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چکیده
برچسب زني و ايجاد خودانگاره مجرمانه در فرد متهم و يا محکوم طي فرايند کیفری ،مطابق يافته های
جرم شناسي تعامل گرا ،سبب پايداری فرد در بزهکاری و نهايتا تکرار بزه ميشود .اطفال و نوجوانان
بصورتي ويژه در برابر فرآيند مزبور ،به دلیل عدم پرورش کامل هويت و شخصیت اين گروه سني و
همچنین احتمال باالی عکس العمل و نحوه برخورد اين گروه به واکنشهای اجتماعي رسمي ،نسبت به
ديگر اقشار جامعه آسیب پذيرترند .از اينروی مقاله حاضر به بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان
بزهکار استان تهران در پرتوی جرمشناسي تعامل گرا تمرکز دارد .جامعه آماری مورد مطالعه در تحقیق
حاضر ،تعداد  60نفر از مددجويان کانون اصالح و تربیت استان تهران در سال 1394ميباشد که سابقه
تکرار جرم داشته اند و هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثیرات برچسب زني اعم از رسمي و غیر رسمي
بر تکرار جرم جامعه آماری مذکور است .اطالعات جمع آوری شده ،با استفاده از آمار توصیفي و
رگرسیون و ضريب همبستگي پیرسون ،رابطه میان متغیرهای مستقل مورد مطالعه با متغیر وابسته

 1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق کيفري و جرمشناسي باا راننماایي نویدانده مدداو باا
عنوان "بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان بزنکار استان تهران در پرتو جرمشناسي تعامل گرا" ميباشد.
 2دکتراي حقوق کيفري و جرمشناسي ،استادیار دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحاد علاوم و تحقيقاات،
دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران( .نویدنده مدئو )
Email: ghassem.ghassemi@gmail.com

 3دانشجو کارشناسي ارشد ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقاات ،دانشاگاه آزاد اساالمي،
تهران ،ایران.
Email: mona.keyhanpour@gmail.com
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استنباطي و به وسیله نرمافزار آماری  SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از آزمون
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اين امر اشاره نمود که بطور کلي میان برخوردهای خانواده و اجتماع و همچنین مراجع قضايي با
نوجوان ،پس از محکومیت نخست و ارتکاب مجدد بزهکاری ،رابطه مستقیم و معنادار در سطوحي
متفاوت وجود دارد .در میان متغیرهای مس تقل مورد مطالعه ،متغیر تهمت غیر رسمي از طرف خانواده
بیشترين تأثیر و متغیر تحقیر و تمسخر مأموران رسمي و انتظامي ،کمترين تأثیر را بر متغیر وابسته
تکرار جرم داشتهاند .دادههای اين تحقیق با ادعای نظريه پردازان جرمشناسي تعاملگرا ،مبني بر تاثیر
برچسبهای منحر ف (اعم از رسمي و غیررسمي) بر افزايش احتمال درگیری در بزهکاری ،سازگار
است.
کلید واژهها
برچسبزني رسمي و غیر رسمي ،تکرار جرم ،نوجوان بزهکار
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مقدمه
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براساس نظریه برچدب زني ،یکي از دالیل اساسي گرایش به تکرار جرم در جوامع ،زدن
برچدب انحراف به افراد است .برچدب انحراف پيامدناي منفي زیادي ،بر افراد ميتواند داشته
باشد زیرا نه تنها به صورت مدتقيم منجر به تشدید و تکرار جرم در جامعه ميشود ،بلکه به
طور غيرمدتقيم باعث تحریم اجتماعي در ابعاد وسيع براي مجرمان ميباشد ،که از این طریق
نيز به صورت غيرمدتقيم نقش ویژه اي در گرایش افراد به تکرار جرم دارد .این عقيده که وقتي
یک فرد از سوي دیگران در قالب خاصي توصيف شود ،در نتيجه فشار اجتماعي به تغيير ادراک
از خویشتن و رفتار خود دست خواند زد تا با این تعریف نماننگ گردد ،نخدتين بار توسط
اریکدون ،جرم شناس امریکایي در سا 1۹62در کتاب «تایيد بزنکار» مطرح گردید،
(اسماعيلي .) 56 ،1385
به نظر جامعهشناسان ،مکانيدمناي مختلف کنتر اجتماعي به شکل رسمي و غير رسمي
نقش سازنده اي در پيشگيري و کنتر انحراف اجتماعي و جرایم دارد ولي اگر این کنتر نا به
خوبي صورت نگيرد منجر به توليد انحراف و جرائم اجتماعي در جامعه ميشود .اکثر این
کنتر نا با زدن برچدب گوناگون به افراد انجام ميگيرد و به شکل تحقير ،تهمت ،تونين،
سرزنش و بدنامي ظانر ميگردد فلذا شکل گيري نویت انحرافي در نوجوانان از پيامدناي بارز
و عيني این نوع برچدبنا ميباشد(،اسماعيلي .)1385 ،56
در نمين راستا ،درکنار کنتر اجتماعي غير رسمي ،نهادناي عدالت کيفري به عنوان
ابزارناي سازمان یافته کنتر اجتماعي رسمي ،در فرآیندي که از طریق آن ،شخص به سمت
پذیرش تصوري مجرمانه از خود ميرود ،نقش به سزایي دارند(،قدیري  .)80 ،1388طرفداران
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نظریه برچدبزني  ،به طور ویژه تأثيرات منفي برچدب زني متوليان رسمي نظام عدالت کيفري
را در حوزه تشکيالت قضایي اطفا و نوجوانان مورد بررسي قرار دادهاند .بنابراین ،ننگام
دستگيري کودک یا نوجوان در اداره پليس و در ادامه ،در مرحله تحقيقات مقدماتي و سپس
مرحله محاکمه در دادگاه ،چ نانچه رفتار کنشگران این نهادنا با طفل یا نوجوان ،کرامت مدار
نباشد ،ميتواند زمينه تکرار جرم را در آنها فرانم آورده و آثار کمانهاي فراواني براي فرد و
جامعه به نمراه داشته باشد.
نوجوانان به دليل عدم تکامل شخصيتي ،در برابر واکنشناي برچدب زننده در مقابل اعما
خویش بديار تأثيرپذیر مي باشند .مطابق برخي تحقيقات زمان آغاز بزنکاري ،مهمترین معيار
براي ادامه حرفه مجرمانه است .بزنکاري که ارتکاب جرم خود را ،در زمان کودکي و نوجواني
آغاز نموده و ندبت به عکسالعمل اجتماعي در قالب برچدب مجرمانهاي که به او زده شده
است ني ز حداس بوده است ،بيشتر از دیگران حرفه مجرمانه خود را ادامه خواند داد( ،غالمي
 .)2۹5 ،1382با توجه به این مطلب به نظر ميرسد الزم و ضروري است که نظریه برچدب
زني به صورت مدتقيم مورد آزمون قرار بگيرد .از اینروي پژونش حاضر درصدد بررسي و اثبات
فرضيهناي زیر ميباشد:
 -1به نظر مي رسد نحوه برخورد نهادناي مختلف عدالت کيفري شامل پليس ،قضات
دادگاه و نهادناي اجراي مجازات بر شکلگيري نویت مجرمانه در نوجوانان و به تبع آن بر
تکرار جرم نوجوانان تاثيرگذار ندتند.
 -2به نظر مي رسد اجتماع ،خانواده ،دوستان و اطرافيان نوجوان بزنکار با زدن برچدب
بزنکار به وي و از طریق تحقير ،تمدخر ،تهمت ،تونين ،سرزنش و طرد نوجوان در شکلگيري
نویت مجرمانه و پذیرش آن و نهایتاً تکرار جرم از سوي او نقش دارند.
شماره  ، 30زمدتان 13۹5

