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Tóm tắt: 

Cùng với nhiều thách thức khác trong xã hội hiện đại, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em gái tại 
nơi công cộng hiện nay đang có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ với những biểu hiện phức tạp, 
gây ảnh hưởng đến thể chất, tâm lý và cuộc sống của người bị quấy rối, hạn chế sự phát triển của 
xã hội. Tuy nhiên điều lo ngại là cộng đồng và dư luận chưa nhận thức được đầy đủ và chưa có 
thái độ, ứng xử phù hợp với vấn đề này. Nghiên cứu này nhằm tìm câu trả lời về các vấn đề: Trải 
nghiệm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về vấn đề quấy rối tình dục ở 
nơi công cộng, thái độ của các em khi gặp phải hoặc chứng kiến vấn đề này ra sao, các em đã có 
những ứng phó như thế nào trước tình huống bị hoặc chứng kiến hành vi quấy rối tình dục nơi 
công cộng. 
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Abstract: 

 In the modern society, with other social problems, sexual harassment with women and girls at 
public places is increasing. It affects physical, psychological life of the victims. However, the 
community is not fully aware of importance of this issue and has not had proper behavior. The 
research answers three questions. Firstly, what is experience of students of University of 
Education, the University of Danang about sexual harassment with women and girls at public 
places. Secondly, what is attitude of students of University of Education, the University of 
Danang toward sexual harassment with women and girls at public places?. And lastly, what is 
the behavior of students of University of Education, the University of Danang about sexual 
harassment with women and girls at public places?. 
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