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در کانون اصالح و ( جرمبه  جوانان   نگرشعوامل مؤثر بر شناختی  عهماتبیین ج

  )تربیت کرج
  

  

    1اله صدفى ذبیح

  2کولیوند محمد ولیزاده

 ٢۶/١١/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ٣/٢/١٣٩۵:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

 و آیسک آیزنبرمبناي نظریه  جوانان به جرم   نگرشعوامل مؤثر بر شناختی  تبیین جامعه ،هدف از این مقاله

با تکیه بر روش تحقیق پیمایشی و با استناد بر تکنیک شناسی تحقیق  برمبناي روش. باشد می فیشباین ارتینم

کانون با مراجعه به سعی گردید  )لیکرت پرسشنامۀ محقق ساخته برمبناي طیف رنسیس(مصاحبۀ کتبی 

کمک   گیري متناسب با محیط تحقیق و برآورد حجم نمونه به به روش نمونه( اصالح و تربیت استان البرز

براساس تحلیل رگرسیون . دشو مصاحبهنفر  73 با بزهکار) پسر(نفر جوانان  83تعداد از ، )جدول مورگان

هاي  بهم پیوستۀ معاشرت تأثیرِ با، به جرم   نگرشتغییر در  درصد 55چندگانه و معادلۀ مجذور رگرسیون، 

/ مثبت(سهم مربوط به  مقداراین درصد  30 لذا. قابل تبیین است ،انگیزه مهاجرتو  محل جرم، ترجیحی

درصد  7م، و محل جر) همین شهر/ مثبت(سهم مربوط به درصد  17، هاي ترجیحی معاشرت) افزایش

پذیري  هاي جامعه بنابراین با تأکید بر مکانیزم .است انگیزه مهاجرت) جمعی/ بتمث(سهم مربوط به 

هاي تفریحی،  با ایجاد سرانۀ ورزشی، مکانو  )ها ها و رسانه ه دوستان، سازمانخانواده، مدرسه، گرو(

ز خرید، هاي مناسب تبلیغاتی ازطریق بیلبوردها، مراک هاي مذهبی و آموزش ها، فرهنگسراها، هئیت کتابخانه

  . به فرآیند پیشگیري از جرم پرداختتوان  می، و نظایر آن پاساژها

انگیزه  و گسیختگی اجتماعی، محل جرم  ازهم، هاي ترجیحی معاشرت   ،  به جرم   نگرش   :واژگان کلیدي

  مهاجرت
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  طرح و بیان مسئلۀ تحقیق 

موارد، جغرافیاي  بیشترها در  انسان ییجغرافیا خاستگاه. انددنیاي امروز را برخی دنیاي در حرکت نام نهاده

هاي مستمر بر جابجاییاین . دهندبسیاري در خالل زندگی چندین بار تغییر مکان می. اقامت آنان نیست

مهاجرت از جهات گوناگون . گذارد؛ از آن جمله است جرم و جنایتهمه ارکان حیات اجتماعی تأثیر می

  : بر جرائم تاثیرگذار است

یابد و از ابعاد طولی  ییها بعد سطحی و فضا شود روابط انسانهاي مستمر موجب میاز جهتی جابجایی .1

گذرانند، یابند و همانجا حیات میها در یک منطقه تولد می که انسانبدینسان زمانی. و تاریخی آن کاسته شود

  . تر استتر و وسیعتر، دقیقروابط آنان عمیق

بینند، حال آنکه خود ها انسان را می شهرهاي بزرگ، همواره در پیرامون خود میلیون ها در درون انسان. 2

لذا هر قدر به حلقه هاي مرکزي شهر نزدیک ). 1انبوه تنها(ها در خالل تاریخ هستند  تنهاتر از همه انسان

اهگاه مناسب ترند و به همان نسبت نیز این مراکز پنهاي انسانی گستردهشویم، به همان نسبت تودهمی

 شود وهاي جرم پیدا میبنابراین، با بروز کاستی در ابعاد روابط انسانی مهاجرت، زمینه. بزهکاران است

انسان ناشناخته، فاقد هویت، گمنام و با روابطی سطحی و زودگذر بیشتر وسوسه ارتکاب جرم را خواهد 

  . داشت

کند موجبات جمعی بروز میطور دستهه اره و بکه یکبزمانی بخصوصی، یهاي وسیع جغرافیا مهاجرت. 3

ن در اامکان جذب درست همه مهاجراز آن جا که . کندها را در شهرهاي بزرگ فراهم می سرگردانی انسان

  .گیرند پیش میدر ، راه جنایت را ناخواستهو  مشاغل نیست، لذا بسیاري از روي استیصال

یک مهاجر در خاستگاه خود . سازدظارات تازه را فراهم میموارد، موجبات بروز انت بیشترمهاجرت در . 4 

اما چون در پیرامون خود کمتر امکان  ،از امکانات محدود رفاهی نیز برخوردار است اي دارد وزندگی ساده

که به شهري بزرگ راه  حال آنکه همان مهاجر، زمانی. دهدبیند، به همان رضایت میدیگري می یا وسیله

شود، به همان نسبت نیز آستانه افکند و با شرایط زندگی جدیدي آشنا میآن رحل اقامت می یابد و درمی

  . شوددچار می 2گیرد و از نظر روانی به نوعی احساس حرمانانتظار در او، باال می

فرد از  و آنگاه که برد فرهنگی مهاجرت باالست بخصوص ها مستمر انسان جابجاییمهاجرت و در . 5

گاه فرآیند انطباق بسیار طوالنی و گاه . کند، کار انطباق آسان نیستفرهنگ دیگري مهاجرت می فرهنگی به

                                           
1 The lonely crowd 
2 Frustion  
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از جانبی از روستاي اولیه . شوددر چنین شرایطی، فرد دچار نوعی بحران هویت می. نیست پذیراصالً امکان 

و  1شخصیت دوگانه یشیداهمین امر بر پ .کنددور مانده، از جانب دیگر با زندگی جدید احساس تنهایی می

خوریم که امکان  ریشه برمیبه نوعی انسان بی هاي شخصیت اثرگذار خواهد بود وبطور کلی آسیب

تمامی این فراگردها بر بسط . بردرا نیافته و در نوعی خالء روانی به سر می 3پذیريیا فرهنگ 2همانندگردي

  . جرم و رفتار آسیبی و انحرافی اثرگذار خواهد بود

به و  ییجغرافیا جابجاییفرهنگی و متعاقب  جابجاییدر مهاجرت فرد بر اثر نوعی لرزه روانی ناشی از . 6

 از این. شودن، دچار بحران ذهنی و تزلزل میانی وجدان اخالقی میاقرار گرفتن در گروه وسیع مهاجر ویژه

ه بنابراین ب. دهدسوسه قرار میهاي انحرافی او را سخت در و چیزي و احساس نیاز، راهبه هنگام بی ،رو

نهد و می رسد مهاجرت در بسط جرایم چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی آثاري عمیق بر جاي نظر می

  .داردهمین تأثیر و شناخت آن ضرورت چنین تحقیقی را مشخص می

مهاجرپذیر  استان البرز با مرکزیت کالنشهر کرج، از ابعاد خاص اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و 

نشینی وجود حاشیه. هاي متفاوت در آن رشد یابدبودن و نزدیکی آن با پایتخت موجب شده خرده فرهنگ

مطابق آمارهاي . و تراکم جمعیت باعث رشد نسبی جرائم فردي و انحرافات در این کالنشهر شده است

کل  درصد از 2/27اند، هسال سن داشت 20تعداد کل افراد ساکن در شهرستان کرج که کمتر از  ،رسمی

لذا بررسی طبقات پنجگانه جرایم ارتکابی این گروه . دهندجمعیت واجد مسئولیت کیفري را تشکیل می

دهد که جرایم علیه اخالق و عفت عمومی با داشتن نشان می) سال شهرستان کرج 20گروه سنی کمتر از (

در اثرشان  5رل رابینگتن و مارتین واینبرگا 4.شدبامی يحداکثرمیزان حدود نیمی از کل جرایم آنان داراي 

، معتقدند که رویکردهاي تئوریکی "رویکردهاي نظري هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی"با عنوان 

راهبر اصلی است که مفهوم سازي و تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی، از  ةعمدتاً شامل اید 6شناختی جامعه

ي مربوط به ها هو فرضی ها دهیخاصی از ا ۀمجموع ةحال منعکس کنند نیدر ع .کنند میپیروي  ها دگاهیاین د

از این منظر همواره دو سئوال اساسی نزد  ،درواقع. باشند یم نیز نظام اجتماعی یاطبیعت مخاطبان و جامعه 

 در ،اوالً: است متقدمان در بررسی مسائل اجتماعی مطرح بوده ژهیبه و شناسان مرجو  شناسان جامعه

                                           
1 Dual personality  
2  Assililation  
3 Acculturtaion  
4 www.sci.org.ir 
5 E. Rubington & M. Weinberg,1999 
6 Sociological Approach 
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نظام اجتماعی به هم پیوند  ياعضارا به عنوان چه چیزي مخاطبان  1خصوص یگانگی و نظم اجتماعی

به  2توسعه و تغییر اجتماعیفرآیند نظام اجتماعی در خصوص  ،؟ ثانیاًاندازد یو جامعه را به کار م زند یم

مسائل  ی در بررسیي تئوریکها دگاهید يبند ؟ در جمعکند یو جامعه چگونه حرکت م رود یکدام سو م

 درقالب یشناس مرجو شناسی  در جامعه ،تغییر و نظم یعنیبه دو سئوال اساسی  ییگو اجتماعی، جهت پاسخ

 و رابینگتن( به رویکردهاي هفتگانه ذیل اشاره نمود توان یها، م حل هرا ،پیامدها ،شرائط ،ها علت ،تعاریف

  :)277و  15-21 :1382واینبرگ، 

 رب لذا در این رویکرد، مخاطبان با اتکا .شود یبر مخاطبان تأکید م ،3ب شناسی اجتماعیدر رویکرد آسی. 1 

  . پردازند یاجتماعی م يها قانون به واکنش

لذا در این رویکرد، تولید  .شود یبر قوانین و مقررات اجتماعی تأکید م ،4اجتماعی سازمانی در رویکرد بی. 2

  . قوانین و مقررات اجتماعی هستند اجتماعی مخاطبان، يها اصلی نقش ةکنند

لذا در این رویکرد، اصوالً  .شود یاجتماعی تأکید م يها تیها و موقع بر نقش ،5يدر رویکرد کجرفتار. 3

  . شوند یاجتماعی م يها مخاطبان موجب تسریع واکنش ۀکجروانه و قانون شکنان يها نقش

 يها لذا در این رویکرد، معموالً نقش .شود یتأکید ماجتماعی  يها بر واکنش تنها ،6زنی در رویکرد اَنگ. 4

