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 چکيده
درباره نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری  در این تحقیق به بررسی نظریات موجود

بطور کلی به علت وجود انواع فراوان بزهکاری . ایمنوجوانان )با تکیه بر نظم در خانواده( پرداخته

ایم تا معنای روشنی از این کلمه و ارتباط آن در جامعه بویژه خانواده را مورد بررسی قرار خواسته

که  دهد. نقشیمحور اصلی تحقیق ما را نقش خانواده در شکل گیری بزهکاری تشکیل می یم.هد

 و طالق به منجر تواند می خانواده نظم در اختاللتواند جامعه را به جلو یا عقب پیش برد. می

 کلش مؤثرترین به زمانی خانوادگی نقشهای اساساً. گردد فرزندان جمله از خانواده اعضاء بزهکاری

 اعضاء نبی عادالنه طور به و باشند خانواده ضروری کارکردهای تمام برگیرنده در که یابدمی قتحق

 هایخانواده در گیرد، انجام مستمری گیریپی اعضا وظایف انجام درباره همچنین و شود تقسیم

 هب خانواده در نقشها تخصیص خانوادگی غفلت و گسیختگی هم از خاطر به بزهکار نوجوانان

 و ادیاقتص تحصیلی، تربیتی، مسائل به و شده غفلت دچار والدین گیرد،نمی صورت درستی

 بیشتر فرزندان و کرده رها خود حال به را آنها و دهندنمی اهمیت نوجوانان و کودکان تفریحی

 واقع در .شودمی کم آنها روی بر والدین نظارت و آورندمی روی همساالن گروههای و اجتماع به

 و بوده آنها برای امن محیطی بزهکار غیر نوجوانان هایخانواده که اند شده باعث موضوعات این

 کیی خانوادگی نقشهای اجرای در ضعف. باشند دور هاآسیب گزند از آن به بردن پناه با نوجوانان

 و مهر وجود اصوالً .است نوجوانان در بزهکاری ویژه به رفتاری اختالالت بروز اصلی هایزمینه از

 خودپنداری آمدن وجود به و اخالقی ارزشهای تلقین ایمان، تقویت به خانواده کانون در محبت

 روابط ایجاد همچنین. دارد نوجوانان رفتار در مهمی اثر و کندمی کمک نوجوانان در مثبت

 مناسب ایوسیله و نوجوانان مسائل و مشکالت طرح جهت مناسب محیطی خانواده در صمیمی

 .است بلوغ دوران هایناراحتی تسکین برای

 .، نوجوانطالق، بزهکاری اژگان کليدي:و
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  2 فاطمه عراقي،  1 محسن توده رنجبر

 .کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی 1
 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر

 نوجوان فرزندان بزهکاري و والدین طالق بين رابطه
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 مقدمه
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در 

دید نگرش حوزه جامعه جمحیط اجتماعی، ت کنند، تبیین مسأله براساس عاملمهمی ایفاء میبسیار نقش گیری و بروز نوع بزه نحوه شکل

شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین ومهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس 

نجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان )با در ای کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد.

ان توپردازیم. این کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد چرا که نمیتکیه بر نظم در خانواده(می

تواند عامل مهم بزهکاری اگر خانواده می نظر داشته و مورد بررسی قرار داد.حد در یک کار پژوهشی تمام ابعاد و زوایا را به طور دقیق در  آن در

باشد و شرایط نامطلوب آن بزهکار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرایط مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوان 

رسد افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی نظر می به پذیر ساخته، مهمترین گام در پیشگیری از بزهکاری است.را امکان

خانواده بوده، به طوری که وحدت گروهی از هم پاشیده است. به هر میزانی که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی، و اخالقی خارج 

هر گاه بنیان عاطفی و  اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود.شود، خطر از بین رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهای 

نماید. نظم و تعدل در خانواده رابطه معکوس با روند اخالقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده )طالق( تأثیر گذاشته، بزهکاری نیز رخ می

یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین ج میرود، کشمکشهای درونی خانواده اوبزهکاری داد. آنگاه که طالق رو به فزونی می

بهرحال روابط بین والدین و فرزند، از هم پاشیدگی خانواده و فقدان نظم و تعادل  آیند.در ورطه آالمی چون اعتیاد، بزهکاری و ... گرفتار می

  [.1]می دارددر خانواده، سست شدن عقاید مذهبی و اخالقی در بزهکاری نوجوانان نقش مه

 

 اهميت و ضرورت مسأله 1-1
توان به منزله یک بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شناسانه به این پدیده نگریسته شود بزهکاری را میاگر با دیدی جامعه

مار را نجات دار و از بروز دوباره این برد، سپس بیهای پیدایش آن پیشود. مسلماً برای مبارزه با هر مرضی باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه

ذیر جامعه پبه عنوان یکی از اقشار آسیب« قشر نوجوان»عارضه پیشگیری نمود. چنانچه بزهکاری یک عارضه و آسیب اجتماعی تلقی شود، لذا 

 اند.در معرض ابتال به این عارضه هستند یا به نوعی از آن دچار شده

جامعه بستگی به نیروی فعال پر شور و سالمت جسمی و روحی نسل نوجوان دارد، الزم است که همه با توجه به اینکه سازندگی فردای 

از طرف دیگر آنچه موجب نگرانی شده  امکانات جامعه را برای پیشگیری و مبارزه و ریشه کن کردن بزهکاری نوجوانان کشورمان به کار بردیم.

