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یکی از مهمترین مشکالت حضور زنان در فضاهاي عمومی شهري است کـه پیامـدهاي    ،هاي خیابانی مزاحمت

هاي خیابانی قـرار گـرفتن    ین مورد مزاحمتمطالعه رابطه ب Tهدف پژوهش حاضر. اي بر روي آنها دارد گسترده

این پژوهش از نظر روش اجرا، پیمایشـی،  . استآنه دختران و زنان جوان با اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی

 33تـا   18جامعه آماري پژوهش را دختران و زنان جـوان  . از نظر هدف، کاربردي و از نظر زمانی، مقطعی است

بـا اسـتفاده از   . اي اسـت  اي چندمرحلـه  خوشه ،گیري روش نمونه. اند تشکیل داده 1397سال شهر تبریز در سال 

بـراي سـنجش متغیرهـاي مسـتقل از     . اند نفر به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفته 384فرمول کوکران، 

هـاي خیابـانی از    براي سنجش مزاحمت ساخته اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی کییز و هاي محقق پرسشنامه

 طریق ها از این پرسشنامه و پایایی اعتبار .استفاده شده است) 1395(پرسشنامه پژوهش ریاحی و لطفی خاچکی 

هاي پژوهش بیانگر آن اسـت   یافته. ید قرار گرفته استیآزمون آلفاي کرونباخ مورد تااي و  اعتبار صوري و سازه

تـر از سـطح    پایین) مزاحمت فیزیکی و پیشنهاد و تهدید جنسی(ابانی و دو بعد آن هاي خی میانگین مزاحمت که

هـاي   بـین مزاحمـت   ،همچنـین . هاي غیرفیزیکی در سطح متوسـطی قـرار دارد   اما میزان مزاحمت ،متوسط است

 بـا اعتمـاد اجتمـاعی و سـالمت    ) مزاحمت فیزیکی، غیرفیزیکی، پیشنهاد و تهدیـد جنسـی  (خیابانی و ابعاد آن 
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متغیرهاي وارد  عالوه بر این،. اجتماعی دختران و زنان جوان شهر تبریز همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد

درصد  24اند  در مدل رگرسیونی پژوهش توانسته) مزاحمت فیزیکی، غیرفیزیکی، پیشنهاد و تهدید جنسی(شده 

  .را تبیین کنندپاسخگویان درصد از تغییرات سالمت اجتماعی  22از تغییرات اعتماد اجتماعی و 

  

  سالمت اجتماعی هاي خیابانی، اعتماد اجتماعی و حمتمزا :واژگان کلیدي

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

به طوري که امنیت  ؛اي است یکی از بسترهاي اصلی رشد و توسعه در هر جامعه ،امنیت اجتماعی و احساس آن

اي اساسی در هر نظام اجتماعی اسـت و کشـورها اولویـت اول خـود را بـه برقـراري امنیـت در جامعـه          مقوله

پذیر نیسـت، چـرا    اي صد در صد امنیت وجود داشته باشد، امکان دهند، اما اگر بخواهیم در جامعه اختصاص می

رفتـاري در   شکیل شده و همواره حدي از انحراف یا کجهاي متفاوت ت ها و فرهنگ که جامعه از افرادي با ارزش

. این امر تا حدي طبیعی است و به همان نسبت نیز احساس ناامنی وجـود دارد  البته -شود اي دیده می هر جامعه

آید و این امـر در جامعـه معضـل     افتد که این احساس بیش از حد در میان مردم به وجود می اما گاهی اتفاق می

  ).130: 1388نوروزي و فوالدي سپهر، ( باید با دقت بیشتري به آن پرداخته شود که شود تلقی می

 دو چنـدان  شود اهمیتی مرتبط می جنس مقوله با که زمانی اما است، مهمی موضوع جامعه افراد تمام امنیت براي

 و اجتمـاعی  مختلـف  هـاي  گـروه  را براي گوناگونی مخاطرات شهري فضاهاي است ممکن هرچند زیرا یابد؛ می

 فضاهاي در که زمانی شان، خاص فیزیکی هاي دلیل ویژگی به زنان رسد می نظر به کنند، ایجاد آنان امنیت احساس

زاده و همکـاران،   راجسـ (  شـوند  مـی  خشونت مواجـه  اعمال و خطر تجاوز با بیشتر کنند، می پیدا حضور شهري

شخصـیت  قیر حزنان، احساس ت حریمهاي خیابانی یکی از عواملی است که با یورش به  مزاحمت). 136: 1394

  ).51: 1394خاچکی، لطفی ریاحی و ( اندازد امنیت را به مخاطره میاین و حس ناامنی، 

گیـرد و شـامل انـواع     هاي خیابانی جزو آزارهایی است که به علت جنسیت فرد علیـه او صـورت مـی    مزاحمت

گفـتن، بـوق و چـراغ زدن و غیـره       زدن، لمس ناجور و نامناسـب، متلـک   آمیز جنسی مانند تنه رفتارهاي توهین

از جمله . متعددي دارند نفیزا و م آسیب هاي خیابانی پیامدهاي مزاحمت). 118: 1394لطفی خاچکی، (شود  می

توان به احساس ناخوشی، احساس حقـارت، خشـم، کـاهش     میهاي خیابانی  مزاحمتمخرب روانی پیامدهاي 

: 2007هانـت و همکـاران،   (و مشکالت روحی و روانی اشـاره نمـود    ، کاهش کارایی و رضایتساعتماد به نف

دهـد؛ چـرا کـه دامنـه      را تحـت تـاثیر قـرار مـی    هاي خیابانی روابط فردي و اجتمـاعی   همچنین مزاحمت ).66

شـناختی   شـناختی و جامعـه   شود، بلکه از دیدگاه روان ها تنها به مشکالت روحی و روانی محدود نمی مزاحمت

ها چنـان سـرخورده و منفعـل     دیده از این مزاحمت ست که زنان آسیبت طرح این موضوع بیشتر از آن رواهمی



فـر و   هاشـمیان (کنند  مقابله با عواقب آن حضور اجتماعی خود را محدود می شوند که در برخی مواقع براي می

  ).196: 1393گلستان، 

 اجتمـاعی و  محـیط  و سـو  یـک  از فردي هاي انتخاب بین اجتماعی تعامل محصول سالم زندگی دیگر، سوي از

 نقـش  انسـان  اولیـه  نیازهـاي از  یکی عنوان به امنیت میان، این در .است دیگر سوي از فرد کننده احاطه اقتصادي

 مـؤثر  افرادو اعتماد اجتماعی  سالمت اجتماعی میزان بر گسترده گونه به که است عواملی از یکی و دارد کلیدي

 آن در کـه  کنـد  ایجـاد  نظمـی  بـی  از فضـایی  توانـد  مـی  هاي خیابانی و افزایش میزان مزاحمت امنیت نبود .است

 آن همراه به و جرائم افزایش به منجر بنابراین،. نیستند خود اجتماع بر غیررسمی کنترل اعمال به قادر شهروندان

مطالعـه   ،هدف پژوهش حاضـر ). 83: 1397ورز،  نیک( شود اجتماعی و سالمت اعتماد کاهش باالتر،  سطوح در

همچنـین ایـن    .اعتماد و سالمت اجتماعی دختران و زنان جوان شهر تبریز اسـت  برهاي خیابانی  مزاحمت تاثیر

  :هاي زیر است پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسش

 هاي خیابانی و میزان اعتماد اجتماعی زنان جوان وجود دارد؟ چه ارتباطی بین مزاحمت  

 هاي خیابانی و میزان سالمت اجتماعی زنان جوان وجود دارد؟ چه ارتباطی بین مزاحمت  

  پیشینه پژوهش

تجربـه احسـاس نـاامنی زنـان در فضـاهاي      «عنوان  بادر پژوهشی ) 1395(محمدي و همکارانش نتایج تحقیق 

سـري عوامـل اثرگـذار     محصول یـک  ،دهد که احساس ناامنی زنان در فضاهاي شهري سنندج نشان می »شهري

و » برخـورد  هاي پر مکان«مثل  کننده ایط تسهیلو نیز برخی شر» هراسی جامعه«و » هاي ساختاري تنش« :همچون

زنان مورد مطالعه همچنین بر این باورند که احساس نـاامنی آنهـا را دالیـل و انگیزهـاي     . است» بازنمایی خود«

احساس ناامنی زنان پیامـدهایی  . کند رؤیت است، تقویت می  خاصی که در کردار و گفتار و حرکات مردان قابل

 .آورند روي می» تمهیدات پیشگیرانه«ندگی فردي به سبب این احساس، زنان در سطح ز  به. فردي و جمعی دارد

 .انجامد می» زوال اعتماد اجتماعی«پیامد این احساس ناامنی در سطح جامعه نیز به شیوع و تشدید 