  .گردند یاجتماعی محسوب م يها مخاطبان پیآمد اصلی واکنش ۀکجروانه و قانون شکنان

 ةلذا در این رویکرد، تولید کنند .شود یها و منافع اجتماعی تأکید م بر ارزش ،7ها در رویکرد تضاد ارزش. 5 

  . باشند یها و منافع اجتماعی م ، ارزشاجتماعی مخاطبان يها قانونی نقش

لذا در این رویکرد،  .شو یبر روابط طبقاتی موجود در نظام اجتماعی تأکید م ،8در رویکرد انتقادي. 6

  . باشند یها و منافع اجتماعی م قانونی ارزش ةتولید کنند ،اجتماعی مخاطبان يها نقش

لذا در این رویکرد،  .شود یدعوي تأکید م ۀر فرآیند اقامب ،9اي یا سازه ی اجتماعییدر رویکرد برساختگرا. 7

 .باشند یها و منافع اجتماعی در نظام اجتماعی م قانونی ارزش ةتولید کنند ،اجتماعی مخاطبان يها واکنش

مسائل اجتماعی انعکاس تخلف از رفتاري،  کجو  سازمانی شناسی، بی رویکرد آسیبطبق بدین ترتیب 

                                           
1 Social Order & Integration 
2 Social Change & Development 
3 Social Pathology 
4 Social Disorganization 
5 Deviant Behavior 
6 Labeling 
7 Value Conflict 
8 Critical 
9 Social Constructionist 
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اي امکانات موجود تکافوي تأمین نیازهاي افراد را ندهد و یا وقتی در جامعه. نجاراندانتظارات و مقررات به

براي برآورده ساختن نیازهاي  ،افراد جامعه براي ادامه زندگیشان در جامعه از امنیت نسبی برخوردار نباشند

آمدن افراد مهاجر از  .مهاجرت است ،یکی از این راهکارها. گزینندبرمی هاي مختلفی رااولیه شان راهکاري

 حتیهر پدیده دیگر پیامدهاي مثبت و  انندجامعه مبدأ به جامعه مقصد براي افراد جامعه مهاجرپذیر قطعاً م

زایی جرمبه راستی سهم مهاجرت در تأثیرگذاري بر فرهنگ جوامع مقصد و . خواهد داشتدر پی منفی را 

درباره پدیده چند  شناسی جامعهشناسی با  جرمی قراي بررسی این موضوع و تالبدر آنجا چقدر است؟ 

تأثیر رغم انتخاب این راهکار، مهاجرت چه وجهی مهاجرت و اثراتش بر جامعه مقصد برآنیم ببینیم که علی

  مهاجرین در جامعه میزبان داشته است؟ ) جوانان(فرزندان  م از جانبایمهمی در افزایش نرخ جر

  پژوهشپیشینه 

  :انجام شدة داخلی مطالعات و تحقیقات

  دوره  .پژوهش هاي اطالعاتی و جنایی ".بررسی عوامل موثر بر سرقت از اماکن") 1392(عادل سجودي

  ). 32(4، شماره 8

  موردي در شهر  مطالعه(عوامل جامعه شناختی موثربر نگرش به سرقت بررسی " )1392(عادل سجودي

 . 22شماره  .فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه ".)رشت

 شماره 11دوره  .رفاه اجتماعی ".تباط بین بیکاري و سرقت در ایرانار" )1390(شاسبی فخر عید گرس ،

40 . 

  مطالعات امنیت اجتماعی ".بررسی عوامل موثر بر سرقت ")1389(مهدي رحیمی و افسانه ادریسی .

 . 25، شماره 7دوره 

 1389(مهدي امیري  منصور عطاشنه و ("رم سرقت درشهر اهواز  علل و عوامل ج) 85-75سال هاي(." 

 . 11، شماره 4دوره  .علوم اجتماعیفصلنامه 

  مطالعه موردي(ان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوان" )1388(علیرضا محسنی تبریزیو ستار پروین :

، شماره 20، دوره )مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان .جامعه شناسی کاربردي ".)شهر کرمانشاه

 ). 35اپی پی(3

 ازل در مطالعه موردي سرقت من(بررسی عوامل موثر  در انتخاب مکان سرقت " )1388(عود مرشدي مس

 . سال چهارم، شماره سیزدهم .فصلنامه مطالعات پیشگیري از جرم ")1386شهرستان خوي در سال 
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  وقوع سرقت عوامل موثر بر " )1387(توحید عبدي، خلعتبري، عبدالحسین و بخشعلی صالح کامرانی

، 3دوره  .)مطالعات مدیریت انتظامی(پژوهش هاي مدیریت انتظامی  ".هاي به عنف در شهرستان کرج

 .  1شماره 

  9دوره  .فصلنامه دانش انتظامی ".مهاجرین و سرقت هاي مسلحانه" )1386(عبدالحسین خلعتبري ،

 .  1شماره 

  پایان نامه  ".راز ی ش  ان ت رس ه ش  ان وان در ج  ت رق س  ی اع م ت اج  ی اس ن ش  ب ی بررسی آس" )1377(مهناز چنگیزي

  .کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

  

  العات و تحقیقات انجام شدة خارجیمط

 بررسی لندن شهر ي ها خیابان شبکه در را سرقت جرایم الگوهايکه  1)2010( سهباز و هیلر پژوهش 

 سایر از بیشتر شهر اصلی هاي خیابان مغازه هاي و ها منزل از سرقت که است آن از حاکی نتایج .اند دهکر

  .دهد می شهري اتفاق نقاط

 پیوندهاي که دهد می نشان "و بزهکاري والدین دلبستگی جنسیت،" عنوان با تحقیقی در) 2007( 2گاندي 

 هر در ؛ چنان کهدارند غیر جدي را و جدي بزهکاري کنندگی بینی پیش توان نظر هرشی مورد پیوندهاي

 بر یابد، بزهکاري کاهش می ،یابد مدرسه افزایش و والدین به و تعهد که دلبستگی جنس هنگامی دو

به همراه  را بزهکاري افزایش بزهکار، همساالن گروه به و تعهد دلبستگی در افزایش هرشی، نظر عکس

 .دارد

  رمان 3)2002(بورگوینونهاي  در کلمبیا در میان افرادي یافت می شوند که در خانواده نشان داد که مج

 .درصد درآمد متوسط جامعه زندگی می کنند 80داراي زیر 

 و بیکاري بین مثبت ارتباط براي را تأییدي سوییس، زمانی سري هاي داده از با استفاده 4)1996( سچاللر 

 چرا کنند،تأکید می جوانان روي براغلب د، روي افرا مطالعات بر دیگر، طرف از. آورد می به دست جرم

 .اندداشته جرم بیشتري به تمایل مختلف گزارشات اساس بر جوان، مردان ویژه به ترافراد جوان که

                                           
1 Hillier , Bill and Ozlem Sahbaz  
2 Gundy 
3 Bourguignon, F 
4 Schuller, B.-J. 
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 و ند داده هاي مقطعی مربوط به مردان جوان آمریکایی را مورد استفاده قرار داد 1)1994(توچن  و وایت

نسبت به اشخاصی که بیکار هستند، گرایش کمتري به ارتکاب  دی شوندریافتند که افرادي که استخدام م

  .جرایم دارند

  

   )متغیرهاي تحقیق عملیاتی و تعریف مفهومیبا تأکید بر ( پژوهشنظرى  چارچوب

  

 رم به    نگرش :کننده متغیر وابستههاي تبیینتئورياز این دیدگاه: )2فیشباین ارتینم و آیسک آیزن(ج 

انجام یک رفتار  کنشگرانیک متغیر فردي و شخصی است و طی آن  ،سوي آن رفتاره ب   شنگریا  3  نگرش

د که آیا رفتار یا نده قرار می و یا تقلید یا یک پدیده را از نظر نگرش یا طرزتلقی موجود، مورد ارزیابی

رفیع پور، (د باش نوبه خود تابع دو بعد میه بر این اساس ب   نگرشپدیدة مذکور خوب است یا بد؟ لذا 

1372  :17 -16( : 

در آیندة دور یا ) جرم(تا چه حد از یک رفتار یا پدیدة خاص ) بزهکاران( کنشگرانیعنی : 4انتظار فایده. 1

از انتظار فایده میزان ( 5  نگرش هاي ذهنیِ نیازهاي شخصی یا جمعی از لحاظ شاخص ينزدیک، در ارضا

   ؟شتادخواهند انتظار فایده  )جرم به   نگرش

 يدر ارضادرحال حاضر نسبت به گذشته، ) جرم(یعنی آیا آن رفتار یا پدیدة خاص : 6ارزیابی فایده. 2

براي  )جرم به   نگرشاز ارزیابی فایده میزان ( 7  نگرش هاي عینیِ ، از لحاظ شاخصنیازهاي شخصی یا جمعی

  ؟یا نه آورند به وجود میاحساس فایده ) بزهکاران( کنشگرانبراي 

 .10الی  6هاي  گویه: ارزیابی فایدهبعد . 2 .5الی  1هاي  گویه :انتظار فایدهبعد . 1:   نگرشاد دوگانۀ متغیر ابع  

  

  )فیشباین ارتینم و آیسک آیزن( جرمبه    نگرشهاي جدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري

با این  کنه فکر میزنه،  می) نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(آدم وقتی دست به یک کار غیردرست 

  ، آنوقت نظر شما چیه؟:.............................کار

ی 
یاب

رز
ا

ده
فای

  

  . شهتمامی نیازها و انتظاراتش برآورده می  01

  . در حال حاضر چقدر کار لذتبخشی انجام داده  02

                                           
1 Witte, A. D. & Tauchen, H 
2 I. Ajzen  &  M. Fishbein , 1980 
3 Attitude 
4 Expectation  of  Outcome 
5 Subjective 
6 Evaluation  of  Outcome 
7 Objective 
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  . گیرهها قرار می بیشتر مورد پذیرش دوستان و همسن و سال  03

  . راي نشان دادن بلوغ در بین دوستانش انتخاب کردهچه راه خوبی ب  04

  . توانایی کنترل این کار را نداره) حتی نیروي انتظامی(هیچکس   05

ده
فای

ر 
ظا

انت
  

  . کنهاصالً ارزشش را نداره؛ چون آدم احساس گناه می  06

  . یرهگاش هم مورد سرزنش قرار می ه؛ حتی آدم از طرف خانوادهنه تنها وقت تلف کردن  07

  . گیرهها مورد تحسین قرار می نکتۀ جالبش اینکه آدم از طرف گروه همسن و سال  08

  . اگه مجبور به انجامش باشه، بهتر از اینکه آن را انجام نده  09

  . کنه هیچی نباشه، الاقل خودش از اینکارش، احساس رضایت خاطر می  10

 

