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  ٣٩                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

  در بخشها    آني و سنجش مشارکتي شهريت تردد زنان در فضاهايامن"

  " شهر تهراني مرکز
  ∗∗∗، الهام ضابطيان∗∗، مجتبي رفيعيان∗ محمد رضا بمانيان

 دهيچک
اي در استفاده از فضاهاي شهري است، اما زنان بـه  کنندهامنيت تردد، عامل بسيار مهم و تعيين    

در اين صورت بررسـي ويـژه الگـوي    . آيندامني به حساب ميناپذير در برابر    عنوان قشري آسيب  
تردد آنان در فضاهاي عمومي شهري و ارتقاي امنيت آنان در افـزايش رونـق فـضاهاي شـهري                

  . نقش به سزايي دارد
رسد بين ميـزان تـردد و احـساس    به نظر مي  "  که اين فرضيه اصلي اين پژوهش، عبارت است از      

ايـن فرضـيه بـا    ". يک فضاي شـهري رابطـه مـستقيمي وجـود دارد        امنيت درک شده زنان در      
محـدوده اطـراف   (استفاده از مطالعات ميداني بر بخشي از منطقه مرکزي پر تردد شـهر تهـران        

- و تطبيـق هيـستوگرام  Tو از طريق توزيع پرسشنامه و تحليل آماري آن با آزمون     ) پارک شهر 
نتايج حاکي از تأييد رابطه مستقيم    .  گرفته است  قرار ي مربوط به آن، مورد بررسي     ها  پاسخهاي  

بـه عـالوه در ايـن پـژوهش، ضـمن      . باشـد بين دو متغير ميزان تردد و احساس امنيت زنان مي         
، با استفاده از رويکرد مشارکتي ، نتايج حاصل از   هاي خاص حرکتي زنان   و ويژگي ها    بررسي نياز 

شده است که شامل ارتقاي امنيـت وسـايل        نامه ارائه   هاي اعمال شده در پرسش    تحليل شاخص 
بر تردد عابران و ) طبيعي و مصنوعي (نقليه عمومي، بهبود امنيت عابران پياده ، افزايش نظارت         

در نهايت نيز برخي از راه کارهاي اجرايي بـراي تحقـق   . باشدارتقاي امنيت تردد شبانه زنان مي   
  .موارد مذکور ارائه شده است

 .، زنان، تردد، فضاهاي شهري۲،ايمني۱امنيت: هاکليد واژه
  

  مقدمه 
 درون يهـا   سفرين نقاط مختلف شهر و به عبارت    ي از زمان روزانه هر شهروند در تردد ب        ياديبخش ز 

 در ياديـ ت زيـ اده اهميـ  در حمل و نقل سواره و پ ۴يني و ع  ۳يت ذهن يوجود امن  . شود   مي ي سپر يشهر
توانـد در اثـر تـردد نـامنظم     ي تردد م يني ع يناامن. ارددها     در شهر  يت درک شده از زندگ    ياحساس رضا 

خوردن به وجـود   و امکان تنهي، شلوغن خوردن ي نامناسب معابر و امکان زم     يسازا کف ياده و   يسواره و پ  
                                                

  bemanian@modares.ac.ir                                     هنر، دانشگاه تربيت مدرس دانشكده عضو هيأت علمي گروه معماري،  ∗
  rafiei_m@modares.ac.ir                                   ، دانشگاه تربيت مدرس عضو هيأت علمي گروه شهرسازي، دانشکده هنر ∗∗
  ezabetian @modares.ac.ir                                       کارشناس ارشد شهرسازي، دانشکده هنر، دانشگاه تربيت مدرس  ∗∗∗
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٤٠  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

 و حـضور    ي اجتمـاع  يهـا ي از ناهنجـار   ي ناشـ  ي ذهن ي به نا امن   ي از احساس ناامن   ياما بخش مهم  . ديايب
ــجمع ــل ي ــلوغت منفع ــروه  آزايو ش ــده گ ــار دهن ــاعيه ــات ي اجتم ــاص و تبع ــا    آن خ ــ ه ــاز م -يب
 يشتر بـه واژه کلـ     ي ب يت ذهن ي، بحث امن  ي زبان فارس  در). www.traveljournals.net,2006(گردد

ـ ي بيت ذهنيدر واقع امن .گردديباز م" يمنيا"شتر به واژه ي بينيت عيو بخش امن" تيامن"  يشتر بعد روان
 و يکـ يزيشتر به بعد في بيمنيا اي ينيت عي که امنيرد؛ در حال يگير بر م  ت را د  ي احساس امن  يرماديو غ 

 ي شده است تا هر دو بعد مورد بررسـ يق سعين تحقيدر ا. گردديت  باز مي مؤثر در احساس امن يکالبد
  .رنديقرار گ

ودتر و شود، زنان در استفاده از وسايل نقليـه محـد  اشاره ميها    آن به داليل گوناگوني که در متن به   
کنـد و گـاهي   دار ميپذيرتر هستند و با مشکالت متعددي مواجه هستند که امنيت آنان را خدشه       آسيب

آورد و در بلنـد مـدت اسـتفاده آنـان از      مـي پديـد ويژه پس از تـاريکي هـوا   اوقات نوعي ترس از تردد به  
واهـد بـود؛ زيـرا    کند و ايـن بـا عـدالت شـهروندي متعـارض خ        بسياري از فضاهاي شهري را محدود مي      

هاي اجتمـاعي، اقتـصادي، تحـصيلي و نظـاير آن     به مشاغل و فرصت) ويژه زنان فقيرتر  به(دسترسي زنان 
توانـد  تحـرک مـي   . ممکن است کاهش پيدا کند و جامعه از وجود و مزاياي فعاليت آنـان محـروم شـود                 

 .ماننـد ت فعال باز مـي جايي دارند از مشارک   هشاخص تبعيض اجتماعي باشد و کساني که محدوديت جاب        
 کار و امکانات حمل و نقل شهري مـانع بزرگـي در راه اشـتغال زنـان           هايتعدم تطبيق ساع  براي مثال   

 زنان نتوانند شهروند تمـام عيـار بـه    تاشود نبود امنيت براي زنان ،چه واقعي و چه بالقوه سبب مي . است
 )٣٧ : ١٣٨١ اعـزازي،  ،زاده زنجـاني  . (اشـند شمار بيايند و به راحتي در زندگي عمومي مشارکت داشته ب          

کي اند هاي بسيارهاي عمومي شهري، تاکنون پژوهش عليرغم اهميت حضور مؤثر و پايدار زنان در محيط        
ريـزي حرکتـي جامعـه صـورت     و الزامات خاص برنامـه    ها    در مورد الگوي حرکت و ضرورت اعمال مؤلفه       

 بررسـي الگوهـاي تحـرک زنـان در فـضاهاي عمـومي       در اين تحقيق سعي شده است تا بـا  . گرفته است 
شهري، سنجش احساس امنيت آنان و برقراري پيوند بين اين دو مقوله با استفاده از نظـرات مـستقيم و              

ريزي فيزيکي براي تـردد بـانوان      گذار بر ارتقا و بهبود الگوي برنامه      هاي خاص تأثير  مشارکت زنان، مؤلفه  
 .دمورد تدقيق و تحليل قرار گير

  

   زنانياهي نظري مؤثر بر مباني اصول کل-۱
، الزمه داشـتن عـدالت اجتمـاعي اسـت و حـق افـراد       ١استفاده از حمل و نقل عمومي و غير موتوري 

تحقيقـات نـشان   .اسـتفاده کننـد     تردد خود درون شهر      ي برا يخدمات عموم است که با ايمني کامل از       
 درصـد بـه   ۵/۱۱ داشته باشند ي شهريهاطيدر محي  اگر مردم بتوانند احساس امنيت بيشتر    استداده  

  .) خلوت تردديهاخصوص در ساعته ب( شود،ي متواند افزودهسفرهاي حمل و نقل عمومي مي
تحقيقات نـشان  ن است که يت در ايد بر مسائل مترتب بر جنسيژه با تأک يون موضوع به  ي نکته مهم ا  

). ۱۵ : ۲۰۰۳،کنفـرانس لنـدن   گـزارش    (کننـد اده مـي  بيشتر از اتوبوس استف   معموالً   که زنان    استداده  
 ي اصـل يهـا  از مؤلفـه يکيها    انهيو پا ها    ستگاهي ا يت فضا ي و امن  يه عموم يل نقل ي منظم وسا  يدهسيسرو

                                                
1. NMT: None Motorize Transportation  
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  ٤١                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

 يت عمـوم يـ ب امني بهبود ضـر ي برايموارد مختلف. ن نوع از حمل و نقل است      ي به ا  يجلب اعتماد عموم  
 يکـ يزيابعاد فها  د دارند که نه تن ي تأک ي شده است که بر مسائل      مطرح ي حمل و نقل شهر    يهادر مؤلفه 

