نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی )(8نمونه موردی :شهرداری منطقه
اکرم ناصری فر ١،طاهره وثوق
چکیده زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند لذا در برنامه ریزی و طراحی مدیران در جوامع امروزی نیاز است که
مشکالتی را برای مدیریت ومسئوالن  ،به تمامی ابعاد و افراد توجه کنند .چرا که فضاهای بدون کنترل و نظارت شهری به
وجود می آورد .بنابراین شناسایی وآسیب شناسی چنین فضاهایی تأثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری و ایجاد احساس امنیت بین
شهروندان و در کنار آن افزایش مشارکت معنادار آنان را خواهد داشت .لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت شهری بر
احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی پرداخته شد .جامعة آماری محدوده جغرافیایی م نطقه  8شهرداری تهران بوده
و تمامی زنان شهروند ساکن در آن ،نمونه آماری مورد نظر میباشند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه به
روش کوکران استفاده گردید .طبق برآورد نمونه گیری مورد نظر حجم نمونه برابر با  ١71نفر است .ابزار پژوهش پرسشنامه
می باشد .داده های به دست آمده با مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند spss.استفاده از نرم افزار
کلید واژه ها :فضاهای عمومی ،امنیت اجتماعی ،زنان ،مدیریت شهری ،نظارت.
بیان مسأله از جمله موارد مهمی است که در  ،توجه به مسأله تأمین امنیت اجتماعی در تمامی ابعاد طراحی محیط شهری مدنظر
برنامه ریزان و طراحان شهری میباید قرار گیرد .وجود تفاوت بین زنان و مردان در انتخاب فضاهای عمومی محسوس است
چنانچه حساسیت و قوای ادراکی زنان در محیطهای شهری نشان می دهد توجه کافی به ارزش های ذهنی و روانی در میان زنان
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بیشتر است.
رشته پژوهش علوم اجتماعی 1
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١02اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
هﻤﭽﻨﻴﻦ دسﺘﻴابﻲ به اصﻮل ﻃﺮاحﻲ مﻨاسﺐ فﻀاي عﻤﻮمﻲ ﻛه پاسﺨﮕﻮي نﻴاز شهﺮونﺪان به خﺼﻮص ﻛﻮدﻛان ،سالﻤﻨﺪان ،و زنان
راه باشﺪ از حﻞ هایﻲ اسﺖ ﻛه مﺪیﺮیﺖ شهﺮي به آن پﺮداخﺘه اسﺖ و در پﻲ معﻴارهاي جهانﻲ ﻛه انﻄﺒاق بﺮ شﺮایﻂ مﺬهﺒﻲ و مﻮ
فﺮهﻨﮕﻲ جﻮد بﺮ ﻛﺸﻮر ما اسﺖ را از فاﻛﺘﻮر و هاي مهﻢ ضﺮوري جهﺖ پﮋوهﺶ اجﺮاء و هاي شهﺮي و زیﺮساخﺘارهاي
عﻤﺮانﻲ خﺪماتﻲ خﻮد مﻲ .دانﺪ و فﻀاهاي بﺪون ﻛﻨﺘﺮل نﻈارت و  ،مﺸﻜالتﻲ را بﺮاي مﺪیﺮیﺖ مﺴﺌﻮالن شهﺮي به وجﻮد
مﻲآورد .و شﻨاسایﻲ آسﻴﺐ شﻨاسﻲچﻨﻴﻦ فﻀاهایﻲ تأ جﺮائﻢ ثﻴﺮ عﻤﻴقﻲ بﺮ ﻛاهﺶ شهﺮي و ایﺠاد احﺴاس امﻨﻴﺖ بﻴﻦ شهﺮونﺪان و
آ در ﻛﻨار ن افﺰایﺶ مﺸارﻛﺖ را معﻨادار آنان خﻮاهﺪ داشﺖ .از ایﻦ رو بﺮرسﻲ و مﻄالعاتﻲبﺴﻴاري اخﻴﺮا در فﻀاهايعﻤﻮمﻲ
شهﺮي و ﻃﺮاحﻲ آن انﺠام شﺪه اسﺖ .و یﻜﻲ از ایﻦ رویﻜﺮدهاي جﺪیﺪ بﺮاي تامﻴﻦ رضایﺖ امﻨﻴﺖ بﻴﺸﺘﺮ زنان جﺪاسازي زنان
از مﺮدان در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ و نﻴﻤه و عﻤﻮمﻲ اسﺖ ﻛه تﺴهﻴالت خﺪمات اخﺘﺼاصﻲ بﺮاي بانﻮان اسﺖ .اخﺘﺼاص مﺘﺮو
واگﻦ هاي بانﻮان ،ویﮋه باشﮕاه الﺰهﺮ هاي ورزشﻲ ا ،و وسایﻞ حﻤﻞ نقﻞ تاﻛﺴﻲ بانﻮان  ،سﺮویﺲ زنان ﻛﺘابﺨانه تﺨﺼﺼﻲ
مﺮا شهﺮبانﻮ  ،بانﻮان  ،ﻛﺰ پارك ویﮋه و ...با رویﻜﺮدا یﺠاد تﻨﻮع بﻴﺸﺘﺮ در ارائه خﺪمات و افﺰا یﺶ نﺸاط زنان شﺪه ساخﺘه
اسﺖ و  ،در حال حاضﺮ در اخﺘﻴار بانﻮان مﻲ  .باشﺪ مﻨﻄقه  8مﻨﻄقه اولﻴﻦ اي اسﺖ ﻛه در ایﻦ راسﺘا نﻤﻮده بﺮنامه ریﺰي و ت
با أسﻴﺲ مﺠﻤﻮعه خﺪم هاي شهﺮبانﻮ و ﻛﻮثﺮ آﻏازگﺮ ﺖ مﻲ رسانﻲ ویﮋه به بانﻮان مﻨﻄقه  .باشﺪ در ایﻦپﮋوهﺶ ضﻤﻦ بﺮرسﻲ
مﻴﺰان اثﺮبﺨﺸﻲ رضا و یﺖ مﻨﺪي از مﺮاﻛﺰ ایﻦ ؛ به دنﺒال پاسﺨﻲ بﺮاي ایﻦپﺮس ﺶ خﻮاهﻴﻢ بﻮد :مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ افﺰایﺶ
احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ مﻨﻄقه  8چه نقﺸﻲ را دارد؟ فﺮضﻴ هاي ه پﮋوهﺶ فﺮضﻴه ﻛالن  :به
نﻈﺮ مﻲرسﺪ عﻤلﻜﺮد بﻴﻦ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي و احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ نان ز در فﻀاها عﻤﻮمﻲ رابﻄه معﻨادار وجﻮد .دارد
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١09 ...
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فﺮضﻴه ها فﺮعﻲ ي به نﻈﺮ مﻲرسﺪ ایﺠاد مﺮاﻛﺰي با ﻛاربﺮدهاي بﺮاي فﺮهﻨﮕﻲ جﺬاب بانﻮان) مﺠﻤﻮعه هاي شهﺮبانﻮ مﺮاﻛﺰ
مهارت آمﻮزي با – ﻛﻮثﺮ ( احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان رابﻄه .دارد به نﻈﺮ مﻲ رسﺪ ایﺠاد مﻜان هاي دوسﺘانه اجﺘﻤاعﻲ مﺨﺼﻮص
بانﻮان پاتﻮق )اي هاي مﺤله (در ارتقاء احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان در شهﺮ مﺆثﺮ .اسﺖ به نﻈﺮ مﻲ تﻮسعه رسﺪ سﺮویﺲهاي حﻤﻞ و
نقﻞ عﻤﻮمﻲ بﺮاي اسﺘفاده خاص بانﻮان با احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان در شهﺮ رابﻄه .دارد ب ه .نﻈﺮمﻲ رسﺪ بﻴﻦ خﻮانایﻲ فﻀا با
احﺴاس ناامﻨﻲ اجﺘﻤاعﻲ زنان رابﻄه وجﻮد دارد ب ه مﻲ نﻈﺮ رسﺪ بﻴﻦ نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴعﻲ (با احﺴاس ناامﻨﻲ اجﺘﻤاعﻲ
زنان رابﻄه وجﻮد دارد .به نﻈﺮ مﻲ رسﺪ بﻴﻦ شﻨاسایﻲ فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي و تغﻴﻴﺮﻛاربﺮي آن با احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ
زنان رابﻄه وجﻮد دارد  .چارچﻮب نﻈﺮي فﻀاهاي شهﺮي در شهﺮهاي بﺰرگ ،اگﺮچه بﺴﻴار جﺬاب و بﺮ انﮕﻴﺰانﻨﺪه انﺪ ولﻲ
در عﻴﻦ حال سﺮشار از ﻏﺮیﺒﮕﻲ ،ناامﻨﻲ و هﺮاس هﺴﺘﻨﺪ .به هﻤﻴﻦ دلﻴﻞ فﻀاهاي شهﺮي اﻏلﺐ ،آن جاذبه اي را ﻛه بﺮاي مﺮدان
دارنﺪ بﺮاي زنان نﺪارنﺪ ،چﺮا ﻛه بﺮاي آنان با آسایﺶ و امﻨﻴﺖ ﻛافﻲ هﻤﺮاه نﻴﺴﺖ  .به هﻤﻴﻦ دلﻴﻞ بﺴﻴاري از ﻨﺪگان نﻮیﺴ فﻴﻤﻴﻨﻴﺴﺖ

