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 چکیده
افزایش و تکرار جرم در زنان حاکی از خألهای مختلف در زندگی آنها و ساختار اجتماعی است 
که مشــکالت و خســارات مادی و معنوی فراوان برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. این 
پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظریه ی زمینه ای فرایند شکل گیری زندگی خانوادگی و تکرار 
جرم در زنان سابقه دار زندان شهر کرمان را بررسی می کند. براساس معیار اشباع نظری، 13 نفر از 
زندانیان زن سابقه دار با شیوه ی نمونه گیری نظری انتخاب شدند و از آنها مصاحبه ی عمیق گرفته 
شد. در فرایند گردآوری و تحلیل اطالعات از روش نظریه ی زمینه ای اشتراوس و کوربین استفاده 
و تعداد 8 مقوله ی فرعی، 3 مقوله ی اصلی و 1 مقوله ی هسته ای از درون گفته های مشارکت کنندگان 
استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، شرایط نامناسب خانواده از جمله »ازهم گسیختگی شبکه ی 
خانوادگی، والدین بی صالحیت و زیست فقیرانه ی خانواده« موجب پدیده ی محوری »منسجم نبودن 
خانواده در زندگی زنان سابقه دار« می شود. به عبارتی دیگر، در بیشتر موارد جرم و تکرار آن در بین 
زنان به دلیل مشکالت خانوادگی چون طالق والدین و مشکالت فرزندان بعد از جدایی، انحراف 
و اعتیاد والدین و همسر، نبود والدین حمایتگر، ساخت نامتعارف خانواده، تعامالت خشونت آمیز 
والدین با فرزندان و فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده به وجود آمده که نه تنها انسجام و همبستگی 

خانوادگی آنها را مخدوش کرده بلکه به ناامنی اجتماعی نیز منجر شده است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
خانواده در تأمین بسیاری از نیازهای بنیادی فرد و جامعه از جمله تنظیم رفتار جنسی و 
زادوولد، مراقبت از فرزندان و افراد سالمند، جامعه پذیری کودکان و تثبیت جایگاه و منزلت 
اجتماعی آنها و خالصه تأمین نیازهای جسمی و روحی آنها نقش اساسی ایفا می کند )ستوده، 
1385: 49 و 50(. به همین دلیل خانواده مهم ترین و آخرین واحد اجتماعی به شمار می آید و 

بقای آن سبب رشد و انسجام جامعه خواهد شد )اعزازی، 1382: 11(؛ بنابراین ازهم گسیختگی نظام 
خانواده، بیکاری و کاهش کارایی نهادهای اجتماعی در ارتباط با تربیت و آموزش باعث افزایش 
جرایم اجتماعی شده و در این میان کاهش عملکرد خانواده و به هم خوردن ساختار آموزشی 
و تربیتی آن بیش از همه اثرگذار بوده است. خانواده نهاد اصلی در جامعه است که بخش اعظم 
رفتارها را بر عهده دارد و هرگونه آسیب در این نهاد باعث بحران و بی نظمی در اجتماع می شود 

)عشایری و نامیان، 1398: 34(. 

نکته ی مهم و اساسی این است که افراد زمانی می توانند با موفقیت مراحل مختلف زندگی را 
پشت سر بگذرانند که خانواده ها منسجم اند؛ بنابراین یکی از پایه های کلیدی در نظام خانوادگی، 
انسجام است. انسجام خانواده پیوند هیجانی است که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند. 
پژوهش ها نشان می دهند که انسجام خانواده یک عامل حمایتی است که در برابر عوامل استرس زای 
بیرونی عمل می کند. به بیان دیگر، عامل حمایتی انسجام خانواده در برابر درماندگی به عنوان 
کارکرد روابط نزدیک و منسجم خانواده، اشتراک در احساس صداقت، تقابل و یگانگی در میان 

اعضای خانواده قلمداد شده است )مسعودنیا، 1396 : 308(.
فهم این مطلب که زنان زندانی سابقه دار در خانواده چه فرایندهای اجتماعی و حتی روحی-روانی 
را تجربه کرده اند بسیار مهم است، زیرا تجربه ی داشتن خانواده ی نا منسجم و زندان مشکالت زنان، 
خانواده و جامعه را افزایش می دهد و آنها بعد از آزادی از حبس با طیف وسیع مشقات نظیر نداشتن 
درآمد کافی، اعتیاد و مصرف الکل، ضربه ی روحی، کاهش سالمت روان، نگهداری از فرزندان در 
زندان، رها شدن فرزندان، طرد شدن از سوی خانواده و انزوای اجتماعی، آشنایی با دوستان ناباب 
و تجاوز جنسی روبه رو می شوند )Richie, 2001:368-389(؛ بنابراین شاید مطالعه ی شرایط ارتکاب 
و تکرار جرم بتواند به بهبود وضعیت زنان، فرزندان و خانواده های آنها و نظم و امنیت جامعه کمک 
کند و بی توجهی به زنان در جرم شناسی یک نقطه ضعف و بی عدالتی محسوب می شود. تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی، گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، رسانه های جمعی و حضور زنان در 
عرصه های گوناگون به تدریج دگرگونی هایی در زندگی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت زنان به وجود 
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آورده که احتمال بروز و تکرار جرم زنان را بیشتر کرده است )شجاعی، 1382(؛ بنابراین مطالعه ی 
عمیق در زمینه های خانوادگی شکل گیری و تکرار جرم زنان درخور اهمیت و توجه است.

یکی از مسائل اجتماعی مهم که نظم، امنیت و سالمت افراد را به خطر می اندازد، جرم در 
گروه زنان است تا جایی که آدلر و اسمارت معتقدند که آزادی زنان در توسعه ی توانمندی هایشان 
برای  تحقق اهدافشان در زندگی، آنها را هم زمان در معرض ناکامی ها و فشار زندگی قرار می دهد 
که در گذشته چنین مشکالتی را عمدتاً مردان تجربه می کردند. چنین تحوالتی زنان را در معرض 

فرصت هایی برای ارتکاب جرایم به ویژه جرایم مالی قرار می دهد )رشیدی و براتی، 1395: 66(. 
بر اساس اعالم انجمن جامعه شناسی ایران)1388( در دهه ی 80 حدود 4 درصد از محکومان 
زندانی را زنان تشکیل می دادند. این رقم در سال های اخیر بیش از 20 درصد افزایش یافته است. 
بر اساس اعالم معاون قضایی سازمان زندان ها)1393(، 3/5 درصد زندانیان را زنان تشکیل می دهند. 
بر اساس گزارشی دیگر این میزان حدود 6 درصد است. اگرچه زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب 
جرم می شوند، اما امروزه تحقیقات نشان می دهد که در ایران و دیگر جوامع شرقی و غربی، تعداد 

زندانیان زن رو به افزایش است )قربانی، 1396: 96(. 
اهمیت این آمار بدین دلیل است که طبق تحقیقات انجام شده، تکرار جرم در زندانیان مرد و زن 
نه تنها کاهش نیافته بلکه روند کنش انحرافی و بازگشت به زندان افزایش داشته است، به طوری که 
محسنی)2012( بیان می کند حدود 30 تا 50 درصد زندانیانی که از زندان آزاد می شوند، دوباره 
جرم را خارج از زندان تکرار می کنند. از طرفی دیگر، زنان به دلیل مسائل و شرایط خاص تری که 
نسبت به مردان دارند، ممکن است هنگام ورود به زندان و در طول دوره ی محکومیت و همچنین 
پس از آزادی از زندان نیز با مشکالت بیشتری مواجه شوند. از مهم ترین مسائل زنداِن زنان، مسئله ی 

زنان باردار، زنان مادر و سوء استفاده ی جنسی و وابستگی به مواد مخدر است.
مطالعات نشان می دهد که میزان خودکشی در زندانیان 6 برابر جمعیت عمومی گزارش شده 
و این وضعیت در زنان زندانی بیشتر از مردان زندانی مشاهده شده است. از طرف دیگر، معضل 
خودآزاری زنان زندانی عامل دیگری برای بروز خطر مرگ و آسیب های جدی روانی برای آنهاست 
که در این میان زنان زندانی مکرراً از مشکالت مربوط به سالمت روان شامل استرس پس از زندانی 
شدن، افسردگی و خودآزاری رنج می برند. برخی از مطالعات انجام شده در زندان های ایران نشان 
می دهد که حدود 87/5 درصد از زندانیان به داشتن نوعی اختالل روانی مشکوک هستند و در 
این میان زندانیان زن بیشتر از زندانیان مرد از بیماری های روانی رنج می برند )نرمایون، جوادی و 

زارعی پور، 1396: 45(. 
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همچنین در زندان ها حقوق زنان برابر مردان فرض شده، اما دسترسی زنان به حقوقشان به 
ندرت اتفاق می افتد، زیرا سیستم زندان ها در درجه ی اول بر اساس نیازهای مردان طراحی شده 
است. به همین دلیل در بیشتر موارد به نیازهای ویژه ی زنان بی توجهی می شود )ریماز، ابراهیمی 
کالن و همکاران،1394: 2(. شایان ذکر است که با پایان دوره ی محکومیت، مشکالت زنان به پایان 

