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عوامل خانوادگي موثر بر بزهكاري دختران نوجوان شهر اي  بررسي مقايسه
  1386-1387تهران 

  **شيرين يكه كار ،دكتر سيداحمد حسيني

 چكيده
ه شـد ا راجـ  1386-1387ثر بر بزهكاري دختران نوجوان شهر تهران ؤهدف شناخت عوامل خانوادگي مبا ژوهش حاضر هدف: پ 

  است.
 ،پيشگيري از بزهكـاري نوجوانـان   هميتخانواده در گرايش نوجوانان به بزهكاري از يك سو و ا ةثير ويژأتله: با توجه به ئبيان مس

فرزنـدي، مراقبـت و    -. عوامل مورد بررسي شامل دلبستگي والدايم هاين پژوهش به بررسي نقش خانواده در اين زمينه پرداختدر 
  .استانحراف در خانواده  تماعي و وجود سابقةاج -اعتماد، كنترل و نظارت والديني، پايگاه اقتصادي

گروه بزهكار از ميـان دختـران نوجـوان كـانون اصـالح       ة. نموناست(پس رويدادي) اي  مقايسه -روش: اين پژوهش از نوع علي
آمـوزان  گروه غيربزهكار با كنترل متغيرهاي جنس، سن و محل زندگي از ميان دانـش   ةو نمون نفر 50بيت شهر تهران به تعدادتر و

  .استپرسشنامه و روش آماري مورد استفاده آزمون خي دو  ها ابزار گردآوري داده نفر انتخاب شدند. 50شهر تهران به تعداد 
فرزندي، كنتـرل و نظـارت والـديني،     -: نتايج پژوهش نشان داد كه بين دو گروه مورد بررسي از نظر ميزان دلبستگي والدها يافته

مراقبـت و اعتمـاد والـديني     ة، اما در زمينوالدين تفاوت معنادار وجود دارد ي و وجود سابقه انحراف دراجتماع -پايگاه اقتصادي
  تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد.

 ها كليد واژه
    .اجتماعي ،پايگاه اقتصادي ،كنترل و نظارت والديني ،مراقبت و اعتماد ،فرزندي -دلبستگي والد 

    

                                                           
  ، گروه جامعه شناسي، تهران، ايران.ت علمي دانشگاه عالمه طباطباييأ* عضو هي
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  مقدمه
شـدن روابـط اجتمـاعي و     تـر  و پس از پايان جنگ جهاني دوم با توجه بـه پيچيـده  در قرن بيستم 

مهاجرت بي رويه بـه   خانواده، صنعتي شدن جوامع و به دنبال آن سست شدن روابط عاطفي حاكم بر
مناسبي براي گسترش انحرافات اجتماعي فراهم شد،  ةزمين ،نشيني شهرهاي بزرگ و افزايش حاشيه

تـر   اين موضوع زماني نگران كننـده  .ادي به داليل گوناگون مرتكب بزهكاري شدندافراد زينتيجه  در
ند و در در واقـع  هسـت يابيم كه نوجوانان جامعه كه نيروي فعـال و آينـده سـاز جامعـه      مي شود در مي

 ايـن بزهكـاران را تشـكيل    درصد قابـل تـوجهي از   شوند، مي محسوباي  ي آتي هر جامعهها سرمايه
  .دهند مي

، نقـش خـانواده را قابـل    بپـردازيم ثر در بزهكاري نوجوانان ؤبه بررسي عوامل مبا تعمق كه  يزمان
خـانوادگي،   يابيم. عوامل خانوادگي كه به جامعه پذيري و روابـط اعضـاي خـانواده، كنتـرل     مي توجه

 نقش مـوثري  ،شود مي بوطرمساير ويژگيهاي خانواده  همانندسازي فرزندان با والدين و گسيختگي و
  ).131: 1385در ايجاد رفتار بزهكارانه ميان نوجوانان دارد (احمدي، 

ثير خانواده در گرايش نوجوانان به بزهكاري گامي أدر اين پژوهش تالش شده است تا با بررسي ت
  اين پديده و كاهش و كنترل آن برداشته شود.اي  كوچك در جهت توجه به عوامل ريشه

  لهبيان مسئ
 ارها همواره در طول تاريخ بشر وجود داشـته اسـت و انسـانها در فـراز و    روي و تخطي از هنجكج
و همـواره در جسـتجوي يـافتن     اند ي اجتماعي بسياري رنج بردهها ي تاريخ از دردها و آسيبها نشيب

زنـدگي   امـروزه توسـعة   يي براي رهايي از آنها بيابند.ها تا راهها و شيوه اند ي آنها بودهها علل و انگيزه
مهاجرت از روستاها به شهرهاي بزرگ، افـزايش حاشـيه نشـيني، فراوانـي      ةگسترش بي رويشهري، 

كيفـي   اجتماعي و جوان بودن درصد بااليي از افراد جامعه باعث افزايش كمـي و ي مشكالت اقتصاد
قشر نوجـوان   انيم رد ا انواع آسيبها مخصوصاًب مواجههمناسبي براي  ةزمين آسيبهاي اجتماعي شده و

 ةپديـد  اشـاره كـرد.   »بزهكاري نوجوانـان « ةتوان به پديد مي ه است، از جمله اين آسيبهاساخت فراهم
اگـر ايـن معضـل در     .بزهكاري نوجوانان امروزه تقريباً مشكل بزرگ تمام جوامع كنوني جهان اسـت 

كشورهاي پيشرفته صنعتي بود، اكنون بـا توسـعه مدرنيتـه در ممالـك جهـان و       ةسالهاي گذشته ويژ
  پيچيده شده است.اي  قال عوارض آن و گسترش شهرنشيني در دنيا، پديدهانت

تـوان   مي بيتتر و با نگاهي كوتاه به كانونهاي اصالح و يستما نيز از اين موضوع مستثني ن ةجامع
 رتكـاب د، بـه دليـل ا  خـو به تحصيل و پايه ريزي زندگي آينده  پرداختني را ديد كه به جاي اننوجوان

  برند. مي بيت به سرتر ن و عرف اجتماعي در كانونهاي اصالح واعمال خالف قانو
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در اكثـر مـوارد فرصـتهاي جبـران      ،شـوند  مـي  كودكان و نوجواناني كه گرفتار اين بالي اجتماعي
آنهـا   بر زندگي آيندةنامطلوبي  ةدهند. وجود چنين سابق مي ناپذيري را از حيث كار و تحصيل از دست

ي درسي و كـاري آبرومنـد و آينـده    ها ا توجه به پذيرفته نشدن آنها در حلقهگذارد و ب مي ثير فراوانأت
كند و باعث تباهي  مي د كه خود مسئله را براي نسل آينده تشديددهن مي شكل ار يساز، قشر مطرود

  شود. مي كودكان ونوجوانان بيشتري
ز اهميـت زيـادي   كننـد نيـ   مي نيرويي كه دولتها صرف حل آن اين مسئله از لحاظ وقت، هزينه و

آموزي، نيـروي انتظـامي، دادگسـتري مخصـوص     ، كانونهاي كـار بيتتر دارد. اداره كانونهاي اصالح و
كه  در صورتي هر كشوري است. ةي مربوط به آن باري بر دوش بودجها نوجوانان و هزينه كودكان و

استه شود، قسمت نوجوانان بزهكار ك و از كثرت كودكان و سايياين معضل شنااز راههاي پيشگيري 
 ايـن اقـدام   .كـرد  هـا نآبيت علمـي و عملـي   تر توان صرف آموزش و پرورش و مي اعظم اين بودجه را

ي تـر  بخش و سـعادتمندانه ي ثمـر هـا  زندگيسرمايه گذاري بسيار خوبي براي آينده آنان خواهد بود و 
  د.كرخواهد برايشان ايجاد 

ايـن  ي كودكان و نوجوانان بـراي يـافتن علـل    ، بررسي مسئله بزهكارتوجه به مطالب ياده شده با
از ايـن نـوع مطالعـات،    . يري از آن بسيار مهـم و ضـروري اسـت   و دستيابي به راههاي پيشگمشكل 

ـ  از ديدگاه مدد جلوگيري از تباهي بسياري از فرزندان هر مملكت؛ هديدگاه انسان دوستانه ب  هكارانه ب
ي ها صرف هزينه هيري از آن و از ديدگاه اقتصادي بتبيين علل بزهكاري و تمهيد وسايلي براي جلوگ

