بررسي عوامل اجتماعي -اقتصادي مؤثر بر جرم زنان زنداني شهر شهركرد
دكتر اسماعيل جهانبخش  ،محبوبه تركي هرچگاني

2

چکيده
موضوع این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر برجرم زنان زندانی است .سوال اصلی این پژوهش
این است که چه عوامل اجتماعی-اقتصادی بر جرم زنان زندانی تأثیر دارد؟ هدف اصلی نیز شناخت این عوامل و
ارائه راهکارهای الزم جهت کاهش پدیده جرم زنان زندانی می باشد .و هدف فرعی این پژوهش بررسی میزان
جرایم برحسب تحصیالت ،ازهم گسیختگی خانواده ،محالت فقیرنشین و اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی-
اقتصادی است .در این پژوهش برای بررسی دلیل ارتکاب جرم و رفتار انحرافی از نظرات دورکیم ،شلدون ،مرتون...،
استفاده شده است .روش تحقیق این مطالعه پیمایشی است و برای جمع آوری داده های الزم در مورد متغیرهای
به کار رفته شده از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری مدنظر این تحقیق کلیه زنان زندانی شهرکرد در
سال  2931که تعداد آنان 201نفر بوده و به علت کم بودن حجم نمونه ،روش نمونه گیری به صورت تمام شماری
بوده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول توصیفی و استنباطی و برای آزمون فرضیه ها از آزمون Tیک
نمونه ای استفاده شده است.یافته هاونتایج تحقیق عبارتند از این که:
بین از هم گسیختگی خانواده ،زندگی در محالت فقیرنشین ،اعتقادات مذهبی ،تحصیالت ،پایگاه (اجتماعی-
اقتصادی) و زندانی شدن زنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.
كليد واژگان :جرم ،انحراف ،رفتار انحرافی ،زنان زندانی.

تاریخ دریافت39/ 9 /81:

تاریخ پذیرش99/ 3/32 :

