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تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت وآمد شهری
مطالعه موردی: شهر زنجان
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چکیده
امروزه، شهرها به دالیلی از جمله ساختار مکانی، روابط و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فضایی به سرعت در حال تغییر 
و تحول اند.  این موضوع بیانگر توجه اساسی به نگرش های جدید در مدیریت شهری است. از سویی  فضاهای شهری به 
کالبدی شهر باید بسترهای الزم را در دسترسی و تأمین خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان فراهم سازند و از  عنوان تجلیگاه 
گونه ای عادالنه از فضا بهره جویند.  کنند تا همه استفاده کنندگان و شهروندان )اعم از مرد و زن( به  دگر سو شرایطی را ایجاد 
در همین راستا هدف پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار یا الگوی سفر زنان در سطح شهر زنجان است. روش مطالعه 
کاربردی است. جامعه آماری تحقیق زنان 50- 15 ساله شهر و حجم نمونه 383 نفر بوده  توصیفی_تحلیلی و دارای ماهیتی 
کروسکال_والیس،   که از طریق نمونه گیری تصادفی اطالعات برداشت شده است. پردازش داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون 
کرونباخ استفاده شده است.  آلفای  از ضریب  پایایی پرسشنامه ها  آزمون  گرفته است. به منظور  تحلیل واریانس صورت 
اطالعات مستخرج از پرسشنامه نشان دهنده وجود رابطه معنی داری بین مالکیت خودرو، اشتغال، ساختار خانوار و رفتار 
سفر است. نتایج نشان می دهد، ضریب باالی  مالکیت اتومبیل شخصی سبب تحرک بیشتر زنان شاغل در سطح شهر شده 
است. در این میان زنان دارای فرزند بیش از مردان در طول روز رانندگی می کنند و به منظور انجام امور روزانه وابستگی 
که حمل ونقل عمومی نتوانسته پاسخگوی نیازهای جابه جایی و دسترسی سریع  بیشتری به اتومبیل شخصی دارند؛ چرا 

زنان در جامعه شهری باشد.

گان کلیدی: عدالت جنسیتی، زنان، رفت و آمد شهری، رفتار سفر، شهر زنجان. واژ



92
1397 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست وهشتم

1.مقدمه 
مردم  اهــداف  که  می یابد  تحقق  صورتی  در  شهری  پایدار  توسعه 
با  زیــســت  محیط  حفظ  و  خــدمــات رســانــی  در  ــرابــری  ب ــاالری،  ــ س
روز  علوم  اصــول  رعــایــت  بــا  و  شهری  واحــد  مدیریت  شکل گیری 
منابع  و  درآمــد  عادالنه  تقسیم  شهری،  حمل ونقل  شهرسازی، 
تلقی  توسعه یافته  نمی تواند  جامعه ای  هیچ  باشد.  تــوأم  شهری 
و  اجتماعی  خودآموزی  و  جانبه  همه  مشارکت  آن  در  مگر  شــود، 
 .)  Sarafi and Abdollahi,2008:115(پــذیــرد انجام  کامل  مدنی 
به عنوان  و  بوده  توسعه  و محوری  برابری جنسیتی مسئله مهم 
 )Bagheri,ابزاری برای حفظ محیط و امنیت انسانی ضروری است
که  خسارت هایی  چــشــم انــداز  از  مسئله  بنابراین     .2012: 48(
از  نه  و  می شود  تحمیل  جامعه  کل  بر  زنــان  نابرابری  واسطه  به 
چشم انداز منابع زنان، مطرح می گردد)kolay,2002: 217(. امروزه 
زنان دیگر نمی توانند عوامل  که  روبه رو شده  این واقعیت  با  دنیا 
وجود  با  اما  آیــنــد)jajarmi immani,2012:119(؛  شمار  به  نامرئی 
و  طبقاتی  مناسبات  واسطه  با  را  زندگی  همچنان  زنــان  امــر  ایــن 
زنان  رابطه  شناخت  به  عالقه مندی  می کنند.  تجربه  جنسیتی 
که تجارب آنها ممکن است نسبت به  نسبت به شهر و این دیدگاه 
کیفیت حضور زنان و استفاده  تجربه مردان خیلی متفاوت باشد، 
جامعه  در  مهم  مسائل  مهم ترین  از  یکی  شهری  فضای  از  آنها 
روابط  دارای  غالبًا  زنان   .))Bagheri, 2012: 60(اســـت ایران  امروز 
عمومًا  و  هستند  خود  شهری  محیط های  با  نزدیک تری  و  بیشتر 
ج از خانه و در فضاهای اجتماعی شهری سپری  اوقاتی را در خار
که الزمه آن تردد در محیط شهری  از وظایفی  می کنند. بسیاری 
کز آموزشی، بهداشتی،  است؛ مانند بردن و آوردن فرزندان به مرا
کودکان و اوقات  پزشکی، رسیدگی به فعالیت ها و برنامه تحصیلی 
و  خرید  ــواده،  خــان ــره  روزمـ نیازهای  تهیه  و  تأمین  آنـــان،  فــراغــت 
زنان بیشترین  رو  این  از  انجام می گیرد.  زنان  به وسیله  نظایر آن 
بر  هستند.  شهری  فضاهای  و  خرید  کز  مرا از  استفاده کنندگان 
همین اساس با مسائل و مشکالت شهری، نقاط ضعف و قوت ها، 
کمبودها و توانایی ها به طور ملموس تری آشنایی دارند. زنان به 
در  شهری  سیاست های  چگونه  که  می یابند  در  فزاینده ای  طور 
زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اوقات فراغت، 
و غیره  امنیت  باز، محیط زیست،  مسکن، حمل ونقل، فضاهای 
می تواند موجب آسایش آنان شود)Bagheri,2012: 53( . به منظور 
کامل و برابری  رسیدن به این هدف توانمند سازی زنان و مشارکت 
مشارکت  شامل  زنــدگــی،  سطوح  و  اشکال  تمام  در  آنها  بنیادی 
دستیابی  اصــول  قــدرت  به  دسترسی  و  تصمیم گیری  فرآیند  در 
 .)jayed and et all, 2012: 104(اســت صلح  و  توسعه  عدالت،  به 
پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سفر 
گرفته و  زنان درسطح شهرزنجان، بر پایه سئواالت اصلی زیر شکل 

