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    ...دانشجو دختران تجربه بررسى: واکنش و مزاحمت زنان،

  3  شماره دوازدهم، دوره ایران، شناسى جامعه مجله
   

   

  : واکنش و مزاحمت زنان،
  آن به واکنش و خیابانىهاى مزاحمتدانشجودرباره دختران تجربه بررسى

cیوسفى الهام ، ١ایمان محمدتقى
  w٣)کاسمانى( زاده حسین مرتضى ، ٢

 
   
   

 
   
   

 آنان اجتماعى فعالیت براى نامطلوب و ناامن محیطى به را عمومى عرصه که است زنان علیه جنسى تبعیض ممنوع اشکال از یکى خیابانى مزاحمت : چکیده
 خیابانى هاى مزاحمت از زنان تجربه مطالعه رو این از شود، مى قلمداد جامعه در آن شیوع دالیل از یکى ها مزاحمت این برابر در زنان سکوت. کند مى تبدیل
  .رسد مى نظر به ضرورى ها مزاحمت این برابر در آنان واکنش و

 شده انجام منظور این براى) ـکمى کیفى( اکتشافى طرح از استفاده با ترکیبى روش به شد، اجرا شیراز دانشگاه دانشجوى دختران بین در که حاضر پژوهش
 به پژوهشگران وسیله این به تا گرفت قرار اکتشاف مورد کننده مشارکت 16 با عمیق هاى مصاحبه طریق از تحقیق موضوع پژوهش کیفى بخش در. است
 ابزار طراحى و نظرى انداز چشم انتخاب در را محققین کیفى، بخش هاى یافته سپس. گردند نزدیک مطالعه مورد افراد هاى دیدگاه و تجربیات ذهنى، معانى
  .نمود یارى) نمونه 369( کمى بخش نامه پرسش
 و تعقیبى کالمى، بصرى، هاى مزاحمت مؤلفه 4 قالب در عمومى عرصه در خیابانى هاى مزاحمت انواع از بندى طبقه یک کیفى، هاى مصاحبه نتایج اساس بر

 کالمى، هاى مزاحمت ترتیب به آن از پس و دارند را شیوع بیشترین بصرى هاى مزاحمت کمى، بخش گویان پاسخ اظهارات اساس بر. آمد دست به لمسى
 حدود( گویان پاسخ بیشتر که است این از حاکى کمى بخش هاى یافته ها، مزاحمت به نسبت گویان پاسخ واکنش درباره چنین هم. دارند قرار تعقیبى و لمسى

 با نیز یافته این که کنند اختیار سکوت ها مزاحمت برابر در که دهند مى ترجیح ها آن بیشتر که معنا بدین. دهند مى منفعالنه پاسخ ها مزاحمت به) درصد 70
  .بود منطبق کیفى هاى مصاحبه نتایج
  ترکیبى هاى روش خیابانى، مزاحمت به واکنش زنان، خیابانى، مزاحمت : کلیدى مفاهیم

  مقدمه
 ممنوع اشکال از یکى« است، مشهور نیز ها غریبه مزاحمت و عمومى عرصه در جنسى مزاحمت به ادبیات در که خیابانى مزاحمت
  ، ٤بومن( شود مى محسوب زنان علیه» جنسى تبعیض

 مانند( جنسى ماهیت داراى غیرکالمى و کالمى رفتارهاى خیابانى، هاى مزاحمت) 1995(  ٥گاردنر تعریف اساس بر). 518 1993:
 در غریبه مردهاى توسط معموال که شوند مى شامل را...) و شدن خیره کردن، نوازش کشیدن، فریاد زدن، کنایه کردن، توهین
 اجتماعى ى طبقه یا قومیت سن، اساس بر را ها آن توان نمى و شوند مى اعمال زنان به نسبت عمومى نیمه یا عمومى هاى مکان
  .کرد بینى پیش
 در پدیده این درباره ها پژوهش اتفاق به قریب اکثر که دید توان مى وضوح به جنسى مزاحمت به مربوط ادبیات به گذرا نگاهى با

                                                             
  iman@shirazu.ac.ir)مسئول نویسنده( شیراز دانشگاه شناسى جامعه استاد ١
 riraelham@yahoo.comشیراز دانشگاه از شناسىجامعھ ارشد كارشناس ٢
 دوره ایران، شناسىجامعھ مجلھmorteza.kasmani@gmail.comشیراز دانشگاه از شناسىجمعیت ارشد كارشناس ٣
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 ، ٨فینران ؛2007 ، ٧کللند و پورى ؛2007 ، ٦همکاران و ووگت به کنید نگاه( است گرفته صورت دانشگاهى و کارى هاى محیط
 شایع بسیار عمومى عرصه در جنسى مزاحمت که است حالى در این...). و 1997 کیب، مک و فولیس ؛1999 گاتک، و وینر ؛2002
 همکاران، و  ٩میالن مک ؛2007 فرچایلد،( است) دانشگاه و مدرسه یا کار محیط در( آشنایان توسط مزاحمت از تر وسیع و تر

 هاى محیط در مزاحمت از بیش مراتب به و انکار غیرقابل زنان زندگى بر آن سوء آثار نتیجه در و) 1999 همکاران و لنتون ؛2000
  .است دانشگاهى و کارى
 به را آن محققان که است مزاحمت به نسبت واکنش در زنان هاى استراتژى مضمون خیابانى، مزاحمت با مرتبط مضامین از یکى
 به نسبت زنان واکنش درباره تحقیقات. کنند مى تقسیم غیرصریح یا غیرفعال هاى واکنش و صریح یا فعال هاى واکنش کلى دسته دو

 معمول طور به. کنند مى استفاده مزاحمان به واکنش در غیرصریح یا منفعل هاى استراتژى از معموال آنان که دهد مى نشان مزاحمت
 که کنند مى وانمود یا گیرند مى نادیده را آن و دهند نمى نشان آن به نسبت واکنشى گیرند، مى قرار جنسى مزاحمت مورد که زنانى
  در) 1989( گرابر). 1993 بومن، ؛1995 ، ١٠اسمیت و گرابر ؛1999 همکاران، و لنتون ؛ 2008 رودمن، و فرچایلد. (اند گرفته نادیده
. کنند مى استفاده صریح یا فعال هاى استراتژى از زنان درصد 15 الى 10 تنها که شد متوجه داشت تحقیق 10 بر که مرورى
 کند مى بحث) 1990( فیتزجرالد که اى گونه به این بر عالوه. است نشدن متوجه به تظاهر یا کردن تجاهل زنان، واکنش ترین متداول
 کمتر مهربانى یا تعریف عنوان به مزاحمت کردن قلمداد یا خود، کردن سرزنش مزاحم، با مقابله دادن، گزارش مثل هایى استراتژى
  .است متداول
 جمله از انگیزند، برمى را غیرصریح هاى واکنش که هستند زیادى عوامل که است این از حاکى) 1995( اسمیت و گرابر مطالعه
 براى کنند مى سعى و کنند مى شرم احساس کنند، مى سرزنش را خود یا کشند مى خجالت زنان برخى که این فرهنگى، هاى کلیشه
 خطرناك است ممکن واکنش در صراحت که کنند مى احساس ندهند، نشان واکنش مزاحمت به عموم توجه جلب از اجتناب
  .شود مزاحم فرد به ناعادالنه زدن لطمه باعث صریح واکنش که ترسند مى حتى یا باشد،
 قدرتى بى به خواهند نمى ها آن که باشد این تواند مى زنان سوى از مزاحمت انگاشتن نادیده دلیل: نویسد مى) 537 1993(: بومن
 مورد و کنند جلب خود به را دیگران توجه که این از یا ترسند، مى فیزیکى برخورد از کنند، اعتراف هایى موقعیت چنین در خود

 فرد دهند مى نشان که واکنشى با خواهند نمى اما شوند، مى آزرده واقعآ ها آن مواقع بعضى در. دارند واهمه گیرند، قرار سرزنش
 را خود صورت کنند؛ مى رفتار سرد ها آن شوند؛ مى دستپاچه تحقیرآمیزى رفتار چنین با که این یا کنند تشویق بیشتر را مزاحم
 ها موقعیت این در زنان که هنگامى. است نداده رخ چیزى که کنند وانمود کنند مى سعى و دارند مى نگه احساس بدون و حالت بى

 عاطفى فشار از ناشى که شود مى وارد اى روانى لطمه ها آن به کنند مخفى را خود ترس و حقارت خشم، احساس تا کنند مى تجاهل
 است یافته دست نتیجه این به است شده انجام جنسى تجاوز قربانیان درباره که تحقیقى دیگر، سوى از. است قدرتى بى احساس و
 از مقاومتى که زنانى به نسبت اند، نشده آن از جلوگیرى به موفق اگر حتى اند، کرده مقاومت جنسى تجاوز برابر در که زنانى که
 روانى آزادى یا آرامش از اى درجه حتى اند کرده مقاومت که زنانى. دارند را آزار از بعد افسردگى احتمال کمتر اند، نداده نشان خود
  .کند تحمیل زنان بر را خود خاص هاى هزینه تواند مى جنسى مزاحمت گذاشتن پاسخ بى بنابراین. اند کرده تجربه را

 بیشترى احتمال به کند تلقى جنسى مزاحمت را مردى رفتار زنى اگر است، زنان رویکرد انگیزاند برمى را صریح واکنش که عاملى
 را ترى صریح هاى واکنش لمسى هاى مزاحمت یا توهین مثل شدیدتر هاى مزاحمت این، بر عالوه. دهد مى نشان صریح واکنش
) 1986( بجورن و گرابر توسط که اى فردى منابع مدل). 1995 گاردنر، به کنید نگاه چنین هم ؛1995 اسمیت، و گرابر( انگیزند برمى
 و مستقیم رابطه مزاحمت به صریح واکنش با زندگى از رضایت و نفس عزت مثل فردى منابع که کند مى پیشنهاد شد طراحى
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 را زنان به نگرش و جنسیتى نقش هاى نگرش) 1998(  ١٢بلومنتال از نقل به) 1999(١١جکوبسن و سیگال چنین هم. دارند معنادار
 از نقل به چنین هم ها آن. اند کرده معرفى گیرند قرار بررسى مورد مزاحمت به زنان واکنش با رابطه در باید که عاملى دو عنوان به

 مزاحمت برابر در او تحمل باشد داشته ترى سنتى جنسى نقش هاى نگرش فرد چه هر: نویسند مى) 1990(  ١٣استاك و مالوویچ
  .است کمتر باشد، داشته قربانى براى تواند مى مزاحمت که اى بالقوه هاى آسیب از وى آگاهى و بیشتر
. داند مى جهان سراسر در زنان معضالت ترین مهم از یکى را زنان براى خیابانى هاى مزاحمت خود، مقاله در) 2011( کرل