 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی دهاقان
 .1کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی دهاقانshahrekordsabatorki@yahoo.com
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مقدمه
در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشارکت زنان در رفتار جنایی به منصه ظهور رسید.
پژوهشگران رشد فزاینده جرایم زنان را به آزادی آنها ،اشتغال خارج از خانه ،تضعیف کنترل
های اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازارکار نسبت داده اند (آدلر.)52:2316 ،
آنها معتقدندکه آزادی زنان در توسعه توانمندی هایشان به منظور تحقق اهدافشان در
زندگی آنها را به طور همزمان در معرض ناکامیها و فشار زندگی نیز قرار میدهد که در گذشته
چنین مشکالتی را عمدتا تجربه می کردند.چنین تحوالتی زنان را در معرض فرصت هایی برای
ارتکاب جرایم به ویژه جرایم مالی قرار میدهد .علی رغم کارکردهای مثبت و مناسبی که آزادی
زنان را به ارمغان آورده است ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه
جوامع صنعتی آشکار است با این حال اگر چه سهم زنان در ارتکاب جرایم افزایش یافته ولی
هنوز نرخ جرایم کمتر از  0/026نرخ کل جرایم است (رید.)15 :1000،
توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه
نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظاری میرود در شکلگیری
شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد که ممکن است تفاوت بین
میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد .بنابراین برای شناخت
عملی بزهکاری زنان ضروری می نماید که به طور اختصاصی جرایم زنان و عوامل و علل مؤثر
در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد و اهمیت
تحقیق در شناسایی علل انحراف روشن گردد .اصوالً انحرافات اجتماعی را می توان یک ضایعه
اجتماعی دانست و باید ریشه درد را در جامعه جستجو کرد چون شرایط نامساعد اجتماعی و
ضعف کنترل خانوادگی و اجتماعی و هم چنین وسایل ارتباط جمعی می تواند در شکل گیری
آن مؤثر واقع شود ولی نمی توان این عوامل را به تنهایی علت انحراف دانست .امروزه این اعتقاد
رواج دارد که هیچ علتی به تنهایی برای رفتار پیچیده و متنوعی مانند انحراف عموماً انحراف
زنان کافی نیست .مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی یکی از مهم ترین معضالت جامعه
امروزی ما به حساب میآید هم زمان با گسترش انقالب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها،
محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش
شدید و دامنه دار انواع آسیبهای اجتماعی نظیر :انحرافات جنسی ،اعتیاد ،خودکشی ،مهاجرت،
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بی خانمانی ،فقر و فساد ،بیکاری ،تبهکاری ،سرقت و دزدی و دیگر آسیب ها شده است .اهمیت
این مسئله بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر جرم زنان زندانی است.
بيان مسئله
زنان امروزه نیمی از جوامع انسانی را تشکیل می دهند و پاکدامنی زنان در این جوامع
موضوع بسیار مهمی که بر موقعیت و وضعیت خانوادگی آنان بسیار تأثیر می گذارد .اهمیت این
مسئله به این دلیل است که چه عواملی باعث می شود که زنان در یک محیط کوچک و سنتی
که افراد همدیگر را می شناسند و ارزش ها و آداب و رسوم گذشته برایشان مهم است دست به
رفتار مجرمانه می زنند و ترس از برچسب خوردن و لکه دار شدن شرافت خانوادگی نداشته
باشند .با اینکه زنان می دانند ممکن است به دلیل سوء سابقه بعد از رهایی از زندان از طرف
خانواده و بستگان و حتی همسر طرد شوند باز دست به رفتار مجرمانه می زنند .به مسائل و
مشکالت زنان به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط
اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی اهمیت کمتری یافته است .در این
تحقیق درصدد بررسی عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر جرم زنان در زندان پرداخته می شود.
زیرا تعارض زیادی بین زنانگی و ارتکاب به جرائم در فرهنگ ما وجود دارد معموالً زنان در
کشور ما در بستر خانواده تعریف می شوند و نقش های مادری و همسری را دارند و به جایی
می رسیم که همین مادران و همسران مرتکب جرائم می شوند.
مسئله مورد توجه این تحقیق این است که ما فقط به لحظه مرتکب جرم شدن فرد توجه
نکنیم بلکه به این مسأله که چه فرآیندی باعث مجرم شدن آنها شده هم توجه داشته باشیم.
زن هسته اصلی خانواده را تشکیل می دهد و مرکز ثقل خانواده است و به طور مستقیم و
یا غیرمستقیم بر روی همسر و فرزندان خود اثر می گذارد .اگر میخواهیم سالمت جامعه تا حد
زیادی تضمین شود باید به سالمت خانواده ها توجه کرد و برای این که خانواده های سالم و
شکوفا داشته باشیم الزم است که زنان مؤثر ،مفید و سازنده ای در خانواده ها وجود داشته باشد
در یک کالم میتوان گفت که سعادت و شقاوت خانوادهها تاحدی زیادی مرهون سالمت روحی،
روانی و اخالقی زنان است .مسلماً یک زن مجرم نمی تواند بستر مناسبی را برای تربیت فرزندان
فراهم نماید از دامن یک زن مجرم یا منحرف فرزندان نمی توانند افراد مؤثر و شایسته ای برای
جامعه باشد .زنان همواره در طول تاریخ مورد ظلم واقع شده اند و در قرن حاضر متأسفانه به
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بدترین شیوه ها به مسلخ 2کشیده شده و قربانی خواستههای ناروای افراد مجرم و منحرف واقع
شده اند .بنابراین الزم است که حمایتهای جدی از زنان به خصوص زنان آسیب پذیر جامعه به
عمل آید تا مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و آلت دست این و آن نشوند .در جامعه ای مثل ما که
ارزش ها و هنجارها در سر حد درخشندگی مورد توجه و اعتنا هستند به عنوان سرلوحه های
زندگی به شمار می روند نقض ارزشها و هنجارها و اخالقیات می تواند خطر جدی را برای
حیات و استحکام جامعه به همراه داشته باشد و به عنوان دغدغه ای جدی برای تمام کسانی که
قلبشان برای بقای میهن و ملتشان می تپدباشد.
مباني نظري
تعریف های قانونی و جامعه شناختی جرم:
برداشت های متنوع و متعددی از جرم وجود دارد که میتوان هریک از آنها را بازتاب نوعی
چشم انداز متفاوت عملی و ایدئولوژیک دانست .در این خصوص برای مثال می توان به سخن
هیگن 1استناد جست که چند نوع رویکرد مختلف را در عرصه تعریف جرم تشخیص داده و آنها
را در طیفی از تعریف های «قانونی -وفاقی» گرفته تا تعریف های مبتنی بر اصول «حقوق بشر»
دسته بندی کرده است .برای بر آورده کردن مقصود این بخش می توان سخن او را درباره
اختالفات گسترده موجود در تعریف جرم به شرح زیر خالصه کرد:
* تعریف قانونی و رسمی جرم بیانگراین نکته است که آنچه را دولت جرم شناسد جرم
است .بدین ترتیب این تعریف عملی را جرم محسوب می دارد که در قوانین جزایی بدان اشاره
شد و در قالب تعیین کیفری خاص در ازای آن مشمول ضمانت اجراهای دولتی قرار گرفته
است.
* برداشت زیان اجتماعی در تعریف جرم آن راشامل هردو دسته تخلف های محرمانه (از
جمله ضرب و شتم یا تهدید به آن) و تخلفات مدنی (مانند بی احتیاطی) می داند .این استدالل
که هر دو دسته رفتارهای یاد شده در هر حال زیانی را با خود همراه دارد و بنابراین باید
پذیرای نوعی کیفر باشد خواه در قالب انجام دادن عملی خاص باشد و خواه در شکل انجام
ندادن عمل.
 .2صحنه کشتار ،کشتارگاه
- Hygn
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* رویکرد برچسب زنی در تعریف جرم مدعی است که وجود جرم فقط زمانی واقعیت می
یابد که در برابر عملی خاص نوعی واکنش اجتماعی پدید آمده باشد واکنشی که برآن عمل بر
چسب محرمانه وارد آورد .رویکرد گوناگونی انسانها ،جرم را برحسب وضعیتی تعریف می کند
که در آن کجروی بیانگر واکنشی طبیعی در برابر اوضاع واحوال ظالمانه یا توام با نابرابری است
عمده توجه این رویکرد هم معطوف به روابط و انواعی از اقدامات گروه های مسلط که با هدف
محدود ساختن گوناگونی های موجود در تجارت زنان و فرهنگ انسانها انجام می پذیرد (هاگان،
)251:2361
تعریف جرم ازدیدگاه نظریه پردازان
* از نظر قانونی ساترلند 2جرم را چنین تعریف نموده است« :وقتی علمی جرم است که از
طرف قانونگذار امر ونهی شده باشد و مقررات آن به وسیله مقام صالحیت دار تدوین و آنان آن
را برای اجتماع خود به موقع به اجرا گذارند».
* از نظر اجتماعی آقای دکتر باهری در این زمینه می نویسد« :از نظر اجتماعی مفهوم
جرم نظیر مفهوم اخالق متغیر و در حال تحول می باشد دلیل این مطلب آن است که وصف
مجرمانه عملی از نقطه نظر اجتماعی و مهم چنین میزان مجازاتی که جامعه برای عمل مجرمانه
در نظر خواهد گرفت بستگی به افکار عمومی دارد .افکار دائما در حال تغییر و دگرگونی می
باشند بنابراین جرم از نقطه نظر اجتماعی عملی است که نظم اجتماعی را نقض نموده باشد
و این نظم در هر عصری متناسب و در حوزه تمدن و سطح افکار و عقاید متعارف همان عصرمی
باشد .در نتیجه جرم از نظر اجتماعی نقض نظام جامعه است.نظام جامعه تغییر پذیر است و به
همین جهت نمی توان مفهوم جرم طبیعی را پذیرفت( .خاکپور)19-16:2969،
* به عقیده مانهایم « 1جرم قبل از هر چیز یک مفهوم غیرقانونی شدن رفتار است .یعنی
رفتار انسانی که تحت قانون جزا قابل مجازات است ».عالوه براین وی معتقد است که موضوع
جرم از نظرجرم شناسان مفهوم گسترده تری دارد .زیرا اوالً جرم یاجنایت بیش از حد وسیع و
گسترده است به طوری که می تواند تغییر رفتار از قتل بی نهایت قبیح تا تخلفات جزئی مثل
عبور از چراغ قرمزرا شامل می شود .ثانیاً هیچ توافق کلی وجود ندارد که چه چیزی جرم را از
بی عدالتی اجتماعی یا شبیه جرم های متمایز هم جدا می سازد (مساواتی آذر.)9-5:2919 ،
- Sutherland
- Mannheim
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* دورکیم جامعه شناس فرانسوی نیز به جرم و منشا اجتماعی آن توجه خاص داشته
است .بنابرنظر او وقتی عملی را می توان مجرمانه تلقی کرد که آن عمل صور مشخص و
قدرتمندی از وجدان جمعی را نادیده انگارد و درصد از میان بردن و یا تضعیف آن برآید
(محسنی.)231:2966 ،
* لمبروزو 2معتقد است میزان جرایم و بزهکاری زنان به مراتب از مردان کمتر است که
این بیان معلول چهار علت است:
 -2زنان معموال از لحاظ زیستی محافظه کارتر هستند و علت اصلی این محافظه کاری را
باید در عدم یاخته های ماده اول او در مقایسه با اسپرماتزوید مرد دانست.
 -1نقش اجتماعی زنان با مردان فرق می کند چون کار زنان بیشتر در خانه انجام می شود.
 -9مسئله انتخاب همسر نیز از عوامل مؤثر است .مردها عموماً زنان زیبا را برای معاشرت و
ازدواج خود انتخاب می کنند (خاکپور)61-69:2969 ،
انحرافات اجتماعی
انحرافات اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی مورد بحث جامعه شناسان قرار می گیرد.
آن ها در تعریف انحرافات اجتماعی مینویسند« :کجروی یا انحرافات اجتماعی به رفتاری اطالق
می شود که برخالف هنجارهای اجتماعی یک جامعه باشد .در این تعریف دست کم به دو قید
توجه می شود :اوالً آن رفتار باعث نقض هنجارهای مهم جامعه باشد ،ثانیاً :از نظر اکثر مردم
قابل مجازات باشد لذا ازمنظر جامعه شناختی با توجه به این که هنجارهای اجتماعی اهمیت
ویژه ندارد و عدم هم نوایی با آنها ممکن است مورد اغماض و چشم پوشی قرار گیرد تنها به
دسته ای از ناهنجاری ها توجه می شود که از اهمیت برخوردار بوده که به نظر اکثر مردم گناه
تلقی می شود» (گسن)252:2919،
در این نگاه «کجروی» به فردی گفته می شود که اوالً با هنجارهای مهم همنوا نباشد ،ثانیاً
نابهنجاری اش تادیر گاهی ادامه یابد بنابراین به فردی کجروی گفته می شودکه به دفعات رفتار
نا بهنجار را تکرار نماید (آگبرن.)169:2969،
در تعریف انحرافات اجتماعی بر قید «مخالفت باهنجارهای مهم اجتماعی» تأکید مینماید
این تأکید مبتنی براین پیش فرض است که وجود انحراف اجتماعی در هر جامعه ای طبیعی
است .لذا هر نوع ناهنجاری را نباید انحراف اجتماعی تلقی نمود بلکه مخالفت با هنجارهای
- Lmbrvzv
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مهم اجتماعی معیار نام گذاری کجروی می باشد (آقاجانی.)19:2962،
یکی از مفاهیم نزدیک به انحراف مفهوم ناهنجاری فرد ناهنجار است کسی که فاقد
سازگاری با ساخت کلی یک نظام باشد یا در کارایی یک نظام،با انتظار وتوقع مردم ناهمخوان و
یا از آنچه معلول ،متداول و طبیعی ثمره میشود متمایز باشد .در روان شناسی اجتماعی
شخصی ناهنجار خوانده می شود که با ضوابط اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامون خودسازگاری
ن یافته باشد و در روانپزشکی ناهنجاری تلقی می شود که با خود ،محیط پیرامون و انتظارات
محیطش همساز نباشد (بیرو)216:2916 ،
آسیب شناسی اجتماعی
آفت یا آسیب در لغت به معنای عیب ،علت ،آسیب ،گزنده ،آنچه مایة نابودی چیزی باشد
یا موجب از میان رفتن اثر و خاصیت یا اعتبار آن می شود (حسینی دشتی)11:2953 ،
جامعه شناسان آسیب شناسی 2از ریشه یونانی 1به معنای رنج ،محنت ،احساسات و غضب
و به معنای دانش و شناخت ترکیب شده است.علوم اجتماعی در اثر مشابهت سازی در قرن 23
میان کالبد انسانی و کالبد جامعه و بیماری های عضوی و بحرانهای اجتماعی دانش نوین به نام
آسیب شناسی اجتماعی 9جهت مطالعه عوامل و ریشه های بی نظمیها و بیماری های اجتماعی
پدید آورد (خسروپناه)216:2961 ،
لذا باید گفت که رفتار انحرافی ،به مفهوم رفتاری است که به طرقی با انتظارهای رفتاری
مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و دیگر اعضای جامعه آن را ناپسند یا نادرست می
دانند در واقع ،هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعیت کند اما همواره
عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را رعایت نمی کنند .شایان ذکر
است که انحراف های اجتماعی به انحراف های فردی و گروهی ،آگاهانه و ناآگاهانه ،طبیعی و
سازنده قابل تقسیم اند (خسروپناه)216:2961 ،
اصلی ترین جرایم زنان ایرانی
جرم هایی مثل سقط جنین ،نوزاد کشی و نیزکودک آزاری،از جمله جرایمی هستند که
مرتکبین اصلی آنها زنان هستند .ممکن است در نگاه اول چنین تصور شود که تفاوتی میان
ارتکاب جرم زنان با مردان وجود ندارد اما جرم شناسی در مطالعات خود چهار ویژگی را برای
1

