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 چكيده

زنان درطول تاريخ به همراه مردان كارمي كردند.حضورآنهادرفعاليت هاي كشاورزي و دامداري چنان گسترده بودكه مورخين 

زنان رامبدع كشاورزي مي دانند.درگذشته محيط كار،ازخانه دورنبودوزنان درتركيب نقش هاي خودمشكلي 

اوالًمحيط كارازخانه جداشدوزنان مي بايست ساعاتي  نداشتند.باگسترش صنعت،كارزن مفهوم تازه اي به خودگرفت:چراكه

رادرخارج ازخانه سپري كنندوثانيادرمقابل كاربه آنهامزدپرداخت مي شد.اين مسأله موردتوجه انديشمندان قرارگرفت وبه 

وص تأثيراشتغال بررسي اشتغال زنان اززواياي مختلف پرداختند.اشتغال زنان آثاروپيامدهايي رابراي زنان به دنبال دارد.در خص

زناان برانحرافات آنان ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد.ازيك سوبرخي معتقدندكه ورود زن دربازاركارافزايش معاشرت هاي 

با افرادمنحرف،افزايش اضطراب واختالل رواني ناشي ازتعددنقش ها،افزايش موقعيت هاي مجرمانه ودر نتيجه افزايش  آنان

لق تع احساس ي دارد.گروهي ديگراشتغال زنان رامساوي با افزايش توان اقتصادي زنان،افزايشضريب انحرافات آنان رادرپ

اجتماعي،كاهش فشارهاي اجتماعي،افزايش نظارت بررفتارزنان وغيره ومتعاقباكاهش ميزان انحرافات زنان ميدانند.عده اي 

 يره را در بيان مساله موثرميدانند.ديدگاه بينابين دارند وباتوجه به نوع شغل،ساعات كاري،ميزان درآمد وغ

 :اشتغال،احنراف،جرم،کارواژگان کليدی
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 مقدمه

زن ومرددرطول تاريخ جوامع بشري درشكوفايي فرهنگ وتمدن هانقش داشته اند.درگذشته،كشاورزي ودامداري فعاليت اكثرمردان 

تأمين معاش خانواده داشتند.به همين علت زنان به فعاليت  وزنان بود.مردان به دليل حضوردرجنگهاي قبيله اي،فرصت كمتري براي

هاي كشاورزي پرداختند.باورودصنعت وتأسيس كارخانه ها،زنان واردبازاركارشدندكه به دورازمحيط خانه بودودرقبال كارخودمزددريافت 

ادي.باورودزنان به صحنه هاي مي كردند.زنان،نقش هاي دوگانه پيداكردند:نقش مادري وهمسري ونقش آنان درفعاليت هاي اقتص

اقتصادي وغيبت آنان ازخانه عده اي به مخالفت بااشتغال زنان پرداختند.آنهاعقيده داشتندكه حضورزن دربازاركار،صدمات غيرقابل 

رابيشترمي  جبراني رابربنيان خانواده وبه ويژه فرزندان خواهدگذاشت.ازطرف ديگرآنهااعالم داشتندكه اشتغال زنان،احتمال انحراف زنان

كند.عواملي چون فشارهاي رواني ناشي ازنقش هاي چندگانه،افزايش معاشرت زنان،باافرادمنحرف درمحيط شغلي،افزايش موقعيت 

هاوفرصت هاي مجرمانه ازجمله داليل آنان براي توجيه عقيده خودبود.گروهي درپاسخ به اين عده داليلي همچون رشدشخصيت رواني 

فتارزنان رامطرح كردند.دراين مقاله،به بيان عقايدمخالفان وموافقان اشتغال زنان درتوجيه تأثيرگذاري وياعدم زنان،افزايش نظارت برر

 تأثيراشتغال زنان برجرايم وانحرافات آنان مي پردازيم ودرنهايت ديدگاه متعادل رادربرخوردبااين مسأله مطرح خواهيم كرد. 

 

 مبحث اول:تاريخچه ي اشتغال زنان

درطول تاريخ زنان،به غيرازخانه داري،دراموركشاوزي،گله داري،صنايع دستي وحتي نظامي دوشادوش مردان فعاليت مي كرده 

اند.دردوره هايي كه خانواده يك واحداقتصادي محسوب مي شد،فعاليت توليدي زن كه درخانه يانزديكي آن صورت مي گرفت،جزء 

 )150ص،1374.( جارالهي،رها،مزدي دريافت نمي كردامورخانگي محسوب مي شدوزن درازاي آن كا

فعاليت زنان رابه طوركلي مي توان درسه دوره قبل ازصنعتي شدن،اوايل صنعت واواخردوره ي صنعتي شدن بررسي كرد.قبل  

اعضاي  ازصنعتي شدن مشاركت زنان ومردان دركاربدين شكل بودكه كارخانگي وكارهاي توليدي ازهم قابل تمييزنبودودرآن كليه

خانواده اعم اززنان ومردان وكودكان دريك گروه كاري مشاركت داشتند،دوره ي قبل ازصنعت به خاطرتقسيم كاركمتر،پيچيده نبودن 

شرايط اجتماعي واقتصادي ووجودجوامع ساده وروستايي همه ي اعضاي خانواده باهم مشاركت وهمكاري داشتند.درمشاغل كوچك به 

 )115،ص1380.(شيخي،ومغازه داري زنان به همسران خودياري مي دادند ويژه دادوستدهاي اقتصادي

درايران قبل ازوروداسالم وضع به همين منوال بوده است.زنان دراين دوره به كشاورزي مي پرداختند.يكي ازعواملي كه باعث 

ادشمنان قبيله اي مشاركت زنان دربخش كشاورزي ودامداري مي شد،وظيفه ي مردان بودكه بيشترمواقع درحال نبردب

.به گفته ويل دورانت زنان مبدع كشاورزي )151.(جارالهي،همان،صخودبودندوفرصت الزم رابراي كاردرمزرعه وخانه بدست نمي آوردند

