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عوامل خطرآفرین و پیشگیری کننده از بزهکاری کودکان و نوجوانان از 
دیدگاه قضات، مددکاران اجتماعی و مدیران مدارس استان مازندران

مقدمه: بزهکاری اطفال و نوجوانان از اشکال انحرافات اجتماعی بوده و 
گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. ازاین رو شناخت عوامل 
مؤثر در به خطر انداختن آنان در عرصه بزهکاری و سپس ارائه راهکارهای 

پیشگیرانه به ویژه از نگاه کارشناسان ضروری است.
است.  کاربردی  نظر هدف،  از  و  پیمایش  نوع  از  پژوهش حاضر  روش: 
مددکاران  و  مدارس  مدیران  قضایی،  مقامات  شامل  پژوهش  آماری  جامعه 
اجتماعی استان مازندران در سال 1399 هستند. مطابق با فرمول کوکران 384 
با روش نمونه گیری  این تعداد  به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و  نفر 
تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده 
شهر   8 منظم  تصادفی  به صورت  مازندران،  استان  شهرستان   22 از  است. 
انتخاب شده و از هر شهر 50 نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به 
انتخاب شدند. برای تعیین شناخت نظرات نمونه موردبررسی و  پرسشنامه 

تعمیم نتایج به جامعه آماری از آماره های خی دو و فریدمن استفاده شد.
نظارت  خانواده،  اقتصادی  وضعیت  موردبررسی،  نمونه  نگاه  از  یافتهها: 
اطفال  بزهکاری  بر  تربیتی خانواده  و  اخالقی  الگوهای  و  کنترل خانواده  و 
و نوجوانان مؤثر است. همچنین از نگاه آنان، کودکان و نوجوانان بیشترین 
گرایش به ارتکاب جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت رایانه ای و 

خشونت خیابانی است.
بحث: یافته های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های 
اجتماعی، روان شناختی، اقتصاد و جرم شناسی را در خصوص عوامل مؤثر بر 
جرم تأیید کرده است. همچنین رویکرد نوین »پیشگیری اجتماعی« از طریق 
وضع برنامه های اجتماعی کارآمد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و سیاسی موردتوجه است.
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Introduction: Higher mental health literacy (MHL) is re-
lated to many desirable mental health outcomes. Most 
studies, however, have focused on disease-oriented MHL 
and have not investigated positive MHL (PMHL) i.e., un-
derstanding how to maintain and improve one’s mental 
health. This study aimed to translate a measure of PMHL 
named Mental Health Positive Knowledge (MHPK) into 
Persian and check its psychometric properties.
Method: The present research is of survey type and ap-
plied in terms of purpose. The statistical population of the 
study includes judicial officials, school principals, and so-
cial workers in Mazandaran province in 1399 (2020). Ac-
cording to Cochran’s formula, 384 people were considered 
as a statistical sample, and this number was selected by 
cluster random sampling. The research instrument was a 
researcher-made questionnaire. From 22 cities of Mazan-
daran province, eight cities were randomly selected and 50 
people from each city were randomly selected to answer the 
questionnaire. Khido and Friedman statistics were used to 
determine the knowledge of the sample views and general-
ize the results to the statistical population.
Findings: According to the sample, the economic situation 
of the family, family supervision and control, and family 
moral and educational patterns are effective on juvenile 
delinquency. In their view, children and adolescents are 
also most prone to committing crimes related to public de-
cency and defamation in cyberspace, and street violence.
Discussion: The findings of the present study have con-
firmed the foundations and hypotheses of many social, 
psychological, economic, and criminological theories 
regarding the factors affecting crime. The new approach 
of “social prevention” is also considered through the es-
tablishment of effective social programs in the econom-
ic, cultural, social, and political fields.
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Extended Abstract

Introduction: What explains the need for the attention of experts including sociolo-
gists, criminologists, psychologists, and relevant officials regarding delinquency 
and crime from the past to the present, is that juvenile delinquency is an unusual 
behavior and a form of social deviance, and its spread endangers social life. There-
fore, recognizing the effective factors in endangering them in the field of crime 
and then providing the necessary and appropriate preventive solutions, especially 
from the perspective of experts, is necessary.

Method: The present study is a descriptive survey in terms of data collection meth-
od and applied in terms of purpose. The statistical population of the study includes 
judicial officials, school principals and social workers in Mazandaran province. 
According to Cochran’s formula, 384 people were considered as a statistical sam-
ple, and this number was selected by cluster random sampling.

Findings: The results of Chi-square and Friedman tests showed that from the per-
spective of the sample, family economic status, family supervision and control, 
and family moral and educational patterns are effective on juvenile delinquency. 
According to them, children and adolescents have the highest tendency to com-
mit crimes related to public decency and defamation in cyberspace, and also the 
highest crime rate of children and adolescents is related to street violence. Finally, 
the factors affecting the delinquency of children and adolescents in Mazandaran 
province from the perspective of the sample had a different priority and the type of 
education and family ethics was considered the most important variable affecting 
the dependent variable.

