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  بررسی عوامل مؤثر بر 

   بزه دیدگی زنان شهر تهران

  **،  زهرا میرحسینی *یئسهیال صادقی فسا

  
امروزه تحوالت نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم  :چکیده

کردهاي بر اساس روی. اجتماعی و جرم شناسی به آن سوي عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود

گیرد تا بتوان   قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار می

مقاله حاضر که مبتنی بر پژوهشی کیفی است، با . جهت پیشگیري از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت

ساله تهرانی، علل بزه دیدگی  60ا ت 19زن  65هاي عمیق با  استفاده از روش تحقیق کیفی و انجام مصاحبه
هاي این تحقیق حاکی از آن  یافته. زنان را  بر اساس روایت خود آنان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهد

هاي روزمره، نوع رفتار و پوشش،  احتیاطی زنان، نوع فعالیت بی :است که زنان مصاحبه شونده عواملی نظیر

، ناکارآمدي یا نبود قوانین  بسامانی خانوادگی و ضعف در جامعه پذیريخشونت درحوزه خصوصی و عمومی، نا
هاي جرم  هاي دفاع از خود، درهم ریختگی فضاي شهري، وجود مکان حمایتی و اجتماعی، عدم آموزش روش

هاي اجتماعی و اقتصادي نظیر بیکاري و فقر را  خیز و مخفی نظیر زیرگذرها و معابر تاریک، وجود نابسامانی

  .دانند ترین دالیل بزه دیدگی می هاي فیزیولوژیک و زیستی، از جمله مهم کنار ویژگیدر 

 .، عدم ادغام اجتماعی ، خشونت بزه دیدگی، ترس از جرم، زنان: واژگان کلیدي

 مقدمه

هاي مرکزي و  شد، اما امروزه یکی از بحث بحث در مورد قربانیان زمانی در حاشیه جرم شناسی مطرح می

تحقیقات کمی و کیفی که در این زمینه . هاست شناسی، توجه به قربانیان و نیازهاي آن کلیدي جرم

مسئله قربانیان، مثلث سه گانه قدیمی را که . صورت گرفته، موضوع جرم شناسی متأخر را تغییر داده است

، این مسئله متمرکز بود، برهم زده و جرم شناسان را وادار ساختهها  آن بر روي جرایم، مجرمین و کنترل
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قربانیان جرایم که . تر از آنچه قابل تصور است، به دنبال دارد را تشخیص دهند که جرم عواقب دردناك

تا به حال در فرآیند عدالت کیفري به فراموشی سپرده شده بودند، امروزه نقش کلیدي را در این فرآیند 
  .کنند بازي می

ناختی، دیگر مسئله عمده مجرم نیست، بلکه بزه بدین جهت اکنون در میان جدیدترین معارف جرم ش

هاي روزمره وي، ممکن است او را در برابر جرم آسیب  دیده است؛ یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت
 .)245: 1385به نقل از سلیمی و داوري،  2و راش 1یانگ(پذیر کند 

جرم و بدست آوردن نرخ اهمیت قربانی شناسی در مباحث جرم شناسی در مواردي نظیر آشکار شدن 

یابد؛ چرا که بعضی از جرایم به علت عدم شکایت قربانیان هرگز شناخته  جرم در سطح جامعه نمود می

در سطوح مختلف ملی و ها  آن امروزه توجه به قربانیان و نیازهاي. گیرند نشده و مورد رسیدگی قرار نمی

  .بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته استالمللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده،  بین

ترس از جرم، فشارهایی : تواند مورد بحث قرار گیرد عبارتند از مسائلی که در حوزه قربانی شناسی می

ها، نحوه قربانی شدن، علل و  هاي زندگی دارد، تأثیر جرم بر روي قربانیان آن که جرم بر روي شیوه

تواند راهکارهاي نوین و متفاوتی را در  ي از قربانی شدن ثانویه که میعوامل مؤثر بر بزه دیدگی و جلوگیر

  .هاي مکرر آشکار سازد مبحث پیشگیري از جرم و بزه دیدگی

  ادبیات نظري تحقیق
 1949اولین بار در سال  3واژه قربانی شناسی. عالقمندي به بحث قربانیان سابقه تاریخی طوالنی دارد

توسط فردي  1948م فردریک ورتام به کار برده شد و اولین کتاب در سال توسط روانکاو آمریکایی به نا

وي به شدت به ماهیت سنتی جرم شناسی که مجرم محور است، انتقاد . نوشته شد 4به نام ون هنتنگ
کند و معتقد است، قربانی صرفًا یک بازیگر منفعل نیست و با ارائه یک سنخ شناسی روانشناسانه  می

بر اساس  1956مندلسون نیز در سال . توانند قربانیان مساعد باشند ضی از افراد میمعتقد است که بع
دهد و بر روي یک طیفی از قربانیان  ي مقصر بودن، یک تقسیم بندي به شدت اخالقی ارائه می درجه 

                                                        
1  . Yooung 
2. Rush 
3. victimology 
4. Hans von Hentig 
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وي اگرچه تقسیم بندي وي مورد انتقادات شدیدي از س. کند کار بحث می گناه تا قربانیان گنه کامًال بی
ها قرار گرفته است، ولی هدف وي تبرئه مجرمین نبوده، بلکه وي  هاي مختلف از جمله فمینیست گروه

  .هاي پیشگیري از جرم، میزان قربانی شدن را کاهش دهد درصدد بود تا در برنامه
از  کرد؛دو نوع قربانی شناسی عمومی و کیفري اشاره  توان به می در حوزه قربانی شناسیدر مجموع 

ارائه دیدگاهی پویا بر پایه « توان به و محدوده آن می هاي قربانی شناسی کیفري ترین ویژگی له مهمجم

سنخ ارائه «، »دخیل بودن قربانی در ارتکاب جرم«، »کنش متقابلی که در آن قربانی بازیگر منفعل نیست
ضع و منظر قربانی به بررسی رابطه قربانی شناسی و جلوگیري از جرم که از مو«، »از قربانیان شناسی

گري براي دادن فرصتی دوباره به  مانند میانجی تنبیهیهاي غیر  استفاده از راه حل«، »کند مسئله نگاه می

توانمند سازي قربانی و «و  »تعریف محدوده قربانی شناسی به وسیله قانون کیفري«، »مجرم و قربانی

و یا همان پایه گذاران قربانی شناسی کیفري،  در مطالعات نسل اول قربانی شناسان .اشاره کرد »مجرم

از بعضًا فرد قربانی نیز به علت نقشی که در بزه دیدگی خود دارد، مورد سرزنش قرار گرفته که این امر 

بنا بر . ها مورد نقد قرار گرفته است ل اجتماعی، از جمله فمینیستسوي بسیاري از صاحب نظران مسائ

هایی را براي  زمینه ،تواند نظریات، سرزنش قربانی در بسیاري از موارد می عقیده بسیاري از منتقدین این

از اهمیت در این خصوص، انتقادات جرم شناسان فمینیست . سوء استفاده و دفاع از مجرم فراهم آورد

با تأکید بر این موضوع که مجرم و قربانی به لحاظ قدرت و منزلت در یک ها  آن .خاصی برخوردار است

اما . دانند باشند، سرزنش قربانیان را امري غیر موجه می قرار ندارند، لذا سزاوار توجهات یکسان نمیمرتبه 

تواند  می شود که تأکید بیش از حد بر حقوق قربانی، در نقد دیدگاه قربانی شناسی عمومی نیز گفته می

هاي  و از طرفی از مسئولیتموجب گردد که بسیاري از افراد، بی رویه منزلت قربانی شدن را طلب نمایند 

قربانی شناسی به هر حال . شخصی سرباز زنند و فرهنگ شکایت و تشدید تنبیه مجرمین شایع گردد

با  توان با استفاده از آن، بسیاري از تحقیقات را که میدر مطالعات جرم شناسی است میدان جدیدي 

آشکار ساختن « ،»شوند گزارش نمی آشکار ساختن جرایمی که«. به انجام رساند محوریت این رویکرد

 ،»پرده برداري از فرآیند تکرار قربانی شدن« ،»تبیین نقش قربانیان در وقوع جرم«، »جرم ارقام سیاه

بررسی تأثیر جرم بر «، »شود ارائه اطالعاتی در مورد عواملی که باعث جریان قربانی شدن می«
در . باشد اي انجام شده با موضوع قربانی شناسی میه ، از مهم ترین نتایج تحقیقات و پیمایش»قربانیان

، آنان با به  هاي اخیر که این دسته از مطالعات مورد توجه محققان علوم اجتماعی  قرار گرفته سال
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. اند هاي گوناگون آن پرداخته کارگیري مفاهیم و نظریات متفاوت به تبیین علل بزه دیدگی و بررسی جنبه

از این رو در این تحقیق نویسندگان . کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده استبا این حال این حوزه در 
بر آنند تا ها  آن ضمن بررسی نظریات مطرح شده، به عنوان پیشینه تحقیق و تکیه بر نقاط ضعف و قوت

 با استعانت از این گونه نظریات عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار

  .دهند
ها در  قابل ذکر است که انتخاب این رویکردها بعد از شناسایی متغیرهاي اکتشافی و فرضیه

الزم به ذکر . بیان این ادبیات، جهت آشنایی با موضوع است. هاي عمیق، صورت پذیرفته است مصاحبه

دیده است که به علت ماهیت کیفی تحقیق، محققین با یک رویکرد نظري خاص و مشخص به بررسی پ

ها و درك تجربه  هاي عمیق و کیفی به دنبال کشف فرضیه اند، بلکه با تکیه بر مصاحبه مورد نظر نپرداخته

هاي  ها، ادبیات نظري موضوع به عنوان چهارچوب اگرچه در مرحله تحلیل داده. اند زیسته زنان بوده

  .اند ارجاعی مورد استناد قرار گرفته

  گینقش آفرینی بزه دیده در بزه دید

شکل گرفت و به ها  آن هاي جرم شناسی اولیه با محوریت مجرمین و توجه به خصوصیات و انگیزه