 در همواره عمومى هاى مکان در زنان که ترى گستاخانه رفتارهاى حتى و درازى دست پرانى، متلک زدن، سوت نظیر هایى مزاحمت
 از درصد 100 و مصر و کانادا کشورهاى در شده مصاحبه زنان از درصد 80 از بیش کرل، گفته به. هستند آن با مواجهه معرض
 این یمن کشور در. اند گرفته قرار اذیت و آزار مورد خیابان در که اند گفته اند، شده واقع پرسش مورد متحده ایاالت در که زنانى
  .اند نبوده امان در خیابانى هاى مزاحمت از نیز محجبه و متواضع زنان حتى شده، اعالم درصد 90 از بیش رقم
 جنسى مزاحمت شیوع لحاظ از یمن، و مصر چون مسلمانى کشورهاى با مشابه نسبتا فرهنگى بافت با کشورى عنوان به نیز ایران
» جنسى مسائل به مربوط المعارف دایرة« ایرانى فصل در) 2004( همکاران و درو حال این با. است مقایسه قابل کشورها این با
 کاهش را جنسى مزاحمت فرصت جنسیتى تفکیک کلى الگوى« که چرا نیست شایع چندان ایران در جنسى مزاحمت:  نویسند مى
 دو اگرچه. باشد صحیح تواند نمى ایران وضعیت از تحلیل این که کنند مى بحث) 2011( نژاد یوسفى و زاده لهسایى اما. »دهد مى
 از اسالمى کشور یک عنوان به ایران. ندارد وجود عمومى اماکن در تفکیک این اما شوند مى تفکیک نوجوانى زمان از جنس
 هاى سال در دیگر سوى از. کنند تبعیت ها آن از باید زنان ویژه به جامعه افراد که است برخوردار سختى سنتى قواعد و هنجارها
 و اند داده تغییر را اجتماعى زندگى سبک و اند شده ایران وارد ها رسانه ویژه به مختلف طرق از مدرنیته عناصر از بسیارى اخیر
 زمان، پوشش، نوع به مربوط سنتى قواعد که زنان از بسیارى رو این از. اند آورده وجود به جامعه در تعادل عدم و دوگانگى نوعى
 و مقصر نیز جامعه سوى از و گیرند مى قرار مزاحمت مورد کنند نمى رعایت را عمومى اماکن در رفتار شیوه و حضور میزان
  .شوند مى قلمداد آزارها نوع این مستحق
 اینترنتى ى نشریه که اى مطالعه نتایج. است گرفته صورت ایران در خیابانى هاى مزاحمت خصوص در محدودى مطالعات تاکنون
 90( کالمى مزاحمت ،)درصد 92( شخصى هاى اتومبیل توسط مزاحمت که بود آن از حاکى رساند انجام به) 1385( زمستان
. بودند فراوانى بیشترین داراى ترتیب به) درصد 63( نقلیه وسایل در لمسى مزاحمت و) درصد 75( لمسى مزاحمت ،)درصد
 شرایط و مزاحمت موقعیت به مستقیمى ارتباط ها، مزاحمت به نسبت زنان واکنش و احساس داد نشان مطالعه این دیگر هاى یافته
 از مزاحمت موقعیت در همراه داشتن و دارد پى در را وى ترس و انزجار مزاحمت، موقعیت در قربانى بودن تنها. دارد قربانى
 به نسبت تصور و مزاحمت بودن پرخطر و جدى میزان به توجه با نیز مزاحمت به آنان واکنش. کاهد مى وى هراس میزان

 سال 40 باالى سنین زنان چنین هم. شود مى تعیین» قربانى بودن مقصر« خصوص در دیگران قضاوت چون هم واکنش پیامدهاى
 چه آن. دهند مى نشان خود از شدیدترى واکنش بیشتر، جسارت و مزاحمت با مواجهه انتظار عدم علت به جوان دختران به نسبت
 از بیش که واکنشى باشد، مى آن به نسبت زنان واکنش نوع ترین رایج مزاحمت، تحمل دهد مى نشان آمده دست به بررسى این از

 نشان خود از ترى جدى واکنش بودند مایل و نداشتند رضایت آن از واکنشى هر تأثیر از ناامیدى وجود با گویان پاسخ درصد 70
  .دهند
 خود تهدید عامل ترین مهم را خیابانى مزاحمت زنان، دادند انجام سنندج شهر در) 1388( همکاران و سحابى که اى مطالعه در
 تجربه. کردند تجربه سنندج شهر زنان که است هایى مزاحمت جمله از غیرعادى رفتارهاى و رکیک هاى حرف متلک،. پنداشتند مى

 و سخت بسیار روستا، در امنیت احساس تجربه داراى و روستایى خاستگاه با افرادى براى خصوص به خیابانى هاى مزاحمت
  .کرد مى ایجاد مختلف هاى مکان و ها زمان در آنان تحرك در جدى هاى محدودیت که اى گونه به بود دشوار
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 هاى مصاحبه حاصل که» مختلف هاى محیط در زنان براى جنسى هاى مزاحمت« عنوان با پژوهشى در نیز) 1384( ذکائى
 بر و اند داشته جنسى مزاحمت از هایى تجربه شوندگان مصاحبه همه که دریافت بود، تهران ساکن زن و دختر 14 با ساختاریافته نیمه
 ها کننده مصاحبه به گویان پاسخ سایر توسط یا اند بوده آشنا گران مصاحبه با ها آن. اند بوده متفاوت... و جنسیتى آگاهى سن، اساس
 شامل که است بیشتر عمومى نقلیه وسایل در ازجمله شلوغ هاى مکان در جنسى مزاحمت ها مصاحبه این اساس بر. اند شده معرفى
 دادن تذکر یا و حایل عنوان به کالسور و کیف دادن قرار تا گرفته سکوت از زنان واکنش که شود مى متلک یا لمسى هاى مزاحمت

  ).1384 ذکایى،( انجامد مى ناسزا و فحش به مردان رعایت عدم صورت در و شود مى شامل را
. باشد بیشتر تر، سنتى جنسیتى نقش رویکرد با کشورهایى در است ممکن جنسى مزاحمت ،)1999( جکوبسن و سیگال نظر طبق
 دارند، آن در عمیقى هاى ریشه ایدئولوژى و سنت که اى جامعه عنوان به ایرانى جامعه در مسئله این واکاوى و تحقیق بنابراین
  .رسد مى نظر به ضرورى
  : است اساسى پرسش سه به پاسخ پى در حاضر پژوهش

 چه از شیراز دانشگاه دختر دانشجویان. 2 چیست؟ جنسى مزاحمت به نسبت شیراز دانشگاه دختر دانشجویان نگرش و احساس. 1
  کنند؟ مى استفاده ها مزاحمت این به واکنش در هایى استراتژى

  گذارد؟ مى تأثیر جنسى مزاحمت به شیراز دانشگاه دختر دانشجویان واکنش بر عواملى چه. 3
   تحقیق شناسى روش
 نوع و خیابانى هاى مزاحمت به نسبت شیراز دانشگاه دختر دانشجویان احساس و تجربه که است این بر تالش پژوهش این در

 دیگر سوى از. شود استفاده کیفى روش از است الزم منظور این براى که گیرد، قرار بررسى مورد ها مزاحمت این به ها آن واکنش
 این به نیل براى که باشد مطالعه مورد نمونه به شبیه جمعیتى به تعمیم قابل االمکان حتى تحقیق هاى یافته بودند مند عالقه محققین
 مستلزم که شد استفاده»  ١٤ترکیبى هاى روش« از پژوهش این در اساس این بر. است ضرورى کمى روش از استفاده هدف
  در کیفى و کمى هاى داده تفسیر و تحلیل و تجزیه و آورى جمع
 2009: آنوگبازى، و لیچ( دهند مى قرار بررسى مورد را واحد پدیده یک که است ها پژوهش از اى رشته در یا واحد تحقیق یک
267.(  
 دست به تحقیق مسئله از بهترى فهم واحد، تحقیق یک در کیفى و کمى هاى داده از زمان هم استفاده) 5 2007(: کرسول عقیده به
 از یک هر در موجود هاى کاستى که است مزایایى داراى ترکیبى روش چراکه تنهایى، به رویکرد یک از استفاده تا دهد مى
 کیفى و کمى هاى روش از کدام هیچ که. دهد پاسخ سؤاالتى به تا دارد را قدرت این و نماید مى جبران را کیفى و کمى هاى روش
  .گویند پاسخ آن به توانند نمى تنهایى به
 تحقیق دو هاى داده شیوه این در. است الحاق شیو ها آن از یکى که دارد وجود ترکیبى هاى روش اجراى براى مختلفى هاى شیوه
 ى پایه بر دوم پژوهش که ترتیب این به شوند، مى الحاق یکدیگر به دوم پژوهش آغاز از پیش و اول پژوهش انجام از پس

 مدل از عبارتند که است پذیر امکان صورت دو به اکتشافى طرح در الحاقى شیوه. شود مى بنا آن نتایج اساس بر و اول پژوهش
  . ١٦بندى آرایه مدل و  ١٥ابزار طراحى
 در. کند طراحى کیفى بخش هاى یافته اساس بر را کمى تحقیق ابزار دارد نیاز محقق که شود مى انتخاب زمانى ابزار طراحى مدل
 داشته قصد که کند مى استفاده بندى آرایه مدل از زمانى محقق دیگر سوى از. است تحقیق کمى بخش بر محقق تاکید مدل این
 در. دهد قرار آزمایش مورد را آن کمى بخش در گاه آن و نماید استخراج کیفى بخش از را اى نظریه یا بندى طبقه سیستم یک باشد
  ).77 2007: کرسول،( دهد مى تحقیق کیفى بخش به را بیشتر وزن محقق مدل این
 به تحقیق موضوع ابتدا راستا، این در. شد استفاده ابزار طراحى مدل و اکتشافى طرح از حاضر پژوهش در شد گفته چه آن بر بنا
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 و تجربیات ذهنى، معانى به محققین تا گرفت قرار اکتشاف مورد کننده مشارکت چند با عمیق هاى مصاحبه طریق از و کیفى روش
 انتخاب مدل، نظرى، انداز چشم انتخاب در را محققان گاه آن کیفى بخش هاى یافته. شوند نزدیک مطالعه مورد افراد هاى دیدگاه
 انجام پیمایش طریق از اطالعات آورى جمع دوم بخش در. نمود یارى کمى بخش در نامه پرسش ابزار طراحى و سواالت و ها گویه
  .آید دست به مطالعه مورد جمعیت به ها یافته تعمیم توان تا شد آزموده کمى بخش در کیفى هاى یافته اعتبار مرحله این در. شد

  ها داده گردآورى
 سیستم سوى از شده ارائه آمار اساس بر که بودند شیراز دانشگاه دختر دانشجویان کلیه پژوهش، این در مطالعه مورد آمارى جامعه

 ذکر این از پیش که طور همان. شدند گرفته نظر در نفر 10311 ،1385 سال در شیراز دانشگاه دانشجویى و آموزشى اتوماسیون
 استفاده  ١٧مند هدف گیرى نمونه روش از کنندگان مشارکت انتخاب براى آن در که شد آغاز کیفى بخش با پژوهش این کردیم
 به شوند، مى انتخاب مند هدف صورت به کنندگان مشارکت کیفى، تحقیق در: دارد مى اذعان) 2003( کرسول که گونه همان. نمودیم
 با گیرى نمونه گونه این. کنند کمک تحقیق سؤاالت به پاسخ و تحقیق مسئله فهم در محقق به ممکن نحو بهترین به که اى گونه
) 1987( پاتن چنین هم. است متفاوت گیرد، مى صورت کمى تحقیقات در که بزرگ جمعیت یک بین از تصادفى گیرى نمونه
 باشد، آمارى جمعیت کل به تعمیم قابل که دارد نمایا و تصادفى نمونه یک انتخاب به بستگى آمارى گیرى نمونه قدرت: نویسد مى
 هاى نمونه. است عمیق مطالعه براى  ١٨اطالعات از غنى هاى نمونه انتخاب در مند هدف گیرى نمونه قدرت که است حالى در این
  هایى آن اطالعات از غنى
  .بگیرد یاد ها آن از زیادى مطالب محورى، موضوع درباره تواند مى پژوهشگر که هستند
 حداکثر با گیرى نمونه راهبرد دو از ،)1987 پاتن،( مند هدف گیرى نمونه گانه ده راهبردهاى میان از پژوهش این کیفى بخش در
  تالش راستا این در. شد استفاده  ٢٠برفى گلوله گیرى نمونه و  ١٩تنوع

 
 با چنین هم و متفاوت ـفرهنگى اجتماعى هاى ویژگى با مختلف سنین در کنندگان مشارکت تنوع رسانى به براى تا گردید
 اکتشافى مصاحبه چند انجام از پس چنین هم. شوند برگزیده چادرى ساده، روز، مد مطابق هاى پوشش قبیل از مختلف هاى پوشش
  کنندگان مشارکت از برفى گلوله تکنیک از استفاده با گردید، نمایان اصلى هاى مقوله که اول

