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  چکیده

تحقیقـات مربـوط بـه بزهکـاري و سـرزنش قربانیـان در ایـن        با توجه به غلبه رویکرد عینیت یافتـه خـرد بـر    

هـاي مولـد    مطالعات، ضرورت نگاهی از دریچه فرد قربانی و فهم درون کاوانه از شـرایط، علـل و مکانیسـم   

هـاي   بزهکاري در محالت کم برخوردار باعث شد که به دنبال فهم و شناخت زیست بزهکارانـه و مکانیسـم  

بر تجربیات زیسته و دنیاي تفسیري  لعه بر آن است تا با رویکردي کیفی و با تکیهاین مطا. حاکم بر آن باشیم

دهنده بـه سـمت    هاي فرهنگی و اجتماعی سوق نوجوانان مددجو، روایت آنها را از علل و شرایط و مکانیسم

عنوان گرایی اجتماعی به در این مسیر از رویکردهاي کنش متقابل نمادین و برساخت. بزهکاري کشف نماید

شـده   اسـتفاده  1اي در این پژوهش از روش کیفی از نوع نظریه زمینـه . شده است چارچوب مفهومی استفاده

آباد که در کانون اصـالح و   نشین شهر خرم نفر از نوجوانان مناطق حاشیه 30جامعه آماري پژوهش را . است

هـاي تحقیـق بـه کمـک تکنیـک      یافتـه . دهنـد  حضور داشتند تشکیل مـی  1398-99تربیت این شهر در سال 

ها نیز از رویکرد مدل پـارادایمی اشـتروس و    یافته گردآوري گردید و براي تحلیل داده مصاحبه نیمه ساخت

زاي  اي، بسـتر نـاتوان اقتصـادي، محـیط تـنش      ها نشـان داد؛ زیسـت حاشـیه    یافته. شده است کوربین استفاده

تـرك تحصـیل، طردشـدگی در محـیط     وقوع بزهکـاري؛  هاي  زمینهتوجه  خانواده، سبک تربیتی غافل و بی

؛ علل به وجـود آمـدن ایـن پدیـده    گري  فرهنگ التی و اوباشی خانواده، تجربه زندگی مجرمانه، غلبه خرده

اي براي برآورده کردن نیاز، همنوایی با فشار دوستان بزهکار، کسـب هویـت    مواردي مانند بزهکاري وسیله

ها مولد بزهکـاري و کسـب    عنوان راهبردها و استراتژي ر بین نوجوانان بهباارزش و داشتن یک سپر دفاعی د

کسـب برچسـب بزهکـار در بـین مـردم، تضـعیف اعتبـار        : پیامدهاي فردي و خانوادگی و اجتماعی ازجملـه 

خانواده، عادي شدن بزهکاري در جامعه، افزایش طرد اجتماعی و بدنام شدن محله و کسب برند منفی براي 

عنـوان   بـه  "زیست بزهکارانه راهی براي بقـاء "در پایان مفهوم . خود ازجمله این موارد هستندمحله سکونت 

نهایت کالم اینکه تـا شـرایط و راهبردهـا و پیامـدهاي بزهکـاري      . اي این تحقیق انتخاب گردید مقوله هسته

عنوان یک شیوه  به زمان در نظر گرفته نشوند بزهکاري همچنان با بازتولید خود در این محالت صورت هم به
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1. Grounded theory
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  اي، طرد اجتماعی، کانون اصالح و تربیت، لرستان بزهکاري، زیست حاشیه :هاواژهکلید 

طرح مسئله

تـرین مسـائل    پذیري جوانان یکـی از مهـم   بزهکاري با توجه به جوانی جمعیت و تأخر جامعه

گیرد که  اي از جرائم را در برمی این پدیده مجموعه. حاضر جامعه ایران است اجتماعی حال

دهند به همین جهت زمانی که موردبررسی قرار گیرد، در  زمان و مکان معین رخ می در یک

هاي اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی، مـذهبی، خـانوادگی یـک        حقیقت کلیه پدیده

گستردگی و بسط بزهکاري اول اینکـه؛ باعـث شـد    . وندش جامعه عمیقاً موردمطالعه واقع می

اي پیچیده، چندبعدي، کیفی، سـیال و   مثابه پدیده اغلب متخصصان، بزهکاري نوجوانان را به

دوم . زمینه محور داراي ابعاد گوناگون روانی، اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی مطـرح کننـد     

سـطح جهـانی مطـرح شـد ایـن       گیر توسط متخصصـان در  صورت همه اي که به اینکه؛ مسئله

هـا و   تواننـد خـود را بـا ارزش    است که در حیطه رفتارهاي نوجوان چرا برخـی از آنـان نمـی   

باوجود امکان بـازپروري  ). 14:1385بخش،  روان(هنجارهاي برخاسته از جامعه همنوا سازند 

از بروز ها  گذاران و حتی نگرانی خانواده نوجوانان بزهکار، هشدارهاي متخصصان و سیاست

. شود و بسط رفتارهاي بزهکارانه همواره به تعداد افراد بزهکار در جوامع مختلف افزوده می

تر کشـورهاي جهـان، آمـار جـرائم و بزهکـاري متوجـه        آمده در بیش عمل هاي به در بررسی

سـال   17در آمریکا سـاالنه بـیش از دو میلیـون نفـر زیـر      . جوانان همچنان روبه افزایش است

در ایران اگرچه یکی از معضـالت اساسـی بزهکـاري و    ). 2008، 1گرین(شوند  میبازداشت 

نظام عدالت کیفري، نبود آمار دقیق و اصطالحاً وجود بزهکاري پنهان است اما آمارها نشان 

هاي کشـور   سال وارد زندان 30تا  15هزار نوجوان و جوان بین  400دهد در ایران ساالنه  می

  ).1:1384عبدالهی، (د آنها زیر سن قانونی هستند درص 40شوند که حدود  می

شـود،   اي مهم تلقـی مـی   اگرچه بزهکاري با توجه به جمعیت جوان جامعه ایرانی مسئله

وجود در اجتماعات کوچک و سنتی ایران که بر اهمیت هنجاري و ارزشـی در کـردار    بااین
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شــهرها بــا  کــالنگذارنــد ایــن مســئله اهمیــت دوچنــدان دارد و بــیش از  و عمــل صــحه مــی

هـاي غربـی ایـران کـه      اسـتان لرسـتان یکـی از اسـتان    . شـود  هاي جمعـی مواجـه مـی    واکنش

ترکـارانی و حـق نـدري،    (هـاي عمیقـی دارد    گروهی در آن ریشه بستگی اجتماعی درون هم

برد بر اساس آمارهاي رسـمی تـراکم جمعیـت     و از وجود مسئله بزهکاري رنج می) 3:1393

تـوجهی   بین بخش قابل ستان در حدود پنج هزار نفر زندانی است، دراینهاي لر کیفري زندان

  . دهند از جمعیت زندانیان را جوانان و نوجوانان تشکیل می

 1398تا  1390همچنین بر اساس آمارهاي رسمی، تعداد مددجویانی که ساالنه از سال 

. انـد  نفر متغیر بوده 30تا نفر  20اند، هرسال بین  در کانون اصالح و تربیت استان لرستان بوده

ایـن آمـار در حـالی اسـت کـه بخـش بزرگـی از        ). 13981کانون اصالح و تربیت لرسـتان،  (

نـوعی بزهکـاري    شود و بـه  جرائم نوجوانان در آمارهاي پلیسی و دادرسی جنایی منظور نمی

حسـاب   شـود و جـزء آمـار بـه     آنها پنهان است و به علل گوناگون جرائم آنان گزارش نمـی 

کودك خیابانی  600در استان لرستان بنا بر نتایج تحقیقات، حدود از طرف دیگر؛ . آید مین

کـه  شده کودکان کار هستند  درصد کودکان شناسایی 98شده که  در سطح استان شناسایی

از طرف دیگر طبق شناسـنامه  ).1394، حیدري(این گروه مستعد گرایش به بزهکاري هستند

منـاطق  (هـاي غیررسـمی    سـکونتگاه  1398نداري لرسـتان در سـال   اجتماعی و فرهنگـی اسـتا  

تـرین تهدیـدات اجتمـاعی موجـود در اسـتان لرسـتان هسـتند کـه          ازجملـه مهـم  ) نشین حاشیه

  .توانند بر امکان وجود جرائم و بزهکاري در این استان دامن بزنند می

آبـاد   شهر خرم بین نشین است که دراین منطقه حاشیه 37استان لرستان درمجموع داراي 

هــاي  گــاه ســکونت) 1398اســتانداري لرســتان، . (باشــد نشــین مــی منطقــه حاشــیه 11داراي 

آباد وجود دارند و مشـکالت مختلفـی را از جهـت     غیررسمی در بسیاري از مناطق شهر خرم

اند؛ محالت دره گرم شرقی و غربـی،   نحوه و کیفیت زندگی براي ساکنان خود ایجاد کرده

آبـاد و   یدان تیر، جهانگیر آبـاد و پاچنـار، اسـدآبادي و کرگانـه، کـوي علـی      فلک الدین و م

سـفید و پشـت بـازار و ماسـور ازجملـه منـاطق        شمشیر آبـاد، اسبسـتان و پشـته مطهـري، گـل     

                                               
  مصاحبه محققین با مسئولین وقت کانون اصالح و تربیت لرستان- 1
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بـا توجــه بـه مسـائل و مشـکالت متعــدد     . شـوند  آبـاد محســوب مـی   اي در شـهر خـرم   حاشـیه 

اطق، لزوم توجه به مسائل و مشکالت آنها هاي اجتماعی فزاینده در این من خصوص آسیب به

.از اهمیت به سزایی برخوردار است

هـاي   هـا و سـکونتگاه   هـزار نفـر در حاشـیه    100بـر   بر اساس نتایج یک گزارش بالغ     

تـوجهی از   بخـش قابـل  ). 1398استانداري لرستان، . (آباد سکونت دارند غیررسمی شهر خرم

بافـت  . پردازنـد  اي به بزهکاري اجتماعی مـی  مالحظه قابلاین افراد به مشاغل کاذب و تعداد 

هـاي تودرتـو،    خیـز اسـت و خانـه    سکونتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي این مناطق، جـرم 

هاي خدمات عمومی شهري، عدم تخصص تجربـی   هاي باریک، عدم وجود سرویس کوچه

. اعی کـرده اسـت  و علمی بخش اعظمی آر ساکنان، این مناطق را مسـتعد جـرم و بـزه اجتمـ    

جمعی از لحاظ آماري بـه   هاي دسته برخی جرائم اجتماعی همانند سرقت، اوباشگري و نزاع

عنـوان یـک تهدیـد اجتمـاعی خودنمـایی       شـوند و بـه   نقطه بحرانی و خطرآفرین نزدیک می

دهنده فـراهم بـودن زمینـه ظهـور و      ساخت نابرابر و ناهمگون جامعه موردنظر نشان. کنند می

هاي  بسیاري از تحقیقات بیشتر بر جنبه. باشد چرخه بزهکاري در جامعه موردنظر می بازتولید

هـاي معنـایی آن از منظـر     کنند و کمتـر بـر داللـت    بخش بزهکاري داللت می ساختاري تعین

هاي آنهـا و حتـی فهـم سـاختارها      کسانی که این برچسب برآنها نقش بسته و دالیل و انگیزه

  .کنند تأکید می

شناسانه، با روشی درون کاوانه و از  پژوهش حاضر قصد دارد با رویکرد جامعه بنابراین

منظر قربانیان، فرایند ایجاد بزهکاري را بررسی نموده و درصدد فهم علل و شرایط و بسترها 

گیري این پدیده اجتماعی از منظر کسانی که به این برچسب  ها و پیامدهاي شکل و مکانیسم

همچنین پژوهش حاضـر بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه           .اند، باشد موصوف شده

گیرد؟  هایی دارد؟، چگونه شکل می بزهکاري در مناطق کمتر برخوردار چه معانی و داللت

کنـد؟ و درنهایــت بـا چــه    بـا چــه سـازوکارها و راهبردهــایی در جامعـه مــوردنظر رشـد مــی    

  پیامدهایی روبرو خواهد شد؟
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مروري بر ادبیات تجربی

اهی به مطالعاتی که در ارتباط بـا بزهکـاري نوجوانـان در ایـران و بخصـوص در لرسـتان       نگ

هـاي مختلـف و بـا رویکردهـاي نظـري       دهد که این مطالعات در حـوزه  گرفته نشان می انجام

در اینجـا  . گرفتـه اسـت   شناسی انجام هاي روانشناسی، حقوق وجزا و جامعه متفاوت در حوزه

.در قالب جدول شماره یک خالصه گردد سعی  شده که این تحقیقات

  

هاي تحقیقات مرتبط با بزهکاري نوجوانان اي از یافته خالصه -1جدول 

  نظر صاحب
سال 

  انتشار
  یافته اصلی  محل اجرا  عنوان تحقیق

  سخاوت
1380  

  

عوامل مؤثر بر 

هاي رفتاري  ناهنجاري

دانش آموزان استان 

  لرستان

استان 

  لرستان

خانـه و مدرسـه،    داشتن روابـط در محـیط  

پنداشت از خود، پنداشت از درآمد خانواده، 

شغل پدر، توفیق در مدرسـه و جنسـیت بـا    

  .بزهکاري رابطه وجود دارد

  1385  گلچین

انحراف اجتماعی 

جوانان در آیینه 

  ها پژوهش

ــاعی، اقتصــادي    ایران ــین جــنس، پایگــاه اجتم ب

و هـاي بزهکـار   خانواده، عضویت در گروه

ی و گسـیختگی خـانواده بـا    میزان نابسـامان 

  .بزهکاري ارتباط وجود دارد

ساکی و 

  همکاران
1388  

و  عوامل خانوادگی 

برشخصیتی مؤثر

بزهکاري در نوجوانان 

با رویکردي 

  شناختی روان

بین وضعیت اقتصادي خـانواده، ارتباطـات     آباد خرم

بــین فــردي اعضــاي خــانواده و والــدین و 

وجــود کشــمکش، درگیــري و تعــارض در 

انواده دو گروه تفـاوت معنـاداري وجـود    خ

  .دارد

  1390  حسنوند

عوامل خانوادگی و 

اجتماعی مؤثر بر 

رفتار بزهکارانه دانش 

  آموزان

شهرستان 

سلسله 

  )لرستان(

میان دینـداري، میـزان نظـارت والـدین بـر      

فرزنـــدان، تعهـــدات خـــانوادگی، پایگـــاه 

اجتماعی و تعهدات آموزشگاهی  -اقتصادي

اي  ارانه دانـش آمـوزان رابطـه   با رفتار بزهک

  .معنادار و معکوس وجود دارد
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قاضی 

