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ي انحرافي زنان ها ي بر وضعیت رفتارمهارتي ها  ثیر آموزشأبررسي ت
 ندامتگاه گرگان

 1فرشته بادي
 2غالمرضا خوش فر
 3زهرا بادي

         چکیده
گسترش داشتت  استت     ها  ی، در زندانمهارتی ها  علم و تکنولوژی، کیفیت آموزش ۀهمگام با توسع

ی انحرافی بوده ها ی جدی ک  منجر ب   بروز رفتارها  سیب، از مشکالت و آها  امروزه زندانیان زندان
ستازی زنتان از    ی باعت  افتیا ا اعتمتاد بت  نفتگ و آگتاه      مهارتی ها  برند  آموزش است، رنج می

ثیر ز ادی داشتت  استت   هتدی ا تا مهالعت       أخود و بهبود منیلت در خانواده ت ۀی بالقوها  توانا ی
ی انحرافی زنان ندامتگاه گرگان بتوده استت    ها وضعیت رفتاری بر مهارتی ها  آموزش ثیرأشناخت ت

ی سرقت، تقلب، عمومی، مواد مخدر، مشتروبات  ها  ی انحرافی، شامل شا بعد: ناهنجاریها رفتار
سیا ی در کاها انحرافات   زنان ب  عنوان نیمی از جمعیت تاثیر ب  باشند الکلی و روابط جنسی می

آوری شتده   ب  روش میدانی جمع ها  تحقیق پیما شی بوده و دادهو توسع  جامع  نقا دارند  روش 
نفر بوده است   180 ها باشند ک  تعداد آن آماری شامل زنان زندانی ندامتگاه گرگان می ۀاست  جامع

گیری از سرشماری  جای نمون  ب بنابرا ا،   شود آماری را شامل می ۀاعضای جامع ۀآماری کلی ۀنمون
اعتبتار   ۀوستیل  ساخت  بوده استت  اعتبتار ابتیار بت      محقق ۀبیار تحقیق پرسشناماستفاده شده است  ا

 ید قرار گرفت  است  برای أ( مورد ت725/0صوری و پا ا ی آن با استفاده از ضر ب آلفای کرونباخ )
 ها متناسب با سهح سنجا متغیر ۀی آماری پیشرفتها و روش ها ی تحقیق از تکنیکها آزمون فرضی 

ی هتا  ی بتر وضتعیت رفتتار   مهتارت ی هتا  ثیر آمتوزش أ  نتا ج تحقیق نشان داد ک  مییان تاستفاده شد
داری وجتود نتدارد     ند ده تفاوت معنی د ده و آموزش انحرافی زنان ندامتگاه  بیا دو گروه آموزش

هتل، تحیتیالت، قومیتت، متدت     أنتا ج د گر پژوها نشتان داد کت  بتیا جتنگ زن، وضتعیت ت     
ی انحرافتی  هتا  ای و سا با رفتتار  اب جرم، وضعیت شغلی، میری رسان ارتک ۀمحکومیت و انگیی

ستنیا   هلیا، بیا از مجترد ا، و أک  زنان بیشتر، مت طوری داری وجود نداشت  است ب  تفاوت معنی
ی انحرافتی ششتگان  گترا ا    هتا  تر بیا از سنیا باالتر و بیکاران بیا از شاغلیا بت  رفتتار   پا یا
ناهنجتاری میتری مشتروبات الکلتی تفتاوت       ی انحرافتی صترفا   هتا  رفتتار اند  در بیا ابعاد  داشت 
ند ده نشان داد  هر چ  مدت محکومیت افتیا ا   د ده و آموزش داری را بیا دو گروه آموزش معنی
 پذ رد   ی انحرافی هم افیا ا میها رفتار ، ابد

 

 گرگان ی انحرافی، زنان، ندامتگاه ها ی، رفتارمهارتی ها  آموزش :يکلیدواژگان 

                                                                                                              
  Email: badi.fereshteh@gmail.com                                    گلستان، ای استان مربی مرکز فنی و حرفه .1

 استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان. . 2
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 مقدمه
ی هتا  ستازی زنتان از توانتا ی    ی باع  افیا ا اعتماد ب  نفگ و آگتاه مهارتی ها آموزش

ثیر أزنان ب  عنوان نیمی از جمعیت ته است  شدخود و بهبود منیلت در خانواده،  ۀبالقو
ی موفقیتت هتر   ها امروزه شاخصجامع  دارند   ۀسیا ی در کاها انحرافات و توسع  ب

شتود   در س  بختا صتنعت، کشتاورزی و ختدمات محستوب متی       آن ۀکشوری توسع
 ( 3: 1382)نو دی و همکاران، 

اشتغال  ا بیکتاری از   ۀی تولید و مسئلها تر ا متغیر نیروی کار ب  عنوان  کی از مهم
ی افراد در کاها مهارتی ها رود ک  نقا آموزش شمار می ی مهم اقتیاد کالن ب ها متغیر