  
 برفى گلوله تکنیک از استفاده. کنند معرفى ما به دارد بیشترى اطالعات خاص اى مقوله یا مفهوم درباره که را بعدى نفر تا خواستیم
 با را درگیرى بیشترین که اطالعات از غنى هاى نمونه االمکان حتى کنندگان مشارکت کمک با که دهد مى محقق به را امکان این
 دست اطالعاتى  ٢١اشباع مرحله به زودتر محقق که شود مى باعث خود امر این که دهد قرار مطالعه مورد را دارند تحقیق مسئله
  .یابد
 نفر 9 چنین هم مجرد، نفر 11 و متأهل ها آن نفر 5 که سال، 32 تا 18 سنین بین شیراز، دانشگاه دختر دانشجوى 16 ترتیب این به
 شروع اول نفر از مصاحبه کار این براى. گرفتند قرار مصاحبه مورد کردند، مى زندگى خوابگاه در دیگر نفر 7 و شیراز ساکن ها آن
 که دهند مى ارائه را هایى جواب همان شانزدهم و پانزدهم نفر که شدند متوجه پژوهشگران که جایى تا شد داده ادامه سپس شد

 ها مصاحبه که بود نقطه این در نداشت، وجود ها آن اظهارات در جدیدى نکته و بودند کرده اشاره ها آن به قبلى کنندگان مشارکت
  .بودند رسیده اشباع حد به ها مصاحبه چراکه شد متوقف
. شد مى ضبط کنندگان، مشارکت از اجازه کسب با که گردید استفاده عمیق مصاحبه تکنیک از کیفى هاى داده آورى جمع براى
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 طول به دقیقه 45 تا 20 بین یک هر کنندگان، مشارکت هاى پاسخ کیفیت و عالقه به بسته و بودند ساختاریافته نیمه ها مصاحبه
 اماکن در جنسى هاى مزاحمت انواع از خود تجربه درباره تا شد درخواست کنندگان مشارکت از ها مصاحبه طى. انجامیدند مى

 گونه همان. دهند توضیح داده رخ که را چه آن هر و کنند فکر دهند مى نشان ها مزاحمت این از یک هر به که هایى واکنش و عمومى
 را آن ابتدا از که این تا است مداوم و مکرر پذیر، انعطاف بیشتر کیفى مصاحبه طرح دارند مى اظهار) 1995( روبین و هربرت که

 را پژوهشگران هاى دیدگاه نخست، مصاحبه چند بنابراین). 603 1998: ببى،( باشد شده سنجیده آن جوانب تمام و دیده تدارك
 هاى مصاحبه که دادند تشکیل را اى اصلى مفاهیم و مضامین همان واقع در که کردند ایجاد را جدیدى هاى ایده به و کردند تکمیل
 تمام در و نرود دست از ها مصاحبه اصلى ایده گردید تالش حال این با بودند، ها آن جزئیات کشف درصدد بیشترى دقت با بعدى
  .گردد دنبال پژوهش اساسى هاى پرسش ها مصاحبه
 یک در یعنى مقطعى صورت به پیمایش این. گردید آورى جمع پیمایش تکنیک از استفاده با پژوهش کمى بخش هاى داده چنین هم
 گیرى نمونه روش با مطالعه مورد نمونه و شد تعیین نفر 369 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم. شد انجام خاص زمانى نقطه
 صورت به آن هاى پرسش که شد انجام نامه پرسش ابزار از استفاده با تحقیق از مرحله این. گردید انتخاب بندى طبقه تصادفى
 صورت به و بودند شده طراحى نظرى انداز چشم از استفاده با چنین هم و پژوهش این کیفى بخش نتایج اساس بر خاص و متمرکز
 از کیفى بخش هاى یافته اساس بر ،)مزاحمت به واکنش( وابسته متغیر سنجش براى. گردیدند تکمیل گویان پاسخ توسط حضورى

 بخش در نظرى انداز چشم و کیفى بخش هاى یافته به توجه با که مستقلى متغیرهاى. است شده استفاده لیکرت طیف در گویه 4
 تحصیالت، سن، نفس، عزت جنسیتى، هنجارهاى پذیرش ها، مزاحمت از یک هر تجربه شامل گرفتند قرار استفاده مورد کمى

 سنجش براى. بود آرایش میزان و پوشش نوع قومیت، سکونت، محل تأهل، وضعیت درآمد، مادر، تحصیالت پدر، تحصیالت
 همکاران، و لنتون( خیابانى مزاحمت ادبیات به نگاهى با چنین هم و کیفى بخش نتایج اساس بر( زنان شده تجربه مزاحمت میزان
 5( بصرى مزاحمت به مربوط هایى گویه شامل لیکرت، طیف در گویه 13 از) 2010 فرچایلد، ؛2008 رودمن، و فرچایلد ؛1999
 هنجارهاى پذیرش. است شده استفاده) گویه 3( لمسى مزاحمت و) گویه 2( تعقیبى مزاحمت ،)گویه 3( کالمى مزاحمت ،)گویه
) 1998( پالودى و دویل بحث اساس بر) 1384( گروسى جنسیتى هنجارهاى مقیاس شده تعدیل شکل از استفاده با( جنسیتى
 لیکرت طیف در گویه 6 و 10 با ترتیب به نیز) 1965 روزنبرگ، نفس عزت مقیاس از استفاده با( نفس عزت و) است شده تنظیم
 اساس بر کمى بخش ابزار طراحى یعنى مرحله، همین در کیفى و کمى بخش دو اتصال حقیقت در. گرفتند قرار سنجش مورد
  .شد انجام کیفى، بخش هاى یافته
 هاى مصاحبه از حاصله هاى یافته بررسى با  رو این در. است شده استفاده محتوا اعتبار از حاضر نامه پرسش روایى سنجش براى
 پایایى. بگیرد بر در را مفهوم در شده گنجانده فضاهاى از اى گسترده طیف بررسى مورد هاى سنجه است شده سعى کیفى، بخش

 جنسیتى، هنجار نفس، عزت متغیرهاى براى آمده دست به ضرایب. شد محاسبه کرونباخ آلفاى ضریب از استفاده با نیز نامه پرسش
 قبول قابل اعتماد و پایایى که آمد دست به 77/0 ،90/0 ،75/0 ،87/0 با برابر ترتیب به مزاحمت به واکنش و جنسى مزاحمت
  .دهد مى نشان را ها سنجه
   ها داده تحلیل
  ها داده تحلیل فرآیند.  ٢٣محورى و  ٢٢باز کدگذارى و شده ضبط هاى مصاحبه نوشتن 1: مرحله

 
 تر عمیق و عمیق مختلف، هاى تحلیل انجام تحلیل، براى ها داده کردن آماده شامل که است مرحله چندین مستلزم کیفى تحقیق در
 باز کدگذارى مستلزم روش این. باشد مى ها داده بسیط معانى از تفسیرى آوردن دست به و ها داده تشریح ها، داده فهم براى شدن

 قرار و ها مقوله از یکى انتخاب یعنى( محورى کدگذارى سپس و ،)آمده دست به اطالعات از ها مقوله و مفاهیم استخراج یعنى(
  ).192ـ190 2003: کرسول،( باشد مى) نظرى مدل در آن دادن

                                                             
٢٢ nepO . 
٢٣ laixA . 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 آغاز باز کدگذارى یعنى کدگذارى، مرحله اولین سپس. درآمد مکتوب صورت به شده ضبط مصاحبه 16 تمام ابتدا اساس، این بر
 شناسایى مفاهیم آن طى که شود مى اطالق تحلیلى فرآیند به باز کدگذارى) 119 1998(: کربین و اشتروس تعریف اساس بر. شد
 جمله تمام تحلیل خط، به خط تحلیل: دارد وجود باز کدگذارى شیوه سه. شوند مى کشف ها داده در ابعادشان و ها خصیصه و شده
 مفاهیم تمام سپس و گردید آغاز پاراگراف به پاراگراف و جمله به جمله صورت به ها مصاحبه خواندن بنابراین. سند تمام تحلیل و
 سپس گشت، تنظیم کدها از جامع فهرست یک صورت به بود شده استنتاج یا استخراج کنندگان مشارکت سخنان از که مضامینى و

  .گردید بندى طبقه کد هر کننده منعکس جمالت ترتیب این به و شد نوشته آن ذیل کد هر با مرتبط جمالت
 هدف. باشد مى ها زیرمقوله به ها مقوله اتصال فرایند واقع در که شد، آغاز محورى کدگذارى یعنى کدگذارى گام دومین آن از پس

 کدگذارى براى گر تحلیل یک. بودند شده شکسته و باز کدگذارى، فرآیند طى که است هایى داده مجدد اتصال محورى، کدگذارى
 قرار بازخوانى مورد شده بندى طبقه هاى جمله مرحله این در). 119 1998: کربین و اشتروس( دارد نیاز مقوله چند به محورى
 کدام هر براى سپس و گرفتند جاى محورى هاى مقوله نام به ترى بزرگ هاى بندى دسته در بودند مرتبط هم با که مفاهیمى و گرفتند
  .شد نوشته پاراگراف چند در را مناسب تحلیل
 مسئله به را محققین کیفى بخش نتایج. کمى بخش هاى سنجه و نامه پرسش مدل، طراحى نظرى، انداز چشم انتخاب. 2 مرحله
 ترین مناسب تا نمود فراهم را امکان این ترتیب این به و کرد تر ملموس و تر روشن آنان براى را آن ابعاد و تر نزدیک تحقیق
 توانند مى ترکیبى هاى روش محققان«) 2003 212(: کرسول نظر اساس بر. شوند انتخاب نظرى انداز چشم قالب در را ها نظریه
 انداز چشم این از کردن نگاه. »برند کار به خود مطالعات براى راهنمایى عنوان به صریح طور به اجتماعى علوم در موجود هاى نظریه
 بخش در متمرکزترى صورت به تحقیق مسئله و شود طراحى تر دقیق بسیار کمى بخش ابزار تا نمود کمک کیفى، تحقیق نتایج به
  .گیرد قرار پژوهش مورد کمى
 اساس بر کمى آمارى تحلیل نامه، پرسش اجراى از پس مرحله این در. کمى هاى داده آمارى تحلیل و نامه پرسش رأى. 3 مرحله
 در. شد استفاده  18٢٤  نسخه اجتماعى علوم براى آمارى بسته از منظور این براى. گرفت انجام پیمایش از آمده دست به هاى داده
  سعى چنین هم مرحله این
 اصطالح معادل کیفى هاى داده براى اعتماد قابلیت اصطالح. گیرد قرار سنجش مورد کیفى بخش نتایج  ٢٥اعتماد قابلیت گردید
 براى که دارد اشاره تحقیق نتایج تکرار قابلیت به معموال که است، اثباتى رویکرد با تحقیقات و کمى هاى داده براى  ٢٦پایایى
  ).2010 ویزلى، از نقل به 2000 همکاران، و کوهن( نیست پذیر امکان کیفى تحقیقات
 یکدیگر با کیفى و کمى هاى داده گونه دو ترکیب و تلفیق شامل تحلیل مرحله آخرین. ها داده گونه 2 تلفیق و ترکیب. 4 مرحله
 پژوهشگران اختیار در را دیدگاهى امر این. گردید ادغام کمى بخش نتایج با و مرور دوباره کیفى بخش نتایج مرحله، این در. بود

 نشان را پژوهش انجام مراحل 1 شکل. کنند گزارش و دهى سازمان تلفیق، را تحقیق کلى نتایج تا کرد کمک آنان به و گذاشت
  .دهد مى
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  )2010 ویزلى، از اقتباس( تحلیل مراحل مدل. 1 شکل

