندمی بهره کشاورزی بذرهای و مواد توزیع /محصوالت

 درباره شپژوه /کشتتاورزی محصتتوالت پژوهش /کشتتاورزی ترویج خدمات ارائه هزینه متوستتط 

 هزینه متوسط این نسبت و زنان و مردان برای غیره و خانهی هایدام

 خدمات این دریافت از راضی مردان به خدمات دریافت از راضی زنان نسبت  

 

 : آموزش

 هنرآموزی هایبرنامه و تحصیلی مختلف مقاطع در پسران به دختران نسبت 

 دریافتی خدمات از ضیرا پسران به دریافتی خدمات از راضی دختران نسبت 
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 :بهداشت

 برندمی بهره بهداشتی خدمات از که زنانی سن متوسط . 

 بارداری سن متوسط 

 شده واکسینه کودکان درصد 

 کنندمی استفاده شهر در درمان و بهداشت خدمات از که مردی بیماران به زن بیماران نسبت . 

 

 دریافت و خدمات ارائه در مردان و زنان سه  ینتعی هدف شاخص این در بینیدمی که طورهمان          

 میزان مقایستتتته. متوستتتتط هایهزینه نستتتتبت چهارچوب در از که دارد اهمیت نکته این. باشتتتتدمی خدمات

 . شود سنجیده بودجه پیامدهای و ثیرأت وری بهره میزان و مشارکت

 

 جنسیتی هایشاخص تعریف برای بودجه از استفاده :مهارت

 بودجه هایورودی درباره خام اطالعات به شما. اندنشده جنسیتی تفکیک هابودجه موارد از بسیاری در

 کاغذ و ورق از توانیدمی. کنید دهیستتتتتازمان را اطالعات این اول گام در. دارید دستتتتتترستتتتتی آن نتایج و

 این از کدام هر برای ستتتتتون یک ردیف هر در بعد. بنویستتتتید وارجدول را بودجه یردیف و کنید استتتتتفاده

 ،هزینه کل ،ور بهره یا شتتاغل مردان ،ور بهره یا شتتاغل زنان تعداد ،هزینه متوستتط: کنید تعریف مفاهی 

 هاستون این موجود اطالعات مطابق بودجه ردیف هر برای سلس. پیامدها سایر و شده ایجاد مشاغل کل
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 توانیدمی آن زنان و مردان هایستتتتتتتون از دهاستتتتتتتفا با که جدولیستتتتتتت نتیجه. کنید کامل توانیدمی تا را

 یک روی ستتتتتلس. بکنید کاراین بودجه ستتتتتال هر برای. بهیرید اندازه را بودجه جنستتتتتیتی هایشتتتتتاخص

 بودجه کل از وابسته هایشرکت و شهرداری در شاغل زنان سه  مثال عنوانه ب. بشوید متمرکز شاخص

 آن ستتتون یک که جدول یک در و کنید ثبت ستتال هر برای را مزایا و دستتتمزدها به شتتده داده اختصتتاص

. کنید نهاه جدول به حاال. کنید ثبت ،است« شهرداری در دستمزدها از زنان سه » آن دیهر ستون و سال

 را شتتهرداری در دستتتمزدها از زنان ستته  تغییر روند توانیدمی ،باشتتید کرده وارد ترتیب به را ستتال اگر

 در را بودجه کارآیی شتتما استتت؟ حاال شتتده بدتر آیا یا استتت؟ شتتده بهتر شتتاخص این آیا. کنید رستت  و ببینید

 .است جدید مهارت یک این. ایدگرفته اندازه شهرداری در زنان و مردان دستمزدهای برابری

 

 بحث

 هایشتترکت چرا شتتهرداری هایپروژه و معامالت تصتتویب در شتتهر شتتوراهای اختیار رغ علی          

 هایپروژه و شهری قراردادهای در ناچیز بسیار نقشی تحصیلکرده زنان به متعلق عمرانی و پیمانکاری

 ظرفیت این از استتفاده برای شتهر شتورای آینده عضتو یک عنوان به شتما برنامه دارند؟ شتهرها عمرانی

