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مقدمه
ی زیستی جهان، پذیرای بیش از ها مجموعه نیتر بزرگ عنوان بهبا رشد سریع شهرنشینی در چند دهۀ اخیر، شهرها 

درصد از مردم  55بیش از  2025در سال  شود میی نیب شیپ(. 235: 1397مرتضایی، ) جمعیت جهان خواهند بود دوسوم

و مکان  ها انسان(. حرکت و ارتباط میان محل زندگی 138: 1392ی و همکاران، آباد یزنگ) کنند یمدنیا در شهرها زندگی 

پور،  جمعه) های اصلی حیات شهری است یکی از جنبه عنوان به ونقل حملود یک سیستم کارآمد مستلزم وج ها تیفعال

گودرزی و همکاران، ) استشده  در زندگی مردم یکپارچه ،روزمره های فعالیتو تحرک با سایر  ونقل (. حمل127: 1398

کازرانی و همکارن، ) جاکردن است جابهبه مفهوم « نقل»به معنی برداشت و « حمل»در معنی لغوی،  (.808: 1398

رود. یکی از مؤثرترین  شمار می ونقل یکی از موانع رشد و توسعۀ کشورها به ی حملها ستمیس(. مشکالت 643: 1395

 (.22: 1387تقوایی، ) ونقل عمومی است های حمل های این مشکل، توسعه و تقویت سیستم حل راه

ویژه زنان هنگام حضور  های اجتماعی خاص به های شهری است که گروهونقل عمومی، یکی از فضا های حمل محیط

ونقل اثرگذار است  در آن احساس ترس از مزاحمت، خشونت و بزهکاری دارند که این ترس بر نوع، زمان و الگوی حمل

(Gekoski et al., 2015: 7 نقش و جایگاه زنان در دو دهۀ اخیر در ایران تغییرات مهمی داشته است؛ .) زیرا سطح

ی ها تیفعالی مختلف زندگی اجتماعی و ها عرصهتحصیالت زنان رشد چشمگیری پیدا کرده که به حضور بیشتر آنان در 

 تر یجدتوجه  جهیدرنتحضور زنان در فضاهای شهری و  روند دراقتصادی انجامیده است. این امر خود موجب تغییر 

 از مردان از شتریب زنان(. 62: 1394 فالحتی،) است شده نانز حضور برای مناسب مدیریت شهری به ایجاد فضاهای

 به و است مهم اریبس یعموم یۀنقل لیوسا به زنان یدسترس لیدل نیهم به کنند، یم استفاده یعموم ونقل حمل لیوسا

 ها، اتوبوس به دسترسی برای برابری سهم زنان. دهد یم را یحیتفر و یآموزش ،یشغل یها فرصت به یابیدست امکان ها آن

 برابر استفادۀ مانع تجاوز و جنسی آزارهای ها، مزاحمت از ترس عمل، در دارند، اما عمومی ونقل حمل طورکلی به و متروها

 (.O’Neill, 2013: 89شود ) می ها آن

و نیاز هرگونه توسعه در جوامع مختلف و در ابعاد گوناگون، احساس امنیت افراد است و در این راستا امنیت  پیش

(. مزاحمت نوعی 68: 1395قدرتی و همکاران، ) پذیر مانند زنان اهمیت بیشتری دارد احساس امنیت اقشار آسیب

نابهنجاری در روابط میان دو جنس است که در جوامع مختلف از جمله جامعۀ ایرانی رواج بسیار یافته است و البته 

ای جدی در تمام  ه عبارتی، مزاحمت در فضای عمومی مسئلهاند. ب گذران نیز به آن توجه نشان داده متفکران و سیاست

و  مکررتواند شامل مواردی مانند پیشنهادهای  جوامع معاصر است. درواقع مزاحمت شکلی از تبعیض جنسی است که می

جنسی باشد. در  زیآم ضیتبعجنسی یا اشارات  حاًیتلو، اظهارنظرهای موهن و پراندن ۀ لفظی یا جنسی، متلکطرف کی

ها در امان  ی خود، از مزاحمتوآمدها رفتدر معابر عمومی و  روز شبانهکشور ما نیز زنان و دختران جوان در هیچ ساعتی از 

(. 236: 1394لطفی خاچکی، ) شود نیستند و برای غالب زنان، هیچ روزی بدون داشتن مزاحم در معابر عمومی سپری نمی

یافته است. با  خورد، بسیار شدیدتر از کشورهای توسعه ها که امروزه در جامعه به چشم می حمترسد این نوع مزا نظر می به

شود و کمترین میزان  شهری بیشتر دیده می توان گفت در جوامع شهری و کالن تر به این مسئله می نگاهی دقیق

عنوان یکی از  شتر است. شهر اهواز بهآید؛ چرا که شناخت عمومی شهروندان از هم بی ها پیش می ها در شهرستان مزاحمت
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خورد. این در  در آن به چشم می وضوح بها نیست و بسیاری از این مسائل مستثنشهرهای مهم ایران، از این قاعده  کالن

اجتماعی زنان بر بایستگی خلق فضایی -ی اقتصادیها نقششدن  حالی است که تحوالت چشمگیر اجتماعی و پررنگ

 فضاها، این نیتر مهم از ی چندگانه در این شهر افزوده است. یکىها نقشایفای  منظور به ها آنامن و سالم برای 

 و آن به منظور دسترسى حیاتى به یها شرط شیپ از یکى ایمنى و امنیت حس که عمومی است ونقل حمل فضاهاى

 (.159: 1396شود )احمدی و همکاران،  دربرگیرنده محسوب می تحرک

از وسایل  استفادههای اجتماعی هنگام  چندانی در زمینۀ سنجش واکنش زنان نسبت به مزاحمت طورکلی تحقیقات به

 شود می محسوب متفاوت ای مطالعه حاضر تحقیق جهت،  این از. است نشده  اتوبوس و تاکسی( انجام) ونقل عمومی حمل

 ونقل حمل در اجتماعی های مزاحمت به نسبت زنان واکنش و اجتماعی های مزاحمت میزان بر مؤثر عوامل از برخی که

 .کند می بررسی را عمومی

 این براساس. یافت دست کلیدی نتایجی به نیویورک، متروی در ها مزاحمت بررسی طی تحقیقی در( 2007) استرینگر

درصد شاهدان  96. اند بودهشاهد رویداد مزاحمت در مترو نیویورک  که کردند اعالم دهندگان پاسخ درصد 44 ها، بررسی

دستگیرنشدن مزاحم، برای درخواست کمک  کردن حادثه، دستپاچگی شاهد و  تلقی تیاهم کممزاحمت بنا به دالیلی مانند 

شود. در  نیز محسوب می پاافتاده شیپفقط واقعیت متروی نیویورک است، بلکه امری  نه. مزاحمت اند نگرفتهبا پلیس تماس 

 افزایش عمومی های تلفن. شوند نصب ها ایستگاه های واگن در که باید چراغ پرنورتری کند پایان، استرینگر پیشنهاد می

 و 20زنان در سنین  دوسومدهد تقریباً  می نشان ژاپنی مطالعۀ یک. داشته باشند بیشتری حضور مربوط مسئوالن و یابند

های خیابانی و  متروهای توکیو، مورد مزاحمتونقل عمومی، سواری، قطارها و  حمل در استفاده از وسایل شان یسالگ 30

 & Farichildلمس بدنی قرار گرفتند که موجب ایجاد احساس تحقیرشدن، خوارشدن و ترس در زنان شده است )

Rudman, 2008: 339کند که برای پرداختن به این موضوع،  ی بیان میا مقاله( در 2012) (. سایت هلپینگ آور تین گرلز

ی کرد و نیز بر توسعۀ مواد آموزشی آور جمعیی دربارۀ تجربیات دختران از مزاحمت ها جوانان روایتکمیتۀ مشورتی نو

