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 بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي
 

 سادات مشكاني، دكتر سيدمنصور رضويدكتر زهرا
 گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 هداف درس ا

 :پس از يادگيري اين مبحث، فراگيرنده قادر خواهد بود 
 بزهكاري را از ديدگاه رويكردهاي مختلف تعريف نمايد 

 علل بزهكاري را با توجه به رويكردهاي مختلف تحليل كند 

 بزهكاري را شرح دهدسطوح پيشگيري از  

 استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري را تفسير نمايد 

 استراتژي هاي پايشي و جامعه گرا را با هم مقايسه كند 

 گام هاي طراحي استراتژي هاي موثر بر پيشگيري و درمان را توضيح دهد 

  پيشنهاد نمايدبا توجه به موقعيت اجتماعي ـ فرهنگي كشور، استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري را 
 
 

 

  

 تعريف بزهكاري 

بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است  كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي                    
 و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي               بزهتعريف  .  متفاوتي ديده مي شود  

ر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده              اگر چه در بيشت   .  آن جامعه مشخص مي شود   
بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي        .  است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست          

صرف نظر  .  تعليه احكام قانوني كه مي تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني اس              
در تعريف رفتار   .  از موضوع اختالف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيش بيني مي شود                  

بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كالهبرداري، تجاوز، غارت، وحشي گري                
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. شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند           و آتش افروزي به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته          
عالوه بر  .  تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي شود                    

رفتار هاي ذكر شده، رفتار هاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغيير در ارزش ها يا بر حسب زمان و                        
مثل قوانين مربوط به رانندگي در حالت        .  ن بزه تعريف مي شوند و در جرم شناسي، مورد توجه قرار مي گيرند             مكا

مستي كه در بعضي از جوامع به طور كلي در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جرم شناخته شده است و                       
ن جرائم با جرائمي كه در باال ذكر شد متفاوت          ماهيت اي .  از نظر قانوني و حقوقي مشمول مقررات كيفري مي باشد        

هر عملي وقتي جرم محسوب     " جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي كند           (Durkhim)دوركهيم  .  است
بر اساس اين تعريف به نظر       .  "را جريحه دار سازد   )  گروهي(مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي           

همه جوامع نمي توانند با يكديگر هم صدا باشند زيرا قضاوت جامعه در مورد                مي رسد كه براي تعريف بزهكاري       
ارزش هاي اجتماعي ـ فرهنگي باعث مي شود عملي جرم شناخته شود، نه خصوصيات آن عمل به همين علت                      
تعريف حقوقي بزه و رفتار هاي بزهكارانه در اثر تغيير باورها، ارزش هاي يك جامعه مي تواند دگرگون شود                         

گرگوني هايي كه در اين موضوع مشاهده مي شود، طبيعتاً مطالعه بزهكاري را مشكل كرده و در عين حال                         د
گسترش ميدهد، تا حدي كه امروزه بزه شناسي، دامنه مطالعه خود را به پديده انحراف از هنجار ها نيز گسترش داده                    

ما مجري و مطيع قانون هم نيست از ديدگاه         بدين معنا كه منحرف ضمن اينكه از نظر قانوني مجرم نيست، ا           .  است
با توجه به مقدمه فوق     .  روانشناختي اهميت موضوع رفتار انحرافي، بيم از رفتار بزهكارانه در آينده را مطرح مي كند              

به نظر مي رسد كه در رويكردهاي مختلف به موضوع بزهكاري به گونه اي متفاوت توجه شده است و تعريف بزه از                     
 .ي، جامعه شناسي و جرم شناسي متفاوت استديدگاه حقوق

 

 تعريف بزه در رويكرد هاي مختلف 

 رويكرد حقوقي جرم

 اگر بپذيريم كه بزه، تخطي از نظام هنجاري جاري در جامعه است كه از طريق قانون جزا مي تواند قابل                     
. فر از طرف مقام قضايي است     پيگرد باشد، مي توان بزه را هر عملي تعريف كرد كه توسط قانون موجب اِعمال كي                

پيروان اين رويكرد هر عملي را كه بر خالف اخالق و عدالت اجتماعي باشد جرم مي نامند و هدف از تدوين قوانين                      
كيفري را جلوگيري از رفتار هايي مي دانند كه به نحوي به جامعه و افراد آن آسيب مي رساند و نظم اجتماعي را                         

 .مختل مي كند

 شناختي رويكرد جامعه 

اگر چه اين نظريات عمدتاً پيچيده       .  رويكرد جامعه شناختي بزه عمدتاً بر نظريات دوركهيم استوار است           
بر اساس اين نظريه همانطور كه قبالً نيز توضيح داده          .  هستند اما تأثير آن ها در جرم شناسي، غير قابل انكار است           

سير تكاملي فرهنگ ها باعث . " هر اجتماعي ناشي مي شود جرم پديده طبيعي است و از فرهنگ، تمدن و فضاهاي         "شد  
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مي شود مفهوم بزه، نوع و كيفيت آن نيز دگرگون شود و تجدد گرايي نيز در اين ميان نقش مهمي پيدا كند  به                           
همين علت اين رويكرد در تعريف بزه به هنجار هاي اجتماعي توجه ميكند و عملي را جرم مي داند كه بر خالف                       