ضﺪ شهﺮ هﺴﺘﻨﺪ .بﺮخﻲ از آنان مﻲ گﻮیﻨﺪ ﻛه از نﻈﺮ تاریﺨﻲ شهﺮها را مﺮدان مﻲسازنﺪ و اداره مﻲﻛﻨﻨﺪ و در عﺮصه
شهﺮسازي ،مﺜﻞ بﺴﻴاري در پﻲ یافﺘﻦ ایﻦ « الﻴﺰابﺖ ویلﺴﻮن » عﺮصه هاي دیﮕﺮ زنان در حاشﻴه قﺮار دارنﺪ .بﺮاي مﺜال
حقﻴقﺖ اسﺖ ﻛه شﻜﻞ شهﺮهاي معاصﺮ چﮕﻮنه تﻮسﻂ فﺮضﻴاتﻲ نا آشﻜار در باره زنان نقﺶ و جایﮕاه آنان در فﻀاهاي شهﺮي
تعﻴﻴﻦ شﺪه اسﺖ .او بﺮ نامه ریﺰي شهﺮي در قﺮن نﻮزدهﻢ مﺒارزه اي سازمان یافﺘه بﺮاي حﺬف زنان ﻛﻮدﻛان ﻃﺒقات ﻛارگﺮ و فقﺮا
مﻲ دانﺪ .ابﺮایﻦ بﻨ حﻈﻮر زنان در شهﺮ پﺪیﺪه اي مﺘعارض و مﺴأله ساز اسﺖ .ایﻦ جﻨﺒه از رابﻄه مﺮدان و زنان ،ﻛه تقالیﻲ مﻴان
نﻈﻢ مﺮدانه و بﻲ نﻈﻤﻲ زنانه اسﺖ ،در قلﺐ زنﺪگﻲ شهﺮي جا گﺮفﺘه اسﺖ به نﻈﺮ یلﺴﻮن و شهﺮ ﻛه در مقایﺲ پﻴﺮوز مﻨﺪانه
بﺮج ها ،مﻨاﻇﺮ و « نﻈﻢ خﺸﻚ و رویه مﻨﺪ شﺪه اش » با « مﺮدانه» و « اﻏﺘﺸاش لﺬت بﺨﺶ » با آن « زنانه» مﻨاﻃق صﻨعﺘﻲ
بﻲ روح تﺠلﻲ یافﺘه اسﺖ ،پﻴﻮسﺘه با شهﺮ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١01اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
 ١973: ١21(.جاذبه هﺰار تﻮي آن در چالﺶ قﺮار دارد) مﺪنﻲ پﻮر ،حﻮزه هاي رفﺘاري گﻮناگﻮن در مﺤﻴﻂ شهﺮي پﺪیﺪ آورنﺪه
فﻀاهاي مﺨﺘلفﻲ هﺴﺘﻨﺪ و بﺮ حﺴﺐ نﻴازهاي شهﺮونﺪان به وجﻮد مﻲ آیﻨﺪ .بﺴﻴاري از ایﻦ فﻀاها به صﻮرت فﻀایﻲ عﻤﻮمﻲ ﻇاهﺮ
مﻲ شﻮنﺪ و جالﺐ ایﻦ ﻛه هﺮ فﻀاي عﻤﻮمﻲ در ذهﻦ سﺘفاده ا ﻛﻨﻨﺪگان به خﺮد فﻀاهاي شﺨﺼﻲ بﺮاي هﺮ نفﺮ تقﺴﻴﻢ مﻲ شﻮد .در
ﻃﺮح یﻚ فﻀاي عﻤﻮمﻲ بﺮاي شهﺮ هﻤه گﻮنه افﺮاد اسﺘفاده ﻛﻨﻨﺪ زنان و مﺮدان پﻴﺮ و جﻮان بایﺪ در نﻈﺮ گﺮفﺘه شﺪه باشﻨﺪ .سهﻢ
عﻤﺪه اسﺘفاده ﻛﻨﻨﺪگان فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ را زنان و ﻛﻮدﻛان تﺸﻜﻴﻞ مﻲ دهﻨﺪ ﻛه داراي فﻀاي شﺨﺼﻲ ملﻤﻮس تﺮي ﺴﺘﻨﺪ ه .اورتﻴﺰ
) (2001 ، ١ﻃﺮاحﻲ فﻀا و مﻜان مﺘأثﺮ از خﻮاسﺖها و اعﻤال قﺪرت گﺮوهها مﺨﺘلﻒ اجﺘﻤاعﻲ اسﺖ و شهﺮ سازي قﺒﻞ از آن به
جﻨﺴﻴﺖ وابﺴﺘه باشﺪ به فﺮهﻨﮓ آن جامعه وابﺴﺘه اسﺖ ،بﺮقﺮاري تعادل بﻴﻦ نﻴازهاي جﻨﺴﻴﺘﻲ و دیﮕﺮ عﻮامﻞ مﺆثﺮ شهﺮسازي
امﺮي ضﺮوري و اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ اسﺖ .تﻮجه به تفاوتهاي ﻇﺮیفﻲ ﻛه در زنان نﺴﺒﺖ به مﺮدان وجﻮد دارد در هﻴﭻ ﻛﺪام از
ﻃﺮحهاي شهﺮي به چﺸﻢ نﻤﻲخﻮرد بﺮاي نﻤﻮنه اسﺐ مﺘﻨ نﺒﻮدن ابعاد و تﻨاسﺒات مﺒلﻤان شهﺮي با شﺮایﻂ زنان امﺮي مﺸهﻮد اسﺖ
.گﺮچه نﻤﻲتﻮان با قاﻃعﻴﺖ اﻇهار داشﺖ ﻛه مﺒلﻤان مﻮجﻮد در شهﺮهاي ﻛﻨﻮنﻲ مﺨﺘﺺ مﺮدان ﻃﺮاحﻲ شﺪه اسﺖ اما مﻲتﻮان به
جﺮات گفﺖ ﻛه نﻴاز زنان در بﺴﻴاري از مﻮارد در نﻈﺮ گﺮفﺘه نﺸﺪه ١971: 11 (. .اسﺖ )سﺘﻮده ،در تفﻜﺮات شهﺮسازي سﻨﺘﻲ
زنان به حﻮزه خﺼﻮصﻲ و مﺮدان به حﻮضه عﻤﻮمﻲ تعلق داشﺘه انﺪ .ایﻦ تفﻜﻴﻚ با وجﻮد افﺰایﺶ شهﺮ نﺸﻴﻨﻲ تﻮسعه شهﺮها و
تغﻴﻴﺮات هﻤﭽﻨان باقﻲ مانﺪه و باعﺚ ایﺠاد تﻨاقﻀﻲ شﺪه اسﺖ ﻛه نﺘﻴﺠه آن عﺪم آسایﺶ و امﻨﻴﺖ زنان در فﻀاي شهﺮي اسﺖ
.بهﻃﻮر مﺜال پﻞهاي عابﺮ پﻴاده ،پﻞهاي زیﺮگﺬر و تاریﻜﻲ نها ،آ نﺤﻮه نﻮرپﺮدازي خﻴابانها سﻴﺴﺘﻢ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ و سایﺮ
خﺪمات عﻤﻮمﻲ و امﻜانات مﻮجﻮد بﺮاي شهﺮ ونﺪان در شهﺮ به گﻮنه اي اسﺖ ﻛه نﻴاز زنان ﻛﻤﺘﺮ مﺪ ﻈﺮ ن بﻮده اسﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻛﻤﺒﻮد نﻮر در شﺐ نﻴﺰ امﻜان جابﺠایﻲ را بﺮاي زنان دشﻮار مﻲﻛﻨﺪ ایﺴﺘﮕاههاي اتﻮبﻮس در شهﺮها از نﻈﺮ روشﻨایﻲ وضع
مﻨاسﺒﻲ نﺪارنﺪ)زنﺠانﻲ  ١98١(.زاده ،بﻴﺸﺘﺮ روابﻂ اجﺘﻤاعﻲ در جامعه ،روابﻂ مﺮدانه هﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ مﺮدانه و زنانه بﻮدن به
مﺜابه خﺼﻮصﻴات فﺮهﻨﮕﻲ ،به شﻜﻞ روابﻂ فﺮمانﺒﺮدار فﺮمانﺮوا یا با یﻜﺪیﮕﺮ مﺮبﻮط هﺴﺘﻨﺪ .مﺮدان در
ortiz .١
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جامعه ما قﺪرت را در دسﺖ دارنﺪ ،ایﻦ قﺪرت به صﻮرت قابلﻴﺖ تعﺮیﻒ مﻮقعﻴﺖ ها و ﻛﻨﺘﺮل بﺮآمﺪهاي اجﺘﻤاعﻲ ﻇاهﺮ مﻲ شﻮد
.مﺮدان در جایﮕاه هﺪایﺖ و ﻛﻨﺘﺮل در سازمان هاي قﺪرتﻤﻨﺪ اقﺘﺼادي و ساخﺘار سﻴاسﻲ ما جاي دارنﺪ .ایﻦ نﻈام سلﺴله مﺮاتﺒﻲ با
تﺴلﻂ جﻨﺴﻴﺘﻲ در فﻀاي مﺮدانه به صﻮرتﻲ مﻄلﻮب نﻤﻮد مﻲ ﻛﻨﺪ .در مقابﻞ ،جایﮕاه عﻲ اجﺘﻤا فﺮمانﺒﺮدار ﻛه به زنان تعلق دارد،
نﻴﺰ مﺤﻴﻂ هایﻲمﻲ آفﺮیﻨﺪ ﻛه زنان در آن قﺪرت را به دسﺖ دارنﺪ .ایﻦ ها نﻤﻮنه هایﻲ از " ١332(.فﻀاي زنانه" هﺴﺘﻨﺪ)
اسﭙﻴﻦ ،تﺤقﻴق جامعﻲ بﻴﻦ مﺪیﺮان زن یﻚ هﺰار شﺮﻛﺖ "فﻮرچﻮن" نﺸان داده ﻛه زنان راهﺒﺮدهاي مﺘفاوتﻲ را بﺮاي پﻴﺸﺮفﺖ خﻮد
در زنﺪگﻲ شغلﻲ و حﺮفه ایﻲ انﺘﺨاب مﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛه ایﻦ راهﺒ ﺮدها عﺒارتﻨﺪ از ) ١98١( :اسفﻨﺪانﻲ ،ﻛارآمﺪي عﻤلﻜﺮد ،ﻛه از دو
ﻃﺮیق انﺠام مﻲ گﻴﺮد .در روش اول ،زنان بﺮاي ارتقاء و پﻴﺸﺮفﺖ  ١-ﻛار سعﻲ ﻛﻨﻨﺪ مﻲ نﺴﺒﺖ به هﻤﺘایان مﺮد خﻮد ﻴﺸﺘﺮ ب ﻛار
ﻛﻨﻨﺪ و در روش دوم ،در جهﺖ ارتقاي مﻴﺰان مهارتهاي سعﻲ خﻮد مﻲﻛﻨﻨﺪ بﺮتﺮيهاي بﻴﺸﺘﺮي نﺴﺒﺖ به مﺮدان پﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ.
الﮕﻮي مﻄلﻮب ،زنان در ایﻦ راهﺒﺮد ،شﺒﻜه ارتﺒاﻃﻲ گﺴﺘﺮده اي در سازمان ایﺠاد ﻛﺮده و  2-مﻲ ﻛﻮشﻨﺪ مﺪیﺮیﺘﻲ روش آنان
مﻄلﻮب مﺮدان و یا دلﺨﻮاه افﺮاد لﻴﺪي ﻛ سازمان باشﺪ تا از ایﻦ ﻃﺮیق بﺘﻮانﻨﺪ پﻴﺸﺮفﺖ خﻮد شغلﻲ را تﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ  .پﺬیﺮش
وﻇایﻒ دشﻮار ،زنان در ایﻦ حالﺖ بﺮاي اثﺒات تﻮانایﻲ هاي خﻮد در سازمان سعﻲ  9-مﻲنﻤایﻨﺪ مﺴﺌﻮلﻴﺖ تا هاي شغلﻲ و
وﻇایﻒ سﻨﮕﻴﻦ تﺮي را بﭙﺬیﺮنﺪ ﻛه در چﻨﻴﻦ وضعﻴﺘﻲ دچار عارضه اي به نام نقﺶ سﻨﮕﻴﻨﻲ مﻲ نﺪ شﻮ ( .در ایﻦ زمﻴﻨه تأﻛﻴﺪ
دارد ﻛه مﻴﺰان مﻮفقﻴﺖ هﺮ فﻀاي شهﺮي را مﻲ  )١380ویلﻴام وایﺖ تﻮان از مﻴﺰان حﻀﻮر زنان و گﻮنه پﺮشﻤاري هاي
رفﺘاري آنان مﻮرد سﻨﺠﺶ قﺮار  .داد چﺮا ﻛه زنان تﻤایﻞ ي بﻴﺸﺘﺮ به بﺮقﺮاري روابﻂ چهﺮه به چهﺮه داشﺘه و حﻀﻮر پﺮرنﮓ
آنها در یﻚ مﻜان ،بﻴانﮕﺮ مﻄلﻮبﻴﺖ ﻛالﺒﺪي و عﻤلﻜﺮدي آنﺠا به شﻤار مﻲ رود .در حالﻲ ﻛه ایﻦ مهﻢ در شهﺮهاي ﻛﻨﻮنﻲ ما به

