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      بررسی جامعه شناختی آزار جنسی زنان جوان

  1کبري شکري

  2سید ضیاء هاشمی

  ٢۵/١/١٣٩٣ :تاریخ دریافت مقالھ

  ١۵/٢/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ

زنان و برخورداري آنان از حقوق فردي  يآزار جنسی یک مسئله جهانی است که مانعی پایدار در راه ارتقا

بدن زن بدون توافق  آزار جنسی را می توان هرگونه توجه نشان دادن به. به شمار می آیدو اجتماعی شان 

در این تحقیق با استفاده از روش . تعریف کرد ،، مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشدصریح یا ضمنی

نفر  384پرسشنامه ها در بین . اقدام به جمع آوري اطالعات شده است ،پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته

ساله ساکن محالت تهرانپارس و تجریش بصورت نمونه گیري چند  15ـ  35ران و زنان جوان از دخت

  .مرحله اي توزیع گردیده است

، نوعی آزار جنسی کالمی مانند متلک گفتن ،نتایج تحقیق نشان داد که اکثر زنان در سه ماه گذشته

ده اند و یا از وقوع آن در زندگی و مزاحمت تلفنی را تجربه کر) توهین(حرف هاي رکیک ، تحسین زیبایی

ی رفتاري مانند هیزي و چشم بیشتر زنان در سه ماه گذشته آزار جنس. اطرافیان و دیگران اطالع دارند

تنه زدن به عمد، توقف کردن با ماشین جلوي فرد را تجربه  ، لمس کردن،چرانی، مورد تعقیب قرار گرفتن

عورت نمایی، پیشنهاد جنسی و تهدید به تجاوز از . ن اطالع دارندکرده اند و یا از وقوع آن در زندگی دیگرا

موارد دیگر آزارجنسی رفتاري بود که شیوع کمتري در جامعه آماري داشت و شاید یکی از دالیل آن تابو 

در تحلیل کیفی تحقیق اکثر زنان . بودن اینگونه مسائل و ترس و بدبینی زنان نسبت به مطرح کردن آن بود

ده اند که تجربه لمس کردن را به کرات در زندگی خود داشته اند و اینگونه آزارها موجب ترس و اعالم کر

  . آزار جنسی در محیط کار در نمونه مورد نظر کمتر رخ داده است -بدبینی آنها نسبت به مردان شده است

مواقع سکوت و مدارا و فاصله گرفتن در وسایل نقلیه عمومی است و در این  بیشتربرخورد زنان در 

بین آزار جنسی و نحوه پوشش و آرایش زنان  ،همچنین. کمتر به مراجع قضایی مراجعه می کنند مورد
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  ، تحقیقات و فناوريونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوماستادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران و معا 
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، شغل مانند درآمد، تحصیالت فرد) عوامل زمینه اي(عی بین عوامل اجتما ؛ اماناداري وجود داردارتباط مع

  .دیده نمی شودزنان جوان ارتباط معناداري  و مادر و درآمد خانواده و آزار جنسیپدر 

قوانین حمایت  ، مردساالري، پوشش و آرایش و)کالمی ـ رفتاري( آزار جنسی  ،جوان زنان :گان کلیديواژ
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  مقدمه 

                 هافاصله گرفتن از آن کهاست  خودمورد قبول و داراي الگوها و هنجارهاي متعارف  ،هرنظام اجتماعی

فطرت انسان و روح جوامع انسانی ظاهراً با هر گونه زور و . می شودمحسوب و کجروي  انحرافنوعی 

به کجروي  انحراف و در برابر دیگران کاربرد هر گونه خشونت ،مین دلیله خشونت مخالف است و به

     بشر دارد و به هر میزانی که بشر از بقۀ طوالنی به درازاي عمرسا ،این نوع از انحراف. شمار می آید

آزارهاي جنسی در . بر تنوع و تکثر انحرافات و کژروي ها افزوده می شود ،آموزه هاي آسمانی فاصله بگیرد

از این . هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت کاري هستند می تواند رخ دهد

در محیط  و همدر خانه و از سوي خویشاوندان و آشنایان مورد آزار قرار گیرند هم نظر زنان ممکن است 

  .ببینندآزار خود کار و فعالیت شغلی از سوي کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان 

و تبعیض هایی ها  اما اجحاف ،با وجود اینکه زنان بیش از نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند

، آنها را چونان نیمه خاموش جهان مطرح انسان بر زنان روا داشته شده استکه در طول تاریخ زندگی 

     اما زنان اغلب به کلی حذف  ،در قلمرو توسعه، مردان گاهگاهی نادیده انگاشته شده اند. ساخته است

 )17ـ  18:1385موالوردي ،( .می دهدنشان ه خوبی ه ادبیات توسعه هم حذف زنان را بک چنان -می شوند

کلی خشونت علیه زنان در  ه هايیکی از مشخص. بوده اند رو به رو زنان همواره در طول تاریخ با خشونت 

از  ،در بیشتر موارد از نظرها پنهان است و زنان تا کارد به استخوانشان نرسد سراسر جهان این است که

دامنه اي  در اثر فشارهاي سنتی هزار ساله که در ایران نیز زنان .میز خود حرفی نمی زنندآ زندگی خشونت

 .بخش عمده اي از وضعیت خشونت بار زندگی خود را از دیگران بپوشانند که خو گرفته اند ،وسیع دارد

) 346:1387مهرانگیزکار ،.(می کنند آنها بخصوص از مراجعه به مراکز قضایی و خدمات رسانی خودداري

بافت ذهنی و زن ستیز احساس نا امنی می کنند و چنان در  هاي جتماعی زیر سلطه سنتدر فضاي ازنان 

  )346ـ 7: همان(.می دهندواکنش نشان  رفتاري خود به خشونت تسلیم شده اند که کمتر 

  بیان مسئله

مزاحمت  ،یکی از نمودهاي آزارجنسی که بانوان ایرانی به ویژه در شهرهاي بزرگ با آن روبرو هستند

این پدیده بیشتر به شکل لفظی، سد معبر کردن و گاه . یا آزار خیابانی استجنسی در اماکن عمومی 

با هر  با هر نوع حجاب و پوشش و ،در هر موقعیت سنی تقریباً همه زنان. درگیري فیزیکی رخ می دهد
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 با این مزاحمت هاي خیابانی روبرو شده ترکیب ظاهر و چهره در تمام ساعات شبانه روز

  )1392فاطمی،.(اند

ست که زنان بیشتر از آن رو اهمیت طرح این موضوع ،از دیدگاه روان شناختی و جامعه شناختی

آسیب دیده از این آزارهاي جنسی چنان سرخورده و منفعل می شوند که گاه براي مقابله با عواقب آن 

  .حضور اجتماعی خود را محدود می کنند

، بدن زن بدون توافق صریح یا ضمنی گونه توجه نشان دادن نسبت بهآزار جنسی را می توان به هر  

یا  ، در جامعهآزارجنسی ممکن است در محیط کار .تعریف کرد ،ماهیت جنسی داشته باشد  مشروط بر آنکه

   در اینگونه موارد دختران و زنان درگیر مسئله اي .خانواده از سوي منسوبین مذکر اعمال شود ر فضايد

برخالف باورهایشان  ،زیرا اگر تسلیم شوند ؛باقی می ماند ه گاهی براي همیشه سري و محرمانهمی شوند ک

 آزار جنسی .به بی آبرویی و تحمل انواع دیگري از خشونت می انجامد ،اند و اگرتسلیم نشوند عمل کرده

می شود و در ، گوشه گیري از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن باعث از بین رفتن اعتماد به نفس

  ) 352ـ353، 1379مهر انگیز کار ، (.تسبراي او برگیرنده زیان هاي مالی و معنوي

  : صورت می پذیردزیر  به دو شکلآزار هاي جنسی 

شهوت  نگاه  ،اعم از توجه نشان دادن به بدن زنجنسی  هر گونه رفتار شامل :آزار هاي جنسی رفتاري  

  .می شود... ، نمایش آلت تناسلی و آزار دهنده، تماس بدنی، تجاوز جنسی  آلود و

  که متضمن مسائل و معانی جنسی است الفاظیآوردن  به زبان شامل ؛)کالمی(گفتاري جنسی آزارهاي 

  )1391:اسحاقی(.می باشد

 ،نیست و از پیشینه اي تاریخی برخوردار است يپدیده جدید ،خشونت و آزار نسبت به زناناعمال 

آنچه که ضرورت توجه به این مسئله را . ، مقوله اي جدید استه عنوان مسئله اي اجتماعیاما توجه به آن ب

تأثیرات منفی بر زندگی  به جاي نهادنست که اعمال خشونت علیه زنان عالوه بر ا آن ،جدي تر می نماید

ابط ، اختالل در روعدم احساس امنیت اجتماعی. است ير منفی براي جامعه بشرفرد، داراي پیامدهایی بسیا

، از بین رفتن انرژي هاي مثبت و بهینه اعضاي درگیر در خشونت به جاي اجتماعی، بی اعتمادي اجتماعی