طباطبایی و 

  همکاران

1391  

سهم ساختار و 

یادگیري اجتماعی در 

  بزهکاري

مناطق 

نشین  حاشیه

  شهر تهران

همنشــینی (بــین ابعــاد یــادگیري اجتمــاعی 

ــی ــاختاري ) افتراق ــاي س ــومی (و متغیره آن

ــی  ــاعی و ب ــاعی  اجتم ــازمانی اجتم ــا ) س ب

  .هکاري رابطه وجود داردبز

احمدي و 

  همکاران
1392  

تحلیل فضایی 

الگوهاي بزهکاري در 

شهرداري  17منطقه 

  تهران

بین تراکم نسبی جمعیت و جرایمی از نـوع    تهران

داري وجود  مواد مخدر و سرقت رابطه معنی

  .دارد

غفاري و 

  مرادي
1395  

عوامل مرتبط با 

  بزهکاري نوجوانان

والـدین، پیونـد عـاطفی قـوي،      بین نظارت  کرمانشاه

انسجام خانواده، تشویق به رعایت قانون در 

اطاعت از هنجارها و بزهکاري رابطه وجود 

  .دارد

پور سینا و 

  همکاران
1397  

مدل مفهومی عوامل 

اجتماعی  –روانی 

ساز ارتکاب  زمینه

جرم، ارائه یک مطالعه 

  داده بنیاد

مراوده  اعتیاد فرد،: شرایط علی ارتکاب جرم  همدان

با دوستان مجرم، مجرم بودن والدین، عوامل 

هیجـان  عوامـل روانـی ماننـد   : گـر  مداخلـه 

عوامل اجتماعی . نفس پایین خواهی و عزت

وضعیت اقتصادي پایین خانواده، ترك :مانند

تحصیل و اوقات فراغت نامطلوب، شـرایط  

زندگی در محله جرم خیـز و  : اي جرم زمینه

ــامل ــدها ش ــرد و تحق: پیام ــوي ط ــر از س ی

ــدان     ــد زن ــازاتی مانن ــه مج ــدین، جامع وال

  .باشد می

مظفري و 

  همکاران
1398  

بررسی رابطه بین 

سازمانی  مدیریت بی

نظمی  اجتماعی، بی

هنجاري اجتماعی در 

  بزهکاري

بین تعامل با همساالن بزهکار، کاهش روابط   قزوین

بین خانواده، نگرش مثبت نوجوانان به بـزه،  

ــه وجــود همدســتان بزهکــا ر بــا گــرایش ب

  .بزهکاري رابطه وجود دارد
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  2003  1آدامز

روش کیفی با عنوان 

زنی و  برچسب(

  )بزهکاري

زنی هماالن را هاي این تحقیق برچسب یافته  

بینی کننده معنادار بزهکاري  تنها پیش

همچنین این . بیند عمومی و خطرناك می

زنی  تحقیق بیشتر درباره تأثیر برچسب

  .کندغیررسمی تأکید می

  2004  2لی

تأثیر خودکنترلی و 

پیوندهاي اجتماعی 

  بر رفتارهاي بزهکارانه

داري  همبستگی اجتماعی رابطه منفی و معنی  

  .با بزهکاري دارد

وواگنی

  3همکاران
2006  

اوقات فراغت و 

  بزهکاري نوجوانان

به دلیل فقدان منـابع اوقـات فراغـت بـراي       

هـاي اقلیتـی، درگیـر شـدن      برخی از گـروه 

هاي اوقات فراغتی سـالم   جوانان در فعالیت

محدود شده است لـذا بسـیاري از جوانـان    

هاي خارج از خانه و  وقت خود را در گروه

  .کنند در خیابان سپري می

  2016  4مولر و فابیانا

: بزهکاري نوجوانان

  آیا جامعه مقصراست؟

دامنه و تأثیر عوامـل اجتمـاعی و آموزشـی      رومانی

شـناختی در   ز عوامـل روان تر ا باالتر و قوي

  .اقدام به بزهکاري نقش دارند

ریتامونی 

  5داس
2018  

توجه والدین به 

  بزهکاري نوجوانان

عدم محبت والدین، عدم موفقیت تحصیلی،   

شرایط نامناسب مسکن، احساس فرومایگی، 

توجهی وعدم آگاهی والـدین از فعالیـت    بی

ترین دالیل بزهکـاري   عنوان مهم فرزندان به

  .وان شناخته شدندنوج

  

                                               
1. Adams
2. Lee
3. Wagner.etal

4. Müller and Fabiana
5. Ritamoni Das
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  :دهد شده نشان می ارزیابی پیشینه تحقیق که در جدول شماره یک خالصه

هاي مرتبط بـا بزهکـاري بـا رویکـردي فردگـرا و در       توجهی از پژوهش بخش قابل -1

اي فــردي و مــرتبط بــا میــزان  گرفتــه و مســئله بزهکــاري را پدیــده حــوزه روانشناســی انجــام

نتیجه اینکه ایـن تحقیقـات منجـر بـه تقویـت ایـن تلقـی         . اند ر گرفتههاي فرد در نظ توانمندي

شناسـانه   در حـالی کـه رویکـرد اجتمـاعی و جامعـه     . باشد شده که بزهکاري امري فردي می

هـاي بـازتري از ایـن پدیـده را بـر مـا نمایـان کنـد و نشـان دهـد کـه در کنـار              توانـد افـق   می

هـاي   و توزیع ناعادالنه امکانـات و فرصـت   رویکردهاي فردي، ساخت هاي نابرابر اجتماعی

  .دهی به این آسیب نقش داشته باشند توانند در شکل زندگی می

هاي اجتماعی نیز که به نقش عوامل اجتماعی در ارتبـاط بـا بزهکـاري     در پژوهش -2

هاي میانی ازجمله نقش پررنگ خانواده باعث  شده کمتر به  اند، تأکید بیشتر بر جنبه پرداخته

بیشـتر پـژوهش هـا غالبـاً بـا روش      -3. یر عوامل اجتماعی درگیر در موضوع پرداخته شودسا

تواننـد   دهند اما نمی تحقیقات کمی گرچه بخشی از واقعیت را نشان می. اند گرفته کمی انجام

هاي  بنابراین اگرچه در زمینه بزهکاري پژوهش. اي آن را نشان دهند جانبه نماي واقعی و همه

عنـوان یـک    علت که پدیده حاضر را به این ها به گرفته است اما این پژوهشمختلف صورت 

هاي فرد را در درون  اي عوامل و تجربه صورت به هم پیوسته فرایند برساخت اجتماعی که به

انـد بخـش مهمـی از واقعیـت ایـن پدیـده را نادیـده         یک سـاخت اجتمـاعی در نظـر نگرفتـه    

وهش حاضر تالش دارد نگاهی درون کاوانه و با شناخت بنا به دالیل ذکر شده پژ. اند گرفته

عمیق از تجارب زیسته و داستان زنـدگی افـراد موردمطالعـه و بـا اسـتفاده از روش پـژوهش       

هـاي ایـن حـوزه در جامعـه موردمطالعـه را پاسـخ داده و        کیفی برخی از ابهامات و ناشناخته

  .اي سالم جامعه ارائه دهدبتواند راهکارهاي اجتماعی مناسبی در جهت تقویت بستره

  

  چارچوب مفهومی

جاي استفاده از چارچوب نظري جهت تدوین و آزمون فرضیات از  هاي کیفی به در بررسی 

). 312:1388محمـدپور،  (شود  چارچوب مفهومی جهت سؤال یا سؤاالت تحقیق استفاده می
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از نظریـه در روش  شناسی کمی و کیفی استفاده  شناختی میان روش هاي معرفت بنا بر تفاوت

بخش در فراینـد   گیرد بلکه صرفاً نقش مکمل و الهام کیفی جهت نظریه آزمایی صورت نمی

عنوان راهنماي عمومی محقـق   منظور ایجاد حساسیت نظري به ها به پژوهش دارند و از نظریه

  .روند هاي عمده تحقیق به کار می براي یافتن مسیر تحقیق و جستجوي منظم مقوله

فهومی پژوهش حاضر برگرفته از مفـاهیم رویکـرد سـازه گرایـی اجتمـاعی،      رویکرد م

، نظریـه پیونـد افتراقـی سـاتر لنـد، نظریـه پیونـد        )زنـی  نظریـه برچسـب  (کنش متقابل نمـادین  

فرهنـگ، ناکـامی منزلتـی     اجتماعی هیرشی، نظریه یادگیري اجتمـاعی ایکـرز، نظریـه خـرده    

در چارچوب نظام معنایی افراد به تعـامالت  بدین شکل که پدیده بزهکاري را . کوهن است

هاي اجتماعی و اقتصادي افراد پیوند زده و در رابطه بـین عینیـت و ذهنیـت     اجتماعی و زمینه

  .سازي کند افراد مفهوم

سازه گرایی اجتماعی به دنبال بیان این مطلـب اسـت   : رویکرد سازه گرایی اجتماعی-

فهمیم، در این دیـدگاه ایـن مسـئله اهمیـت دارد      یکه چگونه جهان اجتماعی پیرامونمان را م

رسند و چگونـه زمـانی کـه     اي از عقاید می که چطور افراد به وضعیت قبول یک یا مجموعه

کنند در مقابل رویکرد سازه  کنند این درد و رنج را تعریف می آور زندگی می در دنیاي رنج

تأکیـد د دارد، رویکـردي قـرار    هاي اجتماعی  گرایی که به تعریف ذهنی از مسائل و آسیب

بیند رویکرد کـارکردگرایی و تضـاد از    عنوان شرایط عینی می دارد که مسائل اجتماعی را به

این نوع هستند و معتقدند به حضار بگویند جهان چگونه باید کـار کنـد ایـن بـا یـک حـس       

ایـد بـراي   عملی همراه است به این معنا که شرایطی وجود دارد و آن شرایط مسئله است و ب

در واقع رویکردهایی که به شـرایط عینـی تأکیـد دارنـد بـا ایـن مطلـب        . آن کاري انجام داد

کننـد کـه    بندي مـی  عنوان مسئله مقوله سروکار دارند که جهان چگونه هست و شرایطی را به

  ).257:1394لوزیک، (برهم زننده نظري مبنی بر این باشد که جهان چطور باید کار کند 

ش متقابل نمادین، بر این مسئله تمرکز دارد که مردم چه معناهـایی را بـراي   نظریه کن -

اند و افـراد چگونـه بـا همـدیگر      اند، چگونه این معانی ایجادشده کنش متقابل با دیگران یافته

میـد معتقـد بـود    . سـازند  کنند و چگونه مردم دنیاي اطرافشان را معنادار مـی  ارتباط برقرار می
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نگرش «آموزند که  افراد می. گیرد ان کنش متقابل اجتماعی سرچشمه میخودانگاره، از جری

بینند و  عنوان موضوعی اجتماعی می را نسبت به خود دریابند و با این کار خود را به» دیگران

مید همچنین بـاور داشـت کـنش متقابـل     . کنند در نتیجه بنا بر همان خودانگاره هم، رفتار می

هـا و   کنـد افـراد بـا خوانـدن ژسـت      او تأکیـد مـی  . ایستا نیسـت  اجتماعی خصلتی پویا دارد و

خواهند انجـام دهنـد سـازگار     رسد دیگران می نمادها، پیوسته رفتارشان را با آنچه به نظر می

  ).135:1383رابینگتن، (کنند  می

کنـد کـه از طریـق برچسـب زدن      العمل اجتماعی؛ تأکید می ظریه برچسب یا عکسن -

آوریـم کـه فـرد را     اي از حـوادث را بـه حرکـت درمـی     حـرف زنجیـره  عنوان من یک عمل به

راند و باالخره به آغوش یک تشکیالت و ساختار زنـدگی   تري می سوي انحرافات بزرگ به

  ).1984، 1هورتون و هانت(اندازد  انحرافی می

فرض اصلی کوهن بر این اسـت  : فرهنگ کجروي ناکامی منزلتی کوهن نظریه خرده -

ها و اهداف مقبـول اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه را      ، بزهکار و کجرو آرمانکه فرد منحرف

پذیرفته ولی به علت شکست و یا عدم فرصـت مناسـب و کـافی بـراي دسـتیابی بـه اهـداف        

ها و اهداف مقبول و متـداول در   مقبول و پسندیده اجتماعی دچار محرومیت است لذا آرمان

راي به دسـت آوردن منزلـت و وجهـه جـایگزین     ها و هنجارهاي دیگري ب جامعه را با ارزش

  ).1995، 2کوهن(آید  فرهنگ بزهکار به وجود می) خرده(سازند و در نتیجه پاره  می

نظریـه وي بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه رفتـار         : نظریه همنشینی افتراقـی سـاترلند  -

آموختـه   انحرافی مانند سایر رفتارهاي اجتمـاعی از طریـق همنشـنی و پیوسـتگی بـا دیگـران      

وي معتقد است فـرد بزهکـار در طـول حیـات خـود از طبـق پیوسـتگی، ارتبـاط بـا          . شود می

گیرد، بنابراین رفتار انحرافی از  هاي انحرافی را فرامی ها و ارزش ها و گرایش دیگران، انگیزه