اقتیادی را کتاها   ۀهی ن هاگیرد، ن  تن رسی عمده قرار میی اجتماعی مورد برها آسیب
ی اجتماعی شتامل جترا،م، مفاستد و    را نیتی تحتت تتأثیر قترار        ها دهد بلک  هی ن می
ی اجتمتاعی  هتا  ناهنجتاری  ، ی ک  دارای نرخ بیکتاری بتاال ی هستتند   ها دهد  کشور می

ختانوادگی و     ی سیاستی و اجتمتاعی و   هتا  همچون جنا ت، سرقت، جرم، نارضتا تی 
و کتانون اصتالو و تربیتت و     ها بیشتری دارند ک  باع  افیا ا ورود افراد ب  ندامتگاه

(  بروز جرم در میان افراد متفاوت بوده و 2: 1390شود )حسا زاده، می ها افیا ا زندان
شتود بلکت  ا تا شترا ط نابستامان ختانوادگی و        هیچ انسانی از مادر مجرم متولد نمتی 

افترادی کت  در اثتر نداشتتا       کشتاند  ک  او را ب  کجروی و انحرای می استاجتماعی 
نابهنجار سپرده  ۀو جامع ها و پارك ها ب  خیابان هاخانواده و سرپرست مناسب پرورش آن

تر ا نقا را در  محیط مهم  شوند شود، ناخودآگاه ب  بیهکاری و کجروی کشیده می می
 (  3: 1389هانی، گیری رفتار افراد دارد )سل چگونگی و شکل

الزم، بیشتر ا علت ارتکاب جرم و بیه توسط افتراد   ۀ( نداشتا سرما 1379امیا نیا)
باشد ک  آموزش را الزم و ضروری دانست ، کت  آمتوزش    نابسامان وضعیت اقتیادی می

موجتب بهبتود شترا ط ختود     و  شود در زندان باع  نظم و انظباط در محیط زندان می
آموزش باع  کاها جرم ( 1379جبلی) گردد  میپگ از آزادی  زندانی و خانواده وی،

 ( جرم را1390) شود  علیوردی نیا و صالح نژاد و عدم بازگشت وی ب  محیط زندان می
ثیر داشتت   أعملی و سا ت مهارتسهح سواد زندانی و نوع  اند  ای جنسیتی دانست  پد ده
ری و داونتی     استت  ی کتاها  افتت  مهتارت ی هتا  تخلفات آنان برحسب آموزش است 

( بیان داشتتند  2003) ( و تا تل و همکارانشان2010) (، نوفی گر2010(، د لیسی)1986)
بت  انحرافتات    ،ک  زنان بیشتر قبل از ا نک  برچسب رسمی  ا غیر رسمی در افت کننتد 
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زنتانگی اثتر بیشتتری بتر رفتتار       دانستت  استت    روی آوردند و تفکیک جنسیتی را مهم
 است  انحرافی داشت  

 بیان مسأله
بتا کتار زن در    عمومتا  استت   از دال ل اصلی بیکاری زنان، فرهنگ مرد ساالری ا رانی 

خارج از منیل مخالفند  ب  همیا دلیل کشتور از ا تا نیتروی عظتیم کتاری کت  باعت         
آمتوزش از   ۀلأ(  مست 21: 1393بی بهره است )عی یی،  ،شود شکوفا ی اقتیاد کشور می

از دانشمندان و مربیان بیرگ تعلیم و تربیت را ب  خود جلب کرده د رباز ذها بسیاری 
ی در فرا ند توسع  مورد ترد تد هتیچ فترد  تا اجتمتاعی      مهارتی ها نقا آموزش  است

ای بر آموزش و پرورش بت  و تژه    ن امروز گردانندگان هر جامع هاب  و ژه در ج  نیست
ند کن کید میأیر پیشرفت و ترقی تتر ا عامل در مس ی ب  عنوان بنیادیمهارتی ها آموزش

نیروی انستانی متاهر متناستب بتا      ۀخدمات آموزشی و عرض ۀ(  ارا،4: 1381)صالحی، 
بهین  و صحیح از منابع و امکانتات   ۀی اجتماعی اقتیادی جامع  موجب استفادها تقاضا

ی است ک  با تد از طر تق   مهارتی ها کشور و در حقیقت باع  ارتقاء اثربخشی آموزش
ی اجتمتاعی در جامعت    هتا  لعات صنعتی و تحلیل بازار کار موجود و کاها آستیب مها

بینی نیروی انسانی بترای استتخدام و اشتتغال     ر یی و پیا برنام  ۀمیسر گشت  و در سا 
(  اشتغال زندانیان در حیا تحمل کیفر و پتگ از  3: 1388آ نده، عملیاتی گردد )فرخی، 

بت  انحرافتات    هتا و جلوگیری از گترا ا آن  ی اجتماعیها آزادی موجب کاها آسیب
ی ک  با هتدی شتاغل شتدن فترد زنتدانی صتورت       مهارتشود  بد هی است آموزش  می
بتا افتیا ا   شتود و   میموجب پیشگیری از وقوع جرا م و انحرافات اجتماعی  ،گیرد می

