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بررسی میزان درآمد خانواده مجرمین وعلل رویکرد به جرم )مطالعه موردی 

 زندانیان زن زندان فردیس کرج(

 3، محمد جواد پارسا6، ابراهیم آقا محمدی1وحیده کریمیان بهنویی

 

:چکیده

پایادارجامعاهاسا أتوساعهارایطالز برایپ شرف ونیترمهمامن  جامعهوخانواد یکیاز

آس باجتتاایبهیهاشهیراجتتاایتتع فگرددایهاب آسامن  جامعهمتکناس ازطریق

ادربعداقتصادی،وضع  مع شاتیگرددیمفرهنگی،اجتتاای،اقتصادیبریهانه زمنابرابریدر

وامن  اجتتاایداردابراینمبناهدفپژوهشاخ اربررسایجرا مچشمگ ریبرر تأثخانواد 

ابااادیمم زاندرآمدخانواد مجرم نزنوم زانارتکابجر زناندرحوز موادمندروسرق 

پ تایشیاس وجامعهآماریآنه  اهزنادان انزنزنادانفاردیسهارجدرٔو  ااینتحق قبه

بهروشنتونهگ ریتصادفیسااد انتناابهاداد نفرو120احجمنتونهباادیم1301وریاهر

درصدزنانزندانی،مرتکابجار درحاوز ماوادمنادر56نشاندادهههاداد ادانتایجتح  ل

درصاد6/15هتترازپانصدهازارتومااناسا اهتچنا نهاآندرصد10خانواد  ودرآمدانداد 

درصدآناندرآمدیهتترازپانصدهزارتومان16وانداد ق محکو بهزندانزندان انبهدل لسر

دااتندانتایجنشانداداهآرزندان انبهدل لم ا لمالیودرآمدهمخانواد بهست جر ساوق

مناسابیٔناه زمتواندیمازناناتوماًدرمقابلمشکالتآس بپذیرترند،وهت نمشکالتاندافتهی

درباهزنادانافتاادنآناانااوداتوساعهو برایانحرافاتاجتتاایرابوجودآوردوازاواملمؤثر

پ شرف درگروسالمتیجامعهاس ادرنت جاهوضاع  درآمادمناسابخاانواد یکایازاوامال

اباادیمهاخانواد دست ابیبهجامعهسالموامن  م یواستحکا 

 اجتماعی، درآمد خانواده، زنان مجرم، مواد مخدر، سرقت کلید واژه: آسیب

 

 مقدمه: .1

                                                           
1
اراک-:نوی ند م ئولودانشجویهاراناسیارادحقوقجزاوجر اناسیواحدا و وتحق قاتمرهزی 

karimian_vahideh@yahoo.com
2
E.aghamohammadi@yahoo.com:اتوه اتا تیدانشگا اراک 

3
mj.parsa52@ yahoo.comوقدرتنر دانشگا اف ریوترب  پاسداریاما ح  ن)ع( :مدرسدانشکد ا و ان انی 
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آن،ات یاس ههبهلحاظنیترشرفته پانحرافاتاجتتاایدامنهوس عوگ ترد ایداردهه