بايـد  ها   ايستگاهرد، به طور مثاليگي را در بر مي حمل و نقل شهر   يها   استفاده از مؤلفه   يبلکه ابعاد روان  
رد و يصورت بگ " ١به موقع"  ها    آن درها    ، حرکت داشته باشند ط خود   ي مح يساز شفاف يبرانور بيشتري   

 مخاطـب  يبـرا تميز و شامل اطالعـاتي   چنين هم . شده باشديابي مکانيت خوبيستگاه در موقعيات  يسا
ـ هـاي اتوبـوس    در ايستگاه شوراي شهر منچستر اخيراً   به طور مثال  باشند که براي اين کار        هـاي نيدورب

کمک يت هستند و به کاهش جرم ؤخوبي براي مردم قابل ر    ه   متحرک کار گذاشته است که ب      مدار بسته 
ژه در يـ وبـه ( اتوبـوس يهـا ستگاهيـ  هوشمند در اير استفاده از تابلوهاي نظ يري در کنار آن، تداب    .کنندمي
امکانـاتي   ا يـ و ) شـود ين انجام مين کار در برلي اازدواج(کند ين را اعالم ميدن ماشيکه زمان رس) شب

هاي خـاص  ي شهري در ايستگاههاشوند و وجود نقشهرد ميها      آن مثل تشريح مسيرهايي که اتوبوس از     
ت مسافران منتظر در يش احساس امن  ي، در افزا  جلوگيري از اتالف وقت   ، عالوه بر    که نقش ترمينال دارند   

، هـا تنظـيم فاصـله ايـستگاه    چنـين  هـم  )۳۴ : ۱۳۸۱،ي اعزاز،زادهي زنجان . ( دارد يير به سزا  يستگاه تأث يا
از  ، لباس فرم براي قوت قلب دادن به مـردم         با نانحضور کارک ،   انتهايي شب  يهاتدهي در ساع  سرويس

ل بـه اسـتفاده   يب تماي است که ضري شهريله حمل و نقل عموميت به وسي امني ارتقاير برايگر تداب يد
 ي شبانه بـانوان کـه بـرا       يهاسياستفاده از سرو  . دهديش م يله زنان افزا  يژه به وس  يون خدمات را به   ياز ا 

شوند و اعتمـاد بـانوان   ي در شهر لندن استفاده م   ٢ژه بانوان ي و يهايب تاکس  موفق آن در قال    ازدواجمثال  
 يين روشـنا يتـأم  چنـين  هـم  . شده و تحت کنترل هـستند      ياند و کامالً سازمانده    جلب کرده  يخوبرا به 

ش اسـتفاده از حمـل و نقـل    يتواند بر افـزا يمها    آني شفاف برايهادر شب و استفاده از بدنه ها    ستگاهيا
  ).۱۷ : ۲۰۰۳، کنفرانس لندنگزارش (رگذار باشد ي تأثيومعم

  

   زنانيهايژگي و وي تردد شهر- ۱-۱
واژه تردد در اين مطالعه، در مورد هرگونه عبور در قالب پياده و سواره به کار برده شده است کـه در    

 صـورت  تواند به دو صورت با خودروي شخصي و يا وسايل حمـل و نقـل عمـومي، و در               حالت سواره مي  
که به تردد آنـان مربـوط   (تجارب امنيت زنان. گرددميها  پياده بودن شامل عابران پياده و دوچرخه سوار      

 ويژه يـك نقـشه ذهنـي بـا جزئيـات       طور  ههاي شهري متفاوت از مردان است، زنان ب        در محيط  )شودمي
ي كـه بايـد از آن   هـاي كننـد و از قـسمت    كه در آن احساس امنيـت مـي       را   مختلف شهر    نواحي از   بيشتر

اين چارچوب ذهني ايجاد شده مبنـاي سـنجش، قـضاوت و طراحـي         . سازند مي در ذهن  بورزند،اجتناب  
تحقيقـات در اسـتراليا نـشان داده    يـک  نتـايج  . شودهاي عمومي شهري مي  الگوي حرکت زنان از محيط    

تـدايي و يـا انتهـايي در    هاي ابموقعيت، بيرون رفتن در شبي نظير   از موارد   به طور عموم   است كه زنان  
روي از ايـستگاه بـه    سفرهاي حمل و نقل عمومي، مثل منتظر ماندن در يك ايستگاه اتوبوس و يا پيـاده               

ـ       ههاي مركز شهر ب   استفاده از پاركينگ  ،  سمت ماشين پارك شده    ويـژه اگـر طبقـاتي      هويـژه در شـب و ب

                                                
1. Real time  
2. Mini cab  
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٤٢  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

، واهمـه دارنـد   بـست هاي بـن و كوچهها   اي و زيرگذر فضاهاي باز و حومه   ،  در شب ها    رانندگي تن ،  باشند
)Bell,1998: 5(. و تحليل کلي اجتمـاعي آن   امنيت زنان يدر تحقيقاتي که در راستاي ارتقا چنين هم

 طـور عمـوم  به، نشان داد که ه است  انجام شد  در مقياس کشور کانادا   ١٩٩٢  در سال     ١بريتيش کلمبيا در  
 خـود بعـد از تاريـک    ٢همـسايگي  روي کردن در محله و واحـد       پياده ازها     درصد از زنان کانادايي تن     ٦٠

منتظر ماندن براي استفاده از وسايل نقليه عمومي بعد از تاريک شدن        از   درصد   ٧٦ترسند،  شدن هوا مي  
هـا   و پارکينـگ هـا   روي کردن به سمت ماشين در گـاراژ        پياده ييتنهااز به    درصد   ٨٣ و   هراس دارند هوا  
در تحقيقـي کـه در شـهر    به عنوان يک تجربه بـومي نيـز،   ).  www.feminst.com،2006(  ترسندمي

سنجش احساس امنيت زنان نـسبت  ،  نفر انجام شد٧٢٠ ازدواج حجم   با سال به باال     ١٥مشهد و بر زنان     
  .)هاي عمومي شهريحيطمهاي نا امن حوزهبررسي (مورد توجه قرار گرفت به امنيت محيط و خودشان 

از نظريه پايگاه قـدرت   چنين هم هاي کنش متقابل نمادين درباره احساس و    تئوري  از تحقيقدر اين   
در بخـشي از   .اسـتفاده شـد   شناسي احساسات است،  که از پيشگامان جامعه    ٣ تئودور کمپر  به وسيله که  

هنگـام  زنـان   پرسش امنيت فيزيکـي   بهييگو پاسخدر اين تحقيق به امنيت تردد زنان اشاره شده است،       
خطـر تـصادف در هنگـام عبـور از     %  ٦/٦٣ يعنـي    ، نفـر  ٤٦١،  گـو   پاسـخ  ٧٢٥از ميان    ها،تردد از خيابان  

از %  ٥/٦٣روهاي شهري و مواظب بودن بـراي زمـين نخـوردن         در مورد پياده   .نداهرا باال دانست  ها    خيابان
  .نداهدانستميها  رورا نا همواريهاي سطح پياده ناند که دليل آافراد حداقل يک بار زمين خورده

شتر بـوده  يـ ج نشان داد که هرچه احساس اعتماد به نفـس زنـان ب      ي، نتا ينه اجتماع ي در زم  چنين  هم
شتر بوده است و  ي تردد ب  يت آنان در فضاها   ي، احساس امن  )يگاه اجتماع يا جا يل شغل   يخواه به دل  (است  

آينـد در مقايـسه بـا ديگـر زنـان از آرامـش خـاطر و          ه سطح شهر مـي    طور منظم ب  ه  زناني که روزانه و ب    
  )۳۶ : ۱۳۸۱،ي زاده اعزازي زنجان. (احساس امنيت بيشتري بر خوردارند و خوديار تر هستند

، برطبـق  " اي بررسـي کنـيم  صورت شخـصيت و هويـت چندگانـه   ه  ضروري است که زنان را ب     "البته  
 يمتفـاوت ، زنان در سنين مختلف از چيزهاي ۱۹۹۸سال  در NACAVA لهيبه وس تحقيقات انجام شده    

 براي مثال دختران نوجوان از سفرهاي با حمل و نقل عمومي در سـطح   ،ترسندهاي شهري مي  در محيط 
 (Bell, 1998:6)تر اين احساس را ندارندترسند، اما زنان سالخوردهشهر مي

  

    براي زنان تردد در شهرتاريکي هوا و امنيت- ۱-۲
  خـود هـاي ست که تعداد زيادي از زنان پس از تاريک شدن هوا از خانه   ا  که وجود دارد اين    حقيقتي
در حـضور شـبانه   خواهند تا آنـان را  آيند تا از فضاهاي عمومي استفاده کنند و يا از کسي مي   بيرون نمي 

 يـت زنـان   امن توجه و ارتقاي ست که چرا   ا الي که ممکن است پيش بيايد اين      ؤدر اينجا س   .مشايعت کند 
ثير خطرات محيطـي  أممکن است بيشتر تحت تها  ؟ در حالي که مرد    تواند يا بايد اهميت داشته باشد     مي

