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  چکیده

زنانی . کند بررسی مینشین و زنان مجرم زندانی در اهواز  پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم را در بین زنان حاشیه

واحـد تحلیـل   . انـد  کنند به عنوان گروه گـواه در نظـر گرفتـه شـده     شهر زندگی می) اي غیرحاشیه(که در مناطق مرکزي 

سال شهر اهواز است کـه بـا    18نفر از زنان عادي و مجرم باالي  200ن تحقیق فرد بوده است و حجم نمونه شامل  اي در

دو و رگرسـیون لجسـتیک و    در سـطح اسـتنباطی از آزمـون خـی     .انـد  اي انتخاب شده قهگیري طب استفاده از شیوه نمونه

دهد بـین متغیرهـاي    ها نشان می یافته .چنین ضرایب فی، کندال، کرامرز و ضریب همبستگی استفاده گردیــده است هم

حاشـیه و  [نوع منزل مسـکونی، تحصـیالت، وضـعیت اشـتغال، شـغل پـدر، طبقـه اجتمـاعی و محـل سـکونت           (مستقل 

گونه  داري وجود دارد و فقط متغیر محل تولد با متغیر وابسته هیچ رابطه معنی) ارتکاب جرم(با متغیر وابسته ]) غیرحاشیه

  .   دهد رابطه معناداري را نشان نمی

  

  .نشینی، زنان زندانی، اهواز جرم زنان، حاشیه :واژگان کلیدي

  

 مقدمه

هـاي   ایـن جـرایم در محـیط    فراوانـی  . ها اسـت  انسان  دیدي جدي براي جان و داراییجرایم معمول در غالب شهرهاي جهان ته

ها، هدر رفتن منابع اقتصادي، سرخوردگی شهروندان،  شهري نه فقط با اصول مسلم نظام اجتماعی تعارض دارد، بلکه رنج انسان

ا در کشورهاي مختلف جهان همواره بر وجـود  ه بررسی. آورد  وخامت کلی کیفیت زندگی و ضایعات سنگین دیگر را به دنبال می

نشـینی،  گـرفتن شـیوة زنـدگی زاغـه     توان گفت با فاصله می. نشینی داللت داردها با زاغهها و جنایترابطه میان وقوع انواع جرم

جـانی،    هـایی   ننشـینان انسـا  زاغـه  ین باید توجه داشته باشـیم کـه همـه    یابد؛ با وجود ا ها و جنایات کاهش می میزان انواع جرم

این مناطق در مقایسـه بـا دیگـر     کاري در  ناسازگار و هنجارشکن نیستند، بلکه فقط ـ به دالیلی معین ـ میزان خشونت و خالف  

  .مناطق شهري بیشتر است

یابد که پیامدهاي مثبت و منفـی را   نشینی گسترش می شدن جوامع، حاشیه همراه با ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی

  اي در مقایسه با پیامدهاي مثبت، بارهاي سنگینی را بـر دوش مسـئوالن هـر جامعـه      پیامدهاي منفی این پدیده. به همراه دارد

بـه دنبـال پدیدارشـدن اجتماعـات     ). 1380هرنانـدو،  (دهنـد   ها و جوامع را تحت تأثیر قـرار مـی   گذارند و رفاه افراد، خانواده  می

نشـینی تلقـی شـد، ولـی در واقـع       ها شد که شاید به طور مستقیم نتیجۀ حاشیه دامنگیر شهرنشین، مسایل و مشکالتی  حاشیه

تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، . اند نشینی مسبب آن بوده است که عوامل به وجودآورنده و تشدیدکنندة حاشیه   تأثیر غیرمستقیمی

ه، روابط اجتماعی و محیط زنـدگی شـهري و محـیط    نشینی بر نظام اقتصادي حاکم بر کل جامع اقتصادي و گاه سیاسی حاشیه

نشینی بـه   اغلب از حاشیه. تواند بسیار مخرب باشد  زنند، می رفتاري، آلودگی و خطرات موجود در آن دامن می زیستی که به کج

                                                             
  maba_65@hotmail.com/  استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز .1
  شهید چمران اهواز عضو هیئت علمی دانشگاه .2
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بر اقتصاد کشـور  حاکم    مند روابط قدیمی این پدیده نتیجۀ تخریب نظام اما درحقیقت . شود عنوان معضلی اجتماعی نام برده می

البتـه گـاه نقـش عامـل     . گرایی و گسترش واردات اسـت  طی دوران تکیه بر درآمد نفت و رواج الگوي مصرف) ویژه کشاورزي به(

حسـاب بـه شـهرها     هاي بی کنند که سبب مهاجرت  هاي ایلی و روستایی به آن اضافه می کردن جامعه سیاسی را نیز در متالشی

خـواران و قاچاقچیـان بیشـترین     بـازان و رشـوه   الحات ارضی پیش از انقالب، البته در کنار آن بـورس شده است؛ مانند برنامه اص

کشـی، اعتیـاد بـه     کاري و آدم هاي اجتماعی مانند رواج بزه آسیب. کنند  این اجتماعات کرده و می  برداري را از مردم و محل بهره

در جامعـه شـهري از آنـان بـه عنـوان      . یابـد   بین آنان گسترش میگري به سرعت در  مواد مخدر یا پخش و فروش آن و روسپی

ایجاد ارتباط و تماس بـا آنـان    مردم شهر تمایلی به . ها فرهنگی ویژة خود دارند شود، هر چند آن فرهنگ نام برده می افرادي بی

. هاي دولتـی راه پیـدا کننـد    ند و یا به سازمانتوانند در اجتماعات شهري جایگاهی واال بیاب  دهند و خود آنان نیز به ندرت می  نمینشان 

دهـد   ایـن منـاطق گسـترش مـی     را در   رفتاري بخشد و کج  نشینی آنان و زندگی در حاشیۀ شهرها شدت می این مسئله خود به حاشیه 

  ).1383زاده دهاقانی،  مشهدي(

نقاط مختلـف کشـور خـود و یـا دیگـر       هاي جاذب جمعیت به فراخوانـی نیـروي کار از مناطق صنعتی فعال به عنوان قطب

بندي شده در  هایی سرهم هـایی نامناسب و یا سرپناه این نیــروها را در سکونتگاه  نشدة پرداختند و مازاد جذب کشورهاي جهان 

ي نشـینان افـراد   در واقـع حاشـیه  . نشینی چهـرة خود را آشکار کـرد  گونه حاشیه خصوص از شهر گرد هم آوردند و این نقاطی به

اند جذب نظام اجتمـاعی ـ اقتصـادي شـهر شـوند و از خـدمات        هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل گوناگون نتوانسته

  ).1364عابدین درکوش، (شهري استفاده کنند 

اري کـ  نشینی در مناطق مسکونی فقیر با نرخ بـاالي جـرم و بـزه   کند که شدت فقر و آلونک  اوبراي نیز به این نکته اشاره می

 کارانه نظیر مصرف داروهاي مخدر، مشـروبات الکلـی، رفتارهـاي نامشـروع     رفتارهاي بزه گسترش). 1993اوبراي، (همراه است 

شناسـان   همواره مورد توجه جامعـه  شهرها نشین کالن کاري و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان مناطق حاشیه جنسی، خراب

ـ    اشاره میشناسان شهري  جامعهبرخی از صدیق سروستانی به  البته .بوده است ) 1993(و وارد  سـاویج ) 1967(نظیر پارك کند 

سـازمانی اجتمـاعی تمایـل جوانـان      از منظر بـی که  ـ  )2000(و رید ) 1999(شناسان انحرافات نظیر الوسون و هیتون  و جامعه

 و دانـد  مـی همـراه  » فرهنگ فقر«نشینی را با  حاشیه) 1998(لوییس . اند توجه قرار داده کارانه مورد به رفتار بزهرا نشین  هیحاش

 .دانـد   مرتبط می» کاري جوانان بزه«کنند با   که فرهنگ فقر را تجربه میرا اجتماعی کسانی  هاي خاص روانی، فرهنگی و ویژگی