،رواناس ههاودیموااملمربوطبهآنمتهمومحکو بهزنداناودیم قانونیخالفاترد 

وارایطاجتتاایاس مآلب کارییادرآمدپای نانصوخانواد وها  موقعانحرافاتمتأثراز

هت شاهازهنادیمارفتاریاس ههقانونرانقا ٔو  اموارددیگرااااجر وانحرافههیکنوع

باهاوامالاجتتااایایجاادم ا لموردتوجهاندیشتندانبود اس هههریکاززوایایمنت فی

 (ا1،1315:162گ دنزاند)پرداختهجر 

اجتتاایمآلاات ادوقاچاقموادمنادروسارق یهاب آسدراینمقالهتأث رفقربرافزایش

بررسیاد اس اهاستنازتعدادجرا مدرهرجامعهدرگرواناخ اواملماؤثردرباروزجارا م

ر دس یاف ب کهت ف قبها ّ تامهب نیکااملاجتتاایوجتوانینت،هرچندهرگزباادیم

درتواندیم،ازاینرومافقرراتنهابهانواناام یههاودیمچندینااملموجببروزارتکابجر 

امیاداد صورتتحققاواملدیگربهجر منتهیاود،موردبررسیقرار

رودرحاوز ماوادمنادجارا مهدفاینپژوهشپرداختنبهااملاقتصادیجار وافازایش 

بنابراینبهطوره یمقالهحاضردرصددپاسنگوییبهایناس ههچگوناهاامالاباادیمسرق 

اقتصادیدرسرق وتن فاتحوز موادمندراثرگذاراس ؟ودرنهای را هارهاایپ شاگ ریاز

هاهدراهآارمطالعااتااودیم؟ضرورتتحق قن زازآنجاناایباادیماینآس باجتتاایچه

پ ش نبهطورموردیبهارتباطب نفقروجر سرق وهتچن نتن فااتمارتبطبااحاوز ماواد

درصدزندان انب شتربهدل التن فااتحاوز 50مندرپرداختهنشد اس ،درصورتیههحدود

ریدرآمدیموردارزیابیازطریقنابراباتدتاًانابرابریاقتصادیانداد موادمندرمحکو بهحبس

ههب ننابرابریوارتکاابجار دهدیمانتایجبهدس آمد ازمطالعاتتجربینشانرد گیمقرار

رابطهوجودداردامابهطورموردینوعجر مشنصنشد هاهدرهادا تن افب شاترینارتبااط

(،1005)3آلِان(،1013)2؛ارل اکهنادیماوجودداردههایاننقاصمطالعااتپ شا نرانتایاان

(،باه1001)2(وژاناگ1006)1(،وانگ1006)5ناگلولی (،هارت1011)6ژاهوب(،1011)2الدبروک

ایننت جهرس دندههب نااملاقتصادیونرخجر رابطهمآب وجودداردا

                                                           
1
 : Giddens 

2
 : Ehrlich 

3
 : Allen  

2
 : Ladbrook 

6
 : Jacobs 

5
 : Hartnagel & Lee 
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 فرضیات پژوهش .6