شود زمانی که ایـن کـنش متقابـل بـه نفـع       طریق کنش متقابل با دیگران صمیمی آموخته می

یـادگیري  ). 2007، 3انگـرام (حرافی باشد فرد متمایل به انجام چنین رفتار خواهد شـد  رفتار ان

                                               
1. Horton and Hunt
2. Cohen
3. angram
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هاي جمعی و مطبوعات نقش دوم را  دهد و رسانه گروهی رخ می رفتاري در حلقه درون کج

تناسب تعارف موافق با ناهمخوانی و کجروي  هاي کلی است، به دارند، تجلی نیازها و ارزش

آموزد  رفتاري را می همنوایی در حلقه روابط اجتماعی که دارد کج به نسبت تعارف موافق با

  ).1966، 1ساترلند و کرسی(

در این تحقیق سعی  شده که از منظر نظري، چارچوب مفهومی پیوندي مبتنی بر تلفیـق  

سطوح عینیت و ذهنیت داشته و مسئله را از سطح خـرد فراتـر بـرده و بـه زمینـه اجتمـاعی و       

  .د بزهکار پیوند داده شودعللی فراتر از فر

  

  شناسی روش

در این پژوهش جهت دستیابی به پاسخ مسئله و اهداف پژوهش از روش کیفی از نوع نظریه 

هدف از رویکرد کیفی در پژوهش دستیابی به اطالعات موجود . شده است اي استفاده زمینه

از طریق رویکرد  هایی است که تر پدیده تر و عمیق در یک زمینه خاص و درك و فهم بیش

پژوهش کیفی، انجام پژوهش در دنیاي واقعی است و بسیار ظریـف  . پذیر نیستد کمی امکان

ها با اذعان  همچنین پژوهش کیفی به مطالعۀ روابط انسان. کند و عمیق مسائل را شناسایی می

نظریـه  ). 15:1387فلیـک،  (پـردازد   شـان مـی   ها در زندگی آن هبه حقیقت متکثر و فردي شد

سـازي از   اي است که توسط گالسـر و اشـتراس بـا هـدف نظریـه      شناسی ویژه اي روش زمینه

اي  در واقع نظریه زمینه. برساختی ایجاد و بسط داده شد -هاي تفسیري  ها بر اساس بنیان داده

طـور مـنظم در فراینـد تحقیـق      هایی که به عبارت است از کشـف و اسـتخراج نظریـه از داده

هـاي مهــم نظریــه مبنـایی آن اسـت کـه از اسـتدالل         از ویژگـی . انـد  آمـده  دست اجتماعی به

استقرایی براي ورود به سطح خرد واقعیـت، اسـتدالل قیاسـی بــراي سـاخت الگـوي نظـري     

کنـد   عام و استدالل استفهامی براي درك موضع امیـک کنشـگران اجتمــاعی اســتفاده مـی     

  ).1392:314محمد پور، (

                                               
1. Sutherlandand carsi
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) اشـباع نظـري  (گیري هدفمند نظـري   ي پژوهش حاضر از نوع نمونهگیر روش نمونه    

ها براي تولید نظریه اسـت کـه بـه آن وسـیله      گیري نظري فرایند گردآوري داده نمونه. است

هاي خود را گردآوري، کُدگذاري و تحلیل کرده و در مـورد   زمان داده طور هم گر به تحلیل

گیرد، تا نظریه خود  ها تصمیم می ز محل یافتن آنشوند و نی هایی که بعداً گردآوري می داده

جهـت  ). 45: 1967گالسـر و اشـتروس،   (یابد، توسـعه دهـد    طور که خودش ظهور می را آن

اشباع نظري به این معنا اسـت کـه   . تعیین حجم نمونه نیز از معیار اشباع نظري استفاده گردید

وسـیله آن   ه اسـت کـه محقـق بـه    ها دیگر داده جدیدي پیـدا  نشـد   در فرآیند گردآوري داده

هـاي او   شـود کـه مقولـه    تدریج محقق مطمئن می هاي مقوله را توسعه دهد و به بتواند ویژگی

هـاي معمـول    ها داده نیـز از روش  براي تحلیل). 61: 1967گالسر و اشتروس، . (اند شده اشباع

ذاري انــد از کدگــذاري بــاز، کدگــذاري محــوري و کدگــ اي کــه عبــارت در نظریــه زمینــه

  ).145:1394استراواس و کربین، (شده است  گزینشی استفاده

گـذاري  شـده و از لحـاظ ماهیـت      ها کشف و اسم داده) کدگذاري باز(در مرحله اول 

در ادامه، رویدادها و مبـاحثی کـه   . هاي مشخص قرار گرفتند بندي مفهومی و معنایی در طبقه

تر بـه نـام مقولـه     د، ذیل مفهومی انتزاعی و کلیاز نظر مفهومی یا معنایی، ماهیتی مشابه داشتن

در مرحله بعد، کدگذاري گزینشی در محور یک مقوله صورت گرفـت و  . جاي داده شدند

در نتیجـه پـس از بررسـی    . ها و ابعاد به یکدیگر ارتباط داده شـدند  ها در سطح ویژگی مقوله

هاي تحقیق راجـع   ردید سؤالاي انتخاب گ ها و کدهاي دو مرحله قبل، مقوله هسته دقیق داده

باشـد و   ها، راهبردي و پیامدي پدیـده بزهکـاري بـراي نوجوانـان مـی      به سه بعد بستر و زمینه

ها و قرار دادن آنهـا در سـه قالـب بسـتر، شـرایط و       شوندگان به این سؤال هاي مصاحبه پاسخ

به حـول  سـعی گردیـد سـؤاالت مصـاح    . دهنـد  پیامدها، مدل پارادایمی تحقیق را تشکیل مـی 

کنید؟ دالیل روي آوردن شما به  بزهکاري را چگونه درك، معنا و تفسیر می: سؤاالتی نظیر

بزهکاري چه بوده است؟ چه کسانی در ارتکاب جرم و زندانی شدن شما در کانون اصالح 

وسوي بزهکـاري کشـیده    و تربیت و رفتن به سمت بزهکاري نقش داشتند؟ چگونه به سمت

ندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی شما چه آثار و پیامدهایی در پـی  شدید؟ بزهکاري در ز

  .داشته است؟ شکل گیرد
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هاي مختلفی ماننـد مصـاحبه،    توان از روش اي هنگام گردآوري داده می در نظریه زمینه

اي مناســب مســتلزم  امــا ارائــه یــک نظریــه زمینــه. مشــاهده و اســناد نوشــتاري اســتفاده کــرد

لذا در پژوهش حاضر جهت گـردآوري  . اي عمیق است مصاحبه -هاي متنی گردآوري داده

میـدان پـژوهش بـا توجـه بـه موضـوع       . یافته استفاده شد داده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت

بدین منظور، با اخذ مجوز از مسئولین . باشد آباد می تحقیق، کانون اصالح و تربیت شهر خرم

در تحقیق و اطمینان از محرمانـه بـودن    ها براي شرکت ربط و کسب رضایت کتبی نمونه ذي

نفر از نوجوانـان حاضـر در مراکـز    30کننده، با اسامی همراه با تفهیم کامل حقوق مشارکت

هـا   مصـاحبه . مصاحبه به عمـل آمـد   1398-99آباد در سال  کانون اصالح و تربیت شهر خرم

میـانگین  . هـا انجـام شـد    سازي مصاحبه اکثراً با زبان لکی و لري صورت گرفته و فرایند پیاده

  .دقیقه بود 30ها حدود  زمانی مصاحبه

 -1:هاي زیر بهره گرفته شد ها از روش در این پژوهش، جهت بررسی قابلیت اعتبار داده

هـا و تنظـیم آنهـا     ها و همچنـین فرآینـد گـردآوري داده    دقت و کفایت استنادات و کدبندي

نظارت متخصصان -3ها  م و غنی مصاحبهتوصیف ضخی-2.مند صورت سیستماتیک و نظام به

  .ها تا بتوانیم از ساخت مفاهیم دقیق اطمینان پیدا کرد اشباع داده -4یا مرور خبرگان 

  

  شوندگان مشخصات کلی مصاحبه

جامعه موردمطالعه ما نوجوانانی بودند که در طی چند سال اخیـر بـه خـاطر ارتکـاب جـرائم      

آبـاد   ی خود در کانون اصالح و تربیت شهر خرممختلف محکوم به گذراندن دوره مددجوی

شـوندگان از   دهـد کـه ایـن مصـاحبه     نشان می 2مشخصات این افراد در جدول شماره . بودند

. آباد بوده و از لحاظ اقتصادي معموالً در طبقات پایین قرار داشتند اي شهر خرم مناطق حاشیه

 18تا  15شونده در رده سنی  حبهشود همه نوجوانان مصا طور که در جدول مشاهده می همان

سال قرار دارند، از لحاظ تحصیالت کمتـرین فراوانـی مربـوط بـه پـنجم ابتـدایی و بیشـترین        

همچنین از لحـاظ شـغل پـدر اکثـراً شـغل آنهـا       . فراوانی مربوط به سوم راهنمایی بوده است

  .باشد کارگر ساده بوده و بیشترین نوع جرم در بین مددجویان سرقت می
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  کنندگان مشخصات کلی مشارکت -2جدول

  علت حضور در کانون  شغل پدر  سطح تحصیالت  سن  کد

  سرقت  کارگر  دوم راهنمایی  16  1

  قتل  کشاورز  اول دبیرستان  18  2

  سرقت  بیکار  سوم دبیرستان  18  3

  سرقت  قاچاق فروش  سوم راهنمایی  17  4

  سرقت  دامدار  پنجم ابتدایی  17  5

  سرقت  روشقاچاق ف  دوم دبیرستان  17  6

  سرقت  کارگر  اول دبیرستان  18  7

  درگیري  آزاد  دوم دبیرستان  16  8

  درگیري  دامدار  پنجم ابتدایی  15  9

  درگیري  کارمند بازنشسته  سوم راهنمایی  18  10

  درگیري  دامدار  اول دبیرستان  15  11

  درگیري  دامدار  اول راهنمایی  16  12

  درگیري  آزاد  سوم دبیرستان  16  13

  سرقت  باغبان  سوادبی  18  14

  لوات  نگهبان  اول راهنمایی  17  15

  سرقت  آزاد  سوم دبیرستان  17  16

  ربایی آدم  آزاد  دوم دبیرستان  16  17

  سرقت  کارگر  دوم راهنمایی  16  18

  حمل اسلحه  کارگر  سوم راهنمایی  15  19

  سرقت  کارگر  دوم راهنمایی  18  20

  سرقت  فروشنده  دوم دبیرستان  16  21

  درگیري  کارگر  راهنماییسوم   17  22

  سرقت  کارگر  پنجم ابتدایی  17  23

  قتل غیر عمد  معمار  اول دبیرستان  16  24

  سرقت  جوشکار  دوم راهنمایی  18  25

  سرقت  آزاد  اول دبیرستان  17  26

  درگیري  آزاد  سواد بی  18  27

  سرقت  کارگر  سواد بی  17  28

  درگیري  کارگر  سوم راهنمایی  17  29

  مواد مخدر  کارگر  ییسوم راهنما  15  30
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  هاي تحقیق یافته

هـا اسـتخراج شـد در     ها ابتدا کدهاي اولیه جهت فهم عمیق متون مصـاحبه  در استخراج یافته

ها و زیر مقوله یا مقوله فرعـی قـرار    مرحله بعدي کدهاي اولیه بیرون کشیده  شده و در دسته

گذاري  هاي پیشین نام مقوله گرفتند و در مرحله آخر مفهوم کلی و انتزاعی اکتساب  شده از

اي  مقولـه اصـلی و یـک مقولـه هسـته      17زیرمقولـه و   34مفهوم،  67با عمل کدگذاري . شد

  .شده است کننده مشخص ها با شماره فرد مصاحبه قول در پایان نقل. تعیین گردید

  :شود آمده به شکل زیر ارائه می دست هاي به در این قسمت یافته

اي بزهکاري نوجوانانه بسترها و زمینه )1

ساز،  هاي بزهکاري نوجوانان، مجموعه شرایطی است که زمینه منظور از بسترها و زمینه

این عوامل بستري بـراي  . کننده گرایش نوجوان به کنش بزهکارانه است تأثیرگذار و تقویت

وبـیش وجـود    کننـد کـم   بروز پدیده هستند و براي همه افرادي که در آن جامعه زندگی مـی 

. توانـد بـراي افـراد متفـاوت باشـد      اي مـی  ارد ولی تأثیر آن برمبناي شـرایط علـی و مداخلـه   د

زاي  اي و بسـتر نـاتوان اقتصـادي، محـیط تـنش      زیسـت حاشـیه   :اي مقوالت اصلی زمینـه 

  .باشند خانواده و سبک تربیتی غافالنه وبی توجه می

  .شده است ان دادهنش 3ها و مفاهیم مربوطه در جدول شماره  مقوالت و زیر مقوله

  

  گیري بزهکاري بسترهاي شکل -3جدول 

  مفاهیم  مقوله فرعی  مقوله اصلی

احساس عدم تعلق اجتماعی،   اي زیست حاشیه

  احساس محرومیت نسبی

احساس جدایی از مـردم سـایر منـاطق، محرومیـت از     

امکانات و خدمات زندگی شهري، احساس تبعـیض و  

  تحقیر از سوي دیگران، 

امکانات در محل زندگی خود در مقایسه  ضعف و نبود

  با دیگر مناطق شهر، احساس زندگی ناعادالنه

ــدار،    بستر ناتوان اقتصادي ــد پای ــع درآم ــدم منب ع

  کاهش قدرت خرید

بیکاري، سرپرست خانواده، نداشتن شغل دائم، نداشتن 

درآمد همیشگی، فقر مزمن، افزایش تورم، حجم زیـاد  
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  ین روستاییهزینه و مخارج زندگی، مهاجر