هاي  ، فعالیت ها ، ویژگی هاي اخیر توجه به قربانیان جرایم در سال. شد قربانیان جرایم توجه چندانی نمی

دیدگاه جدید بر این ). 2003زدنر،(مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است ها  آن روزمره و سبک زندگی

هاي قربانیان، به پیشگیري از جرم کمک شایان توجهی خواهد  پردازد که بررسی و شناخت ویژگی امر می

کنند که زمینه قربانی شدن خویش  کرد، چرا که گاهی قربانیان آگاهانه یا ناآگاهانه شرایطی را ایجاد می
هاي متقابل میان بزه دیده و بزه کار یک نوع سنخ  شمندلسون با توجه به بررسی کن. نمایند را فراهم می

 :دهد که عبارتند از شناسی از بزه دیدگان ارائه می

  گناه بزه دیده کامالً بی )1

  بزه دیده مساعد )2

کار، فردي است که به دنبال کنشی بزه کارانه نسبت به دیگري، خود قربانی جرمی  بزه دیده گنه )3

 ).80: 1377ی،نجفی ابرندآبادي و هاشم بیگ(شده است 
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ها و شرایطی که قربانی در بزه دیدگی  در این رویکرد به نقش و جایگاه قربانی و همچنین ویژگی
. نماید آورد، توجه شده و کنش و رفتار بزه دیده را در قربانی شدن خویش مهم تلقی می خویش بوجود می

ه به نظریات وي و سایرین اگرچه نظریات مندلسون از جهاتی مورد نقد واقع شده است، اما با توج

  :توان عوامل بزه دیدگی افراد، خصوصاً زنان را برشمرد می
دهد، مانند رفتارهاي نسنجیده و وسوسه  رفتارهایی که خطر یا فرصت بزه دیدگی را افزایش می -

  .برانگیز بزه دیده که حاکی از دعوت و یا ترغیب باشد
  .آورد ا ناآگاهانه براي وقوع جرم فراهم میتسهیالتی که خود بزه دیده آن را آگاهانه ی -

صدور عالئمی از سوي بزه دیده، مانند حرکات، اشارات و حاالت خاص بدنی یا قرار گرفتن او در  -

  .هاي خاص که نشانه آسیب پذیري او یا استعداد بزه دیده واقع شدن او در مقابل بزه کاران است موقعیت

حفاظ باشد، حمله خواه بر ضد اشخاص و خواه بر  ه هدف بیبی حفاظ بودن آماج بزه، هنگامی ک -

  ).248: 1385بودون و بوریکاد به نقل از سلیمی و داوري، ( ضد اموال، براي بزه کار آسان تراست 

اي در چنگال بزه  در این رویکرد بزه دیده صرفًا یک آماج منفعل جرم نیست تا بتوان او را طعمه

هیا ساختن زمینه وقوع آن رفتار ایفا نکرده است، بلکه علل جرم آن زمان کاران تصور کرد که نقشی در م

مشخص خواهد شد که کنش متقابل بین مجرم و بزه دیده و نقشی که آن دو در بروز جرم بازي 

  ).250: 1385عبدالفتاح به نقل از سلیمی و داوري، (کنند، کامالً تحلیل شود  می

مالحظگی و شتاب زدگی، وسوسه انگیزي، ترغیب، مساعدت یا  یدر این نظریه نوع رفتار بزه دیده، ب

نقش آفرینی بزه دیده در  ي اي براي وقوع بزه، به عنوان ابعاد اصلی نحوه زمینه 1فراهم نمودن تسهیالت

  .بزه دیدگی خویش مطرح شده است

  پذیري رویکرد آسیب

آسیب پذیري فیزیولوژیکی و  میزان ي دراین رهیافت آسیب پذیري جنسی و جنسیتی که در بردارنده

برخی از . ، به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است اجتماعی زنان، نسبت به مردان است

اند که  اي طبقه بندي شده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیري در جامعه به گونه محققین بر این عقیده

                                                        
مباالتی یا  ، بیدقتی آید که غالبًا در قالب حاالتی مانند غفلت، بی می ارهایی به حسابرفتارهاي تسهیل کننده بزه دیده  رفت. 1

  .شود پذیرد و نوعی عامل مساعد کننده براي وقوع کج روي محسوب می سهو صورت می
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اي دیگر نیز آسیب پذیري بیشتر زنان را به سبب  هعد. کنند نسبت به جرم آسیب پذیري بیشتري پیدا می

اند  ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان براي مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته
  ).48: 2003، 1رنزتی و مایر(

ول یابند، نسبت به مردان آسیب پذیرتر هستند و در ط زنان در واقع در فرآیند اجتماعی شدن درمی

جامعه پذیریشان از سوي خانواده و نهادهاي آموزشی و پرورشی و هم چنین از طریق وسایل ارتباط 

بر این اساس هرچه افراد توانایی کمتري براي محافظت . شود ها یادآوري می جمعی مرتباً این مسئله بدان

ایش سن عاملی مهم در در این دیدگاه افز.شوند و کنترل خود داشته باشند، بیشتر نیز قربانی جرم می

دراین .رود، چرا که سالخوردگان توانایی کمتري براي حفاظت از خود دارند افزایش بزه دیدگی به شمار می

شوند،  رویکرد توانایی مالی و تحصیالتی، فاکتورهایی براي کاهش میزان بزه دیدگی و ترس محسوب می

گزینند و  سب تر را براي محافظت از خود برمیهایی بهتر و منا چرا که افراد متمول و تحصیل کرده راه

  ).140: 2،1987اسکوگان(کاسته خواهد شد آنان بدین جهت نیز از میزان بزه دیدگی 

دهد  براي مثال تحقیقات تجربی نشان می. باشد قابل ذکر است که این نظریه حاوي تناقضاتی می 

در عمل کمتر قربانی جرایم ها  آن ست، اماکه اگرچه ترس افراد سالخورده نسبت به قربانی شدن بیشتر ا

مگ ( کنند  ها در فضاهاي عمومی حضور پیدا می چون افراد سالخورده کمتر از سایر گروه. شوند واقع می

  ).2003؛4به نقل از زدنر 3کوایر

  و زندگی روزمره 5تئوري انتخاب عقالنی

باشد که  گرایی سه عامل میوقوع جرم نتیجه تقارب و هم) 1979(بر اساس نظریه کوهن و فلسون

کوهن و (عدم نظارت ناظران  -3و  7قربانی بالقوه و یا اهداف مساعد - 2 6مجرم با انگیزه -1عبارتند از؛ 

پردازد که جرم و کجروي در  این نظریه به این مسئله می .)1385فلسون به نقل از سلیمی و داوري، 

                                                        
1. Renzetti and Maier 
2. Skogan 
3. Maguire 
4. Zedner 
5. Rational choice 
6. Motivated offender   -  
7. Suitable victim 
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افتد  طلبد آن است که چه موقع جرم اتفاق می تر را میزندگی روزمره ما جاي دارد، اما آنچه که توجه بیش

پیوندد که شرایط ذکر  از این منظر، زمانی جرمی به وقوع می. گیرد و چگونه در زندگی روزمره ما جاي می

هاي مادي و  شده براي بزه کاران مهیا باشد و مجرمان با محاسبه و سنجش سود و زیان خود و هزینه

این رویکرد نشان . ن است برایشان داشته باشد، اقدام به بزه کاري نمایندمعنوي که انجام جرم ممک

دهد تصمیمات مجرمان براي انجام جرم همواره با نوعی حسابگري و انتخاب عقالنی صورت  می

  .پذیرد می

کوهن و فلسون بر این عقیده هستند، همان متغیرهایی که فرصت برخورداري از مزایاي زندگی را 

هایی مانند حضور در  فعالیت. بخشد د، فرصت وقوع خشونت و تعدي را هم فزونی میده افزایش می

کالس درس دانشگاه، مشارکت زنان در عرصه کار، شهرنشینی، سکونت در حومه شهر، استفاده از 

هاي خانه نشینی را فراهم  ابزارهاي جدید الکترونیک نیز به همان شکل که زمینه فرار از محدودیت

 1385کوهن و فلسون به نقل از سلیمی و داوري، (دهد  ر بزه دیدگی را هم افزایش میسازد، خط می

:257.(  

هم نشینی و مجاورت آنان با بزه کاران یا حضور در : در این رهیافت شیوه زندگی بزه دیدگان نظیر

، مانند  نهاي روزمره آنا ، هم چنین نوع و نحوه فعالیت مکان یا زمان نامناسب و فاقد امنیت و نظارت

 تواند زمینه و جالب توجه بودن، در دسترس بودن، نوع شغل، پوشش و نحوه رفتارآنان در نهایت می

  .ارتکاب جرم را براي بزه کاران فراهم نماید» فرصت«

  و بزه دیدگی 1عدم ادغام اجتماعی 

ها و  از محرومیتاي  ، بنا بر تعریف گیدنز، شرایطی است که جامعه بر اثر مجموعه عدم ادغام اجتماعی
هاي اجتماعی، اقتصادي  کند که مانع فعالیت هاي خاصی در جامعه فراهم می ها، براي فرد یا گروه ناکامی

  ).699: 2001گیدنز،(می شود ها  آن و سیاسی

عدم ادغام اجتماعی یک فرایند پیچیده و چند بعدي است که با نبود و یا کمبود قوانین حمایتی، 
هاي فرهنگی، سیاسی و  هاي مدنی، فعالیت هاي اقتصادي، مشارکت شرکت در فعالیتخدمات و ارتباطات، 

                                                        
1. Social Exclusion 
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تواند ناشی از عدم تحصیالت یا عدم حق برابر استفاده  عدم ادغام اجتماعی می. باشد اجتماعی همراه می

عدم بکارگیري ) ، ورزشی نظیر مراکز فرهنگی، هنري(از آموزش و پرورش، استفاده از امکانات عمومی 
ها و امکانات برابر براي احراز مشاغل مهم و مناسب و شرکت در  تکنولوژي و همچنین نداشتن فرصت

