
  
  
  
  
   

  
  
  
  

  هاي ارتکاب جرم در زنان ینهزمپدیدارشناسی 

  *میرحسینی زهرا
  09/10/1396 :پذیرش تاریخ   16/07/1396 :دریافت تاریخ

  
  چکیده

 حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف شناسایی و مطالعه
فهم عوامل خطرآفرین و ریسک فاکتورهاي موجود در زندگی زنانی 

ن به سوي زندان شا زندگی جرم شده و مسیر  مرتکبکهصورت پذیرفته، 
 سابقه زن که 24بر این اساس در این تحقیق با . کشیده شده است

هاي  تهفیا. ي عمیق کیفی شده استها مصاحبهمحکومیت و حبس دارند، 
دهد، اغلب زنان مصاحبه شونده، در طول دوران  یماین تحقیق نشان 

 کرده و معموالً در زندگی خویش انواع خشونت و آزار را تجربه
 که اند کردهیی ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم مدار زندگی ها خانواده

 محکومیت و زندان داشته و یا سابقهوالدین و یا بستگان درجه اول آنها 
اعتیاد به موادمخدر دارند، هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان خود نیز 

همچنین نتایج . اند کردهصرف معتاد بوده و هنگام ارتکاب جرم موادمخدر م
- ؛ فروتري اجتماعییادشدهدهد، عالوه بر موارد  یماین پژوهش نشان 

                                                
  z.mirhosseini@alzahra.ac.ir    . استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا*
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 مجرمیت سابقههاي خانوادگی و  ینابساماناقتصادي زنان، مناسبات شغلی، 
همسرو تبعیت از او، سبک زندگی پرمخاطره و مواردي نظیر این، از جمله 

با .  بوده استمؤثرارتکاب جرم هاي  ینهزمعواملی است که در فراهم شدن 
این حال با توجه به کیفی بودن تحقیق، محقق به هیچ وجه قصد تعمیم 

  .ها را ندارد یافته
  زنان مجرم، جرم، زندان، خانواده، پدیدارشناسی :هاي کلیدي واژه

 
 مقدمه

ي را ا مالحظهي قابل ها تفاوتمطالعه و بررسی وضعیت ارتکاب جرم در زنان و مردان، 
سازد که  یم ارتکابی و همچنین تعداد زندانیان مرد و زن آشکار جرائم نوع و شدت در

منجر شده تا زنان در بسیاري مواقع به صورت اغراق آمیزي آرام و غیرخشن توصیف 
به طوري که این عامل موجب شده تا جرم شناسان اولیه ) Maniyar, 2004: 38(شوند 

باً نادیده گرفته و یا در اندك مواردي نیز که این شان تقری یقاتتحقمتغیر جنسیت را در 
تلقی شده و زنان » زنانه و زنانگی« زنان تخطی از هنجارهاي جرائممتغیر لحاظ شده، 

با این ). 209-207: 1385آبوت و واالس،  (یندآبه حساب » بد و یا دیوانه«مجرم زنانی 
ود آمده در زندگی اجتماعی، ي اخیر، با توجه به تغییرات و تحوالت بوجها سالحال در 

گسترش حضور زنان در جامعه و بازار کار و عواملی نظیر این، تغییرات زیادي در نرخ 
است ارتکاب جرم و بزهکاري زنان و همچنین تعداد زندانیان زن بوجود آمده 

)Hartnagel, 1982: 477 ( هرچند که این تغییرات، در مقایسه با دوران گذشته و
 زنان جرائمبل مالحظه است، ولی هنوز هم در مقایسه با مردان نرخ جمعیت زنان قا

بسیار کمتر بوده و حتی در برخی کشورها تعداد زنان زندانی، کمتر از ده درصد کل 
با این حال این موضوع ). 44: 1386سراج زاده و نوربخش، (شود  یمزندانیان را شامل 

 زنان عالوه بر جرائمسئله باشد، چرا که تواند توجیه مناسبی در بی توجهی به این م ینم
 اقتصادي بر جامعه و سیستم قضایی کشور، به -هاي هنگفت اجتماعی ینههزتحمیل 
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علت اهمیت نقش و جایگاه زنان در جامعه و خانوده و مسئولیت خطیر آنان در امر 
ه ممکن اي دارد ک یچیدهپپرورش فرزند و الگومندي آنها براي کودکان و نوجوانان، ابعاد 
پیشگیري و اقدامات  عدماست در اثر بی توجهی در شناسایی و بررسی آن و در نهایت 

  .، پیامدهاي جبران ناپذیري را بر پیکره جامعه باقی گذاردمؤثر
هاي ارتکاب  ینهزمبر این اساس در این پژوهش برآنیم تا با انجام تحقیقی کیفی، 

هدف از . س را مطالعه و بررسی نماییم محکومیت و حبسابقهجرم در میان زنان داراي 
و همچنین عوامل، » مجرمیت زنان «ناشناختهانجام این تحقیق آن است که ابعاد پنهان و 

ن که در نهایت موجب بزهکاري و جرم در آنها شده را شا زندگیهاي  یتموقعشرایط و 
  .بنا بر روایت خودشان کشف و آشکار نماییم

ها، حاصل تجزیه و تحلیل  ت است که یافتهاین تحقیق از آنجا حائز اهمی
 تجربهي عمیق و نیمه ساختاریافته با زنان سابقه داري است که خود مستقیماً ها مصاحبه

ي فردي و ها تفاوت با وجودزندگی مجرمانه و منتهی به حبس را از سرگذرانده و 
دارند را » زندگی در زندان« زیسته مشترك مجرمیت، حبس و تجربهاجتماعی، همگی 

هاي ارتکاب جرم زنان در اختیار ما قرار  ینهزمهاي منحصر به فردي، از  تواند یافته یمکه 
ی کمتر قابل شناسایی و دستیابی باشددهد، که ممکن است در تحقیقات کم.  

  
  مالحظات نظري و مروري بر ادبیات تحقیق

ولی در سنت  زنان دو دسته رویکرد نظري قابل شناسایی است که اجرائمدر تبیین 
متعارف جامعه شناسی و جرم شناسی قابل شناسایی و تعریف بوده و معتقد است، به 

توان از نظریات موجود استفاده نمود و نیاز به  یم زنان جرائممنظور فهم و تبیین 
 زنان نیست؛ نظیر رویکردهاي جامعه جرائمي براي درك ا جداگانهنظریات خاص و 
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؛  ،1978مک اینتاش(کنترل و نظریه قدرت و )  ،1987؛ هگن2004مانیار،  (یريپذ
  ). ،2002هیدنسون و گلسترپ

د و نظریه پردازان آن با نشو یمدسته دیگر نظریات، در سنت فمینیستی تعریف 
طرح این پرسش که چگونه نظریاتی که توسط مردان و براي مردان ارائه شده، با توجه 

باشند، مدعی شدند که  یم زنان جرائمدر به تبیین ي متفاوت زنان و مردان، قاها تجربهبه 
 بلومستین(باشیم  یم ها آنبراي درك و فهم علل بزهکاري زنان نیازمند نظریاتی خاص 

دستاورد گسترش این دسته ).  ،1993؛ موفیت ،1995؛ هیمر1988و همکاران، 
گی و تحقیقات و نظریه پردازي در این حوزه، در نهایت منجر به درك ناشناخت

 زنان و علل مجرمیت آنان شده، که در مجموع انجام تحقیقات و جرائمپیچیدگی ابعاد 
 ,Simpson et al(است ي اکتشافی بیشتر را در این زمینه ضروري نموده ها پژوهش

2008: 85.(  
از این رو، پژوهش حاضر با اتخاد رویکردي کیفی و پدیدارشناسانه، به دنبال 

هاي ارتکاب  ینهزم زیسته زنان مجرم وآشکارسازي و فهم ربهتجتوصیف و تفسیر معناي 
 ارجاع به با وجودنکته حائز اهمیت در این پژوهش آن است که . باشد یم ها آنجرم در 

نظریات موجود در تمام مراحل تحقیق، بر اساس اصول روشی تحقیق کیفی، هیچ یک 
ش به هیچ وجه قصد نظریه از این نظریات اساس کار قرار نگرفته و محقق در این پژوه

با این حال به منظور غناي تحقیق و دستیابی به مفاهیم . آزمایی و یا فرضیه آزمایی ندارد
ها و افزایش  حساس نظري که در مقوله بندي و مفهوم سازي و همچنین تحلیل یافته

  .اعتبار تحقیق داراي اهمیت است، به نظریات موجود ارجاع و استناد شده است

                                                
1. Hagan 
2. Mcintosh 
3. Heidensohn&Gelsthorpe 
4. Blumstein 
5. Heimer 
6. Moffitt 
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 جرائمر نظریات ذکر شده، تحقیقات متعددي نیز وجود دارد که به تبیین عالوه ب
،  و چسنی لیند ،1995اوون و بلوم(به عنوان مثال افرادي نظیر . اند پرداختهزنان 
در تحقیقات خود، به حاشیه راندن و عدم ادغام اجتماعی زنان که موجب از ) 1997

شود را عاملی مهم  یم ها آناشتغال در ي اجتماعی، نظیر تحصیل و ها فرصتدست رفتن 
به این نتیجه )  )2003 و یا مک گی و بیکراند کردهدر ارتکاب اعمال مجرمانه معرفی 

ي قومی و نژادي بیشتر احتمال داردکه به علت ارتکاب ها اقلیتاند، که زنان  دست یافته
. نمایندهاي قضایی و کیفري درگیري پیدا  یستمسجرم و یا مصرف موادمخدر با 

در تحقیقات خود به این نتیجه ) 2003(همکاران و بلوم و )  )2002همچنین کاوینگتون
هایی نظیر؛ کتک خوردن  یدهپدیان قربان، »تروما«هاي منجر به  یبآساند که تجربه  یدهرس