مربوط به دستگيري، محاكمه، اصالح و تهذيب بزهكاران در جاهاي ديگري كه اثرات مثبت بيشتري 
پيشگيري از اين مسائل مستلزم  گونه اقدام عملي در زمينةديد هرتر بيكمك خواهد كرد. داشته باشد، 

  ي كه جز با پژوهشي روشمند حاصل نخواهد شد.كارت. عوامل آنهاس و ها شناخت عملي زمينه
ايـن   .شـود  مي بزهكاري نوجوانان پرداختهدر اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع 

كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد. چرا كه نمي توان 
  را در نظر داشت و مورد بررسي قرار داد. در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا

. خانواده نخستين گروهي است كه به صورت طبيعي وجود داشته و جامعه بر پايه آن بنا شده است
ارزشيابي عملكـرد   برايكيفيت عملكرد خانواده در تحقق وظايف خويش شاخص مناسبي  چگونگي و

و  خواهـد بـود  ، ثبات و سالمت جامعه بيشتر باشد تر خوب و سالمخانواده چه عملكرد  . هراستجامعه 
  د.وش مي سالمت جامعه بيشتر تهديد ،باشد تر برعكس هرچه عملكرد خانواده بدتر و آشفته

كـه نقـش خـانواده در اجتمـاعي كـردن       برخي از صاحب نظران اظهار داشـتند در سالهاي گذشته 
ه نقش شدا راما پژوهشهاي اج ،اند هددو رقيب اصلي خانواده ش ها و مدرسه و رسانه هفرزندان كمتر شد

با وجود رقابت  ند؛ به طوري كهدن كودكان را بار ديگر مطرح ساختكرقابل توجه خانواده در اجتماعي 
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عتقاد بسياري بر اين است كـه  هنوز هم ا ،دن كودكانكربا خانواده در امر اجتماعي  ها مدرسه و رسانه
هاي فراگرفته شده از خانواده همراه بـا تجربيـات ناشـي از    نگرشها و جهت گيري، ها ، افكار، ايدهاصول

و پـا بـه    ودو متفاوت اجتماعي شبه صورتي متمايز شود كه هر كودك  مي شرايط عيني خانوده سبب
  ).179-180: 1385گذارد (اعزازي، بجامعه 

بـه  تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نـامطلوب آن بزهكـار پـرورش دهـد،      مي اگر خانواده
همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكـان  

با توجـه بـه اهميـت حيـاتي و سـالمت       پيشگيري از بزهكاري است. لامعين تر و مهم زدسا مي پذير
، بـي  دهبيت و پرورش كودكان نسـل آينـ  تر در ها خانواده نقش تعيين كنندةجسماني و رواني نوجوانان 

خانواده نخسـتين   باعث سست شدن بنيان خانواده در نسلهاي آتي خواهد شد.موضوع ن يتوجهي به ا
 دهـد و در شـكل   مـي  ثير قـرار عضاي خود را به مدت طوالني تحت تأو پايدارترين نهادي است كه ا

ي درونـي  يك از متغيرهابسزايي دارد. بنابراين شناخت هر  رفتار آنان سهم ةنحو گيري نوع نگرش و
ي هـا  شـيوه  تخـاب نارا در  هـا  تواند خـانواده  مي ثير آن بر گرايش اعضا به بزهكاريأخانواده و نحوه ت

از اين رو پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخ اين  بيتي و جامعه پذيري فرزندان ياري رساند.تر مناسب
  سوال است كه:

، تفـاوت  لحـاظ متغيرهـاي خـانوادگي    زهكـار بـه  ب ي نوجوانان بزهكـار و غيـر  ها آيا بين خانواده«
  » معناداري وجود دارد يا خير؟

  اهداف پژوهش
 .ثر در بزهكـاري دختـران نوجـوان اسـت    عوامل خـانوادگي مـؤ   اين پژوهش شناخت اجرايهدف 
غير بزهكـار از   ي نوجوانان بزهكار وها تفاوت خانوادهبه بررسي راي دستيابي به اين هدف پژوهشگر ب

اعتمـاد، وجـود    و فرزند، سخت گيري والدين، كنترل و نظارت والديني، مراقبت و لحاظ دلبستگي والد
  .پرداخته استاجتماعي خانواده  -انحراف در والدين و پايگاه اقتصادي

  ي پژوهشها فرضيه
ي نوجوانان بزهكار و غيربزهكار به لحاظ متغير دلبسـتگي والـد و فرزنـد تفـاوت     ها بين خانواده. 1

  رد.معناداري وجود دا
ي نوجوانان بزهكار و غير بزهكار به لحاظ متغيـر سـخت گيـري والـدين تفـاوت      ها بين خانواده. 2

  معناداري وجود دارد.
بزهكار به لحاظ متغير كنترل و نظارت والديني تفـاوت   ي نوجوانان بزهكار و غيرها بين خانواده. 3

www.SID.ir  معناداري وجود دارد.
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بزهكار به لحاظ متغير مراقبت و اعتماد والديني تفـاوت   يري نوجوانان بزهكار و غها بين خانواده. 4
  معناداري وجود دارد.

ي نوجوانان بزهكار و غير بزهكار تفاوت معناداري وجـود  ها بين وجود انحراف والدين در خانواده. 5
  دارد.
 ي نوجوانان بزهكار و غيربزهكـار تفـاوت معنـاداري   ها اجتماعي خانواده –بين پايگاه اقتصادي . 6

  وجود دارد.

  چارچوب نظري 
شـرح  ي فشار، يادگيري و كنترل به عنوان چارچوب نظري پـژوهش  ها از نظريهاي  در زير خالصه

  .اند ودهي تحقيق بها مبناي فرضيهآنها دهيم كه كدام يك از  مي شود و در پايان توضيح مي داده
  ي فشار ها نظريه

كنند و پاسـخ كلـي نظريـه بـه      مي ج رفتاريسؤال اصلي در نظريه فشار اين است كه چرا مردم ك
 مـردم را تحـت فشـار قـرار    از اين است كه عواملي در جامعه وجود دارنـد كـه برخـي    ياد شده سؤال 

اين فشار را ناشي از عـدم توانـايي شـخص در     1كنند. مرتن مي آنان را مجبور به بزهكاري دهند و مي
موفقيـت  ديدگاه جامعه صـرفاً  قد است موفقيت از وي معت .داند مي دستيابي به اهداف مقبول اجتماعي

از اين رو افـراد بـراي دسـتيابي بـه      ،دگيراما ابزار دستيابي به آن در اختيار افراد قرار نمي  است،مالي 
و پايگاه اقتصادي را در گرايش افراد بـه  ا .زنند مي پايگاه اقتصادي مورد نظر جامعه دست به بزهكاري

ناشـي از  افراد بـه فشـارهاي اجتمـاعي     همةكيد دارد كه أالبته مرتون ت ند.دا مي بزهكاري بسيار مهم
 ةو همـ  مي دهنـد نواكنش يكساني نشان تحقق اهداف  يدسترسي نداشتن به فرصتهاي مشروع برا

هر كس بـه طريقـي   بلكه  ،فرودستان براي دستيابي به اهداف مقبول اجتماعي كج رفتاري نمي كنند
دستان نو آورند و در سازگاري نابهنجار بـا  از فرواي  . به نظر وي دستهكند مي خود را با محيط سازگار

گيرند. گروهي از افراطيون  مي مشروع بهرهنظريه فشار است) از ابزارهاي نا محيط (كه موضوع اصلي
اهداف و ابزار جديـدي   و دننك مي و انقالبيون نيز در مقابل اهداف و ابزار مشروع دست نيافتني طغيان

نيز بـه ناچـار از اهـداف مقبـول و ابـزار مشـروع       اي  كنند. عده مي تغيير ساختار اجتماعي معرفي براي
  .)45: 1385گيرند (صديق سروستاني،  مي كناره ويند و از جامعهش مي اجتماعي دستيابي به آنها دست

