
چکـیده
توجــه بــه نقــش زنــان در فراینــد توســعه و کاهــش نابرابری هــای جنســیتی یکــی از مهم تریــن اهــداف برنامه هــای مبــارزه بــا 
فقــر و تأمیــن عدالــت اجتماعــی اســت. بــا توجــه بــه آنکــه معمــواًل نابرابــری جنســیتی در دسترســی بــه امکانــات و فضاهــای 
شــهری در محدوده هــای فقیرنشــین بیشــتر اســت، زنــان محروم تریــن افــراد در ایــن مناطــق محســوب می شــوند. در فراینــد 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بــرای محدوده هــای فقیرنشــین شــهری نیــز بــه نقــش حیاتــی زنــان و امــکان حضــور آنــان 
توجــه چندانــی نمی شــود. ایــن مهــم چــه در فرایندهــای توانمندســازی و چــه در طراحــی فضاهــای شــهری مــورد غفلــت 
واقــع شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه نقــش زنــان در فرایندهــای توســعۀ محلــی، بــه شــرط فراهــم آوردن بســترهای 

الزم و توجــه بــه نیازهــای آنــان، می توانــد بســیار مؤثــر باشــد. 
بنابرایــن توجــه بــه نقــش زنــان هــم از نظــر تأثیرگــذاری بســیار حیاتــی آنــان در فراینــد توســعۀ محلــی و هــم از جنبــۀ کاهش 
نابرابری هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت بــا واکاوی وضعیــت زنــان و ظرفیت هــا و 
توانمندی هــای آنــان و ارائــۀ برخــی مصادیــق مشــخص در محدوده هــای فقیرنشــین شــهرهای بندرعبــاس، کاشــان، شــهر 
قــدس و کوهدشــت1 بــر ایــن موضــوع تأکیــد شــود کــه در فراینــد توســعۀ محلــی ایــن محدوده هــا ضــروری اســت کــه زنــان 
بــه عنــوان کنش گرانــی فعــال و جــدی پذیرفتــه شــوند و بــا شناســایی ظرفیت هــا، فرصت هــا و نیازهــای ایــن گــروه عظیــم 

اجتماعــی، امــکان حضــور و همگامــی آنــان در فرایندهــای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی فراهــم آیــد.   
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Abstract
 Women’s role in development process and 
reducing gender inequality have been among 
the most important goals of anti-poverty and 
social justice programs. Given higher gender 
inequalities in access to facilities and urban 
spaces in poorer areas, women are the most 
underprivileged group in these regions. In the 
policymaking and planning process of poor ur-
ban areas, usually the crucial role of women and 
their participation is ignored. Such negligence 
in the empowerment processes and the design 
of urban spaces is easily observed in many re-
gions. However in the appropriate context with 
due attention to women’s needs, their role in 
local development proves to be very effective. 
Women’s role has vital impacts on the process 
of local development as well as reduction of 
gender inequalities. 
This paper explores the status of women, their 
capacities and abilities by providing some specific 
observations from the poor areas of the cities 

of Bandar Abbas, Kashan, Qods and Koohdasht. 
It emphasizes that in the local development of 
poor areas; it is essential to accept women’s 
active participation. Also through identification 
of their needs and capacities, provision of 
opportunities for their presence as active social 
group and engagement in policy and planning 
processes should be enhanced. 
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