شـناختی مـوثر بـر میـزان      بررسی عوامل جامعه«عنوان  بااي  در مطالعه) 1395(هاي صفاریان و همکارانش  یافته

نظمی اجتماعی، محرومیت نسبی،  بیانگر آن است که بین بی »)رد مطالعه شهر کرمانشاهمو(انی هاي خیاب مزاحمت



 -همچنـین پایگـاه اقتصـادي   . هاي خیابانی رابطـه وجـود دارد   دینداري و میزان تاثیرگذاري دوستان با مزاحمت

  .دهاي خیابانی تاثیر دار اجتماعی، وضعیت تأهل و همراه داشتن در رفتن به خیابان بر مزاحمت

فرهنگـی   -هـاي اجتمـاعی   مطالعه اثر مولفه«در پژوهشی با عنوان ) 1395(هاي پژوهش احمدي و بیورانی  یافته

زدگـی و   بـودن، جنسـیت   حاکی از آن است که میزان سنتی  »فرزندان پسر) خیابانی(حمت جنسی والدین بر مزا

  .هاي جنسی دارند خشونت در خانواده تاثیر معناداري بر مزاحمت

بیانگر آن  »تجربه انواع آزار جنسی زنان«ان عنو بااي  در مطالعه) 1394(هاي پژوهش کردي و حسینی آذري  یافته

درصـد زنـان و آزار کالمـی توسـط      95است که آزار غیرکالمی توسط تمامی زنان، آزار جسمی توسط بیش از 

میـزان تجربـه آزار    ،ن زنـان تـر بـود   با کاهش سن یعنی جوان همچنین. است  درصد زنان تجربه شده 90حدود 

  .شود نیز بیشتر میجنسی در هر سه شکل کالمی، غیرکالمی و جسمی 

 »شناختی آزار جنسـی زنـان جـوان    معهبررسی جا«اي با عنوان  در مطالعه) 1393(شکري و هاشمی  نتایج تحقیق

گونـه   انـد و ایـن   داشـته  تجربه لمس کردن را به کرات در زندگی خودمورد مطالعه اکثر زنان  بیانگر آن است که

  .آزارها موجب ترس و بدبینی آنها نسبت به مردان شده است

یه زنان و دختران شناسی مزاحمت جنسی و خیابانی عل جرم«در پژوهشی با عنوان ) 1393(فر و گلستان  هاشمیان

و ساعت رفت و آمـد  نشان دادند که بین اماکن عمومی پر تردد، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده  »در شهر اصفهان

  .اتفاق افتاده رابطه وجود دارد) خیابانی(با مزاحمت جنسی 

رابطـه بـین پـذیرش هنجارهـاي     «اي بـا عنـوان    در مطالعـه ) 1389(نژاد  زاده و یوسفی هاي پژوهش لهسایی یافته

نوع بیانگر آن است که » مطالعه موردي دانشجویان دختر دانشگاه شیراز: هاي خیابانی جنسیتی و تجربه مزاحمت

بیشـترین تـاثیر را بـر میـزان تجربـه       ،شاخص پذیرش هنجارهـاي جنسـیتی   دونوع آرایش به عنوان  و پوشش

  .مزاحمت خیابانی دارند

هاي خیابانی مردان غریبه علیه زنان بیانگر نوعی  دهد که مزاحمت در پژوهش خود نشان می) 2016( ١گري-ورا

تبعـات و لطمـات زیـادي بـر روي شخصـیت،       ،هـا  مزاحمت  برتري و نفوذ از سمت مردان بر زنان است و این

 .گذارد تعامالت و حضور زنان در جامعه برجاي می

                                                           
١. Vera-Gray 



خشـونت علیـه زنـان در وسـایل نقلیـه      «اي با عنـوان   در مطالعه) 2014( ١ندلی هاي پژوهش نئوپان و چسنی یافته

هاي جنسی در وسایل  حاکی از آن است که مزاحمت »جنسی بیانگر برتري فضایی مردان مزاحمت: عمومی نپال

  .نقلیه عمومی نپال امري شایع و فراگیر است و دختران و زنان جوان هدف اصلی آزارهاي جنسی هستند

درصـد   63دهد که  نشان می »مزاحمت خیابانی در استانبول«ان اي با عنو در مطالعه) 2012( ٢وهش هانترنتایج پژ

همچنین این زنـان معتقدنـد   . اند بار مورد مزاحمت قرار گرفته کننده در پژوهش، ماهی حداقل یک زنان مشارکت

هـاي اجتمـاعی آنهـا     الت و واکـنش هاي زندگی روزمره، تعـام  هاي خیابانی تاثیر مخربی بر فعالیت که مزاحمت

  .برجاي گذاشته است

 ٤هـا و چیزانگـاري   مزاحمت روزمره غریبه«عنوان  باپژوهشی  در) 2008( ٣رودمن و هاي پژوهش فیرچایلد یافته

 و پیامـدهاي  اسـت  جـوان  زنان زندگی در مداوم اي تجربه ها، مردهاي غریبه بیانگر آن است که مزاحمت »زنان

ها در پیوند بـا چیزانگـاري زنـان بـه طـور       همچنین مزاحمت مردهاي غریبه. دارد آنها سالمتی زایی براي آسیب

 . دهد غیرمستقیم کیفیت زندگی زنان را کاهش می

مزاحمـت جنسـی و تجـاوز در    : پنهان در چشـمان همگـان  «اي با عنوان  در مطالعه) 2007( ٥هاي استرینگر یافته

هاي جنسی از نظر پاسخگویان امري فراگیر و پیش پا افتاده در  مزاحمتدهد که  ، نشان می»شبکه مترو نیویورك

  .مترو شهر نیویوك است و هر روزه آنها شاهد رخ دادن مزاحمت و آزار جنسی زنان هستند

هاي خیابانی در انظار عمومی امري شایع است  هاي صورت گرفته بیانگر آن است که مزاحمت هاي پژوهش یافته

بیشتر به شناسایی عوامل موثر بر هاي داخلی  در پژوهش. دهد و در همه کشورها با هر سطحی از توسعه رخ می

 بـا هـاي خیابـانی    مزاحمـت  طالعه رابطهمپژوهشی به  هاي خیابانی پرداخته شده و تقریباً در هیچ روي مزاحمت

در تحقیقات خارجی نیز به صورت غیرمستقیم به پیامـدهاي   .نشده است توجهاعتماد و سالمت اجتماعی زنان 

از این نظر، نوشتار حاضر پژوهشی متفـاوت محسـوب   . هاي خیابانی بر روي زنان پرداخته شده است مزاحمت

  .پرداخته استخیابانی بر اعتماد و سالمت اجتماعی زنان  هاي مطالعه تاثیر مزاحمت هشود که ب می

  

                                                           
١. Neupane & Chesney-Lind 
٢. Hunter 
٣. Fairchild & Rudman 
٤. objectification 
٥. Stringer 



  پژوهش مبانی نظري

  اعتماد اجتماعی

). 38: 1389حسـینی،  (توان اطمینان فرد به دیگران و عدم بدگمانی به افـراد جامعـه تعریـف کـرد      اعتماد را می

به یک ادعا یا اظهـار نظـر، بـدون     ان یک فرد، انتظاري مطمئن و اتکاباوري قوي به اعتبار، صداقت و تو ،اعتماد

همچنین، اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجـود امکـان   ). 664: 2002لیون، (آزمون کردن آن است 

هاي انسـان نمـود   اعتماد در متن کنش). 18: 1996میستل، (آمیز بودن آنان طلبی، عدم قطعیت و مخاطرهفرصت

گیري معطوف به آینده دارند و آن نـوعی رابطـه کیفـی    ها که جهتاز کنش خصوص در آن دسته کند، به پیدا می

کننده در واقع، اعتماد تسهیل). 297 : 1390کلمن، (» کندقدرت عمل کردن را تسهیل می«است که به تعبیر کلمن 

حـل   رسـاند و بـراي   مبادالت در فضاي اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به حداقل می

. اي دارد و عنصر پیش قراردادي و مقوم حیات اجتماعی اسـت کنندهنقش تعیین ،ل مربوط به نظم اجتماعیئمسا

نمایند که دربردارنـده تمـایزات    روابط اجتماعی را توصیف می ،طور بالقوه به تعبیري مفاهیم مربوط به اعتماد به

، اعتماد به یکـدیگر شـرط   ١نظر آلموند و وربا  هب. هاي مربوط به فضاي عمومی و شخصی استافقی بین حوزه

  ). 24 : 1395اینگلهارت، ( تشکیل روابط ثانوي است

اعتماد اجتمـاعی نـه تنهـا موجـب پایبنـدي بـه اصـول مشـترك و         . زیربناي نظم جامعه است ،اعتماد اجتماعی

 اجتمـاعی نیـز مـوثر اسـت    انسـجام    شود، بلکه در تقویت همبستگی وپذیر بودن الگوهاي رفتاري می بینی پیش

اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارها و تعهدهاي اکتسابی و تایید شده به لحـاظ  ). 80: 1392قاسمی و همکاران، (

شـان دارنـد،   ها و نهادهاي مربوط بـه زنـدگی اجتمـاعی   اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان

  ).68: 1391حاجیانی و همکاران، (باشد میقرین افته ی و با رابطه متقابل تعمیم تعریف شده است

آنهـا   و تجـارب شخصـی   درآمـد  میـزان  تحصیل، اجتماعی، میزان پایگاه وضعیت با را افراد اعتماد میزان  ٢پاتنام

منابع اعتماد بـه   ،به نظر پاتنام.  دهد می بیشتري اهمیت اجتماعی عوامل به اعتماد، موضوع وي در  .داند می مرتبط

آن  در کـه  شخصـی افـرادي   هـاي  ویژگی تا گویند اجتماعی می هاي نظام و جوامع با رابطه در ما مسائل متعددي

مشارکت، همکار و  اساسی، افراد، هنجارهاي نظر پاتنام همچنین به ). 137: 2000پاتنام، ( کنند می زندگی جوامع

                                                           
١. Almond & Verba 
٢. Putnam 



 وي به همین نظر به   . کنند می اعتماد همدیگر به سپس و گیرند یاد می گروهی تعلق و پیوستگی طریق از را مبادله

. جمعیـت باالسـت   بـا  گسـترده  و بـزرگ  اجتماعات از بیشتر محدود و کوچک در اجتماعات اعتماد میزان دلیل،

  ).81: 1392قاسمی و همکاران، (است  مؤثر اعتماد میزان بر روابط گستردگی میزان ،پاتنام دیدگاه بنابراین از

 دسته. یافته و اعتماد تعمیمشخصی  اعتماد بنیادي، اعتماد بین: کند می تقسیم دسته سه به را اجتماعی اعتماد گیدنز

 دوم دسته. دوستان و و خویشاوندان خانواده مانند شناسیم می رو در رو در روابط که است افرادي به اعتماد اول

و  معلمین، هنرمنـدان  و قضات، اساتید پلیس، مانند است حقوقی افراد و اجتماعی هاي و سازمان نهادها به اعتماد

 هـم  بـا آنـان   خود و کشور شهر در که شهروندانی مانند شناسیم نمی که است افرادي به اعتماد سوم دسته. غیره

  ). 1394گیدنز، (نداریم  آنان از دیگري شناخت هیچ اما ،هستیم وطن هم یا شهري

اشـکال مختلـف سـرمایه اجتمـاعی     : گوید می باره این در او .دارد توجه یافته تعمیم اعتمادبه  بیشتر نیز ١فوکویاما

 اعتمـاد  شـعاع  و وسـعت  در اجتماعی میزان سرمایه ،او نظر از .کنند اعتماد یکدیگر که به سازد قادر می را مردم

 میزان بر ،گردد تقویت آن مثبت خارجی آثار با گروهی روابط برون گستردگی هر چه میزان. دارد تاثیر اجتماعی

 میـزان  ،یابـد  کـاهش  گروهی برون روابط گستردگی میزان چه هر متقابالً  .شود اجتماعی افزوده می اعتماد شعاع

  ).54: 1388معیدفر و جهانگیري، (یابد  می هم کاهش اعتماد

  سالمت اجتماعی

در واقـع، زمـانی   . دهنده سالمت است یکی از ارکان تشکیل ،سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی

هاي اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و  ها و نقش دانیم که بتواند فعالیت فرد را داراي سالمت اجتماعی می

). 8: 1386فـدایی مهربـانی،   (ظهور دهد و با جامعه و هنجارهـاي اجتمـاعی احسـاس پیونـد و اتصـال نمایـد       

تعریـف  » دار مثبت و منفی فرد در ارتبـاط بـا دیگـران    ارزیابی رفتارهاي معنی « مت اجتماعی راسال ٢گلداسمیت

 که منجر نماید اي از جمله خانواده معرفی می جامعه هاي سالمت هر ترین شاخص کند و آن را یکی از اساسی می

تـوان بـه عنـوان     ماعی را مـی سالمت اجت). 285: 1993الرسن، ( به کارایی فرد در خانواده و جامعه خواهد شد

هـاي   و گروه نزدیکان دیگر، افراد با روابطش کیفیت و اجتماع در عملکردش از فرد و شناخت ارزیابی چگونگی

 هاي سطوح مهارت هدربرگیرند سالمت اجتماعی بعد طور کلی، به. آنهاست، تعریف کرد از عضوي که اجتماعی

                                                           
١. Fukuyama 
٢. Goldsmith 



اسـت   تـر  جامعۀ بـزرگ  از عضوي عنوان به خود از شخص هر شناخت توانایی و عملکرد اجتماعی و اجتماعی

  ).48: 2004و شاپیرو،  کییز(

هاي اجتماعی  سالمت اجتماعی را به عنوان گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه  ١کییز

کند و معتقد است که مقیاس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فـرد را   تعریف می ،که وي عضوي از آنهاست

که نشانگر رضایت یا فقـدان رضـایت فـرد از    ) احساس، تفکر و رفتار(هاي درونی فرد  سنجد و شامل پاسخ می

کییز معتقد است که سالمت اجتماعی شامل عناصر متعـددي اسـت   . باشد زندگی و محیط اجتماعیش هستند می

اي، افراد در زندگی اجتماعی خـود، بـه    دهند که چگونه و در چه درجه ه این عناصر در کنار یکدیگر نشان میک

کییـز مفهـوم سـالمت    ). 25: 2002کییـز و همکـاران،   (کنند  عنوان همسایه، همکار و همشهري، خوب عمل می

کند و معتقد  سازي می گی فرد مفهوماجتماعی را با مقیاس جامعه و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و محیط زند

توان عملکرد شـخص و سـالمت او را ارزیـابی     است که بدون در نظر گرفتن معیارهاي اجتماعی و محیطی نمی

وي در نظریه خود، سالمت اجتماعی را بر اساس مدلی پـنج بعـدي شـامل انسـجام اجتمـاعی، مشـارکت       . کرد

بـرات دسـتجردي و   (گیـرد   اجتمـاعی در نظـر مـی    انطبـاق  اجتمـاعی و  شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی،

  ).148: 1395همکاران، 

در واقـع،  . باشـد  مـی  جامعـه اطـرافش   با او همراهی کیفیت گرفتن نظر در با فرد یک ارزیابی ،انسجام اجتماعی

 کند میاحساس  فرد سالم. است اجتماعی هاي گروه و جامعه در روابطش کیفیت از ارزیابی فرد اجتماعی، انسجام

 انسجام اجتماعی. داند می سازند، سهیم می را اجتماعی واقعیت دیگرانی که با را خود و است اجتماع از بخشی که

 از حمایت شـدن  احساس تعلق دارد، جامعه به فرد اینکه به کردن فکر بودن، جامعه از بخشی احساس معناي به

مردم احسـاس   آن در است که اي درجه آن اجتماعی انسجام بنابراین، .باشد می آن در بودن سهیم و طریق جامعه

هایشـان   مثل همسایه دارد وجود سازند می را آنها اجتماعی واقعیت که کسانی و بین آنها مشترکی چیز که کنند می

  ).10: 1393شربتیان، (

 کـه  اسـت  آن دهنـده  نشـان  و است خود ارزش اجتماعی از فرد ارزیابی بیانگر اجتماعی به باور کییز، مشارکت

ارزشـمند   و مهـم  جامعـه  براي دهند می جامعه انجام در آنها آنچه که کنند می احساس مردم حد و تا چه چگونه

                                                           
١. Keyes 



کـه   کننـد  مـی  احسـاس  افـراد  اجتماعی مشارکت به طور کلی در. شود می تلقی کمک اجتماعی عنوان و به است

  ).2004شاپیرو، کییز و (دارند  به اجتماع عرضه براي باارزش چیزي

 بعد از سالمت اجتماعی این داراي که افرادي. است دیگران هاي ویژگی و جامعه از فرد تفسیر ،پذیرش اجتماعی

 هـاي  و جنبـه  ها نقض همه را با دیگران و کنند می درك مختلف افراد از اي مجموعه صورت به را اجتماع هستند،

 اطمینـان دارنـد   و اعتمـاد  و مهربـان،  ظرفیـت  با افراد عنوان به دیگران به و دنپذیر می دارند، که اي منفی و مثبت

  ). 158: 1391شربتیان، (

یـک   حال در اجتماع اینکه به باور و است اجتماع مسیر تکامل بالقوه توان ارزیابی از عبارت شکوفایی اجتماعی

و  اجتمـاعی  نهادهـاي  طریـق از  کـه  دارد مثبـت  تحـول  بـراي  اي بـالقوه  هـاي  توانمندي و است تکامل تدریجی

