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 استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی تأثیرعوامل اجتماعی بر بزهکاری زنان در
 

 2اصل  آروین غالمحسن ،1 *رستگار عصمت

 شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی 1

 یاسوج واحد اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی، حقوق دکتری مقطع دانشجوی 2

 

 چکیده

 و اجتماعی و اقتصادی های و بحران ی بیكار و فقر نظیر اجتماعی مشكالت و مسائل پی در که بزهكاری، و مسئله ی جرم

 نیست، مردان به می آید منحصر پدید اجتماعی نظم در تعادل خالصه برهم خوردن و اجتماعی الگوهای و قوانین در دگرگونی

 با که هایشان و مسئولیت ها نقش ابعاد سبب به آنان، زندگی و نیستند مصون اجتماعی مشكالت این صدمات نیز از زنان بلكه

 توصیفی مطالعه این در تحقیق روش .می شود و نابسامانی بحران دستخوش گیرد، می شكل آنان طبقاتی ساختار به توجه

مراجعه کننده به دادسرا ودادگاههای  بزهكار زنان ودختران متهم و با حضوری و مصاحبة پرسشنامه ابزار از استفاده با و تبیینی

 زمینة مجموعاً که است شرایطی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، ابعاد شناخت هدف با استان کهگیلویه و بویراحمد کیفری

 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، شرایط مانند عواملی عبارت دیگر به؛ مساعد می کند آنان میان در را جرایم ارتكاب و کجروی

 شرایط اجتماعی، به واکنش در بزهكاری و جرم ارتكاب به زنان گرایش در توانند می های مستعد، زمینه ایجاد با خانوادگی،

 کنند. ایفا مؤثری نقش

 

 .زنان علیه خشونت بزهكاری، عوامل زنان، بزهكاری، خانواده،های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 مجامع وآموزشی، میعل یها عرصه زنان در حضور نیز اخیر قرن ربع در دهند؛ می تشكیل زنان را اجتماع پیكرة از نیمی حدود

 حضور شدن رت پررنگ باعث آن( جز و اقتصادی معامالت وحتی )فروشندگی، رانندگی آزاد مشاغل و مدنی نهادهای دولتی،

 مشاغل ر درحضو و زنان تحصیالت وضعیت موانع ساختاری، بودن عین در ما کشور در همچنین شده است. اجتماع در زنان

 این لذا ندارند؛ مرد نفقة تخصیص به دیگر نیازی که ای گونه به اند، یافته اجتماعی پایگاه و مالی لاستقال زنان و یافته تغییر

 ای جامعه هیچ در هک آنجا (. از1384 شود )ابرندآبادی، می زنان میزان بزهكاری در تغییراتی موجب بالتبع تحوالت و حضور

 ازدیاد از لوگیریج برای راهگشایی بسا چه جرم ارتكاب مینة عللز در پژوهش برد، میان از را جرم مطلق طور به توان نمی

پیشگیری  صورت دو هب بسا چه و است جرم مقابل در جامعه واکسیناسیون منزلة به اقدامات پیشگیرانه باشد. جوامع برای جرم

به هر حال  .ذیردپ صورت مجرم وجامعه دربارة جرم، وقوع از پس و جرم مخرب آثار افزایش از پیشگیری و جرم تحقق از قبل

وده بجتماعی اعلمی پژوهشگران آسیب شناسی  _مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی 

 یده ی مهمیان پداست. با کشف اولیه این عوامل، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد. در این م

ود باعث ت که خب شناسی جنسیت مجرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته اسمطالعه در حوزه ی آسی

 یام بودهدیم االقنوعی عدم شناخت و دامن زدن به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های غرض آلود بر ضد جنسیت زن از 

ی  ن نمایندهه عنوابن و سابژکتیوتیه نظر کردن به زن است. تابو بودن جنسیت و مسائل و البته به آن در جامعه شرقی ایرا

ت جامعه ز حریم عفدور ا سمبلیک این تابو، هرگونه مطالعه در این حوزه را سرکوب، منكوب، غیر الزم، انگ آلود، مغرضانه و به

العات حوزه ی مط به(. هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود 1382می داند )گرت، 

سیبها و آصی با زنان پژوهش های بیشتری را الزم می داند. زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خا

 (.1375جاد، انحرافات روبرو بوده اند. بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دار باشند )فر

 یه اندازه سانی بنیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشكیل می دهند و در ادامه ی حیات ان پر واضح است از آنجا که زنان

ردانه ندگی ممردان نقش دارند، بررسی مشكالت و معضالت جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های ز

خطر  معه را باکل جا نبه ی اخالقی و اجتماعیبرخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشكالت فردی و اجتماعی به ویژه از ج

 (.1391روبرو می سازد )عین آبادی، 

 شكسته جتماعیا هنجارهای که ای جامعه در است. امنیت و نظم بر مبتنی اجتماعی زندگی جامعه نیز، هر اهداف جمله از

 اطمینان و اعتماد حس کردن شمخدو اجتماعی، اختالل درنظم سبب مرج و هرج و رود می ازبین اجتماعی انسجام شود،

 درونی های کنترل تقویت طریق از تربیتی و اصالحی اقدامات به توجه .شود می نظام اجتماعی پاشی فرو مواردی و در عمومی

 کن و ریشه بارزهم برای مناسب های حل راه ارائة و جرم بروز شرایط و عوامل بین معلولی و علت وجوی رابطة جست و رفتار

 پدید عوامل که یزمان تا زیرا شناسان است، جرم و پلیس و ها سازمان ها، حكومت دیرینة اهداف از زا، جرم ملعوا ساختن

 حاصل ضرورتاً جرم( )= معلول علت، بودن با و بود خواهد و بیهوده اثر بی جرم آن با مبارزه نشود، شناخته جرم هر آورندة

 سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، متعدد عوامل و علل معلولو  محصول جرم (.1383شد )صدیق سروستانی،  خواهد

و  اشتباهات ،ها کاری ندانم جهت، بی های کتمان تعصبات، برخی گاهی که فردی زای جرم های نهان پدیده کشف لذا است،

 شود، صحبت یجرم از غیرممكن است زیرا بینجامد، جرم با مبارزه به بسا چه شود، می آن شناخت مانع نادرست های روش

 .(1379نشود )شیخاوندی،  آورده به یاد جرم، ارتكاب ساز سبب عوامل و جرم آن فاعل از اینكه بدون

 و اندک بسیار جوامع در زنان مجرم عدة و آمدند می حساب به مردانه افعالی جرایم، پیش، دهه چند تا دور های گذشته از

 بودن مجرم و هستند آینده مادران زنان که آنجا از و است درخور تأمل عیموضو زنان جرایم امروزه ولی بود، نشده بینی پیش

 خانواده بوده استحكام و محبت و مهر کانون همیشه زنان چون و دارد جامعه ساز آینده نسل تربیت صحیح در بسزا تأثیر آنان

 زمان در متأسفانه شود. می سل آیندهن تربیتی و فرهنگی نگرانی موجب و زند می جامعه به سنگینی ضربة آنان بزهكاری اند،

 و شده جدا خانواده کانون از گوناگون، جرایم علت ارتكاب به که هستند زنان و دخترانی زندانیان، از گیری چشم شمار حاضر
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 تحقیق این ولی باشد، داشته متعددی و متفاوت علل است ممكن زنان و دختران بزهكاری این گرچه برند، می سر به زندان در

طبق نتایج تحقیقات  .(1376است )ستوده،  پرداخته زنان، جرم در مؤثر خانوادگی و فردی عوامل تحلیل تجزیه و و بررسی به

بزهكاری دختران ریشه در شرایط نامناسب خانوادگی آنها دارد. وجود محیط ناسالم وناامن در محل زندگی به عنوان عامل 

د. از آنجا که محیط خانواده باعث پرورش استعدادهای فرزندان می شود. محیط ناامن اصلی در ارتكاب آنها به جرایم تاثیر دار

خانوادگی نیز متقابال در تمایل فرزندان به خصوص دختران به سوی کارهای خالف تاثیر بسزایی دارد. به طور مثال مادری که 

رد همچنین اعتیاد والدین نیز در گرایش خود مشكل اخالقی رابطه نامشروع دارد دخترش نیز درمعرض این مشكل قرار دا

 فرزندان به سوی مواد مخدرموثر می باشد.
آن  و این به ده استشاز طرفی همان طور که در باال ذکر شد مسایل روانی مهمترین عامل داشتن رابطه نامشروع افراد بیان  

و بی  ی مهریبند و در صورت مواجهه با دلیل است که دختران از لحاظ عاطفی به خانواده های خود وابستگی زیادی دار

 .(1390از سوی آنها گرایش به سمت جنس مخالف و داشتن رابطه با آنها تاثیر می گذارد )مظلوم،   توجهی

ن در سنی پایی یانگینمهمچنین اکثر فرارها به خاطر ازدواج با فردی بوده که خانواده با آن مخالف بودند. عامل مهم دیگر  

ان جوانی دورنین نوسبا گرفتن تصمیمات غیر عقالنی خود را در دام اشتباهات بزرگ می اندازند. ازآنجا که  دختران است که

