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 چکیده
 ها کمکه همه انسان یمتداول یخاص و البته مهم از جامعه عالوه بر فشارها یبه عنوان قشر یاندانشجو

 قرار دارند. مطابق با یخاص یتحت فشارها یزن یینقش دانشجو یفایها مواجهند به سبب ابا آن یشبو 

مرتبط است. هدف از  هو مجرمان یاحتمال رفتار انحراف یشفشار با افزا یشفشار، افزا هاییهنظر یاتادب

بر  یاندانشجو یانحراف یدر جهت کاهش رفتارها ییهاو برنامه هایاستس سازییو بوم ارائهمقاله  ینا

پس از  یمقاله با روش اسناد یناست. در ا معاصر فشار هاینظریهمنتج از  یاستیس یهاداللت یمبنا

فشار از منظر  هاییهمنبعث از نظر یاستیس یهاداللت و یممفاه ی،پرداختن به مباحث نظر

کشورها پرداخته شده است. در  یرها در ساداللت یناجرا شده منتج از ا یهابه برنامه ی،شناختجامعه

طح سه س در یاندانشجو یانحراف یفشار در خصوص کاهش رفتارها هاییهنظر یاستیس یهاداللت یان،پا

 یانم ،مدت هدر قالب سه دسته کوتا هایاستس ینملهم از ا یشنهادیپ یهابرنامهو و کالن  یانهخرد، م

 یو چگونگ یطبا در نظر گرفتن شرا گذارانیاستاست. س یدهگرد ارائهو  سازییو بلند مدت بوم مدت

 گذارییاستقادر به س یشتریب یناناطم یبداخل کشور با ضر یبوم یطو با لحاظ شرا هابرنامه ینا یاجرا

ل خواهند بود. حاص یعلم ریاتنظ یبر مبنا یماز جرا یشگیریپ کارامد و موثر در یهابرنامه ارائهو  یحصح

  باالتر خواهد بود. یزمان و منابع کشور و بازده ینه،از هدر رفت هز یریجلوگ
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 لهئمقدمه و بیان مس -۱

که در  عنوان قشری خاص و البته مهم از جامعه با فشارهای متعددی مواجهندبه دانشجویان 

به جوانی  نوجوانی دوران از انتقالی دوره آنان در سطح خرد، .سطح خرد و کالن قابل بررسی است

عالوه بر فشارهای  باشد. فرد زندگی شرایط ترینتنش پر یکی از تواندمی که کنندمی تجربه را

زای زندگی ها مواجهند، که در قالب حوادث استرسها کمابیش با آنمتداولی که همه انسان

توان از آن یاد کرد، به سبب ایفای نقش دانشجویی نیز تحت فشارهای خاصی قرار دارند. می

 طراباض موجب اغلب خانه دوری از آینده و برای ریزیبرنامه نمرات خوب، حفظ برای تالش

وجود روابط منفی  عالوه بر آن .(139۷)شمسایی و همکاران،  شودمی دانشجویان از برای بسیاری

ایش فشارها را بر آنان افزتواند می نیزها در دانشگاه میان دانشجو با اساتید، کارکنان یا همکالسی

های دانشجویان نقش خود را در قالب واژه های حاصل از پووهشی حاکی از آن بود کهیافته .دهد

همچنین دانشجویان هیچ امیدی به آینده  (.139۸کنند )قاسمی، پرولتاریا و کارگر توصیف می

و داشتن تحصیالت دانشگاهی که امروزه تبدیل به یک اجبار اجتماعی گردیده   شغلی خود ندارند

وم را برایشان فراهم نساخته که بر است نه تنها فرصتی بیشتر برای دستیابی به اهداف مرس

که امیدی به های آنان نیز افزوده است. صرف زمان، انرژی و بعضا پول فراوان بدون اینهزینه

انگیزگی فزاینده و باری به هر جهت بودن نتیجه و ثمره آن داشته باشند مایوس کننده است. بی

انگیزگی، نشان داد که دلزدگی، بی( 139۸مطالعه قاسمی )های این ناامیدی است. از نشانه

امیدی حاکم بر دانشگاه از سوی خمودگی، بیکاری و نبود امنیت شغلی به صورت فرهنگ نا

از طرفی برچسب تحصیالت دانشگاهی داشتن دانشجویان تحصیالت تکمیلی ادراک گردیده است. 

هایی غلی دهند. شغلالتحصیالن دانشگاهی تن به هر شنیز مانع آن است که دانشجویان و فارغ

سال در آن حرفه  ۶تا  ۴ها پرداخته بودند پس از گذران که اگر پس از گرفتن مدرک دیپلم بدان

ها شدند. اگر چه در شرایط فعلی کشور و مشکالت ناشی از تحریمجا افتاده و به قولی استادکار می

ای ها برای هر فردی سوآن هایی و دستیابی به موفقیت درنیز حتی امکان فعالیت در چنین حرفه

 تحصیلکردگان دانشگاهی نیز بسیار سخت و ناممکن گردیده است. 

 تاس انیدانشجو یسواز  یانحراف یاز  بروز رفتارها یحاک یو خارج یمختلف داخل قاتیتحق

به:  دیکن نگاه) اندکرده دیتاک ییرفتارها نیچن وقوع علل از یکی عنوان به رکه بر وجود فشا

و  اینیوردیعل؛ 2۰1۵ ،۴یچو و جان ؛2۰1۶ ،3ونی؛ 2۰1۷و همکاران،  2هاک ؛2۰19 ،1کوهوت
 

1- Kohut  

2- Huck  

3- Yun 

4- Jun & Choi 
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 همکاران، و یدریح؛ 1392و همکاران،  اینیوردی؛ عل1393 ،یوسفیو  اینیوردی؛ عل139۴ ،یونسی

 کیآکادم یفشارهااز آن بود که  یحاک( 2۰1۵) یجان و چو قیتحق جینتا مثال عنوان به. (1391

مطالعه  نی. همچندارد انیدانشجو ینترنتیا ادیاعت بر میمستق ریغ ریتاث یمنف احساسات قیطر از

 یبر رفتار انحراف انینشان داد که حذف محرک مثبت در دانشجو زی( ن2۰1۷هاک و همکاران )

 که دارد آن از تیحکا (139۸) یسمانچیو ر یوردیعل قیتحقحاصل از  جینتا آنان موثر است. 

به  یبریو سا یسنت یدگیدبزه  و ،یانحراف رفتار یدرون بعد بر انیدانشجو یمنف یعاطف حاالت

کاران و هم یدریح نیهمچن .است رگذاریتاث یانحراف رفتار یرونیب بعد بر فشار از یمنبععنوان 

 ییاثر فردگرادادند که  نشان 3و روزنفلد 2مسنر ۱ینهاد/فشار یآنوم هینظر از استفاده با( 1391)

  معنادار است. انیدانشجو انیم یزیگرپول بر قانون یوارگو بت

 گردد.بازمی ۴عدم توازن نهادیبه برخی  ،فشارها در سطح کالنی، نهاد آنومی هینظر دگاهید از

فرهنگ عمومی جامعه ایرانی یک فرهنگ سنتی مذهبی است که در آن غلبه با نهاد خانواده و 

های و ارزش نظام هنجاری، به ویوه قوانین در جامعه ما باشد.می نیز پس از انقالب نهاد مذهب

ها و بازیگران نقش -از جمله قوانین -ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی د، لذاانمذهبی در هم تنیده

هنجارها و قوانین  (. از سویی دیگر۵۴: 1393نیا، )علیوردیشود ربط داده میهای مذهبی به ارزش

نهادها دارد با افزایش شهرنشینی، گسترش  سایرتفوق ایدئولوژیک بر  مذهب کهمبتنی بر 

روزافزون مدرنیته و مصادیق آن همچون اینترنت و ماهواره، نتوانسته است جوابگوی نیازها و 

قشری که بیش از هر قشر دیگری در جامعه در  ،مطالبات نسل جدید به ویوه دانشجویان باشد

های نسل جوان دانشجو ها و ارزشمواجه با مدرنیته و تحت تاثیر آن قرار دارند. امروزه نگرش

توسلی ؛ 139۶کفاشی،  ؛139۷)مدیری،  شان استهای والدینها و ارزشتر از نگرشبسیار متفاوت

. این واقعیت اجتماعی برای دختران (139۰بیتا،  احمدی و؛ 1393پور، ابراهیم؛ 1393و قمریان، 

، به عنوان مثال دختران دانشجو بیش از پسران دانشجو تری دارددانشجو بعضا نمود پررنگ

دانشجویان دختر، به ویوه  (.139۵، و فیضی جواهری ،زادهخواهان برابری جنسیتی هستند )سراج

ش شوند، بیتر وارد فضای دانشگاه میی بستههاتر، روستاها و محیطآنانی که از شهرهای کوچک

های فمینیستی و برابری گیرند. ظهور اندیشههایی قرار میاز پسران در معرض چنین دگرگونی

آورد که بستر آن در محیط ها و نیازهایی را برای دختران به وجود میها، نگرشخواهانه ارزش

لی است که مطالبات آنان با ساختارها و هنجارهای تر است. این در حاتر و مقبولدانشگاهی فراهم
 

1- institutional-anomie theory 

2- Messner  

3- Rosenfeld 

4- institutional-imbalance 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۳۲0

 

کوشند تا همه جوانان به ویوه قشر دانشجو میاجتماعی موجود در کشور هماهنگی ندارد. 

بسا  آنان برای رهایی از بحران شناختی به وجود های دینی را با عقل خود بسنجند. چهآموزه

گریزی را در پیش گیرند شان دینروزانه های دینی با تجربهآمده از ناهماهنگی میان آموزه

تواند این رسد تفوق نهاد مذهب خود میبه نظر می (.9۴: 139۵کاوه و خوراسگانی،  )ناصری،

کم منجر به برخورد گزینشی افراد با دستورات دینی گردد. گریزی را افزایش داده یا دستدین

و مذهب بر جوانان خاصه دانشجویان  تواند سبب کاهش نقش نظارتی و کنترلی دیناین امر می

 شود.

 ییدر کشور ما مدارس و دانشگاه ها بر حسب توانا ی،که در سطح نهاد یهنگاماز سوی دیگر 

نشان دهنده  یرند،گ یقرار م یابیبدست آوردن مشاغل پر درآمد مورد ارز یشان در آموزش برا

ار رفت یمشان را در تنظ ییمثل خانواده و مذهب توانا یگرد یتسلط نهاد اقتصاد است و نهادها

 لیشدن تحص یشده اند. پول یماد یها یتموفق یجترو یبرا ییاند و لذا مجرا ادهافراد از دست د

کردن علوم  یکاربرد یرمشابهش نظ ینو عناو یساز یکشور، تجار یدر مدارس و دانشگاه ها

است که  یدر حال ینکردن امر آموزش است. ا یرو بازا یساز یتجار یدر واقع به معنا یانسان

 از یاجتماع ینهادها یررام کردن قدرت بازار و آزاد ساختن سا یدر پ یجامعه شناسان غرب ینکا

 یرظاش ن یسازمان یباتنهاد خانواده، ساختار و ترت یرانتسلط اقتصاد هستند. در حال حاضر در ا

تعداد  ی،ازدواج و سن ازوداج، فرزندآور ی،و تک همسر یموقت، چند همسر یا یمازدواج دا

توان یسان م یناست. بهم یاقتصاد و مالحظات اقتصاد هادفرزندان کامال متاثر از ن

 نیو ... را از ا ییروابط فرازناشو ید،طالق، ازدواج سف یردر حوزه نهاد خانواده نظ یختگیهنجارگس

دارد عدم  یدیکل یتمعتقدند، آنچه که اهم نمود. البته همانگونه که مسنر و روزنفلد یینمنظر تب

 یاز صور عدم توازن نهاد یکیتوازن به نفع نهاد اقتصاد صرفا  ینا دناست و بهم خور یتوازن نهاد

 ی،رشوه خوار یراش نظ ینیع یو نمودها یاستبه نفع تفوق نهاد س یاست. عدم توازن نهاد

 یرنظ یمیو خانواده که موجب جراتفوق نهاد مذهب  یزو ن یمال یستماتیکاختالس، فساد س

 تییسشود با یو فرار دختران از منزل م ی، دگرکش تیشراف یزنان و دختران، قتل ها یخودکش

 .یردمورد توجه قرار گ

شان را تحت الشعاع قرار شرایط ناگوار اقتصادی در داخل کشور سایر نهادها و کارکردهای

دن تر شهای اقتصادی آمریکا بر ایران و در نتیجه وخیمداده و مختل نموده است. با تداوم تحریم

شرایط اقتصادی در کشور، خانواده دانشجویان بیش از هر چیز دیگری دغدغه نان دارند. تامین 

ی یحتاج و مخارج زندگی، که با وجود یک یا چند دانشجوی بیکار در داخل خانه که هزینهما

ای را بر های عدیدهتر شده و فشارکند، به مراتب سختشان بر دوش والدین سنگینی میتحصیل
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کند. نتیجه آن است که اعمال نظارت و کنترل از سوی والدین بر ی اعضای خانواده وارد میهمه

های عاطفی، شناختی و ابزاری اعضای خانواده از یکدیگر نیز ان و همچنین امکان حمایتفرزند

همچنین در شرایطی که شکاف طبقاتی افزایش یافته . (2۰۰۴، 1و اگنو کالن) یابدکاهش می

های دستیابی به اهداف در دسترسی به ابزارها و فرصتاحساس محرومیت نسبی افزایش است، 

 های آنان قابل( به مثابه منبعی برای افزایش فشار بر دانشجویان و خانواده۴2۰: 2۰12، 2)سیگل

 مالحظه است.