 . اي جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهي يا جمعي را متأثر كندهنجار ه

 رويكرد جرم شناسي 
جرم شناسان نه تنها هر     .  ناسازگاري افراد و عمل ضد اجتماعي، جرم ناميده مي شود        از ديدگاه جرم شناسي،     

مالي كه در قوانين كيفري    عملي را كه طبق قانون براي آن مجازات قائل شده اند جرم مي نامند، بلكه معتقدند كه اع               
ديدگاه .  براي آنها مجازاتي پيش بيني نشده ولي براي جامعه مضر است، نوعي جرم مي باشد و نياز به بررسي دارد                    

كلي اين رويكرد در تعريف بزه به فعل يا ترك فعل كه براي جامعه خطرناك باشد اعتقاد دارد، مانند اعتياد به                          
 . ات رانندگي به عنوان ترك فعلعنوان فعل و يا عدم رعايت مقرر

 تعريف انواع بزه هاي معمول 
در اكثر جوامع اعمال زير بر اساس تعريفي كه براي آن بيان شده است به عنوان جرم شناخته مي شود و                      

 .از نظر قوانين حقوقي مشمول تنبيه هستند
 

 . عملي كه بدون دليل قانوني سبب مرگ ديگري شود :(Homicide)قتل عمد 
 .  انجام اعمال جنسي و غير قانوني با زور در مورد زنان:(Rape) اوزتج

 .  برداشت و يا قصد برداشت به زور و يا تهديد آميز متعلقات ديگران: (Robbery)غارتگري
 قصد غير قانوني در آسيب رساندن و جريحه دار كردن عواطف مردم از طريق لفظي و يا                        :(Assault) نزاع  

 .آن منجر به ضرب و جرح مي شودفيزيكي، نوع شديد 
 ورود غير قانوني با زور و يا بدون زور به خانه مسكوني، اداره، كارخانه، محل كار و                    : (Burglary)تجاوز به حريم  

 . به قصد استفاده و دزدي... 
ب  برداشت ويا سعي در برداشت غير قانوني اموال ديگران بدون توسل به زور مثل جي                 : (Larceny theft)دزدي
 .بري 

برداشت و يا سعي در برداشتن غير قانوني وسائل نقليه كه به               :   (Motor vehicle theft) دزدي وسائط نقليه  
 .ديگران تعلق دارد

 ايجاد خسارت عمدي از طريق آتش زدن اموال شخصي ديگران و يا اموال عمومي                   :  (Arson)آتش افروزي   
 مردم 

 .دادن ديگران به منظور نفع شخصي قصد عمدي در فريب : (Fraud) كالهبرداري
 غارتگري خصمانه، وارد كردن خسارت به عمد به اموال خصوصي و يا عمومي مثل               : (Vandalism) وحشي گري 

 .شكستن شيشه هاي اماكن عمومي و حمله به مردم
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 .  انجام رابطه نامشروع و غير قانوني جنسي و يا تبليغ آن: (Prostitution) فحشا

 ورد علل بزهكاري رويكرد ها در م
ديدگاه هاي مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رويكردهايي به عنوان چارچوب نظري در اين مورد                     

 :شده اند كه در ذيل به شرح آن ها مي پردازيم

   (Body type theories) رويكرد  شكل ظاهري
ختار زيستي و   رويكرد شكل ظاهري يكي از قديم ترين نظريه هاي بزهكاري است كه بر اساس سا                   

اين رويكرد در مورد بزه، نظري كامالً متفاوت با رويكرد هاي ديگر             .  ظاهري بدني بزهكاري را تبيين نموده است       
 انديشه تأثير ريخت بدني در پاسخ هاي فرد را نسبت به موقعيت، مطرح نمودند و بر اساس                  كراچمر و   شلدون.  دارد

در مطالعات شلدون نشان داده      .  تومرفيك را معرفي كرده اند   آن سه تيپ شخصيتي اندومرفيك، مزومرفيك و اك         
، در  (Glueck)بعد ها مطالعات گالك  .  شده است كه تيپ هاي شخصيتي تأثير بسياري در رفتار بزهكارانه دارند             

 نفر غير بزهكار، تيپ شخصيت مزومورف را          500 نفر كه بزهكاري آن ها ثابت شده است در مقابل              500مورد  
اگر چه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگي           .  مساعد تر براي رفتار بزهكارانه تعريف كرده است        خشمگين تر و    

 مي نويسد، آنچه در باور اين انديشه       دي موي در ارزيابي اين رويكرد      .اجتماعي نيز با بزهكاري همبستگي داشته اند     
 هاي سينمايي و يا تلويزيون مشاهده      امروزه باقيمانده است در نقش هاي شخصيتي هنرپيشگاني است كه در فيلم            

معموالً نقش هاي خشن و بزهكارانه را افراد زشت صورت ايفا مي كنند و نقش هاي مثبت توسط افراد                    .  مي كنيم
يافته هاي .  بعضي از مطالعات نيز در تأييد موضوع به نتيجه قضاوت هاي قضات پرداخته اند                .  جذاب ايفا مي شود  

