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در حقوق   یصورتسفید و یقه  قهیدر مجرمان  شیآسا مثلث   یبررس

ران ینروژ و ا  
 مر ی م   کمائ ی   1و  2

 * 3  ی سالمه ابوالحسن 

 4نغمه فرهود  

 چکیده 
چشتتم ف  ین رشتت ه اف فمنیستتما تتتدالی کیستترف و سیاستت   اربا رشد پژوهش ها و مطالعات ب

غیر دول ی گشوده شتتده   هافجهی بهبود تملکرد بوروکراسی دول ی و سازمان  اندازهایی جدید  

بتتر   دیستتس  قتتهی   اتی زنان در جنا  ییدرباره نقش جنس  قاتیتحق  به طور غالبدر این راس ا    اسی

مجرمانه م مرکز شتتده استتی   فها به رف ارهاآنکم ر    لی و تما  یا فرصی سازمانیمال  زهیتدم ان 

 زهایتت ظر ان از نرا  دیسس قهی  یی در مورد جنا یسن  ی یجنس قاتیمخالف تحق  دگاهی پژوهش د  نی ا

 قتتهی در مورد دخالی زنان در جتترائم  یقبل قاتیو تحق ردیگیزنان به کار م ژهی و لی فرصی و تما

به نستت   ییجنسکه مخصوص  شی پژوهش موضوتات مثلث آسا  نی   اکشدیرا به چالش م  دیسس

 احساس شای آسا هی بر اساس نظر یزشیان  بعد    درکندیاسی را مشخص م  یصورت  قهی مجرمان  

و زنان و متتردان را  شوندایو اضطراب م یرا که باتث افسردگ  ییو فشارها   رانی د  فبرا  یرانن 

زنان در  ییکه موقع می شوی  در بعد فرصیا م وجه ممیکنیم دایپ کندیارتکاب جرم قان  م  فبرا

وستت   ر متتورد ستتوهن بتته انجتتام جتترم تدان کمبا مر سهی که در مقا  را دارد  یی مز  نی ها اسازمان

خود را به ر    کارانهی که زنان اتمال جنا  میرسیم  جهین   نی به ا  لای   در بعد تمارندیقرار ب   ان ری د

ا روش پژوهش در این مقاله روش تبینی که به رابطه م غیر مس قل کنند  هیتوج  توانندیاز مردان م

   ازدی پردمان هاف غیر دول ی مدول ی و سازبوروکراسی  جنسیی بر م غیر وابس ه جرائم در

 نتدالیا نروژا ایرامسهوم یقه صورتیا فمنیسما    : ی لید اژگان ک و 
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 مقدمه

بندی آنها استفاده می شود در    جرائم یقه صورتی برای دسته تبیین جرائمی که از عنوان  

ذات خود به مسائلی اشاره دارد که مطالعه و تبیین و توضیح آن مستلزم مطالعات میان  

دیریت، جرم شناسی و سیاست گذاری دولت  تی، معصنی  شناس  جامعهفمنیسم،  رشته ای  

و شناخت صحیح تر از  استا برای بررسی مطلوب تر  در این ر  ها و حکومت ها است.

های شغلی کارگرانی که کار یدی بندیطبقهبرای تمایز    »یقه آبی« و »یقه سفید«  مفاهیم

طور تاریخی، به  ت.  اس   شدهاده  استفدهند،  ای انجام میکنند از آنهایی که مشاغل حرفهمی

کردند.  پوشیدند و در مشاغل فنی کار میهایی معموال آبی، میکارگران یقه آبی یونیفرم

پوشیدند و در دفاتر کار  فید میهای اتوکشیده با یقه سکارگران یقه سفید، معموال پیراهن

کیک این تف  ید برای، بر این اساس مفهوم یقه آبی و یقه سفانداداری مشغول به کار بوده

ر بهره گرفته می شود که در تفکر مارکسیسم نیز برای اشاره به نوع  نوع از نیروی کا  دو

  وی کار بر طبق کشی از حقوق آنها استفاده می شد این دو دسته از کارگران یا نیربهره  

تحصیالت   و  درآمد  بهسطح  اداری  یا  یدی  کار  نوع  سفید    و  یقه  و  آبی  یقه  کارگران 

کاردر    اب  .دمی شدنتقسیم   نیروی  از  نیز  دیگر  بندی  طبقه  فمنیستی  های  ایده  گسترش 

ز آن با عنوان یقه صورتی یاد می شود، نیروی  کشورهای مختلف رواج یافته است، که ا

و در  صورتی  یقه  جنسیت  کار  اساس  بر  را  سفید  یقه  کار  نیروی  فمنیسم  از  متاثیر  اقع 

ورهای مختلف مشغول  د سیاسی کشتصاش از اقتقسیم می کند و به زنانی که در این بخ

که با توجه به  معنی است    به کار هستند با عنوان یقه صورتی اشاره می کند، که به این

های   هم صنف  با  مقایسه  در  تحصیلکرده،  زنان  از  جنسیت  سفید  یقه  مشاغل  در  خود 

  در  که زنانحقوق پایین تری برخوردار هستند، لذا مفهوم یقه صورتی داللتی ضمنی دارد  

با و  مقایسه  دولتی  های  بخش  در  اداری  های  بوروکراسی  در  های   مردان  سازمان 

عالوه بر حقوق و آسیب هایی که  اینتری برخوردار هستند.  خصوصی از مزایای حقوقی پ

این ز یا سازمان های غیر  در  اداری دولت ها  نظام  به عنوان شاغلین در  مینه برای زنان 

بت از شاغلین ممکن است رخ دهد بین این نس در  ئمی که  دولتی مطرح است نوع جرا
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اساس این مقاله به جرائمی د، بر این  می تواند به ویژگی های یقه صورتی ها مرتبط باش

، به عبارتی انواعی  لت های مفهوم یقه صورتی داردتمرکز دارد که ارتباط معناداری با دال

در  ی دارد،  شیوع بیشترید  یقه سف  از جرائم در بین مجرمان یقه صورتی نسبت به مردان

م  در نظا زنان    ت یشدن و وضع  یتخلّفات زنان، مسئله قربان  ست،ینیفم  پردازانهینظرواقع  

ک  با  را    ی فریعدالت  زنان  جرائم  و  زمینه حقوق  در  ای  تازه  فصل  و  گرفتند  چالش  به 

است.   گرفته  شکل  شناسی  جرم  و  ای  رشته  میان  ادبیات  در  ها  یقه صورتی   درعنوان 

به عنوان  شناسم  رجساس  ا و   نمی دهند مورد مطالعه قرار    زیگروه متما  کیان، زنان را 

ای  زین  یجرم شناس  یتئور پرداخت ن مسابه  نمی  کمتر که چ  له  مردان  به  زنان نسبت  را 

م جرم  نظر  یمرتکب  فمن  هیشوند.  قربان  ست،یپردازان  مسئله  زنان،  و    یتخلفات  شدن 

میان رشته ای کردند، و رشته های    ناظراتد مواررا    یفریزنان در نظام عدالت ک   ت یوضع

آیا در واقع بین جرم و  مختلف به آسیب ها و جرائم مرتبط با جنسیت زنان پرداختند.  