شود، صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده ر فروپاشیدن کانون خانواده ایجاد میاست صدمات و لطمات جبران ناپذیری است که بر اث

تار آید که در رفشود. بعد از جدایی برای اکثر افراد یک دوره تضاد و دوگانگی عاطفی و تغییرات خلقی جدید پیش میمنجمله فرزندان می

 بزهکاری است.گذارد که از جمله آن خانواده بخصوص فرزندان تأثیر عمیقی می

 

 اهداف تحقيق 2-1

هدف ما در تحقیق حاضر این است که ببینیم خانواده چه نقشی در بوجود آوردن یا مانع شدن بزهکاری در نوجوانان دارد و چه عوامل 

و با تأکید بر نظم  خواهیم بزهکاری را در چارچوب خانواده و روابط والدین و فرزندانبه طور کلی می خانوادگی در بزهکاری آنها مؤثر است.

ده اخانواده بررسی کنیم. از بین رفتن نظم در خانواده پیامدهای از جمله بزهکاری را به دنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر ما دو گروه خانو

 کنیم.سالم و ناسالم )افراد بزهکار و غیر بزهکار( را با هم مقایسه می

 

 پيشينه تحقيق -2

 ت بزهکاري )انحراف( و نظم خانوادهبررسي تئوریها و نظریا 1-2

 پردازند. های خود به بررسی این اعمال میدر مورد رفتارهای انحرافی نظریات مختلفی وجود دارد که هر کدام بر اساس فرضها و یافته

  نظریه روانشناختي در مورد انحرافات 1-1-2

منحرف و معموالً در رابطه بین والدین و فرزند، نقصان وجود داشته  اغلب تئوریهای روانشناسی بر آنند که در فرایند اجتماعی شدن فرد

جارب دوران شود که تشوند. گفته میاست. این نقصیه شامل ناراحتی عاطفی است که به تشکیل خصلتهای شخصیتی کژ سازگار منتهی می

ین کند که کودك نیازهای دارد و مهمتراولبی استدالل میتواند تأثیر دیرپای در رفتار دوران بلوغ و بزرگسالی داشته باشد. جان بکودکی می

شود، تامین گردد. چناچه ای که بین مادر و فرزند برقرار میتواند با رابطة صمیمانهنیاز او امنیت عاطفی است که مؤثرترین وجه ممکن می
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رنجور رنجور مبتال گردد. افراد روانخصیت روانکودك به ویژه در اوان کودکی از عشق مادری محروم شود این امکان وجود دارد که به ش

 دهند.کنند و در مقابل مجازات و درمان واکنش چندانی نشان نمیکنند، بندرت احساس میون تأمل و اندیشه عمل میدمعموالً ب

 StructuralStrainنظریات جامعه شناختي انحراف  2-1-2

 نظریه فشار ساختاري. 1-2-1-2

مقاله تحت عنوان ساختار اجتماعی و آنومی به چاپ رساند نظریه خود را بر اساس عقاید دورکیم از آنومی کی.مرتون، یک  رابرت

گیرد. وی استدالل مرتون بر آن است که انحراف از ساختار و فرهنگ جامعه سرچشمه می .[2]هنجاری( و انسجام اجتماعی بنا کرده است)بی

اند. اما از آنجایی که کند و معتقد است که تمام اعضای جامعه در ارزشهای مشترك سهیمها آغاز میخود را با معیار توافق جمعی درباره ارزش

گیرند، برای درك ارزشهای مشترك از فرصتهای مساوی برخوردار اعضای جامعه از لحاظ ساختارهای اجتماعی در موقعیتهای مختلفی قرار می

به بیان مرتون ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه برای رفتار منحرف اجتماعی مردمی  نیستند. چنین وضعی ممکن است موجب انحراف شود.

