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  پوشش زنان و احساس امنيت در فضاهاي عمومي
  

  3الهام رحمتي 2فاطمه جواهري، 1زاده، سيدحسين سراج
  

  )15/02/95، تاريخ پذيرش15/04/94(تاريخ دريافت
  

  چكيده
كـردن احسـاس نـاامني آنهـا در فضـاهاي       درباب تبيين امنيت جنسي زنـان و برطـرف  

اند كه پوشش  ميان، برخي بر اين عقيده هاي متفاوتي مطرح است. دراين عمومي ديدگاه
هاي ناخوشايند زنـان   هاي جنسي و تجربه تواند عاملي درجهت كاهش مزاحمت بدن مي
هاي عمومي افـزايش دهـد. ايـن ديـدگاه بـا آن       مكان ن را دراحساس امنيت آنا باشد و

شـدن او   ديده در قرباني خوان است كه بر نقش بزه شناختي هم هاي جرم دسته از ديدگاه
تأكيد دارند. اين مقاله بر آن است تا با مطالعة ميـزان امنيـت جنسـي زنـان در فضـاي      

ديده را آزمون كنـد   ازي بزهس نظرية آسيب عمومي و نقش پوشش آنها در ميزان امنيت،
منظـور، اطالعـات تحقيـق درقالـب روش      ايـن  هاي تحقيق پاسـخ دهـد. بـه    و به پرسش

دانشـجوي دانشـگاه خـوارزمي     300نامه و نظرخواهي از  پيمايش و با استفاده از پرسش
ها نشان داد كـه اگرچـه پوشـش     ). يافته1390معلم تهران) به دست آمد (سال  (تربيت
هاي جنسي نقش داشته باشد، احساس امنيت زنان را  در كاهش مزاحمت تواند بدن مي

  كند و اين احساس بيشتر با ساختار روابط جنسيتي در جامعه مرتبط است. تأمين نمي
  

  ديدگي. پوشش بدن، مزاحمت جنسي، امنيت جنسي، زنان، بزه واژگان كليدي:
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 Serajsh@yahoo.com شناسي دانشگاه خوارزمي دانشيار جامعه .١
 Javaherm@yahoo.com شناسي دانشگاه خوارزمي دانشيار جامعه .٢
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  و بيان مسئله مقدمه
-مهمي است، اما زماني كه با مقولة جنسيت مـرتبط مـي  امنيت براي تمام افراد جامعه موضوع 

يابد؛ زيرا هرچند ممكن است فضاهاي شهري مخاطرات گونـاگوني را   شود اهميتي دوچندان مي
دليـل   رسد زنان به نظر مي هاي مختلف اجتماعي و احساس امنيت آنان ايجاد كنند، به براي گروه

كنند، بيشتر با خطـر   شهري حضور پيدا مي هاي فيزيكي خاصشان، زماني كه در فضاهاي ويژگي
  اي از احساس ناامني دارند. شوند و بنابراين، تجربة ويژه تجاوز و اعمال خشونت مواجه مي

هـاي   ها و طبقات گوناگون اجتماعي تعلق دارند ويژگـي  اين تجربه درميان زناني كه به گروه
دليل داشتن فيزيك خـاص بـراي    هاي گوناگوني كه ممكن است به مشابهي دارد. درميان تجربه

ترين  زنان به وجود آيد، تجربة احساس ناامني و ترس از مواجهه با آزارهاي جنسي يكي از جدي
هاست و با وجود تدابير امنيتـي و حفـاظتي بـراي شـهروندان، ايـن مشـكل بـه يكـي از          آسيب
  هاي مشترك زنان در شهرهاي جهان تبديل شده است. دغدغه

دليل داشتن بـدن   هاي جنسي و احساس ناامني ناشي از آن، به ين مزاحمتازآنجاكه تجربة ا
هـاي   تواند عاملي بـراي كـاهش مزاحمـت    اند كه پوشش بدن مي زنانه است، برخي بر اين عقيده

هاي عمـومي تحـت    هاي ناخوشايند زنان باشد و احساس امنيت آنان را در مكانجنسي و تجربه
بـر مجـازات    هاي جنسي، عالوه اهكارهاي كاهش يا حذف مزاحمتازنظر آنان، ر 1تأثير قرار دهد.

ديده (كه در اين مورد معموالً زن هستند) هم رسانان، تغيير رفتار اشخاص بزه متعرضان و آسيب
  ).100: 1382هست (صفار دستگردي، 

شـدن زنـان    اساس اين ديدگاه، عوامل متعددي در مسير تكوين جـرم و درنهايـت قربـاني    بر
ديـده بـا   معني كـه بـزه   اين ديدگي خود قرباني است؛ بهند، اما گاه علت وقوع جرم و بزهنقش دار

كند. بـه عبـارت ديگـر، بـين مجـرم و       ديدگي خود را فراهم مياعمال و رفتار خود موجبات بزه
ديده يكي از عناصـر و عوامـل اصـلي وقـوع جـرم      شناختي وجود دارد و بزه قرباني واقعيتي جرم

آميـز و...   ديده با رضايت، همكاري يا حركات تحريكد درخور توجهي از موارد، بزهاست. در تعدا
________________________________________________________ 

د پوشش را عامل مهمي درجهت افزايش احساس كنن در مباحث اسالمي نيز كساني كه در حوزة حجاب كار مي. ١
بودن زن از چشم  تواند از ناامني پيشگيري كند، پوشيده كه از ديدگاه آنان آنچه مي طوري دانند؛ به امنيت جامعه مي

هـاي جنسـي زن و   نامحرمان است كه با حجاب اسالمي عملي خواهد شد. ازنظر آنان حجـاب مـانع ايجـاد جاذبـه    
هـاي   شـود و در حكمـت   هاي ظاهري او و درنتيجه افزايش امنيت و كاهش طمع نامحرمان مـي  شدن زيبايي نمايان

بخشيدن بـه زن، رهـايي از فسـاد و تبـاهي، آرامـش       ماندن از تعرض، ارزش پوشش به مواردي نظير امنيت و مصون
  ).110: 1387كنند (سعيدي،  شدن كانون خانواده اشاره مي بازان و طماعان و گرم روح،  قطع طمع هوس
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ــي      ــا م ــه ايف ــل مجرمان ــوين عم ــي در تك ــي اساس ــوي،   نقش ــد (مرتض ــا 54: 1376كن ) و ب
توانـد   اش مـي  پذيرنماياندن خود و ايجاد اين باور در فرد منحرف كه  انگيـزه و توانمنـدي   آسيب

  پردازد. آفريني در جريان انحراف و كجروي مي اند، به نقشبراي هنجارشكني به فعليت برس
پذيري زنان دربرابـر خشـونت در درون   اما درمقابل اين ديدگاه، ديدگاه فمينيستي بر آسيب

هـاي فرهنگـي،    كند. طبق اين رويكرد، ساختار جامعه، يعني هنجارها و عـادت  جامعه تأكيد مي
ونت مردان دربرابر زنـان، بـرخالف خشـونت برضـد     آورد كه در آن خشوجود مي موقعيتي را به 

نحـوي تحمـل    كـم ازنظـر اجتمـاعي بـه     مردان، اگر هم ازنظر اجتماعي پذيرفتني نباشد، دسـت 
اي است كه احتمال اعمـال خشـونت برضـد زن     گونه شود. تبعيض ساختاري به زيان زنان به مي

پـذيري   نـان همـواره آسـيب   هاي زندگي روزمره است و ز هاي مشترك همة حوزه يكي از ويژگي
كنند كه حتي در خانة خود هم ممكـن اسـت از خشـونت در     خود و اين واقعيت را احساس مي

طوركـه ابـزار    ها معتقدنـد سـاختار جامعـه همـان     ). فمينيست22: 1387امان نباشند (خادمي، 
، آنها مقصر رو توجيه خشونت عليه زنان است، موجبات ناامني آنها را نيز فراهم كرده است. ازاين

-اي جنسي مي دانند كه زن را سوژه يافته در جامعة مردمحور مياصلي را ذهنيت مردانة پرورش
  دانند.حل تأمين امنيت زنان را زدودن اين نوع ساختارهاي جنسيتي از جامعه مي شناسد، و راه

باب پوشش ايم نگرش زنان را در هايي كه مطرح شد، در اين مقاله كوشيدهبا توجه به ديدگاه
انديشـند.   بدن و احساس امنيت مطالعه و مشخص كنيم كه خود زنان به اين موضوع چگونه مي

  اند: هاي اصلي اين پژوهش به اين شرح ها و پرسش بنابراين، هدف
  . سنجش ميزان امنيت جنسي زنان در فضاهاي عمومي؛1
تأثيري كه پوشـش  هاي جنسي زنان و  . مطالعة ارتباط بين پوشش بدن و تجربة مزاحمت2

  بر احساس امنيت جنسي آنها دارد؛ 
. شناخت ديدگاه زنان دربارة رابطة پوشش بدن و امنيـت جنسـي در فضـاهاي عمـومي و     3

  ميزان مقصرپنداشتن زنان در مواجهه با آزارهاي جنسي؛
داري، ميـزان حضـور در فضـاهاي عمـومي، تحـت آزار       . آزمون ارتباط بين متغيرهاي دين4

اي با امنيت جنسي زنان در فضاهاي عمـومي و نيـز بـا     اطرافيان، و متغيرهاي زمينه قرارگرفتن
  مقصرپنداري زنان.

