
 

 

  

  

  بررسي جامعه شناختي احساس امنيت جنسي زنان
  2يتاعظم آهنگر سالب   1مريم نجار نهاوندي

  15/9/89:تاريخ پذيرش   22/1/89:خ دريافتتاري

  چكيده
اين تحقيق به مطالعه . موضوع امنيت از مهمترين و قديمترين موضوعات مربوط به زنان است

احسـاس   :سواالت اصلي اين تحقيـق از ايـن قرارنـد   . پردازداحساس امنيت در ميان زنان مي
ز زنـان در  امنيت جنسي زنان پايتخت نشين كشور چگونه قابل تبيـين اسـت؟ چنـد درصـد ا    

زنان بر اين احساس امنيت  محيطهاي عمومي احساس امنيت مي كنند؟ و تجارب اوليه زندگي
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه منطقه محل سكونت، مـدت زمـان    چه تأثيري دارد؟

بيرون ماندن از خانه، تأهل، نوع شغل، جامعـه پـذيري و خـاطرات گذشـته افـراد بـر ميـزان        
  .در بانوان تأثير بسزايي دارداحساس امنيت 

  

  احساس امنيت، زنان، امنيت جنسي، شهر تهران: كليدي واژگان

  ــــــــــــــــــــــــــ       
  nahavandi@ut.ac.ir، عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 1
  محقق مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي  دانشگاه تهران و دانشجوي دكتري جامعه شناسي - 2
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  مقدمه

زنان و موضوعات مربوط به آنان براي حكومت ها، سياستگذاران، فعـاالن حقـوقي و نيـز    
در دوران معاصر، زنان نه تنها نيمي از جامعه و نيروي . پژوهشگران اهميت ويژه اي يافته است

دهند، بلكه نظم نوين جهاني به گونه اي است كه جهت گيري دولت هـا در  لد را تشكيل ميمو
توانـد مشـروعيت   هـاي كـالن مـي   برابر زنان و ديدگاه هاي جنسـيتي آنهـا در برنامـه ريـزي     

  .كندها را متزلزل  حكومت
امنيـت زنـان،   . از مهمترين و قديمترين موضوعات مربوط به زنـان اسـت  » امنيت«موضوع 

كند كه انديشمندان سياسـت،  نان دامنه گسترده اي از باورها و رفتارهاي متفاوت را ايجاد ميچ
حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دين و اقتصاد را بر سر دوراهي هاي انتخاب به تفكر 

امنيت مقوله اي اسـت  . واداشته و بيش از يك سده موضوع بحث هاي فراوان قرار گرفته است
كند، هرچنـد قضـيه   حضور بي دغدغه زنان را در عرصه هاي كار و فعاليت آماده مي كه امكان

تاريخي داشته و اين واقعيت كه زنان، آسيب ديده مـردان هسـتند تـا     صبغهبانوان » عدم امنيت«
خشـونت در سـطوح مختلـف    ). 239، ص1380ابـوت واالس  (دهه هفتاد پوشيده مانـده بـود  

اعمال اين خشونت ها ، افزون بر ايجاد . اصي اختصاص ندارددهد و به طبقه خفرهنگي رخ مي
عوارض جسمي و روحي و هزينه هاي درماني و اجتماعي، پيامدهاي جبران ناپذيري همچون 

خودسـوزي زنـان، همسركشـي و     افزايش موارد فـرار از خانـه، افـزايش ميـزان خودكشـي، و     
   .هاي روحي رواني چون افسردگي را به دنبال دارد بيماري

زنهـا در  . شـنويم  روزانه اخبار بسياري در مورد آزارهاي جنسي زنان در اماكن عمومي مـي 
گفتگوهاي دوستانه خود خاطرات زيادي را از انواع و اقسـام آزارهـاي كالمـي و غيـر كالمـي      

  ،كنند ولي  هيچ آمار و ارقامي درستي در اين خصوص وجود ندارد و آمار خشونت تعريف مي
چرا كه اكثر بانوان اين گونه مسـائل  ). 63، ص1386ايمانيان (قعيت نمي باشدمنعكس كننده وا

دليلـي بـراي عـدم وجـود ايـن       ،نبود آمار و ارقام صحيح. گيرند كنند و ناديده مي را مخفي مي
هـا،   بـا اعـالم زنـان و خـانواده      ،1383در طي پنج ماه اول سال  بعنوان مثال زيرامشكل نيست 

