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طاهره لطفی خاچكی ،كارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه مازندران ،ايران
چكیده
مزاحمت های خیابانی به عنوان آزارهايی مبتنی بر جنسیت ،از مشکالت اساسی زنان برای حضور در فضاهای عموومی اسوت .هود

از انجوام

پژوهش حاضر ،تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحموت خیابوانی اورار گورفتا زنوان و دختوران ،ضوما بررسوی میوزان و انووا
مزاحمتهای خیابانی است .بديا منظور از میان تمامی دانشجويان دختر دانشگاه مازندران شاغل به تحصیل در پرديس ايا دانشگاه ،نمونوهای
با حجم  191نفر با استفاده از فرمول كوكران به دست آمد .نمونهگیری در ايا پژوهش ،به شیوه تصادفی طبقهبندی شده متناسب انجوام گرفتوه
است و ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه است .چارچوب به كار رفته در ايا پژوهش نظريههای فمنیستی ،جامعهپذيری جنسویتی و يوادگیری
اجتماعی است .يافتههای ايا تحقیق حاكی از ايا است كه تنها  1.9درصد پاسخگويان ،در يک سال گذشته ،هیچ وات موورد مزاحموت اورار
نگرفتهاند؛ در مجمو  1..9درصد پاسخگويان از روزی چنديا بار تا ماهی يک بار مورد ايا مزاحمتها ارار گرفتوهانود .نتواي تحلیلوی ايوا
پژوهش نیز نشان میدهد كه پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی بر میزان مورد مزاحمت ارار گورفتا تویثیر منفوی دارد ،اموا پوذيرش ارزشهوای
مردساالری و يادگیری اجتماعی ،هیچ يک بر میزان مورد مزاحمت ارار گرفتا مؤثر نیستند.
کلیدواژهها :زنان ،مزاحمت خیابانی ،مزاحمت غريبهها
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1.

مقدمه و بیان مسأله

مورد ايا مزاحمتها صحبت نمیشود و به عنوان يک آسیب،

هر چند با ورود مدرنیسم زنان از آزادی عمول بیشوتری بورای

جدی گرفته نمیشوند ( )Fileborn, 2013و تنهوا در چنود دهوه

حضور در فضاهای عمومی برخوردار شدند ،ولی هنوز مسائل

گذشته ،مسیله مزاحمتهای خیابانی ،از يک مشکل خصوصی

اساسی فرهنگی -اجتمواعی بورای حضوور زنوان در فضواهای

پنهان ،زشت ،در اكثر موارد كشف نشودنی ،بوه صوورت يوک

عموووومی حووول نشوووده اسوووت

مسوویله اجتموواعی و عمووومی ،تبووديل شووده اسووت (

(لطفوووی و همکووواران.)8 :3131 ،

Sever,

.)1999:470

مزاحمتهای خیابانی نسبت به زنان ،يکی از ايا مسائل است

در نمودار زير كه توسط سازمان جهوانی بهداشوت ارائوه

كه در كشورهای مختلف جهان ،با شدت و ضوعف متفواوت،

شده ،انوا گوناگون خشونت مشخص شده است:

وجود دارد .مزاحمت جنسی و مزاحمت خیابانی بسویار شوايع
هستند و تجربه مشتركی بورای تموام زنوان هسوتند .اغلوب در
خشونت جمعی

خشونت بیا شخصی

محلهای
سیاسی

ااتصادی

خشونت نسبت به خود

خانوادگی

خودكشی

خودآزاری

اجتماعی

خشونت علیه

خشونت علیه

خشونت علیه

خشونت علیه

خشونت علیه

غريبه

آشنا

سالمندان

همسر

کودکان

نمودار  -1نوعشناسی خشونت ()Ethine & et al., 2002:7

همانطور كه در نمودار آمده است ،نو شناسی ارائه شده،
خشووونت را بووه سووه دسووته تقسوویم موویكنوود .يکووی از ان ووا

خیابانی جزء خشونتهای محلهای علیه افراد غريبه است.
3

جامعهشناسی به نام كارول بروک گاردنر ( )1980اولویا

خشونتها ،خشونت بیا شخصی اسوت .ايوا نوو خشوونت

بررسیهای دانشگاهی در مورد مزاحمتهای خیابانی را انجام

میان افوراد در يوک رابطوه رو در رو رخ مویدهود .ايوا نوو

داد .وی مزاحمت خیابانی را ناشی از ايوا تفسویر موردان ،كوه

خشونت به دو زير شاخه تقسیم میشود  :خشونت خانوادگی

زنان به خصوص زنان جوان ،هرگاه كه همراهی نداشوتهانود و

و خشونت محلهای .خشوونت خوانوادگی توا حود زيوادی در

تنها هستند ،زير فرمان آنانند ،ارزيابی كورد؛ و آن را بوه عنووان

محیط خانواده و بیا اعضای خوانواده صوورت مویگیورد ،اموا

يک نشانگذاری و توجه خیابانی به وسویله موردان در منواطق

خشونت محلهای نو ديگری از خشونت بیا فردی است كوه

شهری ،تعريف كرد (.)Kissling, 1991:456-457

در محیط خارج از خانه و در بیا ساير افراد صورت میگیورد

شباهت و همپوشانی بسیاری میان مزاحمتهای جنسی و

مانند خشونت بویا جوانوان ،تجواوز بوه عنوف ،خشوونت در
مودارس و .)Ethine & et al., 2002(...بنوابرايا مزاحموتهوای

Carol Brook Gardner
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مزاحمتهای خیابانی وجود

13

دارد (Farichild ،Fileborn, 2013:1

مزاحمت را بیان كردند .در ايتالیا 11.1% ،از زنان بیا سنیا 31

&) .مزاحمووت خیابووانی مزاحمووته وای

و  13سال ،حداال نوعی از مزاحمت جنسی در سوال گذشوته

جنسی توسط افوراد غريبوه هسوتند .بوه همویا علوت مفهووم

را گوزارش كردنود ( .)Parish & et al., 2006:421يوک مطالعوه

مزاحمت غريبهها ،شوباهت بسویاری بوا مفهوومسوازی توجوه

ژاپنی نشان میدهد كه نزديک دو سووم زنوان در سونیا  1.و

ناخواسته جنسی به وسیله پژوهشگران مزاحموت جنسوی دارد

 1.سالگیشان در سواری در اطارها و متروهای توكیو ،موورد

 .)Farichildبنوا بور گفتوه بواوما

لمس بدنی ارار گرفتند؛ ايا زنان احساس تحقیر شدن ،خووار

( )1993مزاحمووت خیابووانی يووا مزاحمووت غريبووههووا «شووامل

شدن و ترس را به علت مالیودن دسوت بوه بدنشوان ،گوزارش

رفتاره وای شووفاهی و غیوور شووفاهی مثوول عالمووت دادنهووای

كردند ( .)Farichild & Rudman, 2008:339همچنیا بیش از 3.

آزمندانه ،چشمچرانی كردن ،چشومکزدن ،ناگهوانی و بوا زور

درصد دختران بنگالدشی كه در گروه سنی  3.-38سال اورار

گرفتا ،نیشگون زدن ،هو كردن و اظهار نظرهای غريبهها مثول

داشتند ،بیان كردند كه مورد مزاحموت و آزار اورار گرفتوهانود

اظهار نظرهای مکرر جنسی درباره جنسیتش و ارزيوابی ظواهر

( .)Nahar & et al., 2013:79حتی در فیلمهای هندی زبان ،افراد

فیزيکی زن يا هیبتش در مالء عام ،است ».ايا اطالعات توسط

تبهكار يا ديگر همراهانش ،در آغواز يوک رابطوه عاشوقانه ،بوا

گاردنر ( )1995به كار گرفته شود توا ارزيوابیای از مزاحموت

حركات سبک و آزار جنسی اغلب به عنووان افورادی بوامزه و

غريبهها ارائه دهد ،او فراتر رفته و بیا مزاحموت غريبوههوا و

رمانتیک تلقی مویشووند ( .)Nahar & et al., 2013:78در ايوران

ادبیات مستقر در مورد توجوه نوا خواسوته جنسوی ،پیونود زد

نیز ،شویو فوراوان ايوا مزاحموتهوا ،در شوهرهای مختلوف

( )Farichild & Rudman, 2008:341و مزاحمت خیابانی شوکلی

گزارش شده است :ايمان و همکاران ( ،)313.حیدری چروده

از آزارهای مبتنی بر جنسیت در نظر گرفته شد كه در فضاهای

( ،)3183لهسايیزاده و يوسفینژاد ( )2012و صادای فسوايی،

Rudman, 2008:341

(& Rudman, 2008:340-341

عمومی رخ میدهد

(.)3181

(.)Livingston et al., 2013:1

در سووال  ،1908يووک ماهنامووه عمووومی مجموعووهای از

اما در سببشناسی مسویله مزاحموتهوای خیابوانی بايود

داستانهای مستند از تجربیات زنانی كه به شهر مهاجرت كرده

گفت بیشتريا لذت مردانوی كوه اصود ايجواد مزاحموتهوای

بودند و دنبال كوار مویگشوتند ،منتشور شود .ايوا داسوتانهوا

خیابانی را دارند ،تحقیر جنسی طر

مقابل است .به گونوهای

گستردگی و دامنه مزاحمت را آشکار كرد .بالرزيک،)1978( 3

كه هر چه میزان ترس ،استرس و تحقیر روحوی و روانوی زن

در يک محاسبه تاريخی از ايا پديده ،يوک كارخانوه رفوت و

بیشتر است ،فرد مزاحم از كاری كوه مویكنود ،لوذت بیشوتری

روب را برموویشوومرد كووه در آنجووا زنووان بوورای محافظووت از

میبرد

خودشان ،چااو حمل میكردند

(كاوه.)3311 :3133 ،

()Fitzgerald & et al., 1988:153

عالوه بر علل اجتماعی و بیا فردی ،برخی ويژگویهوای

به گزارش يک مطالعه ملی سوالمت زنوان ،در كشوور فنالنود،

شخصی و روانی مرتکبیا مزاحمت نیز ممکا اسوت در بوروز

 33.9%از زنان ،دامنهای از رفتارهای مزاحموت را ،در سراسور

مزاحمت خیابانی دخیل هستند .از مهمتريا خصوصیت افوراد

سال گذشته تجربه كرده بودند .در فرانسوه ،در پیموايش ملوی

مزاحم ،میتوان به داشتا پرخاشگری جنسی زياد ،نگاه كوردن

خشونت علیه زنان ،كه درباره واو مزاحمت هم در محل كار

به زنان به عنوان موضوو جنسوی ،داشوتا سورعت عمول در

و هم در مکانهای عمومی در سال گذشته ،سؤال پرسیده شد،

توجیه رفتار و تعارضهای روانی و خانوادگی زياد اشاره كورد

 8.1%زنان فرانسوی ( 31%زنوان پواريس) اشوکال يکسوانی از

(كاوه .)331. :3133 ،عدم پايبندی به اصول اخالای در ايا گونه
رفتارها ،ناشی از ايا وااعیت اسوت كوه كسوانی كوه مرتکوب