هند تمايل قاضي در تأييد بيگناهي افرادي است كه از جذابيت ظاهري بيشتري                    برخي از آن ها نشان مي د      
 .برخوردارند

 رويكرد ساختار زيستي 
اين رويكرد به دور از هر ارتباطي بين شكل ظاهري و اختالالت ذهني، بر تأثير نقش شخصيت زيستي                    

 نظريه ها مسئله توارث و ژن ها به طور جداگانه          در اين .  فرد در رفتار بزهكارانه تأييد دارد مثل تأثير ژن ها بر رفتار           
سابقاً مسئله توارث در رفتار بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت در حاليكه در نظريه هاي نوين به                    .  بررسي مي شود 

ديدگاه هاي نوين اين رويكرد به تغييراتي كه در اثر تخريب            .  مسئله ژن ها و بزهكاري به نوعي ديگر نظر دارند          
در نظريات جديد زيست شناختي تأثير مستقيم زيستي در رفتار             .  ر ژن ها بوجود مي آيد تأكيد مي كنند      ژنتيكي د 

بزهكارانه مورد حمايت نيست، در عوض شرايط زيستي خاص را در فرد كه باعث بروز الگوهاي رفتاري غير عادي                    
 تعامل بين عوامل زيستي و       به طور خالصه مي توان اذعان كرد رويكرد زيست شناختي به           .  است پيش مي كشد  

به همين دليل در ديدگاه هاي جديد اين مكتب           .  محيط اجتماعي بيشتر تأكيد دارد تا تأثيرات خالص زيستي            
بررسي جرم از ديدگاه زيستي ـ       .  نظريه هاي زيست شناختي تحت عنوان رويكرد زيستي ـ اجتماعي بيان مي شود            

بي، ژن ها و تغييراتي را كه در پاسخ تغييرات محيطي بوجود مي آيد            اجتماعي عواملي مانند توارث، غدد، سيستم عص      
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 در زمينه جرم و عوامل زيستي انجام شده          1980براي مثال مطالعاتي كه در سال هاي        .  مورد توجه قرار مي دهند   
ز در چند مطالعه ني    .  نشان داده اند كه هيپوگليسمي با جرائم و رفتارهاي ضد اجتماعي در ارتباط است                  .  است

تأثير اختالالت رواني مادر در       .  همبستگي زيادي بين جراحت هاي مغزي و رفتار بزهكارانه يافت شده است               
در ارزيابي اين رويكرد    .  تاييد شده است   حاملگي هاي پيچيده نيز در رفتار بزهكارانه فرزندان در بعضي از مطالعات،           

ختي الزم است به صورت رويكردي چند عاملي          پيشنهاد مي شود موضوع جرائم و تخلفات از ديدگاه زيست شنا           
اگر چه ممكن است حضور چند عامل زيستي عامل خطر بزهكار شدن در فرد را تقويت كند                  .  مورد توجه قرار گيرد   

 Lundman): الندمن(مسئله بزه بايد در نظر گرفته شود  اما تعامل مسائل روانشناختي و اثرات عوامل اجتماعي در

 رويكرد روانشناختي 

در رويكرد هاي روانشناختي نيز عالوه بر عوامل زيستي، عوامل موقعيتي در تبيين رفتار بزهكارانه مهم به                 
به همين جهت بسياري از پژوهش هاي زيست شناختي در مسئله بزهكاري، توسط روانشناسان انجام              .  نظر مي رسند 

انه ريشه در يادگيري رفتار مشاهده شده دارد        برخي از نظريه هاي روانشناختي معتقد است؛ رفتار بزهكار       .  شده است 
به طور اختصاصي   .  موضوعي كه در بحث هايي كه در رويكرد هاي جامعه شناختي رفتار بزهكارانه نيز مطرح است               

جنبه هاي روانپزشكي مسئله را در تبيين بزه مهم مي دانند تا موضوع زيست                 تر رويكرد هاي روانشناختي بيشتر    
اي اين رويكرد عمدتاً عنصر شخصيت را در بررسي رفتارهاي بزهكاري؛ آنچه كه اصطالحاً                 شناختي را، نظريه ه  

زمينه تاريخي اين نظريه ها از انديشه هاي فرويد       .  شخصيت ضد اجتماعي ناميده مي شود را مورد بحث قرار مي دهند         
 و مافيت  (Caspi)كاسپي  بررسي هاي نوين اين رويكرد در پژوهش هاي        .  و ديدگاه هاي فرويد نشأت گرفته است      

(Moffitt)            عوامل مرتبط و مستعد كننده        نشان مي دهد، خشم، اضطراب، بي ثباتي شخصيتي، عواطف منفي از
رفتار بزهكارانه است و افرادي با خصوصيات ذكر شده در مقايسه با افراد معمولي بيشتر در خطر بروز رفتار انحرافي                    

 است كه افراد داراي شخصيت هاي دروني هستند كه با جرم و رفتار                   ارزيابي اين رويكرد، بيانگر آن      .  هستند
اما از طرفي ديگر نگاهي به ماهيت پژوهش هاي روان شناختي كه عمدتاً از طريق روان                .  بزهكارانه در ارتباط است   

