
 

 

 
 

 اجتماعی خانواده در پیشگیری از ةسرمای ةحفظ و توسع عوامل

 اطفال و نوجوانان بزهکاری

 2، مسلم واحدی2، علی عسگری مروت1رخلیلیسید محمود می 

 دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران دانشیار .1

 شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران ارشد، حقوق جزا و جرم دانشجوی کارشناسی .2

 (02/20/1931: ؛ تاریخ پذیرش20/11/1931: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
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 مقدمه 

زیر به سایر و رشد و پیشرفت ناگ ،حیات خویش ةکه برای ادام از جمله موجوداتی استانسان 

در . آوردروی به زندگی جمعی و نهادهای اجتماعی می ،ها وابسته است و به همین علتانسان

خانواده . دپذیر صورت می جز آن پذیری در نهادهایی مانند خانواده، مدرسه و طول زندگی، جامعه

ارتباط  ةنحو. اساس جامعه و حافظ روابط انسانی است ةدهند ترین نهاد، تشکیل کوچکعنوان  به

که محیط خانواده را برای تأمین نیازهای  طوری استها با یکدیگر اعضای خانواده و تعامل آن

هرگونه اختالل و نارسایی در عملکرد خانواده در بهنجارکردن . کندضروری کودکان آماده می

رکن اجتماع،  ترین مهمعنوان  بهخانواده (. 308، ص5831عبدالهی، )فرزندان تأثیر نامطلوبی دارد 

اهمیت باالی نهاد خانواده،  دلیل به. شناسان بوده است همواره مورد توجه اندیشمندان و جامعه

از . اندمعرفی کرده سرمایة اجتماعیاین نهاد را منبع مهم تولید  سرمایة اجتماعیپردازان  نظریه

است  سرمایة اجتماعیهم از نظر وی خانواده یکی از انواع م. استاین اندیشمندان فوکویاما  ةجمل

در این جامعه شده  سرمایة اجتماعیآمریکا باعث تضعیف و کاهش  ةرفتن آن در جامع که با ازبین

فوکویاما، )داند را کاهش روابط خانوادگی می سرمایة اجتماعیرفتن  وی یکی از دالیل ازبین. است

ود که خانواده در شثروت و ظرفیت ارزشمندی محسوب می سرمایة اجتماعی(. 13ص ،5831

پذیری  ترین عوامل جامعه یکی از مهمعنوان  بهخانواده . کندبسزا را ایفا می یآن نقش ةحفظ و توسع

و باعث  کند میها درونی را در انسان جز آنتواند هنجارهای اجتماعی، منافع جمعی و می ،هاانسان

. دشوم ینحرافات اجتماعی و جراپیشگیری از وقوع ا ،و در نتیجه سرمایة اجتماعی ةحفظ و توسع

سرمایة  ةرابط بارةابتدا در سه مسئله بحث و بررسی خواهد شد،پیرامون  حاضر در پژوهش

 سرمایة اجتماعی،آیا در صورت افزایش  شود که ری، این پرسش مطرح میو پیشگی اجتماعی

 ةلئشود؟ مسمیخانواده، نسبت به اطفال و نوجوانان پیشگیری محقق  سرمایة اجتماعی ویژه به

اساس تشکیل جوامع، در عنوان  بهاین است که جایگاه و نقش خانواده  ،شوددومی که مطرح می

 ةتواند به این وظیفو در نتیجه پیشگیری از جرم چیست؟ و چگونه می سرمایة اجتماعیتقویت 

 اجتماعی سرمایة ةاینکه عوامل مؤثر در حفظ و توسع پرسشترین  مهم نائل شود؟ و آخرین و مهم



 412                                       اطفال و نوجوانان حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده در پیشگیری از بزهکاری عوامل

   

 

در پژوهش حاضر  ،؟ بر این اساسکدامندپیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان  منظور بهخانواده 

دهی به  به جایگاه و نقش خانواده در شکل ،و پیشگیری و سپس سرمایة اجتماعی ةابتدا به رابط

انواده خ سرمایة اجتماعی ةبه بررسی موردی عوامل حفظ و توسع در نهایت،و  سرمایة اجتماعی

در  حاضر امید است نتایج پژوهش. شود پرداخته میاطفال و نوجوانان  جرایمپیشگیری از  منظور به

 .رسان باشد یاریف اهدارسیدن به این 

 ها با یکدیگرو ارتباط آن ،و پیشگیری سرمایة اجتماعی

اقتصراد   نظرری  متونشناسی ظهور کرد و بعد وارد  بار در جامعه برای اولین سرمایة اجتماعیمفهوم 

تروان آن را در آرای اندیشرمندان   قدمتی طوالنی در علوم اجتماعی دارد و می سرمایة اجتماعی. شد

را  سرمایة اجتمراعی  ةواژ(. 7، ص5831ذکائی، )وجو کرد  کالسیک علوم اجتماعی جست متقدم و

کتاب معروف خرود برا    این واژه را در( 5115) 3جاکوبز. کار برد بار به برای اولین( 5151) 5فانهانی

ها نوشرت   نیز کتابی دربارة فرهنگ اقلیت( 5111) 8کار گرفت و هانرز ، بهشهرهای آمریکاییعنوان 

هنجارهرای موجرود در یرک     ةمجموعر  سررمایة اجتمراعی   .کار بررد  و این واژه را در کتاب خود به

کاهش و موجب شود سیستم اجتماعی است که باعث ارتقای میزان همکاری اعضای آن جامعه می

سررمایة   (5111) 1بانک جهرانی  نظریة(. Fukuyama, 1995, p.5)شود  های ارتباطات می سطح هزینه

داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت ای می را پدیده اجتماعی

یوسرتگی درونری،   انسرجام و پ : کندتعریف می به این شرحو کیفیت روابط اجتماعی است و آن را 

هررایی کرره بررر روابررط میرران مررردم و مؤسسررات  اجتمرراعی و فرهنگرری جامعرره، هنجارهررا و ارز 

از طریرق پیونردهای نتسرتین م رل      ،طرور خراص   به سرمایة اجتماعی ،به نظر کلمن. فرماست حکم

بره روابرط    سررمایة اجتمراعی  ثرترین اشرکال  ؤمر  ةکند ریشوی بیان می. کندخویشاوندی بروز می

                                                           
1. Hanifan 

2. Jacobs 

3. Hannerz 

4. World Bank Social Capital Initiative 
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بنابراین، کلمن بر این اعتقاد اسرت  (. Coleman, 1991, p.3) گرددمیشده در دوران کودکی برایجاد

جمله طرال    از ،بردیندی که پیوندهای خویشاوندی را از بین میافر ةبه واسط که سرمایة اجتماعی

فعلی خویشاوندی و دوسرتی و سرایر   ة وقتی خانواده شبک. شود می تضعیف ،و جدایی یا مهاجرت

معنرای   پیشرگیری بره   .یابد میشان کاهش  سرمایة اجتماعیگذارد، ارز  خود را کنار میهای  ستما

مور بهداری برای جلوگیری از بروز مرض انجرام  أکه طبیب یا ماست جلوگیری از هرگونه اقدامی 

پیشگیری جلوگیری از بزهکاری با توسل به  ،شناسی از منظر جرم(. 817ص ،5871عمید، )دهد  می

منظور از پیشگیری هر اقردام سیاسرت جنرایی اسرت کره       ،به عبارت دیگر. ات گوناگون استاقدام

بدون توسرل بره اقردامات     ،یا دشوارکردن امکان وقوع آن استکردن  هدف انحصاری آن غیرممکن

توان گفرت پیشرگیری از بزهکراری کودکران و نوجوانران دو هردف را        ، میبه ستن دیگر. کیفری

نظرارت و   .3 ؛زنردگی  ةشگیری از رفتارهای ضداجتماعی آنان در مراحل اولیپی .5؛ کند می پیگیری

یکرری از اقسررام پیشررگیری اجتمرراعی، پیشررگیری   (. 11ص ،5833 معظمرری،)هررا  حمایررت از آن

م را انحرافات اجتماعی و جررای شناسان علت وقوع در پیشگیری اجتماعی جرم. محور است خانواده

شناسان مکتب تحققی علت جرم را در  یک از جرم  انریکوفریدانند که  می محیط اجتماعی فرددر 

 .(51، ص5833، این یک)کرد وجو  محیط اجتماع فرد جست

هرای   در تال  است تا از طریرق روابرط متقابرل، اعتمراد، هنجارهرا و شربکه       سرمایة اجتماعی

از ایرن  . کنداجتماعی امکان مشارکت افراد در کارهای جمعی را با هدف کسب منافع متقابل فراهم 

ابرزاری کارآمرد، ظرفیرت براالیی در تبیرین مسرائل و موضروعات        عنوان  به سرمایة اجتماعیمنظر، 

از طریق تقویرت هنجارهرای    سرمایة اجتماعی ،در واقع. اجتماعی از جمله جرایم را خواهد داشت

گرران  کنشهای اجتماعی سعی دارد خودکنترلی را بین غیررسمی و افزایش میزان اعتماد بین شبکه

هرای مربروط بره    اجتماعی بگسترد و باعث افزایش راهکارهای پیشرگیری از جررم شرود و هزینره    

خرانواده شرامل    سرمایة اجتماعی. مجازات و ضمانت اجراهای کیفری به میزان قابل توجهی بکاهد

                                                           
1. Enrico Ferri 
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کننرد و بردین طریرق    روابط گرم بین فرزندان و والدین و مدت زمانی است کره براهم سرپری مری    

مدرسره و میرزان    سررمایة اجتمراعی   ،همچنین ،کنندها را به نسل بعدی منتقل میرها و ارز هنجا

هرا  آموزان و افزایش اعتماد بره نفرس آن   ها به دانشظرفیت و توانایی آن در آموز  و انتقال هنجار

پذیرکردن اطفرال و نوجوانران و کمرک بره تحقرق       نسبت به سایر نهادهای جامعه همگی در جامعه

سررمایة  مردار و   ارتبراط پیشرگیری جامعره    دربرارة . اف پیشگیری رشدمدار مفیرد خواهرد برود   اهد

کرارگیری   هاجتماعی و بر های  گذاری ، تأکید بر مشارکت و همکاری شهروندان در سیاستاجتماعی

ساز ارتکاب جرایم اسرت، در   آنان در مدیریت مسائل و معضالت اجتماعی که زمینه ةظرفیت بالقو

تروان در  مری  ،از همکاری و مشارکت مردم و کنشگران همچنرین . استنهاد  مردمهای  قالب سازمان

در . هرای پیشرگیری وضرعی اسرتفاده کررد     تکنیرک  بارةهای شهری و امور محله درمدیریت محیط

ابرزار و قابلیرت بسریار مناسربی بررای تحقرق اهرداف        عنروان   بهتواند می سرمایة اجتماعی ،مجموع

 (.17ص ،5833معظمی، )ار رود پیشگیری از جرم به شم

 پیشگیری از بزهکاری منظور به سرمایة اجتماعیدهی  جایگاه خانواده در شکل

ترین آن  و طبیعی ترین که کهن شود میتری شکل  بزرگ انسانی از واحدهای کوچک ةداخانو

بنای اول ساختمان  این واحد مانند سنگ. آغاز زندگی وجود داشته است خانواده است که از