، افسردگی، ترس، اضطراب. ه پیامدهاي مذکور هستندصرف آن در جهت رشد و توسعه جامعه از جمل
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دارد و  بر روحیه زنانتأثیر ماندگار و طوالنی ،  ه نفس و استرس هاي ناشی از خشونتب کاهش اعتماد

  )8ـ  10: 1383قاضی طباطبایی،. (به بار می آورد نیز تبعاتی منفی براي فرزندان اینگونه زنان

 ؛تمهیدات قانونی براي مرتکبین اینگونه رفتارها در نظر گرفته شده است ،ایران جمهوري اسالمی در

قانون  مجازات اسالمی که بر طبق آن هرگونه ارتباط جنسی بدون عقد ازدواج  163و  164مواد : از جمله

مجازات خاصی از شالق  ،حرام است و چنانچه چنین ارتباطی آشکار شود بر حسب تأهل هریک از طرفین

این نکته است که  متضمن ،قانون مجازات اسالمی 619ماده همچنین، . است تا سنگسار در نظرگرفته شده

هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 

قندهاري ، .( ضربه شالق محکوم خواهد شد 74ماه و  6تا  2به حبس از  ،و حیثیت به آنان توهین نماید

1392(  

، کار و عدم امنیت روانی زنان شاغلمحیط  آزارجنسی زنان در) 1389(طبق پژوهش رجب الریجانی

اه غالب جامعه در خصوص دیدگ. موضوعی است که  بحث سالمت محیط کار را به چالش کشانده است

روش  ،این تحقیق. ، مجرم انگاري قربانی و مقصر دانستن وي در بروز چنین جرائمی می باشدآزار جنسی

ساله شهر تهران به  37تا  21زن شاغل  50مصاحبه هاي عمیق با داده و براساس  کیفی را مورد استفاده قرار

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که آزارجنسی زنان در محیط کار امري . نتایجی دست یافته است

. فراگیر و یک مسئله مهم اجتماعی است و از طرفی قربانیان کمترین نقش را در بروز این مسئله داشته اند

ه توجه به زنان بدرت میان مجرم و قربانی، نگرش مردساالرانه جامعه، جامعه پذیري زنان ، م تعادل قعد

، نگرش نادرست ري مثل بخش خصوصی، فقدان نظارت بر بعضی از بخش هاي کاعنوان ابژه هاي جنسی

ر ، از جمله دالیل عمده اي است که منجر به آزارجنسی زنان دبه زنان شاغل و مقصردانستن آنان نسبت

، مدارا از روش هاي ناکارآمدي مثل سکوت زنان شاغل براي مقابله با آزارجنسی عمدتاً. محیط کار می شود

    و ترك محیط کار استفاده می نمایند که در بیشتر موارد چنین روش هایی به توقف آزارجنسی منتهی 

  .شکالت بیشتري را ایجاد می نمایدنمی شود و م

هاي جنسی به در برابر آزار زنانو مقابله کارآمد  سازيدهد که براي توانمند تجربه پاسخگویان نشان می 

، تقویت انه، برنامه آموزشی در محیط کار، از میان بردن دیدگاه هاي مردساالرتقویت اعتماد به نفس
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، حضور مدیران حمایت گر میان زنان و ایجاد  تشکل هاي حمایتی و نقش فعال همبستگی میان زنان شاغل

  .نه ها در آگاه سازي زنان و جامعه نیازمند می باشندرسا

زنان  نوع تربیت خانوادگی و نحوه آموزشدر پژوهش خود دریافت با توجه به ) 1387(حسین زاده 

در نظر  ،له اي ناپسند و زشت که نباید درباره آن صحبت شودئمزاحمت جنسی به عنوان مس مورد نظر،

به  شان الیه هاي پنهان زندگی وجز ،مزاحمت جنسی در زندگی زناناز  مختلف گرفته می شود و تجربیات

  . شمار می آید

که به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر ا ریکی از اقسام خشونت  ،در مقاله خود مصطفی السان

ت بزه یکه رضا هنشان دادوي دراین مقاله . خشونت جنسی علیه زنان می داند ،مورد توجه قرار گرفته است

محاکم قضایی باید حقوق و ، در وقوع و سختی پیشگیري از خشونت جنسی تأثیر زیادي دارد و دولت دیده

به لحاظ فرهنگی تالقی دو عامل، احتمال  .قانونی بزه دیدگان چنین جرایمی را مورد توجه ویژه قرار دهند

         خشونت علیه زنان  عواملی که مردان را به ارتکاب -1: بزه دیدگی جنسی زنان را فراهم می سازد

                    تعامل میان  ،در کل. قربانی خشونت می شودو موقعیتی که زن در آن قرار گرفته  - 2 ؛می کشاند

این مطالعه مبتنی بر روش توصیفی بوده . ، زیستی و اجتماعی پایه هاي خشونت را می سازندعوامل روانی

ه راهکارهایی براي پیشگیري از این نوع ئنت علیه زنان و اراو هدف از آن تحلیل جرم شناختی خشو

در این مقاله بیان شده است که رسانه ها از دو جهت عامل خشونت جنسی علیه زنان به . خشونت است

تبدیل زن به کاال از طریق استفاده تبلیغاتی از زیبایی زن در پیام هاي بازرگانی و  ،نخست :شمار می روند

طبیعی  ،دوم ؛فیلم ها و تئاتر عنوان صحنه طبیعیه سی خصوصی از انواع مختلف آن بنمایش روابط جن

  . جلوه دادن تعرض جنسی بدون وجود رابطه قانونی بین طرفین

، جنسیت و بهره گیري از الگوهاي آزارجنسی"میالدي با عنوان  2006پژوهش دیگر در سال 

 2151داده هاي این تحقیق از طریق مصاحبه تلفنی با . در آمریکا انجام شده است "سرویس هاي حمایتی

این مطالعه بصورت . شاغلی بدست آمده است که واجد شرایط شرکت در این تحقیق بوده اند 4116نفر از 

  .                          طولی و در دو مرحله صورت گرفته است

در خصوص آزار . ، احتمال استفاده از خدمات را باال می بردیدته دیگر اینکه آزارهاي جنسی شدنک

عمومی که شامل خشونت لفظی و درگیري هاي بدنی می باشد و آزار جنسی که میزان آن در مردان کمتر از 
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. احتمال کمتري داشت که مردان به شدت آسیب دیده از خدمات روانشناسی استفاده نمایند ،زنان می باشد

  .می کند ایفات نقش عمده اي در استفاده از خدمات جنسی ،بنابراین

به مطالعه و بررسی آزارجنسی زنان  ،صورت کیفی و از طریق مصاحبهه درپژوهش هاي انجام شده ب

پرداخته شده و همین امر موجب شده که جمعیت کوچکی مورد مطالعه قرار گیرد و بیشتر به آزارجنسی در 

کالمی ـ (به لحاظ مفهومی سطوح مختلف آزارهاي جنسی  ،الهدر این مق .محیط کار توجه شده است

) تهرانپارس و تجریش(مسئله اجتماعی در دو محله تهران به مطالعه این  مورد بررسی قرار گرفته و) رفتاري

با توجه به اینکه این . پرداخته شده است ،که داراي ویژگی هاي اقتصادي و اجتماعی گوناگونی می باشند

  .قابل توجه می باشد ،از جمعیت شهر تهران را بصورت کمی مورد مطالعه قرار می دهدتحقیق، بخشی 

  پژوهش چارچوب نظري

طریق  نظام مردساالر سبب می شود که مردان از قدرت و اقتدار بیشتري از زنان برخوردار باشند و از 

ند باش بلکه قادر ،اهرم هاي قدرت نه فقط زنان را از موقعیت هاي مقتدرانه دور نگه دارند دردست داشتن

جامعه  ،از دید سیلویا والبی. عرصه هاي عمومی و خصوصی نیز نظارت نمایندرفتارهاي زنان در  بر اندام و

بر زنان حاکمیت نظامی از ساختارها و عمل اجتماعی است که در آن مردان  1شناس فمینیست، مردساالري

والبی مردساالري را متشکل از شش ساختار نسبتا خود مختار در . و سلطه دارند و آنان را استثمار می کنند

انعطاف الزم را  ،نظر می گیرد و معتقد است که چگونگی ترکیب متغیرهاي این ساختار در جوامع مختلف

استثمار زنان، کارخانگی : از عبارت اندالبی ساختارهاي شش گانه مدنظر و. به نظام مردساالري می دهد

                 .بدون دستمزد، روابط موجود در بازارکار، دولت ، خشونت مردان علیه زنان، روابط جنسی و فرهنگ جامعه

  )1389رجب الریجانی ،(

 ه نظارتدر برگیرند ،دیگر از دیدگاه، مردساالري در برگیرنده نظارت بر نیروي کار و از یک دیدگاه

خشونت خانگی، تجاوز، . ازتولید استبدون دستمزد زنان همچنین تمایالت جنسی و ببر کارخانگی 

هایی  ، خرید و فروش زنان و سایر راهآزارجنسی کودکان، آزارجنسی در جامعه، هرزه نگاري، فحشا، قاچاق