( 2014) مزاحمت و خشونت علیه زنان و دختران تأکید کرد. نئوپان و چسنی لیند ریتأثمنظور ارتقای آگاهی درخصوص  به

جوان هدف  زنانوجود دارد که  جا همهۀ عمومی در ها در وسایل نقلی در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مزاحمت

ی ران اتوبوسی ها شرکتی به پلیس یا ا یرسمشدت نارضایتی آنان، هیچ شکایت  وجود باهستند و  سوءاستفادهاصلی 

(، عواملی مانند سبک پوشش، سبک آرایش، الگوهای رفتاری 1397) گزارش داده نشده است. براساس پژوهش بسطامی

( به این نتیجه رسیدند که مزاحمت 1398) های خیابانی برای آنان رابطه دارد. احمدی و همکاران ا مزاحمتو سن زنان، ب

 تعقیبی و فیزیکی است. شامل چهار نوع کالمی، بصری،

 ها در استفاده از زنان شهرهای مختلف ایران جدای از مسائل زیرساختی، اقتصادی، مدیریتی و مشکالت انواع کاربری

شهر اهواز نیز از این قاعده مستثنا  رو هستند که کالن فرهنگی نیز روبه-ونقل عمومی با موانع متعدد اجتماعی لوسایل حم

ونقل شهری است که  خدمات حمل ،رو هستند هترین مشکالتی که زنان با آن روب جمله مهم ازشهر اهواز،  کالندر نیست. 

مرتبط  انخانوادگی و اجتماعی آن ۀهای چندگان با ایفای نقش واست نیازهای تردد زنان در سطح شهر را نادیده انگاشته 

 مردان به نیازهای عمدتاًیافته است که  ای سازمان گونه ونقل شهری به های حمل خدمات و سرویس در این شهر، .است
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ونقل عمومی استفاده  حملوسایل بیشتر از مردان از  که هستند درآمدتر کماغلب زنان از مردان  گوید. همچنین میپاسخ 

-گیرند. با وجود این، موانع اجتماعی میخود بهره  ۀچندگان های نقشکنند و از این خدمات برای انجام وظایف و  می

ونقل محور ارزشمند منجر شده است. این موانع در  جایی حمل به کاهش تمایل آنان در استفاده از این شیوۀ جابه فرهنگی

یکی از مضامین مرتبط با  .(215: 1398سعیدی، ) مشاهده است  قابل شهری اهواز قل درونون های مختلف حمل شیوه

فعال یا صریح و  های واکنشها، راهبردهای زنان در واکنش به مزاحمت است که محققان آن را به دو دستۀ کلی  مزاحمت

مزاحمت بیانگر آن است که آنان  واکنش زنان به . تحقیقات دربارۀکنند یمتقسیم  حیرصریغیا  رفعالیغ های واکنش

قرار   زنانی که مورد مزاحمت معمول طور به. کنند یمدر برابر مزاحمان استفاده  حیرصریغاز راهبردهای منفعل یا  معموالً

ایمان و همکاران، ) گیرند یمکه نادیده  کنند یمیا وانمود  رندیگ یمو آن را نادیده  دهند ینم، واکنشی نشان رندیگ یم

1390 :2.) 

ها در سطح شهر و  فرهنگی آن-ها سبب شناخت بیشتر مسائل و مشکالت اجتماعی سنجش واکنش زنان به مزاحمت

تواند  شود. این پژوهش می ونقل عمومی می تر، سبب شناخت این مشکالت هنگام استفاده از وسایل حمل صورت خاص به

های فرهنگی و  ره گام بردارد؛ زیرا اگر زنان برخی از محدودیتپذیری اجتماعی و غی در ارتقای امنیت زنان، کاهش آسیب

صورت قضایی پیگیری کنند تا از طریق برخورد  ها را به توانند نوع و شدت مزاحمت مالحظات اجتماعی را کنار بگذارند، می

یک از شیوهای  ها در سطح شهر در بندی این واکنش کمتر شود. همچنین پهنه ها قانونی با افراد خاطی این مزاحمت

 ربط از رفتار زنان با افراد مزاحم شناخت پیدا کنند. های ذی شود تا سازمان ونقل سبب می مختلف حمل

شود که  ها موجب وقوع پیامدهای منفی می ونقل و نوع مزاحمت های حمل ها در هریک از شیوه درواقع تفاوت واکنش

ریزی برای کاهش این معضالت، ضرورت انجام این  ای شناخت برنامهها بر بندی این واکنش بندی و پهنه بندی، رتبه دسته

ی ها شهیری که سنت و ایدئولوژی ا جامعهعنوان  ی این مسئله در جامعۀ ایرانی بهواکاوپژوهش است؛ بنابراین، تحقیق و 

تماعی در های اج رسد. هدف اصلی پژوهش، بررسی واکنش زنان به مزاحمت نظر می عمیقی در آن دارند، ضروری به

بررسی بیشترین و  ونقل عمومی است. در راستای این هدف، اهداف عملیاتی از جمله حمل هنگام استفاده از وسایل

عمومی و بررسی تفاوت واکنش زنان  ونقل حملی ها وهیشی اجتماعی در هریک از ها مزاحمتکمترین واکنش زنان به 

 شود. واز دنبال میگانۀ اه ی اجتماعی در مناطق هشتها مزاحمتنسبت به 

 مبانینظري

 عمومیونقلوسایلحملازاستفادهدرزنانفرهنگی-اجتماعیموانع

بشکنند و  را ها خانه محدود حصار زنان که فرهنگی و اجتماعی سبب شده است-های های گذشته، برخی دگرگونی در دهه

آنان نیز همانند مردان باید از شرایط وارد فضاهای شهری شوند. حضور در فضاهای شهری حق مسلم زنان است و 

در نیازها،  ها تفاوته باید با درک عجام ،برابرین ای نبرای تأمی برابری برای حضور در فضاهای شهری برخوردار باشند.

امکان حضور و مشارکت اجتماعی برابر را بدهد.  ها آنو اهداف فردی، موانع محدودکننده را رفع کند و به  ها موقعیت

امروزه  ،رو نای از .ه محسوب شودعی بر سر راه توسعمان تواند می ،فضاهان زنان از ای ۀهرگونه محدودیت در استفاد ادجای

زنان در  ۀربج، تریزی برنامهریف اقدام و تفسیر برای عکه در ت گذشته های رهیافتشهری در واکنش به  ریزی برنامه
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: 1394پورمحمدی و همکاران، )د جنسیتی حساسیت نشان داده است اعبه اب شدت به گرفت، میفضاهای عمومی را نادیده 

از آن  استفادهدر ها  و انواع نابرابریبه مسئله تبدیل شده است  ،فضای شهری اساساً قلمروی است که حضور در آن (.25

 نوعی بهکه  شود میفضا بازنمایی  واسطۀ به مختلف و اغلب های شیوهجنسیتی که به  های نابرابریجمله  ؛ ازشود میدیده 

 ،میان حضور زنان در فضای شهری ن. در ایها است آنمناسبات و روابط مادی و غیرمادی  گیری شکل کنندۀ تضمین

: 1396 همکاران، و پور داداش) کند می ایجاد را خاصی شیوۀ که است تأمل درخور اجتماعی های گروه از یکی منزلۀ به

است که مشارکت و افزایش حضور  داده بسیاری رخ اجتماعی تحوالت ها، شاهراه گسترش با همراه راستا همین در(. 22

ها است. دسترسی زنان به خدمات و فضای شهری بهبود یافته است،  های عمومی و اجتماعی یکی از آن زنان در عرصه

های فردی به  گییافته این مشکل جدی است. با آنکه فضای شهری متأثر از ویژ اما همچنان در شهرهای کمتر توسعه

اجتماعی، شیوۀ زندگی، طول مدت سکونت در یک -های مختلف سنی، جنسی، فرهنگی های گروه سرعت حرکت، تفاوت 

توان شکست یا موفقیت یک فضای شهری را در قالب حضور مردان و  جایی در شهر است، در کل می منطقه و روش جابه

 (.461: 1393یی، نقدی و دارا) میزان تنوع فعالیت آنان تبیین کرد

عمومیونقلحملنکردنزنانازاستفادهدریرآنتأثياجتماعیوهامزاحمت

ها و  یطمحوجودآورندۀ ترس برای زنان در مقایسه با  های به یطمحین تر مهم جمله ازعمومی  ونقل حملهای  یطمح

 ها آنها، بر سبک زندگی  ییجا جابهو خشونت و جرم هنگام  ها مزاحمتفضاهای عمومی دیگر است. ترس زنان از 

شدن،   یابند، توان فیزیکی کمتری دارند و قربانی یمپذیرتر از مردان  یبآس ها مزاحمتیرگذار است. زنان خود را در برابر تأث

های فضایی بسیاری برای تحقیق یکی از  یتمحدودتبعات جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی بیشتری برایشان دارد. 

