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های کالمی از نظر  دالیل، بسترها و پیامدهای مزاحمت

 دانشجویان دختر دانشگاه ایالم

 1اللهی علی فیض

 چکیده
مزاحمت کالمی نوعی از مزاحمت خیابانی و اعمال خشونت عییه زنا  است که زنا  در جوامـ  مختیـف از جمیـه    

انوازد. پیامـوهای   عینی آنا  را به مخاطره می کننو و امنیت روانی، ذهنی و ایرا  به انحای مختیف آ  را تجربه می
شوه از ناامنی برای آنا  مطالعة تجربـة زنـا  در ایـن     نامطیوب آ  بر فعالیت اجتماعی زنا  و القای محیطی اشباع

های بروز مزاحمت کالمـی، راهبردهـای    رو، هوف این پژوهش واکاوی دالیل و زمینه این کنو. از مورد را ضروری می
ی و نیز پیاموهای این نوع آزاردیوگی برای دانشجویا  دختر در فضاهای عمومی است. در ایـن تحقیـق، بـا    ا مقابیه

گیری هوفمنو از بـین دانشـجویا     ای، افراد مورد مطالعه از طریق روش نمونه پردازی زمینه استفاده از روش نظریه
انو و گردآوری  ای تجربة آزاردیوگی انتخاب شوههای عمومی و دار دختر دانشواه ایالم، دارای تجربة حضور در مکا 

آموه با اسـتفاده از امکانـات    دست های به ساختاریافته انجام شوه است. داده گیری از فن مصاحبة نیمه ها با بهره داده
گـزارة   298انو. در مرحیة کوگذاری باز، تعـواد   تحییل شوه 2018نسخة  Maxqdaهای کیفی  افزار تحییل داده نرم
مقولة  20مقوله و  زیر 45مفهوم اولیه به دست آمو. در مرحیة کوگذاری محوری نیز با تیفیق مفاهیم،  97ادار و معن

ها، به کشف مقولة هسـته مبـادرت شـو. نتـای       های نهفته در مفاهیم و مقوله محوری مشخص شو و با فهم داللت
کـه بـه تقویـت     برای دخترا  است «منفعل یقربان»شو  نقش  عادتو « شوه درمانوگی آموخته»تحقیق حاکی از 

ماحصل کیی تحقیق را بایو ذیـل مقولـة   کنو.  های فرهنگ مردساالرانه کم  می بسترها و شرایط مشحو  از مؤلفه
فرهنـگ   مورد تحییل قرار داد که اشکالی از خرده «در برابر آزارگری سکوت زنا  شو  مرسوم»هستة تحقیق یعنی 
 .دهو انحرافی را پرورش می

 کلیدواژگان
 شو  سکوت زنا ، مزاحمت خیابانی. متی ، مرسوم آزار کالمی، ایالم،
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 مقدمه و بیان مسئله
 1970و اوایـل دهـة    1960منزلة ی  مسئیة اجتماعی از اواخـر دهـة    خشونت عییه زنا  به

ای از رفتارها از  برای توصیف طیف گسترده»  مورد توجه قرار گرفت. واژة خشونت عییه زنا 
زد ، آزار جنسـی، مزاحمـت    قبیل خشونت عاطفی، جنسـی، تجـاوز فیزیکـی، قتـل، طعنـه     

 ی از آ حـاک ی سـازما  بهواشـت جهـانی    هـا  گزارش[. 34به کار رفته است ]...»  خیابانی و
 یا نـوه یبـه طـور فزا   یجنسـ  آزارو  در سراسـر جهـا  وجـود دارد    یاست که خشونت جنس

ی در مـورد  دانشـواه . نتای  مطالعـات  شود یاخته مشنی جهانی بهواشتنورانی   یعنوا   به
 عـاطفی نوجوانـا  و   رشـو این پویوه، بیانور تأثیرات منفی این گونه آزار جنسی خیابانی بر 

 [.17ی دانشجویا  است ]آموزش
و آ   وعیشـ میزا  بـاالی   لیبه دلعنوا  نوعی از خشونت عییه زنا   به یجنس مزاحمت

در  یو روانـ  ی، حقـوق یاجتمـاع سئیة عمـوة  م  یبه  ا یبانقر یآ  برا یمنف یاموهایپنیز 
فقـوا  یـا   داد  شـلل،   دسـت  توانـو شـامل از   یعواقب م نیات. شوه اس لیتبوسطو جها  

ی، اختالف و تنش در روابـط خـانوادگی و   و جسم یروان یستیاختالل در بهز، درآمو کاهش
دهنـو کـه    ( نشا  مـی 2017) 1فارمر و جرد  .دیوه باشو نیز تقییل کیفیت زنوگی زنا  آزار

کـه   یآزار جنسـ  از یشـکی [. 19] آزار جنسی به اشکال مختیف همچنا  رو به افزایش است
و  یکالمـ  یانواع مختیف رفتارها»که است  یابانیخ مزاحمت ردیگ یبحث قرار م کمتر مورد

« کنـو  یمـ  فیتوصـ ت شوه اسـ  انجام یوریدنسبت به  بهیغر  یتوسط  را که ای یرکالمیغ
 متیـ ،  اسـت.  تـرین شـق آ    معـروف عنوا  نوعی از آزار کالمـی   به« پرانو  متی » [ و14]
در بـة  یمـردا  غر در مواجهـه بـا   زنـا   به آ  نوعی از مزاحمت اشاره دارد که  ،طور خاص به

 ی،نقـل عمـوم   و حمـل  لیهـا، وسـا   ، پـارک  هـا  ابـا  یماننـو خ  یعمـوم  یدر فضاها حال گذر
هـای جنسـی ناخوشـاینو،     کنایه»و شامل  ونشو یم مواجه ا آ بو مترو اتوبوس  یها ستواهیا

آمیز، تهویـوهای   آمیز، صواهای مستهجن و توهین تعابیر و ایهارات جنسی، اشارات وسوسه
[. مزاحمـت خیابـانی   32است ]« آشکار و پنها  و تحت فشار قرار داد  جهت تجاوز جنسی

شـود و اینکـه در حـوزة     ریبه انجام میفرد است، زیرا توسط افراد غ به منحصر»به گنو دلیل 
انـو. لـذا    [، قربانیـا  آ  عمـوتاز زنـا  و آزارگـرا  آ  صـرفاز مـردا       15دهو ] عمومی رخ می

هـای متـواتر    منزلة نوعی از خشونت عییه زنا  بررسی شود. روایـت  مزاحمت خیابانی بایو به
هـای شـهر،    یابـا  هـای کالمـی در زنـوگی روزمـره در خ     دانشجویا  و نیز مشاهوة مزاحمت

انویزة واکاوی این پویوه در شهر ایالم است. یکی از پیامـوهای بسـیار نـامطیوب مزاحمـت     
رانو  نیمـی از جمعیـت از عرصـة حیـات جمعـی و فضـای        خیابانی برای ی  جامعه، بیرو 
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سازی جامعـه از یرفیـت کـار و خـومت آنـا  و از       عمومی به قیمرو خصوصی خانه و محروم
گویـو:   گونه که بیکستو  نیـز مـی   ب آزادی و حقوق مونی زنا  است و هما تر سی همه مهم

گونـه کـه    مونی اصـیی بشـر اسـت و آزادی آ     ، یکی از حقوق «قورت تحرک»آزادی، یعنی 
 1748)الک، « بود  از محوودیت و خشونت از سوی دیوـرا   آزاد»گفت یعنی می 1جا  الک

 [.14( ]520: 1993به نقل از باومن، 
 فیـ طدیوگی زنـا  از قبـل    تجربة آزاردر مورد در ایرا  مطالعات انوکی حاضر،  در حال

، زیـرا  کننـو وجـود دارد   یتجربـه مـ  ی عمـوم  یفضاها های کالمی که در مزاحمتاز  یعیوس
تحقیقات در مورد خشونت عییه زنا  بیشتر متمایل به تمرکز بـر بررسـی تجـاوز جنسـی و     

جـوی  تماعی زنا  جوا  انواع خشونت و تجاوزات خشونت همسرا  است، اما در واقعیت اج
دهنـوه را در   یا ایهار نظرهـای نـامطیوب و آزار  « متی »ای نظیر آزار کالمی یا  شوه ناگرفته