  

 پيشينة نظري
 كـه در ادامـه   رويكردهاي نظـري مختلفـي اسـتفاده شـده اسـت      براي تبيين ترس و ناامني از

بـة  تجر پـذيري،  آسـيب  فضـايي،  ــ ترين اين رويكردها، يعنـي وضـعيت محيطـي     اختصار مهم به
  شوند.ديده مطرح ميسازي بزههاي مربوط به آسيبنظريه نظريات فمينيستي و ديدگي، بزه
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  نظريات محيطي ـ فضايي
به برخي عوامـل فيزيكـي اشـاره     انجام داد، 1970اوايل دهة  در 1مطالعاتي كه اسكار نيومن در

فضـاي قابـل   " ةنظريـ  يا وقوع جرم ارتباط نزديـك دارد.  ايجاد ترس از محيط شده است كه در
 احساس تعلق به فضا، امكان وجود نظـارت طبيعـي از   عواملي چون ايجاد قلمرو مناسب، "دفاع

بهبود موقعيـت فيزيكـي محـل سـكونت را      داخل ساختمان به فضاي خارجي (ارتباط بصري) و
). 4: 1388ميرحسـيني،   دانـد (صـادقي و   حل مقابله با ترس از جرم و احسـاس نـاامني مـي    راه

تلطيـف آنهـا    اند كـه بـا دسـتكاري فضـاها و     نظران بر اين عقيده صاحب اساس، بسياري از براين
  زنان زياد كرد. توان احساس امنيت را در مي

  

  پذيريرويكرد آسيب
ديدگي و ترس از جـرم سـه   شناختي است كه براي بزه پذيري رويكردي جامعه ـ جمعيت آسيب

 اين هر سه. پذيري و فقدان كنترل امدهاي آسيببيني پي وجود خطر، پيش: گيرد بعد در نظر مي
-هاي نهادي، اجتمـاعي و فيزيكـي بـر امكـان آسـيب      جنبه. شوند عامل به توليد ترس منجر مي

ديدگي درميان زنان، سالخوردگان تر بزه پذيري و احساس ناامني اثر دارند؛ مثالً پيامدهاي جدي
هاي حمايـت   ، درميان افراد بدون شبكه)يعامل فيزيك(و افرادي كه وضعيت سالمت بدي دارند 

) عامـل نهـادي  (كـردن نيسـت    و در مناطقي كه كسي بـراي كمـك  ) عامل اجتماعي(اجتماعي 
). در اين رويكرد 5: 2007 2؛ فارال و همكاران،1387متفاوت است (تامپسون، به نقل از خادمي، 

شـود و جنسـيت    مـي موقعيت اجتماعي ـ اقتصـادي تأكيـد     سن و عواملي همچون جنسيت، بر
زنـان   پـذيري بيشـتر   بيني احساس نـاامني دارد. آسـيب  بيشترين قابليت را براي توضيح و پيش

رو،  شدن نقش جنسيتي است. ازايـن  اجتماعي جنسي و شدة بندي نتيجة زندگي در جامعة طبقه
جرم  ناشي از فقدان كنترل بر اين ترس است و تجاوز ترس از جرم درميان زنان، بيشتر ترس از

  ).28: 1389زاده و گيالني،  پيامدهاي آن است (سراج  و
  

  ديدگيتجربة قبلي بزه
احساس ناامني ارتبـاط مسـتقيمي    جرم و ترس از ديدگي وبراساس اين ديدگاه، بين تجربة بزه

ديدگي فرد مالك اصـلي   حال، صرف بزه ). درعين251: 2003 3(كرانك و گياكمازي، وجود دارد
________________________________________________________ 

1. Newman 
2. Farrall 
3. Crank & Gia Comazzi 
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هاي  نيز مشابهت ارتباط با قربانيان جرايم و داده وآگاهي مستمر از جرايم رخترس نيست، بلكه 
در افـزايش   قرارگرفتن در وضعيت مشابه قربانيـان جـرايم،   سني و موقعيتي با قرباني و جنسي،
آثـار خـود    در )115: 1385نجيبـي،   ، به نقل از عليخواه و1984( 1جرم مؤثر است. وار ترس از

زمينـه،   درايـن  بگـذارد.  ترس تـأثير  تواند غيرمستقيم بر جربة قبلي جرايم ميكند كه تتأكيد مي
 هـا و  ) عقيـده دارد كـه تجربـة حملـه    115: 1385نجيبي،  به نقل از عليخواه و ،1995( 2كين

 شـدن،  تعقيـب  تهديد به تعرض، ها نظير تعرض تعرض جنسي، ديگر آزارهاي فردي جدي نظير
  شوند.  موجب ترس و ناامني مي نيز 3برهنه مواجهه با مردان مزاحمت تلفني و

  
  رويكرد فمينيستي

در نظريات فمينيستي دو رويكرد مهم درخور شناسايي است كه غالباً در سـنت انتقـادي علـوم    
كنـد. در   وجـو مـي   اجتماعي ريشه دارد و ترس را در مناسبات سياسي، اجتماعي و قدرت جست

زنــان اســت و ايــن اعتقــاد وجــود دارد كــه ايــن رويكــرد تمركــز اصــلي بــر منزلــت اجتمــاعي 
افزايـد.   شـان مـي   راندن زنان يا كنارگذاشتن آنها و نيز فرودستي آنان بر احساس ناامني حاشيه به
دهـي   ريزي و سازمان اند و در فرآيند برنامه لحاظ تاريخي، شهرها را مردان ساخته و اداره كرده به

انـد و وجهـة شـهرها    ان در حاشيه قرار داشتههاي زندگي، زنفضاي شهري هم نظير ديگر حوزه
معنا كه امكانات كمتري براي حضور امن در شهر در اختيار زنان قرار  اين شدت مردانه است؛ به به
  ).130-129: 1382گيرد (صادقي و ميرحسيني،  مي

هاي جنسي عليه آنان اسـت.   ترين عوامل ايجاد احساس ناامني در زنان خشونت يكي از مهم
هـاي روحـي و    جهت كه ناخواسته و تحميلي اسـت و باعـث نـاراحتي    هاي جنسي ازآنتمزاحم

شود، يكـي از مصـاديق خشـونت عليـه زنـان       جسمي و به دنبال آن احساس ناامني در زنان مي
هاي جنسي پيوستاري است كه از مزاحمت جنسـي تـا تجـاوز و قتـل      شود. خشونت قلمداد مي
هاي فردي و خـانوادگي را دربـاب خشـونت كـافي     ينيست تبيينپردازان فميابد. نظريه ادامه مي

مثابة عامل تشـديدكنندة رفتـار خشـن عمـل      تواند بهدانند، هرچند معتقدند اين عوامل مي نمي
كند، تأكيد آنها بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت ميان زنان و مردان در جامعه و نهادهاي آن 

دساالرانه در جامعه است كه به مردان اجازة اعمال قـدرت  است. توجه آنان متوجه ساختاري مر

________________________________________________________ 
1. Warr 
2. Keane 
3. Indecent exposure 
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دهد. به نظر آنان، خشونت عمل انفرادي يـك مـرد عليـه يـك زن نيسـت كـه بـا         بر زنان را مي
هاي فردي تحت بررسي قرارگيرد، بلكه خشـونت رفتـاري اسـت كـه ازجانـب       استفاده از ويژگي

بزار نظارتي مهمي است كه بازتاب روابـط  شود؛ خشونت ا مردان جامعه بر زنان جامعه اعمال مي
  ).47: 1383كند (اعزازي،  نابرابر قدرت در جامعه است و به حفظ روابط نابرابر قدرت كمك مي

  
  ديدهسازي بزههاي آسيبنظريه

ديدگان يكي از طرفين معادلة جرم هستند و نقشي از نيمة دوم قرن نوزدهم، اين ديدگاه كه بزه
شناسان قرار گرفت گي دارند نبايد ناديده گرفته شود، كانون توجه برخي جرمديد كه آنان در بزه

شناســان راســت نــو و ). ايــن ديــدگاه كـه بيشــتر جــرم 1384، رايجيــان اصــلي؛ 2000(فتـاح،  
-مـي  "سـاز  آسـيب "ديـده را  )، بزه1994؛ الياس، 1384اند (فتاح،  كار آن را دنبال كرده محافظه

كنـد. نتـايج برخـي تحقيقـات      ر پديدآوردن كجروي و بزه توجه ميو سهم او د خواند و به نقش
اي مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم ـ در      گونـه  بـه  ـ ديـده  حاكي از آن اسـت كـه رفتـار و اعمـال بـزه     

وجودآمدن تمايل و انگيزة كجروي يا مهياساختن زمينة ارتكاب جرم مؤثر است. به نظر برخي  به
ديده است؛ يعني كسـي   اصلي مجرم نيست، بلكه بزه، ديگر مسئلة 1990محققان، درخالل دهة 

پذير كند (سليمي  اش ممكن است او را دربرابر جرم آسيب هاي روزمره كه شيوة زندگي و فعاليت
  ).323: 380و داوري،

