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Abstract 

Issue: The rise of crime and violence against women and girls around the 

world has attracted the attention and sensitivity of governments and 

international organizations. Policymakers and decision-makers at the 

macro level can play a major role in preventing violence against women 

and eliminating criminals. Opening a landline for 24-hour access to women 

victims of violence, increasing the presence of social workers in police 

stations, increasing social emergency powers are measures that can be 

effective in reducing violence and crime against women. 

Research Method: The contents of this research are through the study of 

existing books (library method) that have been collected in this field and 

also the descriptive-analytical research method. 

Findings: Increasing the rate of violence against women due to its negative 

and lasting effects on the psyche of abused women and also the important 

and key role of women in the family and society, the need to use measures 

and supportive measures against women. 

Results: Based on the criminological and victimological findings, the 

adoption of criminal preventive measures will reduce violence against 

women. Efforts to reduce criminal opportunities and eliminate favorable 

conditions for crime will be effective along with the reform of social, 

economic and cultural structures. 
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 زاهای جرمراهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت

 دیدگی زناندر قبال بزه

 3حسن  حاجی تبار2محمد نبی پور 1شهال گل پرور

 11/06/1400تاریخ پذیرش:  08/04/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

های ها و سازماندر سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ،زنان و دختران لیهعجرم و خشونت بر عوقو

توانند گیرندگان در سطوح کالن میگذاران و تصمیماست. سیاستالمللی را به خود معطوف داشتهبین

 .کنندزا ایفا جرم عواملِ  بردنِ دیدگی و خشونت علیه زنان و ازبینجلوگیری از بزه ۀنقش بزرگی در زمین

دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی زنان خشونت روزیِشبانه افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسیِ

افزایش اختیارات اورژانس  و متخصص در نیروهای پلیس زنِ کارگیری افسرانِها، بهیدر کالنتر

در سطح ملی  ،توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زناناقداماتی هستند که میازجمله اجتماعی 

 و بین المللی مؤثر باشند.

آوری ای( در این زمینه جمع)روش کتابخانه های موجودکتاب ۀمطالب این تحقیق ازطریق مطالع

 .استلیلی تح ـ توصیفیروش است و همچنین روش تحقیق شده

دیده و خشونتآن بر روح و روان زنان  خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگارِمیزان افزایش 

کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی از ههمچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت ب

باعث  گیرانهاتخاذ تدابیر پیش ،شناختیدیدهشناختی و بزههای جرمبراساس یافته کند.بیان میرا زنان 

های جرمانه و حذف وضعیتهای م. تالش برای کاهش فرصتشودمی خشونت علیه زنان کاهش

 مؤثر خواهد بود. در کنار اصالح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیْ ،جرم ارتکابِ مساعدِ
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 مقدمه

اما  ،استشدهدر تمامی کشورها تقریباً فراهم  ،های اجتماعیرشد و پیشرفت زنان در عرصه ۀاگرچه زمین

شود. از آنجا که زنان نیز می دیدگیِهای جدیدی از انواع بزهکاری و بزهزمینهاین مسئله موجب ایجاد 

 ،تنها خانوادهها نهپذیری آن، خشونت علیه زنان و آسیبکنندایفا میزنان نقش حساسی را در جامعه 

جه خواهد ساخت. لذا الزم است جهت ناپذیری مواهای جبرانبلکه جامعه را نیز با بحران و آسیب

تدابیری اندیشیده شود. خشونت علیه زنان بیشترین میزان جرائم علیه زنان را  ،جلوگیری از این پیامدها

دیدگی زنان در باالترین میزان بزه ،های بعضی تحقیقاتاست. براساس یافتهبه خود اختصاص داده

 با ساختار دینی، سنتی، قانونی و سیاسیِ  ،ایجامعهشکال خشونت در هر آمیز است. اَجرائم خشونت

همان جامعه تناسب دارد. خاتم چوبک در نخستین کارگاه آموزشی خشونت علیه زنان اظهار داشت که 

 ۀشود و متأسفانه دامنمادی، معنوی، جسمی و جنسیتی اعمال می خشونت علیه زنان در انواع مختلفِ

ۀ جامع ،برای اولین بار ،1993 (. در سال130 ،1379وردی، )موال استها وسعت گرفتهاین خشونت

رسمیت عنوان یکی از موارد نقض بنیادین حقوق بشر بهخشونت علیه زنان را به حقوق بشرْ المللیِبین

است که منحصراً به خشونت علیه  ایالمللیاولین سند بین« رفع خشونت علیه زنان ۀاعالمی»شناخت. 

تمام ریسک و  ،گر است که قبل از ارتکاب عمل مجرمانهشخصی حساب زهکارْاست. بزنان پرداخته

 ۀسنجد و در جستجوی آماجی است که خطر و هزینجرم را می ساختنِ خطرات و نفع حاصل از عملی

دلیل عوامل خاص رو زنان بهباالیی را برای او داشته باشد. ازاین پایین و منفعت حاصل از جرمِ

پذیری هستند که آماج مطلوبی برای این بزهکاران هستند. افراد بالقوه آسیب ،ماعیشناختی و اجتزیست

کیفری و خطر ارتکاب جرم را  ۀپس باید با تغییر شرایط و وضعیت زنان و اتخاذ اقدامات مناسب، هزین

عمل ها را از ارتکاب طریق آنو بدیند آورْرا پایین  آمدهدستبهن باال برد و سود ابرای این مجرم

دیدگی زنان را کاهش داد. از آنجا که زنان صرف کرد و درنتیجه ضریب بزهنزنان مبه نسبتمجرمانه 

دنبال تواند تبعات شدیدی را بهها میآن دیدگیِبزه ،نقش بسیار مهم و مؤثری در خانواده و جامعه دارند

این گروه کاست و  شدنِ  دیده واقعاز بزه ،های مفیدتدابیر و روش کارگیریِهپس باید با ب .داشته باشد

توان با هایی که میهای کافی برخوردار کرد. یکی از روشها را از حمایتآن ،شدن دیدهبزه درصورتِ

 گیری است.پیش ،آنان جلوگیری کرد شدنِ دیده واقعاز خشونت علیه زنان و بزه ،اتخاذ آن
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سازد، بالقوه تبدیل می ۀدیدکه آنان را به بزه ،برخی خصوصیاتاز بودن  دارا ۀواسطبنابراین زنان به

. در دنیای هستندزا جهت کاهش و یا حذف عوامل جرم یراهکارهای بینیِنیازمند حمایت و پیش

دهند و شاهد افزایش چشمگیر حضور بخش بزرگی از جمعیت را زنان و دختران تشکیل می ،امروزی

 ای اجتماعی و علمی هستیم.هازجمله عرصه ،های گوناگوناین قشر در عرصه

 

 خشونت علیه زنان( 1

 ۀترین نتیجوخیم. همراه داردها بهجدی برای سالمتی و رفاه آن یخشونت علیه زنان عواقب و پیامدهای

جسمی، روانی،  سالمتِ مرگ است. هرچند خشونت با طیف وسیعی از مشکالتِخشونت علیه زنان 

اما خشونت علیه زنان بر  ،همراه است ،برای قربانیان ،تمدمدت و طوالنیکوتاه جنسی و باروریِ

