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پيشگيرى از جرم

تأثير فعاليت هاى سازمان هاى مردم نهاد بر پيشگيري از ارتكاب جرم 
زنان سرپرست خانوار

فرخ اله شاه بهرامي،١ زهرا پيشگاهي فر،٢ كيانوش زال پور٣ و تقى بختيارى٤

چكيده
سازمان هاى  اقدامات  تأثير  زنان،  جرايم  انواع  شناخت  و  بررسي  تحقيق  اين  اهداف  هدف:  و  زمينه 
مى توانند  مردم نهاد  گروه هاى  اينكه  و  خانوار  سرپرست  زنان  جرم  ارتكاب  از  پيشگيري  در  مردم نهاد 

فرصتى باشند تا ميزان توانمندي ها آنان در ارتقاء سالمت افراد آسيب پذير مشخص گردد.
مادي،  كمك هاى  از  يك  هر  اينكه  بر  مبني  تجربي  و  نظري  مباني  اساس  بر  تحقيق  فرضيات  روش: 
برگزاري كالس هاى آموزشي،  ارائه خدمات مشاوره اى، ايجاد اشتغال و ارائه خدمات درماني به زنان 
سرپرست خانوار در پيشگيري از ارتكاب جرم آنان تأثير دارد بررسى، فرموله و تدوين شده اند. روش 
تحقيق زمينه يابى  و از نوع توصيفي است. جامعه آماري تحقيق 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش حمايتي سازمان هاى مردم نهاد ساكن در شهر تهران  كه از ناجا مجوز فعاليت دريافت نموده اند 
در سال 1385مى باشند. حجم نمونه آماري 200 نفر است كه با استفاده از فرمول كوكران به دست 
آمده است. روش نمونه گيرى  اعمال شده تصادفي ساده مى باشد و براى تجزيه و تحليل داده ها از آزمون 

t يك نمونه اى استفاده شده است.
يافته ها: هر يك از متغيرهاي تحقيق در پيشگيري از ارتكاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثير 

دارد.
نتيجه گيرى : نتيجه حاصله مشخص مى كند كه وضعيت زندگي زنان سرپرست خانوار پس از تحت 

پوشش قرار گرفتن بهبود يافته و فرضيات تحقيق نيز تأييد شد.
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مقدمه
آنچه اصطالحاً در كشور ما «سازمان مردم نهاد» خوانده مى شود و درباره آن داوري مى گردد 
نزد همگان تصوير دقيق و روشني ندارد، انواع سازمان هاى مردم نهاد ممكن است به صورت 
انجمن هاى گوناگون، سازمان ها، نهادها، بنيادها، مؤسسه ها، تعاونى ها، باشگاه ها، گروه ها و 

هيئت ها باشند.
و  مدّون  حقوقي  ساختار  اساسنامه،  داراي  مردم نهاد  سازمان هاى  اينكه  به  توجه  با 
از  و  هستند  غيره  و  وابسته  اصلي،  از  اعم  اعضا  كننده،  اداره  مقامات  مسئوالن،  مصوب، 
مقررات و رويه هاى مشخصي تبعيت مى كنند در نقطه اى كه به ثبت رسيده اند، ممكن 

است به گونه  اى از الزامات عام يك كشور هم تبعيت كنند.
معموالً در مقايسه با سازمان هاى خصوصي يا دولتي، رفتار سازماني منعطف ترى دارند 
و جنبه غيررسمي به ميزان چشمگيري بر سازمان رسمى شان سايه مى افكند. آنچه كه 
سبب گرديده داوري علمي درباره اين سازمان ها مشكل تر شود، تنوع اين گونه مؤسسات 
از نظر ساختار اجتماعي، موقعيت حقوقي، تركيب اعضا، انگيزه هاى فعاليت، رابطه آن ها با 
جامعه و گروه هاى مختلف، رابطه آن ها با دولت و نهادهاي حكومتي، ساختار سياسي آن ها، 
منابع مالي، گردش واقعي و نانوشته امور جاري آن هاست (مقيمي، 1383، ص 54-50).

