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مقدمه 
با رشد سریع شهرنشینی در چند دهۀ اخیر ،شهرها بهعنوان بزرگترین مجموعههای زیستی جهان ،پذیرای بیش از
دوسوم جمعیت جهان خواهند بود (مرتضایی .)235 :1397 ،پیشبینی میشود در سال  2025بیش از  55درصد از مردم
دنیا در شهرها زندگی میکنند (زنگیآبادی و همکاران .)138 :1392 ،حرکت و ارتباط میان محل زندگی انسانها و مکان
فعالیتها مستلزم وجود یک سیستم کارآمد حملونقل بهعنوان یکی از جنبههای اصلی حیات شهری است (جمعهپور،
 .)127 :1398حملونقل و تحرک با سایر فعالیتهای روزمره ،در زندگی مردم یکپارچه شده است (گودرزی و همکاران،
 .)808 :1398در معنی لغوی« ،حمل» به معنی برداشت و «نقل» به مفهوم جابهجاکردن است (کازرانی و همکارن،
 .)643 :1395مشکالت سیستمهای حملونقل یکی از موانع رشد و توسعۀ کشورها بهشمار میرود .یکی از مؤثرترین
راهحلهای این مشکل ،توسعه و تقویت سیستمهای حملونقل عمومی است (تقوایی.)22 :1387 ،
محیطهای حملونقل عمومی ،یکی از فضاهای شهری است که گروههای اجتماعی خاص بهویژه زنان هنگام حضور
در آن احساس ترس از مزاحمت ،خشونت و بزهکاری دارند که این ترس بر نوع ،زمان و الگوی حملونقل اثرگذار است
(et al., 2015: 7

 .)Gekoskiنقش و جایگاه زنان در دو دهۀ اخیر در ایران تغییرات مهمی داشته است؛ زیرا سطح

تحصیالت زنان رشد چشمگیری پیدا کرده که به حضور بیشتر آنان در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و فعالیتهای
اقتصادی انجامیده است .این امر خود موجب تغییر در روند حضور زنان در فضاهای شهری و درنتیجه توجه جدیتر
مدیریت شهری به ایجاد فضاهای مناسب برای حضور زنان شده است (فالحتی .)62 :1394 ،زنان بیشتر از مردان از
وسایل حملونقل عمومی استفاده میکنند ،به همین دلیل دسترسی زنان به وسایل نقلیۀ عمومی بسیار مهم است و به
آنها امکان دستیابی به فرصتهای شغلی ،آموزشی و تفریحی را میدهد .زنان سهم برابری برای دسترسی به اتوبوسها،
متروها و بهطورکلی حملونقل عمومی دارند ،اما در عمل ،ترس از مزاحمتها ،آزارهای جنسی و تجاوز مانع استفادۀ برابر
آنها میشود (.)O’Neill, 2013: 89
پیشنیاز هرگونه توسعه در جوامع مختلف و در ابعاد گوناگون ،احساس امنیت افراد است و در این راستا امنیت و
احساس امنیت اقشار آسیبپذیر مانند زنان اهمیت بیشتری دارد (قدرتی و همکاران .)68 :1395 ،مزاحمت نوعی
نابهنجاری در روابط میان دو جنس است که در جوامع مختلف از جمله جامعۀ ایرانی رواج بسیار یافته است و البته
متفکران و سیاستگذران نیز به آن توجه نشان دادهاند .به عبارتی ،مزاحمت در فضای عمومی مسئلهای جدی در تمام
جوامع معاصر است .درواقع مزاحمت شکلی از تبعیض جنسی است که میتواند شامل مواردی مانند پیشنهادهای مکرر و
یکطرفۀ لفظی یا جنسی ،متلکپراندن ،اظهارنظرهای موهن و تلویحاً جنسی یا اشارات تبعیضآمیز جنسی باشد .در
کشور ما نیز زنان و دختران جوان در هیچ ساعتی از شبانهروز در معابر عمومی و رفتوآمدهای خود ،از مزاحمتها در امان
نیستند و برای غالب زنان ،هیچ روزی بدون داشتن مزاحم در معابر عمومی سپری نمیشود (لطفی خاچکی.)236 :1394 ،
بهنظر میرسد این نوع مزاحمتها که امروزه در جامعه به چشم میخورد ،بسیار شدیدتر از کشورهای توسعهیافته است .با
نگاهی دقیقتر به این مسئله میتوان گفت در جوامع شهری و کالنشهری بیشتر دیده میشود و کمترین میزان
مزاحمتها در شهرستانها پیش میآید؛ چرا که شناخت عمومی شهروندان از هم بیشتر است .شهر اهواز بهعنوان یکی از
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کالنشهرهای مهم ایران ،از این قاعده مستثنا نیست و بسیاری از این مسائل بهوضوح در آن به چشم میخورد .این در
حالی است که تحوالت چشمگیر اجتماعی و پررنگشدن نقشهای اقتصادی-اجتماعی زنان بر بایستگی خلق فضایی
امن و سالم برای آنها بهمنظور ایفای نقشهای چندگانه در این شهر افزوده است .یکى از مهمترین این فضاها،
فضاهاى حملونقل عمومی است که حس امنیت و ایمنى یکى از پیششرطهای حیاتى بهمنظور دسترسى به آن و
تحرک دربرگیرنده محسوب میشود (احمدی و همکاران.)159 :1396 ،
بهطورکلی تحقیقات چندانی در زمینۀ سنجش واکنش زنان نسبت به مزاحمتهای اجتماعی هنگام استفاده از وسایل
حملونقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) انجام نشده است .از این جهت ،تحقیق حاضر مطالعهای متفاوت محسوب میشود
که برخی از عوامل مؤثر بر میزان مزاحمتهای اجتماعی و واکنش زنان نسبت به مزاحمتهای اجتماعی در حملونقل
عمومی را بررسی میکند.
استرینگر ( )2007در تحقیقی طی بررسی مزاحمتها در متروی نیویورک ،به نتایجی کلیدی دست یافت .براساس این
بررسیها 44 ،درصد پاسخدهندگان اعالم کردند که شاهد رویداد مزاحمت در مترو نیویورک بودهاند 96 .درصد شاهدان
مزاحمت بنا به دالیلی مانند کماهمیت تلقیکردن حادثه ،دستپاچگی شاهد و دستگیرنشدن مزاحم ،برای درخواست کمک
با پلیس تماس نگرفتهاند .مزاحمت نهفقط واقعیت متروی نیویورک است ،بلکه امری پیشپاافتاده نیز محسوب میشود .در
پایان ،استرینگر پیشنهاد میکند که باید چراغ پرنورتری در واگنهای ایستگاهها نصب شوند .تلفنهای عمومی افزایش
یابند و مسئوالن مربوط حضور بیشتری داشته باشند .یک مطالعۀ ژاپنی نشان میدهد تقریباً دوسوم زنان در سنین  20و
 30سالگیشان در استفاده از وسایل حملونقل عمومی ،سواری ،قطارها و متروهای توکیو ،مورد مزاحمتهای خیابانی و
لمس بدنی قرار گرفتند که موجب ایجاد احساس تحقیرشدن ،خوارشدن و ترس در زنان شده است (

