اﺳﺖ »ﯾﻮﺗﯿﻮب« وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﺳﻬﻢ زﻧﺎن از ﺣﻀﻮر در
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ﻓﺮﻧﺎز ﺳﯿﻔﯽ

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻦآوری ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻈﺮاﺗﯽ روﺑﺮوﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖزده .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪی اﺳﺖ از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی.

«ﭼﻪ زن زﺷﺘﯽ! آﻧﻘﺪر زﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎرم».
«ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﺖ زل زده ﺑﻮدم…ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎﯾﺖ زل زده ﺑﻮدم».
«ﺑﺮﮔﺮد ﺑﺮو آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ درﺳﺖ ﮐﻦ».
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻈﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در« ﯾﻮﺗﯿﻮب »زﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎن ردﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ،
ﻓﻦآوری ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺاﻧﺪ .اﯾﻨﻮآﮐﺎ آﻣﺎراﺳﮑﺎرا ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ وﯾﻞ ﮔﺮﻧﺖ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪی
«» Public Understanding of Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻈﺮ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﯾﻮﺗﯿﻮب زﻧﺎن
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻦآوری و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺺاﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی« ﯾﻮﺗﯿﻮب »ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻋﻠﻤﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،آﻟﻮده ﺑﻪ
ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﯾﻦﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ« ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺖ »داﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان دو ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب زد و آﻣﻮزش داد.
اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻈﺮﻫﺎ را در  ۶ﮔﺮوه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﻨﻔﯽ )ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدی( ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖزده ،درﺑﺎرهی ﻇﺎﻫﺮ ،ﺧﻨﺜﯽ ﯾﺎ ﺑﺤﺚِ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﺪﺋﻮ.
اﯾﻨﻮآﮐﺎ آﻣﺎراﺳﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻈﺮاتِ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻮﻫﯿﻦ و ادﺑﯿﺎتِ
ﺟﻨﺴﯿﺖزده و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ وﯾﺪﺋﻮی زﻧﺎن ﻓﺮاوان ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۴۱درﺻﺪ ﻧﻈﺮات زﯾﺮ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎنِ ﺳﺎزﻧﺪهی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻦآوری ،اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ۶
درﺻﺪِ ﻧﻈﺮات اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرهی رﯾﺨﺖ و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺧﻮد
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .دﺳﺖﮐﻢ  ۵.۴درﺻﺪ ﻧﻈﺮات زﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آنﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً درﺑﺎرهی ﻗﯿﺎﻓﻪ و اﻧﺪام و ﻟﺒﺎس آنﻫﺎﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان
ﺗﻨﻬﺎ  ۴.۱درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺳﻪ درﺻﺪ ﻧﻈﺮات وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﯾﺎ ﻣﺼﺪاق ﺟﻨﺴﯿﺖزدﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم درﺻﺪ اﺳﺖ.
آﻣﺎراﺳﮑﺎرا و ﮔﺮﻧﺖ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ :ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻦآوری زﻧﺎن در« ﯾﻮﺗﯿﻮب»
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎراﺳﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎر
اﻧﺪﮐﯽ از زﻧﺎنِ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ در ﯾﻮﺗﯿﻮب راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﻓﻀﺎ ﭼﻨﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖزده و ﺑﯽرﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن،
ﻋﻄﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﻫﺮ روز در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی« ﺗﺪﺗﺎک »ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ

ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲درﺑﺎرهی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی« ﺗﺪ ﺗﺎک »اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .در
آنﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۱درﺻﺪ ﻧﻈﺮات زﯾﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی« ﺗﺪ ﺗﺎک »زﻧﺎن ،ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎً درﺑﺎرهی
ﻇﺎﻫﺮ و اﻧﺪام زنِ ﺳﺨﻨﺮان اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی« ﺗﺪ ﺗﺎک »زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ« اﺣﺴﺎﺳﯽ »ﻣﯽﺧﻮرد و در ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻈﺮ – ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ -زﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﻧﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﻮ(  (Pewدرﺑﺎرهی آزار ﻣﺠﺎزی ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان زن،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺮد در ﻣﻌﺮض« آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖزدهی آﻧﻼﯾﻦ »ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ۱۲درﺻﺪ زﻧﺎن  ۸۱ﺗﺎ ۹۲
ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ،روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽِ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۹درﺻﺪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﯿﻦ  ۳۵درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﺑﺎر ﻓﺮدی ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ
ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ :آزار آﻧﻼﯾﻦ ،اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
آزار و اذﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺪﯾﺪهای ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮان و درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
«ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »در ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۷۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آزار و اذﯾﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از
زﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
«ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی اﯾﻦ ﮔﺰارش ،از ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ« » IPSOSﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن  ۸۱ﺗﺎ  ۵۵ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،داﻧﻤﺎرک ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرهی ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ
درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی آزار و اذﯾﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،زﻧﺎنِ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۳۳درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎنِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ درﺻﺪ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﺑﺎر اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ روﺑﺮو اﺳﺖ .ازﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮودﯾﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ« ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »در ﺣﻮزهی ﻓﻦآوری و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد «:اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ .زنﺳﺘﯿﺰی ،ﺟﻨﺴﯿﺖزدﮔﯽ و آزار ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ رود و ﭼﻄﻮر
ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ را در ﺑﯿﺮون از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۳۶درﺻﺪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آزار و اذﯾﺖ و ﺗﻤﺴﺨﺮﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاب آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ۵۵ ،
درﺻﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪی ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ۶۵ ،درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ۱۶ ،درﺻﺪ
اﺑﺮاز ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ آنﻫﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و  ۶۷درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روﯾﻪی
اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﻮد از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اذﯾﺖﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ« ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »۶۴درﺻﺪ زﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
آزار و اذﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖزده ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﮑﺴﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﯿﻮان و ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﮑﺴﯽ از ﺧﻮد در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و آرام آرام اﻧﮕﺎر ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زن ﺟﻮان  ۶۲ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﭘﯿﻮ ) (Pewﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد «:ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻈﺮی و
ﻋﻘﯿﺪهای دارد ،ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪه و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن را آزار ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آزارﮔﺮان آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ،ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺿﻌﻒ ،اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻋﯿﺒﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺜﻞ ﭼﮑﺶ
ﻣﺪام و ﻣﺪام ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ».
ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮ

