عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری
طاها عشایری ،1الهام عباسی ،2علیرضا نطقی ،3محدثه آخوندزاده آرانی ،4رمضانعلی نوری

5

تاریخ دریافت15/12/11:
تاریخ پذیرش19/21/22:

چکیده

زمینه و هدف :ترس از جرم در مطالعات اجتماعی ،مفهومی نوپا بوده و رویکردهاای نظاری متواوعی
برای تبیین آن پدید آمده است .پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند که زنان در مقایسه با مردان ،تارس
از جرم را بیشتر تجربه میکوود .این پژوهش عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان را در مشکینشهر بررسی
کرده است.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است .جامعه پژوهش را زنان
 11تا  95ساله ساکن مشکینشهر تشکیل دادهاند که برابر با  5222نفر هستود .حجم نمونه باا اساتفاده از
فرمول کوکران  373نفر تعیین و با شیوه نمونهگیری خوشهای چودمرحلاهای انتخاا شادند .دادههاا باا
کمک پرسشنامه روا و پایاا (آلفاای  2/91تاا  2/75بارای ابعااد مختلاجم جما آوری و باا اساتفاده از
نرمافزار «اس.پی.اس.اس» و آزمونهای همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چودگانه تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج :پژوهش نشان داد میزان ترس از جرم زنان در سطح نسبتاً باالیی قرار دارد و متغیرهای
احساس بیقدرتی ،طرد اجتماعی ،ضعج پیوند اجتماعی ،توانایی دفاا از خاود ،زوال احسااس امویات
اجتماعی ،تجربه بزهدیدگی ،فروپاشی اخالقی جامعه ،بینزاکتی اجتماعی و اعتمااد اجتمااعی بار تارس
زنان از جرم تأثیرگذار است.
کلیدواژهها:

زنان ،فضای شهری ،ترس از جرم ،بیسازمانی اجتماعی ،امویت

.1دانشاااجوی دکتاااری بررسااای مساااا ل اجتمااااعی ایاااران ،دانشاااگاه کاشاااان (نویساااوده مسااا)ولم ،رایاناماااه:

t.ashayeri@gmail.com
 .2عضو هی)ت علمی و مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران.
.3کارشواس ارشد جامعهشواسی دانشگاه شاهد تهران.
 .4کارشواس ارشد حقوق گرایش فقه و حقوق جزا دانشگاه دامغان.
 .5کارشواس ارشد علوم اجتماعی و دبیر آموزش و پروش شهر مشهد.
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مقدمه
احساس امویت و نگرانی از وقو جرم ،جز ی از مساا ل اجتمااعی اسات (بانیساتر و فیاج،1
2221م .امویت اجتمااعی شار اساسای بارای ارتقااء رفااه اجتمااعی اسات .یکای از اقشاار
آسیبپذیر در برابر نااموی اجتماعی ،زنان جامعه هساتود (احادنژاد روشتار ،غالمحسایوی و
شاهرخزاد1 :1314 ،م« .مازلو» 2در سلسلهمراتب نیازهاا ،احسااس امویات را پاز از ارضاای
نیازهای اولیه قرار میدهاد (کاهاه2225 ،3م .تارس از قرباانی جارا م شادن در باین زناان از
موضوعات جامعهشواسی انحرافات اسات ،زیارا تارس از جارم ،قربانیاان خاود را باه لحاا
اجتماعی و فرهوگی تحت تأثیر قرار میدهد (دنا2 :1111 ،4م .احساس امویت زنان ،زمیوهساز
پویایی آنها در عرصههای مدنی ،مدیریتی و اجتماعی است و موجر باه مشاارکت فعاال در
عرصه اجتماعی میشود (روزان79 :2225 ،م .در علام جامعاهشواسای ،تارس زناان از جارم،
وابسته به وضعیت فضای شهری است ،به این معوی که ساختار شهری ،کیفیات محاالت ،از
بین رفتن اخالق مدنی و فقدان سازوکارهای بازدارنده ،زمیوه ترس از جرم را بیشتر میکود.
معموالً آنها از مزاحمتهای خیابانی ،زیاد در هراس هستود .مزاحمتهای خیاباانی عرصاه
عمااومی باارای زنااان را بااه محیطاای ناااامن تباادیل ماایکوااد (باااومن511 :1113 ،5م .تاارس،
آشکارترین واکوش اجتماعی به جرم اسات .تارس مایتواناد شاامل اجتواا از اجتماا یاا
دوری از عواماال تهدیدکووااده باشااد (احماادی و عرباای37 :1312 ،م .تاارس از جاارم همااان
احساس نااموی است که فرد در پاسخ به نشانههای بینظمی و عادم کوتارل در جامعاه آن را
تجربه میکود (هیوکل74 :2221 ،9م .ترس از جرم ،مفهاومی انتزاعای و وابساته باه برداشات
افراد بوده و برای سوجش ذاتاً مشکل اسات (گارفاالو و لاو 141 :1171 ،7م .نظرساوجی از
1. Bannister & Fyfe
2. Maslow.
3. Kahe
4. Dana.
5. Bowman
6. Hinkle
7. Garofalo–&Laub
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قربانیان توها راه ارزیابی میزان و اثرات ترس است (گودی51 :2225 ،1م .مسا)له جوسایت بار
روی ترس از جرم اثرگذار است (فرورو1115 ،2؛ رید و کونارد2224 ،3م ،به این معوای کاه
زنان و مردان ،برداشت متفاوتی از ترس از جرم دارند ،این امار باهغیاراز امار بیولاوکیکی و
جسمی ،به فرهوگ آن جامعه نیز بستگی دارد .جوام سوتی و مردمساالر که زناان باهعواوان
جوز دوم تلقی میشوند ،معموالً فرایود جامعهپذیری و ساختار جامعاه ،از آنهاا موجاودی
موفعل ساخته و همین امار آنهاا را در برابار جارا م ،بایدفاا و آسایبپاذیر سااخته اسات
(عشایری و عجمی1313 ،م .زناان از مکاانهاای عماومی باهشادت هراساواه هساتود و در
خیابان و مکانهای عمومی ،سعی در حفظ فاصله فیزیکی خود باا دیگاران دارناد تاا کمتار
استرس قربانی شدن را داشته باشود ،زیرا ماهیت آزار و اذیت باعث ایجاد احسااس حقاارت
و طرد اجتماعی آنها میشاود (ماساون2214 ،4م .زناان آزارهاای جوسای را تاوهینآمیاز و
هراسانگیز میدانود .واکوش آنها به این امر در فضای عمومی با سکوت ،خشام آشاکار و
مقاومت در برابر آن همراه است (پین215 :1117 ،5م .ترس از جارم زناان عمادتاً باه خااطر
ترس از تهدید فیزیکی و جوسی توسط مردان غریبه است (کلای1111 ،9؛ اساتوکو1112 ،7؛
مدریز1117 ،1م .زنان توان جسمانی کمتری در دفا از خود دارند .دلیل بعدی ترس از جرم
زنان ،عاطفی بودن آنها است (عبدالهی و یوسفی مراغه157 :1311 ،م .زنان از انگ کجرو
و از ایوکه در اجتما بدنام شوند ،هراس زیادی دارند ،زیرا قربانی شدن برای آنهاا ،اماری
است که آبروی اجتماعی و موزلت آنهاا را باه خطار مایانادازد .در جاوامعی کاه نگارش
متفاوت و نابرابر به زنان و مردان وجود دارد ،در میان اعضای جامعه این تصور وجاود دارد
1. Goodey
2. Ferraro
3. Reid & Konrad
4. Mason.
5. Pain
6. Kelly
7. Stanko
8. Madriz
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که مردان جوز برتر و قویتر و زنان موجوداتی ضعیجتر هستود و همواره نیازمود نظارت،
حمایاات و کوتاارل از سااوی مااردان هسااتود (فسااایی و میرحسااوی144 :1311 ،م؛ ای انچو این
نگرشی ،آنها را در برابر آسیبهای اجتماعی ،بیقادرت مایکواد .معماوالً زناان بیشاتر از
مردان گرایش به حمل یک سازوکار دفاعی با خود دارند (دیزن2211 ،1م ،زیرا ترس زناان
بیشتر متاأثر از مواسابتهاای جوسایتی ،نظیار حاشایهای باودن ،فرودساتی موزلتای در فضاای
اجتماعی (فسایی و میرحسوی131 :1311 ،م و نبود احساس امویت عمیق از سوی آنهاسات.
پز بیشتر پژوهشها به دنبال این هستود که چرا زنان نسبت به مردان ،ترس از جرم بیشاتری
را تجربه میکوود (رید و کونارد2224 ،2م و به ایان اشااره مایکوواد کاه ضاعج جسامانی،
آسیبپذیری فیزیکی و فقدان توانایی دفاعی بدنی ،از دالیل ترس از جارم زناان محساو
میشود (بومر1171 ،3؛ هیودلوگ ،گوتفردسون و گروفالو1171 ،4؛ کاین1115 ،5؛ پاارکر و
ری1112 ،9م .با توجه به مباحث یادشده ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان ترس از
جرم زنان در فضای شهری و عوامل مؤثر بر آن است.
پیشینه پژوهش :فسایی و میرحسیوی (1311م ،در پژوهشی با عواوان تحلیال جامعاهشاواختی
ترس از جرم در میان زنان شهر تهران دریافتود که ترس امری پیچیاده اسات کاه در فرایواد
زندگی اجتماعی و دره زنان از روابط و مواسبات قدرت جوسیتی شکل یافته و بهصاورت
جدایی گزیوی نمایان میشود .بر این اساس ،نو جامعاهپاذیری ،تجرباه خشاونت ،تارس از
تجاوز جوسی ،معماری و طراحی مردانه شهرها ،حمایت قانونی ،ترس از برچسب خوردن و
مهاجرت ،بارداری ،غریبگای ،بیمااری و معلولیات علال اصالی تارس از جارم زناان اسات.
احمدی ،سروش و افراسیابی (1311م ،در پژوهشی با عووان ترس از جرم در موااطق جارم
1. Deason.
2. Reid & Konrad.
3. Baumer
4. Hindelang,Gottfredson & Garofalo.
5. Keane
6. Parker & Ray
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خیز شهر شیراز نشان دادند که توها متغیر بینظمی محلهای بهصاورت مشاتره در ماردان و
زنان رابطه معوی داری با تارس از جارم دارد .از میاان ساایر متغیرهاا تارس از جارم زناان باا
متغیرهای پیوند محلهای ،رضایت از پلیز ،سن و نو مسکن و در مردان با متغیر تعلقخاطر
به محله ،مدت اقامت در محله و ناهمگونی قومیتی رابطه معویداری داشت .رباانی و همتای
(1317م ،در پژوهشی با عووان تبیین جامعهشواختی ترس از جرم در بین شهروندان زنجاانی،
به این نتیجه رسیدهاند که احساس نااموی زنان با احساس قربانی شدن آناان رابطاه مساتقیمی
دارد .همچوین میزان استفاده از رسانههای جمعای و احسااس ناااموی زناان همبساتگی موفای
وجود داشت؛ بهعبارتدیگر استفاده بیشتر از رسانهها سبب کاهش ترس از جرم آناان شاده
بود .عسگری و زنجانی زاده اعزازی (1317م در بررسیهای خود با عووان علت و پیامدهای
ترس از جرم در بین زنان اساتان هرمزگاان ،نشاان دادناد کاه تجرباه ناااموی از ساوی فارد/
خانواده و دوستان ،روشوی کوچهها و گذرگاه و حضاور پلایز نقاش مهمای را در ادراه
زنان از ترس از جرم داشتهاند .علیخواه و ربیعی (1315م در پژوهشی با عووان زنان و تارس
از جرم در فضای شهری در مواطق  22گانه شهر تهران ،نشاان دادناد کاه حادود  41درصاد
زنان در حد زیاد 33 ،درصد در حد متوسط و  11درصد در حد کم در فضای شهری نسبت
به تهدید جرا م دچار ترس و واهمهاند .بهبیاندیگر حدود نیمی از زنان هوگام تردد در شهر
احساس امویت ندارند .در بین زنان تحصیلکرده و دارای درآماد بااال ،زناانی کاه در محلاه
آنها ساختمانها و زمینهای متروکه کمتر بوده و زنانی که از فعالیتهاای پلایز رضاایت
بیشتری داشتود میزان ترس از جرم کمتر بوده است .استانکو2124( 1م ،در پژوهشی با عووان
جوسیت ،ترس و ریسک ،به این نتیجه رسید که یکای از موضاوعات مهام اماروز ،متفااوت
جلوه شدن ترس از جرم در بین زناان و ماردان اسات .زناان باهطاور ذاتای از ایوکاه قرباانی
دیگران شوند ،در هراس و اضطرا اند که باعث به مخاطره افتادن آن در جامعه شده است.
ریشه این ترس در برخورد با والدین ،آشوایان ،مشتریهاا ،همکااران و ساایر خشاونتهاای
1. Stanko.
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خانگی و بیرونی صورت میگیرد .روشوایی کافی ،حملونقل مواسب ،مراقباتهاای کاافی
کودکی ،موزلت تحصیلی ،خانه امن ،رواباط اجتمااعی ساالم در تارس از جارم تاأثیر دارد.
هیلین سکی ،پوتکوست ،کیودسی و هیزر2211( 1م ،در مطالعه خود با عووان بررسی ترس از
جرم در بین زنان ،نشان دادند که زنان میزان قابلتوجه زیادی از ترس را در مقایسه با مردان
به خود اختصاص میدهود .یافتهها نشان میدهد که تجربه بزهدیدگی زنان ،تجااوز جوسای،
ترس از سرقت و دزدی ،تصور یا برداشت از جرم ،قربانی شادن ،آسایبپاذیری عااطفی و
فیزیکی زنان زمیوه ترس از جرم بیشتر در بین زنان اسات .اساتانکو (1112م ،در پژوهشای باا
عووان خشونت روزمره :برداشت متفاوت زنان و مردان از خشونت جسمی و فیزیکی ،نشاان
داد که ترس از وقو جرم در زنان برابر مردان است .ریووی و الوری2221( 2م در پژوهشی
با عووان بحران اقتصادی ،پوداشت بینظمای و تارس از جارم زناان ،باه گونااگونی نیازهاا و
نگرانیهای زنان در خانوادههای طبقات پایین اشاره میکوود که این دغدغاه و عادم امویات
در مادران موجر به عصبیت ،افسردگی و بیخوابی و اخاتالل اجتمااعی بیشاتری مایشاود و
حتی جدال را بین همسران ایجاد میکود.
نوآوری پژوهش حاضر :ترس از جرم امری اجتماعی است که در پاژوهشهاای صاورت
گرفته ،بیشتر با رویکارد روانشاواختی و بیولاوکیکی موردبحاث و بررسای قرارگرفتاه ،اماا
پژوهش حاضر رویکردی جامعهشواختی به امار تارس از جارم در باین زناان دارد .همچواین
پژوهشی با این عووان در جامعه موردمطالعاه صاورت نپذیرفتاه اسات .درنهایات اساتفاده از
متغیرهای جام و متواسب با ساختار فرهوگی -اجتماعی مکان موردبررسای ،از نقطاه تماایز
اصلی محسو میشود.