 گذارد.ها نیز تأثیر می، روان و جسم فرزندان آنحسالمت رو

های تواند خطر مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر را افزایش دهد و موجب شیوع بیماریخشونت می

، (های قلبی، دیابت و سرطانیمانند بیمار) های مزمنروانی تا مرز خودکشی یا حتی خودکشی، بیماری

شود. پیامدها و  (بیشتر مانند جرم و خشونتِ) و مشکالت اجتماعی (مانند ایدز) های عفونیبیماری

 ،هادر تمام مراحل زندگی آن ،ناشی از خشونت علیه زنان عوارض جانبی روانی، جنسی و بهداشتیِ

 کند.اثرگذاری خود را حفظ می

 

 ع آنمفهوم خشونت و انوا( 1-1

که منجر به تهدید، اجبار  ،هرگونه اقدام به خشونت مبتنی بر جنسیت خشونت علیه زنان عبارت است از

زندگی عمومی یا زندگی شخصی و خصوصی زنان  ،با محرومیت و محدودیت خودسرانه در آزادی

تصادی یا شود. به عبارت دیگر، هرگونه آزار روانی، عاطفی، کالمی و همچنین آزار اجتماعی و اقمی

ظرفیت و توانایی زنان، آزار  گرفتنِ گیری اقتصادی، نادیدهایجاد محدودیت در روابط اجتماعی یا سخت

ها مقابله کرد. مصادیقی از خشونت علیه زنان است که باید با آن ،همگی ،جسمی و درنهایت آزار جنسی

سی، روانی، کالمی و احساسی بروز فیزیکی، جنو در اشکال متعددِ دارد  یخشونت علیه زنان انواع مختلف

کند. خشونت فیزیکی به شکل ضرب و شتم تا قتل و هر نوع رفتار تهاجمی است. خشونت و آزار و می

زنان و قاچاق  کردنِ اذیت جنسی شامل تجاوز جنسی، آزار و اذیت خیابانی، آزار و اذیت سایبری، ختنه
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صورت بدرفتاری روانی دیده خشونت روانی به ۀمونداری و استثمار جنسی است. نمنظور بردهها بهآن

های پنهان خشونت علیه زنان است. خشونت کالمی به شناختی یکی از الیهشود. خشونت روانمی

های خشونت کردنِ مخفی ،یابد. درحال حاضرشکل فریاد، قلدری، تحقیر و توهین ظهور و بروز می

وسعت این مسئله  نشدنِ آشکار ،های قضاییس و دستگاهشده علیه زنان و عدم گزارش آن به پلیاعمال

های ناشی از آن و عدم درک اهمیت این مسئله یک معضل اجتماعی است. شکستن سکوت و و آسیب

تواند اولین گام مبارزه با شود میآمیزی که باعث آزار زنان میشدن دربرابر رفتارهای خشونت معترض

گذاران، تواند توجه سیاستشده بر زنان میهای اعمالواع خشونتاین معضل باشد. تبیین و انتشار ان

و مبارزه با آن کند خشونت علیه زنان جلب  ۀهای جمعی را به مسئلمقامات اجرایی، کارشناسان و رسانه

خصوصی و  ۀ(. خشونت علیه زنان در دو حوز245-244 ،1383)معظمی،  ار قرار دهدکرا در دستور

در یک دیدگاه سنتی معتقدند خدا زن را برای شوهرداری و تربیت  ،ی مثالبرا .دهدعمومی رخ می

(. خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع 10 ،1385)اشراقی،  استداری آفریدهکودکان و خانه

نخستین خشونت بر زن است که نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت است.  دخترْ سقط جنینِ :شودمی

.  ... ازجمله خشونت جسمی، خشونت روحی، خشونت جنسی و ،ع مختلفی داردخشونت علیه زنان انوا

تأثیری که  ۀواسطبه .دنبال دارد... را به بار جسمی، روحی، اجتماعی وزیانآثار  ،به زنانخشونت نسبت

بر کودک  ،ترطوری ظریفبر شخصیت مادر دارد، خشونت ممکن است به ،اول ۀخشونت در وهل

کودکان بارها  .کودکان نیز ممکن است مورد بدرفتاری قرار گیرند ،های خشندر خانواده تأثیرگذار باشد.

 .(Heise, 1994, 255) شوندخورند و مجروح میدر هنگام دفاع از مادرانشان کتک می

 

 زاهای جرمحذف مکان( 2

که دلیل اینن بهدنبال وضعیت و موقعیتی هستند که خطر کمتری برای آنان داشته باشد. زنامجرمان به

توان با هایشان برسانند، آماج مناسبی برای بزهکاران هستند. بنابراین میتوانند مجرمان را به خواستهمی

بالقوه گرفت و  ارتکاب جرم را از بزهکارانِ های مناسبِها و موقعیتوضعیت ،برخی تدابیر کارگیریِهب

صورت تدابیری است که زنان را به ۀگیری دربرگیرندشدن رهانید. این پیش دیده واقعزنان را از بزه

که آماج مناسبی برای ارتکاب عمل مجرمانه و جرم باشند محافظت از این ،مستقیم یا غیرمستقیم

 .کنیممیدارد. در اینجا به برخی از این تدابیر اشاره ها را مصون میکند و آنمی
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 زاهای جرمپرهیز زنان از حضور در مکان( 1-2

دنبال فرصت مناسب و مکان و زمانی هستند که به ،خود ۀمجرمان ۀساختن انگیز رمان برای عملیمج

شدن مهیا  دیدهبیشتری را برای بزه ۀها زمینها و زماناین فرصت را در اختیار آنان بگذارد. بعضی مکان

هایی هستند دنبال مکانبه ،برند، مرتکبان برای ارتکاب جرمافراد را باال می دیدگیِسازند و میزان بزهمی

ها داشته باشد. آنچه مسلم حاصل از جرم را برای آن منفعتِبیشترین که کمترین خطر دستگیری و 

هایی را برای کنند و مکانگرانه عمل میحساببسیار  ،در انتخاب مکان اناست این است که مجرم

 ،جرم و با ارتکابِ دارندها بیشتری در آند که امنیت نکنخود انتخاب می ۀمجرمان ۀانگیز ساختنِ عملی

 ؛از موقعیت بهتری برخوردارند ،ها برای وقوع بزهها و مکاندست آورند. برخی زمانمنفعت بیشتری را به

همچنین  ( وروندها و تابستان که مردم به مسافرت میمانند جمعه) روزهای تعطیل و هاشبمثالً 

ها قاپهای تاریک برای سارقان و کیفها و کوچهوکه یا خیابانمتر های قدیمیِها، ساختمانخرابه

شده نشان انجام (. برخی تحقیقات148ِ ،1388)میرخلیلی،  های بسیار مناسبی هستندها و مکانزمان

شب و  بار، در غروب و ساعات نخستین یا پایانیِویژه در موارد خشونتهزنانه، ب دیدگیِد که بزهندهمی

شود. الگوهای این بیشتر تکرار می ،های عمومیها یا دیگر مکانآخر هفته، در خیابان التِنیز در تعطی

های های خارج از منزل، تأثیر زیادی در ایجاد و افزایش فرصتفعالیت خصوص زمانِهب ،هاقبیل فعالیت