اما این عدم ادغام . گردد هاي اقتصادي باشد که از سوي جامعه بر فرد یا گروهی خاص اعمال می فعالیت

جتماعی نیز باشد؛ بدین هاي ا در فعالیتها  آن تواند نتیجه عملکرد افراد و نتیجه نحوه شرکت اجتماعی می
صورت که فرد با عدم استفاده از امکانات عمومی یا عدم استفاده از حق تحصیل، آموزش و پرورش و 

بنا بر دالیلی نظیر انزواي اجتماعی و عدم سالمتی  ،عدم شرکت فعال در امور اجتماعی و اقتصادي

  .جسمی و ذهنی بدان گرفتار شود

هاي  شود که آنان بیش از سایر گروه ها سبب می امی برخی گروهطرد شدن، حاشیه نشینی و یا بدن

شان را  خود را در معرض بزه دیدگی قرار دهند و یا تسهیالت و فرصت بزه دیدگی ،همنوا در جامعه

بر اساس این رویکرد زنان به علت عدم ادغام اجتماعی . خواسته یا ناخواسته براي بزه کاران فراهم نمایند

اي محسوب شده و  از آن کمتر مورد حمایت و توجه بوده، در نتیجه قربانیان کم هزینهو طردهاي ناشی 

بر متغیرهاي مختلف نظریات مطرح شده هرکدام از . یابد شان افزایش می در نتیجه احتمال بزه دیدگی

اند و  ار دادهاي از عوامل مؤثر بر آن را مورد توجه قر ثر بر  بزه دیدگی در میان زنان تأکید دارند و جنبهمؤ

رسد،  از این رو به نظر می.باشند در مجموع مؤید پیچیدگی و چند بعدي بودن علل بزه دیدگی زنان می

. دست یافتن به یک نظریه جامع و کامل، اگرچه امري غیرممکن نباشد، ولی بسیار دشوار است

ها  آن عف و قوتنویسندگان ضمن بررسی این نظریات به عنوان پیشینه تحقیق و توجه بر نقاط ض

  .درصدند تا با انجام یک تحقیق کیفی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی را در میان زنان تهرانی به دست آورند

  روش تحقیق
در دنیاي واقعی  تحقیق کیفی انجام عملی تحقیق . روش تحقیق کیفی است ،روش تحقیق در این مطالعه

توان  با استفاده از این روش می. دهد ار میمسایل را مورد شناسایی قر است و بسیار ظریف و عمیق

روش تحقیق کیفی، ). 218: 1377مارشال و راسمن، (هاي اجتماعی را شناسایی کرد  مسئله پیچیدگی

ي مفاهیم ناشناخته است و در اکتشاف مسائل و نکات جدید  بیش از آنکه تعمیمی باشد، انعکاس دهنده
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ه کمتر بدان توجه شده و کمتر بسط داده شده است، کاربرد در رابطه با موضوعات مختلف و حوزه هایی ک
  . دارد

ها  آن هاي کوشد تا از دیدگاه هاي افراد مورد تحقیق می در تحقیق کیفی محقق ضمن توجه به دیدگاه

کنند و سرانجام این  گر و افراد مورد تحقیق با هم رابطه متقابل برقرار می در این روش پژوهش. آگاه گردد
در اما . کنند هاي قابل مشاهده افراد تکیه می ها و رفتار هاي اصلی به گفته آوري داده جمعکه براي 

تحقیقات کمی فرآیندهاي اجتماعی و ذهنی معموالً پنهان و کشف نشده باقی می مانند و این همان 
معموالً چیزي است که تحقیقات کیفی قصد آشکار کردن آن را دارند، یعنی نکات ناگفته ذهنی افراد که 

باشد، در این دسته تحقیقات  هایی بسته قابل دسترسی نمی ، با پاسخ مند هاي ساخت در قالب پرسشنامه

  . )114: 1999، 1کاسکال( بدست خواهد آمد

کند تا چند وجهی و چند  استفاده از روش کیفی در رابطه با بررسی علل بزه دیدگی زنان کمک می

هاي افراد بدست  ئیات و ویژگیمشخص گردد و عواطف مربوط به جزبعدي بودن مسئله و نیز پویایی آن 

هاي فردي که حاصل زندگی اجتماعی اوست، در شرایطی متفاوت از  چرا که هرکس با ویژگی آید؛

  .نماید هاي افراد را فراهم می رك موقعیتبدین جهت امکان د ،گوید سایرین به سؤاالت پاسخ می

  جامعه مورد مطالعه

سال  60تا  19بین ها  آن طالعه در این پژوهش زنان شهر تهران است که محدوده سنیجامعه مورد م

انتخاب این گروه سنی با این فرض صورت پذیرفته که معموالً این گروه بیشتر از سایر . باشد می

هاي سنی  نسبت به سایر گروهها  آن هاي سنی در فضاي شهري تردد داشته و احتمال بزه دیدگی گروه

  .یشتر استزنان ب

  حجم نمونه 

باشد و حجم  معموالً نمونه مورد مطالعه در تحقیقات کیفی کامالً مشخص و از پیش تعیین شده نمی

گیري این تحقیق با توجه به  به هر حال نمونه. نمونه به شدت با سطح اشباع پذیري ارتباط دارد

بودن، محل و منطقه زندگی دار  هایی چون وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، شاغل بودن، خانه ویژگی

                                                        
1. Koskela 



 
 
 
 
  

      1390 بهار، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    44 

 
گردد، زیرا ممکن است بعد از  اي از انعطاف پذیري نیز لحاظ می در این راستا درجه. صورت گرفته است

هاي این تحقیق بر اساس  داده. شروع کار، متغیرهاي دیگري نیز به لحاظ اهمیت، وارد تحقیق گردند
این افراد به طور تصادفی .پذیرفته است زن در مناطق مختلف تهران صورت  65هاي عمیق با  مصاحبه

  .دقیقه به طول انجامیده است 90تا  45اند و هر مصاحبه بین  هاي عمومی انتخاب شده در مکان

  هاي نمونه خصوصیات و ویژگی 

نفر  23نفر از آنان متأهل،  39. سال قرار دارند 60تا  19زنان مصاحبه شده به لحاظ سنی در گروه 

نفر  2نفر دیپلم، 19نفر زیردیپلم و  14به لحاظ تحصیالت . اند ه و دو نفر بیوه بودهمجرد، یک نفر مطلق

نفر  31،  نفر شاغل 27از این گروه .اند نفرفوق لیسانس و باالترداشته 9نفر لیسانس و 21فوق دیپلم، 

 1خصوصینفر در بخش دولتی و بقیه در بخش  8اند و از میان شاغلین،  نفر دانشجو بوده 7دار و  خانه

هاي فیریکی در گروه معلولین قرار  نفر از زنان مصاحبه شده به علل ناتوانی 14. اند مشغول به کار بوده

نفر از زنان فاقد  57. شدند هاي دینی محسوب می نفر از زنان مصاحبه شده نیز جزء اقلیت 9گرفتند و 

به لحاظ سطح درآمد سه . کردند می وسیله نقلیه بوده و براي تردد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده

نفر از زنان بومی تهران و  46. هزار تومان به باال و بقیه زیر این رقم درآمد داشتند600نفر داراي حقوق 

مصاحبه شدگان از مناطق مختلف . اند نفر کسانی بودند که در چند سال اخیر به تهران مهاجرت کرده 19

  .اند تهران انتخاب شده

  ها داده نحوه گردآوري

هاي عمیق و گفتگوي همدالنه بدست آمده است و  اطالعات الزم براي این تحقیق با مصاحبه

ها به صورت نیم ساخت یافته، با این هدف صورت گرفته که تجربیات زنان از زبان خودشان  مصاحبه

ریزي  نامهرغم این که سؤاالت پیرامون مسائل مورد نظر تحقیق بر در این نوع مصاحبه علی. درك شود
ها با سؤاالت کلی آغاز شده و بعد به  باشد و معموًال مصاحبه شود، اما داراي انعطاف پذیري خاصی می می

سؤاالت مشخص در مورد بزه دیدگی زنان، عوامل مؤثر بر آن و همچنین تجربه بزه دیدگی آنان ربط 

                                                        
  .باشد گري و رانندگی تاکسی می ،منشی کار درشرکت هاي خصوصی،  تولیدي، خیاطی، آرایشگريمشاغل خصوصی شامل .  1
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دنبال نکردند، بلکه بیشتر به به دلیل اکتشافی بودن تحقیق، محققین فرضیه خاصی را . داده شده است
  .اند بودهها  آن دنبال آشکار سازي علل بزه دیدگی زنان بنا بر روایت خود

  سؤاالت تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است و جنبه اکتشافی دارد، نظریات موجود و یا 

ط معینی باشد، اساس کار قرار هاي موجود باشد و مشتمل بر رواب فرضیات خاصی که مستخرج از تئوري
نگرفته است، بلکه تحقیق با سؤاالت مشخصی پیرامون مسئله بزه دیدگی، عوامل مؤثر بر آن، شناخت 

هدف از این کار درك . قربانیان جرایم و اثرات و تبعات بزه دیدگی بر زندگی زنان صورت پذیرفته است

اگرچه . باشد آن بر اساس روایت خودشان میتجربه و تصور زنان نسبت به موضوع بزه دیدگی و علل 

اند، اما به هیچ وجه قصد تحمیل آن  نویسندگان با توجه به ادبیات نظري موضوع داراي طرح نظري بوده

اند و کلیه اطالعات بدست آمده و یا روابط شناسایی شده بین متغیرها، جنبه  گویان نداشته را بر پاسخ

هاي ارجاعی مورد  ها، ادبیات نظري موجود به عنوان چهارچوب دهدر مرحله تحلیل دا. اکتشافی دارد

  .در این مقاله به همین دلیل استها  آن اند و هدف از طرح مالحظه قرار گرفته

  اهداف تحقیق

هدف کلی این پژوهش بررسی، توصیف، تفسیر و درك زنان نسبت به علل بزه دیدگی و قربانی 

هاي عمیق با این نیت صورت پذیرفته تا به اهداف زیر  صاحبهم. باشد شدن زنان در فضاهاي شهري می