ترس از جرم :ترس به معوای خوف و بیم (دهخادا571 :1341 ،م و هاراس (معاین:1311 ،
211م است .ترس از جرم واکوشی احساسی است که با دو ویژگی وحشات و دلهاره نسابت
1. Hilinski, Pentecost, Kindsey & Heather
2. Reno& Lavery
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به جرم و یا نمادهای آن مرتبط است (دوندرو ،وارتر و مسلیز5 :2225 ،1م .ترس از جارم باه
معوای داشتن هراس ،اضطرا و احساس نااموی نسبت به قرباانی شادن در محایط اجتمااعی
است (نیازی ،نصرآبادی و عشایری1315 ،م.
اعتماااد اجتماااعی و تاارس از جاارم :اعتماااد شااالوده زناادگی و باایاعتمااادی سرچشاامه
نارضایتی ،بیثباتی ،بیتفاوتی و رواج دروغ و نادرستی در جامعاه اسات .در جامعاهای کاه
اعتماد در حد مطلو وجود دارد ،نظارت اجتماعی بیشتر براساس دره و همدلی است تاا
احساس بیم و ترس .مس)له اعتماد و امویات عوامال مهمای در تعیاین نظام اجتمااعی هساتود
(لرنی91 :1314 ،م .احساس اضطرا و ناااموی ،صارف مبااله هوگفات بارای جلاوگیری از
قربانی جرم شدن ،تحره جغرافیایی و جوبوجوش کمتر ،بیاعتماادی باه دیگاران ،رشاد
شایعات شهری ،قوت گرفتن کلیشاههاای ذهوای دربااره گاروههاای اجتمااعی و تمایال باه
شیطانی جلوه دادن دیگران ،ازجمله هزیوههای روانی ،اجتماعی و اقتصادی افزایش ترس از
جرم در جامعه است.
احساس امنیت و ترس از جرم :امویت در مفهوم عیوی آن اندازهگیری فقدان تهدید علیاه
ارزشها و در مفهوم ذهوی به فقدان احساس تارس از ایوکاه چواین ارزشهاایی موردحملاه
قرار خواهد گرفت ،اشاره دارد .جامعه جدیاد شاهری ،تاراکم و تکرار جمعیات درون آن،
همراه با تحره بایساابقه جغرافیاایی ،درنتیجاه رشاد و گساترش فردیاتگرایای ،موجاب
توهایی ،غربات انساانهاا و در انتهاا کااهش امویات فکاری ،روانای را فاراهم سااخته اسات
(ساااروخانی و نویاادنیا11 :1315 ،م .مااواردی از جملااه نااابرابری اجتماااعی ،میاازان ساارمایه
اجتماعی در دسترس ،مشارکت ،پایبودی به ارزشهای مشتره ،اعتماد اجتمااعی و عوامال
زمیوهای مرل جوسیت ،سن و ناو خاانواده در احسااس امویات تاأثیر دارد (میاری آشاتیانی،
1313م.