 است؟ چه منطقه اقتصاد در زنان  مشارکت تشویق برای شهر شوراهای قانونی

می شتتتما آیا. بهذارید بحث به را آنها و کنید مطر  هایتانکالستتتیه  با را خود هایایده و نظرات          

 کیست؟ شما منطقه استانداری یا فرمانداری یا شهرداری یا بخشداری در زن مقام ارشدترین دانید
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 پروژه:

ه حل دارید که رود؟  احتماال شتتتتتتما در این بخش از درس یک راکارهای پروژه چطور پیش می          

هاییست. منابع مالی موردنیاز اجرای این ها و پروژهبسیار ه  برایتان جالب است. این راه حل شامل گام

درباره بودجه ستتتتاالنه  خواهید بکنید؟آیا از منابع موجود استتتتتفاده می کنید؟ستتتتیاستتتتت را چهونه تامین می

 گنجد؟ کدام بند بودجه می این پروژه در دانید؟شهرداری و نحوه تخصیص آن چه می

ترین عوامل تضتتتتمین کننده موفقیت یک ستتتتیاستتتتت وجود منابع کافی و مدیریت بهینه یکی از مه           

منابع استتت. مشتتارکت مردمی پایداری نتایج حاصتتل از این ستتیاستتت را بدنبال دارد و باعث تضتتمین بقای 

 های مالی و یا مالیاتی ایجاد کنید؟مشتتارکت انهیزه دانید که برای تشتتویق مردم بهشتتود. آیا الزم میآن می

آثار مالی ستتیاستتت پیشتتنهادی را در  تواند شتتامل اجزایی برای تخفیف مالیاتی باشتتد؟آیا ستتیاستتت شتتما می

 ای تشریح کنید. چهارچوب منابع شهری و اقتصاد منطقه

 

 ای ابی اقدامات 

 ایجابی اقدامات از یافته توسعه و توسعه حال در مختلف کشورهای در محلی هایدولت از بسیاری

 افزایش ایمنطقه ایپروژه در و محلی هایدولت در شتتاغل کار نیروی در را زنان ستته  تا کنندمی استتتفاده

 زنان باید را شتتتهرداری در شتتتاغل کار نیروی از معینی درصتتتد که معناستتتت این به  ایجابی اقدامات. دهند
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 شودمی باعث ایجابی اقدامات. بشود داده زن پیمانکاران به باید راردادهاق از معینی درصد و بدهند تشکیل

 و مردان از بستتیاری. باشتتند داشتتته قرار اولویت در زنان اندنکرده پیدا تحقق درصتتدها این که زمانی تا که

 را هاآن و کنندمی اعتراض مثبت تبعیض حاوی هایستتتتتتیاستتتتتتتت به دانندمی طرفبی را خود که ناظرانی

 . دانندنمی ادالنهع

 برابر حقوق قانون 197۶سال  در کشور این در. است آموزنده بسیار باره این در هند کشور تجربه

 تصتویب از بعد ستال 30استت.  شتده تصتویب دستتمزدها در جنستیتی شتکاف حذف هدف با برابر کار برای

 دستتتتمزد بیشتتتتر برابر کار برای نزنا از و دارند عهده به را مدیریتی عمده مشتتتاغل مردان هنوز قانون این

 هایفعالیت در و جامعه عرصتته در زنان علیه بر هاداوریپیش و هاتبعیض که اینجاستتت واقعیت. گیرندمی

 اثر از تا کوشتتتتتدمی جامعه چهارچوب در ایجابی اقدامات هایستتتتتیاستتتتتت. دارد و داشتتتتتته وجود اقتصتتتتتادی

شکار منفی هایتبعیض ست این به اجتماعی شرایط برآیند که یشرایط در. بکاهد پنهان و آ  با زنان که معنا

 را منفی اثر این اندازه تنها مثبت تبعیض هایستتیاستتت این هستتتند مواجه اقتصتتاد و اشتتتغال در منفی تبعیض

 را جامعه در کار و کسب کالن شرایط خرد موارد بر تاکید با معموال هاسیاست این منتقدین. دهندمی کاهش

 بر زنان برتری به ایجابی هایستتتتیاستتتتت با زنان بر مردان برتری که کنندمی فراموش و رندگینمی نظر در

