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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـالحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

ـ  بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  مقدمه
. انــسان تعريــف شــده اســت» مطالعــه رفتــار و فراينــدهاي ذهنــي«ي علــم شناســ روان
ي اسـت كـه بـالطبع هـدفش مطالعـه سيـستم       شناس رواناز  اي    ي جنايي شاخه  شناس  روان

كه از ايـن حيـث يـك        ،  كار جامعه است   اي رواني افراد مجرم و بزه     رفتاري و و فراينده   
ي علـوم انـساني از   هـا  ي رشتهها رود كه از مفاهيم و داده شمار مي اي به  دانش ميان رشته  

 منـد   سياسي و فلسفه بهـره     علوم،  حقوق،  شناسي جرم،  شناسي  جامعه،  يشناس  روانجمله  
  .و زمان فراوان استحوصله ، شود و پرداختن به آن نيازمند دقت مي

گيـري   چگـونگي شـكل   . 1: پيگير اسـت  ي جنايي چهار هدف عمده را       شناس  روان
پيـشگيري از رخ دادن  . 3 پيدا كردن ريشه و علـل بـروز جـرم   . 2 شخصيت جنايتكاران

  .جرماصالح و بازسازي افراد م. 4جرم 
ايد ب. ي جنايي در پي انگيزه شناسي جرم و تبيين شخصيت مجرم است           شناس  روان

شـود    مي چه چيزي موجب؟ديد كه نيرو محركه عصيان عليه خود و ديگران در چيست  
ي شناسـ   رواندر   ؟مجبور يا مختار است   مجرم   آيا فرد    ؟تا فرد مرتكب عمل خالف شود     

ان و رفتارگرايـان    كاو  روان. گرايي وجود دارد   رفتارگرايي و انسان  ،  كاوي سه جنبش روان  
ان كـاو   روان. داننـد   مـي  را مجبور به انجام عمـل مجرمانـه       معتقد به جبر هستند و انسان       

گرايان بر خالف    دانند اما انسان    مي نيروهاي ناهشيار و رفتارگرايان شرطي شدن را دخيل       
رويكـرد شـناختي رفتـاري      . اين دو معتقدند انسان موجودي مختار و انتخاب گر اسـت          

اختي نقـص دارنـد و   ي شـن هـا   كـار بـستن مهـارت      معتقد است كه مجرمان در نحوه بـه       
در ايـن ميـان نظريـه    . رفتارهاي ضد اجتماعي با عملكرد ذهني نادرسـت مـرتبط اسـت      

اي كه هم  گونه متقابل محيط و فرد بر همديگر معتقد است؛ به         تأثير   يادگيري اجتماعي بر  
توانـد    مي دهي رفتارهاي مجرمانه نقش ايفا كند و هم فرد مجرم          تواند در شكل    مي محيط

 يازده



 

در دنياي جديد ناتواني يا عدم عالقه فرد به هماهنگي با . الم را آلوده نمايد يك محيط س  
دنياي مدرن از طرفي و و ناتواني دنياي جديد در پاسخ به نيازهاي حقيقي فرد از طرف                 

  .شود  ميديگر موجب ناسازگاري و ارتكاب عمل مجرمانه
اختصاص يك يكي از مباحث جديدي كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است             

يي كـه   هـا   كاري است كه در كتاب     فصل در خصوص رويكرد اسالم به مقوله جرم و بزه         
ي جنايي به چاپ رسـيده بـه آن پرداختـه نـشده و يـا كمتـر        شناس  روانتاكنون در زمينه    

  .پرداخته شده است
شيوه نگارش و تهيه اين كتاب منطبق بر سـازوكارهاي طراحـي آموزشـي منـابع                

باشـد و     مـي  از آنجا كه دانشگاه پيام نـور دانـشجو محـور          . نور است  مدرسي دانشگاه پيا  
نمايند؛ بنابراين سعي شده است به شـكل          مي دانشجويان كمتر از كالس و استاد استفاده      

ي كلي و رفتاري در اول هر فصل و تحليل آسـان  ها خودآموز تهيه شود و با طرح هدف 
 كه در واقع ذهـن دانـشجو را بـا           هيد فكر كنيد و پاسخ د     مقولهمطالب فصل و نيز طرح      

 و  مروري يها  پرسشبا طرح    همچنين. كند  مي كالن از فصل مربوطه مواجه    يك پرسش   
  .دشو  ميبيشتر درگير جستجو و فهم مطلبدر آخر هر فصل دانشجو اي  چهارگزينه

خوانندگان گرامي پاسخ درخور     اميد است مطالب اين كتاب به نياز دانشجويان و        
بدون شك رهنمودهاي سـازنده خواننـدگان در        . هد و مورد توجه قرار گيرد     و شايسته د  

  .ثر خواهد افتادؤي كتاب مها رفع كم و كاستي
ي همـه  هـا   داننـد كـه از زحمـات و مـساعدت           مي در پايان مولفان بر خود وظيفه     

به ويژه جناب آقاي دكتر حسين زارع مـدير         اند    كساني كه در تدوين اين اثر نقش داشته       
جناب آقاي دكتـر مجيـد صـفاري نيـا          ،  ي دانشگاه پيام نور   شناس  روانمحترم رشته   گروه  

سـركار خـانم فاطمـه      ،  را ارائه نمودند  اي    ي ارزنده ها   كه راهنمايي  ويراستار محترم كتاب  
مديريت محترم دفتر تـدوين و نيـز        ي و نيز    شناس  روانجمشيدي كارشناس محترم گروه     

رايي كتاب و نيز مدير انتشارات دانـشگاه جنـاب          آ  نژاد به جهت صفحه     سركار خانم علي  
 .دن تقدير و تشكر نماياي آقاي حمزه

  
  افزونبا آرزوي موفقيت روز

   سعيد عبدالملكي ـدكتر احمد برجعلي
  1390 ارديبهشت ماه 31

 دوازده





  
  

  فصل اول
  
  
  ي جناييشناس روانتعاريف و مفاهيم 

  
  

 تـو را  گـويم  زان حديث تلـخ مـي  «
  

 يم تـو را   هـا فـرو شـو       تا ز تلخـي     
  

 تو ز تلخي چون كه دل پر خون شوي        
  

 »ها همه بيرون شـوي      پس ز تلخي    
  

  »مولوي«
  
  

  هدف كلي
 در تـشخيص    شـناس   رواني جنايي و نقش     شناس  روانحيطه و كاربرد    ،  آشنايي با تعريف  

  مجرم
 
  ي يادگيريها هدف

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  ميگرامي انتظاردانشجوي از شما 
  .ي جنايي را نام ببريدشناس روانيشگامان پ. 1
  .ي جنايي را تعريف كنيدشناس روان. 2
  .ي جنايي را شرح دهيدشناس روانحيطه و كاربرد . 3
  .رفتار جنايي را تبيين نماييد. 4
  .جرم را تعريف كنيد. 5
  .اعمال مجرمانه را تبيين نماييد. 6
  . را بيان كنيدشناس روان و شناس جرمارتباط بين . 7



2  شناسي جنايي روان    

  . در شناسايي مجرم را توضيح دهيدشناس رواننقش . 8
  .ضرورت و اهميت شهادت و شاهدان عيني را شرح دهيد. 9

  .مراحل شهادت را نامبرده و توضيح دهيد. 10
  .عوامل موثر بر حافظه شاهد عيني را شرح دهيد. 11
  . را تبيين نمائيدشهادتنقش صداقت شاهد عيني در . 12
  .و آنها را شرح دهيد، و ارزيابي مجرم را نام ببريدابزارهاي سنجش . 13
  

  مقدمه
م وونت با تاسيس نخستين آزمايشگاه خود در دانـشگاه  هل ويل1879هنگامي كه در سال  

يـك علـم    صورت    بهو  ،   رسمي از فلسفه جدا كرد     طور  بهي را   شناس  روان،  اليپزيك آلمان 
 و  هـا    زمـان شـاخه    به سوي تخصصي شـدن پـيش رفـت و بـه مـرور             ،  مستقل در آورد  

. ي جنـايي بـود    شناس  روان ها  از جمله اين شاخه   .  آمد وجود  بهي متعددي از آن     ها  گرايش
وسيله پليس و مراجع قضايي براي شناسايي مجـرم         ه  ي ب شناس  رواني  ها  استفاده از شيوه  

 1960امـا در سـال      .  صـورت گرفـت    1900و علل رواني جرم و جنايت از اوايل سـال           
. ي جنـايي نـام گرفـت      شناس  روانوجود آمد كه     هي ب شناس  رواناز  اي     رسمي شاخه  طور  به

ي جنايي كه براي اولين بار به طرح چنين عنواني اقدام كردند        شناس  روانپيشگامان اصلي   
 از آن ياد    3»ي قضايي شناس  روان« بودند كه ابتدا با عنوان       2»كالپارد«و   1»هانس گروس «

  .نس گروس رايج شدها ي جنايي توسطشناس رواناما به تدريج اصطالح ، كردند
  

  تعريف
 تخصـصي در    طور  بهي است كه    شناس  رواني رشته   ها   يكي از شاخه   4ي جنايي شناس  روان

ي جنـايي بـا     شناسـ   روان«. زمينه جرم و مجرم با رويكـردي روان شـناختي كـاربرد دارد            
، متحقيق درباره كيفيت تشكيل شخصيت جنايتكاران و يافتن علل و موجبات بروز جـر             

پـردازد و     مـي  به پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمان       ،  خاصه عوامل رواني جرم زا    

                                                                                                                   
1. Hans Gross 
2. Claparede  
3. Forensic Psychology 
4. Criminal Psychology 
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از . )1373كـي نيـا،   ( ».در تامين سعادت فردي و اجتماعي رسالت مقدسي بر عهده دارد          
، كنـد   مـي  ي جنايي چهار هدف عمده را دنبـال       شناس  روانآيد كه    ميتعريف باال چنين بر   
 ديگري پيدا كردن ريشه و علل بـروز ، نايتكارانگيري شخصيت ج يكي چگونگي شكل

اصــالح و ، پيــشگيري از رخ دادن جـرم و چهــارمين هــدف آن ، ســومين هــدف، جـرم 
ي جنـايي در صـدد اسـت تـا          شناسـ   روانبـه عبـارت بهتـر       . بازسازي افراد مجرم است   

دهـد    مـي  ي سوق كار  بزهي بيروني و دروني كه فرد را به سوي ارتكاب جرم و             ها  مشوق
كارهاي علمي   راه،  ها  اسايي كرده و براي كاهش و از بين بردن اثر اين قبيل مشوق            را شن 

قـانوني و يـا ارتكـاب عمـل         اي    ترك انجام وظيفه  : كاري عبارت است از    بزه. ارائه نمايد 
ويـژه در    ليكن اين اصطالح اغلب معادل جـرم و بـه         ،  خطايي كه الزاما عنوان جرم ندارد     

نجفـي ابرنـد آبـادي      (د  رو  مي كار  به سوي اطفال و نوجوانان      ارتباط با جرايم ارتكابي از    
در تعريفي ديگر بزه مجموعه تخلفات جزايي اسـت كـه افـراد در       . )1377،شم بيگي ها  و

ي نوجوانان مربوط به تخلفـات در سـنيني اسـت    كار بزهو  ،  شوند  مي يك جامعه مرتكب  
 نيـز در ايـن ارتبـاط        دوركـيم . )1350منـصور، (كه قوانين حدود آن را معين كرده است         

شود كه احساسات قوي و شخـصي و وجـدان            مي عمل وقتي بزه محسوب   : معتقد است 
آن ، به اين مفهوم كه قضاوت جامعه درباره عملي      ،   را جريحه دار سازد    )گروهي(جمعي  

نهايت نسبي و    پس بزه مفهومي بي   . سازد نه خصوصيات عيني آن عمل       مي را جرم و بزه   
 ممكن است بزه محسوب شود حسب زمان و مكانترتيب عملي بربدين  . اجتماعي دارد 

 ).1382كي نيا،(يا نشود
  

  حيطه و كاربرد
 ي اسـت امـا    شناسـ   رواني رشـته    هـا   ي جنايي يكي از شـاخه     شناس  روانكه   با وجود اين  

با اين حال از دو جنبـه قابـل بررسـي           . تلقي كرد اي    توان آن را يك دانش ميان رشته       مي
، شناســي همچــون زيــست، ستره ارتبــاط آن بــا ســاير علــوميكــي از حيــث گــ، اســت
شناسي رواني و اجتماعي و ديگـري از   پزشكي و آسيب روان،  شناسي جامعه،  يشناس  جرم

پلـيس جنـايي و پزشـكي قـانوني     ، هـا  سازمان زندان، ها لحاظ دامنه كاربرد كه در دادگاه  
 يي بـه چنـد رشـته جديـد        شناس ايتاليا  جرم) 1856 -1929 (1انريكو فري . رود  مي كار به

                                                                                                                   
1. Enrico Ferri 
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ي جنايي هستند ولي به دليل همـسويي        شناس  روانكند كه تا حدودي متمايز از         مي اشاره
، )دادگـاهي (ي قـضايي    شناسـ   روانكه عبارتند از    ،  گيرند  مي با يكديگر زير يك چتر قرار     

گرچه اين چهار مفهوم تقريبا متـرادف هـم   . ي قانونيشناس  رواني زندانباني و    شناس  روان
ـ ليكن، تندهس  هـر كـدام زمينـه تخصـصي      ـ  عالوه بر هدف مشتركي كه با هـم دارنـد   
و وظايف بيشتري نسبت    تر    ي قضايي محدوده وسيع   شناس  روانكنند؛    مي را دنبال اي    ويژه

حـضار و   ،  هيئـت منـصفه   ،  شاهدان عيني ،  وكيل مدافع ،  قاضي،  متهم،  شاكي: به بقيه دارد  
سـي از مـتهم را نيـز در دسـتور كـار خـود دارد؛                 بـازجويي و بازپر    هـا   پيش از همه اين   

. ي قـضايي هـستند    شناسـ   روانتوان گفت سه شاخه ديگر زير مجموعـه           مي ي كه طور  به
 ي جنايي بيشترين تمركز و مطالعه خود را بر روي انگيزه ارتكاب جرم صرف             شناس  روان
كند تا بـا     ي م از او سلب آزادي   ،  ي زندانباني به دليل محكوميت مجرم     شناس  روان. كند مي

بـراي اصـالح و بازسـازي در        اي    نگهداري او در كانون اصالح و تربيت فرصـت ويـژه          
ي قانوني صادركننده حكم نهايي با در نظر گرفتن عوامل          شناس  روان. اختيار او قرار گيرد   

  .روان شناختي جرم و موقعيت فرد مجرم است
و جرم و جنايت ، يكه در حيطه مسائل قضاي، ي مختلفها ان با گرايش  شناس  روان

 بـاليني تـشخيص و      شناس  روانكار  . شوند  مي  جنايي ناميده  شناس  روان،  كنند  مي فعاليت
 شخصيت به نقش اختالالت شخصيت و تيپ شخصيتي         شناس  روان. درمان مجرم است  

 تربيتي در پي اصالح و بازسازي مجرم است و          شناس  روان. در ارتكاب جرم اشاره دارد    
 هو نحو ،  كند تا مجرم اصالح شده را با جامعه آشتي داده           مي الش اجتماعي ت  شناس  روان

ان جنايي  شناس  روانفعاليت  ) 1996(1بلك بارن . سازگاري با جامعه را به او آموزش دهد       
  :كند  ميرا در يكي از سه دسته زير تعريف

  .مثل تحقيق درباره شاهدان عيني:  قضايي ـي روانيها  پژوهش.1
ي مقابله با   ها  ل تحقيق درباره علل ارتكاب جرم و راه       براي مثا : شناسي  جرم .2

  .آن
  . ارائه شواهد و مدارك مستدل در دادگاه.3

يي كه از طريق فعاليـت در سـه حـوزه فـوق          ها   جنايي با داده   شناس  رواندر واقع   
براي قضات دارد و غيرمستقيم در تصميم گيري آنها كننده  نقش تسهيل، آورد  ميدست به

                                                                                                                   
1. Blackburn 
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  .جويد  ميمشاركت
 ي كيفري را چنـين تبيـين    شناس  رواندر نگاهي موشكافانه رسالت     ) 1975 (1پيناتل

نقش استعدادهاي اجتماعي و طرز تلقي اخالقـي        ،  اين علم اموري مانند هوش    : نمايد مي
كند و در عين حـال از         مي ي تجربي بررسي  شناس  رواني  ها  ان را با توسل به تست     كار  بزه

توجيه عمـل جنـايي و فراينـدهاي روانـي كـه منجـر بـه                ي باليني براي    شناس  روانمنابع  
 .كند  مياستفاده، شود  ميارتكاب عمل

  
  جنايي تبارشناسي رفتار

اراده . دادنـد   مـي  در يونان باستان ريشه ارتكاب جرم را بـه تقـدير و سرنوشـت نـسبت               
فـرد مجـرم    . دانـستند   مي خدايان و نيروهاي ماوراء طبيعي را در ميل به انجام بزه دخيل           

. شد كه به دليل خباثت دروني به چنين سرنوشـتي گرفتـار آمـده اسـت             مي كسي قلمداد 
سـقراط  . ي زاييـده جنـون و ديـوانگي اسـت         كـار   بزهحكيم يوناني اعتقاد داشت     ،  بقراط

)  ق م  428 -347( افالطـون . دانـست   مي »جهالت«جنايت را ناشي از     )  ق م  399-470(
يعني به ميزاني كه فقر و تنگدستي فرد        . فتيا »فقر و ثروت  « ريشه جرم و جنايت را در     

تواند فرد را موجودي      مي كند به همان اندازه ثروت و دارايي        مي را وادار به رفتار جنايي    
را  »عواطـف و هيجانـات ناسـازگار      «)  ق م  384-322( ارسطو. كار و مجرم بسازد    بزه

ر نقـش غرايـز      عموم ب  طور  بهاديان و مذاهب مختلف     . دانست  مي موجب گرايش به بزه   
  .دارند تأكيد انساني و هواهاي نفساني

ي متفاوتي راجع بـه پديـده جـرم و مجـرم            ها  زمان با تحقيقات علمي ديدگاه     هم
پزشـك  ) 1758-1828( 2ژوزف گـال  فرانتـز   توان به تحقيقات      مي  براي نمونه  .ارائه شد 

ي هـا    ويژگـي  اتريشي اشاره كرد كه با تحقيق بر روي جمجمه افراد مجرم و رابطه آن با              
اما آغازگر اصلي تحقيق . جمجمه ناموزون را علت ارتكاب جرم قلمداد نمود، شخصيت

روان پزشـك ايتاليـايي بـود كـه بـا           ) 1835-1909( 3درباره جرم و مجرم سزار لمبروزو     
 تحولي  »مجرم مادرزاد «و ارائه نظريه     »انسان جنايتكار «انتشار كتاب مشهور خود با نام       

ي پديد آورد كه در پي آن نظريات گوناگوني درباره خاستگاه           شناس  جرمبزرگ در حيطه    
                                                                                                                   
1. pinatel 
2. Franz Joseph Gall 
3. Cesar Lombroso 
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 .ي بعدي خواهد آمدها جرم و مجرم ارائه شد كه در فصل
  

  شود؟  ميجرم چيست و چه عملي مجرمانه تلقي
ي تعريـف   شناسـ   رواني را در قلمـرو      شناسـ   جـرم ) 1950( 1استانـسيو  الواستين و ،  لنيل
بـه نقـش    ) 1881(انريكـو فـري    .انـد   ي دانـسته  شناس  انروو آن را مرتبط به علم       اند    كرده

روانـي و   ـ  كند و جـرم را معلـول عوامـل زيـستي      ميي اشارهكار بزهعوامل تركيبي در 
چون زيست شيمي بدن و سيستم مغـز و اعـصاب            عوامل زيستي هم  . داند  مي اجتماعي

 اجتمـاعي  ؛ عوامل رواني همچون اختالالت شخصيت و خلق متلون و ناپايـدار و        كار  بزه
يي بـا طبقـه فرهنگـي و        هـا   چون محيط جغرافيايي و طبقه اجتماعي به ويژه جامعـه          هم

از منظـر نظريـه     . سـازند   مـي  اقتصادي پايين بـستر الزم جهـت ارتكـاب بـزه را فـراهم             
رفتارگرايي جرم يك محرك و مجرم يك پاسخ است؛ به عبارت بهتر قرباني يا بزه ديده                

 در جايگـاه    كـار   بـزه و رفتار مجرم يـا      ،   شكل گيري جرم   در جايگاه محرك و زمينه ساز     
ي بـه منزلـه     كـار   بـزه شناسـي اجتمـاعي      از ديـدگاه آسـيب    . پاسخ به محـرك قـرار دارد      

ناسازگاري فرد با جامعه است و كسي كه رفتارش خالف مصالح اجتماعي باشـد و بـه                 
ليلي بر نقش   از ديدگاه روان تح   . شود  مي سالمت روان جامعه آسيب بزند مجرم شناخته      

انـسان  ) 1920( طبق ديـدگاه يونـگ    . شود مي تأكيد   يي ناخودآگاه دوران كودك   ها  انگيزه
ناخودآگـاه  ،  داراي دو ناخودآگاه است يكي ناخودآگاه جمعي و ديگري ناخوآگاه فردي          

شـود و شـامل همـه خـاطرات و يادبودهـاي دوران               مي جمعي از پيشينيان به ارث برده     
ي فـرد در طـول      هـا    شخـصي شـامل تجربيـات و يـادگيري         گذشته است و ناخودآگـاه    

 اين ديدگاه هر انساني استعداد ارتكـاب خطـا را دارد چـرا     براساس. باشد  مي اش زندگي
كه اگر نظري به گذشته انسان بيفكنيم اولين جرم را آدم و حـوا مرتكـب شـدند كـه بـا                   

  .سرپيچي از فرمان الهي بذر عصيان عليه وضع موجود را كاشتند
ي گونـاگوني از آن وجـود دارد و         ها   مفهومي نسبي است بدين معنا كه تلقي       جرم

ممكـن اسـت در   . ايدئولوژي و نظام سياسي حاكم بـر جامعـه اسـت   ، وابسته به فرهنگ 
ييـد  أديگر همان عمل موجه و مـورد ت       اي    اما در جامعه  ،  عملي جرم تلقي شود   اي    جامعه
 ام جرم وجـود دارد كـه پيگيـري قـانوني          به ن اي    با اين حال در همه جوامع مساله      . باشد

                                                                                                                   
1.Lavastine et V.Stanciu  
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هر فعل يا ترك فعلي كـه       « 1370 قانون مجازات اسالمي   2در ايران طبق ماده     . شود مي
بر اين اساس نه تنها انجـام       . »جرم است ،  در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد       

موقـع  بلكه عدم انجام يك عمل به       ،  شود  مي هر عمل زيان بار به حال جامعه جرم تلقي        
را در  اي     مثال راننده  عنوان  به. شود  مي جرم تلقي ،  نيز كه خساراتي را متوجه جامعه سازد      

 كيلومتر در ساعت و حداقل سرعت مجـاز         110نظر بگيريم كه حداكثر سرعت مجاز او        
حال تخلف او در هر دو وضـعيت حـداكثر و           . باشد  مي  كيلومتر در ساعت   70براي وي   

ارت جاني و مالي بـراي خـود و ديگـران شـود جـرم      حداقل كه موجب تصادف و خس  
  .شود  ميمحسوب

  
  شناس روانشناس و  ارتباط بين جرم

عملكرد هر يك از آنها  و همچنين نقش و، شناس روان و شناس جرمدر اينجا الزم است 
 در مـورد هـر      شـناس   جـرم «. شكافته و بررسي شود و ارتباط بين اين دو مشخص شود          

تالشي محبـت آميـز و انـساني        .  او را تنظيم كند    »رونده شخصيت پ«كوشد تا     مي كار  بزه
سرگذشت و كتاب نفس او را بررسـي و         ،   را با تمام وجود دريابد     كار  بزهبرد تا     مي كار  به

نمايد تا راه درمان و نجاتش را بيابد و تغييـري در جهـت بهبـود سرنوشـت او                     مي ارائه
  ).1386كي نيا،(» .پديد آورد
پردازد كه چرا بـه       مي  و كيستي او   كار  بزها به طرح سوال درباره       در ابتد  شناس  جرم

يك عمل ضد اجتماعي اقدام كرده است؟ هدف او از ارتكاب جرم چه بوده است؟ آيـا                 
از سالمت جسماني و رواني برخوردار است؟ كدام عامـل ارثـي يـا محيطـي در رفتـار                   

سـويي    هم شناس  روان با   سشنا  جرمجنايي او اثر گذار بوده است؟ كه از اين حيث كار            
عوامـل درون   تـأثير  ي وكـار  بزه نيز به دنبال فهم انگيزه ارتكاب  شناس  رواندارد چه كه    

فردي و برون فردي در جنايت و تعيين ميزان خطر مجرم براي سـالمت روانـي جامعـه           
ي در تبيين پديده جرم از زماني برجسته شد كـه مجرمـان را نـه                شناس  رواننقش  «. است
بلكه از ديدگاه انساني نيز مورد نظر قرار دادند و به جاي آنكه بـه               ،  ز زاويه قضايي  تنها ا 

بـه بررسـي تمـامي شخـصيت        بنـشينند   » عمل مجـزا  « يك   عنوان  بهقضاوت درباره جرم    
 يـك   كـار   بـزه  در تالش است تا بـا        شناس  روانبا اين حال    . )1382دادستان،( ».پرداختند

قبل از اينكه او را يك مجرم بدانـد او را يـك بيمـار               ارتباط روان شناختي برقرار كند و       
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ش  اآيـد تـا مـشكل     مـي كند كه نيازمند كمك است و در صدد كمك به او بر   مي قلمداد
  .حل شود كه اين عمل او هم جنبه درماني و هم جنبه پيش گيرانه دارد

 هويت  شناس  رواندارد و    تأكيد    بيشتر بر ماهيت جرم    شناس  جرمبه عبارتي ديگر    
 با عوامل جـرم زا سـر و         شناس  جرم. دهد  مي جرم و شخصيت او را مورد ارزيابي قرار       م

از اي   با فرد مجرم به مثابه معلول و كسي كـه قربـاني مجموعـه   شناس رواناما ، كار دارد 
 درباره علل بـروز و      شناس  جرم مثال   عنوان  به. ساز جرم بوده سر و كار دارد       عوامل زمينه 

آن را در بـروز جـرايم        تـأثير    پردازد و   مي امعه به پژوهش  گسترش خود كشي در يك ج     
كننده و انگيزه و هـدف او    فرد خودكشي  شناس  رواناما  . دهد  مي ديگر مورد بررسي قرار   

  .كند  مياز انجام اين كار را مطالعه
  

   در شناسايي مجرمشناس رواننقش 
 ب بـزه و جـرم وادار      طور كه از قبل نيز اشاره شد دو عامل عمده فرد را به ارتكـا               همان
. است )برون فردي ( و ديگري عوامل اجتماعي   ) درون فردي (يكي عوامل فردي  . كند مي

 جنايي براي تشخيص مجرم و انگيزه او عامل دروني از قبيل داشتن استعداد              شناس  روان
انه و همچنين عامل بيروني از جمله محيط و طبقه اجتمـاعي  كار  بزهو ميل به انجام عمل      

توانـد    مـي  جنـايي شـناس  رواناطالعاتي كه يـك     ) 1981( 1هووارد. كند  مي لعهاو را مطا  
تجربـي  ،  ي باليني شناس  رواندر يكي از سه گرايش      ،  درباره مجرم و جنايت او كسب كند      

 ي بـاليني خـود نتيجـه      هـا    جنـايي از داده    شـناس   رواندر واقـع    . دهد  مي و مشاوره قرار  
برد؟ آيا شاهدان عينـي       مي اختي خاص رنج  گيرد كه آيا مجرم از يك مشكل روان شن         مي

 گونـه كـه خـود      كنند و ماجرا را آن      مي  هستند كه واقعيت را جعل     »خود محور «افرادي  
قيـد و شـرط بـا        دهند؟ همچنين از طريق مشاوره همدالنـه و بـي           مي پسندند گزارش  مي

  .شود تا گزارش مستند از صحنه جرم بدست آورد  ميمجرم همدل
 قضاوت نقـش دسـتيار بـراي قاضـي دارد و تـسهيل گـر امـر                   در امر  شناس  روان

توانـد مجـرم را       مي شناس  رواندر موقع بازپرسي قاضي پرونده با كمك        . قضاوت است 
پـردازد و     مـي   ابتـدا بـه مـصاحبه و مـشاهده مجـرم           شـناس   روان. تر شناسايي كند   سريع

                                                                                                                   
1. Howard 
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ي مختلـف   اهـ   سـپس بـا انجـام آزمـون       . سازد  مي فرضياتي راجع به احتمال مجرميت او     
يعني به طرز رفتـار فـرد و بـه مـساله           «. پردازد  مي سنجي به ارزيابي شخصيت متهم     روان

انگيـزه  ،  صداقت يا دروغ  ،  حسن نيت يا سوء نيت    : شود  مي شناخت شخصيت او مربوط   
» .ي و غيـره   كـار   بزهاستعداد بالفعل يا بالقوه     ،  انه مربوط كار  بزهگرايش جنايي و    ،  عملكرد

تواند   مي  به كمك آن   شناس  روانيي مهمي كه    ها  يكي از مولفه  . )2001،  1فرانسوا گورف (
. مقوله شهادت و حافظه شاهد عينـي در شـرح وقـايع اسـت    ، به شناسايي مجرم بپردازد 

شهادت عبارت است از اخبار و اظهار حقيقـت         : گويد  مي  در تعريف شهادت   2گارو فالو 
عم از اينكه چيزي را به چشم       ا،  علم شخصي نسبت به آن دارد     ،  وجودي امري كه شاهد   

  .يا شنيده باشد، ديده
. باشـد   مـي  از اين رو شهادت فرد تـابعي از حـواس او و فراينـدهاي ذهنـي اش                

   :دهنده گواهي
  را مشاهده كرده است اي   ابتدا حادثه.1
   آن را به حافظه خود سپرده است .2
  .  آن را براي افراد ديگر شرح داده است.3

جريان ناخودآگـاه خـويش اسـت احتمـال تحريـف           تأثير   تحتاز آنجا كه انسان     
 بـراي پـي بـردن بـه         شـناس   روانكه الزم است    . عمدي يا غير عمدي وقايع وجود دارد      

ي ذهني و رفتـاري آنهـا را مـورد بررسـي روان     ها ويژگي، ي شهودها ميزان صحت گفته  
  . شناختي قرار دهد

  
  اهميت شهادت و شاهدان عيني

، بر شهادت در قلمرو قضايي بر هيچ كس پوشيده نيست و در واقع            اهميت داليل مبتني    
وقتـي  ،  به عبارت ديگر  . )1982گورف،( توان چشم و گوش عدالت دانست       مي شاهد را 

انـد كـه در    ارزشساده و با، داليلي آسان، شهادت گواهان، زند  مي متهم از اعتراف سرباز   
دهنده در نظـام قـضايي     نكته تكان . عين حال خالي از شائبه اشتباه و نادرستي هم نيستند         

 ي شهود عيني روانه زندان    ها  گناه را فقط با تكيه بر گفته       اين است كه بسياري از افراد بي      
                                                                                                                   
1. Francois Gorphe 
2. Garofalo 
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) 1992 ( و همكاران2گونه كه فرازتي در حالي كه همان) 1،2000آيسنك و كين( كنند مي
حكوميـت صـدها    تواند به م    مي اند حتي تعداد اندك اشتباهات بازشناس      خاطرنشان كرده 

پـس الزم اسـت كـه مـساله شـهادت از ديـدي انتقـادي            . گناه در هر سال منجر شود      بي
 گـردد   مـي  جـسته ي بر شناسـ   روانبررسي شود و در اين بررسي اسـت كـه نقـش مهـم               

  ).1387دادستان،(
  

  مراحل شهادت
دهند كـه     مي نشاناند    يي كه در مورد حافظه شهود عيني انجام شده        ها  مروري بر پژوهش  

ـ حفظ و به يـادآوري ، سياري از مولفان بر سه مرحله دريافتب  كـه از لحـاظ سـنتي در     
 بـدين ترتيـب   . انـد  كـرده ـ تأكيـد     اند  دهـص ش ـمشخ،  تحقيقات مرتبط با حافظه انساني    

به يادآوري و گواهي    ،  ها  توان گفت كه هر شهادت داراي سه وهله متوالي ادراك داده           مي
عوامل ، در زير بناي اين توالي. )1982،  و همكاران  5رنو؛ پ 1987 ،4نها   و 3گودمن( است

حافظـه  « موثر بر حافظه قرار دارنـد كـه برخـي از آنهـا در ادبيـات پژوهـشي در زمينـه       
از ماهيـت شـهادت     ،  و برخـي ديگـر    . )1986و پرنو،  6شاپيرو(اند    جسته شده بر» ها  چهره

  ).1387دادستان،( اند عيني به خودي خود ناشي گشته
 متعددي براي گروه بندي عوامل مـوثر بـر مراحـل مختلـف حافظـه                يها  كوشش

عوامل محرك مانند طول مـدت مـشاهده را از          ) 1975 (7اليس،  براي مثال  .اند  انجام شده 
 8همچنـين الفتـوس   . متمايز كـرده اسـت    كننده    عوامل فاعلي مانند سن و جنس مشاهده      

 9هد مجـزا كـرده و كليفـورد   عوامل مرتبط با رويداد را از عوامل مرتبط بـا شـا   )1981(
 .عوامل مربوط به بازپرسي را يك مقوله جداگانه در نظر گرفته است) 1979(

  

                                                                                                                   
1. Keane 
2. Fruzzetti 
3. Goodman 
4. Hahn 
5. Pernod 
6. Shapiro 
7. Ellis 
8. Loftus 
9. Clifford 
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  گذار بر حافظه شاهد عيني تأثير عوامل
   ادراك.1

 مهمتـرين ادراك مطـرح اسـت كـه البتـه      عنوان به، در اين مورد مخصوصا ادراك بصري  
ادراك . هده دارد نبايـد فرامـوش كـرد       ادراك سمعي را نيز كه نقشي را در اين ميان به ع           

شاهدان عينـي بـصري     . رود  مي شمار  بهترين ادراك    ترين و مطمئن   روشن معموالً   بصري
دانيم كه ادراك يك فرد در مقام مقايسه با شرايطي           مي. نسبت به ديگران ارجحيت دارند    

شـته و   در رابطـه بـا پديـده مـورد نظـر قـرار دا             ،  كه شاهد عيني در لحظه مشاهده رفتار      
دوري و  ( مكـان ،  )مـدت ( شرايط عيني شـامل زمـان     . همچنين عاملين آنها بستگي دارد    

و شـرايط ذهنـي شـامل       ،  )روشـنايي ،  روز( و نـور  ) نزديكي نسبت به محل وقوع حادثه     
  ).1982گورف،( باشد  ميهيجان و حالت روحي، دقت

مـا قـرار   دستگاه ذهني  تأثير نوع اهدافي كه به دنبال آن هستيم ممكن است تحت  
سـبب  » دستگاه ذهني آگاهي جو   «،  هنگامي كه در فرايند تصميم گيري قرار داريم       . گيرد

، بـا ايـن وجـود     . شـود   مي  و پيدايش اهداف مربوط به دقت      ها  مطالعه دقيق تمام انتخاب   
شـود كـه خـود        مي فراخوانده» دستگاه ذهني عمل نگر   «،  زماني كه تصميم ما گرفته شد     

كننـده    شود و بـه اهـداف هـدايت         مي ي انتخابي ها   به گزينه  موجب تمركز بر دست يابي    
  ).1384كاوياني،(انجامد مي
  
   هيجان.2

در ،  هنگـامي كـه شـاد هـستيم       . بگذارد تأثير   ي ما ها  خلق ما نيز ممكن است بر قضاوت      
ي ها  سالمتي و بسياري از موضوع    ،  رهبران،  ها  دارايي،  مقايسه با زماني كه غمگين هستيم     

گذارد كه موارد    مي تأثير   خلق اغلب از آن رو بر قضاوت      . كنيم  مي زيابيديگر را مثبت ار   
خلـق همچنـين در     . آورد  مـي  هماهنگ با خلق و مرتبط با موضوع قضاوت را به ياد مـا            

توانـد بـر      مي خلق همچنين . دهد  مي قرار تأثير   قضاوت ما را تحت   ،  قالب منبع اطالعات  
پـردازش  ،  وقتـي غمگـين هـستيم     : گـذارد ب تـأثير    انتخاب ما بر سر راهبردهاي شناختي     

غالبـا پـردازش يافتـاري را       ،  زماني كه خوشحاليم  ،  بر عكس . دهيم  مي مند را ترجيح   نظام
 هر چند اگر انتظار داشته باشيم كه از پردازش نظام مند اطالعات سـود             ،  كنيم  مي انتخاب

  ).1384كاوياني،(به آن روي خواهيم آورد، بريم مي
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تعجب و  ،  خشم،  ترس: يي توجه كرد  ها  نات بايد به تفاوت   بين انواع مختلف هيجا   
همـان اثـري    ،  كند  مي كه ديگري شاهد بوده احساس    اي    آنچه كسي در مورد حادثه    . غيره

را شخصا ديده باشد يا در مقابل چيـزي كـه او را   اي  را در وي ايجاد نمي كند كه حادثه       
ناگهـاني   تـأثير    .قرار بگيـرد  ،  به او برساند  اي    كند يا ممكن است آسيب و صدمه        مي متاثر
كند يـك    تأثير   ازتر    كم دوام ،  ولي شايد محدودتر  ،  خيلي شديدتر »  شوك –هيجان  «يك  

  .است»  احساس–هيجان «
  
   حافظه.3

يعنـي زمـاني كـه آنهـا را كدگـذاري و در             ،  وضعيت ذهن ما به هنگام مشاهده رخدادها      
 تـأثير   ،ي اين رخـدادها در آينـده      تواند بر چگونگي به يادآور     مي،  كنيم  مي حافظه ذخيره 

بـه هـر    ،  بگذارد ما شايد به احتمال زياد رخدادهايي را به ياد بياوريم كه به هنگام وقوع              
 چگونگي به يـاد آوردن رخـدادها در آينـده تحـت           . ايم دليلي توجه خاصي به آنها كرده     

در تمام  ،   انسان خاطرات. )1384كاوياني،( قرار دارد ،  چگونگي تعبير اوليه ما از آنها     تأثير  
، كنـد   مي بر حسب شرايط محيطي كه شاهد عيني در آن زندگي         ،  تا زمان شهادت  ،  مدت

 و بر حسب قدرت و نفوذ كالم كه در آن محيط احـساس            ،  بر حسب روحيه مقاومت او    
ارزش شـهادت را بـدون      . گيـرد   مـي  عوامل كم و بيش تلقيني قـرار       تأثير   تحت،  شود مي

  .ه شاهد عيني و كيفيت حافظه او نمي توان تعيين كردتوجه و شناخت استعداد حافظ
فـورد و  يكل(ي فردي است كـه برخـي از مولفـان   ها  با در نظر گرفتن چنين تفاوت     

به يك ريخـت    ،  تا بر حسب جهت گيري عقلي شهود      اند    كوشش كرده ) 1978 ،1اسكات
 را  تـصاويري ،  بدين منظور به گروهي از دانشجويان دختـر و پـسر          . دست يابند ،  شناسي

نشان دادند تا بر حسب شيوه توصيف تصاوير بتوانند ارتباط بين ريخت عقلي با اعتبـار                
يي كـه در    هـا   اين پژوهش به توصيف ريخت    . و قابليت اعتماد شهادت را مشخص كنند      

  :منجر شد، آيند  ميپي
ترين   ريختي است كه دقيق   ،   يا متوازن با افكار روشن و منظم       :ريخت هوشمند * 

  .دهد و از حداقل تلقين پذيري برخوردار است  ميئهتوصيف را ارا
، خوبي است و به علت حفظ دقيق مـشاهدات        كننده     مشاهده :ريخت توصيفي * 

                                                                                                                   
1. Scott 
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، ي اشـخاص  هـا   اما در زمينه توصـيف حالـت      . گستره شهادت وي از ديگران بهتر است      
  .شود  مياغلب دچار اشتباه

 واقعيت بـه اشـتباه آلـوده   ،   در اين افراد جنبه فاعلي غلبه دارد       :ريخت تفسيري * 
شـهادت ايـن گـروه از       . ماند  مي ي منطقي بدون پاسخ باقي    ها  شود و برخي از پرسش     مي

  .قابلت اعتماد اندكي برخوردار است
پـذير اسـت و اغلـب        نيناتوان و تلق  ،  كند  مي به ظواهر قناعت  : ريخت سطحي * 
  .ي وي نادرست استها استدالل
  

  صداقت شاهدان عيني
اي   كـه بـا دروغ ميانـه      ،   توجه به رابطه مضاعف صداقت شاهدان عيني       ارزش شهادت با  

 مورد ارزيابي قرار  ،  كه با خطا و اشتباه ناسازگار است      ،  و صحت يا اعتبار شهادت    ،  ندارد
به اين ترتيب است كه مورخين براي مدارك و اسناد مربوط بـه اداي شـهادت                . گيرد مي

قـضات دادگـستري از امتيـاز بـسيار     . انتقاد مضاعف صحت و صداقت را قائـل هـستند    
توانند شهادت افراد زنده را مـورد بررسـي و امتحـان              مي برخوردار هستند كه  اي    ارزنده

و ،  دهـد   مـي  دسـت   بـه تحليل نوع تربيت و آموزش شهادت عناصر اصلي را          . قرار دهند 
ش شخص شاهد عيني بايد بقيه مطالب را درباره مـساله و ارز           تر    مشاهده يا امتحان دقيق   

  ).2002 گورف،( فراهم و در اختيار قاضي قرار دهد، و اعتبار شخصي
كه از  ،  مثل دروغ سنج  ،  كننده بعضي از حاالت رواني     ي مخصوص ضبط  ها  دستگاه
ي روان  هـا   كه در مورد واكنش   اند    دقيقا براي اين منظور تعبيه شده     ،  استتر    همه معروف 

رند كه با هيچ وسيله ديگري چنـين        شناختي آزمودني اطالعات دقيقي در اختيار ما بگذا       
ي مذبور كه به منظور ارزيابي حـاالت روانـي و هيجـاني             ها  دستگاه. امكاني وجود ندارد  

: خوشبختانه در مورد شاهدان عيني هم معتبر و نتيجه بخش اند          ،  متهمان ساخته شده اند   
آشنايي كافي  ها  دستگاهبا اين   ،  به اين ترتيب كه دليل چنداني براي كتمان حقيقت ندارند         

هر قدر هم از لحاظ تكرار جنايات و ، تحمل شان كمتر از متهمان است   معموالً   ندارند و 
توانـد آنهـا را       مي كمترين ترس از دستگاه   . باشندتري    ي خود در درجه پائين    ها  يكار  بزه

  .به بيان حقيقت وادار كند
 بـه عمـل   يي كه بـراي تهيـه ابزارهـاي معتبـر و قابـل اعتمـاد      ها افزون بر كوشش 
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و آن انـد   را در پـيش گرفتـه  اي  حركت سـازنده ، ي اخيرها ان در سالشناس  روان،  اند آمده
يي از قبيـل    ها  يي است كه بتوانند كيفيت شهادت را بهبود بخشند؛ راه         ها  يابي به راه   دست

براي بازشناسي چهـره و  ) مانند رايانه (ي جديد   ها  آوري ي آموزشي و فن   ها  تدارك برنامه 
 كه توانـايي بـه يـادآوري شـهود را افـزايش       اي    همراه با فنون مصاحبه   ،  تتشخيص هوي 

  ).1985،  و همكاران1گيسلمن(دهند مي
  

  ابزارهاي سنجش
  :شود  ميي جنايي از سه ابزار مهم استفادهشناس رواندر 

روش مـشاهده   ،  روشتـرين     بهتـرين و آسـان    .  آزمون .3 مصاحبه   .2 مشاهده   .1
چـشم انـداز    ،  تواند در يك برداشـت      مي ق مشاهده متهم   خبره از طري   شناس  روان. است

، شود  مي شفاهي انجام صورت    بهمصاحبه كه   . دست آورد  هكلي از شخصيت و رفتار او ب      
چنـين پيـشينه     ي مختلف رواني و رفتاري فرد مجرم و هـم         ها  تواند در تشخيص جنبه    مي

از تر    د شده كه گسترده   ي رواني استاندار  ها  آزمون. فردي و خانوادگي او بسيار موثر باشد      
. باشـد   مـي  مـورد اسـتفاده بيـشتري     ،  دهد  مي دست  بهدو ابزار باالست و نتايج معتبرتري       

آنهـا  تـرين     ي رواني است كه معمول    ها  ي آزمون شناس  روانبدون شك مهمترين ابزار هر      
  :باشد  ميدر اين ارتباط به شرح زير

وري و بـرون     نـسبت بـين روان رنجـ       ):EPQ(  پرسشنامه شخصيت آيزنـك    .1
  .كند  ميگرايي با ميزان تحريك پذيري را اندازه گيري

هدف آن سنجش سطح هوشبهر و نوع استعداد        : ي هوش و استعداد   ها   آزمون .2
  .باشد  ميكاري و رابطه آن با بزه

ـ ي روانيها  آزمون.3 ي حركتي و نحوه واكنش فـرد نـسبت   ها  مهارت: حركتي 
  .سنجد مي را. ..يي چون خشونت وها به پديده
توجـه و   ،  ادراك،  احـساس ،  اسـتدالل ،  حافظـه ،   قضاوت :ي شناختي ها   آزمون .4

  .كند  ميدقت و همچنين ارتباط ناهماهنگي شناختي با ارتكاب جرم را مشخص
 عمـوم بـه     طـور   بـه ي فـرافكن    هـا    در امر جنـايي آزمـون      :ي فرافكن ها   آزمون .5

ش خصوصي او نسبت بـه       ذهن مجرم و قضاوت منحصر به فرد و نگر         »پديدارشناسي«
                                                                                                                   
1. Geiselman 
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و اينكه چه انگيزهايي غرايز ستيزه جو و عصيان گـر فـرد را              ،  پردازند  مي جهان پيرامون 
  :كه تعدادي از آنها در زير نام برده شده است. كنند  ميرهبري

) T.A.T(آزمـون انـدريافت موضـوع     *آزمـون رورشـاخ     *آزمون دهكده   *
  آزمون تكميل جمالت*

توانـد گويـاي حقـايق        مـي  اشي و دفتر يادداشت نيز    نق،  عالوه بر موارد فوق خط    
گورف به تحليل روان شناختي خط افراد معتقـد اسـت وي بـر ايـن بـاور                  . زيادي باشد 

ي درونـي او بررسـي و       هـا   ي ناهشيار شخص و عقده    ها  است كه براي پي بردن به تكانه      
ت و  ميزان صداق ،  درون گرايي ،  آزمايش خط مجرم نقش بسيار مهمي در كشف منش او         

ي هـا   پرسـشنامه ،  چندين دهـه  . جعل و كتمان حقايق دارد    ،  انسوريخود س ،  ظاهر سازي 
 و پرسـشنامه    MMPI(1(شخصيت مينـه سـوتا      اي    نظير پرسشنامه چند مرحله   (شخصيت

ي هـا   نظير آزمـون لكـه    (تر   ي روان شناختي كلي   ها  و آزمايش  2)CPI(شخصيت كاليفرنيا   
عمـق شخـصيت آدمـي     كاو در كنـدو  بـه TAT(4( و آزمون انـدريافت موضـوع  3جوهر

. بـوده اسـت   » شخـصيت مجـرم   «ي  هـا   شناسايي نشانگرها يا ويژگي   ،  هدف .اند  پرداخته
كه الگوهاي خـاص    اند    يادآور شده ،  كنند  مي  را تفسير  ها   و پرسشنامه  ها  كساني كه آزمون  

ارزيابي ميزان آمادگي ارتكاب جـرم      . واكنش حكايت از اختالالت شخصيتي معيني دارد      
 ت موضـوع بـه نـدرت انجـام گرفتـه اسـت            اسـتفاده از آزمـون رورشـاخ و انـدرياف         با  
 به متخصصين باليني ورزيـده در تفـسير موضـوعي نتـايج             ها  اين آزمون . )1992سيگل،(

در بين . ي شخصيتي فهرستي استها استفاده از پرسشنامه  تر    روش رايج . آزمون نياز دارد  
كه اولين بـار    ،  استتر    سوتا از همه اساسي   شخصيت مينه   اي    پرسشنامه چند مرحله  ،  آنها

تحقيـق  . مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   ) 1953( 6 و اليو موناكسي 5تويها  استارك.توسط آر 
ييـد  أكاري مـورد ت   همبسته بزهعنوان بهرا  Pd(7(آنان كاربرد مقياس انحراف جامعه ستيز       

ينه سـوتا را در     شخصيت م اي    برخي پژوهشگران قابليت پرسشنامه چند مرحله     . قرار داد 
 8گوردون والدو ،  مثال آنكه . اند بيني رفتار مجرمانه يا بزهكاري مورد ترديد قرار داده         پيش

                                                                                                                   
1. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
2. California Personality Inventory 
3. Rorschoch Inkblot Test 
4. Thematic Appreciation Test 
5. R.Starke Hathaway 
6. Elio Monachopathic Devation 
7. Psychopathic Devation 
8. Gordon Waldo 
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اي    تحقيـق مبتنـي بـر پرسـشنامه چنـد مرحلـه            94در بررسـي    ) 1967(و سيمون دينيتز    
د دريافتنـ ،   انتشار يافته اسـت    1965 تا   1950ي  ها  شخصيت مينه سوتا كه در فاصله سال      

را بـين جوانـان     اي    ي قابـل مالحظـه    ها  وجود تفاوت ،   تحقيق از ده تحقيق    8 كه بيش از  
كـه  انـد     در عين حـال پژوهـشگران اظهـار داشـته          .اند   گزارش كرده  كار  بزه و غير    كار  بزه

گيـري دقيـق     شواهد مربوط به سودمندي پيش گويانه پرسشنامه مذكور مبتني بـر نتيجـه            
انه كار  بزهد مبتني بودن مقياس آن بر اعمال        يك دليل عمده اين برداشت شاي     . نبوده است 
اسـتفاده از ايـن پرسـشنامه بـراي پـيش بينـي حالـت               ،  به ديگر سخن  . باشد،  خود گفته 

 شخصيت مينه سوتا احتمـاالً    اي    پرسشنامه چند مرحله  . گويي است  نوعي همان ،  كاري بزه
ي افراد مجرم سشنا روانميان  اي    از آن رو نامناسب است كه هر نوع تفاوت قابل مالحظه          

به اين معنـا كـه      ،  )1،1977تننبام(ي تكراري مبتني شده است      ها  بر استدالل «و غير مجرم    
از درگير شدن شان در رفتار مجرمانه در گذشـته          ،  مجرمين همان افردي هستند كه خود     

 عنوان  بهي رسمي   كار  بزهي مبتني بر    كار  بزهپيوند پرسشنامه   ،  عالوه بر اين  . »دهند  مي خبر
مقيـاس  : كنـد   مـي به اين ترتيب تصوير آتي خود را عرضه  . است،  ند يا متغير وابسته   برآي

شخصيت مينـه سـوتا احتمـاال در        اي    انحراف شخصيتي مربوط به پرسشنامه چند مرحله      
) فقـدان بلـوغ   ،  مسئوليتي بي،  تجاوزگري(كاران   ي شخصيتي بزه  ها  مورد آن دسته ويژگي   

گير شـدن و مجـازات توسـط عـدالت كيفـري            يي نظير دست  ها  كند كه با فرض     مي صدق
هينـدلنگ  . كند  مي مشكلي در ارتباط با استدالل دوري ايجاد      ،  مقياس مزبور . همراه است 

، پـذير  تحريـك «شوند    مي انهكار  بزهگزارش كرده است كه جواناني كه مرتكب رفتارهاي         
ي اهـ   وقتي تمايـل بـه ناديـده گـرفتن ارزش         . »طلب هستند  خودسر و لذت  ،  لجوج،  خام

ان كـار   بـزه نتيجه كار توصيفي جالب اما نـسبتا ناكارآمـد از           ،  اجتماعي را هم اضافه كنيم    
انه پي بردن به علت دست زدن جوانان و بزرگساالن          شناس  جرمهدف نظريه   . خواهد بود 

ي مينه سوتا و كاليفرنيا كمي بيش از توصيف         ها  رسد پرسشنامه   مي به نظر . به جرم است  
  . )2،1388وينفري(كنند   ميبه ما خدمت، رتكاب جرم و بزهي مالزم با اها ويژگي

 

                                                                                                                   
1. Tannebawm 
2. Winfree 
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  خالصه
ي جنايي با تحقيق درباره كيفيت تشكيل شخصيت جنايت كاران و يافتن علل             شناس  روان

به پيشگيري از وقوع جرم و اصالح       ،  خاصه عوامل رواني جرم زا    ،  و موجبات بروز جرم   
 توسط پيشگامان اصلي    1960ر سال   ي د شناس  رواناين شاخه از علم     . پردازد  مي مجرمان

  .نس گروس و كالپارد شكل گرفتها  آن
گيـري شخـصيت     ي جنـايي عبارتنـد از چگـونگي شـكل         شناسـ   روانچهار هدف   

پيشگيري از رخ دادن جـرم و اصـالح و بازسـازي            ،  پيداكردن ريشه جرم  ،  جنايت كاران 
يـزه ارتكـاب جـرم      شناسي جنايي بيشترين تمركز خود را بـر روي انگ          روان .افراد مجرم 

  . كند  ميصرف
: كند  مي ان جنايي را در يكي از سه دسته زير تعريف         شناس  روانبلك بارن فعاليت    

ارائه شـواهد و مـدارك مـستدل در دادگـاه           ،  يشناس  جرم،   قضايي ـ ي رواني ها  شـپژوه
  .كنندگي در قضاوت جهت ايفاي نقش تسهيل

، بقراط در جنـون   ،  دانستند  مي يونانيان باستان ريشه جرم را در تقدير و سرنوشت        
افالطون در فقر و ثروت و ارسطو در عواطف و هيجانات ناسـازگار          ،  سقراط در جهالت  

آغـازگر اصـلي تحقيـق دربـاره جـرم و           . دانستند  مي و زوزف گال در جمجمه ناموزون     
  .مجرم سزار لمبروزو بود كه كتاب انسان جنايتكار و نظريه مجرم مازاد را تدوين نمود

، بيين پديده جرم و عمل مجرمانه انريكو فري جرم را معلول عوامـل زيـستي              در ت 
از . داننـد   مـي  رفتارگرايان جرم را محـرك و مجـرم را پاسـخ          . داند  مي رواني و اجتماعي  

ي به منزله ناسازگاري فرد بـا جامعـه اسـت و در          كار  بزهديدگاه آسيب شناسي اجتماعي     
  .شود مي تأكيد ناخودآگاه دوران كودكيي ها ديدگاه روان تحليلي بر نقش انگيزه

كوشد تا پرونده شخصيت او را مـورد ارزيـابي            مي كار  بزه در مورد هر     شناس  جرم
  .قرار دهد

 ها  آزمون. ي هستند شناس  روانمصاحبه و آزمون سه ابزار مهم سنجش در         ،  مشاهده
مه شخـصيت   پرسشنا: آسان ترين و بهترين ابزار سنجش بوده و مهمترين آنها عبارتند از           

  .ي فرافكنها ي شناختي و آزمونها آزمون، ي رواني حركتيها آزمون، آيزنك
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  فكر كنيد و پاسخ دهيد
ي در زمينه شناسايي مجـرم و       شناس  رواني كاربردي   ها  ي جنايي يكي از شاخه    شناس  روان

پي بردن به شخصيت او و نيز بررسي حافظه شاهدان عيني و بررسـي صـحت و سـقم                   
 گيري چه سازوكاريكار به جنايي با شناس روانبه نظر شما يك . رود  ميرشما  بهشهادت  

ي خود  ها  تواند در كمك به قاضي موفق عمل كند؟ در اين باره با استاد و همكالسي               مي
  .به گفتگو بنشينيد

  
  ي مروريها پرسش

  ي جنايي توسط چه كسي رايج شد؟شناس روان .1
  كند؟  ميي جنايي چه اهدافي را دنبالشناس روان .2
  كنند؟  ميفعاليتاي  ي جنايي كدام اند؟ در چه حيطهشناس رواني منشعب از ها  شاخه.3
  چگونه است؟ان جنايي شناس روان فعاليت .4
 ي جنايي چه كساني هستند؟ شناس روان پيشگامان .5
 ي جنايي در مورد جرم و مجرم چيست؟ شناس روان ديدگاه پيشگامان .6
  ختلف چگونه تعريف شده است؟هاي م  جرم از ديدگاه.7
  كند؟  مي در شناسايي مجرم چه نقشي ايفاءشناس روان .8
   ضرورت و اهميت شهادت و حافظه شاهدان عيني در چيست؟.9

  .گذار بر حافظه شاهد عيني كدامند؟ شرح دهيد تأثير عوامل.10
  ادراك بر حافظه شاهد عيني چگونه است؟ تأثير .11
   شاهد عيني چگونه است؟هيجان بر حافظه تأثير .12
  دستگاه دروغ سنج چه كاربردي در مقوله شهادت دارد؟ .13
  ي جنايي كدامند؟شناس رواناده در  ابزارهاي مورد استف.14
  كند؟  مي در امر جنايي چه چيزي را اندازه گيري پرسشنامه شخصيت آيزنك.15
  كند؟  ميگيري در امر جنايي چه چيزي را اندازه ي هوش و استعدادها  آزمون.16
  كند؟  مي در امر جنايي چه چيزي را اندازه گيري حركتي ـي روانيها  آزمون.17
  كند؟  مي در امر جنايي چه چيزي را اندازه گيريي شناختيها  آزمون.18
  كند؟  مي در امر جنايي چه چيزي را اندازه گيريي فرافكنها  آزمون.19



شناسي جنايي    تعاريف و مفاهيم روان  19

  اي ي چهارگزينهها پرسش
  ي جنايي چه كساني بودند؟اسشن روان پيشگامان .1

  اريكسون و بندورا) ب     و اريكسونكنآيز) الف
  نس گروس و كالپاردها )د      آزگود و فرويد) ج

  ي جنايي نيست؟شناس روان كدام يك از اهداف زير جزو اهداف .2
  كاران  شخصيت جنايتگيري شكلچگونگي ) الف
  علل بروز جرم پيدا كردن ريشه و) ب
   در مناطق مختلفشيوع شناسي جرم) ج
  پيشگيري از جرم) د

  ان است؟شناس روان اصالح و بازسازي مجرم در حيطه كاري كدام يك از .3
   تربيتيشناس روان) ب       بالينيشناس روان) الف
   اجتماعيشناس روان) د       رشدشناس روان) ج

  نديشمندان است؟ز ا تعريف زير از كداميك ا.4
  » استكاري زاييده جنون و ديوانگي هبز«

  افالطون) ب        سقراط )الف
  بقراط) د        ارسطو) ج

  دارند؟ تأكيد خودآگاه در علل جرمي ناها  بر نقش انگيزهها  ديدگاه كدام يك از.5
  ها  رفتاري ـيشناخت) ب      گران روان تحليل) الف
  رفتارگرايان) د      ناگراي انسان) ج

   تعريف زير از كيست؟.6
  »اجتماعي است ني وروا - جرم معلول عوامل زيستي«

  الواستيني) ب        لنيل) الف
   استانسيو)د       آنريكوفري) ج

 دارد؟ تأكيد ي در بررسي جرم بر چه چيزيشناس جرم .7
 هويت مجرم) ب  بررسي تمامي شخصيت مجرم) الف
  ماهيت مجرم ) د       عمل مجرم) ج

 بايـد اسـتفاده     گرايي مجرم از چه آزموني      براي ارزيابي نسبت روان رنجوري با برون       .8
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  كرد؟
  )M.M.P.I(آزمون شخصيتي مينه سوتا ) الف
  )E.P.Q(آزمون شخصيتي آيزنك ) ب
  )T.A.T(آزمون شخصيتي اندريافت موضوع ) ج
  )C.P.I(آزمون شخصيتي كاليفرنيا ) د

 يي را پيـشنهاد   هـا   اسـتدالل مجـرمين چـه آزمـون       حافظـه و    ،   براي ارزيابي قـضاوت    .9
  كنيد؟ مي

  ي فرافكنها آزمون) ب    ناختيي شها آزمون) الف
   حركتي ـي روانيها آزمون) د      ي عينيها آزمون) ج

 از اولويت بيشتري برخـوردار      ها   براي ارزيابي عميق شخصيت كدام دسته از آزمون        .10
  است؟
  ي عينيها آزمون) ب   حركتي  ـي روانيها آزمون) الف
  ي فرافكنها آزمون) د      ي شناختيها آزمون) ج

  
  
  



  
  

 ومفصل د
  
  

 جرم به مثابه يك عمل ضداخالقي
  
 

بـه كوچولوهـاي دور و      / توني به همه زور بگـي         مي /اي    وقتي كه گنده  «
  »....كني  مياما تو به پايين نگاه/ كنن   مياونا به باال نگاه/ برت زور بگي 

  »اسالوي ژيژك«
 

  هدف كلي
  يكار بزه جرم و ي رشد اخالق و كيفيت همبستگي آنها با ارتكابها آشنايي با نظريه

  
  ي يادگيريها هدف

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  ميگرامي انتظاردانشجوي از شما 
  .رشد اخالقي پياژه را شرح دهيداي   نظريه دو مرحله.1
  . سطوح و مراحل نظريه اخالقي كلبرگ را تبيين نمائيد.2
 رشـد   3 و   2لـه   ي در مرح  كـار   بـزه ي صورت گرفته در مـورد همبـستگي         ها   پژوهش .3

 .اخالقي كلبرگ را توضيح دهيد
  .نظريه اخالق مراقبت گيليگان را توضيح دهيد .4
  تفاوت نظريه اخالقي كلبرگ با نظريه اخالقي گيليگان در چيست؟ .5
  . اخالق بسته و اخالق باز برگسن را شرح دهيد.6
  

  مقدمه
 فـارغ از    هـا   و فرهنـگ  و همـه جوامـع      ،  اند مفاهيم و قواعد آن امري جهان شمول      ،  اخالق
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درسـتي و   ،  به مفاهيمي همچون نيكي و بدي     ،  اصول ديني و مذهبي و مباني اعتقادي خود       
. كننـد   مـي  نادرستي و زشتي و زيبايي باور دارند و بر طبق موازين اخالقيِ همگاني رفتـار              

 خشونت و تجـاوز بـه حقـوق ديگـران را امـري ناپـسند تلقـي                ،  دزدي،   قتل ها  همه انسان 
  .دانند  ميفداكاري و مهرباني را عملي پسنديده، گذشت،  و اموري همچون نيكيكنند مي

 در  رشـد اخـالق  يهـا  در اين فصل سعي شده است با نگاهي اجمالي بـه نظريـه        
 .ي تبيين شودكار بزهارتباط تحول نايافتگي اخالقي با پديده جرم و ، يشناس روان

  
  نظريه رشد اخالقي پياژه

رشـدي   –بخش نظريه شناختي  الهام، رباره قضاوت اخالقي كودكمطالعات اوليه پياژه د
 سـاله دربـاره منـشاء       13 تـا    5اساس نظر كودكـان     پياژه بر .  بود 1جديدتر الرنس كلبرگ  

دو مرحله اصول   ،  ها   در داستان  ها  مقررات و قضاوت اخالقي آنها درباره رفتار شخصيت       
 تـا   5 از   تقريبـاً ،  2دگر پيرو  اصول اخالقي ،  مرحله اول . اخالقي گسترده را مشخص كرد    

 بـر ) »تحت اختيـار ديگـري   «يعني   (دگر پيرو طور كلي از كلمه      به.  سالگي ادامه دارد   10
) معلمـان ،  والـدين ،  خـدا (كنند كه مقررات را صاحبان قدرت        مي كودكان تصور ،  آيد مي
من در ضـ . كنند و حتما بايد از آنها اطاعت كـرد   ميدائمي و تغييرناپذير وضع  صورت    به

روي ،  به جاي قـصد صـدمه زدن      ،  آنها هنگام قضاوت كردن درباره غلط بودن يك عمل        
  ).2007برك،(كنند   ميپيامدها تمركز

  
  گويد  ميپزشك اسپانيولي ميراي لوپز روان

 عادت داشت به اين   اي    طفل هشت ساله  : ام بدين شرح    پر معنايي بوده    شاهد واقعه  شخصاً
پس مجازات را بـا بردبـاري       . به آن گناه متهم سازد    ،  اهيخود را قبل از ارتكاب به گن      ،  كه

گفـت كفـاره      مـي  زيرا،  شد  مي بعد گناه را با كمال آسودگي خاطر مرتكب       ،  كرد  مي تحمل
مثال روز جشني به مادرش گفت شيريني را كـه بـراي مـدعوين تهيـه                . ام  داده گناه را قبالً  

 او نواخت و او خم بـه        مادرش يك جفت سيلي محكم به گوش      . خورده است ،  شده بود 
 را  ها  بعد رفت خواهر كوچك خود را خواند و دعوتش كرد به اينكه شيريني            . ابرو نياورد 

                                                                                                                   
1. Lawrence Kohlberg 
2. Heteronomous Morality 
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در ايـن   . خواهر دعـوت را پـذيرفت     . با هم بخورند  ،  بلكه مخفي كرده بود   ،  هنوز نخورده 
 حـاال مـا   «: جدي سيلي محكمي به خواهر خود زد و به او گفت          اي    هنگام پسرك با قيافه   

  ».ايم زيرا كه قبال مجازات خود را ديده،  را بخوريمها وانيم به آسودگي خاطر شيرينيت مي
  

 1خود پيـرو  وارد مرحله اصول اخالقي     ،  رسند  مي هنگامي كه كودكان به نوجواني    
 صـورت   بلكه به ،  گيرند صورت ثابت در نظر نمي     اكنون آنها ديگر مقررات را به     . شوند مي

 رند كه در مورد آنها توافق اجتمـاعي صـورت گرفتـه و در             انگا  مي پذيري اصول انعطاف 
  .توانند تغيير كنند  ميصورت لزوم

در امتداد پيوسـتاري    ،  كند  مي پياژه معتقد است مفهوم تحول اخالقي كه او مطرح        
شود و تا اخالق خودپيرو يا اخالق         مي شروع) ديگر پيرو ( گرن  قرار دارد كه از اخالق واقع     

مگـر اينكـه مرحلـه      ،  رسد هيچ كس به مرحله اخالق خودپيرو نمي      . ابدي  مي دو جانبه ادامه  
  ).1993 هترينگتون و پارك،(را پشت سر گذاشته باشد ] دگر پيرو[نگر  اخالق واقع

  
  نظريه اخالقي كلبرگ

شـمول در    كلبرگ با ارائه تنگناهاي اخالقي در قالب داستان تالش كرد مراحـل جهـان             
 همـسر   هـا   در يكي از ايـن داسـتان      ،  براي مثال . يدرشد قضاوت اخالقي را مشخص نما     

مـرد  . مردي در حال مرگ است و نياز به دارويي دارد كه مرد توانايي خريد آن را ندارد                
 سـاز امتنـاع   وقتـي دارو  . بـه او بفروشـد    تـر     كنـد آن دارو را ارزان       مي از دارو ساز تقاضا   

شود دربـاره عمـل       مي  خواسته ها  از آزمودني . گيرد دارو را بدزدد     مي مرد تصميم ،  كند مي
: يد كردند به اين دليل كه     أي عمل آن مرد را ت     ها  از آزمودني اي    عده. آن مرد اظهارنظر كنند   

فت كـرده بودنـد بـه ايـن         مخالاي    و عده . »شد  مي اش سخت  بر اثر مرگ همسر زندگي    «
د هر دو بـه مرحلـه اول رشـ        . »دستگيري و زندان در پي داشت     ،  دزديدن دارو «: دليل كه 

اسـاس انتظـار   درسـتي يـا نادرسـتي عمـل مـرد بر      ،  در هر دو مورد   . اخالقي تعلق دارند  
گلبرگ در مـورد قـضاوت      تر    و كامل اي    نظريه شش مرحله  . مجازات ارزيابي شده است   

 2-1در جـدول    ،  اخالقي كه از دل پژوهش رشد اخالقي پياژه بيرون كشيده شده اسـت            
 .آمده است

                                                                                                                   
1. Autonomous Morality 
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  )1976كلبرگ،(اخالقي نظريه كلبرگ؛ سه سطح و شش مرحله سطوح و مراحل رشد : 2-1جدول 
  

  توصيف  مرحله  سطح
 4(  اخالق پيش عرف   -1سطح  

  ) سالگي10تا 
در ايــن ســطح از نظــر كــودك 
ــب   ــي از جان ــاي اخالق معياره

 شوند و افـراد     مي ديگران تعيين 
 براي فرار از تنبيـه و يـا كـسب         

اين . كنند  مي پاداش از آنها پيروي   
  : استرحلهسطح شامل دو م

ــه  ــت و -1مرحلــ  اطاعــ
  اجتناب از تنبيه

  
دسـت آوردن    ه ب -2مرحله  
  پاداش

در اين مرحله كودك براي فرار از تنبيه        
ــروي   ــران پي ــي ديگ ــاي عقل  از معياره

كند و توجه زيادي به انگيـزه عمـل          مي
  .كند  ميبلكه به پيامد آن فكر. فرد ندارد

در اين مرحله اطاعت از مقررات بـراي        
كودك عملي را   ،  پاداش است رسيدن به   

داند كه براي او فايده داشـته    مي اخالقي
  .باشد

 10از  ( اخالق متعارف    -2سطح
  ) سالگي13 تا

در ايــن ســطح فــرد ضــوابط و 
ــي  ــران را درون ــارات ديگ  انتظ

 كند و يا بـه عبـارتي آنهـا را          مي
در اين سطح اطاعـت     . پذيرد مي

از قــوانين لزومــا بــراي فــرار از 
دست آوردن پاداش    هتنبيه و يا ب   

بلكه بـراي حفـظ نظـم       . نيست
جامعــه اســت و انجــام وظيفــه 
ــي    ــدات اخالق ــشي از تعه بخ

اين سطح نيـز شـامل دو       . است
  .مرحله است

 تحسين و تاييـد     – 3مرحله
  از جانب ديگران

  
  

 حفـــظ نظـــم – 4مرحلـــه
اطاعت از قـانون    ،  اجتماعي

  و انجام وظيفه

در اين مرحله خوبي به معني آنچه كـه         
از ،   ديگران را در پي داشـته باشـد        تاييد

حيث اخالقي قابـل دفـاع اسـت و نيـز           
نيت عمل مهم است تا پيامـد منفـي يـا           

  .مثبت آن
  

در اين مرحله خوبي به معني هماهنگي       
 و احترام براي مراجـع قـدرت تعريـف        

  .شود مي

از ( اخالق پس عرف   – 3سطح
  ) سالگي به بعد13

ــول  ــرد اصـ در ايـــن دوره فـ
پـذيرد و     مي اخالقي جهاني را  

ضوابط و معيارهاي خود را از      
ضــوابط و انتظــارات ديگــران 

  .سازد  ميمتمايز

 در ايـن مرحلـه      – 5مرحله
. اخالق نوعي قرارداد است   

 فوايـد آن ، روابط اجتماعي
و حقــوق اخالقــي مــدنظر 

  .است
  

 پايبنــدي بــه  – 6مرحلــه
در . اصــول وجــدان فــردي

ــول   ــرد اص ــه ف ــن مرحل اي
اخــالق را امــري جهــان   

  .داند  ميلشمو

 در اين مرحله فرد به اين واقعيـت پـي         
بـرد كـه قـوانين و مقـررات نـوعي            مي

قرارداد اجتماعي است كه هدف آن بـه        
حداكثر رساندن رفـاه تـك تـك افـراد          

  .جامعه است
اين مرحله كـه آخـرين و عـالي تـرين           

بدي و خوبي   . مرحله رشد اخالق است   
 اصـول اخالقـي بوسـيله فـرد         براساس
 تعـاريف   براساسفرد  . ودش  مي ارزيابي

، خــودش كــه از مــوازين اخالقــي دارد
شخصا اصولي را انتخاب كرده و در هر        

  .موقعيتي به آن پايبند است
  

ماننـد  . كلبرگ شش مرحله خود را در سه سطح كلي رشـد اخالقـي سـازمان داد           
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ز كنند كه از تمرك     مي كودكان را به صورتي توصيف    ،  سه مرحله اول كلبرگ   ،  نظريه پياژه 
مصاحبه با نوجوانـان    . روند  مي اخالقي بر پيامدها به سمت تمركز بر مقابله به مثل پيش          

نوجوانـان مقـررات و قـوانين      ،  مرحله چهارم را به بار آورد كـه بـه موجـب آن            ،  بزرگتر
كلبـرگ  . داننـد   مـي  اجتماعي را براي تضمين برخورد عادالنه مردم با يكديگر ضـروري          

  .مراحل پنجم و ششم را مطرح كرد، كي از نوجواناني اقليت كوچها  پاسخبراساس
شود كـه پيـاژه       مي كلبرگ معتقد بود كه درك اخالقي توسط همان عواملي ايجاد         

دست و پنجه نرم كردن بـا مـسائل         ) 1: (كرد براي رشد شناختي اهميت دارند       مي تصور
 درك  پيشرفت در ) 2(اخالقي و توجه كردن به نقاط ضعف در استدالل فعلي خويش و             

مـوثرتري  صـورت     بـه دهد تا تضادهاي اخالقي را        مي كه به افراد امكان   ،  ديدگاه ديگران 
  ).2007برك،(حل و فصل كنند 
 پژوهش انجام شده در ايـن مـورد را          15حدود  ) 1987( و همكاران او     1آربوتنات

 طـور  بـه بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه همه اين مطالعـات و سـه تـاي آنهـا      
 رشـد   3 و   2 در سـطح     كـار   بـزه  بـيش از افـراد غيـر         كار  بزهداري نشان داد كه افراد      معنا

نيز پژوهشي را گزارش نمود كـه در آن   )1987 (2تورنتون. اخالقي كلبرگ عمل نمودند
به اين نتيجه رسيده بود كه بين سطح استدالل اخالقي نوجوانـان و ارزيـابي معلمـان در     

 اظهـار ) 1993(بلـك بـارن     . مبـستگي وجـود دارد    مورد رفتارهاي ضداجتماعي آنهـا ه     
ي اجـراي نقـش در دوران       هـا   كار ممكن است به دليل عدم فرصـت        دارد كه افراد بزه    مي

رشـد اخالقـي    ،  به منظور بهبود و وسعت بخشيدن به اسـتدالل اخالقـي خـود            ،  كودكي
  ).2005 پوت واين و سامونز،(ضعيفي نشان دهند 

هد گذار از اخالق با جهت گيـري عينـي بـه            شا،  در خالل مراحل تحول اخالقي    
 را در »اصول«و ، »حقيقت«، »عدالت«هستيم كه مفاهيمي ماننـد  تر   سوي اخالق انتزاعي  

دچـار تـاخير اسـت و در        ،  تحول استدالل اخالقي مجـرم    ،  از ديدگاه كلبرگ  . گيرد  مي بر
 بـراي  ي درونـي هـا  وي واجد مكانيزم ،  شود  مي وقتي فرصت ارتكاب جرم فراهم    ،  نتيجه

رابطه سطح تحول اخالقي بـا جـرم    .  نيست ها  مهار خويشتن و مقاومت در برابر وسوسه      
تـوان شـرط الزم در نظـر گرفـت            مـي  پيچيده است كه اين سطح را حداكثر      اي    به اندازه 

ان كـار   بزهپيش بيني اين است كه      ترين    پس ساده . بدون آنكه براي تبيين جرم كافي باشد      
                                                                                                                   
1. Arbuthnot 
2. Thornton 
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بـودن تحـول   تر  اخير تحول اخالقي بدانيم؛ تاخيري كه با پايين متوسط داراي ت طور  بهرا  
پژوهـشگران  . )1387 دادسـتان، (شـود     مي مشخص،  انكار  بزهيافتگي آنان نسبت به غير      

، با كنترل متغيرهـاي سـن     ) 1987 ؛ ترونتون، 1982 ،2؛جوركويك1980 ،1بالزي(مختلف  
ان در كـار  بـزه كـه نمـرات   د  ان  به اين نتيجه رسيده   ،  بهره هوش و منزلت اجتماعي    ،  جنس
ان در  كـار   بـزه ان اسـت و كـنش وري بـسياري از           كار  بزهي كلبرگ كمتر از غير      ها  آزمون

 . قرار دارد2مرحله 
  

  اخالقِ مراقبت
 گرفـت و    كار  به روش كلبرگ را در رشد قضاوت اخالقي كودكان          3خانم كَرول گيليگان  

 وي در سـال .  ناميـد 4»اقبـت اخـالق مر «اي جديد در اخالق رسـيد كـه آن را    به نظريه 
اسـتدالل  ، طلبيد  ميكه نظريه كلبرگ را به چالش    5»با صدايي متفاوت  «در كتاب   ) 1982(

ي واقعـي   هـا   او از مصاحبه با زناني كه بحـران       . كرد كه زنان از نظر اخالقي كمتر نيستند       
،  كننـد  دانستند كه بارداري ناخواسته را ادامه بدهند يا سقط جنـين           اخالقي داشتند و نمي   

گيليگان شواهدي مبني بر تفاوت گـرايش       ،  ها  در تحليل اين مصاحبه   . يي ارائه داد  ها  داده
ي عـدالت و حقـوق   هـا  در حالي كه مردان به موضوع. اخالقي زنان و مردان عرضه كرد  

ي مربوط به قوانين نگهداري از ديگران و       ها  زنان بيشتر به مسائل و موضوع     ،  توجه دارند 
نظريـه كلبـرگ    ،  بنابراين. )1999 والفينگر و ديگران،  (دي متمركزاند   حفظ روابط بين فر   

مـستقل  صـورت     بـه را كـه خـودش      » فـردي «  اسـت كـه حقـوق        ديدگاه عـدالتي  يك  
 كه محور نظريه    ديدگاه مراقبت ،  در مقابل آن  . كند مد نظر دارد     مي گيري اخالقي  تصميم

 پيوندشان با ديگـران     براساس  را ها  وجود دارد كه آدم   ،  سازد  مي رشد اخالقي گيليگان را   
روابط و نگراني در قبال ديگـران متمركـز اسـت         ،  كند و بر ارتباط ميان فردي       مي بررسي

بلـك  (شود    مي اخالق زن طي سه سطح متحول     ،  از ديدگاه گيليگان  . )2002،  6سانتراك(
  ).2000ناپ،

                                                                                                                   
1. Blasi  
2. Jurkovic 
3. Carol Gilligan 
4. Ethics of car 
5. In a Different Voice 
6. Santrock 
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 اين سطح بر نگهداري از خود       :گيري به طرف عاليق شخصي     جهت: سطح اول 
اين سطح شبيه سطح اخالقي پيش قراردادي كلبرگ اسـت          ،  قاي فردي متمركز است   يا ب 

 شرايطي است كـه     براساسدر اين سطح تصميم گيري      . )2000؛ بلك ناپ،  2002 المار،(
  ).1988موس،(كند  براي فرد مفيد است و به نظريات ديگران توجه چنداني نمي

 دومـين   :رابر ديگران پذيري در ب   ليتئو مس عنوان  بهتشخيص خوبي   : سطح دوم 
ــا منظــور از آن   ــر مراقبــت و نگهــداري از ديگــران متمركــز اســت و غالب از ، ســطح ب

 )1984( 1نـودينگز . )2002المـار، ( خودگذشتگي به منظور كمك به افـراد ديگـر اسـت          
كند   مي طرفي كه مراقبت  : دو طرف وجود دارد   ،  گويد كه در هر ارتباط انساني خوب       مي

 بايـد خـود را مجـذوب مراقبـت          هـا   مراقبـت كننـده   . شود  مي تو طرفي كه از او مراقب     
 بايد  ها  متقابالً مراقبت شونده  .  بينديشند ها  اعمال و نيازهاي آن   ،   كرده و به افكار    ها  شونده

اميـدها و   ،   را در نيازهـا    ها  آن،  خاطر  استقبال كنند و با رضايت     ها  از عنايت مراقبت كننده   
  .ي خود سهيم سازندها موفقيت

  اين مرحله از نظر گيليگان روشن      :وحدت توجه به خود و ديگران     : مسطح سو 
قـضاوت و عمـل اخالقـي       ،  ي جنسي را هنگام ارزيابي اسـتدالل      ها  كند كه ما تفاوت    مي

تواننـد بـين نيازهـاي خـود و نيازهـاي ديگـران         ميافراد در اين سطح . كنيم  مي مالحظه
  .هماهنگي و تعادل برقرار نمايند

  
  الق باز برگسناخالق بسته و اخ

ـ ي جنايي خودشناس رواندر كتاب ) 1343( اكبر سياسي دكتر علي ي هـا   عالوه بر نظريه 
: پرداختـه اسـت   ،  فلـسفي دارد  مـضموني    كـه بيـشتر      2 به نظريه اخالق برگسن    ـ مذكور

ي مـذكور و    هـا   از نظريه تر    ي ديگري هم كه با اغماض     شناس  رواني  ها  خوشبختانه نظريه 
 نيـز بـر پايـه       هـا   اين نظريه . وجود دارند ،   اندازه قابل توجه هستند    در عين حال به همان    

ايـن  . از آن جمله است نظريه برگسن     . تجربه استوارند ولي جنبه ماديت آنها كمتر است       
 اخالقـي بـودن آدمـي را قبـول        فطرت غير » بع دوگانه اخالق و دين    منا«حكيم در كتاب    

تن است كه آدمي نسبت به نوع خود با توجه به نقاط ضعف خويش     «: نويسد  مي كند و  مي

                                                                                                                   
1. Noddings 
2. Bergson 
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همـان اسـت كـه در       ،  شـود   مي گردان بشريتي كه آدمي از او روي     . كند  مي نفرت حاصل 
؛ ولي در عين حال معتقد است كه آدمي دو رفتار اخالقي دارد      »كند  مي باطن خود كشف  

در مورد اول تكليف نمودار فشاري اسـت كـه اعـضاي            :  متمايز هستند  اءكه تابع دو مبد   
اش انگيـزه    در صورتي كه در مورد دوم تكليف منبـع        ،  آورند  مي تماع بر يكديگر وارد   اج

داند و آن را   مياخالق وجه اول را نتيجه فشار اجتماع بر فرد، پس برگسن. حياتي است 
در صورتي كه وصول به اخالق نوع دوم را نتيجـه  ، دهد  مي  يا محدود نام   »اخالق بسته «

پنـدارد و آن را      مـي ،  مي كه آزاد از قيود اجتماعي است      جستجوي خير مطلق از طرف آد     
و ايـن   ،  كند  مي آدمي در اين مورد علنا وضع و حال عرفاني پيدا         . خواند  مي »اخالق باز «

 ).1343، سياسي(روح است  حالت ضد وضع و حال اول است كه ماشيني و بي
  

   فصلخالصه
پياژه بـه دو مرحلـه اصـول        . در اين فصل ارتباط تحول اخالقي با پديده جرم تبيين شد          

 10 تـا    5مرحله اول اصول اخالقي دگـر پيـرو كـه تقريبـا از              : اخالقي اشاره كرده است   
كنند كه مقررات را صـاحبان قـدرت       مي در اين مرحله كودكان تصور    . سالگي ادامه دارد  