در  اسـت و معتقد شمارد  مي ناكامي در رسيدن به جايگاه باالي جامعه را عامل فشار 2آلبرت كوهن
 خاين فشار و احساس سرخوردگي ناشي از عدم دستيابي به جايگاه بـاالي جامعـه بزهكـاري ر    ةنتيج
نـد  دارمتوسط خود عالقه  ةپايين همانند همتايان طبق ةنظر كوهن نوجوانان و جوانان طبق هد. بده مي
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 ماننـد.  مي ناكام راهاين در  ،دكن مي تحميل هانآشرايطي كه جامعه بر يابند، اما با ست دبه منزلت باال 
نوجوانـان   ،كند. عـالوه بـر ايـن    مي ر نوجوان ايجادتي احساس سرخوردگي و ناكامي را دچنين شكس

آورد. در ايـن   مـي  كنند كه خرده فرهنگهاي بزهكـار را بـه وجـود    مي زندگياي  پايين در منطقه ةطبق
شـوند.   مـي  متفـاوتي مطـرح   و ارزشـهاي كـامالً   گيرد مي خرده فرهنگها رقابت شكل ديگري به خود

معيار موفقيـت   ارزشها و هنجارهاي اين خرده فرهنگها درست بر خالف ارزشهاي طبقه متوسط است.
  ).101: 1385، (ممتاز و منزلت هم در اينجا كامالً متفاوت است

شـود و   مـي  اعمال بزهكارانه موفقيت محسـوب  ارتكاب ،به اعتقاد كوهن در خرده فرهنگ بزهكار
 منزلـت بيشـتري بـه دسـت     ،باشند يا شجاعت بيشتري نشان دهند تر ه در اين زمينه موفقكساني ك

سـازد   مي د كه نظام اجتماعي به فرد واردكن مي تلقيآورند. كوهن مفهوم ناكامي منزلتي را فشاري  مي
  ). 102: 1385(ممتاز،  دهد مي و او را به سوي بزهكاري سوق

فشـار بـر افـراد و     عامـل  اي مشروع براي نيل به هدف رها از فرصت ، محروميت1ليناو و كلووارد
 زيـاد  هـا  دانند. هنگامي كه فاصله بـين اميـال تحقـق نيافتـه و فرصـت      مي ا به بزهكاريهآن يشراگ

مسـتلزم  تنهـا  نـه  جويند. كنش بزهكارانـه   مي ي غيرقانوني توسلها ، نوجوانان ناچار به گزينهشود مي
د. حتـي  قـانوني نيـز در آن دخالـت دار   بلكه وجود فرصـتهاي غير ، ستقانوني ادستيابي به وسايل غير

  ).268: 1384، (شيخاوندي هاي غيرقانوني نيز به طور مساوي در اختيار همگان نيستفرصت
ـ  .اسـت برچسـب   نظريـة  ،ثير فشار اجتماعي بر بزهكار شدن افـراد أت ةديدگاه ديگر در زمين  ةنظري

بـه  دند كه ايـن نظريـه بيشـتر معطـوف     كركيد أختند و تمطرح سا» لمرت«و » بكر«برچسب را ابتدا 
عقيده داشت كه افراد و گروههاي اجتماعي توانايي » هوارد بكر« .نانكتا قانون ش تساگذاران  قانون

سـازند، در نتيجـه   گـام  مهآن را دارند كه ساير گروههاي جامعه را با ارزشها و قواعـد رفتـاري خـود    
  .)36: 1379 (آقابخشي، بر سايرين تحميل كنندرا رافات اجتماعي انح ةمفاهيم مورد نظر خود دربار

كنند و بر ايـن اسـاس    مي بر گروهي ديگر تحميلاي  قوانين رفتاري را عده ،از اين ديدگاه همواره
براين ه كسـي منحـرف اسـت دخالـت دارد. بنـا     جهت گيريها و تعصبات خاصي نيز در تعريف اينكه چ

موران أنظـر پلـيس و مـ    تنـي بـر  بمبيشـتر  » بزهكـار «ان به عنوان دسته بندي گروهي خاص از جوان
  .)37 :1379بخشي، (آقا ب جرمارتكاانتظامي است تا نوع بزه و شرايط 

ـ  ها در انتهاي بخش نظريه براسـاس  تضـاد نيـز خـواهيم داشـت.      ةي فشار نگاه كوتاهي بـه نظري
ست و اين ويژگيها در نظام طبقـاتي  جامعه در حال تغيير، ناهماهنگي و عدم تعادل ا ،ي تضادها نظريه

 به همبستگي جرم و بزهكاري بـا نظـام سـرمايه    ها د. اين نظريهشو مي حسوبامري اجتناب ناپذير م
ـ قدرت اقتصادي و سياسي داراي گروههاي را ند قوانين كيفري داركيد أد و تننك مي داري اشاره راي ب
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در حقيقـت نظريـه پـردازان تضـاد      ).59: 1385، د (احمـدي كننـ  مـي  قـدرت وضـع   افراد فاقدكنترل 
را عـاملي  ) جملـه فشـارهاي اقتصـادي    از(شود  مي كه بر طبقات اجتماعي پايين تحميلرا فشارهايي 

مهم گرايش نوجوانان به  يلاليكي از ددانند. اين نظريه پردازان عامل اقتصادي را  مي براي بزهكاري
 -ششـم پـژوهش (پايگـاه اقتصـادي     ةبيين فرضـي ت ايي فشار برها ند. از نظريهكن مي تلقيبزهكاري 

  شود.  مي اجتماعي والدين) استفاده
 ي يادگيري اجتماعي ها نظريه

بـر ايـن باورنـد كـه      انـد  مجموع صاحب نظراني كه موضوع يادگيري اجتمـاعي را مطـرح سـاخته   
جارها و يادگيري هن ةشوند و بزهكاري نتيج مي بزهكاري و همنوايي طي فرآيندهاي مشابه يادگرفته
 ي همسـاالن اسـت. بنـابراين نكتـة    ها هو گرو ها ارزشهاي انحرافي به ويژه در چارچوب خرده فرهنگ

 گيرنـد.  مي ياد تعامل با ديگران، كج رفتاري را اين است كه افراد در فرآيندياد شده  يها اصلي نظريه
يـادگيري اجتمـاعي اسـت.    ثير و تـأ بزهكاري  در زمينة ان پيشگاميكي از نظريه پرداز 1ادوين ساترلند
، جـرم  ي اوهـا  برمبنـاي نظريـه  ي جنايي خاص نيست، بلكـه  ها ساترلند تبيين كنش كارارزش اصلي 

متكـي  فرهنگـي   -بر خصوصيات فردي استوار بود، به عوامل اجتماعي اًلبازمان غ آن«شناسي كه تا 
 .)265: 1384، شد (شيخاوندي

 2پـردازد گليـزر   مـي  اجتماعي به موضوع كج رفتـاري دومين نظريه پردازي كه با رويكرد يادگيري 
است. وي مدعي است كه ساترلند رويكردي مكانيكي به كج رفتاري دارد و براي اصالح اين تصـوير  

مگر به حـدي   ،ت كه تعامل با كج رفتاران به خودي خود ضرري نداردسماشين انگارانه اظهار داشته ا
 ).50: 1385صديق سروسـتاني،  بگيرد ( داند و از آنها هويتبرسد كه فرد خود را با كج رفتاران يكي ب

پنجم پژوهش (انحراف والـدين) اسـتفاده خواهـد     ةيين فرضيبت ايي يادگيري اجتماعي برها از نظريه
  شد.

