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تاریخ دریافت مقاله1397/12/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/3/7:
یك��ی از مهمترین تهدیدها علیه وج��ود امنیت در بین اقشار مختلف جامعه ،وق��وع جرائم در بستر آن جامعه
اس��ت که ب��ه دنبال آن قربانیانی هم �راه با انواع پیامده��ای روانی ،اقتص��ادی و اجتماعی را به ب��ار می آورد .این
پژوه��ش تالش دارد تا به بررسی قربانی شناسی جرائم جوانان در بین دانشجویان با توجه به بسترها و زمینه های
اجتماع��ی مسئله بپردازد .بنابراین پژوهش حاضر با ه��دف درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه
قربانی��ان صورت می گیرد .جامعه آماری تحقیق شامل کلی��ه دانشجویان مقاطع تحصیلی سه گانه است که در
سال تحصیلی  1397-1396در دانشگاه عالمه طباطبائی مشغول به تحصیل بودند .شیوه نمونه گیری ،هدفمند
و حج��م نمون��ه برابر ب��ا  30نفر از دانشجویان ب��ود .روش پژوهش کیفی بود و داده های پژوه��ش با استفاده از
مصاحب��ه نیمه ساخت یافته گردآوری و ب��ا تکنیک تحلیل مضمون مورد تحلیل ق �رار گرفت .نتایج تحقیق نشان
داد ک��ه قربان��ی جرم سرقت شدن در میان دانشجویان بیشتر از هرگونه ج��رم دیگری رواج دارد .همچنین ،بیشتر
قربانیان در ساعات پایانی روز و شب هنگام ،قربانی جرم می شوند .بیشتر قربانیان معتقدند که ترجیح می دهند
ب��ه شی��وه ای شخصی با قضیه برخورد کنند؛ یعنی راهبرد های مواجه��ه شخصی و حل کردن موضوع را از طریق
 .1دانشیار ،گروه مددکاری اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

E-mail: Sparvin1359@gmail.com

 - .2دانشجوی دکتری ،مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 - .3استادیار ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
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مهارته��ای حل مسئله فردی بر مواجهه های ساختاری و مراجعه ب��ه نهادها ترجیح می دهند .قربانیان جرم ،با
س��ه مرحله تفکر کردن ،احساس کردن و تجربه کردن ،با اتفاق حادث شده مواجه می شوند .همچنین مهمترین
پیامدهای تجربه قربانی شدن برای قربانیان شامل انگاره انحطاط هنجارهای اجتماعی ،درماندگی روانشناختی،
سرزنش خویشتن ،مواجهه جنون آمیز ،اضمحالل سرمایه و مسائل اقتصادی می باشد.
واژگان کلیدی :قربانی شناسی ،جرم ،راهبرد ها ،پیامدها ،دانشجویان و دانشگاه عالمه طباطبائی
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قربانی(بزه دیده) شناسی شاخهای از جرم شناسی است که به طور خاص به مطالعه قربانیان جرم میپردازد.
ج��رم شناسان��ی که به بررس��ی مجرمان می پردازن��د ،این سوال را مط��رح می کنند که ک��دام عوامل خطر سبب
میش��ود ت��ا افراد مرتکب جرم شوند .در عوض جرم شناسان حوزه قربانی��ان جرم می پرسند که چرا برخی افراد،
خان��واده ه��ا و گروه ها ،بیشتر ه��دف جرائم قرار می گیرند .قربانی شدن یک فراین��د اتفاقی نیست .قربانی شدن
همانن��د مجرم شدن ،فرایندی است که مجموعهای از ویژگیهای فردی ،جمعیتی و محیطی الگو مندی را در بر
میگیرد(.)Walsh and Ellis, 2007: 828
یك��ی از مهمترین تهدیدها علیه وج��ود امنیت در بین اقشار مختلف جامعه ،وق��وع جرائم در بستر آن جامعه
اس��ت که به دنبال آن قربانیان��ی همراه با انواع پیامدهای روانی ،اقتصادی و اجتماعی را به بار می آورد .بر اساس
آم��ار و اطالع��ات موجود ،روند جرائم در اغلب جوامع رو به رش��د است .این روند افزایشی از مكانی به مكانی
دیگ��ر بست��ه به نوع ج��رم دارای تفاوت هایی اس��ت و دالیل و انگیزه ه��ای خاص خود را دارد .وق��وع انواع جرم،
مشک�لات متعددی را درسطح جامعه ب��ه وجود می آورد و از یک طرف موجب ناامنی ،دلهره ،هراس و آشفتگی
شهرون��دان م��ی گردد و از طرف دیگر ،سالمت شهر را ب��ه خطر می اندازد و موجب می شود تا سیستم قضایی و
انتظام��ی كش��ور بودجه ای کالن را صرف كشف جرم ،تعقیب و دستگی��ری و نگهداری مجرمان ،رسیدگی های
قضایی و مجازات آنها نماید (زنگی آبادی و رحیمی نادر 1398 ،؛ نصیری و همكاران .)1396 ،اما سوال اصلی
ای��ن است ک��ه قربانی شدن دانشجویان چ��ه تاثیراتی می تواند ب��ر زندگی آنها داشته باش��د .در بین دانشجویان،
تنیدگی ه��ای دوره تحصیلی ،تضاده��ای قومی و فرهنگی ،احساساتی مبنی بر م��ورد تبعیض سیاسی ،عقیدتی،
ن �ژادی و جنسیت��ی قرار گرفت��ن ،وجود دارد .در کش��ور ما نیز گاه گاهی ای��ن موارد به صورت ح��اد در آمده و بر
جنبهه��ای مختلف زندگ��ی دانشجویان اثر می گذارد و سالمتی این قشر را به خط��ر می اندازد و توجهی ویژه را
می طلب��د .از س��وی دیگر ،با توجه به اینکه دانشجویان در دوره خاص رشدی و تحول خود هستند و به اصطالح
در دوره «گ��ذار» ب��ه سر می برند ،لذا همواره در معرض تنیدگی هستند و عوامل تنیدگی زای بی شماری را تجربه
می کنن��د که بر ابعاد سالمت��ی آنها تاثیرگذار است .در یک نگاه دیگر می توان گفت که تغییرات مربوط به تحول،
انطب��اق با روش جدید مطالعه و سبک زندگی ،جدای��ی از محیط های آشنا و حمایت کننده ،رفتارهای گروهی و
فشاره��ای ناشی از آن ،رویدادهای مختلف کشور و فرهنگ موجود در دانشگاه همگی دست به دست هم داده،
می توانن��د دانشجویان را تحت فرسودگی و خستگی جسمان��ی ،روانی و اجتماعی شدید قرار دهند و تمام ابعاد
زندگ��ی ،از جمل��ه سالمتی آنها را به مخاطره اندازند -که بی تردید ،مشاوره و مداخله همه جانبه افراد مسئول در
حوزه ه��ای مختلف (مددکاری اجتماعی ،روانشناسی و )...را می طلبد .حال اگر به همه این موارد تجربه شده،
قربانی شدن را بیفزاییم ،درک خواهیم نمود که چگونه زندگی و آینده یک دانشجو مورد تهدید قرار می گیرد و به
عبارت��ی سرنوش��ت او عوض خواهد شد .در حوزه جرم شناسی جوانان ،مسائ��ل مربوط به جرم و وقوع آن بیشتر
ب��ه سم��ت چرایی پدیده و مجرمان متمرکز اس��ت و کمتر به افراد قربانی پرداخته می ش��ود .لذا با توجه به کمبود
پژوهش ها در این ،حوزه  ،ضرورت انجام چنین پژوهش های علمی آشکار می گردد.
1

1. victimlogy
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قربان��ی ش��دن ،احساساتی مانن��د افسردگی ،گن��اه ،خودسرزنش��ی ،1خودکارامدی 2و عزت نف��س ضعیف را
ایج��اد م��ی کند .مطالع �های در انگلیس که بر روی قربانی��ان سرقت از منازل انجام شده نش��ان می دهد که 65
درص��د قربانی��ان ب��ا خشم  30 ،درصد ب��ا ترس از قربانی شدن مج��دد و  19درصد با بی خواب��ی واکنش نشان
میدهند(هم��ان .)437 :پژوهش��ی که در مورد قربانیان سو استفاده جنس��ی انجام شده است نشان می دهد که
س��و استفاده جنسی زودرس در خانه ،اثر مستقیم مثبتی بر قربانی شدن زنان دردورههای بعدی در خیابان دارد و
احتمال آن را افزایش می دهد .بعالوه ،آنها را در معرض جرم و مجرمان قرار می دهد(.)Tyler and et al, 2000
قربانی شدن ،هزینههای فردی و اجتماعی زیادی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند که ضرورت بررسی حاضر
را بیش از پیش آشکار می سازد؛ از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 .1هزینهه��ای قربان��ی :هزینههای اقتص��ادی فردی مانند هزینهه��ای مراقبت پزشکی ،از دس��ت دادن درامد و
خسارتهای مالی؛
2 .2هزینهه��ای نظ��ام قضایی :مانن��د هزینه های رجوع به کالنت��ری ،دادسرا و دادگاه ،گرفت��ن وکیل و هزینه های
دادرسی و احتماال درج سوء پیشینه قضایی؛
3
3 .3هزینهه��ای مرب��وط ب��ه دوره زندگی مجرمان��ه  :هزینههای فرصت مرب��وط به انتخاب مجرم ب �رای درگیری
در فعالیته��ای غی��ر قانونی به ج��ای فعالیت ها قانونی و مول��د ،از جمله هزینههای مرب��وط به حمایت از
خانوادههای مجرمان؛
4
4 .4هزینهه��ای ناملم��وس  :هزینههای غیرمستقیمی که قربانی��ان تجربه می کنند و صدمه م��ی بینند مانند درد
و رن��ج ،کاهش کیفی��ت زندگی ،بیماریهای روان شناختی(مک کولیستر به نق��ل از  .)Siegel, 2017: 70با
توج��ه ب��ه پیامدهای ذکر شده ،ضرورت بررس��ی ،پیشگیری و درمان مطرح می شود ک��ه حیطه را برای ورود
درمانگرانی همچون روانشناسان ،مشاوران و مددکاران اجتماعی فراهم می نماید.
دانشگ��اه عالمه طباطبائی به عنوان یکی از دانشگاههای تخصص��ی کشور هر ساله پذیرای جوانان بسیاری از
سرتاس��ر کشور م��ی باشد .در حال حاضر ،حدود  17ه �زار نفر از جوانان در مقاط��ع تحصیلی مختلف در این
دانشگ��اه مشغول به تحصی��ل هستند .کمیت و کیفیت زندگی دانشجویان هم��واره یکی از دغدغههای مسئوالن
دانشگ��اه بوده و هست .جرم و انواع آسیب های اجتماع��ی می تواند زندگی دانشجویان جوان را با چالش مواجه
س��ازد .جوان��ان مانند هری��ک از گروههای جامعه ،در عین اینک��ه می توانند مرتکب رفتاره��ای کجروانه گردند،
میتوانند قربانی جرائم نیز بشوند .شواهد نشان می دهد که برخی از جوانان بیشتر احتمال دارد که قربانی جرائم
مختل��ف مانند سرقت ،انواع خشونت ،جرائم سایبری در محیطهای داخ��ل دانشگاه  -مانند خوابگاه -و بیرون
آن یعنی محیطهای شهری قرار گیرند .این پژوهش تالش دارد تا به بررسی قربانی شناسی جرائم جوانان در بین
دانشجوی��ان دانشگ��اه عالمه طباطبائی با توجه به بسترها و زمینههای اجتماع��ی مسئله بپردازد .بنابراین پژوهش
حاضر با هدف درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه قربانیان صورت می گیرد .به عبارتی ،در پی
پاسخ به سئاالت زیر است:
1. self-blame
2. self-efficacy
3. crime career
4. intangible
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در فرآیند قربانی شدن ،قربانیان چگونه این فرآیند را تجربه می کنند و مهمترین پیامدها و راهبرد های مواجهه
آنها با وضعیت قربانی شدن چگونه است؟
پژوه��ش ف��وق در ابت��دا به مرور نظری و تجربی حوزه ب��زه دیده شناسی و روش شناس��ی پژوهش می پردازد.
درادام��ه ن��وع و ماهیت جرم ،ماهی��ت قربانیان و مجرمان ،نقش آفرین��ی قربانیان در فرآین��د قربانی شدن ،فرآیند
قربان��ی ش��دن برای قربانیان ،تجربه کردن پیام��د ،راهبرد های مواجهه با قربانی ش��دن ،نتیجه گیری و پیشنهادات
سیاستی مورد کنکاش قرار می گیرد.