Bularzik

1
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«خطايی» انجوام دادهانود .آنوان نظوام واژگوانی از انگیوزههوا و

كه در ايران ،اگرچه زنان به طور مکورر مزاحموت جنسوی در

بنیانهای عقالنی كه از فرهنگ محویط اجتمواعیشوان گرفتوه

مکانهای عمومی را تجربه میكنند ،اما گزارشات يوا كارهوای

شده ،میسازند؛ واژگانی كه احساس میكنند از سوی ديگوران

علمی كمی در ايا باره يافت شده است .دلیول ايوا امور ،ايوا

مورد ابول وااع میشود .استفاده معمول از ايا نظام واژگوانی

است كه صحبت كردن دربواره موضواعات جنسوی در ايوران،

از سوی پلیس ،اضات و وكال در كاهش نرخ محکومیتهوای

هنوز يک تابلو است و ايا اعتقاد وجود دارد كه مسائل مرتبط

مربوط به خشونت جنسی تیثیر

دارد (شفیلد.)99 :318. ،

الزم به ذكر است كه مزاحمت خیابانی بوه نودرت موورد

با موضوعات جنسی بايد در پوششی از سوکوت بواای بماننود
(.)Lahsaeizadeh & Yousefinejad, 2012:19

(لهسوايیزاده و

عدم طرح و توجوه بوه مقولوه سووء رفتارهوای مودنی و

يوسفینژاد )311 :3183 ،بسیاری از مزاحمتهای جنسی میتوانند

مزاحمتهای خیابانی در طیف گسترده آن در جامعوه موا ،كوه

در خیلی از مواعیتها اتفوا بیفتنود ،اموا اكثور محققوان ايوا

با تمركز بر مقوله عام «جورم» و تهديودهای مجرمانوه از الوم

تجربیات را در محل كار يا مدرسه جويا میشووند؛ بوه علوت

افتوواده اسووت ،بووه وضوووح ديووده موویشووود .در حووالی كووه در

اينکه تحقیق كردن درباره مزاحمتهوای جنسوی در بیورون از

مشاهدات و تجارب روزمره شاهد آنیم كه ايا سوء رفتارهای

ايا مکانها مشکل است ( .)Farichild & Rudman, 2008:340به

راي و تهديدات به ظاهر كم اهمیت يا بیاهمیت ،بوه مراتوب

عالوه برخی تحقیقات بوه مزاحموت جنسوی توسوط اعضوای

بیشتر از رفتارهای مجرمانه ،حريم زنان در جامعه موا را نوااما

خانواده و ااوام و آشنايان میپردازند و كمتر افوراد را ترغیوب

و تجربهای دردناک و آسیبزا برای بسیاری از آنان محسووب

( Farichild

میشود كه به وااع جای تحقیق و بررسیهوای علموی الزم در

توجه محققان علوم اجتماعی ارار گرفتوه اسوت

میكنند كه مزاحمت توسط افراد غريبه را بیان كنند

 .)& Rudman, 2008:341با وجود انبوهی از اثرات منفیای كوه

باب آن خالی است

(ااضینژاد و شاكری.)381 :3133 ،

مزاحمت غريبهها بر روی زنان دارد ،روشا است كه خالء در

پووژوهش حاضوور اصوود دارد تووا بووا بررسووی میووزان

Farichild & Rudman,

مزاحمتهای خیابانی و بررسی انوا ايا مزاحموتهوا ،ابعواد

 .)2008:339تحقیقات موک مویالن و همکواران نشوان داد كوه

پنهان مزاحمتهای خیابانی را نشان دهد و به عوامل اجتماعی

مزاحمت غريبهها خیلی شايعتر از مزاحمت افراد غیور غريبوه

مؤثر بر میزان موورد مزاحموت خیابوانی اورار گورفتا زنوان و

است .عالوه بر ايا ،آنان متوجه شدند كه مزاحم غريبوه تویثیر

دختران را مورد تحلیل ارار دهد.

ادبیووات ايووا مسوویله وجووود دارد (

معنیدار و ثابتی بر ترس زنان از مزاحمت افورادی كوه غريبوه
نیستند ،دارد .به گفته آنان مزاحمت غريبه احساس امنیت زنان

پیشینه تجربی تحقیق

در پیادهروی در شب ،استفاده از وسايل حمل و نقل عموومی،

مهدنژاد ،پرهیز و خزاعی ( ،)3131پژوهشی با عنووان «تحلیول

تنها راه رفتا در گاراژ پاركینگ و تنها ماندن در خانه در شب،

فضايی جرايم مزاحمتهای خیابانی علیه زنان در شهر زنجان»

را كاهش میدهد ).(Farichild & Rudman, 2008:341

انجام داده اند .ايا پژوهش با هود

تحلیول سوازمان فضوايی

البته طی دو دهه اخیر ،پژوهشها در مورد مزاحمتهوای

مزاحمت خیابانی در شهر زنجان و الگوهای مکوانی و عوامول

جنسی در كشورهای غربی افزايش يافته است (فیتوز گرالود و

تسووهیل كننووده ايووا جوورايم بووا اسووتفاده از سووامانه اطالعووات

شووولمان1993 ،؛ گروبووور1998 ،؛ گوتوووک1985،؛ الروكوووا و

جغرافیايی انجام شده است .مطابق يافتههای پوژوهش ،جورايم

كرومووری1999 ،؛ ا كنوول و كرابیووک2000،؛ تووانگری بوورت و

مزاحمت خیابوانی علیوه زنوان بوا  31.18درصود كول جورايم

جانسون1982 ،؛ وايوا2000،؛ ويلیوامز گیفور و دلینگور1999،؛

ارتکابی در شهر زنجان ،سومیا رتبه را از نظر فراوانی در میان

ويلسون )Parish & et al., 2006:411()2000،ايا در حالی است

ساير جرايم كسب كرده است و مهمتريا كانون آن در بخوش

تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی ارار گرفتا زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه مازندران)
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مركزی ايوا شوهر اورار دارد و خیابوانهوای وااوع در بخوش

است .نتاي ايا تحقیق نشان میدهد كوه مزاحموت از طريوق

مركزی شهر و معابر منتهی به ايا خیابانها ،مکانهوای اصولی

وسايل نقلیه ،زلزدن و خیره شودن و متلوکپرانوی از اشوکال

واو جرايم بررسی شده است.

راي رفتارهای خشونتآمیزی است كه بیش از دو سوم زنوان

ثمودی پیلهور ( )3131نیز ،در پژوهشی با عنوان «بررسی
عوامل فرهنگوی و اجتمواعی خشوونت نمواديا پسوران علیوه

و دختووران در طووول دوره بررسووی الااوول يکبووار آن را تجربووه
كردهاند.

دختران با تکیه بر مزاحمتهای خیابوانی» در صودد شناسوايی

نتوواي پووژوهش ديگووری كووه توسووط علیخووواه و ربیعووی

علل ايجاد ايا مزاحمتها و ارائه راهکارهايی برای كاهش آن

( )3181انجام شد ،نشان میدهد زنانی كوه در منواطق شومالی

است .ايا تحقیق كه با روش پیمايشوی و ابوزار پرسشونامه در

شهر تهران زندگی میكنند ،خلوتی كوچهها و معوابر را عامول

منطقه صادایه تهران ،انجام شده است به ايا نتیجه رسوید كوه

بسیار نگران كنندهای میدانستند .بیشتر آنها هم عقیده بودنود

عوامل فرهنگی اعتقادی مختلفی چون اجتماعی شدن نااص و

كه عبور و مرور در سواعت  3توا  1بعودازظهر و بوه ويوژه در

تربیت ناصحیح اعتقادی و امثالهم موجب میگردد توا افورادی

تابستان و بعد از ساعت  3شب بسیار برايشان دلهرهآور است.

از ايا ابیل در بزرگسالی بوه ايجواد مزاحموت بورای نووامیس

برخی از زنان معتقد بودند كه نمیتوانند به همجنس خودشان

مردم بپردازند.

كموک كننود چوورا كوه خودشووان نیوز در معوورض خطور اوورار

ايمان و همکاران ( )313.پژوهشوی را بوا عنووان «زنوان،

میگیرند و يا چون از مردان ضعیفترند توانايی مقابله ندارند.

مزاحمت و واكنش :بررسوی تجربوه دختوران دانشوجو دربواره

در مقابل زنانی كوه در منواطق میوانی و متوراكم شوهر زنودگی

مزاحمتهای خیابانی و واكنش به آن» انجام دادند .بر اسواس

میكنند ،میگويند كه به خاطر شلوغی ،رفوت و آمود برايشوان

نتاي ايا تحقیق ،مزاحمتهای بصری بیشتريا واو را دارند

راحتتر است و حتی تا ساعت  33شب نیز میتوانند در ايوا

و پس از آن به ترتیب؛ مزاحمتهای كالمی ،لمسی ،و تعقیبوی

مناطق تردد نمايند ،اما مشکالت ديگری همچون تنه خووردن،

ارار دارند .همچنیا يافتههای بخش كمی حاكی از ايوا اسوت

لمس شدن بدن ،شنیدن متلک و حتی حر های ركیک دارند.

كه بیشتر پاسخگويان (حدود  1.درصد) به مزاحمتها پاسوخ
منفعالنه

میدهند.

تحقیقات خارجی

پژوهشی با عنوان «جنبههای اجتماعی تجربیات زنوان از

در يک مطالعه كیفی توسط لیوينگسوتون 3و همکواران(،)2013

مزاحمتهای جنسی در مکانهای عموومی در ايوران» توسوط

نمونهای  111نفره در شهر نیويورک ،طی سوالهوای  2005توا

لهسووايیزاده و يوسووفینووژاد ( )2012انجووام شوود .نتوواي ايووا

 2008بررسووی شوودهانوود .در ايووا نمونووه  11درصوود گووزارش

پژوهش نشان میدهد كه دشنامهای جنسی و به طور ناگهوانی

كردهاند كه مزاحمت خیابانی در خیابان يا پارک 39 ،درصد در

و به زور ااپیدن و لمس كردن زنوان بوه خصووص در حوموه

وسايل حمل و نقل عموومی31 ،درصود در ديگور مکوانهوای

خوابگوواهی نزديووک دانشووگاه شوویراز گووزارش شووده اسووت.

عمومی مانند بارها يا فروشگاهها ،برای آنان اتفا افتاده است.