نیروهاي جمعـی   شناسایی به قادر و امیدوار جامعه آینده شرایط مورد در سالم افراد .شود شهروندان شناسایی می

تبـار و همکـاران،    عبـداهللا (برنـد   مـی  سود اجتماع تکامل و نیروها این از افراد و سایر خود که و معتقدند هستند

1388 :176 .(  

فرد سالم از نظر اجتماعی سعی . درك کیفیت، سازماندهی و عملکرد دنیاي اجتماعی فرد استانطباق اجتماعی، 

توانند مثبت یا منفی،  افتد که می شماري اتفاق می روزانه وقایع بی. دارد تا در مورد دنیاي اطراف خود بیشتر بداند

پیش روي افرادي است که سـعی   هاي چالش ،این وقایع. غیرمنتظره یا قابل پیشگویی، شخصی یا عمومی باشند

و احسـاس   هسـتند هاي اجتماعی  مند به طرح افراد سالم عالقه. شان دارند بر درك دنیاي پیچیده و شلوغ اطراف

که در حال زندگی در یک دنیاي متکامل و  ؛ خود را با تصور اینمی باشندشان  کنند قادر به فهم وقایع اطراف می

کییـز و  ( بخشند ان را جهت فهم و درك زندگی ارتقا میش ها و آرزوهاي استهدهند و خو عالی هستند فریب نمی

  ).2004شاپیرو، 

  هاي خیابانی مزاحمت

هاي خیابـانی   هاي دانشگاهی در مورد مزاحمت اولین بررسی) 1986( 1شناسی به نام کارول بروك گاردنر جامعه

که زنان به خصوص زنـان جـوان، هـر گـاه کـه       مردانبانی را ناشی از این تفسیر وي مزاحمت خیا. را انجام داد

گـذاري و توجـه    ند، ارزیابی کرد و آن را به عنوان یـک نشـان  ا اند و تنها هستند، زیر فرمان آنان همراهی نداشته

  ).70: 1395به نقل از ریاحی و لطفی خاچکی، ( نمودخیابانی به وسیله مردان در مناطق شهري، تعریف 

                                                           
١. Carol Brook Gardner 



هر نوع فعالیتی . آن هستند درگیر عمومی حوزه در زنان که است اجتماعی مسائل جمله زا خیابانی هاي مزاحمت

اي که باعث آزار و اذیت آن  گونه که در فضاي عمومی از سوي فردي در برخورد با فرد دیگر صورت بگیرد به

 خیابـانی  مزاحمـت در واقـع،  ). 198: 1393فـر و گلسـتان،    هاشمیان( شود فرد شود مزاحمت خیابانی نامیده می

 لفظـی  طرفه و یک مکرر پیشنهادهاي مثال، شود؛ براي می مختلفی موارد شامل که است جنسی تبعیض از شکلی

 که دیگران از سوي جنسی آمیز تبعیض اشارات و جنسی و تلویحاً موهن اظهارنظرهاي ها، پراندن متلک جنسی، یا

 شـامل  همچنـین،  .شـود  می او در رنج یا ارعاب حقارت، خطر، احساس و موجب است آزاردهنده مخاطب براي

 تحـت فشـار   و تهدیـدکردن  راه، سـدکردن  آن، لمـس  و بدن با تماس مداوم، کردن چرانی چشم قبیل از مواردي

  ).414: 1395احمدي و بیورانی، (شود  می جنسی رابطه برقراري براي قراردادن

از جمله علل بروز و تشدید پدیده  نیازها و دریافت پاسخ آنهاشناسان، به هم ریختگی و توقعات،  از منظر جامعه

هـا، عـدم تعهدپـذیري زن و مـرد در      هباال رفتن سن ازدواج، متالشی شدن خانواد. هاي خیابانی هستند مزاحمت

شـوند کـه گـاهی مـردان از      افراد مـی  هاي جنسی در محیط خانواده و مشکالتی از این قبیل منجر به بروز عقده

: 1395صفاریان و همکـاران،  (آزاررسانی جنسی و خیابانی سعی دارند به نوعی نیاز خود را برطرف کنند طریق 

 نقـش  زنـان  شدن قربانی نهایت در و جرم تکوین مسیر در متعددي عواملشناسی،  در واقع از منظر جامعه ).226

 خـود  رفتـار  و اعمـال  بـا  دیده بزه که معنی این به است؛ قربانی خود دیدگی بزه و جرم وقوع علت گاه اما دارند،

 دارد وجود شناختی جرم واقعیتی ،قربانی و مجرم بین دیگر، عبارت به. کند می فراهم را خود دیدگی بزه موجبات

 رضایت، با بزهدیده موارد، از توجهی درخور تعداد در .است جرم وقوع اصلی عوامل و عناصر از یکی دیده بزه و

زاده و  سـراج ( کنـد  مـی  ایفـا  مجرمانه عمل گیري شکل در اساسی نقشی غیره و آمیز تحریک حرکات یا همکاري

بر این باور است که اکثر مزاحمان خیابانی مزاحم هر زنی ) 1390(در این زمینه، معیدفر ). 136: 1394همکاران، 

ایـن  : گوید وي می. شوند که پوشش و رفتارشان مغایر با عرف است شوند و تنها مزاحم گروهی از زنان می نمی

شود، بلکه منظور این است  هایی به هیچ وجه در مورد زنان دیگر اعمال نمی بدان معنا نیست که چنین مزاحمت

فـر و   بـه نقـل از هاشـمیان   (هـا کمتـر اسـت     این مزاحمت ،کنند که در مورد زنان دیگري که عرف را رعایت می

  ).118: 1393همکاران، 

نیز معتقد است در صورتی که به هر دلیل روابـط گـرم در عـرض جامعـه بـه سـردي گرایـد و        ) 1395(چلبی 

احساس تعلق افراد به جمع سست شود، به همان نسبت نیز اعتماد اجتماعی و نظم هنجاري و تعهدات جمعـی  



تی بـین گروهـی را   در بعد حمایت اجتماعی، کاهش چگالی و فراوانی روابط حمای. شوند و عمومی تضعیف می

منظور از روابط حمایتی اجتماعی، روابط و مبادالت نامتقارن گـرم در  . ها تلقی نمود توان نوعی اختالل رابطه می

هـا و تنگناهـاي اجتمـاعی     اي، افراد را در مقابـل سـختی   اختالل رابطه. شئونات گوناگون زندگی اجتماعی است

شود که این  و مشروع در سطوح جامعه منجر به احساس عجز می عدم امکان ارتباط منطقی. سازد پذیر می آسیب

ایـن   طبـق . )7: 1391به نقل از احمدي و کلدي، ( سازد امر زمینه مناسبی براي احساس ناامنی و ترس فراهم می

هـاي خیابـانی را    مانند مزاحمت هاي نابهنجارانه کنشتواند زمینه  اجتماعی می مانیسا بیکه  گفتتوان  نظریه می

  . ر جامعه فراهم نمایدد

دهد که زنان از مرزهـاي   خ میرهاي خیابانی در عرصه عمومی زمانی  هاي جنسیتی، مزاحمت طبق نظریه کلیشه

هـاي   شـده توسـط کلیشـه    هاي تعیین هاي جنسیتی پا را فراتر بگذارند و خارج از نقش تعیین شده توسط کلیشه

وزه خصوصـی کـه قلمـرو توصـیفی     رفتار کنند، از حـ ) اردانتظاراتی که از اعضاي یک گروه وجود د(توصیفی 

در ایـن صـورت    .شمارند، شـوند  خارج و وارد عرصه عمومی که مردان آن را قلمرو بالمنازع خود می ،ستآنها

که در ذهـن  ) باره این که اعضاي یک گروه چگونه باید باشندباورهایی در(هاي تجویزي  س کلیشهمردان بر اسا

زنند تا باید و نبایدهاي فراموش شده توسط زنان را به آنها  دست به ایجاد مزاحمت جنسی براي زنان می ،دارند

مزاحمت جنسی تفوق مردان و  ،وزه خصوصی و خانگی بازگردانند و به این طریقحیادآوري کنند و آنان را به 

  ).228: 1395صفاریان و همکاران، (کند  انفعال زنان را تقویت و تثبیت می

  پژوهش چارچوب نظري

 .تواند بسـته بـه فـرد، شـدت و اسـتمرار مزاحمـت متفـاوت باشـد         می و خیابانی جنسی هاي تاثیرات مزاحمت

د نتوان سخت و شدید می هاي خیابانی و جنسی دهند که مزاحمت شناسان و مددکاران اجتماعی گزارش می روان

توانـد بـیش از ایـن     واکنش و سرزنش قربانی مـی . دنباشتاثیرات روانی مشابه به تجاوز جنسی را در پی داشته 

عمـدتاً   -هاي آموزشی و شغلی از دست رفته  هاي جنسی در فرصت وانگهی، مزاحمت. تر کند تاثیرات را وخیم