Discussion: The results showed that all six research hypotheses were confirmed 
and generalized to the statistical population. The first hypothesis stated that from 
the perspective of the sample, the economic situation of the family has a great im-
pact on the delinquency of children and adolescents. Variable components of fam-
ily economic status also have different prioritization in terms of impact. The result 
of this part of the study is consistent with the results of several studies. Regarding 
the second hypothesis and the principle of family supervision and control over 
juvenile delinquency, several indicators have been mentioned in the research. The 
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test of the third hypothesis showed that from the perspective of the sample, there 
is a relationship between family moral and educational patterns and delinquency 
of children and adolescents in Mazandaran province and this variable explains de-
linquency. The results also showed that from the perspective of the sample studied, 
the variables of moral and educational patterns of the family have different priori-
ties in terms of affecting the delinquency variable. In the fourth hypothesis, it was 
concluded that from the point of view of the sample, child and adolescent users of 
cyberspace in Mazandaran province have a high tendency to commit crimes re-
lated to public decency and defamation. Variables such as “transcendence”, “high 
accessibility”, “interactivity”, “multimedia”, “fluidity”, “augmentation of reality” 
and “anonymity” have given a huge force to cyberspace (Ahmadi et al., 1396). 
Functionalist views, Giddens’ “unbridled world”, Habermas’ “public sphere”, 
Castells’ “virtual communication”, Katz and Blamer’s theory of “use and satis-
faction”, Theodore Adreno’s theory of “cultural industries” and Injection Needle 
Theory or “magic bullets” explain the findings. In the fifth hypothesis, the test 
results showed that from the perspective of the sample, street violence is very 
prevalent among children and adolescents in Mazandaran province. In the latest 
research; Ahmadi et al. (2017) found that the variables of age, degree of tradi-
tionalism, religiosity, degree of sexuality, and cultural poverty had an impact on 
sexual harassment, and among them, the variable of cultural poverty in the field of 
cultural consumption had a greater effect on harassment. Bandura’s theory of so-
cial learning, Edwin Sutherland’s theory of “differential companionship”, Cohen’s 
theory of the “subculture of crime and perversion”, Coleman’s theory of “social 
capital”, Bruce Cohen’s theory of “moral culture”, Wolfgang and Fracotti (1967). 
Theory of Social Control by Albert Hunter and Harden (1997) and Hirsch (2001), 
Theory of Literature by Brown and Levinson, Theories of Vandalism, Theories of 
Bullying (Sutton (Mentality) (1999), Dodge (1989) Arsino and Lameris (2001)’s 
theory of “moral growth” and Nishna (2001)’s theory of “social domination” were 
used to explain the phenomenon of street violence. The sixth hypothesis of the 
study showed that according to the sample of the present study, the most important 
factor in delinquency of children and adolescents in Mazandaran province is the 
variable of family upbringing and ethics, and in the next stage, family supervision 
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and control and then family economy are mentioned. Also in the present study, 
delinquency prevention strategies from the perspective of the sample were dis-
cussed in the descriptive questions section. According to the views and opinions of 
judicial officials, social workers and school principals, the most important ways to 
prevent juvenile delinquency in order of priority were: fruitful leisure, vocational 
skills training and eliminating unemployment, behavioral skills training, proper 
family control, Control and role of government, familiarity and mastery of the 
family in cyberspace, proper nutrition and elimination of iron deficiency, greater 
control and functioning of the police, economic support, elimination of poverty 
and class distance, and control and role of school. The methods of crime preven-
tion proposed by the sample can be included in the category of social prevention 
and its developmental and social forms.
This article is taken from the dissertation of Ms. Azadeh Kurdi Haji entitled "Risk factors 
for delinquency in children and adolescents and its prevention (Case study: Mazandaran 
province) »is not in Islamic Azad University, Sari branch.
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مقدمه
تعاریف موجود از بزهکاری1 اطفال و نوجوانان، از نظر معنا و مضمون، بسیار گسترده 
و متنوع بوده، اما دو تعریف رایج از این اصطالح وجود دارد. نخست، تعریف قانونی که 
مطابق آن بزهکاران کودکان و نوجوانانی هستند که نظام عدالت جوانان2 بر آنها برچسب 
می زند و به عبارتی بزهکار، نوجوانی کوچک تر از 18 ساله است که از قوانین کیفری عدول 
کرده یا مرتکب تخلفات منزلتی3 شده است و دوم، تعریف رفتاری و غیرقانونی که از این 
دیدگاه، بزهکاران جوانانی هستند که اصول و قوانین را زیر پا می گذارند؛ درحالی که ممکن 
است به طور رسمی چنین برچسبی بر آنها زده شود یا از آن مصون بمانند )علیوردی نیا و 

حسنی، 2017(. 
با توجه به وضعیت خاص اجتماعی - فرهنگی جامعه ایران، جرائم اطفال و نوجوانان 
در سه بخش - جرائم علیه اشخاص مانند اعمال منافی عفت و ایراد ضرب وجرح عمدی 
یا غیرعمدی، - جرایم علیه اموال مانند سرقت و خسارت زدن و خرابی و جرایم علیه نظم 
عمومی جامعه مانند اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی گری و جرائم منکراتی تقسیم 

می شود )شامبیاتی، 2014(.
اما  ندارد،  وجود  نوجوانان  و  اطفال  بزهکاری  مورد  در  معتبری  ارقام  و  آمار  ایران  در 
آمارهای موجود رشد فزاینده آن را در سالهای اخیر نشان می دهند. گزارش سازمان زندانهای 
ایران نشان می دهد تعداد افراد زیر 18 ساله ای که در خردادماه سالهای 76،77 و 78 دستگیر 
شده اند و به زندان یا کانونهای اصالح و تربیت تحویل شده اند به این ترتیب هستند: در خرداد 
سال 76 جمعًا تعداد 3722 زیر 18 سال دستگیر شدند که درصدی از آنان دختر بودند. در 
سال 77، افراد دستگیر شده زیر 18 سال 3894 نفر بود. مجتمع قضایی اطفال تهران در سال 
1- Delinquency
2 -Juvenile Justice System
3- Status offenses
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1380، میزان جرائم زیر 18 سال )ناظر به تشکیل پرونده های اتهامی و نه صرفًا محکومیت( 
را تعداد 10447 گزارش کرد که از بین آن، بیشترین فراوانی جرائم ارتکابی توسط نوجوانان 

مربوط به سرقت و انواع آن بود )شاملو، 2013(. 
برمبنای گزارش سازمان زندانهای ایران، تعداد افراد زیر 18 سال که دستگیر و به زندان و 
یا کانون ارجاع داده شدند، در خرداد 1387 حدود 5722 نفر، در خرداد 1388 حدود 6494 
نفر و در خرداد 1389 حدود 7521 نفر بوده اند )کمال آبادی و همکاران، 2015(. با دقت به 
آمار فزاینده بزهکاری، شناسایی عوامل مؤثر بر آن، به عنوان اولین و مهم ترین گام در بروز 
و تکرار آن است. الک ساین1 نیز در این زمینه می نویسد: »بزهکاری یک میکروب اجتماعی 
نکرده،  بروز  باشد  نداشته  را  تبهکار  پروراندن  آمادگی  که  محیطی  در  میکروب  این  است. 
جرمی اتفاق نمی افتد. بدین اعتبار، هر جامعه بزهکارانی دارد که شایسته همان جامعه هستند 
زیرا محیط اجتماعی براثر عوامل مختلف در فرد اثر کرده او را به ارتکاب جرم می کشاند« 

)معصومی و نقشینه، 2015(.
در ضرورت انجام پژوهش حاضر می توان گفت؛ بزهکاری به روشهای گوناگونی سنجیده 
و اندازه گیری می شود. در پژوهشهای متکی بر داده های خوداظهاری، متغیر بزهکاری را از دو 
راه ارزیابی و اندازه گیری می کنند: تخلفات گذشته و فرافکنیهای آتی. هرکدام از این دو روش 
خوداظهاری، نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارند. احتماالً گزارشهای پاسخگویان 
از رفتار مجرمانه، با اشتباهاتی روبه رو می شوند که فراموشی، ناچیزانگاری، اکراه در افشای 
رفتارهای زمینه ساز پیگرد قانونی یا اطالعاتی منجر به صدور احضاریه و گاهی مبالغه در 
پاره ای از رفتارها، شامل این موارد هستند؛ اما دقیقًا به همین شیوه، ممکن است پاسخگویان 

از بیان فرافکنیهای تخلفات آینده نگر به دلیل داللتهای احتمالی آنها بر خودانگاره خود امتناع 
کنند یا درباره آنها مبالغه کنند )علیوردی نیا و حسنی، 2014(. 