بود  ایـن نـوع    کننو که به دلیل بیش از حو ذهنی و سیال می  زنوگی روزمرة خویش تجربه
انو. بـه گنـو دلیـل     را  قرار گرفتهگذا از خشونت و آزارهای خیابانی کمتر مورد توجه قانو 

تمرکز بر بررسی مزاحمت خیابانی در تجربة زیستة دانشجویا  دختر در شهر ایالم شایسـتة  
دوم، گسـترش   ؛1370بود  دانشـواه در اسـتا  و توسـعة آ  در دهـة      توجه است: اول، نوپا

ز آموزش عالی سوم، تمرکز عموة مراک ؛1380رویة مراکز آموزش عالی در استا  در دهة  بی
العاده زیاد عابرا  سواره، پیاده و عموتاز جوا  در ایـن   در حاشیة غربی شهر ایالم و تردد فوق

، ســهم بــاالی دانشــجویا  دختــر در حــال تحصــیل و حضــور دانشــجویا   ؛ گهــارممســیر
نشین در این دانشـواه و حجـم بـاالی تـردد      های زاگرس های استا  و سایر استا  شهرستا 
شهری، مراکز تجـاری   نقل درو  و های ناوگا  حمل ویا  از حاشیة شهر به ایستواهاین دانشج

... شرایط و پتانسـیل الزم را بـرای در معـرض مزاحمـت و آزار قـرار گـرفتن آنـا  فـراهم          و
کنو. عالوه بر این، مزاحمت خیابانی و کالمی از نظر اجتماعی و روانی تأثیرات زیانبـاری   می

، ناامنی روانی و اجتماعی، احساس تبعیض، هراس از فعالیـت در  شوگی همچو  ح  تحقیر
 فضاهای عمومی و انفعال را برای زنا  به دنبال دارد. لذا مطالعة این موضوع ضـرورت دارد و 

این پژوهش درصود است دریابو که دخترا  دانشجو تحت کوام شرایط عیّی، اساس،  نیبر ا
دیـوه در   انـو؟ نقـش دختـرا  بـزه     یابـانی شـوه  هـای خ  ها قربـانی مزاحمـت   بسترها و زمینه
ها گوونه است؟ و در مقابیه با پویوة مزاحمـت خیابـانی گـه راهبردهـایی را      آزاردیوگی آ 
 انو؟ و نیز آثار و پیاموهای مزاحمت بر زنوگی آنا  گه بوده است؟ اتخاذ کرده

                                                           
1. John Lock 
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 مروری بر پیشینة تحقیق
ز  دارای  250نامه بین  حاصل از توزی  پرسشهای  اساس داده ( بر2018) 1معصوم عیی و نیالم

دهنـوة مـردا ،    دهنو که بیشـترین رفتـار آزار   تجربة مزاحمت خیابانی در شهر کراگی نشا  می
درصو( بوده است. همچنین دریافتنـو کـه    83کالمی ) درصو( و نیز صواهای غیر 98شو  ) خیره

( در مقالة متی  2017) 2[. بییی30]مزاحمت خیابانی تأثیرات نامطیوبی برای زنا  داشته است 
زنـا  جـوا  در    های مردا  بـه  متی  شوه از به زنا  در پن  کشور و گهار زبا  ویوئوهای ضبط

 و گهـار زبـا   های )پرو، کیمبیا، امریکـا، ایتالیـا و مصـر(    در کشور های شهرهای منتخب ابا یخ
منتشـر   نترنـت یدر ا را کـه  2014 و 2013 های در سال )انوییسی، اساانیایی، ایتالیایی و عربی(

اساس فراوانی به ایـن صـورت    ترین اعمال مزاحم را بر بودنو تحییل کرده است. وی متواولشوه 
کـرد ، ابـراز شـوفتی یـا تحسـین، فراخوانـو  و        خواستن، سـالم  بنوی کرده است: نشانی مقوله

 [.11] 3پرسیو  سؤاالت خطابی
انـو،   هـا مواجـه شـوه    هایی که زنا  با آ  مزاحمت( برای درک ماهیت 2014دییو  و بکایا )
مصـاحبه بـا بیسـت ز  در     داد  های مقابیه با آ  از طریـق انجـام   شوه و شیوه پیاموهای ادراک

هـا بیشـتر در نقـاط شـیوغ و در روشـنایی روز رخ       ساله دریافتنو که مزاحمـت  30تا  18سنین 
و ضـعف اجـرای قـانو  ارتبـاط دارد.     دهنو. مزاحمت به عوامیی نظیر نورش شای  بـه زنـا     می

کننوگا  به دلیل ترس از افزایش مزاحمت، به جـای مقابیـه بـا آزارگـرا  از آنـا  دور       مشارکت
 [.15شونو ] می

دهو که تلییرات ساختاری و نهادی نظام مردسـاالر در جامعـة    ( نشا  می2008فاطیما)
الی بیکـاری بـین مـردا ، شـرایط     های اخیـر، نـرخ بـا    مصر بر آزار خیابانی اثر دارد. در دهه

دهنوة این است  گر ساختار مردساالرانه را تضعیف کرده است. آزار خیابانی زنا  نشا  حمایت
آور  عنـوا  نـا    که این تحوالت توانایی مردا  مصری را در ایفـای نقـش سـنتی خـویش بـه     

جر شـوه اسـت   زدایی از مردا  من خانواده مختل کرده است؛ گیزی که به ناکامی و مردانوی
ها ی  تجربة تکراری برای زنا   دارنو که مزاحمت غریبه بیا  می 4[. فایر گاییو و رودمن28]

ها با  های منفی برای بهزیستی آنا  دارد. مزاحمت جنسی غریبه جوا  است و این امر داللت
نـو کـه دو   ا محمـوی و همکـارا  بـر آ    [. 33؛ 18خود شیءانواری زنا  رابطة مثبت دارد ]

های کالمی و اعمال تعقیبی حاصل تفسیر زنا  از دالیل احساس نـاامنی در   قولة مزاحمتم
هراسی بین دو جن  در وضعیت  های مخووش و دیور انو و بر تعامل فضاهای هموانی شهری
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هـای   [. ریاحی و لطفی خاگکی دریافتنو که پذیرش کییشـه 8] فعیی جامعة ما داللت دارنو
[. ایمـا  و همکـارا    4د مزاحمت قرار گرفتن اثر منفی دارنـو ] نقش جنسیتی بر میزا  مور

را تجربـه   لمسـى  و بـى یهاى بصرى، کالمـى، تعق  مزاحمتدریافتنو که دخترا  گهار نوع از 
هـاى   مزاحمت بیترت و پ  از آ  بهرا داشتنو  وعیش نیشتریهاى بصرى ب مزاحمت انو. کرده

ها  به مزاحمتدخترا   ین نوع واکنششتریب نینو. همچنشتقرار دا بىیو تعق لمسى کالمى،
 [.2و همراه با سکوت بوده است ]منفعالنه 
تـوا  ذیـل تجربـة     شوه در مورد مزاحمت خیابانی در ایرا  را می کیی تحقیقات انجام طور به

و ریـاحی و   1384؛ ذکـایی،  1389؛ حیوری گروده، 1390نژاد، زاده و یوسفی مزاحمت )لهسایی
میزا  شیوع و عوامل مؤثر بر مزاحمت خیابانی تأکیو دارنـو و واکـنش بـه    ( که بر 1394لطفی، 

هـای   (، کـه عمـوتاز واکـنش   1394؛ ریاحی و لطفی خاگکی، 1390مزاحمت )ایما  و همکارا ، 
 انو، تقسیم کرد. ای زنا  در برابر آزارگرا  را مورد بحث قرار داده مقابیه

 مروری بر رویکردهای نظری
از دل  هیـ اصـوالز نظر  یا نـه یزم ة یـ بر نظر یمبتنویژه در روش تحقیق  و به های کیفی در پژوهش

شود و به عبـارتی نظریـه کـاربردی نـوارد، ولـیکن       و تحقیق با نظریه آغاز نمی ویآ یم بر قیتحق
 ینظر  یعنوا  لنزها به یوبا ها هینو که از نظرا ( بر آ 1392کرسول ) رینظ شناسا  ی از روشبرخ

شـونو عمـوتاز    هایی که در اینجا مطرح می [. بر این اساس، نظریه6] بهره برد یفیک قاتیدر تحق
عنوا  لنز نظری جهت ایجاد حساسیت نظـری و نیـز بـرای پرتـوافکنی بـر جریـا         تواننو به می

