
نظریه های بی سامانی اجتماعی، 
بی هنجاری و فشار1

برگردان و تلخیص: بهروز جوانمرد2 

چکیده
نظریه ه��ای بی س��امانی اجتماعی و بی هنجاری که نظریه ی فش��ار نیز نامیده 
می شود، با این که از ریشه های نظری و پژوهشی متفاوتی تکامل یافته اند. اما مضمون 
مش��ترکی دارند. هر دو نظریه بیان می دارند که نظم، ثبات و انس��جام اجتماعی منجر 
به انطباق می ش��ود، در حالی که نتیجه ی بی نظمی و عدم انس��جام، جنایت و کژروی 
است. یک نظام اجتماعی، در صورتی دارای سامان و انسجام درونی است که در مورد 
هنجارها و ارزش های آن اتفاق نظر باشد؛ در میان اعضای آن همبستگی قوی موجود 
باشد و تعامل اجتماعی به صورتی منظم انجام پذیرد. به عکس، سیستم اجتماعی در 
صورتی دچار بی س��امانی یا بی هنجاری است که گسست در همبستگی مشاهده شود 

و کنترل اجتماعی آن مختل شده باشد.
به موجب هر دو نظریه هر چه همبس��تگی، هماهنگی یا انس��جام کمتری در 
یک گروه، اجتماع یا جامعه وجود داش��ته باش��د، نرخ جنایت و کژروی در آن بیشتر 
اس��ت. هر نظریه تالش دارد نرخ باالی جرم و بزهکاری در گروه های محروم طبقه ی 

پایین و قومی مختلف را توضیح دهد. 

1. این مقاله ترجمه ای است از کتاب:
 Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application 

نوش��ته Ronald L. Akers و Christine S. Sellers اس��تادان دانش��گاه فلوریدا که در سال 2003 توسط 
انتشارات Roxbury Publishing Company به زیور طبع آراسته شده و تا کنون پنج بار تجدید چاپ شده 
http://roxbury.net          :است. مشخصات این کتاب در نشانی ذیل قابل دسترس است

2. دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 12/ مرداد و شهریور 1390

صفحات 105 تا 147
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1. بی سامانی اجتماعی و بوم شناسی شهری جرم و بزهکاری
نظری��ه ی بی س��امانی اجتماعی، نخس��تین بار در مطالعات ج��رم و بزهکاری 
شهری توسط جامعه شناس��ان در دانشگاه شیکاگو و مؤسسه ی پژوهش های نوجوانان 
شیکاگو در دهه  های 1920 و 1930 توسعه داده شد. از آن زمان تا کنون، این نظریه 
برای جرایم و کژروی های ش��هری مورد اس��تفاده قرار گرفته است. مطالعات شیکاگو، 
محل سکونت افرادی را که از مناطق مختلف شهر به دادگاه های نوجوانان ارجاع شده 
بودند، مورد بررس��ی قرار داد. این مطالعات نش��ان داد که توزیع بزهکاران در مناطق 
مختلف ش��هر، از یک الگوی سیستماتیک پیروی می کند. نرخ بزهکاری در محله های 
طبق��ه ی پایین و در مرکز ش��هر باالترین ح��د بود، به طرف مناط��ق مرفه تر کاهش 
می یافت. در طول دهه ها، محله های داخلی شهر، نرخ های باالی بزهکاری داشتند، ولو 
آن ک��ه ترکیب نژادی و قومی جمعیت در این مناط��ق تغییرات قابل مالحظه ای پیدا 

کرده است. 
این یافته ها با اش��اره به یک نظریه ی بوم شناس��ی شهری توضیح داده شد که 
ش��هر را مش��ابه جوامع بوم ش��ناختی طبیعی گیاهان و حیوانات در نظر می گرفت. در 
این نظریه الگوی مسکونی، تجاری و صنعتی سکونت شهری، یک الگوی بوم شناختی 
مناطق متحدالمرکز را تش��کیل می دهد که از مرکز به طرف حاش��یه ی خارجی شهر 
گسترش می یابد. درست در مجاورت هسته ی تجاری و بازرگانی شهر، یک »منطقه ی 
گذار« وجود دارد که از مس��کونی به تجاری تغییر می کند. در این منطقه اس��ت که 