- ygolthtap
- patho path
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بزهکاری زنان برشمرده اند .نخستین ویژگی که در خصوص بزهکاری زنان وجود دارد کم بودن
حضور زنان در فعالیت های مجرمانه است .آمار جنایی بسیاری از کشورهای دنیا نشانگر این
هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان است .مثالَ براساس آمار جنایی
رسمی کشور فرانسه ،تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به
زنان میشود .اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست .تحقیقات
نشان می دهند که زنان در برخی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند .یکی از این جرایم،
جرم هایی هستند که قربانی آن طفل یا نوزاد است .جرم هایی مثل سقط جنین ،نوزادکُشی و
نیز کودک آزاری ،از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند .اما
دستة دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند .حضور پررنگ زنان
در این جرایم به این دلیل است که یک طرف جرم لزوماً باید یک زن باشد .جرایمی مثل زنا،
برقراری رابطه نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند .این در حالی است که دسته دیگر جرم
هایی است که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان مرتکب می شوند و عمدتاً
از طریق مسموم کردن اتفاق می افتد و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی .اما تحقیقات
نشان میدهند که در برخی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کاال ،زنان به عنوان
رابطه و باربر مواد استفاده قرار میگیرند .این امر بدین جهات است که از یک سو ماموران پلیس
نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند و این امر سبب می شود که کمتر به زنان
مظنون شوند .در این میان نکته قابل توجه آن است که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده
بعد از آزادی از زندان مجدداً مرتکب جرم می شوند این در حالی است که مردان این گونه
نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات بازهم به سراغ ارتکاب جرم می روند
(اردبیلی)119:2969 ،
اقسام سرقت زنان:
 -2جیب بری :زنان بر در فروشگاه های بزرگ و مراکز خرید اقدام به سرقت می کنند و
غالباَ لباسهای فاخر می پوشند و خود را کامالَ آراسته و متشخص نشان می دهند.
 -1سرقت از منازل :در این نوع سرقت معموال زنان به عنوان شریک جرم با سارق اصلی
همکاری می کنند و کمتر دیده شده که زنان به تنهایی اقدام به سرقت می کنند و اغلب اشیا
سبک و قیمتی را می ربایند.
 -9سرقت از مغازه ها :سرقت از مغازه ها از بزه های رایج زنان است که در کلیه کشورها
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دیده شده است و در شهرهای پر جمعیت بیشتر است.زنان بیشتر از طریق فریب فروشنده ها از
مغازه ها سرقت می کنند و معموالً به دو صورت این کار را انجام می دهند الف) زدن دخل
(صندوق پول) که عمدتا زنان با اغفال فروشنده و دورساختن او ازپشت صندوق پول این کار را
انجام می دهند.ب) دزدیدن اشیا موجود در مغازه که عموما بزهکاری حرفه ای یامعتاد غالبا به
صورت گروه های سه نفری وارد مغازه شده و یکی یا دونفر از آنها صاحب مغازه را سرگرم یا
فریب می دهند و دیگری به سرقت می پردازند.
 -9سرقت اتومبیل :این نوع سرقت مخصوص مردان است و زنان یا دختران معموال به
صورت معاونت در این نوع سرقت شرکت می کنند به طوری که باسواد شدن مسافر یا موارد
دیگر راننده را اغفال کرده و همکاران او دست به سرقت می زنند.
 -6سرقت مسلحانه :در این نوع سرقت نیز زنان به صورت معاونت یا بهعنوان طعمه شرکت
میکنند و عموماً این نوع سرقت مخصوص مردان است (یوسفی و همکاران.)295 :2915 ،
جرم زدایی از جرایم زنان
یکی از عواملی که به کاهش نرخ جرایم زنان در مقابل مردان کمک می نماید ،جرم زدایی
از برخی جرایم زنان است که البته در کشور ما چندان مصداق ندارد و بیشتر مختص کشورهای
اروپایی می باشد .سقط جنین و روابط جنسی در بسیاری از کشورها جرم به شمار نمی رود.
بسیاری از جرایم خاص زنان مانند روابط نامشروع یا سقط جنین از رقم سیاه بسیار باالیی
برخوردار است .جرمی مانند رابطه نامشروع از جمله جرایم توافقی است که هیچ یک از طرفین
عالقه ای به اقامه دعوا ندارد .مطالعات نشان داده که در بسیاری از موارد تفاوت معناداری نسبت
به واکنش عدالت کیفری به زنان و مردان وجود دارد .به عنوان مثال اگر 200زن و 200مرد به
جرم سرقت متهم شده باشند احتمال محکومیت زنان  %10و محکومیت مردان  %600درصد
است .البته این آمار در کشور ما شاید خیلی متداول نباشد .در برخی از مواقع هنگامی که
قضاوت به این نتیجه رسیده اند که از مجازات به عنوان یک حربه و عاملی جهت جلوگیری از
وقوع بزه و تکرار جرم استفاده نمایند ،در نتیجه مجازات شدیدتری را برای زنان در نظر می
گیرند و منطق کیفری موجب می شود زنان مشمول مجازات شدیدتری قرار گیرند .عالوه براین
مسائل زنان دربسیاری از فرهنگها موجودی قابل احترام است و همواره سعی گردیده از خطاها
و مقصور زنان چشم پوشی شود و حتی االمکان از برخوردهای سخت گیرانه و خشن نسبت به
آنان کمتر استفاده شود چرا که جامعه پویا به زنان و مادران نیازمند است و عدم حضور آنان در
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محیط خانواده صدمات جبران ناپذیری در پی دارد (ممتاز)292:2962 ،
مباني نظري
پژوهش موسی نژاد )2961( ،که در زمینه انحرافات اجتماعی نوجوانان و جوانان انجام شده
است نشان می دهد که بین شیوه تربیت استبدادی ،میزان پایبندی مذهبی والدین و نوع
معاشران پاسخ گویان با متغیر وابسته (گرایش به مواد اعتیاد آور) رابطه معناداری وجود دارد.
اما رابطه بین  9متغیر دیگر (شیوه تربیت دموکراتیک ،میزان نابسامانی خانواده ،میزان استفاده
از اوقات فراغت و مهاجرت) با گرایش نوجوانان و جوانان به مواد اعتیادآور معنادار نبوده است.
هم چنین تحقیقات انجام شدهراهب 2960،در زمینه بزهکاری نوجوانان دختر در تهران
نشان می دهد که شیوه تربیتی مستبدانه و غفلت و بی توجهی والدین درگرایش نوجوانان به
بزهکاری مؤثرند .عواملی مانند :دوری خانواده ،تحصیالت پایین والدین ،نوع شغل والدین،
وضعیت نابسامان اقتصادی ،فضای کوچک زندگی در محله های شلوغ ،نوع مسکن ،جدایی
والدین ،فوت والدین ،انحراف والدین و رفتار خصمانه والدین نسبت به یکدیگر از عوامل مؤثر در
گرایش نوجوانان به بزهکاری هستند.
در تحقیقی که آندرسون )1001( ،2در مورد بزهکاری نوجوانان انجام داد ،دریافت
نوجوانانی که در خانواده های تک والدی زندگی می کنند و یا در خانواده های نابسامان به سر
می برند ،احتمال رفتار بزهکارانه شان بیشتر است.
در پژوهشی که هافمن )1009( ،1در زمینه بزهکاری انجام داد دریافت نوجوانی که در
خانواده های به سر می برند که وقایع استرس زا را تجربه می کنند و هم چنین والدین آن ها
نظارت کمی بر اعمال و رفتار آنان دارند احتمال این که به رفتارهای بزهکارانه سوق یابند
بیشتر است.
هاگان و فوستر )1009( ،پژوهشی که درمورد بزهکاری نوجوانان انجام داد دریافته که
پسران نسبت به دختران بزهکارترند و نوجوانان دارای خانواده های تک والدی نسبت به خانواده
های والدینی از بزهکاری بیشتری برخوردارند.
باتوجه به پیچیدگی مسئله بزهکاری می توان گفت که هیچ یک از نظریه های انحرافات از
- Anderson
- Hoff man
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چنان جامعیتی برخوردرا نیستند که به توان براساس آن گرایش افراد جامعه را به بزهکاری
تبیین کرد از این رو چنانچه این مسئله به طور علمی و عینی مورد بررسی قرار گیرد به ناچار
باید به تلفیق جنبه های همگرای نظریه های موجود پرداخته و درنهایت به تدوین چارچوب
نظری تحقیق همت گماشت.
نظریه های جامعه شناختی درباره انحرافات
درقلمرو جامعه شناختی نظریه های مختلفی درباب کجروی وانحرافات وجود دارد.جامعه
شناسان علل و عوامل گوناگونی را باعث شکل گیری رفتار مجرمانه و کجروی انسانها می دانند.
این جامعه شناسان ریشه های انحراف و علل آن را نه در درون فرد بلکه در بیرون از او در
واقعیت های اجتماعی نهادها ،ساختارها ،روابط اجتماعی و نظایر آن جستجو می کنند.
 کانون بررسی آنان جامعه و ساخت اجتماعی است. افعال و کنش های فردی را در قبال جامعه می سنجند. واحد تحلیل آنان جمع است نه فرد. جرم و بزهکاری را امری ناخواسته به شمار می آورند که نظام اجتماعی بر فرد تحمیل کردهاست (احمدی)91:2911 ،
نظریه آنومی (بی هنجاری) دورکیم
نظریه آنومی یکی از مهم ترین ،اساسیترین و پرآوازه ترین نظریات جامعه شناختی در باب
بزهکاری و کج رفتاری است .آنومی در نظر دورکیم 2به بیسازمانی ،گستگی و از هم گسیختگی
اجتماعی ،اختالل و اغتشاش در نظام جمعی اشاره دارد .وقتی در مورد پذیرش هنجارهای
اجتماعی و اهداف و انتظارات جامعه اتفاق نظر وجود نداشته باشد ،بی هنجاری یا آنومی شکل
می گیرد با توجه به بحث آنومی دورکیم می توان گفت که آن چه دورکیم درباره آنومی و رفتار
انحرافی مطرح کرده است شامل انحراف یا کج رفتاری زنان هم می شود براساس این نظریه هر
گاه آنومی یا بی هنجاری اجتماعی افزایش یابد و هنجارها و قواعد رفتاری جامعه دچار از هم
گسیختگی شوندیا فردبر اثر فقدان هنجارها و الگوهای رفتاردچار سرگشتگی وپریشانی شود و
بر اثر چنین حاالتی احساسات جمعی تضعیف خواهد شد و ضمانت اجرایی خود را از دست
خواهد داد و در نتیجه کج رفتاریهای اجتماعی از قبیل سرقت ،قتل ،فحشا ،اعتیاد و  ...افزایش
می یابد.
- Durkheim
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هم چنین براساس این نظریه بین فردگرایی و افزایش جرم یا کج رفتاری رابطه وجود دارد
یعنی اگر همبستگی اجتماعی در اثر از هم گسیختگی و انفکاک بین اعضا ضعیف شود و اعضا
خوب جامعه پذیر نشده باشند نمی توانند قواعد و قوانین ،آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی
جامعه را درونی کنند لذا قادر به همراهی و هم نوایی با اعتقاد است ،اخالقیات ،عقاید و قواعد
پذیرفته شده جامعه نخواهند بود و احتمال اینکه دچارکج رفتاری اجتماعی شوند بسیار است
(ممتاز.)59:2962 ،
به نظر دورکیم سرشت آدمی برآیندی است از سرشت زیستی که خودخواه است و سرشت
اجتماعی که دیگر خواه است .دوگانگی میان بدن انسان و نیازهای آناز یک سو و روح آدمی و
خواسته های آن از سوی دیگر پدید آورنده کشاکش دائمی میان جسم و روح است اگر بر
خواسته های آدمی (نیروی نفسانی) مهار نشود زندگی اجتماعی با وضعیت بی هنجاری روبرو
می شود وضعیتی که درآن دیگر جایی نه برای زنده ماندن جسم و نه پایدار ماندن روح وجود
دارد (آقاجانی)90:2962 ،
نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود
ویلیام گود 2با یاری گرفتن از آنومی و تعمیم آن به نهاد خانواده درصدد است که آنومی
اجتماعی را تعیین کند .بنابه نظریه ویلیام گود خانواده یک ساختار کوچک جامعه پذیر کردن
انسان هاست .خانواده ،اولین نهادی است که انسان در آن قدم می گذارد و شخصیت هر فرد را
در دوران کودکی پرورش میدهد نتایج آن نیز در بزرگسالی نمایان می شود .گسیختگی خانواده
می تواند معلول عوامل زیر باشد:
 فقدان پدر فقدان یا غیبت مادر وجود روابط ضعیف و حتی متعارض بین اعضای خانواده(.محسنی تبریزی)53:2969،از جمله وظایف و کارکردهای خانواده می توان به کارکردهای تربیتی ،زیستی و جسمی
اشاره کرد .در کارکرد مهم آن عبارتند از:
 تأمین نیازهای جسمی فرزندان -منبع رشد و یادگیری

