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 .1دانشیار دانشکدة حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسیارشد ،حقوق جزا و جرمشناسی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت1931/11/20 :؛ تاریخ پذیرش)1931/20/02 :

چکیده
خانواده بهعنوان یک منبع سرمایة اجتماعی با قابلیتهایی که در آن حاکم است ،در اجتماعیسازی و تربیتت فرزنتنان ن تس اساستی و
بنیادی ایفا میکنن .هنف اصلی م الة حاضر بررسی عوامل اقتصادی ،نظارت والنین ،تثبیت و تحکیم ختانواده ،کیفیتت محتین زنتن ی و
توانایی تربیتی والنین بهعنوان عوامل حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده بهمنظور پیشگیری از انحرافات اجتماعی و ارتکتا جترایم
اطفال و نوجوانان است .بنابراین ،با بررسی نظریههای جرمشناسی به این موضوع پرداخته شنه است که خانواده تا چه حنی در پیشگیری
از جرایم اطفال و نوجوانان مؤثر استت .بته عبتارت دیگتر ،ا تر سترمایة اجتمتاعی ختانواده تعتعیش شتود ،طبتر نظریتة جترمشتناختی
«معاشرتهای ترجیحی» اطفال و نوجوانان از محین خانواده فاصله رفته و به روههای بزهکارانه پناه میبرنن و این امر سبب متیشتود
بسترهای ارتکا جرم برای این دسته از اشخاص فراهم شود و در نتیجه طبر نظریة «یاد یری اجتماعی» افراد یادشنه با قرار ترفتن در
محین بزهکارانه ،نحوة ارتکا جرم را فرا یرنن.

کلیدواژگان
اطفال و نوجوانان ،بزهکاری ،پیشگیری ،خانواده ،سرمایة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmirkhalili@ut.ac.ir :
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مقدمه
انسان از جمله موجوداتی است که برای ادامة حیات خویش ،و رشد و پیشرفت ناگزیر به سایر
انسانها وابسته است و به همین علت ،روی به زندگی جمعی و نهادهای اجتماعی میآورد .در
طول زندگی ،جامعهپذیری در نهادهایی مانند خانواده ،مدرسه و جز آن صورت میپذیرد .خانواده
بهعنوان کوچکترین نهاد ،تشکیلدهندة اساس جامعه و حافظ روابط انسانی است .نحوة ارتباط
اعضای خانواده و تعامل آنها با یکدیگر طوری است که محیط خانواده را برای تأمین نیازهای
ضروری کودکان آماده میکند .هرگونه اختالل و نارسایی در عملکرد خانواده در بهنجارکردن
فرزندان تأثیر نامطلوبی دارد (عبدالهی ،5831 ،ص .)308خانواده بهعنوان مهمترین رکن اجتماع،
همواره مورد توجه اندیشمندان و جامعهشناسان بوده است .به دلیل اهمیت باالی نهاد خانواده،
نظریهپردازان سرمایة اجتماعی این نهاد را منبع مهم تولید سرمایة اجتماعی معرفی کردهاند .از
جملة این اندیشمندان فوکویاما است .از نظر وی خانواده یکی از انواع مهم سرمایة اجتماعی است
که با ازبینرفتن آن در جامعة آمریکا باعث تضعیف و کاهش سرمایة اجتماعی در این جامعه شده
است .وی یکی از دالیل ازبینرفتن سرمایة اجتماعی را کاهش روابط خانوادگی میداند (فوکویاما،
 ،5831ص .)13سرمایة اجتماعی ثروت و ظرفیت ارزشمندی محسوب میشود که خانواده در
حفظ و توسعة آن نقشی بسزا را ایفا میکند .خانواده بهعنوان یکی از مهمترین عوامل جامعهپذیری
انسانها ،میتواند هنجارهای اجتماعی ،منافع جمعی و جز آن را در انسانها درونی میکند و باعث
حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی و در نتیجه ،پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرایم شود.
در پژوهش حاضر پیرامون سه مسئله بحث و بررسی خواهد شد ،ابتدا دربارة رابطة سرمایة
اجتماعی و پیشگیری ،این پرسش مطرح میشود که آیا در صورت افزایش سرمایة اجتماعی،
بهویژه سرمایة اجتماعی خانواده ،نسبت به اطفال و نوجوانان پیشگیری محقق میشود؟ مسئلة
دومی که مطرح میشود ،این است که جایگاه و نقش خانواده بهعنوان اساس تشکیل جوامع ،در
تقویت سرمایة اجتماعی و در نتیجه پیشگیری از جرم چیست؟ و چگونه میتواند به این وظیفة
مهم نائل شود؟ و آخرین و مهمترین پرسش اینکه عوامل مؤثر در حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی
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خانواده بهمنظور پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان کدامند؟ بر این اساس ،در پژوهش حاضر
ابتدا به رابطة سرمایة اجتماعی و پیشگیری و سپس ،به جایگاه و نقش خانواده در شکلدهی به
سرمایة اجتماعی و در نهایت ،به بررسی موردی عوامل حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده
بهمنظور پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان پرداخته میشود .امید است نتایج پژوهش حاضر در
رسیدن به این اهداف یاریرسان باشد.
سرمایة اجتماعی و پیشگیری ،و ارتباط آنها با یکدیگر
مفهوم سرمایة اجتماعی برای اولینبار در جامعهشناسی ظهور کرد و بعد وارد متون نظرری اقتصراد
شد .سرمایة اجتماعی قدمتی طوالنی در علوم اجتماعی دارد و میتروان آن را در آرای اندیشرمندان
متقدم و کالسیک علوم اجتماعی جستوجو کرد (ذکائی ،5831 ،ص .)7واژة سرمایة اجتمراعی را
هانیفان )5151( 5برای اولینبار بهکار برد .جاکوبز )5115( 3این واژه را در کتاب معروف خرود برا

