
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 45تا  25، صفحات 1391ت جامعه شناختي ايران، سال دوم، شماره هفتم، زمستان فصلنامه مطالعا

 

 عوامل موثر در ارتكاب به جرائم اجتماعي با تاكيد بر نظريه فشار آگنيو

 تهران)  16سال در منطقه  30-17(مورد مطالعه: جوانان و نوجوانان مذكر 
 

 1فرح تركمان
 2الهه گرگوندي
 3عليرضا افتخاري

 
 30/3/1391تاريخ پذيرش:            16/11/1390تاريخ دريافت: 

  چكيده
تهران با تاكيد  16سال منطقه  17-30اين پژوهش با موضوع علل گرايش به جرم و بزهكاري  در بين جوانان و نوجوانان

تهران از نظر جرم و  16توسط نيروي انتظامي، منطقه 1389بر نظريه فشار آگنيو انجام شده است. با توجه به آمار سال 
تهران رتبه هشتم را داراست. اين پژوهش داراي سه فرضيه اصلي است. فرضيه اول:  گانه22بزهكاري در بين مناطق 

ميزان فشار در افراد منحرف بر اساس نوع بزه اجتماعي با يكديگر متفاوت است. فرضيه دوم: به نظر مي رسد كه احساس 
فرضيه ديگر كه بيان كننده  فشار نسبت به شرايط زندگي در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد كه خود به هفت

شرايط زندگي تقسيم مي شود و فرضيه سوم، به نظر مي رسد كه برخورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم 
 213تاثير دارد. چهار چوب نظري كه براي پژوهش در نظر گرفته شد نظريه فشار آگنيو است. جامعه نمونه اين پژوهش 

كالنتري خزانه بخارايي ،جواديه و نازي آباد كه باز داشت شده اند و داراي پرونده هستند انتخاب  نفر از بين مجرمين سه
شد و نحوه نمونه گيري به صورت نمونه گيري غير احتمالي است. روش پژوهش پيمايش است و با استفاده از نرم افزار 

spss هش بدست آمد، مورد تاييد قرار گرفتن تمامي فرضيات به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد و نتيجه اي كه از پژو
مطروحه بود كه احساس فشار نسبت به شرايط زندگي بر روي جرم و بزهكاري تاثير دارد. همچنين از ديگر فرضيات تاييد 

ه ب 037/0شده ميزان فشار در افراد منحرف بر اساس نوع بزه اجتماعي با يكديگر متفاوت است نيز با سطح معناداري 
سطح معني داري رسيده است.فرضيه آخر نيز به نظر مي رسد كه برخورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم 

 معني دار بوده است. 000/0تاثير دارد با سطح معناداري 
 

 ها: جرم و بزهكاري، فشار و احساسات منفيكليد واژه
 

                                                            
 Fa.torkaman@iauctb.ac.ir  استاد يار گروه جامعه شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز. 1

 

 eligorgvandi@gmail.com  ارشد جامعه شناسي . كارشناس2
   alirezaeftekharii@yahoo.com  كارشناس ارشد مديريت محيط زيست. 3
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 26

 مقدمه. 1
شهرنشيني و مهاجرت، بسياري از امور و واقعيات اجتماعي را تحت تاثير خود بديهي است افزايش جمعيت به همراه رشد 

قرار داده است و در بسياري از موارد، سبب تغيير يا ظهور مشكالت و مسائل عديده اجتماعي نيز شده است. لذا در 
ه چندان دور مشكالت و هاي اقتصادي و اجتماعي نباشد، در آينده ن صورتي كه اين روند منطبق و هماهنگ با ساير بخش

تري را پديد خواهد آورد.  يكي از مسائلي كه عمدتاً در اكثر جوامع تحت تاثير افزايش جمعيت،  تر و جدي مسائل غامض
گيرد، بزهكاري و جرايم اجتماعي است. رشد انحرافات و جرايم اجتماعي و عدم توانايي   رشد شهرنشيني و مهاجرت قرار مي

هاي  پذيري اين پديده را در طبقات مختلف اجتماعي و گروه آن، موجبات تسريع ريزي شده با رنامهدر برخورد اصولي و ب
شوند را فراهم  هاي سني نوجوانان و جواناني كه نيروهاي بالقوه سازنده جوامع محسوب مي سني بويژه نقش پذيرترين گروه

هايت باعث رشد بي اعتمادي مردم به قوانين جاري و هاي اخالقي جامعه را سست و در ن ها و بنيان خواهد نمود و پايه
گسترش ارتكاب جرائم از يك طرف و رشد بي اعتمادي و «دستگاه بوروكراسي حاكم و بي نظمي عمومي خواهد شد. 

 »گردد اختالل در نظم عمومي از طرف ديگر مانع مهمي جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي و سازندگي جامعه تلقي مي
 ).11:1384(احمدي،

هاي مختلف وجود داشته است  انحرافات اجتماعي به عنوان يك مسئله اجتماعي، تقريبا در همه ادوار و همه جوامع در شكل
وتهديدي جدي براي زندگي اجتماعي افراد بوده و هست، به همين دليل به عنوان عملي نامطلوب و ناپسند، كه عقوبت و 

پذير نيستند و  ه هميشه در جوامع مختلف همه افراد، همنوا و سازگار و قانونشود. البت مجازات به دنبال دارد مطرح مي
 1روند. به نظر برخي از جامعه شناسان، همانند دوركيم كنند و از آن فراتر مي نسبت به قانون و مقررات جامعه كجروي مي

شود. اين  ها ديده مي ر تمام زمان، جرم يك پديده طبيعي است و معموالً حداقلي از جرم و انحرافات اجتماعي د)1893(
بر اساس رويكرد جامعه «كند.  پديده در برخي موارد از حد قابل قبولي فراتر رفته و انسجام و نظم اجتماعي را مختل مي

باشد، در صورتي كه عوامل كجروي موجود در محيط اجتماعي از بين  ها در محيط اجتماعي مي شناختي، ريشه تمام كجروي
 ).62:1381(اورنگ، »ي نيز به ميزان قابل توجهي كم خواهد شدبرود، كجرو

 16 اگر چه در بسياري از پژوهش ها، عوامل موثر بر بروز جرايم مشخص شده است. ولي در پژوهش حاضر در منطقه
شتم در تهران اقدام به انجام پژوهش جهت شناسايي عوامل موثر در بروز جرايم و انحرافات اجتماعي شد كه داراي رتبه ه

بروز اين انحرافات در تهران است. عالوه بر قصد شناسايي عوامل موثر در ارتكاب به جرم در بين جوانان اين منطقه، اين 
پژوهش درصدد اين برآمد كه نشان دهد براي بروز يك جرم عوامل با چه ارتباطي با هم، بر ارتكاب به جرم، اثر گذار 

ابط خانوادگي شامل رابطه با پدر و مادر ،خواهر و برادر، رابطه با همسر (در صورت روهستند؟ نقش فشار عوامل اجتماعي (
مشكالت  درآمد،( ، عوامل اقتصاديتاثير گروه دوستان و همساالن ،محيط زندگي ،محيط مدرسه ،محيط كار و ...) )تاهل

ت تاهل، مهاجرت، كار و اشتغال،...)، ، عوامل جمعيت شناختي (سن، تحصيالت، وضعيقتصادي خانواده، وضعيت مسكن،...)ا
 تواند باشد؟ چه مي

در اين پژوهش نظريه فشار آگنيو را به عنوان چارچوب نظري پژوهش انتخاب كرديم كه توضيح مختصري از اين نظريه 
 در اينجا بيان مي شود.
 است.  فات در طول ده سال گذشتهها در حوزه جرم شناسي يا انحرا ) يكي از مهمترين نظريه1992( 2نظريه عام فشار آگنيو

 
                                                            
1. Durkhiem 
2. Agnew 
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 27 عوامل موثر در ارتكاب به جرائم اجتماعي با تاكيد بر نظريه فشار آگنيو

كليدي  شود. و اين امر موجب گسترش مفاهيم و تكميل كارهاي پيشينيان تلقي مي 1»توسعه نظريه فشار«كار وي به منزله 
 و افزايش دقت در تبيين انحرافات اجتماعي شده است .

روابط منفي با ديگران روابطي اند كه "است. آگنيو فشار را به معناي روابط منفي يا نفرت انگيز با ديگران تعريف كرده 
). در 1386(به نقل از صديق سروستاني،"كنند  ا او رفتار شود، رفتار نميخواهد ب ديگران با فرد آنگونه كه فرد خود مي

از اي كه فرد را  ) روابط منفي1نظريه آگنيو به سه نوع اصلي فشار اشاره شده است كه هر يك متفاوت از ديگري هستند. (
كند  اي كه انگيزه با ارزش را كه متعلق به شخص است خفه مي ) روابط منفي2دارد ( رسيدن به يك هدف با ارزش باز مي

اي كه  ) روابط منفي3كند.) و ( انگيزه مي كنند. (شخص را بي و يا شخص را تهديد به از بين بردن آن (انگيزه با ارزش) مي
كنند. اين انواع اصلي فشار بدين منظور ارائه شده است كه دامنه كاملي از  يانگيزه ناخوشايندي را بر فرد تحميل م

 ).23:1386دهند(صديق سروستاني، زا را نشان مي هاي تنش پديده
در اين پژوهش سوال اساسي اين بود كه چرا بعضي مردم كج رفتاري ميكنند؟ چرا بعضي مردم كه تحت فشار شرايط 

جرم ميشوند ولي عده اي ديگر كه ممكن است همين فشار نيز بر آنها وجود داشته باشد زندگي قرار ميگيرند مرتكب عمل 
عمل جرم مرتكب نمي شوند؟ آيا فشار ايجاد شده در شرايط زندگي بر نوع جرم (سرقت ،ضرب و جرح و خشونت 

آگنيو به تبيين ارتكاب به خانوادگي)هم تاثير دارد؟ با توجه به سواالت مطرح شده قصد داريم با استفاده از نظريه فشار
 جرم بپردازيم.