در واقـع،  ). 199: 1393فـر و گلسـتان،    هاشـمیان (ها دالر هزینه دربـر دارد   سالیانه میلیون -براي دختران و زنان

 ایـن  ترین ملموس از یکی .دارد جامعه ابعاد مختلف رشد بر ناپذیري جبران و مخرب خیابانی آثارهاي  مزاحمت

 اجتمـاعی  مختلـف  سـطوح  در کل و عمومی اماکن و آکادمیک، کاري هاي محیط در زنان براي ناامنی ایجاد آثار،



 و آزار وجـود  از ناشی مشکالت و ها استرس با روزمره طور به و دهند تشکیل می را جمعیت از نیمی زنان .است

 ظـاهر  در هـر چنـد   کـه  شـوند  مـی  نامالیماتی و تعارضات درگیر آنها .شوند رو می رو به هاي خیابانی مزاحمت

 از بسـیاري  و جنسـی  تحقیـر  جنسیت، از شرم دلهره، ترس، است، آنان زندگی در ناپذیر امري جدایی و معمولی

  ).414: 1395احمدي و بیورانی، ( شود می دیده آن ژرفاي در شناختی جامعه و شناختی عوارض روان

 ،جـاي بیـرون رفـتن از خانـه    ه کنند و ب حرمتی و خشم می احساس بی هاي خیابانی مزاحمت قربانیان همچنین،

شان تا دانشگاه و  افراد براي اجتناب از مورد مزاحمت قرار گرفتن، مسیر معمول. در خانه بمانند دهند ترجیح می

 عالوه بـر ایـن،  . شوند کنند و نسبت به برداشت و قضاوت سایرین عصبی و دستپاچه می محل کار را عوض می

 ،بـا مزاحمـت در خیابـان   افراد صرفاً به خاطر عدم مواجه شـدن   از د بعضینشو سبب میهاي خیابانی  مزاحمت

مزاحمت خیابانی ایـن اسـت کـه زنـان و دختـران از       پیامدهاياز سایر . شان را تغییر دهند سبک لباس پوشیدن

تـدافعی و    و در طول مدت حضورشـان در انظـار عمـومی، رفتارهـاي     کنندحضور به تنهایی در اماکن اجتناب 

ضاي باز، مخارج عضویت در سـالن ورزشـی را متحمـل    به جاي ورزش کردن در فآنها . داشته باشندمحتاطانه 

شـوند و   شوند و پس از تاریکی هوا به جاي سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی، هزینه تاکسی را متحمل مـی  می

افسردگی، تنفر و ترس از مردان، از بین رفتن اعتمـاد بـه   . دنروي مسیرهاي کوتاه، باید رانندگی کن به جاي پیاده

ـ  اعتمادي به ارگان شخصی، بی خودکشی و زوال اعتماد اجتماعی، تفعیف اعتماد بین نفس، اقدام به و  یهاي امنیت

و  1393فـر و گلسـتان،    هاشمیان(هاي خیابانی هستند  تضعیف سالمت اجتماعی برخی دیگر از اثرات مزاحمت

  ).1395محمدي و همکاران، 

  

  

  

  

  پژوهش نظريمدل  :1شکل 

  :را طرح نمودهاي زیر  توان فرضیه پژوهش میچارچوب و مدل نظري  ،بنابراین با توجه به پیشینه تجربی

 شود زنان میاعتماد اجتماعی  باعث تضعیف هاي خیابانی مزاحمت.  

 شود باعث تضعیف سالمت اجتماعی زنان میهاي خیابانی  مزاحمت.  

هاي خیابانی مزاحمت  

 پیشنهاد و تهدید جنسی

 فیزیکی

 غیرفیزیکی

 اعتماد اجتماعی

 سالمت اجتماعی



  پژوهششناسی روش 

جامعه آماري . پژوهش حاضر از نظر روش اجرا، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردي و از نظر زمانی، مقطعی است

است که تعداد آنها مطابق بـا سرشـماري    1397سال شهر تبریز در سال  33تا  18پژوهش دختران و زنان جوان 

روش . نفر برآورد شـده اسـت   384حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران . نفر است 228804ابر با بر 1395سال 

گیري بدین صورت بود که در مرحلـه نخسـت، هـر     روش کار نمونه .است اي اي چندمرحله گیري، خوشه نمونه

گیـري در   در مرحله دوم، کار نمونه. گانه شهرداري تبریز به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد یک از مناطق ده

ها در طـرح   هاي هر یک از خوشه ها یا ساختمان ها انجام شد و بر اساس آن اغلب بلوك داخل هر یک از خوشه

هـاي   سـال در بلـوك    33تـا   18در مرحله سوم به تناسب تعداد جمعیت دختر و زنان . گیري قرار گرفتند نمونه

افزار  براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم. ها تکمیل شدند و پرسشنامه گردیدنمونه نهایی انتخاب  ،شده انتخاب

SPSS  سـیون چنـدمتغیره اسـتفاده شـده     ها از ضریب همبستگی پیرسـون و رگر  و براي آزمون فرضیه 21نسخه

  .است

ساخته اسـت کـه در ادامـه بـه معرفـی آنهـا پرداختـه         هاي استاندارد و محقق ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه

) 1395(هاي خیابانی از پرسشـنامه پـژوهش ریـاحی و لطفـی خـاچکی       براي سنجش مفهوم مزاحمت. شود می

را با استفاده از سه بعد مزاحمت غیرفیزیکی، مزاحمـت فیزیکـی،   هاي خیابانی  آنها مزاحمت. استفاده شده است

 22بـا  ) هرگز، بندرت، گاهی، اکثر اوقات، همیشه(اي  پیشنهاد و تهدید جنسی در قالب طیف لیکرت پنج درجه

این پرسشنامه از نظر اعتبـار محتـوا و    .)اند آورده شده 2ها در جدول  این گویه( اند مورد سنجش قرار دادهگویه 

 بـا  به طوري که نتیجه آزمون کایزر مایر اولکین در تحلیل عاملی برابر؛ ید قرار گرفته استیمورد تا  اعتباره سازه

همچنین نتیجه آزمون بارتلـت در سـطح   . گیري در حد بسیار خوب است است که نشانگر کفایت نمونه 938/0

 .رفته که نشانگر آن است که نتایج آزمون قابلیت تعمیم بـه کـل جامعـه آمـاري را دارد    مورد تائید قرار گ 000/0

در پژوهش حاضر، میزان . به منزله در معرض مزاحمت قرار گرفتن بیشتر است کسب نمرات باال در این مقیاس

دهنده پایایی  که نشانبه دست آمده است  93/0پایایی کل این مقیاس با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ برابر با 

  .این مقیاس است



 9این مقیـاس بـا اسـتفاده از    . ساخته استفاده شده است اعتماد اجتماعی از پرسشنامه محقق مفهومبراي سنجش 

جهـت تعیـین   . سنجیده شده اسـت ) از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(اي  گویه در قالب طیف لیکرت پنج گزینه

یب که ابتـدا بعـد از بررسـی    بدین ترت. ها از دو روش اعتبار صوري و اعتبار سازه استفاده شده است اعتبار گویه

تعـدادي گویـه مشـخص شـد و در اختیـار       اعتماد اجتماعیمطالعات و منابع گوناگون داخلی و خارجی، براي 

ها را بـه ترتیـب اولویـت انتخـاب      ترین گویه اساتید علوم اجتماعی قرار گرفت و از آنان خواسته شد تا مناسب

در پرتـوي تحلیـل عـاملی،    . وش تحلیل عـاملی اسـتفاده شـد   سپس براي مشخص کردن اعتبار سازه، از ر. کنند

گویـه   9در مجمـوع  . هاي نهایی به دست آمـد  هایی که داراي بار عاملی پایینی بودند حذف شدند تا گویه گویه

 45تا  5دامنه امتیازات پرسشنامه به طور قراردادي بین . مناسب تشخیص داده شداعتماد اجتماعی براي سنجش 

پایین، افرادي کـه   شان اعتماد اجتماعیاست  33/18تا  5شان بین  که پاسخگویانی که امتیاز کلی به نحوي ؛است

 45تـا   68/31متوسط و افرادي که امتیازشان بـین   اعتماد اجتماعیاست از  67/31تا  34/18شان بین  امتیاز کلی

له ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد و ها به وسی پایایی گویه. باالیی برخوردارند اعتماد اجتماعیاست از میزان 

  .به دست آمد 76/0مقدار آن 

ایـن   .کییـز اسـتفاده شـده اسـت     سـالمت اجتمـاعی  مقیـاس  براي سنجش مفهوم سالمت سالمت اجتمـاعی از  

شکوفایی اجتماعی، انطباق اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش (زیر مقیاس  5گویه بوده و  23پرسشنامه شامل 

 5گذاري پرسشنامه بر اسـاس طیـف لیکـرت     نمره. دهد را مورد بررسی قرار می) اجتماعی و مشارکت اجتماعی

