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چکیده
اگر چه ارتکاب جرائم تأثیر ناگواري در زندگي همه ی افراد دارد، ولي جرم زنان 
که مربیان اصلي فرزندان در خانواده هستند، اهمیت بیشتري دارد و به همین دلیل توجه 
به جرائم ویژه ی  زنان و تالش براي رفع عوامل زمینه ساز آن بسیار ضروري است. این 
تحقیق با هدف بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در جرائم زنان به مطالعه ی تئوري هاي 
مرتبط با بزهکاري پرداخته، چهار فرضیه از آنها استخراج کرده و به روش پیمایشي 
ـ که در طول یك  آنها را سنجیده است. جمعیت نمونه مورد مطالعه 50 زن بزهکار 
ماه به دلیل ارتکاب جرائمي توسط پلیس اطالعات رباط کریم دستگیر شده بودندـ و 
50 زن غیر مجرم بود که شرایط زندگي تقریبًا مشابه با زنان مجرم داشتند، ولي تحت 
سرپرستي بهزیستي شهرستان رباط کریم بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه 
از نظر اعتیاد همسر و از هم گسیختگي خانوادگي تفاوت معناداري وجود داشت، ولي 
از نظر محرومیت از دسترسي به امکانات آموزشي و شغلي مناسب و محل زندگي و 
حاشیه نشیني تفاوتي که از نظر آماري معنادار باشد وجود نداشت. هر دو گروه تقریبًا 
وضعیت مشابهي داشتند، ولي یك گروه مجرم شده و گروه دیگر متکب جرم نشده 

بودند.
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1- مقدمه و بیان مسئله سا

يکي از معضالت اجتماعي جوامع، پديده ی جرم و بزهکاري است که 

در اثر مسائل و مشکالت اجتماعي نظير فقر، بيکاري، بحران هاي اقتصادي 

و اجتماعي، دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي، تضعيف اعتقادات 

مذهبي و در کل بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد. جرم و 

بزهکاري منحصر به مردان نيست، زنان هم از مشکالت اجتماعي در امان 

نيستند و زندگي آنها، دستخوش بحران و نابساماني مي گردد و گاهی مرتکب 

جرم مي شوند. اگرچه ممکن است تعداد زنان مجرم کمتر از مردان باشد، 

ليکن تأثير اجتماعي و فرهنگي بزهکاري زنان بسيار بيشتر از مردان است. 

زنان به دليل نقش مهم مادري و تربيتي و پايه و ستون خانه بودن در صورتي 

که مرتکب جرم شوند، اثرات منفي بسيار زيادي در خانواده دارند. زماني که 

مادر به هر دليلي اعم از فوت، طالق، بزهکاري و... در خانه حضور نداشته 

باشد، تربيت فرزندان دچار اشکال مي شود. چه بسا مادراني که به دليل افتادن 

در چنگال بزهکاري از نوع اعتياد، روسپيگري و... آينده ی فرزندان خود را 

نيز تباه مي کنند. چنان که طبق پژوهش هاي علمي يکي از داليل مهم بزهکاري 

نوجوانان و جوانان نداشتن بستر مناسب خانوادگي براي تربيت آنهاست )کي 

نيا، 1382: 740(.

بنابراين با بزهکاري زنان نه تنها يک زن بلکه ممکن است نسل يک 

خانواده به بزهکاري و تباهي کشيده شود. همچنين زنان بزهکار با ارتکاب 

جرايمي چون روسپيگري و تن فروشي، قوادي و... زمينه ی بي قيد و بند 
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بودن روابط بين زنان و مردان را فراهم مي آورند و اين امر عالوه  بر کاهش 

بنيان  شدن  موجب سست  جوانان،  در  مسئوليت پذيري  و  ازدواج  به  ميل 

خانواده، پايين آمدن سطح اخالقي جامعه، ضعف ايمان و تقوا، گشوده شدن 

راه فحشا و فساد در جامعه و بسياري آسيب هاي ديگر مي شود؛ لذا شناخت 

جرائم زنان و راه هاي پيشگيري از بروز اين جرائم به سالم سازي جامعه و 

استحکام خانواده ها کمک مي کند. براي کمک به اين امر ابتدا بايد عوامل 

مؤثر در بزهکاري زنان را شناسايی و در صدد رفع آن عوامل برآمد. يکي 

از شهرهاي استان تهران که به دليل مسير تردد کاميون هاي حمل کاال، شاهد 

جرائم زنان به ويژه روسپيگري آنان است، شهرستان رباط کريم می باشد. بر 

اساس اطالعات موجود، در شش ماهه ی نخست سال 1390 حدود 520 زن 

بزهکار در شهرستان رباط کريم بازداشت موقت شدند. که در مقايسه با شش 

ماهه ی اول سال 1389 حدود 100 نفر افزايش داشت. از اين تعداد حدود 

140 نفر به جرم رابطه ی نامشروع و روسپيگري، 73 نفر به جرم داير نمودن 

خانه ي فساد، 145 نفر به جرم خريد، فروش و نگهداري مواد مخدر، 52 نفر 

به جرم سرقت و مابقي به داليلي چون فرار از منزل، درگيري، جرايم مالي، 

ولگردي و همسرکشي يا معاونت مؤثر در قتل همسر خويش مورد پيگيرد 

قضايي قرار گرفته و برخی از آنها روانه ی زندان شدند )پليس اطالعات و امنيت 

عمومي رباط کريم،1390(. قريب به اتفاق زنان بازداشت شده در پليس اطالعات 

شهرستان رباط کريم به مواد مخدري مانند شيشه، کراک، ترياک و حشيش 

اعتياد داشته اند و خريد و فروش و مصرف مواد مخدر در بين اين افراد 
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بسيار رايج است )همان(. مقاله ی حاضر ـ که نتيجه ی تحقيقي در همين زمينه سا

است - به دنبال پاسخ گويي به اين سؤال اساسي است که عوامل اجتماعي 

مؤثر در  بزهکاري زنان در شهرستان رباط کريم کدام اند؟

2- اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر پديده ی بزهکاري زنان با ديدي جامعه شناسانه بررسي شود، مي توان 

که  مرحله اي رسيده  به  زنان  بزهکاري  امروزي معضل  در جامعه ی  گفت 

خطر تهديد و از هم پاشيدگي کانون گرم خانواده ها و متعاقب آن افزايش 

بزهکاري کودکان و نوجوانان اين خانواده ها نگران کننده است؛ لذا بزهکاري 

زنان به منزله ی يک بيماري اجتماعي مطرح بايد درمان گردد. مسلماً براي 

مبارزه با هر بيماري بايد ابتدا آن را شناخت و به عوامل مؤثر در پيدايش آن 

پي برد، سپس بيمار را نجات داد و از بروز دوباره ی عارضه پيشگيري کرد. 

انجام اين گونه تحقيقات زمينه ی شناخت علت بزهکاري زنان را فراهم کرده 

و مسئولين را در انجام اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي با جرايم زنان کمک 

مي کند. از طرفي هدف اصلي اين مقاله شناخت عوامل اجتماعي مؤثر در 

بزهکاري زنان در شهرستان رباط کريم و مقايسه ی وضعيت اين زنان با زنان 

غير بزهکار اين شهرستان است که مي تواند به مسئولين اجتماعي و سياسي 

کشور بينش بيشتري داده تا با رفع مشکالت اجتماعي به کاهش اين آسيب 

اجتماعي کمک کنند. 