يك  غياب  در  دليل  همين  به  و  مدنى اند  جامعه  نهادهاي  از  مردم نهاد  سازمان هاى 
ساختار دموكراتيك در فضاي عمومي جامعه وجود دارند. اين مؤسسات با اينكه از قالب 
شعبه هاى  حكم  در  اساس  همين  بر  مى كنند،  تبعيت  غيردولتي  نهادهاي  و  سازمان ها 
حكومتي  ساختار  با  بدون «هماهنگي»  و  مى آيند  حساب  به  دولتي  ادارات  از  غيررسمي 

نمى توانند باقي بمانند حتي اگر از تمامي صافى ها عبور كرده باشند.
به همين جهت در بسياري از كشورهاي دنيا شاهد سازمان هاى «زيرزميني» از اين 
دست هستيم كه حضوري نيمه پنهان دارند. در كشور ما اين سازمان ها نيمه دولتي هستند 
كه بدون تأييد سازمان هاى ذى ربط نمى توانند اساساً تشكيل شوند و به فعاليت خود ادامه 
موفق  نمى توانند  مشاركت «ذى نفوذها»  جلب  و  به كارگيرى  بدون  ديگر  سوي  از  دهند. 

شوند (مقيمي، 1385، ص65).
گسترش و تعميق مشاركت هاى مردمي، نيازمند سازماندهي، نهادسازي و ايجاد شرايط 
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در چارچوب سازمان ها و تشكل ها  ساختاري مناسب است. با وجود آنكه مشاركت الزاماً 
صورت نمى گيرد، تشكل ها و سازمان هاى مردمي آن را نهادينه مى كنند.

هرچه  مشاركت هاى  رشد  و  دولتي  دستگاه هاى  و  حكومت  با  مردم  ارتباط  امروزه، 
بيشتر آنان از طريق نهادها و سازمان هايى صورت مى گيرد كه به سازمان هاى مردم نهاد١ 
معروف شده اند. ويژگى هايى نظير نداشتن وابستگي به ساختار ديوان ساالرانه و منابع عمومي 

دولت، داوطلبانه و دموكراتيك بودن، آن ها را از سازمان هاى دولتي٢ متمايز مى كند.
كشوري  هر  اساس  همين  بر  بود.  خواهد  غيردولتي  سازمان  سيطره  در  جهان  آينده 
احتمال بقاي قدرتمندي خود را از طريق گسترش سازمان هاى مردم نهاد رقم خواهد زد.

عصر   يكم  و  بيست  كه:«قرن  گفته  متحد  ملل  سازمان  سابق   كل  دبير  عنان  كوفي 
سازمان هاى مردم نهاد خواهد بود» (مقيمي، 1385، ص40).

بيان مسئله:  اين امر مسلمي است كه پژوهش هاى كاربردي، مسئله مدار هستند، بدين 
استنتاج  كه  مراحل  آخرين  تا  مشاهده  گام هاى  اولين  از  پژوهش  فرايند  تمام  كه  معني 
مى يابد حول يك يا چند مسئله يا مشكل دور بزند. بنابراين روشن كردن مشكل يا مسئله 
در يك تحقيق علمي، كاربردي، يكي از ضرورى ترين و اولين گام هاى پژوهش است. اگر 
مسئله خوب روشن يا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از قبيل: جمع آورى  
اطالعات و استنتاج يا نتيجه گيرى ، دچار اشكال ها و نواقصي خواهد شد كه ناشي از خود 
آن مراحل نيست، بلكه ناشي از روشن نبودن و بيان نادرست مسئله است. بنابراين، شايد 
اغراق نباشد كه بعضي از محققان معتقدند كه خوب و درست روشن كردن مسئله، معادل 

نيمي از فعاليت هاى پژوهشي است (ميرزايي اهرنجاني، 1371، ص 5). 
از  يكي  حل  صدد  در  كه  است  كاربردي  مسئله مدار  تحقيق  يك  نيز  حاضر  پژوهش 
موضوع هاى اجتماعي و امنيتي در ايران است. از آنجا كه سازمان هاى مردم نهاد يكي از 
ابزارهاي اساسي مديريت دولتي نوين در جهت رشد و توسعه فعاليت هاى اجتماعي سياسي 
و توسعه اى هستند و در اكثر كشورها نقشي اساسي در فرايند توسعه بر عهده دارند، چند 
صباحي است كه در كشورمان نيز به آن توجه جدي شده است  و دولت تالش مى كند تا 

1. NGOs
2. GOs 
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ضمن كمك به شكل گيرى  و ايجاد اين نهادهاي جامعه مدني، در فعاليت هاى توسعه براي 
آن ها نقشي محوري قائل شود. اما اين سازمان ها، در فرايند توسعه هنوز نتوانسته اند جايگاه 
مناسبي را كسب، و اعتماد ملي و دولتي را به خود جلب كنند. همچنين بايد بتوانند به 