  ي نظارت اجتماعي ها نظريه
با ي ها نظارت اجتماعي هم در تحليل و تببين بزهكاري مورد استفاده قرار گرفته و از نظريه ةنظري
اين است كه بزهكاري ياد شده  ةانحرافات اجتماعي و جرم بوده است. موضوع اصلي نظري ةنفوذ حوز

 نبود كنترل اجتماعي است. ةنتيج

، افراد به طور طبيعـي تمايـل بـه    ويدگ مي است كهفرويد  مبتني بر ديدگاهفرض اصلي اين نظريه 
و بزهكاري بيش از آنكه ناشـي   پردازند مي به كجرويبزهكاري دارند، و اگر تحت كنترل قرار نگيرند 

فشار  ةمقابل نظري . اين درست نقطةاز نيروهاي محرك نابهنجاري باشد، محصول عدم ممانعت است
                                                           

1 Edwin Sutherland 
2 Glaser www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 اي عوامل خانوادگي مؤثر بر بزهكاري دختران نوجوان شهر تهران .. // بررسي مقايسه 104

و يادگيري است كه بزهكاري را ناشي از شـرايط اجتمـاعي خـاص (شـكاف اهـداف و ابـزار مقبـول        
، علت پرسند مي ي يادگيري و فشار مستقيماًاه دانند. نظريه مي يادگيري از ديگران) ةاجتماعي و تجرب
؟ زيـرا آنچـه   ، علت همنـوايي چيسـت  پرسد مي نظارت اجتماعي مستقيماً ة؟ اما نظريبزهكاري چيست

، پاسخي كـه بـه ايـن    انجامد مي همنوايي هفقدان همان چيزي است كه بشود  مي موجب كج رفتاري
شود، اعمال نظـارت اجتمـاعي بـر افـراد      يم سؤال مهم داده شده اين است كه آنچه موجب همنوايي

. بنابراين فقدان يا ضعف نظارت اجتماعي علت اصـلي بزهكـاري   ستكج رفتاري ابراي پيشگيري از 
  .شود مي تلقي

نـوايي افـراد بـا    اسـت. وي علـت هم   1ين صاحب نظر رويكـرد كنتـرل اجتمـاعي هيرشـي    تر مهم
ت. هيرشي مدعي است كه پيونـد ميـان فـرد و    هنجارهاي اجتماعي را پيوند اجتماعي آنها دانسته اس

ف اين پيوند يا نبود آن ين علت همنوايي و عامل اصلي كنترل رفتارهاي فرد است و ضعتر جامعه مهم
. از نظر هيرشي پيوند فرد با جامعه چهـار جـز اصـلي دارد كـه مـانع كـج       شود مي كج رفتاري موجب
، صـديق سروسـتاني  اطر، تعهد، درگيرشـدن و اعتقـاد (  از: تعلق خ اند د. اين اجزا عبارتنشو مي رفتاري
1385 :52( .  

ثير كنترل اجتماعي در جلوگيري از كج رفتـاري افـراد پرداختـه جـان     أنظريه پرداز ديگري كه به ت
، امـا  داند مي نوايي در جامعه را كنترل رفتار افرادوي نيز همانند هيرشي علت وجود هم. استبريتوت 

بـه  جامعه معتقد است  2كه بريتوت داند در حالي مي فرد با جامعه» پيوند«را هيرشي شيوه اين كنترل 
به نظر وي شرمنده سازي نوعي ابـزار عـدم    كند. مي افراد را كنترل ،شرمنده سازيي مختلف ها شيوه

رفتار خاص براي تحريك ندامت در شخص خالف كار است. بريتوت مدعي است  يكييد اجتماعي أت
اسـت   تر ي وجود دارد و فردگرايي ضعيفتر جايي كه روابط متقابل اجتماعي قوي-كه در جوامع سنتي

(صـديق   توانـد مـانع كـج رفتـاري شـود      مـي  بيشـتر ثرتري اسـت و  ؤشرمنده سازي پيوند دهنده م –
  .)54: 1385سروستاني، 

به هم پيوسته و هماهنگ است و آنچـه   يجامعه متشكل از اجزا ،براساس ديدگاه نظارت اجتماعي
انحرافات رفتارهايي هسـتند كـه    ،توازن است. با توجه به اين نگرش كلي ميت دارد تعادل، ثبات واه

آنان اجتماعي شدن مجدد فرد منحرف است. بـي هنجـاري    ةارهاي تعيين شده و توصيهنجاز خارج 
:  1385د (محسني، كرنشانه بيماري جامعه است و بايد از طريق تقويت نظارت اجتماعي با آن مقابله 

63.(  
-2-1ي هـا  انواده (فرضـيه تبيين متغيرهاي تعاملي خ ايي نظارت اجتماعي برها از مجموع نظريه

  ) استفاده خواهد شد.پژوهش 3-4
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  روش شناسي پژوهش
 -از روش علـي  ن پژوهش و همچنين آزمـون فرضـيات اسـتخراج شـده،    اي يها هرينظتبيين  ايبر

  (پس رويدادي) استفاده شده است.اي  مقايسه
نان (دختر) بزهكاري كه در زمان نوجوا ةاز كلي اند آماري گروه بزهكار عبارت ةاين پژوهش جامع در

ة آمـاري  شـدند. جامعـ   مي بيت شهر تهران نگهداريتر ) در كانون اصالح و1387تحقيق (سال  يارجا
روش  راهنمايي و متوسطه شـهر تهـران.   ةدانش آموزان دختر دور ةبزهكار نيز عبارت از كليگروه غير

ـ    ةنمونه گيري نوجوانان بزهكار به دليل محدود بودن جامع غيراحتمـالي (كـل    ةآمـاري، از نـوع نمون
تحقيـق در كـانون    يارجـ وانان دختر بزهكاري كه در زمان انوج ةشماري) است. به عبارت ديگر كلي

  .اند هفتما را تشكيل داده و مورد آزمون قرار گر ةند، نموندبر مي بيت تهران به سرتر اصالح و
است. انتخاب مدارس راهنمـايي و متوسـطه   اي  تصادفي طبقه ،گيري گروه مقايسه روش نمونه   

، بدين صـورت كـه مطـابق بـا     وده استبر مبناي درصد فراواني سني و تحصيالت نوجوانان بزهكار ب
 دانـش آمـوز  كـل حجـم نمونـه)     درصـد  30نفـر،  15ال (سـ 12 - 14 درصد فراواني نوجوانان بزهكار

 70 نفـر،  35سـال (  15-18يربزهكار در مقطع راهنمايي و مطابق با درصد فراواني نوجوانان بزهكار غ
  د.شكل حجم نمونه) نيز تقريباً دانش آموز غير بزهكار در مقطع متوسطه انتخاب  درصد
با مشاوره پس از محقق  ران پرسشنامه اي د.شجمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده  ايبر

ال آخـر  ؤس 10ال اول و ؤس 10كه  .استال ؤس 45رد و شامل كآمار و روش تحقيق طراحي  انداستا
 ةبقي است.ته فاياختصاص  تعيين پايگاه قتصادي و اجتماعي خانواده ةبه جمع آوري اطالعاتي در زمين

تـرل و  ميزان دلبستگي والد و فرزند، سخت گيـري والـدين، كن   ةدربار يبه جمع آوري اطالعات هاالؤس
د. اطالعـات بـه   ردااختصـاص  نظارت والديني، مراقبت و اعتماد والديني و وجود انحـراف در والـدين   

بـا آزمـون كـاي     spssگروه نوجوان بزهكار و غير بزهكار از طريـق نـرم افـزار     دو بارةدست آمده در
  د.شاسكوئر مقايسه 

اختيار تعـدادي از كارشناسـان   پژوهشگر براي سنجش ميزان روايي ابزار پژوهش، پرسشنامه را در 
بزهكـاري دختـران سـابقه فعاليـت      ةزمينتماعي كه درمددكاري اج انداارشد مددكاري اجتماعي، است

كنند قرارداد  مي بيت با اين دختران كارتر دارند و تعدادي از مددكاران اجتماعي كه در كانون  اصالح و
   .مال كردو پس از شنيدن نظرات آنان تغييراتي در پرسشنامه اع

يي از هـا  يي كـه امكـان داشـت قسـمت    هـا  اعتبـار پرسشـنامه سـعي شـد در بخـش      اي تعيـين بر
ي جديدي طراحـي  ها در مواردي كه گويه ،دقرار گيراستفاده مورد ي معتبر و آزمون شده ها پرسشنامه

 شد و آلفاي كرونبـاخ ي نامناسب پرسشنامه تكميل ها يك پيش آزمون و حذف گويه يارجبود، اشده 
  آمد.درصد به دست  80باالي 
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  بحث و نتيجه گيري
ي نوجوانان بزهكار و غير بزهكار از لحاظ متغير دلبستگي والد و فرزنـد  ها بين خانواده اول: ةفرضي

  تفاوت معناداري وجود دارد.
اتفاق افتاده هنوز هم فرهنگ ابراز محبت در بسياري  ها يي كه در تمام عرصهها علي رغم پيشرفت