به خاطر شکافهای ساختی از نظر اجتماعی بین آرزوها )اهداف مشترك( و کند. اند، ایجاد فشار میکه در جایگاههای مختلفی قرار گرفته

 [.3]جاری( در نظام اجتماعی ایجاد شده استنهاهداف( آنومی )بی ابزار اجتماعی برای رسیدن به ایندستیابی واقعی )دسترسی به 

 . نظریه برچسب2-2-1-2

دهد که انحراف عبارت است از کنش متقابل بین نشان می« شناسی انحرافمطالعاتی در جامعه -بیگانگان»بیکر در کتاب خود به نام 

ختلفی های ماند( و بقیه افراد جامعه که احتماالً خود به گروهمرتکب شده شود کهشوند و )یا گفته میآنهایی که مرتکب یک عمل انحرافی می

ی شوند، نیست. بلکه نتیجه عملانحراف، چگونگی عملی که شخص مرتکب می»کند که: باشند. باز در جای دیگر اشاره میتقسیم شده، می

ای درست یا غلط خود اجتماع و یا حتی این برچسب به ایدهدهند. است که دیگران بر حسب ضمانت اجرایی قوانین به یک متخلف نسبت می

موافق است.گاهی اوقات « آوردقوانین مجرمین را بوجود می»به خرده گروههای درون جامعه بستگی دارد. بیکر ظاهراً با این نظریه عمومی که 

شوند تنها به این علت که والدین آنها انان سپرده میبرچسب مورد نظر اساساً غلط است چنانکه در مواردی که جوانان به بازداشتگاههای جو

باشد، گاهی اوقات این جوانان در ذهن عمومی به عنوان بزهکار برچسب ایشان را ترك کرده و هیچگونه امکانات حمایتی در اختیارشان نمی

دهد یا یک نقش جدید، یک سری انتظارات یرسد گروه اجتماعی هویت جدیدی به این افراد م شوند و این عنوان منحرف به نظر میزده می

دهد و از این راه برچسب را در جای دهد. از آن پس این گروه اجتماعی بر اساس همین انتظارات به این فرد پاسخ میجدید به او نسبت می

 [.4]خود محکمتر کرده و روی کلیه عکس العملها وکنش های متقابل آینده فرد تأثیر می گذارد

 نظریه انتقال فرهنگي .3-2-1-2

های شیوه« خوب»او می گوید که مجرمین نظیر آدمهای  ( تئوری تقلید را برای توضیح انحراف مطرح کرد1443-1094گابریل تارد )

جرمین م شان شنیده اند، تقلید می کنند ولی برعکس مردمی که تابع قانون هستند آنها از دیگرافرادی را که مالقات کرده، شناخته یا در باره

را ابداع کردند و می گویند که در محله های فقیر نشین شهرها، رفتار بزهکارانه « منطقه بزهکاری»شاو و مک کی اصطالح  تقلید می کنند.

 یک الگوی عادی است. در چنین مناطقی جوانان ارزش ها و رفتارهای کجرو را یاد می گیرند و درونی می کنند و در نتیجه جوانان بزهکار می

 . [5]کنند که خود بزهکار و منحرف بوده اندشوند زیرا آنها با افرادی دوستی و نزدیکی می

  Social Controlعلل هيرشي از بزهکاري:  -نظریه کنترل اجتماعي .4-2-1-2
ه می آید و اینک نظریه پردازان کنترل اجتماعی فرض می کنند که یک نظام هنجاری وجود دارد و از این نظام است که انحرافات بیرون

اکثر مردم با ارزشهای مسلط و حاکم همنوا هستند، علتش وجود کنترل های درونی و بیرونی است. کنترل های درونی، عبارتنداز هنجارهای 

ل . کنتردرونی شده و ارزشهایی که فرد آنها را می آموزد. در این مورد نظریه پردازان کنترل با نظریه پردازان اجتماعی شدن همفکر هستند

های بیرونی پاداش های اجتماعی به خاطر همنوایی و مجازات های اجتماعی به خاطر انحرافات است که فرد دریافت می کند. این نظریه بر 

 این نظریه همنوایی را حاصل وجود پیوندهای اجتماعی بین افراد جامعه [5]این نکته تأکید دارد که علقه ای فرد را به جامعه پیوند می دهد

ی شو اعمال انواع کنترل از طرف جامعه بر افراد دانسته و ناهمنوایی را ناشی از گسستن پیوندهای شخص با نظم قراردادی جامعه می داند. هیر

معتقد است که کجروی معلول ضعف و یا گسستگی تعلق فرد به جامعه است. هیرشی بحث می کند که ضرورتی ندارد انگیزه برای بزهکاری 

 او می گوید افرادی که با گروه«. ما همگی موجواتی هستیم که همه به طور طبیعی قادر به ارتکاب اعمال جنایی هستیم»هیم زیرا را توضیح د

 [.6]های دیگر مثل خانواده، مدرسه و گروه همساالن رابطه قوی و محکمی دارند، کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال بزهکارانه شوند

 Conflict Theory Theنظریه تضاد  .5-2-1-2
این واقعیت دارد که گروه ها دارای ارزشها و هنجارهای متفاوتی هستند ولی مسئله این است که کدام »نظریه پردازان تضاد می گویند: 

گر گفته شود، یا اگر به صورت دی« گروه قادر خواهد بود ارزشهای خود را به صورت مقررات جامعه تبدیل نموده و این مقررات را استوار سازد؟
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جامعه چگونه ساخته شده است که در آن بعضی گروه ها دارای امتیاز هستند در حالیکه بعضی از گروه های دیگر فاقد امتیاز بوده و حتی »