نمی رسد، گاهی آزادی سرآغاز بسیاری از مشکالتی است که زن مجرم با آن دست به گریبان 
است. از جمله مشکالتی که پس از آزادی زندانیان زن به وجود می آید، آمادگی نداشتن برای ورود 
به جامعه، از دست دادن امکانات رفاهی، بی پولی، بدنامی، بیکاری، تشدید اعتیاد، از بین رفتن 

روابط خانوادگی و سختی سازگاری با زندگی جدید است )قربانی، 1396: 96-100(. 
در این میان، خانواده ی زنان مجرم می توانند با پشتیبانی مادی و معنوی تا حد بسیار زیادی به 
آنها کمک کنند. درحقیقت تمامی انسان ها در طول زندگی از آغاز تا پایان به حمایت و پشتیبانی 
خانواده نیاز دارند. از سویی دیگر، خانواده شالوده ی اساسی در ساختار اجتماعی جوامع است که 
سالمت یا بیماری آن قوام و اضمحالل جامعه را در پی دارد )بزرگ منش و همکاران، 1395: 28(. هدف 
پژوهش حاضر بررسی این سؤال است که چگونه خانواده در تکرار جرم زنان سابقه دار نقش آفرینی 
می کند. چه فرایندها و سازوکارهایی در خانواده ی زنان سابقه دار وجود دارد که موضوع  مهم جرم 

و تکرار آن را رقم می زند.

2- پیشینه ی پژوهش   
در سال 2002 مارسیا ارتباط بین هویت و روابط خانوادگی را بررسی کرده و یافته های تحقیق 
او را به این نتیجه رهنمون کرده است که هویت در یک ارتباط دو طرفه بین دو نسل والدین 
)به خصوص مادر( و فرزند شکل می گیرد. کودک برای رسیدن به رشد و بلوغ فکری، استقالل، 
خالقیت و هویت به مادر وابسته و از طرفی دیگر مادر نیز برای رسیدن به خودباوری به کودک 

.)Marcia, 2002:120-133( وابسته است
در سال 2009 بوگارت طی تحقیقاتی به این نتیجه رسید که دلبستگی ها و رفتار در بزرگسالی 
وابسته به نوع تربیت والدین در دوران کودکی فرزندان است. بدین ترتیب که والدین بر سالمت 
روح و روان کودکان تأثیر انکارناپذیر و بسیار زیادی دارند. بنابراین تربیت صحیح و درست والدین 

 . )Bogart, 2009( باعث سالمت عاطفی، روانی و اجتماعی فرزندان می شود
جانگر و همکارانش تحقیقی با عنوان »جنایت والدین، خشونت خانوادگی و بین نسلی و سرایت 
جنایت در یک گروه سنی« انجام دادند. نمونه ای که آنها در این تحقیق به کار بردند، یک گروه 
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کامل از خانواده هایی بود که فرزندانشان در یکی از شهرهای هلند به دنیا آمده و دستگیر شده اند. 
نتایج تحقیق نشان می دهد که 7/2 درصد از مادرها و 18 درصد از پدرهای این فرزندان سابقه ی 
دستگیری داشته اند. همچنین احتمال دستگیری والدین به احتمال دستگیری پدر و مادرشان 
)پدربزرگ و مادربزرگ( مرتبط بود. خالصه اینکه جرم و دستگیری در بین سه نسل پدربزرگ 
و مادربزرگ، پدر و مادر و فرزندان موروثی بوده است و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است 

.)Junger & et al, 2013(

آشا در مطالعه ای تطبیقی نقش خانواده در ایجاد جرم را بررسی کرده است. وی در این تحقیق 
زنان زندانی زندان های مرکزی راجستان را مطالعه کرده و باور دارد که زندگی خانوادگی و ازدواج 
بیشتر اهرم مهمی برای جرم و جنایت به خصوص برای مردان محسوب می شوند. مکانیسم هایی 
که به ناامنی و جرم منجر می شوند، طبیعی است، اما زنان و مردان متأهل لزوماً با روشی مشابه 
نسبت به آن پاسخ نمی دهند. این پژوهش، فرضیه ی روابط خانوادگی و تمایل به جرم و همچنین 
درک تأثیرگذاری »خانواده ی نسبی« و »خانواده ی سببی« در زنانی که مرتکب جرم شده اند را 
بررسی می کند. برای این منظور، عوامل مختلفی همچون تعداد اعضای خانواده، محیط خانوادگی، 
روابط بین اعضای خانواده، نقش جنسیت در خانواده، تاریخچه و سابقه ی جرم در خانواده، روابط 
همسران با یکدیگر و نقش قوانین در نظر گرفته شده است. وی  در این پژوهش، با استفاده از 
داده های کمی و مصاحبه ی کیفی به این نتیجه دست یافته است که خانواده ی سببی نقش مهمی 

 .)Asha, 2018:109-118( در تحریک فعالیت های جنایی در زنان دارد
آهنگریان و دهپهلوانی در سال 2014 مقاله ای با عنوان »نقش خانواده ها در نابهنجاری و جرم 
کودکان« منتشر کردند. در این تحقیق بیان شده است که خانواده یکی از مهم ترین زمینه های 
ارتکاب جرم و جنایت است. یافته های تحقیق نشان داد که بین کنترل فرزندان از جانب خانواده های 
آنها، تعداد فرزندان، انسجام خانواده و گرایش به رفتار مجرمانه رابطه ی معکوس وجود دارد. به 
عبارت دیگر، با افزایش متغیرهای فوق، گرایش کودکان به رفتارهای مجرمانه کاهش می یابد و 
برعکس. مقایسه ی نتایج نشان داد، فرزندانی که والدین آنها جدا از هم زندگی می کنند، تمایل 

 .)Ahangaran & Dehpahlavani, 2014:86-94( بیشتری به رفتارهای مجرمانه دارند
پژوهش ابولپورهمایی با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان 
جوان زندان بندرعباس« به روش پیمایشی انجام شده است که جامعه ی آماری شامل که همه ی 
زندانیان اندرزگاه جوانان زندان بندرعباس به تعداد 531 نفر به صورت  تمام شماری اطالعات مورد 
نظر از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، بین متغیرهای 
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مستقل )تغییر نگرش زندانیان، تعامل زندانیان با یکدیگر، نوع جرم ارتکابی زندانیان، تعهد به امور 
جاری زندگی و خانواده( با متغیر وابسته  )امید به بازگشت به جامعه( رابطه ی معناداری وجود 

دارد )ابولپورهمایی، 1392: 35-63(.
همچنین عشایری و نامیان تحقیقی در باب »عوامل مؤثر بر پیشگیری از وقوع جرم« انجام 
داده اند که از روش فراتحلیل )کمی( استفاده شده و جامعه ی آماری آنها 30 مطالعه و 18 سند 
به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، عوامل متعددی 
همچون سرمایه ی اجتماعی )اعتماد، انسجام، مشارکت(، دین داری، عوامل انتظامی، عوامل محیطی 

و رسانه های جمعی می تواند در پیشگیری از جرم موثر باشد )عشایری و نامیان، 1398: 33-54(. 

3- چارچوب مفهومی
کژرفتاری پدیده ای است که به طرقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد 
و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می دانند. هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد از ارزش ها 
و هنجارها تبعیت کنند؛ جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجارها باشند 
»سازگار« یا«همنوا« می نامد. در واقع کسانی که با هنجارهای جامعه همنوا هستند، »بهنجار« 
شمرده می شوند و آنها که همنوایی ندارند »نابهنجار« نام می گیرند. از میان افراد نابهنجار، کسی 
که رفتار نابهنجارش زودگذر نباشد و دیرگاهی دوام آورد، کژرفتار یا منحرف نامیده می شود و 
رفتار او را کژرفتاری یا انحراف اجتماعی می خوانند. آلبرت کوهن، رذالت، تقلب، خدعه، نادرستی، 
جنایت، آب زیرکاهی، تمارض، گوش بری، فساد، خیانت، اختالس، تبهکاری، بزهکاری و نظایر آن 

را کژرفتاری و جرم می داند )ستوده، 1385: 36(.
دورکیم - بنیان گذار اصلی جامعه شناسی - بر این باور است که نرخ انحراف در جوامع متأثر 
از نوع سازمان اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی است. او در مطالعات خود نشان داد، نوع و 
میزان جرم در جامعه با شیوه های بنیادی که جامعه حول آن سازمان یافته است، ارتباط مستقیم 
دارد )احمدی و همکاران، 1388: 122-105(.  در واقع، دورکیم باور دارد که جرم یک پدیده ی عادی 
اجتماعی است و نباید یک پدیده ی غیرعادی اجتماعی تلقی شود. وی معتقد است، جرم مربوط 
به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مکان نیست. دورکیم معتقد است که جامعه و به همین 
منوال خانواده قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربیت کرده و بر او مسلط 