مرحلـه دوم اصـول     . كنند و حتما بايـد از آنهـا اطاعـت كـرد             مي دائمي وضع صورت    به
 در ايـن دوره نوجوانـان اصـول اخالقـي را انعطـاف پـذير              . ود پيـرو اسـت    اخالقي خـ  

  .انگارند مي
سـطح  .  مرحله طبقه بنـدي كـرده اسـت   6كلبرگ رشد اخالقي را در سه سطح و   

در اين سـطح افـراد از معيارهـاي اخالقـي بـه             ،  ) سالگي 10-4(يك اخالق پيش عرف     
سطح شامل دو مرحله اطاعت و      اين  . كنند  مي جهت فرار از تنبيه و كسب پاداش پيروي       

  .باشد  مي آوردن پاداشدست بهاجتناب از تنبيه و 
در اين سـطح اطاعـت از قـوانين بـه           ،  )سالگي13-10(سطح دوم اخالق متعارف     

جهت حفظ نظم جامعه است و شامل دو مرحله تحـسين و تاييـد از جانـب ديگـران و                
  .اشدب  مياطاعت از قانون و انجام وظيفه، حفظ نظم اجتماعي

در اين سطح فرد اصول اخـالق       ،  ) سالگي به بعد   13(سطح سه اخالق پس عرف      
ايـن سـطح   . سـازد   مـي جهاني را پذيرفته و ضوابط و معيارهاي خود را از ديگران جـدا          

از . باشـد   مـي  شامل دو مرحله قراردادي بودن اخالق و پايبندي به اصول وجدان فـردي            
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  .خير استأدچار ت، ديدگاه كلبرگ تحول استدالل اخالقي مجرم
نظريه اخالق مراقبت خانم گيليگان بر خالف نظريه كلبرگ كـه ديـدگاه عـدالتي               

بر روابط و نگراني در مقابل ديگران متمركز بوده و تحـول اخـالق زن را در سـه                   ،  دارد
سطح اول جهت گيري به طرف عاليق شخصي كه بر بقاي شخصي            . كند  مي سطح تبيين 

پذيري در برابر ديگـران كـه         مسئوليت عنوان  بهيص خوبي   سطح دوم تشخ  . متمركز است 
سطح سوم وحدت توجه . منظور آن از خودگذشتگي به جهت كمك به افراد ديگر است

 در اين مرحله افراد بين نيازهاي خود و ديگران تعادل برقرار          . باشد  مي به خود و ديگران   
 .كنند مي

. تابع دو مبدا متمـايز هـستند      برگسن معتقد است آدمي دو رفتار اخالقي دارد كه          
او اخالق  . نهد  مي وجه اول را نتيجه فشار اجتماع بر فرد دانسته و آن را اخالق بسته نام              

 نوع دوم را نتيجه جـستجوي خيـر مطلـق از طـرف آدمـي دانـسته و آن را اخـالق بـاز           
  .خواند مي
  

  فكر كنيد و پاسخ دهيد
بـه نظـر شـما كـدام يـك از ايـن             . نيـد ي تحول اخالقي را با يكديگر مقايسه ك       ها  نظريه
  دهند؟  ميدست به تصويري تقريبا جامع از رشد اخالقي انسان ها نظريه

  
  ي مروريها پرسش

   مراحل رشد اخالقي پياژه شامل چند مرحله است؟.1
   نظريه رشد اخالقي كلبرگ مشتمل بر چند سطح و مرحله است؟.2
   نظريه اخالق مراقبت از كيست؟.3
  التي به اخالق متعلق به كدام نظريه پرداز است؟ ديدگاه عد.4
  گيرد؟  ميتحول اخالقي از نظر گيليگان چگونه صورت .5
  نمايد؟  مي اخالق بسته و اخالق باز برگسن رشد اخالقي را چگونه تبيين.6
  

 اي ي چهارگزينهها پرسش
  آيد؟   مياصول اخالق دگر پيرو در چه سني پديد. 1
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   سال5-10) الف
  ال  س1-3) ب
   سال13-17) ج
   سال3-5) د

  يابد؟  ميسني بروزة اصول اخالق خود پيرو در چه دور.2
  خردسالي) الف
  كودكي) ب
  نوزادي) ج
  نوجواني)د

  ي زير درست است؟ها  كدام يك از گزينه.3
  . قبل از اخالق ديگر پيرو استاخالق خود پيرو )الف
  .اخالق خود پيرو مستلزم رشد اخالق ديگر پيرو نيست) ب
  .كنند  ميهم رشد وازي بامصورت  به و اخالق ديگر پيرو اخالق خود پيرو) ج
  .آيد  مياخالق خود پيرو پس از رشد اخالق ديگر پيرو پديد )د

   حفظ نظم اجتماعي در ديدگاه كلبرگ به كدام يك از سطوح اخالق مربوط است؟.4
  سطح اخالق پيش عرف) الف
  سطح اخالق متعارف) ب
  يش عرف و پس عرفسطح اخالق پ )ج
   سطح اخالق پس عرف)د

  داند؟  ميي رشد اخالق ضعيف را ناشي از چه عامل»بلك بارن«. 5
  ي اجراي نقش در كودكها عدم فرصت) الف
  عدم امكانات تربيتي در دوره رشد) ب
  عدم امكانات رفاهي در طول زندگي )ج
   عدم والدين در دوران كودكي)د

در چـه   را  ان  كـار   بـزه ي كلبـرگ كـنش وري       هـا   زمون نتيجه پژوهش پژوهشگران با آ     .6
  از رشد اخالق گزارش كرده اند؟اي  مرحله
  1مرحله ) الف
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  3مرحله ) ب
  2مرحله ) ج
  3 و1مرحله ) د

   خانم گيليگان گرايش اخالق زنان را چگونه يافت؟.7
  .ي عدالت متمركزندها ضوعزنان بيشتر به مو) الف
  .ه دارندي حقوق توجها زنان بيشتر به موضوع)ب
  .ي قانوني توجه دارندها زنان بيشتر بر موضوع)ج
  .ي حفظ روابط بين فردي متمركزندها زنان بيشتر بر موضوع)د

  .است............ ديدگاه كلبرگ يك ديدگاه.8
  ديدگاه مراقبتي) الف
   ديدگاه عدالت)ب
  ديدگاه مسئوالنه) ج
   ديدگاه قانوني)د

 جهت گيري به طرف عاليـق شخـصي مربـوط بـه              با توجه به ديدگاه خانم گيليگان      .9
  كدام سطح است؟ 

  سطح دوم) الف
  سطح سوم) ب
  سطح اول) ج
 سطح چهارم) د

  دانشمندان زير است؟از  اصطالحات اخالق بسته و اخالق باز از كدام يك .10
  كلبرگ) الف
  ليگانگي) ب
  ارسطو) ج
  برگسن) د

  





  
  

 فصل سوم
  
  

  ها جرم در قلمرو مكاتب و نظريه
  
  

، رسـد   مـي  هميشه وقتي چرخ فلك به باالترين نقطه خـود        «
اي   شود و آن لحظه     مي لحظه نامطمئن و هول انگيزي تجربه     

هنگـام  . شـويم   مي است كه ناگهان از انحناي بيروني پرتاب      
رويارويمان ساختاري محكم از    ،  باال آمدن از انحناي دروني    

. دهـد   مـي  تيرآهن وجود دارد كه به ما اطمينان و قوت قلب         
اين سـاختار   ،  درست در يك لحظه و ناگهان     ،  اما در آن اوج   

شود و ما براي پيمودن انحناي بيروني رو به پايين            مي ناپديد
  ».شويم  ميو به درون فضا پرتاب

  »جوليان جينز«
  

  هدف كلي
شناسي پيرامـون كيفيـت      ي و جامعه  شناس  روان،  شناسي زيستآشنايي با سه نظريه عمده      

  رمگيري مجرم و ج شكل
  

  ي يادگيريها هدف
  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  ميگرامي انتظاردانشجوي از شما 

  . رابطه بين چهره شناسي  و جمجمه شناسي و ارتكاب جرم را بيان نمائيد.1
 .ي عصبي با رفتار مجرمانه را شرح دهيدها  پيوند انتقال دهنده.2
  . دهيد نظريه جاني بالفطره از كيست؟ آن را توضيح.3
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  ان چه خصوصياتي دارند؟كار بزه از نظر لمبروزو .4
  . نظريه تيپ شناسي هوتون را تبيين نمائيد.5
   در تبيين انسان جنايتكار چگونه استفاده كرد؟ها از رويان  ويليام شلدون.6
  .ي را تبيين نمائيدكار بزه نقش اختالالت كروموزمي در شكل گيري .7
 ر مطالعات دوقلوها ميزان اشتراك آنها در بعضي رفتارهاي      مالك اصلي اندازه گيري د     .8

  .آن را تبيين نمائيد، مجرمانه است
 . را توضيح دهيدها  مطالعه جرم گرايي فرزند خوانده.9

  چيست؟علل رفتار جامعه ستيز ،  از چشم انداز روانكاوي.10
 هر مرحله    از ديدگاه روانكاوي رشد رواني جنسي شامل چند مرحله است و ارتباط            .11

  ي چگونه است؟كار بزهبا 
  .با رفتار نابهنجار را توضيح دهيد،  ارتباط غريزه زندگي و غريزه مرگ.12
  . سادو مازوخيسم را تبيين نمائيد.13
  داند؟  مييي را مهمها چه مقوله،  نظريه شخصيت آيسنك در وقوع جرم.14
  يرد؟گ  مي از منظر رفتارگرايي رفتار جامعه ستيز چگونه شكل.15
  كند؟  مي آلبرت بندورا پرخاشگري را چگونه تبيين  نظريه يادگيري اجتماعي.16
  . نظريه شناختي درباره ارتكاب جرم را توضيح دهيد.17
  . توضيح دهيد؟شوند  ميان به چند گروه تقسيمكار بزه از ديدگاه انريكوفري .18
  رفتاري در يك جامعه آنوميك چيست؟  از نظر دوركيم علل كج.19
  . قضاياي ساترلند در زمينه رفتار مجرمانه را شرح دهيد.20
  .ي زير زميني را توضيح دهيدها  جنايت.21
  . نظريه برچسب را شرح دهيد.22
  

  مقدمه
بـه نـوعي درگيـر ايـن موضـوع          انـساني   جرم قلمرويي بسيار وسيع دارد و همه جوامع         

 بـاره بـه   و در ايـن  انـد     ردهپردازاني ظهور كـ    به همين خاطر انديشمندان و نظريه     . هستند
مـذهبي و   ،  اجتمـاعي ،  روانـي ،  ي گونـاگون زيـستي    ها  و از جنبه  اند    طرح نظريه پرداخته  

به سـه نظريـه       فصل در اين  .اند  موضوع را بررسي و تبيين كرده     فلسفي فراز و فرود اين      
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شناسي همچون   ي زيست ها  ي آن پرداخته شده است؛ ابتدا نظريه      ها  عمده و زير مجموعه   
، دوقلوهـا ،  هـا   نقـش كرومـوزوم   ،  مباني زيستي و ريخت بـدني مجرمـان       ،  ت شيمي زيس

، شناختي همچون نظريـه روان كـاوي       ي روان ها  سپس ديدگاه ،  مطالعات فرزند خواندگي  
نظريـه شـناختي و در آخـر بـه          ،  يادگيري اجتمـاعي بنـدورا    ،  رفتارگرايي،  نظريه آيسنك 

حـوزه در ارتبـاط بـا تبيـين جـرم و            پـردازان ايـن      شـناختي و نظريـه     ي جامعـه  ها  نظريه
 .پرداخته شده استي مجرمان ها ويژگي

  
 شناسي زيستديدگاه  .1

 شناسي شناسي و جمجمه چهره
، كـاراكتر و شخـصيت آنهـا      ،   روانـي افـراد    هـا   يي درباره ويژگـي   ها  شناسان قضاوت  قيافه

جـي  . دهنـد   مـي  انجام،  ويژه مشخصات صورت   به،  براساس خصوصيات جسماني ظاهر   
دالپورتـه مثـل    . شناسـي انـساني را بنيـان نهـاد         قيافـه ) 1535-1615 (1تا دال پورته  باپتيس

استنتاج او آن بود كـه      . به مطالعه اجساد مجرمان پرداخت    ،  بسياري از اثبات گرايان اوليه    
ي ها دهنده گونه ي كوچك و ابروهاي پر پشت نشان  ها  ي خاص از جمله گوش    ها  ويژگي

رته در كسوت يك جبرگرا اميدواري چنداني به تغييـر          دالپو. خاصي از افراد جاني است    
و ،  مجرمـان قربانيـان خـصوصيات جـسماني خـود بودنـد           . داد كردن مجرمان نشان نمي   

  ).1388وينفري،(كرد  تغييري در اين واقعيت ايجاد نمي، هر چقدر زياد، موعظه اخالقي
يـك  ) 1741-1801(متكلم مسيحي سوئيسي     2 يوهان كاسپر الواته   1775در سال   

 چـاپ رسـاند كـه در آن افـراد را             بـه  3»شناسي ي قيافه ها  پاره«اثر چهار جلدي با عنوان      
، كـه  مثـال آن . بنـدي كـرد   طبقـه  »ها پاره«ي خاص جسماني با عنوان ها اساس ويژگيبر

كـار و چانـه باريـك قابـل اعتمـاد          و داراي چـشمان فريـب      )بدون ريش ( مردان كوسه 
تـرين   يافتـه  سـازمان « ي اين بود كـه گـرايش بـه   شناس مجركمك اصلي الواته به . نيستند

شناسي روانـي مـشهور      منطقي بيشتري برخوردار بود و به جمجمه       تأثير   ديدگاه را كه از   
  ).1989ولد،( پديد آورد، »گشته بود

ي آن نظـر داشـته و   هـا  شناسـي بـه شـكل جمجمـه و برآمـدگي           پيروان جمجمـه  

                                                                                                                   
1. J.Baptista della porte 
2. Yuhan Casper Lavate 
3. Physiognomic Fragments  
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طبـق نظـر    . دانـستند  مـي ،  يـا آشـكار   ،  تـه ي نهف كـار   بـزه  را عامل فرضـي      ني آ ها  ويژگي
يـا  ، مجرم بـوده ، يا زماني در گذشته،  شناسان افراد واجد اين خصوصيات اكنون      جمجمه

، آناتوميـست اتريـشي   ) 1758-1828( 1فرانتز ژوزف گـال   . به ارتكاب جرم تمايل دارند    
ار از  گال به ديد  .  توصيف كرد  2نگاري مطالعه خود از جمجمه انسان را با عنوان جمجمه        

پـس از آن مـشاهدات خـود را كدگـذاري و         ،   و مراكز مراقبت رواني پرداخـت      ها  زندان
بندي كرده و مجموعه آثاري را در زمينه فيزيولوژي و عملكرد مغـز انـسان منتـشر                  دسته

شاگردش جان گاسپر اسپورزايم باشد كه بر       ،  ترين اثر برجسته او    اما شايد بزرگ  . ساخت
اي   در اواخـر فعاليـت حرفـه      . ورزيـد  مي تأكيد   ،در چهره شكل جمجمه و هر نوع نقص       

شناسـي   خود طي مسافرتي به انگلستان و امريكا به ترسيم سه فـرض اساسـي جمجمـه               
  :پرداخت
  . سطح خارجي جمجمه با شكل دروني آن تناسب دارد.1
گال و اسپورزايم در ميـزان آن اخـتالف         ( مغز مشتمل بر قواي ذهني است        .2
  ).داشتند

و هـر برآمـدگي     ،  وه ذهني به حوزه خاصـي از مغـز مربـوط اسـت             هر ق  .3
 .قوه است دهنده اندام خاصي براي آن نشان

بينـي شـده     كه توسط دالپورته پـيش    ،  ناپذيري شرايط انسان  برخالف انديشه تغيير  
ي پيـشرفته بـه     هـا   توانند در فرد داراي گـرايش       مي شناسان معتقد بودند كه    جمجمه،  بود

شناسـي مـشخص گرديـد كـه         اساس مطالعات جمجمـه   بر. اد كنند تغيير ايج ،  سوي جرم 
 »زنـدگي صـحيح  «مند و  توان از طريق تمرينات اخالقي قاعده   مي  را ها  بزرگساالن و بچه  

در ربـع پايـاني قـرن نـوزدهم در ايـاالت            . از حركت در مسير ارتكاب جرم بازگردانـد       
فروشـان دوره     دارو شبيه) 1772-1853( 3شناساني چون چارلز كالدول    جمجمه،  متحده
آنها براي جمعيـت دربـاره ارتبـاط ميـان          . پرداختند  مي در همه جاي كشور به سفر     ،  گرد

يي براي درمان افراد روان     ها  و طرح ،  خواندند  مي مطلب،  گفتند  مي جرم و مغز فرد سخن    
  ).1989 ولد، ؛1969 اسكافر،( كردند  ميرنجور ارائه

 

                                                                                                                   
1. Franz Joseph Gall 
2. Cranioscopy 
3. Charles Caldwell 
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   شيمي ـزيست
ويژه در ارتباط بـا رفتـار جامعـه     به، مغز انسان را، شيميايي ـ  عدم تعادل در مواد زيستي

 1500كمتـر از  (مغز تنها با كمتر از سه پوند . دهد  مي در معرض خطر بزرگي قرار    ،  ستيز
  :دو كاركرد اساسي دارد) نورون(وزن و داشتن ده ميليارد ياخته عصبي ) گرم

  آوري و پردازش اطالعات   جمع.1
شبكه عصبي خودمختار و دستگاه      يره و بازيابي اطالعات    فعاليت در جهت ذخ    .2

حـساس  اي    شباهت بسيار به يك سيستم عصبي رايانـه       ،   مغز و خصوصاً ،  عصبي مركزي 
جهت اين جريان عوض شده يا پيامـدهاي دريـافتي را      ،  چنانچه جريان تغيير يابد   . دارند

.  خواهـد آمـد    نتـايج ناخوشـايندي بـه بـار       ،  به نوعي در مسير نادرست هـدايت نمايـد        
.  يك انتقال دهنده عصبي محرك است كه گـاهي بـا خـشونت ارتبـاط دارد                1سروتونين

بـه  ،  افراد داراي سطح پايين سروتونين بيش از كساني كه از سطح نرمال آن برخوردارند             
 يـك آنـزيم فعـال       MAO(2(مونوآمين اكسيداز   . دهند  مي تجاوز و خشونت تمايل نشان    

.  مكشوف گشته اسـت    1970آن با رفتار مجرمانه از دهه       عصب شناختي است كه پيوند      
MAO ًكاسـتيگر ،  بريك فيلـد  ،  راث( در كاركرد مغز نيز داراي نقشي فعال است           ظاهرا ،
نقشي آشـكار در تنظـيم      ،  شود  مي اين آنزيم كه در تمامي بدن انسان يافت       . )1976الين،
نور اپـي   ،  يم سروتونين به تنظ ،  در دو شكل  ،  MAO. ي عصبي كليدي دارد   ها  دهنده انتقال

) 1991(لـي الـيس   . گـذارد  مـي  تأثير كه به نوبه خود بر رفتار، نفرين و دوپامين پرداخته   
برخي افـراد از سـطوح      . بررسي جامعي از اين نشانه زيستي شيميايي فراهم آورده است         

همچنـين افـراد كـم      . شود  مي كه حالت افسردگي را سبب    ،   برخوردارند MAOباال رفته   
توانـد در فـرد       مـي  شـرايطي كـه   ،  برنـد   مي  رنج MAO از حجم اضافي     حتماالًحوصله ا 

يـا قـانون    ) يـا سـقوط آزاد    ،  كوهنوردي،  ي پر هيجان  ها   ورزش مثالً(روحيه خطرپذيري   
دريافت كـه فعاليـت سـطح        )1991(اليس،  در پايانه ديگر اين مطلب    . شكني را برانگيزد  

و رفتـار   ،  صرف غيـر قـانوني مـواد      مـ ،  نشانه آغازين آسيب شناسي رواني    ،  MAOپايين  
 در حـداقل    ها  پيوند«در اغلب مطالعات مربوط به رفتار نامطلوب        ،  گرچه. مجرمانه است 

لجبـازي در   «: ارتباطات رفتاري اليس شامل اين موارد اسـت       . )1991 اليس،(» قرار دارد 
 يبـيش فعـال   «،  »اجتناب از تكانش گري و يكنواختي و ناپايداري شـغلي         «،  »برابر قدرت 

                                                                                                                   
1. Serotonin 
2. Monoamine Oxidase 
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 كلـي   طور  بهمصرف مواد   «،  »احساساتي بودن «،  »عملكرد ضعيف «،  »كودكي)فزون كاري (
تـرجيح زنـدگي   «و » تمايالت ويژه به مصرف شديد الكل« و در عين حال، »براي تفريح

،  خـود  MAOي انـدك    هـا   پالكـت «او نتيجه گرفت كه     . )گرايي يا برون ( »اجتماعي فعال 
 تاييـد بـر     عنـوان   به. »البته داراي تواني محدود    ،ي است كار  بزهشناختي   يك نشانه زيست  

  :ي آماري مربوط به جرمها اين مضمون نيز بايد يادآور شد كه در كنار يافته
 برخوردار بوده و شمار     MAOتري از     مردان نسبت به زنان از سطوح پايين       .1

  .اند بسيار بيشتري نيز بازداشت شده
ه حكايـت آمارهـاي رسـمي و    كه ب،  ي دوم و سوم زندگي    ها   در طول دهه   .2

 در  MAO بيشترين آمادگي سني براي ارتكاب جـرم وجـود دارد،         ،  خود گفته جرم  
  .تري قرار دارد ينيسطوح پا
 نسبت به سفيدپوسـتان فعاليـت كمتـري         MAO در آمريكائيان سياهپوست،   .3

 . در بين آنها بيشتر استها  و محكوميتها اما نرخ بازداشتي، دارد
عادات نامناسب غـذايي    ،  ها  ان عموما نمادهايي از كمبود ويتامين     كار  بزهمجرمان و   

كـاري و    با فزون ) ويژه قند پايين خون    به( ها  كه همه آن  ،  و سطح پايين قند خون هستند     
؛ همچنـين نگـاه كنيـد بـه شـاه و            1982 و   1978،  هيپكن(اند    كاري مرتبط  خوي تجاوز 

 ).1974راث،
است كـه برخـي     اي    تقريبا ناشناخته  شرايط پزشكي    PMS(1(سندرم پيش قاعدگي  

 قـرار داده و احتمـاالً      تـأثير    از زنان را در نزديكي زمان آغاز دوره عادات ماهانـه تحـت            
) 1964 (2كـاترين دالتـون   . شـود   مي نامانوس و يا تجاوزگرانه   ،  عقالنيمنجر به رفتار غير   

بب رفتـار    سـ  عنـوان   بـه مواد شيميايي طبيعي را در زنان رنجور از سندرم پيش قاعدگي            
ـ در زيستاي  ي عمدهها سيكل قاعدگي نوسان. ديد  ميشكنانه منحرف و قانون  شـيمي   

زنان در مراحل اوليه قاعدگي كاهش ميـزان  . )1992فيشباين،( نث پديد مي آوردؤافراد م
و نزول سطح اسـتروژن     ،  )تخمك گذاري در باالترين سطح است     (ي زنانگي   ها  هورمون

ــا خــوي تجــاوزگري ــهرا همــراه ب ، دانــشمندان پژوهــشگر همچنــين. كننــد  مــي تجرب
، را با رفتار نامطلوب در نوجوانان و بزرگـساالن        ،  هورمون اساسي مردانگي  ،  تستوسترون

                                                                                                                   
1. Premenstrual Syndrome  
2. Kathrine Dalton 
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اين ارتباط به ويژه     .اند  مرتبط دانسته ،  از تجاوزگري فزاينده گرفته تا رفتار خشونت آميز       
. اسـت  »ابـر مـذكر   «شود كه سطح باالي تستوسترون مشخـصه يـك    مياز آن رو مطرح

اختالل ناشـي از كاسـتي      ،  ي يادگيري ها  نظير ناتواني ،  اختالالت دستگاه مركزي اعصاب   
اما رابطـه آمـاري     ،  چه به خودي خود جرم زا نيستند       گر 2كاري  و فزون  ADD(1(توجه  

، رفتارهاي مرتبط با بدكاري مغز مـواردي نظيـر تجـاوزگري          . با رفتار جامعه ستيز دارند    
رفتارهاي پرخاشـگرانه و ناسـازگارانه را كـه شـيوه و جريـان              « و ديگر    خوانش پريشي 

اخـتالل ناشـي از كاسـتي       . )1992سيگل،(» شود  مي شامل،  سازد  مي زندگي فرد را مختل   
رفتارهـاي ناشـي از     . كنـد   مـي  مشكل را دو چندان   ،  ي مغز در كودكي   ها  توجه و بدكاري  

ي ناگهـاني و    هـا   تكـانش ،  تكاليفاختالل كاستي توجه شامل فقدان توجه به جزئيات و          
اين اخـتالل خـود را در عملكـرد         . شود  مي كاري و فزون » عمل بدون تفكر  «مواردي از   

ي مافوق  ها  و عدم تمايل به اطاعت از شخصيت      ،  سرسختي و لجاجت  ،  ضعيف تحصيلي 
 .گذارد  ميبه نمايش
  

  نظريه لومبروزو
ر در ايتاليـا و توسـط سـزار         اولين بـا  ،  ي علمي شناس  جرمشايد بتوان گفت تحول واقعي      

لمبروزو در زمينه انسان شناسي كيفري شروع و بـه وسـيله دانـشمندان بعـدي تعقيـب                  
،  را به چـاپ رسـانيد      3»انسان جنايتكار  « كتاب 1876سزار لمبروزو كه در سال      . گرديد

ي را ناشـي از خـصوصيات جـسمي فـرد دانـسته و بـراي آنـان                  كـار   بزهصريحا عوامل   
او بعـد از مطالعـات فـراوان بـر روي           . سمي در نظر گرفتـه اسـت      ي خاص ج  ها  ويژگي

ي آن طوري كه  كار  بزهي به اين نتيجه رسيد كه       كار  بزهرواني و اجتماعي    ،  عوامل جسمي 
بلكه يك عمل   ،  محصول يك اراده آزاد نيست    ،  ي حقوق سنتي جزا معتقد بودند     ها  نظريه

 بـه حيـوان نزديـك   ، انـه خـود   ارك  بزهكار با اعمال     انسان جنايت . جبري و حيواني است   
لمبـروزو سـعي داشـت گروههـاي        . )1384نجفـي توانـا،   (شود كه از اسالف ماست       مي

بنا به عقايد لمبـروزو     . بندي كند  ي نژادي و بيولوژيكي طبقه    ها  انساني را بر مبناي تفاوت    
جـاني  «نظريـه   . گـردد   مـي  كه تبديل به يك فرد مجرم      شود نه اين    مي مجرم متولد ،  فرد

                                                                                                                   
1. Attention Deficit Disorder 
2. Hyperactivity 
3. Human Criminal 
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، اين عقيده كه جرم با هر چيزي كه براي ماهيت شخص مجرم ضروري است              1»طرهبالف
مباحث مطرح  ،  كند؛ در مراحل اوليه تدوين و ارائه اين نظريه          مي ارتباط دارد را منعكس   

، بدين معنا كـه   . متمركز شده بودند   2»مجرم ناشي از جهش ژنتيكي    «شده بر روي مفهوم     
نسبت به ديگـر افـراد انـساني قـرار     تري  طوح پايينافرادي كه از لحاظ بيولوژيكي در س    

ي آغازين تكامل تـدريجي بـشري تعلـق         ها  دهنده اين است كه آنها به دوره       نشان،  دارند
از نظـر رشـد بـه يـك ميمـون            »مجرم ناشي از جهـش ژنتيكـي      «،  تر به بيان ساده  . دارند

عـدادي از   چنـين انـساني بـه كمـك ت        . ي هم عصر خودش   ها  است تا به انسان   تر    نزديك
 هـا   عـادي دنـدان   از جملـه سـاختار غير     : شـود   مـي  ي فيزيكـي شـناخته    ها  عالئم و نشانه  

تعـداد بـيش از معمـول       ،  ي بـزرگ  هـا   گوش،  صورت نامتقارن ،  3)ي پيش آمده  ها  دندان(
  ).2002، 4فيونا هينس، راب وايت (ها عيوب چشم و حتي خالكوبي، انگشتان دست و پا

بعـد از بررسـي فـراوان اجـساد         ،  انكار  بزهادي  او براي نشان دادن وضعيت غير ع      
ان زنده به اين نتـايج  كار بزهي آنان و مقايسه با خصوصيات       ها  اعضاء و جمجمه  ،  مردگان

قد آنان بسيار بلند و پاي      ،   وزني بيشتر از مغز افراد عادي دارد       كار  بزهرسيد كه مغز افراد     
، ي كوچـك  هـا   ا داراي چـشم   او دزدان ر  . اسـت تـر     چپ جنايتكار از پاي راست او بلند      

بينـي عقـابي شـكل و داراي        ،  بيني پهن؛ و قاتالن را داراي نگاهي سرد       ،  پشت ابروان پر 
، عاطفـه  بـي ، ان افـرادي خـشن  كـار  بـزه از نظر روانـي بـه زعـم او    . دانست  مي خالكوبي

 و  كار  بزهلمبروزو ضمنا به بررسي تعدادي اطفال       . باشند  مي پرست و شهوت ،  مسوولغير
و بعضي از آنان را تا سن رشد نيز تعقيب          . آموز پرداخت   دانش كار  بزهاطفال غير   اي    عده
توان بر چند دسـته    ميان راكار  بزهاز مجموع مطالعات خود به اين نتيجه رسيد كه          . نمود

  :تقسيم نمود
بـه زعـم لمبـروزو جـاني     . »ان بـالفطره كار بزه، ان عاطفيكار بزه، ان اتفاقي كار  بزه«

گونه اثري بر    خطرناك و غير قابل اصالح است و اجراي اقدامات تربيتي هيچ          بالفطره فردي   
  ).1384 نجفي توانا،(تبعيد كردن و دور نمودن او از محيط است ، او نداشته و تنها راه چاره

 

                                                                                                                   
1. Born Criminal 
2. Atavastic Criminal 
3. Protruding Teeth 
4. Rob White & Fiona Haines 
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  نظريه تيپ شناسي هوتون
، رواردهـا    انسان شناس جسماني دانشگاه    عنوان  به) 1887-1954( 1ارنست آلبرت هوتون  

طـي  .  انتـشار داد   1939را در سـال     » تحقيقـي انـسان شـناختي     : مجرم آمريكـايي   «كتاب
ي جـسماني را از     هـا   ي ديگـر انـدازه گيـري      ها  چندين سال او و همكارانش در دانشگاه      

گروه . جمع آوري كردند  ،   نفر از آنها افراد زنداني بودند      14000 مجرم كه حدود     17000
. و افراد آتش نشان بـود     ،  افسران پليس ،  تلفي مخ ها  گواه او متشكل از دانشجويان سال     

مـوارد زيـر از نتـايج       . ي دقيقي بين افراد زنداني و گروه گواه انجام داد         ها  هوتون مقايسه 
 :كار او بود
ي مهـم ميـان     هـا   تفاوت،  ي انسان سنجي  ها  در بيش از نيمي از اندازه گيري      *

  .مجرمين و افراد عادي وجود داشت
  .از افراد عادي بودتر  يار رايجخالكوبي در بين مجرمان بس*
، ي شـيب  هـا   ي بلند و باريك؛ و شـانه      ها  ي كوتاه و شيبدار؛ گردن    ها  پيشاني*

  .شود  ميهمگي در بين مجرمين در مقايسه با افراد عادي زياد ديده
با توجه به همراهي آن بـا عقـب افتـادگي ذهنـي اهميـت               تر    جسم كوچك *

  .خاصي داشت
. ي جسمي در ارتباط آنها با انواع جرم پرداخت        ها  هوتون همچنين به تحليل گونه    

مثال آنكه او به اين نتيجه رسيد كه مردان بلندقد و الغر تمايل بيشتري به ارتكاب قتل و   
در مردان قوي احتمـال بيـشتري بـراي قاتـل بـودن و              ،  و بعد از اين همه    ،  سرقت دارند 

وري اش كوتاهي ورزيـده     آنچه هوتون در يادآ   . ارتكاب كالهبرداري و جعل وجود دارد     
جـرم  كننده    اين نكته بود كه بيش از نيمي از افراد زنداني مورد بررسي از مجرمين تكرار              

. )1979 ولـد، ( و بسياري نيز پيش از آن جرايم گوناگوني را مرتكب شده بودنـد            ،  بودند
. هـستند تر    مجرمين از نظر ارگانيكي ضعيف    «: هوتون با همه اين احوال نتيجه گرفت كه       

پيامد اين امـر آن اسـت       . ي انساني است  ها  محيط بر ميزان ضعف اندام     تأثير   جرم برآيند 
، برداري افراد نامتناسب از نظر جسماني اندام تأثير كه حذف جرم تنها ممكن است تحت  

صورت گيرد؛ راه ديگر جداسازي كامل آنها در يك محـيط اجتمـاعي             ،  ذهني و اخالقي  
  ).1931هوتون،( ».پاك سازي شده است

                                                                                                                   
1. Earnest Albert Hooton 
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  نظريه تيپ شناسي ويليام شلدون
از ) 1898-1977( 1شناسي بـه نـام ويليـام شـلدون      اندام 1940 و   1930ي  ها  در طي دهه  

) نـوجنين (يـك رويـان     ،  بـه بيـان او    . كار اسـتفاده كـرد      در تبيين انسان جنايت    ها  رويان
اني كه هر يك به عملكرد يا بخش جسم       ،  است متشكل از سه اليه بافتي     اي    همچون لوله 

 ضـمه ها  بـه پيـدايش جهـاز     ) آنـدودرم ( 2بخـش درون پوسـت    . شـود   مي متفاوتي تبديل 
آورد؛ و بخش برون      مي  را پديد  ها  استخوان و ماهيچه  ) مزودرم( 3انجامد؛ ميان پوست   مي

توانـد غلبـه كـرده و         مي يك عنصر . بخشد  مي سيستم عصبي را شكل   ) اكتودرم( 4پوست
.  آورد وجـود    بـه  خلق و خـوي همـراه بـا آن را         و  ،  5يا سنخ بدني  ،  گونه خاص جسماني  

 مرد جوان را كه در مركز توان بخشي كوچكي براي پـسرها             200شلدون گونه جسماني    
 براسـاس او  . مـورد ارزيـابي قـرار داد      ،   دانشجوي مـذكر را    200و  ،  تحت مراقبت بودند  
اي   ه رابطـ  وجـود   بـه ،   شناخته شده و دانـشجويان غيـر مجـرم         كار  بزهمقايسه اين جوانان    

ان در مقايسه با گـروه      كار  بزهدر تحقيق او    . متقابل ميان گونه جسمي و مجرميت پي برد       
تـر   و كـم ) ي تجاوزگرانـه هـا  ي عضالني و گـرايش ها  داراي بدن  (6ستبرتن تر ،  غيرمجرم

و تمـايالت درون    ،  ي كوچـك  هـا   چهـره ،  ي الغـر و شـكننده     هـا   داراي بدن (7كشيده تن 
ان داراي ويژگي   كار  بزهو برخي   ،  نشجويان ستبر تن بوده   برخي دا ،  گرچه. بودند) گرايانه

  ).1388وينفري،(كشيده تني بودند 
. ي را مورد تاييد قرار دادند     كار  بزه ارتباط ميان ستبرتني و      8الينور و شلدون گلوك   

، » آزمايش شده  كار  بزهغير  « و پانصد    كار  بزهي جسماني پانصد فرد     ها  آنها با ارزيابي گونه   
، انكـار   بزهان را در مقايسه با نسبت كمتر از يك سوم در بين غير              كار  بزهاز  بيش از نيمي    

آنان دريافتند كه افراد ستبر تن داراي آثار       . )1956گلوك،گلوك،(ستبرتن تشخيص دادند    
 خاص متناسب با ارتكاب اعمال تجاوزگرانه همراه با آزادي نـسبي از             طور  به«شخصيتي  

، ستيزانه نظير احساس عدم تناسـب      ي جامعه ها  جوييي مربوط به ماجرا   ها  قيد ممنوعيت 
ـ آنها همچنين اعالم كردند كه عوامل اجتمـاعي . هستند، »و مشابه آن، ناپايداري عاطفي   

                                                                                                                   
1. William Sheldon 
2. Endoderm 
3. Mesoderm 
4. Ectoderm 
5. Somatotype 
6. Mesomorphic 
7. Ectomorphic 
8. Eleanor and Sheldon Glueck 
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 ي ستبر تني همـراه    كار  بزهبا  ،  مگي به زندگي خانوادگي مربوط اند     كه ه ،  فرهنگي متعدد 
ي زيست شـناختي    ها   مشخصه اما،   جبرگرايان زيستي قاطعي نبودند    ها  »گلوك«. باشند مي

. )1991و سامپسون، ،  الوب(كردند    مي تلقي »ي اجتماعي ها  زمينه براي نيرو  «كننده    را مهيا 
امـا  ،  ي جسماني را نمي توان انگيزاننده رفتـار مجرمانـه دانـست           ها  گونه،  به ديگر سخن  

فربـه  . باشـند ،  از جملـه جـرم    ،  ممكن است عاملي در تعيين جهت هر مجموعه رفتاري        
، ان شـناخته شـده    كار  بزهدر بين جمعيت    ،  يشان عموما نرم و مدور است     ها  كه بدن ،  1نتنا

جسماني را با گرايش به سوي خلـق  ة هر گون) 1949( شلدون. شدند  ميبه ندرت يافت  
فربه تنان راحت طلب بوده و به تجمالت        ،  نمونه آنكه . دانست  مي و خوي خاصي همراه   

دهند؛   مييا بوده و رفتاري تجاوزگرانه از خود بروزورزند؛ ستبر تنان فعال و پو     مي عشق
 هـا   و حساس نسبت بـه سـر و صـدا و ديگـر مزاحمـت              ،  عموما درون گرا  ،  كشيده تنان 

 يكـديگر داده و گـرايش آدمـي بـه     دسـت  بهجسماني دست   ة  خلق و خو و گون    . هستند
 .دهند  ميكاري را شكل بزه
  

  يكار بزهاختالالت كروموزمي و 
  يعني جسم تركيب شده كه4 به معني رنگ و سوما3و كلمه يوناني كروما از د  2كروموزوم

اين وجه تسميه به دليل سهولت      . تشكيل شده است  ،  توان آن را جسم رنگين نام نهاد       مي
كروموزم عنصر اصلي هـر     . ي ميكروسكوپي است  ها   در آزمايش  ها  پذيري كروموزم  رنگ

مطالعه . باشد  مي  عدد 46 جفت يا    23 دهد و تعداد آنها در هر سلول        مي سلول را تشكيل  
 از قرن نوزدهم شروع و با نظرات مندل گيـاه شـناس اتريـشي اوج                ها  بر روي كروموزم  

، او بعد از بررسي و در آميختن دو نوع گياه اعـالم نمـود كـه در توليـد جنـسي                    . گرفت
ميراث يك اثر ممكن است از ميراث اثر ديگري مستقل باشد؛ يعني بـه وسـيله تـوارث                  

بعد از مندل دانشمندان متعـددي در       . تواند منتقل شده و يا نشود       مي بعضي خصوصيات 
مگـس  « و همكـارانش بعـد از مطالعـه          5توماس مورگـان  . اين زمينه به فعاليت پرداختند    

به اين نتيجه رسيدند كه اختالالت كروموزمي و غير عادي بودن كروموزم حشره             » سركه

                                                                                                                   
1. Endomorph 
2. Chromosome 
3. Kroma 
4. Soma 
5. Thomas Morgan 
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هر سـلول تعـداد     . گردد  مي و اختالل در منش وي    باعث نامتعادل شدن رفتار     ،  موصوف
نحوه قرار گـرفتن    . ستها  از ژن اي    بيست و سه جفت كروموزم و هر كروموزم مجموعه        

. نمايـد   مـي ي مرواريدي را كه تشكيل گردنبندي را داده باشند تداعي  ها  دانه،  ها  كروموزم
موزم وجود دارد   بيست و سه عدد كرو    ) تخمك يا اوول  (و زن   ) اسپرم(در هر عامل مرد     

اين . گويند  مي 1 اتوزوم باشند كه به آن     مي كه بيست و دو جفت آن در مرد و زن يكسان          
جفت بيست و سومين كه بـين مـرد و          . باشند  مي ي ارثي ها  منشكننده     تعيين ها  كروموزم

 جنـين ) نـر و مـاده    (جنـسيت   كننـده     تعيـين ،  گويند 2گونوزومزن متفاوت بوده و به آن       
  تـشكيل  XX و در زن از دو كرومـوزم         XY جفت در مرد از دو كرومـوزم      اين  . باشد مي
كودك ، باشد) X ) XXدر صورتي كه شكل تركيبي كروموزم جنسي جنين دو  . گردد مي

بنابراين اگر كروموزم انتقالي از . باشد كودك پسر خواهد بود) Y ) XY و Xدختر و اگر
آورد و   مـي وجـود   بـه را) XX(مـول  مادر فر) X(باشد در اثر اختالط با  )X( جانب پدر
بعـد از تركيـب بـا كرومـوزم         ،  جدا شود ) Y( شود و اگر از پدر كروموزم       مي نطفه دختر 

)X (فرمول،  مادر )XY (نحوه تركيـب نـشان     چنين  . آيد كه نطفه پسر خواهد بود       مي در
باشـد و مـادر     مـي جنـسيت فرزنـد  كننـده   است كه فقط پـدر تعيـين      دهنده اين موضوع  

زيرا جنس طفل بستگي به كروموزمي دارد كه از         . نقشي در تعيين آن ندارد    رين  ت  كوچك
 طبيعي بيـان  صورت    بهمراتب ياد شده كيفيت تركيب كروموزومي را        . يابد  مي پدر انتقال 

فـردي متعـادل خواهـد    ، و در نتيجه فرزنـد ، عادي و طبيعي،  كند؛ و اين نحوه امتزاج     مي
  .بود

اختالل ايجاد شده و با كم و زياد شـدن بعـضي از              ها  گاهي در تركيب كروموزوم   
فرد دچـار امـراض داخلـي و خـارجي از           ) ي سيزده و هيجده   ها  ويژه جفت  به (ها  جفت

امـا بـارزترين    . گـردد  مـي . ..وجمله غيرعادي بودن ضربان قلب و كوچكي سر و غيـره            
. نمـود توان مشاهده     مي ي بيست و يكم و بيست و سوم       ها  اختالل كروموزم را در جفت    
ـ اختالل در تركيب كروموزومها بـه معنـاي وجـود يـك اتـوزوم        ـ  جفت بيست و يكم 

نمايـد كـه آن را        مـي  ايجـاد اي    عارضه،  )سه كروموزوم از جفت بيست و يكمين      (اضافه  
 داشته و در وي ها فرد مبتال به اين عارضه شباهت زيادي به مغول      . نامند  مي 3مونگوليسم

                                                                                                                   
1. Autosome 
2. Gonosome 
3. Mongolisme 
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الزم به يادآوري اسـت كـه       . گردد  مي ندگي هوشي مشاهده  ما عدم تعادل اخالقي و عقب    
اين بيماري ارثي نبوده و اكثرا مادرزادي است؛ بنابراين هيچ الزم نيست كه پدر و مـادر                 

ايـن اخـتالل كرومـوزومي      .  داشته باشـند   ها  مبتال به اين بيماري بوده و شباهت به مغول        
 سـالگي در مـادران افـزايش      دهد و از سـن چهـل          مي ي مسن حامله رخ   ها  بيشتر در زن  

آمارهـاي  . )يك نفر تيپ مغـول دارد      معموالً    نفر كودك در اين سن     120از هر   (يابد   مي
دهد كه از هر هفتصد نوزاد يك نفر و از ده هزار انسان بالغ يك مـورد                   مي موجود نشان 
ـ ها ولـ شباهت به مغـ به اين بيماري كمبود كروموزوم در بيست و سومين .  مبتال است 

 ناراحتي و عدم تعادل بـراي كـودك بـه همـراه      ـ  كروموزوم جنسيـ ها زوج كروموزوم
اين حالـت در    ،  الوصف مع. اين نقص در جنس مونث و مذكر اثرات متفاوتي دارد         . دارد

در صورتي كه زنان دچار كمبود كروموزوم پـدري      . ي نمي تواند موثر باشد    كار  بزهايجاد  
ـ باشند داراي قد ، ولي از لحاظ جسمي و رواني، مانند  ميزنده  ـ  پدر X فاقد كروموزوم 
ـ كوتوله ـ  كوتاه  اگر اين نقص در نوزاد پسر باشد. باشند  مي و حركات كودكانه و عقيم 

در واقـع بـر     . مانـد   طفل زنده نمـي    ـ  يعني جنس مذكر داراي كروموزوم جنسي نباشد       ـ
در زمان تركيب . د ندارد وجو،  مردي كه فاقد كروموزوم بيست و سوم باشد       ،  عكس زنان 
يك يا چند كرومـوزوم نيـز       ،  ي موجود ها  ممكن است عالوه بر كروموزوم    ،  ها كروموزوم

تركيـب ممكـن اسـت      ،   باشـد  Xاگر اين كروموزوم اضـافي در نـزد زنـان           . اضافه گردد 
عوارض ، اين حالت.  باشد ـ  چهار ايكس ـ )XXXX( سه ايكس يا -)XXX(صورت  به

ي را به همراه داشته و ممكن اسـت موجـب بـروز جنايـت نيـز      نقصان عقلي و ناهنجار 
ـ        Xكروموزوم  . شود و در بعـضي    ) XXY( صـورت  ه اضافي ممكن است در مردان نيز ب
مـردان داراي كرومـوزوم     . نيز وجود داشـته باشـد     ) XXXXY( يا حتي ) XXXY(مواقع

ر عـدم تظـاه   ،  ضـعف جـسمي   ،   حالتي خنثي داشته و داراي قدي بسيار كوتاه        Xاضافي  
ي انجام شده در رابطـه بـا اثـر ايـن نـوع      ها بررسي. باشند مي، حالت بلوغ و عقيم ماندن   

دهد كه مبتاليان به اين بيماري داراي تمايالت نابهنجار           مي نشان،  اختالل بر رفتار انسان   
مبتاليـان بـه ايـن بيمـاري بيـشتر          . باشـند   مي انهكار  بزهي  ها  و اختالالت دماغي و كشش    

كرومـوزوم اضـافي ممكـن اسـت        . گردند  مي  كشي و جرايم جنسي    آدم،  مرتكب دزدي 
)XYY (Y اين نوع اختالل كه مخصوص مردان اسـت بـه زعـم برخـي زيـست                .  باشد

بعـد از جنـگ جهـاني       . شناسان از جمله جبرهاي زيستي و بيولوژي تلقي گرديده است         
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شف مدعي ك ،   و همكارانش در نيويورك    1 كه دكتر هوچك   1962باالخص از سال    ،  دوم
 اضافي و عدم تعادل رفتاري شدند؛ مطالعه در اين زمينـه رواج             Yرابطه ميان كروموزوم    

 رابطه عدم تعادل در تركيب كرومـوزوم را         2 خانم ژاكوبس  1965در سال   . فراواني يافت 
نتايج ايـن تحقيقـات باعـث گرديـد كـه           . كاري طي مطالعات فراواني كشف نمود      با بزه 

افزايش يابد؛ و در بعضي از ممالك مانند فرانسه و آمريكـا            مطالعات علمي در اين زمينه      
زمينه را به حدي فراهم نمود كه متهمين به ارتكاب برخـي جـرايم از مجـازات معـاف                   

توان به دو مورد يكي متهم به قتل يك روسپي و يـا هـشت                 مي گرديدند كه از آن جمله    
. را اشاره نمـود   اند    ت يافته اضافي از مجازات مرگ نجا    ) Y(پرستار را كه به دليل داشتن       

تمـايالت تبهكارانـه را بـا وضـعيت كرومـوزومي           ،  اخيرا بعضي از محققان كوشيده انـد      
 يـك كرومـوزوم   تعداد نسبتا زيادي از اين افـراد  . خاصي در توارث ژنتيكي مربوط كنند     

  ).1372، كوئن ؛1373، گيدنز(اند  اضافي داشته
  

  مطالعه دو قلوها
  :تيك وجود دارنددوقلوها در دو شكل ژن

كه از يك تخمك بارور شده پديد آمده و         ،  3 دوقلوهاي همسان يا يك تخمكي     .1
و در هر نوع مقايسه ممكن ژنتيك بـه يكـديگر شـباهت             ،  داراي مواد ژنتيك واحد بوده    

  .دارند
كـه از دو تخمـك جداگانـه بـارور شـده            ،  يا ناهمسان  4 دوقلوهاي دو تخمكي   .2

  .اند پديد آمده، فاوت كه خصوصيات ژنتيك كمتري دارندي متها توسط اسپرماتوزوئيد
تحقيقات مربوط به دو قلوها بر اين فرض استوار است كه اگر رفتارهاي مجرمانه              

شباهت بيشتري از رفتارهاي دوقلوهاي غيـر همـسان    )يك تخمكي(دوقلوهاي همسان 
. دخالت دارددر آن صورت عوامل وراثتي در جرم ، با يكديگر داشته باشد )دو تخمكي(

مالك اصلي اندازه گيري در مطالعات دوقلوها ميزان اشتراك آنها در بعضي رفتارهـا يـا                
آلمـاني اولـين تحقيـق       5يوهـانس النـگ   . اسـت ) در بحث مـا رفتـار مجرمانـه       (شرايط  

                                                                                                                   
1. T.S.Hauchk 
2. Jacobs 
3. Monozygotic Twins 
4. Dizygotic Twins 
5. Yohanns Lange 



47     ها جرم در قلمرو مكاتب و نظريه

سرنوشـتي بـه    « در كتاب خود با عنوان       1929شناختي در مورد دوقلوها را در سال         جرم
 درصـد آنـان در رفتارهـاي        75ر بين دوقلوهاي يك تخمكي      د. منتشر ساخت » نام جرم 

 درصـد دوقلوهـاي دو تخمكـي از         12اما فقط   ،  گام بودند  مجرمانه بعدي با يكديگر هم    
 تحقيق مربوط بـه     12ي مربوط به    ها   يافته 1كرت بارتول . چنين همگامي برخوردار بودند   

 جفـت   339عـاتي كـه     مطال،   انتـشار داد   1977 و   1929هـاي    دوقلوها را در فاصله سـال     
 گرفـت  مـي را در بر  ) دو تخمكـي  ( جفت دوقلـوي غيرهمـسان       426دوقلوي همسان و    

 و همكارانش نيـز گزارشـي از هـشت تحقيـق دربـاره              2پاتريشيا برنان . )1991 بارتول،(
و ژاپـن   ،  انگلـستان ،  فنالند،  آمريكا،  و از هلند  ،  سه تحقيق از آلمان   ،  دوقلوها ارائه كردند  

 انتـشار   1979 تـا    1929ي  هـا   هشت تحقيق اخير كه در فاصله سـال        . يك مورد  كدامهر  
و نيـز   ،   دوقلـوي دو تخمكـي     145 جفت دوقلوي يك تخمكي و       138به بررسي   ،  يافت

برنان و همكارانش سطوح همگامي     . پرداخت،  بسياري از موارد ذكر شده توسط بارتول      
دنـد كـه نـرخ       درصد تشخيص دا   100 تا   50در جرم را در دوقلوهاي يك تخمكي بين         

گـامي در جـرم در دوقلوهـاي دو تخمكـي            سطوح هم .  درصد بود  70 و   60غالب بين   
در .  درصـد بـود    15 تـا    10و بيـشترين رقـم آن       ،   درصد 60و از صفر تا     ،  تر بسيار پائين 

 درصد در دوقلوهـاي     21 درصد در دوقلوهاي يك تخمكي و        52ميانگين كلي   ،  حقيقت
  ).1993رينس،( دو تخمكي بود

آنهـا كـه از     ،  در يك مـورد   . برد  مي ات دو قلوها از چندين نقص عمده رنج       مطالع
فقـط دو تـا چهـار سـري از          ،  همگامي بسيار باال در دوقلوهاي يكسان خبر داده بودنـد         

سه تحقيق با بيشترين تعداد از دوقلوهـاي همـسان بـين            . دوقلوها را بررسي كرده بودند    
باالترين . درصد را به نمايش گذاشت 68تا  61سطوح همگامي در حد ،  جفت38 و 28

براي دوقلوهاي دو تخمكي در همان تحقيـق تعيـين شـده            ) درصد 54(گامي   سطح هم 
) درصـد 66(بود كه فقط ميانگين سطح همگـامي را در بـين دوقلوهـاي يـك تخمكـي                  

گونه انـدك را بـه نـدرت         مواردي اين ،  شمار اندكي از محققين پزشكي    . كرد  مي گزارش
يا برخـي ديگـر     ،  بزه،  جرم(ي برآيندي عمده    ها  متغير،  عالوه بر اين  . كنند  مي قطعي تلقي 

بر دخالت منظم سيستم عدالت كيفري يـا داوري يـك محقـق             ) ي سوء رفتار  ها  از نشانه 
 ي مطالعات دوقلوها را بسيار غيرقابـل اعتمـاد        ها  اين واقعيات نتيجه گيري   . متكي هستند 

                                                                                                                   
1. Curt  Bartol  
2. Patricia Bernan 
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ژ براي اثبات يك تفاوت عمـده در ارتكـاب          زماني كه يك تحقيق مهم در نرو      . سازد مي
كـارل  ،  جرم ميان دوقلوهاي همسان و دوقلوهاي دو تخمكي بـا شكـست مواجـه شـد               

. به مشكل برخـورد   ،   كه دوقلوهاي دانماركي را مورد مطالعه قرار داده بود         1كريستيانسن
 يـك عوامـل ژنت   تأثير   شرايطي خاص در نروژ وجود دارد كه از       «نظر او آن بود كه شايد       

با توجه به سـطح بـاالي همگنـي فرهنگـي و نـژادي موجـود در كـشورهاي         »كاهد مي
. اين اظهار نظر اهميـت زيـادي دارد       ،  نروژ و سوئد  ،  فنالند،  اسكانديناوي يعني دانمارك  

چـرا كـه   ، تـوان ابـراز كـرد     مـي همين توجيه را درباره تقريبا تمـامي تحقيقـات ژنتيـك       
ي اسكانديناوي صورت گرفتـه  ها اين دست در كشورتحقيق از ترين    بزرگترين و پيچيده  

  .)1388وينفري ،( است
  

  مطالعات فرزند خواندگي
مطالعات مربوط . است] ژنتيك جرم[ مطالعه فرزند خواندگي دومين شكل اصلي تحقيق

 به دوقلوها به ندرت براي تعامل ميان علم ژنتيك و محـيط خـانوادگي جايگـاهي قائـل                
 كه در سنين ابتدايي از والدين خـوني خـود           ها  ي فرزند خوانده  گراي مطالعه جرم . شود مي

محققين نرخ ارتكاب جرم و بـزه در ايـن         . تواند بر اين ضعف فايق آيد      مي،  اند جدا شده 
  را با نرخ ارتكاب جرم هر دو گـروه والـدين خـوني و والـدين خوانـده مقايـسه       ها  بچه
بـه رفتـار والـدين اصـلي داشـته          ي  تر   شباهت بيش  ها  وقتي رفتار فرزند خوانده   . كنند مي

  شـاهدي بـر وجـود پـيش زمينـه ژنتيـك يـاد              عنوان  بهطرفداران اين عقيده از آن      ،  باشد
: ي كلـي حكايـت دارد     هـا   مطالعات مربوط به فرزند خوانـدگي از همـان يافتـه          . كنند مي
، ي به فرزندي پذيرفته شده كه والدين طبيعي آنهـا داراي پيـشينه كيفـري هـستند           ها  بچه
مـستعد ارتكـاب    ،  يار بيشتر از زماني كه والدين طبيعي سابقه مجرميت نداشته باشـند           بس

ي بـه  هـا  بچـه ) 1977( 3 و سـارنوف مـدنيك  2چينگزها بري. )1989هالين،( جرم هستند
، را كه داراي پدر خوني مجرم و پدر خوانده غير مجرم بوده انداي    فرزندي پذيرفته شده  

گـروه  . مقايسه كردنـد  ،  اند م و پدرخوانده مجرم داشته    مجريي كه پدر خوني غير    ها  با بچه 
در تحقيقي بسيار وسيع    . ديدند  مي نخست دو برابر گروه دوم خود را مستعد مجرم شدن         

                                                                                                                   
1. Karl Christiansen 
2. Barry Hutchings 
3. Sarnoff Mednick 
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بـراي نظريـه انتقـال ژنتيـك صـفات مجرمانـه            ) 1984-1987(مدنيك و همكارانش  ،  تر
ارتبـاط  ،  بـود نوع جرمي كه توسط والدين طبيعي ارتكاب شده         ،  گرچه. شواهدي يافتند 

در مـواردي كـه پلـيس پـدر خـوني را هـم              . خاصي با جرم ارتكابي فرزنـدان نداشـت       
مـستعد  تـر   بسيار بيش، اش صرف نظر از جنس، فرزند واحد مزبور، بازداشت كرده بود

ـ طرفداران ارتباط ژن. داد  ميكسب سابقه جنايي نشان  جرم اعتقاد داشتند كه مطالعـات   
ي مربـوط  هـا  پردازد كه يافته  ميويژه آنهايي تاثيرات محيطي بهفرزند خواندگي به كنترل    

اين شواهد عموما با نظريه مربـوط بـه         . دهد  مي به مطالعات دوقلوها را محل ترديد قرار      
از آثـار تعـاملي جايگـاه       انـد     محققـين نتوانـسته   ،  گرچه. عوامل قابل توارث همراه است    

 پيـشگيري نماينـد   ،   الكل پـيش از تولـد      اجتماعي والدين مجرم و عواملي نظير اعتياد به       
بـه  . )1983چينگز،ها،  گابريلي،  مدنيك،  ؛ فول دوسن  1987و آگورمن، ،  ترافتون،  كادوره(

ي مختلف به جاي    ها  الگوهاي پرورش كودك در طبقات اجتماعي و گروه       ،  عبارت ديگر 
، 2والش و آنتوني    1طبق نظر لي اليس   . افزايد  مي بر تعداد و تركيب آنها    ،  زدودن مشكالت 

 مطالعات فرزند خواندگي گوياي آن است كه عوامل ژنتيكي و محيطـي در جهـت      «
 گر عمـل  جامعه سـتيز در كـنش متقابـل بـا يكـدي            / گذاري بر رفتار مجرمانه   تأثير
  . )2000لي اليس ،(» كنند مي
  
  يشناس روان ديدگاه .2

ناختي مثـل    عوامـل روان شـ     براسـاس ي فردي افراد كه     ها  ان عمدتا بر تفاوت   شناس  روان
 معتقدند كه هر فرد بـه لحـاظ         ها  آن. كنند مي تأكيد   ،شوند  مي هوش و نوع شخصيت تعيين    

،  و رفتارهاي انحرافـي    ها  بنابراين براي كشف علل گرايش    . شخصيتي منحصر به فرد است    
يي همچـون اخـتالالت     هـا   ويژگـي ،  هـا   به نظر اين  . ي فردي وي را شناخت    ها  بايد ويژگي 
ي كـار   بـزه همگي در   ،  تعلق داشتن به ديگران   ،  ضريب هوشي ،  گيافسرد،  خشم،  شخصيتي

 يك نـوع اخـتالل رفتـاري        عنوان  به،   كلي در اين ديدگاه جرم و بزه       طور  به. فرد موثر است  
  ).1388 ميرزايي،، فر قائمي( شود كه ناشي از خصوصيات فردي است  ميتلقي

 شده عواملي از     علل انحراف مطرح   عنوان  بهدر رويكردهاي روان شناختي آن چه       

                                                                                                                   
1. Lee Ellis 
2. Anthony Walsh 
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در مـورد   . ي هيجـاني و افـسردگي اسـت       هـا   اسـترس ،  ي شخـصيتي  هـا   قبيل نابهنجاري 
ي فرويد توجه شده و در تبيين رفتار انحرافـي بـه       كاو  روانبه نظريه   ،  رويكردهاي رواني 

در رويكرد روان شناختي انحراف همچنين      . خود و فراخود اشاره شده است     ،  له نهاد أمس
. و شخصيت و انحراف مورد بحث قرار گرفته است        ،   و انحراف  كنش متقابل ميان هوش   

اعتقاد بر اين است كه افراد كم هوش به دليـل اجتمـاعي             ،  در ارتباط با هوش و انحراف     
تر    و درك ناقص از مسائل اخالقي بيش       ها  عدم كنترل بر تمايالت و هيجان     ،  شدن ناقص 

شخـصيت روان   ،  يت و انحراف  و در رابطه با شخص     .اند  يكار  بزهمستعد ارتكاب جرم و     
. )1384 احمـدي، ( يين انحراف در نظـر گرفتـه شـده اسـت      عنوان عاملي در تب    رنجور به 
ي رابطـه دارد؛  كـار   بـزه ان در پي اثبات اين نكته هستند كه هوش بـا            شناس  روان،  بنابراين
  .پيوندي پايدار بين هوش پايين و مجرميت وجود دارد، يعني

توانـايي  ،  ان در مورد رابطه بين هوش و انحـراف        شناس  رواني  ها  طبق پيش فرض  
 درك افراد كم هوش از مسائل اخالقي ضعيف است و ديگر اينكه نقصان هوشي سـبب               

افراد كم هـوش    ،  كه فرد نتواند هنجارها و تمايالت خود را كنترل كند؛ بنابراين          ،  شود مي
بلكه ،  شوند  مي في و تمايالت ويژه شان نيست كه مرتكب رفتار انحرا         ها  به دليل خواسته  

ست كه به رفتـار     ها  درك غلط از مسايل اخالقي و عدم توانايي كنترل تمايالت و هيجان           
البته نه تنها بهره پايين هوشـي كودكـان سـبب رفتـار انحرافـي               . شود  مي انحرافي منتهي 

بلكه والدين كم هوش نيز به دليل عدم توانايي كـافي بـراي جامعـه پـذير كـردن              ،  است
  .كنند  مي زمينه را براي رفتار انحرافي آمادهفرزندان شان

  
  يكاو روان

يكي از معتبرترين و پرآوازه ترين نظريـات در بـاب           ،  1ي زيگموند فرويد  كاو  رواننظريه  
فرويـد در نظريـه     . رفتار و نيز تبيـين روانـي كژرفتـاري و انحـراف اسـت             ةمنشا و ريش  
 ها  در نظر آورده كه از نابساماني     بيماري رواني   اي     گونه عنوان  بهكژ رفتاري را    ،  شخصيت

 فرد يا روابط آنها با يكديگر پديد      ) 4فراخود،  3خود،  2نهاد(ي شخصيت   ها  در يكي از اليه   
  ).1383 محسني تبريزي،(آيد  مي

                                                                                                                   
1. Sigmund Frued 
2. Ed 
3. Ego 
4. Super Ego 
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اسـت كـه    اي    ستيز تجلي روان پريـشانه     رفتار جامعه ،  انداز روانكاوانه  از يك چشم  
ميان مجرمان روان پريش و «:  جستجو كرد توان در مراحل اوليه رشد      مي ي آن را  ها  ريشه

ي روان پـريش  هـا  همه آنها كه از نظر اجتماعي نماينـدگان بـي ضـرر گـروه شخـصيت       
شـكن شـكلي از بـه عمـل          تفاوتي اساسي وجود ندارند؛ فرد قـانون      ،  شوند  مي محسوب

ي يا صرفا غير قانون   ،  زا كند كه از نظر اجتماعي آسيب       مي يش را انتخاب  ها  درآوردن تكانه 
  ).1388وينفري،(» است

گرچـه مـستقيما قابـل مـشاهده        ،  فرويد از فرايندهاي ناخودآگاه سخن گفت كـه       
ي ذهنـي   هـا   او پديـده  . ي عملـي اسـتخراج كـرده بـود        هـا   اما او از مورد پژوهي    ،  نيستند

  :ناخودآگاه را به سه گروه تقسيم كرد
  .تيميي كه در جريان رفتار خود به آنها آگاه هسها  پديده:1هشيار. 1
 كـه بـه آسـاني     ] هشيار[درست در زير سطح     ،  افكار و خاطرات  : 2نيمه هشيار . 2

  .توان آنها را به سطح هشيار فراخواند مي
توان   مي كه فقط با تالش زياد    ،  خاطرات سركوفته و عواطف موجود    : 3ناهشيار. 3

  .آنها را به سطح هشيار كشاند
خاطرات دردناك و عواطف بسيار      نهانگاهي براي    عنوان  بهناهشيار  ،  به نظر فرويد  

ما اين خاطرات و عواطف سركوفته را در گذر عمر بـه            . كند  مي شديد همراه با آن عمل    
مراحل رشـد روانـي     . كنيم  مي  جسمي روي هم انباشته    ـ سوي بزرگسالي يا بلوغ رواني    

سـركوفته شـده و بنـابراين       ،  يكاو  روانچون بسياري مفاهيم ديگر در دنياي        جنسي هم 
 نيرويي هدايت گر براي رفتار هشيارانه       عنوان  بهبا اين حال    . گردند  مي يار محسوب ناهش
بـراي روان  اي  آنها منبع اضطراب و احساس گناه و زمينـه ، عالوه بر اين . نمايند  مي عمل

ي موجـود   ها  اين است كه برخي افراد قربانيان نارسايي      . رنجوري و روان پريشي هستند    
  .شوند  مي جنسي تلقي ـدر رشد رواني

  :از ديدگاه روانكاوي رشد رواني جنسي شامل پنج مرحله است
ي غالـب   هـا   و زبان انـدام   ،  ها  لب،  دهان):  ماهگي 18تولد تا   ( 4مرحله دهاني . 1

                                                                                                                   
1. Conscious 
2. Sub-Conscious 
3. Unconscious 
4. Oral Stage 



52  شناسي جنايي روان    

سرچشمه لذت مساوي است بـا      ،  در نوزاد بهنجار  . آيند  مي شمار  بهلذت جويي در نوزاد     
 عنـوان  بـه نـوزادان  . سـازند   مـي ردهتماس و گرماي والدين كه نيازهاي دهـاني را بـر آو       

غيـر اجتمـاعي و بـدون       : نه چندان بـي شـباهت بـه مجرمـان         ،  موجوداتي غير اجتماعي  
  .گذارند  ميقدم به دنيا، خويشتنداري

مقعد به سرچشمه اوليه رغبت و ارضـاي        ):  سالگي 3يك تا   ( 1مرحله مقعدي . 2
ن لذت و نگهداري و دفـع  كودكان در اين سن ارتباط نزديكي ميا   . شود  مي جنسي تبديل 

، در طـول ايـن مرحلـه      . كنند  مي و فرايند جسماني مربوطه و خود مدفوع برقرار       ،  مدفوع
دهـد؛    مـي از خـود نـشان  اي  تمايالت خرابكارانـه ، كودكي كه تا حدودي اجتماعي شده 

شكند يا حتي به موجودات زنده نظير حشرات يا حيوانات كوچك             مي  را ها  اسباب بازي 
شلوغ كاري در اين مرحله شايد زمينه سـاز حجـم فراوانـي از آسـيب                . اندرس  مي آسيب

جمله رفتار خشونت آميز و اختالالت شخصيتي جامعـه   از، شناسي رواني در بزرگسالي
  .گريزانه باشد

اندام تناسلي فـراهم آورنـده عمـده ميـل و           ): سالگي 5 تا   3 (2مرحله تناسلي . 3
 س از اين سنين نيز به انجام اين وظيفـه ادامـه           پ،  و در افراد بهنجار   ،  رغبت جنسي است  

يـا  ) در دختـران  ( 4و الكترا ) در پسران ( 3در طول اين مرحله كودك اميال اديپ      . دهد مي
روانـي ـ   مسير منتهي به بلوغ . كند  ميخياالتي را با جنس مخالف خود از والدين تجربه

  .شود  ميناشي از آنشامل وابستگي رو به كاهش پدري يا مادري و غلبه اندوه  جنسي
كودك كم شدن رغبت و عالقه بـه        ):  سالگي تا نوجواني   5 (5مرحله نهفتگي . 4

 هـا   جنسي گسترده با همساالن و همجـنس      روابط غير . كند  مي ي جنسي را تجربه   ها  اندام
  .گيرد  ميدر مرتبه اول اهميت قرار

سـلي  رغبت و آگـاهي تنا    ):  سالگي تا مرگ   13 (6بزرگسالي/مرحله نوجواني . 5
ي نوجواني و بزرگساالن جـوان ميـل بـه    ها نوجوانان در پايان سال   . شود  مي دوباره بيدار 

  .شود  ميآميختن با محارم را سركوفت كرده و گرايش جنسي دوران بلوغ جايگزين آن
 و  هـا   فرويد بر غريـزه    تأكيد   ،در درك رفتار انسان اعم از رفتار بهنجار و نابهنجار         

                                                                                                                   
1. Anal Stage 
2. Genital Stage 
3. Oedipus 
4. Electra 
5. Latent Stage  
6. Adolescence/Adulthood Stage 
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فرويـد  . واژه غريزه براي او معـادل واژه فـشار درونـي اسـت            . پيامدهاي منفي آن است   
كند كه از چند مرحله       مي گيري شخصيت انسان را از كودكي تا شش سالگي لحاظ          شكل

گذرد و اگر در هر مرحله        مي آلتي و جنسي  ،  مقعدي،  نظير مرحله اميال و نيازهاي دهاني     
او .  نمـي رسـد    بعـدي رشـد شخـصيت     ةكـودك بـه مرحل    ،  نيازهاي كودك ارضاء نشود   

  :كند  ميي شخصيت را اين گونه تعريفها اليه
ي انساني است و تابع اصل لـذت بـوده   ها دهنده غرايز و گرايش  كه نشان : نهاد. 1

  . در ارتباط استها  و ناكاميها و با كاميابي. كند  ميو به شكل ناخودآگاه عمل
دهد كه    مي كاني اجتماعي زندگي است و به فرد ام       ها  كه معرف واقعيت  : خود. 2
  .بگذارد تأثير بيانديشد و بر محيط زيست خود، درك كند
ي اجتمـاعي اسـت كـه در طـول تجربـه در           ها  كه نماينده بازدارندگي  : فراخود. 3

وجـدان يـا شـعور در       صورت    بهي اجتماعي و به ويژه در خانواده كسب شده و           ها  گروه
 .ستها از احكام و ارزشاي  فرد دروني شده و مجموعه

. دارد  مي باز،  ي ابتدايي نهاد  ها  اغلب افراد را از عمل كردن بر محور تكانه        ،  اخودفر
بـه تنهـايي    » خود«،  كند؛ گرچه   مي افراد داراي فراخودهاي كم رشد را مهار      ،  »خود«تنها  
چنين فردي غالبا از درگير شدن      . ي نهاد اعمال نمايد   ها  تواند كنترل مطلوبي بر تكانه     نمي

همچنين فردي كه فراخـود در      . كند زاي اجتماعي احساس گناه نمي    در رفتارهاي آسيب    
ي حل  ها  تعارض. قادر به متمايز كردن انديشه بد از رفتار بد نيست         ،  او تخريب گر است   

 طبيعي آنها را سركوب كرده يـا        طور  بهي نهادي كه افراد     ها  نشده ميان رشد اوليه و تكانه     
را  )ناخودآگاه(احساس شديد گناه ، اند پرداختهاز طريق واكنش وارونه يا وااليش به آنها 

 نيازي وسواسـي بـه      عنوان  به) باز هم در سطح ناخودآگاه    ( اين گناه را     ها  آن. در پي دارد  
فـرد مجـرم بـه ارتكـاب اعمـالي كـه        ،  براي تخفيف ايـن گنـاه     . كنند  مي مجازات تجربه 

ي از اين دست قربانيان     انكار  بزه. آورد  مي روي،  مجازات به خاطر آنها تقريبا قطعي است      
ي مجري ها دستگاهكارمندان ، مثال آنكه. )1973آيكهورن،( اصول اخالقي خويش هستند 

كننـد كـه در آنهـا مجـرمين آشـكارا ميـل               مـي   به مواردي برخـورد    عدالت كيفري غالباً  
 ريزي ضعيفي براي نحوه ارتكاب جرم انجام       به همين دليل برنامه   ،  گير شدن دارند  دست  به
 ان رفتـار مجرمانـه را بـا عملكـرد فراخـود مـرتبط       كاو  روانكوتاه سخن آن كه     . دهند مي
) با پدرخوانده و مادر خوانـده (يعني نتيجه روابط نابهنجار فرد مجرم با والدين       ،  دانند مي
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بنابراين محروميت  . كند  مي رشد مطلوب فراخود را با دشواري مواجه      ،  در دوران كودكي  
ا تضعيف كرده و فرد در بزرگسالي قادر به كنترل مطلـوب            والدين ر  تأثير   دوران كودكي 

ي مـستبدانه يـا     ها  شيوه. آميز يا جامعه ستيزانه نيست     خصومت،  ي تجاوزگرانه ها  انگيزش
گيـر و    تواند به ايجاد فراخودي منتهي گردد كه به نوبـه خـود سـخت               مي تنبيهي والدين 

بـراي تخفيـف گنـاه      اي    يله وسـ  عنـوان   بهتنبيهي است و فرد را به روي آوردن مجازات          
  .دهد  ميناخودآگاه سوق

 عامل مـسلط بـه روي دو نيـروي ديگـر يعنـي نهـاد و                 عنوان  بههنگامي كه خود    
  فــرد شخــصي ســازگار نبــوده و در ارضــاء نيازهــايش ، فراخــود كنتــرل نداشــته باشــد

نيازهاي جنسي خـود را بـه جـاي         ،  ممكن است مرتكب رفتار انحرافي شود؛ براي مثال       
 با ارتكـاب بـه انحـراف جنـسي ارضـاء        ،  ه با ازدواج و تشكيل خانواده ارضاء نمايد       اينك
كـه چنانچـه    ،  ي فرويد مدعي است   كاو  رواننظريه  ،   كلي طور  به. )1384احمدي،( كند مي

نـوعي خـود    ،  در دوران كودكي شخص طي نـشده باشـد        » پذيري طبيعي  جامعه«فراگرد  
نيافته  هاي رفتاري يا وجدان اخالقي توسعه     برتر يا فراخود ناقص تشكيل شده و استاندار       

محـسني  ( آيـد   مـي  وجـود   بـه روي   اهد بـود و كـج     و لذا چنين شخصي فاقد اخالق خو      
  ).1383، تبريزي

 تـأثير   ،كه يكي از همكـاران فرويـد بـود        ) 1870-1937( 1پيروان تفكر آلفرد آدلر   
ي فـردي   شناس  نروا«در كتاب    .اند  ورزيده تأكيد   جنس را رد كرده و بر احساس حقارت       

ي تحميل شـده بـر   ها آمده است كه اين حس حقارت از محدوديت       ) 1963(» آلفرد آدلر 
كيـدي را   أنيـز ت  ) 1875-1961( 2كارل گوستاو يونگ  . ابراز وجود افراد ناشي شده است     

يونگ اعتقاد داشت كه ضـمير ناهـشيار كـه          . نپذيرفته است ،  كه فرويد بر جنسيت داشته    
ي سركوفته يا فراموش شـده      ها  شامل بخش ،   فرد با حيات است    عاملي كليدي در انطباق   

بـر نظريـه   ، او عنصري را كه در ديدگاه فرويد وجود نـدارد       ،  گرچه. شود  مي زندگي آنها 
 طـور   بـه عملكردهاي ضمير ناهشيار جمعـي و الگوهـاي ذهنـي كـه             : خود افزوده است  

در نظـر فرويـد و آدلـر        در حالي كه    . ي انساني وجود دارد   ها  مشترك در همه افراد گونه    
آنچـه  ( ونگ معتقد بود كه ساختارهاي ذاتـي      ي،  روياها نمايانگر يك واقعيت فردي است     

و اينكـه ايـن كهـن الگوهـا در ناهـشيار            ،  دهد  مي روياها را شكل  ) ناميد  مي او كهن الگو  
                                                                                                                   
1. Alferd Adler 
2. Carl Gustav Jung 
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تاكيـدي  ) 1885-1952( 1كـارن هورنـاي   . ي مختلف انساني ريشه دارنـد     ها  جمعي گونه 
او بر اين باور بود كه احساس بي        . بر تجربيات فرهنگي و بين فردي داشت      بسيار بيشتر   

. انجامـد   مـي كنـد و بـه اضـطراب     مـي  طبيعي در دنيايي پر از دشمن ظهورطور بهپناهي  
آورد و برخي اعضاء جامعه آشـكارا بهتـر از ديگـران بـا آن                 مي دشمني را پديد  ،  فرهنگ
بـر ايـن    ،  ضوي از حلقه خصوصي فرويـد     ع،  )1884-1939( 2اتورانك. كنند  مي برخورد

زمينه آگـاهي   ،  و نه دنياي پر از دشمني     ،  نظر بود كه آسيب ناشي از وقايع دوران كودكي        
رانك بـراي   . آورد  مي پديد،  كنند  مي يي را كه افراد تجربه    ها   و تعارض  ها  نسبت به بحران  

گنـاه  ،  دوقتي اراده شكست بخـور    : اراده نقشي محوري در حل مشكل تعارض قائل بود        
 .آورد  ميسر بر

منـشا و ريـشه كژرفتـاري را در ناهمـسازي انـسان و نيازهـايش بـا           3اريك فروم 
كـه نظـام    ،  دانـد و معتقـد اسـت        مـي  ساختارها و نهادهاي مسلط جامعـه سـرمايه داري        

پايـه و مايـه     ،  ي فرهنگي و قواعد رفتار هنجارهـاي پذيرفتـه شـده          ها  اجتماعي با ارزش  
مساله اساسـي در نظامـات طبقـاتي و         ،  ماعي هستند و از اين رو     انحرافات و مسائل اجت   

هنجارهايي كه  ،  كه با نيازهاي آدمي در ستيزند     ،  سرمايه داري در سلطه هنجارهايي است     
گيرند و هرگونه انحرافي از آنهـا را بـه            مي از فرهنگ طبقه توانمند و زور آور سرچشمه       

 .كنند  ميشدت مجازات
 رفتـار   گيري  شكلفرايند چگونگي   ) رويد و پيروان او   ف( در حالت كلي روانكاوان   

  :اند انحرافي و مجرمانه را به شرح زير لحاظ كرده
  .گذراند  ميهر شخصي مراحلي از رشد و توسعه شخصيت را .1
دهد كـه     مي يي رخ ها  ناهنجاري،  در برخي موارد و براي برخي افراد بخصوص        .2

  .شود  ميي قبل از بلوغها در سالوالً  معمموجب بروز تضادهايي در رشد شخصيت آنها
ي هـا   ي غريزي و محـدوديت    ها  از كنش متقابل ميان سايق     معموالً   اين تضادها  .3
  .آيد  ميوجود  بهاجتماعي
آگـاهي  «بـراي   ،  اين تضادها و داليل خاصي كه براي توسعه آنهـا وجـود دارد             .4

 .شود مي دردناك شده و به ناچار به سوي قلمرو ناخودآگاه رانده 4»فرد
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 بـراي كنتـرل تـضادهاي دردنـاك درون شخـصيت فـرد بـه شـكل                  هـا    تالش .5
توانـد بـه الگوهـاي        مـي  ي دفـاعي  هـا   يابد و اين مكـانيزم      مي ي دفاعي توسعه  ها  مكانيزم

 شخصيتي ناهنجاري منتهي شود كه انحراف اجتمـاعي يكـي از مظـاهر آن رفتـار اسـت            
  ).1384 احمدي،(

 انكاوي معتقدند كه رفتار انحرافي زمـاني پـيش        هواداران مكتب رو  ،  خالصه آنكه 
شود و در همـان       مي با فراخود كمتر فعال تركيب    ،  قابل كنترل آيد كه نهاد فعال و غير      مي

  .)1372 كوئن،( كند شود و در هدايت رفتار فرد نقشي ايفاء نمي  ميانگار حال خود سهل
  

  غريزه زندگي و غريزه مرگ
 يـا   1اروس. ه كشاكش دو غريزه زندگي و مـرگ اسـت         عرص،  به عقيده فرويد روان انسان    

و توالد و   ،  قوام وجود ،  صيانت ذات (شود    مي موجب بقاء و استمرار حيات    ،  غريزه زندگي 
تمايـل بـه گذشـته      ،   يا غريزه مرگ   2تاناتوس. )آيند  مي بر اثر اين غريزه پديد    ،  تكثير نفوس 

كوشـد انـسان را بـه         مـي  و،  جاني اسـت   نظمي و بي   بي،  شكلي بي،  خواستار پريشاني . دارد
دو غريـزه زنـدگي و مـرگ پيوسـته بـا            . ساماني جمـادي بازگردانـد     مرحله پريشاني و بي   

ي آگاهانه يـا غيرآگاهانـه      ها  فرويد واكنش . )1375،  اينياس لپ ( باشند  مي يكديگر در ستيز  
او مـشاهده كـرد كـه برخـي افـراد           . ه قـرار داد   جـ مـورد تو  ،  بيمارانش را نسبت به مـرگ     

اشـتهايي   بـي افـراد مبـتال بـه       . يي نسبت به زندگي دارند كه آشكارا منفي اسـت         ها  اهديدگ
اين بيماري نشانه آن اسـت كـه        . كنند  مي  وجود دارند كه از خوردن غذا خودداري       3رواني

 يـك   عنـوان   بـه ولـي آن را     ،  بينند  مي  روياي مرگ خود و نيز مرگ نزديكان را        بيماران غالباً 
، چنانچه نتـوان بـه آنهـا غـذا خورانـد          . آور ند و نه يك چيز غم     دان  مي بخش رويداد مسرت 

كنند تـا بـا       مي سايرين تالش . خودداري آنها از خوردن غذا به مرگ آنها منجر خواهد شد          
فرويـد كـه   . خود را نابود سازند، زياده روي در مصرف مشروبات الكلي يا ساير مسكرات        

ا تمامي رفتارهاي خطرنـاك انـسان را   كوشيد ت، عادت داشت مسائل و امور را كليت بدهد  
فرويـد معتقـد اسـت كـساني كـه در عمليـات             .  آورد شـمار   به مظاهر غريزه مرگ     عنوان  به

، كننـد   مي ي بكر شركت  ها   و جنگل  ها  غواصي در عمق آب و اكتشافات بيابان      ،  كوهنوردي
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لمه در يك ك  .  ناخودآگاه در جستجوي يك راه فرار از زندگي به سوي مرگ هستند            طور  به
مثل يك خطر جدي    ،  هر چيز كه خاصيتي خطرناك داشته باشد      ،  از نظر فرويد و پيروان او     

از تمايل به مـرگ  اي  مواردي از پرخاشگري نسبت به خود و جلوه       ،  يا يك تالش استثنايي   
هـر دوي   ،  رسند  مي ميل به نابود كردن خود يا ديگري در تحليل نهايي به يك نتيجه            . است

  .هستند] يا غريزه مرگ[ خصومت نسبت به زندگي ي همانها آنها جلوه
  

  سادو مازوخيسم
  2و خودآزاري 1دگرآزاري: دهد  مياز نظر فرويد غريزه مرگ به دو شكل خود را نشان

 و مجرم از غريزه مرگ نيرومندي برخوردار هستند و غريزه مرگ در             كار  بزهافراد  
  :گيرد  ميو شكل صورتبه د معموالً ساديسم. آنها بر غريزه زندگي غلبه دارد