 وارد بر دانشجویان منابع فشار فزاینده به عنوان بخشی ازگی همچه که پیشتر ذکر شد آن

چه در سطح کالن و چه در  ،شناسیدر جرم های فشارنظریهادبیات طابق با م کنند.عمل می

، 3افزایش فشار با افزایش احتمال رفتار انحرافی و مجرمانه مرتبط است )ویتو و ماز ،سطح خرد

( 1393نیا و یوسفی )مطالعه علیوردیبه عنوان مثال  (.2۰۰۴و اگنو،  کالن؛ 2۰12؛ سیگل، 2۰1۷

شار ف و وجود دارد بین فشار و حاالت عاطفی دانشجویان رابطه مستقیم و معنادارینشان داد که 

ای و حذف محرک مثبت با تمایل به خودکشی رابطه مستقیم و معناداری لتی، فشار رابطهزمن

( حاکی از آن بود که 1392نیا و همکاران )دارد. همچنین نتایج تحقیق دیگر توسط علیوردی

تحت تأثیر فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض محرک منفی و عدم دستیابی  ،احساسات منفی

با  .متغیری تأثیرگذار بر رفتارهای وندالیستی دانشجویان بوده است ،مثبت به اهداف ارزشمند

توجه به پر فشار بودن زندگی در فضای کنونی کشور برای همگان و به ویوه دانشجویان و با توجه 

نه چگو پرسش اصلی آن است کهآن به ویوه در زمینه جرایم و انحرافات، گوناگون به پیامدهای 

 توان میزان جرایم و رفتارهای انحرافی دانشجویان را کاهش داد؟ می

شوند. در شناسی از زمره علوم اجتماعی کاربردی محسوب میشناسی انحرافات و جرمجامعه

 یافتن راهکارهای عملیهای سیاستی یا همان داللت ،سی جرم و رفتار انحرافیرهدف از برواقع 

است. نظریه و تحقیق در خصوص علل جرم یا انحراف  ا جرم و انحرافبرای حل مسائل مرتبط ب

تواند در پیشگیری از وقوع جرم و آورند که میو رفتار مجرمانه یا انحرافی، اطالعاتی فراهم می

(. 1۴: 2۰1۷رفتار انحرافی یا کاهش تاثیر آن بر جامعه مورد استفاده قرار گیرد )ویتو و ماز، 

های تحقیق آشکار است. شناسی انحرافات از خالل پرسشاسی و جامعهشنماهیت کاربردی جرم

شناسان به دنبال یافتن پاسخی به آن هستند پرسش اصلی که جرم چهار (،19۸۷) ۴از نظر گیبز

چرا  شوند؟چرا افراد خاصی و نه دیگران مرتکب جرم می چرا نرخ جرم متغیر است؟ عبارتند از:
 

1- Cullen & Agnew 

2- Siegel 

3- Vito & Maahs 

4- Gibbs 
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چه ابزارهای ممکنی برای کنترل جرم و  نه یا انحرافی متفاوت است؟ها به رفتار مجرماالعملعکس

ای که پاسخ به های جرم در ارتباطند به گونههر چهار پرسش با سیاست و انحراف وجود دارند؟

 که علت جرم رادو سوال آخر در گرو پاسخ به دو پرسش نخست است. به عبارت دیگر در صورتی

بر این . (1۵: 2۰1۷)ویتو و ماز،  دهیم ارائهموثرتری را  هایسیاستبدانیم، قادر خواهیم بود 

های کاهش جرمی موفق و کارامدند که مبتنی بر مباحث نظری بوده و از پشتوانه اساس سیاست

 تجربی برخوردارند.

ها و عللی که برای فرضای متناسب با پیشآن چه قابل توجه است آن است که هر نظریه

ب ارتکانرخ کاهش  وهای سیاستی متفاوتی برای جلوگیری راف دارد، داللتتبیین جرم و انح

نر نهادی مس آنومیمعاصر در قالب دو دسته های فشار نماید. نظریهمی ارائهجرم یا رفتار انحرافی 

از منظر  .اند /فشار مرتنآنومیکه بسط یافته نظریه  شوندعمومی اگنو مطرح میفشار و  و روزنفلد

های فشار علت رفتارهای انحرافی )مصرف مواد و الکل، سرقت، تقلب، وندالیسم، انحرافات نظریه

شده؛ فشارهای مختلف حاصل از عدم  مسدودهای جنسی و ...( را باید در فشار ناشی از فرصت

های های منفی و حذف محرکدستیابی به اهداف ارزشمند )تحصیلی و شغلی(، وجود محرک

ک آنومیو نظم هنجاری  عدم توازن نهادیمند مثبت؛ و فشارهای ساختاری حاصل از تعامل ارزش

های سیاستی سر های فشار داللتنظریه(. 2۰۰۴و اگنو،  کالنناشی از فرهنگ جستجو کرد )

جرم  توان انتظار داشت نرخراستی برای مقابله با فشار دارند به این ترتیب که با کاهش فشار می

 . (2۵۷: 2۰1۰، 1یابد )براوننیز کاهش 

این فشارها در کشورهای در مملو از تنشها و فشارهاست اما  ،مدرنزندگی در دوران اگرچه 

فساد گسترده موجود در آن، و  اقتصادیوضعیت ساختار حال توسعه همچون ایران به واسطه 

های ضعفوجود ، ناکارامدی هنجارهای اجتماعی و حاصلهپیامدهای های اقتصادی و تداوم تحریم

پیامدهای این فشار در زمینه شوند. بیش از پیش احساس می ایهای مقابلهشخصیتی در مهارت

سازان برای جوانان و دانشجویان به عنوان آینده از میان اقشار مختلف جامعهانحرافات و جرایم 

  ست. ای برخوردار ااین مرز و بوم از اهمیت ویوه

ه ب و اقشار مختلف افراد انحرافی در هایبروز جرایم و رفتاررغم اهمیت و نقش فشار در علی

شناختی محدود و مغفول مانده تحقیقات در این حوزه به ویوه از منظر جامعهویوه دانشجویان 

های سیاستی آن با توجه ، کاربست و داللتمعاصر های فشاراین در حالی است که نظریه است. 

بخش تواند تا حدودی نویدبه استفاده فراوان و تجربیات موفقی که در سایر کشورها داشته است می

 

1- Brown 
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 ارائهسازد قابلیت های فشار را برجسته میآنچه که نظریهبرون رفت از معضل موجود باشد. 

تواند در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان ها در سه سطح خرد، میانه و کالن است که میسیاست

 مدت و بلند مدت تنظیم شوند. 

 شودیم برجسته یزمان یشناختجامعه منظر از یاستیس یهاداللت به پرداختن لزوم رانیا در

پزشکان و  ،یستیبهز سازمان عمدهو تسلط  یاجتماع لیشدن مسا یسبب پزشک بهکه 

 یهاها و درمانبه راه حل یاجتماع لیامس لیو تقل میاز جرا یریشگیپ تیریپزشکان بر مدروان

ت که اس یدر حال نیا. میهستکشور  در یگفتمان پزشک تیشاهد حاکم ،یروان و یستیز ،یفرد

و  دارد قرار مطالعه و یبررس مورد مجرد و منفک دهیپد کی عنوان به و تنها را میجرا توانینم

 یهااستیس یابیو نقد و ارز یدر متن ساختار اجتماع دیبا یاجتماع یهابیآس نییدرک و تب

و جرم در جهان و  یمجاز یفضا یساخت جهان امروزه نی.  همچنردیموجود صورت پذ یاجتماع

 و یانحراف یرفتارها تنوع و زانیم شیافزا ونوظهور  میجرا ییدایپ به منجر رانیبالطبع در ا

 و یپووهش یهاتیاولو انتخاب در یزدگاستیس که است یحال در نیا. است گشته مجرمانه

 از یریشگیپ تیریمد موانع جمله از زین یاجتماع لیمسا یبندتیاولو در کیدئولوژیا مواجهه

 (.۵۴-۵۶: 1393 ا،ینیوردیعل) است رانیا در میجرا

ای پس از پرداختن به مباحث نظری، مفاهیم رو در این مقاله با روش اسنادی و کتابخانهاز این

ده های اجرا ششناختی، به برنامههای فشار از منظر جامعههای سیاستی مبتنی بر نظریهداللت و

نظر  گذاران با درحسن این امر در آن است که سیاستشود. ها پرداخته میمنتج از این داللت

و با لحاظ شرایط بومی داخل کشور با ضریب  هابرنامهگرفتن شرایط و چگونگی اجرای این 

کارامد و موثر در پیشگیری از  هایبرنامه ارائهگذاری صحیح و اطمینان بیشتری قادر به سیاست

جرایم بر مبنای نظریات علمی خواهند بود. حاصل جلوگیری از هدر رفت هزینه، زمان و منابع 

 هایهای سیاستی نظریهداللتدر پایان و در راستای همین هدف  .کشور و بازدهی باالتر است

نهادی ملهم از این پیش هایبرنامهو فشار در خصوص کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان 

 . ه استدیگرد ارائهسازی و بومیها سیاست

 پیشینه پژوهش -۲

 مبانی نظری -۲-۱

در یک های فشار را زیرمجموعه نظریات ساختاری قرار داده است. ( نظریه2۰12سیگل )

 نومیآ)معاصر ( و مرتن/ فشار آنومیفشار در قالب دو دسته کالسیک ) هایبندی نظریهتقسیم
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ای فشار به دو صورت ههمچنین نظریهگیرند. نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو( قرار می

و  بر منابع اجتماعیشناختی جامعهمنظر فشار ساختاری که از یکی شوند: دیگر نیز فرموله می

کند و دیگری فشار فردی با مرجع گیری رفتار جمعی تاکید میاقتصادی فشار در شکل

شود برخی افراد متحمل درد و های زندگی فردی موجب میمعتقد است تجربه که تیروانشناخ

: 2۰12گردد )سیگل، رنج و بدبختی گردیده که این خود به رفتارهای ضد اجتماعی منتج می

 شود.به اختصار پرداخته می فشار معاصر هاینظریهدر ادامه به  (.2۰۴

 روزنفلد و مسنر ۱ینهاد (آنومی) فشار هینظر

در پاسخ به این سوال که چرا ایاالت متحده آمریکا دارای باالترین نرخ  (2۰۰1) مسنر و روزنفلد

 گیریکه جهت و بسط دادند، ارائهرا  مرتنای از نظریه یافتهنسخه توسعهجرم و جنایت است، 

ند ها معتقدآن کند.وابط فیمابین نهادهای اجتماعی توجه میاصلی آن در سطح کالن بوده و به ر

همسو با این واقعیت است که اقتصاد بر نهادهای عمده و مهم  ،که تاکید فرهنگی بر موفقیت مالی

اد تفوق اقتصبه زعم نویسندگان، شامل خانواده، مدرسه و سیاست، مسلط و غالب است.  ،در جامعه

دیگر قادر نخواهند  کند. حاصل، آن است که این نهادهابا کارکرد موثر این نهادها تداخل پیدا می

بود تا افراد را به طور مناسب اجتماع پذیر و تربیت نموده و ضمانت اجرایی برای انحرافات تعیین 

(. 19۸: 2۰۰۴و اگنو،  کالننماید )این امر بیش از پیش به باال رفتن نرخ جرم کمک می  نمایند.

 هم آمریکایی رویای در کومیآن ذاتی گرایشات که است این اصلی نظریه نهادی فشار تزدر واقع 

 لیدبازتو طریق همین از هم و کندمی تولید است اقتصاد با غلبه آن در که را قدرت نهادی تعادل

 ملمک نهادی تنظیمات و آمریکایی رویای بنیادین فرهنگی الزامات میان تعامل حاصل. شودمی

است )مسنر و  جنایت و جرم باالی سطوح و ضعیف اجتماعی هایکنترل گسترده، آنومی آن،

 (. 2۰۰1روزنفلد، 

 ارائه به عنوان شاخصه فرهنگ آمریکایی، ،«2آمریکایی رویای» از رسمی تعریف مرتن چه اگر

( 1توان بر پایه نظریات او چهار عنصر اصلی را برشمرد که عبارتند از )حال میاست، با این نکرده

( تاکید 2اجتماعی است؛ ) ارزش نهایی معیار زیادی میزان که به ،3تاکید بر دستیابی به موفقیت

 هایمحدودیت شدن گرفته در نتیجه نادیده شدید و فردی ، که حاصل آن رقابت۴بر فردگرایی

 

1- institutional-anomie theory 

2- American dream 

3- achievement orientation  

4- individualism 



 ۳۲۵ ............  اگنو یمسنر و روزنفلد و فشار عموم ینهاد یفشار آنوم هاییهنظر یاستیس یهاداللت

 

 از کس ای که هیچ، به گونه1گراییعام و عمومیت اصل (3هدف است؛ ) به رسیدن برای هنجاری

( ۴) ت واس فراگیر و عمومی موفقیتدستیابی به  برای نیست. لذا فشار معاف موفقیت تعقیب

 یا همان مادی هایپاداش دستیابی به معادل ، که بیانگر آن است که موفقیت2اصل مادیگرایی

؛ 2۰1۶، ۴و راش 3)وِلد آیدمی بدست پول با که آنچه نه است ارزشمند تنهایی به . پولاست پول

  (.2۰۰۴و اگنو،  کالن

از نقش نهادهای اجتماعی در تولید  مرتن( معتقدند که نظریه 2۰۰1مسنر و روزنفلد )

شامل آموزش،  ،ک غفلت کرده است. آنان با اشاره به چهار نهاد اصلی جامعهآنومیفشارهای 

 با این نهادها دارند که کارکردهایکارکردهای هر کدام، عنوان میو  ،خانواده، سیاست و اقتصاد

از هماهنگی و  وجود حداقل میزانیلذا نیستند.  مستقل یکدیگر از و داشته وشانیپهم یکدیگر

ملزومات مورد ضروری است. این بدان جهت است که تداوم جامعه همکاری میان نهادها برای 

 به عنوان مثال ؛ممکن است با ملزومات نهاد دیگر در تضاد باشد موثر هر نهاد کارکردنیاز برای 

 صتخصیاست،  انتسابی هایویوگی پایه بر خانواده در هانقش و هامنزلت تخصیصکه در حالی

 .(2۰۰۴و اگنو،  کالن) باشدمی اکتسابی هایویوگی پایه بر اقتصاد در هانقش و هامنزلت

ای با آرایش متمایزی از نهادهای اجتماعی ( بر این باورند که هر جامعه2۰۰1مسنر و روزنفلد )

کند، شناخته مطالبات و ملزومات بعضا رقیب نهادهای مختلف را منعکس میکه تعادل میان 

کند. عالوه بر این، ذات پیکربندی نهایی نهادها خود شود که تعادل نهادی قدرت را ایجاد میمی

نیز رابطه نزدیکی با فرهنگ دارد. مفروضه اصلی آنان درباره سازمان اجتماعی این است که فرهنگ 

سو، فرهنگ بر ویوگی نهادها و کنند. از یکقدرت متقابال یکدیگر را تقویت میو تعادل نهادی 

گذارد. از سوی دیگر، الگوهای روابط اجتماعی تشکیل ها در ارتباط با یکدیگر اثر میموقعیت آن

برد، تعهدات سیستم اجتماعی نام می« ستون فقرات»  ها به عنواندهنده نهادها، که پارسونز از آن

 کند. را بازتولید و حفظ می فرهنگی

 مرکزی هسته نهادی هایبنیانآمده است.  2نهادی در شکل  آنومیشمای مربوط به نظریه 

همتر گرایی، و از همه متاکید فراوان بر موفقیت، تعهد به فردگرایی رقابتی، عام– آمریکایی رویای

اقتصاد ایاالت متحده، ذات در اقتصاد است. همچنین مهمترین ویوگی  -های مادیتکریم موفقیت

داری آن است که بر مبنای مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد در تولید و وتوزیع کاال سرمایه

های نهادی موجود در سایر داری در ایاالت متحده بدون محدودیتسرمایه و خدمات قرار دارد.
 

