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چکیده
زمینه و هدف :خانواد  ،گرم کوچکی است که میژگی اساسی م غقرقابلحفکقمک آن صماقات اسمت
اجتااعی کردن نسل آیند جزء بدیهیحرین م اساسیحرین مظایف خانواد است .هدف از انجام این حقیقق
برهسی نیش خانواد ده بز کاهی نوجوانان است ،بدین منظوه دانشآموزانی که بهنوعی مرحکب بز شد اند
م پرمند ی اغتشاش ،سرقت ،چاقوزنی ،امباشگری ،حخریب اموال مدهسه ،فراه از مدهسه ،مصرف مواد م...
داشتهاند شناسایی م بهصوهو موهدی با حکقهبر نظریاو فشاه ،خرد فرهنگ بز کاه ،یمادگقری م برسماخت
گرایی موهدملااته قراه گرفتند.
روش :همش برهسی موهد ملااته این حقیقق با حأکقد بر ملااته ده عاق ،هم از دهمن م هم از بقمرمن،
نیله قوو این همش آن است که میحواند همشها م منابع داد ای متتدد ها حنها ده هابله بما یمک یما چنمد
موهد بکاه گقرد .مقیق 991دانش آموز مرحکب بز ها موهد ملااته عاقق م ژهف قراهداد است..
نتایج :ده این حقیقق ،خانواد از هم گسمقخته ،یکمی از عواممل اصملی اهحکماب جمرم م بز کماهی ده
نوجوانان م جوانان به شااه میهمد .مرزها ده خانواد های نوجوانان بز کاه مذکوه شرای مناسبی نداشمت،
چنقن خانواد هایی اعضایش ها به سات هفتاههای مخرب م پرخاشگرانه پنهمانی سمو میدهمد م مبماهز
برای کسب قدهو ده خانواد شدو میگقرد .نیشهایی مانند مظایف اعضای خمانواد  ،چگمونگی حیسمقم
مظایف بقن اعضاء ،برنامههیزی برای ادای مظایف ،حبققن نیشها م مرزها برای اعضاء ،مضع میرهاو برای
برقراهی نظم ماحساس حبتقض ده خانواد نوجوانان بز کاه به مضوح قابل همیمت اسمت؛ ایمن اممر حمأثقر
زیادی ده ایجاد هفتاه بز کاهانه آنان داشته است؛ برای نجاو کودکان م نوجوانان از سیوط ده مهطه جرم م
جنایت ،حنها مباهز با جرائم آنان کافی نقست؛ بلکه دماتها باید با مضع قوانقن م میرهاو الزم ،نوجوانمان
ها حقت حاایت قانونی خود قراه دهند.

کلید واژگان :بزهکاری ،نوجوانان ،اعتیاد ،طالق ،ازهم گسیختگی خانواده ،احسا
 -1دکتررر
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مقدمه
ازنظر مرحن جامتهشناس قرن هقجد هاهی افراد داهای هاهی یکسان بمرای دسمتیابی
به موفیقتهای ماای مشرمع نقستند م ده نتقجه این افراد به دنبال ها همای نامشمرمع بمرای
کسب موفیقت هسمتند .بمه داقمل مجمود نمابرابری اجتاماعی (نمابرابریهمای اجتاماعی –
اقتصادی) ها های حائقد شد برای هسقدن به اهداف موفیقت بمههاحتی ده دسمترس برخمی
گرم همما ده جامتممه نقسممت( .ممماهش .)947 :9353 ،کجهفتمماهی شممامل انممواع هفتاههممای
نابهنجاهمانند طال  ،اعتقاد ،دمستان ناباب ،خانواد از هم گسقخته ،احساس حبتقض ،پایگما
اجتااعی -اقتصادی نابرابر ،نظاهو م کنترل بقش از حمد اسمت کمه اشمکاای از آن ده همر
جامتهای همی میدهد .گفتهشد که هفتاه نرمال یا بهنجاه ،همر نموع هفتماهی اسمت کمه از
هنجاهها یا میرهاو گرمهی که هفتماه ممذکوه ده آن همی میدهمد حبتقمت کنمد (جمونز م
هاکاهان .)271:9559 ،ده میابل ،کجهفتاهی همر نموع هفتماهی اسمت کمه بما هنجاههما یما
میرهاو گرم  ،هانوایی نداشته باشد م دامنه مسقتی از هفتاهها ،حخلفاو جزئی ده مدهسمه
حا قتل ها دهبر میگقرد .اابته ده نفس حتریف کجرمی ها میحوان به دم گرم بمزه

حیسمقم

کرد؛ یک گرم آنان که کجرمی ها پدید ای ماقتی م داهای صفاحی میدانند که از هفتاههای
بهنجاه قابلحشخقص م حفکقمک اسمت (نتلمر  9584م هرشمی  )9573دسمته دمم آنمان کمه
مدعیاند کجهفتاهی ازمما ماقتی نقست م چه بسقاهند کسانی که به غقر حق متهم به کماهی
شد اند م بهاشتبا برچسب میخوهند ،این انگ است م نه نفس هفتاه که کسی ها کجهفتماه
میکند (اهمن م النمدمن  ،9578سمقاون  ،9556بکمر  )9557بز کماهی نوجوانمان م نیمش
خانواد ده ایجاد آنیکی از مهمحرین مسمائل اجتاماعی اسمت کمه جامتمه ها بهطوهجمدی
حهدید میکند ،کرمان هم یکی از شهرهای جرم خقز است م موقتقت آب هموایی آن مزیمد
بر علت است ،هریک از مواهد مذکوه انگقز ای برای اقبال م اهتاام اهملقلم م اندیشمه بمه
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مسئله گرایش نسل جوان به بز کاهی شد م ضرمهو برهسی علای آن ها دمچندان ساخته
است.
