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Abstract  
Transportation is an important part of sustainable urban development. 

Tehran intercity passenger terminals carry millions of passengers throughout 

the year and make a significant contribution to urban transportation and 

management. Tehran city terminals, in addition to their special physical 

space, are dominated by a special social space that has led to the production 

and even reproduction of various social harms and instabilities. The 

sampling method of this research is qualitative and judgmental. This 

research intends to identify and model the problems, inefficiencies and social 

instabilities of Tehran's terminals with a qualitative-exploratory approach 

and using thematic analysis technique. The findings of this study show that 

the terminals of Tehran have become a place for social harms due to risk 

factors such as congestion, instability of elements and factors, high turnover, 

urban entry and exit, legal vacuum in management and even religious issues. 

On the other hand, due to poor supervision and lack of integrated urban 

management, these damages and instabilities have overflowed to 

neighboring neighborhoods and even inside the bus, which has finally 

reproduced the vicious cycle of unstable space and social damage to the 

terminals. 

Keywords: Public Spaces, Passenger Terminals, Social Harms and Social 

Instabilities. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: fateminia.s@ut.ac.ir 

How to Cite: Fatemi Nia, M. A., Khaksari, A. (2023). Management of Public 

Spaces and Social Instabilities: A Case Study of Passenger Terminals in Tehran, 

Journal of Urban and Regional Development Planning , 7(23), 1-47. 

https://orcid.org/0000-0002-6984-3394
https://orcid.org/0000-0001-6523-6215


 یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه

 44تا  0 ، ص0410 زمستان، 32ه ، شمارهفتمسال 
www.urdp.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/urdp.2022.68498.1446 
 

 
ی 

هش
ژو

ه پ
قال

م
  

   
   

  
 خیتار

ل: 
سا

ار
01/4/

04
10

   
 

 خیتار
گر

ازن
ب

: ی
44/7/

04
10

   
   

 خیتار
یپذ

ش
ر

 :4/8/
04

10
   

 
 

2
4

7
6

-5
8

6
4

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
4

0
2

 

: مطالعه یاجتماع یها یداریو ناپا یعموم یفضاها تیریمد

 شهر تهران یمسافربر یها انهیپا یمورد

 رانیتهران، ا ،یو فناور قاتیوزارت علوم تحق یجامعه شناس اریاستاد   این یفاطم یمحمدعل

  

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یا و منطقه یشهر یزیر برنامهاستاد   یخاکسار یعل

  چکیده
پایانهبخشمهمیازتوسعهپایدارشهریمحسوبمیونقلحمل تهراندریشهرنیبهایمسافربریشود.

مدیریتونقلحملدربخشیتوجهقابلثسهمیکنندوازحینحجامیمسافرراجابههاونیلیمطولسال

پایانه دارندفضایاجتماعیویژهشهریدارند. برفضایکالبدیخاصیکه تهرانعالوه ایبرهایشهر

هایاجتماعیمختلفومتعددیوناپایداریهابیآسحاکماستکهمنجربهجذبوحتیبازتولیدهاآن

رویکردیکیفی با دارد نظر اینتحقیقدر است. است-شده با اکتشافیو فاده تکنیکتحلیلمضموناز

وهیشنماید.هایشهرتهرانراشناساییوالگوپردازیاجتماعیپایانهیهایداریناپاوهایناکارآمد،مسائل

نوعهدفمندمینمونه گیریاز پایانههایاینتحقیقنشانمییافتهباشد. دلیلدهدکه به تهران هایشهر

وخروجشهری،ییفاکتورهاسکیر ورود ناپایداریعناصروعوامل،گردشمالیزیاد، چونازدحام،

است.تبدیلهایاجتماعیقانونیدرمدیریتوحتیمباحثاعتقادیبهمحلیبرایآسیبخأل ازشده

دلیلضعف به دیگر هانظارتسوی این موجبسرریز شهری یکپارچه مدیریت فقدان وهابیآسو

هاناپایداری محالت جوارهمبه استکه اتوبوسشده درون حتی تیدرنهاو بازتولید چرخةموجب

هاشدهاست.اجتماعیپایانهیهابیآسمعیوبفضایناپایدارو

  .یاجتماع یها یداریو ناپا ها بیآس ،یمسافربر یها انهیپا ،یعموم یفضاها :ها واژهکلید
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 مسئله انیمقدمه و ب

مثلیعیطبیروهاینهمچونیگوناگونیهاومؤلفهروهاینریتأثبافتشهرهاهموارهتحت

توپوگراف ن،یزمیآب، ویاسیس،یاقتصادیهاانیجرویروهاینایساختیفناورباد،

دراینمیان.(0931:4،انینامدارسلطانیواست)بودهیمدنینهادهااییاجتماعیروهاین

چالشیشهرها با یطیمحستیزیهابزرگ اجتماعیاقتصاد، اند.مواجهیمتعددیو

؛یهانرژیرویهاومصرفبیک،آلودگیت،ترافیچونکمبودفضاوتراکمجمعیعوامل

شهرها تمرکزصنایچهره دگرگونکردهاست. یبزرگرا مراکزیاداریهاسازمانع، ،

انجامیبرامتراکمومتمرکزیرابهمحلشهرهاکالن،یوفرهنگی،تجاری،خدماتیدیتول

نیایسوبهیمیتعظیبدلساختهکهروزانهجمعیشهربرونویشهردرونیهامسافرت

و روانهشده ازطریشهرها ومعابرقشبکهیا شوند.یمجاجابهآنیوخروجیورودها

پایا موضوعاتجدیکییشهرنیبیمسافربریهاانهیجاد است،یشهرونقلحملیاز

دهمتأثراست.ینپدیپایتختازاعنوانبهزیشهرتهرانن

یپا4درتهران ب)یمسافربرانه شرقو جنوب، است.یشهرنیب(یهقیغرب، مستقر

نیبهایشهرمتیقگرانمناسبویهانیوزمیهکتارازاراضهادهعالوهبراختصاص

بسانهیپا برنامهیاریها، تحتینیشهریهااز یاریتأثز است. اژهیوبهنسامانه ویدر جاد

بافتیها،سامانده،پلهابزرگراهتوسعه شبکهیوسازهاساختها، معابریهااطرافو...

مانعانهیپا یجدیها، توسعه میشهرونقلحملدر شمار اینیبه بر فضایحاکم رود.

طیمشاغلکاذبدرمحجادیتشناور،ناشناختهبودنافراد،ایتراکمجمعازجملههاپایانه

پانهیپا و آنرامونیها بسها دیاریو یعوامل آسسازنهیزمگر ویاجتماعیهابیرشد

هاست.انهیدرپایفرهنگ

0931)انیاحمدجموابراهیمی پایانهدفاعیب(درپژوهشیکهدربارهفضاهای39:

داده انجام داشتهغربتهران اشاره اند که: معیارهاییتوجهیب»اند و طراحی اصول به

پایش برای فیزیکی عناصر فقدان همانند؛ دفاع قابل وهایدسترسفضای عالئم فقدان ،

دید،یهانشانه موانع به نکردن توجه فضاییمناسب، ساختار به نکردن توجه مناسبو
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ینظارتطبیعی،توجهنکردنبهنگهداریوبهداشتدربسیارعدممسیرهایدورافتادهو

راهایطراحدریشهرنیبیهاانهیپایروزشبانهبهعملکردیتوجهکمازفضاهایپایانهو

نیترمهمعنوانبهتوانیم در یریگشکلعوامل غربدفاعرقابلیغفضاهای پایانه در

همچنین غربشدنلیتبدمطرحکرد. عنوانبهپایانه شهرییهامکاننیترمهمیکیاز

عاملدیگریدرایجادکتهراندرگذشتهبهنام انوازدستدادنهویتاینمحدوده،

.«بودنآناستدفاعرقابلیغناامنیو

ا آسیاثرات بین چه یمستقطوربهها و بالفصلمیرمستقیغم و مداخله حوزه در

یریجادتصویهادراانهیمرتبطباپایهابیآسیاست.البتهاثراتانباشتتیرؤقابلهاانهیپا

مل منظر در شهر یوحشتناکاز میالمللنیبو و یبوده یبرایانباریزیامدهایپتواند

روزافزونمنجربهرشدتیدرنهانامریشود.ایملیتلقیهاجتماعیتاعتمادوسرمایتقو

آسچالش و تحمیاجتماعیهابیها یکنترلیهانهیلهزیو جامعهعمدتاًو ناکارآمدبه

شود.یم

الگویتولیدو0نگرجامعحالنیدرعویاکتشافیکردیقدرنظرداردباروینتحقیا

د.ینمایومعرفییشهرتهرانراشناسا1چهارگانهیهاانهیموجوددرپایهابیبازتولیدآس

مسئلهاینپژوهشایناستکهپایانهخالصهطوربه یکفضایشهریازچهعنوانبهها

هایداریناپابرد؟وچهالگوییبرتولیدوبازتولیدهاییاجتماعیرنجمیناپایداریوآسیب

هایآنتوضیحدهندهاست؟وآسیب

 مبانی نظری تحقیق

 فضا و پایداری اجتماعی-0

نمایانشیازپشیامروزهباگستردهشدنشهرها،نقشفضاهایشهریدرزندگیروزمرهب

هادرشدهاست،فضایشهری،فضاییاستکهمحلظهوروتجلیروابطاجتماعیانسان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هایهمجوار.یقمطالعهجوامعآماریمختلفمانندمسافران،رانندگان،مدیرانپایانهوشهروندانمحلهازطر.0

ظرفیتمسافربریمحدودیدارد..1 که دارد وجود پونکنیز پایانه تهران سطحشهر در استکه ذکر به الزم

اند.دپژوهشواقعنشدهدرتحقیقحاضرمور؛کههمچنینپایانهشرقجدیدنیزدرحالاحداثاست
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می ارتقاء آن بستر در فرهنگجامعه و بوده تاریخ ابراهیمی)ابدیطول و ،انیاحمدجم

یهاتیفعالیکفضایزندگیوعنوانبهدریکتعریفکلیفضایشهری.(0931:44

اجتماعی و Trancik,1986: 127است)شدهیمعرفجمعی گفتواقعبه(. فضاهایباید

ترکیعموم فیبیشهری فضای اجتماعیکیزیاز میو شکل حضوردهندیرا با که

استکهتنهادرنی.درواقعبحثدراابدیارتقاءبهمفهوممکانتواندیشهروندانشهرم

شهریویدارایفضایعمومشهرکیبسترحضوروتعاملسازندهشهرونداناستکه

میاجتماعدارییپاجهیدرنت 0911،شوند)محمودینژادیشهر :043  بریوطورکلبه(.

 شوند:می تقسیم دسته سه شهریبه اجتماعیفضاهای روابط اساس

 جامعه اعضای همه برای آن به دسترسی که هستند فضاهایی :عمومی فضاهای -1

 کارکردی یهاتیفعال آن در استکهمردم مشترکی بستر عمومی است.فضای ریپذامکان

است. جامعه اعضای پیونددهنده که دهندمی انجام را مراسمی و

 حیطه ینوعبه و شدهاشغال اشخاص لهیوسبه که فضاهایی :خصوصی فضاهای -2

هستند. خصوصی فضاهای جزء هاومغازه هاشوند.خانهمی تلقی افراد خصوصی

 دلیل به اما هاآزاداست؛عمومازآن استفاده که هستند فضاهایی :عمومی نیمه فضاهای -3

 فضاهایی عبارتی؛ به دارند.یا را خود خاص کنندگاناستفادههدفکاربری، و محدودیت

ولیقرارمی عموم مورداستفاده که شهر از خاص مؤسسه دولت گیرند؛ هاآنبر هایییا

 هایایستگاه ،هامارستانیب دفاترپست، ،مدارسدولتی،هادادگاه،هایشهردار مانند نظارت

استادیومهارگاهیتعم گاراژها، ،هانگیپارک مسافربری، ...)فرهادی ها، و و ،همکارانخواه

0933 :11) پایانهبنابراینمی؛ فضاهاینیمهعمومیازجملههایمسافربریتوانگفتکه

یچونشهرداریتهران،ربطیذاستکهضمنحضورآزادانهشهروندان،توسطنهادهای

پایشقرار و نظارت مورد ... و بهزیستی امداد، کمیته انتظامی، نیروی وزارتکشور،

گیرد.می

آن اثرات و شهری فضاهای زندگی بر دیربازهاانسانها از که است موضوعی

صاحبموردتوجه است. بوده اندیشمندانطورکلبهنظران نظریات سهی در فضا دربارة
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وندهایاستکهفضابرروابط،فرانیاعتقادبرا؛کردیرویکدر.استمیتقسگروهقابل

دنیاجتماعیهاهدیپد و دارد تمامقوالتبرحسبیاجتماعیاینقش ییفضازاتیو

ییرفضایعواملغریبرتأثیاجتماعیهاهدیپدنییتبدوم؛برایکردی.درروشودیمیبررس

سومکهکردیرو.درشودیمدیفرهنگی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیتأکذهنی،همچون

میبه واقعنظر است؛رسد بهبینانه عاملفضا کناریعنوان قرارگریددر مدنظر عوامل

(.0934:44،ی)فالحتردیگیم

 زندگی مختلفو هاانسانتحقیقات که است داده سببیعمومییفضاهانشان

اجتماع تعامل گرفتن،یگرائهمی، مکان،بهتعلقاحساس،یاجتماعیهاهیسرماشکل

شهرسالماتیتداومحشودکهخودبستریبرایمییاجتماعدارییپاتاًینهامشارکتو

ازعدالت،تعامالتاندعبارتییعمومهافضادردارییاصولپانیتر.مهمگرددیمیتلق

اجتماعی،امنیتوتوانسازگاری.