ـ      كري ايراني جاي اصلي خود را پيدا نها دهخانوااز  مين أده اسـت و والـدين الگوهـاي سـنتي (نظيـر ت
ي ها ند و در ابراز عالقه و توجه به شيوهاند مي ابراز محبت ةين شيوتر نيازهاي مادي نوجوان) را اصلي

 يدن،، بوسـ در آغوش كشـيدن ن كلمات محبت آميز) و غيرمستقيم (بيااعم از مستقيم (مانند  ،جديدتر
س از تـر  ) دچار مشـكالتي نظيـر خجالـت و   چك اما پرمفهوم در مناسبتهاي خاصي كوها خريد هديه

ما علت محبت  ةكه بسياري از افراد جامعاست  قابل توجه اين ست دادن ابهت والديني هستند. نكتةد
خـتالف و  امـا هنگـام بـروز ا    ،كنند مي ي مستقيم و غيرمستقيم را شرم و حيا مطرحها به شيوهنكردن 

شـرم و حيـا تبـديل بـه      ،كننـده و تـوهين آميـز   ن كلمـات تحقير دكردعواهاي خانوادگي و رد و بدل 
  شوند. مي دور از ذهنيي غريبه و ها واژه

بسـياري از كاركردهـاي   كاركردهاي خـانواده تغييـر يافتـه و    خانواده در سراسر دنيا  اينكهعليرغم 
تـوان ايـران را از    مـي  خوشـبختانه  سـت، ه اميان رفتاز مين امنيت عاطفي اعضا أاز جمله ت آنقديمي 

ين كاركردهـاي خـانواده بـه    تـر  روابط عاطفي يكي از اصلي در آن، هنوز جمله كشورهايي دانست كه
 ها ، آرزوها و ناراحتيها به خواستهدين خود احساس دلبستگي دارند، آيد. نوجواناني كه به وال مي حساب

  ناراحتي و نگراني آنان را فراهم آورند. ةدارد زميناحتمال كمتر و  اند حساسآنها 
كمبـود ايـن   مـدهاي  اتوجه به پيبا توان  مي تاثير وجود دلبستگي در ميان اعضاي خانواده ايراني را

دچـار   ،شـود مـي  مين نأده تاد. نوجواناني كه نيازهاي عاطفي شان در محيط خانوكرتحليل دلبستگي 
ن سـاكن  (مشاهدات ميداني پژوهشگر و مصاحبه با دختـرا  شوند. مي س و بي پناهيأنوعي احساس ي

در واقع عدم وجود رابطه عاطفي قوي بين والـدين   .يد اين موضوع است)بيت مؤتر در كانون اصالح و
گـرايش نوجـوان بـه    براي  عامليتواند  مي شد ود خواهنوجوان  ي روحيها و فرزند سبب سرخوردگي

، آرزوها ها به خواسته ،اني كه به والدين خود احساس دلبستگي دارندد. در مقابل نوجوانباشدبزهكاري 
در واقـع   .ناراحتي و نگراني آنان را فـراهم آورنـد   ةدارد زميناحتمال كمتر  اند حساس آنها ها و ناراحتي

عمـل  مانعي در برابر گـرايش بـه بزهكـاري     صورتبه تواند  مي نگراني از دست دادن محبت خانواده
  .كند

 ي الزم براي سرپرستي مؤثرها گياكثر والدين نوجوانان بزهكار فاقد ويژنشان داد كه هش اين پژو
د. حاكميـت چنـين   نباشـ  مناسبي بـراي آنهـا  بيتي و شخصيتي تر الگوي اند هستند و نتوانستهنوجوانان 

دن فضـاي عـاطفي و   بوي غيرطبيعي و فراهم نها با ويژگي يفضايي در محيط خانواده و وجود والدين
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 آنهـا چـرا كـه از نظـر     ،كي به والدين خود داشته باشداند دلبستگي انشود اين جوان مي وستانه باعثد
مبنايي براي شكل گيري تعلق و دلبستگي به والدين وجود ندارد. از طرفي ممكن است به علت وجود 

 رعادي فضايغيو نيز درگيري والدين به فعاليتهاي غيرطبيعي و بافت  هاي ناهنجار در خانوادموقعيته
يش قرار دهـد.  ها منزل، نوجوان ميل و رغبت چنداني نداشته باشد كه والدين خود را در جريان فعاليت

شـان  والديننـدارد  پندارند، بلكه انتظار  مي بيت فرزندتر را فاقد معيارهاي الزم براي آنهاچرا كه نه تنها 
 ند. باشو مراقبت كمك ي تمنبع حيابراي آنها 

  
ي نوجوانان بزهكار و غير بزهكار به لحاظ متغير سخت گيري والـدين  ها بين خانواده وم:فرضيه د

  تفاوت معناداري وجود دارد.
ي ها توان رفتار كودكان را با تشويق و تنبيه مي و اوستد خوكنترل انسان خارج از منبع در كودكي 

انساني و پا گذاشتن به دوران  ةدر جامعكردن عيني و خارجي شكل داد. به تدريج با رشد فرد، زندگي 
بـه صـورت ذهنـي و     هـا  و تشويق و تنبيه بديا مي منبع كنترل از بيرون به درون فرد انتقال ،نوجواني
د و نقـش  داربر رفتار خـود نظـارت    انهناظر خارجي آگاه غيابكه فرد در  به طوري ،آيد مي دروني در

مناسب و والدين آگاه و انعطاف  لزم داشتن محيطوع چنين حالتي مستند. وقك مي ايفارا ناظر خويشتن 
و با رشد تواناييهاي جسـمي  باشد رفتار فرد داشته  ربدرستي است كه در زمان كودكي نظارت  يپذير

انتقال منبع كنترل از بيرون به درون را فراهم آورند. منظور از نظـارت خـارجي    ةزمين كدكوو ذهني 
يرا نظارت خارجي بر روي طيفي قرار دارد كه از يـك سـو بـه    ز متعادل است،ل نظارت اجتماعي اعما

شـود.   مي ازه ختماند ، ارفاق و سهل گيري بيش ازديگر به نرمشسخت گيري بيش از حد و از سوي 
سخت گيري بيش از  ،شود مي يكي از مشكالت كشور ما كه زمينه ساز گرايش نوجوانان به بزهكاري

گير هيچ يك از اعمال كودك رضايت والدين را جلـب نمـي   ي خشن و سخت ها خانواده . دراستحد 
كند، كودك درست رفتار كردن را ياد نمي گيرد و از نظر عاطفي نيز احساس امنيت نمي كند. استفاده 
 از جبر و فشار براي همنوا كردن فرزندان با خانواده ممكن است كودك را به تسليم وادارد يا استقالل

منبـع كنتـرل    فتنگرنسخت گيري والدين شكل  ةكند. در هرصورت نتيجرشد  او رتوأم با سركشي د
وي خـود را   ،نديسـت اعمال و رفتـار فـرد ن   ركه والدين ناظر ب زماني است، در نتيجهدروني در نوجوان 

ملزم به رعايت ارزشها و هنجارهاي اجتماعي نمي داند و اين امر زمينه را براي گـرايش نوجـوان بـه    
نوجواناني كه مرتكب ي اين پژوهش نيز نشان داد والدين ها سازد. يافته مي فراهم رفتارهاي بزهكارانه
، و به اعمالي نظير كنترل بيش از حـد  اند دهبوبيشتر از ساير والدين سخت گير  اند رفتار بزهكارانه شده

 بزهكاري نوجوان دلبستگي والد و فرزند
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ود يـد وجـ  ؤي ضمني پژوهشـگر م ها . يافتهاند داختهرپي نوجوان ها مقايسه و سركوب نيازها و خواسته
ي در بررسـ كـه   به طوري است،همبستگي ميان سخت گيري والدين و فرار دختران نوجوان از منزل 

كنيم نوجواناني كه به جرم فرار و برقراري ارتبـاط نامشـروع در كـانون     مي همشاهدبه علل بزهكاري 
والـدين   ،افرادي كه به دليل ساير جـرايم در زنـدان هسـتند   به نسبت  ،برند مي بيت به سرتر اصالح و
  .اند ازه سخت گير داشتهاند بيش از

كنتـرل ونظـارت    بزهكـار بـه لحـاظ متغيـر    ي نوجوانان بزهكار و غيرها نوادهبين خا فرضيه سوم:
  والديني تفاوت معناداري وجود دارد.
د و بـه  رادبيرونـي   منبـع زندگي و كـودكي   ةكنترل در سالهاي اولي ،همان طور كه پيشتر ذكر شد

