بررسی میزان اثربخشی اقدامهای پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی
محمدعلی یاری ،1اصحاب حبیبزاده
تاریخ دریافت97/10/15:
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تاریخ پذیرش97/11/28:

چکیده
زمینه و هدف :مسئله بدحجابی یکی از پیامدهای جنگ نرم دشمنان انقالب اسالمی در قالب
تهاجم فرهنگی است که طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از اصلیترین مباحث و موضوو هوای
مورد توجه مسئوالن نظام در سطوح مختلف و مردم است .پلیس امنیت اخالقی از مجموعههای
پلیس اطالعات و امنیت عمومی ،متولی مقابله با پدیوده بودحجابی اسوت کوه اقودامهوایی را در
حوزههای مختلف انجام داده است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی میزان اثربخشی اقدامهوای
پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی در شهر قزوین است.
روش :این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظور ماهیوت ،از نوو پوژوهشهوای توصویفی -
پیمایشی است که بهصورت میدانی انجام شد .همچنین بهمنظوور تودوین مبوانی نظوری از روش
کتابخانهای و اسنادی استفاده شد .جامعه آمواری پوژوهش شوامز زنوان شوهر قوزوین بوه تعوداد
 199046نفر است که حجم نمونه با استفاده از نمونهگیری خوشهای و با فرمول کووکران400 ،
نفر تعیین شد .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه محققساخته است.
یافتهها و نتایج :نتایج نشان داد که اقدامهوای کیفوری ،وضوعی ،اجتمواعی و فرهنگوی پلویس
امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی در شهر قزوین موثر است .همچنوین اقودامهوای اجتمواعی،
فرهنگی و وضعی پلیس امنیت اخالقوی 62 ،درصود از ت ییرهوای اثرگوذاری اقودامهوای پلویس
امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی را تبیین میکند.
کلیدواژهها
امنیت اخالقی ،بدحجابی ،اقدامهای کیفری ،اقدامهای وضعی ،اقدامهای اجتماعی ،اقودامهوای
فرهنگی
______________________________________________________
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اطالعات .دانشگاه علوم انتظامی امین
 . 2دانشیار گروه علوم اجتماعی .دانشگاه علوم انتظامی امین( .نویسنده مسئول) .رایانامه:
ertabat1388@yahoo.com
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مقدمه
با گسترش پدیوده جهوانیشودن و سسوتشودن مرزهوای فرهنگوی در کشوورها بوهویوژه
کشورهای در حال توسعه ،این کشوورها بوا مسواوز و مشوکزهوای اجتمواعی ،فرهنگوی،
سیاسی و اقتصادی مواجه شدهاند .کشوورهای اسوالمی ازجملوه کشوورهایی هسوتند کوه
بیشترین آسیب را از جهت فرهنگی -اجتماعی متحمز شدند .در این راستا کشور ایوران
بهعنوان یک کشور اسالمی از این آسیبها ،بینصیب نماند و ازجمله مساولی که جامعه
اسالمی را دچار چالش فرهنگی و اجتمواعی مویکنود ،مسوئله حجواب و رعایوت شوعاور
اسالمی است .وجود این چالشها ،مدیران و برنامهریزان کشور را برآن داشت توا بورای
مبارزه با بدحجابی و درمان آن ،طرح و برنامههوایی را مودون و طوی زموان اجورا کننود.
یکی از این طرحها ،طرح امنیت اخالقی بود که توسط نیروی انتظامی بهاجرا درآمد.
در فرهنگ مسلمانان ،یکی از اساسی ترین اعتقادها ،مسئله حجاب و پوشش زنان اسوت.
حجاب بهمعنی پوششی که زن را از دستیابی مرد جدا میکند ،طبق یک وظیفوه اسوالمی
و به عنوان یک دستور دینی بر مسلمانان واجب شده و مسلمانان هم بهعنوان یک فرضیه
آن را انجام می دهند .درواقع حجاب ،جدای از دیون بورای سوالمت روحوی ،جسومی و
فکری بشر یک امر الزامی است (مطهری ،1386 ،ص .)50
گفتنی است که مفهوم حجاب در این پژوهش فقط مختص زنوان نیسوت بلکوه در یوک
جامعه اسالمی ،مردان نیز باید آن را رعایت کننود هموانگونوه کوه در قورآن در سووره
احزاب نیز بر آن تاکید شده است« :باکی نیست که در خانههایی که محز سوکنا نیسوت
و نفعی در آنجا دارید (بدون اجازه) داخز شوید .خدا آنچه را آشکار میکنیود و آنچوه