بوده ورازحاصلخيزي زمين راپيداكردند.درواقع زنان،رمزمدنيت راكشف كرده وباگرداندن چرخ آن امروزماشاهدتمدن عظيم بشري 

 )21،ص1376ت،.(دورانهستيم
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باظهورصنعت نتايج تعيين كننده اي براي زنان به همراه داشت وتغييرات چشمگيري دروضعيت آنان به وجودآورد.صنعتي 

زنان دركشورهاي غيرصنعتي را،ازطريق انتقال فرهنگ تغييرداد.دردوران  شدن نه تنهاوضعيت زنان درجوامع صنعتي،بلكه وضعيت

خانه داري آنان نشد؛جدايي خانه ازكاركه باآغازتوليدكارخانه اي رخ داد،به آن معنابودكه تركيب صنعت،فعاليت زنان محدودبه نقش 

 )121،ص1380(گرت، .كارخانگي باكارمزدي بيش ازپيش دشوارمي شد

جامعه شناس،صنعتي شدن درقالب سرمايه داري آن،نقش تازه اي به زن خانه داردادوروابط زناشويي راتحت »اوك لي«ازنظر

رقرارداد.يعني پديده اي كه درآن هريك اززوجين منافع،مسئوليت هاوفعاليت هاي جداگانه اي داشتندكه به استقالل زنان تأثي

منجرگرديد.اين جريان تحول عظيمي رادرموقعيت زنان به وجودآوردوباعث پويايي هرچه بيشترآنان گرديد.زنان به تدريج نقش دوگانه 

اواخرعصرصنعت ).117(شيخي،همان،صي وهمسري وهم نقش توليدي واقتصادي درخارج ازخانه.اي راپيداكردند:يعني هم نقش مادر

كه مصادف باجنگ جهاني دوم است رامي توان نقطه ي عطفي درتغييرجايگاه زنان،اشتغال وكارمزدبگيري آنهاودستيابي آنان به حقوق 

 )145،ص1376(اعزازي،ودستمزدومستمري دانست

 ن برجرايم وانحرافات آنانمبحث دوم:تأثيراشتغال زنا

دراين موردكه اشتغال زنان،برانحرافات انان مؤثراست ياخير،ميان صاحب نظران توافق واتفاق نظركامل وجودندارد.گروهي براين باورندكه 

شتغال حضورزن درصحنه هاي اقتصادي جرايم وانحرافات آنان راافزايش مي دهدوگروه ديگربرعكس اين ديدگاه،براين عقيده اندكه ا

زنان تأثيري برجرايم وكج روي هاي آنان نداردودربرخي مواردباعث پيشگيري ازانحرافات آنان مي گردد. ابتدابه بررسي ديدگاه مخالف 

 اشتغال زن مي پردازيم وسپس ديدگاه موافق اشتغال زنان رابررسي كرده ودرنهايت ديدگاه اعتدالي رابيان مي كنيم.

 

 تغال زنانگفتاراول:داليل مخالفان اش

مخالفان اشتغال زنان،براي اينكه ديدگاه خودمبني برتأثيراشتغال زنان برانحرافات آنان رااثبات كنند،نظريه خودراباديدگاه  

روان شناسان وجامعه شناسان تحكيم مي كنند.اين عده بااستنادبه برخي ديدگاه هاي روان شناختي وجامعه شناختي،كه مورداستفاده 

 گرفته،استدالل مي كنندكه اشتغال زنان نيز،مي تواندعاملي جهت افزايش جرايم آنان گردد.جرم شناسان قرار

 الف:اضطراب واختالل رواني ناشي ازتعددنقش هاوافزايش انحرافات زنان

مخالفان اشتغال زنان مدعي اندكه زنان شاغل به علت اين كه نقش هاي متضادي رامتحمل مي شوند،دچارآسيب هاي رواني  

ردند.زنان،هم بايدنقش مادروياهمسررادرخانه ايفاكنندوهم نقش شاغل رادرمحيط خارج ازخانه به عهده بگيرندواين دوگانگي مي گ

نقش،ممكن است براي آنان همراه بااضطراب ،عصبانيت وعدم آرامش باشد.زن بايدهم توجه خودرابه كارخودمنعطف كندوهم ازمحيط 

.درتحقيقي نشان داده شده است كه زنان شاغل اضطراب بيشتري نسبت به زنان )141،ص1385.(عطارد،خانه وامورمنزل غافل نباشد

(مال خانه دار،دارند.دليل اين مسأله رامي توان درتعددنقش هايي كه زنان شاغل چه درمحيط كاروچه درمحيط خانه دارند،دانست

 ).147،ص1380احمدرحيمي،
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 ي جز،اضطراب وفشاررواني براي آنان ندارد.ازاين رواشتغال زنان وتعددنقش هاي آنان،ارمغان

اضطراب كه ازمظاهرروان نژندي است،حالتي است ناخوشايندونامطلوب كه همراه  خوداحساس ناايمني،هيجانات «

نامطلوب،ترس هاي غيرعادي وحالت هاي مشابهي راظاهرمي سازد.ضمناًتغييرات جسماني مانندتغييرفشارخون،ضربان 

رمي گردد.اضطراب،حساس ناامني است كه دراثرآن به شخص حالت دفاعي وهيجاني وتحرك دست قلب،نبض وتعرق نيزآشكا

 )247،ص1376(كي نيا،»مي دهد.