 یهتا  گذرانتدن دوره  ،از سوی د گر   ابد گرا ا و رفتار آنان تغییر می ،آگاهی زندانیان
تغییر اساسی در وضعیت  ،د و با داشتا شغلشو ی منجر ب  ا جاد شغل میمهارتآموزش 

گرا ا ب  آ د و  در زندگی زندانی بوجود می اشتغال و داشتا درآمد و منیلت اجتماعی
ال اصتلی  ؤست  ،(  بنتابرا ا 20: 1386)شتفیع آبتادی،     ابتد  ی انحرافی کاها میها رفتار

ند تده از نظتر گترا ا بت       د ده با آمتوزش  دانی آموزشتحقیق ا ا است ک  آ ا زنان زن
 ی انحرافی با  کد گر تفاوت دارند  ا خیر؟ ها رفتار

 اهداف تحقیق  

ی انحرافتی  هتا  ی بر وضعیت رفتتار مهارتی ها ثیر آموزشأبررسی ت هدف اصلي تحقیق:
 بوده است    1393-94زنان زندانی ندامتگاه گرگان در سال 
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شناسا ی وضتعیت  ؛ ی زنان زندانی ندامتگاهمهارتی ها زششناخت آمو اهداف ویژه:
 ،هتل أوضتعیت ت  ،ستا  ،ارتکتاب جترم   ۀانگیتی  ،بیا مدت آموزش با مدت محکومیتت 

 قومیت و تحییالت زنان زندانی  ،مذهب ،جنسیت

 وی اقتیادی کار زنان ها ی، جنب مهارتی ها قو ت کارکرد آموزشتهدف کاربردي: 
  ی زندانی پگ از آزادی ها   حل مشکالت خانوادهکمک ب و ها نآ اشتغال ب  کار

 اهمیت و ضرورت تحقیق  

زنان ب  عنوان نیمی از جمعیت تاثیر بسیا ی در کاها انحرافات و توسع  جامع  نقتا  
ی باعت  افتیا ا اعتمتاد بت  نفتگ و آگتاه ستازی زنتان از         مهتارت ی هتا  دارند آموزش

اهمیت نقا  ده تاثیر ز ادی داشت  است ی بالقوه خود و بهبود منیلت در خانواها توانا ی
نیتتروی انستتانی متتاهر و آمتتوزش د تتده در توستتع  و پیشتترفت جامعتت ، درك اهمیتتت 

بخا قابل  ها ی ضرورت دارد  سرما   ملی در کشور ما و د گر کشورمهارتی ها آموزش
بتا توجت  بت  نیتاز      ها ی می شود ک  نقا ا ا آموزشمهارتی ها توجهی صری آموزش

ی سنتی جتای ختود را   ها می رسد د گر روش تر از حد تیور حیاتی ب  نظرجامع  بیش
ی از طر ق مهارتی ها ی جد د علم و تکنولوژی داده، ضرورت ورود آموزشها ب  روش

ثری را در پیشتگیری و  ؤنقا بسیار مت  هاتوانمندسازی افراد و افیا ا خودباوری در آن
ی محوری کیفیت ها  کی از شاخص ( 5: 1388 )پرند،ی اجتماعی دارد ها کاها آسیب

اصتلی   ۀاشتغال ب  کتار زنتدانی پا ت    ها خود مسئوالن زندان ۀب  گفتی مهارتی ها آموزش
  ( 15: 1393اصالو و بازپروری زندانی است )عی یی، 

 روش تحقیق  
ا تا پتژوها     شتود  روش گردآوری اطالعات متناسب با روش پژوها انتختاب متی  

  کیفی( و پرسشنام  )برای بخا پیمتا ا( خواهتد بتود   ترکیبی از اسنادی )برای بخا 
ی بخا کیفی فراهم خواهد شد  روش ا تا  ها تهی  شده بر مبنای داده ۀپرسشنام  طبیعتا 

آمتاری شتامل    ۀتحقیق از نوع توصیفی، ب  روش پیما شی ب  اجرا در آمده است  جامعت 
آمتاری   ۀبوده استت  نمونت   نفر 180 هاباشند ک  تعداد آن زنان زندانی ندامتگاه گرگان می

لذا بت  جتای نمونت  گیتری از سرشتماری         شود آماری را شامل می ۀاعضای جامع ۀکلی
 ۀوستیل  ساخت  بوده است  اعتبار ابیار ب  محقق ۀاستفاده شده است  ابیار تحقیق پرسشنام

ر  ید قترا أ( مورد ت725/0اعتبار صوری و پا ا ی آن با استفاده از ضر ب آلفای کرونباخ )
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 ۀی آمتاری پیشترفت  هتا  و روش هتا  برای آزمون فرضیات تحقیق از تکنیتک  گرفت  است 
 استفاده شده است    ها متناسب با سهح سنجا متغیر

 شوند    در دو بخا توصیفی و تحلیلی ارا،  می ها  افت ي تحقیق: ها یافته
صتی   آمتاری و ستپگ تو   ۀدا سیمای نمونتدر ا ا قسمت ابي توصیفي: ها یافته -الف