باالترین نرخ بزهکاری مشاهده می شود.
این منطقه ی گ��ذار با زوال فیزیکی، خانه های ضعی��ف، خانواده های ناقص و 
در هم شکس��ته و جمعیت ناپایدار و ناهمگن مش��خص می ش��ود. در این منطقه نرخ 
رس��می باالی جرم و جنایت بزرگساالن، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم و روسپی گری 
مشاهده می ش��ود. تمام این شکل های انحراف و بی قانونی، پیامد بی سامانی اجتماعی 
در این منطقه ی ش��هری دانسته می شود. جامعه شناسان شیکاگو، تأکید می کردند که 
س��اکنان این ناحیه از نظر زیست شناختی یا روان ش��ناختی غیرطبیعی نیستند، بلکه 
جرم و انحراف آن ها، پاس��خ طبیعی افراد به شرایط اجتماعی غیرطبیعی است. تحت 
این ش��رایط، س��نت های جنایی و بزهکارانه ایجاد شده و به طور فرهنگی از یک نسل 
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به نس��ل بعد انتقال می یابد. صنعتی ش��دن، شهرنش��ینی و تغییرات اجتماعی دیگر 
در جامعه ی مدرن، از س��وی جامعه شناسان ش��یکاگو به عنوان علتی برای بی سامانی 
اجتماع��ی از طریق برهم زدن کنت��رل اجتماعی نظم و ارزش های اجتماعی س��نتی 

دانسته شد.

2. بازنگری ها و پژوهش ها درباره ی بی سامانی اجتماعی
از زمان مطالعات پیش��گامانه ی »شاو«1 و »مک کی«،2 پژوهش های زیادی در 
زمینه ی بوم شناس��ی جنایت و بزهکاری شهری انجام شده است. مطالعات و داده های 
پژوهش��ی در زمین��ه ی جنایت های ش��هری، همچنان بخش مهم��ی از پژوهش های 
جرم ش��ناختی را تش��کیل می دهد. در حال��ی که برخی از مطالع��ات، به طور نزدیک 
بر پایه ی رویکرد بی س��امانی اجتماعی مطالعات اولیه ی ش��یکاگو تدوین شده اند، ولی 
برخی دیگر تنها به صورت غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند. روند مهاجرت ساکنان 
سفیدپوست و سیاه پوست طبقه ی متوسط و نیز مراکز صنعتی و بازرگانی به خارج از 
شهرهای بزرگ و به طرف جوامع حومه ی شهری، منجر به تشدید محرومیت و شرایط 
دیگر بی س��امانی اجتماعی در مراکز داخل شهری ش��ده است. این روند، یک جمعیت 
»واقع��اً محروم« یا یک »طبقه ی زیرین« با نرخ باالی بیکاری، خانواده های تک والدی، 

استفاده و سوءاستفاده از مواد مخدر و خشونت ایجاد کرده است. 
این که رابطه ی بین سکونت درون شهری و جنایت تا چه حد نتیجه ی بی سامانی 
اجتماعی است، همچنان نامعلوم است. غالب تحقیقات، بی سامانی اجتماعی را به طور 
دقیق اندازه گیری نمی کند. باال بودن جرم و کژروی در یک ناحیه، به عنوان نش��ان گر 
تجربی برای ارزیابی بی س��امانی اجتماعی آن منطقه اس��ت. در مناطقی هم که دچار 
بی سامانی شدید دانسته می شوند، تنها اقلیتی از جوانان و حتی اقلیت کوچک تری از 
بزرگساالن در جرم دخالت دارند. هم چنین این پرسش مطرح می شود که تمرکز نرخ 
جنایت رس��می در این مناطق، تا چه حد حاصل نرخ باالتر فعالیت مجرمانه در میان 

ساکنان آن و یا اختالفات نژادی یا طبقه ای در روش های پلیسی است. 