 از این دیدگاه: )1امیل دورکیم( گسیختگی اجتماعیازهم :درونداديمؤثر کننده عوامل هاي تبیینتئوري، 

در جوامع نوع اول ). 391: 1383مهاجرین، ( گردد میجامعه به دو دسته مکانیکی و ارگانیکی تقسیم 

شود دوستی ناشی از نیرو و یا قدرت وجدان جمعی است و همین نیرو باعث میهمبستگی و نوع

در این جامعه  جرمسیار قوي در حفظ انسجام جامعه داشته باشد و ب ینقش ،الزامات و فشارهاي بیرونی

و  یابنداما در جوامع ارگانیک که مشاغل تنوع می. خواهد نقض کندبستگی را میعملی است که این هم

بر  جرم است،هاي این جوامع به عنوان یکی از مهمترین خصیصه کارشوند و تقسیمفنی و تخصصی می

تنوع مشاغل در این جامعه باعث شده که این انسجام از بین برود و لذا . آیدپیش میاثر تعارض منافع 

هاي یک خود را وابسته و عضو ارزش ،قبل از اینکه افراد خود را سهیم در قانون و وجدان گروهی بدانند

ن موضع آن وجدان گروهی خاص که در آن عضویت دارند، در مقابل وجدا رايگروه یا صنف ببینند و ب

معیارهاي اصلی جامعه  باهاي این اصناف هر چقدر ارزش .جمعی ایستاده و حتی آن را زیر پا بگذارند

شاهد شکاف بیشتر میان رفتارهاي مورد قبول جامعه با هنجارهاي توجیه شده هر فرد  ،تناقض باشد در

یک  ري است که ازاي بیمار است و این حاصل یک تقسیم کار اجباچنین جامعه بنابراین. خواهیم برد

بعد جوامع . 1: گسیختگی اجتماعیابعاد دوگانۀ متغیر ازهم. گیردی ناعادالنه نشأت میاعقرارداد اجتم

 .20الی  16هاي  گویه: بعد جوامع ارگانیکی. 2 .15الی  11هاي  گویه :مکانیکی

  ل درهم ریختگی مسائل اجتماعی محصواز این دیدگاه ): 2توماس و زنانسکی(سازمانی اجتماعی بی

   زند و مفروض گسیختگی جامعه بهنجار در این راستا دم میازهم. استسازمان اجتماعی و فرهنگی 

-نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان دهنده ،گیرد که اشکال گوناگون نابهنجاريمی

تماعی واژگون و موجد انحراف ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اج ،اي هستند که قبالً وجود داشتند

                                           
1 Durkeime  
2 Thomas  
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انهدام و نابودي نفوذ قوانینی که توسط کل جامعه تعیین و مستقر شده و حاکم بر افراد  این یعنی -شدند

 تا زدا را از نظام جامعه حذف کردهاي سازمانلذا براي رفع این مسائل باید حوداث و پدیده .اندبوده

سازمانی ابعاد دوگانۀ متغیر بی ).125: 1385اصل، ديمحم(به زندگی باز گرداند را عناصر طبیعی 

هاي حاکم  بعد گسیختگی ارزش. 2 .25الی  21هاي  گویه :بعد گسیختگی قواعد اجتماعی. 1: اجتماعی

 .30الی  26هاي  گویه: بر زندگی روزمره

  

  )امیل دورکیم(گسیختگی اجتماعی متغیر ازهم: هاي عوامل درونداديجدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري 

در یک  افته که آدم زمانی اتفاق می) نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(یک کار غیردرست 

آنوقت نظر شما چیه؟:.............................محیط ،  

ع 
وام

ج
ي 

ها
ار

ج
هن

ی 
یک

کان
م

  

  . ، کمتر با دیگران صمیمیت داشته باشه)مثل یک روستا یا شهر کوچک(کوچک   11

  .، بیشتر عالقمند به اینجور کارها داشته باشه)مثل یک روستا یا شهر کوچک(کوچک   12

  . ، با برخورد جدي دیگران روبرو نشه)مثل یک روستا یا شهر کوچک(کوچک   13

  . ، انگیزة الزم براي اینکارها را داشته باشه)مثل یک روستا یا شهر کوچک(کوچک   14

  . ، شرایط کافی براي اینکارها را داشته باشه)مثل یک روستا یا شهر کوچک(کوچک   15

ع 
وام

ج
ي 

ها
ار

ج
هن

ی 
یک

گان
ار

  

  .، کمتر با دیگران صمیمیت داشته باشه)مثالً کرج: مثل شهرهاي بزرگ(بزرگ   16

  . ، بیشتر عالقمند به اینجور کارها داشته باشه)مثالً کرج: مثل شهرهاي بزرگ(بزرگ   17

  . ، با برخورد جدي دیگران روبرو نشه) کرجمثالً: مثل شهرهاي بزرگ(بزرگ   18

  . ، انگیزة الزم براي اینکارها را داشته باشه)مثالً کرج: مثل شهرهاي بزرگ(بزرگ   19

  . ، شرایط کافی براي اینکارها را داشته باشه)مثالً کرج: مثل شهرهاي بزرگ(بزرگ   20
  

  

  

  )توماس و زنانسکی(سازمانی اجتماعی متغیر بی: هاي عوامل درونداديجدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري

، بخاطر این )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(یک کار غیردرست  )مثالً کرج(معموالً در شهرهاي بزرگ 

  ، آنوقت نظر شما چیه؟:............کهافته  اتفاق می

د 
اع

قو
ی 

تگ
خ

سی
گ

ی 
اع

تم
ج

ا
  

  .  شه میخودش محل مناسبی براي اینجور کارها محسوب   21

  . انگار هیچکس کنترل مناسبی روي رفتار یکدیگه و همدیگه نداره  22

  . هاشون ندارن ها، نظارت کافی روي رفتار بچهوالدین هم در خانواده  23

  . آموزان ندارنها هم کنترل بموقعی روي رفتار دانشاولیاي مدرسه  24

  . شناجراء نمی قوانین و مقررات هم در جاي جاي شهر به درستی  25

ی 
تگ

خ
سی

گ

ش
رز

ا
 

ي 
ها

  . ها، تحصیالت و مشاغل، کنارهم جمع شدن طبقات و قشرهاي گوناگونی از اقوام، زبان  26

  . گرفته هاي اجتماعی را دربر داري همۀ گروه ها و تمایزات ارزشیِ دامنه تفاوت  27

  . ن شهر مشکل داشته باشنهاي آ خود جامعه بیماره، نه اینکه آدم  28
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  . ها، ریشه دوانده اختالفات و تمایزات ارزشی در زندگی آدم  29

  . ریزيِ ارزشمند براي جلوگیري از اینجور کارها وجود نداره گیري و برنامه یک تصمیم  30

  

 و هنري  1کلیفورد شاو(سبک زندگی مناطق شهري  :برونداديمؤثر کننده عوامل هاي تبیینتئوري

رفتار بزهکارانه کم و بیش به صورت  ،در مناطقی که نرخ بزهکاري باالست از این دیدگاه: )2کی مک

هاي بزهکاري از راه برخوردهاي فردي و هاي سنتی زندگی اجتماعی درآمده است و این سنتجنبه

مساالن و هاي هطوري که از نظر آنها مهمترین عامل انتقال بزهکاري، گروهه ب ؛شودمنتقل می گروهی

مکتب (از این دیدگاه . از هم پاشیدگی نظارت اجتماعی است و عامل اصلی دیگر دوام بزهکاري

عدم عمران و آبادانی اجتماعی در برخی  -1: ند ازا عبارت جرمعلل وقوع ) شناسی جنایی بوم ،شیکاگو

فقدان  - 2 ؛و وابستگیمحالت و به تبع آن عدم تعلق افراد به آن مناطق و نداشتن احساسات تعلق خاطر 

جامعه پذیري با  -3 ؛ها و ضعیف شدن کنترل و پیشگیري محلیکنترل رسمی اجتماعی در این محله

تحرك جمعیت و تراکم  -4 ؛هاي ضداجتماعی نزد جوانانانه و درونی شدن ارزشجرمهاي مدرون مایه

ابعاد دوگانۀ متغیر ). 168 :1389معظمی، ( مانعی براي سازگاري با محیط است بیش از حد جمعیت که

بعد از هم پاشیدگی نظارت . 2 .35الی  31هاي  گویه :هاي همساالنبعد گروه. 1: سبک زندگی مناطق

 . 40الی  36هاي  گویه: اجتماعی

 دهد که بین آرزوها و آرماناحساس فشار هنگامی رخ میاز این دیدگاه  :)3رابرت مرتن( اجتماعی فشار 

از سوي  ،هاي ساختاري نظیر آموزش و استخداماز یک سو و فرصت ،وفقیت مالینظیر م هاي فرهنگی

    توانند عمالً به چنین دیگر تنش و برخورد وجود دارد که در نتیجه آن تنها برخی اشخاص می

طبقه  يویژه اعضاه هاي ساختاري بر روي بسیاري از اشخاص بنابرابري. هایی دست پیدا کنندموفقیت

هاي کمتري براي بدست آوردن اهداف خود دارند، به  کند و افراد که فرصته فشار وارد میپایین جامع

 صورت را به خوداحساس خشم، نفرت و پرخاشگري  ،علت ناتوانی در دستیابی به اهداف اجتماعی

نۀ ابعاد دوگا. )170: 1389معظمی، ( دنسازمی آشکارهاي غیرقانونی و رفتار منحرفانه استفاده از شیوه

هاي بعد فرصت. 2 .45الی  41هاي  گویه :بعد آرزوها و آرمانهاي فرهنگی. 1: متغیر فشار اجتماعی

 .50الی  46هاي  گویه: ساختاري

  

                                           
1 Shaw  
2 Henry Mc kay  
3 Robert K.Merton  
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  )کیشاو و هنري مک(متغیر سبک زندگی مناطق : هاي عوامل برونداديجدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري

نابهنجار، نامتعارف، (هاي نادرست  ک عده از آدموقتی آدم با ی )مثالً کرج(در شهرهاي بزرگ 

  ، آنوقت نظر شما چیه؟:.............شه دوست می )غیرمعمول

وه
گر

ن 
اال

س
هم

ي 
ها

  

  . شه رغبت و تمایلش به اینجور کارها بیشتر و بیشتر می بطور مسلم،  31

  .زنهتر دست می ايدر آینده هم حتماً به اینجور کارهاي حرفه  32

  . شه هاي همسن و سالش هم عادي میکم اینجور کارها در بین سایر گروه کم  33

  . کنه ها پیدا میبتدریج عالقه خاصی به اینجور کارها و اینطور گروه  34

  . ها کاري ندارن کنه نه تنها دوستانش، بکه اکثر مردم هم با آن احساس می  35

ی 
دگ

شی
 پا

م
 ه

از

ی 
اع

تم
ج

ت ا
ار

ظ
ن

  