بررسي میزان اثربخشي اقدامهای پلیس امنیت اخالقي در مقابله با بدحجابي 149 /

را نهان میدارید آگاه است» (« .)29به مردان مؤمن بگو دیدگاه فرو خوابانند و دامنهوا
حفظ کنند .این برای شما پاکیزهتر است ،خدا به آنچه میکنید ،آگاه است» (.1)30
بحث آیات مربوط به حجاب و پوشش در دو سوره از قرآن آموده اسوت ،یکوی سووره
نور و دیگری سوره احزاب ،آیات  29تا  31سوره نور میفرماید« :بوه زنوان موؤمن بگوو
دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش را حفظ کنند و زیور خوویش آشوکار
نکنند ،مگر برای شووهران یوا پودر شووهران یوا پسوران یوا پسور شووهران یوا بورادران یوا
برادرزادگان یوا زنوان یوا مملوکاتشوان یوا موردان طفیلوی کوه حاجوت بوه زن ندارنود یوا
کودکانی که از راز زنان آگاه نیستند (یا بر کامجوویی از زنوان توانوا نیسوتند) و پوای بور
زمین نکوبند که زیورهای مخفیشان دانسته شوود .ای گوروه مؤمنوانم همگوی بوه سووی
خدا توبه برید ،باشد که رستگار شوید» (.2 )31
در سوره احزاب آیه  ،59حجاب بهعنوان نماد عمومی هویت اسالمی و سورری در برابور
دستدرازی به زنان بیان شده است« :ای پیامبر به همسوران و دخترانوت و زنوان مسولمان
بگو که روسریهای خود را بر خود بروشند که اینکار باعوث شوده توا آنهوا ببوهعنووان
یک زن مسلمان] شناخته شده و از تعرض و تجاوز به دور باشند» (آیه .)59
برای حفظ ارزشها و معیارهای اسالمی ،مدیریت جامعه از روشهای کنتورل اجتمواعی
و اراوه طرحهایی که منجر به حفظ نظم و امنیت جامعه شود ،استفاده کرده اسوت .یکوی
______________________________________________________
م موا تُبودو فن و موا تکتمُوون ( .)29قوز
ل یعلفو ُ
 . 1لیس علیکُم جُناح ان تدخلوا بیوتوا ییور مسوکونفه فایهوا متوا لکوم وا ُ
للمؤمنین ی ضوا مان ابصارِهام و یحفاظُوا فُرُوجهُم ذلک ازکی لهُم إنف الف خفبیرُ بما یصنفعون ()30
 .2قُز للمُوماناتا ی ض ضنف مان ابصارِهان ویحففظنف فُرُوجهُن و ال یبداین زینوتفهُن اال موا ظفهورف مانهوا ولیضورِبنف بِخُمُورهان
علفی جیوبهن و ال یبدینف زینتهن اال لبعولیهن او اباهن او أباء بُعُولتاهِن او ابناوهن او ابنواء بُعُوولتاهِن او اخوواناهِن او بنوی
ز الوذین
ن الرجوا ِل ا ِو الطفو ِ
اخوانهن او بنی اخوانهن او ناسا اوهِن او ما ملکت ایموا ُنهُن او التوابعین یایو ِر اولوی االربوَ ماو ف
یظهروا علی عورات النساء و ال یضربن بارجُلهن لیعلم ما یخفین من زینوتهن و توبووا الوی ال جمیعوا ایهوا المومنوون
لعلکم تفلخون ()31
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از این طرحها ،طرح امنیت اخالقی است که توسط نیروی انتظامی بهاجرا درآمد کوه در
ابتوودای تصووویب طوورح ،معیووار دقیقووی از بوودحجابی تعریووف نشووده بووود (سوولیمانی و
امینصارمی ،1393 ،ص .)11
برای این کار نیروی انتظامی براساس بند یک وظایف ناجا در مصوبه شماره  427جلسوه
تاریخ  1385/10/13شورای عالی انقالب فرهنگی ،ماموریت یافت توا حودود و ضووابط
قانونی عفاف و مالکهای بدحجابی در جامعه را بهمنظور تشخیص مصوادیق آن اعوالم
کند (راهکارهای گسترش عفاف و حجاب .)1386 ،بنابراین نیروی انتظامی برآن شد توا
بهعنوان مجوری طورح ،موالک هوایی را بورای بودحجابی تعریوف کنود ایون موالکهوا
عبارت اند از :پوشیدن مانتوهای تنگ کوتاه و چسبان ،استفاده از روسری و شوال کوتواه
و نازک ،شلوار کوتاه ،برهنگی ساق پا ،اسوتفاده از آرایوشهوای تنود و زننوده بوهعنووان
معیار تشخیص حجاب افراد و مبنایی برای برخورد با زنان و دختوران موورد توجوه قورار
گرفت (سلیمانی ،1393 ،ص  .)11اراوه این معیارها توسط نیروی انتظامی ،ازنظور برخوی
افراد ،جزو وظایفش نبوده و موجب شد تا انتقادها و بحثهای مختلفی در جامعه شوکز
گیرد و هرکس بهگونهای موافقت و مخالفت خوود را نوهتنهوا بوا ایون معیوارهوا ،بلکوه بوا
سازمان تعیین کننده آن مطرح کنند .این امر باعث شد تا دامنه بحثها بهطور گستردهای
در میان افکار عمومی همچنین در بین صاحبنظران اجتماعی بازتابهایی را ایجاد کنود
تا جایی که برخی از نداشوتن مشوروعیت قوانونی ایون نیورو در اجورای ایون طورح سوخن
بگویند و نیروی انتظامی را در موارد مختلف مورد انتقاد قرار دهند .اما گروهوی دیگور،
این اقدام نیروی انتظامی را بسیار سودمند قلمداد کرده و معتقدند که اقدامهای اینگونه
میتواند برای محو و کاهش گسترش پدیده بدحجابی در جامعه ،درمانی اساسوی باشود.
از یکسو با توجوه بوه اهمیوت کوارویژه پلویس امنیوت اخالقوی در ارتبواط بوا اصوول و
الگوهای اخالقی در مناسبات و روابط مردم و بسط و گسترش امنیت اخالقی در جامعوه
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و ازسوی دیگر باتوجه به اینکه پژوهش خاصی درباره اثربخشی اقدامهای پلیس امنیت
اخالقی از زمان تشکیز آن ( )1386در کشور بهطور خاص صورت نگرفته است ،هدف
پژوهش حاضور شناسوایی و تبیوین اقودام هوای مووثر پلویس امنیوت اخالقوی در مقابلوه بوا
بدحجابی در شهر قزوین است .بنوابراین پوژوهش حاضور بوهدنبوال پاسوخ بوه ایون مسوئله
اساسی است که اقدامهای پلیس امنیت اخالقی به چه میزان در مقابله با پدیده بودحجابی
در شهر قزوین مؤثر است؟
پیشینه پژوهش
جدول  .1خالصه پیشینه تحقیق
ردیف

1

عنوان پژوهش

پژوهشگر و
سال

بررسی عوامز گورایش

جوانی

باتوجه به مدل سیسوتمی ،از میوان ورودی هوا بوه ترتیوب

بوووووووه بووووووودحجابی و

و امیوووووووووووری

ضریب تأثیر عوامز فرهنگی ،عوامز اجتمواعی ،عواموز

راهکارهای مقابله با آن

()1395

سیاسی ،عوامز بین فردی و عوامز اقتصادی است.