1. Donder,Verte & Messelis
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فضای بدون دفاع شهری و هاراس اجتمااعی :فضاای بایدفاا شاهری ،نباود نظاارت
اجتماعی ،بیسازمانی اجتماعی ،ناهمگونی قومی و نژادی ،وجاود سااختمانهاای متروکاه،
محالت دارای خردهفرهوگ ،شیو نزا و درگیاری و ساایر جارا م خشان را دلیال اصالی
ترس از جرم زنان ذکر میکوود (طاهرخانی32 :1311 ،م .زنان در اینگوناه فضاا در مقایساه
مردان ،نمیتوانود به دالیل فرهوگی ،اجتماعی و جسمانی در برابر جرا م از خود دفا کوود.
در جامعه ،فضاهای بدون دفا شهری یا فضاهای شهری که نسبت باه ساایر فضااها ،قابلیات
بیشتری برای وقاو جارا م و تخلفاات و اعماال نابهوجاار دارناد ،موجباات کااهش امویات
اجتماعی زنان را فراهم میآورند (احمدی و اسماعیلی171 :1311 ،م .شمار زیااد جمعیات،
تراکم باال و ناهمگونی قومی و نژادی در مواطق شهری ،روابط انسانی سطحی و گذرا تولید
میکوود (مالمیر191 :1311 ،م .علت اصلی ظهاور تارس از جارم بایتفااوتی مادنی در باین
اجتمااا اساات .بااا زوال فیزیکاای ،مهاااجرت ساااکوان و غیباات پیوناادهای عاااطفی -محلاای،
شهروندان نسبت به وقای اجتماعی و جارا م احسااس بایتفااوتی مایکوواد کاه ایان خاود
زمیوهساز ،ظهور ترس از جرم دیگری است .بهزعام «شااو و مکای» ،1موطقاه گاذار باا زوال
فیزیکی ،خانههای ضعیج ،خانوادههای ناقص و درهمشکسته و جمعیت ناپایدار و نااهمگن
مشخص میشود .تمام این شکلهای انحراف و بیقانونی ،پیامد بیسازمانی اجتماعی هستود
(ساالرز و آکاارز117 :1312 ،2م .طراحاای شااهری و کیفیاات فضااا و مکااان عوصاار مااؤثر در
پیشگیری از وقو جرم است (فاستر ،گیلز و کیومن117 :2212 ،3م.
جنسیت و جرم :نظریه آسیبپذیری ،ادراه افراد از میزان آسیبپذیری در قرباانی شادن
را عاماال اصاالی ماایدانااد (فرگوساان و میواادل2227 ،4م .مطااابق رویکاارد آساایبپااذیری،
آسیبپذیری جوسی و جوسیتی دربردارنده میازان آسایبپاذیری جسامی و اجتمااعی زناان
1. shaw & Mc Kay.
2. Selers &Ukerse.
3. Foster, Giles &Knuiman,.
4. Mindel& Ferguson.
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نسبت به مردان است که بهعووان علت ترس زنان از جرم شواخته شده است .بار ایان اسااس
هرچه افراد توانایی کمتری برای محافظات و کوتارل خاود داشاته باشاود ،بیشاتر از جارم در
هراساند .در این رویکرد افزایش سن ،عاملی مهم در افزایش ترس از جرم بشمار مایرود،
چراکه سالخوردگان توانایی کمتری برای حفاظت از خود دارند .در این رویکرد توان مالی
و تحصیالت موجب کاهش ترس میشود؛ زیرا افراد متمول و تحصیلکرده راههای بهتار و
مواسبتری را برای محافظت از خود برمیگزیوود و بادینجهات نیاز از میازان تارس آنهاا
کاسته خواهد شد .همچوین انزوای اجتماعی نیز در افزایش ترس از جرم نقش ماؤثری دارد
(فسایی و میرحسایوی133 :1311 ،م .در هار جامعاهای ،زناان در رونادهای معماول بیشاتر از
مردان هراسواه هستود .زنان از ایوکه توها در خانه بمانود یا ایوکه شبها توها در محله خاود
قدم بزنود هراسواهتر از مردانود .زناان بیشاتر از ماردان خطار و تارس از جارم و جوایات و
احساس نااموی را دره میکوود .زنان تمایل دارناد تاا ساطح بااالتری از تارس را گازارش
کوود ولی مردان سعی بر بزرگ نشان دادن خطر قربانی شدن را دارناد .بیشاتر قربانیاان آزار
جوسی ،زنان هستود .به این علت که اوالً در بیشتر فرهوگها ،ماردان جساورتر ،پرمادعاتر و
گستاخترند و زنان را نه برحسب انسان بودنشان بلکه برحسب جوسشان تعریج میکوواد .باه
همین دلیل ،ارتبا متقابل اجتماعی زنان و مردان در محیط کار ،دانشگاه و دیگر مکانهای
عمومی میتواند لحوی جوسی به خاود بگیارد و دوم ایوکاه ،بیشاتر افارادی کاه در موقعیات
قدرت هستود مردانود که بر کار زنان نظارت کرده و آنها را سرپرستی میکوود (عضدانلو،
15 :1312م .در تاارس از جاارم ،نااژاد ،ساان ،جوساایت و تحصاایالت ،آگاااهی شااهروندان از
بینظمی ،بینظمی در ساختار محلهای و انسجام اجتماعی در ترس از جرم تأثیر دارد .دره
مردان از قدرت فیزیکی خود به آنها کمک میکواد تاا باه موقعیاتهاای تارس زا باا دیاد
مربتتری نزدیک شوند .همچوین پدر و مادرها برای فرزندان دختر خود بیشتر نگران هستود
تا فرزندان پسر (جفرسون2222 ،1م.
1. Jeferson.
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انسجام مدنی و مقابله با هراس اجتماعی :از نظر «هیرشی» 1کلید اصلی کوترل اجتمااعی
دلبستگی و وابستگی است (عضدانلو119 :1312 ،م .ترس از جرم در کااهش اعتمااد افاراد
نسبت به یکدیگر و در نتیجه کاهش همبستگیهای اجتماعی نیز مؤثر است (علیوردی نیاا و
فهیمی1313 ،م .جرا می نظیر خیانات در امانات و برخای از اناوا کاالهبارداری ،سارقت و
تجاوز جوسی که با سوءاستفاده از اعتماد بزهدیدگان صورت میپذیرد ،تأثیر بیشتری در این
امر دارد .ترس از چوین جرا می ضمن کاهش اعتمااد عماومی ،احساان و کماک باه افاراد
نیازمود را نیز کاهش میدهد (پاهنهاد191 :1312 ،م .هرچه ارتباطات اجتمااعی باین افاراد
یک اجتما یا محله وسی تر باشد و آنان بتوانود برای خود شبکهای از روابط بسازند ،از این
طریق احساس تعلقخاطر به اجتما شکل خواهد گرفت و این احساس باعث کاهش تارس
از جرا م بین آنها خواهد شد« .مری» 2دریافت که سااکوانی کاه فاقاد هار ناو پیوناد و یاا
ارتبا اجتماعی بودند ترس بیشتری از جرا م داشاتود .برخای فضااهای شاهری باهگوناهای
هستود که زمیوهای مواسب برای تارس بیشاتر را فاراهم مایکوواد .خوابیادن بایسارپواهان و
معتادان در کوار خیابان و نبود پیاادهرو در اتوباانهاا از آن جملاهاناد (علایخاواه و ربیعای،
17 :1315م.
نظریه زوال اخالقی دورکایم :دورکایم ،یکای از معیارهاای اصالی در عصار مدرنیتاه را
اخالق میداند که شر پویایی و تداوم اجتماعات است ،اخالق ضمن احترام به فردگرایی،
همبستگی با اجتماعات محلی ،حفظ پیوندهای مدنی را قویتر میکود و این امار نیاز زمیواه
کوترل اجتماعی را افزایش میدهد (آزاد ارمکی1312 ،م .اخالقگرایی ،نوعی بازدارنادگی
در جامعه را تقویت میکود (تامپسون1311 ،3م که در فقدان آن ،انتظار وقو هر ناو رفتاار
غیراخالقی از جامعه میرود .باهزعام دورکایم ،اخاالق از وابساتگی باه یاک گاروه آغااز
میشود و بشر توها ازآنرو موجودی اخالقای اسات کاه در جامعاه زنادگی مایکواد؛ زیارا
1.Hirechi
2. Merry
3. Thompson
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اخالقیات یعوی همبسته گروه خود بودن (دورکیم13 :1312 ،م .نظام اخالقی برای دورکایم
بهمرابه نظامی از قواعد رفتاری تبلور مییابد .دو خصلت مهم قواعد اخالقای  -1الازامآوری
و  -2مطلوبیاات اساات (ساایموس143 :1317 ،1م .بااا فروپاشاای اخالقاای جامعااه ،پیوناادهای
اجتماعی از بین میرود و آنومی در جامعه فراگیر میشود .باروز قتال ،خودکشای و ناااموی
نشان از فقدان تعهد اخالقی در جامعه است .الزماه انساجام ارگانیاک ،فردگرایای اخالقای
است (گیدنز12 :1313 ،2م .امر اخالقی سرچشمه همبستگی است و بشر را در مسیری غیر از
پیگیری انگیزشهای خودپرستانهاش ،هدایت میکود .این امر انسان را با انسانهای دیگر در
بطن جامعه پیوند میزند و هرقادر ایانگوناه پیونادها بیشاتر و نیروموادتر باشاد ،اخالقیاات
استوارتر است (دورکیم353 :1312 ،م .با توجه به دیدگاههای نظری در ارتبا ترس از جرم
زنان ،میتوان الگوی مفهومی پژوهش را به شرح نمودار  1ترسیم کرد.