به استحکام بیشتر جامعه منجر خواهد  ،دار باشدراجتماع است که هرچه از استحکام بیشتری برخو

شناسان در تعریف خانواده گفته  یکی از جامعه. خانواده متشکل از پدر، مادر و فرزندان است. شد

ی کردن فرزندان و برآورد برخی نیازها خانواده یک گروه خویشاوند است که در اجتماعی»: است

زندگی (. 537، ص5875،  کوئن) «عهده دارد پیشنهادی دیگر جامعه، مسئولیت اصلی را بر

بر فرض . خلق شده است« منزلی»انسان ذاتاً  ،به عبارت دیگر. طبیعی است خانوادگی بشر کامالً

یعنی زندگی « منزلی»بودن زندگی  انسان شک کنیم، در طبیعی« مدنی»بودن زندگی  اگر در طبیعی

                                                           
1. Cohen 
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انسجام قدرت  خانواده در حفظ و(. 517، ص5831مطهری، )توان تردید کرد دگی او نمیخانوا

در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر  ،بر همین اساس ،ملی نقش اساسی دارد

مقررات و  قوانین و ةاسالمی است هم ةآنجا که خانواده واحد بنیادی جامع از»: شده است

پاسداری از قداست آن و استواری  ،کردن تشکیل خانواده آسان برایوطه باید ها مرب ریزی برنامه

در کتاب  5دورکیم (.51، ص5871اشرافی، )اخال  اسالمی باشد  حقو  و ةروابط خانوادگی بر پای

نهادهای بزرگ  زیرا همةآورد  می خانواده به شمار ةدین را اساس و پای صور اولیة حیات دینی

ی عقاید و مقصود جامعه، ااند و معن در دین متولد شده ،هاد خانواده به زعم ویاجتماعی از جمله ن

فرزندان ة وسیله بدین معنا که زندگی دنیایی ب، زندگی است ةتربیت فرزندان ثمر .روح دین است

آن دنیا و فرزندان صالح هم استمرار وجودی  اعمال صالح استمرار وجودی ما در. یابداستمرار می

زمانی که خانواده نقش و کارکرد خود را برای  (.71، ص5831احمدی، )ن دنیا هستند ما در ای

دهد و در امر نظارت بر رفتار اعضای خود ناتوان اجابت انتظارات و توقعات اعضایش از دست می

 ةهایی زمین در چنین خانواده. شودمحسوب می« از هم گسیتته»شود، خانواده به اصطالح می

آید و در اثر طردشدن فرد از محیط خانواده و و انحرافات اجتماعی به وجود میم یارتکاب جرا

شود که خود باعث اجتماع، فرد دچار نوعی آشفتگی در هویت و احساس طردشدگی از جامعه می

توان علت بزهکاری اطفال و می ،در واقع. خوردن امنیت اجتماعی است م و برهمیارتکاب جرا

 جز آنشدن میزان باورها و اعتقادات اخالقی و  ها، کمرنگاشیدگی خانوادهپ نوجوانان را در ازهم

ترین عوامل اشاره کرد  یکی از مهمعنوان  بهباید به خانواده  ،جو کرد که در این بینو جست

 (.35-33ص ،5831نیکوگفتار، )

 پیشگیری منظور بهدر خانواده  سرمایة اجتماعی ةعوامل توسع

اگر انسان تنها و به دور از  ؛ایجاد جوامع انسانی به وجود آمده است از سرمایة اجتماعیاساس 

                                                           
1. Durkheim 
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. سطح زندگی وی نداشت ةتأثیری در توسع سرمایة اجتماعی ،کردمحیط اجتماع زندگی می

سرمایة منشأ و عامل غنای ارتباطات اجتماعی است که خود باعث تقویت عنوان  بهخانواده 

یر بهبود شرایط اقتصادی، نظارت هدفمند و مستمر والدین عوامل متعددی نظ. شودهم می اجتماعی

در این قسمت راهکارهای . دنیک خانواده را مستحکم و تقویت کن ةد شاکلنتوانمی جز آنو 

تا از این طریق بتوان گامی در جهت  شود بیان میخانواده  سرمایة اجتماعیعملیاتی بهبود وضعیت 

 .برداشت پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

 هابهبود شرایط اقتصادی و رفاهی خانواده

یکری از عوامرل   . تواند باعث انسجام و پایداری بیشتر نهاد خانواده شرود بهبود شرایط اقتصادی می

ای کره  خانواده، داشتن شرایط اقتصادی باثبات و استاندارد است؛ خرانواده  سرمایة اجتماعیتقویت 

تواند جوابگوی نیازهای اعضای خرویش باشرد و روابرط    هتر میب دارد،شرایط اقتصادی قابل قبولی 

 ،ای که از لحاظ اقتصرادی ضرعیف اسرت   خانواده. داشته باشداعضای آن استحکام و ثبات بیشتری 

 ترا شرود  ای فرراهم مری  تواند جوابگوی نیازهای اعضای خویش باشد و بر ایرن اسراس زمینره   نمی

(. 511ص ،5833نیرا،  کری )م کشیده شوند یو جرا اعضای آن به سمت ارتکاب انحرافات اجتماعی

بدین معنا نیست کره   ،ثر استؤهای ممین زندگی فرزندان خانوادهأاینکه تمکن مالی در آسایش و ت

های فاقد تمکن مرفه، بزهکاری وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از خانواده ةمیان فرزندان خانواد در

( ص)رسرول اکررم   . دین مبین اسرالم اسرت  های  دغدغهمسائل اقتصادی یکی از . مالی کمتر نباشد

از ایرن  . دمنجر شرو بسا فقر به کفر  چه .(807، ص5817الکافی، ) «کاد الفقر ان یکون کفررا»فرمایند می