زنان باتعددنقش هايي كه به عنوان مادر،همسر،وشاغل برعهده مي گيرند،عالوه برآسيب هايي كه براي خانواده به وجودمي 

مانندوفشارهاي رواني ناشي ازتعددوتعارض نقش هاهمواره شخصيت وروان آن آورند،خودنيز،ازاين آثارسوءبي نصيب نمي 

هاراموردمخاطره قرارمي دهدوبالتبع رفتاروعملكردآنان نيزتحت تأثيرروان آن ها،ازحالت بهنجارونرمال خارج مي گرددودربرخي 

 موارد،آنان رابه انحراف مي كشاند.چراكه:

(كي »،ناراحتي هاراازخوددورسازدوخويشتن راازبارتوان فرسايي آن خالص كند...جنايتكارمي كوشدبه هرقيمتي كه تمام شود«

 )245نيا،همان،ص

 ب:افزايش معاشرت هاي زنان شاغل باافرادمنحرف

اين نظريه،براين نكته تأكيدداردكه رفتارانحرافي ازطريق كنش متقابل باديگران ومعاشرت بادوستان ناباب آموخته مي  

 ).57،ص1387(پارسا،استواراست كه براي آن كه شخصي جنايتكارگرددبايدرفتارجنايي راازديگران بياموزدشودوبراين فرض 

براساس اين نظريه كه توسط ساترلندمطرح گرديد،رفتارانحرافي موروثي وذاتي نيست وبرهمان شيوه يادگرفته مي شودكه  

عدحقوقي رابه عنوان امورمناسب يانامناسب تعريف مي كنندوفرداين هررفتارديگري آموخته مي شود.درفراينديادگيري،معاشران فرد،قوا

تعريف هاراازآنان مي آموزد.شخص به اين دليل كه درمعرض تعاريفي قرارمي گيردكه نقض قانون رابراحترام به قانون ترجيح مي 

 دهد،بزهكاروجنايتكارمي گردد.

به )95،ص1384.(احمدي،امامهم،ميزان برخوردافرادبااين تعاريف استروشن است كه همه ي مردم بااين گونه تعاريف برخوردمي كنند،

عبارت ديگر،هرچه برخوردفردباافرادمخالف هنجارهاي اجتماعي بيشترباشدوتعامالت آنان باهم به صورت مكرروزياد روي دهد،احتمال 

(صديق باديگران آموخته مي گردد. يادگيري رفتارهاي انحرافي بيشترخواهدبود.ازاين رو،كج رفتاري،يادگرفتني است ودرتعامل

 )48،ص1387سروستاني؛

مسأله اصلي اين است كه شخص باچه كسي وبراي چه مدتي وباچه حدفراواني تعامل وارتباط دارد.براساس اين ديدگاه هريك  

مساعدومثبت ازما،درگروه هاي خاصي معناي هنجارهاي اجتماعي وتخلفات رامي آموزيم،امافردهنگامي مجرم مي شودكه تعاريف 

به عبارت ساده تر،فردباافرادي كه مخالف ).90،ص1382(دادستان،درموردرفتارهاي مجرمانه رابيش ازتعاريف نامساعدپذيرفته باشد

 هنجارهاي اجتماعي اند،معاشرت بيشتري داشته باشد.
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اوافرادگوناگون،باساليق وعاليق ورودزنان به بازاركاروگسترش فعاليت هاي اقتصادي واجتماعي زنان،تعامالت آنان راباگروه ه 

متفاوت آشنامي سازد.اين افرادوگروه ها،ممكن است تعاريف متفاوتي ازهنجارهاولزوم رعايت ياعدم رعايت آن هاداشته باشند.زنان شاغل 

تعامل داشته حداقل نيمي ازساعات روزراباافرادمتعددومختلفي درارتباطند.شغل زن،ممكن است اقتضاكندكه روزانه باده نفرارتباط و

باشد.بي ترديد همه ي اين افراد،دربرداشت هاونگرش هاي خوددررابطه باقواعداجتماعي،هم عقيده نيستند.برخي ازآنان،به قواعدونظم 

 اجتماعي احترام مي گذارندوعده اي ديگر،بانقض قواعدوقوانين اجتماعي،راه ديگري رامي پيمايند.

آنان رادرمعرض انحراف -ني كساني كه به هنجارهاي اجتماعي احترام نمي گذارنديع-تعامل زنان شاغل بااين گروه ازافراد 

وكجروي قرارمي دهدواحتمال اينكه زنان شاغل رفتارهاي مجرمانه وانحرافي راازافرادوگروه هايي كه باآنان به اقتضاي شغل 

 برخوردارند،بياموزند،افزايش مي يابد.

 ج:افزايش موقعيت مجرمانه ي زنان شاغل

جمله نظرياتي كه درتبيين علل وقوع جرايم وانحرافات به كارمي رود،نظريه فرصت جرم است.نظرحاكم دراين ديدگاه اين است كه از

صرف وجودبزهكاروبزهديده،براي وقوع جرم وانحراف كافي نيست،بلكه بايدفرصت وموقعيت جرم نيز،ايجادشود.طبق اين نظريه،افزايش 

بنابراين هنگامي كه فرصت وزمينه ي ارتكاب )20ص1386.(محمدنسل،ايش احتمال ارتكاب جرمفرصت هاي جرم مصادف است باافز

 جرم كاهش يابد،احتمال ارتكاب جرم نيز،كاهش مي يابد.

باورودزنان به صحنه هاي اقتصادي واجتماعي وبافعاليت هاي اقتصادي،زنان،ازمحيط بسته ومحدودخانه،بيرون آمده  

فرصت هاوموقعيت هاي آنان رابراي رفتارهاي مختلف  افزايش مي دهد.موقعيت وفرصتي كه زن شاغل وبامحيطي مواجه مي شوندكه 

براي نقض هنجارهاوقواعداجتماعي دارد،بيش ازفرصت هاي زن خانه داراست.زن شاغل،فرصت هاي بيشتري براي جرم اختالس دارد.زن 

 وموقعيت آن راندارد. خانه دار،نمي تواندقواعدوقوانين كاري رانقض كند،درواقع فرصت

ازجمله عللي كه درآمارها،نرخ جرايم زنان نسبت به جرايم مردان كمتراست،فرصت هاي اندكي است كه زنان نسبت به مردان  

درارتكاب جرم دارند.چراكه،مردان موقعيت هايي داشته اندكه زنان ازآن محروم بوده اندوهرچه موقعيت وفرصت جرم افزايش 

ب جرم نيزافزايش  مي يابد.فعاليت زنان درگذشته،محدودبه امورخانه وانجام وظايف خانه داري بوده،آنان هيچ آشنايي يابد،احتمال ارتكا