پیشینه پژوهش

صادق��ی فسائ��ی و میرحسینی ( )1390تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر بزه دیدگی زنان شهرتهران با
روش کیفی» از طریق مصاحبه های عمیق با  65زن  19تا  60ساله تهرانی انجام داده اند .یافته های این تحقیق
حاک��ی از آن است که زنان مصاحبه شونده عواملی نظیر بی احتیاطی زنان ،نوع فعالیت های روزمره ،نوع رفتار و
پوشش ،خشونت درحوزه خصوصی وعمومی ،نابسامانی خانوادگی وضعف درجامعه پذیری ،ناکارآمدی یا نبود
قوانی��ن حمایتی و اجتماعی ،عدم آموزش روش های دفاع از خود ،درهم ریختگی فضای شهری ،وجود مکان های
جرم خی��ز و مخفی نظیر زیرگذرها و معابر تاریک ،وجود نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری و فقر را
درکنار ویژگی های فیزیولوژیک و زیستی ،از جمله مهمترین دالیل بزه دیدگی می دانند.
زینال��ی ( )1383در تحقیقی با عنوان «اثرات فق��دان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنان» نشان
می دهد که قانونگذار کیفری ایران در قانون مجازات اسالمی نه تنها از یک سیاسیت کیفری افتراقی (ویژه) برای
حمای��ت از زن��ان پیروی نکرده است ،بلکه با عدول منفی از اصل تساوی اف �راد در برابر قانون کیفری ،از آنها در
براب��ر تعرضات مجرمانه علی��ه تمامیت جسمانی شان ،حمایت کمتری نموده است .همین حمایت کیفری کمتر
از زن��ان در براب��ر تعرضات جسمانی به عنوان عاملی در جهت باال بودن ضری��ب و احتمال بزه دیدگی آنها عمل
کرده است.
مالج��و ( )1389پژوهشی با عنوان «تجاوز به محارم :زمینه ها ،استراتژی های متجاوز و واكنش های بزه دیده»
انج��ام داده است .روش این پژوهش به دلیل تازگی و حساسیت آن ،كیفی و از نوع اتنوگرافیك بوده است .داده ها با
استف��اده از مصاحبه عمیق ،رجوع به اسناد و مدارك ،مشاه��ده و پرسشنامه جمع آوری شده و نمونه ای از  39مورد
از زن��ان و دخترانی ك��ه در خانواده تحت تجاوز جنسی پدر ی��ا برادر قرار گرفته اند ،ب��ه روش در دسترس و هدفمند
بررس��ی شده اند .نتایج ای��ن پژوهش نشان می دهد که استراتژی های آزارجنس��ی در چهارگروه قابل طبقه بندی
است )1 :استراتژی های اجبار و خشونت جسمانی؛  )2استراتژی های تحریكات عاطفی و ارعاب احساسی؛ )3
استراتژی ه��ای اقتصادی و  )4استراتژی ه��ای فریبكارانه .همچنین بنابر پاسخ های مربوطه ،چهار واكنش در زنان
شناسای��ی شده اند كه به ترتیب ،سكوت ،مقاومت ،اعتراض و خروج می باشند .هر چقدر زنان آزاردیده برخوردار
از شبكه ه��ای ف��ردی وحمایت های اجتماعی باشن��د ،امكان واكنش اعتراض و رفتار فعاالن��ه بیشتر خواهد بود
و ه��ر چ��ه این حمایت ها كمت��ر باشد ،واكنش های منفعالن��ه ،بیشتر است .همچنین نتای��ج این پژوهش نشان
می ده��د تج��اوز جنسی به محارم بیشتر از آنكه مسئله ای روانی باشد ،مسئله ای اجتماعی است و مردساالری و
شكل روابط قدرت در خانواده و همچنین حاكمیت انگاره های مالكانه در روابط والدین و فرزندان ،از مهمترین
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زمینه های شكل گیری آن است.
جین چوئی و همکاران )2010( 1مطالعه ای در موسسه «میانجی گری مجرمان با قربانیان» با موضوع قربانی
شناس��ی ،نیازهای قربانیان و توانمندس��ازی ،در ایاالت متحده با روش کیفی و بررس��ی تجارب زیسته قربانیان
( 34م��ورد مصاحب��ه عمیق) انجام داده اند .نتایج نشان می دهد که قربانی��ان سه نیاز اساسی را مطرح می کنند:
 )1درمیان گذاشتن تجارب قربانی شدن با دیگران؛  )2به دست آوردن اطالعات بیشتر در باب شیوههای تطابق
ب��ا وضعی��ت پیش آمده؛  )3دریافت کردن یک معذرت خالصانه از مجرم .همچنین قربانیان معتقدند که دو نیاز
اول ب��ه عنوان یک فعالیت مفید برای فهم آنها از حادث��ه اتفاق افتاده و در نهایت در فرایند توانمندسازی و تطابق
بسیار مفید است.
3
ک��ی وی و همک��اران ( )2018در پژوهشی با «عن��وان شخصیت و قربانی شدن در ای��االت متحده» به علت
و چرای��ی وق��وع قربانی شدن می پردازند .آنه��ا مدعی اند به صورت کلی در گذشت��ه عوامل جمعیت شناختی و
اقتصادی موجبات قربانی بودن را فراهم م 
یکردند ،اما نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که بنیان های شخصیتی،
4
نی��رو محرک��ه اصلی قربانی شدن را فراهم م��ی آورد .آنها خاطر نشان می کنند که باز ب��ودن و برون گرایی امکان
قربان��ی ش��دن را افزایش می دهد و در مقابل ،موافقت ننمودن در موضوعات مختلف و عدم همراهی و قدرت نه
گفتن این امکان را کاهش می دهد.
جنیکرکدیلو 5در پژوهشی با عنوان «هیچ جایی برای مخفی شدن نیست (قربانی شناسی سرقت)» به بررسی
اثرات سرقت بر قربانیان آنها پرداخته اند .آنها نشان می دهند اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد ،سرقت چندان
اثری بر قربانی (کسی که اموالش به سرقت رفته) ندارد ،اما اثرات جدی و ماندگاری بر روحیه فرد بجا می گذارد.
نتایج پژوهش آنها که از  26مورد مصاحبه عمیق برمی خیزد ،نشان می دهد که قربانی سرقت شدن موجب تغییر
روی��ه زندگ��ی شده و همچنین از آن به عنوان یک تروما یاد می شود که اثرات اجتماعی و روانی عمیقی بر زندگی
فرد بر جای می گذارد .همچنین این قربانیان تا مدتها احساس ناامنی نموده ،به لحاظ فیزیکی و روانی احساس
خطر می کنند.
6
م��رول و نی��واال ( )2016در پژوهشی ب��ا عنوان «قربانی شناسی اف �راد سالخورده در نواح��ی شهری لیوبلیانا
و اوپس��االی کش��ور اسلوونی» ب��ه بررسی تیپول��وژی و مقایسه دو منطق��ه پرداخته اند .نتایج ای��ن تحقیق نشان
میده��د ک��ه افراد سالخورده در هر دو منطقه بیشتر قربانی جرائم مربوط به مالکیت و سرمایه اقتصادی شده اند.
همچنی��ن نتای��ج نشان می دهد که شیوع قربانی جرم شدن در منطقه لیوبلیان��ا در مقایسه با ناحیه اوپساال با آزار
و اذی��ت بیشت��ر ،ارعاب و تهدید ،کالهبرداری ،بیشتری همراه بوده است .همچنین در هر دو ناحیه افراد مسن از
جان��ب غریبه ه��ا مورد سوء استفاده و قربان��ی جرم بوده اند .در نهایت ،در هر دو منطق��ه افراد مجرمی که به آنها
(سالخوردگان) حمله کرده اند ،در رده سنی میانسال بوده اند.
هم��ان طور که مشخ��ص است در تحقیق��ات ایرانی شامل صادق��ی فسائی و میرحسین��ی ( )1390و زینالی
2
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1. Jung Jin Choi, Diane L. Green, Stephen A. Kapp
2. Mediating
3. Matthew Cawvey, Matthew Hayes, DamarysCanache, Jeffery J Mondak
4. Openness and Extraversion
5. Jenny Korkodeilou
6. TinkaraPavšič Mrevlje, Johanna Nivala
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( )1383ک��ه به صورت محدود در حوزه قربانی شناس��ی انجام شده اند ،به بررسی فرایندی قربانی شدن و نقطه
شروع آن تا مقصد نهایی پرداخته نشده است .به صورت واضح تر آنچه که مورد کنکاش قرارگرفته است ،اغلب
ب��ا عناوین��ی تماتیک (مضمومنی) در ذکر پیامدهای قربانی شدن آمده است .اگرچه هدف هر دو تحقیق بررسی
چگونگ��ی (آنچه که در یک تحقیق کیف��ی مورد نظر است) فرایند قربانی شدن است ،اما کمتر به ماهیت قربانی
ش��دن ،چگونگی آغاز آن ،احساسات و تفکرات قربانیان راجع به حادثه اتفاق افتاده شده و چگونگی کنار آمدن
شخ��ص قربان��ی با پدیده قربانی شدن پرداخته شده است که در تحقیق حاضر سعی بر این است که این خالءها
م��ورد بررسی قرار گیرد .همچنین ،در تحقیقات داخلی به این موضوع که شخص قربانی چگونه با پدیده قربانی
ش��دن مواجه��ه م 
ینماید و چه راهب��رد هایی برای برخورد با ای��ن حادثه به کار می برد ،اش��اره ای نشده است .به
عبارتی ،پدیده قربانی شدن را در حد پیامد باقی گذشته اند و سیر مواجهه و برخورد کنشگران را مورد بررسی قرار
نمی دهن��د .برخی تحقیقات مانند مطالعه مالجو ( )1389نی��ز تنها به بررسی چگونگی مواجهه با پدیده قربانی
شدن می پردازد و از بررسی فرایندی این مسئله پرهیز می کند .خالءهای تحقیقات خارجی را نیز نمی توان نادیده
گرف��ت .برای مثال ،جین چوئ��ی و همکاران ( )2010تنها به نیازهای قربانیان بع��د از قربانی شدن می پردازند و
از بررس��ی فرایندی قربانی شدن باز می مانند .در تحقیق��ات دیگری مانند مرول و نیواال ( )2016و یا ویلیم دی
لین��ت ( )2017تنه��ا به اشارههای آماری و شیوع آماری مسئله در این مورد می پردازند و از امر تفسیری آن پرهیز
می کنند -هرچند که ذکر این نکته ضروری است که هدف تحقیقات آنها بررسی کیفی مسئله حاضر نیست .لذا
ب��ا طرح مشک�لات و خالءهای پژوهشی موجود و همچنین کمبود تحقیقات کیفی در این زمینه ،تحقیق حاضر
یک گام فراتر بر داشته و با هدف کشف روند و چگونگی قربانی شدن ،به انجام رسیده است.