  .هیچ نظارت و کنترلی از سوي نیروهاي انتظامی وجود ندارهکنه  احساس می  36

  . اند کنه نیروهاي انتظامی هم در برخی مواقع خودشون این کاره احساس می  37

  . نشین، از نظارت و کنترل دور هستن هاي فقرنشین و حاشیه شه محله متوجه می  38

  .ها ندارن افی روي این آدماي از اینِ که نیروهاي انتظامی نظارت ک خودش نشانه  39

  . شه هاي فرهنگی جامعه می ها با ارزش متوجه وخامت شرایط اقتصادي و اجتماعی آدم  40
  

  

  )رابرت مرتون(متغیر فشار اجتماعی : هاي عوامل برونداديجدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري

، بخاطر این )امتعارف، غیرمعمولنابهنجار، ن(یک کار غیردرست  )مثالً کرج(معموالً در شهرهاي بزرگ 

  ، آنوقت نظر شما چیه؟:..............کهافته  اتفاق می

ان
رم

آ
 

ا 
وه

رز
و آ

ها 
  

  . شون برسن توانند به اهداف واقعی ها براحتی و بموقع نمی آدم  41

  . شون برسن توانند به اهداف واقعی تر میهاي پولدار و مرفه، راحت آدم  42

  . ها در اینجور کارها هستن نشین، محل خوبی براي موفقیت جوانهاي فقیر محله  43

  . تواند عمالً موفق به انجام این اینجور کارها بشههر آدمی براحتی می  44

  . مونن ها و آرزوهاشون بازمی ها در رسیدن به آرمان آدم  45
ت

ص
فر

 
ي 

ار
خت

سا
ي 

ها
  

  . کنه نجور کارها باز میانصافاً خود ساختارِ جامعه، دست آدم را براي ای  46

  . هاي پولدار و مرفه، امکانات بیشتري براي دسترسی به اینجور کارها دارن آدم  47

  . اصالً امکانات رفاهی بین طبقات و اقشار گوناگون جامعه، عادالنه تقسیم نشدن  48

  . هاي برابر، عادالنه تقسیم نشدن بین طبقات و اقشار گوناگون جامعه، فرصت  49

  .  هاي کمتري براي رسیدن به اهدافشون دارن ها فرصت عدة زیادي از آدم  50

  

 از : )2و لوید اوهلین 1ریچارد کلوارد(هاي اجتماعی  فرصت: کارکرديمؤثر کننده عوامل هاي تبیینتئوري

فرض این  این نگرش بر: فعالیت روزمره -1: ند ازا عبارتگیري بزهکاري شکل هاي این دیدگاه مکانیزم

ان و مکان در زم "بزهکار، هدف مجرمانه مناسب و نبود یک نگهبان توانا"استوار است که باید سه عنصر 

کند که چگونه افراد مشخص می: الگوي بزهکاري -2 .تا بزهکاري به وقوع بپیوندد یکدیگر منطبق شوند

                                           
1 Richard Cloward  
2 Lioyd Ohlin  
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انتخاب  -3 .اري می شوندهاي کمتر یا بیشتر براي بزهکدر ارتباط متقابل با محیط سبب ایجاد فرصت

پایه و اساس این رویکرد انتخاب منطقی روش مورد  .گیري فرد بزهکار استوار استکه بر تصمیم: منطقی

هاي  ابعاد دوگانۀ متغیر فرصت .)177: 1389معظمی، ( انه استجرماستفاده بزهکار در انتخاب عمل م

 . 60الی  56هاي  گویه: مکانبعد . 2 .55الی  51هاي  گویه :بعد زمان. 1: اجتماعی

 رمرفتار م -1 :از این دیدگاه :)ساترلندادوین (هاي ترجیحی معاشرتبخش  -2 ؛شودانه آموخته میج

بزهکار  دلیلن اشخص بد -3 ؛گیرداي خودي صورت میه هگرو انه در درونجرمعمده یادگیري رفتار م

این، . یابدنامطلوب از آن قانون غلبه می هايهاي مطلوب از نقض قانون بر تعریفشود که تعریفمی

هاي ترجیحی ممکن است در فراوانی، مدت، اولویت معاشرت - 4 ؛ستامعاشرت ترجیحی ) نظریه( بنیاد

انه و جرماین، بدان معناست که معاشرت با افراد داراي رفتارهاي م. و شدت با هم تفاوت داشته باشند

فرآیند یادگیري  -5 ؛ندا ن با هم متفاوتأانه در وجاهت هاي شرمجمعاشرت با افراد داراي رفتارهاي نام

انه مستلزم تمامی ساز و کارهایی است که جرمانه و نامجرمانه از طریق معاشرت با الگوهاي مجرمرفتار م

. 1: هاي ترجیحیابعاد دوگانۀ متغیر معاشرت. )7: 1993ساترلند، ( یادگیري وجود دارد در هر نوع دیگر

 .70الی  66هاي  گویه: یندآبعد فر. 2 .65الی  61هاي  گویه :حتوابعد م

  

  )کلوارد و اوهلین(هاي اجتماعی  متغیر فرصت: هاي عوامل کارکرديجدول ابعاد و مؤلفه

 )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(دست به کارهاي غیردرست  ،)مثالً کرج(در شهرهاي بزرگ چرا آدم   ابعاد نظري

  ، آنوقت نظر شما چیه؟............:..چون ،میزنه
د 

کر
وی

ر

ت 
الی

فع

ره
زم

رو
  

  . شهاگه فرصت براي اینجور کارها نباشه، هرگز کسی مرتکب آن نمی  51

  . ِ دست زدن به اینجور کارها، بیشتر از جاهاي دیگۀ وجود داره فرصت  52

  . رسه به محض ایجاد فرصت مناسب، اینجور کارها به منصۀ ظهور می  53

رو
ي 

گو
 ال

رد
یک

ي
ار

هک
بز

  

  . شهبه سادگی به انواع اینجور کارها نیز کشیده می آدمبا ورود به اینجور کارها،   54

  . دهندها، اینجور کارها را انجام می چه فرصت باشه یا نباشه، اینجور آدم  55

  .شه هاي اصلی بروز اینجور کارها محسوب می اینجور شهرها، معموالً از کانون  56

  . شوند ها هم تحسین می با گسترش مناطق فقیرنشین در این شهرها، اینجور آدم  57

ر 
یک

رو

ب 
خا

انت

ی
طق

من
  

  . دهندهاي بزرگتري را شکل میها با فراگیري فنون الزم در این کارها، گروه اینجور آدم  58

  . بینه کمتر می) مثالً توسط پلیس(اقدامات الزم براي کاهش بروز اینجور کارها را   59

  . منافع حاصل از اینجور کارها، بیشتر از هزینۀ دست زدن به اینجور کارهاست  60
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  )ادوین ساترلند(هاي ترجیحی متغیر معاشرت: هاي عوامل کارکرديجدول ابعاد و مؤلفه

 )، غیرمعمولنابهنجار، نامتعارف(ها دست به کارهاي غیردرست  آدم ،)مثالً کرج(در شهرهاي بزرگ چرا   ابعاد نظري

  ، آنوقت نظر شما چیه؟ :.............چون ،میزنن

ر 
فتا

 ر
ي

وا
حت

 م
ي

یر
دگ

یا

نه
ما

جر
م

  

  . گیرنهاي دست زدن به اینجور کارها را از همدیگه یاد میها، شیوه اینجور آدم  61

  . کنهها، انگیزة دست زدن به اینجور کارها را بیشتر می معاشرت با اینجور آدم  62

  . ها، یک رفتار عادي محسوب میشه دن به اینجور کارها در بین اینجور آدمدست ز  63

  . شهها منتقل می شگردهاي ویژة دست زدن به اینجور کارها، عمدتاً در همین معاشرت  64

  . ها، هیچ آگاهیِ قبلی در دست نزدن به اینجور کارها را ندارن اینجور آدم  65

ر 
فتا

 ر
ند

رآی
ي ف

یر
دگ

یا

نه
ما

جر
م

  

  .ها، هیچ اطالعی راجع به نقض قانون در اعمالِ اینجور کارها را ندارن اینجور آدم  66

  .ها وجود نداره هیچ کنترلی براي پیشگیري از اینجور کارها در معاشرت اینجور آدم  67

  .ها، طوري است که به  اعمالِ اینجور کارها تشویق میشن کیفیت معاشرت اینجور آدم  68

  . ها در معاشرتشان با دیگران، میخوان همه را از اینجور کارها آگاه کنن آدم اینجور  69

  . کنه شان را در اعمالِ اینجور کارها توجیه می ها، همشکلی معاشرت با اینجور آدم  70

  

 انحراف از این دیدگاه  :)1کلود فیشر( شهري فرهنگ خرده: ساختاريمؤثر کننده عوامل هاي تبیینتئوري

هاي مستقل است که  گیري خرده فرهنگشکل و نتیجه نابسامانی اجتماعی و احساس فشاری فرهنگ

هاي انحراف فرهنگی با خرده فرهنگی بر نظریه .هاي جامعه اصلی استهاي آنان متضاد با ارزشارزش

نشان هاي فرهنگی محیط پیرامو این اعتقاد است که جرایم جوانان نتیجه تمایل افراد به پیروي از ارزش

هاي ها و هنجارهاي گروه پیروي از قوانین، ارزش. هاي جامعه بزرگتر در تضاد است است که با ارزش

      .شودمتعارف منتهی می هغیر متعارف که جوان با آنها ارتباط نزدیک دارد، به نقض قوانین جامع

که آنها  کنند مینون را نقض نشین به این علت قاکه جوانان زاغه دکنمی بیاننظریه هاي انحراف فرهنگی 

هاي طبقه پایین شامل  ارزش. به نظام ارزشی مستقل و منحصر به فرد موجود در طبقه پایین متکی هستند

در مناطق فقیرنشین . عدم احترام به منابع قدرت است خشن بودن، عدم ابراز ترس، زندگی براي امروز و

براي جوانانی » سخت کوشی«، »اطاعت«، »صداقت« هاي متعارف نظیر داراي نابسامانی اجتماعی، ارزش

که تنها الگوي بزرگسال موفق آنها قاچاقچی اسلحه، سوداگر مواد مخدر یا دالل جنسی است که از طریقه 

ابعاد . )247: 1389معظمی، ( کند، معنا و مفهومی نداردو رفتارهاي منحرفانه امرار معاش می جرمارتکاب 

الی  76هاي  گویه: بعد موقعیت. 2 .75الی  71هاي  گویه :بعد ارزشها. 1: گ شهريفرهن خرده دوگانۀ متغیر

80 . 

