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  مقدمه. 1
ي و كـار  بـي جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكالت اجتماعي نظيـر فقـر و   مسئلة 
هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قـوانين و الگوهـاي اجتمـاعي و خالصـه      بحران
زنـان نيـز    ، بلكهآيد، منحصر به مردان نيست ميخوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد  برهم

هـا و   ابعاد نقـش  سبباز صدمات اين مشكالت اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به 
بحـران و   خوش دستگيرد،  شكل مي ناآنهايشان كه با توجه به ساختار طبقاتي  مسئوليت
  .شود مي  نابساماني

ه و نامـ  پرسـش بـا اسـتفاده از ابـزار     و تبيينـي ــ   روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي
و  ،حضوري با زنان مجرم زندان اوين با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصـادي مصاحبة 

مساعد  آنانفرهنگي شرايطي است كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان 
كـه   شـود ايـن اسـت    به عبارت ديگر، سؤال اساسي كه در اين تحقيق مطرح مـي . دكن مي

هـاي   و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه ،اقتصادي، چگونه عواملي مانند شرايط اجتماعي
توانند در گرايش زنان بـه ارتكـاب جـرم و بزهكـاري در واكـنش بـه شـرايط         مستعد، مي

  اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند؟
  

  طرح مسئله. 2
ايران چندان طوالني نيست هاي اجتماعي در خصوص زنان در  آسيب ةتحقيق در زمين ةسابق

 ةدهد كه تحقيقات در مسـئل  مي نشان موضوعي هاي نامه مقالهو  ها شناسي كتابو مراجعه به 
بسـياري از  ، كـه  آنحـال  . جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجـه محققـان نبـوده اسـت    

زيرا  ،كنند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي اند آننظران بر  صاحب
از گذشته به خانه  تر كمي برخوردارند و تر بيشاز آزادي  و اند آنان شاغل ي ازتر بيششمار 

از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارنـد،   بسياريوابستگي دارند؛ از طرف ديگر، 
  .عهدة مردان بوده است مسئوليتي كه در گذشته به طور سنتي بر

اند، محققـان   زنان جرايم مالي ةشد گزارشكه اكثريت درخور توجهي از جرايم  جا آناز 
گي كلـي  بسـت  هـم كنند و در تحقيقات خود به  جرايم زنان را عمدتاً اقتصادي ذكر مي ةانگيز

حلي اقتصادي بـراي زنـان    راهميان نيازهاي اقتصادي و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را 
ي و سـرقت را نيـز   بردار كالهي زنان به جرم گير دست ةتن دامنگرف وسعت. شمارند مي فقير
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ي جنسـي در سـطوح پـايين اقتصـادي     هـا  اقتصادي آنان و تبعـيض اوضاع بدترشدن  ةنتيج
  .كنند مي عنوان

 ،توان دريافت كه براي كجـروي زنـان   مي شده، انجامبا مروري بر تحقيقات  كه آنحال 
عالوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشـه در سـاخت نظـام اجتمـاعي دارد، بايـد بـه تـأثير        

شـرايطي از قبيـل وضـع خـانوادگي نابسـامان در دوران       ؛وضعيت خانواده نيز اشاره كـرد 
زنـدگي در كنـار    و ي زودرس،هـا  كودكي، روابط و مناسبات خـانوادگي پـرتنش، ازدواج  

  .همسري بزهكار
وجه به وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزنـدان  با تبه اين ترتيب، 

ر آرامش رواني افـراد خـانواده از سـوي    دسو، و تأثير دوام و استحكام خانواده  از يك
ر داقتصـادي خـانواده   و  امني روانـي نـا تـأثير   خصـوص   درديگر، به تحقيقي ميـداني  

بزهكـاري در محـيط    ة جـرم و مسـئل و تحليلـي از   پـرداختيم شناسي خـانواده   آسيب
با توجه به اهميت روابط اجتماعي در بروز اين  جامعه و فرهنگي ،اقتصادي، اجتماعي

  .پديدة اجتماعي ارائه داديم
  

  مربوط به جرايم زنان هاي نظريه. 3
شود كه بـراي تبيـين    مي ميان جرم و بزهكاري و شرايط اجتماعي ما را بدان رهنمون ةرابط

ي نظـري رايـج   ها از بررسي اجمالي ديدگاه. شناسي روي آوريم جامعهاين پديده به ديدگاه 
اي خاص  جنبه بر ها اين ديدگاه ةهمهرچند آيد كه  برميجرم و بزهكاري زنان چنين  ةدربار

جـرم و بزهكـاري    مسـئلة  امـا  اجتمـاعي تأكيـد دارنـد،    ةيا عامل معيني در بروز اين پديـد 
و در سـنت منشـأ    ،در سنت منشأ رواني در درون فـرد  ها ريشه اين. دارد يي عميقها ريشه

 در كه محيطي زيستفضاي  در سنت اخير حتي بر ؛دناجتماعي در ساخت جامعه جاي دار
تأكيـد   اي يافتـه  نظامي ها   همچنين بر شيوه. شود مي تأكيد يابد مي شيوع جرم و بزهكاري آن
دهـد و   مـي  ساخت اجتماعي برخي از افراد را در شرايط نامطلوب قرار ها كه در آن شود مي

دهد كه براي رسيدن به موفقيت و كاميابي مبارزه كننـد و در مـواردي    مي آنان را بدان سوق
  .ي خالف توسل جويندها  به راه

 فرضيات تحقيق است اشاره اي از نظريات در اين ديدگاه كه اهداف و پارهبه  جا ايندر 
توانند در فهم الگوهاي  مي اند نرفتهكار  هزنان ب بارةاين نظريات اگرچه اختصاصاً در. كنيم مي

ر، توجـه بـه ايـن    گبه عبارت دي. زنان سودمند باشند جرايمي اخير در ها سنتي و دگرگوني
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، چون بسياري از اشدمفيد ب تواند مي زنان نيز جرايمبلكه در  ،مردان جرايمدر  تنها نه ها نظريه
بـه مـردان تعلـق نـدارد و در      فقطجرم و متغيرهاي مؤثر در آن  ةشده دربار مطرحي ها جنبه
  .زنان نيز مؤثر است جرايم
  
  نظرية فشار ساختاري 1.3

اين اسـت   )structural strain theory( ترين دستاوردهاي نظرية فشار ساختاري يكي از مهم
بلكه توجه به كليـت   ،توان تبيين كرد از طريق توجه به فرد منحرف نمي فقطكه انحراف را 

  .ساختار اجتماعي نيز ضروري است
و از سـاخت و  دارد ابعـاد اقتصـادي    تـر  بيش، بزهكاري )R. K. Merton( به نظر مرتن

 را كه ثروت در جامعة كنوني بـاالترين مراتـب   جا آنشود و از  سازمان اجتماعي ناشي مي
هـاي عـادي    يـابي بـه آن از طريـق روش    دستو امكان دارد هاي اجتماعي  در نظام ارزش

هـاي نامشـروع    پذير نيست، گروهي از مردم، براي رسيدن به آن، راه براي همة افراد امكان
  .كنند را اختيار مي