 ا افزایش و فراوانیِویژه موارد همراه با تهدید و ضرب و جرح، بهب ،دیدگیاین نوع بزه .دیدگی داردبزه

 ،(. برای مثال259 ،1380)سلیمی و داوری،  گذارددیدگی تأثیر میبزه ها، بر میزان وقوعِ معینی در آن

زنند احتمال خشونت علیه خود را افزایش های خلوت قدم میدر مکان ،تنهاییزنانی که در شب و به

ها خیز و مدیریت مطلوب آنهای جرمکانها و مدهند. بنابراین تغییر شرایط و وضعیت در زمانمی

ها، مؤثر باشد. اقداماتی مثل نظارت بر این مکان دیدگیْدر کاهش بزه ،توجهیتواند به میزان قابلمی

 دیدگیِهایی که احتمال بزهها و زمانهای تاریک، اجتناب از حضور زنان در مکانافزایش نور در خیابان

گیرانه اقدامات پیش ،زاهای جرمموقعیت بردنِ برای ازبینها یکی از راه.  ... و دهدآنان را افزایش می

 د مفید واقع شود.نتواناست که در این راستا می
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 زدایی از جرمجاذبه( 2-2

 ،هاستآن دیدگیِگیری از بزهها و پیشهای جرم برای افزایش امنیت این آماجحفاظت و تقویت آماج

د و رَبَجرم را برای بزهکار باال می کیفریِ ۀمیزان خطر و هزین ،بیشتر باشد چون هرچه حفاظت از آنان

احتمالی باید تدابیری اتخاذ کنند که  دیدگانِکند. بزهدرنتیجه مجرم را از ارتکاب جرم منصرف می

 شود تاها باعث میجذابیت آماج .برای ارتکاب جرم وادار کنند یاحتمالی را به تالش بیشتر مرتکبانِ

های توان با استفاده از روشپس می .انگیزه پیدا کنند ،احتمالی برای ارتکاب جرم برخی از بزهکارانِ

جرم  های ارتکابِها، فرصتآماج جذابیتِ بردنِ ها کاست و با کاهش و ازبیناز جذابیت آن ،مدارموقعیت

ها را بر آن ایْرمان حرفهمجتا د نشوتنها باعث مینشده نههای حفاظتگرفت. آماج کاررا از بزه

ای و افراد ارتکاب جرم را در مجرمان غیرحرفه ۀبلکه انگیز ،شده ترجیح دهندهای حفاظتآماج

 ،شوند. در این راهبردبه ارتکاب جرم وسوسه مید و نسبتنکنمجرمانه ایجاد می ۀدارای زمین غیرمجرمِ

نه و جلوگیری از ایجاد انگیزه در افراد های مجرماکاهش وسوسه هدف اولْ :شوددو هدف دنبال می

 شود( و هدف دومْ ها محقق میدسترسی به آن کردنِ ها و سخت و دشواره با محافظت از آماج)ک است

)غافلی،  (آیددست میکه با استفاده از این شیوه به) وقوع عمل مجرمانه است ساختنِ دشوار یا ناممکن

کردن و کاهش  آمیز و جرائم جنسی، مقاوممله جرائم خشونتازج ،(. در جرائم علیه زنان197 ،1389

 آماجِ  سازیِکردن و ایمن بالقوه انجام شود. با مقاوم ۀدیدبزه آمیز باید بیشتر توسط خودِعوامل تحریک

 ۀدیدبزه اموالْ ۀافراد و هم ۀزیرا هم شود،میشدن هدف جلوگیری  دیدهاز وقوع جرم و بزه ،جرم

ۀ دیدشدن آنان به بزه شدن را دارند و برای جلوگیری از تبدیل دیده واقعی استعداد بزهیعن؛ انداحتمالی

زدایی یعنی تدابیری که (. جاذبه181 ،1387)نیازپور،  واقعی، شناسایی و حمایت از آنان ضروری است

های پر از وآمد با جیباز رفتخودداری مثالً  است،موردانتظار مجرمین  منافعِ ناظر به کاهش یا حذفِ

)ابراهیمی،  شوندطرح خود منصرف می کردنِ از عملی ،یندباحتمالی را اندک ب منافعِ پول. اگر بزهکارانْ

احتمالی بسیار  مجرمانِ ۀانگیز جرم در برانگیختنِ پیرامونیِ دیدگان و شرایطِ(. گاهی بزه125 ،1391

توان به وجود آورند، میخویش به دار و گفتارِاحتمالی تغییراتی در کر دیدگانِمؤثرند. بنابراین اگر بزه

های خاص دلیل ویژگی(. به200ـ199 ،1387)نیازپور،  وسوسه و انگیزه در بزهکاران امیدوار بود کاهشِ

فراوانی برخوردار است. در  دیدگی آنان از تنوع و گستردگیِدیده، وضعیت تأثیرگذار بر بزهبزه زنانِ

دیدگی آنان مرتبط است. در کنار عوامل زنان با بزه ی زیستی و روانیِهاویژگی ،مواردبسیاری از 
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عنوان یکی از عوامل مهم در توان از جنسیت نیز بهنظیر سن، ضعف روانی و ذهنی، می ،شناختیزیست

 :آنان را افزایش دهد دیدگیِتواند احتمال بزهزنان به دو طریق می رد. جذابیتِزنان نام بُ پذیریِآسیب

شود و که از لحاظ مکانی، قابلیت دسترسی به آماج جذاب فراهم میزنان و این بودنِ  در دسترس یکی

های خود را دارند که زیباییزیادی  ۀجوان عالق از جهت خودآرایی و خودنمایی. زنان و دخترانِ یدیگر

ها آنانتخاب  یِزنان یکی از فاکتورهای اساس بودنِ نمایش بگذارند و با آن خودنمایی کند. جاذببه

متمایز از مردان، استعداد  دلیل خصوصیات جسمانی و روانیِشود. زنان بهتوسط بزهکار محسوب می

 .هستندپذیری در مقابل انواع جرائم آسیب شدن دارند و آماجِ دیدهناخودآگاهی برای بزه

 

 لزوم تأسیس مراکز حمایتی از زنان (3

زنان و کاهش خشونت، ایجاد نهادها و مراکزی است  دیدگیِز بزهگیری ایکی دیگر از تدابیر برای پیش

بتوانند چند  زکه فقط برای زنان باشد و به مشکالت و مسائل آنان رسیدگی کند یا زنان در آن مراک

های ها و ورزشگاهمراکزی مانند پارک ،ساعتی را برای رسیدن به آرامش و حس امنیت سپری کنند

 زنان. ۀاختصاصی، مراکز اشتغال خاص زنان و پلیس ویژ هایزنان، بازارچه ۀویژ

 

 افسران زن در نیروهای پلیس گیریِکارمردساالرانه در مراکز پلیس و به حذف قلمروِ( 1-3

 کردنِ  دیدگی زنان، دایرگیری وضعی و کاهش بزهکاری و بزههای مناسب برای پیشحلیکی از راه

افراد میان زنان در  .کرده استدیده و تحصیلآموزش زنانمیان پلیس زنان از  ۀواحدهای ویژ