مــزاحمين خيابــاني توسـط نيــروي انتظــامي اســتان تهــران دســتگير  هــزار نفــر از  34حـدود  
  ).1383رويانيان، (شدند
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 .هـا دارد  پيامدهاي منفي زيادي براي زنان، دختران و همچنين خانواده معضل اجتماعياين 
در مداخلـه و  بنابراين كند و كاو در اين موضوع جهت شناخت ابعاد پيچيده مسئله مـي توانـد   

تفاوتهاي جنسيتي، ظرفيتهاي فردي، آسيب  رسدبه نظر مي .كند مؤثري كمك كاهش تبعات آن
چنـين عـواملي   . ها و توانمنديهاي زنان ريشه در هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي ما دارد پذيري

مثال فرديت زنان و عزت نفس  براي. شود گيري ويژگيهاي متفاوت دو جنس مي موجب شكل
  ).20،ص1382آكوچكيان (آنان رابطه تنگاتنگ دارد
شود اين است كه احساس امنيت جنسي زنان شهر تهران چگونه قابـل   سوالي كه مطرح مي

نظير اين كه چند درصـد از   ؛سازد تبيين است؟ اين سوال سواالت ديگري را به ذهن متبادر مي
كند؟ چند درصد از زنان ممكـن اسـت    زنان تا كنون در محيطهاي عمومي احساس امنيت نمي

قرار گرفته باشـند و شـدت ايـن تعـرض چقـدر      ...) كالمي يا جسمي و(نسي مورد تعرض ج
آيا تجارب زنان در دوران اوليه زندگيشان در اين احساس امنيت تـأثير دارد؟ و والـدين    ؟است

كنند تا به فرزندان دختر خود در خصوص آسيبهاي جنسي كـه در محيطهـاي    چقدر تالش مي
  ؟زم را بدهندكند آگاهي ال عمومي آنها را تهديد مي

جهت پاسخگويي به اين سواالت از ديدگاه استانكو در خصوص ترس از وقـوع جـرم در   
استانكو در خصوص ترس از جرم تحقيقاتي انجام داده و معتقد است كه بـه   .زنان استفاده شد

وي  .سـه برابـر مـردان اسـت    ) ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن( ترس از  وقوع جرم در زنان
توان جسمي زنان، تجارب اوليه زندگي، وظايف مادري، ترس از دنياي بيرون  راامر  داليل اين

زنان عموماً از نظر توان جسمي در سطحي پايين تر از مردان قرار . و ترس معقول آنها مي داند
دارند و اين امر در نزاعها و درگيريها باعث مي شود كه در بيشتر موارد مغلوب باشند تحقيقات 

احساس ترس از جرم در زنان به طور قابـل تـوجهي بـا احسـاس زنـان       دهدمينشان استانكو 
به طوري كـه بـا افـزايش احسـاس تـوان قـدرت بـدني        . نسبت به قدرت بدنيشان ارتباط دارد

  . احساس ترس از وقوع جرم در زنان كاهش مي يابد
ط يكي ديگر از متغيرهايي كه در خصوص احسـاس تـرس از وقـوع جـرم در زنـان توسـ      

اگـر زنـان در دوران    .تجارب اوليه زنـدگي مـي باشـد    ،استانكو مورد سنجش قرار گرفته است
كودكي توسط كسي مورد هتك حرمت قرار گرفته شده باشند يا كسي از اعضاي خانواده و يـا  
نزديكان ايشان مورد تجاوز قرار گرفته باشند يا اخباري از اين دسـت شـنيده باشـند در دوران    
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افزايش مي يابد و بيشتر احساس ميزان احساس ترس از وقوع جرم در مورد آنها بزرگساليشان 
  .امني مي كنندنا

مادران بيشتر از ساير اعضاي خانواده خود را موظف به حفظ و نگهداري از كودكان خـود  
معرض  براي اجتناب از آسيب رسيدن به كودكانشان كمتر درتالش مي كنند  بنبراين .مي دانند

اين موضوع در تحقيقات استانكو مورد بررسي قرار گرفته و نشـان داده  . گيرند قراروقوع جرم 
ميزان ترس از  ،شده كه هرچه زنان در خصوص وظيفه مادري خود بيشتر احساس وظيفه كنند