نيازهاي اجتماعي به شكل كار آمد و اثربخش پاسخ دهند.
بدون  و  مستقل  نهادهايي  به عنوان  مردم نهاد  سازمان هاى  اينكه  به  توجه  با  بنابراين  
وابستگي به دولت ايفاي نقش مى كنند و به صورت داوطلبانه و براي مقاصد غيرانتفاعي و 
غيرسياسي به وجود مى آيند، اين فرصت براي پژوهشگران پيش آمده تا مشخص نمايد آيا 
اين سازمان ها مى توانند در پيشگيري از ارتكاب جرم زنان سرپرست خانوار نقشي داشته 
باشند؟ و به  موضوع با ديدگاه آسيب شناسانه توجه دقيقي كنند و با مطالعه بر روي اين 
موضوع به اين نتيجه برسند كه سازمان هاى مردم نهاد تا چه حدي در كاهش آسيب پذيري 

زنان سرپرست خانوار و پيشگيرى از ارتكاب جرم آنان مى توانند نقش آفرين باشند.
بنابراين سؤال اصلي تحقيق اين است كه: آيا فعاليت و اقدام سازمان هاى مردم نهاد در 

پيشگيري از ارتكاب جرم زنان سرپرست خانوار مؤثر است؟
در  ايران  جامعه  در  مردم نهاد  سازمان هاى  از  انواعي  تحقيق:  اهداف  و  ضرورت  اهميت 
حال شكل گيرى  است كه دامنه فعاليت آن ها روز به روز متنوع تر و پيچيده تر مى شود كه 
با اعمال مديريت صحيح و استفاده از آن توانمندى ها مى توان از گسترش اين سازمان ها 
و  اقتصادي  سياسي،  اجتماعي،  زمينه هاى  در  توسعه  جهت  ابزار  و  فرصت  يك  به عنوان 
فرهنگي كشور نام برد. و هدف از آن بررسي ميزان تأثيرگذاري اقدامات اين سازمان ها در 

كاهش آسيب هاى اجتماعي و اقتصادى زنان سرپرست خانوار مى باشد.
سازمان مردم نهاد١ يا به اختصار «َسَمن» يا  NGO به  تاريخچه سازمان هاى مردم نهاد: 
شكل هاى مختلف در سراسر جهان استفاده مى شود و با توجه به بافت كالمى كه در آن 
كلى ترين  در  مردم نهاد  سازمان  مى كند.  اشاره  سازمان ها  گوناگون  انواع  به  استفاده شده، 
معنايش، به سازمانى اشاره مى كند كه مستقيماً بخشى از ساختار دولت محسوب نمى شود، 
اما نقش بسيار مهمى به عنوان واسطه بين فرد فرد مردم (اتم هاى اجتماع) و قواى حاكم 

1. Nongovernmental Organiza on (NGO)
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و حتى خود جامعه ايفا مى كند(مشاركت كنندگان ويكى پديا، 2011).
بسيارى از سازمان هاى مردم نهاد غيرانتفاعى نيز هستند. بودجه اين سازمان ها از طريق 
كمك هاى مردمى، سازمان هاى دولتى، توسط خود دولت يا تركيبى از طرق مذكور تأمين 
نيز  را  دولتى  كارهاى  و  وظايف  مستقل،١  نيمه  مردم نهاد  سازمان هاى  از  بعضى  مى شود. 
حالى  در  اين  ندارند؛  سياست  به  عالقه اى  هيچ  سازمان ها  اين  از  برخى  مى دهند.  انجام 
به البى گرى در دولت  است كه برخى از آن ها به منظور تأمين منافع اعضاى خود صرفاً 

مى پردازند (مشاركت كنندگان ويكى پديا، 2011).
سازمان ها  اين  از  خيلي  است،  كلى  بسيار  مردم نهاد»  «سازمان  اصطالح  كه  آنجا  از 
خصوصى٣  توسعه  سازمان  يا  خصوصى٢  داوطلبانه  سازمان  اصطالح  از  مى دهند  ترجيح 
استفاده كنند. گزارش تهيه شده توسط سازمان ملل در سال 1995 در خصوص حكومت 
جهانى نشان مى داد كه در آن زمان قريب به 29000 سازمان مردم نهاد بين المللى وجود 
بوده  باالتر  نيز  رقم  اين  از  حتى  كشورها  داخلى  مردم نهاد  سازمان  تعداد  است.  داشته 
بيشتر  كه  مى كنند  فعاليت  متحده  اياالت  در  غيردولتى  سازمان  ميليون  حدود 2  است؛ 
در  دارد.  مردم نهاد  سازمان  نيز 4000  روسيه  تشكيل شده اند.  گذشته  سال  در 30  آن ها 
هندوستان 2 ميليون سازمان مردم نهاد وجود دارند. روزانه چندين مورد از اين سازمان ها 
ايجاد مى شوند. تنها در كنيا، قريب به 240 سازمان مردم نهاد در هر سال تأسيس مى شود 