زنموجوددرزندانفردیسهرجبهدل لارتکابجر درحوز مواد درصدمجرم ن60ب شاز

ااندمحکو مندروسرق 

توماناس ا560000م انگ ندرآمدزندان انزنموجوددرزندانفردیسهرج

 مبانی نظری: .3

ااگرافرادبههنجارهاواودیمزندگیاجتتاایان انبهوس  ههنجارها،قوان ن،ومقرراتادار 

،مق ادنباااند،هننادیمرابهانوانمناسبونامناسبتعریفهاآنقوان ناجتتاایههرفتارهای

(ا1312هالنتریوهتکاران،اد)فعال  ان انمتوقفیادچارهرجومرجخواهد

وفردنتواندهمنواباهنجارهایاجتتاایاودمتکاناودیمهنگاهیههنظماجتتاایمنتل

اودابههرم ازانهاهتتاادطبقااتیدرجامعاههایاکناس مرتکبرفتارانحرافیوانواعقانون

آنیامدها پههاودیموهنجارهان زازست افرادب شترهاارزشافزایشپ داهندنادید گرفتن

(ا1312هالنتریوهتکاران،)رد گیمربراجتتاایرادیهاب آسانواع

معتقداس ههوقتینوساناتادیداقتصادیهتهابعادزی اتیرادچاار3دراینزمن هدوره م

اباهرد گیموم زانقانونگریزیدرجامعهاوجاودیم،تنظ ماجتتاایس  هندیمناب امانی

زامدوره منوساناتادیداقتصادیههمنجربهگردآوریناگهاانیثاروتیااازدسا رفاتنآن

،تأث رقاطعتریداردوازنظرزمانیبرایدورانطوالنیتاریفرآینادانطبااقاجتتااایواودیم

ناگهاانی،زیراموجابتغ  اردهدیماطاا ازقوان نوارفرابهانوانن روهایاجتتاایهاهش

(ا1311:32مؤمنی،اود)یم،ودرمرد حال سردرگتیاارضاودیماجتتااییهاارزش

:تابهحالمطالعاتزیادیدرزم ناهداردیمدرخصوصرابطهب نفقروتبهکاریب ان2ساترلند

آیاا-آ:ااودیمارابطهب نبز وفقر،بهاتلآمد اس واساساًدراینخصوصدوساؤالمطارح

آیاوقتایفقارروباه-2؟اوندیمخوبن   ؛ب شازاغن امرتکببز اانیماله انیههوضع

؟هرچندمطالعات،ثاب هرد اسا هاهفقارابا شازابدییمن زافزایشهاجر ،گذاردیمافزایش

ب شاتردرطبقااتیجارا ماولیبههرحالاینگفتهههارتکااباوندیماغن اءمرتکبمرتکببز 

(ا1050:111ساترلند،اس )پای نیقراردارند،محلتردیدٔمرتبهاس ههازلحاظاقتصادیدر

                                                                                                                                                                          
1
 : Wong 

2
 : Zhang 

3
 : Drukheim 

2
 : Sutherland 
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مؤسسمکتبتحققین زبهب انرابطها   درموردبزهکاریپرداخ ابهنظروقوعهار1فری

(اباتوجاهباه1316مح نی،اود)یمجر درهرسهااملان انی،اجتتااییااق  تیریشهیابی

هت نااتقادبهتأث راواملاقتصادیاس ههدرتنظ مس اس ه فریدرموردپ شگ ریازوقوع

،ا الباز زایجارا ماقتصادیتوجهنتود وباتوجهبهآنکهیکایازا الوقاوعم ا لبهجرا م

هاهتعادادااودیماههبهبودوضعاجتتاعووضعاقتصادیموجباندنتود خارجیاس ،تصریح

بهمقدارزیادیهاهشیابداجرا م

اقتصاادییهابحرانافراددرارایطب  ارنامناسبقرارگ رندااودیمبهطوره یفقرموجب

گیههافرادضع فالنفسوه انیههقبالًبها  تع  موترب  غ طآمااداودیمسن موجب

ازموقع  سوءاستفاد نتود ،بهبهانهوضاعباداقتصاادیانددااتهارتکابااتالضداجتتاایرا

دیگرمبادرتورزنداازاینروسا هاهیهابز خویشیازیادیثروتدیگرانبهارتکابسرق ویا

اموردتوجاهجر اناسانوجامعهاناسانجناییدربررسیاواملجر زا،فقروااملاقتصادیر

قرارداد وپار ایازآنانفقررام تق تاًااملجر دان تهوبرخیدیگربرایاواملاقتصاادیدر

ودرهرصورتتنظ موتدوینس اس جناییبرایمبارز اندقا لتأث رغ رم تق مجرا مارتکاب

هیاس ههمادا هاهفقار،ب کااریوواینامریب  اربدیشندیاندیمباجر ،بهمبارز بافقرن ز

سایرارایطاقتصادیواجتتاایوفرهنگیمرتبطباجر ؛یعنیدرحق ق ا لایجادجر ازبا ن

 (1311:156قربان انن ا،اس )نرفتهاس ،واهنشدربرابرجر ازب ننرفته

 