 . شودنمی تبدیل مردان
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 زنان بر شهری و عمومی هایسیاست آپار تحلیل 

سیتی هایشاخص تحلیل در که طورهمان  بر شهری و عمومی هایسیاست آثار تحلیل شد گفته جن

 یک به باید شهری هایسیاست کارآیی درک برای. نیست آسان شهری هایخانوار اعضای عنوان به زنان

 را زنان اقتصتتتتادی و اجتماعی زندگی ابعاد همه که کرد مراجعه اجتماعی و اقتصتتتتادی متغیرهای از طیف

 شهر در ولی نماید زنان برای ورزشهاهی سیسأت به اقدام شهر شورای اگر نمونه عنوان به. بهیرد بر در

 را ورزشتتتهاه این از زنان استتتتفاده عدم تواندنمی باشتتتد نداشتتتته وجود آمد و رفت برای مومیع نقل و حمل

 کنار در اجتماعی هایواکنش و هاکنش چهارچوب تعریف. دانست منابع اتالف و آن برای تقاضا عدم نشانه

 هایستیاستت ارآث گیریاندازه و تحلیل برای الزم نیازهایپیش تریناصتلی از یکی مختلف هایشتاخص ثبت

 . است زنان بر شهری و عمومی

 منظر از که استتتت رستتتیده آن وقت ایران در شتتتهر شتتتوراهای حیات ستتتوم دهه در حاضتتتر حال در

. کنی  تحلیل اقتصتاد و جامعه در زنان مشتارکت بر را شتهر شتوراهای تاثیر  اقتصتادی مختلف هایشتاخص

 بوده افزایش حال در شتتتهر شتتتوراهای در حضتتتور رایب زن نامزدهای تعداد که دانی می ما نمونه عنوان به

 در موجود شتتهر شتتوراهای هایکرستتی از کمی درصتتد هنوز زنان افزایش این رغ علی حال این با. استتت

 در ایشتتان حضتتور با متناستتب ستتطحی به هنوز شتتهر شتتوراهای در زنان حضتتور. کنندمی اشتتغال را کشتتور

 . است نرسیده اقتصاد عرصه

 آنها در زنان وقتی شتتتتتهر، حتی شتتتتتوراهای که استتتتتت الزم نکته این یادآوری تتحوال این کنار در

. بدهند افزایش هاشرکت و هاشهرداری در شاغل نیروی از را زنان سه  انددارند، نتوانسته تاثیرگذار نقشی
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 ترکیب و هستتتند مردان کشتتور شتتهرهای و شتتهرهاکالن در شتتهری ارشتتد مدیران اتفاق به قریب اکثر هنوز

 شتتاغل کار نیروی از زنان اندک ستته  کنار در. استتت مردانه کامال شتتهری ریزانبرنامه و مدیران نستتیتیج

 در ناشتتناخته پدیده یک زنان به متعلق هایشتترکت و پیمانکار زن هنوز که واقعیت این محلی هایدولت در

 هایفرصتتتتت از وریبهره و شتتتتهری مدیریت در هنوز ایران زنان که استتتتت نکته این استتتتت، یادآور ایران

 .ندارند استعدادهایشان و اجتماعی نقش با متناسب سهمی کشور شهرهای در اقتصادی فعالیت

 شهری هایسیاست از زنان اپرپ یری ابعاد

 مایحتاج تهیه و خرید برای ایشتتتان. هستتتتند شتتتهری خدمات کنندگانمصتتترف اصتتتلی گروه زنان          

 اصتتتتلی الهوهای هاخانه در. هستتتتتند هاخیابان در حاضتتتتر رانندگان و روهاپیاده عابرین هایشتتتتانخانواده

 عنوانه ب ایشتتتان. شتتتودمی منتقل بعدی نستتتل به و شتتتودمی تعریف ایشتتتان توستتتط انرژی و آب مصتتترف

 و کننتدمی تعیین را مختلف ختدمتات و کتاالهتا برای ختانواده تقتاضتتتتتتتای هتاختانواده اقتصتتتتتتتادی متدیران

 . کنندمی مشخص هاخانواده برای را اقتصادی هایفعالیت در گذاریسرمایه

 ابعاد باید ابتدا، کنید مشتتتخص را شتتتهری هایستتتیاستتتت از زنان اثرپذیری ابعاد خواهیدمی وقتی          