 و آزارهاي خانگی و جنسی، احتمال بیشتري دارد که در مسیر ارتکاب ها خشونتزنان، 
  .رار گیرندجرم و زندان ق

ي اخیر محققان متعددي در داخل کشور نیز به تبیین ها سالعالوه بر این، در 
 و ها روش بر ارتکاب جرم زنان را با مؤثرمسئله مجرمیت زنان پرداخته و علل و عوامل 

نظیر، (اند  نمودهرویکردهاي مختلف جامعه شناختی، روانشناختی و حقوقی بررسی 
، 1392ینی و صالحی،  حس؛1389، شاهیوندي و همکاران، 1389؛ دالور، 1378احمدي، 

تفاوت ...).  و1394، صادقی فسایی و ابراهیمی، 1393صادقی فسایی و میرحسینی، 
اصلی پژوهش حاضر با تحقیقات نام برده در این است که؛ این پژوهش ضمن استفاده 

 و درك فضاي هاي ارتکاب جرم را با فهم ینهزماز روش تحقیقی کیفی، سعی دارد تا 
بین االذهانی زنانی که در گذشته مرتکب جرم شده و در زمان مصاحبه دوران 

  .کنند، مطالعه نماید یممحکومیت خود را سپري کرده و اکنون خارج از زندان زندگی 

                                                
1. Owen &Bloom 
2. Chesney-Lind 
3. McGee & Baker 
4. Covington 
5. Trauma 
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 مبانی روشی پژوهش
ي عمیق و پدیدارشناسانه ها مصاحبهاین پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و 

 ها انساندر رهیافت پدیدارشناختی تمرکز بر این موضوع است که . استانجام شده 
ي مشترك خود معنا بخشیده و آنها را به طور فردي و جمعی به ها تجربهچگونه به 

 اقدام به ها دادهدر این رهیافت، محقق به منظور گردآوري . کنند یمآگاهی تبدیل 
ر را به طور مستقیم تجربه کرده و یده مورد نظ پدکند که یممصاحبه عمیق با افرادي 

چنانچه مکس وان ). 401، 1389محمدپور، (هستند » مشترك زیستهتجربه«داراي 
تر ماهیت یا  یقعمکند؛ پدیدارشناسی در صدد دستیابی به درك  یمبیان ) )2011منن

 آگاهی نمایان عرصههر چیزي که خود را در .  ما استروزمرهي ها تجربهمعناي 
 خواه چیزي واقعی باشد یا ؛ه طور بالقوه براي پدیدارشناسی جالب استسازد، ب یم

وان منن، (تخیلی، به طور تجربی سنجش پذیر باشد یا به صورت ذهنی حس شود 
ي افراد متفاوت، تعلیق و ها تجربهاز این رو در تحقیق پدیدارشناختی،  ).52-53: 2011

شوند  یمیده با هم مقایسه ي آن پدها ذاتتحلیل شده و براي شناسایی ذات یا 
ي عمیق ها مصاحبه مشارکتی و مشاهدهکه معموالً از طریق ) 403: 1389محمدپور، (

محقق در این روش سعی دارد، توصیفی ارائه نماید که هدف آن . اند آمدهکیفی بدست 
 تجربه کرده ها شوندهیده مورد نظر و توصیف و تفسیر آنچه مصاحبه پدتشریح ماهیت 

  ). ،1394: 80-82کرسول( زیسته آنهاست تجربه و معناي و چگونگی
  

  ها نمونهگیري و انتخاب   نمونهنحوه
 ارتکاب جرم و محکومیت تجربه که در گذشته  ساله68  تا20زن  24در این تحقیق با 

هاي  يدشوارها و  یتمحدودبا توجه به . ي عمیق کیفی شده استها مصاحبه، اند داشته

                                                
1. Lived Experience 
2. Van Manen, Max 
3. Creswell 
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 که در اند شده از بین کسانی انتخاب ها شوندهاز زنان، مصاحبه دسترسی به این دسته 
هاي اجتماعی بهزیستی استان تهران پرونده داشته و همگی حداقل  یبآسمرکز گذري 

شان تمام شده و خارج از   یکبار حبس دارند و در زمان مصاحبه دوران محکومیتسابقه
 که محقق سعی داشته، تا اند دهشاین افراد بدین علت انتخاب . برند یمزندان به سر 

توصیفات و چگونگی درك و فهم آنها از این تجربه با بازگشت به گذشته مورد بررسی 
رسد این دور شدن و فاصله گرفتن، موجب  یمو مطالعه قرار گیرد، چرا که به نظر 

یه حال و با بصیرت بیشتري زواشود تا مصاحبه شوندگان شرح زندگی خود را از  یم
  .ه گذشته روایت کنندنسبت ب

 به ها نمونهي روش تحقیق کیفی، گیر نمونهالزم به ذکر است، با توجه به اصول 
 که با توجه به موضوع این پژوهش بتوانند اند شدهصورت هدفمند و از بین زنانی انتخاب 

، چرا که آنچه در )34: 1390محمدپور، (دهند حداکثر اطالعات را در اختیار محقق قرار 
 بر اساس ها نمونهدر تحقیق کیفی . ، نه تعداد آنهاست نمونها مهم است، گویایی این ج

منظور از اشباع حالتی است که . شوند یمدسترسی، راحتی و توجه به اشباع نظري انتخاب 
). 349: 1390ایمان، (د ننباش اطالعات جدیدي دربردارنده، سؤاالتي داده شده به ها پاسخ
تواند هدفمند، نظري و یا ابزاري و بر اساس  یمق کیفی ي در روش تحقیگیر نمونه

 با توجه به ها نمونهبر این اساس ).  ،2013سیلورمن(باشد موضوع مورد تحقیق 
انتخاب شده و هدف اصلی ...، نوع جرم وتأهلمتغیرهایی چون سن، تحصیالت، وضعیت 

  . برخورداري از حداکثر تنوع بوده استها نمونهدر انتخاب 
حبه با توجه به فرایند آن معموالً بین یک تا دو ساعت به صورت هر مصا

بعد .  به صورت تلفنی به طول انجامیده استها دادهحضوري و گاهی به منظور تکمیل 
سازي و با توجه به هم زمانی مرحله   پیادهها مصاحبهاز انجام هر مصاحبه، متن 

ی، مورد تجزیه و تحلیل قرار آوري داده و تجزیه و تحلیل آنها در تحقیقات کیف جمع

                                                
1. David Silverman 
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این مسئله با توجه به منعطف بودن روش تحقیق کیفی و امکان بازگشت به . گرفته است
ي گویاتر و ها دادهتواند منجر به جمع آوري  یمها،  یکاستمراحل قبل و رفع نواقص و 

هاي تحقیق را  رفع ابهامات و نکات مبهم پژوهش شود که در مجموع اعتبار یافته
ی متفاوت است، بدین معنا که در قابلیت اعتبار در تحقیقات کیفی با کم. دهد یمایش افز

هاي  یدهپدتحقیقات کیفی، قابلیت اعتبار به معناي مطلوبیت بازنمایی ساختار و مفهوم 
به منظور افزایش اعتبار تحقیق در پایان ). Lincoln&Guba, 1985: 94(است مورد نظر 

 و شکل ها دادهیید صحت تأبا مصاحبه شونده و به منظور هر مصاحبه، محقق همراه 
گیري فضاي بین االذهانی و فهم تجربیات زنان، به جمع بندي آنچه در فرایند مصاحبه 

  .رد و بدل شده، پرداخته است
  

  ها دادهروش تحلیل 
ي مجزا و اختصاصی نیست و معموالً ا مرحله، ها دادهدر تحقیق کیفی مرحله تحلیل 

ي گردآوري داده، تحلیل داده و گزارش نویسی در ارتباط متقابل با هم و اغلب فرایندها
معتقد است مرحله ) 2007(کرسول با این حال . شود یمبه صورت هم زمان انجام 

نام گذاري کرده، » مارپیچ تحلیل داده«تحلیل داده در روش کیفی از یک طرح کلی که 
 رویکرد خطی ثابت پیروي نکرده و درگیر در این مارپیچ، محقق از یک. کند یمپیروي 

ي متنی و یا تصویري ها دادهي تحلیلی است، به طوري که با ها حلقهفرایندهاي گذر از 
در این فرایند . شود میوارد این فرایند شده و با یک گزارش و یا روایت از آن خارج 

کرسول، ( تفسیري و تحلیلی را پشت سر بگذارد مرحلهممکن است پژوهشگر چندین 
ي متنوعی در تحلیل ها روشبا این حال رویکرد پدیدارشناسی نیز ). 185-184: 1394

 داراي مراحل کهاستفاده شده، ) )1978داده دارد، که در این پژوهش از روش کوالیزي
  : زیر استپنجگانه

                                                
1. Colaizzi 
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یده مورد نظر را اپوخه یا کنارگذاري پد شخصی خود از تجربهدر گام اول، محقق 
یده پد موضوع تجربهکند که در  یم اقدام به فهرست بندي اظهارات مهمی کرده، سپس

گام بعدي دسته بندي و توصیف واحدهاي اطالعاتی . مورد مطالعه آشکار شده است
در مراحل بعدي نیز توصیفات . است ي معنایی، از این اظهارات مهمها خوشه و تر بزرگ

 و در ها بافتها و  یتوضعد از شرایط، ي افراها تجربهاي و ساختاري از چگونگی  ینهزم
نهایت ارائه ترکیبی از توضیحات متنی و ساختاري به منظور نشان دادن ذات فراگیر 

  ). ،1994، موستاکاس82: 1394کرسول، (شود  یم ارائه ها تجربه
  

   تحقیقسؤاالت
ق ي عمیها مصاحبه سؤاالت محوري ذیل است، که سؤاالتاین تحقیق به دنبال پاسخ به 