1. Shaw
2. McKay
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به عالوه، شرایط فیزیکی، اقتصادی، جمعیتی یا خانوادگی که موجد بی سامانی 
اجتماعی اس��ت، کدام اس��ت؟ آیا درس��ت اس��ت که ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و 
جمعیتی، ش��اخص های عینی بی س��امانی اجتماعی هس��تند، یا این که این اصطالح، 
به س��ادگی منعکس کننده ی یک قضاوت ارزش��ی در باره ی س��بک زندگی و شرایط 
زیس��تن طبقه ی پایین تر اس��ت؟ تا دهه ی 1940، اصطالح »س��ازماندهی اجتماعی 
افتراقی« )Sutherland, 1947( برای تأکید بر این که این محله های ش��هری ممکن 
است چندان هم بی سامان نباشند، بلکه صرفاً حول ارزش ها متفاوتی سازماندهی شده 
باشند، معرفی شده بود. تحصیالت ادوین ساترلند و بخشی از کارهای دانشگاهی او در 
دانش��گاه شیکاگو بود و او به تأثیر جامعه شناسان شیکاگو اعتراف کرده است. نظریه ی 
»معاش��رت های افتراقی یا ترجیحی«1 با توضیح دادن جرم به عنوان رفتار یاد گرفته 
ش��ده از طریق تماس با الگوهای متفاوت انطباقی و مجرمانه، س��ازماندهی اجتماعی 

افتراقی را تکمیل می کند.
بی س��امانی اجتماعی از طریق ک�ارهای رابرت برس��یک،2 رابرت سمپ�سون3 
Gras� 1993 ؛ Bursik, 1998 ؛ Sampson, 1995 )م��ورد توج��ه ق��رار گرف��ت 

mick,  Bursik,( شاو و مک کی معتقد بود که که بی سامانی اجتماعی، کن�ترل های 
اجت�ماعی غی�ر رس��می در درون ج�امعه و محله را کاه�ش داده یا مختل می کند و 
سبب نرخ باالی جنایت می شود. بنابراین، فقدان یا اختالل کنترل اجتماعی، یک جزء 
کلیدی در مفهوم بی س��امانی اجتماعی اس��ت که از دیدگاه برسیک آن را با نظریه ی 

مدرن کنترل جرم پیوند می دهد.
سمپس��ون و گرووز4 همین مشکل را که توسط برسیک شناسایی شده است، 
تایید کرده اند: نظریه ی بی سامانی اجتماعی عواملی از قبیل طبقه ی اجتماعی، ترکیب 
ن��ژادی جمعیت، عالیم مس��تقیم جرم و بزه��کاری را متغیرهای��ی می داند که برای 
اندازه گیری این نظریه مورد استفاده قرار گرفته اند. سمپسون و گرووز نتیجه  گرفته اند 
ک��ه »در حالی که محققان قبلی، پیش بینی ش��او و مک کی راج��ع به تغییر جامعه و 

1. differential association.
2. Robert Bursik.
3. Robert Sampson.
4. Groves
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تأثیر محلی اضافی بر بزهکاری را بررسی کرده اند، ولی هیچ کدام نظریه ی بی سامانی 
اجتماعی را نیازموده اند«. سمپس��ون و گرووز یک مدل تجربی بی سامانی اجتماعی را 
پیش��نهاد کردند که این مش��کل را حل می کند. مدل آن ها حاوی معیارهای معمولی 
عوامل »خارجی« از قبیل طبقه ی اجتماعی، تحرک مس��کونی و گسس��تگی خانواده 
اس��ت که بر بی س��امانی اجتماعی تأثیر می گذارد. ولی بعداً، از این متغیرها فراتر رفته 
و معیارهای س��ه جزء کلیدی مفهوم بی سامانی اجتماعی را نیز در خود جای می دهد. 
این س��ه جزء عبارتند از: نظارت اجتماعی باندهای نوجوانان، ش��بکه های غیررس��می 
دوس��تی، و ش��رکت در س��ازمان های رس��می. داده های آن ها از جوامع بریتانیایی، از 
این مدل پش��تیبانی کرد. آن ها مشاهده کردند که اکثر عوامل خارجی، همان طور که 
پیش بینی می شد، با بی س��امانی اجتماعی ارتباط دارند. پیوندها در این مدل با نشان 
دادن این ک��ه معیارهای بی س��امانی اجتماعی پیش بینی کننده ه��ای خوبی برای نرخ 