ی ها فرصتیعنی حق حرکت آزادانه و عاری از ترس در فضاهای عمومی دسترسی برابر به  ها آنترین حقوق  یاساس

های حضوری در  فعالیت زنان از (.25: 1397صرافی و همکارن، ) شود یماقتصادی و اجتماعی موجود در شهر منجر 

اتفاق  ساعت پایانی روزکه در  هایی فعالیتوستن به از پی ها آن. کنند نمی فضاهایی که احساس امنیت در آن ندارند اجتناب

در کارهای  زنان حتی .با خطر مواجه باشد ها آن در که حضور شوند نمیمشاغلی وارد و  کنند می، خـودداری افتد می

(. 52: 1394حاجی احمدی همدانی و همکاران، ) افتد کمتر مشارکت دارند میمردانه اتفاق  های مکانکه در  ای یاجتماع

علت ترس از خشونت و تعرض، زنان کمتر تمایل دارند بعد از تاریکی در شهر حضور یابند. به همین دلیلی ساعات  به

های طبقاتی مشکالت خاصی را  روهای خلوت با روشنایی اندک و پارکینگ کنند. پیاده خاصی را برای تردد انتخاب می

از زنان، شهر مکانی بدشگون، سرشار از تهدیدات خشونت یا ترس کنند. برای بسیاری  برای زنان در حرکت ایجاد می

شود؛ بنابراین ترس و احساس ناامنی از فاکتورهای  خصوص در شب می ها به شدت مانع از فعالیت آن است و این مسئله به

شـدن،  دیدخشونت علیه زنــان، تههای اجتماعی و  (. مزاحمتFaezaneh, 2006: 70مهم در الگوی حرکتی زنان است )

زنـان در شهرهای بـزرگ  بیشتر. شود میمانع از تحرک زنان در شهر چشمگیری  طور بهآزارهـای فیزیکی  و ارعـاب

 خاص طور به . تـرس زنــان از خشونت و جنایتسازند میخـود را مـحـدود  های فعالیتدلیل احساس ناامنی، تحرک و  به

 (.Bell, 1998: 2گذارد ) مین از فضاهای شهری و قلمرو عمومی تأثیر زندگی، روال عادی آن و تجربه آنا ۀشیو بر
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 هايخیابانیوتفسیرآنقانونمزاحمت

 مصداق نقض حقوق بشر تلقی کرد. نیتر یجهانخود، خشونت علیه زنان را  2003 در گزارش سال الملل نیبسازمان عفو 

مزاحمت بانوان و دختران که به آن مزاحمت » از: حال یکی از اشکال خشونت که در قانون آمده است، عبارت است

 یی جرم استتنها بهتوهین، تعرض و مزاحمت  (. هریک از مصادیق200: 1393فر،  هاشمیان) «شود جنسی نیز گفته می

 معابر، یا عمومی اماکن در هرکس» 1375 مصوب مجازات اسالمی قانون 619 مادۀ براساسو  (74: 1377 زراعت،)

 تا دو از حبس به کند، توهین آنان به حیثیت و شئون مخالف حرکات و الفاظ با یا بشود زنان یا اطفال مزاحم یا متعرض

 اسالمی مجازات قانون 638 مادۀ طبق(. 200: 1393 فر، هاشمیان) «شد خواهد محکوم شالق ضربه 74 تا و ماه شش

 از حبس به عمل، کیفر بر عالوه کند، حرامی عمل به تظاهر معابر، و عمومی انظار در علنی طور به هرکس» 1375 مصوب

که نفس آن عمل دارای کیفر  شود عملی مرتکب که درصورتی و شود می محکوم شالق ضربۀ 74 تا یا ماه دو تا روز ده

« ضربۀ شالق محکوم خواهد شد 74تا  یا کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه دار حهیجرنیست، ولی عفت عمومی را 

 (.657: 1381)شکری و سیروس، 

روشپژوهش
شهر اهواز  ونقل عمومی را در کالن از حمل استفادهها هنگام  بر این اساس، پژوهش حاضر واکنش زنان به مزاحمت

 صورت بهاطالعات الزم . تحلیلی است-روش، توصیفی لحاظ ازهدف کاربردی و  لحاظ ازکند. این پژوهش  بررسی می

ۀ آماری پژوهش حاضر را زنان ساکن مناطق جامع است. شده ی آور جمع( 1پرسشنامه و مصاحبه) یی و میدانا کتابخانه

است. با  نفر 1،227،009 آمارنامۀ شهرداری اهواز، اساسها بر که تعداد آن دنده یماهواز تشکیل  شهر کالنۀ گان هشت

روایی و پایایی  منظور بهنمونۀ آماری انتخاب شدند که  عنوان بهفرمول کوکران  براساس نفر 387توجه به جامعۀ آماری، 

ی ا طبقهی در این پژوهش، ریگ نمونه. شیوۀ شدندی آور جمع 1399 سالنمونه افزایش پیدا کرد که در  400بیشتر، به 

 کل نمونۀ آماری به آن منطقه ، متناسب با جمعیت هر منطقه، درصدی از1متناسب با حجم است. براساس جدول 

  .است افتهی  اصاختص

مناطقنیدرایعیتوزيهاپرسشنامهتعدادواهوازشهرمناطقتیجمع.1جدول
جمع8ۀمنطق7ۀمنطق6ۀمنطق5ۀمنطق4ۀمنطق3ۀمنطق2ۀمنطق1ۀمنطق منطقهنام

 کل هر منطقه تیجمع
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0 
164،21

8 
191،80

2 
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8 
 100 16 12 14 9 12 15 9 12 مناطق تیجمع درصد

هر  ۀنمون ۀجامع
 منطقه

48 36 60 53 36 56 47 64 400 

پژوهشيهاافتهی(؛1396)اهوازيشهردار:منبع

                                                 
 نفعان ذی ۀپرسشنامشد. ی توزیع بین شهروندان زن اهواز رونیکیالکت صورت به ها یوهشدر هریک از  ها واکنش یبند رتبه منظور به سؤال( 28)با  پرسشنامه .1

 .در اختیار آنان قرار گرفت ها مزاحمت یبند پهنه منظور به نیز
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 منظور بهونقل، پرسشنامۀ خبرگان تنظیم شد.  های مختلف حمل در هریک از شیوه ها واکنشبندی  همچنین برای رتبه

نفر از خبرگان مرتبط با حوزۀ  15 برفی استفاده شد که براساس آن، ی گلولهریگ نمونهتعیین تعداد نمونۀ خبرگان، از روش 

ی ها وهیشبندی موانع در  ی کمی است که برای رتبهها مدلاین پژوهش انتخاب شدند. روش تحلیل این پژوهش براساس 