نمودار  .6الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر ترس از جرم زنان

براساس این الگو ،فرضیههای پژوهش به این شکل تعریج میشوند:

1.Simoise
2. Giddens.
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 ترس از جرم زنان تابعی از احساس بیقدرتی ،طرد اجتماعی ،کاهش پیوند اجتمااعیو توانایی دفا از خود است؛
 ترس از جرم زنان تابعی از سطح تحصیالت ،احسااس زوال امویات اجتمااعی ،تجرباهبزهدیدگی ،فروپاشی اخالقی جامعه ،باینزاکتای اجتمااعی و میازان اعتمااد اجتمااعی
است.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است .جامعه پاژوهش را
زنان  11تا  95ساله ساکن مشکینشهر تشاکیل دادهاناد .حجام نموناه باا اساتفاده از فرماول
کوکران از جامعه آمااری  5222نفار زن ،برابار باا  373نفار تعیاین و باا شایوه نموناهگیاری
خوشهای چودمرحلهای انتخا شدند .دادهها با کمک پرسشنامه روا و پایا (آلفای  2/91تا
 2/75برای ابعاد مختلجم جم آوری و با استفاده از نرمافزار «اس.پی.اس.اس» و آزمونهای
همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چودگانه تحلیل شدند.
یافتهها
یافتههای توصیفی :یافتهها نشان داد کاه  91درصاد جامعاه پاژوهش متأهال و  21درصاد
مجرد هستود ،بیش از نیمای از آنهاا در ساوین  32-11ساال قارار دارناد 57 ،درصاد آنهاا
بیسواد یا فاقد تحصیالت دانشگاهیاند و درآمد  12درصد آنها در سطح پایین و متوساط
است 42 .درصد جامعه پژوهش حضاور و جادیت پلایز را باه هوگاام مواجهاه باه جارا م
اجتماعی و قربانی شدن نامواسب ارزیابی کردهاند و بیشترین هراسشان را از تجاوز جوسای و
قربانی سرقت شدن اعالم کردهاناد .آنهاا بارای مقابلاه باا ترسشاان ،هماراه ماردان باودن و
تقویت حضور زنان در جامعه را مؤثرتر از سایر عوامل دانستهاند.
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جدول  :6وضعیت توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