 يوقتـ  كـه  كنـد  يمـ  اطـالق  تنگنـايي  بـه  را هنجـاري  بـي  يـا  )anomy( يآنوم مرتن
 اين واقع، در .آيد ميد وار افراد برد ستيزنر د اجتماعي واقعيت باه شد پذيرفته يها هنجار
 دهـد  مـي  قراره ضيقا در مر مردمه ك داند مي ساختاري تنگناهاي نتيجة انحراف را نظريه

  .)129: 1384 ستوده،(
  
  فرهنگ خرده ونظرية تعارض فرهنگي  2.3

اين است كه جـرم   )theory cultural conflict( تعارض فرهنگي ةبحث اساسي در نظري
شـود و افـزايش تعـارض در     الگوي اجتماعي روشني از رفتار بهنجار منـتج مـي   نبوداز 

اين تعارض   د،شو هنجارها، كه با مهاجرت همراه است و به تكثر سريع جامعه منتهي مي
  .آورد بخشد و براي بروز جرايم زمينة مساعدي پديد مي فرهنگي را شدت مي

، از فرهنـگ  دخود را دار ةهاي ويژهنجار )subculture( فرهنگ كه هر خرده جا آناز 
 ردكسـاني   از سـوي هـا   فرهنـگ  افراد وابسـته بـه خـرده    و عموماً يابد تر تمايز مي بزرگ
  .)43: 1385كوئن، ( سازد فرهنگ عمومي غالب را مي آنان هاي شوند كه ارزش مي

هاي فشار اجتماعي، ريشة مشـكالت را   نظريه تر بيشفرهنگ، همانند  خرده ةدر نظري
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الگوهاي همسايگي و زنـدگي جمعـي بايـد سـراغ      ويژه بهدر ماهيت ساخت اجتماعي، 
متمركزنـد رشـد بـاالي جمعيـت،      جـا  آناي بزهكاري در ه در مناطقي كه گروه. گرفت

  .شود و ميزان بااليي از نابساماني خانوادگي ديده مي ،اجتماعي نازل ـ پايگاه اقتصادي
  
  ارتباط نسبي ةنظري 3.3
 )differentinal association theory( ارتبـاط نسـبي   ةي انتقال فرهنگي نظريها  نظريهديگر از 

 ةبا الهام از نظري ،آن را مطرح كرده است و در آن )E. Sutherland(است كه ادوين ساترلند 
 ، بر يادگيري رفتارهاي انحرافـي تأكيـد  )G. Tard(گابريل تارد  )learning theory( يادگيري

انحراف  ةمشاهد با ،كند كه چگونه مردم رفتارهاي انحرافي را مي نظريه روشن اين. شود مي
را الگوي  ها آناز كساني كه  ويژه بهآموزند  مي ،و تقليد از كساني كه رفتارهاي منحرف دارند

 ةنظريـ شـود و در   مـي  يادگيري افـزوده  ةنظرياجتماعي كه به  ةجنبيك . دهند مي خود قرار
يابد، اين اسـت كـه افـراد داراي رفتارهـاي منحـرف بـه تشـكيل         يم ارتباط نسبي پرورش

ي كجـروي را  ها هنجارها و ارزش ها آني اجتماعي با منحرفاني گرايش دارند كه از ها دسته
  .)Calhoun et al., 1994: 165(اند  آموخته

  
  مباني عملي تحقيق. 4

  تعريف مفاهيم 1.4
از مفـاهيم كلـي زيـر     ،الزم است، براي جلوگيري از ابهام و تعبيرهـاي گونـاگون   جا ايندر 

  :تعريفي ارائه دهيم
وضعيتي است كـه معمـوالً بـراي توصـيف حـداقل اعمـال        delinquency(1( بزهكاري

  .)Mitchell, 1989: 14(رود  كار مي بهخالف و تخلف از مقررات 
و در صـورت ارتكـاب    اسـت  كـرده عملي اسـت كـه قـانون آن را منـع     ) crime(جرم 
  .)Calhoun et al., 1994: 179(ي قانوني درپي دارد ها   مجازات

: اسـت ه شـد  تعريـف  چنـين  فراغـت  الروس فرهنـگ  در كـه  )leisure( اوقات فراغت
روي  ها آن به رغبت و شوق با عادي كار از آسودگي هنگام به كه ييها فعاليت وت تفريحا«

  .»شود مي آورده
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  اهداف تحقيق 2.4
هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار 

و اوضاع اقتصادي بـا   ،و مجرم تهران با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي
ي شناسايي چگونگي تـأثير عوامـل   ئهاي جز هدف .زنان مجرم در زندان اوين است ةمطالع

  :جرم استزير در ارتكاب 
طـور    در محـل سـكونت و بـه    كار خالفروابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد 

فقدان امكانات مناسب براي گـذران   ، ومشكالت اقتصادي و مالي ،كلي محيط اجتماعي
  .اوقات فراغت

  
  ها و روش تحقيق فرضيه 3.4

جرم و بزهكاري در اين تحقيق فرض شده است كه عوامل زير در گرايش زنان به ارتكاب 
  :مؤثر است

ازهم گسيختگي خانواده، محروميت زنان از دسترسي بـه امكانـات آموزشـي و شـغلي     
اي مناسـب بـراي    برنامـه و نداشـتن   ،مناسب، داشتن الگوها و مناسبات اجتماعي نادرسـت 

گذران اوقات فراغت كه گرايش به كسب درآمدهاي آسان كه غالباً از راه نامشروع است را 
 .ارددرپي د

هاي مراجعه  و در گردآوري اطالعات نيز، از تكنيك استتبييني ـ  توصيفي تحقيق روش
  .و همچنين مصاحبه با زنان زنداني استفاده شده است ،هنام پرسش ،به اسناد و مدارك

  
  آماري ةنمونآماري و  ةجامع 4.4

  دسترسي به زنان بزهكار در سطح شهر و مصـاحبه بـا آنـان ميسـر نبـود،      كه اينبا توجه به 
و در زنـدان   بودنـد  دهشـ كه متهم به عمل خالف قانون د شآماري محدود به زناني  ةجامع

  .گذراندند مي اوين به انتظار اجراي حكم بودند و يا دوران محكوميت خود را
، هـا  آن جـرايم نداشتن بـه آمـار دقيـق زنـدانيان زن و نـوع       دسترسي علتبه   همچنين،

طور تصـادفي در ميـان     هگيري ب نمونه ،بنابراين. پذير نشد امكانشده  ريزي برنامهگيري  نمونه
 104صـورت گرفـت كـه در مجمـوع      2رايمجـ زنان زنداني در هر بند بـا توجـه بـه نـوع     

  .دشحضوري همراه با مصاحبه در زندان تكميل  ةنام پرسش
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  هاي جامعة مورد مطالعه ويژگي. 5
شـوند   ي ميدار نگهها  ين درصد زنان و دختراني كه در زندانتر بيشدر جامعة مورد مطالعه، 