ی از خشونت مردان علیه زنان و که امکان آزار زنان و کودکان از طریق آنان وجود دارد، همه با یکدیگر طیف

وجود خشونت در جامعه باعث می شود که فرادستی  ،بدین ترتیب. کودکان را در جامعه تشکیل می دهد
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در صورت  زیرا ،برندبنفع خشن نیستند از این موقعیت خشن  مردان در جامعه حفظ شود و حتی مردانی که

در یک حالت  ،که تحت خشونت قرار ندارند حتی زنانی ،در جامعهآمیز  موجود بودن شرایط خشونت

  )84ـ95: 1389اعزازي ،.(و دلهره دائمی قرار خواهند گرفت ترس

      ، کیفیت و انواع  کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذاردهمچنان که نابرابري قدرت در جامعه بر 

، دیر بانکدارد که یک ماحتمال بیشتري وجود  ،براي مثال. از همین موضوع متأثر می شود فتاري همکج ر

 .یک بیکار موفق شود با خشونت به بانکی دستبرد بزنداین که کاله مشتریان را به راحتی و آرامی بردارد تا 

  ) 74ـ 75:  1389صدیق سروستانی، (

تم آلود و ، در واقع همان مناسبات سیان روابط زن و مرد در چرخه حیاتساختار نابرابر قدرت م

هاي  می باشد که همواره به تبعیض بین زن و مرد انجامیده و همین تبعیض ها و اجحاف سلطه آمیزي

مسئله اي که مورد تأیید اعالمیه رفع . خشونت علیه زنان گردیده استحاصله از آن روابط، منجر به بروز 

  .قرار گرفته است میالدي نیز 1993خشونت علیه زنان درسال 

جدا  رشد تفاوت جنسیتی زنانه یا مردانه را در فرایند ،یکاییجامعه شناس آمر ،نانسی چودوروف

از . این فرایند در دختران و پسران متفاوت است. اولین شخصیت مرجع می داند که غالباً مادر است شدن از

پسر انتظار می رود که میان خود و مادر مرزي قائل شود که او اینکار را به مدد همذات پنداري با چهره 

و اقتدار مردانه و بطور همزمان به مدد ارزش گذاري منفی مادر بطور اخص و زنانگی بطور اعم  هاي قدرت

 "من" ، یکدر پسربچه. پسر می آموزد که جنبه هاي زنانه خود را انکار کند و واپس براند. انجام می دهد

در قبال دختران و ویژه ه ، رقابت و پرخاشگري  بکند که وجه مشخصه آن فاصله گرفتن، فرادستیرشد می 

چودوروف اعتقاد دارد که دختر نمی تواند خود . تأثیر پذیري از پرخاشگري اشخاص مرجع قوي تر است

دختر هم  تمام توجه اش . زیرا دختر هم مانند مادر فقط یکسان است ،را مانند پسر فراتر از مادر بداند

، زازياع(.رصت زندگی کمتري برخوردار استز فتمرکز بر همان نقشی است که در مقایسه با نقشی مردانه ا

  )140ـ 141: 1385

ظاهر، مفهومی است . مفهوم پوشش یک مفهوم عام بوده و بیشتر مشتمل بر معناي شئ انگارانه است

مفهوم حجاب خاص بوده و  .باشد شود و در معناي لباس و ظهور یا تظاهر تن می که به پوشش نزدیک می

خصوصی و / محرم و نامحرم/ ظاهر و باطن«ها و اصول اساسی مانند  زشتر از پوشش است و ار پیچیده
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که براي شناخت آن،  حجاب پدیده اي چند بعدي است )1392، فاطمی.( دهد را در خود جاي می» عمومی

شناختی، حجاب به مثابه رسانه ارتباطی نمادین و  از نگاه جامعه. بررسی تمام ابعاد این پدیده الزامی است

نحوي که کنش او  هب ؛تاجتماعی است که فرد کنشگر براي آن معناي ذهنی و ارزشی نمادین قائل اسکنش 

از .عرصه ارتباطات میان فردي و تحت تأثیر انتظارات دیگران در حوزه عمومی است در ارتباط با دیگران در

شامل زبان بدن، مدیریت این نگاه، حجاب امري نیست که صرفاً به مقوله پوشش بدن تقلیل داده شود، بلکه 

شود که ممکن است تحت  در عرصه ارتباطات غیرکالمی نیز می و پیرایش بدن و زبان اشیابدن و آرایش 

  .شرایط اجتماعی و فرهنگی داراي شکل و قالب متنوع با جوهر و محتوایی یکسان یا برعکس باشد

در چارچوب مسائل زنان  گیرد که حجاب در واقع در بستري از روابط اجتماعی شکل می مسئله

معنوي، منزلتی، شخصیتی و  -هاي مذهبی اقتصادي و همچنین مؤلفه ،فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داراي ابعاد

  )23:همان.(است رفتاري است که از پارادایم و منظرهاي مختلفی قابل بررسی

تحت تأثیر  ،هر پدیده اجتماعی از جمله آزارجنسی که یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است

    نمی توان ،در نتیجه. که هر کدام با شدت و درجه معینی در ایجاد آن سهیم اند استعوامل متعددي 

بلکه مجموعه اي از عوامل در ارتباط با هم  ،علت واحد تبیین نمودهاي اجتماعی را با یک یا چند پدیده 

  . وجود آمدن پدیده نقش دارنده در ب

به نظریه هاي مختلف بصورت اجمالی نگاهی  ،معه شناختی آزار جنسیدر این مقاله جهت تبیین جا

مانند نظریه آنومی دورکیم یا نظریه بی سازمانی اجتماعی رابرت مرتن ولی تأکید اصلی  ؛انداخته شده است

صورت دقیق به بررسی این آسیب اجتماعی ه نظریه هاي فمینیستی است که ب ،در تبیین این مسئله اجتماعی

  .است پرداخته

 ،به عنوان همسر و مادرتبیین و بررسی آزار جنسی علیه زنان با توجه به اینکه موقعیت اجتماعی زنان 

به این دلیل می توان انتظار . حائز اهمیت است بسیار تاثیر گذار می باشد و  بطور کلی بر جامعه بر مردان

 ،از نظر برخی جامعه شناسان. می سازد داشت که آسیب هاي زنان به شکلی غیر مستقیم مردان را نیز متاثر

شود که مردان قدرت اجتماعی یا فیزیکی برتر  آسیب هاي پیش روي بانوان بیشتر به شیوه هایی مربوط می

تفاوت هاي زیست شناسانه و  ،از سوي دیگر )218: 1384گیدنز، (.کار می برندخود را علیه زنان به 

  .احتمال قربانی شدن آنها را در آسیب ها افزایش می دهد ،ه و عاطفی تر بودن زنانانروانشناس
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اي معاصر ، اقتصادي و اجتماعی در دنیجه به دیدگاه بی سازمانی اجتماعی، تغییرات شدید فنیبا تو 

این تغییرات گسترده و . ستاجتماعی ا مسئلهعلت بروز و گسترش  ،نظم هنجاري جامعهو اختالل در  

وز بر مدار تغییرات جدید، نظم نوین به حالت تعلیق درآورده و از آنجا که هناجتماعی سنتی را ، نظم بنیادي

به سر می بریم که با اختالل در هنجارها و قواعد اجتماعی بروز حله اي انتقالی  ، در مراستقرار نیافته است

  )6:1389معیدفر،.(اجتماعی امري اجتناب ناپذیر شده است مسئله

خشونت اعمال شده از طرف مردان بازتاب حاکمیت  رهاي جنسی می توان گفت که در بررسی آزا

 ،بنابراین. سیستماتیک مردان بر زنان و نشانگر شیوه فرمانبردارسازي زنان در قبال سلطه مردان است

    خشونت مردان نه تابع عوامل زیستی ـ شخصیتی که برآیند واگذاري حق خشونت ورزي از سوي

نظارت مردان بر زنان در این مقیاس با بی قدرت . نگ مذکر به کنشگران مرد آن استساخت هاي فره

ه رسمیت شناختن مالکیت مرد ، بزي زنان در زمینه تولید و مدیریت، نفی تحرك زنان، تقسیم کار نابرابرسا

این ، توجیه علمی ضرورت کاربرد خشونت مردان براي حفظ نظم یا تأکید بر کور رنگی جنسی در بر زن

عرصه و مقابله با هرگونه انتقاد فمینیستی توأم بوده و این در حالی است که شرایط عصر جهانی شدن به 

  )71ـ 76: 1385اعزازي،.( تعارض با این نظارت می گراید

معنا  شناخت مسائل قربانیان تعرض جنسی به منظور پیشگیري از این وضعیت در چارچوب فرهنگ

زنان خود به تعرض جنسی خویش جان می بخشند و در واقع محرك آن : گویددر فرهنگی که می . می یابد

     ، یا تأکید دارد که اگر زنی نخواهدهمه زنان دوست دارند به آنها تجاوز شود یا مدعی است  د هستن

       قاعدتاً   که وقتی زنی می گوید نه، منظورش بله است،د و یا اصرار دارد نمی توان به او تجاوز کر