 شود   مفاهیم اصلی تحقیق ارا،  می
 

ارتکاب  ۀهل، قومیت، انگیزأتوزیع جمعیت نمونه بر حسب سن، جنسیت، تحصیالت، ت .(1جدول)
 جرم و مدت محکومیت

 جنگ پاسخگو
 

 جمع ند ده آموزش د ده آموزش
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 180 44/44 80 100 100 زن

 سا

24-15 20 20 34 5/42 54 30 
34-25 32 32 22 5/27 54 30 
44-35 42 42 20 25 62 4/34 
54-45 6 6 4 5 10 6/5 

 100 180 100 80 100 100 جمع
 90/30 64/32 72/28 میانگین

 تحییالت

 6/15 28 5/17 14 14 14 سواد بی
 9/28 52 5/27 22 30 30 ابتدا ی

 4/24 44 5/17 14 30 30 راهنما ی
 2/2 4 5/2 2 2 2 متوسه 
 1/21 38 25 20 18 18 د پلم

 4/4 8 5 4 4 4 د پلم فوق
 3/3 6 5 4 2 2 لیسانگ و باالتر

 100 180 100 80 100 100 جمع
 95/6 22/7 74/6 میانگین

 وضعیت تأهل
 7/16 30 15 12 18 18 مجرد
 1/61 110 55 44 66 66 متأهل
 4/4 8 5/7 6 2 2 فوت/بدون همسر 
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 جنگ پاسخگو
 

 جمع ند ده آموزش د ده آموزش
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 180 44/44 80 100 100 زن
علت   بدون همسر ب
 طالق

14 14 18 5/22 32 8/17 

 100 180 100 80 100 100 جمع

 قومیت

 8/37 68 45 36 32 32 فارس
 1/11 20 5/7 6 14 14 بلوچ

 7/16 30 15 12 18 18 ترکما
 2/2 4 5/2 2 2 2 کرد

 6/15 28 10 8 20 20 سیستانی
 3/3 6 5 4 2 2 لر

 8/7 14 5/7 6 8 8 ترك
 6/5 10 5/7 6 4 4 عرب

 100 180 100 80 100 100 جمع

 
 6/65 118 70 56 62 62 شیع 
 4/34 62 30 24 38 38 سنی

 100 180 100 80 100 100 جمع

ارتکاب  ۀانگیی
 جرم

 1/31 56 5/22 18 38 38 نیاز مالی
و خر د و  اعتیاد

 فروش مواد
12 12 6 5/7 18 10 

 6/25 46 25 20 26 26 دوستان ناباب
 3/13 24 5/17 14 10 10 اختالی و درگیری

 3/3 6 5 4 2 2 بیکاری
 2/2 4 5/2 2 2 2 قتل غیرعمد
 4/14 26 20 16 10 10 سا ر موارد

 100 180 100 80 100 100 جمع

 مدت محکومیت
 8/57 104 5/62 50 54 54 سال( 35) حبگ دا،م

 9/8 16 5/2 2 14 14 سال( 5حبگ موقت)تا
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 جنگ پاسخگو
 

 جمع ند ده آموزش د ده آموزش
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 180 44/44 80 100 100 زن
 7/6 12 5/2 2 10 10 سال( 40) قیاص

 7/26 48 5/32 26 22 22 سا ر موارد
 100 180 100 80 100 100 جمع

 
شود، فراوانی پاسخگو ان زنان مورد بررسی  طور ک  در جدول باال مالحظ  می همان

یا باشند و همچن نفر می 80ند ده  نفر و در گروه آموزش 100د ده  در بیا گروه آموزش
درصد( و کمتر ا فراوانی در گروه سنی  62) 35-44در بیشتر ا فراوانی در گروه سنی 

طور  د ده ب  درصد( ک  شاخص میانگیا نشان داد گروه آموزش 6/5سال ) 54-45
سال سا و میانگیا سنی دو گروه  64/32ند ده  سال و گروه آموزش 72/28متوسط 

بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان دارای د ده  باشد  در گروه آموزشسال می 90/30
ند ده دارای  تحییالت ابتدا ی و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان در گروه آموزش

طور  د ده ب  دهد ک  گروه آموزش تحییالت متوسه  ک  شاخص میانگیا نشان می
کالس سواد دارند و میانگیا  22/7ند ده  کالس سواد و گروه آموزش 74/6متوسط 

د ده بیشتر ا  باشد  در گروه آموزشکالس سواد می 95/6گروه سهح تحییالت دو 
درصد( و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان بدون همسر ب  66) هلأفراوانی پاسخگو ان مت

هل أند ده بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان مت درصد( و همچنیا در آموزش2علت فوت )
 فوت ک  درصد( و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان بدون همسر ب  علت55) ک 

د ده قومیت  موزشآدرصد( و همچنیا در قومیت بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان 5/7)
درصد( و همچنیا 2درصد( و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان قومیت کرد و لر )32) فارس

درصد( و کمتر ا  45) ند ده بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان قومیت فارس در آموزش
ند ده  د ده و آموزش گروه آموزش باشد  در ( میدرصد5) فراوانی پاسخگو ان قومیت لر