تواند بیشتری هستند. جذب و استفاده از پلیس زن می پذیریِدر معرض آسیب ،یک جامعه ۀدهندتشکیل

این قشر خاص از جامعه باشد. یکی از مشکالت  بیشترِ پذیریِراهبردی مناسب برای جلوگیری از آسیب

متشکل  افرادْ بیشترِ مأموران است چراکه  و جنسی، معطوف به جنسیتِ آمیزپلیس درباب جرائم خشونت

کنند که مردان و نیز های رفاهی ابراز میبرخی از مددکاران آژانس ،از مردان هستند. در این باره

شود زن و آنچه که یک کمک مؤثر محسوب می دیدگانِبزه های مرد از درک نیازهای شخصیِپلیس

توانند درک کنند و بنابراین چگونه میمردان هرگز این نوع از وحشت را تجربه نمیا زیر ،بهره هستندبی

زن مفهومی  ( پلیس262ِ ،1380مهر، )معتمدی ؟کنند که یک زن در چه احساس و موقعیتی قرار دارد

ازسوی  ،دیدگی آنانهای اجتماعی و افزایش بزهکاری و بزهحضور زنان در عرصه ۀاست که در ادام
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 وجود آمد تا از این راه بتوانند به زنان و کودکانِ برخی از کشورهای جهان به های پلیسیِانسازم

(. 137 ،1390)رجبی،  کننددیده، خدمات حمایتی ارائه دهند و در موارد لزوم نیز امنیت آنان را تأمین بزه

حمایت از زنان در آن  ای است کههای ساختار پلیسی در جامعهدیده از ضرورتآموزش زنِ پلیسِ وجودِ

تواند افکار مردساالرانه حاکم است که این حاکمیت می ،جوامعبیشترِ ارزش و جایگاه بلندی دارد. در 

 گیرانه از زنان باشد. در چنین فضایی، کمبود نیروهای زنِهای پیشعنوان مانعی سر راه حمایتبه

وهایی فضای بااعتمادی را برای زنان فراهم افزاید. وجود چنین نیردیده نیز بر این موانع میآموزش

د. استفاده از نیروهای زن در تشکیالت پلیسی، نمایکند و آرامش و امنیت را برای زنان ایجاد میمی

کند و آنان را از مشکالت و که همجنس خودشان هستند را تقویت می ،دیدهدردی با زنان بزهحس هم

دیده را دستگاه پلیس و زنان بزهمیان اعتماد الزم  ،کل بهتریکند و به شزنان آگاه می معضالت خاصِ

یک  ،محور، در ذهن زنانمردْ دیده، تشکیالت پلیسیِدر معرض بزه یا بزه زنانِ زیرا از دیدِ ،کندایجاد می

د و زنان خیلی سخت به نکند که زن و حمایت از او هیچ جایی در آن ندارنظام مردساالر را تداعی می

برای کمک از این نیروهای  ،زنان میلیِ کنند و این یکی از دالیل عمده در بیالت اعتماد میاین تشکی

ازجمله جرائم  ،از جرائمبسیاری که زنان در  محض وقوع جرم یا تهدید به آن است. از آنجابه ،پلیس

 ،لی مواردکنند و در خیخودداری می ،خاطر شرم و خجالتبه ،های مرداز گزارش بزه به پلیس ،جنسی

با این زنان  ایا برخورد شایستهیدردی داشته باشند و حس همبا این زنان، توانند های مرد نمیپلیس

زنان و  حساسِ ۀنیز تجربه کنند. روحیرا دوباره دیدگی زنان ممکن است یک بزه ،گیردصورت نمی

دی در میان بگذارند که از نظر دیدگی و مسائل خود را با افراکند تا بزهآنان اقتضا می پذیریِآسیب

توانند با که می ایدلیل وجود ارتباط عاطفیبه ،به آنان نزدیک باشند و درک کنند. پلیس زن ،روحی

 ،فراملی ۀکنند. در عرصخوبی ایفا میکنند و این نقش را بهدیده داشته باشند، زنان را آرام میزنان بزه

در  ،1985 در سال .استکردهحلی است که برزیل اتخاذ راه ،مینهترین اقدامات در این زیکی از ابتکاری

مربوط به خشونت علیه زنان دایر  مقابله با مشکالتِ  ۀویژه، با وظیف یک قرارگاه پلیسِ  ،ولوائشهر سائوپ

به رسیدگی به شکایت زنان و انواع  ،دادندن را زنان تشکیل میآکه تمام کارمندان  ،شد. این قرارگاه

غاز آ 1345 از سال ،ملی نیز آموزش پلیس زن در ایران ۀدر عرص .نان اختصاص یافتآیه خشونت عل

افسری پلیس، رسماً کار خود را  ۀافسران زن از دانشکد هایالتحصیلاولین فارغ ،1348 شد و در سال

و شد افسری پلیس متوقف  ۀآموزش زنان در دانشکد ،57 با انقالب سالکردند. اما غاز آها در شهربانی
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مقررات استخدامی ناجا، استخدام زنان در نیروی انتظامی  20 ۀبا اصالح تبصر ،1377 خره در سالباأل

 یهای پلیس مخصوص بانوان واکنش مناسب(. ایجاد کالنتری104، 1384 )شایگان، بالمانع اعالم شد

دیده بزه که زنِچرا ،ودزن کمک ش دیدگانِبه بزه ،به افزایش خشونت علیه زنان بود تا از این راهنسبت

راحتی از و بهکند تواند مسائل خود را مطرح تر میپلیس با یک زن مواجه شود راحت ۀر در ادارگا

های با تأکید بر حضور پلیس زن در صحنه ،نیروی انتظامی ۀمند شود. فرماندخدمات حمایتی بهره

احقاق حقوق زنان در جامعه است.  نْز یکی از وظایف اصلی پلیسِ»بیان کرد:  ،تخصصی مأموریت ناجا

ولی  ،ورزیدندمرد خودداری می از بیان آن با پلیسِ ،شدندرو میهزنان وقتی با مشکل روب ،در گذشته

( موارد 75 ،1387)احمدی، « راحتی مشکل خود را بازگو کنند.توانند بهاکنون با حضور پلیس زن می

اعم از  ،به مراجع قضایی ،که جهت شکایت یا پیگیری ایدیدهاست که زنان بزهزیادی مشاهده شده

کنند. عدم حساسیت یا گاهی مضاعفی را تحمل می دیدگیِکنند بزهمراجعه می ،دادگاه وکالنتری 

احترامی به شده به زنان، بیبه جرائم اعمالپلیس یا ضابطان دادگستری و حتی قضات نسبت تفاوتیِبی

ها به ترک تعقیب یا رضایت و آن کردنِ تالش برای منصرف و ند کیفرییاپذیر در روند فرآسیب زنانِ

حتی در  ،پلیس ۀمردان (. ورود زنان به قلمرو181ِ ،1390)رنجبران و دبیرزاده،  از دالیل آن است ،سازش

رو همرد روب عدم پذیرش ازسوی همکارانِمانند همواره با مشکالتی  ،یافتهتوسعه های پلیسیِنظام

بودن  زن را در پدرساالر پلیسِ مقاومت دربرابر اشتغال به کارِ ۀ(. برخی ریش185 ،1383)مهرا،  استبوده