-William goode
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گسیختگی خانواده باعث می شود اعضای آن دچار بحران شوند و نیازهای روحی و روانی و
جسمی آنان درست و به موقع تامین نشود.در چنین شرایطی دختران و زنان مثل دیگر اعضای
خانواده دچار آسیب خواهند شد و به طرف رفتارهای انحرافی کشیده می شوند.
ویلیام جی گود خانواده نابسامان را دارای یکی از ویژگی های ذیل می داند:
 عدم مشروعیت :معموالً پدر معلوم نیست یا حضور ندارد و عمدتاً سرپرستی طفل بر عهدهمادر یا یکی از افراد جامعه است -فسخ و جدایی ،طالق و ترک خانواده-،خانواده توخالی ،با
یکدیگر زندگی می کنند ولی در روابط عاطفی ،محبت و سازگاری در محیط خانواده وجود
ندارد حالتی که می توان آن را طالق روانی نامید.
 غیبت غیر ارادی مثل فوت یا زندانی شدن یکی از والدین، عدم ایفای نقش پدری یا مادری مانند زمانی که پدر و مادر به یک بیماری سخت از نظرجسمی یا روانی مبتال می شود .ویلیام گود نابسامانی خانواده را مهم ترین عامل در انحراف
فرزندان دانسته است (صالحی خواه.(230:2969 ،
نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند
2
تئوری معاشرت ترجیحی ساترلند بر مراحل یادگیری تاکید می کند که به وسیله مرتون
به فراموشی سپرده شده بود .گرچه ساترلند نقش اجتماع و شرایط جامعه را در تولید و ایجاد
جرم فراموش نکرده اما اوبر رابطه متقابلی که منجر به آموختن انواع الگوهای رفتاری اعم از
رفتارهای مجرمانه و غیرمجرمانه می شود تأکید می ورزد نقطة مرکزی وبه عبارتی کانون نظریه
ساترلند این است که افراد رفتار جنایی را بههمان ترتیبی میآموزند که رفتار گروههای معمولی
و عادی را یاد می گیرند .رفتار جنایی ،رفتار انسان است و باید در ساختار کلی مشابهی به همان
ترتیب که سایر رفتارهای انسان توضیح داده می شوند تفسیر گردد در این ساختار کلی ساترلند
معتقد است که رفتار جنایی تولید و نتیجه معاشرت های فرد در طول زمان است .بر این اساس،
ساترلند توضیح می دهد که ارزشها ،هنجارها ،انگیزه ها ،عقالنی شدن شایسته و فنون و مهارت
های رفتار،خواه رفتار و یا رفتار ناپسند به وسیله ارتباط و معاشرت افراد با یکدیگر آموخته شوند
به وضعیت های خاص تعریف عنوان رفتارهای مطلوب یا غیرمطلوب می شوند که وابسته به
قالب پیچیده وضعیت فردی با توجه به تمایالت و تواناییهایی آموخته شده او در نتیجه
معاشرت با گروه است .بنابراین فردی که الگوهایی از رفتار مجرمانه را آموخته است و در صورتی
- Sutherland