 که درست است کـه بيـشتر تـصادفات در         توان با اين مثال بيان کرد     سؤال را مي   اين   پاسخ ؟قرار بگيرند 

                                                
1. British Colombia  
2. Neighborhood  
3. Theodore kemper  
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  ٤٣                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

آنجا مکان امني براي عبور  نيست که    ادهند ولي اين به آن معن     هاي عابر پياده رخ مي    نزديکي خط کشي  
 : ٢٠٠٣،کنفـرانس لنـدن  گـزارش   ( .شـوند  تعداد بيشتري از عابران از آن نقطه رد مي         نيست، بلکه نسبتاً  

به عبارت ديگر کثرت مخاطرات اتفاق افتـاده بـراي گـروه مـردان، هرچنـد کـه از اهميـت بـااليي                      ) ١٢
روندي زنـان، بـه عنـوان يـک گـروه آسـيب       برخوردار است، اما نبايد منجر به ناديده انگاشتن حقوق شه       

هاي عمومي شهري گردد چرا که عدم حـضور مـؤثر زنـان و يـا حتـي عـدم        پذيرتر در استفاده از محيط    
از فضاهاي عمومي، زمينه ناامني محيطي در شهر را افزايش داده و شـرايط     ها      آن رضايت و امنيت فکري   

 تـاريکي  نکته جالب اين است کـه .  خواهد شدهاي اجتماعي شهريحذف تدريجي و مردانه شدن محيط  
گذارد، از نظر ثير ميأاز تغيير محيط زيست که بر ترس از جرم ت    " طبيعي"شب خود به عنوان يک عنصر       

-چه در کشور ما و در شب    چنان( .گيرداجتماعي تحت تاثير جو اجتماعي حاکم بر فضاي شبانه قرار مي          
 نيمه شب، زنان آزادانه و گروهي يا انفرادي بـا  هايتم تا ساعاداري ماه محرم و حضور فعال مرد     زهاي ع 

انجام گرفتـه  ) فنالند(، ١هلسينکي اي که در تجربهبراي مثال در )زنندقدم ميها  آرامش در معابر و پارک
 زمـستان تـاريکي   تر هستند و درهاي تابستاني کوتاه مدت شبسازد که با وجود آنکه است، مشخص مي  

ازه خطرنـاک  اند هاي تابستان و زمستان را به يکحال زنان شب ، با اينوجود داردد از ظهر زود هنگام بع 
 " ،کنـد آنچه که زنان را محتاط مـي اند که در واقع     در اين صورت به اين نکته اشاره کرده        .انددرک کرده 

 ايـن  يـشتر  مهـم ب لهأمـس "  نه شب محيطي به تنهايي، به عبارت ديگر براي زنـان    است"  ٢شب اجتماعي 
 . )Pain,2000: 286  Koskela ( "اسـت   در حال وقوع، در شب هنگاموها  است که چه چيزي در فضا

نيـز قابـل   ها   رپيرامون آنچه که در استراليا بررسي شد و البته به عموم کشو به عنوان يک راه حل مؤثر ،        
  اسـت  امنيت زنانتأثير آن بر و تحرکات اقتصاد شبانه بر مراکز شهري     سازي   تاکيد بر فعال   تعميم است، 

 و ايـن امـر بـر بهبـود نـورپردازي و           شـود مـي  از مردم به مراکز شهري        متنوع  موجب آوردن ترکيبي   که
را هـا   خيابـان  هاي سر زنده فرهنگي شـبانه، برنامه .ثير خواهد گذاشتأسرويسهاي حمل و نقل عمومي ت   

هاي فرهنگي اسـتفاده شـود تـا    ند به عنوان فعاليتتوانفضاهاي خالي مياز احيا خواهد کرد و در نتيجه      
اي از حـضور متنـوع مـردم بـا اعمـال      ازدواج. هاي عمومي کاهش پيـدا کنـد       در محيط  زمينه وقوع جرم  

توانـد  دار مـي صورت دنبالههبزيبا  يهانور پردازيهاي جذاب قابل تحقق است، به طور مثال انجام         برنامه
ـ مردم را به سمت مرکز شهر جذب      و هـا   عـالوه نورهـاي رنگـي بـراي آرايـش خيابـان      ه و هدايت کند، ب

 .افزايـد بي بر ارزش امنيت فـضا  تواند ميشود نيزساطع ميها  و يا نورهايي که از پنجره مغازهها   ساختمان
 براي توسعه اقتـصاد عـصر   ١٩٩٤ در سال ٣جان مونتگومري ي است که به وسيلهچارچوباي ديگر   ازدواج
  )Bell, 1998 : 19 (:پيشنهاد شده استمنظور بهبود حضور اجتماعي مردم به صورت زير و به گاهي 

حـل  : ي اجتمـاع يـک تغييـر حالـت    بروز ي برايسازنهي و زمپذيرش و مديريت آداب و رسوم شهري   
 ؛ باز بودن و فعاليتيهاو ساعتها  آزاد کردن مجوز به کمک لهأمس

کمـک  و هـا   وام يق اعطـا يـ از طر ها      آن جديد و پشتيباني   مشاغل   جاد و توسعه  ينه ا ي زم يسازفراهم
  ؛هاي جديدتشويق براي سرمايه گذاري و هاي سريعنهيهز

                                                
1. Helsinki  
2. Social night  
3. John Montgomery  
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٤٤  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

حمـل   و استفاده از در برابر جرمها  نورپردازي و مراقبت به کمک مين خدماتأريزي محيط و ت  برنامه
ايجاد حـس فـضاي    و  تفاوت،وعريزي در جهت تن برنامه،  هاو نقل عصرگاهي و شبانه عمومي و پارکينگ       

  ؛عمومي و اتصال بين فضاها
هاي خياباني و يا بازارهـاي  نظير برپايي نمايش( هاي موقت از فضاهاي خالي استفاده با   پذيريتحرک

 .گذاري در مراکز موجود فعاليتسرمايه، "١ايفرهنگ قهوه خانه" زندگي خياباني و يارتقا، )سيار
 

  زنانترددامنيت ر بر  مؤثيها مؤلفهي بررس- ۱-۳
ر يـ نظ(گذار در حمل و نقل ايمن شـهري هاي تأثير و مؤلفههاي خاص سفرهاي زنانويژگيبرخي از     

و راهکارهاي مربوط ) مني ايسوارا دوچرخه ي و   يروادهي شبانه، پ  يهاسيمن، سرو ي ا يحمل و نقل عموم   
 :به آن مانند

مثـل  ، "سـفرهاي خطـي  "دهنـد تـا   انجـام مـي  " هاي و پيچيـد سفرهاي زنجيره"زنان بيشتر : نوع سفر 
 ).۱۴ : ۲۰۰۳، کنفرانس لندنگزارش (کار و نظاير آن  ها،مغازه سفرهاي بين مدرسه،

دهند تا به عنـوان    تاکسي يا اتوبوس انجام مي      را با پاي پياده،     خود زنان بيشتر سفرهاي  : وسيله سفر 
و اين در واقع يکـي  ) تا راننده(فران ماشين هستند بيشتر به عنوان مساها    آن در واقع . يک راننده ماشين  

-خصوص زنان مسن که عليه  ب؛براي ماشين نسبت به مردان است    ها      آن تراز نتايج سطح مالکيت پايين    
 الًرغم نياز بيشتر به رانندگي بسيار کمتر از مردان هم سن خود مالک خودرو و يـا راننـده هـستند و کـ             

 در . بـدون ماشـين هـستند    خودکنند نسبت به سنزندگي ميها     خانواده اي از زناني که در     عمده درصد
 اعتقـاد  زي نبيشترين سطح استفاده از حمل و نقل عمومي را دارند که در مواردي به ايمني آنها     آن واقع

 ؛ندارند
در صورت مالک بودن خودرو بيشتر از مردان به ماشـين شخـصي خـود وابـسته      :  به خودرو  يوابستگ

ـ   ) بسيار کمتر از مردان است    ها      آن  ماشين براي  تمالکيزان  يمرچه  گ(هستند تـر  دليـل پيچيـده  ه و اين ب
 باشد؛ي همراه داشتن کودک ميو در مواردبودن نوع سفرهاي آنان 

 و از دهنـد را زنـان تـشکيل مـي   هـا    بعد از ظهر کمتر از نصف سفر ۵ بعد از ساعت     اًتقريب: زمان سفر 
 .نندکي شبانه اجتناب ميسفرها

 کـه  دهنـد ن پياده را در طول روز تشکيل مـي ابا توجه به عوامل باال روشن است که زنان بيشتر عابر  
  ).Bell, 1998: 10 ( ز همراه هستندي با کودکان نياريدر موارد بس

  