كه مشكالت   سنجي انجام ميشود خود خالي از اشكال نيست و انتقادات خود را به همراه دارد، به طوري                         
سي هاي روان سنجي و روانشناختي باعث شده است كه جرم شناسان با تمام عالقه اي كه به ديدگاه هاي                       برر

به طور خالصه مي توان اظهار داشت كه رويكرد             .  روانشناختي بزه دارند اين پژوهش ها را بي معنا بدانند              
شايد پيشنهاد موجه تر،     .  دهدروانشناختي، هنوز نتوانسته است به روشني تأثير شخصيت را در بزهكاري نشان                 

 .بررسي تحليل موقعيت وقوع رفتار و شخصيت متفقاً رهگشا باشد

 رويكرد وضعيت اقتصادي  

در تقابل بين ديدگاه هاي زيست شناختي و روانشناختي ودر مطالعه بزه عده اي نيز عامل اقتصادي را مورد                 
 موضوع بزهكاري، مسئله فقر و بيماري به طور گسترده            در رويكرد تأثير عامل اقتصادي به      .  بررسي قرار داده اند  

موضوع فقر و داليل ارائه شده از تأثير آن در بروز رفتار بزهكارانه ايجاب مي كند كه محله هاي فقير                  .  مطالعه شده اند 
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ناخته نشين و محله هاي غني نشين با همديگر مقايسه شوند تا بتوان ادعا كرد كه فقر به عنوان عامل تأثيرگذار ش                    
 به بعد انجام شده است، آمارهاي موجود حاكي از آنند كه درصد                1970در مطالعاتي كه از سال هاي       .  شده است 

 ايالت آمريكا در پايين تر از خط فقر هستند هيچكدام از هفت بزه مهم را كه به عنوان                    49زيادي از افرادي كه در      
اما در مقابل به پژوهش هايي بر مي خوريم       .  نشده اند تعيين شده، مرتكب     FBIشاخص هاي جرم  از طرف سازمان       

كه ميزان درآمد، تحصيالت و تك والدي را در بزهكاري مؤثر شناخته اند اما سهم وضعيت اقتصادي را تبيين                        
پژوهش در مورد بيكاري به عنوان يك شاخص درآمد نيز نشان مي دهد ارتباطي بين بيكاري و بزهكاري                 .  نكرده اند

در ارزيابي رويكرد اقتصادي نيز همانند رويكرد روانشناختي مي توان           ).  گالسر و رايس  (فت شده است    نوجوانان يا 
اگر چه اكثر پژوهش ها نشان داده اند،      .  ادعا نمود، تأثير نابرابري هاي اقتصادي در بزه بيشتر از تأثير عامل فقر است             

كه با افزايش     مل اصلي بزه مطرح نشده است، به طوري       ارتباطي بين فقر و بزه وجود دارد؛ ليكن فقر را به عنوان عا            
 .و كاهش افراد فقير بزهكاري نيز افزايش و يا كاهش يابد

 رويكرد كنترل اجتماعي 
به عقيده هيرشي بزهكاري به عنوان يك مسئله اجتماعي بايد در عرصه خانواده، محله، مدرسه، هماالن                  

 معتقد است   هيرشي.  ان به نوعي در آنها عضويت دارد، بررسي گردد        و ساير ارگان ها يا مؤسسات اجتماعي كه نوجو       
اين قيود  .  كه بزهكاري وقتي اتفاق مي افتد كه قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوند يا به طور كلي از بين بروند                    

 :را تحت چهار مفهوم كلي خالصه مي كند
خود نشان مي دهد، در حقيقت يك نوع قيد و          حساسيتي است كه شخص نسبت به عقايد ديگران در باره            :وابستگي

اين وابستگي را هيرشي همپايه وجدان و       .  بند اخالقي است كه فرد را ملزم به رعايت هنجار هاي اجتماعي مي كند            
 .يا منِ برتر مي داند

 خود را   بدين معني فردي كه   .   ميزان مخاطره اي است كه فرد در تخلف از رفتارهاي قراردادي اجتماع مي كند            :تعهد
اگر وابستگي را همپاي وجدان بدانيم،      .  نسبت به قيود اجتماعي متعهد مي داند از قبول اين مخاطرات پرهيز مي كند           

 .تعهد همپايه عقل سليم يا خود است
 ميزان مشغوليت فرد در فعاليت ها مختلف است، كه باعث مي شود او وقت براي انجام كار خالف                     :درگير بودن 
 .ل درگير شدن در سرگرمي هاي مدرسه، خانه و اشتغال به فعاليت هاي فوق برنامهمث. نداشته باشد

 ميزان اعتباري است كه فرد براي هنجار هاي قراردادي اجتماع قائل است، در حالي كه مي تواند طبق ميل                    :باورها
در يك  .  سن شهرت و غيره   خود از آنها تخلف كند، ولي به آن ها پايبند باقي مي ماند، مانند باور به نيكوكاري، ح                  