تحقیق در مورد موضوعات رفتاری کجروانه از قبیل موضوع حاضـر، کـه ماهیـت کیفـی دارنـو،      
هـایی   ا و ابزاری برای ایجاد حساسیت نظری نسبت به گنین پویوهعنوا  مبن راهوشا باشنو و به

 مورد توجه قرار گیرنو.
پـذیری در   خشـونت عییـه زنـا  در مـتن جامعـه     »نظریة یادگیری اجتماعی عقیوه دارد که 

تـوا  درمانـوگی    [؛ مثالز مـی 25« ]شود شو ، آموخته می خانواده، یعنی اولین کارگزار اجتماعی
واسطة تعامل بین قربـانی و متجـاوز بـه     رای بررسی گوونوی تواوم خشونت بهرا ب 1شوه آموخته

شـوه   پرانی مردا  به زنـا  امـری آموختـه    کار برد. مطابق این دیوگاه مزاحمت خیابانی و متی 
هـای   شوة زنا  آنـا  را در مقابـل ایـن تجـاوزات مردانـه بـه واکـنش        است و درمانوگی آموخته

 دارد. می منفعالنه وا
( بیانور ی  میثاق بنیـادین مبتنـی بـر ایـن نظـام      1963گافمن ) 2اعتنایی مونی م بیمفهو

                                                           
1. helplessness learned 
2. civil inattention  
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ای بـه   توانو لحظه ... و فرد می کنو که دیوری حضور دارد به فرد یادآوری می»هنجاری است که 
... تـا   کنـو  کسی بنورد، اما در لحظة بعوی توجه خود را به جایی دیور و گیزی دیوـر معطـوف   

دستور »[ و گافمن اصرار دارد که این 21« ]شو  نیست ی هوف کنجکاوی و خیرهبنمایانو که و
های فرهنوـی   های اجتماعی، سب  ها و روابط، پایواه های نهادی، نقش کار یا نظم تعامل با نظام
[، اما در واقعیت همیشه گنین نیست و گاهی تحـت شـرایطی   24؛ 22و ماننو آ  همراه است ]

اعتنایی مونی نسبت  زیرا ممکن است مردا  خود را میزم به رعایت بی شود، این قاعوه نقض می
 به زنا  نواننو.

دیوگاه فمنیستی در تحییل خشونت عییه زنا  بر ساختار روابط در ی  فرهنگ تحت سیطة 
انـو کـه روابـط     ها مـوعی  [. فمنیست25کنو ] مرد )مردساالر(، بر قورت و بر جنسیت تمرکز می

دهنو و  های مختیف زنوگی الووهای نابرابری جنسیتی را بازتاب می در حوزهمیا  مردا  و زنا  
انو  بخشیو  به سیطة مردا  ایجاد شوه انو و برای تواوم ها محصول جامعه ها و تفاوت این نابرابری

دامـن سـیطة مـرد اسـت و      هـای دراز  پرانـی محصـول سـنت    [. لذا مزاحمت خیابانی و متی 5]
زار زنا  در خیابا  را نـوعی اعمـال کنتـرل و سـیطة مـردا  تیقـی       خشنودی جنسی مردا  و آ

 تیدر ماه یتیجنس های تورا که تفا وهیعق( این 1990) معضل جنسیتکنو. باتیر در کتاب  می
شـویم،   گویو ما مرد یا ز  متولـو نمـی   کنو و می رد می داردریشه ما  یشناخت و روا  یکیولوژیب

 [.5شود ] ا زنا  عمل کنیم. هویت جنسی، بازی )ایفا( میآموزیم که همچو  مردا  ی بیکه می
خشـونت نـوعی شـیوة زنـوگی بـرای افـراد       »فرهنگ خشونت بر آ  است کـه   دیوگاه خرده

هـا   تـوا  گفـت کـه برخـی از گـروه      [. مطابق این دیوگاه، می36« ]تر جامعه است طبقات پایین
کننو و مزاحمت خیابانی  ا حفظ میگر مزاحمت خیابانی و خشونت عییه زنا  ر های توجیه ارزش
شـود.   های همساال  موافق این رفتار خشن عییه زنا  تقویت می گروه واسطة عضویت در خرده به

گـرفتن   های زنوگی احتمال قـرار  دیوگاه سب  زنوگی قربانی نیز بر آ  است که بعضی از سب 
، نوع پوشش زنا ، حضور [. در موضوع مورد بحث14دهنو ] شو  را افزایش می در معرض قربانی

توا  از مصـادیق   کننوه از سوی زنا  را می نشوه و رفتارهای اغوا در فضاهای بوو  دفاع و کنترل
 آ  دانست.

 چارچوب مفهومی
هـای   توا  گفت که برخی از رویکردهای نظری فوق بر بررسـی ویژگـی   بنوی نهایی، می در جم 

توا  از نظریة یـادگیری اجتمـاعی و نظریـة     می  یهانو؛ از جم فردی آزارگرا  و آزاردیوگا  متکی
اعتنایی مونی گافمن نـام بـرد. در ایـن تحقیـق، بـرای ایجـاد حساسـیت نظـری از مفـاهیم           بی

کننوه مثل خـانواده،   شوة زنا ، یادگیری خشونت از طریق نهادهای اجتماعی درمانوگیِ آموخته
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وز از نظریة یادگیری اجتماعی و نیـز از  تواوم خشونت از قبل گوونوی تعامل بین قربانی و متجا
اعتنـایی مـونی و غریبوـی و همچنـین از دیـوگاه فمنیسـتی        دیوگاه گافمن مفهـوم نقـض بـی   

پذیری جنسیتی نیز پذیرش و آموزش فرهنوی نـابرابری   ایوئولوژی سیطة مرد و از نظریة جامعه
نـگ عضـویت گـزینش    فره هـای خـرده   فرهنگ خشونت، ارزش جنسیتی و نهایتاز از نظریة خرده

 انو. آفرین بوده های تحقیق نقش انو و در تحییل یافته شوه

 شناسی تحقیق روش
انجام گرفته اسـت و   1ای و براساس روش نظریة زمینهمطالعة حاضر از نوع مطالعات کیفی است 

ای فراینـوی و متناسـب بـا پویـوة مـورد       های حاصل از جریا  مطالعه به تکوین نظریه داده
توانو فراینو یا تعامل عوامل پویوآورنوة آ  را در قالـب یـ  مـول     انجامو که می بررسی می

هـای   )یـا مبتنـی بـر( داده   ‘ شوه بر بنا’تفسیرها »پارادایمی تبیین کنو. در این روش، گو  
در  شـوه  [. روش اسـتفاده 12« ]شود ای نامیوه می شوه هستنو، نظریة زمینه تجربی مشاهوه

در ایـن تحقیـق، ابتـوا    [. 1نو منسوب به استراوس و کوربین اسـت ] م این تحقیق رویة نظام
هــا را از طریــق مصــاحبه بــا  انــو و ســا  داده شــوه اهــواف و ســؤاالت پــژوهش مشــخص 

ها از طریق کوگذاری باز، محـوری و   دانشجویا  دختر منتخب گردآوری و در گام سوم داده
در تحقیـق نواشـته شـوه اسـت.     گزینشی تجزیه و تحییـل شـوه و نهایتـاز مـول پـارادایمی      

هـا و   ها، کنش های متنی خام را خط به خط بررسی کرده تا ایوه ، محقق داده2کوگذاری باز
« شـونو شناسـایی کنـو    های مرتبطی را که تحت عنوا  مفـاهیم کوگـذاری مـی    کنش برهم

ـ   مقوله ها و خرده مقوله 3کوگذاری محوریدر [. 12] ه ها جهت تبیین آزمایشی روابط عیـی ب
مرحیـة  انو که بتواننو به طور آزمایشی پویوة مورد نظـر را تبیـین کننـو. در     هم وصل شوه

 به شـکیی و هسته شناسایی  ریمتل  ی ای مقولة مرکزی ،است 4کوگذاری گزینشی که ،سوم
های جویو و پاالیش نظریـه تـا     . کوگذاری دادهاستمرتبط شوه  ورید های هبا مقول یمنطق

 [.6ی ادامه یافته است ]رسیو  به اشباع نظر
استفاده شوه است. طـرح   5گیری هوفمنو در مطالعة حاضر، به دلیل نوع مطالعه از نمونه