   عامل نظارت  بر تردد زنان - ۱-۴
 به طـور اعـم   ي شهريهاطي زنان از محيت اجتماعيزان رضاي مي در ارتقايار مهمينظارت مؤلفه بس 

ب نظـارت  يجاد و بهبود ضـر يمعموالً دو عامل در ا. باشدي حرکت و تردد به طور اخص ميو انتخاب الگو 
  :باشديمؤثر م

                                                
1. Café culture 
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  ٤٥                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

   : ١ نظارت عمومي اجتماعي و طبيعي-۱- ۲-۴
هاي خيابان به وسيله جين جيکوب مطرح شده است بـه معنـاي   اين عامل که در قالب تئوري چشم     

اي کـه روي  مطالعهبر اساس . باشده خود مردم بر فضاي شهري به صورت غير رسمي مي  نظارت به وسيل  
نـشان داد کـه نـرخ     نتـايج   انجـام شـد،   ١٩٩٠خشونت در واحدهاي همسايگي شهري در اواسـط دهـه           

افتـد و ايـن روحيـه باعـث     دارند، اتفاق مي" روحيه جمعي" خشونت کمتري در واحدهاي همسايگي که       
در ). www.pps.org,2005(شـود  و ابقاي نظـم عمـومي مـي       ي آنان هاري و مراقبت از بچه    نظارت در نگهدا  

واقع اين مفهوم در قالب جمله مردم بايد خود پليس يکديگر باشند در فرهنگ ما نيز رواج داشته اسـت                  
  .شودس امنيت عابران ميو احساس کنترل فضا به وسيله ساير مردم موجب افزايش ح

  ):٢هاي مدار بستهدوربين مانند( نظارت غير اجتماعي-۲- ۱-۴
هاي مـدار  دوربين.  ممكن است مناسب باشد،پذير نيستاين ابزار در جايي كه مراقبت طبيعي امكان    

ين و هاي ماشـ ها، در پاركينگدرون معابر، در اتوبوس: مانندهايي در سطح شهر توانند در مکان  بسته مي 
در واقع اين ابزار با ايجاد ايـن حـس كـه محـيط      .هاي عابر پياده كار گذاشته شوند    و پل ها    يا در زيرگذر  

 ٣٢ تعـداد  ٣گالسـکو  و در ١٩٩٤براي مثال در سال    . برد ضريب ايمني محيط را باال مي      ،تحت نظر است  
پيـدا   درصد كاهش ٩ميزان  مدار بسته در مركز شهر نصب شد و با اين كار نرخ جرم در سال به        دوربين

البته در استفاده از  .)Ditton,2000: 6 ٨٣(گيري بر كاهش ترس از جرم داشت  ثير چشمأعالوه ته  و بکرد
ن نکته مهم در اي    چنين  هم .)www.dacorum.gov.uk,2004(ت   آن امري مهم اس    ياين ابزار نگهداري و ابقا    

بودن کنترل محيط و ايجاد قوت قلـب بـراي کـاربران فـضا در حفـظ امنيـت آن اسـت        بخش لزوم علني 
)www.Hostingprod.com,2007.(  

 ين درحـال  يـ ا. کننـد ي اشـاره مـ    ي فرد ي مدار بسته به مسأله محدود شدن آزاد       ينهايمخالفان دورب 
  کـه  انجـام گرفـت، مـشخص شـد    ٤جيکمبـر  نفر از ساكنان  ۷۱۶اي كه با    مصاحبهج  ي نتا ياست که در پ   

ر آن اثـ آدر مـورد  ها    آنايده خوبي است و كمتر از يك سومها  نيدوربكنند  فكر مي ها      آن حدود دو سوم  
 .)Ditton,2000: 688( نگران بودند خودشانبر محدود شدن آزادي

  

  قي تحقيروش شناس-۲
 کننده از فضاي شـهري و   تحقيق بر پايه رويکرد تعاملي و اخذ نظرات بانوان استفاده روش اصلي اين  

بر اساس نتـايج پرسـش   ها   در چارچوب روش تحقيق تحليلي بوده است، در تمام فرايند تحقيق، ارزيابي           
از طيـف   نامـه      پرسـش  در تنظـيم  . هاي توزيع شده در محدوده مطالعات ميداني صورت گرفته است         نامه
براي براورد حجم جامعه آماري با توجـه بـه سـنجش اوليـه از               . استفاده شده است  )  گزينه اي  ٥(راتليک

                                                
1. Natural Survellience  
2. CCTV  
3. Glasgow  
4. Cambridge  
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٤٦  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

بـين  ) ازدواج ٥٠تعـداد  (مقـدماتي  نامـه     پرسش ١تعداد بانوان استفاده کننده از فضا، پس از آزمون اوليه         
. د تاييـد قـرار گرفـت   مورها  و اعتبار سؤال ) ٤٦معادل (زنان  توزيع شد و انحراف معيار آن محاسبه شد   

گذاري انحـراف معيـار     و با جاي  ) ٧٦: ١٣٧٠طالب،  (  ٢ بر اساس فرمول کوکران    ازدواجبراي تعيين حجم    
در اين صورت بـراي  . آيددست مي  مورد به٢٨٧ ازدواج تعداد حجم  α.=٠٥در اين فرمول و انتخاب دقت       

 عـدد در نظـر گرفتـه شـده اسـت      ٣٠٠ معادل بـا  ازدواجآوري اطالعات مربوط به اين تعداد، حجم     جمع
در زمانهـاي مختلـف روز و شـب و در بـين اقـشار گونـاگون بـانوان در قـسمتهاي         ها  سپس پرسش نامه 

هاي خام به دست آمده دسته بندي شد و با استفاده از      در نهايت داده  . مختلف محدوده توزيع شده است    
بـراي تحليـل و بررسـي ميـزان      . رفتـه اسـت    مورد تجزيه و تحليل قرار گ      SPSSو   Excelنرم افزارهاي   

و سنجش سطح مناسبت ابزار تحليـل، بـا اسـتفاده از روش تحليـل قابليـت          نامه     پرسش صحت سؤالهاي 
براسـاس محاسـبات صـورت گرفتـه چـون      . محاسبه شده استها   تمامي سؤال٤يضرايب آلفا ٣اطمينان

 ضـرورتي بـراي حـذف هـيچ كـدام از         اسـت،  ٦/٠تـر از    بزرگنامه     پرسش ضرايب آلفاي تمامي سؤالهاي   
  .وجود نداشتها  سؤال

ـ   يبه نظر م  "  که اين ق عبارت است از   ي تحق يه اصل يفرض ت يـ زان تـردد و احـساس امن     يـ ن م يرسـد ب
زان تـردد در  يـ  هرچه ميا به عبارتيو "  وجود دارد يمي رابطه مستقي شهريک فضايشده زنان در  درک

زان يـ ه م ين فرضـ  يـ  اثبـات ا   يبـرا . ابد و بـالعکس   ييش م يافزات  ي احساس امن  دا کند يش پ يک فضا افزا  ي
 يدانيـ  شهر تهران به عنوان مطالعـات م يار پر تردد از بخش مرکز ي بس ييت زنان در فضاها   ياحساس امن 

 مختلف يدر ساعتها ) يابان ناصرخسرو تا وحدت اسالم    ي در حد فاصل دو خ     ينيابان امام خم  يجنوب خ (
ک از يـ زان تـردد آنـان در هـر    يگر ميسنجش شده و در بخش دنامه  ش پرسعيق توزيروز و شب و از طر 

سه شده تا به ين دو مرحله مقا  يجه ا ي شده، سنجش شده است و سپس نت       ي بررس ي همگن فضا  يبخشها
ت زنـان در  ين تردد و احساس امنيانگي سنجش ميبرا.  برده شوديا عدم وجود رابطه و نوع آن پ       يوجود  

 يهـا ستوگراميـ م هيج با استفاده از ترسـ  ي استفاده شده و سپس نتا     T-test از آزمون    يمحدوده مطالعات 
  .سه شده استيمقاها    آنقين دو بخش و تطبيا

دگاه يـ ل بـه آن از د   يـ  و تما  يروادهي مربوط به مشکالت هنگام پ     يهان مؤلفه يدر مرحله بعد رابطه ب    
 بـد  يسـاز کـف عبارتند از ها  ن شاخصيا. اند سنجش شدهييهاق شاخصيق از طريکنندگان تحق شرکت

 کـه از کنـار   ي با عـابران )مثل تنه خوردن( از ازدحام  ي ناش احتمال برخورد ،  خوردننيمعابر و احتمال زم   
 نـوع  اي ياقتصاد نظر از(فضا   در موجود ياجتماع يهاگروه نيب در ضيتبع ، وجود شوندي رد م  ادهيفرد پ 

 نـا  يف و بـا رفتارهـا  يـ  وجـود افـراد بالتکل    و روادهيپدر  ) مثل موتور (حرکت سواره   ،  )اعتقادات و پوشش
 ي و ذهنـ ينـ ياده را در هر دو بعـد ع يت عابران پي سنجش شده است که امن يروادهيط پ يمناسب در مح  

