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تحلیلی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در پرتو نظریه معاشرت ترجیحی و تعامل نمادین
علیرضا

کرمی1

 1دانشگاه آزاد اسالمی

چکیده
انسان ها در طول زندگی با نهاد ها و گروه های اجتماعی مختلفی ارتباط دارند .از جمله مهم ترین آن ها ،نهاد خانواده ،مدرسه،
دوستان و هم ساالن است .ساترلند با توجه به این نکته و به تاسی از نظریات یادگیری در حوزه روانشناسی ،نظریه معاشرت
های ترجیحی را بیان کرده و معتقد است که رفتار مجرمانه یک امر ارثی نیست ،بلکه یک امر اکتسابی و آموختنی است .در
کنار این نظریه ،نظریه تعامل نمادین بر عنصر ارتباط در پیون های فردی و جمعی افراد تاکید می کند و بر این نظر است که
روابط چیزی بیش از صرف تکلم کردن افراد و در واقع تاثیر گذاشتن آنها بر همدیگر از طریق نمادها است .هدف این تحقیق،
تحلیلی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در پرتو نظریه معاشرت ترجیحی و تعامل نمادین با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی
می باشد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که چنانچه محیط خانواده ناسالم و آسیب زا باشد و در محیط مدرسه گروه های
دوستی خارج از کنترل و نظارت الزم مدیران و ناظران قرار بگیرد و گروه های نابابی گرد کودکان و نوجوانان شکل گیرد ،قدرت
تاثیر گذاری این روابط در خال نبود دیگر نهادها ،بیشتر می شود و می تواند زمینه ساز گرایش به رفتارهای انحرافی و بستر
افتادن نوجوان به دام بزهکاری باشد .با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد می شود که خاواده ها ارتباط عمیق تر و مستحکم تری
را با فرزندان خود به منظور دور نشدن آنها از خانواده لحاظ کنند.
واژههای کلیدی :بزهکاری ،نظریه معاشرت های ترجیحی ،کنش متقابل نمادین ،خانوده ،مدرسه ،گروه های دوستی.
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بیان مساله
بزهکاری در غالب موارد معادل جرم بوده و به طور ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار می رود و
در معنای غیر حقوقی متداول آن شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی و فرار از کنترل والدین می گردد که در یک فرد بالغ
مجرمانه تلقی نمی گردد(نجفی .)99 :1391،این امر در جرم شناسی علمی که به علل وقوع بزه و درمان بزهکاران می پردازد،
بیشتر حالت خطرناك فرد ب ه عنوان عالمت و نشانه ای از رفتار ضد اجتماعی وی زیر ذره بین قرار می گیرد(عباچی:1390،
..)55
اطفال با فعلیت بخشیدن به محرکات آنی سعی در غلبه بر نامالیمات زندگی خود دارند(شاکری )97 :1387،و گاه عکس العمل
شکل گرفته از سوی آن ها ،نادرست بوده و مستلزم تنبیه و مجازات می باشد؛ ولی به علت وجود تفاوت هایی در جسم ،روح و
روان و شخصیت خردساالن و بزرگساالن نمی توان از عدالت کیفری ویژه ی بزرگساالن برای اطفال نیز بهره برد؛ زیرا حضور در
فرآیند
رسیدگی بزرگساالن برای اطفال تنش زا و آزار دهنده است .عالوه بر اینکه شرح برخی از وقایعی که در خالل ارتکاب جرم از
سوی بزرگساالن اتفاق می افتد می تواند باعث آزردگی خاطر خردساالن شود ،حضور در چنین مذاکرات و جلساتی می تواند
زمینه ی آموزش بزهکاری را فراهم آورد .از سوی دیگر برخورد قضات و عوامل دستگاه قضایی گاهی با مرتکبان بسیار خشن
است؛ این درحالی است که خردساالن به دلیل سن کم ،بیشتر امکان اصالح و بازسازگاری دارند ،از این رو الزم و ضروری است
که قضات ویژه ای برای رسیدگی به جرایم خردساالن منصوب شوند که عالوه بر آموزش هایی که قضات دادگاه های عمومی
تجربه نموده اند ،با آموزه های علم روانشناسی نیز آشنا باشند تا با برخورد سنجیده ی خود راه را برای اصالح خردساالن هموار
ساخته و تالش هایی در جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال انجام گیرد؛ آن هم نه با خشونت و تنبیه ،بلکه با پند و اندرز و
مهربانی و تنها در صورت عدم حصول نتیجه برخوردهای دیگر باید صورت گیرد(صفاری.)173 :1392،
با این حال از جمله مسائلی که موجب جلب توجه عالمان علم حقوق جزا و جرم شناسان به حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و
بزهکاری آن ها گردیده است ،گسترش آمار و ارقام مربوط به بزهکاری و تکرار جرم در این گروه سنی است .از این رو جرم
شناسان از سال ها قبل ،به دنبال طرح تئوری هایی جهت مقابله با بزهکاری اطفال و نوجوانان بوده اند و با تماشای این پدیده
از زاویه ی دید خود ،به دنبال مبارزه با آن بوده اند .نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که هریک از این جرم شناسان
تنها ،به یک بعد از ابعاد این پدیده نظر دارند و حاصل این نگاه های تک بعدی پدید آمدن نظریات متعددی است که گاه در
تقابل و تعارض با یکدیگر قرار دارد.
یکی از مهم ترین ابهاماتی که در خصوص جرایم نوجوانان و اطفال وجود دارد ،چرایی افزایش ارتکاب جرم از سوی این
گروههای سنی است ،تقریبا از اواسط دهه  1380به این سمت آمارها همواره رشد مثبت جرایم کودکان و نوجوانان را نشان
داده است ،مهم ترین دغدغه پژوهش حاضر ارزیابی نظریات معاضرت ترجیحی و تعامل بنیادین در رابطه با نرخ جرایم کودکان
و نوجوانان می باشد،ضرورت اجرای این پژوهش با توجه به تغییرات صورت گرفته از دیدگاه فرهنگی و فن آوری که در چند
دهه اخیر اتفاق افتاده محرز می باشد ،در نظریه ساترلند ما با دو گروه اجتماعی مواجه هستیم گروه جامعه خرد که شامل زیر
گروه خانواده ،دوستان ،همکالس ها و هم دوره های مدرسه و ...می شود ،و گروه کالن که شامل جامعه قانون گذار می شد که
بنا به مورد اعضای یک شهر یا یک کشور هستند ،تغییرات اخیر فرهنگی در جامعه جهانی چند تغییر در پیش فرض ساترلند
ایجاد نموده است ،نخست اینکه با تغییرات تکنولوژی و منابع ارتباطی جامعه جهانی ما با یک جامعه بزرگتر نیز مواجه شده ایم
که ممکن است جهت گیری متفاوتی نسبت به جامعه کالن مطرح در نظریه ساترلند داشته باشد ،نظیر وضعیت کشور ایران که
در آن ممکن است جهت گیری جامعه کالن ما یعنی سیاست گذاری کشور با جهت گیری کلی جامعه جهانی متفاوت باشد ،در
دهکده جهانی امروز جامعه بزرگتر یعنی جامعه جهانی یک واقعیت کتمان ناشدنی است ،عالوه براین استفاده از نرم افزارهای
ارتباط جمعی توانسته موجب تشکیل گروههای اجتماعی کوچک یا متوسط شود که به سادگی افکار و جهت گیری های
سیاسی و اجتماعی اعضای خود را مشخص می سازند و یا زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازند ،این گروه ها نیز در نظریه
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ساترلند وجود نداشتند و محصول پیشرفت فن آوری در دهه های اخیر هستند ،اکنون این سوال مطرح است که گروه های
اجتماعی تاثیر گذار بر رفتار فرد کدام هستند ،تعامل و همسویی با گروه های بزرگتر چگونه حاصل می شود و همچنین
تغییرات فرهنگی و اجتماعی و علمی چند دهه اخیر چه تاثیر بر افزایش موارد ارتکاب جرم از سوی کودکان و نوجوانان داشته
است ؟
فرضیه تحقیق
با توجه به این سواالت ،فرضیه این تحقیق بدین قرار است که؛
در نظری ه ی معاشرت های ترجیحی ساترلند بیش از هر چیز به تاثیر گذاری محیط زندگی اطفال و نوجوانان برای توجیه علل
گرایش به بزهکاری توجه نموده است و معاشرت با افراد در محیط های اجتماعی مهمترین عامل در بزهکاری اطفال و نوجوانان
دانسته شده است  .در همین راستا ،نظریه تعامل نمادین با تاکید بر ارتباط با گروه های مختلفی که نوجوان و اطفال با آنها در
ارتباط است ،به بزهکاری روی می آورد.