به انجام رسیده است:
1- جنسیت در نظام رفت وآمد شهری زنجان چه نقشی دارد؟

2- عوامل اجتماعی و فرهنگی در الگوی جابه جایی درون شهری 
زنان چه تأثیراتی دارند؟

2. چارچوب نظری
2.1. جنسیت و توسعه 

با  روشنگری  است.  روشنگری  عصر  به  مربوط  پدیده ای  فمنیسم 
برابری  و  محوری  انسان  عام گرایی،  آزادی،  خردگرایی،  بر  کید  تأ
اقتصادی،  حقوق  در  زنــان  فــرودســت  موقعیت  بــا  نمی توانست 
سیاسی و اجتماعی سازگار باشد)Moshirzade,2006: 66(. به باور 
انگلس پیدا شدن مالکیت خصوصی و انباشت ثروت اولیه و تمایل 
که ظهور  به حفظ و انتقال ثروت به فرزندان، دالیل اصلی بوده اند 
خانواده پدر ساالر و به زیر استثمار رفتن زنان را توجیه می کرد. پس 
گرفتن مفهوم  کرد چگونگی شکل  از این نظریه شری اورتنر تالش 
اجتماعی جنسیت را به دست بیاورد)fakohei,2006.207(. از نظر 
یا  زنانگی  عنوان  با  را  آنچه  اجتماعی،  و  خانوادگی  تربیت  نیز  مید 
گروه بزرگی از الگوهای فکری،  کرده است، به صورت  مردانگی تبین 
علمی و رفتاری به فرد منتقل می کند. این دقیقًا همان چیزی است 
کتاب معروف  که بعدها فیلسوف زن فرانسوی سیمون دوبووار، در 
خود جنس دوم نوشت و جمله معروف انسان زن زاده نمی شود 
.)fakohei,2006.214(بلکه زن می شود، از آن شهرت جهانی یافت
در دهه 1970 مسائل مربوط به شرکت همه جانبه زنان در فرآیند 
برنامه های توسعه ملی به تدریج وارد دستور کار سازمان های توسعه 
ملی و بین المللی شد. تا سال 1980 بسیاری از کشورها و سازمان های 
را آشکارا در برنامه های توسعه  بین المللی مسائل مربوط به زنان 
این سال ها پنچ نظریه  قــرار دادنـــــد)Bagheri,2012: 59(؛ در  خود 
کارآیی و توانمندسازی زنان( در سازمان  )رفاه، برابری، فقرزدایی، 
 .)zahedi,2009:113(ــاره نقش زنــان در توسعه ارائــه شـــــد ملل درب
مــورد  شــهــری  زنـــان  ــاره  ــ درب تحقیقات   1978 ســال  در  آن  از  قبل 
در  زنــان  مشارکت  بــرای  زمینه   1980 در  سپس  گرفت.  قــرار  توجه 
برنامه ریزی شهری فراهم شد)Bagheri,2012:57(. با جهانی شدن 
با تبعیض و تغییر نگرش به جای  برای مقابله  نهضت های زنان، 
کاوی  وا در  سعی  که  شد؛  استفاده  جنسیت  مفهوم  از  زن  مفهوم 
اجتماعی  روابـــط  شبکه  در  ــان  آن علیه  تبعیض  و  ــان  زن مشکالت 
دارد)whitehead,1979:47(. تحوالت دو دهه اخیر در جهان باعث 
کاهش نابرابری های جنسیتی جزو جدایی ناپذیر فرآیند  که  شده 
اهمیت  و  ضــرورت  تحوالت  این  مهم ترین  از  یکی  و  گــردد  توسعه 
و  جنسیت   .)Hamedi,2006:275(اســــــــت جامعه  در  زنــان  حضور 
به طور عمده  که محققان شهری  فضای شهری موضوعی است 
دارند  توافق  فمنیست  اندیشمندان  بوده اند.  کت  سا آن  مورد  در 
برنامه ریزی  در  اندکی  سهم  زنــان  زیــرا  اســت  ساخته  مــرد  شهر  که 
و ساخت آن داشته اند و منافع اندکی از محصور بودن در محیط 
فعالیت های  بازتابیده  شده  ساخته  محیط  می برند.  ساخته  مرد 
گرایش های مردان به فضای سکونتی  مردان، ارزش های مردانه و 
از  بسیاری  و  داشـــت  مــردانــه  خصلتی  مدرنسیم  جنبش  اســـت. 
روش های برنامه ریزی شهری در انطباق با الگوهای مردانه سازمان 
یافت)Bagheri,2012:49(.در مورد شهرها نیز عقیده بر این است که 
به لحاظ تاریخی شهرها را مردان می سازند و اداره می کنند. در فرآیند 
حوزه های  دیگر  مانند  شهری  فضای  سازماندهی  و  برنامه ریزی 
زندگی، زنــان در حاشیه قــرار دارنـــــــد)Madanipour,2000:126(. با 

ی
هر

د ش
وآم

ت 
ی رف

گو
ر ال

ت د
سی

جن
ش 

 نق
ل

حلی
ت



93
1397 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست وهشتم

شهری  فعالیت های  حیاتی  عنصر  زنــان،  زندگی  که  این  به  توجه 
طور  بــه  فمنیست  حــامــیــان  تشویق  بــا  شــهــری  محققان  اســـت، 
گسترده تری را در مورد نقش زنان و نیازهای آنها  روزافــزون بینش 
)Alirezainezhad&Saکسب می کنند کالنشهرها  روزمره  زندگی  در 
)rai,2007:223. با تحوالت شهری جدید، خانه و خانواده بیش از 
کارآمد شدند.  کوچک تر و نقش های سنتی بیش از پیش نا پیش 
شهرها نه تنها فعالیت سنتی زنان را از آنها می گیرد، بلکه در بیرون 
از خانه نقش و فرصتی برای آنها تعریف نمی کند. شهرها برای زنان 
بی پاسخ اســت)Gharab,2011:35(. از نظر اجتماعی حرکت و رفتار 
آزادی  از  و  گونی محدود می شود  گونا به روش هــای  زنــان در شهر 
انتخاب و جنب وجوش آنان جلوگیری می کند. جدا شدن خانه از 
کار در فرآیند صنعتی شدن و به حومه راندن زندگی شهری، هر روز 
بیش از پیش زنان را از تحرک اجتماعی و مکانی باز می دارد. به ویژه 
که بنا به فرض باید خانه دار باقی بمانند.  برای زنان طبقه متوسط 
و  بی مزد  خانه دارهایی  عنوان  به  زنــان  سنتی  نقش  تغییر  با  امــا 
کمک آنان به اقتصاد رسمی، هم زنان و هم نظام  اهمیت روزافزون 
تحرک پذیری  و  دسترسی  الگوی های  در  تجدیدنظر  به  اقتصادی 