 دانش آموز در چهار       724آزمون تجربي در نظريه كنترل اجتماعي هيرشي، اطالعات از طريق پرسشنامه از                   
نتيجه حاكي از اين بود كه نظر هيرشي وقتي برآورده مي شود           .  دبيرستان و سه مركز اصالح و تربيت به دست آمد         

يافته هاي اين پژوهش بيشتر با نظريه پيوند افتراقي، سازگار بودند تا           .  كه متغير دوستان بزهكار در تحليل وارد شود       
 .با نظريه اصلي هيرشي در باره علل بزهكاري
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 رويكرد پيوند افتراقي 

بنابراين نظريه نزديكان و هماالني كه بزهكار باشند در تشكيل و تقويت نگرش بزهكاري كمك مؤثر                   
نظريه پيوند افتراقي محتواي اجتماعي بزهكاري را در نظر دارد          .   دهندمي كنند و فرد را به سوي بزهكاري سوق مي        

اين .  و فرد بزهكار را در جايگاه اجتماعي او از حيث رابطه اش با خانواده، با محله و رفقا و مصاحبين در نظر مي گيرد                     
زير فرمول بندي شد    به صورت    كويني و   دوفلور مطرح گرديد و بعدها توسط       كرسي و   ساترلندنظريه ابتدا از سوي     

: 
پيوستن با  .  انگيزه ها، نگرش ها و روش هايي بزهكارانه اند كه به طور مؤثر به ارتكاب مكرر جرائم مي انجامد               “

. به فراگيري مطالبي مي انجامد كه موافق تخلف از قوانين است          )  پيوند افتراقي (بزهكاران يا جدا شدن از غير بزهكاران        
كه تعاريفي موافق بزهكاري و قانون شكني ارائه مي كنند بر فراگرفته هايي كه ضد                   تكرار و غالب كمي مطالبي        

 .”بزهكاري اند منجر به پذيرش بزهكاري مي شوند

نظريه كنترل اجتماعي با تكيه  بر نيروهاي دروني فرد و به اصطالح با تمركز به حضور روان شناختي                       
در همين حال از    .  و چگونگي جلوگيري از بزهكاري مي پردازد     افراد صاحب نفوذ در ذهن كودك و نوجوان به تبيين           

در عوض در نظريه پيوندهاي افتراقي با توجه انحصاري به              .  تأثير نيروهاي منفي محيط بيرون غافل مي ماند        
طبيعي است كه شخص با توجه به توانايي نسبي         .  نيروهاي بيروني از تأثير حفاظتي نيروهاي دروني غفلت مي كنند        

 .ريه ها و پي بردن  به نقص آنها، بتواند نظريه اي تلفيقي كه از تركيب آن دو پديد مي آيد، بنا نهداين نظ
در يك بررسي تجربي ديگر ناظر به آزمون نظريه پيوند افتراقي، پژوهشگر به كاري فراتر از داشتن                       

. عمال بزهكاري را بررسي مي كند     پيوند هاي ارتباط با هماالن بزهكار، والدين بزهكار، و  تعاريف بزهكاران از ا                
 دانش آموز غير سياهپوست، متغيرهاي گوناگوني از قبيل           1588بررسي بر روي پرسشنامه هاي گردآوري شده از         

نظارت و حمايت خانواده، دوستان بزهكار و تعداد آن ها، محله جرم خيز، شنيدن تعاريف مساعد و نامساعد براي                      
 لحاظ وجود دانش آموزان بزهكار و تأثير آنها بر شدت بزهكاري، مورد                    تخلف از قوانين، كيفيت مدرسه از        

يافته ها حاكي از عدم كفايت نظر ساترلند و كرسي مبني بر اينكه زندگي             .  تحليل هاي گوناگون آماري قرار مي گيرند    
 .  باشدخانوادگي وقتي در بزهكاري اهميت دارد كه الگو هاي بزهكاري براي تقليد وجود داشته باشند، مي

از مطالب فوق پيداست كه با مسئله اي با اين پيچيدگي نمي توان به وسيله بررسي هاي ساده و با                          
به همين جهت بررسي جامع در مورد        .  روش هاي تحليلي ابتدايي يك متغيره و با ساده نگري صرف روبرو شد              

 .زه گيري متغيرهاي دخيل داردمسئله بزهكاري نياز به يك چارچوب نظري و طراحي انديشيده شده براي اندا

 رويكردهاي التقاطي 

در حاليكه نگرش هاي اختصاصي به موضوع منجر به استفاده از چارچوب نظري خاص آن رويكرد در                     
پژوهش ها گرديده است، عده اي نيز ديدگاه هاي التقاطي را مورد توجه قرار داده و با ديد وسيعتري به موضوع                        

 .عات كالسيك در اين زمينه پژوهشي است كه توسط مشكاني و مشكاني انجام شده استيكي از مطال. نگريسته اند
نظريه تلفيقي اين پژوهشگران شامل دو مؤلفه است كه مجموعاً چارچوب نظري پژوهش را تشكيل مي دهد و به                    
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ماعي، روابط  مؤلفه اول را كنترل هاي خانوادگي، اجت      .   ـ نشان داده شده است      1صورت مدل تحليلي در آلگوريتم       
عاطفي كودك و نوجوان با افراد مهم در زندگي او از قبيل اقوام، معلمين، دوستان صالح و غيره تشكيل مي دهند                       