مزاحمتها بیشتر در مکوانهوای عموومی روی مویدهنود توا

انوا مزاحمتهای گزارش شده شامل  11درصد كالموی13 ،

مکانهوای نیموه عموومی و مفروضوات جنسویتی عامول ايوا

درصد لمس فیزيکی 31 ،درصد دست مالی كوردن بودن و يوا

مزاحمتها است.
تحقیق ديگری با عنوان «تحلیل جامعهشناختی تیثیر رفتار

1

اصد انجام آن و  1درصد رفتارهای غیر كالمی بوده است.
تحقیقی نیز با عنوان تیثیرات زمینهای بر روی ادراک زنان

اربانیان خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونتآمیز علیه آنوان»
توسط حیدری چوروده ( )3183در شوهر مشوهد انجوام شوده

Livingeston
nonverbal

1
2
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از آزارهای بیگانوه توسوط فاريچايلود ( )2010انجوام شود .در

شاغل بودن زنان از فاكتورهايی است كه مزاحمتهای جنسوی

بخش اول  3938پاسوخگو موورد پیموايش اورار گرفتنود كوه

نسبت به آنان را افزايش میدهد.

3111نفوور زن بودنوود و در گووروه سوونی  31تووا  13سووال اوورار

لنتون1و همکاران ( )1999پژوهشی بوا عنووان «مزاحموت

داشتند .بخش دوم ايا تحقیق بر روی  838پاسخگو انجام شد

خیابانی در مکانهای عمومی :تجربه زنان كانوادايی» بوا روش

كه  191نفر آنان زن بودند و سا شركتكننودگان بویا  31توا

كیفی و ابزار مصاحبه انجام دادنود .نتواي ايوا تحقیوق نشوان

 91سال بود .نتاي ايا تحقیق نشان میدهد كه تجربه «صدای

میدهد كه مزاحمت خیابانی در مکوانهوای عموومیای ماننود

جیغ ،سووتزدن يوا خیوره نگواه كوردن» و«توجوه ناخوشوايند

خیابانها ،سیستم مسافربری شهری و مراكز خريد شايع است.

جنسی» هر ماه به وسیله  11درصد از افراد نمونه گزارش شده

و ايا مزاحمتها برای  88.1درصد از زنان نمونه ،بویش از 1

است .به عالوه  11درصد تجربه «صدای جیغ ،سووت زدن يوا

بار اتفا افتاده است .طبق نتاي ايا تحقیق ،زنانی كوه تجربوه

خیره نگاه كردن» را از افراد غريبوه روزانوه كوم و بویش بیوان

مزاحمت داشتند بیشتر اواات وسايلی برای محافظت شخصی

كردهاند.

با خود حمل میكردند.

تحقیق ديگری با عنوان «مزاحمت خیابوانی در اسوتانبول»
توسوووط هوووانتر )2012( 3انجوووام شوووده اسوووت 91 .درصووود

چارچوب نظری

شركتكنندگان مزاحمت در فضواهای عموومی را دسوت كوم

نظریه های فمنیستی

ماهی يک بار ،گزارش دادهاند .بر اساس نتواي ايوا پوژوهش،

در زمینه خشونت ديدگاه فمنیستی واحدی وجود نودارد ولوی

تکرار مزاحمت خیابوانی مویتوانود تویثیر بسویار منفویای بور

همه رويکردهای فمنیستی خشونت نسبت به زنوان را در موتا

فعالیتهای روزانه ،واكنشهای اجتمواعی و زنودگی عموومی

وسیعتری بررسی میكنند كه هموان جايگواه فرودسوت زنوان

ساكنان استانبول بگذارد.

نسبت به مردان است .در دهوه هفتواد فمنیسوتهوا كوشویدند

برترام ( )2012پژوهشی با عنوان «ايسوتادگی دختوران در

تجاوز جنسی و كتک زدن همسور را عاليوم جودی خشوونت

2011

مردان نسبت به زنان معرفی كنند .اما ايا رويکورد بوه توازگی

در آمريکا ،انجام شد .بر اسواس نتواي ايوا تحقیوق تنهوا سوه

مورد اعتراض وااع شده و فمنیستها گفتوهانود هرچوه را كوه

درصد از دانشآموزان حادثه مزاحمت را گزارش دادنود .زيورا

موجب وحشت و ارعاب زنان میشود بايد در بستر كنترلی كه

كه فرض بر «عادی» بودن مزاحمتها است و نیاز به گوزارش

مردان بر رفتار زنوان دارنود ،بررسوی كورد .وحشوت زنوان از

دادن را از بیا برده است.

خشونت در وااع عامل كنترل رفتار آنهاست ،بوه طووری كوه

مقابل خشونت جنسی در خیابان و مدرسه » را در سوال

پژوهشی بوا عنووان «مزاحموت جنسوی زنوان در منواطق

فعالیتهای خود را محدود و مقید میكنند و مثالً اگر شبهوا

شهری چیا» توسط پاريش ،داس و لوما )2006( 1انجام شد.
هد

از خانه بیرون بروند ،درسايه حمايت يک مورد اسوت

(آبووت و

ايا پژوهش ،بررسی كردن اشکال مزاحمت های جنسی

واالس )111 :3183 ،از ايووا گذشووته ،همیشووه بووه زنووان توصوویه

در يک كشور آسیايی است .در ايا تحقیق از مصواحبه چهوره

میشود در نواحی نا اما از خانه بیرون نروند؛ هرگوز پیشونهاد

به چهره استفاده شد .طبق نتواي ايوا تحقیوق ،در كول31.1 ،

نمیشود كه مردان در خانه بمانند تا زنان بوا خیوال راحوت از

درصد از كل زنوان و 31.3درصود از زنوان شوهری میزانوی از

خانوه بیوورون برونود (آبوووت و واالس .)111 -111 :3183 ،برخووی

مزاحمت در سال گذشته را بیان كردند .همچنیا جوان بودن و

اديان محافظه كار نیز ،از اذيت و آزار خانگی ناشی از سواختار
ادرتمند پدرساالری در خانواده دفا میكنند و به زنان توصیه

Hunter
Parish, William L; Das, Aniruddha; Laumann

1
2

Lenton

3
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میكنند كه به زندگی با شوهران آزارگرشان ادامه دهند ،چوون

در كودكان ،صفتهای منسوب به دختر و پسر ،به شویوه

تکلیف و مسؤولیت مذهبی آنان همیا است كوه بوا همسوران

معناداری نهادينه میشوند .چنوان كوه حتوی در مواوع توزيوع

خود بمانند و از آنها اطاعت كننود (دهقوانی .)93 :3188 ،همویا

اسباببازیهای گوناگون نیز ،ايوا رفتارهوا نمايوان مویشوود.

گونه نیز ،نسبت به مزاحموتهوای خیابوانی  -كوه جنبوهای از

بازیهوای پسوران معمووالً خشوونتآمیزتور اسوت ،گواهی بوا

اعمال ارزشهای مردساالری علیه زنان در محیطهای عموومی

ماكتهای ابزار جنگی انجام میشود ،در حالی كه دختوران بوه

است -تحمل و مدارا تشويق میشود و ديودگاه سونتی دينوی،

بازیهای لطیفتر سو داده میشوند

با در نظر گرفتا زنان به عنوان موجوداتی اغوواگر ،خطاهوا را

 .)3.1 :3189مادران در رفتار با دختور و پسور ،حتوی در دوران

متوجه زنان میداند .كسانی كه بر حسوب معیارهوای مختلوف

نوزادی ،میان آنها فور مویگذارنود .موادران سور و صودا و

مذهبیاند ،در نگرشهای خوود «محافظوه كارترنود» .آنوان بوا

كارهای نووزاد دختور را بویش از نووزاد پسور بورای او تکورار

مسائلی مانند فمنیسم مخالفاند و موافوق جداسوازی زنوان و

میكنند .هرچه نوزاد بزرگتر میشود ،مادران برای آرام كوردن

مردان هستند (دهقانی.)91 :3188 ،

پسر كمتر تالش میكردند .در نظر ماس ايوا كواربرد الگوويی

(علی اصغرپور و همکواران،

آنچه نظريههای فمنیستی در خصووص آزار جنسوی را از

مطابق با آن دسته از انتظارات فرهنگی است كه بنا بر آن مورد

ديگر نظريات متمايز میكند ،ايا است كه آنها آزار جنسی را

نسبت به زن اعتماد به نفس بیشوتر و حساسویت كمتوری دارد

يوا سووء رفتوار

(گرت .)1. :3181 ،جامعوهپوذيری جنسویتی از طريوق خوانواده،

رفتار فردی است ،تلقی نمیكنند ،بلکه آن را نووعی خشوونت

مدارس ،رسانهها و  ...صورت میپذيرد .ديا نیز به عنوان يک

علیه زنان يا مظهر ظلم و ستم ااتصوادی مویداننود كوه ريشوه

سرمايه مهم و چند وجهوی ،نقشوی تیثیرگوذار بور نگورشهوا،

عمیقی در جامعهپذيری جنسیتی و مردساالری دارد (سامولس،

رفتارها و كونشهوای افوراد و همچنویا بور ادراک و پوذيرش

 1..1به نقل از رجب الريجوانی .)11 :3183 ،لیبرال فمنیستهوا،

نقشهای جنسیتی با توجه به ارار گرفتا آنها دارد

اجتماعی شدن نقش جنسیتی زنان (مانند نقشهای مراابتوی و

بحرانی .)339 :3131 ،اعتقادات دينی و آموزههای دينی ،از طريوق

آسیبپذير و منفعل بودن) و مردان (مانند نقوشهوای راوابتی،

ضمانتهای اجرايی كه درون آنها وجود دارد ،هر چنود غیور

پرخاشگر و كنترلكننده) را منشوی آزارهوای جنسوی بور زنوان

مستقیم؛ ولی كنش اجتماعی را هودايت مویكنود و بوه رفتوار

میدانند .در جورمشناسوی راديکوال فمنیسوتی نیوز ،اغلوب بور

انسانها جهت میدهد .ايا ضمانتهای اجرايی رفتار مبتنی بر

نمودهووا و مظوواهر مردسوواالری در جوورايم علیووه زنووان ،ماننوود

عادت را در افراد ايجاد میكند كه بور اثور آن نوو خاصوی از

خشونتهای خانگی ،تجاوز ،آزار جنسی و هرزهنگاری تیكیود

شخصیت شکل میگیرد (ااسمی و امیری اسفرجانی .)18 :313. ،بوه

میشود (.)Berges, 2006:29

ايا ترتیب ديا نیز در پذيرش نقشهای جنسیتی افوراد نقوش

به عنوان يک مسیله ساده كه ناشی از انحورا

ايفا میكند

(سوروش و

(سروش و بحرانی.)333 :3131 ،

جامعهپذيری جنسیتی با نهادينه كردن نابرابری از يک سو

نظریه جامعهپذیری جنسیتی
منظور از جامعهپذيری جنسیتی ،آموزش ارزشهوای جنسویتی

و تداوم بخشیدن به آن در نسولهوای آينوده ،از سووی ديگور

شده به افراد است كه از هنگام تولد آغاز میشوود .بنوابرايا از

میتواند در حکم بسترهای نابرابر جنسیتی شناخته شود .طبوق

شرو زندگی ،بسته به دختر يا پسر بودن كودک ،بوا آنوان بور

الگوووی جامعووهپووذيری جنسوویتی ،كووه در آن مردانگووی ارزش

اساس الگوی زنانگی و مردانگی رفتوار مویشوود و در مقابول

محسوب میشود ،زنان موجووداتی توابع و مطیوع در سواختار

تواع میرود كه آنان نیز به نحوی زنانوه يوا مردانوه بوه ايفوای

مردسوواالر خووانوادهانوود و در حوووزههووای خصوصووی خووانواده

نقش در جامعه بپردازند

(شادیطلب و خانجانینژاد:3133 ،

.)313

محصورند و مردان در دنیای معمولی حضور و اشوتغال دارنود
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(ابوووت و واالس .)3183 ،فرآينوود جامعووهپووذيری در خووانواده