قربانی شدن در جنایت هستند، تکمیل گشتند. 
تحقیق��ات جدیدت��ر، از مدل سمپس��ون و گرووز برای اندازه گیری مس��تقیم 
بی س��امانی اجتماع��ی پیروی نکرده اس��ت. بی س��امانی اجتماعی همچن��ان به طور 
غیرمس��تقیم با وضعیت های اجتماعی در مناطق مختلف شهر سنجیده می شود. مثاًل 
وارنر و پیرس بین نرخ تلفن زدن به پلیس توس��ط قربانیان حمله، س��رقت، و دزدی 
و فقر محله، ناهمگنی نژادی، ناپایداری مس��کونی، گسس��تگی خانواده، و تراکم باالی 
واحدهای مس��کونی به عنوان معیارهای بی س��امانی اجتماعی رابطه ای قوی مشاهده 
کردند. گات فردس��ون1 و همکاران )1991( نظریه ی بی سامانی اجتماعی را با بررسی 
همبستگی داده های س��طح بلوک مربوط به خانواده های از هم پاشیده، فقر، بیکاری، 
درآم��د و تحصیالت، با داده های خودگزارش ش��ده ی ف��رد در زمینه ی پرخاش گری، 
دزدی و مص��رف مواد آزمایش کردند. متغیرهای مس��تقل، نش��ان دهنده ی بزهکاری 
افراد بود، ولی رابطه ها قوی نبود و بر اساس نوع بزهکاری و جنس متغیر بود. به عالوه، 
پیوندهای اجتماعی و همراهان هم سن و سال نوجوانان، بر اثرات بی سامانی اجتماعی 

بر بزهکاری تأثیر می گذاشت.

1. Gottfredson.
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 س��یلور1 نکات بیان شده توسط سمپسون و گرووز و برسیک را درباره ی نیاز 
به اندازه گیری مستقیم بی سامانی اجتماعی برای آزمایش درست نظریه تأیید می کند. 
ب��ا این وجود، از آنجا که معیارهای مس��تقیم را نمی توان از داده های سرش��ماری به 
دس��ت آورد، او همچنان از نشان گرهای غیرمستقیم بی سامانی محله مانند محرومیت 
)فقر و بیکاری( و تحرک )مثاًل متوس��ط مدت اقامت( اس��تفاده می کند. در مطالعه ای 
در ش��یکاگو، او مش��اهده کرد که این معیارهای س��طح محله، بر خش��ونت در میان 
بیماران قبلی مرخص ش��ده از بیمارس��تان روان پزش��کی تأثیر دارند، ولی تأثیر آن ها 
به انداز ه ی متغیرهای س��طح فردی مانند تکانش��ی )بی اراده( بودن و س��ابقه ی قبلی 
خشونت نیس��ت. به همین ترتیب وکستروم2 و لبر3 )2000( مشاهده کردند درگیری 
بزهکارانه که در س��ال های اخیر نوجوانی شروع ش��ده است، با محرومیت و ناپایداری 
محله ارتباط دارد. نوجوانانی که به خاطر ضعف نظارت والدین، معاش��رت های افتراقی 
ب��ا همتایان، نگرش های بزهکارانه، و تکانش��ی بودن، در معرض خطر باال بودند صرف 
نظ��ر از محی��ط محله، احتمال باالتری برای بزهکاری داش��تند. جانگ4 و جانس��ون5 
)2001( تالش کردند بی سامانی اجتماعی را به طور مستقیم بر اساس درک بی نظمی 
محله اندازه گیری کنند و رابطه ی آن را با مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان آزمایش 
نماین��د. تحقیق آن ها رابطه ی معنی داری را مش��اهده کرد و هم چنین نش��ان داد که 
مذهب��ی بودن فرد به عنوان یک عامل حفاظت��ی برای نوجوانان در محله های بی نظم 
عمل می کند، اما مصرف مواد، بیش��تر تحت تأثیر متغیرهای پیوند اجتماعی و قوی تر 
از هم��ه تحت تأثی��ر متغیرهای یادگیری اجتماعی بود. داش��تن همتایانی که از مواد 
استفاده می کنند و دارابودن نگرش های مثبت نسبت به مصرف مواد، اکثر اثرات محله 