  :دست یابد

  .درك تجربیات زنان از بزه دیدگی در فضاهاي شهري -

  .گویان شناخت قربانیان جرایم از نظر پاسخ -
  .بررسی علل بزه دیدگی زنان بر اساس روایت خودشان -

  . گویان شناخت جرایم داراي بیشترین قربانی از نظر پاسخ -
  .بررسی تبعات و اثرات بزه دیدگی بر زندگی زنان -

  .گویان بررسی میزان احساس امنیت از نظر پاسخ -

  . شناخت راهکار زنان براي پیشگیري از بزه دیدگی -
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  هاي تحقیق محدودیت

صدد تعمیم هاي محدود، محققان به هیچ وجه در با توجه به ماهیت کیفی تحقیق و تعداد مصاحبه

توانند  می ،باشند بی تردید تحقیقات کیفی از این نظر که اکتشافی می. باشند تر نمی ه جامعه بزرگها ب یافته
نتایج این تحقیق از این جهت که . فرضیات غنی را تولید نمایند که اساس کارهاي بزرگتري قرار گیرد

است   ین بر آن بودهدر این تحقیق سعی محقق. قابل توجه و تأمل است ،کشد به تصویر میرا تجربه زنان 

زنان  چه عواملی را در بزه دیدگی زنان مؤثر دانسته، نحوه پیشگیري و کاهش بزه دیدگی دریابند زنان تا

  ؟ باشد به چه صورت میها  آن بر زندگی روزمره جرمتأثیر چیست و ها  آن به روایت

  تحقیق هاي یافته
مطالب ارائه شده در . وجود داردها  آن و تحلیل ها در تحقیقات کیفی رابطه متقابلی میان جمع آوري داده

هاي عمیق و کیفی با زنان تهرانی است و سعی شده مطالب  این بخش نتیجه تجزیه و تحلیل مصاحبه

هاي  شرایط و موقعیت. زمینه بزه دیدگی زنان و عوامل مؤثر بر آن از زبان خود زنان بیان شود مطرح در

ي متفاوت با آنچه  ي زیسته با اعضاي آن، ممکن است براي آنان تجربه زنان در مواجهه با جامعه و تعامل

تفاسیر زنان از زندگی روزمره، . یابند، ترسیم نماید که مردان در طول زندگی اجتماعی خویش درمی

چگونگی تطابق با آن و تهدیدات و خطرات حاصل از زندگی اجتماعی، همگی با توجه به منحصر به فرد 

رد، ممکن است داراي اشتراکات و تشابهات فراوانی باشد که از زندگی در جامعه یکسان بودن براي هر ف

ها و شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مشابه ایجاد شده  منبعث گردیده و در سایه موقعیت

ی و ي زنان به عنوان منبعی بکر و ویژه براي بررسی مسئله بزه دیدگ بر این اساس تجربه زیسته. باشد

علل آن انتخاب گردید و براي اکتشاف و درك علل بزه دیدگی، مسئله از منظر زنان اقشار مختلف جامعه 

نتایج . هاي گوناگون مورد ارزیابی و کنکاش قرار گرفت و با تحصیالت، سن، طبقه اجتماعی و موقعیت
درصد 80بیش از  دهد که هاي عمیق کیفی در این تحقیق نشان می بررسی و تجزیه و تحلیل مصاحبه

درصد از قربانیان جرایم  60دانند و بر این باورند که زنان بیش از  گویان، تهران را شهري ناامن می پاسخ

باشد و معموًال مردان جوان بیشتر  اگرچه این باور با واقعیت موجود کامالً منطبق نمی. دهند را تشکیل می
گیرند، ولی تحقیقات مختلف نشان  ماعی قرار میهاي اجت هاي اجتماعی در معرض آسیب از سایر گروه
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دانند  ترسند و خود را بسیار آسیب پذیر می ها از جرم می دهد که زنان و افراد مسن بیشتر از سایر گروه می
  ).2: 2،2003به نقل از اسکات 1استانکو(

در  ها آن تواند بر سبک زندگی روزمره زنان و محدودسازي در نهایت وجود چنین تصوري می 

به هر حال زنان مصاحبه شونده بر این باورند که بیشتر آنان قربانیان . فضاهاي اجتماعی مؤثر واقع شود
مطابق نتایج این تحقیق . باشند جرایم جنسی و جرایم مالی نظیر کیف قاپی، زورگیري و آدم ربایی می

یر کیف قاپی، زورگیري، انواع مختلف آن نظ(درصد زنان مصاحبه شونده تجربه سرقت اموال  50حدود 
را در یک سال گذشته در مورد خود یا یکی از دوستان و آشنایان خویش به یاد دارند ...) دزدي خانگی و

هم . یابد درصد زنان مصاحبه شونده افزایش می75هاي خیابانی به  که این تجربه در مورد آزار و اذیت

گویان تجربه تجاوز به خود یا یکی از  پاسخ درصد2تر از  چنین در این تحقیق آشکار شد با آنکه کم

دوستان و آشنایان شان را دارند، با این حال تقریباً تمامی آنان نسبت به این جرم ترس بیشتري را ابراز 

. باشد دارند که میزان بزه دیدگی زنان در تجاوز جنسی بیش از سایر جرایم می داشته و بیان می

ترین جرایم شهري، تعیین کننده علل بزه دیدگی از نظر زنان  بانیبندي و اولویت بخشی به پرقر دسته

تجاوز به عنف، : گویان، در سطح شهر تهران شامل بر این اساس چهار جرم اصلی از نظر پاسخ. باشد می

  .باشند دزدي، قتل، آدم ربایی و کودك ربایی می

دهد آنان عواملی  نشان می هاي انجام شده هاي حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه در مجموع یافته

هاي روزمره، نوع رفتار و پوشش، خشونت در حوزه خصوصی و  احتیاطی زنان، نوع فعالیت چون بی

، ناکارآمدي و نبود قوانین حمایتی و اجتماعی، عدم  عمومی، نابسامانی خانوادگی و ضعف در جامعه پذیري

هاي جرم خیز و مخفی نظیر  وجود مکان،  هاي دفاع از خود، در هم ریختگی فضاي شهري آموزش روش

هاي اجتماعی و اقتصادي نظیر بیکاري و فقر را در کنار  زیرگذرها و معابر تاریک، وجود نابسامانی

آورند که در  ترین دالیل بزه دیدگی زنان به حساب می هاي زیستی و فیزیولوژیکی، از جمله مهم ویژگی

دهد زنان براي رهایی و کاهش  این تحقیق نشان می همچنین. ذیل به تفضیل توضیح داده خواهد شد

ها و  ، تمهیدات فردي و ساختاري متفاوتی را بر اساس مواجهه با موقعیت بزه دیدگی و ترس خویش

هاي حاصل از این تحقیق به صورت  در ذیل سعی شده است تا یافته.گزینند شرایط گوناگون برمی

                                                        
1. Stanko 
2. Scott 
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ها  ها ذکر این نکته ضروري است که کلیه یافته ه تحلیل دادهقبل از ورود ب. بندي شده ارائه گردد طبقه

هاي نظري  باشد، اگرچه بعضاً با چهارچوب اي دارد و به هیچ وجه قابل تعمیم نمی جنبه اکتشافی و فرضیه
  .نماید موجود مطابقت می

  عوامل جمعیت شناختی و بزه دیدگی 

نار شرایط اجتماعی دیگر نظیر سن، پذیري، شرایط فیزیکی افراد در ک بر اساس رویکرد آسیب

تواند آنان را به اهداف سهل الوصول  تحصیالت و طبقه اجتماعی در آسیب پذیري افراد مؤثر است و می

ترند و  در میان اعضاي جامعه این تصور وجود دارد که مردان جنس برتر و قوي. بزه کاران تبدیل نماید

استیالي . باشند تاج نظارت، حمایت و کنترل مردان میباشند که همواره مح زنان موجوداتی ضعیف می

کند، تا برتري خود را به کرسی بنشاند و فروتري زنان را  مردانه همواره بر شواهد بیولوژیک تأکید می

هاي بیولوژیک  هاي غالب که عمدتاً ملهم از گزاره زنان نیز بعضًا تحت تاثیر ایدئولوژي. مشروعیت بخشد

در . قابل قیاس با توانایی مردان نیستها  آن اند که توانایی باشند، به این باور رسیده و هژمونی مردانه می

هاي ذاتی و بیولوژیکی زنانه و ضعف  ورزند که ویژگی گویان بر این امر اصرار می درصد پاسخ 30حدود 

عده از از نظر این . قواي جسمانی آنان در مقایسه با مردان، عاملی مهم در بزه دیدگی آنان است

گویان، زنان چون توان مقابله با مردان را ندارند، به همین سبب ممکن است به عنوان قربانیان  پاسخ

 33مریم گویان به نام  اینکه یکی از پاسخکما . سهل الوصول در چنگال مردان خالف کار گرفتار آیند

در خانه باشند،  چرا که در شب زنان موقع غروب و شب باید «: گوید دار می ساله، متأهل، دیپلمه و خانه

 و امکان دارد به) به لحاظ نیروي بدنی(زنان در جامعه ضعیف هستند . امکانِ دزدیده شدنشان بیشتر است

در مردان کمتر است، چون از پس هم ) مورد تجاوز قرار گرفتن(ولی این جرم . تجاوز شودها  آن

  .»آیند می هاي خود بر جنس

ی جسمی، فیزیکی و آگاهی زنان کاهش یابد، میزان بزه دیدگی آنان نیز بر این اساس هرچه توانای
هاي سنی نوجوان و سالخورده به دلیل آنکه ممکن است، توان  به همین جهت گروه. یابد افزایش می

  . گیرند فیزیکی و یا آگاهی کمتري از شرایط جامعه داشته باشند، در جرگه آسیب پذیران قرار می