ی و جمع ها رتی هابلند پروازی و افسار گسیختگی آنان است دختران به دنبال داشتن آزادی های بیشتر هستند و به سمت پا

  كاریه سمت بزهندها بد و به علت فرار از این محدودیت ها و قید و بناسالم که از جانب خانواده منع می شوند، گرایش دارن

 (.1385)مجالت زرد،  سوق پیدا می کنند

 اهداف و کاربردهای تحقیق

 سه بر تأکید با بزهكار در سطح استان زنان فرهنگی و اجتماعی خصوصیات و شرایط شناخت پژوهش این در کلی هدف

 هگیلویه وبویراحمدکمتهمین زن در دادسراها ومحاکم استان  با مطالعة اقتصادی اوضاع و اجتماعی محیط خانواده، کلی شاخص

 :است جرم ارتكاب در عوامل زیر تأثیر چگونگی شناسایی جزئی های هدف .است

 یمال و اقتصادی تمشكال اجتماعی، محیط طور کلی به و سكونت محل در کار خالف افراد با ارتباط خانوادگی، نامناسب روابط

 .فراغت گذران اوقات برای مناسب امكانات فقدان و

 پرسش های تحقیق

 هستند: مطرح زیر فرعی پرسشهای اصلی؛ پرسش پاسخ به دستیابی برای

 است؟ چگونه جرم معرض در و مجرم مراجعان خانوادگی ویژگیهای .1

 است؟ چگونه جرم معرض در و مجرم مراجعان فردی و شخصیتی ویژگیهای .2

 است؟ چگونه جرم معرض در و مجرم مراجعان فرهنگی ویژگیهای .3

 است؟ چگونه جرم معرض در و مجرم مراجعان اقتصادی ویژگیهای .4

 بزهکاری وخانواده

عریفی تا یم ابتدشنا شواینكه بیشتر به با این عوامل آ یبرا در بحث بزهكاری زنان عواملی همچون علل خانوادگی موثر هستند.

 ده.عریف علل خانوادگی سپس تعریف بزهكاری زنان و در آخر تعریف خانواابتدا ت .از هر کدام خواهیم داشت

 پیشینه بزهکاری زنان

طالعه زن رورت مضبا توجه به خصائص بزهكاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، 

 است. از تحقیقات به زنان معطوف شده در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی
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« رنسان بزهكاا»تاب کاولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو 

 دادند.ل میبه چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشكی 1876را در سال 

به « وسپیر و زن رزن بزهكا»سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهكاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان بیست 

 (.1896چاپ رسید )

 مروری بر تحقیقات انجام شده

 ابزار با زنان، رافاتانح بر اجتماعی مؤثر عوامل موضوع با 1378 سال در خود ارشد کارشناسی نامة پایان در نبی، مریم محمد

 .دارد مهم نقشی اجتماعی اهداف پذیرش در خانواده که تهران، دریافت شهر زندانی زنان بین در پیمایشی روش و پرسشنامه

تهران در سال  در زنان بزهكاری خانوادگی در وضعیت تأثیر ناختیش جامعه زمانی، فریبا طی تحقیق خود با عنوان مطالعة -

 است. برقرار اریومعناد ارتباط مستقیم آنان بزهكاری و زنان خانوادگی وضعیت بین که به این نتیجه دست یافت که؛ 1391

 بهزیستی بازپروری مراکز معرض آسیب در و دیده آسیب دختران و زنان انحراف بر مؤثر عوامل بررسی در ستاره جمشیدی، -

 و مجردان بین در که است رسیده نتیجه نای به 1378 سال کرمان در باهنر شهید دانشگاه برای تحقیقی در تهران، استان

 یا قرار داشته درآمد مک و پایین تحصیلی سطح در آنها والدین که افرادی و است متأهالن از انحراف، بیشتر احتمال ها، مطلّقه

 رایدا یا تشنجم خانوادگی های درمحیط والدین، فوت یا جدایی از پس و اند بوده مناسب سرپرست و والدین از یكی فاقد

 خانوادة که دیافرا انحراف احتمال همچنین .اند شده کشیده به انحراف بیشتر کردند، می زندگی پسر و دختر بین تبعیض

منحرف  افراد دارای های محله در یا اند بوده خالفكار آنان خانوادة اعضای از یكی و نبوده مسائل اعتقادی بندی پای آنان

 است. بیشتر اند، کرده زندگی

 بیشتر جرم ارتكاب در آنها که دهد می نشان مردان و زنان بزهكاری علل بررسی در 1388ق اژدری مجد، علی در سالتحقی -

 کنند. تعیین یجسمان توانائیهای اساس بر را خود مجرمانه مسیر کنند می سعی و هستند زیستی خود ویژگیهای تاثیر تحت

 علل خانوادگی بزهکاری

مله فقر جد از امعه میباشین تحقیق مجموعه عواملی است که زمینه ساز بزهكاری زنان در جمنظور از علل خانوادگی در ا

نواده ارد. یک خارزندان دسواد پایین فاختالف والدین یا خاواده گسسته و ... خانواده اصلی ترین نقش را در تربیت ف ،اقتصادی

قیقات ته های تحد. یافازین و معیارهای حاکم بر جامعه باشسالم خانواده ای است که همه امور و فعالیت های آن منطبق با مو

به تربیت  وجهی والدینتدرصد بزهكاران جامعه ما در خانواده های بی بند و بار زندگی می کرده اند. بی  44حاکی از آنند که 

ت یا قلّت اوالد، ، کثرنوع شغل پدر و مادر، وضعیت مسكن .فرزندان عواقب وخیمی در آینده فرزندان به دنبال خواهد داشت

تعدد  نامادری، پدری وهمسایگان، ساکنان دیگر منزل، ویژگی های اخالقی پدر و مادر، نحوه رفتار با کودکان، طالق، وجود نا

م اده، از هی خانوازدواج، فرهنگ خاص حاکم بر خانواده، میزان تحصیالت والدین، پدرساالری یا مادرساالری، وضع اقتصاد

همی می معوامل  و سست بودن ارکان خانواده از دی خانواده، جدایی والدین و عدم پیوستگی اعضای خانوادهپاشیدگی و سر

بیش از زنان دیگر به  تحقیقات نشان می دهند که زنان بزهكار باشند که زمینه انحراف و کجروی را در فرد ایجاد می نمایند.

 خانواده های از هم پاشیده و بی ثبات تعلّق دارند.

ین نهاد اپایه  امروزه نهاد خانواده در غرب از جایگاه اصلی خود دور شده است. به هم خوردن نظم خانوادگی، سست شدن

ه ژه مادر ببه وی واساسی، شانه خالی کردن جوانان از قبول مسئولیت ازدواج، منفور شدن مادری، کاهش عالقه پدر و مادر 

واده هاد خانو افزایش طالق، سبب گردیده اند که در این جوامع، ن عشق فرزندان، جانشین شدن هوس های سطحی به جای

 کارکرد خود را در مورد کنترل آسیب های اجتماعی از دست بدهد.

أکید ته و مورد ان کرداما در جامعه ما که یک جامعه اسالمی است و تعالیم اسالمی ارزش های خانوادگی را به بهترین وجه بی

ه صورت لعمل بشاهد سست شدن پایه های خانواده باشیم. به طوری که بیش از چهار هزار دستورا قرار داده است، نباید

 مستقیم درباره خانواده و ارزش های حاکم بر آن از طرف معصومان بیان شده است.
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حال جدایی ا در یدرصد مادرانشان طالق گرفته  65کودک بزهكار به عمل آمده، معلوم شد که  800در نتیجه پژوهشی که از 

ین دا زندگی کرده و بجدرصد کودکان مجرم دارای پدر و مادری بوده اند که از هم  88بوده اند. بررسی دیگر نشان می دهد که 

 (.1380ستوده،است )آن ها اختالف نظر و ستیزه وجود داشته 

 :در ذیل به برخی عوامل زمینه ساز بزهكاری زنان در خانواده اشاره می گردد

ز ا. تحقیقی ته اندصاحب نظران در مسئله بزهكاری، کمبود محبت و ضعف عاطفی را ریشه اصلی جرم و انحراف دانس بسیاری از

فرد در  بوده اند. درصد مجرمان در ارتباط با جرم به نحوی دچار مشكل عاطفی 91غرب درباره بزهكاران نشان داده است که 

است  این زمان ید. درد، مجبور می شود دست نیاز به سوی دیگران دراز نماخانواده زمانی که نیازهای عاطفی اش برآورده نشو

زیاده  .ی کشانندحراف مکه شكارچیان از این موقعیت ها سوء استفاده می کنند و با ارتباط عاطفی دروغین افراد را به سوی ان

در پدر و ما تكی بهمی که فرزند همیشه روی در محبت نیز خود مانند کمبود محبت اثر منفی بر تربیت فرزندان دارد، به نحو

وقعیت از مر این می باشد و هیچ گاه احساس استقالل و بزرگمنشی نخواهد کرد. زمانی که چنین فردی وارد جامعه شود و د

د الفی خواهه هر خبمحبت های پدر و مادر به دور باشد، احساس کینه و عقده جویی می نماید و برای جبران این مسئله دست 

 .زد

 مختصات و درآمدی بر رویکرد های مختلف به بزهکاری زنان

 ویژگی بزهکاری زنان

 بزهكاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

به  رائم مربوطر زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جکم بودن حضو -1

ایی از اما عده؛ شناختی مطرح شده استشناختی، روانشناختی و جامعهت این امر توضیحات زیستشود. در بیان علزنان می

 ه این صورتاند و آن، رقم سیاه بزهكاری زنان است. بجرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده

وری اساس پیشداابانی و علنی بشوند برم مرتكب جرائم خیشوند و یا اگر هکه زنان یا مرتكب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می

فع نثبت که به مگیرد اینجا باید از تبعیض های مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهكار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می

 شود سخن بگوئیم.زنان تمام می

 ین دسته ازر برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولیژگی دوم بزهكاری زنان در ماهیت جرائم ارتكابی آنهاست؛ زنان دو -2

کشی، این جرم جرمی دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچهجرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه

 9 ( در81اه آذر م آزاری، نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان )مصوبزنانه است. جرم کودک

 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار )به ویژه از طرف والدین( تصویب شده است.