 شده است. استفاده  ARASگیری  از روش تصمیم ونقل عمومی مختلف حمل
 

 
 انجام پژوهش ندی. فرا1شکل 

 قلمرومکانیپژوهش

 ترین شهر این استان است کیلومتر وسیع 220مرکز استان خوزستان شهر اهواز است که در حال حاضر با مساحت تقریبی 

شهر  شود. ۀ رودخانۀ کارون به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میلیوس به شهر کالن(. این 52: 1396زیاری و همکاران، )

از غرب  ،از شرق به شهرستان رامهرمز ،و شوش دزفولشوشتر،  مالثانی، ،ویساهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان، 

شود  و آبادان محدود می خرمشهر بندر ماهشهر، های شادگان،به شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شهر

( برابر با 1335) شهر اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کالن جمعیت .(75: 1394پریان،  )حسینی شه

 ونقلعمومیهاياجتماعیهنگاماستفادهازحملسنجشواکنشزنانبهمزاحمت

 

 روش تحقیق استفادۀ زنان اهوازیونقل عمومی قابلهای حملشیوه هاواکنش

 ایکتابخانه

 میدانی

 آنالیز

 پرسشنامه

 مصاحبه

 تاکسی

 اتوبوس

 

 رویپیاده

 ترس

 تذکر

 برخورد فیزیکی

 درخواست کمک

 شکایت

 کتمان مزاحمت

 دادوفریاد

Kriging ARA 

 تمسخر
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 در (.1395-1335مرکز آمار ایران، ) نفر بوده است 1،184،788( برابر با 1395)نفر و در آخرین سرشماری  120،098

تفکیک مناطق آمده است. ، موقعیت شهر اهواز به2 شکل

 

شهراهوازکالنۀمنطقهشتییایجغرافتیموقع.2شکل

نگارندگان:منبع

هایافته
روی با  ها محل تجمع افراد شرور است و زنان به هنگام پیاده شهری مانند اهواز، برخی از خیابان ها، در کالن براساس مشاهده

زدن با  چراغ و زدن انواع بسیاری دارد که از بوق های اجتماعی مزاحمتاین شوند.  رو می های اجتماعی متعددی روبه مزاحمت

 و کالمی رفتارهای شامل ها غریبه مزاحمت گیرد. برمیکالمی و غیرکالمی جنسی را درتا آزارهای  گرفته وسایل نقلیه

 شود. میتعرض  ها به آنشوند یا  خیابانی می های مزاحمتزنان بسیاری هستند که قربانی در اهواز  .شود می غیرکالمی

زدن، انجام حرکات  زنی، سوت ، تنهواوباش اراذلدادن با ماشین، تجمع  کشیدن ترمز، ویراژ ،آزارهای کالمی و فیزیکی

براساس  است.روی  پیادههنگام زنان در ها برای  مزاحمتاز  هایی نمونه ،از دختران و زنانتلفن  ۀناشایست و درخواست شمار

جا  هجابیا  کنند میاز موقعیت فرار  سرعت بهتا جایی که ممکن است  ها مزاحمتبیشتر قربانیان این مصاحبۀ نگارندگان، 

 های مزاحمتبا  هیا حداقل صدایش را نشنوند. زنان کمی هستند که در مواجه خارج شوندفرد مزاحم  از دسترسشوند که  می

 ،خیابانی های مزاحمتترین  این میان رایج در .کنند میرا بلند  اعتراضشانیا صدای  شوند می خیابانی با معترضان درگیر

باشد یا  زنان از ظاهر گیری خردهممکن است  .ممکن است رکیک باشد ها متلک .به دختران و زنان است پرانی متلک

 ساعات تمام در و پوششی، فارغ از موقعیت نوع هر با دختران .است زنان ریف از ظاهر و کماالتعخیلی بدتر که ت های کنایه

 هنگام زنان شد مشخص ،انجام دادند انزننفر از  60با  نگارندگان که ای مصاحبه شنوند. براساس می متلک روز شبانه

 وضعیت سنی، محدودۀ از فارغ مصاحبه، این براساس. شوند می رو روبه آزاردهنده و نامناسب های کالم انواع با روی پیاده
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 عابران زن از برخی. بودند مردان مواجه سوی از هایی متلک با زنان بیشتر تأهل، وضعیت شغل و نوع سن، قد، اندازۀ پوشش،

آزار  ها متلک این از گویند می دیگر برخی است. شده عادی برایمان ها متلک و ایم پذیرفته را مسئله این دیگر ما گویند می

و بدون استرس و دغدغه  راحتی بهتوان انتظار داشت زنان  نمی ،جمالت باشد گونه از اینروها مملو  تا زمانی که پیاده بینیم. می

کم از خودروی شخصی  های مسافت درحتی و روزانه  های فعالیتزنان برای انجام شود  می سبباین مسائل  .روی کنند پیاده

این  اد.یا مکانش را تغییر د داز بین بر مدت کوتاهرا در  ها نیستند که بتوان آن لمس قابلموانعی معموالً  چنین .استفاده کنند

 کنندۀ مشخصکه  شهرگراییآموزش  .شود فقط با آموزش حل می و های عمومی دارد مسائل ریشه در فرهنگ ما در مکان

 .مسائل است گونه اینتنها راه نجات برای رهایی از دست  ،سبک زندگی شهری است

هایی وجود دارد که  مزاحمت حال نیباا. کنند یم سفراتوبوس  مردان با زنان بیشتر از دهد می تحقیقات نشانهمچنین 

شدن، یکی از  در سوار و پیاده ریتأخدلیل  . تفکیک جنسیتی بهدهد یمستفاده از اتوبوس کاهش اهوازی را به ا تمایل زنان

شدن وقت مسافران  و پیاده سوارشدنهنگام  نکهیاونقل عمومی در ایران است؛ زیرا عالوه بر  موانع اجتماعی توسعۀ حمل

رانی ویژه وجود ندارد و  ا در اهواز خطوط اتوبوسشود؛ زیر ، به افزایش ترافیک در معابر اصلی منجر میرود یمدیگر هدر 

. در همین راستا در کنار تفکیک جنسیتی، نابرابری کنند یمو سایر خودروها از یک مسیر مشترک استفاده  ها اتوبوس

خصوص برای زنان باردار مشکالت بیشتری  شود. این فضای کم به نسبت به جایگاه زنان دیده می ها اتوبوسفضایی در 

نیاز به نشستن روی صندلی دارند، اما ممکن است این  شان یجسمانکند؛ زیرا این زنان با توجه به وضعیت  اد میایج

 تمایل واگذاری صندلی به زنان باردار، باشد که در صورت عدم شده  اشباعو زنان غیرباردار  ترها جوانوسیلۀ  به ها یصندل

ونقل  شود. یکی دیگر از موانعی که استقبال زنان در استفاده از حمل مشاهده می بیشتر قابل  فرهنگی-مانع اجتماعی

در مرکز تجاری شهر را دارند، با توجه  خصوص . زنانی که قصد خرید بهاستکند، مشکل حمل کاال  عمومی را کمتر می

اه نادرست مردان و رفتار نامناسب مشکل است. این مسائل در کنار نگ به فضای کم اتوبوس ترددشان با این شیوه

 زنان اهواز در استفاده از اتوبوس است. فرهنگی-رانندگان از جمله موانع اجتماعی

 نیا در. پردازد یمجایی انسان و کاال  رانی است که به جابه ونقل عمومی در اهواز تاکسی های حمل یکی دیگر از شیوه

ازحد فضا مشاهده  شود که بیشتر در شیوۀ نشستن مردان و اشغال بیش های زیادی دیده می ونقل، مزاحمت شیوه از حمل

د. در چنین مواقعی کنن یمشود که فقط در شهر تردد  ی برای زنانی میناامنشود. این نوع رفتار مردان سبب ایجاد  می

های موجود در کشور ما منطق این است که صندلی جلو  س ارزشکه فقط یک زن در تاکسی نشسته است، براسا هنگامی