مؤلفه دوم از نيروهاي وارده بر كودك و نوجوان از طرف والدين             .  كه نقش بازدارنده در گرايش به بزهكاري دارند        
فتار و رفتارشان بر كودك و نوجوان اثر مي گذارند و او را در جهت              بزهكار، محله جرم خيز و كساني كه به نحوي گ         

بديهي است كه بين مؤلفه اول و دوم كشمكشي در بين است و تعامل               .  بزهكاري سوق مي دهند، تشكيل مي دهد    
جمعيت مورد مطالعه در    .  بين آن دو است كه نهايتاً موضع كودك و نوجوان را نسبت به بزهكاري تعيين مي كند                  

يافته هاي .   دختر در زندان اوين بخش زنان مي باشد           15 نوجوان پسر در كانون اصالح تربيت و           140وهش  پژ
 پژوهش نشان مي دهد نتايجي كـه از تلفيق دو نظريه پيوند افتراقي و كنترل اجتماعي از اين آزمون تجربي حاصل 

 وانان ـ نمايش مدل تحليلي بررسي عوامل موثر بر بزهكاري نوج1آلگوريتم 
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شده است، نشانه يا شاخص مؤلفه وابستگي نوجوان به خانواده و مؤلفه وضع سالمت خانواده با شدت بزهكاري                      
بدين ترتيب كه هر چه پيوند هاي عاطفي نوجوان با خانواده بيشتر مي شود و روابط پدر و مادر با فرزندان            .  مؤثر است 

مؤلفه اعتقادات مثل  اعتقاد به حالل و حرام و ثواب يا گناه و فكر به                .  كاري كاهش مي يابد    سالم تر و امن تر باشد بزه      
مؤلفه هاي مربوط به پيوند هاي افتراقي و مؤلفه ارتباط نوجوانان با دوستان و اقوام              .  گناه از شدت بزهكاري مي كاهد    

 .ثر استنشان مي دهد وجود همسايگان خالفكار و محله جرم خيز در بزهكاري مؤ

  پيشگيري از بزهكاري 
پيچيدگي ماهيت بزهكاري پيشگيري را نيز مشكل مي كند و رهيافت هاي چندگانه اي را كه مي طلبد كه                 

از ديدگاه بهداشت عمومي در پيشگيري بزه، استراتژي ها و مداخله ها در سه              .  كليه عوامل خطرزا را در نظر بگيرد       
 پيشگيري نوع اول  اين سه سطح شامل     .  و اجتماعي طبقه بندي مي شود    سطح كلي همانند ساير مسائل بهداشتي       

 است كه بر اساس سطوح مختلف براي هر          يا ثالثيه   و پيشگيري نوع سوم     پيشگيري نوع دوم يا ثانويه      يا اوليه 
 .جامعه اي متغير است

 ايجاد يك محيط سالم) : سطح اول(پيشگيري اوليه 

اين نوع پيشگيري سعي بر     .  و عوامل خطرزاي محيطي توجه مي شود     در پيشگيري اوليه به ريشه مسئله       
به .  آن دارد كه امكان درگير شدن با مسئله طوري پيش برود كه هرگز محلي براي رشد مسئله وجود نداشته باشد                    

همين علت استراتژي هاي برنامه ضرورتاً طوري انتخاب مي شوند كه بتوانند عوامل مخاطره آميز را كاهش دهند،                  
براي مثال در جامعه اي كه حمل اسلحه        .  وضع قوانين كه بعضي از محدوديت ها را ايجاب مي كنند از آن جمله اند             

بنابراين منع حمل اسلحه    .  آزاد است،  اين آزادي خود يك عامل خطرزاي امكان درگير شدن با مسئله بزه است                   
 نمونه اي از استراتژي هاي پيشگيري نوع اول         1در جدول شماره     .  يكي از استراتژي ها در آن جامعه خواهد بود         

 .معرفي شده اند
اگر چه تناقضاتي در بعضي از يافته هاي پژوهش در مورد كنترل بزه وجود دارد ليكن اكثر يافته ها بيانگر                    
آنند كه برنامه هاي پيشگيري مستقيماً تأثير زيادي در كاهش رفتار هاي بزهكارانه نداشته اند در مقابل به                          

.  نيز بر مي خوريم كه نشان داده اند مداخله اوليه جامعه و خانواده متفقاً در كنترل بزهكاري تأثير دارند                  هايي هشپژو
طالق، :  عمده برنامه ريزي هاي اين مداخالت بر اساس يافته هايي است كه نشان مي دهند عوامل خانوادگي مانند                 

 بي توجهي به نياز هاي عاطفي فرزندان بي انضباطي در            مرگ والدين، كثرت اوالد، فقدان حمايت هاي رواني و         
خانواده، وجود فرد بزهكار يا ناسازگار اجتماعي، خيانت زن يا شوهر، اختالفات خانوادگي، طرد از خانواده، فقدان                     
زمينه هاي تربيتي مناسب در خانواده، مسكن نامناسب از نظر فضاي فيزيكي و فقر در تقويت و يا كنترل بزهكاري                    