بررسی عوامز مووثر بور
2

نتایج

ایوون پووژوهش بووه بررسووی عوامووز موووثر بوور بوودحجابی

گوورایش بووه بوودحجابی

قنبوووری موحووود

دانشوووجویان دختووور در دانشوووگاههوووا در شوووش عاموووز

دانشووووووووووووجویان در

()1397

اجتموواعی -فرهنگووی ،رسووانهای ،روانووی ،اقتصووادی،
اعتقادی و محیطی میپردازد.

دانشگاهها

بیحجابی ،با تاثیرهای مهلک باعوث از بوین رفوتن بنیوه
بررسووی تحلیلووی رابطووه
3

اعتقادی و امنیت اجتمواعی بشوریت مویشوود .زن بوا از

بووویحجوووابی و نووواامنی

یروی و عشریه

دست دادن شخصویت خوویش ،ارزشهوایش نوامفهوم

روانی در سطح جامعه

()1397

موویشووود و هوسوورانی را در جامعووه روا موویدهوود ،در
نتیجه سالمت اخالقوی و بوه دنبوال آن امنیوت اجتمواعی
کاهش مییابد.

گونووووووووهشناسووووووووی
4

ذهنیووووووووتهووووووووای
خوووطمشووویگوووذاران و
مجریووووووان دربوووووواره

امووووووووووووامی،
بووواقریکنوووی و
لطفی ()1395

یکی از عوامز اصلی مانع تحقق خطمشی ایون عرصوه،
وجود اخوتالف نظور در خوط مشوی گوذاران و مجریوان
عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی اسوت کوه یکوی از
ایوون اخووتالفنظرهووا ناشووی از ذهنیووتهووای گونوواگون

 / 152فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامي ،سال بیستم ،شماره چهارم ،زمستان 1397

مسئوالن مربوطه است.

مووودیریت مواجهوووه بوووا
بدحجابی در ایران
بررسوووی توووأثیر عاموووز
5

بدپوششی بر نابسوامانی
خوووانوادههوووای اسوووتان
گلستان

شوووووووووووواملو،

نتووایج نشووان موویدهوود کووه بووین بدپوششووی و نابسووامانی

یووواریمقووودم و

خانواده رابطه وجود دارد .بدپوششی بور طوالق زو هوا

رزنونی ()1396

تاثیرگذار بوده و جهت رابطه از نو مثبت است.
اهمیووت چووالشهووای فرمانوودهان و موودیران در اسووتان
کرمانشووواه در مووودیریت انتظوووامی پدیووود بووودحجابی

چالش هوای فرمانودهان
6

بهترتیب :چالش اجتماعی ،چالش بین سازمانی ،چوالش

و موودیران در موودیریت

امووینصووارمی و

حقوووقی و قووانونی و چووالش سووازمانی اسووت .موودیریت

انتظووووووامی پدیوووووووده

همتی ()1394

انتظامی پدید بدحجابی در استان کرمانشاه بیشوتر بایود
معطوف به برطرفکردن چوالش هوای اجتمواعی ماننود

بدحجابی

تعامز ضعیف نهادهای آموزشی ،مدارس و خوانوادههوا
با نیروی انتظامی این استان باشد.
میووانگین اعتموواد بووه پلوویس امنیووت اخالقووی در بووین
شهروندان شهر تبریز در حد متوسط به باالسوت ،رابطوه
بررسی اعتماد به پلویس
7

امنیوت اخالقوی در بووین
شهروندان شهر تبریوز و
عوامز موثر بر آن

علیووزادهاقوودم و
همکووووووووواران
()1393

معنادار بین رضایت از زندگی ،میزان دینداری ،سرمایه
اجتماعی ،ش ز ،سوطح تحصویالت و سون پاسوخگویان
بهعنوان مت یورهوای مسوتقز بوا اعتمواد بوه پلویس امنیوت
اخالقی بوه عنووان مت یور وابسوته اسوت ،همچنوین مت یور
دینداری و رضایت از زنودگی  20درصود از واریوانس
مت یر اعتماد به پلیس امنیت اخالقی را تبیین میکند.
چهووار عامووز موووثر بووا بیشووترین می وزان در گوورایش بووه

علووووز گوووورایش بووووه
8

بوودحجابی از دیوودگاه دانشووجویان بووهترتیووب شووامز

بووودحجابی از دیووودگاه

یعقوبیووووووووان و

مدپرسووتی ،جلووب توجووه دیگووران ،انتخوواب دوسووت و

دانشوووووجویان دختووووور

همکووووووووواران

اعتقووادات دین وی هسووتند و علووز موووثر بوور گوورایش بووه

دانشگاه علووم پزشوکی

()1393

بدحجابی را مواردی مانند فقر فرهنگی ،فقدان نظوارت

بابز

خانوادهها و لجبازی بهخاطر سختگیوری بویش از حود
دانشگاه بیان کردند.
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زنووان باحجوواب ارزش و احتوورام بیشووتری را دریافووت

تجارب و نگورش هوای
9

زنان باحجاب شایز در
موقعیتهوای اجتمواعی
مختلف

موویکننوود تعووارض ،نگرانووی و مزاحمووتهووای جنسووی
کامال ()2012

پایینی را تجربه مویکننود ،از اسوتقالل و روابوط کواری
سالم تری برخورداند و احساس عزت نفوس و رضوایت
شخصی باالیی را نشان میدهند.