بر مشاهده ،تقلید و تنبیوه و تشوويق در شوکلگیوری و اداموه

گرايشهای جنسیت زن و مرد و مطیع بودن زن میشود .چورا

رفتار ،تیكید دارد .برای مثال ،كودكان در فرآيند رشد ،تشوويق

كه معموالً از زنوان تصوويری آرام ،مطیوع ،منفعول ،عواطفی و

میشوند رفتاری را انجام دهند كه با جنسیت آنهوا همخووان

وابسته و از مردان تصويری مستقل ،اسوتوار ،شايسوته ،توانوا و

است .بنابرايا ،واتی يک دختر جووان اخوم مویكنود ،ممکوا

مصمم ترسیم كرده است .مطابق ايا ديدگاه ،خشونت رفتاری

است مورد سرزنش ارار بگیرد و به او بگويند « :بهتور نیسوت

است كه ياد گرفته میشود و معموالً در جوامع خشونت علیوه

لبخندت را ببینیم؟» .اگر ايا دختر بوه تیيیود ديگوران اهمیوت

زنان مشرو و طبیعی اسوت و واكونشهوای جنسویتی سونتی

بدهد ،احتماالً هرچه بیشتر لبخند میزند .او متوجه میشود كه

(محمدی و میرزائوی.)33.- 333 :3133 ،

زنان غالباً لبخند میزنند و تعمداً در الگوهای غیركالمی خوود

مزاحمتهای خیابانی نسبت به زنان نیوز ،در چنویا شورايطی

از تماس چشمی استفاده میكنند .در مقابل ،پسر جوان اگور از

تولید و بازتولید میشود.

حركوت هوای دسوتی زنانوه اسوتفاده كننود ،موورد انتقواد اوورار

خشونت را تشويق میكند

هسته اصلی و منشی تمام ترسهای اجتماعی زنوان همویا

میگیرند و با مشواهده موردان خوانواده ،جامعوه و رسوانههوا،

نگاه جنسی به زن و سووء رفتارهوای برآموده از آن اسوت كوه

متوجه حركتهای بدنی مردانه كلیشهای مویشووند .همچنویا

ريشه در جريانهای جامعهپذيری و يوادگیریهوای اجتمواعی

دختران جوان میفهمند كه از آنها انتظار میرود بوه عواطوف

دراز مدت افراد دارد و فراگیری و شیو آن در شورايط فعلوی

ديگران توجه كننود ،در نتیجوه بوه حواالت صوورت حسواس

آسیب ،بیماری و مسیله اجتماعی جدی و اابول توجوه جامعوه

میشوند (ماتلیا .)111 :313. ،در وااع جامعهپذيری با توجوه بوه

ماست

همیا فرآيندهای يادگیری تکمیل میشود .بوه ايوا ترتیوب در

(ااضینژاد و شاكری.)333 :3133 ،

مزاحمتهای خیابانی نیز ،مشاهده اعضای خانواده ،دوسوتان و
نظریه یادگیری اجتماعی

همساالن در برخورد با مزاحمتهای خیابانی ياد گرفته شده و

نظريه يادگیری اجتماعی كه توسط آلبرت باندورا مطورح شود

از آنها تقلید میشود.

مدل تحلیلی

پذیرش ارزشهای
مردساالری

میزان مورد مزاحمت

پذیرش کلیشههای

قرار گرفتن

نقش جنسیتی

یادگیری از خانواده،
دوستان و همساالن
نمودار  -2مدل تحلیلی پیشنهادی تحقیق
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فرضیات تحقیق

خیابانی در آزمون مقدماتی است كه مقدار آن  ..9.3است،

فرضیات تحقیق :فرضیههای تحقیق حاضر را میتوان بوه ايوا

حجم جامعه كه معادل  9133نفر است d ،داوت احتموالی كوه

ترتیب مطرح كرد:

 ...9درنظر گرفته شده و  :tسطح اعتماد كوه آن را بوا مقودار

N

 -با افزايش میزان پذيرش ارزشهای مردساالرانه توسوط

تقريبی  31درصد 39/3 ،در نظر میگیريم ،هستند .حجم نمونه

دختران ،احتمال مورد مزاحمت خیابانی ارارگورفتا آنوان نیوز

 191نفر به دست آمد .نمونهگیری در ايا پوژوهش ،بوه شویوه

افزايش میيابد.

تصادفی طبقهبندی شده متناسب انجام گرفته است.

 -با افزايش میزان پوذيرش كلیشوههوای نقوش جنسویتی

در ايا پژوهش برای گردآوری دادهها ،از ابزار پرسشونامه

توسط دختران ،احتمال مورد مزاحمت خیابانی ارارگرفتا آنان

استفاده شده است برای تعییا اعتبار پرسشنامه موورد اسوتفاده

نیز افزايش میيابد.

در ايا پژوهش ،ابتدا يوک پرسشونامه مقودماتی بوا توجوه بوه

 -با افزايش میزان يادگیری رفتارهای منفعالنه بوه هنگوام

تحقیقات پیشیا خارجی و داخلی در ايا زمینه تهیه گرديود و

برخورد با مزاحمان خیابانی (از اعضوای خوانواده و دوسوتان)،

با تعدادی از استادان و متخصصان در ايا مورد مشورت شد و

احتمال مورد مزاحمت خیابانی ارارگرفتا دختران نیز افوزايش

با رفع نقايص آن ،ايا نتیجه حاصل شد كه شواخصهوای بوه
كار رفته در ايا پرسشنامه ،معر

میيابد.

حوزه معنايی مفاهیم اصولی

هسووتند .بنووابرايا پرسشوونامه پووژوهش حاضوور ،دارای اعتبووار

روش تحقیق
پژوهش حاضر به روش پیمايش انجام گرفت .جامعوه آمواری
ايا پژوهش ،تمامی دانشجويان دختر دانشگاه مازندران هستند
كه در نیم سال تحصیلی دوم  ،31-31شواغل بوه تحصویل در
پرديس ايا دانشگاه در شهر بابلسر ( 9133نفر) هستند .حجم
نمونه مورد نیاز برای تحقیق حاضر با توجه به فرمول كوكران،
برآورد گرديد:

محتوی است.
الزم به ذكر است با توجه به استفاده از چند مقیاس چنود
گويهای برای سنجش متغیرهای تحقیق ،بورای بررسوی اعتبوار
مقیاسها بايد از روش اعتبار سازه نیز اسوتفاده نموود .در ايوا
روش برای سنجش اعتبار يک مقیاس ،از مبانی نظوری مورتبط
با مفاهیم مورد استفاده در مقیاس كمک گرفته میشوود .بوديا
منظور در ايا تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی ،اعتبوار سوازه
مقیاسهای اصلی تحقیق آزمون شدهاند .نتاي حاصول از ايوا

كه در آن nحجم نمونه s ،انحرا

معیار متغیر میزان مزاحموت

شیوه در ذيل توضیح داده شده است.

جدول  -1آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای بررسی کیفیت نمونه
نام آزمون آماری
آزمون كايزر ماير اوكلیا

شاخص آزمون
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

Approx. Chi-Square

آزمون بارتلت

توضیحات
..318

كفايت نمونهگیری در حود
بسیار خوب است

1131.99.

(درجه آزادی)df

113

(سطح معناداری)Sig.

.....

نتاي آزمون اابلیت تعمویم
به كل جامعه آماری را دارد
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به منظور شناسايی بار عاملی گويههوا ،مواتريس چورخش

يافته عاملها در جدول  1نمايش داده شده است.:

جدول  -2ماریس چرخش یافته عاملها
عاملها
متغیرها

مزاحمت غیر فیزیكی مزاحمت فیزیكی

حر های نامناسب (متلک) شنیدهام

./911

حر های نامناسبی در مورد اندامم شنیدهام
به ما اصرار شده است تا شماره تلفا بدهم يا بگیرم
به ما نگاهِ خیره و شهوت آلود كردهاند
نسبت به ما چشم چرانی كردهاند
به ما چشمک زدهاند
با ديدن ما شرو به سوت زدن يا آواز خواندن كردهاند
برايم سد معبر ايجاد كردهاند
ما را تعقیب كردهاند
برايم صدای بوسه درآوردهاند
با وسايل نقلیه برايم بو زدهاند يا چراغ دادهاند
با ماشیا ويراژ داده اند يا ترمز شديد زدهاند تا ما را بترسانند
با ماشیا تواف كردهاند و اصرار در سوار كردن ما داشتهاند
برای ما ايما و اشارات زننده درآوردهاند
به صورت ناجور ما را لمس كردهاند
بیش از اندازه به بدن ما نزديک شدهاند
به نقاط حساسِ بدن ما ،به صورت شديد و ناگهانی حمله كردهاند
به ما تنه زدهاند
حر های توهیاآمیز و درخواستهای صريح جنسی شنیدهام
به ما پیشنهاد جنسی دادهاند
ما را تهديد جنسی كردهاند
حر های شهوانی كه با صدای بلند و خطاب به ما است ،شنیدهام

./133
./1.3
./91.
./118
./11.
./8.1
./111
./193
./111
./8.3
./138
./933
./131

با توجوه بوه نتواي آزموون تحلیول عواملی و بوار عواملی

پیشنهاد و تهدید
جنسی

./133
./919
./131
./111
./811
./813
./981
./113

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

گويهها ،در نهايت سه عامل؛ «مزاحموتهوای غیور فیزيکوی»،

میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن

«مزاحمتهای فیزيکی» و «پیشنهاد و تهديد جنسی» شناسوايی

مزاحمت خیابوانی يوا مزاحموت غريبوههوا «شوامل رفتارهوای

شدند.

