
بررسی واکنش به آزار و اذیت های خیابانی در 
 2دانش آموزان پایه ی نهم مدرسه فرزانگان 

 
 عزیزیآنیتا آقامیری و آرتمیس 

 
 با تشکر از سرکار خانم اژه ای

 
 



 مقدمه

 و آزار .داشته اند را خیابان در اذیت و آزار تجربه که دخترانی و زنان نیستند کم 
 .بدنی لمس حتی یا منظوردار و خیره نگاه های متلک شنیدن، با همراه اذیت هایی

  .می دهند ترجیح را سکوت اتفاقی چنین با مواجهه در دختران و زنان از خیلی
 چه اما .دهند نشان کالمی واکنشی می کنند سعی هم آن ها از معدودی تعداد

 در را زنان به نسبت جنسی خشونت از نوع این نتوانسته واکنش چه و سکوت
 .دهد کاهش ما جامعه

 زنان علیه خشونت نوعی خیابانی آزارهای معتقدند شناسان جامعه از بسیاری 
  زدن، سوت گویی، متلک مانند کالمی آزارهای از ای گسترده های طیف و هستند

 .شوند می شامل را آنان به تجاوز و زنان بدن لمس تا زدن چشمک
یک تهیه با خیابانی، اذیت و آزار دالیل بررسی بر عالوه پژوهش این در 

 قرار بررسی مورد را 2 فرزانگان مدرسه نهم پایه آموزان دانش واکنش پرسشنامه،
 .دادیم



 آزار و اذیت های خیابانیدالیل 

 شده انجام خصوصی تحقیقاتی مرکز یک توسط که تحقیقاتی آخرین براساس 
 می طی که مسافتی میزان به ایران در شهری جوامع در دختری یا زن هر است،

 20 تا یک بین شهری، تردد هر در ها، خیابان سطح در حضورش زمان مدت یا کند
 از (آزاردهنده و نامناسب نگاه) چشمی و فیزیکی کالمی، های مزاحمت لحاظ به بار

 .گیرد می قرار اذیت و آزار مورد مردان برخی سوی

 فرهنگی، دالیل که است زنان علیه خشونت از بخشی خیابانی های مزاحمت 
 و بداخالقی دچار ایران جامعه اخالقی لحاظ به .دارد اخالقی و اقتصادی اجتماعی،

 این گیرد می صورت ما جامعه در دیگران حریم به تجاوز و است شده اخالقی کم
 مردساالر هنوز ما جامعه که این علت به اما نیست زنان به منحصر حریم به تجاوز
 خشونت دارد وجود زنان و مردان بین هنوز فرودستی و فرادستی ساختار و است
 .است بیشتر جامعه در زنان علیه



 مردانخیابانی از دید آزار و اذیت های 

 مثل ها اذیت و آزار این تاثیر از مردان آگاهی نداشتن مسئله این دالیل از یکی  
 کنند می تصور مردان آموزش، غیاب در .است زنان روان و روح بر گویی متلک
 لذت شنیدن متلک از زنان و است ارتباط برقراری های شیوه از یکی گفتن متلک

 و کنند می گویی متلک ناآگاهی روی از اوقات گاهی مردان حقیقت در .برند می
 .است دوستی و ارتباط برقراری قصدشان

 متلک رسد می نظر به .کنند می قدرت احساس گویی متلک با نیز مردان از برخی 
 آن نمودهای جز و مردانگی فرایند از بخشی زنان خیابانی های دادن آزار و گویی

 به دیگران به رساندن آسیب خیابانی آزارهای دلیل نیز گاهی .است جامعه در
 تنش روانی های بیماری دلیل به مردان از برخی .است خود تسکین و تخلیه منظور

 .برند می بین از گونه این را خود های



 آزار و اذیت های خیابانیواکنش زنان به  

 برابر در دهند می ترجیح زنان درصد 60 از بیش تحقیق یک نتایج براساس 
 این به مناسبی واکنش سکوت آیا اما کنند سکوت خیابانی آزارهای

  خشونت از دسته این تشدید و تقویت باعث مورد این در سکوت آزارهاست؟
 نظام و اجتماعی نهاد خانواده، جامعه، ساختار .شود می زنان علیه های

 در زنی اگر .شوند می سرکوب همیشه زنان که است ای گونه به ما آموزشی
 خودش ساختارجامعه، توسط باشد داشته ایستادگی قصد تجاوزات این برابر

 آزارها این برابر در که دهند می ترجیح ما زنان بنابراین .شود می قلمداد مقصر
 آگاه راهکار بهترین .شوند اسیر دولتی ادارات بروکراسی در تا کنند سکوت

 شهروندی حقوق به نسبت مردان و زنان اینکه .است حقوقشان از زنان کردن
 .شوند آگاه زنان
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89% 

11% 

خیابانی قرار آزار و اذیت های آیا تا کنون مورد  

 گرفته اید؟

 بلی 

 خیر 
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[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

[PERCENTAGE] 

 مورد چه نوع آزار و اذیتی قرار گرفته اید؟

 کالمی

 چشمی 

 جسمی



11% 

68% 

21% 

 قرار گرفته اید؟آزار و اذیت مورد چه مکانی در  

 وسایل نقلیه عمومی 

 کوچه و خیابان های خلوت

مکان های شلوغ و   
 ...(بازارها و)عمومی
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11% 

68% 

21% 

 قرار گرفته اید؟آزار و اذیت چه زمانی مورد  

 صبح

 بعد از ظهر 

 شب 
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60% 
24% 

16% 

 نشان دادید؟آن آزار و اذیت چه واکنشی در برابر  

 سکوت کردم و به کسی چیزی نگفتم 

همان زمان اعتراض و برخورد  
 کردم  

 ...(شکایت و)قانونی برخورد کردم 
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6% 

68% 

26% 

 چه بود؟به آن آزار و اذیت واکنش خانواده تان 

 من را مقصر دانستند 

 فرد آزار دهنده را مقصر دانستند 

 به خانواده ام نگفتم 
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5% 

95% 

 از نظر شما چه کسی مقصر بود؟ 

 خودم 

 فرد آزار دهنده 



 با تشکر از توجه شما