  .وقوع جرم در آنها بيشتر مي شود
  :به طور خالصه تحقيقات استانكو نشان مي دهد كه 

  متري در دفاع از خود دارند زنان به لحاظ جسماني توان ك -1
در زنان گرايش فزاينده براي به ياد آوردن تجارب اوليه زندگي و تسري ترس شـان   -2

 .به ساير موقعيت هاي زندگي وجود دارد

 .كندا بيشتر مستعد ترس از وقوع جرم مينگهداري و حفاظت از كودكان زنان ر -3

 . ترسندبيشتر ميزنان كنترل كمتري بر حيطه خصوصيشان دارند از اين رو  -4

زنان نسبت به ساير انواع آسيب بشتر در معرض تعرض جنسي قرار دارند از اين رو  -5
 .دهندشوند عكس العمل واقع گرايانه اي نشان ميبه خطراتي كه با آن مواجه مي

سطح ترس زنان معقـول   .شوندزنان همواره با ترس از دنياي بيرون جامعه پذير مي -6
  ).1992 ،استانكو(دارند ترسهاي خود را طبيعي جلوه دهنداست ولي مردان تمايل 
توان گفت مي جنسي بانوان تهرانياستانكو در خصوص احساس امنيت با توجه به ديدگاه 

كننـد، تأهـل،    تابعي از منطقه مسكوني، مدت زماني كه بانوان بيرون از منزل سپري مـي  امنيت،
اس وظيفه و ميزان آگـاهي كـه افـراد در    شغل، نوع منزل مسكوني، سن، منطقه مسكوني، احس

احساس امنيت بـه عنـوان متغيـر     در اين تحقيق،. باشد ،انددوران كودكي از والدين خود گرفته
  .اندان متغير مستقل در نظر گرفته شدهوابسته و مابقي تحت عنو

روش استفاده شده جهت پاسخ به سواالت مطرح شـده روش تحقيـق كمـي بـا تكنيـك       
ساكن شهر تهران به ) سال 35تا  15بين ( نفر زن جوان 120از  .بزار پرسشنامه استپيمايش و ا

گيـري تصـادفي، اقـدام بـه جمـع آوري       با روش نمونـه  16و  3صورت تصادفي در دو منطقه 
  .شده استاطاالعات 
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  وضعيت احساس امنيت زنان تهراني
معابر عمومي در حد  يافته هاي تحقيق حاكي از اين است كه احساس امنيت زنان شهر در

 20، در حـد متوسـط  ميزان امنيت خـود را  درصد  5/52به طوري كه  ؛متوسط و رو به باالست
اين قضـيه در مـورد   ). 1جدول شماره (اندگزارش كردهدرصد نيز خيلي زياد  5زياد و درصد، 

احساس امنيـت در ايـن امـاكن متوسـط و      ؛وسايل نقليه عمومي و محل كار نيز صدق مي كند
موارد مربوط به احساس امنيـت در منـزل   . وبه باال بوده و تعداد كمي احساس نامني مي كنندر

  .آمده است 1نيز در جدول  ها اقوام و در ميهمانيدوستان و آشنايان، 
در آزمون با احساس امنيتشان نتيجه معني  ،اي كه افراد به توان جسماني شان مي دهند نمره

به نظر شما توان جسماني زنان چقـدر  «در پاسخ به اين سوال كه  همان افراداما دهد  داري نمي
درصد مـوارد زيـاد،    50در » مي تواند در احساس امنيتشان در معابر عمومي تأثير داشته باشد؟

  .انددرصد پاسخ كم داده 5/12درصد متوسط و فقط  32
 

  )درصد(در مكان هاي مختلف ميزان احساس امنيت : 1جدول شماره 

معابر   عنوان

  عمومي

وسايل نقليه 

  عمومي

محل 

  كار

منزل دوستان 

  و آشنايان

منزل اقوام و 

  فاميل

  مهمانيها

  5/47  65  45  5/12  5/27  5  خيلي زياد
  5/32  15  5/22  55  5/32  20  زياد

  5/17  5/17  25  5/72  5/32  5/52  متوسط
  0  0  0  0  5/2  5  كم

  0  0  0  0  5  15  خيلي كم
  5/2  5/2  5/7  5  0  5/2  بدون پاسخ

 100 100 100 100  100  100  جمع
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  )درصد(تعرض ميزان تجربه : 2جدول شماره 
  نگاههاي معني دار  لمس اعضاي بدن  متلكهاي زننده  عنوان