1
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که فرصت های الزم را به دست آوردند نسبت به کسانی که الگوهای چنین رفتاری را نیاموخته
اند بیشتر ممکن است مرتکب جرم شود .ساترلند خاطر نشان میکند که این آموختن یا به
عبارتی معاشرت تر اغلب و به نحو آسان تری در میان گروه های دوستانه بزهکاری یا گروه
حماالن اتفاق می افتد جایی که بیشتری از افراد مورد تعاریف مجرمانه به وسیله گروه مورد
پذیرش قرار گرفته و هنجار غالب به شمار می آید (محسنی تبریزی)36،2969 ،
نظریه برچسب زنی یا انگ زنی
پس از تأکید بسیار بر مطالعه مجرم و پدیده مجرمانه بسیاری از اندیشمندان به مطالعه
واکنش اجتماعی در مقابله پدیده مجرمانه بیش از مطالعه خود جرم گرایش یافته انداین تعبیر
جهت تمایلی را در اندیشمندان برانگیخت تا به تبیین نقش گروه های اجتماعی و نمایندگان
رسمی کنترل اجتماعی در تولید و ایجاد جرم یا انحراف بپردازند در این راستا تئوری برچسب
زنی که در نتیجه مطالعات «لمبرت »2و «بکر »1ظهور کرد از جایگاه مهم تری برخوردار است
رویکرد برچسب زنی به مطالعه واکنش اجتماعی نسبت به رفتار دیگران متمرکز شده است .زیرا
چنین می انگارد که این واکنش با وقوع مکرر اعمالی که اجتماع آن را غیر قابل پذیرش اعالم
کرده است مرتبط است.این نظریه بر اهمیت اجراهای (مجازاتهای) منفی جامعه که براساس این
رویکرد افراد را مجبور به انجام اعمال مجرمانه و منحرفانه می کنند تاکید می کند .البته دراین
رویکرد هیچ تالشی صورت نپذیرفته است تا توضیح دهد که چرا افراد برای اولین بار مرتکب
اعمالی می شوند که تحت عنوان جرم یا انحراف از آنها یاد می شود به عالوه دراین نظریه تاکید
زیاد به توسعه مدل «حرفه های مجرمانه» شده است که در آن رفتار مجرمانه نتیجه فرایندی
است که دارای مراحل متعددی از قبول و پذیرش رفتارمجرمانه تا ارتکاب آن است .نظریه
پردازان نظریه برچسب زنی تحلیل های خود را بر واکنش دیگران نسبت به یک شخص یا فعل
که در ارزیابی رسمی آن به عنوان یک راه و روش منفی درک شده است متمرکز می کنند.
بنابراین تغییر مسیر توجه از مرتکبان اعمال وافعال به مسیر تعریف این اشخاص یا افعال به
عنوان منحرف نهایتا منجر به رفتار منحرفانه دیگری از این نوع می شود (غالمی-215:2961 ،
.)216
نظریه برچسب زنی انحراف را به عنوان فرایندی تبیین می کند که وسط آن برخی مردم