& Farichild

 .)Rudman, 2008: 339سایت هلپینگ آور تین گرلز ( )2012در مقالهای بیان میکند که برای پرداختن به این موضوع،
کمیتۀ مشورتی نوجوانان روایتهایی دربارۀ تجربیات دختران از مزاحمت جمعآوری کرد و نیز بر توسعۀ مواد آموزشی
بهمنظور ارتقای آگاهی درخصوص تأثیر مزاحمت و خشونت علیه زنان و دختران تأکید کرد .نئوپان و چسنی لیند ()2014
در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مزاحمتها در وسایل نقلیۀ عمومی در همهجا وجود دارد که زنان جوان هدف
اصلی سوءاستفاده هستند و با وجود شدت نارضایتی آنان ،هیچ شکایت رسمیای به پلیس یا شرکتهای اتوبوسرانی
گزارش داده نشده است .براساس پژوهش بسطامی ( ،)1397عواملی مانند سبک پوشش ،سبک آرایش ،الگوهای رفتاری
و سن زنان ،با مزاحمتهای خیابانی برای آنان رابطه دارد .احمدی و همکاران ( )1398به این نتیجه رسیدند که مزاحمت
شامل چهار نوع کالمی ،بصری ،تعقیبی و فیزیکی است.
زنان شهرهای مختلف ایران جدای از مسائل زیرساختی ،اقتصادی ،مدیریتی و مشکالت انواع کاربریها در استفاده از
وسایل حملونقل عمومی با موانع متعدد اجتماعی-فرهنگی نیز روبهرو هستند که کالنشهر اهواز نیز از این قاعده مستثنا
نیست .در کالنشهر اهواز ،از جمله مهمترین مشکالتی که زنان با آن روبهرو هستند ،خدمات حملونقل شهری است که
نیازهای تردد زنان در سطح شهر را نادیده انگاشته است و با ایفای نقشهای چندگانۀ خانوادگی و اجتماعی آنان مرتبط
است .در این شهر ،خدمات و سرویسهای حملونقل شهری بهگونهای سازمان یافته است که عمدتاً به نیازهای مردان
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پاسخ میگوید .همچنین اغلب زنان از مردان کمدرآمدتر هستند که بیشتر از مردان از وسایل حملونقل عمومی استفاده
میکنند و از این خدمات برای انجام وظایف و نقشهای چندگانۀ خود بهره میگیرند .با وجود این ،موانع اجتماعی-
فرهنگی به کاهش تمایل آنان در استفاده از این شیوۀ جابهجایی حملونقل محور ارزشمند منجر شده است .این موانع در
شیوههای مختلف حملونقل درونشهری اهواز قابلمشاهده است (سعیدی .)215 :1398 ،یکی از مضامین مرتبط با
مزاحمتها ،راهبردهای زنان در واکنش به مزاحمت است که محققان آن را به دو دستۀ کلی واکنشهای فعال یا صریح و
واکنشهای غیرفعال یا غیرصریح تقسیم میکنند .تحقیقات دربارۀ واکنش زنان به مزاحمت بیانگر آن است که آنان
معموالً از راهبردهای منفعل یا غیرصریح در برابر مزاحمان استفاده میکنند .بهطور معمول زنانی که مورد مزاحمت قرار
میگیرند ،واکنشی نشان نمیدهند و آن را نادیده میگیرند یا وانمود میکنند که نادیده میگیرند (ایمان و همکاران،
.)2 :1390
سنجش واکنش زنان به مزاحمتها سبب شناخت بیشتر مسائل و مشکالت اجتماعی-فرهنگی آنها در سطح شهر و
بهصورت خاصتر ،سبب شناخت این مشکالت هنگام استفاده از وسایل حملونقل عمومی میشود .این پژوهش میتواند
در ارتقای امنیت زنان ،کاهش آسیبپذیری اجتماعی و غیره گام بردارد؛ زیرا اگر زنان برخی از محدودیتهای فرهنگی و
مالحظات اجتماعی را کنار بگذارند ،میتوانند نوع و شدت مزاحمتها را بهصورت قضایی پیگیری کنند تا از طریق برخورد
قانونی با افراد خاطی این مزاحمتها کمتر شود .همچنین پهنهبندی این واکنشها در سطح شهر در یک از شیوهای
مختلف حملونقل سبب میشود تا سازمانهای ذیربط از رفتار زنان با افراد مزاحم شناخت پیدا کنند.
درواقع تفاوت واکنشها در هریک از شیوههای حملونقل و نوع مزاحمتها موجب وقوع پیامدهای منفی میشود که
دستهبندی ،رتبهبندی و پهنهبندی این واکنشها برای شناخت برنامهریزی برای کاهش این معضالت ،ضرورت انجام این
پژوهش است؛ بنابراین ،تحقیق و واکاوی این مسئله در جامعۀ ایرانی بهعنوان جامعهای که سنت و ایدئولوژی ریشههای
عمیقی در آن دارند ،ضروری بهنظر میرسد .هدف اصلی پژوهش ،بررسی واکنش زنان به مزاحمتهای اجتماعی در
هنگام استفاده از وسایل حملونقل عمومی است .در راستای این هدف ،اهداف عملیاتی از جمله بررسی بیشترین و
کمترین واکنش زنان به مزاحمتهای اجتماعی در هریک از شیوههای حملونقل عمومی و بررسی تفاوت واکنش زنان
نسبت به مزاحمتهای اجتماعی در مناطق هشتگانۀ اهواز دنبال میشود.