  5/22  5/57  5/7  اصال
  20  20  25  خيلي كم

  5/12  5  5/12  كم
  15  5  5/27  متوسط

  5/12  5/2  15  زياد
  5/7  10  5  خيلي زياد

  10  100  5/7  بدون پاسخ
  100  5/57  100  جمع

  
به طوري كه هرچه از  ؛واكنش زنان نسبت به هر يك از انواع تعرض جالب توجه است

ها نيز تند تر  عكس العمل ،حالت غير فيزيكي خارج شده و به حالت فيزيكي نزديك مي شود
درصد در مقابل  5/62درصد در مقابل نگاههاي معني دار،  5/72مي شود به طوري كه 

جدول شماره (كنند درصد در مقابل لمس اعضاي بدن سكوت مي 5/12زننده و فقط متلكهاي 
3.(  

  )درصد( تعرض واكنش افراد در برابر: 3جدول شماره 
  لمس اعضاي بدن  متلكهاي زننده  نگاههاي معني دار  عنوان

  5/12  5/62  5/72  سكوت
  5/22  5/7  5  ناسزا مي گويم

  5/17  5/17  5  زنگ باختن و اخم كردن
  5/32  -  5  خورد يا ضرب و شتمبر

  15  5/12  5/12  بدون پاسخ
  100  100  100  جمع
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نتيجه جامعه پذيري ماست و يكي از وظايف  ،آنچه ما انسانها در بزرگسالي انجام مي دهيم
والدين آگاهي دادن در خصوص آسيبهاي جنسي در محيطهاي عمومي به فرزندان دختر خـود  

ز انـد كـه در دوره كـودكي خـود توسـط والـدين ا      م كردهدرصد از پاسخگويان اعال 61. است
درصد  خيلي زيـاد،   5/27درصد،   61اند و در بين اين  خطرات جنسي اطراف خود آگاه شده

 انـد  يز كم توسط والدينشـان آمـوزش ديـده   درصد ن 5/7درصد متوسط و  15درصد زياد و  15
  ).5و  4جدول شماره (

  

ودكي از خطرات جنسي آگاهي در دوران ك: 4جدول شماره 
  توسط والدين

  درصد  فراواني  عنوان
  61  78  بلي 
  39  42  خير 

  5/2  3  بدون پاسخ
  100  120  جمع

  

ميزان آگاهي دادن والدين در خصوص : 5جدول شماره 
  خطرات

  درصد  فراواني  عنوان
  5/27  33  خيلي زياد

  15  18  زياد
  15  18  متوسط

  5/7  9  كم
  35  42  بدون پاسخ

  100  120  جمع
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  نتايج آزمون فرضيه ها: 6جدول شماره

  نوع آزمون  متغير مستقل  متغير وابسته
  نتيجه

  درصد خطا  ارزش عددي

  احسا امنيت

  F 253/-  01/0  منتطقه مسكوني
مدت زماني كه بيرون از منزل 

  سپري مي كنند
F 298/-  002/0  

  تأهل
X

2  02/21  0001/0  

Cramer V 31/0  0001/0  

  عيت اشتغالوض
X

2 5/43  0001/0  

Cramer V  45/0  0001/0  

  نوع منزل مسكوني
X

2 43/28  0001/0  

Cramer V  52/0  0001/0  

  سن
X

2 41/8  07/0  

Cramer V  20/0  0001/0  

  احساس وظيفه
X

2 3/15  004/0  

Cramer V  27/0  004/0  

  ميزان آگاهي دادن توسط والدين
X

2 6/14  02/0  

Cramer V  32/0  023/0  

آزمون فرضيه نشان مي دهد كه منطقه مسكوني، مـدت زمـاني كـه افـراد بيـرون از منـزل       
و ميزان آگاهي دادن توسط  هستند، تأهل، وضعيت اشتغال، نوع منزل مسكوني، احساس وظيفه

در . دهـد  نوان رابطه معني داري را نشان مـي والدين دردوران كودكي با ميزان احساس امنيت با
  .فقط سن رابطه معني داري را نشان نداده استمتغيرهاي وارد شده ميان 