  جنسیتى پذیرى جامعه نظریه: نظرى انداز چشم
 در که هایى رفتار با را خودشان مردم آن خالل در که گردد مى اطالق فرآیندهایى به پذیى جامعه: جنسیتى پذیرى جامعه نظریه
 و آموختن معناى به جنسیتى پذیرى جامعه اساس این بر). 59 1383: بار،. (دهند مى تطبیق شود، مى پنداشته مناسب شان فرهنگ
 مناسب وى براى و دارد انتظار او از مرد یا زن از اعم فرد بیولوژیک جنس اساس بر جامعه که است رفتارهایى کردن درونى
 دردسر کتاب در وى. دارد محورى نقش  ٢٧باتلر از جنسیتى پذیرى جامعه و جنسیت نظریه معاصر پردازان نظریه میان در داند مى

 و کند مى رد دارد ما شناختى روان و شناختى زیست ماهیت در ریشه جنسیتى هاى تفاوت که را دیدگاه این) 1990(  ٢٨جنسیت
 شود بازسازى دیگر اى گونه به تواند مى بنابراین و اند آمده وجود به تصادفى اجتماعى اعمال اثر در ها تفاوت این که دارد مى اذعان

 به مردان و زنان رفتار شیوه در تفاوت و شود مى ساخته اجتماعى طور به جنسیت که کند مى پیشنهاد باتلر). 64:2002 ، ٢٩آلسوپ(
  .است جنسیتى پذیرى جامعه در تفاوت علت
 از پسرها که است توضیح قابل گونه این جنسیتى پذیرى جامعه نظریه از استفاده با عمومى عرصه در جنسى مزاحمت پدیده شیوع
 در که هنگامى و کنند مزاحمت ایجاد زنان براى عمومى اماکن در دردسرى هیچ بدون و راحتى به توانند مى مردان بینند مى نوجوانى
 پسران پذیرى جامعه فرایند طى رفتار این بنابراین،. شود مى تلقى مردانگى و بزرگى نشانه عنوان به رفتار این هستند همساالن گروه
 امرى را آن که شود مى باعث زمینه این در زنان متعدد هاى تجربه دیگر سوى از. شود مى تقویت همساالن گروه در و آموخته
 توسط آمیز مزاحمت رفتارهاى نتیجه در. کنند سکوت آن برابر در نگیرند قرار مزاحمت مورد بیشتر که این براى و کنند تلقى طبیعى
  .یابد مى ادامه نسل به نسل پذیرى جامعه فرایند طى و شده شایع مردان

                                                             
٢٧ htiduJ . 

٢٨ redneG . 
٢٩ . 

هاي  انجام مصاحبه

 کیفی

مرحله 

 اول

ها پیاده کردن مصاحبه

کدگذاري  و کدگذاري

 محوري

 گذاري بازکد

مرحله  

 دوم

انداز  نظريچشم   

طراحی مدل کمی 

نامه و پرسش  

مرحله 

 چهارم

مرحله 

 سوم

هاي تلفیق داده

 کمی و کیفی

اجراي 

نامه و  پرسش
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  تحقیق هاى یافته
 محورى مقوله 5 و مفهوم 56 قالب در کنندگان مشارکت هاى پاسخ کیفى بخش در ها مصاحبه تحلیل از پس: کیفى هاى یافته.  الف
. 2 غیرکالمى، و کالمى هاى مزاحمت وسیله به مدنى اعتنایى بى نقض. 1 از عبارتند محورى مقوالت این که شدند تنظیم و خالصه
 واکنش شناسى سنخ. 5 گیرانه، پیش تمهیدات. 4 زدایى، حساسیت. 3 آرایش، و پوشش گوناگونى رغم به مزاحمت گیرى همه

  پیمایش نتایج: کمى هاى یافته.  ب) منفعالنه و فعاالنه هاى واکنش( جنسى مزاحمت به نسبت دختر دانشجویان
  کیفى هاى یافته.  الف

 هایى مزاحمت انواع شناسایى کیفى، هاى مصاحبه هدف نخستین : غیرکالمى و کالمى هاى مزاحمت وسیله به مدنى اعتنایى بى نقض. 1
 دسته دو به خیابانى هاى مزاحمت کنندگان، مشارکت تجربه اساس بر. بودند کرده تجربه عمومى عرصه در کنندگان مشارکت که بود
 از و بودند برخوردار بیشترى عمومیت از کالمى هاى مزاحمت. گردید تقسیم غیرکالمى هاى مزاحمت و کالمى هاى مزاحمت اصلى
 اشکال به کنندگان مشارکت تمام تقریبآ و تر شایع بسیار» ها متلک« کنندگان مشارکت تعبیر به یا»  ٣٠خیابانى اظهارات« ها آن میان
 رفتارى و پوشش محقق مشاهدات همچنین و خودش گفته به بنا که کنندگان مشارکت از یکى. بودند کرده تجربه را ها آن مختلف
 زیاد، یا کم حاال شنوه، مى رو متلک باشه جورى هر خودش پوشش تبع به دخترى هر مسلمآ«: گوید مى دارد متعارف و معمولى
  .»شنیدم زیاد من

 که دارند را زنان فیزیکى هاى ویژگى یا ظاهر از تمجید جنبه اظهارات این اکثر شوند، مى بیان مختلف مضامین با خیابانى اظهارات
 بودن ارزش بى و اى کلیشه ماهیت از باالتر سنین در ویژه به کنندگان مشارکت و گردند مى ابراز مردان توسط اى کلیشه صورت به
 و آمیز توهین کامال فحوایى نیز مواقع برخى در اما شوند، مى بیان طنزآمیز مضامین با نیز اوقات گاهى اظهارات این. بودند آگاه ها آن
 پایین اجتماعى طبقات از که مردانى توسط مواقع اکثر در کنندگان مشارکت بیشتر تجربه اساس بر که گیرند مى خود به جنسى یا

 ها آن بر شدیدى روانى تأثیرات زنان فیزیکى هاى نقص به اشاره با کالمى هاى مزاحمت مواقع برخى در. شوند مى بیان هستند،
 خاص فرهنگ آن زیبایى استانداردهاى از یا هستند عضو نقص دچار که آید مى پیش زنانى براى بیشتر ها مزاحمت این. گذارند مى

 کلینیک یک در و است تحصیل به مشغول بالینى شناسى روان ارشد کارشناسى مقطع در که اى کننده مشارکت. نیستند برخوردار
  : کند مى اشاره نکته این به دهد مى مشاوره خصوصى

 این از خیلى بوده چرا گم، مى بهتون دارم که دیدم عینه به من رو اینا انحرافه، دچار پاش که خانمى یه لنگه، مى که خانمى یه مثال«
 یه میشه میدن فشارش و مسئله همون روى میذارن دست دقیقآ و داره فیزیکى نقص یه طرف چون ببینید اومده، پیش مزاحمتا
 و نشناسه رو مقابل طرف اون اگه حتى باشه مسئله این درگیر روزها ممکنه و ده مى نشون العمل عکس مقابل طرف. ضعف نقطه
  ».زده رو حرفى همچین بهش اصال که بوده کى که ندونه
 گاهى ها مزاحمت این. بودند برخوردار بیشترى تنوع از بودند ده رو روبه ها آن با کنندگان مشارکت که غیرکالمى هاى مزاحمت اما
 کنندگان مشارکت اظهارات میان در نیز مزاحمت نوع این فراوانى. شوند مى چرانى چشم یا خیره هاى نگاه مثل بصرى آزارهاى شامل
 یا بانک اتوبوس، مثل کنند، توقف ثابت جاى یک در را مدتى مجبورند افراد که هایى مکان در بصرى هاى مزاحمت. بود زیاد بسیار
 باشه نداشته تو با ]کالمى یا[ جسمى تماس...  طرف ممکنِ«: افتد مى اتفاق بیشتر کنند، مى مراجعه کارى انجام براى افراد که اداراتى
  ».باشه آزاردهنده واقعًا نگاهش ولى
 اظهارات اساس بر. دانستند مى مزاحمت را آن کنندگان مشارکت که است دیگرى رفتار اتومبیل با یا پیاده پاى با تعقیب
 جنسى رابطه پیشنهاد گاهى و است آزاردهنده که گویند مى را هجویاتى یا ها متلک مردان ها تعقیب این طى کنندگان مشارکت
  .شود مى محسوب
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 خشونت گرفتن، نیشگون شدن، راه سد زدن، تنه قبیل از هستند فیزیکى یا جسمى هاى مزاحمت غیرکالمى هاى مزاحمت دیگر از
 نوع ترین آزاردهنده و شدیدترین را آن اتفاق، به کنندگان مشارکت تمام که لمسى مزاحمت نهایت در و اشیا پرتاب فیزیکى،
  .کردند معرفى مزاحمت
 در. شود مى همراه کالمى هاى مزاحمت با نیز گاهى که است شایع غیرکالمى هاى مزاحمت از نیز تاکسى براى انتظار حین مزاحمت
 در و کنند مى توقف هستند، اتوبوس گاهى یا تاکسى منتظر که زنانى کردن سوار براى اتومبیل با مزاحمان مزاحمت، نوع این

 ویژه به ها مزاحمت این کنندگان مشارکت از برخى تجربه اساس بر. نمایند مى زدن بوق به اقدام شدن، سوار از زنان امتناع صورت
 کنندگان مشارکت تجربه اساس بر 1 شماره جدول. است جنسى تمناهاى رفع براى اغلب و خطرناك بسیار شب آخر ساعات در

 محورى مقوله و کنندگان مشارکت اظهارات از شده استخراج مفاهیم که است، شده تنظیم خیابانى هاى مزاحمت انواع درباره
  .دهد مى نشان را یکدیگر به مفاهیم این اتصال از حاصل
  مدنى اعتنایى بى نقض: محورى مقوله. 1 شماره جدول

   
  مقوله  مفهوم  گزاره

کثرت اظهارنظرهاي   .من زیاد شنیدم. زیادشنوه حاال کم یا مسلما هر دختري به تبع پوشش خودش حاال هر جوري باشد متلک رو می
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شاید اصالً منو ندیده چون یه دختر رد شده حاال  "خوشکله"گه طور تو کوچه منو دیده می آخه طرف اومده همین
  .گنفهمن چی بگن میاي که حاال نمیي کلیشه گن، یه جملهاي میطور یه کلیشه همین

اياظهارات کلیشه  

 توهین مستقیم  . دنشن یهو فحش میو اینا، با موتور رد می کالسنهایی که بیاون تریپ
 هزلیات جنسی  .هاي جنسی شنیدنآره بین دوستام بودن کسایی که متلک 

گم، چرا بوده به عینه که دارم بهتون میلنگه یه خانمی که پاش انحراف داره اینارو من دیدم مثال یه خانومی که می
ذارن روي همون مساله و فشارش خیلی از این مزاحمتا پیش اومده چون طرف یه نقص فیزیکی داره و دقیقا دست می

  . شه نقطه ضعفدن میمی

به رخ کشیدن نقص 
 فیزیکی

 استهزا و ریشخند  .خندنگن که به اصطالح خودشون میچیزاي مسخره خیلی چیزاي کوچولو می
 تعقیب با اتومبیل  .شن که یعنی مرسی بزنیري متلک هم با ماشین مزاحم میآره با ماشینم پشت سرم راه میفتن، هم تو خیابون می

 تعقیب با پاي پیاده  .تر که یهو تو خیابون بیفتن دنبالشون و بخوان هی متلک بگن براي اطرافیانم هم بیش
 چشم چرانی  . با تو نداشته باشه ولی نگاهش واقعا آزاردهنده باشه] یا کالمی[ممکنه تماس جسمی  

 سد راه شدن  .گرفتنسادن هی جلومونو میدویدن میومدن جلومون واي میکنیم میبعد که دیدن ما توجه نمی
 تنه زدن  .دیدمري یهو تنه بزنن و بخوام بیفتم اینارو خیلی زیاد تو خیابون داري می

از خیابون خواستیم رد بشیم یه موتوري خواست رد شه همین که رسید به من دستشو باز کرد بعد با پشت دست 
  .محکم زد توي دهن من