قبـل   ،اند كه ند؛ نيمي از آنان متولد تهران و بقيه متولد شهرستانا سال 24تا  15از گروه سني 
تنهـايي بـه تهـران     بهاه خانواده يا سالگي، محل تولد خود را ترك و همر پانزدهبه  ناز رسيد

  .اند تهران ساكن شدهة و در حاشي اند مهاجرت كرده
  
  شرايط و موقعيت خانوادگي 1.5
كننـده در زنـدگي اجتمـاعي فـرد و اولـين       تعيينكه خانواده يكي از عوامل مؤثر و  جا آناز 

الگوي يادگيري نقش اجتماعي است توجه به ساختار آن براي شناخت بهتـر خصوصـيات   
كه فرد به چـه پايگـاه اقتصـادي و اجتمـاعي تعلـق دارد، در چـه        اين. فردي ضروري است
 راو چه كساني و با چه خصوصياتي محيط انساني پيرامـون او   است، محيطي پرورش يافته

  .خانوادگي او ميسر نيست ةنظرگرفتن پيشين سازند بدون در مي
اثر فرايندهاي تربيـت   و بزهكاري گيبين موقعيت خانواد ةرابط خصوص در متعدد يها پژوهش
  ).Spano and Bolland, 2009: 1322-1323( اند كردهافراد تأييد  آميز خشونترفتار  ردخانوادگي را 

عـالوه بـر وضـعيت     ،پايگاه اقتصـادي و اجتمـاعي خـانواده   يكي از متغيرهاي مهم در 
ـ  خـود در تربيـت    ةاقتصادي والدين، وضع سواد و ميزان تحصيالت والدين است كه به نوب

 مورد بررسي درصد ةدر جامع. كند مي ايفا يفرزندان و روابط ميان آنان و والدين نقش مهم
تحصيالتي در سطح خواندن  %1/26 سوادند و بييان گو پاسخپدران از ) %40حدود ( بااليي

يان به مراتـب  گو پاسخبودن سطح سواد در ميان مادران  پايين. نددارابتدايي  ةو نوشتن و دور
در  %20سواد و حدود  بياز مادران ) %8/58(بيش از نيمي  كه چنان. ستها آنبيش از پدران 

  .نددارسواد ابتدايي دورة حد خواندن و نوشتن و 
حاكي از آن است كه والـدين   آنانسواد والدين گويان با سطح  سطح سواد پاسخ ةمقايس

كـه ايـن امـر     يسـتند ن قائـل سطح سواد نازل براي تحصيل فرزندان خود اهميت چنداني با 
حـدود نيمـي از    ،كـه  بـه طـوري  . محسـوس اسـت   تـر  بـيش فرزندان دختر  بارةدر ويژه به

الت خـانوادگي و ممانعـت خـانواده از    ترك تحصيل خود را مشك ةعمدعلت يان گو پاسخ
ازدواج زودرس براي دختران نيز توجيهي از طرف والـدين  . اند كردهذكر  آنان تحصيل هادام

  .)1جدول  ←(نداشتن ادامه تحصيل دختران بوده است  ضرورتبراي 



 ...شناختي تأثير وضعيت خانوادگي در بزهكاري زنان  مطالعة جامعه   86

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال  ،پژوهي فرهنگي جامعه

  حسب ميزان تحصيالت پدرانشان يان برگو پاسختوزيع ميزان تحصيالت  .1جدول 
ميزان تحصيالت پدر 

  ابتدايي  سواد بي گوپاسخ
متوسطه و 

  ديپلم
فوق ديپلم 
  و باالتر

  جمع  پاسخ بي
ميزان تحصيالت 

 گوپاسخ
  35  25  0  9/27  3/35  7/57  سواد بي

  6/25  0  3/33  2/37  7/14  9/26  ابتدايي
  9/35  75  7/16  9/34  1/47  4/15  متوسطه و ديپلم
  4/3  0  50  0  9/2  0  فوق ديپلم و باالتر

  100  100  100  100  100  100  جمع

Sommer's d= 0/264 
Kendall's tau c= 0/240 

پاشـيده و نابسـامان نيـز از جملـه عـواملي اسـت كـه در          ازهم ةخانوادزندگي در يك 
افرادي كـه دوران كـودكي خـود را در    . دارد گيري زندگي اجتماعي فرد تأثير مستقيم شكل

اند كه يكي از والدين يا هر دو را به علت جدايي يـا فـوت از دسـت     بردهسر  بهاي  خانواده
 ةعمـد زيـرا بخـش    ،كه در چنين شـرايطي قـرار ندارنـد    اند افرادي تر ازپذير آسيباند،  داده

ي اجتمـاعي افـراد در دوران كـودكي و درون خـانواده     هـا  پذيري و يادگيري نقـش  اجتماع
در  ،ز چنين امكاني برخـوردار نباشـند بعـداً   كساني كه در دوران كودكي ا. پذيرد مي صورت

مـورد مطالعـه،    ةدر جامعـ . ندشو مي پذيرش و تطابق با هنجارهاي اجتماعي دچار تعارض
دوي  يان حداقل يكي از والدين و در مواردي نيـز هـر  گو پاسخاز ) %7/49(نزديك به نيمي 

از  تـر  كـم اي  دوره) %5/48(يان گو پاسخين درصد تر بيشبه عالوه . اند دادهرا از دست  ها آن
يـان در  گو پاسـخ به عبارت ديگر، بـيش از نيمـي از    .اند سال را در خانواده گذرانده چهارده

  .)2جدول  ←( اند  سنين كودكي و نوجواني از داشتن كانون خانواده محروم بوده
  يشانها هبا خانواد ها آناساس فوت والدين و طول دوران زندگي  يان برگو پاسختوزيع  .2جدول 

طول دوران زندگي
از  تر كم  درون خانواده

  سال 5
  سال 15-24  سال 14-5

سال  25
  تاكنون

  جمع
 فوت والدين

  100  9/12  9/41  9/41  2/3  پدر
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  100  0  40  55  5  مادر
  100  5/9  1/38  6/47  8/4  هر دو

  100  9/10  7/43  2/42  1/3  كدام هيچ
  100  10  40  40  10  اظهارنشده

5/749 =X2 

D.F= 15 

د كـه وضـعيت   شـو  هاي متعددي تعيـين مـي   بر اساس شاخص افراد اجتماعي پايگاه
هايي كه به لحاظ اقتصـادي و اجتمـاعي در    معموالً در خانواده. ستها آنشغلي يكي از 

پايگاه بااليي نيستند و والدين از نظر ميـزان تحصـيالت در سـطح پـاييني قـرار دارنـد،       
در چنـين  . خـورد  چشـم مـي   بـه  تـر  بـيش اب و رسـوم  ها و حفـظ آد  ي به سنتبند پاي

همسـر دختـر را   . ويژه در نزد دختران، بسـيار پـايين اسـت    هايي سن ازدواج، به خانواده
توجـه   تـر  كمي دختر تكنند و به رضايت يا نارضاي والدين و اعضاي خانواده انتخاب مي

ي هـا  گيري تصميمتر باشد، نقش خانواده در  ، هرچه سن ازدواج پايينرو از اين. شود مي
سـاز بسـياري از اختالفـات در زنـدگي      زمينـه يابد و همين  مربوط به ازدواج افزايش مي