سؤال اصلی تحقيق عبارت است از: عوامل اجتماعي مؤثر در بزهکاري 

زنان در شهرستان رباط کريم کدام اند؟
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عالوه بر سؤال فوق، سؤال های ديگری هم مطرح است که از جمله ی 

آنها می توان به موارد ذيل اشاره کرد:

- آيا اعتياد همسران موجب بزهکاري زنان مي شود؟

- آيا محل سکونت و حاشيه نشيني موجب بزهکاري زنان مي شود؟

- آيا محروميت زنان در دسترسي به امکانات آموزشي و شغلي مناسب 

موجب بزهکاري آنها مي شود؟ 

- آيا از هم گسيختگي خانواده موجب بزهکاري زنان مي شود؟

3- پیشینه ی پژوهش

هدف غايي از مطالعه ی پيشينه ي تحقيق، فراهم سازي بنيادي براي تنظيم 

و تدوين فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق )سيف نراقي و نادري، 1389: 151و 152(، 

همچنين جلوگيري از کارهاي تکراري و بنيان گذاري پايه ی علمي قوي براي 

کار است. بنابراين در اين بخش به تعدادي از تحقيقات مرتبط با موضوع 

اشاره مي شود:

جبلي در تحقيقي تحت عنوان »بررسي عوامل فردي مؤثر بر بزهکاري 

زنان« که به روش پيمايشي و با حجم نمونه 75 زن بازداشت شده در پليس 

آگاهي و پليس مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، به اين نتايج دست يافته 

که اعتياد يکي  از عوامل مؤثر در بزهکاري زنان است، همچنين تجربيات تلخ 

دوران کودکي مانند کتک خوردن، فحش و ناسزا شنيدن، مشاهده ی کتک  

خوردن خواهر يا مادر توسط پدر يا برادر و بي توجهي والدين و احساس 

تبعيض و امثال آن در گرايش زنان به بزهکاري مؤثر است )جبلي، 1388(.
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 »بررسي برخي عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان در شهر اهواز« عنوان سا

زنان  از  نفر   200 آن  نمونه ی  حجم  که  است  باقري  معصومه  پايان نامه ی 

حاشيه نشين و زنان مجرم زنداني اهواز بود. يافته ها نشان داد که متغيرهاي 

مستقل )نوع منزل مسکوني، تحصيالت، وضعيت اشتغال، شغل پدر، طبقه ی 

با متغير وابسته )ارتکاب  اجتماعي و محل سکونت حاشيه و غيرحاشيه( 

جرم( رابطه ی معني داري دارد و فقط متغير محل تولد با متغير وابسته هيچ 

گونه رابطه ی معناداري را نشان نمي دهد )باقري، 1389(.

و  اجتماعي  ويژگي هاي  »بررسي  عنوان  با  پژوهشي   ،1383 سال  در   

اقتصادي زنان خياباني در شهر تهران« توسط جعفر شرافتي پور که به روش 

پيمايشي با حجم نمونه 150 زن خياباني در تهران )75 نفر از مرکز مداخله 

در بحران ها وابسته به بهزيستي استان تهران و 75 نفر از زنان خياباني سطح 

شهر و پارک هاي تهران( انجام شد. بر اساس نتايج حاصله، مواردی همچون 

و  جامعه  با  پيوند  خانوادگي،  خشونت  اقتصادي،  اجتماعي،  ويژگي هاي 

نااميدي، با خياباني شدن زنان رابطه دارند، اما مؤلفه های گسستگي خانواده، 

رابطه  تهران  در  زنان  شدن  خياباني  با  آنومي  و  خالف کاران  با  همنشيني 

نداشت )شرافتي پور، 1383(.

زنان  بزهکاري  بر  مؤثر  اجتماعي  عوامل  »بررسي  عنوان  با  پژوهشی   

محبوس در بند نسوان زندان اوين« توسط مهشيد باقري انجام شده است. در 

اين تحقيق 5 فرضيه با حجم نمونه ی 97 نفر از زنان محبوس در زندان اوين 

به روش پيمايشي انجام شد. نتايج نشان داد که ميان فوت، غيبت، ناسازگاري 
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و طالق والدين و بزهکاري زنان رابطه ی معناداري وجود دارد، همچنين 

خشونت، اعتياد، وضعيت بد اقتصادي و مهاجرت با بزهکاري زنان رابطه ی 

معناداري دارد )باقري، 1381(. 

در  مؤثر  اجتماعي  عوامل  »بررسي  عنوان  با  تحقيقي  در  نيز  صفدري 

بزهکاري دختران نوجوان شهر مشهد با تأکيد بر خانواده« که با روش آزمايشي 

به مطالعه ی 100 دختر نوجوان بزهکار به عنوان گروه  آزمون و 100 دختر 

نوجوان غير بزهکار از مدارس مشهد به  عنوان زنان غيرمجرم پرداخته و به 

اين نتيجه رسيده که تفاوت معناداري بين ميزان پاي بندي خانواده به مسائل 

مذهبي دختران بزهکار در مقايسه با دختران عادي وجود دارد، همچنين بين 

اختالف و مشاجره ی والدين، تبعيض قائل شدن بين فرزندان، محکوميت 

اعضاي خانواده و وضعيت بد اقتصادي خانواده و بزهکاري دختران رابطه 

وجود دارد )صفدري، 1389(.

با  پژوهشي  به  مي توان  موضوع  با  مرتبط  خارجي  تحقيقات  جمله  از 

عنوان »بزهکاري زنان محبوس در مؤسسه ی تربيتي کاليفرنيا« اشاره کرد که 

مشاهدات آن مبتني بر تحقيقات روان شناسي طي پنج سال بر روي هزار زن 

بود که در ايالت کاليفرنيا به جرم تبهکاري بازداشت و محکوم شده بودند. 

پايه اي در روابط  اين تحقيق نشان داد که عواملي چون کاستي هاي  نتايج 

ابتدايي خانواده، انحرافات ناشي از بيماري رواني، عوامل فيزيکي و عوامل 

.)MeGinnis, 2007( محيطي در انحراف اين زنان دخيل بوده اند
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پژوهش ديگري با عنوان »بزهکاري زنان« در مرکز مطالعات بزهکاري  سا

زنان در هلند در سال 2006 روي بيش از 12 هزار نفر از زنان بزهکار که 

توسط پليس بازجويي شدند، انجام شد. نتايج اين مطالعات نشان داد که 

افزايش تعداد زنان بزهکار به واسطه ی افزايش رفتار خشن و بزهکارانه در 

جامعه و نيز تغيير روند سيستم اداري و مأمورين پليس است که با شدت 

بيشتري با زنان بزهکار برخورد مي کنند. اين تحقيق همچنين نشان داده که 

افزايش آزادي هاي دختران و تغيير شيوه ی تربيتي والدين نسبت به دختران 

.)DCSFD, 2006( در افزايش بزهکاري دختران تأثير داشته است

4- چارچوب نظري پژوهش

 نظريه هاي مرتبط با عوامل و انگيزه هاي ارتکاب جرم متعددند، ولي در 

اين مقاله بنا به موضوع به برخي از نظريه هاي جامعه شناسي و روان شناسي 

علل انجام جرم که مبناي فرضيات تحقيق باشد، اشاره مي شود.

الزامات  از  کننده  تخطي  که  شخص  است  حالتي  يا  وضع  بزهکاري 

قانوني، خود را با آن مواجه مي يابد. در اين صورت ارتکاب جنايت و يا 

جرم، موجب اِسناد مسئوليت به مجرم شده و متعاقب آن با مجازات هايي 

تخلفات  مجموعه  بزه  ديگر  تعريف  در   .)83  :1367 )بيرو،  مي شود  روبه ر و 

جزايي است  که افراد در يک جامعه مرتکب مي شوند )رجبي پور، 1387: 51(. 