 خشونت فیزیکی

 پرتاب اشیاء  شدن تخم مرغ بهمون پرت کردن یا چیز بهمون پرت شده با موتور داشتن رد می
 مزاحمت لمسی  .شه خیلی راحت ممکنه به اندامت دست بزنهبگیریم خوب طرف داره رد میهاشم در نظر اگه جسمی

 تأثیر آرایش و پوشش نوع که داشتند ابراز گویان پاسخ درصد 75 از بیش : آرایش و پوشش گوناگونى رغم به مزاحمت گیرى همه. 2
 را خیابانى هاى مزاحمت تجربه اما کردند مى استفاده چادر پوشش از آنان از نفر دو گویان پاسخ بین از. ندارد ها مزاحمت بر چندانى
 اظهار همگى و کردند مى استفاده چادر پوشش از گاه گاه یا دائم طور به گذشته در نیز کنندگان مشارکت از نفر 4 چنین هم. داشتند
  .اند گرفته قرار مزاحمت مورد بسیارى موارد در نیز زمان آن در که داشتند
 تجربه که داشتند اظهار نیز کردند مى استفاده معمولى بسیار پوشش و ساده مانتوهاى از که کنندگانى مشارکت دیگر سوى از

 جذب در رفتار و آرایش نوع بودن خنثى از چنین هم کنندگان مشارکت. اند داشته را شدید هاى مزاحمت حتى مزاحمت،
 تجربه بر آرایش و پوشش نوع تأثیر درباره کنندگان مشارکت اظهارات 2 شماره جدول. کردند مى حکایت خیابانى هاى مزاحمت
 از حاصل محورى مقوله و باب این در شده استخراج مفاهیم ترین مهم از برخى شامل که دهد مى نشان را جنسى مزاحمت از ها آن
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  .باشد مى ها آن ترکیب
   آرایش و پوشش گوناگونى رغم به مزاحمت گیرى همه: محورى مقوله. 2 شماره جدول

   
  مقوله  مفهوم  گزاره

  .شنوه هاي بد میبینی یه خانومی با یه پوشش ساده کامال اداري ولی متلکبعضی وقتا می
  .گفتنگفتن به منم میهایی که به بقیه میپوشیدم خیلی عادي همون جملهي راهنمایی چادر میمن دوره
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 خنثی بودن نوع آرایش  . ري بازم همینهگن چون آرایش کردي اینجوري ولی مثال بدون آرایش میریم تو خیابون می کنیم میما آرایش می
اومدم آرایش غلیظی چیزي نداشتم ولی مورداي دیگه مانتوم و اینا خیلی جلف نبوده، خیلی معمولی خسته از دانشگاه می

  .درست شده] مزاحمت[بگم جلب توجه کردم ولی خوب برام  که
مزاحمت علی رغم 

  ظاهر معمول
  مزاحمت زنان چادري  . گرفتبعد این آقا مرتب با دستاش پهلوي منو چنگ می... کردم تو تاکسی نشسته بودماون موقع حتی چادرم سر می

 خنثی بودن نوع رفتار  . رم ولی بازم متلک و اینا هستشپایین دارم میخیلی وقتا پیش اومده که دیدم نه من خیلی سرم رو انداختم 

  

   

  کنندگان مشارکت هاى مصاحبه تحلیل در که توجه قابل نکات از یکى:  ٣١زدایى حساسیت. 3
 متعدد موارد در. اند داده دست از ها مزاحمت این به نسبت را خود حساسیت آنان بیشتر که است این خورد مى چشم به

 از برخى حتى نیستند قائل چندانى اهمیت خفیف هاى مزاحمت و خیابانى اظهارات براى که داشتند ابراز کنندگان مشارکت
 مزاحمت من نظر به بشه تموم و بشه گفته که متلکى«: کنند نمى تلقى مزاحمت زمره در را خیابانى اظهارات کنندگان، مشارکت
  .»گن مى چى همه پسرا خوب نیست،
 مزاحمت انواع دیگر از کمتر و شده عادى کثرت دلیل به خیابانى اظهارات است معتقد نیز کنندگان مشارکت از دیگر یکى

  .»قضایا این به شدن سر آدما انگار جور یه شده عادى روال قدر این یعنى داره آزارو کمترین متلک«: است آزاردهنده
 زده رو حرف این که طرف این«: داند مى اهمیت بى مزاحمان کردن قلمداد ارزش بى دلیل به را اظهارات این دیگر کنندگان مشارکت
  .»شه مى رد و گه مى چیزى یه که بیمار یه رهگذر، یه کنى، فکر بهش بخواى که نداره شو ارزِش اصالً
  .»کاراشون از گیره مى خندم وقتا بعضى«: دارند ها مزاحمت از طنزگونه برداشتى نیز کنندگان مشارکت از دیگر بعضى
 مثل تر خفیف انواع ویژه به ها آن از کنندگان مشارکت ها مزاحمت تعدد و کثرت دلیل به که دهد مى نشان مفاهیم این مجموع

 در کنندگان مشارکت حساسیت گفت توان مى دیگر بیان به. انگارند مى اهمیت بى را ها آن کرده پوشى چشم خیابانى اظهارنظرهاى
 3 شماره جدول. کنند مى قلمداد ناپذیر اجتناب و طبیعى امرى را آن که اى گونه به است رفته بین از ها مزاحمت گونه این مقابل
  .دهد مى نشان را محورى مقوله این با مرتبط مفاهیم
  زدایى حساسیت: محورى مقوله. 3 شماره جدول

   

   
 مقوله  مفهوم  گزاره

  . گنمزاحمت نیست، خوب پسرا همه چی میمتلکی که گفته بشه و تموم بشه به نظر من 
  . ري کاري ندارنگن و میحاال متلک بگن که متلکی می

  اهمیت تلقی کردن اظهارات خیابانیبی

ت
سی
سا
ح

 
ی
دای
ز

  

  عادي شدن اظهارات خیابانی  . قدر روال عادي شده یه جور انگار آدما سر شدن به این قضایا ترین آزارو داره یعنی این متلک کم

  اهمیت ندادن به دلیل کثرت  . کنم چون زیادن همیشه هستنکنم واسم مهم نباشه بهش فکر نمیسعی می

  انگاري اظهارات خیابانی ارزشبی  . به نظر من این حرفا هیچ ارزشی نداره

  انگاري مزاحم ارزشبیشو نداره که بخواي بهش فکر کنی، یه بیمار که یه چیزي این طرف که این حرف رو زده اصال ارزِش

                                                             
٣١ . 
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  . شهرد می میگه و
  اعتناییبی  . کنمکنم از یه گوش بشنوم از یه گوش دیگه در کنم زیاد اصال به این جور چیزا فکر نمیمن سعی می

رسه که قدر سریع یه چیزي به ذهنشون می چطور این. هاشون قويِخیلی برام جالبه که چقدر بداهه
  . گنبهت می

  برداشت طنزگونه

  احساس دلسوزي  . کنمکه چقدر این بنده خدا دوست داشت خودشو نشون بده، من یه همچین حسی می] کنمفکر می[

  

   

   

   

   

   

   

   

 کردن محدود با کنند مى سعى آنان موارد از بسیارى در که داد مى نشان کنندگان مشارکت اظهارات بررسى : گیرانه پیش تمهیدات. 4
. 2 جغرافیایى، حرکت محدودیت. 1: شود مى تقسیم عمده دسته 4 به ها محدودیت این. کنند گیرى پیش ها مزاحمت از خود

 تمهیدات کنندگان مشارکت چنین هم. پوشش در محدودیت. 4 رفت، و آمد زمان محدودیت. 3 فیزیکى، حرکت محدودیت
 کیف کردن حایل تاکسى، در مردها کنار نشستن از خوددارى شخصى، ماشین به شدن سوار از خوددارى مثل دیگرى گیرانه پیش
 کامال که طور همان. نمایند مى اتخاذ نیز را خلوت هاى مکان در توقف از خوددارى و است نشسته کنارشان در که مردى و خود بین
 به محدود عمومى عرصه در را کنندگان مشارکت آرامش با همراه و آزادانه حضور ها محدودیت و تمهیدات این تمام است مشهود
 را کنندگان مشارکت اظهارات 4 شماره جدول. راند مى واپس خصوصى حوزه به را آنان و کند مى خاصى شرایط و ها مکان ها، زمان
 نشان ها گزاره و مفاهیم قالب در گیرند مى کار به خیابانى هاى مزاحمت از اجتناب و گیرى پیش براى که تمهیداتى با رابطه در
  .دهد مى
  خیابانى مزاحمت از اجتناب براى گیرانه پیش تمهیدات: محورى مقوله. 4 شماره جدول

   

   
 مقوله مفهوم گزاره

  محدودیت تحرك  جغرافیایی  . جاهایی که شلوغ باشه.... نرم] پایین شهر[کنم اون ورا زیاد سعی می 

ش
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  محدودیت حرکت فیزیکی  .کنمهاي تند نمی دوم، یا حرکتتو خیابون نمی

کارامو . کنم نرم بیرون، ولی بعضی وقتا پیش میاد که واقعا کاري داريسعی می] ظهر[این ساعت 
  .ها نرم بیرونکنم اینجور موقعتنظیم می

  محدودیت زمان آمد و رفت

  پوشش بازدارنده  .کننده باشهطرز پوششم جوري نیست که بخواد تحریک -

  تنظیم نوع پوشش با مکان  . پوشمتر میترِ یه چیز سادهها پاییناي که سطح خونوادهرم، محلهتر میپاییناگر دارم محل 

خودداري از سوار شدن به ماشین   .شممن خودم هیچ وقت سوار شخصی نمی
  شخصی

مردها در خودداري از نشستن کنار   .شینمشم یا میرم جلو میاگه دو تا مرد عقب نشستن یا سوار نمی
  تاکسی

  حائل کردن کیف  .ذارم کنارماگه تنها نشستم یه مرد بیاد کنارم بشینه کیفمو می

کنم خودمو به یه جاي امن برسونم، از کوچه میام بیرون برسم به یه مغازه که سعی می
  .شلوغ باشه

  جستجوي مکان امن
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  جنسى مزاحمت به نسبت دختر دانشجویان واکنش شناسى سنخ. 5
  
  )منفعالنه و فعاالنه هاى واکنش(

 نشان کنندگان مشارکت با مصاحبه. است ها مزاحمت این مقابل در زنان واکنش جنسى مزاحمت بحث در مهم هاى مقوله از یکى
 کنند مى اختیار سکوت ها مزاحمت مقابل در شدیدتر نحوى به مزاحمت تکرار و آبرویى بى از ترس دلیل به آنان معموال که دهد مى
  .باشد داشته ها آن نفس عزت و نفس به اعتماد بر منفى اثرات تواند مى مطلب این که دهند مى مزاحمان به غیرصریحى هاى پاسخ یا
 و فعال هاى استراتژى. برد نام عمده استراتژى گروه دو از توان مى جنسى مزاحمت به کنندگان مشارکت واکنش بحث در

 است این گفت توان مى عمومى عرصه در جنسى مزاحمت و کار محل در جنسى مزاحمت تفاوت در آنچه. منفعل هاى استراتژى
 فرد عمومى اماکن در اما دارد، وجود وى از شکایت یا برخورد امکان و شناسند مى را مزاحم فرد زنان دانشگاه یا کار محل در که

  .است کمتر بسیار او با جدى برخورد شانس بنابراین و شود مى ناپدید زدن هم بر چشم یک در که است اى غریبه مزاحم
 مقابل در موارد بیشتر در ها آن تمام تقریباً که دهد مى نشان نیز پژوهش این در کنندگان مشارکت اظهارات و ها مصاحبه تحلیل
 دنبالمو بیفتن که این مثل باشه خیابونى هاى مزاحمت اگر«: کنند مى تجاهل یا سکوت غریبه افراد توسط شده ایجاد هاى مزاحمت
  .»نیستم ها برنامه جور این دنبال من که بفهمه خودش سکوتم با کنم مى سعى گم نمى هیچى اول اینا
 ترین زشت اگه حتى«: دهند نمى پاسخى نیز شدید کالمى هاى مزاحمت برابر در که کردند اظهار کنندگان مشارکت برخى حتى
  .»گم نمى چیزى من بدن هم رو فحشا
 براى گاهى و ،»کنم دور منطقه اون از خودمو سریع کردم مى سعى«: است فرار کنندگان مشارکت العمل عکس موارد برخى در