وآگاهي نسبت به موقعيت هايي كه مردان درآن قرارگرفته بودندنداشتند.ازآنان،انتظارجرايم پيچيده ومتنوع وجودنداشت،به همين علت 

 ش ازجرايم زنان است.است كه اكنون نرخ جرايم مردان بي

محققان افزايش جرايم زنان رابه آزادي زنان،اشغال فضاهاي  اجتماعي ومشاركت فزاينده ي آنان درمحيط هاي كاري انتساب  

مي دهند.اين عده،عقيده دارند،آزادي زنان وحضورآنان دربازاركار،آنان رابه طورهمزمان درمعرض ناكامي هاوفشارهاي زندگي قرارمي 

 يتي كه قبالمردان تجربه كرده اند.دهد،موقع
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چنين تحوالتي،زنان رادرمعرض فرصت هاي ارتكاب جرايم وانحرافات،به ويژه جرايم مالي قرارمي دهد.اشغال فضاهاي اجتماعي بيرون 

،درجرايمي ازخانه توسط زنان،منجربه محوتمايزات مرسوم بين نقش هاي مردانه وزنانه گرديده به طوري كه گروه هاي خالفكاري زنان

 )22،ص1384.احمدي،نظيرجرايم مالي كه مردان انجام مي داده اندمشاركت مي كنند

زنان به دنبال مبارزات سياسي،اجتماعي واقتصادي دهه هاي اخير،موفق شده اندكه حضورومشاركت خودرادرفعاليت هاي  

صحنه هاي اجتماع،موجب افزايش وگونه گون شدن اجتماعي واقتصادي تااندازه اي افزايش دهند.بي ترديدحضورفزاينده ي زنان در

بزهكاري آنان مي گردد.دوركيم وساترلندباتكيه برديدگاه هاي جامعه شناختي،برتأثيرنوع نقش هاي اجتماعي كه جامعه به زنان ومردان 

ي زنان باميزان جرم هاي مردان واگذارمي كند،برميزان بزهكاري آنان تأكيدكرده اند.اين دو،براين باورندكه تفاوت ميزان جرايم ارتكاب

رابايددرتفاوت وظايف اجتماعي ونقش هاي سنتي آنان جستجوكرد.ازاين رو،به دليل نقش هاي اجتماعي كه جامعه به زنان واگذارمي 

 )108،ص1384.(نجفي ابرندآبادي،كندوآنان درمحيط هاي بسته ايفاي نقش مي كنند،جرايم آنان كمترازمردان است

 موافقان اشتغال زنان گفتاردوم:داليل

اجتماعي زنان دربرخي موارد،منجربه كاهش ارتكاب جرايم -به عقيده موافقان اشتغال زنان،اشتغال وفعاليت هاي اقتصادي 

 وپيشگيري ازآن مي گرددكه به آن هااشاره مي گردد.

 الف:رشدشخصيت رواني واجتماعي زنان شاغل وكاهش بزهكاري آنان

وافقان اشتغال زنان درموردكاهش جرايم وانحرافات زنان مطرح كرده اندكه جنبه روان شناختي ازمهم ترين داليلي كه م 

اجتماعي دارد،رشدشخصيت رواني زنان شاغل است.اشتغال،زن راازدرون خانه به بيرون مي كشاندوباعث رشدوشكفتگي شخصيت زن 

رواند،ولي داراي شخصيت متعادل تري هستند.زنان شاغل مي گردد.باوجوداينكه زنان شاغل بيشتراززنان خانه دار،بامشكل روبه 

سرگرمي بيشتري دارندوزندگي آنان متنوع تراست؛زنان شاغل، روشن بين تراززنان غيرشاغلندوبازندگي،بهتركنارمي آيند.عالوه براينكه 

روه زنان شاغل،دربرخي اشتغال زن،برشخصيت اوتأثيرمثبت مي گذارد،عدم اشتغال،آثارمنفي به بارمي اورد.به عقيده اين گ

.اشتغال،اعتمادبه نفس وعزت نفس رادرزن شاغل افزايش مي )52.(نفيسي وديگران،بي تا،صموارد،دچاراحساس خألدرزندگي اند

 دهد.اعتمادبه نفس باالازشاخصه هاي مهم كنترل شخصي است كه منجربه كاهش جرايم مي شود.

كنترل هاي دروني گويند.خودانگاره،خودپنداره و خود ادراكي ازمؤلفه هاي توانايي توانايي هاي دروني براي نظارت برخود شخص را 

هاي دروني است كه زمينه را فراهم مي سازندتافرد خودش را مسئول درك نموده و مسئوالنه عمل نمايد و در نتيجه مرتكب جرم و 

خوان با ارزش ها و قوانين جامعهاز عوامل بازدارنده ي رفتار انحرافي نگردد.سطح باالي اهداف وآرمان ها و آرزوهاي هماهنگ و هم

بزهكاري است.اين عوامل در جهت كمك به افراد به منظورپرهيز از نقض قوانين عمل مي كنند.فردي كه خودپنداره مثبت 

د از راه هاي غير قانوني دارد،معموالًاعتماد به نفس بااليي داشته و از موفقيت بيشتري برخوردار است و كمتر براي دستيابي به هدف خو

 )88(احمدي،همان،صاستفاده مي كند.
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موافقان اشتغال زن،فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را عاملي در جهت افزايش اعتمادبه نفس وعزتمندي و خود ارزشي فرد مي 

اارزش براي جامعه مي پندارد و دانند.به اين صورت كه فردبه دليل شركت در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي،خود را فردي مفيد و ب

 از رفتارهاي غير قانوني براي رسيدن به اهداف استفاده نمي كند.