  .رديگيدر نظر م

                                                
1. Pre test  
N=( Z2

1-
2 2.d

2
 / )  S

2
 × 2

α
 

3. Reliability Analysis  
4. Alpha Coefficient  
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  ٤٧                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

ر يـ  نظييهـا ع شده شاخصي توزيها به دست آمده از پرسش نامه    يها  پاسخن  يانگيسپس براساس م  
زان نظارت بر يم"و " ت تردد زنان در شب يامن"،  "  از نظر زنان   يمل و نقل عموم    ح ييت و کارا  يزان امن يم"

الزم به ذکر اسـت کـه در     .  پرداخته شده است   ي و مصنوع  يعي طب يهادر دو بخش نظارت   " تردد در فضا  
ان بـا اسـتفاده از   يـ گو پاسـخ ت و سـن  ين احساس امنيت تردد زنان در شب ، رابطه ب   يبخش سنجش امن  

  . براورد شده استيز با استفاده از آزمون في شده و شدت رابطه نيابيارز يقيجدول تطب
  

  قي تحقيهاافتهي -۳
  ي شهري مورد بررسيها  بررسي رابطه بين ميزان تردد زنان و احساس امنيت آنان در فضا-۳-۱

هـاي  تواند شاخصي براي سنجش ميزان رضـايت از محـيط  تمايل به حركت در مسيرهاي شهري مي  
 تحليـل  يبـرا . سوب شود بويژه به هنگامي كه امكان انتخاب چند مسير وجـود داشـته باشـد          شهري مح 

.  محاسـبه شـد  ين رفت و آمد زنان در محدوده مطالعـات يانگي مT-testكيفيت تردد با استفاده از آزمون  
 بـه  ي مـورد بررسـ  ي شـهر يهـاي مكـاني ، فـضا   و خصيـصه هـا   ن بخش با توجه به ماهيت فعاليت   يدر ا 

 بــا عملکــرد يهــا ، بخــش)ون و ناصرخــسرويابــان بــاب همــايخ(يبــا عملکــرد غالــب تجــار يبخــشها
 کـه بـه طـور عمـوم در     يديو مراکز تولها  ،کارگاه)  خرداد ۱۵ابان  ي و خ  يني امام خم  يهاابانيخ(مختلط

  . واقع در جنوب پارک شهر تفكيك شديتر محدوده قرار دارند و بخش مسکون پنهانيهاهيال
 قابـل  ۱در جـدول  هـا   ک مکـان يـ زان رفت و آمد زنان بـه تفک ين ميانگيمربوط به مج محاسبات   ينتا

باشـد کـه   ي مـ ۴/۳ن رفت و آمـد در پـارک شـهر    يانگيشود، ميهمان طور که مشاهده م . مشاهده است 
 ي تجـار يتهـا ي نشان دهنده عـدم جاذبـه فعال  ۱/۲ عدد يباً متوسط رو به باالست و در مناطق تجار  يتقر

 يهايتعدد لباس فروش. باشديق بانوان ميو سالها  ازيون و ناصرخسرو با ن ي باب هما  يانهاابيموجود در خ  
ل يـ  از داليکيتواند يابان ناصر خسرو ميره در خيون و فروش ابزار و دارو و غ   يابان باب هما  يمردانه در خ  

 نسبتاً بـاال  ينيمام خم خرداد و ا۱۵ابان يزان رفت و آمد در دو خ      يم. ن معابر باشد  ين زنان در ا   ييتردد پا 
ر محوطه بـازار  يه زنان نظ ي سازگار با روح   يهاي مترو و کاربر   يهال وجود جاذبه  يتواند به دل  ياست که م  

و هـا   ، کارگـاه هـا   يدين زنان در محوطه تولييار پاي نشان دهنده تردد بس۱/۴ باشد و عدد يو مراکز ادار 
  .باشدي هستند، مييهايکاربرن ي کل محدوده که بستر چنيجه معابر فرعيدر نت

  در محدودهها  ميانگين رفت و آمد و احساس امنيت زنان به تفكيك زيرپهنه:  ۱جدول 
 ميانگين امنيت ميانگين تردد  هاي مکاني مورد بررسيمحدوده

 ۰۳۶۷/۳ ۴۱۴۷/۳ شهر پارک

 ۱۹۳۳/۲ ۱۲۵۴/۲ )خيابان باب همايون و ناصرخسرو(هاي با عملکرد غالب تجاريبخش
 ۱۵هاي امام خميني و خيابان      خيابان(هاي با عملکرد مختلط   بخش
 )خرداد

۵۷۱۴/۳ ۴۳۳۳/۲ 

 ۹۲۶۷/۱ ۴۴۴۱/۱ هاي پشتياليه درها  توليدي وها  کارگاه

 ۰۹۴۲/۳ ۳۵۵۹/۲  بخش مسکوني
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٤٨  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

  .  وجود داردي اختالف معنا دار۰۵/۰کمتر از sig ل وجود ين مناطق به دلين در همه ايچن هم
هاي مكاني فوق بررسـي شـد کـه سـتون دوم       ت بانوان به تفكيك محدوده    يزان امن يبعد م در مرحله   

همان طـور کـه در   . دهد شده نشان ميي بررسيهات را به تفكيك محدودهي ميزان شاخص امن ۱جدول  
 و ۰۳/۳ و پارک شـهر  ۰۹/۳ برابر با يت در بخش مسکونيزان متوسط امنيشود، مين جدول مشاهده م  يا

 ي پـشت يهـا هيـ و الهـا     و مختلط کم و در بخش کارگـاه        ي تجار يهات در بخش  يباشد و امن  يمتوسط م 
ت يـ زان احـساس امن ين ميتوان اظهار داشت که باالتريج ميه نتا يباشد و در واقع بر پا     يار کم م  يمعابر بس 

ه تـوان ارائـه داد كـ   علل مختلفي براي اين مسأله مي.  و سپس پارک شهر استيمربوط به بخش مسکون  
 چنـين  هـم  .كننده از فضا و غلبه كاركردهاي مـسلط آن قـرار دارد       بر پايه تنوع جنسي گروههاي مصرف     

هـاي اجتمـاعي نظيـر    تـر و از طرفـي وجـود فعاليـت    ي عموميها توجه به نظارت پذير بودن در محدوده   
 يوابـط معنـادار   انجام شده، ر يهايبر اساس بررس   چنين  هم .باشدتاثير نمي كتابخانه و مراكز عمومي بي    

  ).sig<0.05( سنجش شده وجود دارديرهاين متغيب
زان يـ ت زنـان و م ين احساس امني ب ين است که رابطه متناسب    ينجا وجود دارد ا   ي که در ا   ينکته جالب 

 کـه  يين معنـا کـه در جـا     يـ بـه ا  . دهدي نشان م  ين موضوع را به خوب    ي ا ۱نمودار  . تردد آنان وجود دارد   
ق حاضـر را اثبـات   يـ  تحقيه اصـل ين بخش فرض يشتر خواهد بود و ا    ي تردد ب  شتر است، يت ب ياحساس امن 
  .خواهد کرد
 ي مختلـف بررسـ  يک فضاهايت آنان به تفکيزان احساس امن يزان تردد زنان و م    يسه م ي مقا ۱نمودار  
 .شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقايسه ميزان تردد زنان و ميزان احساس امنيت آنان:  ۱نمودار 
ه در اين بخش وجود دارد، تبيين رابطه بين ميزان تـردد و احـساس امنيـت در            مسأله قابل تأملي ک   

 چنـين   هـم  دهند، اگرچه ميزان تردد و      مي همان طور که نتايج نشان    . هاي با عملکرد مختلط است    بخش
اين از خصوصيات مراکـز  ( ازدحام جمعيت در فضاي بررسي شده نسبت به فضاهاي ديگر بسيار باالست      

اي است که به طور لـزوم تـابع   ما مسأله ازدحام جمعيت و احساس امنيت مسأله پيچيده ، ا ) شهري است 
در محـيط  اگـر   کـه  ا به اين معنـ    ؛ستاها    زا در شهر  نظمي محيط از عوامل جرم    بيباشد،  نظم خطي نمي  

مندي وجود نداشته باشد و وقتي در مکاني ازدحام جمعيـت بالتکليـف وجـود    کالبدي شهر، روابط قاعده 
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  ٤٩                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

 ياژهيـ و نـوع و ) ٩ص:١٣٨١علي آبادي،   (" خود يکي از عوامل ايجاد حس نا امني است          اين ازدحام  رد،دا
       ترافيـک ماننـد معـروف اسـت،    " تهديـدهاي غيـر مجرمانـه     "  کـه بـه      کنديجاد م ي را ا  ياز احساس ناامن  