مرور پژوهشهای پیشینه ،نشان میدهد که در سالهوای اخیور پوژوهشهوای زیوادی در
ارتباط با اقدامهای پلیس امنیت اخالقی و همچنین مقابلوه بوا بودحجابی صوورت نگرفتوه
است ،تعداد زیادی از ایون پوژوهش هوا درخصووص اثربخشوی طورح امنیوت اجتمواعی،
عوامز مؤثر در گرایش به بدحجابی ،علز و عوامز مؤثر بر بدحجابی و مت یرهوای موؤثر
بر رعایتنکردن حجاب هستند که هرکدام از این عوامز را میتووان از زیرسیسوتمهوای
مؤثر نام برد که این زیرسیستم ها شامز مت یرهوای مورتبط هسوتند .مت یرهوای مربووط بوه
زیرسیستم اثربخشی مطلوب طرح ارتقای امنیت اجتماعی درصورت مناسببوودن رفتوار
ماموران پلیس و استفاده از روش هوای نوو و مناسوب بورای اجورای ماموریوت ،همچنوین
رضایت مردم از گروه هوای گشوت ارشواد و پایوداری و حفوظ الگووی حجواب توسوط
گروههای گشت ارشاد است ازسوی دیگر ،معلولهای امنیت اخالقوی بوهطوور بوارز در
حوزه عمز فرماندهی انتظامی قرار دارند که وصول به معیوار امنیوت اخالقوی و حفوظ و
توسعه آن تحت تاثیر مشارکت جدی مبادی مرتبط قانونی در کشور است .در ارتباط بوا
زیرسیستم عواموز موؤثر در گورایش بوه بودحجابی ،مت یرهوای مدپرسوتی ،جلوب توجوه
دیگران ،انتخاب دوست و اعتقادهای دینی هستند و علز موثر بر گورایش بوه بودحجابی
مواردی مانند فقر فرهنگی ،فقدان نظارت خانواده هوا و لجبوازی بوهخواطر سوختگیوری
بیش از حد هستند .راهکارهای پیشنهادی نیز ،مواردی مانند صحبت در مورد شخصویت
ارزشمند زن و بیان نقش زن در کانون خانواده ،بیان مضرات بدحجابی و به وجودآمودن
فساد و فحشا بهدنبال بیحجابی زنان و تعیین مدهای لباس و فرم خاص برای دانشوگاههوا
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هسووتند .گفتنووی اسووت در ارتبوواط بووا زیرسیسووتم عوامووز اجتموواعی مووؤثر بوور بوودحجابی،
مت یرهووای موورتبط شووامز ب ویتوووجهی نسووبت بووه گسووترش مظوواهر و نمودهووای فسوواد و
بدحجابی ،رعایت نکردن ارزش ها و اصول اخالقی ،حساسویت و تأثیرپوذیری شودید بوه
رفتار تووهین آمیوز اطرافیوان و کوشوش داوموی بورای جوذاب و مقبوول بوودن ،و عواموز
رسانه ای مؤثر بر بدحجابی ،نظیر سریال و فیلم ها ،پیام های بازرگانی ،سینما و بوازیگران،
در ارتباط با زیرسیستم عوامز اقتصادی مؤثر بور بودحجابی ،نیوز مت یرهوایی چوون ورود
کاالهای مصرفی لوکس و ییرضروری ،مشکز های مربوط به اشوت ال بوانوان و بیکواری
مردان به شهرها مطرح هستند .البته گفتنی اسوت کوه مت یرهوای پویشبینویکننوده میوزان
رعایتنکوردن حجواب شوامز یوربگرایوی ،شوکاف بوین نسوزهوا ،اعتقادهوای دینوی،
تقلیدهای دینی ،گرایش به دوستان ناباب ،گرایش بوه اعتقواد ،ملویگرایوی ،گورایش بوه
فیلمهای مبتذل ،قانونگرایی ،گرایشهای فمنیستی و گرایش به جنس مخوالف هسوتند.
با تحلیوز نظوام منود نتوایج پوژوهش هوای پیشوین ،ارتباطوات و تعاموزهوای دوسوویه بوین
اقدام های پلیس امنیت اخالقی و مقابلوه بوا بودحجابی شناسوایی شوده کوه در نتیجوَ آن،
تعامزهای بین مت یرها و عوامز ،تبیین میشوند.
چارچوب نظری پژوهش

مؤلفههای مورد بررسی شامز اقدامهای کیفری پلیس (به استناد ماده  638مووارد قوانونی
مربوط به جراوم ضد عفت و اخوالق عموومی در بخوش تعزیورات قوانون مجوازاتهوای
اسووالمی و موواده  22مجووازاتهووای اسووالمی) ،اقوودامهووای وضووعی پلوویس (بابووایی و
نجیبیان ،)1390،اقدامهای اجتماعی پلیس (یعقوبیان و همکواران 1393 ،مسوعودیپوور،
بیتا عنایت و همکاران 1376 ،گروه پژوهشوی حقووق جوزا و جورمشناسوی اداره کوز
پژوهش و اطال رسانی ،)1387 ،اقدام های فرهنگی پلویس (ناصوحی ،)1392 ،مقابلوه بوا
بودحجابی (ناصوحی ،1392 ،رضواییراد و همکواران )1386 ،هسوتند کوه در ایون راسووتا
مت یرهای مستقز شامز اقدامهای کیفری پلویس ،اقودامهوای وضوعی پلویس ،اقودامهوای
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اجتماعی پلیس ،اقدام هوای فرهنگوی پلویس و مت یور وابسوته پوژوهش بواعنوان مقابلوه بوا
بدحجابی هستند.
باتوجووه بووه مباحووث نظووری کووه پیرامووون رویکردهووای پیشووگیری از جوورم موویتوووان از
رویکردهای پیشگیری از جرم برای تعیین مؤلفههوای اقودامهوای پلویس امنیوت اخالقوی
برای مقابله با پدیده بدحجابی استفاده کرد .از آنجا که در ابتدای مباحث نظری نیز بدان
اشاره شد اقدامهای پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی دارای سوه بعود یوا محوور
اساسی شامز :انتظامی و کیفری بودن مسئله پدیده بدحجابی که وجودان جمعوی جامعوه
دینی را جریحهدار میکند -2 ،پدیده فرهنگی و اخالقیبودن مسئله حجاب که نیازمنود
اقدامهای پیشگیرانه پلیس امنیت اخالقی است و  -3اقدامهای پیشگیرانه وضعی که مانع
از افزایش وضعیت بدحجابی در جامعه موورد مطالعوه مویشوود .ازایونرو ،رویکردهوای
نظری پیشگیری از جرم که پیشگیرانه بودن اقودامهوای پلویس امنیوت اخالقوی را توجیوه
میکند ،به عنوان رویکردهای نظری در ایون پوژوهش اسوتفاده شود .بنوابراین باتوجوه بوه
اینکه اقدامهای پلیس امنیت اخالقی در حوزه بودحجابی از نوو اقودامهوای پیشوگیرانه
انتظامی است ،از رویکردهای نظری پیشگیری از جرم استفاده شد .در یک تقسیمبندی،
اقدامهای پیشگیرانه در مقابله با بزهکاری و جرایم در حوزه انتظامی دارای ابعاد کیفوری
و ییرکیفری است .در تقسیم بندی دیگری به پیشگیری وضعی و اجتمواعی اشواره شوده
است و در تقسیمبندی دیگری ،به پیشگیریهای عام و خواص اشواره شوده اسوت .وجوه
مشترک این رویکردها ،تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشوگیری انتظوامی ،پیشوگیری
اجتموواعی و پیشووگیری وضووعی اسووت .بنووابراین ،در موودل مفهووومی پووژوهش ،موویتوووان
اقدام های پلیس امنیت اخالقی در حوزه بدحجابی را نخست اقدامی پیشگیرانه دانست و
آن را در چهووار بعوود انتظووامی ،وضووعی ،اجتموواعی و فرهنگووی تفکیووک کوورد کووه موودل
پیشنهادی برای بررسی این مسئله بهصورت زیر است:
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اقدامهای پلیس
امنیت اخالقی