مرور ادبیات و چارچوب نظری

برای سال ها تبیین رفتار مجرمانه و تاکید بر عنصر مجرم بر جرم شناسی حاکم بود ،اما صاحب نظرانی مانند
استف��ان شافر 1و هانس وان هنتینگ 2نشان دادند که قربانی(بزه دیده ) در جرم ارتکابی مجرمان ،عنصری منفعل
نیست ،لذا در تئوریهای جدید به جای تاکید صرف بر مجرم -بدون نادیده گرفتن اهمیت آن -بر عنصر قربانی
شدن و نقش او در فرآیند جرم تاکید بیشتری شده است.
امروزه نظریه های مختلفی تالش دارند تا به تبیین قربانی شدن بپردازند که مهمترین آنها عبارت اند از :نظریه
نق��ش آفرینی [یاشتابزدگی] قربانی ،3نظریه سب��ک زندگی 4فعالیتهای روزمره  5و نظریه مکان انحرافی 6که در
ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.
نقش آفرینی بزه دیده در رخ دادن جرم

ای��ن ب��اور که باید در تحلیل جرم به سه��م بزه دیدگان در رخ دادن جرم توجه داش��ت ،از روش های پیشینه دار
سرچشم��ه گرفته از جرم شناسی است .هانسفون هنتیگ 7نخستین ب��ار به این موضوع که بزه دیدگان اغلب زمینه
1. Stephen Schafer
2. Hans Van Henting
3. victim precipitation theory
4. lifesyle theory
5. routine activities theory
6. Deviant place
7. Hans Von Hentig
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بزه دیدگ��ی خود را فراهم می آورند ،در ده��ه  1940میالدی توجه نشان داد .او بر این نکته تأکید داشت که رفتار
تحریک آمی��ز افراد می تواند به بزه دیدگی آنان بینجامد .دسته بن��دی وی از بزه دیدگان همچنین بر این نکته تأکید
داش��ت که نقش آفرینی بزه دیده در رخ دادن جرم ،می تواند ناشی از ویژگی ها یا عوامل اجتماعی خارج از کنترل
وی باش��د .برخی از گونه ه��ای بزه دیدگان در دسته بندی وی شامل زنان ،سالمن��دان ،ناتوانان ذهنی ،مهاجران و
اف �راد حریص 1هستند .بسیاری از این دسته بندی ها ،نشان دهنده ناتوانی بزه دیدگان بالقوه در زمینه ایستادگی در
برابر مجرمان با توجه به وضعیت اجتماعی ،فیزیکی و روانی آن هاست .اهمیت دسته بندی فونهنتیگ این است
که شخصیت یا موقعیت اجتماعی بزه دیدگان می تواند منفعالنه بر بزه دیدگی آنان اثرگذار باشد.
سپس بنیامین مندلسون 2با تأکید بر اندازه نقش بزه دیده ،این مفهوم را گسترش داد .محور طبقه بندی ،مشارکت
فعال بزه دیده در رخ دادن جرم ،یعنی رفتارها و اقداماتی بود که در بزه دیدگی وی نقش داشته اند.
ب��ر اس��اس این رویکرد نظری ،برخی افراد به شکل واقعی ممکن است آغاز گر مواجههای باشند که در نهایت
منجر به صدمه و یا مرگ آنها می شود .مشارکت قربانی می تواند فعاالنه 3و یا منفعل 4باشد .نقش آفرینی فعاالنه
زمانی اتفاق می افتد که قربانیان به شکل تحریک آمیزی رفتار می کنند ،از تهدید و یا کلمات تهدیدآمیز استفاده
م��ی نماین��د و یا حتی حمله را آغاز می کنند .نقش آفرینی منفعالنه ،زمانی است که قربانی برخی از ویژگیهای
شخص��ی را به نمایش می گذارد که نادانسته ه��م تهدیدآمیز است و هم حمله کننده را تحریک می کنند .بعالوه
ممک��ن است زمانی حادث شود که قربانی به گروهی تعل��ق دارد که حضور صرف آنها رفاه اقتصادی ،منزلت و
وجه��ه حمله کننده را تهدید می کند .پژوهش ها نش��ان می دهد که نقش آفرینی منفعالنه با قدرت ارتباط دارد.
اگ��ر گروه هدف بتواند خودشان را در جامعه ق��درت سیاسی و اقتصادی تقویت کنند ،آسیب پذیری آنها کاهش
می یابد(Siegel, 2017: 97).
نظریه سبک زندگی و فعالیت روزمره

ً
اگرچ��ه هدف این دو نظریه به طور بنیادی متفاوت اس��ت ،چشم انداز آن ها تقریبا با یکدیگر درآمیخته است.
در واق��ع ،هر نظریه به مدت چندین دهه برای پاسخ گویی به پرسش های مطرح شده توسط دیگری ،به کار گرفته
ش��ده است .عالوه بر ای��ن ،هر دو نظریه بر روشنگری بزه دیدگی از جرائم تهاجمی و رودررو مانند سرقت همراه
ب��ا آزار ،تج��اوز جنسی ،قتل ،تهاجم مشدد ،زورگیری و سرقت متمرکز هستند .از این رو ،بیش تر پژوهشگران بر
این باورند که تفاوت میان این دو نظریه بیش از آن که ماهوی باشد ،لفظی است.
نظریه ه��ای سبک زندگی و فعالی��ت روزمره ،هر دو منعکس کننده این دیدگاه هستن��د که بزه دیده می تواند در
بزه دیدگ��ی خود نقش داشته باش��د ،اما به جای تأکید بر تحریک فعال که در مطالعات اولیه درباره نقش بزه دیده
در رخ دادن ج��رم مط��رح بود ،این نظریه ها میان سبک زندگی ی��ا فعالیت های روزمره اشخاص و گروه ها از یک
س��و و ن��رخ بزه دیدگی آن ها از سوی دیگر ،ارتباط برق �رار می کنند .فعالیت روزمره اشخ��اص و گروه ها ،به نوبه
خ��ود به وسیله فرصت ها و محدودیت های ساختاری و چشم داشت ه��ای فرهنگی شکل داده می شوند .اگرچه
نظریه ه��ای سب��ک زندگی و فعالیت روزمره به جای یکدیگر نیز به کار گرفته می شوند ،اما در این مدخل هر یک
1. Acquisitive
2. Beniamin Mendelsohn
3. active
4. passive
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نظری��ه سبک زندگی -مجاورت به این نکته اش��اره می کند که وضعیت افراد مانند سن ،نژاد ،مجرد یا متأهل
بودن ،جنسیت و میزان درآمد آن ها ،از راه شکل دادن به سبک زندگی آن ها بر نرخ بزه دیدگی آن ها تأثیر می گذارد.
اف �راد ممک��ن است به این دلیل قربانی جرم شوند که سبک زندگی ریسکی آنها ،در معرض بودن آنها را در مقابل
مجرم��ان افزای��ش می دهد .خطر قربانی شدن از طریق رفتارهایی مانند معاشرت با مردان جوان ،بیرون بودن در
مکانه��ای عمومی تا پاس��ی از شب و زندگی در یک منطقه شهری افزایش می یاب��د .بر عکس ،احتمال قربانی
ش��دن می تواند از طری��ق ماندن در خانه در شب ،رفتن به یک منطقه روستایی ،دور بودن از مکانهای عمومی،
ب��ه دس��ت آوردن درامد بیشتر و ازدواج ک��ردن کاهش یابد .مبانی این نظریه ،این اس��ت که قربانی شدن به جای
اینک��ه یک پیشامد تصادف��ی باشد ،نتیجه سبک زندگی قربانی است .افراد عضو گ��روه هایی که زندگی بسیار پر
مخاطرهای دارند مانند بی خانمان ها ،فراریان و مصرف کنندگان مواد مخدر از ریسک باالیی برای قربانی شدن
برخوردارن��د :هر چه بیشتر در معرض زندگی خیابانی باشند ،بیشتر این احتمال وجود دارد که به قربانیان جرائم
تبدیل شوند).(Siegel, 2017: 97
کوه��ن و فلس��ون نظری��ه فعالیتهای روزم��ره را در سال  1979مطرح نم��وده اند .این اصط�لاح شامل همه
فعالیته��ای بازگشت کنن��ده و متداول است که برای نیازهای پایهای فردی و جمعیتی صورت می گیرد (بزرگوار
و تمجی��دی )86 :1396 ،نظریه فعالیت روزمره مانند نظریه سب��ک زندگی بر فعالیت های روزمره و انتظارهای
فرهنگ��ی و ساختاره��ای اجتماع��ی ک��ه آن ها را شک��ل می دهند ،تمرک��ز دارد ،ام��ا تمرکز اصلی ای��ن نظریه ،بر
شفاف س��ازی رون��د کلی بزه دیدگ��ی است .این نظریه بر این نکت��ه اشاره می کند که یک��ی از دالیل اصلی تغییر
در رون �د   بزه دیدگ��ی ،تغییر ساختاره��ای اجتماعی و انتظارهای فرهنگی است که فعالی��ت روزمره افراد را شکل
می دهن��د .کوه��ن و فلسون اشاره کردند که تغییر در فرهنگ و ساختارهای اجتماعی که کیفیت زندگی گروه های
گوناگون��ی از افراد را بهبود بخشیده ،در عین حال باعث افزای��ش نرخ بزه دیدگی آن ها نیز شده است .برای مثال،
این احتمال وجود دارد که زنان و یا دارایی شان در نبود مراقبان توانمند ،در ارتباط مستقیم با بزه کاران روند قربانی
شدن را افزایش دهد.
ای��ن بحث ،عوام��ل بزه دیدگی را بر اساس نظریه فعالیت روزمره مورد توج��ه دقیق تر قرار می دهد .این عوامل
عب��ارت اند از :الف) بزه کار باانگیزه؛ ب) بزه دیده /هدف مناس��ب و پ) نبود مراقب توانمند برای پیش گیری از
رخ دادن ج��رم .آن گ��اه که این سه عامل در یک زمان و مکان وجود داشت��ه باشند ،احتمال دارد که جرم ارتکاب
یاب��د .پس ،خطر بزه دیدگی برای اف �راد یا گروه هایی که بدون مراقب هستند و فعالیت های روزمره  شان آنان را در
روبه رو شدن با بزه کاران باانگیزه قرار می دهد ،بیش تر است.
بزه ک��اران باانگی��زه ،درنظریه فعالی��ت روزمره به کسی گفته می شود که به هر دلی��ل ممکن است مرتکب جرم
شود ..این تعریف تا اندازه ای مبهم است ،زیرا نظریه فعالیت روزمره وجود بزه کاران باانگیزه را فرض می انگارد
و هی��چ اظهارنظ��ر مشخصی درباره انگیزه های ارتکاب جرم نمی کند؛ اما این رویکرد به شکل ضمنی می پذیرد
ک��ه بزه ک��اران ،کنش گرانی خردمند هستند که می کوشند تا سود خ��ود را حداکثر و رنج خود را حداقل سازند .به
ه��ر رو ،این انگاره وجود دارد که فرآیند گزینش بزه دی��ده ،تصمیم گیری خردمندانه ای برای آماج قراردادن هدف
1