عنوان شهرهای آمریکایی ،بهکار گرفت و هانرز )5111( 8نیز کتابی دربارة فرهنگ اقلیتها نوشرت
و این واژه را در کتاب خود بهکار بررد .سررمایة اجتمراعی مجموعرة هنجارهرای موجرود در یرک
سیستم اجتماعی است که باعث ارتقای میزان همکاری اعضای آن جامعه میشود و موجب کاهش
سطح هزینههای ارتباطات میشود ( .)Fukuyama, 1995, p.5نظریة بانک جهرانی )5111( 1سررمایة
اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها بر کمیت
و کیفیت روابط اجتماعی است و آن را به این شرح تعریف میکند :انسرجام و پیوسرتگی درونری،
اجتمرراعی و فرهنگرری جامعرره ،هنجارهررا و ارز هررایی کرره بررر روابررط میرران مررردم و مؤسسررات
حکمفرماست .به نظر کلمن ،سرمایة اجتماعی بهطرور خراص ،از طریرق پیونردهای نتسرتین م رل
خویشاوندی بروز میکند .وی بیان میکند ریشة مرؤثرترین اشرکال سررمایة اجتمراعی بره روابرط
1. Hanifan
2. Jacobs
3. Hannerz
4. World Bank Social Capital Initiative
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ایجادشده در دوران کودکی برمیگردد

(1991, p.3

 .)Coleman,بنابراین ،کلمن بر این اعتقاد اسرت

که سرمایة اجتماعی به واسطة فرایندی که پیوندهای خویشاوندی را از بین میبرد ،از جمله طرال
و جدایی یا مهاجرت ،تضعیف میشود .وقتی خانواده شبکة فعلی خویشاوندی و دوسرتی و سرایر
تماسهای خود را کنار میگذارد ،ارز

سرمایة اجتماعیشان کاهش مییابد .پیشرگیری برهمعنرای

جلوگیری از هرگونه اقدامی است که طبیب یا مأمور بهداری برای جلوگیری از بروز مرض انجرام
میدهد (عمید ،5871 ،ص .)817از منظر جرمشناسی ،پیشگیری جلوگیری از بزهکاری با توسل به
اقدامات گوناگون است .به عبارت دیگر ،منظور از پیشگیری هر اقردام سیاسرت جنرایی اسرت کره
هدف انحصاری آن غیرممکنکردن یا دشوارکردن امکان وقوع آن است ،بدون توسرل بره اقردامات
کیفری .به ستن دیگر ،میتوان گفرت پیشرگیری از بزهکراری کودکران و نوجوانران دو هردف را
پیگیری میکند؛  .5پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی آنان در مراحل اولیة زنردگی؛  .3نظرارت و
حمایررت از آنهررا (معظمرری ،5833 ،ص .)11یکرری از اقسررام پیشررگیری اجتمرراعی ،پیشررگیری
خانوادهمحور است .در پیشگیری اجتماعی جرمشناسان علت وقوع انحرافات اجتماعی و جررایم را
در محیط اجتماعی فرد میدانند که انریکوفری یک از جرمشناسان مکتب تحققی علت جرم را در
محیط اجتماع فرد جستوجو کرد (کینیا ،5833 ،ص.)51
سرمایة اجتماعی در تال

است تا از طریرق روابرط متقابرل ،اعتمراد ،هنجارهرا و شربکههرای

اجتماعی امکان مشارکت افراد در کارهای جمعی را با هدف کسب منافع متقابل فراهم کند .از ایرن
منظر ،سرمایة اجتماعی بهعنوان ابرزاری کارآمرد ،ظرفیرت براالیی در تبیرین مسرائل و موضروعات
اجتماعی از جمله جرایم را خواهد داشت .در واقع ،سرمایة اجتماعی از طریق تقویرت هنجارهرای
غیررسمی و افزایش میزان اعتماد بین شبکههای اجتماعی سعی دارد خودکنترلی را بین کنشگرران
اجتماعی بگسترد و باعث افزایش راهکارهای پیشرگیری از جررم شرود و هزینرههرای مربروط بره
مجازات و ضمانت اجراهای کیفری به میزان قابل توجهی بکاهد .سرمایة اجتماعی خرانواده شرامل
1. Enrico Ferri
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روابط گرم بین فرزندان و والدین و مدت زمانی است کره براهم سرپری مریکننرد و بردین طریرق
هنجارها و ارز ها را به نسل بعدی منتقل میکنند ،همچنین ،سررمایة اجتمراعی مدرسره و میرزان
ظرفیت و توانایی آن در آموز