به زن واگذار شود، اما برخی افراد تمایلی به واگذاری صندلی جلو به زنان را ندارند؛ این یک مانع فرهنگی دیگر است که 

وسیلۀ راننده اشاره  بهتوان به تنظیم آینه روی چهرۀ زن  زنان در استفاده از تاکسی، می ی شود. از دیگر مسائلواکاوباید 

کند. رفتار دیگر گوهی از  می ناامنراننده، فضای تاکسی را برای زنان  مورد یبی ها صحبتکرد. این عامل در کنار شروع 

زنان در تاکسی  دهد هنگام پرداختن کرایه است. همچنین تحقیقات زیادی نشان می زنان دسترانندگان تاکسی، لمس 

که سنجش  رود یمی شخصی( به سرقت ها یتاکس عمدتاً) ها یتاکسوسیلۀ  یا وسایلشان به رندیگ یممورد تعرض قرار 

 ضرورت دارد. ها مزاحمتها به این  واکنش آن
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ونقل عمومی، اکنون نیاز است  ها به هنگام استفاده از حمل و شناخت چگونگی اثرات آن ها مزاحمتپس از تبیین این 

نفر از زنان ساکن مناطق  400بین  ها پرسشنامهلیل کنیم. برای رسیدن به این مهم، تح موردمطالعهها را در قلمرو  که آن

 مشخصات جمعیتی افراد پاسخگو نمایش داده شده است. 3 شکلگانۀ شهر اهواز توزیع شد که در  هشت

. از نظر ردۀ سنی، دهند یمدرصد از نمونۀ آماری را افراد متأهل تشکیل  69مشخص است،  3 شکلطور که در  همان

ساله بودند که بیشترین افراد پاسخگو، در این ردۀ سنی نیز قرار داشتند. همچنین  25تا  16درصد از پاسخگویان  50

دادند. فراوانی  یل میرا تشکدرصد نمونۀ آماری  3که  باالبودندسال به  56کمترین گروه پاسخگو، در ردۀ سنی زنان 

درصد،  4درصد، بیشترین و افراد دارای شغل آزاد با  47رت بود که افراد محصل با صو پاسخگویان از نظر شغل بدین

درصد و  6لحاظ تحصیالت، کمترین نمونۀ آماری در طیف تحصیالت مقطع ابتدایی با  ی بودند. بهآمارکمترین نمونۀ 

 درصد قرار داشتند. 47بیشترین نمونۀ آماری در طیف لیسانس با 

 

 
ونقلعمومیهاازچهارشیوةحملومیزاناستفادهآنتیزنان.مشخصاتجمعی3شکل

است،  روی پیاده ی، تاکسیرانی وران اتوبوسی اهواز برای شهروندان زن شامل شهر درونونقل عمومی  حمل که آنجا از

ی ها وهیشاز در هریک  ها واکنشدر این سه شیوه متفاوت است؛ بنابراین نیاز است تا  ها مزاحمتواکنش زنان نسبت به 

بندی شوند و مشخص شود کدام واکنش در  یتاولوی اثرگذارونقل عمومی واکاوی شوند تا از نظر میزان  مختلف حمل

این موانع را  کردن شهری توانایی برطرف یها سازمانونقل عمومی غالب است. از آنجا که  ی حملها وهیشهریک از 

بندی  یتاولومنظور  به گیرد، یمی مختلف صورت ها زمانمقطعی و در  صورت صورت یکجا ندارند و رفع این مسائل به به

 مشخص است. 4 شکلآثار آن در  و 2شده است. نتایج این مدل در جدول   استفاده ARASاز مدل  این موانع

آراسمدلنهایینتایج.2جدول

یتاکس ونقلحمليهاوهیش اتوبوس يروادهیپ کلتیمطلوب یینهاوزن

 074/0 020/0 024/0 029/0 فرضی دئالیا
 632/0 047/0 016/0 006/0 023/0 ترس
 454/0 033/0 015/0 010/0 008/0 تذکر

 499/0 037/0 013/0 014/0 009/0 برخورد فیزیکی
 841/0 062/0 011/0 02/0 025/0 درخواست کمک

 857/0 063/0 018/0 019/0 026/0 شکایت
 592/0 0441/0 015/0 019/0 009/0 کتمان مزاحمت

 451/0 033/0 011/0 012/0 009/0 دادوفریاد
 451/0 033/0 011/0 012/0 009/0 تمسخر
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عمومیونقلحملهايشیوهازهریکدرهاواکنشبنديرتبه.4شکل
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ی مختلف ها وهیشونقل عمومی در هریک از  ی زنان هنگام استفاده از حملها مزاحمت، 4 و شکل 2 مطابق جدول

ی برخوردار است. در این گزاگیز نسبتاًها هنگام استفاده از اتوبوس از یک روند  که این مزاحمت طوری متفاوت است؛ به

کمک از دیگران بیشترین واکنش است. همچنین شکایت و  درخواستونقل انبوه، ترس کمترین واکنش و  شیوه از حمل

که شکایت در رتبۀ  طوری شود؛ به ر استفاده از تاکسی نیز این تفاوت دید میی بعدی قرار دارند. دها ردهدر  قتیحقکتمان 

ها هنگام  ها در رتبۀ آخر است. واکنش زنان به مزاحمت اول، احساس ترس در ردۀ دوم و نگاه تمسخرآمیز به مزاحمت

 پس از آن و ها مزاحمت قضایی روال پیگیری و شکایت ابتدا ترتیب که ی نیز یکسان نیست. بدینرو ادهیپاستفاده از 

 .است عمومی ونقل حمل مراکز در ها مزاحمت به زنان واکنش ترین اصلی ترس، احساس

. گیرند می قرار تحلیل این نخست های رتبه در دیگران از کمک درخواست و شکایت تر جامع طور به ،5 شکل براساس

 واکنش نوع و ها مزاحمت مجموع که است آن بیانگر عمومی، ونقل حمل مختلف های شیوه در ها واکنش از هریک مقایسۀ

کردن و پیگیری روال قضایی  کند شکایت همچنین مشخص می ها واکنشی بیشتر است. تنوع رو ادهیپهنگام  در زنان

 ونقل عمومی بیشتر است. ی حملها وهیشها در همۀ  مزاحمت

مکانی  های تفاوتونقل عمومی، حال باید  های حمل در هریک از شیوه ها مزاحمتبندی واکنش زنان به  پس از رتبه

بندی از مدل کریجینگ  بندی صورت بگیرد. برای پهنه آنان مشخص شود. برای رسیدن به این هدف نیاز است پهنه

لوم در سطح ی خام که میانگین نظرات افراد است، داشتن نقاطی معها دادهاست. ورودی این مدل عالوه بر  شده  استفاده

است.  شده گرفتهعنوان نقاط معلوم درنظر  بندی است که در این مقاله، مرکز هر منطقه به شهر نیز از دیگر شروط پهنه

ونقل  های حمل زنان در هریک از شیوه های واکنشتحلیل جغرافیایی  ، اکنون نیاز است کهها دادهی ساز آمادهپس از 

 .دهد را نمایش می ها یبند پهنهاین  5عمومی سطح شهر اهواز مشخص شود. شکل 

 اتوبوس از استفاده هنگام ها مزاحمت به زنان واکنش
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 تاکسی از استفاده هنگام ها مزاحمت به زنان واکنش

   
 

    

 روی پیاده هنگام ها مزاحمت به زنان واکنش

 
 

 
 

   

 

عمومیونقلحملمختلفهايشیوهازاستفادههنگامهامزاحمتبهنسبتزنانهايواکنشازهرکدامبنديپهنه.5شکل

برخورد فیزیکی بیشترین پهنۀ شهر در  نظر ازمشخص است، هنگام استفاده از اتوبوس،  5 که در شکل طور همان