منابعکافشودیحاصلمیعدالتزمان؛عدالت برایمشارکتدراموریکهافراد،

جهتیمناسبعیدارندوتوزیشخصشرفتیجهتتوسعهوپالزمیهاشانوفرصتجامعه

باشدلیتسه داشته وجود برای افراد ؛اجتماعی تعامالت.مشارکتکامل  شکوفایی را

.سازدتوانمندمی ،هاتیمسئول تعاملدرانجاموظایفو نیز و استعدادهایشان و هاییتوانا

اجتماعباید ؛توافق قابلیت و سازگاری قوه  و سازش قوه خالق، و متناسب یعنیاینکه

؛امنیتتیدرنهاباشد. داشته راهاآنتغییرات به پاسخ و اجتماع و مقابلافراد در انعطاف

سالم محیط و حمایت و سالمت در اینکه از بایستی اجتماع و افراد اینمعناستکهبه

 مشارکت برای امنیت و سالمت احساس به نیاز افراد کنند. حاصل اطمینان کنندیم زندگی

رفاه کامل درگیری و ) خود اجتماعی زندگی و در 0913برنون،دارند نگاه44: از .)

( وود و Glasson & Wood, 2009: 284گالسون در پایداریهاسال( مفهوم اخیر ی

هایاجتماعیوامنیتدرجامعهتمرکزپیداکردهاست.اجتماعیبرمباحثیچونشبکه

مطالب به توجه گفتهشیپبا که شود گفته اگر بود اغراقنخواهد رکننیترمهم،

امنیتبرایشهروندانعادیوپایداریاجتماعیدرفضاهایشهریامنی وجود تاست.
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هااطمینانخاطربهنهادهاهمچونهوابرایتنفساست.امنیتبیشازهرچیزیبرایآن

معتقداستفضاهمفرصتنچیلسازد.بینیپذیریاموررامهیامیآوردوپیشارمغانمی

فراهممحضوریمناسببرا را ومطلوبدیباطیمحنیبنابراآورد،یوهمعدمحضور

.برایناساسآنراداشتهباشنددرامنباشدتاافرادفرصتحضوریطیمحیازنظرکالبد

ازیکتوانبهدودوستهفضاهایامنوفضاهایناامنتقسیمنمود.یفضاهایشهریرامی

دریاجتماعیهابیفقدانآسایضورح،امنیتفضاییکیفیمهمدرتعریهاشاخص

است.طیحمکی

فردیاجتماعبیآس عمل نوع هر جمعیبه میبا چارچوبشودیاطالق در که

ردیگیقرارنمتیجامعهمحلفعالیررسمیوغیرسمیوقواعدعملجمعیاصولاخالق

درنت یقانونجهیو اخالقایو اجتماعیقبح مروبهیو آسگرددیرو درواقع یشناسبی.

سرقت،فرارازخانه،،یکاریبرینظیاجتماعیهایونابسامانهایمطالعهناهنجار،یاجتماع

اعت جنس،ییگدا،یریزورگ،یولگرد،یخواریم،یخودکشاد،یفقر، غیمسائل رهیو

افخمیاست)یاجتماعنهیبهطیشرازیهاونودرمانآنیریشگیپیهاوهیهمراهباعللوش

.(0934:141عقداوهمکاران،

 برایطورهمانبنابراین فضاهایعمومیشهریظرفیخنثی شد اشاره باال در که

همیندلیلچنانچهیک به اثرگذارند. اندرونیخود بر نیستندبلکه فضایمظروفخود

شودخودموجبتولیدناامنیمیتنهانهعمومیازپایداریاجتماعیکافیبرخوردارنباشد

ستیزانهجرائموانحرافاتاجتماعی،بهمحلیبرایعهگریزانهوجامبلکهبهدلیلماهیتنظم

خالصهبرخیازطوربهشود.درزیرهایاجتماعیتبدیلمیگیریوبازتولیدآسیبشکل

هایاجتماعینظریاتمرتبطباتبییناثرگذاریفضابرجرائم،انحرافاتوآسیبنیترمهم

شود.مرورمی
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 پردازان از منظر نظریههای اجتماعی  ارتباط فضا و آسیب-3

0جفری 0343 سال در
طریق جرم از پیشگیری ةینظر که بود کسی اولین  1طراحی از

 

توجه فیزیکی و بیولوژیکی عوامل به شناسان جامعه جفری نظر به داد. ارائه را محیطی

 داشت.این دهدتأکیدمی قرار مجرمین اختیار در محیط که ییهافرصت بر او اند.نکرده

نظارت، اندعبارت که است شده تشکیل جزء شش از نظریه قلمروگرایی،  کنترل از:

نژادوهمکاران،حاتمی)یبانیپشتهایفعالیت و کردنآماج سخت، محیط تصویر دسترسی،

هایاخیردرتشریحنظریهپیشگیریازجرمازطریقسالیشناسمطالعاتجرم(.0931:30

شدهمطرحکردهاست.یشگیریازجرمدرمحیطساختهطراحی،سهرویکردرادرزمینهپ

.شودیوطراحیتأکیدمیزیرجرمخیزازراهبرنامهیهااولینرویکرد،برکاهشفرصت

محل راه از جرم از پیشگیری رویکرد، دریهادومین را جرم روش این است. معین

بهیهامکان مثلجامعه ترکیبفیزیکیوسازمانیراهبردهایپیشگیری، عنوانخاصبا

ازکندکنترلمیپلیس تغییراتمدیریتیونوعاستفاده با اینرویکردمفهومطراحیرا .

م ترکیب سنیسومکندییکمحل موقعیهااستیرویکرد، از جرمیهاتیپیشگیری

است.هدفاینروش،کاهشجرموجنایتباحذفافتهیاستوبیشتردربریتانیاتوسعه

جرماست.آنچهدراینسهرویکردمشترکاستتوجهبهیهاکردنفرصتمحدودویا

مدیریتآنیهامحل چگونگیطراحیو و وقوعجرم استبرایها جرم پیشگیریاز

(.0913:34پورجعفروهمکاران،)

بابهیافتهفلسونوکوهندرتحقیقیمشا0333درسال ونتایجپژوهشخودرا ها

بهچاپرساندند."تغییراتاجتماعیوروندنرخجرائم:رویکردفعالیتروزمره"عنوان

آن3فعالیتروزمرهةینظرعنوانبهپسازآن زمانیمعروفشد. بازه خود تحقیق در ها

0341جرائمدردههقراردادندومتوجهروندافزایشینرخموردمطالعهرا0334تا0343

تبیینمی فعالیتروزمره با (.589Cohen& Lawrenc :1979,کردند)شدندکهآنرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. C. Ray Jeffery 

2. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 

3. Routine Activities Theory 
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می را ایننظریه بومریشه نظریه البتهNalla, 2014: 4دانست)0شناسیانسانیتواندر .)

 (.Longe et al., 2010: 14دانند)نظریهانتخابعقالنیمیرمجموعهیزبرخینیزآنرا

هادیدهمناسبوفقداننظارتایننظریهازسهعنصراساسیبزهکارباانگیزه،هدفیابزه

دهدکهاینسهعاملباهایقویمحیطیتشکیلشدهاست.زمانیجرمرخمیومحافظت

دیدهمناسبارتباطهمهمگراییپیداکنند.بهاینمعنازمانیکهبزهکارباانگیزهبایکبزه

هایاجتماعیورسمیوجودنداردبنابراینچیزیبرایجلوگیریازکندونظارتمیپیدا

تواندمانعازوقوعجرمشودازاینسهعنصرمیهرکدامرخدادجرموجودندارد.فقدان

(Miethe& Meier, 1994: 154، موضوع این تأیید در توکسبوریموستاین(. 1و

(Mustain & Tewksbury, 1998: 843)معتقدندکهاگرچهبزهکارباانگیزهوجوددارد

اندازهکافیقابلیتتحریکاوراداشتهباشدموضوعدیگریامااینکهآیافردیباشدکهبه

واست بزه؛ صورتمناسببودنهدفیا نظارتحتیدر ممکناستوجود هایدیده

مناسبمانعارتکابجرمشود.

 بعد چندسال  شکستهیهاپنجرهنظریهطی
4ویلسون توسط9

(0311)4کلینگو 

معرفیشد . به درترکیببافضاییعناصرزوالفیزیکی،هاآناعتقاد رفتارهایافزایش،

جذاباستاندانحرافبرایافرادیکهمستعدکهدکنتولیدمیییها،مکانگریزانهنظم

(Timothy, 2006: 174 ندیفرا...واوراق،زبالهیهانیماش،هاهخرابف،یکثیوارهاید(.

یجیتدر را زوال و انحطاط فضا مدر )یآغاز 0934،پورطالبکند :040) نظریه. این

هاهاوساختمانابانیخینظمیظاهرآشفتهوبانیمیمیمستقوندیداردکهپنیازاتیحکا

جرم وقوع انحرافو دارد.و وجود مفهومارتباطدر این ترانسیکدربا ةینظرراجر

فضاهایبیبهمسئله4فضاهایگمشده فضاهاییکه یا هاآنکافیازبرداریبهرهاستفاده

(.0314:001،کیکند)ترانس،توجهمیشودنمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Human Ecology 

2. Mustain and Tewksbury 

3. Broken Windows Theory 

4. James Q. Wilson 

5. George L. Kelling 

6. lost Space 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D9%88._%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84._%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
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 برگر،خیزتوسطگارتین0جرمیهاکانونهمچنیننظریه مطرح(0313)1شرمنو

 نظریه این بزهشد. تراکم بحث محدودهبه در شهریکاری خاص تحلیلوهای

41درمطالعهشهرمینیاپلیسآمریکادریافتندکههاتمرکزدارد.آنخیزهایجرممحدوده

شهرانجاممناطقازدرصد9.9ازلیستنهاتلفنیدرخواستکمکازپیهادرصدتماس

( است گرفته و 0913،همکارانکالنتری :443.)  دیگر سوی نظراز تراکمةیمطابق

جناشیافزات،یجمع و مستقتیجرم افزایمیرابطه سالتیتراکمجمعشیبا در دارد.

رااثباتتیوتراکمجمعجرمنیبارتباطایفرنیکالیابانیجرائمخیآنگلز،دربررس0341

وهم افزانیچننمود وجود تراکمفعالشیمعتقدبه و خهاتیجرم شدیهاابانیدر شهر

(.0911:11،ی)کالنتر

نیومن قابلدر9اسکار فضاهای 4دفاعنظریه عنصر چهار نظارت،ییقلمروگرابه ،

دارد.بهاینمعنایدرطراحیفضاهایشهریتوجهاجتماعیوفضاریتصوومرزفیتعر

و قلمروها دارای فضاها چه هر پایانه یک مانند شهری عمومی فضای یک در که

تعریفشدهکاربری باشندهایمشخصو سیستمنظارتیکافیبرخوردار از ایباشندو

(.White & Sutton,1995: 65است)القاءکنندهحیاتاجتماعیبرایعمومشهروندان

 صورت این غیر منیادر فعالیاجتماعیهابیآسیبرایبسترتواندیفضا یهاتیو

زبالهتااستفادهازموادمخدر،سرقت،تجاوزبهعنفو...راختنیمجازونابهنجارازرریغ

(.Newman,1996: 122 and Carmona et al., 2003: 42کند)جادیا

  نظرهمچنین پاتریش،جرمیالگوهیمبدعان و توزایپائول راعیبرانتینگهام جرائم

باهمیمطالعهودریافتندکهنرخوقوعسرقتشبانهدرمحالتمختلف،تفاوتمعنادار

بلوک و محلهدارند؛ و بلوکیهاها با مقایسه در محالت، پوسته درکنارییا هاییکه

ریهبرآناستکنند.ایننظهایباالتریازسرقتشبانهراتجربهمیمرکزقراردارند،نرخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hot Spots 

2. Sherman, Gartin and Buerger 

3. Newman 

4. Defensible Space 
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مکان ارتباطات جابهیتا با انسانجرم )جایی کند تشریح را کاالها و  & Wortleyها

Mazerolle: 2008.)