کیفری (قضایی)
وضعی

مقابله با بدپوششی
(بدحجابی)

اجتماعی
فرهنگی
نمودار  .1مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش

اقدامهای کیفری و قضایی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مؤثر است.
اقدامهای وضعی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مؤثر است.
اقدامهای اجتماعی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مؤثر است.
اقدامهای فرهنگی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مؤثر است.
روش پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف ،کواربردی ،ازنظور روشهوای گوردآوری دادههوا ،توصویفی-
تحلیلی و از نو پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامز همه زنان شهر قزوین است
که تعداد آنها براساس سرشماری سوال  1395سوازمان مودیریت و برناموهریوزی اسوتان
 199046نفر است و حجم نمونه براسواس فرموول کووکران 400 ،نفور بورآورد شود کوه
بهروش نمونهگیوری خوشوهای ،انتخواب شودند .از ابوزار پرسشونامه محقوقسواخته بورای
گردآوری داده ها استفاده شد .در این پژوهش روایی ابزار پوژوهش ،هوم از بعود روایوی
محتوایی و هم از بعد روایی شکلی ،بوا نظور کارشناسوی متخصصوان مربوطوه کوه شوامز
اساتید کمیته پژوهش و چند نفر از کارشناسان حوزه امنیت عمومی شهر قزوین هسوتند،
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بررسی و با اعمال نظرات اصالحی ایشان ،روایی ابزار تاییود شود .بورای بررسوی پایوایی
پرسشنامه پژوهش 30 ،نفر از زنوان شوهر قوزوین بوهروش تصوادفی انتخواب و پرسشونامه
پژوهش توسط آنهوا تکمیوز و سورس پواالیش مت یورهوا بوا اسوتفاده از محاسوبه آلفوای
کرونباخ انجام گرفت که نتیجه نهایی (میزان آلفا برابر با  )0/756نشوان از مناسوببوودن
مقادیر برای ادامه کار پژوهش بود.
یافتهها
نتایج حاصز از تحلیز داده ها در بخش توصیفی نشان داد که بیشوتر پاسوخگویان متأهوز
هسووتند کووه  73/2درص ود از پاسووخگویان را شووامز موویشوووند ،همچنووین  71درصوود از
پاسخگویان دارای مودرک تحصویلی کارشناسوی هسوتند 53/8 .درصود از پاسوخگویان
ازنظر وضعیت ش لی ،شایز هسوتند 55 .درصود از پاسوخگویان بوا بیشوترین فراوانوی در
طیف سنی  31-40سال و کمترین فراوانی نیز مربووط بوه پاسوخگویان  51سوال و بواالتر
هستند.
جدول  .1آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها

ضریب

معناداری

P value

پیرسون

000.

**0. 584

اقدامهای وضعی پلیس امنیت اخالقی مقابله با بدحجابی

پیرسون

000.

**0. 717

اقدامهای اجتماعی پلیس امنیت اخالقی مقابله با بدحجابی

پیرسون

000.

**

0. 748

اقدامهای فرهنگی پلیس امنیت اخالقی مقابله با بدحجابی

پیرسون

000.

**

0, 728

اقدامهای کیفری پلیس امنیت اخالقی مقابله با بدحجابی

همبستگی

**

در سطح  %99اطمینان

اقدامهای کیفری و قضایی پلیس امنیت اخالقی در مقابلهه بها بهدحجابی مهرثر

است.

نتایج حاصز از ضریب همبستگی پیرسوون بوین دو مت یور اقودام هوای کیفوری و قضوایی
پلیس امنیت اخالقی و مقابله با بدحجابی ( )r=0.584نشانگر آن است که بین دو مت یر
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یادشده در سطح  1درصد خطا ،رابطه معنیدار وجود دارد ،بنابراین فرض پژوهش با 99
درصد اطمینان مورد تایید قرار گرفته و فرضیه مبنی بر نبود رابطه رد میشود.
اقدامهای وضعی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مرثر است.

نتایج حاصز از ضریب همبستگی بین دو مت یر اقدام های وضعی پلیس امنیت اخالقوی و
مقابله با بدحجابی ( )r=0.717نشانگر آن است که بوین دو مت یور موذکور در سوطح 1
درصد خطا ،رابطه معنیدار وجود دارد ،بنابراین فورض پوژوهش بوا  99درصود اطمینوان
مورد تایید قرار گرفته و فرضیه مبنی بر نبود رابطه رد میشود.
اقدامهای اجتماعی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مرثر است.

نتایج حاصز از ضریب همبستگی بین دو مت یر اقدام های اجتماعی پلیس امنیت اخالقوی
و مقابله با بدحجابی ( )r=0.748نشانگر آن است که بین دو مت یر یادشوده در سوطح 1
درصد خطا ،رابطه معنیدار وجود دارد ،بنابراین فورض پوژوهش بوا  99درصود اطمینوان
مورد تایید قرار گرفته و فرضیه مبنی بر نبود رابطه رد میشود.