 ب:افزايش نظارت بر رفتار زنان شاغل و كاهش احتمال ارتكاب جرم:

يكي از موضوعاتي كه در جامعه شناسي مطرح مي گردداين نظريه است كه تمامي گروه هاي اجتماعي هنجارهاي خاص خود را دارند و 

بر روي اعضاي خود فشار مي آورند تا خود را با قواعد و هنجارها تطبيق دهند و در صورت تخطي،آن ها سرزنش مي كنند.گروه هاي 

ي هستند كه اعمال فشار در آنجا ادامه داشته و قطع نمي شوند،از سوي ديگررابطه ي نزديك به وجود اوليه مانند محل كار،محل هاي

آمده،در كنترل رفتارهاي اعضاي گروه مؤثراست.كنترل اعضاي گروه نياز به قوانين خاص ندارد،بلكه به صورت غيرارادي در نتيجه ي 

رابا هدف  انجمن ها و نهادها به وجودمي آيند.اعضاي گروه ها،هر كدام ديگريكنش متقابل و رفتارهاي موجود در بين اعضاي گروه ها،

اافزايش ). ب217،ص1387(گسن،كنند. تطبيق،سازگاري و همرنگ شدن كه ضرورت زندگي اجتماعي است،ملزمبه رعايت هنجارها مي

ر آنان افزايش مي يابد؛از اين رو زنان در محيط روابط اجتماعي زنان درگروه ها و نهاد هاي اقتصادي و اجتماعي،كنترل اجتماعي گروه ب

 هاي كاري و حتي غيركاري بررفتارهاي خود توجه و دقت مي كنند تا موجب نقض هنجارهاي گروه و جامعه نگردند.

 ج:افزايش احساس تعلق اجتماعي زنان و كاهش انحرافات آنان:

ن و محل زندگي خودو نيزمجموعه ي اجتماعي و فرهنگي آن احساس تعلق اجتماعي،حالتي است كه فرد نوعي تعهد نسبت به مكا

احساس مي كند.اعتماد،آگاهي،احساس تعهد،وابستگي معنوي و نيز اميد به آينده،از جمله مولفه هاي بنيادين احساس تعلق اجتماعي 

د،از روابط خوب گروهيو است.كاهش اين احساس موجب سست شدن همبستگي و وفاق اجتماعي مي گردد.كساني كه نياز به تعلق دارن

اجتماعي برخورداندوفرصت هاي خوبي را براي ارتباط با ديگران فراهم مي كنند.اين امر،سبب مي گردد كه شخص در محيط كار و 

زندگي به عنوان فرد مطلوب مورد توجه قرار گيرد.احساس تعلق به گروه از جمله نياز هايي است كه كمتر براي آن مي توان جايگزيني 

ا كرد.بحران هاي رواني و اجتماعي افراد در گروه كاهش مي يابد .توانايي مشاركت در گروهاز جمله عوامل مهم در سالمت روان و پيد

رشديافتگي فرد در گروه و اجتماع محسوب مي گردد.كساني كه ازنظررفتارهاي اجتماعي دچاراختالل و يا مشكالتي هستند و تا 

ديگران كمتر احساس تعلق مي تار هاي ناشي از افسردگي در آن ها مشاهده مي شود،نسبت به حدودي منزوي تلقي مي شوند و رف

 )55،ص1386كنند.(ناطق پور،

از طرف ديگر فرد با فعاليت در گروه هاي اجتماعي نوعي تعهد در خود ايجاد مي كند.به عبارت ديگر، افراد درجامعه وقت و انرژي خود 

منزلت و حسن شهرت مي كنند و به فعاليت هاي متداول زندگي متعهد مي گردند و براي حفظ راصرف دستيابي به اهداف و كسب 

 )55(صديق سروستاني،همان،صموقعيت هاي خود از كج رفتاري و انحراف مي پرهيزند.
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دا مي كنندكه زنان شاغل،بافعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كه در محيط كار انجام مي دهند نوعي تعلق اجتماعي نسبت به گروه پي

باعث افزايش مهارت هاي اجتماعي آنان و رشد شخصيت آنان مي گرددو نيز با فعاليت هايي كه انجام مي دهند نوعي سرمايه گذاري 

 حاضرنيستند با اعمال منحرفانه آنان رااز دست بدهند. اجتماعي و تعهد به دست مي آورند كه

 ن انحرافات آناند:كاهش فشارهاي اجتماعي زنان شاغل و كاهش ميزا

فرهنگ برخي جوامع،تمام افراد را تشويق مي كند كه در پي يافتن بيشترين مقدار ثروت باشند.فرهنگ اين جوامع از افرادانتظار ندارد 

كنند.همچنين،فرهنگ ها،هنجارهاي مورد تاييد و وسايل  كهاين اهداف رابه دست آورند،بلكه حداقل در راه رسيدن به آن بايد تالش

يابي به اين اهداف را نيز مشخص مي كنند.اما همه ي افراد ابزار الزم جهت رسيدن به اين اهداف راندارند.از اين رو،تحت يك فشار دست

 شديد قرار مي گيرند.بنابراين،تنها راه رسيدن به اين اهداف را نقض قوانين و استفادهاز ابزارهاي نامشروعمي دانند.

 )218،ص1380(ولدوهمكاران،

ي كه دررده هاي پايين اجتماعي به لحاظ شغل،تحصيالت و درآمد قرار دارند،از آنجا كه معموالً به مجموعه ي رضايت بخشي از افراد

فرصت هاي سازنده براي تثبيت پايگاه اجتماعي مورد انتظار دسترسي نداشته اند،به دنبال فرآيند اجتماعي ديگر كه كاهش توقعات 

ش براي رسيدن به پايگاه اجتماعي كسب نشده،دست خواهند كشيد و داراي پايگاه اجتماعي معلق ديگران از آنهاست،دست از تال

خواهند بود.اين عوامل،افراد را به سمت شركت در گروه هاي منحرف و مجرم كه ابزارهاي غيرمشروع براي دستيابي به همان موقعيت 

 ه هاي تنگ و متروك گروه هاي منحرف اجتماعي رسوب خواهد كرد.ها استفاده مي كنند سوق خواهد داد و بدين ترتيب،فرد در الي

از جمله ابزارهايي كه در رسيدن به اهداف مقبول جامعه مورد پذيرش و استفاده قرار مي )133،ص1383(هوشمندوكوه شكاف،

به اهدافي كه فرهنگ جوامع  گيرد،درآمد اقتصادي و شغل است.زنان شاغل باداشتن چنين ابزارهايي راحت تر از ساير زنان مي توانند

 تبليغ مي كند،برسند.