واکنش جامعه و خانواده در قبا نوجوانان بزنکار مدأله قابل توجهي است که از انميت
فوق العادهاي برخوردار است و مي تواند به گونه قاطع ،سرنوشت نوجوانان را در آینده رقم بزند.
واکنشي نامناسب و به دور از عقل و منطق از آنان بزنکاراني حرفهاي درآینده خواند ساخت،
درحالي که واکنشي مناسب و شایدته آنان را مجدداً به آغوش جامعه بازخواند گرداند .به نظر
ميرسد کداني که داراي بدترین پيش زمينهنا ندتند و نيز آننایي که در دوران نوجواني
بيشترین نرخ تکرار جرم را داشتهاند ،بيش از بقيه ممکن است داراي منشناي مجرمانه شده و
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زندگي آنان در بزرگدالي توأم با جرایمي باشد که منجر به تحمل مکرر حبس در زندان شود.
با الهام از این رویکرد نظري ،مدأله اساسي در پژونش حاضر ،بررسي تاثير منفي برچدب زني،
اعم از رسمي و غير رسمي بر تکرار جرم مددجویان کانون اصالح و تربيت استان تهران در سا
 13۹4است.

 .2چارچوب نظری
نمانگونه که در قدمت نخدت گفته شد این پژونش با استفاده از رویکرد نظري برچدب
زني که ریشه در نظریه تعامل نمادین دارد انجام یافته است .مطابق نظریه تعامل نمادین "من"
یا خودانگاره 1در نر فرد در تعامل با جامعه شکل ميگيرد .به این ترتيب ،در واقع افراد در
بيشتر مواقع آنچنان رفتار ميکنند که دیگر افراد جامعه از آنها انتظار دارند .در نتيجه برچدب و
یا عنواني که دیگران به فرد ميدنند تاثير بدزایي در شکلگيري شخصيت و رفتار ناي وي
دارد .طراحان اصلي این نظریه کولي و ميد ندتند.(Charles h. Cooley 2009 xxi(2
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 .1.1برچسب زني رسمي
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یکي از محورناي اصلي نظریه برچدبزني ،آثار دخالت نهادناي کيفري اعم از پليس،
دادسرا و دادگاه و نهادناي مجري حکم ،نظير کانون اصالح و تربيت و  ...و برچدب خوردن فرد
مجرم است.
براي نمونه ادوین شور در این خصوص یادآور ميشود که مداخله دولت در مقابله با
بزهکاري نوجوانان سبب تقویت کجروي ميشود .چون فرآیند کنتر رسمي رفتار ،صرفاً نوعي
منزلت رانده شدگي را براي کجرو تثبيت ميکند و با بدبين ساختن او ندبت به نظام ننجاري
موجود ،یا با زدن برچدب کجرو بر او ،راه را براي ورود به عرصهناي جرم بازتر ميکند،
( .)D.krohn & bernburg 2006, 75رفتن به دادگاه و به سختي از سوي قاضي سرزنش شدن و
نيز خوانده شدن اتهامات و مجرم شناخته شدن بعد از جریان محاکمه براي نوجواني که مرتکب
قانون شکني شده ،نمگي شرایطي ندتند که مراسم بدنامي و بي آبرویي موفق را به انجام
ميرسانند که دراین رابطه ،تماس نرچه مداوم تر و قطعيتر با دادگاه ،احتما پذیرش برچدب
بزنکاري را به عنوان نویت شخصي افزایش ميدند .ادبيات و نحوه برخورد مدئوالن و متوليان
Self Image
Charles Horton Cooley and George Herbert Mead

1
2
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نظام عدالت کيفري با نوجوانان معارض قانون ،ميتواند در بزنکاري ثانویه آنها تأثيرگذار باشد.
به نظر مي رسد وقت آن است که از یک تغيير ادبيات اصولي و علمي در برخورد با جرایم اطفا
و نوجوانان سخن به ميان آید .باید بپذیریم که وقتي صحبت از کودک و نوجوان ميشود ،فضاي
برخورد ،واکنش و گفتار باید متناسب با چارچوب سني و شخصيتي این قشر تغيير یابد.
نمانگونه که به جاي استفاده از واژهنایي نظير «بزنکار» و یا «مجرم» عنوان «معارض قانون»
پيشنهاد شده است .استفاده از واژگاني چون «نقض قانون» و یا « زیر پا گذاشتن قوانين»
مناسبتر از بزه و جرم ،به نظر ميرسد .حتي شاید بتوان جایگزیني براي لغاتي چون دادسرا،
دادگاه و حتي پليس (ولو پليس ویژه اطفا و نوجوانان) یافت ،تا از اثر برچدب زنانه آنها کاسته
شده و تا حد ممکن از شکلگيري خودانگاره ناي مجرمانه جلوگيري نمود.

برچدب زني غير رسمي به واکنشناي عوامل اجتماعي نظير والدین ،نمدایهنا و دوستان
Kempf Kimberly