 زنان توزیع تا کنید تهیه جدول یک مثال عنوانه ب. بشتتتناستتتید را شتتتهری فضتتتای در زنان زندگی مختلف

 یا رانندگی گواهینامه دارای زنان طورهمین و ناستتیدبشتت را شتتهرتان در شتتاغل زنان و خانوار ستترپرستتت

 :شخصی سواری ماشین دارای
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 دوم محله اول محله 

   خانوار سرپرست زنان درصد

   شاغل زنان درصد

   گواهینامه دارای زنان درصد

   شخصی سواری دارای زنان درصد

   .روندمی خرید روز هر که زنانی درصد

 

 اثر توانیدمی. بهیرید اندازه را عمرانی برنامه یک یا پروژه یک پیامدهای خواهیدمی راگ حاال           

 کردن آستتتتتفالت :مثال عنوانه ب. کنید ثبت شتتتتتانزندگی محل به توجه با زنان این از گروه هر برای راآن

 سایر به همینطور و شودمی شخصی سواری دارای و راننده زنان شرایط بهبود باعث شهر هایخیابان

 ستتتتیاستتتتتی هر پیامدهای نکنید فراموش! کنند زندگی هامحله این در هاآن اگر، رستتتتاندمی ستتتتود هاگروه

 برای شتتده ایجاد هایهزینه و درآمدها شتتامل مستتتقی  آثار.  باشتتند توانندمی القایی و غیرمستتتقی ، مستتتقی 

 از ناشی فعالیتهای آثار شامل غیرمستقی  آثار. درگیرند پروژه با مستقیما که باشندمی کاربران از گروهی

 در که هاییستفعالیت القایی اثر. نیستند پروژه برای شده تعریف هایفعالیت که هستند پروژه با همراه و

 . دهندمی روی غیرمستقی  و مستقی  هایفعالیت نتیجه
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 و مثبت اثر از بخشی او درآمد ،کند کار شهری پروژه یک اجرای در مستقیما بانویی اگر مثال عنوانه ب

 زنان به شتتتده پرداخت دستتتتمزدهای حج  و زنان تعداد از همین برای) استتتت زنان بر پروژه این مستتتتقی 

 دارد بقالی یک اشخانواده یا استتت اغذیه فروش محل یک مالک که بانویی درآمد اگر(. شتتودمی استتتفاده

 حاال. استتت غیرمستتتقی  اثر یک این ،کند پیدا افزایش پروژه این کارمندان و کارگران به فروش نتیجه در

 استتتتفاده زن کارگران و کارشتتتناس زنان از هایشپروژه اجرای در همیشتتته شتتتهرداری اینکه بخاطر اگر

 که طبیعیستتت.  استتت القایی اثر یک این ،کنند زندگی شتتهر این در بخواهند بیشتتتری هایخانواده ،کنندمی

 در را زنان مختلف هایگروه ستتتته  تا کنید استتتتتفاده شتتتتهر مختلف محله در خانوارها و جمعیت توزیع از

 . بشناسی  هاسیاست این آثار از مختلف هایمحله

 

 پیامدها

 پروژه در شاغل زنان تعداد  مستقی 

  زنان به شده پرداخت دستمزدهای حج 

 معابر در زنان تردد یا و  آمد و رفت زمان کاهش 

 یا زنان به متعلق کارهای و کستتب یا  و هابنهاه درآمد افزایش  غیرمستقی 

 ایشان هایخانواده

 ستتاخت بخاطر تردد زمان افزایش و محل در ترافیک افزایش 

 پروژه با همراه ساز و

 یا پروژه اجرای مدت در زنان علیه جرائ (افزایش یا) کاهش 

 پروژه اجرای از پس

 رشه در زندگی برای تقاضا یا عالقه( کاهش یا) افزایش  القایی

 اقتصادی و اجتماعی هایفعالیت(  کاهش یا) افزایش  

 



76 |  

 

                                                                                                                                                                                                                                                             www.yaldanetwork.org  

 مختلف ابعاد با بینیدمی که طورهمان. کنید تهیه فوق جدول مانند جدولی استتتت خوب ستتتیاستتتتی هر برای