 سویدیگر پیشرفتفناوریاز دوران در مدرنیته، فضاهایموجبشد بسیاریاز

 شوندشهری بدگرگون و فضاهایسرد جایآنروحیو را احساسفقدانبگیرند.ها

می ناپایداری و بودن گذرا انزوا، به محکوم را فرد فضاها، از گریز و کندامنیت

مکانگوید؛خودمی1درنظریهنامکان0اژهمارک.(0931:44،انیاحمدجموابراهیمی)

میصورتییشناساهایقابلایازفعالیتایمشخصاستکهدرآنمجموعهمحدوده

مبدلهابهنامکانازمکانبخشیعصریاستکهدرآنزممدرنیپستاو.ازدیدگاهگیرد

(.0913:01،مندودارایتاریخاست)اژهمند،رابطهاژه،هویترویکردشوند.مکاندرمی

یاجتماعیراهاکنترلوهانظارتهویتیوفقدانتعامالتاجتماعی،مندی،بیعدمتاریخ

 هاوانحرافاتاجتماعیخواهدشد.بروزوظهورآسیبدهدچیزیکهموجبکاهشمی

 دهه اواخر ب0331در پرفسور جول9ریلیهلی، با نظرهنسننیهمراه یبندکرهیپهی،

اثرلیبراساسآن،بهتحل.ارائهکردندشهرچیدمانوییفضاساختارفهمیرابرا4ییفضا

پرداختند)یفضاوسازماناجتماعةیسودو 0934:10،گرانیدسجادزادهوشهرها نیا(.

اهینظر بافتنیبر استکه شهریهاباور تحرکویجداافتاده موجبکاهشامکان

وکمتراسترهایانتخابمسیمجازبرایهانهیگزشود،یمیشهریدرفضاهایدسترس

دریریپذبیآستواندیمحل،مکیدرمتنمسیرهایموجوداستکهمؤثریطراحاین

(.0914:019،پوریراکاهشدهد)مدنجرائموانحرافاتبرابر

 نظریاتمانند شنیکرتوسط4عقالنیانتخابهینظربرخیاز سال4کالرکو در

اشارهداردکهدرارتکابعملبزهکارانهگرمحاسبهمطرحشدهاستوبهبزهکاران0314

به جاذبهنوعکامالً زمان، امکاناتجرم، و شندیاندیممجرمانهانجامعملیمکانبراها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Marc Augé 

2. Non-Place 

3. Hillier 

4. Spatial Configuration 

5. Rational Choice Theory 

6. Cornish and Clarke 
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(.0931:44،همکارانکالنتریو)


ی ناپایداری در فضاهای عمومیها کننده نییتبمدل مفهومی  .0 شکل

فوق نظری مبانی مرور اما ندارد آزمایی نظریه قصد استو کیفی تحقیق این اگرچه

درقالبکهدینمایمهادرفضاهایعمومیفراهمچارچوبمناسبیبرایتبیینناپایداری

 دفاعقابلیفضاهاهینظر
 

 نامکانهینظر
  

 شکستهیهاپنجرههینظر
  

 فضاهایگمشدههینظر
  

 ییفضایبندکرهیپهینظر
  

 تیتراکمجمعهینظر
  

 ینظریهانتخابعقالن
  

 روزمرهنظریهفعالیت
  

 جرمینظریهالگو
  

پیشگیریازطریقطراحی
 محیطی

  

فینظارت،تعر،ییقلمروگراضعف
 مرز
 

 وارتباطخیتارت،یهویشدنازته
  

وهاابانیخینظمیظاهرآشفتهوب
 هاساختمان

  

 استفادهفضاهایبی
  

 یجداافتادهشهریهابافت
  

 هایخاصمحدودهکارىدرتراکمبزه
  

وفراروی،امکاندسترسنظارتعدم
  وجوداهدافمجرمانه

نداشتنمحافظوکنترلاجتماعیویا
 تراکمعابرینفیزیکی،

  

یهالبهافزایشجرمدرگذرگاههاو
 شهری

  

نظارت،کنترلدسترسی،تصویرضعف
 کردنمحیطسخت،آماج

  هایپشتیبانیوفعالیت

وقوع
انحرافاتو
 جرائم
 

ناپایداری
فضاهای
 عمومی
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  است:شدهارائهمدلمفهومیزیر

 روش تحقیق

آزماییدراینروشمحققبهدنبالنظریهآزماییوفرضیهروشاینتحقیقکیفیاست.

هایتحقیقاتارائهنماید.یافتهموردپژوهشکندفهمعمیقیازمسئلهنیستبلکهتالشمی

 میبخشالهامکیفی که است فرضیاتی و نظریات کمی تحقیقات در موردتوجهتواند

یاجتماعیهایداریناپاپژوهشگرانقرارگیرد.بههمیندلیلبرایارائهیکفهمعمیقاز

هایشهرتهرانازابزارتحقیقمصاحبهنیمهعمیقونیمهاستاندارددرفضایعمومیپایانه

تکن تحلیل ابزار است. شده دادهاستفاده تحلیل در و ازیکتحلیلمضمون تحقیق های

بهرهافزارنرم مشارکتمکسکیودا است. شده مسافران،گیری شامل پژوهش کنندگان

 کارشناسان و مدیران غرفههاانهیپارانندگان، تعاونی، و خدمات مسافربریهای های

کهنفراست31مونهباشدوحجمنگیریازنوعهدفمندونظریمیباشند.شیوهنمونهمی

هادربخشمسافریگیریاعمالشد.اعضاینمونهمبتنیبراصلاشباعدادهکفایتنمونه

نفرودر03نفردربخشرانندگان04هانفر،دربخشغرفه04هانفر،دربخشتعاونی11

 پایانه کارشناسان و می13بخشمدیران بنفر مبتنیبر تحقیقنیز اعتبار اورپذیریباشند.

همچنینبرایافزایشقابلیتاعتماددراین هاازسویاعضاءجامعهآماریبودهاست.یافته

 حداکثر دارای نمونه شد تالش ریپذتنوعپژوهشکیفی متغیرهای حیث از یانهیزمی

باشد.) پایانه( در حضور زمان و پایانه نوع سکونت، محل تحصیالت، سن، جنسیت،

 بر عالوه مصاحبههمچنین تالششد ضبطصدا نکتهسازادهیپسرعتبهها تا اییشود

قرارگرفتوشوندگانمصاحبههادرمعرضقضاوتبرخیمغفولنماند.عالوهبراینیافته

گونهچیهوشدهانجامکنندگانمشارکتهاتأییدشد.تمامیمصاحبهبارضایتازسویآن

هاباشدبیاننشدهاست.آننامونشانیکهحاکیازافشایهویتی
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 ی تحقیقها افتهی

شود.اینهایکیفیکهحاصلمصاحبهباعواملمختلفپایانهاستدرزیرارائهمییافته

یافته در سازمان3های آسیبمفهوم شامل، مفاهیم این است. شده منتزع هایدهنده

جاذبه پایانه، در راجتماعی مسائل آسیب، وقوع در پایانه باهای مرتبط مسائل انندگان،

محله با مرتبط مسائل محیطی، مسائل سفر، حین مسائل مسافرین، ضعفجوارهمهای ،

استبرایمستندسازیمؤلفهخدماتپایانه ذکر به الزم مسائلمدیریتیاست. و هایها

هاگزارششود.تحلیلمضمونسعیشدهاستمتناصلیمصاحبه

 پایانه در سطحهای اجتماعی  آسیب -0

آنویژگی به فوق در که آسیبهایی برای مناسبی محمل به را پایانه شد اشاره هایها

دهدمسائلهایکیفینشانمیمختلفاجتماعیفراهمکردهاست.تحلیلمضمونمصاحبه

ربطیذاجتماعیمختلفیدرپایانهدرحالرخدادناستکهنیازمندتوجهویژهمسئولین

است.

 از پایانهآسیبنیترمهمیکی در موجود اجتماعی گزارشهای نرخ که همآنها

هایوسرقتساکوموبایلاست.ازدیگرآسیبقاپفیکبسیارباالاستسرقتازنوع

بسیاریازکنندهمصرفتوانبهتوزیعوفروشموادمخدردرسطحپایانهاشارهنمود.می

ها،مسافرانوافرادخارجازپایانههستندشاگردرانندهدرپایانهرانندگان،شدهعرضهمواد

مراجعهمی براینکهبهدلیلوفورعرضهمواددرپایانهبرایخریدبهآنجا عالوه کنند.

می قاچاق بار حمل به اقدام اتوبوس خودرو دارندگان و رانندگان از کهبرخی کنند

آنتناسببه نوعبار برایمسیر متفاوتاست. رامثالآنها مسافرینغربکشور که ها

هاکهازمناطقشرقیوباشند.آنکنندحاملمشروباتالکلیوقاچاقکاالمیجامیجابه

یهمکهاوعدهکنندجامییراجابهرقانونیغجنوبکشورهستندموادمخدرومهاجران

فروشند.میهایاضافهسوختقاچاقیدارندباساختنباکمرزبروندرسفرهای



 15 |   یخاکسارو  این یفاطم...؛  یاجتماع یها یداریو ناپا یعموم یفضاها تیریمد

 
های اجتماعی روئیت شده در پایانه تحلیل مضمون آسیب .3شکل 

بهیکیدیگرازمسائلاجتماعیهمیشهحاضردرسطحپایانه مشاغلکاذبیاستکه ها

سالمتمردمتنهانهورزند.اینمشاغلیمبادرتمیمتیقارزانوتیفیکیبارائهمحصوالت

می قرار تهدید مورد باعثشدهرا بلکه ودهند وضعیتاقتصادیمشاغلرسمی که اند

دارشود.دراینخصوصغرفهروروبهدارسطحپایانهواطرافآننیزبامشکلشناسنامه

:گویدسالهپایانهشرقمی13
اآلنیعنیآمدهوجودبهوضعیتاینکهدونممیشهرداریمنرواصلیگزینه»

اشاقتصادیچرخهازنظرکردنبساطکههسفروشدستکلیپایانهداخلبری
عوارضوکنیممیکاسبیداریمکهمنامثالومنبهبکنینگاهبخوایهم
کاسبیعوارضبدونومیشینهطرفچوندارهزورخیلیمیدیممالیاتودیممی
.«...گذاشتهدراختیارشونرواونجاشهرداریوکنهمیشو

رخمی پایانه مختلفدر بینافراد در کارهایمعمولیکه درگیرییکیاز دهدنزاعو

راننده مانند پایانه بینعوامل یا و پایانه عوامل و مسافران تعاونیمانند بسترها، . ... و ها

گروه و افراد که باعثشده پایانه شوند.آسیبخیز مشاهده سطحپایانه هایخاصدر

ها،زنانسرپرستخانوارومانده،کودکانکاروفرار،درراههاگروهاینافرادوازجمله
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ازهرکدامهاهستند.،معتادان،دخترانفراریوروسپیهاخوابکارتندرمانده،متکدیان،

برایاینگروه بهدنبالمشتریانخاصخودهستندودرشهرآشوبپایانهدامخودرا ها

وناامنیرافراهمکردهناآراماند.مجموعهاینعواملفضایخودپهنکردهاهدافخاص

یکیازمسافرانشهربارهنیدرااستکهامنیتافرادمختلفرادرخطرقراردادهاست.

:گویدگرگانمی

بایداحساسامنیتبکنی» هاییولیواردمیشیامنیتگرفتهمیشهازراننده،شما
می برخورد بد اتوبوسکه کثیفه که فضایی از کثیفه.کنن دخترهاها یمعتاد..

بچه فراری پول داری مسافری ...شما بخریچرادیمیهایکار امنیترو که
متریسهشهرنییولیپایخریتومنم01میریباالشهرمیرییهخونهرومتری

چوناونجاامنیتبیشتره.نظارتبهترهفضاتمیزترهپلیسبیشتره.یخریتومننم
منمسافرمدیبا نکنه کسیبراتمزاحمتایجاد ببندیکه رو از شمشیرترو

برا چی؟ برای بکنم برخورد آدما از سری یه با ازمیمجبورم امنیتم اینکه
....«شدهگرفته

هایشهرتهرانوجودهمیندهدکهچهرهنازیبایپایانهشانمیمشاهداتمیدانیتحقیقن

گروه است برانگیخته را نظارتی نهادهای و مدیران حساسیت که است کهیدرحالها

آسیب آنهایپنهانمعضالتو سخنیاز کمتر که دارد میتریوجود گفته بهها شود.