بیان مسئله
ماکن است برخی افراد حتجب کنند ،اما این ماقتقمت داهد کمه بقشمتر خشمونتها ده
خانواد ها همی میدهد .مثال آمریکائقان چنان ده مترض خشونتهای اعضا خانواد خمود
قراه داهند که خانواد ها پس از پلقس م اهحش خشنحرین نهاد اجتااعی نامقد اند م برخمی
مدعیاند که خشونت خانوادگی مهمحرین مسئله اجتااعی است که امرمز آمریکائقان با آن
دست به گریبانند (فاستر م فوهیست )9554 ،خانواد فضایی پر از احساس م عاطفه اسمت
م اعضاء ناکامیهای خاهج از آن ها به داخل میآمهند م برمز میدهند م پرخاشمگریهایی
که اگر خاهج از خانواد همی دهد متاوال کسی آن ها حال نایکند ده خانواد م ده بمقن
اعضای آن حقاقل میشود .از هاقن هماست که برمز خشونت ده خانواد امری متمدامل م
عادی است .عوامل عاد خشمونت خمانوادگی ها فشماه ،فیمر ،اهزشهمای پمده سماالهانه،
بقااهی همانی م اختالل شخصقتی دانستهاند (منمدنبر  )2114 ،اشمکال بسمقاه متفمامحی از
خشونت خانوادگی مجود داهد که دامنه گسترد آن از نزاع بقن خواهران م بمرادهان حما بمه
قتل هسقدن ماادین حوس بچهها کشقد میشود ،مهمحرین انمواع خشمونتهای خمانوادگی
عباهواند از :هاسر آزاهی ،کودکآزاهی ،ساااند آزاهی فی ده سال  ،9553حداقل همزی
سه کودک از بیحوجهی م آزاه خانواد خود مرد انمد ،مخماهج دهممان زخمهمای ناشمی از
خشونت خانوادگی بقن سه حا پنج مقلقاهد داله ده سال است م هاهسااه بقش از یکمقلقون
کودک شاهد طال ماادین خود هسمتند نموع دیگمر بیحموجهی ماننمد کوحماهی ده حمأمقن
مراقبت ،غذا ،بهداشت م فضای ساام م هاچنقن آزاه جنسی مانند حجامز ،برمز کند (ممونی
م دیگران )2196 ،خشونتهای خانوادگی ماکن است به اشمکال آزاه کالممی ماننمد ایمراد
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گرفتن ،حهدید کمردن م اسمم همی افمراد گذاشمتن باشمد م ده نموع دیگمر بهصموهو آزاه
غقرکالمی ناادین مانند اه کردن چقزی یا از بقن بردن م شکستن اشقاء م ابزاه ،پماه کمردن
عکسها م صقبت نکردن یا جواب کسی ها ندادن؛ با مجود این خرد فرهنگ خشونت بما
حبلقغ این موضوع که با حوسل به خشونت میحوان مسئله ها حل کرد ،بمهمیژ ده بمقن آنمان
که از مسائل ساختاهی ،فیر م نابرابری ،اعتقاد ،طال ماادین ،احسماس حبتمقض ،نظماهو م
کنترل بقش از حد ،از هم گسقختگی ،پایگما اجتاماعی –اقتصمادی نمابرابر ،هنمج میبرنمد
مشو بز کاهی ده بقن نوجوانان جامته خواهد شد( .هابقنگن م ماینبر  .)939 :9359 ،ده
ایران آماه م اهقام متتبری ده موهد بز کاهی مجود نداهد ،اما آماههای موجودهاجع به جمرم
هشد فزایند ای ها ده سمالهای اخقمر نشمان میدهمد .کمه نشماندهند ی مسمئلهداه بمودن
موضوع است ،ده این حقیقق ستی برآن است که بمه برهسمی نیمش خمانواد بمر بز کماهی
نوجوانان ده کرمان بپردازیم ،بدین منظوه نوجوانان شهر کرمان برگزیمد شمد ،زیمرا آینمد
کشوه م جامته بلکه آیند کل جهان ها بر دمش نوجوانان م جوانان باید سماخت ،بنمابراین
با افزایش هم به حزاید جرم ما شاهد افزایش بز کاهانی هستقم که بمز دیمرمز آنهما اکنمون
حبدیل به جرم شد است ،برای پقشگقری از این متضل اجتاماعی الزم اسمت هاهکماهی ده
نظر گرفته شود .مقیق قصد داهد به این سؤال پاسخ دهد ،نیمش خمانواد چمه حمأثقری بمر
بز کاهی نوجوانان داهد؟
اهمیت و ضرورت
از آنجائی که پقشرفت م حرقی هر جامتهای دهگرم سالمتی آن جامته از هر نظر است؛ امذا
حقیقق ده موهد پدید بز کاهی نوجوانان بسقاه ههگشا بمرای علتیمابی جمرائم م خلاهما
میباشند حا از ایمن طریمق بتموان کابودهما م ناهسمائیها ها دهیافمت م دهصمدد هفمع ایمن
مشکالو اقدام ناود .هاچنقن میحوان حأکقد بر این نکته کرد که از این طریق شماید بتموان
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مشکالو جامته م خصوصا نسل نوجوان که میحوان گفت حساسحرین نیله انتلافپمذیر
یک جامته است ها به نقوی هفع ناود حا آنجا که بتموان از ایمن ها یمک اسمتراحژی بمرای
پقشبرد اهداف علای م فرهنگی جامته احخماذ نامود .جواممع بشمری ده همر شمرایلی بمه
هازیستی مساااتآمقز با هانوعان خود نقازمند هستند .آنچه مسلم است حا امرمز به داقمل
اختالفاو زیر بنایی م هیشهای مختلفی ازجاله ده مسمائل عیقمدحی ،فرهنگمی م ممذهبی م
دهعقنحال حفاموهایی که ده متقاههای سنجش اهزشها ده حقلمههای گونماگونی مجمود
داشته ،یک حوافق م حفماهم عامومی م جهانشماول اسمتیراه نقافتمه اسمت .مانگهمی ،حامام
انسانها از هر قوم م قبقلمه ،نمژاد م ممذهب ،دیمن م عیقمد احفما نظر داهنمد کمه یکمی از
مقوهیحرین اعاال فردی م اجتااعی ،حربقت م هدایت دهست کودکان برای آینمد اسمت.