  .دشو يي ميزناشو
  
  شرايط و موقعيت اقتصادي زنان 2.5
نابسـاماني   ،)social disorganization theory(نابسـاماني اجتمـاعي و جـرم     ةطبق نظريـ  بر

 Shaw and(كـي   مكشاو و . است جرايمافزايش بيش از حد ة روزافزون اجتماعي در نتيج

McKay, 1942( و تحرك  قومي، ناهمگني ،سه عامل اجتماعي شامل منزلت پايين اقتصادي
گراوز عالوه بر اين، سامپسون و  .اند عوامل كاهش سازمان اجتماعي عنوان كرده مسكوني را

 انـد   داليل نابساماني اجتمـاعي بيـان كـرده    ازاختالل و نابساماني خانوادگي و شهرنشيني را 
)Sampson and Groves, 1989 cited Ochsen, 2010: 53.(  

مردان را به ارتكاب جرم  فقطنامساعد اقتصادي  اوضاعدهد كه  مي مطالعات متعدد نشان
اجتماعي و افـزايش فقـر و   ـ  ي اقتصاديها محروميت علتدهد، بلكه زنان كه به  سوق نمي

در موقعيت نابسـامان اقتصـادي قـرار     چه چنانپذيرترند  آسيبي در مقابل مشكالت كار بي
 زمينه، اين در ييها پژوهش نتايج ةپاي بر 3.شوند ميبه سوي جرم و بزهكاري كشيده   گيرند،

 خـانواده و فقـر   نقشجوان  دختران اجتماعي يها آسيب و كجروي رد مؤثر عوامل ميان از
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 ةحـوز بنابراين، محدوديت  ).68: 1383 محمدي،( است تر مهم همه از فرهنگي و اقتصادي
مزدهاي  با دست يهاي بودن ميزان تحصيالت زنان كه آنان را به پذيرش شغل پاييناشتغال و 

 ةزمينـ نـد كـه   ا كند و در نتيجه تنگناي مالي و ديگر عوارض از جمله عواملي نازل وادار مي
 .ندكن ميگرايش زنان به كجروي را مساعدتر 

ين درصـد  تـر  بيشيان نيز گوياي آن است كه گو پاسخوضع تحصيلي و اشتغال  ةمقايس
ين درصـد  تـر  بـيش نيـز   كار بياز افراد . سوادند مطالعه بي مورد ةجامعشاغالن در ) 5/37%(
  .)3جدول  ←(ند دارتحصيالتي در سطح ابتدايي ) 6/41%(

  حسب ميزان تحصيالت آنان يان برگو پاسختوزيع وضعيت اشتغال  .3جدول 
  گو پاسخاشتغال  وضعيت

  جمع  دار خانه  كار بي  شاغل
  گو پاسختحصيالت  ميزان

  7/30  2/29  7/16  5/37  سواد بي
  1/30  8/30  6/41  25  ابتدايي

  9/35  40  5/37  2/31  ديپلم و متوسطه
  3/3  0  2/4  3/6  باالتر و ديپلم فوق

  100  100  100  100  جمع

0/102227 = Lambda 
Kendall Taw c= 0/333 

اند كه به هيچ  دهد كه زنان عمدتاً مرتكب جرايمي شده بررسي حاضر همچنين نشان مي
هـاي   بسياري از آنان فعاليت. هاي خاصي نياز ندارد يا مهارت ،نوع امكانات مادي، تجهيزات

انـد و در   خود اختيـار كـرده   تر بيشخالف را منبع تأمين معاش يا راهي براي كسب درآمد 
هاي سهل عامـل گـرايش    طلبي و رسيدن به درآمدهاي كالن از راه برخي از موارد نيز زياده

از  %5/61از موارد فحشا و قـوادي و   %5/76به طوري كه . آنان به اعمال خالف شده است
همچنـين بـراي زنـاني كـه منبـع      . ي متعلق به زنان شـاغل اسـت  بردار كالهموارد سرقت و 

شدن در بازار كارند برخي از انـواع   جذباي براي  هاي حرفه درآمدي ندارند يا فاقد مهارت
د؛ كنـ  حمت را فراهم ميها امكان برخورداري از منابع تأمين درآمدهاي باال و بدون ز خالف

موارد مربوط به قاچاق مواد مخدر و اعتياد زنان  %72چنان كه در ميان جامعة مورد بررسي، 
  .)4جدول  ←(دار است  خانه
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  يان بر حسب نوع جرمگو پاسختوزيع وضعيت اشتغال  .4جدول 
  نوع جرم

سرقت و   قتل
  يبردار كاله

فحشا و 
  قوادي

روابط 
  نامشروع

قاچاق مواد 
  و اعتيادمخدر 

فرار از 
  منزل

ساير 
  جرايم

  جمع
 وضعيت اشتغال

  7/41  5/37  4/32  24 3/33 5/76 5/61 3/14  شاغل
  1/17  0  2/35  4 3/23 9/5 4/15 0  كار بي
  1/41  5/62  4/32  72 3/43 7/17 1/23 7/85  دار خانه

  100  100  100  100 100 100 100 100  جمع
36/7 = X2 

0/147  =Lambda X10 
D.F = 16 

  الگوها و مناسبات اجتماعي 3.5
كنـد و كسـاني كـه در ايـن جريـان       مـي  شدن را طي اجتماعيشرايطي كه فرد در آن فرايند 

. ي مؤثرنـد سـال  بـزرگ گيري و پذيرش نقش اجتماعي فرد در دوران  شكلمداخله دارند در 
مشاهده و تقليد از  باند كه افراد رفتارهاي منحرف را ا بر آنپردازان يادگيري اجتماعي  نظريه

حـس   هـا  آنويژه كه اين افـرد نسـبت بـه     هآموزند؛ ب ي دارند، مينشين هم ها آنكساني كه با 
  .)Calhoun et al., 1994: 164-165(احترام و تحسين دارند 

كـاري  يان بـا هم گو پاسخ) %8/46(ين درصد تر بيشدهد كه  شده نشان مي انجامبررسي 
بـه   %4/23از آنان با همكاري همسر يا ساير اعضاي خـانواده،   %5/25ان، دست همدوستان و 

چنان كه ياد شد وجـود  . اند نيز با كمك همسايگان اعمال خالف انجام داده %3/4و  ،تنهايي
در . شـود  فرهنگ بزهكاري نيز از جمله عوامل مؤثر در تداوم اعمال خالف شمرده مي خرده

كه در اين اعمال توانايي  يو افراد شود شمرده مي ارزش فرهنگي اعمال خالف خردهچنين 
  .)5جدول  ←(منزلت باالتري دارند  دارندي تر بيش

  اعمال خالف دادن يان بر حسب چگونگي انجامگو پاسختوزيع  .5جدول 
  درصد عمل خالفدادنانجامنحوة

  8/46 با همكاري دوستان
  5/25 خانوادهبا همكاري همسر يا اعضاي

  4/23 به تنهايي
  3/4 با كمك همسايگان

  100 جمع
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فرهنگي، روابطي كه با افـراد خـارج از محـيط اجتمـاعي بزهكـاران       خردهدر چنين 
 ةيـان در جامعـ  گو پاسـخ از  %40حـدود  . شود با روابط دروني متفاوت اسـت  مي برقرار
كه از زمان شروع به ارتكاب اعمال خالف دوستان جديدي پيـدا   اند اظهار داشته آماري
  .اعمال خالف دارند ةاز اينان سابق) %5/85(كه اكثريت درخور توجهي  اند كرده

د بـا  رون زندان ميبه و  شوند مي بسياري از اين افراد اول بار كه مرتكب عمل خالف
تـري باشـد،    پـايين هرگاه فرد متخلـف در سـنين   . شوند مي فرهنگ بزهكاري آشنا خرده

شـود   مـي  هـا  گيرد و جـذب ايـن گـروه    مي قرار كار خالفهاي  زودتر تحت تأثير گروه
)Wheeler, 1972: 83(.  