مبﺎنینظﺮي
وسﺎیلحﻤلونقلعﻤومی

موانعاﺟتﻤﺎعی-ﻓﺮﻫنگیزنﺎندراستفﺎدهاز

در دهههای گذشته ،برخی دگرگونیهای-فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانهها را بشکنند و
وارد فضاهای شهری شوند .حضور در فضاهای شهری حق مسلم زنان است و آنان نیز همانند مردان باید از شرایط
برابری برای حضور در فضاهای شهری برخوردار باشند .برای تأمین این برابری ،جامعه باید با درک تفاوتها در نیازها،
موقعیتها و اهداف فردی ،موانع محدودکننده را رفع کند و به آنها امکان حضور و مشارکت اجتماعی برابر را بدهد.
ایجاد هرگونه محدودیت در استفادۀ زنان از این فضاها ،میتواند مانعی بر سر راه توسعه محسوب شود .از اینرو ،امروزه
برنامهریزی شهری در واکنش به رهیافتهای گذشته که در تعریف اقدام و تفسیر برای برنامهریزی ،تجربۀ زنان در
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فضاهای عمومی را نادیده میگرفت ،بهشدت به ابعاد جنسیتی حساسیت نشان داده است (پورمحمدی و همکاران:1394 ،
 .)25فضای شهری اساساً قلمروی است که حضور در آن ،به مسئله تبدیل شده است و انواع نابرابریها در استفاده از آن
دیده میشود؛ از جمله نابرابریهای جنسیتی که به شیوههای مختلف و اغلب بهواسطۀ فضا بازنمایی میشود که بهنوعی
تضمینکنندۀ شکلگیری مناسبات و روابط مادی و غیرمادی آنها است .در این میان حضور زنان در فضای شهری،
بهمنزلۀ یکی از گروههای اجتماعی درخور تأمل است که شیوۀ خاصی را ایجاد میکند (داداش پور و همکاران:1396 ،
 .)22در همین راستا همراه با گسترش شاهراهها ،تحوالت اجتماعی بسیاری رخ داده است که مشارکت و افزایش حضور
زنان در عرصههای عمومی و اجتماعی یکی از آنها است .دسترسی زنان به خدمات و فضای شهری بهبود یافته است،
اما همچنان در شهرهای کمتر توسعهیافته این مشکل جدی است .با آنکه فضای شهری متأثر از ویژگیهای فردی به
سرعت حرکت ،تفاوتهای گروههای مختلف سنی ،جنسی ،فرهنگی-اجتماعی ،شیوۀ زندگی ،طول مدت سکونت در یک
منطقه و روش جابهجایی در شهر است ،در کل میتوان شکست یا موفقیت یک فضای شهری را در قالب حضور مردان و
میزان تنوع فعالیت آنان تبیین کرد (نقدی و دارایی.)461 :1393 ،
حﻤلونقلعﻤومی 
استفﺎدهنکﺮدنزنﺎناز 

مزاحﻤتﻫﺎياﺟتﻤﺎعیوتأثﯿﺮآندر


محیطهای حملونقل عمومی از جمله مهمترین محیطهای بهوجودآورندۀ ترس برای زنان در مقایسه با محیطها و
فضاهای عمومی دیگر است .ترس زنان از مزاحمتها و خشونت و جرم هنگام جابهجاییها ،بر سبک زندگی آنها
تأثیرگذار است .زنان خود را در برابر مزاحمتها آسیبپذیرتر از مردان مییابند ،توان فیزیکی کمتری دارند و قربانیشدن،
تبعات جسمی ،روانی ،خانوادگی و اجتماعی بیشتری برایشان دارد .محدودیتهای فضایی بسیاری برای تحقیق یکی از
اساسیترین حقوق آنها یعنی حق حرکت آزادانه و عاری از ترس در فضاهای عمومی دسترسی برابر به فرصتهای
اقتصادی و اجتماعی موجود در شهر منجر میشود (صرافی و همکارن .)25 :1397 ،زنان از فعالیتهای حضوری در
فضاهایی که احساس امنیت در آن ندارند اجتناب نمیکنند .آنها از پیوستن به فعالیتهایی که در ساعت پایانی روز اتفاق
میافتد ،خـودداری میکنند و وارد مشاغلی نمیشوند که حضور در آنها با خطر مواجه باشد .زنان حتی در کارهای
اجتماعیای که در مکانهای مردانه اتفاق میافتد کمتر مشارکت دارند (حاجی احمدی همدانی و همکاران.)52 :1394 ،
بهعلت ترس از خشونت و تعرض ،زنان کمتر تمایل دارند بعد از تاریکی در شهر حضور یابند .به همین دلیلی ساعات
خاصی را برای تردد انتخاب میکنند .پیادهروهای خلوت با روشنایی اندک و پارکینگهای طبقاتی مشکالت خاصی را
برای زنان در حرکت ایجاد میکنند .برای بسیاری از زنان ،شهر مکانی بدشگون ،سرشار از تهدیدات خشونت یا ترس
است و این مسئله بهشدت مانع از فعالیت آنها بهخصوص در شب میشود؛ بنابراین ترس و احساس ناامنی از فاکتورهای
مهم در الگوی حرکتی زنان است ( .)Faezaneh, 2006: 70مزاحمتهای اجتماعی و خشونت علیه زنــان ،تهدیدشـدن،
ارعـاب و آزارهـای فیزیکی بهطور چشمگیری مانع از تحرک زنان در شهر میشود .بیشتر زنـان در شهرهای بـزرگ
بهدلیل احساس ناامنی ،تحرک و فعالیتهای خـود را مـحـدود میسازند .تـرس زنــان از خشونت و جنایت بهطور خاص
بر شیوۀ زندگی ،روال عادی آن و تجربه آنان از فضاهای شهری و قلمرو عمومی تأثیر میگذارد (.)Bell, 1998: 2
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قﺎنونمزاحﻤتﻫﺎيخﯿﺎبﺎنیوتفسﯿﺮآن

سازمان عفو بینالملل در گزارش سال  2003خود ،خشونت علیه زنان را جهانیترین مصداق نقض حقوق بشر تلقی کرد.
حال یکی از اشکال خشونت که در قانون آمده است ،عبارت است از« :مزاحمت بانوان و دختران که به آن مزاحمت
جنسی نیز گفته میشود» (هاشمیانفر .)200 :1393 ،هریک از مصادیق توهین ،تعرض و مزاحمت بهتنهایی جرم است
(زراعت )74 :1377 ،و براساس مادۀ  619قانون مجازات اسالمی مصوب « 1375هرکس در اماکن عمومی یا معابر،
متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند ،به حبس از دو تا
شش ماه و تا  74ضربه شالق محکوم خواهد شد» (هاشمیانفر .)200 :1393 ،طبق مادۀ  638قانون مجازات اسالمی
مصوب « 1375هرکس بهطور علنی در انظار عمومی و معابر ،تظاهر به عمل حرامی کند ،عالوهبر کیفر عمل ،به حبس از
ده روز تا دو ماه یا تا  74ضربۀ شالق محکوم میشود و درصورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر
نیست ،ولی عفت عمومی را جریحهدار کند ،فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا  74ضربۀ شالق محکوم خواهد شد»
(شکری و سیروس.)657 :1381 ،

روشپژوﻫﺶ 
بر این اساس ،پژوهش حاضر واکنش زنان به مزاحمتها هنگام استفاده از حملونقل عمومی را در کالنشهر اهواز
بررسی میکند .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی-تحلیلی است .اطالعات الزم بهصورت
کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه )1جمعآوری شده است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر را زنان ساکن مناطق
هشتگانۀ کالنشهر اهواز تشکیل میدهند که تعداد آنها براساس آمارنامۀ شهرداری اهواز 1،227،009 ،نفر است .با
توجه به جامعۀ آماری 387 ،نفر براساس فرمول کوکران بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که بهمنظور روایی و پایایی
بیشتر ،به  400نمونه افزایش پیدا کرد که در سال  1399جمعآوری شدند .شیوۀ نمونهگیری در این پژوهش ،طبقهای
متناسب با حجم است .براساس جدول  ،1متناسب با جمعیت هر منطقه ،درصدی از کل نمونۀ آماری به آن منطقه
اختصاص یافته است.
پﺮسشنﺎمهﻫﺎيتوزیعیدراینمنﺎطق 

ﺟدول.1ﺟﻤعﯿتمنﺎطقشهﺮاﻫوازوتعداد
نﺎممنطقه

جمعیت کل هر منطقه
درصد جمعیت مناطق
جامعۀ نمونۀ هر
منطقه

منطقۀ  1منطقۀ  2منطقۀ  3منطقۀ  4منطقۀ  5منطقۀ  6منطقۀ  7منطقۀ 8
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129،42
7
12