(مشاركت كنندگان ويكى پديا، 2011).
سابقه پيدايش و تأسيس نهادهاي مشاركتي و سازمان هاى مردم نهاد در ايران:  زندگي 
مشاركتي تجربه جديدي در سرزمين ما نيست و اين كشور، تاريخي طوالني از فعاليت هاى 
مذهب،  از  برخاسته  امري  به عنوان  مشاركت  است.  داشته  بشردوستانه  و  خيرخواهانه 
مدنيت، آداب و سنن اجتماعي در همه عرصه هاى اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، دفاعي و 
سياسي كشور حضور پررنگ داشته است. تاريخ اين نقطه از جهان شاهد مقاطع حساس و 
سرنوشت سازى  است كه گذر از آن جزء با مشاركت و حركت داوطلبانه، غيرممكن بوده است.

1. QUANGOs
2. Private Voluntary Organiza on (PVO)
3. Private Development Organiza on (PDO)
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در ايران گذشته، كشورمان سرشار از مشاركت اجتماعي است. يكي از الگوهاي آن، 
تشكل هاى سنتي مانند: وقف و نذر مى باشد كه از بطن همكاري مردم براي رفع نيازهاي 
اقتصادي و ارائه خدمات اساسي ظاهر شده اند. اين تشكل ها در مقابله با حوادث ناگوار و 
پر كردن شكاف هايى كه دولت از عهده آن بر نمى آيد، شبكه اطمينان اجتماعي را براي 
طبقات محروم ايجاد كرده اند. چنين تشكل هايى ريشه در فرهنگ و سابقه بشردوستانه 
مردمان اين سرزمين، روحيه آزادي خواهي و ارزش هاى ديني آنان دارد. آن ها در شرايط 
مختلف زماني تاب آورده اند و با وجود تنگناها و محدوديت هاى مختلف هنوز به حيات 

خود ادامه مى دهند.
فقدان امنيت، شرايط اقليمي و جغرافيايي، فقر اقتصادي، آموزه هاى ديني مانند: سنت 
وقف و نذر و  خميرمايه هاى ارزشي و فرهنگي اين سرزمين موجب استمرار و بقاي فرهنگ 

مشاركتي در قالب و انواع متعدد تعاون و همكاري شده است.
وجود دارااليتام ها، مؤسسات خيريه كه از راه وقف و نذر اداره مى شده اند، تعاونى هاى 
سنتي و... از مصاديق الگوهاي مشاركتي موجود در كشور از گذشته هاى دور تا به حال 

بوده است.
در حال حاضر بيشتر فعاليت هاى امدادي و خيرخواهانه در ايران توسط سازمان هايى 
از نوع دولتي ـ غيردولتي١ صورت مى گيرد؛ نظير: كميته امداد امام، بنياد شهيد، جهاد 
سازندگى، بنياد مسكن، جامعه زنان داوطلب بهداشت،كه در بدو تشكيل عمدتاً به صورت 
داوطلبانه و از بين مردم بوده و به تدريج به دليل گسترش روز افزون و باالبودن تعداد 
اعضاي آن در سطح وسيع، بخش مديريت در آن ها نهادينه شده و به صورت دولتي درآمده 

است (سعيدي، 1382).
در سال هاى اخير، انجمن ها و نهادهايي براي فعاليت تخصصي و ضروري در عرصه هاى 
مختلف فرهنگي و اجتماعي مانند: مبارزه با معضل اعتياد به مصرف مواد مخدر، كودكان، 
زنان و محيط زيست به وجود آمده اند كه در كنار انجمن هاى حرفه اى و صنفي كه سابقه 
تشكيل و فعاليت آن ها به چند دهه قبل برمي گردد فعاليت مى كنند؛ همچنين در اين 

1. GO-NGO
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راستا اشكال سنتى تر فعاليت هاى غيردولتي (خيريه)، نيروي تازه نفس و جوان نيز در كنار 
آنها قرار دارند (نجفي ابرندآبادى، 1382). 