اقدامی که شرط ضرمهی م انکاهناپذیر هشد م حرقی جامتهی انسانی حلیی میشود .کودکان
م نوجوانممان سممرمایههای متنمموی جامتممه میباشممند م سممالمت همح م جسممم آنهمما
حضاقنکنند ی سالمت جامته ده آیند است؛ بنابراین مسائل آنان ازجاله مسائلی است که
باید به آنها حوجه میژ ای مبذمل داشمت .برهسمی هیشمهای مسمائل اطفمال م از آن جالمه
بز کاهی نوجوانان ،برای هسقدن به یک جامتهی اید آل شرطی ضرمهی م از اهاقت میژ
برخوهداه است .اصوال بز کاهی عباهو است از جرائم کماهاقمت م چمون اطفمال متاموال
مرحکب این نوع جرائم میشوند ،ده موهد اطفمال اسمتفاد از ماژ بز کماهی اسمتفاد شمد
است .با یک حتریف ساد میحوان گفت ،طفل بز کاه فردی است که قبل از هسقدن به سمن
هقجد سااگی ،مرحکب جرمیشود .دهماقع از قمدیماالیام گفتهانمد ،پقشمگقری بهترازدهممان
است .طبتا اگر طفلی به هر داقلمی از ابتماد جسماانی ،همانمی م هفتماهی بمه نیصمان م یما
انقرافی مبتال گردد ،قهرا بمازپرمهی می مسمتلزم صمرف هزینمههای هنگفمت م مضماعفی
خواهد بود .برخوهداهی از یک سقاسمت جنمائی م کقفمری متناسمب بما شمرای مضمتقت
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نوجوانان میحواند به جامته مدنی جهت پقشبرد یکمی از اهمدافش کمه پقشمگقری از مقموع
جرائم ده آیند است ،کاک فرامانی کند .ایمن حقیقمق ده حموز مسمائل اجتاماعی ایمران
صوهو گرفته است م کاهبرد آن جهت اهائه به نقرمی انتظامی کرمان است.
پیشینه تحقیق
نظریهی پقوند افتراقی ساحراند :نوجوانانی کمه از مقق همای خمانوادگی طمرد م منمزمی
میشوند ،به گرم هایی از دمستان م هاساالنشان میپقوندند که گما آنهما نقمز بمهنوعی از
خانواد هایشان هاند شد اند .چنقن نوجوانانی اغلب مشمکالو دهسمی مشمابهی داهنمد کمه
موجب طرد آنها از نظام آموزشی میشود م با ناکامیهای شدید عاطفی ،ضتف عالکرد م
افت آموزشی هارا میشود .ده مواهدی ،ماکنشهمای ایمن گمرم از نوجوانمان بهصموهو
هفتاههای خشونتآمقز ،خرابکاهی ،حجامز به حیو دیگران ،هفتاههای ضمداجتااعی م...
جلو گر میشود .ادمین ساحراند متتید هفتاه انقرافی از طریق متاشرو بما اغقماه یما پقونمد
افتراقی ،یتنی داشتن هماب اجتااعی بما انمواع خاصمی از ممردم ماننمد حبهکماهان ،آموختمه
میشود .ام بر این بامه است که برای آنکه شخص جنایتکاه شود ،باید نخست بقاموزد که
چگونه میحوان جنایت کرد .کراسی نقز ماننمد سماحراند بمر ایمن بامهاسمت کمه بسمقاهی از
هفتاههای جنایی از طریق متاشرو با افرادی کمه ماامدینی مجمرم داهنمد آموختمه میشمود
(ستود .)945 :9358 ،
سؤال اکثر نظریهها دهباه این است که چرا مردم مرحکمب جمرم میشموند ،امما نظریمه
هقرشی متفامو از آنهاست م این سؤال ها ملرح میکنمد کمه چمرا ممردم مرحکمب جمرم
نایشوند؟ ده این نظریه فرض بر این اسمت کمه افمراد ذاحما بهسموی انقمراف حقریمک م
مرحکب آن میشوند ،مگر اینکه با پقوندی قوی نسبت به جامته مهماه شموند .ایمن نظریمه
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حأکقد میکند که افراد ،ده صوهو فیدان پقوند اجتااعی ده زندگی ،منقرف خواهنمد شمد.
فرض اصلی نظریه پقوند اجتااعی این است که هفتاه بز کاهانه زممانی احفما ممیافتمد کمه
پقوند فرد با جامته قلع یا حضتقف شود .مفاهقم کلقدی نظریه پقوند اجتااعی شامل:
 -9پقوستگی به ماادین ،متلاان م هااالن؛ -2ااتزام به انواع کنش متتماهف (حقصمقل)؛ -3
مشغواقت دهکنش های متتاهف (مثال فتااقتهای مهزشی)؛  -4بامه به اهاقت هنجاههمای
اخالقی ،پقوستگی شامل عالقه ،احترام م مقبت ده مقان جوانان م دیگران مهمم (خمانواد ،
هااالن ،سازمان مذهبی م ،) ...هقرشی استدالل میکند که پقوستگی یا به بقان دقققحر هماب
عاطفیای که فرد از سوی ماادین ،هااالن م مدهسه احساس میکنمد؛ هابلم متکوسمی بما
بز کاهی داهد .حوسته پقوند اجتااعی قوی به جامته نشان دهندۀ دهمنی کمردن هنجاههمای
اجتااعی م فرهنگی جامته از سوی فرد است .کسانی که پقوند قوی با جامته داهند ،کاتمر
به انقراف از هنجاهها حاایل داهند؛ چراکه هنجاهها ها دهمنی کرد اند؛ عنصر ااتمزام جمزء
منلیی پقوند به جامته است ،ااتزام نشانگر زمان م انرژی صرف شدۀ یک فرد بمرای کسمب
پاداشهای مرسوم جامته است .هقرشی اظهاه میکند احتامال اهحکماب هفتماه بز کاهانمه از
سوی شخصی که زمان م انرژی خود ها صرف فتااقمت مشخصمی میکنمد ماننمد صمقبت
کردن ،یادگقری ،کسبمکاه ،کسب شهرو ،کاتر اسمت چراکمه می حاضمر نقسمت اهزش،
موقتقتهای اجتااعی م شهرو خود ها از دست بدهد .مشغواقت بمه متنمای مقمزان زممان
سپریشد ده فتااقتهای متتاهف است .بمهعباهودیگر ،فمردی بما فتااقمت زیماد فرصمت
شرکت ده بز کاهی ها نخواهد داشت .بهعباهودیگر ،جذب شمدن هرچمه بقشمتر فمرد بمه
فتااقتها نهحنها مانع عالی کردن حاایالو ،حتی مانع فکر کردن به اعاال انقرافی میشود.