و انتقال هنجارها به دانشآموزان و افزایش اعتماد بره نفرس آنهرا

نسبت به سایر نهادهای جامعه همگی در جامعهپذیرکردن اطفرال و نوجوانران و کمرک بره تحقرق
اهداف پیشگیری رشدمدار مفیرد خواهرد برود .دربرارة ارتبراط پیشرگیری جامعرهمردار و سررمایة
اجتماعی ،تأکید بر مشارکت و همکاری شهروندان در سیاستگذاریهای اجتماعی و برهکرارگیری
ظرفیت بالقوة آنان در مدیریت مسائل و معضالت اجتماعی که زمینهساز ارتکاب جرایم اسرت ،در
قالب سازمانهای مردمنهاد است .از همکاری و مشارکت مردم و کنشگران همچنرین ،مریتروان در
مدیریت محیطهای شهری و امور محله دربارة تکنیرکهرای پیشرگیری وضرعی اسرتفاده کررد .در
مجموع ،سرمایة اجتماعی میتواند بهعنروان ابرزار و قابلیرت بسریار مناسربی بررای تحقرق اهرداف
پیشگیری از جرم به شمار رود (معظمی ،5833 ،ص.)17
جایگاه خانواده در شکلدهی سرمایة اجتماعی بهمنظور پیشگیری از بزهکاری
خانوادة بزرگ انسانی از واحدهای کوچکتری شکل میشود که کهنترین و طبیعیترین آن
خانواده است که از آغاز زندگی وجود داشته است .این واحد مانند سنگبنای اول ساختمان
اجتماع است که هرچه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ،به استحکام بیشتر جامعه منجر خواهد
شد .خانواده متشکل از پدر ،مادر و فرزندان است .یکی از جامعهشناسان در تعریف خانواده گفته
است« :خانواده یک گروه خویشاوند است که در اجتماعیکردن فرزندان و برآورد برخی نیازهای
پیشنهادی دیگر جامعه ،مسئولیت اصلی را بر عهده دارد» (کوئن  ،5875 ،ص .)537زندگی
خانوادگی بشر کامالً طبیعی است .به عبارت دیگر ،انسان ذاتاً «منزلی» خلق شده است .بر فرض
اگر در طبیعیبودن زندگی «مدنی» انسان شک کنیم ،در طبیعیبودن زندگی «منزلی» یعنی زندگی
1. Cohen
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خانوادگی او نمیتوان تردید کرد (مطهری ،5831 ،ص .)517خانواده در حفظ و انسجام قدرت
ملی نقش اساسی دارد ،بر همین اساس ،در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر
شده است« :از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعة اسالمی است همة قوانین و مقررات و
برنامهریزیها مربوطه باید برای آسانکردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری
روابط خانوادگی بر پایة حقو و اخال اسالمی باشد (اشرافی ،5871 ،ص .)51دورکیم 5در کتاب
صور اولیة حیات دینی دین را اساس و پایة خانواده به شمار میآورد زیرا همة نهادهای بزرگ
اجتماعی از جمله نهاد خانواده به زعم وی ،در دین متولد شدهاند و معنای عقاید و مقصود جامعه،
روح دین است .تربیت فرزندان ثمرة زندگی است ،بدین معنا که زندگی دنیایی به وسیلة فرزندان
استمرار مییابد .اعمال صالح استمرار وجودی ما در آن دنیا و فرزندان صالح هم استمرار وجودی
ما در این دنیا هستند (احمدی ،5831 ،ص .)71زمانی که خانواده نقش و کارکرد خود را برای
اجابت انتظارات و توقعات اعضایش از دست میدهد و در امر نظارت بر رفتار اعضای خود ناتوان
میشود ،خانواده به اصطالح «از هم گسیتته» محسوب میشود .در چنین خانوادههایی زمینة
ارتکاب جرایم و انحرافات اجتماعی به وجود میآید و در اثر طردشدن فرد از محیط خانواده و
اجتماع ،فرد دچار نوعی آشفتگی در هویت و احساس طردشدگی از جامعه میشود که خود باعث
ارتکاب جرایم و برهمخوردن امنیت اجتماعی است .در واقع ،میتوان علت بزهکاری اطفال و
نوجوانان را در ازهمپاشیدگی خانوادهها ،کمرنگشدن میزان باورها و اعتقادات اخالقی و جز آن
جستوجو کرد که در این بین ،باید به خانواده بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اشاره کرد
(نیکوگفتار ،5831 ،ص.)35-33
عوامل توسعة سرمایة اجتماعی در خانواده بهمنظور پیشگیری
اساس سرمایة اجتماعی از ایجاد جوامع انسانی به وجود آمده است؛ اگر انسان تنها و به دور از
1. Durkheim
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محیط اجتماع زندگی میکرد ،سرمایة اجتماعی تأثیری در توسعة سطح زندگی وی نداشت.
خانواده بهعنوان منشأ و عامل غنای ارتباطات اجتماعی است که خود باعث تقویت سرمایة
اجتماعی هم میشود .عوامل متعددی نظیر بهبود شرایط اقتصادی ،نظارت هدفمند و مستمر والدین
و جز آن میتوانند شاکلة یک خانواده را مستحکم و تقویت کنند .در این قسمت راهکارهای
عملیاتی بهبود وضعیت سرمایة اجتماعی خانواده بیان میشود تا از این طریق بتوان گامی در جهت
پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان برداشت.
بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی خانوادهها