ها در شرایط ستت اقتصادی قرار گیرند و از استانداردهای الزم شود اگر انسانحدیث برداشت می

و سررانجام ارتکراب    ،ارتکاب گناه و انحرافات ةزمین ،نباشند برای یک زندگی قابل قبول برخوردار

الفقرر ورو » :فرماینرد  مری البالغره   نهج 511در حکمت ( ع)امام علی  ،همچنین. آیدم به وجود مییجرا
 ،در واقرع . به این معنا که فقر همان مررگ برزرگ اسرت    .(371، ص5871رضی، سید )« املوت االکرب

کنرد و فقرط زنرده    زنردگی نمری   ،بردستت اقتصادی به سر می شتصی که فقیر است و در شرایط

 . حتی بدتر از این، با توجه به این روایت شتص مرده است ،است
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 ةشوند که شریفت  می کننده نیست، بلکه فقرا وقتی بزهکار فقر تنها متغیر تعیین 5در دیدگاه مرتون

پردازنرد  ن، به رقابت با افراد میشده توسط جامعه باشند و در اثر همی های تعریف رسیدن به ارز 

در چنرین وضرعیتی رفترار ضرداجتماعی آنران طبیعری اسرت         .هرا دارنرد   که فرصت بیشرتری از آن 

 (.11ص ،5811ستاوت، )

. آلفرد مارشال اقتصاددان معتقد است درآمد فرد بر تصمیم و رفتار او تأثیرگذار اسرت  ،همچنین

دست زنند که دلتوشی های   اما قادر باشند به فعالیتندارند،  زیادیبسا کسانی که بضاعت مالی  چه

فقر را علرت   ،اقتصاددان هلندی ، ویلیام باگزبرعکس، (. 551، ص5875فرجاد، )بزرگی ایجاد کند 

آن این است که انحرافات،  ةکه خالص ،ضات زیادی شدهااین نظریه اعتر بر .داند می انحرافات همة

علت بزهکراری آنران را بایرد در رفراه     . شوندنیز بزهکار می خاص فقرا نیست و ثروتمندان و اغنیا

 (.551، ص5875فرجاد، )وجو کرد  بیش از حد اقتصادی و فقر فکری و معنوی جست

هرای اجتمراعی    نظران مشکالت اقتصادی را عامل اصلی آسیب بعضی از صاحب ،از سوی دیگر

هرا   یت زندگی فرردی و اجتمراعی انسران   کیف اساساً عوامل اقتصادی در. داننداطفال و نوجوانان می

ثر در بروز رفتارهرای  مؤثروت در کنار فقر فرهنگی عوامل  ةفقر مادی و توزیع ناعادالن. ثر استؤم

دهد فقرر علرت اصرلی    ها نشان می بررسی(. 30، ص5837صالحی، )ضداجتماعی و ناهنجار است 

 10و دارنرد  محکومیرت  ةبرا سرابق   درصد از کودکان کار والدین 80. است کودکان کار ةایجاد پدید

درصرد کودکران کرار، ایرانری و مرابقی غیرایرانری        31، دارندسواد  سواد یا کم درصد نیز والدین بی

 یابران یانرد و هرر کرود  خ    درصد کودکان کار مورد اغفال قرار گرفتره  33براساس آمارها، . هستند

فرراز،  )  اسرت  شیرو به افرزا  رانیر اکودکان کار د. برد یسر م به ابانیتا دو سال در خ کیکم  دست

 (.5، ص5813

                                                           
1. Merton 

2. William Bogs 
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 نسبت به فرزندان هدفمند و مستمر والدیننظارت 

شود بین ها موجب میکاری آن ةکافی والدین بر فرزندان و از طرفی زیادبودن مشغلنانظارت 

دسته در این . والدین و فرزندان جدایی و فاصله بیافتد و ارتباط گرم و صمیمی باهم نداشته باشند

، اطالعی از این ندارند که فرزندشان اوقات فراغت خود نکردن ها والدین به علت نظارتاز خانواده

مسئولیت بهداشت روحی و روانی فرزندان با والدین . کندرا چگونه و با چه کسانی سپری می

ل و اگر والدین کنتر. شودتر میاینکه این مسئولیت در دوران نوجوانی حساسویژه  ، بهاست

نظارت الزم بر فرزندان خود نداشته باشند احتمال گرایش به سمت انحرافات اجتماعی و ارتکاب 

باید تأکید کرد  نظارت باید  ،از سوی دیگر. شودم در بین اطفال و نوجوانان بیشتر مییجرا

ندان یعنی صرف نظارت بر رفتار فرز ،نظارت باید هدفمند باشد ،؛ در واقعداشته باشدهایی ویژگی

های مفید برای فرزندان تعریف شود و فرایند سری برنامه بلکه یک ،ها نباشدو بازخواست آن

تا مفید واقع شود  ،نظارت باید مستمر باشد ،همچنین. شوداجرای آن توسط والدین نظارت 

دل »: فرمایندمی( ع) معروف خود به امام حسنة در نام( ع)حضرت علی  (.35ص ،5830الیاسی، )

تو کردن  پس به ادب. بپذیرد ،ن همچون زمین خالی است، هر تتم که در آن افشانده شودجوا

، 3، ج  هر 5813عبده، )« خردت گرفتار شودعقل و د و شوقبل از آنکه دلت ستت  ،پرداختم

 (.117ص
. ده استشژرفی های  سایر نهادهای جامعه، در طول تاریخ دچار دگرگونی مانندخانواده نیز 

یکی از علل اساسی تغییر در  توانو پیشرفت فناوری و فرایندهای ناشی از آن را می ورود صنعت