احساس بیقدرتی

طرد اجتماعی

پیوند اجتماعی

توانایی دفا از خود

مشارکت اجتماعی

ترس از جرم

زوال امویت اجتماعی

تجربه بزهدیدگی
فروپاشی اخالقی جامعه

سطوح
متغیر

درصد فراوانی خالص

کم

54

متوسط

22

باال

29

کم

17

متوسط

21

باال

54

کم

41

متوسط

32

باال

21

کم

33

متوسط

21

باال

31

کم

27

متوسط

11

باال

92

کم

34

متوسط

11

باال

47

کم

22

متوسط

44

باال

34

کم

42

متوسط

13

باال

47

کم

41
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بینزاکتی اجتماعی

اعتماد اجتماعی

متوسط

17

باال

42

کم

51

متوسط

31

باال

11

کم

42

متوسط

24

باال

39

نمودار  .2وضعیت ترس از جرم در بین زنان بر حسب درصد فراوانی

برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .نتایج ایان
آزمون در جدول  2ارا ه شده است.
جدول  :2نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
متغیر

آزمون

مقدار

معناداری

احساس بیقدرتی

اسپیرمن

2/235

2/224

طرد اجتماعی

اسپیرمن

-2/431

2/221

پیوند اجتماعی

اسپیرمن

-2/291

2/212

توانایی دفا از خود

اسپیرمن

-2/211

2/222

سطح تحصیالت

اسپیرمن

2/245

2/421

زوال امویت اجتماعی

اسپیرمن

2/341

2/223
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تجربه بزهدیدگی

اسپیرمن

2/225

2/221

فروپاشی اخالقی جامعه

اسپیرمن

2/422

2/223

بینزاکتی اجتماعی

اسپیرمن

2/331

2/222

اعتماد اجتماعی

اسپیرمن

-2/354

2/222

یافتههای جدول  2نشان میدهد که:
-

بین احساس بیقدرتی زنان و ترس از جرم رابطه معویداری وجود دارد؛ باه ایان معواا
که هرچه زنان احساس بیقدرتی بیشتری کوود به همان میازان بیشاتر از جارم خواهواد
ترسید و با کاهش احساس بیقدرتی در زنان ،به همان میزان تارس از جارم آنهاا نیاز
کاسته میشود .مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر  2/235است؛

-

بین طرد اجتماعی و ترس از جرم رابطه معویدار و معکوسی وجود دارد؛ یعوی هرچاه
میزان طرد اجتماعی در زنان بیشاتر باشاد ،باه هماان انادازه خاود را در مقابال جارا م
اجتماعی آسیب پذیر تلقی کرده و دچاار هاراس خواهواد شاد .طارد اجتمااعی زمیواه
افزایش ترس از جرم در زنان را با تضعیج روابط اجتماعی و باه حاشایه رانادن آنهاا
مهیا میسازد .مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر  -2/431است؛

-

بین پیوند اجتماعی و ترس از جرم رابطه معویدار و معکوسی وجود دارد؛ به این معواا
که با تضعیج پیوند اجتماعی در زنان ،میزان ترس از جرم در آنها نیز افزایش خواهد
یافت .مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر  -2/291است؛

-

بین توانایی دفا از خود و ترس از جرم رابطه معویداری وجود دارد؛ به این معواا کاه
زنان ،زمانی ترس از جرم بیشتری را در سطح محالت و جامعه دره خواهود کرد که
احساس توانایی دفا از خود در برابر تهدیدات احتمالی را ندارد و نمیتوانود به خاطر
ضعج جسمانی و شرایط جسمی خود را از اثرات جرم نجاات دهواد .مقادار ضاریب
همبستگی بین دو متغیر  -2/211است؛

-

بین سطح تحصیالت و ترس از جرم در زنان رابطه معویداری وجود ندارد؛

 / 611فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی ،سال نوزدهم ،بهار 6931

-

بین دو متغیر زوال امویت اجتماعی و ترس از جارم رابطاه معواادار و مساتقیمی وجاود
دارد؛ به این معوی وقتی در جامعه زنان احساس کوود که امویت اجتماعی دچار زوال یا
فرسایش شده ،زمیوه افزایش ترس از جارم نیاز ممکان مایشاود .باا فروپاشای امویات
اجتماعی و از بین نظارتهای خودجوش ،انتظامی و مردمی ،ترس بیشاتری در جامعاه
فراگیر شده و در این حالت نیز زنان بیشتر دچار تارس خواهواد شاد .هرچاه احسااس
امویت اجتماعی ،در جامعه بیشتر به همان میزان ترس از جرم زنان نیز کمتار مایشاود.
مقدار ضریب همبستگی دو متغیر  2/341است؛

-

بین تجربه بزهدیدگی و ترس از جرم رابطه معویداری وجود دارد؛ باه ایان معوای کاه
زنانی که قبالً قربانی جرا م شدهاند ،ترس بیشتری از جرم دارند .زنانی که قبالً قرباانی
شدن را مشاهده یا ماواردی از قبیال سارقت ،دزدی ،فحاشای و تجااوز جوسای و ...را
تجربه کردند ،ترس بیشتری را تجربه خواهود کرد؛

-

بین فروپاشی اخالقی جامعه و ترس از جرم زنان رابطاه معوایداری وجاود دارد ،پاز
هرچه فروپاشی اخالقی در جامعه بیشتر ،به همان میزان ترس از جرم نیز بیشتر خواهاد
شد .با فروپاشی اخالقی ،ضامن تضاعیج همبساتگی اجتمااعی ،امویات جامعاه دچاار
تهدید میشود .بهزعم «دورکیم» ،تعهاد اخالقای جامعاه و پایبوادی باه اخاالق ،زمیواه
اعتماد بیشتر و احساس امویت بیشتر را به دنبال خواهد داشت .مقدار ضریب همبستگی
دو متغیر در  2/422است؛

-

بین بینزاکتی اجتماعی و ترس از جرم رابطه معویداری وجود دارد؛ هرچه بینزاکتای
اجتماعی در محیط یا محالت بیشتر باشد ،خودبهخود ترس از جارم در زناان افازایش
خواهد یافت؛

-

بین اعتماد اجتماعی و ترس از جرم رابطه معویداری وجود دارد؛ به این معوای هرچاه
اعتماد اجتماعی در جامعه بیشتر به همان اندازه ترس از حرم در زنان کاهش ماییاباد.
وقتی اعتماد اجتماعی از جامعه رخت بربودد ،باا فروپاشای اعتمااد اجتمااعی ،فراگیار
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شدن جرم و تضعیج احساس امویت ،زنان دچار ترس بیشاتری از خاود خواهواد شاد.
مقدار ضریب همبستگی دو متغیر  2/345است.
در جدول  3نتایج رگرسیون ارا ه شده است.
جدول  :9نتایج رگرسیونی پژوهش
متغیر