اند که برخی از وظایف پلیس برای ای بر این عقیدهدانند. افزون بر این موانع فرهنگی، عدهجامعه می

 و یکپارچگیِ افسران زن مناسب نیست یا دیدگاه دیگری بر این باور است که حضور زنان انسجام 

پلیس را  مردانِ امنیتِ ،کند و مشارکت زنان در این حوزهحاکم بر سازمان پلیس را تضعیف می ۀمردان

است که نیروی (. اما تحقیقات وسیع نشان داده185، 1383مهرا، ) در معرض تهدید قرار خواهد داد

پلیس  ۀگاری با اجتماع و حرفهای سازهایی که در ساختار زیستی و روشنظر از تفاوتصرف ،زن پلیسِ

ۀ در زمین ،های پلیسیانجام مأموریت ۀخوبی از عهدتوانند همانند مردان پلیس بهبا مردان دارند، می

جامعه  موردنیازِ خدمات امنیتی و انتظامیِ ۀبرقراری نظم و امنیت، مبارزه با جرم و ارائ

 .(Feinmann, 1986, 95) برآیند
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 زنان در خشونت علیه آنان تأثیر و سبک زندگیِ( 4

ست. به هاآنبه نسبتزا در وقوع جرم یک عامل محرک ،زنان در دنیای امروز شیوه و سبک زندگیِ

 ها در جرائم است.شدن آن زندگی زنان و دختران یکی از علل قربانی ۀتوان گفت نحوعبارت دیگر می

شناسان قرار جامعه جدیِ مورد توجهِ ،مبیست ۀدوم سدۀ مفهوم سبک زندگی از مفاهیمی است که در نیم

سبک زندگی دارای اهمیت باالیی  ۀگیرانه در سیاست جنایی، مسئلهای پیشدر بحث از کنش .گرفت

های جنایی در مبارزه با جرم و رسد درصورت غفلت از سبک زندگی، اجرای سیاستنظر میزیرا به است،

ازجمله  ،(. بعضی از پژوهشگران154-155 ،1392صلی، )رایجیان ا هایی خواهد شدانحراف، دچار چالش

ای که روش و گونهاند، بهدیدگان بر ارتکاب جرمبزه معتقد بر تأثیر شیوه و سبک زندگیِ ،1هایدالنگ

 ۀزمین افرادْ چنانکه سبک زندگیِآن ،دهدهای خطرساز قرار میها را در موقعیتآن سبک زندگی افرادْ

د. این آورَاحتمالی را فراهم می بیشتر با بزهکارانِ های پرخطر و تماسِمحله ها در مناطق وحضور آن

احتمالی قرار گیرد و درنتیجه احتمال  های بیشتری در اختیار بزهکارانِشود فرصتحضور باعث می

 های انتخاب عقالنیزندگی از نظریه ۀشیو ۀ(. نظری187 ،1387)نیازپور،  افراد افزایش یابد دیدگیِبزه

ناشی از انتخابی است که توسط  آن است که ارتکاب رفتار مجرمانهْ گرِانتخاب عقالنی بیان ۀاست. نظری

مانند  است، ، کسی که در صدد یک منفعت اقتصادی، جنسی یا سایر منافعشودمیمجرم انجام 

ه، سبب سوءاستفاده از یک زن یا یک بچه(. براساس این نظریمثل ) سوءاستفاده و تحکم بر دیگران

ممکن است توسط هر  ،عنوان یک وضعیت مستمربه ،طلبیجذب منفعت است. این منفعت جرمْ  ۀاولی

 ,Clarke) ظهور یابد ،ای از فرصت و وسوسهدر هنگام مواجهه با مجموعه ،شخص وفادار به قانون

ی فهم این ها در پباشد. آنشیوه و سبک زندگی منسوب به فرد سن و هیندالنگ می ۀ. نظری(5 ,1989

 ؟دیدگی قرار دارندبیشتر از سایرین در معرض بزه ،های خاص از افرادامر بودند که چرا بعضی گروه

های شغلی و تفریحی و اوقات فراغتش یعنی فعالیت) بازتری داشته باشد زندگیِ ۀقدر یک فرد شیوچهر

هرچقدر یک شخص با افراد  ،او نیز بیشتر است. طبق این نظریه شدنِ دیدهاحتمال بزه (،بیشتر باشد

 ،بیشتری داشته باشد وآمدِهای خطرناک رفتهای مجرمانه یا خطرناک یا در زمانبزهکار یا محیط

زنانی که بیشتر  ،(. برای مثال83 ،1384)نجفی ابرندآبادی،  دهددیدگی خود را افزایش میبزهامکان 

وآمد با اشخاص بزهکار هستند و همچنین سوار گذرانند یا در مجاورت و رفتاوقات خود را در بیرون می

                                                           
1 Holdong 
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پوشش  ،دهند. در برخی موارددیدگی خود را افزایش میشوند احتمال بزهخودروهای شخصی می

را افزایش ها آندیدگی مجاورت با افراد مجرم نیز میزان بزه و های پرخطرزنان در محیط نامناسبِ

کم تا دست ،های خوددلیل برخی ویژگیدیدگان بهاند که بزهپژوهشگران نشان داده ،دهد. تا به امروزمی

دیده مذکور این است که بزهکاری را به بزه ۀنظری شان مسئولیت دارند. ویژگیِدیدگیحدی دربرابر بزه

خصوصیاتی ین معنی که چه ه اب ،دهدمورد بررسی قرار می ، آن رادیدگانبزهدیدگاه کند و از منتقل می

ای از قسمت عمده ،هاتوان گفت در این نظریهپس می ت؟اسدیده او را هدف جرم قرار دادهدر بزه

فعالیت  ۀگیرد. براساس نظریدیده شکل میبزه براساس سن، شغل و هویت اجتماعیِ  ،بزهکار ۀمحاسب

برای  .در رفتار انسان است روزانه زندگیِ  خصوصیاتِ دیدگی در ارتباط با طبیعتِروزمره، بزهکاری و بزه

که ممکن است هدف خشونت قرار ) زند این خطر راها قدم میهنگام در خیابانزنی که شب ،مثال

 کند و زنانِ دیدگی زنان را دو چندان میبزه ۀزمین ،دهد. فعالیت در بعضی مشاغلافزایش می (بگیرد

فروش عنوان دستشدن هستند. زنانی که به دیدهدر معرض بزه ،بیشتر از سایرین ،درگیر در این مشاغل

بر ایجاد بسترهای مناسب برای ها مشغول فعالیت هستند، عالوهها و خیابانچهارراهدر  ،گیرو فال

های خودفروشی، فحشا، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و پخش مواد، از نظر اجتماعی نیز در معرض آسیب

 (. سبک زندگی زنانِ 18 ،1376)اردبیلی،  دهای تبهکار هستنوخیمی مثل افتادن در دام افراد و گروه

گونه این .کندها را تداعی میآن شدنِ دیدهویژه خطر تعدی، بزهبه ،اد()معتاد، روسپی و قوّ منحرف

های خطرناک هدایت کند های خطرناک و به مکانکننده را در زمانمبادرت ها ممکن است زنانِفعالیت

 زندگیِ  ۀ(. شیو165 ،1391 )عالسوند، با افراد خطاکار درگیر سازد ،های خطرناکقعیتها را در موو آن