بهبود شرایط اقتصادی میتواند باعث انسجام و پایداری بیشتر نهاد خانواده شرود .یکری از عوامرل
تقویت سرمایة اجتماعی خانواده ،داشتن شرایط اقتصادی باثبات و استاندارد است؛ خرانوادهای کره
شرایط اقتصادی قابل قبولی دارد ،بهتر میتواند جوابگوی نیازهای اعضای خرویش باشرد و روابرط
اعضای آن استحکام و ثبات بیشتری داشته باشد .خانوادهای که از لحاظ اقتصرادی ضرعیف اسرت،
نمیتواند جوابگوی نیازهای اعضای خویش باشد و بر ایرن اسراس زمینرهای فرراهم مریشرود ترا
اعضای آن به سمت ارتکاب انحرافات اجتماعی و جرایم کشیده شوند (کرینیرا ،5833 ،ص.)511
اینکه تمکن مالی در آسایش و تأمین زندگی فرزندان خانوادههای مؤثر است ،بدین معنا نیست کره
در میان فرزندان خانوادة مرفه ،بزهکاری وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از خانوادههای فاقد تمکن
مالی کمتر نباشد .مسائل اقتصادی یکی از دغدغههای دین مبین اسرالم اسرت .رسرول اکررم (ص)
میفرمایند «کاد الفقر ان یکون کفررا» (الکافی ،5817 ،ص .)807چهبسا فقر به کفر منجر شرود .از ایرن
حدیث برداشت میشود اگر انسانها در شرایط ستت اقتصادی قرار گیرند و از استانداردهای الزم
برای یک زندگی قابل قبول برخوردار نباشند ،زمینة ارتکاب گناه و انحرافات ،و سررانجام ارتکراب
جرایم به وجود میآید .همچنین ،امام علی (ع) در حکمت  511نهجالبالغره مریفرماینرد« :الفقرر ورو
املوت االکرب» (سید رضی ،5871 ،ص .)371به این معنا که فقر همان مررگ برزرگ اسرت .در واقرع،
شتصی که فقیر است و در شرایط ستت اقتصادی به سر میبرد ،زنردگی نمریکنرد و فقرط زنرده
است ،حتی بدتر از این ،با توجه به این روایت شتص مرده است.
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در دیدگاه مرتون 5فقر تنها متغیر تعیینکننده نیست ،بلکه فقرا وقتی بزهکار میشوند که شریفتة
رسیدن به ارز های تعریفشده توسط جامعه باشند و در اثر همین ،به رقابت با افراد میپردازنرد
که فرصت بیشرتری از آنهرا دارنرد .در چنرین وضرعیتی رفترار ضرداجتماعی آنران طبیعری اسرت
(ستاوت ،5811 ،ص.)11
همچنین ،آلفرد مارشال اقتصاددان معتقد است درآمد فرد بر تصمیم و رفتار او تأثیرگذار اسرت.
چهبسا کسانی که بضاعت مالی زیادی ندارند ،اما قادر باشند به فعالیتهای دست زنند که دلتوشی
بزرگی ایجاد کند (فرجاد ،5875 ،ص .)551برعکس ،ویلیام باگز  ،اقتصاددان هلندی ،فقر را علرت
همة انحرافات میداند .بر این نظریه اعتراضات زیادی شده ،که خالصة آن این است که انحرافات،
خاص فقرا نیست و ثروتمندان و اغنیا نیز بزهکار میشوند .علت بزهکراری آنران را بایرد در رفراه
بیش از حد اقتصادی و فقر فکری و معنوی جستوجو کرد (فرجاد ،5875 ،ص.)551
از سوی دیگر ،بعضی از صاحبنظران مشکالت اقتصادی را عامل اصلی آسیبهرای اجتمراعی
اطفال و نوجوانان میدانند .اساساً عوامل اقتصادی در کیفیت زندگی فرردی و اجتمراعی انسرانهرا
مؤثر است .فقر مادی و توزیع ناعادالنة ثروت در کنار فقر فرهنگی عوامل مؤثر در بروز رفتارهرای
ضداجتماعی و ناهنجار است (صالحی ،5837 ،ص .)30بررسیها نشان میدهد فقرر علرت اصرلی
ایجاد پدیدة کودکان کار است 80 .درصد از کودکان کار والدین برا سرابقة محکومیرت دارنرد و10
درصد نیز والدین بیسواد یا کمسواد دارند 31 ،درصرد کودکران کرار ،ایرانری و مرابقی غیرایرانری
هستند .براساس آمارها 33 ،درصد کودکان کار مورد اغفال قرار گرفترهانرد و هرر کرود خیابرانی
دستکم یک تا دو سال در خیابان بهسر میبرد .کودکان کار در ایران رو به افرزایش اسرت (فرراز،
 ،5813ص.)5

1. Merton
2. William Bogs
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نظارت هدفمند و مستمر والدین نسبت به فرزندان

نظارت ناکافی والدین بر فرزندان و از طرفی زیادبودن مشغلة کاری آنها موجب میشود بین
والدین و فرزندان جدایی و فاصله بیافتد و ارتباط گرم و صمیمی باهم نداشته باشند .در این دسته
از خانوادهها والدین به علت نظارتنکردن ،اطالعی از این ندارند که فرزندشان اوقات فراغت خود
را چگونه و با چه کسانی سپری میکند .مسئولیت بهداشت روحی و روانی فرزندان با والدین
است ،بهویژه اینکه این مسئولیت در دوران نوجوانی حساستر میشود .اگر والدین کنترل و
نظارت الزم بر فرزندان خود نداشته باشند احتمال گرایش به سمت انحرافات اجتماعی و ارتکاب
جرایم در بین اطفال و نوجوانان بیشتر میشود .از سوی دیگر ،باید تأکید کرد نظارت باید
ویژگیهایی داشته باشد؛ در واقع ،نظارت باید هدفمند باشد ،یعنی صرف نظارت بر رفتار فرزندان
و بازخواست آنها نباشد ،بلکه یکسری برنامههای مفید برای فرزندان تعریف شود و فرایند
اجرای آن توسط والدین نظارت شود .همچنین ،نظارت باید مستمر باشد ،تا مفید واقع شود
(الیاسی ،5830 ،ص .)35حضرت علی (ع) در نامة معروف خود به امام حسن (ع) میفرمایند« :دل
جوان همچون زمین خالی است ،هر تتم که در آن افشانده شود ،بپذیرد .پس به ادبکردن تو
پرداختم ،قبل از آنکه دلت ستت شود و عقل و خردت گرفتار شود» (عبده5813 ،هر  ،ج،3
ص.)117
خانواده نیز مانند سایر نهادهای جامعه ،در طول تاریخ دچار دگرگونیهای ژرفی شده است.
ورود صنعت و پیشرفت فناوری و فرایندهای ناشی از آن را میتوان یکی از علل اساسی تغییر در
ساخت و کارکرد خانواده مطرح کرد .از این رو ،پیامد ورود صنعت و فناوری و به همراه آن
فرهنگ غرب به ایران عبارت بود؛ رواج شهرنشینی ،گستر