ضریب تعیین

بتا

مقدار تی

سطح معنیداری

احساس بیقدرتی

2/349

2/211

5/431

2/222

طرد اجتماعی

2/451

2/332

4/391

2/222

پیوند اجتماعی

2/973

2/473

9/711

2/222

توانایی دفا از خود

2/423

2/327

5/329

2/224

سطح تحصیالت

2/211

2/414

1/921

2/912

زوال امویت اجتماعی

2/374

2/245

3/723

2/222

تجربه بزهدیدگی

2/494

2/351

2/141

2/212

فروپاشی اخالقی جامعه

2/547

2/412

3/421

2/214

بینزاکتی اجتماعی

2/327

2/213

9/521

2/222

اعتماد اجتماعی

2/221

2/295

1/417

2/134

یافتههای آزمون رگرسیون چودگانه ایوتر وارد مدل شده ،نشان میدهود که از بین متغیرهای
مستقل ،متغیر اعتماد اجتماعی و سطح تحصیالت فاقد تأثیر معویدار بوده و متغیرهای پیوناد
اجتماعی (2/973م بیشترین تأثیر و متغیر باینزاکتای اجتمااعی (2/32م کمتارین تاأثیر را در
الگو داشتهاند.
نتایج کلی رگرسیون چودگانه در جدول  4نیز نشان میدهد که ضریب همبستگی چودگاناه
برابر با  2/341و ضریب تعیین تعدیلشده برابر باا  2/117اسات .باه ایان معوای کاه مجماو
متغیرهای معوادار در الگو توانسته به میزان  2/11از تغییرات متغیر وابسته ترس از جارم زناان
را پیشبیوی کوود و  2/11آن را متغیرهایی تبیین میکوود که در الگو موظور نشدهاند.
جدول  :1خالصه جدول رگرسیونی
شاخصهای الگوی آماری

ضریب همبستگی چودگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین خالص

مقادیر

2/341

2/231

2/117
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بحث و نتیجهگیری
ترس از جرم اشاره به میزان هراس اجتماعی ،اضطرا عمومی ،دلهاره و نگرانای نسابت باه
قربانی شدن خود ،فامیل ،فرزندان و خویشاوندان در برابر جرا م اجتماعی است .پژوهشهاا
نشان میدهد که به دالیل مختلج فرهوگی ،سیاسی ،امویتی و انتظامی ،زنان بیش از مردان از
این مس)له تأثیر میپذیرند .یافتههای این پژوهش نشان داد کاه میازان تارس از جارم در باین
زنان در سطح نسبتاً باالیی ( 47درصدم است .زنان با توجه باه فضاای مرداناه جامعاه و عادم
فعالیت سمنها و فقدان حضور فعال در مسا ل مدنی ،هراس بیشتری از جرم و قربانی شادن
دارند .احساس بیقدرتی در زنان موجر به ازخودبیگانگی در زناان شاده و هاراس آنهاا در
جامعه را افزایش میدهد .زمانی زنان احساس کوود ،در جامعه چودان قدرتی بارای دفاا از
حقااوق خااود ،مشااارکت و فعالیاات اجتماااعی ندارنااد ،ضاامن انزواگرایاای و کاااهش نشااا
اجتماعی ،خود را برابر جرا م اجتماعی توانمود تلقی نخواهود کرد ،با تقویت و تداوم چوین
امری ،ترس از جرم در آنها فراگیر خواهد شد .ایان نتاایج باا یافتاههاای احمادی و عربای
(1312م ،دانش و علیپور (1313م ،ربانی و همتی (1317م و بومر1171( 1م همخاوانی دارد.
طرد اجتماعی نیز با ترس از جارم ارتباا توگااتوگی دارد .طارد اجتمااعی ،انازوای زناان از
شبکههای اجتماعی و غیرفعال ساختن آنها از حضاور در جامعاه مادنی اسات .وقتای زناان
خود را در جامعه طرد یافته تلقی کوود ،خود را در برابر جرم و جوایت بیدفا تلقی خواهود
کرد .رابطه طرد اجتماعی و ترس از جرم در مطالعات احمدی و عربای (1311م ،احمادی و
اسماعیلی (1311م ،سراجزاده و گیالنی (1311م ،فارارو1111( 2م ،فاساتر ،گیلاز و کیاومن

3

(2212م ،نیز تأیید شده است .نتایج این پژوهش در بخش رابطه پیوناد اجتمااعی و تارس از
جرم با یافتههای استانکو2214( 4م ،همتی (1311م ،ساراجزاده و گیالنای (1311م همخاوانی
1. Baumer.
2. Ferraro.
3. Foster, Giles and Knuiman,.
4. Stanko