اقدامهای فرهنگی پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی مرثر است.
نتایج حاصز از ضریب همبستگی بین دو مت یر اقدام های فرهنگی پلیس امنیوت اخالقوی
و مقابله با بدحجابی ( )r=0.728نشانگر آن است که بین دو مت یر یادشوده در سوطح 1
درصد خطا ،رابطه معنیدار وجود دارد ،بنابراین فورض پوژوهش بوا  99درصود اطمینوان
مورد تایید قرار گرفته و فرضیه مبنی بر نبود رابطه رد میشود.
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در این بخش به بررسی این روش آماری (تحلیز رگرسویون) پرداختوه مویشوود کوه بوا
استفاده از روش چندگانه گام به گام 1بوه ترتیوب  3مت یور عواموز اقودام هوای اجتمواعی،
فرهنگی و وضعی پلیس امنیت اخالقوی وارد معادلوه رگرسویون چندگانوه گوام بوه گوام
شدند ،در رگرسیون چندگانه بر خالف رگرسیون ساده که تنهوا باتوجوه بوه یوک مت یور
مستقز ،ت ییرهای مت یر وابسته را پیش بینی میکنود ،بوا اسوتفاده از ترکیوب خطوی چنود
مت یر مستقز به پیشگویی مت یر وابسته میپردازد ،و در روش گام به گام نیوز قوویتورین
مت یرها یک به یک وارد معادله میشوند و اینکار تا زموانی اداموه موییابود کوه خطوای
آزمون معنیداری به  5درصد برسد ،نتایج این آزمون بهشرح زیر اراوه میشود:
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیونی
مراحز
1
2
3

مت یرها
اقدامهای اجتماعی پلیس
امنیت اخالقی
اقدامهای فرهنگی پلیس
امنیت اخالقی
اقدامهای وضعی پلیس
امنیت اخالقی

R

R
square

Adj R
square

F

معناداری

0/744

0/554

0/553

474/178

0/000

0/783

0/613

0/611

302/042

0/000

0/789

0/623

0/620

209/172

0/000

جدول  .3مقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر مقابله با بدحجابی

مت یر

B

اشتباه استاندارد B

بتا

تی

معناداری

اقدامهای اجتماعی پلیس امنیت اخالقی

0/256

0/047

0/338

5/485

0/000

اقدامهای فرهنگی پلیس امنیت اخالقی

0/389

0/062

0/324

6/270

0/000

اقدامهای وضعی پلیس امنیت اخالقی

0/122

0/039

0/189

3/111

0/000

2/444

0/661

3/700

0/002

عدد ثابت

______________________________________________________
1. Stepwise Method
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عامز اقدامهای وضعی پلیس امنیوت اخالقوی ،در ایون مرحلوه ضوریب همبسوتگی برابور
 R=0/789و ضووریب تعیووین برابوور  R2=0/623و نیوز ضووریب تعیووین تعوودیز شووده برابوور
 R2AD=0/620است که نشاندهنده این است که سه مت یر یادشده (اقدامهای اجتماعی،
فرهنگی و وضعی پلیس امنیت اخالقی) حودود  62درصود از ت ییرهوای مت یور مقابلوه بوا
بدحجابی را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
با گسترش پدیده جهانیشدن و سستشدن مرزهای فرهنگی در کشوررهوا بو ویوهه
کشررهای در حال ترسع  ،این کشررها با مسائل و مشکلهای اجتموایی ،فرهنگوی،
سیاسی و اقتصادی مراج شدهاند .کشررهای اسالمی ازجمل کشررهایی هستند کو
بیشترین آسیب را ازجهت فرهنگی -اجتمایی متحمل شدند .در ایون راسوتا کشورر
ایران ب ینران یک کشرر اسالمی از این آسیبها بینصیب نماند و ازجملو مسوائلی
ک جامع اسالمی را دچار چواش

فرهنگوی و اجتموایی نمورده ،مسوحل حووا

و

ریایت شعائر اسالمی است .وجرد این چاش ها ،مودیران و برنامو ریواان کشورر را
برآن داشت تا برای مبارزه با بدحوابی و درمان آن طرح و برنام ای را مدون و طوی
زمان اجرا کنند .یکی از این طرحها ،طرح امنیت اخالقی یوا گشوت ارشواد بورد کو
ترسط نیروی انتظامی ب اجرا درآمد.
باترج ب اهمیت کارویهه پلیس امنیت اخالقی ک در ارتباط بوا اصورل و اشگرهوای
اخالقی در مناسبات و روابط مردم و بسط و گسترش امنیوت اخالقوی در جامعو و
ازسری دیگر باترج ب این ک پهوه