پژوهش حاضر داراي يك هدف اصلي و اهداف فرعي مي باشد. شناسايي عوامل موثر در ارتكاب به جرم و بزهكاري هدف 
 اصلي اين پژوهش است لذا اين پژوهش كاربردي است. اهداف فرعي پژوهش عبارتند از:

 جرم و بزهكاري  شناخت نقش فشار بر روي افراد و ارتكاب به -
تواند فرد را مجبور كند كه با گروه همساالن بزهكار نشست و برخاست كند و نقش گروه  تعيين نقش فشار كه مي -

 همساالن در ارتكاب به جرم.
 شناخت فشار بيكاري و محيط بد كار بر روي جرم خيزي افراد. -
از يكديگر و حتي رابطه منفي با همسر كه سبب ارتكاب به  تعيين فشار عوامل خانوادگي، فوت والدين و يا جدايي آنها - 

 جرم در افراد ميشود.
 شناخت نقش فشار مشكالت اقتصادي از قبيل كمبود درآمد، محل سكونت، نبود امكانات رفاهي و ...در ارتكاب به جرم. - 
 شناسايي فشار محيط زندگي بر افراد و ارتكاب به جرم و بزهكار شدن افراد. - 
 اخت نقش فشار محيط مدرسه بر افراد و ارتكاب آنها به جرم و بزهكاريشن -

 با توجه به مباحث مطرح شده، اين پژوهش در پي سنجش فرضيات زير است:
 ميزان فشار در افراد منحرف بر اساس نوع بزه اجتماعي با يكديگر متفاوت است. -1
 ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. به نظر مي رسد كه احساس فشار نسبت به شرايط زندگي در -2

 به نظر مي رسد كه فشار ناشي از مشكالت خانوادگي در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. -1-2
 به نظر مي رسد كه فشار ناشي از رابطه منفي با همسر در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد.  -2-2
 محيط كار در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد.به نظر مي رسد كه فشار ناشي از  -3-2
 به نظر مي رسد كه فشار ناشي از تاثير گروه دوستان و همساالن در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. -4-2

                                                            
1. theory elaboration 
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 به نظر مي رسد كه فشار ناشي از مشكالت محيط زندگي در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. -5-2
 رسد كه فشار ناشي از احساسات منفي در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. به نظر مي -6-2
 به نظر مي رسد كه فشار ناشي از مشكالت محيط مدرسه در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. -7-2

 به نظر مي رسد كه بر خورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم تاثير دارد. -3
 اساسي پژوهش حاضر به شرح زير تعريف شده اند:مفاهيم 

جرم و بزهكاري را به عنوان يك پديده اجتماعي در نظر گرفته و چنين عنوان مي )2006( 1ژامبو مرلن جرم و بزهكاري:
كند: اصوالً اقدام و عملي كه برخالف موازين و مقررات، قوانين و معيارهاي ارزش فرهنگي هرجامعه باشد در آن جامعه 

 شوند. گردند مجرم يا بزهكار نامبرده مي گردد.  كساني كه مرتكب چنين اعمال خالفي مي تلقي مي 2زهكاري يا جرمب
مي نويسد: بزهكاري پديده اي است كه بدون توجه به بزهكار، مي توان آن را مورد بررسي قرار داد و  يا به عبارتي ديگر

دقيقاً تحقيق  …ات اجتماعي جرايم را از نظر مكان، زمان، نژاد، مذهب وتراكم جرم، اهميت گونه هاي مختلف جرايم، تغيير
 .) Merlan.Jambo) ،2006 كرد

بزهكاري يك ميكروب اجتماعي است. اين ميكروب در محيطي كه «نيز در اين زمينه مي نويسد:  )2004( 3الك ساين
فتد. خاستگاه جرم الف) محيط اجتماعي: محيط آمادگي پروراندن تبهكار نداشته باشد، بروز نكرده، جرمي اتفاق نمي ا

اجتماعي بر اثر عوامل مختلفي، افراد را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند، پس الزم است براي بررسي بهتر موضوع، محيط 
توان به محيط هاي خانوادگي، اتفاقي، انتخابي و  اجتماعي را از چند منظر مورد بررسي قرار دهيم. محيط اجتماعي را مي

) 1تحميلي تقسيم كرد كه هر كدام از اين محيط ها به سهم خود تاثير بسزايي در بروز رفتار انحرافي و ارتكاب جرم دارد. 
محيط خانوادگي: خانواده محيطي است كه شخص بدون اينكه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد مي شود و در اين 

 مستقيمي با بروز انحرافات اجتماعي از جمله ارتكاب جرم دارد.محيط شخصيت وي پي ريزي مي شود. اين محيط رابطه 
بايد توجه داشت كه وقتي محيط خانواده رو به هم گسيختگي مي رود، غالباً منجر به فرار كودكان از منزل، مدرسه و 

 .)Laksine 8timothy)،2004 ولگردي مي شود و آنها را به ارتكاب جرايم مختلف مي كشاند
رم را پديده اي دانسته كه زاييده ي برخي از رفتارهاي ناخواسته اعمال احساسي مي باشد كه در جامعه )ج2003( 4بورت

جاي مقبولي ندارد. عليرغم اين برخي از افراد نيز هستند كه در ارتكاب مجدد و تكرار آن رفتارها اصرار دارند در چنين 
به جرم الزامي مي داند و متعاقب آن تالش مي نمايد كه شرايطي است كه جامعه امر مجازات را در برابر فرد مرتكب 

راهكارهايي مشخص شوند تا فرد مجرم ديگر از ادامه ارتكاب به جرم خودداري كرده و به عبارتي انساني عادي شود 
 بين ببرد همچنين جامعه تالش مي كند راه ها و داليل ارتكاب به جرم فرد يا افراد را مورد شناسايي قرار داده و آن را از

Bourt Jan) ،2003(. 

هاي مختلف داليل بروز آن كشورهاي مختلف به بررسي وضعيت جرم و بزهكاري در جامعه خود پرداخته اند و از ديدگاه
را مورد بررسي قرار داده اند. پژوهش هايي كه در زمينه جرم و بزهكاري در داخل و خارج از كشور صورت پذيرفته است، 

 شد:به اين شرح مي با
) نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري جوانان شهر تهران: 1358نايبي، هوشنگ. زاهدي ، محمد جواد. نار كتبار، حسين(

دهد تفاوت معني داري بين ابعاد دينداري و ميزان بزهكاري (سرقت) در بين دو گروه جوانان عادي  نتايج پژوهش نشان مي
                                                            
1. Merlan.j 
2. crim 
3. Laksine 
4. Bourt 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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هاي نظري پژوهش نشان از آن دارد كه  درصد وجود دارد. يافته 95طمينان (غيربزهكار) و زنداني (بزهكار) در سطح ا
توان رابطه جداگانه ومستقيم هر يك از متغيرهاي مستقل (ابعاد دينداري) با متغير وابسته (ميزان بزهكاري) را بر  گرچه مي

متغيري، بيانگر آن است كه تنها،  هاي دينداري و پيوند اجتماعي تبيين كرد، اما نتايج حاصل از تحليل چند اساس نظريه
بعد پيامدي دينداري تاثير مستقيم بر بزهكاري داشته و بيشترين سهم را در تبيين ممانعت ازبزهكاري جوانان به خود 

 اختصاص داده است.
انون ) سال در مركز ك12-18اقتصادي بر بزهكاري نوجوانان ( -). بررسي تاثير عوامل اجتماعي1380ميرزا خاني، كريم (

دهد كه جرم و بزهكاري در جامعه مورد بررسي، عوامل متعددي دارد كه  اصالح و تربيت:  نتايج اين پژوهش نشان مي
آورند. اما معموالً در هر مورد، نقش يك عامل بارزتر از  دهند و زمينه مساعد براي آن فراهم مي دست به دست هم مي

شود. فقر اقتصادي ، بي سوادي، ناآگاهي اجتماعي، زندگي  تعال مياي است كه باعث اش عوامل ديگر و در حكم جرقه
خانوادگي نابه سامان و از هم پاشيده ، سكونت در محالت پست و جرم خيز كه خود متاثر از شرايط اقتصادي است از 