-1بزهکاری کودکان و نوجوانان از دیدگاه جرم شناختی معاضرت ترجیحی
1-2پیوند افتراقی
نظریه ادوین ساترلند1تحت عنوان پیوند افتراقی بر این نکته داللت دارد که فرایند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیله ی دوستان
فرد مجرم تعیین می شود .چهار گام زیر فرایند نظریه پیوند افتراقی را به اختصار نشان می دهد:
-1رفتار تبهکارانه ،مانند دیگر رفتارهای معمولی در اثر کنش متقابل با دیگران به ویژه گروه دوستان آموخته می شود.
-2فراگیری رفتارمجرمانه هم مستلزم یادگیری تکنیک های ارتکاب جرم وهم انگیزه ها ،سائق ها و گرایش های مناسب برای
بزهکاری است.
-3انسان بدان سبب مجرم می شود که فراوانی امکانات قانون شکنی برمحدودیت های نامساعد آن بچربد.
-4پیوندهای تبهکارانه یک شخص می تواند ازجنبه های خاصی همچون فراوانی ،طول مدت و شدت این تماس ها متفاوت
باشد و در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک کند(ستوده.)142 :1392،
نکته اصلی نظریه ساترلند این است که افراد به این علت کج رفتار می شوند که تعداد ارتباط های انحرافی آنان بیش از ارتباط
های غیرانحرافی شان است .این تفاوت تعامل افراد با کسانی که ایده های کج رفتارانه دارند نسبت به افرادی که از ایده های
همنوایانه برخوردارند (یعنی ارتباط بیشتر آنان با کج رفتاران یا ایده های کج رفتاری) علت اصلی کج رفتاری آنهاست.
از دیدگاه ساترلند افزونی تعریف های مساعد برای رفتار مجرمانه موجب زمینه سازی تاثیر کلی معاشرت جهت ایجاد
هنجارهایی که نهایتا به ارتکاب جرم منجر می شوند ،میگردد .در راستای این نظریه می توان چنین استنتاج کرد که استمرار
ارتکاب جرم و اصرار بر آن در قالب تکرار یا تعدد جرم نتیجه معاشرت مستمر با بزهکاران و غلبه کامل تعاریف مجرمانه از
رفتارهای پذیرفته شده گروه و به عبارتی اجتماعی شدن مجرمانه است .بنظر می رسد چنین استنتاجی ،این اندیشه رانیز در
پی داشته باشد که برای مقابله با تکرار جرم باید معاشرت با جامعه عادی و به هنجار را جانشین معاشرت با گروه هایی کرد که
فرد در آنجا تعاریف مجرمانه و تکنیک های ارتکاب جرم را فرا گیرد(غالمی.)17 :1382،
1-1-1پیش فرض های نظریه معاضرت ترجیحی
نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند بر پایه سه پیش فرض اساسی که ریشه در مکتب شیکاگو دارد شکل گرفته است ،نظریه
انتقال اکولوژیکی و فرهنگی ،نظریه تعامل بنیادین و نظریه منازعه فرهنگی مهم ترین مبانی استفاده شده در توسعه نظریه
معاشرت ترجیحی بوده اند ،البته یادگیر ی اجتماعی پیش فرض اساس این نظریه بوده است ،بنابراین از دیدگاه ساترلند
بزهکاری یک رفتار اکتسابی می باشد ،و مهم ترین ابعاد آن از طریق روابط نزدیک با دیگران آموخته می شود ،به طور کلی
1
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کودکان و نوجوانان بزهکار رفتار کسانی را که دوست دارند و به آنها احترام می گذارند را تقلید می کنند ،و همین پیش فرض
برای تحلیل و ارائه نظریه معاشرت ترجیحی مورد بهره برداری واقع شده است.
نظریه معاشرت ترجیحی بر مبنای یادگیری اجتماعی و روابط اجتماعی پایه نهاده شده است ،بر اساس نظریه یادگیری
اجتماعی فرد در صورتی بزهکار می شود که نگرش های مطلوب برای نقض قانون بر نگرش مطلوب برای پیروی از قانون تفوق
یابد ،یک نگرش موثر بزهکاری زمانی بروز می کند که عقاید منحرف به عنوان یک موضوع قابل قبول ودارای ارزش مالی یا
اجتماعی برای فرد مطرح شود ،به عنوان مثال در گروههای دوستانه از منافع حاصل از فروش مواد مخدر سخن بگویند ،بنابراین
در وهله نخست ،نوع واکنش های گروههای نزدیک و کوچک مرتبط با شخص بزهکار است که ارتکاب رفتار مجرمانه یا
خودداری از ارتکاب آن را در فرد بزهکار تقویت می نماید(معظمی.)182 :1390،
تماس هایی که در مراحل اولیه زندگی کودك صورت می گیرد ،احتماال تاثیر بیشتر و عمیق تری نسبت به تماس ها و روابط
بعدی زندگی او دارد و در نتیجه چنانچه رفتارهای ابتدایی جامعه محلی و خانواده در تائید یا عدم تائید رفتار بزهکارانه است که
تعیین کننده ایجاد انگیزه برای شروع جرم یا ادامه ارتکاب جرم باشد ،نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند تفکیکی میان کودکان
و بزرگساالن بزهکار قائل نیست ،طبقه اجتماعی را نیز به عنوان یک مولفه در ارتکاب جرم مطرح نمی کند ،نظریه ساترلند یک
نظریه تلفیقی است که بسیاری از مبانی مطرح شده در نظریه های جرم سناسی قبلی را در قالب یک نظریه مجزا ارائه نموده
است ،به طور کلی می توان گفت که پیش فرض های اساسی این نظریه عبارتند از اینکه:
جرم ،تمایل به ارتکاب جرم و شیوه های ارتکاب جرم می توانند مورد آموزش واقع شوند.
گروههای اجتماعی کوچک نظیر خانواده  ،دوستان و همساالن در مقایسه با گروههای بزرگتر اجتماعی نظیر
شهروندان و به طور کلی جامعه میزبان تاثیر بیشتری بر تمایل به ارتکاب جرم و تقویت زمینه ارتکاب جرم در فرد
دارند.
جهت گیری کروههای اجتماعی کوچک در برابر جامعه مادر در ایجاد انگیزه مجرمانه در فرد بزهکار موثر است.
عالوه بر تمایل به ارتکاب جرم شیوه های ارتکاب به جرم نیز در برخی گروههای کوچک مورد آموزش واقع می شود.
تعارض فرهنگی میان یک جامعه کوچک با جامعه بزرگتر عامل ایجاد انگیزه ارتکاب جرم می باشد.