پیامد ورود صنعت و فناوری و به همراه آن  ،از این رو. ساخت و کارکرد خانواده مطرح کرد

شدن  فرهنگ غرب به ایران عبارت بود؛ رواج شهرنشینی، گستر  آموز  همگانی، الکترونیکی

. تربیت فرزندان داشته باشد منفی بر نظارت وآثار تواند  می ری که این امرطو جز آن، خدمات و

اند و نتایج  متغیرهای گوناگون بررسی کرده برخی پژوهشگران نیز میزان نظارت پدر و مادر را با

هرچه میزان آگاهی پدر و مادر به دالیل شغلی، تحصیلی و  ،طور کلی ها نشان داده است که به آن

های آن، بیشتر باشد،  ا مانند مهارت در رایانه و اینترنت از فضای مجازی و آسیبدیگر متغیره
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، 5831احمدی و همکاران، )دهند  می نظارت خود نشان ةگرانه بیشتری را در شیو رفتارهای مداخله

 .(11ص

. خانواده وجود دارد سرمایة اجتماعیدر اروپا هم م ل آمریکا شواهدی مبنی بر کاهش 

گرایی جناح راست در برلین دریافتند  بزهکاری نوجوانان و افراط ةای دربار ا مطالعهب پژوهشگران

تقریباً مشتص شد . ها دارد عامل محافظتی، اهمیتی کمتر از حد انتظار آنعنوان  بهنظارت والدین 

فراغتی های  ند از عضویت در گروه همساالنی که فعالیتا ساز اصلی عبارت عوامل متاطره

اقتصادی و سیاسی مکرر های  نظمی ناشی از بحران دهند و احساس بیرا ترجیح میضداجتماعی 

در اک ر اوقات،  (.383، ص5833 ا،ین کی)تأثیرگذارند زندگی جوانان برلینی های  که بر فرصت

مطالعات نشان نتایج  (.Hall, 1999, p.444)ان اعتماد پیوستگی دارد ها با کاهش در میز جدایی زوج

م ال فقدان نظارت و کنترل با رفتار ، برای مدیریتی ضعیف والدینهای  گیری موضعداده است 

 ،از این رو. ها، مانند بزهکاری، مصرف مواد متدر، زودرسی جنسی ارتباط دارد ساز بچه مشکل

  :شودمی به شرح زیر ها سبب ایجاد دو پیامد کوتاهی خانواده در نظارت بر فرزندان و تربیت آن

 .شودهم میاها فر ای آشنایی و معاشرت با بزهکاران برای آنبستره (الف

مطرح  شناس آمریکایی با عنوان معاشرت ترجیحی جامعه 5این دیدگاه توسط ادوین ساترلند

دسرت بره خلرق یرک      ،کید بر اینکه رفتار در محیط اجتماعی یادگرفتنی استأوی با ت. دش

یکسران قابرل    طرور  رفتارهرا بره   همرة وی زیررا از نظرر    .عمومی از رفتار مجرمانه زد نظریة

منظور ساترلند از این نظریه ایرن اسرت کره    (. 31ص ،5831محمدی،  ملک)یادگیری است 

یعنی برزه   ،در معاشرت از شتصی به شتص دیگر فر  دارد شده طراحیمحتوای الگوهای 

ی همنشرین  ةسراترلند در نظریر  . متعارض بوده اسرت های  از نگاه ساترلند برخوردهای ارز 

بررد   مری  پیوستن نوجوانان به گروه همساالن بزهکار احتمرال انحرراف را براال    :کند می بیان

 (.18ص ،5831محمدی،  ملک)

                                                           
1. Sutherland. 
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 یادگیری جرم (ب

همنشرینی افتراقری سراترلند     ةاز نظریر  کره   یادگیری اجتماعی رونالد ایکرز ةبراساس نظری

گیرنرد کره    راهری فرامری   است، کودکان و نوجوانان ارتکاب جرم را از همران نشأت گرفته 

گروهای اولیه مانند خانواده . یعنی از طریق ارتباط با دیگران ،آموزند می رفتارهای درست را

ارتباط برا دوسرتان بزهکرار     اساساً. دارند های افراد ثیر زیادی در آموختهأیا گروه همساالن ت

تمراس   فررد در  نبایرد برای یرادگیری  . بینی بزهکاری اولیه است بهترین شاخص برای پیش

مانند اینکره   ؛گیردطور غیرمستقیم هم فرد جرم را یاد می بلکه به ،مستقیم با سایر افراد باشد

 (.11ص ،5831محمدی،  ملک)اعمال خشونت را با مشاهده آن در تلویزیون بیاموزد 

 تقویت وابستگی و همبستگی بین اعضای خانواده

از آیات آن به تنظیم و تعدیل روابط اعضای  قرآن کریم برای دستیابی به حیات طیبه، بتشی

خانواده در  حسن معاشرت در. خانواده، حقو  و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است

شود و تعبیر حسن معاشرت  می اخالقی تعیینهای  دو محدوده مرزهای حقوقی و دستورالعمل

 بیاننساء  ةمبارک ةسور 51 ةر آیبرای زن مطرح است که د یبرای شوهر و حق ای وظیفه عنوان به

های  همة نیازمندیدر نفقه . خوبی رفتار کنید با همسرانتان به: «عاشروهن بالمعروف»: شده است

حسینی بهشتی، )نیازمندهای روحی او  ةجسمی زن باید تأمین شود و در حسن معاشرت هم

  (.518، ص5810

یمیت در روابط متقابل اعضای حاکی از آن است که کاهش دلبستگی و صم 3هیرشی ةنظری

هرچه همبستگی میان اعضا بیشتر باشد، میزان . گذارد میخانواده روی میزان بزهکاری تأثیر م بت 