                                           
1 C.S. Fischer, 1976 
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 بزهکارانه اغلب در میان پایین جامعه دیده  رفتاراز این دیدگاه : )1کوهنآلبرت (فرهنگ بزهکاري خرده

ده او همچنین دریافت که خر. آیدرایج ترین شکل آن به حساب می ،شود و بزهکاري ولگردانمی

      مشخص ،ستا» گرامنفی«و » بدخواه«، »غیرسوداگرانه«هاي ولگردان از طریق رفتاري که  فرهنگ

بلکه این رفتار براي آزار  ،شودی دیده نمینیتعقال ،فرهنگ بزهکاري در خرده ،به بیان دیگر. شودمی

ابعاد . )247: 1389، معظمی( متوسط است هاي طبقه اعتراضی علیه هنجارها و ارزش ،دیگران و درواقع

هاي  گویه: بعد موقعیت. 2 .85الی  81هاي  گویه :ها بعد ارزش. 1: فرهنگ بزهکاريدوگانۀ متغیر خرده

  .90الی  86

  )کلود فیشر: فرهنگ شهري خرده متغیر(هاي عوامل ساختاري جدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري

 )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(کارهاي غیردرست  دست به ،)مثالً کرج(در شهرهاي بزرگ ها  چرا آدم

  ، آنوقت نظر شما چیه؟ :...............چون ،میزنن

نه
فا

حر
من

ر 
فتا

 ر
ي

ها
زش

ار
  

  . متکی هستن) فقیرنشین(ها به یک نظام ارزشی مستقل در طبقۀ پایین  اینجور آدم  71

  . پایبندن...) وزمره،خشونت، عدم ترس، زندگی ر(هاي خاصی  ها به ارزش اینجور آدم  72

  . مفهومی نداره) صداقت، اطاعت، سختکوشی(هاي متعارف  ها، ارزش دربین این آدم  73

  . ، الگوي موفقیته)اسلحه، مواد مخدر  قاچاق(ها، تنها اینجور کارها  دربین اینجور آدم  74

  . آرهوجود میآل را ب هاي مخالف رفتار ایده ها، ارزش موقعیت فرودستی اینجور آدم  75

ب 
ر 

فتا
 ر

ت
عی

وق
م

نه
رفا

ح
من

  

  . ها، امکانات الزم براي نیل به اهداف متعارف جامعه نیست در سبک زندگی اینجور آدم  76

  . شه بیشتر می) فقیرنشین(هاي خاص  ها، اعتبارشان در محله با طرد اینجور آدم  77

  . کنه ع موجود را تشدید میها، انتقاد و اعتراض از وض موقعیت فرودستی اینجور آدم  78

  . شن، از حمایت و پشتیبانی برخوردار می)فقیرنشین(ها در طبقۀ پایین  اینجور آدم  79

  . ها در طبقۀ پایین، از احساس محرومیت و هنجارشکنی باالیی برخوردارن اینجور آدم  80
  

  

  )آلبرت کوهن :فرهنگ بزهکاريمتغیر خرده(هاي عوامل ساختاري جدول ابعاد و مؤلفه

ابعاد 

  نظري

 )نابهنجار، نامتعارف، غیرمعمول(ها دست به کارهاي غیردرست  آدم ،)مثالً کرج(در شهرهاي بزرگ چرا 

  ، آنوقت نظر شما چیه؟:..............چون ،میزنن

ش
رز

ا
 

ر 
فتا

 ر
ي

ها

نه
را

کا
زه

ب
  

  . هستنمتکی ) فقیرنشین(هاي خاصی در طبقۀ پایین  ها به خانواده اینجور آدم  81

  . پایبندن...) تعصب، پرخاشگري، تندخویی،(هاي خاص خانوادگی  ها به ارزش این آدم  82

  . معنیه بی...) صمیمیت، نظم، تالش،(هاي متعارف خانوادگی  ها، ارزش دربین این آدم  83

  . ، الگوي موفقیته...)طالق، خودکشی،(هاي خانوادگی  ها، نابهنجاري دربین اینجور آدم  84

  . آرهآل را بوجود می هاي ایده هاي مخالف خانواده ها، ارزش موقعیت فرودستی این آدم  85

                                           
1 Albert Cohen.  
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نه
را

کا
زه

ر ب
فتا

 ر
ت

عی
وق

م
  

  . ها، امکانات الزم براي نیل به اهداف متعارف خانوادگی نیست در سبک زندگی این آدم  86

  . شه بیشتر می) یرنشینفق(هاي خاص  ها، اعتبارشان در بین خانواده با طرد اینجور آدم  87

  .کنه ها را تشدید می ها، ازهم گسیختگی خانواده موقعیت فرودستی اینجور آدم  88

  . ، از حمایت و پشتیبانی برخوردارن)فقیرنشین(هاي خاص  ها در خانواده اینجور آدم  89

  . کنن، احساس محرومیت و هنجارشکنی می)طبقۀ پایین(هاشون  ها در خانواده این آدم  90

  

 سیاز دیدگاه : 1اي کننده متغیرهاي مستقل زمینههاي تبیینتئوريوال بر سرآنئس ،3رابرت چین و 2پیتر ر 

طور ه اي را ب مطمئن و بدون قدم زدن در تاریکی، متغیرهاي زمینه به نسبتتوان  ست که چگونه میا

صفات فردي . 1: ند ازا بارتاین متغیرها ع. ودسیستماتیک جستجو و آنها را در تحقیقات بررسی نم

برنامه ( صفات خانوار. 2) نوع شغل ، آگاهی وسن، جنسیت، سواد، وضعیت اقتصادي، تأهل، قومیت(

صفات . 3) قومیت انوار، اموال، مشاغل، وضعیت مسکن وها، درآمد خ و تعداد بچه زندگی، تعداد اعضا

ها، نوع  ها و فعالیت گیري، تعداد واحدها، تعداد نقش اندازه، سطوح دستوردهی و تصمیم(واحد سازمانی 

مانند روستاها و (ها براساس تقسیمات کشوري  صفات مجتمع. 4) صفت، نرخ رشد و میزان بودجه

 )د و تراکم جمعیتشهرها، ساخت اقتصادي، ساخت سیاسی، وضعیت جغرافیایی، جمعیت، نرخ رش

، مقطع تحصیلی، سنشامل جنسیت،  پرسشنامهدر  110الی  91سئواالت لذا  .)22- 25: 1372پور،  رفیع(

، شغل قبل از دستگیري، شغل قبلی، نوع شغل، بعد خانوار، مالکیت منزل، زمینه فعالیت، انسجام خانواده

فصل ، انگیزه مهاجرت، مهاجرت ءامبد، وضع مهاجرت، پول توجیبی، درآمد یا شغل بعد از مهاجرت

   . ندسته اي ، متغیرهاي زمینهمدت زندانی، انگیزه جرم، محل جرم، فصل جرم، مهاجرت

   پژوهشهاى  فرضیه

  هاى دومتغیره فرضیه

 . داردجوانان به جرم، تأثیر معناداري    گسیختگی اجتماعی بر نگرشمیزان احساس ازهم .1

 . داردجوانان به جرم، تأثیر معناداري    ی بر نگرشسازمانی اجتماعمیزان احساس بی .2

 . داردجوانان به جرم، تأثیر معناداري    میزان احساس فشار اجتماعی بر نگرش .3

 . داردجوانان به جرم، تأثیر معناداري    هاي ترجیحی بر نگرش معاشرتمیزان برخورداري از  .4

 . داردانان به جرم، تأثیر معناداري جو   هاي اجتماعی بر نگرش برخورداري از فرصتمیزان  .5

                                           
1 Context Independent Variables 

  ها ارزیابی برنامه اثرشدر ، )P. Rossi,1988( پیتر رسی ٢
  هاي توسعه ، در اثرش مدل)R. Chin,1974( رابرت چین ٣
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 . ردجوانان به جرم، تأثیر معناداري دا   سبک زندگی مناطق بر نگرشمیزان برخورداري از  .6

 . ردداجوانان به جرم، تأثیر معناداري    فرهنگ شهري بر نگرش خردهمیزان برخورداري از  .7

 . رددابه جرم، تأثیر معناداري  جوانان   بر نگرش فرهنگ بزهکاريخردهمیزان برخورداري از  .8

، بعد خانوار، مالکیت منزل، زمینه فعالیت، انسجام خانواده، مقطع تحصیلی، سن، جوانان جنسیت .9

، وضع پول توجیبی، درآمد یا شغل بعد از مهاجرت، شغل قبل از دستگیري، شغل قبلی، نوع شغل

و ، انگیزه جرم، محل جرم، رمفصل ج، فصل مهاجرت، انگیزه مهاجرت، مهاجرت ءمبدامهاجرت، 

 . رددارابطۀ معناداري جوانان به جرم،    نگرش با ،زندانی زمان مدت

  چند متغیره   فرضیه

  زمینه فعالیت، انسجام خانواده، مقطع تحصیلی، سن، جوانان جنسیت ،در یک معادله رگرسیون ،

، شغل بعد از مهاجرت، تگیريشغل قبل از دس، شغل قبلی، نوع شغل، بعد خانوار، مالکیت منزل

، محل فصل جرم، فصل مهاجرت، انگیزه مهاجرت، مهاجرت ءمبدا، وضع مهاجرت، پول توجیبی

گسیختگی اجتماعی، میزان احساس ، همراه با میزان احساس ازهممدت زندانی، انگیزه جرمجرم، 

هاي ترجیحی،  معاشرتمیزان برخورداري از سازمانی اجتماعی، میزان احساس فشار اجتماعی، بی

میزان سبک زندگی مناطق، میزان برخورداري از هاي اجتماعی،  فرصتمیزان برخورداري از 

   بر نگرش، فرهنگ بزهکاريخردهو میزان برخورداري از فرهنگ شهري،  خردهبرخورداري از 

  . ردداتأثیر معناداري  جوانان به جرم

   پژوهششناسی  روش

سی میزان تغییرات در یک یا چند عامل که در اثر تغییرات یک یا چند عامل در پژوهش حاضر، براي برر

د؛ به طوري استفاده ش 2مبتنی بر روش تحقیق پیمایشی 1دیگر بوجود آمده، از روش همبستگی یا همخوانی

ضرایب همبستگی بین  ۀآماري و نیز محاسب ۀهاي الزم از جامع با در دست داشتن اطالعات و دادهکه 

ه ب ،رو  از این .)19-20 :1382بابائی،  وصدفی ( شدهاي پژوهش پرداخته  به روابط مبتنی بر فرضیه متغیرها

و قدرت  يدر کارآمداوالً ت، تحقیقا گونه نیها در ا روشسایر مزیت پیمایش نسبت به  ،3دیوید دواسقول 