1- universalism 

2- materialism 

3- Weld  

4- Roche 
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 و دستوری شکل که به اقتصادی الزامات مهار در نهادها سایر ناتوانی جوامع، توسعه یافته است.

و، و اگن کالنچرخش نماید ) اقتصاد نفع به قدرت نهادی موازنه شود موجب شده تامی صادر امری

2۰۰۴ :2۰3-2۰2.) 

 

ها غلبه اقتصاد بر سایر طریق آنشمرند که از ( سه مکانیزم را برمی2۰۰1) مسنر و روزنفلد

های نهادی غیر اقتصادی؛ کارکردها و نقش 1سازیکم ارزش( 1حقق و ادامه یافته است: )نهادها ت

هنجارهای اقتصادی  3( نفوذ3ملزومات اقتصادی؛ و  و همسازی سایر نهادها با مقررات و 2( تطابق2

 به رسیدن برای ابزاری عمدتا آموزشسازی: به عنوان مثال در کم ارزش. به قلمرو سایر نهادها

 ست؛ا اقتصادی هایپاداش تضمین به منوط آن ارزششود و در نظر گرفته می شغلی هایموفقیت

 ساختن فراهم و پرستاری، فرزندپروری، چون -عمومی بیان درخانواده  هایارزشعلی رغم تحسین 

 دار دارد؛ مشارکتمالک خانه ارزش بیشتری از زنان خانه اما -دیگران برای عاطفی حمایت

 مترینک حتی مقابل در. است اجباری و بیکاری مذموم بزرگسال و بالغ افراد اغلب برای اقتصادی

 

1- devaluation 

2- accommodation 

3- penetration 

 (۸۸: ۲0۱۲نظریه آنومی نهادی )مسنر و روزنفلد، : ۲شکل 

 فردگرایی گراییموفقیت

گرایی مادی گراییعام

 آنومی پولی

فشار شدید برای 

 های پولیموفقیت

تاکید کم بر 

 ابزارها

 سیاست اقتصاد

 آموزش خانواده

 

کنترل نهادی 

 ضعیف

حمایت نهادی 

 ناچیز

 سطح باالی جرم

 فرهنگ:  رؤیای آمریکایی ساختار اجتماعی: غلبه اقتصاد
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: 2۰۰1)مسنر و روزنفلد،  شودمی گرفته نظر در اختیاری دادن، رای مانند سیاسی مشارکت شکل

۷2-۷1). 

 که با فرایند آموزشی یابیش از آن آموزشی که نهادهای آن دارد بهاشاره  تطبیق

 مدارس یریزیابند و برنامهتطبیق می اقتصاد هاینیازمندی های فردی مطابقت یابند باعالقمندی

ند و مهم اشغلی است. مدارس برای تامین منابع مالی به اقتصاد وابسته تقاضاهای کنندهمنعکس

سردمداران اقتصادی را متقاعد کنند که نهاد آموزش به خوبی متعهد  است که متولیان آموزشی

 و هاپاداش ها،ریزیبرنامه غلبه روندهای خانواده همچنین تحت به نیازهای شغلی است.

 چون پیشنهاداتی برابر در( دولت در آنان نمایندگان و) کارفرمایان کار است. بازار هایجریمه

کنند. سیاست کار و ... مقاومت می کودکان از حمایت پذیر، انعطافکار  ساعات زایمان، مرخصی

 حفاظت ازاقتصاد است. لذا دولتمردان ملزم به ایجاد و  به وابسته مالی هایحمایت برای نیز

 .(2۰۴-2۰۵: 2۰۰۴ و اگنو، کالن) اندگذاریسرمایه برای مناسب محیطی

 سیستمی عنوان مدارس به توان از نمره درمی، هنجارهای اقتصادی در نهاد آموزش در نفوذ

 بخش در اقتصادی اصطالحاتیاد کرد.  در نهاد اقتصادی دستمزد معادل وبیرونی  هایپاداش از

 بر عالیه تحصیالت تاکید اخیرا کهآن مانند است، کرده نفوذ آموزشی ادبیات از ایعمده

 .شودمی فهم آموزشی تولید فرایند در آموزاندانش «افزوده ارزش» عنوان به «پذیریمسئولیت»

 سنجیده «آورینان» حیاتی نقش طریق از تربیش خانواده در مشارکت میزاندر خانواده نیز 

 مدیریت» را خانگی «2کار تقسیم» که هستند «1شرکایی» زنان و شوهرانهمچنین شود. می

هستند که به موفقیت دست یابند. عالوه مداران موثر کسانی سیاستدر سیاست نیز . «3کنندمی

بر آن اکثر آمریکاییان معتقدند اگر دولت هر چه بیشتر همانند یک بنگاه تجاری اداره شود بهتر 

 .(۷۵-۷۶: 2۰۰1)مسنر و روزنفلد،  عمل خواهد کرد

 جادای طریق از یکی مستقیم، :است سهیم جرم باالی میزان در طریق دو از آمریکایی رویای

 اجتماعی هنجارهای ،فرهنگی باورهای و هاارزش ویوه محتوای دلیل به که کآنومی هنجاری نظم

، که قیممست نیست؛ و دیگری غیر جامعه اعضای بر قوی کننده تنظیم نیروی اعمال به قادر دیگر

 قدرت نهادی موازنه در مشارکت باکه ها و باورها است، به طورینتیجه نهادی آن ارزش

 .(2۰۵: 2۰۰۴و اگنو،  کالن) گرددمهار می بیرونی اجتماعی کنترل قدرتمند هایمکانیزم

 

1- partner 

2- division of labor 

3- manage 
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 اگنو یعموم فشار هینظر

ار کنند اغلب دچایده اصلی نظریه فشار عمومی نسبتا ساده است: افرادی که فشار را تجربه می

از نیکنند. به عنوان مثال فردی که احساسات منفی شده وگاهی از طریق جرم با آن مقابله می

 یتاذ و آزار مورد پدرش توسط مبرمی به پول دارد ممکن است درگیر سرقت شود یا نوجوانی که

ع منب از انتقام گرفتن برای است ممکن افراد .کند فرار خانه از است ممکن باشد گرفته قرار

 او که همساالنی به ممکن است آموزدانش یک مثال، عنوان به. مرتکب جرم شوند فشارهایشان

 غیرقانونی چون مصرف میایجردرگیر  است ممکن افراد همچنین. کند حمله دهندمی آزار را

 (. 1۶9: 2۰۰9)اگنو،  شوند تا احساس بهتری داشته باشند مخدر مواد

 وبه زعم اگناست.  کرده ارائه مرتنفشار کالسیک  نظریه از تریوسیع و جدید نسخه اگنو

 بعمن سه او. است فشار متعدد منابع از یکی تنها مثبت ارزشمند اهداف به رسیدن در شکست

 هب را افراد است ممکن که را هاییموقعیت انواع کوشد تمامشمارد و میبرمی فشار برای را عمده

 هک یابددرمی نیز اگنو دیگر، پردازاننظریه سایر همانند. لحاظ نماید سازد ناامید یا آورد خشم

موثرند  ارفش به پاسخ بر که عواملی تبیین لذا. دهندمی پاسخ جرم با فشار، به افراد بعضی تنها

 (.2۰۸: 2۰۰۴و اگنو،  کالندارای اهمیت است )

که چرا فشارها منجر شمارد، اینبه طور کلی نظریه فشار عمومی انواع اصلی فشارها را برمی

منجر به جرم های آن دسته از فشارها را که اغلب نماید، ویوگیشوند را تبیین میبه جرم می

عواملی که افزایش دهنده احتمال پاسخ افراد به فشار با  ی ازدهد و فهرستشوند را توضیح میمی

 اری، خالفکو گروهی ارتکاب جرم های فردیتفاوت تبییناین نظریه در  کند.می ارائهجرم است را 

و  1)کرونمورد استفاده قرار گرفته است راهکارهایی برای کنترل جرم  ارائهو در دوره زندگی 

 . (1۶9: 2۰۰9همکاران، 

 فرد اب دیگران آن در که است ایرابطه منفی منفی است. رابطه روابط بر فشار نظریه تمرکز

 ره که نمایدرا مشخص می فشار عمده نوع اگنو سه .کنندنمی رفتار دارد دوست او که گونهآن

 در شکست عنوان به فشار( 1) :گرددبرمی دیگران با منفی روابط انواع از یکی به هاآن از کدام

( 3) فرد، از مثبت ارزشمند محرک حذف عنوان به فشار( 2) ،مثبت ارزشمند اهداف به دستیابی

 بندی فشار خود نیز شامل سه بخش است: فشاراولین تقسیم. منفی محرک حضور عنوان به فشار

 وقعاتت میان انفصال عنوان به واقعی، فشار هایدستیابی/توقعات و آرزوها میان انفصال عنوان به

 

1- Krohn  
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 تادهس و عادالنه/منصفانه ستاده میان انفصال عنوان به و فشار (هاپاداش) واقعی هایدستیابی و

 (.2۰۸-211: 2۰۰۴و اگنو،  کالنواقعی )

حال نظریه توانند به دالیل متعددی موجب افزایش جرایم شوند با ایناگرچه فشارها می

ات فشارها منجر به احساس ارد.گذبر نقش میانجی احساسات منفی میعمومی فشار تاکید اصلی را 

شوند. این احساسات منفی فرد را به پاسخ منفی چون خشم، ناامیدی، افسردگی و ترس می

تواند ابزاری برای کاهش یا رهایی تواند جرم باشد. جرم میها میو یکی از این پاسخانگیزاند برمی

تواند توانایی فرد برای مقابله به شیوه قانونی و مشروع را کاهش از فشار باشد. این احساسات می

دهد. فرد خشمگین کمتر قادر است تا ارزیابی دقیقی از موقعیت داشته و به طور موثر با دیگران 

دهد. فالکت ارتباط برقرار نماید. همچنین این احساسات هزینه ادراکی از جرم را کاهش می

مرتبط با افسردگی ممکن است این دیدگاه را تقویت کند که فرد با ارتکاب جرم چیزی برای از 

 افراد مثال عنوان به. شود جرم ساز زمینه است ممکن احساسات این دست دادن ندارد. سرانجام،

. تحقیقات نشان (1۷۰: 2۰۰9، 2۰۰۶)اگنو، بدارند  جویی انتقام به شدیدی میل اغلب یعصبان

تر متمایل به برخی انواع جرم هستند. به عنوان داده است که برخی انواع احساسات منفی بیش

کرون و همکاران، مثال خشم با خشونت، افسردگی با مصرف مواد و ترس با فرار مرتبط است )

2۰۰9 :1۷1.) 

توانند کنترل اجتماعی به  ویوه از نوع مستقیم را کاهش دهند. عالوه بر این فشارها می

بسیاری از فشارها حاصل رفتار منفی از سوی افراد متعارف و دیگران مهم مانند والدین، معلمان، 

کارمندان و پلیس است. این فشارها موجب کاهش تمایل فرد به همنوایی، پیوند عاطفی به دیگران 

گزینی فرد از دیگران متعارف امکان با دوریشود. گذاری در جامعه متعارف میو سرمایه تعارفم

 و ناامیدی به توجه با فرد (. سرانجام،1۷1: 2۰۰9یابد )اگنو، کنترل اجتماعی مستقیم کاهش می

 رهای خود و نه دیگران را در اولویت قرابه احتمال بیشتری خواسته دیگران با روابطش تضعیف

 (. 2۰۰۵خواهد داد )کانتی، 

توانند فرایند یادگیری جرم را تقویت کنند. زیرا اغلب فشارها شامل فشارها همچنین می

توانند الگویی برای ارتکاب جرم باشند، جرم را تقویت نمایند برخورد با دیگرانی می شوند که می

والنی مدت ممکن است برای دهند. همچنین فرد تحت فشار ط ارائهو باورهای مطلوب با جرم را 

 .(1۷1: 2۰۰9)کرون و همکاران،  مقابله با فشار به مجرمان دیگر بپیوندد
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 روش پژوهش -۳

ای است. به این ترتیب که متناسب با موضوع روش پووهش در این مقاله اسنادی و کتابخانه

همچنین برای بررسی پووهش کتب، مقاالت و منابع موجود مورد بررسی قرار گرفته است. 

های دولتی و سازمانی رسمی فعال در این زمینه نیز حسب موضوع سیاستی، سایت هایبرنامه

 مالحظه گردیده است.