شووفاهی و غیوور شووفاهی مثوول عالمووت دادنهووای آزمندانووه،

برای پايوايی پرسشونامه نیوز ،از ضوريب آلفوای كرونبواخ

چشمچرانی كردن ،چشومک زدن ،ناگهوانی و بوا زور گورفتا،

استفاده شده است ،كه میزان ايا ضوريب بورای متغیور موالک

نیشگون ،هو كوردن و اظهوار نظرهوای غريبوههوا مثول اظهوار

تحقیق حاضر ..83 ،است .همچنیا ضوريب آلفوای كرونبواخ

نظرهای مکرر جنسی درباره جنسیتش و ارزيابی ظاهر فیزيکی

بوورای متغیوور پووذيرش ارزشهووای مردسوواالری  ..83و متغیوور

زن يا هیبتش در مالء عام ،است».

پذيرش كلیشههوای نقوش جنسویتی ..18 ،و متغیور يوادگیری
اجتماعی  ..11برآورد شده است.

در تحقیق حاضر برای سونجش میوزان موورد مزاحموت
خیابانی ارار گرفتا ،ابتدا مزاحمت خیابانی را به دو بعد كلوی
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دستهبندی كرديم :آزارهوای كالموی و آزارهوای غیور كالموی.

كريمووی ( )3188بووه مقیوواس مووذكور اضووافه شووده اسووت و از

آزارهای كالمی را به دو دسته متلکپرانی ،پیشونهاد و تهديود

پاسخگويان خواسته شده تا میزان موافقت يا مخالفت خوود را

جنسی تقسیم نمودهايم .آزارهای غیر كالمی را نیز خود بوه دو

به هر يک از گويههای مربوط به ارزشهای مردساالری اعالم

(اسوماعیلی نسوب،

نمايند .نمره نهايی از مجمو نمورات گويوههوا حاصول شوده

 .)3189سپس گويههای مربووط بوه هور نوو از مزاحموتهوا،

است و كسوب نمورات بواالتر ،بوه معنوای گورايش بیشوتر بوه

ساخته شد .ايا مقیاس به وسیله رجب الريجوانی ( ،)3183در

ارزشهای مردساالری است.

دسته فیزيکی و غیر فیزيکی تقسویم نمووديم

بیا زنان شاغل شهر تهران موورد آزموون اورار گرفتوه اسوت.
همچنیا در پژوهش حاضر ،از پرسشنامه پژوهشوی كوه هوانتر
( )2012در بیا زنان  38تا  13ساله شهر اسوتانبول انجوام داد،
استفاده شد و با تركیب ايا دو ،مقیاس نهايی شامل  11گويوه
تنظیم شد .سطح سنجش ايا گويههوا ترتیبوی اسوت و بوديا
منظور از طیف لیکرت استفاده شوده اسوت و نموره نهوايی از
مجمو نمرات گويهها حاصل شده است .به ايا ترتیب كوه از
پاسخگويان خواسته شده تا با توجه بوه انووا مزاحموتهوای
خیابانی كه در گويهها عنوان شده است ،میزان برخورد با آنها
را در طی سه ماه گذشته ،از هرگز (هیچ وات) ،يک تا سه بوار
(به ندرت) ،چهار تا هشت بار (گاهی اواات) ،هشت تا پانزده
بار (گاهی اواات) و بویش از پوانزده بوار (همیشوه) مشوخص
كنند .كسب نمرات باالتر به منزله در معورض مزاحموت اورار
گرفتا بیشتر است.

پذیرش کلیشههای نقش جنسیتی
مقصود از میزان پذيرش كلیشههای جنسیتی ،میزان باور داشت
فرد به برخوی عقايود اوالبی و كلیشوهای دربواره ويژگویهوای
رفتاری و خصوصیات فکری منتسوب بوه موردان يوا زنوان در
جامعووه اسووت (ريوواحی )311 :3189 ،كووه ممکووا اسووت وااعیووت
نداشوتهانود (مواتلیا .)13 :313. ،بورای سونجش میوزان پووذيرش
كلیشههای نقش جنسیتی در تحقیق حاضر ،از يک مقیواس 31
گويهای استفاده شده است .ايا مقیواس ،پویش از ايوا توسوط
جوكار و همکاران ( ،)313.آزمون شوده اسوت .دو گويوه بوه
مقیاس حاضر افوزوده شوده كوه از پوژوهش ريواحی (،)3189
برگرفته شده اسوت .از پاسوخگويان خواسوته شوده توا میوزان
موافقت يا مخالفت خود را به هر يک از گويههای مربووط بوه
پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی اعالم نمايند .نموره نهوايی از
مجمو نمرات گويهها حاصول شوده اسوت و كسوب نمورات

پذیرش ارزشهای مردساالری

باالتر ،به معنای گرايش بیشتر بوه پوذيرش كلیشوههوای نقوش

نظام مردساالر سبب مویشوود كوه موردان از اودرت و ااتودار

جنسیتی است.

بیشووتری از زنووان برخوردارنوود و از طريووق در دسووت داشووتا
اهرمهای ادرت ،نه فقط زنان را از مواعیتهای مقتدرانوه دور
نگه می دارنود ،بلکوه اادرنود بور انودام و رفتارهوای زنوان در
عرصههای عمومی و حقوای نیز نظارت نمايند (اعزازی.)3181 ،
ارزشهای حاكم بر ايا نظام را ارزشهای مردساالری گويند.
برای سنجش مفهوم ارزشهای مردساالری در تحقیق حاضور،
از  31يک مقیاس گويهای استفاده شد .ايا مقیاس پیش از ايا
توسط اسماعیلی ( )3133و در بیا زنان و مردان شهر مريوان،
آزمون شده است .به عالوه ،سه گويه نیز از پوژوهش غیواثی و

یادگیری اجتماعی
اشخاص میتوانند از طريق مشاهده رفتار ديگوران و نتواي آن
رفتارهووا را يوواد بگیرنوود .در يووادگیری اجتموواعی ،فرآينوودهای
شناختی و عوامل محیطی ،عوامل دو طرفوه هسوتند

(پورسوعید،

 .)81 :3188و فرآيندهای شناختی و تقويت مثبت يوا منفوی ،در
يادگیری نقوش ايفوا مویكننود (رفیعوی .)11 :3181 ،در پوژوهش
حاضوور ،بوورای سوونجش يووادگیری اجتموواعی ،يووک مقیوواس 1
گويه ای ساخته شود كوه بوا توجوه بوه نکوات كلیودی نظريوه
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يادگیری كه مشاهده و تقلیود از اعضوای خوانواده ،دوسوتان و

پاسخگويان در سه ماه گذشته ،به ترتیب شامل بعود مزاحموت

همساالن است ،ساخته شده است .سوطح سونجش هموه ايوا

غیر فیزيکی ،مزاحمت فیزيکی و پیشنهاد و تهديد جنسی بوده

گويهها ترتیبی است و از پاسخگويان خواسته شد تا به گويهها

است .در بعد غیر فیزيکوی 11.8 ،درصود از دختوران گوزارش

با گزينههای هرگز ،خیلی كوم ،گواهی ،زيواد و همیشوه پاسوخ

كرده انود كوه همیشوه و يوا اكثور اواوات از سووی مزاحموان،

گويند .نمره نهايی از مجمو نمرات گويهها حاصل شده است

حر های نامناسب (متلوک) شونیدهانود و چشومچرانوی (19

و كسب نمورات بواالتر ،بوه معنوای يوادگیری بیشوتر سوکوت

درصد همیشه و اكثر اواات) و مزاحمت با وسايل نقلیه (11.1

(واكنش انفعالی) ،توسط دختران است.

درصد) ،نیز راي تريا نو مزاحموت خیابوانی اسوت .در بعود
فیزيکی ،به  13.3درصد از دختران مورد بررسی همیشوه و يوا

یافته های تحقیق

اكثر اواات توسط مزاحمان در فضای عمومی ،تنوه زده اسوت.

توصیف متغیر مالک

درنهايت 1.1 ،درصد از دختران گزارش كردهاند كه همیشوه و

میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن

يا اكثر اواات ،مزاحمان به آنها حر های توهیاآمیوز زده و از

جدول  1توزيع پاسخگويان به لحاظ نوو و میوزان مزاحموت

آنها درخواستهای صريح جنسی داشتهاند.

خیابانی تجربه شده در سه ماه گذشته را نشان میدهد .مطوابق
ايا جدول ،باالتريا میزان تجربوه مزاحموت خیابوانی توسوط
جدول -3توزیع پاسخگویان به لحاظ نوع و میزان مزاحمت خیابانی تجربه شده در سه ماه گذشته
ابعاد

ردیف

گویهها

هرگز

بندرت

مزاحمت غیرفیزيکی
مزاحمت فیزيکی
پیشنهاد و
تهديد جنسی

گاهی
اوقات
11.1

اکثر
اوقات
31.3

1..1

31.9
31.8
31.1
33.8
3..1
1.9
8.3
1.1
1.1
8.3
31.1
31.3
1.1
3..1
9.8
3.3
..9
1.1
1.8
1..

13.1
1...
31.1
31.8
31.1
8.1
1.1
1.1
1..
1..
18.3
31..
8.9
33.1
3.1
..8
..9
1.8
1.1
1.3

..9

..9

3

با وسايل نقلیه برايم بو زدهاند يا چراغ دادهاند

3..3

13.1

1
1
1
1
9
1
8
3
3.
33
31
31
31
31
39
31
38
33
1.
13

نسبت به ما چشمچرانی كردهاند
به ما چشمک زدهاند
به ما نگاهِ خیره و شهوت آلود كردهاند
با ديدن ما شرو به سوت زدن يا آواز خواندن كردهاند
با ماشیا ويراژ دادهاند يا ترمز شديد زدهاند تا ما را بترسانند
با ماشیا تواف كردهاند و اصرار در سوار كردن ما داشتهاند
ما را تعقیب كردهاند
برای ما ايما و اشارات زننده درآوردهاند
برايم صدای بوسه درآوردهاند
برايم سد معبر ايجاد كردهاند
حرفهای نامناسب (متلک) شنیدهام
به ما اصرار شده است تا شماره تلفا بدهم يا بگیرم
حر های نامناسبی در مورد اندامم شنیدهام
به ما تنه زدهاند
بیش از اندازه به بدن ما نزديک شدهاند
بدنم را لمس كردند و به ما دست زدند
به نقاط حساسِ بدن ما ،به صورت ناگهانی حمله كردهاند
حر های توهیاآمیز و درخواستهای صريح جنسی شنیدهام
حر های شهوانی كه با صدای بلند و خطاب به ما بود ،شنیدهام
به ما پیشنهاد جنسی دادهاند

31.1
11.9
13.1
11.1
18..
11.1
19.9
13.1
18.1
11.3
8.1
19.8
18.1
31..
11.1
91.1
18.3
91.1
11.1
11.1

19.8
11..
1..1
13.1
18.3
19.8
11.1
13.3
11.9
11.1
19.3
11.1
11.1
11.1
18.3
18.3
39.3
1..1
11.3
39.1

11..
38.9
13.1
38.1
1..1
31.8
31.1
31.1
31.8
31.9
11.8
1..8
31.1
1..8
3.1
1.1
1.3
33.3
1.1
9.9

11

ما را تهديد جنسی كردهاند

81.9

3.1

1..