1- Lacasine
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به اطفال و نوجوانان کانونهای اصالح و  با بزهکاری  اکثر پژوهشهای مرتبط  ازآنجاکه 
تربیت )گذشته نگر( و یا به سنجش گرایش )فرافکنی( آنان در خصوص رفتارهای انحرافی 
پرداختند، لذا در پژوهش حاضر اهتمام شد تا به بررسی دیدگاه سه گروه شغلی که با کودکان 
و نوجوانان و با روحیات و عناصر رفتاری آنان در ارتباط بوده و از سوی دیگر با بروز اشکال 

بزهکاری در آنان درگیر هستند، پرداخته شود. 
در این راستا به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان، یعنی پایگاه 
به  و همچنین  فرزندان  بزهکاری  پدیده  بر  روانی خانواده  و  اجتماعی  اقتصادی،  و شرایط 
بررسی دو شاخص از انحراف اجتماعی اطفال و نوجوانان یعنی اعمال منافی عفت در فضای 
مجازی و همچنین خشونت خیابانی و چگونگی شیوع و پیشگیری آنها از دیدگاه سه قشر 

شغلی منتخب در قالب فرضیه های ذیل پرداخته شد.
وضعیت اقتصادی خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان تأثیرگذار است. 	
نظارت و کنترل خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است. 	
الگوهای اخالقی و تربیتی خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است. 	
بین کاربری کودک و نوجوان از فضای مجازی و گرایش به ارتکاب جرایم مربوط به  	

عفت عمومی و هتک حیثیت در فضای مجازی رابطه وجود دارد.
بیشترین آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان مربوط به جرم خشونت خیابانی است. 	
نمونه  	 نگاه  از  مازندران  استان  در  نوجوانان  و  کودکان  بزهکاری  بر  تأثیرگذار  عوامل 

موردبررسی از اولویت متفاوتی برخوردارند.

پیشینهتجربی
ازجمله مشکالت  بسیار،  عوامل  به  می تواند  هرچند  نوجوانان  و  کودکان  در  بزهکاری 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره وابسته باشد، اما از نگاه بسیاری از پژوهشگران، در گام 
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نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم 
و انحراف را برای او مهیا می کند )غفاری و مرادی، 2015(. در این زمینه عوامل خانوادگی 

متنوعی موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته اند. 
احمدی   ،)2019( همکاران  و  غالمی   ،)2019( دالوری  و  ناظمی  تجربی  تحقیقات 
سرتختی و همکاران )2018(، غفاری و مرادی )2015(، رحمانی و همکاران )2017(، غالمی 
رزینی و همکاران )2019(، احمدی و همکاران )2013(، وانگ1 و همکاران )2013( زیونگ 
ناباالن و نارایان3 )2017(، ویلیامز و اسمالز4 )2015(، تیلتون5 و  و هانگ2 )2011(، راسی 
الیزا8   ،)2013( همکاران  و  استرونین7   ،)2012( همکاران  و  آلبوکردی6   ،)2013( همکاران 
 ،  )2017( ونگ12   ،)2017( سوگار11  کیران10)2014(،  و  سینگ   ،)2013( پارکز9   ،)2018(
کاکونزی13 )2019( و ملدروم14 و همکاران )2016( تأییدکننده نقش تربیتی و کنترلی خانواده 

بر بزهکاری فرزندان هستند. 
به  )پایگاهی( خانواده  اجتماعی   – اقتصادی  نظریه پردازان، وضعیت  از  بسیاری  نگاه  از 
پژوهشهای  می شود.  گرفته  نظر  در  فرزندان  بزهکاری  تبیین  در  محوری  عامل  یک  عنوان 
تجربی فاطمی و همکاران )2015(، میرخلیلی و همکاران )2017(، میالنی و عبدی )2015(، 
عباسی نژاد   ،)2016( همکاران  و  قریشی   ،)1395( )1395(، غالمی فر  علی بابایی  و  فرمهین 
)2011(، عباسی فالح و همکاران )2017(، غالمی رزینی و همکاران )2019(، یحیوی و 
همکاران )2018(، خان15 و همکاران )2015(، میشرا و بیسوال16 )2019( و لو17 و همکاران 
)2012( در این زمینه انجام گرفته است. و البته در کنار خانواده، نقش نهادهای مذهبی، دولت 

1- Wang            2- Xiong and Haung          3 -Rathinabalan and Naaraayan
4- Williams and Smalls     5- Tilton            6- Alboukordi
7- Strunin           8- Eliza            9- Parks
10- Singh and Kiran          11- Sogar                                12- Wong
13-Kakonzi           14- Meldrum             15- Khan
16- Mishra and Biswal      17- Low



      240      240

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، بهار 1401، شماره 84

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Spring 2022, No 84

      240

و به خصوص رسانه های جمعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
مرادی )2019(، جمالی و همکاران )2017(، سورانی و رستمی )2017(، حاجی ده آبادی 
و سلیمی )2018(، نوراحمدی و لرکجوری )2017(، حیدری و شیرانی )2017(، انصاری پور 
و فرمانی )2019(، احمدی و همکاران )2017(، رویگ راک1 و همکاران )2017(، پاچاک2 
)2017(، کاماروا3 )2012(، موانگی4 و همکاران )2019(، راکون5 )2018(، چوی6 و همکاران 

)2017( به نقش رسانه های جمعی و فضای مجازی در بزهکاری پرداختند. 
  از سوی دیگر، بررسی رفتارهای بزهکارانه از نظر پیامدهایی که برای زندگی، سالمتی 
و رشد روانی و اجتماعی نوجوان به همراه می آورد دارای اهمیت است. برخی از این پیامدها 
عبارت است از: بیماریهای روانی مانند افسردگی )مانیاداکی و کاکوروس7؛ 2011، حیدری 
سورشجانی و همکاران؛ 2012(، خودکشی، خودآزاری و خودجرحی )شان8 و همکاران؛ 
همکاران؛  و  )بلنکو10  جنسی  بیماریهای  و  ایدز   ،)2014 همکاران؛  و  بورسچمان9   ،2012
شکست  و  تحصیلی  پایین  انگیزه  بهرامی؛2011(،  دیگران؛2001،  و  کوتچیگ11   ،2009

تحصیلی )مانیاداکی و کاکوروس12؛ 2011، وانگ13 و همکاران، 2005(. 
آنچه از بررسی پژوهشهای انجام گرفته به دست آمد بیانگر این مطلب است که عوامل 
در  نوجوانان  و  کودکان  اهمیت  تا  گرفته  خانواده  خاص  نگاه  از  اجتماعی،  کالن  و  خرد 
رسانه های جمعی که نشان از تالش دولت در حفظ این سرمایه عظیم انسانی دارد، به عنوان 

زمینه های سقوط و یا صعود این قشر از جامعه در نظر گرفته می شود.

1- Ruigrok  2- Pathak   3 -Komarova
4- Mwangi  5- Rokven  6- Choi
7 -Maniadaki and Kakouros 8 -Swahn   9- Borschmann
10- Belenko  11- Kotchick  12- Maniadaki and Kakouros
13 -Wang
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مبانینظری
 -1 است.  کرده  معرفی  مجرمانه  رفتار  برای  را  توصیف  سطح  پنج  گوایر1  مک  جیمز 
سطح اول که در آن، جرم و بزهکاری محصول غیرقابل اجتناب زندگی انسانها در کنار هم 
فشار3،  احساس  نظریه  تضاد2،  نظریه  است.  اقتصادی  و  اجتماعی  فشار شرایط  از  ناشی  و 
نظریه های کنترل اجتماعی4 و نظریه فشار در این سطح قرار دارند. 2- سطح دوم از نظریه های 
جرم شناسی مدعی است که بزهکاران در انتخاب محل بزهکاری خود به دنبال کم خطرترین و 
مناسب ترین فرصتها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه هستند. نظریه جرم شناسی 
محیطی کلیفورد شاو5 و هنری مککی6، نظریه فضای شهری لوئیس ورث7 و نظریه فرصت 