 ار ریشه های اولیه دیدگاه تضاد را می توان در سنت مارکسیست ردیابی نمود. طبقه حاکم سرمایه«. برچسب منحرف نیز به آنها زده می شود

استثمار می کند ولی هرگز از بابت این جرایم خود مجازات نمی شود، افرادی که قربانی ظلم سرمایه داری شده اند به سویی رانده می شوند 

 شوند که طبقه حاکم آن را مجرمانه می نامد. بیشتر جرایم مربوط به جرایمکه مجبور به ارتکاب اعمالی در مبازارت خود برای ادامه حیات می

اشد بنسبت به دارایی هاست و بیشتر کار پلیس حفاظت از دارایی ها است. انحراف تا زمانی که نابرابری طبقاتی و استثمار طبقاتی ادامه داشته 

 [.5]برقرار خواهد بود

  Delinquency and Drift بزهکاري و دنباله روي -نظریه دیوید ماتزا .6-2-1-2

در اثر خود تحت عنوان فرایند کجرو شدن مطرح می سازد که عبارتنداز: ممنوعیت ، « مفهوم اصلی»ماتزا این جهت گیری را در سه 

ارتباط یا همبستگی و مشخص شدن . ممنوعیت: به معنی هر چیزی است که فرد را در جامعه ای که اعتبار زیادی برای موفقیت های اقتصادی 

عیض نژادی و عقب ماندگی ذهنی در این طبقه بندی دالیل کمک کننده برای انحراف قائل است در وضعیت نامساعدی قرار می دهد، فقر، تب

باط تقرار می گیرند. ارتباط نزدیک با پدیده کجرو: به معنی ارتباط با یک خرده فرهنگ کجرو است. در اینجا ماتزا اشاره می کند به این که ار

. مشخص شدن: اشاره است به اهمیت عمل از دید جامعه، از آن جمله اقدام به تواند انحرافات بعدی را تحریک کندنزدیک با عمل کجرو می

برچسب زدن. مشخص شدن می تواند عکس العمل منطقی جامعه باشد یا به قول یکی از طرفداران ماتزا ماهیت خودکامه و استهزاء آمیز 

را مجرم یا چیزی شبیه آن نامگذاری کند. ماتزا می گوید که درگیری دولت در زندگی کسانی است که از گروه خود جدا شده اند و باید آنها 

 .این سه به اتفاق هم تصویر کاملتری از انحراف و روند کجرو شدن بدست می دهند

 مکتب شيکاگو -نظریه بوم شناسي انحراف.  7-2-1-2

مفهوم را درباره رشد شهرهای بزرگ به کار بوم شناسی به رابطه میان ارگانیسم ها و محیط اشاره می کند اعضای مکتب شیکاگو این 

بردند و چنین استدالل کردند که رفتار انسان را می توان بر حسب محیط شهری او تبیین کرد. شهرهای بزرگ بخصوص قسمت مرکزی آن، 

  [.7]زیاد استاغلب صحنه جرایم سازمان یافته است و در آنجا برای جوانان فرصت یادگیری راههای موفقیت آمیز ارتکاب جرایم 

 عوامل خانواده موثر بر بزهکاري -نظریه ویليامزهال .8-2-1-2

طبیعی است که باید تحقیق در مورد توضیح جامعه شناختی جنایت را با مطالعه تأثیرات خانواده شروع کنیم. چرا که جامعه شناسان 

از تجارب بدست آمده کودك در حین رشد در خانواده، بر رفتار  با روانشناسان و روانکاوان در این مسئله متفق القولند که هیچ چیز بیشتر

کودك تأثیر نمی گذارد. گرچه تأثیر عوامل دیگر نیز گاهی چشمگیر است ولی عاملی موثرتر از این وجود ندارد. عوامل خانواده که نیازمند 

ب( کشش یا فشار خانواده  ،ته شده )از هم پاشیده(الف( خانواده گسس بحث می باشند را می توان به پنج عنوان ذیل تعقسیم بندی کرد:

 اهمال و غفلت  (ه ،د( محرومیت در خانواده ،ج( انضباط و روابط خانواده، )طالق(

 الف( خانواده گسسته شده:

ی یا یکبحث بزهکاری عموماً حول محور تأثیر خانواده گسسته می گردد. اغلب به نظر می رسد که خانواده گسسته که به دلیل فوت 

هر دو والدین، طالق، یا فرار یکی از زوجین گسسته و فرو پاشیده، عامل اصلی جرم است.گسستگی روابط خانواده منجر به عدم رضایت اعضاء 

که خانواده های گسسته شده عموماً در مورد گروه آزمایش )بزهکاران(، در مقایسه با  نددریافت خودگلوك در مطالعات  . آقا و خانممی شود