 . ضروریست و الزم مشاهدات و هاداده ساماندهی. داری  کار و سر مشاهدات و اطالعات

 

 و طر  هر که پذیری می بخش این در ولی. بیاید شتتتتتتما نظر به قبلی بخش شتتتتتتبیه بخش این شتتتتتتاید

 استتتفاده بخش این در قبلی بخش در شتتده ارائه مهارت از. باشتتد داشتتته هاییهزینه و منافع تواندمی ستتیاستتتی

 مبنای فایده هزینه تحلیل که دانی می. کنی  بررستتتی را هاستتتیاستتتت این از ناشتتتی منافع و هاهزینه تا کنی می

 منافع درباره بحث حال در همیشتتته مردانستتتیاستتتت و مرداندولت. عمومیستتتت و اقتصتتتادی یگذارستتتیاستتتت

 مورد اجتماعی و اقتصادی هایشاخص حال این با. باشندمی هاهزینه با آنها مقایسه و هاسیاست از حاصل

بتواند  رشتته شتتورای یک اگر. اندنشتتده تفکیک معموال محلی گذارانستتیاستتت و شتتهری ریزانبرنامه استتتفاده

این  از فرصتتتتت 2۵0تنها  که نکته این. داندمی موفق را کند، خود ایجاد منطقه در شتتتتغلی فرصتتتتت ۵000

 آنکه حال. نیست ایشان شکست منزله به گذارانسیاست نظر است، از بوده زنان سه  شغلی فرصت ۵000

. استتت اشتتتغال هایصتتتفر برابری تحقق در برنامه این شتتکستتت معنای به این زنان هایخواستتت منظر از

 آماری مستتتندات و هاشتتاخص به متکی گفتمانی چهارچوب در باید گذاریستتیاستتت فرآیند در زنان مشتتارکت

 مشارکت که کندمی نیوزیلند، تاکید در آوکلند دانشهاه ترو، استاد جکی. باشند شده جنسیتی تفکیک که باشد

. بشوند دلسرد محلی نهادهای مقاومت از نباید انایش و است الزامی هاشاخص این تعریف در زن گرانکنش

. 9هاستسیاست فایده هزینه تحلیل فرآیند به جنسیت تفکیک به اقتصادی هایشاخص معرفی راه تنها گفتمان

                                                                 
9 True, Jacqui. "Mainstreaming gender in global public policy." International Feminist Journal of Politics 5.3 (2003): 
368-396. 
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 شودمی یادآور مشارکت این لزوم بر تاکید لندن، ضمن اقتصاد مدرسه در جنسیت و توسعه کبیر، استاد نایال

 واقع در و باشندنمی هاسیاست واقعی اثر کنندهمنعکس اقتصادی و اجتماعی خام ایهشاخص از بسیاری که

 شتتتده مخدوش را هاستتتیاستتتت واقعی اثر هاشتتتاخص این. باشتتتندمی جامعه در موجود هایداوریپیش شتتتامل

 .10کنندمی گزارش

 به اتکا با تنها تواندنمی او که استتتتتتت این در شتتتتتتهر شتتتتتتورای عضتتتتتتو یک برای نکته این اهمیت

 گذارستتیاستتت آنکه وجود با او. کند نظر ابراز شتتده اجرا هایستتیاستتت اثرگذاری درباره موجود هایشتتاخص

 فراموش و بسنجد را آنها هایکارآیی هاسیاست ابعاد همه گرفتن نظر در با و منتقد یک منظر از باید است

 که اینجاست. نیست جامعه اقشار ههم برابر توانمندسازی در آن موفقیت معنای به سیاست یک موفقیت نکند

 میزان ،پروژه برای شتتتتده انجام هایهزینه از زنان ستتتته  ،شتتتتاغل زنان درصتتتتد مانند هاییشتتتتاخص اهمیت

 هزینه تعریف در هاشتتتاخص این کنار در. کندمی پیدا افزایش آنها اثرپذیری ابعاد و پروژه از هاآن کاربری

 بسیاری در. کنی  استفاده ،است اقتصادی مطالعات در هزینه ریفتع مبنای که فرصت هزینه از باید فایده و