 .)Habibi et all,2012:84(زنان روی آورده اند

2.2. جنسیت و رفت وآمد شهری
از دهه1960، رشد جنبش های زنان و موضوع رابطه شهر و جنسیت 
مطرح شد. در طی تحوالت فکری، فرهنگی و اجتماعی دهه 70، 
آموزش  شیوه  و  برنامه ریزی  رایــج  رویکردهای  که  دریافتند  زنــان 
شهرسازی عادالنه نیست؛ به همین دلیل به ترویج اندیشه های نو 
در برنامه ریزی روی آوردند. از دهه 1980، فمنیسم شهری به عنوان 
جنبش زنان و برنامه ریزی مطرح شــد)Habibi,2000:33(. الیزابت 
سازمان  مبارزه ای  را  نوزدهم  قرن  در  شهری  برنامه ریزی  ویلسون 
کارگر و فقرا می داند. پس  کودکان طبقات  یافته برای حذف زنان و 
زنان  طردشدگی  احساس  سبب  که  چیزی  آن  گفت  بتوان  شاید 
که تحرک پذیری آنان  کارکرد فضاهای شهری است  می شود، نحوه 
گذشته،  را محدود می کند)Habibi et al,2012:93(. در چند دهه 
مناطق  شهرها،  از  بسیاری  در  سریع  اقتصادی  رشــد  به  توجه  با 
سراسر  در  آنها  به  مربوط  شغلی  فرصت های  و  تجاری  مسکونی، 
گسترش یافته است. این تغییرات فرم شهری و توزیع  حوزه شهری 
جغرافیایی فعالیت ها، در مجموع اثرات قابل توجهی بر رفتار سفر 
کنان شهرها داشتند)Pan et al,2009:294(. سیستم حمل ونقل  سا
بسیاری از شهرهای جهان با توزیع ناعادالنه دسترسی و افزایش 
و  نابرابری  رشد  روبــه روســت.  ایمنی  و  زیست محیطی  بی عدالتی 
بی عدالتی در شهرها، به ویژه تحت تأثیر ساختارهای نوین جهانی 
کنان  شدن، توجهی دوباره بر حق معطوف به شهر، برای همه سا
شهری را سبب شده است)Marcuse,2010:193(. به ویژه برای زنان 
کودک به  کودکان از مدرسه، مهد  که به طور معمول در جابه جایی 
خانه و برعکس یا دیگر فعالیت های اجتماعی و گذران اوقات فراغت، 
وظایف و مسئولیت بیشتری دارند، بسیار ملموس و حائز اهمیت 
اســـت)McGuckin,2005:201(. در دهه  اخیر چگونگی ارتباط بین 
فرم شهر و رفتارهای سفر عمده مطالعات برنامه ریزی حمل ونقلی 

را تحت تأثیر قرار داده اســـــت)Chowdhury,2013:198(. تا قبل از 
عابر  مقیاس  به  توجه  با  شهری  محالت  و  اجتماعات   1900 دهــه 
پیاده توسعه پیدا می کردند. از نظر الگوی فیزیکی نخستین شهرها 
را می توان شهرهای پیاده محور نامید)Meshkini et al,2013:45(؛ 
کاربری ها  کنده و جدایی  الگوهای رشد پرا گذشته  اما در50 سال 
از  بسیاری  حذف  و  شخصی  اتومبیل   به  وابستگی  افزایش  سبب 
مشخصه هایی شده است که از اجتماعات قابل پیاده روی حمایت 
می کرد)Sarafi et al,2013:52(. با تسلط اتومبیل بر شهرها و تقسیم 
کار، حومه ها به عنوان فضای طبیعی برای زنان  فضایی جنسیتی 
گرفته شده  کارگر در نظر  کودکان و شهرها به عنوان جایگاه مردان  و 
بود. به عبارت دیگر شهر می توانست به مناطق مشخص مؤنث و 

 .)Stevenson,2009:76(تقسیم شود )مذکر )حداقل در ایدئولوژی
کنونی به دلیل  که سیاست های حمل ونقل  همیلتون معتقد است 
آنان شکست خورده  عدم توجه به نیازهای زنان و طرد اجتماعی 
در  زنـــان  انـــدک  مشارکت  جهان  کــشــورهــای  از  بسیاری  در  اســـت. 
که آن را می توان انعکاسی از نیازهای  کار جامعه واضح است؛  نیروی 
تأثیر  نمودار شماره1   .)Schlyter,2010:147(ــد ــ ــ دی زنان  حمل ونقلی 
سیاست های رفت وآمدی را بر موقعیت اجتماعی زنان نشان می دهد 