مل به تنهايي موجب جمله عواملي هستند كه هر يك از انها متاثر از عوامل ديگر ودر تعامل با آنهاست. هيچ يك از اين عوا
اي از عوامل مساعد وجود داشته باشد، هريك از  گردد. اما در صورتي كه مجموعه بروز كجروي و انگيزه عمل خالف نمي
اي در گرايش فرد به كجروي ايفا كند. به عالوه ارتكاب عمل خالف و پس از آن  عوامل مذكور ميتواند نقش تعيين كننده

شود.  دن مدتي در زندان خود پي آمدهايي براي فرد دارد كه به مجرم برچسب زده ميدستگيري، محكوميت و سپري كر
ترين اين پيامدهاست. اين امر به نوبه خود موجب گسسته شدن پيوندهاي  از هم پاشيده شدن خانواده و طرد شدن مهم

 كند. شود و به جاي اصالح به تداوم جرم وتكرار آن كمك مي ميان فرد و اجتماع مي
در لندن انجام دادند حاكي از تاييد فرضيات مطروحه در نظريه فشار  2003در مارس  1پژوهشي كه جانگ و جانسوندر 

نفري از سياهپوستان آمريكايي به شيوه مطالعه مقطعي  و نمونه گيري احتمالي به  2107است. اطالعات از يك نمونه 
حساسات منفي و اعمال انحرافي را تاييد ميكند. نتايج نشان دست آمده است. اين پژوهش فرضيات حاصل از رابطه فشار، ا

شان را به بيرون جهت  دهد كه فشارهاي اجتماعي تاثير مثبت و قوي بر انحراف دارد. آنهايي كه احساسات منفي مي
و آنهايي كند  شان به صورت پرخاشگري بروز مي دهند (احساسات منفي برون سويه) به احتمال بيشتر به رفتار انحرافي مي

سازند (احساسات منفي درون سويه) به احتمال بيشتر به سمت رفتار  شان را متوجه درون خود مي كه احساسات منفي
گر مانند اعتماد به نفس، كارايي فردي  آورند. از طرف ديگر متغيرهاي مداخله انحرافي، مانند اعتياد روي مي

 ).79-105: 2003شوند ( جانگ و جانسون،  حساسات منفي مي(خودكارآمدي) و اعتقاد ديني موجب كاهش فشار بر ا
 براي تحليل و تبيين نظري مساله جرم و بزهكاري جوانان، تئوري هاي جامعه شناسي را به دو دسته تقسيم كرده و نظريه

انتخاب  2كسهايي كه به عوامل مادي در ارتكاب به جرم و بزهكاري جوانان اشاره دارند، نظريه هاي تضاد و طبقاتي مار
 شده اند و نظريه هاي دوركيم، كوهن، كلوارد و الين، مرتون، ساترلند و آگنيو نيز به عوامل غير مادي اشاره دارند.

ويژگي هاي خاصي مانند نابرابري «نظريه هاي تضاد: نظريه هاي تضاد بر اين پيش فرض ماركس متمركز شده اند كه: 
آشتي ناپذير و استثمار از كار انسان در ارتباط با منافع طبقات مسلط جامعه كه در طبقاتي، روابط طبقاتي،  روابط طبقاتي 

ماهيت نظام سرمايه داري وجود دارد، موجب از خود بيگانگي انسانها و انحرافات اجتماعي اعم از جرم، اعتياد، بزهكاري و 
 ).59: 1384(احمدي، » غيره مي گردد

                                                            
1. Joon Jang & Byron R.Johnson 
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نومي را براي اولين بار در كتاب تقسيم كار اجتماعي به كار برد. هرگاه شيرازه : دوركيم مفهوم آ1نظريه آنومي دوركيم
اش را از دست  هاي فردي، ديگر كارايي هاي اجتماعي از هم گسيخته شوند، نفوذ نظارت كننده جامعه بر گرايش تنظيم

ميخواند. براساس  2ي هنجاريخواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد. دوركيم چنين حالتي را ب
 هاي زير را در تبيين انحرافات اجتماعي ( اعم از جرم، اعتياد، بزهكاري و ...) بيان كرد: فرض توان پيش ديدگاه دوركيم مي

 چون انحراف اجتماعي يك پديده عادي است، بنابراين نميتوان علل استثنايي واتفاقي جستجو كرد؛
 ت اجتماعي بايد ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه را مطالعه كرد،براي شناخت علل و وقوع انحرافا

هاي اقتصادي و اجتماعي است، بنابراين رابطه آنها با ساختار اجتماعي واقتصادي  چون انحرافات اجتماعي پيامدهاي بحران
 جامعه امري دائمي است.

شود. بنابراين نقش  فتار انحرافي محسوب ميكند، ر يك رفتار اجتماعي به اين دليل كه احساسات جمعي را آزرده مي
 ها، از بين بردن انحرافات اجتماعي نيست، بلكه درمان جراحتي است كه بر احساسات جمعي وارد آمده است. مجازات

هاي مختلف اجتماعي است و بيانگر حدودي است كه فرد احساس  انسجام اجتماعي مبين ارتباط و پيوند ميان بخش 
ها و هنجارهاي جامعه  آن عالقمند است؛ بنابراين منحرفان با ارزش با نظام اجتماعي رابطه داشته و بهكند به نوعي  مي

 ).46 -47: 1380بيگانه هستند (ستوده، 

كند و  مرتون استدالل كرد كه ناتواني در به دست آوردن منابع مشروع، توليد ناكامي مي ":  3رابطه وسيله و هدف مرتون
 ).314: 1383(توسلي،  "شود  اوردن آنها از راه غير مشروع مي ه تالش براي به دستگاهي اوقات منجر ب

معتقد است كه رفتار بزهكارانه جوانان طبقه پايين در واقع اعتراض عليه هنجارها و ارزشهاي طبقه متوسط فرهنگ  4كوهن
د. جوانان طبقه پايين، شكلي از فرهنگ ، از رسيدن قانوني آن ها به موفقيت جلوگيري مي كن 5است. زيرا شرايط اجتماعي

 مي نامد. 6تضاد را تجربه ميكنند كه كوهن آن را ناكامي منزلتي
نيز مثل كوهن و مرتون شكاف بين اهداف و ابزار را علت اصلي بزهكاري و كج رفتاري مي دانند، اما اين  7كلوارد والين

 : 54(بخارايي، دانندعلت كج رفتاري مي» نامشروع افتراقيهاي فرصت« كردن يك متغير ديگر به نامشكاف را با اضافه
1386.( 

نكته اصلي نظريه ساترلند اين است كه افراد به اين علت كج رفتار مي شوند كه : «8نظريه همنشيني افتراقي ادوين ساترلند
 ).38:1374(دانش، »تعداد تماس هاي انحرافي آنان بيش از تماس هاي غير انحرافي شان است

روابط منفي با ديگران "يه فشار آگنيو: آگنيو فشار را به معناي روابط منفي يا نفرت انگيز با ديگران تعريف كرده است.نظر
).در نظريه آگنيو 50:1378(آگنيو، "روابطي اند كه ديگران با فرد آنگونه كه فرد مي خواهد با او رفتار شود، رفتار نمي كنند

روابط منفي اي كه فرد را از رسيدن به  -1ست كه هر يك متفاوت از ديگري هستند.به سه نوع اصلي فشار اشاره شده ا
روابط منفي اي كه انگيزه با ارزش را كه متعلق به شخص است خفه مي كند و يا  -2يك هدف با ارزش باز مي دارد.

 اي كه انگيزه روابط منفي -3)خص را بي انگيزه مي كند.ـ(ش خص را تهديد به از بين بردن آن انگيزه با ارزش مي كنند.ـش

                                                            
1. Durkhiem 
2. anomie 
3. Merton 
4. Kohn 
5. social condrtions 
6. status frustation 
7. Kolvard8Olin 
8. Sutherland.E 
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 ناخوشايندي را بر فرد تحميل مي كنند.
در اين پژوهش، چهارچوب نظري بر اساس نظريه فشار آگنيو و نقش احساسات منفي در ارتكاب به جرم و بزهكاري 

روابط  ").60: 1378ساخته شد. آگينو فشار را به معناي روابط منفي يا نفرت انگيز با ديگران تعريف كرده است (آگنيو، 
(همان منبع،  "كنند. خواهد با او رفتار شود، رفتار نمي منفي با ديگران روابطي اند كه ديگران با فرد آنگونه كه فرد خود مي

اي كه  ) روابط منفي1) در نظريه آگنيو به سه نوع اصلي فشار اشاره شده است كه هريك متفاوت از ديگري هستند. (50
اي كه انگيزه با ارزش را كه متعلق به شخص است  ) روابط منفي2دارد ( يك هدف با ارزش باز ميفرد را از رسيدن به 

) روابط 3كند.) و ( انگيزه مي كنند. (شخص را بي كند و يا شخص را تهديد به از بين بردن آن (انگيزه با ارزش) مي خفه مي
انواع اصلي فشار بدين منظور ارائه شده است كه دامنه كاملي كنند. اين  اي كه انگيزه ناخوشايندي را بر فرد تحميل مي منفي