نامﺘعادل صﻮرتﻲ رخ نﻤﻮده و مﻲ تﻮان تﻤایﺰ آشﻜاري مﻴان نﺤﻮه حﻀﻮر مﺮدان و زنان در عﺮصه فﻀاهاي شهﺮي مﺸاهﺪه
نﻤﻮد .ﻜه چﻨان یان ) نﻴﺰ  ١381گﻞ ( اشاره دارد ،یﻚ شهﺮ زنﺪه جایﻲ اسﺖ ﻛه داراي فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ با عﻤلﻜﺮد و ﻛارآ باشﺪ وي
در بﺴﻴاري از نﻤﻮنهها در یافﺘه ﻛه ارتقاي شﺮایﻂ فﻴﺰیﻜﻲ سﺒﺐ دو بﺮابﺮ شﺪن تعﺪاد افﺮاد پﻴاده ،ﻃﻮالنﻲ تﺮ شﺪن مﻴانﮕﻴﻦ زمان
صﺮف شﺪه و وقﻮع ﻃﻴﻒ وسﻴعﻲ از فعالﻴﺖها در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ شهﺮي شﺪه سﺖ ا .با تﻮجه به
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١01اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
مﻮارد یاد شﺪه ارتقاي فﻀاهاي شهﺮي عﻤﻮمﻲ به گﻮنه اي ﻛه دربﺮدارنﺪه گﻮناگﻮنﻲ و تﻨﻮع فعالﻴﺘﻲﻛالﺒﺪي الزم باشﻨﺪ؛ به ﻃﻮر
ﻃﺒﻴعﻲ آنها را پﺬیﺮاي اقﺸار گﻮناگﻮن نﻤﻮده در و زمﺮه فﻀاهاي حﻀﻮرپﺬیﺮ و پﺮشﻮر شهﺮي قﺮار مﻲ دهﺪ .در حقﻴقﺖ هﺪف از
گﻮناگﻮنﻲ و تﻨﻮع عﻤلﻜﺮدي ،ارتقاي مﻴﺰان حق افﺮاد انﺘﺨاب در عﺮصه شهﺮ اسﺖ .هﺮ ﻛه چﻨﺪ ایﻦ قﺪرت انﺘﺨاب ،خﻮد به
مﻴﺰان تﺤﺮك و پﻮیایﻲ فﻀا وابﺴﺘه اسﺖ ولﻲ بﺮاي اﻛﺜﺮیﺖ داشﺘﻦ مﺮدم ،قﺪرت انﺘﺨاب عﻤلﻲ و قابﻞ اجﺮا ،به مﺤﻴﻄﻲ بﺴﺘﮕﻲ
دارد ﻛه بﺘﻮانﻨﺪ در آن مﺤﻴﻂ ،افﺮاد مﺨﺘلفﻲ را در فعالﻴﺖ هاي گﻮناگﻮن نﺰدیﻚ و به هﻢ نﻈاره  .ﻛﻨﻨﺪ چﻨﻴﻦ فﻀاهایﻲ عالوه بﺮ آن
ﻛه تﻀﻤﻴﻦ ﻨﻨﺪه ﻛ حﻴات شﺒانه روزي شهﺮنﺪ؛ تأمﻴﻦ امﻨﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه و آرامﺶ خاﻃﺮ جهﺖ حﻀﻮر زنان درعﺮصه شهﺮ نﻴﺰ خﻮاهﻨﺪ
چﺮا بﻮد ،ﻛه امﻨﻴﺖ بﺮاي زنان پﻴﺶ مهﻢ ًاساسا شﺮط حﻀﻮر در فﻀاهاي شهﺮي بﻮده و در ﻏﻴاب آن به ﻛﻨﺞ خلﻮت خانه
عقﺐ نﺸﻴﻨﻲ خﻮاهﻨﺪ ﻛﺮد .هﻢ اﻛﻨﻮن یﻜﻲ از شاخﺼه هاي مﺪنﻴﺖ در ﺮنﺸﻴﻨﻲ شه معاصﺮ ،وجﻮد فﻀاهاي امﻦ و شایﺴﺘه بﺮاي
عابﺮان پﻴاده ﻛه اسﺖ مﻲ در تﻮانﺪ قالﺐ پﻴاده روي ،پﺮسه زدن یا تﻨها تﻤاشاي ویﺘﺮیﻦ مغازه ها صﻮرت پﺬیﺮد .در ایﻦ جابه
جایﻲ ها مﺮدم به صﻮرت پﻲ در پﻲ فﻀاهایﻲ به وارد شﺪه و بﺪان  ١9ها معﻨا و مفهﻮم مﻲ بﺨﺸﻨﺪ) حﺒﻴﺒﻲ (. 82 ،مﺪل تﺤلﻴلﻲ
تﺤقﻴق در بﺨﺶ مﺮور ادبﻴات مﺮبﻮط به خﻄﺮپﺬیﺮي زنان و احﺴاس ناامﻨﻲ آنها ،رویﻜﺮدهاي مﺨﺘلﻒ مﻮرد بﺮرسﻲ قﺮار گﺮفﺘﻨﺪ
و ایﻦ نﺘﻴﺠه ضﻤﻨﻲ حاصﻞ شﺪ ﻛه مﺴأ مﻲ له احﺴاس ناامﻨﻲ زنان را ت ﻮان از جﻮانﺐ مﺨﺘلفﻲ سﻨﺠﻴﺪ و یا ایﻨﻜه رویﻜﺮد معﻴﻨﻲ را
به مﻨﻈﻮر تﺒﻴﻴﻦ آن و دسﺖ یافﺘﻦ به راهﻜارهاي ﻛاهﺶ اتﺨ اش هﻤان اذ ﻛﺮد  .مﺴ گﻮنه ﻛه ذﻛﺮ شﺪ پﺮداخﺘﻦ به تﻤامﻲ ابعاد أ له
در حﻴﻄه یﻚ بعﺪ از ناامﻨﻲ زنان نﻴﺰ نﻤﻲ ً ایﻦ پﮋوهﺶ نﻴﺴﺖ اما در نﻈﺮ گﺮفﺘﻦ صﺮفا تﻮانﺪهﺪف هاي پ ﮋوهﺶ را به خﻮبﻲ تأ
مﻴﻦ نﻤﻮده و ما را به اسﺘﺨﺮاج راهﻜارهاي مﻨاسﺐ رهﻨﻤﻮن نﻤایﺪ .به دلﻴﻞ مﻮارد مﺬﻛﻮر در ایﻦ پﮋوه مﻲ ﺶ سعﻲ ﻛﻨﻴﻢ از مﺪل
تﺮﻛﻴﺒﻲ اسﺘفاده ﻛﻨﻴﻢ ﻛه عﻮامﻞ مﺤﻴﻄﻲ را در ﻛﻨار زمﻴﻨه مﻲ هاي اجﺘﻤاعﻲ در نﻈﺮ گﻴﺮد .بﺮ ایﻦ اساس مﺪل تﺤلﻴلﻲ ﻛه راهﻨﻤاي
نﻈﺮي ایﻦ پﮋوهﺶ خﻮاهﺪ بﻮد به صﻮرت زیﺮ خﻮاهﺪ بﻮد.
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احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان
نﻈارت
خﻮانایﻲ
مﻜانهاي ویﮋه زنان
تﻮسعهحﻤﻞ
فﻀاهاي بﻲ دفاع
مﺪیﺮیﺖ شهﺮي
فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ
پﻴﺸﻴﻨه تﺤقﻴق از مﺠﻤﻮعه مﻄالعاتﻲ ﻛه مﻲ تﻮان به آن اشاره نﻤﻮد تﺤقﻴقﻲ اسﺖ ﻛه لﻮﻛایﺘﻮ در
سایﺪریﺲ اتﻮبﻮس  ١20مﻮرد بﺮرسﻲ ایﺴﺘﮕاه و ﻛﻴفﻴﺖ ﻃﺮاحﻲ آن ها انﺠام داده اسﺖ .وي رابﻄه معﻨاداري بﻴﻦ ویﮋگﻲ هاي
ﻃﺮاحﻲ مﺤﻴﻂ و مﻴﺰان بﺮوز جﺮم جﻨایﺖ و ب هدسﺖ آورده اسﺖ .وي بﻴان مﻲ دارد در بﺴﻴاري از نقاط دنﻴا ان زن بﻴﺸﺘﺮ از
مﺮدان به وسایﻞ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ مﻲ روي آورنﺪ و بﺮاي حﻀﻮر در فﻀاهاي باز عﻤﻮمﻲ در مﺠﻤﻮع زنان از مﺮدان وحﺸﺖ
بﻴﺸﺘﺮي دارنﺪ .وي علﻞ تﺮس زنان عﻮاملﻲ و ﻛه زنان با آنها در فﻀاهاي شهﺮي روبﺮو هﺴﺘﻨﺪ مﻮرد بﺮرسﻲ قﺮار داده اسﺖ.
در پﺮوژه سﺴامﻲ در انﮕلﺴﺘان ﻛﻴفﻴﺖ و نﺤﻮه دسﺘﺮسﻲ زنان به واحﺪهاي تﺠاري بﺨﺶ م ﺰي ﺮﻛ هاریﻨﮕﻲ مﻮرد بﺮرسﻲ گﺮفﺘه
قﺮار اسﺖ .از ﻃﺮیق پﺮ ﻛﺮدن پﺮسﺸﻨامه مﻴﺰان و ﻛﻴفﻴﺖ دسﺘﺮسﻲ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١08اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،

