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چکیده:

رشد جرایم در سالهای اخیر در شهرکرمانشاه توجه برانگیز و مساله زا گردیده است .در
این استان سنتی ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم .هدف این تحقیق
بررسی و تعیین عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم زنان در شهر کرمانشاه میباشد.
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی میباشد جامعه آماری زنان زندانی  55-55شهر
کرمانشاه و زنان جامعه شهر کرمانشاه در خارج از زندان در همان گروه سنی 55-55
ساله میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spssاستفاده گردید ،این تحقیق
به تاثیر  4متغیر میزان تحصیالت ،وضعیت اقتصادی ،محیط خانوادگی ،و میزان استفاده
از سایت های غیر اخالقی بر ارتکاب به جرم زنان پرداخته است .نتایج نشان دهنده این
است که تمام فرضیات تأیید شده است .در این رابطه تحکیم کانون خانواده ،افزایش توان
مالی و فرهنگی خانوادههای آسیب پذیر ،حمایت از حقوق اجتماعی زنان آموزش
مهارت های زندگی به دختران و زنان ایجاد مراکز مددکاری یا مشاوره تقویت ارزشهای
معنوی و دینی در جامعه میتواند مثمر ثمر باشد.

کلید واژگان :جرم ، ،زنان ،کرمانشاه،عوامل اجتماعی
 5دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
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مقدمه و بیان مسئله:
بحث درباره جرایم زنان از دیرباز تا زمان تولد جرم شناسی مطرح بوده است .مروری بر
تاریخ جوامع بشری نشان میدهد که انسانها همواره با انواع انحرافها و آسیبهای
اجتماعی دست به گریبان بودهاند .صنعتیشدن جامعه ،ورود به دنیای مدرن ،عواملی
همچون پیچیدگی روابطاجتماعی ،گسترش نظام شهرنشینی ،تولید انبوه و تغییر دائم
ساختارهای اجتماعی و نیز ظهور و گسترش پدیدههای تکنولوژیکی مانند ساختارهای
جمعی ،تحول شیوه تولید و حمل و نقل عمالً موجب بروز و ظهور مشکالت و مسائل
متعددی شده است که در آن تحت عنوان آسیب اجتماعی یاد میشود .بنابراین میتوان
گفت که جرم زاییده گریز ناپذیر جمعی شدن زندگی افراد انسانی است و چون بشر از
همان ابتدا زندگی اجتماعی داشته ،بزهکاری نیز وجود داشته است.
همچنین رویکرد حقوق بشر مدعی است جرم هنگامی رخ میدهد که حقی از حقوق
بشر نقص شده باشد ،خواه عمل نقصکننده آن حق ،قانونی باشد و خواه خیر .این
برداشت تعریف جرم را تا آنجا گسترش میدهد که رسوم ظالمانهای مانند نژادپرستی،
جنسگرایی و بهرهکشی هایی ریشه گرفته در طبقات اجتماعی را هم در بر میگیرد.
(وایت ،فیوناهینز؛ -5551م.به نقل ازسلیمی 5131ص .) 44
رویکرد گوناگونی انسانها نیز جرم را بر حسب وضعیتی تعریف میکند که در آن کجروی
بیانگر واکنشی طبیعی در برابر اوضاع و احوال ظالمانه یا توأم با نابرابری است .عمده
توجه این رویکرد هم معطوف به روابط قدرت و انواعی از اقدامات گروههای مسلط است
که با هدف محدود ساختن گوناگونیهای موجود در تجارب ،زبان و فرهنگ انسانها
انجام میپذیرد (.وایت ؛ -5551م.به نقل ازسلیمی 5131ص .) 44
رویکرد جامعه شناسی از جرم عمدت ًا بر نظریات دورکیم استوار است .اگرچه این نظریات
عمدت ًا پیچیده هستند اما تأثیر آنها در جرم شناسی ،غیر قابل انکار است .بر اساس این
ال نیز توضیح داده شده«جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ،
نظریه همانطور که قب ً
تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی میشود» سیر تکاملی فرهنگها باعث میشود
مفهوم جرم و نوع کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجددگرایی نیز در این میان نقش
مهمی پیدا کند .به همین علت این رویکرد در تعریف جرم به هنجارهای اجتماعی توجه
میکند و عملی را جرم میداند که بر خالف هنجارهای جامعه باشد و احساسات و
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وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند .از لحاظ حقوق کیفری چنانچه فردی مرتکب
عملی شود که از لحاظ قانونی شرایط جرم را داشته باشد مجرم و باید مجازات شود،
بنابراین حقوق کیفری مانند دوربین عکسبرداری است که فرد را در همان نقطهای که
هست به تصویر می کشد اما از آنجا که جرم شناسی به دنبال شناخت انگیزه است
چنانچه کسی در نقطه ی الف مرتکب جرم شود گذشته و آینده او را از طریق احتماالت
به تصویر میکشد(.سایت انجمن جامعه شناسی)
البته در کنار تنوع پذیر بودن تعریفهای جرم ،توجه به این نکته نیز خالی از فایده
نیست که تعریفهای قانونی جرم هم به مرور زمان تغییر مییابد .به بیان دیگر ،قانون
تولیدی اجتماعی دارد و پدیدهای ایستا نیست و هر گاه تغییر یابد ،تعریف جرم هم به
همان شکل دچار دگرگونی میشود .به همین معنا ،میتوان اصول اخالقی را متغیری
خاص در تعریف جرم محسوب داشت؛ البته در صورتی که خود را در قوانین یک کشور
متجلی ساخته باشد(.وایت ؛ -5551م.به نقل ازسلیمی 5131ص.) 41