معنا   ارتباط  غیردولتی  های  سازمان  در  یا  ها  دولت  ملی  بوروکراسی  نظام  در  جنسیت 

از نواعی  ه ار بط کای وجود دارد؟ آیا همان گونه که در خصوص حقوق زنان در محیدار

از فمنیسم برای درک بهتر  بهره کشی و تبعیض در حقوق آنها پرداخته می شود می توان  

نیز بهره گر جرائم ح انداز  قوقی در میان مجرمان  از چشم  این مقاله  این راستا  فت؟ در 

 صورتی ها در ایران و نروژ می پردازد.  سفید ها و یقه نظریه مثلث آسایش به جرائم یقه

 آسایش  هی نظرلی: حلییافت ت هر

نظریا نشان  ین  گرا  دهدیمه  و  فرصت  انگیزه،  تمایکه  در  اصلی  عامل  سه  به  ی ش  ل 

آسایش  . هستندسفید    قه یجرم   ارتکاب مثلث    ارتکاب  احتمال  که  دهدیم  نشان  نظریه 

 ارتکاب   یبرا  یشخص  لیتما  و  یسازمان  یهافرصت   ،یمال  یهازهیانگ  به  دیسف  قهی  جرائم

 دهد یم  نشان  آسایش  مثلث   .دارد  یبستگ  یشغل  طیمح  کی  در  یلما  جرم  دنرک   پنهان  و

  تی جنا  کردن  پنهان  و  ارتکاب   یبرا  را  گریکدی  توانندیم  لیتما  و  هافرصت   ،هازهیانگ  که

  که   یسازمان  طیمح  کی   در  که  است   یمال  جرم  کی  دیسف  قهی  ت یجنا  .کنند  ت یتقو 

شود  ی م  انجام  دارند  جرم  نکرد  پنهان  و  ارتکاب   یبرا  منابع   به  ی قانون  ی دسترس  مجرمان
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(Sutherland 1983آسایش نظریه  پژوهشگران  (.  از  بسیاری  نظر    و   فیتعر  یبرا  طبق 

 Chan and Gibbs 2020;) Gottschalk است   مناسب  دیسف  قهی  تیجنا  هدیپد  فیتوص

2017; Hansen 2020; Vasiu and Podgor 2019 رفتار   که  کندیم  شنهادیپ  یتئور  (. این  

  سازمان،   ای  فرد  نفع  به  یمال  زهیانگ  که  دهدیم  رخ  یزمان   جرم  و  دیفس  هقی  ست درنا

  ی انحراف  رفتار  یبرا  یشخص  لیتما  و  جرم  کردن  پنهان  و  ارتکاب  یبرا  یسازمان  فرصت 

   (.Gottschalk 2019) باشد داشته وجود

 Cressey)  دارد  یکالهبردار  مثلث   با  ییها شباهت   دیسف  قهی  جرائم  ی براآسایش    مثلث 

  (2)  فشارها،  و  هازهی انگ  (1: )کندیم  شنهادیپ  یکالهبردار  یبرا  را  شرط  سه  هک   ،(1972

  . دارد  وجود  ز یمتما  تفاوت  دو  حال،  نیا  با   .کردن  یمنطق  و  ها نگرش  (3)  و  ، هافرصت 

  به   دنیرس  ی برا  مجرمان  که  دهدیم  نشان  و   است  ینسب   ی مفهوم  در جرم  ی راحت  اوالً،

  .ست ین  نامشروع  رفتار  دهنده  نشان  که  دارند  نیزگیاج  ماتدااق  از  یانهیگز  خود  اهداف

  ی برا  یفرصت  تا  دارند  یدسترس  منابع  به  مجرمان  که  است   یسازمان  طیمح  در  دوم،

  از   پس  دارد  لیتما  یابان یخ  تکاریجنا  کی  که  یحال  در  . شود  جادیا  جرم  کتمان  و  ارتکاب

 دارد   لیتما  مجر  کردن  انپنه  از  پس  دیسف  قهی  تکاریجنا  کیولی    شود  یمخفانجام جرم  

برای    نشان  )2015 (  2مپسون یو س  1بنسون   .بماند  ازماندر س که فرصت سازمانی  دادند 

تو   جرائمارتکاب   متخلفمالی  ازطر  قهیان  سط  را  خود  ویسفید  سه  ذ یق  بروز  یژگی  ل 

دارد که جرم   ییهاستمی سو    هاسازمان. اوالً متخلف دسترسی قانونی و مشروع به  دهدیم

آن   گردر  ثان  فتهصورت  بهاست.  مجرم  جغرافیا  یاً  قربانی  یلحاظ  با  مشابه  مکان  در  ی 

درنها بهینیست.  مجرمانه  اقدامات  جلو   ت  قانونی  باتوجهکنندیمه  صورت  چنین    .  به 

 . کندیمو هم آن را در حوزه سازمانی کتمان  خصوصیاتی، متخلف هم مرتکب جرم شده

  به   یرقانونیغ  یهاراه  از  ترحت ار  نمجرما  هک   است   یسود  به  لیم  به  مربوط  یمال  زهیانگ

 و  احتماالت  در  هم  و   فشارها  و  هازهیانگ  در  هم  را  خود  علل  لیم  .آورندیم  دست 

 (.Onna and Denkers 2019) ابدییم دهایتهد

 
1 Benson 
2 Simpson 
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 کی  در  ترراحت   رسدی م  نظر  به  که  است   یرقانونیغ  سود  به  مربوط  یسازمان  فرصت 

  از   اعتماد  و  ت یموقع  اساس  بر  تواندی م  رمجم  آن  در  که  دیآیم  دست   به  یسازمان  طیمح

  که  است   ارانتظ  نیا  با  اشتباه   ارتکاب  ییتوانا   انگریب  فرصت   .شود  برخوردار  نفوذ  و  قدرت

 ,Schnatterly)  نشود  مجازات  مجرم  و  نکند  گزارش  ای  ییشناسا  را  آن  کس  چیه

Gangloff, and Tuschke 2018.)  ماحترا  یرو  بر  خاص  طور  به(  1983)  ساترلند 

  ییباال  یاقتصاد-یاجتماع  طبقات  افراد  که  داشت   اظهار  و  کرد  دیتأک   دیسف  قهی  رمانجم

 (. Friedrichs, Schoultz, and Jordanoska,2018) شوندیم یمال جرائم  انواع مرتکب 

  ی هنجارها  که  است   یفرد   اقدامات  به  لیتما  یمعنا  به  یانحراف   رفتار  یبرا  یشخص  لیتما

  کندی م  نقض   را  یررسمیغ  انطباق  عدم  و  شده  وضع  ی رسم  نیقوان  جمله  از  ،یاجتماع

(Aguilera, Judge, and Terjesen 2018.)  