زاي  محیط تنش

  خانواده

ــاطفی و    ــیط عـ ــود محـ نبـ

همدالنه، فقدان گفتگـو بـین   

  اعضاي خانواده

وجود خشونت و جروبحث در خـانواده، ناسـازگاري   

اعضاي خانواده با یکدیگر، درگیري و جدل و سرزنش 

  هنگام صحبت با یکدیگر

سبک تربیتی غافل و 

  توجه بی

بلوغ زودرس اجتماعی، نگاه 

ــارکر ــه کـ ــزاري بـ دي و ابـ

  فرزندان

  

ــتاب  ــارات ش ــودك،    انتظ ــانواده از ک ــاالي خ زده و ب

هـاي   خرج خانواده بودن، اجبار به ورود به نقـش  کمک

اجتماعی، نداشـتن دوره نوجـوانی و کـودکی، ضـعف     

ایفاي نقش خانواده در تربیت و حمایت فرزندان، الزام 

  ها و انتظارات اجتماعی کودکان به ایفاي زودرس نقش

  

اي زیست حاشیه -1-1

زیرمقوله احساس عدم تعلق اجتماعی و احساس محرومیت نسبی  2اي از  زیست حاشیه

اي  شده و به شرایطی اشاره دارد که به خاطر زندگی در محالت فقیرنشـین و حاشـیه   تشکیل

هاي آموزشی، اجتماعی، اقتصادي، بهداشـتی و   افراد خود را در وضعیت بغرنجی از نابرابري

عدالتی و تبعـیض در بـین افـرادي کـه در ایـن منـاطق زنـدگی         بینند و احساس بی ی میمحیط

  .کنند کنند بسیار پررنگ است و خود را متعلق به شهر احساس نمی می

ساکنان این مناطق معموالً خود را متعلق به شـهر  : احساس عدم تعلق اجتماعی-الف

  :آورد حساب نمی بهها را شهروند  کنند کسی آن دانند و احساس  می نمی

عنوان یه  کنیم انگار جزء این شهر حساب نمیشه و کسی اون به جایی که ما زندگی می«

. »اند و کسی بهشون توجه اي نداره محله حساب نمی کنه، انگار مردم اینجا سربار و اضافی

  )1کننده شماره  مشارکت(

دسترسی  چیزي اینجا انگار ته دنیاست، از همه چی عقب هستی و به هیچ«

  )4مشارکت کننده شماره (»نداري

کمبود خـدمات و امکانـات زنـدگی در منطقـه محـل      : احساس محرومیت نسبی-ب

نـوعی   سکونت و مقایسه محالت خود با دیگر محالت شهري باعث  شده کـه ایـن افـراد بـه    

  .احساس محرومیت نسبی کنند
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آسفالت مناسبی، نه مدرسه در و پیکره، نه خیابون خوبی، نه  محلۀ ما خیلی شلوغ و بی«

مشارکت (» و پارك خوبی، امکاناتی که در محالت خوب شهر وجود داره در اینجا آرزو

  ).5کننده شماره 

هایی سوار می شن و چه  دیدم که چه ماشین افراد دیگه که هم سن من بودند وقتی می«

 قدر بدبخت گفتم پس ما چرا این شدم و می هایی می پوشن ناراحت می لباس

  ).7مشارکت کننده شماره («هستیم

  بستر ناتوان اقتصادي -1-2

بستر ناتوان اقتصادي که از دو زیرمقوله عدم منبع درآمد پایدار و کاهش قدرت خرید 

هـا بـه دلیـل بیکـاري و فقـر و نداشـتن شـغل         شده، اشاره به وضعیتی دارد که خـانواده  ساخته

هاي گذشـته، قـدرت    م افسارگسیخته در سالباثبات و با درآمد کافی و همچنین به دلیل تور

شدت کاهش پیداکرده است و در نتیجه افراد توانایی بـرآورده   شان به خرید و توان اقتصادي

  .شان را ندارند کردن معیشت خود و خانواده

هـا معمـوالً سرپرسـت خـانوار، معتـاد،       در ایـن خـانواده  : عدم منبع درآمد پایدار-الف

  .انداز کافی هستند قد مشاغل پایدار و یا فاقد درآمد و پسازکارافتاده، بیکار، فا

کرد پول کمی میاورد خونه، همین پول  هایی که کار پیدا می پدرم کارگر بود و وقت«

  ).8:مشارکت کننده شماره(»کم بستگی به این داشت که کار گیرش بیاد یا نه

کالت در سـال هـاي اخیـر بـه علـت افـزایش تـورم و مشـ        : کاهش قدرت خریـد -ب

هـا فقیرتـر  شـده و     اقتصادي، اخراج کارگران و کاهش ارزش پول ملی، بسیاري از خـانواده 

  .یافته است قدرت خریدشان کاهش

روز گرون بشه دیگه همه خانواده  پول باشی، همه چی هم روزبه وقتی بیکار و بی«

 همشارکت کنند(» فکرشون میشه این که چه جوري خرج خودشون و بقیه رو دربیارند

  ).10شماره 

پدرم ازکارافتاده بود و دیگه توان کار کردن نداشت، مادرم کار نظافت خونه هاي «

شد باهاش زندگی  دادند خیلی کم بود و نمی داد ولی پولی که بهش می مردم رو انجام می

  ).17مشارکت کننده شماره . (»را گذروند
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  زاي خانواده محیط تنش -1-3

زیرمقوله نبود محیط عـاطفی و همدالنـه و فقـدان تفـاهم     2زاي خانواده از  محیط تنش

شده و اشاره به شرایطی دارد که در آن والـدین مـدام در    گفتگو بین اعضاي خانواده ساخته

در چنـین شـرایطی محـیط خـانواده     . حال جروبحث و بگومگو و درگیري با همدیگر هستند

ی بر خصومت، تنفر، عصبانیت، جاي جو گرم و عاطفی و صمیمی و دوستانه، محیطی مبتن به

سـاز فـرار    هاي عصبی است و در نتیجه چنین محیطـی زمینـه   آزردگی و خشونت و آشفتگی

  .فرزندان از محیط خانواده است

هـا معمـوالً فضـاي دوسـتانه و      در ایـن خـانواده  : نبود محیط عاطفی و همدالنه-الف

ر مجـال بـروز صـمیمت را    به خاطر وجود مشکالت کمت. آمیز و صمیمی وجود ندارد محبت

  .کنند پیدا می

ها مدام با هم دعوا داشتند و گاهی  در زندگی خانوادگی ما پدر و مادرم و بچه«

  ).16مشارکت کننده شماره (»کشید کاري می کارشون به کتک

در خانه ما هرکس پیگیر کار خودشه، هرکسی سعی میکنه خودش آگه مشکلی «

  ).10اره مشارکت کننده شم(» داشت حلش کنه

هـا مسـائل بـا تـنش و درگیـري و       در این نوع خانواده: ضعف گفتگو در خانواده-ب

  .کنند شود و اعضاء کمتر با هم راجع به مشکالت با همدیگر گفتگو می سرزنش بیان می

شد باهاش دو کالم حرف زد، همیشه حرف حرف  داد و اصًال نمی پدرم زیاد بهم گیر می«

  ).17مشارکت کننده شماره (»گفتیم چشم گفت ما باید می یخودش بود و هر چی اون م

آگه مسئله و مشکلی تو خانواده ما به وجود  می اومد این نبود بشینیم راجع بهش صحبت «

  .)20مشارکت کننده شماره (»کشید شد و کار به دعوا می کنیم، فوري پدرم عصبی می

  

سبک تربیتی غافل وبی توجه -1-4

توجـه کـه از دو زیـر مقولـه بلـوغ اجتمـاعی زودرس و نگـاه         سبک تربیتی غافـل وبـی  

شـده اشـاره بـه وضـعیتی دارد کـه در آن والـدین و        ابزاري و کارکردي به فرزندان تشـکیل 
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تـر و قبــل از رشـد کامــل    ترهـا توقــع دارنـد کــه کودکـان و نوجوانــان هرچـه ســریع     بـزرگ 

ا بر عهده بگیرنـد و یـار و   شخصیتی، بخشی از بار مسئولیت زندگی اجتماعی و خانوادگی ر

در چنین شرایطی والدین نسـبت بـه تربیـت کودکـان و نوجوانـان      . کمک یار خانواده باشند

 کنند کـه کودکـان و نوجوانـان خودشـان بـزرگ      غافل و کم مسئولیت هستند و احساس می

  .توانند راه و مسیر خود را تشخیص دهند شده و می

ها معموالً فرزند زودتر از زمـان معـین    نوادهدر این خا: بلوغ اجتماعی زودرس-الف

  .شوند هاي اجتماعی می هاي اجتماعی و انجام مسئولیت وارد پذیرش نقش

فرستادن  سر  سالگی من را می 7کردم، یعنی از  تا جایی که یادمه از بچگی کار می«

  ).30مشارکت کننده شماره (»ها که کار کنم ها و تو پارك چهارراه

گفتند تو بزرگ شدي، ما که نمیشه هی به  سالگی به بعد دیگه خانواده می15یادمه از «

  ).11مشارکت کننده شماره (»تو بگیم این کار بکن و یا نکن، تودیگه مرد شدي

هـا معمـوالً فرزنـدان را در     این نوع خـانواده : نگاه ابزاري و کارکردي به فرزندان-ب

و یکـی از منـابع درآمـدي خـانواده در نظـر       عنوان نیـروي کـار خـانواده    همان سنین پایین به

  .توجه هستند گیرند و نسبت به الزامات تربیتی فرزندان در این سن بی می

خرج ما باشی نه اینکه ما همش خرج تو را  گفتند تو باید کمک ام بهم می خانواده«

  ).14مشارکت کنده شماره (»بدیم

شما باید اآلن بري . یا میري بازيگفتند چیه همش تو خونه هستی  ام بهم می خانواده«

  ).10مشارکت کننده شماره (»کارکنی و خرج ما و خودت را بدي

  

آن دسته از وقـایع هسـتند کـه پدیـده بزهکـاري نوجوانـان را ایجـاد        : شرایط علی -2

تـرك تحصـیل، طردشـدگی در محـیط خـانواده، تجربـه زنـدگی        : عـواملی ماننـد  . کننـد  می

صـورت مسـتقیم در بـه وجـود آمـدن ایـن پدیـده نقـش          التی به فرهنگ مجرمانه، غلبه خرده

  .شده است نشان داده 4ها در جدول شماره  یافته. اند داشته
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  شرایط علی بزهکاري -4جدول 

  مقوله اصلی

  

  مفاهیم  مقوله فرعی

غیبت مکرر در مدرسه، ناتوانی در دنبـال کـردن     افت تحصیلی، ناتوانی از ادامه تحصیل  ترك تحصیل

ــه درس،   دروس ــه ب ــدم عالق ــدن، ع ــردود ش ، م

سرزنش و تنبیه در مدرسـه، اخـراج از مدرسـه،    

  نداشتن هزینه تحصیل

طردشدگی در 

  محیط خانواده

  ادغام نشدن با اعضاي خانواده، 

  تبعیض بین فرزندان از سوي والدین

احساس تنهـایی و جـدایی از اعضـاي خـانواده،     

 توجه بیشتر والدین بـه دیگـر اعضـاي خـانواده،    

درگیري با اعضاي خانواده، فرار از منـزل، قطـع   

  رابطه عاطفی با اعضاي خانواده

تجربه زندگی 

  مجرمانه

  سابقه جرم در محیط خانواده، 

ترهـا در کارهـاي    همکاري بـا بـزرگ  

  مجرمانه

سابقه بازداشت اعضاي خانواده، انجـام کارهـاي   

ترهـاي خـانواده و فامیـل،     مجرمانه توسط بزرگ

هاي مجرمانه مانند موادفروشی، مشارکت در کار

  عادي بودن جرم و بزه در خانواده

فرهنگ  غلبه خرده

  التی

کســب منزلــت در بــین همســاالن بــا 

  نمایش زور، 

کسب جایگـاه اجتمـاعی بـا برخـورد     

  خیابانی و قدرت بدنی

ــا     ــتان ب ــع دوس ــذیرش در جم ــراي پ ــالش ب ت

زورگیري، چاقوکشی، خشـونت و پرخاشـگري،   

توجـه دیگـران بـا     و جلـب تالش براي پـذیرش  

نمایش زور و قدرت، نشان دادن خود به فامیـل  

بـا طرفــداري از آنهـا در برخوردهــاي خیابــانی،   

  گیري از دیگران انتقام

  

ترك تحصیل -2-1

شـده   زیرمقوله افت تحصیلی و ناتوانی در ادامه تحصیل سـاخته  2ترك تحصیل که از 

ت مـنظم و منضـبطی ندارنـد و تحصـیل آنـان      اشاره به فرآیندي دارد که نوجوانـان تحصـیال  

توجهی خـود و خـانواده نسـبت بـه تحصـیل، غیبـت از مدرسـه و         همراه با افت تحصیلی، بی

نظمی و ناسازگاري در مدرسه و در آخر موجب اخراج  ناتوانی از تأمین هزینه تحصیل و بی

  .شود نوجوان یا ترك تحصیل وي از مدرسه می
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هـا معمـوًال پیگیـر درس فرزنـدان خـود نیسـتند و        ادهایـن خـانو  : افت تحصیلی-الف

  .فرزندان با افت کیفیت درسی مواجه هستند

شدم، به این  ها مردود می تفاوت بودم که تو اکثر درس ومشق بی قدر نسبت به درس این«

  ).26مشارکت کننده شماره (»خیال مدرسه و تحصیل شدم خاطر بی

گفتند بگو  دادند و هی می ها بهم تذکر میتو مدرسه درسم خوب نبود و مدام معلم«

  ).7مشارکت کننده شماره (»والدینت بیان مدرسه

هـا تـوان تـأمین هزینـه تحصـیل       بسیاري از این خانواده: ناتوانی از ادامه تحصیل-ب

کنند در این شرایط نیاز بیشتري به کار فرزنـدان خـود دارنـد،     فرزندان را ندارند و یا فکر می