پذیرش این افکار همراه با . فراهم می آیداز سوي مردان   بخصوصزمینه هایی براي توجیه تعرض جنسی 

د تعارض جامعه پذیري نقش هاي کلیشه اي جنسیتی و نیز ضعف حمایت هاي قانونی از زنان به تشدی

  )74:همان.(یاري می رساند

ات آن می گردد، انحراف به ویژهسی ، احساس شرمی که مانع از بیان رفتارهاي جندر آزارهاي جنسی

احتماالً این احساس ناامنی و ابهام حریم شخصی . موجب احاطه این قلمرو در هاله اي از سکوت می شود

افراد است که کنشگران جنسی را از ابراز روابط داشته و ناداشته با دیگران باز می دارد و بر هزینه هاي 

  .اجتماعی چنین اوضاعی می افزاید
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به نظر آنان، زنان  .در اغلب موارد قربانی آسیب هاي اجتماعی هستندیست ها معتقدند که زنان فمین

اینان معتقدند که  )134: 1386معیدفر، (.قربانی خشونت و تجاوز جنسی در جامعه اي مرد ساالر می باشند

نابرابري جنسی . تنابرابري قدرت مردان و زنان در جامعه سرمایه داري  بوده اس ،منشأ نابرابري جنسی

هستند که یی آنها اشاره می کنند که زنان همانند کاال. ستآنها کارکرد استثمار زنان توسط شوهران و پدران

  )177ـ179:  1387ممتاز ، .( می توان همانند پول و زمین مالک آنها بود

یزیکی جامعه، مردساالرانه بودن ساختارهاي اجتماعی و ف ،هاي رویکردهاي فمنیستی ر اساس داللتب

جامعه  درك زنان از مناسبات قدرت جنسیتی، به حاشیه رانده شدن زنان، عدم ادغام اجتماعی آنان، نوع

آزار جنسی و برخی شرایط جسمانی و فردي زنان موجب می گردد که  پذیري متفاوت، تجربه خشونت و

سستی حکومت ها و . امنی کنندآنان بیشتر در معرض آسیب هاي اجتماعی باشند و به تبع بیشتر احساس نا

و شکایتشان چه عدم اعتماد قربانیان خشونت به پلیس و اینکه مطمئن نیستند که پلیس بعد از مراجعه آنها 

جرایم خشونت آمیزي که  تمایل چندانی به گزارش ، برخوردي خواهد کرد، باعث شده است تا زنان قربانی

  .نداشته باشند ،ددر خانواده و جامعه علیه آنها اتفاق می افت

       انتظارات و الگوهایی که روابط جنسیتی از طریق آنها نمود که گیدنز نیز می گویدطور  همان

 ،در واقع. در متن اجتماعی و توسط نهادهاي اجتماعی خلق می گردد و بعد به افراد منتقل می شود ،می یابد

        کل می گیرد و زنانگی و مردانگی نمودبه لحاظ اجتماعی شمعه پذیري است که جنسیت در فرآیند جا

  )66:1389معیدفر،.(می یابد

امکانات  ،معموالً دختران کوچک می آموزند که در مقام زن، براي دفاع از خود در مقابل خشونت

، برتر از زنان اند و باید بتوانند دیگران را متوجه می شوند که مردان و پسران پسران نیز. محدودي دارند

  )11:  1384ذکایی، .(دهندتحت نظارت قرار 

  : زیر ضروري استهاي  پاسخ به سوال ،براي بررسی جامعه شناختی آزارجنسی زنان جوان

نوع (؟ آیا ویژگی هاي ظاهريعوامل اجتماعی تأثیرگذار در بروز آزار جنسی زنان جوان کدام اند

زنان جوان در بروز آزار جنسی تأثیرگذار است؟ آیا احساس نبود قوانین حمایت کننده در ) یشآرا پوشش و

از سوي زنان می شود؟ آیا باورها و ارزش هاي سنتی حاکم  دم مطرح کردن آزارجنسیجامعه موجب ع
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برجامعه موجب سکوت زنان در مورد مطرح کردن آزارجنسی  می شود؟ آیا آزارجنسی در عدم احساس 

  منیت اجتماعی زنان تأثیرگذار است ؟ پیامدهاي آزارجنسی زنان در سطح جامعه چیست ؟ ا

از نظریات فمینیستی مانند نابرابري قدرت در جامعه و مردساالري و دیدگاه هاي در این تحقیق، 

  . شده است یريگوناگون این تفکر مانند سوسیال فمینیست و رادیکال فمینیست بهره گ

  : زیر مطرح می شودفرضیه به شرح  6، تحقیق ه هاي مختلف و چارچوب نظريبا توجه به نظری

  .و آزار جنسی دختران و زنان جوان رابطه وجود دارد) عوامل زمینه اي(بین عوامل اجتماعی . 1

و بروز آزار جنسی دختران و زنان جوان رابطه ) نوع پوشش و آرایش(بین ویژگی هاي ظاهري . 2

  .وجود دارد

ساس نبود قوانین حمایت کننده و عدم مطرح کردن آزار جنسی دختران و زنان جوان رابطه                بین اح. 3

  .وجود دارد

بین باورها و ارزش هاي سنتی حاکم بر جامعه و سکوت دختران و زنان جوان در مورد آزار . 4

  .جنسی رابطه وجود دارد

  .نیت اجتماعی آنان تأثیر گذار استآزار جنسی دختران و زنان جوان در عدم احساس ام 5

آزار جنسی دختران و زنان جوان داراي پیامدهاي اجتماعی در جامعه بخصوص در زندگی . 6

  .دختران و زنان جوان است

و فرضیه هاي تحقیق، عوامل اساسی شکل گیري آزار جنسی و  نظريبا استفاده از چارچوب 

  :را بنا بر مدل تبیینی زیر می توان برشمردپیامدهاي این مسئله اجتماعی در زندگی دختران و زنان جوان 
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  تبیین نظري آزارهاي جنسی علیه دختران و زنان جوان. 1مدل

یا به  که ماهیت جنسی داشته باشد ياجباریا  قلدري، ارعابآزارهاي جنسی به هر گونه :  1آزارجنسی

در بسیاري از متون قانونی . هرگونه وعدة پاداش نامطلوب در ازاي دریافت التفات جنسی اطالق می شود

کمیسیون برابري فرصت هاي شغلی بنا به تعریف . دنیاي مدرن، آزار جنسی  غیرقانونی شناخته می شود

                                                           
1
Sexual Harassment  

 بی اعتمادي و نا امنی اجتماعی

محل 

 سکونت

 سن

  آزارهاي جنسی 

)Sexual Harassments(  

 ترس و اضطراب مشارکت اجتماعی زنانکاهش 

 تحصیالت

 نوع حجاب و آرایش

تضعیف هنجارها و         

ارزش هاي اجتماعی، دینی و 

 اخالقی

نبود و ناآگاهی زنان نسبت به حقوق 

 شهروندي و  قوانین حمایتی

جامعه پذیري نقش هاي 

 جنسیتی

 پدرساالري/ مردساالري 

احساس نابرابري قدرت در  

 جامعهساختار 
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به خاطر جنسیت فرد غیرقانونی ) متقاضی کار یا کارمند(مورد آزار قرار دادن اشخاص ") EEOC( آمریکا

یا بهره گیري ناخواستۀ جنسی، تقاضاي التفات جنسی، یا هر  "زار جنسیآ"آزار می تواند شامل  ". است

  .گونه آزار بدنی یا کالمی با ماهیت جنسی باشد

ق مختلفی در و سنجش این مسئله اجتماعی در این تحقیق مصادی) مزاحمت جنسی(آزار جنسی   براي

بردن الفاظ  ، بکارتحسین زیبایی با شاخص هایی مانندکه  -و آزارهاي کالمی متلکشده است که نظرگرفته 

 - آزارهاي رفتاري و -سازمان هاي دولتی سنجیده می شود در معابر عمومی و یا محیط کار ورکیک و زننده 

لمس ( و دست زدن به بدن زنان ، هیزي و چشم چرانی، نیشگون گرفتنتنه زدن شاخص هایی مانند باکه 

  . را شامل می گردد و تقاضاي دوستی پیشنهاد جنسی و -سنجیده می شود) کردن

این نوع آزار از جلوه هاي زشت و شایع مزاحمت هاي خیابانی است که فرد مزاحم با : آزار گفتاري

براي سنجش و . مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را با نیت شهوانی و به منظور لذت جویی بکار می برد

تحسین زیبایی ( او  ند تمسخر ظاهر فرد یا تعریف ازاز شاخص هایی مان) کالمی(بررسی آزارهاي گفتاري 

  .، تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی استفاده می شود، فحش و ناسزاگویی)و ظاهر زنان

در این نوع آزار نیز شخص فاعل با حرکات و رفتار مخالف شئون و حیثیت زنان، آنها را در : آزار رفتاري

ن با ماشین ، لمس کردن، توقف کرد؛ مانند تعقیب کردنر می دهدمعابر و اماکن عمومی مورد آزارجنسی قرا