 دهد  حیتوض   هیتوج  قابل  یاخالق  نظر   از  را  خالف  عمل  است   ممکن  مجرم

(Schnatterly, Gangloff, and Tuschke 2018.)  ی ساز  یخنث  یهاکی تکن  از   استفاده  با  

ماتزا یاکاس و    . کنندیم  انکار  را  یقربان   وصدمه    ت،یمسئول  دیفس  هق ی  نرمامج  ،1957  1ز 

متوسل    عمل   بودن  یعاد  و   باالتر  ی وفادار  بهو    کنندیم   محکوم  را  ها کننده  محکوم  هاآن 

رفتار و   دهدی منشان    آسایشنظریه      (.(Siponen and Vance 2010شوند  یم که سوء 

سازمان، فرصت    یا یک  فردیک  نفع  به    یازهیانگکه    دهدی مجنایت یقه سفید زمانی رخ  

انحرافی    یاحرفه کردن جنایت و تمایل شخصی برای رفتارهای  پنهان  ارتکاب و  برای 

ب داشته  گ Gibbs  2020و    Chan)اشد  وجود  ؛  Hansen 2020  ؛2019،  2017  کاتسچال؛ 

Nolasco and Vaughn 2019  ؛Vasiu and Podgor 2019.)    که   دهدیماین نظریه نشان

سه عامل اصلی در تمایل به ارتکاب جرم یقه سفید هستند. ما    یش گرافرصت و  انگیزه،  

در   نوظهور  انداز جدید  که یک چشم  راحتی،  نظریه  استفاده    ائمرجاز  است  سفید  یقه 

 تا موضوعات این مثلث که شامل انگیزه مالی، فرصت سازمانی و تمایل شخصی  میکنیم

 بررسی کنیم. است را در مجرمان یقه صورتی 

 
1 Sykes and Matza 
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 سایش در مجرمان یقه صورتیآه ری نظ موضوعات

که انگیزه، فرصت و تمایل عوامل اساسی برای رفتار مجرمانه    دهدیمنظریه راحتی نشان  

، با یکدیگر  اندشدهنشان داده  1این عوامل که در شکل  در بین مجرمان یقه سفید هستند.

نقض قانون  ال  بر احتم، شامل یک جنبه جنایت آمیزی هستند که  شوندیمدر نظر گرفته  

نداریم که مدل موجود در شکل    .گذاردیمتأثیر   انتظار  بینی    1ما  بتواند اطالعات پیش 

، ارائه دهد، اما  شوندیمرا در مورد جنایتکارانی که قبل از ارتکاب جرم دستگیر    یاکننده

رم وقوع ج  در مورد اقداماتی ارائه دهد که احتمالبینشی    انتظار داریم که این مدل بتواند

سازمانی را   یهافرصت   توانندیمبه طور خاص، اقداماتی که    .دهدی ما کاهش  یقه سفید ر

 .شوندیمکاهش دهند کامالً آشکار است که از نظریه راحتی ناشی 

ت که  ین اس بر ا  فرض  ،(2013همکاران )استدن و    مطابق با استدالل ارائه شده توسط 

استدالل آنها این    افی آنها است.ات انحردامو اق  انمجرم  جرائمعوامل جرم زا زمینه ساز  

زا به محض ظهور عوامل جرم  که  دارد.  ،است  با خطر وقوع جرم وجود  مقابله   امکان 

افزایش   کنندیمفرض    هاآن  زا  جرم  عوامل  شدت  افزایش  با  جرم  افزایش  احتمال  که 

)انگیزه، فرصت ولب  جا  سؤالیک    .ابدییم بعد  آیا هر سه  که  ای  بر  تمایل(  این است 

 .دهدینمبدون فرصت، هیچ جنایتی رخ    ازه مهم هستند؟م یقه سفید به یک اندوقوع جر

تمایل،   و  انگیزه  دهد.  تواندیم  جرمبدون  ابعاد    رخ  نسبی  هر    تواندیماهمیت  در 

 (Gottschalk,2021) باشد.  موقعیت، هم برای فرد و هم برای سازمان متفاوت
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 راحتی() شیآساساختار نظریه  ۱شکل 

 

 

 

 

ی مال زهیانگ  

 استفاده و دهایتهد از اجتناب یبرا سبنام یمال سود

امکانات از  

ی سازمان فرصت   

  تیجنا و  جرم ارتکاب  به  مناسب مشروع یدسترس

 پنهان

 ی شخص اراده

  کردن پنهان و  تکابار یبرا مناسب یانحراف رفتار

 جرم 

تیجنا قصد  

 بر ی فرد دیسف قهی جرم ارتکاب احتمال

قانون  نقض یبرا یشخص لیتما اساس  

 شیآسا یریگ  جهت

  تالش،  و زمان در ییجو صرفه

 رنج  و درد کاهش
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 مالی  یهازهیانگ

مناسب برای اجتناب  ))سود مالی  گیزه مالی  ، دیدگاه ان1اولین موضوع راحتی در شکل   

امکانات   از  استفاده  و  تهدیدها  صورتی،  .است از  یقه  جنایتکاران  نامشروع    برای  سود 

اهدافی    تواندیم به  دستیابی  کندبه  مر  که  کمک  نظر  بیشتری  دااز  اهمیت  زنان  برای  ن 

به عنوان یک دغدغه اجتماعی    دارد. به دیگران  باید خواسته خود را برای کمک  مجرم 

کند. ج  زهیانگ2014) (  1وی آگن  برآورده  و  اجتماعی  که  رم  نگرانی  جایی  کرد،  معرفی  را 

  . باشدیمی  صشخع  مناف  ز فرض دیگران وجود دارد، و بنابراین فراتر ا  تمایل به کمک به 

( استدالل شده است،  2018)  2با این حال، همانطور که توسط پاترنوستر، جینز و ویلسون 

دیگران   به  نگرانی    تواندیمکمک  مدعی  که  باشد  طلبانه  منفعت  و  منطقی  اقدام  یک 

هنگامی    .تا ابعاد مادی  کندیمتماعی تأکید  روحیه زنانه بیشتر بر ابعاد اج   اجتماعی است.

کلنوسک  مالینز ک   ی،که  و  مورد    20(  58:  2011)  3اپس  را  یقه صورتی  به  محکوم  مجرم 

این   کردندیمتوجیه  قدامات خود را  که زنان ا   یاوهیش  نیترمتداول"بررسی قرار دادند،  

ت  یان ها اهمه  ب  بود که نشان دهند اهداف نهایی آنها حمایت و کمک به کسانی بود که

 ( Gottschalk,2020:217)ست ه ابود مراقبت ها  هدفانو  دادندیم

مطالعه    یهاپروندهدر   امورد  »  مکرراً مجرمان  ران  یدر  استناد  یهاهی توجبه  مختلفی   »

سازی، ارتکاب جرم را برای خود موجه   خنثی یهاکیتکن با  اندکردهسعی  و گاه  اندکرده

د  و خ   انهرممجهای مختلفی برای توجیه رفتار    از تکنیک  یدسف  جلوه دهند. مجرمان یقه

است.  کنندیماده  استف »انکار صدمه«  توجیهات  این  از  یکی  عنوان   هاآن .  ذهن خود  در 

یا اختال  دهندیمرفتارشان را »قرض« جلوه   از  نه سرقت  مورد   یهاپروندهس. در یکی 

بانک است از طیف وسیعی    مطالعه که مجرم آن زنی است که کارمند و مسئول اعتبارات

استفاده توجیهات  ا  از  دس  ست؛کرده  طلبکار»چک  است    ت  »موقت  گذاداشتم«،   رم می 