ی بند پهنهتذکر، بیشترین  از نظر. طیف کم است که این پهنه در جنوب غربی شهر بیشتر و در شمال شرقی کمتر است

سمت نواحی پیرامونی  شهر بهاز مرکز  هرچقدرلحاظ ترس  . بهردیگ یمبردردر طیف خیلی زیاد است که جنوب شهر را 

آمیز به تمسخرنگاه  از نظررسد.  شود و در نقطۀ جنوب غربی شهر، به طیف خیلی کم می حرکت کنیم، شدت آن کمتر می

پهنه، این نوع نگاه کمتر  نیتر یشمالشویم که در  رین پهنۀ شهر در طیف کم و خیلی کم مواجه میها، با بیشت مزاحمت

سمت جنوب و جنوب  از مرکز شهر به هرچقدرکه  طوری آید؛ به چشم می کردن نیز تفاوت بهادیدادوفرلحاظ  شود. به می
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است،  تر مطلوبنوب شهر از شمال آن کمک، ج درخواستلحاظ شاخص از شود.  غربی حرکت کنیم، این طیف کمتر می

کردن بیشترین پهنه در طیف متوسط است که شمال و شمال غربی و  ها نظیر شکایت پیگیری فضایی مزاحمت از نظراما 

برای حفظ آبرو است، بیشترین پهنۀ شهر از طیف  عمدتاًکتمان مزاحمت نیز که  از نظرگیرد.  یدربرمشرقی شهر را 

 پهنۀ در کنیم، حرکت غربی شمال سمت به هرچقدر اما رسد، می پهنۀ شهر به حد زیادی نیتر یشمالمتوسط است که در 

 .شود می کمتر ها مزاحمت شهر مرکزی

 زیاد طیف با فیزیکی برخورد که طوری به دارد؛ چشمگیری تفاوت زنان واکنش نیز تاکسی از استفاده هنگام در

پوشانده است و طیف خیلی کم کمترین پهنه را دربردارد که در قسمت  بیشترین پهنه را در قسمت شمال و غرب شهر

از نظر تذکر، بیشترین پهنۀ شهر در طیف کم و خیلی کم است، اما طیف زیاد و خیلی زیاد در  شمال شرق قرار دارد.

 شهر سطح در نیز تاکسی از استفاده در ترس واکنش. است شده  تقسیم یکسان نسبتاً صورت بهی غرب و شرق ها پهنه

. دارد قرار شرقی جنوب در که است زیاد طیف در پهنه کمترین یا بیشترین که ای گونه به است؛ تفاوت دارای اهواز

 بیشترین رانیتاکسی برای که طوری به است؛ متفاوت ونقل حمل های شیوه این از هریک به تمسخرآمیز نگاه همچنین

. است قرارگرفته شهر پهنۀ ترین شمالی در زیاد خیلی طیف اما است، کم خیلی و کم های طیف در شهر پهنۀ

 از کم خیلی پهنۀ ترتیب که بدین است؛ متفاوتی های پهنه دارای تاکسی از استفاده در نیز و پرخاشگری دادوفریادکردن

 و زیاد خیلی طیف در شهر نقطۀ ترین شمالی. شود می منتهی غربی شمال و شرقی شمال به و شود می شروع شرقی جنوب

 شکایت با که عمدتاً ها مزاحمت از قضایی روال پیگیری لحاظ به. است کم خیلی طیف در شهر غربی جنوب بالعکس

 که مزاحمت کتمان همچنین. است شده  توزیع شهر سطح در یکسان نسبتاً صورت به متعدد های طیف شود، می شروع

 در شهر پهنۀ کمترین که ای گونه به است؛ گویا آن تفاوت شهر سطح در است، زنان حیای و شرم احساس از ناشی عمدتاً

 .دارد قرار شهر غربی شمال و مرکز

محور نیز دارای تفاوت  ونقل های توسعۀ حمل ترین شاخص عنوان اصلی روی، به ها هنگام پیاده واکنش زنان به مزاحمت

های متنوعی است؛ زیرا پهنۀ شرق شهر اهواز  ای پهنهکه برخورد فیزیکی با افراد خاطی، در سطح شهر دار طوری است؛ به

عنوان یکی دیگر از معیارهای واکنش زنان به  در طیف زیاد و بیشترین پهنۀ شهر در طیف خیلی کم است. تذکر به

ها بیشترین پهنۀ آن در طیف کم و خیلی کم است. بیشترین پهنۀ احساس ترس از مزاحمت ها در شمال و  مزاحمت

شهر است. همچنین برای شکایت، بیشترین پهنۀ شهر در طیف خیلی کم در قسمت شمال  در جنوب غربی کمترین پهنه

های نسبتاً مساوی است. درخواست کمک از دیگران نیز در سطح شهر متفاوت  دادوفریادکردن نیز دارای طیف شهر است.

ربی قرار دارد. بیشترین پهنۀ تمسخرکردن ترتیب که طیف زیاد و خیلی زیاد در پهنۀ جنوب غربی و شمال غ است. بدین

رسد تشدید  شود و به مرکز شهر که می نیز در طیف متوسط است. کتمان مزاحمت نیز با پهنۀ کم از غرب شروع می

تر،  طور تفصیلی به شود. کند و در جنوب غربی به طیف خیلی زیاد منتهی می شود. سپس به شمال غرب ادامه پیدا می می

 آمده است. 3ونقل در جدول  های حمل ها در هریک از شیوه ای این واکنش قههای منط تفاوت
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هاواکنشايمنطقههايتفاوت.3جدول
هاهنگاماستفادهازاتوبوسايواکنشهايمنطقهتفاوت

هاواکنش
ترینمطلوب

منطقه
تریننامطلوب
منطقه

ترینمنطقهنامطلوبترینمنطقهمطلوبهاواکنش

 7 4 تمسخر 2 8 فیزیکی برخورد
 4 8 کتمان مزاحمت 2 7 تذکر
 4 8 درخواست کمک 1 2 ترس

 2 2 دادوفریاد 7 4 شکایت
هاهنگاماستفادهازتاکسیايواکنشهايمنطقهتفاوت

هاواکنش
ترینمطلوب

منطقه
تریننامطلوب
منطقه

ترینمنطقهنامطلوبترینمنطقهمطلوبهاواکنش

 8 2 تمسخر 4 3 برخورد فیزیکی
 2 8 کتمان مزاحمت 4 2 تذکر
 1 4 درخواست کمک 6 2 ترس

 4 7 دادوفریاد 4 1 شکایت
رويهاهنگامپیادهايواکنشهايمنطقهتفاوت

هاواکنش
ترینمطلوب

منطقه
تریننامطلوب
منطقه

ترینمنطقهنامطلوبترینمنطقهمطلوبهاواکنش

 4 3 تمسخر 4 2 برخورد فیزیکی
 4 3 کتمان مزاحمت 4 3 تذکر
 8 7 درخواست کمک 8 2 ترس

 8 7 دادوفریاد 4 2 شکایت
 

ها در  ونقل عمومی نیاز است از مجموعۀ هریک از واکنش های مختلف حمل ها در شیوه تک واکنش پس از تفسیر تک

این شکل، بیشترین واکنش  مشخص است. مطابق 6پوشانی صورت گیرد که در شکل  ونقل عمومی هم های مختلف حمل شیوه

ها را پیگیری  به این مزاحمت های مقابله های کم و خیلی کم است. به این معنا که زنان راه روی در طیف زنان در هنگام پیاده

. است شده  پراکنده شرق و غرب نقاط در زیاد خیلی و زیاد طیف و است بیشتر متوسط طیف کنند، اما در استفاده از تاکسی نمی

دهند. همچنین  کنند و کمتر واکنش نشان می ها احساس خطر می دلیل تنهابودن در تاکسی به زنان که کرد استدالل وانت می

طیف زیاد و خیلی زیاد با بیشترین پهنه در قسمت  که ای گونه بهها در استفاده از اتوبوس دارای تفاوت است؛  پوشانی واکنش هم