107،27
4
9

176،16
7
15

153،21
3
12

105،47
7
9

165،11
0
14

164،21
8
12

191،80
2
16

1،284،78
8
100

48

36

60

53

36

56

47

64

400

ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
منبع:شهﺮدارياﻫواز()1396؛ی 

 .1پرسشنامه (با  28سؤال) بهمنظور رتبهبندی واکنشها در هریک از شیوهها بهصورت الکترونیکی بین شهروندان زن اهوازی توزیع شد .پرسشنامۀ ذینفعان
نیز بهمنظور پهنهبندی مزاحمتها در اختیار آنان قرار گرفت.
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همچنین برای رتبهبندی واکنشها در هریک از شیوههای مختلف حملونقل ،پرسشنامۀ خبرگان تنظیم شد .بهمنظور
تعیین تعداد نمونۀ خبرگان ،از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد که براساس آن 15 ،نفر از خبرگان مرتبط با حوزۀ
این پژوهش انتخاب شدند .روش تحلیل این پژوهش براساس مدلهای کمی است که برای رتبهبندی موانع در شیوههای
مختلف حملونقل عمومی از روش تصمیمگیری  ARASاستفاده شده است.
سنجﺶواکنﺶزنﺎنبهمزاحﻤتﻫﺎياﺟتﻤﺎعیﻫنگﺎماستفﺎدهازحﻤلونقلعﻤومی

واکنشها

روش تحقیق

شیوههای حملونقل عمومی قابلاستفادۀ زنان اهوازی

کتابخانهای

ترس
تاکسی
پرسشنامه

تذکر

میدانی
برخورد فیزیکی

اتوبوس

مصاحبه
آنالیز

درخواست کمک

شکایت

پیادهروی

Kriging

ARA

کتمان مزاحمت

دادوفریاد

تمسخر

شکل  .1فرایند انجام پژوهش

قلﻤﺮومکﺎنیپژوﻫﺶ
مرکز استان خوزستان شهر اهواز است که در حال حاضر با مساحت تقریبی  220کیلومتر وسیعترین شهر این استان است
(زیاری و همکاران .)52 :1396 ،این کالنشهر بهوسیلۀ رودخانۀ کارون به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشود .شهر
اهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان ،ویس ،مالثانی ،شوشتر ،دزفول و شوش ،از شرق به شهرستان رامهرمز ،از غرب
به شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهرهای شادگان ،بندر ماهشهر ،خرمشهر و آبادان محدود میشود
(حسینی شهپریان .)75 :1394 ،جمعیت کالنشهر اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ( )1335برابر با
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 120،098نفر و در آخرین سرشماری ( )1395برابر با  1،184،788نفر بوده است (مرکز آمار ایران .)1395-1335 ،در
شکل  ،2موقعیت شهر اهواز بهتفکیک مناطق آمده است .

کالنشهﺮاﻫواز 
شکل.2موقعﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییﻫشتمنطقۀ 
منبع:نگﺎرندگﺎن 