مؤاف دیگر نظریه پقوند اجتااعی عباهو است از بامه بمه اهزشهما م هنجاههمای مرسموم
جامته م منظوه از بامه ،ااتزام بهنظام اهزشی جامته است .ده نظریه کنتمرل فمرض بمر ایمن
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است که جامته یا گرم  ،نظام اهزشی مشترکی داهند؛ شخص دهگرم اجتااعی شد اسمت
م اذا به قوانقن گرم متتید است (پاهاقر.)99 :2115 ،
رویکررد برسرراختگرایی اجتمرراعی :برسمماخت گرایمان بهشممدو ذهنگممرا هسممتند م
مدعیاند موضوع ماقتی جامتهشناسی مسائل اجتااعی ،کشف ایمن نکتمه اسمت کمه ممردم
چگونه به حتریفی از مسئله اجتااعی هسقد اند؛ شاید مهمحرین کاه همیکرد برسماختگرایی
اجتااعی این باشد که بانی حقیقق بقشتری برای نشان دادن ایمن موضموع شمد اسمت کمه
مسائل ،چگونه مسئله شدند .برساخت گرایان کاتر به شرح اینکه چگونه میشود مسائل ها
حل کرد پرداختهاند( .هابقنگن م ماینبر .)227 :9359 ،
رویکرد تضاد :ازنظر نظریهپردازان این مکتب ازجاله کاهل ماهکس ،متتید اسمت کمه
مهمحرین نوع مناسباو ده فرهنگ صنتتی ،مناسباحی است که مقان صاحبان ابزاههای حواقمد،
یا طبیه بوهژما م پرماتاهیا که کاه ماقتی بر عهد آنهاست ،مجود داهد .ماهکس مدعی بود
که این طبیاو ،هر دم ده دهمن جوامع سرمایهداهی شکل مییابند که بستر بس م حوسمته
یک ساختاه طبیاحی میرهاحی م انتلافناپذیر اجتااعی است م هاقن ساختاه ،طبیه بموهژما
ها ده هأس جامته قراه میدهد؛ اذا ده چنقن جامتمهای فلسمفه سقاسمی م اقتصمادی طبیمه
مسل  ،حاامی جنبههای زندگی جامته ها حقت حأثقر خود قراه مقدهد .کاهل ماهکس جرم م
بز ها فرامهد سقاستهای موجمود ده عرصمه اجمرای قمانون میدانمد (سملقای م دامهی،
.)394 :9354
نظریه فشار ساختاری :یکی از مهمحرین دستامهدهای نظریه فشاه ساختاهی این است
که انقراف ها فی از طریق حوجه به فرد منقرف نایحوان حبققن کرد ،بلکه حوجه به کلقمت
ساخت اجتااعی نقز ضرمهی است .به نظر مرحن بز کاهی بقشحر ابتاد اقتصمادی داهد م از
ساختمسازمان اجتااعی ناشی میشود م ازآنجاکه ثرمو ده جامت کنونی باالحرین مراحمب
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ها ده نظام اهزشهای اجتااعی داهد م امکان دستیابی بمه آن از طریمق همشهمای عمادی
برای ها افراد امکانپذیر نقست ،گرمهی از مردم ،برای هسقدن به آن ،ها های نامشمرمع ها
اختقاه میکنند .مرحن آنومی یا بیهنجاهی ها به حنگنایی اطال میکند که مقتی هنجاههمای
پذیرفتهشد با ماقتقت اجتااعی ده ستقزند بر افراد ماهد میآید .دهماقع ،این نظریه انقراف
ها نتقج حنگناهای ساختاهی میداند که ممردم ها ده مضمقیه قمراه میدهمد (سمتود :9358 ،
.)925
نظریه فشار :نظریه ناهنجاهی یا فشاه ،ده اصل ،یک نظریه ساختاهی بود که بمر حمأثقر
حغققر فرهنگی م نابرابری ،حارکز داشت .با حوجه به حأکقد نظریههای جدیدحر ،احتاماال ایمن
مسئله قابل پقشبقنی بود که جرم شناسان خواهند کوشقد حا ها هایی ها برای مهمد فشاه بمه
سلح فرایندی یا فردی بقایند .این نظریمه کمه مترمفحمرین نظریمه برگرفتمه از نسمخههای
متاصر نظریه فشاه است ،حاصل کاه هابمرو اگنمو ( )9559اسمت .اگنمو بمر آن اسمت کمه
نظریههای سنتی فشاه ،به مسئله از نگا مشکالو دستقابی بمه اهمداف داهای اهزش مثبمت
مینگریستند؛ یتنی ناحوانی ده بدست آمهدن آنچه یک نفر میخواهمد؛ امما هاانگونمه کمه
میحوان جلوی اهداف یک فرد ها گرفت ،هاانگونه هم میحوان از موقتقتهای نمامللوب
یا هخدادهای پرفشاه ده زندگی دیگران جلوگقری کرد( .ماهش)393 :9353 ،
نظریه تعرار

فرهنگری و خردهفرهنر  :ده نظریمه خرد فرهنمگ ،هااننمد بقشمتر

نظریههای فشاه اجتااعی ،هیش مشکالو ها ده ماهقت ساخت اجتااعی ،بهمیژ ااگوهمای
هاسایگی م زندگی جاتی باید سراغ گرفت ،ده مناطیی که گرم همای بز کماهی ده آنجما
متارکزند هشد باالی جاتقت ،پایگا اقتصادی اجتااعی نازل م مقزان بماالیی از نابسمامانی
خانوادگی دید میشود .بقث اساسی ده نظریه حتاهض فرهنگی این است که جرم از نبمود
ااگوی اجتااعی همشنی از هفتاه بهنجاه منتج میشود م افزایش حتاهض ده هنجاهها که بما
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مهاجرو هارا است م به حکثر سریع جامته منتهی میشود ،این حتاهض فرهنگی ها شدو
میبخشد م برای برمز جرائم زمقن مسماعدی پدیمد ممیآمهد .ازآنجاکمه همر خرد فرهنمگ
هنجاههای میژۀ خود ها داهد ،از فرهنگ بزه حر حاایز مییابد م عاومما افمراد مابسمته بمه