معاشرت با گروههای کوچک معموال نسبت به گروههای بزرگ اجتماعی بیشتر و طوالنی تر بوده و در نتیجه تاثیر این
گروهها بر ایجاد انگیزه مجرمانه افزایش می یابد(گالیهر.)25 :20122،
البته باید توجه داشت که علیرغم تائید نظریه ساترلند در پژوهش های جرم شناسی متعدد ،نظریه ایاشان مورد انتقاد نیز واقع
شده است ،از جمله اینکه نظریه معاشرت ترجیحی نمی تواند علیت رفتار متفاوت و متعارض افراد یک خانواده با شرایط برابر را
در خصوص ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم توضیح دهد .به عبارت دیگر مثال های متعددی وجود داشته که به موجب آنها افرادی
که عضو یک خانواده بزهکار بوده اند از ارتکاب رفتارهای مجرمانه خودداری نموده اند ،عالوه بر این این نظریه رفتار بزهکارانه را
ر فتاری عقالنی در نظر می گیرد ،در نتیجه قادر به توجیه خشونت های بی انگیزه ،وندالیسم یا جرم ناشی از اختالالت روانی
نمی باشد(معظمی. )182 :1390،یکی از پیش فرض های اساسی نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند اتکاء بر نظریه آموختنی
بودن جرم می باشد ،در نظریه معاشرت ترجیحی آموزش هم ایجاد کننده انگیزه ارتکاب جرم است؛ عالوه بر آن چگونگی
ارتکاب جرم مورد آموزش واقع می شود ،اگر بخواهیم تاثیر یادگیری را بر چگونگی ارتکاب جرم از سوی کودکان و نوجوانان
مورد تحلیل قرار دهیم باید تاثیر مسائلی نظیر مجرم بودن خانواده بر بزهکاری کودکان را مورد بررسی قرار دهیم ،مجرم بودن
خانواده می تواند موجب تقویت انگیزه مجرمانه در کودك و نوجوان شود ،خانواده هایی که گرفتار معضالت اساسی مانند اعتیاد،
سرقت ،اشتهار به فحشاء و ..هستند ،احتماال زمینه ارتکاب جرم در فرزندان خود را به شکل بیشتری فراهم می سازند ،در این
قبیل خانواده ها کودکان تحت تاثیر بزرگساالن قرار گرفته و این فرصت را پیدا می کنند تا رفتار بزهکارانه را یادبگیرند ،و این
2
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امر احتمال ارتکاب جرم از سوی ایشان را بیشتر می کند ،مطالعه ای در زندان های آمریکا نشان داده که خانواده هایی که
درگیر فعالیت های مجرم انه هستند گرایش دارند تا اعضای جوانتر خود را به نقض قانون مجبور نمایند ،بیش از  66درصد
کودکان و نوجوانان بزهکار مورد مطالعه در تحقیق مذکور افرادی بودند که یکی از اعضای خانواده ایشان در حبس به سر برده
یا سابقه زندانی شدن داشتند(اِدی ،)73 :20193،تحقیقات مشاب ه در زندان های ایران نیز بیانگر این است که معموال والدین
تبهکار و منحرف ضمن آموزش شیوه های ارتکاب جرم از فرزندان خود در فعالیت مجرمانه استفاده می کنند ،و حتی اگر
چگونگی ارتکاب جرم مستقیما به فرزندان آموزش داده نشود و یا اینکه والدین صراحتا قصدی برای آموزش آن به فرزندان خود
نداشته باشند اما بازهم ارتکاب آن اعمال از سوی والدین به صورت غیر مستقیم در فرزندان انگیزه های مجرمانه ایجاد می
نماید(معظمی.)56 :1388،
1-1-2تاثیر تعامل با گروه های کوچک
دومین پیش فرض نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند پذیرش تاثیر عمده ارتباط با گروههای کوچک اجتماعی در مقابل جوامع
بزرگ می باشد ،مساله جستجوی پایگاه در میان اعضای خانواده ،اعضای گروه و یا دوستان یکی از مهم ترین دالیل تاثیر عمده
گروههای کوچک بر رفتار بزهکارانه کودك یا نوجوان می باشد ،منظور از پایگاه این است که افراد طبقه پائین در این گروهها
یعنی اعضای جدید یا ضعیف تر نظیر کودکان و نوجوانان مایل هستند تا از طریق ابراز سرسختی ،اثبات زرنگی ،خودمختاری و
ابتکار به جایگاه باالتر و پایگاهی مشخص تر در گروه دست یابند ،مواردی نظیر احساس تعلق به این گروهها نیز می تواند انگیزه
ارتکاب جرم را در کودکان و نوجوانان تقویت نماید.
تاثیر بیشترگروه های کوچک در نظریه معاشرت ترجیحی بر مساله فراوانی معاشرت نیز اتکاء دارد ،فراوانی معاشرت فرایندی
است که به موجب آن شخص در معرض تعاریف موافق و ناموافق قرار می گیرد که سبب پیروی شخص از قانون یا گزینش
رفتار قانون شکنانهمی شود ،نظریه معاشرت ترجیحی بعد هنجاری و بعد تعاملی در ارتباط با گروههای کوچک را به شکل
همزمان مطرح می سازد ،به عبارت دیگر تاثیر پذیرش فرد از گروههای کوچک اجتماعی نظری خانواده به شکل قابل توجهی
هم تحت تاثیر تعامالت فرد با گروه قرار داشته و عالوه بر آن همانند نظریه خرده فرهنگی ارزش های هنجاری گروههای
کوچک را نیز در نظر می گیرد(جعفری .)156 :1394،هم نشینی مستقیم و تعامل مستقیم میان افراد با گروههای کوچک
اجتماعی صورت می پذیرد ،این گروهها موجبات ایجاد انگیزه ارتکاب بزه را در فرد ایجاد می کنند و در واقع فرایندی را آغاز
نموده که نتیجه نهایی آن ارتکاب بزه از سوی فرد می باشد  ،عالوه بر این الگوهای تقلید و تقویت کننده های افتراقی برای
رفتار مجرمانه می باشند ،به عبارت دیگر الگوهای رفتار مجرمانه ،ارزش های مجرمانه ،چگونگی و چرایی ارتکاب جرم برای فرد
در این قبیل گ روهها مشخص می شود ،معاشرت هایی که زودتر اتفاق می افتندو فرد ارتباط طوالنی تری با آن ها دارد و به
عبارت دیگر زمان زیادی از زندگی افراد به ارتباط با این گروهها سپری می شود ،و یا معاشرت هایی که اغلب اتفاق می افتند ،
مانند روابط دوستانه که به طور معمول و به صورت روزانه همدیگر را می بینند ،و نهایت اینکه معاشرت هایی که به ایجاد رابطه
عاطفی منتهی می شود مانند رابطه با خانواده و دوستان نزدیک تاثیر بیشتری بر احتمال وقوع رفتار بزهکارانه از سوی کودك
یا نوجوان خواهد داشت.
برای تحلیل اثرات این پیش فرض ها می توان به صورت مجزا تاثیر عواملی مانند خانواده بزهکار یا گروههای دوستانه بر ارتکاب
رفتار مجرمانه را مورد تحلیل قرار داد ،در واقع نظریه معاشرت ترجیحی آنطور که برخی از مخالفان این نظریه ادعا کرده اند ،
ارتباط میان معاشرت با گروههای دارای ارزش بزهکارانه با وقوع رفتار مجرمانه را به طور مستقیم مطرح نساخته است ،به
عبارت دیگر اینکه معاشرت تاثیر دارد یا ندارد در نظریه معاشرت ترجیحی به نوع ارتباط و چگونگی ارتباط فرد با گروه باز می
گردد ،بنابراین اینکه به عنوان مثال در یک خانواده با زمینه ارتکاب جرم و دارای افراد بزهکار برخی از اعضای آن اقدام به
ارتکاب جرم نموده و برخی دیگر رفتارهای مجرمانه بروز نمی دهند نمی تواند انتقاد مناسبی نسبت به نظریه معاشرت ترجیحی
3
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باشد زیر نظریه مذکور ارتباط در گروههای کوچک را به عواملی نظیر نوع و مدت ارتباط ،و حدود درگیری عاطفی فرد با گروه
ربط می دهد.