اجتماعی را مطرح کرد که  ةشناسان معروف چهار علق هیرشی یکی از جرم .شودکنترل بیشتر می

، به نظر وی هرچه فرد در هر یک عبارت بود از عقیده یا باور، وابستگی و تعلق، تعهد و مشغولیت

او معتقد است . احتمال ارتکاب انحراف کمتر است ،تری داشته باشد از این عناصر نقش مهم
                                                           
1. Ronald Ikers 

2. Hirshi 
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قوی و محکمی داشته  ةدیگر م ل خانواده، مدرسه و گروه همساالن رابطهای  افرادی که با گروه

تأثیر دلبستگی به  ةو در زمینتحقیقات ا. کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال بزهکارانه شود ،باشند

والدین، مدارس و گروه همساالن روی اعمال بزهکارانه نشان داد پسرانی که شدیداً دلبستگی به 

کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال ، نسبت به پسرانی که دلبستگی کمتری دارند ،والدین دارند

 .بزهکارانه شوند

پذیری را  نوزادی و نوجوانی جامعه ةرقدند فرزند از دوتکنترل جرم مع ةطرفداران نظری

کودکی شروع  ةپذیری است که از دور آموزد و بهترین راه کنترل اجتماعی همانا فرایند جامعه می

کارها را به صورت غیررسمی از خانواده و به صورت رسمی از مدرسه  دادن ما راه انجام. دشو می

با دیگران تماس نزدیک ندارند، در مقایسه  افرادی که، 5براساس پژوهش لئوناردسایم. آموزیممی

بدین سبب خانواده سنتی که  .ها باالست میر آن درصد مرگ و ،با کسانی که معاشرت بسیار دارند

 برای اعضای خود مصونیت بیشتری ،اساس آن بر صمیمیت و نزدیکی بیشتری استوار است

د که حمایت اجتماعی والدین، به ویژه با زنان بیوه و جوان دریافتن زمینةدر پژوهشی در . آورد می

 برابر فشار ناشی از فقدان همسر به بهترین وجه از آن حفاظت ها از فرد، در حمایت عاطفی آن

 .(18-11، ص5873، 3دیماتو)کند  می

وار و کوشش در  خانواده، گزینش رویکرد وابستگی اندام ةسرمای های ارتقای رو یکی از 

میزان . غیرخودی استهای  ای و سعی در بسط زناشویی می، قبیلهراستای برهم زدن تعصبات قو

زیرا کودکان  ،و تزلزل اجتماعی تلقی کرد یثبات ة بیتوان به م ابطال  در یک جامعه را می

و برادران  ،اصلی، از روابط والدین و همچنین از روابط خود با والدین ةپذیری را در خانواد جامعه

پاشیده بسیار شدید  ازهمهای  ثر منفی طال  بر فرزندان متعلق به خانوادها. گیرندو خواهران فرامی

آورد که شدیدتر از وضع  می ها به وجود م با نفرت در آنأای غیر قابل تحمل و تو است و عقده

 (. 733، ص 5833نیا،  کی)یتیمی است 
                                                           
1. Leonard Syme 

2. DiMatteo 
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هرای اخیرر   الدر سر . استطال  یکی از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان 

هرزار واقعره در سرال     511به  5830هزار در سال  10و از رقمی حدود  داشته،طال  سیر صعودی 

 ةروزنامر )در برابر سه ازدواج یک مورد طال  به ثبت رسیده اسرت   5811و در سال  ،رسیده 5811

، کاناداشناسی دانشگاه مونترال  استاد جرم ، زابو -دنیس به موجب تحقیقات(. 53ص ،5811شر ، 

مستقیم وجود دارد و طال  عامل مؤثری در افزایش ارتکاب جررم   ةبین طال  و ارتکاب جرم رابط

 (.553، ص5873نیا،  کی) است سرپرست به خصوص توسط کودکان و نوجوانان بی

اول فشرار روانری، شرش     ةزیرا از ده حادث انکارناپذیر است،نقش خانواده  ،شناسان از نظر روان

طرال ، جردال خرانوادگی،     هایی مانند مرگ همسر، جدایی و بحران. ان خانواده استآن بحر ةحادث

ازدواج بعرد از مررگ همسرر از نظرر       در جدول هولمز وراهه .و جز آنمزاحمت منسوبان نزدیک 

قلبری،   ةقبرل از ابرتال بره حملر     ،قلبی ةدرصد قربانیان حمل 71ثیر روانی باالترین درجه را دارد و أت

دادن والدین، غمگین،  کودکان نیز با ازدست(. 31-80، ص5877،  پاول)اند  گی داشتهبحران خانواد

، 5873دیمراتو،  )شروند  و برای مراقبت از خود دچار اضطراب مری .... شوند خشمگین می و ترسو

 (. 733ص

 محیط زندگی مناسب

ان ایجراد  با توجه به فشارهای گوناگون و معضالت اجتماعی که ممکن است برای کود  و نوجرو 

فررار از   جرز آن  مانند اعمال خشونت نسبت به آنان، اعتیاد والدین و شرایط ستت زندگی و ،شود

شرود درصرد   دهنرد و همرین عامرل باعرث مری     خانه را به ماندن در آن شرایط ستت تررجیح مری  

 .ها بیشتر شود دیدگی آن بزهکاری و بزه

 .تواند آثرار نرامطلوبی را داشرته باشرد    یک بستر برای ارتکاب جرم میعنوان  بهمسکن نامناسب 

کنند و از لحاظ سکونت در تنگنرا   می هایی که افراد در کنار همدیگر زندگی طوری که در خانواده هب
                                                           
1. Dennis Szabo 

2. Holmes and Rahe 

3. Paul 
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یک اتا  سکونت داشرته   در ندویژه در نقاط پرجمعیت شهری که چندین نفر مجبور ه، باند و مضیقه