و  دپذير مي د، آنها راوش مي فرآيند اجتماعي شدن با ارزشها و هنجارهاي جامعه آشنا تدريج كه فرد در
شود. در ايـن شـرايط ميـزان     مي منبع كنترل از بيرون به درون فرد جابه جا ، در نتيجه،كند مي دروني

در  ،دهـد  مـي  ي عينـي كشـور مـا نشـان    هـا  يابد. اما بررسي مي شدر جامعه كاهانحراف و بزهكاري 
نهادهاي دخيل در امر اجتماعي  ،ين شرايط آرماني اتفاق نمي افتد و به داليل متعدداموارد از اري بسي

كـه شـرايط را   اي  نيستند، بـه گونـه  اين امر خطير موفق  يارآنها خانواده در اج ةس همأشدن و در ر
. يكي از ايـن  دزاسرفتارهاي خارج از هنجارهاي اجتماعي فراهم  نوجوانانو نوجوانان براي بزهكاري 

ثر ؤكه درآن والدين نقش سرپرستي خود را به طور مـ اي  . خانوادهاستعوامل خانواده از هم گسيخته 
نند و الگوي مناسبي براي همانندسازي كودكان و نوجوانان نيستند. ذكر اين نكته در اينجا كايفا نمي 

و  مي شودي در خانواده نضروري است كه طالق به خودي خود سبب از بين رفتن نقش پدري و مادر
تر از همسراني كه بـه  ؤثرچه بسا همسراني كه پس از طالق نيز نقش پدري و مادري خود را بسيار م

هـايي هسـتند كـه    آني بي سـامان  ها كنند. خانواده مي ، ايفادهند مي پر تنش در كنار هم ادامهزندگي 
ست، والدين الگوي مناسبي براي اجتمـاعي  نظام نسبتاً پايدار ارزشها و هنجارها در آنها شكل نگرفته ا

شدن فرزندان نيستند و در اغلب موارد ارزشها و هنجارهاي خانواده با الگوهاي ارزشي مسـلط جامعـه   
د. در چنين شرايطي خانواده وظيفه نظارت بر اعضاي خود را به درستي انجام نمي دهـد  نداري يهمسو

  رد.ادر اين زمينه رفتارهاي متناقضي دگاهي و 
 ،دهـد  مي است كه به تدريج منبع كنترل از بيرون به سمت درون فرد تغيير مسيراي  نوجواني دوره

 بلكه با در نظر گرفتن شـرايط نوجـواني بـه كـار خـود ادامـه       ،اما منبع كنترل بيروني حذف نمي شود
نجـار دوري  رسد و بتواند براساس هدايت دروني از رفتارهـاي نابه بكامل عقلي دهد تا فرد به بلوغ  مي

، دنرسـ بپيش از آن كه فرزندان به بلوغ كامل عقلـي   ها خانوادهاز ما بعضي  أسفانه در جامعةگزيند. مت
 اين امر سـبب گـرايش نوجوانـان بـه بزهكـاري      وند كننظارت و كنترل خانواده خارج  ةاز داير آنها را
بيش از حد والدين، الگـو   شغلةن اتفاقي گسيختگي ساختار خانواده، ممله داليل بروز چنيجشود. از  مي

توان نام برد. در مجمـوع پـس از    مي ي غربي و انحراف خود والدين راها برداري تك بعدي از زندگي www.SID.ir
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 يي زندگيها نوجوانان بزهكار در خانواده ،بررسي دو گروه نوجوانان بزهكار و غير بزهكار مشخص شد
و معاشران نوجوان، نـوع روابـط اجتمـاعي،     دوستانكنترل ساير نوجوانان براي به كنند كه نسبت  مي

منبع كنتـرل  و در واقع، جدي نبودن ستند نيي قايل ياداهميت ز هانآطرز پوشش و وضعيت تحصيلي 
زمينـه سـاز انحـراف    اسـت  كه هنوز مفهوم وجدان در فرد به درستي شكل نگرفتـه   بيروني در زماني

 شود. مي به بزهكاري هانآنوجوان و گرايش 

  
ي نوجوانان بزهكار و غير بزهكار به لحاظ متغير مراقبـت و  ها بين دو گروه خانواده چهارم: فرضيه

  اعتماد والديني تفاوت معناداري وجود ندارد.
نواده اسـت و تـا حـد زيـادي از     مراقبت و اعتماد والديني نزديك به مفهوم دلبستگي در خامفهوم 

ي، هـا  چه افراد وابستگيي معتقد است كه هر شده است. هيرش كنترل اجتماعي هيرشي گرفته نظرية
احتمـال دارد درگيـر   كمتـر  بيشـتري باشـد،   فـرد  ي شغلي و تحصيلي و تعهدات ها اعتقادات، درگيري

پژوهشگر اين بود كـه بـين دوگـروه از     يها يهفرضيكي از  ،اين پژوهش رفتارهاي بزهكارانه شود. در
بدين معني كه هر چه نوجوانان بيشتر  ،داري وجود داردنظر متغير مراقبت و اعتماد والديني تفاوت معنا

از حمايـت متقابـل والدينشـان     به آنها ببالند، در زمان نيـاز مورد توجه والدين و معلمان باشند، والدين 
احتمال دارد به انحراف كمتر  مطمئن باشندآنها ند و از پذيرش عاطفي بدون قيد و شرط وش خورداررب

ي پـژوهش  ها گروه نشان نداد و يافته بررسيهاي آماري تفاوت معناداري بين دواما  نند.كگرايش پيدا 
 ي پذيرفته نشده گاه نتايج ارزشمندتري فـراهم ها كه فرضيهين د. با توجه به اكرييد نأاين فرضيه را ت

ايـن   .دادي خـارجي را مـورد توجـه قـرار     ها نظريهنياز به بومي سازي و استانداردسازي بايد  ،نندك مي
ي مراقبت و اعتماد والديني بايد دقت بيشـتري اعمـال   ها دهد كه در تعيين شاخص مي ضوع نشانمو

ي هـا  افتخـار بـه موفقيـت    ،به طور مثال در فرهنگي همانند فرهنگ عيني و رقابت محور غربي .شود
تحصيلي نوجوان و نگراني ناشي از فقدان چنين موقعيتي (موضوعي كه هيرشي آن را در قالب تعهـد  

اما در  ،تواند شاخص مهمي در پيشگيري از بزهكاري باشد مي )ي كسب شده مطرح كردها موفقيت به
ي هـا  احساسات و عواطف خـانوادگي بـر موفقيـت   و ت سشرق ا ةفرهنگ كشور ما كه مبتني بر فلسف

  د. ركاربرد كمتري دااي  چنين نظريهشود،  مي مقدم شمردهاجتماعي 
جوانان بزهكار و غير بزهكار به لحاظ وجود انحـراف در والـدين   ي نوها بين خانواده فرضيه پنجم:

  تفاوت معنا داري وجود دارد.