مثابـة يكـي از متغيرهـاي مسـتقل در      ديـده را بـه   بـزه   رسد آنچـه در آغـاز نقـش    نظر مي به
ديـده   است توجه محققان به رابطة ميـان بزهكـار و بـزه    گيري جرم و كجروي مطرح كرده شكل

بوده است؛ اين امر نيز سبب شده است كه پيشگامان اين رويكرد كار را با بررسي اين رابطه آغاز 
تواند تحولي باشد كـه در آن زمـان،    ). علت اين امر نيز مي326: 1380كنند (سليمي و داوري، 

تـدريج بـه پديـدة جـرم و      ابعاد آن پديد آمده بود و به در تلقي انديشمندان از مفهوم كجروي و
مثابة مولود و محصول كـنش متقابـل ميـان افـراد و واحـدهاي اجتمـاعي نگريسـته         كجروي به

  آفرين باشند. توانستند نقش اي كه در آن هردو طرف كنش مي شد؛ پديده مي
متقابـل در  هـاي كـنش   كسوتاني بود كه با مبنا قراردادن سازوكاربنيامين مندلسون از پيش

  كند: ديده را در رابطة مجرمانه به اين شرح مطرح ميهاي بزهكار، انواع نقشديده و بزهرابطة بزه
  گيري بزه هيچ مشاركتي ندارد، مثل كودكان.  كه در شكل گناه ديدة كامالً بيبزه )1
ديدگان نـادان  ) بزهدارند، شامل: الف گيري بزه مشاركت نوعي در شكل ديدگاني كه بهبزه )2
-دهد. ب) بزه زند و جان خود را از دست مي اطالع؛ مانند زني كه دست به سقط جنين مي و كم

ناپذير يا  سنگ با بزهكار است؛ مانند كسي كه ـ در اثر بيماري عالج  ديدگاني كه تقصير آنان، هم
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كـار مقصـر    از بـزه  ه بـيش اي كـ  ديدهكند كه او را از بين ببرند؛ پ) بزه مشكالت ديگرـ تقاضا مي
كننده ديگـران را   شود يا با رفتاري تحريك احتياط كه سبب بروز حادثه مي است؛ مثل فردي بي
  دارد. به ارتكاب جرم وامي

شـود   كارانه عليه ديگـري خـود قربـاني مـي    دنبال كنشي بزه كار: فردي كه به ديدة بزه) بزه3
  ).1379 ،لپز و فيليزوال؛ 326: 1380(سليمي و داوري، 

  اند: طور مطرح كرده سازي اينديده را در آسيببزه "مشاركت"نظران اين ديدگاه  صاحب
بخشـند (رفتارهـاي حـاكي از     ديدگي را فزوني مـي نخست، رفتارهايي كه خطر يا مجال بزه

  گيرند)؛ ديده در اين دسته قرار ميدعوت، ترغيب يا رفتار نسنجيدة بزه
  آورد؛ ديده آن را آگاهانه يا ناآگاهانه براي وقوع بزه فراهم مي دوم، تسهيالتي كه خود بزه

ديده (مانند حركات، اشـارات و حـاالت خـاص بـدني يـا      هايي ازسوي بزه سوم، صدور نشانه
پذيري او در مقابله با مهاجمان بـالقوه يـا   هايي خاص) كه نشانة آسيب قرارگرفتن او در موقعيت

  ديدگي در اوست؛ استعداد بزه
هاي درخـور   بودن آماج بزه، كه نتايج تحقيقات متعددي آن را ازجمله گونهحفاظ رم، بيچها

  ).327: 1380؛ سليمي و داوري، 83: 1991 1اند (فتاح، شمار آورده توجه اين مشاركت به
اي ديده صرفاً آماج منفعل جرم نيست تا بتوان او را طعمـه  بزه«بنابراين، ازمنظر اين ديدگاه 

رفتـار   2"وقـوع  نقطـة "هيچ تقصيري صـرفاً در   ؛ بلكه بي»ارتگران مهاجم تصور كرددر چنگال غ
  كجروانه قرار گرفته و نقشي در مهياساختن زمينة وقوع آن ايفا نكرده است.

دادن مكـرر بـه دو مفهـوم     هانس فون هانتيگ، از پيشگامان اين رويكرد تبيينـي، بـا توجـه   
جرم، بر ماهيت مبتني بـر كـنش    4م و ساخت طرفينيگيري جر ديده به شكلبزه 3رساندن ياري

هـاي   در سلسـله «فشـارد كـه    كند و بر اين واقعيت پاي مـي  ها تأكيد مي متقابل بسياري از جرم
 5(فـون هانتيـگ،  » شـمار آورد  كننده بـه  توان تعيين ديده را مي طوالني علي و معلولي، نقش بزه

هاي علـي   عنايت محققان به اين دست تحليلهاي اصلي  ). او در ادامه يكي از علت303: 1941
 ـويژه قتل عمد بار ـ به هاي خشونت داند كه بيشتر جرمشدن آنان با اين واقعيت ميرا هم مواجه

________________________________________________________ 
1. Abdel Fattah,Ezzat 
2. Receiving end 
3. Contribution 
4. Duel Frame  
5. Van Hentig,Hans 
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مدت  و نيز بخش بزرگي از تخلفات جنسي دربردارندة نوعي فرايند كنش متقابل كوتاه يا طوالني
  ).383ديده و  بزهكار و مجرم است (همان:  بين بزه

درپـي   ها و مشاغل غالباً يا پي پرسند كه چرا برخي افراد، خانواده پژوهشگران اين رويكرد مي
شـوند يـا   ديدگي مواجه نمـي آنكه ديگران يا اصالً با بزه گيرند؛ حال ديدگي قرار مي درمعرض بزه

، "يشيوة زنـدگ "گيرند؟ آنان براي پاسخ به اين سؤال سه الگوي  كم درمعرض آن قرار مي خيلي
  كنند. را مطرح مي "فرصت"و  "فعاليت روزمره"

-ديدگي را در زمان و مكان برحسب تفاوت شيوة زندگي بـزه الگوي شيوة زندگي تفاوت بزه
دو متغيـري   "بـودن  جرم درمعرض"با مجرمان و  "نشيني هم"كند. ديدگان و ديگران تبيين مي

)؛ مثالً مجردزيستن، معاشـرت بـا   337شوند (همان: هستند كه به شيوة زندگي افراد مربوط مي
هـاي زنـدگي   هنگام و زندگي در شهرهاي بزرگ از آن دسته شـيوه  وآمد شب مردان جوان، رفت

). پوشـيدن  33: 1379دهـد (گـودرزي،   ديدگي زنان را افزايش ميشود كه ميزان بزه قلمداد مي
 اي بـر مـردان داشـته   ندهكن تواند پيامدهاي نامطلوب و تحريكنما نيز ميهاي تنگ و بدن لباس

  ).263: 1367كند (صبور،  باشد و آنان را به ارتكاب خشونت جنسي وسوسه
هاي روزمره مانند اشتغال، تدارك غذا و پوشاك، تفريح، آموزش و پرورش و...  الگوي فعاليت

وند و شـ  ناچار با آنها درگير مـي  كه افراد براي برآوردن نيازهاي ابتدايي خود به طور معمول و به
گيري جـرم دركنـار هـم گردآورنـد و دقيقـاً       ممكن است كمترين متغيرهاي الزم را براي شكل

دهنـد، ممكـن    همان متغيرهايي هستند كه فرصت برخورداري از مزاياي زندگي را افزايش مـي 
هـايي ماننـد    هاي وقوع خشونت و تعدي را هم فزوني بخشند؛ براي مثـال، فعاليـت   است فرصت

ها، مشاركت زنـان در عرصـة كـار، شهرنشـيني، سـكونت در       درس در دانشگاهحضور در كالس 
حومـة شــهر و اســتفاده از ابــزار جديــد الكترونيــك نيــز، بــه همــان شــكل كــه زمينــة فــرار از  

دهند (سـليمي  ديدگي را هم افزايش ميسازند، خطر بزه نشيني را فراهم مي هاي خانه محدوديت
  ).338: 1380و داوري، 

ديـدگي را وابسـته بـه انـواعي از     هم با تلفيق دو الگوي قبلي، ميزان خطر بزهالگوي فرصت 
داند كه زمينـة تمـاس مسـتقيم و نزديـك برخـي افـراد و       ها مي هاي زندگي و نيز فعاليتشيوه
بودن، مجـاورت محـل    جرم آورد؛ متغيرهايي مثل درمعرضها را با مجرمان بالقوه فراهم مي گروه

آمـدن   حساب هاي مناسب، جالب توجه بهخيز، فقدان محافظ هاي جرم نسكونت با مناطق و مكا
آماج بزه (برحسب نـوع بـزه و تلقـي بزهكـار از آن) ازجملـه متغيرهـايي هسـتند كـه احتمـال          

  ).338دهند (همان:  شدن را افزايش مي قرباني
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امنيـت   ديـده را بـراي  سازي بـزه هاي نظرية آسيب در اين مقاله نويسندگان بنا دارند داللت
انـد كـه ايـن ديـدگاه      حـال آگـاه   جنسي زنان در فضاي عمومي آزمون كنند. نويسندگان درعين

گـرا،  شناسان فمينيست، انتقادي و چـپ كار است و جرم شناسان راست و محافظهمربوط به جرم
ل ديدگي زنان ـ بـه اعمـا   خصوص در ارتباط با بزه اين رويكرد ـ به  هاي عملي نظر كه برنامه ازاين