یﺎﻓتهﻫﺎ 

براساس مشاهدهها ،در کالنشهری مانند اهواز ،برخی از خیابانها محل تجمع افراد شرور است و زنان به هنگام پیادهروی با
مزاحمتهای اجتماعی متعددی روبهرو میشوند .این مزاحمتهای اجتماعی انواع بسیاری دارد که از بوقزدن و چراغزدن با
وسایل نقلیه گرفته تا آزارهای کالمی و غیرکالمی جنسی را دربرمیگیرد .مزاحمت غریبهها شامل رفتارهای کالمی و
غیرکالمی میشود .در اهواز زنان بسیاری هستند که قربانی مزاحمتهای خیابانی میشوند یا به آنها تعرض میشود.
آزارهای کالمی و فیزیکی ،کشیدن ترمز ،ویراژدادن با ماشین ،تجمع اراذلواوباش ،تنهزنی ،سوتزدن ،انجام حرکات
ناشایست و درخواست شمارۀ تلفن از دختران و زنان ،نمونههایی از مزاحمتها برای زنان در هنگام پیادهروی است .براساس
مصاحبۀ نگارندگان ،بیشتر قربانیان این مزاحمتها تا جایی که ممکن است بهسرعت از موقعیت فرار میکنند یا جابهجا
میشوند که از دسترس فرد مزاحم خارج شوند یا حداقل صدایش را نشنوند .زنان کمی هستند که در مواجهه با مزاحمتهای
خیابانی با معترضان درگیر میشوند یا صدای اعتراضشان را بلند میکنند .در این میان رایجترین مزاحمتهای خیابانی،
متلکپرانی به دختران و زنان است .متلکها ممکن است رکیک باشد .ممکن است خردهگیری از ظاهر زنان باشد یا
کنایههای خیلی بدتر که تعریف از ظاهر و کماالت زنان است .دختران با هر نوع پوششی ،فارغ از موقعیت و در تمام ساعات
شبانهروز متلک میشنوند .براساس مصاحبهای که نگارندگان با  60نفر از زنان انجام دادند ،مشخص شد زنان هنگام
پیادهروی با انواع کالمهای نامناسب و آزاردهنده روبهرو میشوند .براساس این مصاحبه ،فارغ از محدودۀ سنی ،وضعیت
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پوشش ،اندازۀ قد ،سن ،نوع شغل و وضعیت تأهل ،بیشتر زنان با متلکهایی از سوی مردان مواجه بودند .برخی از عابران زن
میگویند ما دیگر این مسئله را پذیرفتهایم و متلکها برایمان عادی شده است .برخی دیگر میگویند از این متلکها آزار
میبینیم .تا زمانی که پیادهروها مملو از اینگونه جمالت باشد ،نمیتوان انتظار داشت زنان بهراحتی و بدون استرس و دغدغه
پیادهروی کنند .این مسائل سبب میشود زنان برای انجام فعالیتهای روزانه و حتی در مسافتهای کم از خودروی شخصی
استفاده کنند .چنین موانعی معموالً قابللمس نیستند که بتوان آنها را در کوتاهمدت از بین برد یا مکانش را تغییر داد .این
مسائل ریشه در فرهنگ ما در مکانهای عمومی دارد و فقط با آموزش حل میشود .آموزش شهرگرایی که مشخصکنندۀ
سبک زندگی شهری است ،تنها راه نجات برای رهایی از دست اینگونه مسائل است.
همچنین تحقیقات نشان میدهد زنان بیشتر از مردان با اتوبوس سفر میکنند .بااینحال مزاحمتهایی وجود دارد که
تمایل زنان اهوازی را به استفاده از اتوبوس کاهش میدهد .تفکیک جنسیتی بهدلیل تأخیر در سوار و پیادهشدن ،یکی از
موانع اجتماعی توسعۀ حملونقل عمومی در ایران است؛ زیرا عالوه بر اینکه هنگام سوارشدن و پیادهشدن وقت مسافران
دیگر هدر میرود ،به افزایش ترافیک در معابر اصلی منجر میشود؛ زیرا در اهواز خطوط اتوبوسرانی ویژه وجود ندارد و
اتوبوسها و سایر خودروها از یک مسیر مشترک استفاده میکنند .در همین راستا در کنار تفکیک جنسیتی ،نابرابری
فضایی در اتوبوسها نسبت به جایگاه زنان دیده میشود .این فضای کم بهخصوص برای زنان باردار مشکالت بیشتری
ایجاد میکند؛ زیرا این زنان با توجه به وضعیت جسمانیشان نیاز به نشستن روی صندلی دارند ،اما ممکن است این
صندلیها بهوسیلۀ جوانترها و زنان غیرباردار اشباع شده باشد که در صورت عدمتمایل واگذاری صندلی به زنان باردار،
مانع اجتماعی-فرهنگی بیشتر قابل مشاهده میشود .یکی دیگر از موانعی که استقبال زنان در استفاده از حملونقل
عمومی را کمتر میکند ،مشکل حمل کاال است .زنانی که قصد خرید بهخصوص در مرکز تجاری شهر را دارند ،با توجه
به فضای کم اتوبوس ترددشان با این شیوه مشکل است .این مسائل در کنار نگاه نادرست مردان و رفتار نامناسب
رانندگان از جمله موانع اجتماعی-فرهنگی زنان اهواز در استفاده از اتوبوس است.
یکی دیگر از شیوههای حملونقل عمومی در اهواز تاکسیرانی است که به جابهجایی انسان و کاال میپردازد .در این
شیوه از حملونقل ،مزاحمتهای زیادی دیده میشود که بیشتر در شیوۀ نشستن مردان و اشغال بیشازحد فضا مشاهده
میشود .این نوع رفتار مردان سبب ایجاد ناامنی برای زنانی میشود که فقط در شهر تردد میکنند .در چنین مواقعی
هنگامیکه فقط یک زن در تاکسی نشسته است ،براساس ارزشهای موجود در کشور ما منطق این است که صندلی جلو
به زن واگذار شود ،اما برخی افراد تمایلی به واگذاری صندلی جلو به زنان را ندارند؛ این یک مانع فرهنگی دیگر است که
باید واکاوی شود .از دیگر مسائل زنان در استفاده از تاکسی ،میتوان به تنظیم آینه روی چهرۀ زن بهوسیلۀ راننده اشاره
کرد .این عامل در کنار شروع صحبتهای بیمورد راننده ،فضای تاکسی را برای زنان ناامن میکند .رفتار دیگر گوهی از
رانندگان تاکسی ،لمس دست زنان هنگام پرداختن کرایه است .همچنین تحقیقات زیادی نشان میدهد زنان در تاکسی
مورد تعرض قرار میگیرند یا وسایلشان بهوسیلۀ تاکسیها (عمدتاً تاکسیهای شخصی) به سرقت میرود که سنجش
واکنش آنها به این مزاحمتها ضرورت دارد.
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پس از تبیین این مزاحمتها و شناخت چگونگی اثرات آنها به هنگام استفاده از حملونقل عمومی ،اکنون نیاز است
که آنها را در قلمرو موردمطالعه تحلیل کنیم .برای رسیدن به این مهم ،پرسشنامهها بین  400نفر از زنان ساکن مناطق
هشتگانۀ شهر اهواز توزیع شد که در شکل  3مشخصات جمعیتی افراد پاسخگو نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل  3مشخص است 69 ،درصد از نمونۀ آماری را افراد متأهل تشکیل میدهند .از نظر ردۀ سنی،
 50درصد از پاسخگویان  16تا  25ساله بودند که بیشترین افراد پاسخگو ،در این ردۀ سنی نیز قرار داشتند .همچنین
کمترین گروه پاسخگو ،در ردۀ سنی زنان  56سال به باالبودند که  3درصد نمونۀ آماری را تشکیل میدادند .فراوانی
پاسخگویان از نظر شغل بدینصورت بود که افراد محصل با  47درصد ،بیشترین و افراد دارای شغل آزاد با  4درصد،
کمترین نمونۀ آماری بودند .بهلحاظ تحصیالت ،کمترین نمونۀ آماری در طیف تحصیالت مقطع ابتدایی با  6درصد و
بیشترین نمونۀ آماری در طیف لیسانس با  47درصد قرار داشتند.

ﻫﺎازچهﺎرشﯿوةحﻤلونقلعﻤومی 


ومﯿزاناستفﺎدهآن
شکل.3مشخصﺎتﺟﻤعﯿتیزنﺎن

از آنجا که حملونقل عمومی درونشهری اهواز برای شهروندان زن شامل اتوبوسرانی ،تاکسیرانی و پیادهروی است،
واکنش زنان نسبت به مزاحمتها در این سه شیوه متفاوت است؛ بنابراین نیاز است تا واکنشها در هریک از شیوههای
مختلف حملونقل عمومی واکاوی شوند تا از نظر میزان اثرگذاری اولویتبندی شوند و مشخص شود کدام واکنش در
هریک از شیوههای حملونقل عمومی غالب است .از آنجا که سازمانهای شهری توانایی برطرفکردن این موانع را
بهصورت یکجا ندارند و رفع این مسائل بهصورت مقطعی و در زمانهای مختلف صورت میگیرد ،بهمنظور اولویتبندی
این موانع از مدل  ARASاستفاده شده است .نتایج این مدل در جدول  2و آثار آن در شکل  4مشخص است.
ﺟدول.2نتﺎیجنهﺎییمدلآراس 
وزننهﺎیی 
0/632
0/454
0/499
0/841
0/857
0/592
0/451
0/451

مطلوبﯿتکل 
0/074
0/047
0/033
0/037
0/062
0/063
0/0441
0/033
0/033

ﺎدهروي 
پﯿ 
0/020
0/016
0/015
0/013
0/011
0/018
0/015
0/011
0/011

اتوبوس 
0/024
0/006
0/010
0/014
0/02
0/019
0/019
0/012
0/012

تﺎکسی 
0/029
0/023
0/008
0/009
0/025
0/026
0/009
0/009
0/009

حﻤلونقل
وهﻫﺎي 
شﯿ 
ایدئال فرضی
ترس
تذکر
برخورد فیزیکی
درخواست کمک
شکایت
کتمان مزاحمت
دادوفریاد
تمسخر
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واکنﺶﻫﺎدرﻫﺮیکاز 