عوامل مؤثر بر ترس زنان از جرم در فضای شهری 619 /

دارد .این پژوهش نشان داد که زنان بهخاطر داشتن وضعیت جسمانی زنانه و آسایبپاذیری
فیزیکی هراس بیشتری از قربانی شدن دارند .این یافتاههاا باا نتاایج سالرز و آکار1312( 1م،
عبداللهی ،یوسفی مراغاه (1311م ،عساگری و زنجاانیزاده اعازازی (1317م ،علایخاواه و
ربیعی (1315م ،فسایی و میرحسیوی (1311م ،دیزن (2211م و دانارد ،وتار و مسالیز (2225م،
همخوانی دارد.
برابر نتایج این پژوهش ،با احساس زوال امویت اجتماعی ،استرس فکری ،جانی و مالی بیشتر
شای شده و زنان از این فضا بیشتر متأثر میشوند .ایان نتیجاه باا یافتاههاای مطالعاات همتای
(1311م ،لرناار (1311م و سااراج زاده و گیالن ای (1311م همخااوانی دارد .براباار نتااایج ایاان
پژوهش ،هرچه جامعه از لحا اخالقی دچار ابتذال شود ،بهنوعی فرهوگ اخالقی آن دچار
فرسایش شود ،ترس از جرم نیز بیشتر شده و امویت از جامعه رخت برمیبوادد .ایان یافتاه باا
نتایج پژوهش دورکیم (1312م ،احمدی و اساماعیلی (1311م ،احمادی و عربای (1312م و
عسگری و زنجانی (1317م همخوانی دارد .همچوین هرچه سطح اعتمااد اجتمااعی در زناان
بیشتر شود ،به همان میزان ترس از جرم در آنها کاهش مییابد .این یافته با مطالعات ساراج
زاده و گیالناای (1311م ،طاااهر خااانی (1311م ،گیاادنز (1313م و همتاای (1311م همخااوانی
دارد .بر این اساس ،هرچه زنان نسبت به جامعه و گروهها بیاعتمادتر شوند ،به هماان انادازه
خود را در جریان قربانی شدن توها تلقی کرده و بیشتر هراس خواهود داشت ،بوابراین تارس
از جرم میتواند موجر به کاهش کیفیت زندگی اجتماعی شده و با تبدیل فضااهای عماومی
شهری به مکانهایی خلوت و ناامن ،باعاث افازایش جارا م اجتمااعی شاود .باه عباارتی در
سطح محلی ،ترس از جارم انساجام محلاه و مشاارکت در انجمانهاای محلای و پیونادهای
اجتماعی را کاهش میدهد و در سطح جامعهای ،وزن ترس از جرم ممکن اسات بیشاتر بار
دوش افرادی حمل شود که از حیث اجتمااعی و اقتصاادی دچاار محرومیات باوده و بارای
محافظت از جان و مال خود یا مهاجرت از مواطق جارم خیاز موااب الزم و کاافی در اختیاار
1.Selers and Ukerse
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ندارند .ادغام اجتماعی هرچود ممکن است عامل پایهای و مهم در تبیین ترس از جرم باشد،
اما تقویت حز اعتماد بین همسایهها و انسجام حول احساس تعهد به کوش بهعووان عاامالن
کوترل اجتماعی غیررسمی ،در ایجاد یا بهبود محالت از نقش شایانی برخوردار است .پاز
ترس از جرم پدیده جوام مدرن است که در کالنشاهرهاا گساترده شاده اسات .براسااس
نتایج این پژوهش ،پیشوهادهای زیر ارا ه میشوند:
 وجود ایساتگاه هاای پلیسای سایار در امااکن پرتاردد و افازایش روشاوایی محلاههاا وخیابانهای شهری؛
 تقویت عزتنفز و اعتمادبهنفز زنان و آموزش دفا شخصی برای افازایش قادرتدر مقابله با جرا م؛
 آموزش سازوکارهای اجتماعی مقابله با جرا م و نحوه برخورد به هوگام قربانی شدن؛ افزایش حضور زنان در فعالیتهای مدنی و جذ آنها در برنامههای انتظامی جامعه؛ تشکیل دادگاه و کالنتری ویژه زنان و افزایش ضریب توانایی آنها در دفا از حقوقخود؛
 شواسایی نقا جرمخیز شهری ،حذف نقا کور در معابر عمومی ،طراحی شاهری باانظارت اجتماعی.
منابع
•

احدنژاد روشتر؛ غالمحسیوی ،محسن؛ شااهرخزاد ،رحایم و خواجاه ،ولای (1314م .بررسای
امویت اجتماعی زنان در پیادهروهاای پرتاردد کاالنشاهرها .مجلاه جغرافیاا و توساعه فضاای

•
•

شهری1(2 .م.97-51 ،
احماادی ،حبیااب و عرباای ،علاای (1312م .رابطااه بااین ساااختار محلااهای و تاارس از جاارم
(موردمطالعه :شهر کرجم .فصلوامه انتظام اجتماعی1(5 .م.92-37 ،
احمدی ،حبیب؛ سروش ،مریم و افراسیابی ،حسین (1311م .ترس از جارم در موااطق جارم
خیز شهر شیراز .فصلوامه جامعهشواسی کاربردی2(22 .م.12-95 ،
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•
•
•
•
•

احمدی ،یعقو و اسماعیلی ،عطا (1311م .ساوجش احسااس امویات زناان مبتوای بار عوامال
چودبعدی و میانرشتهای در شهر مشهد .جامعهشواسی کاربردی2(21 .م.112-191 ،
آزاد ارمکی ،تقی (1312م .درس گفتارهایی درباره جامعهشواسی دورکیم و وبر .تهران :نشار
علم.
پاهنهاد ،امیر (1312م .احساس نااموی و ترس از جارم .نشاریه آماوزههاای حقاوق کیفاری.
دانشگاه اسالمی رضوی .شماره .32-21 ،5
تامپسون ،کوت (1311م .امیل دورکیم .شهواز مسمیپرست (مترجمم .تهران :نشر نی.
دانش ،پروانه و علیپور ،پروین (1312م .مطالعه عوامل مارتبط باا احسااس آناومی فاردی در
میان دانشجویان (مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه تهرانم .فصلوامه تحقیقات اجتمااعی در
ایران2(2 .م.224-223 ،

•

دورکیم ،امیل (1312م .دربارهی تقسیمکار اجتماعی .باقر پرهام (مترجمم .تهران :نشر مرکز.

•

دهخدا ،علیاکبر (1341م .لغتنامه فارسی دهخدا .تهران :چاپخانه دانشگاه تهران.

•
•
•

ربانی ،رسول و همتی ،رضا (1317م .تبیین جامعاهشاواختی تارس از جارم در باین شاهروندان
زنجانی .مجله جامعهشواسی ایران24(3 .م.11-51 ،
ساروخانی ،باقر و نویدنیا ،مویژه (1315م .امویت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهاران.
فصلوامه علمی پژوهش رفاه اجتماعی22(9 .م.127-17 ،
سراجزاده ،حسین و گیالنی ،اشرف (1311م .بیسازمانی اجتمااعی و تارس از جارم .مطالعاه
مقایسهای مواطق  3و  12شهر تهران .فصلوامه علمای پژوهشای رفااه اجتمااعی4(34 .م-223 ،

•
•
•

.244
سلرز ،کریستین و آکرز ،رونالد (1312م .نظریه بیساازمانی اجتمااعی ،بایهوجااری و فشاار.
بهروز جوانمرد (مترجمم .مجله تعالی حقوق12(3 .م.147-125 ،
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