1

شماره  ، 30زمدتان 13۹5

 .1.1برچسب زني غیر رسمي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

در رابطه با آثار سوئي که تجربه ارتباط رسمي نوجوان با پليس در شکلگيري نویت
مجرمانه و تکرار جرم ميتواند داشته باشد « ،کمپ کيمبرلي» 1در تحقيق خود که به سا
 1۹86انجام داده است به نتایج جالب توجهي دست یافت .نتایج تحقيق او حاکي از آن است که
جواناني که تجربه ارتباط رسمي با پليس ،به خاطر ارتکاب جرم را نداشتهاند ،کمتر احتما
متهم شدن به ارتکاب جرم در دوره جواني -بزرگدالي را ندبت به جواناني که چنين ارتباطي
با پليس پيدا کرده بودند دارند .به عالوه در ميان بزنکاران بزرگدا  ،تعداد بدياري از افراد
یافته شدهاند که پيش از سن  18سالگي سابقه یکبار یا تعداد بيشتر ارتباط با پليس را داشتهاند
و لذا بيشتر از دیگران در بزرگدالي مرتکب جرم شدهاند ( ،غالمي  .)62 ،1382بنابراین با توجه
به این تحقيق ميتوان گفت که ارتباط با پليس در سنين پایين و نوجواني ،به دليل آنکه
شخصيت نوجوان در مراحل اوليه شکلگيري است ،تا چه اندازه ميتواند مخرب باشد .به عبارت
دیگر اگر پليس در زمان دستگيري نوجوان برخوردي مناسب و شایدته با او نداشته باشد به
گونه اي که او را تحقير کند و یا مورد ضرب و شتم قرار دند ،احتما تحقير شخصيتي و
تخریب نویتي وي بيشتر ميگردد و این امر خود سبب ميشود تا اینگونه نوجوانان درآینده به
مشتریان نظام عدالت کيفري تبدیل شوند.
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گفته ميشود که فرد را به عنوان شخص خاطي با لقب بزنکار یا متخلف ،به دیگران معرفي
ميکند .برچدب غير رسمي ممکن است به سه نتيجه منتهي شود:
 )1برچدب غير رسمي ممکن است به برچدب رسمي منجر شود( ،واکنش ناي قضایي).
 )2برچدب غير رسمي ممکن است تمام زندگي فرد را تحت الشعاع قرار دند.
 )3برچدبناي غير رسمي ممکن است به انرمناي فشاري تبدیل شوندکه فرد به
رفتارناي انحرافي بيشتر در آینده متمایل شود ( ،زانگ و نمکاران .)137 ، 1۹۹7
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اگر نوع نگاه و تصورات والدین ،دوستان و اطرافيان از نوجوان به گونهاي باشد که صفتي
منفي را به وي ندبت دند ،این امر بر نوع نگرش افراد دیگر نيز ندبت به نوجوان مؤثر بوده و
تماميت فردي او را زیر سؤا ميبرند .براي مثا درصورتيکه ارزیابي والدین از نوجوان این باشد
که تو نميشه مشکلساز و دردسرآفرین ندتي ،بدین شکل عالوه براینکه تفکر برچدب
زنندگان و شاندان برچدب زني متأثر ميشود ،منجر به فرآیند خود برچدبزني در نوجوان نيز
خواند شد.از این روي یکي از شاخصنایي که برچدبزني غير رسمي در پژونش حاضر با آن
مورد سنجش قرار گرفته است ،تحقير از سوي خانواده است .خانواده اولين مکاني است که
فرزندان درآن ممکن است مورد تحقير قرار گيرند .گفتن واژهنا و کلمات تحقيرآميز حتي از
دوران کودکي در سازمان شخصيتي فرزند اثر گذاشته و او را به سوي فرسودگي و بي کفایتي
سوق خواند داد .سرازیر کردن کلمات تحقيرآميز بر نوجوان ،جرأت عرض اندام و رفتار سالم را
از وي ميگيرد .اگر این سخنان تحقيرآميز زیاد تکرار شوند ،نوجوان آن را ميپذیرد و نمان
احداس و رفتار در او ایجاد خواند شد .روانشناسان عامل حقارت را در بيماريناي رواني،
انحرافناي اجتماعي و بزنکاري بديار مهم و دخيل ميدانند.
نمچنين الصاق برچدب مجرم و ارزیابيناي منفي والدین ،خویشان و دوستان از نوجوان بر
طرز تلقي وي از خود نيز اثرگذار است؛ به گونهاي که سرانجام کجروي ميتواند محور نویت
وي گردد .درپي محکوم سازي فرد نوجوان در فرآیند برچدبزني ،شاید احداس ناامني و
اضطراب در او ،رفتارنایي را موجب شود که انتظار برچدب زنندگان را برآورده ميسازد.
نوجوان ،بدته به وضوح برچدب ،شيوه و شدت اعما آن ،نویت خویش را از نو ارزیابي و خود
را به عنوان منحرف شناسایي مينماید و به پيشهناي مجرمانه تمایل ميیابد .به فرآیند پذیرش
برچدب و اتخاذ نویتي متناسب با آن از سوي شخص « ،خودبرچدب زني» گفته ميشود؛
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فرآیندي که طي آن ،کدي که در معرض ضمانت اجراناي اجتماعي منفي و انگ زنيناست،
حالتي از « خودطردي» 1و «خودانگاره پدتتر» 2را تجربه ميکند.
بدین لحاظ عامل مهمي که در پژونش حاضر مورد آزمون قرار گرفته است ،داشتن تصور
فرد خالفکار از خود است.در واقع ارزیابي فرد کجرو از خود ،بازتاب ارزیابيناي دیگران از
اوست.کداني که خود را به عنوان منحرف ميبينند ،پاسخي دروني به تصورات خود از نحوه
احداسات والدین و اطرافيان ارائه ميدنند.
 .1.3آسیب شناسي وضعیت خاص نوجوانان در برابر برچسب زني رسمي
به دليل آنکه نوجوانان به جهت شرایط خاص سني و عدم تکامل شخصيتي در برابر
برچدبناي وارده آسيب پذیر ندتند و از سوي دیگر به این دليل که جرم شناسي تعامل گرا
بيشتر به نقش و تأثيري که برچدب زني رسمي بر تکرار جرم نوجوانان دارد ،توجه دارد؛ لذا
انميت پرنيز از برچدب زني رسمي درخصوص این گروه سني حداس و آسيب پذیر مورد
بررسي قرار خواند گرفت.
 .1.3.1شکلگیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده

2
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به نظر مي رسد که در برخورد با جرایم ارتکابي نوجوانان ،غالباً با بزنکار و مجرم به معناي
واقعي کلمه روبرو نيدتيم .بلکه در اکثر موارد صرفاً شيطنتي کودکانه به منظور تفریح و
سرگرمي و یا مشکالت اقتصادي و فقدان صالحيت والدین و چه بدا بزهدیدگي خود کودک و
نوجوان ،وي را به سوي نقض قوانين سوق ميدنند که در نر دو صورت ،راه حل قطعاً شدت
عمل و برخورد سختگيرانه و بيجا نيدت .حا تصور کنيد که صرف نظر از علت ،کودک و یا
نوجوان مرتکب جرم شود و در جریان مداخله رسمي ،یک برچدب منفي مانند معتاد ،دزد،
بيمار رواني و  ...را دریافت نماید و سپس فرآیند الصاق برچدب از سوي خانواده ،مدرسه و به
طور کلي جامعه نيز ،دست در دست مجریان و متوليان نظام عدالت کيفري ،تداوم یابد .آنچه
که روي مي دند ،ایجاد نوعي تعهد در فرد نوجوان ندبت به ارتکاب اعما مجرمانه است ،به
نحوي که به ارزیابي مجدد نویت خود ميپردازد و اینجاست که دیگر ،نوجوان داراي مشکل
نيدت ،بلکه «بزنکار» است و این برچدب را به عنوان نویت فردي خود ميپذیرد .فرآیندي که
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 .1.3.1افزايش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده
شماره  ، 31بهار 13۹6
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از آن با عنوان «خودبرچدب زني» یاد ميشود( ،سليمي و داوري .)124 ،1380
به عبارت دیگر نوجوان برچدب خورده ،خود را از پنجره برچدب الصاق شده مينگرد و بر
نمان اساس نم عمل ميکند .نميتوان انکار کرد که وقتي فرد ،به صورت دائم و مدتمر،
بانوش ،بااستعداد و یا بالعکس دردسرساز ،کودن و بدتر از آن منحرف و یا مجرم توصيف
ميشود ،به تالش براي تطبيق و نمانندي با تصویر ارائه شده ميپردازد .حا نکته اینجاست که
اگر تصویر اصلي شخصي ،به اندازه کافي قوي نباشد ،احتما پذیرش برچدب و تغيير نویت
بيشتر ميشود .نمين مطلب ما را به این نتيجه ميرساند که کودکان و نوجوانان به جهت
برخورداري از شخصيتي تکامل نيافته که بناست در ارتباط و تعامل با افراد و نهادناي جامعه به
تعریفي از خود دست یابند ،بيشترین صدمه و آسيب را از فرآیند برچدب زني منفي و به طور
خاص آنچه که مورد نظر است یعني انگ زني و الصاق برچدب مجرمانه ،خوانند دید( ،ساالري
.)13۹2،28
نظام دادرسي اطفا و نوجوانان ،ب ه عنوان مجموعه افراد و نهادنایي که در برخورد با
ارتکاب جرایم کودک و نوجوان مشارکت دارند ،به عنوان مرجع الصاق کننده برچدب مجرمانه،
بيشترین نقش را در فرآیند پيش گفته برعهده دارند .چراکه فرد مورد نظر را به خود وي و
نمچنين به محيط اطرافش به عنوان یک فرد بزنکار معرفي ميکنند .نرچند که نقش والدین،
اولياء مدارس و سایر افراد مرتبط با کودک و نوجوان نيز در تثبيت شخصيت مجرمانه قابل
توجه است.
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با شکل گيري شخصيت بزنکارانه در نوجوان ،در پي برچدب زني مجرمانه ،آنچه که «ادوین
لمرت» 1از آن با عنوان انحراف ثانویه یاد ميکند ،تحقق یافته است .مختصراً ميتوان گفت که
انحراف ثانویه عبارت است از پذیرش روانشناختي -اجتماعي برچدب بزنکار (منحرف) توسط
فرد که به دنبا ارتکاب یک رفتار مجرمانه ،واکنش رسمي و اجتماعي به آن رفتار ،الصاق
بر چدب مجرم و یا بزنکار ،ارتکاب اعما بزنکارانه بيشتر و جدي تر از سوي فرد که منجر به
واکنشناي شدیدتر و نهایتاً تثبيت نویت مجرمانه در فرد ميگردد ،ایجاد ميشود( ،سيگل و
جوزف .) 321 ، 137۹
Edwin Lemert

1
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 .3.1روش و ابزار تحقیق
پژونش حاضر به لحاظ روش ،در زمره مطالعات پيمایشي -تحليلي است .زیرا عالوه بر
توصيف واقعيتناي موجود ،به بررسي روابط ميان متغيرنا برحدب پيش بيني ميپردازد و به
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با حصو این نتيجه ،ارتکاب اعما مجرمانه و نمانند شدن با بزنکاران ،تالشي است براي
تطابق با این نویت جدید .درحقيقت پيش فرضناي منفي مرتبط با برچدب مجرمانه منجر به
ترس و عدم اعتماد نمداالن و دیگر اعضاي اجتماع در برابر کودک و نوجوان معارض قانون
شده و وي از گروهناي نمداالن معمو و عادي طرد ميشود.
یکي از دالیل مهم ورود مکرر نوجوانان به چرخه بزنکاري ،چيزي است که اصطالحاً جامعه
شناسان به آن «ایزوله شدن» ميگویند .عامل طرد نوجوان از سوي خانواده ،یکي از معرفنایي
است که تأثير آن بر متغير تکرار جرم در پژونش حاضر مورد بررسي قرار گرفته است .کافي
است یکبار نوجوان به دليل ارتکاب خالف ،محکوم شود .از این پس افراد مرتبط با نوجوان و
کودک در خانواده ،مدرسه و سایر محيطنا با پيش فرضي نه چندان خوشایند به وي مينگرند،
نگاهنا عوض مي شود ،اسامي و القابي از سوي نمداالن در مورد نوجوان برچدب خورده به کار
گرفته ميشود که دائماً آنچه را که مرتکب شده به وي یادآوري ميکنند .نمين تبعات و عواقب
برچدب الصاقيدت که نرچه بيشتر ،نوجوان را از اجتماع دور کرده و نتيجتاً اصالح و بازگشت
وي به جامعه را غيرممکن و یا متعدر ميسازند .حا  ،یک گروه بزنکار قادر است منبعي از
حمایت گروني و احداس تعلق را به نوجوان ارائه دند .اجتماعي که در آن اعما بزنکارانه
مقبو است و پایگاني امن به دور از کدانيکه به شکلي منفي در برابر بزنکاري واکنش نشان
ميدنند ،فرانم ميکند.
بنابراین ،فرآیند برچدب زني محرکي است که افرادي را که به شکلي مشابه برچدب
ميخورند ،به نمنشيني با یکدیگر ترغيب ميکند؛ نمنشينياي که معموالً در چهره خرده
فرننگناي مجرمانه یا خرده فرننگناي بزنکاران جوان و نوجوان ،جلوهگر ميشود( ،ساالري
 .) 30 ، 13۹2مي بينيم که چگونه بدنامي حاصل از الصاق برچدب بزنکارانه به عضویت فرد در
گروهناي مجرمانه منجر ميشود .فضایي که در آن ،این نوجوانان پذیرفته ميشوند ،حمایت
شده و نم اکنون با نمفکري و نمکاري یکدیگر به ارتکاب جرایم جدید و چه بدا خطرناکتر از
آنچه سابقاً انجام دادهاند ،ميپردازند.
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دنبا تعيين ميزان تأثيرگذاري متغيرنا بر یکدیگر است .نحوه جمعآوري اطالعات در این
پژونش ،به صورت مطالعات کتابخانهاي و مطالعات ميداني ميباشد که با توجه به نریک از
روشناي فوق ابزار بررسي و نرم افزارناي تجزیه و تحليل دادهنا متفاوت است.در روش
مطالعات کتابخانه اي ،از ابزار فيش برداري استفاده شد و نمچنين ابزار مطالعاتي روش ميداني
پرسشنامه استاندارد است .پرسشنامه مورد استفاده داراي 14سوا است و به منظور سنجش
روایي پرسشنامه ،محتواي آن به تأیيد اساتيد صاحب نظر رسيده است .جهت بررسي پایایي
پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
متغیر

آلفای کرونباخ

برخورد خانواده

0/805

برخورد مراجع قضایي

0/723

مطابق توضيحات فوق ،مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه مورد استفاده در تحقيق حاضر باالتر
از  0/7است که نشانه پایایي باالي پرسشنامه ميباشد یا به عبارتي دیگر پایایي پرسشنامه تأیيد
ميشود.
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 .3.1روش تجزيه و تحلیل دادهها