کمتر ا فراوانی  ،درصد(6/65بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان دارای مذهب شیع  )
د ده  باشد  رابه  بیا دو گروه آموزش درصد( می4/34پاسخگو ان دارای مذهب سنی )

 1/31) یند ده با انگییه ارتکاب جرم بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان نیاز مال و آموزش
و رابه  بیا  باشند درصد( می2/2درصد( و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان قتل غیر عمد )
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ند ده  بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان  د ده و آموزش مدت محکومیت با دو گروه آموزش
 باشند       درصد( می7/6درصد( و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان قیاص ) 8/57) حبگ دا،م

 
 اي واني پاسخگویان بر حسب مصرف رسانهتوزیع فرا .(3جدول)

 جمعی نوع وسا ل ارتباط نمون  آماری

ل 
مج

 و
م 

زنا
رو

 

ب
کتا

 

لی
اخ

ن د
 و

وز
تل

 

 و
راد

 

جی
خار

ن 
 و

وز
تل

 

ت
ترن

ا ن
 

 ل
وبا

م
 

ای
  

سان
ی ر

یر
م

 

 د ده آموزش
 میانگیا مییان استفاده

 ب  ساعت در هفت 
32 46 88 14 8 9 53 250 

 ند ده آموزش
 ادهمیانگیا مییان استف

 ب  ساعت در هفت 
51 59 5/91 12 5/34 32 108 388 

 کل
 میانگیا مییان استفاده

 ب  ساعت در هفت 
40 52 5/89 13 20 19 77 311 

 
 ۀد ده و ند د شود، از پاسخگو ان آموزش طوری ک  در جدول باال مالحظ  می همان

ساعت( تلوز ون  52) ساعت( کتاب 40مورد بررسی در ا ا تحقیق روزنام  و مجل  )
ساعت( ا نترنت  20ساعت( تلوز ون خارجی )13( راد و ) ساعت 5/89 داخلی )

ساعت(  311ای ) ساعت ( و در مجموع کل میری رسان 77ساعت( موبا ل )19)
د ده بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان استفاده از  باشد و همچنیا در گروه آموزش می

فراوانی پاسخگو ان استفاده از تلوز ون خارجی ساعت( و کمتر ا  88تلوز ون داخلی )
( و در گروه  ساعت 250) ها د ده ای آموزش ساعت( مجموع کل میری رسان  8)

ساعت( و کمتر ا  108ند ده بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان استفاده از موبا ل ) آموزش
 ای ساعت( ک  مجموع کل میری رسان 12فراوانی پاسخگو ان استفاده از راد و )

   باشد ( می ساعت 388) ها آموزش ند ده
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 ي انحرافي زنانها توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب وضعیت رفتار. (4جدول)
 ابعاد گرا ا ب 

 ی رفتاریها ناهنجاری
 میانگیا از پنج

 کل آموزش ند ده آموزش د ده
 355/3 38/3 336/3 گرا ا ب  ناهنجاری عمومی
 224/3 32/3 148/3 گرا ا ب  ناهنجاری سرقت
 213/3 27/3 168/3 گرا ا ب  ناهنجاری تقلب

 253/3 365/3 164/3 گرا ا ب  ناهنجاری مشروبات الکلی
 317/3 46/3 204/3 گرا ا ب  ناهنجاری مواد مخدر

 251/3 36/3 164/3 گرا ا ب  ناهنجاری انحرافات جنسی
 615/19 155/20 184/19 ی رفتاری کلها میانگیا گرا ا ب  ناهنجاری

 
د ده و ند ده  شود، در گروه آموزش طوری ک  در جدول باال مالحظ  می همان

بیشتر ا فراوانی پاسخگو ان در گروه ناهنجاری عمومی و کمتر ا فراوانی پاسخگو ان 
طور  د ده ب  در گروه ناهنجاری تقلب ک  شاخص میانگیا نشان داد در گروه آموزش

ناهنجاری و میانگیا  155/20ند ده  ه آموزشناهنجاری و درگرو 184/19 متوسط
دست آمده   است  با توج  ب  میانگیا ب 615/19ی انحرافی دو گروه، ها گرا ا ب  رفتار

 باشد   ند ده می توان نتیج  گرفت ک  بیشتر ا ناهنجاری در بیا افراد آموزش می
 ۀ  ب  فرضی: با توجها و آزمون فرضی  ها بررسی تحلیل داده :آمار استنباطي -ب 

د ده و ند ده با استفاده  ی انحرافی بیا دو گروه آموزشها اصلی تحقیق؛ وضعیت رفتار
ی چند گروه ها میانگیا ۀآزمون مقا س t- test ی دوگروهها میانگیا ۀاز آزمون مقا س

(ANOVAو ضر ب همبستگی پیرسون ب )   شرو ذ ل استفاده شده است 
 
 

ي انحرافي زنان بین ها میانگین ابعاد وضعیت رفتار ۀمقایس ي آماري،ها شاخص ۀخالص .(5جدول)
 ندیده و مذهب دیده و آموزش دو گروه آموزش