برابر هستند. به نظر می رسد نتیجه عمومی چنین باشد که والدین ناراضی شانس کودکان را برای بزهکار شدن تا دو  2گروه کنترل تقریباً 

برابر افزایش می دهند. همچنین عوامل دیگری مثل کیفیت روابط خانوادگی و درجه گرمی و مالطفت و محبت و عشق و فشار و اضطراب یا 

 [.4]ده مورد بحث قرار گرفته اندتضاد در خانوا

 ب( کشش یا فشار خانواده:

نتیجه گرفتند که گسستگی در میان افراد خانواده نیست که عامل تعیین کننده بزهکاری می  1039شاو و مک کی در گزارش دهه 

 شود بلکه اثر فزاینده فشار درونی و اختالف عامل تبیین کننده است. دیوید آبراهامسون روانشناس برجسته امریکایی دریافت، خانواده هایی

جود می آورند نسبت به خانواده های گروه غیربزهکاران شیوع بیشتر شرایط عاطفی ناسالم را در افراد خانواده نشان می که جنایتکاران را بو

که فشار خانواده نامیده می شود. این فشار خانواده با خصومت، تنفر، عصبانیت، آزردگی، پرخاشگری، اختالالت روانی، آشفتگی های  -دهند

 ده، در هر دوی والدین و فرزندان آشکار می شود. عاطفی بوجود آمده و حفظ ش

 ج( انضباط و روابط خانواده:

اش متعلق به خانواده های دارای نظم و انضباط ناقص هستند )در از بزهکاران مورد مطالعه % 0/69بارت با پی بردن به این موضوع که 

گلوك نظم ناکافی و بی ثبات شامل  خانممل خود قرار داد. مطالعات آقا و در گروه گواه(، او نظم ناقص را در رأس لیست عوا % 5/11مقایسه با 
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ه طکنترل کامالً سست یا کنترل شدید و سخت را در مردان بزهکار و تقریباً زنان بزهکار نشان داد. کتاب آنها تحت عنوان محیط خانواده، راب

   بین نظم در خانه و رشد ویژگی های شخصیتی فرزند را نشان داد.

 ( مجرميت در خانواده:د
تأثیر اعضای دیگر خانواده که قبالً بزهکار بودند نه فقط برادر یا خواهران، بلکه نسبت های دیگر، نیز از طرف جرم شناسان عالقمند به 

تحقیق آسیب شناسی خانواده در ارتباط با جرم بررسی شده است. بارت دریافت که فساد و جرم در خانواده های بزهکاران مورد مطالعه اش 

 اوانی پنج برابر بیشتر نسبت به خانواده غیربزهکار )گروه گواه( می باشد. تأثیر داشتن برادر بزهکار تقریباً مانند داشتن پدری بزهکاراز نظر فر

مهم است. وست و فارینگتون ابراز می دارند که اگر پدر بچه بزهکار باشد احتمال دارد که سرپرستی و نظارت کافی و صحیح کاهش یابد و 

 زهکاری در کودك وجود دارد. احتمال ب

 اهمال و غفلت: (ه
ویلسون پی برد که این واقعیت محض یعنی غفلت از بچه نخستین عامل و مسبب می باشد که می تواند سطح بزهکاری موجود در بین 

دهد که فقدان کنترل رفتاری بچه ها ارتباطی مثبت با گونه های متعدد مسائل شواهد تجربی فراوانی نشان می [.4]نمونه هایش را تشریح کند

( طالق)عنوان مثال فقدان نظارت و کنترلبرفتاری دارد. مطالعات شواهد معتبری را فراهم کرده که موضع گیری های مدیریتی ضعیف والدین 

 [.0]د مخدر، زودرسی جنسی ارتباط داردمصرف موابا رفتار مشکل ساز بچه ها، بزهکاری، 

 نظریه اميل دورکيم. 9-2-1-2

جرم هر نوع عملی است که در حد معین خودش موجب واکنش ویژه ای بر ضد عامل عمل می شود که نامش مجازات است. جرم ها 

اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام محکوم می کنند. تنها ویژگی مشترك عام جرم ها در این است که جملگی به 

العمل کیفری جامعه می شوند. هر قدر وجدان کنند و در نتیجه باعث عکسسخت بدان ها پایبندند تجاوز میمعتقدات اخالقی که عامه مردم 

 جمعی قوی تر باشد خشم )عمومی( بر ضد جرم، یعنی بر ضد تخطی از فرامین اجتماعی حادتر است. 