همچنـین گـاهی فرزنـدان بـه     . گیري نسبت به حضور فرزند در مدرسه ندارند بنابراین سخت

  .شوند خاطر مشکل انضباطی و تربیتی از مدرسه اخراج می

ام هم درآمدي نداشتند که بتونند خرج هزینه  هاي مدرسه را نداشتم خانواده توان هزینه«

  ).15مشارکت کننده شماره (»مدرسه کنند، براي همین ترك تحصیل کردم

  

  طردشدگی در محیط خانواده -2-2

تـوجهی و عـدم    طردشدگی اشـاره بـه وضـعیتی دارد کـه در آن نوجـوان احسـاس بـی       

نوعی حس تنهایی و ناامیدي بر او  پذیرش از طرف خانواده و اطرافیان و نزدیکان نموده و به

ز کنتـرل  هـاي دیگـري رفتـه و ا    شود و معموالً با بریدن از خانواده بـه سـمت گـروه    چیره می

نوعی درگیـري   بنابراین بعضی از فرزندان به سمت فرار از منزل یا به. شود خانواده خارج می

  .شوند با خانواده کشیده می

اش  کنـد از طـرف خـانواده    فـرد احسـاس مـی   : نپذیرفتن فرد از طرف خانواده-الف

  .نشده و نسبت به او تبعیض وجود دارد و از طرف آنها طرد شده است پذیرفته

ام،  هاي من توجه نمی کنه انگار که من تو زندگی اضافی زمانی که کسی به خواسته«

که به من گوش نمیدن منم  بارها  شده که به خانواده گفتم یه چیز برام تهیه کنند اما وقتی
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مشارکت (»ام برسم کار شم و از طریق سرقت به خواسته به مجبور میشم که خودم دست

  ).17کننده شماره 

انگار منم آدمم به خاطر  زندگی اصًال هیچ کی به من محل نمی ذاشت انگارنهتو «

همین منم از خانواده فاصله گرفتم و بیشتر وقتم رو با دوستام که مثل خودم بودند می 

  ).11مشارکت کننده شماره (»گذروندم

هـا بـه    معمـوالً در بعضـی خـانواده   : تبعیض در بین فرزندان از سـوي خـانواده  -ب

ل مختلف نسبت به بعضی از فرزندان توجه بیشـتري وجـود داشـته و یـا فرزنـدان دیگـر       دالی

  .کنند چنین احساس تبعیضی در درون خود دارند و خود را بیگانه حس می

تو خانواده چون من فرزند کوچیک بودم اصًال به من اعتنایی نداشتند، همه فکر و «

کردند  خواست براش تهیه می هرچی میترم بود، اون  حواس پدر و مادرم به داداش بزرگ

  ).5مشارکت کننده شماره (  »ولی برا من هیچ

  

  تجربه زندگی مجرمانه -2-3

تجربه زندگی مجرمانه اشاره به وضعیتی دارد کـه نوجـوان در محـیط خـانواده، تجربـه      

بازداشت و زندانی شدن اعضاي خانواده، ارتکاب جرم توسط خود یا دیگر اعضاي خانواده 

تواند منجر بـه   این امر می. اشته و جرم و بزهکاري در محیط خانواده نوجوان سابقه داردرا د

سازي ایـن پدیـده بـراي سـایر اعضـا خـانواده        فراهم شدن شرایط ارتکاب بزه، جرم و عادي

  شده است این مقوله از دو زیر مقوله زیر تشکیل. باشد

انواده و یـا خویشـاوندان   در میـان اعضـاي خـ   : سابقه جرم در محیط خـانواده -الف

چنـین  . نزدیک این افراد معموالً افراد بزهکاري وجود دارد که گاه سابقه زنـدان هـم دارنـد   

  .کند ها کمک می وضعیتی به عادي شدن بزه در این خانواده

مشارکت کننده (»سال آزاد شد 2پدرم قبًال به دلیل سرقت به زندان افتاد و بعد از «

  ).9شماره 
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اش با فروش شیشه بود، بعد چند سال گیر افتاد و به جرم  ترم کاروکاسبی گبرادر بزر«

  ).11مشارکت کننده شماره (»فروش شیشه انداختنش تو زندان

هـا معمـوًال    فرزندان در این خانواده: ترها در ارتکاب به جرم همکاري با بزرگ-ب

کت نمـوده و انجـام   ترهاي فامیـل در انجـام کارهـاي بزهکارانـه همکـاري و مشـار       با بزرگ

  .باشد کارهاي مجرمانه در بین این افراد عادي می

کردم و تو خانواده و محله ما زندان  با برادرم که کارش فروش مواد بود همکاري می«

  ).15مشارکت کننده شماره . (»رفتن عادي بود

  

  گري فرهنگ التی و اوباشی غلبه خرده -2-4

هاي منفـی رواج روحیـات و    پژوهش به جنبه گري در این فرهنگ التی و اوباشی خرده

این نوجوانان . ادبیات گفتاري و رفتار لمپنیسم و قلدري و خشن در بین نوجوانان اشاره دارد

بــراي پــذیرش و مــورد تأییــد قــرار گــرفتن در بــین همســاالن خــود، دســت بــه چاقوکشــی،  

افـراد سـعی    ایـن . کننـد  کلفتی گـرایش پیـدا مـی    زورگیري، خشونت و پرخاشگري و گردن

هـاي خـاص، توانـایی بـدنی خـود را افـزایش داده و بـه ایـن وسـیله           کنند با انجام ورزش می

  .جایگاه اجتماعی خود را با قدرت بدنی نشان دهند و از خود دفاع کنند

معمـوالً در بـین نوجوانـان و    : کسب منزلت در بین همساالن بـا نمـایش زور  -الف

زشی غالب در بین آنها قدرت و زور بـدنی بـه منبعـی    جوانان این محالت به خاطر سیستم ار

  .توجه همساالن دیگر و تثبیت جایگاه خود بدل  شده است براي جلب

کردم که  ها روم حساب کنند باید طوري رفتار می اي محله براي اینکه دوستام و هم«

ف با شد فوري طر پیش اونا فرد مهمی باشم، به این خاطر تو محله آگه با کسی دعوام می

  ).18مشارکت کننده شماره (»زدم مشت یا چاقو می

کرد فوري براش شاخ و  چپ نگاه می رفتیم کسی چپ با دوستام تو خیابون راه می«

مشارکت کننده شماره (»کشید کشیدیم و کار به بستن خیابون و کت کاري می شونه می

2.(  
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بـه خـاطر کمبـود    این افـراد  : کسب جایگاه اجتماعی با نمایش قدرت خیابانی-ب

سرمایه اجتماعی و فرهنگی، معموالً به نمایش قدرت بدنی خود و یا انجام دعواهاي خیابانی 

کنند خود را به دیگـران نشـان داده و جایگـاه     هاي جوانمردي سعی می و با تمسک به ارزش

  .خود را بهبود بخشند

سم من سر زبون بود یکی دو بار دعوام شد تو محله طرف با چاقو زدم، تو محله مدام ا«

جور روم  کردم که این کردن و منم خوشم می اومد و کیف می و بعضًا ازم تعریف می

  ).5مشارکت کننده شماره (»ترسند کنند و ازم می حساب می

  

  گر عوامل مداخله -3

صـورت مسـتقیم یـا     شـود کـه بـه    گر در هر پژوهش به عواملی گفته مـی  عوامل مداخله

اي دیگـر را تقویـت یـا تضـعیف      بوده و با مداخله عوامل علی و زمینـه غیرمستقیم تأثیرگذار 

مثابـه مردانگـی و قـدرت و بـزه      بـزه بـه  : توان تحت دو عنـوان  مقوالت اصلی را می. کنند می

 5گر در جدول شماره  هاي مربوط به عوامل مداخله یافته. مثابه امر عادي و روزمره برشمرد به

  .شده است نشان داده

  گر بزهکاري عوامل مداخله-5جدول

  مفاهیم  مقوله فرعی  مقوله اصلی

مثابه مردانگی و  بزه به

  قدرت

منزلـه نمـایش قـدرت و     عمل بزه به

منزله نمایش  قوي بودن، عمل بزه به

  بزرگ شدن و بلوغ

احساس قدرت در انجام دادن چاقوکشی و 

قاپی و سرقت و زورگیري، احسـاس   کیف

مخدر و بزرگ شدن در خریدوفروش مواد 

ــدرت     ــان دادن ق ــروب، نش ــرف مش مص

  مردانگی با انجام بزهکاري

  

مثابه امر عادي و  بزه به

  روزمره

نیاز به انجام بزه و جرم در زنـدگی  

  روزانه، 

  ناگزیر بودن انجام بزه 

  

توزیع زیاد مـواد مخـدر و مصـرف آن در    

ــرقت و    ــودن س ــادي ب ــدگی، ع ــل زن مح

  چاقوکشی نیاز به بزه براي گذران زندگی
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  مثابه نمایش مردانگی و قدرت بزه به -3-1

مثابه مردانگی در این پژوهش اشاره بـه وضـعیتی دارد کـه در آن نوجـوان انجـام       بزه به

رفتارهاي بزهکارانه مثل چاقوکشی، حمل سالح سرد یـا گـرم، فـروش مشـروب و مصـرف      

گـروه همـاالن و   داند و از این طریق در بـین   مواد مخدر را نشانه مردانگی و بزرگ شدن می

  .کند ترها احساس قدرت می بزرگ

انجام دادن رفتارهاي بزهکارانـه فـرد را قـوي     :منزله نمایش قدرت عمل بزه به-الف

  .هاي مردانگی جایگاه خود را در بین آنها تثبیت کند تواند با اتکا به ارزش نشان داده و می

و مردانگی و قدرت  بردم حس بزرگی شد فوري دست به چاقو می وقتی دعوام می«

  ).14مشارکت کننده شماره (»داد و خوشم می اومد بهم دست می

بنظرم کاري که من انجام میدم یه جور نترس بودن نشون میده، درسته دزدیه و مال «

مشارکت (»که مال مردم را مال خودت کنی یه جراتی میخواد خودت نیست، اما همین

  ).27کننده شماره 

رفتارهاي بزهکارانه معمـوالً  : له بزرگ شدن و تکامل شخصیتیمنز عمل بزه به-ب

. دهـد  تر بودن یا حس طی کردن مراحل رشد را با سرعت بیشتري می به فرد احساس بزرگ

در این نوع محـالت فـرد دوسـت دارد زودتـر بـزرگ شـود تـا قـوي شـود و دیگـران او را           

  .تر بگیرند جدي

. ها تا کف خیابون نباشی مرد نمیشی چهتا خیلی از این کارها رونکنی یا بقول ب«

تر شدي خیلی از این کارها افتخارم داره و به  بخصوص وقتی انجامش میدي انگار بزرگ

).10مشارکت کننده شماره (»آدم حس غرور میده

  

  مثابه امري عادي و روزمره بزه به -3-2

طح شهر بزهکاري اشاره به این نکته دارد که در بعضی از نقاط و محالت ساین مقوله 

عادي تلقی  شده و در آنجا رفتارهاي مانند خریدوفروش مواد مخدر و استعمال آن و حتـی  

بسـا بـه شـغل و معیشـت فـرد       سرقت و دزدي رفتارهـاي معمـولی و روزمـره هسـتند کـه چـه      

  .خورده و فرد براي رفع نیازهایش به آنها نیاز دارد گره
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ـ -الف در بعضـی از محـالت شـهر در فقـدان     : هنیاز به بزه و جرم در زندگی روزان

مشاغل پایدار هیچ راهی براي تأمین نیازهاي روزانـه نبـوده و حتـی بـراي زنـدگی در چنـین       

  .محالتی نیاز به انجام رفتارهاي بزهکارانه متقابل محالت وجود دارد

ودعوا نیازه، اگر آدم  جور کارها مثل خشونت و جنگ کنیم این جایی که زندگی می«

پس گاهی نیازه مثل . کنند ضعیف باشی اذیت میشی حتی به ناموست توهین می آروم و

مشارکت (»بینی میشی عین خودشون ، بعد مدتی می.خودشون باشی تا کارت نداشته باشند

  ).6کننده شماره 

ها چیز عادیه و  تو محله ما فروش مشروب و مواد مخدر و دعواي معتادها و فروشنده«

  ).30مشارکت کننده شماره (»اد شغل حساب میشهنوعی فروش این مو به

در بعضـی از محـالت رفتارهـاي بزهکارانـه     : شیوع انواع بزه در محل زنـدگی -ب

وجرح و خشونت امري عـادي و رایـج    همچون درگیري، سرقت، فروش مواد مخدر، ضرب

  .است و روزانه مردم به دیدن این اتفاقات عادت دارند

احت انجام میدن از فروش مواد تا سرقت و چاقوکشی در محل زندگی ما همه چی ر«

  ).17مشارکت کننده شماره (»اینها همه عادیه و اکثراً انجام میدن

  

  راهبردها و فرآیندها -4

کند تا اقداماتی انجـام دهنـد    راهبردها و فرآیندها، شرایطی هستند که افراد را وادار می

هـایی   هـا یـا واکـنش    راهبردها را پاسخ 1تراوسکوربین و اش. تا به پدیده موردنظر دست یابند

. دهنـد  هـا، مسـائل، اتفاقـات و رویـدادها نشـان مـی       هـا بـه موقعیـت    دانند که افراد یا گروه می

ــتراوس ( ــه ). 48:2015کـــوربین و اسـ ــات بـ ــه اطالعـ ــه بـ ــا توجـ ــت بـ ــر  دسـ آمـــده از منظـ

ري، ا بزاري براي ها از طریق بزهکا کنندگان تحقیق، برآورده کردن نیاز و خواسته مشارکت

همنوایی با دوستان، کسب هویت باارزش و سپري براي دفاع از خود و اطرافیان راهبردهـاي  

  .انجام بزهکاري هستند

                                               
1. Corbin, S. & Strauss
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  .شده است مشخص 6نتایج مربوط به راهبردها در جدول شماره 