 پرسیده ها شوندهیافته تحقیق بر اساس آن طراحی و از مصاحبه ساختارکیفی و نیمه 
  :شده است

  . خود دارندجرائمزنان چه درك و فهمی از علل ارتکاب  -
  .کنند یمزنان پدیده مجرمیت خود را چگونه درك و معنا  -
 ن منجر به ارتکاب جرم درشا زندگیهایی در  یتموقعاز نظر زنان چه شرایط و  -

 .آنها شده است

زنان سابقه دار چه احساسی در مواجهه با پدیده مجرمیت خویش و تفسیر آن  -
 .اند داشتهبیان 

  
  سیماي پاسخگویان

دهد؛ در بین آنها، نه نفر به  یماي زنان مصاحبه شونده نشان  ینهزمي ها ویژگیبررسی 
موادمخدر و  مرتبط با موادمخدر؛ شامل قاچاق، حمل و نگهداري جرائمعلت ارتکاب 

                                                
1. Moustakas 



 
 
 
 
 
  

  1395، تابستان 8  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال دوم، شماره   122  

 مالی؛ شامل کالهبرداري، جعل و چک، چهار نفر سرقت، دو جرائمیا الکل، هفت نفر 
. اند شدهنفر قتل و معاونت، دو نفر نیز جرم گسترش مراکز فساد و رابطه دستگیر 

ین سن کمتردهد،  یمبررسی سن زنان مصاحبه شونده، در زمان ارتکاب جرم نشان 
، همچنین در هنگام مصاحبه،  سال61زنان ترین سن  سال و باال17زمان وقوع جرم 

همچنین از مجموع .  ساله بوده است68 ها آنین تر بزرگ و  سال20ین زن تر کوچک
 نفر متارکه، دو نفر همسر 4 نفر از آنها مطلقه، سه نفر مجرد، 10 زن مصاحبه شونده، 24

 با همسرانشان زندگی  بوده ومتأهلفوت شده و تنها پنج نفر از آنها در حال حاضر 
 پیش از ارتکاب جرم، از ها شونده نفر از مصاحبه 8نکته جالب توجه آن که . کنند یم

، داراي گان نفر از زنان مصاحبه شوند20 نهایت  در.اند شدههمسر خویش جدا 
  .اند بودهتحصیالت دیپلم و زیر دیپلم، یک نفر فوق دیپلم و سه نفر لیسانس 

  
  ها افتهگزارش ی

 حبس سابقهي عمیق کیفی با زنان داراي ها مصاحبهین بخش نتایج تجزیه و تحلیل در ا
، هر یک از زنان مصاحبه شونده، توصیفاتی ها مصاحبهدر طول . و زندان ارائه شده است

ي زندگی فردي و ها تیموقعي ارتکاب جرم، شرایط و ها نهیزماز چگونگی فراهم شدن 
د و دیگران در ارتکاب جرم، تجربه زیسته اجتماعی پیش از دوران حبس، نقش خو

 در شناسایی تواند یم، که اند نمودهزندگی منتهی به زندان و مواردي نظیر این را روایت 
ي ارتکاب جرم، بازخوردي از عوامل ها نهیزم.  باشدمؤثر ها آنعوامل جرم زا در زندگی 

دي با نوع جرم خطرساز موجود در زندگی زنان مصاحبه شونده است که ارتباط زیا

                                                
-                الزم به ذکر است، هفت نفر از مصاحبه شوندگان بیش از یکبار سوء سابقه داشته که گـاهی بـا سـوء سـابقه 

ها نیز متفاوت بوده است، با این حال در اینجا جرمی که بیشترین مجازات را براي آنها به دنبال داشته،      پپیشین آن 
  .گزارش شده است

-بوده است36,37 کاب جرم برابر با میانگین سن در زمان ارت .  
- بوده است40,6 میانگین سن در هنگام مصاحبه برابر با .  
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هرچند که وجود این عوامل خطرساز در زندگی هر فردي لزوماً . ارتکابی آنان نیز دارد
وي را به سوي جرم سوق نداده و ممکن است افراد بسیاري در جامعه زندگی کنند که 

با این حال . ن، هرگز مرتکب جرم نشده باشندشا زندگیبا وجود چنین شرایطی در 
ي ارتکاب جرم در زنان ها نهیزم ما را در شناسایی تواند یم عوامل بررسی و مطالعه این

الزم به . ي کیفی ارائه شده استها مصاحبهدر ادامه نتیجه تجزیه و تحلیل . یاري رساند
 و کاهش شائبه تفسیرهاي شخصی، در متن ها افته منظور افزایش اعتبار یبهذکراست، 
، نتیجه مقوله بندي 1جدول . ع شده استي زنان ارجاها قول به نقل ها افتهگزارش ی

  .دهد یمي ارتکاب جرم در زنان را نشان ها نهیزم
  

  ي ارتکاب جرم در زنانها نهیزم مقوله بندي -1جدول 
مقوالت   

  عمده
  مفاهیم  مقوالت جزیی

خانواده ناکارآمد، از هم 
  م مدارگسیخته و جر

تبعیت و همراهی با همسر 
  مجرم

  ي نابسامانها خانواده

عوامل 
خطرآفرین 
  در خانواده

  خشونت و آزار نهادینه شده

سابقه جرمی خانواده و بستگان، همسر 
مجرم و سابقه دار، خشونت خانگی، طرد، 

تبعیض در خانواده، عدم حمایت، 
ي ناموفق و خودسرانه، کودکی و ها ازدواج

تجربه خشونت، تداوم خشونت در 
   و تجاوز جنسیآزاربزرگسالی، 

ي خانواده و ها تیمسئول
  سرپرستی خانوار
  مناسبات شغلی

فروتري 
- اجتماعی
  اقتصادي

  ناآگاهی و عدم اطالع از قانون

 هزینه فرزندان و یا والدین، نیتأممسئولیت 
فقدان شغل و درآمد، اشتغال در مشاغل 
  سطح پایین، فقدان مهارت و تحصیالت

  مصرف موادمخدر

  
  
  

ي ها نهیزم
ارتکاب 
جرم در 

  زنان

 سبک
زندگی 
  پرمخاطره

زندگی پرمخاطره، ماجراجویی 
  و ریسک پذیري

اعتیاد و مصرف موادمخدر، بی مباالتی و 
سهل انگاري در تعامالت اجتماعی و زندگی 
روزمره، تقلید و تبعیت از مردان، همنشینی با 

  افراد مجرم، توجیه رفتار و اعمال
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  ارتکاب جرم در خانواده) يورهاتریسک فاک (نیخطرآفر عوامل -1
خانواده به عنوان مهمترین کانون تربیت، رشد و جامعه پذیري، نقش مهمی در 

ي ها کنش مقابل، نقطه و هنجارهاي اجتماعی و در ها ارزششکل گیري و درونی کردن 
، سوءسابقه، ارتکاب  کهدهد یمي تحقیق حاضر نشان ها افتهی. مجرمانه و بزهکارانه دارد

ي فرزندپروري، ها وهیشي خانوادگی، ها ینابسامانرف مواد مخدر در خانواده، جرم و مص
 در فراهم نمودن تواند یمخشونت و آزار دوران کودکی و مواردي نظیر این در خانواده 

  . باشدمؤثرزمینه ارتکاب جرم در زنان 
  
 ي ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم مدارها خانواده -1-1

، زندگی با والدین مجرم و یا معتاد و  کهدهد یمن نتایج پژوهش حاضر نشا
 داشتن برادر یا خواهر و همین طور بستگان درجه اول سابقه دار در شکل همچنین
 طوري که  به.ي ارتکاب جرم زنان مصاحبه شونده نقش داشته استها نهیزمگیري 

از والدین و  که یکی اند کردهیی زندگی ها خانوادههشت نفر از زنان مصاحبه شونده در 
 زندان و یا اعتیاد به موادمخدر سابقهآنها و همچنین برادر و یا خواهر آنها نفر یا هر دو 

  .اند داشته
 زندان به جرم حمل و نگهداري موادمخدر دارد، سابقه ساله که دوبار 26پریسا 

  :دیگو یم
از هشت ... پدر و مادرم منو بدبخت کردن، هام  قربانی قربانی من...«
من با مواد بزرگ ، چشم باز کردم مواد دیدم...ی مواد دادن دستمسالگ
  .»... زندگی بدون مواد چی هستفهمم ینم اصالً ،شدم

 ساله که سابقه چهار بار دستگیري و حبس به جرم حمل و 49و یا فخري 
  :دیگو یمش ا  شرایط زندگیدربارهنگهداري مشروبات الکلی و مواد مخدر دارد، 

من یک ساله و نیمه بودم . ي زمان شاه بودها یالکلن مادرم از ای ...
مادرم هم از بچگی ما رو ول کرد . مادرم رو طالق داد و رفت، که پدرم
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بعد از مرگ . شوهر کرد و مادربزرگم منو بزرگ کرد و شوهرم داد، رفت
. خواهر و مادرم سراغم اومدن و منو خیلی اذیت کردن، شوهرم

البته . کردن یماونا شیشه مصرف .  کردبخصوص که مادربزرگم هم فوت
 دیکش یمشوهرم قند داشت و تریاك . من خودم هم معتاد شده بودم

 که کردم یم و آماده گرفتم یمچون نمی تونست خودش بگیره من براش 
برادرم هم زندانه به جرم شرارت و دعوا تو ... خودم هم معتاد شدم

  . دوز کرد و مردآور، دیکش یم برادرم هم سی ساله کراك کی، محل
ي متعدد ها سابقهررسی زندگی فخري، عوامل خطرساز زندگی وي را که شامل ب