114

براي تجزیه و تحليل دادهناي این تحقيق از روشنا یا آمار توصيفي و استنباطي استفاده
شده است .در آمار توصيفي ،پژونشگر با جمعآوري و خالصه کردن اطالعات کمي حاصل از
نمونهنا ،مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصيف مينماید .در آمار استنباطي ،پژونشگر از
مطالعه و بررسي یک یا چند نمونه و با استفاده از روشنا و مد ناي آماري ،از شاخصناي
نمونه و یا از ویژگيناي نمونه ،به ترتيب پارامترنا و ویژگيناي کل جامعه آماري را استنباط
مينماید .انم تحليلناي استنباطي در این تحقيق عبارت اند از:
 آزمونناي سنجش نرما بودن کلموگروف اسميرنوف
 آزمونناي نمبدتگي و ضریب تعيين
 .3.3جامعه و نمونه آماری
معموالً در نر پژونش ،جامعه مورد بررسي یک جامعه آماري است که پژونشگر مایل است
دربارة صفت یا صفتناي واحدناي آن به مطالعه بپردازد؛ یا به عبارت دیگر ،به آن دسته از
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افرادي که به عنوان گروه ندف تحقيق انتخاب ميشوند؛ جامعه آماري گویند( ،بازرگان،1380 ،
.)25
جامعه آماري تحقيق حاضر ،نوجوانان بزنکار کانون اصالح و تربيت استان تهران ميباشد.
تعداد این نوجوانان برحدب اظهارات متوليان کانون روزانه متغير است و حدود  200نفر
ميباشند .نمونه آماري مورد مطالعه  35نفر از نوجواناني است که مرتکب تکرار جرم شدهاند.

 .4يافتهها
 .4.1تجزيه و تحلیل جمعیت شناختي شرکت کنندگان در پژوهش
در این نوع تجزیه و تحليل ،پژونشگر دادهناي جمع آوري شده مربوط به پاسخگویان را با
استفاده از شاخصناي آمار توصيفي خالصه و طبقهبندي ميکند .این طبقهبندي بر اساس
متغيرناي جمعيت شناختي نظير سن ،جنديت و  ...خواند بود و نشان ميدند که نمونه
انتخابي داراي طيف وسيعي از لحاظ ابعاد مختلف جمعيت شناختي ميباشد.
پاسخگویان به پرسشنامهنا  ،از لحاظ موقعيت و ویژگيناي جمعيت شناختي ،در وضعيت
مشابهي قرار نداشتند که در نمودارناي ادامه بحث ميتوان به طور خالصه ،وضعيت پاسخگویان
را مشانده نمود.
درصد فراواني پاسخ گویان از لحاظ تفکيک جنديت ،وضعيت سن ،تعداد دفعات زنداني
شدن و تعداد دفعات دستگيري توسط پليس به ترتيب در نمودارناي  1تا  4قابل بررسي است.
8.6%

نمودار  )1درصد فراواني پاسخ گويان به تفکیک جنسیت

نمانطورکه قابل بررسي است ،مردان حدود  ۹1درصد پاسخگویان را شامل ميشوند و زنان
نيز درحدود  ۹درصد ميباشند.
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 19ساله بدون پاسخ

نمودار  )1درصد فراواني پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت سني

نمانطور که در نمودار  2قابل مشانده است  ،بيشتر از  45درصد پاسخگویان  17 ،ساله
بودهاند و تنها  6درصد پاسخگویان  15 ،یا  16ساله بودهاند و حدود  26درصد نيز  18ساله و یا
 1۹ساله بودهاند.
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نمودار  )3درصد فراواني تعداد دفعات زنداني شدن پاسخ گويان
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نمانطور که در نمودار 3قابل مالحظه است ،بيشترین تعداد پاسخ دنندگان  2بار زنداني
شدهاند و در این ميان  20درصد نوجوانان پاسخ گو باالي  5بار زنداني شدهاند.
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0

زیاد

بدون
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نمودار  )4درصد فراواني تعداد دفعات دستگیر شدن پاسخگويان توسط پلیس

20
0

قاسم قاسمي و همکار

نمانطور که در نمودار  4مشهود است ،تقریباً  43درصد از این پاسخ دنندگان کمتر از 5
بار توسط پليس دستگير شدهاند و در این ميان بيشترین آمار مربوط به بزنکاراني است که
بيشتر از  5بار توسط پليس دستگير شدهاند ،که تقریباً  57درصد از پاسخ دنندگان را شامل
ميشود.
 .4.1تجزيه و تحلیل استنباطي
1

در تجزیه و تحليل استنباطي ،نمواره محقق با جریان نمونهگيري و انتخاب یک گروه
کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماري سرو کار دارد .سپس
پژونشگر به وسيله دادهنا و اطالعات حاصله از نمونه ،به برآورد و پيشگویي ویژگيناي جمعيت
مورد مطالعه ميپردازد( ،خاکي .)1382 ،در ادامه بر اساس دادهناي جمع آوري شده ،تجزیه و
تحليل استنباطي تحقيق مورد مطالعه انجام گرفته است .ندف از تحليل استنباطي ،تعميم
نتایج حاصله از مشاندات محقق در نمونه انتخابي خود به جمعيت اصلي ميباشد که رویکرد
این مقاله نيز در استفاده از تحليل استنباطي چنين است.
به منظور آزمون فرضيات از آزمونناي پارامتریک (مثل رگرسيون و نمبدتگي) استفاده
شده است ،که در آن شرط او  ،بررسي نرما بودن توزیع دادهنا است  .از این رو در ابتدا به
بررسي نرما بودن دادهناي متغيرناي تحقيق پرداخته شده است.
 .4.1.1بررسي نرمال بودن توزيع متغیرها

توزیع داده نا نرما

نيدت H1 :

Sampling

1

شماره  ، 30زمدتان 13۹5

توزیع داده نا نرما

است H0 :

{ فرضيات

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

به منظور بررسي نرما بودن توزیع دادهناي متغيرناي تحقيق ،از آزمون کولموگروف
اسميرنوف استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون مزبور در جدو  1-اشاره شده است.
ندف از انجام آزمون مذکور نمانطور که گفته شد ،بررسي ادعاي مطرح شده در خصوص توزیع
نرما دادهناي یک متغير کمي ميباشد .اگر متغيرنا نرما باشند ،از آزمونناي پارامتریک
استفاده ميشود در غير این صورت از آزمونناي ناپارامتریک استفاده ميشود.
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مؤلفه