بر اساس تعاریف ارائه شده در زمینه تعریف جرم میتوان به این مسئله پرداخت که
آنچه اکنون به عنوان یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رو به افزایش است،
گسترش بیش از پیش جرم و جنایت است .اگر ما به این واقعیت اجتماعی اشاره نماییم
که بزهکاری ،یکی از بالیایی است که گریبان جوامع را گرفته است و تأثیر منفی در
توسعه انسانی و اجتماعی و اقتصادی داشته است به طوری که دولتها را به
چارهاندیشی فرا خوانده است.
از دوران بسیار کهن تا امروز معموالً جرایم با توجه به شرایط جنسی و جسمی در افراد
مختلف متفاوت بوده است .زنان معموالً در رابطه با جرایم ارتکابی به سوژههای
میپرداختند که به نوعی با جنسیت آنها ارتباط داشت ،مانند بچهکشی ،شوهرکشی،
سقطجنین ،کودکربایی ،روسپیگری و امثال آن؛ اما به تدریج که نقش زنان در زندگی
اجتماعی بیشتر شد ،به ویژه در قرن  02که زنان در کنار مردان امکان حضور در
عرصههای مختلف را پیدا کردند ،آرام آرام اموری مورد توجه زنان قرار گرفت که تصور
می شد مختص مردان است که در این توجه در دو دهه اخیر به ویژه در کشور ما از
چندین سال پیش به حدی نمود پیدا کرده است که نوعی رقابت دو جنس مخالف را در
تمام عرصههای زندگی متبادر به ذهن مینمایاند.
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عوامل اجتماعی مهمی که بر ارتکاب جرم زنان تأثیر مهمی میتواند داشته باشد،
می توان به خانواده و محیط آن (ناسازگاری والدین با هم و با فرزندان ،خشونت در
خانواده ،عدم حمایت عاطفی والدین از فرزندان و کمسوادی و یا بیسوادی آنها ،تعداد
زیاد فرزندان در خانواده ،عدم پایبندی محکم به آموزههای دینی و  ،)...گروه همساالن،
رسانههای جمعی ،فقر و بیکاری ،فاصله طبقاتی ،عدم پایبندی به اعتقادات دینی و
مذهبی ،اعتیاد و غیره اشاره نمود .این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که
عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب جرم زنان چیست؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
رشد جرایم در سالهای اخیر در شهرکرمانشاه توجه برانگیز و مسالهزا گردیده است.
مساله مهم تر تحول دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم در این استان سنتی با حاکمیت
مردان است .ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم.
بر اساس اطالعاتی که از دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی شهر کرمانشاه بدست آمده و
بررسی این اطالعات به نتایج در خور توجهی باید اشاره کرد از جمله بیشتر زنانی که به
این مرکز مراجعه کرده اند به علت نیاز به نگهداری و حمایت و همچنین فرار از منزل
میباشند و مراجعهکنندگان بیشتر در گروه سنی  05تا  05سال میباشند که اکثر آنها
هم سابقه جرم داشته اند و جرم آنها فرار از منزل و رابطه نامشروع بوده است .عالوه بر
موارد ذکر شده به عوامل دیگری از جمله بیکار بودن تمام این مراجعهکنندهها و
همچنین تحصیالت پایین تا سطح راهنمایی ،طالق به علت عدم تفاهم اخالقی و
همچنین داشتن ارتباط جنسی برای کسب درآمد میتوان اشاره کرد.
به طور کلی در مورد افزایش نسبت جرایم اقتصادی زنان ،به نظر میرسد که شرایط
جامعه فعلی که در آن ،زمینه مشارکت و ورود زنان به حوزههای قدرت و فعالیت
اقتصادی اجتماعی افزایش پیدا کرده ،باعث شده است که زنان برای رسیدن به اهداف
اقتصا دی و مالی نسبت به گذشته امکان و فرصت بیشتری برای ارتکاب به جرم در این
زمینه پیدا کنند .در مورد اعداد و ارقام مربوط به زندانیان جرایم جنسی و اخالقی در
بین زنان و مردان حاکی از افزایش آن در هر دو گروه جنسی است ،اما این افزایش در
بین زنان بیشتر از مردان است.
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در بررسی پروندههای موجود و مشاهده خالصه این پروندهها به این نتیجه رسیدیم که
جرایم جنسی و اخالقی و اقتصادی زنان بیشتر از موارد دیگر از جمله حمل و قاچاق
مواد مخدر ،پرداخت ربا ،تصرف مال غیر ،ایجاد ضرب و جرح عمدی و غیره میباشد.
نکته قابل ذکر اینکه زنان در جرایمی مانند سرقت در نقش شریک جرم خودنمایی
میکنند تا معاون و نقش اصلی در جرم .عالوه بر آن بیشتر این افراد ساکن محلههای
حاشیهای و پایین شهر میباشند.
این آمارها و اطالعات و همچنین شواهد موجود در جامعه نشان دهنده یک مساله
اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این ناهنجاریها و آسیبها مهم
است .با توجه به نقش مهم و سازنده آنان در پرورش نسل آینده و جایگاه آنان در
جامعه ،ضرورت شناخت عوامل تأثیرگذار بر ارتکاب جرم آنها و همچنین راهکارهایی
جهت پیشگیری از این عوامل جرم زا و رشد آنها ضروری مینماید.
هدف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق بررسی و تعیین عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم زنان در شهر
کرمانشاه میباشد.
دیدگاههای مختلف در خصوص جرم زنان:
دیدگاه فیمینیستی:

صاحبنظران این دیدگاه ها معتقدند دو پدیده سیطره جنس مذکر و در کنار آن ،زیر
دست بودن جنس مؤنث هم بیانگر وجود نابرابریهایی بنیادین دو جنس است ،و هم
اجزایی ریشه گرفته در نظام پدر ساالری به حساب میآید .جرم شناسان فمینیست در
عین حال مدعیاند که پدیدههای نابرابری جنسی و سلب اختیار از زنان ،خود را در
درون نظامهای حقوقی و جزایی نیز وارد ساخته است .در دیدگاههای جرم شناختی
فمینیستی ،جرم بر حسب دو دسته اعمال مبتنی بر جنسیت و اعمال مرتبط با آن
تعریف میشود و عمده توجه این دیدگاهها به ویژه به دو مسأله زیر معطوف است:
 ماهیت خشونت جنس مذکر به عنوان متغیری که تأثیر خود را هم بر مجرمانزن بر جا میگذارد و هم بر زنان بزهدیده
 -شیوههای نهادینه شدن انواع نابرابری تبعیض جنسیتی شده در سطح جامعه
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این نکته همچنین موجب شده است تا بخش در خور توجهی از تالشهای این حوزه به
آشکار ساختن سطوح «ناآشکار» خشونت بر ضد زنان و همچنین به انواعی از ستمهای
ساختاری معطوف شود که این قشر ،مدت طوالنی خود را مجبور میدیده تا بدانها تن
در دهد.
نتیجه این نوع تحلیل نیز آن است که جرمشناسان فمینیست ،هم جرمهای ارتکابی بر
ضد زنان و هم جرمهایی را که به دست این جنس انجام میپذیرد ،محصول دو عامل
ستمدیدگی اجتماعی و وابستگی اقتصادی آنان به مردان قلمداد میکنند.
نظریه های جامعه پذیری:
یکی از روشهای معمول در تبیین جرمهای زنان ،توجهدادن به تفاوتهای موجود در
شیوههایی است که زنان و مردان بر اساس آن جامعه پذیر شدهاند؛ یا میشوند .این نوع
تبیینها عموم ًا پیوندی تنگاتنگ با مفاهیم خاصی دارد که مربوط به نقشهای جنسی
فراخور هر فرد است .مشکل نیز معموالً در چهره جامعهپذیری ناکافی تصویر میشود.
یعنی وضعیتی که در نگاه این دست نظریهها ،فرد را به سرپیچی از رفتارهای متناسب با
اعضای جنس مؤنث رهنمون میسازد.
دیدگاه برچسب زنی:
دیدگاه برچسبزنی عموم ًا کار را با تکیه بر این مقدمه آغاز کردهاند که جرم و رفتار
مجرمانه فرایندی اجتماعی است .نظریهپردازان برچسب زنی همچنین مدعیاند که
اصوالً این اعمال نظام جزایی و مقامات آن است که تعیین میکند چه چیزی را باید
«جرم» محسوب داشت .به بیان دیگر در نگاه آنان ،مجرمانه خواندن رفتار با مجرم
شمردن فردی خاص ،بسته به افرادی است که در حین عمل چنین برچسبی وارد
میآورند .در این خصوص مدعای آنان این است که عنوان رسمی«جرم» را افرادی بر
یک رفتار مینهند که قدرت وارد آمدن برچسب را دارند .بدین ترتیب میتوان گفت که
در این دیدگاهها سنجش جرم عمالً فرایندی را تشکیل میدهد که در خالل آن ،افرادی
که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ،کنشهای خاص افرادی معین
را به عنوان کنشهای«کجروانه» یا «مجرمانه» تعریف میکنند .این دیدگاه نهادگرا در
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زمینهی سنجش جرم همچنین تأکید میکند که جرم در واقع پدیدهای «عینی» نیست،
بلکه این ماهیت کنشهای متقابل میان افراد و همچنین طبیعت برچسبزدنهای
گزینشی است که آن را شکل میدهد؛ کنشها و گزینشهایی که اعضای نظام جزایی،
آن را در برخورد با عموم صورت میدهند.
یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در دیدگاه برچسبزنی ،مناسبات موجود میان مجرم و
افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را دارند .پیامد این قبیل مناسبات و به ویژه
محصول خود فرایند برچسبزنی نیز احتمال وقوع بدنامی است .نظریه پردازان
برچسبزنی همچنین برآنند که فرایند برچسبزنی میتواند آثار منفی خاص خود را در
پی داشته باشد .آثاری از این دست که ممکن است شخص برچسب خورده ،نقشی را به