معموالً دختران کم سن و سال به علت عدم «: گوید می دار أهل، دیپلمه و خانهساله، مت 50فاطمه 
زود به افراد ها  آن .آگاهی و آشنایی با خطرات جامعه، ممکن است بیشتر از سایر زنان آسیب ببینند

  .»کنند و ممکن است فریب آنان را بخورند اطمینان می
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ورده را قربانیان مساعد بزه کاران معرفی از طرفی بعضی زنان مصاحبه شونده نیز زنان سالخ 
  .کنند می

افراد سالمند و پیر که «: گوید دار و داراي تحصیالت زیر دیپلم می ساله، متأهل، خانه 55شمسی 

بینند و  کنند، بیش از سایرین آسیب می توانایی مراقبت از خود را ندارند و معموالً به تنهایی زندگی می
  .»احتی سرقت شودشان به ر ممکن است اموال

گویان و دسته بندي آنان از جرایم اصلی در  البته نکته حائز اهمیت آن است که بنا بر دیدگاه پاسخ
کند، چنانچه در  جامعه، سن افراد در نوع جرایمی که ممکن است قربانی آن شوند، نقش مهمی ایفا می

 20نیان تجاوز جنسی و بیش از درصد مصاحبه شوندگان زنان کم سن و سال و جوان را قربا 80حدود 

  .آورند درصد آنان نیز زنان سالمند را بیشترین قربانیان سرقت و زورگیري بشمار می

در این بین بعضی شرایط ویژه زنان نظیر معلولیت و اقلیت قومی یا مذهبی بودن، با ایجاد تمایز میان 

با چند زن اقلیت قومی و مذهبی  مصاحبه. زنان ممکن است احتمال قربانی شدن آنان را افزایش دهد

نفسه باعث افزایش احتمال بزه دیدگی یا ترس از آن  اقلیت بودن فیها  آن دهد که در نظر نشان می

به عنوان اقلیت ممکن است زمینه ساز افزایش بزه دیدگی در میان زنان » شناخته شدن«نیست، بلکه 

  . باشد

فهمند ما زردتشتی هستیم  به مجرد این که میمردان «: یکی از پاسخ گویان زردتشتی می گوید

و ها  آن فکر می کنند که ما به اصول اخالقی پایبند نیستیم و نگاهها  آن شود، رفتارشان عوض می

  .»کند انتظاراتشان تغییر می

همین طور نگاه زنان معلولی که داراي ضعف آشکار جسمی هستند، نیز در رابطه با احتمال بزه  

ن تحقیق هاي انجام شده با چند زن معلول در ای مصاحبه. نان سالم کامالً متفاوت استدیدگی شان با ز

دهد که زنان معلول احتمال بزه دیدگی و آزار جنسی را چندان محتمل ندانسته و خود را آماج  نشان می

زنان معلول بیشتر در مواجهه با فضاي شهري به علت عدم . دانند مناسبی براي بزه کاران نمی

ترسند و  و سانحه می ریزي هاي صحیح شهري و عدم توجه به نیازها و شرایط معلولین، از حادثه برنامه

 1387میرحسینی، (» کسی به لحاظ آزارجنسی با ما کاري ندارد«اظهار نگرانی دارند و بعضًا معتقدند 
و نیازمند تحقیقات  باشدالبته این موضوع در افراد معلول جسمی و ذهنی ممکن است کامال متفاوت ).83:

  .که مجال آن در این پژوهش فراهم نیست استکاملی 
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  ظاهري زنان و بزه دیدگی  ویژگی

تواند، نقش مهمی در بزه  هاي ظاهري می ها و جذابیت درصد مصاحبه شوندگان ویژگی 66از نظر 

  . دیدگی زنان ایفا کند
. آورند افراد جامعه هستند که امنیت جامعه را به وجود می«: گویددار می خانهساله، دیپلمه و  29لیال 

،  رود، هرچه پوشش کمتر باشد پایبند نباشند، امنیت هم از بین می افراد وقتی از لحاظ حجاب و پوشش

ها پایبند نباشند و آقایان هم تعصبی به خرج ندهند، امنیت کمتر  اگر خانم. شود امنیت هم کمتر می

ها  شوند، خودشان مقصرند، چون با پوشش نامناسب جلوي ماشین زنانی که دزدیده می.... شود می

اگر پوشیده باشم و رفتار مناسب در جامعه داشته باشم، امنیت . هند سوار ماشین شوندخوا ایستند و می می

  .»شود من در جامعه حفظ می

هاي  و استراتژياز این روي بسیاري از زنان براي مقابله و کاهش بزه دیدگی، به استفاده از راهکارها 

تاري و کرداري، اجرا و مشاهده که معموالً در قالب افزایش پوشش و مراقبت رف آورند فردي رو می

  .گردد می

در خیابان باید طوري بگردي که کسی مزاحمت «: گوید دار می خانهساله متأهل، دیپلمه و  40آناهیتا  

توانند نسبت به تو تعرض  کنند که می نما باشی، دیگران فکر می اگر جوري بگردي که انگشت. نشود

  .»به این فرد نباید کاري داشت :گویند دیگران می آدم هرچه مواظب خودش باشد،. داشته باشند

  متغیرهاي موقعیتی و بزه دیدگی 

در طول زندگی اجتماعی خویش ها  آن .ي زیسته زنان است ، دو متغیر مهم در تجربه زمان و مکان

آور بوده و احتمال بزه  ها بالقوه برایشان هراس ها و موقعیت ها، زمان اند که بعضی مکان دریافته

ها و شرایط ویژه فردي و اجتماعی  بر این اساس آنان با توجه به موقعیت. دهد شان را افزایش می دگیدی
  .کنند ریزي روزانه براي عبور و مرور و انجام امور روزمره می خویش اقدام به برنامه

شب هنگام با توجه به تاریکی هوا و در پی آن کاهش حضور ناظران رسمی و غیررسمی، زمینه 
. از این روي شب،  متغیري مهم در زندگی اجتماعی زنان است. گردد یش بزه دیدگی زنان فراهم میافزا

هاي فردي و اجتماعی نظیر تحصیالت، طبقه اجتماعی و سن، از  ي زیادي از زنان فارغ از ویژگی عده

  . حضور در شهر در ساعات شب هراسانند
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در بیشتر مواقع غروب از «: گوید می دار خانه ساله، متأهل، داراي تحصیالت کارشناسی و 29شیال 
چند خانه در . ي ما طوالنی است کوچه. ترسم موقع تاریکی بیرون بروم چون می. شوم خانه خارج نمی

چون .... کنند گویند و خیلی بد نگاه می متلک می. ترسم سازند که من از کارگرهاي آنجا می ي ما می کوچه

تجاوز کرده ها  آن کشند و به کاره می هاي مخروبه و یا نیمه را به داخل خانهام که کارگرها، دختران  شنیده
ي آن را  افتد و تجربه اتفاق میها  آن زنان بیشتر قربانی تجاوزند، چون در مورد. کشند را میها  آن و یا

  .»دام که به مردي تجاوز شده باش دارند، ولی در مورد مردان این طور نیست و خیلی به ندرت شنیده
تواند  دهند، هر یک می ارائه میها  آن نقاط مختلف شهر، بر اساس تفسیر و معنایی که زنان براي 

، شلوغی یا ناشناختگی محالت شهري و همین طور  خلوتی. انگیز تلقی شود اي ممنوعه و هراس منطقه

رسمی و یا غیر هاي مخروبه و تاریک که فاقد نظارت  ها، مکان شهرت محالت مختلف و نوع کاربري آن

ي احتمال  تواند افزایش دهنده از عواملی است که می... ها و ها، زیرگذرها، پارك رسمی است؛ نظیر زیر پل

  .بزه دیدگی زنان باشد

. ترسم از بازار تهران می...«: گوید ساله، متأهل، داراي تحصیالت کارشناسی و کارمند می 38میترا 

تر بخري، بهتر از آن است که براي خرید به بازار  یکی منزل گرانگوید اگر اجناس را در نزد دوستم می

  .  »شود ات گم می زنند یا بچه در بازار یا کیفت را می. بروي

   زنان قربانیان خشونت

را تجاوزکارانه قلمداد کنند، ها  آن کنند که ممکن است زنان طیفی از رفتارهاي بزه کارانه را تجربه می

دهد و  شکل میها  آن هایی عمیقاً به زندگی با این وجود، چنین تجربه. حساب نیایند اما لزوماً مجرمانه به

  ). 301: 1997کاسکال، (کند  اي، متفاوت از واقعیت اجتماعی مردان خلق می واقعیت اجتماعیها  آن براي

هاي خشونت و آزار جنسی زنان را به وحشت انداخته و  دهد، تجربه نتایج تحقیق حاضر نشان می
دهد و این امر ممکن  ها پس از آن تحت تأثیر قرار می هاي متفاوت و براي مدت زندگی آنان را به شیوه

درصد 75بر این اساس در حدود . است زمینه ساز افزایش احتمال بزه دیدگی و ترس در زندگی زنان شود

درازي مردان، زنان مصاحبه شونده تجربه یکی از انواع آزارهاي خیابانی، نظیر متلک و یا دست 
ممکن است طبیعی به نظر برسد که . اند هاي ناشایست و غیره را داشته هاي رانندگان، نگاه مزاحمت

ي خشونت، ترس از خشونت به بار بیاورد، اما مهم است یادآوري کنیم که تعرض و آزارجنسی نیز  تجربه
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همراه  پذیري و امکان قربانی شدن تواند با یادآوري آسیب هاي جزیی می حتی تهاجم. تأثیر مشابهی دارد

  ). 104: 1990استانکو، (باشد 
ترسیدند و احتمال قربانی شدن خود را در برابر آن باال  ترین جرایمی که زنان از آن می یکی از مهم

ترس از تجاوز، در میان زنان اقشار مختلف جامعه، با تحصیالت . کنند، تجاوز به عنف است تصور می

درصد زنان مصاحبه 90بیش از .مجرد و با شرایط متفاوت به صورت مشترك وجود دارد متفاوت، متأهل یا
شونده فارغ از موقعیت و پایگاه اجتماعی که از آن برخوردار بودند، نسبت به تجاوز به عنف و آزارهاي 