 دهندۀ امنیت کم زنان هنگام استفاده از اتوبوس است. است. این نقشه نیز نشان شرق، جنوب و غرب شهر اهواز توزیع شده
 

 ها در استفاده از اتوبوس پوشانی واکنش هم ها در استفاده از تاکسی پوشانی واکنش هم روی ها در هنگام پیاده پوشانی واکنش هم

  

 

عمومیونقلحملمختلفهايشیوهازاستفادههنگامزنانهايواکنشپوشانیهم.6شکل
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در این سه  ها ونقل عمومی فعلی شهر اهواز نیاز است مجموع واکنش ها در سه شیوه از حمل پوشانی واکنش پس از هم

 شود ترسیم موردمطالعه قلمرو در عمومی ونقل حمل از استفاده هنگام ها مزاحمت نهایی نقشۀ تا شود پوشانیشیوه نیز هم

 و کم های طیف در شهر در پهنه بیشترین است، مشخص نقشه این در که طور همان. است مسئله این بیانگر 7 شکل که

ای این شکل نیز نشان  ها است. تحلیل منطقه ترین پهنه شرقی دارای مطلوب شمال و شمال نواحی. است کم خیلی

شود. منطقه تشدید می در طیف خیلی زیاد قرار دارد که در مرکز 4در طیف خیلی کم و منطقۀ  2دهد منطقۀ  می

 

عمومیونقلحملازاستفادههنگامهامزاحمتنهایینقشۀ.7شکل

گیرينتیجه
که اگر زنان در   آنجا . ازکند یبه جامعه وارد م یمیمستق یها انیز دلیل وجود انواع مزاحمت، به زنان یروان تیکاهش امن

 یبرا ،خواهد گذاشت ریآنان تأث یشغل تیو رضا یروان تیو امن ییدر کارا میطور مستق به ،کنند ناامنیاجتماع احساس 

یکی از فضاهایی که عمدتاً زنان  جدی مقابله کرد. طور به یجتماعا بیآس نیبا ا دیبا ،زنان یها یفت توانمندااز  یریجلوگ

ان با استناد به مواد هرچند زنشوند.  رو می ونقل عمومی است که در آن با انواع مزاحمت روبه در آن حضور دارند، حمل

و خواستار پیگیری قانونی شوند، کمتر زنی تا پای معرفی افراد  نندی معرفی کیتوانند مزاحمان را به مراجع قضا قانونی می

ها ضروری است؛ بنابراین پژوهش حاضر  . سنجش واکنش زنان به مزاحمترود ها پیش می رساندن آن مجازات خاطی و به

 خاچکی لطفی و ریاحی و( 1390) پیشین دارای وجه اشتراک و تمایز است. ایمانی و همکارانی ها پژوهشبا سایر 

 دارای ها در این زمینه حاضر با آن پژوهش که پرداخته بودند بصری های مزاحمت بندی رتبه به خود پژوهش در( 1394)

 متغیرهای( 1395) همکاران و صفاریان. ستا ها متمایز از تحقیقات آن و شهر سطح در موانع بندی پهنه اما است، اشتراک

 به زنان واکنش های شاخص ها، مطابق پژوهش آن کرده بودند. بررسی مزاحمت انواع بروز در را شناختی جامعه

 شوند. این نتیجه با یافتۀ تحقیق حاضر می محسوب اجتماعی شاخص عبارتیبه و هستند ذهنی های شاخص ها، مزاحمت

 بر مؤثر متغیرهای( 1398) همکاران و بسطامی. است کرده متمایز را پژوهش این فضایی، تحلیل اما دارد، اشتراک
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 بوده روی پیاده هنگام زنان واکنش سنجش آن ابعاد از یکی کرده بودند که بررسی را ایالم زنان خیابانی های مزاحمت

 .است متفاوت با مطالعۀ حاضر تحقیق در روش بندی پهنه و بندی رتبه است، اما

ی و بند رتبهبر  ها سنجیدند که این تحقیق، عالوه شناختی را بر مزاحمت نیز عوامل جامعه( 1398احمدی و همکاران )

ها را در شبکۀ مترو شهر نیویورک بررسی کرده  ( مزاحمت2007تحقیق نیز متفاوت است. استرینگر ) روش دربندی  پهنه

های  مطالعۀ آن بوده است. پژوهش حاضر نیز ترسیدن را یکی از واکنشدموری ها مؤلفهبود و معیاری نظیر ترس یکی از 

ونقل وجه تمایز آن  های مختلف حمل ی این عامل در شیوهبند رتبههای مختلف سنجیده است که  زنان در هریک از شیوه

است، اما پژوهش سنجیده  پوست اهیسها را علیه زنان  ی مزاحمتا مقاله( در 2012) است. سایت هلپینگ آور تین گرلز

( 2014) ها پرداخته است. نئوپان و چسنی لیند حاضر بدون توجه به رنگ پوست، به تحلیل واکنش زنان به مزاحمت

کنند. این پژوهش  افراد مزاحم شکایت نمی از شود، می سوءاستفادهها  ونقل عمومی از آن معتقدند زنانی که در حمل

ی کرده بررسو آن را  داند یم یعمومونقل  ی حملها هویشها در هریک از  حمتهای زنان به مزا را یکی از واکنش تیشکا

 است، اما تحلیل جغرافیایی، این پژوهش را با اثر نئوپان و چلسی متفاوت کرده است.

آموزان زن بررسی و برای تحلیل، از روش رگرسیون  های جنسی را در میان دانش ( مزاحمت2019) گانام و همکاران

فاده کردند، اما در پژوهش حاضر تحلیل آن با استفاده از مدل آراس و کریجینگ انجام شده است که این لجستیک است

های  خالصه وجه تمایز این تحقیق با سایر پژوهش طور به ۀ تمایز این پژوهش با مقالۀ گانام و همکاران است. دهند نشان

ها در سنجش سه شیوۀ  ی آنریکارگ بهها و  به آن ها، واکنش مرتبط، در شناسایی دقیق، علمی و فراگیر مزاحمت

های کمی در این زمینه در سطح کشور  شهری است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهش ونقل عمومی درون حمل

در ایران و اولین پژوهش در سطح شهر اهواز  شده هبرداشتی ها گامترتیب این پژوهش جزء اولین  گرفته است. بدین انجام

 است.

 تذکر، ،ترس رینظهای متعددی  ها واکنش نسبت به مزاحمت کرد زنان دیتأکاول این پژوهش باید  سؤالدر پاسخ به 

دوم مشخص  سؤالدرخواست کمک و برخورد فیزیکی دارند. در پاسخ به  شکایت، دادوفریاد، کتمان مزاحمت، تمسخر،

بدین معنا که  های مختلف متفاوت است. یک از شیوهونقل عمومی در هر ی زنان هنگام استفاده از حملها مزاحمتشد 

. دهند یمهای متفاوتی از خود نشان  روی در برابر مزاحمت، واکنش تاکسی و پیاده زنان هنگام استفاده از اتوبوس،

ی کرده است که عالوه بر شهر اهواز بند رتبههای مختلف  ها را در هریک از شیوه همچنین این تحقیق این واکنش

ها در سطح شهر اهواز است،  به سایر شهرها تعمیم داده شود. در پاسخ به سؤال سوم که سنجش تفاوت واکنش ندتوا یم

روی  بندی به این هدف دست یافتیم؛ زیرا مشخص شد بیشترین واکنش زنان در هنگام پیاده های پهنه با استفاده از نقشه

کنند، اما در  ها را پیگیری نمی با این مزاحمت های مقابله ههای کم و خیلی کم است. به این صورت که زنان را در طیف

شده است که  استفاده از تاکسی طیف متوسط بیشتر است و طیف زیاد و خیلی زیاد در نقاط غرب و شرق پراکنده 