ف با رئیس بانک دچار استرس بودم«، »فقط برای یک ساعت  سر جاش«، »به علت اختال

 
1 Agnew 
2 Paternoster, Jaynes, and Wilson 
3 Klenowski, Copes, and Mullins 
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برداشتم«، »تنها همین یک مورد بوده«، »برای حفظ آبرو مجبور شدم«. در این مورد مجرم 

ش  همواره تاله  ی ک طور  ید؛ به صدمه ناشی از جرم خود را انکار نمااست تا  ش کرده  تال

برمی  کردهیم مشتریان  حساب  و  بانک  از  که  پولی  که  دهد  نشان  به   تا  صورت    دارد 

 کندیمگرداند. مجرم توجیه    موقتی یا موردی بوده و احتماالتا چند روز دیگر آن را برمی

این ارد  بزرگ است که آنچه در این نظام اهمیت دکه نظام مالی بانک، نظامی یکپارچه و  

ایت چیزی از حساب بانک خارج یا کسر نشود. در نتیجه در صورتی که  درنه  که  است 

این پول تنها برای چند ساعت یا چند روز از حساب بانک خارج و دوباره به حساب  

، مجرمان بانک برگردانده شود در عمل به بانک ضرری وارد نشده است. در موارد دیگر

کم   حقوق  این  »با  چون  عذرهایی  مبه  و زندگ   یشهچطوری  بود  بیمار  »زنم  یا  کرد«  ی 

مجبور بودم« یا »من دست به کارآفرینی زدم، مشکلت اجرایی و موانعی که مخترع پیش 

  ی ها افتهی با    هاافتهی. این  اندشدهآورد مانع از انجام کار گردید« یا »بحران مالی« متوسل  

 ست. ابه هماهنگ اپژوهشهای مش

بینی و وجود طیف وسیعی از    پیشل  قابغیر  صیشخ  د شرایطدونالد کریسی اعتقاد دار 

وی که از مهمترین    مطالعه.  کندیم  انی در سرقت کارمندان نقش مهمی ایفتوجیهات عقال

اختال به  راجع  گرفته  عنوانمطالعات صورت  با  و  است  )  س  دیگران«  به  1953»پول   )

وجود  ت که  فیادر  ارانهبردو کال  اننفر از مختلس  133مصاحبه با    چاپ رسیده است، در

اختالمشکال احتمال  پنهانی،  مالی  افزایش  ت  را  معتمد  افراد  توسط  هرچند  دهدیمس   .

به کامل    آنها  اختال  دانندیمطور  اما  که  است  غیرقانونی  اقدامی  به    اًیقو   هاآن س  دست 

قرض   ا با این توجیه که این عمل نوعینی زده و اقدام غیرقانونی خود رتوجیهات عقال

؛ همچنین آنها تمایل دارند تا ندینمایمردانده خواهد شده، توجیه  بازگ   ت اینه که دراست  

عقال توجیه  برای  راهی  نحوی  مستحق  به  من  مثال  )برای  نمایند  پیدا  خود  رفتار  نی 

انکار   آنها  یا  هستم(  پول  این  کسی    ندینمایمدریافت  آنه  تواندیمکه  کمکی  به  نماید  ا 

گ  موقعیتی  در  من  مثال  کرده)برای  که  بو   یر  )کریسی،    چارهدم  نداشتم(  (  1953دیگری 
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 عکس العمل در برابر   کرده است،  استدالل2015) (  1هالتفرتر  بر این، همانطور که  عالوه

زنان ممکن است به فشار با    به عنوان مثال  فشار ممکن است با جنسیت متفاوت باشد.

ت منفی در اسابا احس   اب پاسخ دهند، در حالی که مردان ممکن است افسردگی و اضطر

و ،  شوندیمفشارها باعث ایجاد احساسات منفی    خشم پاسخ دهند.وقالب پرخاشگری  

 . احتمالی است  یهاواکنشجنایت یکی از 

 نیاز به عنوان یک انگیزه 

نیز  عال نیاز  بر طمع،  از    به  تواندیموه  سفیدها مطرح    یقه  مجرائ   یهازهیانگعنوان یکی 

نیازهاشود.   مراتب  دی  سلسله  شده    یهازهیانگاز  گر  یکی  توسط    جرائمشناخته  مالی 

نیازها از پایین با نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت، نیازهای    مجرمان یقه سفید است.

ه  هنگامی که نیازهای اولیه مانند غذا و سرپنا  .شوندیمترام شروع  اجتماعی و نیاز به اح

ضعیت زندگی خود از  کنترل بر و و    ی ایمنیبرآورده شد، آنگاه فرد برای ارضای نیازها

باالتر در هرم، فرد برای احترام به خود، موقعیت و به رسمیت شناختن    .رودیمهرم باال  

   (.1943، 2)مزلو  کندیمتالش 

که   حالی  به سطوح    جرائمدر  اغلب  سیق  جرائم،  شودیممربوط    ترنییپاخیابانی  فید ه 

سط به  موفقیت  و  موقعیت  نظر  از  باالاغلب  مرتکبان    یاریبس  . شودیممربوط  تر  وح  از 

به  یقه  جرائم جرم   سفید  ارتکاب  به  دست  روانشناختی  یا  مالی  نیازهای  تأمین  منظور 

از  .  زنندیم دیگر  نیازها یکی  مراتب  توسط    جرائمشناخته شده    یهازهیانگسلسله  مالی 

، در شوندیمه  برآورد  زمانی که نیازهای زیر  خواهندیمثر افراد  ک ا  مجرمان یقه سفید است 

بروند. باالتر  پو   هرم  که  آنجا  ارزش  تا  با  اقالم  سایر  یا  هرم    تواندیم ل  از  رفتن  باال  به 

دیگر برای    یهانهیگزاگر  کمک کند، مجرمان احتمالی ممکن است جنایت یقه سفید را  

د  اننبد  راحت   ;ه منابع بیشتری نیاز داشته باشندرسیدن به موفقیت استرس زاتر باشند و ب

یک سطح معین بیشتر بخواهد یا بخواهد به سطوح باالتر در هرم صعود   مجرم دراه  خو 

برای برخی از مجرمان   برای رسیدن به این هدف باشد.  یالهیوس  تواندی مکند، جرم مالی  
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برای    یالهیوسید، پول  برای سایر جنایتکاران یقه سف  یقه سفید، پول هدف جنایت است.

پ هدف،  به  اسو    نفوذش،  ذیررسیدن  در    ت. شهرت  احترام  و   یهدف  نخبگانتحسین 

های قانونی دشوار  اگر رسیدن به چنین هدفی از راه  مطلوب برای بسیاری از افراد است.