خانوادگی ،  بسیاري از این زنان با توجه به عواقب این مسئله بر زندگی فردي. نمودند جنسی ابراز ترس می

عدم . ترسیدند و اجتماعی شان و همچنین نگاه جامعه و اعضاي آن به زن تجاوز دیده، از این مسئله می

، خانوادگی، اجتماعی و قضایی در  هاي قانونی پذیرش زن تجاوز دیده به عنوان قربانی و عدم حمایت

: از زنان اذعان داشتند که درصد86به همین علت در حدود  .افزایش ترس از بزه دیدگی زنان مؤثر است

هاي ناشناخته پرهیز  هاي شخصی مسافرکش و حضور در مکان هنگام شب، از سوارشدن در اتومبیل« 

  .، چرا که ممکن است قربانی تجاوز جنسی شوند»کنند می

هاي  بر اساس مصاحبه. خشونت علیه زنان ممکن است در دو حوزه خصوصی و عمومی رخ دهد

دهد که شامل  خشونت در فضاي عمومی معموالً در زمان تردد در فضاي شهر رخ می انجام شده با زنان،

، مزاحمت رانندگان و  ي مردان هاي زننده ها و نگاه ، متلک هاي خیابانی، دست درازي آزار و اذیت

  .باشد میها  آن هاي مسافرکش یا تعقیب و تنه زدن به ماشین

بعد از  7تا  5/6معموًال ساعت «: گوید پلم وکارگر میساله، متأهل، با تحصیالت زیر دی 38اعظم  

ها را اذیت  ام که توي ماشین زن آنقدر شنیده. آیم، مجبورم از اتوبوس استفاده کنم ظهر از سر کار می

  .»شخصی جایی بروم) مسافرکش(ترسم با  دزدند که می گویند یا می کنند، متلک می می
تر در  که برخی از مشاغل، صاحبان آن مشاغل را بیش دیدگی باید گفت در مورد عوامل خاص بزه

گویان بر این عقیده بودند که اشتغال زنان،  اي از پاسخ ، بر این اساس عده دهند دیدگی قرار می معرض بزه
هاي  گري در شرکت به ویژه در مشاغل سطح پایین و کم درآمد و احراز مشاغلی نظیر رانندگی و یا منشی

  .تواند زمینه بزه دیدگی زنان را فراهم سازد باشد، می هاي رسمی می تخصوصی که فاقد نظار

ام که دختران  خیلی شنیده«: گوید ساله، داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و کارمند می 29شیما 
  ....گیرند شوند، مورد سوء استفاده قرار می هاي خصوصی به عنوان منشی استخدام می جوانی که در شرکت
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ي خانواده  زنان در حوزه. ي عمومی نیست ، خشونت و خطر خشونت محدود به حوزه در زندگی زنان
معموالً بسیاري از جرایم خشن در درون خانواده علیه زنان . اند نیز در معرض خشونت مردان) خصوصی(

 ترین سازند، نزدیک به لحاظ آماري، افرادي که بیشتر زمینه رعب و وحشت زنان را فراهم می. دهد رخ می

دهد که  براي مثال، پیمایش اخیر قربانیان جرم در فنالند نشان می )1388صادقی، . (ها هستند افراد به زن
درصد خشونتی که منجر به آسیب شده، از سوي یکی از آشنایان صورت  85درصد تهدید و خشونت و 70

، خود  ، بیشتر ست که زنانبا این حال، تحقیقات نشان داده ا). 1999، کاسکالبه نقل از1تیبی. (گرفته است
یکی از نکات ) 2،1992والنتین. (بینند ي عمومی در معرض خطر می را از سوي مردان غریبه و نیز در حوزه

ها به عنوان امري خصوصی و  مورد توجه در رابطه با خشونت خانگی آن است که این دسته خشونت

  .دهند ي دعوا را نمی مهشخصی تلقی شده و افراد خارجی به خود اجازه دخالت در خات

ولی هیچ وقت دخالت . ام دعواي زن و شوهري خیلی شنیده.... «: دار ساله، متأهل و خانه26مهتاب 

دهد و  خواهم براي کمک بروم، شوهرم اجازه نمی حتی بعضی مواقع می. ام نکرده و به پلیس گزارش نداده

  .»داند آن را دخالت در زندگی خصوصی آنان می

  زنان در بزه دیدگی نقش آفرینی

همان طور که بعضی از صاحب نظران بزه دیده شناسی، سهم و نیت قربانی و نوع کنش و تعامالت 

دانند، نتایج این  میان او و مجرم را مهم تلقی نموده و قربانیان را در رخداد بعضی از جرایم مقصر می

در بسیاري از موارد،  بر این اساس. ددهد که این تفکر در جامعه ما نیز وجود دار تحقیق نیز نشان می

جاي اینکه فرد متجاوز، کانون  یعنی به .گیرد قربانِی تجاوز در معرض اتهام و برچسب در اجتماع قرار می

دال بر اینکه قربانی یعنی زن یا  د،توجه قرار گیرد، تمایل بر این است که دنبال دلیل و مدرکی بگردن

یل نوع آرایش و پوشش و طرز راه رفتن یا صحبت کردن یا دختر چگونه با عملکرد خود، از قب
هاي دیگري که داشته مثًال ساعت خروج از منزل یا خروج بدون نظارت فرد دیگري یا امثال آن،  انتخاب

از این آسیب بري ، آگاهانه خود را در معرض چنین تجاوزي قرار داده و اگر چنین و چنان رفتار کرده بود

  :داشتند گویان بیان می درصد از پاسخ 70در حدود از این رو . بود می

                                                        
1. Tiby 
2. Valentine 
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اگر مورد تجاوز قرار بگیري چه در بین اعضاي خانواده و چه در نگاه سیستم پلیس و نظام قضایی « 

اي که دزدیده شدي و مورد  گویند، حتماً خودت کاري کرده شوي و می شما مقصر قلمداد می ،و اجتماعی
  .»اي تجاوز قرار گرفته

  :براي مثال. باشند ها خود تحت تأثیر این نوع نگرش می ماند که بعضی از زنناگفته ن

در رابطه با تجاوز «: گویدارشد و کارمند میساله، متأهل، داراي تحصیالت کارشناسی 32مهناز  
روند و با هر کسی ارتباط برقرار  هرجایی می. ها خودشان تقصیر دارند جنسی، به نظرم بعضی زن

  .»کنند می

بته این نگاه به اینجا ختم نشده و دامنه مقصر پنداشتن قربانی ممکن است به جرایم دیگر نیز ال

انگاري و عدم استفاده  احتیاطی، سهل دقتی، بی شمردن بیاي مثال در سایر جرایم نیز با بربر. کشیده شود

  .هاي حفاظتی ممکن است، قربانی مورد سرزنش قرار گیرد از شیوه

معلوم است که اگر . اگر از من دزدي شود، خودم مقصرم... «: دار و بی سواد نهساله، خا 60کبري 

در مورد زنان هم همین طور است . شوند وسوسه میها  آن ها قرار بدهی اموالت را در معرض دید غریبه

  .»شود که به آنان آسیب برساند اگر از خود یا اموالشان محافظت نکنند، حتماً کسی پیدا می

  ی خانوادگی،ضعف در جامعه پذیري و بزه دیدگی زناننابسامان 

شود تا دختران و پسران بر اساس الگوهاي رفتاري تعیین  هاي تولد کودك، سعی می از اولین سال

آموزند  شده در جامعه پرورش یافته و تربیت شوند و والدین و نهادهاي آموزشی و پرورشی به کودکان می

الگویی که بر اساس آن معموالً زنان موجوداتی . با این الگوها رفتار کنندخواهند که مطابق  میها  آن و از

ضعیف، ظریف و شکننده هستند که همواره باید مراقب رفتار و کردار خود باشند،حال آنکه پسران قوي و 

  .)430-420: 2001گیدنز،(شجاع بوده و توانایی و قدرت انجام امور مختلف را دارند 

هاي فرهنگی و  مصاحبه شونده بر این موضوع اذعان داشتند که رویه درصد زنان40در حدود 

هاي نامناسب جامعه پذیري در خانواده و اجتماع  برخورد کرده و شیوهها  آن اجتماعی با عدم تساوي با

  . دهد ش میرآنان را افرادي مستعد بزه دیدگی پرو

ها در جامعه آسیب پذیرند، چون نه  زن«: گوید ساله، مجرد، دانشجوي دوره کارشناسی می 26سمانه 
که جامعه شدیداً  به خاطر آن. فرصت مساعد دارند و نه توانایی این را دارند که از حقوق خود دفاع کنند
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دانند و هم این که پسران خود را  مردساالر است و این تقصیر خود زنان است که هم خود را ضعیف می
را ها  آن دهند که آن قدر در جامعه به مردها در قبال زنان حق می....کنند مرداِن مردساالر آینده تربیت می

کند، بعضی مردان به راحتی به زنان متلک  ولی در رابطه با زنان فرق می اند، کرده»پرو«بیش از پیش 
اي از افراد جامعه این امر را طبیعی و اقتضاي سنین جوانی مردان  گویند و در بعضی موارد نیز عده می

نماید، اما اگر همین عمل از خانمی سر بزند، اکثریت جامعه نگاه بسیار بدي به او دارند و بر علیه  تلقی می
  .».گیرند او جبهه می

هاي غلط تربیتی خانواده را عاملی در جهت  گویان روش درصد پاسخ 30بر این اساس بیش از 
. اند انی شدن زنان قلمداد کردههاي صحیح تربیتی را راهکاري براي کاهش قرب دیدگی و روش افزایش بزه

هاي خانوادگی، نظیر اعتیاد والدین، طالق و رفتارهاي خشن بر علیه  گویان وجود نابسامانی از طرفی پاسخ
  .دانند زنان و دختران را عوامل مؤثر بر آسیب دیدگی زنان می