آیـد و    ه دسـت مـی  رفتاري درك بهتري از نظم اجتمـاعی بـ   با مطالعه کج. رفتاري تخلف عمدي از هنجارهاي اجتماعی است کج

اي اجتماعی دست  رفتاري به عنوان پدیده کج. شود رفتاران نیز مشخص می هاي زندگی کج یافتن الگوها و شیوه چگونگی سازمان

صـدیق  (ذهنـی    اي بـه عنـوان مسـئله   ) به عنوان واقعیتی عینـی و ب ) الف: کم از دو طریق عمده مورد مطالعه قرار گرفته است

مبـین رشـد    1379تـا سـال    1358ایسه نسبت زندانیان به جمعیت کشور طی دوره بیست و یک سـاله  مق). 1383سروستانی، 

هـا بـه سـر     نفـر در زنـدان   41به ازاي هر صدهزار نفـر جمعیـت تنهـا     1358در سال . گیر ارتکاب جرم و ناهنجاري است چشم

 1375چنان ادامه داشته و در سـال   روند افزایشی هماین   .نفر زندانی رسیده است 130این تعداد به   1365بردند و در سال   می

نفـر بـوده اسـت     247این تعداد به ازاي هـر صـدهزار نفـر جمعیـت کشـور        1379متأسفانه در سال . نفر رسیده است 232به 

  ). 1379ها،  سازمان زندان(

  

  طرح مسئله

شناسان و مسئوالن امر را به خود جلـب کـرده    شناسان و روان این مناطق توجه جامعه نشینی در شهرها  همواره از زمان پیدایش حاشیه

سـوادي،   بودن سـطح زنـدگی مـردم، بـی     این مناطق به دلیل فقر اقتصادي و برخوردارنبودن از امکانات رفاهی الزم، پایین چرا که . است
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کاري جوانان، همواره زمینه انحرافات اجتمـاعی و جـرایم    تر بی شهري، نبود امکانات تفریحی و ورزشی و از همه مهمناآشنایی با فرهنگ 

ضرب و جرح، روابط نامشروع، اعتیاد   انحرافاتی از قبیل دزدي، تجاوز به حقوق دیگران،. اند نشین فراهم کرده مختلف را براي افراد حاشیه

  .کشاند ذال و فساد میو غیره که جامعه را به ابت

شـدن و   در طول تاریخ بشر هنجارهاي اجتماعی همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صـنعتی 

هـاي   در سـال . اند، تغییرات هنجارهاي اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته اسـت  نوسازي اقتصادي را تجربه کرده

پـور   به طوري که به گفته شارع. هاي توسعه شاهد تغییر هنجارهاي اجتماعی بوده است دلیل اجراي برنامهاخیر کشور ما نیز به 

هـاي زنـدگی یکنواخـت گـردد و میـزان رضـایت از        باعث شده تمام امور و فعالیـت    از بین رفتن هنجارهاي غیررسمی) 1380(

این هنجارها و روابط متقابل اجتمـاعی در شـرایط جدیـد     تولید از طرف دیگر، نهادهاي جایگزینی نیز براي . زندگی کاهش یابد

کاري و بـه طـور    این عامل منجر به برخی پیامدهاي اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزه. ایجاد نشده است جامعه 

محققـان  ). 1380پور،  رعشا(ایجاد کرده است  هاي مختلف اجتماعی گردیده و وضعیت بحرانی خاصی را براي جامعه  کلی آسیب

کاري از یک سو و متغیرهاي جنس، سن، نژاد، طبقـه اجتمـاعی و    غربی نیز بر اساس تحقیقات نتیجه گرفتند که بین جرم و بزه

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي،    شک پیشرفت بی). 1971کوهن و شورت، (از سوي دیگر همبستگی وجود دارد   شرایط زیست بومی 

تـر از   تـک افـراد و مهـم    سرنوشت تک طلبد و   ی، بستري مناسب و عاري از هرگونه انحراف و فساد را میفرهنگی، مذهبی و علم

  .شوند  یابند و بزرگ می  این جامعه به محیطی وابسته است که در آن پرورش می آیندگان  همه، سرنوشت 

که احتمـاالً بـین ارتکـاب جـرم جوانـان و      این اندیشه تقویت شده است   بر اساس مطالعاتی که در شهر اهواز صورت گرفته

روي  حاکم بر جامعه، کج  بسیاري از رفتارهایی که طبق فرهنگ عمومی. نشین همبستگی وجود دارد هاي حاشیهزندگی در محله

در بسیاري از منـاطقی کـه بـا معضـل حاشـیه     . شودنشین امري عادي محسوب میآید در مناطق حاشیهیا انحراف به شمار می

گري، خرید و  جنایت، روسپی این معضل است، مانند باالرفتن میزان نی مواجه هستند، مشکالت اجتماعی دیگري که پیامد نشی

آقاجانیـان پایـدار،   (تر از منـاطق متعـارف شـهر اسـت     تر و فراوانکاري، سرقت و قاچاق، سنگین فروش مواد مخدر و اعتیاد، بزه

ایـن جامعـه شـهري، جنایـات      ا صورت گرفته نشان داده است که در محالت کثیـف  تحقیقی که در شهر سیاتل آمریک). 1363

ایندیا پلیس، فلوریدا، جک  مطالعاتی که در شهرهایی از قبیل . هاي روانی به طور گسترده رواج دارد نظمی کاري و بی رسمی، بزه

تحقیقی دیگر نیز بر این امـر صـحه نهـاده     ).1375فرجاد، (سانویل و کلیولند صورت گرفت به نتایج مشابهی دست یافته است 

  ).1379اختر،  نیک(کارانه رابطه وجود دارد  شناختی فرد با رفتارهاي بزه شناختی و روان است که بین عوامل جمعیت

شـناختی فـرد بـا رفتـار      شـناختی و روان  یابی به پاسخ این پرسش که آیـا بـین عوامـل جمعیـت     تحقیق حاضر در پی دست

توانند بـه نحـوي      عواملی را که می) شناختی شناختی مثل سن، و عوامل روان عوامل جمعیت(واز رابطه وجود دارد مجرمانه در اه

هـاي زنـدگی    کـه آیـا بـین ویژگـی      پرسـد   کند و بعد از تحلیل عوامل فـوق مـی    در رفتار مجرمانه تأثیر داشته باشند تحلیل می

  ؟نشینی و رفتار مجرمانه رابطه وجود دارد حاشیه

این قشـر نه تنها از جامعه بلکه از خانواده نیز جـدا  ممکن است . خطرات بیشتري به همراه دارد "جوانان"در حاشیه ماندن 

اي  اي دارنــد، بـراي خـود فرهنـگ جزیـره      جا که به تعبیر ربانـی، احساس جزیره کنند و از آن ایجاد  شوند و براي خود فرهنگی 

گـري و انـواع    گري، هیپی ایجاد اغتشاش، اوباشی ناپذیري نظیر   شان خسارات جبران جوانان و مسایل لـذا غافل ماندن از. بسازنـد

  ).1380ربـانـی، (کاري را براي جامعه به همراه خواهد داشت  جرایم و بزه

بسـیاري  . شـود  امروزه در مقایسه با گذشته به جرایم زنان ـ هرچند در مقایسه با مردان بسیار کمتر است ـ بیشتر توجه می  

هـا از آزادي   کننـد، زیـرا شـمار بیشـتري از آن     از اندیشمندان معتقدند زنان امروز بیش از گذشته فرصت ارتکاب جرم پیدا مـی 

ها مسئولیت اصـلی خـانواده را بـر دوش دارنـد؛      از طرف دیگر برخی از آن. برخوردارند و کمتر از گذشته به خانه وابستگی دارند
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استقالل بیشتر و آزاد شدن از قیـد و بنـدهاي   ). 1984بارلو، (ته به طور سنتی بر عهده مردان بوده است مسئولیتی که در گذش