ي جنـسي از طريـق آزار       هـا   ارضاء خـواهش   معموالً    آزار بدني و جسماني كه     .1
  . ديگران است

.  آزار ذهني و رواني مثل تحقير و خوار شمردن ديگران و قربـاني كـردن آنهـا                 .2
كننـد و انرژهـاي       مـي  نيروي پرخاشگري خود را متوجه بيـرون از خـود         ست  افراد سادي 

 خشم خـود را  تاما افراد مازوخيس. گيرند  ميت تخريب ديگران بكارخشن خود را جه  
  .برند  ميكار بهگردانند و در جهت آزار خود   ميبه درون خود بر

دربـاره  ) 1973(اريـك فـروم      .اند  پيروان فرويد در اين مورد گامي فراتر از او نهاده         
ي را در متـون غنـي       آشفتگي زياد  3»پرخاشجويي«كاربرد مبهم كلمه    : گويد  مي پرخاشگري

اين واژه در مورد رفتار انساني كه از زنـدگي خـود در برابـر               . اين مبحث ايجاد كرده است    
كـشد و     مـي   آوردن پول  دست  بهسارقي كه قرباني خويش را به خاطر        ،  كند  مي تهاجم دفاع 

 آشفتگي از اين نيز فراتـر     .  رفته است  كار  به،  كند  مي شخص ساديستي كه زنداني را شكنجه     
خـود  اي    سـان سـائقه    شـود و بـدين      مي غريزه مرگ يا عليه خود ارگانيسم هدايت      . رود مي

كه در ايـن صـورت نيـز گـرايش بـه            ،  شود  مي نابودساز است و يا به سوي خارج هدايت       
بـه  ،  آميـزد   مـي  هنگامي كه غريزه مرگ بـا تمـايالت جنـسي         . نابودي ديگران دارد تا خود    

هـر چنـد    . شـود   مي م ابراز خيسه در ساديسم و مازو    ك. شود  مي كم خطرتر تبديل  اي    انگيزه
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، )1927 فرويـد، (تواند كـاهش داده شـود         مي فرويد بارها ابراز كرد كه قدرت غريزه مرگ       
قرار دارد كه خود يا ديگران را       اي    انسان زير نفوذ انگيزه   : ماند كه   مي باقياي    اين فرض پايه  

شود   مي نتيجه. تواند كرد   مي خاب تراژيك سازد و كمتر كاري براي گريز از اين انت          مي نابود
ي بيروني نيـست    ها  اساسا واكنش نسبت به محرك    ،  كه پرخاشجويي از موضع غريزه مرگ     

  ).1973 فروم،(پيوسته جاري است كه در ساختار ارگانيسم انساني ريشه دارد اي  بلكه انگيزه
در » يكاو  روانمقدمه بر   : ي تازه ها  سخنراني«يش به نام    ها  فرويد در يكي از كتاب    

ي هـا   اشخاص در جريـان زنـدگي واكـنش       اي    پاره«: كند  مي اين باره اين جمله را اضافه     
يا اينكـه گـويي تحـت تعقيـب سرنوشـت           ،  كنند  مي زيان بخش عجيبي را پيوسته تكرار     

دارد كـه ايـن اشـخاص عـاملين           مـي  قرار گرفته اند؛ يك بررسي دقيق معلوم      اي    ظالمانه
اما خوشبختي آدمي در اين است كـه غريـزه زنـدگي            » . هستند ناخود آگاه بدبختي خود   

كوشد از تظاهرات زيان بخش آن        مي كند و   مي بيدار است و با غريزه مرگ پيوسته پيكار       
قرار گيـرد و     تأثير   در اين پيكار هرگاه غريزه مرگ تحت      . بكاهد يا آنها را از ميان بردارد      

آورد   مـي  او صدمه بزند رو به خارججودو بهنتواند در خود شخص به فعاليت بپردازد و  
شـود و آدمـي را بـه          مـي  تجاوز و پرخاش متوجه اشياء و اشـخاص ديگـر         صورت    بهو  

شكستن و كوبيدن و نابود كردن اشياء و به شكار حيوانات و تضعيف و تحقير و اهانت                 
ـ   . گـردد   مي دارد و احيانا سبب آدم كشي       مي نوع وا  و ضرب و جرح هم     ه پرخاشـگري ب

 اخالقـي و    دهـد كـه سـد       مـي  نوعان سوق  ص در مواردي آدميان را به كشتن هم       خصو
 »تراشـي  دليل «و» فكني برون«ي هـا  اصول و موازين ديني به تزلزل گراييده و با مكانيزم        

 افـرادي كـه وارد پيكـار   . شود  ميو اين بيشتر هنگام بروز جنگ ديده .  افتاده باشند  كار  به
آورند و همه صفات ناپـسنديده و         مي يت خود را بهانه   گردند حفظ جان و مال و حيث       مي

افكنند و به طـرف مخاصـم         مي برون،  كه خود ممكن است واجد آنها باشند      ،  مضموم را 
پندارند و بدون دغدغه خاطر و سرزنش         مي دهند تا جايي كه خون او را مباح         مي نسبت

 ).1376كي نيا،(».آاليند  ميوجدان دست خود را به آساني به خون همنوع
  

  نظريه شخصيت آيسنك
از اي  آميـزه ، 2نس آيـسنك هـا  1»شخـصيت مجـرم  «نظريه  صورت اوليه شخصيت همان
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ي ها  آيسنك در نقدي بر نظريه    . است ي شخصيت ها  و نظريه ،  شناسي زيست،  رفتارگرايي
ي هـا    كنش متقابل ميان شرايط محيطـي و ويژگـي         عنوان  بهبه جرم   ،  شناختي جرم  جامعه

آيسنك هـم ماننـد     . )1989 آيسنك و گودجانس،  ( بي نگريسته است  وراثتي دستگاه عص  
ـ ان زيستي معتقد بودند كه تمركز بر تقابـل طبيعـت  شناس روانبسياري ديگر از   تربيـت   

آيسنك اين  ،  در يك بحث انشعابي ديگر    . راه مناسبي براي حل معضل علت جرم نيست       
تـا ايـن زمـان    » د؟شـون  چـرا همـه افـراد مرتكـب جـرم نمـي        «كـه   سوال را مطرح كرد     

چه چيـز فـرد را بـه ارتكـاب جـرم       «ان به پرسش متفاوتي پرداخته بودند؛       شناس  روان
چه رفتار مجرمانه يـك صـفت مـوروثي         آيسنك بر اين نظر بود كه گر      . »داشته است؟ وا

تـر    ي مـوروثي دسـتيابي بـه انتظـارات اجتمـاعي را دشـوار             هـا   اما برخي ويژگي  ،  نيست
ي شخـصيتي انگـشت     ها   ارائه توضيحي براي تفاوت    عنوان  بهاو  ،   خاص طور  به. سازد مي

 آيسنك مقولـه كنتـرل رفتـار را بـه دو بخـش تقـسيم              . روي دستگاه عصبي گذاشته بود    
و بخـشي كـه مـوروثي اسـت و          ،  بخشي كه نتيجه كيفيت شرايط موجود اسـت       ،  كرد مي

خـود  دستگاه عـصبي   . )ANS( دهنده حساسيت دستگاه عصبي خودمختار     بالطبع بازتاب 
را از جملـه    ) ضـمه ها    و هـا   ريـه ،  ضـربان قلـب   ( ارادي جسماني ختار عملكردهاي غير  م

عملكردهاي احساسي  ،  مثال آنكه . كند  مي تنظيم،  يي كه داراي آثار متضاد است     ها  فعاليت
واكنشي است در جهت تحريك كـردن انـدامي بـراي فعاليـت             ،  بگوييمتر    يا دقيق ،  كنش

عملكردهـاي سـمپاتيك بـا      . منعكس است » و گريز جنگ  «چنان كه در مفهوم كالسيك      
دسـتگاه  . كنـد   مـي  ضمه در ارتباط است و در جهت حفظ منابع جسماني عمـل           ها  جهاز

افـراد  :  دارد هـا   ي ميان انواع شخصيت   ها  عصبي خودمختار نقش مهمي در ترسيم تناسب      
 عـام در    ورط  بهيي هستند كه    ها  متناسب يا مشابه گونه   ) نه به معناي متعارف آن    ( گرا برون

گيـرد    مـي   خاص در نظريه برانگيختگي مـورد بحـث قـرار          طور  بهستيزي و    بحث جامعه 
  ).1977، ؛ همچنين آيسنك1973، آيسنك(

 يـا هـوش   ،  شـامل توانـايي   » عامل اساسي  «شخصيت به چهار  ،  به اعتقاد آيسنك  
روان رنجـور   ،  گرايـي  بـرون : و سه خلق و خو    ) در نظر آيسنك   g«1«ويژگي موسوم به    (

از اهميـت برخـوردار     ،  گرچه در فهم جـرم    . بستگي دارد ،  و روان پريشي گرايي   ،  ييخو
از . اما آيسنك مدعي بود كه سه عامل خلق و خويي اهميتي بـسيار فراتـر دارنـد                ،  است
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اند؛ عامل سـوم يعنـي       خويي با يكديگر در ارتباط     گرايي و روان رنجور    برون،  اين عوامل 
دهنـده   از نظر آيـسنك بـرون گرايـي بازتـاب         . استمنحصر به فرد    ،  روان پريشي گرايي  

و روان رنجـور خـويي بـه     اسـت  )CNS( عملكـرد اصـلي دسـتگاه مركـزي اعـصاب     
، ويژه دستگاه عصبي خود مختار     به،  ي عصبي بيرون از دستگاه مركزي اعصاب      ها  گذرگاه

بـه نظـر آيـسنك      . روان پريشي گرايي هيچ پيونـد عـصبي خاصـي نـدارد           . وابسته است 
گـروه اول   . گذارنـد   مـي  شخصيت بيشترين استعداد ارتكاب جرم را به نمـايش        دوگونه  

، گرايان روان رنجور يا افرادي است كه به دليل زيست شناسي خاص خـود              شامل برون 
دسـتگاه عـصبي   ، عـالوه بـر ايـن   . به تحريك بسيار بااليي از جانب محـيط نيـاز دارنـد      

ــمپاتيك آن ــا س ــوازن  ه ــدون مت ــنش ب ــشان دادن واك ــتگاه   در ن ــابلي از دس ــازي تق س
افرادي هستند كـه در نتيجـه     ،  ها  روان پريش ،  گونه دوم . سرعت عمل دارد  ،  پاراسمپاتيك

احـساس نـسبت بـه     بـي ، جـو  كينه، سنگدل، عوامل ناشي از منشا ناشناخته فيزيولوژيكي 
آيسنك بـه منظـور دسـت    . گريزند اما لزوما از واقعيت نمي    ،  ديگران و بدون عواطف اند    

ه پاسخي كامل به سوال كليدي خود مبني بر اينكه چرا همه افراد مرتكـب جـرم                 يافتن ب 
اساس عوامل ژنتيك خـود را بـا يـادگيري          ي شخصيتي تعيين شده بر    ها  گونه،  شوند نمي

 در محيط پيراموني فـرد صـورت      اي    يادگيري وسيله . يا رفتارگرايي ادغام نمود   اي    وسيله
الگـوي    پاداش به همراه دارد و يا تنبيه بنابراين درگيرد؛ بايد درگير فعاليتي شد كه يا مي

و ) عـادات يـادگيري    / شـرطي شـدن   (رفتار مجرمانه محصول عوامل محيطـي       ،  آيسنك
 .است) گونه شخصيتيكننده  عوامل تشديد(زيست شناسي 

  
  نظريه رفتارگرايي

 متمـايز ي  هـا   ي ياد گرفته شده بـه محـرك       ها  رفتارگرايان همه رفتارها را برآمده از پاسخ      
وان يـا   حيـ (ي رفتـار  هـا   وقتي برخـي جنبـه    ،  ه است چنان كه اسكينر يادآور شد    . دانند مي

. احتمال تكرار آن بيـشتر اسـت      ،  را به دنبال دارد   ) پاداش(صپيامدي از نوعي خا   ) انسان
تنهـا زمــاني يـك پـاداش بــه    ، گرچـه .  اســت1مثبـت كننـده   پـاداش عبـارت از تقويــت  

اي   شود كه عمال به شيوه      مي  تبديل 2منفيكننده    يك تقويت و تنبيه به    ،  مثبتكننده    تقويت
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، دهـد   مي را تشكيل  1شرطي شدن كنشگر  اين مفاهيم مبناي    . گذارد تأثير   خاص بر رفتار  
. گيرنـد   مـي  از طريق تقويـت شـكل     اي    كه در نتيجه آن الگوهاي رفتاري به نحو فزاينده        

يي كه يا مستقيما   ها  واكنش،  ودش  مي ي نامناسب ناشي  ها  رفتار پريشان از فراگيري واكنش    
و يـا در نتيجـه نـاتواني در تمـايز ميـان             ،  شـوند   مي همساالن فراگرفته ) مثالً(از ديگران   

وقتـي  . آينـد   مي پديد،  به دليل تقويت نامطلوب   ،  قانوني و غير قانوني   ،  هنجارهاي متقابل 
يك فاعل  ،  دشو  مي يا احتماال تقويت منفي   ،   مطلوب تقويت نمي شود    طور  بهرفتار همنوا   

در . گيـرد   مـي  تقويت منفـي قـرار    ،  و البته ضد اجتماعي   ،  منابع رقيب  تأثير   تحتتر    آسان
نظير زماني كه فردي در حال اجراي آزمايش يا آموزش دادن حيوان            ،  شرايط كنترل شده  

. انجـام گيـرد   ،  بـه واقعـه   تـر     تقويت براي موثر بودن بايد هر چـه نزديـك          / تنبيه،  است
ممكـن اسـت بـه      ،   يك عامـل شـرطي سـازي       عنوان  به عدالت كيفري ما     بنابراين كارايي 

كشد تا رفتار نامطلوب يـا        مي چه مدت طول  . محدود شود ،  واسطه ضرورت زمان بندي   
تنبيه بـه سـادگي بـا    « مطلوب را دريافته و به محو يا تقويت آن بپردازيم؟ به نظر اسكينر

و تقويـت   ،  شـود   مـي   گرفته كار  بهي يكسان   ها  محرك. شود  مي تقويت منفي اشتباه گرفته   
و تنبيه نيـز بـه منظـور زدودن    ، منفي ممكن است تنبيه يا انجام ندادن رفتار تعريف شود        

 »رفتـار اسـت   كننـده     دحـال آنكـه تقويـت منفـي توليـ         ،  رفتار از يك خزانه اعمال شـود      
، گردد  مي در موردي كه يك مجرم دستگير شده يا زنداني        ،  كه نمونه آن . )1974اسكينر،(

بلكـه زدودن   ،  افتد به نمايش گذاشتن يك محرك منفـي نيـست           مي آنچه در عمل اتفاق   
وضعيتي كه به ايـن ترتيـب بـسيار مثبـت رفتـار نامتعـارف را                ،  يك محرك مثبت است   

 افراد داراي تمايل به عنوان به، شدند  مياسكينر به كساني كه مجازات. تقويت كرده است
ديگـر بـراي فـرار از تعقيـب و          اي     عمـل بـه شـيوه      نگريست كه از طريق     مي رفتار قبلي 

مجازات تنها در كوتـاه مـدت در كنتـرل          ،  به ديگر سخن  . گريزند  مي از مجازات ،  رديابي
الزمـه  . مگر آنكه بتوان فرد را پيوسته تحت نظر داشته و مجازات كرد           ،  رفتار موثر است  

  .تغييرات موثر رفتاري تقويت رفتار جايگزين است
ايـن همـان    . دانست  مي دان را عامل كنترل رفتار ضد اجتماعي      وج،  هانس آيسنك 

بلكه نتيجه شـرطي شـدن   ،  دهد  مي ساز و كاري نيست كه فرويد آن را به فراخود نسبت          
جبرگرايـي بـاز    ،  از بازدارنـدگي كالسـيك    اي    چـون آميـزه    فرايندي كه اغلب هم   ،  است
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: نك ايـن گونـه اسـت      تعبيـر آيـس   . رسـد   مـي  و رفتارگرايي مدرن به نظر    ،  پيدايي ژنتيك 
نياز به يادگيري شماري از اعمال دارد كـه بـه خـودي             ،  كودك كم سال در جريان رشد     «

ي هـا   و در حقيقت در نقطه مقابل اميال و خواسته        ،  خوشايند يا لذت بخش نيستند    ،  خود
، وجـود دارد كـه بـد      اي    فهرستي طويل از اعمال ممنوعه    اي    در هر جامعه  . او قرار دارند  

و بـا خـود     انـد     چه اين اعمال بـراي او جـذاب       و گر ،  اند اخالقي اعالم شده  راپسند و غي  ن
در . با اين حال او بايد از دست زدن بـه آنهـا خـودداري نمايـد               ،  پاداشي به همراه دارند   

 كودكي اجراي چنين تنبيهي در زمان مناسب ممكن است؛ كودكي كه مرتكـب خطـايي              
  زنـداني  هـا    قـرار گرفتـه يـا در زيـر پلـه           بالفاصله مورد تنبيه بدني يا مواخـذه      ،  شود مي
پس از چند بار تكرار تنبيهي از       . آيد  مي يا به هر شكل ديگري تنبيه به اجرا در        ،  گردد مي

چنان كه هميـشه    ،  كودك. نفس عمل واكنش شرطي شده را پديد خواهد آورد        ،  اين نوع 
 خـود و   براي كنترل تحريكات بازپيـدايي ژنتيـك      »پليس دروني «يك  ،  چنين بوده است  

، رسـد كـارايي و حـضور بـسيار كمتـري دارد           مي كه به نظر  ،  راحت كردن پليس بيروني   
  ).1973، و يانگ، والتون،  از تيلوربه نقل(» آورد  ميدست به

ي خـارجي نـسبتا حقيـر       هـا   جرائم حاوي خطراتي ذاتـي و پـاداش       ترين    متعارف
ي درونـي از طريـق آزاد       ها  بنابراين تقويت چنين اعمالي شايد مشتمل بر پاداش       . هستند

گـوو و   (باشد،  نظير آندورفين و دوپامين   ،  ي عصبي بالقوه خوشايند   ها  كردن انتقال دهنده  
ويـت  آيسنك از ضرورت موقع شناسي به منظور موثر بودن برنامـه تق           . )1990ويلموت،

تكـرار  ،  رفتاري كه يك رضايت خاطر اندك اما فوري را در پـي دارد            «:سخن گفته است  
  .»خير باشدأردناك و بزرگ اما با تتي اگر پيامد آن عواقبي دح، خواهد شد

ي داشـته اسـت؛     شناسـ   جـرم با اين حال رفتارگرايي چندين دستاورد نظري براي         
 .يكي نظريه يادگيري اجتماعي و ديگري نظريه يادگيري شناختي است

  
  نظريه يادگيري اجتماعي آلبرت بندورا

افتـد كـه افـراد      مـي وقتـي اتفـاق   معموالً يريطبق ديدگاه بندورا قسمت عظيمي از يادگ   
آن ،  تر به عبارت ساده  . كنند  مي رفتارهاي افراد ديگر را در برخوردهاي اجتماعي مشاهده       

احتمال بيشتري بـراي    ،  داراي نتيجه مطلوبند  كننده    اعمال و رفتارهايي كه از نظر مشاهده      
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گران اساس يـادگيري اجتمـاعي      اين الگو برداري از رفتار دي     . رود  مي الگوبرداري از آنها  
، برداري كنـيم  كه ما براي يادگيري بتوانيم الگو     شود كه قبل از اين      مي بندورا يادآور . است

ابتدا بايد يك شناخت بازخوردي از رفتارهايي كه برخاسته از الگـو بـرداري هـستند را                 
ين براي يادگيري از طريق مشاهده بايد بررسي كنيم كه چرا شـخص چنـ             . دريافت كنيم 
خواهد دست يابـد؟ و       مي كند به چه چيزي برسد؟ به چه        مي دهد؟ سعي   مي كاري انجام 

 معمـول رويـدادهايي     طور  بهچه موانعي بر سر راه به نتيجه رساندن كارش وجود دارد؟            
رود كه مورد     مي بيشتر انتظار ،  نوظهورتر و يا خيلي واضح هستند     ،  تر  مهيج،  تر كه برجسته 

 رفتارهايي را از شخص الگـوبرداري      معموالً   در نتيجه ،  )1969 ورا،بند(توجه قرار گيرند    
 .)2008 آلبرت اليس،( پنداريم  ميبسيار شايستهگذار و يا  تأثير ،كنيم كه آنها را مهم مي

ي خـود موسـوم     هـا   آلبرت بندورا شهرت خود را بيش از هر چيز مديون آزمايش          
بـه تماشـاي يـك فـرد بزرگـسال         در اين آزمايش كودكان ابتـدا       . به عروسك بوبو است   

پردازند كه به يك عروسك پالستيكي به شكل دلقكي به نـام بوبـو                مي  سرمشق عنوان  به
. شـود   مـي  آميزي عليه او مرتكب    كوبد و رفتار خشونت     مي با مشت بر او   ،  ور شده  حمله

، دهند  مي ي جذاب و رنگارنگ قرار    ها  پس از آن كودكان را در اطاقي پر از اسباب بازي          
شود تا آنكه عصباني شـده و بـه           داده نمي  ها  ا به آنها اجازه دست زدن به اسباب بازي        ام

شوند كـه در آن يـك عروسـك بوبـو و       ميسپس باز به اتاق ديگري برده  . آيند  مي ستوه
كه همـان فـرد بزرگـسال از آنهـا بـراي            ،  شود  مي ي رنگارنگ ديده  ها  همان اسباب بازي  

ندورا دريافت كه تقريبا از هر ده كودك نه نفر آنها حمله            ب. كند  مي حمله به بوبو استفاده   
و حدود چهار نفر از هر ده كودك همين رفتـار را هـشت مـاه                ،  كنند  مي به بوبو را تقليد   

، ؛ بندورا 1961 و هيوستون، ،  بندورا( م دادند بعد در موقعيت فيزيكي مشابهي دوباره انجا      
  ).1963و راس،، راس

او . ي شناختي در هم آميخت    شناس  روانيه تقويت را با     نظر،  نظريه يادگيري بندورا  
افـراد بـا نمـايش نمادگونـه        «: ي شناختي خود را با اين عبـارات آشـكار كـرد           ها  دغدغه

» نماينـد   مـي  ي رفتاري ها  پيامدهاي آينده را تبديل به انگيزش     ،  برآيندهاي قابل پيش بيني   
فرايندي را كـه از معبـر آن ايـن          او  . )1989،  ؛ همچنين نگاه كنيد به بندورا     1974بندورا،(
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فراينـدي كـه نيـازي      ،   ناميـد  1دهي سرمشقيـا   اي    يادگيري مشاهده ،  گيرد  مي امر صورت 
 قـادر بـه يـادگيري       هـا   بلكه حاكي از آن است كه انـسان       ،   تقويت مستقيم ندارد   وجود  به

 :طي چهار مرحله هستنداي  مشاهده
ي هـا   افتد دريابند و بـه ويژگـي        مي يادگيرندگان بايد آنچه را كه اتفاق     : 2توجه. 1

 اگـر   مثالً(دهد    مي گويد و انجام    مي از جمله آنچه سرمشق   ،  مهم رفتار سرمشق داده شده    
) آيـد   مي »بوبوي بد مجازات خواهد شد    «در پي آن عبارت     ،  زده شده اي    با چكش ضربه  

  .توجه نشان دهند
بعدي بـه حافظـه     ي  ها  يادگيرندگان بايد اطالعات را براي يادآوري     : 3يادداري. 2

اي   حافظه يك عنصر كليدي شناخت بـراي يـادگيري مـشاهده          . دراز مدت خود بسپارند   
 .موفقيت آميز است

. يادگيرندگان بايد قادر به بازسازي رفتـار سرمـشق باشـند          : 4بازتوليد حركتي . 3
. ي حركتي اساسي و صفات جسماني را براي انجام رفتار داشته باشند           ها  آنها بايد مهارت  

يادگيري رفتار هجومي غير ممكن خواهد بـود؛        ،   كودك قادر به زدن عروسك نباشد      اگر
  .يادگيري دوچرخه سواري ناممكن است،  نرسدها اگر پاي كودك به ركاب

يادگيرندگان بايد تقويت مثبت را كه رفتار سرمشق داده         : 5)ها  تقويت(انگيزش. 4
درك كرده و بـه     ،   رفتار سرمشق   اولين قدم در مشاهده    عنوان  به،  دهد  مي شده را گسترش  

  .بدون انگيزش رفتار تكرار نخواهد شد. آن توجه نشان دهند
پردازي بندورا عمدتا مشتمل بر پرخاشگري است و نظريه مزبـور            تحقيق و نظريه  

شخـصي كـه   ، مثـال آنكـه   .  ساخته و پرداخته شده اسـت      ها  به بهترين وجه در اين قالب     
رفتارهاي تهـاجمي زيـادي را      ،  پرخاش و تهاجم دارد   بيشترين آمادگي را براي يادگيري      

. گيـرد   مـي  و مورد تهاجم قـرار    ،  شود  مي به خاطر رفتار هجومي تقويت    ،  كند  مي مشاهده
و ،  افراد محـيط خـرده فرهنگـي فـرد        ،  ي اوليه را در بين افراد خانواده      ها  بندورا سرمشق 

تشخيص و درمان . دشناسايي كر ،  ي گروهي ها  ي سمبليك ارائه شده در رسانه     ها  سرمشق

                                                                                                                   
1. Modeling 
2. Attention 
3. Retention 
4. Motor Reproduction 
5. Motivation 
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 بـه عمـل     به بهتـرين وجـه در ابتـداي كـودكي         ،  ويژه پرخاشگري در كودكان    رفتاري به 
  ).1977 بندورا،( درآمده است

  
  نظريه شناختي

ارتكاب جرم رابطه كمتـري بـا توانـايي عقالنـي يـا             ،  )1990( 1براساس تحقيقات والترز  
هي تجربه فرد براي الگوهاي     بلكه تا حد زيادي با چگونگي شكل د       . اميال يك فرد دارد   

از اين رو تعبير فـرد از رويـدادها در انجـام رفتارهـايش              . شناختي ويژه در ارتباط است    
 از  2ياچلسن و سـيم نـاو     . مواردي هستند كه هنگام شناسايي مجرميت بايد مدنظر باشند        

 تأكيـد   جمله نخستين پژوهشگراني هستند كه آشكارا بـر پيونـد بـين شـناخت و جـرم                
يي كـه بـا مجرمـان انجـام     هـا  به كمـك مـصاحبه  اند    و بر اين باورند كه توانسته     ند  ا  كرده
ايـن  . دسـت يابنـد   ،  تمامي مجرمان اسـت   كننده    به الگوهاي تفكري كه مشخص    ،  اند داده

شكـست درهـم    ،  تـوان بـه تفكـر عينـي         مي الگوهاي فكري بسيار متعددند و از آن ميان       
مـسووالنه و   ي غير هـا   تـصميم گيـري   ،  مانفقدان تصور درست از ز    ،  احساسي با ديگران  

يـك  1976آنهـا در سـال      . )1387،  دادستان( اشاره كرد ،  ادراك خويشتن به منزله قرباني    
تحقيق موردي در مورد بيماران روان پزشكي قضايي كامل كردند؛ تحقيقي كه در آن بـر               

طـاي   خ 52آنهـا همچنـين     . شـود   مي  و تاثيرشان بر رفتار توجه     ها  تفكر جنايي و نگرش   
برخـي از ايـن     . فكري را دريافتند تا به وسيله آن رفتار بيشتر متخلفـين را شـرح دهنـد               

هنگـام مطالعـه    ) 1990 (3داج و ديگـران   .  آمـده اسـت    3-1 اشتباهات فكري در جدول   
، برخي از خطاهاي فكري كه به مجرمان ربـط دارد         . متخلفين خطاهاي مشابهي را يافتند    

كـار و   ،  مدرسهم و افتخار در ارتكاب جرم است كه در          بيني درباره جر   عبارتند از خوش  
 ).1990والترز،( گيرد  ميجامعه صورت

  

                                                                                                                   
1. Walters  
2. Samenow & Yachelson 
3. Doge et al 
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  )1979ياچلسن و سيم نو،(كار بزهنظريه اشتباه فكري اشخاص  3-1 جدول
  

اشتباه غيرارادي در   ويژگي شخصيتي  
  تفكر

اشتباهات مرتبط با اعمال 
  كارانه بزه

  انواع اشتباه
  ارزشي  احساس بي.1
  نياز براي قدرت و كنترل .2
  گرايي  كمال.3
  گويي  دروغ.4

  گيري ضعيف  تصميم.1
   عدم اعتماد.2
   قصور در قبول تعهد.3

 رفتارهاي ضداجتماعيتخيل  .1
   خوشبيني بيش از حد.2

  
ياچلسن و سيم ناو هشت الگوي تفكر ويژه متخلفين را          ،  برحسب خطاهاي تفكر  

، )توانـايي حـذف تـرس     ( متوقف ساختن ،  )ي سازي خنث( ها  نگهدارنده: شامل. بنا نهادند 
چگونه مجرم كنترلش را    ( قدرت تعيين موقعيت  ،  )احساس مالكيت و يكتايي   ( استحقاق

انجام كارهاي خـوب بـراي اصـالح رفتـار          ( احساساتي بودن ،  )در زندگي بدست بگيرد   
ن ت پيـدا كـرد    أبراي جـر  بيني   آخرين حد خوش  ( بيني افراطي  خوش،  )كارانه گذشته  بزه

رخـوت  ،  )جهت انجام اعمال مجرمانه و تالش در راستاي رسـيدن بـه اميـال نـامعقول               
، )كننده و گاه تنبل براي تغيير يا مبارزه با تفكرات نامعقول يك تفكر دل خوش( شناختي

، ياچلسن و سـيم نـاو  ) (ناتواني در دنبال كردن تفكر همراه با تعهد و هدف   (ادامه ندادن   
كنـد تـا در انجـام         مـي   اين امكان را بـراي مجـرمين فـراهم         اين خطاهاي تفكر  . )1976

، كنـد   مي ديگر تحقيقاتي كه از اين ديدگاه حمايت      . رفتارهاي غيرقانوني مشاركت نمايند   
  ).1990؛ والترز،2004 ،2؛ پالمر و هولين1996، 1ليتل و گوگينس، متعلق است به جندرو

به يك برآيند يا پيامـد       3رانتظاگفته است كه يك شناخت يا       ) 1954( جوليان راتر 
يي از هـا  افراد پيامدهاي محتمل اعمال خود را در قالب يـادآوري     . گردد مي خاص منتهي 

اينكـه  (ي احتمـالي    ها  پاداش. كنند  مي ارزيابي،  شرايط مشابه رخ داده است      در آنچه قبالً 
ممكن است در تصميم افـراد بـراي ارتكـاب      ) بخشند  مي به يك برآيند چه مقدار ارزش     

 پايـداري در  جايگاه نسبتاً» انتظارات تعميم يافته«اين . باشدكننده    يك رفتار خاص تعيين   
تـوان گفـت وقتـي افـراد بـه يـك رفتـار              مـي . )1976 ميشل،(ي مشابه دارند    ها  موقعيت

، امنيـت ،  آوردن چيـزي را در قالـب قـدرت   دسـت  بـه انتظـار  ، زنند  مي غيرقانوني دست 

                                                                                                                   
1. Gendreau,Little 
2. Palmer &Hollin 
3. Expectation 
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فرد خشن ممكن است بـا ايـن اعتقـاد كـه            ،  مثال آنكه  .يا معيشت دارند  ،  امكانات مادي 
شايد به ايـن بـاور   اي  قاتل زنجيره. رفتاري را مرتكب شود  ،   خواهد آورد  دست  بهچيزي  

را از بين ببرد؛ زنـي كـه    »هرزه«رسيده باشد كه خداوند او را فرستاده است تا همه زنان 
ت زندگي خـود برآمـده      در جستجوي بهبود وضعي   ،  كند  مي شوهر معتاد خود را مسموم    

آورند كه رويكرد مذبور در گذشـته    مي افراد به اين دليل به خشونت روي       معموالً   .است
 )نها اين گونه است   حداقل در باور آ   (آميز بوده است     مورد استفاده قرار گرفته و موفقيت     

 ).1999، بارتول(
ما از ايـن    تواند بر شيوه رمزگذاري       مي وضعيت ذهني ما به هنگام وقوع رخدادها      

انتظارهايي كـه از    . بگذارد تأثير   ،نحوه به خاطر آوردن آنها در آينده      ،  رخدادها و بنابراين  
 تـأثير    و رفتارهـاي آنهـا در ذهـن مـا          ها  تواند بر شيوه پردازش نگرش      مي ديگران داريم 

بـه مـا    ،  بگذارد و در نتيجه در تعيين آنچه كه بعدها درباره آنها به خـاطر خـواهيم آورد                
رخدادهايي كه با انتظارهاي ما هماهنگ است و رخدادهايي كه با انتظارهاي            . كندكمك  

 به ياد ،  ارتباط است  با انتظارهاي ما بي   بهتر از رخدادهاي خنثايي كه      ،  ما ناهماهنگ است  
كنـيم نيـز بـر شـيوه توجـه بـه              مـي  آنها را دنبال  ،  اهدافي كه در تعامل با ديگران     . آيد مي

ي مـا از ايـن   هـا    و پردازش اين اطالعات و در نتيجه بر خـاطره          اطالعات درباره آن فرد   
بعـدها  ،  اگر انگيزه الزم را براي رسيدن بـه برداشـت داشـته باشـيم             . گذارد  مي تعامل اثر 

ما ممكن است رخدادهايي را كـه       . آوريم  مي ي خود با اين فرد را بهتر به خاطر        ها  تعامل
  .)1،2006زيوا كاندا(ياد آوريمداراي اهميت شخصي براي ما است بسيار خوب به 

  
  شناسي جامعهديدگاه  .3

محـيط و اجتمـاع در      . شناسي جرم و جنايت يك پديده اجتماعي است        از ديدگاه جامعه  
ي محـيط و جامعـه موجـب بـروز          هـا   موانع و نابهنجـاري   . گذار هستند ارتكاب جرم اثر  

ابل بحث و بررسي  ق»جرم« و   »مجرم«،  »جامعه«از اين منظر سه مفهوم      . شود  مي جنايت
از ايـن   . جامعه در توليد مجرم و مجرم نيز در پديد آمدن جرم نقش محوري دارد             . است

، دهـد   مـي  كه در بستر اجتماع روي    اي     پديده عنوان  به بزه و جنايت را      ،شناسي رو جامعه 
) كـار   بـزه (ميكـرب   ،  كـاري اسـت    محيط اجتماعي غذاي پـرورش بـزه      «. كند  مي بررسي

                                                                                                                   
1. Ziva Kunda 
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) محيط اجتمـاعي  (مگر روزي كه غذاي پرورش      ،  كند يت پيدا نمي  عنصري است كه اهم   
  ).1371به نقل از فرجاد،(»اده كندآن ميكروب را مانند خميري آم

در هـر زمـان و      . شناسان معتقدند كه جرم يك پديده دائمي اجتماعي است         جامعه
وجـدان  يابد و نـزد      بعضي از جرايم با تحوالت اجتماعي تغيير نمي       . افتد  مي مكان اتفاق 

مجرم در انظـار    . سازند  مي قاطبه مردم زشت و ناپسند بوده احساسات اجتماعي را متاثر         
باشد هرچند كه ممكن است حسن و قبح بعضي از اعمال بـه               مي عمومي خوار و پست   

چنانكه بعضي از اعمال در دوره تـوحش مجـاز بـوده امـا در               . اعتبار ادوار متفاوت شود   
سير تكاملي تمدن و اخالق     .  قابل مجازات گرديده است    دوره تمدن غير قابل اغماض و     

 )شناس فرانسوي  جامعه( دوركيم. فهوم جرم و كيفيت آن است     مستلزم تغيير م  ،  اجتماعي
فرهنـگ و تمـدن هـر اجتمـاع         ،  جرم پديده طبيعي اجتماعي است و از نظـام        : نويسد مي

وصيت دائمي خواهد تا اجتماع و نظام آن باقي است جرم نيز داراي خص    . گردد  مي ناشي
تاج زمان  (شود    مي بود و هر عملي كه وجدان عمومي را جريحه دار كند جرم محسوب            

  ).1384، دانش
  

  انريكو فري
وي دو شـاخه از     . شناسي جنايي انريكو فري شاگرد لمبروزو است       گذاران جامعه  از بنيان 
ي و تحققي ارائـه     شناسي كيفري را با نام مكتب اثبات       شناسي كيفري و مكتب انسان     جامعه
  :شوند  ميان به پنج گروه تقسيمكار بزهاز ديدگاه انريكوفري . كرد

 عدم تعادل رواني مرتكـب جـرم       تأثير    كه تحت  :كار رواني يا ديوانه     جنايت .1
  . شود مي

كه به وسيله عوامل جسمي بدين صورت به دنيا          : جاني بالفطره يا جاني ذاتي     .2
  .آمده است

عوامـل فـردي و اجتمـاعي        تأثير   جرم كه تحت  كننده     تكرار يا : جاني بالعادت  .3
  .شود  ميمداوم مرتكب جرمصورت  به

 تـسليم شـرايط جـرم زا      ،  كه به علت آسـتانه مقاومـت ضـعيف         : جاني اتفاقي  .4
  .شود مي

  .گردد  مياحساسات و عواطف مرتكب جرم تأثير كه تحت : جاني عاطفي.5
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تبهكـار مـادر زادي اصـوال نابهنجـار و          «: نويـسد   مي بر اصل وراثت   تأكيد   فري با 
 مـادر زاد نيـز      كـار   بزه،  بدكار به دنيا آمده است و همان طور كه سگ شناگر به دنيا آمده             

ي را نتيجه اجتناب ناپذير يك كار بزهفري اين نوع . »براي ارتكاب جرم متولد شده است   
از ،  شود  مي كب جنايت  را كه بزعم او بيشتر مرت      كار  بزهرشته اثرات وراثتي دانسته و فرد       

 ).1905فري،(داند  مي و رواني و جسماني بيمارنظر اخالقي
  

  نظريه آنومي اميل دوركيم
جايگاه ،  ي آن ها  براي عناصر ساختاري در هر تحليلي از جامعه و بيماري         ،  1اميل دوركيم 

در جريان حركت جامعـه از انـسجام مكـانيكي بـه            ،  به اظهار دوركيم  . محوري قائل بود  
انـسجام مكـانيكي    . گردنـد   مـي  روابط ناپايدار نيز دچار تحـول     ،  نسجام ارگانيكي سوي ا 

مرحله بدوي رشد اجتماعي در جوامعي است كه مشخصه اصلي آن را روابط اجتمـاعي   
يـا  ،  آنها همچنين نمايانگر يك وجدان جمعي قوي      . دهد  مي خانواده محور سنتي تشكيل   

 ارگـانيكي   انسجام. عي يا فيزيكي هستند   ي اجتماعي نگرش گروه به جهان اجتما      ها  شيوه
گرايي در حد بـااليي      صيصه تفكيك و تخصصي   كه واجد خ  ،  تر در جوامع سنتي پيشرفته   

بـه  . ميان وجدان جمعي و فردگرايي يك رابطه معكوس وجود دارد         . رايج است ،  هستند
جوامـع داراي سـطوح بـاالي       . گيـرد   مي طرف ديگر كاستي  ،  موازات افزايش يك طرف   

ي هـا   يبا دشوار ،  بودن» ما«در ايجاد احساس    ،  م ارگانيكي در اجتماعي كردن افراد     انسجا
الزمه به هم پيوستگي اجتماعي وجود يك سـاز و كـار            ،  اينبنابر. بيشتري مواجه هستند  

فـرد گرايـي در     (در نظريه دوركيم جاه طلبي افسار گـسيخته         . بيروني به نام دولت است    
 بـه فراينـدي نظـر داشـت كـه طـي آن بـه زبـان                  او. سبب انحراف است  ) بدترين وضع 

وجدان جمعي در حكومت    . شود  مي جاه طلبي آزاد نام گذاري    ،  كاركردگرايان ساختاري 
حتـي در   ،  يك اختالل اجتماعي يا حالت گـذار      . تواند موثر باشد    مي بر افراد يك اجتماع   

يا حتـي قـدرت     ،  كند  مي موازنه را تغيير داده و دگرگون     ،  صورتي كه سودمند به نظر آيد     
هـسته  . )1951دوركـيم، (بـرد     مـي  وجدان جمعي را در كنترل رفتار اجتماعي به تحليـل         

مقياس آشفته اسـت و     . ي نظم جمعي يا موازنه اجتماعي است      ها   اختالل ،مركزي مشكل 
  طـول هـا  مـدت . تواند بالفاصله يك توازن جديد و قابل قبول را پديـد آورد        جامعه نمي 

                                                                                                                   
1. Emile Durkheim 
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افراد و امور را دوباره دسته بندي كـرده و موازنـه اجتمـاعي              كشد تا وجدان عمومي      مي
چنانكـه  ، گـردد   مـي فردگرايي مهار ناشدني به يـك هنجـار تبـديل   . جديدي خلق نمايد 

ي اجتمـاعي  هـا   و هنجارهاي كهن جايگاه خود را از دسـت داده و محـدوديت     ها  ارزش
مـثال ركـود   (  منفـي اعـم از ، ييهـا  چنـين اخـتالل  . ديگر وجود ندارند، معمول در رفتار

دوركيم شرايط اجتماعي بر آمده از    . مشكل آفرين هستند  ) اقتصادي يا شكست در جنگ    
. ناميـد   مـي  به معناي فقدان نسبي يا آشفتگي هنجارها و قواعد        ،  اين وضع را بي هنجاري    

هـيچ چيـز از تجربـه انـساني در ميـزان            ،  با توجه به فشارهاي گسترده در سطح اجتماع       
اميـال فـزون از حـد بـي درنـگ از قيـد              . محـدوديت ايجـاد نمـي كنـد        ها  راحت طلبي 
، اميالي كه ديگر تحت كنترل افكار عمومي نيستند       «: گريزند  مي ي اجتماعي ها  محدوديت

، در عـين حـال  . دچار انحراف شده و ديگر نمي توان حد مطلـوبي برايـشان قائـل شـد          
كنترل كمتـر و هـم بـه دليـل          هم به واسطه    ،  شوند ميتر     خشونت بارتر و دردناك    ها  نزاع

  .»ها شدت يافتن رقابت
دوركيم در بي هنجاري در جستجوي تبييني براي انحراف زمان جنگ و صـنعتي              

زندگي بسياري از ، فروپاشيدن كنترل اجتماعي. سازي و شهر نشيني سريع آن دوران بود  
عريف براي آن   ماند كه بهترين ت     مي جامعه در شرايطي  . كشاند ي م  را به بيهودگي   ها  انسان

احساس رهـا شـدن بـدون هـدايت عـرف اجتمـاعي يـا          .  يا آنومي است   »بي هنجاري «
اما تا  ،  نمايد  مي فقدان انضباط اجتماعي و اصالح وضع را حاكم       ،  ي رفتاري ها  محدوديت

، از جمله جرم  ،  دهد كه طي آن حد بااليي از انحراف         مي آن زمان يك عقب افتادگي رخ     
 .نيستدر جامعه دور از انتظار 

ي دوركيم مـورد نظـر   ها رسد سه نوع كج رفتاري در بحث  ميبه نظر،  كلي طور  به
  :باشد

مغـزي و   ،  منظور كسي است كه داراي نقـايص جـسماني        : 1 كجرو بيولوژيكي  .1
  .عقب افتادگي باشد

شود كه عليه تقسيم كار       مي اين نوع كج رفتاري شامل افرادي     : 2 كجرو انقالبي  .2
. كننـد   مـي  ي افراد ندارد؛ قيـام    ها  ه هيچ ربطي به امتيازات و توانايي      اجباري و نابرابري ك   

                                                                                                                   
1. Biological Deviant 
2. Skewed Deviant 
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داراي كـاركرد اسـت؛     ،  برد  مي اين نوع كج رفتاري كه معايب وضع موجود را زير سوال          
  .گردد  ميزيرا باعث ايجاد تغيير و تحول در جامعه

در . پـذير شـده اسـت       نامناسب جامعه  طور  به فردي است كه     :1 كجرو منحرف  .3
آنـومي و  : دو منبـع بـراي ايـن امـر وجـود دارد          ،  كه تقسيم كار اجباري باشـد     اي    هجامع

  ).1381ممتاز،( خودگرايي
  

  نظريه فراواني معاشرت ساترلند
، پذيري از كنش متقابل نمـادين  تأثير  با] بي سازماني اجتماعي  [تداوم و گسترش انديشه     

  انجـام  1940 و   1930ي  هـا    در دهـه   3ويـژه كرسـي    و دانـشجويانش بـه     2توسط ساترلند 
تا نشان دهد كـه    ،  كند  مي كوشش 4نظريه فراواني معاشرت  بنابراين ساترلند در    . گيرد مي

ساترلند . گردد  مي ي اجتماعي واقع  ها  جنايت و انحراف از طريق انتقال فرهنگي در گروه        
  : قضيه دارد كه به شرح زير است9در زمينه رفتار مجرمانه 

كه رفتـار مجرمانـه ارثـي       ،  شود و اين بدان معناست      مي  رفتار مجرمانه آموخته   .1
مبدع رفتار مجرمانه نمي ، همچنين شخصي كه قبال در زمينه جرم آموزشي نديده      . نيست
  .شود

  رفتار مجرمانه در جريان كنش متقابل با ديگران در يك فرايند ارتباط آموختـه              .2
  .شود مي

ي شخـصي صـميمي     اهـ    بخش اصلي يادگيري رفتار مجرمانـه در درون گـروه          .3
  .افتد  مياتفاق

ي ها تكنيك ) الف:اين آموزش شامل، شود  مي زماني كه رفتار مجرمانه آموخته.4
ارتكاب جرمي كه در برخي اوقات خيلي پيچيده و در برخي اوقات بسيار ساده است و                

  .باشد مي، ها عقالني شدن و گرايش، ها تمايل، انگيزه، ي ويژهها  گرايش)ب
 و تمايالت به وسيله تعـاريف موافـق يـا مخـالف قواعـد      ها  انگيزه جهت ويژه    .5

  .شود  ميجهاني آموخته

                                                                                                                   
1. Funectional Deviant 
2. Edwin Sutherland 
3. Donal Cressey 
4. Diffenctial Association 
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شكني بـر تعـاريف مخـالف        زيرا تعاريف موافق قانون   ،  شود  مي كار  بزه يك نفر    .6
  .فراواني معاشرت است، اين اصل. بيشتر است، شكني قانون

  .دت متنوع باشدمدت و ش، استمرار،  فراواني معاشرت ممكن است در فراواني.7
ي مجرمانـه يـا     هـا    فرايند يادگيري رفتار مجرمانه به وسيله معاشرت بـا نمونـه           .8

  .اند كه آنها شامل هرگونه يادگيري، يي استها شامل همه مكانيزم
تواند  نمي،   است ها   در حالي كه رفتار مجرمانه بيان احتياجات عمومي و ارزش          .9

مجرمانـه هـم بيـان    زيرا رفتار غير.  تبيين شوداه وسيله اين احتياجات عمومي و ارزش      به
  ).1970ساترلند و كرسي،( است ها برخي نيازها و ارزش

  رفتـاري توجيـه    عنـوان   بهانحراف را   ،   كلي نظريه معاشرت افتراقي ساترلند     طور  به
 شود؛ يعني از طريق ارتباط با ساير مردم فرا گرفته           مي كه مانند همنوايي آموخته   ،  كند مي
كه رفتار انحرافي   ،  فرض اساسي ساترلند اين است    ،  بنابراين. )1377شكرريزي،(شود   مي

كه از طريق روابـط شخـصي در   ، شود  مي نشيني و پيوستگي با ديگران آموخته      در اثر هم  
كـي  ( گيـرد   مـي  و محله صـورت   ،  كوچه،  درسهم،  داخل يك گروه محدود نظير خانواده     

، بايد نخـست بيـاموزد    ،  صي جنايتكار شود  براي آنكه شخ  «: گويد  مي ساترلند. )1370نيا،
ايـن  «گويد   ميكه، برد  مياو اين فرضيه را تا آنجا پيش،  »توان جنايت كرد    مي كه چگونه 
 فـرد بـا افـراد و        غالبـاً . حاصل و نتيجه كنش و واكنش بـا افـراد ديگـر اسـت             ،  آموزش
 ).1372به نقل از كوئن،(» كند  ميبرخوردنيز منحرف ي غيرها گروه

تضمين جايگاه اقتـصادي    : كنند  مي  ديدگاه همه رفتارها يك هدف را دنبال       از اين 
ي مجرمانـه و غيـر      هـا   نظريه يادگيري افتراقي از تفـاوت ميـان گـزينش شـيوه           . و فردي 

 رفتـار مجرمانـه زمـاني صـورت       . گويـد   مـي  مجرمانه در دست يابي به اين اهداف سـخن        
دوستانه بـه قـانون     فرد را به سوي نگاه غير     ،  ها  تراشي  و دليل  ها  كشش،  ها  گيرد كه انگيزه   مي

در برخي جوامع فرد در محاصره اشخاصي قرار دارد كـه پيوسـته قـوانين               «. دهد  مي سوق
اما در برخي ديگر    . گردند  مي به او يادآور  ،   قواعدي كه بايد اطاعت شوند     عنوان  بهمدون را   

 قـوانين    نفع زير پا گذاشـتن     كه تعاريف شان به   اند    از جوامع كساني پيرامون او را فراگرفته      
اند و بالطبع     تقريبا هميشه به يكديگر آميخته     ها  در جامعه آمريكا اين تعريف    . مدون است 

  ).1947 ساترلند،(» گي مواجه هستيمدر ارتباط با قوانين مدون با يك برخورد فرهن
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  ي زير زمينيها بزه
تيجـه آن مجـرمين از هـر        كـه در ن   اند    فرايندي را آشكار كرده   ) 1957 (1سايكس و ماتزا  

بـدون مالحظـه    اي    قـوانين را در سـطح گـسترده       ،  هـا    و فرودسـت   ها  فرادست،  دسته اي 
 و هنجارهـا در قالـب   هـا  ارزش«، به بيان آنها. گذارند  ميزير پا، پيامدهاي اعمال خود  

و شـرايط   ،  افـراد ،  مكـاني ،  و در كـاربرد زمـاني     ،  اصول راهنماي موجه ظاهر شده    
مثـال آنكـه برخـي      . )1957سـايكس و مـاتزا،    (» .نماينـد   مـي  مـل محدود ع ،  اجتماعي

 اعمالي قانوني كه   ها  ي حساب شده هستند؛ ديگر مرگ     ها  قتل،  ي توام با خشونت   ها  مرگ
آيند؛ و با اين حـال برخـي ديگـر نظيـر              مي به حساب ،  اند در دفاع از خود ارتكاب شده     

سايكس و  . گيرد  مي ن انجام به حكم قانو  ،  ي توسط دولت يا اتفاقات زمان جنگ      ها  اعدام
دهـد هنجارهـاي جامعـه را پذيرفتـه و            مـي  ان امكان كار  بزهيي را كه به     ها  ماتزا مكانيسم 

ان كـار   بـزه ،  بـه اعتقـاد آنـان      .انـد   مورد مطالعـه قـرار داده     ،  همزمان آنها را زير پا گذارند     
ك قـانون   گيرند تا به زبان اخالق وقـوع يـ          مي كار  بهي گوناگون خنثي سازي را      ها  شيوه

ان ضرورتا به اعمـال سـوء   كار بزه، به نظر سايكس و ماتزا    . شكني يا جرم را انكار نمايند     
آنهـا اعمـال سـوء    ، بلكـه . دانند و خود را خارج از حدود قانون نمي    ،  خود متعهد نيستند  

امـا  ، ارزشمند نيستتر  در نظر جامعه بزرگ، كنند كه گويي  مي توجيهاي    خود را به گونه   
  :توجيه آنها واجد خصوصيات زير است. ان ارزشمند استبراي خودش

عمل مجرمانه را   ،   مجرم ممكن است به فقدان قصد اشاره كرده        :نفي مسووليت *
در مـواردي ديگـر     . »قرباني سر راه قرار گرفتـه اسـت       «: يا اينكه بگويد  ،  يك اتفاق بداند  

نقص ،  استفاده كننده از عدم مراقبت يا والدين سوء       ،  نيروهاي خارج از كنترل فرد جوان     
  .شوند  ميمقصر قلمداد، و جامعه بي تفاوت، سيستم آموزشي

در ،  شـود كـه     مـي  كـار بـا دقـت نظـر يـادآور          فرد خالف : انكار آسيب وارده  * 
نظيـر  ،  اين شيوه در جرايمي كـه قربـاني ندارنـد         . هيچ كس آسيبي نديده است    ،  حقيقت

 ثر واقـع  ؤبـسيار مـ   ،  نين پايين مصرف مواد مخدر يا مصرف الكل و كشيدن سيگار در س          
ممكن است جوان يادآور شود كه هيچ       ،  در اعمالي نظير اذيت و آزار و تخريب       . شود مي

  .نه خطايي، نه آسيبي: صدمه جدي در كار نبوده است
ممكن است اين ادعا    ،  به كسي وارد نيامده باشد    اي     اگر صدمه  :ديدگي انكار بزه *

                                                                                                                   
1. Saex & Matza 
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ممكن ،  يا حتي اگر آسيبي به بار آمده است       . نداردوجود  اي    مطرح شود كه فرد بزه ديده     
بـه ايـن معنـي كـه     ، بوده اسـت است خالفكار ادعا كند كه عمل او يك انتقام و درست  

افـراد  . »خودش آن را خواسته است    «) شود  مي چه از كاربرد اين واژه اجتناب     گر( قرباني
تحقاق قربـاني   اسـ ،  و حتي جايگاه اقتـصادي    ،  گيري جنسي  جهت،  جنس،  به واسطه نژاد  

 جـوان عمـل سـرقت را توزيـع دوبـاره ثـروت تعريـف              ،  در توجيه اخير  . يابند  مي شدن
نكته كليدي قرار دادن قرباني در جايگاه كسي است كـه شايـسته آسـيب وارده                . كند مي

  .است
هر كـه   ،  كنند  مي  تقصير را متوجه افرادي كه شكايت      كار  بزه: متهم كردن قرباني  *

اگـر  . داند  مي رياكار،  و بدتر از آن   ،  مجرم شاكيان را به اندازه خود بد      اين  . داند مي،  باشند
 بد ذات و فاسد هستند؛ اگر معلم مدرسه         ها  همه پليس ،  يك افسر پليس باشد   كننده    متهم

، بـه هـر حـال   . همه معلمين مدارس احمق و بي صـالحيت هـستند   ،  از آنها شاكي باشد   
  .د به افراد ديگر است معطوف ساختن توجه از رفتار خوكار بزههدف 

و بانـدهاي جـوان     ،  بـرادر و خواهرهـا    ،  غالبـا دوسـتان   : نياز به احترام بيـشتر    * 
كار در مواجهه با تبعيـت از قواعـد          فرد خالف . كنند  مي  را تعيين  ها  محتواي نهايي شيوه  

نجارهـاي  ه. گيـرد   مـي   در جانب دومي موضـع     غالباً،  يا قواعد همساالن خود   ،  اجتماعي
  .يابند  ميبلكه هنجارهايي ديگر تقدم، شود  وسيع رد نميجامعه در حد

.  را توسـعه دادنـد  ي خـرده فرهنگـي    كـار   بـزه نظريـه   ) 1961(ماتزا و سايكس    
ي اوقـات فراغـت نيـز       هـا   ي زير زميني و نقش آنها را در فعاليت        ها  كه ارزش اي    گونه به

 ز ديگـران متمـايز     را ا  كـار   بـزه ي خاصي افـراد     ها  آنها يادآور شدند كه ارزش    . گيرددربر
  گـسترش  هـا   از ارزش اي    ي نوجوانـان از طريـق دسـته       كـار   بزهرسد    مي به نظر «: كند مي
تحقير كار و تـالش و ميـل بـه          ،  ي آن را جستجوي لذت    ها  توان مشخصه   مي يابد كه  مي

» نگـي  شـاهدي بـر مردا     عنـوان   بـه و پذيرش خود سـري تجاوزگرانـه        ،  يك امتياز بزرگ  
كـه اغلـب    ،  هـا   آنها بر اين نظر بودند كـه ايـن ارزش         . )1961 ماتزا و سايكس،  (دانست  

ي ها  به ويژه در فعاليت   ،  يي در فرهنگ غالب   ها  معادل،  شود  مي انحصاري نوجوانان تلقي  
زميني اسـت كـه خطرجـويي       لذت طلبي يك ارزش زير    ،  مثال آنكه . اوقات فراغت دارد  

انگر زنـدگي كـردن در       نماي ها  يك مجموعه از ارزش   . افراد طبقه متوسط معادل آن است     
  .حاشيه است؛ گروهي ديگر در سيستم ارزشي طبقه متوسط جايگاهي محوري دارند
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اي   البته تنها پوسـته   (  را سازنده يك پوسته محافظ     ها  شاين ارز  )1997(گانها  جان
ي مورد حمايت اغلب نظريـه      او نظم علّ  . دانست  مي در برابر شرايط بي هنجاري    ) موقتي

 خرده فرهنگي را به يك حالـت فراگيـر          كار  بزهو حالت امتناع    ،   كرده پردازان فشار را رد   
گـان  ها  چنان كـه  . نااميدي مربوط دانست كه برآمده از مشكالت تحصيلي و كاري است          

ي ممكـن اسـت در جهـت نگهـداري افـراد در برابـر       كـار  بزهخرده فرهنگ ، گفته است 
 را تا بزرگـسالي بـه تـاخير         نامطلوب آنها  تأثير   ،فشارهاي اجتماعي اقتصادي عمل كرده    

كامل حضور خرده فرهنگـي      تأثير   تنها در اين نقطه است كه آنها      ،  گانها  به اعتقاد . اندازد
يا امتنـاع  ، همان خرده فرهنگي كه در نوجواني منبع اعتماد به نفس      «: كنند  مي را احساس 

 ).1966هاگان،(» انجامد  ميبزرگساليبه سلب اعتماد يا نااميدي در ، است
  
  1ظريه برچسبن

در زمره نخستين افرادي است كه اين انديشه را بر زبان آوردنـد             ) 1938( 2فرانك تاننبام 
، توانند جامعه را وادارند برخي افراد را نه تنها متفاوت از بقيـه              مي كه نهادهاي اجتماعي  

 روانـي   –مركـز توجـه او كاربردهـاي اجتمـاعي          . تلقـي نمايـد   ،   مجرم نيز  عنوان  بهبلكه  
، ي اصـلي هـا  دشـواري ،  از ديد تاننبام  . بود،  كجرو يا مجرم  ،  كار  بزه عنوان  بهه شدن   شناخت

چه بـسا   ،  كند  مي آنچه يك جوان شيطنت يا ماجراجويي تلقي      . مشكالت تعريفي هستند  
از اي    ي پراكنده ها  ديدگاه. جامعه در سطح وسيع آن را مزاحمت يا شرارت تعريف نمايد          

اگر هيچ يـك از طـرفين       . دهد  مي  در روي يكديگر قرار    جوانان و جامعه را رو    ،  اين دست 
بـه شـخص    ،   شـرارت  عنـوان   بهيك جابجايي از عمل     ،  صدد اختالفات تعريفي بر نيايد    در
 توصـيف  3»بزرگ نمـايي شـرارت  «تاننبام اين فرايند را . گيرد  مي صورت،   شرور عنوان  به

ي كودكـان را بـراي       نظريه برچسب اولين مراسم بزرگ نمايي كه برخ        براساس. كرده است 
 موارد  در غالب «. نقشي اساسي در پيدايش افراد مجرم دارد      ،  سازد  مي درمان تخصصي جدا  

او اكنون  . نمي توان با اطمينان گفت كه موقعيت براي كودكان شكل متفاوتي يافته است            
محيطي جديـد كـه     . به او لقب خاصي داده شده است      ،  كند  مي در دنياي متفاوتي زندگي   

  ).1938، تاننبام( ».ك ديده شده استاز پيش براي او تدار، ان وجود نداشتهتا اين زم

                                                                                                                   
1. Labeling Theory 
2. Frank Tannebawm 
3. Dramatization of Evil 
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ي اساسـي و    هـا   آنچه مسلم است در اين ميان معيارهاي عمومي در مـورد ارزش           
نيــز در تــدوين سياســت ، نابهنجــاري، بهنجــاري، انحــراف، مفــاهيمي چــون انــضباط

طبيعت و ماهيت رفتـار     اصلي در مورد     تأكيد   در چنين سياستي  . ثر است ؤزني م  برچسب
 سيـستم قـضايي   » مقامـات «و نيـز    » بـزه ديـده   «و  » كار  بزه«متقابل يا كنش و واكنش بين       

به وسيله عملكرد و ، در واقعيت امر، به حساب آيد  » جرم «عنوان  بههر آنچه كه    . باشد مي
اين بـدان معنـي اسـت       . شود  مي گيري فعاليت نظام عدالت كيفري و مامورين آن تصميم       

،  مجـرم عنـوان  بـه  رفتار مجرمانه يا فرد خـاص    عنوان  بهعريف نوع خاصي از رفتار      ت،  كه
بنـابراين  . زني توسط چه كسي صورت گرفته است بستگي به اين دارد كه عمل برچسب      

توسط مامورين رسـمي و افـرادي كـه         ،  باشد  مي »جرم«مشخص كردن اينكه چه چيزي      
  ).1386هينس؛ ، وايت (گيرد  ميصورت، باشند  ميداراي قدرت برچسب زني

قطع . باشد كند كه جرم يك واقعيت عيني نمي       مي تأكيد   در واقع رويكرد سازماني   
زني به دليـل امكـان بـدنام كـردن           نظريه برچسب » جرم انگاري «نظر از جهت دار بودن      

، نقش پذيري افراد برچسب خورده و اثـرات منفـي ايـن اقـدام بـر روي روحيـه                  ،  افراد
توانـد قـضاوت فـرد نـسبت بـه خـود و            مي ماعي و فردي افراد   شخصيت و زندگي اجت   

و ممكـن اسـت او را در تـداوم اقـدامات            ،  ارزيابي ديگران نسبت به او را دگرگون كند       
 ـ داندـگناه ب  گناه برچسب خورده باشد و يا خود را بي         سازد و اگر بي   تر    مجرمانه مصمم 

ـ ويژه جوانان به ام از جامعـه رفتـار مجرمانـه را     براي اعتـراض بـه ايـن امـر و يـا انتقـ       
 پذيري در زمينه رفتـار مجرمانـه در او         در پيش گرفته و نوعي هويت     اي    حرفهصورت    به
  ).1384نجفي توانا،( خواهد آمد وجود به

امـا  ،  نظريه برچسب زني مانند نظريه تضاد در جـستجوي علـل انحـراف نيـست              
 رچسب انحراف را به چه كساني     كند كه چه كساني ب      مي يي از اين قبيل را مطرح     ها  سوال
، شـود   مـي  زنند؟ و پيامدهاي برچسب زدن براي كـساني كـه بـه آنهـا برچـسب زده                 مي

، قـضات ،   را كـساني چـون پلـيس       هـا   كنـد كـه برچـسب      مـي  تأكيد   چيست؟ اين نظريه  
و روان پزشكان كه براي تحميل معيارهاي خود بر جامعه داراي قدرت كافي             ،  زندانبانان
 عنوان  بههويت وي   ،  ي زده شود  كار  بزهاگر به يك جوان برچسب      . برند ي م كار  به،  هستند

. شكل خواهد گرفـت   ،  ي مجرمانه شركت كند   ها   و انساني كه بايد در فعاليت      كار  بزهيك  
شركت كـردن در    ،  از آنجا كه نوجوان تصويري منفي از خويش در ذهن پرورانده است           
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ـ        رفيـع  ( دكنـ   مـي  ر را انتخـاب   ان ديگـ  كـار   بـزه ا  كارهاي خالف و نشست و برخاست ب
  ).1377پور،

  
  فصلخالصه

كه در اين فصل مورد بحث      اند    ي زيادي ظهور كرده   ها  در قلمرو بسيار وسيع جرم نظريه     
 را بنيان نهاد و به مطالعه اجساد        قيافه شناسي انساني  جي باپتيستا دالپورته    . قرار گرفتند 

 قربانيان خصوصيات جسماني خود   دالپورته جبرگرا بود و مجرمان را       . مجرمان پرداخت 
شناسي را به چـاپ      ي قيافه ها  يوهان كاسپارالواته هم كه اثر چهار جلدي پاره       . دانست مي

فرانتـز ژوزف گـال هـم سـه     . رسانده بود ديدگاه جمجمه شناسي روانـي را پديـد آورد   
  :فرض اساسي جمجمه شناسي را به شرح زير ترسيم كرد

  .ني آن تناسب داردشكل خارجي جمجمه با شكل درو. 1
  . مغز مشتمل بر قواي ذهني است. 2
هر قوه ذهني به حـوزه خاصـي از مغـز مربـوط اسـت و هـر برآمـدگي                    . 3
شناسـان بـه     جمجمـه ،  برخالف دالپورتـه  . دهنده اندام خاصي براي آن قوه است       نشان

  .ايجاد تغيير در مجرمان معتقد بودند
ويـژه رفتـار جامعـه سـتيز         جرم به عدم تعادل در مواد زيست شيميايي مغز هم با          

دهنده عـصبي محـرك اسـت بـا تجـاوز و             سطح پايين سروتونين كه انتقال    . ارتباط دارد 
كه يك آنزيم فعال عـصب شـناختي اسـت بـا            ) MAO( مونوآمين. خشونت رابطه دارد  

لي اليس معتقد است كه سـطوح بـاال رفتـه و حجـم اضـافي                . رفتار مجرمانه رابطه دارد   
وحيه حوصلگي شود كه خود منجر به افزايش ر        تواند باعث افسردگي و كم      مي مونوآمين

همچنين او فعاليـت سـطح پـايين مونـوآمين را نـشانه             . شكني شود  پذيري و قانون  خطر
دانست و نتيجـه      مي قانوني موارد رفتار مجرمانه   ، مصرف غير  شناسي رواني  آغازين آسيب 

. كـاري اسـت    ست شناختي بـزه   خود يك نشانه زي   ) MAO( ي اندك ها  گرفت كه پالكت  
، اجتنـاب از    لجبـازي در برابـر قـدرت      . ارتباطات رفتاري اليس شامل مـوارد زيـر بـود         

، عملكـرد ضـعيف   ،  بيش فعالي كـودكي   ،  شخصي گري و يكنواختي و ناپايداري     تكانش
براي تفريح و در عين حال تمـايالت ويـژه بـه مـصرف               مصرف مواد ،  احساساتي بودن 

دهـد كـه مـردان        مي نشان ي آماري ها  يافته. دگي اجتماعي فعال  شديد الكل و ترجيح زن    
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 دهه دوم و سوم زندگي و سياهپوستان آمريكايي از فعاليت سطح پـايين            ،  نسبت به زنان  
)MAO( برخوردارند.  

اسـت كـه در     اي    شرايط پزشـكي تقريبـا ناشـناخته      ) PMS( سندرم پيش قاعدگي  
قـرار داده و كـاهش    تـأثير  را تحـت نزديكي زمان آغاز عـادات ماهانـه برخـي از زنـان           

  .شود  ميي زنانگي و نزول سطح استروژن منجر به رفتار تجاوزگرانه در آنهاها هورمون
ي علمي را به لومبروزو مولـف كتـاب انـسان           شناس  جرمشايد بتوان تحول واقعي     

ي را ناشي از خصوصيات جسمي و يـك عمـل جبـري و              كار  بزهجنايتكار نسبت داد او     
نظريه جاني بالفطره در مراحل اوليه بر روي مفهوم مجـرم ناشـي از              . دانست  مي حيواني

، ان اتفـاقي كـار  بـزه ان را در سـه دسـته        كـار   بزهلومبرزو  . جهش ژنتيكي متمركز شده بود    
  .عاطفي و بالفطره تقسيم كرد

 انسان شناس جهاني نظريه تيـپ شناسـي خـود را مطـرح              عنوان  بهآلبرت هوتون   
پيـشاني  ،  رواج خـالكوبي  : ه مجرمين داراي خصوصيات زيرهـستند     او معتقد بود ك   . كرد

  .ي شيب دار و ضعف ارگانيكيها شانه، گردن بلند و باريك، كوتاه و شيبدار
 يك اندام شناس نظريه تيپ شناسي خود را مطرح نمود و            عنوان  بهويليام شلدون   

 ن را سـتبرتن   در تحقيقات خود به رابطه ميان گونه جسمي و مجرميت پي برد او مجرما             
  .دانست نه كشيده تن وفربه تن مي

توان   ميي بيست و يكم و بيست و سوم      ها  بارزترين اختالل كروموزم را در جفت     
 مونگوليسم باعث   اتوزوم اضافه اختالل در جفت بيست و يكم به معناي         . مشاهده نمود 

شود كه موجب عدم تعادل اخالقـي و عقـب مانـدگي هوشـي آن كمبـود كرومـوزم               مي
 تـأثير   شود ولـي    مي نسي در جفت بيست و سوم باعث ناراحتي و عدم تعادل كودكان           ج

باشند بر خالف پـسران       مي دختراني كه فاقد كروموزوم پدر    . آن به جنسيت بستگي دارد    
اگـر در زمـان     . ماننـد   مـي  كوتوله و عقيم  ،  مانند اما داراي حركات كودكانه بوده       مي زنده

سـه ايكـس يـا چهـار     (ا چند كروموزم اضـافه گردنـد       در زنان يك ي    ها  ترتيب كروموزم 
  .شود  ميباعث نقصان عقلي و ناهنجاري شده و موجب بروز جنايت) ايكس

 مردان داراي كروموزم اضافي  X      هم حـالتي خنثـي داشـته و داراي قـدي بـسيار
اختالل كروموزوم اضـافي    . ضعف جسمي عدم تظاهر حالت بلوغ و عقيم هستند        ،  كوتاه

Yبه زعم برخي زيست شناسـان از جملـه جبرهـاي زيـستي و     ن بوده و مخصوص مردا 
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  .بيولوژي تلقي گرديده است
رفتارهاي مجرمانه  اين فرض استوار است كه اگر تحقيقات مربوط به دو قلوها بر

دوقلوهاي يك تخمكي شباهت بيشتري از رفتارهاي رفتارهاي دوقلوهـاي دو تخمكـي             
  .عوامل وراثتي در جرم دخالت دارددر آن صورت ، با يكديگر داشته باشد

ي ها  كند كه بچه    مي مطالعات مربوط به فرزند خواندگي از اين يافته كلي حكايت         
 بيـشتر  به فرزندي پذيرفته شده كه والدين طبيعي آنها داراي پيشينه كيفري هستند بسيار

. داز زماني كه والدين طبيعي سابقه مجرميت نداشته باشند مستعد ارتكـاب جـرم هـستن               
خواندگي گوياي آن است كه عوامـل ژنتيكـي    والش معتقدند كه مطالعات فرزند اليس و

 جهت تاثيرگذاري بر رفتار مجرمانـه در كـنش متقابـل بـا يكـديگر عمـل       محيطي در و
  .كنند مي

بزه يك نوع اختالل رفتـاري هـستند كـه ناشـي از      ي جرم وشناس رواناز ديدگاه 
 ان معتقدند كه پيوند پايداري بين هـوش پـايين و    سشنا  روان.باشند  مي خصوصيات فردي 

عـدم كنتـرل بـر    ، افراد كم هوش به دليل اجتمـاعي شـدن نـاقص   . مجرميت وجود دارد 
 درك ناقص از مسايل اخالقي بيشتر مـستعد ارتكـاب جـرم و     وها هيجان ناماليمات و

  .ي هستندكار بزه
شود كـه     مي  محسوب ي فرويد كژرفتاري نوعي بيماري رواني     كاو  رواناز ديدگاه   
. آيـد   مـي يكـديگر پديـد   روابط آنها با ي شخصيت فرد ياها يكي از اليه از نابساماني در
 تقـسيم نمـوده و   ناهـشيار  نيمه هشيار و، به هشيار ي ذهني ناخودآگاه راها فرويد پديده

  .بندي نموده است در پنج مرحله زير طبقه مراحل رشد رواني جنسي را
  ) ماهگي 18 تا دتول( مرحله دهاني .1
  ) يك تا سه سالگي(  مرحله مقعدي.2
  ) سالگي 5 تا 3( مرحله تناسلي .3
  ) نوجواني تا سالگي 5( مرحله نهفتگي .4
  )سالگي تامرگ13( مرحله نوجواني .5

  : دهد  ميدر سه طبقه قرار فرويد شخصيت را
  )تابع اصل لذت( نهاد.1
  )ي اجتماعيها معرف واقعيت( خود .2
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شـدن   درگير افراد داراي نهاد قوي از. )شعور دروني شده وجدان يا(ود فراخ.3
 چنين فردي كه فراخود در هم. كنند زاي اجتماعي احساس گناه نمي رفتارهاي آسيب در

ان رفتـار  كاو روان. قادر به متمايز كردن انديشه بد از رفتار بد نيست، گر است تخريب او
چنان چه فراگرد   كلي معتقدند كهطور بهدانند و  ي ممجرمانه را با عملكرد فراخود مرتبط

خـود برتـر يـا       جامعه پذيري طبيعي در دوران كودكي شخص طي نـشده باشـد نـوعي             
فراخود ناقص تشكيل شده و استانداردهاي اخالقي يا وجدان اخالقي توسـعه نيافتـه و               

ال و فراخـود  آيد كه نهـاد فعـ    ميآيد رفتار انحرافي زماني پيش وجود مي   بهلذا كج روي    
پيـروان  . شوند تا خود سهل انگار شده و نتواند رفتار را هدايت كند             مي كمتر فعال باعث  

يونگ عنصر عملكردهاي ضمير ناهشيار جمعي      . اند  كرده تأكيد   آدلر بر احساس حقارت   
آدلـر و   . و الگوهاي ذهني را كه در نظريه فرويد وجود نداشت بـر نظريـه خـود افـزود                 

كارن هورناي بر تجربيات فرهنگي     . جنسيت معتقد نبودند   تأثير   د به يونگ برخالف فروي  
اتورانگ براي اراده نقـش محـوري قائـل بـود و معتقـد بـود                . داشت تأكيد   و بين فردي  

  را پديد  ها   وبحران ها  آسيب ناشي از وقايع دوران كودكي زمينه آگاهي نسبت به تعارض          
  .آورد مي

 با ساختارها و نهادهاي مـسلط جامعـه         اريك فروم ناهمسازي انسان و نيازهايش     
  .دانست  ميسرمايه داري را منشا و ريشه كژ رفتاري

 مـرگ  و) اروس( غريزه زندگيبه عقيده فرويد روان انسان عرصه كـشاكش دو    
شـمار    بـه  مظـاهر غريـزه مـرگ        عنـوان   به است كه رفتارهاي خطرناك انسان       )تاناتوس(

 و مجـرم از غريـزه مـرگ نيرومنـدي     كـار  بـزه د فرويد بر اين باور بود كـه افـرا       . آيند مي
  .برخوردار هستند

زيـست شناسـي و     ،  از رفتـارگرايي  اي    نس آيسنك آميـزه   ها  نظريه شخصيت مجرم  
 كنش متقابل ميان شرايط محيطـي  عنوان بهاين نظريه به جرم  . ي شخصيت است  ها  نظريه

تار را به دو بخش     او مقوله كنترل رف   . ي وراثتي دستگاه عصبي نگريسته است     ها  و ويژگي 
بخشي نتيجه كيفيت شرايط موجـود اسـت و بخـش ديگـر مـوروثي          : تقسيم كرده است  

، گرايـي  بـرون ،  آيسنك معتقد بود كه شخصيت به چهار عامل اساسي هـوش          . است
گرايي و روان رنجورخويي     برون .بستگي دارد گرايي   روان رنجور خويي و روان پريش     

از نظر آيسنك برون    .  پريش گرايي منحصر به فرد است      اما روان اند    با يكديگر در ارتباط   
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روان رنجورخويي به   ،  دهنده عملكرد اصلي دستگاه مركزي اعصاب است       گرايي بازتاب 
ويژه دستگاه عصبي خود مختـار       ي عصبي بيرون از دستگاه مركزي اعصاب به       ها  گذرگاه

ك معتقـد بـود     آيسن. وابسته است و روان پريشي گرايي هيچ پيوند عصبي خاصي ندارد          
 بيشترين استعداد   ها  كه دو گونه شخصيت شامل برون گرايان روان رنجور و روان پريش           

  .ارتكاب جرم را دارند
نظريه رفتارگرايي در تبيين رفتار مجرمانه بر ايـن بـاور اسـت كـه وقتـي برخـي                   

. استي رفتار پيامدي از نوع پاداش را به دنبال دارد احتمال تكرار آن بيشتر               ها  يها  جنبه
داند و بر تقويت رفتـار    ميثرؤمدت م اين نظريه در كنترل رفتار مجازات را تنها در كوتاه 

 نس آيسنك هم وجدان را عامـل كنتـرل رفتـار ضـداجتماعي            ها    .كند  تأكيد مي  جايگزين
  .دانست كه نتيجه شرطي شدن است مي

اد را  نظريه يادگيري اجتماعي آلبرت بندورا مـشاهده برخوردهـاي اجتمـاعي افـر            
دهـي نيـازي بـه       يا سرمشق اي    عامل يادگيري دانسته و معتقد است كه يادگيري مشاهده        

طي چهـار مرحلـه     اي    بندورا بر اين باور بود كه يادگيري مشاهده       . تقويت مستقيم ندارد  
  .بازتوليد حركتي و انگيزشي، ياد داري، توجه: گيرد كه عبارتند از  ميصورت

 مجرمان از لحاظ شناختي داراي الگوهاي فكـري         ياچلسن و سيم ناو معتقدند كه     
  :زير هستند

، فقدان تصور درست از زمان    ،  شكست در هم احساسي با ديگران     ،  تفكر عيني 
ايـن پژوهـشگران    . ي غيرمسئوالنه و ادراك خويشتن به منزله قربـاني        ها  گيري تصميم

  :نا نهادندبرحسب اين خطاهاي تفكر هشت الگوي تفكر ويژه متخلفين را به شرح زير ب
احـساساتي  ،  قدرت تعيين موقعيـت   ،  استحقاق ،ها، متوقف ساختن    نگهدارنده

  .شناختي و ادامه ندادن رخوت، بيني افراطي خويشتن، بودن
شناسي محيط و اجتماع در ارتكاب جرم تاثيرگذار هستند و هـر             از ديدگاه جامعه  

نريكـوفري كـه    ا. شـود   مـي  جرم محسوب . عملي كه وجدان عمومي را جريحه دار كند       
شوند كـه     مي ان به پنج دسته تقسيم    كار  بزهمكتب اثباتي و تحققي را ارائه كرد معتقد بود          

   :عبارتند از
   جنايت كار رواني يا ديوانه .1
   جاني بالفطره .2
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   جاني بالعادات .3
   جاني اتفاقي .4
   جاني عاطفي.5

 به سـوي انـسجام      به اعتقاد دوركيم در جريان حركت جامعه از انسجام مكانيكي         
طلبـي افـسار گـسيخته و        جـاه او  . گردنـد   مـي  ارگانيكي روابط ناپايدار نيز دچار تحـول      

دوركيم از فرايندي كه كاركردگرايـان سـاختاري        . دانست  مي فردگرايي را سبب انحراف   
ي نظم جمعـي  ها بحث كرده و هسته مركزي مشكل را اختاللاند  طلبي آزاد نام نهاده    جاه

را گرايـي مهارنـشدني     فرد دوركيم عدم موازنه اجتمـاعي و     . داند  مي ماعييا موازنه اجت  
در كل سه نـوع     . هنجاري به معناي فقدان نسبي يا آشفتگي هنجارها و قواعدمي ناميد           بي

  : ي دوركيم مدنظر استها كج رفتاري در بحث
  روي بيولوژيكي  كج.1
   )يقيام عليه تقسيم كار اجباري و نابرابر(رو انقالبي   كج.2
  . رو منحرف  كج.3

ساترلند در نظريه فراواني معاشرت جنايت و انحراف را محصول انتقال فرهنگـي             
  :كند  ميداند و نه قضيه را به شرح زير ارائه  ميدر گروههاي اجتماعي

  .شود  مي رفتار مجرمانه آموخته.1
  .دشو  مي رفتار مجرمانه در جريان كنش متقابل و ارتباط با ديگران آموخته.2
ي مـشخص صـميمي     هـا    بخش اصلي يادگيري رفتار مجرمانه در درون گـروه         .3
  .افتد  مياتفاق

ي ارتكـاب جـرم و آمـوزش      هـا    آموزش رفتارمجرمانه شامل آمـوزش تكنيـك       .4
  . باشد  ميي ويژهها  و گرايشها انگيزه

وسيله تعـاريف موافـق يـا مخـالف قواعـد             و تمايالت به   ها   جهت ويژه انگيزه   .5
  .شود  ميوختهجهاني آم
شود زيرا تعاريف موافق قانون شكني بـر تعـاريف مخـالف            كار مي   بزه يك نفر    .6
  . )اصل فراواني معاشرت( شكني بيشتر است قانون

  .مدت و شدت متنوع باشد، استمرار،  فراواني معاشرت ممكن است در فراواني.7
 مجرمانه يا شامل    يها   فرايند يادگيري رفتارمجرمانه به وسيله معاشرت با نمونه        .8
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  .اند كه آنها شامل هرگونه يادگيري، يي استها همه مكانيزم
 تبيـين شـود     هـا    رفتار مجرمانه نمي تواند به وسيله احتياجات عمومي و ارزش          .9

  .ستها زيرا رفتار غيرمجرمانه هم بيانگر برخي نيازها و ارزش
. ي اسـت  برحسب نظريه ساترلند هدف جنايت تضمين جايگاه اقتـصادي و فـرد           

 سايكس و ماتزا بر اين باورند كه مجـرمين اعمـال خـود را بـا خـصوصيات زيرتوجيـه                   
  :كنند مي

  نفي مسئوليت . 1
    انكار آسيب وارده.2
   انكار بزه ديدگي .3
   متهم كردن قرباني .4
  .  نياز به احترام بيشتر.5

 كـه   دانـد   مـي  هـا  از ارزش اي    ي نوجوانان را دسـته    كار  بزهاين نظر علت گسترش     
تحقير كار و تالش و ميل بـه يـك امتيـاز            ،  جستجوي لذت : ي آن عبارتند از   ها  مشخصه

 . شاهدي بر مردانگيعنوان بهبزرگ و پذيرش خودسري تجاوزگرانه 
تواننـد    مـي  فرانك تاننبام در نظريه بر چسب معتقد است كه نهادهـاي اجتمـاعي            

تاننبـام  . ه بلكه مجرم تلقـي نمايـد      جامعه را وادارند برخي افراد را نه تنها متفاوت از بقي          
 شـرور را بـزرگ نمـايي شـرارت          عنوان  به شرارت به شخص     عنوان  بهجابجايي از عمل    

توانـد در قـضاوت شخـصي نـسبت بـه خـود و                مي برچسب زدن . توصيف كرده است  
  .داشته باشد تأثير قضاوت ديگران نسبت به او

  
  

  فكر كنيد و پاسخ دهيد
سـه  .  مكاتب مختلف تعاريف و مفاهيم خـاص خـود را دارد            و ها  جرم از ديدگاه نظريه   