ت اجتماعی نیز قابل شده بود. جرم برای آن بهنجار دورکیم جرم را یک پدیده بهنجار می دانست و حتی برای پیامدهای آن کارکردهای مثب

است که هیچ جامعه ای نیست که بتواند سازگاری تام با دستورهای اجتماعی را بر همه اعضایش تحمیل کند. البته به شرط آن که جرم برای 

   [.19]هر نمونه اجتماعی به میزانی برسد و از این میزان تجاوز نکند

 کند:اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه ميدورکيم به سه مالك 
ارائه قواعد و اعتقادات اخالقی به فرد از طریق فرایند جامعه پذیری )دورکیم دین را یکی از نیروهایی می دانست که در درون افراد  -1

 الزم جهت تحقق اهداف گوناگون افراد و جامعه. ایجاد امکانات -2احساس الزام اخالقی به هواداری از درخواست های جامعه را ایجاد می کند(. 

 [.11]برقراری نظام کنترلی خارج از فرد جهت نظارت برکنش ها و هدایت آن به سوی منافع گروه یا جمع -3

 نظریه ویليام گود .10-2-1-2

بر اساس عشق بوجود  احساسات و عواطف بین زن و شوهر در یک واحد کوچک خانوادگی دارای اهمیت است، خانواده زن و شوهری

آمده و از افراد معدودی تشکیل شده که با هم در ارتباط نزدیک و تماس بسیارند. اگر زن یا مرد در یک چنین خانواده ای عشق و عالقه ای 

ر چنین را که انتظار آن را دارند به دست نیاورند انگیزه ادامه زندگی خانوادگی سست می شود و به همین جهت است که میزان طالق د

 شخانواده هایی نسبتاً باال است. گود گسیختگی خانواده را به این صورت تعریف می کند: فروپاشی واحد خانواده، انحالل یا تجزیه ساختی نق

به  توجه زیادی گوداند.های اجتماعی است، زیرا یک یا چند تن به طور شایسته از عهده انجام وظایف و تکالیف ناشی از نقش شان بر نیامده

 طالق کرده زیرا انواع دیگر گسیختگی خانواده احتماالً به این شیوه ختم می شود. 

 انواع گسيختگي خانواده:
واحد خانوادگی کامل نشده است، عدم مشروعیت را می توان به عنوان یک شکل از هم گسیختگی خانواده به دو دلیل در نظر  -1

م اعضاء خانواده هب(ی از نقشش که به وسیله جامعه و مادر و فرزند تعریف شده ناتوان است. شوهر یا پدر در انجام تکالیف ناش الف( گرفت:

 اند شان بر نیامدهام نقشپدر و هم مادر از عهده انج

خانواده به این علت که یکی از دو همسر تصمیم داوطلبانه بر جدایی، فسخ، متارکه، طالق می گیرد، تجزیه می شود، ترك شغل را  -2

 می توان در این جا در نظر گرفت. نیز 

تغییر در تعریف نقش ناشی از تأثیر متفاوت تغییرات فرهنگی. این تغییرات ممکن است روی روابط بین شوهر و زن تأثیر گذارد. اما  -3

 جوانان می باشد -ده، تضاد والدیننتیجه عم
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خانواده توخالی که در آن اعضاء با یکدیگر زندگی می کنند اما کمترین ارتباط و تماسی را با یکدیگر دارند و از عهده انجام وظیفه  -4

 حمایت احساسی یکدیگر برنیامده اند. 

مرگ یا زندانی  علت بحران خانوادگی ممکن است حوادث بیرونی مثل فقدان یا غیبت موقتی یا دائمی یکی از همسران به علت -5

 بودن یا مصیبت های غیرشخصی مثل سیل، جنگ و رکود اقتصادی باشد.

شود. علت از هم گسیختگی خانواده ممکن است بیماری های مشکالت درونی که باعث عدم موفقیت غیرارادی در اجرای نقش می -6

 [.12]روانی، احساسی و فیزیکی باشد

است که دقیقاً بر اساس الگویی مشخص و منظم عمل نماید. از این رو هرگاه جامعه نظم یک مجموعه حیاتی، هنگامی سالم و منسجم 

ن آخود را از دست دهد، آرامش آن نیز از بین رفته و سازمان بندیش نیز متزلزل می گردد و نهایتاً انسجامش از هم پاشیده می شود و ناگزیر 

از هم پاشیدگی »و « از هم گسیختگی اجتماعی»ای بحران زده است که دچار جامعه دیگر جامعه ای پایدار و سالم نیست بلکه جامعه 

 پارسنز تالکوت نظریه. 2-1-2-11شده است. « اجتماعی

ی نامد م« واحد کنش»مسئله اساسی نظریه تحلیلی کنش پارسونز، مسئله نظم اجتماعی است. پارسنز واحد اساسی و ساده کنش را 

هرچه روابط عاطفی میان والدین و فرزندان و پشتیبانی از اعضاء بیشتر، واقعی کنش دارای معنا می باشد.  که به عنوان قسمتی از نظام عینی و

 و با ثبات تر و در نتیجه انحراف کمتر می باشد.  خانواده با نظم

بین همسانی اهداف اعضاء و نظم رابطه مثبت وجود دارد. ( 2 اده و نظم رابطه مثبت وجود داردبین توجه به خواسته های اعضاء خانو (1

ن دادن پاداش و رضایتمندی رابطه بی( 3اگر هر کس به فکر منابع شخصی خود و اهداف شخصی باشد روی نظم خانواده تأثیر منفی دارد. 