  . ، پیشنهاد جنسی و تهدید به تجاوزجلوي فرد، عورت نمایی

آزار جنسی دختران و زنان جوان است که به سطوح کالمی و رفتاري تقسیم   ،متغیر وابسته در این تحقیق

ساختار هاي جامعه، مردساالري، جامعه بري قدرت در احساس نابرا متغیرهاي مستقل شامل. شده است

، حجاب و نوع آرایش و کننده و یا عدم آگاهی از قوانین ، نبود قوانین حمایتپذیري نقش هاي جنسیتی

  .می باشد... ، درآمد وشامل محل سکونت، سن، شغل، تحصیالت پدر و مادر) زمینه اي(عوامل اجتماعی 

  پژوهش روش شناسی

لذا پژوهش در . معموال موضوعاتی چون آزارجنسی یا خشونت علیه زنان با حساسیت اجتماعی همراه است

این حوزه از دشواري هاي خاص برخوردار است و از آنجا که چنین موضوعاتی کمتر مورد بحث قرار 
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که در معرض  سانیبراي انجام این پژوهش می بایست از ک. ، منابع زیادي براي ارجاع وجود نداردگرفته اند

به دختران و زنان جوان عدم دسترس پذیري محقق ه دلیل که ب می گرفت آسیب بودند مصاحبه صورت

. تحقیق بعمل آمد) تهرانپارس و تجریش(محله تهران ، از مجموعه دختران و زنان جوان در دو آسیب دیده

 ؛ چنان کهشدروش پیمایشی استفاده از قه وسیع، در یک منطبهتر  قضاوتبا توجه به گستره موضوع و براي 

یات و پیشینه موضوع جمع آوري شد و پس از ابتدا منابع موجود به روش اسنادي و جهت بررسی ادب

از  هایی نمونهبررسی از روش پیمایشی و مرتبط با آن و چارچوب نظري موضوع، نظریات مشخص کردن 

  .بهره گیري به عمل آمدجامعه آماري 

ن در دو محله ساک) ساله 15ـ  35( دختران و زنان جوانتمام  :عبارت اند از این تحقیق آماريجامعه 

. بودندنفر  266193، جمعیت آنها مرکز آمار ایران 1390رشماري سال که براساس ستهرانپارس و تجریش 

یشتر در ببه دلیل جوان بودن و ویژگی هاي ظاهري این گروه سنی از دختران و زنان جوان  ،از نظر محقق

، اجتماعی و دو محله می توان به تفاوت فرهنگیاز دالیل انتخاب این . معرض آزار جنسی قرار دارند

نمونه تحقیق . ساکنان این محالت و همچنین دسترسی محقق به این دو محل اشاره کرد براقتصادي حاکم 

ه سنی خود شاغل به تحصیل و که با توجه به گروبودند شامل دختران و زنان جوان ساکن در این دو محله 

و معموال در زندگی خود از اماکن عمومی  به شمار می آمدندیا اینکه مشغول به کار در محیط هاي مختلف 

   .بودنفر  384طبق فرمول کوکران جمعیت آنها  کردند وبراي تردد و گذران اوقات خود استفاده می 

در این روش معموالً در هر . است 1چند مرحله ايیکی از روش هاي نمونه گیري احتمالی ، نمونه گیري 

مرحله تعدادي از افراد جامعه براساس ویژگی خاصی انتخاب می شوند و در مرحله بعد از بین افراد 

به جهت اینکه . نمونه کوچکتري انتخاب می شود) براساس ویژگی یا صفت دیگري(انتخاب شده ، مجدداً 

، ان اطالعات الزم را جمع آوري کرد، محقق در بلوك هانمی توزل حساسیت زاست و مراجعه به درب منا

  .نمونه گیري و جمع آوري اطالعات کرده استدفی اقدام به میادین و خیابان ها بصورت تصا

با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مرکب از  الزم این تحقیق از نوع پیمایشی است، اطالعاتچون 

، محقق با مطالعاتی که در پژوهش هاي براي ساختن پرسشنامه. ري شده استو بسته جمع آوسؤاالت باز 

. قبلی انجام داده و با توجه به فرضیه هاي تحقیق و متغیرهاي مستقل اقدام به طراحی پرسشنامه نموده است

                                                           
1
 Multi- Stage Sampling 
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عات الزم ، اطاله طوري که پاسخ به چنین سؤاالتیب؛ براي سنجش هر فرضیه چند سؤال  مطرح شده است

در این تحقیق قبل از اینکه پرسشنامه نهایی گشته و در میان نمونه . جهت آزمون فرضیه را فراهم می سازد

آماري تکمیل گردد، اعتبار و روایی پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت و براي سنجش اعتبار پرسشنامه از 

جامعه شناسی  داده شد و رشته از اساتید براین اساس پرسشنامه به سه نفر . اعتبار صوري استفاده گردید

  .سواالت پرسشنامه به لحاظ سنجش کردن شاخص هاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفت

آلفاي از روش در اینجا ما براي سنجش پایایی همسانی درونی از روش هاي گوناگونی استفاده می شود که 

  .کرونباخ بهره بردیم

ه نفر ب 30، ) آلفاي کرونباخ(نجش همسانی درونی گویه ها در گام اول جهت گرفتن پیش آزمون و س

صورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در بین آنان توزیع گردید و در پایان محقق از طریق 

  .پرداخت) پرسشنامه(آوري اطالعات به اصالح ابزار جمع  SPSSنرم افزار آماري 

  تحقیقنتایج آلفاي کرونباخ متغیرهاي : 1جدول 

  آلفاي کرونباخ    تعداد گویه ها  متغیر

  80/0  9  )زمینه اي(عوامل اجتماعی 

  66/0  12  آزار جنسی کالمی و رفتاري

  75/0  5  آزار جنسی در محیط کار

  84/0  5  حجاب و پوشش

  70/0  6  احساس نبود قوانین حمایت کننده و ناآگاهی نسبت به قوانین

  71/0  2  برجامعهباورها و ارزش هاي سنتی حاکم 

  72/0  10  پیامدهاي اجتماعی

  

بحث تابو بودن مسائل جنسی و خشونت جنسی در سطح جامعه و بین  ،ازجمله محدودیت هاي این تحقیق

دختران و زنان جوان است که اینگونه مسائل را به عرصه هاي خصوصی افراد ربط می دهند و زنان جوان 

کمی منابع  ها می توان بهاز دیگر محدودیت . مدارا در این خصوص می کنند ما را تشویق به سکوت و

مواجه شده  ناپذیري افرادي که با آزار جنسی دسترسو تحقیقاتی و کتاب ها در مورد این مسئله اجتماعی 

  .اشاره کرداند و نبود امکان مصاحبه با آنها 

  پژوهشیافته هاي 
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متغیرهایی مانند  سن، محل  ،بروز آزار جنسیتأثیرگذار در ) ینه ايعوامل زم(در رابطه با عوامل اجتماعی  

درآمد فرد، تحصیالت و درآمد پدر و مادر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به  سکونت، تحصیالت،

  :می باشد  زیرشرح 

. استدرصد 2/11ساله با درصد فراوانی  25بیشترین گروه سنی مصاحبه شده شامل دختران و زنان جوان  

اکثر پاسخگویان شاغل . درصد از پاسخگویان ساکن محله تهرانپارس و بیشتر پاسخگویان مجرد بودند 7/54

بیشترین میزان درآمد افراد گزینه از . بودندو در بخش خصوصی مشغول به فعالیت  )درصد 8/57با فراوانی (

 1201و کمترین درآمد هم شامل  درصد را شامل می شود 8/32هزار تومان می باشد که  800هزار تا  401

بیشترین میزان تحصیالت مادر پاسخگویان مربوط به . درصد می باشد 3/2هزار تومان به باال با فراوانی 

درصد فراوانی  38درصد و بیشترین میزان تحصیالت پدر پاسخگویان، گزینه دیپلم با  8/44گزینه دیپلم با 

که  از بین کسانی. می باشد) درصد 3/76(که مادر آنها خانه دار  اکثر پاسخگویان اعالم کرده اند. می باشد

  شاغل دولتی فعالیت درصد اعالم کرده اند که در م 2/10بیشترین تعداد  ،مادرشان شاغل به کار می باشد

مربوط به گزینه  ،بیشترین درصد فراوانی در متغیر طبقه بندي شغل پدر در صورت شاغل بودن. می کنند

     هزار تومان به باال  1201درصد فراوانی و بیشترین میزان درآمد خانواده مربوط به گزینه  8/50آزاد با 

  .می باشد

براي جمع . آزارهاي جنسی در دو سطح کالمی و رفتاري مورد بررسی قرار گرفته است ،در این تحقیق

اسخگو و و رفتاري پآزار کالمی شخصی از محقق به دو صورت تجربه شتري از اطالعات، حجم بی آوري

به جمع آوري آزار کالمی و رفتاري در دیگران در دو دوره سه ماه گذشته و یکسال گذشته  اطالع از

  .اطالعات پرداخته است

کالمی درصد زنان اعالم کرده اند که در سه ماه گذشته مورد آزار  3/89در مورد تجربه آزارجنسی کالمی 