 ی است.دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگر

شوند عالوه براین، تجاوز به عنف که در رویكرد می نبازی است که امروزه زنان هم مرتكب آجرم دیگری جنسی جرم بچه

 گیرد.سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می

ی اموال ش و اختفاو فرو دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کالهبرداری، خرید

اظ شغل ن به لححضور دارند. در مورد جرم اخیر )سرقت از فروشگاهها( باید گفت چون زنا ز فروشگاههامسروقه و سرقت ا

 شوند.اضرند این جرم را بیشتر مرتكب میداری بیشتر در فروشگاهها حخانه

 در زمینة جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.

زنان در بزهكاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیكی در جرائم  ری زنان، نحوه حضور و شرکتویژگی سوم بزهكا -3

خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیكی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتكاب جرم را بازی 

ذهیت  -1شود و این امر به سه علت است: ابط و باربر استفاده میکنند. مثالَ در قاچاق موادمخدر و کاال از زنان به عنوان رمی

هایی که در بدن ویژگی -2کنند. می آمیز مردان که نوعَا متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقیترحم
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نان از پوشش خودشان برای حمل بعضَا دیده شده که ز -3دهد. کاری را میزن وجود دارد که این ویژگیها به زن امكان مخفی

 تر شده است.کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشكلمواد استفاده می

کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک شود که زنان دارای جنبه تحریکدر کشور ما عالوه بر مسأله حجاب گفته می

 کنند.استفاده میکنند، یا آنكه از فریب و نیرنگ خود نیز می

 شوند بعد از آزادی کمتر دوبارهپائین بودن نرخ تكرار جرم در زنان است. زنانی که محكوم به حبس می ویژگی چهارم -4

توان گفت که زنان به طور باشد و میتری میشوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قویمرتكب جرم سابق می

 نه به عادت. کلی مجرمین اتفاقی هستند

 رویکردهای کالسیک

ات . توضیحنداداخته لینی به بررسی موضوع پررویكردهای کالسیک به بزهكاری زنان که از زاویه علت شناسی و با یک نگرش با

 زیست شناختی و روانشناختی و جامعه شناختی راجع به بزهكاری زنان در این گروه قابل توجه می باشد.

 رویکرد زیست شناختی

سی است مار ک. بیپزشكی )نگاه پزشک به بیمار( است رد زیست شناختی پرداختن به بزهكاری در بستر زیست شناسی ورویك

ند اررسی شده لعات ب. لذا زنان از زاویه فیزیولوژیكی خاص خود در مطای بیولوژیكی، اندامی و غیره استکه دارای تفاوتها

. رده شوداک نامبعنصر مرموز و خطرننان باعث شده که از زن به عنوان لومبروزو اشاره می کند که طبیعت و فیزیولوژی ز

یعی را ود وقاخ. وی معتقد است زنان پنج بار در طول زندگی ین فیزیولوژی زنانه مربوط می شودخصوصیات زن نیز به هم

 تجربه می کنند و این وقایع بر خلق و خوی آنها اثر می گذارند:

 ـ زایمان 5        ـ حاملگی 4        ـ یائسگی 3        یانهـ عادت ماه 2       ـ بلوغ 1

ر از این ادوا نان درززایمان اوج فیزیولوژی زن است که بزهكاری زن باید در پرتو این وقایع فیزیولوژی بررسی شود چرا که 

یشتر یگر بوره های د، پرخاشگر و منفعل است و زودتر مرتكب جرم می شوند و رویت پذیری شان نسبت به دزندگی ضعیف

 است.

 رویکرد جامعه شناختی

اجتماعی  حرافاتتبیینهای جامعه شناختی با رویكرد وفاق اجتماعی و تضاد بر نقش اساسی محیط اجتماعی در شكل گیری ان

ه های ظریاد و نای تضه نظریه از نظریه های بی سازمانی اجتماعی، عبارتند های موجود در این زمینه، نظریه تاکید کرده اند.

 خرده فرهنگی.

 مرتن: نظریه ساخت اجتماعی و آنومی -1

 گذاشته و تاثیر دیدگاه مرتن به دنبال کشف این امر است که چگونه برخی از ساختهای اجتماعی بر افراد خاصی از جامعه

ه ولید کنندتده و بو نظر او ساختهای اجتماعی فعال به موجب شده آنان مرتكب رفتار ناهمنوا با هنجارهای اجتماعی شوند.

ص و مورد تفح ر افرادبنابراین، او بر نظم اجتماعی تمرکز نموده و تاثیر ساختهای هنجاری را ب الگوهای رفتاری می باشند؛

 تبیین قرار می دهد.

 پارسونز: کنش اجتماعی و آنومی-2

و اقتصادو ارتباط و کنش متقابل  صیتشخ اجتماع، پارسونز معتقد است کارکرد های مناسب هر یک از خرده نظامهای فرهنگ،

عدم تعادل و بی سازمانی  مقابل، در بین آنها عامل کنترل کننده هرجامعه و همچنین عامل بقا و پایداری نظام اجتماعی است.

 و هادهان دید پارسونز، از در هریک از خرده نظام ها حیات جامعه را تهدید کرده زمینه را برای رفتار انحرافی فراهم می سازد.

صورتی  در سازمانهای اجتماعی عوامل اجرایی و ابزارهای جامعه پذیری الگوهای رفتاری و درونی ساختن آنها در افراد هستند.
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مدرسه و وسایل ارتباط جمعی کارایی الزم را نداشته باشند جامعه  که نهادها و سازمانهای کارگزار جامعه پذیری نظیر خانواده،

 ماعی گردیده و پیامدآن شیوع رفتار انحرافی در جامعه است.دچار بی سازمانی اجت

 رویکرد روانشناختی

 :. از جملهده اندلومبروزو و فررو حضور کم و نامحسوس زن در بزهكاری را در ویژگی های شخصیتی ـ روانی زن بررسی کر  

 الف( هوش و استعداد کمتر نسبت به مردان

 و کمی کارکرد مغز IQ ب( فقدان خالقیت و نوآوری به دلیل کمی

رمزی در د و این تی هستن؛ رعایت اخالق در زنان ذاتی است و زنان بیشتر اخالقدرجه اخالقی آنها نسبت به مردان پ( باال بودن

 است.  برابر جرم است

 ت( خصوصیات محافظه کاری و ریسک ناپذیری

 ث( منفعل بودن

ی ارچوب آقاچر این ر واکنشی هستند و در امور کنشی حضور ندارند( دج( فرمانپذیر و مطیع و اطاعت پذیر بودن )زنان بیشت

 ؛طرح می کندرا مدر ادامه نظریات سمبروزو دو دسته غریزه « . بزهكارانعوامل فرهنگی»در کتاب  1986سال  گینبز در

 .…، قدرت جنسی و صوصیات تند خویی، اعتیاد به نفس، کنجكاوی، شادیبا خـ غرایز قدرت  1

 ، غم و اندوه، لطافت و فرمانپذیری و آسیب پذیر بودن.ز ضعف با خصوصیات ترس، منفعل بودنـ غرای 2

 زنان دارای غرایز ضعف )بی توانی( می باشند پس کمتر بزهكارند و بیشتر بزهدیده اند.