خود بپذیرد که در آن ،برچسب به او نسبت داده شود .به بیان دیگر ،اگر شخصی رسم ًا
انگ«کجرو»« ،خالفکار» یا «مجرم» وارد آید .این امر ممکن است موجب شود که او به
شکل متناسب با آن برچسب رفتار کند.
دیدگاه برچسبزنی در کل بر این نکته پا میفشرد که مقامات دستگاه جزایی ،باید با
بسیاری از گونههای متفاوت اعمال و رفتار مجرمانه ،برخورداری توأم با مدارا پیشه کنند.
استدالل ارائه شده در این خصوص ،آن است که قدرت برچسبزنی نقشی مهم و تعیین
کننده دارد و آثاری ماندگار بر جا میگذارد .پس باید آن را به شکلی حساب شده و
صرفاً در موارد کامالً ضروری به کار بست( .وایت ؛ -5551م.به نقل از سلیمی 5131
صص )535-33
نظریه کنترل اجتماعی:
هاید نسون ( )5531می گوید که نباید پرسید چرا بعضی زنان مرتکب جرم میشوند،
بلکه باید دید چرا زنان تا این اندازه غیر بزهکارند؟به عبارت دیگر باید در صدد توضیح
علت این امر برآمد که چرا زنان بزهکار نمیشوند .این علت به نظر او نحوه کنترل زنان
است .او معتقد است که زنان عموماً هم در خانواده و هم در عرصهی اجتماع زیر کنترل
قرار دارند .او نظریهی کنترلاجتماعی را بر دو نوع میداند .نظریههای نوع اول بر
چگونگی پیوند جوامع از راه یک نظام ارزشی مشترک تکیه دارند که این ارزشها (یا
ایدئولوژیها) از راه رسانهها ،نظام آموزشی ،خانواده ،دادگاه ،پلیس و امثال آن انتقال
مییابد .تأکید نظریههای نوع دوم بر قید و بندی است که در رابطه با خانواده ،گروه
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همساالن و مدرسه که محل پایبندی فرد به معیارها و ارزشهای جامعه است حاصل
میشود .به این ترتیب از یک سو رفتارهای آرمانی مناسب برای زنان و از سوی دیگر
نقش زن در خانواده کنترل کنندهی اوست( .آبوت،واالس؛به نقل از نجم الدین عراقی-
 5132ص )002
نظریهی فشار:
نقطه شروع در نظریه فشار ،این تصور است که جرم اصو ًال پدیدهای اجتماعی است .این
نکته بدین معناست که این نظریه بر نوعی فهم جامعه شناختی از رفتارهای فردی و
گروهی استوار است؛ یعنی فهمی که عملی خاص مانند جرم را به نوعی با فرایندها و
ساختارهای فراگیر اجتماعی مرتبط میبیند و بر ان است که این فرایندها و ساختارها
آن عمل را شکل میدهد .نظریهی فشار به جای پرداختن به دو بعد روانشناسی فردی یا
خصیصههای زیستی ،مدعی است که موجبات شکلگیری جرم را باید در درون اجتماع
جست .بدین ترتیب در نگاه این نظریه ،یک «مجرم» یا «کجرو» محصول نوعی نظم
خاص اجتماعی است .به بیان دیگر نظریه فشار مدعی است اعمال و ارزشهای مجرمان
را اصوالً نیروها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعیین میبخشد .همچنین اینکه
این دسته افراد ،چندان مجالی برای صورت دادن گزینشهای آگاهانه درباره گزینههای
اجتماعی در دسترس خود ندارند .در خصوص علت جرم ،سخن اصلی نظریه فشار آن
است که باید این پدیده را ناشی از گسست اجتماعی یا فرایندهایی اجتماعی به حساب
آورده که نشان دهنده وجود نوعی فشار اجتماعی در درون جامعه است .این دیدگاه
همچنین بر آن است که فشارها یا سرچشمههای تنش ،طبیعتی اجتماعی دارد؛ نه
فردی .سرانجام هم آنکه نظریه پردازان فشار برآنند که این آسیب اجتماعی فراگیر
بهترین تبیی ن را درباره جرم به عنوان یک مسأله اجتماعی به دست میدهد.
کانون عمده تحلیل در نظریه فشار ،بر فشارهایی متمرکز است که با «فرصتهای
ساختاری» و «فرایندهای فرهنگی» پیوند دارد .تصور غالب در این نظریه آن است که
علت جرم را میتوان در ناکافی بودن یا نامناسب بودن ابزارها یا فرصتهای دستیابی به
برخی هدفها نهفته دید.
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فرضییات تحقیق:
.5
.0
.1
.4