چنین اعتناتر هستند. هم ها بی کنند و به واکنش ها احساس خطر می دلیل تنهابودن در تاکسی شود زنان به استدالل می

ترتیب که طیف زیاد و خیلی زیاد با بیشترین پهنه در  ها در استفاده از اتوبوس دارای تفاوت است؛ بدین پوشانی واکنش هم

نشان از امنیت کم زنان هنگام استفاده از اتوبوس است.  6قسمت شرق، جنوب و غرب شهر اهواز توزیع شده است. نقشۀ 
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گانۀ شهر اهواز نیز با هم تفاوت دارند.  بندی مشخص کرد هریک از مناطق هشت ها در پهنه تر این نقشه تحلیل تفصیلی

در طیف خیلی زیاد است که در  4و بیشترین پهنۀ منطقۀ  در طیف خیلی کم 2براساس نتایج نهایی، بیشترین پهنۀ منطقۀ 

 شود: میشود؛ بنابراین با توجه به اهداف موضوع، راهکارهای زیر پیشنهاد  مرکز منطقه تشدید می

 اهوازی از قوانین موجود برای برخورد قضایی با افراد مزاحم؛ کردن زنان آگاه. 1

های آموزشی با محوریت  ونقل عمومی از طریق کارگاه سازی برابری زن و مرد در استفاده از حمل فرهنگ. 2

 جلوگیری از مزاحمت برای زنان در سطح شهر اهواز؛

ی سنجش و تحلیل مزاحمت برای زنان در استفاده از آور جمعبرای  ربط یی ذها سازمانتشکیل کمیسیون در . 3

 ونقل عمومی؛ حمل

ونقل  ی انواع مزاحمت برای زنان هنگام استفاده از حملآور جمعمنظور  ربط به ی ذیها سازمانایجاد پایگاه داده در . 4

 عمومی؛

 ها. چگونگی واکنش به مزاحمتهای آموزشی برای زنان اهوازی با محوریت  برگزاری کارگاه. 5

مقایسۀ واکنش زنان به  رو نیا ازبا توجه به نوپابودن موضوع، نیاز است که سایر محققان به این مسائل بپردازند. 

به محققان بعدی پیشنهاد  1شهرها کالنونقل عمومی در شهرهای کوچک و میانی و  ها هنگام استفاده از حمل مزاحمت

 شود. می

  

                                                 
 یـا  میـانی  و کوچـک  شـهرهای  در مختلف فرهنگ وجود دلیل است، به مؤثر زنان سیاسی و اجتماعی اقتصادی، های ویژگی بر شهر اندازۀ اینکه به توجه با. 1

 متفـاوت  شـهرها  کالن و میانی کوچک، شهرهای از هریک در عمومی ونقل حمل از استفاده هنگام مزاحمت به زنان واکنش رسد می نظر به شهرها کالن
 .است
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منابع
ونقل  های حمل زنان و فضای ترس در محیط (.1396)حسن  مصمم، محمدیان جمیله و نیا، توکلی مظفر، صرافی، لیال، احمدی،

 .180-157(، 2)5، خانواده و زنان اجتماعی-انتظامی های پژوهش فصلنامۀآرتی تهران(. دو خط چهار بی موردپژوهی:) همگانی

 خیابانی( از دریچۀ عاملیت مزاحم) شناختی مزاحمت جنسی تبیین جامعه .(1398) بیورانی، سیما احمد و بخارایی، یعقوب، احمدی،

 .27-5(، 2)10 ،ایران اجتماعی مسائل (.شهر سنندجسال  30 تا 18 پسران ۀ)مطالع

 .80-39(، 46)16، عمومی حقوق پژوهش فصلنامۀ (. آزادی از ترس.1393) ، فاطمهفرد رضا و مرتضوی اسالمی،          

ها: بررسی تجربۀ دختران دانشجو از  (. زنان، مزاحمت و واکنش1390) زاده، مرتضی حسین محمدتقی، یوسفی، الهام و ایمان،

 .93-63(، 3)12 ایران، شناسی جامعه مجلۀ ها. آن به واکنش و خیابانی های مزاحمت

 دانش تخصصی-علمی فصلنامۀر ایالم. های خیابانی در میان زنان شه (. بررسی عوامل مؤثر بر مزاحمت1397) معصومه بسطامی،

 .124-105(، 26)7، ایالم انتظامی

(. بررسی میزان انطباق فضای عمومی شهری با 1394) بین، رضا محمدرضا، خضرنژاد، پخشان، احمدی، فوالد و جهان پورمحمدی،

 .40-23(، 1)13، سیاست و توسعه در زن نشریۀنیازهای زنان شهر ارومیه. 

های اتوبوس شهر  بر ایستگاه دیتأکی با شهر درونرانی  ی و مدیریت سیستم تاکسیزیر برنامه(. 1387) ابوذر وفایی، مسعود و تقوایی،

 .46-19(، 4)32 .(انسانی علوم) اصفهان دانشکدۀ پژوهشی-علمی مجلۀکاشان. 

(. ارزیابی اثرات تنوع مسکن بر انتخاب وسیلۀ سفر در 1398) علمدارنژاد، ابراهیم و نیالد شهاب لو، عیسی محمود، پور، جمعه

 .139-127(،60)16، ونقل حمل پژوهشی-علمی فصلنامۀ شهر قم(.: مطالعۀ موردی) شهری درون یها ییجا جابه

فعالیت زنان در (. بررسی معیارهای تأثیرگذار بر افزایش میزان 1394) لو، لعال حاجی احمدی همدانی، آذین، ماجدی، حمید و جهانشاه

 .59-47 ،(14)4 ،شهری مطالعات(. تهران شهر( گلستان متری 20) مطالعۀ موردی: محلۀ پونک) فضاهای شهری

 نامۀ یانپا. اهواز شهر کالن در شهری عمومی خدمات بر تأکید با فضایی عدالت بر تحلیلی(. 1394) الهنبی یان،شهپر حسینی

 اهواز. .اهواز چمران شهید دانشگاه شهری. ریزی هبرنام و جغرافیا گروه .ارشد کارشناسی

 فضای در زنان عادالنۀ حضور بر مؤثر های مؤلفه تحلیل و شناسایی(. 1396) وحید کشتکار، و احمد یزدانیان، هاشم، پور، داداش

 .43-21 (،1)15 ،سیاست و توسعه در زن نشریۀ .(تهران شوش بوستان موردی مطالعۀ) شهری عمومی

 میان در آن با فردی مقابلۀ و شده تجربه خیابانی های مزاحمت ابعاد و انواع(. 1394) طاهره خاچکی، لطفی و اسماعیل ریاحی،

 .65-50(، 44)12، اجتماعی علوم مطالعات مازندران. دانشگاه دانشجویان

  فیض.: جلد دوم. کاشان (.تعزیرات) اسالمی مجازات قانون شرح(. 1377) عباس زراعت،

 مرکزی بخش پذیری آسیب ارزیابی .(1392) مهدی و میرزایی، سارا شهرکی، یمؤمن یثم،م رضایی، علی، ی،آباد یزنگ

 آمایش مجلۀ(. اصفهان شهر 3 منطقۀ: موردی مطالعۀ) ihwp مدل از استفاده با زلزله بحران برابر در ایران یشهرها کالن

 .156-137 ،8 ،فضا جغرافیایی

 نمونۀ) شهر در گزینیمسکن های شاخص وضعیت ارزیابی(. 1396) حسین خواه، فرهادی و محمود آروین، اهلل، کرامت زیاری،

 . 63-49(، 30)9 ،شهری مدیریت مطالعات فصلنامۀ .(اهواز شهر: موردی
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 و جغرافیا ارشد کارشناسی نامۀ پایان. اهواز شهر کالن در عمومی ونقل حمل توسعۀ موانع تحلیل و بررسی(. 1398) امید سعیدی،
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