کمک استنباطات علی  ها به تحلیل و مقایسۀ دقیق خصوصیات آن يواحدها يها یژگیتوصیف مناسب و

                                           
1 Correlation 
2 Survey 
3 D. DeVaws,1991 
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خاصی  ییتوانا ،يمورد يها ها یا ماتریس متغیرها بر حسب داده از داده یعنوان مجموعۀ منظم به ثانیاً. است

حسنی تبریزي، م /13- 14: 1376، سدوا( ي تحقیق داردها و تجزیه و تحلیل دستاوردها داده يگردآور در

در استان البرز  جرمو نوجوانان مرتکب  جوانانکلیه  ،جامعه آماري پژوهش حاضر ).161-160: 1388

اخذ شده براساس آمار . نمایندسپري می استان کانون اصالح و تربیتدر دوران محکومیت را د که نباش می

محقق  که زمانی. نفر گزارش شده است 83استان البرز، تعداد این افراد  جرماز معاونت پیشگیري از وقوع 

هاي  توان از فرمول دارد و نمی اطالع متغیر موفقیت عدم یا موفقیت احتمال از نه و جامعه واریانس از نه

توان  دست آوردن حجم نمونه میه ها و ب براي برآورد نسبت ،آماري جهت برآورد حجم نمونه استفاده کرد

لذا محقق با داشتن جامعه آماري  .نمود استفاده 1از فرمول و جدول رابرت کرجسی و داریل مورگان

)83=N(حجم نمونه الزم 2، برمبناي جدول کرجسی و مورگان ،)73=S ( استان در کانون اصالح و تربیت

سایر  و) نفر1(، جرایم علیه اموال )نفر3(، جرایم جنسی )نفر10(جرایم مواد مخدر  شامل[البرز را تعیین 

خاب افراد براساس ضابطۀ انت، 3گیري احتمالی در نمونه. و مورد مصاحبه قرار داده است)] نفر59(جرایم 

گیري از قوانین  در این نوع نمونه. باشد ینمونه خروار است م ،اي نیست و متکی به اصل مشت کنترل شده

شانس معین  ،جامعه يبدین صورت که به هر یک از اعضا ؛شود یگیري استفاده م احتماالت براي نمونه

گیري ابتدا از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده  براي انجام نمونه. شود یبراي حضور در نمونه داده م

با یکی از ) جامعه يفهرست اسامی اعضا(گیري  و پس از تعیین حجم نمونه و چهارچوب نمونه گردد یم

 6بندي شده یا طبقه اي هطبق ،5سیستماتیک یا منظم ،4ساده تصادفی گیري نمونه(هاي زیرمجموعۀ آن  روش

با توجه به توزیع  .)132- 133: 1372سرائی، ( شود یگیري م ه نمونهاقدام ب )7اي چندمرحله اي خوشهو

جوانان و نوجوانان مرتکب جرم در استان البرز که دوران محکومیت را در کانون اصالح و (جمعیت نمونه 

ه شدهاي شخصی سعی اي به تفکیک ویژگیبرمبناي متغیرهاي زمینه) نمایند تربیت استان سپري می

لذا با توجه به عدم گستردگی . اى برخوردار باشندهاي شخصی یا متغیرهاى زمینهم ویژگیپاسخگویان از اه

طبق مدل  .نمونه هستند جمعیت ونوجوانان جامعه آماري جز بیشترجامعه آماري و اعتبار بیشتر تحقیق، 

تکنیک  ها، آوري اطالعات و داده تکنیک در روش جمع نیتر عنوان مهم ، بههاي تحقیق فرضیه ونظري 

                                           
1 Robert V. Krejcie & Daryle W. Morgan 
2 Kerjcie & Morgan,1970:607-610 
3 Probability Sampling 
4 Random 
5 Systematic 
6 Stratified 
7 Multistage Cluster 
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مستقیم  ةیعنی مشاهد 3درقالب روش میدانی ،2برمبناي طیف رنسیس لیکرت 1کتبی یا پرسشنامه ۀمصاحب

 ). 19 :1382بابائی،  وصدفی  ؛160-161: 1388محسنی تبریزي، ( قرار گرفته استمحقق مدنظر  4پهنانگر

   پژوهشهاي یافته

 تحقیق متغیرهاي اصلی 5آمار توصیفی

نسبت به متغیرهاي محسوسی ) خیلی کم، کم(منفی  و نگرش ) خیلی زیاد، زیاد(ثبت م نگرش  ،1طبق جدول

در سطح بینابین کلیۀ متغیرهاي اصلی تحقیق  6تغییر نمرات ۀدامنبلکه  ،گردد میناصلی تحقیق مشاهده 

نشاندهندة وضعیت بحرانی در پیش روي مدیران و  ،که این مهم ردقرار دا) کند تاحدودي، فرقی نمی(

  . باشد ریزان امور فرهنگی جوانان در جامعه می برنامه

  

  متغیرهاي اصلی تحقیق 8و دامنۀ تغییر نمرات 7ترسیم نیمرخ: 1جدول 

شماره   متغیرهاي اصلی تحقیق

  ها گویه

  منفی نگرش   تاحدي  مثبت نگرش  میانگین

4  3  2  1  0 

  40/1 60/23  80/45  20/29  0/0  47/2  01- 10  جرمبه    نگرش  Y  متغیر وابسته

متغیرهاي 

  مستقل

V1  40/1 30/15  40/51  90/31  0/0 66/2  11- 20  گسیختگی اجتماعی ازهم احساس میزان  

V2  0/0 10/18  40/44  50/37  0/0 65/2  21- 30  سازمانی اجتماعی بی احساس میزان 

V3   80/2  70/9  20/47  30/40  0/0 72/2  31- 40  سبک زندگی مناطق از برخورداريمیزان 

V4  80/2  10/11  30/40  80/45  0/0 75/2  41- 50  فشار اجتماعی احساس میزان 

V5   50/12  60/48  50/37  40/1  0/0 74/2  51- 60  هاي اجتماعی فرصت از برخورداريمیزان 

V6   0/0  60/5  90/56  50/37  0/0 78/2  61- 70  هاي ترجیحی معاشرت از برخورداريمیزان  

V7  0/0  90/6  30/58  70/34  0/0 73/2  71- 80  گ شهريفرهن خرده از برخورداري میزان  

V8   40/1  90/13  40/51  30/33  0/0 67/2  81- 90  فرهنگ بزهکاري خرده از برخورداريمیزان 

 

  2 جدولطبق ( تحقیق متغیرهاي اصلی 9شسنجنیکوئى(:  

                                           
1 Questionnair 
2 R. Likert,1938 
3 Field 
4 Direct Extensive Observation 
5 Descriptive Statistics 
6 Range 
7 Profile  
8 Range 
9 Goodness of Measures 



19 

هاي  یه، آلفاي کلیۀ گو)3یا اعتماد  2روایی، پایایی تحلیل( 1ي آلفا کرونباخdضریب روابرمبناي  .1

ي مورد ها از گویه استفادهدر  4مطلوبی ییپایا و قابلیت اعتمادمربوط به متغیرهاي اصلی تحقیق از 

 . باشند نظر در پرسشنامۀ تحقیق برخوردار می

 تعمیمتکنیک یا  6اعتباري عاملیتحلیل ( 5اُلکین -مایر -برداري کیزر آزمون کفایت نمونهبرمبناي  .2

ي مورد ها از گویه استفادهدر از برازندگی کافی و اعتبار وافی اصلی تحقیق  کلیۀ متغیرهاي، )7ها داده

 . باشند برخوردار می ،ىیبردارى محتوا کفایت نمونهنظر و همچنین مورد 

کلیۀ متغیرهاي ، )10ها تکنیک تلخیص دادهیا  9تأییدي عاملیتحلیل ( 8آزمون کُرَویت بارتلتبرمبناي  .3

داري ادر سطح معن 11یا کاي اسکوئر یبی مجذور کاىمقدار تقر رمبنايبکه متغیرهاي اصلی تحقیق 

هاى مربوطه و احرازِ اعتبار  ماتریس همبستگى گویهالزم در از کفایت  ،اند قرار گرفته 12قابل قبول

  .باشند برخوردار می در جامعۀ آماري، اى پرسشنامۀ تحقیق سازه

متغیرهاي اصلی  14 نرمال  توزیع  تحلیل( 13اي اسمیرنوف یک نمونه- کولموگوروف آزمونبرمبناي  .4

کلیۀ توان گفت  ، می16یا معیار تصمیم 15با توجه به مقدار پارامتر ضریب معناداري ،)تحقیق

 .17ندستاز همقوارگی و توزیع نرمال برخوردار ه متغیرهاي اصلی تحقیق

  حقیقمتغیرهاي اصلی تو تحلیل توزیع نرمال ) اعتبار( عاملیتحلیل  و) پایایی(روایی  تحلیل  :2جدول

سطح معناداري   متغیرهاي اصلی تحقیق

آزمون برمبناي 

-کولموگوروف

  18اسمیرنوف

ي آلفا

  19کرونباخ

آزمون کفایت 

برداري  نمونه

 1کیزر،مایر،اُلکین

  2آزمون کرویت بارتلت

مجذور 

  3کاي

درجه 

  4آزادي

سطح 

  5معناداري

                                           
1 Cronbach's Alpha Coefficient 
2 Reliability 
3 Trust 
4 Alpha ≥0.70 
5 KMO 
6 Validity 
7 Data Generalization 
8 BTS 
9 Confirmatory Factor Analysis 
10 Data Summarization 
11 Approx. Chi-Square= χ2 
12 Sig=0.000 
13 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
14 Distribution Analysis 
15 Asymp. Sig. (2-tailed) 
16 P-Value 
17 Test distribution is Normal 
18 Kolmogorov-Smiron Z 
19 Cronbach's Alpha 
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Y رمبه    نگرش000  45  226,687  72/0  79/0  93/0  ج.  

V1  گسیختگی  ازهم ساحسا میزان

  اجتماعی

69/0  73/0  71/0  148,269  45  000. 

V2  سازمانی  بی احساس میزان

  اجتماعی

75/0  73/0  71/0  116,563  45  000.  

V3   سبک زندگی  از برخورداريمیزان

  مناطق

59/0  77/0  78/0  152,020  45  000.  

V4  000  45  209,406  70/0  80/0  47/0  فشار اجتماعی احساس میزان.  

V5  هاي  فرصت از برخورداريزان می

  اجتماعی

84/0  73/0  70/0  138,542  45  000.  

V6   هاي  معاشرت از برخورداريمیزان

  ترجیحی

39/0  76/0  71/0  147,050  45  000.  

V7  فرهنگ  خرده از برخورداري میزان

  شهري

07/0  78/0  72/0  189,189  45  000.  