به نظر میرسد بین میزان تحصیالت و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین وضعیت اقتصادی و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود
دارد.
به نظر میرسد بین محیط خانواده (ناسازگاری والدین،خشونت،عدم توجه به
فرزند دختر و عدم حمایت عاطفی) و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین میزان استفاده از سایتهای غیر اخالقی و ارتکاب جرم
رابطه معنا داری وجود دارد.

روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی میباشد .و با استفاده از تکنیک پرسشنامه
محقق ساخته شامل سؤاالت باز و بسته در این زمینه به بررسی نگرش و عقاید افراد
مورد مطالعه و تأثیر آن در ارتکاب جرم آنها پرداخته شد.
جامعه آماری:
جامعه آماری در این پژوهش زنان زندانی  55-55شهر کرمانشاه و همچنین زنان
جامعه شهر کرمانشاه در خارج از زندان در همان گروه سنی  55-55ساله میباشد.
روش نمونهگیری:
روش نمونهگیری در این پژوهش سهمیهای میباشد.
حجم نمونه:
با توجه به جامعه آماری تعداد افراد  522نفر در بین زنان غیر زندانی شهر کرمانشاه و
همچنین تعداد  11نفر از بین زنان زندانی انتخاب گردیدند.
ابزار گردآوری داده ها:
در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از روش مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه محقق
ساخته استفاده گردید.
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نتایج استنباطی
فرضیه شماره : 2