 : كنند عبارتند از  مينظريه عمده كه كم و كيف جرم و مجرم را روايت
شناسي و جمجمه    چهره :يها  كه مشتمل بر زير شاخه    ؛  ديدگاه زيست شناسي   .1

ـ زيست، يشناس نظريه تيپ شناسي ، شناسي هوتون نظريه تيپ، نظريه لومبروزو،  شيمي 
 مطالعـات فرزنـد خوانـدگي      و   مطالعـه دو قلوهـا    ،  اختالالت كروموزمي ،  يليام شلدون و
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 .باشد مي
نظريـه  ،  يكـاو   روان :يهـا   كـه مـشتمل بـر زيـر شـاخه         ؛  يشناس  روانديدگاه   .2

نظريـه    و نظريه يادگيري اجتماعي آلبـرت بنـدورا      ،  نظريه رفتارگرايي ،  شخصيت آيزنك 
 .باشد  ميشناختي
، انريكـو فـري   نظريـه   : يها   كه مشتمل بر زير شاخه     ؛ناسيش جامعهي  ها  نظريه .3
نظريـه   و ي زير زميني  ها  بزه،  نظريه فراواني معاشرت ساترلند   ،  آنومي اميل دوركيم   نظريه

  .باشد  ميبرچسب
اين سـه را بـا همـديگر تطبيـق داده و            ،  بندي دقيق آن در ذهن خود      ضمن تقسيم 

شترين كارايي را دارد؟ به نظر شـما جـاي   بگوييد در دنياي امروز كدام يك از اين سه بي  
در اين زمينه داريد با اسـتادتان       اي    خالي نيست؟ اگر در ذهن خود ايده      تر    كاملاي    نظريه

  .در ميان بگذاريد
  
  ي مروريها پرسش

  باشد؟  مي فرد مجرم داراي چه خصوصياتيچهره شناسي و جمجمه شناسي از نظر .1
  نيانگذاري كرد؟ قيافه شناسي انساني را چه كسي ب.2
  از كيست؟» ي قيافه شناسيها پاره« كتاب .3
   زيست شيمي افراد مجرم چگونه است؟.4
   كدام انتقال دهنده عصبي با خشونت در ارتباط است؟.5
   نظريه جاني بالفطره از كيست؟ .6
   كتاب انسان جنايتكار از كيست؟.7
  گويد؟  ميچه ماهيت شخص مجرمو جرم درباره » جاني بالفطره«نظريه  .8
  اند؟ از نظر لمبروزو كدام» جاني بالفطره« خصوصيات .9

  باشند؟  ميي ظاهريها  افراد مجرم داراي چه ويژگينظريه تيپ شناسي هوتون طبق .10
  ي چيست؟كار بزه نقش اختالالت كروموزومي در .11
  شود؟  مي مشاهدهها  بارزترين اختالل كروموزومي در كدام جفت.12
   چه نظري دارد؟ژنتيك جرم درباره فرزند خواندگيمطالعات  .13
  از كيست؟» سرنوشتي به نام جرم« كتاب .14
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  گيرد؟  ميي جرم چگونه شكلكاو روان از ديدگاه .15
  ي دارد؟كار بزهبا اي   ناخودآگاه انسان چه رابطه.16
  كنند؟  ميي دفاعي پرخاشگري و غريزه مرگ را توجيهها  كدام يك از مكانيزم.17
  كند؟  مي نظريه شخصيت آيزنك جرم را چگونه تبيين.18
  گويد؟  مي چهكار بزه نظريه خطاهاي فكري در مورد افراد .19
 گيرد؟  مي از نظر بندورا پرخاشگري طي چه فرايندي شكل.20
  ؟شوند  ميگروه تقسيمچند ان به كار بزهاز ديدگاه انريكوفري  .21
  د؟كدامن دوركيم نظرع كج رفتاري در انوا .22
  داند؟  مي نظريه فراواني معاشرت علل وقوع جرم را در چه.23
  از كيست؟ سازوكار آن چيست؟» بزرگنمايي شرارت« اصطالح .24
  گيرد؟  ميزميني چيست؟ چگونه شكلبزه زير. 25
 گويد؟  مي نظريه برچسب درباره علل انحراف چه.26
  

 ي چهار گزينه ايها پرسش
   مجرمين چه كسي وضع كرد؟ي بالفطره را براياصطالح جان .1

  سيگل )ب       لومبروزو) الف
   هوتون)د        دالپورته) ج

ي روان هـا   جـسماني و ويژگـي  يها  ويژگيميان  رابطه   دانشمندان زير بر    كدام يك از   .2
  داشتند؟ تأكيد  افراديشناخت
  اليس) ب        هوتون) الف
  شلدون) د        لومبروزو) ج

  چه نكاتي را روشن كرده است؟خواندگي  بندي مطالعات فرزند  جمع.3
  .عوامل ژنتيكي نقش قابل توجهي در رفتار مجرمانه دارد) الف
  .عوامل محيطي نقش قابل توجهي در رفتار مجرمانه دارد) ب
  .عاطفي نقش قابل توجهي در رفتار مجرمانه دارد عوامل خانوادگي و) ج
  .دبخش در رفتار مجرمانه دار محيطي نقش اثر عوامل ژنيتكي و) د

  داند؟  ميرفتاري را عقده حقارت ان ريشه كژشناس روان كدام يك از .4
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  آدلر) ب        فرويد) الف
  يونگ) د        اتورانك) ج

در جامعـه   اي    گردد با چه پديده     مي ناشدني به يك هنجار تبديل      وقتي فردگرايي مهار   .5
  شويم؟  ميمواجه
  وندآليسم) ب        آنارشي) الف
  تيبي مبادال) د         آنومي)ج

  كاري خرده فرهنگي توسط چه كساني توسعه پيدا كرد؟  نظريه بزه.6
  كرسي ساترلند و) ب      ماتزا و سايكس) الف
  ساترلند و همكاران) د      كرسي كوئين و) ج

   انتقاد وارد به نظريه برچسب چيست؟.7
  .شوند  ميناديده گرفتهاند  كه مجرماي  عده) الف
  .كند  مي شفاف مشخصطور به افراد مجرم را) ب
  .كند  ميدر طبقه بندي افراد مجرم به محققين كمك) ج
  شود  ميمشخص كردن اينكه چه چيزي جرم است به افراد خاصي وابسته) د

  در كدام نظريه ما به دنبال مشخص كردن علل انحراف نيستيم؟. 8
  نظريه ساترلند) ب      نظريه تضاد) الف
 ينظريه تعامل اجتماع) د      زني نظريه برچسب) ج

  



  
  

  فصل چهارم
  
  

  فضاي مجازي و بزه رسانه اي: جرايم نوپديد
  

  
 يعنـي   ـ ي ستايش شدني ما در حوزه فناوريها همه پيشرفت«

  ».اند  مانند تبري در دست مجرمي بيمارگون ـهمين تمدن ما
  »آلبرت انيشتين«

  
  

  هدف كلي
   و تهديدهاي آنها فرصتة  و جرايم نوپديد و مالحظها آشنايي با آسيب

  
  ي يادگيريها هدف

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  ميگرامي انتظاردانشجوي از شما 
  . جهاني شدن را تعريف كنيد.1
  . فضاي مجازي را تبيين نماييد.2
  . چگونگي وقوع جرم در فضاي سايبر را شرح دهيد.3
  .بندي عدالت كيفري در مورد جرم سايبري را بيان نمائيد  دسته.4
 .ريشي گفتماني در اتاق چت را تبيين نمائيدپ  روان.5
 .چگونگي و چرايي اعتياد به اينترنت در دانشجويان را شرح دهيد. 6
  .نگاري در دنياي مجازي را شرح دهيد  هرزه.7
  . روابط جنسي مجازي را تبيين نماييد.8
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  . را تبيين نمائيدها  نقش اينترنت در نحوه دگرديسي و تغيير در ارزش.9
  .ي را شرح دهيدكار بزهي جمعي در ايجاد ها  رسانه نقش.10
  . بزه ديدگي را تبيين نمائيد.11
  . انواع بزه ديده را نام ببريد.12
  . بزه ديده را از منظر روان شناختي توضيح دهيد.13
  

  مقدمه
بعد نرم افزاري   . داراي دو بعد نرم افزاري و سخت افزاري است         1»جهاني شدن «پديده  

باشد؛ به يك معنا به دنبـال بـسط و     مياقتصادي و سياسي، ي فرهنگيها كه شامل بخش  
صنعت «اما بعد سخت افزاري آن محصول       . )1990گيدنز،(گسترش مدرنيته غربي است     

 وجـود   بـه  3»ارتباطات مجـازي  «اين صنعت نوع جديدي از      . است 2»جهاني ارتباطات 
عامـل  ، ي ارتباطي جديـد در فضا. مي گويند 4»ارتباطات همزمان«آورده است كه به آن  

 عامل خنثي در ارتباطـات      عنوان  بهزمان و مكان كم رنگ شده است و دوري و نزديكي            
در واقع جهان جديـدي بـه مـوازات جهـان واقعـي         . شوند  مي محلي و جهاني محسوب   

 جهان مجـازي  تر    جهان بي مكان و به تعبير دقيق      ،   آمده است كه جهان بي مرز      وجود  به
 ).1383ملي،عا(نام گرفته است 

جهاني موازي با جهان واقعي است و همه آنچه در جهـان واقعـي              ،  جهان مجازي 
ي كه رابطه آن دو را     طور  بهشود؛    مي آيد در جهان مجازي نيز به نوعي تكرار         مي وجود  به

لقـب  » دو جهاني شدن به هـم چـسبيده       « دانسته و آنها را     » انعكاس هندسي «يك رابطه   
توانيم زندگي روزمره را در ارتباطي پيوسته بـا          مي،  بر اين اساس  . )1382عاملي،(اند    داده

چرا كه در زندگي روزمـره تاكيـدي وجـود دارد بـر آنچـه               ،  فضاي مجازي ترسيم كنيم   
ي يكنواخـت و تجـارب تكـرار شـونده و بـديهي             هـا   افتد؛ يعني برنامه    مي روزمره اتفاق 
رب و مسائلي كـه در زنـدگي        توان همه اين تجا     مي لذا. )1382فدرستون،(انگاشته شده   

  ).1385معتمدي،(پيوندد را به نوعي در جهان مجازي نيز يافت   ميروزمره به وقوع

                                                                                                                   
1. Globalization 
2. Global communication Industry 
3. Virtual Communication 
4. Insantaneous Communication 
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، محيط اينترنت پتانسيل زيادي براي ارتباطات تعاملي دارد و امكان ارائه بازخورد           
تعـاملي بـودن ايـن      . كنـد   مـي  اين تعاملي و دو سويه بودن ارتباطات اينترنتي را تضمين         

كند كه هر دو طرف ارتباطي بتوانند در ارتباطات شان نقش مشاركتي              مي  را فراهم  امكان
ـ ا« همزماني و ارتباطات دو جانبـه در      . و فعال داشته باشند     اينترنتـي   1»اق گفتگوهـاي  ت

ترين  يكي از مهم . كند  مي قابليت مهمي است كه امكان فرستادن سريع بازخورد را فراهم         
المللي بـودن و     بين،  امالت ميان فرهنگي جهاني الزم است     ي اينترنت كه در تع    ها  ويژگي

المللي بـودن و در دسترسـي        بين. باشد  مي يي از كشورهاي ديگر   ها  امكان ارتباط با انسان   
امكان گردآوري اطالعات مربوط به هـر مطلبـي را در سراسـر دنيـا           ،  جهاني قرار داشتن  
. شود  مي ي مختلف نيز  ها  رهنگاين اطالعات شامل اطالعات درباره ف     ،  فراهم كرده است  

فـرد منتظـر سـاعت خاصـي بـراي          ،  در اينترنت محدوديت زماني و مكاني وجود ندارد       
معنـايي  ،  ماند و فاصـله زمـاني و مكـاني در دسترسـي            ي گفتگو نمي  ها  دسترسي به اتاق  

 به جغرافياي جهاني تبديل شده اسـت و در          2»فضاي سايبر «جغرافياي محلي در    . ندارد
تحقيقات انجـام   . مفهوم جغرافيا در قلمرو اينترنت از بين رفته است        ،  ان گفت تو  مي واقع

گويي  شده در زمينه روابط صميمانه در اينترنت نشان از اين امر دارند كه امكان بي پرده               
تجربـه صـميميت در تعـامالت را بـاال بـرده اسـت              ،  و خود ابرازي در محيط اينترنـت      

بعـد از    معمـوالً    ،اظهار اطالعات شخصي  ،  اگرچه. )1998 پيتروموناكو،،  بارت،  الورنس(
  .افتد  ميمدت زمان طوالني و پديدارشدن عواطف و اطمينان بين دو طرف اتفاق

هم در مقاله خـود بـا عنـوان         ) 2002 (3مارتين و فيليس شوماخر   ،  جانت موراهان 
سـتفاده از  ميـزان ا ،  تنهاييUCLAبا كاربرد معيار ، تنهايي و استفاده اجتماعي از اينترنت    

را با ديگر دانشجويان مقايـسه      اند    دانشجوياني كه با درجه بااليي از تنهايي گزارش شده        
به منظـور پـشتيباني     ،  بيشتر از اينترنت براي ايميل    ،  آنها ثابت كردند كه افراد تنها      .كردند

و بيشتر تمايل به پيـدا كـردن دوسـت در فـضاي سـايبر و بـه                  ،  كنند  مي عاطفي استفاده 
 .ي خود با دوستان آنالين شان دارندها مندي  گذاشتن رضايتاشتراك

ثابت شـد   ) 1998(با وجود اينكه در تحقيقات انجام شده توسط بارگ و مك كنا             

                                                                                                                   
1. Chat Room 
2. Cyber Space 
3. Janet Morahan,Martina,Phyllis Schumacher 
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، رد و بدل كردن عكس    ،  چت،  يي نظير ايميل  ها  كه زنان و مردان به يك ميزان در فعاليت        
 ارزيابي زنان و مـردان از       يي در ها  ولي ثابت شده كه تفاوت    ،  نامه نگاري مشاركت دارند   

ثابـت كـرد    ) 1964 (2و ژورارد ) 1973 (1تحقيق كوبزي . روابط اينترنتي شان وجود دارد    
تمايـل بـه خـود    ، حتي در سطح مواجهات و برخوردهاي علني، كه زنان بيشتر از مردان 

ي جنـسي در    ها  تفاوت«هم در تحقيق شان درباره      ) 1982 (3كالدول و پيال  . ابرازي دارند 
بيشتري بـر صـحبت كـردن و بـه           تأكيد   دريافتند كه زنان  » ي همجنس گرايانه  ها  تيدوس

در حالي كه مردان بيـشتر بـر روي انجـام           ،  اشتراك گذاردن عواطف و احساسات دارند     
بيشتر روابط نزديك   ،  زنان نسبت به مردان   ،  بر اين اساس  . ي مشترك متمركزند  ها  فعاليت

بـه نقـل از   (كنند    مي مانه يا عاشقانه درك و تجربه      روابطي صمي  عنوان  بهاينترنتي خود را    
 ).1385 اصغري،
  

  جرم در فضاي سايبر
فضاي سايبري در نهايت محلي اسـت كـه اشـخاص يـا شـايد بـه تعبيـر                   ،  با وجود اين  

اين ذهن ماست كه در فضا سكنا گزيده و بـا           ،  زيرا .اند   ساكن آن  ها  ذهن انسان تر    درست
جاي هيچ گونه شگفتي نيـست      ،  در اين صورت  . كند  مي ذهن ديگري در آن جا مالقات     

جرم يكي از اين    . كه بسياري از مشكالت جهان واقعي به اين قلمرو جديد منتقل شوند           
  ).2006، 4دون.ال(مشكالت است 

 هـا  از جرماي  گونه شگفتي باشد كه فناوري رايانه در شمار فزاينده نبايد جاي هيچ 
تعقيـب  ،  اي مانند تعرض رايانه  ( ابزار ارتكاب جرم      افزون بر  ها  رايانه. درگير شده است  

 ـ توانند در بر گيرنده داليل مرتبط با هر جرمي     مي،  )آزار رواني و كالهبرداري   ،  ايذايي
ـ قتل و تجاوز جنسي، از جمله نوع خاصي از جرم سايبري اسـت  اي  جرم رايانه.  باشند 

سرقت خدمات رايانه   : عبارتند از  ها  اين جرم . استاي    جداگانهة  كه نيازمند توجه و اشار    
تغيير يا سـرقت     ي مورد محافظت؛ سرقت نرم افزار و      ها  مجاز به رايانه  دسترسي غير ،  اي

                                                                                                                   
1. Cobzy 
2. Jourard 
3. Caldwell and Peplau  
4. L. Dunne  
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انـد؛ اخـاذي بـه كمـك رايانـه؛ دسترسـي             اطالعاتي كه به شكل الكتروني ذخيـره شـده        
 يهـا  ي اعتباري يا كارگذاريها صادركنندگان كارت، ها غيرمجاز به اسناد ثبت شده بانك  

ي سـرقت شـده و   هـا  مجـاز گـذر واژه  نقل و انتقـال غير ، وضعيت مشتري كننده    گزارش
  ).1386 ،1كيسي(ي ويرانگر ها  يا فرمانها پخش ويروس

  
  ).1386به نقل از كيسي، ( شيوه ارتكاب جرم از طريق فناوري اينترنت : نمونه پرونده
 26(  و بونتهـام   ) ساله 52(ي جان   ها  زن و شوهري سوئيسي به نام     ،  1997در آگوست   

در منطقه هيلتون واقع در بوفالوي نيويورك دستگير شده و بـه قاچـاق هـزاران                ) ساله
ي قـانوني   هـا   مقـام . تصوير روابط جنسي كودكان به اياالت متحده آمريكا متهم شدند         

از هرزه نگاري كودكـان را از رهگـذر         اي    ادعا كردند كه اين زن و شوهر حجم عمده        
ارها فايل الكترونيكي را از منزل خـود در سـوئيس بـه ايـاالت               اينترنت فروخته و هز   

اتهام آنها اين بود كه از رهگذر اينترنـت موافقـت كـرده             . اند  متحده آمريكا انتقال داده   
بودند كه تصويرهاي هرزه نگاري كودكان را به ماموران گمـرك آمريكـا كـه خـود را       

. بفروشـند ،  جـا زده بودنـد    ي محلي تصويرهاي هرزه در اين كـشور         ها  صاحبان مغازه 
 عـدد سـي دي را بـه مـاموران تحقيـق             250ادعا شد كه آنان موافقت كرده بودند كه         

ي ارائه شده هر    ها  بر پايه گزارش  . اياالت متحده آمريكا به مبلغ ده هزار دالر بفروشند        
اتهام ديگر آنان بـه دختـر       . سي دي در برگيرنده بيش از هفت هزار تصوير بوده است          

شد كه هنگام دستگيري همراه آنان بود و خـود وي نيـز جـز                 مي  شان مربوط  دو ساله 
كنند كه تصويرهاي دختر آنـان روي يكـي از            مي ي قانوني ادعا  ها  مقام. ديدگان بود  بزه

  .كردند  مييي بوده كه آنان توزيعها سي دي
 

 پديـدار شـدن     1970 يكي از نخستين اشخاصي بود كه پـيش از دهـه             2دان پاركر 
وي در زمينـه تحـول ايـن        . را به منزله معضلي جدي متوجـه شـده بـود           3»سايبريجرم  «

ــرم ــا ج ــت       ه ــز نگاش ــاب ني ــد كت ــرده و چن ــق ك ــه و تحقي ــه مطالع ــيش از دو ده  ب

                                                                                                                   
1. Casey  
2. Parker  
3. Cyber Crime  
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فلوريدا مصوب  اي    وي نقش مهمي نيز در تصويب قانون جرم رايانه        . )1976،1983پاركر،(
.  داشـت  ـ تـصويب شـد  اي  انه خاص در مورد جرم رايطور به نخستين قانوني كه  ـ 1978

  : پيشنهاد كردچهار دسته زير را، بندي عدالت كيفري در مورد جرم سايبري وي در دسته
  .جرم قرار گيرد 1موضوعتواند   ميرايانه. 1
  . جرم باشد2 فاعلتواند  مي رايانه.2
  . ارتكاب يا طرح ريزي جرم باشد3 ابزارتواند  مي رايانه.3
  .توان براي تهديد يا فريب استفاده كرد  ميودِ رايانه قرار دادن خ4نماد از .4

ي هـا   از دانش عدالت كيفري خود براي بهتر سازي دسته        ،  5پروفسور ديويد كارتر  
  ):1995كارتر،(ي زير را پيشنهاد كرد ها كارتر دسته. پاركر استفاده كرد

، ها  ادهسرقت د ،  مانند نفوذ گري رايانه اي    ](ارتكاب جرم [  رايانه به منزله هدف    .1
  ؛)تجاوز فني، گري فني ويران

، مانند كالهبـرداري بـا كـارت اعتبـاري        ] (ارتكاب جرم [ رايانه به منزله وسيله      .2
  ؛)سرقت يا كالهبرداري، ي مخابراتيها برداري از رهگذر سيستم كاله

مانند قاچـاق مـواد اعتيـادآور     (ي ديگر ها  له عاملي فرعي براي جرم     رايانه به منز   .3
  ؛)پول شويي و هرزه نگاري كودكان، قانونيغير

سـرقت نـرم افـزار و    ، مانند نقض حق نشر (ها ي همبسته با رواج رايانه   ها   جرم .4
 ).ي رايانهها سرقت قطعه

،  كـه پـاركر اسـتفاده كـرده بـود       ابزار  و موضوعكارتر به جاي استفاده از واژگان       
هنگامي كـه   ،  همچنين.  را بكار برد    وسيله  و هدفو قانون محورتر    تر    واژگان سر راست  

 عمـده   طور  به،  كند  مي ي ديگر اشاره  ها   به منزله عاملي فرعي براي جرم      ها  كارتر به رايانه  
لزومي ندارد كـه     .اند   منبع داليل ديجيتالي   ها  رايانه،  كند كه در آنها     مي سناريوهايي را بيان  

ر پـي  د كه در امتواند داليلي داشته باش  ميبلكه، رايانه ركن فعالي در ارتكاب جرم باشد    
  .گرد يا دفاع ايفاي نقش كنند

                                                                                                                   
1. Object  
2. Subject  
3. Tool  
4. Symbol  
5. David L. Carter  
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  پريشي گفتماني در اتاق چت روان
،  و باجگيري عاطفي است     1»بازي نقش «يك نوع   ،  گذرد  ي چت مي  ها   چه كه در اتاق     آن

و گـاه هـر دو      . شونده است   كننده و ديگري قرباني     يكي قرباني . بازي صيد و صياد است    
سازنده و تخريبي   ي غير ها  2»بازخورد«. گيرند  ار مي ي يكديگر قر    استفاده  طرف مورد سوء  

كننـد مـورد      هـر دو احـساس مـي      ،  وگـو   ها گـپ و گفـت       بعد از ساعت  . دهند  مي به هم 
  :توان به شكل نمودار زير ترسيم كرد  مياين مهم را .اند ي ديگري قرارگرفته استفاده سوء

  
  1نمودار شماره 

  
  

  2نمودار شماره 

  
  

گر دو نفري است كه ممكن است از فضايي دور يا نزديك             نشان 1نمودار شماره   
اما تنهـا يكـي از آنهـا        اند    و وارد يك بازي گفتگويي شده     اند    ارتباط مجازي برقرار كرده   

كنـد و     مـي  سوژه و فاعل اين بازي است كه در نهايت بـر ذهـن و روان ديگـري غلبـه                  
  .شود مي كند و بر او مسلط  مي و باورهايش را به او تحميلها خواست

هـيچ كـدام   انـد    نشانگر دو نفـري اسـت كـه هـر دو كـم آورده          2نمودار شماره   
هيچ كدام چيزي بـراي گفـتن و        . نتوانسته است يك گفتمان غالب به ميدان بازي بياورد        

و در نهايـت هـر دو       ،  هدف و سرگردان   جز يك گفتگوي بي   ،  عرضه كردن نداشته است   
  .اند شروع كردهر تفنن و از سكه بي دليل اند  قرباني بازي شده

تواند حائز لذتي دردناك باشد و بـا          گاه اين گفتمان مي   ،  بسته به شخصيت طرفين   
ي عاطفي    استفاده  بخش باشد و به ميزاني كه طرفين مورد سوء          لذت،  وجود درد آوربودن  

                                                                                                                   
1. Role Playing  
2. Feed Back  



94  شناسي جنايي روان    

 هـاي غيـر     حـرف . شـود   تـر مـي     بيش،  دادن   شان براي ادامه    عطش،  گيرند  يكديگر قرارمي 
هاي   استفاده از استعاره  . اند كه بشنوند و بگويند      مايل،  ا وجود بار تخريبي آن    اخالقي را ب  
ارتبـاط را از حالـت نرمـال        ،  گويي و جعل واقعيـت        دروغ،  هاي سياه   شوخي،  غيراخالقي
ايـن ارتبـاط چـون    . »گفتگـو «نه يك  افتد و  مي اتفاق»فعل«در واقع يك . كند خارج مي

راحتي و حتي بدون مجـوز بـه فـضاي            و افراد به    ،  تخارج از روابط انسانيِ سازنده اس     
شود   ي لفظي زودتر فراهم مي      ي مشاجره   رو زمينه   از اين   ،  شوند  شخصي ديگري وارد مي   

از هـيچ لفـظ و      ،  خاطر كه تعهدي براي رعايت حريم همـديگر ندارنـد           و طرفين به اين   
  .ورزند باري دريغ نمي ي تحقيرآميز و خشونت كلمه

  
 اختي پيرامون اعتياد به اينترنت در دانشجويانپژوهشي روان شن

كامپيوتر و نفوذ گسترده تكنولوژي اينترنت در دنياي امروز باعث شده كـه هركـسي بـه             
ي اخيـر   هـا   در سـال  . نحوي با اين تكنولوژي درگير شده و با آن سر و كار داشته باشـد              

ه اســت اعتيــاد بــه اينترنــت پــژوهش و مطالعــات زيــادي را بــه خــود اختــصاص داد 
مساله مفرط و آسـيب شناسـانه از ايـن          ،  با همگاني شدن اينترنت   . )2007 ،1استفانسكو(

يـن و   (ان را بـه خـود جلـب كـرد           شناسـ   روانمساله اعتياد به اينترنت توجه      ،  فناوري و 
نتـايج ضـد و     ي انجام گرفته در زمينه اعتياد بـه اينترنـت           ها  پژوهش. )200 ،2همكارانش

يلـوليس و   ،  )2007 (4كـائو و همكـارانش    . )2000 3تروئـر، ( كنـد   مـي  نقيض را گزارش  
كنند كـه اسـتفاده مفـرط و          مي خاطر نشان ) 2006( 6و لي و شانگ   ) 2005( 5همكارانش

ايـن  . دهـد   مـي  شناسانه از اينترنت ميزان بهداشت روانـي دانـشجويان را كـاهش            آسيب
، كننـد   مي از اينترنت شناسانه   محققان دريافتند كه دانشجوياني كه استفاده مفرط و آسيب        

شناسـي و مـشكالت      آسـيب ،  نيستنداي    در مقايسه با دانشجوياني كه داراي چنين تجربه       
افزايش سـطوح تجـارب كـار بـا اينترنـت بـا       ، در واقع. دهند  ميرواني بيشتري را نشان  

از جنسيت  ) 2006 ،2002 (7كيم و همكارانش  . كاهش سطح بهداشت رواني ارتباط دارد     
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اعتيـاد بـه اينترنـت يـك پديـده          . كنند  مي ل مرتبط با اعتياد به اينترنت ذكر       عوام عنوان  به
، چـين ،   درصد جمعيت دانـشجويان آمريكـا      25 تا   5جهاني با سطح و دامنه متفاوتي از        

لـي و   (و غربـي اسـت      ،  كشورهاي اروپاي شـرقي   ،  ژاپن،  تايوان،  استراليا،  انگلستان،  كره
كه زنان نـسبت بـه مـردان تـا دو برابـر از              اند   برخي مطالعات نشان داده   . )2006 شانگ،
؛ ينـگ و    2003 ،2تسي؛ گـريف  1،2000چو و هـسياو   (اند    اعتياد به اينترنت نشان داده    ،  خود
در عـصر  . كنـد   مـي اعتياد به اينترنت ما را با مشكالت زيـادي مواجهـه      . )2007 ،3تونگ

شـناختي فـردي و     ي روان   هـا   ما با الگوهاي در حال تغيير آسيب      ،  اطالعات و ارتباطات  
نـشان دادنـد كـه      ) 2003 (4مبرگر و بـن آرتـزي     هـا   آميچـاي . ايـم  اجتماعي روبرو شـده   

افراطي وابسته به اينترنت هـستند از لحـاظ بهداشـت روانـي             صورت    بهدانشجوياني كه   
ها كه   دهند كه دانشجويان دانشگاه     مي مطالعات انجام شده نشان   . كنند  مي احساس تنهايي 

 ،5آنـدر سـون  (ي الزم را ندارنـد  ها در روابط اجتماعي مهارت،  دچارندبه اعتياد اينترنت 
محققان دريافتند دانشجوياني كه داراي اعتياد به اينترنـت هـستند      . )2003 ،6بالچ ؛2001

، )1997( 7برنـر . از آسيب پذيري باال و سالمت و بهداشـت روانـي پـايين برخوردارنـد              
 اين نتيجه دست يافتند كـه دانـشجوياني    ي علمي خود به   ها  در پژوهش ) 2002( 8كاپالن

، در مقايسه با دانشجوياني كه اعتياد اينترنت ندارند       ،  كه به اعتياد به اينترنت مبتال هستند      
 ،2002(كـيم   ،  )2007(كـائو و همكـارانش      . بهزيستي رواني و اجتماعي كمتـري دارنـد       

 ميـزان   نـشان دادنـد كـه     ) 2007( يـن و همكـارانش    ) 2001(لي و همكـارانش     ) 2006
پرخاشـگري  ،  ترس اجتماعي ،  هراس،  بيش فعالي ،  افكار خودكشي ،  اضطراب،  افسردگي

، و خشونت و رفتارهاي ضد اجتماعي در دانشجوياني كـه بـه اعتيـاد اينترنـت دچارنـد                 
كــرات و ) 2002( 10جــونز و مــادن، )2003(گــريفيتس، )2002( 9فانــگ. بيــشتر اســت
كننـد كـه اعتيـاد اينترنـت در           مـي  ندر مطالعات خـود خاطرنـشا     ) 1998( 11همكارانش
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 دوسـتانه و روابـط اجتمـاعي      ،  خـانوادگي ،  دانشجويان باعث سردي روابط بـين فـردي       
 حاكي از آن است كه تعدادي از كاربران آنالين به اعتيادي شـبيه بـه                ها  گزارش. شود مي

يني كساني را    و عالئم بال   ها  اين كاربران نشانه  . شوند  مي الكل يا قمار مبتال   ،  اعتياد به دارو  
اگر چـه   .  دچار هستند  ها  دهند كه به اعتياد يا وابستگي دارويي و يا ديگر اعتياد            مي نشان

برخي از اين متخصصان بر اين باورند كه اصطالح اعتياد فقط بايد در مـورد اعتيـاد بـه                   
ديگر در رفتارهـايي ماننـد قمـار بـازي آسـيب            اي    اما عده ،   رود كار  بهيك ماده شيميايي    

ي ويديوئي و كامپيوتري ها اعتياد به بازي  ،  اختالالت خوردن ،  ي جنسي ها  اعتياد،  تيشناخ
يي كه بـراي تعيـين      ها   مالك براساس. )1996 يانگ،(كنند    مي نيز از اين اصطالح استفاده    
 و عاليـم    هـا   توان نتيجه گرفت كه اگر دانشجويان نـشانه        مي،  رفتار اعتيادآور وجود دارد   

  : اعتياد اينترنت مبتال هستندبه، زير را دارا باشند
فعاليت در زندگي روزمره شان شود و بر اعمال و          ترين    استفاده از اينترنت مهم    .1

  .افكارشان مسلط شود
فرار از دنيـاي واقعـي و يـا    ، استفاده از اينترنت در آنها باعث برانگيختگي زياد      .2

  .تجاربي مشابه ايجاد كند
 به اثرات مورد نظر و مطلـوب ميـزان زمـان       آنها مجبور شوند براي دست يابي      .3

  .استفاده از اينترنت را افزايش دهند
  .احساس خستگي و كسالت و خلق پايين كنند، هنگامي كه آنالين نباشند .4
معلمـان و يـا     ،  استفاده از اينترنت باعث ايجـاد تعارضـي بـين آنهـا و والـدين               .5

 استفاده از اينترنت يا مطالعه و يـا  دوستان شان شود و نيز باعث ايجاد تعارض بين زمان        
  .خواب شود

امـا در   ،  كنند كه استفاده از اينترنت خود را كاهش يا حذف كنند            مي آنها تالش  .6
، 2000، چـو و هـسياو  (كنند   مياين زمينه موفق نمي شوند و به الگوهاي قبلي بازگشت    

بيـشتري از    بـه تعـداد      4–1در جـدول    . )1387 زاده و صـغري سـينا،      به نقـل از حـسن     
  .ي رواني و رفتاري ناشي از اعتياد به رايانه اشاره شده استها نشانه

  



97     اي فضاي مجازي و بزه رسانه: جرايم نوپديد

  )2008 به نقل از ال كوپر،(  اينترنتي / اختالل اعتياد كامپيوتري 4-1جدول 
  

 :شود  مي مورد از موارد زير نشان داده5شونده كامپيوتر حداقل توسط كاربرد غلط پايدار و تكرار
  .ي كامپيوتريها يت يا آرامش هنگام وارد شدن در فعاليترضا  تجربه لذت،.1
طـرح برنامـه بـراي بازگـشت بـه          ،  شامل فكر كردن درباره تجربه    ،   اشتغال ذهني با فعاليت كامپيوتري     .2

  .سخت افزارترين  داشتن جديدترين و سريع، زني در وب گشت كامپيوتر،
  .پيوتري جهت تغيير دادن خلقي كامها  نياز به صرف زمان و پول بيشتر براي فعاليت.3
  .ها ي مكرر در كنترل اين فعاليتها  شكست تالش.4
زمـاني كـه در     ،  تحريك پذيري يا ديگر خلـق و خـوي مـالل آور مثـل بـاال رفـتن تـنش                   ،  قراري  بي .5

  .ي كامپيوتري درگير نيستها فعاليت
  .خلق مالل آور براي فرار از مشكالت يا رهايي از ها  نياز به بازگشت به اين فعاليت.6
  .خانوادگي و اجتماعي، تربيتي،  غفلت از تعهدات كاري.7
  .گران و افراد ديگر در مورد ميزان زمان صرف شده با كامپيوتر درمان،  دروغ گفتن به اعضاء خانواده.8
ـ      ،  شغل،   از دست دادن واقعي يا به مخاطره افتادن روابط مهم          .9 خـاطر  ه  ثبات مالي يا فرصت آموزشي ب

  .ده از كامپيوتراستفا
غفلـت از   ،  سـردرد ،  ميگرن،  خشكي چشم ،  كمر درد ،   نمايش عالئم فيزيكي مثل سندرم تونل كارپ       .10

  .نظمي در غذا خوردن بهداشت فردي يا بي
  . تغيير در الگوي خواب.11

  
 2 و سايبرسكس1ي پورنوگرافها سايت

 اينترنـت تغييـرات     باشد كه به واسـطه      مي ي اجتماعي رفتار بشر   ها  جنسيت يكي از جنبه   
در واقع بيشترين تعداد موضوعات جستجو شده گزارش شده         ،  چشم گيري داشته است   

و تعقيـب و    . )1998 ؛بالنچـارد ،  النگـو ،  فـريمن (در اينترنت مربـوط بـه سـكس بـوده           
رابطه جنـسي   ،  سكس اينترنتي ،  جستجوي تمايالت جنسي در اينترنت يا سكس مجازي       

 9 حـدود  1998در آوريل . باشد  ميوجهي براي كاربراناينترنتي فعاليت عمومي جالب ت    
بـه يكـي از پـنج وب سـايت حـاوي موضـوعات              ) 3جمعيت آناليـن  %15(ميليون كاربر 

كه اين نه ميليون شامل     ) 1999بويز و گوردون  ،  شرر،  كوپر(. بزرگساالن دسترسي داشتند  
ه بـراي   ي متعدد ديگـر بزرگـساالن و نـه ابعـاد اينترنتـي ديگـري بـود كـ                  ها  وب سايت 

ي هـا   گروههـاي خبـري و اتـاق      ،  براي مثال ايميل  (. شد  مي ي جنسي بكار برده   ها  تعقيب
آشـكار كـرد كـه      ،  1999و نمونه گيري متفاوتي از كاربران آنالين در آگوسـت           ) گفتگو

. جمعيت در مجموع از يك وب سـايت آناليـن ويـژه بزرگـساالن بازديـد كردنـد                 % 31
                                                                                                                   
1. Pornograph 
2. Cyber Sex 
3. Online  
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  ).1999 ،بلسميت، ليون(
بيان كرد كه سه عامل اوليه وجود دارد كـه عامـل محـرك تمـايالت                 1998كوپر  

 ها  او اين . شود  مي ي جنسي محسوب  ها  جنسي آنالين بوده و شروع جذابي براي تعقيب       
 24 سـايت    هـا   ميليـون  (2در دسترس بـودن   : ناميده و آنها شـامل     A1 هموتور سه گان  را  

رقابـت روي   (3ه بـودن بـا صـرف  . ) روز در هفته در دسترس هستند7ساعت در روز و     
يي براي دست يافتن بـه سـكس آزاد    ها   را پايين نگه داشتند و راه      ها  قيمت،  شبكه جهاني 
  ).ماند  ميدانند كه ارتباط شان ناشناس  ميمردم( باشد  مي4ناشناس بودنو ) وجود دارد

 آوردن  دسـت   بـه  اظهار داشت كه توانايي آموزشـي بـالقوه اينترنـت            1997نيومن  
چنـين ممكـن اسـت       هـم . آورد  مـي  فـراهم را  اره تمايالت جنسي آناليـن      اطالعات درب 

  . برده شودكار بهاينترنت براي يافتن عشاق جنسي 
در همان بحث برخي پژوهشگران توصيه كردنـد كـه اسـتفاده از اينترنـت بـراي                 
اهداف جنسي ممكن است در تقابل با رشد جنسي سالم و طبيعي در برخي افـراد قـرار               

براي كسب  اي     وسيله عنوان  بهاز توان اينترنت در استفاده شدن       ) 1985(در  وان گل . گيرد
ي كـاذب در ارتباطـات      هـا   ي كودكان براي اهداف جنسي و كسب هويت       ها  نگاري هرزه

كاربرد جنايي و انحراف اينترنتي     ) 1995(دوركين و برايان    . سوگيرانه جنسي هشدار داد   
خطري بابت تقويت ، ي از ارتباطات آنالينرا بررسي كرده و ثابت نمودند كه رضايت آن        

كـوپر و  ( سـازد   مـي فراهم، عملي كردن تمايالت جنسي كه راه ديگري براي بروز ندارد 
در دسترس بودن و بـا صـرفه بـودن          ،  آيد ناشناس بودن    مي به نظر . )همكاران زير چاپ  

ـ               )Aموتور سه گانه    ( ا جبـر    اين شانس را كه اينترنت براي افرادي كـه اخيـرا مـشكلي ب
مـساله سـاز    ،  انـد  ي روان شناختي شده   ها  پذيري يا آنهايي كه تسليم آسيب    ،  جنسي داشته 

پژوهـشگران بـا توجـه      . دهـد   مـي  شده و خطر بروز چنين اجباري را در آنهـا افـزايش           
جنسي اينترنت در حال بررسي توان اعتيـادآور بـودن آن بـوده و              برد جنسي يا غير   كار  به

 پيامـدهاي منفـي گـزارش شـده توسـط كـاربران بـه               بين زمان صـرف شـده آناليـن و        
، كوپر و شـرور و همكـاران      ،  1996،  پيتروكسلي،  ابينگام .اند  يي اشاره نموده  ها  همبستگي

 اينترنت نيز ها در واقع مانند ديگر فن آوري . )1998،  يانگ و راجرز  ،  1996يانگ  ،  1999
                                                                                                                   
1. Triple.A Engin 
2. Accessibility 
3. Affordability 
4. Anonymity 
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مفهوم رفتار جنـسي     اند  برخي پژوهشگران بحث كرده   . باشد  مي داراي معايب و محاسن   
 پيوستاري است كه از رفتار انضباطي به رفتار مشكل سـاز كـشيده شـده                عنوان  بهآنالين  
  ).1997 ليبالم،، 1999 ،همكاران، شرر، كوپر(است 

 كـاربر   9177يـابي اخيـر خـود از         در زمينه ،  1997،پوتنام و پالنچون و بويز    ،  كوپر
ي جنـسي   ها  ساعت در هفته در تعقيب    پاسخگويان يك   % 43اينترنت دريافتند كه گرچه     

 سـاعت يـا بيـشتر از آن در چنـين            11،%8زمان با آنهـا      هم،  كنند  مي آنالين وقت صرف  
كند كه اكثـر كـاربراني كـه تمـايالت            مي  پيشنهاد ها  اين داده . يي در گير هستند   ها  فعاليت

 تـا   اهـ   كنند براي محدود كردن زمـان در ايـن فعاليـت            مي جنسي را در اينترنت پيگيري    
كـوپر و پوتنـام و      . امـا برخـي ديگـر مـشكالت بـارزي دارنـد           ،  توانايي داشته اي    اندازه

مدل تئوريك جديدي را پيشنهاد دادند كه بر يك مدل پيوستاري مبتني            ،  1999همكاران  
 كنند در سـه طبقـه قـرار         مي بوده و افرادي را كه از اينترنت براي تعقيب جنسي استفاده          

  :دهد مي
ــارب ــه اول ك ــراي اهــداف   طبق ــا ب ــشتر از روي كنجكــاوي ي ــه بي راني هــستند ك

از مشكالت اي  به موضوعات جنسي آنالين دسترسي داشته و شخصا نشانهكننده  سرگرم
گـروه دوم كـاربران وسواسـي       . مرتبط با رفتار جنسي آنالين در آنها ديده نـشده اسـت           

ي جنـسي از    هـا   اليـت جنسي هستند كه به علت استعداد ذاتي شان به ابراز بيمارگونه فع           
كنند و باالخره گـروه       مي ي جنسي شان استفاده   ها  براي فعاليت اي     حوزه عنوان  بهاينترنت  

هرگـز  ، باشند كه اگر به اينترنت دسترسـي نداشـتند      مي كاربران در معرض خطري   ،  سوم
براي اين افراد قدرت ناشناس بـودن   . مشكلي با تمايالت جنسي آنالين نشان نمي دادند       

با عوامل شخصيتي خاص كاربران  ) Aگانه   موتور سه (س بودن و با صرفه بودن       در دستر 
شـود كـه بـدون        مي در معرض خطر تعامل متقابل داشته و منجر به الگوها و رفتارهايي           

 )1997(دلمونيكـو . مداخله ممكن است به رفتار وسواس جنـسي آناليـن كـشيده شـود             
نـد تـا كـاربران در معـرض خطـر بـه           ك  مي گويد كه اعمالي نظير انزوا و تخيل كمك        مي

  .وسواس جنسي مبتال شوند
متخصصان بـاليني  ، طور كه كاربرد اينترنت ادامه داشته و در حال رشد است       همان

 آشكار تمايالت جنسي آنالين داشـته و يـا          طور  بهشوند كه     مي با بيماران زيادي مواجهه   
و عموم مردم دربـاره     طور كه آگاهي متخصصين      همان. دهند  مي مشكالت اساسي بروز  
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درك و دست يابي و درمان اين پديـده بـيش از            ،  يابد  مي كاربرد سكس اينترنتي افزايش   
يـابي آناليـن      زمينه  با استفاده از يك    1999كوپر و بويز و همكاران در       . شود  مي حد مهم 

رفتـار  ،  كـرد   مـي  االتيؤكنندگان وب سايت درباره رفتار جنسي آناليـن سـ         كه از بازديد  
ي اصلي كه افراد گزارش نمودند زمان       ها  يكي از حوزه  . ينترنتي را بررسي كردند   جنسي ا 

 سـاعت   11گزارش كردند كه در هفته      ) N=9177(دهندگان   پاسخ% 8حدود  . آنالين بود 
اين گروه بـه نـسبت پاسـخگويان         .اند  ي جنسي آنالين درگير بوده    ها  يا بيشتر در فعاليت   

 و به نظـر ، ي آنالين گزارش نمودهها گيري پيرامون پيديگر ميزان باالتري از پريشاني را     
  .ساز بود  بالقوه مسالهطور بهرسد از افرادي باشند كه فعاليت جنسي آنالين برايشان  مي

چون ميزان زمان صرف شده آنالين نمايـانگر يكـي از ابعـادي اسـت كـه بـراي                   
م گرفتـه شـده كـه       رو تصمي  ازاين،  ارائه شده ،  شناسايي افرادي كه وسواس جنسي دارند     

 ابعاد مهم در اين پديده      عنوان  بهمندي يك مالك را بسط داده و عواملي كه عموما            ارزش
تمايل يـا   ،  اين مالك شمول به ميل و رغبت      . را در آن معيارها بگنجانيم    اند    شناخته شده 

آسيب به خـود يـا ديگـران انكـار بـه            ) كمك به افزايش زمان درگيري در رفتار      (تحمل  
ي تكراري براي توقف يا محـدود كـردن         ها  تالش،  اندن پيامدهاي منفي رفتار   حداقل رس 

، تكرار رفتـار عليـرغم پيامـدهاي منفـي و رفتـاري كـه از نظـر اجتمـاعي          ،  رفتار جنسي 
ي مشخص اختالل ايجاد كرده و در رفتارهاي جبري و يـا  ها شغلي در فعاليت،  تحصيلي

 ؛1998،  كـوپر (يابـد     مـي  خـاص بـروز   فقدان آزادي در انتخاب يا عدم انتخاب رفتاري         
  ).2009 ؛ به نقل از ال كوپر،1994، اشنايدر ؛1999، گورمن ؛1991، كارتر

  
   فرهنگي ـاينترنت و دگرديسي رواني

كـه مـشكالت    سـازد   مـي روشـن ) 1999(و يانـگ  ) 2000(ي پيرسـي  ها نتايج پژوهش
ت درسي و شـغلي     مشكال،  سردي روابط بين افراد خانواده    ،  نزاع،  خانوادگي چون طالق  

ـ كندي. زياد است، باشد  مييي كه فرزند آنها وابسته به اينترنتها در بين خانواده   سـوزا  
 عالوه بر موارد فوق بـه دروغگـويي و بـي اعتمـادي اشـاره              ) 1997( و كوئيتنر  )1998(

بـين  اي   در مطالعـه  ) 2001(اريـك   . )1386،  مرتـضوي ،  شـهيدي ،  كرامتي مقدم (كنند   مي
به اين .  آورده استدست بهرابطه معناداري را ، ده از اينترنت و تنهايي و انزوا  ميزان استفا 

ارتباط وي بـا اجتمـاع و ديگـران    ، شود  ميمعني كه هر چه فرد بيشتر به اينترنت وابسته    



101     اي فضاي مجازي و بزه رسانه: جرايم نوپديد

در مطالعه خود دريافتند كه افراد      ) 2001(در همين رابطه نيز چين و ساني      . شود  مي كمتر
 دسـت   بـه گيـري نمـرات بـاالتري        ي اضـطراب و گوشـه     ها  قياسوابسته به اينترنت در م    

كننده موارد فوق است كه از جمله       يدأيت) 2000(ت ساندرز و همكاران     مطالعا. آورند مي
تنهايي و سست شدن پيوندهاي اجتماعي افراد وابـسته بـه اينترنـت را              ،  نتايج افسردگي 

پردازنـد كـه مغـاير بـا برخـي        مـي افراد وابسته به اينترنـت بـه اعمـالي      .اند  گزارش داده 
اند كه هـرزه نگـاري در بـين          گزارش نموده ) 2000(و يانگ    )2001(تيم  . ستها  ارزش

ي اينترنتـي امكـان     ها  دارد كه بازي    مي بيان) 1997(ديگر اينكه سيمون    . افراد شايع است  
 را دهد كه نتايج و اثرات آن  ميدر اختيار تماشاگران موارد جنسي قراراي    اعمال گسترده 

همچنـين دوران و همكـاران      . دانـد   مـي  اعمال ارزشي چون تعدي بـه زنـان و دختـران          
ي اجتمـاعي  هـا  با مهـارت اي  ي رايانهها در بررسي رابطه ميزان استفاده از بازي     ،  )1381(

و اي    ي رايانه ها  كه بين ميزان استفاده از بازي     اند    نوجوانان پرداخته و به اين نتيجه رسيده      
 طـي پژوهـشي بيـان     ) 1372( گليـك . عي رابطه معكوس وجـود دارد     ي اجتما ها  مهارت

) 1378(احمـدي   . رابطه وجود دارد  ،  دارد كه بين سلسله مراتب ارزش و جنس افراد         مي
  و جنس افـراد رابطـه وجـود دارد و عنـوان        ها  كند كه بين سلسله مراتب ارزش       مي تاييد
بت به پسرها تمايل بيشتري     هنري و اجتماعي نس   ،  ي ديني ها  كند كه دختران به ارزش     مي

  .دهند  ميادي و سياسي بيشتر اهميتي اقتصها در صورتي كه پسرها به ارزش، دارند
بيانگر اين اسـت كـه احتمـال تغييـر در نظـام             ) 1976(ي ويليامز   ها  نتايج پژوهش 

 ي سـنتي متجلـي  هـا  و ويرانـي ارزش ،  ي جديـد  ها   در اموري مثل كسب ارزش     ها  ارزش
بروز باوري نو در فـرد نـسبت   ، ي تازهها  منظور وي از كسب ارزش     ،براي مثال . شود مي

باشـد و     مـي   براي ارزشيابي وقايع روزمره نيز     يبه تجارب جديد است كه به نوعي ابزار       
گـذارد و در     مـي  تـأثير    گيري الگوي رفتاري فرد نيز     به مرور در شكل   ،  اين محك يا باور   

دهـد و شـكل       مي لگوي رفتاري وي رخ   هاي قبلي و در ا     همين راستا تغييراتي در ارزش    
 ي پيـشين وي   هـا   ي جديـد بـا ارزش     هـا   ماحصل ميزان همراهي ارزش   ،  نهايي رفتار فرد  

نيز  »ها  ويراني ناگهاني ارزش  « همچنين منظور از  . باشد كه به تازگي فرا گرفته است       مي
علت ايـن فروپاشـي      .اند  يي است كه در گذشته مطلوب وي بوده       ها  ويراني سريع ارزش  

را تر    مي ظهور و كسب اطالعات جديدي است كه اطالعات قدي         ،ي پيشين ها  ظام ارزش ن
  .سازد  مياز اعتبار ساقط
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  و جرم...) سينما و، تلويزيون، ماهواره (ها 1رسانه
ثيراتي مـستقيم   أت،  ي تصويري نظير سينما و تلويزيون     ها  ويژه رسانه  هب،  ي جمعي ها  رسانه

جوانـان در فراينـد يـادگيري       ) 1942( اعتقـاد بنـدورا      به. و سريع بر رفتار جوانان دارند     
 برخـي از رفتارهـاي   هـا  پردازند و از طريق رسـانه   مياجتماعي به تقليد از رفتار ديگران    

ي ها  نمايش تأثير   ،ي اخير ها  در سال . آموزند  مي انه نظير پرخاشگري و خشونت را     كار  بزه
 بحث جامعه شناسي انحرافـات      ي جوانان در كانون   كار  بزهمداوم خشونت تلويزيوني بر     

ي انجـام شـده   هـا  ي اجتماعي قرار گرفته است؛ براي مثـال نتـايج پـژوهش     شناس  روانو  
آميـز را در بـين جوانـان          گرايش به رفتار خـشونت     ها  بيانگر آن است كه خشونت رسانه     

ي خـشونت   هـا   جواناني كه در معرض تماشاي فـيلم      . )1998 مقدم،(افزايش داده است    
 رفتـار  هـا  گيرند در يك فرايند همانند سـازي بـا بـازيگران فـيلم              مي  قرار آميز و سكسي  

  به تصوير  ها  رفتارهايي كه رسانه  . گيرند  مي  ياد ها  انه را از طريق پيوستگي با رسانه      كار  بزه
هنگـامي كـه بـازيگران      ،  بـه عـالوه   . گـذارد   مي كشند بر چگونگي رفتار مخاطبان اثر      مي
ي مرجـع جوانـان     هـا    گـروه  عنوان  بهي تصويري   ها  سانهي خشن در ر   ها   و سريال  ها  فيلم
ي كـار   بـزه ي ماليم نظير تخريب اموال مدرسه به سمت         كار  بزهجوانان از   ،  كنند  مي عمل

ي ها  به اين معنا كه با تقليد از بازيگران فيلم        ،  يابند  مي شديد نظير ضرب و جرح گرايش     
ز را كنـار گذاشـته و از   رفتـار خـشونت آميـ   تـر   ي قديمها ابزارها و روش ،  خشن پليسي 

اسـتفاده  . كنند  مياستفاده، برند  ميكار بهي جديدتري كه بازيگران فيلم   ها  ابزارها و روش  
از اسلحه در بين جوانان آمريكايي به جاي كارد بـراي قتـل در فراينـد همانندسـازي و                   

شناسـان   ان اجتمـاعي و جامعـه     شناسـ   روانبـراي   .  شكل گرفتـه اسـت     ها  تقليد از رسانه  
يا هر رسـانه ديگـري   (آيا در معرض تلويزيون « نحرافات اين سوال مطرح است كـه ا

نظريـه پـرداز    ) 1973(بنـدورا   ؟  »كـاري اسـت    قرار گرفتن علت بـزه    ) همچون سينما 
ي خود نشان داد كه تلويزيون پرنفوذترين رسانه بـراي          ها   در پژوهش  اجتماعييادگيري  

 از  هـا   كاستن ممانعـت  ،  فتار پرخاشگرانه ي ر ها  تواند در آموزش شيوه     مي جوانان است و  
ي ديگري  ها  در پژوهش . ثر باشد ؤپرخاشگري و حساسيت زدايي و عادت به خشونت م        

به اين نتيجه رسيد كـه ميـزان كـشتارها و ديگـر رفتارهـاي مجرمانـه و                  ) 1983(فيليپس
داري  به گونه معنا   ها  انه در آمريكا در روزهاي بعد از مسابقات بوكس سنگين وزن          كار  بزه

                                                                                                                   
1. Media 
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 بـر رفتـار خـشونت آميـز         هـا   رسـانه  تأثير   ان اجتماعي در  شناس  روان. افزايش يافته است  
  :فرايندهاي زير را بيان كرده اند

ممكن است موانع بينندگان براي مشاركت در رفتـار       اي    نمايش خشونت رسانه  . 1
 بـه نظـر   ،  هـا   پس از مشاهده رفتار خشن قهرمانـان فـيلم        . خشونت آميز را تضعيف كند    

اگر آنهـا بتواننـد ايـن كـار را انجـام            «: رسد كه جوانان بيننده چنين برداشت كنند كه        يم
  .»توانيم  ميما نيز، دهند

ممكن است بينندگان را با فنـون نـويني از حملـه و             اي    نمايش خشونت رسانه  . 2
گيري كـار  بـه اين فنونِ ةيي دربار ها  آزار به ديگران آشنا كند كه قبل از مشاهده چنين فيلم          

اگر آنان اين فنون را بياموزنـد ممكـن اسـت در    ، افزون بر اين. خشونت آگاهي نداشتند  
  .ي بعد نيز از آنها استفاده كنندها شرايط و موقعيت

 تـأثير   توانـد   مـي  ي خـشونت آميـز    ها   در كنش  ها  تماشاي اشتغال قهرمانان فيلم   . 3
؛ بـه عبـارت     شديدي به شناخت بينندگان در مورد خشونت و پرخاشگري داشته باشـد           

مشاهده خشونت و پرخاشگري ممكن است باورهاي بينندگان را در مورد چنـين             ،  ديگر
يي تغيير دهد و نتيجه گيري كنند كـه دنيـاي اجتمـاعي پيرامـون آنـان از رفتـار                    ها  كنش

، كنند  مي خشونت و پرخاشگرانه لبريز است و چون تمام جوامع اين نوع رفتار را تجربه             
  .خاشگري توجيه پذير و پذيرفته شده استبنابراين خشونت و پر

ممكن است حـساسيت عـاطفي بيننـدگان را         اي    نمايش مداوم خشونت رسانه   . 4
، بـارون و بيـرن    ( مـضرش كـاهش دهـد     نسبت به خشونت و پرخاشگري و پيامـدهاي         

1987.(  
صفحات حوادث  ،  ي جنايي تلويزيوني  ها  ي گروهي از طريق نمايش فيلم     ها  رسانه

 تـأثير   ي پليـسي و جنـايي نيـز در امـر يـادگيري و ازديـاد جـرايم                 هـا  مطبوعات و رمان  
خـود را بـه جـاي       انـد      سـعي كـرده    نامطلوبي دارند چـون بـسياري از مجـرمين جـوان          

نهـا را تقليـد نماينـد       اعمـال آ  تـر     به عبارت ساده  . ي جنايي بگذارند  ها  ي فيلم ها  پيشههنر
و ،  كننـد   مـي  ير عادي را تلقـين    ي جنايي اغلب عقايد غ    ها  به ويژه رمان  . )1371 فرجاد،(

صورت   بهآنها ممكن است    . آورند  مي وجود  بهيك نوع آمادگي ذهني براي وسوسه شدن        
داليلـي بـراي    ،  و نيـز احتمـال دارد     ،  ي يا اغتشاش رواني عمل كنند     كار  بزهعامل محرك   

امكان دارد يـك سلـسله      . فراهم سازند ،  توجيه اعمال موهوم كه از خود انگيزه مهمتراند       
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ي هـا    آورند و براي خوانندگان جوان حالـت       وجود  بهافكار نامطلوب و مضر در كودكان       
 .نيرنگ و ظلم ايجاد كنند، رواني آميخته با فريب

  
  گي 1در مصائب بزه ديده

ان كـه در مقـام حـل        شناسـ   جـرم از  اي    عـده ،  يشناس  جرمكمتر از يك سده پس از تولد        
، ناخت علل و عوامل جرم زا بوده انـد        در صدد ش  ،  ي و علت شناسي جرم    كار  بزهمعماي  
ي متمركـز  كـار  بـزه  يك عامـل مـوثر در بـروز    عنوان بهي خود را بر بزه ديده     ها  پژوهش
اين رهيافت جديد نـسبت     . تا سهم و نقش وي را در تكوين جرم برآورد نمايند          ،  كردند

به جرم به نوبه خود تحوالت عميقي را در دانـش پيـشگيري از جـرم ايجـاد نمـود كـه            
ي هـا    يافتـه  براسـاس .  بـود  2»شناسـي  بـزه ديـده   «حاصل آن تولد رشته جديدي به نام        

گنـاه و مـستحق      بـي ،  قرباني مستقيم جرم كه تا پيش از اين زيـان ديـده           ،  شناسي ديده بزه
، تواند با كردار اجتماعي و نيز با نـوع رفتـار خـود بـا ديگـران                 مي،  شد  مي حمايت تلقي 

تواند با حركـات و       مي به عالوه . بب ارتكاب جرم باشد   بخش انديشه مجرمانه و مس     الهام
رفتار خود مقدم بر ارتكاب جرم به لحاظ عدم توانايي يـا عـدم اقـدام بـه محافظـت از                     

  ).1388 مير خليلي،(قرباني جرم واقع گردد ، خود
 مـورد  3ديدگي براي نخستين بار توسـط بنيـامين مندلـسون       ديده و بزه   موضوع بزه 
:  ايـن تعريـف را از قربـاني ارائـه كـرده اسـت              1973وي در سـال      .مطالعه قرار گرفت  

متحمـل  ، شخصي كه به خاطر وضعيت فردي يـا عـضويت و وابـستگي در يـك گـروه      
، اقتـصادي ،  روانـي ،  ي فيزيكـي  هـا   كه عواملي بـا ريـشه     ،  پيامدهاي دردآور و مشقت بار    

  .شود مي، سياسي و اجتماعي يا حتي طبيعي دارد
  

  انتقسيم بندي بزه ديدگ
هـيچ نقـشي در بـه       ،   نياورده وجود  به كساني كه در واقع جرم را        : بزه ديدگان واقعي   .1

  .شود  ميكه به آنها بزه ديدگان بي گناه نيز گفته .اند حركت در آوردن جرم نداشته
 بزه ديدگاني كه در واقع مرتكب اصـلي جـرم عليـه خـود       : بزه ديدگان مقصر   .2

                                                                                                                   
1. Victim  
2. Victiminology 
3. B,Mendelshon 
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  .ادثه كه جان خود را از دست داده استمانند راننده مقصر در ح .اند بوده
  . بزه ديدگاني كه خود در ارتكاب جرم شركت دارند: بزه ديدگان شريك.3
 وجـود   بـه  بزه ديدگاني كـه زمينـه ارتكـاب جـرم را خـود               :ديدگان معاون   بزه .4
  .اند آورده

  .اند كنند مورد تجاوز واقع گشته  مي بزه ديدگاني كه تخيل:ديدگان تخيلي  بزه.5
 ديدگاني كـه دسـت بـه خودكـشي          مانند بزه  :ديدگان ناشي از اعمال خود      بزه .6

 1.زنند مي

  
  ديده ملي روان شناختي بر بزهأت

ي هـا   رقابـت و خـصومت در گـروه       ،  در جوامع ابتـدايي   ،  )1972( 2از ديدگاه رنه ژيرارد   
گـي  رن كرد كه از طريق تقليد و هم     مي ايجاداي    ي خشن متمايز نشده   ها  وضعيت،  انساني

كه با طرد و حذف و حتـي         يافت و راهي براي بروز نداشت جز اين         مي با محيط اشاعه  
، شـدند   مي  مسوول خشونت تعيين   عنوان  بهكه  ،  ها  مرگ يك انسان يا يك گروه از انسان       

بـه تخليـه خـشونت و همچنـين مقـدس           ،  )قربـاني (مرگ فرد محكوم    . به فرجام برسد  
 ديگـر مقـدس پنداشـته       هـا    در عـصر مـا قربـاني       اما. شد  مي پنداشته شدن قرباني منتهي   

بـه  ،  شنويم كه اگر فردي قرباني شده       مي بسيار. آنها بايد ضعيف قلمداد شوند    . شوند نمي
 هـا   قربـاني ،  اما خواهيم ديد كه بـرعكس     . خاطر وجود ضعف يا نقصي در او بوده است        

خواهد همان    مي دارند و مهاجم  » اضافي«شوند كه چيزي      مي به اين دليل انتخاب   معموالً  
  .را تصاحب كند

. مانـد   مـي  تنهـا ،  كه علـت آن را هـم نمـي فهمـد          ،  قرباني در برابر چنين تهاجمي    
غرض ورزي  ،  هنگامي كه قرباني واكنش نشان دهد و قصد تمرد و سركشي داشته باشد            

سپس مرحلـه تخريـب روانـي كـه بـا           . دهد  مي جاي خود را به خصومت آشكار     ،  پنهان
بدين ترتيب قربـاني در تـار عنكبـوت    . شود  ميآغاز، شناخته شده »ترور رواني«عنوان 
، به زيـر سـلطه كـشيده شـدن        . گيرد  مي در اختيار قرار  ،  افتد  مي به چنگ ،  شود  مي گرفتار
. انـدازد   ميكند و از كار     مي زيرا اراده قرباني را خنثي    . جنبه اين فرايند است   ترين    مخرب

                                                                                                                   
1. Rush, P: Op,cit,p.12. 
2. R.Girard 
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جـود   مي،  اش را مهاجم    امكان مخالفت و مقابله    بيند كه كم كم مقاومت اش و        مي قرباني
 از واكـنش منـع  ، دهـد   مـي امكان انتقاد و اعتراض را از دسـت ، برد  مي و ذره ذره از بين    

شود و بـه شـكنجه گـر و           مي  آزارگر دستِ خودش هم ،  شود و مبهوت و خودباخته     مي
  ).1،1388ايريگوين( كند  ميكمك رساني، دهنده خودش عذاب

ي زندگي به دليـل ضـعف در        ها  اد در مواجهه با مشكالت و بحران      تعدادي از افر  
ي ها  پژوهش. شوند  مي دچار بزه ديدگي و آسيب    ،  و سازگاري الزم  اي    ي مقابله ها  مهارت

ي اساسي زندگي را از جمله عوامـل بـزه ديـدگي بيـان     ها متعددي نيز ضعف در مهارت 
يـك  . )2002 ،3و بجركويـست  ؛ نيلي و الندسترم     2000 ،2گرين و كرك مارك   ( اند داشته

قـرار گـرفتن در     ،  كند كه يـك جنبـه بـزه ديـدگي           مي نگاه دقيق به بزه ديدگي مشخص     
جنبه ديگري كه كمتـر     ،  اما. رواني و اجتماعي است   ،  ي مختلف فيزيكي  ها  معرض آسيب 

در . سـازگاري و حمـايتي فـرد اسـت        ،  اي ي مقابلـه  هـا   مهـارت ،  مورد توجه بوده اسـت    
ي فـردي   هـا   اين تفاوت ،  آورد  مي شابهي براي افراد مختلف فراهم    كه شرايط م  اي    جامعه

شـود برخـي در معـرض آسـيب و بـزه              مـي  افراد در دفاع از خويشتن است كه موجب       
نديده يا حـداقل آسـيب كمتـري         آسيب،  ديدگي قرار گرفته و بعضي خود را حفظ كرده        

ي خطر  ها  نان با موقعيت  در نتيجه آ  ،  كنند  مي چون افراد در شرايط متفاوتي زندگي     . ببينند
  ).1387، نوري، صادقي(گردند   ميآفرين بزه ديدگي متفاوتي مواجه

  
   فصلخالصه

بعد نرم افزاري كـه  . پديده جهاني شدن داراي دو بعد نرم افزاري و سخت افزاري است          
اقتصادي و سياسي است به دنبال بـسط و گـسترش مدرنيتـه             ،  ي فرهنگي ها  شامل بخش 

بعد سخت افزاري آن كه محصول صنعت جهاني ارتباطات است نـوع  باشد اما    مي غربي
  آورده اسـت كـه بـه آن ارتباطـات هـم زمـان              وجود  به را   ارتباطات مجازي جديدي از   

 جغرافياي محلي به جغرافياي جهاني تبـديل شـده و تجربـه             فضاي سايبر در  . گويند مي
  .صميميت در تعامالت افزايش يافته است

دسترسـي غيرمجـاز بـه      ،  ارتند از سرقت خدمات رايانـه اي      عباي    ي رايانه ها  جرم

                                                                                                                   
1. Hirigoyen 
2. Green & Krcmark 
3. Nealy,Lundstrom & Bjrkvist 
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سرقت نرم افزار و تغيير يـا سـرقت اطالعـاتي كـه بـه شـكل                 ،  ي مورد حفاظت  ها  رايانه
مجازي بـه اسـناد ثبـت       ، دسترسي غير  اخازي به كمك رايانه   ،  اند الكترونيكي ذخيره شده  

وضـعيت  كننده  گزارشي ها ي اعتباري يا كارگذاريها  صادر كنندگان كارتها شده بانك 
 يـا   هـا   ي سـرقت شـده و پخـش ويـروس         هـا   نقل و انتقال غيرمجـاز گـذرواژه      ،  مشتري
  .ي ويرانگرها فرمان

بندي عدالت كيفري در مورد جرم سـايبري معتقـد اسـت كـه               دان پاركر در دسته   
  .  باشدو نماد تهديد و فريب، ابزارجرم، فاعل جرم، تواند موضوع جرم  ميرايانه

  .بندي زير را پيشنهاد نمود بندي پاركر دسته  براي بهتر نمودن دستهديويد كارتر
  رايانه به منزله هدف ارتكاب جرم . 1
   رايانه به منزله وسيله ارتكاب جرم .2
  ي ديگر ها  رايانه به منزله عاملي فرعي براي جرم.3
 ها ي همبسته با رواج رايانهها  جرم.4

دهـد و ممكـن       مي ج گيري عاطفي رخ   ي چت يك نوع بازي نقش و با       ها  در اتاق 
 براسـاس . است در جريان اين گفتمان يكي از دو طرف يا هر دو طـرف قربـاني شـوند                 

بهداشت . دهند  مي تحقيقات كساني كه به اينترنت معتادند رفتارهاي زير را از خود نشان           
، افـسردگي ،  نداشـتن مهـارت الزم در روابـط اجتمـاعي         ،  احساس تنهـايي  ،  رواني پايين 

خشونت ، پرخاشگري، هراس يا ترس اجتماعي، بيش فعالي، افكار خود كشي، راباضط
 .و رفتارهاي ضداجتماعي

  : از عاليم اعتياد به اينترنت عبارتند
   تسلط اينترنت بر اعمال و افكار و تبديل آن به مهم ترين فعاليت زندگي .1
  فاده از اينترنت  ايجاد برانگيختگي زياد و فرار از دنياي واقعي در هنگام است.2
   افزايش زمان استفاده از اينترنت .3
  كسالت و خلق پايين در هنگام آنالين نبودن ،  احساس خستگي.4
   ايجاد تعارض در ارتباط با اطرافيان و اختالل در خواب و مطالعه .5
 . عدم موفقيت در كاهش زمان استفاده از اينترنت.6

در اينترنـت مربـوط بـه سـكس         بيشترين موضوعات جستجو شده گزارش شـده        
با صرفه  ،  كوپر سه عامل اوليه محرك تمايالت جنسي آنالين را در دسترس بودن           . است
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تقابـل بـا رشـد جنـسي        . نامـد   مي گانه داند و آنها را موتور سه       مي بودن و ناشناس بودن   
ي كاذب و عملي كردن تمايالت جنسي از نتايج ارتباطات جنسي           ها  كسب هويت ،  سالم

 .استآنالين 
 كوپر و پوشام و همكاران افرادي را كه از اينترنت براي تعقيـب جنـسي اسـتفاده                

 و به قصد    كنجكاويدسته اول كاربراني كه از روي       : كنند را در سه طبقه قرارداده اند       مي
وسواسـي  دسته دوم كـاربران     . اند  سرگرمي به موضوعات جنسي دسترس آنالين داشته      

كننـد و     مي ي جنسي شان استفاده   ها  براي فعاليت اي    حوزه عنوان  به كه از اينترنت     جنسي
 هستند كه تعامل متقابل عوامل موتـور سـه گانـه و             معرض خطر دسته سوم كاربران در     

  .عوامل شخصيتي خاص ممكن است آنها را به رفتار وسواس جنسي آنالين بكشاند
، حقيقـات  فرهنگي شود كه ت–تواند باعث مشكالت رواني       مي استفاده از اينترنت  

بـي  ،  دروغگـويي ،  مـشكالت خـانوادگي   . انـد  موارد زير را در اين بـاره گـزارش كـرده          
تعدي بـه زنـان و دختـران و تغييـر در      ،  هرزه گردي ،  اضطراب و گوشه گيري   ،  اعتمادي

  .ها نظام ارزش
 تـأثير    و در راس آنها تلويزيـون ازطـرق زيـر بـر رفتـار خـشونت آميـز                  ها  رسانه

  :گذارد مي
  آميز خشونت نع بينندگان براي مشاركت در رفتارتضعيف موا. 1
  رساندن به ديگران آشنايي با فنون نوين حمله و آزار .2
  آميز خشونت پذير شدن و پذيرفته شدن رفتار  توجيه.3
  كاهش حساسيت عاطفي بينندگان نسبت به جرم.4

لـد  ي باعـث تو   كار  بزه يكي از عوامل موثر در       عنوان  بهپژوهش در مورد بزه ديده      
 .شناسي شد ديده رشته جديدي به نام بزه

شخـصي كـه بـه خـاطر        : بنيامين مندلسون قرباني را چنين تعريف نمـوده اسـت         
وضعيت فردي يا عـضويت و وابـستگي در يـك گـروه متحمـل پيامـدهاي درد آور و                    

سياسـي و اجتمـاعي يـا       ،  اقتـصادي ،  رواني،  ي فيزيكي ها  كه عواملي با ريشه   ،  مشقت بار 
  .: تقسيم بندي بزه ديدگان شامل اين موارد است. شود ، مياردحتي طبيعي د

  ديدگان واقعي بزه. 1
  ديدگان مقصر  بزه.2
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  ديدگان شريك  بزه.3
  ديدگان معاون بزه. 4
  ديدگان تخيلي  بزه.5
  بزه ديدگان ناشي از اعمال خود. 6

و سازگاري و ضـعف در    اي    ي مقابله ها  از ديدگاه روان شناختي ضعف در مهارت      
  .شود  ميي اساسي زندگي باعث بزه ديدگي و آسيبها هارتم
  

  فكر كنيد و پاسخ دهيد
باشـد كـه از طريـق آن          مـي  فضاي مجازي يكي از ابداعات تحسين برانگيز انسان امروز        

ارتباطات انساني در مسيري هموار قرار گرفته شده است اما در كنار اين خدمات متعدد               
 افراد زيادي ناخواسـته قربـاني ارتباطـات مجـازي         . تيي نيز شده اس   ها  زمينه ساز آسيب  

نظـر شـما   . شـود   مـي گفتـه » بـزه ديـده  «شوند كه در اصطالح تخصصي به اين افراد     مي
چيـست؟ بـا    ،   كسي كه با فضاي مجازي و خدمات الكترونيك سـرو كـار دارد             عنوان  به

 . يد و اساتيد خود به گفتگو بنشينيد و اين موضوع را بيشتر بشكافها همكالسي
  

  ي مروريها پرسش
   ويژگي جهان مجازي چيست؟.1
   نقش فضاي مجازي در پيدايش جرم و بزه چيست؟.2
  گيرد؟  مي جرم سايبري از نظر پاركر چگونه شكل.3
   اعتياد به اينترنت بر بهداشت رواني دانشجويان چه تاثيري دارد؟.4
  د؟در دانشجويان كدامناينترنت به  و عاليم اعتياد ها نشانه .5
  هرزه نگار چگونه است؟ي ها  روند شكل گيري بزه در سايت.6
   كدامند؟A هكوپر موتور سه گان از نظر .7
  ي فرد چيست؟ها ي ويليامز درباره دگرگوني در ارزشها  نتيجه پژوهش.8
  رسانه در شكل گيري جرم چگونه است؟ تأثير .9

   بزه ديده و انواع آن كدامند؟.10
   ترور رواني چيست؟.11
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 اي ي چهار گزينهها رسشپ
  چه كسي براي اولين بار متوجه جرم سايبري شد؟. 1

  ديويد كارتر) الف
  كيسي) ب
  دان پاركر) ج
  كالدول و پيال) د

  كنند؟  ميكدام دسته از دانشجويان اعتياد به اينترنت پيدا. 2
  .دانشجوياني كه احساس تنهايي دارند )الف
  .دانشجوياني كه پرخاشگري دارند) ب
  .دانشجوياني كه افسردگي دارند) ج
  .دانشجوياني كه اضطراب دارند) د

  كنند؟  ميگيري  جدي پيطور بهكاربران تمايالت جنسي را در اينترنت  از  كدام دسته.3
  .پردازند  ميكاربراني كه بيشتر از روي كنجكاوي به موضوعات جنسي آنالين) الف
 دسـترس بـودن بـه موضـوعات         در،  ني كه بيشتر به دليل ناشـناس بـودن        كاربرا) ب

  .پردازند  ميجنسي
  .پردازند  ميكاربراني كه بيشتر به دليل با صرفه بودن به موضوعات جنسي) ج
  .پردازند  ميكاربراني كه بيشتر به دليل وسواس جنسي به موضوعات جنسي) د

  وابستگي به اينترنت فرزندان است؟كننده  مشكالت خانوادگي پيش بينياز  كدام يك .4
  طالق) لفا

  سردي روابط بين افراد) ب
  نزاع) ج
  هرسه مورد) د

دهد كـه ميـزان رفتارهـاي مجرمانـه در روزهـاي بعـد از پخـش                   مي  مشاهدات نشان  .5
له أافـزايش يافتـه اسـت ايـن مـس          معناداراي     به گونه  ها  مسابقات بوكس سنگين وزن   

  است؟اي  شاخص چه مساله
  فتار جوانان راثربخشي نقش الگويي ورزشكاران بر) الف
  ي جمعي بر رفتارجوانانها بخشي نقش رسانهاثر) ب
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  بخشي مسابقات ورزشي بر رفتار جواناناثر) ج
   انفرادي و مهيج بر رفتار جوانانيها بخشي ورزشاثر) د

جـزو كـدام دسـته از       ،  انـد   آورده وجـود    به تكاب جرم را خود   ديدگاني كه زمينه ار     بزه .6
  باشند؟  ميديدگان بزه

  ديدگان واقعي بزه) الف
  ديدگان مقصر بزه) ب
  ديدگان معاون بزه) ج
  ديدگان شريك  بزه)د

  ديدگي چيست؟ ترين عوامل بزه  مهم.7
  اجتماعي، رواني، ي مختلف فيزيكيها  معرض آسيبقرار گرفتن در) الف
  ي اساسي زندگيها ضعف در مهارت) ب
  ورزي ديگران شدن قرباني غرض) ج
  قرباني خصومت ديگران شدن) د

  
  





  
  

  فصل پنجم
  
  

 هاي جرم و جنايت  و خاستگاهها ريشه
  
 

مـن   :با خـود بگويـد  ، به قول بتلهايم، هيچ كس نمي تواند«
دانيـد محـيط     زيرا شما نمي  . هرگز چنين كاري نخواهم كرد    

 كند تا چه حد     مي تان دور  جديدي كه شما را از همه عادات      
  ».تواند شخصيت شما را دگرگون كند مي

  »گي سرمان«
  
  

  هدف كلي
  زا ي جرمها كاري و موقعيت  و علل جرم و بزهها آشنايي با ريشه

  
  ي يادگيريها هدف

  : رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  مياز شما دانشجوي گرامي انتظار
  . نقش وراثت و محيط در ارتكاب جرم را شرح دهيد.1
  .كاري را شرح دهيد  چگونگي نقش محيط خانواده در پيدايش بزه.2
  . كودك آزاري را تبيين نماييد.3
 ؟دانـد   مـي ثرؤكاري مـ   يي را در پيدايش جرم و بزه      ها   نظريه فرصت جرم چه وضعيت     .4

  .شرح دهيد
  . نقش محل سكونت در بروز و ظهور جرم را شرح دهيد.5
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  .بندي مجرمان از نظر درجه مجرميت را بيان كنيد  تقسيم.6
  . جرايم يقه سفيدها را تبيين نماييد.7
  . تروريسم را شرح دهيد.8
  . ونداليسم را تبيين نماييد.9

  . پول شويي و مراحل آن را شرح دهيد.10
  . سرقت و انواع آن را تبيين نماييد.11
  . قتل و نحوه ارتكاب آن را تبيين نماييد.12
  .خودكشي شرح دهيد. 13
  .رده و توضيح دهيدشود آنها را نام ب  مي دوركيم چهار نوع تبيين از خودكشي را يادآور.14
  اجتماعي را شرح دهيد؟ي شخصيت ضدها  ويژگي.15
  .ماندگي ذهني و ارتكاب جرم را تبيين نماييد  رابطه بين عقب.16
  . اسكيزوفرنيا و انواع آن را توضيح دهيد.17
  

  مقدمه
  :ي مجرمانه وادار شودها انسان ممكن است از سه راه معين به انجام فعاليت

 د اجتماعي در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گيرد و تحت وقتي تمايالت ض.1
  .بيشتر برانگيخته شود يك واقعهتأثير 

 وقتي در شخص به علت احساس گناه ناخودآگاه و عميق كه در اثر تجربيـات                .2
 آمـده باشـد     وجـود    به  يك ميل شديد ناخودآگاه براي مجازات شدن       ، آمده وجود   به قبلي

  ).بيند  ميبراي خود مجازات تهيه، جرماز طريق ارتكاب ، كار بزه(
پرخاشـگري شخـصي كـه از لحـاظ         ) يا انحرافي (تظاهر غير مستقيم  صورت    به .3

ممكن اسـت بـراي مخفـي داشـتن ايـن      ،  كند  مي عاطفي احساس ضعف و عدم اطمينان     
  ).1371ايبراهمسن،(  آوردوجود  بهدفاعي و پرخاشگر در خوداي  احساس روحيه

  
   در ارتكاب جرمتقابل وراثت و محيط

يكـي   :شـود   مـي از دو عامل مضاعف ناشـي اي  انهكار بزهامروزه قبول دارند كه هر عمل 
دو  شـود؛   مـي ناشي از استعدادهاي شخصي و ديگري از محيط زندگي هر فردي ناشـي 
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كنند و سپس امكان انجام  مي تأثير عامل مذبور در وهله اول در فراهم كردن مقدمات امر    
از نقطه نظر سبب شناختي عوامـل مـذبور دو نـوع عامـل ثابـت                . نمايند  مي آن را فراهم  

خـواه درونـي باشـد    ، برتري و تسلط هر يك از آنهـا   ،  از نقطه نظر تيپ شناختي    . هستند
شود بدون آنكه تعيـين برتـري و     ميان مختلفيكار بزه آمدن وجود بهسبب  ،  خواه بيروني 

شود كه بر حـسب       مي تعدادهايي اشاره  اس وجود  بههمچنين  . تسلط آنها كاري ساده باشد    
ولي اين امر سبب مباحثـات       شوند؛  مي مطرح،  خواه ارثي باشد خواه اكتسابي    ،  ريشه آنها 

توان در وجود فردي به برتري هـر يـك از آنهـا پـي           مي و به عالوه اينكه   ،  شديدي شده 
 عكـس بـه     شـود يـا بـر       مي ي بيشتر به عوامل ارثي مربوط     كار  بزهاز جمله اينكه آيا     ،  برد

داراي ،  اين امر برحسب اينكه جنبه دروني داشته باشند يا جنبـه بيرونـي             :عوامل محيطي 
. در نظـر گرفتـه شـود      ،  كـار   در مورد جوانان بزه    خصوصاً،  است كه بايد   اهميت فراواني 
از عوامـل مختلـف در نظـر    اي  در واقع مجموعه ،  شود  مي مطرح» محيط« وقتي كه بحث  

ي ها محيط، ي بيرونيها  حال هم جنبه دروني دارند و هم جنبه     شود كه در عين     مي گرفته
 هـم . مطـرح اسـت   نيز  غيره   سياسي و ،  مذهبي ،فرهنگي ،اقتصادي،  اجتماعي،  خانوادگي

مفهـوم سـاده و بـسيطي       » اسـتعداد «داد مفهـوم     خواهيم همان طوري كه توضيح   ،  چنين
 ييهـا  و گـرايش مركبي است كـه شـامل مجموعـه اميـال          نيست بلكه كم و بيش مفهوم     

، اگـر اسـتعداد داراي انـواع مختلفـي اسـت       ،  كشانند يا  مي يكار  بزهشود كه فرد را به       مي
اشـكال تفكيـك    . شود مطرح اسـت     مي كه در افراد ديده    يكار  بزهاستعداد انواع مختلف    

كننـد و متقـابال بـر         مي محيط تغيير  است كه استعداد و    تاثيرات مختلف متوجه اين نكته    
كنـد    مـي  محيطي كه در آن زندگي     تأثير   تحت فرد استعدادهاي. گذارند مير   تأثي يكديگر