. زنان نیز اعالم کرده اند این مسئله براي اطرافیانشان رخ داده است درصد 82قرار گرفته اند و متلک گفتن 

درصد  3/77درصد در سه ماه گذشته تجربه این آزار را داشته اند و  6/84تحسین زیبایی  ر پاسخ به متغیرد

  .در بین اطرافیان خود در سه ماه گذشته بوده انداین مسئله  نیز شاهد وقوع

 4/53 ،که یکی از آزارهاي جنسی کالمی است) توهین(ک و ناسزاگویی در مورد متغیر حرف هاي رکی

درصد نیز در سه ماه گذشته از وقوع این  2/68 ودرصد زنان در سه ماه گذشته تجربه این آزار را داشته اند 

در مورد متغیر مزاحمت تلفنی، بیشترین درصد فراوانی مربوط به . آزار در اطرافیان خود باخبر بوده اند

 5/62درصد در مقابل اطالع از مزاحمت تلفنی در سه ماه گذشته  با  5/43ینه تجربه در سه ماه گذشته با گز

  .درصد می باشد
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مس کردن، توقف ، لهیزي و چشم چرانی، تعقیب کردن(هشت گویه شامل ، در رابطه با آزار جنسی رفتاري

مورد بررسی ) اد جنسی و تهدید به تجاوز، پیشنهلوي فرد، تنه زدن به عمد، عورت نماییبا ماشین جکردن 

اکثر زنان اعالم کرده اند که در سه ماه گذشته تجربه و اطالع از وقوع آزار جنسی  قرار گرفته است که

 9/46در رابطه با آزار رفتاري تعقیب کردن . رفتاري هیزي و چشم چرانی در اطرافیان خود را داشته اند

درصد نیز اعالم کرده اند  51سه ماه گذشته مورد تعقیب قرار گرفته اند و درصد زنان اعالم کرده اند که در 

  .که از وقوع این آزار در دیگران و اطرافیان طی سه ماه گذشته اطالع داشته اند

درصد زنان مورد مطالعه در  سه ماه  9/46لمس کردن یکی دیگر از آزارهاي جنسی رفتاري است که 

درصد زنان نیز از وقوع این مسئله اجتماعی در  1/45ی را داشته اند و گذشته تجربه این نوع آزار جنس

درصد زنان تجربه تنه زدن به عمد در  4/48درصد و  1/58. اطرافیان خود طی سه ماه گذشته باخبر بوده اند

 وردمدر . داشته و یا از وقوع آن در اطرافیان خود باخبر بوده اند مکان هاي مختلف را در طی سه ماه گذشته

    اعالم  هاي جنسی رفتاري است، بیشتر زنانتوقف کردن با ماشین جلوي فرد که از دیگر موارد  آزار

درصد نیز شاهد وقوع این آزار  1/52کرده اند که در سه ماه گذشته این مسئله برایشان رخ داده است و 

  .جنسی در اطرافیان خود بوده اند

درصد زنان مورد مصاحبه، اعالم کرده اند که تاکنون این مسئله را تجربه  49متغیر عورت نمایی  مورددر 

 9/47. درصد زنان نیز ، اعالم کرده اند در یکسال گذشته تجربه این نوع آزار را داشته اند 1/31نکرده اند و 

درصد زنان اشاره  7/17اند و تنها  درصد زنان نیز از وقوع این آزار در اطرافیان خود اظهار بی اطالعی کرده

درصد زنان، هیچگونه  5/37.کرده اند که در سه ماه گذشته این نوع   آزار براي اطرافیانشان رخ داده است

درصد اعالم کرده اند که در سه ماه گذشته مورد این  1/31تجربه پیشنهاد جنسی تاکنون نداشته اند و تنها 

درصد زنان ، در رابطه با اطالع از آزار رفتاري پیشنهاد جنسی در اطرافیانشان  2/35. نوع آزار قرار گرفته اند

این مسئله اجتماعی یکسال گذشته  درصد زنان، اعالم کرده اند که در 31اظهار بی اطالعی کرده اند و تنها 

  .براي اطرافیانشان اتفاق افتاده است

نان تاکنون تجربه این نوع آزار را نداشته اند و درصد ز 6/82آزارجنسی رفتاري تهدید به تجاوز،  مورددر 

درصد زنان نیز از وقوع این نوع  69. درصد در سه ماه گذشته این مسئله برایشان رخ داده است 6/7تنها 

 درصد اعالم کرده اند که در سه ماه گذشته 3/13آزار در اطرافیان خود اظهار بی اطالعی کرده اند و تنها 

  .رخ داده است ین نوع آزاربراي اطرافیان شان ا

درصد زنان تاکنون این نوع از آزار در محل کار خود را تجربه  1/39آزار جنسی در محیط کار  مورددر 

، بیشتر زنان مورد آزار قرار گرفتهدرصدي که شاهد وقوع این نوع آزار بوده اند،  8/26نکرده اند و از بین 

راتب بیشتر از گویه هایی مانند طرح جوك و اند که به م آزار رفتاري هیزي و چشم چرانی را ذکر کرده
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، پیشنهاد رابطه جنسی و تهدید به اخراج از کار شوخی هاي زننده، نشان دادن عکس و تصاویر جنسی

  . برایشان رخ داده است

صورت است که اکثر آنان در مواجهه با این  برخورد زنان با آزار جنسی اعم از کالمی یا رفتاري به این

خیلی . مسئله اجتماعی سکوت و مدارا را در پیش می گیرند و درصدد تذکر دادن به آزار دهنده بر نمی آیند

سعی در فاصله  ،مصاحبه اعالم کرده اند در صورت وقوع آزار جنسی در وسایل نقلیه عمومیاز زنان مورد 

یلی از زنان اعالم کرده اند که خ. را در پیش می گیرندگرفتن از فرد آزار دهنده می کنند و همواره سکوت 

 نماینداینگونه مسائل در سطح جامعه برایشان عادي شده و بی تفاوت از کنار آن عبور می کنند و سعی می 

  .که از ناسزا گفتن و درگیري با آزاردهنده اجتناب کنند

ایی که محقق طی چند سؤال باز درصدد بررسی تجربه آزاردیدگی جنسی زنان نمونه آماري و پیامده

، آزارجنسی رفتاري لمس کردن را بیشتر زنان مورد مطالعه. آمداینگونه آزارها در زندگی آنان داشته است بر 

در این تحقیق  کهذکر کرده اند  ،عنوان یکی از مواردي که به کرات در زندگی شان رخ داده استه ب

اجتماعی که این گونه آزارها در  پیامدهاي مورددر  . بوده استدرصد  4/35 آن بیشترین درصد فراوانی

اکثر زنان به ترس و بدبینی نسبت به مردان در زندگی شان اشاره کرده اند که این  ،زندگی شان داشته است

، نفرت از مردان  آن می توان به از پیامدهاي دیگر. مسئله باعث بی اعتمادي آنان نسبت به  مردان شده است

به ارائه تجربه آزاردیدگی جنسی  زیرجدول . اشاره کردسبت به مردان اضطراب و افسردگی و بی اعتمادي ن

  .زنان می پردازد

  تجربه آزاردیدگی جنسی توزیع درصد فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب: 2 جدول

 فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی تجربه آزاردیدگی جنسی

 2,3 2,3 2,1 8  متلک گفتن

 7,6 5,4 4,9 19  رکیک و توهینحرف هاي 

 8,2 0,6 0,5 2  مزاحمت تلفنی

 16,1 7,9 7,3 28  هیزي و چشم چرانی

 25,2 9,1 8,3 32  تعقیب کردن

 63,7 38,5 35,4 136  لمس کردن

 70,3 6,5 6,0 23  تنه زدن به عمد

 71,7 1,4 1,3 5  توقف کردن با ماشین جلوي فرد

 85,8 14,2 13,0 50  عورت نمایی

 92,9 7,1 6,5 25  پیشنهاد جنسی

 95,5 2,5 2,3 9  رابطه جنسی
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 96,9 1,4 1,3 5  تهدید به تجاوز

 100,0 3,1 2,9 11  عدم تجربه

  100,0 91,9 353 جمع

      8,1  31  14  بی پاسخ

      100,0  384  جمع

  

تجربه بیشترین درصد فروانی در متغیر  نشان می دهد 2شماره جدول  نتایج آمار توصیفی که طوري همان

درصد و کمترین درصد فروانی مربوط  4/35با  لمس کردنگزینه  مربوط به یانآزاردیدگی جنسی پاسخگو

  . باشد درصد فراوانی می 5/0با  مزاحمت تلفنیگزینه  به

  عواقب و آثار آزاردیدگی جنسی توزیع درصد فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب: 3 جدول

 فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی فراوانی  عواقب آزاردیدگی

 30,2 30,2 28,6  110  ترس و بدبینی نسبت به مردان

 43,4 13,2 12,5 48  نفرت از مردان

 70,1 26,6 25,3 97  عدم احساس امنیت اجتماعی

 75,3 4,9 4,7 18  عدم مشارکت اجتماعی و منزوي شدن

 82,7 7,7 7,3 28  اضطراب و افسردگی

 100,0 17,3 16,4 63  بی اعتمادي نسبت به مردان

  100,0 94,8 364 جمع

  7  بی پاسخ

8  

19  4,9  
    

1  0,3  

      5,2  20  جمع

      100,0  384  جمع کل

  