بین رضایتمندی و نظم در خانواده رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه رضایت افراد کمتر باشد خانواده بی نظم و ثبات ( 4 مستقیم وجود دارد

ت جمعی باعث ضعف وفاق ابهام در اهداف و ضعف تعهدا( 5است و هر چه نظم و ثبات در خانواده کمتر باشد، انحراف نیز بیشتر می باشد. 

 گردند. اجتماعی می

 تأثير مشکل اقتصادي روي کيفيت و بي ثباتي زندگي زناشویي. 12-2-1-2 
( به تأمین اقتصادی و کفایت اقتصادی بعنوان تعیین کننده اصلی در رضایت زناشویی و طالق می نگرد. زوج هایی که 1051الك )

مالی را قویاً به عنوان مسئله ای عمده طرح می کنند. اخیراً به این نتیجه رسیده اند که ادارك تکافو بدنبال طالق هستند، مشکالت و شکایات 

باالترین میزان فروپاشی در میان خانواده ها با وضع [. 13]باشدو کفایت اقتصادی نسبت به درآمد عاملی مهمتر در رضایت زناشویی می

ر آن عدم اشتغال همیشگی است و در خانواده هایی با سطح تحصیالت کم اعالم شده اجتماعی اقتصادی پایین، خانواده هایی که د

طور کلی رضایت زناشویی دارای ارتباطی مثبت با درآمد خانواده، تحصیالت، سن ازدواج همسران و وضعیت شغلی شوهر و ثبات ب[.14]است

غلی همسر)زن( و نسبت درآمد زن به درآمدهای شوهر دارای رابطه باشد. طالق با همه این موارد رابطه ای منفی دارد و وضعیت ششغلی می

 [.13]منفی یا رضایت زناشویی است. گرچه تحقیقات اخیر نشان می دهند که نگرش مثبت شوهر نسبت به شغل زن آن تأثیر را خنثی می کند

 

 هاي جمع آوري اطالعاتروش -3
ها و ما در این تحقیق از منابع فراوان و بسیاری شامل کتابها و سایت وروش تحقیق استفاده شده در این تحقیق روش اسنادی است 

دهد. نقشی ایم. محور اصلی تحقیق ما را نقش خانواده در شکل گیری بزهکاری تشکیل میتحقیقاتی که در این زمینه انجام شده بود بهره برده

ترسیم شده  1که در نمودار  امل گرایش زوجین به سوی طالق می باشدبررسی عو و همچنینبرد. بتواند جامعه را به جلو یا عقب پیش که می

  است.
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 عوامل گرایش زوجين به سوي طالق 1نمودار 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایش به طالق

 تحصیالت زن

 سن ازدواج زن وضعیت اشتغال زن

 

 تحصیالت مرد

 درآمد خانواده

 ی زوجینیشیوه آشنا

 سن ازدواج مرد

 اختالف سنی زوجین

 تعداد فرزندان

 محل تولد زن

 گیرنده ازدواجتصمیم 

 چند زنی

 میزان شناخت همسر قبل از ازدواج

 دخالت دیگران در زندگی

 اختالف تحصیلی زوجین

 رابطه خویشاوندی با همسر

 مدت شناخت همسر قبل از ازدواج

 محل تولد مرد

 مدت زندگی مشترك

 جنسیت

http://www.rassjournal.ir/


 68 - 19  ، ص5317 ، پاییز51رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 نتيجه گيري
مطمئناً این تحقیق توانسته است برخی از فرضیات متقدمین را مجدداً اثبات نماید. بدین منظور شایسته است که به مرور فرضیات 

  تحقیق پرداخته و از نظریات ارائه شده بهره جوییم.

همان طور که اشاره شد نظم در سطح خرد با چهار مشکل ماهوی مواجه است که عبارتند از: همفکری مشترك، همدلی مشترك،  •

اگر این چهار مشکل را در خود حل کرده باشد دارای نظم می باشد در غیر این « مایی»همگامی مشترك، همبختی مشترك. هر گروه یا 

در نظم خانواده می تواند منجر به طالق و بزهکاری اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد. اساساً نقشهای  صورت دچار اختالل می گردد. اختالل

یابد که در برگیرنده تمام کارکردهای ضروری خانواده باشند و به طور عادالنه بین اعضاء تقسیم خانوادگی زمانی به مؤثرترین شکل تحقق می

های نوجوانان بزهکار به خاطر از هم گسیختگی و غفلت گیری مستمری انجام گیرد، در خانوادهاعضا پی شود و همچنین درباره انجام وظایف

گیرد، والدین دچار غفلت شده و به مسائل تربیتی، تحصیلی، اقتصادی و تفریحی خانوادگی تخصیص نقشها در خانواده به درستی صورت نمی