همیشه
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همچنیا جدول  1توزيع پاسوخگويان بور اسواس میوزان

هیچ وات مورد مزاحمت ارار نگرفتهانود .و در مجموو 1..9

مزاحمت خیابانی ،در يک سوال گذشوته را نشوان مویدهود و

درصد پاسخگويان از روزی چنديا بار تا ماهی يک بار موورد

مطابق با آن تنها  1.9درصد پاسخگويان ،در يک سال گذشوته،

ايا مزاحمتها ارار گرفتهاند.

جدول  -4توزیع پاسخگویان بر اساس میزان مزاحمت خیابانی در یک سال گذشته
ردیف

میزان تجربه مزاحمت خیابانی

3
1
11

روزی چنديا بار

1
1
9
1
8
3
3.

روزی يک بار
دوسه روز يک بار
هفته ای يک بار
دو سه هفته يک بار
ماهی يک بار
دو سه ماه يک بار
شش ماه يک بار
هیچ وات
جمع كل

تعداد

درصد

درصد تجمعی

18

3.1

3.1

31
13
11
13
1.
1.
11
8
1.9

1.3
31.1
31.3
39.1
31.3
39.1
3..1
1.9
3....

31.3
19.8
1..8
11.1
1..9
89.3
31.1
3....
---

توصیف متغیرهای پیشبین

اجتماعی با تركیب گويههای چهارده گانه ،پوانزده گانوه و سوه

جهت فهم دایقتر دادههوای مربووط بوه پوذيرش ارزشهوای

گانه ،جدول  1در سه مقوله كم ،متوسوط و زيواد تنظویم شوده

مردساالری ،پذيرش كلیشوههوای نقوش جنسویتی و يوادگیری

است.

جدول  -5توزیع پاسخگویان به لحاظ پذیرش ارزشهای مردساالری ،کلیشه های نقش جنسیتی و یادگیری اجتماعی
پذیرش ارزشهای مردساالری
كم
متوسط
زياد
جمع كل
میانگیا (دامنه)
پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی
كم
متوسط
زياد
جمع كل

فراوانی درصد
13.1
311
11.1
391
8.1
19
3....
131
(11.31 )31-91
فراوانی درصد
11.1
313
19.1
311
9..
33
3....
131

میانگیا (دامنه)
يادگیری اجتماعی
كم
متوسط
زياد
جمع كل
میانگیا (دامنه)

(11.98 )31-91
فراوانی درصد
13.1
11
91.3
11.
31.9
1.
3....
111
(31.33 )1-11

درصدتجمعی
13.1
33.1
3....

درصدتجمعی
11.1
31..
3....

درصدتجمعی
13.1
81.1
3....

همان گونه كه دادههای جودول موذكور نشوان مویدهود،

جنسیتی ( 9درصد) و ارزشهای پدرساالری ( 8.1درصود) را

درصوود انوودكی از دختووران مووورد بررسووی كلیشووههووای نقووش

در حد زياد پذيرفته بودهاند .همچنیا 39.1 ،درصد از دختران،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،31شماره دوم ،تابستان 3131

81

رفتارهای منفعالنه در مقابله با مزاحمتهای خیابانی را در حد
زيادی از اعضای خانواده و دوستان خود آموختهاند .نکته اابل
توجه ،پوذيرش انودک كلیشوههوای نقوش جنسویتی ( )11.1و

است.
آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرهای پیش بین و مالک

ارزشهای مردساالری ( )13.1در بیا دختوران بررسوی شوده
جدول  -6آزمون همبستگی متغیرهای پیشبین با متغیر میزان مورد مزاحمتهای خیابانی قرارگرفتن
میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن

متغیرهای پیش بین

ضریب همبستگی پیرسون
-..33
**-..311
**-..391

يادگیری اجتماعی
پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی
پذيرش ارزشهای مردساالری
3

سطح معنیداری ()sig
..111
....1
....1

1

تعداد
131
11.
11.

تفاوت در تعداد پاسخگويان به علت دادههای پاسخ ندادهای است كه به علت حساسیت موضو و طفره رفتا پاسخگويان از برخی از سؤاالت ايجاد شده است.

** همبستگی در سطح  ....3معنیدار است.

ايا جدول نشاندهنوده ايوا اسوت كوه متغیور پوذيرش

بنابرايا هرچه پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی و ارزشهوای

كلیشووههووای نقووش جنسوویتی و پووس از آن متغیوور پووذيرش

مردساالری افزايش يابد ،میزان مورد مزاحموت خیابوانی اورار

ارزشهای مردساالری با متغیر میزان مورد مزاحموت خیابوانی

گرفتا كاهش میيابد .پس زنوان و دخترانوی كوه كلیشوههوای

ارار گرفتا به ترتیب با ضريب همبستگی  ..311و  ..391در

نقش جنسیتی و ارزش های مردساالری بیشتری را پذيرفتهاند،

سطح اطمینان  33درصد همبستگی دارند كوه ايوا همبسوتگی

كمتر مورد مزاحمت خیابانی ارار میگیرند.

منفی و معنادار است( .هر چند ايا همبستگی ضوعیف اسوت،
اما باال بودن حجم نمونه می تواند به ما اابلیت تعمویم دهود).

تحلیل رگرسیون

جدول  -7خالصه مدل رگرسیون چند متغیره میزان مورد مزاحمت قرار گرفتن
R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

مقدار

..111

...93

...13

F

سطح معنیداری

مقدار

1..3

....1

جدول  -8ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده میزان مورد مزاحمت قرار گرفتن
متغیرهای پیش بیا

ضريب

ضريب

تیثیر غیر

تاثیر

استاندارد

استاندارد

()B

()Beta

ثابت ()constant

1.831

مقدار

سطح

آزمون تی

معنیداری

)(T-value

()sig

9..13

.....

همبستگی
مرتبه

تفکیکی

صفر

آمار هم خطی
نیمه

تورم

ضريب

تفکیکی

واريانس

حداال
تحمل

پذيرش ارزشهای مرد ساالری

1.831

-...11

-..131

..818

-..313

-...31

-..31

..1..

1.138

پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی

-....1

-..131

-1.31.

...11

-..133

-..318

-..319

..131

1.139

يادگیری اجتماعی

-...11

..331

3.111

...11

...81

..339

..331

..389

3..31
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همانطور كه دادههای جدول  1نشوان مویدهود ضوريب

بیا سه متغیر وارد شده در مدل رگرسیونی ،اثر متغیر پوذيرش

همبستگی چندگانه ( ،)Rمعادل  ..111است .ايا مسیله به موا

كلیشههای نقش جنسیتی ( )sig=./.11به لحاظ آماری معنادار

نشان میدهود كوه متغیرهوای سوه گانوه پوذيرش ارزشهوای

اسووت .و متغیرهووای پووذيرش ارزشهووای موورد سوواالری

مردساالری ،پذيرش كلیشههوای نقوش جنسویتی ،و يوادگیری

( )sig=./818و يوووادگیری اجتمووواعی ( ،)sig=./.11تووویثیر

اجتماعی به طور همزمان معادل  ..111با متغیور میوزان موورد

معناداری بر میزان مورد مزاحمت ارار گرفتا نداشتهاند.

مزاحمووت اوورار گوورفتا ارتبوواط و همبسووتگی داشووته اسووت.

ضريب تیثیر استاندارد ( ،)Betaگويای جهت و بوه ويوژه

همچنیا ،ضريب تعییا معادل  ...93محاسبه شده اسوت كوه

شدت تیثیر هر يوک از متغیرهوای پویشبویا بور میوزان موورد

حاكی از آن است كه  9/3درصد از متغیر میزان مورد مزاحمت

مزاحمت خیابانی ارار گورفتا اسوت .بور ايوا اسواس ،متغیور

ارار گرفتا در نمونه مورد بررسی ،از طريق سه متغیر پیشبیا

پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی ( ،)Beta=-..131اویتوريا

مذكور ،اابل توضیح است .رام ضوريب تعیویا تعوديل شوده

پیشبینیكننده میوزان موورد مزاحموت خیابوانی اورار گورفتا،

معادل  ...13است كه نشان مویدهود سوه متغیور موذكور1/3

است؛ يعنی افزايش ايا متغیر موجب افوزايش كواهش میوزان

درصد از میزان مورد مزاحمت ارار گرفتا در جامعه آماری را

مورد مزاحمت خیابانی ارار گرفتا میشود .به عبوارت ديگور،

تبییا مویكننود .و 31/3درصود باایمانوده ،مربووط بوه عوامول

هر چه پذيرش كلیشههای نقوش جنسویتی باالتراسوت ،میوزان

ديگری است كه در ايا تحقیق مورد بررسی ارار نگرفتوهانود.

مورد مزاحمت خیابانی ارار گرفتا نیز كمتر میشود.
همچنیا معادله خط رگرسیونی به شرح زير است:

همچنیا نسبت  Fمشاهده شده برای آزمون معناداری ضوريب
تعییا ،معادل  1..3محاسبه گرديود كوه در سوطح  33درصود

(پذيرش كلیشههای نقوش جنسویتی)  =1.831 -..131میوزان

معنیدار است (.)Sig=./..1

مورد مزاحموت خیابوانی اورار گورفتا يعنوی واتوی پوذيرش

همچنوویا بوورای فهووم دایووقتوور شوودت و بوورای تویثیرات

كلیشههای نقش جنسیتی صفر اسوت ،میوزان موورد مزاحموت

متغیرهای پیشبیا بر میوزان موورد مزاحموت اورار گورفتا از

خیابانی ارار گرفتا  1.831است .همچنیا به ازای هور واحود

دادههوای جوودول  8اسووتفاده شووده اسووت .ايووا جوودول بوورای

افزايش در انحرا

معیار در پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی،

تشخیص اياكه كدام متغیر پیشبیا ادرت بیشتری در تبییا و

میزان مورد مزاحمت خیابانی ارار گرفتا  ..13كاهش میيابد.