عواقب بیشترین درصد فروانی در متغیر  نشان می دهد 3جدول شماره  نتایج آمار توصیفی که طوري همان

 6/28با   ترس و بدبینی نسبت به مردانگزینه  ، مربوط بهبر زندگی اجتماعی زنان جنسیو آثار آزاردیدگی 

درصد  7/4با  عدم مشارکت اجتماعی و منزوي شدنگزینه  درصد و کمترین درصد فروانی مربوط به

  . باشد فراوانی می

که                بحث حجاب و نحوه آرایش زنان است  ،وقوع آزار جنسی یکی از مسائل مطروحه پیرامون

محقق جهت . خیلی ها معتقدند نحوه آرایش و پوشش زنان در وقوع آزار جنسی علیه آنان تأثیر گذار است

که  طوري همان. ، اطالعات الزم را جمع آوري کرده استین پرسش از خود زنان مورد مطالعهپاسخ به ا
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زیرا  ،س زنان نباید جذب و بدن نما باشدنشان می دهد بیشتر زنان معتقدند که لبا 4نتایج جدول شماره 

 32در این تحقیق . آزار دیدگی آنان را افزایش می دهد و احتمال می شودجلب توجه دیگران  جبمو

   .درصد زنان  نیز اعالم کرده اند که مخالف نبود ارتباط بین حجاب و آزار جنسی هستند

  ویژگی هاي ظاهري و پوشش زنانتوزیع درصد فراوانی جامعه مورد مطالعه برحسب : 4 جدول

  فراوانی  ویژگی هاي ظاهري و پوشش زنان
کامال 

 مخالفم
  موافقم بی نظر  مخالفم

کامال 

 موافقم
  جمع  بی پاسخ

  باشد نما بدن و جذب نباید زنان لباس
  384  -  120  137  44  47  36  فراوانی

  100,0  -  31,3  35,7  11,5  12,2  9,4  درصد فراوانی

  پوشش آزادي
  384  2  109  79  54  92  48  فراوانی

  100,0  0,5  28,4  20,6  14,1  24,0  12,5  درصد فراوانی

 زنان عفت و شخصیت نشانه حجاب

  است

  384  2  94  91  82  72  43  فراوانی

  100,0  0,5  24,5  23,7  21,4  18,8  11,2  درصد فراوانی

  شود می توجه جلب باعث غلیظ آرایش
  384  1  76  114  59  77  57  فراوانی

  100,0  0,3  19,8  29,7  15,4  20,1  14,8  فراوانیدرصد 

  جنسی آزارهاي و حجاب بین ارتباط نبود
  384  -  70  64  47  123  80  فراوانی

  100,0  -  18,2  16,7  12,2  32,0  20,8  درصد فراوانی

  

متغیر احساس نبود قوانین محکم در خصوص حمایت از زنان و ناآگاهی زنان نسبت به  قوانین  مورددر 

موجود، بیشتر زنان اعالم کرده اند که از قوانین موجود بی اطالع اند و معتقدند هیچ قانون محکمی در 

ي دیدگاه هاي تا حدود کهخصوص حمایت از زنان وجود ندارد و اکثر قوانین نیز توسط مردها نوشته شده 

  .در نظر گرفته اند مردساالرانه خود را در اعمال و اجراي آن 

درصد زنان  7/23دارا می کند و ارزش ها و باورهاي سنتی حاکم بر جامعه، زنان را دعوت به سکوت و م

، زنان را دعوت به حجاب و پاکدامنی باورها و ارزش هاي سنتی جامعه مااین تحقیق معتقد بودند که  در

  .وقوع آزار جنسی مقصر اصلی خود زنان هستند ی کند و در صورتم

ه ، در بخشی از تحقیق آزار جنسی بهاي اجتماعی آزار جنسی زنان جوانجهت مطالعه و بررسی پیامد 

یکی از . عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد که داراي پیامدهاي اجتماعی در زندگی زنان می باشد

هاي جنسی، بی اعتمادي اجتماعی و عدم احساس امنیت اجتماعی در بین زنان پیامدهاي اجتماعی آزار

، با این نوع پیامد اجتماعی کامال موافق بوده اند و در د زنان مورد مطالعه در این تحقیقدرص 57است که 



٢٢ 
 

درصد زنان اعالم نموده اند که تجربه آزار جنسی موجب  5/62متغیر عدم تردد در ساعت هاي پایانی شب 

شده است که در ساعت هاي پایانی شب در مکان هاي مختلف کمتر تردد کنند و در صورت لزوم از یک 

                )درصد 1/45(بسیاري از زنان . نمایندهمراه مرد جهت تردد در مکان هاي ناشناخته استفاده 

ولی این پدیده موجب  ،شودابراز نموده اند که آزار جنسی موجب اختالل در ارتباطات بین فردي آنان نمی 

  .کاهش مشارکت اجتماعی زنان در سطح جامعه خواهد شد

، اینگونه مسائل را در بین خانواده                       ده اند به دلیل ترس از سرزنش شدنهمچنین بسیاري از زنان اعالم نمو

عتماد خانواده ها از دختران و آنها معتقدند که بیان اینگونه مسائل موجب می شود که ا. مطرح نمی کنند

درصد زنان نیز بیان نموده اند که  3/45 .شود ایجادزنان جوان سلب شود و شک و تردید در بین خانواده ها 

آزار جنسی موجب بدبینی آنان نسبت به مردان و ترس از جنس مخالف می شود و بیشتر زنان به دلیل 

  .ن اطرافیان خود، همواره سکوت می کنندترس از برچسب خوردن و مقصر قلمداد شدن در بی

  :می توان گفتدر آزمون فرضیه هاي تحقیق بدین ترتیب، 

  اولفرضیه 

جهت . و آزار جنسی دختران و زنان جوان رابطه وجود دارد) زمینه اي(بین عوامل اجتماعی:  1فرض 

که کمی بیشتر از  051/0از آزمون رگرسیون استفاده گردیده است که با توجه به سطح معناداري  آن بررسی

پس بنابراین بین عوامل . ، نشان دهنده مناسب نبودن رگرسیون خطی استاست 05/0معناداري سطح 

پدر  ، شغلمانند محل سکونت، وضعیت تحصیلی، میزان تحصیالت پدر و مادر) عوامل زمینه اي(اجتماعی 

  .و میزان درآمد خانواده و آزار جنسی رابطه معناداري وجود ندارد و فرضیه صفر تأیید می شود

  فرضیه دوم

با توجه  رابطه وجود دارد کهو آزار جنسی ) نحوه آرایش نوع پوشش و(بین ویژگی هاي ظاهري :  2فرض  

زنان  ظاهري و آزار جنسی دختران و به آزمون آماره خی دو، مقدار سطح معناداري در ارتباط با ویژگی هاي

 95می باشد و با توجه به اینکه مقدار محاسبه شده کمتر از سطح معناداري است با  005/0جوان برابر با 

  .ارتباط معناداري بین این دو متغیر وجود دارد ،یعنی ؛تأیید می شود 2درصد اطمینان می توان گفت فرض 

  فرضیه سوم 

 قوانین حمایت کننده و عدم مطرح کردن آزار جنسی دختران و زنان جوان بین احساس نبود:  3فرض 

کننده و عدم مطرح کردن مقدار سطح معناداري درارتباط با احساس نبود قوانین حمایت . رابطه وجود دارد

طح معناداري می باشد و با توجه به اینکه مقدار س 207/0علیه دختران و زنان جوان برابر با  آزار جنسی
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درصد اطمینان می توان گفت فرض صفر تأیید  95با  ،می باشد 05/0سطح معناداري  محاسبه شده بیشتر از

  .بین این دو متغیر وجود ندارد و قابل تعمیم به جامعه آماري نمی باشد  ارتباط معناداري ،یعنی ؛می شود

  فرضیه چهارم

رابطه  و آزار جنسی دختران و زنان جوان بین اعتقاد به حاکم بودن ارزش هاي سنتی بر جامعه:   4فرض 

، در ارتباط با اعتقاد به حاکم بودن ارزش هاي سنتی حاکم بر آزمون خی دو سطح معنی داري. وجود دارد

 می باشد و با توجه به اینکه سطح معناداري 0,102جامعه و  آزار جنسی دختران و زنان جوان برابر با 

توان گفت در  درصد اطمینان می 95در نتیجه با  ،درصد است 05/0ي دار محاسبه شده بیشتر از سطح معنی

  .ارتباط معناداري بین این دو متغیر وجود ندارد ،یعنی ؛می شود تأییدرابطه با  فرض چهارم ، فرض صفر 

  فرضیه پنجم

آزار جنسی دختران و زنان جوان در بی اعتمادي اجتماعی و عدم احساس امنیت اجتماعی تأثیر :   5فرض 