به نظر میرسد بین میزان تحصیالت و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد.
جدول محاسبه ضریب همبستگی کرامر

Approx. Sig.

Value

.027
.027

.307
.307
134

Phi
Cramer's V
N of Valid Cases

Nominal by
Nominal

برای تایید فرضیه از ضریب همبستگی کرامر استفاده کردیم .با توجه به محاسبات
جدول فوق ،چون مقدار ،).027(sigکمتر از  2/25میباشد در نتیجه میتوان گفت رابطه
بین دو متغیر میزان تحصیالت و ارتکاب جرم معنادار میباشد.
فرضیه شماره :1
به نظر میرسد بین وضعیت اقتصادی و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد.
جدول محاسبه ضریب همبستگی کرامر

Approx. Sig.

Value

.000

.422

Phi

.000

.422

Cramer's V

134

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

برای تایید فرضیه از ضریب همبستگی کرامر استفاده کردیم .با توجه به محاسبات
جدول فوق ،چون مقدار ،).000(sigکمتر از  2/25میباشد در نتیجه میتوان گفت
رابطه بین دو متغیر وضعیت اقتصادی و ارتکاب جرم معنادار میباشد.
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فرضیه شماره :0

به نظر میرسد بین محیط خانواده و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد.
جدول محاسبه ضریب همبستگی کرامر

Approx. Sig.