 های پژوهشیافته -۴

های فشار و های سیاستی نظریههای پووهش در دو بخش داللتبا مرور منابع موجود یافته

 شوند.می ارائهها در خارج از کشور، اجرا شده ملهم از این داللت هایبرنامه

 ای فشارههای سیاستی نظریهداللت -۴-۱

 نیا اب مطابق. دارند تیجنا و جرم با مبارزه یبرا یسرراست و میمستق یهاداللت فشار هاینظریه

 شد خواهد همراه جرم نرخ کاهش با شده، جادیا یساختار طور به که یفشار کاهش دگاهید

 توسط و تعریف مرتن توسط که ابزارها و اهداف میان انفصال(. 2۵۷: 2۰1۰ همکاران، و براون)

 دنبال هب که ترتیب این به شوند منجر سیاست به تواندمی شده اتخاذ فشار پردازان نظریه سایر

 تولید که چهآن کرد ادعا مرتن(. 19۷۸ ،1کورنهاوزر) دهندمی کاهش را آرزوها که باشند تغییراتی

 ینا به. است شده محدود فرصت با همراه موفقیت، بر آمریکا نامتناسب تاکید کندمی انحراف

 کندیم ایجاد کمتری فشار دارد، باال به رو اجتماعی تحرک بر کمتری تاکید که ایجامعه ترتیب،

 طبقه افراد برای فرصت افزایش و فقر کاهش همچنین(. 2۵۸ و 2۵۷: 2۰1۰ همکاران، و براون)

 رطو به خود، محبوبیت اوج در نظریه این. شد خواهد جرم نتیجه در و فشار کاهش باعث پایین

 و ویتو) داشت جرم مورد در ایاالت متحده سیاسی و عمومی بحث در زیادی نفوذ توجهی قابل

است با  یافته نظریه آنومی/فشار مرتنهای فشار معاصر بسطاگرچه نظریه(. 131: 2۰1۷ ماز،

و  یفشار عموم هینظر گریعبارت د بهدارد.  نظریه به نوع بستگی سیاستی هایحال داللتاین

 (. 131: 2۰1۷ ماز، و ویتواند. )یمتفاوت یاستیس یداللت ها یدارا ینهاد یآنوم هینظر

خشم را  یرنظ یمنف یاش با حاالت عاطفو رابطه یفشار روان شناخت یت، اهمیفشار عموم یهنظر

 کمتر مستعد رفتار یند،آ یخود برم یکه از عهده عواطف منف یکند. در واقع کسان یبرجسته م

ل مث ییمهارت ها یکه بر رو یرفتار -یشناخت یتوان بخش یمعنا، برنامه ها ینمجرمانه اند. بد

 منطبق اند. یفشار عموم یهشوند، با نظر یخشم و حل تضاد متمرکز م یریتمد

 

1- Kornhauser 
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 وانتمی را جرم: است ساده بسیار نظریه، خود نظریه عمومی فشار همچون سیاستی داللتهای

 هافشار به دادن پاسخ به تمایل کاهش همچنین و فشارها معرض در گرفتن قرارمیزان  کاهش با

 معرض در گرفتن قرار کاهش برای مختلفی هایراه(. 2۰۰۶الف اگنو،) داد کاهش جرم، از طریق

 توانمی خاص طور به. شوندمی اجتماعی محیط تغییر شامل آنها از برخی که دارد وجود فشارها

 به منجر کمتر تا داد تغییر را فشارها( 2) نمود؛ شوند را حذفمی جرم موجب که فشارهایی( 1)

. نمود دور فشارها از را افراد( ۴) و ساخت؛ ترآسان مردم برای را فشارها از اجتناب( 3) شوند؛ جرم

 ایجاد شامل کلی راهبرد سه داد، انجام مختلفی هایروش به را اهداف این توانمی که حالی در

 است. بزرگتر اجتماعی محیط تغییر و اجتماعی، حمایت مراکز ایجاد فشار، هایدهنده پاسخ

 خاص طور به. دهیم کاهش افراد روی بر کار طریق از را فشار با رویارویی توانمی همچنین

( 2)ا ی و کنند؛ دوری فشارها از بهتر بتوانند تا کرد تجهیز منابع و هامهارت با را افراد( 1) توانمی

 "ذهنی" فشار کاهش موجب که کنند تفسیر طریقی به را اجتماعی محیط تا آموزش داد را افراد

 عنوان به را جرم افراد کهاین احتمال کاهش با را جرم توانمی نهایت در(. 2۵: 2۰1۰ اگنو،) شود

 مقابله منابع و هامهارت( 1) به این ترتیب که. نمود کنترل کنند، انتخاب فشار با مقابله شیوه

 اجتماعی کنترل سطح( 3) نمود؛ مقابله برای افراد به بیشتری کمک( 2) بخشید؛ بهبود را افراد

 با آنان رویارویی از( ۵) و داد؛ کاهش مجرمانه مقابله برای را آنان میل( ۴) داد؛ افزایش را هاآن

 (. 2۶: 2۰1۰ اگنو،)کاست  است جرم مساعد که هاییموقعیت

 در قالب سه سطح ذیل قابل ارایه است: 1مقابله یهایاستراتومطابق با آنچه گفته شد 

افرادجامعه تاثیر بگذارد و  یتهایاهداف، ارزشها و هو ی. سطح کالن: اگر فشار عینی بررو1

د که به آنها پناه نش نداشته باشایههای اولبرای نمونه یگزینیجا یتهایاهداف، ارزشها و هو هاآن

اهداف،  هک یزمان یوهبو این امر اهمیت زندگی افراد قرار داد.ی بیتوان فشار را در حوزهد، نمینرب

یجه . در نتقابل توجه است نکنند یافتفرهنگی و اجتماعی نیرومندی در یتحما یتهاارزشها و هو

 .خواهد شد یانحراف یفشار منجر به رفتارها  یادز به احتمال

تیحمااز که  ی. کساناست یاطالعاتی، ابزاری و عاطف هاییتانواعِ حماشامل : یسطح میان. 2

 کنند.می یستادگیا یانحراف یدارند بهتر در مقابل رفتارهابرخورهای نهادی 

 و یمقابله )شناختی، عاطفهای فردی بر انتخاب استراتوی فردی جهت یوگیسطح خرد: و. 3

 گذارد .رفتاری( با فشارهای عینی تاثیر می

 

1- coping strategies 
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 هایسیاست ترجدی تغییر خواستار روزنفلد و مسنر اجتماعی، پردازان نظریه دیگر خالف بر

 سازمان(. 2۵۸: 2۰1۰ همکاران، و براون) هستند شد، ذکر باال در که آنچه به نسبت اجتماعی

 اتذ.  شودمی شناخته قدرت نهادی موازنه در اقتصاد توجه قابل غلبه با متحده، ایاالت اجتماعی

 تقویت و حمایت را یکدیگر متقابال آمریکا جامعه نهادی ساختار آمریکایی و رویای آنومیک

 فعالیت که آنجایی از(. 2۰۰۴ اگنو، و ؛کالن 139۷-139۶: 199۷ روزنفیلد، و مسنر)کنند می

 ولیپ موفقیت پیگیری و اقتصاد تسلط از ناشی آنومیک فرهنگی شرایط از محصولی مجرمانه

 . کنند تمرکز پایه ساختاری و فرهنگی عوامل بر باید جرایم کاهش سیاستهای است،

 ینهاد رییکننده نهادهاست و تغ یینکنند: فرهنگ تع یم یترا تقو یگرهمد یاجتماع یطشرا

 یرنظ یادعاها ینهاد یآنوم یهنظر ییگذارد. مسنر و روزنفلد در بازگو یم یرفرهنگ تاث یبر رو

 سه،نف یف ی،دارند که عدم توازن نهاد یبسط داده و اظهار م یکاییخود را به فراتر از جامعه امر

شود. به اعتقاد مسنر و  یمجرمانه م یاز رفتارها ییباال یزانو نه صرفا تسلط اقتصاد، موجب م

ز ا یاست موجب صور متفاوت یاز تسلط نهاد یکه مشخصه آنها صور متفاوت یروزنفلد، جوامع

 د،یآ یدر آنها بوجود م یکآنوم یمبرتر هستند، جرا یکه به لحاظ اقتصاد یشود. جوامع یجرم م

اند با  یاند، جوامع یاسیتفوق س یکه دارا یاست. جوامع یکه متضمن سود ماد ییجرا یعنی

و مذهب تفوق  یشاوندیکه در آنها خو یشود. جوامع یم یه خوارکه باعث رشو ی،سوء ظن اخالق

 مییامر موجب بوجود آمودن جرا یندارند، که ا یشگرا یافراط یمراقبت اخالق یدارد، به بسط نوع

 شود. یم ینظم اخالق ازدر دفاع 

 نامتعادل ) نامتوازن(  یساختار نهاد کیاز  یمسنر و روزنفلد از آنجا که آنوم هینظر دگاهیاز د

 .یاجتماع ی( نهادهایشود، لذا راه حل مشکل جرم عبارت است از ساخت مجدد )بازسازیم یناش

جرم خواهد شد.   لیموجب تقل ییکایامر یایفرهنگ رو رییتغ ینهاد یآنوم هیبر اساس نظر

واده، برنامهبه خاطر خان یمرخص ینیب شیپ رینظ ییمعتقدند که ابتکارها ییکایامر انگذارسیاست

 یو مجموعه ا انیبچه توسط کارفرما ینگهدار یبرا طیفراهم کردن شرا ر،یانعطاف پذ یکار یها

 یاقتصاد یتقاضاها نیتوازن ب رییتواند به تغ یاز خانواده م تیدر حما یاقتصاد یت هااسیس

خانواده کمک  یبرا رشتیب یاختصاص دادن وقت و انرژ یبرا شانیو الزامات و فرصت ها نیوالد

 نیتوان ایاست که م نیاعتقاد بر ا یاست ول یالیخ یامر ییکایفرهنگ امر نیادیبن رییتغ کند.

 مجرمانه شود، سوق داد.  یکه کمتر منجر به رفتارها یجهت بهفرهنگ را 

 و مسنر ،نخست. دارد وجود تغییر برای هدف دو اساسا نهادی آنومی نظریه حوزه درلذا 

 و( 131: 2۰1۷ ماز، و ویتو) خانواده نهاد تقویت برای را سیاستی هایداللت از تعدادی روزنفیلد

 الدنب به باید جرایم کاهش یهاسیاست که است معنی بدین) کنندمی پیشنهاد نهادها سایر
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 خانوادگی؛ مرخصی ارائه: مانند ییهاسیاست: دنباش سیاسی نظام و مدارس ها،خانواده احیای

 فه؛صر به مقرون کودک از مراقبت پذیر؛ انعطاف کار برنامه پدران؛ و مادران برای شغلی اشتراک

 امنظ در واسط هایتحریم از استفاده افزایش پرورش؛ و آموزش اقتصادی نقش بر تأکید کاهش

 هب موکدا مادی رفاه شود حاصل اطمینانتا  اجتماعی یهاسیاست سازی پیاده و کیفری؛ عدالت

 مالی یپشتیبان ،اقتصادی غیر هاینقش که کندمی تضمین و نیست وابسته اقتصادی عملکرد

 مثال عنوان به(. 1۰۶: 2۰۰1 روزنفیلد، و مسنر) کنندمی دریافت جمعی منابع از قابل اعتنایی

 والدین هک اقتصادی تقاضاهای بین تعادل تا کنندمی کمک ،خانواده طرفدار اقتصادی هایسیاست

 به بیشتر انرژی و زمان اختصاص برای شانهایفرصت و تعهدات و شوند،می مواجه آنها با

 آنومی دوم،(. 131: 2۰1۷ ماز، و ویتو) گردند تعدیل و اصالح خانواده فرد به منحصر هایدغدغه

 در. دهدمی کاهش را جنایت و جرم نیز آمریکا رویایی فرهنگ تغییر که دهدمی نشان نهادی

 دور از ذهن نیست که ،رسدبه نظر می خیالیامری  آمریکایی فرهنگ کامل تحول که حالی

 ثروت تجمع از غیر اهدافی مثال، عنوان به. باشد زاجرم کمتر که داد سوق جهتی در را فرهنگ

 والدگری، مانند اجتماعی هاینقش از بیشتر قدردانی و شناخت معنی به این: شود تقویت باید

 (.131: 2۰1۷ ،همان) است جامعه به خدمت و یادگیری آموزش، مشارکت،

 هیارا لیذ بخشدر قالب سه  توانیرا م ینهاد یآنوم ینظریه یسیاست یداللتهادر مجموع 

 :کرد

مسنر و روزنفلد اخالقی  ریکه به تعب  کا،یدر اخالق اجتماعی جامعه امر یتغییرات اساس .1

آن را در جهت کاهش ارزش موفقیت پولی خواهند  رییتغ کایاز مردم آمر یآنومیک است و اندک

 .رفتیپذ

مجدد به  یبخش اتیح قیمیان نهادهای جامعه از طر ینوعی توازن قدرت نهاد جادی. ا2

 .گرینهادهای د

نهاد خانواده در کنترل رفتارهای مجرمانه دارند  یبر رو یادی.  مسنر و روزنفلد تاکید ز3

 (2۰۰۶و همکاران،  توی)و

 فشار معاصر -ینومآ یهایهبر نظر یمبتن های اجرا شده برنامهتجارب جهانی و  -۴-۲

های سیاستی برخاسته از نظریات فشار های اجرا شده ملهم از داللتدر ادامه به تعدادی از برنامه

 شود.       اشاره می
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  ۱ابتدا از شروع

 یری،یادگ هایمهارت بهبود هدف با که است فدرال تطبیقی مالی کمک برنامه یک ابتدا از شروع

 التتحصی بتوانند آنها که طوری به شد اجرا فقیر کودکان سالمت وضعیت و اجتماعی، هایمهارت

 2کوری) نمایند آغاز بودند آنها به نسبت بیشتر مزیت دارای که خود هماالن با برابر شرایطی در را

 فقر با مبارزه برنامه از بخشی عنوان به 19۶۵ سال در ابتدا از شروع(. 3۴1: 199۵ ،3توماس و

 دبستانی، پیش خدمات هایشانخانواده و ساله ۵ تا 3 فقیر کودکان برای تا است شده ایجاد

 هزینۀ با سال هر در کودک 9۰۰،۰۰۰ از بیشبه . کند فراهم را اجتماعی خدمات سایر و بهداشتی

: 2۰۰۷ ،۶میلر و ۵لودویک ؛2۰۰۶ ، ۴اساچاچدیاسیو) شودمی ارائه خدمات دالری میلیارد ۷

 افزایش به متعهد دو هر ، روسای جمهوری ایاالت متحده،کلینتون بیل و بوش جورج(. 1۵9

 دکنن دریافت را خدمت این بتوانند شرایط واجد کودکان همه که طوری به بودند فدرال بودجه

 والدین،  مشارکت آموزشی، برنامه : است بخش ۶ شامل برنامه این(. 3۴1: 199۵ توماس، و کوری)

 میلر، و لودویک) سالمتی و بهداشتی و خدمات روان سالمت اجتماعی، خدمات خدمات تغذیه،

2۰۰۷ :1۶۴:) 

 ۷انتها تا ادامه پروژه

 سرعت به و آغاز 19۶۵ تابستان در که بود ابتدا از شروعپروژه ادامه تا انتها به دنبال پروژه 

 به دا،ابت از شروع در کننده شرکت محروم کودکان ورود با که دریافتند محققان. یافت محبوبیت

 حصول برای لذا. رودمی بین از بود آمده دست به برنامه این در که چهآن هر دبستان مقطع

. شدمی احساس دبستان مقطع به آن توسعه و برنامه این تداوم لزوم پایدار آکادمیک پیشرفت

 گروه (.۴: 199۷ ،9واتکینز) بود ۸او(ایاقتصادی )او هایفرصت دفتر عهده به برنامه مدیریت

 تعیین ار هامدل موثرترین بتواند که بود حقیقی تجربی تحقیق یک خواستار اواو ای ریزیبرنامه

  :شد ارائه زیر مدل دو اساس این بر(. ۴: 19۸1 ،1۰اگبرت) کند

 

1- Head Start 

2- Currie  

3- Thomas 

4- U. S. Department of Health and Human Services (USDHHS) 

5- Ludwig 

6- Miller 

7 Project Follow Through 

8- Office of Economic Opportunity (OEO) 

9- Watkins 

10- Egbert 
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 وجود آموزان دانش و معلمان بین تعامل از باالیی سطح آن در که: مستقیم آموزش دل( م1)

 اب مطابق و دریافت آموزان دانش عملکرد مورد در مستمر بازخورد تواند می معلم بنابراین دارد،

 دانش آن در که: بانک خیابان مدل (2) (.۸: 19۷۰ زلنر، و ماکوبی) کنندمی تنظیم را آموزش آن

 کارهایی، چه در دارند تمایل که کنندمی انتخاب آنها. کنندمی هدایت را یادگیری خود آموزان

 مالی انحامی که کندمی تنظیم ایگونه به را کالس معلم. کنند شرکت هماالن با یا و تنهایی به

-11: 19۷۰ زلنر، و ماکوبی) کرد خواهد ایجاد آمیزموفقیت یادگیری برای را شرایط شوند متقاعد

1۰.) 