- Lembert
- Becker
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موفق می شوند برخی دیگر رامنحرف تعریف کنند این نظریه بر نسبی بودن انحراف تاکید دارد
و ادعا می کند که یک شخص یا یک عمل تنها زمانی انحراف تلقی می شود که بر چسب
انحراف توسط دیگران به آن زده می شود .هاوارد بکر می گوید« :مجرم کسی است که برچسب
خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند ».این رویکرد معتقد است که
رفتار به خودی خود به عنوان کژ رفتاری یا جرم محسوب نمی شود بلکه این افراد و گروه های
فرهنگی هستند که به این رفتارها عنوان جرم«برچسب» می زنند (هاگان.)99:2366،
اهداف تحقیق
الف -هدف کلی :این تحقیق شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی–oاقتصادی مؤثر بر جرم زنان
زندانی است.
اهداف فرعی:
-2شناخت و بررسی رابطه بین ازهم گسیختگی خانواده و جرم زنان
 -1شناخت و بررسی زندگی در محالت فقیر نشین و جرم زنان
 -9شناخت و بررسی رابطه بین سطح تحصیالت و جرم زنان
 -9شناخت و بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی و جرم زنان
 -6شناخت و بررسی رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی و جرم زنان
فرضیات تحقیق
 -2بین ازهم گسیختگی خانواده و جرم زنان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -1بین زندگی در محالت فقیر نشین و جرم زنان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -9بین سطح تحصیالت و جرم زنان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -9بین اعتقادات مذهبی و جرم زنان رابطه معنا داری وجود دارد.
 -6بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و جرم زنان رابطه معنا داری وجود دارد.
روششناسي تحقيق
 فرآیند کارروش تحقیق حاضر را باید از نوع پیمایشی دانست .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق
مشتمل بر زنان زندانی شهرکرد در سال2931است .تعداد جامعه آماری مدنظر201نفر می باشد
بدیهی است به علت محدودبودن جامعه آماری در این حالت نمونه گیری صورت نمی گیرد و

91

فصلنامة پژوهش اجتماعي ،سال هشتم ،شماره سي و یک ،تابستان 931

همه جامعه آماری نیز می تواند به عنوان نمونه آماری مورد تحقیق واقع شود .از طرفی قصد
تحقیق بررسی عوامل مؤثربرجرم زنان زندانی در این جامعه آماری حجم نمونه هم معادل کل
جامعه می باشد.
در این پژوهش ،پس از بیان اهداف و فرضیات مورد نظر ،مطالعات مقدماتی دربارة موضوع
تحقیق انجام و سپس مرحلة تحقیق اسنادی و کتابخانهای آغاز شد .در این مرحله با مراجعه به
منابع کتابخانهای و بانکهای اطالعاتی ،اطالعات مورد نظر فیش برداری و جمع آوری شد .برای
مطالعات میدانی پس از طرح سواالت و تنظیم پرسشنامه ،پرسشنامه در نقاط روستایی مورد
نظر به وسیلة زنان و دختران روستایی تکمیل شد و پس از جمع آوری دادهها با استفاده از نرم
افزار  SPSSمورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پایایی پرسشنامه
از روشهای محاسبه پایایی استفاده از فرمول کرونباخ است .این روش برای هماهنگی درونی
ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می
کنند به کار می رود .جهت پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
متغیر

مقدار آلفا

ازهم گسیختگی خانواده
زندگی درمحالت فقیرنشین
تحصیالت
اعتقادات مذهبی
پایگاه (اجتماعی-اقتصادی)

