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Abstract 

Background and Aim: This article also examines the extent of digital sexual 

harassment of adults by looking at transgender people. Materials and Methods: 

The present study is applied in terms of purpose and quantitative in terms of 

data collection by survey method. The statistical population of the study is 

Trans people living in Tehran, and next to them, a control group consisting of 

men and women aged 18 to 55 in Tehran was placed. Findings and Conclusion: 

The rate of sexual harassment is not the same between different sexes and is 

higher in transgender people. It was also found that, based on the statistical data 

of this study, the most common type of digital harassment is trying to establish 

romantic relationships. There is no statistically significant relationship between 

the use of social networks and software and the rate of digital sexual 

harassment.  
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1. Introduction  

Admittedly, the term "cyberbullying" is very rare in adults because of the ways 

in which the mass victim can be labeled an adult through the mass media and 

even domestic law. Our main focus in this study is on adults aged 18 to 55 with 

an emphasis on transgender sexual minorities because very little research has 

been done on crimes related to digital harassment. 

 

2. Research method 

The present study is applied in terms of purpose and quantitative in terms of 

data collection by survey method. The statistical population of the study is trans 

people living in Tehran, and next to them, a control group consisting of men 

and women aged 18 to 55 in Tehran was placed. 
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3. Results and Discussion 

For the first hypothesis, analysis of variance was used, which showed that the 

rate of digital sexual harassment in transgender people is higher than women 

and men. Regarding the mean and standard deviation of the variables of digital 

sexual harassment, the highest mean is related to the variable of trying to 

establish romantic relationships, equal to 2.68, and the lowest mean is related to 

receiving scary letters or messages or computer virus in e-mail and other 

cyberspace for Having sex is equal to 1.06. Regarding the last hypothesis, 

Pearson correlation coefficient test is used and the results of correlation 

coefficient test show that there is a correlation coefficient of 0.03 between the 

rate of use of social network and software and the rate of sexual harassment, 

which indicates a very weak linear relationship. In other words, there is no 

statistically significant relationship between the use of social networks and 

software and the rate of digital sexual harassment.  

 

4. Conclusion  

In this study, it was concluded that the rate of sexual harassment is not the same 

between different sexes and is higher in transgender people. It was also found 

that, based on the statistical data of this study, the most common type of digital 

harassment is trying to establish romantic relationships. There is no statistically 

significant relationship between the use of social networks and software and the 

rate of digital sexual harassment. 
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 آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگساالن با نگاه به افراد تراجنسی   دیدگی بزه   بررسی میزان 
 

       1مهرداد غنی 

 2سید مهدی سیدزاده ثانی

 
 

 چکیده 
آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگساالن با نگاه بههه ااههراد    دیدگیبزهدر این مقاله نیز به بررسی میزان  

ها از نوع کمی بهها  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده .جنسی پرداخته شده استترا

ههها یههو گههروه  های ساکن شهر تهران هستند و در کنههار آنآماری تحقیق ترنسةروش پیمایشی است. جامع

در این پژوهش نتیجههه  .  دهند قرار داده شدسال تهرانی را تشکیل می 55تا  18کنترل که زنان و مردان بالغ 

های مختلف یکسههان نیسههت و در ااههراد تراجنسههی بیشههتر  میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیتگردید که 

است. و همچنین مسجل گردید که بر مبنای اطالعات آماری این تحقیق بیشترین نوع آزار و اذیت دیجیتال،  

اازارها  های اجتماعی و نرممیزان استفاده از شبکهتالش برای ایجاد روابط عاشقانه است. به لحاظ آماری بین 

  و میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.
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 مقدمه

یها   "ایبرس"،  "اینترنت"ای از پیشوندهای  طور ازایندههای اخیر تحقیق در علوم اجتماعی بهدر سال

کنهد، دور شده است، زیرا این اصطالحات به دیداری محهدود از اضهای آنالیهن اشهاره می  "آنالین"

شهود. در دیجیتال خهار  می  هایآوریطور بالقوه از دیگر ارتباطات و اندر عین حال بهکه  درحالی

ای در زنهدگی ندهصورت ازایبهدیجیتال که    هایآوریمقابل، تحقیقات معاصر به دنبال شناختن ان

ها از قبیل تلگهرام روزمره گنجانده شده است اشاره دارد برای مثال، اتصال بلوتوث یا سایر اپلیکیشن

ها ممکن است بهرای ارسهال محتهوای آزاردهنهده، تهدیهد و یها اپ بین دستگاهو اینستاگرام و واتس

های بتنی بر مکان، مانند سیسهت م  هایآوریآمیز به ااراد استفاده شود. به همین ترتیب، انتوهین

های آزار و اذیت و استفاده شود. تواند در زمینهیابی جهانی و شناسایی ارکانس رادیویی، میموقعیت

طور توانهد بههدیجیتال وجود دارد کهه می  هایآوریبه طور خالصه ، یو مجموعه گسترده تر از ان

های اینترنت استفاده شهود. پهس مها بهه ش ازسایتبالقوه برای ترویج آزار و اذیت و سوء استفاده بی

تری را پردازی  تا دایره وسیعجای سوءاستفاده جنسی اینترنتی به سوءاستفاده جنسی دیجیتالی می

 بررسی نمایی .

های مضر و درای قصهد مهرتبط بها طبیعهت جنسهی رآزار جنسی و سوءاستفاده جنسی، به راتا

شهود. )الزر،، هویت جنسیتی بهه اهرد بهزه دیهده ههدایت می  کند که بر اساس جنسیت یااشاره می

1392) 

تحقیقات زیادی در مورد سوء استفاده از سایبر و سایر راتارهایی که کودکان و نوجوانان تجربهه 

المللی انجام شهده اسهت کنند، متمرکز شده است. لیکن در مقابل، مطالعات اندکی در سطح بینمی

های دیجیتالی را مورد بررسی قرار می دهد. به همهین ترتیهب، در اذیت  که تجربه بزرگساالن آزار و

های دیجیتالی کهه توسهط قربانیهان بهالغ حال حاضر تحقیقات در مورد میزان و ماهیت آزار و اذیت

بسیار ک  است. عالوه بر این، در حالی که ادبیات در حال ظهور تجهار  متفهاوتی از   اند،تجربه شده

یجیتالی و جنسیتی را در نظر گراته است، کمبهود تحقیهق در ایهن زمینهه مها را های دآزار و اذیت

 جهت بررسی این موضوع در خصوص ااراد تراجنسی با گروه کنترلی از بزرگساالن متمایل کرد.

همچنین قابل توجه است که تا به امروز تحقیقات زیادی در مورد تجار  کودکان و نوجوانان بها 

اینترنتی متمرکز شده است. عالقهه شهدید بهه کودکهان و نوجوانهان از سهوء   تمرکز بر سوء استفاده

پذیری نسهبی آنهها باشهد، و همچنهین تعهدادی از استفاده از سایبری ممکن است بخشی از آسهیب

انگیهز وجهود دارد کهه در آن جوانهان پهس از آزار و اذیهت آنالیهن مهورد های برجسهته و م پرونده

اگرچه در برخی از مطالعات به منظور تجدید نظر در مورد سوء اسهتفاده   گیرند.سوءاستفاده قرار می

های کهالج مهورد اسهتفاده قهرار گراتهه اسهت )گهری ویژه در بین نمونههآنالین از ااراد بزرگسال، به
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اما در خصوص بالغین این ارزیابی نسبت به کودکان بسهیار   (،2018(، پاول و ادریان اسکات)2012)

 دشوارتر است.