و داللت بر اهمیت درحاشیه قرار گرفتن اجتماعی زنان دارد.  
که مطالعات  نگرانی به وجود آمده در 25 سال اخیر نشان می دهد 
کید داشته  حمل ونقل بیشتر بر عوامل اقتصادی و محیط زیستی تأ
و مسائل مربوط به جنسیت و تمامی ابعاد مرتبط با آن مانند توزیع 
فضایی فعالیت ها در برنامه ریزی حمل ونقل که بعدی اجتماعی است، 
 .)Jones&Lucas,2012:12(تا حدودی به فراموشی سپرده شده است
در نتیجه موجی از مطالعات جنسیتی حمل ونقل در ادبیات علمی 
در  جنسیتی  سفر  رفــتــار  مــی دهــد،  نشان  کــه  گرفته  شکل  جهان 
مکان های مختلف بسیار متفاوت است. به طور مثال در مصر نرخ 
از مــردان است و بخش قابل توجه سفرهای  کمتر  زنــان  رفت وآمد 
آوردن مشاغل بخش خصوصی  بــرای به دست  زنــان  گرفته  انجام 
اســــت)Assad&Arntea,2005:437(. زنان صوفیه  بلغارستان، بیش 
و  کمتر  دسترسی  امــا  می شوند  جابه جا  شهر  سطح  در  مـــردان  از 
از مردان  و بیش  به فرصت های محیط شهری دارنــد  محدودتری 
در   .)Kwan&Kotsev,2014:87(مـــتـــکـــی انـــد به حمل ونقل عمومی 
مقابل در شمال شرق انگلستان اتومبیل شخصی اهمیت ویژه ای در 
کار دارد و دسترسی به حمل ونقل خصوصی  دسترسی زنان به محل 
کلیدی در ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی زنان به شمار  عاملی 
می رود)Dobbs,2005:271(. الگوی سفر در خانواده های دارای فرزند 
متفاوت است. در این خانواده ها زنان بیشتر رانندگی می کنند )300 
کودکان تحت  درصد بیش از مردان(. رانندگی زنان برای جابه جایی 
اتوبوس  ایستگاه های  به  نزدیکی  و  دوری  و  خانواده  ساختار  تأثیر 
کم، خدمات  کاربری مترا که استفاده از  است. این امر نشان می دهد 
 )Marlonکاهش میزان رانندگی زنان مؤثر اســت بهتر حمل ونقل بر 
زمینه  این  در  نظری  مبانی  جمع بندی  با  نهایتًا   .et al,2015:115(
می توان عوامل مؤثر بر رفت وآمد شهری بانوان با رویکردی جنسیتی 
کالبدی و روانی_رفتاری تقسیم  گروه اجتماعی_فرهنگی،  را در سه 

نمود. این عوامل به تفصیل در جدول شماره1 آورده شده است.
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شماره بیست وهشتم

که برخی در رابطه  در رابطه با شهر و جنسیت تحقیقاتی وجود دارد 
با بررسی نقش برنامه ریزی شهری در برقراری ارتباط بین جنسیت 
و فضاهای عمومی شهری )گارسیا1 و همکارانش(، پارامترهای مؤثر 
بر طراحی فضاهای شهری برای اقشار آسیب پذیر جامعه در ایران 
)جهانبخش و حبیب( رویکردی جامعه شناختی به عوامل محدود 
سرایی(  و  نژاد  )علیرضا  عمومی  عرصه های  در  زنان  حضور  کننده 
و  حمل ونقل  بر  اختصاصًا  که  مطالعاتی  از  دسته  آن  اما  هستند، 

جنسیت پرداخته اند عبارتند از:
وفا الیاس2 و همکاران )2015( در پژوهشی به مطالعه تفاوت های 
روابــط  بررسی  طریق  از  عــرب  جهان  در  سفر  الگوهای  جنسیتی 

1 Garcia
2 Elias vafa

متقابل فعالیت های سفر و ویژگی های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
نشان  آنان  پژوهش  یافته های  پرداخته اند.  شناختی  جمعیت  و 
که جنسیت نقش مهمی در فعالیت ها و رفتار سفر دارد.  می دهد 
کمتری به سفر دارند. مبدأ و مقصد  زنان نسبت به مردان تمایل 
کثر سفرهای زنان خانه بوده و آنان تمایل بیشتری به اشتغال در  ا
جوامع محلی خود داشته و سعی در برآورد نیازهای خود از طریق 
پیاده روی دارند. اما این امر برای زنان صاحب فرزند مشکل است. 
که عالقه به رانندگی دارند، ترجیح می دهند  زنان بر خالف مردان 
و  سیاست گذاری  نظر  از  کنند.  سفر  مسافر،  عنوان  به  ماشین  با 
حمل ونقل  خدمات  که  می دهد  نشان  یافته ها  این  برنامه ریزی، 
بر تفاوت های جنسیتی رفتار سفر به تغییرات  عمومی برای غلبه 
مدرسه  سفرهای  در  حمل ونقل  خدمات  بهبود  چون  اساسی ای 

نمودار شماره1 : تأثیرتحوالت رفت وآمد شهری بر موقعیت اجتماعی زنان

)Momsen, 2009; whitehead, 1979; Pen et al, 2009 :کتابخانه ای نگارندگان )به ویژه از منابع مأخذ: جمع بندی و مطالعات 

جدول شماره1: عوامل مؤثر بر الگوی رفت وآمد شهری بانوان

موانعمؤلفه هاطبقات اجــتــمــاعــی - 
فرهنگی

همسری،  نقش  مانند  زنــان  جنسیتی  نقش های  و  هنجارها  به  توجه 
که نیاز به تحرک و جابه جایی سریع زنان به  مادری و وظایف خانه داری 

خصوص زنان شاغل دارد.

قانونی: ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان
سبب  جامعه  هنجارهای  پذیرش  عــدم  و  ــودن  ب عمومی  انظار  در  فرهنگی: 

محدودیت اشکال غیرموتوری سفر برای زنان در سطح شهر می شود.

ی
کالبد

کنده شهری و تفکیک  تمایل بیشتر زنان به رانندگی به دلیل رشد پرا
عملکردهای شهری

کاهش دسترسی سریع افزایش ترافیک و 

روانــــــــــــــــــــی و 
ی

آسایش و امنیترفتار
مردساالری فضاهای شهری مانع استفاده زنان برای اشکال دیگر حمل ونقل 
می شود و با تقسیم فضاهای شهری به ایمن و ناایمن خودرو شخصی را امتداد 

امنیت فضای خصوصی خانه در فضای عمومی شهر قرار می دهند.