 تا بزنم زنگ ها مغازه از یکى توى برم شدم مجبور آخرش تا« : گیرند مى استمداد خانواده مردان از مزاحم فرد شر از شدن خالص
  ».بود شدید قدر این یعنى دنبالم بیاد بابام
 شدید اضطراب و افسردگى به شدن دچار حد تا گاهى که مزاحمانى به غیرصریح و منفعل هاى پاسخ این دلیل اما

: دانند مى مزاحم انگاشتن ارزش بى نماد را سکوت این کنندگان مشارکت مواردى در چیست؟ اند داده آزار را کنندگان مشارکت
 من بگى، خواى مى چى که نیستى مهم من برا اصالً تو بگو، خواى مى چى هر تو که انگار کنارشون از شى رد تفاوت بى وقتى«
 سکوت نیز موارد برخى در. »دم نمى جواب هیچى شم مى رد کنارشون از همین خاطر به کنم، مى احساس طورى این

 شو خفه گفتن با کردم احساس«: ندارند را خود ادعاى اثبات امکان یا ندارد حاصلى اعتراض که است دلیل این به کنندگان مشارکت
 نشنیده کردم سعى دیگه نیستم، آخر نفر من نکنه، کارو این دیگه شو خفه بگم من اگه که نیست جورى این و ترسه نمى آدم این من،
  .»بگیرم
 نتیجه و اند داشته را ها مزاحمت به پاسخ تجربه کنندگان مشارکت اکثر. است ترس کنندگان مشارکت سکوت دلیل موارد اکثر در اما
 گفتن مى چیزى یه بهم دفعه چند دبیرستان چون شم نمى دهن به دهن معموًال«:  است بوده شدیدتر مزاحمت و تحقیر توهین، آن

  .»ره مى داره بیشتر خودم آبروى کردم مى احساس گفتن مى بدتر چیز یه بعد دادم مى جوابشونو
 و شوند مى نما انگشت بیشتر کنند مى احساس دادن پاسخ صورت در که کردند اشاره نکته این به نیز کنندگان مشارکت بعضى
 گردن برمى همه بدتر خیلى که شلوغ جاهاى مخصوصًا دادم نمى نشون العملى عکس هیچ خوب ولى«: کنند مى شرمسارى احساس
  .»افتاده اتفاقى چه شده، چى ببینن
 به دهد خرج به زیادى سماجت مزاحم که صورتى در که داشتند اظهار کنندگان مشارکت خاصى هاى موقعیت و کمتر مواقع در اما
  .»بگم بهش چیزى یه یهو برگردم شایدم شه مى خورد اعصابم بشه، پیله کسى«: دهند مى صریح پاسخ او
 را مزاحم فرد خود آمیز اعتراض نگاه یا جدى رفتار با کنند مى سعى کنندگان مشارکت مواقع برخى دارد گوناگون انواع ها پاسخ این
 بده ادامه جورى همین اگه«: بنشانند خود جاى سر را او مزاحم کردن خوار با که است شده سعى نیز موارد بعضى در. کنند تنبیه
 باهاش جورى این بره بکشه خجالت خودش و کنه مى ایجاد مزاحمت داره این بفهمن مردم که تندى لحن یه با کنم مى سعى
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 ناگهانى که خود خصمانه هاى پاسخ از کنندگان مشارکت است شدید یا طوالنى ها مزاحمت که نیز مواردى در اما» .کنم مى برخورد
 جا همون گیرم مى رو شماره بده، شماره خواد مى ده مى گیر قدر این وقتا بعضى«: کنند مى حکایت است بوده انعکاسى طور به و

 به واکنش در دختر دانشجویان هاى استراتژى انواع. »دیگه برو... شد، راحت خیالت حاال گم مى کنم مى پاره خودش جلوى
  .است مشاهده قابل 5 شماره جدول در خیابانى هاى مزاحمت
  جنسى مزاحمت به نسبت دختر دانشجویان هاى واکنش شناسى سنخ: محورى مقوله. 5 شماره جدول

   
 مقوله مفهوم گزاره

میگم حاال خیالت کنم جا جلوي خودش پاره می گیرم همونشماره رو میده، قدر گیر می گاهی این
 .راحت شد، گم شو

 انعکاسی خصمانه واکنش
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 سماجت صریح در برابر واکنش .شه شایدم برگردم یهو یه چیزي بهش بگمکسی پیله بشه، اعصابم خورد می

 صریح دربرابر توهین واکنش .دممیبخوان فحشی چیزي بدن جواب ... اگه یکی یه حرف زوري بزنه آره

 باز تولید خشونت علیه زنان . گم مامانتگردم میبر می

 نگاه خصمانه . کنمنه اصال بامزه نیست، تازه بعضی وقتا با عصبانیت نگاهشون می

 اعتراض بدون کالم .  گردونمکنم رومو برمیکه فقط یه اخم بهشون می یا این

کنه و خودش خجالت بکشه بره باهاش با یه لحن تندي که مردم بفهمن این داره مزاحمت ایجاد می
 .کنمبرخورد می

 خوار کردن

که التماس کنی  به جاي این... تر پیش میاد که کسی بخواد بهت حمله کنه اگر قاطع باشی خیلی کم
 .نیطرفو تهدید ک

 قاطعیت

سکوت در برابر مزاحمت   .گردم نگاه کنم طرفووقت به متلک جواب ندادم حتی برنمی اگر در حد متلک باشه من هیچ
  خفیف
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 واکنشتجربه نامطلوب از   .دادم بدتر شد دیگه جواب ندادماوایل چرا چندبار جواب می
  صریح

-خواي بگو، تو اصال مهم نیستی که چی میتفاوت رد شی از کنارشون انگار که تو هر چی میوقتی بی
  .خواي بگی

  سکوت نماد بی ارزش انگاري

من نفر آخر نیستم، دیگه سعی کردم ... ترسه احساس کردم با گفتن خفه شوي من این آدم نمی
  .نشنیده بگیرم

  سکوت به دلیل متنبه نشدن

دادم بعد یه چیز بدتر گفتن جوابشونو میشم چند دفعه بهم یه چیزي میمعموال دهن به دهن نمی 
  ...گفتنمی

  سکوت از ترس توهین شدیدتر

  سکوت از ترس آبروي خود  .برهبره آبروي خودشم داره میکنه آبروي اونو که داره میآدم احساس می

  تجاهل  . آوردمبه روي خودمم نمیکردم نه به طرف نگاه کنم، اصال سعی می

دم بازم واکنش گم حتی عملم باشه ترجیح میترین فحشا رو هم بدن من چیزي نمیحتی اگه زشت
  .نشون ندم

بی اعتنایی به رغم مزاحمت 
  شدید

  استمداد از مردان خانواده  . قدر شدید بود ها زنگ بزنم تا بابام بیاد دنبالم یعنی اینتا آخرش مجبور شدم برم توي یکی از مغازه

  مستأسل شدن  .دونستم باید چه کار کنمقدر تو حالت استیال قرار گرفته بودم که اصال نمی این

  فرار  . کردم سریع خودمو از او منطقه دور کنمسعی می

خودش، تونی ثابت کنی این نگاه بد به تو کرده، مثال یه رییسِی براي تونی بگی، مگه میام نمیچیزي
گه ثابت کن من حرفی به شما ام ثابت کنی اونم میتونینمی. ندازنت بیرونگیرن از اداره میدمتو می

  زدم؟ 
  عدم امکان شکایت
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  جنسى مزاحمت مقابل در سکوت آئین و زدایى حساسیت: هسته مقوله 
 که آمد دست به محورى مقوله سه عمومى عرصه در جنسى هاى مزاحمت مقابل در کنندگان مشارکت العمل عکس بررسى در

 ترکیب از نهایت در. جنسى مزاحمت به زنان هاى پاسخ شناسى سنخ. 3 و پیشگیرانه تمهیدات. 2 زدایى، حساسیت. 1: از عبارتند
 مقوله این در اول نکته. »مزاحمت مقابل در سکوت آئین و زدایى حساسیت« عنوان با آمد دست به هسته مقوله یک مقوله سه این

 ویژه به خیابانى هاى مزاحمت مقابل در آنان اکثر که است این آید برمى کنندگان مشارکت سخنان از که آنچه. است زدایى حساسیت
 را هزلیات این آنان از برخى که جایى تا اند داده دست از را خود حساسیت خیابانى اظهارنظرهاى مانند آن خفیف انواع مقابل در
  .»گن مى چى همه پسرا خوب نیست، مزاحمت من نظر به بشه تموم و بشه گفته که متلکى«: دانند نمى مزاحمت اصال
 و زیاد شیوع دلیل به. 1: دانست توان مى چیز دو را ها مزاحمت گونه این مقابل در کنندگان مشارکت حساسیت رفتن بین از دلیل
 را رفتارها نوع این کنندگان مشارکت. 2 و است آمده پایین ها آن مقابل در افراد حساسیت ها مزاحمت نوع این با همیشگى مواجهه
  .دانند مى طبیعى مردان براى
. است درآمده زنانه آیین نوعى شکل به رسد مى نظر به که است ها مزاحمت مقابل در کنندگان مشارکت سکوت دوم نکته

 در تنها. ندهند پاسخ ها مزاحمت به کنند مى سعى است ممکن که جایى تا و دانند مى پاسخ از تر مثبت را سکوت کنندگان مشارکت
 را غیرارادى گاهى و انعکاسى صورت به هم آن کنندگان مشارکت پاسخ دارد احتمال باشد شدید بسیار مزاحمت که صورتى
 و وقار این گاهى که کنند، مى تجویز زنان براى را متین و موقر رفتار که است هایى کلیشه همان حاصل نیز سکوت این. برانگیزد
  .شود مى تمام زنان به شدید روانى لطمات آمدن وارد قیمت به متانت

  خانوم این سر پشت خونه رد پشت تا ]مزاحم فرد[» دقیقآ و و بوده ازظهر بعد 3 ساعت«
  
 جوابى هیچ نگفته، آقا این به کلمه یک حتى حیا، شرم، ترس، شدت از خانوم این و گفته مى بهش داشته دوست چى هر و بوده
 بدم خودم از اصال گفت مى.... گریه زیر زدم شدم خونه وارد که این محض به که بودم کرده بغض قدر این گفت مى فقط. نداده
  ».بود شده افسردگى دچار اصال که داشت، مشکلو این روز سه دو تا....کردم، کارى من نکنه گم مى شه، مى چندشم یاد، مى

   پیمایش نتایج: کمى هاى یافته.  ب 
 32ـ18 نمونه افراد سنى دامنه .دهند مى تشکیل را پژوهش این نمونه شیراز دانشگاه هاى دانشکده دختر دانشجوى اطالعات توصیف
 درصد 85 قومیت، نظر از. هستند متأهل درصد 14 و مجرد گویان پاسخ درصد 86.  است سال 08/22 ها آن سنى میانگین و سال

 داراى نمونه جمعیت درصد 74 حدود. هستند ها قومیت سایر بقیه و ترك درصد 5 حدود لر، درصد 8 حدود فارس، دانشجویان
 داراى ها آن از درصد 33 مادران و نمونه جمعیت درصد 44 پدران. باشند مى شاغل مادرانى داراى درصد 26 و دار خانه مادرانى
 درصد 18 و کوچک شهرهاى ساکن درصد 28 حدود شیراز، ساکن کنندگان مشارکت درصد 48. هستند دانشگاهى تحصیالت
 درصد 5 و متوسط درصد 52 کم، حد در گویان پاسخ درصد 43  جنسیتى هنجارهاى پذیرش سطح. باشند مى ها استان مراکز ساکن
 باال سطح در درصد 68 و متوسط سطح در درصد 31 پایین، سطح در نمونه جمعیت درصد 1 نفس، عزت نظر از. باشد مى زیاد