٪12
٪11
٪12
٪16
٪11

روش تحلیل داده ها
در این تحقیق به منظوربررسی وتجزیه وتحلیل داده ها نسبت به نوع متغیرهای تحقیق از
روش های آمار توصیفی وبرای تبیین فرضیات تحقیق از روش های استنباطی براساس نرم افزار
 spssاستفاده شده است.
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تحلیل توصیفی داده ها
الف) مشخصات پاسخگویان
جدول  :توزیع فراواني برحسب سن پاسخگویان

سن

تعداد

درصد

درصد تجمعی

10-16
15-90
96-92
90-95
92سال وباالتر
جمع

21
16
15
26
25
201

25/1
11/6
16/6
29/1
26/1
200

25/1
99/2
35/5
69/9
200

زنان مجرم زندانی شده بین  15تا  90سال ( 16نفر معادل  11/6درصد) و  92تا  96سال (15
نفر معادل  16/6درصد) سن دارند ،بقیه پاسخگویان نیز  25/1درصدشان بین  10تا 29/1 ،16
درصد بین  95تا 90و تعداد  25نفر نیز در گروه سنی  92سال و باالتر قرار دارند.
جدول  :2توزیع فراواني برحسب محل سکونت پاسخگویان

محل سکونت

تعداد

درصد

درصد تجمعی

شهر
روستا
جمع

30
21
201

66/1
22/1
200

66/1
200

 66/1درصد زنان زندانی شده ساکن شهر می باشند و درصد ( )22/1کمتری از آنها ساکن
روستا هستند.
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جدول  :1توزیع فراواني برحسب سواد مادر پاسخگویان

سواد

تعداد

درصد

درصد تجمعی

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
فوق دیپلم
لیسانس وباالتر
جمع

96
23
29
29
1
9
201

99/2
26/5
29/1
29/1
5/3
1/3
200

99/2
51/1
15/6
30/1
31/2
200

سطح سواد مادرهای زنان زندانی پایین می باشد به طوری که  51/1درصدشان بیسواد و
تحصیالت ابتدایی دارند و فقط  20نفر ( 3/6درصد) تحصیالت دانشگاهی (فوق دیپلم و
لیسانس به باال) دارند.
جدول  :1توزیع فراواني برحسب سواد پدر پاسخگویان

سواد

تعداد

درصد

درصد تجمعی

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
فوق دیپلم
لیسانس وباالتر
جمع

16
20
99
10
6
5
201

19/6
3/6
91/9
23/5
1/6
6/3
200

19/6
99/9
55/1
65/9
39/2
200

سطح سواد پدرهای زنان زندانی نسبت به مادرانشان سطح تحصیالت بهتری دارند به طوری که
 99نفر معادل 91/9درصد راهنمایی23/5 ،درصد متوسطه و 29/1درصد تحصیالت عال داشته و
فقط 19/6درصد بیسواد هستند.
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تحلیل استنباطی
فرضیة اول :بین ازهم گسیختگی خانواده وجرم زنان رابطه ی معناداری وجود دارد.
جدول  :1نتایج آزمون  tتک نمونه اي فرضية اول

شاخص آماری

تعداد

میانگین
گسیختگی

ازهم
گسیختگی

201

6/16

ازهم انحراف
معیار
2/99

تی

درجه
آزادی

سطح
معناداری

55/11

202

0/000

P<0/06

آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین
بین از هم گسیختگی خانواده و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین ازهم گسیختگی
 6/16و انحراف معیارنیز2/99می باشد ،بنابراین خانواده های زنان مجرم ،زندانی شده به علت
های متعدد (طالق ،عدم تفاهم )...،جدا ازهم بوده ودرگرایش زنان مجرم به انحراف و خالف
مؤثر بوده است.
فرضیة دوم :بین زندگی درمحالت فقیرنشین وجرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
جدول  :1نتایج آزمون  tتک نمونه اي فرضية دوم

شاخص آماری
محالت
فقیرنشین

تعداد میانگین
فقیر...
201

1/10

محالت انحراف
معیار
2/50

تی

درجه
آزادی

202 96/66

سطح
معناداری
0/000

P<0/06

آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین
بین زندگی در محالت فقیرنشین و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین محالت
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فقیرنشین  1/10و انحراف معیار نیز  2/50می باشد ،بنابراین محالت شلوغ در جرم زنان مؤثر
می باشد.
فرضیة سوم :بین سطح تحصیالت وجرم زنان رابطه ی معناداری وجود دارد.
جدول  :1نتایج آزمون  tتک نمونه اي فرضية سوم

شاخص
آماری
سطح
تحصیالت

سطح انحراف
تعداد میانگین
معیار
تحصیالت...
201

9/01

1/03

تی

درجه
آزادی

202 23/56

سطح
معناداری
0/000

P<0/06

آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین
بین زندگی تحصیالت و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین سطح تحصیالت  9/01و
انحراف معیار نیز 1/03می باشد ،بنابراین سطح تحصیالت در انحراف زنان مؤثر است ،تعداد
کمی از زنان دارای تحصیالت دانشگاهی و بیشتر دیپلم ،زیر دیپلم و بیسواد سطح سوادشان
است.
فرضیة چهارم :بین اعتقادات مذهبی و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون  tتک نمونه اي فرضية چهارم

شاخص آماری

تعداد

میانگین
اعتقادات...

انحراف
معیار

تی

درجه
آزادی

سطح
معناداری

اعتقادات
مذهبی

201

99/20

9/21

69/99

202

0/000

P<0/06

آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین بین
اعتقادات مذهبی وجرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین اعتقادات مذهبی  99/20و
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انحراف معیارنیز9/21می باشد،بنابراین اعتقادات مذبی درجرم زنان مؤثر می باشد،میانگین نیز
نشان می دهدپاسخگویان اعتقادات مذهبی قوی نداشته وتاحدودی به مذهب و انجام فرایض
دینی توجه می کنند.
فرضیة پنجم :بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
جدول  :20نتایج آزمون  tتک نمونه ای فرضیة پنجم
شاخص آماری

تعداد میانگین پایگاه انحراف
معیار
اجتماعی و...