ها براي ارتکاب جرم موانع پیشین را بر سر راه خـود   کرد، سبب شده که آن سنتی، که در گذشته اعمال و رفتار زنان را مهار می

دهند، چـون در شـرایط مشـابهی     زنند که مردان انجام می دست به همان اعمالی می ارتکاب جرم دارند معموًالزنانی که انگیزه . نیابند

این سؤال مهم جاي پرسیدن دارد کـه چـرا میـزان     اما . بنابراین باید انتظار داشت که جرایم مردان و زنان به یک میزان باشد. قرار دارند

  .جرایم زنان بسیار کمتر از مردان است

ها مورد تعمـق قـرار گیـرد نتیجـه      ط گوناگون اجتماعی و فرهنگی مجرمان در الگوهاي رفتاري آناگر تأثیر شرای بدون شک

کوشـد    جرم و جنایت در شهر اهواز مـی    ا این پژوهش با عنایت به لزوم بررسی علمی لذ. کار شکل دیگري به خود خواهد گرفت

  .عالیت مجرمانه زنان بررسی کندارتباط شرایط اجتماعی ـ اقتصادي محل سکونت را با نوع رفتار و ف

  

  سوابق پژوهش

بـار در نیمـۀ اول قـرن     هاي آماري پیرامون محـیط جغرافیـایی و جـرم بـراي اولـین      و مبتنی بر اصول و روش  هاي علمی  بررسی

محـیط  کتله فیزیکدان و منجم بلژیکی به کمک اعداد و ارقام، همبستگی و ارتباط . نوزدهم به همت کتله و گري صورت گرفت

هاي متناوب آن، مانند تابع ریاضی وابسـته   به اعتقاد وي جرایم صورت گرفته در جامعه و نوسان. جغرافیایی و جرم را نشان داد

  ).2000انسلین، (باشد   به تغییرات شرایط اقتصادي و اجتماعی زمان و مکان می

هاي محـل اقامـت دانشـجویان بـا      کاري در خوابگاه را تحت عنوان جرم و خراب  اي در کالیفرنیا مطالعه 1998سامر در سال 

نتـایج تحقیـق نشـان داد    . نفر از دانشجویان صورت داد 672نامه و مصاحبه بر روي  استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسش

ـ . هـا اسـت   آن کـاري   کنندة میزان خـراب  که نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان یکی از عوامل تعیین هـایی   تفعالی

تحرك مکـانی  . کاري دانشجویان کاسته است گیري از خراب به میزان چشم  چون اشتغال به کار در کنار تحصیل در دانشگاه، هم

کارانـه دانشـجویان ارتبـاط     زیاد جهت ادامه تحصیل و فشارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی، بـا رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی و خـراب       

  ).1379اختر،  نیک(داري داشتند  معنی

کـاري بـا    نوجـوانی و خـراب  «ساله، تحقیقی بـا عنـوان    20تا 14نفر از دختران و پسران  1253در فرانسه کازلین با بررسی 

انجام داد که روشن کرد هرچـه جـوان از نظـر طـرز تلقـی، بـه         »اي تأکید بر متغیرهاي خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و مدرسه

هاي طبقات پایین جامعه  کاري شود متناسب با بزه  که مرتکب می  اي کارانه مال خرابتر باشد، نوع اع طبقات پایین جامعه نزدیک

  ).1379اختر،  نیک(است 

ها به پژوهش وایـت در   این بررسی به کار گرفت، اگرچه سابقه  1980بار اصطالح سفر مجرمانه را در سال  هریس براي اولین

مسافت دورتري در مقایسه بـا  ) سرقت(ه براي ارتکاب جرایم علیه اموال وي دریافت در سفرهاي مجرمان. گرددبرمی 1932سال 

  ).1932وایت، (شود   طی می) مثل قتل و ضرب و جرح(سفرهاي مجرمانه علیه اشخاص 

ریختگـی   هم و به  هاي شکسته اظهار کردند که فقدان مراقبت عمومی  با طرح نظریه پنجره 1982ویلسون و کلینگ در سال 

نتـایج بررسـی تطبیقـی    ). 1993پـرکینس،  (شـود  ها موجب افـزایش جـرم مـی    این مکان ادبانه در ز رفتارهاي بیمحیطی و ابرا

شـهر مرتکـب     در مقایسه با تعداد جمعیت، بیشـتر از افـراد بـومی       پاتولوژي شهرهاي وین و مشهد نشان داد، که افراد غیربومی

بنـابراین  ). 1378مـافی،  (درآمـد سـکونت دارنـد     هـاي کـم   در محلـه  چنین مجرمان شهري بیشتر شوند و هم جرم و جنایت می

توان گفت این مطالعات تالشی است براي بررسی نقش و تأثیر محیط جغرافیایی و اجتماعی در نوع و میزان وقوع جـرم کـه    می

  . در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است

هاي  درآمد بیشتر از جوانان ساکن در مناطق مرفه در فعالیت منتایج تحقیقی در شیراز نشان داد که جوانان ساکن مناطق ک
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مرتکـب رفتارهـاي     و جوانان مهاجر بیشـتر از جوانـان بـومی    ) درصد معنادار است 99در سطح (اند  کارانه مشارکت داشته خراب

شان شـاغل و یـا    که مادران این  کارانه جوانان برحسب میزان رفتار خراب). درصد معنادار است 99در سطح (اند  کارانه شده خراب

انـد، در   سـامان بـوده   هـاي نابـه   جوانـانی کـه عضـو خـانواده    ). درصد معنادار است 99در سطح (اند متفاوت است  غیرشاغل بوده

در جامعه مـورد مطالعـه هرچـه جوانـان     ). درصد معنادار است 95در سطح (اند  کارانه مشارکت بیشتري داشته رفتارهاي خراب

هـر  ). درصد معنـادار اسـت   99در سطح (ها کاسته شده است  کارانه آن اند، از میزان رفتار خراب ی بهتري داشتهوضعیت تحصیل

در (انـد   کارانه مشـارکت کمتـري داشـته    ها در رفتارهاي خراب گویان افزایش یافته، فرزندان آن اندازه سطح تحصیالت پدر پاسخ

هـاي   هـا در فعالیـت   گویان باالتر رفته است، میـزان مشـارکت آن   ر پاسخهرچه منزلت شغلی پد). درصد معنادار است 99سطح 

در جامعه مورد مطالعه هرچه سـطح دلبسـتگی و مشـارکت    ). درصد معنادار است 99در سطح (کارانه کاهش یافته است  خراب

). درصد معنادار اسـت  99ح در سط(ها کاسته شده است  کارانه آن خانوادگی جوانان افزایش یافته است از میزان رفتارهاي خراب

کارانـه   هاي خراب گویان با دوستان خود بیشتر بوده است فعالیت در جامعه مورد بررسی هرچه سطح دلبستگی و معاشرت پاسخ

هاي ورزشـی،   هایی نظیر برنامه هرچه میزان فعالیت جوانان در برنامه). درصد معنادار است 99در سطح (نیز افزایش یافته است 

یعنی بین نحوه گذراندن اوقـات  . شود  کارانه کاسته می ها در اعمال خراب ي و غیره بیشتر شود، از میزان مشارکت آنعلمی، هنر

  ).1379اختر،  نیک(درصد وجود دارد  99کارانه جوانان رابطه معنادار در سطح  فراغت و رفتار خراب

خاستگاه فرهنگـی و منشـأ اجتمـاعی    » در شهر تهران نقش مهاجران در نوع و میزان جرایم ارتکابی«در تحقیقی با موضوع 

هـا   و فرهنگی افراد در نوع جرایم ارتکـابی آن   ها بررسی شده تا نقش شرایط زندگی و خصوصیات قومی  مهاجران و نوع جرم آن

تحقیق  نتایج. هاي جرم بررسی شود هاي تحلیل همبستگی و فرصت با استفاده از روش 1380در محدوده شهر تهران طی سال 