تعداد

میانگین

آماره آزمون

سطح معناداری

طرد خانواده

35

2.5714

1.251

0.087

تنبيه خانواده

35

2.9143

1.090

0.185

تهمت خانواده

35

2.6571

0.945

0.333

سرزنش خانواده

35

3.0857

1.258

0. 86

تحقير خانواده

35

3.3429

0.945

0.333

تحقير مأمور انتظامي

35

3.0571

1.156

0.138

تونين مأمور کانون

35

3.1143

1.270

0. 79

تحقير قاضي

35

2.8286

0.921

0.364

تونين مأمور انتظامي

35

3.2286

1.082

0.192

انتظار خالفکاري از نوجوان

35

2.8571

1.273

0. 78

تصور خالفکاري از خود

35

3.1429

1.042

0.228

نتایج نشان ميدند که توزیع داده نا در مورد نمه مؤلفهنا نرما است .چرا که با توجه به
نتایج ،سطح معناداري ( )Sigنمه متغيرنا از سطح معناداري  0.05بيشتر است .بنابراین با ۹5
درصد اطمينان ،فرض صفر ( )H0رد نميشود و توزیع داده نا نرما است .نمچنين مقادیر
آماره کلموگروف -اسميرنوف از مقادیر ميانگين جدو کوچکتر است که بر نرما بودن داده نا
تأکيد دارد.
نرما بودن داده نا به ما مي گوید که به منظور سنجش فرضيه نا ،مي باید از آزمون ناي
پارامتریک استفاده شود .به نمين خاطر به منظور سنجش نمبدتگي ،از شاخص نمبدتگي
پيرسن استفاده خواند شد.
شماره  ، 31بهار 13۹6
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جدول :1-نتايج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

118

 .4.1.1بررسي فرضیه ها از لحاظ وجود رابطه همبستگي معنادار
در این بخش از مقاله ،به بررسي معنادار بودن و ميزان نمبدتگي و رابطه ميان پارامترناي
مختلف تحقيق پرداخته ميشود .شایان ذکر است که بمنظور پرنيز از اطاله کالم ،تنها به ذکر
برخي از مؤلفهناي برچدب زني رسمي و غير رسمي که بيشترین نمبدتگي را درميان سایر
مؤلفهناي تحقيق ،با متغير وابدته تکرار جرم داشتهاند ،بدنده شده است .نمچنين ميزان
موافقت و مخالفت مددجویان درمورد مؤلفه ناي برچدبزني رسمي و غيررسمي در قالب
نمودار نمایش داده شده است.

قاسم قاسمي و همکار

ضریب نمبدتگي پيرسون 1یا ضریب نمبدتگي ،ميزان نمبدتگي خطي بين دو متغير
تصادفي را ميسنجد .مقدار این ضریب بين  -1تا  1تغيير ميکند که عدد  1به معناي
نمبدتگي مثبت کامل ،عدد صفر به معني نبود نمبدتگي ،و عدد  -1به معني نمبدتگي
منفي کامل است .نر چه از عدد صفر به سمت عدد یک نزدیکتر ميشویم ،ميزان نمبدتگي
بيشتر ميشود و در اینجا به منظور سنجش روابط ،از آزمون نمبدتگي پيرسن استفاده شده
است.
2
ضریب تعيين بيانگر ميزان احتما نمبدتگي ميان دو دسته داده در آینده ميباشد.این
ضریب درواقع نتایج تقریبي پارامتر موردنظر در آینده را براساس مد ریاضي تعریف شده که
منطبق بر دادهناي موجود است ،بيان ميدارد و عنوان ميکند چند درصد از متغيرناي وابدته
توسط متغيرناي مدتقل قابل بيان ندتند.
 .4.1.1.1مؤلفه تهمت از سوی خانواده و اطرافیان
جدول :1-نتايج بررسي آزمون همبستگي ،مؤلفه تهمت از سوی خانواده
متغیر مستقل
تهمت از سوی
اطرافیان

متغیر
وابسته
تکرار جرم

تعداد
35

ضريب
پیرسن
0.874

sig

0.000

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.763

34

2

شماره  ، 30زمدتان 13۹5

Pearson correlation coefficient
Coefficient of Determination

1
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نتایج مندرج در جدو  2-نشان ميدند ،رابطه مثبت و معناداري ميان تهمت از سوي
خانواده و اطرافيان با متغير وابدته تکرار جرم وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با
 0/874ميباشد که نشاندننده رابطهاي از نوع بديار قوي است که در سطح  ۹۹درصد ،معنادار
ميباشد چرا که سطح  sigکمتر از  0/01گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا
تأیيد و تأثير دو متغير برنم به روش رگرسيون آزمون ميگردد .نمچنين نتایج نشان ميدند
که ميزان  % 76/3تغييرات متغير وابدته (تکرار جرم) را ميتوان تحتتأثير متغير مدتقل
(تهمت از جانب خانواده) داندت.
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از آنجایي که آمار ميزان موافقت با متغير تهمت ،در مقایده با مخالفت با آن ،چشمگيرتر
است ،این مداله حاکي از تاثير قابل مالحظه این متغير بر تکرار جرم خواند بود.
در نمودار  5ميزان مخالفت و موافقت مددجویان در مورد متغير مدتقل تهمت از طرف
خانواده قابل مشانده است .حدود  37درصد از پاسخ دنندگان موافق و  23درصد از ایشان
کامالً موافق بودهاند که پس از محکوميت نخدت ،از سوي خانواده مورد تهمت قرار گرفتهاند.
نه مخاالم و ناه
موافق

موافق

%12
کامالً مخالم

%37

%11
مخالم
%17
کامالً موافق
%23
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نمودار  ) 5درصد فراواني میزان موافقت يا مخالفت مددجويان در مورد تهمت از طرف خانواده

120

مددجویان ،خود براین باور بودند که پس از ارتکاب اولين جرم ،از آن پس نرگاه مشکلي در
خانواده پيش ميآمد ،سریع انگشت اتهام به طرف آنها بلند ميشد .به طور مثا اگر یکي از
اعضاي خانواده شيء با ارزشي را گم ميکرد ،نمگي به آن نوجوان که سابقه رفتار خالف داشته
است شک کرده و به وي تهمت دزدي ميزدند .وقتي نوجوان به این ترتيب انگ ميخورد ،پيش
خود ميگوید وقتي دیگران مرا با این برچدب ميشناسند ،چرا من رفتاري متناسب با آن
درپيش نگيرم؟ نمين امر باعث گرایش به ارتکاب خالفهاي بيشتر در وي خواند شد.
 .4.1.1.1مؤلفه تصور خالفکاری از خود
جدول :3-نتايج بررسي آزمون همبستگي ،مؤلفه تصور خالفکاری از خود
متغیر مستقل
تصور خالفکاری
از خود

متغیر
وابسته
تکرار جرم

تعداد
35

ضريب
پیرسن
0.59

sig

0.000

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.512

34

قاسم قاسمي و همکار

نتایج مندرج در جدو  3-نشان ميدند رابطه مثبت و معناداري ميان تصور خالفکاري از
خود و تکرار جرم وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با  0/5۹ميباشد که نشان دننده
رابطهاي از نوع ندبتاً قوي است که در سطح  ۹۹درصد ،معنادار ميباشد چرا که سطح sig
کمتر از  0/01گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا تأیيد و تأثير دو متغير برنم
به روش رگرسيون آزمون ميگردد .نمچنين نتایج نشان ميدند که به ميزان  % 51/2تغييرات
متغير وابدته را ميتوان تحتتأثير متغير مدتقل داندت .در نمودار  6ميزان مخالفت و موافقت
مددجویان با مؤلفه تصور خالفکاري از خود نشان داده شده است.به ميزان  31درصد موافق و
 23درصد کامالً موافق بودهاند که تصور یک فرد خالفکار را از خود دارند.
نااه مخااالم و نااه
موافق