-2تحلیل بزهکاری اطفال و نوجوانان بر اساس نظریه نظریه معاشرت ترجیحی و تعامل نمادین
آنچه که امروز به عنوان یک قاعده علمی مسجل گردیده این است که بزه معلول عوامل بیرونی و درونی است .بنابراین،
رفتارهای هنجاری و غیر هنجاری بشری تا به امروز معلول همین عوامل بوده است .در این بین اطفال و کودکان به دلیل
شرایط خاص جسمانی و عدم بلوغ کافی برای تشخیص خوب از بد ،تاثیر پذیری سریعتری نسبت به بزرگساالن داشته و به
سمت تعلیم و یادگیری این رفتارها می روند .ساترلند بر مبنای همین یادگیری ،نظریه معاشرت ترجیحی را عنوان نمود و بیان
داشت افراد ترجیحا از محیط های نزدیک به خود که با آنها معاشرت دارند یاد می گیرند .اگر این محیط های نزدیک انتقال
دهنده رفتارهای درست باشند ،احتمال بزهکاری طفل کمتر است و در غیر این صورت ،احتمال بزهکاری به شدت باال می رود.
ساترلند این محیط های نزدیک به ترتیب؛ خانواده ،مدرسه ،دوستان و محل سکونت برشمرد.
بنا به اعتقاد ساترلند آنچه که در این باره مهمترین نقش را ایفا می نماید ،تعامالت و ارتباطاتی است که اطفال و نوجوانان با
سایر افراد در طول زندگی خود برقرار می نمایند .مطابق نظریه ساترلند این تعامالت ممکن است در خانواده ،مدرسه ،دوستان و
محل زندگی صورت پذیرد.
2-1خانواده
یکی از مهمترین محیط هایی که تقریبا همه افراد تجربه می کنند ،محیط خانواده است .اساسا افراد پس از تولد تحت
تاثیرافکار ،عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار دارند .لذا ،خانواده اولین محیط و عاملی است که در رفتار فرد تاثیر می
گذارد .خانواده حکم کانالی را دارد که بدان وسیله طفل با فرهنگ اجتماع خود مأنوس و عادت و عواطفی در انسان ایجاد می
کند که شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد .به طور کلی طرز تفکر والدین با سایر اعضاء خانواده به هر شکلی که باشد کم
می
گذار
اثر
آنان
فرزندان
در
بیش
باشد .آنچه در این مورد بیشتر تحت توجه است آثار سوء و نواقص و کمبودهای خانوادگی است که متوجه سایر اعضاء خانواده
نیز می شود .طالق وجدایی پدر و مادر ،بزهکاری والدین و سایر اعضاء خانواده و ناسازگاری های موجود در خانواده هم موجب
التهاب و نگرانی و تشویش فرزندان می شود و آن ها را به بزهکاری سوق می دهد.
به طور کلی ،خانواده هایی که بزه پرور هستند؛ دارای چندین ویژگی است:
در میان این نوع خانواده ها بزهکاری و می گساری ،اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر رایج است .تحقیقات میدانی
صورت گرفته بر روی جوانان و نوجوانان پسر و دختری که به علت ارتکاب جرایم متعدد در حال حاضر در کانون اصالح و
تربیت تهران به سر می برند موید این مطلب است که  47درصد بزهکاران متعلق به خانواده هایی هستند که در بین اعضای
خانواده حداقل یک معتاد زنددگی می کرده است.
خانواده از هم پاشیده می باشد (طالق یا مرگ یکی از والدین).
مراقبت کافی از فرزندان به عمل نمی آید (به علت جهل یا عمد).
فضای خانواده فضای نامطلوبی می باشد از نظر تبعیض ،افراط و تفریط ،خشونت و..
خانواده از نظر نژادی و مذهبی دارای تفاوت و گونه گونی زیاد است.
در خانواده مشکالت مالی ،بیکاری و ...بیداد می کند.
نتایج مطالعه اسکندری چراتی( )1396حاکی از آن است که وضعیت فقر اقتصادی و نابسامانی های خانوادگی ،می تواند
بزهکاری در بین نوجوانان می شود ،مشکالتی که دامنه آن در سرتاسر جامعه پهن می باشد .از دیگر نتایج این تحقیق می توان
گفت که تحصیالت ،نظارت افراد خانواده و محیط فرهنگی با بزهکاری نوجوانان رابطه برعکس دارد .بدین ترتیب توجه به مقوله
تحصیالت و تدریس نوجوانان و نظارت خانواده به رفتارها و معاشرت های نوجوانان می تواند باعث کاهش بزهکاری در نوجوانان
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شود و همچنین فراهم کردن محیط فرهنگی در جامعه و پرداختن نوجوانان به برنامه های علمی -فرهنگی باعث کم شدن
جرم در جامعه می شود.
علیوردینیا و همکارانش ( )1387نیز با بهرهگیری از نظریه سرمایه اجتماعی خانواده  ،به بررسی فرضیه رابطه بین سرمایه
اجتماعی خانواده و جرم در بین نوجوانان پرداختند .سرمایه اجتماعی(بعد شناختی)  ،در بین پسران بیشترین تاثیر را بر
بزهکاری داشت در صورتی که سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری ) ،بیشترین تاثیر را بر جرم دختران داشت .صمیمیت اعضای
خانواده و حمایت اجتماعی رابطه مثبتی با بزهکاری پسران داشت ،در حالی که در بین دختران ،آگاهی والدین و عضویت
والدین در نهادهای اجتماعی با رفتارهای بزهکارانه رابطه مثبت داشت.
باقری و همکارانش در تحقیقی در سال  ،1388نشان دادند که متغیرهای جنس ،تحصیالت ،یادگیری اجتماعی ،قومیّت ،پایگاه
اقتصادی -اجتماعی ،منطقه محل سکونت ،با متغیر بزهکاری رابطه دارند .در حالیکه سن ،اشتغال و ازهمگسیختگی خانوادگی
با بزهکاری رابطه معنیداری نداشتند.
در تحقیق دیگری ،نوری ( ،)1389نشان داد که شیوه تربیتی دیکتاتورگونه و یا سهل انگارانه توأم با غفلت و بیتوجهی والدین
در گرایش نوجوانان به بزهکاری تاثیر است .همچنین عواملی مانند بعد خانوار ،تحصیالت پایین پدر یا مادر ،شغل آنها ،درآمد و
هزینههای روزمره  ،وضعیت نامناسب اقتصادی،محیط کوچک زندگی ،محلههای شلوغ ،مسکن ،طالق والدین ،فوت پدر یا مادر
و انحرافات خانوادگی یا نزدیکان و نیز میزان پایبندی خانواده به مسائل مذهبی بر جرم نوجوانان تاثیر دارد.
در تحقیقی که توسط فاطمی و همکاران( )1395در شهر زنجان انجام شد ،نشان می دهد که نظارت والدین قویترین رابطه را
با بزهکاری نوجوانان دارا است .نظری ( ،)1394در پژوهشی در باب بزهکاری نشان می دهد که عملکرد خانواده ،جدایی
والدین ،تحصیالت آنها ،نظارت  ،وضعیت اقتصادی خانواده ،وضعیت اعتقادی ،سوءسابقه .الدین بر بزهکاری نوجوانان موثر است.