 بهجرم، شرارت و مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی در میان اعضاي خانواده است، 
عالوه مسائلی نظیر متارکه و طالق والدین، ازدواج مجدد، زندگی با افرادي غیر از 

ي مجرمانه را ها کنشي متعدد حبس و ارتکاب اعمال و ها ابقهسوالدین، همسر معتاد، 
  .دهد یمنشان 

  
 همراهی و تبعیت: همسران مجرم -2-1

ي از زنان مصاحبه ا عده، دهد یمي انجام شده نشان ها مصاحبهتجزیه و تحلیل 
 جرم، با همسرانی سابقه دار سابقه داشتن والدینی هنجارمند و عاري از با وجودشونده، 

 که بنا بر اند نموده نقش موثري ایفا ها آن که در مجرمیت اند کرده معتاد زندگی و یا
 احساسی و عاطفی میان زوجین و یا رابطهروایت زنان، معموالً آنها از طریق برقراري 

به طوري که در میان مصاحبه شوندگان . اند شدهاعمال فشار و زور متقاعد به همراهی 
  .اند داشته زندان رفتن سابقهجرم بوده و یا آنها نیز  با همسران خویش هم  نفر10

 هفت سال زندان به جرم قاچاق موادمخدر را دارد، در سابقه ساله که 31ملیحه 
  :دیگو یمارتباط با علت ارتکاب جرم و نحوه زندان افتادنش 

بهم گفت برام مواد بیار تو زندان ، به خاطر شوهرم زندان افتادم.. « 
،  میام بیرونرمیگ یمبا پولش وکیل ، فروشم یماي زندان ه به گردن کلفت
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تو . ولی وقتی منو گرفتن گردن نگرفت...کنم ینماونوقت دیگه خالف 
ي انگار، دادگاه جلوي خودم گفت خودش خواسته بیاره من که زندانم

  .»...شد ینمباورم ، سطل آب جوش رو سرم ریخته بودن
، تمام زنانی که با دهد یم شونده نشان ي زنان مصاحبهها تیرواتجزیه و تحلیل 

 را عامل اصلی بزهکاري خود معرفی کرده و در ها آن، اند بودههمسران خویش هم جرم 
  .دانند یماز مجرمیت همسرانشان » تابعی«واقع مجرمیت خویش را 

، بعضی زنها نیز ممکن است با سکوت دهد یمي تحقیق نشان ها افتهاز طرفی ی
، وي را به صورت آگاهانه یا شود یمایطی که همسر مرتکب جرم خود و ماندن در شر

ناآگاهانه به ارتکاب جرم ترغیب و همراهی نمایند، که این همراهی در بسیاري مواقع 
  . را نیز به سوي ارتکاب جرم سوق دهدها آنممکن است، 

 ساله که به جرم فروش موادمخدر پنج سال در زندان بوده، 37چنانچه معصومه 
  :دیوگ یم

 و من نمی دونستم وقتی کرد یم مدتی بود که مواد فروشی کی ...
ولی بهم گفت مجبورم ، فهمیدم خیلی ناراحت شدم و دعوا راه انداختم

هر روز . منم دیگه چیزي نگفتم،  کنارگذارم یمو یکم دستم باز بشه 
درآمدش خوب بود و . کنم یم که این کار رو ول کرد یمامروز و فردا 

. کار دیگه اي از دستش بر نمی اومد، چون تصادف کرده بوداون هم 
 و از اون طرفم سوخت یمدلم براش .  بابامخونهمن هم قهر نکردم برم 

  .کردم یمچهارتا بچه رو چی کار 
  :دیگو یموي در شرح زندان افتادنش 

رفتم براي خرج خونه ، )زندان افتاده بود( شوهرم نبود  چون....« 
 و منم به یک عده از آورد یمدوستاي شوهرم برام مواد یکی از . کار کنم

  .»...فروختم می، شناختم یم که ها يمشتر
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، در برخی دهد یمي عمیق کیفی نشان ها مصاحبههمچنین نتیجه تجزیه و تحلیل 
مواقع عوامل دیگري نظیر؛ ترس از طالق، ترس از تکرار تجربه شکست گذشته و ترس 

با  به دلیل انتخاب خودسرانه و بدون شناخت همسر، از سرکوفت خانواده و بستگان
 زنان در شود یمي ناموفق، باعث ها ازدواج مخالفت شدید والدین و در مجموع وجود

  :ن باقی مانده و در نهایت مرتکب جرم شوندشا زندگیشرایط نامساعد 
 ساله که به جرم کالهبرداري و چک مدت یکسال در حبس بوده در این 39شهناز 

  :دیگو یماط ارتب
 و توهم داشت حتی خورد یمقرص ،  مشروب خور بود شوهرم.....

ولی زندگیم )...بود آثار آن بر دستش قابل مشاهده(چاقو به دستم کشید 
 این خواست ینمدلم ، چون یکبار شکست خورده بودم، برام مهم بود

ولی به خانوادم ... هیچی نداشتم، بیکار بود، دفعه هم شکست بخورم
.  شوهرم اینطوریه تقصیر منهآگه کردم یم فکر ،دمیترس یم ،منگفت

 حرفاشون رو خواستم ینم ، مادر و خواهرم بیان خونمخواستم ینم
حرفاشون ،  شوهرت خوب نیست و خونه خوابیدهگفتن یمچون . بشنوم

 با دو تا بچه سرگردون خواستم یم، گفتم یمرو گوش نکردم و دروغ 
بعضی وقتها از زدن بعضی ، نه از خودش، مدیترس یممن از پدرم . نشم

  .ترس خیلی بده، حرفها آدم می ترسه
از این رو بیش از نیمی از زنان مصاحبه شونده، شکست در زندگی و ازدواج و 

ن به شا زندگیعدم انتخاب صحیح شریک زندگی، عامل مهمی در قرار گرفتن مسیر 
  .زندان بوده است

  
 ونت، تبعیض و طردي نابسامان؛ خشها خانواده -1-3

ي متعددي از تجربیات زیسته ها تیرواي عمیق کیفی، ها مصاحبهتجزیه و تحلیل 
ي ها تیحما، که حکایت از تبعیض، طرد و عدم دهد یمزنان مصاحبه شونده را نشان 
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ي خانواده، تعارضات ها ینابسامانن دارد که اغلب با شا زندگیاعضاي خانواده در طول 
ي ناآرام، ها خانواده، طالق و متارکه آنها و در مجموع زندگی در و تضاد میان والدین

، خشونت و ها شوندهي برخی مصاحبه ها تیرواخشن و پرتنش همراه بوده و بنا بر 
پرخاشگري به عنوان امري نهادینه و درونی شده در میان اعضاي خانواده همواره وجود 

 اوقات میان اعضاي خانواده ي خصمانه در بیشترها کنشچنانچه وجود . داشته است
به عنوان یکی از کارکردهاي اصلی خانواده به تعویق » حمایت از اعضا«موجب شده تا 

  .افتاده و حتی به فراموشی سپرده شود
  :دیگو یم ساله 32سوگل 

 چایمون یک آگه ، ما خشنِهیروح ما بلندِ خانواده صداي ن تُ....« 
با صداي آروم با هم صحبت کنیم نمی تونیم . میزن یمداد ، کم دیر بشه

وقتی هم افتادم زندان هیچ کدوم از ..... همیشه هم با هم دعوا داریم
  .»...خواهر و برادرام پیش قدم نشدن کاري برام کنن

ي نابسامان، ها خانواده، زندگی در دهد یمعالوه بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان 
دکی منجر به فرار از منزل و گرفتار شدن  در سنین کوتواند یمبوده و حتی » آسیب زا«

. را در زندگی آنها بوجود آورد» آسیب مضاعفی«در دست افراد فرصت طلب شده و 
  :دیگو یم ساله 20چنان که سمیه 
وقتی کوچیک بودم بابام ما رو ول ، تو خونمون همش دعوا بود 

 من دیگه از دست رفت و شد یمبعد از اون مامانم صیغه ، کرد و رفت
براي همین ، آمدا و کاراي دوستاي مامانم و سرکوفتاش خسته شده بودم

همون روز اول با یک ،  سالم بود17موقع اون .. تصمیم گرفتم فرار کنم
اونم بهم گفت باهام ازدواج میکنه . آقایی آشنا شدم و بهش اعتماد کردم

د و ولی تو راه بهم تجاوز کر.... منم باهاش رفتم. و گفت بیا بریم شمال
  .بعدشم پلیس منو دستگیر کرد و فرستادنم کانون
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 : خشونت و آزار نهادینه شده-4-1

 خشونت و تجربه،  کهدهد یمي زنان سابقه دار نشان ها تیروا و ها مصاحبهنتایج 
آزار جنسی در طول زندگی اکثر این زنان امري فراگیر و همیشگی بوده و بسیاري از 

ونت آمیز را از دوران کودکی تا نوجوانی به طور متناوب  و رفتار خشها کنش تجربهآنها 
شان اعمال  ، که معموالً از سوي اعضاي خانواده و نزدیکاناند داشتهو گاهی مداوم 

 نفر از 16؛ حداقل دهد یم نشان ها مصاحبهچنان که نتایج تجزیه و تحلیل .  استشده یم
را در طول زندگی خویش  خشونت و آزار جسمی و جنسی سابقهزنان مصاحبه شونده 

در این بین چهار نفر از آنها در دوران کودکی تحت آزار و تجاوز جنسی . اند کردهتجربه 
؛ یک نفر از سوي پدر که در نهایت منجر به ارتکاب قتل وي شده و ما بقی از اند بوده

، صورت اند داشتهسوي دوستان و آشنایان نزدیک که در منزل این افراد رفت و آمد 
  .فته استگر

 و اعمال خشونت ها کنشي گوناگونی از ها تیرواهمچنین بسیاري از این زنان 
 خویش در دوران کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی بیان خانوادهآمیز اعضاي 