 )نـه خـوردن  ا تيـ به طور مثال خطـر تـصادف       (اي احساس خطر  طور گسترده ه  باالي سواره و پياده که ب     
کند وجود سر و صداي زياد و آلـودگي صـوتي و خطـر سـرقت در انبـوه جمعيـت آزار دهنـده          ايجاد مي 
  .)Townshend  و Pain,2002: 113( خواهد بود

  
  روي عابران و به تمایل به پیاده) ایمنی(هاي مؤثر بر امنیت عینی  بررسی رابطه بین مؤلفه-3-2

 يمنـ يتـر ا ا به صورت سـاده ي ينيت عي که به امن  يروادهيه پ ل ب ين بخش شاخص مشکالت تما    يدر ا 
ک يـ ت هر يزان اهميمنامه   پرسشر در نظر گرفته شده است و در    ي از پنج متغ   يگردد، تابع يعابران باز م  

  :ن پژوهش سنجش شده استيد زنان شرکت کننده در اياز د
 صـورت گرفتـه   يهالياس تحلن پرسش بر اسيدر ا : خوردنني بد معابر و احتمال زميکف ساز) ۱
اند و جوانـان  ن مؤلفه را باال دانستهي باال عموماً شدت ا ي سن يهار سن، به طور عموم افراد در رده       يبا متغ 
 داده يها پاسخ ي فراوانيبررس. نستنددا   مي ار کم يا با اثر بس   ير  يتأثي خود ب  يکيزيت ف ي را در امن   يکفساز

) ۶/۲(تـر از متوسـط   نيي پـا ير آن را کميان تأثيگو پاسخن يانگيمدهد که  ين سؤال را نشان م    يشده به ا  
  اند؛دانسته
: شـوند ي رد مـ ادهيـ فرد پ که از کنار    ي با عابران  )خوردنمثل تنه ( از ازدحام    ي ناش  احتمال برخورد  )۲

ر در معـابر پـ  ها  روادهي در پ  ي احتمال يشتر برخوردها ين امر بود که ب    يانگر ا ي صورت گرفته ب   يها  مصاحبه
ن يـ  داده شـده بـه ا     يهـا   پاسـخ  يل فراوان يرد ، تحل  يگي خرداد و ناصرخسرو صورت م     ۱۵ر  ي نظ يازدحام

  اند؛دانسته) ۸/۲(تر از متوسط نيي پاير آن را کميان تاثيگو پاسخن يانگيکه م. دهديسؤال را نشان م
 و پوشـش  عنـو  ايـ  ياقتـصاد  نظـر  از( فـضا  در موجـود  ياجتماع يهاگروه نيب در ضيتبع وجود )۳

-يز به طور عموم نوع مردم موجود در فضا را به عنوان معضل بـه شـمار نمـ               ين بخش ن  يدر ا : )اعتقادات
  تر از متوسط قرار دارد؛نييز در حد پاين ها پاسخ در ۶/۲ن   يانگيآوردند و م

چنـان  ، همهـا   روادهيـ ر موانـع در پ يـ  نظيريبا وجود تداب  : اده رو يدر پ ) مثل موتور ( حرکت سواره    )۴
 و موتـور مواجـه اسـت و    ي مسافر بر و بار بر و پارک سواريمحدوده مطالعه شده با هجوم انواع موتورها      

ن يانگيم( ن موضوع استين محدوده هميدر اها   ادهي پ ي از مشکالت اصل   يکيدهد که   ينشان م ها    ليتحل
  .شودي ميو باعث احساس اضطراب و ناامن) ن سؤالي پاسخ به ا۷/۳

 از يکـ يف يـ حضور افـراد بالتکل : ياده رويط پي نا مناسب در محيف با رفتارهايفراد بالتکل وجود ا )۵
  شـود  يط محـسوب مـ  ين محـ يـ  زنان در ايروادهيل به پي و عدم تما  ي ذهن ي احساس نا امن   يعناصر اصل 

ق يـ ن تحقيـ کنندگان در اد شرکتين معضل از د   ي ا ي باال ي، نشان دهنده فراوان   ها  پاسخ ۷/۳ن  يانگيکه م 
  باشد؛ يم

 يکـ يزي فيتوان گفت که، اثر فاکتورهـا ين صورت بر اساس آنچه که در باال عنوان شده است م  يدر ا 
 ط ي و روح حـاکم بـر محـ    ي اجتمـاع  يتـر از فاکتورهـا    فيار ضـع  ي بس ياده رو ين پ يت ح يدر احساس امن  

 ي از راهکارهـا  يکـ يد  توانيت موجود در فضا م    يا کردن جمع  ي و پو  يدهجه سامان يدر نت .  است يروادهيپ
  .ن مشکل محسوب شودي ايکننده براليتعد
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٥٠  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

ط ي نامناسب در مح  يبا رفتارها ف و   يت وجود افراد بالتکل   ي اهم يدهنده درجه باال  ج مذکور نشان  ينتا
 .گرددي تردد باز مي فضايباشد که به بعد اجتماعيمها  رير متغيدگاه بانوان نسبت به سا ي از د  ياده رو يپ

کنندگان دگاه شرکتي از عوامل مهم از د  يکيزي در بعد ف   روادهيدر پ ) مثل موتور ( سواره   حرکت چنين  هم
ـ  در ضيتبع ر عامل وجوديت تاثين بودن اهم ييگر پا ينکته جالب د  . بوده است   ياجتمـاع  يهـا گـروه  نيب
 يز بـه جنبـه خنثـ      يـ ن مطلـب ن   يـ  است که ا   )اعتقادات و پوشش نوع اي ياقتصاد نظر از(فضا   در موجود

 ي از تسلط گـروه اجتمـاع  ي ناشيض و احساس منفين نکته که در مرکز شهر تبعيملکرد مرکز شهر و ا ع
  .گردديشود، باز مي حس نميخاص

 فـضاهاي عمـومي در   : "نه معتقـد اسـت  ين زمي در ايپردازان شهرسازهي از نظريکي )۱۹۹۲( ١ورپل
 ااين به آن معنـ . دارند" قلمرو خنثي"ن  خام دارند و ارزشي تحت عنواورد ساده  کمراکز شهري ، يک عمل    

احـساس خجالـت و يـا دسـت      کـه  اين بدون  شوند، بيترکتوانند با يکديگر    است که مردم به راحتي مي     
و خوشـبختانه  ... پاچه شدن داشته باشند و اين مکان جايي است که درجه و ارزش هر فردي برابر اسـت        

 ).:S Tiesdell,1996 49(  "ق به همه استکنند مرکز شهر متعلاکثريت مردم هنوز احساس مي

  ي حمل و نقل عموميي و کارايمنيزان اي مي بررس- ۳-۳
 وابـسته  يه عمـوم يـ ل نقليشتر از مـردان بـه وسـا   يار بيبا توجه به آنچه که گفته شد عموما زنان بس      

 يوک امکـان اسـتفاده از خـودر   يـ ل وجـود طـرح تراف  يـ عالوه در محدوده مطالعه شده به دل    هستند و به  
ر آن در جـذب  ي و تـأث يه عمـوم  يـ ل نقل ي وسـا  ييت و کـارا   يـ ن صورت امن  يز وجود ندارد، در ا    ي ن يشخص
 . برخوردار استياژهيت ويت آنان، از اهميت و احساس امنيجمع

-ن دانـسته  ييار پـا  يرا بس ها     اتوبوس يس ده يزان سرو يق به طور عموم م    يکننده در تحق  زنان شرکت 
س يزان سـرو ي که آنان م   يطورهکند، ب يدا م ي هوا شدت پ   يکيع پس از تار   ن موضو يو ا ) ۳/۲ن  يانگيم(اند
 از يکين امر يو ا)  ۶/۱ن يانگيم( دانستندين م ييار پا ي هوا را بس   يکي محدوده پس از تار    ي اتوبوسها يده
 صـورت  يهـا مـصاحبه  چنـين  هم . شودي هوا محسوب ميکيشان پس از تاريش و اضطراب ايل تشو يدال

مـن و بـا   ي ايه عمـوم يـ ل نقلي از وسـا يکي از آن بود که مترو به عنوان         ي کنندگان حاک  گرفته از شرکت  
 يدر مرحلـه بعـد فـضا   . نان خاطر خواهـد داد ياطمها    آن شب بهياني منظم و تا ساعات پايس ده يسرو

ت درک شـده  يـ و احساس امن )  اتوبوس يهاانهيو پا ها     ستگاهير مترو و ا   ينظ(يه عموم يل نقل ي وسا يکيزيف
را نسبتاً  هاً ن فضايق ايکنندگان در تحق از آن بود که شرکتيج حاکي قرار گرفت و نتا ياز آن مورد بررس   

  ). ۳/۳ن يانگيم(اند ف کردهي توصييت بااليبا درجه امن
 
هـاي شخـصی شـرکت       میزان تردد و امنیت شبانه بانوان در فضا و رابطـه آن بـا مؤلفـه                -3-4