بـه   شـود؛   مـي  فرد مربوط»گيرندگي« دبه استعدا، بر عكس، و همين تاثير، گيرد  ميقرار
، از بعـضي لحـاظ    ،  عالوه اينكه فرد در شكل دادن به محيط خود دخالـت دارد و حتـي              

  .كند  ميابدهد به ميل خود انتخ  ميمحيطي را كه ترجيح
يعنـي  ،   در لحظـه ارتكـاب جـرم قـرار دارد          كـار   بـزه وضعيت و موقعيتي كه فرد      

ايـن   در   مجموعه شرايط بيروني و دروني آن لحظه هميشه بايد مشخص و روشن شود؛            
شود كه مفاهيم مربوط به استعداد و محـيط حـول             مي مطرحاي    مفهوم واسطه ،  معني اعم 

ود كه در اينجا فقط جنبـه مـادي قـضيه در نظـر              بايد مواظب ب  . شوند  مي محور آن جمع  
اميـال و   ،  هـا   گـرايش ،  هـا   ارزش،  عاليق(حسب شخصيت خود    هر كسي بر  : گرفته نشود 
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ايـن   رفتار و عملكرد متفـاوتي دارد؛ ، رسد  مي در برابر وضعيتي كه يكسان به نظر)غيره
نچـه  آ، و در نهايـت ، دهـد   مـي خود فرد است كه به وضعيت مورد بحث ارزش و معني          
تنهـا در سـايه قـرار       . دهـد   مـي  براي ما اهميت دارد واكنشي است كه فرد از خود نشان          

تـوان دربـاره     مـي ،  اي ضـمن احـراز وسـيله     ،  گرفتن در ارتباط كامال عمومي اسـت كـه        
اين همان چيزي اسـت كـه    :ي كم و بيش خطرناك يا جنايت زا صحبت كرد       ها  وضعيت

اگـر  ، ولـي . العاده اهميـت دارد  اخت آن فوقگيري از جنايت اجتماعي شن به منظور پيش  
 فقط به تناسب خود فـرد     ،  بر انگيخته شوند  ،  رابطه فردي  تأثير   ي محيطي تحت  ها  محرك

  ).2001گورف،(قائل شد  »انگيزشي«توان براي آنها ارزش  مي
  

 خانواده
از طريق مطالعات به اثبـات رسـيده        ،  شخصيت و هنجارهاي فرد   ،  ثير محيط خانوادگي  أت

. نمايد  ميوجدان اخالقي و شخصيت طفل در اين محيط تشكيل و شروع به رشد. است
اولـين سـنگ بنـاي      ،  در كانون خانوادگي است كـه از لحظـه تولـد و حتـي قبـل از آن                 

ي عمـر بـر     هـا   اثرات سال : گويد  مي )1957(دوگريف  . شود  مي شخصيت يك فرد نهاده   
ه و اگر خـانواده بـه وظـايف         روي تكوين و تحول آتي شخصيت افراد بسيار بديهي بود         

و جو عـاطفي دوسـتي و       ،  و روابط بين والدين و فرزند طبيعي باشد       ،  تربيتي عمل نموده  
طفل به آساني جامعه پذير شـده       ،  محبت بر آن حاكم گردد و نيازهاي طبيعي تامين شود         

اما اگـر   . و در محيط خانوادگي و خارج از آن رفتارهاي طبيعي و متعادل خواهد داشت             
يعني خانواده از نظر مالي و تربيتي دچار نقصان بوده و طفل از             ،  يط غير از اين باشد    شرا

 نتايج ضرر بـار آن      يا والدين از هم جدا شده باشند؛ تبعاً       ،  كمبود شديد عاطفي رنج ببرد    
و قـاطعي در  كننـده   خانواده نقش تعيـين . دير يا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد    

 در  كـار   بـزه و اساسـا مـنش و رفتارهـاي         . نمايد  مي ي جوانان ايفاء  كار  بزهانگيزه شناسي   
  .ي محيط خانوادگي او رقم خورده استها مقابل جامعه تا حد زيادي با توجه به ويژگي

يش به اين نتيجه رسيد كـه متغيرهـاي خـانوادگي نظيـر             ها  در پژوهش ) 1985(ني
 ـ اديــرستي و پايگاه اقتص   انضباط و سرپ  ،  تقيدهاي خانوادگي ،   والدين ـ دـروابط فرزن 

ي را  كـار   بزه) 1942(ساترلند. ي جوانان ارتباط معناداري دارد    كار  بزهاجتماعي خانواده با    
 .انـد    و هنجارها نبـوده    ها   دانسته است كه قادر به ياد دادن ارزش        ها  در اثر خطاي خانواده   
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 شـبيه بـه هـم    كـار  هبزعادي و   و نيازهاي ارضاء نشده در افرادها به نظر ساترلند نگراني
 در آن هـا   و محـرك هـا  گرفته شده واكـنش بـه ايـن نگرانـي     ي يادها است و تنها روش

. ي مـوثر اسـت  كـار  بزه محيط يادگيري اوليه جوانان بر      عنوان  بهمتفاوت است و خانواده     
انه است؛ زيرا هنگامي    كار  بزه يكي از عوامل موثر در توليد رفتار         1گسيختگي خانوادگي 

سرپرسـتي  ،  همچنين مراقبت ،  دهند  مي  والدين خود را در اثر طالق از دست        كه فرزندان 
گسيختگي خـانوادگي فراينـد     . ي آنان را نيز از دست خواهند داد       ها  و كنترل و راهنمايي   

ي تـك والـدي     ها  زيرا خانواده ،  پذيري فرزندان را با مشكل مواجه خواهد ساخت        جامعه
بـي ثبـاتي در نظـام خـانواده         .  فرزندان باشـند    مناسبي براي  2قادر نيستند الگوهاي نقشي   

موجب روابط ضعيف فرزندان با پدر يـا مـادر خـود گرديـده و زمينـه را بـراي رفتـار                      
جدايي پدر و مادر يا يكـي از آنـان در بـسياري از              . سازد  مي كارانه در فرزندان آماده    بزه

 مراكـز   كـار   بـزه ن  جوانـا  )1971 ،3كروز(. ي مربوط دانسته شده است    كار  بزهتحقيقات با   
فاقد مـادر و داراي والـديني       ،  ي فاقد پدر  ها  بازپروري شهر سيدني استراليا كه از خانواده      

، ي ايـن پـژوهش نـشان داد كـه بـيش تـر             هـا   يافته. ناتني بودند را مورد مطالعه قرار داد      
  معنـادار تكـرار كـرده بودنـد كـه فقـط بـا پدرشـان                طـور   بـه انه را   كار  بزهجواناني رفتار   

مقايـسه رفتـار    . كردنـد   مـي  در مقايسه با آنهايي كه تنها با مادرشـان زنـدگي          ،  يستندز مي
ي نابـسامان   هـا    با جوانان خـانواده    4ي بسامان ها  خانوادهانه ميان جوانان متعلق به      كار  بزه

انه در ميـان جوانـاني كـه بـدون پـدر و مـادر               كار  بزهنشان داد كه مدت اشتغال به رفتار        
در پژوهشي نشان داد كه فقـدان       ) 1987( 5كمپبل. بوده است تر    يكردند طوالن   مي زندگي

به نقل از قائمي فـر و  (انه در ميان دختران است    كار  بزهمادر يكي از عوامل موثر در رفتار        
  ).1388، ميرزايي

سـهل گيـر و     ،  انكـار   بـزه ي  هـا   دريافتند كـه خـانواده    ) 1986( و ديگران    6روديك
ان نـسبتا   كار  بزهي  ها   و ديگران دريافتند كه خانواده     سازمان هستند و در مقابل بالسك      بي

 654بـر روي    ) 1986( 7روود  نزممطـابق تحقيقـات گـ     . ناپذير هـستند   خشك و انعطاف  

                                                                                                                   
1. Family Disruption 
2. Role Models 
3. Kraus 
4. Intact Family 
5. Compbell 
6. Rodaik 
7. Ghzman Roud 
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 كار بزه نفر نوجوانان 210ي ها  درصد خانواده3/1 معلوم شد كه فقط كار  بزهدختر و پسر    
ي غيـر   هـا    ديگـر در خـانواده      نفر 444و بقيه يعني    اند    به ظاهر داراي روابط سالمي بوده     

والدين اين كودكان و نوجوانان از هم جـدا شـده يـا              .اند  طبيعي و نابسامان زندگي كرده    
  .فوت كرده بودند

  
  كودك آزاري

جنسي و بي توجهي نسبت به فـرد  ،  جسمي،  آسيب روحي ،  1كودك آزاري منظور از   
، هـده دارد  توسط شخصي كـه مـسووليت سـالمت و آسـايش وي را بـر ع               ،   سال 18زير  
ميـري و   (آسيب ديده يا بـه خطـر بيفتـد          ،  ي كه سالمت و آسايش كودك     طور  بهباشد؛   مي

، 2آزار جـسمي  : كنند  مي كودك آزاري را به چهار نوع تقسيم       معموًال   .)1384همكاران،
 APAالبتـه در    . )6،2003هنـدمن ( 5و آزار از نوع غفلـت     ،  4آزار هيجاني ،  3آزار جنسي 

 گيـرد   مـي جنسي و غفلت مـورد بحـث قـرار       ،  ن آزار جسمي  كودك آزاري تحت سه عنوا    
كودك آزاري يـا سـوء      ،  سازمان بهداشت جهاني نيز   . )1994انجمن روان پزشكي آمريكا،   (

اغفـال يـا    ،  آزار جنـسي  ،  رفتار با كودك را شامل همه اشكال سوء رفتار جسمي يا عاطفي           
ند كه منجر به صدمه يا آسيب       دا  مي استثمار تجاري يا ساير بهره كشي     ،  رفتار اهمال گرايانه  

  ).2000 ،7ديجدان( گردد  ميامل يا منزلت كودكتك، بقا، بالفعل يا بالقوه به سالمت
تاسف بارترين پيامد آن    ،  شوند  مي واقع،  مرگ و مير كودكاني كه مورد سوء رفتار       

 قـرار  تـأثير  است؛ ولي عواقب ديگري نيز دارد كه كـودكي و بزرگـسالي فـرد را تحـت     
وابـستگي بـه    ،  اخـتالل هـراس   ،  مطالعات نشان داده است كه افسردگي اساسي       .دهد مي

اضـطراب جـدايي و وجـود    ،  8اخـتالل اسـترس پـس از ضـربه        ،  اخـتالل سـلوك   ،  الكل
  ).9،2001مك ميالن و مون(در اين افراد بيشتر است ، رفتارهاي خودكشي

 سوء استفاده جنسي از كودك عبارت اسـت از رابطـه جنـسي اجبـاري و فريـب                 

                                                                                                                   
1. Child Abuse 
2. Physical Abuse 
3. Sexual Abuse 
4. Emotional Abuse 
5. Neglect 
6. Handman 
7. Djeddan 
8. Post Traumatic Stress Disorder 
9. Mac Millan & Munn 
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كـالرك و   (باشـد    مـي تـر     سـال يـا فـردي كـه از كـودك بـزرگ             كارانه يك فرد بـزرگ    
: آزار جنسي كودك را اين طور تعريـف كـرده اسـت    ،  )2002 (2لويس. )1،1993فيربورن

 سال و مواردي ماننـد نزديكـي        18هر گونه عمل جنسي با فرد زير        ،  آزار جنسي كودك  
ي از نوع بدون تماس با انـدام جنـسي          دهان و مقعد و حت    ،  جنسي از طريق اندام تناسلي    

خـود ارضـايي در مقابـل كـودك و     ، تماشا كردن اندام جنـسي    ،  مانند لمس بدن  (كودك  
  .باشد  مي)3 و تصاوير جنسيها برداري جنسي از او نظير استفاده از او در تهيه فيلم بهره

ـ   ،   مورد آزار قرار نگيرنـد     معتقد است كه حتي اگر كودكان شخصاً       4ماسي ا تنهـا ب
روبرو شدن با صحنه آزار ديگران باعـث اخـتالل در فراينـد             . برند  مي رنج،  مشاهده آزار 

اين فرايند نه تنها يك هيجان بلكه يك توانايي شناختي جهت انطباق            . شود  مي دلبستگي
شكال دلبستگي ثر با استرس و برقراري روابط سالم است اغلب كودكان آزار ديده از ا ؤم

اين حالت باعث طرد دوستان و از دست دادن روابط . برند  مين رنجامسازمان نيافته و نا
  ).1999 كاپالن،(آنها اغلب از ديگران متنفرند . شود  ميدوستانه
  

  شناختي محمد بيجه كودك آزار معروف و قاتل كودكان پاكدشت سيماي روان
ه بـا فقـر     آيد كه فقر فرهنگي همرا      به دنيا مي  اي     در خانواده  »محمد بيجه «سال پيش    25

مادر وي مريض و پريشان حـال       . اقتصادي و محروميت عاطفي بر آن حاكم بوده است        
هـاي    گـر و شـاغل در كـوره        تنبيـه ،  ديكتـاتورمنش ،  مـستبد ،  بود و پدرش عصبي مزاج    

 .پذيري آجر
از مهـر و محبـت      ،  دهـد   مـي  مادرش را از دست   ،   در اوايل سنين كودكي    »بيجه«

، پـدر . يابد  مي ندگي اش با پدر نامهربان و خشن ادامه       شود و ز    مي  محروم مادري كامالً 
بدون توجه به احساسات فرزندان نسبت به جايگـاه مـادر و نظـر         ،  بعد از چند صباحي   

 وجـود   بـه ي  ها  گزيند و بدين ترتيب اولين رگه      مي  همسر ديگري براي خود بر    ،  فرزندان
 ديگري به جاي مـادر      زن. گيرد  مي ي رواني و ناامني دروني در وي ريشه       ها  آمدن عقده 
 نه تنها احساس خوشـايندي نـسبت بـه او ندارنـد بلكـه               ها  اما بچه ،  شود  مي وارد خانه 

حضور وي در خانه را در نمادي از نامادري نامهربان پنداشته كه غاصـبانه جـاي مـادر            
                                                                                                                   
1. Clarak & Fairbur 
2. Lewis 
3. Pornography 
4. Massey 
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: در همين رابطه ذكر خاطره از زبـان بيجـه قابـل تامـل اسـت               . خواهد بگيرد   مي آنها را 
. كـردم   مـي  و روزها با خاطره مادرم سـپري       ها   ساله بودم و خيلي از شب      حدودا هفت «

يك روز از مدرسـه كـه برگـشتم چـشمم بـه             ،  هميشه عكسي از مادرم به همراه داشتم      
از ديدن عكس او ناراحت شدم و ياد چهـره مظلـوم مـادرم              ،  شناسنامه نامادري ام افتاد   

پـدرم وقتـي آن   . مادر را چـسباندم بالفاصله عكس نامادري ام را كندم و عكس   ،  افتادم
روز فهميد آنقدر مرا با مشت و لگد و زنجير و شـلنگ كتـك زد كـه احـساس كـردم                      

  ».ماندم مردم و نمي كاش مياي  البته، ام مرده
هـا    با تار و پودي از ناكامي»بيجه«خميرمايه شخصيت پر اضطراب     ،  در يك نگاه  

تهـي از هرگونـه     ،  سان كوه آتشفشان    ههاي رواني تنيده شده و پيكره وجودش ب         و عقده 
اضـطراب اجتمـاعي و     ،  در حقيقـت  . بي رحمانه آماده انفجار اسـت     ،  عاطفه و احساس  
پرخاشـگرانه و   ،  نيـز حاصـلي اسـت از رفتارهـاي خـصمانه          ،  »بيجـه «كمرويي شـديد    

انتقام و ، تخريب و ويرانگري، اجتماعي انديشه و رفتار ضد  ،  آري. ديكتاتور منشانه پدر  
گـردد و او      مي قتل و جنايت در اين مرحله از زندگي بي سامان بيجه آغاز           ،  گري  طغيان

ــصوم   ــان مع ــان كودك ــود را از مي ــان خ ــشاني   ، قرباني ــا و پري ــابودي آنه ــزه ن ــا انگي ب
  .كند  ميانتخاب، يشان و نه صرفا تجاوزها خانواده

  : چيز بود2علت انتخاب كودكان 
 برقـراري ارتبـاط بـا همـساالن يـا            به لحاظ كمرويي شديد و عدم توانايي       )الف

چـرا  . ي خود را از ميان كودكان انتخاب كرد       ها  طعمه،  جنس مخالف براي طعمه گيري    
  .استتر  كه برقراري ارتباط با آنها ساده

يي پـر نـشاط در   ها تعلق دارند و با چهرهاي  يي كه به خانوادهها  مشاهده بچه  )ب
گـر همـه      تـداعي ” بيجه“اند براي     ولكوچه و خيابان و در دشت و صحرا به بازي مشغ          

 هـا  او مـدت . هاي پدرش بود ها و خشونت    هاي دوران كودكي و نامهرباني      دردها و رنج  
هاي رواني بافتـه بـود بـه دار            و عقده  ها  اميدي  نا،  ها  خود را با طنابي كه از ناكامي      ،  پيش

سـنگ و يـخ     مردگي در وجودش بارز و آشكار بود و از او كالبـدي از                دل،  آويخته بود 
  …باقي گذاشته بود

   غالمعلي افروز ـ هاي شخصيتي بيجه تحليلي از رگه :منبع
كنند و احـساس      مي از لحاظ ادراكي اين كودكان دنيا را يك مكان خطرناك درك          
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كنند كـه ديگـران غيـر         مي احتماال اين افراد احساس   . بي قدرتي و خطر دارند    ،  بيچارگي
ساسات بـدبيني و خـصومت ناشـي از ايـن ديـدگاه بـر               متاسفانه اح . قابل اعتماد هستند  

بـدن آنهـا    ،  زماني كه افراد دنيا و ديگران را بسيار منفي ببينند         . گذارد  مي سالمتي آنها اثر  
و . كند كه بر سيستم ايمني بدن اثـر گـذار اسـت             مي شروع به ترشح هورمون كورتيزول    

. 1)2002تاكـت،  - كنـدال (شـود     مـي  ي دوران كـودكي   هـا   باعث آسيب مغزي و بيماري    
اثر ،  ي متعدد حاكي از آن است كه تجارب سوء استفاده و اغفال دوران كودكي             ها  بررسي

. در ابتال به فحشا و بـي بنـدوباري جنـسي و همچنـين فـرار از منـزل دارد                   اي    بر جسته 
، اند قرار گرفته ،  دهد كودكاني كه مورد سوء استفاده جنسي        مي مطالعات انجام شده نشان   

د بيشتر احتمال دارد كه به خاطر فرار از منزل و فحشا در بزرگسالي دستگير                درص 7/27
  ).2000ساپينگتون،(شوند 

 
  ! سال13رواج توريسم جنسي در برزيل با سردمداري كودكان زير 

.  يك كودك خـود فـروش بگويـد        عنوان  بهكند تا از زندگي اش        مي  ساله موافقت  13پيا  
كنـد تـا      مـي  خصي از خيابان از صبح تا شـب كـار         گويد كه هر روز در نقطه مش        مي وي

 10هر شب    معموالً   :پيا گفت . بتواند خرج اعتياد پدر و مادرش به كوكائين را تأمين كند          
دهند كه براي خريد يك بـسته كـراك           مي  دالر 5/5 تا   5/3مشتري دارم كه هر كدام بين       

ي شـده و اوضـاع       سال آينده ميزبان جـام جهـان       4كشوري كه قرار است تا      . كافي است 
ما براي خريد   : گويند  مي  ساله 12 ساله و ايوان     14رانيسون  . اقتصادي خود را رونق دهد    

 .برنج و خوار و بار براي خانواده مان نيازمند اين پول هستيم
  16/5/1389سايت تابناك،

  
  فرصت جرمة نظري

ي هـا   تـه ان به جمع آوري موضوعات نظري متعـدد و ياف         شناس  جرم 1970در اواخر دهه    
نظريـه فرصـت جـرم و نظريـه         ،   چتر واحدي اقدام كردند كه هر دو       تجربي پراكنده زير  
متكي بـه   ،  )1979(و ماركوس فلسن     2الورنس كوهن  .اند  ناميده شده ،  رفتارهاي روزمره 

و با پشت گرمي به عالقه عمـومي بـه          ،  ي قربانيان جرايم  ها  ي حاصل از مصاحبه   ها  يافته
                                                                                                                   
1. Kendal Taket 
2. Lawrence cohen 
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. ابتدا نظريه رفتارهاي روزمره را مطرح سـاختند       ،  يان جرائم شناخت بهتر سرنوشت قربان   
هـر دو   ،  آنها به اظهار اين عقيده پرداختند كه انگيزه مجرمانه و مجموعه مجرمين بـالقوه             

و تـوان  ، خواست، همواره فراوانند افرادي كه از آمادگي عناصري پايدار و ثابت هستند؛
يي كـه در    ها  و سرقت ،  آميز عليه افراد   تيا همان جرائم خشون   ،  ارتكاب جرم تجاوزگرانه  

ي آماري از قربانيـان جـرايم       ها  گزارش،  گرچه. برخوردارند،  آنها قرباني نيز حضور دارد    
در حقيقـت   . نشان داد كه جرم در سراسر اجتماع به نحـو يكـسان توزيـع نـشده اسـت                 
  :كوهن و فلسن بر اين فرض بودند كه جرم تجاوزگرانه به حضور همزمان

يـا چيـز ديگـري نظيـر لبـاس يـا            ،   فردي كه به پول    مثالً ( داراي انگيزه   مجرم .1
  ،)كند  مياتومبيل احساس نياز

يـك  ،   يك عابر پياده پولدار در جايي اشتباه در شـهر          مثالً ( يك هدف مناسب   .2
  ،)قيمت پر از وسايل گراناي  يا خانه، اتومبيل پارك شده در جاده بيرون شهر

يـا يـك    ،   عدم حضور صاحب خانه و يا پليس       مثالً (مند نبود يك محافظ توان    .3
  .نياز دارد، )مسافر تنها

از چهار بعد ،  بيان كردند كه مناسب بودن هدف     بعداً) 1981( كوهن و همكارانش  
  :برخوردار است

  مرئي بودن و دسترسي مادي به هدف :نمود .1
مـل  افـراد يـا اشـياء در پيـشگيري از وقـوع ع     ) و حـضور ( توانايي :محافظت .2
  مجرمانه
  ارزش مادي يا سمبليك افراد يا مال موردنظر :جذابيت .3
كل از مجـرمين  تـش فاصله مادي ميان اهـداف بـالقوه و جمعيـت م    :مجاورت .4
  احتمالي

نظريه فلسن و كوهن تبييني از علت افزايش نرخ ارتكاب جرم در فاصله سالهاي              
آنهـا بـا    . دهـد   مـي  ارائـه ،  اشتخواهد د اي    و اينكه چه آينده   ،  1980 تا اوايل دهه     1960

شـمار  ،  اظهار داشـتند كـه در دوره پـس از جنـگ جهـاني دوم              ،  مالحظه مقوله نخست  
 پرستاران سـپرده و     دست  بهو فرزندان خود را     ،  از زنان به نيروي كار پيوستند     اي    فزاينده
ي هـا   تعداد افـراد سـاكن در خانـه       ،  گذشته از اين  . يشان را بي محافظ رها كردند     ها  خانه

شـده  تر    ي سنتي كمرنگ  ها  همسايگي. منفرد واقع در حاشيه مناطق شهري افزايش يافت       
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ي جمعيتي بر شمار مجرمين     ها  ساختار. و مراقبت و حمايت دچار فرسايش بيشتر گشت       
نسل انبوه كودكان   ،  1980 تا   1960در طول دوره زماني     . گذاشت تأثير   دار موجود  انگيزه

 را تجربـه  » رسيدن به سن جرم   «س از جنگ جهاني دوم      گروه جمعيتي پ  ،  تازه تولد يافته  
، توان سيستم عـدالت كيفـري     ،  نتيجه جرائم تجاوزگرانه  . )1980فلسن و كوهن،  ( كرد مي

به . از اساس كاهش داد   ،  خانواده را در ابراز واكنش موثر به اين تهديد فزاينده          و،  جامعه
، حـو گـسترده بـر قطعيـت       بـه ن  ،  و ارزش پاداش در جرايم    ،  فوريت،  قطعيت،  ديگر بيان 

  .پيشي گرفت، فوريت و شدت هر گونه مجازاتي
ي قانون و نظم براي كـاهش جـرايم         ها  سياست،  به قضاوت نظريه كوهن و فلسن     

ي زندگي مـدرن كـه كيفيـت        ها  آن دسته از ويژگي   . محكوم به شكست بود   ،  تجاوزگرانه
، اي الكترونيكي بـادوام   كااله،  نظير امكانات بهتر حمل و نقل     ( دبخش  مي  بهبود زندگي را 
چه بسا فرصت ارتكاب جرائم      )ي تفريحي بيرون از منزل    ها  ي بيشتر فعاليت  ها  و فرصت 

به مراقبت و حمايت كمتر انجاميده و حـوزه دسترسـي بـه             ،  تجاوزگرانه را افزايش داده   
مفاهيم ضمني كاهش جـرم     ،  به نوشته كوهن و فلسن    . ي مناسب را افزايش دهد    ها  هدف

بـه حـدي در     ،  رسد فرصت ارتكاب جرم تجاوزگرانـه       مي در واقع به نظر   « :روشن است 
ي قانوني گرفتار آمده است كه ريشه كـن كـردن           ها  تنگناي ساختار فرصت براي فعاليت    

. »نمايد  مي بسي دشوار ،  ي زندگي ما  ها  حجم فراوان جرائم بدون اصالح بسياري از شيوه       
روز كرده در ساختار اجتماعي شهرهاي    ي ب ها  آنها همچنين اين ايده را كه جرم با شكاف        

به جاي اين تصور كه جرم تجاوزگرانـه         :دنگريستن  مي به ديده انكار  ،  بزرگ مرتبط است  
بايـد آن را محـصول فرعـي آزادي و رونـق            ،  صرفا نشان دهنده شكاف اجتماعي اسـت      

 .دانست، گذارند  ميي جاري زندگي روزمره به نمايشها اقتصادي كه خود را در فعاليت
  

  محل سكونت و جرم
نويـسندگان  . تجمع و فعاليـت مجرمـان هـستند       ،  ي شهري محل سكونت   ها  برخي محله 

ي هـا   محلـه ،  ي پـست  هـا   از قبيل محله  ،  اند ي مجرمان نهاده  ها  ي گوناگوني بر محله   ها  نام
، ي پـر جمعيـت و شـلوغ       هـا   محله،  ي كثيف ها  محله،  ي پايين شهري  ها  محله،  نشين فقير
شـود كـه      مـي  يي اطـالق  ها  ي آلوده به محله   ها  محله. ي آلوده ها  حلهزا و م   ي جرم ها  محله

ارتكاب جرايم از قبيل توزيع مواد اعتياد آور و گاهي توليد اين مواد به سهولت در آنهـا         
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گيـرد و     مي ي توزيع مواد شكل   ها   گاهي باندها يا شبكه    ها  در اين محله  . گيرد  مي صورت
ي خود ضمن تشريح شرايط رقت بـار زنـدگي          ها ديكنز در داستان  . پردازد  مي به فعاليت 

فقـر و بـدبختي و نيـز جايگـاه     ، جنايت،  را مركز قانون شكنيها آن ييها در چنين محله
  ).1374فرجاد،(دزدان دانسته است 

 بر اين باور بود كه نوجوانان گوشه خيابان در منـاطق جمعيتـي طبقـه                1والتر ميلر 
ان كـار   بـزه ،  بلكه. مورد هجوم قرار نمي دهند    هنجارهاي متعارف طبقه متوسط را      ،  پايين

شوند كه توسط جامعه خودشـان قابـل قبـول شـناخته شـده                مي تنها به رفتاري متمسك   
طبقـه  تـر     انه نه براي معارضه با فرهنگ بزرگ      كار  بزهخرده فرهنگ   ،  طبق نظر ميلر  . است

وسـط را   و نه آهنگ زير پا گذاشتن عمدي هنجارهاي طبقه مت         ،  متوسط سر بركرده است   
  :فرهنگ طبقه پايين فقط متفاوت و واجد شش خصيصه مهم است، بلكه، دارد

  .يا رفتار قانون شكنانه،  دردسر آفريني.1
  .يا چاالكي جسماني و جسارت،  سرسختي.2
  .و عملكرد موذيانه، يا توان حقه سوار كردن،  تيزهوشي.3
  .ريسك و خطر، يا گرايش به حادثه جويي،  هيجان.4
  .عقيده به خوش اقبال يا بد اقبال بودن،  تقدير.5
  .يا ميل به استقالل و رها بودن از كنترل خارجي،  خودمختاري.6

ميلر اشاره كرده است كه پيوند با همساالن در بين افراد طبقـه پـايين و تعهـد بـه                  
يعني گـروه   ( جوانان اين طبقه را از حركت به سوي جامعه طبقه متوسط          ،  يشانها  هنجار

 مگر آن ،  بندد  مي راه را بر حركت رو به باالي آنان       تر    جامعه بزرگ . دارد  مي باز) متعارف
 و اين جامعه همچنين اين پراكندگي را مـورد حمايـت قـرار            ،  كه خود را رهايي بخشند    

، دهـد   مـي  از آنجا كه طبقه پايين كارهاي كثيف يـك جامعـه صـنعتي را انجـام               . دهد مي
شـوند    مـي  و خشونت ترغيب  ،  سكس،  تالق مشروب اعضاء آن به اقناع اميال خود در با       

  ).2005، وينفري(
  

  رابطه بين فقر و ارتكاب جرم
فقـر هـم   . نمايد  ميي را فراهمكار بزه غير مستقيم زمينه طور بهفقر و مشكالت اقتصادي     

                                                                                                                   
1. Walter Miller 
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 اندازد و يـا از رشـد طبيعـي آنهـا اسـتفاده       ميرشد فيزيكي و جسماني افراد را به تاخير   
ي كه توقع افراد خانواده بر آورده طور بهشود   ميجب اختالف در خانوادهكند و يا مو   مي

دزدي و  ،  يي چـون دروغگـويي    هـا   نمي شود در نتيجه گرايش به سـوي ارتكـاب جـرم           
 هـا  ي رواني از طرفي و بر آوردن خواسـته        ها  تجاوز به حقوق ديگران براي تسكين عقده      

 احساس بي كفايتي بـه سـرقت و         اثر در خانواده ممكن است بر    . شود  مي از طرف ديگر  
تنها هنگامي فقـر و     . رابطه فقر و جرم رابطه پيچيده تري است       « اما. آدم كشي رو بياورد   

شود كه افراد فقير شـيفته رسـيدن بـه ارزشـهاي              مي ي ناشي از آن جرم زا     ها  محدوديت
فرهنگي مورد تاييد اعضاء جامعه باشند و براي رسـيدن بـه آن بـا كـساني وارد رقابـت                 

در چنين وضـعي رفتـار   . ي مشروع را به ميزان بيشتر در اختيار دارندها شوند كه فرصت  
 ).1374سخاوت،(» .ضد اجتماعي آنان طبيعي خواهد بود

  
  رابطه بين ثروت و ارتكاب جرم

داشـتن ثـروت هنگفـت و       . شـود   مـي  به همان ميزان كه فقر و تنگدستي جـرم زا تلقـي           
ي و  كـار   بـزه ،  اخـتالس ،  كـاهبرداري ،  يل پول شويي  ي اقتصادي نامشروع از قب    ها  فعاليت

اين نـوع ارتكـاب جـرم       . قرباني كردن منافع عمومي به پاي نفع شخصي و اقليت است          
امـا در   ،  ي محتـرم هـستند    هـا    و كساني كه به ظاهر انسان      »يقه سفيد «بيشتر توسط افراد    

  .شوند  ميپشت پرده خشن ترين جرايم را مرتكب
: و افزايش جرم توسـط پيناتـل چنـين گفتـه شـده اسـت              رابطه بين رشد اقتصادي     

بلكه ايـن امـر منبـع       . توسعه فعاليت اقتصادي نه فقط بهبود سطح زندگي را به همراه دارد           
اتفاقات تكميلي تبهكاري نيز هست زيرا افـزايش روابـط مـادي بالـضروره بيـشتر موجـد               

ثر ؤي در بروز جرايم مـ     بهبود سطح زندگ  . تصادم منافع و بروز جرايمي در اين زمينه است        
 ).1383، كي نيا(شود   مينيست بلكه اتفاقات تكميلي است كه موجب افزايش جرايم

  
  حاشيه نشيني و ارتكاب جرم، مهاجرت

جامعه شناسان بـه دو گونـه مهـاجرت         . بحث مهاجرت يك مقوله جامعه شناختي است      
ك استان بـه اسـتان   از ي معموالً   يكي مهاجرت دروني كه در چارچوب كشور و        .اند  قائل

گيرد و ديگر مهاجرت بيروني است كه از          مي ديگر كه بيشترين مركزيت را دارد صورت      
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 مهاجرت زماني بستر ارتكاب جـرم را فـراهم        . گيرد  مي كشوري به كشور ديگر صورت    
 محـيط مقـصد كـه     . آورد كه افراد مهاجر نتوانند خود را با محيط جديد سازگار كنند            مي

مكانات تكنولوژيكي و فرهنگ و مدنيت نسبت بـه مبـداء از وضـعيت              از حيث ا  معموالً  
خواهند بر وضعيت جديد مـسلط        مي هم به اين دليل كه    . بسيار باالتري برخوردار است   

  بيگانه و گاه افراد سربار تلقي      عنوان  بهشوند و هم به اين خاطر كه از سوي مكان جديد            
 .زنند  ميبه شورش عليه متنشوند؛ از اين رو خودآگاه و ناخودآگاه دست  مي

ي در  كـار   بـزه يي كه براي تعيين پراكنـدگي       ها  در بررسي ) 1900 (1شاو و مك كي   
ي در نواحي نزديك    كار  بزهميزان   معموالً   دريافتند كه ،  كالن شهرهاي آمريكا انجام دادند    

رسد و همراه با دوري       مي به باالترين سطح خود   ،  به مركز شهر كه ميزان اجاره كم است       
  .يابد  ميز شهر كاهشا

به اعتقـاد او زنـدگي      . ورث به رابطه ميان شهر نشيني و ارتكاب جرم اعتقاد دارد          
كند و بـا تجمـع        مي مردمان مختلف را به خود جلب     ،   و پندارها  ها  شهري با تنوع ارزش   

در اجتماع مدرن شهري رفتار و كـردار گروهـي          . شود  مي آنها اختالفات موجود تشديد   
 پيچيده اسـت كـه بـسياري از افـراد از درك و قبـول راه صـحيح نـاتوان                   چنان متنوع و    

  ).1379، شيخاوندي(شوند و نمي دانند كدام رفتار و پندار درست است  مي
  

  بندي مجرمان از نظر درجه مجرميت تقسيم
  حالت خطرناك عميق) الف
  حالت خطرناك متوسط) ب
  حالت خطرناك خفيف) ج

حالـت  «ان عميـق يـا      كـار   بزهتشخيص پيرامون   بررسي و   : ان عميق كار  بزه )الف
اين دسته كـه جـزء وخـيم تـرين          .  براي اولين بار توسط گاروفالو مطرح شد       »خطرناك

شوند از ظرفيت جنايي خيلي قوي و قابليت انطباق بـا             مي ي محسوب كار  بزهي  ها  حالت
ت بهتـر   و يـا بـه عبـار      » يقـه سـفيد   «افراد  . )1388كي نيا، (محيط بسيار باال برخوردارند     

گيرنـد آنـان از اسـتعداد         مـي   از نظر ساترلند در اين دسته قرار       2»جنايتكاران يقه سفيد  «

                                                                                                                   
1. Shaw & Mckay 
2. Trusted Criminals 
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و فنـي مرتكـب اعمـال       اي    حرفـه اي    جنايت كاري بسيار بااليي برخوردارند و به گونـه        
شوند كه گرفتار قانون و عدالت نشوند و هميشه تـوجيهي مـشروع و مقبـول                 مي خالف

 مفـصل  طـور  بـه اين موضوع در بخش جرايم يقـه سـفيد       . نندك  مي براي عمل خود ارائه   
  .شرح داده شده است

اين دسته استعداد جنايت بااليي دارند و بر خالف گـروه           : ان متوسط كار  بزه )ب
، افـراد معتـاد   ،  قاچاقچيـان ،  هـا   قاتـل ،  دزدها. فوق توان سازگاري كمتري با محيط دارند      

ايـن  . گيرند  مي ريش در زمره اين دسته قرار     كالهبرداران و افراد روان پ    ،  منحرفان جنسي 
افراد به دليل اينكه اعمال خالف آنان مشهود است و بخشي از سبك زندگي شان شـده                 
است و از طرفي عمل خالف آنان قابل پنهان كردن و همچنين سـازگار بـا هنجارهـاي                  

و بـه راحتـي از طـرف        . شـود   مـي  جامعه نيست؛ هويت آنها به زودي براي همه محـرز         
  .شوند  ميجامعه شناسايي

 اين گروه از استعداد جنايي كمتري برخوردارنـد و قابليـت          :ان خفيف كار  بزه )ج
اين افراد نسبت به دو گروه قبـل خطـر          . سازگاري با محيط در آنان بسيار ضعيف است       

بيشتر افرادي كـه بـر اثـر        . كمتري براي جامعه دارند و دامنه جرم آنان بسيار پايين است          
چون دله دزدي و ضرب و شتم همسر و يا ديگران در زندان               با دامنه كم هم    يها  خالف
  .روند  ميشمار بهبرند جزء اين دسته   ميبه سر

  
  جرايم يقه سفيدها

شناسند كه بيشترين سـهم را        مي  فردي عنوان  به معموالً   را) 1883-1950( ساترلند.اچ.اي
عنـوان  . )1979:1965،  گيبـون (ي در آمريكا داشـته اسـت        شناس  جرمدر بروز كردن علم     

وي در ايـن  . بـود » تبهكاران يقـه سـفيد    «1939سخنراني ساترلند در فيالدلفا در دسامبر       
توصيف به وقوع جرم طبقه باالي جامعه يا يقه سـفيدها متـشكل از افـراد متخـصص و              

ويژگـي  . اشاره كرده اسـت   ،  غل داراي اعتبار  داراي اعتبار و يا حداقل افراد فعال در مشا        
 صلي اين نوع جرايم اين است كه با سوء استفاده از اعتماد اعطا شده يا قـانوني شـكل                  ا

  ).1940ساترلند،(گيرد  مي
يقه سفيدها داراي تشكيالت و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعي سـازگار و بـه              

باشند ولـي قـوانين     ميدهند و جزو طبقه مرفه اجتماع       مي راحتي خود را با محيط تطبيق     
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جعل اسناد و دفـاتر تجـاري بـراي         ،  ه فعاليت شغلي خود را نقض و يا با تقلب         مربوط ب 
 ايـن . شـوند   مـي عوارض گمركي و غيره جرايم مختلفي را مرتكب  ،  تقليل بدهي مالياتي  

ان با مهارتي كه در ارتكاب جرايم مذكور دارند كمتر دستگير شده و تعـداد               كار  بزهگونه  
  ).1384تاج زمان دانش،(خيلي كم است آنان در بين زندانيان 

 بهنجـار   طـور   بـه ي يقه سفيد رفتارهايي هستند كه       ها  نمود جرم   مي ساترلند استدالل 
هـيچ گونـه تفـاوت مهمـي بـين          ،  شوند و به هنگام بررسـي از ديـدگاه عليـت            مي آموخته

ي هـا   اخـتالف در نـرخ    . رفتارهاي آنان و رفتارهاي مجرمان طبقه فرودست وجـود نـدارد          
ي فرادست و فرودست بدان خاطر است كه افراد متعلق بـه طبقـه              ها  قهرسمي جرم بين طب   

هنگامي . تصويب و اجراي قوانين كيفري دارند     ،  فرادست قدرت سياسي كافي براي كنترل     
ايـن  ،  بهنجار آموخته شـده آنهـا از لحـاظ اجتمـاعي زيـان آور اسـت      طور  بهكه رفتارهاي   

 ي مـدني تعريـف    هـا    تحـت عنـوان جـرم      رفتارها يا اصال جرم تلقي نمي شوند و يا اينكه         
 بهنجار آموخته شده افـراد طبقـه فرودسـت از           طور  بههنگامي كه رفتارهاي    ،  ولي. شوند مي

اين رفتارها عنـوان جـرم گرفتـه و از مجـراي قـانوني مـورد                . لحاظ اجتماعي زيان آورند   
تر و  ي رسـمي جـرم بـاال      هـا   مردمان طبقه فرودست نرخ   ،  از اين رو  . گيرند  مي تعقيب قرار 

  ).1380 شجاعي،( دهند  ميدست بهي رسمي جرم پايين تري ها مردمان طبقه فرادست نرخ
  :انواع جرايم يقه سفيدها به شرح زير است

  سساتيؤ جرايم م.1
   جرايم شغلي.2
   جرايم دولتي.3
  مالي و فني، روهي ـ گ جرايم دولتي.4
  ادارياي   جرايم بازرگاني و جرايم حرفه.5
سسات به نفـع موسـسه      ؤ جرايمي كه مقامات و مسوولين م      :تيسساؤ جرايم م  .1

  ).1970 ،1و كوئيني كلينارد(شوند   ميخود مرتكب
 عبارت است از هرگونه عمل قابل مجازاتي كه در اثر موقعيـت             : جرايم شغلي  .2

  ).2،1970گرين(گيرد   ميشغلي قانوني ايجاد شده براي افراد صورت

                                                                                                                   
1. Clinard & Qvinney 
2. Green 
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توسط محققان پيرامون جرايم دولتـي عنـوان         نظرات گوناگوني    : جرايم دولتي  .3
اين تعريف عمومي است كه انحـراف نخبگـان         ،  شده است اما آنچه از همه بارزتر است       

  .اند  آوردهشمار بهرده باالي دولتي را جز جرايم دولتي 
 اقـدامات غيـر قـانوني يـا زيـان بـار             :مالي و فنـي   ،  گروهي ـ تيـرايم دول ـ ج .4

سسه سياسي هدف مشتركي    ؤپيوندد كه يك يا چند م       مي  وقوع اجتماعي است كه زماني به    
  ).1986 ،1كرامر و ميخالوسكي(كنند   ميرا با يك يا چند موسسه اقتصادي دنبال

اين اصطالح بـه هرگونـه فعاليـت         :ادارياي     جرايم بازرگاني و جرايم حرفه     .5
هــاي  وهفعاليــت گــر، دزدي تجــاري، ســازمان يافتــهاي  قــانوني نظيــر دزدي حرفــهغير

و اخاذاني كه از راه ارعـاب و خـشونت پـول            ،  فعاليت باندهاي موتور سوار   ،  تروريست
  ).2،1980دوآيت اسميت(كند   مياشاره، آورند  ميدست به
  

  تروريسم
هـر يـك از انـواع تروريـسم داراي الگوهـاي            . تروريسم شكلي از جرم سياسـي اسـت       

ته نيز بـه بـافتي بـستگي دارد كـه           اهميت نسبي هر متغير وابس    ،  انگيزشي متفاوتي هستند  
در اينجا . كشور و دوره زماني اين كار است    ،  هدف،  عمل تروريستي ،  شامل نوع ارتكاب  

اي   توانيم به چـارچوب نظـري گـسترده         مي با تركيب تعريف ساختاري و روان شناختي      
در كـل پـنج فراينـد بـه هـم        .  مطابقت داشته باشد   ها  دست يابيم كه با برخي از اين ايده       

ـ ي اجتماعيها پيوسته وجود دارد كه نظريه ايـن  ، دهند  مي روان شناختي آنها را توضيح 
، ماندن در آنها  ،  ها  تشكيل اين گروه  ،  ي تروريستي ها  پيوستن به گروه  : فرايندها عبارتند از  

 چه مردم بـه تنهـايي هـم    اگر. رهبري سازمان تروريستي و شركت در اعمال تروريستي
فرايند عمـل تروريـستي را تعلـق        ،  آميز سياسي شركت كنند    شونتتوانند در اعمال خ    مي

و فراوانـي اعمـال     ،  كنـد   مـي  داشتن به يك گروه تروريستي يـا رهبـري گـروه تقويـت            
آميز فردي نيز چنانچه اين عمل در گروهي متشكل يا داراي حمايت سـازماني               خشونت

رت ترجيحي اسـت كـه      اين تعبير مكمل نظريه معاش    . بيشتر خواهد بود  ،  انجام داده شود  
آموختـه شـود و   ،  يـك رفتـار    عنـوان   بـه شود تروريسم مثل هر جـرم ديگـري           مي باعث

                                                                                                                   
1. Kramer & Michalowski 
2. Dwight Smith 
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رفتارهـاي  ،  هفـت نظريـه روان شـناختي      . كنـد   مـي  اجتماعي شدن در گروه آن را تقويـت       
 1پيتچـر (نظريه يادگيري    ؛)1970 مورف،( نظريه روان تحليلي  . كنند  مي تروريستي را تبيين  

 ـ  نظريـه خودشـيفتگي   ؛)1970 گـور، (پرخاشـگري   ـ  نظريـه ناكـامي   ؛)1982 و هميلتون،
نظريـه رشـد     ؛)1983 راسـل و ميلـر،    (نظريـه صـفات      ؛)1991پيرل اشـتاين،  ( پرخاشگري

 را  هـا   ايـن نظريـه   . )1990گريـشناو، (عقالني  /و نظريه انتخاب انگيزشي   ) 1985،  2ساياري(
چ يك از آنهـا بـه تنهـايي بـراي       زيرا هي ،   بخشي از تبيين تروريسم پذيرفت     عنوان  بهبايد  

ـ تبيين علل اجتماعي راهبـرد پيـشنهادي تركيـب    .  روان شناختي تروريسم كافي نيستند 
ي هـا   تجربـه ،   يـك ديـدگاه تركيبـي      براساس. واحد است اي     در نظريه  ها  همه اين نظريه  

كنـد كـه     مـي دوران كودكي و نوجواني افراد را آماده كسب صـفات شخـصيتي خاصـي      
رشـد صـفات    . )1994 ،1996 راس،( شـوند   مـي  ر اعمـال تروريـستي    موجب شركت د  

ناكــامي و نظريــه ، يــادگيري ،ي روان تحليلــيهــا تــوان بــا نظريــه  مــيراكننــده  تــسهيل
كند تا به     مي صفات مرتبط در افراد انگيزه ايجاد     .  پرخاشگري توضيح داد   ـ خودشيفتگي

را تشكيل دهنـد كـه      اي    هيا به كمك ديگران دست    ،  تنهايي مرتكب عمل تروريستي شوند    
 ي تروريـستي تـشكيل    هـا   يا گاهي سـازمان    د شركت در اعمال تروريستي هستند؛     مستع
 هـا   مانند يا رهبري اين سـازمان       مي در آنها باقي   ،پيوندند  مي ها  يا به اين سازمان   ،  دهند مي
ي يادگيري را در گروهي كه به آن        ها  ترين فرصت   مهم ها  تروريست. گيرند  مي دست  بهرا  

 فايده افراد تروريست را شكل ـ  اين تجربه محاسبات هزينه. كنند  ميتجربه، تعلق دارند
 ).2009راس،(دهد  مي
  

  )تخريب(ونداليسم 
ـ وندال نام قومي از اقوام ژرمن.  است3ونداليسم مشتق از واژه وندال ، باشـد   مـي  اسالو 

ـ        ها  كه در قرن پنجم ميالدي در سرزمين       اودر و ويـستول     ةي واقـع در ميـان دو رودخان
كـه بـه كـرات بـه        ،  خونخوار و مهـاجم بودنـد     ،  آنان مردماني جنگجو  . كردند  مي زندگي

بـه تخريـب و تـاراج       ،  ي اطراف قلمرو خود تخطي و تجاوز كـرده        ها  نواحي و سرزمين  
روحيه ويرانگرانه قـوم ونـدال سـبب گرديـده          . پرداختند  مي ي متصرفه ها  مناطق و آبادي  

                                                                                                                   
1. Pitcher 
2. sayari 
3. Vandal 
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كـه بـه منظـور تخريـب        اي    انهكار  بزهكليه رفتارهاي   ،  شناسي كه در مباحث آسيب   ،  است
اشياء و متعلقات عمومي و نيز تخريب و نابودي آثار هنري و دشمني بـا               ،  اموالة  آگاهان

 بـه ونداليـسم منتـسب گـردد       اي     گونـه  گيـرد بـه     مي علم و صنعت و آثار تمدن صورت      
، ي اجتمـاعي  هـا   رويدر منـابع مربـوط بـه انحرافـات و كجـ           . )1383 محسني تبريزي، (

در اغلـب تعـاريف     . ونداليسم به مثابه نوعي بزه و از انواع جرايم خرد مطرح شـده اسـت              
محققين و  ،  ي اجتماعي ها  ارائه شده در باب مفهوم ونداليسم در مباحث انحرافات و آسيب          

سيـسات و   أت،  كاري اموال   رفتار معطوف به تخريب و خراب      عنوان  بهصاحب نظران از آن     
، شـوند   مي در تعريف ونداليسم متذكر   ) 1975(2 و كينارد  1ميير .اند   عمومي نام برده   متعلقات

صورتي مـداوم و    ارادي اموال و متعلقات عمومي بهتخريب، ونداليسم عبارت است از «كه  
خرابكـاري يـا    «،  تعريف ديگر ايـن اسـت كـه       . )1383به نقل از محسني تبريزي،    (. »مكرر

تخريب و نابودي آثـار     ،  جهت تخريب آگاهانه اموال عمومي     رفتاري در    عنوان  بهونداليسم  
در شـهرهاي بـزرگ همـه       . شـود   مي صنعت و آثار تمدن شناخته    ،  و دشمني با علم   ،  هنري

اجتماعي برخـي از افـراد      و رفتارهاي غيرمسووالنه و ضـد     ،  روزه شاهد ويرانگري عمومي   
ونداليـسم  . پردازنـد   مـي   است  عمد به نابودي هر آنچه متعلق به همگان        طور  بهكه  ،  هستيم

شخصي اسـت   ،  به معناي آسيب رساندن يا خرابكاري است و شخص وندال يا خرابكار           
 .)2001، آكسفورد(» رساند  ميكه به اشيايي كه به افراد ديگر تعلق دارد آسيب

ي درونـي و    هـا   محـرك . انجامـد   مـي   به پرخاشـگري و خرابكـاري      ها  اكثر ناكامي 
يكي از علل خرابكاري از نظر بعضي       . ر به خرابكاري شوند   تواند منج   مي هر دو ،  بيروني

كه ممكن است افراد در رويارويي با يك حالت ناخوشايند خشم           ،  از محققين اين است   
، فرجـاد (خود را فرو برده و جهت آن را به سوي انهدام اشـياء بـي جـان تغييـر دهنـد                      

اصـول و   ،  گذرانيكاران در راه كسب لذت و تفريح و خوشـ          خراب،  بدين سان . )1369
خواهنـد انتقـام خـود را از     مـي ،  ناخودآگـاه طـور  بـه قواعد اخالقي را زير پا گذاشـته و         

. )1375، شـامبياني (  مقررات قانوني قـرار داده بگيرنـد   كه آنان را در قيد و بند      اي    جامعه
ونداليسم يك نوع كجروي يا انحراف اجتمـاعي اسـت كـه در حـوزه جامعـه                 ،  اينبنابر

،  كلـي  طـور   بـه . شـود   مـي  فات بر روي عوامل موثر بر آن مطالعه و بررسي         شناسي انحرا 
تواند در نظم   ميكه، ي ماليم استها يكار بزهاز اي  توان گفت ونداليسم نوع يا شاخه مي

                                                                                                                   
1. Meier 
2. Kinnard 
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 يـك مـساله     عنـوان   بـه ،  كما اينكه امـروزه در اكثـر جوامـع        . اجتماعي اختالل ايجاد كند   
  .)1388ميرزايي؛، قائمي فر(ده است اجتماعي مطرح گردي

  
  جرايم اقتصادي

» ماهيـت «مـادي و بـا      » انگيـزه «جرايم اقتصادي عبـارت از آن جرايمـي اسـت كـه بـا               
، داد و سـتد داخلـي و خـارجي        ،  ي مـالي و پـولي     ها  يعني فعاليت ،  ي اقتصادي ها  فعاليت

اعطـاي تـسهيالت غيـر      ،  كميـسيون گيـري   ،  رشوه سـتاني  ،  استفاده از منابع بدون مجوز    
ـ ر(گيـرد     مي گران صورت نفع خود يا دي   قانوني به    انگيـزه  جـرايم بـا     . )1381س دانـا،  يئ

، روسـپيگري ، سرقت، شويي اقتصادي شامل مواردي چون پولاقتصادي اما با ماهيت غير 
  .مي باشد...داير كردن مراكز فساد و، قاچاق مواد مخدر

ي اقتصادي عمدتا معطوف به گردش فعاليت اقتصادي دولتي و خصوصي           ها  جرم
. شـوند   مـي  ستند و به عدم رعايت قوانين تجاري يا انجام ندادن تعهدات مالي مربـوط             ه

، ي نيمه سنگين و سـنگين بـا سـاختار اقتـصاد    ها ويژه جرم به، ي اقتصادي و مالي   ها  جرم
  .)1994آكرمن،(سياست و ساخت قدرت مرتبط هستند 

  
  شويي پول

، آورنـد   مي بان آن به ارمغان   تعدادي از جرايم وجود دارند كه سودي هنگفت براي مرتك         
كه بتواند مورد استفاده بعدي مرتكبان قرار بگيرد و در ضمن            اين سود هنگفت براي آن    

بايد سلسله مراتبي را بگذراند تـا     ،  توجه مقامات و ماموران دولتي را به خود جلب نكند         
عبـارت  به  . گويند  مي 1شويي پولبه اين پروسه    ،  ظاهري مشروع و قانوني به خود بگيرد      

شويي فرايندي است كه طي آن درآمد ناشي از جرايمـي ماننـد قاچـاق مـواد                  ديگر پول 
را كـه پـولي     . ..كالهبرداري و ،  اخاذي،  رشوه،  قاچاق انسان ،  قاچاق اسلحه و كاال   ،  مخدر

  .شود  ميبه پول مشروع و قانوني تبديل، نامشروع و غير قانوني است
  

  شويي مراحل پول
  : بر سه مرحله است كه عبارتند ازمشتملشويي  ارتكاب جرم پول

                                                                                                                   
1. Money Laundering 
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  گذاري  جاي.1
  گذاري   اليه.2
  سازي  يكپارچه.3

  
  
است كه در آن مجرمان عوايد حاصـل از جـرم را بـا              اي     مرحله :1گذاري  جاي .1

در اين مرحله ممكـن     . كنند  مي هدف از بين بردن منشا غير قانوني آن وارد سيستم مالي          
يي كه در اصطالح ها وايد حاصل به سيستم مالي به مكاناست كه مجرمان براي تزريق ع     

 شك برانگيز نبـوده و       عموماً ها  چرا كه اين مكان   . مسافرت كنند ،  بهشت مالياتي نام دارد   
  .نظارت ضعيفي بر آنها وجود دارد

هدف اين مرحله مخفي كردن منـشا منـافع حاصـل يـا مـشروع               : 2گذاري  اليه .2
از نقل و انتقـاالت متعـدد و پيچيـده          اي    ب كه مجموعه  به اين ترتي  . جلوه دادن آن است   

اين . انجام شود تا رد جرايم ارتكابي پنهان بماند و مجرمان بتوانند از منافع استفاده كنند              
انجـام  ،  مرحله با انجام عملياتي مثل انتقال الكترونيكي وجوه از طريق شبكه الكترونيكي           

 انجـام . ..خروج منـابع از كـشور و      ،  صوريانجام معامالت   ،  معامالت با كارگزاران سهام   
  .شود مي

كنند كه ظاهري مشروع براي   ميدر اين مرحله مجرمان سعي   : 3سازي  يكپارچه .3
ي كه پول نامشروع حاصل از ارتكاب جـرم بـا منـابع             طور  به،  عوايد حاصله فراهم كنند   

  .مشروع مخلوط شده و ديگر هيچ ردي از خود باقي نمي گذارد
  

  سرقت
ربودن مال ديگري بدون اطالع يا رضايت وي و با قـصد برنگردانـدن            معموالً   سرقت را 

                                                                                                                   
1. Placement 
2. Layering 
3. Integration 
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 .اند تصرف غير قانوني در مال ديگران با يا بدون خشونت خوانده   ،  آن و يا به تعبير ديگر     
 عقالني و حـساب شـده كـه طبـق برنامـه معـين و بـا                   كنشي است نسبتاً   سرقت اصوالً 

گيرد   مي ي و چگونگي فرايند انجام كار صورت      گيري قبلي در مورد انتخاب قربان      تصميم
  ).1972 كانكلين،(

 آمـار وزارت كـشور توزيـع       براساس .سرقت يك نوع كج رفتاري اقتصادي است      
  :آمار سرقت در ايران به شرح جدول زير است

  
توزيع سرقت در هر يك صد هزار نفر جمعيت به تفكيك انواع سرقت از سال               جدول  

  ).1386ارايي،به نقل از بخ ( 81 تا 75
  

  1381  1380  1379  1378  1377  1376  1375  انواع سرقت  رديف
  9/93  27/109  98/97  52/103  73/79  34/73  52/70  اماكن  1
  92/32  82/27  97/26  68/27  26/27  43/25  07/23  خياباني  2
  52/111  44/118  38/93  86/93  24/92  45/76  56/72  وسايل نقليه  3
  -  -  -  32/7  31/6  62/5  69/4  راه زني  4
  35/237  54/265  35/216  19/231  63/206  83/180  86/170  كل  5

  

 ميزان كل سرقت در كشور داراي روند صعودي برابر          1375-81طي دوره زماني    
سرقت از اماكن و سرقت وسايل نقليه در كشور از فراوانـي            .  درصد رشد بوده است    40

 مـورد در    265( تعلـق دارد     1380بيشترين آمار سرقت به سال      . بيشتري برخوردار است  
  ).يك صد هزار نفر

اغلب محروميت نـسبي و احـساس سـرخوردگي از شكـست در             ،  انگيزه سرقت 
در جوامع شهري داشتن    . )1972كانكلين،(تحقق انتظارات در طبقات پايين جامعه است        

گيـري   هاي نشان دادن پايگاه اجتماعي باالتر اسـت و در شـكل         مال و دارايي يكي از راه     
 ديگران از اين طريق پايگاه طبقات ميانه را تعيـين         . ثر است ؤصوير فرد از خود بسيار م     ت

اش كـاهش    هدف،  كند  مي دزدد يا تخريب    مي اموال ثروتمندان را  اي    اگر شواليه . كنند مي
كار كـه دسـت      جوانان بزه . بلكه هدف ضربه زدن به پايگاه آنان است       ،  ثروت آنان نيست  
دزدي را بـه ايـن      ،  و دزدي در گروه آنان نهـادي شـده اسـت          زنند    مي به دزدي گروهي  

برد ضربه بزننـد و هـدف         مي دهند كه به ثروت يعني آنچه پايگاه را باال          مي منظور انجام 
  ).1385 سخاوت،(اين نيست كه صاحب چيزي شوند 
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  قتل
و در  تـرين     و ترسـناك  تـرين     كشي خطرناك  قتل نفس يا آدم   ،  در بين همه انواع خشونت    

كشي در هر حال و به هـر شـكل           آدم. ل نادرترين نوع خشونت در جوامع است      عين حا 
بـه هـيچ روي     ،  نوع جرم و خشونت است زيرا آسيب وارده از آن بر قرباني           ترين    جدي

مجـرد و از    ،  سواد يـا كـم سـواد       بي،  جوان،   مرد قاتالن ايراني عمدتاً  . قابل جبران نيست  
  :و به داليلي ماننداند  طبقات محروم جامعه

   خارج بودن از حالت عادي.1
  هان كردن كج رفتاري يا جرمي ديگر پن.2
   اختالفات عقيدتي و اخالقي.3
  اي ي قومي و قبيلهها  اختالفات و درگيري.4
   مسائل جنسي و ناموسي.5
  ).1387، صديق سروستاني(اند   مرتكب قتل شده، اختالفات مالي و ملكي.6

ميـزان  ،  )1386 توسـط عبـدي و كلهـر،      (پژوهشي كه در ايران انجام شده اسـت         
  :جداول زير گزارش كرده استصورت  بهحسب متغيرهاي مختلف فراواني قتل را بر

  
  1386-82 از سال ها توزيع فراواني قتل

  

  تاريخ
  جمع  غيرخانوادگي  خانوادگي  نوع قتل

1382 -1384  
1385  
1386  

41)  2/32(%  
66) 5/41(%  
89) 7/51(%  

86)  8/77(%  
93) 5/58(%  
83) 3/48(%  

127  
159  
172  

  458  262  196  جمع
  

 درصد كل 7/51 درصد به 5/41ي خانوادگي را از     ها  مقايسه درصدها افزايش قتل   
ي غيرخـانوادگي در    ها  در حالي كه از قتل    . دهد  مي  نشان 1386 تا   1385 طي سال    ها  قتل

 . درصد كاسته شده است10اين فاصله حدود 
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  منطقهحسب ر بها توزيع فراواني قتل
  

  نوع قتل                   
  جمع  غير خانوادگي  خانوادگي  منطقه 

  تهران و حومه
  ساير شهرها و روستاها

109) 5/56(%  
84) 5/43(%  

160) 3/61(%  
101) 7/38(%  

269) 3/59(%  
185) 7/40(%  

  454  261  193  جمع
  

 و   درصـد در سـاير شـهرها       7/40 در تهران و حومه و       ها   درصد قتل  3/59در كل   
 درصـد آن در     5/43ي خانوادگي در تهران و      ها   درصد قتل  5/56.روستاها رخ داده است   

  .شهرهاي ديگر و روستاها اتفاق افتاده است
  :كهاند  تحقيقات نشان داده

  اند،  بيشتر قاتالن از طبقه محروم جامعه.1
  ، نرخ آدم كشي در كشورهاي فقير در مجموع بيشتر از كشورهاي غني است.2
  ،باالتر است،  و جوامعي كه پيشينه خشونت دارندها گروه،  آدم كشي افراد نرخ.3
  ، نرخ آدم كشي در شهرهاي بزرگ بيشتر است.4
  ،كشند  مي بيشتر از زنان آدمان مرد.5
  .)2001تيو،(كشند   مي جوانان كمتر از بيست سال بيش از بزرگساالن آدم.6

اي   طرفدارترين نظريه و پر ترين     مناسب  پرخاشگري ـ نظريه ناكامي ي  شناس  رواندر  
از ديدگاه ايـن نظريـه پرخاشـگري هميـشه پيامـد            . شود  مي كشي مربوط  است كه به آدم   

ايـن احتمـال را كـه       كننـده     يـك رويـداد ناكـام     . )1939،  دالرد و ديگـران   (ناكامي است   
دهـد    مـي  را افـزايش  ،  بالفاصله واكـنش نـشان دهـد      ،  ارگانيسم با ممنوعيت مواجه شده    

ي افـراد بـراي     هـا   ان ناكامي سد كردن راه تالش     شناس  رواناز نظر اين    . )1969 تز،بركوي(
 .دستيابي به هدف است

 
  قاتل عنكبوتي زنان

ا هـ    بـه انجـام قتـل      مـشهد  بود كه در شهر      ايران اي  قاتالن زنجيره سعيد حنايي يكي از     
 فقره قتل دست زد كـه بـه قـرار زيـر          16 به   80 تا مرداد  79وي طي مرداد    . پرداخت  مي

  :است
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،  ساله نيـز داشـت     9 ساله كه دختري     30افسانه كريمپور زني    ،  1379  مرداد 7 .1
  .ناپديد شد

در زيـر   ،  زني بـه نـام لـيال آشـفته در حـالي كـه خفـه شـده بـود                   ،   مرداد 10 .2
  . عرب مشهد پيدا شد زارهاي گوجه فرنگي در حوالي جاده خين بوته

رحيم پور در   جسد زني به نام فريبا      ،  در محله سجادشهر مشهد   ،  79 مرداد   11 .3
  . او هم خفه شده بود.  زرد رنگ كشف شدگونييك 

چـادري مـشكي كـه      ،  كمي باالتر از شركت ايران خـودرو مـشهد        ،  79 دي   3 .4
  . شتاين زن معصومه نام دا. كشف گرديد، جسد زني در آن پيچيده شده بود

جسد زني پيچيده در چـادر      ،  روي ايران خودرو    باز هم در روبه   ،  79 بهمن   16 .5
  .  ساله بود27سارا رحماني ، نام اين زن. كشف شد

در حالي كه خفه شـده      ،   ساله به نام اعظم عبدي     45جسد زني   ،  79 بهمن   29 .6
خانواده اعظم عبـدي حتـي تـوان پرداخـت          . عرب كشف شد    بود در حوالي جاده خين    

  .  كفن و دفن او را هم نداشتندهزينه
اي به نام سكينه كيهان زاده در شمال شـرقي             ساله 50جسد زن   ،  79 اسفند   19 .7

  . جسد اين زن نيز در چادري سياه پيچيده شده بود. مشهد كشف شد
جسد زن ديگري به نام خديجه كامل قصري كـه بـا روسـري              ،  79 اسفند   23 .8

  .  مشهد كشف شدآباد حوالي در روستاي دوست، خفه شده بود
ـ قوچاندر حاشيه جاده ، 1380 فروردين 12 .9 شـهيد  در جـوار ميـدان   ،  مشهد  
ايـن زن   . زني پيچيـده در چـادر مـشكي كـشف شـد            جنازه،  عرب   و جاده خين   فهميده

  . ساله و مجرد بود35ضيه سعادتيان مر
 ساله در حالي كه خفه شده و در چـادري           35،  جسد مريم ،  80 فروردين   14 . 10

  .كشف گرديد، ده شده بودپيچي
در چـادري  ،  سـاله و مجـرد     35،  جسد طوبي جشن آبادي   ،  80 فروردين   15 . 11

  .كشف شد، پيچيده شده بود
جسد در خيابان   .  ساله خفه شده بود    31عذرا حاجي زاده    ،  80 فروردين   24 . 12

  .خيام شمالي مشهد كشف شد
جساد  ساله در بلوار شهيد موسوي مشهد و ا        28جسد مريم بيگي    ،  80 تير   3 . 13



138  شناسي جنايي روان    

  . ها خفه شده بودند هر سه آن. شيوا و زهرا نيز در نقاطي در همان نزديكي كشف شد
  .  ساله كه خفه شده بود در مشهد پيدا شد20، جسد ليال، 80 تير 11 . 14
  .  ساله در جاده قديم قوچان كشف شد18جسد محبوبه الهي ، 80 تير 24 . 15
هـا قاتـل       رسانه  ساله آخرين قرباني بود كه     33زهرا صد خسروي    ،  80مرداد . 16

  . ناميدند» قاتل عنكبوتي«اين زنان را 
 بـا   1381  فـروردين  28 سـحرگاه    )سعيد حنـايي   (ي عنكبوتي ها  اعدام عامل قتل  
اولياي دم و مأموران نيروي انتظامي در محوطه زندان مركـزي           ،  حضور مقامات قضايي  

  .مشهد اجرا شد
ـ روزنامه ايران ـ  صفحه حوادث  ـ  سـال هفـتم  ـ 1866 شماره    7 يكـشنبه   

 1380مرداد
  

 كشيخود
زيرا در چارچوب اصول و قواعد اخالقي       . از كجروي اجتماعي است   اي    خودكشي گونه 

و اجتماعي اغلب كشورهاي امروزي قرار نمي گيرد و از لحاظ ديني و اخالقـي مـذموم         
 عليـه  عمل فـرد ترين  خشنصورت  بهخودكشي . و از نظر اجتماعي قبيح و ناپسند است       

بنابراين خودكشي اقدامي است كه فرد از طريق آن و بـا آگـاهي              . كند  مي خود نمود پيدا  
 مستقيم يا غيـر مـستقيم موجبـات تبـاه سـازي خـودش را       طور بهاز نتايج عمل خويش   

 20 اعالم شد؛ در تهران هر سال حدود         1381در سال   . )1381عبداللهي،( سازد  مي فراهم
 دقيقـه   10يعني هر   ،   ساعت در روز   10با احتساب   . كنند  مي هزار نفر اقدام به خودكشي    

 هـزار نفـر تنهـا       20از آنجـا كـه ايـن        . كند  مي  تقريبي يك نفر اقدام به خودكشي      طور  به
چهار برابر اين رقم را بايـد     ،  اند اختصاص به كساني دارد كه به مراكز درماني منتقل شده         

در . )13/3/1381وزنامه مردم ساالري،  ر( آمار اقدام به خودكشي در تهران در نظر گرفت        
 تن جان خـود را  8 تن اقدام به خودكشي كردند كه 114 در تهران 84دو هفته اول سال   

:  عبـارت بودنـد از     هـا   مهمترين علت .  بودند 24 تا   15 بين سنين    از دست دادند و عمدتاً    
اقتـصادي و   ،  علـل اجتمـاعي   ( و شكست عـشقي   ،  مشكالت مالي ،  اختالفات خانوادگي 

 برابـر آن    20 تـا    10در جهان ساالنه يك ميليون نفر در اثر خودكشي فـوت و             . )عاطفي
  ).1386بخارايي،(كنند   مياقدام به خودكشي
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  :شود  ميدوركيم چهار نوع تبيين از خودكشي را يادآور
 اين نوع خودكشي يا مربوط به وهـم و          : خودكشي ناشي از ابتال به ماليخوليا      .1

ت هذيان آميـز بيمـار بـه منظـور فـرار از خطـري تـصوري يـا                   خيال است يا به تصورا    
شود و يا اينكه بيمار با اطاعت از دسـتور مرمـوزي كـه بـه                  مي شرمساري خيالي مربوط  

  .كشد  ميپندار خود از باال دريافت داشته است و امثال آن خود را
اين نوع خودكـشي از حالـت    : خودكشي ماليخوليايي ناشي از حزن و اندوه.2

شود كه به سـبب آن بيمـار نمـي توانـد              مي افسردگي مفرط و اندوه بي پايان ناشي      كلي  
  .سالم و به درستي ارزيابي كندصورت  بهروابط خود را با افراد و اشيا پيرامون 

يـالي و نـه     نـه خ  اي     در اين حالـت هـيچ انگيـزه        : خودكشي ناشي از وسوسه    .3
  مـردن ذهـن بيمـار را تـسخير         بلكه تنها تفكر ثابت   ،  شود حقيقي موجب خودكشي نمي   

او پيوسته با ميل شديد به كشتن يا كشته         . كه بتواند براي آن دليلي بياورد      بي آن ،  كند مي
  .هر چند كه خود آگاه است كه براي اين كار دليل موجهي ندارد، شود  ميشدن وسوسه

در ايـن حالـت بيمـار بـراي      :ارادي ناشي از انگيزه آنـي يـا غيـر    خودكشي.4
خـوش فـشاري     بلكـه دسـت   . نسبت به مورد پيـشين نـدارد      تري    انگيزه قوي خودكشي  

 كنـد   ميارادي و ناگهاني است كه بي مقدمه هر گونه مقاومت را از او سلبغير، دروني

  ).1378دوركيم،(
  

  شخصيت ضد اجتماعي
قابـل  وم غير دهنـده مفهـ    اصطالحات ديگـر سـتيز و جامعـه سـتيز نـشان           ،  در مفهوم عام  

هـر يـك از دو اصـطالح در       . عدم ثبـات اسـت     و،  قابل اعتماد بودن  غير،  بيني بودن  پيش
 كلي بـدون    طور  بهمجرم ديگر ستيز    : گيرد  مي تركيب با واژه مجرم معنايي جديد به خود       

امـا هـيچ نـشانه ظـاهري از روان          ،  وجدان و قادر به انجام اعمال توصيف ناپذير اسـت         
شـرايطي از   « ديگر ستيزي را     1تاپانپل  . پريشي يا روان رنجوري از خود بروز نمي دهد        

كنـد كـه در آن نـه از روان پريـشي و نـه از روان                   مـي  شناختي توصيف  نابهنجاري روان 
اما نابهنجاري مزمني در واكنش نسبت به محـيط         ،  ود ندارد جرنجوري تظاهر آشكاري و   

  ).1960تاپان،( ».خورد  ميبه چشم
                                                                                                                   
1. Paul Tappan 
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آن  وعه تحقيقات مترتب بـر مجم،  مبهمنظر از اين تعريف و توصيف نسبتاً صرف
تـري از جامعـه      تعريـف عينـي   ،  1ساموئل گوزه . شود  مي  فرضيه ديگر ستيزي ناميده    غالباً

. ارائه داده است، رود و بالعكس  ميكار  بهكه گاهي به جاي ديگر ستيزي       اي    واژه،  ستيزي
بـه  ،  از تجليات پنج گانـه آتـي حـداقل دو مـورد           « كند كه   مي ستيزي زماني صدق   جامعه

وجـود داشـته   ، )به جز تخلفـات ترافيكـي  (از سر و كار داشتن با پليس   اي    اضافه پيشينه 
عملكرد ضـعيف   ،  ي در ايام تحصيل در مدرسه     كار  بزه،  سابقه درگيري بيش از حد    : باشد
توان   مي در مورد زنان سابقه فحشا را     . يا فراري بودن  ،  دوستي،  يك دوره آوارگي  ،  شغلي

  ).1973گوزه،( »فوق كردي ها جايگزين يكي از نشانه
محققان درباره ميزان تحريك پذيري فرد و رابطه اش با رفتارهاي ضد اجتمـاعي              

نظريه انگيختگـي نماينـده گـستره قابـل تـوجهي از             .اند  ي گوناگوني ارائه كرده   ها  نظريه
،  نظريـه انگيختگـي    براسـاس «: گويـد   مـي  الـيس ،  ارتباط ميان ديگر ستيزي و جرم است      

و (يشترين انگيزش پذيري بـراي ارتكـاب رفتـار مجرمانـه برخوردارنـد              افرادي كه از ب   
داراي الگوهاي كاركردن ، )استعداد كمتري در يادگيري الگوهاي رفتاري جايگزين دارند       

 ي وارده خو  ها  هستند كه به سرعت به محرك     ) سيستم درون داد اطالعات مغز    (اي    شبكه
ميـزان آمـادگي بـراي       ست از بـيش تـرين     افراد داراي ساختار ژنتيكي از اين د      . گيرد مي

الگوهـاي رفتـاري    تـر     تشويق شدن به ابراز رفتار ضد اجتماعي برخـوردار بـوده و كـم             
ي معمـولي را    هـا   به لحاظ نظري چنين افرادي بسياري از محيط       . پذيرند  مي جايگزين را 

ي و در نتيجـه ايـن انگيـزه كـه در جـستجو            . كنند  مي تلقي» ناخوشايند«و  » كننده خسته«
 هـا   در وجـود آن   ،  ي حسي شديد و تازه و مورد اجتنـاب اغلـب افـراد برآينـد              ها  محرك
  ).1991اليس،( »شوند  ميتقويت

  :مدعي بود كه افراد داراي انگيختگي باال )1990(اليس
  .گذارند  ميكارانه را از خود به نمايش  رفتار تحريك آميز و فزون.1
  .الب هيجان هستند آماده خطر كردن و تقريبا به هر قيمتي ط.2
، نددارن براي تعديل وضعيت رواني خود       هاي روانگردا  تمايل به استعمال دارو    .3

  .زماني كه ابزارهاي ديگر براي اين منظور در دسترس قرار نداردبه خصوص 
  .دهند  ميي بحران آفرين و متفاوت اجتماعي و جنسي را ترجيحها  تجربه.4

                                                                                                                   
1. Samuel Guze 
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  ماندگي ذهني عقب
براي پايبنـدي بـه ايـن       . با جرم همبستگي دارد   ،  موروثي است كه   يك ويژگي    يهوش كم

 1 آلفـرد بينـه  1905در سـال  . ديدگاه يك معيار عيني براي اندازه گيري هوش الزم است       
ايـن  ،  كـرد   مي  فعاليت 2 فرانسوي كه به همراه تئودور سيمون      شناس  روان) 1911-1857(

از بين آنچه براي    ،  يچيدگي فزاينده تكاليف داراي پ  اي    معيار را در قالب ارزيابي مجموعه     
سه سال بعد سـيمون بـراي       . بدست آورد ،  كودكان در نظر گرفته شده بود تا بزرگساالن       

يـك موسـسه علمـي پيـشنهاد        . ي انجام دهنده تكاليف سن عقلي در نظر گرفت        ها  گروه
 ضـرب   100تقسيم كرده و نتيجه را در       ] تقويمي[كرد تا او سن عقلي را بر سن تاريخي        

تـر    افـراد بـاهوش   . پديد آمـد  ) IQ( امتياز هوشبهر    1912و به اين ترتيب در سال       ،  ايدنم
هربـرت  . از ايـن داشـتند    تـر     امتيازي پايين تر    و افراد كند ذهن   ،  امتياز هوشبهر باالي صد   

ـ با استفاده از يك آزمون تعديل شده بينه، 3گودارد بـه مطالعـه توزيـع امتيـاز     ،  سـيمون  
 درصـد   28او نتيجه گرفت كه در پايين ترين سطح         . كا پرداخت هوشبهر در جامعه آمري   

 يا كمتـر    75ي كشور از نمره هوشبهر      ها   درصد از زندانيان زندان    89و در باالترين سطح   
نظريه ارتباط ميان اخالقيات ضـعيف و ذهـن ضـعيف در            . )1914گودارد،(برخوردارند  

تـا شـروع جنـگ    . )1991ار،دلگ( ي نخستين قرن بيستم مقبوليت زيادي پيدا كردها دهه
و محبوبيـت  ، آزمون هوش جاي پاي مستحكمي در جامعه آمريكا يافته بود،  جهاني دوم 

ي جديـد در مـورد پيونـد        ها  پژوهش،  گر چه . آن تا شروع قرن بيست و يك ادامه يافت        
كه اي    واژه،  ريشه در مطالعات بسيار قديمي مربوط به كودني دارد        ،  ميان هوشبهر و جرم   

  .وزدهم مقبوليت زيادي داشتدر قرن ن
نظـران   صـاحب ،  محققـين ،  گويد چه زمـان پژوهـشگران      كس به اطمينان نمي    هيچ
ارثي و نيرويي كه    اي     عارضه عنوان  بهو نويسندگان عامه پسند نقصان ذهني را        ،  اجتماعي

 4طرفداران فرضيه كـودني    .اند  توصيف كرده ،  راند  مي تري از وجود   افراد را به سطح نازل    
ن نوزدهم آن را با عنوان نقص عقلي تعريف كرده و از واژگان داراي بـار ارزشـي         در قر 

. نمودنـد   مي كودن و سفيه براي ناميدن افراد مبتال به اين عارضه استفاده          ،  نظير كند ذهن  
استفان اسكافر دريافت كه طرفداران فرضيه معلوليت ذهني از پيـشينه خـانوادگي افـراد               
                                                                                                                   
1. Alfred Binet 
2. Theodore Simon 
3. Herbert Goddard 
4. Feeble-mindedness 



142  شناسي جنايي روان    

جـرم و انحـراف     «در ايـن شـكل از تحقيـق         . گيرنـد   مي كبراي تاييد ادعاهاي خود كم    
 كـه   ها  از داده اي     مجموعه براساسو  ،  اعضاء خانواده با توجه به معلوليت ذهني موروثي       

مثـال آنكـه    . )1969اسـكافر، (» شـد   مـي  تفسير،  از نظر روش شناختي ترديد انگيز بودند      
اهده شده زيادي از جرم  در مورد خانواده جوكه بر موارد مش  1دوگدال.تحقيق ريچارد ال  

 انتشار  1877كه اولين بار در سال      » خانواده جوكه «كتاب  . داشت تأكيد   ،و كودني هر دو   
ي اشـتباه از    هـا   بر مبناي تعريـف   ،  يافت حاوي ادعاهاي بسيار نظري و تصوري دوگدال       

ــودني ــود، جــرم و ك ــد،( ب ــداران. )1979 ول ــشرو طرف ــودارد پي ــودني گ ــاربرد ك  در ك
در كنار چهره طنزآميز اين افراد در مباحـث ارتبـاط           ،   حقوقي و اجتماعي   يها  بندي دسته

ـ هوشبهر نخـست  . گودارد براي ايده خود دو دسته شواهد تاييدي ارائه كـرد .  جرم بود 
را بـه چـاپ    »تحقيقي در موروثي بودن كـودني : خانواده كاليكاك« كتاب 1912در سال 
 نفر از فرزنـدان     976 انحرافات رفتاري    جرائم و ديگر  ،   سنت دوگدال  براساساو  . رساند

در جريان جنگ داخلي كاليكاك     . مارتين كاليكاك و دو زن او را به تفصيل گزارش كرد          
كه اي    رابطه،  رابطه برقرار كرده و از او صاحب پسري نامشروع شد         » كودن«با يك دختر    

ز فرقـه   پس از جنـگ بـا دختـري ا        .  نفر اخالف او را در پي داشت       480در نهايت تولد    
و وابسته به يك خانواده اصيل ازدواج كرد و نسل بعدي او از ايـن ازدواج نيـز                  ،  كويكر

افـراد   فرزند كـودن و يـك دوجـين          143در افراد فاميل نخست گودارد      .  نفر بودند  496
تنها يك نفر داراي معلوليت ذهني يافت       ،  در خانواده دوم  » مجرم يا فاسد االخالق يافت    

 2» و پيامـدها   هـا   علت: كودني«دو سال بعد گودارد كتاب      . ار نبود شد و مجرمي هم در ك     
ي هوشي كه از همه افراد موسسه آمـوزش  ها را به چاپ رساند كه در آن از نتايج آزمون    

هيچ يك از اين افـراد در  . سخن گفت، ماندگان ذهني نيوجرسي به عمل آورده بود     عقب
گودارد آن بود كـه حـد بـاالتر كـودني           استنباط  .  سال فراتر نرفته بودند    13سن عقلي از    

همچنين از تحقيقات » كودني«گودارد در كتاب  .  است 75 يا نمره هوشبهر     12سن عقلي   
تحقيقـات  . سخن بـه ميـان آورد     ،  بسياري كه حاكي از رابطه كودني و ارتكاب جرم بود         

د بود  و گودارد معتق  ،  مربوط به افراد زنداني نوعا به سطوح بااليي از كودني دست يافت           
  ).1388وينفري،( كنند  مي جرم را اثبات ـكه آنها قويا رابطه هوشبهر

، گودارد ضمن نوشـتن در مـورد سـربازان اجبـاري زمـان جنـگ              ،  1921در سال   
                                                                                                                   
1. Richard L.Dugdal 
2. Feeble-mindedness:Its causes and consequences 
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كـه تعريـف    اي    يافته،  را مشاهده كرد  تر     يا پايين  75نسبت باالي اين امر با نمره هوشبهر        
رد نمي توانست بپذيرد كه تقريبا يك سـوم         گودا. برد  مي عملي او از كودني را زير سوال      

طبق محاسبه او افـراد كـودن       . افراد كودن هستند  ،  سربازان اجباري و احتماال آمريكائيان    
در مواجهه  . )1921دوگدال،( دادند  مي فقط يك درصد جمعيت اياالت متحده را تشكيل       

يين قـرار گـرفتن     ي ذهني سبب پا   ها  بندي رسيد كه معلوليت    او به اين جمع   ،  با اين نتايج  
 جـرم  ــ  رـهـ ـزماني كه ديدگاه او را در مورد ارتباط هوشب،  شود  مي 70نمره هوشبهر از    