در جامعه شناسي هرگونه رفتار، عقيده يا شرايطي که هنجارهاي اجتماعي 

انحرافات  کوهن  البرت  مي شود.  خوانده  اجتماعي  انحراف  کند  نقض  را 

)نيک  مي کند  ذکر  جامعه  متعارف  قواعد  از  انحراف  هرگونه،  را  اجتماعي 
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گهر، 1369: 349(. عوامل مختلفي در گرايش افراد به بزهکاري و انحرافات 

اجتماعي تأثيرگذار است که از جمله ی آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد: 

الفـ  خانواده )ضعف نظارت خانوادگي، عدم استحکام روابط خانوادگي 

و شرايط نامطلوب درون خانه و ...(

ب ـ ضعف نظارت اجتماعي )سستي نظارت جمعي، کم رنگ شدن امر 

به معروف و نهي از منکر در جامعه و ...(

ج ـ ناکارآمدي هاي آموزشي )سستي آموزش هاي اخالقي، تقليل اقتدار 

معلمين و ...(

د ـ رسانه ها )سينما، مطبوعات، اينترنت، موبايل و...(

هـ ـ رواج استعمال مواد مخدر در جامعه

وـ ضعف مباني ديني و اعتقادي

ز ـ دگرگوني يا ضعف ارزش هاي اجتماعي )کجاوندي، 1388: 32(

به اعتقاد رابرت مرتون بي هنجاري نتيجه ی تضاد ميان هدف هاي فرهنگي 

و امکان به کارگيري وسايل نهادي )شکل گرفته( است؛ به زبان ديگر تباين 

ميان ساخت هاي فرهنگي، که موجد نظام ارزشي خاصي است از يک طرف 

و ساخت هاي اجتماعي از طرف ديگر، بي هنجاري در جامعه را ايجاد مي کند 

)کوارتارو، 2008(.

که يک گسيختگي  زماني رخ مي دهد  بي هنجاري  است  معتقد  مرتون 

مهم بين اهداف فرهنگي ارزشمند و ابزارهاي اجتماعي قانوني براي نيل به 

اين اهداف وجود داشته باشد. در واقع به کارگيري ابزارهاي نامشروع براي 
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و بزهکاري ها هستند )ابوالمعالي، 1389: 15(.

بر اساس تئوري مرتن مي توان گفت فقر و وضعيت نامناسب اقتصادي 

پيکر خانواده مي شود و مي تواند در  بر  اجتماعي  خانواده سبب فشارهاي 

گرايش اعضاي خانواده به بزهکاري مؤثر باشد. بنابراين وضعيت نامناسب 

اقتصادي زنان بزهکار در شهرستان رباط کريم هم مي تواند به  عنوان عاملي 

مؤثر در بزهکاري زنان مورد مطالعه باشد.

ادوين ساترلند در نظريه ی همنشيني افتراقي، فرآيند تعامالت اجتماعي 

در گروه هاي بزهکار را مسئول رفتار مجرمانه مي داند، اساسأ در ديدگاه وي 

جرم حاصل يادگيري است. مطابق نظريه ی ساترلند رفتار انحرافي موروثي 

و ذاتي نيست، بلکه روش آموختن اين رفتار همانند روش آموختن ساير 

رفتارهاست. او ادعا مي کند که تحقق وضعيت جرم تنها مستلزم همنشيني 

را عمدتًا  واقع تحقق کجروي  نيست، در  بزهکاران  با کجروان و  مستقيم 

نيازمند جامعه پذير شدن فرد در درون نظامي از ارزش ها مي داند که او را در 

جهت نقض هنجارهاي مسلط در جامعه تشويق مي کند. در کل درگيري در 

فعاليت هاي مجرمانه محصول مجموعه ی پيچيده اي از تجارب يادگيري در 

متن شرايط زندگي است )ابوالمعالي، 1389: 27(. 

در نظريه ی پيوند افتراقي ساترلند )يادگيري اجتماعي(، رفتار بزهکارانه 

در پي فرآيند ارتباط با اشخاص ديگر آموخته مي شود. به اين صورت که 

افراد مستعد کج روي، با افراد مختلف جامعه هم نشين اند، در اين زمان اگر 
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پشتوانه اي  با  مي نماياند،  پذيرفتني  را  بزهکارانه  کنش هاي  که  نگرش هايي 

قوي تر از نگرش هاي مخالف با رفتار کج روانه به فرد القا شود، احتمال اينکه 

مرتکب کجروي شود بيشتر است )سليمي و داوري، 1380: 53(.

ويليام گود با استعانت از مفهوم آنومي و تعميم آن به خانواده به عنوان 

مهم ترين موسسه ی اجتماعي کننده افراد، سازمان و انگاره هاي آن  را کليدي 

براي  شناخت شخصيت و رفتار فرد پرورش يافته در آن تلقي مي کند و هر 

گونه نابساماني در اين نهاد و ساختار آن را در تکوين شخصيت بزهکار 

دخيل مي داند. به نظر گود، هنگامي که يک يا چند تن از اعضاي خانواده 

انجام دهند،  نتوانند وظايف و نقش خود را به طور مناسب و شايسته اي 

گسيختگي خانوادگي به وجود مي آيد. گسيختگي خانواده مي تواند معلول 

فقدان پدر )در اثر مرگ و مير، طالق يا اشتغال بيش از حد که در اين حالت 

وظايف پدر بر دوش مادر افکنده مي شود يا شخص ديگري در غياب پدر 

اين نقش را بر عهده مي گيرد(، فقدان يا غيبت مادر )به علت اشتغال در 

خارج از خانه، مرگ و طالق که در اين شرايط اجراي نقش هاي مادرانه 

دچار اختالل مي گردد(، روابط عاطفي ضعيف و حتي متعارض بين اعضاي 

کارکردهاي  ظاهر  در  يکديگر  با  اجتماعي  زندگي  علي رغم  که  ـ  خانواده 

کنشي متقابل ضعيفي دارد و نسبت به يکديگر همدلي و هم حسي ندارند، 

باشد. به نظر گود، خانواده نقش عمده در تأمين نيازهاي جسمي، رواني، 

عاطفي و اجتماعي اعضای خود ايفا مي کند. به عالوه، نهاد خانواده به جريان 

فرد کمک مي کند. همچنين  شناخت خود، کشف خويشتن و هويت يابي 
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خانواده نقش عمده اي را در يادگيري، تربيت و آموزش اعضا بر عهده دارد سا

)محسني تبريزي، 1383: 70-67 (. بنابراين از هم گسيختگي خانواده هم مي تواند 

در کجروي و انحراف زنان نقش داشته باشد.

اگرچه همه اقشار جامعه ممکن است به داليل گوناگون مرتکب انحراف 

شوند ولي هايدنسون معتقد است زنان به خاطر کنترل بيشتر از سوي خانواده 

اساس  بر   .)Heidensohn, 1986( مي شوند  جرم  مرتکب  کمتر  جامعه،  و 

نظريه هاي فمينيستي، محروميت زنان در دسترسي به امکانات آموزشي و 

شغلي مناسب، مي تواند دليلي بر گرايش آنها به بزهکاري باشد. فمينيست ها 

اساساً بر مسائل انحرافي مرتبط با زنان متمرکز مي شوند. از ديدگاه آنها زنان 

قرباني خشونت و تجاوز جنسي هستند. اين نوع جرايم در حکم بازتاب 

جامعه ی پدرساالر تلقي مي شود که تالش مي کند زنان را در موقعيتي قرار 

دهد که به سلطه ی مردان تداوم بخشد )هينز و وايت، 1390: 254-7(.