طي چند سال اخير سازمان هاى غيردولتي فراواني در كشور شكل گرفته و به فعاليت 
هزار  پانزده  حدود  را  ايراني  غيردولتي  سازمان هاى  شمار  منابع  برخي  مشغول شده اند. 
تنظيم  انجمن  حال  اين  با  باشد.  اغراق آميز  قدري  مى رسد  نظر  به  كه  مى زنند  تخمين 
خانواده ايران كه خود يك سازمان غيردولتي است اقدام به تهيه فهرست و آمارگيري از 
سازمان هاى  اطالعاتي  عنوان «بانك  با  كتاب  يك  قالب  در  كشور  غيردولتي  سازمان هاى 
غيردولتي ايراني» نموده است كه در آن مشخصات بيش از دو هزار سازمان غيردولتي به 

چشم مى خورد (نمازي، 1380، ص 255). 
سازمان هاى غيردولتي، نهادي قديمي با مفهومي جديد است كه ريشه در تاريخ گذشته 
بشر دارد و از زمان هاى گذشته با مطرح شدن مديريت اجتماعات بشري پا به عرصه وجود 

نهاده است.
اين نهادهاي اجتماعي عالوه بر ريشه هاى تاريخي، داراي سابقه اى ديرينه در مكتب 
اسالمي هستند. «پيمان حلف الفضول» كه پيامبر گرامي اسالم حضرت محّمد «ص» قبل 
از مبعوث شدن به پيامبري، با عده اى از جوانان قريش منعقد نمودند، كه بر اساس آن از 

حقوق افراد غريب در شهر مكه دفاع نمايند دليلي بر اين مدعاست.
مباني نظري و رويكردها علمي آن:

الف) رويكرد ارسطو به جامعه مدني: ارسطو (382-322 ق. م.) فيلسوف يوناني در بحث از 
اجتماعات انساني، دولت ـ شهر را در برابر خانواده قرار مى دهد و بر اين باور است كه «خانواده 
حوزه  خانواده  يعني  مى آيد»؛  وجود  به  اعضايش  معيشتي  و  زيستي  نيازهاي  ارضاي  براي 
اقتصاد و نيازهاي روزمره است در حالي كه دولتـ  شهر حوزه اى سياسي است و قلمرو گفتار 
و عمل آزادانه به لحاظ توانايي ذاتى اش قادر به برآوردن تمام نيازهاي شهروندان نيز هست 

(ارسطو، 1371).
ب) رويكرد مكتب قرارداد اجتماعي به جامعه مدني: در طي قرون وسطي، اعتقاد بر اين بود 
كه اساس جامعه بر قوانين غيرموضوعه استوار است. يعني قوانيني كه يا ماورايي بوده و 
از آسمان آمده است و يا اينكه فئودال و حاكم آن ها را وضع مى كند. بنابراين سخن از 
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قوانيني كه افراد با توافق جمعي آن ها را وضع كرده باشند، بدعتي است در مقابل كليسا و 
فئودال. در قرن شانزدهم، عده اى به ترويج اين تفكر پرداختند كه اساس جامعه بر قوانين 
موضوعه و حقوق طبيعي استوار است. جامعه بايد بر اساس قوانيني اداره شود كه افراد 
در توافق با يكديگر آن ها را وضع كرده و تصويب نموده اند. در غير اين صورت غيرانساني 
بوده و موجد ظلم است. همين تفكر بود كه باعث ايجاد مكتب قرارداد اجتماعي گرديد. 
از متفكران مكتب قرارداد اجتماعي مى توان به توماس هابز (1588-1679)، جان الك 

(1632-1704) و ژان ژاك روسو (1712-1778) اشاره كرد.
ج) رويكرد آدام  فرگوسن به جامعه مدني: آدام فرگوسن١ (1723-1816) متفكر انگليسي در 
كتاب «رساله اى درباره تاريخ جامعه مدني» معتقد است: «جامعه مدني يكي از خصوصيات 
جوامع پيشرفته در مقابل جوامع بدوي مى باشد.» از نظر فرگوسن جوامع با طي «چهار 
مى رسند  تكامل  و  پيشرفت  به  تجاري»   و  كشاورزي  دامداري،  شكارگري،  رشد،  مرحله 
(ميك، 1977، ص 65).٢ حال اگر جوامع مراحلي از پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و اخالقي 
را پشت سر گذاشته و چون هر يك از اين مراحل هم پيشرفته تر از مراحل قبل از آن است، 
در اين صورت جوامع را بر اساس مرحله اى كه در آن به سر مى برند، مى توان طبقه بندي 
نتيجه  فرگوسن  و  درآمد  تكامل  و  پيشرفت  سنجش  ابزار  به  مدني  جامعه  بنابراين  كرد. 
گرفت كه جوامع پيشرفته داراي جامعه مدني ولي جوامع ابتدايي فاقد آن مى باشند (عالم، 