ان امروزي كـودني را جـدي       شناس  روانان يا   شناس  جرممعدودي از   . محل ترديد قرار داد   
مبنـايي بـراي پيـدايش      ،  ي ايـن مفهـوم هـر چـه باشـد          ها  نارسايي،  گرچه. كنند  مي تلقي
 . جرم بود ـط به هوشبهري مربوها نظريه

  
  پراكندگي بهره هوشي در آزمايشات هوش

  : كاناتوضيحات  هوشبهر
ماندگي شديد ذهني كه حفاظت و مراقبت از اين نوع كودكـان در مراكـز                عقب: كانا  0 - 25

  .بهزيستي الزامي است
  .باشند  ميپذير مانده ذهني كه آموزش عقب: كاليو  26 - 50
  .نده ذهني كه تربيت و آموزش برايش مقدور استما عقب: كودن  51 - 70
  كودكاني با بهره هوشي بسيار پايين: ماندگي ذهني مرز عقب  71 - 80
  مانده ذهني  گروه كودكان نيمه عقب: بهنجار پايين  81 - 90

  كودكان با بهره هوشي معمولي و متوسط: بهنجار  91 - 110
  شي فراتركودكان با بهره هو: بهنجار باال  111 - 120
  كودكان با بهره هوشي برتر: باهوش  112 - 130
  كودكان با بهره هوشي بسيار باالتر: پرهوش  131 - 140
  كودكان نابغه  141 - 160

  

  )شوند  ميمانده ذهني قلمداد عقب،  باشد75كودكاني كه بهره هوشي آنان كمتر از (
  

  1اسكيزوفرنيا
نـوعي اخـتالل در كـاركرد       ،  گيرد  مي  قرار ها  اين اختالل رواني كه در زمره روان پريشي       

به اين ترتيب   . )1379 قضايي،(سازد    مي رواني فرد است كه در اوان جواني وي را مبتال         

                                                                                                                   
1. Schizophernia  
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اين بيمـاران در آن واحـد       . اسكيزوفرنيا يك بيماري رواني موجد اختالالت رواني است       
هني و يك جهان    يك دنياي خيالي براي ارضاي نيازهاي ذ      : كنند  مي در دو جهان زندگي   

ي دفـاعي   هـا   ارتباط بين اين دو توسط مكانيـسم      . واقعي براي رفع نيازهاي اوليه زيستي     
ي بـر   هـا    و نشانه  ها  حال اين بيماري با اين ويژگي     . )1379 فدايي،(گيرد    مي رواني انجام 

ايـن انـواع    . گـردد   مـي  شمرده شده داراي انواعي است كه در اين قسمت به آنها اشـاره            
  :زعبارتند ا
  اسكيزوفرني نوع ساده .1
  1 اسكيزوفرني نوع هبفرنيك.2
  2 اسكيزوفرني نوع كاتاتونيك.3
  3 اسكيزوفرني نوع پارانوييد.4

ضـمن اينكـه    . خـورد   مي در نوع ساده كاهش تدريجي عاليق و عواطف به چشم         
انزواطلبـي و عـدم توجـه بـه جـنس مخـالف و              ،  اعتنايي بـه موفقيـت     حاالتي چون بي  

، همچنـين در ايـن نـوع      . بهداشت فردي و قيافه ظـاهري مـشخص اسـت         توجهي به    بي
  .شود  ميوسواس و دقت افراطي به امور جزيي و اشتغال ذهني به مسايل فلسفي ديده

شده و دچار بي عاطفگي و بي ربطـي         تر    در نوع هبفرنيك شخص هر روز منزوي      
سـرگرم  ، اسـت ي نامربوط همـراه  ها اش با استدالل تكلم. شود  ميفكر و سخن و عمل

در ايـن نـوع     . ي بلند و ديوانه وار و گـاه قـصد حملـه دارد            ها  تخيالت بوده و گاه خنده    
  .شود  مياحساس تغيير شكل بدني مالحظه

در نوع كاتاتونيك بيمار حالت بهت و گيجي داشته و تمايل به بي حركت مانـدن                
از ايـن   بعـضي   . كنـد   مـي  عادي و تحميلي پيـدا    ختگي و غير  ي جسمي سا  ها  در وضعيت 

 شـود را فـورا بـه معـرض اجـرا            مي پذير بوده و دستوراتي كه به آنها داده        بيماران تلقين 
 حـوادث اتفـاق افتـاده در اطـراف را           توجهي به اطراف بعداً    خالف بي گاه بر . گذارند مي

گويد و به سرعت عقـب و جلـو رفتـه و              مي كشد و ياوه    مي گاه نيز فرياد  . دهد  مي شرح
  .كند  ميحمله

ع پارانوييد بيمار از اجتماعات گريزان بوده و نسبت به واقعيات بي تفـاوت              در نو 

                                                                                                                   
1. Hebephernic 
2. Catatonic  
3. Paranoid 
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وي نسبت به اطرافيانش مخصوصا خانواده اش       . شود  مي گشته و دچار اوهام و خرافات     
 عليـه او در حـال طـرح ريـزي           هـا   كند انواع و اقسام توطئه      مي گردد و تصور    مي مظنون
در بين اين   . ت بينايي و شنوايي همراه است     در اينجا هذيان بزرگ منشي با توهما      . است
، نـوع تـرين    جـرم زا عنـوان  بـه و . و مساله سازترين استترين  نوع پارانوييد شايع،  انواع

  .مورد بررسي قرار گرفته است
  

  خالصه فصل
يكـي   :شـود   مـي از دو عامل مضاعف ناشـي اي  انهكار بزهامروزه قبول دارند كه هر عمل 

دو  شـود؛   مـي ي و ديگري از محيط زندگي هر فردي ناشـي ناشي از استعدادهاي شخص
كنند و سپس امكان انجام   تأثير ميعامل مذبور در وهله اول در فراهم كردن مقدمات امر    

 .نمايند  ميآن را فراهم
از طريق مطالعات بـه اثبـات       ،  شخصيت و هنجارهاي فرد   ،  ثير محيط خانوادگي  أت

 ر اين محيط تشكيل و شروع بـه رشـد         وجدان اخالقي و شخصيت طفل د     . رسيده است 
اولـين سـنگ    ،  در كانون خانوادگي است كه از لحظه تولد و حتـي قبـل از آن              . نمايد مي

و قـاطعي در    كننـده     خـانواده نقـش تعيـين     . شـود   مـي  بناي شخـصيت يـك فـرد نهـاده        
ل  در مقاب  كار  بزهو اساسا منش و رفتارهاي      . نمايد  مي ي جوانان ايفاء  كار  بزهشناسي   انگيزه

  .ي محيط خانوادگي او رقم خورده استها جامعه تا حد زيادي با توجه به ويژگي
يش به اين نتيجه رسيد كـه متغيرهـاي خـانوادگي نظيـر روابـط               ها  در پژوهش  ني

ـ فرزند ـ انضباط و سرپرستي و پايگاه اقتصادي، تقيدهاي خانوادگي،  والدين   اجتمـاعي   
ي را در اثـر خطـاي       كـار   بـزه  ساترلند. داري دارد ي جوانان ارتباط معنا   كار  بزهخانواده با   

 .اند  و هنجارها نبودهها  دانسته است كه قادر به ياد دادن ارزشها خانواده
آزار ،  آزار جـسمي  : كننـد   مـي  كودك آزاري را به چهار نـوع تقـسيم         معموالً

 كـودك آزاري تحـت سـه        APAالبتـه در    . و آزار از نوع غفلت    ،  آزار هيجاني ،  جنسي
انجمـن روان پزشـكي     ( گيـرد   مـي  جنسي و غفلت مورد بحث قرار     ،  زار جسمي عنوان آ 
كودك آزاري يا سـوء رفتـار بـا كـودك را            ،  سازمان بهداشت جهاني نيز   . )1994،  آمريكا

اغفــال يــا رفتــار ، آزار جنــسي، شــامل همــه اشــكال ســوء رفتــار جــسمي يــا عــاطفي
 كه منجـر بـه صـدمه يـا آسـيب       داند  مي كشي استثمار تجاري يا ساير بهره    ،  گرايانه اهمال
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  .گردد  ميتكامل يا منزلت كودك، بقا، بالفعل يا بالقوه به سالمت
ان بـه جمـع آوري موضـوعات نظـري متعـدد و             شناسـ   جرم 1970در اواخر دهه    

نظريه فرصت جـرم و     ،  ي تجربي پراكنده زير چتر واحدي اقدام كردند كه هر دو          ها  يافته
، )1979(و مـاركوس فلـسن       الورنـس كـوهن   . انـد   دهناميده ش ،  نظريه رفتارهاي روزمره  

و با پـشت گرمـي بـه عالقـه          ،  ي قربانيان جرايم  ها  ي حاصل از مصاحبه   ها  متكي به يافته  
ابتـدا نظريـه رفتارهـاي روزمـره را         ،  عمومي به شناخت بهتر سرنوشت قربانيـان جـرائم        

و مجموعه مجرمين   آنها به اظهار اين عقيده پرداختند كه انگيزه مجرمانه          . مطرح ساختند 
، همواره فراواننـد افـرادي كـه از آمـادگي          هر دو عناصري پايدار و ثابت هستند؛      ،  بالقوه

و ، آميـز عليـه افـراد    يا همان جرائم خشونت، و توان ارتكاب جرم تجاوزگرانه    ،  خواست
 .برخوردارند، يي كه در آنها قرباني نيز حضور داردها سرقت

والتـر  . تجمع و فعاليـت مجرمـان هـستند       ،  ي شهري محل سكونت   ها  برخي محله 
، بر اين باور بـود كـه نوجوانـان گوشـه خيابـان در منـاطق جمعيتـي طبقـه پـايين                      ميلر

ان تنهـا بـه     كار  ، بزه بلكه. هنجارهاي متعارف طبقه متوسط را مورد هجوم قرار نمي دهند         
ق طبـ . شوند كه توسط جامعه خودشان قابل قبول شناخته شده است  مي رفتاري متمسك 

تر طبقه متوسـط سـر       انه نه براي معارضه با فرهنگ بزرگ      كار  بزهخرده فرهنگ   ،  نظر ميلر 
، بلكـه ،  و نه آهنگ زير پا گذاشتن عمدي هنجارهاي طبقه متوسط را دارد           ،  بركرده است 

  :فرهنگ طبقه پايين فقط متفاوت و واجد شش خصيصه مهم است
  . يا رفتار قانون شكنانه،  دردسرآفريني.1
  .يا چاالكي جسماني و جسارت، تي سرسخ.2
  .و عملكرد موذيانه، يا توان حقه سوار كردن،  تيزهوشي.3
  .ريسك و خطر، يا گرايش به حادثه جويي،  هيجان.4
  .عقيده به خوش اقبال يا بد اقبال بودن،  تقدير.5

  بندي مجرمان از نظر درجه مجرميت تقسيم
حالـت  «ان عميـق يـا   كـار  بـزه بررسي و تشخيص پيرامون     : كاران عميق  بزه )الف
اين دسـته كـه جـزء وخـيم تـرين      . براي اولين بار توسط گاروفالو مطرح شد  » خطرناك
شوند از ظرفيت جنايي خيلي قوي و قابليت انطباق بـا             مي ي محسوب كار  بزهي  ها  حالت

جنايتكـاران يقـه    «و يا بـه عبـارت بهتـر         » يقه سفيد «افراد  . دمحيط بسيار باال برخوردارن   
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  . گيرند  مي از نظر ساترلند در اين دسته قرار»سفيد
اين دسته استعداد جنايت بااليي دارند و بر خالف گـروه           : كاران متوسط  بزه )ب

، افـراد معتـاد   ،  قاچاقچيـان هـا،     قاتـل ،  دزدها. فوق توان سازگاري كمتري با محيط دارند      
  .گيرند  مياركالهبرداران و افراد روان پريش در زمره اين دسته قر، منحرفان جنسي

 اين گروه از استعداد جنايي كمتري برخوردارنـد و قابليـت           :كاران خفيف  بزه )ج
اين افراد نسبت به دو گروه قبـل خطـر          . سازگاري با محيط در آنان بسيار ضعيف است       

بيشتر افرادي كـه بـر اثـر        . كمتري براي جامعه دارند و دامنه جرم آنان بسيار پايين است          
كم همچون دله دزدي و ضرب و شتم همسر و يا ديگران در زنـدان           ي با دامنه    ها  خالف
  .روند شمار مي بهبرند جزء اين دسته   ميبه سر

به وقوع جرم طبقه باالي جامعه يا يقه سفيدها متـشكل از افـراد               ساترلند .اچ .اي
اشـاره كـرده   ، متخصص و داراي اعتبار و يا حداقل افراد فعال در مـشاغل داراي اعتبـار         

ويژگي اصلي اين نوع جرايم اين است كه با سوء استفاده از اعتماد اعطا شـده يـا      . است
   :انواع جرايم يقه سفيدها به شرح زير است. گيرد  ميقانوني شكل

   جرايم موسساتي .1
   جرايم شغلي .2
   جرايم دولتي .3
  مالي و فني ، گروهي -  جرايم دولتي.4
  ياداراي   جرايم بازرگاني و جرايم حرفه.5

هر يك از انواع تروريسم داراي الگوهـاي        . تروريسم شكلي از جرم سياسي است     
اهميت نسبي هر متغير وابسته نيز بـه بـافتي بـستگي دارد كـه               ،  انگيزشي متفاوتي هستند  

هفـت  . كشور و دوره زماني اين كار اسـت       ،  هدف،  عمل تروريستي ،  شامل نوع ارتكاب  
نظريـه   نظريه روان تحليلـي؛ . كنند  ميا تبيينرفتارهاي تروريستي ر، نظريه روان شناختي

ـ نظريه ناكامي يادگيري؛  نظريه صفات؛ پرخاشگري؛ - نظريه خودشيفتگي پرخاشگري؛  

 بخـشي از    عنـوان   بـه  را بايد    ها  اين نظريه . عقالني/و نظريه انتخاب انگيزشي    نظريه رشد 
 ــ  ن علـل اجتمـاعي    زيرا هيچ يك از آنها به تنهايي براي تبيـي         ،  تبيين تروريسم پذيرفت  

 .روان شناختي تروريسم كافي نيستند
كـه بـه منظـور      اي    كليه رفتارهاي بزهكارانـه   . ونداليسم مشتق از واژه وندال است     
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اشياء و متعلقات عمومي و نيز تخريب و نـابودي آثـار هنـري و               ،  اموالة  تخريب آگاهان 
ونداليـسم منتـسب    بـه   اي    گونه گيرد به   مي دشمني با علم و صنعت و آثار تمدن صورت        

 .گردد
 تعدادي از جرايم وجود دارند كه سودي هنگفت بـراي مرتكبـان آن بـه ارمغـان                

اين سود هنگفت براي آنكه بتواند مورد استفاده بعدي مرتكبان قرار بگيـرد و              ،  آورند مي
بايد سلـسله مراتبـي را      ،  در ضمن توجه مقامات و ماموران دولتي را به خود جلب نكند           

. ينـد گو مـي  شويي به اين پروسه پول   ،  اهري مشروع و قانوني به خود بگيرد      بگذراند تا ظ  
  : شويي مشتمل بر سه مرحله است كه عبارتند از  جرم پولارتكاب
  گذاري  جاي.1
  گذاري  اليه.2
  سازي  يكپارچه.3

ربودن مال ديگـري بـدون اطـالع يـا رضـايت وي و بـا قـصد                 معموالً   سرقت را 
قانوني در مال ديگران با يا بدون خشونت        ، تصرف غير  ير ديگر برنگرداندن آن و يا به تعب     

سرقت اصوال كنشي است نسبتا عقالني و حساب شده كه طبق برنامه معـين              . اند  خوانده
 گيري قبلي در مورد انتخاب قرباني و چگونگي فراينـد انجـام كـار صـورت               و با تصميم  

  .گيرد مي
  :كهاند  تحقيقات نشان داده

  اند، ز طبقه محروم جامعه بيشتر قاتالن ا.1
  ، نرخ آدم كشي در كشورهاي فقير در مجموع بيشتر از كشورهاي غني است.2
 ، باالتر است،  و جوامعي كه پيشينه خشونت دارندها گروه،  نرخ آدم كشي افراد.3
  ،  نرخ آدم كشي در شهرهاي بزرگ بيشتر است.4
  ، كشند  مي مردها بيشتر از زنان آدم.5
ي شناسـ   رواندر  . كـشند   مي تر از بيست سال بيش از بزرگساالن آدم        جوانان كم  .6

ـ نظريه ناكامي اسـت كـه بـه آدم    اي  و پر طرفـدارترين نظريـه  ترين   پرخاشگري مناسب 
دوركيم چهار نـوع    . از كجروي اجتماعي است   اي    خودكشي گونه . شود  مي كشي مربوط 

  :شود  ميتبيين از خودكشي را يادآور
  ابتال به ماليخوليا خودكشي ناشي از .1
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   خودكشي ماليخوليايي ناشي از حزن و اندوه.2
   خودكشي ناشي از وسوسه.3
  اراديودكشي ناشي از انگيزه آني يا غير خ.4

دهنده مفهوم غير قابـل      اصطالحات ديگر ستيز و جامعه ستيز نشان      ،  در مفهوم عام  
ن دربـاره ميـزان     محققـا . عـدم ثبـات اسـت      و،  غير قابـل اعتمـاد بـودن      ،  بيني بودن  پيش

ي گونـاگوني ارائـه     هـا   اجتماعي نظريـه  اش با رفتارهاي ضـد     ي فرد و رابطه   پذير تحريك
نظريه انگيختگي نماينده گستره قابل توجهي از ارتبـاط ميـان ديگـر سـتيزي و                . اند  كرده

اخـتالل  . بـا جـرم همبـستگي دارد      ،   يك ويژگي موروثي است كه     يهوش كم. جرم است 
نوعي اخـتالل در كـاركرد روانـي        ،  گيرد  مي  قرار ها  پريشي ه روان اسكيزوفرني كه در زمر   

  :عبارتند ازآن انواع . سازد  ميفرد است كه در اوان جواني وي را مبتال
  اسكيزوفرني نوع ساده .1
   اسكيزوفرني نوع هبفرنيك.2
   اسكيزوفرني نوع كاتاتونيك.3
   اسكيزوفرني نوع پارانوييد.4

 عنـوان   بـه و  . و مساله سـازترين اسـت     ترين    نوييد شايع نوع پارا ،  در بين اين انواع   
  .مورد بررسي قرار گرفته است، نوعترين  جرم زا

  
  فكر كنيد و پاسخ دهيد

 لزومـا  كار بزهنتيجه اين است كه افراد مجرم و  .اند هاي جرم و جنايت بي شمار   خاستگاه
ه هر انساني با    خصوص يا از يك كشور و شهر و محله خاص نيستند بلك            هاز يك طبقه ب   

  .هر شرايطي مستعد بزه است نظر شما در اين باره چيست؟ با استدالل توضيح دهيد
  

  ي مروريها پرسش
   نقش وراثت و محيط در پيدايش جرم را شرح دهيد؟.1
  چگونه است؟انه كار بزهگسيختگي خانوادگي در توليد رفتار  نقش .2
   كودك آزاري و انواع آن كدام اند؟.3
   چيست؟فرصت جرمة نظري .4
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  كند؟  ميايفاءچه نقشي  در پيدايش جرم محل سكونت .5
   نقش مهاجرت در پيدايش جرم چيست؟.6
  شوند؟  ميبندي تقسيمبه چند دسته مجرمان از نظر درجه مجرميت  .7
  كار يقه سفيد كيست؟  بزه.8
   انواع جرايم يقه سفيدها كدامند؟.9

  گونه است؟ي تروريستي چها گيري گروه  روند شكل.10
   ونداليسم چيست؟.11
   پول شويي و مراحل آن كدامند؟.12
   انگيزه سرقت چيست؟.13
   داده اند؟دست به تحقيقات درباره قتل چه نتايجي .14
  شود؟  مي خودكشي و انواع آن از نظر دوركيم چگونه تبيين.15
  اجتماعي چيست؟ خصوصيات شخصيت ضد.16
  شود؟  ميدايش جرمماندگي ذهني چگونه موجب پي عقب .17
  دارد؟بيشتري ي اسكيزوفرنيا در وقوع جرم نقش ها  كدام يك از زير شاخه.18
  

  اي ي چهارگزينهها پرسش
  داند؟  ميي را چهكار بزهت  عل»ساترلند«. 1

  خطاي برنامه ريزي جامعه) الف
  خطاي افراد در زندگي) ب
  خطاي دوستان) ج
  ها خطاي خانواده) د

   كدام يك از موارد زير را گزارش كرده است؟)1971( مطالعات كروز.2
انـه  كار  بزهرفتار   كنند بيشتر   مي خواهران زندگي   و انجواناني كه فقط نزد برادر    ) الف
  .كنند  ميتكراررا 
 انـه را تكـرار    كار  بـزه كننـد بيـشتر رفتـار         مي جواناني كه فقط نزد مادران زندگي     ) ب
  .كنند مي
انـه را   كار  بزهكنند بيشتر رفتار      مي اول زندگي جواناني كه فقط نزد بستگان درجه       ) ج
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  .كنند مي تكرار
  .كنند  ميانه را تكراركار بزهكنند بيشتر رفتار   ميجواناني كه فقط نزد پدران زندگي) د

  نمايد؟  ميچگونه تقسيم انواع كودك آزاري را) APA( ي آمريكاشناس روانانجمن . 3
  و كودك آزاري از نوع غفلت كودك آزاري جسمي و كودك آزاري جنسي )الف
  كودك آزاري هيجاني از نوع غفلت و كودك آزاري جنسي وآزار) ب
  كودك آزاري خفيف كودك آزاري جسمي و كودك آزاري هيجاني و) ج
  كودك آزاري جنسي آزار از نوع غفلت و كودك آزاري جسمي و) د

  :ير است والتر ميلر شش خصيصه مهم طبقات پايين را بر شمرد كه به شرح ز.4
  .عزت نفس باال مقاومت و، شاداب بودن، باانگيزه بودن، زرنگي، سر سختي) الف
  .عزت نفس باال و، باهدف بودن، هشياري، سرسختي، ذهنيتيز، تيز هوشي) ب
  تقدير و خودمختاري، هيجان، تيزهوشي، سرسختي، درد سرآفريني) ج
  .كنترليودانگيزگي و خودخ، خودمختاري،  بستنكار بهدل ، تيزهوشي، مقاوم بودن) د

  ي زير غلط است؟ها  كدام يك از گزينه.5
  .ارتكاب جرم رابطه وجود دارد بين فقر و) الف
  .بين افكارمنطقي و ارتكاب جرم رابطه وجود دارد) ب
  ارتكاب جرم رابطه وجود دارد بين مهاجرت و) ج
  .بين ثروت و ارتكاب جرم رابطه وجود دارد) د

  آيند؟  ميان به حسابكار بزه جزو كدام دسته از »فيديقه س« جنايتكاران .6
  ان متوسطكار بزه) ب      ان خفيفكار بزه) الف
  ان ضعيفكار بزه) د      ان عميقكار بزه) ج

  ان است؟كار بزهمتعلق به كدام دسته از   جرايم زير.7
  »....فني و جرايم مالي و، جرايم دولتي، جرايم شغلي، سساتيؤجرايم م«

  عقب ماندگي ذهني) ب   ي ضداجتماعيها شخصيت )الف
  يقه سفيدها) د      بيماران اسكيزوفرنيا) ج

   ونداليسم چه نوع انحرافي است؟.8
  انحراف فرهنگي) الف
  يانحراف اخالق) ب
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  انحراف اجتماعي) ج
  انحراف اقتصادي) د

  :شويي به ترتيب عبارتند از  مراحل ارتكاب جرم پول.9
  گذاري جاي، گذاري اليه، سازي يكپارچه) الف
  سازي يكپارچه، گذاري جاي، گذاري اليه) ب
  سازي يكپارچه، گذاري اليه، گذاري جاي) ج
  سازي يكپارچه، گذاري جاي، سازي يكپارچه، گذاري اليه) د

   بيشترين آمار سرقت مربوط به چه سالي است؟.10
  1383سال ) ب      1380سال ) الف
  1378سال ) د       1389 سال )ج

  ي زير غلط است؟ها زينه كدام يك از گ.11
  .از كشورهاي غني است در مجموع بيشتر كشي در كشورهاي فقير نرخ آدم) الف
  .باالتر است، جوامعي كه پيشينه خشونت دارند  وها گروه، كشي افراد نرخ آدم) ب
  .از شهرهاي كوچك است كشي در شهرهاي بزرگ بيشتر نرخ آدم) ج
  .كشند  ميانان كمتر از بيست سال آدمجوانان باالي بيست سال بيشتر از جو) د



  
  

  فصل ششم
  
  

  ي پيشگيرانه از جرمها اسالم و سياست
  
  

آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت تا مبـادا          «
  ».از اندازه درگذريد

  »8-7آيات، الرحمان«
  

  هدف كلي
  ي پيشگيري از آن از منظر اسالمها آشنايي با تعريف جرم و سياست

  
  ي يادگيريها هدف

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  ميگرامي انتظاردانشجوي ز شما ا
 خصوصيات رواني و اخالقي كه موجب جرم و گنـاه هـستند را نـام ببريـد و شـرح                     .1

  .دهيد
  . تعريف جرم از ديدگاه اسالم را بيان نمائيد.2
  . معيارهاي تعيين رفتار مجرمانه را تبيين نمائيد.3
  .وضيح دهيد زنا و رذايل آن را ت.4
  .ي ناشي از آن را شرح دهيدها  شراب خواري و آسيب.5
  .ي پيشگيري از نظر اسالم را بيان كنيدها  روش.6
  . نظام كيفري اسالم را تبيين نمائيد.7
  . روش اجراي كيفر را شرح دهيد.8
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  مقدمه
انسان همواره در معرض كشمكش و جدال بـا         ،   تعاليم مذهبي و عرفان اسالمي     براساس

  :به قول مولوي. نيروي خير و شر استدو 
  

ــشر   ــزاد و ب ــست آدمي ــوم ه ــن س  اي
  

ــ   ــيمش ز خَ ــيم او ز فرشــته و ن  رن
  

ــود    ــفلي ب ــه س ــود ماي ــر خ ــيم خ  ن
  

 نـــيم ديگـــر مايـــه علـــوي بـــود  
  

 روز و شب در جنگ و اندر كـشمكش        
  

 كــرده چــاليش آخــرش بــا اولــش  
  

  
ذيب برخـوردار باشـد     اگر روح و روان آدمي از تربيـت و تهـ          ،  در اين ميدان نبرد   

آيد و چنانچـه      مي علوي يا ملكوتي او پيروز و انسان سرافراز از امتحان الهي بيرون           ة  نيم
بـر روح و    ) به قول مولـوي   (ديو نفس يا نيمه خري      ،  فاقد اين خصوصيات معنوي باشد    

از ايــن رو . كنــد  مــيشــود و او را وادار بــه ارتكــاب جــرم و گنــاه  مــيروان او حــاكم
واني و اخالقي فرد عامل مهمي جهـت گـرايش يـا روي گردانـدن او بـه              خصوصيات ر 

 كه در اينجا به چند مورد از اين عوامل به اختصار اشـاره            . شود  مي سمت جرم و جنايت   
  :شود مي

در قرآن كريم در چند مورد به نقش حسد در گـرايش         : نظري حسادت و تنگ   .1
از آن جمله يكي داستان كـشته        .انسان به سوي ارتكاب جرم و جنايت اشاره شده است         

بـرادرش را بـه قتـل       ،  بـرادر ،  بيل توسط قابيل است كه در نتيجه حسد و رشـك          ها  شدن
  .و ديگري داستان حضرت يوسف است كه برادرانش او را به چاه انداختند. رساند

از اي     نمونـه  عنـوان   به» اصحاب سبت «در قرآن كريم از     : خواهي طمع و زياده   .2
ياد شده است كه به خـاطر ايـن صـفت ناشايـست شـان از فرمـان الهـي                    خواهان   زياده

آمده است ايـن اسـت      ) سوره اعراف ( آنچه از داستان اين قوم در قرآن      . سرپيچي كردند 
 در كنـار دريـا زنـدگي      » ايلـه «كه جمعي از بني اسراييل بودنـد كـه در بنـدري بـه نـام                 

صـيد  ،  رمان داد كه در روز شـنبه      خداوند براي امتحان آنان توسط پيامبرشان ف      . كردند مي
كـه داشـتند از دسـتور       اي    اما به خـاطر خـصوصيت طمـع كارانـه         . ماهي را تعطيل كنند   

  . خود ادامه دادندكار بهخداوند سرپيچي كردند و 
 خداوند در قرآن تمايل قوم لوط به مردان و اجتنـاب شـان از               :جهل و ناداني   .3

َئـنکم لتـَا(:  قوم ذكر كرده است    را نتيجه جهالت آن   ،  زنان براي شهوت راني    َ ُ ِّاتون الرِّ َ ُ َجـال ٔ
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َِشهوه م ِّ دون النْنَ ِ ْساء بلُ ْنتمَا َ ْ قوُ ْ تجُمَ ُهلونَ آيا شما از روي شهوت به جاي زنان به سراغ          : َ
فايـده اسـت؛ زيـرا       متيد بلكه مالمت و سرزنش شما بي      رويد؟ شما سزاوار مال     مي مردان

  1.)نيدك  ميشما مردمي هستيد كه ناداني

زنجيـر وار  صورت  بهدر تفكر ديني يك سلسله از مسائل و رويدادها   ،  با اين حال  
كه نقطـه آغـاز آن نداشـتن        . دهند تا جرم و جنايت پديد آيد        مي  يكديگر دست  بهدست  

  .باشد  مياين چرخه علت و معلولي به شكل زير. ايمان به خداوند است

  
  

 ت است كه بـا سرشـتي پـاك بـه دنيـا             موجودي از مجموعه كماال    عنوان  بهانسان  
شرايط محيط و عوامـل آن قـرار گرفتـه و در             تأثير   ولي در دوران زندگي تحت    ،  آيد مي

 وجـود   بـه گناه بـرايش      و انحراف،  امكان سقوط به بيراهه   ،  صورت نامساعد بودن محيط   
ناپـذير بـا حفـظ آن سرشـت و           تأثير پس چنين نيست كه به مثابه يـك موجـود         . آيد مي

ش بوده تا   ا ي فساد در جامعه در كمين     ها  هميشه باقي بماند؛ چرا كه هر آن زمينه       اصالت  
تغييرات عرضي و اتفـاقي     ،  به عبارت ديگر  . او را به منجالب بطالت و گمراهي بكشانند       

خيرخـواه  ،  گـرا  حـق ،  و مكانيكي عوامل اجتماعي بيروني هستند كه بر اين موجود سالم          
 اسـتاد مطهـري،   ( نمايـد   مي  را تحميل  ها   و فساد  ها  ايتجن،  ها   و كجروي  ها  انحراف،  ذاتي

1379.(  

  
  تعريف جرم از ديدگاه اسالم

 واژه جرم به مفهومي مطابق و يا نزديك به مفهـوم گنـاه در شـرع                 در فقه اسالمي اساساً   
                                                                                                                   

  .»نمل« سوره مبارك 55 آيه .1
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جرم ارتكاب  «،  1»مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت است        ،  جرم«. رود  مي كار  به
فعل يا تـرك فعلـي كـه از نظـر      «،  2» فرد يا جامعه بينجامد    عملي است كه به تباهي    

، كند و قانون بدين دليل با مجـازات         مي صلح و آرامش لطمه وارد    ،  خارجي به نظم  
  .3»جرم است، سازد  ميضمانت اجرايي براي آن فراهم

گـاهي بـه مفهـوم      ،  بيشتر به معنـاي گنـاه     » جرم«با توجه به اينكه در احاديث نيز        
 رفتـه   كار  بهي حكومت   ها  تماعي شريعت و گاهي در معناي نقض پيمان       نقض قوانين اج  

تا حـدودي   ) ع( خالصه بايد گفت كه واژه جرم در كلمات معصومين         طور  بهپس  . است
امـا در عـين     ،  اشعار به مفهوم مورد بحث يعني سرپيچي از موارد معـين حكـومتي دارد             

فقهي و ديدگاه فقهـا نيـز رواج        كه در نگاه     ...و،  طغيان،  ي ديگري چون بغي   ها  حال واژه 
  .نظر قرار گيردبايد مد، دارد

،  در مباحث كيفـري 4.شود  ميگناه به هر رفتار مخالف با اوامر و نواهي الهي گفته         
ورزي  زيرا انديـشه . ست اگشا ي ديني راهها شناخت گناه و پي آمدهاي آن از نگاه آموزه    

 دسـت   ميان آن و اصطالح جرم را به       از همسويي اي    گونه ،در كاربردهاي قرآني اين واژه    
، ديـد آوردن نارسـايي در كـاركرد عقـل         پ،  آمـدهاي گنـاه    از پـي  ،  دهد؛ بـراي نمونـه     مي

فـرو بـردن انـسان در       ،  تيرگي دل و ايجاد ناتواني در درك و سيماي حق         ،  كنندگي گمراه
ي هـا   ويژگـي ،  باشـد كـه فرمـانبري از خداونـد         مـي . ..غفلت زندگي و خود فراموشي و     

شـود كـه گنـاه و جـرم بـا             مـي  پس نتيجـه  . 5آورد  مي رويي آن را براي او به ارمغان      رويا
 و رويكردهاي دين درباره گنـاه بـراي جـرم نيـز             ها  باشند و بررسي    مي همديگر همسان 

  .درست است
با توجه بـه    ،  گيرد  مي آنچه در تعريف و تعيين جرايم مورد توجه قانون گذار قرار          

در بررسي امكان ارتباط جرم بـا گنـاه   ، يدايش ماهيت جرم دخالت اعتبار و جعل او در پ      
 معيارهاي تعيين رفتار مجرمانه حول سه محور اساسـي تعريـف          . اهميت به سزايي دارد   

                                                                                                                   
، نـشريه   »اجراي حقوق كيفر اسالمي و اثر آن در مبـارزه بـا جـرايم             «قاسم گرجي، گزارش علمي كنفرانس      ابوال. 1

 .126،ص1355موسسه حقوق تطبيقي، سال
  .69، ص1علي رضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسالم، جلد . 2
  .2، ماده1370قانون مجازات اسالمي، مصوب. 3
  .»اثم«ب، واژه ابن منظور، لسان العر. 4
 .182 – 181، ص 2محمد حسين طباطبايي، الميزان جلد. 5
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  :شوند مي
   نظم اجتماعي.1
   امنيت.2
  ي اجتماعيها هنجارها يا ارزش،  عفت عمومي.3

گذار رفتـار    قانون: گانه فوق بايد گفت    در بيان علت انحصار معيارها در موارد سه       
سه محـور  . كند  يك از سه محور فوق را مجرمانه تلقي كرده و جرم معرفي مي             مخل به هر  

مذكور نمادي از شخصيت اجتماعي و روحيه جمعي افراد است كه محور نگاه حكومـت               
  .)1389 شي،ل تاحسينيسيد( گذاري خويش است به موضوعات قانون] اسالمي[
  

  بزرگ) جرم(دو گناه 
،  قانون اسالم در زمينه جرم و جنايت به همه موارد و مصاديق اشاره كـرده اسـت                 كتاب

ـ كه در اينجا به دو مورد از آن گير بسياري از افـراد   ه بسيار مهم بوده و از طرفي دامن ك 
  :پردازيم  مي ـباشد  ميو جوامع
   زنا.1
  خواري  شراب.2

  
  زنا

وسـيع  اي    گونـه  معـه را بـه    چـون ويـروس خطرنـاكي اسـت كـه جا           زنا و زناكاري هـم    
ي سرچشمه از بزه ياد شده بـه  ها  و آلودگيها از آسيباي  كه گوشه،  سازد  مي پذير آسيب

كه اين جرم دارد افراد زيادي را بـه         اي    از يك سو به دليل كشش ويژه      : باشد  مي قرار زير 
 رنـاكي ان خطكـار  بـزه ، سازد؛ از سوي ديگر فرزندان پديد آمده از آن  ميدام خود گرفتار  

مثـل  ( شوند كه گاه حتي يكي از آنها براي به آشوب كـشيدن كـشوري كـافي اسـت                  مي
ي هـا   فرزنـداني كـه بـه دليـل نداشـتن وابـستگي           . )صدام رييس جمهور معـدوم عـراق      

 شان بذر كينه و دشمني پاشيده      بهرگي از دامن مهر و محبت آن در درون         خانوادگي و بي  
شـي كـانون خـانواده در اثـر خيانـت همـسر يـا               فروپا،  افزون بر مجرم پروري   . شود مي

تـوان دسـت      مـي  را. ..دهنده آن و   از ميان رفتن روح ايمان از انجام      ،  همسران به يكديگر  
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اذا : فرمايند  مي در اين باره  ) ص(پيامبر اكرم   . آورد اين پديده ناهنجار اجتماعي بر شمرد      
 روح ايمـان از او جـدا      كنـد     مـي  زني الرجل فارقه روح االيمان؛ آن گاه كه شخصي زنـا          

  1.گردد مي
  

  خواري شراب

قرآن كريم در شماري از آيات خود به جرم شراب خـواري اشـاره كـرده و عـالوه بـر                     
در يكـي از ايـن آيـات        . پيامدهاي ناگوار آن را نيز يادآور شده است       ،  نكوهش انجام آن  

بـزرگ  چنـان    گناهي آن ،  دهد كه در شراب خواري گناهي بزرگ نهفته است          مي هشدار
ْیس (:سازد  ميكه اندك سود آن را نيز در خود نابود   َؤنک عُلَئَ َ ْن الخمـَ َ ْر ِواِ ْلمیـَ ْسر قـلَ ُ ِ ا مـِ فیهِ

ِم کبیر و منافع للناس و اِْثا َ َِ ّ ِ ُِ َ ُُ َهما اُثمَ ُبرْکُ ْمن َ ِ نفعِ ْ پرسـند    مـي   درباره شراب و قمار از تو      )ِهماَ
گناه آنها از سودشان    ] ولي[،  باشد مي بگو در آن دو گناهي بزرگ و سودهايي براي مردم         

  .2استتر  بزرگ
ي جـسمي و    هـا   ي شراب خواري دسـت كـم از دو گـروه آسـيب            ها  درباره زيان 

توان به پيـدايش آشـفتگي در كـاركرد           مي رفتاري سخن به ميان آمده است؛ براي نمونه       
ي گـروه   ها   آسيب عنوان  بهو چشايي   ،  بينايي،  ريه،  كبد،  اعصاب،  قلب،  معده،  طبيعي عقل 

مزاحمـت ناموسـي از     ،  ناسـزاگويي ،  حرمت شـكني  ،  آدم كشي ،  نخست و انجام جنايت   
كـه  اي    گونـه  بـه . شود  مي به دنبال نوشيدن شراب عقل انسان ذايل      . دسته دوم اشاره كرد   

  ).1387ابراهيم پور ليالستاني،( دهد  ميتشخيص نيك و بد را از دستتوان 
  

  پيشگيري از ديدگاه اسالم
كنـد بـا      مي ه خداوند در گناه اعالم كردن برخي رفتارهاي مفسده آميز دنبال          اهدافي را ك  

  :توجه به پيام وحي شامل موارد زير است
گناه از ديدگاه شرع مقـدس نـشانه بيمـاري          : پيشگيري از بيماري روحي فرد     .1

  .روحي است نه يك رفتار موردي و اين نگرش كامال فراگير بوده و كليت دارد
                                                                                                                   

  280، ص2كليني، اصول كافي، ج . 1
 .219بقره، آيه . 2
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ي تشريع شده نگاه ها نگاه شرع و خداوند به محدوديت: الح فردتكامل و اص .2
هدف اساسي خداوند رسيدن انسان بـه تكامـل         ،  به بيان ديگر  . تكاملي و اصالحي است   

 مقدمه و بستر مناسب جهت رشد       عنوان  بهو دفاع از جامعه تنها      ،  است نه دفاع از جامعه    
  ).1389ي تالشي،حسينسيد(ن مورد توجه قرار گرفته است و تعالي انسا

، قـضايي ، از قبيـل نظـام حقـوقي   ، ي آنها چون ساير نظام هم،  نظام كيفري اسالم  
 و ايدئولوژي ) مباني(از جهان بيني  نشئت گرفته   . ..تربيتي و ،  اجتماعي،  سياسي،  اقتصادي

توانـد    مـي  اين مبـاني و مقاصـد     . اسالمي و بر پايه وحي الهي است      )  و اهداف  ها  آرمان(
ي امنيـت   ها  آرمان(،  شناختي و آرمان شناختي    جامعه،  شناختي هستي،  اختيشن مباني انسان 

، رشد و تعالي  ،  عفت عمومي ،  اخالق حسنه ،  عدالت،  رفاه،  ي مشروع ها  آزادي،  و آسايش 
باشند كه همگي بر معارف و عقايد اسالمي تكيه دارند و بـر             ...) تزكيه و ،  تعليم،  آموزش

رسـد    مـي به نظر. شوند  مي اين سرچشمه سيرابپايه انديشه وحياني استوار هستند و از  
، جامعـه ،  خط اول باشد؛ چون گرچه انسان هميشه همراه جبـر محـيط           ،  تفكر،  در اسالم 
انسان در تـضاد جبرهـا بـه        .  نگرديده است  ها  ليكن محكوم اين  ،  بوده ...غريزه و ،  وراثت

سي و غريـزه    غريزه جن ،  ي شرطي ها  بازتابآزادي رسيده و از محدوده روابط توليدي و         
گـام بـردارد و عمـل       ،  خواهد فكر كند    مي تواند آن گونه كه     مي قدرت طلبي رها شده و    

نـه آزادي  (گيـريم و در راه آزادي    مـي ي ديگر فاصلهها ما از مكتب  ،  با همين توجه  . كند
 پـيش ) آيـد   مـي  دسـت   بـه كـه از تركيـب جبرهـا        (ها  آن هم آزادي در سايه جبر     ،  )لقمط
امـا  ، پـيش نمـي آيـد   اي  مـساله ، ن اگر از يك جبر برخوردار باشدرويم؛ چرا كه انسا   مي

 رسد و راه خويش را      مي سنجش و بهتر طلبي به انتخاب و آزادي       ،   فكر ،انسان در روابط  
تقليد ،  وسوسه،  تحميل،  تحريك،  تلقين،  جنايت،  تواند از جرم    مي يابد و اگر خواست    مي

كـه بـاز هـم      ( را انتخـاب كنـد       هـا   نتواند همي  مي،   جدا شود و اگر نخواست     ها  و عادت 
بنيادهـا و   ،  هـا   مـسوليت ،  از ديـدگاه مكتـب اسـالم      ،  در هر حـال   . )انتخاب خود اوست  

به دنبال آن مـساله     ،  ليت اخالقي وجود نداشته باشد    ؤكه مس اي    در زمينه . يي دارد ها  زمينه
ه رابطـ ، مـسئوليت ،  خالصه در اين بيـنش    . بنيان و توجيه محكمي نخواهد يافت     ،  كيفري

آزادي انـسان و عـدالت در هـستي و          ،  مستقيمي با شناخت حكمت و شعور در هـستي        
 جايگـاه مجـازات نيـز روشـن       ،  با اثبات مسوول بودن انسان    ) 1382دلفاني ، (ه دارد جامع
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 هـيچ   ها  ولي زير پا گذاشتن مسووليت    ،  انسان مسوول است  : زيرا اگر گفته شود   ،  شود مي
، موجودي اسـت مـسوول    ،  كه انسان  حال آن « :ودسخني بي معنا خواهد ب    ،   ندارد پيامدي

  .11»كيفر آن را ببيند و چنين چيزي عين عقل و منطق است، بايد در صورت سوء اختيار
  

  شيوه اجراي كيفر
 بايـد  هـا  باز يك سري از سياست   ،  در اين مورد نيز بايد اشاره كنيم كه در بحث كيفر نيز           

، اين است كه در جرايم سـنگين و سـبك      ،  ها  يكي از اين سياست   . مورد توجه قرار گيرد   
از مجازات به تاديب    ،  در اثر روايات  .  تاديب و اصالح مجرم توجه شود      عنوان  بهبه كيفر   
تاديـب و غيـر از      ،   رفته اسـت   كار  به» يودِبه الحاكِم «تعبير شده است و اصطالح      ،  و ادب 

حالت منكـوب   ،  تگوييم مجازا   مي ما وقتي . برداشتي است كه ما از مجازات داريم      ،  اين
امـا  ،  شـود   مـي  متـصور ،  كردن شخص و تحقير او و اينكه تاوان كار خود را پس بدهـد             

يعنـي  ،  تاديب يعنـي اصـالح او     . بلكه درست برعكس است   ،  تاديب اين مفهوم را ندارد    
اجازه دهيم مودب شود و آنچـه  . فرد ادبي را از دست داده است كه بايد به او برگردانيم          

طبيعتـا جـرم و معـصيتي كـه         . دوباره بدست آورد  ،  از دست داده است    ،را كه با اين بزه    
قلب و مسائل ديگر او اثر گذاشته است و لذا بايد           ،  فكر،  روان،  بر روح ،  انجام داده است  

تاديب يعني سالم سـازي     ،  از اين ديد  . اجازه دهيم به آن حالت سالم ثابت خود بر گردد         
  2.و اصالح مجرم

  
   فصلخالصه

 الم خصوصيات رواني و اخالقي فرد كه باعث گرايش او به جرم و جنايت             از ديدگاه اس  
  :شوند عبارتنداز مي

  ) بيل توسط قابيلها كشته شدن(نظري  حسادت و تنگ. 1
  ) اصحاب سبت(خواهي   طمع و زياده.2

                                                                                                                   
 .449 - 448، ص2محمدحسين طباطبايي، الميزان جلد. 1
هـاي  هاي اولين همايش بين المللي بررسي راه        مجموعه مقاالت و سخنراني   : ك.سخنراني آيت اهللا شاهرودي؛ ر    . 2

 .1381جايگزين مجازات حبس، انتشارات راه تربيت، 
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 )قوم لوط( جهل و ناداني.3
 اسالمي نقطه آغاز پيدايش جرم در نگاه اسالم نداشتن ايمان به خداست و در فقه       

  : جرم چنين تعاريفي دارد
  .رود كار مي به جرم به مفهومي مطابق و يا نزديك به مفهوم گناه در شرع )الف
  . جرم مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت است)ب
  . جرم ارتكاب عملي است كه به تباهي فرد يا جامعه بينجامد)ج
 آرامش لطمه وارد كند و      صلح و ،   فعل يا ترك فعلي كه از نظر خارجي به نظم          )د

 .سازد  ميضمانت اجرايي براي آن فراهم، قانون بدين دليل با مجازات
 .شود  مياز ديدگاه معصومين سرپيچي از موارد معين حكومتي جرم محسوب

شود و پيامدهاي زير را به        مي گناه به هر رفتار مخالف با اوامر و نواهي الهي گفته          
تيرگي دل و ايجاد نـاتواني در درك        ،  كنندگي گمراه،  د عقل نارسايي در كاركر  : دنبال دارد 

در ديدگاه اسـالم گنـاه   . فرو بردن انسان در غفلت زندگي و خود فراموشي، سيماي حق 
و جرم با همديگر هم سان هستند و معيارهاي تعيـين رفتـار مجرمانـه عبارتنـد از نظـم                    

  .عيي اجتماها امنيت و عفت عمومي و هنجارها و ارزش، اجتماعي
ي بزرگ در اسالم زنا است كه به دليل كشش ويـژه اش             ها  يكي از گناهان و جرم    

) گناه( افراد زيادي را به دام خود گرفتار كرده و از طرفي فرزندان پديد آمده از اين جرم
  .ان خطرناكي خواهند شدكار بزه

شراب خواري هم از جرايم يا گناهان بزرگ است كه باعث آشفتگي در كـاركرد               
ناسزاگويي و مزاحمـت    ،  حرمت شكني ،  آدم كشي ،  انجام جنايت ،  ي بدن ها  ا و اندام  اعض

  .شود  ميناموسي
پيشگيري از بيماري روحي فرد و تكامل و        : اهداف پيشگيري در اسالم عبارتند از     

  .شود  مي و اصالح مجرم نگريستهأديب تعنوان بهدر ديدگاه اسالم به كيفر . اصالح فرد
  

  هيدفكر كنيد و پاسخ د
در درون خود فرد نهفته است و در واقـع پيـروي از             ) گناه(از نظر اسالم خاستگاه جرم      

كنـد در     مـي  هواي نفس و اميال شيطاني است كه انسان را به ارتكاب جرم و بـزه وادار               



162  شناسي جنايي روان    

  .اين باره بيشتر بينديشد
  

  ي مروريها پرسش
   از ديدگاه اسالم علل جرم و جنايت كدامند؟.1
  چه تعريفي دارد؟ اسالم  از ديدگاه جرم.2
  ؟شوند  مي محور اساسي تعريفچندمعيارهاي تعيين رفتار مجرمانه حول  .3
   جرم زنا از ديدگاه اسالم چه تعريفي دارد؟.4
   جرم شراب خواري از ديدگاه اسالم چه تعريفي دارد؟.5
   چگونه است؟ديدگاه اسالموقوع جرم در پيشگيري از  .6
  دگاه اسالم چگونه است؟ شيوه اجراي كيفر از دي.7
  

  اي ي چهارگزينهها پرسش
 از نظر اسالم كدام يك از موارد زير دليل گرايش فـرد بـه ارتكـاب جـرم و جنايـت                     .1

 باشد؟ مي

  خواهي طمع و زياده) ب    نظري حسادت و تنگ) الف
  هرسه مورد) د      جهل و ناداني) ج

  ست؟ كدام يك از محورهاي زير مبناي تعيين رفتار مجرمانه ا.2
  امنيت) ب      نظم اجتماعي) الف
  هرسه مورد) د      عفت عمومي) ج

د جوامـع   گير بسياري از افرا     بسيار مهم بوده و دامن     ها  از نظر اسالم كدام يك از جرم      . 3
  ؟است
  كالهبرداري و ارتشاء) ب      فحشا دزدي و) الف
  سوء مصرف مواد مخدر) د     زنا و شراب خواري) ج

 شخصيت انسان كدام يك از مـوارد زيـر          گيري  شكلن عامل در    تري  از نظر اسالم مهم    .4
  است؟
  تفكر و اراده) ب        وراثت) الف
  محيط) د        غريزه) ج
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  در اسالم چيست؟  هدف كيفر.5
  تحقير كردن شخص مجرم) ب  سركوب كردن شخص مجرم )الف
  طرد رفتار مجرمانه) د    سازي و اصالح مجرم سالم) ج

  





  
  

  فصل هفتم
  
  

ل مساله اجتماعي در زمينه خشونت و راهكارهاي ح
  ارتكاب جرم

  
  

ترين   حل مسأله كه پيچيده   . حل مسأله بخشي از تفكر است     «
 يك رونـد    عنوان  به،  شود  بخش هر عمليات فكري تصور مي     

گردد كه محتاج تلفيق و مهـار يـك      مهم شناختي تعريف مي   
  .»هاي بنيادين و معمولي است سري مهارت

  »شتاين و لوايناگلد«
  

  دف كليه
  آشنايي با راهبردهاي حل مساله در زمينه جرم و جنايت 

  
  ي يادگيريها هدف

  :رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد  ميگرامي انتظاردانشجوي از شما 
  .هيدد شناختي را شرح - ديدگاه اجتماعي گسترش پرخاشگري از.1
  .جربي را در زمينه فوق تبيين نماييدتي ها  يافته.2
  .كان را توضيح دهيدددين در زمينه پرخاشگري در كو نقش وال.3
  .كان را توضيح دهيدد نقش همساالن در زمينه پرخاشگري در كو.4
شـناخت اجتمـاعي رشـد    ة ي پردازش اطالعـات در زمينـ    ها  ه تحقيق درباره نظريه    ادلّ .5
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  .خشونت را تبيين نماييد
 كودكان پرخاشـگر و غيـر       حل مساله اجتماعي در بين    ة  كارهاي اجتماعي در زمين     راه .6

  .پرخاشگر را شرح دهيد
 پافشاري در رفتار پرخاشگرانه و راهبردهاي حل مساله در اين خـصوص را توضـيح         .7

  .دهيد
  .ي اخالقي در زمينه جوانب اخالقي حل مسئله پرخاشگري را شرح دهيدها  ارزيابي.8
  . ارتباط ميان عاطفه خشم و حل مساله اجتماعي را تبيين نماييد.9

  .رفتاري رفع مشكالت اجتماعي در كودكان پرخاشگر را شرح دهيدشناختي  درمان .10
 بـستن   كـار   بـه نحـوه    مجرمـان در    شواهد تجربي كـه نـشان دهـد مجرمـان و غيـر             .11

  .كنند را توضيح دهيد  ميي شناختي متفاوت عملها مهارت
اختي در ارتبـاط     شواهدي كه اثبات كند رفتار ضد اجتماعي با عملكرد نامناسب شن           .12

 .را شرح دهيد، است
  

  مقدمه
 80ة   و اوايل دهـ    70ة  در اواخر ده  ،  ي پردازش اطالعات اجتماعي   ها  يها  نظريه براساس

ـ اعيمـ وضيح رشـد پرخاشـگري از ديـدگاه اجت   محققين به منظور ت ة نظريـ ، 1 شـناختي  
سمن و  ها  ،1988 3سمنها   ،1994 2كريك و داج  ( تبيين كردند  جامعي از شناخت انسان را    

يي هـا  طبق اين نظريه رفتار اجتماعي تا حد زيـادي تحـت كنتـرل برنامـه         . )1989 4اِرون
 عنـوان   بهتوان    مي  را ها  اين برنامه . گرفته است  رشد اوليه فرا  ة  است كه فرد در طول دور     

تمرين و در ذهن فرد ذخيـره شـده و   ، زمينه شناختي قلمداد كرد كه به زبان رمز نگاشته        
 هـا  اين برنامـه . شوند  ميرفتارهاي ذهني نيز بازيافتة دابير ديگر در زمين   تة  به همان شيو  

 عنـوان   بهي متفاوت فراگرفته و     ها  تقويت و تجارب فردي در موقعيت     ،  از طريق مشاهده  
 اين متن به حوادثي اسـت كـه در محـيط روي           ة  اشار. شوند  مي راهنماي رفتاري استفاده  

  .ست اين پيشامدها و نتايج احتمالي اين رفتارهارفتار فرد در پاسخ به چنة نحو، دهد مي
توانند   مي برند  مي بهرهزمينه  ي مشكالت اجتماعي كه از اين       ها  حل آن دسته از راه   

                                                                                                                   
1. Social – Cognitive 
2. Crick and Dodge 
3. Huesmann 
4. Eron 
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. گيرنـد  مـي براز اين مراحل را در    اي    كارهايي اجتماعي تلقي شوند كه سلسله       راه عنوان  به
 گـذاري را تفـسير و رمز    ي اجتماعي موقعيـت     ها  و نشانه اي    فرد اطالعات زمينه  ،  نخست

ي احتمـالي موجـود در      ها  پاسخ،  سپس با انتخاب يك هدف و يا نتيجه مطلوب        ،  كند مي
، دهد و يا در صورتي كه موقعيت از نـوع جديـدي اسـت      مي حافظه را در دسترس قرار    

ي ممكـن را  هـا  حل رفتارهاي نويني را در پاسخ به عالئم اجتماعي بالواسطه ايجاد و راه     
رفتار ارزيابي شده تصميم گرفتـه و نهايتـاً آن را     ترين    براي اجراي مثبت  ،  ندك  مي ارزيابي
  .گذارد  ميبه اجرا

تـدابير  ة  كه كودكان و نوجوانان پرخاشگر در زمينـ       اند    ي تجربي نشان داده   ها  يافته
 را به   هديدي ت ها  آنها نشانه . برند  مي رنجاي    ي عديده ها  از نقيصه ،  حل مشكالت اجتماعي  

مقاصد مـردم را    . نگرند  مي  دشمن عنوان  به ها  و احتماالً به موقعيت   اند    دهدقت كشف نكر  
هداف كنند و به انتخاب ا      مي به حقايق كمتري توجه   ،  كنند  مي با ديدي متخاصمانه تفسير   

، 1994،   و داج  1الچمـن ( .ورزنـد   مي  پرخاشگرانه مبادرت  رفتاري نامتناسب و با مقاصد    
. )1988 4اسالبي و گـوئرا   ،  1982،   و داج  3ريچارد،  1992،   و داج  2پاناك،  گاربر،  كوئيگل

 به بيان .  نقش مؤثري ندارند   كنند كه در رفع مشكالت      مي كارهايي اقدام  نان به ارائه راه   آ
ه و حـداقل    متخاصمان معموالً   مؤثر و ي ضعيف و غير   ي به لحاظ كم   ها   اين راه حل   ديگر

 و مـايز ،  1994،   و داج  الچمـن ،  1991 ،5ايـوانز و شـورت    ( در جهت منافع جمع نيست    
 ).1988، اسالبي و گوئرا، 1992، كوئيگل و ديگران، 1990، 6كاكس

 بـه   هـا   ارزيابي واكـنش  ة  از عهد ،  اين افراد در تلفيق اهداف چندگانه مشكل دارند       
. كننـد در اعمـال رفتـار پرخاشـگرانه بـسيار كارآمدنـد              مـي  آيند و فكر   شايستگي برنمي 

ن يچن آنان هم. )1988، اسالبي و گوئرا، 1992، ديگرانكوئيگل و  ،  1994،  كريك و داج  (
، مايز و كاكس  ،  1991،  ايوانز و شورت  (كنند  مي اشگرانه را مطلوب قلمداد   ي پرخ ها  پاسخ
 و براي تأييـد خـشونت بـه اسـتنادات اخالقـي متوصـل       . )1982،  ريچارد و داج  ،  1990
  ).1992، كوئيگل و ديگران، 1994، الچمن و داج( شوند مي

آميـز در    كارهـاي خـشونت    شماري از راه   تعداد بي ،  ن و نوجوانان پرخاشگر   كودكا
                                                                                                                   
1. Luchman 
2. Quiggle, Garber, Panak 
3. Richard 
4. Slaby and Guerra 
5. Evans and Short 
6. Mize and Cox 
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 ذخيـره  عنـوان  بـه شناختي خود ، اجتماعية حل مشكالت را در ساختارهاي حافظ     ة  زمين
بـه محـض ايجـاد متـون        . شـان در حكـم يـك قـانون اسـت           كنند و اين براي     مي حفظ

ـ             ،  غيرماهرانه  بزرگـسالي مقاومـت   ة  ه دور آنان نسبت بـه تغييـر و حتـي احتمـاالً ورود ب
گيـري ابتـدايي     شـكل ة  بنابراين بسيار ضروري است كه نحـو      . )1988،  هاسمن( كنند مي

  . ي متفاوت مورد بررسي قرار گيردها رفتار پرخاشگرانه و انتقال آن به زمينه
 گونه پيشنهاد شده كه تدابير خشونت آميـز كودكـان و نوجوانـان    اين، به هر حال  

كـه  انـد     د توجـه  اشگرانه نيستند به جـز مـواقعي كـه نوجوانـان مـور            چندان پرخ معموالً  
الچمـن و   ( و يا به شدت مهاجمانـه دارنـد       ) 1987 1داج و كئي  ( ي خشن ها  العمل عكس
ز در بين كودكـان     كارهاي رفع مشكالت ني    به عالوه سطوح باالتري از راه     . )1994،  داج

، كوئيگـل و ديگـران    ( دهو كودكـان افـسر    ) 1982،  ريچـارد و داج   ( منزوي و طرد شـده    
بنابراين علي رغم تعداد بي شماري تحقيق تجربـي كـه بـين             . خورد  مي به چشم ) 1992

ارتباط ، قائل استاي  مشكالت و رفتار پرخاشگرانه رابطه    حل  تدابير خشونت آميز براي     
  .بين اين دو پديده تا حدودي بحث برانگيز است

  
  ها اهميت نقش
  نقش والدين

توانـد از طريـق       مـي  شود  مي اطالعات كه منجر به رفتار پرخاشگرانه     نقصان در پردازش    
سمن ها ،1988، هاسمن(فردي در شرايط متفاوت آموخته شودو تجربه  ،  تقويت،  مشاهده
ة در حيطـ   معمـوالً    گردد و   مي اين فرايند از مراحل ابتدايي زندگي آغاز      . )1989،  و اِرون 

 الگوهـاي   عنـوان   بـه نند در ايـن زمينـه       توا  مي گيرد و والدين    مي خانوادگي كودك شكل  
خـشونت والـدين و بـي تفـاوتي يـا شـدت             .  عمـل كننـد    هـا   رفتاري و تقويـت كننـده     

كننـد و يـا       مـي  كـودك ايفـا   ة  ي پرورشي شان نقش الگوهايي را براي مشاهد       ها  برخورد
 ري خـود تلقـي    يي بـراي ادغـام پرخاشـگري بـه مجموعـه رفتـا            هـا    موقعيـت  عنـوان   به
  . )1983،  و اسالبي4پرك، 1989، سمن و اِرونها ، 1994 3بيتز، 2تپتي، داج(كنند مي

                                                                                                                   
1. Coie 
2. Pettit 
3. Bates 
4. Parke 
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مستقيم فرايند شـناختي     تأثير   تواند تحت   مي فرآيندهاي شناختي كودكان همچنين   
ي ها  خود از فقر مهارت   ،  والدين كودكان پرخاشگر  ،  ها  طبق اين نظريه  . والدين شان باشد  

 رنـج ،  ورد نيـاز اسـت    عي مـ  ي مختلـف اجتمـا    هـا   حل مساله اجتماعي كه در موقعيـت      
  ).1994، داج و ديگران(برند مي

ـ رابطه والد، در مجموع به نحوي ، جنسيت پدر و مادر است تأثير  فرزندي تحت 
. )1983 1هاسـتن (  فرزنـد پـسر و مـادر بـراي دختـر اسـت             كه پدر الگوي مهمتر بـراي     

دران خـود توقـع     را كه فرزندان از مـا     اي    همچنين ثابت شده كه رفتارهاي پدر يا مادرانه       
مـادران  ،  به زعم كودكان  . تفاوت بسياري دارد  ،  دارند با آنچه كه از پدران شان متوقع اند        
حمايت اجتماعي فرزندان باشند در حالي      كننده    افرادي هستند كه بايد بهترين منبع تأمين      
شوند كه از حيث دسترسي و تأمين كمـك           مي كه پدران منابع ارزنده اطالعات محسوب     

، الندسـمن ،  ريـد ،  1983،  سـتن ها   : مثال عنوان  به( اند  كمتر مورد رضايت فرزندان    يممستق
  ).1989 2،تردر و جاكارد

ـ اين گونه پيشنهاد شده كه رابطه مادر، به هر حال  فرزندي اسـت كـه وضـعيت     
 مثـال معلـوم شـده كـه         عنـوان   به. )1991 3،ايست( كند  مي پرخاشگري كودكان را تعيين   

پـاور و   ( كننـد   مي مندتري استفاده  كارهاي پرورشي قدرت   ان از راه  پدران نسبت به مادر   
و مادران نسبت به پدران در برخورد با خشونت فرزندان از تدابيري در             ) 1989 4،شانكر

  ).1990 5،ميلز و رابين( برند  ميت بهرهآوري اطالعا جهت جمع
تـاري  آفرين است والدين بـر تناسـب رف        جنسيت خود كودك نقش   ،  عالوه بر اين  

بيشتري دارند و براي پـرورش آنـان از اعمـال انـضباطي شـديدتر و                 تأكيد   پسران خود 
داج ( كنند  مي بوط به پرخاشگري استفاده   راهكارهاي بيشتري در زمينه حل مشكالت مر      

والدين نسبت به   ،  در هر حال  ) 1983،  پارك و اسالبي   ؛1983،  ستنها  ،1994،  و ديگران 
 واكـنش نـشان   تـر     شـكلي منفـي   بـه   ،  ر مقايسه با پـسران    د،  آميز دختران  اعمال خشونت 

  ).1983، پارك و اسالبي ؛1990 ،مليز و رابين: عنوان مثال به( دهند مي
  

                                                                                                                   
1. Haston 
2. Reid, Landesman, Treder and Jaccard 
3. East 
4. Power and Shanker 
5. Mills and Rubin 
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  نقش همساالن
 بازخوردهاي اجتماعي از سوي همساالن فرد تـأمين       ترين    اصلي،  نوجوانية  در طول دور  

ب ه متكـي بـر تجـار      ي اجتمـاعي الزم و شايـست      ها  گردد كه از طرفي اقتباس مهارت      مي
پـذيرش  . )1988 ،باكوسـكي و پـاركر    ،  رابـين : مثال(گروهي اين دسته از همساالن است     

ي خود پذيرفتـه و يـا طـرد    ها گروه اجتماعي توسط گروه همساالن خواه فرد توسط هم     
لـر و   جريك،  نيبپـام ( برخوردار اسـت  اي    گذاري ويژه  تأثير   امري است كه از   ،  شده باشد 

  ).1990 1ناريوپالم
، شـناخت اجتمـاعي   ة  ي پردازش اطالعات در زمين    ها   مطابق با نظريه   :ه تحقيق ادلّ

در . گـسترده مـورد بررسـي قـرار داد        ة  رشد خشونت را در دو مطالع     ،  گروه مطالعات ما  
 120وه  نفري از افراد جوان به شدت خـشن و يـك گـر        120يك گروه   ،  نخستة  مطالع

رفتارهـا در   تـرين     و ماليـم  تـرين     با خشن در گروه همساالن    ( نفري از افراد جوان ماليم    
گروهـي  ،   نوجـوان  1017از  اي    مجموعـه ،  شهر نه چندان بزرگي در بخش غربي فنالنـد        

كودكي تا  ة   سال مورد تحقيق قرار گرفتند از دور       7براي  )  ابزار ارزيابي خشونت   عنوان  به
-17ي و    سـالگ  13-14،   سالگي 10-11،  اواخر نوجواني اين افراد سه بار ارزيابي شدند       

هنگـامي كـه    ،  والدين اين افراد نيز در طـول نخـستين پيگيـري          ،  در مجموع .  سالگي 18
اين مطالعه بـر پايـداري خـشونت در      .  بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند     13-14كودكان  

كاري كودكان پرخاشگر و غير پرخاشگر       ي راه ها  بر تفاوت ،  طول دوران رشدي متفاوت   
ي اواخر  ها   پيشگويي خشونت  عنوان  بهكودكي  ةتدابير دور بر  ،  در زمينه شناخت اجتماعي   

، و سرانجام بر نقـش والـدين در رشـد راهكارهـاي اجتمـاعي فرزنـدان        ،  نوجواني ةدور
  .تمركز داشت

يي ها توسط روايت داستان ،  تدابير حل مساله هم در كودكان و هم در والدين شان          
 مبـسوط آن در كلتـي       شـرح ( ارزيـابي شـد   ،  دي كودكان بـراي آنهـا     در زمينه زندگي عا   

ـ كانگاس ة  شامل عوامـل برانگيزاننـد  ها تمامي اين داستان. )1988 2ن و كانگاسن جاروي 
به اين معنا كه شخصيت اصلي آن يا رفتاري پرخاشگرانه داشـت            ،  خشم و غضب بودند   

 را تجزيـه و تحليـل       هـا   كودكان اين داسـتان   . آميز بود  و يا خود قرباني رفتاري خشونت     
طرز فكـر علـي و      ،  وسيله روش پردازش اطالعات اجتماعي آنان از جمله        بدينكردند و   

                                                                                                                   
1. Pombeni, Kirchler and Palmonari 
2. Keltikangas – Jarvinen and Kangas 
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 و طـرز    )سازندهمثل برخورد پرخاشگرانه در مقابل برخورد       (طرز فكر متناوب    ،  معلولي
 . ارزيابي شدها  اين تحليلبراساسشان   اي فكر نتيجه

يت والدين و فرزندان با سه داستان متفاوت روبرو شدند كـه شخـص            ،  در مجموع 
غير قانوني و   ،  كارانه اصلي هر داستان توسط فشار همساالن خود به سمت رفتارهاي بزه          

يي هـا  كه در چنـين موقعيـت   از كودكان سؤال شد در صورتي. شد  ميغير اخالقي رانده
و والدين شان   ،  زدند  مي چرا به چنان اقداماتي دست    ،  كردند  مي قرار داشتند چگونه رفتار   
از والـدين سـؤال شـد كـه         . كردنـد   مي يي چه نصايحي ارائه   ها  براي رفع چنين موقعيت   

چـرا  ،  كردند  مي چگونه رفتار ،  ييها  فرزندان شان در صورت گرفتاري در چنين موقعيت       
كردند و آنان چگونه كودكان شـان         مي گونه رفتار  كنند كه فرزندان شان اين      مي آنان فكر 

  .كردند  ميرا براي درمان اين مشكل نصيحت
، دانش آموزان را در سه گـروه همـسال        ،  مسئولين ثبت نام مدرسه   ،  دوم ةدر مطالع 

ة مجموعـ . در پنج شهر در غرب فنالند دسته بندي كردند        ،   ساله 17 ساله و    14،   ساله 11
روابـط بـين تـدابير خـشونت آميـز در رفـع             ة   نفري دانش آموزان به هدف مطالع      2714

و ،  ي اخالقـي  هـا   الن و شناخت  نقش بازخورد همسا  ،  مشكالت و رفتارهاي پرخاشگرانه   
  . مورد ارزيابي واقع شدند، عوامل نامبردهة ي وابسته به سن و جنسيت در زمينها تفاوت

ـ و كلتي كانگاس 1پاكاسالتي(پرسشنامه  ر در تـدابي ة پرسـشنام . )2000،نن جاروي 
ـ كلتي كانگاس(رفع مشكالت اجتماعية زمين مراحـل  . )2000، ن و پاكاسـالتي ن جاروي 

  : راهكارهاي شناختي مورد استفاده قرار گرفتندة در زمينزيرين 
  )عيتيگرايش موق( ها  درك نشانه.1
  )ي و معلوليتفكر علّ(  آميختن داليل و پيامدها.2
  )طرز فكر متناوب(ي متناوب ها تشخيص واكنش. 3
   به معناي معيارهاي دروني و قوانين اخالقي و ها العمل  ارزيابي عكس.4
  )گرا تفكر نتيجه( ايجبيني نت  پيش.5

  

                                                                                                                   
1. Pakaslahti 
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اعي در بـين كودكـان پرخاشـگر و         حل مساله اجتم  ة  راهكارهاي اجتماعي در زمين   
  پرخاشگرغير

 نفـر   196 ساله كـه     10مراحل مختلف راهبردهاي حل مساله اجتماعي در مورد كودكان          
ه و ب،  بيانگر اين مطلب بود كه كودكانها يافته. مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، بودند

اصـولي در تمـامي مراحـل متـوالي حـل مـساله             اي    گونه به،  خصوص دختران غيرخشن  
، گير آماري در بين افراد پرخاشگر و غيـر پرخاشـگر           اما تنها تفاوت چشم   ،  سرآمد بودند 

ي سـازنده بـراي     هـا   پرخاشگر در يافتن جانـشين     بود از توانايي برتر كودكان غير      عبارت
ي هـا   بنـابراين در موقيعـت    . ي برانگيزنده خشونت  ها  آميز در موقعيت   رفتارهاي خشونت 

كودكان پرخاشـگر را  اين سطح پرخاشگري در راهكارهاي حل مساله نبود كه      ،  درگيري
سـاخت بلكـه كمبـود تـدابير سـازنده در بـين افـراد               مي پرخاشگر متمايز از كودكان غير  

ـ كلتـي كانگـاس  (پرخاشگر وسيله تميـز ايـن دو گـروه از يكـديگر بـود       ن و ن جـاروي  
  ).1988، كانگاس

كـودكي شـان بـسيار      ة  ي پـردازش اطالعـات در كودكـان حتـي در دور           ها  سبك
شدند   مي آن مشخص و شناخته   ة  كارهايي داشتند كه به واسط     آنان راه . نمود  مي متناقض

آنـان  . كردنـد   مـي  ي منازعاتي متفـاوتي اعمـال     ها   را در موقعيت   ها  و هر يك از آن شيوه     
ي هـا  آنان هر يك از شـيوه     . بردند  مي كار حل مساله به  ة  ر زمين همچنين همان تكنيك را د    

به نحـوي كـه اگـر       ،  گزيدند  مي ي گوناگون بر  ها  سازنده و يا پرخاشگرانه را در موقعيت      
ي مـوقعيتي   هـا   نـشانه ة  از تفسيرهاي سازنده در زمينـ     ،  بستند  مي كار  بهتكنيك سازنده را    

ي سـازنده نيـز جـزو انتظـارات         هـا   بـازده كردند و در نتيجه نتايج سـازنده و           مي استفاده
  .شد  ميي مذكور محسوبها شيوه

، ) نفـري  2714ة  در يـك مجموعـ     (هـا    سـاله  17 و   14،  11يعنـي   ،  دومة  در مطالع 
بلكـه تمايـل بـه      ،  مراحل مختلف پردازش اطالعات اجتماعي مورد بررسي قرار نگرفت        

متفاوتي بود مورد   ي  ها  انتخاب حل مشكل خشونت آميز از يك فهرست كه شامل گزينه          
اين شيوه تفاوت بين جوانان پرخاشـگر و غيرپرخاشـگر را بـيش از    . تحقيق قرار گرفت  

ي مختلـف اجتمـاعي و      هـا   جوانان پرخاشـگر اصـوالً در موقعيـت       . پيش نمايان ساخت  
بستند و اين     مي كار  بهي پرخاشگرانه را    ها  شيوه،  موقعيتة  كنند  مستقل از شرايط تحريك   

  .شد نه خصوصيت موقعيتي  ميان محسوبفردي شة امر خصيص



173      راهكارهاي حل مساله اجتماعي در زمينه خشونت و ارتكاب جرم

. كـرد   مـي  ي افراد بيشتر خود نمـايي     ها  اختالف بارز در انگيزه   ،  ها   ساله 14در بين   
كردنـد و بـه گـزارش خـود           مـي  آموزان پرخاشگر اسـتفاده از خـشونت را تأييـد          دانش
ا بـه   تنهـ ،  عنوان مثال  به،  كردند  مي  با خشونت رفتار   ها   ساله 14 درصد از    5،  آموزان دانش

بنابراين بـا توجـه بـه       . دهند  مي ي خود را آزار   ها  خاطر سرگرمي و مزه پراني همكالسي     
  .كرد  ميجلوهتر  ارزنده، آميز عامل سن و سال رفتار خشونت

  
  لهأپرخاشگرانه و راهبردهاي حل مسپافشاري در رفتار 

يار پايدار رفتار خشونت آميز در طول دوران متفاوت رشد و نمو بس، ي پيشينها در يافته
ن بــه منظــور ارزيــابي رفتــار بنــدي همــساال دســته، در تحقيــق مــا. تــشخيص داده شــد

 سالگي مورد اسـتفاده قـرار       10سني  ة  در رد ،   خط شروع مرزبندي   عنوان  بهآميز   خشونت
ساالن هفـت سـال پـس از آن          و همـ   بنـدي آموزگـار    كه استفاده از دسته    درحالي،  گرفت

هـر دو    در) پرخاشگرپرخاشگر و غير  (دو گزينه   ،  ها  يبند براساس اين دسته  . مرسوم شد 
ي هـا   سطح تحقيق اتخاذ شدند و معلوم شد كه بيش از هشتاد درصد كودكان در گزينـه               

ان پرخاشـگر صـحت     اين مطلـب خـصوصاً در مـورد كودكـ          .اند  اصلي خود باقي مانده   
 عنوان  بهاي   ريشهصورت    به نفر كه    89از  ) شان دختر بودند   كه همگي (  نفر 6تنها  : داشت

بـه سـمت    ،  مطالعاتي هفت سـاله   ة  در طول اين دور   ،  افراد پرخاشگر ارزيابي شده بودند    
. كه عكس اين قضيه بيـشتر مرسـوم بـود    خاشگر تغيير جايگاه دادند درحالي  پرگزينه غير 

 جهت دادند پرخاشگري تغيير   ة  پرخاشگر به سمت گزين    كودك غير  107 نفر از    12يعني  
  ).1999، ن و پاكاسالتين جاروي ـكلتي كانگاس(
  

  تحوالت رفتارية  ابزار پيشگويي در زمينعنوان بهي كودكان و تغييرات آنها ها شيوه
  : ق بر اين سؤاالت متمركز بودتحقي

  . كرد  ميبيني رفتارهاي بعدي را پيش، كودكية ي دورها شيوه .1
  . توانست در تغييرات رفتاري منعكس گردد  مي تغييرات راهبردي.2

هـم در  ، هفت ساله نوعي ثبات در رفتار خشونت آميزة در طول اين دور،  تنخس
ي هـا   كودكي پرخاشگر و هـم در كمبـود سـبك         ة  ي رفع مشكالت متعلق به دور     ها  شيوه

، كـودكي اسـت   ة  ي سـازنده و خاشـعانه در دور       هـا   كه عبارت از فقدان شيوه    ،  جايگزين
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آميـز بـا      رفتـار خـشونت    امكـان پـيش بينـي پايـداري       ،  در مجمـوع  . شـود   مي بيني پيش
كـودكي و  ة ي سازنده در دورها ي پرخاشگرانه و كمبود جايگزينها از سبكاي    مجموعه

ي هـا   شـيوه ،  خـصوصاً در پـسران    . فراهم بود ،  نوجوانيةي ستيزه جويانه در دور    ها  شيوه
ة ي پرخاشـگرانه دور هـا  توانستند به سـبك   ميكودكي بر سر خشونت و صالحيت ة  دور

 گـويي   فزاينده ثبات رفتار خشونت آميز را پـيش        طور  بهكه  اي    مجموعه ،بعد مبدل شوند  
  . كرد مي

تنهـا در   ،  حركتي از سوي رفتار پرخاشگرانه به سوي رفتار غيرخـشن         ،  دوم اينكه 
نـشيني   ي عقب ها  حد اندك پرخاشگري و شيوه    ،  براي اين گروه  . جمع دختران ديده شد   

كودكي پـيش بينـي حركتـي از جانـب          ة  ري متواضعانه در دو   ها  سبكفراواني  به انضمام   
، بدين معنا كه وقوع چنين جريـاني      ،  كرد  مي ي غيرخشن را  ها  رفتار خشن به سوي گزينه    

. ي پرخاشگرانه استفاده نكرده بودنـد     ها  شيوهتنها براي دختراني محتمل بود كه هرگز از         
ي هـا  كـودكي هـيچ سـازگاري بـا شـيوه         ة  بدين معنا كه رفتار پرخاشگرانه شـان در دور        

  .غيرپرخاشگرانه آنها نداشت
در بـين آنـان ميـسر        تأثير   گيري اين  اندازه،  به علت كم بودن پسران در اين گزينه       

نبود بدين معنا كه هيچ پسري ديده نـشد كـه از سـوي رفتـار خـشن بـه سـمت رفتـار                      
  .غيرخشن حركت كند

حركت از جانب گزينه غير خشن به سوي رفتار خـشن نيـز تنهـا در بـين                  ،  سوم
دختـران  : ده شده سازگاري داشت   ي استفا ها  ختران ديده شد و اين حركت با استراتژي       د

 كـار  بـه نشيني  عقبة روي، پرخاشگرانهة  كودكي به جاي شيو   ة  پرخاشگري كه در دور   غير
 گرفتـه  كـار  بـه آميـز را   شونتخة نوجواني شيو ة  اما آنهايي كه در اواخر دور     ،  بسته بودند 

معلوم شد كه رفتـار پـسران از        ،  بنابراين. شونت رفتار كردند  در اين دوره نيز با خ     ،  بودند
  .دختران استوارتر است

ثبـات در   ،  در مـورد پـسران    . پرخاشگرانه نيز بسيار پايـدار بـود      رفتار غير ،  چهارم
بيني شـود در حـالي    ي رفع مشكالت پيشها  شيوهبراساستوانست   خشن نمي كردار غير 

بـه  ، كـودكي ة فروتنـي دور ة بوسـيل ،  غيرخـشن  كه در مورد دختران ناپايداري در رفتـار       
و از ، نوجـواني ة كودكي و كمبود خشونت در دور     ة  فروتني فراوان دور  ة  انضمام مجموع 

قابـل  ،  نوجـواني ة  كـودكي و فراوانـي گـروه گرايـي در دور          ة  طريق كمي خشونت دور   
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 هـم    و هم ثبات رفتار اجتماعي را توضـيح داد       ،  به اين معنا كه همين ايده     . بيني بود  پيش
  . )1999،  جارونين و پاكاسالتي ـكلتي كانگاس( بيني كرد تغيير مثبتي را پيش

  
  ي اخالقيها ارزيابي

يعنـي  ،  هـا   آخرين مرحله در پردازش اطالعات اجتماعي عبارت است از ارزيابي واكنش          
  ).1994، كريك و داج( در واقع ارزيابي اخالقيات و جوانب اخالقي حل مسائل

. ي اخالقي بر تأييد و عدم تأييد پرخاشگري متمركز بـود          ها  رزشا،  در اين تحقيق  
در سطح عمومي و در سطح كاربردي و هر يك          : تأييد اخالقي در دو سطح ارزيابي شد      

ي ارزيـابي تأييـد و عـدم تأييـد          هـا   گزينه.  عامل تشكيل شده است    2از اين دو خود از      
ديـدگاه جهـاني تمركـز      پرخاشگري در سطح عمومي بر درستي و نادرستي متهـاجم از            

نظـر از توضـيحات و يـا داليـل      صرف، به اين معنا كه تهاجم همواره غلط است      . داشت
 يـك قـانون غلـط       عنوان  بهضد اين مطلب كه معتقد است نمي توان ادعا كرد كه تهاجم             

شد به كنار آمدن فرد با مشكالت اجتماعي كـه عبـارت     ميسطح كاربردي مربوط . است
حلـي بـراي درمـان مـشكالت          راه عنوان  بهبه استفاده از پرخاشگري     است از تمايل فرد     

  .اجتماعي
 و 1»گرايــي نــسبي«عوامــل ســطح عمــومي تأييــد و تــصديق عبــارت بودنــد از  

توانـد در مـورد       عبارت بود از اينكـه هرگـز نمـي         »گرايي نسبي«محتواي  . 2»گرايي مطلق«
جام اين كـار بايـد بـه    قضاوت كند زيرا براي انوضعيت كنوني صحت و يا عدم صحت  

 نيـز از    »گرايـي  مطلـق «.  توجـه كـرد     و نتايج  ها  انگيزه،  ز جمله داليل  بسياري از جوانب ا   
 و  هـا   شد به نحوي كه بـه بهانـه         مي يي كامالً منفي نسبت به پرخاشگري تشكيل      ها  تالش

  . داليل انجام فعل مذكور هيچ توجهي نمي شد
. 4»عـدم تأييـد  « و 3»مـشروعيت «عوامل سطح كـاربردي تأييـد عبـارت بودنـد از        

 راه حلي حقيقي براي كنار آمدن با مـشكالت          عنوان  بهپرخاشگري   به تأييد    »مشروعيت«
شود و اين بـا توجـه بـه شـرايط و داليـل موجـود اسـت همچـون                  مي اجتماعي اطالق 

 مثال در صورتي كـه فـرد        عنوان  به: قصد و نيت و نتيجه و بازده      ،  ميزان مشكل ،  موقعيت
                                                                                                                   