عوامل اجتماعي مانند، بي سوادي، رشد بي رويه جمعيت، صنعتي شدن، اختالفات طبقاتي، قوانين                  .  نقش دارند 
، فقدان امكانات   )زندگي در جوار بزهكاران   (تحميلي، بي عدالتي اجتماعي، بيكاري، جنگ، محيط اجتماعي نامناسب          

به .  اري سياسي، در كنترل و رشد بزه مؤثرند       تفريحي سالم و قابل دسترس همه طبقات جامعه، زاغه نشيني، زورمد          



 1950/بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي  / 4گفتار 
 

 

خالصه .  همين جهت استراتژي هاي مداخله اي خانواده گرا  و جامعه گرا در پيشگيري نوع اول اهميت پيدا مي كنند                 
بسياري از ديدگاه هاي روانشناختي، سن     .  سطح اول پيشگيري عمده مسئوليت به عهده خانواده و جامعه است          اينكه در   

 . سالگي مي دانند8 سطح پيشگيري نوع اول را قبل از مناسب براي

 كاهش عوامل خطرزا ) : سطح دوم(پيشگيري ثانويه 
در پيشگيري ثانويه هدف كلي دور نگهداشتن فرد از فعاليت هايي است كه خطر بر چسب بزه را در فرد                     

جتماعي و دوري از دوستان      مثل كنترل خشم و خشونت، كنترل هاي خانواده بر رفتار هاي ضد ا             .  تقويت مي كند 
پيشگيري نوع دوم نيز مانند پيشگيري نوع اول استراتژي هاي برنامه ريزي خود را بر اساس يافته هاي                    .  بزهكار

به همين جهت استراتژي هاي پيشگيري نوع      .  پژوهش ها طرح مي كند و تأكيد زيادي بر فرد و يا ارتباطات فرد دارد            
زندگي اجتماعي از يك طرف و محيط اجتماعي و ارتباطات فردي از طرف                دوم از طريق يادگيري مهارت هاي       

 .اهميت اين سطح به عنوان سطح پيشگيري كمك به افراد در معرض خطر است. ديگر تأكيد مي كند

 كنترل موقعيت خطر ) : سطح سوم(پيشگيري ثالثيه 
ه كند و هدف آن پيشگيري      پيشگيري سطح سوم سعي مي كند موقعيت مسئله را اصالح و يا در آن مداخل             

براي اين نوع پيشگيري الزم است درگير مسائلي مانند تنبيه،          .    از تكرار فعاليت هايي است كه جرم شناخته مي شود       
پيشگيري نوع سوم برنامه ريزي مداخله اي و اداره            .  جريمه و بازتواني از طريق نظام حقوقي و قضا شود               

 را بر اساس فعاليت هايي تنظيم مي كند كه ممكن          (Management Crisis Situation)موقعيت هاي خطرناك   
 .است باعث بزهكاري شوند

 استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري
بهترين تمرين ها براي برنامه ريزي پيشگيري با توجه به نو بودن مسئله استفاده از روش هاي مطالعه                    

رنامه هاي پيشگيري  در همه سطوح انجام شده است         ارزشيابي هاي زيادي در مورد ب    .  طولي و طراحي تصادفي است    
مركز .  ليكن نتايج اين پژوهش ها و ارزشيابي ها نتواسته اند اين ادعا را ثابت كنند كه طرح هاي مداخله اي موفقند                    

 استراتژي هاي جامعي را در مقابله با        (Centers for Diseases Control : CDC)كنترل بيماري هاي آمريكا    
 : هكاري جوانان پيشنهاد كرده است كه عبارتند از مسئله بز

 ـ استراتژي هاي خانواده گرا 1
 

اين استراتژي ها مهارت هايي را جهت تمرين آماده كرده است مانند آموزش والدين در مورد روش هاي                  
.  تنبيهفرزند پروري، مهارت هاي ارتباطي بين كودك و خانواده و حل مشكالت كودك و خانواده بدون تخلف و                      

 كه قادرند منابع خطرزا را در خانه معرفي كنند و زمينه هاي                (home  visit strategies)مالقات هاي خانگي   
 .راهنمايي الزم براي نگهداري و رشد سالم كودكان را در خانه فراهم كنند
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 ـ استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري 1جدول 
 جامعه كنترل شخصي رشد اجتماعي

امعه در آماده حمايت هاي ج •
كردن جوانان براي تشكيل 

 .خانواده

حمايت هاي مربوط به دوران  •
 .بارداري 

مراقبت هاي حين زايمان توسط  •
 پزشك و تيم پزشكي

 تأمين بهداشت •

 تأمين مسكن  •

مراقبت از خانواده براي ايجاد  •
 وابستگي از طريق آموزش 

افزايش تعداد سازمان هاي  •
 حمايتي 

 
 در مورد اهداف زندگي  آموزش: قبل از ازدواج •

 .مشترك

  ممنوع كردن باروري براي : قبل از تشكيل نطفه •
كسانيكه در معرض عوامل خطرزاي مختلف و 