کنهد و علهت آن خیلی که  نمهود پیهدا می  "سوء استفاده اینترنتی"لما در بالغین، اصطالح  مس 

تواننهد بهه بهزه دیهده بهالغ های جمعی و حتی قهوانین داخلهی میهایی است که به وسیله رسانهراه

(، محقق قانونی کانادایی، ایهن عوامهل را شناسهایی 2014عنوان مثال، جین بیلی )برچسب بزنند. به

برد و بیلی در خصوص زنهان و دختهران بهالغ بهزه های مشکوک نام میراه  تحت عنوانه و از ان  کرد

تحهت شهرایط نهامطلو  از تهدیهد   کند که برچسهب زدن بهر اسهاس جنسهیت ودیده استدالل می

سایبری، تا حدی به حداقل رساندن خشونت و خنثی کردن خصوصیات خشونت جنسی در مقایسه 

 گذارد.ثیر میأ شود، تنسی که توسط جوانان تجربه میبا سایر عوارض میر ج

کیهد بهر اقلیهت جنسهی أ سهال بها ت  55تها    18نگاه اصلی ما در این تحقیق بر روی بزرگسهاالن  

ها است زیرا تحقیقات بسیار کمی در رابطه با جرائ  مرتبط با آزار و اذیت دیجیتال علیه آنهها ترنس

 صورت پذیراته است.

 

 پیشینه تحقیق. 1

طهی پژوهشهی بهه بررسهی  آزار و اذیهت سهایبری در پرتغهال   (،2016تریکا و همکاران در سهال )پ 

پرداختند که شیوع، ترس و جستجوی کمو در میان نوجوانان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. 

 در این نوشتار بیان شده است که  قربانیان سایبری بیشتر از مهاجمان ناشناخته سایبری )در مقابل

شهوند بیشهتر که قربانیان مردان مسن )در مقابل مهاجمان سایبری زنانهه( قربهانی میآشنا( و زمانی

که پسهرها ترسیدند. دختران جوان بیشتر ترس و راتارهای کمو بیشتری را گزارش دادند در حالی

راتارههای  متجاوزان هر دو هدف یو تنوع بیشهتر -بیشتر قربانیان متجاوز بودند. زیر گروه قربانیان 

قربانی سازی سایبری را نسبت به گروه زیرارد قربانی داشتند و همچنین در راتارهای دستیابی بهه 

کمکی دخیل بودند. آن نوجوانانی کهه بهه دنبهال کمهو بودنهد، مفیهد بودنهد. تهأثیرات مربهو  بهه 

همچنهین  (2016)پتریکا براس، های آموزشی، اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار گراته است.شیوه

( ، به بررسی عوامهل مهرتبط بها آزار و اذیهت الکترونیکهی ناراحهت و مزاحمهت 2013انوتی و هریا)

اند.آنچه از این پژوهش نتیجه گردید اراوانی مشاهده آزار و اذیت زنهان نسهبت بهه سایبری پرداخته

چرا کهه شهانس  مردان بوده است که این امر برای آزار و اذیت تلفن همراه مورد حمایت قرار گرات،

آزار و شکنجه زن تقریبا دو برابر مردان بود )با این حال ارضیه ای برای آزار و اذیت اینترنت نبهود(. 

شوند، این امر برای ههر دو آزار و اذیهت اینترنهت و دختران از آزار و اذیت بیشتر دچار ااسردگی می

دان است. که برخی از اشکال و مجرمهان تلفن همراه، با شانس پشیمانی زنان تقریبا برابر دو برابر مر
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با اضطرا  بیشتری نسبت به دیگران مرتبط می شوند، این بار بها تهرس و وحشهت بیشهتر از آزار و 

اذیت تلفن همراه که به طور مستقی  تظاهرات کالمی و آزار و اذیت در اینترنت پخش شهایعه شهد، 

اذیهت از همتایهان مدرسهه را نشهان   حمایت شد. این مطالعه همچنین برتهری بهیش از حهد آزار و

 (2013دهد.) انوتی و هریا،  می

(ارتبا  بین آزار و اذیت جنسهی آنالیهن و خشهونت آاالیهن در میهان 2015اوجانن و همکاران)

 (2015دادند.)اوجانن و همکاران، جوانان در تایلند مرکزی را مورد مطالعه و بررسی قرار

های دیجیتههالی و تحلیههل زار جنسههی از طریهق رسههانهای بههه بررسههی آ( در مطالعهه2008وارن)

های حقوقی مختلف پرداخت. این مطالعهه در قالهب مطالعهه تطبیقی قوانین کمین سایبری در نظام

موردی کشور سنگاپور مورد بررسی قرار گراته و با معرای تجربهه واقعهی و توسهعه قضهایی در ایهن 

معمول در برخورد قانون با آن پس زمینه کلهی کشور با محوریت کمین سایبری و شناسایی مسائل  

های قضایی پرداخته تها ارائه کرده است. سپس به تحلیل و مقایسه قوانین کمین سایبری انواع حوزه

بندی راه حل قانونی که طی آن حقوق و منااع ارکان و برخورد مشترک بین آنها با نگاهی بر صورت

ه های دیجیتالی برای تعامل اجتماعی لحهاظ شهده انهد مختلف اعضای جامعه برای استفاده از رسان

مشخص شوند. سپس به اختصار به بررسی مسهائل قهوانین تجهویزی، قضهایی و اجرایهی و ضهرورت 

سههازی قههوانین اساسههی، تر بههرای حههل مشههکالت از طریههق هماهن المللههی گسههتردههمکههاری بین

شناسایی تکمیلهی پرداختهه اسهت.)وارن، ای و قوانین اجرایی و  سازی اقدامات ارزیابی رویههماهن 

2008) 

ییدآمیز در محیط أ ت هایای به بررسی آزار جنسی: محدودسازی دااعیه( در مطالعه2012گری )

کاری دیجیتال پرداخت. در مقاله مذکور پیشنهاد کلی بر این بوده است که وقتی کارارمها قهادر بهه 

زار جنسی نیست، دااعیه تاییدآمیز یا باید تغییهر استفاده از اناوری های موجود برای پیشگیری از آ

تواننهد کارارمایهان را یااته، اصالح شود و یا در نهایت حذف شود. دادگاه ها با اتخاذ این رویکرد می

برای استفاده از اناوری های نظارتی و مسدودسازی موظف نمایند تها اقهدامات پیشهگیرانه منطقهی 

 (2012یط های کاری دیجیتال مثمرثمر واقع شوند.)گری، برای جلوگیری از آزار جنسی در مح

(،بی تمدنی آنالین یها تعهرض جنسهی، مفههوم پهردازی تجهار  زنهان در عصهر 2014)    مگاری

دیجیتال را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. استدالل این مطالعه بر این بوده است کهه آزار و اذیتهی 

ای بهرای سهاکت عنوان تعرض جنسی آنالین و شیوههب  شود بایدکه از طریق این هشت  منتقل می

ههههای دیجیتهههالی عمهههومی شهههناخته شهههود. نتهههایج هشهههت  کهههردن صهههدای زنهههان در محیط

#mencallmethings  اند مهانع از دهد که زنان توسط سوء استفاده آنالیهن تهدیهد شهدهنشان می

 (2014هند.)مگاری،  ها خودشان را تغییر دشود آنها شده و املب باعث میآزادی بیان آن
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ای به بررسی تصاویر آلت مردانه: مقاومت زنان در برابر آزار (، در مطالعه2017ویتس و گلیلمور )

جنسی با استفاده از شوخ طبعی، هنر و اینستاگرام پرداختند که در این مقاله به بررسی اسهتفاده از 