 دهند. زا را نشان مي هاي تنش از پديده
 كنيم: در ادامه توضيحات بيشتري را براي روشنتر شدن اين مفاهيم ارائه مي

 گنجد. فشار به مثابه ناتواني در دستيابي به اهداف با ارزش: دست كم سه نوع فشار ذيل در اين طبقه مي
هاي كالسيك فشار مرتون، كوهن، كلوارد و الين بحث  الف) فشار به مثابه فاصله بين آرزوها و دستاوردهاي واقعي؛ نظريه

هاي طبقه متوسط  هاي پولي و منزلت ال ،موفقيت كند تا آنها به اهداف ايده اند كه نظام فرهنگي، هر فرد را تشويق مي كرده
هاي مشروع محرومند. در اين  ه پايين اغلب از دستيابي به چنين اهدافي از طريق راهدست يابند. با وجود اين، افراد طبق

ها ،فشار وارد به افراد (نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن) عموماً از لحاظ فاصله بين آرزوهاي (اهداف ايده ال و  نظريه
 ).52-51: 1378شود (آگنيو،  گيري مي انتظارات) اندازه

هاي پيشين فشار در جرم  فاصله بين انتظارات و دستاوردهاي واقعي؛ همانطور كه در باال اشاره شد نظريهب) فشار به مثابه 
اند. انتظارات از  شناسي، ناتواني در دستيابي به اهداف ايده ال و دستاوردهاي واقعي را به طور خاص مورد بحث قرار داده

شود. ناتواني در دستيابي به چنين انتظاراتي  ران تعميم يافته ناشي ميتجارب گذشته فرد از مقايسه فرد با مراجع ديگر ياديگ
ممكن است به احساسات منفي مانند عصبانيت، خشم و تنفر ، نارضايتي و نوميدي و بيماري منجر شود. به عالوه افراد به 

دهند. اين مفهوم به طور عمده شدت برانگيخته مي شوند كه فاصله بين انتظارات و دستاوردها را با اعمال انحرافي تقليل 
است و به چند دليل حائز اهميت است: اول اينكه فاصله بين انتظارات   اي در جرم شناسي مورد غفلت قرار گرفته

ودستاوردهاي واقعي از نظر احساسي رنج آورتر از فاصله بين آرزوها و دستاوردها ميباشند. آروزها در تعريف غالباً  اهداف 
هاي يوتوپياپي دارند و به اين دليل شكست براي دستيابي به آرزوها ممكن است  آنها گاهي اوقات جنبه ايده ال هستند.

شود. زيرا آنها در واقعيت ريشه دارند . افراد  جدي تلقي نشوند. اما شكست در دستيابي به انتظارات احتماالً جدي تلقي مي
اند. دوم اينكه انتظارات حاصل مقايسه  ا را در ديگران مشاهده كردهچنين انتظاراتي را قبالً تجربه يا مشابه و مانند آنه

 اجتماعي است ومقايسه اجتماعي نقش محوري در شكل انتظارات افراد ايفا ميكند. 
شود و  ج) فشار به مثابه فاصله بين نتايج منصفانه يا به حق و نتايج واقعي؛ اين مفهوم از ادبيات برابري و عدالت ناشي مي

كند. قوانين عدالت توزيعي، مشخص ميكنند كه چگونه منابع بايد توزيع شوند. در اين قانون  گري را مطرح ميبحث دي
ها برابر باشد. نتايج يا دستاوردها دامنه وسيعي از عواقب منفي  روابط عادالنه آن  است كه نسبت دستاوردها با درون داده

هاي مثبت و منفي فرد براي مبادله است. افراد نتايج و  ها شامل هزينه گيرد؛ در حالي كه درون داده و مثبت را در بر مي
كنند. اگر در اين مقايسه، نسبت ما  ها و دستاوردهاي ديگران مقايسه مي هاي خود را با هزينه دستاوردها و درون داده

كنند كه  باشد. آنها احساس ميآورند با يكديگر برابر  دهند و نتايجي كه به دست مي هايي كه خود انجام مي (نسبت هزينه
نتايج خوشايند يا عادالنه است براساس ديدگاه نظريه پردازان عدالت حتي اگر نتايج اين برابري پايين هم باشد اين 
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كنند كه نتايج  ها برابر نباشند، عامالن احساس مي ها يا هزينه خوشايندي صادق است. اگر نسبت نتايج با درون داده
 گردد. اين موجب فشار رواني برآنها ميناعادالنه است و 

شود كه  شناسي پيرامون استرس و پرخاشگري اظهار مي فشار به مثابه از بين رفتن انگيزه با ارزش در فرد در منابع روان"
بيني كننده نسبتاً  هاي دستيابي به هدف يك پيش فشار چيزي فراتر از تعقيب اهداف با ارزش است و اينكه بسته شدن راه

). از اين بيانات 64:1380(ستوده، "يف درباره پرخاشگري است؛ بويژه وقتي كه هدف از قبل تعريف نشده باشدضع
شود كه در روانشناسي به طور عمده تعقيب اهداف با ارزش به عنوان يك منبع فشار مورد غفلت قرار گرفته  مشخص مي

شناسي مورد بررسي قرار  حرافات و پرخاشگري در روانزاي زندگي را پيرامون ان هاي تنش است. برعكس، چنانچه پديده
هايي مانند از دست رفتن انگيزه با ارزش و تحميل انگيزه منفي به مثابه  دهيم؛ درخواهيم يافت كه در خود اين منابع پديده

دهد كه  ن نشان ميمنبع انحرافات مورد توجه و تاكيد بوده است. عالوه بر اين، يك مطالعه پيرامون فشار نوجوانان و جوانا
زاي زندگي مانند از دست دادن دوست پسر، دوست دختر، مرگ يا بيماري شديد دوستان،  هاي تنش فهرستي از پديده

اي از شرايط بدكاري به مثابه  انتقال به يك مدرسه جديد، طالق ، جدايي از والدين، ناراحتي از مدرسه و تحميل دامنه
اند. بنابراين با توجه به منابع، نوع دوم فشار  ارزش افراد و منبع انحرافات عمل نموده هاي با عوامل نابود كننده انگيزه

با ارزش ممكن است به بزهكاري و انحراف منجر   هاي با ارزش در فرد، از دست رفتن انگيزه عبارتند از :از بين رفتن انگيزه
شود، يا انگيزه از دست رفته را بازسازي كند و يا به  كند مانع از دست رفتن انگيزه با ارزش وقتي كه فرد سعي مي"شود. 
آيدو براي مقابله با كساني كه مسئول اين اتفاق هستند يا به تهاجم و يا به  اي جايگزين دست يابد درصدد انتقام برمي  انگيزه

 ).58: 1378(آگنيو،  "زنند مقابله منفي مصرف مواد مخدر دست مي
اند  هاي منفي يا مضر نيز متمركز شده في: منابع جديد پيرامون پرخاشگري بر تحميل انگيزهفشار به مثابه تحميل انگيزه من

به جز كار آگينو، اين نوع از فشار در جرم شناسي مورد غفلت قرار گرفته است. حتي آگنيو نيز نه بر تحميل انگيزه 
يد نموده است. با وجود اين، اطالعات بسياري نشان ناخوشايند بلكه بر ناتواني فرد بر گريز قانوني از انگيزه ناخوشايند تاك

نهايي به پرخاشگري و ديگر  هاي منفي وجود داشته باشد، چنين انگيزه دهد اگر امكان گريز قانوني از تحميل انگيزه مي
زد يا ) از انگيزه منفي بگري1پيامدهاي منفي در شرايط خاص منجر ميشود. فرد در معرض انگيزه ناخوشايند ممكن است : 

) درصدد انتقال از منبع انگيزه منفي يا اهداف مرتبط 3) انگيزه منفي را در خود تسكين دهد يا پايان بخشد؛ 2اجتناب كند. 
 ) پيامد آثار منفي را با مصرف غيرقانوني موادمخدر برطرف كند.4برآيد؛ 

اي مشاركتي،  فته است و مطالعات مشاهدهاي از تحميل انگيزه ناخوشايند، در منابع مورد بررسي قرار گر دامنه گسترده
اند. قرباني رفتار مجرمانه شدن، تنبيهات بدني، روابط  اي را با انحراف نشان داده پيمايش و آزمايشي ارتباط چنين انگيزه

ر زاي د هاي تنش منفي با والدين، روابط منفي با همساالن، تجارب منفي و ناخوشايند در مدرسه، دامنه وسيعي از پديده
 شود. انگيزه ناخوشايند بر فرد مي اند كه موجب تحميل هاي زباني،  جسماني و غيره از جمله عواملي ها و توهين زندگي، تهديد

دهد رابطه بين انگيزه  ) شواهدي را يافته است كه نشان مي1989در اطالعات به دست آمده از يك مطالعه طولي آگنيو( 
 ).58 59: 1378منفي و انحراف وجود دارد(آگنيو، 

ها در حوزه جرم شناسي يا انحرافات در طول ده سال گذشته است.  ) يكي از مهمترين نظريه1992نظريه عام فشار آگنيو (
شود. و اين امر موجب گسترش مفاهيم كليدي و  وتكميل كارهاي پيشينيان تلقي مي 1»توسعه نظريه فشار«كار وي به منزله 