خود جلب کند. اصالح سبک  تواند توجه بزهکاران را بهمی ،بالقوه هستند ۀدیدکه بزه ،زنان نادرستِ

 زندگی زنانْ  ۀبنابراین شیو .گیری باشدتواند گامی مؤثر در پیشفعالیت زنان می ۀزندگی و شیو

 ،توان با تغییر سبک زندگی این افرادکند که میها ایجاد میدیدگی آنهای مناسبی را برای بزهفرصت

 زنان کاست و جلوگیری کرد. شدنِ دیدهبزه های مساعدِها و موقعیتاز ایجاد وضعیت

 

 اقدامات نظارتی برای کاهش وقوع جرم( 5

های متری را برای ارتکاب جرم بپردازند و از راهک ۀدنبال این هستند که هزینبزهکاران همواره به

هایی هستند که هزینه و دنبال آماجبهدرنهایت خطرتری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند و کم
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 .آماجی مطلوب هستند ،های خاصی که دارنددلیل ویژگیبه ،زنان .دنهمراه داشته باشخطر کمتری به

تواند اقدامی مؤثر ارتکاب جرم می کردنِ کردن و پرخطر برای پرهزینه پس استفاده از اقدامات نظارتی

زنان باشد. با توسل به این  دیدگیِگر و جلوگیری از بزهحساب این بزهکارانِ کردنِ برای منصرف

 دیدگیِتوان احتمال بزهمی ،دنگیرکه هم توسط نهادهای رسمی و هم غیررسمی صورت می ،اقدامات

ری مثل زنان را کاهش داد. البته باید به این نکته توجه کرد که کنترل و نظارت پذیآسیب افرادِ

به توضیح این  ،افراد تلقی شود. در ادامه خصوصیِ ای نباشد که به معنای مداخله در زندگیِگونهبه

 پردازیم.اقدامات می

 

 نظارت رسمی( 1-5

با توسل به تنها  ،دستیابی به این هدفدولت است.  ۀحفظ نظم و امنیت افراد و جامعه برعهد ۀوظیف

های ارتکاب جرم را قبل از وقوع بلکه دولت باید شرایط و فرصت ،پذیر نیستهای کیفری امکانشیوه

تواند گیرانه است که میقسمتی از اقدامات پیش ،آن ازبین ببرد. نظارت و کنترل توسط نهادهای رسمی

گیری از کند تا با بهرهاین مراقبت را پلیس محقق می دیدگی و بزهکاری مؤثر باشد.در کاهش بزه

د و آنان را از ارتکاب جرم نمجرمان احتمالی را بترسان ،هابا استفاده از دیگر وسیله ،پوشش رسمی

استفاده از نیروهای  های مقابله و مبارزه با جرائمْ (. یکی از روش196، 1387)نیازپور،  منصرف کنند

اش را برای جلوگیری از وقوع جرم رم است. پلیس باید نیرو و توان عمدهگیری از جپلیس در پیش

 .شودگرانه با بزهکاران و مجرمان تلقی میکیفری و سرکوب ۀمبارز پلیسْ اصلیِ ۀصرف کند، اما وظیف

ا مرتکبان جرم بپردازد. در بگرانه سرکوب ۀاست که پلیس فقط باید به مبارزاین اندیشه جا افتاده

قانون  4 ۀماد 8 گیری از جرائم قائل هستند. بندنقش مهمی در پیشبرای پلیس،  ،مختلف کشورهای

را از وظایف « گیری از وقوع جرائمپیش»، 1369 مصوب ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

افراد نیز جلوگیری  شدنِ دیدهاز بزه ،رم صورت گیردجگیری از است. وقتی پیشنیروی انتظامی شمرده

ها و ها، پارکها، محلههای پلیس در سطح شهرها، خیابانپلیس و گشت شود. حضور مؤثر و فعالِیم

گذارد میتأثیر مهمی  ،ویژه جرائم علیه تمامیت جسمانی افرادبه ،در کاهش جرائم ،شهری شلوغِ نواحیِ

 (.196، 1387)نیازپور،  شودو سبب کاهش جرائم می
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 ها برای انجام جرمو فرصت هاموقعیت بردنِ ازبین( 2-5

مجرمانه توسط مجرمان  انتخابِ احتمالِ  کاهشِ ارتکاب جرم باعثِ هرگونه افزایش خطر یا دشواریِ

اهداف د. یکی از گردعامل موثری در کاهش جرم محسوب می ،شود و تغییر در شرایط محیطمی

ای گونهو وضعیت باید به دیدگی است. شرایطبزه مناسبِ موقعیت و فرصتِ زدنِ گیری برهمپیش

دیدگی محقق طراحی و سازماندهی شوند که فرصت ارتکاب جرم از بزهکار گرفته شود و درنتیجه بزه

نقش مهمی را در  ارتکاب جرم است. محیطْ مناسبِ محیطیِ شرایطِ بردنِ نشود. یکی از این تدابیر ازبین

پذیر و آسیب بالقوه، قربانیِ بزهکارِ ه عنصرِوجود س ،برای وقوع جرم .کندگیری از جرم ایفا میپیش

دیگر  تأثیر زیادی بر هریک از دو عنصرِ مناسب ضروری است. روشن است که محل وقوع جرمْ محیطِ

تواند وقوع جرم را افزایش دهد و هم هم می ،خاص فیزیکیِ ویژه یا شرایطِ محیطیِ دارد. یک طراحیِ

گیری از جرم استفاده کرد و عنوان روشی برای پیشد از محیط بهتواند مانعی برای آن باشد. پس بایمی

شده از ریزیبهینه و برنامه ۀاستفادبا کند تا محیطی تالش می گیری ازطریق طراحیِبهره جست. پیش

اراضی را در  های کاربریِبرنامه ،گیری از جرم گام بردارد و به همین منظوردر راستای پیش ،فضاها

فضا، شرایط را برای  مناسبِ ها قصد دارند تا ازطریق طراحیِاین برنامه .استقرار دادهدستورکار خود 

بالقوه فراهم  نظارت مستمر و مناسب بر روی مجرمانِ با تر و این شرایط را مجرمان سخت ارتکاب جرمِ

توان د که میانشناسان روشی را مورد توجه قرار داده(. برخی از جرم305 ،1389)شرافتی و عبدی،  کنند

به جرم تأثیر گذاشت. این قبیل نظریات راجعمیزان بر  ،ها و معماریساختمان ازطریق طراحیِ

صورت مجتمع هایی را که بهابتدا توسط نیومن مطرح شد. وی ساختمان ،هاها و طراحی آنساختمان

ورودی و  خاطر داشتنِها بهمانساخته شده بودند را مورد انتقاد قرار داد و بر این عقیده بود که این ساخت

مبتنی بر  گیریِپذیرترند. پیشها آسیببه دیگر ساختماننسبت ،نشدههای زیاد و فضاهای کنترلخروجی

 ساختارِ آرایشِ بر این واقعیت استوار است که ازطریق تجدیدِ (،گیری محیطیپیش) فیزیکی محیطِ تغییرِ

گیری نمودن وقوع جرم، پیش منظور جلوگیری یا دشواربه ،نددپیوکه جرم در آن به وقوع می ایفیزیکی