 .شوندنمی متحمل ایشان که است هاییهزینه زنان برای پروژه یک منافع مواقع از

 شتتهرهای در. بیاندازی  نهاهی کشتتور در درمان و بهداشتتت خدمات ارائه شتتبکه به مثال عنوانه ب 

 زنان ستتتتتترطان از پیشتتتتتتهیری و معاینه ماموگرافی برای مالز تجهیزات به مجهز درمانی مراکز بستتتتتتیاری

 : شودمی تعریف فرصت هزینه شکل به زنان برای تجهیزات این تهیه فایده هزینه. نیستند

 

                                                                 
10 Kabeer, Naila. "Evaluating Cost‐Benefit Analysis as a Tool for Gender Planning." Development and change 23.2 
(1992): 115-139. 
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 : فایده

 این معاینه برای دیهر شتتتتتتهری به رفتن بجای و کنندمی جوییصتتتتتترفه زنان که زمانی و هزینه  

 .کنندمی دریافت خود شهر در را خدمات

 درمان هایهزینه کلی کاهش که سرطان به ابتالی موارد کاهش و شهر در پیشهیری توان افزایش 

 . دارد دنبال به خانوارها همه برای را شهر در

 .شهر این در سکونت و زندگی به خانوارهایشان و زنان تشویق و زندگی هایشاخص بهبود 

 

 : هزینه

 (درمانی خدمات بکهش یا شهر) تجهیزات این نصب و خریداری هزینه 

 . باشد پیشهیری شیوه و دستهاه این از استفاده هزینه پرداخت تواندمی زنان برای هزینه 

 

 شتتهر به ستتفر صتترف شتتهر در که هستتتند ایهزینه واقع در پروژه این منافع بینیدمی که طورهمان

. باشتتتد بیشتتتتر هاهزینه از اگر کندمی توجیه را آن اجرای پروژه این از شتتتده ایجاد مازاد. شتتتودنمی دیهری

 تحلیل این مبنای بر را تجهیزاتی چنین نصتتتتب نتوانند استتتتت ممکن جمعیت ک  مناطق که استتتتت همین برای

 . کنند توجیه
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 گزارش نهایی و ارائه  :۳پروژه فاز 

 های پیشنهادی گذاری و ارائه سیاستسازی جلسه رسمی شورای شهر یا کمیسیون سیاستشبیه

 ندگان.کنبه شرکت

  :کدام اداره یا دایره مدیریتی مستتوول اجرای این ستتیاستتت استتت؟  طراحی فرآیند اجرای ستتیاستتت

 در این بخش یک برنامه اجرایی گام به گام  ارائه کنید.

 

ها ها برای تصتتویب برنامه پیشتتنهادی و مشتتارکت آنی آنأاید که به رحاال شتتما دربرابر کستتانی ایستتتاده

 نامه پیشنهادی احتیاج دارید. شما باید بتوانید نشان بدهید:برای تشویق موفقیت بر

  چرا مستتتئله موردنظر مه  استتتت و چهونه عموم مردم یا گروه اجتماعی بزرگی از حل آن متنفع

 شوند. می

 چه عواملی در طراحی آن به حل مسئله عمومی موردنظر کمک  چرا راه حل شما مناسب است؟

های اقتصادی و اجتماعی برای حل این مسئله بهره نقش شاخص کنند و چه عواملی در آن ازمی

 برند. می

 های تامین آن صتتتتتحبت کنید. اگر درباره درباره منابع موردنیاز ستتتتتیاستتتتتت پیشتتتتتنهادی و شتتتتتیوه

کنید این درآمدها چرا فکر می ،کنید که قرار استتتتت در آینده محقق شتتتتونددرآمدهایی صتتتتحبت می

 کنید؟ رآمدها محقق نشوند چه میاگر این د شوند؟حتما محقق می
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کید کنید که چطور همه جامعه از اجرای این ستتتتتیاستتتتتت متنفع أگیری روی این نکته تدر پایان و در نتیجه

 برند. شوند حتی اگر در اجرای آن نقش نداشته باشند و جز  اولین کسانی نباشند که از آن نفع میمی
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