آموز

همگانی ،الکترونیکیشدن

خدمات و جز آن ،طوری که این امر میتواند آثار منفی بر نظارت و تربیت فرزندان داشته باشد.
برخی پژوهشگران نیز میزان نظارت پدر و مادر را با متغیرهای گوناگون بررسی کردهاند و نتایج
آنها نشان داده است که بهطور کلی ،هرچه میزان آگاهی پدر و مادر به دالیل شغلی ،تحصیلی و
دیگر متغیرها مانند مهارت در رایانه و اینترنت از فضای مجازی و آسیبهای آن ،بیشتر باشد،
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رفتارهای مداخلهگرانه بیشتری را در شیوة نظارت خود نشان میدهند (احمدی و همکاران،5831 ،
ص.)11
در اروپا هم م ل آمریکا شواهدی مبنی بر کاهش سرمایة اجتماعی خانواده وجود دارد.
پژوهشگران با مطالعهای دربارة بزهکاری نوجوانان و افراطگرایی جناح راست در برلین دریافتند
نظارت والدین بهعنوان عامل محافظتی ،اهمیتی کمتر از حد انتظار آنها دارد .تقریباً مشتص شد
عوامل متاطرهساز اصلی عبارتاند از عضویت در گروه همساالنی که فعالیتهای فراغتی
ضداجتماعی را ترجیح میدهند و احساس بینظمی ناشی از بحرانهای اقتصادی و سیاسی مکرر
که بر فرصتهای زندگی جوانان برلینی تأثیرگذارند (کینیا ،5833 ،ص .)383در اک ر اوقات،
جدایی زوجها با کاهش در میزان اعتماد پیوستگی دارد ( .)Hall, 1999, p.444نتایج مطالعات نشان
داده است موضعگیریهای مدیریتی ضعیف والدین ،برای م ال فقدان نظارت و کنترل با رفتار
مشکلساز بچه ها ،مانند بزهکاری ،مصرف مواد متدر ،زودرسی جنسی ارتباط دارد .از این رو،
کوتاهی خانواده در نظارت بر فرزندان و تربیت آنها سبب ایجاد دو پیامد به شرح زیر میشود:
الف) بسترهای آشنایی و معاشرت با بزهکاران برای آنها فراهم میشود.
این دیدگاه توسط ادوین ساترلند 5جامعهشناس آمریکایی با عنوان معاشرت ترجیحی مطرح
شد .وی با تأکید بر اینکه رفتار در محیط اجتماعی یادگرفتنی است ،دسرت بره خلرق یرک
نظریة عمومی از رفتار مجرمانه زد .زیررا از نظرر وی همرة رفتارهرا برهطرور یکسران قابرل
یادگیری است (ملکمحمدی ،5831 ،ص .)31منظور ساترلند از این نظریه ایرن اسرت کره
محتوای الگوهای طراحیشده در معاشرت از شتصی به شتص دیگر فر دارد ،یعنی برزه
از نگاه ساترلند برخوردهای ارز های متعارض بوده اسرت .سراترلند در نظریرة همنشرینی
بیان میکند :پیوستن نوجوانان به گروه همساالن بزهکار احتمرال انحرراف را براال مریبررد
(ملکمحمدی ،5831 ،ص.)18
1. Sutherland.
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ب) یادگیری جرم
براساس نظریة یادگیری اجتماعی رونالد ایکرز کره از نظریرة همنشرینی افتراقری سراترلند
نشأت گرفته است ،کودکان و نوجوانان ارتکاب جرم را از همران راهری فرامریگیرنرد کره
رفتارهای درست را میآموزند ،یعنی از طریق ارتباط با دیگران .گروهای اولیه مانند خانواده
یا گروه همساالن تأثیر زیادی در آموختههای افراد دارند .اساساً ارتباط برا دوسرتان بزهکرار
بهترین شاخص برای پیشبینی بزهکاری اولیه است .برای یرادگیری نبایرد فررد در تمراس
مستقیم با سایر افراد باشد ،بلکه بهطور غیرمستقیم هم فرد جرم را یاد میگیرد؛ مانند اینکره
اعمال خشونت را با مشاهده آن در تلویزیون بیاموزد (ملکمحمدی ،5831 ،ص.)11
تقویت وابستگی و همبستگی بین اعضای خانواده