1. Absolutism 
2. Relativism  
3. Disapproval 
4. Legitimisation 
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اُردنگـي زدن كـار غلطـي نيـست بـه            ،زدن او صحيح است   ،  يري را آغاز كند   مقابل درگ 
منظـور باشـد و يـا        پرخاشـگري اگـر بـي     ،  دارد آن دست بر  ة  شرطي كه به موقع از ادام     

شود مبني   مي به ديدگاهي اطالق »عدم تأييد «. جدي نشود اشتباه نيست   اي    ب حادثه موج
اينكـه شـرايط موجـود      بـه   ط  وشرم،  تبر اينكه تهاجم راه مقبولي براي عمل كردن نيس        

تواند منجـر بـه افـزايش رفتـار           مي معلوم شد كه عموماً تأييد پرخاشگري     . لحاظ نگردد 
. داد  مـي آن را در حد معقول و مورد انتظار كاهش    ،  تهاجمي شود در حالي كه عدم تأييد      

رتبـاط  امنفي با تهاجم    اي    گونه  به »گرايي مطلق« به طريقي مثبت و      »مشروعيت«خصوصاً  
  ).1997،  جارونين ـپاكاسالتي و كلتي كانگاس( داشتند

طبق آمار و شـواهد بـه طـرزي شـگرف بـا             ،  ذهنيات اخالقي ،   يك قانون  عنوان  به
حـداكثر  ( داد رد تنوع آن توضيح چنداني نمـي      رفتار فرد مرتبط بودند اما متأسفانه در مو       

  رفـع مـشكالت در زمينـه       يها  ذهنيات اخالقي به همراه شيوه    ،  به هر حال  . ) درصد 5/4
 9حـداكثر تـا     ( دادنـد   مـي   به تنهايي توضيح   ها  يوهاز ش تر    بسيار قابل توجه  ،  تنوع رفتاري 

بـه خـصوص    ،  ي تهاجمي ها   و ميزان زيادي از شيوه     »گرايي مطلق«تلفيق اندكي   . )درصد
كرد كه در حد بااليي رفتـار پرخاشـگرانه و عواقـب آن را                مي اهميتي را ايجاد  تركيب پر 

  .كرد  ميبيني شپي
  

  خشم
، دهند و از بين عواطف متنـوع        مي عواطف بخش اساسي حل مساله اجتماعي را تشكيل       

چـه رفتـار غـضبناك خصيـصه         گر. به خصوص خشم در ارتباط با رفتار تهاجمي است        
، يي كه عكس العمل تهـاجمي دارنـد       ها  خصوصاً آن ،  بسياري از كودكان پرخاشگر است    

 كـار   بـه راستي ايـن كودكـان خـشم را بيـشتر از ديگـران              ولي مشخص نيست كه آيا به       
پـردازش  ة  در تحقيق خـود در زمينـ      ) 1992( پاناك و داج  ،  گاربر،  كوئيگل.  نه برند يا  مي

اندوه و شادي را نيز در      ،  اطالعات اجتماعي در كودكان پرخاشگر افسرده تأثيرات خشم       
كردند   مياعمال، ر از كنترلو معلوم شد كه كودكان افسرده خشم را بيشت    . گرفتند  مي نظر

امكـان دارد كـه برخـي از كودكـان          . اما در مورد كودكان پرخاشگر وضع اين گونه نبود        
العملـي   توان حدس زد كه عكـس       مي امااند     گرفتن خشم مشكلي داشته    كار  بهمهاجم در   

ـ كه تحت فشار كمتري است در اين كودكان گونه كـه توسـط افـزايش انـدك در      همان  
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 و ديگـران در  2اسـنوك ، 1998 ، و ديگـران 1ون گـووزن (ـ  نـشان داده شـد    كـورتيزول 
ي هـا  كه نـشانه  زماني. شود  مياعمال خشم مربوطة به مشكل شان در زمين  ـ )مطبوعات

اين ،  منفي از سوي محيط به افزايش تحريكات فيزيكي و انقباض عضالني منجر نگردد            
در كودكان پرخاشـگري كـه بـه         ،از سوي ديگر  . كودكان از خشم خود مطلع نمي شوند      

توانـد منجـر بـه اخـتالالت در           مـي  ي عـاطفي  ها  فعال سازي ،  لحاظ عاطفي حساس اند   
ضربان  معلوم شده افزايشي كه در    . كنترل خشم شان گردد   ة  پردازش اطالعات و در زمين    

 عنـوان   بهتواند    مي كه،  آيد  مي به دنبال يك تهديد احتمالي پيش     ،  پرخاشگرقلب كودكان   
با افزايش خـصائل    ارتباط تنگاتنگي   ،  سازي عاطفي باشد   فيزيكي در زمينه فعال   اي    نشانه

توانند   ميبنابراين برخي از كودكان مهاجم  . )2003،   و ديگران  3ويليامز( اين كودكان دارد  
برخـي ديگـر    ،  مطلع شدن از خشم خود مشكالت داشته باشـند در حـالي كـه             ة  در زمين 

اربيونـدي  ،  كنترل خـشم  ة  در زمين . انگيخته خود دارند  كنترل خشم بر  ة  مشكالتي در زمين  
كه نظارت و كنتـرل احـساسات       اند    نشان داده ) 2003 (4ويرمن و كوپس  ،  بوش،  كاسترو

  . دهد  مي شان را كاهشيتهاجمة روحي، پرخاشگردر پسران 
  

  ها نمونه
  كـه الگوهـاي    ي شناختي با وضوح بيشتري بـر نقـش        ـ ي اجتماعي ها  بازبيني اخير نمونه  

، 1994،  كـرك و داج   (كنـد    مي تأكيد   ،گذارد  مي ذهني كودكان بر پردازش اطالعات آنان     
فعـالي اسـت كـه      ة  اين الگوهـا مـسئول شـيو      . )2000 6، و فيتزجرالد  5وايد باي ،  الچمن

كننـده و    سازند تـا اينكـه تنهـا دريافـت          مي موجودات زنده ادراكات و تجربيات خود را      
  .  باشندپردازشگر منفعل اطالعات اجتماعي

كـار توسـط     و ايـن  انـد     ي مختلفـي معنـا شـده      هـا   اين الگوها تـا حـدودي از راه       
 عنـوان   بـه امـا ايـن الگوهـا عمومـاً         ،  و پژوهشگران متفاوتي صورت گرفته    پردازان   نظريه

قدرت يك الگـوي    . اند متناقض مورد توجه قرار گرفته    اي    الگوهاي ذهني و عقايد هسته    
ان فعال سازي عاطفي كه هنگـام دسترسـي بـه الگـو             تواند توسط ميز    مي مفروض اغلب 
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178  شناسي جنايي روان    

 تـأثير   گونـه پيـشنهاد شـده كـه الگـوي مفـروض            ايـن . گيري شود  اندازه،  دهد  مي روي
الچمـن و   ( العـات در مـورد كودكـان مهـاجم دارد         گيري بر مراحـل پـردازش اط       چشم

  ).2000، ديگران
 اطالعـات   حـل از پـردازش     خلـق راه  ة  توانند نقش مهمي در مرحل      مي اين الگوها 

گونه كه كودك نتايج متفاوت حل مشكالتي را كـه در دسـترس اش         همان،  داشته باشند 
. كنـد  گيـري مـي     خاص تـصميم   روشاعمال يك   ة  كند و يا در زمين      مي بيني هستند پيش 

ة ديـدگاه يـك ايـد     آمد آن همگي الگوهايي هستند كه از         اهداف اجتماعي و توقعات پي    
ايي كودك  شوند تا توان    مي با هم جمع  ) 1972 ،1فيرسچنس و   ،  راتر( آموزشي اجتماعي 

را بـراي   تري    زماني كه كودك ارزش بزرگ    . خاص شكل دهند  اي    را براي رفتار به شيوه    
زنـد كـه      مـي  شود در نتيجه دسـت بـه رفتارهـايي          مي اهداف و يا امدادهاي خاص قائل     

پـسران  .  گردند خودش توقع دارد با امكانات باالتري به برآورده شدن اهداف اش منجر           
 بـراي  يارزش بـاالتر پرخاشـگر  نسبت به پسران غير  كهاند نوجوان پرخاشگر نشان داده   

دهنـد و نـسبت بـه اهـداف           مـي  همچون سلطه جـويي و انتقـام قـرار          اهداف اجتماعي 
 2،وايلنـد و دايـت    ،  الچمـن (وابستگي ارزش چنـداني قائـل نيـستند         ة  اجتماعي در زمين  

اط واضحي بين هدف اجتماعي و حل مشكل وجود داشـت           ارتب،  در اين تحقيق  . )1993
پـسران پرخاشـگر در   . مستقيم الگوهاي ذهني بر پردازش اطالعات است     تأثير   كه بيانگر 

ي تهاجمي بيشتر   ها  حل ي قراردادي كمتر و از راه     ها  پرخاشگران از راه حل   مقايسه با غير  
 مشهود بـود كـه اهـداف        كردند اما اين تفاوت در حل مشكالت تنها هنگامي          مي استفاده

بنابراين الگوهاي كودكـان در مـورد       . كرد  مي اجتماعي اصلي پسران برايشان اهميت پيدا     
ة تواند بر تصميمات واكنـشي آنهـا در مرحلـ     مياهداف اجتماعي و انتظارات پي آمد آن    

  . بگذارد تأثير چهارم پردازش اطالعات
الگوها بـر توقعـات      تأثير   ريقتوانند بر پردازش اطالعات از ط       مي الگوها همچنين 

كودكان از رفتار خود و ديگران در شرايط خاص از طريق تأثيرات و تحريكات مـرتبط                
الگوها بر شيوه و سرعت پردازش       تأثير   شوند و از طريق     مي هنگامي كه اين الگوها فعال    

هماننـد  ،  دهـيم   مـي  يي كـه بـه خـود يـا ديگـران          هـا   نـسبت ة  الگوها در زمين  . اثر بگذارد 
ي هـا  انتظـاراتي را در مـورد حـضور و يـا فقـدان نـسبت            ،  جويي خاشگري و يا سلطه   پر

                                                                                                                   
1. Rotter, Chance, and Phares 
2. Luchman, Wayland, and White 
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زمـان بـا آمـاده شـدن افـراد بـراي تعامـل بـا ديگـران در شـرايط و                       بيني شده هم   پيش
  .كند  ميايجاد، ي خاصها موقعيت

 صورت گرفت بيانگر ايـن اسـت    1998تحقيقي كه توسط الچمن و داج در سال         
 تـأثير   اول تحـت  ة  نسبت بـه رفتـار تهـاجمي خـود در درجـ           كه شناخت پسران مهاجم     

كه پسران غيرمهاجم بيشتر بـر رفتـار واقعـي خـود         خودشان بود در حالي   ة  توقعات اولي 
دهـد كـه الگوهـاي        مي اين نتايج نشان  . كردند  مي براي شكل دادن به ادراكات شان تكيه      

كه آنان را  ناچنهم ،  هاجمي خود قوي و اجباري است     پسران پرخاشگر در مورد رفتار ت     
شـناخت پـسران    . دارد  مي شان وا   ثبات شناختي در بين توقعات و ادراكات       شان دادن به ن 

نـسبتاً در مقابـل رفتـار واقعـي         ،  كه تحت كنترل الگوهاي آنهاست    ،  مهاجم از رفتار خود   
 .شان نفوذ ناپذير بود و در عوض به شدت تحت كنترل تعصبات خاص پسران بود

  
   مقابل پردازش خودكارازش عمدي درپرد

 مفرط بر پردازش    طور  به،  ي كنش وري  ها  ي آني و خشم   ها  به دليل شيوه  ،  كودكان مهاجم 
كه اين امر به مشكالت مربوط بـه حـل          ،  نوع خودكار آن  از  اطالعات تكيه دارند آن هم      

دريافتند كه كودكان در پاسخ     ) 1989( 2 و رابينر  1لمپرن،  زند الچمن   مي مسائل آنان دامن  
 متوسط و معمـولي كـه       رفع مشكالت اجتماعي در قالب    ة  ندر زمي نظري   يك تخمين    به

الگوهـاي واكنـشي مختلفـي را       ،  گردد  مي موجب تحريك فرآيندهاي بازيابي و خودكار     
 ارائـه اي    نسبت به آنچه كه كودكان در پاسخ به چنين جرياناتي در يك قالب چند گزينه              

 و فراينـدهاي    يعمـد موجب تحريك   اي    گزينهد  قالب چن . به نمايش گذاردند  ،  دادند مي
ي ها  شبيه به فرآيند شناختي در مورد تحول دقيق از طريق راه حل           ،  بازيابي قياسي بيشتر  

كودكـان  ،  در شـرايط متوسـط رقـابتي      . شـد  مـي ،  اي ي حافظـه  هـا   ذخيره شده در بخـش    
 بيـان   كردنـد و از     مـي  استفادهتر    ي عملي مستقيم  ها  پرخاشگر به طرز شگرفي از راه حل      

بـه  . بردنـد   مـي بهره كمتر،  نسبت به كودكان غير مهاجم    ،   راه حل  عنوان  بهادعاهاي لفظي   
هر دو گروه پسران مهاجم و غيـر        ،  وضعيت چند گزينه اي   ،  عمديهر حال در پردازش     

راه تـر     ي ماهرانه لفظي ادعا گونه و نرخ پايين       ها  راه حل ة  مهاجم از نرخ باالتري در زمين     
يعنـي شـرايط    . كردنـد   مـي  ت به آنچه كه در پردازش خودكار اعمـال        نسب،  ي پويا ها  حل

                                                                                                                   
1. Lampron 
2. Rabiner 
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بنابراين زماني كه كودكان مهاجم ناخود آگاهانه واكنش . برخوردار بودند، متوسط رقابتي
گيرترين ايده را كه در حافظـه شـان در اولويـت قـرار               به سرعت چشم  ،  دادند  مي نشان

 ه عمد به پـردازش اطالعـات دسـت        كردند و زماني كه اين كودكان ب        مي داشت انتخاب 
يي كه پيشاپيش در حافظه شان      ها   را بين ايده   ها  راه حل ترين    قادر بودند ماهرانه  ،  زدند مي

 اين است كـه كودكـان پرخاشـگر از طريـق            آمدي مداخله كار. ذخيره شده بود برگزينند   
ي هـا   قـادر خواهنـد شـد كـه ايـده         ،  ي زيركانـه  ها  تمرين مستمر و فعال سازي اين ايده      

بعـدي  ي باالتر قرار دهند و بنابراين در طول روابط اجتمـاعي       ها  را در اولويت  تر    مجرب
و الچمن  ،  1لنهارت،  رابينر،  در تحقيق بعد  . بهتر قادر به بازيابي خودكار آنها خواهند بود       

كـه در آن فرآينـدهاي بازيـابي خودكـار          تر    يممستقاي    حين استفاده از نمونه   در  ) 1990(
، بـود نظـري   ي تـصوري    ها   هدايت پاسخگويي فوري كودكان به داستان      نيازمند و تحت  

تحـت كنتـرل و     ،  عمديعكس پردازش   ي پيشين را نيز تكرار كردند و درست بر        ها  يافته
 ثانيه  20نيازمند اين بود كه كودكان پس از شنيدن مشكل تصوري و پيش از پاسخگويي               

 .درنگ كنند
  

  رفتاري  ـدرمان شناختي
ي رفع مشكالت ها  و خصيصهها با هدف نشانه گيري مهارترفتاري ي شناختي   ها  روش

 .انـد   ايجـاد شـده   ،   و عواطف مرتبط با آن در كودكـان پرخاشـگر          ها  اجتماعي و شناخت  
تـا  ،  فـردي صـورت     بـه ي كوچك و يـا      ها  در گروه ،  كنند  مي آموزند و تجربه    مي كودكان

بتواننـد خـشم خـود را    مشكالت اجتماعي را به درستي تشخيص داده و درمان كننـد و   
  .تميز داده و تحت كنترل در آورند

 و همكـاران    2ينا توسط كازد  1989ي حل مساله كه در سال       ها  در آموزش مهارت  
ـ   ،  بـه شـكل فـردي     ،  كودكان دبستاني ،  اش ارائه شد   حـل مـشكالت و     ة  مراحـل پنجگان

ركـات  ايـن مراحـل بـه منزلـه مح        . دفتنـ گر  مي روزانه فرا ي  ها  كاربردشان را در موقعيت   
كنند تـا در افكـار و اعمـالي درگيـر        مي هستند كه كودكان در مورد خود اعمال      اي    لفظي

شود تا    مي  استفاده طور فراوان    نقش به  انجام. شوند كه رفتارشان را تحت كنترل در آورد       
. اعطا شود ،  دهند  مي به كودكان موقعيت اجراي آنچه را كه در يك وضعيت واقعي انجام           
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 خارج از شرايط درماني مـورد       ها  ي ضروري آن است كه اين مهارت      در اين روش درمان   
شوند تا بـه فرزنـدان شـان در تمـرين ايـن               مي والدين نيز تربيت  . گيرند  مي استفاده قرار 

ي حـل مـساله در عمـل نـشان داده كـه             ها  آموزش مهارت . تكاليف در منزل كمك كنند    
خانه و ة ي را در هر دو زمين رفتارهاي غير منسجم را كاهش و رفتارهاي حمايت اجتماع        

مجموعـه  . )و به همـين ترتيـب     ( دهد  مي مستقيم افزايش  درمان غير  مدرسه در مقايسه با   
 منجـر بـه     آموزش مديريت والـدين نهايتـاً     ة  ي حل مشكالت به اضاف    ها  آموزش مهارت 

ي سـازنده شـد     هـا   و پاياتر نسبت بـه هـر يـك از درمـان           تر    گسترده،  تغييراتي واضح تر  
  ).1992 1،سيگل و بس ،يناكازد(

ي هـا   مركزي اسـت بـراي آمـوزش حـل مـشكالت و مهـارت             ،  مدرسه دايناسور 
كه معلوم شده منجر بـه كـاهش ميـزان مـشكالت            ،   ساله 4-7خاص كودكان   ،  اجتماعي
. )1997 2، استرتون و هيموند   -وبستر(گردد    مي ها   در مقايسه با كنترل و نظارت      مديريتي

ي دوسـت يـابي و      هـا   شامل مهـارت  ،  نوارهاي آموزشي اين برنامه مدل سازي از طريق       
.  اسـت  مهـرورزي و آمـوزش همـدلي و       ،  كنترل خشم ،  آموزش حل مشكالت  ،  ارتباطي

ـ     ،  ي حـل مـشكالت    ها  همانند شيوه آموزش مهارت    انـضمام آمـوزش    ه  ايـن مجموعـه ب
  . كارآمدتر بود ،خودة مديريت والدين در عمل نسبت به هر يك از اجزاي سازند

رل و مهار خشم بر روي كودكان پايـه چهـارم تـا شـشم ابتـدايي و بـه                    برنامه كنت 
گمر ،  لمپرن،  الچمن( موقع صورت گرفت  به  ة  منظور پيشگيري و با اهداف مداخله گران      

آموزش مديريت خـشم از راه يـاري كودكـان در تـشخيص سـطح               . )1987 3،و هريس 
، گيـرد   مي صورت ،كنند  مي ي ارتباطي مشكل تجربه   ها  تحريك و خشمي كه در موقعيت     

و سپس بـه كودكـان      ،  گردد  مي ي محركي تند  ها  يعني تحريكاتي كه منجر به اين واكنش      
كنترلـي بـراي مهـار سـاختن ايـن تحريكـات و اجتنـاب از                ة  در استفاده از چندين شيو    

كه به كودكـان    كننده    ي مهار ها  اين شيوه . كند  مي ي آني برخاسته از خشم كمك     ها  واكنش
. اسـتراحت و گفتگـو بـا خـود اســت    ، ل پـرت كـردن حـواس   شـام ، شـود   مـي معرفـي 
مهار خشم بـر حـل مـشكالت اجتمـاعي متمركـز اسـت كـه                ة  بخش برنام ترين    طوالني

 مديريت خـشم و كـسب بيـنش را نيـز در بـر             ةي ديگر برنام  ها  بخش،  همچنين در عمل  

                                                                                                                   
1. Siegel, and Bass 
2. Webster – Stratton, and Hammond 
3. Gemmer and Harris 
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ي هـا   ي كودكان درگيـر سـاختن ذهـن بـراي يـافتن راه حـل              ها  يكي از تمرين  . گيرد مي
بعـد نتـايج كوتـاه      ة  ممكن براي مشكالت اجتماعي است كه سـپس در مرحلـ          ة  انچندگ

تأثيرات اين برنامه در مطالعات مختلفي      . شود  مي مدت و دراز مدت هر راه حل ارزيابي       
كنار آمـدن   ة   مثال معلوم شده كه پسران مهاجمي كه برنام        عنوان  به. نشان داده شده است   

، والدين شان كمتر به رفتار تهاجمي اقدام كردنـد        كنند به گزارش      مي با خشم را دريافت   
كمتري داشتند و ميزان    ،  در كالس درس مشكالت ناشي از رفتار تهاجمي و غير منسجم          

در مقايسه با كودكاني كه تحـت حـداقل   ، درماناز پس ة  بيشتري اعتماد به نفس در دور     
، الچمـن (ان دادنـد    از خـود نـش    ،  درمان قرار داشتند و يا آناني كه هيچ درماني نداشـتند          

كه برخي از اين دستاوردها معلوم شده كـه تـا            ضمن اين . )1984،   و لمپرن  2كري،  1برچ
  ).1992، الچمن( دامه يافتندا،  سال3ة به فاصل، ارزيابي بعدية دور

به منظور افزايش بازده تأثيرات و فراهم آوردن شـرايط بهتـر بـراي نگهـداري از                 
لدين بـه برنامـه كنتـرل و مهـار          آموزش مديريت وا  ة  يك دور ،  دستاوردها در طول زمان   

 تـأثير   .)3،1996الچمـن و ولـز    ( برنامه غلبه بر خـشم شـد       افزوده شده كه منجر به     خشم
 ولـز ،  الچمـن ( از مطالعـات نـشان داده شـده اسـت         اي    مهار خـشم در مجموعـه     ة  برنام

2002A، 2002B  ،2003  بـا  كه بيانگر اين است كـه كودكـان پرخاشـگر           )  در مطبوعات
اشـياء و مـشكالت     از  اسـتفاده   ،  ي مقابلـه بـا خـشم ميـزان تخلفـات          هـا   دريافت برنامه 

  . تقليل يافته است، يك سال پس از ارائه اين برنامه، شان در مدرسه رفتاري
  

  مشكالت حل مساله اجتماعي در مجرمان
  تحقيقات تجربي

وردنـد تـا معلـوم      منابع به عمل آ   ة   تحقيق جامعي در زمين    1985 در سال    4راس و فابيانو  
  : شود

نحـوه   اهدي تجربي وجود دارد كه نشان دهد مجرمان و غيرمجرمان در          و آيا ش  .1
  كنند يا نه و   ميي شناختي تفاوتها  بستن مهارتكار به

                                                                                                                   
1. Burch 
2. Curry 
3. Wells 
4. Ross and Fabiano 
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 آيا هيچ شاهدي وجود دارد كه اثبات كند رفتار ضد اجتماعي با عملكرد ذهني               .2
  .نامناسب در ارتباط است

مـساله  ي حـل    هـا   و توانايي وجود مساله   ة  مطالعات در زمين  ن  تري  در يكي از اوليه   
 زنـداني جـوان را كـه بـه هـروئين اعتيـاد              28) 1973 (1ننها  اسكورا و ،  پليت،  اجتماعي

 غير معتاد تحت كنترل در يك مركز اصالحات دولتـي در ايـاالت متحـده                31داشتند با   
قين دريافتنـد كـه معتـادان بـه          اين محق  2»پي اس اي    ام«ةبا استفاده از شيو   . مقايسه كردند 

از ، ي مشكل زاي زندگي داشتندها هروئين توانايي كمتري براي ارائه راه حل به موقعيت    
ي هـا   ي گام به گام كمتري بهره مند بودند و نسبت به غير معتادان نسبت پاسـخ               ها  روش
  .شان كمتر بود مناسب

خـتالف بـين     درصـد بررسـي ا     1983 در سـال     3هنيز و رايـان   ،  در تحقيق ديگري  
كاران و غير خالف كاران در زمينه دانش حل مـساله اجتمـاعي و تكـاليف حـل                   خالف

دو مقيـاس خـاص     ،  براي اهداف اين مطالعه   . را مورد مطالعه قرار دادند    مساله اجتماعي   
 40 ساله و گروه دوم      10-11 نفري از كودكان     35يك گروه   ،  ارائه شد كه براي دو گروه     

 دانـش اجتمـاعي و      .آمدكار به اجرا در    كار و غيرخالف   الف خ  ساله 25نفري از مردان    
براي حل مشكالت اجتماعي آنان با استفاده از يك پرسـشنامه            4داري خويشتني  ها  شيوه

كننـدگان   از شـركت  . مورد ارزيابي قـرار گرفـت     اي     اجتماعي پنج گزينه   ـ تغييرات ذهني 
  :خود را در اين موارد اعالم كنندي ها تقاضا شد روش

   برخورد با يك دختر تازه وارد در مدرسه .1
 اجتناب از تحريك براي رفتن به سـينما بـه همـراه دوسـتان در شـرايطي كـه                    .2

  تكاليفي براي انجام دادن دارند و 
 گزينـه آخـر از آنـان        2در مورد   .  كنار كشيدن از درگيري با يك نوجوان ديگر        .3

بيـان  ،  برند  مي كار  به پرهيز از مشكل     كاران براي  خالفيي را كه غير   ها  سؤال شد كه شيوه   
كـاران آمـوزش داد تـا بـه كمـك آنهـا از               شد به خالف    مي يي را كه  ها  روشكنند و نيز    

 .توضيح دهند، شرايط دردسرآفرين كنار بكشند
 5يك مقياس تاكتيكي در مورد طرز فكر اجتماعي نيز ايجاد شد تا بـه كمـك آن                  

                                                                                                                   
1. Platt, Scura, and Hannon  
2. MEPS 
3. Hanis and Ryan 
4. Self - control 
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  :  مثالعنوان بهشود بعد مختلف حل مشكالت اجتماعي ارزيابي 
  بيني مشكالت  پيش .1
  تصميمات جايگزيني براي درمان مشكالت .2
   نتايج اين تصميمات.3
   اهميت نتايج.4
  . )1983، هنيز و رايان( احتمال اين نتايج .5

از افراد خواسته شد كه به ابعاد پنج گانه كه در درمان مسائل اجتماعي چهارگانـه                
ي درمـان مـشكالت     هـا   شيوهيث دانش اين افراد نسبت به       از ح . مطرح است توجه كنند   

دريافتند كه  ،  كاران جوان تر    به استثناي خالف   ها  نتايج نشان داد كه تمام گروه     ،  اجتماعي
، حـل مـشكالت اجتمـاعي     ة  بـا توجـه بـه وظيفـ       .  دهنـد  شانخود را ن  اي    دانش مقايسه 

توجـه  ،  دد حـل مـشكالت    دريافتند كه در برخورد با ابعاد متعـ       تر    كاران بزرگ  غيرخالف
، انمجرمـ در تحقيـق ديگـري بـر روي         . كننـد ي ديگر مبذول    ها  بيشتري نسبت به گروه   

گونه كه در مطالعات تيـسدل       همان،  1983در سال   ،  1گلدستين و آلمانتا  ،  كوهن،  كاستلو
نقايص مهمـي   ،  كاران زنداني  دريافتند كه خالف  ،   ذكر شده بود   1986 درسال   2و لورنس 
دارند و در   ،  در مقايسه با افراد تحت كنترل     ،   اجتماعي سالهي حل م  ها  ارتمهة  را در زمين  

ي مربوط به درمان مشكالت اجتماعي در ايـن         ها  يك از مقياس   نتيجه ما نمي دانيم كدام    
  . چگونه انتخاب شدند و يا تعداد آنان چند تا استها نمونه،  رفتهكار بهتحقيق 

ي درمـان مـشكالت     هـا   سي مهـارت  دو مطالعه صورت گرفته توسط گوئرا به برر       
شـش جـزء    ) 1988(اسـالبي و گـوئرا      ،  در مطالعه نخـست   . اجتماعي اختصاص داشت  

  :پردازش اطالعات مربوط به درمان مشكالت اجتماعي را مورد بررسي قرار دادة سازند
  جستجوي اطالعات. 1
  تعريف مشكل. 2
   گزينش يك هدف .3
  ي جايگزينيها  تشكيل راه حل.4
  ي نتايج   پيش بين.5

                                                                                                                   
1. Costello, Cohen, Goldestien and Almanta 
2. Tisdelle and Lawrence 
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   ها  اولويت بندي واكنش.6
ي كه بـه دليـل      جتماعي در دختران و پسران نوجوان     ي درمان مشكالت ا   ها  مهارت

ي دانـش آمـوزان     ها  ي تهاجمي و ضد اجتماعي در حبس بودند با مهارت         ها  شكني قانون
، ديا بسيار سطح باال بودند و يا اندكي مبتال بودن         پرخاشگري  ة  دوره دبيرستان كه در زمين    

گروه پرخاشگر ضد اجتماعي از بين يك نمونه نوجوانان محبـوس در يـك   . مقايسه شد 
شـكني شـده      يك يا چند قـانون     مرتكبكه  ،  مركز بازپروري نوجوانان در اياالت متحده     

قتـل  ،  تجـاوز ،  سـرقت ،  حمله و ضرب و جـرح     : يي چون ها  جنايت(انتخاب شد   ،  بودند
 تهاجمي شديد و ضعيف قرار داشتند از بـين        يها  افرادي كه در گروه   . )كشي و آدم ،  عمد
  .  ساله در يك دبيرستان دولتي گزينش شدند12 و11از دانش آموزان اي  نمونه

درصد باالي جوانان   ،  اين مدرسه به دليل شباهتي كه از حيث موقعيت جغرافيايي         
ـ    ،  ي پايين و متوسـط    ها  ي پايه ها  مشغول به تحصيل در كالس     االي نوجوانـان   و درصـد ب

به مركـز بـاز پـروري       ) ي التين ها  سياهپوستان آمريكايي و آمريكايي   ( ها  وط به اقليت  مرب
 پرخاشـگر ( پرخاشـگر  نوجوان كار بزه 56مورد مطالعه شامل    ة  نمون. انتخاب شد ،  داشت

. خفيـف بـود    پرخاشگر دانش آموز    70انضمام  ه   پرخاشگر تندرو ب   68و  ) ضد اجتماعي 
مربـوط بـه سـطح پـايين         پرخاشـگري  سطح باالي    نتايج بيانگر اين بود كه    ،  در مجموع 

ي درمان مشكالت اجتماعي بود و افراد پرخاشگر ضد اجتمـاعي بـه احتمـال               ها  مهارت
  :ق مشكالت اجتماعي را درمان كننديتوانستند از اين طر  ميقوي

  پرخاشگرانهق ي تعريف كردن مشكالت به طر.1
  اقتباس اهداف پرخاشگرانه. 2
  ي اندك جستجوي حقايق اضاف.3
  ي جايگزيني اندكها  ايجاد راه حل.4
  پرخاشگريبيني نتايج اندك براي   پيش.5
ي مؤثر ارزيابي شـده بودنـد بـه         ها  حل  راه عنوان  بهيي كه   ها   انتخاب درمان  .6

  دوة ي درجه يك و درجها  راه حلعنوان بهتعداد اندك 
ل كمتـري   احتمـا ،  شان كمتر بود   پرخاشگريافرادي كه شدت    ،  عكس اين افراد  بر

  . داشت كه بتوانند از اين طريق مشكالت خود را درمان كنند
ي كه حد تخلـف     را در نوجوانان  اي    طرز فكر نتيجه  ) 1989(گوئرا  ،  در تحقيق دوم  
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 عنـوان   بـه  جامع   طور  بهاين نوع طرز فكر     . شان باال و يا پايين بود مورد بررسي قرار داد         
نتيجـه  ي  ها  نايي فرد را در توليد پاسخ     يك مهارت پردازش اطالعات تعريف شده كه توا       

نمونـه  . )1982 1،شـر (كنـد   مي ي مربوط به مشكالت منعكس    ها  متعدد به موقعيت  بخش  
 پـسر و    124شـامل   ( سياهپوست آمريكايي پايه نهم و دهـم بـود           245اين تحقيق شامل    

كه در يك دبيرستان دولتي واقع در بخش مركزي يكي از شـهرهاي بـزرگ               )  دختر 121
دانـش آمـوزان دختـر و پـسر         . خواندنـد   مـي   درس ه ميانه غربي اياالت متحـد     در بخش 

. دسـته بنـدي شـده بودنـد    تـر   يي بـاالتر و يـا پـايين       ها  يي با خالف  ها  گروهدبيرستان در   
، ي شخصي نسبت به نفـس خـود       ها  ي شان نسبت به مقياس قضاوت     ها   واكنش براساس

جام اين تحقيق صورت گرفته بـود       سال پيش از زمان ان     كارانه را كه يك    كه رفتار خالف  
  .كرد  ميارزيابي

ـ ي بازتـابي ها براساس مقياس ، 1982 2،مـارش ( ي كـه در منـابع موجودنـد   نظـر   
براي اهداف ايـن    اي    طرز فكر نتيجه  ة  گوئرا مقياسي را در زمين    ،  )1988،  اسالبي و گوئرا  

 كنند كـه يـا      بود كه نياز داشت افراد تصور     نظري  تحقيق ارائه داد كه شامل سه وضعيت        
  :شد بر  ميو اين مشتملاند  در حالت مشاهده و يا ارتكاب يك خالف

  )غيرخشن( قانون ض وضعيت نق.1
   وضعيت بالقوه.2
   وضعيت خشن.3

شش نتيجه احتمـالي بـه افـراد عرضـه     ، ها متعاقب نمايش هر يك از اين موقعيت     
دو مورد  و، يقاخالصورت  بهدو مورد ، كل قانونيمورد به ش دو، كه از بين آنها .اند شده

نتايج قانوني بـا هـراس و بـيم از          ،  خصوصاً .اند  اجتماعي جلوه كرده  صورت    بهباقيمانده  
نتايج اجتماعي با واكنش  نتايج اخالقي با بيم صدمه زدن به ديگران و، تنبيه همراه بودند

سته شد كه   از افراد خوا  . عملكرد آنها همراه بودند   ة  هم سن و ساالن افراد نسبت به نحو       
و سرانجام به سخت گيري هر يـك از نتـايج   ، به احتمال وقوع آنها   ،  به اهميت اين نتايج   

العمـل همـساالن امتيـاز     نتيجه اجتماعي به شدت عكس مورد هر قانوني و اخالقي و در
داشتند نسبت بـه    تري    نتايج اين تحقيق نشان داد جواناني كه تخلفات سنگين        . داده شود 

                                                                                                                   
1. Shure 
2. Marsh 
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احتمـال و شـدت     ،  اهميـت ،  گيرتـري  ات شان كمتر بود به طرز چشم      جواناني كه تخلف  
ايـن  ،  در هـر حـال    . )تقلب كردن در امتحـان    (گرفتند  مي نتايج قانون شكني را دست كم     

ي در برگيرنده خشونت و يـا خـشونت بـالقوه بـه چـشم               ها   در مورد موقعيت   ها  تفاوت
ي كـه بـه شـدت اهـل         بر روي جوانـان   تر     بخشي از يك تحقيق گسترده     عنوان  بهنخورده  

ي درمان مـشكالت    ها   مهارت 1989 درسال   1آلن و ابر  ،  هلز،  ليدبيتر،  ريسك كردن بودند  
يي قرار گرفته بودنـد كـه   ها  دختر را كه در مركز توجه آژانس121 پسر و 150اجتماعي  

مـورد  ، ين بودنـد دهند و همگي نيز مبتال به رفتارهاي مشكل آفـر     مي به جوانان خدمات  
، ليـدبيتر و ديگـران    ) سـوء اسـتفاده مـادي       مثـال تخلـف و     عنوان  به( دادندبررسي قرار   

،  و ديگـران   2فريـدمن (فهرست مشكالت نوجوانان را براي پـسران بـه اجـرا گذاشـتند              
 3،گـافني و مـك فـال      (و همچنين فهرست مشكالت را براي دختـران نوجـوان           ) 1978
 متوسـط بـا رفتارهـاي       طور  بهي حل مساله اجتماعي     ها  آنان دريافتند كه مهارت   . )1981
ديگري كه بـر روي نوجوانـان       ة  در مطالع . ند هست زايي همچون تخلف در ارتباط     مشكل

ي حل مساله اجتماعي يازده نوجوان      ها   مهارت 1997 در سال    4گنگريني،  صورت گرفت 
كه همگي به حكم دادگاه در يك مركز سـالمت          ،  را كه دزد بودند مورد بررسي قرار داد       

ايـن گـروه دزدان بـا يـازده         ،  در ايالت متحده تحت درمـان بودنـد       ،  شهر ةدر حوم روان  
 .انـد   دزدي نداشـتند مـورد مقايـسه قـرار گرفتـه          ة  محصل دبيرستاني كه هيچ گونه سابق     

نوجوانان دزد به فاكتور زمان كه براي حـل مـشكالت اجتمـاعي ضـروري اسـت هـيچ             
  . توجهي نداشتند

ذشت زمان بيشتر كه مصروف كسب هـدف        به بيان ديگر آنان نشان دادند كه با گ        
سـرقت  ة  شدند ايـن افـراد كـه داراي سـابق           مي شد بيشتر و بيشتر آزرده      مي يا مقصودي 

ي غير مؤثر   ها  حل بودند همچنين تمايل داشتند كه براي مشكالت اجتماعي دست به راه          
  .بزنند

 توسط مك گوئر به بررسـي جوانـان متخلـف           2002در تحقيق ديگر كه در سال       
ي هـا   مهـارت )1996( 5 نخست وسنرمطالعه در. مورد بازنگري قرار گرفت  اخت هم پرد

                                                                                                                   
1. Leadbeater, Hellner, Allen, and Aber 
2. Freedman 
3. Gaftney and Mac Fall 
4. Greening 
5. Wesner 
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بـه ايـن    . درمان مشكالت اجتماعي سه گروه از متخلفين جوان را مورد بررسي قرار داد            
، خاشگر با رفتار نـه چنـدان اجتمـاعي        پر: بندي كرد  ترتيب كه آنان را به اين شكل دسته       

ـ ياضطراب، پرخاشگر اجتماعي نتـايج ايـن   . متخلـف و يـك گـروه كنتـرل غير   ، ي اجتناب 
ي متخلفـين   هـا   متخلفين از مهـارت   ي درمان مشكالت غير   ها  مطالعه نشان داد كه مهارت    
ـ اضطرابيي گروه متخلفين گروه ها برتر بودند در زمينه مقايسه توانايي حداقل  اجتنابي  

  .نشان دادندحل مساله را در 
 و مك گـوئر     1ويتن،   گوئر ذكر شده    توسط مك  2002در تحقيق دوم كه در سال       

 در يـك    كـار   بـزه  نفري غير    43 را با يك گروه      كار  بزه نفري جوانان    38 يك گروه    2002
اي  مدرسه مقايسه كردند و براي ارزيابي مهارت حل مساله اين افراد از يك ليست مقابله

فريـدمن و   (. سـت مـشكالت جوانـان اسـتفاده كردنـد         اصالح شده از فهر   ة  و يك نسخ  
در رابطه با گروه كنترل متخلفين جوان نشان دادند كه در زمينه مشكالت             ) 1978يگراند

جدي از فراواني چشمگيرتري برخوردارند به عالوه يك رابطه معكوس مهمـي در بـين              
 ي پيـشين و امتيـازي كـه از فهرسـت مـشكالت نوجوانـان كـسب                هـا   تعداد محكوميت 

  . كردند وجود داشت مي
) 2003 (2ه بر روي نوجوانان متمركز بود جفي و زوريال  در يك تحقيق جديدتر ك    

ي حل مساله اجتماعي نوجوانان و والدين شان را بـه انـضمام پرخاشـگري و                ها  توانايي
 نفر  73،   از مادران  نفر 83 دانش آموز دبيرستاني     117دود  ح. تخلفات آنان بررسي كردند   

نوجوانـان را    پرخاشـگري    و تخمـين بـزه و     ) 2002(تكنيك زوريال و ديگران     ،  از پدران 
 نوجوانـان نـسبت بـه       سالهتكميل كردند نتايج اين تحقيق نشان داد كه توانـايي حـل مـ             

  . چشمگيري كمتر استطور بهتوانايي والدين شان 
 معلوم شد كه با پرخاشـگري و تخلفـات         سالهدر مجموع سه بعد غيرعادي حل م      

گيري با هر    شد كه شيوه گوشه   معلوم  ،  خصوصاً. گروه نوجوانان در ارتباط مستقيم است     
كاري مرتبط است و گرايش به مشكالت منفـي بـا پرخاشـگري              دوي پرخاشگري و بزه   

حـل  ي  هـا   دو تحقيق با توانـايي    . شد  مي دقتي به تخلف مربوط    بية  ارتباط داشت و شيو   
، در مطالعه نخست مك مورن    .  اجتماعي در بزرگساالن خالف كار سروكار داشت       سالهم

                                                                                                                   
1. Whitton 
2. Jaffee  and Zurilla 
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ي مهـارت درمـان مـشكالت       هـا   ارتبـاط بـين شـيوه     ) 2001 (1 ريچاردسون بلر و ،  ايگان
 خالف كار دستگير شده را كه مبتال به اختالل ذهني بودنـد و              52اجتماعي و شخصيت    

در انگليس تحت مراقبت بودند مورد بررسي قرار دادند آنان          اي    در يك واحد امن منطقه    
مـك  . شد  مي  اجتماعي مربوط  به ضعف درمان مشكالت    ي شديد ها  د كه عصبيت  دريافتن

اخـتالالت عـصبي    ة   پيشنهاد دادند كه افرادي كه در زمين       2001مورن و ديگران در سال      
اند نسبت به توانايي خود در درمان مشكالت خـوش بـين نيـستند و                امتياز بااليي آورده  

كـه نـسبت بـه حـل ايـن          اي    تمايل دارند كه يا از مشكالت حذر كننـد و يـا در شـيوه              
اين محققان همچنـين دريافتنـد كـه حـل ضـعيف             .اند  بي دقت ،  كنند  مي اقداممشكالت  

 كارانه همچون يك واسطه نقش آفريني      مشكالت اجتماعي در بين شخصيت و رفتار بزه       
  .كند مي

ارتباط بين متغيرهاي متنـوع     ) 2003 (2پيكاك و استل  ،  نزو دودك ،  نزو،  دوم اينكه 
و پرخاشگري در بين متعرضين به كودكـان        كاران جنسيتي    حل مشكالت اجتماعي و بزه    

  . )2002 ، اليورس ـدو مي، نزو، زوريال(ارزيابي شد 
 چشمگيري طور بهنتايج بيانگر اين بود كه اجزاي چندگانه درمان مشكالت ظاهراً           

خاص عبـارت   ة  اجزاي سازند . ي جنسي در بين متعرضين به كودكان مرتبط بود        ها  با بزه 
بـه  . گيري هكنارة و شيو، دقتي و يا بيعدم تفكر ة ت منفي شيوبودند از گرايش به مشكال    

. ي جنـسيتي يافـت نـشد      ها  ارتباط مهمي در بين درمان مشكالت منطقي و بزه        ،  هر حال 
  .فراهم شداندكي در مورد اين تحقيق نظري متأسفانه جزئيات 

 از تحقيقاتي نـشأت   ،  كاري حمايت اضافي براي ارتباط بين درمان مشكالت و بزه        
و ،  يگينزهـا    :ماننـد (گيرد كه بر روي رفتارهاي جزيي زندانيان صورت گرفتـه اسـت              يم

  ).1988 3زامبل و پورپورينو، 1981تيس 
كـاران    در خـالف   سالهي ضـعيف حـل مـ      ها  اين دو تحقيق نشان دادند كه مهارت      

   .اند شود كه در حبس  ميناسازگاري يافت
ات تجربي كـه در ايـن بخـش         شواهدي از سوي تعدادي از مطالع     ،  روي هم رفته  

كـاري   دهند كه بين درمان مـشكالت اجتمـاعي و خـالف            مي نشان،  عرضه و مرور شد   

                                                                                                                   
1. MacMurren, Egan, Blair and Richardson 
2. Nezu, Nezu, Dudek, Peacock, Stoll 
3. Higgins and Thies, Zamble and Porporino 
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ي حـل مـساله     هـا   ي موجود در مهـارت    ها  مطابق اين مطالعات نتيجه   . ارتباط وجود دارد  
 . انه منجر شودكار بزهتواند به مشكالت و افعال   مياجتماعي

  
  بحث و نتيجه

افـراد  سـازگاري   جتماعي به تعـدادي از مـشكالت عـاطفي و           نقايص درمان مشكالت ا   
شـود كـه      مـي  خصوص اغلب چنـين ادعـا     ه  ب) 2004 و ديگران    1چنگ(شود    مي مربوط

يـشان توصـيف و   ها  حل مشكالت اجتماعي با همين نقيصه     ة  بسياري از مجرمان در زمين    
ـ         اي    نمونه. شوند  مي شناخته ه و بررسـي    از تعدادي مطالعات تجربي كه در اين فصل ارائ
. كـاري ارتبـاط وجـود دارد       اجتمـاعي و بـزه    مـساله   دهند كه بين حـل        مي نشان،  شدند

توانند   مي  اجتماعي سالهي حل م  ها  ي مربوط به مهارت   ها  كه نقيصه اند    مطالعات گواه اين  
تـر   ي حاصل از تحقيقـات جديـد      ها  يافته. كارانه شوند  ي بزه ها  منجر به خطاها و فعاليت    

  .  سازگارندبا تحقيقات پيشين
ان و  مجرمـ چند بعدي حل مشكالت اجتماعي در هـر دو مـورد ارزيـابي              ماهيت  
گـزينش  . وجه بيـشتري قـرار گيـرد      مداخالت براي اين افراد بايد مورد ت      ة  طرح و توسع  

باشد كه در ابعـاد       مي ي منطقي شناس  رواني  ها   مقياس براساس ها  ان براي اين برنامه   مجرم
اين به مديران برنامه كمـك      . باشد  مي بل بهره برداري  مختلف حل مشكالت اجتماعي قا    

شـود و     مي خواهد كرد تا مجرمان را به مداخالتي مكلف كنند كه به ابعاد مربوطه منتهي             
  . دهد  ميتأثيرات مداخالت سهل الوصل را افزايش، چه بسا كه در نتيجه

  :ي براي تحقيق شامل بررسي اين موارد خواهد بودبعدمسيرهاي 
   اجتماعي مجرمانسالهي حل مها ت جنسي در توانائي تفاو.1
  ي مجرمانها تفاوت بين زير مجموعه. 2
  ي مختلف و حل مساله اجتماعي ها  ارتباط بين خصائل شخصيت.3
ـ    ة  تشخيص در نتيجه دادن اجزاي سازند      تأثير   .4  بعـد از    سائلمختلف حـل م
  مداخله 

محققيني كـه  ة داد فزايندنمونه بررسي شده در اين فصل حمايت بيشتري براي تع         
 كننـد فـراهم     مـي  ي حل مساله اجتماعي را بـر روي مجرمـان تـرويج           ها  آموزش مهارت 

                                                                                                                   
1. Chang 
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راس و  ،  1999مك مورن و ديگـران      ،  2002مك گوئر   ،  1989 1كالن و جندرو  (آورد   مي
سالهاي اخير شـاهد تعـداد رو بـه      ،  گونه كه در اين فصل معلوم شد       همان. )1995راس  

 اجتماعي در مجرمـان توسـعه       سالهي حل م  ها  ست كه به هدف نقصان    يي ا ها  رشد برنامه 
 كـاهش مـستمري در رفتـار ضـد          سالهي حل مـ   ها  در حالي كه برخي از برنامه     . اند يافته

 3آتـار و ويزبـرگ    ،  گـوئرا ،  1991 2فرمن و لمـپ مـن     ،  دورلك(كنند    مي اجتماعي ايجاد 
تأثيرات بيشتر  ،  )1997ي  ين و كرول  اكازد،  1989،  سيگل و توماس  ،  بس،  يناكازد،  1997

از همـسن و    تـر     ضد اجتماعي ،   اندك بوده و بسياري از آنها كه عمل كردند         ها  اين برنامه 
ين و كرولـي    اكـازد ،  1989ين و ديگـران     اكـازد :  مثـال  عنوان  به(ساالن خود باقي ماندند     

وزش  محدود به آم   ها  تواند به دليل اين حقيقت باشد كه بيشتر اين برنامه           مي اين. )1997
، ي اسـتدالل اجتمـاعي    هـا    بوده و تمركزي بر بسط ديگر مهارت       سائلي حل م  ها  مهارت
تواند اساسـي باشـد       مي سالهي حل م  ها  مهارت .اند   نداشته ها  ي عاطفي و ارزش   ها  مهارت

  . ي اجتماعي كافي نيستندها اما براي فراگيري مهارت
  

  خالصه فصل
 80ة   و اوايل دهـ    70ة  در اواخر ده  ،  ي پردازش اطالعات اجتماعي   ها  يها  نظريه براساس

جامعي ة نظري،   شناختي -محققين به منظور توضيح رشد پرخاشگري از ديدگاه اجتماعي        
طبق اين نظريه رفتار اجتماعي تـا حـد زيـادي تحـت             . از شناخت انسان را تبيين كردند     

  را ها  مهاين برنا . گرفته است  رشد اوليه فرا  ة  يي است كه فرد در طول دور      ها  كنترل برنامه 
تمرين و در ذهـن     ،  شناختي قلمداد كرد كه به زبان رمز نگاشته       اي     زمينه عنوان  بهتوان   مي

 رفتارهـاي ذهنـي نيـز بازيافـت    ة تدابير ديگـر در زمينـ  ة فرد ذخيره شده و به همان شيو  
  . شوند مي

تـدابير  ة  كه كودكان و نوجوانان پرخاشگر در زمينـ       اند    ي تجربي نشان داده   ها  يافته
 را به   هديدي ت ها  آنها نشانه . برند  مي رنجاي    ي عديده ها  از نقيصه ،  شكالت اجتماعي حل م 

مقاصد مـردم را    . نگرند  مي  دشمن عنوان  به ها  و احتماالً به موقعيت   اند    دقت كشف نكرده  
كنند و به انتخاب اهداف       مي به حقايق كمتري توجه   ،  كنند  مي با ديدي متخاصمانه تفسير   

                                                                                                                   
1. May deu-Olivares 
2. Durlak, Fuhrman, Lampman 
3. Guerra, Attar and Weissberg 
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كارهـايي   نان به ارائـه راه    آ. ورزند  مي  مقاصد پرخاشگرانه مبادرت   رفتاري نامتناسب و با   
  . كنند كه در رفع مشكالت نقش مؤثري ندارند  مياقدام

 بـه   هـا   ارزيابي واكـنش  ة  از عهد ،  اين افراد در تلفيق اهداف چندگانه مشكل دارند       
  . ندكنند در اعمال رفتار پرخاشگرانه بسيار كارآمد  ميشايستگي بر نمي آيند و فكر

كارهاي خشونت آميـز در      تعداد بي شماري از راه    ،  كودكان و نوجوانان پرخاشگر   
 ذخيـره  عنـوان  بـه شناختي خود ، اجتماعية حل مشكالت را در ساختارهاي حافظ     ة  زمين
بـه محـض ايجـاد متـون غيـر          . شان در حكم يك قانون است      كنند و اين براي     مي حفظ

  . كنند  ميبزرگسالي مقاومتة االً ورود به دورآنان نسبت به تغيير و حتي احتم، ماهرانه
مستقيم فرايند شـناختي والـدين       تأثير   تواند تحت   مي فرآيندهاي شناختي كودكان  

ي ها  خود از فقر مهارت   ،  والدين كودكان پرخاشگر  ها،    طبق يكي از اين نظريه    . شان باشد 
  .برند  ميرنج ،ي مختلف اجتماعي مورد نياز استها حل مساله اجتماعي كه در موقعيت

بـه  ،  جنـسيت پـدر و مـادر اسـت         تـأثير     فرزندي تحت  –رابطه والد   ،  در مجموع 
  .نحوي كه پدر الگوي مهمتر براي فرزند پسر و مادر براي دختر است

 فرزندي است كـه وضـعيت پرخاشـگري         -اين گونه پيشنهاد شده كه رابطه مادر      
 پـدران نـسبت بـه مـادران از راه          مثال معلوم شده كـه       عنوان  به. كند  مي كودكان را تعيين  

كنند و مادران نسبت بـه پـدران در برخـورد             مي مندتري استفاده  كارهاي پرورشي قدرت  
  .برند  ميبا خشونت فرزندان از تدابيري در جهت جمع آوري اطالعات بهره

جنسيت خود كودك نقش آفرين است والدين بر تناسـب رفتـاري            ،  عالوه بر اين  
 ي دارند و براي پرورش آنان از اعمال انـضباطي شـديدتر و راه             بيشتر تأكيد   پسران خود 

در هـر   . كننـد   مي حل مشكالت مربوط به پرخاشگري استفاده     ة  كارهاي بيشتري در زمين   
بـه شـكلي    ،  در مقايـسه بـا پـسران      ،  والدين نسبت به اعمال خشونت آميز دختران      ،  حال
  .دهند  ميواكنش نشانتر  منفي

 سـاله كـه     10مساله اجتماعي در مـورد كودكـان        مراحل مختلف راهبردهاي حل     
 بيانگر ايـن مطلـب بـود كـه          ها  يافته. مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت     ،   نفر بودند  196

اصولي در تمامي مراحل متـوالي      اي    به گونه ،  خصوص دختران غير خشن   ه  و ب ،  كودكان
رخاشگر و غيـر    گير آماري در بين افراد پ      اما تنها تفاوت چشم   ،  حل مساله سرآمد بودند   

ي هـا   عبارت بود از توانايي برتر كودكان غيـر پرخاشـگر در يـافتن جانـشين              ،  پرخاشگر
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  . خشونتة ي برانگيزندها سازنده براي رفتارهاي خشونت آميز در موقعيت
  : تحقيق بر اين سؤاالت متمركز بود

  . كرد  ميبيني رفتارهاي بعدي را پيش، كودكية ي دورها  شيوه.1
  . توانست در تغييرات رفتاري منعكس گردد  مياهبردي تغييرات ر.2

هـم در  ، هفت ساله نوعي ثبات در رفتار خشونت آميزة در طول اين دور،  نخست
ي هـا   كودكي پرخاشگر و هـم در كمبـود سـبك         ة  ي رفع مشكالت متعلق به دور     ها  شيوه

پيش ،  كودكي است ة  ي سازنده و خاشعانه در دور     ها  كه عبارت از فقدان شيوه    ،  جايگزين
  . شود  ميبيني

تنهـا در   ،  حركتي از سوي رفتار پرخاشگرانه به سوي رفتار غيرخـشن         ،  دوم اينكه 
  . جمع دختران ديده شد

حركت از جانب گزينه غير خشن به سوي رفتار خـشن نيـز تنهـا در بـين                  ،  سوم
  . دختران ديده شد

  . رفتار غير پرخاشگرانه بسيار پايدار بود، چهارم
هـا،    ردازش اطالعات اجتماعي عبارت است از ارزيابي واكنش       آخرين مرحله در پ   

  .يعني در واقع ارزيابي اخالقيات و جوانب اخالقي حل مسائل
. ي اخالقي بر تأييد و عدم تأييد پرخاشگري متمركز بـود          ها  ارزش،  در اين تحقيق  

در سطح عمومي و در سطح كاربردي و هر يك          : تأييد اخالقي در دو سطح ارزيابي شد      
ي ارزيـابي تأييـد و عـدم تأييـد          هـا   گزينه.  عامل تشكيل شده است    2اين دو خود از     از  

 از ديدگاه جهـاني تمركـز       پرخاشگرپرخاشگري در سطح عمومي بر درستي و نادرستي         
  . همواره غلط استپرخاشگري به اين معنا كه . داشت

مطلـق  « و   »نسبي گرايـي  «عوامل سطح عمومي تأييد و تصديق عبارت بودند از          
 عبارت بود از اينكه هرگز نمي تواند در مورد صحت و            »نسبي گرايي «محتواي  . »گرايي

قضاوت كند زيرا براي انجام اين كار بايد بـه بـسياري از   وضعيت كنوني يا عدم صحت    
يي هـا   نيـز از تـالش    »مطلق گرايي «.  و نتايج توجه كرد    ها  انگيزه،  جوانب از جمله داليل   

 و داليـل انجـام      ها  شد به نحوي كه به بهانه       مي ري تشكيل كامالً منفي نسبت به پرخاشگ    
  . فعل مذكور هيچ توجهي نمي شد

. »عـدم تأييـد   «و   »مـشروعيت «عوامل سطح كـاربردي تأييـد عبـارت بودنـد از            
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 راه حلي حقيقي براي كنار آمدن با مـشكالت          عنوان  بهپرخاشگري   به تأييد    »مشروعيت«
بـه شـرايط و داليـل موجـود اسـت همچـون         شود و اين بـا توجـه          مي اجتماعي اطالق 

 مثال در صورتي كـه فـرد        عنوان  به: قصد و نيت و نتيجه و بازده      ،  ميزان مشكل ،  موقعيت
اُردنگـي زدن كـار غلطـي نيـست بـه           ،  زدن او صحيح است   ،  مقابل درگيري را آغاز كند    
پرخاشـگري اگـر بـي منظـور باشـد و يـا           ،  دارد آن دست بر  ة  شرطي كه به موقع از ادام     

شود مبني   مي به ديدگاهي اطالق »عدم تأييد «. جدي نشود اشتباه نيست   اي    وجب حادثه م
اينكـه شـرايط موجـود      بـه   ط  وشرم،  بر اينكه تهاجم راه مقبولي براي عمل كردن نيست        

ر بـه افـزايش رفتـار       تواند منجـ    مي معلوم شد كه عموماً تأييد پرخاشگري     . لحاظ نگردد 
. داد  مـي  آن را در حد معقول و مورد انتظار كـاهش          ،كه عدم تأييد   تهاجمي شود درحالي  

منفي با تهاجم ارتبـاط     اي    گونه  به »گرايي مطلق« به طريقي مثبت و      »مشروعيت«خصوصاً  
  .داشتند

دهند و از بـين عواطـف     ميعواطف بخش اساسي حل مساله اجتماعي را تشكيل       
  .به خصوص خشم در ارتباط با رفتار تهاجمي است، متنوع

 صورت گرفت بيانگر ايـن اسـت    1998 توسط الچمن و داج در سال        تحقيقي كه 
 تـأثير   اول تحـت  ة  كه شناخت پسران مهاجم نسبت بـه رفتـار تهـاجمي خـود در درجـ               

كه پسران غير مهاجم بيشتر بر رفتـار واقعـي خـود             خودشان بود در حالي   ة  توقعات اولي 
دهـد كـه الگوهـاي        مي ناين نتايج نشا  . كردند  مي براي شكل دادن به ادراكات شان تكيه      

كه آنان را  ناچنهم ،  پسران پرخاشگر در مورد رفتار تهاجمي خود قوي و اجباري است          
شناخت پـسران   . دارد  مي  ثبات شناختي در بين توقعات و ادراكات شان وا         شان دادن به ن 

نـسبتاً در مقابـل رفتـار واقعـي         ،  كه تحت كنترل الگوهاي آنهاست    ،  مهاجم از رفتار خود   
 . وذ ناپذير بود و در عوض به شدت تحت كنترل تعصبات خاص پسران بودشان نف

 مفـرط بـر     طور  ، به ي كنش وري  ها  ي آني و خشم   ها  به دليل شيوه  ،  كودكان مهاجم 
كه اين امر به مشكالت مربوط      ،  نوع خودكار آن  از  پردازش اطالعات تكيه دارند آن هم       

دريافتند كه كودكان در    ) 1989(بينر  لمپرن و را  ،   الچمن .زند  مي به حل مسائل آنان دامن    
رفع مشكالت اجتماعي در قالب متوسط و معمولي        ة  در زمين نظري  پاسخ به يك تخمين     

الگوهاي واكنشي مختلفي را    ،  گردد  مي كه موجب تحريك فرآيندهاي بازيابي و خودكار      
 ائـه اراي    نسبت به آنچه كه كودكان در پاسخ به چنين جرياناتي در يك قالب چند گزينه              
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 و فراينـدهاي    يموجب تحريك عمـد   اي    قالب چند گزينه  . به نمايش گذاردند  ،  دادند مي
ي ها  شبيه به فرآيند شناختي در مورد تحول دقيق از طريق راه حل           ،  بازيابي قياسي بيشتر  

كودكان پرخاشگر  ،  در شرايط متوسط رقابتي   . شد  مي اي ي حافظه ها  ذخيره شده در بخش   
كردند و از بيان ادعاهاي لفظي   مياستفادهتر  ي عملي مستقيمها حل به طرز شگرفي از راه

  . بردند  ميكمتر بهره، نسبت به كودكان غير مهاجم،  راه حلعنوان به
ي رفـع   هـا    و خصيـصه   ها  ي شناختي رفتاري با هدف نشانه گيري مهارت       ها  روش

اد ايجـ ،   و عواطف مرتبط بـا آن در كودكـان پرخاشـگر           ها  مشكالت اجتماعي و شناخت   
، فرديصورت    بهي كوچك و يا     ها  در گروه ،  كنند  مي آموزند و تجربه    مي كودكان. اند  شده

خـود را   تا مشكالت اجتماعي را به درستي تشخيص داده و درمان كنند و بتوانند خشم               
  .آورندتميز داده و تحت كنترل در

ا منابع بـه عمـل آوردنـد تـ        ة   تحقيق جامعي در زمين    1985راس و فابيانو در سال      
  : معلوم شود

نحـوه   اهدي تجربي وجود دارد كه نشان دهد مجرمان و غيرمجرمان در          و آيا ش  .1
  كنند يا نه و  ميي شناختي تفاوتها  بستن مهارتكار به

 آيا هيچ شاهدي وجود دارد كه اثبات كند رفتار ضد اجتماعي با عملكرد ذهني               .2
  .نامناسب در ارتباط است

ي درمـان مـشكالت     هـا   وئرا به بررسي مهـارت    دو مطالعه صورت گرفته توسط گ     
شـش جـزء    ) 1988(اسـالبي و گـوئرا      ،  در مطالعه نخـست   . اجتماعي اختصاص داشت  

  :پردازش اطالعات مربوط به درمان مشكالت اجتماعي را مورد بررسي قرار دادة سازند
  جستجوي اطالعات. 1
  تعريف مشكل. 2
   گزينش يك هدف.3
  ي جايگزينيها حل  تشكيل راه.4
  بيني نتايج  پيش.5
  ها بندي واكنش  اولويت.6

ـ ي بازتابيها براساس مقياس اسالبي ، 1982، مارش(ي كه در منابع موجودندنظر  
براي اهداف ايـن تحقيـق      اي    طرز فكر نتيجه  ة  گوئرا مقياسي را در زمين    ،  )1988،  و گوئرا 



196  شناسي جنايي روان    

 كـه يـا در   بود كه نياز داشـت افـراد تـصور كننـد    نظري  ارائه داد كه شامل سه وضعيت       
  :شد بر  ميو اين مشتملاند  حالت مشاهده و يا ارتكاب يك خالف

  )غيرخشن( قانون ض وضعيت نق.1
   وضعيت بالقوه.2
   وضعيت خشن.3

) 2003(در يك تحقيق جديدتر كه بر روي نوجوانان متمركز بود جفي و زوريال              
م پرخاشـگري و    ي حل مساله اجتماعي نوجوانان و والدين شان را بـه انـضما            ها  توانايي

 نفر  73،   از مادران  نفر 83 دانش آموز دبيرستاني     117حدود  . تخلفات آنان بررسي كردند   
نوجوانـان را    پرخاشـگري    و تخمـين بـزه و     ) 2002(تكنيك زوريال و ديگران     ،  از پدران 

 نوجوانـان نـسبت بـه       لهأستكميل كردند نتايج اين تحقيق نشان داد كه توانـايي حـل مـ             
  . چشمگيري كمتر استطور بهان توانايي والدين ش

ان و  مجرمـ چند بعدي حل مشكالت اجتماعي در هـر دو مـورد ارزيـابي              ماهيت  
گـزينش  . مداخالت براي اين افراد بايد مورد توجه بيـشتري قـرار گيـرد            ة  طرح و توسع  

باشد كه در ابعـاد       مي ي منطقي شناس  رواني  ها   مقياس براساس ها  ان براي اين برنامه   مجرم
اين به مديران برنامه كمـك      . باشد  مي شكالت اجتماعي قابل بهره برداري    مختلف حل م  

شـود و     مي خواهد كرد تا مجرمان را به مداخالتي مكلف كنند كه به ابعاد مربوطه منتهي             
  .دهد  ميالوصل را افزايش تأثيرات مداخالت سهل، چه بسا كه در نتيجه

  :هد بودي براي تحقيق شامل بررسي اين موارد خوابعدمسيرهاي 
   اجتماعي مجرمانسالهي حل مها يي تفاوت جنسي در توانا.1
  ي مجرمانها تفاوت بين زير مجموعه. 2
  هاي مختلف و حل مساله اجتماعي  ارتباط بين خصائل شخصيت.3
ـ    ة  تشخيص در نتيجه دادن اجزاي سازند      تأثير   .4  بعـد از    سائلمختلف حـل م
  مداخله

  

  
  فكر كنيد و پاسخ دهيد

له محـوري اسـت و      أي رويكرد مـس   شناس  روانويژه   رويكرد دانش امروز و به    ترين   اصلي
به نظر شـما    . رود  مي شمار  بهله يك پارامتر مهم در زمينه حل و فصل مشكالت           أحل مس 
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 تـا چـه ميـزان       له اجتمـاعي در زمينـه خـشونت و ارتكـاب جـرم            اكارهاي حل مـس    راه
يي كه در زمينه حل مـساله       ها   كتاب آميز است؟ براي آگاهي بيشتر در اين باره به         موفقيت

  .نيز مراجعه كنيداند  منتشر شده
  

  ي مروريها پرسش
  گيرد؟  ميچگونه صورت شناختي  ـ گسترش پرخاشگري از ديدگاه اجتماعي.1
  كدامند؟جربي در زمينه فوق تي ها  يافته.2
  د؟ني دارنقش چه كاند والدين در زمينه پرخاشگري كو.3
  ي دارند؟نقشچه كان د كوخاشگريهمساالن در زمينه پر .4
شـناخت اجتمـاعي رشـد    ة ي پردازش اطالعـات در زمينـ    ها  ه تحقيق درباره نظريه    ادلّ .5

  ؟دننماي  ميتبيينچگونه خشونت را 
 سـاله   10 در آزمايشات صورت گرفته در زمينه حل مساله اجتماعي در بين كودكـان               .6

ي هـا   پرخاشگر در موقعيـت   پرخاشگر و غير پرخاشگر مهمترين ويژگي دختران غير         
  برانگيزنده خشونت چيست؟

حل مساله اجتماعي در بين كودكان پرخاشـگر و غيـر           ة  كارهاي اجتماعي در زمين     راه .7
  كدامند؟پرخاشگر 

 يكي از عوامل سطح عمومي تاييد و تـصديق چـه مفـاهيم و               عنوان  به» مطلق گرايي  «.8
  گيرد؟  ميمحتوايي را در بر

 يكي از عوامل سطح كاربردي تائيد در زمينه پرخاشگري به چـه             نوانع  به» عدم تائيد  «.9
  مفهومي اشاره دارد؟

بـه چـه نحـو      ي اخالقي در زمينه جوانب اخالقي حل مسئله پرخاشگري          ها   ارزيابي .10
  گيرد؟  ميانجام

  وجود دارد؟ عاطفه خشم و حل مساله اجتماعي چه ارتباطي ميان .11
 چگونـه حـل   الت اجتماعي در كودكان پرخاشگر را       مشكرفتاري   -  درمان شناختي  .12

  كند؟ مي
 بـستن   كـار   بـه نحـوه    مجرمـان در   كه مجرمان و غير   وجود دارد   شواهد تجربي   چه   .13

   ؟كنند  ميي شناختي متفاوت عملها مهارت
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 شواهدي كه اثبات كند رفتار ضد اجتماعي با عملكرد نامناسب شناختي در ارتبـاط               .14
  كدامند؟است

  
  ي چهار گزينه ايها پرسش

  در زمينه تدابير مشكالت اجتماعي چيست؟ نقيصه كودكان و نوجوانان پرخاشگر .1
  ي اجتماعيها ريز بيني بيش از حد موقعيت) الف
  دقت و حساسيت در روابط اجتماعي) ب
  مقاصد ديگران را خصمانه تفسير كردن) ج
 نگاه چند اليه به مسائل داشتن) د

   كدام گزاره درست است؟.2
  .مادر براي پسر است پدر الگوي مهمتر براي فرزند دختر و) الف
پدران منابع ارزنده حمايـت عـاطفي و مـادران منـابع ارزنـده حمايـت عـاطفي           ) ب

  .هستند
واكنش تر   منفيدر مقابل با دختران به شكل      آميز والدين نسبت به اعمال خشونت    ) ج

  .دهند  مينشان
  .برند  ميي حل مساله اجتماعي رنجها هارتاز فقر م والدين كودكان پرخاشگر) د

  هم چه تفاوتي دارند؟  كودكان پرخاشگر با نيمه پرخاشگر با.3
اصـولي در تمـامي مراحـل متـوالي حـل مـساله             اي    كودكان پرخاشگر به گونه   ) الف
  .اند موفق
  .برند  مي رنجها كودكان پرخاشگر از كمبود تدابير سازنده در موقعيت) ب
  .اند گر از جهت پردازش اطالعات نسبتا موفقكودكان پرخاش) ج
  .دهند  ميسطح پرخاشگري باال در موقعيت حل مساله نشان كودكان پرخاشگر) د

  چه بوده است؟) 2003(كوپس وبرمن و، بوش،  نتيجه تحقيق كاسترو.4
  نظارت و كنترل احساسات در پسران پرخاشگر روحيه تهاجمي آنها را كاهش            )فال

  .دهد مي
 كنترل احساسات در دختران مهاجم روحيه تهـاجمي آنهـا را افـزايش              و نظارت) ب
 .دهد مي
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  .خوبي نيستةرل احساسات در افراد پرخاشگر روينظارت و كنت) ج
  .دهد  ميروحيه تهاجمي آنها را افزايش،  نظارت بر احساسات پسران مهاجم)د

  كنند؟  مياز چه نوع پردازشي استفادهپرخاشگر  كودكان .5
  پردازش خودكار) ب      ازش عمديپرد) الف
  پردازش اجباري) د      پردازش واقعي) ج

  عمدي و تحت كنترل حداقل چند ثانيه درنگ الزم است؟ در پردازش .6
   ثانيه10) ب         ثانيه5 )الف
   ثانيه20) د         ثانيه15) ج

  دهد؟  ميي حل مساله چه رفتاري را كاهشها  آموزش مهارت.7
  رفتارهاي كنترل خشم) الف
  رفتارهاي غيرمستقيم) ب
  رفتارهاي مبتني به خلق مثبت)ج
  رفتارهاي ارتباط ناموثر) د

پردازش اطالعات مربوط به درمان مشكالت اجتمـاعي بـه ترتيـب            ة شش جزء سازند   .8
  :عبارتند از

ي ها حل تشكيل راه، تعريف مشكل ،  گزينش يك هدف  ،  ها  بندي واكنش  اولويت) الف
  . جستجوي اطالعاتپيش بيني نتايج و، جايگزيني

تعريـف  ،  گـزينش يـك هـدف     ،  ي جايگزيني ها  تشكيل راه حل  ،  پيش بيني نتايج  ) ب
  .و اولويت بندي نتايج جستجوي اطالعات، مشكل

ي ها  حل تشكيل راه ،  بيني نتايج  پيش،  ها  بندي واكنش  اولويت،  جستجوي اطالعات ) ج
  .تعريف مشكل گزينش يك هدف و، جايگزين

ي هـا   حـل  تـشكيل راه  ،  گزينش يـك هـدف    ،  ريف مشكل تع،  جستجوي اطالعات ) د
  .ها بندي واكنش بيني نتايج و اولويت پيش، جايگزيني

تري داشتند نسبت به جوانـاني        جواناني كه تخلفات سنگين    »گوئرا« با توجه به تحقيق      .9
  گرفتند؟  ميدست كم شان كمتر بود كدام احتمال را بيشتر كه تخلفات

  حتمال اجتماعيا) ب      احتمال قانوني) الف
  ياحتمال اخالق) د      احتمال فرهنگي) ج
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 پژوهش نامبردگـان بـه شـرح زيـر     نتيجه) 2003( با توجه به تحقيق جف و زوريال      .10
  :است
گيـري    چـشم طور به نوجوانان نسبت به توانايي والدين شان        سائلتوانايي حل م  )الف
  .است بيشتر
 طـور   بـه شـان    برادران خواهران و    نوجوانان نسبت به توانايي    سالهتوانايي حل م  ) ب

  .گيري بيشتر است چشم
 طـور   بـه شـان    بـرادران  خواهران و   نوجوانان نسبت به توانايي    سالهتوانايي حل م  ) ج

  .گيري كمتر است چشم
گيـري كمتـر      چـشم  طور  بهنوجوانان نسبت به توانايي والدين      سائل  توانايي حل م  ) د

  .است
  
  



  
  

  فصل هشتم
  
  

  و درمانرويكردهاي پيشگيري 
  
  

از نور الهـي    اي    بارقه،  در روح هر فرد مجرم هم     «
كه ممكن است او را بـه راه راسـت          ،  وجود دارد 
  ».هدايت كند

  »تولستوي«
  

  هدف كلي
  يكار بزهي پيشگيري و درمان جرم و ها آشنايي با شيوه

  
  ي يادگيريها هدف

  :درود پس از مطالعه اين فصل بتواني  ميگرامي انتظاردانشجوي از شما 
  . پيشگيري نوع اول را توضيح دهيد.1
  . پيشگيري نوع دوم را توضيح دهيد.2
  . پيشگيري نوع سوم را توضيح دهيد.3
  .ي را شرح دهيدكار بزهي پيشگيري از ها  استراتژي.4
  .ي خانواده گرا را تبيين نمائيدها  استراتژي.5
  .ي جامعه گرا را تبيين نمائيدها استراتژي. 6
  .ي پااليشي را تبيين نمائيدها  استراتژي.7
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  . نقش دفع ارواح خبيثه از بدن در پيشگيري از جرم را توضيح دهيد.8
  . نقش مجازات زندان در اصالح مجرم را تبيين نمائيد.9

  .ي از بين بردن فرصت ارتكاب جرم را نام ببريدها  استراتژي.10
  . نقش وسايل ارتباط جمعي در جلوگيري از جرم را شرح دهيد.11
 ژنتيك در ارتباط با جرم و رفتار مجرمانه را نـام ببريـد و شـرح                 ـ ي رواني ها   نظريه .12

  .دهيد
  .شيميايي به پيشگيري و درمان را شرح دهيد ـ  رويكرد زيستي.13
   نمايش درماني چه نقشي در عقده گشايي و تخليه هيجانات نامطلوب دارد؟.14
  .ه شرح دهيدي اجراي نمايش درماني را نام بردها  روش.15
  

  مقدمه
اولين قدم بررسي عللي است كـه انـسان را بـه طـرف ارتكـاب رفتـار                  ،  شناسي در جرم 

ي جـسمي و    هـا   اين مطالعه بر روي خود فـرد و ويژگـي         . خالف قانون سوق داده است    
گذشته و حـال و  ، كار، نيازهاي مختلف وي و محيط زندگي   ،  تمايالت روحي ،  رواني او 

چـرا كـه    . پـذيرد   مي صورت،   او باعث ناسازگاري شده اند     عواملي كه در محيط زيست    
بدون يك بررسي همه جانبه و علمي عوامل دروني و برونـي نمـي تـوان علـت اصـلي                 

 در كنگره جهاني علم     1925 در سال    1همان طوري كه ورواك   . ي را تشخيص داد   كار  بزه
لمـي قبلـي و     ممكن است كه بـدون مطالعـه ع       ديگر غير «:  در لندن اظهار داشت    ها  زندان

بدون روش صحيح و عميق و گسترده در مورد هر بزه ارتكابي و هر واقعه يـك درمـان     
  ).1353 به نقل از رضا مظلومان،(»مودي تجويز نكار بزهمنطقي و عقاليي و موثر درباره 

ي كـار   بزهمطالعه و شناخت    ،  حقوق كيفري ،  امروزه در بعضي از كشورهاي جهان     
دسـتگاه  . دانـد   مـي   شرط ضروري رسيدگي به جرم ارتكابي      و تعيين علل و نوع جرم را      

محتـواي داليـل و مـدارك مجرميـت مـتهم اكتفـا             ،  قضايي چون گذشته فقط به پرونده     
كنـد    مي بلكه فردي را محاكمه   ،  نگرد رم را يك عمل مجرد و انتزاعي نمي       نمايد و ج   نمي

وده و نيز رسـيدگي     پذير از عوامل مختلف محيطي و فردي ب        تأثير ها  كه چون همه انسان   

                                                                                                                   
1. Vervack 
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به پرونده و اتخاذ هر تصميم درباره وي منوط به بررسي شخـصيت فعلـي و عوامـل و                   
گيري از ساير علـوم چـون     ي با بهره  شناس  جرم،  در اين رابطه  . باشد  مي علل ارتكاب جرم  

ي بسيار  ها  ي قدم كار  بزهي  ها  شناسي در بررسي انگيزه    پزشكي و جامعه   روان،  يشناس  روان
پرونـده   «بـه نـام   اي    مطالعه عوامل فردي و محيطي در پرونـده       . برداشته است با ارزشي   
ي فردي و شرايط    ها  آوري و جهت مطالعه قاضي و آگاهي او به ويژگي          جمع» شخصيت

افالطـون فيلـسوف   . )1384 نجفـي توانـا،  (گيـرد    مياجتماعي متهم در اختيار وي قرار  
كاران را مانند بيماراني كه نياز بـه         گذار بايستي جنايت   قانون: گويد  مي بزرگ يوناني 

مداوا دارند تلقي كند و به آنان ياد دهد كه از ارتكاب مجـدد جنايـت خـودداري                  
. )1339 هـومن، (كس مايوس نيـست حتـي جانيـان          هيچ،  بخت در جامعه نيك  . كنند

اسـت كـه بـه تـصميم بـه          اي    تصميم براي اقدام به جرم يك فرايند ارزيابي چند مرحله         
جمعيتي و روان ، خانوادگي، در اين گام پيشينه اجتماعي  . انجامد  مي ن در جرم  درگير شد 

بـه  . دهـد   مـي  تفسيري براي تصميم به ارتكاب جرم را شـكل        اي   شناختي شخص زمينه  
 رفتار مستقيم يـا     مثالً( در كنار تجربيات گوناگون   اي    اين عوامل پيش زمينه   ،  ديگر سخن 

ابـزاري بـراي ارزيـابي       )ي وجداني يا اخالقي   اه  گرايش،  تماس با پليس  ،  عيني مجرمانه 
 كه هـر كـسي احـساس      اي    ي قانوني و غيرقانوني برآوردن نيازهاي تعميم يافته       ها  حل راه
. گـذارد   مـي  در اختيار فـرد   ) مقام و هيجان  ،  دوستي،  تمايالت جنسي ،  نظير پول (كند   مي

  :گيرنده درك جامعي است از در برها حل ارزيابي راه
  ).يا ميزان دقيق آن، مثال كار بيش از حد(يت الزم براي جرم  ميزان فعال.1
يعني پاداش بسيار اندك در آينـده دور در برابـر           ( ميزان و فوريت پاداش      .2

  ).پاداش فوري به ميزان مطلوب
  . احتمال و شدت مجازات.3
بـه ويـژه    ،  ي پيوند خورده به تربيت فرد     ها  يعني ارزش (ي اخالقي   ها   هزينه .4

  ).ادگيعوامل خانو
، كنـد   مي حل غير قانوني خاص را قابل قبول ارزيابي         راه كه فرد يك   به محض آن  

ه افراد برخوردار دهند ك  ميجرايم زماني رخ . گويند آمادگي ارتكاب جرم وجود دارد      مي
يا داراي تصميمم قبلي براي اقدام مجرمانه در نتيجه وقـايع اتفـاقي             ،  اي از چنين آمادگي  
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يـا بـروز نـزاع در بـين         ،  مـستي ،  وسوسـه دوسـتان   ،  نياز به پول   ،نظير يك فرصت ساده   
  ).1388 وينفري،( دهند  ميقانوني از خود نشان غيرواكنش، ديگران

  
  پيشگيري و درمان

آنهـا   تقليل يابد و مبارزه بـا        ها  براي آنكه جرم   :گويد  مي  ايتاليايي شناس  جرمانريكو فري   
ي الزم بـه عمـل   هـا  اي اساسي و پيشگيريبايد قبل از وقوع آنها تدبيره   ،  بخش باشد ثمر

پيشگيري از وقـوع جـرم و بازسـازي مجـرم           ،  ي جنايي شناس  روانآيد؛ زيرا بدون كمك     
  ).1387 به نقل از ستوده،(ميسر نيست 

اي   گانه ي چند ها  كند و رهيافت    مي پيشگيري را مشكل  ،  يكار  بزهپيچيدگي ماهيت   
از ديـدگاه بهداشـت عمـومي در        . گيـرد زا را در نظـر ب     طلبد كه كليه عوامل خطـر       مي را

 در سه سطح كلي همانند ساير مسائل بهداشتي ها  و مداخلهها استراتژي، پيشگيري از بزه 
پيـشگيري نـوع   ، اين سه سطح شامل پيشگيري نـوع اول . شود  ميبندي و اجتماعي طبقه  

متغيـر اسـت    اي     سطوح مختلف هر جامعـه     براساسدوم و پيشگيري نوع سوم است كه        
  ).1993 ندمن،ال(
  

  ايجاد يك محيط سالم :پيشگيري نوع اول
ايـن نـوع    . شـود   مـي  زاي محيطي توجه  اوليه به ريشه مساله و عوامل خطر      در پيشگيري   

پيشگيري سعي بر آن دارد كه امكان درگير شدن با مساله طوري پيش بـرود كـه هرگـز                   
ي برنامـه   هـا  بـه همـين علـت اسـتراتژي       . محلي براي رشد مساله وجود نداشـته باشـد        

وضـع  . آميز را كـاهش دهنـد      شوند كه بتوانند عوامل مخاطره      مي  طوري انتخاب  ضرورتاً
بـراي مثـال در      .انـد   از آن جملـه   ،  كننـد   مـي   را ايجاب  ها  قوانين كه بعضي از محدوديت    

زاي امكان درگيـر     عامل خطر  اين آزادي خود يك   ،  كه حمل اسلحه آزاد است    اي    جامعه
 در آن جامعـه     هـا   بنابراين منع حمل اسلحه يكـي از اسـتراتژي         .شدن با مساله بزه است    

ي پيشگيري نوع اول   ها  از استراتژي اي     نمونه 8-1ل  در جدو . )1993 ،1مافي(خواهد بود   
  .اند معرفي شده

                                                                                                                   
1. Moffi 
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  )1387پور، به نقل از آتش(ي كار بزهي پيشگيري از ها استراتژي 8-1جدول 
  