  نگاهي به عوامل نهايي تاثير گذار بر احساس امنيت
مي توان نتيجه گرفت كه دو متغيـر نـوع منـزل مسـكوني،      ،با عنايت به مدل نهايي تحقيق

-ت تأثير داشتهميزان آگاهي دادن توسط والدين به طور مستقيم و فزاينده بر ميزان احساس امني

يعني افرادي كه در شمال شهر زندگي مي كنند و افـرادي كـه در دوران كـودكي بـه آنهـا       ؛اند
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عامل سن نيز بر ميـزان احسـاس   . احساس امنيت بيشتري مي كنند ،آگاهي الزم داده شده باشد
  . امنيت تأثير معكوس داشته و با افزايش سن ميزان احساس امنيت بانوان كاهش مي يابد

به طوري كه منطقه منزل مسكوني  ؛حساس وظيفه نيز به طور غير مستقيم تأثير گذار استا
اگر در جنوب شهر باشد با افزايش احساس وظيفه در مادران همراه است و افـزاش سـن نيـز    

با باال رفتن احسـاس وظيفـه در مـادران ميـزان      .باعث افزايش احساس وظيفه مادران مي شود
  )براي وضوح بيشتر به نمودار ذيل توجه فرمائيد. (ا كاهش مي يابداحساس امنيت جنسي آنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيرينتيجه 
توان  به طور خالصه مي .)6جدول شماره(دده آزمون فرضيات نتايج جالب توجهي ارائه مي

گفت افراد مناطق مسكوني جنوب شهر نسبت به مناطق شمال شهر احساس نا امنـي بيشـتري   
شـود احسـاس    برنـد بيشـتر مـي    اني كه افراد در بيرون از خانه به سر ميهرچه مدت زم .دارند

بـانوان بـر روي احسـاس    كند اين است كه سن  جلب توجه ميآنچه . شود امنيت آنها كمتر مي
را مـي   اين تاثير  .امنيت آنها هيچ تأثيري ندارد و يا تأثيري ناچيز آنهم به صورت معكوس دارد

 ميزان احساس امنيت

 سن

ميزان آگاهي دادن 

 توسط والدين

منطقه منزل 

 مسكوين

 احساس وظيفه

۲۹/ - 

۱۳/۰

۹۱/۰ 

۳۷/۰ 

۳۷/۰ 
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به طوري كه با افزايش سن ميزان احساس امنيت  ؛مشاهده كرد توان در مدل رگرسيوني تحقيق
  .به اندازه ناچيزي كاهش مي يابد

و اما در خصوص تأهل بايد به اين نكته اشـاره كـرد كـه فرهنـگ غنـي مـا در خصـوص        
به طوري كه زنان متأهل  است، دوشيزگان تأثير به سزايي روي ميزان احساس امنيت آنها داشته

داري در آزمـون   مجرد احساس امنيت دارند و در اين خصـوص رابطـه معنـي   بيشتر از دختران 
جالب آنكه احساس وظيفـه در خصـوص خـانواده تـأثير بسـزايي در      . شود فرضيه مشاهده مي

بيشـتر  ..... و  فرزنـد اس وظيفه در قبـال خـانواده ، همسـر،    احساس امنيت دارد و هرچه احس
افراد در دوران كودكي بيشتر در مـورد مسـائل    هرچه.  يابد احساس امنيت كاهش مي ،شود مي

انـد  اند و آگاه تر شده دريافت كرده جنسي و خطرات ناشي از آن توسط والدين خود اطالعات
در نهايت بايد گفـت بـانواني كـه در محيطهـاي      .ميزان احساس امنيت آنها افزايش يافته است

از افرادي كه كار پاره وقت داشـته و يـا   كنند و كارمند دولت هستند بيشتر  اداري دولتي كار مي
  .احساس امنيت دارند ،كنند هاي خصوصي كار مي در شركت

زنان آپارتمان نشين در محيط خانة خود بيش از  توان گفتميدر مورد محيطهاي مسكوني 
شـايد بتـوان اينگونـه    . احساس امنيت جنسي دارند ،كنند زناني كه در منزل شخصي زندگي مي

هاي شخصي از احسـاس   ه محيط باز حياط و در دسترس بودن محيط اطراف خانهتبيين كرد ك
  .كاهد امنيت بانوان مي
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