پایگاه اجتماعی 201
واقتصادی

23/35

6/62

تی

درجه
آزادی

202 99/56

سطح
معناداری
0/000

P<0/06

آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین
بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی وجرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین پایگاه اجتماعی
و اقتصادی  23/35و انحراف معیار نیز  6/62می باشد ،بنابراین پایگاه اجتماعی و اقتصادی در
انحراف زنان مؤثر است ،میانگین نشان می دهد پاسخگویان از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادی
در سطح باالیی نیستند.
بحث و نتيجهگيري
آزمون فرضیة اول :بین از هم گسیختگی خانواده و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد0/06 .
<P

* آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین بین
ازهم گسیختگی خانواده و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین ازهم گسیختگی
 6/16و انحراف معیارنیز2/99می باشد ،بنابراین خانواده های زنان مجرم ،زندانی شده به علت
های متعدد (طالق ،عدم تفاهم )...،جدا از هم بوده و در گرایش زنان مجرم به انحراف وخالف
مؤثر بوده است.
فرضیة دوم :بین زندگی درمحالت فقیرنشین و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
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* آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین بین
زندگی در محالت فقیرنشین و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین محالت فقیر
نشین  1/10و انحراف معیار نیز  2/50می باشد ،بنابراین محالت شلوغ در جرم زنان مؤثر می
باشد.
فرضیة سوم :بین سطح تحصیالت وجرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
*آز مون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین بین
زندگی تحصیالت و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین سطح تحصیالت  9/01و
انحراف معیار نیز  1/03می باشد ،بنابراین سطح تحصیالت در انحراف زنان مؤثر است ،تعداد
کمی از زنان دارای تحصیالت دانشگاهی و بیشتر دیپلم ،زیر دیپلم و بیسواد سطح سوادشان
است.
فرضیة چهارم :بین اعتقادات مذهبی و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
* آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین بین
اعتقادات مذهبی و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین اعتقادات مذهبی  99/20و
انحراف معیار نیز  9/21می باشد ،بنابراین اعتقادات مذهبی در جرم زنان مؤثر می باشد،
میانگین نیز نشان می دهد پاسخگویان اعتقادات مذهبی قوی نداشته و تا حدودی به مذهب و
انجام فرایض دینی توجه می کنند.
فرضیة پنجم :بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی وجرم زنان رابطة معناداری وجود دارد.
* آزمون تی نشان می دهد که سطح معناداری برای آزمون تی برابر است با  0/000بنابراین بین
پایگاه اجتماعی و اقتصادی و جرم زنان رابطة معناداری وجود دارد ،میانگین پایگاه اجتماعی و
اقتصادی 23/35و انحراف معیار نیز  6/62می باشد ،بنابراین پایگاه اجتماعی و اقتصادی در
انحراف زنان مؤثر است ،میانگین نشان می دهد پاسخگویان از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادی
در سطح باالیی نیستند.
پيشنهادات
با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به مقوله زن ،در این تحقیق به عوامل اجتماعی-اقتصادی
مؤثر بر جرم زنان زندانی پرداخته ایم .باتوجه به فرضیات موجود که مورد آزمون قرارگرفته و
مورد تأیید واقع شدند پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد:
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 تقویت باورها و ارزش های دینی ،هر قدر ارزش ها و دستورات دینی در فرد بیشتردرونی شود ،به او در برابر رفتارهای انحرافی مصونیت بیشتری می دهد .در هنگام
مواجهه فرد با وضعیت بی هنجاری اجتماعی ،دین قادر است نوعی جایگزین مشروع
و قابل اجرا برای اهداف یا ابزارهای غیرقابل دسترسی فراهم آورد و فرد را از ابتال به
تبعات روانی بی هنجاری دور سازد.
 انتخاب همسر مناسب :خانواده ها باید تالش کنند فردی مناسب و عاری از هرگونهاعتیاد را برای همسری دختر و پسر خود برگزینند و نیروی انتظامی با تهیه بانک
اطالعاتی در مور د تمام افراد کشور می تواند این مشکل را برای خانواده های عزیز
آسان کند .این بانک اطالعاتی می تواند شامل اطالعاتی درباره سوءپیشینه اعتیاد،
بیماری های واگیر ،بیماری های روانی ،سطح تحصیالت و به طورکلی سابقه فرد و
خانواده اش باشد .وقتی خانواده ها به چنین اطالعاتی دسترسی داشته باشند،احتماال
میزان جرم درجامعه تاحدودی کاهش می یابد.
 دست اندرکاران امور فرهنگی ،اقتصادی ،قضایی و انتظامی جامعه باید تالش همهجانبه ،منسجم و هماهنگی را شروع کنند و راه های گسترش اعتیاد در سطح جامعه
را مسدود نمایند .از این رو الزم است که درحوزه فرهنگ و آموزش و هدایت افراد به
سوی شغل خاص ،به مسئله تربیت افراد توجه شود ،به خصوص راهکارهایی برای
نهادینه کردن دین و دستورات و ارزشهای دینی در بین محصالن و دانشجویان اجرا
شود و منابع و کتابهای مغایر با مبانی دینی و عناصر فرهنگی جامعه تغییر کند.
درحوزه اقتصاد نیز باید فرصتهای اشتغال ایجاد کرد ،سطح درآمد طبقات پایین
جامعه را افزایش داد و تورم را کنترل کرد .به طوری که تهیه حداقل امکانات زندگی
برای افراد و قشرهای آسیب پذیر جامعه ممکن باشد.
 درحوزه قضایی وانتظامی نیز باید قوانین جزائی مناسب و بازدارنده ای تدوین شود تادستگاه قضایی با قاطعیت تمام با قاچاقچیان و حامیان آنها برخورد کند .ضروری
است نیروی انتظامی بر قهوه خانه ها ،کافی شاپ ها ،کلوپ ها ،پارک ها و مهمان
خانه های بین شهری نظارت بیشتری داشته باشد و امنیت معتادان را در این مکان
ها سلب کند .مکان هایی که برای همه افراد جامعه آشکار است که محل توزیع و
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 تبدیل به فضای سبز یا فضاهای آموزشی شوند تا،مصرف مواد مخدر و فساداند
.حداقل درکاهش جرم تأثیرداشته باشد
 ایجاد زمینه های اشتغال دولت تالش کند و سیاست ها و برنامه های خود را براساس- 6
اشتغال زایی تنظیم کند و عوامل بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه ها یا ورشکسته
.شدن شرکت ها را شناسایی و رفع نماید
Abstract:
The objective of this study was to examine the socio-economic determinants
of women prisoners Mvsrbrjrmmain question of this researchis that socioeconomic factors affect Brjrm women prisoners?The main aim of providing
solutions to reducethe phenomenon of crime Nyzshnakht the women
prisoners are sub Bashd. Vhdf this study crime ratesin education
,breaking apart the family's socio-economic backgrounds inner religious
beliefs .This study aims to examine the offense Vrftaranhrafy terms of
Durkheim

,Sheldon ,Merton...is used.The

survey methodology and

questionnai rewash used to collect data Drmvrdmtghyrhaybeused .
The survey methodology and questionnaire wasused to collect data
Drmvrdmtghyrhaybeused.The population study of all women prisoners
MdnzraynShhrkrddrsal the Tdadanan 102 personsin 1392 and because of the
low sample size ,sampling the census.To analyze the data, descriptive tables
for hypothesistestingHaazazmvn T isanexample . Bartndazayn Havntayj: The
disintegration of the family, living in poorneighborhoods, religious beliefs,
education, database (socio-economic) and imprisonment of women there is a
positive relationship meaningful.
Key words:crim, Deviance,Devianc , women prisoners
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