ن پرداخته شد. در همین راستا از های میرسنتی مقاومت در برابر آزار جنسی آنالین توسط زناروش

برای بررسهی ایهن موضهوع  Instagranniepantsپرو،ه هنری آنا گنسلر در اینستاگرام تحت عنوان 

استفاده شده است که زنان برای ااشاسازی آزار جنسی در محیط ههای آنالیهن و تشهویق ااهراد بهه 

دارد، زبان و راتهار خهود را بهه چهه  مقاومت خالقانه که ماهیت انتقادآمیز، طنزآمیز و سرگرم کننده

گیری بیهان شهد کهه توجهه صورت با محیط مجازی تطبیق می دهند. در نهایت بهه عنهوان نتیجهه

انحصاری به گفتمان های زنان در اضاهای آنالین، مخصوصا به عنوان روایت جامع و اراگیر خطهر و 

ن اسهت ضهرورت مضهاعف دارد. ههای بهالقوه اضهای آنالیهاینکه قربانی سازی تضعیف کننده آزادی

 (2017)ویتس و گلیلمور، 

بیان داشتند که نتایج حاکی از آن است کهه   2018ای در سال  مطالعه  پاول و ادریان اسکات در

گیرنهد.) پهاول و ادریهان ها بیشتر در معرض آزار و اذیهت و سهوء اسهتفاده دیجیتهال قهرار میترنس

 (2018اسکات،  

 

 تراجنسی ممفاهی مبانی نظری تحقیق.  2

اس یها تهرنس هه  گفتهه اختصهار تهی( و بهtranssexualکه ترنسکشوال )به انگلیسهی:    تَراجهِنسی

شهههود، ااهههرادی هسهههتند کهههه دارای هویهههت جنسهههی  متنهههاقص از روح و روان خهههود می

 (2018هستند.)اکسفورد،

یالت آنهها بها شود که تمهاهایی اطالق میهایی از اشخاص، راتارها و گروهوا،ه تراجنسی به گونه

طور معمول متفاوت است. وضعیت احالت هویت جنسی ارد اسهت کهه نقش جنسیتی نرمال آنها به

بیانگر نوع خاصی از تمایل جنسی ارد می باشد. اراجنسیت یو اصطالح جمعهی اسهت کهه طیهف 

نانهه ها شامل زن به مرد ترانسسکشوال، مرد به زن ترانس سکشوال، زها و تجربهای از هویتگسترده

هها و گیرد. از آن جا که اراجنسیت یو اصطالح جمعی است بنابراین هویتپوش ها و.. را در بر می

شود. به طور مثال، این اصطالح ااهرادی را شهامل تجار  خاصی را توضیح نداده و بدان محدود نمی

ا سهازگار دهند تا ظاهر ایزیکی آنها با هویت جنسی درونهی آنههمی شود که عمل جراحی انجام می

شان بدون این که به دنبال عمل جراحی باشهند، زنهدگی شود، اشخاصی که بر اساس هویت جنسی

کنند و آنهایی که به دنبال عمل جراحی هستند تا در اراینهد انتقهال بهین جنسهیتها بهه ظهاهر می

بها   ایزیکی مطابق با هویت جنسی درونی دست یابند. در هنگام تولد، ااراد بهه صهورت مهرد یها زن

شوند، با توجه به جنس اردی ،نیتال خارجی  خصوصهیات ثانویهه جنسهی توجه به آنها شناخته می
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ها سرنخ ههای بیشهتری را ارائهه مهی دهنهد. هویهت دو های تولید مثل و ،نسطوح هورمون، ارگان

جنسیتی، حس درونی شخص در مورد مرد یا زن بودن یکی دیگر از ویژگهی ههای مهه  ایهن ااهراد 

 (292: 2005ین احتماال هنگام تولد به مغز سخت می شود. )رداسیل، است. ا

گیری جنسیت به شهباهت اهرد بهه هویت دو جنسیتی از گرایشات جنسی متفاوت است. جهت

که هویت جنسیتی یو شهخص بها سهایر جنبهه ههای جنسهی مردان و یا زنان اشاره دارد، هنگامی

شود. تغییر جنسیت یو اصطالح میر رسمی ه میناسازگار است خصوصیات آن ارد میر انسانی گفت

شود. دو جنسیتی یو اصطالح ارانسهوی اسهت کهه است که برای همه ااراد دو جنسیتی اعمال می

ها کنهد، ماننهد: جهنس عجیهب و مریهب، متقهاطع، ترانسکشهوالهای مختلهف میآن را شامل گروه

های مهرتبط د عالقه خود راتارها و ویژگیبنابراین، این گونه ااراد آزادند که مطابقت با جنسیت مور

تواند جنسهیت خهود را بهه زن یها مهرد با مردان با زنان را انجام دهند و همچنین به اختیار خود می

تغییر دهند. این ااراد ممکن است گاهی اوقات لباس سهکس مخهالف را اتخهاذ کنهد بهه ایهن گونهه 

نامیهده  Transsexuals آنها به طهور معمهول راتارها اختالل راتاری یا اختالل هویت جنسیتی اما

 می شود.

ممکن است به علت قرار گراتن در معرض هورمون های جنسی که منجر به تغییر ساختار مغهز 

 گردد، سطوح میر طبیعی را به وجود مهی آورنهد. بهرای حهل اخهتالالت راتهاری ااهرادنوزادان می

Transsexualisin  از علت، تناسهخ گرایهی بهه روان درمهانی ممکن است از نظر ،نتیکی صرف نظر

 (14: 2005پاسخ منفی بدهد)بی تأثیر باشد. )هنین  سان، 

 

 آزار و اذیت و آزار دیجیتال 

یو اصطالح کیفری و جرم شناختی است که بهه تعهدادی از راتارههای   آزار و اذیت و آزار دیجیتال

و همچنین از طریق تلفن همهراه و های آنالین،  بین اردی مضر که از طیف وسیعی از سیست  عامل

 (1396کند.)جلیلی و عطار زاده، شود، اشاره میهای ارتباطی الکترونیکی برخورد میدیگر دستگاه

 

 وضعیت اجتماعی افراد مبتال به اختالل هویت جنسی

سالگی در کودکان ظاهر شود و حسب برخورد والدین، ایهن   3تواند از سن  اختالل هویت جنسی می

رود. بنابراین اولین جایی کهه مبتالیهان می  که به سمت و سوی درمانشود یا اینتشدید می  اختالل

ههای به اختالل هویت جنسی با آن درگیر هستند، خانواده آنها می باشد. در بسیاری موارد، خانواده

ن گرانه، با آنها راتهاری تبعهیآ آمیهز کهرده و در سهنیاین اشخاص به جای راتار منطقی و حمایت

های بعهد بهه لحهاظ تعلهق بهه جهنس مخهالف و باالتر به خاطر راتارهایی که این اشخاص، در سال
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دهند، چه بسا خانواده، ارد مبتال به ه  جنس گرایی را تحهت اشهار اختالل هویت جنسی انجام می

 ههایبرای انجام عمل جراحی تغییر هویت جنسی قرار دهند. دگرباشان در خانه هه  بها آزار و اذیت

، آنها در برابهر ایهن آزار و اذیهت اعضهای خهانواده از حمایهت باوجود اینشدیدی مواجه هستند. اما  

قهانون مجهازات  158قانونی برخوردار نیستند. قوانین ایران بهه والهدین اختیهاراتی در حیطهه مهاده 

ادران و دهد. ضمن اقامه شکایت علیه والدین یا بهربرای تنبیه ارزندانشان می  1392اسالمی مصو   