، تقریباً تمام زنان دهد یمي عمیق کیفی نشان ها مصاحبهتجزیه و تحلیل . اند داشته
اي کالمی و غیر کالمی خشونت آمیز شامل مصاحبه شونده طیف وسیعی از رفتاره

تحقیر، توهین، ضرب و شتم و حتی تجاوز را در طول زندگی خویش بارها تجربه 
.  چنین رفتارهایی حتی به دوران پس از خروج نیز تسري یافته استدامنه، که اند نموده

خود  حبس به جرم حمل و نگهداري موادمخدر دارد و سابقه ساله که 37چنان که شبنم 
  :دیگو یممصرف کننده مواد بوده و در حال حاضر نیز معتاد است 

، بابام عصبی و مریضه، توي خانواده هیچ وقت منو درك نکردن« 
 خوبی رابطه منم باهاش ،داد ینموقت بهم روي خوش نشون  هیچ

... برادرم هم همینطور همیشه من و بچه هامو اذیت می کنه...نداشتم
هر وقت برم خونه منو ... یچی حالیش نیستوقت هم عصبانی میشه ه

  .»حتی یک بار هم بهم چاقو زد، میزنه
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 کودکی و بزرگسالی در میان دورهدر ادامه تجربه خشونت و آزار جنسی در دو 
  .زنان مصاحبه شونده، بررسی شده است

  
  : کودکی و تجربه خشونت و آزار-1-4-1

ناخوشایند در زندگی زنان  خشونت در دوران کودکی، از جمله تجربیات تجربه
ي خویش بدان اشاره داشته و عاملین آن را پدر، ها تیروامصاحبه شونده است که در 

. اند کردهمادر و یا از سوي، دوستان و اقوام و یا در برخی موارد افراد غریبه معرفی 
خشونت در واقع به عنوان یک عمل کالمی یا فیزیکی که باعث صدمات جسمی و 

 ناشی از سوء استفاده از قدرت و تواند یم، تعریف شده که شود یمب روحی و آسی
خشونت معموالً به صورت اعمال رفتار تحقیر آمیز و استفاده از . استیالي مردانه باشد

نیروي فیزیکی و به منظور ارعاب و یا سوء استفاده از فرد یا افرادي دیگر بدون توجه 
  .ودش یمبه نیازها و سالمت شخصی وي اعمال 
 سابقه حبس و بارها سابقه سال 10 ساله که 38بررسی خط سیر زندگی شیرین 

اقامت در کمپ ترك اعتیاد را داشته و در حال حاضر نیز معتاد و کارتن خواب است، 
ي جسمی و کالمی را ها خشونت، وي در طول زندگی خویش انواع  کهدهد یمنشان 

 خشونت و تجاوز در دوران تجربهي خویش ها تیرواشیرین در . تجربه نموده است
وي در شرح .  که تا دوران بزرگسالی نیز ادامه داشته استدهد یمکودکی را شرح 
 سالگی اولین 11؛ در سن کند یمي دوران کودکی روایت ها خشونتماجراي تجاوز و 

بار از سوي دوستان برادرش مورد تعرض قرار گرفته و بنا بر اظهاراتش، بارها و بارها از 
وي افراد فامیل به او دست درازي شده است که در غیاب پدر و مادر این اتفاق افتاده، س

 که وي را اند بودهن مجبور شا زندگیچرا که پدر و مادر بنا به اقتضاي شغلی و شرایط 
زمانی که اولین بار مادر، اظهارات شیرین را در رابطه با مسئله تجاوز . به اقوام بسپارند
شیرین . دهد یم، وي به شدت شیرین را مورد ضرب و شتم قرار کند یمبه پدرش منتقل 

  :دیگو یمدر این ارتباط 
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اومد سراغم با ، گفت) پدر(بهش وقتی مامانم حرفاي منو ...« 
بعدشم موهامو از ته با . می زدا، حاال نزن کی بزن، شیلنگ افتاد به جونم

چون به یکی . دماشین ریش تراش زد و سه روز منو تو اتاق زندانی کر
به همه گفتن ) پدر و مادر(ترسشون از ، از دختراي فامیل گفته بودم

 نگران من این کهفکر کنم بیشتر از ... کنم یمدیوونه شدم و خیال بافی 
  .»...نگران آبروشون بودن، باشن

، در بسیاري از مواقع، هنگامی که دختري مورد دهد یمي تحقیق نشان ها افتهی
، ترس از بی آبرویی و انگشت نما شدن مانع حمایت ردیگ یم تعرض جنسی قرار

. خانواده از وي شده و حتی ممکن است از سوي اعضاي خانواده و بستگان طرد شود
این شناخته شود و با فرض » قربانیِ گنهکار«در برخی مواقع نیز ممکن است، زن خود 

 داشته، از سوي  در قربانی شدن و مورد تعرض قرار گرفتن خویش نقش موثريکه
 تواند یماعضاي خانواده بویژه والدین تحت تنبیه و خشونت قرار گیرد، که این مسئله 

در نهایت این . تبعات و پیامدهاي جسمی و روحی بسیاري بر زندگی وي باقی گذارد
ي ناخوشایند، تبدیل به یکی از مهمترین عوامل خطرساز ا تجربه به عنوان تواند یممسئله 

  .آنان شده و زنان را به سوي اعمال بزهکارانه سوق دهددر زندگی 
  
 : تداوم خشونت و آزار در بزرگسالی-2-4-1

 خشونت و آزار جنسی در زنان مجرم و سابقه دار فقط به دوران کودکی و تجربه
نوجوانی آنها محدود نشده و بسیاري از آنها در دوران بزرگسالی نیز همچنان تحت 

، آزارهاي جسمی و جنسی در دهد یم نتایج این تحقیق نشان .اند گرفتهخشونت قرار 
در این بین اعتیاد . شود یمزنان در دوران بزرگسالی معموالً از سوي همسران آنها اعمال 

 آزار و اذیت جنسی در این زنان دارد و ممکن است سابقهبه موادمخدر ارتباط زیادي با 
اد، در شرایط خشونت آمیز نیز باقی  موهیتهبعضاً به علت وابستگی به مردان براي 

  .بمانند
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 ساله که حدود یک سال از عمرش را به جرم سرقت در زندان سپري 37مهشید 
  :دیگو یمکرده، 

 و اون کرد یممنم چون کمرم درد ، شوهرم معتاد به کراك بود.. «
هر وقت که ...  و کم کم معتاد شدمدمیکش یم، گفته بود خوب میشم

میومد سراغم و منو با کمربند سیاه و کبود ، دیرس ینممواد بهش 
  .»... که تا سه روز نمیتونستم از جام پاشمزد یمجوري . کرد یم

، همسران معتاد نقش موثري در گرایش زنان دهد یمي تحقیق نشان ها افتهبررسی ی
 که معموالً اولین مصرف نیز به منظور تسکین و کاهش اند داشتهبه مصرف موادمخدر 

،  کهدهد یمي تحقیق نشان ها افتهاز طرفی نتیجه تجزیه و تحلیل ی. اق افتاده استدرد اتف
 مصرف موادمخدر و اعتیاد دارند، اغلب تجربیات سابقهتمام زنان مصاحبه شونده که 

 که در بسیاري اند کردهي خشونت آمیز همسرشان تجربه ها کنشناخوشایندي از رفتار و 
 موادمخدر، در شرایط خشونت نیتأم به همسران در مواقع به علت اعتیاد و وابستگی

  . در نهایت این مسئله منجر به زندان رفتن آنها شده است، کهمانند یمآمیز زندگی باقی 
  
  :اقتصادي زنان- فروتري اجتماعی-2
 در بسیاري از مواقع شرایط و موقعیت دهد یمي این پژوهش نشان ها افتهی

از این . کن است آنها را مستعد ارتکاب جرم نمایداجتماعی و اقتصادي برخی زنان، مم
 زندگی و شرایط نامساعد اقتصادي خانواده، نیتأمرو عواملی نظیر فقر و عدم توانایی 

ي پرخطر شهري و همچنین سطح پایین تحصیالت، ها هیحاشزندگی در محالت و 
غل و یا  شنیتأمبسیاري از آنها به منظور که  موجب شده ،مهارت و تخصص خود زنان

  .درآمد، حاضر به انجام هرکاري بشوند
  :دیگو یم سال در زندان بوده 14 ساله که به جرم قاچاق موادمخدر مدت 56ناهید 

 را خودم قبول ها بچهسرپرستی ، وقتی از شوهرم طالق گرفتم 
هرکی یک ، خیلی برام سخت بود،  پدرم بودیمخونهیک مدتی . کردم
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یک  رفتم...نگاه هاشون خسته شده بودم و ها متلک و از گفت یمچیزي 
ولی از پس مخارج . منشی شدم، خونه اجاره کردم و تو مطب یک دکتر

 بهم گفت یک کیف ها هیهمسابراي همین وقتی یکی از . برنمی اومدم
دو . رو براي من جابه جا کن قبول کردم و اصالً نپرسیدم توش چیه

  .مماهی این کار رو کردم که با همون کیف گرفتن
، در برخی مواقع فقدان آگاهی و اطالعات زنان از یک سو و از رسد یمبه نظر 

اجتماعی، نظیر بیکاري و مشکالت معیشتی، -سوي دیگر مسائل و مشکالت اقتصادي
 که اهداف مناسب و قابل دهد یم را در چنان جایگاه و موقعیت فروتري قرار ها آن

  .شوند یمباندهاي سازمان یافته ي و ا حرفهسودجویان، مجرمان  دسترسی براي
  
 :ي خانواده و سرپرستی خانوارها تیمسئول -1-2

ي پرمخاطره براي زنان، زمانی ها تیموقع، یکی از دهد یمي تحقیق نشان ها افتهی
است که آنها به عللی مسئولیت و سرپرستی خانوار را برعهده گرفته و اغلب مجبور به 