همچنين فرصت هاي اشتغال، فرصت هاي جرم زايي را در زنان کاهش 

مي دهد. به همين جهت نسبت ارتکاب جرم در زنان شاغل کمتر است. اغلب 

زنان مجرم، بيکار، فاقد تحصيالت باال و مادران تنهايي هستند که با بچه هاي 

خود زندگي مي کنند. در خانواده هايی که طالق، فوت يکي از والدين، خيانت 

و امثال آن رخ مي دهد، روابط عاطفي ضعيف و حتي متعارض بين اعضاي 

خانواده با يکديگر وجود داشته و کارکردهاي کنشي متقابل ضعيفي دارند 

و نسبت به يکديگر از همدلي و هم حسي مناسب بهره مند نمی باشند. در 

خانواده هاي از هم گسيخته زنان بيشتر آسيب مي بينند. 
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از ديگر عوامل مؤثر در بزهکاري افراد به ويژه زنان، تأثير محيط زندگي 

است، اگر افراد در محيطي نامناسب و نابهنجار زندگي کنند و روزانه شاهد 

بروز نافرماني خداوند، جرم و جنايت و گناه باشند، طبق نظريه ی يادگيري، 

آنها هم همين شيوه ی زندگي را مي آموزند و اين امور را طبيعي و مناسب 

برمي شمرند. 

رابرت فاريس1 و واران دانهام2 معتقدند که محيط عامل تعيين کننده ی 

رفتار افراد در شرايط مختلف است و جايگزيني گروه ها به جاي يکديگر بر 

اساس عوامل محيطي تعيين مي شود و با وجود ميزان باالي تحرک در بيشتر 

مناطق ناآرام و يا حاشيه اي، بازهم ميزان بااليي از جرائم و انحرافات از اين 

مناطق گزارش مي شود )مورال، 1392: 175(. پارک و همکارانش هم معتقدند 

جامعه ی شهري فاقد نظام اجتماعي همگون و يگانه است و همچنين فاصله ی 

طبقاتي در شهر بسيار زياد و نرخ حضور مهاجرين هم باالست؛ لذا ميزان 

.)Park, 1928( جرايم هم در شهر به ويژه در حاشيه ی آن باالست

اجتماعي  محيط   در  را  غيرعادي  رفتارهاي  همه ی  علت  دورکيم، 

جست وجو مي کند و عقيده دارد که جرم يک پديده ی طبيعي و اجتماعي 

ارتباط وجود دارد. دورکيم  است و بين جرم و فرهنگ محل وقوع جرم 

توسعه ی شهرنشيني و حاشيه نشيني ناشي از آن را از جمله عوامل مؤثر در 

خارج شدن جوانان از نظارت بزرگترها و افزايش جرم و جنايت در شهر 

1. Robert Faris
2. Dunham
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مي داند )رفيع پور، 1386: 156(. بر اين اساس مي توان يکي از عوامل اجتماعي سا

موثر در بزهکاري زنان را زندگي در مناطق حاشيه اي دانست.

بر اساس مباني نظري فوق و ديدگاه هاي مطرح شده در مورد عوامل مؤثر 

در بزهکاري، فرضيات زير استخراج می شود:

- بين زنان بزهکار و غير بزهکار از نظر تأثير اعتياد همسر تفاوت وجود دارد.

به  دسترسي  در  محروميت  نظر  از  بزهکار  غير  و  بزهکار  زنان  بين   -

امکانات آموزشي و شغلي مناسب تفاوت وجود دارد.

- بين زنان بزهکار و غير بزهکار از نظر محل سکونت و حاشيه نشيني 

تفاوت وجود دارد.

- بين زنان بزهکار و غير بزهکار از نظر از هم گسيختگي خانوادگي 

تفاوت وجود دارد.

- بين وضع اقتصادي زنان بزهکار و غير بزهکار تفاوت وجود دارد.

5- تعریف مفاهیم

الف ـ زنان بزهکار و غیر بزهکار: بزه، عبارت از اقدام به عملي است 

که برخالف موازين، مقررات، قوانين و معيارهاي ارزشي و فرهنگي جامعه 

باشد و لذا اقدام به عملي که برخالف موازين، مقررات و معيارهاي ارزشي 

تلقي مي شود و  يا جرم  باشد، در آن جامعه بزهکاري  فرهنگ هر جامعه 

کساني که مرتکب چنين عمل خالفي شوند، مجرم يا بزهکار ناميده مي شوند 

)محمدي اصل، 1385: 11(. در اين مقاله منظور از زنان بزهکار، زناني است 

که به دليل ارتکاب جرايمي چون توزيع مواد مخدر، روسپيگري و امثال 
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آن در شهرستان رباط کريم دستگير و به پليس اطالعات فرماندهي انتظامي 

شهرستان منتقل شده اند و منظور از زنان غيربزهکار، زناني است که با زنان 

بزهکار از لحاظ خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي در شرايط مشابه قرار دارند 

ولي تحت پوشش سازمان هاي حمايتي چون کميته ی امداد و بهزيستي قرار 

داشته، ولي بزهکار نيستند.

ب ـ وضعیت اقتصادي: شغل، سطح درآمد و وضعيت معيشتي خانواده 

را وضعيت اقتصادي آن خانواده مي گويند )صفري، 1391(. در اين تحقيق هم 

وضعيت اقتصادي پاسخ گويان با سؤال هايی در مورد وضعيت اشتغال، مکفي 

بودن درآمد ماهانه ی خانواده، ميزان مواجهه با مشکل مالي، وضعيت مسکن 

و وسايل اساسي منزل پرسيده شد.

جـ  از هم گسیختگي خانواده: اين مفهوم با سؤاالتي در خصوص ازدواج 

دوم همسر، ميزان توجه همسر به او، مورد تحقير يا تهديد طالق قرار گرفتن 

و بي اعتمادي از سوي همسر پرسيده شد.

دـ  رضایت از محل سکونت و حاشیه نشیني: حاشيه نشيني حالتي است که 

شخص با توجه به فشارهاي اقتصادي کالن شهرها و عدم توازن بين فراخورد 

به  اين مصائب، مجبور  مقابل  ايستادگي در  توان  فقدان  هزينه و درآمد و 

انتخاب مساکن غير استاندارد و نامتعارف با امکانات بسيار کم در حاشيه ی 

شهرها مي شود )مهاجريان، 1387:  23 و 24(. در رباط کريم شهرک هاي حاشيه اي 

متعدد با امکانات زندگي پايين و غير استاندارد شکل گرفته که بيشتر ساکنان 

آن مهاجرين فقير هستند. از جمله اين شهرک ها، قلعه مير، نصير آباد، شهرک 
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زواره اي، سفيدار، شترخوار، نوده پايين و باال، آالرد، روستاي پرندک آالرد، سا

شهرک خانه پرندک، منجيل آباد، انجم آباد، تقي آباد، بازارک، شيرين در و 

حصار چوپان مي باشد )پليس اطالعات و امنيت عمومي رباط کريم، 1390(. اين 

مفهوم هم با سؤاالتي در خصوص محل سکونت، ميزان رضايت از محل 

سکونت، رضايت از امنيت محل سکونت، سکونت زنان بزهکار در آن محل، 

تمايل به تغيير محل سکونت، حضور اراذل و اوباش در محل سکونت و 

آزادي عمل خرده فروشان مواد مخدر در محله سنجيده شد.

هـ ـ اعتیاد: وابستگي به مواد مخدر يا تمايل شديد فرد به مصرف يک 

ماده تعريف شده است )عفتي، 1379: 4(. در اين تحقيق اعتياد همسران زنان 

بزهکار و اعتياد خود آنها و نحوه ي تأمين هزينه ي اعتياد با سؤاالت باز در 

خصوص اعتياد خود يا همسر، نحوه ی تأمين هزينه ی مواد که ممکن است 

از طريق سرقت يا خودفروشي و ديگر جرايم صورت بگيرد، پرسيده شد.

6- روش پژوهش

روش انجام اين تحقيق پيمايشي  و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

و آزمون فرضيات از طريق مقايسه دو گروه از زنان )50 زن بزهکاري که 

طي يک ماه به دليل ارتکاب جرم دستگير شده بودند و 50 زن غير بزهکار 

که تحت حمايت کميته امداد يا بهزيستي رباط کريم بودند( صورت گرفت. 