اجتماعي شده است. براي مثال، اين نظريه به جاي مربوط شدن به يك طبقه در مورد افزايش دقت در تبيين انحرافات 

                                                            
1. theory Elaboration 
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 33 عوامل موثر در ارتكاب به جرائم اجتماعي با تاكيد بر نظريه فشار آگنيو

همه طبقات اجتماعي كاربرد دارد. به عالوه نظريه آگنيو باوارد كردن متغيرهاي احساسي (احساسات منفي) در مدل نظري 
پيرامون فشار را احيا واهميت و ) پژوهش 1992هاي پيشين فشار (كالسيك) متمايز است.  نظريه آگنيو ( خود از نظريه

دهد. در واقع نظريه عام فشار آگنيو با تعريف مجدد از مفهوم  تاثير آن را بر احساسات منفي و همينطور انحراف نشان مي
فشار، مشخص كردن احساسات منفي ناشي از فشار به عنوان منبع تحريك انحرافات و وارد كردن عوامل شرطي(مداخله 

 -1هاي سنتي فشار (كلوارد و الين هاي فردي در انطباق با فشار، به منزله توسعه مدل اي تبيين تفاوتگر) در نظريه بر
 ).41:1385شود (سخاوت، ) تلقي مي1938 -3، مرتون1995 -2، كوهن1960
ه ها در اند. در حالي كه اين نظري هاي پيشين فشار توسط مرتون، كوهن، كلوارد واهلين در جامعه شناسي غالب شده نظريه

ها از يكديگر متفاوت هستند، همه آنها بزهكاري يا انحراف را به ناتواني افراد در به دست آوردن اهداف  بسياري از شيوه
اند. از نظر  دهند. مرتون و كلواردو اهلين برناتواني افراد در توفيق اهداف اقتصادي تمركز كرده رايج مشروع نسبت مي

اهداف مشخص ممكن است مستقيماً بر رفتار انحرافي منجر شود،  به طوري كه افراد (جوانان مرتون ناتواني در دستيابي به 
هاي جايگزين براي به دست آوردن آن هدف جست و جو ميكنند. براساس نظر كلوارد و اهلين و كوهن  ونوجوانان و ...) راه

به هدف) به بزهكاري و انحراف منجر شود، هاي دستيابي  احتمال ضعيفي وجود دارد كه بسته بودن هدف(بسته بودن راه
به شدت مورد  1970ها در دهه  مگر اينكه افراد ابتدا خرده فرهنگ بزهكار را شكل دهند يا به آن بپيوندند. اين نظريه

هاي فشار كالسيك از  اند و تاثيرشان بر پژوهش هاي تجربي كامالً محدود شده است. در حالي كه نظريه انتقاد قرار گرفته
اند، انتقاد مهم آن بود كه متغيرهاي مشتق از آنها با بزهكاري (انحراف) و مصرف  چند نقطه نظر مورد انتقاد قرار گرفته

 ).78:1383مواد مخدر بي ارتباط هستند يا ارتباط ضعيفي دارند(شفرز،
 

 مدل نظري پژوهش بر اساس نظريه آگنيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1. Kolvard8Olin 
2. Kohn 
3. Merton 
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 فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران 34

 روش . 2
پژوهش پيمايش از نوع توصيفي و تبييني مي باشد. به لحاظ معيار زمان، اين پژوهش از نوع روش مورد استفاده در اين 

مقطعي بوده و به لحاظ معيار ژرفايي از نوع پهنانگر است كه داده هاي آن با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است. با 
اي متفاوتي هستند، لذا از بين قشر هاي سني توجه به اينكه گستره سني افراد مجرم و بزهكار جامعه داراي ويژگي ه

سال، با توجه به اهميت و جايگاه ويژه آنان، به عنوان 17-30(كودكان،نوجوانان،جوانان و بزرگساالن)قشر جوان و نوجوان 
جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند و جهت سهولت دسترسي و احراز مجرم بودن آنان، مجرمين در موارد سرقت، ضرب و 

تهران كه در كالنتري هاي سطح منطقه شامل كالنتري خزانه بخارايي، جواديه و  16خشونت خانوادگي در منطقه  جرح و
 اند و داراي پرونده مي باشند، انتخاب شده و مورد بررسي قرار ميگيرند. نازي آباد بازداشت شده

 17-30ه، جمعيت جوان منطقه در رده سني تهران، از كل جمعيت اعالم شد 16طبق آمار و ارقام جمعيتي از سطح منطقه 
درصد از كل جمعيت اين منطقه است و با توجه به اطالعاتي كه از نيروي انتظامي سطح منطقه به دست آمده،  65سال، 

 مناطق جرم خيز سطح منطقه به ترتيب عبارتند از:
 ت، خزانه بخارايي، ،نازي آباد و تختي .باغ آذري، جواديه، ياغچي آّباد ،چهارصد دستگاه، علي آباد جنوبي، شهرك بعث

 شود و بيشترين آمار را به خود اختصاص داده اند به ترتيب عبارتند از: هايي كه در سطح منطقه انجام مي جرم
سرقت با موتور سيكلت و ثابت شده است كه اكثر  -2سرقت در داخل خودرو  -1سرقت كه خود بر دونوع است:  -1

 زنند. باشند و به علت فراهم كردن پول موادمخدر خود دست به سرقت مي سارقين , معتاد نيز مي
 هاي خانوادگي درگيري -2
 درگيري و ضرب و جرح (نزاع و زد و خورد) -3
 جرائم مالي و اقتصادي -4
 جرائم رانندگي  -5
 جرائم عمومي  -6
 مفاسد اجتماعي  -7
 حوادث و سوانح -8

درصد) و  14( درصد)، ضرب و جرح 34، سرقت (1389جرائم ذكر شده در سال توان گفت كه در بين تمامي  در كل مي
تهران در  16باشد. و منطقه  درصد) مي 20( درصد) و مسئله اعتياد، توزيع و قاچاق مواد مخدر 22اختالفات خانوادگي (

 160جتماعي كالنتري (آمار و اطالعات معاونت ا رتبه هشتم را در جرم خيزي دارد گانه تهران 22بين تمامي مناطق 
 ).1389خزانه بخارايي در سال 

نمونه گيري و حجم نمونه: روش نمونه گيري به صورت غيراحتمالي است با استقرار پژوهشگر به مدت سه هفته در سه 
مركز بازداشت مجرمين ، به صورتي كه هر مركز در هفت روز هفته محل استقرار پژوهشگر قرار گرفت. حجم نمونه نيز 

نفر بودند. تكنيك هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها با  213وجه به نحوه نمونه گيري در طي سه هفته با ت
،آمار توصيفي و استنباطي درباره داده ها انجام پذيرفت. به منظور دادن اطالعات از جامعه مورد   spssاستفاده از نرم افزار

بهره گرفته شد.از آمار استنباطي با به كارگيري آزمون هاي  نسبت فراواني ها) (فراواني ها،درصد مطالعه،از آمار توصيفي
آماري و ضرايب همبستگي براي بررسي فرضيه ها استفاده شد. آمارهاي پيشرفته چون تحليل عاملي و تحليل مسير جهت 

                 مشخص كردن عامل هاي موثر و ميزان اثر گذاري عامل ها بر هم به كار گرفته شد.        
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فشار «شيوه جمع آوري اطالعات: با توجه به اهداف تحقيق و الزامات نظري، در اين پژوهش از پرسشنامه ساخت يافته 
نفر از  5استفاده شده است. جهت سنجش روايي و پايايي پرسشنامه ابتدا پرسشنامه به تعداد » آگنيو و احساسات منفي

شد تا بخوانند و نظرات خود را اعالم نمايند و ايرادات پرسشنامه گرفته شود و ايرادات به هنجار داده  30تا  17جوانان 
نفر از افراد بزهكار در كالنتري هاي منطقه پرسشنامه را  30پرسشنامه اصالح شود. سپس تست رسمي انجام شد. تعداد 

نباخ محاسبه شد و نتيجه اي كه از آزمون پر كردند و با اطالعاتي كه از پرسشنامه هاي پر شده به دست آمده آلفاي كرو
است مي توان گفت كه پرسشنامه از اعتبار مناسبي  7/0بوده و چون اين مقدار بيشتر از  89/0آلفاي كرونباخ بدست آمد

 برخوردار بوده است. 
ونت خانگي اندازه گيري متغير وابسته و متغير مستقل: در اين پژوهش افرادي كه اقدام به سرقت، ضرب و جرح و خش

كرده اند و در كالنتري ها داراي پرونده مي باشند مجرم و بزهكار خطاب مي شوند و با سنجش تعداد دفعات دستگيري، 
اندازه گيري مي شود. و جهت  طول مدت زمان و تعداد جرايم ارتكابي در زمان دستگيري متغير وابسته (جرم و بزهكاري)