می شود )عابدینی و عابدینی، 1397: 114(. 
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 دورکیم بی هنجاری را علت جرم می داند و مفهوم بی هنجاری را برای این فرض به وجود آورد 
که در جوامع امروزی معیارها و هنجارهای سنتی بی آنکه هنجارهای جدیدی جایگزین آنها شود، 
تضعیف می  شوند. بی هنجاری هنگامی وجود دارد که برای راهنمایی رفتار در حوزه ی معینی از 
زندگی اجتماعی معیارهای روشنی وجود ندارد. مرتن همسو با دورکیم بر این باور بود که رفتار 
انحرافی در هر جامعه نشانگر نوع خاصی از بی سازمانی اجتماعی است )همان(. از نظر مرتن، مشکل 
اساسی زمانی رخ می دهد که میان هدف های فرهنگی ارزشمند و ابزارهای اجتماعی قانونی برای 
رسیدن به این اهداف هماهنگی وجود نداشته باشد )شایگان و معتمدی، 1393: 171(. در واقع، 
مشکالت اقتصادی و فقر در خانواده ها گاهی باعث می شود که بعضی از خانواده ها با به کارگیری 
ابزارهای نامشروع، یکسری از نیازهای مشروع و اولیه خودشان را تأمین کنند؛ از جمله تهیه ی 
غذا، پوشاک، مسکن و ...  و این امر منشأ رفتارهای انحرافی و بزهکارانه ی اعضای خانواده می شود 
و دیگر اعضای این خانواده ها و به خصوص کودکان با الگوپذیری از والدین و بزرگساالن رفتارهای 

بزهکارانه را می آموزند )کی نیا، 1386: 317(.
شاو و مک کی در مکتب شیکاگو بر سبک های زندگی تأکید کردند. آنها سبک های زندگی 
به گونه ی انحرافی - که نتیجه ی بی سازمانی و فقدان همبستگی اجتماعی است - را عامل بروز 
بزه و جرم به شمار می آورند )احمدی و همکاران، 1388(. یکی دیگر از جامعه شناسان مشهور مکتب 
شیکاگو به نام جورج هورتن کولی نظریه ایی دارد به نام »خود آیینه سان«. کولی چنین استدالل 
می کرد که خوِد یک شخص از رهگذر تبادل او با دیگران رشد می یابد. تأکید کولی بر کلیت 
زندگی اجتماعی، توجه وی را به تحلیل آن گروه بندی هایی منعطف کرده بود که او آنها را در 
پیوند دادن انسان با جامعه اش و ادغام افراد در ساختمان اجتماعی، عواملی اساسی می دانست. 
کولی این گروه ها را با عنوان گروه های نخستین مطرح می کند که عبارت اند از »آن گروه هایی که 
با همکاری و هم بستگی رودررو مشخص می شوند نظیر خانواده« و عنوان گروه نخستین می یابند 
به این دلیل که در تشکیل ماهیت اجتماعی و آرمان های افراد نقشی بنیادی دارند. گروه نخستین 

بستر رشد احساسات و عواطف انسانی است )کوزر، 1385: 409-414(. 
بنابراین طبق نظریه ی کولی خانواده نقش بسزایی در چگونگی شکل گیری شخصیت فرد 
دارد، تا جایی که طبق دستاوردهای آماری کولی1 24  درصد از موارد بزهکاری ثمره ی تربیت 
غلط خیلی خشن یا خیلی مالیم و مالطفت آمیز بوده است. حتی پیناتل2 می گوید: »وضع رفتار 

1 - cooley
2 -Panatela



44

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و سوم/ شماره 89 / پاییز 1399

اخالقی فاسد فرزندان ممکن است نموداری از فساد اخالقی پدر و مادر آنها باشد« )کی نیا، 1386: 
256(. در حقیقت نقش خانواده ها در تربیت و شخصیت کودکان به حدی زیاد است که کی نیا 
در کتاب مبانی جرم شناسی معتقد است، غفلت والدین در تربیت کودکان خود، اغلب با رفتار 
جنایی والدین در یک ردیف است و کفایت نداشتن خانواده در تربیت فرزندان برای جامعه مشکل 
به وجود می آورد، در حالی که اگر خانواده به نحوی مؤثر در تربیت فرزندان همت گمارد، موجبی 

برای بزهکاری و سیه روزی آنها در آینده باقی نخواهد ماند. 
خانواده نقش بسیاری در شکل گیری شخصیت و رفتار کودک دارد؛ محیط گرم و دوستانه ی 
خانواده که در آن پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، روابط خوب و صمیمانه ای دارند، معموالً 
کودکانی سالم، با شخصیتی مثبت و فعال بار می آیند که بازتاب عشق و عالقه ی خانوادگی است 
و برعکس، خانواده ی از هم پاشیده و زندگی در محیط های آلوده و انحرافی،  مراقبت دقیق نکردن 
والدین و بی توجهی آنها در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان، اساس کجروی ها را در کودکی پایه گذاری 
می کند که این امر در نوجوانی با شدت و حّدت ظاهر می شود )ستوده، 1385: 50(. بر همین 
اساس، نظریه ی همنشینی افتراقی ساترلند بر این باور است که افراد یک جامعه از طریق فرایند 
همنشینی با شبکه ی اجتماعی ناباب نظیر اعضای خانواده، فرهنگ و ارزش های بزهکارانه و جنایی 
را فرا می گیرند. از طرفی دیگر، کوهن نیز خرده فرهنگ نابهنجار را شیوه ی خاص زندگی برخی 
افراد و گروه ها در جامعه می داند که شیوه ی زندگی شان تبدیل به نوعی سنت در آن جامعه شده 
است و همین خرده فرهنگ در خانواده باعث روی آوردن افراد به رفتارهای بزهکارانه می شود. 
همچنین اگنیو در نظریه ی فشار بیان می کند، از دست دادن روابط و یا روابط منفی و آزار دهنده 
با والدین، اعضای خانواده و فشارهای ناشی از رویدادهای استرس زای زندگی می تواند به ظهور 

 .)piers & Messerschmidt, 2005: 178-240( رفتارهای بزهکارانه منجر شود
نکته ی مهم و تأمل برانگیز این است که خانواده مکمل جامعه است و با تغییرات جامعه مفهوم 
وظایف خانواده هم تغییر می کند؛ بنابراین خانواده یک سیستم باز در حال تحول است؛ یعنی 
دائماً داده هایی را از »برون خانواده« می گیرد و به آن می دهد و خود را با تقاضاهای مختلف مراحل 
تکاملی خود تطبیق می دهد. در نتیجه ساخت خانواده بسیار مهم و در خور پژوهش و مطالعه 
است؛ چراکه ساخت خانواده مجموعه ی نامرئی از انتظارات عملکردی است که شیوه های مراوده 
یا میان- کنش های اعضای خانواده را سازمان می دهد. خانواده سیستمی است که عملکرد آن از 
طریق الگوهای مراوده ای انجام می شود. مراودات یا میان کنش های تکراری، الگوهایی به وجود 
می آورند مبنی بر اینکه چطور، چه وقت و با چه کسی رابطه برقرار شود و همین الگوها زیربنای 
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سیستم را هم تشکیل می دهد؛ در حقیقت الگوهای مراوده ای رفتار اعضای خانواده را منظم می کند 
.)Minuchin, 1984(

در توضیح بیشتر مطلب فوق باید اضافه کرد که با تغییر جامعه، خانواده نیز تغییر خواهد کرد 
)همان: 79( و همچنین با پیشرفت و توسعه ی جوامع، خانواده ها نیز در پی برآورده کردن نیازهای 
جدیدی هستند که ارمغان جوامع جدید است؛ بنابراین ساخت خانواده باید بتواند با تغییر شرایط 
تطبیق پیدا کند. خانواده سیستمی است که تداوم آن بستگی به دامنه ی مقبولی از الگوها، وجود 
الگوهای مراوده ای جایگزین و انعطاف در به حرکت درآوردن الگوها هنگام لزوم دارد. چون خانواده 
پاسخ گوی تغییرات درونی و بیرونی است، باید بتواند خود را طوری دگرگون کند که جوابگوی 
شرایط تازه باشد، البته بی آنکه یکنواختی خود را که ضامن چارچوبی برای اعضای آن است از 

دست بدهد )همان: 82(. 