موافق

%11

%31

کامالً مخالم
%15

کامالً موافق
%23

مخالم
%20

نمودار  ) 6درصد فراواني میزان موافقت يا مخالفت مددجويان در مورد داشتن تصور خالفکاری از خود
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افرادي که در معرض مجازاتناي منفي اجتماعي (برچدبزني) قرار ميگيرند،
خودتردیدي و خودانگاره ضعيفي را تجربه ميکنند.کدانيکه خود را به عنوان منحرف ميبينند،
پاسخي دروني به تصورات خود از نحوه احداسات دیگران ارائه ميدنند.کدانيکه بر این باورند
دیگران آنان را به عنوان یک فرد منحرف و ضداجتماعي قلمداد ميکنند ،نقشنایي را عهده دار
ميشوند که بازتاب مفروضات آنها باشد .نوجوانان انگ خورده ممکن است بعداً به نمداالن
بزنکار طرد شده مشابهي بپيوندند که تدهيل کننده رفتار آنها ندتند .نهایتاً رفتار ضداجتماعي
و کجروانه به صورت امر عادي درمي آید ،زیرا در نظریه برچدب زني ،تصویر منفي یا بزنکارانه
فرد از خودش ميتواند رفتار کجروانه را به دنبا داشته باشد.
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 .4.1.1.3مؤلفه انتظار خالفکاری از نوجوان در خانواده

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعداد

انتظار خالفکاری در خانواده

تکرار جرم

35

ضريب
پیرسن
0.869

sig
0.000

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.761

34

نتایج مندرج در جدو  4نشان ميدند رابطه مثبت و معناداري ميان ارزیابي والدین از فرد
و تکرار جرم وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با  0/86۹ميباشد که نشان دننده
رابطهاي از نوع بديار قوي است که در سطح  ۹۹درصد ،معنادار ميباشد چرا که سطح sig
کمتر از  0/01گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا تأیيد و تأثير دو متغير برنم
به روش رگرسيون آزمون ميگردد .نمچنين نتایج نشان ميدند که به ميزان  % 76/1تغييرات
متغير وابدته را ميتوان تحتتأثير متغير مدتقل داندت.
در نمودار  7ميزان موافقت و مخالفت مددجویان با مؤلفه انتظار خالفکاري از نوجوان نشان
داده شده است .از آنجایي که آمار ميزان موافقت با مؤلفه انتظار خالفکاري از نوجوان ندبت به
مخالفت با آن چشمگيرتر است ،این مدأله حاکي از تأثير قابل مالحظه مؤلفه مزبور بر تکرار
جرم است .به ميزان  36درصد از مددجویان موافق و 23درصد آننا کامالً موافق بودهاند که
پس از محکوميت نخدت ،خانواده از آنها انتظار خالفکاري دارد .بدین معني که ارتکاب خالف از
سوي آنها براي خانواده امري عادي است.ننگاميکه خانواده پذیرفته باشد که نوجوان یک مجرم
یا خالفکار است ،نوجوان نيز در بازتعریف نویت خویش ،خود را به عنوان یک منحرف ميبيند
و از آن پس نمانند یک منحرف رفتار ميکند.
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جدول : 4-نتايج بررسي آزمون همبستگي ،مؤلفه انتظار خالفکاری از نوجوان در خانواده
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نه مخالم و ناه

موافق

موافق

کامالً مخالم %12
%11

%36

کامالً موافق

مخالم

%23

%18

نمودار ) 7درصد فراواني میزان موافقت يا مخالفت مددجويان در مورد وجود انتظار خالفکاری در
خانواده
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 .4.1.1.4مؤلفه توهین از سوی ماموران نیروی انتظامي
جدول : 5-نتايج بررسي آزمون همبستگي ،مؤلفه توهین مأموران انتظامي
متغیر مستقل
توهین مأموران انتظامي

متغیر
وابسته
تکرار جرم

تعداد
35

ضريب
پیرسن
**0.447

sig
0.007

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.199

34
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نتایج مندرج در جدو  5-نشان ميدند رابطه مثبت و معناداري ميان تونين از سوي
مأموران انتظامي و تکرار جرم وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با  0/447ميباشد که
نشان دننده رابطهاي از نوع قوي است که در سطح  ۹۹درصد ،معنادار ميباشد چرا که سطح
 sigکمتر از  0/01گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا تأیيد و تأثير دو متغير
برنم به روش رگرسيون آزمون ميگردد .نمچنين نتایج نشان ميدند که  %1۹/۹تغييرات
متغير وابدته را ميتوان تحتتأثير متغير مدتقل داندت.
در نمودار  8ميزان مخالفت و موافقت مددجویان با مؤلفه تونين از سوي مأموران نيروي
انتظامي نشان داده شده است .برتري ندبي آمار ميزان موافقت با مؤلفه تونين مأموران انتظامي
ندبت به ميزان مخالفت با آن ،نشان دننده وجود تأثير نرچند محدود متغير مدتقل بر تکرار
جرم ميباشد .به ميزان  26درصد از پاسخ دنندگان موافق و  37درصد کامالً موافق بودهاند که
مأموران انتظامي به آنها تونين کرده اند .بنا به گفته مددجویان ،مأموران انتظامي به ننگام
دستگيري برخوردي محترمانه با آنها نداشته و با الفاظي زشت و رکيک آنها را مورد انانت قرار
ميدادند .برخورد اوليه پليس در خصوص نوجوانان بزنکار ميتواند تاثير عميقي در روحيه آنان
باقي گذارد .چنانچه این رفتار مثبت باشد و با احترام و خوندردي ،اشتباه آنان را گوشزد کنند،
ممکن است از عمل خویش اظهار ندامت کنند .خشونت و تونين ،حس انتقام جویي و سرکشي
را تقویت ميکند و احتما برچدب زني به رفتار طفل یا نوجوان را افزایش ميدند.
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نااه مخااالم و نااه
موافق

موافق

%9

%26

کامالً مخالم
%11
مخالم
%17

کامالً موافق
%37

نمودار  ) 8درصد فراواني میزان موافقت يا مخالفت مددجويان در مورد توهین ماموران انتظامي

 .4.1.1.5مؤلفه تحقیر نوجوان توسط قاضي
جدول : 6-نتايج بررسي آزمون همبستگي ،مؤلفه تحقیر و تمسخر قاضي
متغیر مستقل
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تحقیر و تمسخر قاضي