صحیح عدم تربیت «: گوید ساله، معلم بازنشسته، داراي تحصیالت فوق دیپلم می 60مهري 
اگر خانواده به فرزندان خود روش . خانوادگی، دلیل اصلی آسیب پذیري بعضی زنان و دختران است

هاي حفاظت از خود و پرهیز از ارتباط با افراد غریبه را یاد داده و  راهها  آن زندگی کردن را بیاموزد، اگر به
. بینند شوند و کمتر آسیب می تر می آگاه کند، گوشزد کند، آنان را تهدید میها  آن خطراتی را که در خیابان

. دهند ها با تربیت غلط، فرزندان خود را خالف کار یا آسیب پذیر و ضعیف پرورش می بعضی خانواده
اند و نظارت و کنترلی بر رفتار فرزندان  هایی که پدر معتاد دارند یا پدر و مادر از هم جدا شده خانواده

  .»ها آسیب پذیر باشند انوادهندارند، ممکن است بیش از سایر خ
هاي خانوادگی در سایه  اند، که وجود نابسامانی گویان بر این عقیده اي دیگر از پاسخ از طرفی عده

  .تواند تشدید کننده موقعیت آسیب پذیر زنان باشد هاي اجتماعی نظیر فقر و بیکاري می نابسامانی
افراد به علت فقر مالی و فرودستی ممکن است  بعضی از«: گوید دار و دیپلمه می ساله خانه 40سوره 

بعضی از زنان براي تأمین زندگی و معیشت خود و یا فرزندانشان دست به هر کاري . قربانی جرم شوند
  .»زنند که ممکن است براي آنان خطرات زیادي داشته باشد می

  قضایی و بزه دیدگی -دستگاه امنیتی 

که مانع صدمات و هاي کیفري از بزه دیدگان عالوه بر آن یتتوجه دستگاه قضا به بزه دیدگان و حما

تواند از رخداد بزه دیدگی ثانویه جلوگیري نماید و  شود، می لطمات روحی و عاطفی بر قربانیان جرایم می

شود تا قربانیان  تدوین قوانین کارآمد و الزم االجرا باعث می. در امر پیشگیري از جرم مؤثر واقع شود
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تري در سطح جامعه وجود داشته و بزه کاران، قربانیان مساعد خویش را از دست داده  کم سهل الوصول

سیستم قضایی و نیروي انتظامی باید بیش از پیش با مردم مأنوس بوده و در خدمت آنان قرار . بدانند
فراهم ) جرایم خانواده قربانیان(مستقیم و غیر مستقیم را اي که موجبات اعتماد بزه دیدگان  گیرد، به گونه

  . نماید

عدم توجه نیروي انتظامی و دستگاه قضایی به کسانی که «: ، فوق لیسانس و کارمند ساله 29سحر 
شوند، این ذهنیت را براي مجرمین ایجاد کرده که ممکن است هیچ وقت به چنگ  قربانی جرایم می

پیگیري مجرمین سخت و وقت گیر از طرف دیگر قربانیان نیز با توجه به اینکه مراحل . قانون نیافتند

باشد، چرا که در  نمایند که این مسئله در زنان بیشتر می است، معموالً از شکایت خود صرف نظر می

دانند و در بسیاري از موارد به ویژه در  ها رسیدن پاي زن به کالنتري را بسیار بد می بسیاري از خانواده

بنابراین به اصطالح براي حفظ . وقوع جرم بدانندجرایم ناموسی ممکن است زنان را مقصر اصلی 

  .»شوند آبرویشان از شکایت و ارائه گزارش به پلیس منصرف می

دیدگان ایفا  پلیس به عنوان مجري قانون و حافظ امنیت، نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه

. د آمدن اعتماد به پلیس داردهاي پلیسی و قضایی از بزه دیدگان تاثیر بسزایی در به وجو حمایت. کند می

بر این اساس هرچه نگاه افراد به پلیس و عملکرد نیروهاي انتظامی مثبت تر باشد، تمایل افراد براي 

همچنین جایگاه مثبت و کاراي پلیس در .همکاري با پلیس و گزارش بزه دیدگی نیز بیشتر خواهد شد 

  .م را فراهم خواهد نمودنگاه مردم موجبات آرامش و احساس امنیت در میان مرد

 اثرات بزه دیدگی بر کیفیت زندگی

ترین اثرات تجربه بزه دیدگی بر زندگی زنان، افزایش ترس از جرم و بزه دیدگی مجدد  یکی از مهم

بزه دیدگی، ترکیبی از احساس ناامنی و ترس از جرم را بر تجربه و درك قربانیان جرایم باقی . است

) 2004؛ 2و رگرسن 1کریستمن(ات مستقیمی بر کیفیت زندگی افراد داشته باشد تواند اثر گذارد که می می
انزوا، افسردگی، : تواند باعث خانه نشین شدن افراد، ایجاد اثرات ذهنی و روانی نظیر و این نگرانی می

تواند باعث  همچنین ترس از جرم می. احساس ناتوانی و در نهایت عدم سالمت جسمی و روانی شود

                                                        
1. Cris Christmann 
2. Michelle  Rogerson 
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محرومیت و محدودیت اجتماعی شده و فرد را از دسترسی به امکانات عمومی و حضور در جامعه افزایش 
  .محروم نماید

ي قربانیان به یک صورت نبوده و با توجه به  البته الزم به ذکر است که اثرات بزه دیدگی بر همه

حمایتی و نوع جرمی هاي حقوقی و  هاي فردي و اجتماعی قربانی و نوع برخورد سیستم شرایط و موقعیت
دهد، متفاوت است و پیامدهاي گوناگونی بر زندگی مادي و معنوي افراد باقی  که علیه قربانی رخ می

(گذارد  می . گیرند مطابق با نوع جرم وارده به صور مختلفی تحت تأثیر قرار می ، قربانیان )2003زدنر،. 
هاي آتی  صدمات روحی و روانی در سالتجاوز جنسی ممکن است عالوه بر ایجاد صدمات جسمی، باعث 

همچنین جرایم مالی و . ، ترس و وحشت از مردان را در ذهن زنان ماندگار نماید زندگی زنان شده، بدبینی

اي از ترس و  زورگیري نیز ممکن است عالوه بر ایجاد صدمات مادي سبب شود تا افراد همواره در هاله

  .اضطراب زندگی نمایند

قربانیان . تواند به شدت عمیق و دردآور باشد بانیان ثانویه یا غیرمستقیم نیز میاثرات جرم بر قر

. برند غیرمستقیم کسانی هستند که گرچه قربانی اصلی ماجرا نیستند، ولی از ضربه روانی عمیقی رنج می

چار ي فرد مقتول که د ي قربانیان تجاوز و یا خانواده توان به خانواده براي مثال می) 2003زدنر،(

گی غیرمستقیم باعث بدبینی ددی اي از موارد ممکن است اثرات بزه در پاره. اند، اشاره نمود داغدیدگی شده

هایی را در زندگی فردي و اجتماعی خانواده قربانی در پی داشته  و افزایش ترس از جرم شده و محدودیت

  . باشد

ها  سر کوچکم به قتل رسیده، مثل مارگزیدهاز وقتی پ« : گوید دار می ساله، دیپلمه و خانه 48فرخنده، 

. کنم بینم به چشم قاتل نگاه می ام، به همه کس و همه چیز بدبینم، همه افرادي که در خیابان می شده

ترسم یکی او را هم  ترسم، می ترسم، نه براي تنها پسرم که برایم مانده می فکر نکنی که براي خودم می

دهم و اصالً اجازه  کارهاي دادگاه را با وجود ناتوانی خودم انجام میتمام . مثل برادرش از من بگیرند

  .»دهم که پسرم به این جور جاها رفت و آمد کند نمی

  راهکارها و پیشنهادات زنان براي کاهش بزه دیدگی 

در مجموع زنان سه دسته راهکار فردي، ساختاري و موقعیتی را براي کاهش بزه دیدگی و احتمال 

. هاي اجتماعی قابل تبیین است خویش پیشنهاد نمودند که این راهکارها معموًال در قالبقربانی شدن 
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حال آنکه کاربرد سایر . براي مثال راهکارهاي فردي به لحاظ سهل الوصول بودن براي زنان ارجح است

. ی داردهاي خرد و کالن اجتماع ریزي هاي قانونی و اجتماعی و همچنین برنامه ها احتیاج به حمایت روش
بر این اساس، زنان مصاحبه شونده کنترل رفتار، حفظ حجاب و داشتن پوشش مناسب، کنترل ارتباطات 

ها و ابزارحفاظتی  اجتماعی با افراد ناشناس، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، به کارگیري روش

هاي کاهش  ترین روش ان مهمرا به عنو.... بکارگیري دزدگیر براي خانه و اتومبیل و حمل اسپري و: نظیر
  .خطر بزه دیدگی بیان کردند

هاي زیر به عنوان راهکارهاي  هاي انجام شده، روش در مجموع با توجه به تجزیه و تحلیل مصاحبه 

  :گردد زنان براي کاهش بزه دیدگی مورد توجه قرار گرفت که به صورت دسته بندي شده در ذیل ارائه می

  محیطی تغییرات 

ها در شب به منظور  ها، معابر شهري، زیرگذرها و پل وشنایی معابر و افزایش نور خیابانافزایش ر -

  .افزایش نظارت

هاي مخروبه  تعریف فضاهاي شهري و از بین بردن فضاهاي مخفی و فاقد کارکرد نظیر ساختمان -

  .سبزبه عنوان مثال از طریق محصور نمودن این فضاها یا تبدیل آن به فضاي . کاره و نیمه

ها به  و افزایش تاکسیها  آن دار نمودن هاي شخصی و آرم سامان بخشیدن به وضعیت مسافرکش -

  .ویژه در ساعات پایانی روز

هاي  افزایش وسایل حمل و نقل عمومی، به ویژه براي بانوان و توجه بیشتر به نیازها و خواسته -

  .زنان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کافی و ایمن

    اجتماعی تغییرات

پذیر نمودن  آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در جهت جامعه هاي زندگی به دانش آموزش مهارت -
  .  صحیح آن ها