قل از مولفه هاي زير استفاده شده است، رابطه فرد با اعضاي خانواده، مشكالت اندازه گيري فشار به عنوان متغير مست
درون زندگي فرد، جدايي والدين از يكديگر، تمايز قائل شدن والدين نسبت به فرزندان، بيكاري و بيماري والدين، سابقه 

و مادر از رفتار و كارهاي فرد،  دستگيري و زنداني شدن اعضاي خانواده، احساس نسبت به منازعات خانوادگي، درك پدر
مشكالت اقتصادي خانواده، داشتن رابطه بد با همسر، منطبق بودن معيارهاي واقعي براي انتخاب همسر، نگراني از اخراج 
شدن در محيط كار، اختالف و مشكل با رئيس و همكار، عادالنه بودن شغل و درآمد در مقايسه با ديگران، دستيابي به 

نايي رسيدن به آنها، نحوه آشنا شدن با دوستان، نوع گذراندن اوقات فراغت با دوستان، مرتكب عمل جرم آرزوها و توا
شدن به همراه دوستان، نوع ارتكاب به جرم و ميزان دفعات ارتكاب به جرم، فرار از محيط مدرسه، استفاده از مواد مخدر 

ان گذاشتن مشكالت خود با خانواده، چگونگي رفتار فرد با به همراه دوستان، احساس رضايت از محيط زندگي خود، در مي
اعضاي خانواده به هنگام برخورد با مشكالت، نوع عمل جرم به هنگام برخورد با مشكالت، در ميان گذاشتن با دوستان به 

علمان و مديران هنگام برخورد با مشكالت، نگراني فرد در رابطه با موقعيتش در مقايسه با همكالسيان در مدرسه، رفتار م
 با فرد، تحت فشار قرار دادن والدين براي گرفتن نمره قبولي، احساس گناه نسبت به جرم.

 يافته هاي پژوهش. 3
سال از بيشترين 24-21درصد پاسخگويان در دامنه سني 31نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان مي دهد كه 

سال در كمترين فراواني قرار دارند. سطح تحصيالت مقطع راهنمايي 30-29درصد آنها نيز در دامنه سني 3/18فراواني و 
درصد در كمترين فراواني قرار گرفته است. وضعيت  8/3درصد از بيشترين فراواني و مقطع تحصيلي دانشگاهي با  3/42با

از 9/1با درصد  هزار تومان 600) از بيشترين فراواني و 9/60نفر با درصد(129هزار تومان  400تا  200درآمد بين 
)درصداز بيشترين فراواني و 49/0فراواني ( 105كمترين فراواني در دسته ها قرار مي گيرد. وضعيت مسكوني استيجاري با 

 127) درصد از كمترين فراواني برخوردار است. وضعيت تاهل بيشترين فراواني را مجرد ها با 4/5فراواني  ( 11سازماني با 
)درصد را به خود اختصاص داده است. وضعيت شغل افراد 40/0نفر ( 86ين با كمترين فراواني )درصد و متاهل59/0نفر (

درصد كارمندان به خود اختصاص داده اند. و از بين  3/2درصد و كمترين فراواني را  2/59بيشترين فراواني را بيكاران با 
 82از مجرمين مرتكب جرم ضرب و جرح،  )17/0نفر( 57مجرمين بازداشت شده در سطح سه كالنتري نام برده شده، 

 ) مرتكب سرقت از خودرو و منازل شده اند.39/0نفر( 74) مرتكب خشونت خانوادگي و 44/0نفر(
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 آمار استنباطي پژوهش

 ها بررسي نرمال بودن توزيع متغير
طه با همسر، شاخص در اين قسمت ابتدا به بررسي نرمال بودن متغير شاخص فشار، شاخص خانواده، شاخص مربوط به راب

مربوط به محيط كار، شاخص مربوط به تاثير دوستان، شاخص مربوط به محيط زندگي، شاخص مربوط به احساسات منفي، 
 پردازيم. شاخص مربوط به محيط مدرسه و شاخص مربوط به جرم با آزمون كلموگروف اسميرنوف مي

 
 بررسي توزيع متغيرها. 1دولج

 داري عنيسطح م zمقدار آماره  تعداد 
 0,132 1,439 213 شاخص فشار
 0,257 1,334 213 شاخص خانواده

 0,167 2,742 213 شاخص مربوط به رابطه با همسر
 0,376 2,72 213 شاخص مربوط به محيط كار
 0,27 1,59 213 شاخص مربوط به تاثير دوستان
 0,34 2,05 213 شاخص مربوط به محيط زندگي
 0,09 1,84 213 نفيشاخص مربوط به احساسات م

 0,101 1,66 213 شاخص مربوط به محيط مدرسه
 0,31 2,4 213 شاخص مربوط به جرم

 
در اين آزمون فرض صفر آزمون عبارت است از : نرمال بودن توزيع متغير ها. فرض مقابل عبارت است از : عدم نرمال 

باشد فرض صفر را رد كرده و با  0,05ن كمتر از بودن توزيع متغير مورد بررسي. در صورتي كه سطح معني داري آزمو
باشد فرض  0,05ها نرمال نيست. در صورتي كه سطح معني داري آزمون بيشتر از  توان گفت توزيع داده % مي95اطمينان 

ير از آنجا كه سطح معني داري آزمون نرمال بودن متغ -1ها نرمال است. با توجه به جدول پذيريم و توزيع داده صفر را مي
توان گفت توزيع متغير هاي فوق نرمال  % مي95باشد بنابر اين فرض صفر را پذيرفته و با اطمينان  مي 0,05ها بيشتر از 

 است.
در اين پژوهش تحليل اكتشافي(عاملي)نيز به كار گرفته شده است اين تحليل به اين منظور به كار رفته كه مشخص نمايد 

و  Bartlettتحليل عاملي مناسب است يا خير؟ بدين منظور از معني داري آزمون  آيا تعداد داده هاي مورد نظر براي
كمتر باشد با اطمينان  0,05استفاده مي شود. در صورتي كه سطح معني داري آزمون از  Kaiser-Mayer-Olkinشاخص 

 % تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مدل عاملي مناسب است.95
 

 kmoو شاخص جدول آزمون بارتلت . 2جدول

 kmoشاخص  سطح معني داري آزمون بارتلت

0,012 0,812 
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نزديك است  1مي باشد. از آنجا كه اين مقدار به 0,812برابر  KMOمشاهده مي شود مقدار شاخص  -2با توجه به جدول
مقدار سطح معني بنابراين مي توان گفت تعداد نمونه (تعداد پاسخ دهندگان) براي تحليل عاملي كافي مي باشد.همچنين 

است كه نشان مي دهد تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مدل عاملي  0,05)، كمتر از 0,012داري آزمون بارتلت (
 مناسب است و فرض شناخته شده بودن  ماتريس همبستگي رد مي شود.

و معني  KMOه به شاخص با توج جهت بررسي تحليل عاملي اكتشافي ابتدا كل داده ها را مورد تحليل قرار مي دهيم.
داري آزمون بارتلت نشان دهنده كفايت داده ها جهت تحليل عاملي است و تكنيك تحليل عاملي متغيرهايي كه در تحليل 

% از واريانس را تبيين نمودند. مقدار ويژه و درصد واريانس 73,52عامل طبقه بندي كرده است، كه  9وارد شده اند را به 
 ارائه شده است. -3مل در جدول تبيين شده توسط هر عا

 
 مقدار ويژه و درصد واريانس تبيين شده توسط هر عامل .3جدول

 درصد تجمعي واريانس تبيين شده درصد واريانس تبيين شده مقادير ويژه عامل ها
 11,42 11,42 6,02 شاخص فشار
 21,86 10,44 4,840 شاخص خانواده

 31,23 9,372 4,710 شاخص مربوط به رابطه با همسر
 40,44 9,21 4,53 شاخص مربوط به محيط كار
 49,152 8,71 3,855 شاخص مربوط به تاثير دوستان
 56,716 7,564 3,822 شاخص مربوط به محيط زندگي
 62,785 6,069 3,71 شاخص مربوط به احساسات منفي
 68,235 5,45 3,55 شاخص مربوط به محيط مدرسه

 73,525 5,29 3,39 شاخص مربوط به جرم
 

ارائه شده است. شاخص فشار  -3نام عامل و متغيرهاي مربوط به هر يك از آنها همراه با بار عاملي هر متغير در جدول
% از واريانس كل را تبيين مي كند. شاخص مربوط به 10,44% از واريانس كل را تبيين مي كند. شاخص خانواده 11,42

% از واريانس كل را تبيين مي 9,21ا تبيين مي كند. شاخص مربوط به محيط كار % از واريانس كل ر9,372رابطه با همسر 
% از 7,564% از واريانس كل را تبيين مي كند. شاخص مربوط به محيط زندگي 8,71كند. شاخص مربوط به تاثير دوستان 

ين ميكند. شاخص مربوط % از واريانس كل را تبي6,069واريانس كل را تبيين ميكند. شاخص مربوط به احساسات منفي 
 % از واريانس كل را تبيين ميكند.5,29% از واريانس كل را تبيين ميكند. شاخص مربوط به جرم 5,45به محيط مدرسه 