همان اتا  پردر و مرادر خرود برا سرایر       باید در نوجوانان که .باشند، استعداد بزهکاری بیشتر است

متضراد و   ةبرادران و خواهران بزرگتر یا کوچکتر زندگی کنند و ناچارند هرگونه صدا، تمایل، سلیق

اسرتعداد بیشرتری بررای ارتکراب      ،جای دیگران را از نزدیک احساس و تحمل کنند های بی دخالت

 (.11، ص5838ستوده، )جرم دارند 

دادن کرانون گررم خرانواده     رورشگاه برای بسیاری از کودکان به معنای ازدستزندگی در یک پ

این اعتقاد است که کودکی که در پرورشگاه برزرگ   شناس معروف آمریکایی بر ساترلند جرم. است

، 5871نیا،  کی)شود هرگز احساس خوشایندی نسبت به مربیان و پرستاران خود نتواهد داشت می

از  همره کره   داردکند زندگی در محیط پرورشگاه خصوصریاتی  ضافه میا  کینبرگ(. 331-331ص

های روانی دائمی با هرم   یعنی زندگی محدودی است که افراد ناچارند تماس .زا هستند عوامل جرم

 (.331-337، ص5871نیا،  کی)کودکان از مالقات با سایر افراد جامعه محروم باشند  داشته باشند و

سه جزء دارد که به دوران زندگی   سامپسون و لوب« جتماعی نارسمیسنی کنترل ا ةرد» ةنظری

 ةجرزء دوم دربرار  کنرد؛  نوجوانان را بیان مری  م بزهکاری اطفال ویجرا ،جزء اول. فرد مرتبط است

جرزء سروم   . کنندنوجوانان هنگام رسیدن به بزرگسالی طی می که اطفال و است رفتاریهای  گزاره

مدرسره، بسرتر خرانوادگی     کنند میسامپسون و لوب بیان . استبزرگساالن  ةرفتار مجرمان کنندة بیان

 کننرد مری فرد، همساالن و خواهر و برادر به بهترین نحو بزهکراری اطفرال و نوجوانران را ترسریم     

(Sampson & Robert, 2006, p.171). 

 ارتقای توانش تربیتی والدین

و انعکاس هنجارهای جمعی و سطح اعتمراد،  گوناگون در دریافت های  ها ظرفیت خانواده تردید بی

هرا کره در اصرل همران ظرفیرت       توان آفرینش باورها و الترزام  ،با این حال. دارند تعهد و پیوستگی

                                                           
1. Kinberg 

2. Sampson & Laub 
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و تفاوت  شدهظرفیت مهم یک خانواده محسوب  .استبرقراری ارتباط با اجتماعات بیرونی مشابه 

ارتقرای آن،   ةگرچه در این مورد ظرفیت و نحوا. گردد ها به همین عنصر برمی خانواده ةتولید سرمای

 کررد  زیداپر به نظریهخانواده  ةمنابع تفاوت در خلق سرمای دربارة توان می وجود دارد،دانش اندکی 

 (.130، ص5873دیماتو، )

فرزندانتان را مورد احترام قرار داده و در تربیت و حسن ادب »: فرماید می( ص) پیامبر اسالم

ارتقای توان  سرمایة اجتماعی،ارتقای  های رو از  یکی(. 11، ص5813جلسی، م)« ها بکوشید آن

 ةالبته هنوز معلوم نیست معاضدت پدر و مادر چگونه بر ارتقای سرمای .تربیتی والدین است

در . در نفس ارتقا تردیدی نیست ،با این حال. دکنکمک می سرمایة اجتماعیخانواده و بالطبع 

خوبی با جهان خارج ارتباط  فرزند به ،ضدت تربیتی پدر و مادر استکه مبتنی بر معا یمحیط

حضور فرزند مقتضای آن . خواندمی« سرمایة اجتماعیبندی  پل»آن را  5گیرد ارتباطی که پروتز می

 ،است که والدین با بسط پیوندهای بیرونی خود با سایر خویشاوندان و همسایگان و همچنین

ها در  فرزندان در بسیاری از خانواده است تجربه نشان داده. باشدنهادهای اجتماعی در ارتباط 

. دارند ای کننده برقراری این پیوندها و ارتباطات عقالنی قوی با بیرون خانوار، نقش بسیار تعیین

 سرمایة اجتماعیی خانواده از رخانواده ارتقای ظرفیت برخوردا ةارتقای سرمای های رو یکی از 

 یکنند، موضوعها و تهدیدات را مدیریت می اینکه چگونه والدین فرصت. موجود در جامعه است

از . شود گذاری تربیت فرزندان مربوط می مهم شده است؛ این امر به راهبرد والدین در سرمایه

سرمایة بتشی به عرضه و تقاضای  الزم را برای تعادلهای  فرزندان نیز باید مهارت ،سوی دیگر

توانش فرزندان وابسته به سطح فراگیری اجتماعی و تفاوت . دکننسب در محیط خود ک اجتماعی

 (.138، ص5833ا، نی یک)است  روحی

آمروز   دانرش داد آموزان ایتالیایی و آمریکایی نشران   بین دانش (5111) 3کورسارو تطبیقی ةمطالع

خانوارهای  بارةتحقیق دیگری در. گیردچگونه مدیریت مناسبات بین همتایان و معلم خود را فرامی

                                                           
1. Proteoz 

2. Corsaro 
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مرنعکس اسرت و فرزنردان را بررای بسرط       سرمایة اجتماعیگوید که در مرفه و غیرمرفه ستن می

، 5813فرراز،  )دهرد  ها در مدیریت مناسبات اجتماعی در درون و برون خانوارها آموز  می مهارت