 روش تحقیق: .3

اویژگایباارزروشپ تایشایبااادیمروشتحق قدراینپژوهشتوص فیوازنوعپ تایشی

(ادرهارتحق اقپ تایشایمعتاوال1315:13ًدواس،محتواس )وتح  لهاداد ا و گردآوری

وپرسشانامهایاساتانداردااد دراخت اارآناانقارارهندیممحققنتونهایازمع  راانتناب

اساسروشپ تایشدرایانتحق اق(ابرهت ن1312:60ببیارال،دهند)تابهآنپاسخدهدیم

سودمندباادادراینتحق قههازپایاننامههاراناسیارادمحققاستفاد ااد اسا ،تواندیم

ودرپاساخباهفارضدو ازروشااودیمابرایپاسخدادنبهفرضاولازآمارتوص فیاستفاد 

ااودیمفاد آماریاستنباطیبااستفاد ازآزمونم انگ نیکجامعهاست

                                                           
1
 : Free 
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ههدارایحاداقلواحدهاجامعهتحق ق:یکجامعهآماریابارتاس ازمجتواهایازافرادیا

(اجامعهآمااریدرایانپاژوهشااامله  اه1301یکصف مشترکبااند)سرمدوهتکاران،

هتعادادابنابراستعالمیههانجا ادهاباادیم1301زندان انزنزندانفردیسهرجدراهریور

نفرآنانمحکوم نبودند،ههنظارمحقاقبارایانجاا پاژوهشبار110نفربودهه260زندان ان

فرماولهاوهراننفرطباق120درصد6محکوم نقطعیبود اس انتونهآماریدرسطحخطای

اس 1تع  نگردیداروشنتونهگ ریانتنابیمحقق،روشنتونهگ ریتصادفیساد 

 پژوهش: های یافته .5



مقای هنوعجر ودرآمد -1

                                                           
1
 : Simple random  sampling 
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درصدمجرم نزنموجوددرزندانفردیسهرجبهدل لارتکاابجار 60فرض هاول:ب شاز

ااندمحکو درحوز موادمندروسرق 

درصاد56ماوادمنادرجارا مههم زانمحکوم ندرارتباطباادهدیمنشان1جدولاتار 

درصددرآمدهتترازپانصدهزارتوماندارندام زانمحکوم ندرارتبااطبااجار 11ههباادیم

درصدآناندرآمادهتتارازپانصادهازارتومااندارنادام ازان16ههباادیمدرصد1/15سرق 

درصدآناندرآمدهتترازپانصاد61ههباادیمدرصد5محکوم ندرارتباطباجر هالهبرداری

درصدآناان60ههباادیمدرصد6توماندارندام زانمحکوم ندرارتباطبارابطهنامشروعهزار

20هاهباادیمدرصد2درآمدهتترازپانصدهزارتوماندارندام زانمحکوم ندرارتباطباقتل

ناااااوع

جر 

درآمد



تعدادمجرم ن

پانصد از هتتر

هزارتومان

بااا نپانصاااد

هاازارتااایااک

م   ونتومان

باااا نیااااک

یک تا م   ون

م   ااااااونو

پانصاادهاازار

تومان

تار ب ش

ازیااااک

م   ونو

پانصااااد

هااااازار

تومان

تعدا

د

درصاا

د

از

هل

تعدا

د

در

جر 

درصاا

د

در

جر 

تعدا

د

در

جر 

درصاا

د

در

جر 

تعدا

د

در

جر 

درصاا

د

در

جر 

تعاادا

ددر

جر 

درصاا

د

در

جر 

 6 3 1 1 12 11 91 23 25 99موادمندر

 5 1 5 1 5 1 95 19 9/12 60سرق 

هالهبااردار

ی

9 2 3 59 3 36 0 0 0 0 

رابطااااااه

نامشروع

2 5 3 50 1 12 6 33 0 0 

 0 0 0 0 20 3 30 6 3 5قتل

 0 0 65 1 0 0 95 3 6/3 3جرا مسایر
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بااساایردرصدآناندرآمدهتترازپانصدهزارتوماندارندودرآخرم ازانمحکاوم ندرارتبااط