حـال،   انـد. بـااين   انجامـد، بـه آن انتقـاد كـرده     هايي در رفتار و شيوة زندگي آنان مـي محدوديت
هـاي ايـدئولوژيك    كم در مرحلة آزمون علمي نظريه، نويسندگان دغدغة ورود بـه مناقشـه   دست

اصـلي   فرضـية ديـده،  سازي بـزه هاي نظرية آسيب مربوط به اين نظريه را ندارند. براساس داللت
  ش حاضر اين است كه: پژوه

كـه   نحـوي  بين نوع پوشش زنان و امنيت جنسي آنـان رابطـه وجـود دارد؛ بـه    
تر باشد، تجربة آزارهاي جنسي، زبـاني و فيزيكـي   هرچه پوشش بدنشان كامل

 آنان و نيز احساس ترس آنان در فضاي عمومي كمتر است.
ديـدگي جنسـي اطرافيـان و    عالوه، متغيرهايي مثل ميزان حضـور در فضـاهاي عمـومي، بـزه     به

  شود:  هاي زير پيشنهاد مي داري هم با احساس ناامني جنسي رابطه دارند و براي آنها فرضيه دين
بين ميزان حضور زنان در فضاهاي عمومي و امنيت جنسي رابطه وجود دارد؛ يعني هرچه  - 

ي دارد و فرد بيشتر در فضاهاي عمومي حضور داشته باشد، تجربـة بيشـتري از آزارهـاي جنسـ    
 كند. دنبال آن امنيت كمتري احساس مي به

ديدگي جنسـي اطرافيـان و احسـاس امنيـت جنسـي رابطـه وجـود دارد؛ يعنـي         بين بزه - 
كه اطرافيان فرد تحت آزار جنسي قرار گرفتـه باشـند، فـرد تـرس و احسـاس نـاامني        درصورتي

 بيشتري دارد.
تبـاط دارد؛ يعنـي زنـاني كـه     داري ازطريق متغير نوع پوشش بـا احسـاس امنيـت ار    دين - 

تبـع آن از امنيـت جنسـي بيشـتري      پايبندي ديني بيشـتري دارنـد از پوشـيدگي بيشـتر و بـه     
 برخوردارند. 

ـ اقتصادي و سن هم ازطريق نوع پوشش با احسـاس     اي پايگاه اجتماعي متغيرهاي زمينه - 
تر از پوشـيدگي كمتـر و    جوانكه زنان متعلق به پايگاه باالتر و زنان  طوري امنيت رابطه دارند؛ به

 آن از احساس امنيت كمتري برخوردارند. تبع به
-در مقالة حاضر نگرش زنان به رابطة پوشش و امنيت جنسي و ميزان مقصرپنداري زنان در بزه

باره هرچند رابطة متغيرها با مقصرپنداري زنان آزمون  شود. دراين ديدگي جنسي نيز توصيف مي
  شود. ها فرضية خاصي مطرح نمي جنبة اكتشافي دارد و براي اين رابطه ها شود، اين آزمونمي
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  شناسي روش

نامة خود اجرا انجـام شـده اسـت. جمعيـت      پيمايش و با استفاده از پرسشاين پژوهش با روش 
هاي مختلـف دانشـگاه    آماري تحقيق را دانشجويان دختر مقاطع كارشناسي تا دكتري دانشكده

اند. تعداد اين دانشجويان طبق آمار معاونـت آموزشـي دانشـگاه در سـال      تشكيل داده خوارزمي
  بوده است. نفر 6750حدود  1390

گيري كوكران به دست آمده است. در اين فرمـول بـا    حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه
و، كيـ =  075/0 پـي و  = 025/0فـرض   درصـد و  5نفر دانشجو، دقت احتمالي  6750جمعيت 

 نفر افزايش يافت. 300بيني ريزش احتمالي، به  نفر برآورد شد كه با پيش 287حجم نمونه 
  

  تعريف عملياتي متغيرها
معنـاي نبـودن مزاحمـت از     امنيت جنسي در فضاهاي عمومي بـراي زنـان بـه    امنيت جنسي:

تجـاوز اسـت.    كردن و آزار چشمي، تا شديدترين آنها مانندنگاه ها، مانند خيره ترين حالت خفيف
معناي فقدان امنيت در فضاهاي عمـومي اسـت. در ايـن تحقيـق      وجود هركدام از اين عوامل به

  است:امنيت با دو بعد عيني و ذهني به شرح زير سنجيده شده 
شدن با دوازده الف) در بعد ذهني احساس امنيت جنسي، از ميزان نگراني زنان دربارة مواجه

اند و افراد با پنج آمده 1پرسيده شده است. اين آزارها در جدول  آزار جنسي در فضاهاي عمومي

 داريدين

 پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده

 سن

وضعيت تأهل

 ميزان پوشش

 

 احساس امنيت
 ذهني و عيني

 ميزان حضوردر فضاي عمومي

تجربه آزار جنسي اطرافيان



 زنان و احساس امنيت در فضاهاي عمومي پوشش

145 
  

ميـزان احسـاس امنيـت / نـاامني خـود را      » كمزياد، زياد، تاحدودي، كم، و خيليخيلي«گزينة 
سازد كه با آلفـاي كرونبـاخ   ها شاخص احساس امنيت را مي اند. جمع اين پرسش مشخص كرده

  ر است.بخشي برخوردا از پايايي رضايت 87/0
ب) در بعد عيني، دربارة مواجهة واقعي و عملي پاسخگويان با همان دوازده آزار جنسـي در  

دوبـار، سـه تـا     اصالً، يكـي «ها است. گزينهسال گذشته پرسش شده  فضاي عمومي در طول يك
). مجمـوع ايـن رفتارهـا شـاخص امنيـت      2اند (جدول  بوده» بار از ده بار و بيش بار، پنج تا ده پنج

  از پايايي بااليي برخوردار است. 87/0دهند كه با آلفاي كرونباخ  جنسي را تشكيل مي
معيار پوشاندن  نوع و ميزان پوشيدگي بدن در اماكن عمومي با شش نوع و ميزان پوشش:

هـاي   هاي ضخيم، اسـتفاده از پوشـش   موي سر، پوشاندن گردن و اطراف آن، استفاده از جوراب
وقـت،   هيچ«هاي  جتناب از آرايش زياد بررسي شد. پاسخگويان با گزينهگشاد و غيرچسبيده، و ا

  ميزان پوشيدگي خود را در اماكن عمومي مشخص كردند.» اوقات، اكثر اوقات، و هميشه گاهي
يكي از متغيرهاي مسـتقل پـژوهش حاضـر كـه بيشـتر جنبـة توصـيفي و         مقصرپنداري:

در جامعه و ميزان مقصردانستن خودشان  نگرش زنان به رابطة پوشش و امنيتاكتشافي داشت 
ديدگي جنسي بود. هدف از طراحي اين متغير، آگاهي از اين موضوع بود كه زنان تـا چـه   در بزه

ديـده دربـاب قرارگـرفتن تحـت خشـونت جنسـي       سـازي بـزه  هاي نظرية آسيبميزان با داللت
-بينند. گويـه  اي مي رابطهشدن چه  اند و بين نحوة پوشش و آرايش و قرباني خشونت واقع موافق

منعكس شده است. سنجة مقصرپنداري با آلفاي كرونباخ  4هاي مربوط به اين مفهوم در جدول 
  از پايايي بااليي برخوردار بود. 83/0

 
  هاي پژوهش يافته

 هاي پاسخگويانويژگيالف) 
نزديـك   اقتضاي موضوع تحقيق، همة پاسـخگويان زن بودنـد.   طور كه پيشتر گفته شد، به همان
سـال   20درصـد زيـر    33درصد) آنها متأهل و بقيه مجرد بودنـد. ازنظـر سـني،     17پنجم ( يك

سـال   30از  درصـد بـيش   3سـال و فقـط    30-26درصـد   22سال،  25-21درصد  41داشتند، 
درصـد بقيـه در مقطـع     24درصد در مقطع كارشناسي و  76لحاظ سطح تحصيالت،  داشتند. به

 3/65 1اجتمـاعي خـانواده  -پايگاه اقتصاديازحيث  .ه تحصيل بودندتحصيالت تكميلي مشغول ب
________________________________________________________ 

پدر و درآمد ماهيانة خانواده اجتماعي با تركيب سه متغير تحصيالت پدر و مادر، منزلت شغلي -پايگاه اقتصادي. ١
 محاسبه شد.
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درصـد در پايگـاه    3/3و فقط  درصد در پايگاه پايين 3/31پاسخگويان در پايگاه متوسط،  درصد
   .باال قرار گرفتند

  
 ميزان پوشش پاسخگويانب) 
 7/58شود،  طور كه مشاهده مي منعكس شده است. همان 1ميزان پوشش پاسخگو در جدول 
 زياد در اماكن آرايش از درصد اجتناب 42آن،  و اطراف درصد پاسخگويان پوشش گردن

درصد  22ضخيم،  هاي جوراب از درصد استفاده 27درصد پوشاندن موي سر،  36 عمومي،
نشان نوع پوشش كل شاخص كنند.  غيرچسبيده را رعايت مي و گشاد هاي استفاده از پوشش