شوداوحتیدانشگاهیانصحبتمیههمیندلیلهروقتکهباکارشناسان،مدیران،رسانه

جنبه این به بیشتر دارند. توجه کهیدرحالها این حول را استنگرشخود سؤالنیاز

داروجذبافرادمجرمکهپایانهبهمحملمسئلهشودمیمتمرکزنمودکهچهعواملیباعث

 این به پاسخ برای شود؟ درسؤالتبدیل دخیل عناصر و محیطی نقشعوامل بر باید

مصاحبه اساس بر ادامه در نمود. توجه پایانه جاذبهمجموعه گرفته، صورت هایهای

آسیبپایانه محلهها، رانندگان، مسافران، اتوبوسوطیسفر،خدمات، هایهایمرتبطبا

.شودپرداختهمیجوارهمهایپایانهومحله،محیطزیستجوارهم



 17 |   یخاکسارو  این یفاطم...؛  یاجتماع یها یداریو ناپا یعموم یفضاها تیریمد

 های اجتماعی های در جذب آسیب ریسک فاکتورهای پایانه -3

آسیب وسیع دامنه مختلفبیانگر عوامل با عمیق پایانهمصاحبه اجتماعی شهرهای های

اثر ازسویومعاضدتعناصرمختلفبهوجودمیتعاملتهراناستکهخوددر آید.

محهایخاصپایانهدیگرویژگی بیرونیآنهایمسافربریباعثشده بهیطدرونیو ها

توانبههامیاینویژگیازجملهمکانمستعدیبرایوقوعجرائموانحرافاتتبدیلشود.

 ناپایداریمحیطیپایانهاشارهنمود.

های اجتماعی های پایانه در جذب آسیب جاذبهمضمون تحلیل  .2شکل  

:مستقردرپایانهغرباظهارداشتندکهسرکالنتریارتباطنیدرا

هاشایدبرایاولینبعضیوآمدندرفتافرادیکهدرپایانهحضوردارنداغلبدر»
این در قدم اینپایانهبگذارندوحتیممکناستبرایآخرینانهیپابار از بار

یبرایچنینجمعیتیکاریسختودشوارزیربرنامهاستفادهکنند.بههمیندلیل
بوده درهمینپایانه برایمثالخیلیافراد آناست. از سرقتاندو شدهانجامها

.«انداندچونبهاینجاتعلقنداشتهولیفرصتپیگیریآنرانداشته

پایانه در اینجمعیتفراوانیکه بر میعالوه پیدا حضور برها مناسبیرا بستر ایکنند

مجرمینفراهممی اطرافترمینال44داران)مغازهبتوانبهقولیکیازشایدکنند. ساله(

:جنوبگفت
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کیبهکیه؟ترمینالبرایافرادمعتادوسارقبهترینجاستهممردمرو» اینجا
.«کنندوگورگمتوانندخودشونوبینمردمکنندهممیبهترتلکهمی

هایاعتقادیمردمنیزاشارهکرد.بسیاریازمردمتوانبهجنبهدرکناراینموضوعاتمی

خواهندبادادنصدقهوکمکبهدیگرانمسافرتبهدلیلقرارگرفتندرحالتسفرمی

 نگهدارند. دور خطر و بال از را ارتباطنیدراخود اصفهان41یکخانم مسافر ساله

:گویدمی

کنمبهافرادیکهازمنکمکدهم.سعیمیقبلازحرکتصدقهمیمنهمیشه»
.«امکمککنمخواهندیهپولیرابرایسالمتیخودموخانوادهمی

هایترمینالگردشمالیبسیارباالیآناست.افرادیکهدرپایانهحضورازدیگرجاذبه

می دارندوعالپیدا بههمراه خود برآنغرفهکننداغلبمقداریپولبا هایمختلفیوه

 آن در پول که داره میردوبدلوجود بارهنیدراشود. مدیریت از هایتعاونییکی

:گویدمیمسافربری

وبیاناینجاخالفکارافرادمیشهباعثمالیگردشوجود...فعالنداینجاباندها»
«.کننمیدرستخودشوننفعبهروشرایط

البتهبخشیازمسائلاجتماعیکهمربوطبهحضورافرادکارتونخوابومعتاداستبه

هابرایفرارهایگرمایشیوسرمایشیپایانهاست.اینقبیلازافراددرتابستاندلیلسیستم

.درآورندمییروهابرایفرارازسرمابهمحیطپایانهویااطرافآنازگرماودرتابستان

 از نباید رانندهافزاهماینمیان شاگرد رانندگان، بسیاریاز منفیغافلبود. هاییعناصر

شوند.یکمددکاردارانسطحپایانهدررفتارهایمجرمانهدرگیرمیهاوغرفهحتیتعاونی

:اجتماعیگفت
ختیارافرادهارادراگیرندوآندارانبادخترانفرارارتباطمیبرخیازاینغرفه»

میدهند)دیگرقرارمی نیستندونظارتشبژهیوبهفروشند(. هاکمهاکهنیروها
.«شهمی
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هااشارهشدامایکیعاملهایمختلفیداردکهبهآنهمچنانکهگفتهشدپایانهجذابیت

 حدزیادیدر تا که دارد اینعاملاثرگذارمدیریتیوجود یعواملپیشینمهماست؛

هاییقانونیومدیریتچندگانهپایانهاست.یکیواقعیتمهمدرخصوصپایانهخألها

شهرتهرانوجودتضادمدیریتواثرتقلیلیوناهماهنگیبینعواملمختلفحاضردر

هافارغازیکنگاهتعاملیسعیدرازنهادهاوسازمانهرکدامپایانهاست.بههمیندلیل

د نشان موفق و افرادتوجیه که چنیننگاهیباعثشده دارند. مدیریتیخود ادنحوزه

بارهنیدرامجرموخالفکارباجسارتوتهورزیادیبهرفتارهایمجرمانهخودادامهدهند.

:گویدیکیازمدیرانپایانهمی

وزارتراه(کارخودرا)یدولتیکیازمشکالتاصلیپایانهایناستکهبخش»
می مانجام میدهد انجام را خود کار هم نگها پررویی با رو اینجا ما دهیم.

هاهمکهخصوصیهستندوگیرنهاییندارهتعاونیداشتیم...راستشاینجاتصمیم
«.روندراهخودشونرومی

:گویدهامددکاراجتماعیمیبازدرخصوصناهماهنگیبیندستگاهو
وبهکالنتریاطالعدادمکهبیادواونویهباریهخانممعتادرونگهداشتهبودم»

ببریدولیمتأسفانهکالنتریگفتنیرویزننداریمومنهمیهکتکمفصلاز
 به اینکه تا خوردم با093اینخانممعتاد اون آمدنو شهرداریزنگزدیمو

.«خودشونبردن

:گویدهامیسرکالنتریکیازپایانه

« موارد از جارزنیخألهادربسیاری همین مثالً دارد داللقانونیوجود و هاها
آن جارزنیچندینبار که فرستادیمولیقاضیگفته دادگاه به و دستگیر را ها

.«اندهاراآزادکردهجرمنیستوآن

 های اتوبوس در طول سفر آسیب -2

شدهگزارشموضوعاتکهازسویمسافرینوبرخیکارشناساننیترآزاردهندهیکیاز

است.تغییراستانداردهایاتوبوساست.برایمثالبرخیازرانندگانیکردیفصندلی
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می اضافه اتوبوس جابهبه بیشتری مسافر بتوانند تا کنند کنند. مسافرارتباطنیدراجا

:گویدمیکرمانشاه
یندفعهقبلبااتوبوساسکانیابهسمتکرمانشاهحرکتکردیم،بهحدیفاصلهب»

هاکمشدهبودنتوانستماستراحتکنموبههمینخاطرساوهپیادهشدموصندلی
.«ماشینمراعوضکردم،البتهباکلیدرگیریوبدوبیراه...

یکیدیگرازاقداماتعجیبرانندگانبرداشتنکپسولاطفاءحریقوچکشاضطراری

هایصحبتشدهاستامازاتوبوسیبسیاریاسوزآتشاینکهدرخبرهاازرغمیعلاست.

اعتنابودهواینابزارهایاضطراریراازدسترسرانندگاننسبتبهوقوعاینحوادثبی

هایخارجازاستاندارداند.عالوهبراینبرخیازرانندگانباانجامنورپردازیخارجکرده

خودومسافرانرابهخطروایمنیباالبردهویاایجادباکاضافهدرخودروریسکسفررا

اندازندمی می؛ مختل را خودرو برق سیستم تغییراتی چنین که موجباتزیرا و نمایند

کند.ییابهمریختگیسیستمالکترونیکیخودرورافراهممیسوزآتش

 
های مربوط اتوبوس و زمان سفر آسیبمضمون تحلیل  .4شکل 

مثالبرخیطوربهنمایند.رانندگاناتوبوسدرخدماتبهمسافراندرحینسفرممانعتمی

نمی ارائه یا نقصوبیپکیجمسافررا با یا همچنیننظافتکیفیتارائهمیدهندو دهند.

نمی صورت اتوبوس در مسافرتمستمری در دلیل همین به گیرد مدتیطوالنهای

همچنیننیآفرمشکل نمودمیاست. اشاره مسافران خود به خدمات واسپاری به توان

اینخودمسافراستکهبایدبهمخزننمایدچنانچهمسافریدرخواستآبمثالعنوانبه
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دروناتوبوسمراجعهکند.ازدیگررفتارهایمخالفنظمرانندگاناجازهوروددادنبه

 فروشدستافراد برای متکدی درو میحضور این بر عالوه است. بهاتوبوس تواند

اشارهکردکهبسیاریازمسافرانازمهماندارن)برخوردهاینامحترمانهوخشن شاگرد(

:گویدسالهازکردستانمی91مسافربارهنیدرامندهستند.هاگلهرفتارناپسندآن

اتوبوس» شاگرد اغلب میدارندمشکلها صحبت اونها با تا یا راکنی چیزی
.«موننیمیجنگخروسکنیعینکنیانگارارثیهباباشونوطلبمیدرخواستمی

 ضعف خدمات پایانه -4

هاپایتختصورتگرفتهاستاماهنوزهاییکهدرسطحپایانهباهمهتحوالتوپیشرفت

همتارسیدنبهسطحمطلوبخدماتفاصلهزیادیوجوددارد.اینخدماتبهدوبخش

تعاونی و رانندگان خدماتمربوطبه مسافرانو است.خدماتمربوطبه تقسیمشده ها

وفضایکلیپایانههایفروشهیاغذهایدستشویی،سرویسیمسافرانازبهداشتطورکلبه

:سالهمهندسهواپیمااظهارداشتند99اینخصوصیکمسافردرتاحدیناراضیهستند.
.نامناسبهخیلیشهابعضیهاتغذیهمتوسطهاسرویسنظافتخوبه،سالننظافت»
ندارهزیادیبهداشتبازصورت.بهکنمنمیخریدخوردممنموادخوراکییحت
.«نیستقبولقابلبهداشتشکننمیاستفادهموادیهراز

وضعیتنظافتنسبتبهدرمجموع که معتقدند قدیمی رانندگان و سفر کهنه مسافران

دراینخصوصرانندهگذشتهبسیارتغییرکردهومناسب سالهاتوبوس41ترشدهاست.