طباقایاناانددااتهدرصدآناندرآمدهتترازپانصدهزارتومان16ههباادیمدرصد2/3جرا م

درحوز دوجر موادمندرودرصدازمجرم ن1/11اولمشنصادههسؤالجدولدرپاسخبه

وبااادیمامندرمربوطبهحوز موادجرا م،ن تیازدهدیمنشانهاافتهیاانداد سرق زندانی

 طیسالهایاخ روطبقآمارارا هاد روندیصعودیدااتهاس اجرا مایننوع



توماناس ا560000م انگ ندرآمدزندان انزنموجوددرزندانفردیسهرجفرض هدو :

آمارییدادهابرایپاسخبهاینفرض هازآزمونم انگ نیکجامعهاستفاد ادابرطبقنتایج

ابارایاثبااتآزماونباادیمتومان662000(م انگ نجامعهموردبررسی2ومنطبقبرجدول)

ارد گیم(موردتح  لقرار3فرضپسازبررسیآمارتوص فیآزمونفرضجدول)



آمارتوص فیآزمونفرضم انگ ن -6

  



اازآنجااییهاهم هنایما(نگاا 3جه تأی دآزمونفرضدرابتدابهسطحمعناداریجدول)

آزمونفرضرابپذیریمابایادباهچنادنکتاهم توانینتدرصداس 6آنهتترازسطحمعناداری

اازآنجااییهاهم هنیمدرصدنگا 06دیگرن زتوجهاود،لذابههرانباالوپای نفاص هاطت نان

وباااندیما،وهرانباالوپای نهاردومنفایباادیم-01000اختالفم انگ ندرفرضمذهور

ههم انگ ندرآمدزندان انزنموجاودمیر گیم؛نت جهرد گیماختالفم انگ ندراینباز قرار

هازار662000(اینم انگ ن2،وچوندرجدول)باادیمتومان560000درزندانهرجهتتراز

توماان662000بگاوی مهاهدرآمادزنادان انموجاوددرزنادانهارجم توانیمتع  ناد اس 

ههدرآمدزنانزندانیب  ارهتترازفرضمذهوراودیموثاب اودیمرد)Hاپسفرضباادیم

اباادیم





خطاااای انحاااراف 

 میانگین

انحااااراف 

 معیار

  تعداد میانگین

 درآمد 160 556000 9/361142 163/64361
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ههب شازن تیاززندان اندهدیمنشانباادیمفرض هدو ههب انگردرآمدپای نمحکوم ن

(تکت ال1جادول)یهااداد ،ایانفرضا هباههتاکتح  الاندبود درآمدپای ندااتهیاب کار

درصدهلزندان ان16(ب شاز1جدول)یهاداد ن زذهرادبرطبققبالًاهتانگونهههگرددیم

توماندرآمددارند،ههایناددنصفاددخطفقردرایراناس ادر600000ب اننتودندهتتراز

یهازارتوماانوخانوارهاا025تترازهبادرآمدماهانهیاهریخانوارها10ایرانطبقآمارسال

خبرگازاری)نادیآیرخاطفقارباهح اابمایومانزهزارت610تترازهبادرآمدماهانهییروستا

،ههدهدیم(اینموضوعرانشان2(و)1جدول)توجهبهآمارفوقونگا به(ا1301ر ت2تابناک،

دالیلارتکابجر آنانبود اس ادرآمادپاای نوفقارباهطاورنیتریاص ااملاقتصادییکیاز

مجرمانهنقشداردایها  فعالم ق موغ رم تق مدر

 

 بحث و نتیجه گیری: .2

موادمندروسرق جرا مپژوهشحاضربهمنظوربررسیدرآمدپای نوتأث رآندرگرایشبه

دربا نجارا مواینباادیمحوز موادمندرروبهافزایشجرا مادرمقدمهب انادههباادیم

توص فیبدیننت جهرس دیمههههحتییهال تح زنانمتأهلومط قهروبهافزایشاس اطبق

فقرودرآمدپای نخودمیتواندیکیازاواملطالقویاازا لرویآوریزنانمتأهلباهارتکااب

(وا  ایزاد وهتکااران1312فار)جر باادههایننت جهن زبااتحق اق،اا رزادوهااظتی

 تومان560000م انگ ندرآمدفرض ه -3

 