خواهران آزارگر، ااراد دگرباش را در معرض خطر قرار می دهد و در نتیجه گزارش کردن یو چنین 

شهوند نیهز مهورد راتارههای که این اشخاص وارد مدرسهه میراتاری را بسیار بعید می سازد. زمانی

شهتری را گیرند. در این بین، پسران مبتال بهه اخهتالل هویهت جنسهی رنهج بیتبعیآ آمیز قرار می

های خهود قهرار کنند چرا که نه تنها به خاطر راتارهای دخترانه مورد تحقیر ه  کالسهیتحمل می

گیرند، بلکه بعضها ممکهن اسهت بهه خهاطر راتارههای خهود مهورد آسهیب و آزار جنسهی واقهع می

 (13:  1396شوند.)جلیلی و عطار زاده،  

 

 دیدگی افراد ترا جنسیبزه

وضعیت خاصشان بیشتر از ااراد عادی در معهرض جهرم و ة  سی به واسطبدیهی است که ااراد تراجن

جنایت قرار دارند و درصد اینکه مورد سوء اسهتفاده دیگهران در ارتکها  جهرای  )مخصوصها جهرای  

جنسی( قرار بگیرند بسیار باالتر از سایرین است بهه صهورتی کهه امهروزه بهه اذعهان صهاحبنظران و 

های جنسی و مالی اراوانی از این ااراد در بعضا شرقی سوءاستفادهپژوهشگران در کشورهای مربی و  

ها با قرار دادن آن هها در شود و با توجه به وضعیت خاص آنمی  های مستهجنسایتشبکه ها و و 

های این ااراد در سطح وسهیع و بها های توامان ااعل و مفعول جنسی به اروش تصاویر و ایل حالت

شود. همچنین خود این ااراد ممکن است ناخواسهته بهه انجهام برخهی ه میتبلیغات اراوان دست زد

در صهورتی  ها جرم بداند )مانند موارد بهاال(ااعال مبادرت نمایند و قانون انجام این کارها را برای آن

که قصد ارتکا  جرم نداشته اند و حتی نمی دانسته اند که عملشان جرم است بااین حهال بهه نظهر 

معه ایران قبح خاصی نسبت به وارد شدن به حیطه این ااراد در ااکار عمهومی وجهود رسد در جامی

دلیل است و الزم است با بیمار در نظر گراتن آن ها به سهبب دارد که تا حد زیادی امراق آمیز و بی

ها سهعی در درمانشهان مشکل جسمی مادرزادی اشان و برخوردی بیمار گونه و نه مجرم گونه با آن

و باال بردن سطح ااکهار   …سازی در سطح جامعه توسط رسانه ها و  رسد با ارهن ه نظر میشود. ب

عمومی تا حد زیادی بتوان به مشکالت موجود در نحوه برخورد با این ااراد اهائق آمهد و مهانع سهوء 

با این حهال و بها در نظهر د.  استفاده و کشیده شدن آن ها به سمت بزه های خواسته یا ناخواسته ش

راتن اینکه امکان سو استفاده جنسی از این ااراد زیاد است ممکن است کسانی تمایل به برقهراری گ
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رابطه جنسی و یا سوء استفاده های دیگر جنسی از این ااراد داشته باشند و یا مرتکب چنین عملی 

د معمهولی از انجام عمل مشابه با اارااملب  شوند. با توجه به اینکه قبح چنین عملی در عرف جامعه  

گذار با جرم انگاری چنین اعمالی در مواردی کهه مهتن و تو جنسیتی بیشتر است بهتر است قانون

ای به عنهوان تشهدید و قانونی خاصی وجود ندارد و با در نظر گراتن مجازات تعزیری سنگین و ویژه

عاملین چنهین   تکمیل مجازات در مواردی که متن قانونی برای ااراد معمولی وجود دارد به مجازات

 .جرایمی بپردازد

 

 آزار و اذیت جنسی دیجیتال

 اضهایهای جنسهی در اضهای مجهازی سهو اسهتفاده جنسهی در موضوع نوظهور به نام آزار و اذیت

شود که به هر کسی تحمیل گردد. این تحمیل ممکن مجازی و دیجیتال به هر گونه عملی گفته می

رت گیرد. شاید بتوان این حالت را تحت عنوان تجهاوز است همراه با تهدید تطبیع و حتی اریب صو

جنسی نیز مورد بررسی قرار داد. زیرا از آنجا که در تجاوز واقعی، علی القاعده اقدان رضهایت تجهاوز 

شونده شر  است. در حیطه مجازی نیز همین حالت متصور است. به نحوی که ارد متجهاوز بهدون 

دلیل کند بههاروا یا تصویری مستهجن برای او ارسال میدر نظر گراتن رضایت طرف مقابل سختی ن

آنکه در عمل محدودیت آن چندان برای برقراری ااراد با یکدیگر وجود نهدارد، اتفاقها گسهتره الهین 

شکل از تعرض بسیار بیشتر از حالت واقعی آن است. این در حالی است که بر خالف تجهاوز واقعهی، 

ندان محسوس و قابل درک نیست. به همین دلیل نظهارت و تعرض در اضای مجازی برای جامعه چ

پیگیری دقیق از سوی نهاد های اجتماعی مثل خانواده و مدرسه و ه  از جانب دستگاه قانون گهذار 

و دستگاه قضایی مورد تعلل قرار گراته است که مقاید بخشی از این مفلت ناشهی از نوظههور بهودن 

دیده ای است که در دنیهای دیجیتهال مالبها متوجهه اقشهار آزار جنسی پ د.  باشدمدمه اجتماعی می

. گرددخاص مانند زنان، کودکان و ااراد دارای موقعیت های متفاوت و ویژه مانند ااراد تراجنسی می

در اضای مجازی برخی کاربران به شکل رکیو و آشکار به مسائل جنسهی مهی پردازنهد کهه باعهث 

 آزار  شهوند و آنهان را آمها ی نامناسب موجب رنجش آنها میهاشود و با شوخیبرانگیختن ااراد می

 (56: 1388رود. )مفاری،  دیدگی به شمار میدهند که خود نوعی بزهجنسی اینترنتی قرار می

این راتارهای جنایی ممکن است شامل سوء استفاده جنسی بر اساس تصویر باشد کهه مصهداق 

قهانون نحهوه مجهازات   3مهاده    5اد بهه تبصهره  بارز جرم آثار سمعی و بصری »مستهجن« بها اسهتن

اشخاصی که در امور سمعی و بصری اعالیت های میرمجاز می نمایند، می باشد کهه محتهوای آنهها 

نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیهزش جنسهی باشهد. یها صهراا آزارههای 

 باشد. ال میکالمی و نگارشی یا درخواست رابطه جنسی از طریق دیجیت
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های دیجیتالی، به عنهوان یهو نتیجهه از تجربیهات بسیاری از قربانیان سوء استفاده آزار و اذیت

به عنوان اختالل شدید احساسی و یا  جسمی یها روانهی منتههی میشهود مهی   "آسیب"خود، که به  

آزار یا رنهج بهه پردازند اگرچه ما اذعان داری  که آزار و اذیت و سوء استفاده دیجیتال همیشه سبب  

توانهد بهه شهود، الزم بهه ذکهر اسهت کهه »آسهیب« نیهز میاهداف آزار و اذیت و سوء اسهتفاده نمی

 های اجتماعی اشاره داشته باشد.ها و نگرشتر، ارزشهنجارهای گسترده

 