:گویدخطاصفهانمی
االنهنسبتبهپانزده،بیستسالپیشخیلیاوضاعبهداشتیبهترشده،همهچی»

.«هاحتیمسافراهمتروتمیزترشدنچهبرسهبهپایانهوغرفهشدهعوض

 از یکی میان این آندغدقهنیترمهمدر است. بخشاستراحتگاه نبود مسافران هاهای

معتقدندکهبرخیاوقاتدراثراجبارونبودجاومکانیدرشهرتهرانچندساعتقبلاز
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آیندولیمتأسفانهمحلیبرایاستراحتوجودنداردواینمسئلهحرکتبهداخلپایانهمی

:گویدسالهایالممی13.مسافرهابیشترازمرداننمودداشتهاستبرایخانم
مجبورمنیساستراحتبرایجاییچونوبزارمخودمکنارروساکممجبورم»

کیبلیطتاکنماستراحتنتونمکهدارمترسخودمولیندیدم.منکهبمونمبیدار
میرسه من تختبودهمفرودگاه. بهبودتاشوهای هزینههرحال خبنیسای
«.دادانجاماینکارومیشهدیگهبزرگهخیلیترمینال

:گویدسالهمی13دانشجوبارهنیدرابازو

استراحتبرایفضایی» هاصندلیهمینرویمیانمرداازبعضی.نیستشاصالً
ساعت9باید.فقطبکنماینکاروتونمنمیامخانومیهکهمنولیکشنمیدراز
.«باشممنتظر

گذاریباعثشدهکهرنجوفقدانجایگاهیبرایاستراحتدرکنارفقدانبخشامانت

:سالهعازممشهدمقدساظهارداشتند14مشقتمسافراندوچندانشود.مسافر
وسایلازنظر» آهنراهمنرفتوگذاشتجاییراوسایلکهنیستامنیتیاصالً

برمبخوامهم نبرنرووسایلفقطبودمواظبمیرم،بایدوامانتذارممیمعموالً
.«...وسایلمکناربشینمباید

می نیز را ملزوماتسرگرمیمسافران سفر قبلاز ترمینال در همیندلیلحضور به طلبد

ازافرادکهناچاراًمدتیاززمانخودرادرسطحآندستهبرخیازمسافرانمعتقدندبرای

گذرانند،بایدبسترهایسرگرمیوگذراناوقاترافراهمنمود.پایانهمی
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مسائل و مشکالت بخش خدماتمضمون تحلیل  .5شکل 

هایهاوباربرها،ضعفدستگاهعالوهبراینمواردگرانبودنخدماتماننداغذیهفروشی

یبرایحملبارازسویخودمسافر،الکترونیکنشدنبرخیازدستچرخخودپردازونبود

خدماتمانندخریدبلیطالکترونیکییانبوداینترنتدرفضایپایانهراازمشکالتدیگر

سالهدرپایانه41دانند.دراینخصوصمسافربازنشستهسطحپایانهمیعرضهخدماتدر

:گویدشرقمی

گرفتنتومن11آوردنمنبرایوسیلهدوتاباربراخیلیچیزهااینجاگرونهمثالً»
."زیاده...خیلییبازداللوداللترمینالاین

خوابگاهتعاونی وضعیت از هم اتوبوس رانندگان و ها ازدحام مانند درازحدشیبها

شکایتداشته ... نبودنآبو گرم تداخلفضاییآن، همچنینآنخوابگاه، بیاناند. ها

وقتیاتوبوسآنداشته میاندکه پارکینگقرار در داخلآنها از سرقتانجامگیرد ها

شوند.هادچارحادثهوخطوخشمیینآنشودویااینکهماشمی

 ها مشکالت محیطی و معماری پایانه -5

 نشانمیابیمکانبررسیوضعیتمعماریو سطحپایانه دهدکهیبخشیازخدماتدر

برخیازکاربریشدهعرضهبرخیخدمات هایدرسطحپایانهدارایتداخلمحتواییبا

برایمثالدرپایانهغرب کندکهدرجاییعرضهخدماتمیهایفروشهیاغذدیگردارد.
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تعاونی مجاورت در قرارگرفتهها وگونهچیهو نشستن برای مناسبی مکان و صندلی

وجودندارد.عالوهبراینتیمتحقیقبویسیگار(هوا)استراحت،فارغازآلودگیصوتیو

نمودکه همچنانرساناطالعابزارنیترمهممشاهده یبرایاعالمزمانحرکتومسیرها

جارزنیوآلودگیصوتیناشیازآناست.

بخش محیطی پایانهمضمون تحلیل  .6شکل 

پایانه محیط و مشکالتمعماری دیگر کاربریاز تداخل و محیطی ناخوانایی درها ها

کردنجهتمسیرخودچارمشکل برایمثالبسیاریازمسافراندرپیدا یکدیگراست.

 و پایانهنمیاصالًهستند سطح در متأسفانه بازیابیکنند. چگونه را خود مسیر که دانند

ازمسافرانبدونداشتنمسیرعبورمشخصازمیانپارکینگشودکهبسیاریمشاهدهمی

ترددمیاتوبوس ونمایندها اینکهدرسطحپایانهودربخش؛ یخودروهاهایمختلفیا

بههمزده اند.عالوهبراینعالئممحیطیوشخصیحضوردارندکهنظممحیطیآنرا

افرادیزبالهمشاهدهنمیهالسطترافیکیبسیارضعیفوحتیجایگاهمناسبیبرای شود.

می مشاهده پایانه سطح در خوراکیزیادی که تناولشوند تردد حال در را خود های

صورتنگرفتهاست.کارنیاهایمناسبیبرایکنندوالبتهدرشرایطیکهفضاسازیمی

توانثالمیمطوربهکهداردعالوهبرایندرطراحیمحیطپایانهچنداشتباهفاحشوجود

 از استفاده هاسنگبه که کرد اشاره گرانیتی راالعادهفوقی پایانه محیط سروصدای
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هایمیزانفضایسبزپایانهطورکلبهمشاهداتتیمتحقیقدرپایانهغرب(.دهد)انعکاسمی

محیط سراسر در سیگار بوی است. کم بسیار آن سیمان و آسفالته فضای نسبت به

دهد.عالوهبراینآلودگیهواکهناشیازنهپیچیدهومسافرانراآزارمیساختمانیپایا

هایورودوخروجمسافرواردمحیطهادرسطحپایانهاستازداالنروشنبودناتوبوس

است.آزاردهندهشود.اینشرایطدرکنارتهویهنامناسبوناکافیپایانهمی

هاویکیدیگرازمشکالتپایانهفقدانفضاهایجنسیتیدرسطحپایانهاست.ارزش

رعایتآنسبکزندگیایرانیاسالمیدارایچارچوب اصولخاصیاستکه و هاها

هاوآقایاناست.برایمثالخستگیراهوهایمحیطیمناسببرایخانمنیازمندفضاسازی

انسانغالبمی بر اومیظاهربهتوجهیفردوجببیشودمسفرکه بهوطرزرفتار شود

تراستراحتکنندایکهافرادبتوانندباخیالآسودههمیندلیلایجادفضاهایمردانهوزنانه

کند.هامحیطیواخالقیفراهممیزمینهرابرایبسیاریازنازیبایی

پایانه مهم مشکالت از دیگر یکی فضاهای وجود بیروندفاعیبها و درون در

 این از بخشی است. پایانه تعاونیدفاعیبفضاهایساختمان دفاتر به استکهمربوط ها

نظارتیبرافرادحاضردرآن،ساعاتورودوخروجوگونهچیهمثالدرپایانهغربطوربه

:شفافیتمحیطیآنوجودندارد.یکیازمدیرانپایانهمعتقداستکه

داریتمامیامکاناتاستراحتوهاییکهتعاونی» درطبقهدومدفتردارنداوالً
هابهیکسوئیتخانگیتبدیلرفعحاجتدردرونواحدخودهستندودفترآن

اینکهزمانورودوتیدرنهاشدهودهیکشهاهمیشههایآنشدهاست،دوماًپرده
.«مشخصنیستوجهچیهبههاخروجآن

هااستیکیازرانندگاندردیگرسطحپایانهپارکینگاتوبوسدفاعیبازدیگرفضاهای

:اینخصوصگفت

راننده» بعضیاز همینپارکینگقدرنیاها تو رو دخترایفرار هستندکه پررو
.«دنبرندتواتوبوسوهرغلطیکهدلشونبخوادانجاممیمی
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هایبازودرختانسطحپایانهناممحوطهتوانبهدفاعسطحپایانهمیازدیگرفضاهایبی

بردکهبعضاًفاقدروشناییهمهستند.

 ها مسائل و مشکالت راننده -6

هایکیفینشاندادهاستکهرانندگاناتوبوسبههماناندازهکهدرگیردررفتارمصاحبه

اغلبرانندههمانشوندبهمجرمانهمی هامیزانهمقربانیشرایطشغلیخودهستند.تقریباً

نامناسبارزیابیمیازشرایطشغلیخودبسیارناراضیهستند.آن کنندوهاشغلخودرا

ساله49نسبتبهدیگرمشاغلاحساسمحرومیتنسبیدارند.دراینزمینهرانندهشدتبه

:گویداتوبوسخطاصفهانمی
دارممنکهشرکتیهمینتووامییهآقابگمبرمنیستبنددستمجاییهیچ...»

شهرداریسوپورهمونولیاصالً...بدینمنبهوامتومنیهگفتماگرکنممیکار
.«...میدنبهشبهاییچهببینباشهشرکتآبدارچییا

هاباشغلشانمشکلدارندوابرازنارضایتیشدیداندکهخانوادهآنهابیانداشتهاغلبآن

:گویدمسیربوشهرمیروسفریسسالهشرکت49کنند.رانندهمی

یهکاریبودیبیشتردرکنارمونآگهزیادراضینیستنخانومممیگهامخانواده»
.«رخانوادههستم...کناساعت4یساعت41بودیبهتربودمنهر

هابیشترتحتتأثیرافکارعمومیوگرایشمنفیمردمهامعتقدندکهنارضایتیآنالبتهآن

:سالهاتوبوسمسیررشتاظهارداشتند41بهشغلرانندگیاست.راننده

« هم بودم اینجا راننده هم )من اونجا کشور( از اونجااصالًخارج با رو هیچی
اندرانندهابهتدارههرجامقایسهنکنیدبرایخاطراینکهبرایرانندهارزشقائل

هاکنندیاینجانهخاکبرسرماایرانیولیمیگنکاپیتانخوشاومدی؟رسیم
یهآبدارچیشهرداریوقتیبازنشستهمیشه کهاسمکاپیتانروهمروموننمیزارن.

ایکهبعدازسیرانندههیکنندسنواتداره.میاشبازنشستهایبایکوخورده
«.سالچهلسالبازنشستهمیشهحقوقناچیزیبهشمیدن...
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:گویدسالهاتوبوسمی43رانندهبارهنیدرابازو

بهشغلمازنیستمراضیدیگهشغلبرمکهگذشتهسنمندارمایدیگهچارهچون»
کهموقعیکدومهردارمدخترتادومنندارداصالًاجتماعیموقعیتاینکهخاطر
نگاهدیگهچشمیهبهرانندهگفتنیمسچیکارهپدرتگفتنمیمدرسهرفتنمی
سوادمقدارییههستمخوندهدرسکهباوجودیاینطوریهمامملکتتوکننمی
جوریهمیریمراهپلیسنداردماشغلاجتماعیموقعیتچرادونمنمیامادارم
راضیهمخونوادهکنمسالمبهشبایدمنترهکوچیکمنازافسرهکنه،مینگاه
هستننگرانروایناوتصادفاتشنونمیاخبارتونگرانننیستموقتیخبنیستن

.«...برگردمکهموقعیتا

مسائل و مشکالت رانندگانمضمون تحلیل  .4شکل 

وقتی افزود. درکنارنگرشمنفیبهشغلرانندگیبایدشرایطبداقتصادیاینشغلرا

قرارگرفتاغلبناراضیومیانگینحدودیکمیلیونسؤالهاموردمیانگیندرآمدراننده

یناینقبیلکردند.عالوهبراعنوانحقوقودستمزدخودبیانمیوپانصدهزارتومانرابه

هاهافاقدسنواتبودهوتعطیلیشغلییامرخصیاستعالجیهمندارند.اینویژگیراننده

پشترلنشستهاستکهیمادامیعنیاینکهرانندهگرددیبرمهابهنوعحقوقکارمزدیآن
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هاازرتازهیچحقوقیبرخوردارنخواهدبود.همچنینآنصونیاحقوقداردودرغیر

هادرشغلهستند.آنناراحتبسیارمعترضوگیردنمیاینکهبهشغلشانسختیکارتعلق

هاتواننداخذکنند.یکیدیگرازمشکالتاقتصادیشغلآنخودحتییکوامهمنمی

تعاونی سوی از بیمه واریز دلعدم همین به است. آنها از بسیاری ترساینکهیل از ها

هااند.آنفرماقراردادههاکالهنگذاردخودراتحتپوششبیمهخویشهاسرآنتعاونی

اندکهنسبتذکرکردههزارتومان311تا111میزانحقوقبازنشستگیخودرادرحدود

رفغذاهاینامناسببهدلیلمصرانندهاست.اغلبارزشکمبهبسیاریازمشاغلپایینو

 بینمتیقارزانو دارای میسوءهاضمهراهی همچنین آنخوابکمباشند. شرایطی ها

هارقمزدهاست.فرسودگیزودتررابرایآن

احساسراننده و دلیلنارضایتیخانواده به شکنندگیعاطفیآوارگها یدائمیاز

هابهاعتیادوروابطجنسینامشروعزیادیبرخوردارند.شایدیکیازدالیلپناهبردنآن

یکیبارهنیدراهاباخانوادهوجامعهباشد.هایدائمیآنهمیناحساسطردشدگیوتنش

:گویدهامیازراننده

کنمشوم،احساسمیهادرگیرمیمنمتأهلمولیخیلیازاوقاتباهمسرموبچه»
بهپولمننیازنداشتناصالًبراشونمهمنیستکهمنخونهبرمیانرم...برایآگه