 معاش بر نیتأم در ایران وظیفه این کهبا توجه به . شوند یم معاش فرزندان خود نیتأم
، اند کرده مردان است، براي زنانی که پیشتر در حمایت مردان خانواده زندگی عهده

 به عنوان تواند یم منابع مالی، نیتأم با وجودفقدان آنها و پذیرش سرپرستی خانواده، 
  .امري پرمخاطره تلقی شود

دو فرزند، که به جرم مالی حدود یک سال در  ساله، دیپلمه و داراي 54سکینه 
  :دیگو یمزندان بوده 

زندگی ما زیر و ، از وقتی شوهرم تصادف کرد و گوشه خونه افتاد 
ماشینش داغون شده بود و کلی ، شوهرم راننده کامیون بود. رو شد

تازه کلی هم پول دوا و دکتر براش . خسارت هم گردنش افتاده بود
فروختم ولی   و میکردم یم تو خونه سبزي پاك منم اوایل. یمددا می

براي همین مجبور . داد ینمي ما رو ها یبدهخوب این کفاف خرج و 
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شدم از پیرزن محله مون پول نزول کنم که هی روش اومد و بدهی من 
 اومده دم خونمون و حکم جلبم رو مأمورزیاد شد و یک شب دیدم با 

  .داره
  
 :مناسبات شغلی و جرم -2-2

، برخی مشاغل براي زنان ممکن است دهد یمي تحقیق نشان ها افتهلعه یمطا
ي پرخطر و جرم زا ها تیموقعشرایطی را ایجاد نماید که آنها را بیش از دیگران، در 

 دو سال حبس به جرم تشکیل سابقه ساله، داراي سه فرزند که 53شمسی . قرار دهد
  :دیگو یم فساد دارد، در این رابطه خانه

 چند سالی بود که ما رو ول کرده بود و رفته بود و منم شوهرم 
چند ماهی به طور ثابت .... کردم یم مردم کار خونه ها بچهبراي خرجی 

رفتارش با من .  آرایشگاه دارهگفت یم که کردم یمخونه یک خانوم کار 
خوب بود و خیلی هوامو داشت و منم رو کمکاش حساب 

د آرایشگاه جدید بزنه ولی چون یک روز بهم گفت میخوا...کردم یم
اون از من . می خواد به اسم یک نفر دیگه باشه، مالیاتش زیاد میشه

منم بی خبر از همه جا ، خواست اجاره نامه آرایشگاه به اسم من باشه
تا وقتی هم ، باورکن هیچ وقت پام رو اونجا نگذاشته بودم... قبول کردم

  .ر نداشتمکه پلیس دستگیرم نکرده بود از هیچی خب
 با تواند یم، نوع جرم ارتکابی دهد یمي کیفی نشان ها مصاحبهتجزیه و تحلیل 

چنان که دو نفر از مصاحبه . وضعیت اشتغال زنان مصاحبه شونده نیز مرتبط باشد
، به جرم اند داشته که پیش از ارتکاب جرم به شغل نگهداري از سالمند اشتغال ها شونده

از طرفی اشتغال برخی زنان در مشاغلی که . اند افتادهه زندان سرقت از منزل همان فرد ب
ي خصوصی، ها شرکتي دارد، نظیر منشی گري در تر نییپامنزلت اجتماعی نسبتاً 

  . باشدمؤثر ارتکاب جرم نهیزمنظافتچی و آرایشگري ممکن است، در فراهم نمودن 



   
  
  
  

 135      هاي ارتکاب جرم در زنان سی زمینهپدیدارشنا

  :ناآگاهی و عدم اطالع از قانون -3-2
، در بسیاري مواقع ناآگاهی دهد یمان مصاحبه شونده نشان مطالعه تجربه زیسته زن

 ارتکاب جرم در نهیزم تواند یماز قوانین و نقص در اطالعات حقوقی و اجتماعی، 
  .برخی زنان، بویژه زنان با سطح تحصیالت پایین را فراهم نماید

 ساله، داراي چهار فرزند که به جرم چک بالمحل حدود نه ماه زندان 63 ژهیمن
  :دیگو یموده ب

 زندان بیفتم هیچ اطالعی راجع به چک نداشتم و این کهتا قبل از « 
دوست ... دونستم نباید الکی چک کشید و ضمانت کسی رو کرد نمی

سی سالم از اعتماد من سوء استفاده کرد و منم چون براش چک کشیده 
منی که هیچ وقت پام به . بودم و ضمانتش رو کرده بودم زندان افتادم

   .»....کالنتري باز نشده بود
  
  : سبک زندگی پرمخاطره-3

زنان ممکن از ، سبک زندگی برخی دهد یمي تحقیق نشان ها افتهتجزیه و تحلیل ی
بر این اساس ماجراجویی، ریسک پذیري و بی . است آنها را مستعد ارتکاب جرم نماید

دمخدر و الکل از ي پرمخاطره نظیر مصرف مواها وهیشمباالتی در زندگی و انتخاب 
  .باشد یمجمله عوامل زمینه ساز در ارتکاب جرم 

  
 : مصرف موادمخدر و ارتکاب جرم-1-3

 مصرف مواد سابقهنه نفر از زنان مصاحبه شونده، در طول مصاحبه شرحی از 
 که بیشتر این افراد نیز به علت حمل و اند نمودهبیان را مخدر و اعتیادشان پیش از زندان 

 سه سال حبس به جرم سابقه ساله که 35ساناز . اند افتادهدمخدر به زندان نگهداري موا
  :دیگو یمحمل و نگهداري مواد مخدر دارد، 

                                                
- ریسکی  
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شیشه مصرف ،  دنبال موادمیرفت یمها با شوهرم  اکثر شب« 
 ني شب بهمون شک کردها گشت، یک شب موقع برگشتن، میکرد یم

من بود و ما رو  موادا تو کیف همه، و ماشینمون رو نگه داشتن
  .»..گرفتن

 سابقه، عالوه بر اعتیاد و قاچاق موادمخدر، ها شوندهاز طرفی برخی از مصاحبه 
 که بیشتر براي بدست آوردن پول براي خرید موادمخدر اتفاق افتاده اند داشتهسرقت نیز 

ي اول مصرف موادمخدر، در شرکتی ها سالدر «؛ کند یمچنانچه ساناز روایت . است
مشغول به کار بوده، که به علت نیاز به پول براي خرید مواد مرتکب سرقت خصوصی 

  .» که پیامد آن اخراج و یک سال حبس کیفري برایش بوده استشود یم
  
 : زندگی پرمخاطره، ماجراجویی، ریسک پذیري-2-3

ي عمیق کیفی و مطالعه تجربه زیسته زنان سابقه دار ها مصاحبهتجزیه و تحلیل 
ي پرمخاطره در ها وهیشو برگزیدن  پذیري ، ماجرایی جویی، ریسککه دهد یمنشان 

به عنوان . گذار بوده استتأثیرزنان، در کشیده شدن آنها به سوي جرم از زندگی برخی 
 شالق به علت  ضربه80 سابقه چهار بار حبس و نیز سابقه ساله که 47نمونه پروین 

  :دیگو یممصرف مشروبات الکلی دارد، 
 . سال صیغه بودم که پسر بود5با یکی ، از این که زندان برمقبل ..... 

مواد مغز آدم رو از ، دمیکش یم  مواد.... همه جور آزادي رو داشتممن
یا یک ونیم شب ، مثالً ساعت یک!! کردم یمکارهایی ، کار میندازه

 و گذاشتم یم و خیلی راحت تو ماشین گرفتم یممواد ،  بیرونرفتم یم
. ي صبح میومدم خونه و این شده بود زندگی منها کینزد و دمیکش یم

  .زدم یم و زنگ انداختم یم و به هرکی رو کردم یمواسه مواد هر کاري 
ي متعددي از بی مباالتی و ها تیروامطالعه تجربه زیسته زنان مصاحبه شونده، 

 را پیامدهاي منفی زیادي در زندگی داشته باشد، تواند یمعدم توجه به اعمالی که 
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ي موقت با افرادي است که معموالً ها ازدواجاز جمله این اقدامات، . کند یمحکایت 
 سال 12 ساله که به اتهام قاچاق موادمخدر حدود 52شهناز . اند نداشتهشناختی از آنها 

  ::دیگو یمزندان بوده، 
 و برادرش میا غهیصشوهر ،  مدت شش سال ازدواج موقت داشتم...« 

 یک سفر که با  تو....کرد یمرش هم با ما زندگی معتاد بودن که براد
بعد .... اتوبوس از ایرانشهر برمی گشتیم تو کیفم موادجاساز کرده بودن

  .».. منو گرفتن دیگه ندیدمشوناین کهاز 
و نارضایتی از آن » تنفر از جنسیت« عالوه بر ریسک پذیري، دهد یم نشان ها افتهی

، این عامل نقش مهمی در تقلید و رسد یمبه نظر .  باشدمؤثر در ارتکاب جرم تواند یم
 و رفتارهاي متداول مردانه دارد و در بسیاري مواقع آنان را ها کنشتبعیت برخی زنان از 

ي خود دست به اعمالی بزنند که در بین االذهان ها ییتوانا، براي اثبات کند یممجبور 
نظیر ارتکاب جرم و رفتن به . شود یمکنشگران اجتماعی و سطح جامعه، مردانه تلقی 

صادقی و میرحسینی، (است  زیادي از افراد جامعه عملی مردانه عدهحبس که از نظر 
  ).1383؛ وایت و هینز، 33: 1393

 سرقت مسلحانه و معاونت در قتل و همچنین مصرف موادمخدر سابقهشیرین که 
  :دیگو یمو اعتیاد دارد، در این رابطه 