1. Lifestyle-Exposure
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است .این نظریه فرض را بر این می گذارد که بزه کار باانگیزه همیشه وجود دارد و تمرکز خود را بر آماج مناسب
و مراقبت از آن می گذارد.
نظریه مکانهای انحرافی (بی سازمانی اجتماعی)
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ب��ر اساس ای��ن نظریه ،به هر میزان اف �راد بیشتر در مکانه��ای خطرناک حضور داشته باشن��د ،به همان میزان
احتم��ال اینک��ه قربانی جرم و خشونت ق �رار گیرند ،افزایش می یاب��د .قربانیان به این دلی��ل مستعد قربانی شدن
هستن��د ک��ه در نواحی جرم خیزی که با ب��ی سازمانی اجتماعی مواجه اند ،سکونت دارن��د .مکانهای انحرافی،
مح�لات فقی��ر و با تراکم جمعیتی زیاد و تحرک باال هستند که در آن ،اموال مسکونی تجاری دوشادوش هم قرار
دارن��د .اموال تجاری برای مجرمان ،اهداف مناسبی را ب �رای سرقت فراهم می کند( )Siegel, 2017: 81ساکنان
محالت فقیرنشین بیشتر احتمال دارد تا در خطر قربانی شدن باشند ،زیرا آنها در جوار مجرمان با انگیزه زندگی
می کنن��د .ب��ی سازمان اجتماعی ب��ه افزایش مکانهای انحراف��ی و بی نظمی محالت شه��ری دامن می زند .بر
اس��اس نظریه پنج��ره شکسته ،محالت ب��ی سازمان با وضعیت بی نظم��ی در سطح محله مواج��ه اند که پیامد
آن ،افزای��ش مکانه��ای انحرافی و مکانه��ای داغ و در نهایت بروز جرم و افزایش قربانی��ان جرائم شهری است
(نک )Maskaly and Boggess, 2014
نگاه نظری پژوهش مبتنی بر نظریه سبک زندگی و فعالیت روزمره است .بر اساس این نظریه ،می توان گفت
که جوانان به دلیل ویژگیهای جوانی و جوان بودن و همچنین فعالیتهای روزمرهای که دارند میتوانند جز,گروه
های��ی باشن��د که بیشتر در معرض خط��ر قربانی شدن قرار دارند .از طرف دیگر ،در بی��ن جوانان تفاوتهایی نیز
مشاهده می شود که از آن میان می توان به تفاوتهای جنسیتی ،سنی ،قومیتی ،مقاطع تحصیلی و نیز رشتههای
تحصیلی اشاره کرد که خود می تواند زمینه ساز و یا مانع قربانی شدن آنان شود.

روش شناسی پژوهش

ای��ن مطالع��ه با رویكرد كیفی انج��ام شده است .پژوهشگ �ران كیفی در پی كشف ،توصی��ف و درك (تفاهم)
ماهی��ت پیچیده تجربیات انسان ب��ا رویکرد طبیعت گرا هستند .جامعه آماری شام��ل کلیه دانشجویان شاغل به
تحصی��ل در مقاط��ع کارشناسی ،کارشناس��ی ارشد و دکتری در دانشگ��اه عالمه طباطبائ��ی در سال  1397می
باش��د ک��ه دارای تجربه قربانی شدن در یک سال گذشته بوده ان��د .روش اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش،
مصاحبه ه��ای عمی��ق نیمه ساخت یافته می باشد .پژوهشگ��ر با برقراری ارتباط و جل��ب اعتماد مصاحبه شونده
ضمن رعایت مالحظات اخالقی -با استفاده از گوشی موبایل به ضبط حجم زیادی از داده ها پرداخته است.همچنی��ن ،در موارد مورد نیاز از گفتگوه��ا یادداشت برداری نیز کرده است .نمونه گیری در این پژوهش هدفمند
بود و معیارهای پذیرش در نمونه عبارت بودند از :دانشجو و در حال تحصیل بودن ،همچنین دانشجوی دانشگاه
عالم��ه طباطبائی ب��ودن و قربانی جرم شدن در یک سال اخیر .مصاحبه با اف �راد مصاحبه شونده در دانشکده ها
و خوابگاهه��ای دانشگ��اه عالمه طباطبائی صورت پذیرفت��ه است .در پژوهشهای کیفی ،تع��داد افراد نمونه را با
معیار اشباع نظری تعیین می کنند؛ بدین معنا که گردآوری اطالعات را باید تا زمانی ادامه داد که افزایش اطالعات،
مفاهیم ،مقوالت و خرده مقوالت ،تنوع جدیدی را به بطن تحقیق عرضه نکند .در این تحقیق حجم نمونه برابر با
 30نفر می باشد .برای تحلیل یافته ها ،از روش تجزیه و تحلیل مضمون (تم) استفاده شد.
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فراگ��رد تحلی��ل ِتم زمانی شروع می شود که تحلیل گر الگوهای معن��ی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند
را م��ورد نظ��ر قرار می دهد .ای��ن تحلیل شامل یک رفت و برگش��ت مستمر بین مجموع��ه داده ها و خالصه های
کدگ��ذاری ش��ده و تحلیل داده هایی است که به وج��ود می آیند .فرایند این تحقیق بدین ص��ورت بود :آشنایی با
داده ه��ا ،ایجاد کدهای اولی��ه ،جستجوی ِتم ها ،بازبینی ِتم ها ،تعریف و نام گ��ذاری ِتم ها و تهیه گزارش .جهت
تضمی��ن اعتب��ار و پایای��ی یافتههای پژوهش ،نتایج به دو تن از اساتید مسلط به ح��وزه جرم شناسی واگذار شد و
مورد بازبینی قرار گرفت.

یافتههای پژوهش

نوع و ماهیت جرم

افرادی که مورد آزار و قربانی شدن قرار گرفته بودند ،به ترتیب فراوانی در ماهیت و نوع جرم مطابق جدول زیر
طبق��ه بندی شدند .هم��ان گونه که جدول نشان می دهد ،از کل قربانیان م��ورد مطالعه در این پژوهش ،تعداد 8
نف��ر مورد قربانی سرقت موبای��ل و  5نفر قربانی سرقت کیف پول شده اند .همچنین تعداد  4نفر ،قربانی سرقت
کی��ف زنانه و  3نفر نیز قربان��ی خشونت جنسی گفتاری قرار گرفته اند .همچنین ،تعداد  3نفر قربانی سرقت لب
ت��اپ 3 ،نف��ر قربانی سرقت خودروی شخص��ی و در نهایت  4نفر قربانی سرق��ت وسایل شخصی و چمدان در
ترمینال بوده اند.
جدول  :1نوع بزه دیدگی قربانیان

ردیف

نوع جرم

فراوانی

1

سرقت موبایل

8

2

سرقت کیف پول

5

3

سرقت کیف زنانه

4

4

خشونت جنسی گفتاری

3

5

سرقت اتومبیل

3

6

سرقت لب تاپ

3

7

سرقت چمدان و وسایل شخصی

4

جمع

30

در م��ورد زم��ان جرم صورت گرفته باید اظه��ار داشت که  3مورد از جرم های ص��ورت گرفته در ساعات اولیه
صبح 8 ،مورد بعد ازظهر 17 ،مورد در شب یعنی از ساعات  18غروب تا  12شب و  2مورد از ساعات  1بامداد
ت��ا  6صب��ح روز بعد صورت گرفت��ه است که دو مورد آخری در پایانه مسافرب��ری ،یعنی در ساعاتی که نظارت و
کنترل کمتری صورت می گیرد ،به وقوع پیوسته است.
در م��ورد مکان های��ی که افراد بزه دیده ،قربانی ج��رم شده اند ،باید گفت که  6مورد در پ��ارک ها 14 ،مورد در
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خیابان 1 ،مورد در دانشگاه 7 ،جرم در مترو و  2مورد در پایانه مسافربری حادث شده است.
جدول  :2زمان و مکان جرم حادث شده
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ردیف

زمان جرم

فراونی

مکان جرم

فراوانی

1

صبح (ساعت  6الی )12

3

پارک

6

2

بعد از ظهر (ساعت 12الی ) 18

8

خیابان

14

3

شب (ساعت  18الی )24

17

دانشگاه

1

4

بامداد (ساعت  1بامداد الی  6صبح)

2

مترو

7

5

جمع

30

ترمینال

2

جمع

30

ویژگیهای عمومی و ماهیت قربانیان و مجرمان :متغیر

در مورد ماهیت قربانیان و مجرمان باید اظهار داشت که قریب به اکثریت مجرمانی که اقدام به جرم نموده اند،
ب��ا ف��رد قربانی رابطه آشنایی نداشته ان��د و افراد قربانی توسط غریبه ها مورد سوء استف��اده و قربانی واقع شده اند.
جدول زیر ،مشخصات دموگرافیک و همچنین ماهیت مجرمان را توصیف نموده است:
جدول  :3جنس ،سن و سابقه آشنایی مجرمان

ردیف

فراوانی

1

فراوانی

2

جمع

جنس مجرم

سن مجرم

سابقه آشنایی مجرم با قربانی

مونث

مذکر

بدون سابق
آشنایی

دارای سایقه
آشنایی

جوان

میانسال

سالخورده

2

28

28

2

20

8

2

30

30

30

از آنج��ا که اف �راد مشارکت کنن��ده در تحقیق در مورد سن مجرم��ان اطمینان کاملی نداشتن��د و مجرم پس از
ارتکاب جرم از محل جرم متواری شده است ،سن مجرمان بر حسب تخمین پاسخگویان در سه دسته قرار داده
شده است :تعداد  20مورد جرم توسط افراد جوان ،تعداد  8مورد توسط افراد میانسال و تنها  2مورد توسط افراد
س��ن باال (بن��ا به توصیف قربانیان ،تقریبا پیرمرد) صورت گرفته اس��ت .همچنین قریب به اکثریت یعنی  28نفر
توسط مردان قربانی جرم شده و تنها دو مورد توسط جنس مونث مورد سوء استفاده و سرقت قرار گرفته بودند که
تنها همین دو مورد نیز سابقه آشنایی با قربانی داشتند(سرقت در خوابگاه دخترانه) .در ادامه وضعیت قربانیان بر
حسب جنس و تحصیالت آنان در جدول زیر آمده است:
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جدول  :4جنس ،سن و تحصیالت قربانیان