 250000آزمون درآمد = 

t df 

Sig. (6-

tailed) 

اخاااتالف 

 میانگین

 اختالف فاصاله اطمیناان  

45% 

 باال پایین

 -26/30021 -16/165061 -01000 01/0 110 -322/3 درآمد
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(تأث راامالاقتصاادیرا1000رادوش)(،1055ت)بار(،1050ساترلند)اباادیم(،هت و1310)

ابایساوادیویااهامساوادی،داننادیمبهطورم تق موغ رم تق مدربروزارتکابجر مؤثر

پای ن،ناآگاهیازقوان ناجتتاایتتا ایمم ا لخودازااملفقراقتصاادییهامح هزندگیدر

ااملاساسیبرایتتا سااختارهایاجتتااایاسا هاهایعنیاواملاقتصادیرد گیمسرچشته

جر اناسین زب کاریودرآمدپای نباهاناوانهتانطورههدرتأث رمهتیدرارتکابجر داردا

انتایجاص یاینپژوهشنشاندادههدرآماداودیممقدمهویکیازاواملمهمبروزجر بررسی

(،1310)یایوروایهااافتاهیاایننت جاهن ازباااودیمرفانهپای نمنجربهبروزجر ورفتارمنح

ابااادیمان زهت او(،1313هتکاران)(وصادقیو1312هتکاران)(،هالنتریو1310سناوت)

چونموادمندروسرق جرا منتایجنشاندادههدرآمدپای نبام زانگرایشبهبرخیهتچن ن

(،هت او1313(وصااقیوهتکااران)1011ژاهاوب)ارتباطوجوددارداههاینتح  لباانتاایج

ماوادمنادرجارا مدرآمدپای نوب کاریراازاواملگرایشباه(،1312)ا ناا یوردیباادیم

ادرفرض هاولاودیمیاجتتاایهانقشومعتقداس درآمدپای نموجبگ  نتگیازداندیم

مربوطبهحوز موادمندروسرق بودههایاننت جاهبااجرا مبهایننت جهرس دیمههن تیاز

ودرفرض هدو ن زمشنصادههم اانگ ناباادیمهت و(ن ز1311روان)قاستی،یهاافتهی

آنااندرآمادب شاتردهدیمدرآمدن تیازمجرم ناشصدوپنجا هزارتوماناس ههایننشان

اس ،بنابراینمجرم ندرآمدپای ندااتهویااغ ابب کااره اتندوایاناامالاز662000زیر

یهاافتهیرافیبود اس ابنابراینبهصورته یاواملم تق موتأث رگذاردرگرایشبهرفتارانح

ب کاهدرابعاادبااادیمااینپژوهشنشانداددرآمدپای نوفقرنهتنهاازاواملگرایشبهجار 

چونطالق،همساوادیوییرها متغوباادیمفرهنگیواجتتاایوم زانقانوناکنین زمؤثر

نشاانعدادصفحاتازآوردنایننتایجخودداریهاردیمضعفاقایددینیههبهدل لهمبودنت

متاوندیناین ازاااار دادههم زانگرایشبهارتکابجر راافزایشمیدهدند،هتانطورههدر

بز ن زبشاودادرنت جاهفقاروپسمتکناس فقرموجبجر واودیماد اس فقرمایههفر

ااودیماخالقیجوامعان انییها   فتههموجبنابودیباادیمدرآمدپای نازاواملجر زا

ااودیمتوسعهپایداریهاچالشوازاواملهندیموهماینکهامن  جامعهراتهدید



پیشنهادات کاربردی: .9
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درصورتوجودبحراناقتصادی،بهطوررفعفقربهطوره یامکاانپاذیرنباااد -1