ا تر  یابنرد چگونه فرزندان و والدین باید مهرارت   کنداین خط پژوهشی برای ما روشن می(. 11ص

 .کار ببرند هرا در راستای مقاصد خود ب سرمایة اجتماعیبتوانند 

 نتیجه

های اجتماعی  در تال  است از طریق روابط متقابل، اعتماد، هنجارها و شبکه سرمایة اجتماعی

از این منظر، . امکان مشارکت افراد در کارهای جمعی را با هدف کسب منافع متقابل فراهم کند

از  ،ابزاری کارآمد، ظرفیت باالیی در تبیین مسائل و موضوعات اجتماعینوان ع به سرمایة اجتماعی

و  سرمایة اجتماعی ةیعنی رابط)اول  پرسشپاسخ به  منظور به. جمله جرایم را خواهد داشت

های از جمله دیدگاه ،های متفاوتی وجود داردباید گفت علت وقوع جرم دیدگاه( پیشگیری

منابع  فقداندر دیدگاه اجتماعی ساختار اجتماعی نابرابر، . جز آن عی وشناختی، زیستی، اجتما روان

تقویت . دانند علل ارتکاب جرم می ءرا جز غیره و سرمایة اجتماعیحمایت اجتماعی و کاهش 

شود و پذیری کودکان و نوجوانان می خانواده، باعث افزایش میزان جامعه سرمایة اجتماعی

های ارتکاب انحرافات شود زمینهاین امر باعث می. کندرا حل می هاتضادهای فردی و اجتماعی آن

ابزار و عنوان  بهتواند می سرمایة اجتماعی ،در مجموع. م بین اطفال و نوجوانان کاهش یابدیو جرا

جایگاه و نقش  زمینة در. قابلیت بسیار مناسبی برای تحقق اهداف پیشگیری از جرم به شمار رود

باید گفت زمانی که  ،دوم پرسشپاسخ به عنوان  به سرمایة اجتماعیبه  دهی خانواده در شکل

دهد و در خانواده نقش و کارکرد خود را برای اجابت انتظارات و توقعات اعضایش از دست می

محسوب « از هم گسیتته»به اصطالح  ةشود، خانوادامر نظارت بر رفتار اعضای خود ناتوان می

آید و در اثر م و انحرافات اجتماعی به وجود مییارتکاب جرا ةیی زمینها در چنین خانواده. شودمی

طردشدن فرد از محیط خانواده و اجتماع، فرد دچار نوعی آشفتگی در هویت و احساس 

. خوردن امنیت اجتماعی است م و برهمیشود که خود باعث ارتکاب جراطردشدگی از جامعه می

شدن  ها، کمرنگپاشیدگی خانواده نوجوانان را در ازهم توان علت بزهکاری اطفال ومی ،در واقع
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سرمایة  ةعوامل توسع ربارةد، در نهایت. جو کردو جست جز آنمیزان باورها و اعتقادات اخالقی و 

سرمایة تقویت  منظور به کردباید بیان  حاضر، پژوهش عنوان پرسش سوم بهخانواده  اجتماعی

اقتصادی، نظارت والدین، ت بیت و تحکیم خانواده،  انندمتوان به عواملی خانواده می اجتماعی

 ترین مسائلی مشکالت اقتصادی یکی از مهم .محیط زندگی و توانایی تربیتی والدین اشاره کرد

تواند در جهت اجتماعی سازی و عدم خانواده می سرمایة اجتماعی ،که اگر رفع شود است

تواند خانواده می نکردن نظارت ،همچنین. ته باشدبزهکاری اطفال و نوجوانان نقش مستقیمی را داش

خانواده  ،بنابراین. بستر انحرافات اجتماعی و ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان را فراهم کند

در . باید نظارت خود را بر اطفال و نوجوانان افزایش دهد سرمایة اجتماعی،یک منبع عنوان  به

بیرون آشنا و بسترهای ارتکاب جرم برای وی  ةدآلوهای  ، شتص با محیطنکردن صورت نظارت

معاشرت ترجیحی و یادگیری  ةاین امر را نظری. گیردارتکاب جرم را یاد می ةشود و نحوفراهم می

وابستگی اعضای خانواده به همدیگر و احساس  کردباید بیان  ،در ادامه. کندجرم توجیه می

. دهدها افزایش می سازی آن کودکان و اجتماعی تربیت برایخانواده را  سرمایة اجتماعیهمدلی، 

، م البرای . محیط زندگی است ،شود سرمایة اجتماعی مییکی دیگر از عواملی که سبب تقویت 

تواند بستر ارتکاب جرم و انحرافات اگر کود  در یک محیط مملو از خشونت زندگی کند، می

ها به اصول تربیتی ناآشنا هستند و  انوادهخبرخی . اجتماعی را برای اطفال و نوجوانان مهیا کند

خانواده  سرمایة اجتماعیتواند سبب کاهش این امر می. کنندطور ناصحیح تربیت می فرزندان را به

ساترلند قابل توجه است که « ترجیحیهای  معاشرت»شناسی  نظریه جرم زمینهدر این . شود

اگر عوامل حفظ  ،به عبارت دیگر. وانان باشدم اطفال و نوجیعلت ارتکاب جرا کنندة تواند بیان می

همساالن بزهکار های  اطفال و نوجوانان با گروه ،خانواده تضعیف شود سرمایة اجتماعی ةو توسع

و در  کنند، میها معاشرت  و از خانواده فاصله گرفته و با آن شوند میمجرمانه آشنا های  و محیط

 .شوند میم و انحرافات اجتماعی یمرتکب جرا و گیرند میارتکاب جرم را یاد  ةشیو ،نتیجه
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