خاصی درباره اثربخشی پلیس امنیت اخالقوی

از زمان تشکیل آن ( )1386در کشرر ب طرر خاص صررت نگرفتو اسوت ،بنوابراین
پهوه

حاضر با هودف شناسایی و تبیین اقدامهای مورثر پلویس امنیوت اخالقوی در

مقابل با بدحوابی انجام شد که نتایج بهشرح زیر اراوه میشود.
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نتایج حاصز از پژوهش حاضر را میتوان به نتایج حاصز از اولویتبندی گویههای هور
مت یر اشاره کرد که در ارتباط با عامز اقدامهای کیفری پلیس ،اولویتهای برتور شوامز
گرفتن تعهد توسط پلیس امنیت اخالقی و حبس هسوتند .همچنوین اولویوتبنودی میوزان
موافقت پاسخگویان با گویههای مربوط به عامز اقدامهای وضعی نشان داد که سرکشی
مداوم پلیس از اماکن عمومی (پارکها ،تفرجگاهها ،رستوران ها و ،)...ممنوعیوت ورود
خانمهای با پوشش نامتعارف به اماکن عمومی (رستورانها ،پارکها ،فروشوگاههوا و)...
و ایجاد سوء سابقه کیفری دستگیرشدگان پوششهای نامتعارف ،برتورین اولویوتهوا را
بهخود اختصواص دادهانود .در ارتبواط بوا اولویوتبنودی میوزان موافقوت پاسوخگویان بوا
گویههای مربوط به عامز اقدامهای اجتماعی ،مشخص شود کوه برگوزاری کوالسهوای
آگاهسازی برای زنان شهر قزوین ،مقابله قانونی با فعالیت فرقهها و جریانهای شوبهدینوی
جدید (شیطانپرستی ،متال و )...و آموزشهوای عموومی خوانوادههوا ازطریوق ادارههوا و
سازمانها در میان کارکنان ادارهها ،برترین اولویوتهوا هسوتند .درضومن اولویوتبنودی
میزان موافقت پاسخگویان با گویههای مربوط به عامز اقدامهای فرهنگی مشخص کورد
کووه تولیوود و انتشووار کتابچووههووای آموزشووی ویووژه گووروههووای مختلووف (کارمنوودان،
دانشآمووزان ،دان شوجویان و ،)...اولویوت برتور و تعیوین و ابوالش پوشوش یوکدسوت و
هماهنگ برای کارکنان ادارهها و سازمانها ،پایینتورین اولویوت را بوهخوود اختصواص
دادهاند و درنهایت اولویتبندی میزان موافقت پاسخگویان با گویههای مربوط به عاموز
بدحجابی نشان داد که مشخصبودن برجستگیهای بدن و بیرون بودن موها دو اولویوت
برتر را شامز شدهاند .نتایج تحلیز فرضیهها نشان دادند که مت یرهای اقدامهای کیفوری،
وضعی ،اجتماعی و فرهنگوی پلویس امنیوت اخالقوی در مقابلوه بوا بودحجابی تواثیر دارد.
پژوهش های پیشین ،نشان از ساختارهایی از اثربخشی طرح امنیت اجتماعی ،عوامز مؤثر
در گوورایش بووه بوودحجابی ،علووز و عوامووز مووؤثر بوور بوودحجابی و مت یرهووای مووؤثر بوور
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رعایت نکردن حجاب هستند که هرکدام از ایون عواموز را مویتووان از زیرسیسوتمهوای
مؤثر نام برد که این زیرسیستمها شامز مت یرهای مرتبط هستند .با بررسوی نتوایج حاصوز
از پژوهشهای قبلی در مییابیم که در بیشتر آنها ،بدحجابی وابسته مت یرهوای مسوتقلی
بوده که بیشتر در حوزه فردی ،اجتماعی و معلول علتهوای فرهنگوی و اجتمواعی بووده
است .در مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی ،چنین بهنظر میرسد که اقدامهوای
اجتماعی ،فرهنگی و وضعی پلیس امنیت اخالقی که از جنس اقدامهوای ایجوابی پلویس
است در مقابله با بدحجابی تاثیر دارد .این نتایج با یافتههای پژوهش عنایت و همکواران
( ،)1376رضوواییراد و همکوواران ( ،)1386یعقوبیووان و همکوواران ( )1393و احموودی و
همکاران ( )1388در یک راستا هستند.
نتایج تبیین تاثیر مت یرهای اقدامهای پلیس امنیت اخالقی در مقابله با بدحجابی نشوان داد
که در مرحله اول ،اقدام های اجتماعی پلیس امنیت اخالقی بیشترین تأثیر را داشته است،
در این مرحله ضریب همبستگی برابر  R=0/744و ضریب تعیین برابر  R2=0/554و نیوز
ضریب تعیین تعدیز شده برابر  R2AD=0/553است که نشاندهنده این اسوت کوه مت یور
اقدامهای اجتماعی پلیس امنیت اخالقی بوهتنهوایی حودود  55درصود از ت ییور در مت یور
مقابله با بدحجابی را تبیین میکند .در دومین مرحلوه ،مت یور اقودامهوای فرهنگوی پلویس
امنیت اخالقی با ضریب همبستگی برابر  R=0/783و ضریب تعیوین برابور  R2=0/613و
نیز ضریب تعیین تعدیز شده برابر  R2AD=0/611است کوه نشواندهنوده ایون اسوت کوه
مت یرهای اقدامهای اجتماعی و فرهنگی پلیس امنیت اخالقی حدود  61درصود از ت ییور
در مت یر مقابله با بدحجابی را تبیین میکند .در سومین مرحله نیز مت یر اقدامهای وضعی
پلوویس امنیووت اخالقووی بووا ضووریب همبسووتگی برابوور  R=0/789و ضووریب تعیووین برابوور
 R2=0/623و نیز ضریب تعیین تعدیز شده برابر  R2AD=0/620اسوت کوه نشواندهنوده
این است که سه مت یر یادشده (اقودامهوای اجتمواعی ،فرهنگوی و وضوعی پلویس امنیوت
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اخالقی) حدود  62درصد از ت ییر در مت یر مقابله با بدحجابی را تبیین میکند .همچنوین
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اقدامهای کیفری و قضوایی پلویس امنیوت اخالقوی در
مقابله با بدحجابی وضعیت نامناسب و تأثیر ضعیف دارد.
پیشنهادها
 باتوجه به اهمیت عامز اقدامهای اجتماعی پیشنهاد میشوود کوه پلویس امنیوت اخالقویبسترهای تعامز و ارتباط موثر با مردم را ازطریق شفافسازی خدماتی که اراوه مویدهود،
فراهم سازد در این راستا ،تالش برای اراوه گزارش هایی از عمکرد پلیس امنیت اخالقوی
و ارتقای سطح دانش و آگاهی های آنان به ویژه در زمینوه مهوارتهوای برقوراری ارتبواط