 و سطح معناداري آزمون خی دو در ارتباط با بی اعتمادي و عدم احساس امنیت اجتماعیمقدار . گذار است

محاسبه  ینکه سطح معناداريمی باشد و با توجه به ا 0,124آزار جنسی علیه دختران و زنان جوان برابر با 

توان گفت در رابطه با  درصد اطمینان می 95در نتیجه با  ،داري استاندارد است بیشتر از سطح معنی شده

  .ارتباط معناداري بین این دو متغیر وجود ندارد ،یعنی ؛صفر تایید می شود فرض 5فرضیه 

  فرضیه ششم 

بین آزار جنسی دختران و زنان جوان و پیامد هاي اجتماعی آن در سطح جامعه بخصوص در :  6فرض 

آزمون خی دو در ارتباط با پیامدهاي  سطح معناداري. زندگی دختران و زنان جوان رابطه وجود دارد

به اینکه مقدار می باشد و با توجه  0,833جنسی دختران و زنان جوان در جامعه برابر با  آزار اجتماعی و

درصد اطمینان  95در نتیجه با  ،داري استاندارد است محاسبه شده بیشتر از سطح معنی  سطح معناداري

ارتباط معناداري بین این دو متغیر  ،یعنی ؛فرض صفر تایید می شود 6توان گفت در رابطه با  فرضیه  می

  .وجود ندارد

  بحث و نتیجه گیري

گذشته آزارهاي جنسی کالمی مانند  زنان در سه ماه  بیشترگونه که از مباحث باال استنباط می شود  همان

 اند و مزاحمت تلفنی را  تجربه کرده) توهین( ، حرف هاي رکیک و ناسزاگویی متلک گفتن، تحسین زیبایی

سطوح پایین این نوع  رفتاريدر رابطه با آزار جنسی . و یا از وقوع آن در زندگی اطرافیان خود اطالع دارند

، لمس کردن و توقف کردن با ماشین جلوي آزار مانند  هیزي و چشم چرانی، تعقیب کردن، تنه زدن به عمد

، ر پاسخگویان سطوح باالتر مانند عورت نماییولی اکث ،فرد را بیشتر زنان مورد مصاحبه تجربه کرده بودند
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نه مسائل این گو. و یا از آن اطالع داشتندبودند تر تجربه کرده پیشنهاد جنسی و تهدید به تجاوز را خیلی کم

، تابو بودن و مربوط بودن به حریم خصوصی افراد کمتر به طور صریح و آشکار به دلیل حساسیت زا بودن

ن الزم به ذکر است که آزار جنسی در محیط کار نیاز به تحقیق جداگانه دارد و نمی توا. مطرح شده است

زنان مصاحبه شده یا شاغل نبوده اند و یا تاکنون تجربه اي در  نتایج اطمینان کرد، زیرا بیشتر خیلی به این

  .مورد این نوع آزار جنسی نداشته اند

جنسی رابطه وجود نتایج تحقیق نشان داد که بین پوشش زنان و آزار  ،نحوه آرایش و پوشش زنان مورددر 

، آرایش غلیظ خالف عرف و سنت حاکم ورهایی که وجود داردارزش ها و بادر جامعه با توجه به  . دارد

در رابطه با احساس نبود قوانین و ناآگاهی زنان نسبت به . بر جامعه است و موجب جلب توجه می شود

قوانین موجود ، بسیاري از زنان معتقدند که هیچ قانون محکمی درخصوص حمایت از زنان وجود ندارد و 

تا حدودي دیدگاه هاي مردساالرانه خود را در اعمال و اجراي  کهدها نوشته شده اکثر قوانین نیز توسط مر

  . آن در نظر گرفته اند

  پیشنهادها

  :پیشنهاد می گردد ،در پایان

  به  ؛ به طوري کهآموزش و آگاهی دادن به دختران و زنان جوان در سنین کودکی و رشدلزوم

... ، تلویزیون وآزار جنسی از طریق خانواده، مدارسد با  دختران و زنان جوان راهکارهاي برخور

  ؛آموزش داده شود

  زنان و آزارهاي جنسی بصورت  صداو سیما و هنرمندان به ساخت برنامه هایی با محوریتاقدام

  یا حتی در آگهی هاي تبلیغاتی؛ ، مستند وفیلم

  کالمی ـ (نسی انواع آزارهاي ج مورددر سطح شهر در نصب بیلبورد ها و نکات آگاهی بخش

  آن؛ اهکارهاي پیشگیري ازو ر) رفتاري

  قوانین محکم و صریح مقابله  موردنیروي انتظامی و مراجع قضایی به زنان و مردان در آگاهی دادن

  آزارهاي جنسی؛با 

  طوري با آنها برخورد نشود چنان که  براي زنان؛نوعی مأمن و پناهگاه  به عنوانقانون ایفاي نقش

  . که احساس کنند مقصر اصلی خود آنها هستند

  ؛ به طوري که پوشش مناسبپیرامون لزوم بهره گیري از زنان و فرهنگ سازي براي آموزش

هر از وقوع  کننده جلوگیريمانع نوعی  حجاب و پوشش نه به عنوان محدودیت، بلکه به عنوان

  ؛آید علیه آنان به شمار می آزار گونه
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  باورها و ارزش هاي سنتی حاکم بر جامعه مانند سکوت و مدارا کردن زنان در مواجهه با تغییر

قوانین محکم در جامعه و برخورد وضع به مرور زمان با دادن آگاهی و   ، چرا کهاینگونه آزارها

  .تغییر خواهد کردباورها و ارزش هاي سنتی حاکم  ،قاطع زنان

 بسیاري از زنان، آرایش هاي غلیظ و پوشش هاي نامناسب را ان؛ زیرا اعتماد سازي نسبت به زن

مورد آزار که در این تحقیق زنانی با پوشش چادر نیز  در صورتی، علت اصلی آزار جنسی می دانند

دیدشان  باور داشته باشند وو  پس زنان نیز باید نسبت به یکدیگر اعتماد . جنسی قرار گرفته بودند

  .تغییر دهند و آنها را مقصر قلمداد نکنندان خود را نسبت به همجنس

 ؛در محیط هاي کارقوانین مشخص و روشنی در مورد آزارجنسی و پیشگیري از آن  وضع  

 ؛تشکیل انجمن هاي مردمی و نهادهاي غیر انتفاعی جهت آموزش دادن به زنان و مردان  

 راهکارهاي برخورد با انواع، همایش ها و کارگاه هایی با محوریت زنان و برگزاري سمینارها 

  آسیب هاي اجتماعی در دانشگاه ها؛

 ه مسائل و آسیب هاي اجتماعی زنان؛ن و پژوهشگران به انجام تحقیقات در زمیناتشویق محقق  

 کالمی (مقایسه انواع آزارهاي جنسی   برايیک تحقیق ملی و وسیع در سطح کشور  ضرورت انجام

و همه انجام گرفته  اتمطالعمحدودیت هاي آماري با توجه به در استان هاي گوناگون ) ـ رفتاري

  گیري این مسئله اجتماعی؛

 حیط هاي مختلف مانند اماکن عمومی، محیط هاي کار، دانشگاه هامطالعه آزارهاي جنسی در م  ،

  ؛...مراکزي که زنان بیشتر رفت و آمد دارند و ،خانوادهفضاي 

  در تحقیقات کمی و آماري سی به دلیل محدودیت نآزارهاي جپیرامون انجام تحقیقات کیفی

   .دقیق و همه جانبه این مسئله اجتماعی بررسی
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Sexual harassment is a global problem that hinders sustainable way of 
promoting women and their enjoyment of their individual and social rights. 
Sexual harassment can be given the showing of the female body without any 
agreement, express or implied, on the condition that they may be declared a 
sexual nature. In this study, a questionnaire survey was used to collect 
information. Questionnaires were distributed among 384 girls and young 
women (15 to 35 years old), living in two district Tehranpars and Tajrish as a 
multi-stage sampling. 

Results showed that the women have experienced a kind of sexual harassment 
such as verbal taunts to say , admire the beautiful , dirty word (of blasphemy) 
and nuisance calls in the last three months  or  are  aware of its occurrence about 
them. More women have experienced  a kind of  behavior sexual harassment in 
such as ogle Hyzy , the prosecution , touching , shoving deliberately , stopping 
the car in front of them in the last three months  or are aware of its occurrence 
about them. View of genitals, sexual suggestions and threats of rape cases are 
less expressed by the study population. Perhaps it is a taboo to discuss about 
such issues or there is a kind of fear or paranoia among the women to express 
them. 

In this qualitative analysis research, most women have said that been touched 
unwantedly   by the men many times and how fear to have relations with men. 
Sexual harassment is occurred in the workplaces less than the other places. 
Most women often tolerate sexual harassment through keeping silence and  
distance in public vehicles and avoiding to refer the judiciary. Also, there is  a 
correlation between sexual harassment and women's dressing and makeup. The 
relationship between young womens experience of sexual harassment (verbal -
behavior) and social factors (underlying factors) such as income, education and 
occupation of  parents and family income was rejected with the lowest distance 
and there is no correlation between them. 
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