پذیری دستیابی به ی  نمونة نمایا  از افـراد   توانو امکا  گیری هوفمنو یا برگزیوه می نمونه
  در مـورد  شـا  جربـه اساس ت دهنوگا  بر پاسخ»مورد نظر را افزایش دهو و به همین منظور 

[. بر این اسـاس، اطالعـات   12« ]شونو یانتخاب م یتصادف ریمورد مطالعه به صورت غوة یپو

                                                           
1. grounded theory 
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4. Selective Coding 
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نفر از دانشجویا  دختر دانشواه ایالم  21یافته از  ساختار این پژوهش محصول مصاحبة نیمه
ویژه فضای تفریحی تجاری موسـوم بـه بـام     های عمومی و به است که تجربة حضور در مکا 

گیـری هوفمنـو و بـه صـورت      در مجاورت دانشواه را دارنو و با استفاده از روش نمونهایالم 
انتخـاب  « رانی دانشـواه  ایستواه اتوبوس»و « بام ایالم»توریجی از طریق حضور در دو مکا  

هـا بـرای    که عموتاز نایر بـر فراینـو گـردآوری داده    1گیری نظری انو. همچنین از نمونه شوه
ها به کوگـذاری   زما  با گردآوری داده استفاده شوه است، زیرا محقق همپردازی است  نظریه

رسو که به اشباع نظری رسیوه  گیری زمانی به پایا  می نمونه»پردازد و  ها می و تحییل داده
هـای اضـافی کمکـی بـه تکمیـل و       شـود کـه داده   باشیم و اشباع نظری زمـانی حاصـل مـی   

[. 3رسـنو ]  ها از آ  پ  مشابه به نظر می نمونهکننو و  کرد  ی  مقولة نظری نمی مشخص
در این پژوهش، از معیار مقبولیت برای اعتباریابی استفاده شو که خود مبتنی بر مقبولیـت  

 قابییـت  ها و بازنوری نایرا  بیرونی اسـت.  موت و مواوم با داده گر، درگیری طوالنی پژوهش
 دقیـق  اسـتخراج  و داد  نجـام ا تحقیـق،  میـوا   در محقـق  مسـتمر  حضور طریق از تصویق
 طریق از انتقال قابییت و شو روش ممیزی یا نظارت داورا  محقق از گیری بهره ها، مصاحبه
 نظـرا   صـاحب  آرای و تحقیق ادبیات با ها مقارنة یافته و مقایسه فنی، های یادداشت نوارش
شـو و بـرای    ده یافتـه اسـتفا   سـاختار  گرفت. در این پژوهش از مصاحبه نیمه قرار وثوق مورد

تر اشـاره شـو، از سـه روش کوگـذاری      که پیش ها، گنا  های حاصل از مصاحبه تحییل داده
افـزاز   استفاده شوه است و مراحل کوگذاری باز و محوری در تحقیق حاضر با استفاده از نرم

maxqda  انجام شوه است. 2018نسخة 

 ها یافته
وبرگشـتی تحییـل    ویا  در یـ  فراینـو رفـت   گ که اشارت رفت، در ضمن مصاحبه با پاسخ گنا 
گـزاره معنـادار و    298ها پرداخته شو و در جریا  کوگذاری باز، تعواد  ها به کوگذاری داده داده
مقولـة   20زیرمقولـه و   45مفـاهیم،   سـازی  مفهوم اولیه به دست آمو، بـا تیفیـق و یکسـا     97

هـای   وه از تحقیق، و بـا کشـف داللـت   های بر آم محوری استخراج شو و با استفاده از این مقوله
 انو. ها به تحییل نتای  پرداخته شوه است که براساس مول پارادایمی ارائه شوه نهفته در مصاحبه

 
 
 
 

 

                                                           
1. theoretical sampling 
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 سازی . نتایج مراحل کدگذاری و مقوله1جدول 
 مقولة هسته مقولة محوری زیرمقوله مفهوم بعد

 شرایط عیی

 طیبی توجه پسرا  خودشیفتوی، جیب توجه
 نمایی مردا  قورت

شو   مرسوم
 سکوت زنانه

 داشتن جربزه ،قورت نمایش
 انهشجاعت مردنمایش پسرا ، 

 نمایش قورت

 شو  ای کییشه کییشة جنسیتی، نشانوا  رفتاری

انواری دختر  طعمه
 تنها

ها، تصور  ای به خانم دیو طعمه
مشکل داشتن دختر تنها، تصور 

 طالب بود  دختر
 نوری طعمه

بود ،  بود ، غریبه ناشناس
 بومی غیر

 ناشناختوی
 غریبوی

عابر در حال گذر، سواره، عابر 
 ها پیاده، راننوه

 رهوذر بود 

 دور کرد ، تجم  جوانا  دور
حضور زیاد 
مهار جوانا   هجوم بی جوانا 

حضور جوانا  جهت بازی،  به فضاهای عمومی
 انواز سرگرمی و تماشای گشم

ی جنبه تفریح
 حضور

بستر و 
 زمینه

 شو  هنجاری شو  متی  نزد مردا  عادت

 ای واره کنش عادت
 تیقی اقتضایی تیقی جوانی کرد  از رفتار پسرا 
سنت زورگویی مردا ، فرهنگ 

 مردساالر
 فرهنگ مردانه

 رفتارهای ،با صوای بینوخنوه 
 ا بعضی دختر سرانه سب 

 سبکسری

، ح  آرایش زیادپوشی،   شی نمایی دخترا  خود
آمیز،  خوب از متی  تحسین

 مثابة تفریو برخورد با متی  به
 پوشش اغواگرانه

سر نبود  مردم،  دنبال درد
 اعتنایی شاهوا  بی

 مسئولیتی بی
 اعتنایی اجتماعی بی

رمقی و کرختی اجتماعی، خود  بی
 را به نویو  زد 

 رغبتی بی

شرایط 
 ای مواخیه

کنش جانبوارانة  هموستی مردا  دا  از همویورهواداری مر
 حمایت متقابل حمایت متقابل مردا  از هم مردا 

ی غیرمنصفانه، داور
 شو  نما انوشت

ترس از نشا  
 شو 

 هراس از بونامی

نبود مقر پیی ، نبود نظارت، 
 دور جوانا  فضای دور

 پشتوانوی دخترا  بی شوه فضای رها

 انبوه جمعیت یت زیادشیوغی مکا ، جمع

 ازدحام فضای پُر
 امکا  گریز امکا  گریز مزاحم

ترافی  سنوین، تردد فراوا  
 گردها خودرو، مسیر طبیعت

 ترافی 
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 راهبردها

یادآوری آیین مردانوی، یادآوری 
 پرستی مرد ایرانی ناموس

توسل به سنت 
 محیی

یادآوری تصور خواهر/ مادر فرد  سازی شرمنوه
داد   احم در وضعیت من، توجهمز

 های واالی اخالقی به ارزش

توسل به 
های  ارزش

 اخالقی
خود را به نشنیو  زد ، 

 گرفتن نادیوه
 نمایی کَر

 انواری نادیوه
 اعتنا رد شو  بی

اعتنا  بی
 داد  نشا 

 ـ دعوا، ناسزاگویی، جیغ و داد
اعتراض 
 ورزانه خشونت

 ک محلتر شو  از محل، فرار دور
 آلود اعتراض استیصال

 کرد  زاری زد  کرد ، داد گریه
، اجتماع از حضور در  امتناع
 یاجتماع یاعتماد بی

 انزوای تحمییی ـ

 پیاموها

 ، درگیریشو  یعصب ناراحتی،
 یذهن

 احساس انفعال

 یتامن
ی شناخت  یهست

 مخووش

ی، احساس منف، ترساضطراب، 
 یمنف انرژی

 ذهنیت منفی

، تردیو به نف  هب اعتماد کاهش
 خویش

 فقوا  امنیت

 ح  آزار یوگیآزارد ح 
 شأ  ، تنزلبه پسرا بوبینی 

 مردا 
نورش منفی به 

 طرد مردا  مردا 
 گریزی مرد مردا   ازتنفر  احساس

شو ،   غیرمنصفانه داوری
 شو  نما انوشت

 داغ بونامی ـ

   حقارتح شو ، خواری ح  حقارت، تحقیر
فشار روانی، احساس منفی برای  گسیختوی روانی هم از