خرد فرهنگها از سوی کسانی هد میشوند که اهزشهای آنان فرهنمگ عامومی غاامب ها
میسازد (کوئن)43 :9389 ،
نظریه ارتباط نسبی :از دیگر نظریههای انتیال فرهنگی نظریه اهحباط نسمبی اسمت کمه
ادمین ساحراند آن ها ملرح کرد است م ده آن ،با ااهام ازنظریمهیادگقری گابریمل حماهد بمر
یادگقری هفتاههای انقرافی حأکقد ،میشود .ایمن نظریمه همشمن میکنمد کمه چگونمه ممردم
هفتاههای انقرافی ها ،با مشاهدۀ انقراف م حیلقد از کسانی کمه هفتاههمای منقمرف داهنمد،
میآموزند بهمیژ از کسانی که آنها ها ااگوی خود قراه میدهند .یک جنب اجتااعی که بمه
نظریه یادگقری افزمد میشود م ده نظریه اهحباط نسبی پرمهش مییابد ،این است که افمراد
داهای هفتاههای منقرف به حشکقل دستههای اجتااعی به منقرفمانی گمرایش داهنمد کمه از
آنها هنجاهها م اهزشهای کجرمی ها آموختهاند (کااهونت.)969 :9554 ،
تحقیقات پیشین
کالنتمری م جبمماهی ( )935 -997 :9352ده میااممهای بما عنمموان آسقبشناسممی کاابممدی
حوز های حارکز بز کاهی ده مقدمد منلیه  95شهر حهران (موهدملااته :جرائم مربوط بمه
سرقت به عنف م مواد مخده) هابلهی نوع م مقزان کاهبری اهاضی شمهری ده شمکلگقری
ااگوهای فضایی بز کاهی ده منلیه  95شهر حهران ها موهدملااته قراهدادند .همش پمژمهش
حرکقبمی از همشهمای حوصمقفی ،حلبقیمی م حقلقلمی اسمت .جامتمه آمماهی ایمن پمژمهش
بهصوهو حاام شااهی (بدمن اسمتفاد از همشهمای ناونمهگقری) از پرمنمد های کقفمری
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ثبتشد ده نقرمی انتظامی ماحدهای اجرایی ممرحب فرمانمدهی انتظمامی حهمران بمزه

از

حاهیخ  87/9/9اغایت  87/99/31استخراجشد است .بدین حرحقمب جامتمه آمماهی ملااتمه
حاضر مجاوعه جرائم اهحکابی سرقت به عنف ،شراهو م باجگقری م جرائم ممرحب ممواد
مخده است که ده دمه زمانی پژمهش ده مقدمد منلیه  95شهر حهران به مقموع پقوسمته
است .آنها نتقجه گرفتند که مقوع بز کاهی یکی از مهمحرین مشکالو منلیه مذکوه است.
هاچنقن ،مقزان هابستگی مقان حتداد کاهبری م نوع آنها م مقزان مقوع جمرائم  %74اسمت
که این امر حاکی از آن است که اهحباط متناداهی مقان مقوع جرم م نوع م مقزان کاهبریهما
مجود داهد.
نقد :مقیق ازآنجاکه موضوع موهدنظر ام بز کاهی است ده کمل میاامه از بقرانمی کمه
ماکن است پقش هم داشته باشقم سخنی ذکر نناود اند ،زیرا هاقن نوجوانان بز کاه هستند
که ده صوهو عدم هدایت م حاایت دمات با بقران جدی مواجه خواهند شد ،ضانا نموع
ضریب هابستگی موهد استفاد ها هم ذکر نکرد که با حوجمه بمه متغقرهمای حرحقبمی از دم
جهت ،الزم است از ضریب هابستگی کندال استفاد میناودند.
اعظای م هاکاهانش ( )97 -77 :9359ده میااهای با عنموان هابلمه سمبکهای فرزنمد
پرمهی ماادین م همنشقنی با هاساالن بز کاه اظهاه داشتهاند که بز کماهی اممرمز یکمی از
مهمحرین مسائل اجتااعی ایران اسمت .زیمرا مشمکالو بسمقاهی از قبقمل قتمل ،خشمونت،
پرخاشگری ،حجامز م دیگر جرائم دمه ی بزهگساای ها بمه مجمود ممیآمهد .همنشمقنی بما
هاساالن بز کاه نقز از مهمحرین علل شناختهشد ی بز کاهی است که آنهما ایمن ملااتمه ها
باهدف برهسی هابله آن با سبکهای فرزنمد پمرمهی ماامدین انجمام دادنمد .آنهما ده ایمن
پژمهش از همش حوصقفی -حقلقلی م آزمون هابستگی استفاد کردنمد .جامتمه آمماهی ده
این پژمهش دانشآموزان  95 -94سااهی شهر حهران اسمت کمه آنهما بما اسمتفاد از همش
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ناونهگقری خوشهای چندمرحلهای  384نفر از آنها ها بمرای حقیقمق انتخماب کردنمد .بمر
اساس یافتهها آنها نتقجه گرفتند  41/3دهصد گرایش بمه سمات مصمرف ممواد م ااکمل م
 39/7دهصد گرایش به سات دهگقمری م نمزاع ها حبقمقن میکننمد .از مقمان ،سمبک فرزنمد
پذیری ،سبک سهل گقرانه اثر مثبت م سبک میتدهانه اثر منفی بر دم متغقر مابسمته داشمتند.
دهنهایت نتقجه گرفتند که سبک فرزند پذیری مستبدانه اهحباطی بما همنشمقنی بما هاسماالن
بز کاه نداهد م سبک فرزند پذیری سهل گقرانمه موجمب گمرایش نوجوانمان بمه هاسماالن
بز کاه م مصرف مواد م ااکل م نزاع م دهگقری میشود م سمبک فرزنمد پمرمهی میتدهانمه
مانع گرایش نوجوان به هاساالن بز کاه میشود.
نقد :مقیق با حوجه به موضوع حقیقق ،سبکهای پرمهش فرزنمد ها بهدهسمتی ده طمول
حقیقق حوضقح نداد اند ،هاجع به حجم ناونه باید متذکر ممیشمدند کمه از فرممول شماهپ
کوکران استفاد ناود اند.