ردیف

فراوانی

1

فراوانی

2

جمع

جنس قربانی

سن قربانی

تحصیالت قربانی

مونث

مذکر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

19

11

17

9

4

30

30

29-26 25-22 21-18
19

10

1

30

همان طور که در جدول  4مشاهده می شود از کل مشارکت کنندگان تحقیق  19نفر مونث و  11مذکر بوده اند.
همچنی��ن  17نف��ر از قربانیان دارای تحصی�لات کارشناسی 9 ،نفر کارشناسی ارش��د و  4نفر دارای تحصیالت
دکت��ری بوده ان��د .همچنی��ن 19 ،نفر در سن  18ت��ا  21سالگی 10 ،نفر در فاصله سنی  22ت��ا  25و یک نفر نیز
در فاصل��ه سن��ی  26الی  29سال قرار داشتند .بعالوه ،پاسخگویان در دانشکدههای علوم اجتماعی ،مدیریت و
حسابداری ،روانشناسی و حقوق و علوم سیاسی مشغول به تحصیل بوده اند.
نقش آفرینی قربانیان در فرآیند قربانی شدن

نتای��ج و مضامی��ن برگرفته از مصاحبه با قربانیان نشان می دهد که در فرآیند قربانی شدن ،زنان بیشتر از مردان
احس��اس گناه ناش��ی از مشارکت در قربانی ش��دن را تجربه می کنن��د؛ یعنی زنان رفتارهای��ی همچون :غفلت،
بی دقتی ،بی مباالتی و سهل انگاری از خود نشان داده اند که روند قربانی شدن را تسهیل نموده است .در برخی
مواق��ع نی��ز زنان به علت ترس از اتفاق بدتری که شاید در انتظارشان باش��د و یا اینکه آسیب جسمانی و فیزیکی
بیشت��ری ببین��د ،از نشان دادن مقاومت پرهیز نموده و ارزش وسیله یا اشی��ا را کمتر از جان و آبروی خود ارزیابی
نموده اند .برای مثال ،قربانی مونث  21ساله در حادثه دزدیده شدن موبایلش می گوید:
«همش تقصیر بی عرضگی خودمه ،اگر خودم یه ذره هوشیار بودم این اتفاق نمی افتاد »...
یا اینکه قربانی دیگر 24 ،ساله در دزدیده شدن لب تاپش معتقد است:
« البته ارزش نداشت مقاومت کنم .دیدم نصف شبه و فقط بهتره که برن و بالی بدتری سرم نیاد»...
در ای��ن پژوه��ش مشاهده شد که به هر میزان افراد بیشتر در مکان های خطرناک حضور داشته باشند ،به همان
می �زان احتم��ال اینکه قربانی ج��رم و خشونت قرار گیرند ،افزای��ش می یابد .قربانیان به این دلی��ل مستعد قربانی
شدن هستند که در نواحی جرم خیزی که با بی سازمانی اجتماعی مواجه اند ،سکونت دارند .در تحقیق حاضر،
ق �رار گرفتن در محیط و مکان نامناسب ،زمان نامناس��ب ،فقدان نظارت و امنیت در محالتی که شرایط ارتکاب
ج��رم راحت ت��ر است ،عاملی در جهت تسهیل قربانی شدن بوده است .برای مثال ،افرادی که در این تحقیق ،در
ساعات بامداد و پایانی شب در پایانه های مسافربری مورد سوء استفاده قرار گرفته اند ،اظهار می دارند که پلیس
ترمینال در جایگاه پست و نگهبانی حضور نداشته و متاسفانه خواب بوده است .لذا می توان دریافت که مجرمان
نی��ز با علم به اینگونه م��وارد ،شرایط آسان تر را برای ارتکاب جرم برمی گزینن��د .همچنین ،افزایش ارتکاب جرم
علیه بزه دیدگان در ساعات  18الی ( 24فراوانی  14مورد) در این تحقیق ،خود گواهی بر این ادعاست که فقدان
نظارت و کنترل ،دیده نشدن و سهولت در فرار بعد از ارتکاب جرم ،از عواملی هستند که در بزه دیدگی و قربانی
شدن قربانیان و ارتکاب جرم تاثیرگذار است.
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فرآیند قربانی شدن برای قربانیان

با توجه به مصاحبه های انجام شده با قربانیان ،آنها به ترتیب سه مرحله را در فرآیند قربانی شدن طی کرده اند
ک��ه به لح��اظ تفسیری در این تحقیق ،این سه مرحله به ترتیب زیر نامگ��ذاری شده است :تفکر کردن ،احساس
ک��ردن و تجرب��ه پیام��د .نکته قابل توج��ه آن که این سه مرحله ب��ا رعایت تقدم و تاخر (یکی پ��س دیگری) روی
می ده��د .در مرحل��ه نخست ،فرد اقدام ب��ه فکر کردن راجع به اتفاق رخ داده می نمای��د و جنایتی که برای او رخ
داده تفسی��ر می کن��د .در مرحله دوم ،فرد شروع ب��ه بروز احساساسات خود می کند و آنچ��ه را که اتفاق افتاده به
ص��ورت ذهنی و روان��ی از طریق مکانیسم های روانی و احساسی بروز می دهد و حالت تدافعی و غم و اندوه به
خ��ود می گی��رد .در نهایت فرد با پیامدهای قربانی شدن رو ب��ه رو می گردد که یک مرحله عینی است و قربانی با
پیامدهای عینی در زندگی مواجه می شود.
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شکل  :1مراحل بعد از قربانی شدن از نظر قربانیان
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تفکر کردن

طبق اظهارات مشارکت کنندگان تحقیق ،در این مرحله قربانیان راجع به حادثه اتفاق افتاده درگیری فکری پیدا
می کنن��د و بیشترین افکار آنها مربوط به چگونگی اتف��اق و اقدامات جزئی آن می باشد .در این مرحله ،قربانیان
مکررا حادثه را برای خود مرور و بیشترین درگیری ذهنی را با خود دارد .در واقع ،بیشتر قربانیان اظهار می داشتند
ک��ه حسرت کارهایی ک��ه می توانستند انجام بدهند را می خورند و اینکه چرا ب��ه صورت مناسبی که می توانستند
از حادثه قربانی شدن پیشگیری نکرده اند .آنها اغلب خود را با پرسشهای زیر مورد بازخواست قرار می دهند:
چرا این اتفاق برای من افتاده است؟ چرا باید من در آن لحظه آنجا باشم؟ چی می شد اگر این گونه می شد...؟
اگر اینکار را می کردم و. ...
برای مثال ،یکی از قربانیان  24ساله (مونث) می گوید:
« اگ��ر آن زم��ان من قصد رفتن به من��زل را نداشتم و شب را در منزل دوستم سپ��ری می کردم ،دیگر امکان این
اتفاق (سرقت وسایل و کیف) پیش نمی آمد»...
یا اینکه قربانی دیگر  29ساله (مذکر) می گوید:
« م��ن نمی فهم��م چرا صاف باید طرف بیاد و تو اون ساع��ت روز خفت منو بگیره .بارها به خودم بعدش گفتم
کاش قلم پام می شکست و نمی رفتم تو اون ساعت»...
احساس کردن

قربانی شدن می تواند اثرات جدی روانی و اجتماعی را به بار بیاورد و نخست افراد این پیامدها را از طریق
احساسات ،بعد از تفکر در باب حادثه تجربه می کنند .مصاحبه های صورت گرفته نشان می دهد که قربانیان
احساس��ات مختلف��ی را در جریان قربانی ش��دن بروز داده اند .برخی از اف �راد احساسات شدید شامل ترس،
عصبانی��ت و نارضایت��ی را از خود نشان داده اند و احساس اضطراب ،آسیب پذیری و احساس بی حرمتی هم
در بسی��اری از گفته ه��ای قربانیان مشاهده می شد .برخ��ی دیگر از قربانیان احساس ش��رم و خجالت راجع
ب��ه جزئی��ات حادثه داشتن��د و از اینکه نتوانسته بودند مقاوم��ت و پیشگیری کنند ،بسی��ار آزرده خاطر بودند.
احساس تنهایی ،احساس عدم توانایی ارتباط بعد از قربانی شدن و شکسته شدن روابط ،از دیگر احساسات
ناخوشاین��دی ب��ود که قربانی��ان تجربه آن را داشتن��د .در نهایت بسی��اری از قربانیان احس��اس تفرق و از هم
گسیختگ��ی ذهن��ی و عدم تمرکز بر امور فکری را تجربه کرده بودند و به کرات اظهار نموده اند که در روزهای
نخس��ت تجربه قربانی شدن از اینک��ه بتوانند به مسائل دیگری همچون امور تحصیلی و امورشغلی بپردازند،
عاجز بوده اند.
تجربه کردن پیامد

در ادامه به طور مفصل به بیان پیامدهای ناشی از قربانی شدن بر فرد می پردازیم.
پیامدهای فیزیکی

اثرات فیزیکی قربانی شدن در این تحقیق طیف وسیعی را شامل می شد .در برخی از قربانیان سرقت به علت
مقاوم��ت ،اثرات خراش ،بریدگی و شکستن بین��ی مشاهده می شد .نکته قابل تامل در این بعد از پیامدها ،عدم
مشارک��ت فرد به آسیب دیدگی در امور روزان��ه و فعالیت های روزمره بود .برای مثال ،قربانی که بینی اش به دلیل
مقاومت در برابر سرقت آسیب دیده بود ،اظهار می دارد:
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« خ��دا خی��رش نده باعث که من تا یه ماه بیرون نرم ،حتی تو آینه نگاه می کردم خودم رو سرزنش می کردم که
چرا من؟»
بخ��ش دیگری از پیامده��ای فیزیکی که افراد قربانی تجربه کرده بودند شام��ل اختالالتی جسمانی برآمده از
اختالالت روانی بود .برای مثال ،سردردهای جسمانی ،تغییر در اشتهای خوردن و آسیبهای ناشی از آثار قابل
مشاه��ده (مانند سرزنش کردن خ��ود در مقابل آینه ،تخریب روحیه به علت آسی��ب فیزیکی) که قربانیان اظهار
می کردند ناشی از اثرات روانی فرآیند قربانی شدن بوده که به صورت جسمانی بروز پیدا می کرده است.
پیامدهای روانشناختی
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عدم تمرکز در انجام وظایف و مسئولیت ها ،کابوس و خاطره بد ،سوگ ،سوء ظن ،افسردگی ،اختالل استرس
پس از حادثه ،نگرانی دائمی راجع به امنیت شخصی ،درماندگی و ناتوانی و سرزنش و مواخذه خود ،از مهمترین
پسامدهای روانشناختی بودند که قربانیان با آن روبه رو بودند ، .مضامین زیر از دیگر پیامدهای قربانی شدن بود
که از مصاحبه با قربانیان استخراج گردید:
درماندگی روانشناختی