به عالوه، رفتارهاي خالف در كنش متقابل با ديگـران و در فراينـد ارتباطـات آموختـه     
افتـد   ي محدود و صميمي اتفـاق مـي  ها اين يادگيري در درون گروه ةشود و بخش عمد مي

)Huff, 1990: 171(.  
يان اظهار گو پاسخاز  %2/28 چنان كه. كند نتايج بررسي حاضر نيز اين نظريه را تأييد مي

 ،در تماس با دوستان ناباب %6/17 ،اختالفات و نابساماني محيط خانواده كه به علتد نداشت
و . انـد  عمل خالف گرايش پيدا كرده دادن احساس كمبود محبت به انجام به علت %2/12و 

بردن به دوستان ناباب را ناشي از همين كمبودهاي عاطفي دانست كـه   پناهشايد بتوان علت 
  .كند مي وجو جستجز خانواده ه فرد جبران آن را در جايي ب

  
  شرايط زيستي و محل سكونت 4.5

دهـد، امـا    مـي  شهري رقم بااليي را نشان جرايميافته ميزان  توسعه كشورهاي در اگرچه
از طرفـي در بسـياري از   . كشورهاي در حال توسعه رقم باالتري داشته است اين امر در

ي بـه  هـا  در مكـان  هـا  آن، بلكه اند همسان و يكنواخت پخش نشده جرايممناطق شهري 
 Gottinder and(افتنـد   مي اتفاق تر بيش ،ي شهرها در فقيرترين بخش ويژه به ،خصوصي

Budd, 2005: 179-181(.  
كه به عوامل ساختي بروز جرايم و گسترش  ،هاي اجتماعي بسياري از نظريه طبق بر

كه زندگي جمعـي و  يافت اند، منشأ بسياري از اين عوامل را بايد در مناطقي  آن پرداخته
ـ  ها آن؛ يعني مناطقي كه در رواج داردالگوهاي همسايگي  االي جمعيـت، پايگـاه   رشد ب

  .شود نازل اقتصادي و اجتماعي، و ميزان بااليي از نابساماني خانوادگي ديده مي
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 و هـا  هزينـه  بـر اسـاس   جـرم  زمان و مكان انتخاب مجرمان براى ىها  انگيزه معموالً
 كـه  گيرنـد  مـى  را تصـميمي  نهايـت  در و ستدستاوردها و ها پاداش با تقابل خطرها در

 منزلـة  بـه  محـيط  بنـابراين  .باشـد  داشتهي پ در ها آن ضرر را براى حداقل و سود حداكثر
 مناسـب  مكانى كهكند  كمك مي مجرمان به پيشاپيش كه گيرد مي قرار توجه مورد ابزارى

 :Rostami Tabrizi and Madani pour, 2006( كننـد  انتخـاب  خود جرم دادن انجام براى

393-394.(  
ها و  عوامل مؤثر در گرايش به كجروي وجود فرصتگونه كه ياد شد، يكي از  همان

شرايطي است كه زمينه را بـراي گـرايش فـرد بـه ارتكـاب جـرم و بزهكـاري مسـاعد         
ـ   هاي مطرح در اين يكي از نظريه. سازد مي اسـت كـه در آن،    فرهنـگ  خـرده  ةبـاره نظري

انـد، بـر ايـن نكتـه تأكيـد       قائـل هايي كه براي جرم منشأ اجتماعي  نظريه تر بيشهمانند 
الگوهـاي   ويـژه  بـه  ،در ماهيـت سـاختار اجتمـاعي   بايـد  مشـكالت را   ةكه ريششود  مي

هاي بزهكاري و ميزان  در مناطقي كه گروه. وجو كرد جست ،همسايگي و زندگي جمعي
 فرهنـگ  خرده ندنداررشد جمعيت باالست و ساكنان پايگاه اقتصادي و اجتماعي بااليي 

. گيـرد  رايج در درون هنجارهاي كلي جامعه قرار مـي  فرهنگ خردهورت بزهكاري به ص
 رد. مستقيمي با افزايش تراكم جمعيـت دارد  ةبر اين اساس، افزايش جرم و جنايت رابط

در بررسي جرايم خياباني كاليفرنيا ارتبـاط بـين جـرم و تـراكم     ) Angels(انگلس  1968
  .)80: 1380كالنتري، (جمعيت را اثبات كرد 

 هـا  آنمسكوني  ةيان اذعان داشتند كه در محلگو پاسخاز  %6/51بررسي حاضر،  در
تر اشـاره   اي نزديك يان نيز به رابطهگو پاسخاز  %6/38. كنند زندگي مي كار خالفافراد 

  .كنند زندگي مي كار خالف، افراد ها آنگفتند كه در ميان همسايگان  داشتند و مي
نشـان   هـا  آنهاي رايج در محل سـكونت   يان و خالفگو پاسخنوع جرايم  ةمقايس

كه بـيش   ؛ چنانبرقرار استاي نزديك  موارد، ميان اين دو رابطه تر بيشدهد كه در  مي
) اعتياد و قاچاق مواد مخـدر (مواد مخدر جرم يان كه به گو پاسخاز ) %5/58(از نيمي 

اعتيـاد و قاچـاق    هاي محل سكونت خـود را نيـز   ترين خالف رايج  اند، شده گير دست
زمينـه و امكـان    هـا  آنسان، زندگي در محالتي كـه در   بدين. اند مواد مخدر ذكر كرده

 ←(كنـد   هاي الزم را براي افراد مستعد فراهم مي ارتكاب خالف وجود دارد، فرصت
  .)6جدول 
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  ارتكابي آنان جرايمشان و نوع  ان ساكن در محل سكونتكار خالفنوع  ةيان دربارگو پاسختوزيع اظهارات  .6جدول 
 نوع جرم

سرقت و 
  يبردار كاله

فحشا و 
  قوادي

روابط 
  نامشروع

قاچاقچي مواد 
  مخدر و اعتياد

فرار از 
ان محل كار خالفنوع   جمع  منزل

 سكونت
  6/42  4/29  5/58  5/39  7/41  50  قاچاقچي مواد مخدر

  5/8  0  8/11  6/2  7/16  30  سارق
  9/14  6/17  9/5  7/23  3/8  0  روسپي
  3/21  5/23  7/17  7/23  7/16  20  ساير
  8/12  4/29  8/5  5/10  7/16  0  دانم نمي