Value

.024

.506

Phi

.024

.506

Cramer's V

134

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

برای تایید فرضیه از ضریب همبستگی کرامر استفاده کردیم .با توجه به محاسبات
جدول فوق ،چون مقدار  ،).024(sigکمتر از  2/25میباشد در نتیجه میتوان گفت
رابطه بین دو متغیر محیط خانواده و ارتکاب جرم معنادار میباشد.
فرضیه شماره :0
به نظر میرسد بین میزان استفاده از سایتهای غیر اخالقی و ارتکاب جرم رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول محاسبه ضریب همبستگی کرامر

Approx. Sig.

Value

.000

.406

Phi

.000

.406

Cramer's V

134

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

برای تایید فرضیه از ضریب همبستگی کرامر استفاده کردیم .با توجه به محاسبات
جدول فوق،چون مقدار ،).000(sigکمتر از  2/25میباشد در نتیجه میتوان گفت رابطه
بین دو متغیر میزان استفاده از سایت های غیر اخالقی و ارتکاب جرم معنادار میباشد.
نتیجه گیری:
هر نظام اجتماعی سازوکارهای متعدد غالباً ماهرانهای از کنترل اجتماعی را ارائه میکند.
یعنی ارائه ساختارها و فرایندهایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تطابق را تقویت
میکند ،مانع کجرفتاری میشود ،آن را مجازات مینماید و یا پیامدهای آن را بهبود
میبخشد.
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خانواده مهمترین پایگاه در رشد عواطف فرزندان به حساب می آید .نوجوان در تعامل با
والدین و سایر اعضای خانواده امیدواری ،صداقت و حمایت را میآموزد و یا آن که به
تعارض با دیگران بر میخیزد و رفتار بد را به دیگران تعمیم میدهد .افراط و تفریط در
زمینههایی چون پذیرش ،توجه و مراقبت ،آزادی ،توقع ،انتظار و تشویق به انجام کارهای
نادرست نقش مهمی در ایجاد مشکالت رفتاری فرزندان ایفا میکند .از طرفی محیط
اجتماعی نیز میتواند به گسترش جرم کمک کند .در مورد شناخت جرم به عنوان یک
مسئله اجتماعی باید عوامل اجتماعی را عمیقاً مورد توجه قرار داد و سعی کرد علل
گوناگونی را که باعث ارتکاب جرم میشوند تحت بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و
راهحل د رستی برای جلوگیری از ارتکاب بیشتر جرم ارایه کرد.از سویی باید به این
واقعیت نیز توجه داشت که بیماریهای اجتماعی مانند آسیبهای جسمی؛ مسری
هستند و اگر از ابتدای جرم به فکر اصالح و از بین بردن علل ارتکاب آن نیفتیم ،ممکن
است به دیگران نیز سرایت کند .ریشه درد در جامعه است نه در فرد .پس باید به فکر
بود و راهی را پیدا کرد که جلوی ارتکاب روز افزون جرم گرفته شود .اگر در جامعهای
جرم زیاد است در قوانین حقوقی مقررات اجتماعی و نوع آموزش و پرورش آن باید
مطالعه کرد و به فکر شناخت علل بود .باید پذیرفت امکانات رفاهی ،متعادل بودن
شرایط اقتصادی و اجتماعی ،توجه بیشتر به ارزشهای معنوی و برخورداری از آموزش
صحیح ،انسان را به موجودی کارساز و نیروی سازنده جامعه تبدیل میکند و او را از
گرایش به جرم باز خواهد داشت.
پیشنهادات:







استواری و تحکیم کانون خانواده با ارائه آموزشهای مختلف شیوههای تربیتی
افزایش توان مالی و فرهنگی خانواده های آسیب پذیر
حمایت از حقوق اجتماعی زنان به عنوان قشری که ضریب آسیبپذیری آنان
باال است.
آموزش به والدین در خصوص نحوه رفتار با فرزندان از طریق رسانههای گروهی
آموزش مهارتهای زندگی به دختران و زنان
ایجاد مراکز مددکاری یا مشاوره خانواده بصورت رایگان با هزینههای خیلی کم
در مناطق آسیب پذیر
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 تقویت ارزشهای معنوی و دینی در جامعه
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