پیشبینی متغیر مالک میزان مورد مزاحمت اورار گورفتا دارد،

شکل زير ،نمودار تحلیل مسیر مدل تحلیلوی تحقیوق را نشوان

ترسیم شده است .يافتههای ايا جدول نشوان مویدهود كوه از

میدهد.

پذيرش كلیشههای
میزان مورد مزاحمت
قرار گرفتن

-./131

./331

نقش جنسیتی

يادگیری اجتماعی
(رفتار منفعالنه)

نمودار  -3مدل تحلیلی نهایی تحقیق
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همانطور كوه نموودار فوو نشوان مویدهود ،متغیرهوای

بصری و كالمی (ايمان و همکاران)313. ،؛ متلوکهوای ركیوک و

پذيرش ارزشهای مردساالرانه تیثیر معناداری بر متغیور میوزان

حر های زشت

مورد مزاحمت ارار گرفتا ،نداشته است .ايا در حوالی اسوت

الست3181 ،؛ علیخواه و ربیعی )3181 ،مورد تیيید اورار گرفتوهانود.

كه متغیر پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی (به مقودار -./131

ايا يافته كم و بیش مطابق بوا برخوی تحقیقوات خوارجی نیوز

اثر كاهنده) ،و میزان يادگیری رفتارهوای منفعالنوه (بوه مقودار

است.

 ./331اثر افزاينوده) بور میوزان موورد مزاحموت اورار گورفتا
داشتهاند.

(مطابق با تحقیق سحابی و همکواران3188 ،؛ حسوینی

فاريچايلد ( )2010در تحقیق خود ،مزاحمتهوايی چوون
درآوردن صدای جیغ ،سوتزدن يا خیره نگاه كوردن را بیشوتر
ارزيابی كرده است .لنتون و همکاران ( )1999از سور توا پوا را

بحث و نتیجه

برانداز كردن بیش از لمس يا تالش برای لمس جنسی و خود

نتاي حاصل از بررسی میزان مزاحمتهای خیابانی نسبت بوه

را بوه سوومت زنووان ولووو كوردن شووايع اسووت و لیونگسووتون و

زنان ،نشان میدهد كه  31.1درصد از پاسخگويان در شش ماه

همکوواران ( )2013مزاحم وتهووای كالمووی را بوویش از لمووس

گذشته ،حداال يک بار مزاحمت خیابانی را تجربوه كوردهانود.

فیزيکی و دستمالی كردن بدن ،در تحقیقات خوويش ارزيوابی

ايا مسیله (میزان باالی مزاحمتهای خیابانی نسبت به زنوان)

كردهاند.

در تحقیقات پیشیا داخلی و خوارجی نیوز موورد تیيیود اورار

در تحقیق حاضر نیز بعد مزاحموتهوای فیزيکوی و بعود

گرفته است .مطابق نتواي تحقیوق لنتوون و همکواران ()1999

پیشنهاد و تهديدات جنسی شیو كمتری داشتهاند .ايا بعود از

مزاحمتها برای  88.1درصود از زنوان نمونوه بویش از  1بوار

مزاحمتها پیش از ايا در تحقیقات داخلی نیز گزارش شوده

اتفا افتاده است .همچنیا بور اسواس نتواي تحقیوق ناهوار و

است :دشنامهای جنسی و به طور ناگهانی و به زور ااپیودن و

همکاران ( )2013بیش از  31درصد دختران بنگالدشوی موورد

لمس كردن زنان در تحقیق لهسايیزاده و يوسفینوژاد ()2012

مزاحمووت اوورار گرفتووهانوود .همچنوویا لهسووايیزاده و يوسووفی

ايوذا و آزار جنسووی در تحقیووق صوادای فسووايی ()3181؛ تنووه

( )2012در تحقیق خود در شهر شیراز و ااضینژاد و شواكری

خوردن ،لمس شدن بدن ،در تحقیق علیخواه و ربیعی (.)3181

( )3133در تحقیق خود در شهر تهران ،نیز بر میزان باالی ايا

فرضیه اول داللت بر ايا دارد كه بوا افوزايش میوزان پوذيرش

مزاحمتها تیكید دارند.

ارزشهای پدرساالرانه توسط دختران ،احتمال مورد مزاحمت

مزاحمتهای غیر فیزيکی مثل متلک پراكنی ،بوو زدن و

خیابانی ارارگرفتا آنان نیوز افوزايش مویيابود .و فرضویه دوم

چراغ دادن با وسايل نقلیه ،چشمچرانی كوردن ،چشومک زدن،

مدعی است كه با افوزايش میوزان پوذيرش كلیشوههوای نقوش

سوت زدن و آواز خواندن ،با ماشیا ويوراژ دادن و سود معبور

جنسویتی توسوط دختووران ،احتموال مووورد مزاحموت خیابووانی

شدن و  ...بیشتريا میزان را در رابطه با مزاحمتهوا بوه خوود

ارارگرفتا آنان نیز افزايش میيابد .فرضیه سوم ادعوا دارد كوه

اختصاص داده است .نتاي تحقیقات پیشیا داخلی و خوارجی

يادگیری اجتماعی احتمال مورد مزاحمت خیابوانی ارارگورفتا

نیز بر شیو چنیا انواعی از مزاحمتها ،تیكید دارند .در میوان

دختران را افزايش میدهد.

تحقیقات داخلی ايا يافته مطابق بوا تحقیوق حیودری چوروده

با وجود اياكه ضريب همبسوتگی ارتبواط معنوادار میوان

( )3181است كه مزاحمت از طريق وسوايل نقلیوه ،زل زدن و

متغیر پذيرش ارزشهای مردساالری و مورد مزاحمت خیابانی

خیره شدن و متلکپرانی را شايعتور مویدانود .همچنویا نگواه

ارار گرفتا ،را نشان میدهد اموا تحلیول رگرسویونی بور ايوا

هرزه (مطابق بوا تحقیوق ابواذری و همکواران)3181 ،؛ مزاحموتهوای

مسیله داللت ندارد .همچنیا نتواي تحلیول رگرسویونی نشوان

تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی ارار گرفتا زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه مازندران)

میدهد كه بر خال

فرضیه حاضر ،هرچه پذيرش كلیشههوای
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گرفته شوند.

نقش جنسیتی افزايش يابد ،میزان مورد مزاحمت خیابانی اورار

همچنیا فرضیه سوم مبنی بر تیثیر يادگیری اجتمواعی بور

گرفتا كاهش میيابد .پس زنوان و دخترانوی كوه كلیشوههوای

احتمال مورد مزاحمت خیابانی ارارگرفتا دختران ،مورد تیيید

نقش جنسیتی بیشتری را پذيرفتوهانود ،كمتور موورد مزاحموت

وااع نشد .ايا فرض بوديا خواطر طورح گرديود كوه زنوان و

خیابانی ارار میگیرند .نتیجه تحقیق حاضر ،بوا نتیجوه تحقیوق

دخترانی كه از طريق دوستان و خانواده ،برخوردهای فعاالنه و

(لهسايیزاده و يوسفینوژاد ،)3183 ،مبنوی بور ايوا كوه كسوانی كوه

يا منفعالنه با مزاحمان را فراگرفتهانود بوه احتموال زيواد اوادر

مفروضات نقشهای جنسیتی خود را نمیپذيرند ،بیشتر موورد

خواهند بود تا نمودهای عینی از چنیا يادگیریای را در رفتار

مزاحمت ارار میگیرند ،همخوانی دارد .بر اسواس يافتوههوای

اشکار خود به نمايش بگذارند و از ايا طريق به مزاحمان پیام

پژوهش موذكور ،تخطوی از مفروضوات نقوشهوای جنسویتی

دهند كه آماده برخورد با مزاحمان هستند (و لوذا كمتور موورد

توسط زنان ،به وسیله ايجاد مزاحمت از جانب موردان ،موورد

مزاحمت ارار گیرند) و يا از مزاحمان تورس واهموه دارنود و

تنبیه ارار میگیرد .چنیا به نظر میرسد كوه در فرهنوگهوای

اادر به انجام واكنش فعاالنوه نیسوتند (و لوذا مزاحموان را بوه

مردساالر كه راهبرد حفو فاصوله میوان دو جونس و تحکویم

ارتکاب مزاحمت ،ترغیب و تشوجیع نماينود) .بوا ايوا حوال،

برتری مردان بور زنوان ،دنبوال شوده و مرزبنودی دایقوی بویا

چنیا فرضیهای تیيید نشد .می توان بوه عنووان يوک احتموال

نقشهای مردان و زنان به صورت «كلیشههای جنسیتی سنتی»

اولیه چنیا گفت كه در رفتار آشکار زنان و دخترانی كه موورد

در فرهنگ عمومی وجود دارد ،زنان و دختران برای جلوگیری

مزاحمت ارار میگیرند ،نشانههايی از تورس از رويوارويی بوا

از توبیخ ،طرد و انزوای اجتماعی و نیز بوه منظوور اجتنواب از

مزاحمان و يا شجاعت برخوورد بوا مزاحموان اابول شناسوايی

دريافت تنبیهات احتمالی ،خود را مجبور میبینند تا رفتارهوا و

نبوده است؛ چرا كه ايا مزاحموتهوا ،عمودتا توسوط افورادی

به ويژه كنشهای اجتماعیشان را مطوابق چنویا كلیشوههوايی

صورت میگیرد كه برای هم غريبه هسوتند .همچنویا ،ممکوا

شکل داده و تنظیم نمايند .چنیا هنجارهای نیرومندی ،از زنان

است مردان مزاحم ،فارغ از شناختی كه از رفتوار منفعالنوه يوا

انتظار دارد توا از انجوام دادن برخوی رفتارهوايی كوه بوه زعوم

فعاالنه اربانیان خويش به دست میآورند ،تحوت تویثیر سواير

فرهنگ مسلط جامعه ،در فضاهای عموومی «تحريوک كننوده»

عوامل فردی و اجتماعی ،مرتکوب مزاحموت گردنود .بوديهی

هستند ،پرهیز نمايند؛از ابیل :با صدای بلند صوحبت نکوردن و

است كه در چنیا صورتی ،رفتارهای منفعالنه آموخته شوده از

نخنديدن ،نپوشیدن برخی لباسهوا ،پرهیوز از هرگونوه تمواس

خانواده و دوستان در مواجهوه بوا مزاحموان توسوط دختوران،

چشمی ولو ناخود آگاه با افراد غريبه و  . ...بوديهی اسوت كوه

نمیتواند تیثیری بر افزايش میزان مورد مزاحمت اورار گورفتا

عدم رعايت چنیا هنجارهايی كه خود را به شکل كلیشههوای

آنان داشته است .چنیا به نظر میرسد كه به كارگیری ديودگاه

جنسیتی نیرومند اما تبعیضآمیز بر افراد مؤنث جامعه تحمیول

يادگیری اجتماعی ،در تبییا چرايوی ارتکواب مزاحموتهوای

مینمايند ،میتواند احتمال بوروز هرگونوه مزاحموت خیابوانی

خیابانی (به ويژه توسوط پسوران و موردان) ،كوارآيی بیشوتری

توسط مردان را افزايش دهد .واكنشهايی كه ساختار اجتماعی

داشته است.