Habibi et al, 2012; Chowdhury, 2013; Kwan & Kotsev, 2014 :کتابخانه ای نگارندگان با اقتباس از مأخذ: جمع بندی و مطالعات 
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شماره بیست وهشتم

پاسخگوی  بتواند  تا  دارد  نیاز  دوستدارکودکان  شهری  طراحی  و 
پیچیدگی الگوی فعالیت های روزانه زنان باشد و کیفیت زندگی آنها 
را افزایش دهــد)Elias et al,2015:22(. در اسپانیا تأثیر جنسیت بر 
روی حمل ونقل عمومی بررسی شده. در این طرح 300 زن 35 تا 
که  80 سال همکاری داشتند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است 
زنان بیش از مردان به شیوه های سفر سبز، سفرهای کوتاه در درون 
 )Abbot &جامعه محلی و سفر با حمل ونقل عمومی تمایل دارنــد

.Wallace,2008:47(
که زنان بیش  پژوهش ابوحمود و همکاران )2013( نشان می دهد 
از مردان به استفاده از حمل ونقل عمومی عالقه دارند. اما نتایج 

جمعیتی  عوامل  نیز  بانوان  بین  در  که  داده  نشان  پژوهش  ایــن 
گواهینامه  )سن، بعد خانوار(، اجتماعی)تحصیالت و دسترسی به 
کالبدی)دسترسی،  رانندگی(، اقتصادی)مالکیت ماشین، درآمد( و 
کار( تأثیر بسزایی در انتخاب وسیله و شیوه سفر  فرم شهری و محل 
دارد)Abuhamoud et al,2013:59(. نهایتًا با توجه به پژوهش های 
پیشین می توان تفاوت های سفر زنان و مردان را در قالب جدول 

کرد. شماره2 بیان 
در نوشتار حاضر چگونگی سفر بانوان در شهر زنجان مورد بحث و 
گرفته تا الگوهای سفر آنان در سطح شهر شناسایی و  بررسی قرار 

گیرد. عوامل مؤثر بر آن مورد ارزیابی قرار 

جدول شماره2: تفاوت الگوی رفتاری سفر مردان و زنان

وسیله سفرشیوه سفرمبدأ سفرطول سفر

کوتاه در درون جوامع محلیزنان  خانه محور سفرهای 
ــه اشـــکـــال  ــ تــــوجــــه بـــیـــشـــتـــر بـ

غیرموتوری و سبز
عمومی(،  مترو)حمل ونقل  و  اتــوبــوس 

کسی تا
کسیرانندگی، موتورسواریغیرخانه محور سفرهای طوالنی در سطح شهر و ناحیهمردان اتومبیل شخصی، تا

 .Marlon et al,2015 ،Assaad& Arntz 2005 :کتابخانه ای نگارندگان با اقتباس از مأخذ: جمع بندی مطالعات 

3. محدوده مورد مطالعه 
شهر زنجان در بخش شرقی استان زنجان و در مسیر ترانزیت تهران_
از سطح دریا واقع شده است.  ارتفاع متوسط 1663 متر  با  تبریز، 
این شهر در مجموعه ای از ارتفاعات از طرف شمال، شمال شرق، 
گرفته است. براساس سرشماری عمومی  جنوب و جنوب غرب قرار 
نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت شهر زنجان 388 هزار و 796  
که از این تعداد 192 هزار و 372 نفر )49/47 درصد(  نفر بوده است 
زنان و 129 هزار و 332 نفر)30/06 درصد( زنان 50-15 سال هستند 

که جامعه آماری مطالعه حاضر را شامل می شوند.

4. روش 
با توجه به پرسش های مطرح شده و در راستای پاسخگویی علمی 
به سئواالت، به تبین چگونگی و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن 
کاربردی  از نظر نوع  پرداخته شده است. بنابراین پژوهش حاضر 
ابتدا  است.  توصیفی_تحلیلی  صورت  به  روش  و  ماهیت  نظر  از  و 
مطابق  بانوان  شهری  تردد  الگوهای  شناخت  و  بررسی  منظور  به 
سئواالتی  قالب  در  مرتبط،  معرف  ُنه  غالب  در  و  شماره3  جدول 
استخراج  و  طراحی  رتبه ای،  مقیاس  در  گاتمن  و  لیکرت  طیف  با 
و  کم  بررسی  به  شاخص ها  این  از  استفاده  با  سپس  است.  شده 
کیف جابه جایی بانوان در سطح شهر و تفاوت معنی داری اشکال 
گردآوری  روش  پرداخته ایم.  شهری  حمل ونقل  سیستم  مختلف 
کتابخانه ای و میدانی )پرسشنامه و مصاحبه  اطالعات به صورت 
با بانوان( بوده و روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون 
آزمون  این  است.  بوده  مستقل  گروه  چند  برای  والس،  کروسکال 
معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه است و همانند 
گرفته  کار  گروه ها بیش از دو باشد، به  که تعداد  این آزمون، زمانی 
دو  از  بیش  میانگین های  مقایسه  برای  برده  نام  آزمون  می شود. 
کار می رود. فرضیه  ها در این آزمون  نمونه رتبه ای و یا فاصله ای به 
بدون جهت بوده و تنها تفاوت را نشان می دهد و جهت بزرگتر یا 

گروه ها را از نظر میانگین نشان نمی دهد. این آزمون  کوچکتر بودن 
نیز همانند آزمون آنالیز واریانس، فقط وجود یا عدم وجود تفاوت 
گروه ها را بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق، بانوان 15 تا 50  بین 
که در سرشماری 1390 دارای جمعیتی بالغ  سال شهر زنجان است 
بر 129 هزار و 332 نفر بوده است. برای انتخاب تعداد نمونه های 
کوکران استفاده  الزم برای تکمیل پرسشنامه از فرمول اصالح شده 
نفر   383 پرسشنامه  تکمیل  برای  الزم  نمونه  تعداد  است.  شده 
گویه های  روایی  و  درونی  سازگاری  بررسی  برای  شد.  محاسبه 
بدین  است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  پرسشنامه 
منظور 52 پرسشنامه تکمیل و پیش آزمون شد. ضریب آلفای به 

دست آمده برای پرسشنامه ها 0/764 درصد است.