124

متغیر
وابسته
تکرار جرم

تعداد
35

ضريب
پیرسن
0.39

sig
0.008

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.152

34

نتایج مندرج در جدو  6-نشان ميدند رابطه مثبت و معناداري ميان تحقير و تمدخر
توسط قاضي و تکرار جرم نوجوانان بزنکار وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با 0/3۹0
ميباشد که نشاندننده رابطهاي از نوع متوسط است که در سطح  ۹۹درصد ،معنادار ميباشد
چرا که سطح  sigکمتر از  0/01گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا تأیيد
ميگردد .نمچنين نتایج نشان ميدند که  %15/2تغييرات متغير وابدته را ميتوان تحتتأثير
متغير مدتقل داندت.
در نمودار  ۹ميزان موافقت و مخالفت مددجویان در خصوص ارتباط ميان تکرار جرم با
مؤلفه تحقير توسط قاضي مشانده ميشود .بالغ بر نيمي از پاسخ دنندگان با این مقوله موافق
یا کامالً موافق بودهاند و در حدود کمتر از  50درصد پاسخ دنندگان مخالفت خود را اعالم
نمودند .برتري ندبي آمار ميزان موافقت با مؤلفه تحقير توسط قضات ندبت به ميزان مخالفت
با آن ،نشاندننده وجود تأثير نرچند محدود مؤلفه تحقير بر تکرار جرم ميباشد.
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نه مخاالم و ناه
موافق

موافق

%17

%29

کامالً مخالم
%9
مخالم
کامالً موافق

%17

%28
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در حقيقت رفتن به دادگاه و به سختي از سوي قاضي سرزنش و تحقير شدن و خوانده
شدن اتهامات و مجرم شناخته شدن بعد از جریان محاکمه براي نوجواناني که مرتکب قانون
شکني شده ،شرایطي ندتند که احتما پذیرش برچدب بزنکاري را به عنوان نویت شخصي
افزایش مي دند .بيان مطالبي با ندف مرعوب و منکوب کردن شخصيت نوجوان و به کارگيري
واژه ناي تحقيرکننده توسط قضات که برخالف کرامت انداني است ،فرد را از نظر روان شناسي
به سمت کدب نویت و شخصيت مجرمانه سوق ميدند.
به طور کل ،مي توان نتایج حاصل از آزمون نمبدتگي ميان متغيرناي مدتقل مورد مطالعه
را با متغير وابدته(تکرار جرم) در قالب نمودار  10نيز بررسي نمود .
در نمودار  10خط افقي معرف متغيرناي مدتقل مورد مطالعه در مقاله حاضر و خط
عمودي نشان دننده ميزان درصد نمبدتگي متغيرناي مدتقل با متغير وابدته (تکرار جرم) و
بر اساس نظر جامعه آماري مورد مطالعه ميباشد .نتایج نشان دننده بيشترین نمبدتگي ميان
متغير مدتقل تهمت از سوي خانواده جامعه آماري با متغير وابدته تکرار جرم ميباشد .از نظر
جامعه آماري مورد مطالعه متغيرناي تونين ماموران کانون با مقوله تکرار جرم نمبدتگي
ندارد.لکن متغيرناي تهمت از طرف خانواده و انتظار خالفکاري از جانب خانواده بيشترین تاثير
را بر تکرار جرم داشتهاند.
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نمودار  )10درصد همبستگي بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه با متغیر وابسته (تکرار جرم)

 .5نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسي ميزان نمبدتگي ميان مولفه ناي پژونش با متغير وابدته حاکي از
آن است که در فرضيه نخدت که عبارت بود از اینکه خانواده و به طور کلي اطرافيان با تحقير،
سرزنش،تهمت و طرد نوجوان بزنکار در تکرار جرم آنها نقش دارند ،مطابق جدو ذیل:

متغیر مستقل
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جدول :7-نتايج بررسي آزمون همبستگي در فرضیه نخست
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نحوه برخورد خانواده و اطرافیان

متغیر
وابسته
تکرار جرم

تعداد
35

ضريب
پیرسن
0.492

sig
0.002

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.242

34

نتایج مندرج در جدو  7-نشان ميدند رابطه مثبت و معناداري ميان نحوه برخورد
خانواده و اطرافيان و تکرار جرم وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با  0/4۹2ميباشد
که نشان دننده رابطهاي از نوع قوي است که در سطح  ۹۹درصد ،معنادار ميباشد چرا که
سطح  sigکمتر از  0/01گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا تأیيد ميشود
.نچنين نتایج نشان ميدند که  %24/2تغييرات متغير وابدته را ميتوان تحتتأثير متغير
مدتقل داندت.
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در فرضيه دوم که عبارت بود از اینکه :مقامات قضایي و اجرایي عدالت کيفري در تکرار جرم
نوجوانان بزنکار تأثير دارند مطابق جدو ذیل:
جدول :8-نتايج بررسي آزمون همبستگي در فرضیه دوم
متغیر مستقل
نحوه برخورد مقامات قضايي و اجرايي

متغیر
وابسته
تکرار جرم

تعداد
35

ضريب
پیرسن
0.345

sig
0.37

ضريب

درجه

تعیین

آزادی

0.119
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نتایج مندرج در جدو  8نشان ميدند رابطه مثبت و معناداري ميان نحوه برخورد مقامات
قضایي و اجرایي با تکرار جرم نوجوان بزنکار وجود دارد .ضریب نمبدتگي پيرسن برابر با
 0/345ميباشد که نشان دننده رابطهاي از نوع متوسط است که در سطح  ۹5درصد ،معنادار
ميباشد چرا که سطح  sigکمتر از  0/05گزارش شده است .در نتيجه نمبدتگي بين متغيرنا
تأیيد و تأثير دو متغير برنم به روش رگرسيون آزمون ميگردد .نمچنين نتایج نشان ميدند
که  %11/۹تغييرات متغير وابدته را ميتوان تحتتأثير متغير مدتقل داندت.
یافتهن اي حاصل از این پژونش با برخي مطالعاتي که نظریه برچدب زني را تأیيد ميکنند،
منطبق است .از جمله با مطالعات استيوارت و نمکاران ( )2002که برچدب ناي والدین و
تأثير آن بر بزنکاري جوانان را سنجيده است و نتایج آن نشان ميدند که گددت فرزندان از
خانواده در نتيجه برچدب زني ،از عوامل سوق دادن آنها به بزنکاريناي آتي ميشود .نمچنين
نمدو با مطالعات فریزر و کوکران ( )1۹86است که به بررسي مداخله قضایي بر زندگي
نوجوانان و تأثير آن بر بزنکاريناي بعدي پرداختهاند .نتایج به روشني تأثير فرآیند برچدب
زني را بر بزنکاري جوانان نشان ميدند.
در پایان باید گفت که با توجه به انميت بروز بدنامي در تغيير شخصيت و زندگي افراد به
خصوص در مورد اطفا و نوجوانان ،باید به عدم دریافت برچدب به این افراد توجه داشت و از
آنجایي که برچدب زني جزئي از مجازات است ،برچدب زدایي نيز باید اجرا شود .به این معني
که بعد از مراسم بدنامي و بيآبرویي به مراسم «برونآیي» که در آن برچدبناي بد سابق به
برچدبنایي جدید و خوب (یا حداقل خنثي) تبدیل شوند ،نيازمندیم.
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