به واحﺪهاي تﺠاري در حﻮزه مﺮﻛﺰي شهﺮ از دیﺪ مﻮرد زنان بﺮرسﻲ قﺮار گﺮفﺘه اسﺖ و راهﻜارهاي خاصﻲ به مﻨﻈﻮر بهﺒﻮد
ﻛﻴفﻴﺖ دسﺘﺮسﻲ به واحﺪهاي تﺠاري مﺮﻛﺰ شهﺮارائه اسﺖ شﺪه  .در نهایﺖ نﺘﻴﺠه مﻄالعه معﻄﻮف به ایﻦ نﻈﺮیه اسﺖ ﻛه ﻛﻴفﻴﺖ
ساخﺖ مﺤﻴﻂ مﺼﻨﻮع و جﺪاره هاي فﻀاهاي شهﺮي در مﻴﻞ مﺮدم به حﺮﻛﺖ پﻴاده در مﺤﻴﻂ و سﺮزنﺪگﻲ آن تأثﻴﺮ مﻲ گﺬارد.
سﻨﺪ پﮋوهﺸﻲ امﻨﻴﺖ ان  ١988در سال زن در فﻀاي شهﺮي مﻨﺘﺸﺮ شﺪ) .شهﺮداري مﺸهﺪ (در ایﻦ سﻨﺪ آمﺪه اسﺖ ﻛه شهﺮي
فﻀاهاي به عﻨﻮان بﺴﺘﺮ زنﺪگﻲ و فعالﻴﺖ شهﺮونﺪان بایﺪ بﺘﻮانﻨﺪ با تﻮجه به شﺒاهﺖ ها و تفاوت هاي مﻴان افﺮاد و گﺮوه هاي و
سﻨﻲ جﻨﺴﻲ ،اجﺘﻤاعﻲ ،ﻴﻄﻲ مﺤ امﻦ ،سالﻢ پایﺪار و جﺬاب را بﺮاي هﻤه افﺮاد فﺮاهﻢ ﻛﻨﻨﺪ و به نﻴازهاي تﻤامﻲ اقﺸار اجﺘﻤاعﻲ
پاسﺦ مﻨاسﺐ دهﻨﺪ و پاسﺨﮕﻮي حﺪاقﻞ نﻴازها باشﻨﺪ .آنﭽه مهﻢ اسﺖ تأﻛﻴﺪ بﺮ مﺤﻴﻂ فﻴﺰیﻜﻲ و ﻛالﺒﺪي شهﺮ و تأثﻴﺮات آن نﺴﺒﺖ نقﺶ
به و حﻀﻮر اجﺘﻤاعﻲ زنان در شهﺮ اسﺖ  .نﻈﺮیه مﻮالر درباب امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ با الهام از نقﻄه نﻈﺮات بﻮزان و
ویﻮراشﻜال امﻨﻴﺖ را مﻄﺮح نﻤﻮده و در سه شﻜﻞ ملﻲ اجﺘﻤاعﻲ و انﺴانﻲ در نﻈﺮ گﺮفﺘه و به تعﻴﻴﻦ حﺪ و مﺮز هﺮ ﻛﺪام از آنهامﻲ
پﺮدازد وي ) ١981: 12نﻮیﺪنﻴا(. ،به گﻮنه اي ﻛه به نﻈﺮ مقام مﺮجع در امﻨﻴﺖ ملﻲ ،دولﺖ ،درامﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ ،گﺮوههاي
اجﺘﻤاعﻲ و در امﻨﻴﺖ انﺴانﻲ تﻚ تﻚ افﺮاد اسﺖ .مﻮالر فلﺴفه وجﻮدي امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ را مﺒﺘﻨﻲ بﺮ ضﺮورت گفﺘﻤان جﺪیﺪ امﻨﻴﺘﻲ
بﺮاي تﻨﻈﻴﻢ روابﻂ بﻴﻦ مﺮدم و دولﺘها در حﺪ واسﻂ امﻨﻴﺖ فﺮد و امﻨﻴﺖ دولﺖ مﻲ اس دانﺪ .بﺮ ایﻦ  :اس از نﻈﺮوي امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ
عﺒارت اسﺖ از » قابلﻴﺖ حفﻆ شﺮایﻂ قابﻞ پﺬیﺮش داخلﻲ ،بﺮاي تﻜامﻞ الﮕﻮهاي سﻨﺘﻲ زبان ،فﺮهﻨﮓ ،انﺠﻤﻦ ها « ،مﺬهﺐ،
هﻮیﺖ ملﻲ و رسﻮم نﻮیﺪنﻴا (.3١: ) ١982 ،نﻈﺮیه هﻮرل هﻮرل به تفاوت دو دیﺪگاه تﻮسعه گﺮایان و واقع مﻲ گﺮایان اشاره
او ﻛﻨﺪ به اعﺘقاد از دیﺪگاه تﻮسعه گﺮایان پاسﺦ به سﺆ ﻛﺴﻲ » ال اساسﻲ « امﻨﻴﺖ چه را دیﮕﺮ نﻤﻲ تﻮان به ﻃﻮر دقﻴق در مﻲ
«دولﺖ» امﻨﻴﺘﻲ ﻛه مﻨﺤﺼﺮا به مﺮبﻮط شﻮد و یا ایﻨﻜه حﺪاقﻞ اولﻮیﺖ اول را در فﺮایﻨﺪ امﻨﻴﺖ به دولﺖ مﻲ واقع دهﺪ) چﻴﺰي ﻛه
مﻮرد تائﻴﺪ و گﺮایان با دیﺪگاه سﻨﺘﻲ قﺮار دارد (.جﺴﺖ ﻛﺮ جﻮ  .د به عﺒارت دیﮕﺮ ،مﻮضﻮع امﻨﻴﺖ بایﺪ درسﻄﺢ پایﻴﻦ تﺮ از
دولﺖ ،یعﻨﻲ افﺮاد و سایﺮ اجﺘﻤاعاتﻲ ﻛه با
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١03 ...