 ه:افزايش قدرت اقتصادي زن و كاهش ميزان انحرافات

مورد رابطه ي اقتصاد با جرم و انحراف بايد دو مقوله را كه در كاهش انحرافات زنان شاغل مورد استفاده قرار مي گيرد،بررسي كرد.اول  

فته است كه نتايج متضادي حاصل شده است.با اين حال بر هيچ كس پوشيده نيست كه رابطه ي فقر و جرم كه مورد بررسي قرار گر

علت بسياري از جرايم،فقر است. فقرزماني علت مستقيم جرماست،مثلزماني كه فرد براي رفع گرسنگي فرزند خود دست به سرقت مي 

،در پايگاه پايين قرار دارند،مجبورند در محيط هاي زند و گاه علت غيرمستقيم آن.به اين صورت كه زماني كه افراد ازنظر اقتصادي

نامناسب و نامساعد زندگي كنند.محيط هاي نامساعداز نظر بهداشتي و وجود افراد با سطح فرهنگي پايين مي تواند از عوامل مؤثر در 

 انحرافات افراد باشد.

كنند،فرصتي براي ارتكاب جرم و كج رفتاري  دوم،رابطه ي بيكاري و جرم است؛زماني كه افراد خود را مشغول هم نوايي مي

(صديق ندارند.درگير شدن در فعاليت هاي روزانه،همه ي وقت و انرژي فرد رامي گيردو اين خود موجب تقويت تعهد مي شود.

 )52سروستاني،همان،ص
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نحرفانه انجام دهد و اگر گفته شده است دست هاي بيكار كارگاه شيطان است.شخص بيكار براي سرگرمي خود ممكن است رفتارهاي م

چنين نكند و بتواند خود را كنترل كند ممكن است با گذشت زمان دچار افسردگي و مشكالت رواني شود و اختالفاترواني عاملي در كج 

 رفتاري افراد محسوب مي گردد.

ترند،مسئله فحشاوخودفروشي از جمله مهم ترين جرايم زنان كه همواره در حال افزايش است و نسبتبه مردان،مرتكبين آن زياد

است.فحشا به عنوان رايج ترين انحرافات غيرخشونت آميز زنان در سراسر تاريخ معمول بوده و به برقراري ارتباط جنسي نامشروع با مرد 

تأمين  در قبال پول تعريف شده است.روسپيگري به معامله ي پاياپاي بي بند و بارانه ي جنسي توسط مرد يا زن براي كسب درآمد و

معاش گفته مي شود.روسپيگري معموالًبا سايرانواع آسيب شناسي رواني،اجتماعي،نظير اعتياد،جرم و جنايت و الكليسم همراه است.زنان 

روسي به درجات مختلف داراي اختالل شخصيت اند و در برخي موارد داراي قواي هوشي پايين تري 

ع،فحشا به عنوان شغل در نظر گرفته شده ونهادي پذيرفته شده و مشروع در برخي جوام).296،ص1386(كامكاروديگران،هستند.

محسوب مي گردد.در مقابل،در برخي جوامع ديگر فحشا پديده اي نامشروع و غير قانوني شناخته شدهو براي مرتكبينآنمجازاتي در نظر 

سستگي نهادها،سازمان ها و گروه هاي اجتماعي گرفته شده اس.جامعه شناسانجنايي فحشا را عاملي در اختالل در نظام اجتماعي و گ

مي دانند وبراي آن عواملي را تعريف كرده اند.از جمله اين علل و عوامل فقر و دسترسي نداشتن فرصت ها براي اشتغال در مشاغل 

 )238،ص1386(خراط ها،مشروع است.

اقتصادي الزم براي مبارزه بافقر و در نتيجه انحرافات  بنابراين،زنان شاغل،با درآمدي كه ا راه نامشروع كسب مي كنند،داراي قدرت

اند.اشتغال زنان از يك طرف،آنان را در پست هاي اقتصادي سرگرم مي كندو مسئله بيكاري را كاهش مي دهد و از طرف ديگر،فقر 

 مي دهد. رابهعنوان،عامل بسياري ار انحرافات زنان ريشه كن كرده و راه تعالي و كمال را پيش روي آنان قرار

 گفتارسوم:پذيرش يك ديدگاه اعتدالي و مؤلفه هاي آن

با در نظر گرفتن داليل مخالفان و موافقان اشتغال زنان،در رابطه با تأثير شغل زنان بر جرايم و انحرافات آنان،مي توان به اين نتيجه 

زن را بر جرايم آنان را ناديده گرفت و از آن  رسيد كه نمي توان شغل زن را عامل قطعي و مستقيم جرم دانست و يا برعكس نقش شغل

غافل شد.بايد ميانشرايط و عوامل دخيل در شغل زن و موقعيت هايي كه زنان در آنقرار مي گيرند،تمايز قايل شد.زنان با انگيزه هاي 

ام اين عوامل را در نظر متفاوت و با خانواده هاي متفاوت وارد مشاغل مختلف مي شوند.براي رسيدن به يك ديدگاه كامل،بايد تم

گرفت.اساساًدر هر انحراف و جرمي بايد تمام شرايط و عوامل دخيل در موضوع همچون شخصيت مجرم،خانواده،محيط و ساير اوضاع و 

 احوال را در نظر گرفت.

بوطه رادر نظر گرفت.در اين پس،براي اينكه تأثيرات اشتغال زنان بر جرايم و انحرافات خود آنان را بررسي كرد،الزماست تمام جوانب مر

 قسمت به برخي از آنان اشاره مي كنيم.