را میانجیگری می کند.
ای��ن یافته ه��ا منعکس کننده ی تحقیقات قبلی به وس��یله ی گاتفردس��ون و 
دیگران )1991( اس��ت و از پیش��نهاد نظری برسیک بر این که بی سامانی اجتماعی بر 

1. Silver.
2. Wikstrom.
3. Loeber.
4. Jang.
5. Johnson.
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جنایت و کژروی تأثیر دارد، به خاطر این که بر کنترل غیررسمی اجتماعی در جامعه 
تأثیر می گذارد، پشتیبانی می کند. 

3. نظریه های کالسیک بی هنجاری - فشار
1-3. نظریه ی رابرت مرتون برای ساختار اجتماعی و بی هنجاری

نظریات بی هنجاری – فشار، تراکم جنایت در محله های شهری طبقه ی پایین 
و گروه ه��ای طبقه ی پایین و اقلی��ت را توضیح می دهد. این نظریه ش��دیداً متکی بر 
کارهای امیل دورکیم،1 یکی از بنیان گذاران جامعه شناس��ی است. دورکیم از اصطالح 
بی هنج��اری2 )خأل هنجاری( برای اش��اره ب��ه وضعیت بی قاعدگی ی��ا فقدان مقررات 
اجتماع��ی در جامعه ی مدرن، به عنوان وضعیتی که نرخ باالی خودکش��ی را ترغیب 
می کند، اس��تفاده کرد. رابرت مرتون3 )1938؛ 1957( این رویکرد دورکیمی را برای 
وضعی��ت جوامع صنعتی م��درن، خصوصاً در آمریکا، اعمال ک��رد. از نظر مرتون، یک 
جامعه ی منس��جم، بین ساختار اجتماعی )وسیله های اجتماعی تأیید شده( و فرهنگ 
)آرمان های تعیین ش��ده( توازن برقرار می کند. بی هنجاری، نوعی عدم انسجام جامعه 
اس��ت که بر اثر انفکاک بین اهداف فرهنگی ارزش داده ش��ده و وسیله های اجتماعی 

مشروع برای نیل به آن اهداف ایجاد می شود.
مرتون بیان کرد که جامعه ی آمریکا به دو روش اساس��ی، این انفکاک وسیله 

و هدف را ایجاد می کند: 
1- تأکید فرهنگی بر اهداف موفقیت در آمریکا با تأکید بر وس��یله های مورد 
تأیید جامعه همراه نیس��ت. همگان برای نیل به موفقیت انگیزه پیدا می کنند. رقابتی 
بودن و موفقیت از سوی مقامات عمومی تمجید می شود؛ در مدارس آموخته می شود؛ 
در رس��انه ها تکریم و ترویج می ش��ود و به وس��یله ی ارزش هایی که از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می ش��ود، نیز تش��ویق می گردد. شایس��تگی بر اس��اس موفقیت مادی و 
پولی س��نجیده می شود. رؤیای آمریکایی،  بدان معنا اس��ت که هر کسی می تواند به 

1. Emile Durkheim.
2. Anomie.
3. Robert Merton.
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موفقیت بزرگ دس��ت یابد. البته فرض بر این اس��ت که این موفقیت با تالش صادقانه 
در زحمات مش��روع آموزش��ی، ش��غلی و اقتصادی به دس��ت آید. هنجارهای جامعه، 
روش ه��ای م��ورد تأیید نیل به این موفقی��ت را تنظیم کرده و آن ه��ا را از روش های 
نامشروع متمایز می سازد، لیکن مرتون احساس می کرد که ارزش های آمریکایی بیشتر 
با کس��ب موفقیت، جلو رفتن، و به دست آوردن پول به هر قیمت در ارتباط است، نه 
کسب موفقیت به روش درست و صحیح. وقتی بیش از حد بر موفقیت تاکید می شود، 
هنجارهای ناظر بر این موفقیت ضعیف تر می شود و حالتی را ایجاد می کند که دورکیم 
به آن بی هنجاری می گوید. در فرهنگ آمریکایی به تالش های مشروع برای موفقیت، 