 هاي تحقيق بررسي فرضيه
 ."به نظر مي رسد ميزان فشار در افراد منحرف بر اساس نوع بزه اجتماعي با يكديگر متفاوت است" -1
 

 ت ميزان فشار در سوح مختلف نوع بزهبررسي تفاو .4جدول
 سطح معني داري Fآماره آزمون  

19,24 0,037 
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و سطح معني داري  One-Way Anova (19,24) مقابل مقدار آماره آزمون آناليز واريانس يك طرفه (4توجه به جدول(
كمتر است  0,05ي آزمون از بيشتر است و سطح معني دار 3,86است. از آنجا كه مقدار آماره آزمون از  0,037آزمون 

 % مي توان گفت ميزان فشار در افراد منحرف بر اساس نوع بزه اجتماعي با يكديگر متفاوت است.95بنابراين با اطمينان 
استفاده مي كنيم.در آزمون مورد نظر فرض صفر و فرض مقابل به صورت زير  LSDجهت بررسي دقيق تر از آزمون 

 تعريف مي شود.
 ارت است از : عدم وجود اختالف معني دار در سطوح متغير نوع بزهفرض صفر : عب

 فرض صفر : عبارت است از : وجود اختالف معني دار در سطوح متغير نوع بزه
 

 LSDجدول آزمون . 5دولج

 
) ، سرقت و خريد و 0,034سرقت و ضرب و جرح (با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون بين دو نوع بزه  

) و خريد و 0,01) ، ضرب و جرح و شكايت خانوادگي (0,0009) و ضرب و جرح و خريد و فرش مواد (0,000فرش مواد (
است بنابراين فرض صفر رد شده و  0,05باشد. از آنجا كه اين مقدار كمتر از  ) مي0,00فرش مواد و شكايت خانوادگي (

داري دارد. تنها ميانگين ميزان فشار  ميانگين ميزان فشار در افراد مختلف در سطوح بزه هاي  فوق اختالف معنيدرنتيجه 
در افراد مختلف در سطوح سرقت و شكايت خانوادگي اختالف معني داري ندارد زيرا سطح معني داري آزمون فوق 

 فر را مي پذيريم.% فرض ص95نمي باشد بنابراين با اطمينان  0,05كمتر از  0,094
 به نظر مي رسد احساس فشار نسبت به شرايط زندگي در ارتكاب به جرم و بزهكاري تاثير دارد. -2

 بررسي رابطه شاخص فشار و شاخص مشكالت خانواده -2-1
 دار بين رابطه شاخص فشار و شاخص مشكالت خانواده فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 ار بين رابطه شاخص فشار و شاخص مشكالت خانوادهد فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص فشار و شاخص مشكالت خانواده .6دولج

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول
 0,039 -0,294 213 شاخص خانواده شاخص فشار

(I) رشته (J) سطح معني داري رشته 
 %95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 سرقت

 6,95- 8,15- 0.034 ضرب و جرح

 8,22 5,04 0.000 خريد و فرش مواد

 8,67 3,75- 0.094 شكايت خانوادگي

 9,06 8,85 0.009 خريد و فرش مواد ضرب و جرح
 10,73 4,38 0.01 شكايت خانوادگي

 خريد و فرش مواد
 7,36 5,67 0.000 شكايت خانوادگي
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مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه  0,05تر از )كم0,039با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (
 معني داري بين دو متغير وجود دارد.

 بررسي رابطه شاخص فشار و رابطه با همسر -2-2
 دار بين شاخص فشار و رابطه با همسر فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 دار بين شاخص فشار و رابطه با همسر فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص فشار و رابطه با همسر .7ولدج

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول
 0,026 -0,104 213 رابطه با همسر شاخص فشار

 
مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه  0,05)كمتر از 0,026با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (

 معني داري بين دو متغير وجود دارد.
 بررسي رابطه شاخص فشار و محيط كار -2-3

 دار بين شاخص فشار و محيط كار فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 دار بين شاخص فشار و محيط كار فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص فشار و محيط كار .8دولج

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد دوممتغير  متغير اول
 0,007 -0,337 213 محيط كار شاخص فشار

 
مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه  0,05)كمتر از 0,007با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (

  معني داري بين دو متغير وجود دارد.

 بررسي رابطه شاخص فشار و تاثير دوستان -2-4
 دار بين شاخص فشار و تاثير دوستان فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 دار بين شاخص فشار و تاثير دوستان فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص فشار و تاثير دوستان .9دولج

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول
 0,000 0,514 213 تاثير دوستان شاخص فشار

 
مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه  0,05)كمتر از 0,000با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (

 معني داري بين دو متغير وجود دارد.
 بررسي رابطه شاخص فشار و محيط زندگي -2-5

 دار بين شاخص فشار و محيط زندگي فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
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 دار بين شاخص فشار و محيط زندگي رض مقابل : وجود رابطه معنيف
 

 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص فشار و محيط زندگي .10دولج
 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول

 0,006 0,460 213 محيط زندگي شاخص فشار
 

مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه  0,05)كمتر از 0,006با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (
 معني داري بين دو متغير وجود دارد.

 بررسي رابطه شاخص فشار و شاخص مربوط به احساسات منفي -2-6
 دار بين شاخص فشار و احساسات منفي فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 ساسات منفيدار بين شاخص فشار و اح فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص فشار و احساسات منفي .11دولج

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول
 0,004 0,242 213 احساسات منفي شاخص فشار

 
شده و رابطه مي باشد، بنابراين فرض صفر رد  0,05)كمتر از 0,004با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (

 معني داري بين دو متغير وجود دارد.
 بررسي رابطه شاخص فشار و شاخص مربوط به محيط مدرسه -2-7

 دار بين شاخص فشار و محيط مدرسه فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 دار بين شاخص فشار و محيط مدرسه فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 فشار و محيط مدرسه بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص .12دولج

 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول
 0,0016 0,359 213 محيط مدرسه شاخص فشار

 
مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و رابطه  0,05)كمتر از 0,0016با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (

 معني داري بين دو متغير وجود دارد.
 نظر مي رسد كه برخورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم تاثير دارد. به -3

 دار بين برخورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم فرض صفر:عدم وجود رابطه معني
 دار بين برخورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم فرض مقابل : وجود رابطه معني

 
 بررسي رابطه  متغير رابطه شاخص شرايط زندگي و شاخص نوع جرم. 13لدوج
 داري سطح معني ضريب همبستگي تعداد متغير دوم متغير اول

 0,000 0,552 213 نوع جرم شاخص شرايط زندگي
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ابطه مي باشد، بنابراين فرض صفر رد شده و ر 0,05)كمتر از 0,000با توجه به جدول مقابل سطح معني داري آزمون (
 معني داري بين دو متغير وجود دارد.

 آزمون مدل تحليلي و تحليل مسير متغيرهاي پژوهش 
در پژوهش حاضر، جهت تعيين اثرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از روش تحليل مسير بهره 

ت كه مدل نظري پژوهش آزمون شود و گرفته شده است. به سخني ديگر با استفاده از روش تحليل مسير در نظر اس
 تعديل شود.

 از تحليل رگرسيون در مرحله اول نتايج حاصل
در مرحله اول براي تعيين ضرايب مسير و محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم متغير ها به نتايج حاصل از تحليل 

و فشار به عنوان متغير مستقل در نظر  پردازيم.در اين قسمت جرم و بزه كاري متغير وابسته فرض شده است رگرسيون مي
ميزان تاثير مستقيم و غيرمستقيم متغير وابسته بر متغير  1گرفته شده اند. بر اساس ضرايب بتا مندرج در نمودار شماره 

 مستقل نشان داده شده است.
 

 تحليل رگرسيوني متغير مستقل(فشار) بر جرم و بزه كاري .14جدول

Sig t 

BETA 

د (ضريب استاندار
 شده بتا)

  B خطاي استاندارد

 عدد ثابت 27,681 6,609  4,188 0,006
 فشار 1,297 0,37 0,216 3,505 0,026

0,001= sig                           16,597 =F                              R20,429= 

 
و معني داري آن در سطح اطمينان  Fن شود، با توجه به مقداره آزمو بدين ترتيب همان طور كه در جدول مشاهده مي

مي باشد كه اين  R2 (0,429( است. مقدار ضريب تعيين% معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل 95باالي 
 % از تغييرات متغير وابسته به كمك متغير مستقل قابل تبيين است.42,9مويد آن است كه 

 يون در مرحله دوم نتايج حاصل از تحليل رگرس
 

 تحليل رگرسيوني متغيرهاي مستقل بر فشار. 15جدول

Sig T 
BETA 

(ضريب استاندارد 
 شده بتا)

  B خطاي استاندارد

 عدد ثابت 26,739 2,769  9,65 0,000
 رابطه منفي با همسر 4,62 0,560 0,412 8,25 0,000
 احساسات منفي 4,56 0,292 0,524 15,61 0,02
 مشكالت خانوادگي 4,39 0,226 0,638 19,42 0,000
 تاثير دوستان و همساالن 5,67 0,378 0,506 15 0,000
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و معني داري آن در سطح اطمينان  Fشود، با توجه به مقداره آزمون  بدين ترتيب همان طور كه در جدول مشاهده مي

مي باشد كه اين  R2 (0,781% معادله رگرسيون معتبر بوده و نتايج آن قابل تحليل است. مقدار ضريب تعيين (95باالي 
% از تغييرات متغير وابسته به كمك متغير مستقل قابل تبيين است. مالحظه مي شود كه متغير 87,1مويد آن است كه 

 هاي مستقل  بر حسب ميزان همبستگي به ترتيب عبارتند از:
)، تاثير دوستان و همساالن با وزن بتاي 0,524)، احساسات منفي با وزن بتاي (0,638مشكالت خانوادگي با وزن بتاي (

)، مشكالت محيط 0,403) ، مشكالت محيط زندگي با وزن بتاي (0,412)، رابطه منفي با همسر با وزن بتاي (0506(
 ). 0,372) ، مشكالت محيط كار و بيكاري با وزن بتاي (0,374مدرسه با وزن بتاي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل مسير همراه با ضرايب مسير (بتا) .1نمودار شماره
 

بنابراين بر اساس مقادير به دست آمده در محاسبات فوق اثرات مستقيم اين متغيرها بر متغير وابسته بر مبناي ميزان 
 ضريب بتا استاندارد شده محاسبه گرديده است.