رتبهبندي
شکل .4
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مطابق جدول  2و شکل  ،4مزاحمتهای زنان هنگام استفاده از حملونقل عمومی در هریک از شیوههای مختلف
متفاوت است؛ بهطوریکه این مزاحمتها هنگام استفاده از اتوبوس از یک روند نسبتاً زیگزاگی برخوردار است .در این
شیوه از حملونقل انبوه ،ترس کمترین واکنش و درخواست کمک از دیگران بیشترین واکنش است .همچنین شکایت و
کتمان حقیقت در ردههای بعدی قرار دارند .در استفاده از تاکسی نیز این تفاوت دید میشود؛ بهطوریکه شکایت در رتبۀ
اول ،احساس ترس در ردۀ دوم و نگاه تمسخرآمیز به مزاحمتها در رتبۀ آخر است .واکنش زنان به مزاحمتها هنگام
استفاده از پیادهروی نیز یکسان نیست .بدینترتیب که ابتدا شکایت و پیگیری روال قضایی مزاحمتها و پس از آن
احساس ترس ،اصلیترین واکنش زنان به مزاحمتها در مراکز حملونقل عمومی است.
براساس شکل  ،5بهطور جامعتر شکایت و درخواست کمک از دیگران در رتبههای نخست این تحلیل قرار میگیرند.
مقایسۀ هریک از واکنشها در شیوههای مختلف حملونقل عمومی ،بیانگر آن است که مجموع مزاحمتها و نوع واکنش
زنان در هنگام پیادهروی بیشتر است .تنوع واکنشها همچنین مشخص میکند شکایتکردن و پیگیری روال قضایی
مزاحمتها در همۀ شیوههای حملونقل عمومی بیشتر است.
پس از رتبهبندی واکنش زنان به مزاحمتها در هریک از شیوههای حملونقل عمومی ،حال باید تفاوتهای مکانی
آنان مشخص شود .برای رسیدن به این هدف نیاز است پهنهبندی صورت بگیرد .برای پهنهبندی از مدل کریجینگ
استفاده شده است .ورودی این مدل عالوه بر دادههای خام که میانگین نظرات افراد است ،داشتن نقاطی معلوم در سطح
شهر نیز از دیگر شروط پهنهبندی است که در این مقاله ،مرکز هر منطقه بهعنوان نقاط معلوم درنظر گرفته شده است.
پس از آمادهسازی دادهها ،اکنون نیاز است که تحلیل جغرافیایی واکنشهای زنان در هریک از شیوههای حملونقل
عمومی سطح شهر اهواز مشخص شود .شکل  5این پهنهبندیها را نمایش میدهد.
واکنش زنان به مزاحمتها هنگام استفاده از اتوبوس
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واکنش زنان به مزاحمتها هنگام استفاده از تاکسی

واکنش زنان به مزاحمتها هنگام پیادهروی

حﻤلونقلعﻤومی 
شﯿوهﻫﺎيمختلف 
مزاحﻤتﻫﺎﻫنگﺎماستفﺎدهاز 

واکنﺶﻫﺎيزنﺎننسبتبه

پهنهبنديﻫﺮکداماز
شکل .5

همانطور که در شکل  5مشخص است ،هنگام استفاده از اتوبوس ،از نظر برخورد فیزیکی بیشترین پهنۀ شهر در
طیف کم است که این پهنه در جنوب غربی شهر بیشتر و در شمال شرقی کمتر است .از نظر تذکر ،بیشترین پهنهبندی
در طیف خیلی زیاد است که جنوب شهر را دربرمیگیرد .بهلحاظ ترس هرچقدر از مرکز شهر بهسمت نواحی پیرامونی
حرکت کنیم ،شدت آن کمتر میشود و در نقطۀ جنوب غربی شهر ،به طیف خیلی کم میرسد .از نظر نگاه تمسخرآمیز به
مزاحمتها ،با بیشترین پهنۀ شهر در طیف کم و خیلی کم مواجه میشویم که در شمالیترین پهنه ،این نوع نگاه کمتر
میشود .بهلحاظ دادوفریادکردن نیز تفاوت بهچشم میآید؛ بهطوریکه هرچقدر از مرکز شهر بهسمت جنوب و جنوب
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غربی حرکت کنیم ،این طیف کمتر میشود .از لحاظ شاخص درخواست کمک ،جنوب شهر از شمال آن مطلوبتر است،
اما از نظر پیگیری فضایی مزاحمتها نظیر شکایتکردن بیشترین پهنه در طیف متوسط است که شمال و شمال غربی و
شرقی شهر را دربرمیگیرد .از نظر کتمان مزاحمت نیز که عمدتاً برای حفظ آبرو است ،بیشترین پهنۀ شهر از طیف
متوسط است که در شمالیترین پهنۀ شهر به حد زیادی میرسد ،اما هرچقدر به سمت شمال غربی حرکت کنیم ،در پهنۀ
مرکزی شهر مزاحمتها کمتر میشود.
در هنگام استفاده از تاکسی نیز واکنش زنان تفاوت چشمگیری دارد؛ بهطوریکه برخورد فیزیکی با طیف زیاد
بیشترین پهنه را در قسمت شمال و غرب شهر پوشانده است و طیف خیلی کم کمترین پهنه را دربردارد که در قسمت
شمال شرق قرار دارد .از نظر تذکر ،بیشترین پهنۀ شهر در طیف کم و خیلی کم است ،اما طیف زیاد و خیلی زیاد در
پهنههای غرب و شرق بهصورت نسبتاً یکسان تقسیم شده است .واکنش ترس در استفاده از تاکسی نیز در سطح شهر
اهواز دارای تفاوت است؛ بهگونهایکه بیشترین یا کمترین پهنه در طیف زیاد است که در جنوب شرقی قرار دارد.
همچنین نگاه تمسخرآمیز به هریک از این شیوههای حملونقل متفاوت است؛ بهطوریکه برای تاکسیرانی بیشترین
پهنۀ شهر در طیفهای کم و خیلی کم است ،اما طیف خیلی زیاد در شمالیترین پهنۀ شهر قرارگرفته است.
دادوفریادکردن و پرخاشگری نیز در استفاده از تاکسی دارای پهنههای متفاوتی است؛ بدینترتیب که پهنۀ خیلی کم از
جنوب شرقی شروع میشود و به شمال شرقی و شمال غربی منتهی میشود .شمالیترین نقطۀ شهر در طیف خیلی زیاد و
بالعکس جنوب غربی شهر در طیف خیلی کم است .بهلحاظ پیگیری روال قضایی از مزاحمتها که عمدتاً با شکایت
شروع میشود ،طیفهای متعدد بهصورت نسبتاً یکسان در سطح شهر توزیع شده است .همچنین کتمان مزاحمت که
عمدتاً ناشی از احساس شرم و حیای زنان است ،در سطح شهر تفاوت آن گویا است؛ بهگونهایکه کمترین پهنۀ شهر در
مرکز و شمال غربی شهر قرار دارد.
واکنش زنان به مزاحمتها هنگام پیادهروی ،بهعنوان اصلیترین شاخصهای توسعۀ حملونقلمحور نیز دارای تفاوت
است؛ بهطوریکه برخورد فیزیکی با افراد خاطی ،در سطح شهر دارای پهنههای متنوعی است؛ زیرا پهنۀ شرق شهر اهواز
در طیف زیاد و بیشترین پهنۀ شهر در طیف خیلی کم است .تذکر بهعنوان یکی دیگر از معیارهای واکنش زنان به
مزاحمتها بیشترین پهنۀ آن در طیف کم و خیلی کم است .بیشترین پهنۀ احساس ترس از مزاحمت ها در شمال و
کمترین پهنه در جنوب غربی شهر است .همچنین برای شکایت ،بیشترین پهنۀ شهر در طیف خیلی کم در قسمت شمال
شهر است .دادوفریادکردن نیز دارای طیفهای نسبتاً مساوی است .درخواست کمک از دیگران نیز در سطح شهر متفاوت
است .بدینترتیب که طیف زیاد و خیلی زیاد در پهنۀ جنوب غربی و شمال غربی قرار دارد .بیشترین پهنۀ تمسخرکردن
نیز در طیف متوسط است .کتمان مزاحمت نیز با پهنۀ کم از غرب شروع میشود و به مرکز شهر که میرسد تشدید
میشود .سپس به شمال غرب ادامه پیدا میکند و در جنوب غربی به طیف خیلی زیاد منتهی میشود .بهطور تفصیلیتر،
تفاوتهای منطقهای این واکنشها در هریک از شیوههای حملونقل در جدول  3آمده است.
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واکنﺶﻫﺎ 