قربانی��ان در بیان پیامدهای اتف��اق حادث شده احساسات خود را منفی توصیف می کردند و اکثریت احساس
نامطل��وب و ناخوشاین��دی را تجربه کرده بودند .برای مثال ،در نخستین مراحل قربانی شدن ،اشخاصی که مورد
سواستف��اده قرار گرفته بود احساس مسخ شخصی��ت و واماندگی داشتند؛ یعنی نسبت به اتفاق حادث شده درک
درست��ی نداشتن��د و واکنش مناسب را تشخیص نمی دادند و در مورد اقدام مقتضی و چگونگی مواجهه با قربانی
شدن ،برداشت صحیحی نداشتند .برای مثال ،قربانی مذکر  20ساله می گوید:
«موقع��ی که گوشی��م رو دزدیدند ،اصال نفهمیدم چیکار باید بکنم و خیلی سریع اتف��اق افتاد و برام قابل باور
نب��ود .آدمه��ای دور و ورم رو نگ��اه می ک��ردم و بهشون توجهی نداشت��م .بعد که رفتم خونه ،خان��وادم گفتن چرا
شکایت نکردی و اون موقع بود که فهمیدم باید چیکار می کردم»...
در ای��ن وج��ه روانشناختی ،پ��س از گذشت مدت زمان  1الی  3روز افراد به لح��اظ احساسی دچار افسردگی
و اضط �راب می شدند .این افسردگی و اضطراب ناش��ی از فقدان وسیله (موبایل ،لب تاب )...برای پیشبرد امور
روزان��ه و امور دانشگاهی بود؛ یعنی افراد از اینکه اب �زار الزم را برای انجام تکالیف و مسئولیت هایشان نداشتند،
به شدت دچار احساس ناامیدی می شدند و مدتی را در حالت ناامیدی و ناراحتی عمیق سپری می کردند .برای
مثال ،قربانی دیگری می گوید:
«واقع��ا خست��ه شده بودم و به ش��دت ناراحت و کالفه بودم .نمی تونستم تحقیق��ات کالسیم رو پیش ببرم و از
طرف��ی بدج��ور ناراحت بودم که به ای��ن زودی نمی تونستم دوب��اره لب تاپ بگیرم .فکر کنم قری��ب به یه ماهی
اعصاب نداشتم و از همه چی خسته شده بودم»...
بسی��اری از قربانی��ان ،افسردگی خ��ود را به مسائل اقتص��ادی و مسائل اجتماعی مرتب��ط می دانستند .در وجه
اقتص��ادی آنان اظه��ار می داشتند که به علت فقدان توان اقتصادی و از دس��ت دادن قسمتی از سرمایه خود ابراز
ناراحت��ی و افسوس می کردند و از طرفی دیگر ،ب �رای وضعیت پایین امنیت اجتماعی و نبود ارزش های اخالقی
در جامعه اسالمی ابراز تاسف و ناراحتی می نمودند .برای مثال ،یکی از قربانیان می گوید:
«خیلی ناراحت بودم از اینکه پول زیادی رو از دست داده بودم .به هر حال اون مبلغ پول تو جیبی کل ماه بود
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که بابام دیشبش به من داده بود .خدا رو شکر بابام خیلی حمایت کرد هم اقتصادی و هم روانی ،ولی به هر حال
حس بدی نسبت به موقعیت پیش اومده داشتم»...
یا شخص دیگری می گوید:
«خیل��ی ناراح��ت بودم ک��ه ازم دزدی شده ،ولی از طرف��ی ناراحت بودم و برای این جامع��ه احساس تاسف و
ناراحتی می کنم که با انواع شعار و ادعا هنوز آمار این اتفاقات تو کشور آنقدر باالست»...
سرزنش خویشتن

قری��ب به اکثریت مشارک��ت کنندگان تحقیق بعد از قربانی شدن ،احساس��ات ناخوشایندی را راجع به خود و
شایستگی های خود داشتند و با الفاظ مختلفی راجع به خود اظهار نظرات منفی را بیان می نموند و در این اتفاق
خود را مقصر اصلی می دانستند ،زیرا معتقد بودند که می توانستند از قربانی شدن پیشگیری کنند و سهل انگاری
شخص��ی مانع ای��ن مسئله شده است .ب �رای مثال ،قربانی (مون��ث)  21ساله در حادثه دزدی��ده شدن موبایلش
می گوید:
«همش تقصیر بی عرضگی خودمه .اگر خودم یه ذره هوشیار بودم ،این اتفاق نمی افتاد .سهل انگاری کردم و
اگ��ر روم رو ب��ه این سمت پیاده رو بود ،به این راحتی نمی تونست ک��ش بره .آخه هر جور نگاه می کنم ،می بینم
که خودم مراقب نبودم»...
شخص دیگری 24 ،ساله در دزدیده شدن لب تاپش معتقد است:
«خ��اک بر س��رم کنن که اون بی عرضه ه��ا تونستند به این راحت��ی وسایلمو ازم بگیرند .آخه ک��دوم آدم عاقلی
ساعت  12نصف شب برمی گرده خونه .فکر می کنم اگر می موندم و صبح می رفتم خونه ،هرگز این اتفاق برای
من پیش نمی اومد .آره خودمم مقصرم»...
در وجه��ی دیگر ،افراد قربانی ش��ده توانایی فیزیکی خود را عامل مهمی در قربان��ی شدن قلمداد می کردند و
از ای��ن حی��ث معتقد بودن ک��ه جثه کوچک ،ضعف بدنی و جنسی��ت آنها در قربانی شدن و س��وء استفاده شدن
تاثیرگ��ذار ب��وده است؛ یعنی تصور آن ها این گونه بود که با ق��درت سخنوری و جواب دادن ،قدرت بدنی زیاد و
جثه بزرگتر ،یا اگر زن (زنان قربانی شده) نبودند ،بی شک می توانستند از این اتفاق پیشگیری کنند و همین فقدان
قدرت بدنی تبدیل به عاملی برای سرزنش شخصی شده بود .برای مثال ،دانشجوی قربانی  20ساله می گوید:
«فکر می کنم ،اگر می تونستم که کیفم رو یه کم محکم تر به سمت خودم بکشم ،می تونستم از دزدیده شدنش
جلوگی��ری کن��م .آخه زورم نرسید و خیل��ی نتونستم کشیده شدن رو تحمل کنم .چ��ون داشتم زمین می خوردم،
مجبور شدم ولش کنم ،شاید یه مرد بود ،نمی تونستن ازش بدزدن»...
فردی که قربانی خشونت جنسی گفتاری شده است ،می گوید:
«خوب شد که اون بنده خدا (یه خانم دیگر) سریع دید که اون آقا داره برای من مزاحمت ایجاد می کنه و زود
اومد منو از شرش نجات داد .اگه کمرو نبودم ،شاید می تونستم دکش کنم .آخه مجبور بودم تا اون ساعت بشینم
بیمارستان».
مواجهه جنون آمیز

برخ��ی از قربانیانی که م��ورد حمله قرار گرفته بودند ،از پیامدها و اثراتی صحب��ت به میان می آوردند که جنبه
پرخاشگرانه و برخورد نوروتیک با اجتماع داشته است؛ چنان که حادثه اتفاق افتاده برای آنها اثرات روانشناختی
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عمیق��ی در پ��ی داشته و ب��ه ارتباطات و تعامالت اجتماعی آنها لطمه وارد کرده اس��ت .به عبارت دیگر ،فرد پس
قربان��ی ش��دن حالت��ی از مکانیسم دفاعی جابجای��ی را از خود ب��روز داده و خشونت و عصبانی��ت خویش را از
شخ��ص مج��رم و خطاکار به افراد حاضر در حلق��ه اجتماعی خود منتقل می کرده است ی��ا در بسیاری از مواقع
خشون��ت درون��ی خویش را بر روی موانع فیزیکی تخلیه نموده و سعی در پ��رت و شکستن اجسام و اشیا داشته
اس��ت و حت��ی در برخی از موارد ،به بدن خود نیز آسیب جسمانی غیر عمد وارد نموده است .برای مثال ،قربانی
مذکر  26ساله پس از سرقت اتومبیلش می گوید:
«به زمین و زمان فحش می دادم و به شدت عصبانی شده بودم .خوب کلی پول جمع کرده بودم که تونستم یه
پراید بخرم ،ولی تو یه چش بهم زدن زدنش .البته اینم بگم ناراحت بودم که چرا من احمق قفل فرمون نزدم .یادمه
که پام انقدر محکم زدم به در که ضرب شدیدی دید و مجبور شدم برم عکس بگیرم که ببینم نشکسته باشد »...
قربانی دیگری 27 ،ساله بعد از خشونت جنسی گفتاری در پارک می گوید:
«خیل��ی ناراح��ت شده بودم .بعد از اون داستان که به پیشنهاد دوستی اون مرتیکه جواب رد داده بودم ،هر چی
از دهن��ش دراوم��د گفت و هر فحش زشتی بل��د بود بر زبون آورد؛ یعنی چهره واقعی��ش همین بود .رفتم خونه با
چشمای قرمز گریون .تا مادرم پرسید چی شده ،بهش پریدم و خیلی خیلی بد جواب دادم و تا سه روز با همه به
تن��دی و پرخاش برخورد می کردم.از فکر کردن به اون موضوع و اینکه چجوری اولش نشناختمش ،داشتم دیونه
می شدم»...
در برخ��ی مواقع ف��رد قربانی شده ،خشونت و عصبانی��ت خود را در موقعیت ها و تعام�لات اجتماعی دیگر،
مانن��د برخ��ورد با نهادها و مواجه��ه با ادارات تخلیه می نموده است و در اینجا شخ��ص بین اتفاق حادث شده و
نه��ادی که به علت مسئل��ه دیگری به آنجا رجوع کرده ،ارتباط برقرار می نموده است .برای مثال ،یکی از قربانیان
بع��د از دزدی��ده شدن کیف پولش به علت عصبانیت ،در هنگام رجوع برای حل مشکلی دیگر در دادگاه خطاب
به کارمند اداری می گوید:
«ت��و ای��ن مملکت خراب شده ،هیچی سرجاش نیست .خدا نکنه هیچی با شما سروکار داشته باشه .اونجا که
باید کار کنید ،نمی کنید و اونجام که باید کار مردم رو راه بندازید ،همش سنگ میندازید جلوی پای مردم»...
پیامدهای اجتماعی قربانی شدن

از مهمتری��ن آث��ار اجتماعی -اقتصادی قربانی شدن می توان به سرزنش شدن قربانی توسط اطرافیان ،تخریب
رابط��ه با اشخ��اص مهم در زندگ��ی ،انزوای اجتماع��ی ،تغییرات منف��ی در سرمایه اجتماع��ی ،افزایش مصرف
مسکن ه��ا و مخدره��ا ،هزینه های پزشک��ی و دارویی و از دست دادن سرمایه اقتصادی اش��اره نمود .در ادامه به
مهمترین مضامین استخراج شده از مصاحبه های به عمل آمده با قربانیان به تفصیل اشاره خواهیم کرد.
انگاره انحطاط هنجارهای اجتماعی