 میانگیا ها گی ن  متغیر مستقل
مقدار 
 آزمون

 داری سهح معنی

ی ها گرا ا ب  ناهنجاری
 عمومی

 680/16 د ده آموزش
283/0- 778/0 

 900/16 ند ده آموزش
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 میانگیا ها گی ن  متغیر مستقل
مقدار 
 آزمون

 داری سهح معنی

ی ها گرا ا ب  ناهنجاری
 سرقت

 740/15 د ده آموزش
955/0- 341/0 

 600/16 ند ده آموزش
ی ها گرا ا ب  ناهنجاری

 تقلب
 840/15 د ده آموزش

576/0- 565/0 
 350/16 ند ده آموزش

ی ها گرا ا ب  ناهنجاری
 مشروبات الکلی

 820/15 د ده آموزش
191/1- 235/0 

 825/16 ند ده آموزش
ی ها گرا ا ب  ناهنجاری

 واد مخدرم
 020/16 د ده آموزش

449/1- 149/0 
 300/17 ند ده آموزش

ی ها گرا ا ب  ناهنجاری
 جنسی

 820/15 د ده آموزش
088/1- 278/0 

 800/16 ند ده آموزش

ی ها گرا ا ب  ناهنجاری
 رفتاری کل و مذهب

 184/19 د ده آموزش

002/1- 317/0 

 155/20 ند ده آموزش
 372/16 شیع 
 548/17 سنی
 796/15 شیع 
 741/16 سنی
 559/15 شیع 
 032/17 سنی
 554/15 شیع 
 645/17 سنی
 050/16 شیع 
 612/17 سنی
 627/15 شیع 
 451/17 سنی
 989/18 شیع 
 806/20 سنی
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بیا دو  ،آزمون در جدول باال مشخص استداری  طوری ک  از سهح معنی همان
داری وجود  ی انحرافی، تفاوت معنیها ند ده وضعیت رفتار د ده و آموزش گروه آموزش

نسبت ب  کسانی ک   ،اند دهد کسانی ک  آموزش ند ده ندارد  شاخص میانگیا نشان می
ا توج  ب  اند  همچنیا ب ی انحرافی داشت ها گرا ا بیشتری ب  رفتار ،اند آموزش د ده

داری وجود ندارد  ولیکا  ی انحرافی تفاوت معنیها نتا ج فوق بیا مذهب با ناهنجاری
ی مشروبات الکلی تفاوت معناداری وجود دارد  شاخص ها ناهنجاری در بیا مذهب و

اند نسبت ب  کسانی  آموزش ند ده ی ک دهد با توج  ب  مذهب افراد میانگیا نشان می
 اند  ی انحرافی داشت ها  ا بیشتری ب  رفتاراند گرا ک  آموزش د ده

 
ي انحرافي ها اي با وضعیت رفتار ي زمینهها بین متغیر ۀي آماري رابطها شاخص ۀخالص .(6جدول )

 زنان

سطح معني 
 داري

مقدار 
 آزمون

 مستقل متغیر نام آزمون

17/0 178/0- 
  همبستگی  ضر ب

 پیرسون
 سا

148/0 108/0- 
ضر ب همبستگی 

 پیرسون
 هح تحییالتس

329/0 73/0 
ضر ب همبستگی 

 پیرسون
 مدت محکومیت

96/0 125/0- 
ضر ب همبستگی 

 پیرسون

ناهنجاری کل با میری 
 رسان  ای کل

 
، متدت   داری بیا ستهح تحیتیالت   معنی ۀداری آزمون، رابه با توج  ب  سهح معنی

ندارد  ولیکا  ی انحرافی وجودها ای با گرا ا ب  رفتار میری رسان  و  ، سا محکومیت
 داری وجود دارد   ی انحرافی رابه  منفی معنیها بیا استفاده از موبا ل با گرا ا ب  رفتار
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 ي ها میانگین گرایش به رفتار ۀي آماري مقایسها شاخص ۀخالص .(7جدول)
 ي مستقل چندگانهها انحرافي بر حسب متغیر

 
 ۀهتل، انگیتی  أداری بتیا وضتعیت ت   معنتی  ۀداری آزمون، رابه با توج  ب  سهح معنی

ی انحرافی وجود ندارد  لیکا با توجت  بت    ها ارتکاب جرم و قومیت با گرا ا ب  رفتار
بت  علتت    بتدون همستر   هانآ ا هلیا بیشتر ا گرا ا و کمترأمده، متآدست   میانگیا ب
باشد  در قومیت بیشتر ا میانگیا در بیا قومیت لر و کمتر ا در بتیا قومیتت    فوت می

ارتکتاب جترم بیشتتر ا میتانگیا افتراد بیکتار و        ۀباشد  همچنیا در انگیی سیستانی می
توان نتیج  گرفتت کت     باشد  سپگ می کمتر ا میانگیا اعتیاد و خر د و فروش مواد می

 باشد   ی اجتماعی میها ری  کی از دال ل افراد ب  گرا ا ب  ناهنجاریبیکا

 گیري نتیجه
ک  با کار زن در خارج از است ساالری ا رانی  از دال ل اصلی بیکاری زنان، فرهنگ مرد