به قدر کافی ارزش داده نمی شود. لذا نرخ جرم ما باالتر از جوامع دیگر است.
2- در نظ��ام طبقاتی آمریکا و دیگر جوامع صنعتی، بین وس��یله و هدف ارائه 
شده، اختالف مشاهده می شود. اخالق موفقیت در تمام سطوح ساختار طبقه ای نفوذ 
ک��رده و نظام آموزش��ی نیز که تمام افراد در معرض آن ق��رار می گیرند، آن را تقویت 
می کند. رؤیای آمریکایی این آرمان را تبلیغ می کند که فرصت مساوی برای موفقیت 
در دسترس همگان قرار دارد، اما در واقع، گروه های اقلیت محروم و طبقه ی پایین، به 
این گونه فرصت های مشروع دسترسی برابر ندارند. آن ها انگیزه های باال پیدا می کنند، 
ولی از فرصت های آموزشی و شغلی الزم برای تحقق این جاه طلبی ها محروم اند. چنین 
وضعیت بی هنجاری، بر این گروه ها فش��ار وارد می کند تا از هر وس��یله ای برای کسب 

درآمد و موفقیت استفاده کنند، ولو آن که نامشروع یا غیرقانونی باشد.
مرتون پیش��نهاد کرده است که رفتار فردی تحت تأثیر ساختار فرهنگی قرار 
می گیرد. او پنج »حالت جایگزین« برای تعدیل یا س��ازگاری افراد در مقابل وضعیت 

اجتماعی بی هنجاری پیشنهاد کرده است:
1- »انطباق یا هم نوایی«، ش��ایع ترین پاس��خ است. فرد به سادگی وضعیت را 
می پذیرد و همچنان در قلمرو محدود وس��یله های متعارف موجود، برای رس��یدن به 

موفقیت تالش می کند. 
2- نوع دوم س��ازگاری، »نوآوری« است که شایع ترین پاسخ کژروانه می باشد: 
فرد به اهداف موفقیت متعهد باقی می ماند، ولی از وس��یله های نامش��روع برای نیل به 
آن ها استفاده می کند. اکثر جرایم و بزهکاری ها، خصوصاً جرایم تولید کننده ی درآمد، 
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در این نحوه ی سازگار قرار می گیرند. 
3- حالت کژروانه ی دیگر، »ش��ورش« اس��ت که سیس��تم مبتنی بر وسیله و 
هدف را به طور کامل رد می کند و آن را با سیستم جدیدی، مانند براندازی خشونت بار 

سیستم، جایگزین می کند.
4- انزواگرایی1 به یک پاس��خ گریزمندانه اش��اره می کند: فرد از جامعه برون 
می افت��د و آرم��ان و تالش برای نیل به آن را رها می کند. مرتون، الکلی ها، معتادان به 
م��واد مخدر یا مواد روان گردان، ولگردها، و افراد دچار امراض ش��دید روانی را در این 

حالت قرار داده است.
5- »آیین گرایی« پاس��خ دیگری است که در آن فرد تالش برای جلو رفتن را 
کنار می گذارد و روی اندک چیزی که از رعایت دقیق و حریصانه ی هنجارها به دست 

می آید، تمرکز می کند.
نوآوری، شایع ترین حالت سازگاری غیرانطباقی در میان اعضای طبقه ی پایین 
اس��ت. بنابراین، نرخ باالی جنایت در طبقه ی پایین، بر اس��اس موقعیت آن در جامعه 
توضیح داده می ش��ود که آن را در معرض س��طح باالی فشار ناشی از بی هنجاری قرار 
می دهد. این فش��ار بر اث��ر انفکاک بین رؤیای برابری جامع��ه و موفقیت برای همه از 
ی��ک س��و و نابرابری حقیقی در توزی��ع فرصت ها برای تحقق آن رؤیا از س��وی دیگر 
ایجاد می ش��ود. این نابرابری برای اعضای طبقه ی پایین، محرومان و گروه های اقلیت 
بیش��ترین ش��دت را دارد. آن ها که همچنان در معرض رؤیای آمریکایی هس��تند و از 