 بود  دختر
 احساس فشار

 الف( شرایط علی
 مردان یینما قدرت
کننو و گاهی بنا به  گذار تیقی میمناس  برخی از محققا  نوعی از پرانی پسرا  جوا  را  متی 

کـه   شـوه  د. در جامعـة بررسـی  شـو  زمینة فرهنوی احتماالز نشانة شجاعت و دلیری پنواشته می
رنگ هستنو، نمایش قورت پسرا  از هر طریقـی قابـل    های سنتی مردساالرانه کماکا  پر ارزش
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داد   کـار دنبـال نشـا     نیـ پسرها با ا»شونوگا   که به عقیوة یکی از مصاحبه تصور است. گنا 
از نظـر   .«هستنونیز ها و دوستا  خود  و جربزه داشتن نسبت به هم سن و سال یقورت و برتر
این رفتارهای پسرا  نوعی جیب توجه و خودنمایی و ابراز وجود است و تـا حـو   »دختری دیور 
 «.شیفتوی هم در آ  هست زیادی خود

 دختر تنها یانگار طعمه
ای قربـانی را بـه باورهـا و     تر اشاره شو، نظریة کییشة جنسـیتی، وضـعیت زمینـه    که پیش گنا 

هـایی   گرفتن دخترا  در موقعیت دهو و قرار   موقعیت خاص ربط میانتظارها از نقش فرد در ی
همچو  تردد تنها در فضاهای عمومی احتماالز آنا  را در معرض مزاحمت کالمی و غیر آ  قـرار  

 که به نظر مهناز: دهو. گنا 
کنن که  اساس ی  کییشة جنسیتی رای  بین مردم، بسیاری از پسرها تصور می متأسفانه، بر

زدنه، حتماز ی  دلییـی داره و   تنهایی در حال گشت ری که در مراکز خریو یا تفریحی بههر دخت
 د . د  مزاحمش بشن و پیشنهاد رابطه می به خودشو  اجازه می

 کنو: شهال از تجربة خود و دوستانش گنین یاد می
کـنن   بومی هستیو، تعارف مـی  فهمن دانشجو و غیر دارا  تا می برخی از فروشنوگا  و ملازه

 د . که بهای جن  رو ناردازی و شماره می

 گویو: زهرا که متأهل هم هست می
سـال آژانـ     کنیو من از کسی که انتظارش رو نواشتم پیشنهاد داشتم، راننوة میا  باور می

 تاکسی تیفنی به حوی اصرار داشت که ترسیوه بودم و کم مونوه بود بزنم زیر گریه.

ییشة مرسوم مزاحم مجرد، جـوا ، طبقـة پـایین اجتمـاعی،     های دخترانة فوق گنو ک روایت
پوش و مجرد را در ارتباط با آزارگرا  و آزاردیوگا  در  بیکار و ولورد را و نیز دخترا  زیبا، شی 

 کشنو. خیابا  به گالش می

 یبگیغر
به  که است اى غریبهناشناس، گمنام و بود  فرد مزاحم بوا  دلیل که بیوانة  بود  و ناآشنا غریبه

شان  گـزارش داد  و پیویـری وی نیـز    ، قابل شناسایی نیست و محض گم شو  بین جمعیت
 به عقیوة لعیا:. بخش است ، به نوعی برایش اطمینا یابو کاهش می

 ییـ یخ کـه  هدار ور شـجاعت  نیـ ا گطوره نوار ما بهی شناخت چیه که بهیغر فرد  ی نکهیا
 ه،باشـ حضور داشته  مرد  ی اونجا اگر یول بوه، پیشنهادی نیگن هوید ةبیغر فرد  ی به راحت

 .نوار  یشجاعت نیگناحتماالز 

 به عقیوة رویا:
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مشکیی که در اطراف و مسیر دانشواه و در بام ایالم بـا آ  مـواجهیم اینـه کـه پسـرای      
جوو ، گه دانشجو و گـه سـاکنا  محیـی، عمـوتاز غریبـه و ناآشـنا هسـتن و ایـن مطیـب          

خصـوص   ده که مزاحمت ایجاد کنن؛ بـه  هشو  جرئت بیشتری میناشناختوی به یه شکیی ب
 شه. عصرها که خییی شیوغ می

 ای ب( بستر و شرایط زمینه
 یا واره عادت کنش

 مردانـه  فرهنـگ و   ییاقتضـا  یتیقـ ، شـو   یهنجارمقولة  ای تیفیقی از سه خرده واره کنش عادت
و در سـاختار اجتمـاعی جامعـه    است و نایر بر این معناست که ریشة مزاحمت خیابـانی را بایـ  

کنشـی سـاختار اجتمـاعی و     تـوا  گفـت کـه از بـرهم     جو کرد. در تعبیری بوردیویی میو جست
کـه   کننـو. گنـا    گیرد و کنش فرد را هوایت می می  ایوئولوژی و فرهنگ مردساالر، منش شکل

 گویو: آزیتا می
اری داشـتم و  دفعات زیادی پیش اوموه که من پوشش رسـمی و گـادری مثـل پوشـش اد    

بوو  آرایش و بوو  هرگونه جیب توجه در حال رفتن به دانشواه یا خونه بـودم و گنـوین نفـر    
 کنم دیوه عادت شوه براشو . بهم متی  پرانو  و فکر می

شـوة خیابـانی دارد و    زمرد، دانشجوی کارشناسی ارشو، نواهی سـاختاری بـه مزاحمـت تجربـه    
 معتقو است که:

ردساالر موجود به نظـرم یـ  عـامیی هسـت کـه گنـین منشـی رو        ایوئولوژی و فرهنگ م
ام گویا در مناطقی از ایرا  ی  زمانی ربایش دختر برای همسـری   کنه. گو  شنیوه بازتولیو می

شو  ایـن   ـ با خنوه همراه با تردیوـ و عادت شوة اونه معمول بوده و مزاحمت خیابانی نوع مور 
 عادت باشه. تونه ی  نوع نواه یا نوعی موضوع می

گیـری   شو  فرودستی زنا  بـه شـکل   توا  گفت: هنجاری دیوه می در تحییل تجربة دخترا  آزار
شود که انواع آزارهای اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و حتی جنسی  هنجارهای اجتماعی منجر می

کوت دعوت شمرد و زنا  را نیز در تجربة این آزارها به موارا و صبوری و س را بر بو  زنا  روا می
 [.10] کنو می

 مردان جوان به فضاهای عمومی 1مهار و انبوه هجوم بی
های دولتـی در زمـرة    بود  و وابستوی به بودجه شهر ایالم از شهرهایی است که به دلیل طفییی

شهری است  زاست که فاقو امکانات تفریحی متناسب با فضای زیست مسئیه و مشکل شهرهای پر
ازدحـام و   های اخیر محل رجـوع جوانـا  و ایجـاد فضـای پُـر      شوه در سال امکانات ایجاد و انوک

                                                           
1. mass & unbridled influx 
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کـه   گنـا  ناشوة مستعو رفتارهای بزهکارانه از جمیه مزاحمت کالمی برای دخترا  است.  کنترل
 مهشیو، دانشجوی دانشکوة کشاورزی، معتقو است:

شـهر موجـب   های سینما و تئاتر و فضاهای فرهنوی در  کمبود امکانات تفریحی نظیر سالن
شه که جوانا  در انوک فضاهای در دسترسی گو  خیابا  طالقانی و گنـو تـا پاسـاژ شـهر      می

 پرسه بزنن و به عیت شیوغی و ازدحام جمعیت به گنین افعالی دست بزنن.