طف عوا ی،ی کاسپی و مافیت نشان می دهد خشم، اضطراب، بی ثباتی شخصیتبررسی های نوین این رویكرد در پژوهش ها

یشتر بد معمولی ا افرابمنفی از عوامل مرتبط و مستعد کننده رفتار بزهكارانه است و افرادی با خصوصیات ذکر شده در مقایسه 

جرم ا ستند که برونی هد، بیانگر آن است که افراد دارای شخصیت های رافی هستند. ارزیابی این رویكرددر خطر بروز رفتار انح

ی و روان سنج از طریق اما از طرفی دیگر نگاهی به ماهیت پژوهش های روان شناختی که عمدتاً؛ ارتباطو رفتار بزهكارانه در 

ن ای دارند تی بزهروانشناختی انجام یافته باعث شده است که جرم شناسان با تمام عالقه ای که به دیدگاه های روانشناخ

یر اثه روشنی تبسته است ، هنوز نتوانداشت که رویكرد روانشناختیاظهار . به طور خالصه می توان پژوهش ها را بی معنا بدانند

 هگشا باشدفقاً ر. شاید پیشنهاد موجه تر، بررسی تحلیل موقعیت وقوع رفتار و شخصیت متشخصیت را در بزهكاری نشان دهد

 (.1377 )صبوری به نقل از گیدنز،

 زنی کجروینظریه برچسب

شود، بلكه به عنوان یک فرآیند کنش متقابل ها در نظر گرفته نمیهای افراد یا گروهویژگیای از در این نظریه به عنوان مجموعه

ترها و اکثریت قوی جامعه، برای شود. بر این اساس قدرتمندان، ثروتمندان، بزرگمیان کجروان و ناکجروان تبیین می

ا باز بین رفتن و تضاد  لف از آن قانون مساوی باکنند که تخترها و اقلیت جامعه قانون وضع میترها، فقیران، کوچکضعیف

 خود تعیین ها است. پس آنها برچسب کجرو را بر فرد متخلف از قانون، یعنی آنچه را که آنها برای منافعمنافع آن گروه

ن، قدرتمندازنند. در این فرض هیچ عملی زشت و ناپسند نیست، بلكه عملی که برخالف قانون تنظیم شده از سوی اند، میکرده

 شود.توسط افراد انجام گیرد، عمل کجروانه تلقی می

شود، اما مینهای دیگری نیز مطرح است که به جهت اختصار به ذکر آنها پرداخته در باب کجروی و انحرافات اجتماعی نظریه

جود یک عنصر ود و همچنین شوها به پیوستگی بین رفتار کجروانه و رفتار آبرومندانه تأکید میبه طور کلی در این نظریه

های گیرند که از طریق یادگیری اجتماعی و موقعیتگیری رفتار کجروانه در نظر میساز قوی، مانند فقر را در شكلزمینه

 .شوداجتماعی افراد آموخته می
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 رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی

ای از لعات شمار گستردهاین مطا .طوالنی دارد ، سابقه بسیارپژوهش درخصوص ارتباط بین شرایط اقتصادی و کجروی

ها، محققان در پی کشف کنند. ابتدا در این پژوهشهای تجربی را به وجود آورده که ارتباط بین دو پدیده را بررسی میپژوهش

را با نرخ جرم  آنها نرخ جرم در دوران بحران اقتصادی .نایت برآمدندهای شرایط اقتصادی و نرخ جرم و جرابطه بین دگرگونی

اوت ند آیا تفا ببیندر دوران رونق اقتصادی جوامع گوناگون یا نواحی فقیر و غنی در یک منطقه را با هم مقایسه نمودند ت

تر به خود گرفت و همبسته بودن یا نبودن ها صورت عینیداری در نرخ جرائم وجود دارد یا خیر. در مرحله بعدی، پژوهشمعنی

 .رفتگهای اقتصادی و نیز جرم با بیكاری به عنوان عامل ناتوانی اقتصادی، مورد بررسی قرار ینرخ جرم و نابرابر

 فقر و جرائم زنان

 .گیرد ه قراردر بررسی میزان تأثیر فقر و مشكالت اقتصادی در جرائم زنان، الزم است در ابتدا چند نكته مورد توج

های متفاوت در نوع و عرصه یكی از این های مختلف شده استرصههای طبیعی بین زن و مرد، سبب تفاوت در عتفاوت -1

رائمی از نرخ ج میزان ارتكاب کجروی است. شرایط جسمانی، روحی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سبب شده تا

کل  3/1 فی با عفتل مناماقبیل اعمال منافی عفت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در زنان باال باشد و در برخی از آنها مانند اع

به  1365ر سال مورد د 49542دهد که اعمال منافی با عفت از جرائم زنان را شامل گردد. در این زمینه آمارها نشان می

ها و ولویتاندیشی بررسی مسائل و مشكالت زنان؛ ا)مجموعه مقاالت هم افزایش یافته است 1370مورد در سال  59374

 .(892-893، صص 2رویكردها، ج

ه ویژه در صورتی که باشند؛ بنابراین در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. بعموالً زنان از نظر اقتصادی وابسته به مردان میم -2

 یستند و درنرایط تازه ای مثل طالق، ترک همسر و... به منبع مالی دسترسی نداشته باشند، قادر به مقابله با شدر اثر حادثه

 .گیرندکجروی قرار میمعرض انحرافات و 

ان، از مشكالت دهد که جرائمی همچون اعمال منافی عفت، اعتیاد و سرقت در زنبا توجه به این نكات، تحقیقات نشان می

زنند، اما در هایی میشود و آنها با هدف کسب درآمد، تحصیل پول و تأمین نیازها دست به چنین رفتاراقتصادی و فقر ناشی می

طور که در قبل گفته شود. البته همانسقط جنین، قتل و...، نقش فقر و مشكالت اقتصادی کمتر مشاهده می جرائم دیگر مثل

ر گرایش به مواد به ویژه د .شودها نقش دارند که این امر شامل زنان نیز میای از علل در بروز پدیده کجرویشد، مجموعه

صص  )همان، اردو ارتكاب این نوع جرائم همبستگی باالیی وجود د شود، بین نیازهای مالی، فقرمخدر و سرقت مشاهده می

 78برداری از اشاره کرد. آنها با نمونه« گلرخ شلویری»و « محمدعلی پوالدی»توان به پژوهش (. به عنوان نمونه می927-918

ارد. طه وجود دم رابو نوع جر زن زندانی در زندان سپیدار اهواز، به این نتیجه رسیدند که بین مشكالت اقتصادی ـ اجتماعی

ش رید و فروخحمل،  براساس نتایج تحقیق، تأثیر مشكالت اقتصادی ـ اجتماعی در نوع جرم افراد، به ترتیب نزولی شامل جرم

اظ اهمیت جایگاه زن در (. براین اساس، به لح1382آذر  6)روزنامه ایران،  باشد)قاچاق( مواد مخدر، روابط نامشروع و قتل می

ه دنبال ع فقر و برای رفماع که همان نقش سازندگی و تربیت سایر افراد جامعه است، الزم است از ابزارهای مناسب و مفید باجت

قتصادی، گسترش اهای مالی، کاهش فشارهای حمایت ازآن کاهش نرخ جرائم در زنان استفاده نمود. این راهكارها عبارتند 

شناختی، تشویق به ازدواج، ها، افزایش اطالعات در مسائل آسیباال بردن سطح آگاهیای، بهای آموزشی، هنری و حرفهبرنامه

 .اشندهای پیشگیرانه در بزهكاری زنان راهگشا بتوانند به عنوان اقدامها میفعالیت و کار و... که همه این

 بررسی برخی جرایم عمده

 اعتیاد

مان بهداشت ز نظر سازتیاد اینه مواد افیونی و تریاک مشكل است. امروزه اعارائه تعریف جامعه و مانعی از اعتیاد به ویژه در زم

 اصطالح مقبولی نیست و به جای آن اصطالح وابستگی دارویی توصیه شده است. جهانی،

 شود:ه میار بردبا وجود این واژه اعتیاد هنوز هم در منابع طبی و بین مردم رایج است و برای توصیف موارد زیر به ک
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 شود.ب میرا موج (Drag secking)ای که رفتار داروجویانه وابستگی روانی به ماده ـ 1

 ناتوانی قطع مصرف دارو به علت وابستگی جسمی به آن و پیدایش تحمل نسبت به آثار آن. ـ 2

 پس رفت سالمت جسمی و روانی و در نتیجه افراط در مصرف. ـ 3

 آورد.لكل، مسائل روانی را به وجود میکرد که با مصرف مزمن و مفرط اتوان نوعی بیماری تعریف الكلیسم را نیز می

 فحشا

 اندازی رواج یافته است.فحشا برای اولین بار در کلده به منظور میهمان

های انتفاعی زهای از چنین شرایط تا گذشته نه چندان دور، در مردمان قطبی هم مرسوم بوده است. این سنت با انگیشكل تازه

به منظور  ومل شیوع فحشا است. خدمات اجتماعی مالحان و مسافران از عوا شناختیانواده یا عشیره قابل بررسی سبببرای خ

ه نوازی و فحشای مذهبی که در هند بیشتر از بابل مرسوم بود و بیشتر بنوازی بوده است. به دنبال فحشای میهمانمیهمان

صی و یز مقرر شد. پادشاهان مستبد آسیایی با مقاصد شخنفحشای قانونی گرفت. ها و به نفع آنان صورت میوسیله کشیش

ان به شكل کردند. مطالعات تاریخی نشان داده است که فحشا در آن زمپیشرفت کار در مؤسسات دولتی از فحشا استفاده می

اند و تاریخ ا فروختهره است بلكه او توان گفت زن از ابتدا خودفروشی نكردخاص با اجازه زنان جوان رایج بوده است. بنابراین می

 فحشا با تاریخ داللی آن آمیخته است.