در تحقیق دیگری که توسط عسگری و همکاران ( ،)1396در شهر کرمانشاه انجام شده است ،نشان داد که بی سوادی والدین
که نوجوان بزهکار در انها رشد می کند ، ،باالست و میزان اختالفات و نزاع  ،اعتیاد  ،خشونت ،تنبیه و تبعیض گذاشتن میان
فرزندان شان زیاد است .محیط خانواده ،یکی از ارکان اساسی تعلیم جرم و نیز تقلید بزهکاری است .خانواده های آشفته،
اعتیاد و نیز وضعیت اقتصادی نامناسب می باشند ،زمینه محیط بزهکاری برای فرزندان خود فراهم می کنند.
2-2مدرسه
عالوه برمحیط خانواده و تاثیرات آن محیط های دیگری نیز از نظر ساترلند در گرایش و انتقال بزهکاری نقش ایفا می کنند.
یکی از محیط هایی که فرد به ط ور اتفاقی در آن حضور می یابد ،محیط مدرسه است .در محیط مدرسه ،همساالنی حضور
دارند که ساعات مشخصی از روز را در کنار یکدیگر می گذرانند و همین عامل موجب تاثیرپذیری و تاثیرگذاری آنها از یکدیگر
می شود .کودك تحت تاثیر همه عواملی که در محیط اطراف مدرسه وجود دارد رشد کرده واز همه عواطف  ،واکن شها،
حاالت مزاجی ،مدرسه ،معلم و دوستان تاثیر می پذیرد.
در تحقیقی که در شهر سنندج در سال  1398انجام شده است ،نتایج آن نشان می دهند که محتوای آموزشی ،فعالیت
مشاوران و معلمان در مدارس ،فوق برنامه مدارس و سخنرانی و تعامل پلیس با مدارس می تواند مانعی بر سر راه بزهکاری باشد
.
یعقوبی ( )1395در تحقیق خود نشان می دهد که توجه به شخصیت ،عدم تبعیض شاگردان ،همکاری با آنها ،استفاده از
دروس عملی و وسائل کمک آموزشی ،متکلم وحده نبودن معلم و استفاده از مددکاران اجتماعی و مشاوران دلسوز در امر تعلیم
و تربیت کودکان ،بر بزهکاری تاثیر می گذارد.
احمدی ( )1388نشان می دهد که استفاده از آموزش در دوران کودکی و دوران رفتن به مدرسه ،بدلیل مداومت و آگاهی
بسیار باالی دانش آموزان برای فراگیری مطالب جدید ،در یادگیری جرم بسیار حایز اهمیت است.
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رجبی پور ( )1388نیز بر این باور است که مواردی نظیر پیشگیری اجتماعی رشد محور در قالب تعامل پلیس با آموزش و
پرورش ،ارائه آموزشهای و آگاهسازی با روش های متفاوت به دانش آموزان از سوی پلیس ،همکاری و روابط اولیای دانش
آموزان ،اولیای مدرسه با پلیس و  ...در پیشگیری از بزهکاری تاثیر گذار است.
در تحقیقی که توسط علیوردی نیا و ستاره در سال  1392در شهر مشهد انجام شده است ،نشان می دهد که بر اساس
یافتههای پژوهش ،اعتقادات دینی در میان پسران ،خیلی در پیشگری از بزهکاری موثر بوده است . .در صورتی که در میان
دانشآموزان دختر ،پیوند افتراقی خیلی موثر بوده است .باورهای مذهبی بر بعد تخریب اموال ،سرقت ،تخلفات منزلتی ،و
مصرف مواد تاثیر گذار است .در مورد بعد خشونت نیز ،پیوند افتراقی بیشترین تاثیر را دشاته است.
صادقی فرد در سال  1389بر روی نوجوان بزهکار پسری که در زندان بیرجند به سر می بردند ،مطالعه کرده است و نشان می
دهد که نابسامانی خانواده ،همساالن و فقر خانواده با بزهکاری در ارتباط هستند.
احمدی و همکاران ( )1388در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که وابستگی به دوستان ،مذهبی بودن و استفاده از رسانه
های جمعی با بزهکاری در ارتباط هستند و همساالن در تقویت بزهکاری بیشترین تاثیر را دارند.
طالب زاده نوبریان و همکاران ( )1387در مقاله خود اظهار می دارد که که جو اجتماعی مدارس با پرورش مهارت های
اجتماعی در ارتباط است .بر اساس آمار و ارقام غیر رسمی ،دامنه و رنج سنی مصرف موارد مخدر در میان دانش آموزان به
کمترین میزان خود رسیده است که همین امر نیز دال بر تاثیر گذاری محیط های آموزشی و مدرسه ای بر بزهکاری و گرایش
به چنین رفتارهایی است.
2-3گروه های دوستانه
عالوه بر محیط های اجتناب ناپذیر و اتفاقی ،محیط های دیگری نیز وجود دارد که افراد آگاهانه خود را در آن قرار می دهند
که می تواندآینده ی فرد را تحت تاثیر قرار دهد .یکی از نمودهای حضور در محیط انتخابی ،عضویت در گروه های دوستانه
است .که به باور ساترلند از جمله عوامل تاثیر گذار در فرایند یادگیری و انتقال بزهکاری بوده و به عنوان تسهیل کننده از آن
یاد می برد .از طریق ارتباطات با همساالن است که می تواند نوجوان را به ارتکاب بزه عالقه مند سازد و از سوی دیگر نزدیکی با
چنین افرادی با تجربه های بزهکارانه راه را برای این نوجوان هموار می سازد(احمدی و همکاران .)23 : 1388،
در بسیاری از خانواده ها ،والدین چندان در فکر مراقبت از فرزندان خود نیستند و به محض اینکه کودکان این قبیل خانوادهها به
راه میافتند ،به حال خود رها می شوند و دیگر مراقبتی از افرادی که با فرزندانشان معاشرت میکنند ،به عمل نمیآورند .این
رهایی ممکن است موجب تماس مستمر آنان با اشخاص بیگانه و ناباب شود .این در حالی است که همساالن و معاشران
نوجوانان و جوانان از عوامل مؤثر در یادگیری و تلقین آنان هستند و خود بزهکاران نوجوان و جوان عمدتا دوستان ناباب را از
عوامل مؤثر بر گرایش به بزهکاری معرفی میکنند .قبول این واقعیت ،توجه بیشتر والدین را در کنترل و نظارت معاشران
نوجوانان و جوانان میطلبد.
چنانچه محیط خانواده و مدرسه  ،برای تربیت کودکان و نوجوانان با انواع مسایل و مشکالت همراه باشد و فرد نتواند الگوهای
مناسب با جامعه پذیری درست را دریافت کند ،مسیرهای جایگزین از طریق دوستان و گروه های دوستانه ای که عمدتا گرایش
به رفتارهای درست یا فلط داشته باشند جایگزین می شود.
2-4محل سکونت بزهکار
عامل چهارمی که به نظر ساترلند در انتقال بزهکاری از طریق فرایند یادگیری نقش ایفا می کند ،محل سکونت بزهکار است.
نواحی دارای خانه های ارزان قیمت ،نقاط پر ازدحام ،خیابان های تنگ و پیچ در پیچ ،محله های فقیر نشین ،منازل نامتناسب
و فاقد مراکز تفریحی سالم و همچنین شلوغی خود خانه ها و همخوابی همه در یک اطاق از جمله مواردی است که از نظر
ساترلند در بزهکاری نقش ایفا می کنند.
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در تحقیقی که در سال  1394توسط احمدی و ایمان انجام شد ،نشان داد که بین حاشیه نشینی و مولفه های فرهنگ فقر
نظیر عدم تمایل به پس انداز ،احساس سرشکستگی و میل به انزوا و کمبود حمایت خانواده را با گرایش به رفتار بزهکارانه و
تعامل بین حاشیه نشینی و مولفه های فرهنگ فقر در رابطه با رفتار بزهکارانه جوانان می باشد.