و فرهنگی اجازه داده است تا به عنوان يوک سوازوكار تنبیهوی

در جمعبندی نهايی بايد افزود كه ايوا تحقیوق در صودد

منبعث از وجدان جمعی و به صورت آگاهانه ،يا فرايند ذهنوی

تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر مزاحمتهای خیابوانی نسوبت

پنهان شوده در ضومیر ناخودآگواه جمعوی و فوردی ،از سووی

به زنان در میان دانشجويان دختر دانشگاه مازندران است .لوذا

مردان برای همنوا نمودن زنان با هنجارهای اجتماعی ،بوه كوار

از سه نظريوه فمنیسوتی ،جامعوهپوذيری جنسویتی و يوادگیری
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اجتماعی ،جهوت دسوتیابی بوه عوامول موؤثر بور میوزان موورد

به آن» ،مجله جامعهشناسی ايران ،دوره دوازدهوم،

مزاحمت خیابانی ارار گورفتا ،بهوره گرفتوه اسوت .تحقیقوات

ش  ،1ص .31-91

داخلی معدودی در ارتباط با مزاحمتهای خیابوانی در داخول

پورسووعید ،م« .)3188( .طوورح الگوووی توسووعه منووابع انسووانی

كشور صورت گرفته اسوت .هویچ يوک از تحقیقوات صوورت

كارآفريا بر اسواس نظريوه يوادگیری اجتمواعی»،

گرفتووه در ايووا زمینووه از نظريووه فمنیسووتی و نظريووه يووادگیری

فصوولنامه پووژوهشهووای مووديريت منووابع انسووانی

اجتماعی استفاده نکردهاند ،كه در ايا تحقیق به بررسوی تویثیر

دانشگاه جامع امام حسویا( ) ،سوال اول ،ش ،1

متغیرهای ايا نظريات نیز پرداخته شد.

ص .3..-83

نتوواي حاصوول از ايووا پووژوهش حوواكی از آن اسووت كووه

ثمووودی پیلووهور .)3131( . ،بررسووی عواموول فرهنگووی و

متغیرهای پذيرش ارزشهای مردساالرانه و يادگیری اجتماعی

اجتماعی خشونت نماديا پسران علیه دختران بوا

هیچکوودام توویثیری بوور میووزان مووورد مزاحمووت اوورار گ ورفتا،

تکیووه بوور مزاحمووتهووای خیابووانی ،پايوواننامووه

نداشتهاند و متغیر پذيرش كلیشههای نقش جنسیتی بور میوزان

كارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه

مورد مزاحمت ارار گرفتا تیثیر منفی داشته است.

آزاد اسالمی واحد تهران مركزی.
جوكووار،

منابع

نگرش دانشآموزان دختر و پسر نسبت بوه نقوش

آبوت ،پ .و واالس ،ک .)3183( .جامعهشناسی زنان ،ترجمه:

جنسوویتی خووود و جوونس مخووالف» ،پووژوهش

منیژه نجم عراای ،تهران :نشر نی.
ابوواذری ،ی.؛ صووادایفسووايی ،س .و حمیوودی ،ن.)3181( .
«احسوواس نوواامنی در تجربووه زنانووه از زنوودگی
روزمره» ،پژوهش زنان ،دوره  ،9ص .3.1-11

اسماعیلی ،و .)3133( .بررسی اثرات سواختارهای اجتمواعی و

پرستاری ،دوره  ،9ش ،11ص .31-9

حسینیالست .)3181( . ،هويت گمشده زن ايرانی در گذر از
سنت به مدرنیته ،ام :انديشه ماندگار
حیدری چروده ،م« .)3183( .تحلیل جامعهشناختی تیثیر رفتوار
اربانیوووان خشوووونت و ارتبووواط آن بوووا رفتوووار

فرآيندهای يادگیری بر نگرش به اتلهای ناموسی

خشونتآمیز علیوه آنوان» ،مجلوه بررسوی مسوائل

(مطالعه مووردی شوهر مريووان) ،پايوانناموه دوره
كارشناسووی ارشوود علوووم اجتموواعی ،دانشووگاه
مازندران.
اسماعیلینسوب ،م« .)3189( .آزارهوای زنوان در محویط كوار،
نگاههايی كه اامت خم میكننود» ،سوپیده دانوايی،

اجتماعی ايران ،سال اول ،ش ،1ص .13-11
دهقانی ،م« .)3188( .اخال ديوا بنیواد از نگواه روانشناسوی
ديا» ،معار  ،ش  ،93ص .13-91

رجووب الريجووانی ،م .)3183( .مطالعووه جامعووه شووناختی آزار
جنسی زنان در محیط كار ،پايوانناموه كارشناسوی

سال اول ،ص .11-13
اعزازی ،ش« .)3181( .ساختار جامعه و خشونت علیه زنوان»،
رفاه اجتماعی ،سال چهارم ،ش ،31ص .39-13
ايموووان ،م.؛ يوسوووفی ،ا .و حسووویازاده ،م« .)313.( .زنوووان،
مزاحمووت و واكوونش :بررسووی تجربووه دختووران
دانشجو درباره مزاحمتهوای خیابوانی و واكونش

.؛ طوواهری ،ز .و پورنجووف ،ح« .)313.( .بررسووی

ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
رفیعی،

« .)3181( .كواربرد دو نظريوه آموزشوی در كوالس
درس :نظريووه سوواختگوورا ،نظريووه يووادگیری
اجتماعی» ،فصلنامه پرستاری ايران ،سال پوانزدهم
و شانزدهم ،ش 11و  ،11ص .19-1.

رياحی ،م« .)3189( .عوامل اجتمواعی موؤثر بور نگورشهوای

تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی ارار گرفتا زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه مازندران)

جنسیتی جوانان استان مازندران» ،رفاه اجتمواعی،
سال ششم ،ص .333-393
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ششم ،ش  ،11ص .313-3.3
ااسووومی ،و .و امیووووری اسوووفرجانی ،ز.ا (« .)313.تبیوووویا

سروش ،م .و بحرانی ،ش«.)3131( .رابطه دينداری ،نگرش به

جامعهشناختی تیثیر دينداری بر سرمايه اجتمواعی

نقش جنسیتی و نگرش به فرزند ،با تعداد وااعوی

درون گروهی (مطالعه مووردی شوهر اصوفهان)»،

و ايده آل فرزند» ،زن در توسعه و سیاست ،دوره

جامعهشناسی كاربردی ،ش ،1ص .19-13

 ،33ش  ،1ص .1.8-383

ااضووینووژاد ،م .و شوواكری،

« .)3133( .بررسووی و تحلیوول

شادیطلب ،ژ .و خانجانینژاد ،ل« .)3133( .نگرش روستايیان

جامعهشوناختی تورس از جورم و رفتارهوای غیور

به توانايیهای زنان در موديريت اجرايوی روسوتا

مدنی در میان زنان شهر تهران (با تیكید بر هويت

(مطالعه موردی روسوتاهای پلتکوه و باالپاپکیواده

جنسی و هويت مدنی)» ،مسائل اجتمواعی ايوران،

شهرستان لنگرود)» ،پژوهشهای روسوتايی ،سوال

سال سوم ،ش  ،1ص .1.1-383

سوم ،ش  ،1ص .311-313

كاوه ،م .)3133( .آسیبشناسی بیماریهای اجتمواعی ،تهوران:

شفیلد ،ک .)318.( .تروريسم جنسوی؛ مهوار اجتمواعی زنوان،
ترجمووه :فوورخ اوورهداغووی ،مجموعووه مقوواالت،

انتشارات جامعهشناسان ،ج .1
كريمی ،ی .)3189( .روانشناسی اجتمواعی ،تهوران :دانشوگاه

گردآورنده :نوشیا احمد خراسانی ،تهوران :نشور
توسعه ،جلد  ،3.ص .11-91

پیام نور.
گورت ،ا .)3181( .جامعووهشناسووی جنسویت ،ترجمووه :كتووايون
بقايی ،تهران :نشر ديگر.

صادایفسايی ،س« .)3181( .ارائه يک الگوی مفهوومی بورای
مسووائل و انحرافووات اجتموواعی و راه حوولهووای

لطفی ،ص.؛ موسووی ،م .و منووچهری میانودوآب ،ا.)3131( .

كاهش آن در عسلويه» ،مجله جامعهشناسی ايران،

«بررسووی و تحلیوول حضووور زنووان در فضوواهای

دوره هفتم ،ش  ،1ص .319-333

عمووومی (مطالعووه موووردی :شووهر میانوودوآب)»،

سومیا همايش ملی آسیبهای اجتماعی زنوان و

صادایفسايی ،س .و الريجوانی ،م« .)3133( .آزار جنسوی در

محیط كار ،تهديدی بر امنیت اجتماعی» ،مطالعات
اجتماعی ايران ،دوره هفتم ،ش  ،1ص .333-81

خانواده ،ص.11-1
لهسايیزاده . ،و يوسفینژاد ،ا« .)3183( .رابطه بویا پوذيرش

غیاثی ،پ .و كريمی ،ح« .)3188 ( .بررسی عوامل اجتماعی و

هنجارهووای جنسوویتی و تجربووه مزاحمووتهووای

فرهنگی با نگرش مردان بوه مشواركت در تنظویم

خیابانی :مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه

خانواده» ،زن و مطالعات خوانواده ،سوال اول ،ش

شووویراز» ،جامعوووهشناسوووی ،ش ،1دوره دوم ،ص

 ،1ص .318-331

.311-311

علیاصوغر پوور. ،؛ زهرئوی ،س.؛ يزدانوی ،ح .و فرجوی ،ب.

ماتلیا ،م .)313.( .روانشناسی زنان ،ترجمه :شهناز محمدی،

(« .)3189بررسی چالشهای مربوط بوه موديريت
زنان (تحقیقوی پیراموون يوک سوازمان دولتوی)»،
علیخواه،

تهران :روان
محمدی،

 .و میرزايی ،ر« .)3133( .بررسی عوامل اجتماعی

مطالعات زنان ،ش  ،1ص.31.-31

مؤثر بر خشونت علیوه زنوان (مطالعوه شهرسوتان

 .و نجیبوی ربیعوی ،م« .)3181( .زنوان و تورس از

روانسر» ،مطالعات اجتماعی ايران ،سال ششم ،ش

جرم در فضاهای شهری» ،رفواه اجتمواعی ،سوال

 ،3ص .313-3.3
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