باشد. این گران و دالالن میطلبی، واسطهحضور داللی در مسیر فحشا به معنی نقش مؤثر عامل فقر در گسترش فحشا و زیاده

 اگهانی بهنتوجه  نین تشدید مجازات ووضعیت با اندکی تفاوت در شرایط کنونی نیز قابل بررسی است. شكل ادواری وضع قوا

 هده است.ای نجومی قابل مشاها و اقدامات مقابلهای از نهفتگی، در پژوهشچنین جرائمی پس از دوره

ختی را سشود. در برخی جوامع قانون تحریم فحشا، مجازات این شكل از تعارض در هر جامعه به شكل خاص خود مشاهده می

ات صول و مقرراکنند با لحاظ موادی در قانون، در مقابل در جوامعی دیگر قوانین انتظامی سعی می گیرد.برای آن در نظر می

ای تأثیر فراوانی در کاهش فحشا داشت دار نمایند. اگر چه این اقدامات مقابلهای را برای فحشا در نظر بگیرند و آن را نظامویژه

وع تضعیف نمزدهای اندک آنان در مقایسه با مردان از عوامل حفظ دست اما شخصیت تعریف شده برای بردگان در کنار فقر و

 ای از فحشا بود.شده

 های آلودگی زنان به جرائم جنسی راه

 معاشرت با زنان منحرف )آگاهانه یا ناخودآگاه(. ـ 1

 وارد شدن دختران به انحراف از سوی والدین )به ویژه مادر منحرف(. ـ 2

 آشنایی با برخی رانندگان سواری. ـ 3

 انتخاب مشاغل خاص. ـ 4

 آلودگی از طریق همسر. ـ 5

 سرقت

 اقسام سرقت در زنان:

ها، ههای خرید و مغازکنند و در محلپوشند، خود را آرایش میهای فاخر میبری: اینگونه زنان معموالً لباسجیب ـ 1

 ربایند.کنند و محتویات آن را میهای دیگر را باز میف زنها، پاساژها و بازارها با مهارت کیسوپرمارکت

 باشد.های دیگر مناسب برای سرقت زنان، داخل آسانسورها و وسایل نقلیه عمومی میاز جمله محل

های تر سرقتد. بیشسرقت از منازل: زنان معموالً در سرقت ازمنازل نقش شریک جرم را داشته و همكار سارق اصلی هستن ـ 2

 دزدند.گیرد که اشیای سبک و قیمتی و جواهر و پول را میقل از سوی زنان مستخدم منازل صورت میمست
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باشند. این نوع سرقت در شهرهای ها میهای شایع در زنان سارق، سرقت از مغازهها: از جمله سرقتسرقت از مغازه ـ 3

 رد.گیها و هم توسط سارقین عادی صورت میایپرجمعیت هم توسط حرفه

 شود:کنند که عمومًا به دو شكل زیر دیده میدهند سپس سرقت میها را فریب میاین سارقان معموالً فروشنده

های سه ت گروهگیرد. این زنان به صورالف( زدن دخل )صندوق پول( که با اغفال فروشنده و دور کردن او از صندوق انجام می

 کنند.نفری یا بیشتر عمل می

 دهند.نمایند و دیگری سرقت را انجام میدار را مشغول میشوند، یكی یا دو نفر مغازهارد مغازه میاینان با هم و

 شوند.ها را پوشیده و به نحوی از مغازه خارج میب( شكل دیگر سرقت به صورت انفرادی است که بیشتر اشیاء و لباس

ها لدر اتومبی های مختلف مثل سوار شدناون بوده و با روشسرقت اتومبیل: در این نوع سرقت زنان و دختران معموالً مع ـ 4

 سعی در اغفال راننده داند.

 کنند.ها نیز زنان معاومن بوده و به سارق اصلی کمک میسرقت مسلحانه: در این نوع سرقت ـ 5

ن و غارت اموال آنها روستاییاها، حمله به ها، حمله به عابرین در خیابانها و مغازهاز اقسام دیگر سرقت: حمله به بانک ـ 6

 ها بسیار کم است.باشد که حضور زنان در این نوع سرقتمی

 پدیده ای نوظهور ؛فضای مجازی

م به دیگران قال مفاهیو انت وسائل ارتباط جمعی به ابزاری گفته می شود که در یک جامعه از آن برای ابالغ پیام ها و بیان افكار

، همین دلیل شناسی اجتماعی است. بهاین وسائل یكی از پیچیده ترین مباحث در آسیب  بررسی اثرات .استفاده می شود

عه وسائل و توس بسیاری از جامعه شناسان در درستی نتایج پژوهش هایی از این دست تردید نشان می دهند. امروزه گسترش

ی ی جهانی مهكده ان دنیا را با مفهوم دارتباط جمعی به حدی است که دوران حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند. مک لوها

سلی آورند، ن ن پدیدشناسد ولی گوید وسائل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسا

ت. در لمه اسککه با نسل های پیشین بسیار متفاوت است. از اثرات منفی وسائل ارتباط جمعی معتاد شدن به معنی عام 

 .یابند ن نیاز میین بدااری از موارد انسان ها چنان به رسانه ها معتاد می شوند و بدان اعتماد می ورزند که در ساعت معبسی

وزنامه مورد ابی( به ر دستیتأخیر یا فقدان، موجبات از بین رفتن تعادل آنان را فراهم می سازد و زمانی که بدان می رسند )مثالً

ین فرایند ی شبهه، ابذیرند. سلب می شود. آنان بدون هیچ تردید یا اندیشه ای نو، یا آموزه آنرا می پعالقه، قدرت اندیشه از آن 

دث ان حواکه با خصلت ویژه انسان اندیشمند متباین است، موجب می شود که ذهن دچار کرختی می شود و فرد در جری

وع در ارتباط با دو موض .ین سو و آن سو کشیده گرددهمچون پر کاهی بر روی، سیالب خروشان، نا خواسته و بی اراده به ا

ر مورد مسائل ارتباط جمعی در امور جنسی هنوز دامور جنسی:  -الف :وسائل ارتباط جمعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 گری:شپرخاخشونت و  -تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ زیرا تأثیر آن قابل مشاهده و باال تر از آن قابل کنترل نیست. ب

ی در ی پرخاشگره فزوندرباره رفتار خشونت آمیز ناشی از وسائل ارتباط جمعی پژوهش های زیادتری انجام شده است. با توجه ب

م، مجله، را فیلجامعه صنعتی و شهری امروزی، برخی برای توجیه این پدیده، وسائل ارتباط جمعی را مسئول می دانند زی

خیانت  ، تهاجم وخشونت دئو، ماهواره و اینترنت حاوی تصاویر و مطالبی است که در آن اشاره بهروزنامه، کتاب، تلویزیون، وی

 بسیار دیده می شود.

 های اجتماعیآسیب

 انتخاب همسردر فضای مجازی -1

را پیش از  خانواده در جامعه ایرانی جایگاه اساسی دارد و برای تحكیم آن باید تالش کرد. یكی از موضوعاتی که کانون خانواده

تشكیل تهدید می کند اشتباه در انتخاب همسر است که این روز ها با وارد شدن مراکز اینترنتی همسر یابی اسباب ناامنی در 

های اینترنتی و همسریابی اینترنتی دو واژه ای است که در این عرصه شكل گرفته و این  ازدواج این حوزه فراهم شده است.

آمیز و چالش برانگیز برای جامعه تبدیل کرده که در صورت رشد و فراگیر شدن آن تبعات زیادی  موضوع را به عاملی تهدید
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همسر گزینی اینترنتی در جامعه ایران یک پدیده نوظهور تلقی می شود و این پدیده در  .برای خانواده ها در پی خواهد داشت

ر جامعه امروز ایران به طرز ناباورانه ای بیان کننده این اینترنتی شدن روابط اجتماعی د .جوامع غربی سابقه بیشتری دارد

زنان  .واقعیت است که گپ و گفت ها و مراودات دوستانه در دنیای مجازی در حال تبدیل شدن به فرهنگی پذیرفته شده است

ء استفاده از آنها و دختران بسیاری از طریق سایت های همسریابی فریب خورده اند و با ورود آنها به مراکز خاص زمینه سو

قانون جرایم رایانه ای انتشار فیلم و عكس و ارائه اطالعات نادرست در فضای مجازی را جرم می داند  17 ماده فراهم شده است.

چرا که این موضوع بیشتر موجب آسیب دیدن زنان و دختران می شود و حتی فعالیت برخی از سایت های همسریابی موجب 

 .اشاعه فحشا شده است

ضای ت پنهان فه ماهیهمسریابی اینترنتی با اینكه ممكن است مراحل نهادینه شدن در کشور را طی کند اما باز هم با توجه ب

ین روش ااتكا به  الی کهحمجازی برای فرار انسانها از واقعیت و استفاده از نقاب در مقابل یكدیگر؛ یک شیوه انحرافی است در 

مر رنتی در ای اینتارشناسان معتقدند که حذف خانواده از فرایند ازدواج و ورود سایت هااز ک یاریبس متضمن خطراتی است.