هاي مربـوط   دازهبراي بررسی مالك آزمون سالمت اجتماعی کییز مقیاس خود را با ان. اي انجام شده است درجه

هاي گروهی، شادي و رضایت در زندگی و میزان خودکشی همبسته کـرد و   هاي اجتماعی، فعالیت به ناهنجاري

هاي انسـجام،   مقیاس کییز در این مطالعات ضریب آلفاي کرونباخ را براي خرده. به ضریب معناداري دست یافت

و ضریب آلفاي کل آزمون را  75/0، 69/0، 75/0، 77/0، 81/0پذیرش، مشارکت، شکوفایی و انطباق، به ترتیب 

هـاي   در پـژوهش حاضـر نیـز میـزان پایـایی زیرمقیـاس      ). 1388باباپور و همکاران، (گزارش کرده است  80/0

و ضریب آلفـاي کـل    78/0، 71/0، 77/0، 78/0، 79/0انسجام، پذیرش، مشارکت، شکوفایی و انطباق به ترتیب 

  . به دست آمد 83/0آزمون 

  

  



  ي پژوهشها یافته

سال قرار دارنـد و   33تا  18هاي توصیفی پژوهش بیانگر آن است که از نظر سن، پاسخگویان در بازه سنی  یافته

درصد  5/31پاسخگویان مجرد و ) نفر 263(درصد  5/68 ،از نظر وضعیت تأهل. است 22/24میانگین سنی آنها 

 9/51دانشـگاهی،   دیـپلم و پـیش   درصد پاسـخگویان داراي تحصـیالت   3/29همچنین . متاهل بودند) نفر 121(

  .ارشد و باالتر بودند درصد نیز کارشناسی 9/18درصد کاردانی و کارشناسی و 

  اي پژوهش توصیف متغیرهاي زمینه :1جدول 

  درصد  ها مولفه  اي متغیرهاي زمینه

  وضعیت تاهل
  5/68  مجرد

  5/31  متاهل

  تحصیالت

  3/29  دانشگاهی پیشدیپلم یا 

  9/51  کاردانی و کارشناسی

  9/18  ارشد و باالتر کارشناسی

نقلیـه بـرایم بـوق     وسایل با«هاي  هاي خیابانی، گویه حاکی از آن است که در متغیر مزاحمت 2اطالعات جدول 

نسبت بـه   94/2با میانگین ، »اند چرانی کرده نسبت به من چشم«و گویه  97/2، با میانگین »اند داده چراغ یا اند زده

و  55/1، با میانگین »اند بهم پیشنهاد جنسی داده«هاي  هاي دیگر از باالترین میانگین برخودار هستند و گویه گویه

هاي  تري نسبت به گویه از میانگین پایین 40/1، با میانگین »اند کرده )تهدید به تجاوز(جنسی  تهدید را من«گویه 

هاي تجربه شـده   در مجموع اطالعات این جدول نشانگر آن است که بیشترین مزاحمت .دیگر برخوردار هستند

هاي فیزیکی و پیشنهاد و تهدید جنسی  هاي غیرفیزیکی است و مزاحمت توسط زنان جوان به صورت مزاحمت

  .افتد در مواقع معدودي براي آنها اتفاق می

  هاي خیابانی زنان بر حسب درصد و میانگین توصیف متغیر مزاحمت :2جدول 

 میانگین همیشه اکثر اوقات گاهی بندرت هرگز  هاي مزاحمت خیابانی گویه

4/10  .اند داده چراغ یا اند زده بوق برایم نقلیه وسایل با  7/23  8/32  5/24  6/8  97/2  

8/7  .اند کرده چرانی چشم من به نسبت  9/29  7/30  7/23  8/7  94/2  

3/7  .اند زده چشمک نم به  3/33  5/31  3/20  5/7  87/2  

6/14  .اند کرده آلود شهوت و خیره نگاه من به  2/29  4/35  7/16  2/4  67/2  

9/17  .اند کرده خواندن آواز یا زدن سوت به شروع من دیدن با  3/35  9/27  6/15  4/3  51/2  



4/23  .بترسانند را من تا اند زده شدید ترمز یا اند داده ویراژ ماشین با  1/32  3/27  8/14  6/2  41/2  

9/28  .اند داشته من کردن سوار در اصرار و اند کرده توقف ماشین با  9/28  1/26  1/12  9/3  33/2  

2/24  .اند کرده تعقیب را من  4/29  1/27  4/17  8/1  43/2  

8/26  .اند درآورده زننده اشارات و برایم ایما  5/31  6/27  7/11  3/2  31/2  

7/29  .اند درآورده بوسه صداي برایم  8/32  7/24  7/10  1/2  23/2  

1/40  .اند کرده ایجاد معبر سد برایم  5/31  5/18  7/7  1/2  01/2  

2/24  .ام شنیده )متلک(نامناسب  هاي حرف  3/32  8/26  3/14  3/2  38/2  

5/18  .بگیرم یا بدهم تلفن شماره تا  است شده اصرار نم به  9/28  7/29  1/18  8/4  62/2  

37/1  .ام شنیده اندامم مورد در نامناسبی هاي حرف  7/30  9/21  2/7  2/3  09/2  

3/32  .اند زده تنه نم به  9/35  3/20  3/8  1/3  14/2  

4/48  .اند شده نزدیک من به اندازه از بیش  9/27  1/14  71/76  5/2  88/1  

8/57  ).اند زده به بدنم دست(اند  کرده لمس را بدنم  5/24  7/11  2/4  8/1  68/1  

7/22 63  .اند کرده حمله ناگهانی صورت به بدنم، حساس نقاط به  9/8  6/3  8/1  59/1  

5/55  .ام شنیده جنسی صریح هاي درخواست و آمیز توهین هاي حرف  1/26  9/12  3/4  1/1  70/1  

8/50  .ام شنیده بود، من به خطاب و بلند صداي با که شهوانی هاي حرف  9/28  6/15  5/3  1/1  75/1  

4/65  .اند داده جنسی پیشنهاد نم به  8/19  7/10  9/2  3/1  55/1  

6/76  .اند کرده )تهدید به تجاوز(جنسی  تهدید را من  8/13  9/4  3/2  3/2  40/1  

به کارمندان مرد همچون کارمنـدان زن   «حاکی از آن است که در متغیر اعتماد اجتماعی گویه  3اطالعات جدول 

بـه راننـدگان   «هاي دیگر از باالترین میانگین برخودار است و گویه  نسبت به گویه 07/3با میانگین » اعتماد دارم

ایـن ارقـام    .هاي دیگر برخوردار است تري نسبت به گویه از میانگین پایین 92/2با میانگین » تاکسی اعتماد دارم

  . کننده در پژوهش حاضر در سطح متوسطی قرار دارد ند که میزان اعتماد اجتماعی افراد مشارکتا بیانگر آن

  توصیف متغیر اعتماد اجتماعی بر حسب درصد و میانگین :3جدول 

  میانگین  کامال موافقم  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  کامال مخالفم  

  61/2  9/4  6/20  5/19  2/41  8/13  .هایم اعتماد دارم همشهريبه 

  70/2  7/4  24  9/21  4/35  1/14  .به همسایگان و سایر اهالی محله اعتماد دارم

  88/2  6/7  4/29  19  8/31  2/12  .مان اعتماد دارم به مردهاي خویشاوند یا فامیل

  76/2  5/11  5/18  3/20  4/34  4/15  .ها قابل اعتماد هستند مردها همچون زن

  58/2  7/5  3/19  8/19  8/37  4/17  .به رانندگان تاکسی اعتماد دارم

  59/2  4/4  9/18  9/21  3/38  6/15  .به فروشندگان مرد همچون فروشندگان زن اعتماد دارم

  68/2  7/5  6/21  3/20  6/39  8/12  .به دوستان و یا همکاران جنس مخالفم اعتماد دارم



  97/2  8/7  3/31  9/21  1/28  9/10  .زن اعتماد دارمبه پزشکان مرد همچون پزشکان 

  07/3  2/10  8/32  8/20  6/26  6/9  .به کارمندان مرد همچون کارمندان زن اعتماد دارم

 حال تغییر و تحول در ما دائما جامعه«گویه  ،حاکی از آن است که در متغیر سالمت اجتماعی 4اطالعات جدول 

برخودار است هاي دیگر از باالترین میانگین  نسبت به گویه 51/3با میانگین » است و از حرکت بازنیستاده است

از میـانگین   92/2میـانگین   بـا » )آورم سـر از کـار دنیـا در نمـی    (دنیا برایم بسیار پیچیده و مبهم اسـت  «و گویه 

هـاي مفهـوم    هاي به دست آمده از گویه میانگیندر مجموع،  .هاي دیگر برخوردار است تري نسبت به گویه پایین