در تحقیق دیگری که در سال  ،1398توسط شماعی انجام شده است ،نشان داد به خاطر تزلزل ارزش های انسانی ،انواع
آسیب ها و جرایم (چه به مثابه انحراف و چه در زمره بیماری یا اختالل) به راحتی می تواند رشد کند .بی عدالتی های
اجتماعی و اقتصادی و به ویژه رشد ضعیف توسعه فرهنگی زمینه ساز بسیاری از بزهکاری است.
-3تعامل نمادین
عناصر تعامل نمادین که اساس آن ارتباط با دیگران می باشد در این تحقیق در بستر نظریه ساترلند مورد بررسی قرار گرفت و
نشان داده شد که چطور شیوه و سبک های رابطه ای می توانند افراد را درگیر بزهکاری کنند .اگر روابط درون خانواده و بین
اعضای آن به درستی ترسیم شود و از روابط بیمار گونه و آسیب زا دور باشد و افراد به درستی بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند،
کجروی ها و دیگر مصایب گریبانگیر کودکان و نوجوانان آنها نمی شود و افراد در محیطی سالم می توانند رشد کنند.
همین روال ارتباطی نیز در ارتباط با مدارس و دیگر مح یط هایی که نوجوان و کودك با آنها در تعامل نیز می باشد ،صادق
است .اگر نظارت و کنترلی دقیق بر ارتباطات نوجوان اعمال نگردد ،چه بسا منشا بسیاری از انحرافات در مدرسه و گروه های
دوستی گردد.
نتایج این تحقیق نشان دادکه ارتباطات نمادین و نیز تعامالت در محیط های آسیب زا اگر همراه با کنترل و نظارت بر نوجوان و
کودکان انجام نپذیرد ،زمینه برای آسیب های اجتماعی و انواع انحرافات اجتماعی هموار می شود و چنانچه این مسیر ادامه پیدا
کند ،نمودهای قانونی انحرافات نیز در قالب جرم و بزه اتفاق می افتند.
قوانین در کشور ایران در باب بزهکاری متناسب با شرایط اجتماعی و نیز کنوانسیون های بین المللی هر روز در صدد در نظر
گرفتن بسیاری از شرایط روانی و اجتماعی و نیز بسترهای وقوع بزه برای کودکان است تا آسیب های کمتری در ندامتگاه ها و
کانون های اصالح و تربیت متوجه کودکان شود .اگر چه هنوز در این راه بسیاری مسایل و مشکالت دیگر وجود دارد و بسیاری
از کودکان و نوجوانانی که در کانون اصالح و تربیت نگه داری می شوند ،بازهم سر از زندان در می آورند ،ولی باید گفت که
توجه به گسترده به زیر ساخت ها و بسترهای جرم ،نقطه عطفی درتغییر رویکرد به ژنتیکی بودن جرم است و در این تغییر
محیط و بسترها را به عنوان کانون جرم تلقی کردن.
-4ارائه راهکار اجتماعی و حقوقی
خانواده و مدرسه می توانند با تعامل با یکدیگر در خصوص مسائل آموزشی ،رفتاری و انضباطی دانش آموزان ،با برنامه ریزی و
هماهنگی باهم ،نسبت به حل مشکالت اطفال درزمینه های فرهنگی ،تربیتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روحی و روانی و تحصیلی
مشارکت نمایند .آموزش والدین ،آموزش حقوق به اطفال و خانواده ها و استفاده از خانواده های صالح جهت حمایت از اطفال
خاص از دیگر زمینه های مشارکت خانواده ها و مدارس در حل مشکالت می باشد.
4-1حل مشکالت فرهنگی و تربیتی و اجتماعی
خانواده همچنین می تواند با تقویت رابطه محبت آمیز میان والدین و کودك و تقویت اعتقادات دینی و تشویق و تنبیه کودك،
نقش کنترلی و نظارتی خویش را به خوبی ایفا نماید .خانواده ها به جهت بافت مستحکمی که دارند ،در ساخت رفتار اجتماعی
کودکان از طریق الگوبرداری و هویت سازی آنان می توانند در جلوگیری از وقوع بزهکاری مؤثر باشند .در اغلب خانواده هایی
که دارای محیط گرم و صمیمی و بامحبت و منسجم هستند ،انتقال فرهنگ و هویت اجتماعی به سادگی صورت می پذیرد.
کودك ،کارکرد ویژه سازمان شخصیت اوست و ساختار شخصیت از طریق فرآیند یادگیری و تعامل با محیط های اولیه جامعه
پذیری به تکامل می رسد.
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جامعه پذیری فرآیندی است که کودك از طریق آن ،عناصر اجتماعی و فرهنگی محیط را فراگرفته و قابلیت ها و توانایی الزم را
برای حضور مؤثر و مثبت در زندگی اجتماعی و پذیرش نقش مطلوب اجتماعی تقویت می کند .کودکان از طریق دو نهاد خانه
و مدرسه فرآیند جامعه پذیری را طی می کنند و اختالل در این فرآیند ،کودك را در معرض خطر انحراف از معیارهای پذیرفته
شده اجتماعی و بزهکاری قرار می دهد.
کودك حیاتی ترین دوران رشد خود را در محیط خانواده آغاز می کند ،این نهاد ،مسئولیت اصلی را در اجتماعی کردن فرزندان
و برآوردن نیازهای بنیادین آنها بر عهده دارد .خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی ،مسئول حفظ نسل ،اجتماعی کردن فرزندان،
و فراهم کردن محیط پرمهر و محبت برای کودکان است و نقش بسیار مؤثری در اجتماعی کردن افراد و پیشگیری از بزهکاری
دارد .به وسیله خانواده می توان از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود شرایط زندگی آنان و سالم ساختن محیط
خانواده سعی در کاهش عوامل خطرزا و تقویت عوامل حمایتی و درنتیجه پیشگیری از جرم نمود .بنابراین این نهاد ،در فرآیند
پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان اهمیت بسیاری داشته و نقش مهمی را می تواند در رفع عوامل خطر و انجام
مداخالت حمایتی داشته باشد.
به همین جهت نیز در مقدمه پیمان نامه حقوق کودك ()1989به لزوم حمایت و مساعدت کافی دولتها به خانواده ،در جهت
رفع نیازها و تأمین رفاه خانواده و مراقبت و حمایت از کودکان و تضمین رفاه جسمی و روانی آنان تأکید شده است.در این
راستا افزایش سیاست گسترش برنامه های پیشگیری اجتماعی با مشارکت خانواده ها و مدارس ،راه حلی مناسب برای
پیشگیری از بزهکاری کودکان می باشد .اقداماتی نظیر آموزش همگانی ،اشتغال زایی ،برنامه ریزی دقیق و منسجم برای اوقات
فراغت کودکان ،گسترش برنامه ها و فعالیت های تفریحی و ورزشی و هنری ،ارتقای باورهای دینی و ...باهدف حفظ ثبات
زندگی خانوادگی و تأمین و پرورش و رشد هماهنگ و همه جانبه استعدادهای کودکان ازجمله این برنامه ها می باشد.
لزوم حمایت از خانواده ها و انجام مداخالت حمایتی در درون خانوادهها مبتنی بر این منطق است که جامعه نباید منتظر بماند
تا کودکان در محیط نامساعد خانوادگی دچار انواع آسیبهای جسمی و روانی گردیده و تبدیل به فردی نابهنجار شوند و پسازآن
از طریق امکانات پلیسی و قضایی و با صرف هزینه های بسیار ،به دنبال تعقیب و مجازات آنان باشد .به همین جهت هرچه
اقدامات حمایتی در مراحل زندگی کودك ،زودتر آغاز شوند ،از تأثیر بیشتری برخوردار خواهند بود.