بدیل له ساده تک معامازدواج تبعات زیادی را به همراه داشته است به طوری که ازدواج های اینترنتی این سنت مقدس را به ی

م هد باید با ترک، افرار است. برای ایجاد یک زندگی مشدر حالی که ازدواج از یک قداست و اهمیت ویژه ای برخوردا .کرده اند

 .صحبت کنند، همدیگر را بشناسند و به تفاهم برسند اما در فضای مجازی چنین فرصت هایی وجود ندارد

           انحرافات و روابط نامشروع در چت روم ها -2 

نها آه اگر از کنكراتی مشود، منكرات رایج در جامعه است یكی از مسائلی که در نهی از منكر در جامعه باید به آن توجه کافی 

ه در این جامع اهی کهرجلوگیری نشود مانند موریانه روز به روز پایه ها و ستون های اصلی جامعه را نابود می کند و مسلما 

 .پیش می گیرد به ناکجا آباد ختم می شود

ی ام، مسئله ی هستیمروزه شاهد بروز و ظهور آن در جامعه اسالمپدیده ای به نام فساد و فحشاء در مسنجر های مجازی که ا

 .که به جرات می توان از آن به فاجعه قرن بیست و یكم نام برد

تند تا ایی هسهمردان و زنانی که شب و روز در مسنجرهای مختلف در فضای مجازی از جمله مسنجر یاهو به دنبال گزینه 

 .پیدا کنندشاید به خواسته های شیطانی خود دست 

 ازدواج در چت روم و فیس بوک-3

ا نیز در ربط پنهان ا، رواچت ها در گذشته دارای آسیب های گوناگونی بودند به جز اتالف وقت، اعتیاد اینترنتی و کالهبرداری ه

ر دفته اند رخود گ میان مكالمات خود داشتند اما حال این آسیب ها در برنامه های جدید شكل های متنوع و گسترده تری به

 قض می کندم را نبرنامه های جدید حریم خصوصی را تنها افراد دیگر نقض نمی کنند بلكه این خود کاربر است که این حری

ورز  گر و غرض ستفادهگاه هم خالف عرف و شرع می باشند افراد سو ا ... کهافراد با در اختیار قرار دادن عكس های خصوصی و

ضعیف ما  فرهنگ واین استفاده نادرست از چت  .و باز این آغاز چت هایی خاموش و جنسی است را وارد زندگی خود می کنند

ی تواند رد بلكه مجود آوودر استفاده از اینگونه برنامه ها است که می تواند نه تنها مشكالت اجتماعی و فردی را برایمان به 

سیر ط بارها مه روابقدمه و فراهم کردن محیط ایجاد اینگونمشكالت خانوادگی را هم در پی داشته باشد. آشناهایی های بی م

 خانواده ها را عوض کرده و بذر بی اعتمادی را میان دو زوج پراکنده کرده است.

 رمحریم خانواده آماج چشمان نامح-4

شخصیت واقعی خود  نوجوانان از این نكته غافلند که شخصیت دوستانشان در این فضا کامالً مجازی است و بسیاری از این افراد

اما این مبحث تنها ؛ را بروز نمی دهند و از اعتماد دوستان خود سوء استفاده کرده و حریم شخصی دیگران را زیر پا می گذارند

)بازنشر( ویدئوها و عكس های خصوصی افراد و خانواده ها می  «ریشیر»یک وجه از وجوه چندگانه ای است که باعث انتشار و 

ی که چند وقتی است معمول شده، انتشار فیلم مهمانی ها و مراسمات خصوصی افراد توسط خود آنها آن هم شكل دیگر .گردد
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به صورت آگاهانه است! عمده ترین دلیل برای اقدام افراد به چنین عمل زشت و بدون توجیهی، سرایت تفكرات سكوالریستی و 

كه ها با سوء استفاده از کم توجهی و نا آگاهی افراد درباره لیبرالیستی توسط شبكه های ماهواره ای است؛ چراکه این شب

مباحث دینی، اخالقی و اجتماعی، انجام ندادن این گونه کارها را ترجمانی از نگاه متحجرانه، دگم، امل مآبانه و حتی تعصبات 

 .جاهلی اعالم می کنند

 تجاوزهای جنسی

یعی است، ریزی و طبغظلم بزرگی قرار گرفته اند. شهوت ومیل جنسی،  در تمامی دوران ها وملت ها زنان مورد چنین متاسفانه

نسی می ی تجاوز جقربان اما تنها وقتی این میل از راه مشروع واختیار براورده شود، به یک لذت تبدیل می شود. هنگامی که زن

 ی شود. یامرت پر خشونت و حقا شود، آن هم در جامعه ایی مثل ایران، روح و روانش کشته می شود، وجودش سراسر از نفرت،

است  ت ممكنحقارت زن را به مرده یی متحرک تبدیل می کند یا یه سمت خودکشی سوق میدهد، اما نفرت، خشونت و حقار

ی که از سو نه نیستکه تجاوز همیشه به اینگو زن را به سمت انتقام گیری از جامعه سوق دهد. الرم است توجه داشته باشیم

ن، با م تمایل زیا عد د، بلكه برخی از تجاوزها امروز از ناحیه ی شوهران است. وقتی مرد بی توجه به تمایلمردی غریبه باش

یا وی شرم وحزن از روو بارها این عمل را تكرار می کند  خشونت و بدون توجه به ارگاسم همسرش با او رابطه برقرار می کند

 ت؟قدرت سخن گفتن ندارد، آیا تجاوز صورت نگرفته اس

 روش شناسی تحقیق

 خانواده، یختگیگس ازهم :است بزهكاری مؤثر و جرم ارتكاب به زنان گرایش در زیر عوامل که است شده فرض تحقیق این در

 برنامه نداشتن و نادرست اجتماعی مناسبات و الگوها داشتن شغلی مناسب، و آموزشی امكانات به دسترسی از زنان محرومیت

روش  .دارد درپی را است نامشروع راه از غالباً که آسان درآمدهای کسب به گرایش که فراغت اوقات برای گذران مناسب ای

یم مورد تدا مفاههمبستگی بررسی می شود. اب –تحقیق از نوع استنادی، استداللی و استنباطی است و به طریقه ی توصیفی 

در  وپرداخته  طالعاتیمایش و تحقیق میدانی به گردآوری انظر از طریق مطالعات کتابخانه ای توصیف و سپس با استناده از پ

 نهایت اقدام به نتیجه گیری می شود.

 جامعه و نمونه آماری

 که شد زنانی به دودمح آماری نبود، جامعة میسر آنان با مصاحبه و شهر سطح در بزهكار زنان به دسترسی که این به توجه با

 عه یا تحتان مراجیا مجرم به دادسرا ومحاکم کیفری در استان باالخص مرکز استبه عنوان مراجعه کننده تحت عنوان متهم 

 آمار به رسی نداشتندست علت به همچنین، .می گذراندند را خود محكومیت دوران یا و بودند حكم اجرای انتظار عنوان زندانی

بین  تصادفی طور به گیری نمونه بنابراین، .نشد امكانپذیر برنامه ریزی شده ها، نمونه گیری آن جرایم نوع و زن زندانیان دقیق

 .شد تكمیل حضوری پرسشنامة 176 مجموع در که گرفت اتهامات وجرایم صورت نوع به توجه با زنان

 گردآوری اطالعات و ابزارهای اندازه گیری

ه ای ع کتابخاناز مناب ره گیریمشاهده، پرسشنامه و مصاحبه و به میدانی و با ابزار –جمع آوری اطالعات به روش کتابخانه ای 

اتوجه به ی و سپس بجمع آور –خصوصاً مرتبط با قوه قضائیه  –و مقاالت حقوقی  تی و مقاالت و سایت های اینترنتیو تحقیقا

مار و آستری، وضعیت شغلی حقیر با روش میدانی از طریق مشاهده و تكمیل پرسشنامه توسط زنان مراجعه کننده به دادگ

 و فردی اطالعات زایشاف برای که است ذکر به الزمم جمع آوری و متعاقباً راهكارهای کارآمد و مؤثر ارائه شد. اطالعات الز

 عمیق احبهمص پژوهش، های یافته تأیید و تكمیل جهت دادگستری قضات از شماری با پژوهش، اعتبار از اطمینان حصول

 .آمد عمل به( ساختارمند نیمه)
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 ویژگیهای جمعیت شناختی

 الصه ویژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین بر حسب سنخ -1جدول شماره 

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 52.27 92 سال 18باالتر از  1

 47.72 84 سال 18زیر  2
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 یژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین بر حسب سنو -1نمودار 

 

 مین بر حسب تاهلویژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجر خالصه -2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 یژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین بر حسب تاهلو -2نمودار 

 

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 43.18 76 متاهل 1

 56.81 100 مجرد 2
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 ن و مجرمین بر حسب تحصیالتالصه ویژگیهای جمعیت شناختی متهمیخ -3جدول شماره 

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 18.18 32 بیسواد 1

 54.54 96 ابتدایی و راهنمایی 2

 26.13 46 دبیرستان و دیپلم 3

 1.13 2 عالی 4

 