قرآن کریم برای دستیابی به حیات طیبه ،بتشی از آیات آن به تنظیم و تعدیل روابط اعضای
خانواده ،حقو و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است .حسن معاشرت در خانواده در
دو محدوده مرزهای حقوقی و دستورالعملهای اخالقی تعیین میشود و تعبیر حسن معاشرت
بهعنوان وظیفهای برای شوهر و حقی برای زن مطرح است که در آیة  51سورة مبارکة نساء بیان
شده است« :عاشروهن بالمعروف» :با همسرانتان بهخوبی رفتار کنید .در نفقه همة نیازمندیهای
جسمی زن باید تأمین شود و در حسن معاشرت همة نیازمندهای روحی او (حسینی بهشتی،
 ،5810ص.)518
نظریة هیرشی 3حاکی از آن است که کاهش دلبستگی و صمیمیت در روابط متقابل اعضای
خانواده روی میزان بزهکاری تأثیر م بت میگذارد .هرچه همبستگی میان اعضا بیشتر باشد ،میزان
کنترل بیشتر میشود .هیرشی یکی از جرمشناسان معروف چهار علقة اجتماعی را مطرح کرد که
عبارت بود از عقیده یا باور ،وابستگی و تعلق ،تعهد و مشغولیت ،به نظر وی هرچه فرد در هر یک
از این عناصر نقش مهمتری داشته باشد ،احتمال ارتکاب انحراف کمتر است .او معتقد است
1. Ronald Ikers
2. Hirshi
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افرادی که با گروههای دیگر م ل خانواده ،مدرسه و گروه همساالن رابطة قوی و محکمی داشته
باشند ،کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال بزهکارانه شود .تحقیقات او در زمینة تأثیر دلبستگی به
والدین ،مدارس و گروه همساالن روی اعمال بزهکارانه نشان داد پسرانی که شدیداً دلبستگی به
والدین دارند ،نسبت به پسرانی که دلبستگی کمتری دارند ،کمتر احتمال دارد مرتکب اعمال
بزهکارانه شوند.
طرفداران نظریة کنترل جرم معتقدند فرزند از دورة نوزادی و نوجوانی جامعهپذیری را
میآموزد و بهترین راه کنترل اجتماعی همانا فرایند جامعهپذیری است که از دورة کودکی شروع
میشود .ما راه انجامدادن کارها را به صورت غیررسمی از خانواده و به صورت رسمی از مدرسه
میآموزیم .براساس پژوهش لئوناردسایم ،5افرادی که با دیگران تماس نزدیک ندارند ،در مقایسه
با کسانی که معاشرت بسیار دارند ،درصد مرگ و میر آنها باالست .بدین سبب خانواده سنتی که
اساس آن بر صمیمیت و نزدیکی بیشتری استوار است ،برای اعضای خود مصونیت بیشتری
میآورد .در پژوهشی در زمینة با زنان بیوه و جوان دریافتند که حمایت اجتماعی والدین ،به ویژه
حمایت عاطفی آنها از فرد ،در برابر فشار ناشی از فقدان همسر به بهترین وجه از آن حفاظت
میکند (دیماتو،5873 ،3

ص.)18-11

یکی از رو های ارتقای سرمایة خانواده ،گزینش رویکرد وابستگی انداموار و کوشش در
راستای برهم زدن تعصبات قومی ،قبیلهای و سعی در بسط زناشوییهای غیرخودی است .میزان
طال

در یک جامعه را میتوان به م ابة بیثباتی و تزلزل اجتماعی تلقی کرد ،زیرا کودکان

جامعهپذیری را در خانوادة اصلی ،از روابط والدین و همچنین از روابط خود با والدین ،و برادران
و خواهران فرامیگیرند .اثر منفی طال بر فرزندان متعلق به خانوادههای ازهمپاشیده بسیار شدید
است و عقدهای غیر قابل تحمل و توأم با نفرت در آنها به وجود میآورد که شدیدتر از وضع
یتیمی است (کینیا ،5833 ،ص .)733
1. Leonard Syme
2. DiMatteo
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طال یکی از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان است .در سرالهرای اخیرر
طال سیر صعودی داشته ،و از رقمی حدود  10هزار در سال  5830به  511هرزار واقعره در سرال
 5811رسیده ،و در سال  5811در برابر سه ازدواج یک مورد طال به ثبت رسیده اسرت (روزنامرة
شر  ،5811 ،ص .)53به موجب تحقیقات دنیس -زابو  ،استاد جرمشناسی دانشگاه مونترال کانادا،
بین طال و ارتکاب جرم رابطة مستقیم وجود دارد و طال عامل مؤثری در افزایش ارتکاب جررم
به خصوص توسط کودکان و نوجوانان بیسرپرست است (کینیا ،5873 ،ص.)553
از نظر روانشناسان ،نقش خانواده انکارناپذیر است ،زیرا از ده حادثة اول فشرار روانری ،شرش
حادثة آن بحران خانواده است .بحرانهایی مانند مرگ همسر ،جدایی و طرال  ،جردال خرانوادگی،
مزاحمت منسوبان نزدیک و جز آن .در جدول هولمز وراهه ازدواج بعرد از مررگ همسرر از نظرر
تأثیر روانی باالترین درجه را دارد و  71درصد قربانیان حملة قلبی ،قبرل از ابرتال بره حملرة قلبری،
بحران خانوادگی داشتهاند (پاول  ،5877 ،ص .)31-80کودکان نیز با ازدستدادن والدین ،غمگین،
ترسو و خشمگین میشوند  ....و برای مراقبت از خود دچار اضطراب مریشروند (دیمراتو،5873 ،
ص.)733
محیط زندگی مناسب