 در افراد تراجنسی آزار و اذیت جنسی دیجیتال

کهه مردانهه داشهته باشهد، درحالیممکن است اهرد اعضهای جنسهی  طور کلی  در شرایط خاصی  به

اش زنانه باشد، یا برعکس. این تضاد ممکن است در ذهن، های جنسیتیشخصیت و راتار و خواسته

راتار خصوصی، یا راتار اجتماعی مشخص باشد تراجنسی یو اصطالح برای شناسایی اارادی اسهت 

ویهت جسهمی خهویش که دارای هویت جنسیتی متناقآ هستند یا تطبیق ارهنگهی درسهتی بها ه

های جنسهی ندارند. در واقع تراجنسی اردی است که تشخیص روانی خود ارد از جنسیتش با اندام

ها عالقه شدید برای طی کردن مراحهل تغییهر و پیوسهتن بهه زمان تولدش متفاوت است. تراجنسی

تماعی، پوشش تواند شامل هورمون درمانی، تغییر در راتار اججنس مخالف را دارند. این مراحل می

توانهد باعهث در لباس جنس مخالف یا جراحی تغییر جنسیت باشد عهدم دسترسهی بهه درمهان می

کلیه این مسائل و یا حتی گاهی نفرت عمومی نسبت به ترنسهها باعهث  ها شود.خودکشی تراجنسی

بها ایهن ااهراد  د.  شود که این ااراد در معرض خطر بیشتری جهت بزه دیده واقع شدن قراربگیرنهمی

توجه به گرایشات جنسی خود میتوانند در شبکه های اجتماعی دیجیتال حضور داشته باشند و این 

آسیب پذیری خاصشان میتواند منجر به آزار و اذیت جنسی دیجیتالی بیشتری نسبت به سایر ااراد 

 (2014شود.)مگری،  

روانی اهرد مبهتال را که پدیده بحران اختالل هویت جنسیتی، شرایط شخصیتی و با توجه به این

کند و سبب نوعی ناسازگاری ترنسکشوال با اجتماعی می شهود کهه وی در آن زنهدگی مخدوش می

دیهدگی می کند، به عنوان یو منبع بحران شناخته می شود و آسیب شناسی و بررسهی میهزان بزه

 ای دارد.آزار و اذیت جنسی دیجیتال در مورد آنها اهمیت و ضرورت ویژه

ی قوانین موجود با محوریت آزار و اذیت و یا تهدید و ارعها  وابسهته بهه حقیقهت یها به طور کل

رسند و این در حهالی اسهت رابطه هستند و در برابر نیازهای جامعه مدرن ناقص و ناکاای به نظر می

که قوانین نوظهور کمین سایبری به نحو قابل توجهی پراکنده و نهاهمگون هسهتند. و الزم بهه ذکهر 

تحقیق در باره آزار و اذیت جنسی دیجیتالی نسبت به بالغین و دگر باشان جنسی بهه جهز   است که

معدودی از کشورها از جمله انگلستان و استرالیا صورت نگراته است. به جهت حمایت از ااهراد بهزه 
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دیده و پیشگیری از جرم این کار بسیار ضروریست. )ارههادی آالشهتی و عبدالرضها جهوان جعفهری 

 (1396، بجنوردی

 

 سواالت تحقیق .3

 الف: سؤال اصلی تحقیق:

 میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال در ااراد تراجنسی در مقایسه با سایر ااراد چگونه است؟-1

  : سؤاالت ارعی تحقیق:

بین میزان استفاده ازشبکه های اجتماعی و نرم اازارها و آزار و اذیت جنسهی دیجیتهال چهه -1

 رابطه ای وجود دارد؟

 کدام یو از  اشکال آزار و اذیتهای جنسی دیجیتال بیشترین اراوانی را دارد؟-2

سهال در مقایسهه بها  55تها  18میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال در زنهان و مهردان بهالغ   -3

 یکدیگر دارای چه تفاوتی هستند؟

 

 های تحقیقفرضیه .4

 ارضیه اصلی: -الف

ی دیجیتال در ااراد تراجنسی  در مقایسه با سهایر ااهراد به نظر میرسد میزان آزار و اذیت جنس

 بیشتر است.  

 ارضیات ارعی:  - 

های اجتماعی و نرم اازارها و میهزان آزار و اذیهت جنسهی رابطهه بین میزان استفاده از شبکه-1

 داری وجود دارد.معنی

ت جنسی دیجیتال های دوستی یا روابط عاشقانه بیشترین میزان اراوانی آزار و اذیدرخواست-2

 است.

داری سهال دارای تفهاوت معنهی 55تا  18آزار و اذیت جنسی دیجیتال در زنان و مردان بالغ  -3

 است.

 

 شناسی تحقیقروش  .5

 هایی کهه در شههرروش تحقیق توصیفی  از نوع پیمایشی کلیه ترنس  جامعه آماری مورد مطالعه:

ا توجه به اینکه تعداد ااهراد تراجنسهی مشهخص تهران  حاضر به انجام مصاحبه شدند بوده است و ب

لیکن در این تحقیق   شود.ای استفاده مینیست چارچو  آماری وجود ندارد لذا از روش میر سهمیه
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 د.یو گروه کنترل وجود دارد و آن عبارت است زنان و مردان تهرانی که در شهر تهران حضور دارنه

 و از اضای مجازی استفاده میکنند.

هها از روش با توجه به اقلیت بودن و مشکل دسترسی بهه ترنس گیری و حجم نمونه:روش نمونه

سال   55تا    18اما در خصوص گروه کنترل ما که )زنان و مردان بالغ   .  نماییگلوله برای استفاده می

با عنایت به اینکه موضهوع مها آزار و اذیهت   کنند وتهرانی( هستند  که از اضای مجازی استفاده می

ی دیجیتالی در اضای مجازی است با استفاده از گوگل ارم بهه تهیهه پرسشهنامه الکترونیکهی جنس

    .های تلگرامی قراردادیپرداخته و آن را در گروه

  8694000حج  جامعه ما برای گروه کنترل بر اساس آخرین سرشماری جمعیت  شههر تههران

 384درصد خطا بایهد حهداقل روی  5طح نفر است که حج  نمونه با استفاده از ارمول کوکران با س

نفر انجام شود که با مراجعه به انجمن حمایت از مبتالیان به اخهتالل هویهت جنسهی ایهران و اخهذ 

های الزم محقق وارد گروه اعضای انجمن شده و   با طراحی اینترنتی پرسشنامه در گوگل ارم مجوز

زن و 255سهال تهرانهی ) 55تا  18مردان بالغ  نفراز زنان و 445ماه جمعا  11در بازه زمانی حدودا  

تراجنسی که معیار شناسایی آنها ااراد عضو انجمن بوده است آن را تکمیل نمهوده   40مرد(  و  190

 اند.و پاسخ داده

اطالعهات الزم جههت انجهام   ها و روایی و پایایی تحقیق:گیری، ابزار گردآوری دادهروش نمونه

های اطالعات قاالت و منابع علمی کشور و منابع التین با استفاده از پایگاهاین مطالعه با استفاده از م

علمی دریاات و استفاده خواهد شد و جهت جمع آوری اطالعات آماری از پرسشنامه استاندارد شده 

مهورد  2018و  2016های استفاده شده که روایی و پایایی آن در دو مقاله پاول در سال  2016پاول  

 مورد تحلیل قرار گراته است.  spssگراته است و در نرم اازار یید قرار أ ت

)اع  از زن و مرد( که اکثریت ااراد جامعهه   در این مقاله ما ااراد بالغ را به دو دسته دگرجنسگرا

شناسهی از آنهها تحهت عنهوان که از اقلیتهای جنسی که در جرم  هادهند. و تراجنسیرا تشکیل می

QUiEER  دیدگی ناشی از آزار و اذیهت دیجیتهالی   میکنی  و به بررسی میزان بزهنام میبرند تقسی

 پردازی .نسبت به آنها می
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 ار توصیفیها، تجزیه و تحلیل و آم یافته .6
 توزیع اراوانی ااراد مورد مطالعه (  1جدول

 جنسیت  اراوانی  درصد اراوانی  درصد اراوانی تجمعی

 زن 255 6/52 6/52

 رد م 190 2/39 8/91

 دوجنسیتی 40 2/7 100

 کل 485 100 

 

 2/39نفهر معهادل ) 190درصهد( زن،   6/52نفهر از ااهراد معهادل )  255دهد  نشان می  1جدول  

 باشند.درصد( دو جنسیتی می 2/7نفر معادل ) 40درصد( مرد و  

اراد رسد میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال در ااراد تراجنسی با سایر اارضیه اصلی: به نظر می

 بیشتر است.