براي تکميل پرسشنامه ی زنان بزهکار، به کليه ی زنان مجرمي که در طول 

آبان ماه سال 1391 دستگير و به پليس اطالعات و امنيت عمومي فرماندهي 

انتظامي شهرستان رباط کريم منتقل شده بودند به صورت تمام شمار، مراجعه 
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و در همان زمان براي تکميل پرسشنامه ی زنان غير مجرم به کميته ی امداد و 

بهزيستي رباط کريم مراجعه و از نمونه گيري قضاوتي )به نحوي که اين زنان 

وضعيت اقتصادي و خانوادگي تقريبا مشابهي با زنان بزهکار داشته باشند( 

استفاده شد. 

براي سنجش روايي تحقيق، عالوه بر بهره گيري از نظرات اساتيد مجرب، 

از نظر کارشناسان و خبرگان استفاده و تالش شد که از سؤاالت مطرح شده 

در ساير تحقيقات که روايي باالي داشته اند، بهره برده شود. براي سنجش 

که ضريب  استفاده شد  کرونباخ  آلفاي  تکنيک  از  هم  تحقيق  ابزار  پايايي 

محاسبه شده برابر 86% مبين پايايي پرسشنامه بود.

7- یافته هاي پژوهش

ميانگين سن زنان مجرم پاسخ گو 30/4 و ميانگين سن زنان غيرمجرم 

پاسخ گو 35/26 سال بود. ميانگن سني شروع بزهکاري زنان مجرم 27 سال 

بود. ميانگين تحصيلي هر دو گروه تحصيالت ابتدايي بود. کليه ی زنان مجرم 

و 42 % زنان غيرمجرم مورد مطالعه، مطلقه  بودند. 70% از زنان مجرم پاسخ گو 

و 73% زنان غيرمجرم مطلقه علت جدايي خود را، اعتياد همسرشان بيان 

کردند. 52% زنان مجرم براي اولين بار دستگير شده ، ولي 32% براي دومين 

بار و 16% براي سومين بار يا بيشتر توسط پليس دستگير شده  بودند. علت 

دستگيري 20% اين زنان رابطه ی نامشروع، 14% حمل مواد مخدر، 10% داير 

کردن خانه ی فساد و 10% هم به عللي چون فرار از منزل، مواد فروشي، 

سرقت و زورگيري بود.  
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جدول 1: توزیع فراواني و درصد وضعیت اقتصادي پاسخ گویان در دو گروهسا

مقوالتردیف
زنان غیرمجرمزنان مجرم 

کممتوسطزیادکممتوسطزیاد

مکفي بودن درآمد 1
ماهانه

718251841

%14%36%50%2%16%82

میزان رفاه خانواده2
8231911336

%16%46%38%2%26%72

میزان مواجهه با 3
مشکل مالي

308124181

%60%16%24%82%16%2

4
انجام کارهاي خالف 

در زمان مواجهه با 
مشکل مالي

94371049

%18%8%74%2%0%98

گذران  براي  را  خود  درآمد  ماهانه ی  پاسخ گو  مجرم  زنان   %14 تنها 

زندگي شان کافي  مي دانند و 16% اين پاسخ گويان از لحاظ خانوادگي مرفه 

در  آنها  که %18  دارند  زيادي  مالي  مشکالت  آنها  مقابل %60  در  هستند. 

زمان مواجهه با مشکالت مالي با احتمال زياد، و 8% تا حدودي با انجام 

کارهاي خالف قانون مشکل خود را حل مي نمايند. همه ی زنان غيرمجرم 

پاسخ گو تحت پوشش سازمان هاي حمايتي چون کميته ی امداد و بهزيستي 

بودند و با اينکه 82% درآمد ماهانه خود را براي گذران زندگي شان کافي 

نمي دانستند و با مشکالت مالي زيادي روبه رو بودند، فقط 2% از آنها با انجام 

کارهاي خالف مشکل مالي خود را حل مي نمودند. البته مبناي تحت پوشش 

قرار گرفتن پاسخ گويان مشکالت مالي آنها بود. در مصاحبه هاي انجام شده 
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همگي اذعان داشتند که در زمان مواجهه با مشکالت مالي، اين سازمان ها تا 

حدودي آنان را حمايت مي کنند تا از بزهکاريشان جلوگيري شود. به نظر 

مي رسد چون زنان مجرم پاسخ گو هيچ گونه حمايتي ندارند و با داشتن سوء 

سابقه در يافتن شغل مناسب هم با مشکالتي روبرو هستند مجبور مي شوند 

با روي آوردن به کارهاي خالف مشکل مالي خود را حل کنند. 
جدول2: توزیع فراواني و درصد محرومیت زنان پاسخ گو در دسترسي به امکانات آموزشي 

و شغلي مناسب در دو گروه 

امکاناتردیف
زنان غیرمجرمزنان مجرم 

کممتوسطزیادکممتوسطزیاد

داشتن شغل مناسب1
13460842

%2%6%92%0%16%84

امکانات آموزشي و 2
تحصیلي من اسب

112370347

%2%24%74%0%6%94

امکانات رفاهي و 3
تفریحي مناسب

18410545

%2%16%82%0%10%90

محل  در  مناسب  شغل  داشتن  از  مجرم  زنان   %92 فوق  جدول  طبق 

سکونت خود محروم هستند و همچنين 74% از امکانات مناسب آموزشي 

و تحصيلي و 82% از امکانات رفاهي و تفريحي کمتري در محل سکونت 

خود برخوردارند. بنابراين ضرورت ايجاد بسترهاي مناسب شغلي و آموزشي 

و  کند  جلوگيري  آنها  مجدد  بزهکاري  از  مي تواند  که  بزهکار  زنان  براي 

زمينه ی بازگشت دوباره ی آنها را به جامعه فراهم آورد بسيار مشهود است. 

در مقابل اگرچه زنان غيرمجرم هم نياز به شغل و امکانات آموزشي و رفاهي 
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دارند و 94% از لحاظ داشتن شغل مناسب در محل سکونت خود و امکانات سا

مناسب آموزشي و تحصيلي محروم هستند و 90% هم از امکانات رفاهي و 

تفريحي کمتري در محل سکونت خود برخوردارند، ولي به حمايت هاي مالي 

کميته ی امداد و بهزيستي بسنده مي کنند و اقدامات مجرمانه انجام نمي دهند.
        جدول3: توزیع فراواني و درصد از هم گسیختگي خانواده ی زنان پاسخ گو در دوگروه