  .دارند قرار
 هاى داده اساس بر. پردازد مى آن انواع و کل مزاحمت شاخص بررسى به ،6 شماره جدول: فعاالنه واکنش و جنسى مزاحمت
 میانگین  اساس بر بصرى مزاحمت مزاحمت، انواع بین در که بودند مزاحمت تجربه داراى کنندگان مشارکت کلیه تقریبآ جدول،
 و) 39/2( کالمى ،)42/2( لمسى مزاحمت آن از پس و است داشته را) 75/2( میزان بیشترین گویه هر ازاى به آمده دست به

 1/4 کالمى مزاحمت درصد، 4/8 بصرى مزاحمت براى زیاد مزاحمت میزان. هستند برخوردار بیشترى شیوع از) 23/2( تعقیبى
 آمده دست به میانگین. باشد مى درصد 4 مزاحمت کل شاخص و درصد 3 لمسى مزاحمت درصد، 6/3 تعقیبى مزاحمت درصد،
  .دارد ریاضى میانگین از آن بودن تر پایین از نشان نیز کل مزاحمت شاخص و مزاحمت ابعاد از یک هر براى
 در درصد 7/2 و متوسط سطح در درصد 28/ 4 کم، سطح در گویان پاسخ درصد 70 حدود دهد مى نشان جدول هاى داده چنین هم
) 12( ریاضى میانگین از تر پایین بسیار) 7/2( آمده دست به میانگین. دهند مى نشان فعاالنه واکنش جنسى مزاحمت به زیاد سطح
  .دهد مى نشان مزاحمت برابر در را) سکوت( ها خانم خاص آیین امر این که است
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**

p<0.01: 

  )369=  نمونه تعداد( فعاالنه واکنش و مزاحمت نوع شاخص نسبى توزیع. 6 شماره جدول 

   

   

   

  متغیرها میان روابط ررسىب
 است آن از حاکى جدول هاى داده. دهد مى نشان را مزاحمت ابعاد همبستگى ماتریس ،7 شماره جدول: مزاحمت ابعاد همبستگى

 هاى مزاحمت که دلیل این به گفت توان مى توضیح در. باشد مى) 709/0( کالمى و بصرى مزاحمت بین همبستگى بیشترین که
 دفعات به دارند، همراه به را کمترى عواقب مزاحمان براى چنین هم و دارند بیشترى عمومیت و کمتر شدت کالمى و بصرى
 ترین پایین دیگر، سوى از. کنند مى تجربه هم با توأم بیشتر را مزاحمت نوع دو این گویان پاسخ و شوند مى همراه هم با بیشترى
 این شدن توأم احتمال که معنا این به دارد وجود) 523/0( لمسى و بصرى و) 522/0( لمسى و تعقیبى ابعاد میان همبستگى
  .است کمتر یکدیگر با ها مزاحمت
  )369= نمونه تعداد( جنسى مزاحمت ابعاد همبستگى ماتریس. 7 شماره جدول

  

  ابعاد مزاحمت

  بصري

 کالمی
  تعقیبی
 لمسی

  

  

  

  

  

  

  نوع مزاحمت جنسی
  و 

 فعاالنه واکنش 

ي  دامنه پاسخ طبقات
 نمرات

  
  نیانگیم

 

  
میانگین به 
  ازاي هر گویه

 انحراف
 استاندارد

 زیاد متوسط کم

  42/2  75/2 25/8 3-15  %4/8 %2/69 %3/22 مزاحمت بصري
 73/3  39/2 96/11 5-25 %1/4 %8/51 %1/44 ت کالمیمزاحم

 70/1  23/2 45/4 2-10 %6/3 %4/43 %53 تعقیبیمزاحمت 
 28/2  42/2 27/7 3-15 %3 %3/59 %6/37 مزاحمت لمسی

  61/8  46/2  96/31  13- 65  %4  %2/53  %9/42  کلمزاحمت 
  9/2  8/1 2/7 4-20  %7/2 %4/28 %9/68  فعاالنه واکنش
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 دووجهى اسمى مقیاس به میانگین شاخص از استفاده با متغیر این وابسته، متغیر نبودن نرمال به توجه با: متغیره تک رگرسیون
 ،8 شماره جدول. شد استفاده وقوع احتمال بینى پیش جهت لجستیک رگرسیون از و شد تبدیل) فعاالنه واکنش و منفعالنه واکنش(

 از است حاکى جدول هاى داده. دهد مى نشان وابسته متغیر با را مستقل متغیرهاى روابط متغیره تک لجستیک رگرسیون تحلیل نتایج
 و قومیت سکونت، محل تحصیالت، تعقیبى، مزاحمت بصرى، مزاحمت متغیرهاى گرفت، قرار بررسى مورد که متغیرى 16 بین
 و بصرى مزاحمت مستقیم و مثبت رابطه نتایج این. دارند جنسى مزاحمت به نسبت واکنش نوع با معنادارى ارتباط آرایش میزان
 واکنش احتمال گردد افزوده متغیر سه این میزان بر چه هر که معنى این به دهد، مى نشان واکنش نوع با را تحصیالت و تعقیبى
 واکنش ها غیرفارس به نسبت فارس گویان پاسخ و ها غیرشیرازى به نسبت شیراز ساکن گویان پاسخ چنین هم. یابد مى افزایش فعاالنه
 به نسبت کنند مى آرایش کمتر که آنانى دارد آن از نشان آرایش میزان بررسى. دهند مى نشان مزاحمت به نسبت ترى منفعالنه
  .دهند مى نشان ترى منفعالنه واکنش دارند، بیشترى آرایش که دیگرانى
  مزاحمت به نسبت واکنش نوع بینى پیش براى متغیره تک لجستیک رگرسیون تحلیل نتایج. 8 شماره جدول

   

  ضریب متغیرهاي مستقل
B 

S.E Wald d.f Sig 
  هانسبت بخت

Odd Ratios 
  005/1  804/0  1  061/0  022/0  005/0 پذیرش هنجار جنسیتی

  974/0  113/0  1  506/2  016/0  -026/0  عزت نفس
  095/1  040/0  1  199/4  044/0  091/0  مزاحمت بصري
  052/1  080/0  1  073/3  029/0  050/0  مزاحمت کالمی
  217/1  002/0  1  442/9  064/0  197/0  مزاحمت تعقیبی
  077/1  113/0  1  514/2  047/0  074/0  مزاحمت لمسی

  075/1  055/0  1  679/0  038/0  073/0  سن
  117/1  040/0  1  208/4  054/0  111/0  تحصیالت

  961/0  118/0  1  444/2  026/0  -040/0  تحصیالت پدر
  960/0  149/0  1  085/2  029/0  -041/0  تحصیالت مادر

  000/1  392/0  1  733/0  000/0  000/0  درآمد
وضعیت 

  تاهل
  00/1  -  -  -  -  000/0  متاهل
  998/0  995/0  1  000/0  303/0  -002/0  مجرد

محل 
  سکونت

  00/1  -  -  -  -  000/0  غیرشیراز
  576/0  010/0  1  670/6  214/0  -552/0  یرازش

  قومیت
  00/1  -  -  -  -  000/0  غیرفارس

  396/0  003/0  1  687/8  314/0  -926/0  فارس

  00/1  -  -  -  -  000/0  مانتو  نوع

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  147/1  572/0  1  319/0  2443/0  137/0  چادر  پوشش

  میزان
  آرایش

  -  -  637/4  2  098/0  -  
  00/1  -  -  -  -  000/0  متوسط

  860/0  622/0  1  243/0  306/0  -151/0  بدون آرایش

  603/0  040/0  1  228/4  246/0  -505/0  مک

 متغیرهاى همه آن در که دهد مى نشان را اى چندمتغیره لجستیک رگرسیونى تحلیل نتایج ،9 شماره جدول: چندمتغیره رگرسیون
 که طور همان و است بوده رونده پیش گام به گام روش تحلیل، اجرایى تکنیک. داشتند را مدل به ورود شانس پژوهش، اصلى
: از عبارتند سوم گام به شده وارد متغیرهاى. اند یافته را بینى پیش مدل به ورود شانس متغیر سه گام، سه طى شود، مى مالحظه
  .تحصیالت و تعقیبى مزاحمت قومیت،
 هاى قومیت فراوانى به توجه با. باشد مى قومیت گذارد مى مزاحمت به نسبت واکنش نوع بر معنادارى تاثیر که متغیرى اولین
 حدود فارس، قومیت با گویان پاسخ که دهد مى نشان آزمون نتایج. شد تقسیم غیرفارس و فارس گروه دو به قومیت نمونه، جمعیت

 وارد متغیر دومین. دهند نشان منفعالنه واکنش جنسى مزاحمت به نسبت که دارد احتمال غیرفارس گویان پاسخ از بیش درصد 63
 تعقیبى، مزاحمت میزان در نمره یک واحد یک افزایش با یعنى. است مثبت متغیر این تأثیر. است تعقیبى مزاحمت معادله، به شده
 معادله به شده وارد متغیر آخرین و سومین. یابد مى افزایش درصد 3/21 جنسى، مزاحمت به نسبت فعاالنه واکنش احتمال
 نشان یافته این. شود بیشتر فعاالنه واکنش احتمال تحصیالت، افزایش با یعنى است، مثبت متغیر دو این رابطه. است تحصیالت

  .یابد مى افزایش درصد 9/14 جنسى، مزاحمت به نسبت فعاالنه واکنش احتمال تحصیالت، به سال یک افزودن ازاى به که دهد مى
  : که است بیشتر زمانى جنسى، مزاحمت به نسبت فعاالنه واکنش احتمال خالصه، طور به
  .باشد غیرفارس قومیت. 1
  .یابد افزایش تعقیبى مزاحمت. 2
  .باشد باالتر تحصیالت. 3
  : دهیم نشان زیر صورت به سوم مرحله اساس بر را لجستیک رگرسیونى مدل توانیم مى جدول این نتایج اساس بر چنین هم

  رگرسیونى مدل=-337/2-988/0)فارس قومیت(0/+193)تعقیبى مزاحمت(0/+139)تحصیالت(

  گام به گام روش به چندمتغیره لجستیک رگرسیون تحلیل نتایج. 9 شماره جدول

   

  ضریب متغیر مستقل
B 

S.E Wald d.f Sig 
  هانسبت بخت

Odd Ratios 

  قومیت
  00/1  -  -  -  -  000/0  غیرفارس

  372/0  003/0  1  604/8  337/0  -988/0  فارس

  213/1  007/0  1  278/7  072/0  193/0  مزاحمت تعقیبی
  149/1  022/0  1  284/5  060/0  139/0  تحصیالت
  093/0  028/0  1  858/4  079/1  -377/2  مقدار ثابت
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 مدل این که دهد مى نشان مدل بینى پیش صحت آماره. دهد مى نشان را بینى پیش مدل اختصارى هاى آماره. 10 شماره جدول 
 که دهد مى نشان نیز R2 آماره. کند مى بینى پیش درستى به را وابسته متغیر وضعیت به مربوط موارد درصد 60 چندمتغیره، تحلیلى
  .است 091/0 تا 068/0 بین مدل تبیینى قدرت
  بینى پیش مدل اختصارى هاى آماره. 10 شماره جدول

   

  درجه آزادي X2آماره  مرحله
Df 

  معناداري
)p( 

  ي  آماره
 بینی صحت پیش

R2  
Nagelkerke 

R2  
Cox&Snell 

-2log 
Likelihood 

 656/405 068/0  091/0 00/60 000/0  3 912/21  سوم

  

   

   