 شود،یم تقسیم دسته سه به باشد چه بر یادگیری تاکید کهاین براساس هابرنامه مدلهمچنین 

: 199۷ ،واتکینز) شناختی/ عاطفی هایمهارت و مفهومی شناختی هایمهارت اساسی، هایمهارت

 هایمهارت مثال، عنوان به) اساسی هایمهارت آموزش - اساسی هایمهارت مدل(: 2۷-2۶

 هایمهارت مدل .دهدمی قرار توجه مورد را( زبان و امال، ریاضی، محاسبات واژگان، ابتدایی

 مدل .دارد تاکید مسئله حل هایمهارت و باال سطح تفکر هایمهارت بر -مفهومی شناختی

 این بر و دارد تاکید( نفس عزت مانند) آموزاندانش احساس بر -شناختی عاطفی هایمهارت

می شناختی مهارتهای در موفقیت به منجر مثبت ارزشی خود احساسات که است استوار فرض

 (.2۶-2۷: 199۷ ،واتکینز) شود

  ۱پری دبستانیپیش برنامه

 تا 19۶2 از میشیگان ایپسیالنتی، در را کودک 123 ،موج پنج در پری دبستانی پیش برنامه

 آمریکایی هایخانواده از کودکان این(. 1۴۸2: 2۰۰۸ ،2اندرسون) داد قرار پوشش تحت 19۶۷

 گونههیچ و داشته پایینکیو آی نمره که بودند پایین اجتماعی اقتصادی پایگاه با بار،تآفریقایی

 گروه به تصادفی طور به کودکان از نفر ۵۸. نداشتند زیستی بر مبتنی روانی یا ارگانیکی اختالل

 تحت کودکان بیشتر(. 2: 2۰۰۰ ،3ویلسون) شدند داده اختصاص کنترل گروه به نفر ۶۵ و درمان

 سالگی ۴ وارد اول موج. ماندند باقی آن در سال 2 و شده برنامه وارد سالگی 3 از برنامه در درمان

 اجتماعی زبان، بر و کرد اجرا را پیاژه ژان هایایده برنامه این. کرد دریافت خدمات سال 1 و شد

 روز ۵ پوشش تحت کودکان. داشت تمرکز شش تا پنج هایکالس در زمان و فضا اعداد، شدن،

 خانگی بازدید دقیقه 9۰ هفته هر و کردند شرکت برنامه این در مه ماه تا اکتبر ماه از هفته در

 (.2۰۰۰ ویلسون، ؛1۴۸2: 2۰۰۸ اندرسون،) داشتند
 

1- Perry Preschool Program 

2- Anderson 

3- Wilson 
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 برنامه کنندگانشرکت پیگیری اطالعات آوریجمع به 1پری اسکوپ یهادبستانی پیش برنامه

 منبع چهار از را هاداده محققان. داد ادامه بعد هایسال در ساالنه صورت به پری دبستانیپیش

 هایپرونده شده، ریزیبرنامه هایآزمون والدین، و افراد با هامصاحبه: کردند آوری جمع اولیه

 آن از پس و سالگی 1۰ سن تا ساالنه برنامه اساس بر کیوآی یهاآزمون. کیفری سوابق و مدرسه

 سهمدر هایپرونده از تحصیلی وضعیت و تحصیل از رضایت میزان. شد انجام سالگی 1۴ سن در

 هایداده با و آمده دست به مربوطه مقامات سوی از بازداشتی هایپرونده. شد آوریجمع

 که هاییمصاحبه از عمدتا اقتصادی هایداده. شد داده مطابقت جنایی رفتار درباره ایمصاحبه

 اندرسون، ؛2۰1۰همکاران، و 2هکمن) آمد دست به شده انجام سالگی ۴۰ و 2۷ ،19 سن در

2۰۰۸ :1۴۸2 .) 

 ثبتم نتایج حالاین با شد، آغاز آموزشی مداخله یک عنوان به پری دبستانیپیش برنامه اگرچه

 به وابستگی و نوجوان دختران حاملگی بزهکاری، و جرم میزان جمله از داد، نشان را دیگری

 اجتماعی رفتارهای کلی، طور به. یافت کاهش توجهی قابل میزان به رفاهی هایکمک دریافت

 روهگ با مقایسه در درمان گروه در خانوادگی ثبات و درآمد اشتغال، تحصیلی، پیشرفت مثبت،

 پری برنامه فایده تریناصلی جرم کاهش(. 2: 2۰۰۰ ویلسون،) بود باالتر داریمعنی طور به شاهد

 سن در پیگیری مطالعات در کنندگانشرکت مثال، عنوان به(. ۶: 2۰1۰ همکاران، و هکمن) بود

 نرخ و جدی دعواهای اجتماعی، ضد رفتارهای پلیس، با برخورد در معناداری کاهش سال، نوزده

 نشان برنامه این فایده-هزینه تحلیل مجموع در(. ۵۴: 2۰۰۶ گرینوود،) دادند نشان تحصیل ترک

 هایحوزه در( برابر ۷ حدود) دالر 1۶/۷ کودک، هر برای هزینه دالر یک هر ازای به که داد

 (.۴: 2۰۰۰ ویلسون،) است شده ذخیره جامعه برای مختلف

   ۳شغل سپاه

 محروم جوانان برای را خدمات از جامع ایمجموعه شد، تاسیس 19۶۴ سال از که شغل سپاه

 و ابتدایی آموزش ای،حرفه هایمهارت آموزش شامل عمدتا که خدمات، این. کندمی فراهم

 بتث برنامه در که افرادی اشتغال بهبود برای اقامتی مراکز در معموال است، بهداشتی هایمراقبت

 این در نفر ۰۰۰،۶۰۰ از بیش ساالنه(. ۵۶: 19۸1 همکاران، و ۴النگ) شودمی ارائه کنندمی نام

 

1- High/Scope Perry Preschool Project 

2- Wilson 

3- Job Corps 

4- Long 
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 ،2گلیزرمان و 1کانلمک) دارد بر در هزینه دالر میلیارد یک از بیش که کنندمی نام ثبت طرح

 و کلمبیا منطقه شمالی، آمریکای ایالت ۴۸ در شغل سپاه مرکز 12۵ اکنون هم(. 1: 2۰۰1

 است شغل سپاه رویکرد( اساسدیسی) 3ایحرفه توسعه خدمات سیستم. دارد وجود پورتوریکو

 پرورش، و آموزش استخدام، جمله از سازد، فراهم آموزان دانش برای را یکپارچه خدماتی تا

 وزآم دانش هر. التحصیلی فارغ از پس گذار پشتیبانی خدمات و شغلی، کمک ای،حرفه آموزش

 شخصی ایحرفه توسعه برنامه تا کندمی کار مربوطه کارمند با شغل، سپاه به پیوستن از پس

 دانش. نماید دنبال موفقیت حصول تا را است شده طراحی او به مخصوص که ۴( پیدیسیپی)

 بهداشت مالی، و تجاری ساختمانی، هایزمینه در ایحرفه حوزه 1۰۰ از بیش در آموزش آموزان

فرصت از استفاده با توانندمی همچنین آنها. کنند دریافت توانندمی را اطالعات فناوری و درمان و

 آموزان دانش آکادمیک، کالس در. ببینند تعلیم واقعی کار محل در کار، بر مبتنی یادگیری های

 دیکاربر هایمهارت و کنند، کسب را آن معادل یا دبیرستان دیپلم مدرک تا دارند را فرصت این

 دکننمی نام ثبت برنامه در آموزان دانش که زمانی همچنین. بگیرید یاد را مستقل زندگی و

. کنندمی دریافت ،زندگی هزینه کمک باریک هفته دو هر و پزشکی اولیه یهامراقبت غذا، مسکن،

 زا تخطی صوت در که دارد خشونت و مواد مصرف خصوص در ایگیرانهسخت قوانین شغل سپاه

 اقیب طرح این در توانندمی سال دو تا حداکثر کنندگان شرکت. شودمی اخراج برنامه از فرد آن

 رد سبز شغل برای آموزاندانش سازیآماده و آموزش توسعه و ایجاد به متعهد شغل سپاه. بمانند

 ختسا وارد که آموزانیدانش تمامی. شود تروپرانرژی ترپاک ایآینده به منجر که است هاییحوزه

 رینآخ با مطابق شوندمی تجدیدپذیر منابع یا احداث خودرو، تعمیرات و آالتماشین پیشرفته

 فارغ هب شغل سپاه التحصیلیفارغ از پس. بینندمی تعلیم صنعت بر مبتنی هایتکنولوژی

 استخدام اب نیز کارفرمایان. کندمی کمک رشد به رو صنایع در مناسب شغل یافتن در التحصیالن

 نالتحصیال فارغ. کنندمی جوییصرفه زمان و هزینه مصرف در شغل سپاه ماهر التحصیالن فارغ

 و کودک از مراقبت مسکن، کاریابی، شامل حمایتی خدمات التحصیلی فارغ از پس ماه 21 تا

 (.2۰1۷ شغل، سپاه) کنندمی دریافت نقل و حمل

 امهبرن این. یابد افزایش آنان درآمد و شغل سپاه اعضای بازده که است آن برنامه این از هدف

 و یعموم هایکمک به شغل سپاه اعضای وابستگی کاهش ویوه به بردارد، در نیز دیگری مزایای

 جرایم میزان هم شغل سپاه(. ۵۶: 19۸1 همکاران، و النگ) اجتماعی ضد رفتارهای کاهش
 

1- McConnell  

2- Glazerman 

3- Career Development Services System (CDSS) 

4- Personal Career Development Plan (PCDP)  
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.  (شدن قربانی) را آنان علیه جرایم میزان هم و داد کاهش را کنندگانشرکت سوی از ارتکابی

 گرفته صورت درآمد-هزینه هایارزیابی در. است جامعه منابع از خوبی گذاریسرمایه شغل سپاه

 گلیزرمان، و کانلمک) است شده بازگردانده جامعه به دالر 2 هزینه دالر هر ازای به برنامه این از

2۰۰1 :xx.) 

  ۱کردن غیربازاری یهاستسیا

 برد کار به هاییسیاست به ارجاع برای را کردن بازاری غیر مفهوم ،(199۰) 2اندرسون اسپرینگ

 روزنفیلد و مسنر(. 139۴: 199۷ روزنفیلد، و مسنر) دهندمی کاهش را بازار به صرف وابستگی که

 هک دادند نشان نهادی آنومی نظریه با ترکیب در و اندرسون از مفهوم این گرفتن وام با( 199۷)

 هرچه اساس این بر. دارد وجود کردن بازاری غیر میزان و خودکشی نرخ میان معکوس رابطه

 ازاریب غیر. یابدمی کاهش خودکشی نرخ یابد افزایش بازار نوسانات برابر در سیاسی محفاظت

 (.همان) است بازار نیروی برابر در شهروندان ساختن قدرتمند معنای به کلی مفهوم در کردن

 انتقال سیاست به اقتصاد از بازاری جامعه در قدرت که است آن دهنده نشان کردن بازاری غیر

 سیاسی مالحظات با صرف اقتصادی معیارهای و ارزشها که دارد این بر داللت که است یافته

 رد اقتصاد تسلط از یابد افزایش شدن بازاری غیر میزان چه هر. است شده داده مطابقت جمعی

  (.139۷: 199۷ روزنفیلد، و مسنر) شودمی کاسته نهادی متقابل روابط

 ریاست. غ یکردن روابط اجتماع یبازار ریجرم غ لیتقل یمسنر و روزنفلد برا یطرح اصل

ن آزاد ساخت لهیرا بوس یدارد که قصد دارند روابط اجتماع ییها استیکردن داللت بر س یبازار

مردم از تسلط  ییرهاآزاد کنند.  یاز تسلط اقتصاد، از مالحظات اقتصاد یاجتماع ینهادها ریسا

 هیبسازند. لذا طبق نظر یشان را بدون مالحظات اقتصاد یدهد تا زندگ یبه آنها اجازه م یاقتصاد

کاهش جرم خواهد شد. در واقع،  جهیو در نت ریرقابت نفس گ موجب کاهش نیمسنر و روزنفلد ا

 یسطح مناسب تواندیها م استیکه س یمعن نیرام کردن قدرت بازار است. بد ،کردن یبازار ریغ

 یو یاقتصاد طیفرد در بازار کار و شرا تیبر وضع یکند که کامال مبتن نیرا تضم یاز رفاه ماد

همه  یبرا ،یتواند بدون در نظر گرفتن توان مال یم یدانشجو یبرا لی.  مثال ادامه تحصستین

 .    فتدیکار هستند، اتفاق ب نیکه مستعد ا یکسان

 سهولت: است گرفته نظر در بعد سه کردن بازاری غیر مفهوم برای اندرسون اسپرینگ

 طشرای و هاوضعیت در پوشش گستردگی و درآمد جایگزینی ارزش رفاهی، مزایای به دسترسی

 

1- Decommodification 

2- Esping-Andersen 
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 در اریبیک بیمه و بیماری، مزایای بازنشستگی، حقوق شامل اجتماعی رفاهی برنامه سه. مختلف

 (.1399: 199۷ روزنفیلد، و مسنر) است بررسی قابل راستا همین

  ۱خانواده از حمایت هایبرنامه

 مختلفی اهداف هاسیاست این و دارند متفاوتی خانواده از حمایت هایسیاست مختلف کشورهای

 مثال عنوان به. است بزهکاری از پیشگیری و جرم کنترل اهداف این از یکی که کنندمی دنبال را

 کودکان و والدین که انداشتغال و اجتماعی امور با مرتبط هاسیاست دانمارک مانند کشوری در

 تامین ،19۶۰ دهه از کار بازار در زنان تربیش مشارکت نرخ افزایش با. دهندمی قرار هدف را

 قبل هفته ۴) زایمان مرخصی هفته 1۸ دارای مادران. یافت گسترش کودکان از مراقبت خدمات

 ۴ طی نیز پدران همچنین. است اجباری زایمان از پس هفته دو که باشندمی( بعد هفته 1۴ و

 در نظر تجدید با همچنین مرخصی این. هستند مرخصی هفته 2 دارای نوزاد تولد از پس هفته

 قبول فرزندی به را نوزادی که هاییزوج یا گراهمجنس هایزوج شامل ،2۰۰9 سال زایمان قانون