 
 یژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین بر حسب تحصیالتو -3نمودار 

 

 حسب محل سکونت صه ویژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین برخال -4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 یژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین بر حسب محل سکونتو -4نمودار 

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 48.86 86 روستا 1

 23.29 41 شهر 2

 27.84 49 حاشیه شهر 3
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 خالصه ویژگیهای جمعیت شناختی متهمین و مجرمین بر حسب وضع اقتصادی -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 
 ی متهمین و مجرمین بر حسب وضع اقتصادیتویژگیهای جمعیت شناخ -5نمودار شماره 

 

 خالصه ویژگی وضعیتی متهمین و مجرمین بر حسب نوع جرم - 6جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 60.22 106 توانایی تامین مایحتاج اولیه زندگی 1

 39.77 70 ناتوانایی در تامین مایحتاج اولیه زندگی 2

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 22.159 39 ارتباط نامشروع 1

 55.68 98 رفتار ناهنجار 2

 9.65 17 سرقت 3

 8.52 15 ضرب و جرح 4

 7.95 14 خرید و فروش مواد مخدر و الكل 5

 6.81 12 خانه فساد 6

 3.97 7 جرم علیه کودک 7

 7.38 13 اعمال منافی عفت 8

 2.27 4 قتل 9

 1.70 3 کالهبرداری و جعل سند 10

 2.84 5 سقط جنین 11
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خالصه مهم ترین دالیل ارتکاب جرم یا در معرض جرم بودن در جامعه پژوهش ـ آسیب در  7جدول شماره 

 خانوادهساختار 

 

خالصه مهم ترین دالیل ارتکاب جرم یا در معرض جرم بودن در جامعه پژوهش ـ ویژگی های  8جدول شماره 

 اقتصادی

 

 

 نتایج تحقیق

سته که به دلیل فوت بحث بزهكاری عموماً حول محور تأثیر خانواده گسسته می گردد. اغلب به نظر می رسد که خانواده گس

یكی یا هر دو والدین، طالق، یا فرار یكی از زوجین گسسته و فرو پاشیده، عامل اصلی جرم است. گسستگی روابط خانواده منجر 

دریافتند که خانواده های گسسته شده عموماً در مورد  1950به عدم رضایت اعضاء می شود. آقا و بانو گلوک در مطالعات سال 

برابر هستند. خانواده گسسته شده باعث افزایش امكان بزهكاری  2)بزهكاران(، در مقایسه با گروه کنترل تقریبًا گروه آزمایش 

، نیز ثأثیر ایوان نای -تحقیقات اف .ناکامی می کنند -در کودکانی می شود که از نظر عاطفی ناپایدار هستند و احساس ناتوانی

به نقل از گیدنز(. نای اختالف جزیی ولی مشخصی را  1378 )صبوری، ان می دهدخانواده گسسته را بر بزهكاری فرزندان نش

)ناسالم( و خانواده های سالم مشاهده کرد که این امر را ناشی از فقدان کنترل  در رفتار بزهكاران جوان از خانواده های گسسته

امادری دچار آشفتگی می شدند. یک کشف بر روی فرزندان خانواده های تک والدینی دانست و به علت وجود ناپدری یا ن

خانواده های غیرگسسته، اما غیرخوشبخت بود که  چشمگیر این بود که میزان بزهكاری در خانواده های گسسته شده کمتر از

ارتباط خیلی نزدیكتری با بزهكاری دارد در موارد که والدین با هم زندگی « عامل خوشبختی»موجب شد نای پیشنهاد کند که 

کل موارد(، نای همچنین در رابطه با سنی که در آن در خانواده گسست ایجاد می شود،  %55کردند روابطشان تیره بود )می 

در حالیكه مطالعات دیگر به آسیب پذیری . اطالعاتی دارد و به نظر وی اهمیتی ندارد که در چه سنینی این اتفاق می افتد

ه شدن خانواده اشاره دارد. در دوره قبل از بلوغ نسبت به والدینی که ممكن کودکان نزدیک سنین نوجوانی، در هنگام گسست

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 88.63 156 بعد خانوار باال 1

 28.40  50 اختالف سنی نامناسب والدین یا همسر با متهم و مجرم 2

 36.93 65 ترک زندگی توسط حداقل یكی از والدین یا همسر 3

 70.45 124 طالق والدین یا همسر 4

 27.84 49 فوت والدین یا همسر 5

 17.61 31 وار بودن زنسرپرست خان 6

 9.09 16 بعد خانوار باال در خانواده همسری 7

 درصد فراوانی متغییر ردیف

 34.2 171 وابستگی مالی زن و محروم بودن از تجربه شغلی 1

 29.35 150 سكونت و وضع بهداشتی و رفاهی نامناسب منزل و محل سكونتمنطقه  2

 23.48 120 عدم پوشش سازمان حمایتی 3

 13.69 70 میزان درآمد پایین و بیكاری سرپرست خانوار 4
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است در اثر گسست آسیب ببینند وفاداری و عالقه یا دلبستگی بیشتری وجود دارد. کودک خیلی بیشتر از آن چه که تصور 

ناراضی شانس کودکان را برای به نظر می رسد نتیجه عمومی چنین باشد که والدین . می شود شود از نظر عاطفی درگیرمی

بزهكار شدن تا دو برابر افزایش می دهند. همچنین عوامل دیگری مثل کیفیت روابط خانوادگی و درجه گرمی و مالطفت و 

 محبت و عشق و فشار و اضطراب یا تضاد در خانواده مورد بحث قرار گرفته اند

های  خانواده) نان باه مطالعات این بوده است که بزهكاری نوجوادر رابطه با مشكالت رفتاری ساده، در طول چندین دهه نتیج

 جوانان بااری نوالبته بیشتر این گسستگی ها در نتیجه طالق حاصل شده است. همچنین بزهك ؛ کهارتباط دارد (گسسته شده

بطه به ین این رانابراب؛ ستوضعیت طبقاتی آنها رابطه داشته است به طوری که باالترین میزان در جهت طبقه پایین تر اجتماع ا

ز وضعیت است که انوبه خود نشان می دهد که هم طالق و هم بزهكاری جوان به احتمال بیشتر تجربه کودکان خانواده هایی 

اری یزان بزهكباشد م مطالعات ثابت کرده اند که حتی در مواردی که وضعیت طبقاتی ثابت خانوادگی خوبی برخودار نبوده اند.

ثر جدایی ه شده در اباشد و بین کودکان خانواده های از هم گسستهای گسسته نسبتاً باالتر از خانواده های سالم می در خانواده

خص شند، زیرا شده ا یا طالق باالتر است تا در مورد کودکان خانواده هایی که در نتیجه مرگ یكی از والدین از هم گسیخته

ن هویت ها و تعییینه توزیمشاجره ها(، ک)کمتر امكان دارد دوره ای از اختالف نظرها داغدار از حمایت اجتماعی برخودار است و 

ایی که واده هیا عدم وفاداری را پشت سرگذاشته باشند. مطالعات همچنین روشن می سازند که کودکان بزرگ شده در خان

 های طالق انوادهخهند نسبت به کودکان والدین از طالق گرفتن خودداری نموده ولی به جنگ و دعوا با یكدیگر ادامه می د

، ، عصبانیتدشمنی گرفته دارای مشكالت عاطفی بیشتری هستند. کیفیت روابط بین والدین دارای بیشترین اثر است بنابراین

 .سردی و کناره گیری احتماالً اثرات مخرب بیشتری روی کودکان دارد تا صرف غیبت یكی از والدین

د آوردن به وجو از طالق روی بچه ها بیشتر است، جلوگیری از طالق ممكن است بیش از طالق درتضاد بین والدین تأثیرش 

ادران ندان با مدگی فرزبعضی مطالعات اشاره می کنند به اینكه زندگی فرزندان با مادران بیوه از زن جرم جوانان موثر باشد،

ری افزایش یافته در ن بعد از طالق مستقیماً مشكالت رفتاتضاد بین والدی یا هرگز ازدواج نكرده بهتر است. طالق گرفته و

ئل و یشتر، مسابماالً فرزندان را پیش بینی می کند. بچه هایی که در خانواده پر تنش )همراه با تضاد( زندگی می کنند. احت

ی یا تعداد ی برخیبرامشكالت عاطفی و رفتاری نشان می دهند تا بچه هایی که در خانواده های بدون تضاد زندگی می کنند. 