4- روش پژوهش
 این تحقیق به دنبال تببین کلی از فرایند چگونگی زندگی در خانواده و سابقه دار شدن 
زنان است. به دلیل حساسیت موقعیت جامعه ی مورد مطالعه و کسب اطالعات عمیق و واقعی 
از تحقیق کیفی و برای کشف مدل مفهومی از این فرایند بر پایه ی دیدگاه مشارکت کنندگان 
از روش شناسی نظریه ی زمینه ای استفاده شد تا تبیین کاملی از این موضوع در نمونه ی خاص 
زنان سابقه دار به دست آید. در واقع، محقق نظریه ي زمینه اي به دنبال خلق نظریه اي در بررسی و 

 .)Strauss & Corbin, 1999(مطالعه ي کسانی است که در فرایند کنش یا تعامل مشابهي درگیرند
برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. بدین ترتیب که از 
مددجویان زن با سوء سابقه و جرم های مختلف انتخاب شد که اطالعات غنی و زیادی در راستای 

خلق مدل مفهومی تحقیق فراهم شود. 
برای گردآوری داده ها از مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. معموالً محقق 
مصاحبه هایی در حدود 2 الی 8 ساعت در میدان تحقیق انجام داد. راهنمای سؤاالت مصاحبه به 
فراخور شرایط و فرایند مصاحبه گاهی کم یا زیاد شدند و در صورت نیاز از مشارکت کننده سؤاالت 
بیشتری پرسیده می شد. همکاری مددجویان زندانی در مصاحبه آزادانه و با کسب رضایت شان 
انجام شد و در ابتدای مصاحبه تمامی حقوق به مشارکت کنندگان توضیح داده شده و سپس با 

رضایت مددجویان مصاحبه آغاز شد.
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در این تحقیق، اشباع نظري نقطه ی پایاني برای حجم نمونه و گردآوري داده ها در نظر گرفته 
شده است. نمونه ی این تحقیق پس از مصاحبه با 13 نفر از مددجویان زن سابقه دار محکوم در 

شهرستان کرمان به اشباع نظری رسید.
در فرایند انجام مصاحبه ها و تحلیل آنها پژوهشگر متوجه انباشت و تکمیل اطالعات از سوی 
مشارکت کنندگان مختلف شد تا اینکه از مصاحبه ی نفر دهم به بعد محقق متوجه شد اطالعات 

چندانی به یافته های قبلی افزوده نمی شود و اطالعات مرتب تکرار می شوند. 
در این روش، طی فرایندی رفت وبرگشتی به تدریج از دل کدها، مفاهیم و از دل مفاهیم، 
مقوله ها و از دل مقوله ها، نظریه بیرون می آید )صادقی فسایی و همکاران،1399: 68 به نقل از 
Strauss and Corbin, 1995:22 (. لذا برای تحلیل داده ها بر اساس روش تحلیل گلیزر و اشتراوس 

سه مرحله ی کدگذاری انجام شد: 1-کدگذاری باز؛ 2-کدگذاری محوری؛ 3-کدگذاری گزینشی. 
در کدگذاري باز، متن مصاحبه ها چندین بار خوانده و حدود 70 مفهوم از جمالت معنی دار 
استخراج شد. مفاهیم در کدگذاری محوری در 8 مقوله ی فرعی و 3 مقوله ی اصلی و انتزاعی تر 
تلفیق شدند. در نهایت یک مقوله ی هسته ای نهایی »منسجم نبودن خانواده زنان سابقه دار« که 
جامع و چکیده ای از تمامی مقوالت اصلی و تحلیل داستانی از فرایند داده هاست استخراج  شد. 

در این پژوهش، از راهبردهای مثلث بندی، اعتبار پاسخ گو و مقایسه های تحلیلی برای اثبات 
قابلیت اعتماد1 و افزایش باورپذیری براساس نظریه ی زمینه ای  اشتراوس و کوربین استفاده شده 
است. برای اعتباریابی یافته های تحقیق از مثلث بندی کدگذاران، محققان و کارشناسان زندان 
استفاده شد، بدین ترتیب که در جریان تحلیل اطالعات، کدگذاران و محققان مختلف مشارکت 
داده شدند و بین آنها در مورد یافته های تحقیق توافق وجود داشت. نکاتی که از سوی مددکاران 
و روان شناسان زندان بعد از نتایج تحقیق ارائه  شد، همگی در جهت تأیید یافته های تحقیق بودند. 
در شیوه ی اعتبار پاسخ گو، بعد از تحلیل اطالعات با چندی از مشارکت کنندگان تماس مجدد 
برقرار شد و متن مصاحبه و تحلیل آن برای تصدیق موارد با آنها مطرح شد تا اطمینان الزم به دست 
آید که خالصه ی دقیق و کاملی از مباحث تهیه شده و نظرات و نکاتی که مشارکت کنندگان بر 
آن تأکید داشتند، در تحلیل اطالعات، جست وجو و برجسته شده  است. در روش سوم، یعنی 
مقایسه های تحلیلی همواره محقق در مراحل مختلف جمع آوری و تحلیل اطالعات به پیش فرض های 
روش شناسی، سؤاالت اساسی تحقیق و داده ها رجوع کرده و ساخت  بندی مقوالت و مدل پارادایمی 

1- trustworthiness
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را با داده های خام مقایسه کرد تا از صحت یافته های تحقیق به دست آمده اطمینان حاصل کند. 
در این پژوهش با 13  نفر از زندانیان زن سابقه  دار کرمان مصاحبه شد که دامنه ی سنی آنها 
بین 22 تا 56 سالگی قرار داشت. همچنین سن اولین سابقه ی این زنان از 17 سالگی تا 45 سالگی 
متغیر بوده به طوری که سن اولین سابقه ی سه نفر زیر 20 سال، هشت نفر بین 21 تا 30 سال و دو 
نفر آن ها باالی سی سالگی بود. نوع جرم 5 نفر از زندانیان مواد مخدر، 4 نفر رابطه ی نامشروع، 3 نفر 
سرقت و کالهبرداری و 1 نفر قتل بود و تعداد سابقه ی یک نفر از آنها 6 بار، سه نفر بین 3 تا 4 بار 
و سایر )نه نفر( افراد شرکت کننده 2 بار بوده است. وضعیت تأهل هشت نفر از مشارکت کنندگان 
این تحقیق مطلقه و 4 نفر متأهل و 1 نفر مجرد بود. شش نفر از مشارکت کنندگان دارای یک 
فرزند و یک نفر دارای 6  فرزند و سایرین فرزندی نداشتند. تحصیالت بیشتر زنان سابقه دار زیر 
دیپلم بود؛ به طوری که 2 نفر بیسواد، 3 نفر دبستان و 5 نفر تا مقطع راهنمایی درس خوانده بودند 

و تنها  2 نفر دیپلم و 1 نفرتا مقطع لیسانس ادامه تحصیل داده بودند.
جدول1:ویژگیهایمشارکتکنندگان

سن اولین سابقهتعداد سابقهتحصیالتتعداد فرزندتأهلسنمشارکت کننده

225دیپلم-متأهل129

229دیپلم1مطلقه232

424لیسانس1مطلقه339

220دبستان-مجرد422

230دبستان1مطلقه532

321دبستان-مطلقه626

224سیکل-مطلقه728

245بیسواد6متأهل856

331سیکل1مطلقه939

626بیسواد-مطلقه1036

219سیکل-متأهل1123

217سیکل1متأهل1228

232سیکل1مطلقه1335
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5- یافته های پژوهش
در این پژوهش، مقوله ی محوری و هسته که همواره از داده ها به دست می آید و تمامی 
مقوله های اصلی دیگر به آن مرتبط می شوند، منسجم نبودن خانواده زنان سابقه دار است. پدیده ی 
محوری این تحقیق بیان می کند، پیامد چگونگی و کیفیت روابط بین اعضای خانواده نقش مهمی 
در اعمال زنان زندانی، جرم و تکرار آن دارد. از آنجا که پدیده ی محوری از مقوالت اصلی »از هم 
گسیختگی روابط خانوادگی«؛ »والدین فاقد صالحیت«؛ و »زیست فقیرانه ی خانواده« استخراج 
شده است، »منسجم نبودن خانواده ی زنان سابقه دار« نام گرفت. به عبارتی دیگر، زنان زندانی 
نتوانستند در خانواده ی منسجم احساس امنیت و آرامش را کسب کنند، در نتیجه با یک سری 
چالش ها و بحران هایی مواجه شدند که موجب شده آنها به سمت کژرفتاری کشیده شوند. این 
سه مقوله اصلی نیز از مقوالت فرعی دیگری منبعث شده اند که در ادامه هر یک از مقوالت اصلی 

استخراج شده با نقل قول های مشارکت کنندگان توضیح داده می شود.

5-1- شرایط علی: والدین فاقد صالحیت
والدین فاقد صالحیت در سرپرستی از فرزندان، به عنوان شرایط علی، توضیح مناسبی از 
سازوکار شکل گیری پدیده ی محوری »منسجم نبودن خانواده« در زندگی زنان سابقه دار است. 
مقوالت فرعی شامل »خشونت والدین علیه فرزندان در خانواده«، »خرده فرهنگ انحرافی در 
خانواده« و »والدین بدسرپرست معتاد« می شود که نشان می دهد زنان سابقه دار همواره از والدین 
صالحیتدار محروم بوده اند و به همین دلیل در خانواده ی نامنسجمی به سر برده اند و این آشفتگی 

در آنها نیز رسوخ کرده و به صورت ارتکاب جرائم متعدد بروز کرده است. 
الف-خشونتوالدینعلیهفرزنداندرخانواده:مفاهیم استخراج شده از گفته های زندانیان 
زن سابقه دار حاکی از تعامالت خشونت آمیز والدین با فرزندان و تخریب انسجام و یگانگی در بین 
اعضای خانواده و در نهایت تحریک آنها به سمت جرم و جنایت شده است. مفاهیم اشاره شده ی 
آنها شامل یادآوری تنبیه پدر در کودکی، شباهت اخالقی تند به پدر و مادر، رفتار پرخاشگرانه 

پدر و مادر، عقده ای شدن به دلیل تحقیر و رفتار بد والدین است. 
مشارکت کننده ای چنین نقل می کند:

هیچوقت یادم نمیره، بابام خیلی کتکم زد به خاطر همین می خواستم راحت بشم و از 
خانه بروم، من یک وقت هایی عصبی میشم به بابام رفتم، همینم کار دستمون داد و باعث 

شد چند بار دچار سوءسابقه  بشم. 