  100  100  100  100  100  100  جمع
0/109 = Lambda X93 

  اوقات فراغت 5.5
گـذران   ةنحـو در زندگي شهرنشيني جايگاه خاصـي دارد،   ويژه بهيكي از شئون زندگي، كه 

 ةروزمرصنعتي، اوقات فراغت بخشي از زندگي  ةپيشرفتكشورهاي  در. اوقات فراغت است
دهد و اهميت و ضـرورت آن بـه حـدي اسـت كـه تشـكيل        مي افراد را به خود اختصاص

ها و مؤسسات متعددي كه افراد بتوانند ساعات فراغت خـود را در آن بگذراننـد از    سازمان
شـورهايي كـه هنـوز    ك در ،بـا ايـن حـال   . رود مي شمار بهجمله وظايف نهادهاي اجتماعي 

شود و تخصيص مدت زماني به گـذران اوقـات    مي ترين نهاد اجتماعي شمرده خانواده مهم
فراغت به جز براي درصد ناچيزي از قشرهاي جامعه مفهومي ندارد، ضرورت تشكيل چنان 

. كننـد  نمياي در قبال آن احساس  وظيفههايي عمالً منتفي است و نهادهاي اجتماعي  سازمان
يكـي از  . شـود  مـي  بـر آن، سـاعات فراغـت افـراد غالبـاً در درون خـانواده صـرف       عالوه 
  :گويد مي گذران اوقات فراغت در ايران ةنحو ةنظران دربار صاحب

افـراد   ةهنوز تفريحات درون خانه، از قبيل معاشرت و محاوره مرسوم است و شركت همـ 
كدبانويي هنوز ارزش بسيار دارد، شود؛ و چون  مي خانواده در تفريح واحد به فراواني ديده

  .)249: 1356اديبي، (پردازند  مي مانند و به رتق و فتق امور داخلي مي اكثر زنان در خانه
هـا و بخشـي از    گذران اوقات فراغت بعد مهمي از زندگي دروني انسان ةدر واقع، نحو

 تفكـر  و برخـي بـا تعقـل    براي است ممكن اوقات اين. تصوير زندگي اجتماعي فرد است
  .باشد رواني و جسمي يها آسيب همراه با كننده خسته ديگر اي عده براي و همراه باشد
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 ةدهنـد  نشان را آن كه است برخوردار اهميتي چنان از امروزه فراغت اوقات هاي فعاليت
 و كـاري  بـي  بـا  بـيش  و كم فراغت گذشته، اوقات در. دانند مي جامعه فرهنگي هاي ويژگي
 جديد يرفتار مبناي فراغت امروزه اما ،شد مي محسوب شرها همة مادر و بود همراه انفعال
 .)26: 1352 دومازيه،( شود مي دانسته تفكر بر مبتني

 شـرايط  و ،حسـب سـن، جنسـيت    بر فراغت اوقات گذران ةنحو در برابر افراد واكنش
آمـوزش   فقـدان  بـا  جوامع غالب در اما ،است متفاوت فرهنگي آنان و اقتصاديـ  اجتماعي
كه زند مي سر افراد از پذيري، رفتارهايينا مسئوليت با ي وكار بيگذران اوقات  ةنحو فرهنگ 
. رود مـي  شـمار  به انحرافي رفتارهاي بعضاً و شود نميجامعه تأييد  سوي از رفتارها گاه اين

 از حـاكي دارد،  قـرار  كشورها ترين جوان رديف در كه ،ايران ةجامع در شده انجام تحقيقات
 بـراي  صـحيح  ريـزي  برنامـه  فقدان ةنتيج جوانان ميان در انحرافات از بسياري كه است آن

  .)39: 1382 ،و ديگران سلگي( است بوده فراغت اوقات گذران
بـزرگ بـه    شـهرهاي  در و جنايـت  جرم و اجتماعي هاي آسيب از بسياري كه جا آن از
 خـانواده و  محـيط  كـه  رسـد  مـي  نظر هب چنين است خانوادگي كانون پاشيدگي  ازهم علت
بـه   .بسزايي دارد تأثير فرزندان جرم وقوع از پيشگيري در والدين صحيح و نظارت تربيت

 تـر  كـم  خانواده اعضاي كند فرزندان تربيت ي را صرفتر بيشعالوه، هرچه خانواده زمان 
 انحرافـات  از پيشـگيري  هـاي  راه تـرين  مهـم  ،ميـان  ايـن  در. شـوند  مي كشيده انحراف به

 توجه به با خانواده. است خانواده از جانب شده پذيرفته هنجارهاي و ها ارزش كردن دروني
 شخصـي  هويـت  ايجـاد  و شخصـيت  رشـد  باعث تواند مي اخالقي هاي فرهنگي و ارزش

و  هـا  آسـيب  برابـر  در را هـا  آن خـود  نوبـة امر به  اين كه شود خود فرزندان در مستحكم
 .كرد خواهد مصون اجتماعي انحرافات

 نشـان  اجتمـاعي زنـان   ةطبقگذران اوقات فراغت با  ةنحو ةرابطتحقيقات در خصوص 
 سطح و پدر شغل يا خود شغل با استناد به طبقاتي هويت نوعي خود براي زنان كه دهد مي

 اجتمـاعي زنـان بـا    گـرين پايگـاه   به نظر ).47: 1385، پامال آبوت( ندا قائل شان تحصيالت
  .)Green et al., 1990: 19( دارد مستقيم ةرابط آنان فراغت اوقات گذراندن چگونگي

 از برخـي  زنـان تحصـيالت   و ،درآمـد  اجتماعي، ةطبقدهد كه  مي تحقيق ديگري نشان
 كنـد،  مـي  تحميـل  زنـان  فراغـت   اوقات يها فرصت هب سنتي ةجامع كه را هايي محدوديت

 نيز كشور داخل در شده انجام تحقيقات ).376: 1380 ،و ديگران وود هي ( است داده كاهش
 فراغـت  اوقـات  گذراندن چگونگي با شغل نوع و ،درآمد ،تحصيالت ميان كه دهد مي نشان
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بسياري از موارد  اين تحقيقات حاكي از آن است كه و همچنين دارد وجود مستقيمي رابطة
گـذران اوقـات فراغـت اسـت      بـراي برنـامگي   بـي  ةنتيجـ شديد انحرافات در ميان جوانان 

در  دختـران  و زنـان  زنـدگي  سبك تدريجي به عالوه، دگرگوني .)194: 1379، ساروخاني(
 عمـومي  فضاهاي غالب در دختران حضور براي امروزه كه موانعي و ها تهران و محدوديت

 يهـا  آسيب كه ،اي سربسته هاي مكان به بيرون از منزل از را آنان دارد فراغت وجود شهري
 ).9: 1386 جاه، رفعت(است ه كرددارد، منتقل  درپي تري بيش