آورند و نظارت به حال خود رها کرده و فرزندان بیشتر به اجتماع و گروههای همساالن روی می دهند و آنها راکودکان و نوجوانان اهمیت نمی

هایی احتماالً اعضایش را به های نوجوانان بزهکار شرایط مناسبی ندارد، چنین خانوادهشود. عموماً مرزها در خانوادهوالدین بر روی آنها کم می

گیرد. نقشهای خانوادگی در خانواده دهد و مبارزه برای کسب قدرت درخانواده شدت میی سوق میسمت رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه پنهان

های نوجوانان غیر بزهکار نقشها شرایط مطلوبتری دارند. چون نقشهای خانوادگی باشند و در خانوادههای نوجوانان غیر بزهکار متفاوت می

یم وظایف بین اعضاء، قدرت برنامه ریزی برای ادای وظایف، تبیین نقشها و مرزها برای شامل: نقشها و وظایف اعضای خانواده، چگونگی تقس

تأثیر  باشد. این امرتر میهای نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان غیر بزهکار در سطح پاییناعضاء و وضع مقررات برای برقراری نظم در خانواده

های نوجوانان غیر بزهکار محیطی امن برای ست. در واقع این موضوعات باعث شده اند که خانوادهزیادی در ایجاد رفتار بزهکارانه آنان داشته ا

ت های اصلی بروز اختالالها دور باشند. ضعف در اجرای نقشهای خانوادگی یکی از زمینهآنها بوده و نوجوانان با پناه بردن به آن از گزند آسیب

شکالت ت. در گروه نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار در مسائلی نظیر قدرت ابداع خانواده در حل مرفتاری به ویژه بزهکاری در نوجوانان اس

یکدیگر در مواقع بحران، تدبیر راههایی برای حل مشکل، ارزشیابی راه حل های اعمال شده، ارتباط صریح، اعتماد متقابل،  خویش، حمایت از

تارهای ساز بروز رفتواند زمینهسایر اعضای خانواده با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت میپذیری ایجاد مقررات و آگاهی از مسائل مسئولیت

ود وجضد اجتماعی در فرزندان نوجوان خانواده گردد. اصوالً وجود مهر و محبت در کانون خانواده به تقویت ایمان، تلقین ارزشهای اخالقی و به 

ند و اثر مهمی در رفتار نوجوانان دارد. همچنین ایجاد روابط صمیمی در خانواده محیطی کآمدن خودپنداری مثبت در نوجوانان کمک می

با توجه به متغیرهای الگویی  های دوران بلوغ است.ای مناسب برای تسکین ناراحتیمناسب جهت طرح مشکالت و مسائل نوجوانان و وسیله

حاظ عاطفی نتیجه می گیریم که بین دلبستگی عاطفی و نظم و ثبات در خانواده پارسنز به ویژه متغیر عاطفی بودن در برابر خنثی بودن از ل

 رابطه وجود دارد و از متغیر نفع شخصی در برابر نفع جمعی نتیجه می گیریم تمرکز اعضای خانواده در جهت اهداف همسان با نظم در خانواده

شخصیت نتیجه می گیریم که وجود رابطه عاطفی میان والدین و فرزندان و رابطه مستقیم دارد و از نظر پارسنز در زمینه سیر تکوینی و رشد 

 پشتیبانی و حمایت از اعضاء خانواده با حفظ نظم در خانواده رابطه مثبت یا مستقیم دارد.

 هیرشی معتقد است کاهش صمیمیت در روابط اعضاء خانواده روی میزان بزهکاری تأثیر مثبت دارد. • 

ن بیان شد نشات آرا به این مطالب اضافه می کنم بزهکاری همانطور که تعریف شد و معانی مختلف  محقق شخصی در پایان نظر •

گرفته از عوامل فراوانی است که یکی از اساسی ترین عوامل همانطور که در مطالب قبلی اشاره شده است خانواده می باشد تاثیرات خانواده 

سوق دهد خانواده به عنوان مهمترین پایگاه اجتماعی که به  ورطه نابودیفرد را به موفقیت ویا  بقدری مهم و اثرساز می باشد که می تواند

یاجات احت عضویت دارد نقش اساسی را در تربیت و اجتماعی کردن افراد بر عهده دارد در این میان مسائل و نآ در فردهی که پایگا اولین عنوان

کار و شغل مناسب نمی توانند نیازهای مادی را پاسخ  د و مخصوصا قشر جوان که به علت نبودافراد در جامعه می باش مادی که گریبانگیر

وردن به کارهای خالف می شوند که ممکن است این کارها هم خود و هم اجتماع را به بزهکار شدن سوق دهد امید آگویند مجبور به روی 

یزمان هر روز شاهد از بین رفتن ریشه ها و بنیان های بزهکاری در کشور است با یاری خداوند متعال و عنایات مسئولین خدوم کشور عز
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