می نظر  به  درد  و  فشار  از  پر  راهو  جایگزینرسد،  غیرقانونی  است    یمناسب  های 

(Gottschalk,2020:419  .)  ه با  ز در مقایسنیامیانه،  سفیدها در سطح خرد و    یقه  جرائمدر

یا طمع   از عواید   به   تواندیمقدرت  این موضوع  باشد و  مهم مطرح  انگیزه  عنوان یک 

  جرائم ناچیز ناشی از جرم قابل استنباط است. مطالعات نشان داده است که در رابطه با  

  عنوان   هرد مطالعه نیز نیاز بمو   یهاپروندهست. در  س، نیاز عاملی تأثیرگذار ازنان و اختال

 سفیدها قابل استنباط است.  یقه جرائمدر ارتکاب  یازهیگان

نیاز    کم«   تواندیماین  »دستمزدهای  از  گاه  نیاز  این  باشد.  مختلفی  منشأهای  دارای 

  روزمره طوری که کارکنان مجبورند برای تأمین معاش زندگی    به   شودیمکارکنان ناشی  

به  و خ بزن  افت یا دری  سشغلی مالی ازجمله اختال  جرائمد دست  گاه  رشوه  نیاز  این  ند؛ 

درمان یکی از   یهانهی هزبه علت »فشارهای مالی موردی« باشد مانند باالبودن    تواندیم

  ز »فقدان اطمینان مالی« در فرد باشد؛ به ناشی ا  تواندیمفرد؛ این نیاز گاه  خانواده  اعضای  

ساندازی ی پمد کنوندر چهارچوب شغلی فعلی و با درآ  کندیماس  طوری که فرد احس 

داشت  نخ و    تواندینمو  واهد  مسکن  )ازجمله  را  خود  اهداف  و  زندگی  مقتضیات 

و   خرد  سطح  در  نماید.  محقق  مشاهده    یقه  جرائم  انهیماتومبیل(  که  همانطور  سفیدها 

مخارج  شودیم را صرف  از جرم  حاصله  وجوه  مرتکب  ازجمله ی خو زندگ روزمره  ،  د 

اتومبیل،   وزندگ ری  جا  یهانهیهزخرید  خر  ی  مسکن  حتی  در  کندی مید  دالی  تحقیق   .

با   محکوم  یقه  جرائمرابطه  زنان  که  است  داده  نشان  زنان  و  که    سفیدها  در    نوعاًشده 

اقتصادی و نیاز بوده    یها زهیانگتحت تأثیر    اندبودهمشغول به کار    ترت یاهم   مشاغل کم

 .(1398 ،یگ یب  یقورچدرت )قو است تا طمع 
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 مانی ساز یهافرصت

و شرایطی است که در درون یک ساختار سازمانی یا یک    هات یموقعاز    عبارت  صت فر

اجتماعی   تعامل  و  فراهم    نهیزمرابطه  را  به    ست یبای م  مجرم  .کندی مارتکاب جرم  ابتدا 

 یقه جرائمبیشتر سنتی و معمول، مجرم در  جرائمآماج جرم »دسترسی« پیدا کند. برخلف 

پیدا کند و در بسیاری موارد آماج در اختیار    دسترسی   ماجبه آتی  راح  به  تواندیمسفیدها  

خود   موارد  از  دیگر  بعضی  در  است.  وی  قانونی  شغل  از  بخشی  و  داشته  قرار  مجرم 

. این دسترسی در کنار  دهدیمقربانی با رضایت و آگاهی آماج را در اختیار مجرم قرار  

 .کندیمهیل تس را اب جرموع و قانونی فعالیت مجرم، ارتکظاهر مشر

، ساختار فرصت زنان بیشتر در دیدگاه پنهان  1در شکل  آسایش   در بعد فرصت نظریه 

این است که    .شودیمیافت   سوء  مورد  مردان    که  یااندازهبه  مزیت آشکار مجرمان زن 

 .رندیگ ینمدر مظان اتهام قرار  رندیگ یمقرار  ظن

آز  نشامایش سیک  را  تفاوت جنسیتی  است  ممکن  دهد.  اده  عنوان یک   لسؤان  زیربه 

 ؟ دیدهیم به چه کسانی رشوه    : ژ ارائه شده است آزمایش به تعدادی از مخاطبان در نرو

کرده    مقرریک عمارت تابستانی در ملکی بسازید که دولت برای تفریح    دیخواهیمشما  

کمر  است. در  اقیانوس،  در ساحل  امالک  خط ساحلی جنوبی    در   ،متری  100ی  بنداین 

رشوه به یک مقام زن یا مرد در شهرداری بدهید که هر دو   دیتوانیمشما    رد.قرار دانروژ  

هستند.  مقامدر مجوز  شما    صدور  درخواست  تأیید  برای  یکسانی  اختیارات  از  دو  هر 

به  برخوردارند. توجه  زیادی   آرای  با  اکثریت  مخاطبان،  رشوه  همه  به  به    منحصراً  دادن 

به طور   .دهدینمرداری رشوه  مقام زن در شه  یک  چ کس بهتقریباً هی  دادند  یرأرد  مقام م

زنان مرتکب   باور ندارند که، زیرا آنها دانندیمرادر فساد دخیل  ان زن ،%5کمتر از متوسط 

نتیجه    (.Gottschalk 2019؛  Dearden and Gottschalk 2020شوند )ی میقه سفید    رائمج

کمتری برای مشارکت   شانس نناز دهدیمنشان نیزطالعه استرالیایی مایش در یک ماین آز

 (.Bowman&Gilligan,2008)  ردیگ یمقرار  ما مورد حمایت این نتایج  و در فساد دارند،
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از تعداد زیادی از دانشجویان پرسیده شد  سؤالزمایش نیز در ایران انجام شد و این آاین 

 البته  . دنددا  یرأمرد  دادن به    رشوه  به  ،سؤالدر جواب به این    اکثراًو جز تعداد محدودی  

چرا این بود که    هاآن مورد انتقاد بسیاری از مخاطبان قرار گرفت و بیشتر انتقاد    سؤالاین  

ان که کشوری اسالمی است را  فساد و رشوه در جامعه ایر   اشاعهسعی در    سؤالبا این  

 .دارید

در   .شودی میک یا چند متخلف انجام    ازگروهی    یا  به صورت فردی و  یقه سفید رم  ج

، اکثر آنها اندشدهدر نروژ محکوم    2015تا    2009کار یقه سفید که از سال  جنایت  405ن  بی

انجام   گروهی  به صورت  را  کار  این  .انددادهاین  تشکیل    هاگروه  همه  مرد  مجرمان  را 

گروه  ،  دادند هیچ  ندادند  یامجرمانهوزنان  بودند   مختلط،  که  ییهاوهگردر  و    . تشکیل 

 . و بودندزنان همیشه پیر

بندی های مختلفی قرار می درایران یقه سفیدان به سبب نقش هایی که دارند در دسته    

مشاغل   جزء  اگر  و  دولتی  باشند،  دولتی  باالی  رده  کارمندان  جزء  افراد  این  اگر  گیرند 

گ  قرارمی  غیردولتی  سفیدان  یقه  درردیف  نباشند  حاکم،  یرند.دولتی  طبقه   اعضای 

حبازرگا  سیاستمداران، دارای  قدو قنان،  علمی  های  زمینه  در  که  افرادی  همچنین  و  انان 

تخصص باالیی هستند را می توان یقه سفید دانست. در رابطه با طبقه بندی جرایم یقه  

سفیدها، تعاریف مختلفی در کتب جرم شناسی ارائه شده است و جرایم یقه سفیدان را  

افراد مآن دس کنند که  توسط  تلقی می  از جرائم  بهته  قات باالی جامعه، یعنی  طب  تعلق 

دلیل   وبه  شود.  می  انجام  هستند،  نفوذ  دارای  اجتماعی  یا  اقتصادی  نظر  از  که  افرادی 