افتراقی8 ریچارد کلوارد و اوهلین مصداق این ادعا هستند )ابوالمعالی، 2014(.
مانند خانواده  اثرات گروههای کوچک تر  و  فرآیند جامعه پذیری  بر  در سطح سوم   -3
نظریه های  ساترلند9،  ادوین  افتراقی  همنشینی  نظریه  می شود.  تمرکز  همسال  گروههای  یا 
خرده فرهنگ بزهکاری، نظریه »پسران بزهکار« آلبرت کوهن10 )1955(، نظریه »خنثی سازی« 
ماتزا11 )1964(، نظریه »فرهنگ طبقه پایین« والتر میلر12 )1985( و نظریه یادگیری اجتماعی 

بندورا13 )1965( در این مقوله می گنجند )ابوالمعالی، 2014(.
انواع جرم، اهداف جرم و تغییرات آن در  تحلیل و بررسی  4- هدف از سطح چهارمِ 
است  محرمانه  وقایع  و  اعمال  آن،  تحلیل(  )واحدهای  توصیِف  تمرکِز  و  است  زمان  طی 
)ابوالمعالی، 2014(. مطابق نظریه »فعالیت روزمره« لورنس کوهن و مارکوس فلسن14، جرم 
شکارگرانه هنگامی ارتکاب می یابد که بزهکار احتمالی و آماج مناسب جرم، در زمان و مکان 
واحدی با هم مواجه شده و محافظانی که قادر به پیشگیری یا کنترل آن هستند )رسمی یا غیر 
1- McGuire         2- Conflict theories 3- Strain theory
4-Social control theory    5- Shaw  6- McKay
7- Worth          8- differential of T 9 -Sutherland Differential Association
10- Cohen        11 -Metza neutralization theory 12 -Miler 
13 -Bandura        14- Felson
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رسمی(، در آن لحظه حضور نداشته باشند )کالرک و اک، 2007؛ 71(. این نظریه با تحلیل 
لحظه مواجهه بزهکار بالقوه با موقعیت جرم، »نظام تصمیم گیری بزهکار بالقوه« را بررسی 

می کند )مقیمی، 2017(.
5- در سطح پنجم به بررسی انواع رفتارهای فردی و عوامل روان شناختی و درون فردی 
مانند افکار، احساسات و نگرشها پرداخته می شود. البته به معنای نادیده گرفتن تعیین کننده های 
محیطی نیست. ریشه دیدگاههای فردگرایانه احتماالً به طرح لومبروزو1 و شلدون2 و نظریه 

ساختار بدنی آنان در تبیین جرم برمی گردد )ابوالمعالی، 2014(.
 سطوح نظری مطرح شده، قرائت کلی از نظریه های جرم و بزهکاری هستند. ازآنجاکه در 
پژوهش حاضر از نگاه کل گرایانه به بیان عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته 
شده است، لذا نظریه های مرتبط و تبیین کننده، در تفسیر فرضیه های ارائه شده به کار گرفته 

شدند.

روش
 پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع زمینه یابی )پیمایش( و از 
نظر هدف، کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. جامعه آماری شامل مقامات قضایی، مدیران 
مدارس و مددکاران اجتماعی استان مازندران بودند. با توجه به جاری بودن جامعه آماری در 
استان و عدم دسترسی به تعداد کل جامعه آماری، برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران 

با جامعه نامعلوم استفاده شد که مطابق با آن 384 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد شدند. 
افزایش  نفر   400 به  تعداد  این  کامل،  پرسشنامه های  دریافت  از  اطمینان  برای حصول 
یافت. این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، انتخاب شدند. به این صورت که 
از 22 شهرستان استان مازندران، به صورت تصادفی منظم، هشت شهر انتخاب شده و از هر 
1 -Lombroso
2- Sheldon
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شهر نیز در مجموع 50 نفر به صورت تصادفی، با تهیه لیست مدیران، قضات و مددکاران از 
سازمانها و نهادهای مربوطه و با در اختیار داشتن اسامی دارندگان این سه شغل )به صورت 

متداخل و نه مجزا(، برگزیده شدند. 
است.  شده  گردآوری  محقق ساخته  پرسشنامه  طریق  از  پژوهش  موردنیاز  اطالعات 
پرسشنامه مذکور حاوی 31 پرسش لیکرتی پنج گزینه ای )خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5( در 
قالب پنج متغیر اقتصاد خانواده )چهار گویه(، کنترل و نظارت خانواده )پنج گویه(، الگوهای 
اخالقی و تربیتی خانواده )دوازده گویه(، اعمال منافی عفت عمومی و هتک حرمت از سوی 
کاربران فضای مجازی )پنج گویه( و خشونت خیابانی )پنج گویه( بوده و برای شناخت بهتر 
و ارائه پاسخهای اکتشافی، پنج پرسش تشریحی )باز( را نیز شامل شد. برای تحلیل داده ها 
از آزمون خی دو و فریدمن استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. برای تعیین 
اختیار  آماری موردبررسی، پرسشنامه ها در  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در جامعه 
چهار تن از کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران با درجه دکتری جامعه شناسی، روانشناسی 
و حقوق جزا و جرم شناسی قرار گرفت که با استفاده از نقطه نظرات آنان، روایی پرسشنامه ها 

تأیید شد. 
همچنین، ازآنجاکه ارتباط بین ابزار سنجش )شاخصها( با چارچوب نظری نیز رعایت 
شده و ابزار تحقیق با پیش فرضهای نظری رابطه دارد، می توان گفت از اعتبار سازه ای نیز 
برخوردار است. در این پژوهش برای سنجش پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ 
استفاده شده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه، پیش آزمون شد و 
سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها میزان ضریب پایایی با روش 

با حذف برخی سؤالها میزان  ابزار محاسبه شد. در آزمون مجدد  این  برای  آلفای کرونباخ 
.)ra>0/70( آلفای کرونباخ پرسشنامه کل و همچنین مؤلفه های آن، به حد قابل قبولی رسید
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یافتهها

الف(توصیفمتغیرهایجمعیتشناختی
آزمون  از  حاصل  نتایج  همچنین  و  متغیرها  جمعیت شناختی  یافته های  بخش  این  در   
پرسشنامه   387 درنهایت  ناقص،  پرسشنامه های  حذف  با  است.  شده  آورده  فرضیات 
موردبررسی قرار گرفتند. مطابق با یافته های توصیفی بیشترین رده سنی نمونه آماری، مربوط 
به گروه سنی 55-45 ساله است و مردان در نمونه آماری موردمطالعه درصد باالتری را به 
خود اختصاص داده اند. بیشترین درصد نمونه آماری سابقه خدمت بیشتر از 20 سال را عنوان 
کردند. همچنین 40/6 درصد از پاسخگویان را مدیران مدرسه، 39/8 درصد از پاسخگویان 

را مددکاران اجتماعی و 19/6 درصد آنان را مقامات قضایی تشکیل دادند.