ف
دی

ر

مقوالت

زنان غیر مجرمزنان مجرم

کممتوسطزیادبي پاسخکممتوسطزیاد
بي 
پاسخ

رابطه ی صمیمي 1
با همسر 

1282641311260

%24%16%52%8%26%22%52%0

رابطه ی صمیمي با 2
فرزندان

21691446112

%42%12%18%28%92%2%2%4

عدم توجه همسرم 3
به من 

20151321612211

%40%30%26%4%32%24%42%2

آرزوي زندگي با 4
فرد دیگري 

18102021912190

%36%20%40%4%38%24%38%0

5

عدم توجه همسر 
به اینکه کجا 
هستم و چکار 

مي کنم

2210162116330

%44%20%32%4%22%12%66%0

6

عدم توجه همسر 
به اینکه دوستان 
من چه کساني 

هستند

239162126320

%46%18%32%4%24%12%64%0

تحقیر مداوم 7
توسط همسر

2491521713200

%48%18%30%4%34%26%40%0
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ف
دی

ر

مقوالت

زنان غیر مجرمزنان مجرم

کممتوسطزیادبي پاسخکممتوسطزیاد
بي 
پاسخ

8
عدم امکان درد 
دل با همسر خود

22101621410260

%44%20%32%4%28%20%52%0

عدم اعتماد 9
همسرم 

151418375380

%30%28%36%6%14%10%76%0

تهدید به طالق از 10
سوي همسرم 

1312232134330

%26%24%46%4%26%8%66%0

جدول فوق نشان مي دهد در هر دو گروه 52% از زنان پاسخ گو صميميت 

کمتري با همسرشان دارند. در بين زنان مجرم 26% و زنان غيرمجرم %24 

رابطه ی خود را با همسرشان صميمي دانسته اند. 92% زنان غير مجرم صميميت 

زيادي با فرزندان خود داشته و فقط 42% زنان مجرم با فرزندان خود صميمي 

بودند. 40% از زنان مجرم همسران بسيار بي توجهي دارند، اين رقم در زنان 

غيرمجرم 32% است. 36% زنان مجرم تمايل زيادي داشتند که با فرد ديگري 

به غير از همسرشان زندگي مي کردند و در مقابل در زنان غيرمجرم %38 

آرزو داشتند که با فرد ديگري زندگي مي کردند، در مصاحبه هايي که با زنان 

غيرمجرم انجام شد، بيشتر آنها به دليل بيماري و از کار افتادگي همسرشان و 

شرايط سخت زندگي تمايل داشتند که با فرد ديگري زندگي مي کردند، ولي 

زنان مجرم به دليل اينکه توسط همسرانشان بزهکار شده اند و هر دو شرايط 

هم را پذيرفته اند کمتر تمايل داشتند که با فرد ديگري زندگي کنند. بي توجهي 

همسران زنان مجرم به اينکه کجا هستند و با چه کساني دوست هستند، بيشتر 
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از زنان غيرمجرم است. 48% از زنان مجرم و 34% از زنان غيرمجرم از سوي سا

همسرشان بسيار تحقير مي شوند و 44% از زنان مجرم و 28%  زنان غيرمجرم 

هيچ گاه با همسر خود درددل نکرده اند. همچنين زنان مجرم کمتر از زنان 

غيرمجرم مورد اعتماد همسرشان بوده اند. تهديد به طالق از سوي همسر نيز 

در بين زنان مجرم بيشتر بود. اين آمارها مي تواند مؤيد اين مطلب باشد که از 

هم  گسيختگي  عاطفي بين اعضاي خانواده در زنان مجرم بيشتر است.
جدول4: توزیع فراواني و درصد تأثیر اعتیاد همسر پاسخ گویان در دو گروه

ف
دی

ر

مقوالت

زنان غیرمجرمزنان مجرم

کممتوسطزیاد
بي 
پاسخ

بي پاسخکممتوسطزیاد

1

انتظار کمک 
مالي همسرتان از 
شما براي تأمین 
هزینه ی مواد 

خود

1868181221323

%36%12%16%36%24%4%26%46

2

صرف هزینه 
خورد و خوراک 

خانواده براي 
تأمین مواد 
همسرتان

17114181331123

%34%22%8%36%26%6%22%46

3

وادار کردن 
شما به کارهاي 

خالف براي 
تأمین هزینه ی 

مواد خود

1531418112523

%30%6%28%36%2%2%50%46

4

تالش در معتاد 
کردن شما 

براي اینکه مانع 
جدایي تان بشود

197618811823

%38%14%12%36%16%2%36%46
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ف
دی

ر

مقوالت

زنان غیرمجرمزنان مجرم

کممتوسطزیاد
بي 
پاسخ

بي پاسخکممتوسطزیاد

5

همکاري شما در 
کارهاي خالف 

براي تأمین 
هزینه ی مواد

1321718102623

%26%4%34%36%2%0%52%46

6

اجبار همسرتان به 
مصرف مواد براي 
بهبودتان در زمان 

بیماري

1751018721823

%34%10%20%36%14%4%36%46

7

اجبار همسرتان به 
مصرف مواد براي 

ارضا نیازهاي 
جنسي افراطي 

خود

1141718212423

%22%8%34%36%4%2%48%46

بر اساس جدول شماره ی 4، 36% از همسران معتاد زنان مجرم انتظار 

کمک مالي زياد از سوي همسرشان را در تأمين مواد مخدر مصرفي خود 

زنان مجرم  بود. 56% همسران  زنان غيرمجرم %24  در  رقم  اين  داشته اند. 

هزينه ی خورد و خوراک منزل را صرف تأمين مواد مخدر خود مي کردند که 

در زنان غيرمجرم اين تعداد 32% بود.30% زنان مجرم از سوي همسرانشان 

مخدر  مواد  هزينه ی  تا  دهند،  انجام  خالف  کارهاي  تا  شدند  مي  وادار 

از  اين مورد در زنان غيرمجرم فقط 2% بود. %38  تأمين شود.  همسرشان 

زنان مجرم با تالش زياد از سوي همسرانشان براي معتاد کردن آنها روبه رو 

بودند تا با معتاد شدن توسط همسران خود از آنها جدا نشوند، اين رقم در 

انجام کارهاي  بود. همچنين همکاري زنان مجرم در  زنان غيرمجرم %16 
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خالف همسر خود براي تأمين هزينه ی مواد مخدر مصرفي آنها بيشتر از زنان سا

غيرمجرم بود. 34% زنان مجرم به علت فقر در زمان بيماري با اجبار زياد 

همسرشان به مصرف مواد مخدر براي بهبودي مواجه مي شدند، اين رقم در 

زنان غيرمجرم 14% بود. 22% همسران معتاد زنان مجرم با افزايش ميل جنسي 

همسرشان که ناشي از مصرف مواد مخدر بود با اجبار زياد به مصرف مواد 

مخدر وادار مي شدند تا نيازهاي جنسي افراطي همسرانشان تأمين شود، اين 

رقم در زنان غيرمجرم 4% بود. بنابراين آمارها نشان مي دهد که در مسئله ی 

بزهکاري زنان، وجود همسران معتاد و نيز تعامل با بزهکاران تأثير بسزايي 

در جرايم زنان داشته است. 

آزمون فرضیات 

فرضيه  ی اول عبارت بود از اينکه بين زنان بزهکار و غير بزهکار از نظر 

تأثير اعتياد همسر تفاوت وجود دارد. براي سنجش اين فرضيه با توجه به 

لزوم مقايسه بين دو گروه، از آزمون t استفاده شد که نتايج آن به شرح زير 

است:
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جدول5: آزمون t براي مقایسه دو گروه از جهت تأثیر اعتیاد همسر

ثر
اک

حد

ل
داق

ح

ن
گی

یان
ر م

عیا
ف م

حرا
ان

ها
ن 

گی
یان

ف م
تال

اخ

ي 2
دار

عنا
ح م

سط

ي
اد

آز
جه 

در

T

ي
دار

عنا
ح م

سط

F 
دار

مق

-0/45915-1/700850/31285-1/08000/00198-3/45

0/00019/562
تآثیراعتیاد 

همسر

-0/45775-1/702250/31285-1/08000/00183.026-3/45

بر اساس يافته هاي جدول شماره ی 5، بين دو گروه زنان مجرم و غير 

مجرم از نظر تأثير اعتياد همسر در بزه کاري پاسخ گويان تفاوت وجود دارد و 

اين تفاوت به احتمال 95% تأييد مي شود و بنابراين فرضيه اول در مورد اين 

پاسخ گويان تأييد مي شود و مي توان ادعا کرد که اعتياد همسر در بزهکاري 

زنان نقش دارد..