با توجه به فشارهای گوناگون و معضالت اجتماعی که ممکن است برای کود و نوجروان ایجراد
شود ،مانند اعمال خشونت نسبت به آنان ،اعتیاد والدین و شرایط ستت زندگی و جرز آن فررار از
خانه را به ماندن در آن شرایط ستت تررجیح مریدهنرد و همرین عامرل باعرث مریشرود درصرد
بزهکاری و بزهدیدگی آنها بیشتر شود.
مسکن نامناسب بهعنوان یک بستر برای ارتکاب جرم میتواند آثرار نرامطلوبی را داشرته باشرد.
بهطوری که در خانوادههایی که افراد در کنار همدیگر زندگی میکنند و از لحاظ سکونت در تنگنرا
1. Dennis Szabo
2. Holmes and Rahe
3. Paul
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و مضیقهاند ،بهویژه در نقاط پرجمعیت شهری که چندین نفر مجبورند در یک اتا سکونت داشرته
باشند ،استعداد بزهکاری بیشتر است .نوجوانان که باید در همان اتا پردر و مرادر خرود برا سرایر
برادران و خواهران بزرگتر یا کوچکتر زندگی کنند و ناچارند هرگونه صدا ،تمایل ،سلیقة متضراد و
دخالتهای بیجای دیگران را از نزدیک احساس و تحمل کنند ،اسرتعداد بیشرتری بررای ارتکراب
جرم دارند (ستوده ،5838 ،ص.)11
زندگی در یک پرورشگاه برای بسیاری از کودکان به معنای ازدستدادن کرانون گررم خرانواده
است .ساترلند جرمشناس معروف آمریکایی بر این اعتقاد است که کودکی که در پرورشگاه برزرگ
میشود هرگز احساس خوشایندی نسبت به مربیان و پرستاران خود نتواهد داشت (کینیا،5871 ،
ص .)331-331کینبرگ اضافه میکند زندگی در محیط پرورشگاه خصوصریاتی دارد کره همره از
عوامل جرمزا هستند .یعنی زندگی محدودی است که افراد ناچارند تماسهای روانی دائمی با هرم
داشته باشند و کودکان از مالقات با سایر افراد جامعه محروم باشند (کینیا ،5871 ،ص.)331-337
نظریة «ردة سنی کنترل اجتماعی نارسمی» سامپسون و لوب سه جزء دارد که به دوران زندگی
فرد مرتبط است .جزء اول ،جرایم بزهکاری اطفال و نوجوانان را بیان مریکنرد؛ جرزء دوم دربرارة
گزارههای رفتاری است که اطفال و نوجوانان هنگام رسیدن به بزرگسالی طی میکنند .جرزء سروم
بیانکنندة رفتار مجرمانة بزرگساالن است .سامپسون و لوب بیان میکنند مدرسره ،بسرتر خرانوادگی
فرد ،همساالن و خواهر و برادر به بهترین نحو بزهکراری اطفرال و نوجوانران را ترسریم مریکننرد
(.)Sampson & Robert, 2006, p.171
ارتقای توانش تربیتی والدین

بی تردید خانوادهها ظرفیتهای گوناگون در دریافت و انعکاس هنجارهای جمعی و سطح اعتمراد،
تعهد و پیوستگی دارند .با این حال ،توان آفرینش باورها و الترزامهرا کره در اصرل همران ظرفیرت
1. Kinberg
2. Sampson & Laub
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برقراری ارتباط با اجتماعات بیرونی مشابه است .ظرفیت مهم یک خانواده محسوب شده و تفاوت
تولید سرمایة خانوادهها به همین عنصر برمیگردد .اگرچه در این مورد ظرفیت و نحوة ارتقرای آن،
دانش اندکی وجود دارد ،میتوان دربارة منابع تفاوت در خلق سرمایة خانواده به نظریهپردازی کررد
(دیماتو ،5873 ،ص.)130
پیامبر اسالم (ص) میفرماید « :فرزندانتان را مورد احترام قرار داده و در تربیت و حسن ادب
آنها بکوشید» (مجلسی ،5813 ،ص .)11یکی از رو های ارتقای سرمایة اجتماعی ،ارتقای توان
تربیتی والدین است .البته هنوز معلوم نیست معاضدت پدر و مادر چگونه بر ارتقای سرمایة
خانواده و بالطبع سرمایة اجتماعی کمک میکند .با این حال ،در نفس ارتقا تردیدی نیست .در
محیطی که مبتنی بر معاضدت تربیتی پدر و مادر است ،فرزند بهخوبی با جهان خارج ارتباط
میگیرد ارتباطی که پروتز 5آن را «پلبندی سرمایة اجتماعی» میخواند .حضور فرزند مقتضای آن
است که والدین با بسط پیوندهای بیرونی خود با سایر خویشاوندان و همسایگان و همچنین،
نهادهای اجتماعی در ارتباط باشد .تجربه نشان داده است فرزندان در بسیاری از خانوادهها در
برقراری این پیوندها و ارتباطات عقالنی قوی با بیرون خانوار ،نقش بسیار تعیینکنندهای دارند.
یکی از رو های ارتقای سرمایة خانواده ارتقای ظرفیت برخورداری خانواده از سرمایة اجتماعی
موجود در جامعه است .اینکه چگونه والدین فرصتها و تهدیدات را مدیریت میکنند ،موضوعی
مهم شده است؛ این امر به راهبرد والدین در سرمایهگذاری تربیت فرزندان مربوط میشود .از
سوی دیگر ،فرزندان نیز باید مهارتهای الزم را برای تعادلبتشی به عرضه و تقاضای سرمایة
اجتماعی در محیط خود کسب کنند .توانش فرزندان وابسته به سطح فراگیری اجتماعی و تفاوت
روحی است (کینیا ،5833 ،ص.)138
مطالعة تطبیقی کورسارو )5111( 3بین دانشآموزان ایتالیایی و آمریکایی نشران داد دانرشآمروز
چگونه مدیریت مناسبات بین همتایان و معلم خود را فرامیگیرد .تحقیق دیگری دربارة خانوارهای
1. Proteoz
2. Corsaro
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مرفه و غیرمرفه ستن میگوید که در سرمایة اجتماعی مرنعکس اسرت و فرزنردان را بررای بسرط
مهارتها در مدیریت مناسبات اجتماعی در درون و برون خانوارها آموز