در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ) نﻤﻮنه مﻮردي

تهﺪیﺪات بﺮاي رفاه و هﺴﺘﻲ خﻮد مﻮاجه هﺴﺘﻨﺪ و در سﻄﺤﻲ باالتﺮ از دولﺖ ،یعﻨﻲ انﺴانﻴﺖ به – ﻃﻮر ﻛلﻲ – مﺮدم در ﻛﻞ و
نه شهﺮونﺪان خاص ( ١980بﺮرسﻲ شﻮد) .هﻮرل ،روش شﻨاسﻲ پﮋوهﺶ ایﻦ پﮋوهﺶ  » .به شﻴﻮه پﻴﻤایﺸﻲ انﺠام مﻲ شﻮد
تﺤقﻴق پﻴﻤایﺸﻲ یا زمﻴﻨه یابﻲ ،جﻤعﻴﺖ هاي بﺰرگ را با انﺘﺨاب و مﻄالعه نﻤﻮنه هاي مﻨﺘﺨﺐ از آن جامعه ها بﺮاي ﻛﺸﻒ مﻴﺰان
نﺴﺒﻲ شﻴﻮع ،دالی اسﺘف  «.تﻮزیع و روابﻂ مﺘقابﻞ روانﺸﻨاخﺘﻲ و جامعه شﻨاخﺘﻲ مﻮرد بﺮرسﻲ قﺮار مﻲ دهﺪ ﻞ اده از روش
پﻴﻤایﺸﻲ در ایﻦ تﺤقﻴق به نﻮع مﻄالعه و هﺪف تﺤقﻴق بﺮ مﻲ گﺮدد ﻛه عالوه بﺮ تﻮصﻴﻒ ) به تﺒﻴﻴﻦ روابﻂ مﺘغﻴﺮها از ﻃﺮیق
آزمﻮن فﺮضﻴه ها اقﺪام مﻲ شﻮد ،مﺘغﻴﺮها ١971: 3(.اوپﻨهایﻢ ،بﺮ  8با تﻮجه به گﺴﺘﺮدگﻲ جﻤعﻴﺘﻲ و مﺴاحﺘﻲ شهﺮ تهﺮان مﻨﻄقه
شهﺮداري تهﺮان بﺮاي رسﻲ در نﻈﺮ گﺮفﺘه شﺪه  8اسﺖ .بﻨابﺮایﻦ مﺤﺪوده جغﺮافﻴایﻲ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان قلﻤﺮو مﻜانﻲ ایﻦ
تﺤقﻴق بﻮده و تﻤامﻲ زنان شهﺮونﺪ ساﻛﻦ در آن ،جامعه آماري مﻮرد نﻈﺮ مﻲ بﺮاي باشﻨﺪ  .ﻴﻴﻦ تع حﺠﻢ نﻤﻮنه از فﺮمﻮل تعﻴﻴﻦ
حﺠﻢ نﻤﻮنه به روش ﻛﻮﻛﺮان اسﺘفاده گﺮدیﺪ .بﺮآورد ﻃﺒق نﻤﻮنه گﻴﺮي اسﺖ.ابﺰار ایﻦ پﮋوهﺶ پﺮسﺸﻨامه مﻲ باشﺪ ﻛه حاوي
سﺆال  ١71مﻮرد نﻈﺮ) حﺠﻢ نﻤﻮنه (بﺮابﺮ با هایﻲ اسﺖ ﻛه تﻮسﻂ مﺤقق ﻃﺮاحﻲ شﺪه اسﺖ ،و داده هاي الزم را بﺮاي دسﺖیابﻲ
به ﺘایﺞ ن تﺤقﻴق بﺮاي پﮋوهﺸﮕﺮ فﺮاهﻢ مﻲ بﺮاي ﻛﻨﺪ  .انﺘﺨاب افﺮاد نﻤﻮنه از روش نﻤﻮنه گﻴﺮي خﻮشه اي اسﺘفاده شﺪه اسﺖ
.آوري پﺲ از جﻤع اﻃالعات پﺮسﺶ تﻮسﻂ از نامه تﻜﻨﻴﻚ هاي آمار تﻮصﻴفﻲ شامﻞ جﺪاول تﻮزیع فﺮاوانﻲ و انﺤﺮاف معﻴار؛
و بﺮاي تﺤلﻴﻞ داده ها از ضﺮیﺐ هﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اسﭙﻴﺮمﻦ شﻮد  spssو تﺤلﻴﻞ با ﻛﻤﻚ نﺮم افﺰار انﺠام مﻲ .به مﻨﻈﻮر سﻨﺠﺶ پایایﻲ
گﻮیههاي مﺨﺘلﻒ ،از ضﺮیﺐ آلفاي ﻛﺮونﺒاخ اسﺘفاده شﺪ ﻛه مقﺪار ضﺮیﺐ آلفا هﺮ یﻚ از شاخﺺها به شﺮح زیﺮ اس ﺖ و دهﻨﺪ 0,7
چﻮن از باالتﺮ اسﺖ نﺸان ة  .پایایﻲ گﻮیه ها مﻲ باشﺪ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١١0اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
شاخﺺ ها ضﺮیﺐ آلفا تعﺪاد گﻮیه  713% 8احﺴاس امﻨﻴﺖ  809% 1فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي  807% 1پاتﻮق هاي
مﺤله اي ومﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان  790% 9خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي  888% 3نﻈارت  0,82 21عﻤلﻜﺮد مﺪیﺮیﺖ شهﺮي
 ١فﺮضﻴه شﻤاره :بﻴﻦ مﻴﺰان اسﺘفاده زنان از سﺮویﺲ هاي حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ و ویﮋگﻲ هاي فﺮدي آنان رابﻄه وجﻮد دارد.
نﺘایﺞ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه نﻤﺮه مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘفاده از سﺮویﺲ هاي حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ بﻴﻦ در  8زنان ساﻛﻦ در مﻨﻄقه ١9/9 .
شهﺮداري تهﺮان اسﺖ آزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ ( )Anovaنﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات اسﺘفاده از
سﺮویﺲ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ در  8بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه  31شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ تﺤﺼﻴلﻲ با اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ
معﻨا  ) Sig=0/189(.دارنﻴﺴﺖ  ١-جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات اسﺘفاده از سﺮویﺲ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه
به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  27 20/9 11/0بﻲ سﻮاد و ابﺘﺪایﻲ 93/0
 23 27/9راهﻨﻤایﻲ و دبﻴﺮسﺘان  18 08/9 10/0دیﭙلﻢ  12 01/9 17/0باالتﺮ از دیﭙلﻢ  ١11 ١9/9 17/0ﻛﻞ
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 8به عﺒارتﻲ دیﮕﺮ در ایﻦ پﮋوهﺶ ﻛه در مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان انﺠام شﺪه اسﺖ ،اسﺘفاده زنان از سﺮویﺲ هاي حﻤﻞ و نقﻞ
عﻤﻮمﻲ ویﮋه زنان نقﺸﻲ در احﺴاس امﻨﻴﺖ بﻴﺸﺘﺮ بﺮاي زنان نﺪاشﺘه اسﺖ )Anova( .آزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ
نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8نﮕﺮش زنان در اسﺘفاده از وسایﻞ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ در زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري
تهﺮان معﻨ  31در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ سﻨﻲ با اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ اخﺘالف ا  )Sig=0/008( .داري وجﻮد نﺪارد  LSDآزمﻮن آماري
تعقﻴﺒﻲ ت 20نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه افﺮادي ﻛه 23ا سال سﻦ داشﺘه انﺪ ﻛﻤﺘﺮ  )90از گﺮوه هاي سﻨﻲ باالتﺮ ساله به باال (از وسایﻞ
حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ اسﺘفاده مﻲ ﻛﻨﻨﺪ) .جﺪاول  9شﻤاره ( 1و  2:جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ اسﺘفاده از سﺮویﺲ
حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ سﻦ سﻦ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ انﺤﺮافاسﺘانﺪارد  29 81/2 12/0سال 23تا20
 91 ١١/9 91/0سال 93تا 10 ١9/9 17/0 90سال 13تا 91 22/9 17/0 10سال 13تا 10بﻴﺸﺘﺮ 22 99/9 13/0 10
سال و  ١11 ١9/9 17/0ﻛﻞ ( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات
شاخﺺ اسﺘفاده از وسایﻞ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺘﻲ زنان ساﻛﻦ در  8مﻨﻄقه معﻨ  31شهﺮداري تهﺮان با
اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ اخﺘالف ا  )Sig=0/519( .داري نﺪارنﺪ :راب  2فﺮضﻴه شﻤاره بﻴﻦ مﻴﺰان احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان و ویﮋگﻲ هاي
فﺮدي آنان  .ﻄه وجﻮد دارد  8نﺘایﺞ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه نﻤﺮه مﻴانﮕﻴﻦ احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ در مﻨﻄقه شهﺮداري .
 9١/2تهﺮان اسﺖ ( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١١2اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
 8شاخﺺ احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ معﻨ  31تﺤﺼﻴلﻲ با اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ
تفاوت ا  ) Sig=0/873(.داري وجﻮد نﺪارد  9-جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به
تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  27 91/2 98/0بﻲ سﻮاد و ابﺘﺪایﻲ 9١/2 91/0
 23راهﻨﻤایﻲ ودبﻴﺮسﺘان  18 9١/2 90١/0دیﭙلﻢ  27 28/2 98/0باالتﺮ از دیﭙلﻢ  ١11 9١/2 91/0ﻛﻞ  1-جﺪول شﻤاره
تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ MS
درجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  879/0 299/0 021/0 9 073/0بﻴﻦ گﺮوهﻲ 911/١7
( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ
ﻛﻞ ١11 191/١7
 ١١1/0 ١12درون
مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ سﻨﻲ تفاوت معﻨا داري شﻮد
مﺸاهﺪه نﻤﻲ  )Anova( .آزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ احﺴاس
امﻨﻴﺖ زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺘﻲ با معﻨ  31اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ تفاوت ا )Sig=0/145( .
داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١١9 ...
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واریا  1-جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ نﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ مﺠﺬورات F
 Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  ١11/0 312/0 22/0 2 19/0بﻴﻦ
 9فﺮضﻴه شﻤاره :بﻴﻦ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع
ﻛﻞ ١11 11/١7
گﺮوهﻲ  ١١/0 ١19 00/١7درون
شهﺮي و تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي آن و ویﮋگﻲ  .هاي فﺮدي آنان رابﻄه وجﻮد دارد نﺘایﺞ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه نﻤﺮه مﻴانﮕﻴﻦ نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به
فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي و .تغﻴﻴﺮ  8ﻛاربﺮي آن در بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ در مﻨﻄقه  23/9 .شهﺮداري تهﺮان اسﺖ آزمﻮن آماري
تﺤلﻴﻞ ( )Anovaواریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي  8بﻲ دفاع شهﺮي در بﻴﻦ
زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ تﺤﺼﻴلﻲ با معﻨ  31اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ تفاوت ا  ) Sig=0/987(.داري
مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد  1-جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات اسﺘفاده از سﺮویﺲ حﻤﻞ و نقﻞ عﻤﻮمﻲ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان
تﺤﺼﻴالت مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  27 99/9 1١/0بﻲ سﻮاد و ابﺘﺪایﻲ 23 90/9 10/0
راهﻨﻤایﻲ و دبﻴﺮسﺘان  18 28/9 11/0دیﭙلﻢ  12 23/9 17/0باالتﺮ از دیﭙلﻢ  ١11 23/9 10/0ﻛﻞ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١١1اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
واریانﺲ  7-جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان
تﺤﺼﻴالت مﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ 02/0 00/9 01/0
( )Anovaآزمﻮن آماري
ﻛﻞ 00/١11 93/93
 387/0 011/0بﻴﻦ گﺮوهﻲ  21/0 00/١12 91/93درون
تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي در زنان ساﻛﻦ

مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ سﻨﻲ تفاوت معﻨا  )Sig=0/571( .داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد ( )Anovaآزمﻮن
آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي در گﺮوه
هاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺘﻲ زنان ساﻛﻦ در  8 .مﻨﻄقه =  )911/0شهﺮداري تهﺮان نﮕﺮش هﻤﺴانﻲ نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي
 Sigجﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ
دارنﺪ (-8
وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  ١01 27/9 13/0خانه دار  12 98/9 11/0شاﻏﻞ
 3 ١8/9 91/0در حال تﺤﺼﻴﻞ  ١11 23/9 10/0ﻛﻞ
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١١1 ...

در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ) نﻤﻮنه مﻮردي

 3جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚوضعﻴﺖ فعالﻴﺖ مﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ 2 12/0
 1فﺮضﻴه شﻤاره :بﻴﻦ مﻴﺰان
ﻛﻞ ١11 93/93
 911/0 0١8/١ 21/0بﻴﻦ گﺮوهﻲ  21/0 ١19 87/98درون
گﺮایﺶ زنان به پاتﻮق هاي مﺤله اي و ویﮋگﻲ هاي فﺮدي آنان رابﻄه وجﻮد دارد .نﺘایﺞ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه نﻤﺮه مﻴانﮕﻴﻦ گﺮایﺶ
زنان به پاتﻮق هاي مﺤله اي) مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان مانﻨﺪ شهﺮبانﻮ  8 -ﻛﺘابﺨانه هاي تﺨﺼﺼﻲ ویﮋه بانﻮان و ( ...در بﻴﻦ زنان
ساﻛﻦ در مﻨﻄقه شهﺮداري  08/9 .تهﺮان اسﺖ عا آزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ ( )Anovaملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ
مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ گﺮایﺶ زنان نﺴﺒﺖ به پاتﻮق ها و مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان در بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ معﻨ  8مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در
گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ تﺤﺼﻴلﻲ تفاوت ا داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد)  Sig . - 10(/0=111جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ
گﺮایﺶ زنان به پاتﻮق هاي مﺤله اي و مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد
انﺤﺮاف  27 ١0/9 11/0بﻲ سﻮاد و ابﺘﺪایﻲ  23 09/9 11/0راهﻨﻤایﻲ و دبﻴﺮسﺘان  18 ١1/9 10/0دیﭙلﻢ 0١/9 19/0
 27باالتﺮ از دیﭙلﻢ  ١11 08/9 18/0ﻛﻞ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١١1اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
  ١١جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان نﻤﻮنه به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﺠﺬورات F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  111/0 137/0 ١12/0 9 187/0بﻴﻦ
( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان
ﻛﻞ ١11 303/91
گﺮوهﻲ  299/0 ١12 12١/91درون
مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ گﺮایﺶ زنان نﺴﺒﺖ به پاتﻮق هاي مﺤله اي و مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري
( . )Sig=0/681تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ سﻨﻲ تفاوت معﻨﻲ داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد -نﻤ  ١2جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ ﺮات
شاخﺺ گﺮایﺶ زنان به پاتﻮق هاي مﺤله اي و مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان به تفﻜﻴﻚ سﻦ سﻦ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف 11/0
 29 31/2سال 23تا 91 03/9 93/0 20سال 93تا 10 ١0/9 18/0 90سال 13تا 91 03/9 10/0 10سال 13تا 10بﻴﺸﺘﺮ
 22 ١1/9 11/0 10سال و  ١11 08/9 18/0ﻛﻞ
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١١7 ...

در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ) نﻤﻮنه مﻮردي

  ١9جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ گﺮایﺶ زنان به پاتﻮق هاي مﺤله اي و مﺮاﻛﺰ ویﮋه بانﻮان به تفﻜﻴﻚ سﻦمﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ 18١/0 171/0 ١9/0 1 11/0
( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ
ﻛﻞ ١11 3١/91
بﻴﻦ گﺮوهﻲ  29/0 ١1١ 97/91درون
نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ گﺮایﺶ نﺴﺒﺖ به پاتﻮق هاي مﺤله اي و مﺮاﻛﺰ ویﮋه بانﻮن در زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه
معﻨ  31شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺘﻲ با اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ تفاوت ا  .داري وجﻮد نﺪارد ) Sig(/0=919به
عﺒارتﻲ دیﮕﺮ زنان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺖ و گﺮایﺶ آنان نﺴﺒﺖ به پاتﻮق هاي مﺤله  ١9اي و مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان رابﻄه
وجﻮد نﺪارد) .جﺪاول شﻤاره (١1و  ١1 -جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ گﺮابﺶ زنان به پاتﻮق هاي مﺤله اي و مﺮاﻛﺰ
ویﮋه زنان به تفﻜﻴﻚ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  ١01 ١١/9 17/0خانه دار 11/0
 12 01/9شاﻏﻞ  3 83/2 21/0در حال تﺤﺼﻴﻞ  ١11 08/9 18/0ﻛﻞ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١١8اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
  ١1جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ گﺮایﺶ زنان به پاتﻮق ها و مﺮاﻛﺰ ویﮋه زنان به تفﻜﻴﻚ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖمﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ 020/١ 21/0 2 17/0
 1فﺮضﻴه شﻤاره :بﻴﻦ مﻴﺰان گﺮایﺶ زنان به
ﻛﻞ ١11 3١/91
 919/0بﻴﻦ گﺮوهﻲ  29/0 ١19 11/91درون

خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي و ویﮋگﻲ هاي فﺮدي آنان رابﻄه وجﻮد دارد .نﺘایﺞ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه نﻤﺮه مﻴانﮕﻴﻦ گﺮایﺶ زنان نﺴﺒﺖ
به خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي در بﻴﻦ  8زنان ساﻛﻦ در مﻨﻄقه  21/9 .شهﺮداري تهﺮان اسﺖ آزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ
عاملﻲ ( )Anovaنﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ گﺮایﺶ زنان نﺴﺒﺖ به خﻮانایﻲ فﻀاهاي  8شهﺮي در بﻴﻦ زنان
ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ تﺤﺼﻴلﻲ تفاوت معﻨا  ) Sig=0/877(.داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد ١1 -
جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش زنان به خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت تعﺪاد
مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  27 20/9 11/0بﻲ سﻮاد و ابﺘﺪایﻲ  23 90/9 11/0راهﻨﻤایﻲ و دبﻴﺮسﺘان 18 21/9 11/0
دیﭙلﻢ  27 22/9 93/0باالتﺮ از دیﭙلﻢ  ١11 21/9 12/0ﻛﻞ
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١١3 ...