درصد در  7/44 ،پايينطبقة در ازمنظر مراعات پوشش ان درصد پاسخگوي 3/9دهد كه  مي
يدگي را پوشقواعد اند و درواقع  قرار گرفته درصد پاسخگويان در طبقة باال 46 طبقة متوسط و

   .كنند ت ميبيشتر رعاي
 )نفر 300تعداد (ها و شاخص نوع پوشش  گويه .1 جدول

يف
رد

  

بي  ها گويه
سخ

پا
  

)
  )نفر

  ها مارهآ  درصد طبقات پاسخ معتبر
هيچ
  وقت

گاهي
  اوقات

اكثر
  ميانگين  هميشه  اوقات

)1-4(  
انحراف 
  معيار

پوشاندن گردن و  1
 اطراف آن

0 7/3  10  7/27  7/58  41/3  81/0  

2  
اجتناب از آرايش زياد
در اماكن عمومي و 
 درحضور نامحرم

0 7/8  7/20  28  3/42  05/3  99/0  

  0/89  3/04  3/36 3/37 3/20 6 0 پوشاندن موي سر  3

هاياستفاده از پوشش  4
 گشاد و غيرچسبيده

2 1/15  5/29  9/32  22/5  2/63  0/99  

هاياستفاده از جوراب  5
 ضخيم

0 19  7/32  21  27/3  2/57  1  

شاخص 
نوع 
  پوشش

  9/3 پايين
  44/7 متوسط
  46 باال

  2/36 )3-1دامنه تغيرات(ميانگين
  0/64 انحراف معيار
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  (ميزان امنيت ذهني) و تجربة آنها (ميزان امنيت عيني)جنسي احساس نگراني از آزار 
شناسـي توضـيح داده شـد، بـراي سـنجش ميـزان احسـاس امنيـت از          طور كـه در روش  همان

شـدن بـا برخـي آزارهـاي      پاسخگويان خواسته شده بود ميزان ترس و نگراني خـود را از مواجـه  
هـاي مربـوط بـه مقيـاس     يافته 2 جدول. جنسي در اماكن عمومي در پنج گزينه مشخص كنند

  .دهد احساس امنيت جنسي را نشان مي
درصد) از پاسخگويان در حد زيـاد و   1/45شود، نزديك به نيمي ( طور كه مشاهده مي همان

رو هسـتند. از بـين مـوارد     هـاي تعمـدي در تاكسـي و  پيـاده     زدن و تماس زياد نگران تنه خيلي
  قيه محل نگراني پاسخگويان است.از ب مختلف، مواجهه با اين رفتار بيش
و  چشـمي درصد پاسخگويان نگران مواجهه بـا آزارهـاي    8/38دربارة آزارهاي جنسي ديگر 

درصـد)   2/30سـوم (  شدن ازسوي مـردان هسـتند. نزديـك بـه يـك      درصد نگران تعقيب 2/37
 درصد) از اينكـه در امـاكن عمـومي    62پاسخگويان نگران تعرض جنسي هستند. دوسوم آنان (

چهارم زنان پاسـخگو   از يك هدف تعرض قرار گيرند احساس نگراني كمي دارند. درمجموع، بيش
نگران رويارويي با همة آزارها در اماكن عمومي هستند و بيشترين نگراني مربوط به مواجهـه بـا   

  زدن و آزار چشمي است.آزارهاي جنسي سبك مثل تنه
مقياس احساس امنيـت جنسـي در سـه    سي، دوازده پرسش مربوط به آزار جنبا استفاده از 

مشـاهده   2طور كه در جـدول   بندي شده است. همان طبقة باال، متوسط و پايين ساخته و طبقه
درصـد   7/40 اند، درصد پاسخگويان از وقوع آزارهاي جنسي دربارة خودشان نگران 18شود،  مي

   .رنددرصد احساس امنيت جنسي زيادي دا 3/41احساس امنيت جنسي متوسط و 
 اند.آمده 3ديدگي جنسي، در جدول امني جنسي، يعني تجربة بزهنتايج مربوط به امنيت / نا

شـدن بـا   شود، بيشترين تجربة آزارهاي جنسي زنان مربوط به مواجـه طور كه مشاهده مي همان
رو و نيـز آزارهـاي چشـمي اسـت. ايـن دو مـورد        هاي تعمدي در تاكسي و پيـاده ها و تماستنه
و  4/8بار پيش آمده است و فقط  يازدهاز  درصد از پاسخگويان بيش 8/35و  5/38تيب براي تر به

درصـد پاسـخگويان در    90عبـارتي، حـدود    اند. بـه  اي نداشته درصد آنان اصالً چنين تجربه 10
چهـارم   انـد. حـدود سـه   هايي برخورد داشـته  بار با چنين مزاحمت كم يك سال گذشته دست يك

بار با رفتارهايي مثل تمسخر يا تعريف از ظاهر خود  كم يك سال دست ظرف يكپاسخگويان نيز 
اند. درمقابـل،  رو شده گويي روبهنمايي و متلكازسوي مردان ناشناس، هجوم موتورسوارها، عورت
انـد مربـوط بـه تعـرض جنسـي بـوده اسـت؛        كمترين آزار جنسي كه افراد با آن برخورد داشته

  .انداي نداشتهسال گذشته اصالً چنين تجربه اسخگويان در طول يكدرصد پ 6/90كه  طوري به
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 نفر 300تعداد  - )بعد ذهني امنيت(ها و مقياس احساس امنيت جنسي  گويه .2جدول 

يف
رد

 

خواهيد به تنهايي از  هنگامي كه مي
منزل خارج شويد و به اماكن عمومي 

(كوچه، بازار و..) برويد تا چه حد 
 موارد زير هستيد؟نگران برخورد با 

بي
سخ

پا
 )

 )نفر

 آماره ها درصد –طبقات پاسخ معتبر 

كم
ي 

خيل
/

 كم

دي
دو

ا ح
ت

 

ياد
ي ز

خيل
/

ياد
ز

 

ين
انگ

مي
  

)1 -5 يار )
 مع

اف
حر

ان
 

1 
هاي تعمدي در تاكسيزدن و تماس تنه

 ...رو و و  پياده
7 35/2 8/19 45/1 3/19 1/4 

2 
آزارهاي چشمي مثل هيزي،

 متدهاي م زدن، نگاه چشمك
1 35/8 4/25 38/8 3/03 1/3 

 1/3 2/89 33/8 24/7 41/5 1 پراندنمتلك 3
 1/4 2/86 37/2 17/8 45 2 نكردتعقيب 4
 1/5 2/76 35/8 14/4 8/49 1 يورش به سمت شما با موتور 5
 1/3 2/71 29/1 24/4 5/46 1 تمسخر ظاهر يا تحسين زيبايي شما 6

7 
مبيلهاي اتوكردن چراغروشن و خاموش

 هنگام ايستادن براي تاكسي
0 51 19/3 29/7 2/63 1/4 

 1/3 2/59 25 23/6 3/51 4 هاي ممتد خيابانيبوق 8
 1/3 2/57 26/9 24/9 2/51 3 پيشنهاد دوستي 9
 1/6 2/48 29/1 11/8 1/59 4 نماييعورت 10
 1/5 2/46 26/9 15/6 4/57 6 طرفة جنسيپيشنهادات يك 11
 1/6 2/42 30/2 7/7 62 2 تعرض جنسي 12

مقياس احساس 
 امنيت جنسي

 )ذهني(

 18 كم

 40/7 متوسط

 41/3 زياد

 2/23 )3- 1دامنه تغيرات (ميانگين

 0/73 انحراف معيار

 
 2طور كه در جـدول   گويه، مقياس امنيت عيني جنسي ساخته شد. هماندوازده از مجموع 

درصد امنيت جنسي متوسط و  3/41كم، درصد پاسخگويان امنيت جنسي  8شود،  مالحظه مي
  اند. درصد امنيت جنسي زيادي را گزارش كرده 7/50
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  )نفر 300تعداد (و مقياس امنيت جنسي عيني تجربة آزارهاي جنسي در فضاهاي عمومي  .3جدول 

يف
رد

 

سال گذشته دردر طول يك
ساعاتي كه در اماكن عمومي 

اتوبوس و تاكسي، خيابان، (
، كوچه و بازار پارك، محل كار

ايد عمالً تا چه حد  بوده )و...
اتفاق افتاده كه ازطرف مردها 

با يكي از موارد زير مواجه شده 
 :باشيد

سخ
ي پا

ب
 )

 )نفر

 ها آماره درصد طبقات پاسخ معتبر

صالً
ا

 

 بار 1-2

 بار 5- 3

 بار 10- 5

 از 
ش

بي
 بار 11

ين
انگ

مي
يار )4- 0(

 مع
اف

حر
ان

 

1 
يهاي تعمدزدن و تماس تنه

 ...رو و در تاكسي و پياده
1 8/4 4/25 7/12 15/1 38/5 2/50 1/4 

2 
آزارهاي چشمي مثل هيزي،

 هاي ممتد زدن، نگاه چشمك
1 10 1/24 4/15 14/7 35/8 2/42 1/4 

3 
تمسخر ظاهر يا تحسين زيبايي

 شما
1 8/27 4/23 1/18 11 19/7 1/72 1/4 

 1/4 1/71 19/8 12/6 7/14 6/24 3/28 7 يورش به سمت شما با موتور 4
 /41 1/71 18/7 10 4/17 8/30 1/23 1 نماييعورت 5
 1/4 1/62 14/1 14/1 8/16 9/29 2/25 2 هاي ممتد خيابانيبوق 6
 4/1 1/58 16/1 10/7 8/16 9/27 5/28 2 پراندنمتلك 7
 1/2 1/14 8/1 6/1 15/5 1/32 2/38 4 نكردتعقيب 8