نظری م هاکاهانش ( )61 -68 :9359میااهای حدمین کردند باهدف برهسی م میایسمه
ساختاه خانواد  ،نظاهو ماامدین م هانشمقنی بما هاسماالن بز کماه ده دم گمرم بز کماه م
بهنجاه .هاچنقن هابله متیابل این عوامل با یکدیگر ها موهدحوجه قراه داد اند .آنها ده این
پژمهش میلتی  56نفر از نوجوانان بز کاه م  87نفر از نوجوانان بهنجاه ده حهران به همش
ناونهگقری ده دسترس انتخاب کردند؛ م پرسشنامههای ساختاه خانواد  ،نظاهو ماامدین م
هانشقنی با هاساالن بز کماه ها حکاقمل کردنمد .بمر اسماس یافتمهها آنهما نتقجمه گرفتنمد
گرم های مستیل دم گرم ازنظر نظاهو ماادین م هانشمقنی بما هاسماالن بز کماه حفمامو
متنیداهی مجود داهد .هاچنقن بمقن دم گمرم بز کماه م بهنجماه ازنظمر سماختاه خمانواد
حفامو متنیداهی مجود داهد ،هاچنقن بمه ایمن نتقجمه هسمقدند کمه نوجوانمان متتلمق بمه
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خانواد های گسسته ده میایسه با نوجوانان خانواد های پقوسته نظاهو کاتمری ها از سموی
ماادین خودداهند.
نقد :موضوع بقن دم گرم بز کاه م بهنجاه است؛ اذا مقیق الزم بود از همش حلبقیمی
م آزمون حی مستیل استفاد نااید.
زمانی ( )75 -55 :9359میااهای حدمین کرد بما عنموان ملااتم جامتهشمناختی حمأثقر
مضتقت خانوادگی ده بز کاهی زنان ده حهران (جامت آماهی :زنان مجمرم زنمدان امیمن ده
ده  .)9381ده این حقیقق 914 ،نفر از زنان مجرم زنمدان امیمن بمه منزام جامتم آمماهی
انتخاب شد است م هدف کلی این پژمهش شمناخت شمرای م خصوصمقاو اجتاماعی م
خانوادگی زنان بز کاه حهران با حأکقد بر سه شاخص کلیِ خانواد  ،مقق اجتااعی م امقاو
فراغت است .مقیق ایمن ملااتمه ها بما همش حوصمقفی حبققنمی انجمام داد اسمت م بمرای
گردآمهی اطالعاو از حکنقک مراجته به اسناد م مداهک ،پرسشنامه م هاچنقن مصماحبه م
از همش آماهی  spssبرای حقلقل م پردازش اطالعاو نقز از نرمافمزاه هابسمتگی اسمتفاد
کرد است .مقیق نتقجه گرفت که بقن مضتقت خانوادگی زنمان م بز کماهی آنمان اهحبماط
مستیقم م متناداهی برقراه است .هاچنقن  51دهصد مجرممان از زنمدگی خمانوادگی خمود
احساس ناهضایتی میکردند .عالم بر این ،زنان ده میایسه با مردان منابع مادی م فرهنگمی
م فضاهای فراغتی کمحری داشتند.
نید :امال مقیق از بز صقبت میکند مای زنان با سنقن باال ها ده نظر گرفتمه اسمت م دمم
اینکه مقیق از همش اسنادی استفاد کرد مای ابزاه بکاه هفته پرسشنامه م برای اسمتخراج
داد ها از  spssاستفاد کرد  .دهصوهحیکه با حوجه به همش اسنادی ،ابزاه بکاه هفته اسناد م
مداهک است .ضانا مقیق همش آماهی م نرم افزاه ها ده جای مناسب خود استفاد نناود
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است .مقیق از همش آماهی هابستگی که باز هم نسبت به نوع متغقرهما متفمامو اسمت م
برای پردازش داد ها از نرم افزاه  spssاستفاد کرد است.
فرضیهای تحقیق
 -9به نظر میهسد بقن ازهمگسقختگی خانواد م بز کاهی نوجوانمان هابلمه مجمود داشمته
باشد.
 -2به نظر میهسد بقن احساس حبتمقض ده خمانواد م بز کماهی نوجوانمان هابلمه مجمود
داشته باشد.
 -3به نظر میهسد بقن نظاهو م کنتمرل بقشازحمد خمانواد م بز کماهی نوجوانمان هابلمه
مجود داشته باشد.
 -4به نظر میهسد بقن طال ده خانواد م بز کاهی نوجوانان هابله مجود داشته باشد.
 -9به نظر میهسد بقن گرم دمستان م بز کاهی نوجوانان هابله مجود داشته باشد.
 -6به نظر میهسد بقن اعتقاد ماادین م بز کاهی نوجوانان هابله مجود داشته باشد.
 -7به نظر میهسد بقن جنسقت م بز کاهی نوجوانان هابله مجود داشته باشد.
 -8به نظر میهسد بقن پایگا اجتااعی اقتصادی خانواد م بز کاهی نوجوانان هابله مجمود
داشته باشد.
روش شناسی
همش برهسی موهدی ،ملااته موهدی همشی است برای برهسی پدید هایی کمه از بسمتر
خودشان بهآسانی جدا پذیر م قابلحشخقص نقستند ،حقیقق موهدی عباهو است حأکقمد بمر
ملااته ده عاق ،هم از دهمن م هم از بقرمن ،نیله قوو این همش آن اسمت کمه میحوانمد
همشها م منابع داد ای متتدد ها حنها ده هابله با یک موهد بکاه گقرد ،گرچه میحواند چنمد
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موهدی هم باشد (مقاد پوه .)33:9352 ،بدین منظوه دانشآموزان متوسله دمم ناحقه یمک
آموزشمپرمهش ها انتخاب کردیم که حتداد آنها  93298نفر است که از بقن آنها با حوجه
به مراجته به مدیران مداهس دانشآموزانی که بهنوعی مرحکب بز شد بودنمد م پرمنمد ی
اغتشاش ،سرقت ،چاقوزنی ،فراهاز مدهسه ،هاجنس گرایمی ،مصمرف ممواد م ...داشمتهاند،
پس از ده دسترس قراه گرفتن م شناسایی حتداد  991دانشآموز بمز از کمل دانشآمموزان
موهدملااته قراهگرفته شمدند؛ م بما اسمتفاد ازنظریِمههای پقونمد افتراقمی ،نظریمه حتماهض
فرهنگی ،نظریه حضاد ،نظریه اهحباط نسبی م نظریه پقوند اجتااعی ،چاهچوب نظری حدمین
گردید.