ج وگ ریازتأث رگذاریاینا  مهامااتاالگاردد،ضروریاس س اس مناسبیبرای

ههدراینرا مواردزیراهت  دارد:مآلدستگ ریازفق رانوم تتندان:گذاتهازآنکه

ادال اجتتاایمقتتیتوجهخاصبهقشرآس بپذیرجامعهاس ،بهمنظورپ شاگ ری

تاأم ناجتتااایازتاأث رفقارازجر ن زضروریاس بام اادتمالیباهن ازمنادانو

قانوناساسین زریشههنهردنفقرومحروم  وبارآوردن23ج وگ ریاودادراصل

 ن ازهایان انموردتوجهقرارگرفتهاس ا

ینترمهمتقوی هردههبرایج وگ ریازجر بایدس  تمهنترلدرونیافرادرا -2

مذهبییکجامعهقویباااد؛هاییهپااگرس  تمهنترلدرونیمذهبوااتقاداتاس ،

 فقر،بابرابری،درآمدهم،واینقب لمواردتأث رهتتریدربزهکاریافرادداردا

اتنادتداب رحتایتیدرخصوصزنانمط قهن ازمندوفاراهمهاردناارایطهاار -3

اقتصاادیمجارا برایزنانسرپرس خانوارتاازاینطریقتاحدودیگرایشباهارتکااب

 هتتراودا

حرفهآموزیبرایاقشارزنانهمدرآمدجامعهوارا هت اه التویهامکانایجاد -2

خدماتبهآنانجه فعالسازیمشاغلجدیدا





 



 منابع: .9

تحق قیدرا و اجتتاایاترجتهرضافاضلاج ددو اتهران:یهاروشا1312ببی،ارالا

انتشاراتست ا

نشرنیااپ تایشدرتحق قاتاجتتاایاترجتههوانگنایبیاتهران:1315ایادواس،دیا

تحق قدرا و رفتاریاتهران:نشریهاروشا1301سرمد،زهر ابازرگان،اباساحجازیالهها

آگها

اتح  لاواملاقتصادیاثرگذار1313صادقی،ح  نااقایقیاهری،وح دااصغرپور،ح  نا

ا52-51:10امج هتحق قاتاقتصادی،اتار برجر درایران
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اتح  لاقتصادیطالقافص نامه1310ا  یزاد ،سع داباللی،استاا لاقدسی،ا یمحتدا

ا1-60:21اورایفرهنگیاجتتاایزنان،اتار 

امطالعهجامعهاناختیاات ادبهموادمندردرایرانافص نامها تی1312ا یوردین ا،اهبر،

 ا103-20:212پژوهشیرفا اجتتاای،اتار 

-65:01اتار ااات ادا لوپ امدهایاجتتاایامج همعرف ،1311قاستیروان،ابراه ما

ا11

-11:110انگاهیبهفقرازمنظرجرمشناسیامج هنامهمف د،اتار 1311ن ا،ناصرا قربان ان

ا166

اارتباطفقرباقانونگریزیواکلگ ری1312راناهالنتری،صتداربانی،رسولاصداق ،هام

ا56-11:01آس باجتتاایافص نامها تیپژوهشیرفا اجتتاای،اتار 

اجامعهاناسیاترجتهمنوچهرصبوریاچاپنوزدهماتهران:نشرنی1315گ دنز،آنتونیا

ا6تار ا لواواملآنانشریهوهال ،ا-اقانونگریزی1311مؤمنی،پروینا

اه  اتحقوقجزااتهران:گنجدانشا1316مح نی،مرتتیا

ابررسیتأث راواملاقتصادیبرگرایشبه1312وروایی،اهبران ازخانی،مرتتیاهالهی،ح نا

اجتتاایپ شگ ریازآن)مطالعهموردیروسپ گری–هنجارهایاجتتاایوراهکارهایانتظامی

ا126-1:161اتار پژوهشیانتظا اجتتاای،–افص نامها تی(خ ابانی

http://www.tabnak.ir/fa/news/2625131301ت رما 2خبرتاریخهد
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