اين موضوع نقض قوانين ( چندگانه قرار گرفته اند 
 ).حقوق بشر است

 فراهم كردن شرايط مناسب براي : هنگام تولد •
وضع حمل به طوريكه تمام عوامل خطر را در نظر 

 .شته باشنددا

  ايجاد وابستگي كودك به خانواده: بعد از تولد •

 
 
 
 
 

 خانواده

درگير كردن اطفال در  •
 فعاليت هاي اجتماعي سالم 

 شناساندن حس همكاري  •

 
 آگاهي از قوانين اجتماعي  •

 قطع ارتباط با دوستان بزهكار  •
 

 همتايان

مشخص كردن ارزش هاي جامعه  •
 توسط مدرسه، خانواده، بچه ها 

ير كردن بچه ها با تكاليف درگ •
درسي به صورت پروژه هاي 

 گروهي 

تعيين تكاليف درسي كه بخشي از  •
 وقت كودكان به آن اختصاص يابد

 ايجاد نظم و انضباط  •

 تقويت رفتار هاي مناسب از طريق پاداش دهي  •

  افزايش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و زندگي  •
 

 مدرسه

 كار تمام وقت  •

 آزادي صنعتي  •

 غام كار با مطالعه اد •

 شرايط ورود به كار طبق قانون تعريف شود •

محدوديت هاي مربوط به سن شروع كار رعايت           ( 
 ).شود

 .كار نيمه وقت بدون تنظيم قرارداد انجام شود •

در مورد .(حقوق زمان بيكاري پرداخت شود •
 )ط احراز را دارندافرادي كه شراي

 
 
 كار
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  ـ استراتژي جامعه گرا2
اين استراتژي مهارت هاي الزم براي حل مشكل و مشكالت را فراهم مي كند به طوريكه كودكان قادر                   

 .باشند به جاي برخورد بزهكارانه و متخلفانه مسئله را به طريق درست حل نمايند

 ري و درمان  گام هاي طراحي استراتژي هاي مؤثر پيشگي- 2جدول 
 

اولين اقدام در موضع پيشگيري، بررسي كمي و كيفي داده هاي قبلي است كه به نوعي شيوع                         
مقايسه مشكالت، تبيين عوامل خطر، آگاهي از         .  رفتار هاي بزهكارانه را در جامعه تاييد مي كند           

مينه بزه مطالعه   آمار سازمان هاي مختلف بهداشتي تربيتي، نظر سنجي از جامعه و محققيني كه در ز             
 .مي كنند ضرورت دارد

 
 گام اول

 تشخيص

مطالعه در مورد   .  بعد از تشخيص رفتار بزهكارانه، جامعه درگير را براي مداخله مشخص كنيد                
ويژگي هاي گروه هدف و عوامل زمينه اي آن بر اساس برنامه ريزي و مشخص كردن                              

ده از برنامه مداخله اي بايد آسان و قابل          توجه داشته باشيد كه استفا     .  استراتژي هاي مداخله است  
 .دسترس باشد

 
 گام دوم

شناخت گروه 
 هدف

 .سومين اقدام مشخص كرن هدف هاي برنامه مداخله است

 .تحليل هدف ها از نظر قابليت دسترسي و سهولت در دسترسي در اين مرحله انجام مي شود

 گام سوم

 تبيين هدف ها

 و تحليل آن

منابع حمايت كننده و درگير مشخص      .  سي به هدف ها برنامه ريزي مي شود       اين مرحله براي دستر   
 . آموزش هاي الزم جهت مداخله صورت مي گيرد و برنامه طراحي شده به اجرا در مي آيد. مي شوند 

 گام چهارم

 طراحي و اجرا

طول نظارت در   .  در آخرين مرحله، براي پايش و ارزشيابي طرح مداخله برنامه ريزي  مي شود                  
عمل ارزشيابي مي تواند   .  برنامه سبب مي شود برنامه به همان نحو پيش بيني شده، پيش رفت نمايد             

 .اثر بخشي برنامه و نكات قوت و ضعف را مشخص كند

 گام پنجم

نظارت و 
 ارزشيابي

  ـ استراتژي هاي پايشي3
طر رفتار بزهكارانه را كاهش      بيشتر بر پايه الگو هاي تربيتي مثبت بزرگساالن استوار است و مي تواند خ             

 . خالصه شده است2در تدوين استراتژي ها مداخله توصيه هايي شده است كه در جدول . دهد
توجه داشته باشيد در برنامه هاي پيشگيري از بزهكاري مدل برنامه پيشگيري پزشكي كه شامل تشخيص               

اگر چه  .  ي استراتژي هاي هدف گرا و جامعه گرا است       بهترين رهيافت در برنامه ريز    .  و درمان باشد چندان كارآيي ندارد     
اما عناصري از برنامه كه الزم است مورد توجه         .  بايد توجه داشت كه يك برنامه هرگز جوابگوي همه جوامع نيست          

توجه به افراد در معرض خطر، توجه چند جانبه در             :  اين نقاط مشترك عبارتند از       .  قرار گيرند عمدتاً مشتركند    
 .وجه و حمايت از مجريان برنامه و ارزشيابي برنامه هاي پيشگيريمداخله، ت
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