  

  هاي بزهکاران راهبردها و استراتژي -6جدول 

  مفاهیم  مقوله فرعی  مقوله اصلی

ن نیاز و برآورده کرد

  ها از طریق بزهکاري خواسته

ناتوانی خانواده در بـرآوردن  

هـا از   نیازها، تـأمین خواسـته  

  هاي غیر مشروع راه

  

نیاز به برآوردن خرج بیماري والـدین، نیـاز   

هایی  به تأمین معاش خانواده، داشتن خواسته

ــودن   ــوان خــانواده، پرجمعیــت ب فراتــر از ت

  تأمین نیازهاي سالم  خانوار، بسته بودن راه

ابزاري براي همنوایی با 

  دوستان بزهکار

مشروط بودن پذیرش جمعی 

به انجـام بـزه، غلبـه الگـوي     

  بزهکاري در بین همساالن

ارتبــاط بــا دوســتان بزهکــار، تــالش بــراي 

پذیرش در جمع دوستان، تقلید از دوسـتان،  

تحقیر دوسـتان، جـذب در گـروه     پاسخی به

ــه ــتان و ان   ب ــا دوس ــوایی ب ــرط همن ــام ش ج

  بزهکاري، وجود نوعی رقابت بین همساالن

جایگـاه   میل بـه رسـیدن بـه      کسب هویت باارزش

همســاالن بزهکــار، میــل بــه 

کسب جایگاه باالتر در سطح 

  محله و جامعه

معروف بودن در بـین محلـه، تـالش بـراي     

  توجه همساالن و همسایگان جلب

سپري براي دفاع از خود و 

  اطرافیان

ــراي   ــی بـ ــاري راهـ  بزهکـ

جلوگیري از تجاوز دیگـران،  

بزهکـاري پاســخ متقابــل بــه  

  خشونت

حفاظت از خود و خانواده، قوي کردن خود 

در مقابــل خشــونت دیگــران، جلــوگیري از 

شـدن از   تعرض به ناموس و خـانواده، مـانع  

  آزار دیگران، پاسخ به خشونت دیگران

  

از نوجوانـان  برخـی   :هـا از طریـق بزهکـاري    برآورده کردن نیاز و خواسته-4-1

هـا و عـدم تـأمین نیازهـا از      بزهکار اذعان داشتند که به خاطر برآورده کردن نیـاز و خواسـته  

هـاي مشـروع بـراي     به عبارتی در نبـود مکانیسـم  . اند طرف خانواده به بزهکاري روي آورده

ر مخصوصاً د. باشد ها می پاسخ به نیازها، بزهکاري وسیله و راهبردي براي رسیدن به خواسته

خصـوص بـراي    هـا در کـل جامعـه بـه     هاي مشروع براي تأمین این خواسته نظر آوریم که راه

  .هاي فقیر محدود است افراد و خانواده
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نـاتوانی خـانواده در تـأمین نیازهـا و     : نـاتوانی خـانواده در بـرآوردن نیازهـا    -الف

  .شود فرد خودش به دنبال تأمین نیازهایش باشد هاي نوجوان باعث می خواسته

همیشه دوست داشتم موتور زیر پام باشه و باهاش کارهام رو انجام بدم، وقتی خانواده «

نتونست برام بخره، به فکرم رسید که دست به سرقت بزنم و با پولش یه موتور برا خودم 

  ).3مشارکت کننده شماره (»بخرم

ن و برادرم ما خانواده بدبخت و بدشانسی هستیم، پدرم به جرم فروختن مواد تو زندا«

اش باال، چاره نداشتم جز سرقت که پولی  خودکشی کرد، مادرم سرطان وخیم داره و هزینه

  ).7مشارکت کننده شماره (» جور کنم برا خرج دوا و دکتر مادرم

کننـد وقتـی    معموالً این افراد فکـر مـی  : هاي غیر مشروع ها از راه تامین خواسته-ب

هایش محدود اسـت ناچـار هسـتند و حتـی حـق       و خواستههاي مشروع براي تأمین نیازها  راه

  .آورند هاي غیرمشروع و غیرقانونی براي تأمین نیازهایشان روي می دارند به روش

»رفتم توانستم شغل خوبی داشته باشم که دنبال کار خالف نمی من اگر کار بود و می«

  ).5مشارکت کننده شماره (

م و خوب زندگی کنیم و ما را تحویل دوس داریم خوب بپوشی. ما هم دل داریم«

  ).7مشارکت کننده شماره (»وقتی امکانش را نداریم مجبوریم بریم به سمت دزدي. بگیرند

  

اي  فشار و نفوذ گروه مرجع همساالن وسـیله : ابزاري براي همنوایی با دوستان -4-2

وایی و جـذب در  اي براي همنـ  بزهکاري وسیله. باشد براي تشویق و یا اجبار به بزهکاري می

  .گروه همساالن بزهکار است

این افـراد معمـوالً شـرط ورود بـه     : مشروط بودن پذیرش جمعی به انجام بزه -الف

چون به نحوي باید فرد را هم آلوده کـرد تـا   . دانند هاي همساالن را انجام بزهکاري می جمع

  .بعداً دیگران را لو ندهد

اصطالح پایه باشی تا  میگن رو انجام بدي و بهوقتی با رفیق هستی، باید کاري که اونا «

  ).9مشارکت کننده شماره (»راهت بدن
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کنیم باید انجام بدي،  دوستام گفتن آگه می خواي موردتوجه ما باشی، هر کاري می«

  ).19مشارکت کننده شماره (»این بود که رفتیم سرقت و گیر افتادیم

هاي تیـپ بزهکـار    یان چنین گروهدر م: غلبه الگوي بزهکاري در بین همساالن-ب

نوعی افراد باسابقه، الگوي رفتـاري خودشـان را بـه افـراد جدیـدتر       غلبه هنجاري داشت و به

  .کردند ها را تحقیر می معموالً دیگر تیپ. کردند تحمیل می

گفتن ببین طرف جرات  کردن می ات می شدي مسخره وقتی از کنار دوستان رد می«

  ).19مشارکت کننده شماره (»ره، سوسولهکشیدن یه سیگار هم ندا

  

  مثابه یک ارزش هاي بزهکارانه به کسب هویت -4-3

هـاي غلـوآمیز و حتـی     هویت بزهکارانه در چنین محالتی معموالً با بیان نـوعی روایـت  

خورده و آنهـا را افـرادي بـاارزش و قهرمـان توصـیف       غیرواقعی از افراد بزهکار باسابقه گره

هایی باارزش تلقی  شده و افـراد   ها موجب  شده که کسب چنین هویت یتاین روا. کنند می

  .هایی باشند به دنبال کسب چنین هویت

این افراد هریک دوست دارند در : جایگاه همساالن بزهکار میل به رسیدن به-الف

نـوعی رقابـت    محله خود به قهرمان در یک موضوع خاص بزهکاري شناخته شوند و حتی به

  .ر سر کسب چنین عناوینی وجود داردبین آنها ب

اصطالح خالفکار  کنیم آگه کسی دست بزن داشته باشه و به جایی که ما زندگی می«

  ).5مشارکت کننده شماره (»کنند و باهاش مچ میشند هم باشه روش حساب می

همیشه دوست داشتم با خالفکارهاي معروف محله دوست بشم و با اون ها دم خور «

  ).6مشارکت کننده شماره (»اند مشتی گفتند داش قیه قبولشون داشتند و میباشم، آخه ب

  

معمـوالً ایـن افـراد     :میل به کسب جایگاه پرزور در سـطح محلـه و جامعـه    -ب

هاي منفـی   گرچه برداشت. شده باشند دوست دارند در جامعه به افرادي قلدر و قوي شناخته

شدن در جامعه ولو بـا صـفاتی منفـی     راد مطرحاز این صفات هم وجود دارد ولی براي این اف

  .اهمیت داشت
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تر و دست بزن داشته باشی سریع اسمت رو زبون میفتاد، منم  تو مدرسه ما هرکی خشن«

  ).8مشارکت کننده شماره (»دوست داشتم مطرح بشم و این بود که مدام تو دعوا بودم

  

  :عنوان سپري براي دفاع رفتار بزهکاري به -4-4

ز این افراد معتقد بودند بزهکاري در این محالت سپر دفاعی در مقابـل تجـاوز   بعضی ا 

به ایـن معنـا کـه در ایـن     . به حقوق و جان و مال آنها در مقابل افراد بزهکار دیگر بوده است

شـان را مـورد آزار قـرار     زور و یا مؤدب را تحقیر نموده و آنهـا و خـانواده   محالت افراد کم

دهـد کـه    فتار بزهکارانه یا تظاهر به انجام آن به فرد نـوعی مصـونیت مـی   بنابراین ر. دهند می

  .تواند از تجاوز دیگران مصون باشد می

در چنـین جـوامعی افـراد    : بزهکاري راهی براي جلوگیري از تجاوز دیگران-الف

معتقد بودند که براي گرفتن حق خود یا جلوگیري از تجـاوز دیگـران ناچـار بـه اسـتفاده از      

حـق   کردند فرد ضعیفی هسـتی بـه   چرا که اگر فکر می. خشونت یا بزهکاري هستید حدي از

  .شد شما تجاوز می

من چند بار مورد آزار و اذیت قرار گرفتم بنابراین ناچار شدم حداقل خودم را خالف «

مشارکت کننده شماره (»ام نیاد و پرقدرت نشون بدم تا دیگه کسی طرف من و خانواده

18.(  

تواند گاهی واکنش متقابل از  بزهکاري می: پاسخ متقابل به خشونت بزهکاري-ب

معمـوالً در جاهـایی کـه فضـاي     . طرف کسی براي جواب به تعدي و تجـاوز دیگـران باشـد   

تأمینی و حفاظتی ضعیف است افراد خود با دست زدن بـه رفتـار بزهکارانـه حـق خـود و یـا       

  .گیرند حداقل انتقام خود را می

دوست . این افراد الت به خواهرم تیکه مینداختن من هم زورم می اومددیدم  بارها می«

  ).10مشارکت کننده شماره (»داشتم روزي قوي بشم و من هم بتونم باهاشون بجنگم

ام  گرفتم تا ازم بترسن و سراغ خودم و خانواده هاي خالفکار می حداقل ژست آدم«

  ).7مشارکت کننده شماره (»نیان
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  پیامدها-5

در این قسمت بـه پیامـدهایی   . هاي ناشی از راهبردها هستند توان خروجی ها را میپیامد

صـورت منفـی و گـاه مثبـت بـر افـراد بزهکـار         شود که در سطوح مختلـف و بـه   پرداخته می

هاي مربوطه در سه سطح فـردي و خـانوادگی و اجتمـاعی در جـدول      یافته. شود گذاشته می

  .شده است نشان داده 7شماره 

  

  پیامدهاي بزهکاري -7جدول

  مفاهیم  مقوله فرعی  مقوله اصلی

کسب منزلت باال در بین همساالن و منزلـت    پیامدهاي فردي

زمـان   پایین در جامعه، دوگانه احسـاس هـم  

  شرمندگی و قدرت

باال رفتن ارزش بین دوستان، انگ و برچسب 

عنوان خالفکار  بزهکار خوردن، تعریف فرد به

ز سوي اقوام و توسط جامعه، طرد شدن ا

ها، احساس  اي محله خویشاوندان و هم

پشیمانی در بین دیگران، احساس قدرت بین 

  دوستان

پیامدهاي 

  خانوادگی

  تضعیف اعتبار خانواده و طرد آنها در محله، 

  ایجاد تنش و اختالف در محیط خانواده 

ایجاد تصویر منفی از خانواده در بین 

تن سطح ها و خویشاوندان، باال رف همسایه

خشونت و درگیري بین اعضاي خانواده، طرد 

فرد بزهکار از خانواده، کاهش اعتبار خانواده، 

  عادي شدن بزه در میان اعضاي خانواده

پیامدهاي 

  اجتماعی

عادي شدن بزهکـاري و برنـد شـدن منفـی      

  محله

  طرد اجتماعی 

هاي اجتماعی در  افزایش خشونت و آسیب

بزهکار، محله، برچسب منفی محل زندگی 

اي،  افزایش ترس از جرم در مناطق حاشیه

تحقیر افراد ساکن محله و طرد آنها توسط 

  دیگران
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  پیامدهاي فردي -5-1

فرد بعدازاینکه  :کسب منزلت باال در بین همساالن و منزلت پایین در جامعه-الف 

ارزشـمند و   عنوان فـردي مهـم و   شود از طرف دوستانش به شود و یا آزاد می وارد کانون می

  .خورد عنوان فردي بدنام و خطرناك برچسب می شده ولی از طرف مردم به باسابقه مطرح

وقتی از کانون بیرون اومدم و بعد مدتی دوستام دیدم، کلی تحویلم گرفتند و بیشتر «

مشارکت (»کردم که قدر و منزلتم بیشتر شده نوعی احساس می کردند، به روم حساب می

  ).17کننده شماره 

دیدند یعنی آگه تو  بار اول که از کانون بیرون اومدم همه منو به چشم خالفکار می«

  ).2مشارکت کننده شماره (»گفتند کار منه رفت، فوري می محله هر چیزي به سرقت می

ــم-ب ــه ه ــدرت  دوگان ــرمندگی و ق ــاس ش ــان احس ــد از  : زم ــرد بزهکــار بع ف

کنـد ولـی    ر احساس قـدرت و توانـایی مـی   هاي مثبت دوستان و همساالن بزهکا العمل عکس

ایـن دوگانـه   . کنـد  هاي منفی مردم و طرد آنها احساس شرمندگی می بعد از دریافت واکنش