 كنترل و نظارت والديني پايين بزهكاري نوجوان
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تواند هم به طور مستقيم بر گـرايش نوجوانـان بـه     مي انحراف والدين يكي از متغيرهايي است كه
بـراي  بزهكاري تاثير داشته باشد هم از طريق ساير متغيرهاي مستقل تاثير گذار بر بزهكاري زمينه را 

گرايش والدين به رفتارهاي  ،دشگرايش نوجوانان به بزهكاري فراهم آورد. همان گونه كه پيشتر ذكر 
ي بـراي يـادگيري   مناسـب موقعيـت   ،يـن ويژگيهـا در خـانواده   امجرمانه و انحرافي يا وجود فردي بـا  

بـه ايـن نتيجـه     دهد. ساترلند و كرسي در تحقيقات خود مي رفتارهاي مجرمانه در اختيار نوجوان قرار
رسيدند كه كج رفتاري در ضمن كنش متقابل بـا ديگـران و در اثـر ارتبـاط صـميمي درون گروهـي       

  ).90: 1385 شود (ممتاز، مي آموخته
 كـه از ديـد سـاترلند   را مصـداق بـارز گروهـي     ،ي ايراني كمي دقت كنيمها اگر به ساختار خانواده

 ةد زمينـ يـ ابكـه  اي  نماييم. بنـابراين خـانواده   مي هدهتواند رفتارهاي كج روانه را آموزش دهد مشا مي
تواند محل آموزش انواع  مي در صورت وجود فرد بزهكار ،درا فراهم سازمناسب رشد و شكوفايي افراد 

  رفتارها و مهارتهاي بزهكارانه باشد.
از سوي ديگر بزهكاري يكي از اعضاي خانواده عالوه بر اينكه فرصـت آمـوزش مسـتقيم چنـين     

به طور غيرمستقيم نيـز در گـرايش نوجوانـان بـه بزهكـاري       ،سازد مي الي را براي نوجوان فراهماعم
تواند موقعيت اقتصادي  مي ثيرگذار است. انحراف يكي از اعضاي خانواده به خصوص يكي از والدينأت

ژه سرقت) ين داليل گرايش نوجوانان به بزهكاري (به ويتر از اصلي يد و فقر يككنخانواده را بحراني 
، سسـتي  ي نوجـوان هـا  ي به نيازها و خواسـته است. همچنين انحراف والدين زمينه را براي بي توجه

 ايرالگوهاي مناسب همانندسازي بپيوندهاي عاطفي، عدم نظارت صحيح بر فتارهاي نوجوان، فقدان 
  آورد . مي پيشرفت اصولي فرآيند اجتماعي شدن و گسيختگي خانواده فراهم

                                                                                                            
  

  
  

  
  

ي نوجوانان بزهكـار و غيـر بزهكـار رابطـه     ها بين پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده :فرضيه ششم
  معناداري وجود دارد.
) و 1942كـي،   شـناختي (شـاو و مـك    ير نظرية بومشناسي انحرافات نظ هاي جامعه برخي از نظريه

) با استناد به آمارهـاي رسـمي انحرافـات اجتمـاعي، پايگـاه اقتصـادي ـ        1938نظرية فشار ( مرتن ، 

 در خانواده  زدايي رمساد و جف بزهكاري نوجوان 

 بزهكاري نوجوان 
كاهش نظارت و 
 نسرپرستي  نوجوا

 مجرم بودن پدر 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 111//  1390، پاييز 12فصلنامه پژوهش اجتماعي، سال چهارم، شماره 

ها بـر ايـن باورنـد     ران اين نظريهمتفكاند.  اجتماعي خانواده را از متغيرهاي مربوط به بزهكاري دانسته
نبـود شـرايط   احسـاس محروميـت جوانـان    ادي ـ اجتمـاعي پـايين،    هاي با پايگاه اقتص كه در خانواده

دهـد.   مناسب زندگي و ارضاي نامناسب نيازهاي جوانان، آنان را به سمت رفتار بزهكارانـه سـوق مـي   
شاخصهاي عمدة پايگـاه   ازها، موقعيت شغلي، سطح تحصيلي و درآمد والدين را  اين نظريهطرفداران 

نشـان  را هـا بـر رفتـار بزهكارانـة جوانـان       و تأثير اين شاخص اند هنستدااقتصادي ـ اجتماعي خانواده  
هـا بـه    ايـن نظريـه  در  ).1975ميلـر،  ؛ 1960هلين، وكلووارد و ا ؛1955كوهن،  ؛1957اند (مرتن،  داده

نيازهاي نشدن د. ارضا شو اشاره مينيز هاي مناسب به رفتارهاي بهنجار  ة پاداشيارادر ناتواني والدين 
هـاي اجتمـاعي    به سوي آسـيب  ارتواند آنها  مي نوعي هاي آنان به اختن كاميابياند به تأخير جوانان و
  .سوق دهد
ي نوجوانـان بزهكـار و غيـر    هـا  ي پژوهش حاضر نيز نشان داد كه ميان دو گـروه خـانواده  ها يافته

اس ويژگيهـايي  اجتماعي براس -بزهكار تفاوت معنادار وجود دارد. در كشور ما معموالً پايگاه اقتصادي
اجتمـاعي تعيـين كننـده     -شود. در واقع پايگاه اقتصـادي  مي نظير شغل، تحصيالت و درآمد سنجيده

محل زندگي، نوع محل سكونت، نوع تفريح و گذران اوقـات فراغـت، طبقـه اجتمـاعي معاشـران و...      
گـذارد و   مـي  يراست. به عبارت ديگر سرمايه اقتصادي و فرهنگي افراد بر سرماية اجتماعي آنـان تـأث  

توانـد   مـي  دهنـد  مـي  سرماية اجتماعي نوجوانان كه قسمت عمدة آن را دوستان و همساالن تشـكيل 
  زمينه ساز گرايش ايشان به سمت بزهكاري باشد.

كنيم كه بين دو گروه مورد مطالعه بـه   مي بنابراين با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مشاهده
ي ايـن  هـا  اجتماعي والدين رابطه معنادار وجـود دارد. در نتيجـه، يافتـه    -لحاظ متغير پايگاه اقتصادي

اجتمـاعي را از عوامـل    -نتايج مطالعات پژوهشگراني است كه پايگـاه اقتصـادي  كنندة تأييد پژوهش 
  .اند مؤثر گرايش به بزهكاري دانسته

  

  

  جمع بندي نهايي
گيرد، ارزشـها و   مي ، مورد محبت قرارآيد مي خانواده اولين گروهي است كه فرد به عضويت آن در

اي  ازهانـد  سازد و تاثير اين گروه كوچـك و صـميمي بـه    مي آموزد و دروني مي هنجارهاي اجتماعي را
در زمينـة  تواند  مي ثير خود قرار دهد. خانوادهأتواند كل فرآيند زندگي فرد را تحت ت مي است كه پايدار

عوامل خانوادگي كه شـامل فرآينـد    .عامل سوق دهنده هم باشدهم عامل پيشگيري كننده بزهكاري 
ي عـاطفي، كنتـرل ضـعيف خـانوادگي،     هـا  ناقص جامعه پذيري در خـانواده، عـدم وجـود دلبسـتگي    

 اجتماعي پايين –پايگاه اقتصادي بزهكاري نوجوان 
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 اسـت اجتماعي خـانواده   -گسيختگي خانوادگي، شكاف نسل بين فرزندان و والدين و پايگاه اقتصادي
  رود. مي زهكاري نوجوانان به شماراز عوامل موثر در ب

نوجوانان بيشتر مسايل  ،باشند تر در امر ايجاد امنيت عاطفي موفق ها به عبارت ديگر هر چه خانواده
 نحرفمو كمتر از ارزشها و هنجارهاي اجتماعي دچار  رندگذا مي در ميان والدينو مشكالت خود را با 

رل الزم بـر فرزنـدان   از ميزان كنتـ  يشوند. در صورتي كه در خانواده والدين تصوير ذهني صحيح مي
ي دوران كودكي خويش ها كه نه با سخت گيري بيش از حد و فرافكني عقده به طوري ،داشته باشند

ـ      ، ه اتفاقـات روزمـره  بر نوجوان توان تفكر مستقل را از او بگيرند و نه با بـي تفـاوتي و بـي تـوجهي ب
از ابـزار نظـارت    دنـ نتوا مـي  ،دنوجوان را به حال خود رها سازن وضعيت تحصيلي و روابط اجتماعي او،

صورتي كـه آگاهيهـاي الزم در   در  .مل بازدارندة بزهكاري استفاده كننداجتماعي خانواده به عنوان عا
صحيح برقراري ارتباط با فرزنـد   ةدوران نوجواني، نيازهاي يك نوجوان ايراني، نحو هشرايط ويژ زمينة

 ةثري در زمينـ را اصالح كـرد و گـام مـؤ   روابط خانواده توان ساختار  مي ،به والدين داده شودتازه بالغ 
  پيشگيري از بزهكاري نوجوانان در جامعه برداشت. 