 نمایی دختران خود
 مهسا، دانشجوی کارشناسی، معتقو است:

 یرفتارهـا اعتـراف کـنم   کنـه کـه    همیشه نبایو مردا رو سرزنش کرد. انصاف حکم مـی 
بـا صـوای بینـو خنویـو  تـوی خیـابو         هم در زما  و مکا  اشتباه مثالز دخترهااز  یبعض
 ه.کن و ایجاد میر ش هزمین

دهنـو در راسـتای    تصویری که این دسته از دخترا  از فراینو و دلیل مزاحمت کالمی ارائه مـی 
پنوارانـة   ایـن کییشـة جنسـیتی خطاکـار    که گروهی دیور از دخترا ،  حالی سرزنش قربانی است؛ در

 کننو. ... رد می منزلة محرک مزاحمت کالمی و مبتنی بر نقش اغواگرایانة زنانه را به

 اعتنایی اجتماعی بی
 روابـط  در کـه  اسـت  مضامینی جمیه در جامعة امروز ایرا  نیز از« اعتنایی اجتماعی بی»پویوة 

 [.9رفته است ]دیور مورد توجه قرار گ های پویوه با متقابل
 گویو: مهشیو در این مورد می
 یتـ یبراشـو  اهم گطور مـردم حاضـر در محـل     کنه یم ریذهنم رو درگهمیشه این مطیب 

 ؟زنن یم و نویو  و یخودشو  رو به نشن و نواره

 گویو: و راحیل نیز می
وقف ک  ت بار از رهوذرا  جیوی ایستواه دانشواه پیام نور کم  خواستم هیچ اتفاقاز من ی 

 یا توجه نکرد.

هزینـه بـود     توانو در عوامیی نظیر پـر  اجتماعی مردم و ایفای نقش تماشاگر میاعتنایی  بی
ویـژه مزاحمـا  الابـال، سـیب مسـئولیت از خـویش و مسـئول دانسـتن          مخالفت با مزاحما  به

رار امیو شو  از تـأثیر دخالـت بـه دلیـل تکـ      کارگزارا  رسمی کنترل اجتماعی )پیی ( و نیز نا
 فراوا  این پویوه و هنجار شو  این ناهنجاری ریشه داشته باشو.
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 ج( شرایط دخیل
 مردانة انجوی ی گروهی همکاریها کنش

 میترا معتقو است:
گـه   شو  متی  می هم هموست هستن. یکی گاهی اوقات قشنگ معیومه که این مزاحما  با

کنه که شـما بزرگـی    و دلجویی می کنه کنی، دیوری مثالز با شما همولی می و وقتی اعتراض می
 خواد باهات لین  بشه. ا و به شکیی میه کن و ببخش و از این حرف

های مشارکتی و هواخواهانة مزاحما  اوالز پوشـش مناسـب را بـرای مزاحمـت ایجـاد       کنش
 کنـو و ثالثـاز امکـا     سر نوشتن نایرا  را فراهم می اعتنایی و دنبال درد کنو و ثانیاز زمینة بی می

 کنو. داد  مزاحم را در صورت واکنش دختر یا شاهوا  آسا  می فراری

 دختران یپشتوانگ یب
ها و عباراتی که به تصریو یـا   های گنو تن از دانشجویا  دختر،که در قالب واژه از برآینو صحبت

، «نبود نظـارت »، «نبود مقر پیی  در محورهای تردد دانشجویا »انو نظیر:  ضمنی پرتکرار بوده
، «دور جوانـا   مکـا  و فضـای دور  »شو  بام ایالم و محوودة پـن  مرکـز دانشـواهی بـه      بویلت

 پشتوانوی برای دخترا  استخراج شوه است. هایی نظیر استیصال و بی مقوله

 ازدحام رپُ یفضا

 خـویش  سازی سود افراد به شکیی هوفمنو در پی بیشینهاساس منطق نظریة انتخاب عقالنی  بر

کنو که حواکثر استفاده را  کنشور کنشی را انتخاب می»های گزینشی  دو راهی سر در هستنو و
، «بـام ایـالم  »، «هـای شـیوغ   مکـا  »هـای   واژه هـا کییـو   [. در مصاحبه23؛ 7« ]کنو نصیبش می

هنوـام  »و تعـوادی نیـز   « پاساژها»، «ایستواه اتوبوس»، «در جم  دوستا »، «خیابا  طالقانی»
توا  گفت که مزاحمـا  بـرای کـاهش هزینـة خـویش       رو، می این انو. از را ذکر کرده« تنها بود 
بود  امکا  شناسایی، امکا  فرار و ضعف سازوکارهای کنترل رسمی کـه   اساس ضعیف عموتاز بر

بـود    کنو یا خیـوت  ازدحام گنین امکانی را برایشا  فراهم می ازدحام باالی جمعیت یا فضای پُر
 گیرنو. یم به مزاحمت میبود  قربانی تصم مکا  و تنها

 د( راهبردها
گـرا  اسـت کـه طیـف     بـه آزار  ا دختـر واکـنش  های خیابانی نـوع   ی  مقولة مهم در مزاحمت

ها را در دو دسـتة کیـی واکـنش فعاالنـه و      توا  آ  گیرد که می بر می ها را در متنوعی از واکنش
 بنوی کرد. منفعالنه دسته
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 انگاری مزاحمان نادیده
که مواجهة درست یا  حالی در است.مزاحم گرفتن  وهیناد یابانیخ های مزاحمته معمول ب واکنش
 ابـه پیـی  یـ    کـرد   افتو، گزارش یمکرر اتفاق مبه طور که  ی،ابانیخمزاحمت مقابیه با  یزممکان

عـادت  مزاحمت مزاحمـا  خـویش   گرفتن  وهیناد بهکه را  یان[. دختر18] با مجرم است برخورد
 گویو: که فریبا می نامیو. گنا  «منفعل ا یربانق» توا  یمانو  کرده

نف  خـودم   به دم تا تحقیر بشن و اعتماد شو  با مزاحما  بهشو  اهمیت نمی من در مواجه
 رو بهشو  ثابت کنم.

 دهو: گونه شرح می لعیا نیز راهبرد خودش را در مواجهه با مزاحما  این
ـ    ی واکـنش تنـوی نشـو  نـوادم؛ گـو       اتفاقاز در هفته پیش گنو بار برام پـیش اومـوه، ول

تر بشن و یه جورایی خودم رو به نشنیو  زدم و رل بازی کـردم کـه    ترسیوم جری واقعیتش می
 مثالز نشنیوم؛ ولی واقعاز در دلم خشموین بودم.

 آلود صالیاست اعتراض
و ای منفعالنـه   هـای مقابیـه   ( دریافتنـو کـه اکثـر زنـا  از اسـتراتژی     2008فیرگاییو و رودمن )

( نیز دریافت کـه  2002) 1[. همچنین ماگیی18کننو ] ایهاری در برابر مزاحما  استفاده می غیر
 [.27انواری آنا  است ] واکنش زنا  معموالز اجتناب از تحری  مزاحما  یا نادیوه

 گویو: مهسا می
گرفته طـرف  ایراداتی پوشش من یاهر و به در مواردی  .هبه نوع متی  بستوی دارواکنش من 

و در بعضی موارد ه ش که باعث ناراحتی می قو و... مثل گاق یا الغر بود ، دادهمورد تمسخر قرار  یا
هـم ریختوـی   ه که ی  نوع توهین است و باعث ناراحتی و بکرد  از الفاظ رکی  و زشت استفاده 

 ه و من دیوه تحمل نواشتم و سرشو  داد و فریاد کشیوم و البته با ترس و لرز.ش می

 سازی مزاحمان هشرمند
نو که معموالز با یادآوری مروت مردا  کرد و در قالب کیمات خوشـاینو  ا مینا و مژده هر دو بر آ 

کنو که مـن   شا  کنیم و مژده اضافه می کنیم شرمنوه کننوگی و تحقیر سعی می و فاقو تحری 
 ام. گنو بار با این تکنی  فرد مزاحم را مستأصل کرده

  ورزانه  خشونت اعتراض
انواری مزاحمـا    پرانی مزاحما  معموالز از سنخ فاصیه گرفتن یا نادیوه واکنش دخترا  به متی 

انـو.   است، اما گاهی واکنش فعاالنه اعم از خشموینانه یا همراه بـا خشـونت متقابـل نشـا  داده    
 گویو: منیره می

                                                           
1. Magley 
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دم باهاشـو  و  گیرم، ولی دو سه بار هم دعوا کردم و جر و بحـث کـر   من معموالز نادیوه می
 کرد. داشت کار بیخ پیوا می

 گویو: مهشیو نیز می
، ولی گنو بار دعوا کردم و طرف بوده متفاوتهام  داره. واکنش تیموقع و طیشرا به یبستو

 فرار کرده؛ البته از ترس آبروش فرار کرد نه ترس از من.