میدهرد (فرراز،5813 ،

ص .)11این خط پژوهشی برای ما روشن میکند چگونه فرزندان و والدین باید مهرارت یابنرد ترا
بتوانند سرمایة اجتماعی را در راستای مقاصد خود بهکار ببرند.
نتیجه
سرمایة اجتماعی در تال

است از طریق روابط متقابل ،اعتماد ،هنجارها و شبکههای اجتماعی

امکان مشارکت افراد در کارهای جمعی را با هدف کسب منافع متقابل فراهم کند .از این منظر،
سرمایة اجتماعی بهعنوان ابزاری کارآمد ،ظرفیت باالیی در تبیین مسائل و موضوعات اجتماعی ،از
جمله جرایم را خواهد داشت .بهمنظور پاسخ به پرسش اول (یعنی رابطة سرمایة اجتماعی و
پیشگیری) باید گفت علت وقوع جرم دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ،از جمله دیدگاههای
روانشناختی ،زیستی ،اجتماعی و جز آن .در دیدگاه اجتماعی ساختار اجتماعی نابرابر ،فقدان منابع
حمایت اجتماعی و کاهش سرمایة اجتماعی و غیره را جزء علل ارتکاب جرم میدانند .تقویت
سرمایة اجتماعی خانواده ،باعث افزایش میزان جامعهپذیری کودکان و نوجوانان میشود و
تضادهای فردی و اجتماعی آنها را حل میکند .این امر باعث میشود زمینههای ارتکاب انحرافات
و جرایم بین اطفال و نوجوانان کاهش یابد .در مجموع ،سرمایة اجتماعی میتواند بهعنوان ابزار و
قابلیت بسیار مناسبی برای تحقق اهداف پیشگیری از جرم به شمار رود .در زمینة جایگاه و نقش
خانواده در شکلدهی به سرمایة اجتماعی بهعنوان پاسخ به پرسش دوم ،باید گفت زمانی که
خانواده نقش و کارکرد خود را برای اجابت انتظارات و توقعات اعضایش از دست میدهد و در
امر نظارت بر رفتار اعضای خود ناتوان میشود ،خانوادة به اصطالح «از هم گسیتته» محسوب
میشود .در چنین خانوادههایی زمینة ارتکاب جرایم و انحرافات اجتماعی به وجود میآید و در اثر
طردشدن فرد از محیط خانواده و اجتماع ،فرد دچار نوعی آشفتگی در هویت و احساس
طردشدگی از جامعه میشود که خود باعث ارتکاب جرایم و برهمخوردن امنیت اجتماعی است.
در واقع ،میتوان علت بزهکاری اطفال و نوجوانان را در ازهمپاشیدگی خانوادهها ،کمرنگشدن
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میزان باورها و اعتقادات اخالقی و جز آن جستوجو کرد .در نهایت ،دربارة عوامل توسعة سرمایة
اجتماعی خانواده بهعنوان پرسش سوم پژوهش حاضر ،باید بیان کرد بهمنظور تقویت سرمایة
اجتماعی خانواده میتوان به عواملی مانند اقتصادی ،نظارت والدین ،ت بیت و تحکیم خانواده،
محیط زندگی و توانایی تربیتی والدین اشاره کرد .مشکالت اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی
است که اگر رفع شود ،سرمایة اجتماعی خانواده میتواند در جهت اجتماعی سازی و عدم
بزهکاری اطفال و نوجوانان نقش مستقیمی را داشته باشد .همچنین ،نظارتنکردن خانواده میتواند
بستر انحرافات اجتماعی و ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان را فراهم کند .بنابراین ،خانواده
بهعنوان یک منبع سرمایة اجتماعی ،باید نظارت خود را بر اطفال و نوجوانان افزایش دهد .در
صورت نظارتنکردن ،شتص با محیطهای آلودة بیرون آشنا و بسترهای ارتکاب جرم برای وی
فراهم میشود و نحوة ارتکاب جرم را یاد میگیرد .این امر را نظریة معاشرت ترجیحی و یادگیری
جرم توجیه میکند .در ادامه ،باید بیان کرد وابستگی اعضای خانواده به همدیگر و احساس
همدلی ،سرمایة اجتماعی خانواده را برای تربیت کودکان و اجتماعیسازی آنها افزایش میدهد.
یکی دیگر از عواملی که سبب تقویت سرمایة اجتماعی میشود ،محیط زندگی است .برای م ال،
اگر کود

در یک محیط مملو از خشونت زندگی کند ،میتواند بستر ارتکاب جرم و انحرافات

اجتماعی را برای اطفال و نوجوانان مهیا کند .برخی خانوادهها به اصول تربیتی ناآشنا هستند و
فرزندان را بهطور ناصحیح تربیت میکنند .این امر میتواند سبب کاهش سرمایة اجتماعی خانواده
شود .در این زمینه نظریه جرمشناسی «معاشرتهای ترجیحی» ساترلند قابل توجه است که
میتواند بیانکنندة علت ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان باشد .به عبارت دیگر ،اگر عوامل حفظ
و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده تضعیف شود ،اطفال و نوجوانان با گروههای همساالن بزهکار
و محیطهای مجرمانه آشنا میشوند و از خانواده فاصله گرفته و با آنها معاشرت میکنند ،و در
نتیجه ،شیوة ارتکاب جرم را یاد میگیرند و مرتکب جرایم و انحرافات اجتماعی میشوند.
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