 .بچه ها، فایده اصلی طالق والدین توقف یا قطع دشمنی و کینه توزی والدین می باشد

ق بر عد از طالبالدین واز طرف دیگر این طبیعی است که برخی از والدین بعد از طالق درگیر در اختالفات می شوند. تضاد بین 

سی( فرزند طفی )احساندهای عافرزند، فرای -ند با هر دو والدین، رابطه والدینسازگاری رفتاری فرزندان که متأثر از ارتباط فرز

دهند، ان میمنی نشاست، تأثیر می گذارد. به همین اندازه نیز محتمل است که در طالق هایی که زن و شوهر نسبت به هم دش

دازه بد ا چه انتگویند که طرف دیگر درصدد آن هستند که کودکانشان را در مشاجرات خود درگیر کنند به کودکان شان می 

 ین والدینبتضاد  است بیشتر احتمال دارد اثر بدی روی رشد شخصیتی فرزندان داشته باشد. در حقیقت توجه به تأثیر منفی

 (.1390 )تمدن، بعد از طالق بر سازگاری فرزند یک موضوع عمده برای بحث سرپرستی ایجاد می کند

 پی در و می بینندن جنس مخالف با ارتباط برقراری جز چاره ای نیستند، خود همسر و والدین تمحب و احترام مورد که زنانی

 نبالد به و اعتیاد .است رقم زده برایشان تقدیر شاید دست و گی خانواد شرایط که می زنند دامن بحرانی به خود دست به آن

 ممنوعیت. شود می دیده وفور به مناطق از برخی در هک است مسایلی از ترک منزل و بیكاری همراه به همسر سردمزاجی آن

و  های تلفنی ماست کنترل اقوام، و خانه از خارج در معمولی آمدهای و رفت و همساالن ههای گرو دوستی در رابطة برقراری

 برای دختر و ینبین والد مشترک زبانی نبود مخالف، جنس با آنها های دوستی از مادر و پدر آگاهی از دختران شدید ترس

 از مشكل، بروز صورت در خانواده اتكای صحیح بین اعضای و اعتماد و ارتباط گرة ماندن ناگشوده مسائلی، چنین باب در گفتگو

 .است شده مشاهده خانوادگی مسایل

 مصاحبی درمخ مواد موقع استعمال در آنكه برای آنها. آیند می حساب به زنان اعتیاد عوامل ترین مهم از یكی معتاد شوهران

 به را او مخدر، مواد تهیه برای مالی تمكن عدم و موقع تنگدستی در و بكاهند خود همسر انتقاد و سرزنش از باشند، داشته
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 خویش فرزندان از حتی و معتاد را خود زن بكشانند، فروشی خود و مخدر مواد فروش گدایی، نظیر نامشروعی و ناپسند کارهای

 را خود و سال سن کم دختران معتاد، مردان از برخی گاه .سازند می وادار مخدر مواد توزیع به را هاآن و کنند استفاده می سوء

 .می دارند وا سخت کارهای به یا می کنند مجبور ثروتمند و مسن افراد با ازدواج به

 پیشنهادات و راهکارها

ح و رمان، اصالدها باید با هدف یست. بلكه برنامهقدر مسلم این است که یک برنامه منفرد برای تمامی مجرمین قابل توصیه ن

های مربوطه به مجرمین بالفعل بیشتر به تفكیک زندانیان بندی شوند. برنامهپیشگیری برحسب موضوع، تفكیک و طبقه

ن های داخل زنداهای خصوصی و حضوری برای مجرمین و فعالیتهای سنی، سوابق کیفری، انواع جرائم، مالقاتبرحسب گروه

 پردازد.می

آموزی و اشتغال، رسیدگی به امور بهداشت جسمی و روانی، برگزاری مراسم دینی و تواند با ایجاد مراکز حرفهها میاین برنامه

وه رمین بالقالح مجمذهبی شروع و تا تبدیل محیط زندان به محیطی کامالً آموزشی ادامه یابد. اقدامات پیشگیرانه جهت اص

ری تخاذ تدابیابینی جرائمی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد و به تلزم شناخت و توجه بیشتر به پیشگیرد و مسصورت می

 جهت حذف و کنترل عوامل آن توجه دارد.

هوات، آموزد. که برای کاهش ضرر و مخاطرات و انفجار شها و... به ما میهزاران سال تجربه از زندگی روزمره، مدرسه، جمعیت

ع باید ور شد. پس دفارو به آنها حملهت که از پهلو به آن نزدیک شد و به منبع آنها رسید تا این که در از روبهارجح آن اس

 غیرمستقیم باشد.

مهم  شود. از نكاتمی ارضای جامعه پسندانه آن دسته از نیازهای جوانان و نوجوانان که به گرایش آنها به ارتكاب جرم منجر

 ای است.ابلههای پیشگیرانه و راهكارهای مقهقابل توجه در طراحی شیو

ه هد شد. بلكهای آینده با تصویری از فردی مفلوک که اسیر موادی چون هروئین است تعریف نخواجرائمی چون اعتیاد در دهه

های وهر گردتر از سطح انتظار کنونی ما است. ارتكاب برخی جرائم به عنوان شرطی برای پذیرش ظاهر فریبنده آن فریبنده

 همساالن الزامی شده و یكی از مراحل اجتماعی شدن نوجوانان را تشكیل خواهد داد.

 تربیتی و تولیانمتوالی تدریجی و ارتجالی گرایش به ارتكاب در مسیر رشد اجتماعی و عاطفی نوجوانان هشداری است برای 

های علمی، سازی اوقات فراغت و فعالیتلب غنیپسندانه در قافرهنگی برای ارضای نیازهای مشروع اینان به شكلی جامعه

 ورزشی و هنری در سطحی کالن.

ر جامعه و کند و آنها را به سمت دوری از الگوهای رایج دطرد جوان مجرم، بخش وسیعی از جامعه را به واکنش وادار می

 دهد.ند، سوق میدههای عاطفی و شناختی جوانان را مورد تأیید قرار میهایی که گرایشگرایش به گروه

انه ات پیشگیراقدام همانگونه که در طول این بررسی تأکید شد مجرمین فقط یكی از موضوعات قابل مقابله و مطالعه هستند و

ت که قوع آن اسس از وضمن توجه به مجرمین باید متمرکز بر خود جرائم نیز باشد. مقابله با مجرم به معنی مقابله با جرم پ

 ای به سایه جرم است نه خود جرم.رهای مقابلهنتیجه آن اصابت تی

 بندی است:های زیر قابل طبقهای در قالب فعالیتمجموعه اقدامات مقابله

 شناختی.شناختی و روانگسترش تعلیم و تربیت والدین و افزایش اطالعات آنان به ویژه در باب مسائل آسیب ـ 1

 بزهكارانه. گسترش توان نیروی انتظامی در کشف رفتارهای ـ 2

 ریزی و اجرا.گذاری تا برنامه، فرهنگی، هنری و... از سیاستهای ورزشمشارکت بیشتر نوجوانان و جوانان به ویژه در فعالیت ـ 3

 های اجتماعی.ها و دیگر کانونهمكاری بیشتر و نزدیكتر بین خانه و مدرسه و دادگاه ـ 4

 ها.ربیتی و ورزشی و فرهنگی در این محیطدمات بهداشتی و تخیز و گسترش خهای جرماز بین بردن محله ـ 5

 طلبی نوجوانان.های سازنده متناسب با حس کنجكاوی و هیجانافزایش وسایل تفریحی و سرگرمی ـ 6

 های مفید برای دختران و زنان.ها و فوق برنامهافزایش برنامه ـ 7
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 ختران و زنان.دموزش برای های آموزشی رایگان و اجباری کردن آگسترش برنامه ـ 8

 ای ویژه دختران و زنان.های هنری و حرفهگسترش آموزش ـ 9

 های گروهی.های صدا و سیما و رسانهدقت و کنترل بیشتر بر برنامه ـ 10

 صیانت افراد از تجاوز دیگران به شكل گسترده آن. ـ 11

 ازات )به ویژه مجازات حبس(.جانشین کردن نظام اصالحی و تربیتی به جای سیستم اجرا مج ـ 12

 ها برای تخفیف مجازات به منظور پیشگیری از تكرار جرائم.اندیشیعدم توجه به مالحظات و مصلحت ـ 13

ر ت )طرز تفكهای اجباری )پیشكش کردن دختران(، تعدد زوجاتغییر شرایط ازدواج: سن ازدواج )آداب و رسوم(، ازدواج ـ 14

 وی کار زنان قدیم و پایین بودن هزینه زندگی و توان رعایت عدالت(.نسبت به آن با توجه به نیر

ئل ازدواج های آموزشی و اشتغال مفید و آموزش جوانان در مورد مساهدایت احساس استقالل و آزادی زنان به سمت فعالیت

 و... .
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Abstract 

The problem of crime and criminality, which is caused as the result of such social difficulties and hardships as 

poverty, unemployment, social and economic crises, and changes brought about in the social laws and 

regularities and family the imbalance occurred in the social order, is not exclusively peculiar to men. Women are 

not immune to the consequences resulting from such social disorders either and their lives are to be afflicted with 

such crises and disorderliness due to the roles and responsibilities they hold which are themselves begot by their 

related class structures. The research method in this study is of descriptive-exploratory type which uses as its 

research tools the questionnaire and interview with women and girls accused offenders referred to court of 

criminal and curt of justice in kohgiluyeh&boyerahmad province and is aimed to recognize the social, economic 

and cultural dimensions which pave the ground for wrongdoing and crime commitment among them. In other 

words, through providing the suitable grounds, such factors as social, economic, cultural and familial conditions 

can play an effective role in increasing the women's tendency towards crime commitment and wrongdoing as a 

reaction against the social conditions. 

Keywords: Family, deliquency, Women, Causes of wrongdoing, Violence against women. 

 

 