 یلیتحم یانزوا
 کنو: میای خود را ی  استراتژی نادر ذکر  نرگ  راهبرد مقابیه

 .ما هاسـت وخ بـرخالف ؛ بشـم  حاضر اجتماع تو یییخ نتونم شوه باعث یاجتماع لحاظ از خب
 روانم و هیروح یرو یمنف ریثأت یییخ نیا و رمیوب  قرار قضاوت موردترسم که  خییی می که گو 
 بـود   همـرام  تیـ موقع او ی تـو  کـه  یدوسـتان . بـرم  فـرو  فکر تو ها ساعت شه یم باعث و داره

  .شو ناراحت بابت نیا از هم خودشو 

گـذارد و   یمـ  تأثیرات منفـی متنـوعی را بـر جـای    زنا   ایبر یابانیخ هر شکیی از مزاحمت
 تیـ احسـاس امن  و یابـو  شیافـزا  یعمـوم  یها از حضور در مکا  آنا  ترسشود که  موجب می

شـو  در  محصـور   ـ رسمی زنـا   غیر 1مزاحمت خیابانی نوعی از گتوسازی»در این معنا،  نو.نکن
 [.14« ]دهو ـ انجام می فضای خصوصی خانه و آشازخانه را

 ه( پیامدها
 شناختی مخدوش هستی تیامن

شود، اما زمانی کـه   یکی از نیازهای مهم انسا  احساس امنیت است که موجب بالنوگی فرد می
، کنـو  کننـوه بـر فـرد غیبـه مـی      احساس ناامنی ناشی از مزاحمت مکرر و همراه با الفاظ تحقیـر 

پیاموهای منفی از قبیل بوبینی، ارتباط مخووش، فقـوا  اعتمـاد اجتمـاعی حاصـل آ  اسـت.      
 کنو: که عاطفه تجربة خود را گنین وصف می گنا 

 تیامن سااحس با و راحت تونم ینم کنم یم ح  و رهیگ یبرم در رو روزم کل یمنف احساس
 م.کن یزنوگ م هجامع تو

ـ  آرامـش،  و تیـ امن عـوم »خـودش را   وی وضعیت کیی و پیامو تجربة زیستة  ،یاعتمـاد  یب
دیـوگی   دانـو. پریسـا تجربـة زیسـتة خـودش را از آزار      مـی « ...و دائمی ترس ،ینوران و اضطراب

احسـاس از دسـت داد  آزادی و   »آلود قرار گرفتن را  های شرنگ خیابانی و در آماج مکرر متی 
 کنو. ذکر می« آرامش و فقوا  ح  عضویت در اجتماع

                                                           
1. ghettoization 
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 مردان طرد
طرد مردا  و فقـوا  اعتمـاد متقابـل در روابـط فراجنسـیتی یکـی از پیامـوهای بسـیار منفـی          

 کنو: گونه بیا  می دیوگی کالمی را این مزاحمت خیابانی است. مهسا پیامو آزار
 نـوازه  یم کهیت هک یپسر به نسبت یخوب وید هرگز دختر هی عنوا  به هیخودیب کار نظرم به
 گی پسره طرد کنم حتی فامیال رو. وه هرو این موجب ش نوارم

داد  و نیـز انـواع    زد ، هـل  الناز تجربة درگیری ذهنی خود را با موضـوع آزار فیزیکـی تنـه   
 دانو. می« شو  از هر گه مرد است متنفر»های جنسی و جسمی را  تیکه

 یداغ بدنام
 گویو: ثریا، دانشجوی دورة کارشناسی ارشو دانشواه، می

آوره؛ گو  در همـو    لین تجربة من از مزاحمت خیابانی برام همیشه دلهرهحتی یادآوری او
خواست  گفت، مادرم به تیفنم زنگ زد و می تنو متی  می ی که ی  نفر مزاحمم بود و تنوا لحظه

شـو  نـاامنی بـرای زنـا       از امنیت من مطمئن شه. همـو  لحظـه دریـافتم کـه گقـور عـادی      
شـه و   نسـیی منتقـل مـی    به های زنانه و این ناامنی از نسیی سلست و همراه و همزاد ن دهنوه آزار

مشلولی و مراقبت مادرانه حتی از راه دور نشانة ترس از بونامیه که بسیار هـم   بخشی از این دل
 وحشتناکه!

میـرا   »عنـوا    شـونوه از مـادر بـه دختـر را بـه      ( این دانـش نسـیی منتقـل   2016) 1گارنر
( مبنـی بـر اینکـه زنـا      2011) 2[ که با ادعـای بـووایر  35]سازی کرده است  مفهوم« جنسیتی

 [.20داستا  است ] هستنو، هم« ای سهموین وار  گذشته»

 گسیختگی روانی هم از
دهـو   یرا نشا  مـ  یقربان خصش هیخشونت عیاز  ینوع یابانیخ (، مزاحمت2012به نظر اکوره )

[. در 16] منجـر شـود   یشـناخت  روا  یشـان یاز پر یتـوجه  درخـور ممکن است بـه تجـارب    که
تکرار وجود داشت  آموه از نمونة مورد مطالعه در این تحقیق نیز مضمونی پر عمل های به مصاحبه

پنها  یا آشـکار اسـت و   خشونت که حکایت از آ  دارد که مزاحمت کالمی مشحو  از نوعی از 
. کنـو  یمـ اد ایجـ  یـا  در قربانرا  ویتـا تـرس شـو    فیـ خفروانـی   هـای  یاز ناراحت طیفیمعموالز 

ها این نوع  هایی است که در بستر آ  توا  گفت که متی  محصول شرایط و زمینه کیی می طور به
شود: الـف( شـرایط عیـی کـه متضـمن عوامـل و        گیرد و اجرا می از خشونت عییه زنا  شکل می

پرانی از جانب مـردا  نقشـی مسـتقیم ایفـا      دالییی است که در وقوع مزاحمت خیابانی و متی 

                                                           
1. Maria Garner 
2. Beauvoir, S. d. 
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سـاز و   ای که مشتمل اسـت بـر شـرایط و بسـترهای زمینـه      کننو و ب( بستر و شرایط زمینه یم
کننـوه یـا    گری کـه حـاکی از امکـا  و امتنـاع یـا مشـروط       بخش و نیز ج( شرایط مواخیه تواوم
پرانی عییـه زنـا  در فضـاهای عمـومی هسـتنو و نیـز راهبردهـای         گر بروز پویوة متی  تسهیل
 انو. شا  است که در مول پارادایمی ذیل نشا  داده شوه یاموهای آ  بر زنوگیای زنا  و پ مقابیه
 

 . مدل پارادایمی تحقیق1شکل 

 گیری بحث و نتیجه
 هـای دهو که کار ینشا  م زمینة موضوع و ادبیات نظری تحقیقموجود در بررسی نتای  تحقیقات 

ـ از و درک آنـا    فیـ تعر یپرسش از خود زنا  دربارة گوونوبا  یانوک ة آزاردیـوگی و روایـت   تجرب
ای و جهـت انعکـاس    و این تحقیق در پاسخ بـه گنـین نقیصـه    انجام شوه است شا  تجربة زیسته

مقارنـة   .تجربة زیسته و روایت دانشـجویا  دختـر از پویـوة مزاحمـت کالمـی انجـام شـوه اسـت        

 
شرایط 

 ایزمینه
هجوم بی مهار و 

انبوه مردا  جوا  به 
فضاهای عمومی، 
خودنمایی دخترا ، 

ای، وارهکنش عادت
مخووش،  طارتبا
 اعتنایی اجتماعیبی

 
 

 شرایط
 ایمداخله

کنش جانبوارانة 
مردا ، بی پشتوانوی 

خترا ، فضای د
 پرازدحام

 پدیده
 پرانی(مزاحمت خیابانی )متی 

 شرایط علی
 انواری دختر تنها، غریبوینمایی مردا ، طعمهقورت

 
 راهبردها

شرمنوه سازی، نادیوه انواری، اعتراض 
 ورزانه، استیصال، انزواگزینی تحمیییخشونت

 پیامدها
 گسیختوی روانیهمی، ازشناختی مخووش، طرد مردا ، داغ بونامامنیت هستی
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از جمیـه در  هـایی   هـا و همورایـی   هـای انویشـمنوا  حـاوی همسـانی     های تحقیق با نظریـه  یافته
شـوة زنـا  عامـل     درمانوگی آموخته»و « شوه مثابة امری آموخته پرانی به متی »هایی نظیر:  زمینه
اعتنایی مونی نسـبت بـه    عوم رعایت بی»)نظریة یادگیری اجتماعی(، « های منفعالنه زنا  واکنش