.(1377
د) رويكرد هگل به جامعه مدني: هگل (1770-1831) فيلسوف آلماني در ادبيات جامعه 
تاريخي  جايگاه  بدان  و  نمود  شناسايي  را  مدني  جامعه   » كرد  تأثير  پر  دخالتي  مدني 
يا  امر  سه  در  اخالقي  حيات  است  معتقد  هگل  ص 137).  (چاندوك، 1377،  بخشيد» 
مرحله متجلي مى شود: 1- خانواده؛  2- جامعه مدني٣ و 3- دولت. به عقيده هگل، اين سه 
مرحله به تنهايي و مستقل از يكديگر وجود ندارند. دولت حقيقي است و آن دوي ديگر به 
تبع آن موجودند. به نظر هگل تصور جامعه مدني منطقاً از انحالل خانواده نتيجه مى گيرد؛ 

1. Adam Fergusen
2. Meek, 1997, p.65
3. civil society
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تا زماني كه خانواده به صورت يگانه باقي است اعضاي آن در برابر يكديگر استقالل ندارند. 
با انحالل آن اعضا به استقالل دست مى يابند. در جامعه مدني افراد به دنبال نفع شخصي 
خود هستند و ديگران را واسطه تحصيل اهداف مى دانند. هگل جامعه مدني را ميداني 
براي نزاع مصالح هر فرد عليه افراد ديگر مى داند. «خانواده مظهر وحدت و عشق و جامعه 

مدني مظهر تفرق و رقابت است» (بشيريه، 1374، ص 331). 

فرضيه هاى تحقيق:
سرپرست  زنان  جرم  ارتكاب  از  پيشگيري  بر  مردم نهاد  سازمان هاى  مادي  1.كمك هاى 

خانوار تأثير دارند؛
2. برگزاري كالس هاى آموزشي براي زنان سرپرست خانوار بر پيشگيري از ارتكاب جرم 

آنان تأثير دارد؛
3. ارائه خدمات مشاوره اى به زنان سرپرست خانوار بر پيشگيرى از ارتكاب جرم آنان تأثير 

دارد؛
4. ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار بر پيشگيري از ارتكاب جرم آنان تأثير دارد؛

5. ارائه خدمات درماني به زنان سرپرست خانوار بر پيشگيري از ارتكاب جرم آنان تأثير 
دارد.

روش 
تحقيق حاضر با توجه به اهداف كاربردي و نوع روش تحقيق، تلفيقي و تركيبي است كه 
در آن توأماً از مشاهده،  پيمايش و روش اسنادي استفاده شده است. از اين رو روش مطالعه 
به لحاظ ماهيت توصيفي است. در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه اى به صورت سؤال هايى 
پاسخ  است.  استفاده شده  و  تهيه  ليكرت  طيف  با  و  تحقيق  فرضيات  به  توجه  با  مكتوب 
سؤال ها به صورت پنج گزينه اى با (طيف ليكرت) خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي 

كم استفاده گرديد. 
جامعه آماري اين تحقيق شامل 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمايتي 
سازمان هاى مردم نهاد مستقر در شهر تهران كه از ناجا مجوز دريافت نموده اند، مى باشد. با 
عنايت به گسترده بودن جامعه آماري به صورت روش تصادفي و بر اساس فرمول كوكران 
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تعداد 200 نفر از بين جامعه مورد نظر انتخاب شده و پرسشنامه بين آنان توزيع گرديد.
براى تجزيه و تحليل داده هاى پژوهش از آزمون t يك نمونه اى استفاده شده است.

يافته ها
آزمون فرضيه ها:

سرپرست   زنان  جرم  ارتكاب  از  پيشگيري  در  مردم نهاد  سازمان هاى  مادي  كمك هاى  اول:  فرضيه   
خانوار تأثير دارند.

ترتيب  به  كه  است  گرديده  استفاده  گزينه  يا  متغير  از 5  فرضيه،   اين  بررسي  براي 
عبارت است  از: كمك نقدي بالعوض، تأمين خوار و بار و ارزاق عمومي، تأمين هزينه هاى 
پوشاك،  تأمين هزينه هاى تحصيل  و تأمين مسكن. كه پس از گرفتن ميانگين اين 5 
متغير از آزمون t يك نمونه اى جهت آزمون فرضيه  استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 

1 آمده است.

جدول 1. نتايج آزمون t يك نمونه اى فرضيه اول تحقيق 
ميانگينسطح معناداردرجه آزادىtفراوانىمتغير

20042/1391990/00012/9250كمك هاى مادي 

با توجه به سطح معنادارى به دست آمده ( sig0< 0/05 ) و ميانگين 12/9250 و عدد 
t 42/139 فرض صفر رد مى شود؛ يعني مى توان گفت كه كمك هاى مادي سازمان هاى 
مردم نهاد در پيشگيري از ارتكاب جرم زنان سرپرست خانوار تأثير داشته يا به عبارت ديگر 

فرضيه اول تحقيق تأييد شده است. 