 مرخصی هفته 32 از توانندمی والدین زایمان مرخصی بر عالوه همچنین. شودمی نیز کنندمی

 ها،شرکت و کار بازار در آمده بدست هایتوافق طی که کنند استفاده مشترکا یا تکی والدین،

 زایایم از هستند بیکار که مادرانی و پدر. کنندمی دریافت بیکاری دوران مزایای مشابه مزایایی

 تدریاف تریبیش مزایای خاص شرایط دارای هایگروه برخی) شوندمی برخوردار بیکاری صندوق

 نقدی مزایای باریک ماه سه هر سال 1۸ زیر فرزند دارای هایخانواده تمامی همچنین(. کنندمی

 نیز نقدی مزایای باشد یورو 9۵۸۰۰ از بیش خانوار ساالنه درآمد صورتیکه در. کنندمی دریافت

 والدین به را فرزند هزینه کمک خانواده، هزینه کمک بر عالوه دانمارک دولت. یابندمی کاهش

 فرانسه در(. 2۰۰۸ ،3ونر و 2آبراهامسون. )پردازدمی اندشده چندقلو صاحب که والدینی یا نیازمند

 (. 9۸: 199۵ ،۴بیکر) شودمی داده اختصاص پایه زندگی برای درآمدی والدی تک خانوارهای به

 اجتماعی یهایگذارسیاست از عبارتند دولتی رفاهی هایرژیم اندرسون اسپرینگ نظر از

 و حقوق  اشتغال، اقتصاد، سازماندهی و مدیریت در دولت نقش و پیشرفته صنعتی کشورهای

 هب اقتصادی-اجتماعی نظام کل اینکه برای  او نظر از. است اجتماعی حمایت همچنین و دستمزد

 نوع هس. باشد داشته ثبات خانواده و بازار دولت، بین کار تقسیم تا است نیاز کند کار درستی

 

1- Profamily Programs 

2- Abrahamson  

3- Wehner 

4- Baker 
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 (:۴۵: 2۰۰۸ ،1کنگ هنگ عمومی سیاست تحقیقات مرکز) دارد وجود رفاهی یهارژیم عمده

 یمتک منابع اختصاص اصلی مکانیسم عنوان به بازار به عمده طور به که: 2آزاد رفاهی رژیم

 تدول. نمایند باز بازار مکانیزم برای را راه مجبورند خانواده و کشور دوی هر اساس، این بر. است

 را مزایا دولت. کنند شرکت کار بازار در خود معاش برای تا کندمی تشویق را خود شهروندان

 ولتد. دهدمی ارائه دولت به وابسته و کارگر، طبقه معموال درآمد، کم افراد از مشتریانی به عمدتا

 یهاحل راه بر رژیم این نتیجه، در. است محروم خانواده خدمات برای بازار تدارک در دخالت از نیز

 دکانکو به مربوط مسائل سایر و خانواده/  کار یهاتنش زنان، اشتغال باالی نرخ به پاسخ و بازار

 کانادا، متحده، ایاالت در اجتماعی رفاه نوع این اولیه یهانمونه. کند می تأکید خانواده/  زنان/ 

 (.۴۴: همان) شودمی یافت بریتانیا و استرالیا

 و منسجم واحد یک عنوان به را خانواده تا است تالش در دولت:  3کار محافظه رفاهی رژیم

 سیاست که چرا. است "کار محافظه" رژیم این که است دلیل همین به. کند حفظ کارآمد

 یا حفظ را مردانه متعارف اجتماعی مراتب سلسله که است شده طراحی ای گونه به اجتماعی

 موجود هایگروه و اجتماعی وضعیت اساس بر اجتماعی مزایای طرف، یک از. کند تقویت حتی

 عنیی) سنتی خانواده حفظ برای رفاهی گزاریسیاست دیگر، سوی از. شودمی توزیع کار بازار در

 رو، این از. است شده طراحی( مادر و دار خانه زن عنوان به زن و خانواده آورنان عنوان به مرد

 ورط به اجتماعی بیمه. کندمی ایفا کمی نقش جانبی شغلی مزایای و خصوصی بیمه مزایای

 طور به( روزانه مراقبت مانند) خانوادگی خدمات و دهدنمی پوشش را شاغل غیر زنان معمول

 ند،ک می تاکید سنتی خانواده نقش بر رژیم این عوض، در. است نیافته توسعه توجهی قابل

 کودکان روی بر مستقیم طور به کمتر و رساند می حداقل به را زن کار نیروی مشارکت

 کشورهای از هایینمونه عنوان به معموال ایتالیا و آلمان فرانسه، اتریش،. کندمی گذاریسرمایه

 (.۴۵ همان،) هستند رفاه نوع این دارای

 ارائه و منابع تخصیص در قوی دولت یک براساس:  ۴دموکراتیک – اجتماعی رفاهی  رژیم

 در مهمی نقش که است محور خانواده مدل رژیم این. است شده ارائه اجتماعی کامل خدمات

 از ییک عنوان به کار بازار در کامل مشارکت و برابر دسترسی. کندمی ایفا اجتماعی خدمات ارائه

 سنتی خانواده قید از خود شهروندان رهایی در دولت مسئولیت عنوان به و اهداف، ترینمطلوب

 در رابریب جای به استانداردها باالترین در برابری ارائه با دولت بنابراین،. است شده گرفته نظر در
 

1- Public Policy Research Centre of Hong Kong 

2- liberal welfare regime 

3- conservative welfare regime 

4- social-democratic welfare regime 
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 متوسط طبقه به را خود رفاهی خدمات شود،می دنبال دیگر جاهای در که همانگونه نیازها، حداقل

 رب که دارد، تأکید قدرتمند حکومت یک نقش بر رژیم این خالصه، طور به. دهدمی گسترش

 به و خانوادگی زندگی و کار دادن آشتی و زنان اشتغال باالی نرخ کودکان، رفاه جنسیتی، عدالت

 این جهتو قابل یهانمونه. کندمی تاکید خانواده نقش ترکم میزان به و بازار نقش رساندن حداقل

 .است نروژ و سوئد مانند اسکاندیناوی کشورهای رژیم

 22 یفیو ک یکم هایدادهاز  اییسهمقا یلو تحل یهاساس تجز بر ( 199۶) 1رگاتی همچنین

 یکدیگر از را خانواده گذاریهایسیاست از اصلی مدل ۴، به بعد از اواخر قرن نوزدهمی کشور صنعت

 :است ساخته متمایز

 مدل، این در. است مدل این اصلی نگرانی باروری کمبود مسئله:  2فرزندآوری حامی مدل

 زا باالیی نسبتا سطح و شودمی گرفته نظر در دولت مسئولیت عنوان به خانواده از حمایت

 بر فراوانی تاکید. شودمی فراهم کودکان از مراقبت امکانات و زایمان مرخصی برای هاحمایت

 ات شوندمی ایجاد ایگونه به شرایط. دارد وجود سوم کودک برای ویوه به نقدی، یارانه پرداخت

 (.۴۸: همان) است مدل این از خوبی نمونه فرانسه. نباشد فرزندان تولد از مانع شغل، داشتن

 از حمایت مسئولیت دولت. است خانواده حفظ اصلی نگرانی مدل، این در: 3سنت حامی مدل

 داوطلبانه یهاسازمان و هاخانواده خود حمایت، منابع مهمترین اما دارد، عهده بر را هاخانواده

 موانع و شودمی تشویق آور نان مرد سنتی مدل مادران، برای کاری مزایای ارائه رغم به. است

 از متوسطی میزان تنها مدل، این تحت. دارد ادامه همچنان مالیات همچون زنان اشتغال برای

 ادرانم کودکان از مراقبت ارائه پایین سطح. شودمی فراهم والدین برای کار مزایای و نقدی یارانه

 مدل نای. کنند ترکیب را خانواده مسئولیت و کار راحتی به بتوانند که نیست کار به مشغول

 (.۴9: همان) است آلمان مخصوص خانواده سیاست

 هادولت. است بیشتر جنسیتی برابری ترویج مدل این اصلی هدف: ۴تساوی حامی مدل

 هب خانه را و کاردر محیط  زنان راحتی ی مناسب برای کمک بهمحیط ایجاد در کامل مسئولیت

 :همان) کنند بازی کودکان از مراقبت در مهمی نقش تا دهد می اجازه پدران به و گیرندمی عهده

۵۰.) 

 

1- Gauthier 

2- Pro-natalist model 

3- Pro-traditional model  

4- Pro-egalitarian model 
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 توسط هستند، نیازمند که ییهاخانواده تنها مدل، این در: 1ایمداخله غیر خانواده حامی مدل

 ازارب عملکرد و خانواده خودکفائی بودن ارزشمند به دولت که آنجایی از. میشوند مراقبت دولت

 پایین بسیار سطح در اجتماعی خدمات ارائه و پول دادن لحاظ از هاخانواده از حمایت دارد، اعتقاد

 آنها از حمایت برای دولت اما رود،نمی بین از کار نیروی در زنان مشارکت. شودمی داشته نگه

 مسئولیت عنوان به زایمان مرخصی مانند مادران برای کار مزایای. بردمی بکار محدودی مزایای

 ریتانیاب هستند مدل این با مطابق که ییهانمونه. میشود محسوب دولت نه و خصوصی هایشرکت

 (.۵۰: همان) است متحده ایاالت و

 ۲وای(اف)ام جوانان برای بسیج

 اناننوجو فزاینده بزهکاری از نیویورک شهر نهادهای و هاآژانس نگرانی حاصل جوانان برای بسیج

 اجتماعی خدمات دانشکده و منطقه آژانسهای که گرددبازمی 19۵۷ سال به ایده این آغاز. بود

 یتهکم توسط که دادند توسعه را عملی تحقیقاتی برنامه یک نیویورک، کلمبیای دانشگاه

 ورهد یک بررسی، این نتیجه در. گرفت قرار بازبینی مورد  3روان بهداشت ملی موسسه کارشناسان

 که بود اوهلین و کلووارد نظریه مبنای بر( 19۶1 دسامبر تا 19۵9 دسامبر) ریزی برنامه ساله دو

 و مکاتبات مجموعه) بودند کرده ارائه "بزهکار باندهای نظریه: فرصت و بزهکاری" کتاب در آنان

 یریپیشگ منظور به آزمایشی برنامه یک جوانان برای بسیج(. 2 : ۴کلمبیا دانشگاه دستنویس اسناد

 برنامه این. دادمی ارائه ارزیابی و تحقیق با همراه عملی ایبرنامه که بود نوجوان بزهکاری کنترل و

 دهش انجام باال بزهکاری میزان با شهری مسکونی منطقه در که بود اجتماعی آزمایش یک اساسا

 در دارهمسال ازمناطق اینماینده توانستمی که بود متنوع و بزرگ کافی اندازه به منطقه این. بود

 دهش واقع منهتن در پروژه منطقه. شود گرفته نظر در متحده ایاالت سراسر اجتماعات از بسیاری

 (. 1: همان) بود استاندارد حد زیر آن مسکونی واحدهای سوم یک از بیش که بود

 به خدمات استخدامی، خدمات آموزشی، خدمات) اقدام( 1: )بود عمده جنبه دو دارای برنامه

 و تحقیق یکپارچه برنامه( 2( )حقوقی خدمات بعد مدتی و جامعه توسعه و هاخانواده و افراد

 به اقدامات این از ایخالصه(. 3: کلمبیا دانشگاه دستنویس اسناد و مکاتبات مجموعه) ارزیابی

 :است آمده ادامه در اختصار

 

1- Pro-family but non-interventionist model 

2 Mobilization For Youth  (MFY) 

3 National Institute of Mental Health: NIMH 

4 collections of correspondence and manuscript documents, Columbia university 
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 مدرسه در نوجوانان موفقیت افزایش در کوشش و آموزش بهبود بر عالوه :آموزشی خدمات

 آموزان،دانش به مختلفی خدمات رواین از و بخشد بهبود را مدرسه و خانه ارتباط تا نمود تالش

 ایلمس و فقر تاثیر فرهنگی، هایویوگی درباره مدرسه کادر و معلمان. شد ارائه معلمان و هاخانواده

. باشند داشته شاگردانشان روزمره زندگی از بهتری درک تا شدند داده آموزش اجتماع دیگر

 ،1یزمناو) شد ایجاد نیز دبستان به ورود از پیش کودکان سازیآماده برای هاییبرنامه همچنین

 (.19۶9آ

 ینا. شوند آماده کار نیروی به پیوستن برای تا کندمی کمک جوانان به :استخدامی خدمات

 املش استخدامی خدمات. است بوده طرح هدف ترینبنیادی و بزرگترین جوانان برای بسیج جزء

 ستدرخوا فرم تکمیل نحوه مصاحبه، برای پوشیدن لباس نحوه آموزش مانند متنوعی هایبرنامه

 و شغلی آموزشی هایبرنامه شغلی، آمادگی بر عالوه. کار زمان در بودن منظم اهمیت و کار

 خاصی هایمهارت یادگیری برای فرصتی جوانان به خدمات این. شد ایجاد ایحرفه هایآموزشگاه

 شیک لوله و خیاطی برقکشی، کارهای جمله از کار یک کردن پیدا برای توانستندمی که دادمی

 شتغالا حفظ و کردن پیدا برای جوانان به کمک برای نگهداری و شغلی هایبرنامه. کنند استفاده

 هایایستگاه و کوچک هایرستوران دارای جوانان برای بسیج. شد ایجاد محلی کارهای و کسب با

 (. 19۶9آ وایزمن،) است جوانان استخدام برای گاز

 هایراه مهمترین از یکی بودند معتقد آنها که بود اساس این بر :هاخانواده و افراد به خدمات

 نهفعاال تا کرد تالش برنامه این لذا. است فقر کردن تحمل قابل و سبک ،کنترل و کاهش جرم

 سالمت با بخش این توسط شده ارائه خدمات از بسیاری. دهد ارائه را فراغت اوقات هایفعالیت

 فردی و گروهی جلسات. بودند مرتبط هرویین، به اعتیاد جمله از بهداشتی، یهامراقبت و روان

 حمایت یهاگروه نظیر هاییفعالیت. شد برقرار سالم زندگی شیوه ترویج برای ایوسیله عنوان به

 و الکل مصرف از خودداری آموزش آنها، هایخانواده و مخدر مواد کنندگان مصرف برای کننده

 و جوانان برای کننده سرگرم هایفعالیت این، بر عالوه. شد ارائه والدگری آموزش هایکالس

 مانند است یافته افزایش یا شده ایجاد جوانان برای بسیج گذاریسرمایه محل از هاخانواده

 هاخانواده و افراد به خدمات واقعی هدف. غیره و فیلم شب خانوادگی، سفرهای ورزشی، هایلیگ