هاي ارتباط  آموزش حقوق شهروندي و اخالق اجتماعی از سنین ابتدایی از طریق مدارس، رسانه -

  .ها، در جهت کاهش استیالي مردانه جمعی و خانواده
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هاي اجتماعی و افزایش شبکه ارتباطی و ادغام اجتماعی افراد، به ویژه از طریق  سرمایه تقویت -
  .هاي قومی و مذهبی هاي اجتماعی و اقلیت هاي تلویزیونی و آشنا نمودن افراد با گروه ساخت برنامه

دن کمک به ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتصادي زنان در جامعه و خانواده از طریق اهمیت قائل ش -

  .ها هاي اجتماعی و اقتصادي آن براي فعالیت
تواند در افزایش اعتماد به نفس آنان براي حضور در  هاي دفاعی براي بانوان که می آموزش مهارت -

  .فضاهاي شهري مؤثر باشد

  قانونی تغییرات 

 .دیده هاي حقوقی از زنان، به ویژه زنان بزه اصالح قوانین حقوقی و کیفري در جهت تقویت حمایت -

ها و آزارهاي خیابانی و خانگی در جهت حمایت از  تصویب قوانین الزم االجرا در مقابل خشونت-

  .دیده زنان آسیب

  جمع بندي و نتیجه گیري
دهد احتمال بزه دیدگی زنان در آزارهاي جنسی، ده برابر  نتایج مطالعات در کشورهاي غربی نشان می

هاي عمیق در این تحقیق نیز بیان کننده این  مصاحبه. )1996، و برگس کرول (بیشتر از مردان است 

شان در مقابل جرایم  گویان بر این مسئله اجماع دارند که احتمال بزه دیدگی مطلب است که کلیه پاسخ

هاي فیزیولوژیکی و  اند که ویژگی اي بر این عقیده از این روي عده. جنسی بیش از سایر جرایم است

سازد که احتمال  نایی مقابله در برابر مردان بزه کار، شرایطی را براي آنان فراهم میزیستی زنان و عدم توا

دهد و معموًال با افزایش سن احتمال بزه دیدگی در آزارهاي جنسی به  بزه دیدگی آنان را افزایش می

زه پذیري در تبیین علل ب یابد و مبین رویکرد آسیب سمت بزه دیدگی در مقابل جرایم مالی سوق می
  .دیدگی زنان است

ترس از قربانی شدن و بزه دیدگی یک امر ناگهانی نیست، بلکه زنان در فرآیند اجتماعی شدن و از  

شوند که نسبت به مردان  هاي هماالن و وسایل ارتباط جمعی با این ایده آشنا می طریق والدین، گروه
رند که این مسئله تأثیر آشکاري بر زندگی آسیب پذیرترند و توانایی کمتري براي مقابله با بزه کاران دا

نماید و به زنان  ها را براي آنان فراهم می اجتماعی زنان گذاشته و زمینه پرهیز از حضور در برخی مکان
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. آموزد که چگونه براي عبور و مرور در شهر و انجام امور روزمره دست به انتخاب و گزینش بزنند می

هاي  ، عدم استفاده از مسافرکش شلوغ یا خلوت، تاریک، بن بست هاي پرهیز زنان از حضور در مکان
ها به عنوان منطقه ممنوعه و بعضی ساعات منع عبور و مرور در  شخصی و دسته بندي بعضی مکان

ي عده زیادي از زنان، همگی براي جلوگیري از بزه دیدگی و کاهش خطرات ناشی از اعمال  تجربه زیسته

  . شود یر میبزه کارانه در جامعه تعب
اي از مصاحبه شوندگان متغیرهاي موقعیتی در کنار بعضی شرایط ویژه نظیر معلولیت  البته از نظر عده

و یا اقلیت بودن ممکن است، افزایش دهنده نرخ بزه دیدگی باشد و عوامل مذکور هر کدام به صورت 

ي مثال زنان معلول عمدتاً از برا. گذارد گیري ترس از بزه دیدگی در میان زنان اثر می خاصی بر شکل

همچنین مصاحبه با . هراسند برد، می طراحی فضاهاي شهري که احتمال سانحه و حادثه را باال می

گروهی از زنان اقلیت مذهبی و دینی تجربیات جدیدي را آشکار ساخت که درخور تأمل و بررسی بیشتر 

نشوند، تجربیات مشابهی را مانند سایر زنان شناخته  »اقلیت«این گونه زنان مادامی که به عنوان . است

را در قالب و ها  آن معتقدند پوشش رسمی جامعه این کارکرد مثبت را دارد کهها  آن .کنند گزارش می

کنند که از نظر  ، ترس مضاعفی را تجربه می »شناخته شدن«آورد، اما در صورت  شکل بقیه زنان در می

،  کنند، زنان اقلیت پایبند به اصول اخالقی نیستند دان که بعضاً فکر میآنان به علت تغییر نگاه و رفتار مر

اي از مصاحبه  همچنین بر اساس نظر عده. نماید شان را بیش از سایر زنان می احتمال بزه دیدگی

هاي اجتماعی نظیر فقر، بیکاري و یا اشتغال زنان در مشاغل سطح پایین و کم درآمد،  شوندگان نابسامانی

تواند، زمینه ساز بزه دیدگی زنان باشد که این مسئله  ه در مراکز خصوصی و فاقد نظارت رسمی میبه ویژ

هاي خانوادگی نظیر اعتیاد والدین، طالق و رفتار خشونت آمیز علیه زنان و دختران،  در سایه نابسامانی

  .نماید موجبات افزایش احتمال بزه دیدگی را براي آنان فراهم می
هاي مختلفی مطرح است  شوند، دیدگاه ن سؤال که چرا بعضی زنان قربانی جرایم میدر پاسخ به ای

توان به ضعف سیستم کیفري و نبود یا ناکارآمدي قوانین حمایتی از زنان اشاره نمود که در کنار  که می
عدم ادغام اجتماعی و به حاشیه راندن زنان، به ویژه در تدوین قوانین اجتماعی و حقوقی و 

هاي شهري، موجبات محرومیت اجتماعی و قرار گرفتن به عنوان جنس دوم را براي زنان  ریزي برنامه

، حال آن که با باال  دهد را افزایش میها  آن تصور جنس دوم براي زنان، آسیب پذیري. نماید ایجاد می
گذاران  ونها، قان ي کیفري ارتکاب جرم بر روي زنان از طریق حمایت کیفري ویژه از آن بردن هزینه
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کاران بالقوه را افزایش داده تا احتمال بزه دیدگی زنان و  توانند خطر ارتکاب جرم براي بزه کیفري می
  ).1383زینالی،( کاران را کاهش دهند  انتخاب شدنشان توسط بزه

پوشش و سهل : هاي انجام شده، نوع رفتار و کنش اجتماعی زنان نظیر همچنین بر اساس مصاحبه

مجرمان را برانگیخته و آنان را » وسوسه«و » جلب توجه«هاي  احتیاطی بعضی زنان زمینه یانگاري و ب
نماید که این مسئله معموالً  کاري را فراهم می بزه» فرصت«نموده و » ترغیب«نسبت به اعمال مجرمانه 

ضور در در کنار عدم جامعه پذیري مناسب و آموزش فرزندان در برقراري ارتباطات اجتماعی و نحوه ح
زمینه افزایش  ،جامعه و زندگی در شرایط نامساعد خانوادگی و به دنبال آن عدم نظارت و کنترل خانواده

نماید که در قالب نظریات مربوط به زندگی روزمره و نقش آفرینی زنان در  نرخ بزه دیدگی را فراهم می

  .بزه دیدگی خویش قابل تبیین است

ر سالمت جسمی، روحی، روانی و ذهنی آنان اثرات نامطلوبی باقی بزه دیدگی زنان عالوه بر آن که ب

کند  گیر سایر افراد خانواده شده و آنان را نیز به قربانیان غیر مستقیم جرم تبدیل می ، گاهی دامن گذارد می

شده و زندگی آنان را در ها  آن و در دراز مدت باعث افزایش ترس از جرم و نگرانی از قربانی شدن در

  .برد که ممکن است در شکل اجتنابات فضایی جلوه نماید اي از ترس و تردید فرو می هاله

دهد که زنان راهکارهاي فردي، موقعیتی و  هاي حاصل از این تحقیق نشان می در مجموع یافته

دارند که با توجه به  هاي اصلی کاهش بزه دیدگی و مقابله با جرم بیان می ساختاري را به عنوان استراتژي

  .دهند راهکارهاي فردي را ترجیح میها  آن اکثر ،هاي ساختی و اجتماعی عدم حمایت

  منابع
ي نوروز کارگري،  ، ترجمه»چرا بزه دیدگی ثانویه اتفاق می افتد؟«) 1385( زکن پی وکورتا فیلیپس فارل، گراهام؛ 

 .165- 141ص ص، 9فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم، ش 

، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش »ها ات فقدان حمایت کیفري مناسب از زنان بر بزه دیدگی آناثر« )1383( زینالی، حمزه
 .222-197 ص، ص13

، مجموعه مطالعات کجروي و کنترل اجتماعی، چ دوم، »جامعه شناسی کجروي« )1385( سلیمی، علی و محمد داوري

  .قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
، از مجموعه پروژه جمعیت و »هاي خانگی علیه آنان ان نسبت به خشونتبررسی تصور زن« )1388( صادقی، سهیال

  .توسعه دانشگاه تهران



 
 
 
 
  

      1390 بهار، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    62 

 
ي علی پارسائیان و سید محمد اعرابی،  روش تحقیق کیفی، ترجمه )1377( راس من مارشال، کاترین و گرچن ب،

  .فرهنگی هاي دفتر پژوهش: تهران
، »و عوامل مؤثر بر ترس از جرم در میان زنان شهر تهران بررسی جامعه شناختی علل«) 1387( میرحسینی، زهرا 

 .نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران پایان

دانشگاه شهید بهشتی و : ،چ اول، تهران شناسی دانشنامه جرم) 1377( نجفی ابرندآبادي، علی و حسین هاشم بیگی
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