توانمندسازی و آموزش مهارت های فرزند پروری والدین ،برطرف کردن آسیب سوء رفتار مزمن والدین ،حفظ شخصیت فرزندان
و پرورش حس اعتمادبه نفس در آنان و نظارت والدین از دیگر عوامل و راهکارهای حمایتی در محیط خانواده است که انجام آن
به عهده ی نهاد آموزشی است.از سوی دیگر مدرسه نیز محیطی است که می تواند گرفتاری ها و مشکالت خانوادگی کودك را
جبران نماید .نقش مدارس در پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان ،بسیار پررنگ و مهم می باشد .بسیاری از
اختالفات رفتاری در کودکی و نوجوانی نشان دهنده بروز بزهکاری در آینده است.در این راستا و به جهت جلوگیری از بزهکاری
اطفال در آینده گسترش صالحیت ها و مهارت های اجتماعی در طفل توسط خانواده ها و مدارس امری ضروری است .مراد از
توسعه و گسترش مهارت های اجتماعی در طفل ،همزیستی و همکاری با دیگران و کنترل رفتار با دیگران می باشد .در این
اقدامات باید تالش شود تا کودك هیجانات و احساسات خود را شناسایی کرده  ،با دیگران روابط سازنده و مثبت داشته باشد و
اختالفات را حل وفصل نماید  .برای این کار ضروری است ازیک طرف برای والدین دوره های آموزش روش های القای مهارت
ها و توانایی اجتماعی توسط مدارس برگزار شود و از طرف دیگر کودکان نیز در قالب تشکیل جلسات و پخش فیلم و تئاتر،
نقش های اجتماعی را به تدریج فرابگیرند .البته باید توجه داشته باشیم که این اقدامات باید متنوع باشد و اهداف ذیل را دنبال
کند.
-1آموزش قدرت گفتگو و بیان احساسات
-2درمان ترس و اضطراب طفل و آموزش مقابله با آن
-3آموزش چگونگی مدیریت امیال پرخاشگرانه و کنترل خشم.
-4آموزش شیوه خوب زندگی کردن و معاشرت با دیگران.
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-5آموزش احترام به حقوق دیگران و عذرخواهی کردن.
برای تأثیر بهتر این اقدامات می توان با برگزاری کارگاه ها به سرپرستی چند مددکار و روانشناس و مربیان اطفال ،اهداف مورد
نظر را در قالب نمایشنامه به اطفال القا نمود.
البته نباید فراموش کنیم که اجرای این برنامه و موفقیت آمیز بودن آن ،نیاز به تربیت و آموزش مربیان ،جرم شناسان،
روانشناسان ،روانپزشکان و متخصصان علوم تربیتی داریم .از طرف دیگر کودکان و نوجوانان در فرآیند رشد اجتماعی خود،
همزمان با تقویت حس هویت فردی و استقالل ،به دلیل احساس برابری و مشابهت ،جذب گروه همساالن خود می شوند .به
همین دلیل در این دوره ،نفوذ گروه همساالن بر وی افزایش یافته و تأثیرپذیری کودك از آنها به شدت افزایش می یابد .فلذا
استفاده از این نفوذ همساالن بر یکدیگر ،در برنامه های حمایتی پیشگیری رشدمدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان حائز
اهمیت بسیار می باشد .برخورداری از دوستان سالم و دارای رفتارهای مناسب ،حمایت از جانب دوستان صمیمی سازگار با
اجتماع ،ایجاد باشگاه ها و نهادهایی برای فعالیت های کودکان و نوجوانان ،ایجاد تفریحات سالم برای کودك و همساالن وی ،و
 ...از عوامل حمایتی در این زمینه می باشد.
ارتباط کودك با گروه همساالن غیرقابل اجتناب است .خصوصا که این گروهها در جامعه پذیر کردن کودکان و نوجوانان نقش
بسیار مهمی را ایفا می کنند و از دیدگاه جامعه شناسی پس از خانه و مدرسه ،به عنوان سومین عامل جامعه پذیری کودکان
تلقی می شود .گروه همساالن جامعه پذیری خود را از دو طریق آموزش ارزش ها و هنجارها و الگوهای رفتاری و همچنین
واردکردن آنها در نظام شخصیتی نوجوانان ایفا می کند.
به جهت اهمیت این مسئله در کشورهای مختلف برنامه های حمایتی بسیاری ،مبتنی بر گروه همساالن طراحی و اجراشده
است .برنامه کمک درسی همساالن ،برنامه میانجیگری همساالن ،برنامه حمایتی مساعدت همساالن ،برنامه شبکه حمایتی
همساالن از مهمترین این برنامه هاست که بررسی آنها در قالب این تحقیق نمی گنجد .خانواده ها و مدارس همچنین می
پیشگیری
های
برنامه
و
اقدامات
در
توانند
اجتماع محور ،باهدف کاهش و از بین بردن علل جرم زا در محیط های اجتماعی و اعمال اصالحات و تغییرات در محیط هایی
که جرم زا هستند ،با یکدیگر مشارکت نمایند .ایجاد درآمدزایی و اشتغال زایی در محله ها ،تأسیس مکان های تفریحی و مراکز
آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق محروم از طریق جلب حمایت ها و کمک های مردمی و ...ازجمله این اقدامات می
تواند باشد.
4-2حل مشکالت اقتصادی
تردیدی در خصوص اهمیت نقش مدرسه در آموزش مهارت های زندگی ،توسعه دانش و معلومات و آگاهی و تقویت حس
مسئولیت کودکان و همینطور پیشگیری از بزهکاری ،وجود ندارد .به همین جهت قانون اساسی کشور ما و همینطور اسناد بین
المللی ،حق دسترسی به امکانات مناسب آموزشی به طور رایگان را برای تمامی کودکان به رسمیت شناخته اند .البته در کشور
ما امروزه ثبت نام در مدارس غیرانتفاعی که آموزش در آنها از سطح کیفی باالتری برخوردار است رایگان نیست و در مقابل
سطح علمی برخی از مدارس دولتی نیز قابل قبول نیست .به نظر می رسد که مدرسه بتواند با برقراری تعامل دوسویه با والدین
اطفال در تشخیص کودکانی که خانواده های آنها از سطح مالی مناسبی برخوردار نیستند را شناسایی کرده و با معرفی آنها به
اداره آموزش وپر ورش منطقه نسبت به ارائه تسهیالت مالی جهت فراهم آوردن حداقل امکانات زندگی و تهیه اسباب و لوازم
تحصیل اقدام نماید .خانواده ها و مدارس همچنین می توانند با ایجاد زمینه اشتغال و کاهش میزان بزهکاری و توزیع عادالنه
فرصت ها می توانند در پیشگیری از بزهکاری کودکان فعالیت نمایند.
4-3حل مشکالت روحی و روانی
ا یجاد محیطی سالم و آرام در خانواده ،تفاهم پدر و مادر ،وجود رابطه صمیمانه و دوستی و تفاهم میان والدین و فرزندان،
موجب آسایش خاطر کودك در خانواده می شود و محیط خانه را به پناهگاهی امن برای وی تبدیل می کند که در آن احساس
امنیت دارد و باعث می شود در پی دوستان ناباب که در نتیجه فقدان روابط صمیمانه در خانواده است ،نباشد.
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در این راستا ساترلند بیان می دارد که هر چه روابط اعضای خانواده ،از صمیمیت بیشتری برخوردار باشد ،امکان بروز انحراف
کمتر است .نظریه هیرشی نیز حاکی از آن است که کاهش دلبستگی و صمیمیت در روابط متقابل اعضای خانواده ،روی میزان
بزهکاری تأثیر مثبت دارد .همچنین مطالعات نشان می دهد که بزهکاری نوجوانان با خانواده گسسته شده ارتباط دارد .غالبا
میزان بزهکاری در خانواده های گسسته ،نسبتا باالتر از خانواده های سالم است .پژوهشگران معتقدند کلید رشد سالم،
ك دشوار برای او زندگی خانوادگی شاد و
هماهنگی مناسب بین خلق وخوی کودك و محیط خانواده است .وقتی والدین کود ِ
باثباتی را فراهم آورند ،رفتارهای منفی و مشکل زای کودك به موازات افزایش سن کاهش می یابد.