 االتمق مجموعه) کردندنمی دریافت کمکی برنامه اجزای سایر طریق از که بود کسانی به کمک

 . (19۵۰-19۶۵ ،جوانان برای بسیج

 

1- Weissman 
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 منابع آن از پس و دهد تغییر جامعه در را هانگرش که بود امیدوار :اجتماع توسعه برنامه

 هب که است کرده ارائه را هافعالیت از متنوعی مجموعه برنامه،. نماید ایجاد ساکنان برای پایدار

 هاتفعالی از برخی. شودمی مربوط ساید ایست الور ساکنین روزمره زندگی هایجنبه از بسیاری

 ایر نام ثبت بلوک، یهاباشگاه اجاره، هایاعتصاب داشتند؛ تمرکز جامعه در محلی تغییرات بر

 وزمرهر زندگی بر دیگر هایفعالیت. بودند هافعالیت این از بخشی  مدرسه یهاتحریم و دهندگان

 رب عالوه. داشتند تمرکز نوجوانان اجتماعی هایباشگاه و انگلیسی هایکالس باند، کار مانند

 هاجنبش و تظاهرات به و آمده هم گرد مدنی حقوق محور بر مردم از بسیاری محلی، هایفعالیت

نمی الیم تأمینوای افام توسط مستقیما هافعالیت این چه اگر. پیوستند کشور دیگر مناطق در

توسعه  برنامه هدف واقع در. بود کارهایی چنین انجام برای انگیزه و مهارت بخش الهام اما شد،

 تغییرات بر حال عین در و است خود منابع دارای که بود اتکا خود جامعه یک ایجاد اجتماع

 (.19۶9ب وایزمن،) تأثیرگذار است اجتماعی

 ای و حقوقی مشاوره از توانندنمی که کسانی به کمک برای حقوقی خدمات :قانونی خدمات

 وقیحق خدمات ،بسیج برای جوانان اجزای سایر همانند. شد ایجاد کنند، استفاده شخصی حمایت

 اکنانس به خدمات. داد ارائه ساید ایست الور ساکنین برای را هافعالیت و خدمات از مختلفی انواع

 تاجر،مس حقوق تر بر رویتاکید بیش کنند؛ حرکت حقوقی سیستم با مطابق تا کردمی کمک

 حقوقی خدمات. بود مجرمان از حمایت و خانوادگی خشونت به مربوط مسایل رفاهی، حقوق

 خدمات از هدف. بود جوانان برای بسیج دیگر هایبرنامه سایر به نسبت کمتری اهداف دارای

 رتقایا برای ایوسیله عنوان به حقوقی سیستم با مطابق حرکت برای دیگران به کمک قانونی

 (.19۶9ث وایزمن،) بود نوجوانان بزهکاری از جلوگیری و اجتماعی تغییر

 ایست الور هایمحله در سیاسی ساختارهای ایجاد و اجتماعی خدمات از حمایت با وایافام

 یردرگ برنامه این. دهد قرار هدف را جرم ای ریشه علل تا کرد تالش نیویورک، منهتن شهر ساید

 لفتخ هرگونه اما) گرفت قرار تحقیق مورد آیبیاف توسط شد، شهر مقامات با سیاسی مبارزات

 (.۴1۸: 2۰1۷ ماز، و ویتو) برچیده شد میان از نهایت در و( شد رد

 گیری نتیجهبحث و  -۵

 ،تقلب سرقت، الکل، و مواد مصرف) دانشجویان انحرافی رفتارهای علت فشار هاینظریه به توجه با

 از حاصل مختلف فشارهای شده؛ مسدود هایفرصت در باید را...(  و جنسی انحرافات وندالیسم،

 هایمحرک حذف و منفی هایمحرک وجود ،(شغلی و تحصیلی) ارزشمند اهداف به دستیابی عدم

 کآنومی هنجاری نظم و  عدم توازن نهادی تعامل از حاصل ساختاری فشارهای و مثبت؛ ارزشمند
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های سیاستی نظریه با عنایت به داللت با توجه به آنچه پیشتر آمد،. کرد جستجو فرهنگ از ناشی

 هایسازی داللتبه بومی نوشتار از قسمت های اجرا شده در سایر کشورها در اینفشار و برنامه

  شود.ها پرداخته میهای ملهم از این سیاستسیاستی و برنامه

 های سیاستی نظریه فشارسازی داللتبومی -۵-۱

ب های فشار در قالهای سیاستی برای کاهش رفتار انحرافی در دانشجویان مبنی بر نظریهداللت

 سازی و ارائه شده است:سه سطح خرد، میانه و کالن بومی

 خرد سطح در یاستیس یهاداللت -۵-۱-۱

افراد از نظر  یرهمانند سا دانشجویانیان: دانشجو هاییوگیو ییرکاهش فشار با تغ -

 یموجودات منفعل یانتفاوت دارند. دانشجو یکدیگربا  یطدرک، تجربه و پاسخ به مح یچگونگ

بر  یاتاختالف ینواکنش نشان دهند. چن یاجتماع یطمح یکبه  یوهش یکبه  یکه همگ یستندن

 احتمال ینا یاندانشجو یبرخ ی. به طور خاص، براگذاردیم یرتجربه شده تأث یفشارها یزانم

فتار با آنان ر یگرانتجربه کنند، د یو حوادث را منف یعوقا یوجود دارد که برخ یگراناز د یشترب

 باالست، و یقرار دهند که در آنجا احتمال رفتار منف هایییطداشته باشند، خود را در مح یمنف

ما  ها،یتواقع ینتوجه به ا موجود دچار مشکل باشند.  با یطبه اهدافشان در مح یابیدر دست

ه که دانشجو با آن مواج یطیمح ییرهمانند تغ یان،دانشجو یفرد هاییوگیو ییربا تغ توانیمیم

   است: یابیقابل دست یقمطلوب از دو طر ین. ایمبا فشار را کاهش ده یاروییرو شود،یم

 ،که منجر  ییاجتناب از فشارها یها براو مهارت هایوگیبه و یاندانشجو یزتجه نخست

و حل  یاجتماع یهامهارت شوند،یم یفکه دردسر ساز توص یانی. دانشجوشودیبه جرم م

 ینا کهیدر حال دانند،یمطالعه موثر را نم یهادارند و مهارت یینیهوش پا دارند، یمساله کم

در معرض  یگراند از یشو محل کار است، ب یلدر تحص یتبه موفق یدنرس الزمهها مهارت

 ینفرفتار م یانیدانشجو یناغلب با چن هایشانیو همکالس ید،اسات ین،فشار قرار دارند. والد

 تیاخراج، محروم یخ،توب یین،تمسخر، نمره پا ین،توه ی،انضباط هاییریگدارند )مانند سخت

 ییدانشجو ایهیشها و هماانجمن ی،علم هاییتو ...(. معموال در فعال یلاز ادامه تحص

 یکه رفتار منف گیرندیقرار م هایییطمعموال در مح یانیدانشجو ین. چنکنندیمشارکت نم

به  یمطرد و تصم یکه آنان از گروه هماالن معمولمتداول است. احتمال آن هایطدر آن مح

 یکآکادم یهاکه مهارت ییجااست. از آن تریشب یرندبگ هکارهماالن بز یهاارتباط با گروه

 تریشدر آنان ب یلانصراف از تحص یا یقاست، احتمال مشروط شدن، تعل یینها عمدتا پاآن
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 یهاکه مهارت یانی. دانشجوشوندیمعموال دچار مشکل م یزشغل مناسب ن یافتناست لذا در 

 مشابه خود یعاشقانه با افراد یهاوارد رابطه ستدارند ممکن ا یینیو حل مساله پا یاجتماع

 یهاها و کارگاهدوره ی. لذا برگزاردهدیم یشرا افزا یوند که احتمال انواع مشکالت ارتباطش

حل مساله،  یهااز اقدام، مهارت یشتفکر پ ی،کنترل خشم، خودکنترل یهامهارت یآموزش

 ینقش موثر تواندیم یانو ... به دانشجو یاو حرفه یلیتحص یهامهارت ی،اجتماع یهامهارت

 جرم داشته باشند. یجهدر کاهش فشار و در نت

 ،ی/ادراک کنند که فشارهایرتفس یارا به گونه یطتا مح یانآموزش به دانشجو دوم 

 یدانشجو با فشارها یاروییکاهش رو یبرا یقبل یهایاستراتو یسازد. تمام ینهرا کم یذهن

ممکن است  حالیند. با اهم آن را دوست ندارن یگرانکه عموما د یطیو شرا یعبود، وقا ینیع

نوان متفاوت باشد. به ع یکسان یطشرا یاواقعه  یکدانشجو از  یذهن یابیارز یعنی یفشار ذهن

 یرستف یعمد یا یبه دو شکل متفاوت تصادف تواندیاستاد م یمثال جواب سالم ندادن از سو

 انیبه دانشجو توانیمیم ینبه همراه دارد. بنابرا ترییشب یدوم فشار ذهن یرشود که تفس

ا ر شانیفشار ذهن یزانکنند که م یرادراک و تفس اییوهرا به ش شانیطتا مح یمآموزش ده

انشجو د خواهیمیما نم یراز یردمورد استفاده قرار گ یاطبا احت یدالبته با یوهش ینکاهش دهد. ا

جلوه  تیکوچک و کم اهم دانند،یکه اغلب مردم آن را بزرگ م یرخداد یمرا متقاعد کن

 .یمده

 سوی از دانشگاهی محیط در فشارها از شده ادراک عدالتیبی کاهش برای تالش -

 به نظر ابراز فرصت آموزشی هایمحرومیت و هامجازات اعمال در مثال عنوان به. دانشجویان

 اباجتن کالمی و بدنی آمیز توهین رفتارهای از و شده رفتار احترام با آنان با شود، داده دانشجو

 توضیح هستند خیر یا شایسته هامجازات کهاین بیان با را هامجازات پس در موجود منطق. شود

 سوء رفتار که افرادی میان در و زمان طول در آنها هایمجازات که دهند اطمینان آنان به و داده

 .است یکسان داشتند، مشابه

 ندارند آگاهی دانشجویان اوقات آگاهی بخشی برای تسهیل اجتناب از فشارها. گاهی -

 آنان ات داد انجام اقداماتی توانمی. شود منفی رفتار به منجر است ممکن آنان رفتارهای بعضی که

ور واضح به ط تا ببینند آموزش توانندکارکنان و اساتید دانشگاه می. ساخت آگاه واقعیت این از را

 ککم دانشجویان به تنها نه این. قوانین و پیامدهای نقض آن را برای دانشجویان بیان کنند

 دالتع همچنین کنند، اجتناب شوند منفی رفتار به منجر است ممکن که اقداماتی از تا کندمی

 داد. خواهد افزایش نیز را شده اعمال هایمجازات از ادراکی
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 یبعض شامل شرایط، بعضی در منفی رفتار آگاهی بخشی به دانشجویان که احتمال -

توان به عضویت در به عنوان مثال می .است تربیش اشخاص، بعضی کنار در و ها،زمان ها،مکان

های های اجتماعی و ارائه اطالعات شخصی و یا استفاده از برخی سایتها و شبکهبرخی کانال

 اینترنتی اشاره کرد.

 دستگاهدهندگان ها، که معموال این پاسخآموزش پاسخ دهندگان به فشار در دانشگاه -

دهندگان در غیاب والدین  باشند. پاسخنظارتی، یا همان حراست دانشگاه و واحدهای مشاوره می

 دکننمی تالش در محیط خارج از خانه به نوعی همان نقش والدین در برابر فشارها را ایفا نموده،

 به ند،شو جرم به رمنج کمتر تا دهند تغییر را فشارها ببرند، بین از را فشارها امکان صورت در تا

 حذف فشارها از را آنان لزوم صورت در و کنند، جلوگیری فشارها از تا کنند کمک دانشجویان

 اب را افراد کندمی دهنده سعیبه عنوان مثال واحد مشاوره دانشگاه به عنوان یک پاسخ. کنند

 کاهش موجب همچنین و یابد کاهش فشارها با آنان رویارویی تا کنند تجهیز منابع وها مهارت

 حراست دانشگاه و که است مهم همچنین بسیار. شوند کنندمی وارد دیگران بر آنان که فشاری

 باشند. آنان احترام مورد و داشته خوب ارتباط مشاوران با دانشجویان،

های موثرتر ارتباطی و انضباطی برای کارکنان و های آموزشی روشبرگزاری کارگاه -

 اساتید دانشگاه.

های حل تمرین و رفع اشکال توسط اساتید برای کاهش فشارهای برگزاری کالس -

 تحصیلی و افزایش فرصت دستیابی به موفقیت.