برخورد فیزیکی
تذکر
ترس
شکایت
واکنﺶﻫﺎ 

برخورد فیزیکی
تذکر
ترس
شکایت
واکنﺶﻫﺎ 

برخورد فیزیکی
تذکر
ترس
شکایت

واکنﺶﻫﺎ 

منطقهاي

تفﺎوتﻫﺎي

ﺟدول.3
ايواکنﺶﻫﺎﻫنگﺎماستفﺎدهازاتوبوس 


ﻫﺎيمنطقه

تفﺎوت
نﺎمطلوبتﺮین

مطلوبتﺮین

مطلوبتﺮینمنطقه 

واکنﺶﻫﺎ 

منطقه 
منطقه 
4
تمسخر
2
8
8
کتمان مزاحمت
2
7
8
درخواست کمک
1
2
2
دادوفریاد
7
4
ايواکنﺶﻫﺎﻫنگﺎماستفﺎدهازتﺎکسی 


ﻫﺎيمنطقه

تفﺎوت
نﺎمطلوبتﺮین

مطلوبتﺮین

مطلوبتﺮینمنطقه 

واکنﺶﻫﺎ 

منطقه 
منطقه 
2
تمسخر
4
3
8
کتمان مزاحمت
4
2
4
درخواست کمک
6
2
7
دادوفریاد
4
1
ﻫﺎﻫنگﺎمپﯿﺎدهروي 


ايواکنﺶ

ﻫﺎيمنطقه

تفﺎوت
نﺎمطلوبتﺮین

مطلوبتﺮین

مطلوبتﺮینمنطقه 

واکنﺶﻫﺎ 

منطقه 
منطقه 
3
تمسخر
4
2
3
کتمان مزاحمت
4
3
7
درخواست کمک
8
2
7
دادوفریاد
4
2
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نﺎمطلوبتﺮینمنطقه 

7
4
4
2
نﺎمطلوبتﺮینمنطقه 

8
2
1
4
نﺎمطلوبتﺮینمنطقه 

4
4
8
8

پس از تفسیر تکتک واکنشها در شیوههای مختلف حملونقل عمومی نیاز است از مجموعۀ هریک از واکنشها در
شیوههای مختلف حملونقل عمومی همپوشانی صورت گیرد که در شکل  6مشخص است .مطابق این شکل ،بیشترین واکنش
زنان در هنگام پیادهروی در طیفهای کم و خیلی کم است .به این معنا که زنان راههای مقابله به این مزاحمتها را پیگیری
نمیکنند ،اما در استفاده از تاکسی طیف متوسط بیشتر است و طیف زیاد و خیلی زیاد در نقاط غرب و شرق پراکنده شده است.
میتوان استدالل کرد که زنان بهدلیل تنهابودن در تاکسیها احساس خطر میکنند و کمتر واکنش نشان میدهند .همچنین
همپوشانی واکنشها در استفاده از اتوبوس دارای تفاوت است؛ بهگونهایکه طیف زیاد و خیلی زیاد با بیشترین پهنه در قسمت
شرق ،جنوب و غرب شهر اهواز توزیع شده است .این نقشه نیز نشاندهندۀ امنیت کم زنان هنگام استفاده از اتوبوس است.
همپوشانی واکنشها در هنگام پیادهروی

همپوشانی واکنشها در استفاده از تاکسی

همپوشانی واکنشها در استفاده از اتوبوس

حﻤلونقلعﻤومی 
شﯿوهﻫﺎيمختلف 
واکنﺶﻫﺎيزنﺎنﻫنگﺎماستفﺎدهاز 

شکل.6ﻫمپوشﺎنی
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پس از همپوشانی واکنشها در سه شیوه از حملونقل عمومی فعلی شهر اهواز نیاز است مجموع واکنشها در این سه
شیوه نیز همپوشانی شود تا نقشۀ نهایی مزاحمتها هنگام استفاده از حملونقل عمومی در قلمرو موردمطالعه ترسیم شود
که شکل  7بیانگر این مسئله است .همانطور که در این نقشه مشخص است ،بیشترین پهنه در شهر در طیفهای کم و
خیلی کم است .نواحی شمال و شمال شرقی دارای مطلوبترین پهنهها است .تحلیل منطقهای این شکل نیز نشان
میدهد منطقۀ  2در طیف خیلی کم و منطقۀ  4در طیف خیلی زیاد قرار دارد که در مرکز منطقه تشدید میشود .