 فرضيه دوم: برگزاري كالس هاى آموزشي براي زنان سرپرست خانوار در پيشگيري از ارتكاب جرم  
آنان تأثير دارند.

براي بررسي اين فرضيه، از 5 گويه استفاده گرديده است كه به ترتيب عبارت است 
از: دوره آموزشي فني و حرفه اى،  برگزاري كالس و اردوي آموزشي، آموزش احكام ديني 
گرفتن  از  پس  كه  فراگير.  و  عمومي  آموزش هاى  و  اطفال  تربيتي  آموزش هاى  قرآن،  و 
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كه  گرديد  استفاده  فرضيه   آزمون  جهت  يك نمونه اى   t آزمون  از  متغير  اين 5  ميانگين 
نتايج آن در جدول 2 آمده است. 

جدول2. نتايج آزمون t يك نمونه اى فرضيه دوم تحقيق 
ميانگينسطح معناداردرجه آزادىtفراوانىمتغير

20039/321990/00011/9150كالس هاى آموزشي  

با توجه به اينكه سطح معنادارى (0/000) از مقدار استاندارد يعنى 5٪ كوچك تر است.
همچنين مقدار t محاسبه شده (39/324) از مقدار t جدول (1/96) بزرگ تر  است، پس به 
احتمال 95٪ فرضيهH0  به نفع H1 رد مى گردد. به عبارت ديگر به احتمال 95٪ مى توان 
گفت: به نظر شركت كنندگان برگزارى كالس هاى آموزشى براى زنان سرپرست خانوار در 

پيشگيرى از ارتكاب جرم آنان تأثير دارد.
 فرضيه سوم: ارائه خدمات مشاوره اى  به زنان سرپرست خانوار در پيشگيري از ارتكاب جرم آنان 

تأثير دارد.

ترتيب  به  كه  است  گرديده  استفاده  گزينه  يا  متغير  از 3  فرضيه،   اين  بررسي  براي 
عبارت است  از: برنامه خدمات مشاوره خانواده، برنامه خدمات صداي مشاور و خدمات 
مشاوره حضوري. كه پس از گرفتن ميانگين اين 3 متغير از آزمون t يك نمونه اى جهت 

آزمون فرض استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 3 آمده است.
  

جدول3. نتايج آزمون t يك نمونه اى فرضيه سوم تحقيق 
ميانگينسطح معناداردرجه آزادىtفراوانىمتغير

20025/7171990/0006/9600خدمات مشاوره اى 

با توجه به اينكه سطح معنادارى (0/000) از مقدار استاندارد يعنى 5٪ كوچك تر است.
همچنين مقدار t محاسبه شده (25/717) از مقدار تى جدول (1/96) بزرگ تر است پس 
به احتمال 95٪ فرضيه H0  به نفع H1 رد مى گردد. به عبارت ديگر به احتمال ٪95 
مى توان گفت: ارائه خدمات مشاوره اى به زنان سرپرست خانوار در پيشگيرى از ارتكاب 
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جرم آنان تأثير دارد. 

 فرضيه چهارم: ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار در پيشگيرى از ارتكاب جرم آنان تأثيردارد. 

براي بررسي اين فرضيه،  از 4  متغير يا گزينه استفاده گرديده است كه به ترتيب عبارت 
است از: معرفي به سازمان ها و ادارات دولتي و غير دولتي براي استخدام، تأسيس كارگاه هاى 
توليدي  كاالهاي  خريد  و  توليدي  تجهيزات  و  ابزار  گذاشتن  اختيار  در  و  تأمين  توليدي، 
اين گونه زنان توسط سازمان هاى مردم نهاد. كه پس از گرفتن ميانگين اين 4 متغير از آزمون 

t يك نمونه اى جهت آزمون فرض استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 4 آمده است.

 جدول 4. نتايج آزمون t يك نمونه اى فرضيه چهارم تحقيق 
ميانگينسطح معناداردرجه آزادىtفراوانىمتغير

20033/6611990/0008/4050ايجاد اشتغال 

با توجه به اينكه سطح معنادارى (0/000) از مقدار استاندارد يعنى 5٪ كوچك تر است.
همچنين مقدار t محاسبه شده (33/661) از مقدار t جدول (1/96) بزرگ تر  است پس به 
احتمال 95٪ فرضيهH0  به نفع H1 رد مى گردد. به عبارت ديگر به احتمال 95٪ مى توان 
گفت ايجاد اشتغال براى زنان سرپرست خانوار در پيشگيرى از ارتكاب جرم آنان تأثير دارد. 