ب(توصیفمتغیرهایاصلی
جدول)1(توصیفمتغیرهایتحقیقبرحسبشاخصهایآماریبهتفکیکگروههایموردبررسی

مددکارانمدیرانمدارسمقاماتقضاییگروهها

MSDMSDMSDمتغیر

14/901/5815/745/8414/943/58اقتصاد خانواده
18/013/0117/079/1914/612/70نظارت و کنترل خانواده
48/695/5643/654/7347/935/11تربیت و اخالق خانواده

18/391/9617/741/9818/132/05هتک حرمت در فضای مجازی
14/561/4715/181/5514/441/61خشونت خیابانی

اقتصاد  عامل  دیگر،  دو گروه شغلی  به  نسبت  مدارس  مدیران  دیدگاه  در  یافته ها  طبق 
خانواده میانگین باالتری را از خود نشان داد. متغیر نوع تربیت و اخالق خانواده در دیدگاه 
گروه شغلی مقامات قضایی بیشترین میانگین را دارا بود. همچنین متغیر هتک حرمت در 
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فضای مجازی در دیدگاه مقامات قضایی و متغیر خشونت خیابانی در دیدگاه مدیران مدارس 
به عنوان بیشترین نوع ارتکاب بزهکاری کودکان و نوجوانان گزارش شدند.

ج(بررسیتوصیفیسؤالهایتشریحی
جدول)2(بررسیتوصیفیسؤالهایتشریحی

f)%(پاسخسؤال
مهم ترین عوامل خطرساز بزهکاری کودکان و نوجوانان در 

91 )23/5(محیط خانوادهاستان مازندران چیست؟

کودکان و نوجوانان استان مازندران بیشتر به کدام نوع از 
بزهکاری گرایش دارند؟

مصرف 
90 )23/3(موادمخدر

کدام شرایط محیط خانواده می تواند در بزهکاری کودکان و 
نوجوانان مؤثر باشد؟

روابط 
82 )21/2(غیرصمیمانه

شایع ترین نوع جرائم ارتکابی در فضای مجازی کاربران کودک 
و نوجوان کدام است؟

انتشار تصاویر و 
90)23/3(فیلمهای مبتذل

مهم ترین راهکار پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در 
استان مازندران کدام است؟

اوقات فراغت 
61)15/1(پربار

از  دهند  ارائه  محدودیتی  هیچ  بدون  را  خود  عقاید  تمام  پاسخگویان  که  بدین منظور 
نمونه  دیدگاه  از  که  آن اند  بیانگر   2 یافته های جدول  شد.  استفاده  نیز  تشریحی  پرسشهای 
عامل  مهم ترین  و  بوده  بزهکاری  خطرساز  عامل  مهم ترین  خانواده  محیط  موردبررسی؛ 

خانوادگی مؤثر بر بزهکاری را روابط غیرصمیمانه در محیط خانواده گزارش کرده اند. 
مازندران  استان  در  نوجوانان  و  اطفال  بزهکاری  نوع  مهم ترین  را  مخدر  مواد  مصرف 
معرفی کرده و شایع ترین نوع جرائم ارتکابی در فضای مجازی توسط آنان را انتشار تصاویر 
و فیلمهای مبتذل دانستند. مهم ترین راهکار پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز 

اوقات فراغت پربار بوده است.
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د(یافتههایمرتبطبافرضیهها
جدول)3(جدولنمراتمشاهدهشدهوموردانتظار

گزینه
خیلیزیادمتوسطکمخیلیکممتغیر

زیاد

وضعیت اقتصادی 
خانواده

018109140120مشاهده شده

8 /896 /896 /896 /896 /96مورد انتظار

2 /223 /243 /812 /78-8 /96-باقیمانده

نظارت و کنترل 
خانواده

03614215356مشاهده شده

8 /896 /896 /896 /896 /96مورد انتظار

8 /40-2 /256 /845 /60-8 /96-باقیمانده

الگوهای اخالقی 
و تربیتی خانواده

02812717092مشاهده شده

4 /477 /477 /477 /477 /77مورد انتظار

6 /615 /692 /449 /49-4 /77-باقیمانده

جرایم مربوط به 
عفت عمومی و 
هتک حیثیت در 

فضای مجازی

02812617060مشاهده شده

096969696مورد انتظار

36-683074-96-باقیمانده

خشونت خیابانی

06513014445مشاهده شده

9696969696مورد انتظار

51-313448-96-باقیمانده
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جدول 3 بیانگر فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار برای آزمون پنج فرضیه اول است. فراوانی 
انتظار برای متغیر وضعیت اقتصادی خانواده برای همه گزینه ها 96/8 در نظر گرفته  مورد 
شده است. فراوانی مشاهده شده در مقوله های زیاد و خیلی زیاد بیشتر از فراوانی مورد انتظار 
بوده است )96/8> 120 و 140( و نشان دهنده تأثیرگذار بودن وضعیت اقتصادی خانواده بر 

بزهکاری کودکان و نوجوانان از نظر نمونه موردبررسی است.
در خصوص متغیر نظارت و کنترل خانواده، مطابق با ارقام جدول؛ فراوانی مشاهده شده 
در مقوله های متوسط و زیاد بیشتر از فراوانی مورد انتظار بوده است )96/8>  142 و 153( 
و نشانگر آن است که از دیدگاه نمونه موردبررسی، نظارت و کنترل خانواده بر بزهکاری 

کودکان و نوجوانان مؤثر است.
ارقام جدول فوق بیانگر آن اند فراوانی مشاهده شده در مورد متغیر الگوهای اخالقی و 
است  بوده  انتظار  مورد  فراوانی  از  بیشتر  زیاد  و خیلی  زیاد  مقوله های  در  خانواده،  تربیتی 
تربیتی  و  اخالقی  الگوهای  موردبررسی  نمونه  دیدگاه  از  بنابراین  170(؛  و   92   <96/8(

خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان به میزان زیادی مؤثر است.
همچنین مطابق با ارقام جدول، از دیدگاه پاسخگویان، کودکان و نوجوان استان مازندران 
به میزان متوسط و زیادی گرایش به ارتکاب جرایم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت 

در فضای مجازی در فضای مجازی دارند )96> 126 و 170(.
با توجه به باقی مانده مثبت متغیر خشونت خیابانی در گزینه های متوسط و زیاد )96> 
130 و 144( می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه نمونه موردبررسی، خشونت خیابانی جزو 

اشکال رایج بزهکاری در کودکان و نوجوانان استان مازندران است.
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جدول)4(آزمونخیدو)مربعکای(
P df χ2 متغیر

0/00 9 2/80 وضعیت اقتصادی خانواده
0/00 13 1/89 نظارت و کنترل خانواده
0/00 24 2/22 الگوهای اخالقی و تربیتی خانواده
0/00 10 1/99 جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت در 

فضای مجازی
0/00 4 78/8 خشونت خیابانی

مقدار خی دو متغیر وضعیت اقتصادی خانواده برابر با 2/8 با و سطح معنی داری χ2، نشانگر 
داشته  وجود  معنی داری  تفاوت  داریم  انتظار  آنچه  با  مشاهده شده  فراوانی  بین  که  است  آن 
و فرضیه نخست مبنی بر تأثیرگذار بودن وضعیت اقتصادی خانواده بر بزهکاری کودکان و 