ب  همیا دلیل کشور از ا ا نیروی عظیم کاری ک  باع  شکوفا ی اقتیاد  منیل مخالفند 
 ۀ( نداشتتا سترما   1379) امتیا نیتا   ( 21: 1393ت )عی یی، بهره اس بی ،شود کشور می

باشد  الزم، بیشتر ا علت ارتکاب جرم و بیه توسط افراد نابسامان وضعیت اقتیادی می
ک  آموزش را الزم و ضروری دانست ، ک  آموزش در زنتدان باعت  نظتم و انظبتاط در     

ده وی، پتگ از  موجب بهبودی شترا ط ختود زنتدانی و ختانوا     شود و محیط زندان می
اها جترم و عتدم   آموزش باعت  کت  ( 1379جبلی) شود  می جذب بازار کار و  آزادی 

ای  پد ده ( جرم را1390) نژاد نیا و صالح شود  علیوردی بازگشت وی ب  محیط زندان می
 ثیر داشتت  استت   أعملی و ستا تت   مهارتسهح سواد زندانی و نوع  اند  جنسیتی دانست 

(، 1986ری و داونتی )  ی کتاها  افتت  استت    مهارتی ها زشتخلفات آنان برحسب آمو
( بیان داشتتند کت  زنتان    2003) ( و تا تل و همکارانشان2010(، نوفی گر)2010د لیسی)

قبل از ا نک  برچسب رسمی  ا غیر رسمی در افت کنند بت  انحرافتات روی آوردنتد و    

 متغیر Fمقدار آزمون  داری سهح معنی

 هلأت وضعیت 567/1 199/0

 قومیت 818/1 087/0

 ارتکاب جرم ۀانگیی 999/1 068/0
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بتا  انحرافی داشت  است  ک  زنانگی اثر بیشتری بر رفتار دانستند  تفکیک جنسیتی را مهم
جنسیت، تحییالت، گروه سنی، وضعیت شغلی و نوع جرم ی پژوها ها توج  ب   افت 

   ثیر داشت  استأت
االت آن مبنتی بتر تفتاوت بتیا زنتدانیان      ؤنتا ج ا ا تحقیق بر اساس اهتدای و ست  

نشتان داد کت  میتیان     ،ی انحرافیها ند ده از لحاظ وضعیت رفتار د ده و آموزش آموزش
ند ده تفتاوت   د ده و آموزش ی انحرافی بیا دو گروه آموزشها گرا ا زندانیان ب  رفتار

هتل،  أداری وجود ندارد  نتا ج د گر پژوها نشان داد ک  بیا جنسیت، وضعیت ت معنی
، مذهب سنی بتیا از شتیع  و در گتروه ستنی،     ها هلیا، بیا از سا ر گروهأمذهب، مت

  اند ی انحرافی داشت ها ب  گروه سنی باالتر ب  رفتار بیشتری نسبتگرا ا تر  سنیا پا یا
طوری ک    در نوع جرم ب دارند ی انحرافی ها افراد بیکار بیا از شاغلیا گرا ا ب  رفتار

همتد گر هستتند  قومیتت لتر بیشتتر ا و       ۀی اجتماعی تقو ت کنندها هر  ک از آسیب
انحرافتی داشتتد  میتری     یهتا  کمتر ا آنان در بیا قومیت سیستانی گرا ا بت  رفتتار  

داری وجتود نتدارد و تفتاوت     ی انحرافتی تفتاوت معنتی   ها ای با گرا ا ب  رفتار رسان 
 پذ رد    نمی

 پیشنهادات
         عداد و تفراهم کردن موقعیتت مناستب بترای تمتامی زنتدانیان متناستب بتا است

 ؛شان توانا ی
 ندانی در جدی گرفتا آموزش ز، استفاده از مربیان مجرب و توانا در امر آموزش

 ؛محیط زندان
 ی آموزشی کت  مستبب   ها تشو ق شرکت در دوره وامید و زندگی  ۀیحا جاد رو

  شود؛ می عدم بازگشت ب  جرم
 نظر بیشتر بر مبنای رو کرد سیستمی با صنا ع استان  اند شی و تبادل ضرورت هم

  ؛وی ۀد دگان پگ از حبگ بدون در نظر گرفتا سابق مبنی بر جذب آموزش
 گرش و اعتماد افراد جامع  نسبت زندانیان با توج  بت  ا نکت  آنتان افتراد     تغییر ن

  ؛سابق نیستند
 و تغییتر نگترش افتراد جامعت       ها ی کار ابی در استانها ا جاد و گسترش آژانگ

   ؛یمهارتی ها نسبت ب  آموزش
 ؛ی منظم و مکمل برای آنانها برگیاری دوره   
  ؛یمهارتی ها سازی محتوای آموزشغنی  
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 ؛ناسب حجم آموزش با توج  ب  زمان و مکان زندان و توانا ی فردت  
 ی آموزشی متناسب با بازار کتار  ها ا جاد انگییه در بیا زندانیان و برگیاری دوره