موثر میتواند سودمند باشد.
 باتوجه به گویههای مربوط به اقدامهای وضعی پیشنهاد مویشوود افوزایش یوا گسوترشاستفاده از نیروهای امنیتی خبره و آموزشدیده و نیروهای زن در مراکز مختلف مرتبط بوا
پلیس امنیت اخالقی در اولویت قرار گیرد.
 اهمیت اقدامهوای فرهنگوی ،لوزوم ایجواد ردههوای اجتمواعی و آمووزش و مشواوره درواحدهای مختلف مرتبط با پلیس امنیت اخالقی را برجسته میسازد.
 درمجمو و باتوجه بوه اولویوتهوای برتور در زمینوه اقودامهوای اجتمواعی ،فرهنگوی ووضعی ،بازخوانی ماموریت مبارزه با فساد اخالقی و اراوه تفاسویر کواربردی و کارآمود از
آن برای اجرای شایسته آن و همچنین بازخوانی ساختار پلیس تخصصی در زمینوه امنیوت
اخالقی برای وصول به اثربخشی هرچه بیشتر امنیت اخالقی میتواند موثر باشد.
 باتوجه به تاکید اقودام هوای مختلوف پلویس امنیوت اخالقوی بور رسوانههوای گروهوی وشبکههای اجتماعی ،پیشنهاد میشود رسانههای گروهی با حمایت مبادی کشوری مورتبط
برای توسعه ظرفیتهای اخالقی جامعه و بیشتر پرداختن بوه معیارهوای خووب و توصویه و
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تأکید به آن از اراوه مظاهر قبیح و بد و منفی در حجوم بواال خوودداری کننود کوه در ایون
مورد ،ارتباط بین بخشهای برنامهریزی ،اجرا و تبلیغ مهم جلوه میکند.
نظر بهاینکه پلیس امنیت اخالقی ،نیرویی نظامی بوده که بیشتر فعالیوتهوا و اقودامهوایآن برگرفته از قانون و سلبی است براساس نتوایج حاصوز از پوژوهش حاضور کوه میوزان
تاثیرگذاری اقدامهای ایجابی مانند اقدامهای اجتماعی ،فرهنگی و وضعی پلیس را بیشوتر
نشان داده ،بنابراین ایجاد واحد تخصصی با رویکرد بهطورکامز ایجابی ،با سوازوکارهای
قانونی ،خار از مجموعه پلیس ضروری بهنظر میرسد.
 آگاهسازی ازطریق تهیه و توزیع بروشور ،نصب بنر با موضو حجاب و عفاف
 طراحی و معرفی الگوهای حجاب اسالمی
 ایجاد ارتباط دوستانه با افراد بدحجاب و ارشاد آنها بوه شویوه دوسوتانه و بوا محبوت
برای تاثیرگذاری بر افراد
 استفاده از مشاوران و کارشناسان مذهبی برای آموزش خانوادهها
 معرفی الگوهای اسالمی در مناسبتها
 برگزاری نمایشگاههای عکس ،نماهنگ و ،...در زمینه عفاف و حجاب
 معرفی افراد و خانوادههای بدحجاب به مشاوره مذهبی و دینی
 تقویت نظارت بر واحدهای تولیدی برای جلوگیری از تولید پوشاکهای نامناسب
 اطال رسانی و آمادهکردن افراد جامعه از عواقب بدحجابی و مزایای حجاب
 تقویت ایمان و اعتقادهای دینی شهروندان ازطریق رسانههای جمعی و مبل وان دینوی
برای جلوگیری از پخش و تولید آثار سینمایی و تلویزیونی کوه مورو بودحجابی
هستند
 استفاده از افراد و شخصیت های معوروف بورای معرفوی حجواب اسوالمی و تورویج
فرهنگ قرآنی و اسالمی در صداوسیما
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 رعایت اصول اخالقی و پوشش مناسب والدین در هنگام حضور فرزندان در خانه
 احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف
 وضع قوانین و مقررات الزم برای اصالح وضعیت پوشش در جامعه
 برخورد با صنوفی که به شیوههای مختلف به ترویج بدحجابی مش ول هستند
 توزیع ارزان و مناسب پوشاک اسالمی در بازار برای ترییوب شوهروندان بوه خریود
این لباسها
 تبیین داومی جایگاه واالی زن در اسالم
 برخورد قاطع با مستضعفان و مهرههای اصلی فساد و ابتذال و مروجان بدحجابی در
جامعه
 کنترل مفاسد اخالقی و ابتذال در آرایشگاههای زنانه
 بووه دلیووز تاثیرگووذاری ییرقابووز انکووار و بوواالی تووودههووای مووردم از هنرپیشووههووای
تلویزیونی و سینمایی ،باید نظارت جدی و آگاهانهای در این زمینه صورت گیرد
 برنامهریزی دقیق برای مدارس ،دانشگاهها و خوابگاههای دخترانه در راستای تبیوین
حجاب بهوسیله مبل ان آگاه ،توانا ،خوشاخالق و با قدرت بیان مناسب
همچنین باتوجوه بوه یافتوههوای پوژوهش حاضور ،پیشونهادهایی در حووزههوای آموزشوی،
تشویقی و انگیزشی بهشرح زیر اراوه میشود:
آموزشی:
 آموزش کارکنان در زمینه برخورد مناسب و با مالطفوت بوا شوهروندان و رعایوت
حقوق شهروندی
 برگزاری کالسها و کارگاههوای آموزشوی بورای کارکنوان زن و مورد شوایز در
امنیت اخالقی در زمینه رفتار و اخالق کاری
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 برگزاری کالس های آموزشی برای شهروندان در زمینوه نوو پوشوش ،معیارهوای
پوششی و...
 برگزاری کارگاههای تربیتی و اخالقی با موضو حجاب و عفاف
 توسعه آموزشهای اخالقی به خانوادهها بهمنظور ایجاد حساسیت و توجه بیشتر بوه
حجاب
 تجهیز کتابخانههای مدارس ،مساجد و ،...به بسوتههوای فرهنگوی مورو حجواب و
عفاف
 برگزاری همایشهای بصیرتی با موضو معرفی الگوهای مثبت و محجبه
تشویقی و انگیزشی:
 اهدای چادر به دانشآموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان
 تقدیر از برترینهای حجاب در مناسبتهای مختلف
 اهدای کتاب و بستههای فرهنگی متناسب با موضو حجاب و عفاف
 برگزاری جشن تکلیف برای دختران بههمراه اهدای چادر
 دعوت از خانوادهها در همایشهای خواص و مناسوبتهوا و آگواهیدهوی بوه آنوان
درباره حجاب و عفاف
 برجستهسازی سخنان اومه اطهار و بزرگان در زمینه عفاف و حجاب
 بووهتصویرکشوویدن زنووان موفووق جامعووه امووروز کووه از معیارهووای عفوواف و حجوواب
برخوردار هستند.
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