9 
كردنروشن و خاموش

اي اتومبيل هنگام ه چراغ
 ايستادن براي تاكسي

1 2/53 4/24 8/7 8/4 5/4 ./88 1/1 

 1/1 69/. 5/4 6 4/7 1/20 9/63 1 پيشنهاد دوستي 10

11 
 38/. 1/7 2 4/7 8/15 8/75 3 طرفه جنسيپيشنهادات يك

./8
1 

12 
 16/. 6/0 1 2 7/5 6/90 2 تعرض جنسي

./5
8 

مقياس 
امنيت 
جنسي 

 )عيني(

 8 كم
 41/3 طمتوس
 50/7 زياد

 2/42 )3-1دامنه تغيرات(ميانگين
 63/. انحراف معيار
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حاكي از آن است كه بيشتر زنان دانشجوي نمونة تحقيق، آزارهاي جنسـي   3اطالعات جدول 
رو و آزارهاي چشـمي   هاي تعمدي در تاكسي و پيادهها و تماسشدن با تنهمواجهتر را مانند خفيف

دهـد كـه در فرهنـگ     اين ميزان زياد از فراواني آزارهاي جنسي سـبك نشـان مـي    .اند تجربه كرده
شـود و زنـان    توجهي زيادي مي مردانة جامعه به حق امنيت و آسايش زنان در فضاهاي عمومي بي

ايـن مـردان بـا مزاحمـت خـود در      . اند در اين فضاها ابژه و هدفي براي ابراز تمنيات جنسي مردان
سعي دارند اسطورة جـاودانگي  ) تعرض جنسي(ها  ترين تا شديدترين شكل اماكن عمومي از خفيف

  .مثابة امري طبيعي و ذاتي بازنمايي و بازتوليد كنند غريزة شهواني مردانه را به
اين اعمال از ميل جنسي مهارناپذير مردانه نشئت نگرفته است، بلكه بيشتر بازنمـاي نـوعي   

 .توجهي به حقوق انساني زنان مرتبط است مردانه و بي آميز است كه با نظام سلطة رفتار خشونت
آميز آنهـا را نتيجـة    گذارند و رفتار خشونت گري مردان صحه مي ها مدام بر قدرت و سلطه رسانه

كـه ايـن رفتارهـا شـايد كمتـر بـه        درحـالي ؛ كننـد  خوي ذاتاً پرخاشگر اميال جنسي معرفي مي
رسد بيشـتر بـا سـاخت مردانگـي در جوامـع مـا        شناسي مردان ارتباط دارد و به نظر مي زيست

گيـرد كـه قصـد سـركوب و      برايان ميلر آزار جنسي را عملي در نظر ميمبنا،  براين .مرتبط باشد
داند و هيچ تفاوتي بين قرباني زشـت يـا    گري مردانه مي تحقير زنان را دارد و آن را نوعي سلطه

  ).10: 1381فريدمن، (نيست  كننده و معمولي قائل زيبا، پير يا جوان، يا تحريك
  

  رابطة ميزان پوشش و امنيت جنسي ) ج
طور كه گفتيم، هدف اصلي اين تحقيق آزمون رابطة بين نوع پوشش يا ميزان پوشيدگي و  همان

رابطـة ميـزان پوشـش بـا      1دنبال آن احساس امنيت آنان بـود.  تجربة آزارهاي جنسي زنان و به
دول طور كه محتواي اين جـ  رش شده است. همانگزا 4امنيت جنسي عيني و ذهني در جدول 

درصد از افرادي كه پوشش كمتري دارند تجربة آزارهاي جنسـي كمـي   18دهد، فقط  نشان مي
-افرادي كه پوشيدهكه اين نسبت براي  اند و از امنيت جنسي زيادي برخوردارند، درحالي داشته
ـ  رسد. بنابراين، دادهدرصد مي 7/66 ترند به ين ميـزان پوشـش و امنيـت جنسـي     ها نشان داد ب

تـر باشـد كمتـر درمعـرض آزارهـاي جنسـي قـرار         ارتباط وجود دارد؛ يعني هرچه فرد پوشـيده 
  ).32/0و تاي كندال  52/0شود (گاماي  گيرد. شدت اين ارتباط در حد متوسط ارزيابي مي مي

________________________________________________________ 
شاخص ميزان پوشيدگي در اماكن عمومي كه با شش پرسش ساخته شده بود، به سه مقولة زياد، متوسط و كم  .1

 بندي شد. دسته
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اري با وجود اين، پوشيدگي با احساس امنيـت جنسـي (جنبـة ذهنـي امنيـت) رابطـة معنـاد       
برد، اما نداشت؛ به عبارت ديگر، نوع يا ميزان پوشش بدن زنان امنيت جنسي واقعي آنان را باال مي

بر احساس امنيت جنسي يعني ميزان ترس و نگراني آنان از مواجهه بـا آزارهـاي جنسـي تـأثيري     
عمـومي  نظر از نوع پوشش و ميزان پوشيدگي، از اينكه در فضـاي   ندارد. يعني زنان دانشجو، صرف

  كنند.   درمعرض رفتارهاي جنسي آزاردهنده قرارگيرند تقريباً به يك ميزان احساس ناامني مي
  

 )در بعد عيني و ذهني(. رابطة بين ميزان پوشش و ميزان امنيت جنسي زنان 4جدول 

 
 زياد متوسط كم كل ميزان پوشش

ميزان 
امنيت 
 عيني

 8 4/3 7/5 28/6 پايين
 41/3 29 51/5 53/6 متوسط

 50/7 66/7 41 17/9 باال
 516/0=گاما

 000/0= .معناداري 
= معناداري    315/0=  كندال

.000/0 
ميزان 
امنيت 
 ذهني

 20 21 18/7 21/4 پايين

 57/7 45/3 59/7 64/3 متوسط

 322/3 24/6 21/6 14/3 باال

 جمع
 100 100 100 100 درصد

 300 138 134 28 فراواني
 049/0=گاما

 590/.= معناداري 
  029/0=  كندال

 590/.= .معناداري 

  
  متغيرهاي تأثيرگذار ديگر بر امنيت جنسيد)

داري و  ها نشـان داد بـين ديـن    داري است. داده از ديگر متغيرهاي تأثيرگذار بر امنيت زنان دين
كـه هرقـدر   معنـا   اين دنبال آن ميزان امنيت جنسي زنان رابطه وجود دارد؛ به ميزان پوشش و به

  دنبال آن امنيت جنسي بيشتري دارد. تر و به دارتر باشد، پوششي كامل فرد دين
ديگر متغير تأثيرگذار بر امنيـت جنسـي زنـان ميـزان حضـور در فضـاهاي عمـومي اسـت.         
اطالعات تحقيق نشان داد هرچه ميزان حضور در عرصة عمومي بيشتر باشـد، ميـانگين امنيـت    

تر در جامعه درمعرض آزارهاي جنسي بيشـتر   عني زنان با حضور گستردهآيد؛ ي تر مي افراد پايين
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و درنتيجه امنيت جنسي كمتري قرار دارند. اما ميزان حضور فـرد خـارج از خانـه بـر احسـاس      
  امنيت جنسي (بعد ذهني امنيت) او تأثيري ندارد.

در فضـاهاي  ممكن است اختالف ظاهري نتايج يادشده به اين دليل باشد كه زماني كه زنان 
طور عيني  با وضعيتي كه در خانه استقرار دارند، به كنند، درمقايسه عمومي جامعه حضور پيدا مي

گيرند. امـا اينكـه حضـور زنـان در جامعـه بـا احسـاس         و عملي بيشتر درمعرض ناامني قرار مي
ميزانـي از  بودن آنان رابطة معنادار ندارد، شايد به اين دليـل باشـد كـه زنـان همـواره دچـار        ايمن

احساس ناامني هستند؛ حتي اگر در عمل آسيبي به آنها وارد نشـود؛ گـويي  احسـاس نـاامني بـه      
تواند ناشـي از تفـاوت بـين     فرهنگ زنانه تبديل شده است. درواقع، اين اختالف مي بخشي از خرده

است؛ براي دست آمده  ذهنيت و عينيت باشد. البته در برخي آثار پژوهشي نيز خالف اين يافته به 
) نشان داده است كه حضور زنان در جامعه بـر احسـاس امنيـت    1387زاده ( مثال اطالعات زنجاني

رسد با توجه بـه اينكـه احسـاس نـاامني زنـان از منـابع متنـوعي         آنها تأثير مثبت دارد. به نظر مي
  هاي متعدد بيشتر بررسي شود. واسطة پژوهش گيرد، الزم است اين پديده به سرچشمه مي

هاي تحقيق نشان داد كه امنيت جنسي و احساس امنيت جنسي كساني كـه   ازطرفي، يافته
. انـد  اي نداشـته  يكي از اطرافيانشان تحت آزار قرار گرفته كمتر از افرادي است كه چنين تجربـه 