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یافتههای تحقیق
نتایج آمار استنباطی
آزمون فرضیه اول :به نظر میهسد بقن ازهمگسسمتگی خمانواد م بز کماهی نوجوانمان
هابله مجود داهد .ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابر ( )1/889هابلمه بسمقاه قموی
است ،ده حقیقق فو  ،هر چمه گسسمتگی خمانواد بقشمتر شمود گمرایش بمه بز کماهی ده
نوجوانان بقشتر میشود.
آزمون فرضیه دوم :به نظر میهسد بقن احساس حبتمقض م بز کماهی نوجوانمان هابلمه
مجود داهد .ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابر ( )1/883هابله بسمقاه قموی اسمت،
ده حقیقق فو  ،هر چه احساس حبتقض بقشتر شود گرایش به بز کاهی ده نوجوانان بقشمتر
میشود.
آزمون فرضیه سوم :به نظر میهسد بقن نظاهو م کنترل خانواد م بز کماهی نوجوانمان
هابله مجود داهد .ضریب هابستکی کندال بهدستآمد برابمر ( )1/279هابلمه ضمتقف حما
متوس است؛ ده حقیقق فو  ،بقن نظاهو م کنتمرل خمانواد م بز کماهی نوجوانمان هابلمه
ضتقف حا متوس است.
آزمون فرضیه چهارم :به نظر میهسد بقن طال ماامدین م بز کماهی نوجوانمان هابلمه
مجود داهد .ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابمر ( )1/692هابلمه متوسم حما قموی
است؛ ده حقیقق فو  ،بقن طال ماادین م بز کاهی نوجوانان هابله متوس حا قوی است.
آزمون فرضیه پنجم :به نظر میهسد بقن گرم دمستان ناباب م بز کاهی نوجوانان هابله
مجود داهد .ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابر ( )1/881هابله قوی حا بسمقاه قموی
است؛ ده حقیقق فو  ،بقن گرم دمستان م بز کاهی نوجوانان هابله قموی حما بسمقاه قموی
است.
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آزمون فرضیه ششم :به نظر میهسد بقن اعتقادماادین م بز کاهی نوجوانان هابله مجود
داهد .ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابر ( )1/261هابله ضتقف حما متوسم اسمت؛
ده حقیقق فو  ،بقن اعتقاد ماادین م بز کاهی نوجوانان هابله ضتقف حا متوس است.
آزمون فرضیه هفتم :به نظر میهسد بقن جنسمقت م بز کماهی نوجوانمان هابلمه مجمود
داهد .ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابر ( )1/232هابله ضتقف حما متوسم اسمت؛
ده حقیقق فو  ،بقن جنسقت م بز کاهی نوجوانان هابله ضتقف حا متوس است.
آزمون فرضیه هشتم :بمه نظمر میهسمد بمقن پایگما اجتاماعی – اقتصمادی خمانواد م
بز کاهی نوجوانان هابله مجود داهد ،ضریب هابستگی کندال بهدستآمد برابمر (.)1/631
ده حقیقق فو  ،بقن پایگا اجتااعی – اقتصادی خانواد م بز کاهی نوجوانان هابله متوس
حا قوی است.
بحث و نتیجهگیری
از آنجائی که پقشرفت م حرقی هر جامتهای دهگرم سالمتی آن جامته از هر نظمر اسمت؛
اذا حقیقق ده موهد پدید بز کاهی نوجوانان بسقاه ههگشا برای علتیابی جرائم م خلاهما
است که از این طریق بتوان کابودها م ناهسائیها ها دهیافت م دهصدد هفع این مشمکالو
اقدام ناود .هاچنقن میحوان حأکقد بر این نکته کرد که از این طریق بتوان مشکالو جامتمه
م خصوصا نسل نوجوان ها هفع ناود حا آنجما کمه بتموان از ایمن ها یمک اسمتراحژی بمرای
پقشبرد اهداف علای م فرهنگی جامته احخماذ نامود .جواممع بشمری ده همر شمرایلی بمه
هازیستی مساااتآمقز با هانوعان خود نقازمند هستند .آنچه مسلم است حا امرمز به داقمل
اختالفاو زیر بنایی م هیشهای مختلفی ازجاله ده مسمائل عیقمدحی ،فرهنگمی م ممذهبی م
دهعقنحال حفاموهایی که ده متقاههای سنجش اهزشها ده حقلمههای گونماگونی مجمود
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داشته ،به یک حوافق م حفاهم عاومی م جهانشاول اسمتیراه نقافتمه اسمت .مانگهمی ،حامام
انسانها از هر قوم م قبقلمه ،نمژاد م ممذهب ،دیمن م عیقمد احفما نظر داهنمد کمه یکمی از
مقوهیحرین اعاال فردی م اجتااعی ،حربقت م هدایت دهست نوجوانان برای آیند اسمت.
اقدامی که شرط ضمرمهی م انکاهناپمذیر هشمد م حرقمی جامتمهی انسمانی حلیمی میشمود.