ظاهرشان )کت و شلوارو پیراهن سفید ( به آن ها مجرمان یقه سفید می گویند. به اعتقاد  

جرا  نوع   این  نیز  آنسل  طبقهمارک  است  ممتاز  طبقه  یک  فعالیت  محصول  که    ای یم 

 ظاهری آراسته دارند و درسایه قدرت  اقتصادی و اجتماعی خود به ضرر حقوق  والًمعم

شوند می  استفاده  سوء  مرتکب  دیگران  منافع  مجاب،  )و                                                                                                (.115:  1388موسوی 

جرایم نروژ،  سف  درحقوق  جرایم  یدهیقه  هستند  ا  باالی  مالی  طبقه  اعضای  توسط  که 

جامعه برای منافع شخصی یا سازمانی انجام می شود. مجرمان یقه سفید افرادی هستند  
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در  معموالً  و  دارند  اجتماعی  ارتباطات  و  عالی  تحصیالت  ثروت،  داشتن  به  تمایل  که 

می ش استخدام  قانونی  های  محسازمان  نروژ,  در حقوق  دروند.  کهرد  مو   ققان  چه    این 

ممکن است در این مفهوم گنجانده شود و چه جرایمی خارج از محدوده جرایم   جرایمی

 یقه سفید است بحث واختالف نظر داشته اند.

مورد مشاهده شد که مدیران در چندین  ایران    یهادادگاهدر    مورد مطالعه  یهاپرونده در  

مدیر یا  مالیعامل  دسترس  ان  علت  به  آسان  شرکتها  دربه  ی  و  فقدان    آماج  حال  عین 

قابل مبالغ  مالی،  نظارت  تحصیلکرده  هرگونه  را  به  دن  ا  توجهی  گاه  ارتکاب    و  منظور 

. برای مثال، اعضای اندکردهبا پرداخت رشوه، بازرسان شرکت را با خود همراه    ترراحت 

مالی   یهاصورتصوری و دستکاری در    یهاترازنامهیک شرکت با تنظیم    رهیمد  ئت هی

عنوان سود در بین خود تقسیم    آن به مجمع عمومی، منافع و مبالغ زیادی را به   ائهراو  

. در مورد دیگری، یکی از کارشناسان یک سازمان دولتی شاغل با سوءاستفاده از  اندکرده

سازمان را   ال آن سازمانی خود و جعل امضا و اسناد مرتبط، یکی از امو موقعیت و تجربه  

بانکی استفاده کرده است. در رابطه با    قهیوثعنوان    هبه و از آن  داد د جلوه  متعلق به خو 

غال   جرائم کارمندانشغلی،  محکوم  ب  رابطه  این  در  که  مالی    یهابخش در    اندشدهی 

یا   بوده  شاغل  آنه  فهیوظسازمان  یا  سازمانی  است،  بوده  رابطه  این  در  کارکرد    اساساًا 

 لی بوده است.  اصلی سازمان امور ما

در   مثال  به    مطالعهبرای  محکوم  افراد  پژوهش،  این  یا    جرائمموارد  بانک  در  یا  شغلی 

. این اندبودهیا کارمند امور مالی و حسابداری سازمانی    اندبودهورس شاغل  کارگزاری ب

ی به آماج جرم  نقش فرصت و دسترس  دهنده  طور خاص نشان  اینکه بهوه بر  موضوع عال

باشد،   جرم  وقوع  جرم  دهنده  نشان  دتوانیمدر  یا   خصوصیت  مشاغل  از  بعضی  زای 

به  که  باشد  برخی    سازمانها  قرار    هایژگ یوعلت وجود  ارتکاب جرم  معرض  در  بیشتر 

البته فرصت به اشد بلکه در کنار دسترسی  عامل ارتکاب جرم ب  تواندینمتنهایی    دارند. 

ودن بودن سیستم  ب  رصت، عواملی از قبیل، عدم نظارت، قدیمیآسان به آماج جرم و ف

به جهت خصوصیات فردی    حسابداری، دسترسی به سیستم مالی و تسلط بر آن، اعتماد
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کامپیوتری مالی از عوامل    یهاسامانهدم تسلط همکاران دیگر به  )ازجمله زن بودن( و ع

  ی هاسازمانند مالی یکی از  ارتکاب جرم بوده است. یکی از محکومان که کارم   مؤثر در

ت در اظهارات خود در رابطه با علت ارتکاب جرم بیان داشته است: »با  دولتی بوده اس 

  ه به اینکه سیستم مکانیزه و کامپیوتری چند سالی است که رواج پیدا کرده است لذا توج

جرم نیز    ارتکاب  نحوهآشنایی ندارند«.    هاستمیسدولتی با این    یهادستگاهبیشتر کارکنان  

است؛    باًیتقر بوده  یکدیگر  فرد    بهشبیه  که  سند  معموالًطوری  در  را  حسابداری    مبلغ 

و   کرده  محاسبه  برمیبیشتر  خود  برای  را  اضافه  از   مبلغ  یکی  مثال  برای  است.  داشته 

و مبالغ   زدمیمق همکاران را در کامپیوتر مازاد  محکومان اظهار داشته است: »لیست حقو 

نی که کارمند بانک بوده  یکی دیگر از کسا  «.کردمیماب شخصی واریز  اضافی را به حس

ساط خود را پرداخت کرده بودند بدون اق  نقداًاست بیان داشته است که: »مشتریانی که  

، سپس مبلغ را به دادمیمو تحویل مشتری    کردمیماینکه پرفراژ کنم، رسید را فقط امضا  

کاری تاریخ پرداخت قسط را سر موعد یا    مخفی  و برای  کردمیمحساب خودم واریز  

با جعل  «. در موردی دیگر فردی که کارپرداز یک شرکت دولتی بوده است  زدمیمقبل  ما

اقعی درج  شده برای سازمان را بیشتر از مبلغ و  کاالهای خریداری  فاکتور و مهر، قیمت 

برمی   کردهیم خود  نفع  به  را  اضافی  پول  اعتبار،  تأمین  از  پس  »دستی داشته    و    است. 

»کاغذی و  مکاتبات   بودن«  که    بودن«  است  موضوعی  اداری،  اسناد  فرصت   تواندیمو 

  یقورچ)   .قابل جعل و تغییر است   راحتی  را فراهم کند زیرا به  جرائمارتکاب بسیاری از  

 ( 1398 ،یگیب

 تمایل

انحر به رفتار  تمایل  ـ  انگیزه و فرصت  کنار  ـ در  تئوری آسایش  پایانی  افی  بُعد سوم و 

بُعد رفتاری مربوط می  های مربوط به تقلب واست. بیشتر نظریه به  شود. محققان فساد 

ارائه د با وجود داشتن  ادهپیشنهادات متعددی  فرد مشهور  اند که توضیح دهند چرا یک 

مالی دارد. رفتارهای انحرافی اعمالی فردی    جرائمتمایل به ارتکاب  یک موقعیت ممتاز  

هنجارهای نقض  که  الزم  است  مصوبه  قوانین  مانند  دارد. االجرا  اجتماعی  پی  در  را 
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باشد، در این نظریه سازی میثیای که بیشتر به آن ارجاع داده شده است نظریه خننظریه

تکنیک بهمجرم  را  بسیاری  کرده و    گیردکار میهای  توجیه  را  انحرافی خود  اقدامات  تا 