  کنندگان تحقیق
     ن ازيـ دهـد و البتـه ا  يت خـود را از دسـت مـ     يـ  در شـب جمع    يطـور ناگهـان   ه به منطقه مطالعه شد  

و هـا    نسبتاً فاقد سکنه بوده و در روز مقصد سفر     يرا مراکز شهر  ي است؛ ز  ي خاص مراکز شهر   يهايژگيو
زان عبـور  يـ دهد که ميز نشان ميق نيکنندگان در تحقج حاصل از شرکتينتا. گردنديدر شب متروک م 
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  ٥١                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

ار بـاال  ي در شب بسيزان احساس ناامن  يو م ) ۱/۲ن  يانگيم(ار کم   ي در شب بس   يز محدوده مطالعات  بانوان ا 
 ۶/۳ معـادل بـا   ينيانگيـ  شبانه نسبتاً باال و مي زنان در ترددها يزان احساس نا امن   يم چنين  هم .باشديم

 يدوده مطالعـات در شب به مح   ) ژه زنان يبه و (ت  ي شبانه و جذب جمع    يهاتيداشته است و اما رونق فعال     
ل بـانوان بـه   يـ زان تمايـ  ميلذا در سؤال. فا کندي ايير به سزايت آنان تأثيش احساس امن  يتواند در افزا  يم

. سـنجش شـده اسـت   )  و گـذران وقـت  يبا جنبه فراغتـ ( در شب    ي محدوده مطالعات  ياستفاده از فضاها  
البتـه  ). ۲/۳ن يانگيم( قرار دارد ييل عموماً در سطح بااليزان تمايج نشان داد، ميل نتايطور که تحل همان
  آمده است نشان ۲ ير سن که در جدول تقاطع     يان با متغ  يگو  پاسخل  يزان تما ين م ي ا يقي تطب يهايبررس

ط يتر در صورت وجود شـرا کند و عموما زنان جوان   يدا م يش سن کاهش پ   يل با افزا  ين تما يدهد که ا  يم
  . ند شبانه داري ترددهاي برايشتريل بيمناسب تما

  
    رابطه بين سن مخاطبان و ميزان تمايل آنان به فضاي شبانه:۲جدول 

   جمع )واحد سال(بندي سني رده
 ۱۵-۲۵ ۲۵-۳۵ ۳۵-

۵۰ 
 به ۵۰
 باال

 
 خيلــي

 کم
۱۵ ۱۱ ۷ ۲۹ ۶۲ 

 ۳۴  ۱ ۱۲ ۷ ۱۴ کم

 ۶۸ ۰ ۶ ۱۷ ۴۵ متوسط
 ۸۵ ۰ ۳۷ ۳۳ ۱۵ زياد

 از  يل به اسـتفاده فراغتـ     يتما
 در  ي محدوده مطالعـات   يفضا
 شب

 

 خيلــي
 زياد

۱۸ ۱۶ ۱۱ ۵ ۵۰ 

 ۲۹۹ ۳۵ ۷۳ ۸۴ ۱۰۷ جمع

دهنـده  ز سـنجش شـده اسـت، کـه نـشان     يـ ن رابطـه ن ي اي دو معناداري با کمک آزمون خ چنين  هم
باشـد،  ي م۶۹۹/۰ که معادل با    يب ف يدر ضمن با توجه به براورد ضر      . باشدي فوق م  يمعنادار بودن بررس  

 .اد استيم و زي، مستق)  شبانه يل آنان به فضايزان تمايسن مخاطبان و م(ر ين دو متغيشدت رابطه ا
 در  ي محـدوده مطالعـات    يل به اسـتفاده از فـضا      يزان تما يت تاهل و م   ين وضع ي سنجش رابطه ب   يبرا

ـ ۳ شـماره  ين قسمت در ابتدا مطابق بـا جـدول تقـاطع    يشب، در ا   ـ  ي فراوان ت تأهـل  ين وضـع ي رابطـه ب
 در شـب سـنجش شـده      ي محدوده مطالعـات   ي شهر ينان به استفاده از فضاها    ل آ يزان تما يمخاطبان و م  

  .است
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٥٢  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

    فراواني رابطه بين وضعيت تأهل مخاطبان و ميزان تمايل آنان به فضاي شبانه:۳جدول 
  جمع تأهل وضعيت

  متاهل مجرد 

 ۶۲ ۴۰ ۲۲ کم خيلي

 ۳۴ ۱۶ ۱۸ کم

 ۶۸ ۱۲ ۵۶ متوسط

 ۸۵  ۵۸ ۲۷ زياد

 
تمايل به استفاده از فـضاهاي شـهري        

 در شب
 

 ۵۰ ۲۴ ۲۶ زياد خيلي

 ۲۹۹ ۱۵۰ ۱۴۹ جمع

ـ ي بوده و رابطه معنـادار ۰,۰۵ کمتر از  sig دو ، ي مطابق با استفاده از آزمون خچنين هم ن يـ ن اي ب
ز يار نـاچ ير بـس يـ ن دو متغيـ شدت رابطه ا۰,۰۲۱ب گاما ياما با توجه به برآورد ضر. ر وجود دارد يدو متغ 
  .است

 ي محـدوده مطالعـات  يل به استفاده از فضا يزان تما يت اشتغال و م   ين وضع يدر مورد سنجش رابطه ب    
ـ ي فراوان ۴ن قسمت در ابتدا مطابق با جدول        يز در ا  يدر شب ن   ت اشـتغال مخاطبـان و   ين وضـع ي رابطه ب

  . در شب سنجش شده استي محدوده مطالعاتي شهريل آنان به استفاده از فضاهايزان تمايم
  

  فراواني رابطه بين وضعيت اشتغال مخاطبان و ميزان تمايل آنان به فضاي شبانه:  ۴دول ج
  جمع يوضعيت شغل

  شاغل غير شاغل

 ۶۲ ۳۷ ۲۵ کم خيلي

 ۳۴ ۱۵  ۱۹ کم

 ۶۸ ۱۷ ۵۱ متوسط

 ۸۵ ۲۵ ۶۰ زياد

تمايـــل بـــه اســـتفاده از 
 ي شهري در شبها فضا
 

 ۵۰ ۱۸ ۳۲ زياد خيلي

 ۲۹۹ ۱۱۲ ۱۸۷ جمع

ـ يبوده و رابطـه معنـادار  ۰۵/۰ کمتر از  sig دو ، ي مطابق با آزمون خچنين هم ر يـ ن دو متغيـ ن اي ب
باشد، شـدت  ي م۲۶/۰ن سنجش که معادل با ي  در ا١يب ف يج محاسبه ضر  ياما با توجه به نتا    . وجود دارد 

  .ر در سطح متوسط قرار داردين دو متغيا

                                                
1. Phi 
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  ٥٣                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

  زان نظارت بر تردد در فضاي م- ۳-۵

  ١ارت طبيعينظ-۳-۵-۱
، حـضور فعـال عـابران و      )هـا پنجره( اباني خ يهان نظارت که همانطور که ذکر شد در قالب چشم         يا

د يـ  بر فضا از ديزان نظارت عموميج حاصل شده، م  ياما بر اساس نتا   . رديگياز فضا انجام م   ها      آن مراقبت
نان آنـان را بـه   ين عدم اطمي و ا )۲,۳ن  يانگيم(  قرار دارد  ينييق در سطح پا   يکننده در تحق  بانوان شرکت 

  .دهدي نشان ميعينظارت طب

  )از طريق دوربين(  نظارت مصنوعي و کنترل شده-۳-۵-۲
-ير آن مـ ي مدار بسته و نظا    يهاني و دورب  ي انتظام يروي ن يهاگاهيله پا ين نوع از نظارت که به وس      يا
ل يـ زان تماين بخش مي دارند، در اط وجودي به وفور در محي انتظاميروي نيها که گشت  يياز آنجا . باشد

 ي بررسـ ين محـدوده مطالعـات  ياديـ  مدار بسته در معابر و م   يهانيله دورب يبه نظارت کنترل شده به وس     
 ييار بـاال يدر سـطح بـس  هـا   ن نوع کنترل تردديل به ايزان تمايدهد، ميج نشان م  يشده قرار گرفت و نتا    

  ).۳/۴ن يانگيم(قرار دارد

 شنهادهايه پ و ارائيريگجهي نت-۴
ا مالک خودرو هـستند و   يدهند و کمتر از مردان راننده       يل م ياده را تشک  يزنان بخش عمده عابران پ    

ترسـند و  ي شبانه ميز به طور عموم از سفرها    ي ن ي همراه با کودکان هستند، از نظر زمان       ياديدر مواقع ز  
ن صـورت  يـ در ا. کننـد يم مـ ي هـوا تنظـ    يکي پس از تـار    ي خود را برحسب اجتناب از سفرها      يبندزمان
 برخـوردار اسـت و     ياژهيت و يت تردد زنان از اهم    ي امن يازهايل الگو و ن   ي شناخت و تحل   ي برا يزيربرنامه