 الف:تأثير نوع شغل زنان در پيامد هاي اشتغال آنان.
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نوع مشاغل زنان را از جنبه اي مختلفي مي توان مورد بررسي قرار داد.بين زني كه شغل او دولتي است و بايد تمام برنامه هاي خود را 

د و از طرفي با نظم اداره همپاباشد و زني كه داراي شغل غيردولتي است و بانظم و انظباط شديد همچون با ساعات اداري تطبيق ده

مراكز دولتي مواجه نيست و مي تواند كارهاي شخصي خود را با سهولت و با موانع كمتري برنامه ربزي كند،تفاوت  وجود دارد.همين 

قتصادي مي پردازد و وقت و انرژي كافي براي استراحت و رسيدگي به امور منزل را طور،زماني كه فرد به صورت تمام وقت به فعاليت ا

ندارد و زماني كه نيازي نيست تمام ساعات روز را در محل كار سپري كند،وضعيت فرق مي كند.زني كه از شغل با وجهه ي باال و پايگاه 

ي است تا نسبت بهزني كه شغل او در رده ي پايين اجتماعي اجتماعي بااليي برخوردار است،داراي عزت نفس و سالمت رواني باالي

 قراردارد و از نظراجتماعي شغل پست و بدون اعتباري را داراست.

اما آنچه بيشتر از اين موارد مهم به نظر مي رسد،اين است كه آيا شغل زن متناسب با روحيات زنانه ي اوست يا خير.تحقيقات نشان 

نوع مهرورزي و مراقبت كردن است.همچنين رفتار همدلي در زنان بيشتر از مردان است.اين ويژگي ها  مي دهد كمك كردن در زنان از

مراقبتي -موجب مي گردد نا زنان در شغل هايي مثل پرستاري از بيماران و سالمندان،مربي گري مهد كودك ها و يا مشاغل درماني

داراي خلق و خوي اجتماعي اند و از رويارويي اجتماعي و درماني بيشتر از مناسب تر از مردان باشند.همينطور،زنان بيشتر از مردان 

مردان استقبال مي كنند.بنابراين براي شغل هايي مثل مشاوره،مددكاري اجتماعي، تدريس،زنان،گزينه مناسبتري 

وند كه به نحوي در به همين علت است كه در برخي جوامع صنعتي،زنان در مشاغلي متمركز مي ش) 94،ص1385(بهرامي،هستند.

محدوده ي مراقبت از ديگران باشند و تا اندازه اي كار آنان متناسب طبيعت و خواست آن هاست؛مثل تدريس، پرستاري 

 )52(شيخي،همان،صاجتماعي،كارهاي دفتري،آرايشگري و غيره.

ستگي هاي زن كمتر خواهد بود؛چراكه اگر شغل زن متناسب با روحيات او باشد،رضايت از شغل نيز افزايش مي يابد،از طرف ديگر خ

 زن مجبور نيست بر خالف فطرت و توانايي خود كاري را انجام دهد.از               

 اين رو،آثارسوءاشتغال بر زن كاهش مي يابد و متعاقباًاحتمال كاهش انحرافات را مي توان انتظار داشت.

 ب:تأثير ميزان درآمد زن در پيامدهاي اشتغال آنان:

از داليلي كه موافقان زن براي توجيه نظر خود مبني بر كاهش جرايم و انحرافات زنان بيان مي كنند،اين است كه درآمد ناشي از  يكي

شغل در كاهش جرايم ناشي از فقر مؤثراست.با تاييد اين نظر،بايد متذكر شد چنانچه درآمد زن براي تآمين معاش و مايحتاج او نباشد و 

زن   ا هزينه ها و مخارج و انتظاراتزن و خانواده او نباشد،شغل،عاملي در ايجاد انحراف خواهد بود.به اين صورت كهدرآمد او متناسب ب

براي جبران درآمد به راه هاي غيرقانوني خواهد پرداخت؛او ممكن است مرتكب ارتشا و اختالس گردد.اگردرآمد ناشي از فعاليت 

فشار ناشي از آن نباشد زن دچار افسردگي مي گردد و يا راههاي ديگري براي جبران  اقتصادي پاسخگوي هزينه ها و خستگي ها و

 كسري درآمد پيدا خواهد كرد.

 ج:تأثير حمايت هاي خانواده از زن شاغل بر پيامد هاي اشتغال آنان
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سط اعضاي خانواده صورت مي عامل ديگري درتأثير يا عدم تأثير اشتغال بر انحرافات زنان،ميزان حمايتي است كه از زنان شاغل تو

گيرد.حمايت اعضاي خانواده زنان را در ايفاي نقش هاي متضاد ياري مي كند.زنانبا تكيه بر حمايت هاي خانواده مي توانند بين شغل و 

 خانواده تعادل ايجاد كرده و انتظارات ديگران را برآورده ساخته و فشار و نقش هاي ناشي از كار را بكاهند.

وه بر آنكه براي حل مشكالت به اعضاي خود منابعي از دانش و اطالعات و تجربيات ارزشمند را ارائه مي دهد،از طريق آن ها خانواده عال

كنترل احساسات افراد و برقراري روابط نزديك عاطفي با آنان، آرامش و امنيت رواني آن ها را تأمين مي كند.هر قدر روابط اعضاي 

نقش هاي  ن ها آمادگي رواني بيشتريبراي حمايت از زنان شاغل خواهند داشت.زنان به دليل دارابودنخانواده صميمانه تر باشد،آ

خانوادگي و شغلي و باال بودن سهم انتظارات خانوادگي نياز به حمايت زيادي دارند و اگر خانواده چنين حمايتي را نسبت به زنان شاغل 

د باتوجه به بيشتر بودن مسئوليتشان در انجام وظايف خانگي از عهده تعهدات هر دو نقش بيش از مردان ابراز نمي كرد،آن ها قادر نبودن

 )231،ص1385(خالد، برآيند.