دهی به الگوهاي رفتاري افراد جامعـه و از   هاي مختلف کشور در شکل و فرهنگی در بخش  هاي قومی  نشان داد که تنوع و تفاوت

هـا نیـز تغییـر     این افراد، گرایش به نـوع جـرم ارتکـابی آن    کاران تأثیر دارد و با تغییر خاستگاه فرهنگی مبدأ مهاجرت  جمله بزه

  ).1381کالنتري، پوراحمد و (کند   می

کاري جوانان و نوجوانان در جامعه  هاي مسکونی فقرآلود بر بزه تأثیر شرایط زندگی در محله«نتایج پژوهش دیگري با عنوان 

. کـاري رابطـه وجـود دارد    نشان داد که بین دشواري زندگی و میزان متعارف و غیرمتعـارف بـودن مسـکن و بـزه    » شهري اهواز

  ایـن تحقیـق   هاي  بر اساس داده. کاري در مناطق مسکونی نابهنجار باالتر است داد احتماًال میزان بزه چنین این تحقیق نشان هم

شـود؛   کـاري کمتـر مـی    شود که هرچه سطح آموزش و سواد و آگاهی فرد باالتر باشد، احتمال ارتکـاب وي بـه بـزه     استنباط می

نتایج به . یابد  کاري در وي کاهش می شد احتمال هنجارشکنی و بزهبخش برخوردار با چنین اگر فرد از شغل باثبات و رضایت هم

بدین معنـی کـه   . گاه رابطه قوي وجود دارد بودن سکونت کاري ومیزان نامتعارف و فقیرانه دست آمده حاکی است بین شدت بزه

ها و فشار زندگی او را بـه   ومیتتر زندگی کند، احتمال دارد محر تر و نامطلوب گاهی نامتعارف هرچه جوان یا نوجوان در سکونت

که محرومیت اقتصادي جوانان و نوجوانان باعـث شـده اسـت تـا میـزان سـرقت و سـپس         چنان کاري وادار نماید؛ هم ارتکاب بزه

  ).1381ارشاد، (نشین باالترین فراوانی را داشته باشد  در مناطق حاشیه  خشونت علیه نظم عمومی 

دهـد بـین    ، نشان مـی »خیز در سطح شهر تهران هاي جرم فیایی جرایم و شناسایی مکانپراکندگی جغرا«هاي تحقیق  یافته

به عالوه تـراکم جمعیـت   . هاي محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداري وجود دارد ارتکاب جرایم و ویژگی

تهران سبب افرایش میزان جـرایم بـوده اسـت    این پدیده در بخش مرکزي شهر  . کند  به عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل می

  ).1382پوراحمد و رهنمایی، (

و  شـناختی  عوامـل جمعیـت   بـین  رابطـۀ  کـه بـا هـدف بررسـی    » رابطۀ تراکم جمعیت با میزان و نوع جـرم «پژوهش 

انجام  شیراز شهر گانه هشت مناطق از خاص هر یک جرایم و خیز جرم نقاط شناسایی چنین هم و میزان جرایم و شناختی بوم
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 بـرداري و  کـاله  اسناد، جعل مسلحانه،  ربایی، سرقت آدم جرم قتل، با هشت مجرم نفر 2653 آن نیز نمونۀ شده و جمعیت

 جرم، در نوع با سن و تحصیالت کیفري، گرفت، نشان داد سابقۀ  عادي را در بر می يها سرقت و قاپی عناوین، کیف غصب

 دسـت  بـه  معنـاداري  رابطـۀ  جرم نوع و سن بین ترتیبی سطح سنجش در ولی دارد، معناداري رابطۀ  اسمی  سطح سنجش

 معنـاداري  رابطـۀ  عـادي  يهـا  و سرقت قاپی کیف برداري، کاله اسناد، جعل قتل، متغیرهاي میزان با جمعیت نمونه. نیامد

بیانلو و (معناداري نداشت  ربایی، سرقت مسلحانه و غصب عناوین رابطۀ میزان آدم متغیرهاي با جمعیت تراکم ولی داشت،

  ).1385منصوریان، 

  

  چهارچوب نظـري

رو اشتباه است؛ چرا که بـراي   گرفتن عوامل محیطی و اجتماعی در تبیین رفتارهاي کج شناسان معتقدند نادیده اکثر جرم

ها  در واقع آن. تأثیر دارندگونه رفتارها باید به تحلیل نیروهاي اجتماعی مخربی پرداخت که بر روي رفتار انسان  این درك 

گوینـد نیروهـاي اقتصـادي و     هـاي سـاختار اجتمـاعی مـی     نظریـه . دانند  موقعیت طبقاتی نامناسب را علت اولیه جرم می

هـا را درون الگوهـاي رفتـاري     کننـد و بسـیاري از سـاکنان آن     عمـل مـی    اجتماعی در جهت تخریب مناطق سطح پایین

اجتمـاعی در     نظمـی  هاي نوجوانان، میزان بـاالي جـرم و بـی    ها نظارت نکردن بر گروه نظریهاین . دهند  آمیز قرار می جرم

به طور کلی، سه شاخه مستقل اما مطابق با ). 2001زیگل، (گیرند   مناطق فقیرنشین را مسایل اجتماعی عمده در نظر می

و نظریـه   4، نظریـه فشـار  3سازمانی اجتماعی ینظریه ب: اند از هم در درون دیدگاه ساختار اجتماعی وجود دارد که عبارت

  .شود  ها خود به چند زیر مجموعه تقسیم می که هر یک از آن 5انحراف فرهنگی

کننـد کـه بـه      اند که مناطق شهري متراکم و بزرگ روابط انسانی سطحی را تشویق مـی  فرض کرده) 1942(کی  شاو و مک

سـازمانی اجتمـاعی، بـا فقـر و      نتایج بی. کند را ضروري می  ل و نظارت رسمی دهد و کنتر ترتیب، تضاد بین فردي را افزایش می

گردد که افزایش میزان خشونت  شود و منجر به ضعف کنترل اجتماعی می تحرك گزینشی جمعیت در اطراف شهرها همراه می

  ).2002گلیه و دیگران، (را به دنبال دارد 

متمرکز شـده اسـت، یعنـی     6یا ثمربخشی جمعی  مستقیم کنترل غیررسمی سازمانی اجتماعی بر روي شکل  اخیراً نظریه بی

ایـن   چـه   این نظریـه فـرض کـرده اسـت چنـان     . توانایی مداخله مؤثر در مسایل محله و نظارت ساکنان براي حفظ نظم عمومی

گی محلـه و  شـدت همبسـت  . هاي مکمل ضعیف شوند، محالت توانایی خـود را در کنتـرل جـرم از دسـت خواهنـد داد      سازوکار

شـدن،   فقـر، شهرنشـینی، صـنعتی   : ساختن دامنه وسیعی از شرایط سطح کالن از قبیل ثمربخشی جمعی به ترتیب براي نمایان

ها افـزایش یابنـد، شـدت     در صورتی که آن. نژادي در نظر گرفته شده است/   زدایی، دگرگونی جمعیت و ناهمگونی قومی صنعتی

این است که جـرم نتیجـه     سازمانی اجتماعی کالسیک استدالل اساسی نظریه بی. یابد  میکاهش    همبستگی و کنترل غیررسمی

بر اساس تحقیـق کالسـیک شـاو و مـک کـی، منـاطقی کـه از نظـر اقتصـادي ـ            . است  هاي اجتماعی غیررسمی  کاهش کنترل

ها تغییري نکرده و  کاري در آن میزان بزه شان تغییر کرده، و نژادي  که ترکیب قومی  اند، با آن اجتماعی محرومیت یکسانی داشته

کـاري را رد   ها محققان را مجبور کرد تفسیرهاي فردگرایانـه بـزه   این یافته. کاري در میان ایشان باال بوده است همواره میزان بزه