صهورت هبه منظور بررسی ارضیه اصلی از آزمون آنالیز واریانس استفاده کرده و ارض آزمون را ب

 کنی :  زیر ارموله می

 های مختلف یکسان است.ارض صفر: میزان آزار و اذیت جنسی در جنسیت

 های مختلف متفاوت است.ارض مقابل: میزان آزار و اذیت جنسی در جنسیت

 
 هاهای آزمون آنالیز واریانس میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال ااراد بر اساس جنسیت آن یااته   (2جدول

سطح معنی  

 داری 

میانگین   Fآماره  

 مربعات 

درجه  

 آزادی 

مجموع  

 مربعات 

 منبع تغییرات

 بین گروهی 02/59 2 51/29 18/82 000/0

 درون گروهی 09/73 482 35/0  

 کل 12/232 484   

  

باشد که چهون از مقهدار می  00/0داری آزمون برابر با  دهد سطح معنینشان می  2جدول    نتایج

عبارت دیگهر هشهود بهگیهری  اهرض صهفر رد میباشد نتیجه می( کوچکتر می05/0خطای آزمون )

 های مختلف یکسان نیست.میزان آزار و اذیت جنسی بین جنسیت
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 های مختلف و اذیت جنسی دیجیتال در جنسیت  مقایسه میزان آزار  LSDنتایج آزمون    (3جدول

 جنسیت  جنسیت  میانگین  اختالف میانگین  انحراف معیار  داری سطح معنی

 زن  65/1   

  مرد   02/0 05/0 67/0

  تراجنسی   -25/1 10/0 00/0

 مرد   63/1   

  زن  -02/0 05/0 67/0

  تراجنسی   28/1 10/0 00/0

 تراجنسی   91/2   

  زن  25/1 10/0 00/0

  مرد   28/1 10/0 00/0

 

دهد که میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال در ااهراد تراجنسهی در نشان می  3های جدول  یااته

برای ااراد دوجنسهیتی در    LSDمقایسه با زنان و مردان بیشتر است. زیرا سطح معنی داری آزمون  

 می باشد. 00/0مقایسه با زنان و مردان برابر با  

سهال دارای  55تها  18ارعی اول: آزار و اذیت جنسی دیجیتال در زنان و مهردان بهالغ    ارضیه  

 داری است. تفاوت معنی

به منظور بررسی ارضیه اول از آزمون تی مستقل استفاده کرده و ارض آزمهون را بصهورت زیهر 

 کنی :ارموله می

 سال یکسان است. 55تا   18ارض صفر: آزار و اذیت جنسی دیجیتال در زنان و مردان بالغ  

 سال یکسان نیست. 55تا   18ارض مقابل: آزار و اذیت جنسی دیجیتال در زنان و مردان بالغ  

 
 سال   55تا    18نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه آزار و اذیت جنسی دیجیتال در زنان و مردان بالغ    ( 4جدول 

سطح معنی  

 داری 

درجه  

 آزادی 

 متغیر ادتعد میانگین  انحراف معیار  Tآماره  

 زن 255 65/1 58/0 447/0 443 655/0

 مرد  190 63/1 54/0   

  
باشهد کهه از  می   0/ 655داری آزمون تی مستقل برابر بها  دهد سطح معنی نشان می   4های جدول  یااته 

شهود بعبهارت دیگهر آزار و  باشد در نتیجه ارض صفر پذیراتهه می ( بزرگتر می 0/ 05مقدار خطای آزمون ) 
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باشهد همچنهین نتهایج آزمهون  سهال یکسهان می   55تها    18یجیتال در زنان و مردان بالغ  اذیت جنسی د 
  1/ 63و بهرای مهردان    1/ 65دهد که میانگین آزار و اذیت جنسهی دیجیتهال بهرای زنهان  مذکور نشان می 

 باشد. باشد که تقریبا یکسان می می 
ان اراوانهی آزار و اذیهت  های دوستی یها روابهط عاشهقانه بیشهترین میهز ارضیه ارعی دوم: درخواست 

 جنسی دیجیتال است. 
 کنی :  به منظور بررسی ارضیه دوم از میانگین متغیرهای آزار و اذیت جنسی دیجیتال استفاده می 

 

 

 متغیر  تعداد  میانگین  انحراف معیار  مینیم   ماکسیم   رتبه 

 های زشت داستان یا جوک  485 2/ 57 1/ 30 1 5 2

 ه مسائل شخصی یا جنسی صحبت دربار  485 2/ 51 1/ 40 1 5 3

 های ناخوشایند جنسی شنیدن حرف  485 2/ 04 1/ 30 1 5 6

 سواالتی درباره بدن یا زندگی جنسی  485 2/ 15 1/ 38 1 6 4

 تالش برای ایجاد روابط عاشقانه  485 2/ 68 1/ 63 1 5 1

شنیدن کلماتی که شخصیت شما را پایین   485 1/ 71 1/ 03 1 5 10
 آورد می 

 درخواست مالقات برای روابط جنسی  485 2/ 10 3/ 10 1 5 5

 اظهارات زشت نسبت به جنسیت شما  485 1/ 83 1/ 19 1 5 8

 همجنسگرا نامیدن شما  485 1/ 27 0/ 82 1 5 14

 ارستادن تصویر یا ویدئو جنسی برای شما  485 1/ 88 1/ 06 1 5 7

 ارسال عکس یا متن جنسی خودتان برای شما  485 1/ 19 0/ 60 1 4 16

درخواست مشاهده عکس جنسی یا استمنای   485 1/ 26 0/ 71 1 5 15
 کسی در و  ک  یا اضاهای همانند 

 تالش برای برقراری سکس چت با شما  485 1/ 70 1/ 09 1 5 11

ارسال هرزنامه تبلیغاتی برای بزرگ شدن   485 1/ 81 1/ 19 1 5 9
 سینه یا آلت جنسی برای شما 

های پرنوگراای  اپلیکیشن ها یا  ارسال لینو  485 1/ 64 1/ 01 1 5 12
 برای شما 

 تهدید بعد از رد درخواست رابطه جنسی  485 1/ 17 0/ 53 1 4 17

های ترسناک یا ویروس  دریاات نامه یا پیام  485 1/ 06 0/ 34 1 4 18
های مجازی  کامپیوتری در ایمیل و سایر اضای 
 برای انجام روابط جنسی 

ا شار، تلفن در عوض  پیشنهاد دریاات پول ی  485 1/ 36 0/ 85 1 5 13
 ارسال عکس جنسی از خودتان 