یک��ی از پیامده��ای قربانی شدن برای بسی��اری از مشارکت کنندگان در تحقی��ق ،زوال هنجارها و ارزشهای
اجتماع��ی مثب��ت بود؛ بدین صورت که مشارکت کنندگان اظهار می داشتند که در جامعه دیگر نمی توان به کسی
اعتم��اد کرد ،زیرا هیچ ک��س از ارزشهای مثبت و اصول اخالقی جامعه پی��روی نمی کند و ارزشهای اخالقی
در وجه اجتماعی و شخصی در حال سقوط است .در نگاه کالن این افراد به صورت هر چند موقت و در برخی
م��وارد دائمی ،سرمایه اجتماعی خ��ود ازجمله اعتماد به دیگران و مشارک��ت در فعالیتهای اجتماع محور را به
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ط��ور کل��ی و یا در برخی موارد ،روابط اجتماعی را در شبکه های درونی و بیرونی ارتباطات از دست داده بودند.
این امر به علت سرزنش های مداوم اطرافیان ،احساس شرم و خجالت ،احساسات مخرب روانشناختی و برخی
از بیماریه��ای روانشناختی همچون افسردگی و ...اتفاق افتاده بود و آنها ترجیح می دادند که زمان زیادی را در
انزوا و خلوت خود سپری کنند .برای مثال ،قربانی مونث  26ساله می گوید:
«آدم نمی دونه چیکار کنه .خدا خیرشون نده این آدم ها رو ،چون هیچ اخالقی ندارند و پیرو هیچی نیستند،
می��ان زندگیت��و می برن ...خ��وب معلومه .منم نگاه��م به جامعه منفی ش��ده و احساس می کن��م دیگه اخالق و
اسالمی تو جامعه نمونده که کسی پیروی کنه»...
در وجه��ی دیگر می توان گف��ت بسیاری از مشارکت کنندگان تحقیق ،وج��ه فروپاشیدگی ارزشهای سنتی و
هنجاره��ای مرس��وم اجتماعی را مورد تاکید ق �رار می دهند و از این محمل ،وضیع��ت اجتماعی جامعه را به باد
انتق��اد می گیرند.آنها مسئل��ه قربانی شدن را با وضعیت مسائل اجتماعی دیگر همچ��ون بیکاری ،فقدان جامعه
پذی��ری مناسب و فقدان نظارت و کنترل مرتبط می دانن��د و معتقدند دالیل مناسبی برای سلب اعتماد در جامعه
وج��ود دارد؛ یعنی به علت وسعت آسیب های اجتماعی دیگری که در جامعه وجود دارد ،وضعیت قربانی شدن
پی��ش می آید و به موازات همه این مسائل ،افراد از لحاظ ارزشی هم خودشان به ورطه بی احساسی و بی اهمیتی
کشیده شوند .برای مثال ،زهره  21ساله می گوید:
«متاسفانه هیچی سرجاش نیست؛ این همه بیکار تو جامعه هست و این همه آدم که اخالق و تربیت ندارن.
خ��وب معلوم��ه وقتی ای��ن شرایط تو جامعه هست ،فردا پسف��ردا منم به هیچکی تو جامع��ه اعتماد نمی کنم .هر
اتفاقی هم بیوفته ،سرمو میندازم پایین میرم و خودم درگیر کمک کردن به دیگران نمی کنم ،چون من این همه داد
زدم ،ولی کسی به دادم نرسید»...
به عبارت دیگر ،افراد از انحطاط ارزشی سخن به میان می آورند که علت کاهش ارتباط آنها با جامعه می شود.
حت��ی این عقیده ابراز می شود ک��ه در آینده حضور کمتری را در جامعه و گروههای دوستان تجربه نمایند و علت
آن را شرای��ط فعل��ی اجتماع تلق��ی می نمایند .افراد در اینج��ا وضعیتی را تجربه می کنند که ب��ه لحاظ احساسی
دره��م شکست��ه شده اند و به ص��ورت اختیاری مطرودی��ت را در اولویت قرار داده اند .پ��س مشارکت خود را در
وجوه وسیع تری از جامعه باز می دارند و خود این مسئله زمینه را برای کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه فراهم
می آورد .برای مثال ،دانشجوی  23ساله بعد دزدیده شدن لب تاپش می گوید:
«خیلی اوضاع جامعه بی ریخت شده .شما نمی تونی تو مترو راحت وایستی .همه دنبال دزد و دودره بازی ان.
باید محکم کیفت رو بچسبی .آنقدرم تو جامعه بی اخالقی زیاد شده که تا تنت به یکی می خوره ،همه فکر می
کن��ن می خوان ازش��ون دزدی کنی .آدم داغون می شه این همه بی اخالقی رو م��ی بینه .همون بهتر که بشینی تو
خون��ت فیل��م نگا کنی و نری بیرون .هم خودت در امانی هم اعصابت راحته .آخه بعد اون ماجرا چون واقعا پول
نداشتم یه لب تاپ دیگه بخرم ،نابود شدم»...
اضمحالل سرمایه اقتصادی

مهمتری��ن و م��ورد تاکیدترین پیامد قربانی شدن برای قربانیانی که مورد جرم سرقت قرار گرفته بودند ،تخریب
ش��دن وضعیت اقتصادی یا به عبارتی از هم پاشیدگی وضعیت مال��ی آنان بود .قربانیان اظهار می کردند که بعد
از قربان��ی شدن به علت اینکه وضعیت اقتص��ادی شخصی و همچنین وضعیت اقتصادی جامعه نامساعد بوده،
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در مضیق��ه ق �رار گرفته اند و کارکردهای شخصی و اجتماعی شان دچار اختالل شده و نتوانسته اند مسئولیت ها
و ام��ور روزانه خ��ود را به درستی انجام دهند .به عبارتی دیگر ،وضعیت اقتص��ادی آنان به علت شرایط جامعه و
نام��وزون بودن وضعیت اقتص��اد و غیرقابل پیش بینی بودن آن ،به شدت به��م ریخته است .برای مثال ،علیرضا
 20ساله می گوید:
«بعد از دزدیده شدن لب تاپ ،دیگه نمی تونستم یکی دیگه بخرم و بدجور ضربه اقتصادی خوردم ،چون لب
تاپ��ی که م��ن  3تومن خریده بودم ،دو ماه پیش قیمتش شده  7تومن و هنوزم نخریدم .خوب خیلی از تکالیف و
تحقیقای کالسیم عقب افتاده اند و متاسفانه یه تحقیق برای یه کالسی که نمره خوبی هم تو امتحان کتبی گرفتم،
انجام ندادم.»..
سمانه  24ساله بعد از دزدیده شدن کیف پولش می گوید:
«واقعیت��ش چ��ون حق��وق اون ماهم رو تقریبا از دس��ت داده بودم ،ناراحت شدم .خوب ت��ا سه ماه بعدش من
نتونستم خریدامو بکنم .از طرفی حتی نتونستم تو تولد یکی از دوستام شرکت کنم»...
در وجهی دیگر پیامد قربانی شدن بسیار وخیم تر بود؛ یعنی از بعد کارکردی ،فرد دچار اختالل شده بود .برای
مثال ،قربانیان سرقت بیشتر با این مسئله گریبان گیر بودند و از آنجایی که وسیله ای که مورد سرقت قرار گرفته بود
کارک��رد درآمدزایی و اقتصادی داشت ،وضعیت برای آنها دشوارتر بوده است .برای مثال ،محمد امین  26ساله،
بعد از سرقت خودرو اش که با آن مسافرکشی می کرد ،می گوید:
«بع��دش واقع��ا زندگی من سخت شد ،چون من با ماشینم کار می کردم ،حتی مجبور شدم قرض و قوله کنم و
زندگیم رو نگه دارم و تا یه مدتی که کار پیدا کردم ،واقعا سخت بود و فکر می کردم همه چی رو از دست دادم»...
درنهای��ت هزینه های مشاوره روانشناختی و روانپزشکی برای قربانیان مسئله ساز بوده است؛ چنان که بسیاری
از قربانیان اظهار می داشتند که بعد از حادثه مجبور شده اند ،برای هزینه های فیزیکی و جسمانی و تهیه برخی
داروهای ضد افسردگی تا ماههای متمادی هزینه های گزافی متحمل شوند.
راهبرد های مواجهه با قربانی شدن

در مورد چگونگی مواجهه با جرم حادث شده ،قربانیان طیف متفاوتی از واکنش ها و راهبرد ها شامل مراجعه
ب��ه نهادهای انتظامی ،رجوع به خانواده ،طرح مسئله در گروه دوستان ،در خود نگاه داشتن ،مشاوره روانشناختی
و دور ش��دن از مسئل��ه را به ک��ار برده اند 9 .نفر از قربانی��ان که عمدتا قربانی سرقت ش��ده بودند جهت پیگیری
قضای��ی ب��ه پلیس مراجعه کرده بودند .ای��ن نوع مواجهه بیشتر در مورد سرقت موبای��ل انجام شده بود و قربانیان
اظه��ار داشتند که ب��ه امید پیدا شدن وسایل مورد نظ��ر از طریق پیگیری شماره سری��ال و ...بوده اند که تنها یک
مورد (سرقت موبایل) قادر به بازپس گیری اموال خود شده بود .در برخی موارد این گونه مواجهه را اتالف وقت
میدانستند؛ چنان که قربانی مونث 25 ،ساله درباره پیگیری از مراجع انتظامی می گوید:
«دنب��ال ک��ردن این گونه مسائل در نهاه��ای انتظامی و قضایی بسیار دشوار است و هم��ان یهتر که براش وقتی
نگذاریم ،زیرا به نظرم هم ضعیفن و هم برایشان اهمیتی ندارد که تو وسیله ات رو دزدیدن»...
همچنی��ن عم��ده پاسخگویان مسئله ح��ادث شده را برای خانواده خود بازگو کرده بودن��د 3 .نفر از قربانیان به
روانپزش��ک و مشاور مراجع��ه و جلسات روان درمانی را گذرانده و داروهایی را نیز مصرف کرده بودند .برخی از
اف �راد جهت پیگیری مسئله ،ب��ه نهادهای مرتبط که مسئول پیگیری روند قضایی بودن��د ،مراجعه نمودند ،اما در
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برخ��ی موارد همین افراد یا ب��ه تبع آن قربانیان دیگری که روند قضایی را طی نکرده بودند ،به صرف مطرح کردن
پدی��ده قربان��ی شدن در گروههای دوستان و همچنین در داخل خانواده ب��ه منظور حمایت های مالی و اقتصادی
جهت تهیه و خرید مجدد وسایل دزدیده شده بسنده می کردند .برای مثال ،قربانی  25ساله مونث می گوید:
«خیل��ی پیگی��رش نشدم ،چون بعد اینکه ماجرا رو برای خانوادم تعریف کردم ،گفتن خدا روشکر سالمی و...
کیفم هم مبلغ زیادی توش نبود».
در برخی افراد نیز ،فرآیند قربانی شدن به این جهت که عمومی نشود و نگرانی از جهت آبرو و ...وجود داشته
و ف��رد قربانی در درون خودش مسئله را ح��ل و فصل کرده یا آن را سرکوب نموده است؛ یعنی قربانی جرم اتفاق
افت��اده را ب��ه صورت شخصی در خود نگاه داشته و کس��ی را در این فرایند دخالت نداده یا در برخی موارد مسئله
برای فرد قربانی اهمیت چندانی نداشته و ترجیح داده که از مسئله جرم و یادآوری آن به دور باشد .اما در برخی
م��وارد که فرد قربانی از لحاظ اقتصادی یا عاطف��ی شکست بیشتری را تجربه نموده است ،مراجعه به روانشناس
نیز دیده شد .برای مثال ،یک قربانی مذکر  27ساله می گوید:
«نتونستم ماجرا رو برا کسی تعریف کنم ،چون احساس می کردم تحقیر می شم و دوستام مسخره ام میکنن.
برای همین با پس اندازم رفتم یه لب تاپ دیگه گرفتم»...