49

 شیردل و محمدی، مطالعهی کیفی منسجم  نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقهدار

مشارکت کننده ای در مورد خشونت پدرش در خانه چنین می گوید:
پدرم خیلی ما را می زد، مثاًل یک بار منو کرد تو حموم و با سیم بکسل منو زد، و هیچ 

وقت محبت پدری رو درک نکرد.

 در زمینه رفتار پرخاشگرانه پدر و مادر چنین اظهار کردند:
من االن خودم مادرم هستم، خیلی فرق داره به بچه ام بگم بشین یا بتمرگ یا جلوی جمع 
بد باهاش صحبت کنم، بهش فحش بدهم و کمش بیارم، اینا رو پدر و مادرم انجام دادند، 

گفتم حداقل من با بچه ام درست رفتار کنم که اونم مثل من نشه.

ب-خردهفرهنگانحرافیدرخانواده: مفاهیم خالفکار و سابقه دار بودن اعضای خانواده، 
مصرف مواد باهم در خانه، مواد فروش بودن والدین، همراهی و همدستی پدر و مادر در ارتکاب 
جرم، خالفکاری طایفه ای، توجیه خالف ها از سوی پدر و مادر، فداکاری برای شوهر خالفکار و 
اعتیاد همسر همگی حاکی از تسلط یک نوع خرده فرهنگ انحرافی در بین اعضای خانواده است. 

تعدادی از زنان مشارکت کننده که خانواده ای خالفکار داشته اند ذکر کردند: 
بچه بودم بابام به جرم قتل غیر عمد افتاد زندان، منم برای کار اومدم کرمان با چند نفر 

دوست شدم و افتادم تو کار خالف، آخرین جرمم سرقته

یا مشارکت کننده دیگری اظهار کرد: 
پدرم همین االن زندانه، موقع دستگیری پدرم همراهمون بود.

مفهوم دیگر »همراهی و همدستی پدر و مادر« در ارتکاب جرم است که مشارکت کنندگان 
در این مورد توضیح دادند:

 ما اولش میرفتیم برای رابطه با مردها، پدرمون از دور  مراقب بود تا سرمون کاله نره و 
جوونا اذیتمان نکنن، و اگر پولمون ندادن پدرم برای دعوا بیاد.

 مشارکت کننده ای در مورد خالفکاری طایفه ای بیان کرد: 
خیلی از رفتارامون ریشه در آبا و اجدادمون داره، افکار و ذات ما ریشه در گذشتگان ما داره، 

بین طایفه ها کشتارهای زیادی اتفاق میفته و ادامه پیدا می کنه و هنوزم هست.

برخی از مشارکت کنندگان زن به دلیل خالفکار بودن شوهر و فداکاری برای او و زندگی 
مشترکشان گرفتار شدند: 
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جرم اولیم چک بود، همین شوهرم که میگم؛ گفت من چک های زنش رو قبول دارم 
چک های خودش رو قبول ندارم. مثله دیوونه ها، چک کشیدم دادم به جا او، که اونو زندان 

نیارن که دیگه خودم گرفتار شدم. 

اظهارات مشارکت کننده ای حاکی از اعتیاد همسر است: 
اولین بار مواد الکلی را با شوهرم خوردم، دیگه اون می خورد منم می خوردم، اینقدر که 

یک بار شوهرم گفت خیلی خوردی حالت بد شده.

ج-والدینبدسرپرستمعتاد:مفاهیم اعتیاد مادر و مادربزرگ، اعتیاد پدر، تمایل نداشتن به 
زندگی با والدین معتاد، انتقال اعتیاد از والدین به فرزندان، سوءاستفاده از فرزندان برای تهیه ی 
مواد مخدر، ترس از بازگشت اعتیاد در خانواده ی معتاد و ایفای نقش ناموفق والدین معتاد در 
صحبت های مشارت کنندگان حاکی از مقوله ی والدین بدسرپرست معتاد در خانواده است. در مورد 

اعتیاد مادر و مادر بزرگ در خانواده تعدادی از مشارکت کنندگان چنین بیان کردند: 
بابام به مامانم می گفت زن ترک کن، خوبیت نداره، اینقدر اذیت نکن، مامان بزرگم هم با 

مامانم تریاک مصرف می کرد و زندگی من و مامانم را خراب کرد. 

در مورد اعتیاد پدر نیز بیان داشتند: 
اذیت  ما رو  به شیشه خرابه، خیلی وضعش خرابه، همین جورم  بابام شیشه ایه، معتاد 
میکرده، حتی به من و مامانم فحش زشت می داد، منو اذیت می کنه، می زنه، فحش و بد 

و بیراه به من می گه .

مشارکت کنندگان در مورد تمایل نداشتن به زندگی با والدین معتاد توضیح دادند: 
مادرم معتاد بود همش با پدرم دعوا می کرد، پدر و مادرم کاری کردند من دست به خیلی 

کارها زدم اصاًل مشروب خور شدم. 

مشارکت کنندگان مفهوم انتقال اعتیاد از والدین به فرزندان را چنین بیان کردند:
من و خواهرم از شکم مادر معتاد بودیم، تریاک و شیره می کشیدیم بعدش چیزهای دیگه، 

از تولدمون اینجور شدیم

سوء استفاده ی والدین معتاد از فرزندان مفهوم دیگری است: 
13 سالم بود مادرم منو به زور برد پیش یک مردی برای پول موادش، گریه می کردم، 

نمی تونستم کاری کنم.
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5-2- شرایط زمینه ای: از هم گسیختگی روابط خانوادگی 
مقوله ی »ازهم گسیختگی روابط خانوادگی« شرایط زمینه ای و خاصی ایجاد کرده که در فرایند 
پدیده ی محوری منسجم نبودن خانواده و کنش و راهبردهای زنان سابقه دار نقش داشته است. 
مقوله ی اصلی ازهم گسیختگی روابط  خانوادگی 3 مقوله ی فرعی »فقدان والدین حمایتگر، ساخت 

نامتعارف خانواده، طالق والدین و نادیده گرفتن فرزند بعد از جدایی« دارد. 
از مفاهیمی چون »مفاهیم حمایت  الف-  فقدانوالدینحمایتگردرزندگی: این مقوله 
هیچ جانبه ی والدین، نبود حمایت و پیشتیبانی خانواده، انتظار حمایت والدین در چالش های زندگی، 
ارزش حمایت معنوی والدین، نزاع برای دریافت حمایت مادی، حضور کم پدر در خانه، کمبود 
محبت و غفلت پدر و مادر، کمیت و کیفیت ارتباط با والدین، نقش حیاتی پدر و مادر در آینده ی 
فرزندان، نبود رابطه صمیمی با مادر و تالش دختر برای کسب توجه خانواده« تشکیل شده است.

یکی از مصاحبه کننده ها در مورد کیفیت ارتباط با والدینش بر این باور است:
با هم رابطه مون کارد و پنیره، مثالً این چند سال پیش تو بچگی، پدرم سر یه چی کم دعوامون 
می کرد به پدرم می گفتم ور من هیچی نمی خری، زندگی ما رو خراب کرد اگر پدرم معتاد 
نبود اگر چیزی داشت االن ایجور نبودیم، از پدر و مادرم بدم میاد هیچ کدومشون دوست 
نداشتم پدرم نمی ذاشت پدرم چون نونش می دادیم نمی خواست عروس بشیم می گفت 

نمی خوام عروس بشی تا خونه همسایه می رفتیم جیغ می زد که بیا .  

مشارکت کننده ی دیگری درخصوص نبود رابطه ی صمیمی با مادر می گوید:
مادرم انگارش نه انگار کاری به ما نداشت. اصاًل می گی مادر نبود از تو شکمش در نیومده 

بودیم.

مشارکت کنندگان درخصوص مفهوم حمایت هیچ جانبه ی والدین بیان کردند: 
هر دفعه بیرون بودم دختر خاله و دختر عمه م می دیدم که پدر و مادر اونا چقدر خوبن، 
همه کار براشون می کنن ولی پدر و مادر من هیچ کاری برای من نکردن حتی لباس عید 

هم نداشتم. 

مفهوم ارزش حمایت معنوی والدین در گفته های مشارکت کنندگان تأکید شده است: 
دختر نیاز به محبت داره خانوادم محبت نمی کردن.

همچنین در مورد نزاع برای دریافت حمایت مادی در زندان بیان کردند: 
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چند روز پیش با برادرم دعوام شد گفتم پول بریز برام گفت ندارم، گفتم برم به یه غریبه ای 
بگم پول بده، گفت: تو غلط می کنی. 