.«خوابم...اینکهاونارونبینمیاتوخوابگاههستمیاتوماشینمی

یخودراباالریخطرپذشودکهرانندهسطحهااشارهشدباعثمیشرایطشغلیکهبهآن

آن از برخی میببرند. اعتیاد درگیر برایها برخی نامشروع، برخیروابطجنسی شوند،

می حمل قاچاق بار خود درآمد کمبود اینکه یا و سوارمسافرکنند بیمه و بلیط بدون

هاکنند.البتهتعدادیازرانندهکنندوپولآنرابهمالکماشینیاتعاونیپرداختنمیمی

:گویداونیسیمامینیزهمهاینرفتارهایپرخطرراباهمدارند.مدیرتع

؛دارهزیادیمالیگردشچونزیادهاینجابهالکلیمشروباتومخدرموادورود»
داشتجنگآمریکاباعراقزمانییه.شدهدارهاماشیندرآمدنوعبهبستگیو

کهیهایرانندهکلیهکربالرفتنیممردموبودبازشدهمرزهاوبودخوردهشکست
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کارموایالموکردستاندرخط نوعهیچمسافربریبهبودنافتادهکردنی..
همبیشترکننمیعملباندیصورتاآلنبهبودننیتأمچونکردننمیقاچاقی
 .«سوختقاچاقیاایناوپارچه

رانندگیاستکهاغلبهمبرایفرهنگخردههامشکالتشغلیرانندهنیترمهمیکیاز

توانبهسهویژگیمهمخالصهکردیکیشدهاست.اینفرهنگبدرامیدردسرسازهاآن

ی،بدزبانیوسیگارکشیدناست.رانندهازخودنوعیخودپندارهداردکهگوییمآبقلدر

خمکندحتیدرمقابلقانونبههمیندلیل درهیچکجا نیترکوچکنبایدسرخودرا

شدنشخصیتدارخدشهمثابهبهی،پلیسو...اعتراضیازسویمسافران،پرسنلشهردار

تلقیمیآن بههمیندلیلها و همچنینوواردتنشودرگیریمیسرعتبهشود شوند.

هاحتیدرشرایطیکهباتیمدانشگاهیمصاحبهروبروهانشاندادکهآنمصاحبهباراننده

تالشمی و ارابودند خود وجناتمناسبیاز و گفتار کردند اما دهند، هایاونبدزبانئه

هابایدبهکردند.عالوهبراینویژگیکنترلنبودهودائمازالفاظرکیکاستفادهمیقابل

کشندودرمصرفآنهاسیگارمیهااشارهنموداغلبرانندهسیگارکشیدنمضاعفآن

ازرویهمنوعیافراطدارندطوریحتیوقتیسیگارنمی لباسوتنکشندبویآنرا

 توانحسکرد.هامیآن

آنچالشنیترمهم استفاده عدم رانندگان با پایانه مدیریت وهای خوابگاه از ها

 گذاشتن روشن ماشین، در هوا،لیدلیبخوابیدن و صوتی آلودگی تولید و اتوبوس

 پیاده و پارکینگ در اتوبوس اینکردنشستشوی در است. پایانه اطراف در مسافر

:گویدهامیخصوصمدیریتیکیازتعاونی

ماشین» ممعموالً پارکینگ توی که و..بدنهمیزاریهایی میشه زخم اش
نمییتیمسئول گردن بعدازابه مراتبینکهیگیرن سلسله شکایتکنیم باید بردن

بایدبرخوردیباشه....بگذرونیم اونجورکهبایدازانتظاماتراضینیستماکثراً
.«...کهبتونهحضورفیزیکیداشتهباشهوبرخوردکنهنهنیستش

:گویدمدیرتعاونیسیمامیبارهنیدرا
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کهیطوربهمیشهسالنواردگرمهوایکهقرارگرفتهطوریپایانهساختجهت»
.باالسبسیارهواآلودگیمیفتهسوزشبهپرسنلچشماینجاشب3تا4ساعتاز
.نوعببرنبینازنتونستتنولیبزارننوبتبهروهاماشیناینکهکردنکهیداتیتمه

متردهشونفاصلههستنداینجاساکنینکهجاییباشدهگرفتهنظردرکهسکوهایی
روماشیناحاضردرحالکهطوریههمرانندگیغالبفرهنگمترهدوازدهتا

 «.بشه،نتونستنخاموشکهکننمیکنترلوهرچیزارنمیروشن

 مسائل و مشکالت مسافران -4

 و سازماناگرچهمدیرتپایانه برایبرطرفوغمهمحمالونقلکشوریتمام خودرا

داشته سالم و یکسفرخوب انجام و مسافران مشکالت خودکردن متأسفانه ولی اند.

راننده و پایانه وضعیت که هستند مشکالتی و مسائل دارای نیز بغرنجمسافرها را ترها

کنندکهموجبکند.متأسفانهدرداخلاتوبوسیاحتیخودپایانهاقدامبهسرقتمیمی

تخریبنشدنمحیطمیناام به دلیلیاقدام هر به مسافران اینبرخیاز بر عالوه شود.

می امکاناتآن اتوبوسو که تحمیلمییهاخسارتکنند رانندگان به را کند.زیادی

اینزمینهآموزشوآگاهیوجود بسیاریازمسافرانتفاوتسلیقهدارندومتأسفانهدر

:گویدهامیباالببرد.دراینزمینهیکیازرانندههارانداردکهسطحتحملآن
مختلف،قهیسل44ماشینایندارهگنجایشنفر44داشتممشکلبامسافربله...»

میگهیکیبروتنددارمعجلهمیگهیکیبرویواشمیگهیکیمختلفتفکرطرز
گهنزار،یکیمیگهکولرروروشنکنگرممهیکیمیمیگهیکیبزارموسیقی
..«..چیزاستهمینسراختالفااکثر...خورمدارمسرمامیکنخاموش
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مسائل و مشکالت مسافرانمضمون تحلیل  .8شکل 

هاازسویمسافرانمردهست.یکیدیگرازمشکالتدروناتوبوسآزارواذیتخانوم

:گویدسالهاتوبوسمی41رانندهبارهنیدرا

درصد...» چراغبایدصد امنیتیازلحاظباشهروشناتوبوسداخلهای
اون...کننمیایجادمزاحمتهستماشینتویخانومکنیمخاموشتونیمنمی...
بهخاطرخانومبرایکردهایجادمزاحمتاومدهپیشبارهاکهنشستهاتوبوسآقا

.«....بودهتاریکاینکه

اندکهمشارکتوهمکاریمسافرانباماکمهست.برایمثالبرخیهااظهارداشتهراننده

خودصندلیکند.برخیهادیگرانرااذیتمیشونروبیرونمیارنوبویپایآنکفش

نمیکنندومشکالتیایجادمیراعوضمی بندندوشودبرخیهمکمربندایمنیخودرا

:گویدسالهاتوبوسمی41شودکهپلیسرانندهراجریمهکند.دراینبارهرانندهباعثمی

می» جریمه میاد نبسته کمربند میمسافر میگیره منکنه شو بلند میگیم خوابه
می گریه میکنهخانومم قبضجریمه داریم بس نمیشهاز حالیش مسافر دیم

درآمدمی چقدر جریمه شصتتومن اقا میگه میاد پلیسراه ببند کمربند گیم
بیاریم؟ کجا مسافرداریماز که خبمسافر41؟دهینممیده تومنمالکمربنده

قتیمسافرهاآزادنماچراآزادنباشیم،ومیگهاقادونصفهشبمردهمسافرنبسته..
کنندپلیسراههمجریمهکمهصندلیخالیهزیادهبعضیمسافراجاشونوعوضمی

.«کنند...می
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گونهاختیارقانونیبهآلتدستوالبتهاینوضعیتباعثشدهکهرانندهبدونداشتنهیچ

ضابطاجراییپلیسدربرخوردبامسافرانشود.چنینوضعیتچالشبرانگیزیهمیشهبه

49دهد.دراینبارهرانندههایمختلفقرارمیضرررانندهبودهواورادرمعرضتوبیخ

:گویدمیسالهمسیراصفهان

مسافرمیادتویماشینازقیافهمنخوششنمیادپیامکمیدهپلیسراهکهمارو»
اصالًاذیتکنه،خبحقروبهمسافرمیدندرهرصورتیحقروبهمسافرمیدن

رانندهیتنمیحما بودم شاگرد من بود زمانی یه صحبتکنن که قدیمی های
ایداشتولیاآلنتامیگنگفترانندهیهارجوقربدیگهکردنطرفتامیمی

عالفکردهمیادیخهمنومیگیرهخبمنمآگهراننده...پلیسراهمیاداقامسافره
می پلیسراه اددفترمنومیگیرهوخیلیزندگیدارمخستگیدارم...پیامکمیده

.«کننبهرانندهبهایینمیدن...اذیتمی

 جوار همهای  سرریز مسائل و مشکالت به محله -8

هایاطرافنیزوجودهاییکهدرسطحپایانهوجوددارددرمحلهیتمامیآسیبطورکلبه

دارددلیلعمدهاینموضوعهمجاذبهپایانهبرایافرادخاصازیکسووممانعتنیروهای

ازسویدیگرباعثپراکندهشدناینافراددرازورودآنهاپایانهانتظامیوحراست ها

هایاطرافپایانهمحله است. شده بارهنیدراها غرب13ساکن اطرافپایانه محله ساله

:گویدمی
و...آگهبربیهستکهنریبهترهمعتادوموادفروشوجیسمتمیدونپارک»

سیتبیننتویهمینخیابونباالیبیستاشونروشمامیتشنبهبیانباالیبیس
نفرمیانمعتاداکهپاتوقشونسرخیابونهکناردرمونگاههدرکلزیادن.منخودم
روزی داره زیاد العاده موادفروشفوق و ...معتاد اونجا باشم نرفته بار ده شاید

هس خواب کارتن و فروش مواد تا محتپنجاه آرامشیطی. و تفریح برای
.«ت...نیس

:گویدپایانهشرقمیمدیریتدراینبارهدفتر 
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دوجنسه» برخورد...اینجا بد ما با کنیم وقتیمیخوایمراهنماییشون و زیاده ها
کنیمکنیماینهاروهدایتمیکننوناسزامیگنوماباکالنتریهماهنگمیمی

کننوبازمیاناینجابابهپارکمجاورپارکعطارولیبازشبوروزروطیمی
 انتظامی093نهادهای نیروی ندادن جوابی هیچ متاسفانه و کردیم هماهنگ

رسیدگیکردهولیایناچوندوجنسههستنمحدودیتدستزدنومحدویت
جذاب کرد. پیدا ورود زیاد دارننمیشه آمد برایخودنمایینهیآتیرفتو که

جنسیاستدوجنسه بحثرابطه بیشتر بدن نشون رو خودشون میخان بیشتر ها
هسوآدماییهستنکهازلحاظامکاناترفاهینیستنمجبورنیهجوریشون

هاواردپایانهمیشنایناشخاصیکهسادهخودشونروسرگرمکننایندوجنسه
توننباهمارتباطداشتهباشن.دستفروشهستنونیازجنسیدارنخودشونمی

نداریماینکهماهمهروهدایتمی افرادمعتاداینجاچونکنیمبهبیروناصالً جا.
 پایانه سرویس14محیط امکاناترفاهی هسازنظر شبوروز هسو ساعته

بهداشتیپارکمجاوردراختیارمعتادینهس.دستفروشودورهگردنداریم
رویتبشنبچه محضاینکه کننوهاینیرویانتظامیدستگیرشونمیولیبه

می آگهدایتشون پایانه. بیرون بشهکنن مشاهده مکرر طور به فروشی دست ه
میاجناسشروضبطمی انجامکننتحویلانبار مراحلقانونیشو دنبعدمیره

میشهوبعدیههفتهبااخذتعهدکتبیوسایلشوندادهمیشهوهدایتمیشنبیرون
بیمارنونمیشهباهاشونچکشیبرخوردکردبایدیهجوریفرهنگنایازپایانه.ا

.«..یبشهافرادیکهگرفتارنیهنظارتیبهشونبشه.ساز

به پایانهمیطورکلی سیاست مهمترین گفت آسیبتوان و مسائل با برخورد در هایها

هابهخارجازپایانهاست.هابهدرونپایانهوهدایتآناجتماعیممانعتازورودآن
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جوار هم های سرریز مسائل و مشکالت محلهمضمون تحلیل  .9شکل 

یرادرسطحناامنهایاطرافنوعیاحساسهایمختلفاجتماعیدرمحلهحضورآسیب

:گویدپایهغربمیجوارهمسالهمحله43محلهگسترشدادهاست.شهروند
هاییکهیهقسمتشروفنسکشیدن...ببینیدمحیطمحیطبزرگیهاآلنهمینفنس»

کهانهیکنهیامیرهزیرپل.پااونجاروپاتوقمیفنسامنیتینداره.طرفمیادمیبره
کننکارشونخودشونهرسوراخیپیدامینایچوننمیاداینارواسکانبدهکه..ا

شب شما بدن.. انجام شبرو آخر مها تویتابستون بیشتر حاال نفرینیبیها ده
.«..معتادومتکدیرویپلعابرکهمنتهیمیشهبهپایانهخوابیدن.