حﻤلونقلعﻤومی 
مزاحﻤتﻫﺎﻫنگﺎماستفﺎدهاز 

شکل.7نقشۀنهﺎیی

نتﯿجهگﯿﺮي 

کاهش امنیت روانی زنان بهدلیل وجود انواع مزاحمت ،زیانهای مستقیمی به جامعه وارد میکند .از آنجا که اگر زنان در
اجتماع احساس ناامنی کنند ،بهطور مستقیم در کارایی و امنیت روانی و رضایت شغلی آنان تأثیر خواهد گذاشت ،برای
جلوگیری از افت توانمندیهای زنان ،باید با این آسیب اجتماعی بهطور جدی مقابله کرد .یکی از فضاهایی که عمدتاً زنان
در آن حضور دارند ،حملونقل عمومی است که در آن با انواع مزاحمت روبهرو میشوند .هرچند زنان با استناد به مواد
قانونی میتوانند مزاحمان را به مراجع قضایی معرفی کنند و خواستار پیگیری قانونی شوند ،کمتر زنی تا پای معرفی افراد
خاطی و بهمجازاترساندن آنها پیش میرود .سنجش واکنش زنان به مزاحمتها ضروری است؛ بنابراین پژوهش حاضر
با سایر پژوهشهای پیشین دارای وجه اشتراک و تمایز است .ایمانی و همکاران ( )1390و ریاحی و لطفی خاچکی
( )1394در پژوهش خود به رتبهبندی مزاحمتهای بصری پرداخته بودند که پژوهش حاضر با آنها در این زمینه دارای
اشتراک است ،اما پهنهبندی موانع در سطح شهر و متمایز از تحقیقات آنها است .صفاریان و همکاران ( )1395متغیرهای
جامعهشناختی را در بروز انواع مزاحمت بررسی کرده بودند .مطابق پژوهش آنها ،شاخصهای واکنش زنان به
مزاحمتها ،شاخصهای ذهنی هستند و بهعبارتی شاخص اجتماعی محسوب میشوند .این نتیجه با یافتۀ تحقیق حاضر
اشتراک دارد ،اما تحلیل فضایی ،این پژوهش را متمایز کرده است .بسطامی و همکاران ( )1398متغیرهای مؤثر بر
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مزاحمتهای خیابانی زنان ایالم را بررسی کرده بودند که یکی از ابعاد آن سنجش واکنش زنان هنگام پیادهروی بوده
است ،اما رتبهبندی و پهنهبندی در روش تحقیق با مطالعۀ حاضر متفاوت است.
احمدی و همکاران ( )1398نیز عوامل جامعهشناختی را بر مزاحمتها سنجیدند که این تحقیق ،عالوهبر رتبهبندی و
پهنهبندی در روش تحقیق نیز متفاوت است .استرینگر ( )2007مزاحمتها را در شبکۀ مترو شهر نیویورک بررسی کرده
بود و معیاری نظیر ترس یکی از مؤلفههای موردمطالعۀ آن بوده است .پژوهش حاضر نیز ترسیدن را یکی از واکنشهای
زنان در هریک از شیوههای مختلف سنجیده است که رتبهبندی این عامل در شیوههای مختلف حملونقل وجه تمایز آن
است .سایت هلپینگ آور تین گرلز ( )2012در مقالهای مزاحمتها را علیه زنان سیاهپوست سنجیده است ،اما پژوهش
حاضر بدون توجه به رنگ پوست ،به تحلیل واکنش زنان به مزاحمتها پرداخته است .نئوپان و چسنی لیند ()2014
معتقدند زنانی که در حملونقل عمومی از آنها سوءاستفاده میشود ،از افراد مزاحم شکایت نمیکنند .این پژوهش
شکایت را یکی از واکنشهای زنان به مزاحمتها در هریک از شیوههای حملونقل عمومی میداند و آن را بررسی کرده
است ،اما تحلیل جغرافیایی ،این پژوهش را با اثر نئوپان و چلسی متفاوت کرده است.
گانام و همکاران ( )2019مزاحمتهای جنسی را در میان دانشآموزان زن بررسی و برای تحلیل ،از روش رگرسیون
لجستیک استفاده کردند ،اما در پژوهش حاضر تحلیل آن با استفاده از مدل آراس و کریجینگ انجام شده است که این
نشاندهندۀ تمایز این پژوهش با مقالۀ گانام و همکاران است .بهطور خالصه وجه تمایز این تحقیق با سایر پژوهشهای
مرتبط ،در شناسایی دقیق ،علمی و فراگیر مزاحمتها ،واکنش به آنها و بهکارگیری آنها در سنجش سه شیوۀ
حملونقل عمومی درونشهری است .با توجه به اینکه تاکنون پژوهشهای کمی در این زمینه در سطح کشور
انجامگرفته است .بدینترتیب این پژوهش جزء اولین گامهای برداشتهشده در ایران و اولین پژوهش در سطح شهر اهواز
است.
در پاسخ به سؤال اول این پژوهش باید تأکید کرد زنان نسبت به مزاحمتها واکنشهای متعددی نظیر ترس ،تذکر،
تمسخر ،کتمان مزاحمت ،شکایت ،دادوفریاد ،درخواست کمک و برخورد فیزیکی دارند .در پاسخ به سؤال دوم مشخص
شد مزاحمتهای زنان هنگام استفاده از حملونقل عمومی در هریک از شیوههای مختلف متفاوت است .بدین معنا که
زنان هنگام استفاده از اتوبوس ،تاکسی و پیادهروی در برابر مزاحمت ،واکنشهای متفاوتی از خود نشان میدهند.
همچنین این تحقیق این واکنشها را در هریک از شیوههای مختلف رتبهبندی کرده است که عالوه بر شهر اهواز
میتواند به سایر شهرها تعمیم داده شود .در پاسخ به سؤال سوم که سنجش تفاوت واکنشها در سطح شهر اهواز است،
با استفاده از نقشههای پهنهبندی به این هدف دست یافتیم؛ زیرا مشخص شد بیشترین واکنش زنان در هنگام پیادهروی
در طیفهای کم و خیلی کم است .به این صورت که زنان راههای مقابله با این مزاحمتها را پیگیری نمیکنند ،اما در
استفاده از تاکسی طیف متوسط بیشتر است و طیف زیاد و خیلی زیاد در نقاط غرب و شرق پراکنده شده است که
استدالل میشود زنان بهدلیل تنهابودن در تاکسیها احساس خطر میکنند و به واکنشها بیاعتناتر هستند .همچنین
همپوشانی واکنشها در استفاده از اتوبوس دارای تفاوت است؛ بدینترتیب که طیف زیاد و خیلی زیاد با بیشترین پهنه در
قسمت شرق ،جنوب و غرب شهر اهواز توزیع شده است .نقشۀ  6نشان از امنیت کم زنان هنگام استفاده از اتوبوس است.
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تحلیل تفصیلیتر این نقشهها در پهنهبندی مشخص کرد هریک از مناطق هشتگانۀ شهر اهواز نیز با هم تفاوت دارند.
براساس نتایج نهایی ،بیشترین پهنۀ منطقۀ  2در طیف خیلی کم و بیشترین پهنۀ منطقۀ  4در طیف خیلی زیاد است که در
مرکز منطقه تشدید میشود؛ بنابراین با توجه به اهداف موضوع ،راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
 .1آگاهکردن زنان اهوازی از قوانین موجود برای برخورد قضایی با افراد مزاحم؛
 .2فرهنگسازی برابری زن و مرد در استفاده از حملونقل عمومی از طریق کارگاههای آموزشی با محوریت
جلوگیری از مزاحمت برای زنان در سطح شهر اهواز؛
 .3تشکیل کمیسیون در سازمانهای ذیربط برای جمعآوری سنجش و تحلیل مزاحمت برای زنان در استفاده از
حملونقل عمومی؛
 .4ایجاد پایگاه داده در سازمانهای ذیربط بهمنظور جمعآوری انواع مزاحمت برای زنان هنگام استفاده از حملونقل
عمومی؛
 .5برگزاری کارگاههای آموزشی برای زنان اهوازی با محوریت چگونگی واکنش به مزاحمتها.
با توجه به نوپابودن موضوع ،نیاز است که سایر محققان به این مسائل بپردازند .از اینرو مقایسۀ واکنش زنان به
مزاحمتها هنگام استفاده از حملونقل عمومی در شهرهای کوچک و میانی و کالنشهرها 1به محققان بعدی پیشنهاد
میشود.


 .1با توجه به اینکه اندازۀ شهر بر ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زنان مؤثر است ،بهدلیل وجود فرهنگ مختلف در شـهرهای کوچـک و میـانی یـا
کالن شهرها به نظر می رسد واکنش زنان به مزاحمت هنگام استفاده از حمل ونقل عمومی در هریک از شهرهای کوچک ،میانی و کالن شـهرها متفـاوت
است.
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