ب-ساختنامتعارفخانواده:این مقوله شامل مفاهیمی چون »تجربه ی یتیمی در سن 
پایین و خانواده ی بی سرپرست، زندگی در خانواده ی تک والدی، رنج مضاعف مرگ مادر و داشتن 
نامادری، مادر نان آور خانواده، ازدواج مجدد مادر و زندگی با ناپدری، آزار دیدن از سوی نامادری، 
هویت خانوادگی گمشده، زندانی  شدن پدر و مادر و خانواده ی چندهمسری« است که در انسجام 
یا ازهم پاشیدگی خانواده در جامعه نقش دارد. مشارکت کنندگان در مورد تجربه ی یتیمی در 

سن پایین بیان کردند: 
من خودم یتیم هستم پدرم فوت کرده االن 35 ساله که پدرم فوت کرده. 

مشارکت کننده ی دیگری در مورد خانواده ی تک والدی بیان کرد:
تو بچگی مامانم از بابام جدا شد و از بچگی پهلوی مامانم بزرگ شدم، من یک دونه بچه بودم. 
مامانم میرفت سر کار تا دیروقت خونه تنها بودم، می رفتم خونه ی دوستم، با مامانش می کشیدن 

منم نشستم کنارشون کشیدم از فکر میومدم بیرون. 
مصاحبه کننده ی دیگر در مورد چندهمسری پدر و آزار دیدن از سوی نامادری می گوید: 

من از زمانی به عقل و هوش در اومدم بابا یه زنی باال سر مادرم گرفته بود، زن بابام اذیتم 
می کرد، مادرمم فوت کرد منم توخونه ها کلفتی می کردم چون زن بابام باهام بد بود. 

مشارکت کننده ی دیگری در مورد تجربه ی ناپدری می گوید:
 مادرم رفت دوباره عروس شد، ناپدری ام معتاد بود منم ازش خیلی می ترسیدم، یجوری بود 
بدش نمی اومد باهام بخوابه، منم فرار کردم دیگه پام به اینجا واشد زندون مثل یه مردابه 

هرچی بیشتر فرو بری؛ هرکی اومده زندون آزاد شده بازم برگشته، خاکش دامن گیره.

این  بیشتر مشارکت کنندگان در  ج-طالقوالدینونادیدهگرفتنفرزندبعدازجدایی:
تحقیق طالق والدین و مشکالت اجتماعی، عاطفی، تربیتی و اقتصادی همراه آن را در سنین 
پایین و حساس تجربه کرده اند. در این مقوله، مفاهیم »طالق والدین به خاطر دخالت مادر زن و 
پول، فرزند طالق، جدایی والدین در دوران نوجوانی و حساس فرزند، ازدواج مجدد مادر و پدر، 
به یاد نداشتنن پدر بعد از جدایی، دور بودن از والدین بعد از طالق،  نبود عالقه بین پدر و مادر، 
مشکل حضانت بعد از جدایی والدین و ناتوانی مادر در برآوردن هزینه های مادی بعد از جدایی« 

که از گفته های مشارکت کنندگان استخراج شدند. 
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یکی از مشارکت کنندگان در مورد طالق والدینش می گوید:
بچه بودم از هم جدا شدن هرکسی رفت برا خودش، پدرم رفت منم اصاًل یادم نی اصاًل 

نمی دونم چه شکلیه کیه؟ آدم خوبیه بدیه. منم سراغش نرفتم. 

همچنین در مورد دور بودن از والدین بعد از طالق گفته شد:
پدر و مادرم از هم جدا شدن، بابام رفت پی زندگی خودش زن گرفت مادرم رفت پیش 
مادرش مایم با مادرم بودیم، بعد از مدتی مادرمم عروس شد ما رو ترک کرد. ما پیش 
مامان بزرگمون و دایی مون زندگی می کردیم ، داییم مواد می فروخت منم چند باری ور 

خاطر همین گرفتن سری آخر ریختن توخونه گرفتنمون.

در جایی دیگه مشارکت کننده از نبود عالقه بین پدر و مادرش می گوید:
همو بهتر جدا شدن همش بهم ُفش می دادن همو می زدن عین سگ و گربه. نمی خواستن 
همو. مادرم از پدرم بدش می اومد معتاد بود دوستش نداشت. ماهم تو دعواهاشون همش 
گریه می کردیم. سخت بود یا از ترس می رفتیم یه گوشه ایی قایم می شدیم. آرامش نداشتیم. 

مصاحبه کننده ی دیگری که با 3 بار سوءسابقه به خاطر رابطه و مواد در زندان بود از مشکالت 
حضانت بعد از جدایی می گوید:

 بعد از جداییشون همش ما را به  هم پاس می دادن. اون نمی خواست چون می خواست زن 
بگیره مادرمون هم می گفت من پول ندارم خونه ندارم نمی تونم می خوام عروس بشم، احساس 

اضافی بودن می کردیم ناشکری نمی کنم ولی کاش خدا به همچی کسایی بچه نمی داد. 

5-3- شرایط مداخله گر: زیست فقیرانه ی خانواده
سومین مقوله ی اصلی تحقیق »زیست فقیرانه در خانواده« است که از دو مقوله ی فرعی »فقر 
اقتصادی« و »فقر فرهنگی« در خانواده به دست آمده و از جمله شرایط مداخله گر در شکل گیری 
منسجم نبودن خانواده و راهبردهای زنان سابقه دار است. به عبارتی وضعیت بد اقتصادی خانواده 
و زندگی کردن در شرایط فکری، اعتقادی و عادتی نامناسب سبب زندگی فقیرانه ی شدید و از 

هم پاشیدگی خانواده می شود که در گرایش زنان به جرم نقش زیادی دارد. 
الف-فقراقتصادیخانواده: این مقوله از مفاهیم »نداشتن بضاعت مالی خانواده، وضعیت 
مادی بد خانواده، تأمین نیازهای اولیه ی خود در سن پایین، امکانات زندگی پایین خانواده، فریب 
خوردن به دلیل فقر خانواده، شرم از دستتنگی خانواده، ناتوانی والدین کارگر در تأمین هزینه ی 
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زندگی و بیماری صعب العالج و احتیاج به درمان« تشکیل شده است. در این تحقیق نیز صحبت های 
مشارکت کنندگان حاکی از فقر مالی خانواده ی زنان سابقه دار است:

دیگه هیچکی از خوشی این کار  را نمی کنه، باالخره یک پدری می بینی نون شب بچه هاش 
نیست، پول زایمان زنش نیست مجبوره مثاًل یک نفر خالفکار عمده بهش میگه من یه 
تن مواد بهت میدم، این مواد رو ببر تهرون، ولی دیگه به عاقبتش فکر نمی کنه که شاید 
تو راه اینو بگیرن و چه حکمی براش صادر بشه. یا زنه مثال شوهرش مریضه سرطانیه، یا 
نمی دونم فلجه، فوت کرده یه چند تا بچه ی بی سرپرست رو دستشه، مجبوره تن به مواد 
بده، بعضیا معذرت می خوام خودفروشی می کنن، نمی دونم دزدی می کنن. باور کنید تو 

جامعه فقط به خاطر فقر.

مشارکت کنندگان در مورد شرم از دستتنگی توضیح دادند: 
بابام زندان بود نه شرایطی بود و نه چیزی؛ همیشه مامانم تو خونه ی دختر عموم کار میکرد، 
جارو، ظرف و همه کار دختر عموم را می کرد، شوهر دختر عموم پولدار بود و وضعشون 
خوب بود، هر روز این مدل لباس و اون مدل لباس می پوشیدن من می دیدم بهم برمی خورد.

  مشارکت کنندگان در گفته های خود به مشکالت بیماری و احتیاج به درمان نیز اشاره کردند:
بچه ام شش ماهه بوده، وارد زندان شدم، االن بچه من ده ماهه، یک ماهه دیگه باید عملش 
کنن به خاطر چشماش، مجرای اشکش بسته ست. هزینه اش را توکل به خدا. شوهرم هم 

مریضه سرطانیه، اونم زندانه. 

مفهوم فریب خوردن به دلیل فقر خانواده در اظهارات مشارکت کنندگان به دست آمد:
آدم به خاطر زندگی فقیرانه فریب ظاهر می خوره و یه سری اشتباه می کنه که فکر می کنیم 

همه ناخواسته پیش می ره، وقتی اومد زندون می فهمه اشتباه کرده که فایده نداره. 

ب-فقرفرهنگیخانواده:فقر فرهنگی خانوادگی یکی از مقوالت فرعی زیست فقیرانه در 
خانواده است که از مفاهیم »تحصیالت کم و بیسوادی والدین، عالقه نداشتن به مطالعه، ترک 
تحصیل، تحصیالت پایین فرد، کار در کودکی، بی توجهی به سالمت بدن، ازدواج در سن پایین، 
تجربه ی جنسی زودرس، خرافه پرستی و گدایی همراه والدین« به دست آمده است. والدین زنان 

مطالعه شده عموماً بی سواد و یا سواد کمی داشتند:
پدرم دو اکابر، مادرم سیکل بود.
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 پدر مادرم بی سواد بودند. 

زنان سابقه دار تحصیالت پایینی داشتند و ترک تحصیل نیز در این زنان زیاد به چشم می خورد: 
نمی تونستم ادامه تحصیل بدهم همش به فکر خانواده ام بودم که والدینم داشتن از هم جدا 

می شدن به خاطر همین ترک تحصیل کردم.

تا اول دبیرستان خواندم بعد عاشق شدم دیگه مدرسه نرفتم.