 هک یانیدانشجو یبرا یجبران نمره کسب و یاضاف کار انجام یبرا فرصت آوردن فراهم -

ند، به افتادن هست اینموده و در معرض مشروط شدن  افتیدر ینمرات کمتر به دالیل موجه

رطرف ب یفرصت برا شیارتکاب عمل مجرمانه )مانند تقلب( و افزا یمنظور برطرف کردن فشار برا

استاد  دانشجو با یوستگیپ شیمنجر به افزا هاتیفعال نیمرسوم. ا یهاکانال قیکردن فشار از طر

 .گرددیم یکنترل اجتماع شیافزا جهیمعاشرت با هماالن بزهکار و درنت یو کاهش فشار برا

 توانست نخواهیم گاهجرم: هیچ طریق از فشار با دانشجویان مقابله احتمال کاهش -

توانیم یم تنها بلکه ببریم بین از کامل طور به را ذهنی و عینی فشارهای با دانشجویان رویارویی

های سیاست. دهیم کاهش را فشار با فرد مجرمانه مقابله که است لذا مهم. دهیممی کاهش را آن

 شود:ذیل بدین منظور پیشنهاد می

 فشار معرض در دانشجو کندمی که کمکها و منابع مقابله عالوه بر آنافزایش مهارت 

های مهارت دهد. آموزشمی کاهش نیز را فشار با مجرمانه مقابله احتمال بگیرد قرار کمتری



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۳۴۸

 

ای، و تحصیلی و حرفههای های برخورد با  مهارتهای حل مساله، شیوهاجتماعی، مهارت

 باشند.توانایی کنترل خشم از این دسته می

 های حمایت اجتماعی که در بخش کاهش فشار با تغییر محیط اجتماعی پیشنهاد برنامه

 دهند. شد عالوه بر کاهش فشار، احتمال مقابله مجرمانه را نیز کاهش می

 یان آنان با والدین درتقویت کنترل اجتماعی در دانشجویان از طریق تقویت پیوند م 

خانه، و اساتید در دانشگاه، همچنین پیوند به نهادها مانند پیوند به مذهب سهم دانشجویان 

دهد. پیوند با والدین فرایندی است که از بدو تولد و حتی پیش از را در همنوایی افزایش می

رابطه عاطفی و  گیرد. لذا آموزش والدین برای برقراریآن آغاز و به مرور زمان شکل می

تواند بسیار موثر باشد. آگاه نمودن والدین تربیتی صحیح متناسب با دوره سنی فرزتدان می

دهد که متناسب ها و نیازهای فرزندان در هر دوره سنی به والدین این امکان را میاز ویوگی

ش یافته کاهبا شرایط رفتار درست را در قبال فرزندان داشته تا بدین ترتیب تنش میان آنان 

و فرزندان همچنان به لحاظ احساسی و عاطفی به والدین وابسته باشند. نظرات والدین برایشان 

مهم بوده و مراقب خواهند بود کاری انجام ندهند که موجب ناراحتی آنان شود. البته این 

 هکه فرد به سن ورود به دانشگاه برسد صورت گرفته و پیوند بها باید پیش از آنآموزش

 به عنوان یک برنامه بلند مدت مدنظر قرار گیرد.توان تر ایجاد شده باشد. لذا میوالدین پیش

 تواند در جلوگیری از پاسخ به فشار از طریق جرم موثر پیوند به استاد و دانشگاه نیز می

باشد. دانشجویی که استادش را دوست دارد، رابطه خوبی با او دارد کمتر احتمال دارد که 

مرتکب کاری شود که به این ارتباط آسیب وارد نماید. لذا ایجاد و حفظ رابطه دوستانه همراه 

تواند کنترل اجتماعی را برای دانشجویان افزایش دهد. بدین با احترام و رعایت شأن استاد می

 .شودای برای اساتید دانشگاه پیشنهاد میهای آموزشی حرفهها یا کارگاهمنظور برگزاری دوره

 های مقاومت به دانشجویان در برابر فشارهای گروه هماالن برای ارتکاب آموزش مهارت

از آن  های آموزشی یا گنجاندن در برنامه درسی و پیشرفتارهای مجرمانه، با برگزاری کارگاه

 در دوران نوجوانی از طریق مدرسه.

 انهیم سطح در یاستیس یهاداللت -۵-۱-۲

وجود مراکز حمایت اجتماعی در دانشگاه. دانشجویانی که به پاسخ دهندگان فشار در  -

اند به این مراکز ارجاع داده شوند تا متناسب با دانشگاه )حراست و واحد مشاوره( مراجعه نموده

اند اقدامات حمایتی برایشان صورت پذیرد. به عنوان مثال دختر فشاری که متحمل شده
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ی و های قانونهای روانشناسی قرار گرفته و روالانی تجاوز گردیده تحت مشاورهدانشجویی که قرب

 حقوقی حمایت از او به جریان افتد. 

وجود مراکز کاریابی در دانشگاه که متناسب با رشته تحصیلی ارتباط میان دانشجویان  -

ها و ... را کدهها و پووهشها، موسسات، پووهشگاهبا بازار کار، صاحبان صنعت و تجارت، شرکت

 تسهیل و برقرار سازند.

 های مختلف تحصیلی و دانشجویی برای کاهش فشارهای مالی.اعطای وام -

 کالن سطح در یاستیس یهاداللت -۵-۱-۳

ایجاد تغییر در محیط اجتماعی بزرگتر برای کاهش فشارهایی که به طور غیر مستقیم  -

 یعیطیف وس موارد مشکالت اقتصادی است که درشود. یکی از مهمترین منجر به رفتار منفی می

 ضعیف عملکرد و خانوادگی خشونت فشارهایی چون و وارد بر خانواده دانشجویان فشارهای از

د. به تر باشتواند در جهت ایجاد رفاه بیشهای کالن مییگذارسیاستاست.  سهیم تحصیلی آنان

ای هتری را به سمت جمعیتهای گوناگون مشاغل بیشتواند با دادن مشوقعنوان مثال دولت می

های جدید در بخش عمومی، افزایش خدمات اجتماعی، بهداشتی، فقیر جذب کند. ایجاد شغل

 در همین راستا در دستور کار قرار گیرد. تواند مسکونی، تفریحی  و رفاهی عمومی می

های مردساالرانه، های فرهنگی جامعه است، مانند ارزشبرخی فشارها نیز حاصل ارزش -

تواند موجب بروز رفتارهای منفی ساالرانه، جنسیتی، نوادپرستانه، یا تعصبات قومی که میزن

های مربوطه در قالب دستگاهسازی در سطح کالن جامعه و به طور عام از طریق شود. فرهنگ

ای، و به طور خاص با برگزاری های درسی، محصوالت رسانههای آموزشی، کتاباجرای برنامه

ها و سمینارهای مرتبط با چنین موضوعاتی در محیط دانشگاهی با حضور متخصصان و نشست

 نجامد.تواند به کاهش چنین فشارهایی بیامتولیان فرهنگی به همراه دانشجویان، می

 

 فشار هاینظریه از ملهم شده اجرا سیاستی هایسازی برنامهبومی -۵-۲

های با توجه به شرایط داخلی کشور و همچنین قابلیت موجود در خود نظریههای سیاستی برنامه

های کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت. فشار، در قالب سه دسته کلی قابل طرح است: برنامه

که  اهبرنامهگاه اجرای بعضی اگر هدف، کاهش رفتار انحرافی در جامعه دانشجویان فعلی باشد آن

گردد تاثیری درکاهش رفتار انحرافی فعلی از سنین ورود به دانشگاه باز می های پیشبه زمان

گیری از کاهش و پیشداشت شاهد ها انتظار توان با اجرای آندانشجویان نخواهد داشت اما می

 هایسیاستریزی و داشتن های بعدی باشیم. لذا برنامهانحرافی دانشجویان در نسل هایرفتار
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رای توانند بهای کوتاه مدت نیز میرسد. برنامهضروری وزیربنایی به نظر میبلند و میان مدت 

ریه های نظمده از پالسیی که برآهایبرنامهیرند. همچنین تر مد نظر قرار گحصول نتایج سریع

ار ها، کاهش فشکه فراهم سازی فرصتفشار بوده و به اجرا درآمدند بعضا ترکیبی بوده به طوری

 تواما در دستور کار آنان قرار داشته است.  و توانمندسازی

ها در داخل کشور آنچه که مهم است آن است که حصول موفقیت در اجرای این سیاست

دار تنظیم و هایی است که هر یک به نوعی عهدهنیازمند همگرایی و هماهنگی نهادها و سازمان

های تابعه آن باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانی میهایبرنامهاجرای چنین 

مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی، وزارت درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، 

بایست در قالب یک برنامه جامع و راهبردی، هماهنگ ها، و .... میهرداریو شوراهای شهری و ش

با یکدیگر عمل کنند تا هم از موازی کاری و هدر رفت منابع و امکانات جلوگیری شود و هم بازده 

 ی افزایش یابد. هایبرنامهچنین 

 بلند مدت  یهابرنامه -۵-۲-۱

تواند لند مدت در کاهش رفتار انحرافی دانشجویان میبرنامه مبارزه با فقر به عنوان یک برنامه ب

 هایمهارت یادگیری، هایمهارت مد نظر قرار گیرد. به این ترتیب که دولت با هدف بهبود

 هاآن که طوری به کند یک برنامه کمک مالی را اجرا فقیر کودکان سالمت وضعیت و اجتماعی،

د شامل تواننمایند. این برنامه می آغاز خود هماالنسایر  با برابر شرایطی در را تحصیالت بتوانند

آموزش کودکان خردسال باشد به نحوی که والدین نیز در این آموزش مشارکت داشته باشند. به 

آموزند. عالوه بر آموزش، های فرزندپروری را میاین ترتیب هم درآمدی کسب نموده و هم مهارت

ها باشند، وعدهء تغذیه و فقر مواد معدنی چون آهن میاز آنجایی که این کودکان معموال دچار سو

خدمات بهداشتی، درمانی، سالمت روان  ارائههای مناسب در اختیار آنان قرار گیرد. و میان وعده

 های خاص صورت گیرد. و غربالگری بیماری

های آموزش نمونه آمریکایی این برنامه به صورت یک پروژه تحقیقاتی در مورد روش

شناختی تا سطح دبستان / عاطفی هایمهارت و مفهومی های شناختیهای اساسی، مهارترتمها

 توسعه و برنامه این تداوم لزوم پایدار، تحصیلی پیشرفت حصول نیز ادامه یافت. با این وجود برای

 وجود دارد.  باالتر مقاطع به آن
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شناختی، جامعه و طولی فراوانی از منظرهای روان های تحقیقاتی مقطعیهمچنین پروژه

واقص تواند در اصالح نکه میشناختی، علوم تربیتی، و اقتصادی نیز قابل اجراست که عالوه بر آن

تواند منبع خوبی در افزایش ادامه فرایند به کار آید و کارایی برنامه را بررسی کند همچنین می

فایده مدل آمریکایی این برنامه نشان داد که -لیل هزینهدانش علمی کشور باشد. در مجموع تح

های مختلف برای برابر( در حوزه ۷دالر )حدود  1۶/۷به ازای هر یک دالر هزینه برای هر کودک، 

توان امیدوار بود که در نهایت درآمد بنابراین می .(۴: 2۰۰۰جامعه ذخیره شده است )ویلسون، 

 کشور نیز بیش از بودجه هزینه شده باشد.در داخل  هابرنامهحاصله از این 

 مدت  انیم یهابرنامه -۵-۲-۲

ها و فشارهایی که دانشجویان با آن شده، احساس محرومیت مسدودهای بسیاری از فرصت

مواجهند به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی خانواده آنان است. لذا کمک به بهبود این 

تواند تاثیر مثبتی بر کاهش احتمال بروز رفتار انحرافی شرایط و ارتقاء توان خانواده به نوبه خود می

 ها داشته باشد.زندان همین خانوادهدانشجویان به عنوان فر

شود هایی که برای غیر بازاری کردن به منظور کاهش سلطه بازار بر سایر نهادها اجرا میبرنامه

تواند به عنوان یک برنامه میان مدت در کاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان مدنظر قرار می

دهد. غیر بازاری ی را هدف خود قرار میها خانواده دانشجویان و سیستم آموزشگیرد. این برنامه

ها در گذاریدهد. بدین منظور سیاستکردن سلطه بازار بر نهاد خانواده و آموزش را کاهش می

ای تعیین نماید که متناسب با تامین ضروریات زندگی باشد. دولت باید حداقلِ درآمد را به گونه

عطای حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی، بیمه ها شامل اهای رفاهی برای خانوادهاجرای برنامه

های آموزشی و مندی، کاهش شهریهبیکاری و از کار افتادگی، کمک هزینه مسکن و عائله

 دانشگاهی در همین راستا قابل طرح است.

حمایت از خانواده متفاوتی متناسب با نوع رژیم  هایسیاستهمچنین در بسیاری از کشورها 

اند که یکی از اهدافشان کنترل جرم و پیشگیری از بزهکاری بوده جرا درآمدهرفاهی آن کشور به ا

گذاریها بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه را نادیده گرفت. به است. در ایران نیز نباید در سیاست

رسد در ایران با توجه به فرهنگ سنتی در حال گذار به مدرن، ترکیبی از دو رژیم رفاهی نظر می

بایست گوی نیاز جامعه باشد. این به معنای آن است که میکار بتواند پاسخمحافظه دموکراتیک و

شرایط و مزایا برای تداوم حیات هر دو نوع خانواده سنتی و مدرن فراهم گردد، چرا که هر کدام 

از این دو نوع ساختار خانواده مزایا و معایب خود را در کنترل جرم به همراه دارند. در صورت 

مزایای بیمه و خدمات  دار،آور خانواده و زن خانهها برای حفظ الگوی سنتی مرد نانخانواده تمایل
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دار به عنوان دارندگان مشاغل خانگی نیز لحاظ شود. در صورت تمایل خانواده برای زنان خانه

ه هی بهای متناسب با نیاز خانواده برای فرزندآوری، زایمان و شیردبرای شاغل بودن زن، حمایت

داری و مراقبت از فرزند در ساعات عمل آید. به منظور تسهیل اشتغال زنان، تسهیالتی برای نگه

های تک والدی نیازمند کاری فراهم شود. پرداخت کمک هزینه فرزند یا کمک هزینه به خانواده

 تر خانواده منجر شود.تواند به ثبات و دوام بیشنیز می

 دت های کوتاه مبرنامه -۵-۲-۳

 در این با ثبت نامدانشجویان که شود هایی اجرای طرحتوانند شامل های کوتاه مدت میبرنامه

تحصیلی دانشگاهی خود  با صاحبان مشاغل، حرف، صنعت، یا تجارت متناسب با رشته هاطرح

های کارآموزی متناسب با آن شغل را سپری کرده های متداول، دورهمرتبط شوند و در کنار درس

های کارآموزی باید از سطح باالیی شوند. دوره التحصیلی در همان محل استخدامو پس از فارغ

شند تا کارفرمایان ترجیح دهند از این طریق جذب نیرو نمایند. عالوه بر این برخوردار با

 دانشجویان در دوره کارآموزی کمک هزینه زندگی دریافت نمایند.

توان به دانشجویان ساکن در مناطق با بزهکاری باال خدمات آموزشی و همچنین می

ای تسهیالتی بر ارائهبه عنوان مثال  داد. ارائهاستخدامی، و تسهیالتی برای گذران اوقات فراغت 

 توان بهباشند. میها و ... از این دست میهای ورزشی، استخرها، سینماها، موزهاستفاده از باشگاه

دانشجویان آموزش داد که چگونه فرم درخواست کار را پر کنند و چگونه برای یک مصاحبه کاری 

هایی شامل فرزندپروری، شان آموزشهاینوادهآماده شوند. در صورت نیاز برای دانشجویان و خا

سبک زندگی سالم، چگونگی خودداری از مصرف الکل و مواد مخدر و ... را نیز فراهم نمود. چنین 

کنند توانند منبع خوبی برای ایجاد تغییرات مثبت در محالتی که زندگی میدانشجویانی می

ی کوتاه به عنوان مربیان همآل در فرآیند های آموزشتوانند پس از طی دورهباشند. آنان می

راه کسب درآمد که از اینآموزشی نوجوانان و جوانان محله خود درگیر شده و عالوه بر این

 -های مرتبط با رفاه اجتماعی تامین شودالبته بودجه آن باید از طریق دولت یا سازمان -کنندمی

ارتباطی و آموزشی نوجوانان و جوانان را فراهم های زمینه الزم برای ارتقای تحصیلی، و مهارت

های مقاومت در برابر فشار هماالن برای ارتکاب جرم نموده، همچنین آنان را مجهز به مهارت

 نمایند. 
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