  رشد اجتماعي  كنترل شخصي  جامعه
آموزش در مورد اهداف : قبل از ازدواج*  خانواده

  زندگي مشترك
ممنوع كردن باروري : قبل از تشكيل نطفه*

براي كساني كه در معرض عوامل خطر زاي 
اين (اند  مختلف و چند گانه قرار گرفته

  ).موضوع نقض قوانين حقوق بشر است
فراهم كردن شرايط مناسب : هنگام تولد* 

عوامل ي كه تمام طور بهبراي وضع حمل 
  .خطرزا را در نظر داشته باشند

 ايجاد وابستگي كودك به خانواده: بعد از تولد *

ي جامعه در آماده كردن ها حمايت*
  .جوانان براي تشكيل خانواده

  ي مربوط به دوران بارداريها حمايت*
ي حين زايمان توسط پزشك ها مراقبت*

  و تيم پزشكي
  تامين بهداشت*
  تامين مسكن*
نواده براي ايجاد وابستگي مراقبت از خا*

  از طريق آموزش
  ي حمايتيها افزايش تعداد سازمان*

  آگاهي از قوانين اجتماعي* همساالن
  كار بزهقطع ارتباط با دوستان *

ي ها درگير كردن اطفال در فعاليت*
  اجتماعي سالم

  شناساندن حس همكاري*
  ايجاد نظم و انضباط*  مدرسه

 پاداش تقويت رفتارهاي مناسب از طريق*
  دهي

ي اجتماعي و ارتباطي و ها افزايش مهارت*
  زندگي

ي جامعه توسط ها مشخص كردن ارزش*
  ها بچه، خانواده، مدرسه

 با تكاليف درسي ها درگير كردن بچه*
  ي گروهيها پروژهصورت  به
تعيين تكاليف درسي كه بخشي از وقت *

  كودكان به آن اختصاص يابد
  

انون تعريف شود  طبق قكار بهشرايط ورود *  كار
ي مربوط به سن شروع كار ها محدوديت(

  ).رعايت شود
كار نيمه وقت بدون تنظيم قرارداد انجام *

  .شود
در (حقوق زمان بيكاري پرداخت شود *

  )مورد افرادي كه شرايط احراز را دارند

  كار تمام وقت*
  آزادي صنعتي*
  ادغام كار با مطالعه*

  
ي پژوهش در مورد كنترل بـزه وجـود دارد          ها  چه تناقضاتي در بعضي از يافته     اگر

زيـادي در كـاهش      تـأثير    ي پيشگيري مـستقيما   ها   بيانگر آنند كه برنامه    ها  ليكن اكثر يافته  
خـوريم كـه نـشان        مـي  يي نيـز بـر    ها  در مقابل به پژوهش    .اند  انه نداشته كار  بزهرفتارهاي  

عمـده برنامـه   . دارنـد أثير  تـ يكـار  بـزه مداخله اوليه جامعه و خانواده در كنتـرل       اند    داده
دهنـد عوامـل خـانوادگي      مييي است كه نشانها  يافتهبراساسي اين مداخالت    ها  ريزي
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ي روانـي و بـي تـوجهي بـه          هـا   فقدان حمايت ،  كثرت اوالد ،  مرگ والدين ،  طالق: مانند
 يـا ناسـازگار     كـار   بـزه وجـود فـرد     ،  انـضباطي در خـانواده     بي،  نيازهاي عاطفي فرزندان  

ي هـا   فقدان زمينـه  ،  طرد از خانواده  ،  اختالفات خانوادگي ،  يانت زن يا شوهر   خ،  اجتماعي
در تقويـت يـا     ،  مسكن نامناسب از نظر فضاي فيزيكي و فقر       ،  تربيتي مناسب در خانواده   

، رويـه جمعيـت    رشد بي ،  بي سوادي ،  عوامل اجتماعي مانند  . ي نقش دارند  كار  بزهكنترل  
، جنـگ ،  كاري بي،  بي عدالتي اجتماعي  ،  حميليقوانين ت ،  اختالفات طبقاتي ،  صنعتي شدن 

فقدان امكانات تفريحـي سـالم و       ،  )انكار  بزهزندگي در جوار    ( محيط اجتماعي نامناسب  
بـزه  در كنترل و رشد     ،  زورمداري سياسي ،  نشيني زاغه،  قابل دسترس همه طبقات جامعه    

اده گـرا و    خـانو اي    ي مداخلـه  هـا   به همين جهت اسـتراتژي    . )2000 ،1بوكر لوپر (موثرند
كـه در سـطح اول       خالصـه ايـن   . كننـد   مي گرا در پيشگيري نوع اول اهميت پيدا       جامعه

ي روان  ها  بسياري از ديدگاه  . عمده مسووليت به عهده خانواده و جامعه است       ،  پيشگيري
 داننـد   مـي  ول را قبل از هشت سـالگي      سن مناسب براي سطح پيشگيري نوع ا      ،  شناختي

  ).1999 ،2كلرمن(
  

  كاهش عوامل خطرزا: نوع دومپيشگيري 
يي اسـت كـه خطـر       هـا   در پيشگيري ثانويه هدف كلي دور نگهداشـتن فـرد از فعاليـت            

ي خـانواده   ها  كنترل،  مثل كنترل خشم و خشونت    . كند  مي برچسب بزه را در فرد تقويت     
 پيـشگيري نـوع دوم نيـز ماننـد          كـار   بـزه بر رفتارهاي ضد اجتماعي و دوري از دوستان         

  طرحها ي پژوهشها  يافتهبراساسي برنامه ريزي خود را ها اول استراتژيپيشگيري نوع 
ي هـا   به همـين جهـت اسـتراتژي      . زيادي بر فرد و يا ارتباطات فرد دارد        تأكيد   كند و  مي

ي زنـدگي اجتمـاعي از يـك طـرف و           هـا   پيشگيري نوع دوم از طريق يادگيري مهـارت       
اهميـت ايـن سـطح      . شـود   مـي  لمحيط اجتماعي و ارتباطات فردي از طرف ديگر اعما        

  .)1387آتش پور،( سطح پيشگيري كمك به افراد در معرض خطر است عنوان به
  

                                                                                                                   
1. Booker Loper 
2. Kellerman 
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  كنترل موقعيت خطر: پيشگيري نوع سوم
كند موقعيت مساله را اصالح و يا در آن مداخله كنـد و هـدف                 مي كنترل سطح سوم سعي   

براي اين نوع پيشگيري    . دشو  مي يي است كه جرم شناخته    ها  آن پيشگيري از تكرار فعاليت    
. جريمه و بازتواني از طريق نظام حقوقي و قضا شـد          ،  الزم است درگير مسائلي مانند تنبيه     

 براسـاس ي خطرنـاك را     هـا   و اداره موقعيـت   اي    پيشگيري نوع سوم برنامه ريزي مداخلـه      
 ).1993 الندمن،(ي شوند كار بزهكند كه ممكن است باعث   مييي تنظيمها فعاليت

  
  يكار بزهي پيشگيري از ها اتژياستر

با توجـه بـه نـو بـودن مـساله اسـتفاده از              ،  ريزي پيشگيري   براي برنامه  ها  بهترين تمرين 
ي زيـادي در مـورد      هـا   ارزشـيابي . ي مطالعه طـولي و طراحـي تـصادفي اسـت          ها  روش
 و  هـا   لـيكن نتـايج ايـن پـژوهش       ،  ي پيشگيري در همه سطوح انجام شده است       ها  برنامه

 تـوالن، ( انـد  موفقاي    ي مداخله ها  د كه طرح  اين ادعا را ثابت كنن    اند     نتوانسته اه  ارزشيابي
ي جامعي را در مقابلـه بـا        ها  استراتژي) CDC( 1ي آمريكا ها  مركز كنترل بيماري  . )1994
  :ي جوانان پيشنهاد كرده است كه عبارتند ازكار بزهمساله 

يي را جهـت تمـرين      هـا   ت مهـار  ها   اين استراتژي  :ي خانواده گرا  ها   استراتژي .1
ي هـا   مهـارت ،  ي فرزند پـروري   ها  آماده كرده است مانند آموزش والدين در مورد روش        

. ارتباطي بين كودك و خانواده و حل مشكالت كودك و خانواده بدون تخلـف و تنبيـه                
ي هـا   ي خانگي كه قادرند منـابع خطـر زا را در خانـه معرفـي كننـد و زمينـه                   ها  مالقات

  .اي نگهداري و رشد سالم كودكان در خانه فراهم كنندراهنمايي الزم بر
ي الزم براي حل مـشكل      ها   مهارت ها   اين استراتژي  :ي جامعه گرا  ها   استراتژي .2

كارانـه   ي كه كودكان قادر باشند به جاي برخورد بزه        طور  بهكند    مي و مشكالت را فراهم   
  .و متخلفانه مساله را به طريق درست حل نمايند

 بيشتر بر پايه الگوهاي تربيتي مثبت بزرگساالن استوار         :ي پااليشي اه   استراتژي .3
ي هـا   در تـدوين اسـتراتژي    . انـه را كـاهش دهـد      كار  بـزه توانـد خطـر رفتـار         مي است و 
  .خالصه شده است 8-2يي شده است كه در جدول ها توصيه، اي مداخله

                                                                                                                   
1. Centers  for Diseases Control 
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  ي موثر پيشگيري و درمانها ي طراحي استراتژيها گام 8-2جدول 
  

 اولگام 
  تشخيص

ي قبلي است كـه بـه       ها  بررسي كمي و كيفي داده    ،  اولين اقدام در موضع پيشگيري    
، مقايـسه مـشكالت   . كنـد   مـي  ييدأنوعي شيوع رفتارهاي بزهكارانه را در جامعه ت       

سنجي نظر،  ي مختلف بهداشتي تربيتي   ها  آگاهي از آمار سازمان   ،  تبيين عوامل خطر  
  .ضرورت دارد، كنند  مي مطالعهاز جامعه و محققيني كه در زمينه بزه

 گام دوم
شناخت گروه 

  دفه

  .جامعه درگير را براي مداخله مشخص كنيد، انهكار بزهبعد از تشخيص رفتار 
ريزي   برنامه براساسآن  اي    و عوامل زمينه  ف  ي گروه هد  ها  العه در مورد ويژگي   مط

اده از توجه داشـته باشـيد كـه اسـتف    . ي مداخله است ها  و مشخص كردن استراتژي   
  .بايد آسان و قابل دسترس باشداي  برنامه مداخله

   گام سوم
 و ها تبيين هدف
  تحليل آن

  .ي برنامه مداخله استها سومين اقدام مشخص كردن هدف
 از نظر قابليت دسترسـي و سـهولت در دسترسـي در ايـن مرحلـه         ها  تحليل هدف 

  .شود  ميانجام
 گام چهارم

  طراحي و اجرا
و كننـده   منـابع حمايـت  . شود  ميريزي  برنامه ها  هدف رسي به اين مرحله براي دست   

گيـرد و     مـي  ي الزم جهـت مداخلـه صـورت       ها  آموزش. شوند  مي درگير مشخص 
  .آيد ميبرنامه طراحي شده به اجرا در

 گام پنجم
نظارت و 
  ارزشيابي

 .شـود   مـي  ريـزي  ش و ارزشيابي طرح مداخلـه برنامـه       براي پاي ،  در آخرين مرحله  
پيـشرفت  ،  بيني شده  شود برنامه به همان نحو پيش       مي ل برنامه سبب  نظارت در طو  

تواند اثربخشي برنامه و نكات قوت و ضعف را مشخص          مي عمل ارزشيابي . نمايد
  ).1،2000تورنتون(كند 

  
ي مـدل برنامـه پيـشگيري       كـار   بـزه ي پيـشگيري از     ها  بايد توجه داشت در برنامه    

بهتـرين رهيافـت در     . ان كـارايي نـدارد    پزشكي كه شامل تشخيص و درمان باشد چنـد        
اگر چه بايد توجـه داشـت كـه         . گرا و جامعه گراست    ي هدف ها  استراتژي،  برنامه ريزي 

امـا عناصـري از   . )1991 ،2تامـسون ( گوي همه جوامع نيـست  يك برنامه هرگز جواب
 اين نقاط مشترك عبارتنـد    .  مشتركند  عمدتاً ،برنامه كه الزم است مورد توجه قرار گيرند       

توجـه و حمايـت از      ،  توجه چند جانبـه در مداخلـه      ،  توجه به افراد در معرض خطر     : از
 مـدلي   8-3در جدول   . )1979 هيوشي،( ي پيشگيري ها  مجريان برنامه و ارزشيابي برنامه    

و سياسـي ارائـه     ،  اقتـصادي ،  اجتماعي،  ي مختلف فرهنگي  ها  از پيشگيري بومي در زمينه    
ي كـار   بـزه تواند در پيـشگيري از وقـوع جـرم و             مي شده است كه بكارگيري اصولي آن     

  .موثر واقع شود
  

                                                                                                                   
1. Thornton 
2. Thompson 
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  )1387 به نقل از بزرگمهر،(اقدامات الزم در پيشگيري از وقوع جرم جدول 
 

  ي پيشگيريها  و روشها راه  نوع پيشگيري
  توحيديمضمون هدايت مردم به سوي حياتي مبتني بر ضوابط مذهبي و . 1  فرهنگي

  يكنترل واردات فكري و فرهنگ. 2
  گسترش و توجه به هنجارهاي اخالقي و كيفيت عمل و رعايت آن. 3
  ي گروهيها بذل توجه بيشتر به احياي فطرت و تربيت جوان از طريق رسانه. 4

  توجه به سالمت خانواده و دور نگه داشتن اعضاء آن از مراكز فساد. 1  اجتماعي
  گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر. 2
  فراغت جوانان وقات توجه به ا. 3
  ها كنترل عوامل مزاحم و ايجاد مانع بر سر راه رشد مفاسد و آلودگي. 4

  ايجاد زمينه اشتغال و كاهش ميزان بيكاري. 1  اقتصادي
   و جلوگيري از رانت خواريها توزيع عادالنه فرصت. 2
  فراهم كردن حداقل امكانات زندگي براي همه مردم. 3

  ي فطري و نيازهاي دروني مردمها ين با جنبهانطباق قوان. 1  سياسي
   و بحران در جامعهها رفع و حل تضادها و تعارض. 2
  برخورد جدي و موثر و به موقع با متخلفين. 3

  
  دفع ارواح خبيثه از بدن

 .انـد    از دير باز نيروهاي پليد را در حوادث دردسر آفرين مقـصر قلمـداد كـرده                ها  انسان
افـسانه بخـشي از فرهنـگ       «: خالصه كرده است  اي    را در جمله   اين مقوله    1جريم نيومن 

براي هزاران سال واكنش بشر را نسبت به جـرم شـكل داده             ،  و در اين نقش خود    ،  است
ي فـوق طبيعـي شـرايط       هـا   ي اوليه معتقد بودنـد قـدرت      ها  انسان. )1978نيومن،(» است
اي  دغدغـه . شوند  ميسبب، بيني بودند  زندگي و فجايع طبيعي را كه غيرقابل پيش       دشوار

كننـد شـياطين نيـز      مـي آنجا كه خدايان حكومـت : ي روح گرايانه انجاميد  ها  كه به تبيين  
 ي مربوط به زدودن شيطان يا روح خبيثه از اجتماع ضرورتاً          ها  همه تالش . حضور دارند 

در ايـن ارتبـاط     .  نداشـت  ،بردنـد   مـي  مربوط به افرادي كه از آنها رنـج       ة  ريشه در دغدغ  
ي ها مجازات. گرايانه خصوصا جنبه تعليمي داشت ي مبتني بر تفسيرهاي روحاه  مجازات
مجريـان اصـول    . رواج داشت ،  يا اعمالي كه هدف از آنها دفع ارواح خبيثه بود         ،  روحاني

 )ميزبان شـيطان  (كه در آن جسم شخص خطاكار       ،  كيفري معتقد بودند كه كيفر جسماني     
مجـازات  ،  همچنـين . كنـد   مـي  شيطان را دور  ،  دادند  مي را در معرض دردي جانكاه قرار     

                                                                                                                   
1. Graeme Newman 
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. كه مرگ را در پي داشت در مورد شيطان همان قدر هدف بود كه در مورد انسان، اعدام
عـاملي بـراي حمايـت جامعـه در برابـر           ،   خاص طور  به،  به دارآويختن ،  در قرون وسطي  

 در مسير حركت به سـوي     . شد  مي تلقي،  د در درون فرد محكوم    نيروهاي شيطاني موجو  
هنگـامي كـه بـه دار       . مجرم اجازه نداشت پا يا بدنش را با زمين تماس دهـد           ،  چوبه دار 
 طبيعـي و    طـور   بـه مانـد تـا بـر ريـسمان بپوسـد و              مـي  اش آنقدر  جسم،  شد  مي آويخته

  در گوشه و كنـار جهـان       اجتماعات بشري ،  در طول تاريخ  . گزندي به زمين باز گردد     بي
را بـه اتهـام ارتبـاط بـا نيروهـاي شـيطاني             ،   نفر ها  ونشايد ميلي ،  شمار نامعلومي از افراد   

يـا دنيـوي    ) مـذهبي (مجازات غالبا در پي يك محاكمه اصولي         .اند   مرگ سپرده  دست  به
ي شـيطان   هـا   بسياري از محققين بـر ايـن باورنـد كـه تبيـين            . آمد ميبه اجرا در  ) مدني(

طبـق گفتـه جـرج      . شتي ميانه طرفداران پر التهابي دا     ها  در دوره ،  شناختي از اين دست   
گرايي و سـازمان     هد رواج مفاهيم روشنفكرانه شيطان    شا«قرون وسطي   ،  شناس  جرم 1ولد

تفتيش عقايد بازتابي از تئوكراسي حاصله از اين وضع . سياسي و اجتماعي فئوداليزم بود  
  ).1979، ولد(» )رفت  ميشمار بهكري اين دوران دوران اختناق ف(بود 

جادوگري عصر رنسانس   ،   شيطاني دوران قرون وسطي    اراديسخير غير برخالف ت 
 اشخاصي كه با شـيطان      عنوان  به،  جادوگران. گفت  مي از اعمال اراده آزاد و اختيار سخن      

درباره اين نوع    2چنان كه اليوت كوريه   . شستند  مي آزادانه دست از ايمان   ،  بستند  مي پيمان
 عنـوان   بـه  معمـوالً    دوگري را جـا ،  اي در اروپـاي قـاره    «: گويد  مي جادوگري و كنترل آن   

مـورد  ،   ماهيـت ذهنـي داشـت       بزهي كـه اساسـاً     عنوان  بهو در انگليس    ،  شكلي از ارتداد  
ي مربوط به دفع ارواح خبيثه با ظهور        ها  مجازات. )1968،  كوريه(» .دادند  مي  قرار تعقيب

  ).1997، شارپ(اصالحات پروتستانتيسم در قرن شانزدهم همچنان ادامه يافت 
  

  )كانون اصالح و تربيت(زندان 
 يك نوع از مجازات و      عنوان  بهولي  ،  ي دور وجود داشته است    ها  چه زندان از گذشته   اگر

 به بعد رواج يافته است اين تحول شكل در          19شكل مجازات از قرن     ترين    آن هم عمده  
ي اهداف مجازات يـا تكميـل ايـن    ها مجازات تا حدود زيادي ناشي از تغيير در اولويت       

به . در نظام كيفري قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود           . باشد ي م اهداف
                                                                                                                   
1. George Vold 
2. Elliott Currie 
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زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتي كـه در           صورت    به عمدتا   ها  همين دليل مجازات  
چه اين نحوه مجازات از منظـر دوركـيم        اگر. )1378 فوكو،(مال عام نبود معنايي نداشت      

كه همان ، مين هدف ديگريأ ناظر به ت،ه باشدبيش از آنكه كاركرد رعب و وحشت داشت
. )1363،  آرون(باشـد    مـي ،  همبستگي اجتماعي از طريق ارضاي وجـدان جمعـي اسـت          

در . جرم حادتر اسـت   باشد خشم عمومي بر ضد    تر    بنابراين هر قدر وجدان جمعي قوي     
و ،  بـدني هـستند   اصـوال    هـا   و مجازات ،  ندارداي    زندان جايگاه ويژه  ،  چنين نظام كيفري  

ي كـه قتـل مجـرم همـرا بـا مراسـم        طور  بهحتي عنصر تعذيب يك ركن مجازات است        
  .شود  ميادي وي اكتفاعذاب دادن است و كمتر به قتل ع

از ايـن  ، در مراحل بعد موقعيت ارتكاب جرم و شخصيت مجرم نيز اهميت يافت         
 به زندگي بلكه قادر، كار را نه تنها مشتاق زاويه هدف و كاركرد مجازات آن است كه بزه 

مندي كيفر براي جامعه و فرد مجرم مـورد          فايده،  لذا در نظام جديد   . )1378،  فوكو(كند  
چـه هـدف اوليـه مجـازات و نيـز پيـشگيري از وقـوع جـرم          اگر. گيرد  ميپرسش قرار

 در اين نظام تنبيه دو تغيير عمده     . ليكن هدف اخير نيز به آن اضافه گرديد       ،  فراموش نشد 
بلكـه قلـب و انديـشه و اراده و اميـال را             ،   متوجه جسم و بدن نيست     اول اينكه ،  كند مي

و مردم از مشاهده    ،  گيرد  دوم اينكه در منظر عام صورت نمي       و،  دهد  مي مورد توجه قرار  
 شـيوه اصـلي     عنـوان   بـه به همين دليل در اين نظام زندان        اند    صحنه مجازات غايب شده   
ه است و مجازات بدني و از جمله اعدام         كند شناخته شد    مي تنبيه كه آزادي فرد را سلب     

  ).1356، آنسل(شود  در عمل اجرا نمييا ، در بسياري از كشورها لغو شده
 عنـوان  بـه يعنـي زنـدان   ، شود  ميكه براي مجازات زندان منظور اي    گانهاهداف دو 

چـرا كـه    ،  انـد  به سختي با يكديگر جمع شده     ،   شيوه اصالحي  عنوان  بهمجازات و زندان    
كند و در نهايت موجـب        مي عادالنه با زنداني رفتار   غير معموالً    دليل ساختارش  زندان به 

شـود و حتـي ممكـن اسـت موجـب             مـي  افزايش كينه زنداني نسبت به عدالت و قانون       
بـه قـول    . بيگانگي بيشتر فرد با جامعه و در نتيجه مقدمات افزايش ارتكاب جـرم شـود              

و آموزش احترام به قوانين در نظر گرفتـه         فوكو به جاي آنكه زندان براي اجراي قوانين         
 فوكـو، (كنـد     مـي  رت جريـان پيـدا    تمامي عملكرد آن بر وجه سوء استفاده از قـد         ،  شود

راف توان گفت زندان موجب تشديد آنچـه كـه لمـرت انحـ              مي به عبارت ديگر  ،  )1378
داني دليل اصلي اين ناكارآمدي براي اصالح زن      . گردد  مي )1373 ،ورسلي(نامد    مي ثانويه
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در ماهيت اساسي زندان نهفته است كه در آن وظيفه نگهباني مقامـات زنـدان بـر سـاير                   
يعني محل اقـامتي    ،   است 1و زندان به تعبير گافمن يك موسسه تام       ،  اهداف ترجيح دارد  

كه در آن زندانيان براي مدت معيني از عمر خود تحـت كنتـرل تقريبـا مطلـق مقامـات                    
كند كه ماهيت اساسي يك موسسه تـام مـشكالت            مي داللگافمن است . اداري قرار دارند  

ي اجتماعي بهنجـار    ها  كند و در دراز مدت مسووليت       مي موجود ساكنين خود را تشديد    
دوگانگي مـذكور خـود را بـه گونـه     . )1372 رابستون،(نمايد   ميتر    توسط آنان را دشوار   

يي ناخوشـايند   هـا   نمكـا صـورت     بـه  براي افـراد     ها  اگر زندان ،  دهد  مي ديگري نيز نشان  
امـا  ،  كنـد   مـي   به بازداشتن متخلفان بـالقوه از ارتكـاب بـه جـرم كمـك              احتماالً،  درآيند
، )1373 گيـدنز، ( سازد  مي نهايت دشوار   را بي  ها  اني بازپروري زند  ها  يابي به هدف   دست

 همزمـان در    طور  بهدر واقع شايد بتوان گفت دست يابي به دو هدف اصالح و مجازات              
حتي برخي تحقيقات اخير در پي اثبـاط ايـن فرضـيه       . )1371 فتاح،(نيست  مكن  عمل م 

 درماني نتايج بهتري در زمينه پيـشگيري از تكـرار جـرم در              ـ هستند كه تدابير اصالحي   
 كالركـسون، ،  1371 گـسن، ( دهـد   نمي دست  بهكالسيك  ي  ها  مقايسه با اجراي مجازات   

 عنـوان   بـه كنند كه اصالح زندان بايد       ي م از اين رو برخي ديگر از اين ايده دفاع        . )1371
 يـك هـدف اصـلي    عنـوان  بـه يك هدف جنبي ولي مطلوب باقي بماند ولي زمـاني كـه     

زيرا به نتايج مطلوب نخواهد     ،  گردد  مي پذير نظريه اصالح آسيب  ،  مجازات حمايت شود  
  .)1371كالركسون،(انجاميد 

  
  جرم» فرصت«كاهش 

ديدگاه كـاهش فرصـت ارتكـاب      ،  يري از جرم  شايد بهترين مدل براي درك مقوله پيشگ      
اين مدل پيشنهاد دارند كه رفتارهاي تبهكارانه ناشي از وجود          نظريه پردازان   . جرم است 

باشد و از بين بـردن    ميفرصتي مناسب جهت ارتكاب جرم در يك زمان و مكان خاص          
ه جرمي  براي اينك .  بايد به كاهش جرايم در آن مكان منجر شود         ها  يا كاهش اين فرصت   

  :  عامل اصلي بايد وجود داشته باشد4، به وقوع بپيوندد
   قانون كيفري .1
   مجرم .2

                                                                                                                   
1. Total Institution 
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   قرباني يا هدف .3
  مكان و يا محيط. 4

ي مختلـف وقـايع     هـا   اين مدل برخاسته از تحقيقاتي است كه تمركزشان بر جنبه         
و ) 1971(ري ي جفـ ها گرفتن از نوشته  تأثير   ي محيطي با  شناس  جرم. تبهكارانه بوده است  

كند كه دريابيم چگونه ايجاد تغييرات در محـيط فيزيكـي             مي به ما كمك  ) 1982(نيومن  
بـه  . گـذارد  مي تأثير   بر جرم و تلقي امنيت    ) طراحي شهري و معماري   (ي خاص   ها  محله
ي مهـم   هـا   تحقيقات بر روي عقايد و رفتارهاي مجرمين باعث گـسترش نظريـه           ،  تازگي
  .گرديده است، »ي روزمرهها فعاليت«و » ميم گيري منطقيتص«از جمله نظريه ، فرصت

روشن ترين ديدگاه پيرامون اين مورد است كه چگونـه       ،  ي روزمره ها  مدل فعاليت 
 ايـن مـدل پيـشنهاد     . مهمترين عامل در ارتكاب و يا پيشگيري از جـرم اسـت           » فرصت«

هـدف و   «و   » تحريك شده  مجرمينِ«دهد كه     مي كند كه جرم بيشتر در مناطقي روي       مي
وجود داشته باشد و نگهباني جهت پيـشگيري از جـرم وجـود نداشـته               » قرباني مناسب 

 كنـد تـا دريـابيم چگونـه مجـرمِ           مـي   به ما كمـك    »تصميم گيري منطقي     «نظريه. باشد
قرباني مورد نظر خود را انتخاب كرده و اقـدام بـه طـرح ريـزي روش                 ،  خاصاي    محله

. ي فرصـت در پيـشگيري از جـرم واضـح اسـت     هـا  كاربرد مدل . نمايد  مي ارتكاب جرم 
ي مردمي و افرادي كه نگران وضعيت محله خود هستند بايد با از بين بـردن و                 ها  تشكل

تر   يا كاهش فرصت ارتكاب جرم تمامي تالش خود را براي دشوارتر نمودن و پر هزينه              
صت ارتكـاب  ي از بين بردن فرها  كلي استراتژي  طور  به. گيرند كار  بهكردن ارتكاب جرم    

  :شوند كه  ميجرم به اين دليل طرح
  .باعث افزايش سطح تالش مورد نياز جهت ارتكاب جرم گردند .1
  .خطر يافتن و دستگيري مجرم را افزايش دهند .2
 .بهره حاصله از ارتكاب جرم را كاهش دهند .3

ي هـا  ي داوطلبي مردمي گاهي اوقات خود را درگيـر اسـتراتژي     ها  اگر چه سازمان  
 آموزش ساكنين بومي درباره     مثالً(نمايند    مي ايش تالش مورد نياز براي ارتكاب جرم      افز

يي را بـراي كـاهش بهـره        هـا   و يا اسـتراتژي   ) ي دستيابي مجرمين  ها  نمودن راه تر    مشكل
ولي هدف اصلي آنها ترغيب نظارت مردمي بـر         ،  نمايند  مي حاصله از ارتكاب جرم اجرا    

در بـين   . ي مجرمانه اسـت   ها  ا پيشگيري از فعاليت   فضاهاي عمومي به منظور كشف و ي      
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سعي در  ،  ي مردمي و گشت زني    ها  از طريق مراقبت  ،  ساكنين محلي » فرصت«ي  ها  نظريه
قربانيـان  «و با اصالح رفتـار جوانـان سـعي در كـاهش تعـداد               » نگهبانان«افزايش تعداد   

يري آنهـا در    و دسـتگ  » كشف«اگر مجرمين به اين نتيجه برسند كه خطر         . دارند» مناسب
با توجه به عقل سليم بايد تمايـل        ،  ي ساختماني بيشتر است   ها  بعضي محالت و يا بلوك    

  1. كمتري به ارتكاب جرم در اين مناطق داشته باشد

  
  نقش وسايل ارتباط جمعي

، گردند  مي ي گسترده ضد جرم كه توسط وسايل ارتباط جمعي اجرا         ها  براي درك برنامه  
در طي سه دهه گذشته حجم وسيعي از تحقيقات بر روي           . كردبايد بر روي آنها تمركز      

، از جمله؛ مـضمون وسـايل ارتبـاط جمعـي     . )خصوصا تلويزيون (وسايل ارتباط جمعي    
اكثر اين تحقيقات بر روي نمـايش        .اند  خصوصيات مخاطبين و تاثيرات آنها تمركز كرده      

اين گونه نمايش غير  .دان خبري تمركز داشتهكننده  ي سرگرمها جرم و خشونت در برنامه    
 قـرار  تـأثير    واقعي خشونت در تلويزيون مخاطبين را به چند طريـق ناخوشـايند تحـت             

بعد از مطالعه و بررسي بـيش از يـك دهـه            ) 1982(موسسه ملي سالمت روان     . دهد مي
ي تلويزيـوني   هـا   تحقيقات به اين نتيجه رسيد كه شواهد زيادي وجود دارد كه خشونت           

ي هـا   گرچه ايـن موضـوع طـي سـال        .  شده است  ها  اي خشن در بچه   باعث بروز رفتاره  
به همراه داشته است اما بيشتر محققين بـر صـحت    ي گوناگونيها فراوان بحث و جدل

گربنـر و    .انـد   نمـوده  تأكيـد    ) شواهد مطالعـات آزمايـشگاهي     براساس(اين نتيجه گيري    
 ارتبـاط جمعـي     كه وجود خـشونت در وسـايل      اند    حتي بيان نموده  ) 1998(همكارانش  
 عنـوان  بهچرا كه خشونت را براي بينندگان ، شود  مي»تاثيرات سوء پرورشي«باعث بروز   

كه مشاهده بـيش از     اند    همچنين آنها بيان كرده   . آورد  مي امري پذيرفته شده و روزمره در     
. شـود   مـي  باعث افزايش ترس از جرم    » نمايش دنيايي وحشتناك  «به دليل ،  حد تلويزيون 

افرادي كه توجه بيشتري به اخبـار تلويزيـوني در مـورد جـرم       ،  جه گرفته اند  محققين نتي 
هراس بيشتري از جرم دارند و بيشتر به فكـر حفاظـت از خـود در برابـر خطـر                    ،  دارند

اين تحقيـق   ،  از آنجا كه در اين تحقيق از مصاحبه استفاده شده بود          . قرباني شدن هستند  
راهم كرد كه مشاهده تلويزيون بـيش از ديگـر          اطمينان مضاعفي را بر اين نتيجه گيري ف       

                                                                                                                   
 .1379س، پ؛ حميدرضا حبيبي، معاونت آموزش ناجا، پيشگيري از جرم، روزنبام، دني. 1
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تحقيقات پيـشنهاد دارد كـه      ،   خالصه طور  به. گردد  مي موارد به افزايش ترس از جرم منجر      
تمايـل افـراد را   ، خشونت وسايل ارتباط جمعي باعث تحريف ديدگاه فرد درباره دنيا شده    

از اين  . شود  مي از جرم به انجام خشونت بيشتر كرده و احتماال باعث ترس و نگراني مردم             
بايـد متغيرهـاي اجتمـاعي و       » چـرا «و  » چگونـه «كـه   اند    رو محققين به اين سوال پرداخته     

، تواند ارتباط وسـايل ارتبـاط جمعـي را بـا جـرم و تجـاوز بيـان كنـد                     مي ي كه شناس  روان
 كـار   بـه ي خود را دارد و نيـاز        ها  البته تحقيق موجود محدوديت   . جستجو و شناسايي نمود   

 در كل تحقيقات پيشنهاد دارد كه وسـايل ارتبـاط جمعـي           . باشد  مي در آن هويدا  تر    نيطوال
  .  باشندتواند محوري مهم جهت تغيير ديد عمومي و طرز رفتار عليه جرم مي
  

  ي و سياست عدالت كيفريشناس روان
ـ ي روانيها تنوع گسترده نظريه د  ژنتيك در ارتباط با جرم و رفتار مجرمانه تقريبا مـوار  

ي بـر   كـاو   رواننظريـه   .  را سـبب شـده اسـت       هـا    و شـيوه   هـا   بسياري از انواع سياسـت    
رفتار هشيارانه از جملـه     كننده    هدايت) فراخود،  خود،  نهاد(ي رواني ناهشيار    ها  مكانيسم

ايـن ديـدگاه نـسبت بـه مجـرمين كـه اساسـا              . ورزد مي تأكيد   ،رفتار موسوم به مجرمانه   
، دهـد   مـي  را بـه درجـاتي تخفيـف      ،  د مجرمانـه  و در اصطالح حقـوقي قـص      ،  مسئوليت
ي هـا   ي اجرايـي رايـج در سيـستم       هـا   ي مهمي در سياست گذاري جرم و شيوه       ها  كاربرد

. انه توجه خاصي به سـاليان اوليـه رشـد كـودك دارد           كاو  روانةنظري. عدالت كيفري دارد  
برآينـد   ،از جمله كساني كه رفتار روان رنجورانه آنان مجرمانـه اسـت      ،  بزرگساالن بدكار 

محيطي كـه در تربيـت كـودك نـاتوان     . شوند  مي تجربيات دوران كودكي خود محسوب    
بزرگـسالي را بـه جامعـه       ،  ي آن است  ها  يا احتماال غفلت و سوء استفاده از ويژگي       ،  بوده

رابطـه  . با هنجارهاي اجتماعي در تعارض اسـت       معموالً   معرفي خواهد كرد كه رفتارش    
 1كتي اسپاتز ويـدام . روشن نيست، رفتار مجرمانه بعدي اوميان سوء استفاده از كودك و      

مطالعات مربوط به سوء اسـتفاده از كـودك را از چـشم انـداز خـرده فرهنـگ                   ) 1989(
او بيان كرد كه در افراد مورد سوء استفاده قرار گرفتـه يـا بـي                . نگريسته است ،  خشونت

چنان . روه گواه بوده است   نرخ ارتكاب جرم در بزرگسالي بيش از افراد گ        ،  بهره از توجه  
 و  2مـاتيو زينگـراف    .انـد   كه افراد بسيار ديگري از آنان نيز در بزرگـسالي بازداشـت شـده             

                                                                                                                   
1. Cathy Spatz Widom 
2. Matthew Zingraff 
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 تحقيقـات ويـدام را در فهـم چرخـه خـشونت داراي نقـش اساسـي                ) 1993(همكارانش  
يي را كـه دربـاره مـورد سـوء          هـا   آنها دامنه كار او را توسعه داده و همـه بچـه           . دانستند مي

مورد بررسـي قـرار     ،  ده يا بي توجهي قرار گرفتن آنها گزارش مستندي وجود داشت          استفا
به جاي استفاده از يك گروه      ،  همچون ويدام ،  زينگراف و همكارانش  ،  گذشته از اين  . دادند

ي بـسيار   ها  ارزيابي،  روش نخست .  تصادفي انتخاب كردند   طور  بهگروه گواه را    ،  گواه همتا 
 بيـشتري بـه     گـروه گـواه را ممكـن سـاخته و اعتبـار بـسيار             ي در بـين     كـار   بزهبهتري از   
  .بخشيد مي، ي ميان گروه مورد بد رفتاري قرار گرفته و گروه مقايسهها مقايسه

، پژوهشگران ياد شده گـزارش كردنـد كـه تنهـا در ارتبـاط بـا جـرائم اجتمـاعي                 
ـ       اي    ي مورد بدرفتاري واقع شده تفاوت قابل مالحظـه        ها  بچه امـا  . دبـا گـروه گـواه دارن

گيـري   نتيجـه . اشكال خاص بد رفتاري وقوع هيچ گونه جرم خاصي را در پـي نداشـت              
ي كـار   بـزه بسياري از تحقيقات پيشين در مورد خطر        «زينگراف و همكارانش آن بود كه       

امـا ديگـر   . )1993زينگـراف، (. »كودكان مورد بد رفتاري واقع شده راه مبالغه پيموده اند     
تحقيق انجام گرفته توسط بارباراتاتم كلـي و         .اند  خالفت كرده پژوهشگران با نكته اخير م    

مستعد درگيـر   تر    بيش،  افراد داراي پيشينه بدرفتاري   «آشكار كرد كه    ) 1997(همكارانش  
كارنامـه  ،  كننـد   مـي  مـواد مخـدر اسـتعمال     ،  ي خطرناك و خشونت بارند    ها  شدن در بزه  

و ،  گذارنـد   مـي  خود به نمـايش   ي بيماري رواني را از      ها  تحصيلي ضعيف دارند و نشانه    
  .»شوند  مي باردار)در دختران(

ي و روان پزشكي بسيار مورد بحـث قـرار گرفتـه            شناس  روانحوزه ديگري كه در     
دانند كه دير     مي ان باليني اين مقوله را خاطراتي     شناس  روان. است» حافظه باز يافته  «است  

ايـن خـاطرات بـا       .اند  به ياد آمده  ي بعد   ها  اما در زمان  ،  زماني فراموش يا باز داشته شده     
زنـاي بـا محـارم و ديگـر جـرايم           ،  وقايع داراي صدمات سنگين نظير تجاوز بـه عنـف         

بحث مربوط بـه    . ارتباط دارند ،  استفاده جنسي در كودكي    آميز جنسي نظير سوء    خشونت
آيـا رنـج    ،  نخـست آنكـه   . )1995 كـافلين، (حافظه بازيافته بر دو پرسش متمركز اسـت         

ممكن ، و متعاقبا يادآوري مجددش، واپس زدن خاطره آن،  يك حادثه هولناككشيدن از
آيا اين خاطره قابل اعتماد است؟ مفهوم سركوب فرويـد در نقطـه مركـزي               ،  است؟ دوم 

سطح باالي ، ي فرويديها سركوب نيز همچون بسياري از انديشه. اين تعارض قرار دارد
فرويد به سهم   . دهد  مي ن معاصر را نشان   ان و روان پزشكا   شناس  روانتشكيك بسياري از    
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استفاده جنسي پدر    يي را كه بيماران زن او در مورد سوء        ها  خود تا حد زيادي سرگذشت    
كوب و اين خـاطرات را اوهـام جنـسي سـر          ،  دست كم گرفته  ،  خود برايش باز گفته اند    

  .شده تلقي كرده است
رماني را براي كساني    انه خدمات د  كاو  روانسياست عدالت كيفري مبتني بر نظريه       

، دهنـد يـا در دام رفتـار مجرمانـه افتـاده انـد               مي ستيزانه را از خود بروز     كه رفتار جامعه  
 شگفت آنكه مصرف مواد مخـدر      .اند  اين گونه خدمات پر هزينه    ،  چهگر. كند  مي پيشنهاد

 ي جامعـه سـتيزانه شـان بـه آن روي          هـا   تواند راهي باشد كه افراد براي مهـار تكانـه          مي
 ان استفاده از مواد مخدر كنـد      كاو  روانبسياري از   . )خود درماني در برابر جرم    (آورند   مي

را ابزاري براي كنترل تمايالت     ) ها  و آرام بخش  ،  ها  باربيتورات،  الكل،  نظير هروئين (ساز  
اين افراد داروهاي كند ساز را نه براي ، به عبارت ديگر . دانند  مي آزار گرانه و آزار طلبانه    

 هـا   كوكـائين و آمفتـامين    . كننـد   مي بلكه براي مهار خروش دروني استعمال     ،  تكسب لذ 
اد جايگزيني براي رفتار جامعه سـتيز موجـود بـه افـر    ،  مواد محركعنوان بهممكن است   

  ).2000آبادينسكي،( ارائه كنند، داراي تحريك ناقص
  

   شيميايي به پيشگيري و درمان ـرويكرد زيستي
چندين رويـه مربـوط بـه سياسـت عمـومي را در             ) 1995( نشپاتريشيا برنان و همكارا   

توانيم   ميآنها به اين يافته خود اشاره كردند كه      .اند  ايي كرده شناس  جرمارتباط با ژنتيك و     
و ) عوامل ظهور يافتـه در زمـان تولـد كـودك          (از روي كنش متقابل عوامل مقارن تولد        

فـراهم آوردن   .  را پيش بيني نماييم    رفتار جامعه ستيز  ،  شرايط محيطي ناپايدار خانوادگي   
ي بهداشتي براي مادران در زمان تولد و دوران بستري بـه كـاهش مـشكالت                ها  مراقبت

توجه به اين برنامه بايد معطـوف       «به گفته برنان و همكارانش      . كند  مي هنگام تولد كمك  
 كـه از    كودكـاني . به تغيير عوامل زيست شناختي در شرايط ذاتا ناپايدار اجتماعي باشـد           

ي پربار  ها  آموزش يا برنامه  ،  برند بايد مشمول اقدامات والدين      مي ي تولد رنج  ها  نارسايي
ي زيـست شـناختي   ها سازي مدرسه قرار گيرند كه در جهت بهبود بخشيدن به معلوليت   

  ).1995برنان،(» .كنند  ميآنها عمل
وما تنها   شيميايي عم  –سياست عمومي مبتني بر جرايم برخاسته از عوامل زيستي          

كـار فرضـي حالـت       اگر اعمال فراتر از حد كنتـرل خـالف        : گردد  مي به يك مساله ختم   
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در آن صورت اين عمل فاقد عنـصر مـسئوليت كيفـري            ،  جسماني خاصي را سبب شود    
توانـد فـرد مـتهم را        مي،  قرار گرفتن تصادفي در معرض مواد شيميايي      ،  مثال آنكه . است

يگر فرايندهاي فكـري نامتعـارف شـده و قاضـي يـا             مسموم ساخته و سبب پارانويا يا د      
متهم ،  همچنين ممكن است فردي   . هيئت منصفه را به گناهكار نبودن متهم رهنمون شود        

را بدون آگاهي يا رضايت اش به مصرف دارو يا استعمال آن واداشته باشد كـه در ايـن                   
رتيـب جامعـه    بـه ايـن ت    . كار شناخته نمـي شـود      متهم گناه : موارد نتيجه امر يكي است    

اغلــب ، امــا. دهــد  مــيحقــوقي برخــي تحريكــات جــسماني را غيــر ارادي تــشخيص
در بهترين حالـت داليلـي بـراي تخفيـف          ،  ي مبتني بر تحريك مواد شيميايي     ها  استدالل

ي هـا   تواند اين شيوه    مي فرضيه مسموميت عصبي  . مجازات هستند و نه برداشته شدن آن      
يك مساله ديگـر  . به چالش گيرد، ن مسئوليت كيفريبه ويژه با زير سوال برد     ،  قضايي را 

مـواد  كننـده     ي عصب شناختي با توصيف مصرف     ها  برخي نظريه (نيز خود درماني است     
 دهنده حساس عـصبي بـدكاري       فردي كه بدنش در ارتباط با توليد انتقال        عنوان  بهمخدر  

اگـر مـاده    . )2001آبادينـسكي، ) (دانند  مي مصرف مواد را شكلي از خود درماني      ،  كند مي
قرباني اين ناتواني جـسمي     ،  مصرف شده الكل يا ماده داراي مجوز قانوني ديگري باشد         

اغلب نتيجـه كـامال     ،  اگر ماده مزبور غير قانوني باشد     ،  اما. چسب مجرم نخواهد خورد   بر
مالحظات سياست عمومي در مواجهه با اين نابهنجاري بر بحث تعارض           . متفاوت است 

  .يت زدايي متمركز استمجرم /سازي قانوني
  

  1نمايش درماني

 اساس نظريه سايكودرام يا نمـايش درمـاني را در           1919 در سال    2جاكوب لويي مورينو  
تئاتر درماني نوعي كاوش علمي جهت    : وين بنيانگذاري كرد و آن را چنين تعريف نمود        

، در ايـن تعريـف    . )1383يثربـي، (ي نمايـشي اسـت      هـا   از طريق شيوه  ،  دريافت حقيقت 
ي روانـي بـه   هـا  نمايش درماني عبارت است از كاربرد دراماتيك آزاد در درمان پريشاني     

ي پنهاني به وسيله بداهه سازي و خـود انگيختگـي روي            ها  منظور بيرون ريختن انديشه   
  ).1382خواجه ئيان،(شود   مي يا كارگردان تئاتر هدايتشناس روانكه توسط ، صحنه

نـر نمـايش بـراي بـروز فـشارها و تـضادها و       مورينو به اين اصل رسيد كـه از ه       
                                                                                                                   
1. Psychodrama 
2. J.L Moreno 
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در حـوزه   . توان اسـتفاده كـرد      مي  به راحتي  1»تخليه هيجاني « و   »گشايي عقده«همچنين  
جريـان زنـده سـاختن دوبـاره        : عقده گشايي چنين تعريف شـده اسـت       ،  نمايش درماني 

ط ي تلخ و سركوفته و بيان كنشي و كالمي عواطف مربو          ها  ي نامطبوع و تجربه   ها  خاطره
ي هـا   مخرب آن خاطرات نامطبوع و تجربـه       تأثير   تا بدين وسيله شخصيت از زير     ،  به آن 

  ).1389امرايي،(تلخ رها شود 
توان از اصول نمايش   ميمورينو اعتقاد داشت كه در تمام اختالالت روان شناختي

او كـاربرد نمـايش     ! حتي در جنون  ،  بهره گرفت ،  درماني به مثابه يك روش درماني مفيد      
، مجرمـان ،  انكـار   بـزه بلكه اين روش را در مورد       ،  اني را به بيماران محدود نمي كرد      درم

نمايش درماني روشي موثر جهت     . برد  مي كار  به نيز   ها   و موسسه  ها  افراد عادي و جمعيت   
در نمـايش درمـاني همـواره بـه دو          . حل مشكالت عاطفي فرد و توانبخشي افراد است       

  :شود  ميروش عمده اقدام
. در اين روش فرد بيمار ابزار مـداواي خـود اسـت           : گري يا خود درماني    بازي .1

، ي گوناگون نمايشي و استنتاج از اعمـال       ها  نمايش درمانگر با قرار دادن وي در موقعيت       
  .كند  ميدر راه مداواي او تالش، كردار و رفتار وي

ي هـا   تماشاگر بـه مـشاهده موقعيـت      عنوان  بهبيمار  ،   در روش دوم   : تماشاگري .2
 كه توسـط گـروه بـازيگران نمـايش داده         ،  ي شخصيتي خود  ها  فراموش شده و يا ضعف    

  .رسد  مي)كاتارسيس(پردازد و به پااليش روح و روان خود  مي، شود مي
  

  خالصه فصل
مطالعـه عوامـل   . شناسي اولين قدم بررسي عمل ارتكاب رفتار خالف قانون اسـت   در جرم 

ونده شخصيت جمع آوري و در اختيار قاضي قـرار          اي به نام پر     فردي و محيطي در پرونده    
ميـزان فعاليـت    : ها در برگيرنده درك جامعي از اين مـوارد اسـت            ارزيابي راه حل  . گيرد  مي

  . اخالقيهاي الزم براي جرم، ميزان و فوريت پاداش، احتمال و شدت مجازات و هزينه
  وقـوع جـرم    فري بر به عمل در آمدن تدبيرهاي اساسي و پيشگيري الزم قبـل از             

. شود  ميپيشگيري در مسائل بهداشتي و اجتماعي در سه سطح طبقه بندي  . كند تأكيد مي 
شود و سـعي بـر        مي در پيشگيري اوليه به ريشه مساله و عوامل خطرزاي محيطي توجه          

                                                                                                                   
1. Catharsis 
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، در اين سـطح پيـشگيري     . آن دارد كه هرگز محلي براي رشد مسئله وجود نداشته باشد          
سن مناسب براي اين پيشگيري قبـل از  . انواده و جامعه استعمده مسئوليت بر عهده خ 

يي هـا   در پيشگيري ثانويه هدف كلي دور نگهداشتن فرد از فعاليت         . هشت سالگي است  
زيادي  تأكيد اين سطح از پيشگيري. كند  مي است كه خطر بر چسب بزه را در او تقويت         

در .  معـرض خطـر اسـت   بر فرد يا ارتباطات او داشته و اهميت آن كمـك بـه افـراد در            
جرم  پيشگيري نوع سوم اصالح و مداخله در موقعيت مسئله و پيشگيري از وقوع تكرار        

ي جوانـان شـامل سـه نـوع         كار  بزهمساله   مقابله با  در CDCي  ها  استراتژي.  است مدنظر
 ي ارتبـاطي و   هـا   مهارت،   پروري ي فرزند ها  باشد كه شامل آموزش مهارت      مي استراتژي

كـه شـامل آمـوزش       ي جامعه گرا  ها  استراتژي. باشد  مي  خانواده  و حل مشكالت كودك  
ي مثبـت   بيتـ الگوهاي تر  ي پااليشي كه بر   ها  استراتژي باشد و   مي ي حل مشكل  ها  مهارت

ي هـدف   هـا   ي پيشگيري استراتژي  ها  برنامه بهترين رهيافت در  . است بزرگساالن استوار 
بايـد مـورد توجـه قرارگيرنـد        دارند كه    مشتركي وجود  عناصر است و  جامعه گرا  و گرا

 حمايـت از   توجـه و  ،   مداخله جانبه در  توجه چند ،  معرض خطر  در مانند توجه به افراد   
  .ي پيشگيريها ارزشيابي برنامه مجرمان برنامه و

  دور كيفر جسماني شيطان را    ه از بدن معتقد بودند كه با      طرفداران دفع ارواح خبيث   
 نداشت هـدف مجـازات ايجـاد      اي     جايگاه ويژه  نظام كيفري قديم كه زندان     در. كنند مي

البته .  نظر عموم بود   زجر دادن در  صورت    بهبه همين دليل عمدتا      وحشت بود و   رعب و 
وجدان جمعي باعث همبـستگي      طريق ارضاء  م معتقد بود كه اين نوع مجازات از       يكدور

ميت شخصيت جرم نيز اه    مراحل بعد موقعيت ارتكاب جرم و      در. شود  مي اجتماعي هم 
ايـن نظـام     در. قادر به زندگي كند    كار را  كاركرد مجازات آن بود كه بزه      هدف و  يافت و 
مـورد توجـه      را كـار   بـزه اراده   انديشه و  نخست آنكه قلب و   . عمده نمود  رو تغيي تنبيه د 

منظري عام صورت نمي گيرد به همين دليل         ديگر آنكه در   را و  قرارمي دهد نه جسم او    
ي خود موفـق    ها  انجام رسالت  اما زندان در  . اصلي تنبيه شناخته شد    شيوه   عنوان  بهزندان  

زنـدانيان   اهداف تـرجيح دارد و     ساير نبوده است چون وظيفه نگهباني مقامات زندان بر       
 بـا  لـذا . دادنـد  تحت كنترل تقريبا مطلق مقامات اداري قرار       مدت معيني از عمر خود را     

 ارتكاب جـرم كمـك     لقوه از متخلفان با ن  توان گفت كه زندان به باز داشت        مي اين وجود 
  .سازد  ميبي نهايت دشوار ي باز پروري راها دستيابي به هدف كند اما مي
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ديدگاه كاهش فرصـت ارتكـاب جـرم        پردازان   نظريه،  جرم براي پيشگيري از  
عامـل   چهـار .  بين برد  از و كاهش داد  ي ارتكاب جرم را   ها  معتقدند كه بايد فرصت   
  : ازوقوع يك جرم عبارتند

  قانون كيفري. 1
  مجرم. 2
  هدف  قرباني يا.3
  محيط  مكان يا.4

 ت در  تغييـرا  كند كـه دريـابيم چگونـه ايجـاد          مي كمك ي محيطي به ما   شناس  جرم
نظريـات  . گذارنـد  مـي  تـأثير     تلقـي امنيـت    جـرم و   بـر  ي خاص ها  محيط فيزيكي محله  

. هـم فرصـت هـستند   ي مها  از نظريهمورد مره دوي روزها  فعاليتگيري منطقي و   تصميم
، تحريـك شـده   مناطقي كه مجرمين     كه جرم بيشتر در    ي روزمره معتقدند  ها  مدل فعاليت 

نگهبـاني جهـت پيـشگيري وجـود نداشـته           داشته باشد و   قرباني مناسب وجود   هدف و 
ريـزي روش    طـرح  قي روش انتخاب قربـاني و     گيري منط  مدل تصميم . دهد  مي باشد رخ 

بـين   ي از هـا   سه دليل مطرح شـدن اسـتراتژي      . دهد مي مورد بحث قرار   ارتكاب جرم را  
افزايش سـطح تـدريس مـورد نيـاز جهـت عـدم        : ازبردن فرصت ارتكاب جرم عبارتند 

.  ارتكـاب بـه جـرم   ان حاصـل از يـ كاهش ز دستگيري مجرمان و يافتن و،  ارتكاب جرم 
ثيرات أتـ ،  باط جمعي باعث بروز رفتارهاي خـشن      وسايل ارت  ي تلويزيوني و  ها  خشونت

انه توجه خاص بـه     كاو  رواننظريه  . شود  مي  تماشاگران ترس از جرم در    وء پرورشي و  س
دوران ينـد تجربيـات     آبر كارساالن بد   معتقدند كه بزرگ   ساليان اوليه رشد كودك دارد و     

  .كند مي تأكيد ي رواني ناهشيارها مكانيسم اين نظريه بر. شود  ميكودكي خود محسوب
دانند كه دير زماني فراموش يـا         مي خاطراتي زيافته را ان باليني حافظه با   شناس  روان

وقايع داراي صدمات    اين خاطرات با   .اند  ي بعد به ياد آمده    ها   زمان باز داشته شده اما در    
پرسـش   دو حافظه باز يافته بـا    .  زناي بامحارم ارتباط دارند    سنگين نظير تجاوز جنسي و    

واپس زدن خـاطره آن     ،  ه هولناك  يك حادث  نخست آنكه آيا رنج كشيدن از     ،  است روبرو
مفهـوم  .  اسـت  اين خاطره قابل اعتماد    دوم اينكه آيا   يادآوري مجددش ممكن است و     و

ت عمـومي  رويه مربوط به سياسـ .  نقطه مركزي اين تعارض قراردارد  سركوب فرويد در  
روي كنش متقابل عوامـل تقـارن    توانيم از  ميكهاست  جرم معتقد  ژنتيك و  ارتباط با  در
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سياسـت  . بيني نماييم  پيش جامعه ستيز را   خانوادگي رفتار  شرايط محيطي ناپايدار    و تولد
شـود    مـي  عوامل زيستي شيميايي به اين مسئله ختم       جرايم برخاسته از   عمومي مبتني بر  

سبب شود  فرضي حالت جسماني خاص را كار كنترل خالف از حد اعمال فراتر كه اگر 
بنيانگـذار نظريـه     مورينـو . وليت كيفـري اسـت     عنصر مسئ  آن صورت اين عمل فاقد     در

درمـاني نـوعي كـاوش       تـأثير    ؛كنـد   مي  چنين تعريف  نمايش درماني آن را    سايكودرام يا 
نمايش درماني عبارت    ي نمايشي است و   ها  طريق شيوه  عملي جهت دريافت حقيقت از    

خـتن  ر بيـرون ري   ي رواني بـه منظـو     ها  درمان پريشاني  در است از كاربرد دراماتيك آزاد    
خـودانگيختگي روي صـحنه كـه توسـط          وسـيله بداهـه سـازي و       ارزشهاي پنهـاني بـه    

كـه از هنـر      مورينو بـه ايـن اصـل رسـيد        . شود  مي  كارگردان تئاترهدايت  يا شناس  روان
. تخليه هيجاني استفاده كرد عقده گشايي و  ،  اتضاده توان براي بروز فشارها و      مي نمايش

 ي نامطبوع و  ها   جريان زنده ساختن دوباره خاطره     چنين تعريف نمود   عقده گشايي را   او
وسـيله   بـدين  كالمي عواطف مربوط به آن تا      بيان كنشي و   سركوفته و  ي تلخ و  ها  تجربه

مورينـو  .  شـود  ي تلخ رها  ها  تجربه مخرب آن خاطرات نامطبوع و     تأثير   زير شخصيت از 
 دو. كـرد   مـي  تفاده كليه افـراد اسـ     اصول نمايش درماني براي تمام اختالالت رواني و        از

  . تماشاگري خود درماني و از بازيگري يا روش نمايش درماني عبارتند
  

  
  فكر كنيد و پاسخ دهيد

امـا  . رود مجازات زندان است     مي كار  بهيكي از ابزارهايي كه براي مقابله و مهار مجرمان          
 كه مجازات زندان فقط يك مهار موقت اسـت        اند    برخي از علما و صاحب نظران معتقد      

تـر    اي   از جمله اينكـه فـرد مجـرم در زنـدان حرفـه             ،و تبعات منفي زيادي به دنبال دارد      
. شـود   مي  بيشتري را مرتكب   يها  گردد جرم   مي شود و هنگامي كه مجدد به جامعه بر        مي

  .ي خود به بحث و گفتگو بنشينيدها نظر شما در اين باره چيست؟ با استاد و همكالسي
  

  ي مروريها پرسش
   چيست؟پيشگيري نوع اولكار  ن راهمهمتري .1
  دوم چيست؟پيشگيري نوع كار  مهمترين راه .2
  سوم چيست؟پيشگيري نوع كار  مهمترين راه .3
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كودكـان قادرنـد بـه جـاي برخـورد          ي  كـار   بـزه استراتژي پيـشگيري از     در كدام نوع     .4
  انه مساله را از طريق درست حل نمايند؟كار بزه

  شود؟  ميي چه عناصري را شاملكار بزهي پيشگيري از ها بهترين رهيافت در برنامه .5
  چيست؟ي جامعه گرا ها استراتژيرويكرد  .6
  چيست؟ي پااليشي ها استراتژيرويكرد  .7
  چيست؟ نقش دفع ارواح خبيثه از بدن در پيشگيري از جرم .8
  دارد؟در اصالح مجرم چه نقشي مجازات زندان  .9

  كدامند؟صت ارتكاب جرم ي از بين بردن فرها  استراتژي.10
  چگونه است؟ نقش وسايل ارتباط جمعي در جلوگيري از جرم .11
  چه معياري را مدنظر دارد؟ ژنتيك در ارتباط با جرم و رفتار مجرمانه -ي روانيها  نظريه.12
  چيست؟ شيميايي به پيشگيري و درمان – رويكرد زيستي.13
  ليه هيجانات نامطلوب دارد؟ نمايش درماني چه نقشي در عقده گشايي و تخ.14
  كدامند؟ي اجراي نمايش درماني ها  روش.15
  

 اي ي چهارگزينهها پرسش
  شود؟  ميكنترل موقعيت خطر به كدام نوع پيشگيري مربوط. 1

  پيشگيري نوع سوم) ب     پيشگيري نوع اول) الف
  پيشگيري نوع دوم) د     پيشگيري همه جانبه) ج

  ي داشته است؟كار بزه بخشي را در پيشگيري از اثر كدام يك از مداخالت بيشترين .2
  و توجه به همساالن مداخله مدرسه محور) الف
  خانواده ي كاري وها مداخله توجه محيط) ب
  ي كاريها محيط مداخله جامعه محور و) ج
  خانواده محور مداخله جامعه و) د

  سن مناسب براي پيشگيري نوع اول كدام است؟. 3
   سالگي12قبل از ) ب       سالگي8قبل از ) الف
   سالگي15قبل از ) د       سالگي10قبل از ) ج

  نامند؟  ميساالن را چه  استراتژي مبتني بر پايه الگوهاي تربيتي مثبت بزرگ.4
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  گرا استراتژي جامعه) ب    گرا استراتژي خانواده) الف
  گرا استراتژي مدرسه) د      استراتژي پااليشي) ج

  بر پيشگيري گام چندم است؟ ي موثرها راتژياجرا در طراحي است  طراحي و.5
  گام چهارم) ب        گام اول) الف
  گام دوم) د        گام سوم) ج

  فرهنگي چه نوع پيشگيري است؟  كنترل واردات فكري و.6
  پيشگيري اقتصادي) ب      الف پيشگيري سياسي 

  پيشگيري فرهنگي) د      پيشگيري اجتماعي) ج
يـا پيـشگيري از      ومي بـه منظـور كـشف و        ترغيب نظارت مردمي بـه فـضاهاي عمـ         .7

  ي مجرمانه مبتني بر كدام نظريه است؟ها فعاليت
  ي روزمرهها نظريه فعاليت) ب   نظريه تصميم گيري منطقي) الف
  نظريه عقل سليم) د    نظريه كاهش فرصت جرم) ج

  چه جرايمي تفاوت معني داري با گروه گواه داشتند؟ ي مورد بد رفتاري درها  بچه.8
  جرايم فرهنگي) ب      جرايم اجتماعي) الف
  جرايم اقتصادي) د      جرايم سياسي) ج

 وقـوع جـرم چـه كمكـي بـه قاضـي       تحريك مواد شيميايي در  ي مبتني بر  ها   استدالل .9
  كند؟ مي

  .مجازات را ببخشد) الف
  .عوامل شخصيتي رفتار جرم زا را بررسي كند) ب
  .ودوارد مشورت ش پيرامون مجازات با متخصصين ديگر )ج
  .مجازات را تخفيف بدهد) د

  يي مفيد است؟ها  نمايش درماني براي چه گروه.10
  مجرمان) ب      افراد عادي) الف
 هرسه مورد فوق) د        انكار بزه) ج

  



  
 

  فهرست اصطالحات انگليسي به فارسي
  

  

Accessibility بودن دسترس  
Adolescence/Adulthood Stage  
بزرگسالي / له نوجوانيمرح   

Affordability بودن باصرفه  

Aggression پرخاشجويي 
Anal Stage مرحله مقعدي 
Anonymity ناشناس بودن 
Anorexia اشتهايي رواني بي  

Atavastic Criminal مجرم ناشي از جهش ژنتيكي 
Attention  توجه 
Attention Deficit Disorder 
 اختالل ناشي از كاستي توجه 
Autonomous Morality اصول اخالقي خود مختار 
Autosome اتوزوم 
Biological Deviant  كجرو بيولوژيكي 
Born Criminal جاني بالفطره 
Catatonic كاتاتونيك 
Chat Room اتاق گفتگو 
Child Abuse آزاري كودك  

Chromosome كروموزوم 
Conscious هشيار 
Cranioscopy نگاري جمجمه  

Criminal personality شخصيت مجرم 
Criminal psychology شناسي جنايي روان  

Cyber Crime جرم سايبري 

Cyber Sex سكس سايبري 

Cyber Space ضاي سايبرف  
Dizygotic Twins دوقلوهاي دو تخمكي 
Dramatization of Evil بزرگ نمايي شرارت 
Diffenctial Association فراواني معاشرت 
Ectoderm برون پوست 
Ectomorphic كشيده تن 

Ego خود 
Electra  الكترا 
Emotional Abuse آزار هيجاني 
Endoderm درون پوست 
Endomorph فربه تنان 
Eros غريزه زندگي 
Expectation انتظار 
Family Disruption گسيختگي خانوادگي 
Feeble-mindedness فرضيه كودني 
Feeble-mindedness:Its causes and consequences  

  ها و پيامدها علت :كودني
Forensic Psychology شناسي قضايي روان  

Funectional Deviant كجرو منحرف 
General Factor g   عامل

Genital Stage مرحله تناسلي 
Global communication Industry 
 صنعت جهاني ارتباطات 

Globalization   جهاني شدن 

Gonosome گونوزوم 
 Hebephrenic هبفرنيك 
Heteronomous Morality خالقي دگرمختاراصول ا  
Human Criminal انسان جنايتكار 
Hyperactivity فزونكاري 
Id نهاد 
Individual Awareness آگاهي فرد 
Insantaneous Communication ارتباطات همزمان 
Intact Family بسامان هاي خانواده  
Integration سازي      يكپارچه  
Kroma كروما 
Labeling Theory نظريه برچسب 
Latent Stage  مرحله نهفتگي 
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Layering اليه گذاري 
Mazochism خودآزاري 
Media رسانه 
Mesoderm  ميان پوست 
Mesomorphic    تر ستبرتن  
Modeling    دهي سرمشق  

Money Laundering پول شويي 
Mongolisme  مونگوليسم 
Monoamine Oxidase   مونوآمين اكسيداز 
Monozygotic Twins    اي يك تخمكيدوقلوه  

Motivation انگيزش 
Motor Reproduction بازتوليد حركتي 
Neglect نوع غفلتزآزار ا  

Negative Reinforcer   كننده منفي تقويت  
Object      موضوع 
Oedipus   اديپ 
Online آنالين 
Operant Conditioning شرطي شدن كنشگر 
Oral Stage  مرحله دهاني 
Paranoid پارانوييد 
Physical Abuse  جسمي آزار  

Physiognomic Fragments شناسي هاي قيافه پاره  
Pornography گارين هرزه  

Positive Reinforcer      كننده مثبت تقويت  
Post Traumatic Stress Disorder 
 اختالل استرس پس از ضربه 
Premenstrual Syndrome   سندرم پيش قاعدگي 

Protruding Teeth هاي پيش آمده دندان  

Placement    جاي گذاري 

Retention   يادداري 
Role Models الگوهاي نقشي 
Role Playing بازي نقش 
Sadism دگرآزاري 
Schizophrenia   اسكيزوفرنيا 
Self – control  داري خويشتن  

Serotonin  سروتونين 

Sexual Abuse آزار جنسي 
Skewed Deviant   بيكجرو انقال  

Soma  سوما 

Somatotype   سنخ بدني 
Strain Theory   نظريه فشار 
Structural / Dysfunctionalism 
ساختاري /بدكاركردگرايي   

Sub-Conscious   نيمه هشيار 
Subject  فاعل 
Super Ego فراخود 
Symbol  نماد 
Thanatos   غريزه مرگ 
Tool ابزار 
Triple.A Engin گانه  موتور سه  A 

Trusted Criminals جنايتكاران يقه سفيد 

Unconscious ناهشيار 
Vandal ونداليسم مشتق از واژه وندال 
Virtual Communication ارتباطات مجازي 
White - Collar Criminals ها جرايم يقه سفيد  
 

        



  
  

  اي  ي چهارگزينهها پرسش نامهپاسخ
  فصل اول

         د      .4     ب  .3    ج     .2     د    .1
   ب    .8    د     .7   ج      .6   الف       .5
   د.10   الف       .9
  

  فصل دوم
   ب    .4     د    .3   د       .2   الف      .1
  ب    . 8  د         . 7     ج    .6   الف      .5
   د   .10   ج    . 9
  

  فصل سوم
  ب      . 4     د     .3   د         .2   الف      .1
   ج.8   د       .7   الف      .6     ج    .5
  

  فصل چهارم
   د           .4  د           . 3     الف .2   ج             .1
   ب.7        ج      .6   ب        .5
  

  فصل پنجم  
   ج       .4   الف     .3   د        .2   د       .1
  ج   . 8     د    .7     ج   .6   ب     .5
   د.11   الف   .10     ج  .9
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  فصل ششم
   ب        .4   ج         .3   د       .2   د       .1
   ج.5
  

  فصل هفتم
   الف        .4   ب      .3   د        .2   ج       .1
   د     .8    ب    .7   د       .6   ب     .5
   د.10   الف   .9
  

  فصل هشتم
   ج       .4   الف     .3     د    .2    ب    .1
   الف     .8   ج       .7          د.6   ب     .5
   د.10   د         .9
  



  
  

  منابع و ماخذ
  منابع و ماخذ

 
، انتـشارات سـازمان بهزيـستي كـشور و     اعتياد و آسـيب شناسـي خـانواده   ، )1378( آقابخشي، حبيب

 .شكي و توان بخشي، تهراندانشگاه علوم پز
چـاپ   ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرنـد آبـادي،   ،دفاع اجتماعي، )1375( آنسل، مارك
 .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران سوم،
  .، حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند، انتشارات سخنجرم و شخصيت، )1375(ج .آيسنك، اچ

اهداف و مباني مجازات در دو رويكرد حقوق جـزا و آمـوزه    ،)1387(ابراهيم پور ليالستاني، حسين 
 .قم زه علميه قم،انتشارات حو ،هاي ديني

در روان شناسـي  مفـاهيم بنيـادي   (روان شناسـي رشـد    ،)1381(احدي، حسن؛ محـسني، نيكچهـر   
  .نشر پرديس، تهران ،)نوجواني و جواني

  .چاپ اول انتشارات جامعه، ، تهران،نظريه هاي جامعه شناسي ،)1358(حسين و ديگران اديبي،
  .، نشر دانژه، تهراننمايش درماني، )1389(امرائي، مجيد 

، ترجمـه محمـد رضـا    راهنماي تشخيصي اخـتالل هـاي روانـي   ، )1386(انجمن روان پزشكي آمريكا 
  .نيكخو و هاماياك آواديس يانس، انتشارات سخن، تهران

  .، انتشارات سمت)قيقيمطالعه تح(حقوق تحقيقات قضايي ، )1380(انصاري، ولي اهللا 
  .، حسين غالمي، سمت، تهرانتحوالت جرم سياسي، )1388(ايان راس، جفري 
  .، پرويز صانعي، نشر گنج دانش، تهرانروان شناسي كيفري، )1371(ايبراهمسن، ديويد 

كيـان فـروزش،    ،  )خشونت ايذايي در زندگي روزمره    (آزار رواني   ،  )1388( فرانس   –ايريگوين، ماري   
 .نشر دانژه، تهران

پژوهـشگاه   ،بررسي فقهي حقـوقي جـرايم رايانـه اي    ،)1388(بابـك   پور قهرماني، حسين علي؛ باي،
  .قم فرهنگ و علوم اسالمي،

  .، انتشارات پژواك جامعه، تهرانجامعه شناسي انحرافات اجتماعي در ايران، )1386(بخارايي، احمد 
، محمـد جعفـر سـاعد، نـشر         جرم و مجازات از ديدگاه ايميل دوركـيم       ،  )1387(بريث ناچ، سيموس    

  .خرسندي، تهران
 انتـشارات آسـتان قـدس رضـوي،     ، فريدون وحيـدا، جامعه شناسي جنايت ،)1377(ن ميشل ژا بست،

  .مشهد
  .، اردبيلي، محمد علي، نشر ميزانجرايم و مجازاتها، )1385(بكاريا، سزار 
  .، پيام يزدانجو، نشر مركز،تهراندر سايه اكثريت هاي خاموش، )1381 (بودريار، ژان
، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرنـدآبادي، انتـشارات   تاريخ انديشه هاي كيفري ،)1381(پرادل، ژان 
 .سمت
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 .، ترجمه دكتر مرتضي محسني، چاپ گنج دانش، تهرانايي به خشونتپاسخ ه ،)1378(آلن  پرفيت،
، جوادي، محمد جعفـر، كـديور،       )نظريه و تحقيق  (ن شناسي شخصيت    روا،  )1381(پروين، الرنس اي    

  .پروين، مؤسسه فرهنگي رسا
  .، نگار رخشاني، انتشارات گنج دانشبزهكاري بين الملل، )1375(پوسار، آندرو 
  .، شهيندخت خوارزمي، ناشر مترجم، تهرانج سوممو، )1372(تافلر، آلوين 

، جلد اول و دوم، مهدي كي نيا، مجمع علمي و فرهنگـي   روان شناسي قضايي  ،  )1384(التاويال، انريكو   
  .مجد، تهران

، اكبـر  )درآمدي بـر تحليـل شـواهد رفتـاري    (يي مجرم   ترسيم شخصيت جنا  ،  )1384(تروي، برنـت    
  .استركي، انتشارات نيروي انتظامي، معاونت آگاهي ناجا

، انتـشارات   سياست جنايي در اسـالم و در جمهـوري اسـالمي ايـران            ،  )1383(حسيني، سيد محمد    
  .سمت

 آموزش روان شناسي در دوره عـالي جـرم شناسـي،    روان شناسي جنايي؛ ،)1346(حكمت، سعيد 
  .تهران انتشارات دوره حقوق جزا دانشگاه ملي ايران،

  .، انتشارات گوتنبرگروان پزشكي كيفري، )1371(حكمت، سعيد 
، جلد اول، عوامل رواني جرم،      روان شناسي جنايي و جامعه شناسي جنايي      ،  )1354(حيدريان، محمود   

  .انتشارات دهخدا، تهران
  .انتشارات سمت ،اسي جناييروان شن، )1387(دادستان، پريرخ 

  .، انتشارات فيروزه، تهرانرتباطات جمعيمباني ا، )1381(دادگران، سيد محمد 
 وچـسلر، هـارالن  . ، انتـشارات كيهـان  مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟، )1369(دانش، تاج زمـان  

  .، توراندخت تمدن، چاپ اول، انتشارات علمياحساس گناه، )1374(
  .، بوستان كتاب، قممباني مسئوليت كيفري در حقوق اسالم و فرانسه) 1382(دلفاني، علي اشرف 

، ترجمه نادر ساالرزاده اميري، انتـشارات دانـشگاه عالمـه طباطبـايي،             خودكشي،  )1378(دوركيم، اميل   
  .تهران

  .، نشر دادگستربزه ديده شناسي حمايتي، )1384(رايجيان اصلي، مهرداد 
، در شـهر تهـران   آشفتگي اجتماعي، پژوهشي در زمينـه آنـومي  آنومي يا ، )1378(رفيع پور، فرامرز 

 .انتشارات سروش
، انتـشارات سـازمان   بررسي هايي در آسيب شناسي اجتمـاعي در ايـران  ، )1380( فريبـرز  رييس دانا،

 .بهزيستي كشور و دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهران، بي تا
  .، انتشارات اطالعاتجامعه شناسي ارتباطات، )1367(ساروخاني، باقر 
 .انتشارات سروش، مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده ،)1370( ساروخاني، باقر

  .، انتشارات آواي نورجامعه شناسي انحرافات اجتماعي، )1380(ستوده، هدايت اهللا 
  .، انتشارات آواي نورآسيب شناسي اجتماعي، )1384( ستوده، هدايت اهللا

  .، انتشارات آواي نورروان شناسي جنايي، )1387(ستوده، هدايت اهللا؛ ميرزايي، بهشته؛ پازند، افسانه 
 .، انتشارات دانشگاه پيام نورجامعه شناسي انحرافات اجتماعي، )1385(سخاوت، جعفر 

  .، انتشارات ابن سينا، تهرانروان شناسي جنايي، )1343(سياسي، علي اكبر 
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  .، انتشارت امير كبير، چاپ دومروان شناسي جنايي، )1343(سياسي، علي اكبر 
  .، انتشارات دانشگاه تهراننظريه هاي شخصيت يا مكاتب روانشناسي، )1381(سياسي، علي اكبر 

  .قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، ،رابطه جرم و گناه ،)1389(سيد صادق  سيني تاشي،سيد ح
 .، تهران، انتشارات پاژنگاننوجوان بزهكاري اطفال و، )1370( شامبياني، هوشنگ

  .، انتشارات رشد، تهرانآسيب شناسي رواني، )1382( شاملو، سعيد
 .، ترجمه دكتر كريمي و همكاران، نشر رواننظريه هاي شخصيت ،)1377(دوان  شولتز،

  .، نشر مرنديز، مشهدشناسي انحرافاتجامعه ، )1379(شيخاوندي، داور 
، )جامعه شناسي انحرافات اجتماعي   (آسيب شناسي اجتماعي    ،  )1387(صديق سروستاني، رحمت اهللا     
  .انتشارات سمت، تهران

  .، بنياد حقوقي ميزانبزهكاري اطفال و نوجوانان، )1387(صالحي، جاويد 
كاسـتلز، مانوئـل    . ، مـصاحبه بـا سـايت احيـاء        ويژگي هاي جهان مجـازي    ،  )1382(عاملي، سعيد رضا    

، انتـشارات   1، ترجمه عليقليان و خاكباز، جلـد        ظهور جامعه شبكه اي   : عصر اطالعات ،  )1380(
  .طرح نو، تهران

مجموعـه مقـاالت جامعـه    ( مجـرم و مجـازات در ايـران    جـرم،  ،)1388(سميرا  كلهر، عباس؛ عبدي،
  .تهران نشر علم، ،)شناختي
  .تار، انتشارات ويسروان شناسي جنايي، )1371(فرجاد، حسين 

انتـشارات   ،آسيب هاي اجتمـاعي و سـتيزه هـاي خـانواده و طـالق     ، )1372( فرجاد، محمد حـسين 
 .منصوري، چاپ اول

، مركـز مطبوعـات و انتـشارات قـوه     روي اجتمـاعي آسيب شناسي كج، )1383( فرجاد، محمد حسين
 .قضائيه، تهران

، احمـد صـبوري؛   )پرخاشـجويي و ويـران سـازي   ( آناتومي ويرانسازي انسان، )1385( فروم، اريك
 .انتشارات آشيان، تهران

  .، فاطمه ولياني، نشر هرمس، تهرانتاريخ جنون، )1383(فوكو، ميشل 
 . ، يحيي سيد محمدي، نشر رواننظريه هاي شخصيت، )1384(فيست و فيست، جس و گريگوري 

، رفتارهاي ونداليستي و احتمال ارتكاب جرم در آينـده ، )1388(قائمي فر، حسين؛ ميرزايي، عزت اهللا   
  .نشر ايالف، شيراز

 .چاپ اول ، انتشارات اميري،آسيب ها و عوارض اجتماعي، )1364(علي  قائمي،
  .، انتشارات پيام نور، تهرانمسائل نوجوانان و جوانان، )1385(كرباسي، منيژه؛ وكيليان، منوچهر 

 .رات سمتانتشا ،...ترجمه رضا فاضل و ،مباني جامعه شناسي ،)1372( كوئن، بروس
، ترجمه غالمعباس توسلي و رضا فاضل، انتشارات سـمت،       مباني جامعه شناسي  ،  )1372(كوئن، بروس   
  .تهران

 .، مجتمع علمي فرهنگي مجد، تهرانجرم شناسي ،)1374( كي نيا، مهدي
  .، انتشارات رشد2و1، جلد روان شناسي جنايي، )1381(مهدي  كي نيا،

  .، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم3و 2،1، جلد مباني جرم شناسي، )1386(كي نيا، مهدي 
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امير حـسين   ،رايانه ها و اينترنت علم قانوني، داليل ديجيتالي و جرم رايانه اي؛ ،)1386(كيسي، اوئن 
  .تهران انتشارات سلسبيل، علي شايان، جاللي فراهاني،

، حـسين   )چگونـه خـود، ديگـران و جهـان را درك كنـيم؟            (شناخت اجتماعي ،  )1384(كاندا، زيوا   
  .كاوياني، پژوهشكده علوم شناختي، تهران

 .، ترجمه مهدي كي نيا، نشر مترجم،تهرانجرم شناسي نظري، )1380( گسن ،ريمون
، ترجمه دكتر علـي حـسين نجفـي    ي و كنترل جرمروابط ميان پيشگيري وضع ،)1379( گسن، ريمون

 .ابرند آبادي، تهران
، ترجمه مهدي كي نيا، مجمـع علمـي و فرهنگـي مجـد،     جرم شناسي كاربردي ،)1385( گسن، ريمون
 .تهران

  .، دكتر محمد حسين سروري، انتشارات نگاهروان شناسي قضايي، )1382(گورف، فرانسوا 
  .، علي حسين نجفي ابرند آبادي، نشر ميزاندرآمدي به سياست جنايي، )1382(الزرژ، كريستين 

احمـد محمـدي، مجمـع     ، روح الـدين كـرد عليونـد،   بزه ديده شناسي، )1379(ژرار و ژينا فيلزوال  لپز،
  .علمي و فرهنگي مجد

 .، نشر علم، تهرانكاري نوجوانان و نظريه هاي انحراف اجتماعي بزه ،)1384(محمدي اصل، عباس 
  .تهران انتشارات صدرا، ،اريخحق و باطل در زمينه جامعه و ت ،)1379(مطهري، مرتضي 

 .، انتشارات دانشگاه تهرانكروموزوم و جنايت، )1355(مظلومان، رضا 
  .، انتشارات جاودانهآشنايي با جرم پول شويي، )1387(معاونت آموزش قوه قضائيه 

  .، انتشارات سروش، تهرانيك جهان چندين صدا، )1375(مك برايد، شن 
 .تهران، نشر مهر، كاري كودكان و نوجوانان زمينه بررسي بزه، )1356(منصور، محمود 

، سـالم كاري با نگاهي به سياست جنـايي ا        پيشگيري وضعي از بزه   ،  )1388(مير خليلي، سيد محمود     
  .سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، تهران

  .، نشر خرسندي، تهرانمواد مخدر) خلي و بين الملليدا(، سياست جنايي )1386(ناصري، علي اكبر 
  .نش، تهران، موسسه گنج دادانشنامه جرم شناسي، )1377(نجفي ابرند آبادي، علي حسين 

 .، مجمع علمي و فرهنگي مجد تهرانسياست جنايي،)1379( علي حسين نجفي ابرندآبادي،
 .، نشر راه تربيت، تهرانكاري اطفال و نوجوانان نابهنجاري و بزه ،)1382( نجفي توانا، علي

  .، انتشارات آموزش و سنجش، تهرانجرم شناسي، )1384(نجفي توانا، علي 
 .، انتشارات گنج دانش، تهرانزمينه جرم شناسي، )1383(رضا  نور بها،

  .، نشر ميزاننظام جزايي ايران در عصر ساسانيان، )1380(واحدي نوايي، آوا 
  .، نشر ميزان، حميد رضا ملك محمديشناخت جرم شناسي، )1386(والك ليت، ساندرا 

، علي سليمي، محـسن كارخانـه، فريـد مخاطـب           جرم و جرم شناسي   ،  )1387(وايت، راب؛ هينز، فيونا     
  .قمي، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، تهران

، ميـر روح اهللا صـديق، نـشر         در آمدي بـر جـرم و جـرم شناسـي          ،  )1386(وايت، راب؛ هينس، فيونا     
  .دگستردا

  .، داوود نجفي توانا، نشر ميزانروانشناسي و جرم، )1383(واين، ديويد پوت؛ سامونز آيدن 
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