  .شود گیري نوعی تعارض اخالقی در فرد می شرمندگی و قدرت باعث شکل

اینکه هیچی تغییر نکرده بود همه دوباره من سرزنش  که از کانون آزاد شدم مثل وقتی«

بود بارم ) الفاظ زشت و رکیک(ردند که چرا مرتکب خالف شدم هرچی نوم نسق ک می

  ).9مشارکت کننده شماره (»کردند

بینم احساس ندامت و پشیمونی دارم ولی وقتی بین دوستام  وقتی نگاه مردم را می«

  ).13مشارکت کننده شماره (»هستم احساس قدرت و مردونگی دارم

  

  پیامدهاي خانوادگی -5-2

کار شدن فرد و برچسب خوردن او بعد از بازگشت از ندامتگاه یا بازداشت و حتی بزه

  .شود اش می رواج شایعاتی در مورد او موجب تأثیراتی براي خانواده

فـرد بزهکـار باعـث تضـعیف      :تضعیف اعتبار خانواده و طرد آنهـا در محلـه  : الف

و همسایگان خواهان برقـراري  شوند و حتی بسیاري از خویشاوندان  جایگاه خانواده خود می

  .باشند ارتباط با این خانواده و دیگر پیوندهاي اجتماعی نمی
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ها و بعضی اقوام دیدشون نسبت به خانواده ما منفی  وقتی دست به سرقت زدم، همسایه«

مشارکت (»کرد گفتند اینا خانوادگی دزدند وگرنه این بچه شون این کار رو نمی شد و می

  ).17کننده شماره 

توجه  ومشقش کم من غلطی کرده بودم و داداش کوچیکم بعد مدتی نسبت به درس«

  ).1مشارکت کننده شماره (»گفت اینها از تو یادگرفتن بابام می. شد

فرد بزهکار بعد از برگشت از کـانون  : ایجاد تنش و اختالف در محیط خانواده -ب

سرزنش قرار داده و خواهان تغییر شد که خانواده وي را به خاطر رفتارهایش مورد  باعث می

  .کنند هاي منفی مردم، با هم درگیري پیدا می رفتار او هستند و به خاطر رفتارش یا واکنش

بعد اینکه دزدي کردم و از کانون آزاد شدم، تو خانواده مدام جروبحث بود بین مادر «

ن به خشونت و پدرم و هر کدوم اون یکی مقصر  می دونست در تربیت من و گاهی کارشو

  ).12مشارکت کننده شماره (»کشید فیزیکی هم می

کرد که خدا  ام دیگه از دستم کالفه شدن بودن و تا جایی که مادرم نفرینم می خانواده«

  ).3مشارکت کننده شماره (»منو بکشه از شر من خالص بشن

  

  پیامدهاي اجتماعی -5-3

بر محیط پیرامون فرد و حتی دید پیامدهایی که بزهکار شدن افراد زیادي از یک محله 

  .اندازد عمومی مردم نسبت به محله فرد بزهکار می

وقتـی چنـین افـراد    : عادي شدن بزهکـاري و برنـد شـدن منفـی آن محلـه     : الف

نـوعی بـه عـادي شـدن      گردند معموالً با بیان تجربیات خـود بـه   بزهکاري به محله خود برمی

شود که معموالً بزه و جـرم در ایـن محلـه     ث میزنند و این باع بزهکاري در جامعه دست می

  .شود و دیگران این محله را با این صفات منفی بشناسند عادي می

رفتم چه تو محله خودمون چه محالت دیگه برا ورزش و فوتبال و  هر جا می«

مشارکت (»شد وگذار، همیشه آخر کارمون به درگیري و زدوخورد کشیده می گشت

  ).16کننده شماره 
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ار من فروختن شیشه بود، اکثر افرادي هم که مشتریم بودن سن شون کم بود، بعضی ک«

گفتم  دادم بعد چند ساعت می اومدن با پول، می ها پول مواد نداشتن و منم بهشون نمی وقت

  ).10مشارکت کننده شماره (»گفت نداشتیم ولی کیفی قاپی کردیم تو که پول نداشتی، می

مرور از جامعه طرد شده و  فرادي بعد از برچسب خوردن بهچنین ا :طرد اجتماعی: ب

هـا و   این شرایط باعث طرد بیشتر آن. دیگر امکان ارتباط سالم با افراد دیگر جامعه را ندارند

حتی گاهی این افراد با گرفتن نوعی انتقام از اقشار . شود سوق دادن آنها به سمت بزهکاري می

  .شود ها می ت می زنند و این باعث بدنامی بیشتر محله آندیگر جامعه دست به انتقام و خشون

فهمیدن، مال  ام را می رفتم وقتی سابقه بعد از آزادي از کانون هر جا دنبال کار می«

  ).8مشارکت کننده شماره (»کردن ام چی بوده، زود جوابم می کدوم محل هستم و سابقه

بابا ما . ر عمرمون همون خالف هستیمبینند که دیگه تا آخ تو این جامعه ما را آدمی می«

بار غلط کردیم، اخه باید تا آخر عمر باید برچسبش رو پیشونی مون باشه، کسی اینو  یک

  ).13مشارکت کننده شماره . (»ما هم عوض بشیم. بارو نمی کنه

  

  زیست بزهکارانه راهی براي بقاء: مقوله محوري -6

ن گفـت کـه جمیـع شـرایط، زمینـه، علـل،       تـوا  هاي تحقیق می با توجه به خط سیر یافته

اي بـراي   مثابـه شـیوه   رساند که بزهکاري را به راهبردها و پیامدها، نوجوان را به این نتیجه می

اي بعضـی از ایـن افـراد انتخـابی جـز ایـن        یعنی در چنین زمینـه . بقاء در زندگی انتخاب کند

اي متـأثر از   هـاي زمینـه   نا به ویژگیافراد ب. شود ندارند و این شیوه زندگی بر افراد تحمیل می

اگرچه این سبک . کنند این فشارها طیفی از حاالت مختلف زندگی بزهکارانه را انتخاب می

هـاي کوچـک    دزدي(هاي کوچک  زندگی بزهکارانه داراي مراتب و سطوح مختلفی از بزه

را در  باشد ولی کمتـر خـود   می) خریدوفروش مواد مخدر(تا جرائم بزرگ ) و مصرف مواد

دهد ولی در حالت عادي در زیست روزمـره افـراد وجـود     آمار و مشاهدات روزانه نشان می

  .کنند و تقریباً عادي هم  شده است دارد و با آن زندگی می
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تـوان مـدل    آمده، می دست اي به ها تشریح  شده در جداول فوق و مقوله هسته بنا بر یافته

.داد پارادایمی موجود در شکل یک را پیشنهاد

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آباد مدل پارادایمی زیست بزهکارانه نوجوانان محالت کم برخوردار شهر خرم -1شکل 

  :شرایط علی

  ترك تحصیل، طردشدگی در محیط خانواده، تجربه زندگی مجرمانه، 

التی فرهنگ خردهغلبه 

زیست بزهکارانه 

براي بقاءراهی

  :گر مداخلهشرایط 

  مردانگی قدرت، مثابه بهبزه 

و امري عادي  مثابه بهبزه 

  روزمره

  :يا نهیزمشرایط 

ي، بستر ا هیحاشزیست 

ناتوان اقتصادي، محیط 

ي خانواده، سبک زا تنش

، هتوجیبتربیتی غافل و 

  ی والدینتوجهیب

  :هاياستراتژراهبردها و 

با  همنواییبراييابزاربزهکاري، طریقها ازخواستهونیازکردنبرآورده

  اطرافیانخود وازدفاعبراييسپر، باارزش یتهوکسب بزهکار، دوستان 

  :پیامدها

  :پیامدهاي فردي

زمان احساس  همدوگانه، در جامعهپایین  کسب منزلت باال در بین همساالن و منزلت

  شرمندگی و قدرت

  :پیامدهاي خانوادگی

  در محیط خانوادهو اختالف ، ایجاد تنش و طرد آنها در محلهاعتبار خانواده  تضعیف

  :پیامدهاي اجتماعی

و برند شدن منفی محله، طرد اجتماعیعادي شدن بزهکاري 
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  گیري بحث و نتیجه

هاي خاص موضـوع موردمطالعـه و همچنـین     در خط سیر داستانی پژوهش کیفی، پیچیدگی

هـا و تجربیـات زیسـته     روایـت  ها، پیوندها و مضامین مشترك میـان  تنوع و ناهمگونی روایت

نفـر از نوجوانـان محـالت کـم برخـوردار شـهر        30در ایـن مقالـه روایـت    . شـود  آشکار مـی 

هاي اخیر به خاطر ارتکاب رفتـار بزهکارانـه در کـانون اصـالح تربیـت       آباد که در سال خرم

 عنـوان  1طـور کـه کـوربین و اسـتراوس     همـان .تحقیق قرارگرفته اسـت اند مورد مددجو بوده

توانـد   کنندگان در یک مطالعه کیفـی مـی   اند، فرایند تحلیل و تجارب زیستی مشارکت کرده

سـازي و   این خط داستان، در واقع ماحصل مفهـوم . تر منتهی شود به یک خط داستان بزرگ

ــده   ــی و چکی ــرحی انتزاع ــه ش ــتان ارائ ــت   اي از داس ــردي اس ــاي ف ــتراوس  (ه ــوربین و اس ک

179:2015.(  

گیـري روایتـی از    اي پیدا کند شکل هاي این تحقیق وجه برجسته فتهآنچه باعث  شده یا

داستان بزهکار شدن نوجوانان است که از ابتدا تا پایان خط بزهکاري یعنی زنـدان را تجربـه   

کرده و بعضاً نیز به زندگی عادي برگشته و پیامدهاي زندانی شدن را بر هویت خود پـس از  

این قسمت برمبنـاي صـداي مـددجویان، روایـت زنـدگی       بنابراین در.اند آزادي تجربه کرده

  :توان چنین آغاز کرد آنها را می

اي فقیـر، سرپرسـت بیکـار، پرجمعیـت و      اي و خـانواده  فردي که در یک محیط حاشیه

شـود، از همـان روزهـاي اول زنـدگی، سـایه کمبـود امکانـات         باسابقه بزهکـاري متولـد مـی   

اي پـرتنش و نابسـامان را نیـز بـر      یسـت در خـانواده  اي و ز زندگی، فقر، برچسب منفی محلـه 

هـا فرزنـد از همـان روزهـاي اول زنـدگی مجبـور        در این خانواده. کند پیشانی خود حمل می

شـده و خـود راه رسـم و زنـدگی را بیـاموزد و       اسـت بـا کمتـرین حمایـت خـانواده بـزرگ      

اي زنـدگی   ر محلهد. آموزد و خود معلم زندگی خویش شود کس چیز خوبی به او نمی هیچ

نشـین،   کند که بزهکاري امري عادي تلقی  شده و بسیاري از ساکنین این محالت حاشـیه  می

                                               
1. Corbin & Strauss (2015)
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برنـد تـا جـایی کـه در حافظـه       عنوان شیوه زندگی معمول و عـادي بکـار مـی    بزهکاري را به

اي امـروز هسـتند و نوجـوان آرزوي     جمعی محله، بزهکاران پیشین محله، قهرمانـان اسـطوره  

  .جایگاه آنان را دارد بهرسیدن 

همچنین اقدام به بزهکاري در این محالت گاهی نشانه قدرت و مردانگی و رسیدن بـه  

اي که حتی نهاد خانواده نیز نقش حمایتی براي این نوجوانان به عهـده   در جامعه. بلوغ است

خـویش   تر نشان دهند تا وظیفه حمایـت از  ندارد آنها باید با نمایش بزهکاري خود را بزرگ

او از بـزه سـپري بــراي دفـاع از خـود و اطرافیــان     . و دیگـر نزدیکـانش را خـود انجــام دهنـد    

سازد و با بزهکاري در بین همساالنش و محله قدرتی به دست آورده و جایگاه اجتماعی  می

کند تا در میان دوستان و هماالن خود بهتر پذیرفته شوند و از ایـن   و هویت باالیی کسب می

  .ند نیازهاي مادي و اولیه و هویتی خویش را تأمین کندطریق بتوا

در اینجاست نوجوانی که به خاطر شرایط خـانواده تـرك تحصـیل نمـوده و از محـیط      

بیند و یا در محیط پیرامون خویش تجربـه   خانواده طرد شده و از طرف خانواده حمایتی نمی

بزهکـاري معمـوًال   . بینـد  می زندگی مجرمانه دارد، راه بزهکاري را پیش روي خود هموارتر

یک انتخاب شخصی و برمبناي تمایل فرد نیست بلکه یک تحمیل از طرف شرایط نامناسب 

نوجوانان بزهکارمی شوند تا زنـده بمانـد و جایگـاه اجتمـاعی     .باشد اجتماعی بر این افراد می

را نـدارد   وقتی خانواده هزینه تحصیل در مدرسه. مناسبی در اجتماع محلی خود داشته باشند

و حتی این کودك مجبور است براي تأمین نیاز خانواده کار کند و یا در مقابله با افراد قلدر 

  .اش را حمایت کند محله مجبور است قوي باشد تا بتواند امنیت خود و خانواده

اینجا انتخابی جز بزهکاري ندارد، چرا که در این جامعه نهادهایی متولی که باید او      

انـد کـه هـیچ دسـت حمایـت گـري جـز بـراي زنـدانی           یت کنند چنان ناکارآمد شدهرا حما

افتد و بـا ورود بـه مراحـل مختلـف      شود، ناگزیر به بزهکاري می سوي او دراز نمی شدنش به

داند  کند و می بزهکاري همیشه سایه احساس دوگانه شرمندگی و قدرت را بر خود حس می

م دیگران خوار و خفیف کند ولی حداقل او را واجد که اعمال ناپسندش شاید او را در چش

دانـد   گرچه این را می. تر بگیرند تواند دیگران را بترساند تا او را جدي کند که می قدرتی می
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دانـد کـه بایـد ایـن راه را تـا انتهـا        شود ولی می که انتهاي این راه به زندان و نابودي ختم می

  .باشد حالتی این مسیر میبرود، چون تنها راه بقاء او در چنین م

توان گفت زیست بزهکارانه تنهـا راه و شـیوه بقـاء افـراد در چنـین       روست که می ازاین