بنا بر فرضيه ی دوم، بين زنان بزهکار و غير بزهکار از نظر محروميتشان 

در دسترسي به امکانات آموزشي و شغلي مناسب تفاوت معنا داري وجود 

دارد. نتايج آزمون t براي سنجش اين فرضيه به شکل زير است:
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ثر
داک

ح

ل
داق

ح

ن
گی

یان
ر م

عیا
ف م

حرا
ان

 ها
ن

گی
یان

ف م
تال

اخ

ي 2
دار

عنا
ح م

سط

ي
زاد

ه آ
رج

د

T

ري
ادا

معن
ح 

سط

F ر
دا

مق

0/55478-0/314780/21909-0/12000/585980/548

0/7140/135

محرومیت 
زنان در 

دسترسي به 
امکانات

0/55479-0/314790/21909-0/12000/585765/970/548

با توجه به مقايسه ميانگين ها و سطح معناداري 0/714 بين دو زنان مجرم 

امکانات آموزشي و شغلي  به  از نظر محروميت در دسترسي  و غيرمجرم 

مناسب تفاوتي وجود ندارد و هر دو گروه از اين نظر در محروميت به سر 

مي برند ولي يک گروه مجرم نشده اند. بنابراين فرضيه ی دوم تأييد نمي شود 

امکانات شغلي و  از  آماري نمي توان گفت محروميت  اين جامعه ی  و در 

تحصيلي به تنهايي موجب ارتکاب جرم مي شود.

فرضيه ی سوم تحقيق به تفاوت بين زنان بزهکار و غير بزهکار از نظر 

رضايت از محل سکونت و حاشيه نشيني اختصاص يافته که نتايج آزمون آن 

در جدول شماره ی 7 آمده است.

جدول7: آزمون t براي مقایسه دو گروه از جهت رضایت از محل سکونت و حاشیه نشیني

حداقلحداکثر
انحراف 
معیار 

میانگین

اختالف 
میانگین 

ها

سطح 
معناداري 

2

درجه 
Tآزادي

سطح 
معناداري

مقدار 
F

0/38767-0/707670/27598-0/16000/56398-0/580

0/4370/608

رضایت از 

محل سکونت 

و حاشیه نشیني 0/38778-0/707780/27598-0/16000/563384/96-0/580
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نمونه هاي  مقايسه ي  آزمون  و   ،7 شماره ی  يافته هاي جدول  اساس  بر 

مستقل و سطح معناداري 0/437 بين رضايت از محل سکونت و حاشيه نشيني 

زنان بزهکار و غير بزهکار تفاوتي وجود ندارد ولي يک گروه بزهکار شده 

و گروه ديگر بزهکار نشده اند، پس مي توان نتيجه گرفت که عامل سکونت 

و حاشيه نشيني در بزهکاري زنان چندان دخيل نبوده و عوامل ديگر تأثير 

بيشتری دارند. 

از هم  از نظر  بين زنان بزهکار و غير بزهکار  بر فرضيه ی چهارم،  بنا 

گسيختگي خانوادگي تفاوت معناداري وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه 

هم از مقايسه ی ميانگين ها در آزمون t استفاده شد.
جدول8: آزمون t براي مقایسه ی دو گروه از جهت از هم گسیختگي خانوادگي

حداقلحداکثر

انحراف 

معیار 

میانگین

اختالف 

میانگین ها

سطح 

معناداري 

2

درجه ی 

آزادي
T

سطح 

معناداري
F مقدار

0/22935-0/789350/25667-0/28000/27898-1/091

0/0713/337

ازهم 

گسیختگي

خانوادگي 0/22982-0/789820/25667-0/28000/278152/91-1/091

ميانگين ها  مقايسه   t آزمون  و   8 شماره ی  جدول  يافته هاي  اساس  بر 

مي توان گفت تفاوت زيادي بين زنان بزهکار و غير بزهکار در زمينه ی از 

هم گسيختگي خانوادگي وجود ندارد و هر دو گروه از اين نظر تاحدودي 

مشابه اند، ولي اين موضوع در يک گروه باعث بزهکاري شده است و در 

گروه ديگر خير. بنابراين، اين فرضيه هم تأييد نمي شود، اگر چه احتمال تأييد 

آن در سطح 93% وجود دارد.
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غير سا و  بزهکار  زنان  اقتصادي  وضع  تفاوت  به  تحقيق  پنجم  فرضيه  ی 

بزهکار اختصاص داشت که آزمون آن به شرح زير است:
جدول9: آزمون t براي مقایسه دو گروه از جهت وضع اقتصادي

حداقلحداکثر

انحراف 

معیار 

میانگین

اختالف 

میانگین ها

سطح 

معناداري 2

درجه ی 

آزادي
T

سطح 

معناداري
F مقدار

0/77521-1/584790/20398-1/18000/00098-5/785
0/00016/34

وضعیت 
اقتصادي 0/77432-1/585680/20398-1/18000/000372/83-5/785

آزمون t و مقايسه ی دو گروه نشان مي دهد که به احتمال 95% بين دو 

گروه زنان مجرم و غيرمجرم از نظر وضع اقتصادي تفاوت وجود دارد و اين 

فرضيه تأييد مي شود، البته بخشي از اين تفاوت ناشی از حمايت های سازمان 

بهزيستی و کميته  امداد از زنان غيرمجرم است. 

8- جمع بندي و نتیجه گیري

به دليل نقش مهم مادري و تربيتي زنان در خانواده و جامعه، ارتکاب 

ايشان به جرم نيز اثرات منفي بسيار زيادي در اين دو نهاد بزرگ اجتماعي 

خواهد گذاشت. زماني که مادران به هر دليلي اعم از فوت، طالق، بزهکاري 

و زندان در خانه حضور نداشته باشند، تربيت فرزندان دچار اشکال مي شود 

و بستر مناسبي براي بزهکاري نوجوانان و جوانان فراهم مي شود. اين تحقيق 

با مطالعه دو گروه از زنان مجرم و غيرمجرم با شرايط اجتماعي تقريباً مشابه 

براي يافتن تأثير اين شرايط در انحرافات زنان انجام شد. نتايج تحقيق نشان 

داد، اگر چه بين دو گروه زنان مجرم و غيرمجرم تشابهات زيادي از نظر 

وضعيت زندگي وجود داشت و حتي وضعيت اقتصادي زنان غيرمجرم بدتر 
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بهزيستي و  ايشان، گروه تحت حمايت  از  ليکن %98  بود؛  زنان مجرم  از 

کميته ی امداد در مواجهه با مشکل مالي مرتکب خالف نمي شدند، درحالي 

جمله  از  مجرمانه  اقدامات  به  دست  کمبودها  رفع  براي  بزهکار  زنان  که 

نتيجه ی  مي تواند  جرم  به  اول  گروه  نشدن  مرتکب  مي زدند.  خودفروشي 

اقدامات حمايتي نهادهاي فوق باشد که فشار براي تأمين نيازهاي اقتصادي 

را کمتر کرده و طبق نظريه ی مرتن کمتر مرتکب جرم مي شوند.

 از نظر دسترسي به امکانات مناسب آموزشي و شغلي هم هر دو گروه 

تقريباً محروميت مشابهي داشتند. اين نتيجه نظريات فمينيستي را نقض مي کند 

که معتقدند بزهکاري زنان ناشي از محروميت آنان در دسترسي به امکانات 

امکانات،  به  دسترسي  مشابه  وضعيت  با  گروه  دو  اين  که  درحالي  است. 

رفتارهاي متفاوت داشتند. بنابراين عوامل ديگر تأثيرگذار در ارتکاب جرم 

زنان وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. 