ها، کاهش فضاهای (. افزایش میزان روشنایی خیابان119 ،1388)میرخلیلی،  از وقوع جرم صورت گیرد

 ای که داخل و خارجِ گونهها بههای اختفای بزهکار، طراحی ساختماندید، کاهش موقعیتغیرقابل

 گیری هستند.پیش هایی از این تدابیرِنمونه نددیدن باشقابل یر نقاطْ منطقه ازطریق پنجره و سا
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د که نای ساخته شوگونهوسازها خیلی مهم است. اگر منازل در شهرها بهرعایت نکات ایمنی در ساخت

ها و دیگر جرائم اتفاق عبور از جایگاه سرایدار ضروری باشد، خیلی از سرقت ،هاآپارتمانبه ورود برای 

عنف، می مثل تجاوز بهئکه زنان در معرض جرا(. با توجه به این123، 1388میرخلیلی، ) د افتادناهنخو

آنان خیلی مؤثر است. این  دیدگیِگیری محیطی در کاهش میزان بزهسرقت و زورگیری هستند، پیش

م قبل از برد مهم است. مجربه سمت محیط می ،مجرم سویکه اهمیت را ازدلیل اینگیری بهنوع پیش

سنجد و بعد دست به ارتکاب جرم جرم و نفع حاصل از آن را می ۀمیزان ریسک و هزین ،ارتکاب جرم

مجرمانه را  ای طراحی کرد که مجرم سود حاصل از عملِگونهزند. پس باید محیط را بهمی

 نیافتنی تصور کند.صرفه و دستغیرقابل

 ند از:اریق معماری و شهرسازی مؤثرند عبارتازط ،سه اصل مهمی که در جلوگیری از وقوع جرم

 ؛زاهای جرممکان دادنِ رادر معرض دید قرالف( 

 ؛هاها و خروجیحفاظت از ورودیب( 

 .های جرمآماج افزایش امنیت فیزیکیِج( 

 

 زاهای جرممکان دادنِ در معرض دید قرارالف( 

شدن  مجرمانه فرصتی برای ظاهرۀ یزشود تا انگدادن فضاها باعث می در معرض دید و رؤیت قرار

ارتکاب جرم را عملی  ۀشود که بزهکار انگیزمانع از این می نداشته باشد و احتمال شناسایی و دستگیریْ

 سازد.

مانند  ،در حالی که سایر مناطق ،زیادی هستند دیدِ دارای قابلیتِ ،طور طبیعیبه ،برخی مناطق

بالقوه  نِاممکن است چنین قابلیتی را نداشته باشند. اگر مجرم بست،های بننور و کوچههای کمخیابان

 نظارتِ  توان امکانِمی .شودتر مید که در معرض دید قرار دارند، احتمال وقوع بزهکاری کمنکنگمان 

ها و ساختمان گرفتنِ فیزیکی و تعیین محل و ترتیب قرار محیطِ ۀماهران بیشتری را ازطریق طراحیِ

 (.120، 1388)میرخلیلی،  دفراهم آورَفضای اطراف آن 

یعی استفاده ببرای نظارت و مراقبت ط ،توان از آنمعماری و طراحی فضا ازجمله ابزارهایی است که می

رؤیت باشند. برای قابل ،ها و رهگذرانن، همسایهاکرد. فضاها باید طوری طراحی شوند که توسط ساکن
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د و بر آن نینبجا را بخوبی همهکند که بهردم کمک مین و مانور مناسب به رهگذران، ساکن ،مثال

 نظارت داشته باشند.

مدار برای جلوگیری از های موقعیتاز اقدام ،طور طبیعیتوان بهبنابراین با توجه به این نوع مراقبت می

فراهم این امکان را برای رهگذران  ،ها در شبخیابان کردنِ وقوع جرم استفاده کرد. برای نمونه، روشن

سبب  ،ها در بلوارهادرختچه کردنِ خیابان نظارت داشته باشند یا کوتاه وآمدِها و رفتکند تا بر فعالیتمی

دید، نقاط کور و غیرقابل بردنِ (. پس با ازبین198، 1387)نیازپور،  شودها مینظارت مردم بر این مکان

ها روشناییافزایش  و دیدمشخص و قابل دید، وجود درهای ورودی و خروجیِهای قابلافزایش مکان

این است که میزان  ۀدهندای طبیعی از نظارت را ایجاد کرد. آمار برخی جرائم نشانتوان گونهمی

تاریکی در این  های طوالنیِها در زمستان بیشتر است. علت افزایش جرائم تا حدی به مدتارتکاب آن

های یک منطقه را چهار برابر بیشتر کردند، خیابان که نورِپس از آن ،گردد. در یک تحقیقها برمیماه

 (.164 ،1388)رحمت،  مشاهده شد که میزان جرم بیش از سیزده برابر کاهش یافت

 

 هاها و خروجیحفاظت از ورودیب( 

طبق مقررات انجام باید شوند مکانی وارد یا از آن خارج می ۀکسانی که در یک مجموعورود و خروج 

شود و از ورود افراد مزاحم و متجاوز ممانعت ورود داده می ۀی به افراد مجاز به ورود، اجازیعن ؛شود

های متنوعی توان از راه(. برای کنترل ورودی و خروجی می115-114، 1391)ابراهیمی،  شودمی

ه، های مداربستتوان از نصب دوربینمی ، برای کنترل ورودیهای مسکونیاستفاده کرد. در مجموعه

 گذاریِ گذاری و عالمتسیستم ورود با کارت استفاده کرد. حصار، استقرار نگهبان، شماره و حضور دربان

هایی از کنترل گونه نیز های مغناطیسیدروازههای الکترونیکی، کد یا رمز عبور و نصب وسایل، برچسب

یک نوع  گرِکه بیاناست نمادین موانع فیزیکی یا برخی ها شامل استفاده از هستند. کنترل ورودی

)دیوارهای کوتاه، وجود  محدودیت برای ورود برخی از افراد است. چنین موانعی ممکن است نمادین

و به یک خانواده یا تمامی ساکنین اختصاص باشند و درها(  )دیوارهای بلند ا واقعییانداز کافی( چشم

دهد. های مجرمانه را کاهش میها فعالیتل(. ایجاد این تنوع کنتر166 ،1388)رحمت،  داده شده باشند

های واقعی یا نمادین تحدیدکننده وجود ندارد، میزان وقع جرم بیشتر هایی که این نشانهدر مکان

 شود.می
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 های جرمآماج افزایش امنیت فیزیکیِج( 

خطر و تر شود و شود ارتکاب جرم برای مجرمان سختهای جرم باعث میآماج افزایش امنیت فیزیکیِ

ای، مجرمان بر جلب مجرمان حرفهنشده عالوههای حفاظتناشی از آن بیشتر گردد. آماج ریسکِ

 گیریْکنند. هر بخش از تدابیر پیشخود جلب می مجرمانه را نیز به ۀای و اشخاص دارای زمینغیرحرفه

نسبتاً منظم و  ها در یک روشآماج کردنِ ازجمله محافظت و سختاست، ناظر به نوع خاصی از جرم 

یابد. نصب یج حاصل از آن کاهش میاافزایش و منافع و نت که تالش مجرم یا خطر ارتکاب جرمْ ،دائمی