روایتـی کـه در بـاال گفتـه شـد تنهـا بیـان        .باشـد  محالتی و با این شرایط اجتماعی خاص مـی 

شاعرانه و زیباشناسانه محققین نیست، بلکه عصـاره و چکیـده سرنوشـت افـرادي اسـت کـه       

صــورت  هــا، نقــل و قــول و کــدها و مفــاهیم و مقــوالت نهفتــه و بــه  هرکــدام از واژه پشــت

عنـوان روایـت    انـد و مـا آن را بـه    سیستماتیک بهم وصل  شده تا این روایت را تولیـد کـرده  

  .ایم برساخت کرده

به بسط بعضی از مقوالت مهم تحقیق و تشابه و تفاوت آنهـا بـا دیگـر     در قسمت بعدي

  .پردازیم شاید بتوان نکات برجسته تحقیق را بیشتر نمایان کرد شده می تحقیقات انجام

اي از  آباد منجر به دوگانـه  اي شهر خرم هاي پژوهش زندگی در نقاط حاشیه بنا بر یافته 

اي براي افراد این مناطق  احساس طرد اجتماعی و احساس محرومیت  شده که زیست حاشیه

شـدگان در یـک نظـام     ها جـز فرامـوش   نان بزهکار، آناز دیدگاه نوجوا. فراهم آورده است

شرایط اقتصادي سـخت  : ها با بیان تجربه بزهکاري باور داشتند آن. اجتماعی ناعادالنه هستند

اي را بر زندگی و گذران نیازهاي زندگی آنان وارد کرده است، این شرایط در  فشار فزاینده

صورت  ها دارند که به والدین در خانواده کنار عدم پیوند اعضاي خانواده و سبک تربیتی که

توجهی توأم با انتظاراتی بیش از توان یک نوجوان بسـتر و زمینـه بزهکـاري را در منـاطق      بی

ها پـژوهش، بزهکـاري فـرد در منـاطق      طبق یافته. آباد ممکن کرده است فرودست شهر خرم

ري در درون سـاخت جامعـه   اي ناشی از میزان کمیابی طبیعی و کمیابی ناشی از نـابراب  حاشیه

کنـد   چنین باشد سازوکاري در جامعه وجود دارد که بزهکاري را بازتولید می اگر این. است

شده است که میـزان جـرم و بزهکـاري     نیز نشان داده) 2005(این یافته در پژوهش گوتیندر 

شهر  هاي ها در فقیرترین بخش اند بلکه آن در مناطق شهري یکسان و یکنواخت پخش نشده

  .افتند اتفاق می
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ــه   ــایی نوجــوان ب ــده از طرفــی بزهکــاري در نظــام معن ــوان پدی ــاط  عن اي ریشــه در ارتب

درك او از ایـن پدیـده بـا رابطـه     . شرایط عینی و فرایندهاي ذهنی نوجوان دارد: پیوسته هم به

صورت که گاهی این پدیده را بـا واکـنش مثبـت دوسـتان امـري       بدین: اجتماعی نسبت دارد

کنـد و زمـانی دیگـر بـا طـرد اجتمـاعی و برچسـب         ت جویانه و توام با قـدرت معنـا مـی   منزل

. کنـد  شود، آن را عملی تـوام بـا پشـیمانی و نـدامت تفسـیر مـی       غیررسمی دیگران مواجه می

عنوان لذت و در موقعیـت دیگـري ناشـی از     بنابراین در مراحل مختلف ارتکاب بزهکاري به

شود و در مراحل دوگانه لـذت و هیجـان خـواهی و     فسیر میعنوان ندامت ت طرد اجتماعی به

  . پشیمانی و ندامت تأکید دارد

طبـق  . باشـد  ازجمله نتایج دیگر پژوهش شیوع بزهکاري در بسـتر نـاتوان اقتصـادي مـی    

نشـین احسـاس کننـد بـا      هرانـدازه افـراد سـاکن منـاطق حاشـیه     ) 1391(پژوهش لهسائی زاده 

جتماعی و اقتصادي بیشتري دارند احساس نارضـایتی در آنهـا   دیگران همنوعان خود فاصله ا

نتایج پـژوهش  . بیشتر  شده و براي جبران این وضعیت به هر ابزاري ممکن است دست بزنند

ــا پــژوهش کــرد علیونــد و مبــارکی   ــین احســاس  ) 1397(ب همخــوانی نــدارد کــه طــی آن ب

افته با پژوهش زمـانی مقـدم و   این ی. محرومیت نسبی و اقدام به بزهکاري رابطه وجود ندارد

همخـوانی دارد  ) 1398(، قدم پور و همکاران )1394(، دالوند و همکاران )1395(حسنوندي 

  .کند که طی آن طرد نوجوان از محیط خانواده زمینه بزهکاري نوجوان را فراهم می

فرهنـگ منحـرف تحـت     هاي پژوهش حاضر بر یادگیري بزهکـاري در خـرده   یافته     

ایـن  . گري جهـت کسـب جایگـاه اجتمـاعی اشـاره دارد      فرهنگ التی و اوباشی ردهعنوان خ

باشد که فرد  اي می فرهنگ مورد تکریم و توجه در بین همساالن و سایر اعضاي جامعه خرده

. هاي آن جامعه هویت بهتري کسب کند کند با تمسک به ارزش به آن تعلق دارد و سعی می

توجـه   هاي التی و رفتار آنها بـی  عه حتی اگر به ارزشخطر اصلی آنجاست که در چنین جام

باشید براي دفاع از خود در مقابل آنها مجبورید که خود را مثل آنهـا نشـان دهنـد تـا تعـادل      

هـاي مهـم    بنابراین یکی از یافتـه . قدرت ایجاد کنند و از طرف آنها مورد آسیب قرار نگیرند

گـري در ایـن محـالت بـر نوجوانـان و       باشـی فرهنـگ التـی و او   این تحقیق تأثیر غلبه خـرده 

  .ها اشاره دارد تأثیرات ناخودآگاه آن بر ذهن آن
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که احساس کنند در شـرایط   هاي تحقیق نشان داد که افراد جامعه هنگامی همچنین یافته

زنند که در خالل آن بتوانند خود را نشـان دهنـد و    اي قرا دارند دست به اعمالی می ناعادالنه

ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیـق      . شده بزهکاري مرتکـب شـوند   ی به حقی که پایمالبراي دستیاب

هـاي   در مناطقی که گـروه : کند همخوانی دارد که بیان می) 1398(زمانی مقدم و حسنوندي 

تـري دارد و همچنــین سـاکنان پایگـاه اجتمــاعی و     بزهکـاري غلبـه داشـته و جمعیــت جـوان    

فرهنـگ رایـج در درون هنجارهـاي کلـی      عنـوان خـرده  اقتصادي باالیی ندارند، بزهکاري به

گیرد و از این طریق احساس زیست ناعادالنـه ناشـی از طـرد و محرومیـت را      جامعه قرار می

کننـد طبـق دیـدگاه سـاترلند از ایـن منظـر        کنند و جایگاهی در جامعه کسـب مـی   جبران می

کند بلکه  ي مذموم درك نمیا عنوان پدیده تنها به شود که بزهکاري را نه نوجوان ترغیب می

توانـد حـس    کند که همراه با پذیرش و ترغیـب گـروه همـاالن مـی     عنوان عملی تفسیر می به

توانـد   جویی و هیجان خواهی نیز داشته و نقض هنجارها و قواعد اجتماعی مرسـوم مـی   لذت

  .بخش تلقی شود عنوان عملی هیجانی و لذت به

مثابه مردانگی و زنـدگی   بزهکاري، وجود بزه به گر در اقدام به ازجمله شرایط مداخله 

اي از  تـوان گفـت بزهکـاري نوجوانـان از طریـق دسـته       مـی . هاي جـرم خیـز اسـت    در کانون

هاي آن میل به کسـب یـک امتیـاز بـزرگ و پـذیرش       یابد که مشخصه ها گسترش می ارزش

بـاور داشـتند    شوندگان مصاحبه.. عنوان شاهدي بر مردانگی دانست خودسري تجاوزگرانه به

  .تواند باشد بزهکاري نشانه شجاعت، قدرت و گاهی افتخار هم می

هاي این پژوهش بزهکاري داراي پیامدهایی در سه سطح فـردي، خـانوادگی    طبق یافته

که کسب و جایگاه منزلت در بـین همسـاالن بزهکـار، انـگ و      طوري به. باشد و اجتماعی می

. همسایگان و اقوام در سطح فرد بـه همـراه دارد  برچسب کانون خوردن، طرد شدن از سوي 

ها و خویشاوندان، عادي شـدن و   همچنین ایجاد تصویر منفی از خانواده خود در بین همسایه

ایجاد بستر براي رفتار بزهکارانه براي سایر اعضا خانواده، باال رفتن سـطح درگیـري در بـین    

افزایش خشونت در جامعه، . ن هستندخانواده ازجمله پیامدهاي خانوادگی بزهکاري نوجوانا

مثابه یک تهدید، انـگ مکـانی و تـرس از     هاي اجتماعی در جامعه، بزهکار به افزایش آسیب

  .شده هستند اي ازجمله پیامدهاي مهم بزهکاري در سطح جامعه شناخته جرم در مناطق حاشیه
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زمـان   صورت هـم توان گفت تا شرایط و راهبردها و پیامدهاي بزهکاري به در پایان می

عنـوان یـک شـیوه     در نظر گرفته نشوند بزهکاري همچنان با بازتولید خود در این محالت به

  .هاي اجتماعی تداوم خواهد یافت زندگی و در پاسخ به نابرابري

  

  پیشنهادهاي کاربردي

  :شود هاي پژوهش، پیشنهادهاي زیر ارائه می با توجه به یافته

اینکه فقر و مشکالت مالی و اقتصادي خانواده در گرایش  شود با توجه به پیشنهاد می -

منظور جلوگیري و کاهش بزهکاري در سـطح   نوجوانان به بزهکاري مؤثر است، بنابراین، به

بایسـت نسـبت بـه بهبـود وضـعیت معیشـتی اعضـاي جامعـه          جامعه، مجموعـه حاکمیـت مـی   

ه توانمندسـازي  پـذیر جامعـه حسـاس بـوده و نسـبت بـ       خصـوص اقشـار محـروم و آسـیب     بـه 

  .اقتصادي، ایجاد اشتغال و کارآفرینی اهتمام جدي داشته باشد

هاي زندگی و نحوة مقابله با مشکالت بـه نوجوانـان    شود آموزش مهارت پیشنهاد می -

نهاد و دفاتر  هاي مردم عنوان یک عامل بازدارنده از ارتکاب بزه از طریق مدارس و سازمان به

  .ترش پیدا کندتسهیلگري و توسعه محلی گس

شود والدین و اعضاي خانواده زمان بیشتري را بـه تربیـت فرزنـدان خـود      پیشنهاد می -

وآمـد و معاشــرت   اختصـاص داده و همچنــین نظـارت و کنتــرل صـحیح و منطقــی بـر رفــت    

  .فرزندان و نوجوانان خود داشته باشند

مختلف شـهري  شود مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و هنري در مناطق  پیشنهاد می -

اي و کمتر برخوردار گسترش پیدا کند تا اوقات فراغت نسـل   خصوص در محالت حاشیه به

هاي مثبت و سازنده هدایت کرده و از گرایش آنان به بزهکاري  نوجوان را به سمت فعالیت

  .کاسته شود

د، ها و نهادهایی که با امور نوجوانان و جوانان سروکار دارنـ  شود دستگاه پیشنهاد می -

هایی جهت غنی کردن اوقات فراغت نوجوانان تدارك دیده و نوجوانان را بـه سـمت    برنامه

  .ها سوق دهند این قبیل فعالیت
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اي و انگ مکانی و طرد اجتمـاعی سـاکنین ایـن محـالت را بایـد       موضوع انگ محله-

هـا   هصورت جدي موردتوجه قرار داد و با اقدامات فرهنگی مانع تأثیرات جدي این کلیشـ  به

  .بر روي زندگی ساکنین این محالت شد

ها از پذیرش نوجوانان پس از رفـتن   شود با توجه به اینکه در اکثر خانواده پیشنهاد می-

طور مداوم مـورد آمـوزش قـرار گیرنـد تـا بـا        کنند خانواده مددجویان به به کانون، امتناع می

او، امکـان تکـرار بـزه و    هـاي مـادي و معنـوي از     پذیرش نوجوان پـس از آزادي و حمایـت  

  .بازگشت او را به جرم و بزه کاهش دهند

  

  :پیشنهادهاي پژوهشی

تر شدن مطالب و افزایش اعتبـار   منظور غنی هاي بعدي به شود در پژوهش پیشنهاد می -

صورت بـین فرهنگـی    ها، از نوجوانان سایر شهرها و در صورت امکان به پذیري یافته و تعمیم

  .اي انجام شود هاي مقایسه جوار، پژوهش همهاي  در سایر استان

کمـی و  (صـورت ترکیبـی    شود تحقیق در مـورد بزهکـاري نوجوانـان بـه     پیشنهاد می -

  .انجام گیرد) کیفی

  

  :مالحظات اخالقی تحقیق

مالحظات تحقیق در اینجا نوع برخورد ما با نوجوانان بود که به خاطر شکنندگی مرور 

ت روحی براي آنها ایجاد نشـود و همچنـین سـعی شـد در     تجربه آنها، تالش شد که مشکال

طول مصاحبه نگاه ما به آنها دوستانه باشد و این اطمینان خاطر به آنها داده شود که هدف از 

زنی یا سرزنش آنها بلکه ایجاد ارتباط با آنـان و بیـان تجربیـات تلـخ آنهـا       تحقیق نه برچسب

ی حاکم بر جامعه و تجدیدنظر در نحـوه  ربط، ساخت فرهنگ سازي نهادهاي ذي جهت آگاه

  .هاي اجتماع به این قشرمی باشد واکنش همه ارگان
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