بر اساس نتايج تحقيقات جبلي و صفدري، از هم گسيختگي خانوادگي و 

اختالف والدين و مشاجره ی آنها در بزهکاي زنان در آينده تأثير دارد، ليکن 

نتايج اين تحقيق نشان داد که هر دو گروه شاهد وضعيت نابسامان خانوادگي 

بودند، ولي يک گروه مجرم نشدند. وجود همسران معتاد و بزهکار زنان 

مجرم تأييد کننده ی نظريه ی همنشيني افتراقي ساترلند و نظريه ی يادگيري 

اجتماعي است. از طرفي همسران معتاد زنان بزهکار عالوه  بر اينکه هزينه ی 

کارهاي  به  وادار  را  مواد مخدر مي کردند، همسران خود  را خرج  زندگي 

خالف براي تأمين مواد آنها مي کردند، ولي اين مورد در زنان غيربزهکار 
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کمتر بود يا با طالق گرفتن از همسر از اين کار اجتناب مي ورزيدند. طبق سا

نظريه هاي مطرح شده در اين خصوص به نظر مي رسد که تعامالت اجتماعي 

در گروه هاي بزهکار و عالقه و احترام فرد غير بزهکار به فرد بزهکار و 

همنشيني با آنها و به ويژه ارتباط زن با همسر مجرم و معتاد مي تواند در 

انحراف فرد مؤثر باشد. 

رابطه ی بين رضايت از محل سکونت و حاشيه نشينی با بزهکاري زنان 

هم نشان داد که بر اساس نظريه هاي محيطي، نظريه هاي فرصت افتراقي، 

انحراف  نظريه ي  و  اجتماعي(  گسيختگي  هم  )از  بي سازماني  نظريه ي 

فرهنگي، ويژگي هاي محيطي و شرايطي که افراد در آن زندگي و کار مي کنند 

به عنوان مؤلفه هاي بالقوه ی جرم، ايفاي نقش مي کنند. کلوآد و اوهلين در 

نظريه ی فرصت افتراقي فرض را بر اين مي گذارند که با توجه به وضعيت 

افراد پرورش يافته در محالت پرازدحام و فقر زده، احتمال پيدايش بزه و 

رفتارهاي انحرافي بيشتر است و نظريه پردازان انحراف فرهنگي، محيط و 

افراد در آن بزرگ شده اند را عامل اصلي بزهکاري  خرده فرهنگي را که 

مي دانند. همچنين جامعه شناسان ميزان بزهکاري در محدوده هاي شهرها و 

محالت فقير نشين را زيادتر از شهرها مي دانند. علی رغم اين ديدگاه ها، نتايج 

تحقيق حاضر نشان داد که هرچند بيشتر پاسخ گويان از هر دو گروه به دليل 

فقر اقتصادي و ارزان بودن مسکن در مناطق حاشيه اي شهر در اين مناطق 

زندگي مي کردند ولي عده اي از آنها مجرم نشدند.
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تأييد دو فرضيه ی تأثير وضعيت اقتصادي و تأثير اعتياد همسر با بزهکاري 

مطالعه  مورد  زنان  با جرايم  رابطه  در  عامل  دو  اين  اهميت  نشانگر  زنان، 

است. اگرچه عوامل ديگر از جمله اعتقادات مذهبي که از متغيرهاي اين 

تحقيق نبود، تأثير زيادي در جلوگيري از انحراف افراد دارد، ولي نقش عامل 

اقتصادي ـ به ويژه براي زنان سرپرست خانوار ـ بسيار مهم است و در اين 

تحقيق زنان غيرمجرم به دليل حمايت های کميته ی امداد و سازمان بهزيستي 

تا حدودي از نظر اقتصادي تأمين شده و به انحراف کشيده نشدند. همين 

با  امر نشان  دهنده ی مسئوليت سنگين دولت و نهادهاي حمايتي است که 

رفع مشکالت نيازمندان از بزهکاري آنها براي تأمين هزينه هاي زندگي خود 

پيشگيري کنند و به اين وسيله از ساير هزينه هاي مقابله با مجرمين و تأمين 

امنيت جامعه و ساير آسيب هاي اجتماعي کاسته شود.

پیشنهادات

دست  و  مسئولين  به  زير  موارد  تحقيق،  از  حاصل  نتايج  به  توجه  با 

اندرکاران امور زنان پيشنهاد می گردد: 

- مطابق نتايج تحقيق حاضر، وضع بد اقتصادي در بزهکار شدن زنان 

مؤثر است؛ لذا تالش در جهت بهبود وضع اقتصادي خانواده ها و به ويژه 

زنان سرپرست  خانوار بسيار مهم مي باشد. با شناسايي زنان آسيب پذير جامعه 

و با رواج مشاغل خانگي در بين آنها مي توان از زنان بيش از پيش حمايت 

کرده و از انحرافات اجباري آنان کاست.
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بزهکار شدن همسر وی سا اعتياد مرد در  داد که  نشان  - تحقيق حاضر 

مؤثر است. بنابراين می توان از طريق سازمان هاي مردم نهاد )NGO( مردان 

اين خانواده ها را تحت پوشش قرار داد تا با ترک اعتيادشان، دوباره به بستر 

خانواده بازگرداند. به اين ترتيب عواقب مخرب ناشي از مصرف مواد مخدر 

به زنان و کودکان اين خانواده ها گوشزد می شود تا در درمان مردان معتاد 

خانواده کمک کرده و از آسيب هاي احتمالي اعتياد آنها به خانواده جلوگيري 

شود. 

- سازمان هاي حمايتي چون بهزيستي و کميته  ی امداد مي توانند با تالش 

در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و تخصيص بودجه هاي مناسب براي 

انحراف زنان  از  پيشگيري  خوداشتغالي و کارآفريني زنان نقش مهمي در 

سرپرست خانواده ايفا کنند.

- گسترش پوشش بيمه اي و تخصيص اعتبارات الزم جهت بيمه  شدن 

زنان سرپرست خانوار و تقويت سيستم هاي تأمين اجتماعي در جامعه از 

بسياري از آسيب هاي اجتماعي به ويژه انحرافات زنان جلوگيري مي کند. 

- آموزش مهارت هاي زندگي به زنان در مواجهه با بحران هاي زندگي در 

تربيت بهتر فرزندان و جلوگيري از انحراف آنها کمک مي کند.

- ايجاد مراکز مشاوره و امکان بهره مندي از خدمات مشاوره اي رايگان 

براي زناني که همسران معتاد دارند در خصوص نحوه ی برخورد با همسر 

و فرزندان و مصون ماندن از آسيب هاي اين همسران و معتاد شدن خود و 

فرزندان از اقدامات بسيار مفيد خواهد بود.
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- رسيدگي به مناطق محروم و ارائه ی خدمات بيشتر به مناطق حاشيه نشين 

شهرها که جمعيت زيادي هم دارند، مي تواند از افزايش انحرافات در جامعه 

و يادگيري جرم توسط ساکنين اين مناطق جلوگيري کند. همچنين با نظارت 

و کنترل بيشتر پليس در اين مناطق از تجمع مجرمين و به انحراف کشاندن 

ساير ساکنين پيشگيري خواهد شد و اين مناطق را از محيط امن مجرمين به 

ويژه زنان بزهکار و روسپي خارج مي سازد.
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نسوان زندان اوين، )پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران )مجتمع آموزش عالي قم(، 

.)1381
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 رجبي پور، محمود 1387. مباني پيشگيري اجتماعي از بزهکاري اطفال و نوجوانان،  ×

منتهي، )مرکز تهيه و توزيع منابع آموزشي دانشگاهي و پليس پيشگيري ناجا(.
 رفيع پور، فرامرز 1386. آناتومي جامعه، تهران، شرکت سهامي انتشار.  ×
 سليمي، علي و محمد داوري 1380. جامعه شناسي کجروي، قم، پژوهشکده حوزه و  ×

دانشگاه.
 سيفی نراقی، مريم و نادری، عزت اهلل. )1389( روشهای تحقيق در علوم انسانی. تهران:  ×

بدر.
در شهر  × خياباني  زنان  اقتصادي  و  اجتماعي  ويژگي هاي  بررسي   شرافتي پور، جعفر. 

تهران، )پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علوم انتظامي، 1383(. 
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