5. یافته های تحقیق
اطالعات توصیفی به دست آمده از جامعه آماری نشانگر آن است 
که 65/7 درصد از پرسش شوندگان متأهل، بیشترین درصد افراد 
گروه سنی 35-30 با 26/9 و 38/9 درصد از پرسش  پاسخگو در 
مالکیت  زمینه  در  هستند.  دولتی  ادارات  شاغالن  شوندگان، 
اتومبیل شخصی 39/8 درصد از افراد جامعه آماری دارای وسیله 
از  نقلیه شخصی بوده و حدود 60/2 نیز در ترددهای روزانه خود 

رانندگی همسر و دوستان استفاده می کنند. 
در ادامه به بررسی مؤلفه های ناپارامتریک جامعه آماری پرداختیم. 
آزمون  نهایت  در  و  شد  آزمــون  روش،  چندین  ابتدا  منظور  بدین 
که باالترین سطح معنی داری  کروسکال والس1 به عنوان تکنیکی 
گام بعدی رابطه بین وسیله تردد  را نشان داده، انتخاب شد. در 
تأثیر آن در سیستم حمل ونقل  کار و  و مدت زمان تردد به محل 
گرفته اســت. نتایج حاصله نشان  قــرار  آزمــون  درون شهری مــورد 
که  است  گروهی  در   )19/3( میانگینی  تفاوت  کمترین  می دهند 
زمــان  دقیقه   20 از  بیش  ــه  روزانـ و  ــوده  ب شخصی  اتومبیل  دارای 

1 kruskal - wallis
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کار و برعکس را سپری می کنند.  برای جابه جایی از خانه تا محل 
کار به صورت  که به دلیل نزدیکی محل  گروه، افرادی  پس از این 
را   )26/8( میانگینی  تفاوت  بیشترین  می شوند،  جابه جا  پیاده 
گروه عمدتًا در بخش خدماتی و تجاری شهر  نشان داده انــد. این 
شاغل و زمان خروج از منزل بین 8:30 تا 9 صبح بوده است. این 
گرچه سرانه مالکیت وسایل نقلیه و استفاده از  امر نشان می دهد 
آن با افزایش درآمد افزایش می یابد، با این حال درجه وابستگی به 
کاربری زمین  اتومبیل، از طریق سیاست و تصمیمات برنامه ریزی 
گروه های مختلف  تعیین می شود)Sarafi et al,2013:71(. در بین 
با  اتومبیل شخصی هستند،  فاقد  که  افراد خانه دار  مورد مطالعه 
این  بوده اند.  دارا  را  تفاوت  بیشترین   )216/7( میانگینی  تفاوت 
گروه های شغلی، نوع تملک  امر نشان دهنده رابطه معنی دار بین 
وسیله نقلیه و رفتار سفر است. دومین گروه مؤلفه های مورد بررسی 
درصدد شناسایی ارتباط بین ساختار خانوار، رفتار سفر و وسیله 

جابه جایی در سطح شهر است. 
جداول شماره های 3و4 تفاوت میانگینی، رتبه شاخص ها و سطح 
می دهند.  نشان  را  کروسکال_والس  آزمــون  در  را  آنها  معنی داری 
نخست  رتبه  شخصی  اتومبیل  از  استفاده  جــداول  ایــن  براساس 
دست  به   6/1 میانگین  با  مطالعه  مــورد  شاخص های  میان  در  را 
آسایش  و  راحتی  مؤلفه های  شاخص،  ایــن  از  پس  اســت.  آورده 
شهری  ترددهای  در  بیشتر  امنیت  و  شهری  ترددهای  در  بیشتر 
دارنــد.  قــرار  بعدی  رتبه های  در  و 5/1  میانگین 5/6  با  ترتیب  به 
احساس  در  شخصیتی  عامل  تأثیرگذارترین  عنوان  به  جنسیت 
ناامنی مطرح شده است. زنان نیازمند تسهیالت خاصی در فضا 
در  امن  حضور  از  آنــان  خاطر  اطمینان  افزایش  موجب  تا  هستند 
به ویژه فضاهای عمومی مانند خیابان شود.  و  فضاهای شهری 
فعالیت های  الگوی  ارتقای  در  می تواند  زنان  در  امنیت  احساس 
اجتماعی مؤثر باشد و مشارکتی بهتر را در صحنه اجتماع به وجود 
که زنان شهر را به  آورد)Jarallahi,2000:216(. چنین استدالل شده 
اینگونه تقسیم بندی،  ناامن تقسیم می کنند. در  فضاهای امن و 

که در  ویژگی خیابان های شهری به این شکل مشخص می شوند 
کرد و در برخی دیگر همراه با  برخی از آنها می توان به تنهایی حرکت 
گذشت. بنابراین  دیگران و یا به وسیله خودروی شخصی می توان 
که بسیاری از زنان در سفرهای درون شهری  راهبردهای اجتناب 
به ویژه بعد از تاریکی هوا اتخاذ می کنند، از اهمیت خاصی برخوردار 

 .)Stevenson,2009:82(است
رتــبــه نخست  از جـــدول شــمــاره2  اطــالعــات مستخرج  ــراســاس  ب
شاخص ها با میانگین 6/1 به مؤلفه استفاده از اتومبیل شخصی 
)ایــن  تــرددهــای شهری  در  بیشتر  آســایــش  و  راحــتــی  آن  از  پــس  و 
مالکیت خــودرو شخصی  از  پاسخگویان، معلولی  نظر  از  نیز  عامل 
است( با میانگین 5/6 رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. 
حمل ونقل  از  رضایت  شاخص  میانگین 2/7  با  نیز  مؤلفه  آخرین 
از  اســتــفــاده  بــا  کــه  شــاخــص  ــن  ای تفصیلی  نتایج  اســـت.  عمومی 
فرمول رضایتمندی هال، ین و تن )بیشترین مقدار این شاخص 
کمترین مقدار آن 1- است( محاسبه شده، در ادامه آورده شده  1 و 

است.
 

 = شاخص رضایتمندی  = تعداد افــراد راضــی  = تعداد 
کل  افراد ناراضی   = جمع 

شاخص رضایتمندی از عملکرد حمل ونقل عمومی 0/033-  است 
که نشان از عملکرد ضعیف این بخش از سیستم حمل ونقل عمومی 
شهر دارد. مهمترین دالیل عدم استفاده و نارضایتی از حمل ونقل 
ازدحــام در وسایل نقلیه عمومی،  زنــان، شلوغی و  از نظر  عمومی 
عدم زمانبندی مناسب، نبود نظم در تردد وسایل نقلیه عمومی، 
اختالل در تردد وسایل نقلیه عمومی در اعیاد و مراسم های مذهبی 
کمبود امکانات و خدمات مانند همسطح نبودن وسایل  و ملی، 
صحیح  مکانیابی  عــدم  نــاوگــان،  حــد  از  بیش  فرسودگی  و  نقلیه 

ایستگاه ها، سرعت پایین و ... است.

جدول شماره3: تفاوت میانگینی و رتبه شاخص ها در آزمون کروسکال_والس

رتبهمیانگینشاخص ها
کار 3/94زمان جابه جایی از خانه تا محل 

کار 3/45وسیله رفت وآمد به محل 
2/76رضایت از حمل ونقل عمومی

6/11استفاده از اتومبیل شخصی
5/13امنیت بیشتر در ترددهای شهری

5/62راحتی و آسایش بیشتر در ترددهای شهری
4/46میانگین کل

کروسکال_والس جدول شماره4: سطح معنی داری و رتبه شاخص ها در آزمون 

معنی داریMean RankChi-squareشاخص ها
کار 52/2837/580/039زمان جابه جایی از خانه تا محل 

کار *49/7654/15وسیله رفت وآمد به محل 
*46/3772/41رضایت از حمل ونقل عمومی
*68/235/97 استفاده از اتومبیل شخصی

*59/4614/28امنیت بیشتر در ترددهای شهری
*61/917/76راحتی و آسایش بیشتر در ترددهای شهری
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برای شناخت این موضوع که بین ساختار خانوار و بردارهای سفر با 
اتومبیل شخصی چه رابطه ای وجود دارد، از نتایج جدول شماره5 
کای اسکوئیر)734.76( در سطح  استفاده می کنیم. مقدار آزمون 
کمتر از 0/01 معنی دار است. بنابراین به لحاظ آماری بین  خطای 
ساختار خانوار و  بردارهای سفر با اتومبیل شخصی تفاوت وجود 
که بردارهای  دارد. نتایج برآمده از جدول شماره5 نشان می دهد 
فرزند، بیشترین شکل  اتومبیل شخصی در زوجین دارای  با  سفر 
سفر بوده و در مقابل بردارهای سفر پیاده در زوجین بدون فرزند 
بیشتر است. در همان جدول، نتایج مبسوط یافته های مطالعات 
میدانی به تفکیک نوع تردد در شهر و ویژگی های فردی، اجتماعی 
و اقتصادی چون سن، تحصیالت، گروه شغلی، بعد خانوار، ساختار 
خانوار و زمان خروج از خانه آورده شده است. نتایج نشانگر تفاوت 
گروه زنان خانوارهای دارای فرزند  میانگینی بسیار باال )56/54( در 
با مالکیت  فرزند  اتومبیل شخصی و خانوارهای بدون  با مالکیت 
عمدتًا  فرزند  دارای  خانوارهای  اســت.  شخصی)20/6(  اتومبیل 
که دارای دو اتومبیل بوده و یا در صورت عدم  خانوارهایی هستند 
در  کودکان  جابه جایی  برای  شخصی  نقلیه  وسیله  مالی  بضاعت 
اختیار زنان است. در این خانوارها زنان بیش از مردان رانندگی و 
توانایی  شخصی  نقلیه  وسیله  بدون  می کنند  عنوان  نیز  تعدادی 
با  گروه  را نخواهند داشت. این  کاری خود  انجام وظایف روزانه و 
تحسین اتومبیل شخصی عالقه ای به استفاده از اشکال جایگزین 
و  سوخت  قیمت  افــزایــش  صـــورت  در  حتی  ــد.  ــدارن ن حمل ونقل 
دیگر  یا  و  شخصی  اتومبیل  نگهداری  و  تعمیر  ــرژی،  ان حامل های 
سیاست های پولی و مالی حمل ونقل، به این شکل جابه جایی به 
عنوان راحت ترین و در دسترس ترین اشکال تردد شهری می نگرند؛ 
که در صورت عدم استفاده از خودروی شخصی باید شغل خود  چرا 
کرده و به وظایف مادری، همسرداری و خانه داری رسیدگی  را رها 
که میزان  کنند. در این حالت وابستگی به اتومبیل تعیین می کند 
قابلیت دسترسی بین رانندگان و غیر رانندگان چگونه باشد. این 
کارایی  امر هم بر عدالت اجتماعی_فضایی در شهر و هم بر میزان 
می تواند  اتومبیل  به  وابستگی  مــی گــذارد.  تأثیر  شهری  فضاهای 
کیفیت  کمیت و  براساس مقیاس ها و دورنماهای مختلفی چون 
به صورت  که  کودکانی  به شیوه های جایگزین، نسبت  دسترسی 
پیاده یا با دوچرخه مدرسه می روند، تفاوت نسبی در هزینه های 
کلی سفر )ترکیب هزینه ها و زمان سفر( بین رانندگان و غیر رانندگان 
 )Sarafi etگیرد کاربری زمین مورد ارزیابی قرار  و قابلیت دسترسی 
گروه، زنان خانه دار مالک اتومبیل در  )al,2013:69. در مقابل این 
کیدی بر این شکل جابه جایی ندارند و عنوان  ترددهای شهری تأ
می  کنند در صورت بهبود شرایط حمل ونقل عمومی و دیگر اشکال 
کرد.  خواهند  استفاده  جایگزین  شیوه های  از  شهری  حمل ونقل 
تغییر شیوه سفر از سوی رانندگان )استفاده از شیوه های جایگزین 
که  که رانندگی می کنند( نشان دهنده این است  به وسیله افرادی 
کیفیت باالتری از خدمات سفر با وسیله نقلیه  روش های جایگزین 
گروه نیز اذعان داشتند،  شخصی ارائه می دهند. با این اوصاف این 
مشکل  بسیار  خــردســال  ــودک  ک با  عمومی  نقلیه  وسیله  با  ــردد  ت
کودک چون وسایل  که بسترهای الزم برای تردد مادر و  است. چرا 