 و حضور بالفعل و اثرگـذار زنـان   ي شهريت استفاده از فضاهايفيت و کي کميدر بلند مدت موجب ارتقا 
ن در محـدوده اطـراف پـارک شـهر کـه       شـهر تهـرا  ين پـژوهش بخـش مرکـز   يدر ا. شوديمها   در شهر 
 ي پژوهش مبتن  يروش اصل .  انتخاب شد  يداني مطالعات م  ازدواجار پر تردد است، به عنوان       يبساي    منطقه
زان ين مي رابطه بيق که بررس ي تحق يه اصل ين صورت پس از طرح فرض     ي بوده و در ا    يکرد مشارکت يبر رو 

- پرسشيق در قالب سوالهاي تحقي اصليها است، شاخص ي شهر يت زنان در فضا   يتردد و احساس امن   
و بـراورد  نامـه    پرسش و اعتبار ييه و سنجش روا   ي شد و پس از آزمون اول      يطراح) کراتيف ل يدر ط (نامه  

ت بـا اسـتفاده از   يـ در نها. اندع شدهي مذکور توز ي شهر يکننده از فضا  ن زنان استفاده  ي در ب  ازدواجحجم  
 يصورت گرفته نشان از آن بود که هرچه تـردد زنـان در فـضاها    يهاليج عمده تحلي نتاي آمار يروشها
در سـنجش عوامـل    چنين هم .شتر بوده است و بالعکسيت بيشتر بوده است، احساس امن   ي شده ب  يبررس

و تـردد  ) ايـ ر پويـ ت منفعـل و غ يـ جمع(فيـ  وجود افراد بالتکليروادهين پي در ح  يموثر بر احساس ناامن   
  . شدياده محسوب مي عابران پي ناامنياز عوامل اصلها  روادهيدر پ) کلتيموتور س(سواره

د يـ ل از دين وسـا ي اييزان کاراي، ميه عموميل نقلي زنان به وساي بااليدر بخش بعد به علت وابستگ    
ک شدن هوا يژه پس از تاريو قرار داشت و به   ينيي شد که از نظر آنان در سطح پا        يکنندگان بررس شرکت

                                                
1. Natural survellience  
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٥٤  در بخش مرکزي شهر تهرانها    آن امنيت تردد زنان در فضاهاي شهري و سنجش مشارکتي                               

ش آنـان  يش تـشو يا افـزا يـ  کاهش تردد شـبانه و  يه از عوامل اصل  يل نقل يوسان  ي نا منظم ا   يدهسيسرو
هـا   يزان جاذبـه کـاربر  ي از م  يزان تردد شبانه شهروندان تابع    ي که م  يياز آنجا  چنين  هم .شديمحسوب م 

 يهـا يژگـ يق آن بـا و   يـ  شبانه سـنجش شـده کـه تطب        يل به استفاده از فضاها    يزان تما يباشد، م   مي زين
 شبانه را يل به تردد و استفاده از فضاها     يزان تما ير سن آنان در م    يت متغ يگان اهم  شرکت کنند  يشخص

 .انـد ن نـوع تـردد نـشان داده   يـ  بـه ا يشتريـ ل بيـ داد که نشان از آن است که زنان جـوانتر تما   ينشان م 
ن عامل در ي اي شهري عموميت تردد زنان در فضاهايت شاخص نظارت بر امن    يبا توجه به اهم    چنين  هم
 ي را در سـطح يعـ ينـان بـه نظـارت طب   يزان اطميـ  شد که ميابي ارزي و مصنوعيعيبخش نظارت طب  دو  
در . دادي باال نـشان مـ  ي مدار بسته را در سطح يهانيق دورب يل به کنترل فضا از طر     يزان تما ين و م  ييپا
و ( ي شـهر ي عمـوم يک فـضا يت تردد زنان در ي امني ارتقايق براين تحقيشنهادات اين صورت اهم پ   يا
  :تواند باشديل مي به شرح ذيزير و برنامهيتيريک دو بخش مدي، به تفک)شدن هواکيژه پس از تاريوبه

    راهکارهاي مديريتي-۴-۱
 عنوان زنان و شهر که شامل نمايندگان شهر، پليس، حمـل و نقـل         بااي در شهرداري    تشکيل کميته 

 و يي شناسـا ي مـشارکت  يها تردد را با روش    يمن و مشکالت ناا    باشد ندگان زنان   ينماعمومي، معماران و    
  کند؛يابيارز

ر نـصب  يت، نظي امني ارتقاياتي عمليندهاي در فراي مردميبانيت و پشتيدا کردن از حما ينان پ ياطم
 بـا  يکـ يزين گونـه مـداخالت ف  يت مردم ممکن است اينان از حمايرا بدون اطم ي مدار بسته، ز   ينهايدورب

 . شود شهروندان روبرويواکنش منف
 يهـا  و خـسارت ي در شـهروندان و کـاهش نـاامن    ي شهر يت به فضاها  يش حس تعلق و مسؤول    يافزا

- اسـتفاده ي سطح فرهنگي، با استفاده از ارتقا   )ها از وندال  يصدمات ناش (کارانه   خراب ي از رفتارها  يناش
 .کنندگان از فضا

  ريزي  راهکارهاي برنامه-۴-۲
ـ ياز طر) و اماکن خلوتها   رگذرير ز يرتر نظ يپذبيس آ يژه فضاها يوبه( تردد   يکنترل فضا  -نيق دورب

  ش قوت قلب به عابران؛ي افزايغ وجود نظارت بر فضا براي مدار بسته و تبليها
 و يريت پذيج فرهنگ مسؤوليق تروي از طري عموم ي بر فضاها  ي و مردم  يعيت حس نظارت طب   يتقو

 يط بـرا ي در محـ  يغـات ي و تبل  ي فرهنگـ  يهـا اميـ  مثال نشر پ   يله خود شهروندان؛ برا   يکنترل فضا به وس   
ن فـضا  يـ ا" با مـضمون  يين کار در انگلستان در قالب تابلوهاير ا ينظ(له خود مردم    ينظارت بر فضا به وس    

 ؛ )www.pps.com,2006(انجـام شـده اسـت       " چـشم "ک  يو با گراف  "  است يتحت کنترل و نظاره عموم    
 و يکـ يزي فيکننـده از فـضا  ت اسـتفاده يـ  جمعا سـاختن يـ  و پو  ي اجتمـاع  ي فـضا  ي سطح فرهنگ  يارتقا
  ؛يط تردد شهريشدن محي از منفعل و منفيريجلوگ
 در ١بـانوان  ژهيـ و يهـا يتاکـس  مورد در آنچه مانند بانوان ژهيو شبانه يعموم هينقل ليوسا ينيبشيپ

  ؛آن از استفاده يبرا فيضع و متوسط اقشار ياقتصاد قدرت گرفتن نظر در و شد گفته انگلستان

                                                
1. Mini cab 
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  ٥٥                                              شماره چهارم/ وم دسال  / ١٣٨٧زمستان  مجله علمي ـ پژوهشي تحقيقات زنان، 

 يروادهيـ پ يمنـ يا شيافـزا  بـر  عالوه تا ممکن، يجا تا ها،رمپ از استفاده اي سطوح کردن سطح هم
  تـردد  ي بـرا  يمنيا يفضا زي و کودکان ن   نمعلوال و سالمندان يبرا کالسکه، اي و ديخر چرخ با زنان يبرا

 شود؛ فراهم
 يانيـ پا يهـا ساعات درها    ستگاهيا نيب فواصل درها    اتوبوس توقف امکان و حرکت بودن ريپذ انعطاف

  ؛شب
 که هوشمند يتابلوها بهها      آن زيتجه و يمطالعات محدوده انهيپا دو و اتوبوس يهاستگاهيا ينورپرداز

  ؛بدهند نشان را ستگاهيا بهها    آندنيرس زمان وها  اتوبوس تيموقع
-ادهيپ يفضا در کلتيموتورس وها    خودرو کردنپارک از يريجلوگ يبرا روادهيپ طول در موانع جاديا
  ؛روها
 يبـرا ) نکنـد  جـاد يا مزاحمت ادهيپ عابران يبرا کهيطور به(ها   ابانيخ عرض در يکيزيف موانع جاديا
 ؛معابر يفضا به موتور ورود از يريجلوگ
 ياست اقتـصاد شـبانه بـرا     يژه در شب و استفاده از س      يو به ي شهر يش رونق فضاها  ي و افزا  ياسازيپو
 .ژه در شبيو و بهي و ذهنينيزنان از نظر عت تردد ي امنيارتقا

 

   :منابع
 ممجلـه دانـشکده ادبيـات و علـو    ، »زنـان  و امنيـت شـهري   « ) ١٣٨١ (ي و شهال اعزاززاده ، هما زنجاني

  .٣٢،٤١،صص ٣٤شماره . انساني مشهد
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