همه چی رو تو زندگی خودم امتحان  این کهخوبی زندگی من «
همه ... ، کراك، شیشه، هروئین،  هرجور موادي که بگی زدممثالًکردم 

همیشه دوست ...  جور زندگی که من داشتمهی نمیابه هر حال .... چی
هیچ وقت دوست زن .  زنم بدم میومداین کهاز . داشتم مثل مردا باشم

 صد  هوشم....دمیپوش یمدونه نداشتم و همیشه با مردا بودم و لباساي مر
..... توي زندان ازم تست هوش گرفتن. درصد باالتر از بقیه آدمهاست

بار اولی که ....  چیه؟دمیفهم ینم، من اصالً هیچ وقت ترس رو نفهمیدم
رفتم پاساژ عالء الدین تو یک ،  اومدم بیروناین کهزندان افتادم بعد از 
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اب نداشتم و دوست نداشتم موبایل فروشی کار کردم و چون جاي خو
پبش خونوادم برگردم با یک همکار آقا هم خانه شدم و بعد از یک 

  .»مدتی باهاش رابطه پیدا کردم و عقدم کرد
، گاهی توجیه جرم و اعمال ارتکابی در دهد یمي تحقیق نشان ها افتهدر مجموع ی

  . استمؤثرب جرم انحاي مختلف، اعتماد به نفس کاذب و تنفر از هویت زنانه در ارتکا
  
  گیري نتیجه

ي زنان ها تیرواي ارتکاب جرم بنا بر ها نهیزماین پژوهش به دنبال شناسایی و فهم 
 آنها بوده و بدین منظور از روش کیفی و پدیدارشناسانه ستهیز تجربهسابقه دار و مطالعه 
 ستهیز تجربه ساله که همگی 68 تا 20 زن 24بر این اساس با . استفاده نموده است

. ي عمیق کیفی صورت پذیرفته استها مصاحبهمشترك محکومیت و حبس دارند، 
ي کیفی و ها مصاحبهي این تحقیق که در مجموع از خالل تجزیه و تحلیل ها افتهی

ي ارتکاب جرم در آنها ها نهیزم و توصیفات زنان مصاحبه شونده بدست آمده، ها تیروا
-فروتري اجتماعی«، »خانواده«رم در  عوامل خطرآفرین ارتکاب جدستهرا در سه 

در . بندي نموده است زنان، شناسایی و دسته» سبک زندگی پرمخاطره«و » اقتصادي
شناسایی عوامل خطرآفرین ارتکاب جرم در خانواده و تفسیر نقش آن، تجزیه و تحلیل 

ي ناکارآمد، از هم گسیخته و جرم ها خانواده«،  کهسازد یمي زنان آشکار ها تیروا
ي ارتکاب جرم در ها نهیزمنقش مهمی در فراهم نمودن » والدین بزهکار«، بویژه »دارم

نشان ) 1986 (و میلر) ) 2001چنانچه نتایج نحقیقات اوبرین. ندینما یمزنان ایفا 
 و این اند شدهي قانون شکن بزرگ ها خانواده، بسیاري از زنان مجرم، خود در دهد یم

 حبس وجود داشته باشد، سابقهزندانی حداقل یک عضو با  زنان خانوادهاحتمال که در 
  ).Bloom et al, 2003: 6(در مقایسه با مردان بیشتر است 

                                                
1. O’Brien 
2. Miller 
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ي ناکارآمد و از هم گسیخته، ها خانواده، عالوه بر رسد یمبا این حال به نظر 
 و مخاطرات فراوانی براي ها بیآسي نابسامان و آشفته نیز بالقوه آبستن ها خانواده

 و ممکن است فضایی پر از تنش، طرد و خشونت را براي آنها باشند یمي خویش اعضا
چنانچه بنا بر نتایج . ي مجرمانه استها کنشبوجود آورند که یکی از پیامدهاي آن بروز 

ي متعددي از خشونت و اثرات روانی آن، ها تجربهاین تحقیق، زنان مصاحبه شونده 
سردگی، بیماري و اختالالت روانی، احساس نظیر از دست دادن اعتماد به نفس، اف

ي عصبی در مقابل تهدیدها و مواردي نظیر این که بارها در طول ها واکنشقدرتی،  بی
از این رو خشونت در این . کنند یم را روایت اند داشته ها خانوادهزندگی در این 

به طور مداوم امري فراگیر و شدید است که معموالً زنان از دوران کودکی و ها  خانواده
نتایج برخی تحقیقات در کشورهاي . آن را تجربه کرده و در آنها نهادینه شده است

لیند و اوون، -؛ بلوم، چسنی2002؛ کاوینگتون، 1999 و همکاران، نظیر؛ براون(غربی 
 خشونت و آزار جنسی در زندگی بسیاري از زنان تجربه دهد یمنیز نشان ) 1994

دان وجود داشته و خشونت یکی از عوامل خطرساز در زندگی زندانی در مقایسه با مر
به طوري که احتمال سوء استفاده در دوران . این آنها، بویژه در دوران کودکی بوده است

سوارتز و (است کودکی در زنان سابقه دار سه بار بیشتر از مردان گزارش شده 
 خشونت تجربه،  کهدهد یم ي این تحقیق نشانها افتهبا این حال ی). 6 :1392همکاران، 

 مالی نظیر کالهبرداري، صدور چک بالمحل، فروش جرائم سابقهدر زندگی زنانی که 
 مالی نظیر این را دارند در مقایسه با مرتکبان جرایمی نظیر حمل جرائممال غیر و سایر 

 ، به مراتب کمتر...  اخالقی وجرائمو نگهداري مواد، سرقت و دزدي، رابطه نامشروع و 
 منجر تواند یمي این تحقیق است که ها افته؛ این مسئله نیز جزء یرسد یمبه نظر . است

به تولید فرضیاتی براي انجام سایر تحقیقات در این حوزه شود که امکان بررسی آن در 
  .باشد ینماین پژوهش فراهم 

                                                
1. Browne 
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ه ي ارتکاب جرم در خانوادها نهیزمي این پژوهش در ارتباط با ها افتهدر مجموع ی
ي نابسامان، طالق و اختالفات ها خانوادهبه این نتیجه دست یافته است که، زندگی در 

 جرمی اعضاي خانواده، بی بندوباري و عدم مسئولیت سابقهخانوادگی والدین، اعتیاد و 
ي خانوادگی در دوران کودکی و بزرگسالی ها خشونتپذیري والدین در قبال فرزندان، 

ي نامناسب، اعتیاد و مجرمیت همسر و ها ازدواجسرکوفت، در کنار تحقیر، سرزنش و 
.  استمؤثري ارتکاب جرم و بزهکاري زنان ها نهیزمعواملی نظیر این در فراهم نمودن 

 و چسنی لیند، 1995اوون و بلوم، (شده ي بسیاري از تحقیقات انجام ها افتهچنان که ی
  .دنینما یم دییتأا ي تحقیق رها افته زنان نیز این یجرائم حوزهدر ) 1997

، عالوه بر والدین و بستگان زن، همسر نیز  که همچنین نتایج این تحقیق نشان داد
ثري در بزهکاري وي دارد، به طوري که در این تحقیق در حدود ده نفر از زنان ؤنقش م

نتیجه بررسی تحقیقات متعدد در . اند بودهمصاحبه شونده با همسران خویش هم جرم 
؛ در بسیاري از مواقع همسر و یا شریک احساسی زن، در  کهدهد یمز نشان این حوزه نی

وادار کردن، متقاعد نمودن و یا همراه کردن آنها در ارتکاب جرم نقش مؤثري دارد، 
؛ 2001، اوبرین، 2003بلوم و همکاران، (بویژه در استعمال و خرید و فروش موادمخدر 

با این حال در توضیح علت عدم خروج زنان از این شرایط، ).  ،2008جونس
، در بسیاري از مواقع ممکن است ترس زنان از طالق  کهدهد یمي زنان نشان ها تیروا

و پیامدهاي آن، در کنار فقدان قدرت تصمیم گیري، عدم کنترل و تسلط بر اوضاع و 
خروج از این شرایط، موجب فهم موقعیت آسیب زاي زندگی و در مجموع ناتوانی 

 تا زنان آسیب مضاعفی را در زندگی خانوادگی تجربه نموده و در نهایت مسیر شود یم
 بر نقش خانواده و تأکیدبا این حال ضمن  .ن به سوي زندان کشیده شودشا زندگی

، سبک زندگی خود زنان از جمله سابقه مصرف موادمخدر  کهرسد یماطرافیان، به نظر 
آنها در کنار بی مباالتی در انتخاب شریک زندگی و عدم پایبندي به عرف و و اعتیاد 

زندگی  «وهیشهنجارهاي رسمی و غیررسمی و ماجراجویی و در مجموع برگزیدن 
                                                

1. Jones 
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بررسی .  از جمله عوامل خطرساز در زندگی زنان محسوب شودتواند یم، »پرمخاطره
، اعتیاد و مصرف موادمخدر که دهد یمتحقیقات انجام شده در سایر کشورها نیز نشان 

  ).2003 ؛ بلوم و همکاران؛2007اوبرین، (دارد در ارتکاب جرم زنان نقش موثري 
، فروتري اجتماعی و اقتصادي، یکی دیگر  کهدهد یمي این پژوهش نشان ها افتهی

 ها شوندهاز عوامل زمینه ساز ارتکاب جرم در زنان است، به طوري که بیشتر مصاحبه 
 نفر ازآنها 20یق داراي سطح پایین تحصیالت، مهارت و تخصص بوده و در این تحق

ید این ؤنیز م) 2003(همکاران نتایج تحقیقات بلوم و . اند داشتهتحصیالت دیپلم و کمتر 
همچنین بررسی وضعیت اشتغال و مناسبات شغلی مصاحبه شوندگان پیش . یافته است