V8   فرهنگ  خرده از برخورداريمیزان

  بزهکاري

58/0  80/0  71/0  197,664  45  000.  

  

  ها آزمون فرضیه( تحقیق 6یاستنباطآمار( 

  )هاى دومتغیره فرضیه( 7آزمون ضریب همبستگی پیرسون برمبناي) 5و  4(جدول طبق ) الف

 رم، رابطه معناداري وجود دارد   گسیختگی اجتماعی و نگرشبین میزان احساس ازهمجوانان به ج . 

 رم، رابطه معناداري وجود دارد   نی اجتماعی و نگرشسازمابین میزان احساس بیجوانان به ج . 

 رم، رابطه معناداري وجود دارد   بین میزان احساس فشار اجتماعی و نگرشجوانان به ج . 

 رم، رابطه معناداري وجود    هاي ترجیحی و نگرش بین میزان برخورداري از معاشرتجوانان به ج

 . دارد

 رم، رابطه معناداري وجود    هاي اجتماعی و نگرش از فرصت بین میزان برخورداريجوانان به ج

 . دارد

 رم، رابطه معناداري وجود دارد   بین میزان برخورداري از سبک زندگی مناطق و نگرشجوانان به ج . 

 رم، رابطه معناداري وجود دارد   فرهنگ شهري و نگرش بین میزان برخورداري از خردهجوانان به ج . 

                                                                                                                                   
1Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2Bartlett's Test of Sphericity 
3Approx. Chi-Square 
4DF 
5sig 
6 Presumption Statistics 
7 Pearson Correlation= r 
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 رم، رابطه معناداري وجود    فرهنگ بزهکاري و نگرشین میزان برخورداري از خردهبجوانان به ج

 .  دارد

 زمینه ، انسجام خانواده، مقطع تحصیلی، سنجنسیت جوانان، ( اي متغیرهاي مستقل زمینهبین  از

بعد از شغل ، شغل قبل از دستگیري، شغل قبلی، نوع شغل، بعد خانوار، مالکیت منزل، فعالیت

، فصل مهاجرت، انگیزه مهاجرت، مهاجرت ءمبدا، وضع مهاجرت، پول توجیبی، درآمد یا مهاجرت

مکان  و جرمفصل ، انگیزه مهاجرت تنها، )زندانی زمان مدتو  انگیزه جرم، محل جرم، فصل جرم

 . دندار معناداريرابطۀ ، به جرم   نگرش با جرم

  

  و متغیر وابستهاصلی مستقل متغیرهاي بین  ضریب همبستگی پیرسون :4جدول

  

  وابستهاي و متغیر  بین متغیرهاي مستقل زمینه ضریب همبستگی پیرسون :5جدول 

  

 :)چند متغیره  فرضیه( 1چندگانه رگرسیون آزمونبرمبناي  1کادر طبق ) ب

، انگیزه مهاجرتو  جرممحل ، هاي ترجیحی بهم پیوستۀ معاشرت تأثیرِ ، با2معادلۀ مجذور رگرسیونبرمبناي 

/ مثبت(سهم آن مربوط به  درصد 30 ،مقداراین  از لذا. قابل تبیین است به جرم،   نگرشتغییر در  درصد 55

آن  درصد 7م، و محل جر) همین شهر/ مثبت(سهم آن مربوط به  درصد17، هاي ترجیحی معاشرت) افزایش

  .است انگیزه مهاجرت) جمعی/ مثبت(سهم مربوط به 

  

  )Y(بر متغیر وابسته ) Vᵢ/Xᵢ(معادله مجذور رگرسیون عوامل مؤثر  :1کادر 
  

R2 yxi = βi ryxi = β1 ryx1 + β2 ryx2 + β3 ryx3 

= ( 490/0 )( 617/0 ) + ( 329/0- )( 529/0- ) + ( 215/0- )( 330/0- ) = 302/0  + 174/0  + 071/0  = 547/0  

جرمبه    نگرش = رجیحیهاي ت معاشرت) افزایش/ مثبت(سهم % 30   + ممحل جر) همین شهر/ مثبت(سهم % 17  انگیزه مهاجرت) جمعی/ مثبت(سهم % 7  +  
 

                                           
1 Multiple Regression 
2 R2yxᵢ = βᵢryxᵢ 
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  گیري نتیجهبحث و 

، تمایز و )قول ادوین ساترلنده ب(وقتی فرد در معاشرت با دیگران بویژه به هنگام تغییر موقعیت اجتماعی 

در یک فرآیند ناهماهنگی  عمالش قائل نیست، متعاقب آنار و اَتفاوتی بین ارزش و یا ضد ارزش بودن رفت

دچار نوعی پارادکس رفتاري و یا احساس آنومی اجتماعی در جامعۀ مورد ) قول لئون فستینگره ب(شناختی 

رسد با آگاه سازي جوانان نسبت به بروز و عوارض رفتارهاي مجرمانه و  نظر میه بنابراین ب. گردد نظر می

توان از بسیاري از اَعمال  اي نسبت به قبیح بودن الگوها و اَعمال نابهنجار، می رسانه رسانی نیز اطالع

هاي معاشرتاز لحاظ . کردجلوگیري  مشغول داشته،ناشایست که خواسته و ناخواسته جوانان را به خود 

که عبارت  دشومحتواي آنچه آموخته می :، این نظریه دو عنصر اصلی دارد)تئوري ادوین ساترلند(ترجیحی 

ها ها و نگرشگريها، منطقیهاي متناسب، رانشاي براي ارتکاب جرم؛ یعنی انگیزه از شگردهاي ویژهاست 

افزون بر آن فرآیندي که یادگیري مستلزم معاشرت با . هاي موافق نقض قانون تر از آن تعریفو کلی

امل اساسی در تعیین این که آیا ع ،لذا از این دیدگاه .هاي شخصی خودي استاشخاص دیگر در گروه

کنند و نه خود  کنند یا خیر، معنایی است که آنان به شرایط اجتماعی که تجربه می جوانان قانون را نقض می

مثالً کالنشهر (هاي متفاوت در یک جامعه گروه توان گفت میدر تأیید تحقیق حاضر لذا . دهندآن شرایط می

جوانان در  دهند که در نهایت، جوانان ارائه می هاي مناسب رفتار بهیوههاي متفاوتی دربارة ش، ایده)کرج

دنبال نیل به اهداف شخصی یا جمعی از ه ، ب)متضاد و متناقض یو گاه(برخورد با این رفتارهاي متفاوت 

بیشتر احساس همرنگی و همشکلی با ) به قول سالمون اَش(باشند تا در تطابق با آن  ترین راه آن می آسان

وقتی بنابراین . داشته باشند) یا تضاد فرهنگی(در این شرایط اجتماعی جماعات و رفتارهاي جمعی 

هاي  عنوان تنها فرصته ، ب)1قول کلوارد و اوهلینه ب(الگوهاي رفتاري بزهکارانه در مناطق پایین شهر 

                                           
1 Cloward & Ohlin-1960 

  

گرش جوانان به ن

 )Y( جرم
  )V6(هاي ترجیحی  معاشرت برخورداري از میزان

 )β = +.302( 

  )X101) (جمعی/ فردي( انگیزه مهاجرت
   )β = +.071( 

  )X108( )همین شهر /شهردیگر(محل جرم 

 )β = +.174( 
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بطور مسلم نه تنها این  ،داجتماعی باقیمانده، به راحتی بتوانند بر رفتار اجتماعی جوانان تاثیرگذار باشن

اي تبدیل  ، جوانان را در آینده به یک مجرم حرفه)قول ادوین لیمرته ب(هاي به اصطالح طالیی  فرصت

ترین گروه مرجع براي ترك تحصیل،  بهترین گزینه و مناسب ، بلکه همین جوانان متعاقب آنخواهد کرد

هاي جوان خواهند  ل نابهنجار در بین سایر گروهعکس الگوي اَعمارترك خانواده، ترك شغل بهنجار، و ب

، از میل و )1قول دیوید متزاه ب(هاي اجتماعی  هاي جوان را در بستر علقه توان گروه لذا به سختی می. بود

، این )تئوري کلوارد و اوهلین(هاي اجتماعی  از لحاظ فرصت. استقبال به جرم و رفتار بزهکارانه دور کرد

ایجاد (، الگوي جرم )مجرم، هدف مجرمانۀ مناسب، فقدان نگهبان توانا(عالیت روزمره دیدگاه برمبناي ف

گیري مجرم در تصمیم(انتخاب منطقی  و) تباط متقابل با محیط مجرمانههاي کمتر یا بیشتر در ار فرصت

توان به  لذا در تأیید تحقیق حاضر می. گیرد می رفتار مجرمانه شکل) انتخاب روش و عمل مجرمانه

نقش فرصت در وقوع تمامی جرایم؛ : چگونگی ایفاي نقش عامل فرصت طی رفتار مجرمانه اشاره نمود

هاي مجرمانه در زمان و مکان؛ تأثیر وقوع جرم در ایجاد فرصت براي ارتکاب جرایم دیگر؛  تمرکز فرصت

  . در جابجایی جرمها  تأثیر بودن کاهش فرصت ها در کاهش نرخ بیکاري؛ بی تأثیر کاهش فرصت

دهد  رفتار بزهکارانه به وسیله افرادي رخ می ،)2قول آلبرت کوهنه ب(نظریه خرده فرهنگ طبق بدین ترتیب 

ساخت نظام اجتماعی و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن براي افرادي لذا . اند که هنوز به سن قانونی نرسیده

سازي با شرایط  ر هماند مسائلی از نظ ال کردههاي خاصی را در نظام اجتماعی اشغ که هر یک موقعیت

سازي با  کند تا مشکالت هم مؤثر به وسایلی مجهز میرا به طور مؤثر یا غیر ناآورد و آن اجتماعی بوجود می

براي برخی از این افراد وسایل ، )قول رابرت مرتنه ب(برمبناي قانون بازي  وقتی. محیط را حل کنند

هایی از فرهنگ  اجتماعی کافی نباشد، این افراد جنبه ةعیارهاي پذیرفته شدسازي با محیط براساس م هم

را هایی  و خرده فرهنگ می کنندنفی را اند  سازي با محیط را براي آنان فراهم کرده جامعه که مشکالت هم

ابراین بن. نمایند فرهنگ جامعه می ةهاي نفی شد سازد، جایگزین این جنبه تر می که زندگی را برایشان آسان

زیرا اگر به تنهایی مرتکب رفتار انحرافی شوند، از دیگران جدا  ،دهند هاي بزهکار را شکل می ودستهآنان دار

هاي بزهکار، مجموعه جدیدي از  این رفتارهاي بزهکارانه در دارودسته در ادامه،. افتاده و موفق نخواهند شد