  گیرى نتیجه و بحث
 دانشجو، دختران جنسى مزاحمت تجربه بررسى منظور به اکتشافى، طرح از استفاده با ترکیبى روش به حاضر پژوهش
 در محققین. شد انجام ها مزاحمت این به نسبت آنان واکنش بر تأثیرگذار عوامل و ها مزاحمت به واکنش در آنان هاى استراتژى
 معانى به تا دادند قرار اکتشاف مورد کننده مشارکت 16 با عمیق هاى مصاحبه طریق از را تحقیق موضوع پژوهش این کیفى بخش
 انداز چشم انتخاب در را پژوهشگران کیفى، بخش هاى یافته سپس. گردند نزدیک مطالعه مورد افراد هاى دیدگاه و تجربیات ذهنى،
  .نمود یارى کمى بخش در نامه پرسش ابزار طراحى و سؤاالت ها، گویه مدل، نظرى،
 به مزاحمت، گونه 13 شامل عمومى عرصه در جنسى هاى مزاحمت انواع از بندى طبقه یک کیفى، هاى مصاحبه نتایج اساس بر

 سوت شامل( کالمى ،)آمیز توهین هاى اشاره و ایما بدن، به شدن خیره خیره، هاى نگاه شامل( بصرى مؤلفه 4 قالب در که آمد دست
 تعقیبى ،)آمیز توهین و آزاردهنده اظهارات و کردن مسخره فرد، ظاهر از تمجید و تعریف تلفن، شماره دادن کردن، صدا یا زدن

. گرفت قرار) تاکسى در لمسى مزاحمت بدن، کردن لمس زدن، تنه شامل( لمسى و) پیاده پاى با تعقیب و ماشین با تعقیب شامل(
 و بودند کرده تجربه ها مزاحمت انواع دیگر از بیش را بصرى هاى مزاحمت و کالمى هاى مزاحمت کیفى، بخش کنندگان مشارکت
 حدود تا کمى بخش هاى یافته با یافته این. دارد را آزار بیشترین و شیوع کمترین لمسى هاى مزاحمت که داشتند اظهار چنین هم
 ترتیب به آن از پس و دارد را شیوع بیشترین بصرى هاى مزاحمت کمى، بخش گویان پاسخ اظهارات اساس بر. دارد مطابقت زیادى
. کند مى تأیید را کیفى بخش محورى مقوله نخستین کمى یافته این بنابراین. دارند قرار تعقیبى و لمسى کالمى، هاى مزاحمت
 70 حدود( گویان پاسخ بیشتر که است این از حاکى کمى بخش هاى یافته ها، مزاحمت به نسبت گویان پاسخ واکنش درباره چنین هم
 سکوت ها مزاحمت برابر در که دهند مى ترجیح ها آن بیشتر که معنا این به دهند مى نشان منفعالنه واکنش ها مزاحمت به) درصد
 تحقیقات هاى یافته راستاى در چنین هم و کند مى تأیید را کیفى بخش کنندگان مشارکت اظهارات کمى، بخش یافته این. کنند اختیار
 برابر در کنندگان مشارکت واکنش بررسى در مجموع در. دارد قرار) 1990( فیتزجرالد و) 1989( گرابر ،)1989( گاردنر
 گیرانه پیش تمهیدات. 2 زدایى، حساسیت. 1: از عبارتند که آمد دست به محورى مقوله سه عمومى عرصه در جنسى هاى مزاحمت

  و
 مقوله یک به توان مى مقوله سه این ترکیب از نهایت در. جنسى مزاحمت به نسبت دختر دانشجویان هاى واکنش شناسى سنخ. 3

  .»مزاحمت برابر در سکوت آیین و زدایى حساسیت« عنوان با کرد اشاره اى هسته
 مستقل متغیر عنوان به که متغیرهایى ترین مهم) جنسى مزاحمت به نسبت واکنش نوع( وابسته متغیر بینى پیش جهت کمى بخش در

 مزاحمت به نسبت واکنش با متغیرها این از یک هیچ رابطه که بود» نفس عزت« و» جنسیتى هنجارهاى پذیرش« شدند سنجیده
 حاضر پژوهش نتایج بنابراین. کنند نمى تبیین را مزاحمت به نسبت واکنش متغیرها این از کدام هیچ نتیجه در و نبود معنادار
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 نقش نگرش و نفس عزت مانند فردى منابع که این بر مبنى) 1990( استاك و مالوویچ و) 1986( بجورن و گرابر تحقیقات هاى یافته
 دور نظر از نباید را نکته این زمینه این در اما. کند نمى تأیید را است مؤثر جنسى مزاحمت به نسبت زنان صریح واکنش بر جنسیتى
 را مزاحم فرد معموال زنان ها آن در که اند شده انجام دانشگاهى و کارى هاى محیط در بیشتر اشاره مورد هاى پژوهش که داشت
 اکثر در که عمومى عرصه در جنسى هاى مزاحمت مورد در اما. دارند را دادن نشان واکنش و برخورد فرصت و امکان و شناسند مى
 برخورد فرصت حتى و امکان زنان گردد، مى ناپدید جمعیت میان در یا شود، مى دور زدن هم بر چشم یک در مزاحم فرد موارد
 پژوهش این کمى هاى یافته در صریح واکنش با بصرى و تعقیبى مزاحمت بین مستقیم و مثبت همبستگى وجود. ندارند را صریح
 میزان مزاحمت، زمان افزایش و است تر طوالنى مزاحمت مدت بصرى و تعقیبى مزاحمت در چراکه. کند مى تأیید را مطلب این نیز

 وجود با لمسى، و کالمى هاى مزاحمت اما. کند مى ایجاد قربانى براى را صریح واکنش فرصت و برد مى باال را آن آزاردهندگى
 واکنش نوع با مزاحمت نوع دو این بین معنادارى رابطه بنابراین دهند، مى اختصاص خود به را ترى کوتاه زمان باالتر، آزاردهندگى
 صورت در داشتند اذعان که است کیفى بخش کنندگان مشارکت اظهارات راستاى در چنین هم یافته این. ندارد وجود آن به نسبت
  : کنند مى دفاع خود از صریح واکنش با و دانند نمى جایز را سکوت مزاحمت، بودن شدید و مزاحم فرد سماجت

 بکشه خجالت خودش و کنه مى ایجاد مزاحمت داره این بفهمن مردم که تندى لحن یه با کنم مى سعى بده ادامه جورى همین اگه«
 سکونت، محل تحصیالت، رابطه گرفتند، قرار سنجش مورد که دیگرى متغیرهاى بین در» .کنم مى برخورد باهاش جورى این بره

 از که افرادى داد نشان تحصیالت رابطه بررسى. گرفتند قرار تأیید مورد مزاحمت به نسبت واکنش با آرایش نوع و قومیت
 افراد باالتر توانمندى دهنده نشان امر این. باشد مى صریح ها، مزاحمت به نسبت شان واکنش برخوردارند باالتر تحصیالت
 و راز و اجتماعى روابط اجتماع، از آنان بیشتر شناخت و آگاهى از ناشى که است مسائل و مشکالت با مقابله براى کرده تحصیل
 به نسبت فارس و شیرازى گویان پاسخ که دهد مى نشان کنندگان مشارکت قومیت و سکونت محل بررسى. باشد مى آن رمزهاى
 مزاحمت بیشتر تجربه به توجه با نتیجه این. دارند ترى منفعالنه واکنش ها مزاحمت برابر در غیرفارس، و غیرشیرازى دانشجویان
 یعنى پژوهش این اصلى مقوله از نشان دیگر، اقوام و شهرها ساکنین به نسبت نشین فارس شهرهاى و شیراز شهر کالن در خیابانى
 که افرادى داد نشان واکنش نوع با آرایش میزان رابطه بررسى چنین هم. دارد مزاحمت برابر در سکوت آیین و زدایى حساسیت
 این. پردازند مى آرایش به عمومى عرصه در کمتر که است کسانى از تر فعاالنه مزاحمت، به نسبت شان واکنش کنند مى آرایش بیشتر
 واهمه و ترس دیگران، به نسبت پردازند مى بیشترى آرایش به که افرادى عبارتى به دهد، مى نشان را رفتار و آرایش همسویى یافته
  .دارند آن به نسبت واکنش و خیابانى هاى مزاحمت از کمترى
. است پژوهش مدل پایین تبیینى قدرت از حاکى ،)068/0ـ091/0( چندمتغیره لجستیک رگرسیون از آمده دست به تعیین ضریب
 و تنیدگى درهم چنین هم و منفعالنه واکنش سمت به آن زیاد چولگى و وابسته متغیر توزیع نبودن نرمال به توجه با نتیجه این

  .باشد مى توضیح قابل واکنش، نوع با مرتبط متعدد عوامل پیچیدگى
 بسیار امرى آن، بینى پیش و خیابانى هاى مزاحمت برابر در زنان هاى استراتژى کشف دهد مى نشان پژوهش این هاى یافته مجموع
 است پیامدهایى علت به امر این نیست، واکنش نوع کننده تعیین قربانى، شرایط و ها ویژگى تنها چراکه. است چندوجهى و پیچیده
 بدان پژوهش این در که واکنش نوع با مرتبط عوامل کنار در ترتیب بدین. دارد دنبال به وى براى قربانى واکنش و پاسخ نوع که

 تنها مزاحم، شخص هاى ویژگى مزاحمت، مکان و زمان مزاحمت، نوع جمله از مزاحمت شرایط با مرتبط متغیرهاى شد، پرداخته
 واکنش انتخاب شرایط پیچیدگى به توجه با ترتیب بدین. تأثیرگذارند... و مزاحم سن مزاحم، افراد تعداد قربانى، نبودن یا بودن
 تغییرات که عواملى کشف و شناسایى واکنش، نوع سنجش براى ناپذیر جمع گوناگون عوامل تأثیر و زنان توسط مزاحمت به نسبت
 و بیشتر مطالعات که رسد مى نظر به ضرورى بسیار رو این از. است دشوارى بسیار کار کنند، تبیین باالیى سطح در را وابسته متغیر
 در و شود کشف و شناسایى آن مختلف ابعاد تا گیرد صورت مختلف زنان بین در و مختلف نقاط در راستا این در ترى پردامنه
 باشد اى وسیله و مواد کردند، فراهم را مسئله تر دقیق شناخت و گرفته قرار تأیید مورد مختلف مطالعات در که هایى یافته نتیجه
  .مسئله این حل براى
 و آموزشى نهادهایى و ها رسانه دست، این از هایى مزاحمت برابر در زنان از حمایت منظور به شود مى پیشنهاد نهایت در

 که زمانى حتى را ها آن اعتراض و خوانند مى فرا سکوت به را زنان همواره که جنسیتى هاى کلیشه کردن رنگ کم براى دهنده، آگاهى
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 بر حد از بیش تأکید و زنان دادن جلوه مقصر. کنند تالش دانند مى ها آن وقار و متانت عدم از نمایانى نشان شده ضایع آنان از حقى
 مشکالت از تنها نه دارد مى وا عمومى عفت خالف کارهاى به و کرده تحریک را مردان زنان، ظاهر و رفتار هاى شیوه که این
 را زنان دیگر سوى از و کرده جسورتر کار این در را مزاحم مردان سو یک از که است اى دولبه شمشیرى مانند بلکه کاهد نمى
 اى دغدغه هیچ بى مزاحمان هم شود مى باعث اعتراض عدم این نتیجه در. کند مى وادار سکوت به نشوند قلمداد مقصر که این براى
 و دهند دست از را خود روان بهداشت آزارها، این برابر در خود اجبارى سکوت با قربانى زنان هم و دهند ادامه خود آزارهاى به
 کارهاى انجام توان که طورى به شوند تبدیل عنصر سست و نفس به اعتماد بدون منفعل، نیروى یک به اجتماعى هاى عرصه در

  .شود کاسته شدت به شان کارایى از و باشند نداشته را خود اجتماعى معمول
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