در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ) نﻤﻮنه مﻮردي

  ١7جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﺠﺬورات F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  877/0 228/0 012/0 9 ١87/0بﻴﻦ
( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان
ﻛﻞ ١11 713/1١
گﺮوهﻲ  279/0 ١12 112/1١درون
مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در
 Sigجﺪول
گﺮوه معﻨ  31هاي مﺨﺘلﻒ سﻨﻲ به مﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ تفاوت ا  )931/0= .داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد (- 18
شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش زنان به خﻮانایﻲ سﻦ فﻀاهاي شهﺮي به تفﻜﻴﻚ سﻦ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف
 29 01/9 19/0سال 23تا 91 29/9 10/0 20سال 93تا 10 90/9 19/0 90سال 13تا 91 9١/9 11/0 10سال 13تا10
بﻴﺸﺘﺮ  22 23/9 11/0 10سال و  ١11 21/9 12/0ﻛﻞ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١20اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
عاملﻲ  ١3جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ شاخﺺ نﮕﺮش زنان خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي به تفﻜﻴﻚ سﻦ مﺠﺬورات F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  931/0 027/١ 28/0 1 ١١/١بﻴﻦ گﺮوهﻲ
( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه
ﻛﻞ ١11 71/1١
 27/0 ١1١ 11/10درون
بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ نﮕﺮش نﺴﺒﺖ به خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي در زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در  31 .گﺮوه
فﻀا  20جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦهاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺘﻲ با اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ تفاوت معﻨﻲ داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد )Sig(/0=311
نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش زنان به خﻮانایﻲ هاي شهﺮي به تفﻜﻴﻚ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف
 ١01 21/9 1١/0خانه دار  12 27/9 13/0شاﻏﻞ  3 22/9 99/0در حال تﺤﺼﻴﻞ  ١11 21/9 12/0ﻛﻞ  2١ -جﺪول
شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به خﻮانایﻲ فﻀاهاي شهﺮي به تفﻜﻴﻚ فعالﻴﺖ وضعﻴﺖ مﺠﺬورات
 F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  311/0 211/0 02/0 2 09/0بﻴﻦ
ﻛﻞ ١11 71/1١
گﺮوهﻲ  27/0 ١19 72/1١درون
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١2١ ...
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 1فﺮضﻴه شﻤاره :بﻴﻦ مﻴﺰان نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (و ویﮋگﻲ هاي فﺮدي آنان  .رابﻄه وجﻮد دارد
نﺘایﺞ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه نﻤﺮه مﻴانﮕﻴﻦ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (  8در بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ در مﻨﻄقه .
 12/2شهﺮداري تهﺮان اسﺖ آزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ ( )Anovaعاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ
نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت )ﻃﺒﻴ  8عﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (در بﻴﻦ زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ معﻨ
 31تﺤﺼﻴلﻲ با مﻴﺰان درصﺪ تفاوت ا  ) Sig=0/929(.داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد  22 -جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ
نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت مﻴﺰان تﺤﺼﻴالت تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد
انﺤﺮاف  27 12/2 11/0بﻲ سﻮاد و ابﺘﺪایﻲ  23 11/2 13/0راهﻨﻤایﻲ و دبﻴﺮسﺘان  18 19/2 11/0دیﭙلﻢ 19/2 11/0
 27باالتﺮ از دیﭙلﻢ  ١11 12/2 13/0ﻛﻞ  29 -جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به
نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (تﺤﺼﻴالت به تفﻜﻴﻚ مﻴﺰان مﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات
ﻛﻞ
 SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  323/0 ١1١/0 097/0 9 ١١١/0بﻴﻦ گﺮوهﻲ  211/0 ١12 ١73/97درون
١11 230/97
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١22اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،

( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به
نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ سﻨﻲ تفاوت معﻨﺘ  )Sig=0/988( .ﺪاري
مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد -ب  21جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (ه تفﻜﻴﻚ
سﻦ سﻦ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  29 18/2 98/0سال 23تا 91 1١/2 97/0 20سال 93تا10 1١/2 13/0 90
سال 13تا 91 11/2 13/0 10سال 13تا 10بﻴﺸﺘﺮ  22 11/2 10/0 10سال و  ١11 12/2 13/0ﻛﻞ  21 -جﺪول شﻤاره
تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (به تفﻜﻴﻚ سﻦ مﺠﺬورات F Sig
مﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات  SSمﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  388/0 082/0 02/0 1 08/0بﻴﻦ گﺮوهﻲ
( )Anovaآزمﻮن آماري تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه
ﻛﻞ ١11 23/97
 21/0 ١1١ 2١/97درون
بﻴﻦ مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات  8شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (در زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري 31 .
تهﺮان در گﺮوه هاي مﺨﺘلﻒ فعالﻴﺘﻲ با اﻃﻤﻴﻨان درصﺪ تفاوت معﻨﻲ داري مﺸاهﺪه نﻤﻲ شﻮد )Sig(/0=180
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١29 ...

در فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ) نﻤﻮنه مﻮردي

  21جﺪول شﻤاره مﻴانﮕﻴﻦ نﻤﺮات شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت) ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (به تفﻜﻴﻚ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖوضعﻴﺖ فعالﻴﺖ تعﺪاد مﻴانﮕﻴﻦ اسﺘانﺪارد انﺤﺮاف  ١01 10/2 1١/0خانه دار  12 17/2 11/0شاﻏﻞ  3 13/2 13/0در
حال تﺤﺼﻴﻞ  ١11 12/2 13/0ﻛﻞ  27 -جﺪول شﻤاره تﺤلﻴﻞ واریانﺲ یﻚ عاملﻲ شاخﺺ نﮕﺮش زنان نﺴﺒﺖ به نﻈارت
)ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ (به تفﻜﻴﻚ وضعﻴﺖ فعالﻴﺖ مﺠﺬورات  F Sigمﻴانﮕﻴﻦ  MSدرجه آزادي  DFمﺠﻤﻮع مﺠﺬورات SS
ﻛﻞ ١11 23/97
 97/١0 ١19 /210درون گﺮوهﻲ
مﻨﺒع واریانﺲ گﺮوهﻲ  180/0 981/0 03/0 2 ١3/0بﻴﻦ
  28جﺪول شﻤاره مﺪل رگﺮسﻴﻮنﻲ رابﻄه ایﺠاد مﺮاﻛﺰ فﺮهﻨﮕﻲ و پاتﻮق زنان ،هاي ویﮋه نﻈارت ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ و تغﻴﻴﺮﻛاربﺮي فﻀاهاي بﻲ دفاع با احﺴاس امﻨﻴﺖ در بﻴﻦ زنان Sig t Standardized Coefficients Unstandardized
Coefficients Model Beta Std. Error B 0000/ 5370/ 1180/ 890/ (Constant) 0000/ 0175/ 3850/ 0620/
 /310مﺮاﻛﺰ زنان فﺮهﻨﮕﻲ و پاتﻮق هاي ویﮋه ﻃﺒﻴعﻲ  000/0 2١/1 289/0 017/0 ١37/0نﻈارت ﻃﺒﻴعﻲ و ﻏﻴﺮ دفاع
 022/0 9١3/2 ١82/0 01١/0 ١1١/0تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي فﻀاهاي بﻲ
فﺼلﻨامة پﮋوهﺶ سال  ١21اجﺘﻤاعﻲ ،هفﺘﻢ شﻤاره بﻴﺴﺖ وهفﺘﻢ  ١931 ،تابﺴﺘان،
بﺮرسﻲ مﺪل رگﺮسﻴﻮنﻲ باال نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه ایﺠاد مﺮاﻛﺰ فﺮهﻨﮕﻲ و پاتﻮق هﺮ مﺤله اي ویﮋه  )9١/0زنان ( +نﻈارت ﻃﺒﻴعﻲ
و)  ١37/0ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴعﻲ مﺤﻴﻂ ( +تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي فﻀاهاي بﻲ دفاع )( 8 /١1١0بﺮابﺮ اسﺖ با بﺮآورد ﻛامﻞ از احﺴاس امﻨﻴﺖ
زنان ساﻛﻦ در مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان ﻛه شﺪت رابﻄه با تﻮجه به ضﺮایﺐ اسﺘانﺪارد شﺪه به تﺮتﻴﺐ ایﺠاد مﺮاﻛﺰ فﺮهﻨﮕﻲ و پاتﻮق
هاي )  )0١7/1مﺤله اي ویﮋه زنان )  200/1نﻈارت ( 9١3/2( (،و تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي فﻀاهاي بﻲ دفاع بﻴﺸﺘﺮیﻦ تأثﻴﺮ را در
احﺴاس امﻨﻴﺖ زنان داشﺘه انﺪ .مﺜﺒﺖ بﻮدن ضﺮایﺐ نﺸان دهﻨﺪه آن اسﺖ ﻛه هﺮ سه مﺘغﻴﺮ رابﻄه مﺴﺘقﻴﻢ یا مﺜﺒﺖ با احﺴاس امﻨﻴﺖ
دارنﺪ ،یعﻨﻲ با افﺰایﺶ هﺮ ﻛﺪام ،احﺴاس امﻨﻴﺖ نﻴﺰ افﺰایﺶ مﻲ یابﺪ .هﻤان ﻃﻮر ﻛه نﻤﻮدا  9ر رگﺮسﻴﻮنﻲ مﺸاهﺪه مﻲ شﻮد
بﻴﺸﺘﺮ نقاط در فاصله  1/9تا قﺮار دارنﺪ و ایﻦ به معﻨاي رابﻄه مﺜﺒﺖ شﻨاسایﻲ فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي و تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي آن با
احﺴاس  8امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان اسﺖ .مﺤﺪوده ي بﻴﺸﺘﺮیﻦ تﻤﺮﻛﺰ نقاط در نﻤﻮدار حاﻛﻲ از آن
اسﺖ ﻛه شﻨا سایﻲ فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي و احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ در  ١7بﻴﻦ زنان در سﻄﺢ مﺘﻮسﻄﻲ قﺮار دارد .جﺪول
شﻤاره نﺸان مﻲ دهﺪ ﻛه شﻨاسایﻲ فﻀاهاي بﻲ دفاع شهﺮي و تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي آن سﻮمﻴﻦ فاﻛﺘﻮر اثﺮگﺬار در ایﺠاد احﺴاس امﻨﻴﺖ در
بﻴﻦ زنان  8 .ساﻛﻦ مﻨﻄقه شهﺮداري تهﺮان اسﺖ ضﻤﻦ تﺤقﻴقا ت مﻴﺪانﻲ به مﻮضﻮعات جﺪیﺪي دسﺖ یافﺘه ﻛه مﺴﺘقﻴﻢ به
مﻮضﻮع ایﻦ تﺤقﻴق مﺮتﺒﻂ نﺒﻮد اما قابﻞ تﻮجه و خﻮد یﻚ مﻮضﻮع تازه اي بﻮد بﺮاي تﺤقﻴقﻴات آتﻲ ،ایﻦ مﻮارد حاﻛﻲ از شاخﺺ
هاي فﺮدي و پاسﺦ هاي شﺨﺼﻲ افﺮاد بﻮده اسﺖ ﻛه به نﻈﺮ روان مﻲ رسﻴﺪ از نﻈﺮ شﻨاسﻲ بﻴﺸﺘﺮ قابﻞ پﻴﮕﻴﺮي مﻲ باشﺪ لﺬا در
بﺨﺶ ضﻤائﻢ گﺬاشﺘه شﺪ تا سﺮ فﺼﻞ جﺪیﺪي بﺮاي ادامه پﮋوهﺶ هاي بعﺪي باشﺪ .نﺘﻴﺠه گﻴﺮي یﻜﻲ از مهﻢ تﺮیﻦ عﻮامﻞ تأمﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ در بﻴﻦ زنان جامعه اسﺖ ،ارتقاي دانﺶ زنان در جهﺖ تﻮانﻤﻨﺪ سازي و ارتقاي ﻛﻴفﻴﺖ زنﺪگﻲ خﻮد و
خانﻮاده از جﻤله اهﺪاف مﺮاﻛﺰ فﺮهﻨﮕﻲ اجﺘﻤاعﻲ بانﻮان شهﺮداري اسﺖ .جﻴﻜﻮبﺰ معﺘقﺪ اسﺖ هﻨﮕامﻲ ﻛه در مﺤله اي چﻨﺪ نﻮع
ﻛاربﺮي مﺘفاوت وجﻮد داشﺘه باشﺪ باعﺚ امﻨﻴﺖ بﻴﺸﺘﺮ مﻲ شﻮد ،زیﺮا ایﻦ ﻛاربﺮي ها در ﻃﻮل شﺒانه روز شهﺮونﺪان زیادي را به
خﻮد جلﺐ ﻛﺮده و باعﺚ نﻈارت ﻏﻴﺮرسﻤﻲ مﻲ شﻮد ولﻲ اگﺮ در
نقﺶ مﺪیﺮیﺖ شهﺮي بﺮ احﺴاس امﻨﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ زنان ١21 ...
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مﺤله اي ﻛاربﺮي وجﻮد نﺪاشﺘه باشﺪ یا تﻚ ﻛاربﺮي باشﺪ باعﺚ به وجﻮد آمﺪن مﻜان هاي خلﻮت و خالﻲ از فعالﻴﺖ مﻲ شﻮد و بﺪیﻦ
تﺮتﻴﺐ مﺠﺮمان مﻲ تﻮانﻨﺪ شﺮوع به فعالﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .مﺮاﻛﺰ فﺮهﻨﮕﻲ ،اجﺘﻤاعﻲ ویﮋه زنان و پاتﻮق هاي مﺤله اي ﻛه در آن جا زنان

گﺮد هﻢ آمﺪه و به فعالﻴﺖ اجﺘﻤاعﻲ مﻲ پﺮدازنﺪ .ویلﻴام وایﺖ مﻴﺰان مﻮفقﻴﺖ هﺮ فﻀاي شهﺮي را از مﻴﺰان حﻀﻮر زنان و
پﺮشﻤاري گﻮنه هاي رفﺘاري آنان مﻮرد سﻨﺠﺶ قﺮار مﻲ دهﺪ .از ایﻦ رو نﺤﻮه اسﺘفاده زنان از فﻀاهاي شهﺮي به عﻨﻮان یﻜﻲ از
مﻮضﻮعات تﺤقﻴقات مﻄﺮح بﻮده اسﺖ .یان گﻞ اشاره دارد ﻛه یﻚ شهﺮ زنﺪه جایﻲ اسﺖ ﻛ .ه داراي فﻀاهاي عﻤﻮمﻲ یا عﻤلﻜﺮد
ﻛارآ باشﺪ دور مانﺪن زنان از مﺮاﻛﺰ فعالﻴﺘﻲ و نهادیﻨه شﺪن انﮕاره ي مﺤﺪودیﺖ زنان در عﺮصه شهﺮ به احﺴاس در حاشﻴه
مانﺪن آن ها دامﻦ زده اسﺖ .در نﺘﻴﺠه مﻲ تﻮان گفﺖ ﻛه ایﺠاد مﺮاﻛﺰ فﺮهﻨﮕﻲ و پاتﻮق هاي مﺤله اي یﻜﻲ از عﻤﺪه تﺮیﻦ
فاﻛﺘﻮرهاي  .احﺴاس امﻨﻴﺖ اسﺖ و در ایﻦ تﺤقﻴق نﻴﺰ بﺮ آن تأﻛﻴﺪ شﺪه اسﺖ بﻨابﺮایﻦ پﻴﺸﻨهادهاي ایﻦ تﺤقﻴق به شﺮح زیﺮ اسﺖ:
عﺮیﺾ شﺪن پﻴاده روها و معابﺮ ،تعﺪاد بﺴﻴار زیادي از زنان مﻨﻄقه بﺮ عﺮیﺾ نﺒﻮدن پﻴاده روها تأﻛﻴﺪ ﻛﺮده انﺪ .با تﻮجه به ایﻦ
ﻛه زنان به دلﻴﻞ رعایﺖ شﺆون دیﻨﻲ و اسال مﻲ مﺤﺪودیﺖ هاي بﻴﺸﺘﺮي نﺴﺒﺖ به مﺮدان دارنﺪ عﺮیﺾ شﺪن معابﺮ یﻜﻲ از
فاﻛﺘﻮرهاي مهﻢ احﺴاس امﻨﻴﺖ بﺮاي آنان اسﺖ.تﻮجه به تأسﻴﺴات روشﻨایﻲ ها ،معابﺮ و گﺬرگاه ها و مﻜان هاي خلﻮت شهﺮ.تﻮجه
بﻴﺸﺘﺮ به ارایه سﺮویﺲ هاي حﻤﻞ و نقﻞ ویﮋه بانﻮان در مﻨﻄقه.بﺮرسﻲ نﻴازهاي اﻃالعاتﻲ و زنان آمﻮزشﻲ خانه دار.بﺮرسﻲ
ﻛﻤﺒﻮدهاي امﻜانات ورزشﻲ ویﮋه بانﻮان ،تأمﻴﻦ مﺮبﻴان زن با تﺠﺮبه و آگاه ،فﺮهﻨﮓ سازي مﻨاسﺐ در مﻴان بانﻮان نﺴﺒﺖ به
اهﻤﻴﺖ فعالﻴﺖ هاي ورزشﻲ.شﻨاخﺖ نﻴازهاي دفاعﻲ اقﺘﺼادي ،روانﻲ و وعاﻃفﻲ و فﺮهﻨﮕﻲ ،اجﺘﻤاعﻲ زنان ﻛه خﻮد مﻲ تﻮانﺪ
عﻨﻮان تﺤقﻴقﻲ در ایﻦ زمﻴﻨه باشﺪ.شﻨاسایﻲ فﻀاهاي ناامﻦ و دالیﻞ آن و تغﻴﻴﺮ ﻛاربﺮي آن ها.افﺰایﺶ ﻛارایﻲ سازمان هاي
نﻈارت ﻛﻨﻨﺪه در حفﻆ نﻈﻢ و ثﺒات مانﻨﺪ پلﻴﺲ و نﻴﺮوهاي انﺘﻈامﻲ دیﮕﺮ نﻈﻴﺮ پلﻴﺲ مﺤله و بﺴﻴﺞ.
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