  پيشنهادات 
بزهكـاري در ميـان اطفـال و نوجوانـان بايـد       ةپيشـگيري از بـروز پديـد    اين جامعه برمسئوال .1

  : انجام دهند، از جملهخدمات آموزشي  عرضة ةدر زميناقداماتي 
ايي كه نتايج اين پژوهش پايين بودن ميزان دلبستگي والد و فرزند را به عنوان يكي از ج) از آنالف

روشـهاي   ةخدمات آموزشي كاربردي در زمين عرضةتوان با  مي ،داعوامل سبب ساز بزهكاري نشان د
برقراري ارتباط عاطفي در خانواده و فايق آمدن بر احساساتي كه مخل اين فرآيند هسـتند بـر ميـزان    

بستگي ميان نوجوانان و ساير اعضاي خانواده افزود تا خانواده بتوانـد از محبـت و دلبسـتگي ميـان     دل
لدين و فرزندان و گسترش فضاي محبت آميز در خانواده بـه عنـوان ابـزاري پيشـگيرانه در جهـت      او

ة المـ شـروع مك  ةنحويادگيري تواند شامل  مي ين آموزشاند. كجلوگيري از انحراف نوجوانان استفاده 
و كلمـات   تـر  بيان كلمات محبت آميز با بـار احساسـي كمتـر در گامهـاي ابتـدايي      ة، شيومحبت آميز
 ،، يافتن نقاط كور ارتبـاط عـاطفي  حمدر گامهاي بعدي، نحوه فايق آمدن بر احساسات مزا تر احساسي

  باشد.  يي نمايشها در موقعيت ها اين روشايفاي نقش و تمرين 
كنترل در خانواده پيوستاري است كه در يك سوي آن سـهل   ،دشر ذكر همان گونه كه پيشت )ب 

انگاري در ايفاي نقش نظارتي والدين و در سوي ديگر سخت گيري و نظارت بـيش از حـد قـرار داد.    
توان نوجوانـاني بـا اراده، خـالق، مسـتقل و سـالم       مي تعادل اين پيوستار ةن در نقطجاي گرفت ابتنها 

ي ايراني در تشخيص نقطه تعادل اين پيوستار دچـار ابهـام و   ها ياري از خانوادهد. بساتحويل اجتماع د
ناآگاهانه با رفتارهاي بيش از حد سخت گيرانه سبب از بين رفتن استقالل و گاه سردر گمي هستند و  www.SID.ir
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 ازه به نوجوانان نمي تواننداند با بي توجهي بيش ازنيز گاه  ،شوند مي خالقيت نوجوانان و سركشي آنان
شـوند كـه    مـي  د و زمـاني متوجـه وخامـت اوضـاع    هني انحراف را تشخيص دها در زمان الزم زمينه

 بـه همـين دليـل پيشـنهاد     فرزندشان دچار مشكالت جدي در زمينه گرايش به بزهكاري شده است.
ي اجتماعي بـا فـراهم كـردن آموزشـهايي     آسيبها ركاران حوزةاند ران اجتماعي و دستشود مددكا مي
يـة  و ارا انـد  نظير بررسي موردي شرايط نوجواناني كه از ارزشـها و هنجارهـا منحـرف شـده    ردي كارب

  را در تشخيص محل تعادل پيوستار نظارت اجتماعي ياري نمايند. ها ، خانوادهراهكارهاي عملي
فرد نقش  ةدر تعيين سرنوشت آيند وبسيار حساس است اي  هدوران نوجواني و اوايل جواني دور )ج
مسير صـحيح زنـدگي    ي يافتنراكمك مهمي بد. داشتن آگاهي الزم در اين دوران كن مي اي ايفمهم
در  انديشـد  مـي  بـه آن را آن گونه كه يك بزرگسال  يفانحرا. بسياري از نوجوانان عواقب اعمال است

نظر نمي گيرند و بسياري از رفتارهاي ونداليستي نوجوانان جنبه شوخي، تفريح و هيجـان طلبـي دارد   
قطـع  ي آموزشـي بـراي نوجوانـان م   هـا  ). اجراي برنامـه هدات پژوهشگر مؤيد اين موضوع استا(مش

اين موضوع  دربارة تر تواند ديدي واقعي مي عواقب اعمال خالف قانون راهنمايي و دبيرستان در زمينة
ي درسـ  ةدر برنامـ  يي آموزشـي منظمـ  هـا  شود در اين زمينـه دوره  مي هد. بنابراين پيشنهادبه آنها بد
ن از بيان مطالب صرفاً نظري همانند ساير كالسها خودداري گنجانده شود و با آموزش مدرسامدارس 

صحبت شـود تـا مطالـب مطروحـه      انهصميماي  به گونهخودشان و  ةادبيات ويژبا د و با نوجوانان وش
  ثير ذهني و شخصيتي مورد نظر اتفاق بيفتد.أنباشند و تزودگذر  ييها صرفاً آموخته

 هـا  با آموزش خانواده ،نوجواني و بحران بلوغ به خصوص در دختران ةا توجه به حساسيت دورب -د
صحيح رفتار و برخورد  ةي اين دوره و شيوها ا با حاالت و ويژگيهدن آنكربه خصوص مادران و آشنا 

نشـان  را در پيشگيري از بروز چنين مشـكالتي بـراي فرزندا   ها توان خانواده مي با نوجوان در اين سن
  ياري نمود.

، اسـت بزهكـاري مـؤثر    ةاجتماعي در بـروز پديـد   -د كه پايگاه اقتصاديادنشان اين پژوهش  -ه
شـرايط از جملـه    ةكـه پـس از بررسـي همـ    ايندر خصـوص   ها الزم به خانوادهدادن بنابراين آموزش 
ـ  مـي  ،دتصميم بگيرنتولد فرزند ديگر  بارةدر ،اجتماعي خانواده -وضعيت اقتصادي مـدت   د در درازتوان

  ر پيشگيري از بزهكاري نوجوانان داشته باشد.بثير قابل توجهي تأ
هاي يا آموزشـ چاپ كتاب، بروشور، جزوه  به صورتآموزشي  لباطآموزشهاي باال از طريق توليد م

يا ادارات دولتـي  ، فرهنگسراها حضوري توسط مددكاران اجتماعي در مراكز مختلف سازمان بهزيستي
  د.تنهسقابل اجرا 

د يـا يكـي از والـدين    هستنمشكالت خانوادگي  رايي كه دچها كودكان خانواده كهبا توجه به اين .2
بيشتر در معرض انحراف و كشيدن شدن بـه سـمت رفتارهـاي بزهكارانـه قـرار       رفتاري داردانحراف 
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يـد منـزل   نظير سركشي مددكاران اجتمـاعي وبازد اي  ي حمايتي ويژهها د برنامهشو مي پيشنهاد رند،دا
ـ دربه اجرا ثر ؤم نوجوان، گفتگو با والد سالم و رفتارهـاي بزهكارانـه    ش نوجوانـان بـه  گـراي د تـا از  آي

  جلوگيري شود.
د زمـاني كـه    شـو  مـي  با توجه به نقش مهم و حياتي خانواده در بزهكـاري نوجوانـان پيشـنهاد    .3

 ةثرتري در زمينـ ؤاقـدامات مـ   كانوناجتماعي واحد مددكاري  است،بيت تر نوجوان در كانون اصالح و
مين امنيت جاني و سالمت جسـماني  ، تأبازگشت نوجوان بزهكار (به ويژه دختران نوجوان) به خانواده

بزهكـاران  رفتارهـاي  ة ربـا وانجام دهد تا امكان وقوع دبرچسب زدايي از وي  و نوجوان پس از آزادي
  .كاهش يابد

ي هـا  ا نوجوانان بزهكار در محيطزمينه برخورد ب علي رغم بهبودهايي كه در سالهاي گذشته در .4
 ،بيـت بـه ويـژه نگهبانـان    تر بيتي اتفاق افتاده است، هنوز هم كاركنان كانونهاي اصـالح و تر ميني وتأ

و واحدهاي حمايتي مشاوره و مددكاري اجتمـاعي تحـت نفـوذ فرهنـگ غالـب جامعـه        هارابطين بند
 »1بيگانـه «چسب خوردن اين نوجوانان به عنـوان افـراد   ند و برخوردهايشان با نوجوانان سبب برهست
صـحيح   ةنحو ةتوجيهي در زمين -ي آموزشيها ين شرايط دورهاشود براي بهبود  مي شود. پيشنهاد مي

ين سازمانها برگـزار شـود تـا محـيط كـانون      ابرقراري ارتباط با قشر حساس نوجوانان براي كاركنان 
 بيتي خود نزديك شود.تر ي وبيت بيشتر به رسالت اصالحتر اصالح و
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