درواقع، اطرافيان فرد با انعكاس خبر مربوط به جرايم، چگونگي قضاوت و داوري آنـان را دربـارة   
بخشند. ارتباط با قربانيان جرايم و نيز مشابهت جنسي، سني و موقعيتي با فرد  زمان ميجرم سا

قرباني و قرارگرفتن در وضعيت مشابه قربانيان جرايم در افزايش ناامني و احساس ترس در فـرد  
  .مؤثر است

 اي منفي برقرار است؛ يعني هرچه فرد بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان پوشش رابطه
در طبقات مرفه، تري دارد.  از پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي باالتري برخوردار باشد، پوشش ضعيف 

رو  دهنـد و ازايـن   فرهنگ خاصشان، زنان كمتر به رعايت پوشـش اهميـت مـي    دليل نوع خرده به
توان گفت ميـزان پوشـيدگي زنـان در كـاهش      ميبنابراين، كند.  تجربة مزاحمت شدت پيدا مي

جنسي مؤثر است. درواقع، پايگاه اقتصادي و اجتماعي ازطريق نوع پوشش با بعـد   هاي مزاحمت
بعد ذهنـي احسـاس   پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي با  كند. اما  عيني و عملي امنيت ارتباط پيدا مي

هـاي اقتصـادي ـ     پايگـاه  رغم آنكه تعلـق زنـان بـه    امنيت جنسي فاقد ارتباطي معنادار است. به
بخشـد،   هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شدت مي يابي آنها را به سرمايه ستاجتماعي باالتر د

اين وضعيت بر احساس نگراني فرد تأثيري نخواهد داشت. درواقع، زنان در هر پايگاه اقتصادي و 
  از مواجهه با آزارهاي جنسي در هراس هستند.اجتماعي كه باشند 
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از متغيرهاي امنيت جنسـي و نـوع پوشـش     كدام در اين تحقيق رابطة بين سن افراد با هيچ
اي وجـود نـدارد.    معنادار نبوده است. البته بايد گفت در نمونة دانشجويي نوسان درخور مالحظه

  تر به شكل ديگري باشد. درنتيجه ممكن است اين رابطه در دامنة سني متفاوت
عي خـانواده،  همانند سن، ديگر متغيرهاي فردي مثل وضع تأهل، پايگاه اقتصـادي ـ اجتمـا   

وضع رفاهي محل سكونت، مقطع تحصيلي (كارشناسي، ارشد و دكتري) و رشتة تحصـيلي هـم   
نظـر از   دهـد كـه زنـان جـوان، صـرف      با امنيت جنسي ارتباطي نداشتند. اين يافتـه نشـان مـي   

  برند. شان، به ميزان مشابهي از ناامني جنسي رنج ميهاي اجتماعي تفاوت
  

  ديدگي جنسينان در بزهنگرش به مقصرپنداري ز) ه
ديدگي جنسي است. به عبارت اما پرسش بعدي دربارة نگرش و تلقي زنان از رابطة پوشش و بزه

ديگر، سؤال اين است كه آيا زنان ازحيث ميزان و نوع پوشش و آرايش خود در اماكن عمـومي،  
يق كه در جـدول  هاي تحق پندارند يا خير. يافتهديدگي جنسي خودشان مقصر ميخود را در بزه

دهد كه بيشتر زنان نگرش مثبتي به اين رابطه دارنـد؛ يعنـي از ديـدگاه     آمده است نشان مي 4
هـاي  حـال، ازحيـث گويـه    شـود. بـااين  آنان نيز پوشش بيشتر باعث افزايش امنيت جنسـي مـي  

داننـد قـدري بيشـتر اسـت،     مـي جنسان خود را مقصر مقصرپنداري، با آنكه نسبت زناني كه هم
نظر پاسخگويان تقريباً بـه دو نيمـة مخـالف و موافـق تقسـيم       توان گفت كه ازاين رمجموع ميد

ها به دست آمـده اسـت، نشـان    هاي اين گويه اند. شاخص مقصرپنداري، كه از مجموع نمره شده
انـد و همـين    درصد) پاسخگويان در حد زيادي با آن موافق 3/19پنجم ( دهد كه نزديك يك مي

درصـد) در حـد متوسـطي بـا آن      62د) موافقت كمي با آن دارند و غالب آنها (درص 19ميزان (
  موافق هستند.
برخي  دهدنشان مي هماهنگ است كه )1387(زاده  هاي تحقيق حسين با يافتهها  اين يافته

هاي جنسي عليه آنهـا تـأثير دارد؛ برخـي نيـز چنـين      زنان معتقدند پوشش در كاهش مزاحمت
اي نيـز   انـد؛ امـا عـده    معتقد بودند با هرنوع پوششي هدف آزار قرار گرفتـه ديدگاهي نداشتند و 

  .كند خاطرنشان كردند پوشش تأثيري بر ميزان آزارهاي جنسي ندارد، اما نوع آن را متفاوت مي
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 )نفر 300تعداد (هاي نگرش به پوشش و امنيت جنسي  گويه .5جدول 

يف
رد

 

هاي زير به موضوع پوشش،  عبارت
پردازد.  ساس امنيت ميجرم و اح

ها چه نظري  شما دربارة اين عبارت
 داريد؟

سخ
ي پا

ب
 )

 )نفر

 ها آماره درصد طبقات پاسخ معتبر

لف
مخا

الً 
كام

 

لف
مخا

فق 
موا

فق 
موا

الً 
كام

 

ين
انگ

مي
)1 -

ف  )4
حرا

ان
يار

مع
 

1 
حضور زنان با ظاهر نامناسب در جامعه

 .موجب وقوع جرايم جنسي است
4 5/10 6/17 2/42 7/29 2/91 0/94 

2 
پوشش اسالمي باعث آرامش خاطر و

 .شوداحساس امنيت زنان مي
1 7/7 1/16 5/42 8/33 3/02 0/89 

3 
اين حرف كه زنان با پوشش نامناسب

اي  كنند بهانه خود مردان را تحريك مي
 براي دفاع از مردان متجاوز است

0 3/18 3/40 30 3/11 2/34 90/. 

4 
ي را رعايت كننداگر زنان حجاب اسالم

 .گيرندديگر تحت آزار و اذيت قرار نمي
6 1/7 8/22 8/40 29/3 2/92 0/89 

5 
دار باشند نه اينكهمردان بايد خويشتن

 .زنان را محدود كنند
4 2/17 2/37 4/31 14/2 2/43 0/93 

6 
هرچه ارتباط زن با مرد نامحرم كمتر
باشد از امنيت بيشتري برخوردار 

 .خواهد بود
4 8/10 4/28 8/37 23 2/73 0/93 

7 
مقصردانستن زنان در آزارهاي جنسي

شوند،  كه با آن مواجه مي
 .كنندة جامعة مردساالر استمنعكس

0 18 7/31 3/32 18 2/50 0/98 

8 
كندزني كه حجابش را رعايت نمي

نبايد توقع داشته باشد تحت آزار و 
 .اذيت قرار نگيرد

4 9/16 4/30 4/33 19/3 2/55 0/98 

9 

زناني كه با پوشش و آرايش
آميز در اماكن عمومي ظاهر  تحريك

شوند، مقصر اصلي در آزارجنسي  مي
 .خود هستند

0 7/16 27 34 22/3 2/62 1 

شاخص 
مقصرانگار
 ي زنان

 19كم
 61/7متوسط
 19/3زياد

 2)3-1دامنه تغيرات(ميانگين
 0/62انحراف معيار
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امنيـت جنسـي عينـي و ذهنـي، ميـزان پوشـش،       اري بـا متغيرهـاي   رابطة متغير مقصرپند
داري و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي هم آزمون شد. رابطة همبستگي اين متغيرها در جـدول    دين

)؛ يعنـي  37/0دهد كه امنيت جنسي با مقصرپنداري رابطة مستقيم متوسطي دارد (نشان مي 6
اند، زنان را در  اي داشتهاز زناني كه چنين تجربه يشاند ب زناني كه كمتر تجربة آزار جنسي داشته

دانند. احساس امنيت جنسي (بعد ذهني امنيـت) بـا مقصـرپنداري    ديدگي جنسي مقصر ميبزه
داري بود؛ يعنـي زنـاني    ) مربوط به ميزان پوشش و دين60/0ترين رابطه (اي نداشت. قوي رابطه

از  شوند و پايبندي ديني بيشتري دارند بيشتري ظاهر مي كه در فضاي عمومي به شكل پوشيده
دانند. پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي شان مقصر مي ديدگي جنسيجنسان خود را در بزه ديگران، هم

هـاي بـاالتر تعلـق    ) با مقصرپنداري داشت. افرادي كه به پايگـاه -13/0اما رابطة منفي ضعيفي (
  شمارند.ديدگي جنسي كمتر مقصر ميدارند زنان را در بزه

-سازيِ آسيبزمين ديدگاه آسيب طور كه در مغربتوان نتيجه گرفت همان ترتيب، مي اين به
گرايـان و  ديدگان و قربانيان خشونت جنسي، بخشي از ايدئولوژي سنتديده و مقصرپنداري بزه