شکل  :2راهبرد های مواجهه با پدیده قربانی شدن
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همچنین ،قربانی مونث  22ساله می گوید:
«ترسی��دم به خانواده ام بگم .باب��ام آدم زودرنجیه و زود عصبانی می شه .هرچند که حالم خیلی مساعد نبود،
ولی بعد از دو جلسه ای که با مشاور دانشگاه داشتم ،کم کم قضیه یادم رفت»...

نتیجه گیری و پیشنهادها
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نتایج تحقیق نشان داد که قربانی شدن در مقابل جرم سرقت در میان دانشجویان بیشتر از هرگونه جرم دیگری
رواج دارد؛ یعن��ی به ص��ورت کلی دانشجویان قربانی جرائمی مثل سرقت موبای��ل ،ماشین ،پول و ...می شوند.
همچنی��ن بیشتر قربانیان در ساعات پایانی روز و شب هنگام قربانی جرم می شوند؛ چنان که کمترین بزه دیدگی
در ساع��ات اولیه صبح و بیشتری��ن جرائم از ساعات  12بعد از ظهر تا  12شب اتفاق افتاده است .از آنجا که در
کش��ور م��ا مراکز اداری و امنیتی بع��د از ظهرها تا ساعات مشخصی فعال هستن��د و بعد از ساعت  16فعالیت و
نظ��ارت آنه��ا به کمترین سطح ممکن می رس��د ،می توان گفت که بیشترین میزان ج��رم در ساعاتی از روز اتفاق
می افت��د که کمترین میزان کنترل و نظ��ارت اعمال می شود .همان طور که شاو و مک کی یادآور می شوند اجرای
ضعی��ف کنت��رل اجتماعی رسمی یا غیر رسمی ،روند جرم را تسهیل می بخش��د ( .)Uttenbogard 2013: 11آن
چن��ان ک��ه نتایج تحقیقات مهدنژاد و پرهیز ( )1396نشان داد بیشتر جرائم منطقه  12شهر تهران در سطح کوچه
و خیاب��ان متراک��م شده است .نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که بیشت��ر قربانیان در خیابان های سطح شهر
تهران قربانی جرم شده اند که این نشان دهنده سطح پایین نظارت و کنترل و ناامنی محیط شهر تهران است.
همچنین ،بیشتر دانشجویان قربانی در مقاطع سنی پایین ( 21-18سال) و تحصیلی پایین (کارشناسی بیشتر
از ارش��د و دکت��ری) بوده اند .لذا می توان گفت که افزایش آگاهی و تجرب��ه و آشنایی با محیط های بیرون ،متغیر
مهم��ی در احتمال کاهش بزه دیدگی می باشد .بر اساس رویک��رد آسیب پذیری ،شرایط فیزیکی در افراد در کنار
شرای��ط اجتماعی و زمینه ای دیگر نظیر سن ،جنسی��ت ،تحصیالت و طبقه اجتماعی در آسیب پذیری افراد موثر
اس��ت و می توان��د آنان را به اه��داف سهل الوصول بزه کاران تبدی��ل نماید .برای مثال ،اف �راد سالخورده بیشتر در
معرض قربانی شدن هستند .در این دیدگاه ،توانایی مالی عامل مهمی در کاهش قربانی شدن محسوب می شود،
زی �را افراد متمول و تحصیل کرده راههای بهتر و مناسب ت��ر برای محافظت از خود برمی گزینند و بدین جهت از
میزان بزه دیدگی آنان کاسته می شود (.)Skogan 1987: 140
چگونگ��ی مواجهه با وضعیت قربانی ش��دن بستگی زیادی به وضعیت شخصی فرد ،ویژگیهای شخصیتی و
اجتماع��ی ،مک��ان و زمان قربانی شدن و مواردی از این قبیل دارد .در تحقیق حاضر بیشتر قربانیان اظهار داشتند
ک��ه ترجیح می دهند ب��ه شیوه ای شخصی با قضیه برخورد کنند؛ یعنی راهبرد های مواجهه شخصی و حل کردن
موضوع از طریق مهارتهای حل مسئله فردی را بر مواجهه های ساختاری و مراجعه به نهادها ترجیح می دهند.
همان گونه که صادقی فسائی و حسینی ( )1390در تایید این موضوع بیان می دارند
قربانی��ان زن راهکاره��ای ف��ردی و موقعیت��ی را به عن��وان راهبرد های مواجهه ب��ا قربانی شدن ب��ر راهبرد های
ساختاری به علت عدم حمایت های ساختی و اجتماعی ترجیح می دهند.
بزه دیدگی می تواند پیامدهای وسیعی را برای قربانیان از جمله تهدید سالمت روانی و اجتماعی ،تهدید امنیت
در ابع��اد مختل��ف مالی ،جانی و اجتماعی داشته باشد .در نقطه مقابل ،اگ��ر حمایت اجتماعی و حفاظت های
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نه��ادی و خانوادگی برای اف �راد قربانی میسر نباشد ،وخامت مسئله دو چن��دان خواهد شد .مطابق نتایج تحقیق
حاض��ر ،یک نوع ذهنیت برای افراد در حالت قربانی ش��دن روی می دهد که دیگر نمی توانند به شبکه اجتماعی
خود اعتماد داشته باشند و احساس می کنند که جامعه در یک سقوط ارزشی فرو رفته و به سختی قابل احیا شدن
اس��ت -حت��ی یک نوع تنفر و انزج��ار در درون قربانیان نسبت به اجتماع شکل می گی��رد که شاید خسران جبران
ناپذیری از لحاظ اجتماعی ،فردی و روانی به بار بیاورد.
یک��ی دیگر از پیامدهای تجرب��ه قربانی شدن برای افراد ،بروز یاس و نامیدی و تجربه احساسات روانشناختی
ناخوشاین��د ب��ود که اف �راد را به حالتی سوق م��ی داد که عدم کارایی و فق��دان کارکرد اجتماع��ی را در درون خود
احساس می کردند؛ به طوری که نوعی درماندگی آموخته شده را تجربه کرده و این حالت به علت عدم حفاظت
شخصی از خویشتن بوده است .عالوه بر این نوع درماندگی ،قربانیان با احساسات مختلفی همچون :احساس
گن��اه ،احس��اس بی لیاقتی ،ضعیف بودن و سرزنش خود تا مدت زمان زیادی بعد از تجربه قربانی شدن دست و
پنج��ه ن��رم می کردند .البته چون جامعه آماری این تحقیق ،بیشت��ر سرقت را تجربه کرده اند ،این حالت سرزنش
خ��ود نمی تواند وجه خطرناکی به خ��ود بگیرد ،اما در آسیب های جدی همچون تجاوز و ...قربانی احتمال دارد
هزینه خیلی گزافی را شامل خودزنی و حتی خودکشی را بپردازد.
از دیگ��ر پیامده��ای قربانی شدن ،مواجهه غیرمتعارف با تجربه حاص��ل شده بود؛ به صورتی که فرد قربانی از
ش��دت عصبانیت ،واکنش ه��ای نابهنجاری نسبت به خود ،اطرافیان و محیط فیزیک��ی و اجتماعی بروز می داد.
درهم ریختگ��ی مال��ی و فروپاشیدن اقتصادی (از دست دادن سرمایه) از دیگر مضامین به دست آمده از تجارب
قربانیان بود.
همچنین بر اساس مصاحبه های انجام شده ،نوع رفتار و کنش اجتماعی قربانیان نظیر بی دقتی ،سهل انگاری
و بی احتیاط��ی ،زمینه ه��ای «جلب توجه» و «وسوسه» مجرمان را برانگیخت��ه و آنان را نسبت به اعمال مجرمانه
ً
«ترغی��ب» کرده و «فرصت» بزهک��اری را فراهم نموده بود که این مسئله معم��وال در کنار محیط های بی دفاع و
عدم نظارت و کنترل اجتماعی ،زمینه افزایش نرخ بزه دیدگی را ایجاد می کند و در قالب نظریات مربوط به سبک
زندگی و مکان قابل تبیین است.
در پای��ان می ت��وان گفت که تجربه قربانی ش��دن ،عالوه بر آن که بر سالمت جسم��ی ،روحی ،روانی و ذهنی
اف �راد اث �رات نامطلوبی باقی می گذارد ،گاه��ی دامن گیر سایر افراد خانواده هم می شود و آن��ان را نیز به قربانیان
غیر مستقیم جرم تبدیل می کند؛ چنان که در دراز مدت باعث افزایش ترس از جرم و نگرانی از قربانی شدن در
دیگران می شود و زندگی آنان را در هاله ای از ترس و تردید فرو می برد.
ب��ه منظ��ور فهم بهت��ر پیامده��ای قربانی ش��دن در فرآیند وقوع ج��رم باید ای��ن واقعیت را پذیرف��ت که جرم و
قربان��ی شدن می تواند ب �رای هر شخصی صرف نظر از احتیاط و انجام ام��ور الزم برای پیشگیری در هر زمان و
مکان��ی اتفاقی بیافت��د .لذا در سطوح خانوادگی و اجتماعی باید از سرزن��ش قربانیان پرهیز شود ،زیرا تحقیقات
( )Walklate, 2004نش��ان داده اس��ت که این امر می تواند آثار مخ��رب ماندگار روانی و اجتماعی بر آنها برجای
بگ��ذارد .همچنی��ن به منظور کمک به قربانیان ک��ه اعتماد خود را به جامعه دوباره به دس��ت آورند و همچنین به
ارزشمن��دی خویشت��ن پی ببرند ،الزم است تمام افرادی که با قربانیان در تماس اند ،نکات الزم را رعایت نمایند
و حتی آموزش داده شوند تا حمایتهای مادی و عاطفی اجتماعی را ارائه دهند.
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با توجه به مطالب فوق می توان موارد زیر را به عنوان پیشنهادات پژوهش مطرح کرد:
1 .1در بسیاری از کشورها« ،مرکز ملی پیمایش قربانی شناسی» وجود دارد .پیشنهاد می شود در دانشگاه عالمه
طباطبائی نیز -با همکاری سازمانهای ذیربط مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی -مرکز پیمایش ملی قربانی
شناس��ی یا بزهدیده شناسی تاسیس شود .هدف این مرکز ،رصد ابعاد کمی و کیفی قربانیان جرائم و کاهش
میزان رخداد جرائم در سطح کشور خواهد بود.
2 .2پیشنه��اد می شود تا بر اساس تفاوتهای پاسخگوی��ان مانند تفاوتهای جنسیتی ،پژوهشهای بیشتری در
سطح دانشگاه عالمه و سایر مراکز علمی به انجام برسد.
3 .3ب��ا توجه به پیامده��ای عدیده روانی ،اجتماع��ی ،اقتصادی و ...ب��زه دیدگی ،پیشنهاد می ش��ود برای جبران
خس��ارات و آالم احتمالی اف �رادی که تجربه قربانی شدن دارند از سوی دانشگاه حمایتهای حقوقی ،روان
شناخت��ی و مددک��اری اجتماع��ی بیشتری صورت گیرد .قربان��ی شناسی یا بزه دیده شناس��ی بالینی با هدف
جب �ران خس��ارات و رفع آالم بزه دیدگ��ان و ارائه حمایته��ای اجتماعی ،روانی و اقتص��ادی به دانشجویان
بزهدیده در این راستا می تواند مورد عنایت قرار گیرد.
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