من از مدرسه فرار می کردم دنبال مواد بودم، به خاطر همین درسو ول کردم. 

همچنین این زنان عالقه ای به مطالعه و کتابخوانی نشان ندادند:
به کتاب خوندن و این چیزها عالقه ندارم.

مشارکت کنندگان درباره ی مفهوم تجربه ی ازدواج در سن پایین بیان کردند:
وقتی به خانه برگشتم با مستأجر مادربزرگم در 15سالگی ازدواج کردم، شوهرم از من 
می خواست مثل ماهواره باشم تو رابطه. منم مخالفت کردم، اینقدر منو زد می خواست منو 

خفه کنه.

13 سالگی ازدواج کردم بعد طالق گرفتم و االن یه بچه دارم.

چون بابام نبود و زندان بود دایی ام اجبارم کرد گفتن چون پدرت نیست باید زود عروس 
بشی، ازدواج کردم فهمیدم شیشه میکشه و همش منو می زد.  

زنان درباره ی تجربه ی کار در کودکی بیان کردند:
 از همون کودکیم خودمو شناختم همش زحمت می کشیدم، پدرم سر برج پولم را می گرفت 

و به زنش می داد. 

بی توجهی به بدن و سالمتی در اظهارات مشارکت کنندگان مشاهده شد:
 19 سالمه هیچ دندونی تو دهنم نیس از بس مواد کشیدم. مادرم از بس مواد کشیده 

ریه ش سوراخ شده و پدرم سرطان معده داره. 

اظهارات برخی از مشارکت کنندگان از اعتقاد آنها به خرافات حکایت داشت: 
من هر وقت مشکل داشتم می رفتم پیش فالگیر و بهم همه چیزو می گفت، دقیقاً همون 

می شد.
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زندونی ها بهم می گفتند تو که خوشگلی چیزی کم نداری بیفتی زندون، منم میگم در هر 
صورتی پیشونی آدم هر چی باشه همونه، پیشونی آدم مینویسه زندون میوفتی. 

جدول1: تحلیل مفاهیم و مقوالت منسجم نبودن خانواده در زندگی زنان سابقه دار

مقوله ی هسته ایمقوله ی اصلیمقوالت فرعیمفاهیم

از  نکردن  پیشتیبانی  و  حمایت  والدین،  هیچ جانبه ی  حمایت 
پدر در  والدین، حضور کم  معنوی  ارزش حمایت  خانواده، 
خانه، کمبود محبت و غفلت پدر و مادر، کمیت و کیفیت 
ارتباط با والدین، نقش حیاتی پدر و مادر در آینده ی فرزندان، 
نداشتن رابطه ی صمیمی با مادر، بی توجهی و بی اعتنایی والدین

فقدان والدین حمایتگر در 
زندگی

ازهم پاشیدگی روابط 
خانوادگی

منسجم نبودن خانواده در 
زندگی زنان سابقه دار

درخانواده ی  زندگی  پایین،  سن  در  یتیمی  تجربه ی 
تک والدی، رنج مضاعف مرگ مادر و داشتن نامادری، مادر 
نامادری،  از سوی  ناپدری، آزار  با  نان آور خانواده، زندگی 

زندانی شدن والدین، خانواده ی چندهمسری

ساخت نامتعارف خانواده

در  والدین  جدایی  طالق،  فرزند  بالتکلیفی  والدین،  طالق 
از  بعد  فرزند  فراموشی  فرزند،  حساس  و  نوجوانی  دوران 
ازدواج مجدد، دور بودن از والدین بعد از طالق،  نبود عالقه 

بین پدر و مادر، مشکل حضانت بعد از جدایی والدین

طالق والدین و نادیده 
گرفتن فرزندان بعد از 

جدایی

به یاد داشتن تنبیه پدر در دوران کودکی، شباهت بداخالقی 
فرزند به پدر و مادر، رفتار پرخاشگرانه پدر و مادر، عقده ای 

شدن به دلیل تحقیر و رفتار بد والدین

خشونت والدین علیه 
فرزندان

والدین فاقد صالحیت

خالفکار و سابقه دار بودن اعضای خانواده، مواد فروش بودن 
ارتکاب جرم،  مادر در  پدر و  والدین، همراهی و همدستی 
خالفکاری طایفه ای، توجیه خالف ها از سوی  پدر و مادر، 

فداکاری برای شوهر خالفکار، اعتیاد همسر

خرده فرهنگ انحرافی در 
خانواده

اعتیاد مادر و مادر بزرگ، بی توجهی مادر معتاد به آینده ی 
فرزندان، اعتیاد پدر، تالش پدر برای معتاد کردن مادر، تمایل 
نداشتن به زندگی با والدین معتاد، انتقال اعتیاد از والدین به 

فرزندان، سوءاستفاده از فرزندان برای تهیه ی مواد مخدر

زندگی با والدین 
بدسرپرست معتاد

ترک  مطالعه،  به  نداشتن  عالقه  والدین،  کم  تحصیالت 
تحصیل، تحصیالت پایین فرد، کار در کودکی، کلفتی در 
کودکی، بی توجهی به سالمتی بدن، ازدواج در سن پایین، 
تجربه ی جنسی زودرس، خرافه پرستی، گدایی همراه والدین

فقر فرهنگی خانواده

زیست فقیرانه در 
خانواده عدم بضاعت مالی خانواده، وضعیت مادی بد خانواده،  تأمین 

پایین  زندگی  امکانات  پایین،  سن  در  خود  اولیه ی  نیازهای 
خانواده، فریب خوردن به دلیل فقر خانواده، شرم از دستتنگی، 
بیماری  زندگی،  هزینه ی  تأمین  در  کارگر  والدین  ناتوانی 

صعب العالج و احتیاج به درمان

فقر اقتصادی خانواده
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5-4- راهبردهای مشارکت کنندگان
استراتژی های مشارکت کنندگان در پاسخ به پدیده ی محوری منسجم نبودن خانواده در زندگی 
زنان سابقه دار شامل »توجیهات کنش انحرافی، همسان همسری بین سابقه داران و تشکیل زنجیره ی 
منحرفانه« می شود. طبق گفته های مشارکت کنندگان، زنان سابقه دار بعد از اینکه برچسب متهم و 
مجرم بودن را دریافت کردند، جامعه و حتی خانواده آنها را طرد کرده است و عالوه بر این، شرایط 
خانوادگی مساعدی نیز برای حمایت شدن و رسیدن در مسیر زندگی سالم ندارند. بنابراین یکی 
از کنش های افراد در پی این پدیده ی محوری گرویدن به حلقه های ارتباطی مجرمانه است که این 
افراد را هرچه بیشتر در ورطه ی بزهکاری غرق می کند. مشارکت کنندگان این چنین توضیح دادند: 

از اینجا که رفتم رفت و آمد با کسی از آشنا و اقوام نداشتم، نمی خواستم هر کی رسید یه 
حرفی بزنه، برا چی رفتی تو، چکار کردی، سؤال پیچم می کردن، هر وقت مشکلی داشتم 

به همین دوستم که پسره زنگ می زدم چون فقط به اون اعتماد دارم.

راهبرد توجیه کردن در مشارکت کنندگان به صور گوناگون نشان داده شد: 
می گم یه وقتایی اتفاق می افته همه چیزا دست به دست هم میده، هیچ کس از قصد نمیاد 
جون کسی رو بگیره، یا نمی خواد کار خالفی رو انجام بده، یه دفعه می بینی، دیگه انسان 

جایز الخطاست.

باالخره ما هم داشتیم، مثل حضرت یوسف )ع( مثل امام موسی کاظم )ع( بودن انداختنشون زندان. 

این افراد به لحاظ رعایت همسان همسری ناچار می شوند فردی متناسب با شرایط خانوادگی 
خاص خود انتخاب کنند؛ یعنی فردی که مانند آنها سابقه دار بوده و به نوعی برچسب منحرف دارد. 

این امر نیز می تواند به تکرار جرم در فرد منتهی  شود. مشارکت کنندگان اظهار کردند:
 شوهر دومم خالف کار بود، یک وقتایی آدم از بی کسی براش اتفاق می افته.

5-5- پیامدها
پیامدهای منتج شده از به کارگیری استراتژی های مشارکت کنندگان در مدل پارادایمی پدیده ی 
محوری منسجم نبودن خانواده در زندگی زنان سابقه دار شامل »از بین رفتن قبح انحراف و تکرار 

جرم« می شود. مشارکت کنندگان درباره ی  پیامدهای مورد نظر ابراز کردند: 
دفعه ی اول 19 سالم بود، دفعه ی دوم 22 سال.

 حکم اولم 3 سال بوده با سی گرم، رفتم دوباره با 2 کیلو برگشتم.
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خالف یک چیزیه که آدم بهش عادت می کنه، دیگه غیر از خالف کاری ندارم تازه سابقه دارم 
شدم. اصاًل نمی تونم  هیچ جا برم سرکار. دفعه ی اول به خاطر مصرف مواد اومدم زندون، 
دیگه اومدم زندون همین جور کم کم تو زندون با این و اون دوست شدم رفتم بیرون مواد 

فروختم و دفعه ی دوم به خاطر فروش مواد افتادم زندون.