:گویدجوارترمینالجنوبمیسالهمحلههم41داردراینارتباطگرمابه

وقتموبایلیبههممیزننیاهیرونیاربریخودتروهممیدزدن....اسمکوچه»
امن دیگه. انسانیم ماهم باالخره دیگه میشه ناراحت آدم خطرتی...خب به ما

پامی چونانهیافته. خوبه ساکیننبدهکاسبیمبرایما و بس...ولیبرایافراد از
کشنرفیقفراریاکثراًمعتادنموادمییشلوغهخبمعتادومتکدیمیان.دخترا

..«..پسردارنبااونامیانموادمیزنن

جوارمتعقدندکهپایانهموجبازداحام،شلوغی،هایهمعالوهبرمواردفوقساکنینمحله

 و نزاع کاهشامنیتشغلیساکنینشدهترافیکسنگین، بهداشتضعیفو درگیری،

:گویدسالهاطرافپایانهجنوبمی41است.دراینبارهمغازهدار
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ا» و...زیادنجایامنیتبرایزنانوکودکانخیلیکمه. معتادودزدوخالفکار
موادردوبدلمیشه ا..داره. خریدکنه. ما میشهنمیاداز رد خونواده نجای.طرفبا

 ....«هامیریزنکفخیابونروهاآشغال،آشغالازمیشهپرباغچه

 مسائل و مشکالت مدیریتی -9
ترینمشکلپایانهفقدانمدیریتیکپارچهاست،دورازواقعیتگفتنایننکتهکهعمده

توانبهایننتیجهرسیدکهتولیومیوضوحبهنیست.درمصاحبهباعواملمختلفپایانه
تصمیم مشخصنیست. پایانه نهایی کهیمادامگیر و مدیریتچندپارچه ناهماهنگاین

وجودداشتهباشدنبایدانتظارحلبسیاریازمشکالتراداشت.پایانهبهدلیلماهیتچند
کارکرد دارد موجبیکه خالل در مشکالتآن و مسائل بسیاریاز یندهایفراشده

وناقص پایانهازاینحیثکهدرنشدهحلمدیریتودیوانساالریفرساینده باقیبماند.
اینحیثکهشدهواقعمحیطشهری از مدیریتیشهرداریاست، یشهرنیبتحتحوزه

و خودرو رانندگی، موضعات حیث از شهرسازی، و راه وزارت مدیریت تحت است

تحتمدیریتآسیب جرائم و شکایاتتحتها حیثرسیدگیبه از نیرویانتظامیو
شود.نظارتقوهقضائیهمحسوبمی

اشارهنمود.جارزنیازنگاهمدیریت«جارزنیوداللی»توانبهموردبراینمونهمی
هاکهخصوصیهستندواماتعاونی؛شودپایانهممنوعوموجبتولیدآلودگیصوتیمی

طرفدولتم را خود توصیهیبیشتر به شهرداری، تا درخواستدانند و هایمدیریتها
هانداردوتنهاایبرایبرخوردباجارزننهند.نیرویانتظامیخودبخشنامهپایانهوقعینمی

آن درخواستشهرداریتهران به را تحویلمیآورجمعها قضائیه قوه به قوهیو دهد.

استنادبهاینموضوعکهجا اینچرخههارهامیرزنیجرمنیستآنقضائیههمبا نماید.
 هاشدهاست.ناقصوناهماهنگموجبتداومورشدبیشازپیشجارزنیدرفضایپایانه

هایمختلفاست.اینهایمدیریتیرقابتمنفیبینتعاونیچالشنیترمهمیکیاز
اولینپیامدباالبردنرقابتمنفیبرایکسبدرآمدبیشترچندپیامدرادرپیداشتهاست.

 میزان بیشاز کمیسیون دستورالعملبنیپیشمیزان و توسطقوانین دومینشده است. ها

جارزنیموجبنامشخصشدن بیشتر. برایجذبمسافر دالل و جارزن استخدام پیامد
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اتوبوسمی براینتعاونیقیمتبلیطوضرررساندنبهمالکوراننده عالوه درشود. ها
وبیشترپولپرداختیندیگویمباالدروغبهیطیکهمسافرکماستمیزانحقداللیراشرا

کنند.برایمثالیکرانندهممکناستیکمسیرازسویمسافررابرایخودمحاسبهمی
هزارتومان41 خالیرفتناتوبوسبا از برایفرار 01یرا 04تا تومان کندجاجابههزار

هاییقانونیرود.یکیدیگرازبیهامیاینمابهتفاوتبهجیبتعاونیبیشترکهیدرصورت
هاست.ایناتفاقافتد،صورتوضعیتفروشیازسویآنهااتفاقمیکهازسویتعاونی

رانندهزمانیرخمی که سویتعاونیدهد از مقابلظلمیکه در آنها به میها شوندها
تعاونینوعیاعتراضمی لذا میکنند وجود به جذبمسافر اینبیعتدالیدر به آورد

اتوبوس دو چنانچه Aصورتکه باشدآنBو داشته اصفهانوجود همهبرایمسیر ها

کنندویاحتیدرصورتنداشتناتوبوسموردنظرجذبمیAمسافرهارابرایاتوبوس
عضوتعاونینیستخودصورتوضعیتبههمراهمسافررابهیکاتوبوسدیگرکهحتی

فروشند.می

مسائل و مشکالت مدیریتیمضمون تحلیل  .01شکل 
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رانندگانمعتقدندکهوظیفهتعاونیتنهافروشبلیطشدهوهیچمسئولیتدیگریدرباره

نمی بهعهده مالکماشینوحتیخودرو آنراننده، حتیگیرند. ازسویبارهاها ییکه

 تعاونیسپرده به بازرسینمیمیدیگران وشود باریقاچاقباشدراننده چنانچه کنندو

:مالکماشینمسئولهستند.مدیرپایانهغرب

نظارت...» اتوبوسبفرسته. با میخاد یعنیبارشو کاالمیزنه انبار یوقتیکسیمیاد
کننمثالًیهرویبازرسیبارهاندارندرنتیجههرنوعجنسقاچاقیروجابهجامی

کننبفرستمفالنشهراصالًنگاهنمیخامیایروتوشسنگبریزینبگینمبسته
.«تنظارتینیسچیفرضکنیدبمبباشهتوش.ه

:گویدسالهاتوبوسمی44راننده
که» مسافری هسهر معمولی طرفشرکتاتوبوسمن از باشه داشته بلیط

کنیمطبقصورتحساببهبهشوندادهمیشهیهبستهتغذیهمسافریکهماسوارمی
دنآرمشرکترودارههرشرکتیبرایخودشاینطوریههزینهرانندهتحویلمی

رانندهاتوبوس(درتأییدهمیننکتهجوکار).همچنینآقای«شازمنکممیشه...
»گویدمی تعاونیویاتوبوس...: تغذیهروتهیهایپیهست...خودشرکتو ها
بوشهرهسهمراهمیوهیهبیسکویتازدهند..کنهوهمراهباآبمیوهبهمامیمی

اینهانهیهزوشکالتوقندهبوشهر،موزازتهرانتویمسیرچایمیدیمبهشون..
 .«رن...گیروازمامی

هایثابتیپیداکنندوشرکتدرتأمینمسافرهایرایاینکهمشتریهابحتیبرخیازراننده

هزینهآن به اقدام باشد داشته کمتری نقش اضافهها میهای تر رانندهبارهنیدراکنند.

:گویداتوبوسمی
گیریمبرایتبلیغکارخودمونیهسریروزنامهمیمیبریممسافرنجاکهیازا...ما»

مسیر توی بیسکویتو بسته و آبمیوه یه که ترمینال از بشه سرگرم مسافر که
روزنامهجامجمهزینهمثالًتلویزیونورادیوییروشنبکنیمو...ازجیبخودمون

.«وقنشرومسافرتلفکنهتابرسه...کنیممی
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تعاونی بدیکه اتفاقاتبسیار یکیاز اینموارد بر برایرانندهعالوه میها رقم زنندها

41رانندههاوواریزنکردنآنبهحسابتأمیناجتماعیاست.گرفتنپولبیمهازراننده

:گویدسالهاتوبوسمی
« ندارم مدیریتپایانه از می10...رضایتی کار اینجا من ساله بیمهساله00کنم

بیمهکردمولی هستمخودمخودمرو پایقبالًخویشفرما بود بهصورتمهر
بیمهموکهاونزمانمهرواینابودایناپولشساله09منمیزدیمصورتحساب

می مسافر از نمیرو رد مارو بیمه ماهیانه ولی بلیط رو رفتمگرفتن من کردن.
 دیدم کردم سالش9پیگیری کردن رد خوردن.ساله01رو مو بیمه حق

....«بخودشوناینکردن...دهسالحقبیمهمونرفت،میزاشتنتوجیرسیدگی

 و برنقشونقلحملدرسیستمچندپارچهمدیریتپایانه هایمثبتبهدلیلپلیسعالوه

جریمه پلیس، مشکالتیچونرشوه رانندگان،ضعفدرهیتوجرقابلیغضعفنظارتیبا

برخوردمناسببامسافرکشانشخصیوتبدیلکردنرانندهبهعدمسیستمکنترلاعتیاد،

:گویدضابطاجراییخوداشارهنمود.رانندهاتوبوسمی
هرکاریبخوایبکنیتستاعتیادمیخادچهکارتهوشمندچهکارتاآلن...»

سالمتچهگواهینامهباشهپنجاهتاکارتبرایمادرستکردن...تماماینهاحاال
هاییدونمچجوریه...هستنرانندهافتننمیدونمبعضیمیکشنوگیرنمیمننمی

ردمبهنامآقایحسینخطآویهنفرروداشتمباخودممیمنکشن.کهشیشهمی
یمنبودهمکارمبودکمککشید.میعلناًمازندرانبامنمیومدتوجاخوابمن

می اینجا میرفتیمکشید اعتبار ثبت رو ش دفترچه مشهد شماگفتمیمزد
منبهشمابگمشماآگهگفیمکنیحسینآقاکهاینامتوجهنمیشن؟چیکارمی

واونبهاونمیگهولومیرهقضیه...حاالشماحسابکنمیریبهاینخانوممیگی
.«چجوریدیگه...

یکیدیگرازمشکالتمهممدیریتیموضوعنیرویانسانیاست.بسیاریازعواملپایانه

 مقررات و قوانین سلیقهآگاهیاز برخوردها از بسیاری دلیل همین به و وندارند ای

براینهیچتخصص عالوه موضوعاتیکهدرپایانهرخزودگذراست. یبرایبرخوردبا
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دهندندارند.بخشمهمیازجمعیتیکهدرپایانهحضوردارندزنانهستندومتأسفانهبهمی

بخشنسبتآن نیرویزندر اجتماعیها برایمثالمددکار ندارد. هایمختلفحضور

:گویدپایانهغربمی
حشیشکشیدنحالدرخانومیانتظامینیرویکیوسکبغلجاهمینمن...»

صحبت093هایبچهبامنکنیمچیکارشگفتنبود....لباسبدونزرورقروی
ایناینکهدلیلبهکهگفتنروانواعصابکیسعنوانبهلویزانببرنشکهکردم
منبرسیمماتابایستهسرشباالیانتظامینیروی..بگوایناوموادهکشیدندرحال

خوردمکتکاونجامنحتیندارمخانوممنگفتگفتم،انتظامینیرویبه
خبهمایناکیوسکتویبردنشیمزوربهداشتنایناخانومههمونازدست
کنکمکبیاگفتنمنبهاینهاوبگیرنرودستشنداشتناجازهبودناقاچون
گفتممنودماغمتویزدبدهاجازهوبیاگفتمبهشآرامشبارفتممنوبیاداین

..«..وندارمکاریت

 اینموارد توانیمدرکنار نمودکه فقدانتوانیمبهیکتخلفمدیریتیاشاره آنرا

بسیاریازتعاونی هاوشاگردهادراستخدامرانندهدستورالعملاجراییجذبنیرونامید.

هاویاحتیپرسنلخودنقشیندارندویاازنقشمنفیبرخوردارند.یکیازمدیرانراننده

:گویدپایانهمی
زنصیغهدربینهمینتعاونی» مدیریهستکهچندتا خن)یاها ده(خودشوبا

کنندنهرفتوآمدشونمعلومهنهاطالعاتآوردهتودفترتعاونیبراشکارمی
.«.دقیقیدربارهاونهاوجودداره..