اخیراً تحقیق  و) 1942(کی  سازمانی اجتماعی شاو و مک نظریه بی. کنند و در عوض بر روي فرآیندهاي اجتماعی متمرکز شوند

                                                             
3. Social disorganization theory 
4. Strin theory 
5. Cultural deviance theory 
6. Collective efficacy 
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و دیگران، بر سازگاري گروهی با فرآینـدهاي  ) 1987و  a1986 ،b1986 ،c1986، 1985(و سمپسن ) 1988و  1986(بورسیک 

  ). 1998رز و کلیئر، (کاري فردي  کند تا بر بزه شهرنشینی و تغییر الگوهاي رشد اقتصادي بیشتر تأکید می: اجتماعی از قبیل

هاي معینی از زندگی اجتمـاعی، معیارهـاي    آید که در حوزه  هنجاري در شرایطی پدید می بیبر اساس نظریه آنومی، 

نیز به نظر دورکـیم، تحـوالت شـتابزده اقتصـادي        علت آشکار تحقق آنومی. روشن براي هدایت رفتار وجود نداشته باشد

در ایـن شـرایط،   . آورد  عه به دنبـال مـی  این تحوالت، نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجاري جام است؛ بدان سبب که 

دهـد، عناصـري کـه      را در مقابل آن قرار مـی » هاي ناگهانی ثروت«این تحوالت شتابزده عناصري مانند  پیامدهاي تحقق 

» آرزوهـاي بلندپروازانـه  «ناپذیر، عناصـري ماننـد    این فقر تحمل که در کنار   پس هنگامی . کند  می» ناپذیر تحمل«فقر را 

کـه  » حـد  آرزوهـاي بـی  «گیـري   ریـزد؛ و شـکل    آید، ساختار پایدار نیازهاي افراد درهم مـی   در می» قول«یا » تصویر«به 

در همـین اوضـاع و   . گیـرد   مـی » نظام هنجاري سنتی«است توان کنترل ساختار را از   این وضعیت و آغاز آنومی   محصول

» ناپـذیر  وضعیت تحمـل «هاي مشروع و نامشروع براي خالصی از آن جاست که ابزار این . شود  احوال، نیازها هم ارضا نمی

کنـد در    بینـی مـی   پـیش   نظریـه آنـومی   . وضعیتی که نمودار زیر آن را به اختصار بیان کرده است. شود  به کار گرفته می

سـتثمار نماینـد   کنند و مایل هستند دیگـران را ا   هایی که مردم نظم اخالقی کمتري دارند و خودخواهانه عمل می محیط

لنـدرمن  (یابـد    ، اعتماد اجتماعی در همان زمان کاهش خواهد یافت و جرم و خشونت افزایش می)هنجار هاي بی محیط(

که محرومیت نسـبی را معنـی کنـد، معتقـد بـود کـه        پیتر تاونزند در نظریه محرومیت نسبی براي آن). 1999و دیگران، 

ایـن عناصـر الزمـۀ     که چگونـه   هاي زندگی و این هاي متداول، سبک ی، ارزشباید به درك نیازهاي مهم و مصوب اجتماع

هـایی از مـردم کـه     ها و گـروه  توان گفت افراد، خانواده این اساس می  بر. شوند، نایل آمد  حیات در طی زمان دگرگون می

هـاي اجتمـاعی    ارکت در فعالیـت هاي غذایی هستند و یا قادر به مش فاقد منابع درآمد به منظور برخورداري از انواع رژیم

  ).1384ازکیا، (برند   نیستند، در فقر به سر می

کند و سعی دارد تبیـین کنـد کـه چگونـه      سازمانی اجتماعی و فشار را با هم تلفیق می روي فرهنگی، تأثیرات بی نظریه کج

اعضـاي طبقـات   . دهنـد   کنش نشـان مـی  سازمان در برابر انزواي اجتماعی و محرومیت اقتصادي وا مردم با زندگی در محالت بی

هـاي   فرهنگ مستقلی را با مجموعه قوانین و ارزش و افسردگی، خرده  رفتن سبک زندگی، ناکامی  تر جامعه به دلیل تحلیل پایین

در حالی که فرهنگ طبقات متوسط بر تالش و کوشش زیاد، به تأخیر انـداختن ارضـاي نیازهـا و آمـوزش     . کنند  ایجاد می خود 

تر بـر هیجانـات، قلـدري، خطرکـردن، شـجاعت و ارضـاي فـوري نیازهـا تأکیـد           فرهنگ طبقات پایین تأکید دارد، خرده  می رس

کـه افـراد فقیـر     ایـن  کند، به دلیـل    هاي متداول جامعه تضاد پیدا می فرهنگی با ارزش متأسفانه اغلب هنجارهاي خرده. نماید  می

درنتیجه ساکنان محالت فقیرنشین . اضاهاي رفتاري طبقه متوسط جامعه غیرممکن استاند که برآمدن از عهده تق شهر دریافته

  ).2001زیگل، (رو پیروي کنند  شوند قانون را زیر پا بگذارند و از قوانین فرهنگ کج  مجبور می

ص دیگـر یـاد   کارانه در پی فرآینـد ارتبـاط بـا اشـخا     ، رفتار بزه)یادگیري اجتماعی(در نظریه پیوند افتراقی ساترلند 

گیرنـد کـه     را فرا می» هایی تعریف«نشینی با افراد جامعه،  روي، در هم این صورت که افراد مستعد کج  به. شود  گرفته می

نمایانـد، بـا     کارانه را پذیرفتنی مـی  هاي بزه هایی که کنش اگر تعریف. روانه است گاه موافق و گاه مخالف با رفتارهاي کج

ایـن دسـته تعـاریف مواجـه      روانه به فرد القا شود و فرد نیز بیشتر با  هاي مخالف با رفتار کج ز تعریفتر ا قوي  اي پشتوانه

از نظـر سـاترلند فرآینـد یـادگیري     ). 1380سـلیمی و داوري،  (روي شود بیشـتر اسـت    که مرتکب کج این گردد، احتمال 

بـدین ترتیـب جـوان هـم     . شـود   هاي الزم براي آن مـی  شیترا ها و دلیل ها، گرایش کارانه شامل تبهکاري، انگیزه رفتار بزه

  ). 1378پور،  رفیع(آموزد که چگونه با موفقیت دزدي کند و هم دزدي خود را توجیه نماید و براي آن عذر بتراشد   می
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  نظریه تلفیقی الیوت

و در ) A(کننـد  یافته زندگی مـی  نشان داده شده است، نوجوانانی که در مناطق غیر سازمان 1 طبق دیدگاه الیوت که در شکل 

هـا از فشـار    سپس درك آن). C(گردند رو می شده روبه با خطر زیاد فشار ادراك) B(اند پذیر شده خانه به صورت نامناسب جامعه

شدن پیوندهاي عادي و سطوح باالي فشـار دریافـت    ضعیف). D(شود  هاي عادي می شان با گروه شدن پیوندهاي منجر به ضعیف

سـال   هـاي هـم   این افراد با گروه در نتیجه، ) E(کند هاي اجتماعی مرسوم هدایت می برخی از جوانان را به رد کردن ارزش شده،

: آیـد رو به وجود مـی  هاي مثبتی براي رفتارهاي کجکننده کار، تقویت هاي بزه این جمع سپس از ). F(کنند رو پیوند برقرار می کج

کـار   هـاي بـزه   این دلبستگی به گروه و سرانجام ) G(کنند نقشی را براي رفتار ضد اجتماعی فراهم میکار، الگوهاي  ساالن بزه هم

  ).H(زند  کارانه دامن می کند و به سطوح باالي جرم و رفتار بزه ها و هنجارهاي مرسوم تضعیف می پیوند اعضا را با گروه
  نظریه تلفیقی الیوت. 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  2001زیگل،  :منبع

  

هایی اسـت کـه در بیشـتر شـهرهاي متعلـق بـه        اي از جمله پدیده هاي حاشیه جمعیتی زاغـه و شناختی هاي بوم بنابر نظریه