 مشارکت کنندگان در برخورد با پدیده ی محوری منسجم نبودن خانواده در زندگی زنان 
سابقه دار با به کارگیری استراتژی های منفی، پیامد تلخ سابقه دار شدن و تکرار جرم را تجربه می کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

اییشرایط زمینه
فقدان والدین حمایتگر  

 حمایت عاطفی والدین نبود
سرپرستوالدي، ناتنی و بیخانواده تک

حمایت اجتماعی خانوادهنبود 
 اپدري و نامادرياز سوي نآزار 

 طالق والدین و نادیده گرفتن فرزندان بعد از جدایی

 شرایط علی

آمیز والدین با فرزندانتعامل خشونت
تعامل پرخاشگرانه و نامناسب والدین

فرهنگ انحرافی در خانوادهخرده
 والدین فاقد صالحیت

 زندگی با والدین بدسرپرست معتاد
دار بودن اعضاي خانوادهسابقه

گرشرایط مداخله
بیسوادي و تحصیالت پایین والدین
تحصیالت پایین فرد و ترك تحصیل

ي و وضعیت مالی ضعیف خانوادهفقر اقتصاد
 فقر فرهنگی خانواده

 کار در کودکی 
 نسی زودرسي جزدواج و تجربها

دار##در زندگی زنان سابقه دهخانوا منسجم نبودن

هاراهبرد
 توجیه منطقی و احساسی کنش انحرافی  

دارانهمسري بین سابقهسانهم
هاي ارتباطی منحرفانهتشکیل حلقه

پیامدها
از بین رفتن قبح انحراف و تکرار جرم

۱۹

مدل1:مدلپارادایمیمنسجمنبودنخانوادهدرزندگیزنانسابقهدار
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بحث و نتیجه گیری
مدل پارادایمی تحقیق، فرایند شکل گیری انسجام خانوادگی و تکرار جرم در زنان سابقه دار 
را تبیین می کند. در این مدل مشاهده می شود شرایط نامناسب خانوادگی از ابتدای زندگی در 
این زنان وجود داشته و هنوز ادامه دارد که موجب پدیده ی محوری منسجم نبودن خانواده و در 
نهایت تکرار جرم شده است. این شرایط مختلف در مشارکت کنندگان شامل اختالف و تنش بین 
اعضای خانواده، نبود آرامش و صمیمیت در بین اعضای خانواده، زندگی با ناپدری و نامادری و 
آزار و اذیت شدن از سوی آنها، رفتار پرخاشگرانه و تحقیرآمیز پدر و مادر، خرده فرهنگ انحرافی و 
اعتیاد در والدین و اعضای خانواده، طالق والدین و نادیده گرفتن فرزندان، نبود والدین و خانواده ی 
تک والدی، نبود حمایت عاطفی و اجتماعی والدین، تحصیالت پایین والدین و فقر فرهنگی و اقتصادی 
خانواده می شود. زنان مطالعه شده در این شرایط و مواجهه با پدیده ی محوری راهبردهای توجیه 
جرم، همسان همسری انحرافی و شبکه ی منحرفانه را اتخاذ می کنند که پیامد تکرار جرم و از بین 
رفتن قبح انحراف را به دنبال دارد. یافته های تحقیق حاکی است، مشکالت خانوادگی مختلفی در 
زندگی زنان سابقه دار وجود داشته و کماکان وجود دارد و برای رفع این مشکالت نیازمند مشاوره، 

روان درمانی و مددکاری هستند.
کانون خانواده ای که در اثر تعارض و جدال بین پدر و مادر آشفته است، آثاری در زندگی زنان 
زندانی این تحقیق گذاشته که چندین سال بعد به شکل عصیان جوانی و سرکشی از مقررات 
اجتماعی بروز می کند. نتایج تحقیقات قلخانباز و همکاران )1391(، صادقی فر )1389(، زاهد 
و الماسی )1386(، کی نیا )1386(، گیدنز )1385( و ستوده )1385(. پذیرفته نشدن فرد در 
خانواده و فقدان صمیمیت بین اعضای خانواده را جزء عوامل اصلی انحرافات مردان معرفی می کند. 
تحقیقات والرشتاین و کلی )1980( و آهنگرانی و دهپهلوانی )2014(. طالق و تنش های روابط 
والدین بعد از آن را در رفتارهای مجرمانه ی پسران مؤثر می دانند. جانگر و همکاران )2013( و 
آشا )2018( نیز معتقدند، خانواده ی سببی موجب تحریک ارتکاب به جرم در زنان می شود. در 
این راستا، پژوهش حاضر ویژگی ها و شرایط خانوادگی زنان سابقه دار را از جنبه های گوناگون و از 
دیدگاه مشارکت کنندگان کشف و بیان کرد. در این پژوهش، بر اهمیت کیفیت شبکه ی خانوادگی، 
صالحیت والدین و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده به عنوان مهم ترین شرایط شکل گیری منسجم 
نبودن خانواده در زنان مورد مطالعه و همچنین امکان اصالح و بازپروری افراد در قالب خانواده 
تأکید شد. زیرا مطابق با نظریه های مختلف نظیر کولی، دورکیم، مرتن، ساترلند، کوهن و پارسونز 
زندگی در خانواده ی ازهم پاشیده و منحرف کننده - که از مسائلی نظیر خشونت، اعتیاد، خرده 
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فرهنگی انحرافی، حمایت نکردن و بی توجهی والدین، فقر اقتصادی و فرهنگی و خانواده ی ناپایدار 
رنج می برد- اساس کجروی ها را در زنان مطالعه شده پایه گذاری کرده است و این امر در نوجوانی 
با شدت ظاهر می شود و دوباره در مراحل بعدی زندگی ادامه می یابد. بنابراین سازوکار شرایط 
شکل گیری پدیده ی محوری منسجم نبودن خانواده و راهبردهای مشارکت کنندگان در نهایت به 

پیامد مخرب و منفی تکرار جرم و انحراف ثانویه در زنان سابقه دار منجر می شود.
با توجه به یافته های تحقیق، برای پیشگیری و حل فقدان انسجام خانوادگی و تکرار جرم در 

زنان سابقه دار موارد زیر پیشنهاد می شود: 
1- دریافت کمک از نهادهای رسمی و غیررسمی مثل کمیته ی امداد و بهزیستی برای شناسایی 
خانواده های بدسرپرست و بی سرپرست و دادن آموزش و مشاوره به این خانواده ها و فرزندانشان 

برای تربیت درست و تصحیح سرپرستی و همچنین نظارت بر عملکردشان؛
2- اهمیت دادن مدارس به دانش آموزان ترک تحصیل کرده و رسیدگی به وضعیت آنها از طریق 
نهادهای اجتماعی؛ نظارت رسمی و قانونی آموزش و پرورش- مدارس- در شناسایی، ریشه یابی و 
رسیدگی به وضعیت دانش آموزان  مشکل دار، بدسرپرست و ترک تحصیل کرده؛ راهنمایی و مشاوره 
دادن به دانش آموزان و خانواده های آنها. چراکه آموزش و پرورش فرایندی است که از طریق آن 
عالوه بر دانش باید مهارت، شایستگی و کیفیت های مطلوب رفتار یا منش به فرد آموخته شود 

)کوئن، 1388: 194(.
3- مشکل یابی دختران فراری از خانه و مشاوره ی مخصوص برای رسیدگی به وضعیت آنها و 

اجرای پروتکل حمایتی ویژه؛ نظارت رسمی و قانونی اداره ی بهزیستی بر این مسئله؛
4 -آموزش و فرهنگ سازی از سوی مدارس، رسانه های جمعی، خیریه ها و ... به خانواده ها و 

دختران در مورد مضرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر؛
5- حمایت اقتصادی و آموزش کسب درآمد و یکسری مهارت ها )مثل کارهای هنری از جمله 
شیرینی پزی، آشپزی، قالی بافی، خیاطی و ...( به مددجویان در زندان و همچنین خانواده های آنها، 

از طرف نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، کمیته امداد، هالل احمر وحتی زندان... ؛
 6- تالش برای بهبود شرایط روحی و روانی مددجویان و خانواده های ایشان از طریق روان درمانی 
و روان پزشکی و تا حد امکان درمان اختالالت شخصیتی، رفتاری و احساسی مددجویان توسط 

روان شناسان و روان پزشکان حاذق، برای توانمندسازیشان در مقابل مشکالت. 
7- آموزش مهارت های اجتماعی برای مددجویان جهت بهبود و باال بردن سطح کیفیت روابط 

با خانواده و گرفتارنشدن در دام  فریب اطرافیان ؛
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8 - ایجاد دفتر مددکاری ویژه ی مددجویان زن و خانواده ی آنها در بیرون از زندان برای نظارت 
و پیگیری و رسیدگی به وضعیت آنها.

از جمله محدودیت ها در مسیر این تحقیق انجام بازرسی های طوالنی و وقت گیر هنگام ورود 
محقق به زندان، جلب رضایت زندانیان و اعتمادسازی در آنها و کسب اطالعات واقعی از مشارکت 

کنندگان حین مصاحبه است. 
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