تر، کنترل دسترسی و امثال آن امن هایخطر به مکان های در معرضِآماج قفل و وسایل امنیتی، بردنِ 

، دستاوردهای موردانتظار از جرم را هاآماج(. حفاظت از 196 ،1388)میرخلیلی،  هستنداین تدابیر  وجز

توان ازطریق سازد. بنابراین میدهد و ارتکاب رفتار مجرمانه را دشوار و ناممکن میکاهش می

بر آنان را کاهش داد. عالوهبه نسبتدیدگان بالقوه را تقویت کرد و ارتکاب جرم بزه ،گیری محیطیپیش

های خلوت در تدابیری مثل عدم تردد در مکان گیریِکاربه توانند باخود نیز می ،موارد مذکور، زنان

د. البته تدابیر ناز خود محافظت کن ،کنندههای تحریکعدم استفاده از پوشش و ساعات تاریکی شب

محافظت نشود، ها آماجزمانی که از  ،محیطی اغلب در کنار هم مؤثر هستند. برای مثال گیریِپیش

 .هد بودخوانظارت و کنترل ناکارآمد 

 

 گیرینتیجه

در  ،بیش از سایر افراد ،شرایط خاص بودنِ  دلیل داراپذیر هستند و بهآسیب ۀبالقو دیدگانِبزه وزنان جز

روانی و درد  بدنی، هایمجرمانه، آسیب ۀپدید ۀمنزلبه ،دیدگی قرار دارند. خشونتمعرض خشونت و بزه

 جسمی و تعادل روانیِ تنها سالمتِد که نهآورَهمراه میدیده بهبزه برای زنانِ متعددی را و رنج عاطفی

جوامع ملی و فراملی نیز باعث تحمیل  و در تردر سطح وسیعبلکه اندازد، مخاطره میرا بهآنان 

اقتصاد کشورها  رها ببرای درمان پزشکی و بهداشت روانی و بهبود این آسیب یهای سنگینهزینه

بعضی از  . سبک زندگیِاستخشونت  کردنِ عاملی برای تجربه نْزنا زندگیِ ۀشود. سبک و شیومی

آنان  ،بزهکاران هستندبا در بیرون از خانه هستند یا در مجاورت  ،زنانی که بیشتر از دیگرانمثالً  ،زنان

زنان که آنان را در معرض  ۀدهد. همچنین است فعالیت روزانرا بیشتر در معرض خشونت قرار می

و فروشی و رمالی مشغول هستند زنانی که به دستدیدگیِ احتمال بزهدهد. قرار می شدن دیده واقعبزه
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 ،زنان و حمایت از آنان است. تالش برای اصالح سبک زندگیِاز سایرین همچنین زنان خیابانی بیشتر 

به زنان مؤثر است. کاهش حضور عمال خشونت نسبتاست که در جلوگیری از اِ یازجمله تدابیر دیگر

ازجمله  ،ها. بعضی مکاناستجلوگیری از وقوع جرم  دیگر هاییکی از روش ،زاهای جرممکاندر 

دیدگی را زمینه و فرصت مناسب برای بزه ،های متروکهشهرها و ساختمان ۀهای تاریک، حاشیخیابان

ا گرفت. یکی از دیدگی ربزهاین  جلوِ ،هاوآمد به این مکانتوان با خودداری از رفتسازند که میمهیا می

بسیاری های زن است. در زنان و آموزش پلیس ۀویژ پلیسِ مراکزِ ادِجای ،راهکارهای مفید در این زمینه

گیرانه از های پیشتواند مانعی برای حمایتمیاین مسئله جوامع، افکاری مردساالرانه حاکم است که از 

های در خشونتویژه )به خود دیدگیِتوانند بزهنمی دیدهبزه زنانِاز آنجا که در بیشتر مواقع، زنان باشد. 

توانند زنان های مرد در میان بگذارند و مردان پلیس نیز نمیبا پلیس ( رابا آنمربوط به جنسی و مسائل 

استفاده از پلیس زن  ،ای داشته باشندد و برخورد شایستهندردی کنها همخوبی درک کنند و با آنرا به

جنس دلیل هممجدد زنان باشد. زنان پلیس به دیدگیِبرای جلوگیری از بزه یمناسب حلتواند راهمی

زن  پلیسِ کارگیریِهخشونت داشته باشند. بنابراین ب ۀدیددردی بیشتری با زنان بزهتوانند همبودن می

نیز  شود. ایجاد مراکز اشتغال خاص زنانمتعهد و متخصص به جلوگیری از جرائم علیه زنان منجر می

پیوندد و وقوع میآنان به دیدگی زنان در محیط شغلیِراهکار مفید دیگری است. بسیاری از موارد بزه

را تجربه  (های جسمی و جنسیمثل خشونت) هاانواع خشونت ،های کاریدر مکان ،زنان در برخی موارد

گیری کنند. ایجاد ها، از شغل خود کنارهکنند و حتی ممکن است برای رهایی از این خشونتمی

 ،باشد و در آنوجود داشته نظارت مناسب و کافی  ،که بر آن ،مناسب برای زنان های شغلیِمحیط

خشونت علیه زنان  کاهشِ گیرانه تنها راهِراهکار مناسبی است. اقدامات پیش ،امنیت زنان تأمین شود

. بنابراین باید از نیستندان کارآمد تنهایی برای حمایت از زنگیری بهو تدابیر و اقدامات پیش ندنیست

ها سود جست. تالش برای گیریعنوان روشی مکمل در کنار سایر پیشتدابیر حمایتی دیگری نیز به

در کنار اصالح  ،ارتکاب جرم های مساعدِهای مجرمانه و حذف یا تغییر وضعیتکاهش فرصت

خواهد بود. پس ابتدا باید شرایط سازی در جامعه مؤثر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ

توان گیرانه میتدابیر پیش کارگیریِهبا ب ،د و پس از آنناصالح شو...  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و

 ،شناختیدیدهشناختی و بزههای جرمهای مؤثری در جهت حمایت از زنان برداشت. براساس یافتهگام

 ،روانی و اجتماعی ،زیستی های خاصِدلیل ویژگیند که بهپذیر جامعه هستزنان همواره از اقشار آسیب
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در معرض  ،بیشتر از دیگران ،ازجمله ضعف جسمی، ناتوانی و سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

زمان جهانی هستند. زنان همۀ نیازمند حمایت ویژ پذیرْآسیب این گروهِ  ،خشونت هستند. به همین دلیل

زنان لزوم حمایت  و این جایگاه و موقعیتِکنند ایفا میو حضور در اجتماع را  دارینقش مادری، خانه

های دلیل نقششدن آنان، به دیده واقعخشونت علیه زنان و بزه .کندبه آنان ایجاب میرا نسبت ایویژه

خانواده و  تواند کل اعضایمی ،بر آثار مخربی که بر زنان داردزنان در خانواده و جامعه، عالوه ۀچندگان

اما  ،به مردان کمتر استزنان نسبت دیدگیِحتی جامعه را درگیر کند. اگرچه میزان بزهکاری و بزه

 دیدگی آنان در بعضی جرائم بیشتر است.میزان بزه ،ها در زناندلیل وجود برخی ویژگیبه
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