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 بانوان مشارکت بر تاکید با شهری خوب حکمروایی و جنسیت

 (مالیر شهر: موردی نمونه) 
 

 3، مائده حسینی2، الهام چراغی1اصغر عبدلی

 لرستان دانشگاه مدرس و شهری ریزی برنامه دکتری 9

 تحقیقات و علوم دانشگاه شهری یزی برنامه ارشد کارشناس 2

 گرگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری ارشد کارشناس 9

 

 چکیده

طریق است که  ینو از دهد قرار میحکمرانی خوب شهری هر آنچه را که برای زندگی شهروندان الزم و ضروری است در اختیار 

و اجتماعی خویش بهره گیرند.  ، فرهنگیهای خود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی توانند از استعدادها و توانایی شهروندان می

های اصلی حاضر در عرصه عمومی شهر هستند، توجه به  که زنان به عنوان نیمی از شهروندان شهر و از گروه جایی از آن

فضایی، اجتماعی، اقتصادی و  -های شهری، شامل کلبدی جانبه و در تمامی حوزه آنان به صورت همه ها و نیازهای خواسته

ایی خوب شهری و نقش زنان و جنسیت و مسأله جایگاه مدیریتی ضروری است. هدف این پژوهش رسیدن به مفهوم حکمرو

هایی که حکمروایی خوب شهری باید برای تامین نیازهای طبیعی زنان داشته  زنان در مشارکت اجتماعی و همچنین شاخص

ا ه باشند، است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس زمان گردآوری پیمایشی است و همچنین ماهیت داده

آوری پرسشنامه، در  ای، مصاحبه و جمع ی منابع کتابخانه ها به صورت میدانی، مطالعه از نوع کیفی و کمی است. اطالعات و داده

نفر( انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل  44)با حجم نمونه  spssآخر تحلیل با استفاده از نرم افزار 

شود، عوامل کالبدی و طراحی فضاها و هنجارهای غالب اجتماعی و  فضاهای شهری منجر میمتعددی به حضور زنان را در 

های عمومی  توان به مشارکت هرچه بیشتر بانوان در عرصه فرهنگی از این دست عوامل هستند که با بسترسازی مناسب می

 انجامد. می
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