شان در سطح  کننده در پژوهش حاضر، میزان سالمت اجتماعی دهد که افراد مشارکت سالمت اجتماعی نشان می

  .متوسط و متوسط رو به باالیی قرار دارد

  توصیف متغیر سالمت اجتماعی بر حسب درصد و میانگین :4جدول 

  میانگین  کامال موافقم  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  کامال مخالفم  سالمت اجتماعی

  35/3  1/9  9/15  4/23  1/34  4/17  .هستم یا اجتماعم  جامعه از مهمی بخش که کنممی فکر من

  92/2  8/14  3/27  2/17  8/31  9/8  .است من راحتی و آرامش منبع  اوضاع و احوال جامعه

  23/3  9/8  2/18  24  5/38  4/10  .ندا قائل ارزش شخص یک عنوان به من براي جامعه افراد سایر

  80/2  4/10  6/34  4/28  18  6/8  .کنم می نزدیکی احساس جامعه افراد سایر به نسبت من

 مرا جامعه ،داشتم گفتن براي اي ایده یا خواسته اگر کنم می فکر

  .گرفت نمی جدي
3/8  8/31  4/28  9/22  6/8  08/3  

  92/2  4/9  3/31  25  8/26  6/7  .دهند می اهمیت دیگر افراد مشکالت به مردم کنم می فکر من

  84/2  13  6/33  8/19  7/23  9/9  .کنند می زندگی خودشان براي فقط مردم که کنم می فکر من

  73/2  5/13  5/36  6/21  6/20  8/7  .هستند اعتماد قابل دیگر افراد کنم می فکر من

  10/3  9/8  9/20  4/28  7/35  3/6  .ندا مهربان مردم من نظر به

  87/2  7/11  5/31  3/32  2/17  3/7  .محورند - خود مردم من نظر به

  41/3  7/5  6/14  8/25  4/40  5/13  .کنم عرضه دنیا به ارزشمندي کارهاي توانم می کنم می فکر من

  32/3  7/5  2/17  3/27  8/38  9/10  .ام ثمرات ارزشمندي براي جامعه دربر دارد هاي روزانه فعالیت

را   جامعه به مهم چیزهاي براي عرضهالزم  توان و زمان من

  .ندارم
7  4/40  4/23  4/22  8/6  18/3  

  23/3  6/8  5/18  2/24  5/38  2/10  .ندارد جامعه براي مهمی نتیجه کارهایم کنم می فکر من

  93/2  12  8/26  26  6/26  6/8  .است افراد براي مفید و بار پر مکانی جامعه ما نظرم به

  08/3  7/11  7/23  3/20  9/33  4/10  .است فرد هر زندگی براي بهتري دنیا مکان امروزه

  85/2  5/13  2/29  1/22  9/28  3/6  .است پیشرفت افراد مانع جامعه ما که معتقدم

  13/3  4/10  9/21  1/22  4/35  2/10  .ندارد مفهومی اجتماعی در جامعه پیشرفت من نظر به

  51/3  3/7  1/14  1/20  38  6/20 است و از حرکت باز تغییر و تحول حال در ما دائما جامعه



  .یستاده استان

سر از کار دنیا در (دنیا برایم بسیار پیچیده و مبهم است 

  ).آورم نمی
4/4  3/20  1/22  2/30  9/22  53/2  

  81/2  2/10  2/35  24  3/25  5/5  .دهد، نیستم قادر به درك معناي اتفاقاتی که در دنیا روي می

است در جامعه روي  کنم بفهمم که چه اتفاقاتی قرار سعی می

  .دهد
2/5  2/17  3/27  3/39  9/10  66/2  

 رخ شان اطراف دنیاي پیرامون آنچه توانند می نامحقق فقط

  .کنند درك را دهد می
7/11  4/28  2/29  4/16  3/14  07/3  

و سالمت  ، میانگین نمرات پاسخگویان در متغیرهاي مزاحمت خیابانی و ابعاد آن با اعتماد اجتماعی5در جدول 

 دو بعـد  هاي خیابـانی و  بیانگر آن است که میانگین مزاحمت اطالعات این جدول. قابل مشاهده است اجتماعی

امـا بعـد مزاحمـت     ،تـر از سـطح متوسـط اسـت     مزاحمت فیزیکی و پیشنهاد و تهدیـد جنسـی پـایین    آن یعنی

میانگین  .در سطح متوسطی قرار دارد 83/24با  میانگین اعتماد اجتماعی .غیرفیزیکی در سطح متوسطی قرار دارد

  .نیز باالتر از سطح متوسط است) به جز بعد پذیرش اجتماعی(سالمت اجتماعی و ابعاد آن 

  ها در متغیرهاي پژوهش میانگین نمرات آزمودنی :5جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرها

77/34 70 14 غیرفیزیکی  26/10  

27/7 20 4 فیزیکی  36/3  

39/6 20 4  پیشنهاد و تهدید جنسی  06/3  

)کل(مزاحمت خیابانی   22 110 45/48  70/14  

69/11 25 5 انسجام اجتماعی  60/3  

68/11 16 4 مشارکت اجتماعی  63/2  

47/14 25 5 شکوفایی اجتماعی  50/3  

25/9 25 5 پذیرش اجتماعی  54/2  

40/8 16 4 انطباق اجتماعی  82/2  

)کل(اجتماعی سالمت   23 115 51/55  90/9  

83/24 45 9 اعتماد اجتماعی  63/7  

 6اطالعـات جـدول   . شـود  هاي پژوهش پرداختـه مـی   ها، به بررسی نرمال بودن توزیع داده قبل از آزمون فرضیه

هستند،  05/0ویلک که بزرگتر از  -بیانگر آن است که با توجه به سطح معناداري به دست آمده از آزمون شاپیرو

  .هاي پژوهش از توزیع نرمالی برخوردار هستند داده



  هاي پژوهش آزمون نرمال بودن توزیع داده. 6جدول 

  ویلک -سطح معناداري آزمون شاپیرو  درجه آزادي  متغیر

  081/0  381  اعتماد اجتماعی

  094/0  381  سالمت اجتماعی

  113/0  381  هاي خیابانی مزاحمت

هاي پژوهش از ضریب همبسـتگی پیرسـون    براي آزمون فرضیههاي پژوهش،  با توجه به نرمال بودن توزیع داده

فیزیکـی،  (هـاي خیابـانی و ابعـاد آن     بیانگر آن است کـه بـین مزاحمـت    7اطالعات جدول . استفاده شده است

ستگی معنادار معکوسی وجـود  با اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی همب) غیرفیزیکی، پیشنهاد و تهدید جنسی

هاي خیابانی قرار گرفتن دختران و زنان جوان، میـزان اعتمـاد    دارد؛ به طوري که با افزایش میزان مورد مزاحمت

  .شود اجتماعی و سالمت اجتماعی آنها تضعیف می

  هاي خیابانی و ابعاد آن با اعتماد و سالمت اجتماعی آزمون رابطه مزاحمت :7جدول 

  سطح معناداري  مقدار پیرسون  متغیرهاي مستقل و وابستهرابطه 

  005/0  -30/0  مزاحمت فیزیکی و اعتماد اجتماعی

  001/0  -33/0  مزاحمت غیرفیزیکی و اعتماد اجتماعی

  040/0  -24/0  پیشنهاد و تهدید جنسی و اعتماد اجتماعی

  000/0  -35/0  هاي خیابانی و اعتماد اجتماعی مزاحمت

  002/0  -31/0  و سالمت اجتماعیمزاحمت فیزیکی 

  000/0  -34/0  مزاحمت غیرفیزیکی و سالمت اجتماعی

  031/0  -22/0  پیشنهاد و تهدید جنسی و سالمت اجتماعی

  000/0  -37/0  هاي خیابانی و سالمت اجتماعی مزاحمت

  

پاسـخگویان از آزمـون    اعتمـاد اجتمـاعی و سـالمت اجتمـاعی    بـر   هاي خیابانی مزاحمتبراي نشان دادن تاثیر 

بـین ابعـاد    )R(دهد که همبستگی چندگانه  نشان می 7اطالعات مندرج در جدول . رگرسیون استفاده شده است

 24به ایـن معنـی کـه     ؛است  24/0نیز  )R2(ضریب تعیین . است 49/0 اعتماد اجتماعیو  هاي خیابانی مزاحمت

هاد و فیزیکی، مزاحمت غیرفیزیکی و پیشن  مزاحمتمتغیر پاسخگویان را سه  اعتماد اجتماعیدرصد از تغییرات 

هاي فیزیکی، غیرفیزیکی، پیشنهاد و تهدید جنسی نسبت  با افزایش میزان مزاحمتکنند و  تهدید جنسی تبیین می

ایـن جـدول    در موجـود  استاندارد تأثیر ضرایب .شود از اعتماد اجتماعی آنها کاسته می ،به دختران و زنان جوان