وسیله های مشروع محروم شده اند، به وسیله های نامشروع متوسل می شوند.
نظریه ی مرتون به عنوان یک نظریه ی اصلی جامعه شناختی در زمینه ی جرم 
مورد اس��تقبال قرار گرفت. نظریه پردازان اولیه ی بی س��امانی اجتماعی از قبیل شاو و 
مک کی )1942(، به س��رعت مفهوم اساس��ی بی هنجاری در زمین��ه ی نابرابری بین 
اهداف موفقیت و دسترس��ی به وس��یله های مشروع را پذیرفتند: کودکان و جوانان در 
مناطق غنی و فقی��ر، در معرض ارزش های تجمل و الگوهای موفقیت فرهنگ ما قرار 
می گیرن��د. در میان کودکان و جوانان س��اکن در مناطق کم درآمد، عالقه به کس��ب 
کاالهای مادی و تقویت موقعیت فردی ایجاد می شود، که غالباً تحقق آن با وسیله های 

1. Retreatism.
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مشروع مشکل است؛ چرا که دسترسی به امکانات و فرصت های ضروری محدود است. 
ت��ا دهه ی 1950، نظریه ی مرتون مورد پذیرش وس��یع قرار گرفت و به صورتی تغییر 

یافته به طور اختصاصی برای خرده فرهنگ بزهکارانه به کار برده شد.

2-3. نظریه کوهن: محرومیت از دسترسی به موقعیت و خرده فرهنگ 
بزهکارانه

آلبرت کی. کوهن1 )1955( به پیروی از مرتون، بر منابع س��اختاری فشار که 
منجر به س��ازواری های کژروانه توسط طبقه ی پایین می شوند، تأکید کرد، ولی آن را 
در میان پس��ران نوجوان طبقه ی پایین به کار برد. او مش��اهده کرد که خرده فرهنگ 

بزهکارانه، موجب درگیر شدن پسران طبقه ی پایین در رفتار بزهکارانه می شود. 
روایت کوهن از نظریه ی بی هنجاری - فش��ار، در اس��اس ب��ا نظریه ی مرتون 
موافق اس��ت؛ چرا که هر دو، اهداف ممانعت ش��ده را عامل ایجاد فش��ار و در نتیجه 
ک��ژروی می دانن��د، اما از دیدگاه کوه��ن، به جای ناتوانی در نیل ب��ه موفقیت مادی، 
ناتوانی در به دس��ت آوردن موقعیت و پذیرش در جامعه ی متعارف اس��ت که موجب 
فش��ار می ش��ود. در جامعه ی متعارف، موقعیت با تأمین اس��تانداردهای جامعه برای 
لب��اس، رفتار، توانایی های تحصیلی، و امثال آن به دس��ت می آید. به عقیده ی کوهن 
فراگیرترین این اس��تانداردها، مربوط به طبقه ی متوسط هستند. نوجوانان با بیشترین 
احتم��ال در مع��رض معیارهای طبقه ی متوس��ط برای احت��رام و پذیرش در مدارس 
عمومی قرار می گیرند. معلمان و مدیران انتظارات طبقه ی متوس��ط را بر دانش آموزان 
از ه��ر طبقه ای تحمیل می کنند. این گونه اس��تانداردها به عن��وان رفتار خوب، منش 
مناس��ب، نگرش ها و رفتارهای غیرتهاجمی، نمرات خوب، درس خواندن و مش��ارکت 
در فعالیت های مدرس��ه، روش هایی هس��تند که دانش آموزان از طریق آن موقعیت و 

پذیرش به دست می آورند.
نوجوانان طبقه ی متوس��ط، که به وس��یله ی والدین طبقه ی متوسط حمایت 
می ش��وند، بهترین توانایی را برای نیل به این اس��تانداردها دارند. آن ها با رعایت این 
اس��تانداردها، نه فقط در چشم بزرگس��االن، بلکه در مقابل همتایان خود به احترام و 