 میزان احساس آزار جنسی در اضای مجازی  485 1/ 26 0/ 75 1 5 15
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و کمتهربن    2/ 68باشد برابهر بها  بیشترین میانگین مربو  به متغیر تالش برای ایجاد روابط عاشقانه می 
مپیوتری در ایمیهل و سهایر اضهاهای  های ترسهناک یها ویهروس کها میانگین مربو  به دریاات نامه یا پیام 

 می باشد.  1/ 06مجازی برای انجام روابط جنسی برابر با 
های جنسی دیجیتال ، مبادرت به دسته بنهدی گروههی انهواع آزارهها  عالوه بر تفکیو انواع مزاحمت 

 های آن عبارتند از:  نمودی  که یااته 
 

 جنسی دیجیتال   میانگین و انحراف معیار متغیرهای آزار و اذیت   ( 5جدول  

 متغیر  تعداد  میانگین  انحراف معیار  مینیم   ماکسیم   رتبه 

 آزار و اذیت کالمی  485 1/ 97 0/ 85 1 5/ 00 2

 آزار و اذیت از نوع پرنوگراای  485 1/ 47 1/ 27 1 10/ 67 3

 آزار و اذیت منتهی به عمل  485 1/ 98 0/ 60 1 4/ 17 1

4 88 /4 1 86 /0 36 /1 485 
ذیت اضای  میزان احساس آزار و ا 

 مجازی توسط خود بزه دیده 

 
باشهد. میهزان آزار و اذیهت از  می   0/ 85و انحراف معیار    1/ 97میزان آزار و اذیت کالمی دارای میانگین  

باشهد. آزار و اذیهت منههی بهه عمهل دارای  مهی   1/ 27و انحراف معیار    1/ 47نوع پرنوگراای دارای میانگین  
باشد و میزان احساس و اذیت اضای مجازی برای خود بزه دیهده  می    0/ 60و انحراف معیار    1/ 98میانگین  

باشد. بیشترین میانگین مربو  به آزار و اذیهت منتههی بهه  می  0/ 86و انحراف معیار  1/ 36دارای میانگین 
 عمل و کمترین میانگین مربو  به میزان احساس آزار و اذیت اضای مجازی برای خود بزه دیده است. 

های اجتمهاعی و نهرم اازارهها و میهزان آزار و اذیهت  میزان اسهتفاده از شهبکه   ارضیه ارعی سوم: بین 
 داری وجود دارد. جنسی رابطه معنی 

به منظور بررسی ارضیه سوم از آزمون ضریب همبستگی استفاده کرده و ارض آزمون را بهه صهورت  
 کنی : زیر ارموله می 

اازارهها و میهزان آزار و اذیهت جنسهی  م های اجتمهاعی و نر ارض صفر: بین میزان اسهتفاده از شهبکه 
 داری وجود ندارد.  دیجیتال رابطه معنی 

های اجتماعی و نهرم اازارهها و میهزان آزار و اذیهت جنسهی  ارض مقابل: بین میزان استفاده از شبکه 
 داری وجود دارد. دیجیتال رابطه معنی 
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های اجتماعی و نرم اازارها و میزان آزار و  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از شبکه   ( 6جدول  

 اذیت جنسی دیجیتال 

 متغیر  تعداد  ضریب همبستگی  درجه آزادی  داری سطح معنی 

50 /0 484 030 /0 485 
 و   استفاده از شبکه اجتماعی 
 آزار و اذیت جنسی 

 
زارهها  دهد که بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی و نهرم اا نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان می 

وجود دارد کهه نشهانگر رابطهه خطهی بسهیار    0/ 03و میزان آزار و اذیت جنسی ضریب همبستگی در حد  
می باشد چون از مقهدار خطهای آزمهون    0/ 50باشد همچنین سطح معنی داری آزمون برابر با  ضعیفی می 

ن میهزان  شود بعبهارت دیگهر بهه لحهاظ آمهاری بهی ( بزرگتر است در نتیجه ارض صفر پذیراته می 0/ 05) 
های اجتمههاعی و نههرم اازارههها و میههزان آزار و اذیههت جنسههی دیجیتههال رابطههه آمههاری  اسههتفاده از شههبکه 

 داری وجود ندارد. معنی 
طور کلی آنچه از مجموع آزمون ارضیات برآمده است باالتر بودن میانگین میزان آزار و اذیهت ااهراد  به 

آزاد و اذیت منتهی به عمهل بهه طهور نامحسوسهی  تراجنسی نسبت به زنان و مردان بوده است .همچنین  
 توسط آنها گزارش شده است. ها  مؤلفه بیش از سایر 

 

 گیری نتیجه   . 7
های اخیهر بهه حهدی زیهاد اسهت کهه صهرف نظهر از اوایهد و  سرعت باالی رسوخ اضای مجازی در سال 

های جنسهی شهده  ا نمود مندی از آن منجر به ایجاد مشکالتی از قبیل آزار و اذیت سایبری باالخص ب بهره 
ها هستند که ایشان را در کنار گروه کنترلهی  ها ترنس است. از میان ااراد در معرض خطر در این مزاحمت 

میهزان آزار و  در مورد ارضیه اول به منظور مقایسه    به بررسی ارضیات پرداختی . از ااراد بالغ قرار دادی  و  
  F  آمهاره از آزمون آنالیز واریانس استفاده شهد کهه   ااراد  اذیت جنسی دیجیتال در ااراد تراجنسی با سایر 

میهزان آزار و  دست آمد که نشان داد ارض صفر رد شده و در نتیجهه  به   0.00و سطح معنی داری    82.18
هها مشهاهده شهد کهه  در ادامه و با مقایسهه میانگین  های مختلف متفاوت است. اذیت جنسی در جنسیت 
  زان یهم ها بهاالتر بهوده و  به دست آمد که از سایر جنسهیت   2.91راد ترا جنسی  میانیگین  این پارامتر در اا 

که ایهن نتیجهه بها    است   شتر ی ب   مردان   و   زنان   با   سه ی مقا   در   ی تراجنس   ااراد   در   تال ی ج ی د   ی جنس   ت ی اذ   و   آزار 
 باشد. ه  سو می  ( 2018)  اسکات   ان ی ادر   و   پاول نتیجه تحقیق 

میهانگین آزار و اذیهت جنسهی دیجیتهال بهرای زنهان    دهد که می   همچنین نتایج آزمون مذکور نشان 
  و   ی انهوت که این نتیجه بها نتهایج تحقیقهات  باشد. باشد که تقریبا یکسان می می  1/ 63و برای مردان  1/ 65
 باشد. ه  سو می   ( 2017) ویتس و گلیلمور و     ( 2014)   مگاری   ( 2015) همکاران   و   اوجانن ،  (  2013) ا ی هر 
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بیشهترین  نیهز  معیهار متغیرههای آزار و اذیهت جنسهی دیجیتهال  میانگین و انحهراف  در مورد بررسی  
ن میهانگین  ی و کمتهر   2/ 68باشهد برابهر بها  میانگین مربو  به متغیر تالش برای ایجاد روابهط عاشهقانه می 

های ترسناک یا ویروس کامپیوتری در ایمیل و سایر اضاهای مجهازی بهرای  مربو  به دریاات نامه یا پیام 
 باشد. می  1/ 06ابر با انجام روابط جنسی بر 

بندی گروههی انهواع آزارهها  های جنسی دیجیتال ، مبادرت بهه دسهته عالوه بر تفکیو انواع مزاحمت 
 های آن عبارتند از:  نمودی  که یااته 