نوجوانان سرمایههای متنوی جامته میباشند م سالمت همح م جسم آنها حضماقنکنند ی
سالمت جامته ده آیند است؛ بنابراین مسائل آنان ازجاله مسائلی است که بایمد بمه آنهما
حوجه میمژ ای مبمذمل داشمت .برهسمی هیشمهای مسمائل اطفمال م از آن جالمه بز کماهی
نوجوانان ،برای هسقدن به یک جامتهی اید آل شرطی ضرمهی است .با یک حتریف سماد
میحوان گفت ،فرد بز کاه فردی است که قبل از هسقدن به سمن هقجمد سمااگی ،مرحکمب
جرمی شود .دهماقع از قدیماالیام گفتهاند ،پقشگقری بهترازدهمان است .طبتما اگرفمردی بمه
هر داقلی از ابتاد جساانی ،همانی م هفتاهی بمه نیصمان م یما انقرافمی مبمتال گمردد ،قهمرا
بازپرمهی می مستلزم صرف هزینههای هنگفت م مضاعفی خواهد بود .برخوهداهی از یک
سقاست جنائی م کقفری متناسب با شرای مضتقت نوجوانمان میحوانمد بمه جامتمه ممدنی
جهت پقشبرد یکی از اهدافش که پقشگقری از مقوع جرائم ده آیند است ،کامک فرامانمی
کند؛ اذا ده این حقیقق به برهسی نیش خانواد ده بز کاهی نوجوانان پرداختهشد اسمت م
مشاهد میگردد ازهمگسقختگی خانواد  ،احساس حبتمقض ،پایگما اجتاماعی م اقتصمادی
خانواد  ،طال  ،اعتقاد ماادین ،نظاهو م کنترل بقشازحد ،مهمحرین متغقرهای حأثقرگذاه بمر
بز کاهی نوجوانان بود اند .حتداد زیادی از بز کاهان ده خانواد همایی بزه شمد اند کمه ده
بقن اعضای خانواد ناسازگاهی ،کدمهو ،خشمونت ،کابمود مقبمت م حقیقمر فرزنمدان از
سوی ماادین بود است ،چنقن افرادی هستند که هفتاه ضداجتااعی پقدا میکننمد م بز کماه
میشوند .کودکی که ازمقبت ماده مقرمم است م پده ها نقز حامی ماقتمی خمود نایبقنمد
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اقظههایش ها با حرس ،نگرانی م ناامقدی سپری میکند .ادامه یافتن این همنمد بمه پقمدایش
هفتاههای عصبی ،حااتهای پرخاشگرانه م فراه از خانه م مدهسه میانجامد .ده این مقمان،
به سبب احساس ناامنی م ناخشنودی فرد ده خانواد م جامته ،برای دمهی از این مضع به
گرم ها م دمستانی پنا میبرد که گا عامل م زمقنهساز انقراف م بز کاهی ده می میشمود
م از ام شخصی خلاکاه م بز کاه میسازد .بهطوهکلی ،ده ایمن حقیقمق ،از همم گسمقختگی
خانواد  ،یکی از عوامل اصلی اهحکاب جرم م بز کاهی بمهمیژ ده نوجوانمان م جوانمان بمه
شااه میهمد .عاوما مرزها ده خانواد های نوجوانان بز کاه شرای مناسمبی نمداهد ،چنمقن
خانواد هایی اعضایش ها به سات هفتاههای مخرب م پرخاشگرانه پنهانی سو میدهمد م
مباهز برای کسب قدهو ده خانواد شدو میگقرد .نیشهای خمانوادگی ده خانواد همای
نوجوانان غقر بز کاه شرای مللوبحری داهند .نیشهای خانوادگی ده بقن نوجوانان مموهد
ملااته مانند ،مظایف اعضمای خمانواد  ،چگمونگی حیسمقم مظمایف بمقن اعضماء ،قمدهو
برنامههیزی برای ادای مظایف ،حبققن نیشها م مرزها برای اعضماء ،مضمع میمرهاو بمرای
برقراهی نظم شرای بسقاه نامللوبی داشته م این امر حأثقر زیادی ده ایجاد هفتماه بز کاهانمه
آنان داشته است؛ برای نجاو کودکان م نوجوانان از سیوط ده مهطه جمرم م جنایمت حنهما
مباهز با جرائم آنان کافی نقست بلکه دماتها باید با مضع قوانقن م میرهاو الزم کودکمان
م نوجوانان ها حقت حاایت قانونی خود قراه دهند م ده مواقع ضرمهی از حیو آنها ده
برابرخانواد ها دفاع کنند ،بنظر میهسد الزم است نوجوان از چنقن خانواد هایی جدا شمود
م دماتها نیش ماادین آنها ها بر عهد گقرند.

 /36فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  31زمستان 0318

پیشنهادهای کاربردی
 ایجاد اشتغال برای حداقل یکی از افراد خانواد های فیقر برای پقشگقری از کاه کمودک مپقرامون آن جلوگقری از بز کاهی احتااای فرزندان م آثاه مخرب آن.
 الزم است ماادین ،جهت ایجاد مققلی ساام آموزش داد شوند. اهائه امکاناو مربوط به حقصقل هایگان برای کودکان اقشاه مقرمم حوس دماتها. مشاهکت دادن کودکان ده حصاقمگقریهای مربوط به خود ،آموزش مهاهوهای زنمدگیم نقز فتااقتهای مدنی.
 پذیرش ماقع بقنانه کودکان بز کاه م مشکالو آنها. نگا داسوزانه به نوجوانان بز کاه حوس دماتها. شناسایی خانواد های بز پرمه حوس پلقس م مجرم حلیی کردن این خانواد ها. آماه خانواد های مجرم شناسایی م جهت حنبقه م حوبقخ ده اختقماه مراجمع قضمایی قمراهگقرند.
 دماتها فرزندان خانواد های مجرم ها ده مکانی مجزا نگهداهی م حاام امکانماو هفماهیم آموزشی آنها ها مهقا نااید.
 ازآنجاکه نوجوانان ده آیند پایههای پقشمرفت یمک جامتمه ها میسمازند؛ امذا دماتهماهرسااه بودجهای ده نظر گرفته م به نوجوانان زیر هجد سال بدهد.
 مکانی مشخص برای نگهداهی فرزندان بد سرپرست مشخص شود. نام اصالح م حربقت حذف شود م نام دیگری انتخاب شود مانند خوابگا خانوادگی. پقشنهاد میشود قبل از اصالح بز کاهان ،خانواد همای آنمان اصمالح یما حمذف فقزیکمیشوند.
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 الزم است حغققراو فرهنگی صوهو بگقرد کمه بمه بچمههای یتقمخانمه بمه چشمم انسمانخلاکاهیا منقوس ده جامته نگریسته نشود.
 الزم است دماتهما نظمراو پلمقس ها هاجمع بمه ههکماهی جهمت کماهش بز کماهی دهدستوهااتال خود قراه بدهد ،زیرا پلقس نسبت به سایرین اهحباط نزدیکحر بما ایمن جامتمه
داهد.
 الزم است دمات امکاناو الزم برای نقرمهای انتظامی مهقا کنمد م ده مبماهز بما جمرم مجنایت دست این اهگان زحاتکش ها باز بگذاهند.
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