کــار، سـرگردان و    اي فقیــر، بـی   نیافتـه، طبقـه   اي در شـهرهاي توسـعه   مهاجران حاشیه. شود نیافته دیده می کشورهاي توسعه

آیند؛ زیرا در این گونه کشورها صـنایع یـا وجـود ندارنــد یـا       ها معضلی اجتماعی به حساب می آنومیـک هستند و از نظر دولت

کنـد و در  ها را جذب می ها بخش ساختمانی است که اگر فعال باشـد آن تنها امکان کار براي آن. این نیروي کار نیستند  جاذب

فروشـی و گدایـی منابع دیگر درآمـد   شاغل کاذب مثل دستم. رود همین امکان هم از بین می هاي رکود بخش ساختمانی  دوره

 انحـراف  پدیـده  تبیـین  بـه  اجتمـاعی  رویکرد وفاق با برگس شناختی پارك و بوم نظریه). 1379ممتاز، (این گروه هستنـد   براي
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داشـت   ی ارتبـاط نشـین  متغیرهایی که بـا پدیـده حاشـیه    بر اجتماعی انحرافات تبیین پارك و برگس در. پرداخته است اجتماعی

 و پیشـرفت  از شهري نواحی است معتقد پارك. تمرکز کردند )تراکم جمعیت و سکونتی يها حوزه مهاجرت، قومیت، زبان، نظیر(

 بر الگوهاي عمیق تأثیري شهر فیزیکی سازمان. شود می اجتماعی انحراف رواج باعث کند و جلوگیري می ساکنان يها انگیزه بهبود

 دلیـل  بـه ) 2منطقـه  (انتقالی  منطقۀ در که است باور نای  بر برگس). 1978سوچر، (گذارد   می شهري زندگی اجتماعی  فرهنگی

 مشـاهده  کـاري  و بـزه  جـرم  میـزان  باالترین جمعیت، تراکم و ها خانه ویرانی مهاجرت، باالي میزان تحرك جمعیت، باالي سطح

بـاالرفتن انـدازه و تـراکم و    . اي مشهود دارنـد  گونی رابطه تراکم و ناهمورث نیز تالش کرده است نشان دهد که اندازه، . شود  می

  ).1369پیران، (هاي اجتماعی را به دنبال دارد  گونی افزایش آسیب شدت گرفتن ناهم

اي مسـتقیم و   رابطـه   نشینــی بـا افـزایش جـرم     شناسی شهري نشان داده است زندگی حاشیـه مطالعات و تحقیقات جامعه

کاري پنهان و توسـعۀ   چنین از بعـد اقتصادي، افزایش مهاجران غیر ماهـر و غیر متخصص، موجـب پیدایش بی هم. نزدیک دارد

اي بـه   پیتـر دیکنـز معتقـد است در منـاطق مهاجـرپذیــر و زاغــه   ). 1374توسلی، (شـود  غالبـاً غیرضروري بخش خدمات می

چهره به چهره کم و عـدم تسّلط بر آداب و رسوم از طـرف دیگــر،    علّت تحرك زیاد و وجود هویت فردي از یک طرف و تماس

گیر سطح طبقـات اجتمـاعی سـاکن در شـهرهاي بـزرگ، گرانــی و        تنـوع، تجمـل و اختالف چشم. کند انحراف بیشتر بروز می

دهـد، جهـت   یشان را نم شـود مهاجران غیرمتخصص که درآمد آنان کفاف مخارج هاي جاري زندگی موجب می سنگینی هزینه

هـاي انسـانی،    رفـتن ارزش  در چنین مناطقی به لحاظ از بـین . برآوردن نیازهاي خود دست به هر کاري، ولـو غیرقانونـی بزننـد

ستـوده، (یابـد  کند و اعمالی چون دزدي، اعتیاد، قاچاق، فحشـا و نظایـر آن گسترش می هاي اجتماعی سریعًا رشـد می روي کج

. داننـد  هـا مـی   پردازان تفاوت میان جرایم زنان و مردان را ناشی از فرق تعریف اجتماعی هـدف  ی از نظریهچنین برخ هم). 1376

ها براي مردان و زنان یکسان تعریف شوند، زنـان بایـد بیشـتر تبعـیض را احسـاس کننـد و بیشـتر         مرتن معتقد است اگر هدف

گونه که مـردان هسـتند    هایی چون موفقیت مادي و شغلی، آن فاما اگر قبول کنیم زنان براي رسیدن به هد. هنجارشکن باشند

وایـت هورسـت،   (شوند  کنند و در نتیجه کمتر منحرف می اند، باید بپذیریم که زنان کمتر تبعیض را احساس می اجتماعی نشده

رایم زنـان و مـردان   فرهنگ، یادگیري اجتماعی، ارتباط نسبی و کنترل اجتماعی که به تفاوت میان جـ  هاي خرده نظریه). 1990

هاي متفاوتی برخوردارند و از طریق فرآینـد   فرهنگ القول هستند که اساساً زنان و مردان از خرده این مورد متفق اشاره دارند، در 

هـا معتقدنـد سـرپیچی از     آن. آموزنـد   هـاي متفـاوتی را مـی    ها، توقعات و نقـش  پذیري در خانواده، گروه و اجتماع، ارزش جامعه

عـالوه بـه    بـه . هایی نیستند که زنان بتوانند در پیش بگیرنـد  هاي خالف است راه ، زورمندي و خشونت که الزمه فعالیتمقررات

آموزنـد کـه مطیـع و آرام باشـند و       پـذیري مـی   هـا در فرآینـد جامعـه    آن. کارترند پذیري متفاوت، دختران محافظه دلیل جامعه

هـا و   وانگهی دختران مدت کمتـري را در میـان گـروه   . مانع ارتکاب جرم است هاي بیش از حدي را بپذیرند که خود محدودیت

بـر اسـاس نظریـه کنتـرل     . هـا حمایـت کننـد    دارند کـه از رفتارهـاي خـالف آن     کنند و دوستان کمی  بیرون از خانه سپري می

بنـابراین، دختـران کمتـر    . بندنـد  پسرها کمتر از دخترها در قید و. اجتماعی، نظارت والدین بر دختران نیز بیش از پسران است

انـد پیـروي از    شان قرار دارند یا آن عده که دریافتـه  تنها دخترانی که کمتر تحت نفوذ والدین. امکان و فرصت عمل خالف دارند

ر روي را د شناسان رادیکال، کـج  چنین جرم هم. کند، ممکن است از هنجارها تخطی کنند هنجارها کمتر منافع آنان را تأمین می

گیرند، به طوري که دخترانـی کـه مجـذوب ظـواهر هسـتند آمـادگی        در نظر می  فرهنگ جوانان به معناي مد و سرگرمی  خرده

وایـت  (هـا منجـر گـردد     این امر ممکن است به خالف خاص زنان، یعنـی سـرقت از مغـازه    خاصی براي تقاضا و مصرف دارند و 

  ). 1990هورست، 
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  روش پژوهش

  .ها استفاده شده است ساخته براي گردآوري داده نامه محقق است و از پرسش) توصیفی ـ تحلیلی(ماشی این پژوهش پی روش 

  

  گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

چنین دشـواري دسترسـی بـه زنـان مجـرم، موفـق        هاي امنیتی و مسایل اجتماعی و هم با توجـه به بررسی جوانب و محدودیت

آوري کنـیم و   هاي شهر اهواز بودنـد اطالعـات مـورد نظـر را جمـع      این مجرمان که در زندان از نفر  100این زمینه از  شدیم در 

این گروه به دست آمده را با یک گروه گواه که به تعداد گروه مورد بررسـی یـا همـان     هایی که از  چنین تصمیم گرفتیم داده هم

از چنـد    اي گیري تصادفی چنـد مرحلـه   ادي نیز به شیوه نمونهنفر از زنان ع 100به همین دلیل . زندانیان هستند، مقایسه کنیم