همچنین رابطه صمیمانه میان دانش آموزان و معلمان و اولیای مدارس ،توجه به شخصیت ،استعدادها و توانایی های کودکان،
افزایش آگاهی دانش آموزان ،عدم تبعیض میان شاگردان ،افزایش برنامه های علمی ،تفریحی ،ورزشی و استفاده از امکانات
آموزشی مناسب ،ایجاد انگیزه تحصیلی ،شناسایی افراد ناهنجار و بزهکار و بررسی علل بزهکاری آنان توأم با هدایت و کنترل
مستمر ،به کارگیری مناسب اصل تشویق و تنبیه ،استفاده از کادر مجرب معلمان ،مددکاران اجتماعی و مشاوران در مدارس،
مشارکت دادن دانش آموزان و ایجاد حس مسئولیت در آنان و اصالح روش های تدریس و ارزیابی ،موجب کاهش زمینه های
بزهکاری در محیط مدرسه می گردد.یاری گرفتن از مشاوران متخصص در رفع مشکالت کودکان نوجوانان نیز از دیگر موارد
همکاری میان خانواده ها و مدارس در پیشگیری از بزهکاری ایشان می باشد .بنابراین خانواده و مدرسه در زمینه ی حل
مشکالت روحی و روانی کودك نقش بسزایی دارند .مسلما فراهم آوردن محیطی آرام که اطفال در آن رشد کرده و تحصیل
نمایند با همکاری و مشارکت خانواده و مدرسه مؤثرتر و راهگشاتر خواهد بود .همچنین اگر کودکی در محیط خانه با مشکل
روحی مواجه شده باشد اولیای طفل و یا احدی از ایشان می توانند مسئولین مدرسه را با اطالع رسانی دقیق و به هنگام و
صادقانه در امر درمان و برطرف سازی این مشکل یاری نمایند و تأثیر برقراری مشارکت عمیق میان اولیای طفل و مربیان
مدرسه قبل از بروز چنین مشکالتی روحی بر اطفال بر جلوگیری از آن بر کسی پوشیده نیست .چراکه اگر طفلی به واسطه
وجود مشکل روحی از حساسیت باالتری نسبت به سایر همکالسی های خود برخوردار بوده و یا از آن رنج ببرد ،ممکن است
واکنشی غیرمعمول به رفتاری عادی از سوی مربی و یا همکالسی های خود دست بزند .این در حالی است که اگر والدین به
هنگام مربیان مدرسه را از وجود چنین مشکلی در کودك خود باخبر سازند ،می تواند از ورود صدمات روحی شدیدی به طفل
خودداری کرد .بهعنوان مثال چنانچه کودکی مبتالبه بیماری خاصی همچون هموفیلی باشد و اتفاقا مربی در کالس بدون توجه
به وجود این بیماری در یکی از شاگردان اعالم نماید که "افراد مبتالبه هموفیلی معموال تا سن 25سالگی بیشتر عمر نمی
کنند"؛ این مسئله میتواند ضربه روحی شدیدی به کودك مبتال وارد سازد و حتی به لحاظ روانی تأثیر منفی بر روند بهبودی و
درمان آن کودك بگذارد.
4-4آموزش حقوق به اطفال
آموزش حقوق به اطفال توسط خانواده و مدارس ،به منظور پیشگیری از بزهکاری امری ضروری است که در برخی کشورها نیز
برنامه آموزش حقوق از طریق آموزش و استفاده از الگوهای آموزشی همچون ایفای نقش ،یا حضور در زندان یا دادگاهها پیاده
سازی شده است .از این طریق می توان بر میزان هنجار پذیری دانش آموزان از طریق ایجاد حس تعهد به هنجارهای اجتماعی
و تقویت احساس مسئولیت آنها نسبت به خود و همساالن و اولیای خانه و مدرسه و توجه به ارزش های اخالقی افزود .در این
برنامه ها باید تالش شود تا با تقویت حس تعلق دانش آموزان به جامعه و قبول این مسئله که خود ،عضوی از جامعه و تشکیل
دهنده ی آن هستند ،حقوق را به زبان ساده به دانشآموزان آموزش داده و احترام به قانون را در ایشان پایه گذاری نمایند .می
توان تأثیر این آموزش ها را از طریق بازدیدهای علمی و میدانی و اردویی در پیشگیری از وقوع جرم باال برد .بدین صورت که
مثال در یک اردوی یک روزه به آموزش آشنایی با عوارض بزهکاری های اجتماعی پرداخت ،یا با بردن کودکان و خصوصا
نوجوانان به مراکز بازپروری و بازآموزی همچون کانون های اصالح و تربیت ،باعث آشنایی ایشان با این مراکز شده و نگرش آنها
را نسبت به جرم و بزهکاری تغییر داد .همچنین می توان با ایجاد برنامه های دسته جمعی و گروهی برای اردو و بازدید از
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ندامتگاه ها و نشستن پای صحبت خالفکارها ،موجبات عبرت گیری هرچه بیشتر و رفع بیکاری کودکان و نوجوانان را فراهم
آورد.

نتیجه گیری
مطالعات جرم شناسی و شاخه های مرتبط با این حوزه ،بی نیاز از نظریه های جامعه شناسی و روانشانسی و دیگر علوم
اجتماعی که مبنا و هدف آنها انسان و تحلیل رفتارها جمعی و فردی آنها است ،نیست .بزهکاری هم از این قاعده مستثنی
نیست .بزهکاری به عنوان آسیب ها و انحرافاتی که دامن گیر کودکان و نوجوانان می باشد ،در بستر محیط اجتماعی و نهادهای
آن اتفاق می افتد .محیط خانواده ،مدرسه و گروه های دوستی به عنوان بیشترین محیط هایی که کودکان و نوجوانان در
محدوده سنی ای که قرار دارند با آنها در ارتباط هستند ،به عنوان عوامل و زمیینه های بروز و وقوع بزهکاری در نظر گرفته
شدند و در قالب چارچوب نظری معاشرت ترجیحی و تعامل نمادین ،تدوین شد.
نتایج این تحقیق نشان دادکه ارتباطات نمادین و نیز تعامالت در محیط های آسیب زا اگر همراه با کنترل و نظارت بر نوجوان و
کودکان انجام نپذیرد ،زمینه برای آسیب های اجتماعی و انواع انحرافات اجتماعی هموار می شود و چنانچه این مسیر ادامه پیدا
کند ،نمودهای قانونی انحرافات نیز در قالب جرم و بزه اتفاق می افتند.
قوانین در کشور ایران در باب بزهکاری متناسب با شرایط اجتماعی و نیز کنوانسیون های بین المللی هر روز در صدد در نظر
گرفتن بسیاری از شرایط روانی و اجتماعی و نیز بسترهای وقوع بزه برای کودکان است تا آسیب های کمتری در ندامتگاه ها و
کانون های اصالح و تربیت متوجه کودکان شود .اگر چه هنوز در این راه بسیاری مسایل و مشکالت دیگر وجود دارد و بسیاری
از کودکان و نوجوانانی که در کان ون اصالح و تربیت نگه داری می شوند ،بازهم سر از زندان در می آورند ،ولی باید گفت که
توجه به گسترده به زیر ساخت ها و بسترهای جرم ،نقطه عطفی درتغییر رویکرد به ژنتیکی بودن جرم است و در این تغییر
محیط و بسترها را به عنوان کانون جرم تلقی کردن تاثیر بسیار زیادی در توجه به مناسبات تلقی از جرم داشته است.
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