 فرضيه پنجم: ارائه خدمات در ماني به زنان سرپرست خانوار در پيشگيري از ارتكاب جرم آنان تأثير 
دارد.

براي بررسي اين فرضيه،  از 4 متغير يا گزينه استفاده گرديده است كه به ترتيب عبارت 
است از: (ارائه خدمات درماني و پزشكي، تأمين و پرداخت هزينه هاى پزشكي، معرفي به 
بيمارستان ها و درمانگاه ها جهت بستري و درمان  و كمك در جهت صدور و اخذ دفترچه هاى 
بيمه). كه پس از گرفتن ميانگين اين 4 متغير از آزمون  t يك نمونه اى جهت آزمون فرض 

استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 5 آمده است.
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جدول5. نتايج آزمونt يك نمونه اى فرضيه پنجم تحقيق
ميانگينسطح معناداردرجه آزادىtفراوانىمتغير

20039/83519950/00011/3900ارائه خدمات درماني

با توجه به سطح معنادارى به دست آمده ( sig0<0/05 ) و ميانگين 11/3900 و عدد
t  محاسبه شده 39/835 فرض صفر رد مى شود. يعني مى توان گفت ارائه خدمات درماني 
به زنان سرپرست خانوار در پيشگيري از ارتكاب جرم آنان تأثير داشته و يا به عبارت ديگر 

فرضيه پنجم تحقيق نيز تأييد مى شود.

بحث و نتيجه گيرى 
هر چند فرضيات تحقيق امري بديهي به نظر مى رسد اما در اين مرحله بر آن بوديم كه از 
نظر علمي آن را  ثابت كنيم. با توجه به نتايج به دست آمده در رابطه با سؤال هاى تحقيق و 
شاخص هاى تعيين شده مشخص گرديد هر يك از آن ها در پيشگيري از ارتكاب جرم زناِن 
سرپرست خانوار تأثير دارند. يعني اينكه رابطه معناداري بين افزايش شاخص ها و كاهش 

جرايم وجود دارد.
پيشنهادها:

الف)در حوزه مديران انتظامي: از آنجايي كه كاهش جرايم در جامعه نقش سازنده اى در 
سالمت اجتماع دارد و شناخت سازمان هاى مردم نهاد و نظارت بر عملكرد آنان هر چند 
تأثير گذار  مذكور  نهادهاي  سالم سازى   در  مى تواند  اما  سازد  فراهم  محدوديت هايى  شايد 

باشد،  بنابراين پيشنهاد مى گردد:
ترتيبي اتخاذ گردد كه سازمان هاى مردم نهاد به استناد قوانين و مقررات موجود درباره   .1
اخذ مجوز از نيروي انتظامي اقدام كنند و ساير دستگاه ها كه مجوز صادر مى نمايند 
نيز ملزم به رعايت مفاد 584 و 585 شماره قانون اصالحيه مصوب 1337/5/7 بررسي 

صالحيت ها شوند؛
زمينه اى فراهم گردد كه بين سازمان هاى مردم نهاد، نيروي انتظامي و ساير دستگاه هاى   .2
زنان  جرايم  از  پيشگيري  و  شناسايي  درباره  و  گردد  معمول  الزم  هماهنگي  ذى ربط 
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سرپرست خانوار اقدام الزم انجام شود.
ب)در حوزه  سازمان هاى مسئول:

بانك  تشكيل  براي  انتظامي  نيروي  و  كشور  وزارت  امداد،  كميته  بهزيستي،  سازمان   .1
اطالعاتي از سازمان هاى مردم نهاد استفاده نمايند و هماهنگى الزم در اين رابطه را 

انجام دهند؛
2. با توجه به يافته هاى تحقيق و اقدامات انفرادي سازمان هاى مردم نهاد زمينه اى فراهم 
گردد كه زنان بدون سرپرست كه تحت پوشش آن ها قرار مى گيرند سازماندهي شوند؛
مجلس  طريق  از  ويژه  به صورت  مردم نهاد  سازمان هاى  سازماندهي  و  تشكيل  قانون   .3

تصويب و دستگاه هاى اجرايي ملزم به رعايت آن گردند؛
4.  با توجه به حساسيت برخي از مردم كه شاكله اصلي سازمان هاى مذكور را تشكيل مى دهند 
زمينه اى فراهم شود كه سازمان هاى دولتي در زمينه اجرايي شدن كمك هاى مردمي 

نقش كمتري داشته باشند؛
5. هر يك از زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل آنان تحت پوشش بيمه درماني 

اجباري قرار گرفته و دولت براي حمايت مالي از بيمه آن ها اقدام نمايد.
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