  .منطقه انتخاب شدند

  

  ابزار پژوهش

بـه دلیـل فقـدان    . نامـه اسـتفاده شـد    هـا و اطالعـات از پرسـش    آوري داده با توجه به ماهیت موضوع و روش تحقیق براي گـرد 

اي  نامـه  از منـابع مربـوط بـه موضـوع، پرسـش      نامه استاندارد در زمینه موضـوع پـژوهش، بـر مبنـاي اطالعـات حاصـل       پرسش

  . تنظیم شد   ساخته محقق

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

ها در دو سـطح توصـیفی و    ها استفاده شد و داده اس براي تجزیه و تحلیل داده.اس.پی.افزار اس ها، از نرم آوري داده پس از جمع

هـاي   و نیـز شـاخص    هاي فراوانی، درصد فراوانی و درصد تراکمی  در سطح توصیفی از شاخص. استنباطی تجزیه و تحلیل شدند

در . هاي پراکندگی همانند انحـراف معیـار و دامنـه تغییـرات اسـتفاده شـد       چنین شاخص تمایل به مرکز از جمله میانگین و هم

گرسـیون لجسـتیک و   دو و ر هـاي آماري، از آزمون خی هـا و مفروضـات آزمون سطح استنباطی و متناسب با سطح سنجش داده

  .چنین ضرایب فی، کندال، کرامرز و ضریب همبستگی استفاده گردیــده است هم

زمان با محکومیت مجرمانی است که به دلیل عمـل غیرقـانونی    هم 1386محدوده زمانی انجام تحقیق پاییز و زمستان سال 

آوري اطالعـات و   حکم خود بودند و در هنگـام جمـع   اند و در حال تحمل کیفر و یا در انتظار صدور دستگیر و راهی زندان شده

دارترین نمونۀ مورد پرسش  دهد سابقه تاریخ دستگیري مجرمان نشان می. اند پرسش و مصاحبه در دو زندان اهواز محبوس بوده

ب بنـابراین زمـان ارتکـا   . دست به ارتکـاب جـرم زده و دسـتگیر شـده اسـت      1385ها در سال  و جدیدترین آن 1378در سال 

  .است 1385لغایت  1378ساله  8ترین و جدیدترین مجرم، محدوده زمانی  قدیم

  

  متغیرهاي تحقیق

  ).غیر مجرم(فرد یا مجرم بوده و یا سالم : متغیر وابسته تحقیق ارتکاب جرم بوده است

ت اشـتغال،  ، وضعی)حاشیه و مرکز(سن، نوع مسکن، میزان تحصیالت، محل تولد، منطقه محل سکونت : متغیرهاي مستقل

درآمد ماهیانه، شغل پدر، یادگیري جرم و تعلق طبقاتی که دو متغیر یادگیري جرم و تعلق طبقاتی به صورت طیف شامل چند 

  .اند ها به دست آمده اند و متغیرها پس از ترکیب طیف گویه بوده
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  هاي تحقیق یافته

درصد  7/49از نظر وضعیت تأهل . تر از دیپلم بوده است گو پایین خدرصد از زنان پاس 6/52هاي تحقیق نشان داد میزان تحصیالت  یافته

سال  25درصد زیر  6/37گویان  از کل پاسخ. اند کرده  بوده درصد متارکه 5/1درصد بیوه و  7درصد مطلقه،  7درصد مجرد،  7/34متأهل، 

  .اند سن داشته

نشان می دهد که بین نوع منزل مسـکونی، میـزان تحصـیالت، شـغل پـدر و       1هاي جدول از نظر رابطه بین متغیرها، یافته

طبقه اجتماعی و ارتکاب جرم زنان رابطه معناداري وجود دارد، در حالی که محل تولد و وضعیت اشتغال زنان بـا ارتکـاب جـرم    

ست یعنی با افزایش میزان تحصیالت و طبقه رابطه تحصیالت و طبقه اجتماعی با ارتکاب جرم منفی ا. رابطه معناداري نداشتند

  .اجتماعی از میزان ارتکاب جرم کاسته شده است

  
  وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم رابطه نوع منزل مسکونی و. 1جدول 

  

  معناداري تاي کندال  فی/ وي کرامر   دو یخ   متغیر

  000/0  - 413/0 83/33  نوع منزل مسکونی

  000/0  - 272/0  - 43/50  میزان تحصیالت

  399/0  -  06/0 71/0  محل تولد

  206/0  -  09/0  6/1 وضعیت اشتغال

  010/0  -  301/0  9/16 شغل پدر

  002/0  -216/0   48/14  طبقه اجتماعی

  000/0  -  252/0 65/12  منطقه مسکونی

 
نشان می دهد که بین متغیرهاي سن و یادگیري جرم با ارتکاب جرم رابطه معکوس معناداري  2هاي جدول همچنین یافته

همچنین میزان اطالع و یادگیري درباره جرم اثر کاهنده بـر میـزان   . با افزایش سن میزان ارتکاب جرم کم می شود. وجود دارد

  . ارتکاب جرم دارد

  
  رابطه سن و ارتکاب جرم. 2دول ج

  

  درجه آزادي  والدآزمون  انحراف استاندارد  وزن بتا  متغیر
سطح 

 معناداري

 003/0 1 936/8 022/0 - /065 سن

 000/0 1 195/32  073/0 - 412/0 یادگیري جرم

 
  گیري نتیجه

ایـن قبیـل    هـاي اجتمـاعی در    نشینان است استعداد رشـد آسـیب   گیر حاشیه به علت مشکالت اقتصادي و فقر مزمنی که دامن

نشینی فرآیندي است که به همراه خود تزلزل شغلی، احساس نـاامنی دربـاره سـرپناه و     حاشیه. مناطق باالتر از سایر نقاط است

ها به دلیـل سـاختار کالبـدي     چه مسلم است، برخی مکان اما آن. شود ا سبب میاحساس حقارت و زندگی در محلی غیرقانونی ر
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در نقطه مقابـل، برخـی   . هاي اجتماعی ـ اقتصادي ساکنان آن، استعداد بیشتري براي وقوع جرم دارند   چنین ویژگی خاص و هم

ران در انتخاب محل جرم خود، به دنبـال  کا شود بزه  هاي مجرمانه هستند و همین امر موجب می ها مانع و بازدارنده فرصت مکان

بنـابراین شناسـایی شـرایط بـه وجـود      . ها و شرایط مکانی براي ارتکاب عمل مجرمانه باشند ترین فرصت خطرترین و مناسب کم

ایـن شـرایط و تبـدیل آن بـه فضـاهاي مقـاوم در برابـر         هـا و عرضـۀ رهنمـود بـراي تغییـر       این فرصـت  کننده  آورنده و تسهیل

در سـطح  . شـود   هـا محسـوب مـی    هاي جغرافیـایی جـرم و جنایـت در شـهر     ترین اهداف بررسی هاي اجتماعی از مهم ريناهنجا

وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده     درباره منزل مسکونی و: استنباطـی نتایج ذیل حاصل گردید

چنـین در جـدول ضـرایب     هـم . منزل مسکونی و ارتکاب جـرم وجـود دارد   توان بیان کرد که رابطه معناداري بین متغیر نوع  می

وضعیت فرد از نظـر ارتکـاب    در رابطه میزان تحصیالت و. باشند  دهنده رابطه بین دو متغیر می کرامرز و ضریب همبستگی نشان

رتکاب جرم وجـود دارد؛ سـطح   توان گفت رابطه معناداري بین متغیر میزان تحصیالت و ا  جرم بر اساس نتایج به دست آمده می

دهنده رابطه معکوس بـین دو متغیـر    چنین ضریب کندال در جدول نشان هم. تر است تحصیالت افراد مجرم از افراد سالم پایین

است، یعنی هرچه میزان تحصیالت باالتر بوده ارتکاب جرم کمتر شده است و بـرعکس، هرچـه میـزان تحصـیالت کمتـر شـده       