رانـی محصـول   پ متیـ  »گافمن(،  اعتنایی مونی )نظریة بی« زنا  در فضاهای هموانی توسط مردا 
عضـویت در گـروه همسـاال     »)دیوگاه فمنیستی(، « دامن سیطة مرد و مردساالری های دراز سنت

همـراه بـا   « زا بـود  متیـ    آسـیب »فرهنگ خشونت( و نیـز   )خرده« موافق رفتار خشن عییه زنا 
)گافمن( در مقارنـة نظـری اسـت و نیـز     « ساز تسیط مردا  بر فضاهای عمومی ایفای نقش زمینه»
هایی با نتای  تحقیقـات پیشـین از    قایسة نتای  این تحقیق با تحقیقات دیورا  حاکی از همخوانیم

( در زمینـة تـأثیرات نـامطیوب مزاحمـت     2018( و نیز معصوم عیی و نیالم )2017جمیه با بییی )
های مزاحمت کالمی نظیـر   ( در مورد شکل2017[، همچنین با بییی )30؛ 11خیابانی برای زنا  ]

( 2014[، بـا دییـو  و بکایـا )   11اعتمادی ] نهایت رواج بی کرد ، ابراز شوفتی یا تحسین و در مسال
( 1390[ و همچنین با ایما  و همکارا  )15دفاع بود  زنا  ] در مقولة درمانوگی و استیصال و بی

یو و رودمن [، با فایر گای2و همراه با سکوت دخترا  به مزاحمین ]منفعالنه غالباز  در زمینة واکنش
محمـوی و همکـارا    [، بـا  18انوـاری زنـا  ]   ها و شـیء  ( در زمینة مزاحمت روزمرة غریبه2008)
هـای   کـه در قسـمت   اسـت. گنـا   بوده [ 8] های مخووش و دیور هراسی ( در مقولة تعامل1395)

 یانوـار  طعمـه و  مردا  یینما قورتهای دانشجویا  دختر،  اساس روایت پیشین مقاله بحث شو، بر
ی ذهنی جاافتاده و  ها ساز در این تحقیق، کییشه های شرایط عیی و سبب عنوا  مقوله به دختر تنها
بـودگی سـوژة زنانـة     بارة آزارگرا  را از نظر سنی، طبقاتی، تأهـل و نیـز در مـورد خـاص     مرسوم در

و در  است بخش ی به نوعی برای آزارگرا  اطمینا بویغرمقولة  کشنو، اما آزاردیوه را به گالش می
هجوم بی مهار و انبـوه مـردا  جـوا  بـه فضـاهای عمـومی،        تحقیقات دیور نیز گنین بوده است.

های محـوری مربـوط    عنوا  مقوله ی بها واره عادت کنش نمایی دخترا  و شوه، خود ارتباط مخووش
 گیـری  شو  فرودستی زنـا  و بـه تبـ  آ  شـکل     هنجاریای حکایت از  به بسترها و شرایط زمینه

گیری نـوعی   نهایت شکل هنجارهای اجتماعی مؤیو موارا، صبوری و سکوت در مقابل آزارگرا  و در
گونـه کـه از مقولـة     شود که همـا   مرد، آزارگرـ آزاردیوه می ـ فرهنگ انحرافی در روابط ز  از خرده
ی هراسـ  خواهانـه و دیوـر   گوی نـاهمجن  و آیو، به زوال گفت می شو  ارتباط فراجنسی بر مخووش

اعتنایی اجتماعی مردم به ابتنا،  های مشحو  از بی کنش گشتی با برهم انجامو که در هم جنسی می
ی گروهــی هــا کــنشکنــو.  تثبیــت و بازتولیــو رونــو هنجــار شــو  ایــن ناهنجــاری کمــ  مــی 

گر بنا بـه منطـق نظریـة انتخـاب      عنوا  شرایط مواخیه به ازدحام پر یفضاو مردا   انهجوی همکاری
افراد مزاحم کاربستی معطوف به فراهم ساختن فرصـت مزاحمـت و کـاهش ریسـ      رای عقالنی ب
هـای   و به تعبیر نظریـة پنجـره   دخترا  یپشتوانو یبرا به دنبال دارد و در امتزاج با مقولة  آزارگری
انوـاری   هـای محـوری نادیـوه    مقولـه  شـود.  این فراینو تکمیل مـی [ 29]«شوه فضای رها»شکسته 
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عنـوا  راهبردهـای معمـول و     سـازی مزاحمـا  بـه    ، و تـالش بـرای شـرمنوه   لصـا یاستمزاحما ، 
شـو    عـادت و  «شـوه  درمانوگی آموخته»شوه دانشجویا  دختر در این تحقیق، حکایت از  شناخته
 ی نیز نـوعی از گتوسـازی  ییتحم یانزوا  و آورد را برای دخترا  به ارملا  می «منفعل یقربان»نقش 

کنـو و بـه    [ را تـواعی مـی  26« ]یجنسـ  سـم یترور( »1991کیسیینگ )رسمی زنا  و به قول  غیر
های فرهنگ مردساالرانه کمـ    تمهیو سازوکارهای بازتولیو بسترهای فرهنوی و مشحو  از مؤلفه

از نوع منفعالنه و  شوه شوه در نمونة بررسی ها و راهبردهای اتخاذ کنو، زیرا بخش عموة واکنش می
هـای محـوری    هـای تحقیـق، مقولـه    به عبارتی، در تحییل یافتـه است. همراه با نوعی از درمانوگی 

زمـا    انو، در ی  تحییل هـم  متعودی که در ابعاد مربوط به شرایط، راهبردها و پیاموها کشف شوه
خوریم که سـیمای کیـی پویـوة آزاردیـوگی دانشـجویا  دختـر را،        می ها بر به نمایی کیی از مقوله

تـر دیـویم، ایـن راهبردهـا      کـه پـیش   کنو. گنا  تعامیی آنا  نمایا  میویژه در قالب راهبردهای  به
انوـاری   سازی مزاحما ، نادیوه های انفعالی نظیر توسل به شرمنوه عموتاز نایر بر راهبردها و واکنش

هـا، مقولـة    و سکوت، استیصال یا تحمیل انزوا بر خویش است. از برآینو تیفیق محتوای این مقولـه 
هـا بـه    استخراج شوه است، زیرا این واکـنش « سکوت زنا  در مقابل آزارگری شو  مرسوم»هستة 

توا  ماحصل آ  را ذیل این مقوله مـورد تحییـل قـرار داد     یابنو که می شکل آیینی زنانه تجیی می
هـای   دخترا  دانشجویی کـه آمـاج متیـ    دهو.  فرهنگ انحرافی را پرورش می که اشکالی از خرده

نـو  ا شناختی خویش مواجه شوگی امنیت هستی گیرنو با احساس مخووش میآلود مکرر قرار  شرنگ
و برای گریز از این وضعیت، ناگزیر از مویریت رفتار خـویش و اتخـاذ اسـتراتژی فعاالنـة مـویریت      

( مزاحمت کالمـی  1991شونو، زیرا به قول کیسیینگ ) رفتاری جهت غیبه بر این ح  ناامنی می
 سازی زنا  است. که به دنبال مطی  [26ار است ]مشحو  از خشونت پنها  و آشک

 پیشنهاد پژوهشی
در دانش مرتبط با مزاحمت عییه زنا  در تحقیقات کشور ما وجـود   1عنوا  شکاف دو موضوع به

ای که در تحییـل متیـ  نبایـو ملفـول بمانـو و نیازمنـو        اول: نکته انو: دارد که شایستة بررسی
های مردانه )آزارگـرا ( و   هانه و پویوارشناسانه در مورد روایتپژو های کیفی از نوع روایت تحییل

 های کالمی، شقوق، فراینو و نحوة وقوع آ  است. زنانة )آزار دیوگا (، این مزاحمت
و حضور  2های اجتماعی آنالین و آفالین مبتنی بر وب  شو  اینترنت و شبکه دوم: با فراگیر

فضاها و نیز کوچ آزارگرا  بـه فضـای مجـازی، توجـه      گستردة مردا  و زنا  غالباز جوا  در این
 ورزی در این مورد ضرورت دارد. محققا  به تحقیق و تأمل
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