توانند علیه مظاهر  با ارتکاب انواع بزهکاري می نناکند و آ ها فراهم می باندهنجارها را براي اعضاي این 

                                           
1 D. Matza-1964 
2 Albert Cohen-1955 
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تنها  )1والتر میلرقول ه ب( افرادبنابراین اینگونه  .متوسط براي خود منزلت اجتماعی کسب کنند ۀفرهنگ طبق

عمال غیرقانونی و به طرف اَ ن،با زندگی درمیان طبقات اجتماعی فرودست و تأثیرپذیري از خرده فرهنگ آنا

 و ها فرصت، ها ضعف ،ها قوت( 2برمبناي ابعاد چهارگانۀ مدل سوات پس .شوند رافی کشیده میرفتارهاي انح

 :اشاره نمودي زیر ها بندي توان به اولویت می )تهدیدها

سرزنش از طرف خانواده واحساس گناه در هنگام ارتکاب جرم، عدم : S(3(ها  بندي قوت الویت .1

جدي بهنگام ارتکاب جرم، کنترل خانواده ها بر جوانان، شرایط مساعد براي انجام جرم و برخورد 

کنترل مناسب و قاطع نیروي انتظامی، نامساعد کردن بستر هاي جرم خیز در حاشیه شهر، هزینه 

، پایبند بودن سازي در معاشرت و ارتباط با دیگران بیشتر متحمل شدن در هنگام ارتکاب جرم، آگاه

 . ادن خانواده هاي نا بهنجارالگو قرار ند به ارزش هاي جامعه و

شرایط مساعد در  محله هاي پایین ، عدم توانایی کنترل در خانواده ها: W(4(ها  بندي ضعف الویت .2

عدم نظارت نیروهاي ، مناسب بر رفتاردم اجراي مناسب قوانین، کنترل ناع، جهت انجام جرم

اقدامات کمتر پلیس در ، ناتعدم تقسیم عادالنه امکا، انپایین شهر و حاشیه نشین رانتظامی ب

عدم وجود امکانات  و هاي متعارف مفهوم نداشتن ارزش، جهل حکمی از قانون و جرم، پیشگیري

 .الزم جهت رسیدن به اهداف

مورد پذیرش قرار گرفتن بین  دوستان و همسن و ساالن، ایجاد شرایط : O(5(ها  بندي فرصت الویت .3

مناسب و ازرش قرار دادن رفتار هاي متعارف با عرف  مساعد براي رشد و شکوفایی جوان، کنترل

هاي پایین شهر ایجاد انگیزه جهت کار به هنجار، تقسیم عادالنه امکانات،  جامعه، نظارت بر محله

ایجاد فرصت مساوي با منصه ظهور، آگاه سازي در معاشرت با دیگران و پیشگیري از جرم، 

 ا، جلوگیري از گسترش حاشیه نشینی ور شهر مبدجلوگیري از ارزش شدن جرم، ایجاد امکانات د

 . مبدا مهاجرتدر ماندن  به  ایجاد انگیزه الزم و تشویق

محل مناسب ، عالقمندي به کار نامتعارف، احساس لذت بخشی از جرم: T(6( هابندي تهدید الویت .4

، قتصاديتر شدن جوانان، عادي شدن جرم، وخامت شرایط ا اي حرفه، براي انجام کار نابهنجار

                                           
1 Walter.B. Miler-1958 
2 SWOT 
3 strength 
4 weakness 
5 opportunity 
6 threats 
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، مناطق پایین شهر بستر مناسب جهت کشش سریع به سوي جرم ،ها بازماندن در رسیدن به آرمان

 و طرد از جامعه مساوي با اعتبار بیشتر هاي جدید در معاشرت بزهکاران با مجرمین، انتقال شیوه

   .طرد از جامعه مساوي با بیشتر شدن اعتبار

  هاپیشنهاد

ترین  اتفاق نظر دارند که یکی از محوري اي دین و عقیدهو  قبیله، نژاد و مذهب از هر قوم و ها انسانتمام 

به کالنشهرها پیامدهاي   مهاجرت .استان براي آینده جوانتربیت و هدایت درست  ،اعمال فردي و اجتماعی

 هاي معنوي جامعه ان سرمایهچون جوان ،براي مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر دارد یگسترده و متنوع

ي پیامدها برخی. تضمین کننده سالمت جامعه در آینده است نباشند و سالمت روح و جسم آنا می

دستخوش دگرگونی نیز را  آنانهاي  شود و خانواده ن میاتغییراتی در زندگی مهاجربروز باعث  مهاجرت 

 وفردي هاي  هاجرتبا توجه به افزایش م. دهد هاي مختلف زندگی تغییر می را به جنبه نکند و نگرش آنا می

و  ها و شهرهاي اقماريجلوگیري از مهاجرت جوانان، استقرار صنعت در روستابراي بهترین راه  جمعی،

درآمد هم از مهاجرت جوانان جلوگیري شود و هم به طوري که  ؛ایجاد اشتغال براي جوانان خواهد بود

 جوانانت بخش بودن جرم را نیز در بین توان لذ می طرف دیگر، از. دیاببیکاري کاهش  وروستاییان بهبود 

هاي نظارتی از بروز رفتارهاي نابهنجار بویژه در مراکز  و به کمک دستگاه ها کاهش داد خانواده و

بزهکار در مراکزي همچون  جوانان معاشرتنکتۀ حائز اهمیت این است که  .کردنشینی جلوگیري  حاشیه

می شود که الزم اي شدن  حرفه در راستايتبادل اطالعات  خود بسترهمبندان، کانون اصالح و تربیت با 

. گردد مبذولاصالح شده  جوانانمکانی جهت بازپروري عنوان این مراکز به توجه وافی به عملکرد  است

البته آزادي از این مراکز نیز معضلی است که باید قانون در نظر داشته باشد و حتی بعد از آزادي نیز نظارت 

از همه . تا آنجا که رفت و آمد آنان با اشخاص یا اماکن خاص کنترل گردد دیده انجام شود بزه جوانانبر 

باشد که  به گونه اي مهمتر اینکه در انگیزة مهاجرت نباید تفاوت در امکانات شهرهاي بزرگ و کوچک 

کنند اید ترتیبی اتخاذ ریزان شهري ب بنابراین مدیران و برنامه. دنهاي غیرواقعی دل ببند از دور به لذت جوانان

 و فراهم آید ها و شهرهاي اقماريروستادر  جوانانبا بسترسازي مناسب، امکان شکوفایی استعدادهاي  که

رفاه بیشتر و زندگی بهتر در همین کسب جاي هجرت به کالنشهرها و مادرشهرها، تمایل به ه ب جوانان

اتخاذ  ،قبال این مسئله ترین اقدام در رسد مناسب ظر میبنابراین به ن .داشته باشندها و شهرهاي اقماري روستا

ها و  خانواده، مدرسه، گروه دوستان، سازمان(پذیري  هاي جامعه هایی است که با تأکید بر مکانیزم روش
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هاي مذهبی و  ها، فرهنگسراها، هئیت هاي تفریحی، کتابخانه با ایجاد سرانۀ ورزشی، مکان )ها رسانه

و نظایر آن، به فرآیند پیشگیري از جرم  بیلبوردها، مراکز خرید، پاساژها یغاتی ازطریقهاي مناسب تبل آموزش

ی که هیچ فضایی براي پر نوجوانانزیرا اگر این امکانات و تسهیالت نادیده انگاشته شوند، آنگاه  ،پرداخت

هاي نامناسب و  انمک همزمانو رند وري نیروي کار خود ند کردن تفکر خالق، شکوفایی استعدادها و بهره

می آورند، خود به  به ارمغان آنانبیشترین جاذبه را براي  -... ها و خانه ها، سفره خانه مثل قهوه -نامتعارف

) استان البرز(ساز جرم و آموزشگاهی مفید در مسیر انحرافات اجتماعی و نابهنجار شدن جامعه  زمینهخود 

توان  می )تهدیدها و ها فرصت، ها ضعف ،ها قوت( 1ۀ مدل سواتبنابراین برمبناي ابعاد چهارگان .خواهد بود

 :اشاره نمود زیربه راهبردهاي 

زمینه سازي و مساعد کردن بستر ، تاکید به توسعه شهر هاي مبدا: )SO( راهبردهاي تهاجمی .1

هایی NGOتشکیل  و سرمایه گذاري دولت در بخش هاي محروم از خدمات و امکانات رفاهی

  ؛اییجهت اشتغال ز

ایجاد فرصت هاي ، تبلیغات تلویزیونی و دادن خوراك فرهنگی به جوانان: )ST( راهبردهاي تنوع .2

تنوع  و ایجاد فرهنگ کتاب خوانی و آگاهی به قوانین، شغلی در شهرهاي محروم ومهاجر فرصت

 ؛بخشی به امکانات رفاهی

ازنگري در شیوه انجام کار در ب، بازنگري در قوانین مربوط به اطفال: )WO(راهبرد هاي بازنگري  .3

 ؛بازنگري در مورد روش هاي برخورد با اطفال بزهکار و کانون اصالح و تربیت

توسعه خدمات و امکانات در زمینه هاي ، تدوین مقرارات ویژه اطفال: )WT(راهبردهاي تدافعی  .4

ه اهداف ب و نیلایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی ، گوناگون رفاهی در مکان هاي مهاجر فرصت

 .آموزش مربیان کانون جهت باز پروري جوانانبویژه  آموزش مناسب و متعارف

  

  

  

 

 

  

                                           
1 SWOT 
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This paper is to explane Effective Factors on the Youth Attitude to Crime 
Sociologically and based on the theory of I. Ajzen  &  M. Fishbein (1980). 
Based on survey research methods and according to written interview 
techniques (based on Rensis Likert questionnaire), we tried to refere to Alborz 
Center of the Correcting and Training (Sampling method appropriate to the 
environment and estimate the sample size by the Morgan). Among 83 young 
people (boys) imprisoned, about 73 people were interviewed based on Multiple 
regression analysis and regression Square equation.As the result, it can be 
explained 55% change at attitudes to crime, with the impact of continued 
preferential interactions, Place of crime, and migration motives.Therefore, 30% 
of this amount is regarding the Share (positive /rising) of preferential 
interactions, 17% regarding the Share (positive /rising) of incidence of crime, 
and 7% regarding the Share (positive /Collective) of migration motives. So, 
with emphasis on mechanisms of socialization (Family, school, friends, 
organizations and the media) and with Creation of the Sports capital, 
Entertainment venues, libraries, Cultural centers, Religious communities and 
appropriate training Advertising through Billboards, shopping center, Malls, 
and so on,  we can prevent the process of crime.  

Keywords: Attitudes to Crime, Preferential Interactions, Social Rupture, Place 
of Crime and Migration Notives 
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