توان گفت رابطه   وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم با توجه به نتایج می درباره رابطۀ محل تولد و. افته استارتکاب جرم افزایش ی

نتایج تحقیق نشان داد رابطه معناداري بین وضعیت اشتغال و ارتکـاب جـرم   . متغیر محل تولد و ارتکاب جرم وجود داردمعناداري بین 

توان گفـت بـین     چنین با توجه به مقدار ضریب فی می هم. شود  چهارم تحقیق تأیید نمی توان نتیجه گرفت فرضیه  وجود ندارد؛ پس می

  .ها همبستگی وجود دارد متغیر

گونی قومی، تحرك مسکونی و فروپاشی خانواده منجر به  ها آمد، پایگاه اقتصادي پایین، ناهم گونه که در مبحث نظریه همان

بنابراین درباره رابطه شغل پدر . یابد  کاري در اجتماع افزایش می ل آن میزان جرم و بزهگردد که به دنبا  سازمانی اجتماعی می بی

چنـین   وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم مشخص شد بین متغیر نوع شغل پدر و ارتکاب جرم رابطه معناداري وجـود دارد؛ هـم   و

  .ددهنده رابطه بین دو متغیرن در جدول ضرایب کرامرز و ضریب همبستگی نشان

چنین مقدار سـطح معنـاداري    وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم با توجه به مقدار خی دو و هم درباره رابطه طبقه اجتماعی و

هـاي   طـور کـه داده   توان گفت رابطه معناداري بین متغیر طبقه اجتماعی و ارتکاب جـرم وجـود دارد و همـان     به دست آمده می

چنـین ضـریب کنـدال در جـدول      هـم . انـد  مجرمان از طبقات اجتمـاعی پـایین برخاسـته   دهند حدود دو سوم   جدول نشان می

دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر است، یعنی هرچه طبقه اجتماعی باالتر بوده میزان ارتکاب جرم کمتـر شـده اسـت و     نشان

وهش نشان داد که بین متغیر منطقه هاي پژ وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم یافته درباره رابطه منطقه محل سکونت و. برعکس

  .محل سکونت و ارتکاب جرم رابطه معناداري وجود دارد

چنین مقـدار سـطح معنـاداري بـه دسـت       وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم، از مقدار آزمون والد و هم درباره رابطه سن و    

وضـعیت فـرد از    درباره رابطه درآمد و. وجود ندارد توان نتیجه گرفت که بین متغیر سن و ارتکاب جرم رابطه معناداري  آمده می

توان نتیجـه گرفـت کـه بـین متغیـر        چنین مقدار سطح معناداري به دست آمده می نظر ارتکاب جرم، از مقدار آزمون والد و هم

، از مقدار آزمـون  وضعیت فرد از نظر ارتکاب جرم درباره رابطه یادگیري جرم و. درآمد و ارتکاب جرم رابطه معناداري وجود دارد

توان نتیجه گرفت بین یادگیري جرم و ارتکـاب جـرم رابطـه      می) 000/0(چنین مقدار سطح معناداري به دست آمده  والد و هم

  .معناداري وجود دارد

این نکتـه مهـم و    توان گفت نحوه پراکندگی محل ارتکاب جرایم در سطح شهر اهواز مبین  بندي نهایی می بنابراین در جمع

شـهر بیشـتر شـده و بـاالترین حـد ناهنجـاري در         اي هاي حاشیه اسی است که تعداد جرایم از مناطق داخلی به سمت بخشاس

تعداد زیادي از جرایم، درون منزل مجرمـان زن و یـا در حـوالی آن رخ داده    . و مناطق مجاور آن رخ داده است  اي بخش حاشیه
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  .که به طور کلی در سطح شهر اهواز پراکنده است

بسیار کم است و یا اصـالً وجـود   ) برداري صدور چک بالمحل و کاله(در محل سکونت زنان مجرم مورد مطالعه، جرایم مالی 

هاي محل سکونت زنان مجرم مورد مطالعه، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، روابط نامشروع و جـرایم علیـه    ترین خالف اما رایج. ندارد

ها و شـرایطی اسـت کـه     روي وجود فرصت سان یکی از عوامل مؤثر گرایش به کج بدین .بوده است) قتل، ضرب و جرح(اشخاص 

دانـد و   فرهنگ، منشأ اجتمـاعی را عامـل جـرم مـی     نظریه خرده. سازد کاري فراهم می زمینه گرایش فرد را به ارتکاب جرم و بزه

یعنـی زنـدگی   . کند وجو می اجتماعی جست ویژه الگوهاي همسایگی و زندگی ریشه مشکالت را در ماهیت ساختار اجتماعی، به

این محـالت   این مناطق باالست و افراد ساکن در  میزان رشد جمعیت در . جا فراوان است کار در آن هاي بزه در مناطقی که گروه

ردان بـه  کاري، در خصوص زنان و مـ  فرهنگ بزه در چنین مناطقی، خرده. از پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی باالیی برخوردار نیستند 

کـاري در جامعـه    این تحقیق روشن کرد جرم و بزه نتایج . گیرد فرهنگ رایج، درون هنجارهاي کلی جامعه قرار می صورت خرده

امـا معمـوالً نقـش یـک عامـل      . انـد  مورد مطالعه عوامل متعددي دارد که همگی زمینه مساعد را براي ارتکاب جرم فراهم آورده

پاشـیده، سـکونت در    سامان و ازهم سوادي، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابه ر اقتصادي، بیفق. بارزتر از سایر عوامل است

هاسـت،   ها متأثر از سایر عوامل و در تعامل با آن خیز که خود متأثر از شرایط اقتصادي است و هریک از آن م محالت پایین و جر

، )1385(هـاي بیـانلو و منصـوریان     این تحقیق با نتایج پـژوهش  ل از هاي حاص بنابراین یافته. در ارتکاب جرم نقش مهمی دارند

  .خوانی دارد هم) 1379(اختر  و نیک) 1381(، پوراحمد و کالنتري )1382(، پوراحمد و رهنمایی )1381(ارشاد 

  

 منابـع

شناسـی و   ه، سلسـله مقـاالت بخـش جامعـ    »نشـینی  پژوهشـی در مشـکل اجتمـاعی حاشـیه    «) 1363(آقاجانیان پایدار، محمد 

 .ریزي دانشگاه شیراز برنامه

کـاري جوانـان و نوجوانـان در جامعـه شـهري       هاي مسکونی فقرآلود بر بزه تأثیر شرایط زندگی در محله) 1381(ارشاد، فرهنگ 

 .ریزي خوزستان، اهواز اهواز، سازمان مدیریت و برنامه

 .انتشارات کیهان: ن، تهراشناسی توسعه جامعه) 1384(ازکیا، مصطفی و غالمرضا غفاري 

 .مؤسسـه کار و تأمین اجتماعـی: ، تهرانمهاجرت، شهرنشینی و توسعـه، ترجمـۀ فرهنگ ارشـاد) 1370(س . اوبـراي، آ

 رفـاه  پژوهشـی    علمـی  فصـلنامۀ ، »رابطه تراکم جمعیت با میزان و نـوع جـرم  «) 1385(بیانلو، یوسف و محمدکریم منصوریان 

  .56-29: 22شماره  ششم، سال ،اجتماعی

، شـمارة  اقتصادي-ماهنامـۀ اطالعات سیاسی، »مسکن نابهنجار: شهرنشینی شتابان و ناهمگون«) 1366-1367(پرویـز   پیـران،

24-14. 

، هـاي جغرافیـایی   پـژوهش ، »بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران«) 1382(پوراحمد، احمد و محمدتقی رهنمایی و دیگران 

 .89-81: 44شماره 

، نامـه علـوم اجتمـاعی   ، »نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی در تهـران «) 1381(مد، احمد و محسن کالنتري پوراح

 .69-53: 40شماره 

 .انتشارات آواي نـور: ، تهـرانشناسـی جوانان جامعه) 1380(ربانی، رسول 
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