ي ها شرکتب در مشاغلی نظیر کار در ، این زنان اغل کهدهد یماز ارتکاب جرم نشان 
خصوصی، فروشندگی، نگهداري از سالمند، آرایشگري، کارگري و نظافتچی اشتغال 

، اشتغال افراد در بعضی  کهدهد یمي تحقیق نشان ها افتهتجزیه و تحلیل ی. اند داشته
ي خصوصی فاقد نظارت، نگهداري از سالمند، آرایشگري ها شرکتمشاغل نظیر کار در 

ي در جامعه هستند، تر نییپامشاغلی نظیر این که داراي منزلت اجتماعی و جایگاه و 
عالوه بر این .  باشدمؤثر فی نفسه در فراهم نمودن بسترهاي ارتکاب جرم تواند یم

 در کنار سطح ،يا حرفهي فنی و ها آموزشي و تخصصی و ا حرفهي ها مهارتفقدان 
نها به شغل مناسب و همچنین برخورداري از  در دستیابی آ،تحصیالت پایین این زنان

ي انجام شده ها مصاحبهتجزیه و تحلیل .  بوده استمؤثري مشروع اشتغال ها فرصت
 مرتبط با قاچاق و حمل موادمخدر جرائم؛ تقریباً تمام زنانی که مرتکب  کهدهد یمنشان 

که ممکن از طرفی برخالف این تصور ذهنی . اند داشتهبودند، تحصیالت زیر دیپلم 
صادقی و (شوند  مالی جرائماست زنان تحصیلکرده بیشتر از سایر زنان مرتکب 

، در بین زنان مجرم مالی افرادي با سطح سواد پایین قرار داشتند )30: 1393میرحسینی، 
که علت ارتکاب جرم خود را پایین بودن سطح سواد، عدم آگاهی به قانون و ناآگاهی از 

  ،تحصیالت پایینکه  گفت توان یمبر این اساس . داشتند یماز قوانین چک و ضمانت ابر
 مؤثر ارتکاب جرم زنان نهیزم در فراهم نمودن تواند یمیکی از عوامل خطرساز است که 
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؛ طیف وسیعی از مجرمان زن را  کهدهد یمچنانچه بررسی ادبیات تحقیق نیز نشان . باشد
هستند ي تخصصی ها مهارت سواد و  که داراي سطح پایینی ازدهند یمافرادي تشکیل 

؛ بلوم، 1997؛ چسنی لیند، 1998؛ اوون، 1995؛ اوون و بلوم، 2003بلوم و همکاران، (
ي خانوار و سرپرستی نیز در اینجا قابل بررسی است ها تیمسئول ،عالوه بر این). 1996

ختی ي جمعیت شناها ویژگیبررسی . شود یمکه معموالً بعد از طالق به زنان واگذار 
ارتکاب از تا قبل گان   شونده، هشت نفراز مصاحبه  کهدهد یم نشان گان شوندهمصاحبه 

در اینجا طالق صرفاً نه به معناي جدایی از همسر، . اند گرفتهجرم، از همسرانشان طالق 
ي حمایتی و انتقال ها شبکهبلکه به عنوان عاملی در قطع و یا از دست دادن 

ي ها نهیزم نقش مهمی در فراهم شدن تواند یماده به زنان، ي سرپرستی خانوها تیمسئول
  .ارتکاب جرم داشته باشد

 بر ارتکاب جرم زنان نشان مؤثري تحقیق از عوامل ها افتهبندي ی در نهایت جمع
ي نابسامان، بی سرپرستی و یا بد سرپرستی، عدم دسترسی به ها خانواده،  کهدهد یم

 و تعرض علیه زنان، عدم دسترسی به  خشونتتجربهي شغلی مناسب، ها فرصت
ي قانونی و ضعف قوانین ها تیحماي اجتماعی و حمایتی، عدم برخورداري از ها شبکه

ي آسیب پذیر، خشونت مردانه در قالب تسلط و استیالي پدران، ها گروهحمایتی از 
ی برادران، همسران و نزدیکان مرد، چگونه زنان را در موضع ضعف، نابرابري و بی قدرت

 و در بسیاري از مواقع زنان در مقام و نقش تبعی مردان نزدیک خویش و یا دهد یمقرار 
آنچه در کجروي . گذارند یمبه عنوان واکنشی به شرایط موجود، به زندگی جرمی قدم 

 این است که جرم و کند یم و نمود پیدا شود یمزنان بیش از هر چیز دیگر جلوه گر 
همان ز آن که برآمده از یک تصمیم گیري شخصی باشد، انحراف در میان زنان بیش ا

به عبارتی اجبارهایی . ، یکجور کشیده شدن استدیگو یم) 1964(ماتزا  که دیوید طور
ي غیر ها راهي اجتماعی زندگی آنهاست، زنان را به ها نهیزمکه ناشی از بسترها و 

  .دهد یممتعارف سوق 



   
  
  
  

 143      هاي ارتکاب جرم در زنان سی زمینهپدیدارشنا

و خدمات ارائه شده از سوي آن  عی، مددکاري اجتمارسد یماز این رو به نظر 
 نقش موثري در پیشگیري از جرم و کاهش عوامل جرم زا و خطرآفرین، بویژه تواند یم

ي بدسرپرست و بی ها خانوادهي آسیب دیده اجتماعی، نظیر ها خانوادهدر ارتباط با 
می ي جرها سابقهسرپرست، نابسامان و آشفته که معموالً با والدین معتاد و یا داراي 

 در قالب خدمات مددکاري فردي و تواند یم، ایفا نماید و این امر کنند یمزندگی 
ي گروهی براي ها مصاحبهي فردي و مددکاري اجتماعی کار با گروه و ها مشاوره

عالوه بر این، مددکاري اجتماعی با طراحی و اجراي  . ارائه گرددها خانوادهاعضاي این 
ي و اجتماع ا جامعهي خدمات مددکاري ها نامهبردر قالب » جنسیت محور«خدمات 

ي بازگشت موفقیت آمیز ها نهیزم تواند یم زندان و اعتیاد، سابقه زنان داراي ژهیومحور، 
و در »  ثانویهجرائمارتکاب «و » تکرار جرم«به جامعه و همچنین پیشگیري از  آنها

 .را براي آنها فراهم نماید» آسیب پذیري مضاعف«نهایت وقوع 

  
  نابعم

  ،منیژه نجم عراقی، :ترجمه، »جامعه شناسی زنان«، )1385 (.واالس کلر؛ پامالآبوت 
 .چاپ چهارم، نی نشر: تهران

 اجتماعی و چگونگی -ي اقتصاديها ویژگی مطالعه، )1378 (،یعلاحمدي، امید
و زنان زندانی شهر ) 377-1367(ساله  ده دورهتغییرات زنان مجرم طی یک 

  .کرمان، کمیسیون امور بانواناستانداري : کرمان
 هاي تحقیق کمی و کیفی در   پارادایمی روشیمبان ،)1390 (،یایمان، محمدتق

  . چاپ دوم.، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهعلوم انسانی
  ،ي ها ویژگیبررسی  «،)1389 (.عباس، یشجاعت ؛محمود،  گلزار؛یعلدالور

  .3)1. ( زن و جامعهفصلنامه. »شخصیتی زنان مجرم
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 عوامل خانوادگی مؤثر بر ارتکاب ،)1392 (.فرزانه صالحی، ؛نی، سید احمدحسی 
اجتماعی زنان و  – ي انتظامیها پژوهشدو فصلنامه . جرم زنان زندانی زنجان

  ).1(، خانواده
  ،دهه زنان در دو جرائم تحول ،)1386 (.افروز، نوربخش؛ نیدحسیسسراج زاده 

  ).89(، ماعی مطالعات اجتفصلنامه .)1380-1360 (ریاخ
 موادمخدر، زنان و  «،)1392 (.ویجیلور.  آرتورجی؛ پاتریشیا اوبرین؛سوارتز، جیمز آ

 نظام عدالت کیفري در ارتباط با زنان معتاد به نقشعدالت کیفري، 
.  معصومه حسن چوکامی و علی اصغر اسماعیل زاده:ترجمه. »موادمخدر

ارزه با موادمخدر دفتر تحقیقات ستاد مب: تهران. ویراستار علمی دکتر سهیال کوشا
  .و آموزش

 بررسی عوامل «، )1389 (.هیمرضسلطانی، ؛ شاهیوندي، احمد؛ رییسی وانانی، رضا
 .فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، » بر ارتکاب نوع جرم زنان در شهر اصفهانمؤثر

)3(1.  
  ،و تحلیل جامعه شناختی درك«). 1393 (. میرحسینی، زهرا؛الیسهصادقی فسایی 

  ).2(5، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران. » زنانجرائمتصور کنشگران اجتماعی از 
 خشن زنان؛ جرائمتحلیل کیفی «، )1394 (.هیمرض ابراهیمی، ؛صادقی فسایی، سهیال 

  .2شماره ، 13، دوره  فصلنامه زن در توسعه و سیاست،»ها زهیانگ و ها نهیزم
  ،یکردروژوهش، انتخاب از میان پنج پویش کیفی و طرح پ«، )1394 (.جانکرسول 

، »)روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاري و مطالعه موردي(
  .انتشارات صفار، چاپ دوم:  حسین دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران:ترجمه

  ،ساخت معرفت در علوم دربارهروش در روش « ،)1389 (.احمدمحمدپور 
  . جامعه شناسان، چاپ سومات انتشار:تهران. »انسانی
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 ترجمه علی سلیمی و . »جرم و جرم شناسی ،)1383 (.ینزه فیونا ؛وایت، راب
 . حوزه و دانشگاهپژوهشکدهانتشارات : قم. دیگران
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