 

 مشكالت محيط زندگي 3,89 0,504 0,403 7,71 0,000
 مشكالت محيط مدرسه 4,06 0,413 0,374 4,83 0,001

0,000 7,69 0,372 0,672 5,17 
مشكالت محيط كار و 

 بيكاري
      
0,000  = sig    124,338  =F      0,781=R2  

فشار جرم و 
 بزھکاری

)0,524(احساسات منفی  

)0506(دوستان و ھمساالن  

)٠٫۴١٢(رابطه باھمسر  

 محيط زندگی

)٠٫۴٠٣(

محيط کار و 

)٠٫٣٧٢بيکاری(  
)0,374(محيط مدرسه  

42,9%

0,524 0,606 

0,412 

0,403 

0,372 
0,374 

مشکالت 

)0,638(خانوادگی  

0,506 
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 43 عوامل موثر در ارتكاب به جرائم اجتماعي با تاكيد بر نظريه فشار آگنيو

 بحث . 4
تهران  16سال منطقه  17-30به جرم و بزهكاري نوجوانان و جوانان اين پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر در گرايش 

با تاكيد بر نظريه فشار آگنيو انجام شد. آگنيو يكي از مهمترين نظريه پردازان فشار در حوزه انحرافات اجتماعي در دهه 
نحرافات اجتماعي در اخير به شمار مي رود و تحقيقات بسياري بر اساس نظريه وي انجام شده است.طبق نظريه آگنيو ا

نتيجه تعامالت و كنش هاي انسان ها در حوزه هاي مختلف (كار ،مدرسه ،دوستان ،خانه و خانواده و ...)روي مي دهند. به 
نظر وي فشار هاي ناشي از اينگونه روابط با گرايش به انحرافات رابطه دارند و افراد در معرض چنين فشار هايي بيشتر از 

اجتماعي روي مي آورند. آگنيو و بسياري از محقققان از اين نظريه براي تحليل رفتار هاي انحرافي جوانان بقيه به انحرافات 
و نوجوانان سود جستند.در پاسخ به اين سوال كه چرا موضوع گرايش به جرم و بزهكاري جوانان و نوجوانان را انتخاب و 

 م ،داليل متعددي وجود دارد كه برخي از آنها را اشاره مي نماييم:همينطور از نظريه آگنيو براي تبيين آن استفاده كرده اي
نظريه آگنيو مبحث جديدي را در حوزه انحرافات و علل گرايش آن باز مي كند كه آزمون اين نظريه از عاليق تحقيقي  -1

 پژوهشگران به شمار مي رود.
د اما با آزمون اين نظريه قابليت تبيين انحرافات درباره عامل گرايش به جرم و بزهكاري نظريات متفاوتي وجود دار -2

 اجتماعي از جمله اعتياد را نيز مي شود بررسي كرد.
مسئله گرايش به جرم و بزهكاري جوانان و نوجوانان همانطور كه بيان شد، نوجوانان و جوانان سرنوشت سازان جامعه  -3

فرد بستگي دارد. پس اين موضوع مهم است كه مي باشند و سالمت و سعادت يك جامعه به سالمت و سعادت يك 
تهران نيز جزئي از همين جامعه اند و بايد مشكالتشان ريشه يابي  16بررسي شود و ريشه يابي گردد. و جوانان منطقه 

 شود.
با توجه به نكات فوق در طول اين پژوهش همواره سعي كرديم ضمن رعايت روش شناسي و ساير ضوابط تحقيق، موضوع 

بزهكاري بر اساس نظريه آگنيو را مورد بررسي قرار دهيم و متغير هاي مستقل و وابسته را بسنجيم. در اين راستا  جرم و
فرضيات ارائه شده در پژوهش را به آزمون تجربه كشيديم.كليه فرضيات مطروحه مورد تاييد قرار گرفته و در سطح معني 

،احساس  039/0الدين در خانه( شاخص خانواده) با سطح معناداري دار بوده است. فشار هاي ناشي از روابط نامناسب و
در سطح معنا داري بوده است و  007/0،فشارهاي ناشي از محيط كار با سطح معناداري  004/0منفي با سطح معناداري 

تان و در سطح معنا دار بوده است. فشار ناشي از تاثير دوس 0016/0فشار ناشي از محيط مدرسه با سطح معناداري 
در سطح معني دار بوده است.فشار ناشي از محيط زندگي با سطح معناداري     000/0همساالن با سطح معناداري 

در سطح معني داري قرار گرفته است. 026/0در سطح معنا داري بوده است و رابطه با همسر با سطح معناداري 006/0
س فشار نسبت به شرايط زندگي در بروز جرم و بزهكاري به نظر مي رسد كه احسا"يكي از فرضيات اصلي اين پژوهش 

تاييد شده است.شرايط زندگي شامل رابطه منفي با همسر، فوت والدين، جدايي و طالق والدين احساسات "تاثير دارد.
منفي،تاثير دوستان و همساالن، مشكالت ناشي از محيط كار ،مشكالت ناشي از محيط مدرسه، مشكالت ناشي از محيط 

گي مي شود و رابطه هر يك از اين متغيرها به صورت جداگانه با فشار سنجيده شد و به اثبات رسيد كه هر يك رابطه زند
ميزان فشار در افراد منحرف بر اساس نوع بزه اجتماعي با "معني داري با متغير فشار دارند. فرضيه دوم اين پژوهش 

سطح معني داري مورد تاييد قرار گرفته است. فرضيه سوم اين در 037/0نيز با سطح معناداري "يكديگر متفاوت است.
اين فرضيه "به نظر مي رسد كه برخورد با فشار ايجاد شده از شرايط زندگي بر نوع جرم تاثير دارد"پژوهش نيز با عنوان 
 در سطح معني داري  به اثبات رسيده است. 000/0نيز با سطح معناداري 
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ش بدست آمد پيشنهاداتي را مي توان مطرح كرد كه عبارتند از: همانطور كه در اين پژوهش با توجه به نتايجي كه از پژوه
تاييد شده يكي از عوامل مهم و موثر در گرايش جوانان به بزهكاري فشار هاي ناشي از روابط منفي يا نفرت انگيز با 

مي كنند و اين فشار ها در كنار ساير  ديگران است. جوانان در محيط هاي مختلف زندگي، با فشار ها دست و پنجه نرم
عوامل ديگر مي تواند احتمال كشاندن آنها را به جرم و بزهكاري افزايش دهد.در بعد خانواده بايد با آموزش صحيح 
والدين آنان را به ايجاد محيطي امن و آرام براي فرزندان تشويق نموده تا فرزندان آنان در محيط خانواده احساس امنيت و 

ش نمايند. اين كار از طريق ايجاد برنامه هاي آموزش راديو و تلويزيون و ايجاد نهادهاي مدني امكان پذير است.در آرام
محيط مدرسه بايد به مديران، معلمان و ساير كاركنان مدرسه آموزش هاي الزم در برخورد مناسب توأم با رأفت با دانش 

ان ارزش و اعتبار بااليي براي معلمان و مديران قائلند و بر خوردهاي نا آموزان داده شود.معموال دانش آموزان و دانشجوي
 مناسب مديران و معلمان آثار مخربي در روحيه آنان ايجاد مي كند و اين آثار تا سالهاي بعد (حتي در دوران بزرگسالي )

 نيز باقي خواهد ماند.
ن در محيط هاي مختلف كار اعم از اداره، كارخانه، فشار يكي ديگر از محيط هاي فشار زا محيط كار است. معموال كار كرد

برخورد مناسب مديران با كاركنان، چشم پوشي از اشتباهات كاركنان، بررسي مشكالت كار  هاي مربوط به خود را دارد.
 عنوان و تالش در جهت رفع آنها و ... مي تواند فشار هاي ناشي از محيط كار را تقليل دهد.
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