نوجوانان در جامعه آماری تأیید شده است.
 )p< 0/05( در خصوص متغیر نظارت و کنترل خانواده؛ سطح معنی داری آزمون فوق
بیان می کند که بین فراوانی مشاهده شده در نگاه جمعیت نمونه با آنچه انتظار داریم تفاوت 
کنترل  و  نظارت  ترتیب  بدین  است.  دوم  فرضیه  تأیید  نشانگر  که  دارد  وجود  معنی داری 

خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است.
فوق  جدول  در  خانواده  تربیتی  و  اخالقی  الگوهای  متغیر  خی دو  آزمون  مقادیر 
)χ2=2/22،df =24 ،P<0/05( بیانگر آن است که تفاوت میان فراوانی مشاهده شده و فراوانی 
مورد انتظار معنی دار است و فرضیه سوم نیز تأیید می شود. درنتیجه می توان گفت الگوهای 

اخالقی و تربیتی خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون خی دو در متغیر جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت در فضای 
انتظار  مجازی )p< 0/05(  نشان داد که تفاوت میان فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد 
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معنادار و این یافته قابل تعمیم به جامعه آماری است. بدین سان مطابق با فرضیه چهارم؛ بین 
به عفت  مربوط  ارتکاب جرایم  به  گرایش  و  مجازی  فضای  از  نوجوان  و  کودک  کاربری 

عمومی و هتک حیثیت در فضای مجازی رابطه وجود دارد.
 در ادامه، جدول فوق بیانگر آن است که از نگاه نمونه موردبررسی، شیوع متغیر خشونت 
نتیجه  این  >p(  و   0/05( بوده  معنی دار  مازندران  استان  نوجوانان  و  کودکان  در  خیابانی 
آمار  بیشترین  پنجم؛  فرضیه  با  مطابق  ترتیب  بدین  است.  بوده  آماری  به جامعه  قابل تعمیم 

بزهکاری کودکان و نوجوانان مربوط به جرم خشونت خیابانی است.
جدول)5(نتایجآزمونفریدمن

nχ2dfpمتغیر

37692/530/00وضعیت اقتصادی خانواده
38264/640/00نظارت و کنترل خانواده

37477/10120/00الگوهای اخالقی و تربیتی خانواده
جرائم مربوط به عفت عمومی و 
373106/740/00هتک حیثیت در فضای مجازی(

384281/940/00خشونت خیابانی

خانواده  اقتصادی  وضعیت  متغیر  خصوص  در  فریدمن  آزمون  معنی داری  سطح 
شاخصهای  اولویت بندی  از  معنی داری  تفاوت  که  داد  نشان   )χ2=92/5،df =3 ،P<0/05(
شده  گزارش  موردبررسی  نمونه  سوی  از  نوجوان  و  اطفال  بزهکاری  بر  مؤثر  اقتصادی 
است و از میان چهار شاخص، رتبه شاخص »زندگی در حاشیه ها و محله های فقیرنشین« 
فریدمن  آزمون  معنی داری  سطح  خانواده؛  کنترل  و  نظارت  متغیر  با  رابطه  در  بود.   بیشتر 
تفاوت  موردبررسی،  نمونه  نگاه  از  که  است  آن  نشانگر   )χ2=64/6  ،df =4 ،P<0/05(
و  اطفال  بزهکاری  بر  مؤثر  کنترل  و  نظارت  شاخصهای  اولویت بندی  ازلحاظ  معنی داری 
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نوجوان وجود دارد. از میان شاخصهای متغیر مذکور، شاخص »مراجعه والدین به روانشناس 
در سن بلوغ فرزندان«، مهم ترین عامل کنترل و نظارتی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان 

از نظر نمونه موردمطالعه بود.
خانواده  تربیتی  و  اخالقی  الگوهای  متغیر  در  خی دو  آماره  معنی داری  سطح   
اولویت بندی  در  معنی داری  تفاوت  که  است  آن  نشانگر   )χ2=77/10،df =12 ،P<0/05(
از  دارد.  نوجوان وجود  و  اطفال  بزهکاری  بر  مؤثر  اخالقِی  و  تربیتی  الگوهای  شاخصهای 
پایبندی مذهبی و الگویی والدین« به عنوان یکی از شاخصهای  این منظر شاخص »فقدان 
الگوهای تربیتی خانواده مهم ترین عامل مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیدگاه نمونه 

موردبررسی گزارش شده است.
 همچنین در خصوص متغیر جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت در فضای 
مجازی، جدول فوق نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، شاخصهای جرائم مربوط به 
معناداری  تفاوت  اولویت بندی،  ازلحاظ  مجازی  فضای  در  حیثیت  هتک  و  عمومی  عفت 
و  از خود  عفت  منافی  عکسهای  »پخش  χ2=106/7،df(. شاخص   =4  ،P<0/05( داشتند 
دیگران در فضای مجازی«، از نگاه جمعیت نمونه بیشترین گرایِش جرم مجازی در اطفال و 

نوجوانان استان مازندران گزارش شد.
 )χ2=281/9،df =4 ،P<0/05( در ادامه نتایج آزمون فریدمن برای متغیر خشونت خیابانی 
نشان داد؛ از دیدگاه پاسخگویان، شیوع اشکال خشونت خیابانی در کودکان و نوجوانان استان 
مازندران دارای اولویت بندی متفاوت و معنی داری بوده و شاخص »ضرب وجرح خیابانی« 

مهم ترین گونه این متغیر در کودکان و نوجوانان استان مازندران است.
و  بزهکاری کودکان  بر  تأثیرگذار  اینکه عوامل  از  است  عبارت  فرضیه ششم  درنهایت 

نوجوانان در استان مازندران از نگاه نمونه موردبررسی از اولویت متفاوتی برخوردارند.
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جدول)6(میانگینرتبهها

اولویتمیانگینرتبهایمتغیر

اول99/2تربیت و اخالق خانواده

دوم89/1نظارت و کنترل خانواده

سوم11/1اقتصاد خانواده

جدول فوق بیانگر تفاوت اولویت عوامل تأثیرگذار بر بزهکاری کودکان و نوجوانان در 
اولویت بندی جدول فوق؛  با  از دیدگاه نمونه موردبررسی است که مطابق  استان مازندران 

متغیر تربیت و اخالق خانواده مهم ترین عامل در نظر گرفته شد.
جدول)7(نتایجآزمونفریدمن

χ2dfpتعداد

368673/620/00

با دقت به سطح معنی داری آزمون فریدمن و نتایج به دست آمده از جدول فوق، این نتیجه 
حاصل شد که اولویت بندی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان از دیدگاه نمونه 
df =2،673/6=مجذورکای( معنی دار   ،P<0/05(  p احتمال  مقدار  به  توجه  با  موردبررسی 
بر  مبنی  ششم  فرضیه  ترتیب  بدین  است.  آماری  جامعه  به  قابل تعمیم  نتیجه  این  و  بوده 
نمونه  نگاه  از  مازندران  استان  در  نوجوانان  بزهکاری کودکان و  بر  تأثیرگذار  اینکه عوامل 