ناشی    1949ی از نظریه ساترلند در سال  سازهای خنثیمنطقی جلوه دهد. ایده و تکنیک

های تکنیک  اندمنظور اینکه احساس شود که کار اشتباهی انجام نداده ود. مجرمان بهشمی

به پیدکار میخاصی را  کاهش  گناه  آن احساس  به واسطه  از  گیرند که  ا کرده و احتماالً 

 (.Gottschalk,2019رود )بین می

 مجرمان یقه صورتی

معرفی 1کپ هو  توسط  (1960-1980ورتی در جریان موج دوم فمینیسم )اصطالح یقه ص

ت ازجمله  کار،  محل  در  زنان  تجربیات خاص  او  دستمزدگردید.  و    بعیض،  اذیت  و  کم 

داد. قرار  موردبررسی  را  جنسی  یقه    مجرم  (.1399  : 429  ی،ابوالحسن  کمایی،)  آزار 

ی ارتکاب و پنهان کردن مجرم زن یقه سفید است که از موقعیت شغلی خود برا  صورتی

که    جرائم استفاده    اندتو یممالی  سوء  باشد،  کارش  و  کسب  یا  خود  نفع   .کندیمبه 

 ( Sutherland,1939) رم و دارای موقعیت اجتماعی باال است اوفردی محت

  او به نخبگان جامعه تعلق دارد که از دسترسی قانونی به منابع برخوردار است.   نیهمچن 

که جرم یقه    کندیماین تعریف تاکید    .شودیممرتکب جرم مالی  او در محل کار خود  

ز دسترسی قانونی خود به منابع  سفید جرمی مالی است که توسط افراد ممتاز جامعه که ا

استفاده   سوء  قوانین  نقض    (. Gottschalk,2022:214)  ابدییم  ارتکاب  ،کنندیمبرای 

م افراد  که توسط  که  متاز در یک زمینه حرفهجنایت یقه سفید یک جرم مالی است  ای 

اس بر  موقعیت مجرمان  قانونی  اس  دسترسی  منابع  به  شخصی  اعتماد  و  قدرتمند  های 

میدارند،   )انجام  طبقات    کاران  بزه  .(Logan et al.,2019شود  به  اغلب  سفید  یقه 

تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت  -ا اجتماعیی یاقتصاد  اعم از سیاسی،-اجتماعی باال

ن کال  به  خود،  مؤثرفوذ  و  همچون  جرایمی   ، جعل  ،ارتشا  ،اختالس  هبرداری،ارتکاب 

دیگرهاکارتاز    سوءاستفاده و  اعتباری  اقدام    جرائم  ی  لحاظ    هاآن  .کنندیممشابه  به 

 
1 Kapp Howe 
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آراسته، پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی بزه  وجاهت   ظاهر  در  »یقه   عمومی و  کاران 

مالی  جنایت یقه سفید یک جنایت    ( لذا1383  :61  ،موسوی مجاب)  .اندگرفتهنام  1« سفید

که در آن مجرمان بر    شود یمی و شغلی انجام  احرفه  نهیزماست که توسط افراد ممتاز در  

اعتمادهات یموقعاساس   و  قدرتمند  به  ی  نسبت  که  دارند  آنی  قانونی   ها  منابع  به 

 (.Logan et al.,2019)دسترسی دارند 

تقریباً ه از  تسلط مردان در  تجربی در جرم    یهاافتهی  نیترثابت مه اشکال جنایت یکی 

است   در  (.Benson& Gottschalk 2015)شناسی  جنسیتی  یکنواخت    جرم،  شکاف 

است. متفاوت  جرم  نوع  در  یعنی  ارتکاب  مرد  نیست،  در  را  نقش  بیشترین   جرائمان 

زن  خیابانی  زیآمخشونت   که  حالی  در  دارند،  مسلحانه  سرقت  یا  قتل  بیشترین  مانند  ان 

ارتکاب   در  را  فروشگاهجز  مالی  جرائمسهم  از  اجناس  کردن  بلند  مانند  سرقت    ئی  یا 

مردان به دلیل  ی  هایر یدستگ درصد    90بیش از    در ایاالت متحده  به عنوان مثال،  دارند.

مالی   جرائم  ی انها مربوط بههایریدستگدرصد  65تنها   و است، ارتکاب سرقت مسلحانه

 (. Steffensmeier and Allan 2000) باشدیمجزئی 

نی ایران  در در  انجام شدههاپژوهش  ز  مجموع    ی  میان  قرار    پرونده  19از  بررسی  مورد 

و تنها یکی از مرتکبان زن بوده است    اندبودهدرصد مرتکبان مرد    94گرفته شده، حدود  

است  بوده  بانکها  از  یکی  اعتبارات شعب  مسئول  و  کارمند  نیز    ی، بیگ  یقورچ (که وی 

1398.) 

، در حالی که بقیه همه  دهندی میان یقه سفید را تشکیل  درصد زندان  7در نروژ، زنان تنها  

 شنهاد یپ  1997  2تیمسرشم  ،همین ترتیب   به  (.Gottschalk 2015son&Benهستند )مرد  

که جنسیت پیش بینی کننده مهمی در ارتکاب اعمال مجرمانه است زیرا مردان بر    کندیم

ائم زنان بسیار کمتر بوده و  مقایسه با مردان نرخ جر  ایی غالب هستند. دری جنهات یفعال

زندانی،   زنان  تعداد  کشورها  برخی  در  کلحتی  درصد  ده  از  شامل    کمتر  را  زندانیان 

)یم حسینی،شود  برابری    توانیم،  نیبنابرا  (.1396  :114  میر  افزایش  با  که  کرد  فرض 
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بیشتر شبیه مردان خواهد شد، به ویژه اگر    جنسیتی، دخالت زنان در جنایات یقه سفید

 د.ی شغلی زنان منعکس شو هافرصت رابری جنسیتی در بهبود وضعیت اقتصادی و ب

ی شناخته شده در زمینه  هانشیبشکاف جنسیتی که در باال توضیح داده شد نشان دهنده  

است.جنای  سنتی  تحقیقات  از  سفید  یقه  انگیز  ت  هیجان  را  جنسیتی  تحقیقات  تر آنچه 

بر اساس مروری بر   یص زنان و مردان است. شکاف جنسیتی بالقوه در میزان تشخ کندیم

تحقیق برابر  شناسا  ، 2019  1گاتسچالک   ادبیات  در  زنان  برای  را  نسبی  تشخیص  و  یی 

این عدد نشان دهنده احتمال تشخیص   زده است.درصد در نروژ تخمین    30مردان تنها  

و  برا  3% زنان  اس  %9ی  مردان  گاتسچالک    ت.برای  که  است  دلیل  این  به  و  این 

ژ شناسایی،  که تنها یک نفر از یازده متخلف یقه سفید در نرو  افتندیدر  )2018 (2دالگونس

زنان و مردان ممکن است در   جرائماختالف بین    .رندی گ ی متحت تعقیب و زندان قرار  

اعظم   قسمت  که  باشد  امر  این  پلیسی  جرائماثر  آمارهای  در  زنانه  دادرسی    حقیقی  و 

زنانه بر اساس نظر بسیاری    جرائم  ه یا پنهان و مخفیجنایی منظور نشده باشد. رقم سیا

بسیا جرمشناسان  به  از  مربوط  سیاه  رقم  از  باالتر  )مردان    جرائمر    : 84  عطارزاده،است 

ارتکابی از سوی   جرائمآمار  تبییندر  3ی از نظریه پردازان و از جمله پوالک  برخ (.1398

بر میزان    زنان  رسمی،  آمارهای  در  که  اعتقادند  ازاین  کمتر  زنان  چه    ارتکاب جرم  آن 

از عملکرد مقامات رسمی مانند افسران پلیس و    این امر  شودیمواقعیت دارد نشان داده  

ناشی   محاکم  جرم  شودیمقضات  مرتکب  قدر  همان  زنان  که  است  معتقد  پوالک   .