بیشـترین تـأثیر را بـر     پیشنهاد و تهدید جنسـی و  فیزیکی، هاي غیرفیزیکی مزاحمتدهد که به ترتیب می نشان

  . پاسخگویان دارند اعتماد اجتماعی

هـاي   بـین ابعـاد مزاحمـت    )R(همچنین اطالعات مندرج در این جدول بیانگر آن است که همبستگی چندگانـه  

درصـد از   22بـه ایـن معنـی کـه      ؛اسـت   22/0نیز  )R2(یین ضریب تع. است 47/0خیابانی و سالمت اجتماعی 

نهاد و تهدیـد  فیزیکی، مزاحمت غیرفیزیکـی و پیشـ    تغییرات اعتماد اجتماعی پاسخگویان را سه متغیر مزاحمت

هاي فیزیکی، غیرفیزیکی، پیشنهاد و تهدید جنسـی نسـبت بـه     با افزایش میزان مزاحمتکنند و  جنسی تبیین می

ایـن جـدول    در موجـود  اسـتاندارد  تأثیر ضرایب .شود از سالمت اجتماعی آنها کاسته می ،جواندختران و زنان 

هاي غیرفیزیکی، فیزیکی و پیشنهاد و تهدید جنسـی بیشـترین تـأثیر را بـر      دهد که به ترتیب مزاحمتمی نشان

  .اجتماعی پاسخگویان دارند سالمت

  اعتماد و سالمت اجتماعیهاي تحلیل رگرسیون چندگانه براي تبیین  آماره :8جدول 

هاي مستقلمتغیر   سطح معناداري tمقدار   ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد متغیر وابسته 

اعتماد   مزاحمت فیزیکی

  اجتماعی

25/0-  19/0-  45/3-  001/0  

-35/0  مزاحمت غیرفیزیکی  25/0-  50/4-  000/0  

-20/0  تهدید جنسیپیشنهاد و   15/0-  40/2-  012/0  

=Sig خالصه مدل 001/0  F= 18/15  R2= 24/0  R= 49/0  

سالمت   مزاحمت فیزیکی

 اجتماعی

26/0-  18/0-  33/3-  001/0  

-37/0  مزاحمت غیرفیزیکی  26/0-  85/4-  000/0  

-21/0  پیشنهاد و تهدید جنسی  14/0-  20/2-  022/0  

=Sig خالصه مدل 002/0  F= 11/14  R2= 22/0  R= 47/0  

  

  گیري نتیجهبحث و 

چشـمک   :همچـون (هـاي خیابـانی    گانه مزاحمت نگر آن است که از میان ابعاد سههاي توصیفی پژوهش بیا یافته

آلود کردن، بوق زدن یا چراغ دادن با ماشین، متلک انداختن، تعقیب کردن، سـد معبـر    زدن، نگاه خیره و شهوت

هاي فیزیکی و پیشـنهاد و تهدیـد جنسـی     میانگین بعد مزاحمت غیرفیزیکی نسبت به ابعاد مزاحمت .)..کردن و

و حیـدري چـروده   ) 1395(هـاي پـژوهش ریـاحی و لطفـی خـاچکی       ها در راستاي یافته این یافته. باالتر است

تـر   غیره را شایع و نچرانی کردن، زل زدن، متلک انداخت است که مزاحمت از طریق وسایل نقلیه، چشم) 1385(



سوت زدن، زل زدن یـا خیـره نگـاه کـردن و      )2010(یچایلد راهاي خارجی ف در این زمینه در پژوهش. دانند می

و همکـارانش   1همچنـین لنتـون  . انـد  هاي دیگر گـزارش کـرده   صداي جیغ در آوردن را بیشتر از سایر مزاحمت

هاي مزاحمـت   هاي غیرفیزیکی را بیشتر از سایر شکل نیز مزاحمت) 2013(و همکارانش  2و لیونگستون) 1999(
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و اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی آنها همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد؛ بدین صـورت کـه بـا    جوان 

هاي خیابانی نسبت به دختران و زنان جوان، از اعتماد اجتماعی و سالمت اجتماعی آنهـا   افزایش میزان مزاحمت

هـاي   هـاي فیزیکـی، مزاحمـت    احمتهاي آزمون رگرسیون نیز نشان داد که مز در این زمینه یافته. شود کاسته می

غیرفیزیکی، پیشنهاد و تهدید جنسی تاثیر معناداري بر روي سالمت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دختران و زنان 

 ، فیرچایلد)1395(، محمدي و همکاران )1393(هاي پژوهش شکري و هاشمی  یافته ،راستااین در . جوان دارند

هـاي خیابـانی و جنسـی     بیـانگر آن اسـت کـه مزاحمـت    ) 2016(گري -او ور) 2012(، هانتر )2008( رودمن و

کاهش تعامالت و ارتباطات اجتماعی، کاهش حضور در جامعه، مشکالت روحی و  :پیامدهاي متعددي همچون

  . در بین زنان داردرا  روانی، زوال اعتماد اجتماعی و کاهش سالمت اجتماعی

در دختران و زنان نسبت  مشکالتی است که با ایجاد ترس و بدبینیهاي خیابانی از آن دست مسائل و  مزاحمت

شود زنـان نتواننـد اسـتعدادهاي خودشـان را در      در اجتماع باعث می آنانکاهش مشارکت و حضور به مردان و

در واقـع،   .عرصه جامعه به منصه ظهور دربیاورند و همیشه با نوعی بدبینی یا عدم اعتماد به مـردان نگـاه کننـد   

هـاي اجتمـاعی مـورد     ها و نقـش  شود که زنان نتوانند فعالیت هاي خیابانی قرار گرفتن باعث می تحت مزاحمت

انتظار خود را در حد متعارف انجام دهند و با اجتماع و هنجارهاي آن پیوند برقـرار نماینـد و بـه نـوعی دچـار      

شوند که زنان دچار این احساس شوند  انی موجب میهاي خیاب به بیان دیگر، مزاحمت. بیگانگی از جامعه شوند

سان احساس کنند که چیـز باارزشـی بـراي عرضـه بـه       که به جامعه تعلق ندارند یا بخشی از آن نیستند و بدین

 عـالوه بـر ایـن،   . جامعه ندارند و به طور آگاهانه از حضور در جامعه یا مشارکت اجتماعی موثر سـر بـاز زننـد   

روهـا؛ مـانع    هـا و پیـاده   اعتماد کردن فضاهاي عمومی شـهري ماننـد پـارك    با ناامن یا بیهاي خیابانی  مزاحمت

                                                           
١. Lenton 
٢. Livingston 



د و باعث نوعی تقابل با حضور اجتمـاعی  نکن د و تحرك زنان را محدود مینشو دسترسی زنان به این فضاها می

 منجـر بـه  و  دارد همیشه زنـان را در اضـطراب و تـرس نگـه مـی     ها  این نوع مزاحمت. دنشو زنان در جامعه می

ها، زنان به  خانواده برخیشود در  باعث می هاي خیابانی مزاحمت همچنین. شودتخریب اعتماد به نفس آنان می

به تنهایی ممانعـت شـود و یـا     در اجتماع آنانحضور عنوان موجودات نیازمند مراقبت در نظر گرفته شوند و از 

هـاي   چنین نگاهی زنان را از بسیاري فعالیت ،در واقع. رندنیازمند همراه شمرده شوند تا مورد مزاحمت قرار نگی

  .شود و باعث فرسایش اعتماد و سالمت اجتماعی آنها می دارد اجتماعی باز می
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Street disturbances are the most important problems for women in urban public 
spaces, having wide implications for them. The study is to investigate the 
relationship between street disturbances against girls and young women with trust 
and social health. It employs a survey research technique in terms of research 
method, and a cross-sectional research analysis in terms of time. The research 
statistical population consisted of girls and young women aged ٣٣-١٨ years in 
Tabriz in ٢٠١٨ who were selected via a multi-stage cluster sampling method. 
Using the Cochran formula, ٣٨٤ people were selected as the sample size. To 
measure the independent variables, the researcher-made Social Trust 
Questionnaire, Keyes Social Health Questionnaire, and to measure street 



disturbances, the Disturbance Street Questionnaire of Riahi and Lotfi Khachaki 
(٢٠١٦) were employed. Validity and reliability of these questionnaires were 
confirmed through face and construct validity as well as Cronbach's alpha 
coefficient test. The findings indicated that the mean of street disturbances and its 
two dimensions (physical disturbances sexual harassment, and proposals) are lower 
than moderate level, but the level of non-physical interactions is moderate. 
Moreover, there is a significant negative correlation between street disturbance and 
its dimensions (physical, non-physical disturbances, proposals, and sexual 
harassment) with social trust and social health of girls and young women in Tabriz 
City. In addition, the variables (physical and non-physical disturbances, proposals, 
and sexual harassment) entering the research regression model can explain ٢٤٪ of 
variances in social trust and ٢٢٪ of variances in social health of the participants. 
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