و در جهت بیکتاری زنتدانیان و حتتی     و بر حسب تکنولوژی جد د و ب  روز بودن آن
 ؛افراد سالم  بیکار در اجتماع

 ای بیاند شند تا افراد  تغال جوانان در سهوو مختل  چارهی مربوط ب  اشها ارگان
  ؛جامع  دچار شرا ط زندان و امثال آن نشوند

 ی انحرافی ها  ی تدو ا گردد تا زنان دچار رفتارها اشتغال زنان فرصت ۀدر حیه
 و نابسامانی در خانواده و جامع  نشوند     

 منابع  
، خانواده، رو کرد مددکاری اجتماعیشناسی  اعتیاد و آسیب(  1378)  آقابخشی، و

 بخشی   تهران: نشر دانشگاه علوم بهی ستی و توان

ای و تعاون در اصالو و تهذ ب  ثیر آموزش فنی و حرف أت(  1379) ل  امیا نیا، ا
شناسی،  ارشد حقوق جیا و جرم کارشناسی ۀنام پا ان بیهکاران استان تهران،

 یی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرک

صنا ع کوچک،  ۀای در توسع ی فنی و حرف ها نقا آموزش(  1382)  بیدخام، م
 مجموع  مقاالت هما ا قیو ا، نشر عرشیا 

ی اجتماعی ها ای در کاها آسیب ی فنی و حرف ها هما ا آموزش(  1388)  پرند، ك
 ای کشور  آموزی، سازمان آموزش فنی و حرف  مهارتنشر مقاالت  ،ها در ندامتگاه

 نشر سمت   شناسی کار و شغل،  جامع (  1380)  وسلی، غت

تهران:  شناسی در دوران معاصر، جامع  ۀنظر (  1389)  ر ترز، ج؛ ترجم  محسا ثالثی
 نشر علمی  

ی ها دوره ۀد د اشتغالی ب  زندانیان آموزش ی خودها ثیر وامأبررسی ت(  1379)  جبلی، غ
شناسی،  کارشناسی ارشد جامع  ۀنام انپا  ای و نقا آن شهر زابل، فنی و حرف 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زابل 

 گرگان  ۀنشر چاپخان ای بر مراحل و تحقیق علمی، مقدم (  1381) ل  جباری، ا

  2007از مقاالت کامپیوتری،     ،های انحرافی و کنترل آنها رفتار(  1390)  زاده، ع حسا

محور،  مهارتسازی آموزش  تدو ا استاندارد راهنما ی(  1390خنیفر، و و همکاران ) 
 ای  نشر سازمان آموزش فنی و حرف 
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جلد اول و  کتاب جامع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی(  1386)  رنجبر، م و د گران 
 دوم، تهران: نشر دانا پرور  

امنیت اقتیادی و اجتماعی و روانی خانواده با  ۀبررسی رابه(  1389)  سلهانی، م
ارشد  کارشناسی ۀنام پا ان نوجوانان کانون اصالو و تربیت کرمان، بیهکاری

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار  جامع 

ای استان  فنی و حرف  ۀد د بررسی وضعیت کارآموزان آموزش(  1379) ل  سمنانی، ا 
 تهران: انتشارات وزارت کار و علوم اجتماعی  سمنان،

   1جلد در اشتعال زنان،  ها شناسی نقا رسان  آسیب ( 1393)  عی یی و د گران 

تهران: انتشارات  ی انتقال شغل،ها شغلی و نظر   ۀراهنما ی و مشاور ( 1386عبداهلل )
 رشد 

، تهران: 128ۀ شمار اصالو و تربیت، ۀماهنام(  آموزش در زندان، 1391)  شمگ، ع 
 ی کشور مینی و تربیتأو اقدامات ت ها انتشارات سازمان زندان

ای و  التحییالن هنرستان فنی و حرف  بررسی وضعیت اشتغال فارغ(  1381)  صالحی، و
 انتشارات شورای تحقیقات استان سمنان  کشاورزی،

 بر آن تاثیر و جنسیت ، کنترلی –(  خود1390) ، ص نژاد و صالح ل علیوردی نیا، ا 
    4شماره  زن در توسع  و سیاست، ۀمجل  انحرافی یها رفتار

 ی انسانی و راهنما ی تحلیل صنعت و بازار کار،ها سنجی نیرو نیاز(  1388)  فرخی، د 
 ای کشور  تهران:  انتشارات سازمان آموزش فنی و حرف 

ی فنی و ها وری آموزش ثر بر افیا ا بهرهؤبررسی عوامل م(  1382)  کما،ی، ج 
شناسی، دانشگاه آزاد  امع کارشناسی ارشد ج ۀنام پا انای در استان خراسان،  حرف 

 آموزش و پرورش خراسان  ۀاسالمی، واحد مشهد، ادار

 تهران: نشر نی شناسی،  جامع (  1389گیدنی، آنتونی؛ ترجم  حسا چاوشیان ) 

 تعلیم و تربیت  ۀپژوهشکد ای، آموزش فنی و حرف (  1382)  و د گران ل نو دی، ا 
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