اما    شوندیم مردان؛  گز  جرائمکه  اغلب  نتیجه    شودینمارش  زنان  در  به    جرائمو  آنان 

 (. 1382 :185 استفانی،ماند )یمدشواریابی نسبیشان پوشیده   علت 

نسبت  زنان    جرائمث آسایش نسبت به میزان باالی عدم شناسایی و تشخیص  دیدگاه مثل

با کاهش خطر شناسایی، راحتی جرم افزایش    مردان جالب توجه   به  .ابدییماست زیرا 
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مالی است که در ادامه    جرائمه خاطر مزیت زنان در ارتکاب و پنهان کردن  این موضوع ب

 ست. ارائه کوتاهی از نظریه راحتی ارائه شده ا

 گیری  جهینت

  است و یقه سفید  جرائمدر مورد نقش جنسیت زنان در ارتکاب    ه ک   یسنتاین مقاله تفکر

ط  توس  بت شدهشکاف جنسیتی ث  و   بودعدم انگیزه، عدم فرصت و عدم تمایل    بر مبنای

با توجه    .کشدیمبه چالش    دادیمتوضیح  در جامعه را  الی  م  جرائمدر    مجرمین یقه سفید

تو قابل  شکاف  موضوعات  به  مقاله  این  تشخیص  میزان  در  شده  برآورد  و  نظریه جه 

تمایل  فرصت   )انگیزه،آسایش   خاصو  پیشنهاد    ی(  یقه   کندیمرا  متخلفان  نفع  به  که 

وجود دارند   یروشن  لیدال،  پژوهش، برای ایجاد تعادل در این  با این حال  صورتی است.

بسیاری از سازمانها، اعم از    ود.شناسایی ش زنان کمتر از مردان  جرائم    شوندیمکه باعث  

دولتی و خصوصی، مدیریت را بر اساس اهداف به عنوان ساختار حاکمیت غالب اعمال  

دار  .کنندیم اوقات  گاهی  گرا  هدف  سازمانهای  اهداف چنین  کننده  توجیه  فرهنگ  ای 

 .دیدهیمکه شما برای رسیدن به اهداف هر کاری را که الزم است انجام    هستند، جایی

باشند.  توانندی مداف  اه فردی  سطح  در  همچنین  و  سازمانی  سطح  از   در  دیگر  یکی 

 است، جایی که مردان ممکن است پیگیرتر باشندپایداری  جنسیتی مربوط به    یهادگاهید

و در نتیجه تمایل بیشتری  دن به هدف  یرسو  ار  ک در انجام    یشتریب  یداریتقامت و پاو اس

و   قانونی  اقدامات  انجام  باشند.غیربرای  داشته  از   قانونی  اساسی  شکل  یک  مذاکره 

در  هماهنگ تأثیر    هاسازمانی  مشاغل  پیشرفت  و  تعارض  حل  کار،  روند  بر  که  است 

که    دهدیمو نشان    کشدیمجنسیتی را به چالش    یاشهی کل   ی هادگاهید  یافته ها  .گذاردیم

تا با زنان مخالف، اما این کار را به صورت    کنندیمزنان بیشتر با مردان مخالف صحبت  

پایین    ی اشهیکل وضعیت  انجام  با  مستقیم(  تا  مستقیم  غیر  در    .دهندیم)بیشتر  وضعیت 

ر رسمی، یا وضعیت نسبی  رسمی یا غیاینجا رتبه اجتماعی افراد در یک سلسله مراتب  

تداوم در اینجا تمایل به ادامه سازش از طرف مقابل  .  ارزشمند است یک فرد در یک بعد  

 است. 
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سطح    یهاپست ا از دستیابی به انواع  زنان ر  ،کار  یهاطیمحساختار جنسیتی بسیاری از   

فراهم  باال شرکتی  و  شغلی  جنایت  ارتکاب  برای  مناسبی  فرصت  محدود کندی مکه   ،

که سقف  .  کندیم زمانی  اکثر  یاشهیشتا  به    برای  ارتقاء  نظر  از  برتر    یهات یموقعزنان 

د فرضیه رهایی نشان  وجود دارد، زنان فرصت کمتری برای ارتکاب جرم یقه سفید دارن

ت یقه به عنوان بخشی از فرایند رهایی، جنایا ها فرصت که با افزایش دسترسی به   دهدیم

دیرعامل( در رأس حتی وقتی زنان به عنوان مدیر اجرایی )م  است.  یافته  فزایشصورتی ا

 جنسیتی در عدم رضایت زنان وجود دارد.  یهاتفاوت، باز هم  اندفتهگریک سازمان قرار  

یافتن    .شوندیممدیران عامل زن به طور قابل توجهی بیشتر از مدیران عامل مرد اخراج  

که  طوری  به  است  جالب  بسیار  شرکت  عملکرد  تعامل  طریق  از  مدیرعامل    جنسیت 

مرد عامل  دارد  مدیران  احتمال  انتظارات    کمتر  مطابق  عملکرد شرکت  که  شوند  اخراج 

که   حالی  در  زنباشد،  عامل  گرفتن   مدیران  نظر  در  بدون  اخراج  احتمال  از  سطحی 

ان دیقه سفیمالی    جرائمبه دیدگاه جنسیتی در مورد  ن پژوهش  یا  عملکرد شرکت دارند.

پرداخته است.  از منظر موضوعات راحتی ویژه مجرمان از عناصر راحتی که    زن  برخی 

 ری دارند. یقه صورتی است، نیاز به مطالعه بیشت  مجرمانبه نفع  مختص جنسیت هستند و

تحقیقات آینده بر اساس شواهدی مبنی بر نرخ کمتر تشخیص برای مجرمان یقه سفید  

که   دارد  راحتی  موضوعات  گسترش  به  نیاز  مرد  و  را   تواندیمزن  تشخیص    شکاف 

افزایش    با  تواندیمرت موفقیت آمیز بودن، چنین تحقیقاتی در واقع  در صو   توضیح دهد.

یقه صو  تشخیص جنایتکاران  دهدنرخ  کاهش  را  تشخیص  در    .رتی، شکاف  عبارتی  به 

این مقاله کوشش شد که جنبه های جرم با توجه به جنسیت از منظری نو واکاوی شود،  

نوع و شیوه جرائم در سازمان    زنان اگر مورد تبعیض هستند احتماال جنسیت بر توزیع و

 .  ری دولت ها نیز تحت تاثیر این متغیر مورد توجه فمنیست ها است ها و نظام ادا
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