 اوقـات  زايـي  آسيب بحث رد خانواده نهاد تأثير زياد بسيار حساسيت مؤيد موضوع اين
 و است بسياري اهميت داراي جواني دوران در فراغت اوقات كه خصوص به است فراغت
 ايـن  در خـانواده  نهاد اگر .است ،نساال هم ويژه به ديگران، با ارتباط برقراري به مايل جوان
توانـد   مـي  صـورت  دو هر در ،يتوجه بي با يا زياد محدوديت با ،نكند عمل درستي به زمان
 شـود  باعـث  جـوان  فراغـت  اوقـات  گـذران  در را آسـيبي  هـاي  جنبـه  و نامطلوب اتتأثير

  .)51: 1380 نيا، فاضلي(
اي براي گذران اوقـات   برنامهآيا داشتن  :در پژوهش پيش رو، در پاسخ به اين سؤال كه

از ) %9/56(بيش از نيمـي  ؟ آوردن به كارهاي خالف جلوگيري كند رويتواند از  مي فراغت
جـواب   %2/7، اند اي آن را مؤثر دانسته اندازهنيز تا  %8/11، ندا هيان جواب مثبت دادگو پاسخ

كـه   ايندرخور توجه نكتة . اند كرده اطالعي بيو معادل همين درصد نيز اظهار  ،اند منفي داده
از  %6/12 كــه چنــان. يــان درك درســتي از اوقــات فراغــت نداشــتندگو پاســخبســياري از 

نيز گـذران   آناناز  %25 و ،مطالعه و اشتغال به تحصيل انآناز  %9 ،يان داشتن شغلگو پاسخ
فقـط  سان،  بدين .اند اوقات فراغت با اعضاي خانواده را در جلوگيري از خالف مؤثر دانسته

يي چـون  هـا  يان مفهوم اوقات فراغـت را درك كـرده و بـه سـرگرمي    گو پاسخيك سوم از 
  .اند كردهكارهاي دستي و هنري يا تفريحات سالم و ورزش اشاره 

هاي گذران اوقات فراغـت برقـراري رابطـه بـا افـراد ديگـر و مشـاركت در         يكي از راه
. در زندگي اجتماعي فرد نقش مثبتي داشته باشـد تواند  مي اين امر. هاي جمعي است فعاليت

توانـد   مي ،در صورت مساعدبودن ساير شرايط ،برخالف آن، انزوا و گريز از زندگي جمعي
يـان در ايـن تحقيـق    گو پاسـخ ) %1/43(ين درصد تر بيش. در گرايش به كجروي مؤثر باشد

و درصد درخور توجهي  كردند مي ي خود را با اعضاي خانواده سپريكار بياوقات  ،معموالً
 يكـار  بـي كـه مواقـع    اند اظهار داشته %2/15. گذراندند مي اين اوقات را به تنهايي) 9/35%(

از . اند كرده مي گذراني وقتنيز با همسايگان  %8/5و  اند برده مي سر هبا دوستان خود ب خود را
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ين درصـد  تـر  شبـي كردنـد،   مي ياني كه اوقات فراغت خود را در منزل سپريگو پاسخميان 
پس . اند ترين سرگرمي خود را در خانه پرداختن به هنرهاي دستي اعالم داشته مهم) 6/38%(

ين سرگرمي در خانه اظهـار شـده   تر مهم ،%2/24با  ،از آن رسيدگي به امور منزل و فرزندان
تماشـاي تلويزيـون و ويـدئو     %8/13كردن بـه موسـيقي و بـراي     گوش %5/14براي . است

نيز اسـتعمال مـواد مخـدر را     %9/8 كه اينتوجه  در خور ةنكت. سرگرمي در خانه بوده است
  .)7جدول  ←( اند كردهسرگرمي خود در خانه عنوان 

  اوقات فراغت در منزل گذراننحوة  ةيان دربارگو پاسختوزيع اظهارات . 7جدول 
  درصد منزلدرفراغتاوقاتگذراننحوة

  6/38 پرداختن به هنرهاي دستي
  2/24 رسيدگي به امور منزل و فرزندان

  5/14 كردن به موسيقيگوش
  8/13 ويدئووتماشاي تلويزيون

  9/8 استعمال مواد مخدر
  100 جمع

يان رفـتن بـه   گو پاسخ) %5/40(ين درصد تر بيشي خارج از خانه، ها در مورد سرگرمي
 %7/38در مقابـل،  . انـد  كـرده  عنـوان خود  ةخانپارك و سينما را بهترين سرگرمي خارج از 

معاشرت با بستگان و شركت در . كنند مي گذراني وقتكه با همسايگان خود  اند اظهار داشته
يان در گو پاسخاي از  عدهبهترين سرگرمي ) %9/7و  %8/9به ترتيب با (ي دوستانه ها مهماني

يان بهترين سرگرمي خـود را در خـارج از   گو پاسخاز  %1/3 فقط. خارج از منزل بوده است
  .)8جدول  ←( اند كردهخانه ورزش و مسافرت اعالم 

  گذران اوقات فراغت در خارج از منزل ةنحو ةيان دربارگو پاسختوزيع اظهارات  . 8جدول 
  درصد منزلازخارجدرفراغتاوقاتگذرانةنحو

  5/40 رفتن به پارك و سينما
  7/38 كردن اوقات با همسايگانسپري

  8/9 معاشرت با بستگان
  9/7 دوستانههاينيبرگزاري مهما

  1/3 ورزش و مسافرت
  100 جمع
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ي خـود را در منـزل تنهـا يـا بـا اعضـاي       كار بييان اوقات گو پاسخهرچند بسياري از 
بسـياري  عالقـة  گذراندند، داشتن روابط اجتماعي و مشاركت در اجتماع مورد  مي خانواده

كه به شـركت در اجتماعـات    اند اظهار داشته) %49(حدود نيمي از آنان . از آنان بوده است
 %5/23و  ،آنان به شركت در اجتماعات ضـعيف اسـت   %6/21عالقة ، دارندعالقة بسياري 
انزواگرايـي يـا   روحيـة  عالقگي به روابط اجتمـاعي ناشـي از    بي. اند عالقه بينسبت به آن 

در بسياري از موارد، احساس بيگانگي و جدايي از اجتماع به . سرخوردگي از جامعه است
توانـد در گـرايش فـرد بـه      مي انجامد و اين احساس در يك دور باطل مي از خودبيگانگي

  .كجروي نقش مؤثري ايفا كند
  

  گيري نتيجه. 6
ي اقتصـادي و  ها ، عالوه بر جنبهاند جرم و علل آن پرداخته ةمسئلمحققاني كه به  بسياري از
مساعد براي گـرايش فـرد    ةزمينبر شرايط و موقعيت زندگي خانوادگي در ايجاد  ،اجتماعي

  .اند كردهبه كجروي تأكيد 
بـه دسـت داد، آن   تـوان   مـي  جامعة آماريدر اين تحقيق، تصوير جامعي كه از زنان 