موردبررسی از اولویت متفاوتی برخوردارند، تأیید شد.
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بحث
یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر آن بود که از دیدگاه جامعه آماری وضعیت 
اقتصادی خانواده به میزان زیادی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان مؤثر است. مؤلفه های متغیر 
وضعیت اقتصادی خانواده نیز دارای اولویت بندی متفاوتی از جهت تأثیرگذاری است. نتیجه 

این بخش از مطالعه با نتایج مطالعات متعددی همسو است. 
میانگین  تفاوت  بودن  معنی دار  از  حاکی   )1395( همکاران  و  فاطمی  پژوهش  نتایج 
بزهکاری نوجوانان برحسب وضعیت شغلی و تحصیلی والدین و درآمد خانواده شان بود. 
غالمی فر )1395( نقش بیکاری و چندشغله بودن سرپرست خانواده را با عدم رسیدگی به 
تربیت فرزندان همراه دانسته است. عباسی فالح و همکاران )1396( دریافتند که حاشیه نشینی 

و سکونتگاههای غیررسمی از لحاظ اقتصادی تبدیل به نقاط جرم خیز می گردند. 
والدین،  اجتماعی  پایگاه  و  خانواده  درآمد  وضعیت  برحسب   )1398( رزینی  غالمی 
بزهکاری نوجوانان دختر را تبیین کرده است. خان و همکاران )2015( میان فقر و بیکاری 
به   )2019( کاکونزی  دیدند.  مثبت  رابطه  کوتاه مدت،  و چه  بلندمدت  در  نرخ جرم چه  با 
عامل فقر در بزهکاری کودکان اشاره کرده است. لو و همکاران )2012( نیز به نقش اقتصاد 
نقش ساختار  و  مذکور  فرضیه  تبیین درستی  در  پرداختند.  نوجوانان  بزهکاری  در  خانواده 
ایستای جرم  تئوری  پارسونز1 )1951(،  به نظریه های  تبیین بزهکاری  اقتصادی خانواده در 
اوهلین5 )1960(،  تئوری فشار مرتون3 )1938(، کوهن4 )1977(، کلوارد و  بکر2 )1968(، 

میلر6 )1958(، اگنیو7 )1983(، سیگل8 )2011(، دورکیم9 )1897( می توان استناد کرد.
 آزمون فرضیه دوم تأیید کرد که نظارت و کنترل خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان 

1 -Parsons  2- Becker   3- Cutter
4- Cohen   5 - Cloward and Ohlin 6- Walter Miller
7 -Agnew   8- Siegel   9- Durkheim

https://www-gisoom-com.translate.goog/search/book/author-462968/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1/?_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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از دیدگاه جامعه آماری مؤثر است. پینهیرو1 و همکاران )2006( به اختالل عملکردی خانواده 
در اعتیاد فرزند پسر توجه کردند. دیسلمنته2 )2001( ارتباط میان نظارت پایین تر والدین با 
بیماریهای مقاربتی ناشی از رابطه جنسی را گزارش کرده است. همچنین احمدی و همکاران 
)2013( به این نتیجه دست یافتند که نظارت والدین تا حد زیادی خطرپذیری جنسی در 
تا   12 نوجوانان  روی  کیفی خود  تحقیق  در   )2018( الیزا  می کند.  تبیین  را  نوجوانان  میان 
18 ساله دریافت که روند اجتماعی شدن مجدد، در کنار کنترل اجتماعی از طرف خانواده، 
می تواند از رفتار استفاده مجدد از مواد مخدر جلوگیری کند. یافته حاضر همسو با تئوریهای 
شاو و مک کی3 )1962(، هیرشی4 )1969(، نای5 )ممتاز، 1381(، بامریند6 )1966(، هاگان7 
)ایلواری،2015(، رکلس8 )1956( و گاتفردسون9 )1990( در مورد نقش خانواده و والدین 

)کنترل اجتماعی( در بزهکاری فرزندان است.
یافته حاصل از فرضیه سوم نشانگر آن بود که بین الگوهای اخالقی و تربیتی خانواده و 
بزهکاری کودکان و نوجوانان استان مازندران رابطه وجود داشته و این متغیر قدرت پیش بینی 
و تبیین بزهکاری را نیز داراست. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه نمونه موردبررسی 
ازلحاظ  متفاوتی  اولویت بندی  دارای  خانواده  تربیتی  و  اخالقی  الگوهای  متغیر  شاخصهای 
همکاران  و  صادقی  پژوهشهای  نتایج  با  حاضر  یافته  بودند.  بزهکاری  متغیر  بر  اثرگذاری 
)1396(، مشهدی و سرگزی )2016(، جوانمرد و محمودی )2017(، توده رنجبر و عراقی 
)1397(، فیاض و زرین جوی )2017(، ایلواری )2015( و شیردل و همکاران )2018( در 
ایران همخوانی داشت. راسی ناباالن و نارایان )2017( به تبیین رابطه طالق و جدایی والدین 
فرزندان،  و  والدین  بین  رابطه صحیح  به   )2019( نویسی  و محمدی  فرزندان  بزهکاری  با 

اخالقی  و  دینی  باورهای  فرسایش  و  تعادل خانواده  و  نظم  و عدم  ازهم پاشیدگی خانواده 
1- Pinheiro  2- DiClemente 3- Shaw and McKay
4- Hirschi  5- Nye  6 -Baumrind
7 -Hagan   8- Reckless 9- Gottfredson
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در بزهکاری پرداختند. سوگار )2017( نشان داد که دلبستگی بین والدین و نوجوانان، در 
مشارکت نوجوان در بزهکاری کاهش ایجاد می کند. در تبیین فرضیه مذکور به نظریه های 
دورکهایم، پارسونز، نظریه پیوند افتراقی هیرشی )1973(، نظریه یادگیری اجتماعی ساترلند1 
)1947( و ایکرز2 )1977(، نظریه »خانواده و شبکه های اجتماعی خارج از خانواده« الیزابت 
بات3 )1994(، »مذهبی بودن خانواده« )سلیگمن، 2002(، نظریه »برچسب زنی« هورتون و 
هانت4 )1989(، نظریه »تشویق و تنبیه« آلبرت بندورا و ریچارد والترز5 )1952( )فاطمی و 
همکاران، 2015(، نظریه »مسئولیت پذیری« گاف6 )1968( )طباطبایی و همکاران، 2012(، 
نظریه »کنترل قدرت« بانکر و هاکان7 )معظمی، 2010(، )خواجه نوری و هاشمی نیا، 2010( 

ارجاع شده است.
کاربران  موردبررسی،  نمونه  دیدگاه  از  که  نتیجه حاصل شد  این  فرضیه چهارم  آزمون 
ارتکاب  به  گرایش  زیادی  میزان  به  مازندران  استان  در  مجازی  فضای  نوجوان  و  کودک 
جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت را دارا هستند. متغیرهایی مانند »فرامکانی« و 
»فرازمانی«، »دسترسی پذیری زیاد«، »تعاملی بودن«، »چندرسانه ای بودن«، »سیّالیّت«، »تشدید 
و  )احمدی  است  بخشیده  عظیمی  نیروی  مجازی  فضای  به  »گمنامی«  و  واقعیت«  شدن 

همکاران، 2017(. 
دیدگاههای کارکردگرایانه، تئوری »دنیای لجام گسیخته« گیدنز8، »حوزه عمومی« هابرماس9 
)2014(، »ارتباطات مجازی« کاستلز10 )2007(، نظریه »استفاده و رضایمندی« کاتز و بالمر11 
)1974( )مالیی، 2015(، نظریه »صنایع فرهنگی« تئودور آدرنو12 )1970( )جمادی، 2011( و 

نظریه »سوزن تزریقی« یا »گلوله جادویی« )بیات، 2009( تبیین کننده یافته حاضر هستند.