باشهد. میهزان آزار و اذیهت از  می   0/ 85و انحراف معیار    1/ 97میزان آزار و اذیت کالمی دارای میانگین  
باشهد. آزار و اذیهت منههی بهه عمهل دارای  می   1/ 27و انحراف معیهار    1/ 47میانگین  نوع پرنوگراای دارای  

باشد و میزان احساس و اذیت اضای مجازی برای خود بهزه دیهده  می   0/ 60و انحراف معیار    1/ 98میانگین  
  باشد. بیشترین میانگین مربو  به آزار و اذیهت منتههی بهه می  0/ 86و انحراف معیار  1/ 36دارای میانگین 

 عمل و کمترین میانگین مربو  به میزان احساس آزار و اذیت اضای مجازی برای خود بزه دیده است. 
های  بهین میهزان اسهتفاده از شهبکه دار  در مورد آخرین ارضیه نیز  به منظهور بررسهی رابطهة معنهی 

و  ده کهرده  اسهتفا پیرسون  از آزمون ضریب همبستگی    اجتماعی و نرم اازارها و میزان آزار و اذیت جنسی  
اازارهها و  دهد که بین میهزان اسهتفاده از شهبکه اجتمهاعی و نرم نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان می 

وجهود دارد کهه نشهانگر رابطهه خطهی بسهیار   0/ 03میزان آزار و اذیت جنسی ضریب همبستگی در حد 
ار خطهای آزمهون  باشد چهون از مقهد می   0/ 50داری آزمون برابر با  باشد همچنین سطح معنی ضعیفی می 

عبارت دیگر بهه لحهاظ آمهاری بهین میهزان  ه شود ب ( بزرگتر است در نتیجه ارض صفر پذیراته می 0/ 05) 
های اجتمههاعی و نههرم اازارههها و میههزان آزار و اذیههت جنسههی دیجیتههال رابطههه آمههاری  اسههتفاده از شههبکه 

 داری وجود ندارد. معنی 
به مراتب بسهیار بیشهتر از زنهان و    ااراد تراجنسی  میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتالی در طور کلی به 

که میزان این آزارها در میان زنان و مردان بالغ تهرانی تقریبها یکسهان اسهت.این  مردان بالغ است در حالی 
دیهدگی  باشد که خود نمایانگر بزه ها می دهنده تفاوت آزار و اذیت در بین ااراد عادی و ترنس موضوع نشان 

از میان آزارهای گزارش شده بیشترین میزان آزار مربو  بهه ایجهاد تهالش بهرای    اشد. ب این قشر خاص می 
تهالش بهرای  ای از  بندی آزارها، آزار و اذیت منتهی بهه عمهل کهه مجموعهه روابط عاشقانه و در بین دسته 

ههای ترسهناک یها  دریااهت نامهه یها پیام و    درخواست مالقات برای روابهط جنسهی   ایجاد روابط عاشقانه و 
دهنهد  را تشهکیل می   های مجازی بهرای انجهام روابهط جنسهی کامپیوتری در ایمیل و سایر اضای   ویروس 

قابهل توجهه ایهن اسهت کهه در بهین    ة دهنهد. نکتهبیشترین میهزان گروههی آزار و اذیهت را تشهکیل می 
کنندگان میزان احساس آزار و اذیت اضای مجازی توسط خود بزه دیده بسیار ک  است کهه جهای  شرکت 

اند امها اقهط  که شرکت کنندگان پرسشنامه مورد آزار و اذیت قرار گراته این باوجود سی تعجب است که ب 
دلیل این امهر وضهعیت خهاص    اند. اند که بزه دیده واقع شده ها احساس کرده درصد از آن   1/ 26با میانگین  
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نهی جامعهه، در بسهیاری از  دلیل وجود پهیش زمینهه ذه باشد. عالوه بر این، به این قشر از ااراد جامعه می 
های مرتبط با سهوء اسهتفاده جنسهی و تجهاوز مطهرح  که از سوی اشخاص ترنس شکایت ها زمانی سیست  

کننهد و همچنهین خهود ایهن ااهراد نیهز بهه  بی از سوی نهادهای اجرایی دریاات نمی س شود، پاسخ منا می 
دیدگی ندارند. قابل توجه اسهت کهه  بزه   دلیلی ترس از انتقام و شرایط ویژه شان تمایلی به شکایت و اعالم 

دلیل اینکه به واسطه وضهعیت خاصهی کهه  به   باشد. دیدگی آنها می بزهکاری این ااراد نیز مالبا به دلیل بزه 
ههای اجتمهاعی و  کننهد گروه نشینی اختیار می های اجتماعی ااصله گراته و حاشیه دارند از صحنه اعالیت 

اد تعصب و سوء تعبیر وجود دارد و همین امر دلیلی بهر پنههان کهاری و  کلیت جامعه نیز نسبت به این اار 
 گردد. دیدگی آنها می عدم ابراز بزه 

 گردد:  هذا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارائه می علی 
ها بیشتر است لذا حمایت بیش از پیش نسهبت  که میزان آزار و اذیت جنسی در ترنس با عنایت به این 

گهذار بایهد  طلبهد و قانون های تقنینی و قضهایی و اجرایهی را می گذاری تراجنسی از قبیل سیاست  به ااراد 
های جنسی در معرض خطر، شدت برخهورد بیشهتری را  نسبت به ارتکا  این گونه جرائ  نسبت به اقلیت 

 نشان دهد. 

نهرم اازارهها و  های اجتمهاعی و  که به لحاظ آماری بین میزان استفاده از شهبکه با توجه به این    -1
میزان آزار و اذیت جنسی دیجیتال رابطه آماری معنی داری وجود نهدارد، نشهان دهنهده ایهن اسهت کهه  
مجرمین ، اضای سایبر را محیطی امن برای ارتکا  جرائ  شناخته اند. لهذا  اصهالح سهاختاری کنتهرل و  

نظیر پیام رسهانهای خهارجی  نظارت هرچه بیشتر بر اضای سایبر از طریق پلیس اتا خصوصا در اضاهایی  
از طریق جایگزین نمودن پیام رسانهای داخلی و بهبهود قابلیهت ههای آنهان بهه  نظیر تلگرام و اینستاگرام 

 د. س ر که امکان اشراف و نظارت کامل بر آنها وجود ندارد، امری ضروری به نظر می هایی  جای برنامه 

اند امها تعهداد  جنسی دیجیتالی قرار گراته   صرف نظر از اینکه بسیاری از ااراد مورد آزار و اذیت  -2
سهازی شهود کهه  دیدگی دارند که باید نسبت به این گونه مسائل ارهن  بسیار کمی از ایشان احساس بزه 

ها و جلسات مشاوره رایگهان خهانوادگی  ها از طریق برگزاری همایش صدا و سیما و حتی مدارس و سازمان 
 گذار باشند. ثیر أ انند بسیار ت تو و برگزاری کارگاههای روانشناسی می 

های امن در اینترنت در کشور جهت کشف جرای  و دسترسی بهه متهمهین     IPعدم استفاده از  -3
 بسیار مشهود است که باید به سرعت نسبت به اصالح آن اقدام شود. 

تهرین  های اجتماعی و آموزش سواد مجهازی بهه عنهوان مه  پاالیش محتویات مستهجن شبکه  -4
 گردد. هنگی پیشنهاد می ار راهکارهای  

همچنین اازایش سواد رسانه ای اقشار جامعه به منظور آگاهی و تنویر اذهان عمومی در رابطهه   -5
 باشد. ها در راستای نتایج تحقیق می ترین سیاست با پذیرش اقشار خاص مانند ااراد تراجنسی از مه  
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