کف پوش  همسطح،  پیاده روهای  همسطح،  عمومی  حمل ونقل 
مناسب پیاده روها، کاربری های متنوع، کاربری های فعال در شب، 
کم مناسب جمعیت وجود ندارد. در  روشنایی مناسب معابر و ترا
و  مــادران  حضور  موانع  گفت،  می توان  فــوق  مطالب  جمع بندی 
کودکان خردسال در سطح شهر بدون نیاز به اتومبیل شخصی به دو 
دسته عوامل کالبدی و اجتماعی تقسیم می شود. اما شواهد نشان 
مناسب  حمل ونقل  جایگزین  شیوه های  کیفیت  گر  ا که  می دهد 
از  و  تغییر شیوه حمل ونقل داشتند  به  تمایل  زیادی  افراد  باشد، 

کرد. اشکال جایگزین استفاده خواهند 
که از جدول شماره 5 استنباط می شود، شیوه سفر در  همانگونه 
که عالوه بر  گرایش دارد؛ چرا  میان زنان عمدتًا به سمت اتومبیل 
دالیل فردی زنان مورد بررسی، برخی از صاحب نظران معتقدند 
کشورهای اسالمی مانند ایران، اتومبیل شخصی امتداد فضای  در 
کلیدی در حضانت  خصوصی در فضای عمومی شهر است و  عاملی 
از فضای خصوصی خانواده و زنان می باشد. در انظار عموم نبودن 
زنان، امنیت و آسایش بیشتر اتومبیل شخصی سبب شده که شیوه 
گر شیوه سفر  گرایش داشته باشد. ا سفر به سمت اتومبیل شخصی 
با اتومبیل بیش از 90 درصد باشد، نشان از درجه باالی وابستگی به 
کمتر از 75 درصد نشان دهنده اجتماع چندگونه و  اتومبیل است و 
 sarafi(که غیر رانندگان متضرر نمی شوند متعادلی است؛ اجتماعی 

.)et al,2013:85

6. نتیجه گیری
کــه تجارب  ایــن  و  بــه شهر  ــان نسبت  زن رابــطــه  بــه شناخت  توجه 
دوم  مــوج  از  اســت،  متفاوت  بسیار  مــردان  تجربه  به  نسبت  آنها 
در  جامعه شناختی  نظری  مدل های  با  و  فمنیستی  چالش های 
که شهر مکان زندگی اجتماعی  دهه 1970 به وجود آمد. از آنجایی 
در  شهروند  یــک  عــنــوان  بــه  ــان  زن حضور  ــت،  اس مدنی  جامعه  در 
که به تنظیم روابط  ساخت بافت مدنی شهر مقوله ای مهم است 
فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهروندی روند عادالنه  ای می بخشد. 
سرمایه داری  ماحصل  که  زنــان  ارزان  کار  نیروی  بر  روزافـــزون  نیاز 
که ماحصل مدرنیسم است،  آنان  است و جدایی گزینی سکونتی 
سبب شده روز به روز نیاز به جابه جایی سریع و زمان مند شدن 
کار و نظام سرمایه داری  کار از سوی زنان به منظور جذب در بازار 
کــه  زنــان شاغل  احــســاس شــود. نتایج پــژوهــش نشان مــی دهــد 
)58/54( بیش از زنان خانه دار )19/05( رانندگی می کنند و تمایل 
بیشتری بر استفاده از اتومبیل شخصی دارند. این امر را می توان 
یکی دیگر از نمودهای فضایی سرمایه داری و سلطه اقتصاد بر دیگر 
کار  مقوله  کاستن  فرو  که  چرا  دانست.  بشری  زندگی  بخش های 
به الشه زمان، بیش از پیش بر اهمیت سرعت جابه جایی شهری 
که عالوه بر نقش های جدید  افزوده است؛ این امر در زنان شاغل 
قابل  می کشند،  دوش  به  نیز  را  سنتی  نقش های  ســرمــایــه داری 
مشاهده است. همانگونه که یافته های این نوشتار نشان می دهد، 
گزینه های راحتی و آسایش)61/91( و امنیت )59/46( زمان  پس از 
ــار)52/28( سومین دلیل ارجحیت  ک جابه جایی از خانه تا محل 
این  کنار  در  است.  شهری  تردد  اشکال  دیگر  بر  شخصی  اتومبیل 
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نارضایتی  نتیجه  و در  کارآمدی سیستم حمل ونقل عمومی  نا امر 
زنان از این سیستم جابه جایی با ضریب 0/033- می تواند یکی از 
چندین عوامل افزایش بار ترافیکی و وابستگی به خودرو در سیستم 
حمل ونقل شهری زنجان باشد. به لحاظ آماری نیز بین ساختار 
دارد.  وجــود  تفاوت  شخصی  اتومبیل  با  سفر  بــردارهــای  و  خانوار 
بردارهای سفر با اتومبیل شخصی در زوجین دارای فرزند بیشترین 
شکل سفر و در مقابل، بردارهای سفر پیاده در زوجین بدون فرزند 
بیشتر بوده است. تفاوت میانگینی بسیار باال )56/54( در گروه زنان 
خانوارهای دارای فرزند با مالکیت اتومبیل شخصی و خانوارهای 
بدون فرزند با مالکیت اتومبیل شخصی)20/6( مؤید این امر است. 
سپس  و  شخصی)56/54(  اتومبیل  با  سفر  بردارهای  سو  دیگر  از 
سفر   شکل  محبوبترین  فرزند  دارای  زوجین  در  کسی)32/27(  تا
زنان  گروه  باال در  تفاوت میانگینی بسیار  از طریق  امر  این  است. 
دارای فرزند با اتومبیل شخصی)56/54( و خانوارهای بدون فرزند 

با اتومبیل شخصی)20/6( تأیید می شود. 
که نیازهای زنان در برنامه ریزی  نهایتًا این پژوهش نشانگر آن است 
جدایی گزینی  با  و  نشده  گرفته  نظر  در  شهری  درون  حمل ونقل 
اقتصادی  و  اجتماعی  ابعاد  بر  پیش  از  بیش  شهرها،  عملکردی 

زندگی زنان شهری تأثیرگذار بوده است.
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