از سوي ديگر اگر اعضاي خانواده،زنان شاغل را در انجام وظايف و نقش هاي خانواده همراهي كنند،فشارهاي ناشي از تعارض نقش هاي 

با سالمت رواني كامل مي تونند انتظارات جامعه را برآورده سازند.همچنين ميزان مشاركت و  آنان كاهش مي يابد و در نتيجه زنان

همكاري فرد در وظايف و امور خانه،از عوامل منتهي به سالمت روان زنان شاغل است.حمايت همسر و حمايت شغلي رابطه منفي با 

 )40،ص1386(خسروي وخاقاني فرد،زگاري رواني زنان مؤثر است.تعارض نقش،اضطراب و افسردگي دارد و كاهش اين حمايته ا در ناسا

 د:تأثيرانگيزه زنان از اشتغال بر پيامدهاي اشتغال آنان

زنان با انگيزه ها و اهداف متفاوتي كه دارند وارد محيط كار مي شوند.انگيزه ي زنان از فعاليت اقتصادي هر چه كه باشد،در رفتارها و 

واني خواهد داشت.ممكن است از اشتغال،انگيزه ي مادي و تشكيل سرمايه داشته باشند و يا انگيزه ي آينده شغلي زنان تأثيرفرا

اجتماعي همچون كسب مقام و موقعيت و مطرح شدن به عنوان الگو و سرمشق ديگران،ويا اينكه انگيزه ي شخصي همچون استقالل 

اف مورد نظر ازطريق فعاليت هاي شغلي آن ها را به سوي اشتغال و فردي،باالبردن خودباوري،رشد و خودشكوفايي و دستيابي يه اهد

 )278،ص1385(دانش و سياغيان،محيط كار بكشاند.

 با توجه به انگيزه اي كه زنان براي اشتغال دارند،مي توان آثار متفاوتي براي اشتغال در نظر گرفت.زني كه با انگيزه پيشرفت،وارد محيط

دن عزت نفس و ارزش خود شغلي را انتخاب مي كند،در برابر مشكالت و موانع موجود بامنطقي صحيح اقتصادي مي شود،براي باال بر

مي ايستد و هرگز از راه هاي غير قانوني و خالف براي رسيدن به هدف خود استفاده نمي كند.همينطور،زني كه براي كسب موقعيت 

مي شود،هرگز شخصيت اجتماعي خود را با اعمال و رفتار ناشايست و غير  هاي اجتماعي و باال بردن مقام و منزلت خود وارد بازار كار

اخالقي خدشه دار نمي كند.يكي از انگيزه هاي زنان براي اشتغال،رهايي از محيط به اصطالح خسته كننده و كسالت آور خانواده 

خسته مي شود به وضعزنان و مردان شاغل رشك است.زني كه امور خانه را انجام مي دهد و از فرزندانشان نگهداري مي كند،زماني كه 

مي ورزد و فكر مي كند كه آنها چقدر خوشبختند كه در خارج از خانه شغلي دارند.اين زن،تنها راه رهايي خود را از اين وضع،قبول 

نده ي زني كه براي رهايي از محيط خسته كننده و كسل كن)169،ص1370(ساروخاني،شغل در محيط خارج از خانه مي داند.
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خانواده،شغلي را برمي گزيند احتماالًبراي رسيدن به هيجانات بيشتر راه هاي غير قاوني را نيز امتحان مي كند،چراكه پس از مدتي از 

 محيط تكراري كار نيز ناراضي مي گردد.در تمام موارد مي توان براي اشتغال آثار متفاوتي در نظر گرفت.

يط زيادي در تأثير اشتغال بر انحرافات زنان دخيل اند؛نوع و شكل خانواده و اينكه خانواده از نوع عالوه بر موارد ذكرشده عوامل و شرا

گسترده است يا هسته اي،وجود با فقدان فرزند و تعداد و سن آنها،وضعيت خانواده از نظر بسامان يا نابسامان بودن،محيط كار وهمكاران 

از جمله ي اين عومل اند.اگر همكاران زن افراد قانون گريز باشند و احترام به قانون در  وافرادي كه در مجموعه اقتصادي فعاليت دارند

نظر آنان واجب نباشد و يا اينكه افراد مقيد و پايبند به قانون و هنجارهاي اجتماعي باشند،در رفتار و نگرش زن شاغل نسبت به قانون 

ند به قانون و هنجارهاي اجتماعي باشند،در رفتار و نگرش زن شاغل نسبت به در نظر آنان واجب نباشد و يا اينكه افراد مقيد و پيب

 قانون و هنچار مؤثرخواهند بود.

 نتيجه گيري:

اشتغال زنان به عنوان يك ضرورت اجتماعي و اقتصادي،باوجود نظرات و ديدگاه اي مخالف همچنان در حال افزايش است.تحقيقات 

اقتصادي را مورد بررسي قرار داده است.اين بررسي ها،هم دربردرنده ي نتايج -يده ي اجتماعيگوناگون از جنبه هاي مختلفي اين پد

مثبت و اميد بخش در مورد اشتغال زنان بوده و هم در برخي موارد،نتايج مأيوس كننده اي را به دنبال داشته است.بدون ترديد پذيرش 

سئله ي مهمي همچون آثار اشتغال زنان بر انحرافات آنان باشد.براي پاسخ يك ديدگاه تفريطي و افراطي نمي تواند پاسخ مناسبي به م

به اين مهم بايد تمام شرايط و اوضاع و احوال در نظر گرفته شود وبدون توجه به همه ي جوانب،پاسخ هاي ارائه شده قابل اعتماد 

داشت.اثر يك شغل نيمه وقت متفاوت خواهد بود از  نخواهند بود.بديهي است كه همه ي مشاغل زنان آثار و پيامد هاي يكساني نخواهد

يك شغل تمام وقت.محيط يك شغل دولتي با يك شغل خصوصي كه ضوابط و مقررات منظمي ندارد يكسان نخواهد بود.بنابراين بايد 

در ارتكاب جرم  تمام جوانب و شرايط را در نظر گرفت و در هر مورد به صورت جداگانه بررسي كرد كه اشتغال زن مجرم چه درصدي

 توسط وي را داشته است.
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