و زنـدگي خـانوادگي نابسـامان و    سـوادند   كـم يـا  سواد،  بياست كه آنان عموماً جوان، 
  .اند داشتهناپايداري 

فعـال   بيش از نيمي از زنان بزهكار و مجرم در ايـن پـژوهش، از نظـر اقتصـادي، غيـر     
مشاغلي به ، طبعاً در علتشان پايين است و به همين  ن هم ميزان تحصيالتشاغال. اند بوده

مانع جـرم  تواند  نميصرف اشتغال  بنابراين ؛كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافي ندارند
و  ،مزد، ثبات و امنيت شغلي، كارايي نوع شغل، ميزان دست از اين حيث و بزهكاري باشد و

قـادر بـه تـأمين     هـا  آنبه عبارت ديگر، مشاغلي كه درآمد . مهارت شغلي نقش مهمي دارند
. دكنـ  هاي ديگـر كسـب درآمـد را منتفـي نمـي      ل به راهسحداقل نيازهاي زندگي نيست تو

بنابراين، شرايط و موقعيت نامناسب در زندگي خانوادگي در ايجاد گرايش فرد به كجـروي  
ميـزان   ؛سـوادند  يان بـي گو پاسخدرصد  40كه پدرانِ دهد  مينتايج نشان . ي استمؤثرعامل 

يان و داليلي گو پاسخوضع سواد والدين  .مراتب وضع بدتري داردتحصيالت در مادران به 
يـا  سـواد   بـي كه پـدر و مـادر   دهد  مينشان اند  كردهيان براي ترك تحصيل ذكر گو پاسخكه 
. نيسـتند  قائـل خـود اهميـت چنـداني     ،خصوص دختران هب ،براي تحصيل فرزندان سواد كم
را در سنين  ها آنين و در مواردي هر دوي يان حداقل يكي از والدگو پاسخاكثريت  عالوه، هب
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دادن  دسـت يـان، بـه دليـل از    گو پاسـخ سان، اكثر  بدين. اند دادهكودكي و نوجواني از دست 
  .اند يافتهپاشيده پرورش  ازهمهاي  خانوادهدر  ها آنوالدين يا جدايي 

دهـد كـه زنـدگي در محـيط نابسـامان و پـرتنش، گسسـتگي         مي پژوهش حاضر نشان
كه فرد كمبودهاي عـاطفي  شود  ميپيوندهاي ميان فرد و خانواده را در پي دارد و اين سبب 

 هـا  آنكند و در مواردي براي جبران  وجو جستو مادي خود را در جايي بيرون از خانواده 
  .هاي نامشروع را برگزيند وسايل و راه

بزهكاري موجـب تقويـت الگوهـاي    فرهنگ  خردهقرارگرفتن در معرض عالوه بر آن، 
و وسـعت ارتكـاب   شـود   ميد كه در آن اعمال خالف امري عادي تلقي شو مي اي رفتاري

عمل خالف نيز بستگي به ميزان قرارگرفتن فرد در اين محيط و طول مدت رابطه و شمار 
  .دفعات آن دارد

و در ايجـاد  كنـد   مـي رابطه پيدا فرهنگ  خرده ةنظرييكي ديگر از عواملي كه به نوعي با 
 ؛است شرايط زيستي و محل سكونت فرد است مؤثرفرصت و امكان ارتكاب عمل خالف 

فراوان است، ميزان رشد جمعيـت   جا آنهاي بزهكاري در  يعني زندگي در مناطقي كه گروه
در چنـين  . ندارنـد ـ اجتماعي بااليي  و افراد ساكن در اين محالت پايگاه اقتصادي ،باالست

رايـج، درون هنجارهـاي كلـي    فرهنگـي   خـرده بزهكاري، به صورت فرهنگ  خردهمناطقي، 
  .گيرد ميجامعه قرار 

باشـد نداشـتن    مؤثردر گرايش افراد به كجروي رسد  مينظر  بهيكي ديگر از عواملي كه 
گذراندن اوقات فراغت بعد . كاري و فراغت است مناسب براي گذراندن اوقات بياي  برنامه

 ةجامعـ در . ها و بخشي از تصوير زندگي اجتماعي فرد اسـت  مهمي از زندگي دروني انسان
ين اوقات افراد در درون خـانواده  تر بيشين نهاد اجتماعي است، تر مهمما، كه هنوز خانواده 

معـه  و تخصيص زمان مجزايي براي اوقات فراغت براي قشر عظيمـي از جا شود  ميسپري 
بـراي گذرانـدن اوقـات فراغـت     اي  برنامـه يان داشـتن  گو پاسخاز  %57 به نظر .مفهوم ندارد

  .آوردن به كارهاي خالف جلوگيري كند روياز تواند  مي
عوامل متعدد دارد كه دست به دست  هجامعنتايج اين تحقيق جرم و بزهكاري در بنا بر 

اما معموالً در هر مورد، نقش  ،آورند ميآن فراهم  وقوع مساعد را براي ةزمينو دهند  ميهم 
فقـر  . شـود  مـي است كه باعث اشتعال اي  جرقهيك عامل بارزتر از عوامل ديگر و در حكم 

و پاشـيده،   سوادي، ناآگـاهي اجتمـاعي، زنـدگي خـانوادگي نابسـامان و ازهـم       اقتصادي، بي
از جملـه   ،تصـادي اسـت  كه خود متأثر از شرايط اق ،خيز جرمسكونت در محالت پست و 
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يك از اين  هيچ. ستها آنمتأثر از عوامل ديگر و در تعامل با  ها آنكه هر يك از  اند عواملي
امـا در صـورتي كـه     ،دشو نميعمل خالف  ةانگيزعوامل به تنهايي موجب بروز كجروي و 

توانـد   مـي از عوامل مساعدكننده وجود داشته باشد، هر يك از عوامـل مـذكور   اي  مجموعه
  .در گرايش فرد به كجروي ايفا كنداي  كننده تعييننقش 
  
  نوشت پي

از نظر قانوني تفاوتي ميان مجرم و بزهكار ) زندان اوين(آماري ما  ةجامعبايد يادآور شويم كه در . 1
سال قـرار دارنـد، در كنـار     هجدهدر زندان، دختران بزهكار كه عمدتاً در مقطع سني زير . نيست

شوند و از نظر قـانوني و حقـوقي نيـز تفـاوت و      مي يدار نگهدار  سابقهدر مواردي  زنان مجرم و
  .كنند مي برخورد سان يكشوند و با هر دو گروه  نمي قائلتمايزي ميان اين دو گروه 

  ي و حمـل و خريـد و فـروش مـواد مخـدر،     دار نگهزنان مجرم زندان اوين عمدتاً شامل  جرايم. 2
ربـايي، سـرقت، قتـل، ايجـاد اخـتالل در نظـم و        آدمي، بـردار  كـاله   نامشـروع،  ةرابطاعتياد، زنا، 

 .ي اسلحه بوده استدار نگهو  ،چاقوكشي، فرار از منزل
 ←همچنين مراجعـه شـود بـه      White Hurst, 1990.←زنان  جرايم ةدربار تر بيشبراي اطالع  .3

.Barlow, 1984 
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