1 -Sutherland  2- Ackers   3- Butt
4- Horton and Hunt  5- Walters  6- Gauff
7- Bunker and Hakan 8-Giddens  9- Habermas
10- Castells  11- Kuts and Bloomer 12 -Adorno
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نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد که از نگاه نمونه موردبررسی، خشونت خیابانی به 
میزان زیادی در بین کودکان و نوجوانان استان مازندران شیوع دارد. در جدیدترین تحقیقات؛ 
احمدی و همکاران )2019( دریافتند که متغیرهای سن، میزان سنتی بودن، مذهبی بودن، میزان 
جنسیت زدگی و فقرفرهنگی بر ارتکاب عاملیت به مزاحمت جنسی تأثیرگذار بوده اند و در 
این میان، متغیر فقر فرهنگی در حوزه مصرف فرهنگی اثر بیشتری بر مزاحمتهای خیابانی )از 

انواع خشونت خیابانی( داشته است. 
تاشکه و همکاران )2018(، میرزایی و همکاران )2017(، سعادتی و همکاران )2016(، 
همکاران  و  لیوینگستون2   ،)2011( همکاران  و  بروکمن1   ،)2016( مصطفی پور  و  حسینی 
پدیده  بررسی  به  پژوهشهای خود  در  نیز   )2012( برترام4  و   )2008( فاریچایلد3   ،)2013(
خشونت خیابانی، اشکال و عوامل مؤثر بر آن پرداختند. شاون5 و همکاران )2012( دریافتند 
که نگرش گروههای همساالن به طور قابل توجهی احتمال ارتکاب خشونت پسران را افزایش 
می دهد. تئوری یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه »هم نشینی افتراقی« ادوین ساترلند، نظریه 
»خرده فرهنگ بزهکار و کجروی« کوهن، تئوری »سرمایه اجتماعی« کلمن6 )1999(، »فرهنگ 
اخالقی« بروس کوهن، تئوری »خرده فرهنگ خشونت« ولفانگ7 و فراکوتی8 )2001(، نظریه 
کنترل اجتماعی آلبرت هانتر9 و هاردن10 )1997( نظریه »ادب« براون و لوینسون11 )1987(، 
نظریه های وندالیسم و تئوریهای قلدری شامل »برتری ذهنی« ساتون12 )1999( برای تبیین 

پدیده خشونت خیابانی به کار گرفته شدند )بدری و همکاران، 2018(.
یافته نهایی پژوهش نشان داد که مهم ترین عامل در بزهکاری اطفال و نوجوانان استان 
مازندران، متغیر تربیت و اخالق خانواده است و در مرتبه بعدی، نظارت و کنترل خانواده و 

1 -Brookman  2- Livingston  3 -Fairchild
4- Bertram  5 -Swahn   6 -Coleman
7 -Wolfgang  8 -Ferracuti  9 -Hunter
10- Hardian  11- Brown and Levinson 12 -Sutton
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سپس اقتصاد خانواده عنوان شده اند. همچنین در مطالعه حاضر، به راهکارهای پیشگیری از 
بزهکاری از نگاه نمونه موردبررسی نیز در بخش سؤاالت تشریحی پرداخته شد که مطابق 
با آن مهم ترین راههای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به ترتیب اولویت عبارتند 
بودند از: اوقات فراغت پربار، آموزش مهارتهای حرفه ای و رفع بیکاری، آموزش مهارتهای 
به  خانواده  بیشتر  تسلط  و  آشنایی  دولت،  نقش  و  کنترل  خانواده،  صحیح  کنترل  رفتاری، 
حمایتهای  پلیس،  بیشتر  کارکرد  و  کنترل  آهن،  فقر  رفع  و  مناسب  تغذیه  مجازی،  فضای 
اقتصادی، رفع فقر و فاصله طبقاتی و کنترل و نقش مدرسه. روشهای پیشگیری از بزهکاری 
مطروحه توسط نمونه موردبررسی را می توان در زمره پیشگیری اجتماعی و اشکال رشدمدار 

و جامعه مدار آن قرار داد.
درنهایت یافته های این تحقیق نشانگر آن اند که بسیاری از شرایط محیطی کالن و خرد از 
ساختارهای اجتماعی تا محیط روانی، اجتماعی و اقتصادی خانواده، بر بسیاری از رفتارهای 
قابل ارائه  زیر  پیشنهادهای  لذا  بود.  اثرگذار خواهد  نوجوانان  و  کودکان  انحرافی  و  پرخطر 

است:
ایجاد و گسترش  	 از طریق  اطفال و نوجوانان  به سالم سازی روانی، اجتماعی  پرداختن 

مفهومی به نام »سرمایه های تکاملی« برای ایجاد سپر حفاظتی در نوجوانان.
کمک به کودکان و نوجوانان برای تقویت توانایی سازگاری و انعطاف پذیری با استرسها  	

و چالشها، تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی 
مؤثر بر جامعه.

و  	 سالم  خانواده ای  وجود  از  بهره مندی  برای  محوری،  خانواده  برنامه های  و  آموزشها 
منسجم، بهبود روابط فی مابین والدین و نوجوانان و اتخاذ روش فرزندپروری صحیح از 

سوی والدین.
آموزشهای جامع و پیگیر به نوجوانان در رابطه با شایع ترین رفتارهای پرخطر و هم چنین  	
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به والدین آنان.
عملکرد مثبت رسانه ها، وجود سیستمهای مشاوره، کاهش بیکاری، برنامه ریزی اوقات  	

تغذیه  و  هنری  و  ورزشی  فعالیتهای  به  آنان  آوردن  روی  افزایش  و  نوجوانان  فراغت 
مناسب جسمانی.

بر  مؤثر  عوامل  سایر  سنجش  برای  مشابه  پژوهشهای  می شود  پیشنهاد  پایان  در 
حتی  و  جمعیت شناختی  عصبی،  جسمی،  ویژگیهای  مانند  نوجوانان  و  کودکان  بزهکاری 
گروههای  دیدگاههای  سنجش  برای  مشابه  پژوهشهای  انجام  همچنین  زیست بوم شناختی، 
سایر  و  پلیس  نویسندگان،  تربیت،  و  اصالح  کانونهای  مسئوالن  خانواده ها،  مانند  متفاوت 
مقیاس  در  مشابه  پژوهشهای  انجام  و  هستند  ارتباط  در  نوجوانان  و  اطفال  با  که  اقشاری 
کشوری و بین المللی و همچنین مطالعات طولی برای مقایسه بزهکاری در بلندمدت مدنظر 

قرار گیرد.

مالحظاتاخالقی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم آزاده کردی حاجی تحت عنوان »عوامل خطر 
بزهکاری کودکان و نوجوانان و پیشگیری از آن مطالعه موردی: استان مازندران(« در دانشگاه 
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