:گویدهمچنینیکیازرانندگانمی
کننیهمعتادنیهسریشونروماشینکارمیمعموالًها...اینجاشاگردایراننده»

میسری ماشین تویکارواشکارای معتادها که بوده آماده بستر هم اونا کنن
.«شدنجامعهاینبسترروآمادهکردهکهاوناهممبتالشدن...
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پایانهمختلفینیروهادرسطوحریکارگبهتوانگفتکههیچگزینشیدریمیطورکلبه

مشکلمی همیندلیلمشکلبر به تخصصندارند نیروها بخشیاز ندارد. افزایندوجود

اتوبوس شاگرد مانند هم رانندهبرخی از تعدادی یا و مسئلهها خود هستند.ها دار

هایآموزشیمرتبطدانست.ضعفتوانبهفقدانیاضعفکالستخصصیافرادرامیبی

ها،ضعفبرخوردنیروهایشهرداریبارانندگانمناسببارانندهبرخوردنیرویپلیسدر

یخاص،برخوردبدونامناسبرانندهباعواملپایانهومسافرانهمهوهاگروهوافرادو

هایکارآمدواثربخشاست.همهنیازمندآموزش

اهیچهینیزاشارهنمود.تعاونیزیربرنامهدرکنارمواردیفوقبایدبهمشکلضعف

ازپیش ندارندواگرهماشدهنییتعبرنامهمشخصو پایانحرکتخود و یبرایآغاز

شود.برایمثالدرمواقعیکهمسافرکمایمختلمیوجوددارداغلببارفتارهایسلیقه

باچندساعتتیدرنهارودوهاباالمیاستمیزانتأخیردرحرکتاتوبوس مسافربعضاً

:گویدرسد.آقایمسافرشاهرودمیدخودمیدیرتربهمقص
.اگرمسافرباشهفولهمباشهیهربعنیمساعتتزیادهسریمشکالتشبحثتأخ»

اعتراضمی هرچی و شوخیوایمیسن و باخنده و میایم میایم حاال میگن کنی
می درستنمیجوابترو هیچوقتاینو ولی دیگهدن کشورهای در ولی کنه
 زمان میدونیدقیقکیمجدول مشخصه تایم ایرسیبندیداره نجایشاهرود.

.«دوازدهسیزدهساعتروبایدحسابکنیازلحظهحرکت

کنندوبسیاریازمسافرانحتیایعملمییخودکامالًسلیقهراهنیبهاهمدرتوقفراننده

ندبهنسبتآنبرایهاکیهستکهبتواندانندکهساعتشامویانهارواستراحتآننمی

 ازمشکالتزیربرنامهخود یکیدیگر پایانهیتعاونیزیربرنامهیکنند. و تهیهها عدم ها

شناساییخودفیلترمناسبیبرایجلوگیریازکارتبلیطباکارتشناساییاست.وجود

اتفاقاتبدو بهدلیلدارمسئلهبسیار برایمثالبسیاریازکودکانودخترانفرار است.

میشناساقابلیراحتبهنداشتنکارتشناسایی همینخاطر به و اتفاقاتییبوده از توان
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بدبعدیجلوگیرینمود وبسیار مشکل؛ با ازحیثبیمه درصورتتصادفخودرو یا

:ویدگرانندهاتوبوس(می)یمیسلشوند.آقایمواجهنمی
« اینجا میتونه؟انجامیکیبخوادخالفیآگه...اآلن خریدبلیطکارتموقعبده

میخان؟ علیه..جابهشناسایی اسمم میگی رضا کهکارتی شناسایی
ایرادینمی نیس...کسی میشه سوار راه بین که مسافری بین فرقی گیرن...پس

.«نمیگیره...

هایساختاریضعفمدیریتپایانهاشارهنمود.توانبهجنبهعالوهبرهمهمواردفوقمی

اینضعف شامل )مدیریتها کثرتشرکتچندگانه شد( اشاره آن به باال در هایکه

یساختاریمشاغلکاذبونحوهبرخورددهسازمان،عدمهاآنتعاونیورقابتمنفیبین

پذیرییدرارائهخدماتبهعواملپایانهومسافران،برگشتسازیخصوص،ضعفهاآنبا

مجوزوصدوربلیطخوابکارتنمعتاد،خاص)هایباالیافرادوگروه یراهنیبو...(،

 برای قانونی اقدامی محسوبمیومرجهرجکه بیشتر و یکنظامتیدرنهاشود فقدان

باشد.هاوخودروهامیبندیمناسببرایتعاونیرتبه

 گیری و ارائه الگو نتیجه

پایانه مسافربری ویژگیعنوانبههای از شهری عمومی خاصییکفضای محیطی های

(1111ورتلیومازول:است)برخورداراست.همچنانکهدرنظریهالگویجرمگفتهشده

پایانه لبههایشهر مناطقوشوندیمهایشهریمحسوبتهرانجزء مرز در معموالً که

هااتوبان خروجاز شهریمنتهیبه لبهاندشدهواقع این در دلیلگمنامی. هایشهریبه

دهد.یکیدیگرهارخمیمسافرانجرائموانحرافاتیچونسرقتونزاعودرگیریدرآن

(0341آنگلز)نتراکمجمعیتاستکهمبتنیبرنظریههایشهرتهراهایپایانهازویژگی

ناپایداری و جرائم افزایش دالیل از پایانهیکی فضای است. فضایی دلیلهای به ها

(فراوانیکه0314،ترانسیک)ةگمشدگستردگیچندهکتاریکهدارنددارایفضاهای

حیثیک این از و قلمروییمشخصنیستند محدوده و دارایکاربری دفاعیبفضای

می0334،)نیومن محسوب هزینهشوند.( و فضایی گسترگی وهمین تعمیر بودن بر
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آلودگی و پایانه در بهنگهداریاماکنموجود بصریمنجر آلودگیصوتیو هایهوا،

اینحیث از استو انحرافشده و ریسکجرم با هایپنجرهةینظردیمؤجذبافراد

باشد.ناپایداریمحیطیوطراحینامناسبفضاهای(می0311،نگیوکللسونیشکسته)و

پایانه یحاکمبر فقدانسوکهایاز اینمحیطیفرصتهانظارتو مناسبیکافیدر

فلسون) و ارزیابی0333،کوهن با افراد این است. داده قرار مجرم افراد اختیار در را )

دشمالیزیاد،شناوریجمعیت،گمنامیهامانندتراکمجمعیت،گرشرایطحاکمبرپایانه

قربانی ... و را خود کالرکشیانتخاب)کرنهای می0314،و کنند( می؛ توانبنابراین

گارتین،شرمنوهایداغجرائموانحرافات)ازکانونهایشهرتهرانیکیگفتکهپایانه

 دنبالداشتهاست.شودکهناپایداریاجتماعیاینفضارابه(محسوبمی0313،برگر

یافتهطورهمان میکه نشان تحقیق این پایانههای دلیلدهد به تهران شهر های

پایانههاضعف اداره در که تقنینی و ساختاری ناپایداریی موجب دارد وجود هایها

شایدبتوانگفتاجتماعیمختلفیدرآنآن شدهاست. هایمسئلهدرپایانهنیترمهمها

فقدانعنوانبهتوانازآنشهرتهرانضعفدرمدیریتشهریوآنچیزیاستکهمی

اینپایانه هاازیکسوتحتمدیریتشهرداریتهران،ازمدیریتیکپارچهشهرینامبرد.

شهرداریسویه سازمان و کشور وزارت مدیریت تحت دیگر وهای راه وزارت ها،

بدونتوجههرکدامباشدکهو...میرویانتظامی،سازمانتعزیرات،بهزیستیشهرسازی،نی

برنامه امرهماهنگیو اینریزیمناسبدرپیاجرایمنویاتسازمانیخودمیبه باشند.

عدیده مشکالت و مسائل است موجبشده بخشفرایند مسافران، رانندگان، برای ای

هاجواربهوجودبیاید.استقرارپایانههمهایمحلهتیهاومدیریتشهروحخدمات،تعاونی

 شهری شهروندانجابهمحیط و مسافران حضور برای دفاع قابل فضایی تبدیل آنکه ی

جذبآسیب به منجر محالتشود، وساکندر محیطپایانه هایمختلفاجتماعیدر

ت.جوارپایانهواتوبوسدرحینسفرشدهاسسرریزآندرمحالتهم

موجبجذبتنهانههانتایجبیانگرآناستکهضعفمدیریتشهریدرادارهپایانه

موادآسیب فروش روسپیگری، درگیری، و نزاع سرقت، مانند اجتماعی مختلف های

سویدیگر از استبلکه شده ... کاالو و قاچاقمواد نارضایتیمسافران،ةنیزممخدر،
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تعاونی بخشخدمات، ساکنانمحلههرانندگان، نیرویانتظامیوهایهما، پلیس، جوار،

می استچیزیکه آورده فراهم حتیمدیریتشهریرا آن از افزاییهمعنوانبهتوان

برد«عواملمنفی» بهنام گریدعبارت؛ عناصر عواملو دادهدستبهدستهمه کههم اند

.بخشندتداومهاراناپایداریاجتماعیومحیطیپایانه

 
 های مسافربری شهر تهران : الگوی بازتولید ناپایداری اجتماعی پایانه00 شکل

مییافتهدرمجموع نشان پایانههایتحقیق بر الگویناپایداریحاکم هایمسافربریدهد
پتانسیل حاصل تهران ریسکشهر مانند ضعفخدماتوهایفضایی پایانه، فاکتورهای

رانندگانپرخطرپذیریمسافران،رفتارهایولیتوضعفمسئسوکنابسامانیمحیطیازی
شهریمی مدیریتیکپارچه فقدان فرایندیو به اثرگذار عوامل مجموعه دو این باشد.

تبدیلشدههایخاص(بهدرونپایانهگروهمجرم)کششیبرایجذبافرادپرخطرو ها
هاشدهاست.موجبرخدادجرائموانحرافاتمتعددیدرسطحپایانهتیدرنهااستکه

آسیب و پایانهمسائل سطح در جاری اجتماعی سیاستهای تحت وها انقباضی های

پایانهجزیره نایکپارچه مدیریت آنای موجبسرریز شهری مناطق و محلهها به هایها
اتوبوسمسافرانخواهدشد.هم حتیدرون و اجوار ناپایداریمحالتتنهانهینسرریز

های آسیب
 پایانه اجتماعی

 هاپتانسیل

  

 بازیگران

  

 فاکتورهاسکیر

 ضعفخدمات

 نابسامانیمحیطی

 مسافران

 رانندگان

 مدیریتپایانه

هایاجتماعیسرریزآسیب
 به:

 هایهمجوارمحله-0
 اتوبوسوحینسفر-1

 یخاصهاگروه
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بازتولیدمسائلهارابهدنبالداردبلکهبهبستریمناسببرایجذبوشهریاطرافپایانه
هایشهریخواهدشد.هایاجتماعیپایانهوآسیب

می پیشنهاد پایان آسیبدر کاهش برای که ناپایداریشود و اجتماعیهای های
هایالزمبرایمدیریتیکپارچهفراهمشودودرهازمینهدارهپایانهها،بهتراستدراپایانه

یدنظرهایتجدهاهایذینفعدرادارهپایانهیسازمانیدستگاههاتیمأمورصورتلزومدر
هایشهریدریوطراحیمناسبپایانهبندکرهیپازسویدیگربا؛والزمصورتپذیرد

 رمتمرکزیغقالبفضاهای یا وزمینهمتمرکزمهینو مسائل از بسیار حل برای الزم های
پایانه مشکالت امروزه شود. فراهم تحققهایفناورها نوین ارتباطی پایانهی هایپذیری

رافراهمنمودهاست.شیازپشیبرارمتمرکزیغ

نیروی)انهیپااندرکاراندستمحدودیتاینتحقیقتصورغلطمدیرانونیترمهم
می فکر که بود اینتحقیق از )... شهرسازیو و پلیسوزارتراه اینانتظامی، کردند

آن عملکرد ارزیابی وپژوهشنوعی نهادها دیگر به را مشکالت و مسائل و است ها
میهاسازمان نیازمندواسپاری مسائل این فهم برای تحقیق تیم دلیل همین به کردند.

 هاازفرایندتحلیلبود.برخیازمصاحبهکنکاشبیشتروحتیحذف

 تعارض منافع
موردیوجودندارد

 سپاسگزاری
سوارهایهاپارکیشهرتهرانوسازمانپایانهزیربرنامهازهمهکارکنانمرکزمطالعاتو

شهرتهرانکهمارادرانجاماینتحقیقیاریرساندندسپاسگزاریم.
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