ن دهد كه در ايران نيز مقصردانستن زنـا  هاي اين تحقيق هم نشان مي كاران است، يافتهمحافظه
كـار  گـرا و محافظـه  ها و اقشـار سـنت  شوند در بين گروهدر خشونت جنسي كه با آن مواجه مي

  شود.بيشتر ديده مي
  

 رابطة مقصرپنداري زنان با متغيرهاي اجتماعي ديگر . 6جدول 
 )nتعداد( مقصرپنداري زنان آماره متغير

امنيت جنسي زنان (در 
 بعد عيني)

r 37/0 
300 sig 000/0 

س امنيت جنسي احسا
 زنان (در بعد ذهني)

r 053/0 300 sig 361/0 

 ميزان پوشش
r 60/0 

300 sig 000/0 

 داري دين
r 60/0 300 

sig 000/0 
 -پايگاه اقتصادي
 اجتماعي

r 132/0- 300 sig 02/0 
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  گيري نتيجه
ديدگي خود هديده در بززهديده و نقش بسازيِ آسيبهاي نظرية آسيباين مقاله درپي آزمون داللت

اي از زنان دانشجو بـا  منظور، رابطة ميزان پوشش نمونه اين ديدگي جنسي زنان بود. بهدر موضوع بزه
تحقيـق   هـاي ديدگي جنسي يا امنيت جنسي آنان در نمونة دانشگاهي خاصي آزمون شد. يافتـه بزه

هاي جنسـي  ر قرباني خشونتنشان داد زناني كه در فضاهاي عمومي پوشش بيشتري دارند كمت
شوند و از امنيت بيشتري برخوردارند. اين يافته مؤيد نظرية پشتيبان تحقيق است و بر ايـن  مي

كند، درمجمـوع   نميواقعيت داللت دارد كه زناني كه پوشش و آرايش آنها توجه مردان را جلب 
  از امنيت جنسي بيشتري برخوردارند.

اي نداشـت و همـة زنـان جـوان     با نوع پوشـش رابطـه   با وجود اين، احساس امنيت جنسي
شدن با آزارهاي جنسي در دانشجوي نمونة تحقيق با هرنوع پوششي به يك ميزان نگران مواجه

فضاهاي عمومي بودند. درنتيجه، ذهنيت زنان كه متأثر از فضاي اجتماعي و فرهنگـي جامعـه و   
نظـر از نـوع    ي است، بدن زنانه را، صـرف تجربة زيستة آنان در مواجهه با مردان در فضاي عموم

كنـد و   پوشش آن، بالقوه به سوژة رفتارهاي جنسي نابهنجار همه يا برخي از مردان تبـديل مـي  
سازد. اين واقعيت با يافتة توصيفي مربوط به مواجهة زنان فضاهاي عمومي را براي زن ناامن مي

 90كـه حـدود    طـوري  شود؛ بهيهاي جنسي سبك در فضاي عمومي تأييد مپاسخگو با خشونت
هـاي  زدن و تمـاس تنـه بار با رفتارهايي مثـل   كم يك سال دست درصد پاسخگويان در طول يك

بار  كم يكدرصد) آنان دست 75چهارم ( اند. حدود سه تعمدي و نيز آزارهاي چشمي مواجه شده
ياد از خشـونت جنسـي   اند. اين ميزان زرو شده گويي روبهنمايي و متلكبا رفتارهايي مثل عورت

ترند، گرفتار تر و پوشيده (هرچند نوع آن سبك است) باعث شده زنان جوان، حتي آنان كه ساده
  ديدگي جنسي باشند.ترس از بزه

تبع آن احساس ناامني و ترس زنان از  اين ميزان از خشونت جنسي در فضاهاي عمومي و به
جانبه تحـت مطالعـه و تحليـل و تبيـين      هاي است كه بايد به صورت همفضاهاي عمومي، پديده

هـاي  حـل دهد كـه توسـل بـه راه    هاي گذشته نشان مي قرار گيرد. تجربة اقدامات انتظامي سال
اي مقصرپنداري قربانيان (زنان) و صرفاً درخواست از آنان براي پوشيدگي بيشتر مشـكل  كليشه

هاي ناخوشايند، اين تجربة عمومي كند؛ زيرا با وجود گستردگي مواجهه با اين تجربهرا حل نمي
رسد تا زماني كـه   زنانه است، هرچند فراواني آن براي زنان كمترپوشيده بيشتر است. به نظر مي

هاي اجتماعي، در جامعه نظر از جنسيت و ديگر مميزه موضوع رعايت حقوق انساني افراد، صرف
ذهن و ضمير افـراد (و در اينجـا    پذيري درهاي جامعه و فرهنگ ما نهادينه نشود و ازطريق نظام
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دهند تا در فضاهاي عمـومي حـريم امـن     مردان) وارد نشود، شماري از مردان به خود اجازه مي
  زنان را نقض كنند.

هـاي  هـاي ايـن مقالـه و پـژوهش    ديدگي خود، كه با يافتهديده در بزهموضوعِ نقش زنان بزه
هـاي ايـدئولوژيك هـم    ي است، بـا ديـدگاه  پيشين تأييد شده است، درعين اينكه واقعيتي تجرب

ديـده، كـه برخـي    سـازي بـزه  طور كه پيشتر اشاره شد، ديدگاه آسيببسيار آميخته است. همان
كـار  شناسي راست نو و نومحافظههاي جرمداند، با نظريه ديدگي خود مقصر ميقربانيان را در بزه

شـدت بـه آن    گرا و منتقد بـه و چپهاي فمينيستي زمين پيوند خورده است و ديدگاه در مغرب
  اند. انتقاد كرده
هاي اين مقاله هم حاكي از اين است كه در سطح نمونة تحقيق زنـان داراي پايبنـدي    يافته

-ديـدگي جنسـي مقصـر مـي    از افراد گروه مقابـل، زنـان را در بـزه    تر، بيش ديني و پوشش قوي
ايگاه اقتصـادي ـ اجتمـاعي بـاالتر     و برعكس، زنان داراي پ )60/0پنداشتند (ضريب همبستگي 

  دانستند.زنان را كمتر مقصر مي
انـد،  هايي كه از تأكيد بر رابطة رعايت پوشش با امنيت جنسي نشئت گرفتهحل بنابراين، راه

مانند رعايت پوشيدگي بيشتر و توصيه به حضور حـداقلي زنـان در فضـاهاي عمـومي، ازجانـب      
ها با توجه  حل ، كمتر پذيرفته خواهد شد؛ زيرا اين قبيل راهاند زناني كه به حقوق خود آگاه شده

آميز هايي كه ممكن است براي زنان ايجاد كند، نقش ساختارهاي فرهنگي تبعيض به محدوديت
كه زن جنس دوم و موجود كهتر در نظر  گيرد. مادام مردساالر و آزادي عمل مردانه را ناديده مي

و ترويج شود، جامعه با ايجاد اختالل در امنيت زنان اغلـب بـا   گرفته شود و استيالي مردانه بر ا
هاي كـاهش نـاامني زنـان اصـالح      كند. بنابراين، يكي از مؤثرترين راه تساهل و مدارا برخورد مي

  هاي فرهنگي است. نگرش
ديدگي جنسي خود) فقط بـا  گيري درمقابل اين موضوع (نقش زنان در بزهنتيجه، موضع در

هاي عقيدتي و ايدئولوژيك خواهد بود.  شود و همچنان عرصة مناقشهعيين نميمطالعات علمي ت
توان انتظـار   انديشي عملي ميهاي علمي و براساس نوعي مصلحت با وجود اين، با توجه به يافته

شدن حق كرامـت و امنيـت انسـان،    داشت كه تا تغيير ساختارهاي فرهنگي مردساالر و نهادينه
ضع و اجراي مؤثر قوانين مربوط به مجازات ناقضان اين حـق (كـه سـطوح    اعم از مرد و زن، و و

شـود  مختلف آزار جنسي از مصاديق بارز نقض اين حق است)، پوشيدگي بيشتر زنان باعث مـي 
آنان در فضاهاي عمومي آزار جنسي كمتري ببينند و از امنيت جنسي بيشتري برخوردار باشند. 

هاي زنان در حفاظت از خود اشاره كرد. اگر  ت ارتقاي مهارتتوان به اهمي دركنار اين عوامل مي
هـاي عمـومي زنـدگي اسـت در دسـتور كـار        هـا كـه بخشـي از مهـارت     كسب اين قبيل مهارت
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توانند حريم شخصي خـود   هاي جمعي قرار گيرد، زنان بيشتر و بهتر مي وپرورش و رسانه آموزش
  را محفوظ دارند.

هاي خـاص خـود مواجـه بـوده اسـت.       ديگر با محدوديتاين تحقيق مانند هر اثر پژوهشي 
اي دانشـجويي، آن هـم فقـط از يـك دانشـگاه خـاص و نـه كـل          ازجمله آنكـه انتخـاب نمونـه   

هـاي بعـدي بـا    كنـد. پـژوهش   پـذيري نتـايج را محـدود مـي     هاي كشور، ميزان تعمـيم  دانشگاه
تـر از   د تصـويري جـامع  تواننـ  هاي كمي و كيفـي مـي   تر و پايگاهي و با روش هاي متنوع جمعيت

 عوامل تأثيرگذار بر امنيت زنان ارائه كنند. 
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