1. Albert K. Cohen.
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موقعیت دس��ت پیدا می کنند. اما نوجوانان طبقه ی پایین، به ویژه پس��ران، همیش��ه 
نمی توانند این استانداردها را تأمین کنند. آن ها مهارت های گفتاری و اجتماعی برای 
نیل به نصاب ارزش های طبقه ی متوس��ط را ندارند، در نتیجه، »محرومیت طبقه« ی 

آن ها ایجاد »سرخوردگی« می کند.
بنابر اعتقاد کوهن، خرده فرهنگ بزهکار، یک پاسخ جمعی به این سرخوردگی 
اس��ت و ماهی��ت فعالیت های بزهکارانه، از یک »تش��کیل واکنش« حاصل می ش��ود. 
معیارهای قابل قبول بودن که در این خرده فرهنگ یافت می شود، به وسیله ی پسران 
طبقه ی پایین تأمین می شود، که در گروه های بزهکار با رعایت ارزش های »بدخواهانه« 
و »منفی گرایانه« به جای استانداردهای متعارف، موقعیت به دست می آورند. اگر عدم 
پرخاش گری در طبقه ی متوس��ط مطلوب باش��د، در خرده فرهنگ بزهکار، شهرت به 
خشونت و پرخاش گری، روشی برای به دست آوردن موقعیت است. اگر رفتار مؤدبانه 
در کالس و به دست آوردن نمرات خوب برای فرد در چشم معلمان موقعیت باالتری 
ایج��اد می کند، در خرده فرهن��گ بزهکار به هم زدن کالس درس و نفرت از موفقیت 

درسی، موقعیت باالتری ایجاد خواهد کرد.
کوهن بیان کرد که تصویر مرتون از این که افراد کژرفتار که به خاطر محرومیت 
از وس��یله های مشروع، به استفاده از وس��یله های نامشروع متوسل می شوند، به قدری 
عقل گرایانه اس��ت که نمی توان آن را برای خرده فرهنگ بزهکار »غیرسودگرایانه« به 
کار ب��رد. مثاًل اکثر جرایم مالی که توس��ط جوانان بزهکار ارتکاب می یابد، برای تولید 
درآمد یا به دست آوردن موفقیت مالی از وسیله های نامشروع نیست، بلکه پاسخ های 
غیرسودگرایانه به سرخوردگی موقعیت است که با پذیرش همتایان بزهکار نیز مواجه 

می شود.

3-3. نظریه ی کلوارد و اوهلی�ن: خرده فرهنگ های بزهکار و فرصت 
افتراقی

مدت کوتاهی پس از انتش��ار نظریه ی کوهن، ریچارد کلوارد1 و لوید اوهلین2 

1. Richard Cloward.
2. Loyd Ohlin.
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نظری��ه ی »فرصت افتراقی«1 را برای بزهکاری ارائه کردند. نظریه ی آن ها از یک س��و 
متک��ی ب��ر نظریه ی بی هنجاری مرتون و کوهن، و از س��وی دیگ��ر مبتنی بر نظریات 
بی سامانی اجتماعی شاو و مک کی و معاشرت ترجیحی ساترلند بود. گرچه پیشنهادات 
نظری��ه ی آن ها بعداً برای محدوده ی کاملی از رفت��ار بزهکارانه و مجرمانه به کار برده 
ش��د، ول��ی کلوارد و اوهلی��ن، آن را به طور اختصاصی برای ان��واع خرده فرهنگ های 

بزهکارانه و مشارکت در آن بیان کردند.
از نگاه کلوارد و اوهلین، نظریه ی بی هنجاری - فش��ار مرتون، به طور نادرست 
فرض می کرد که افراد طبقه ی پایین که از دسترس��ی به فرصت های مش��روع محروم 
می شوند، به طور خودکار به فرصت های نامشروع دسترسی دارند. آن ها نظرات ساترلند 
و ش��او و مک کی را به این صورت تفس��یر کردند که بر انتقال ارزش های بزهکارانه در 
مناطق ش��هری طبقه ی پایین تمرکز می کنند و به ط��ور ضمنی اهمیت فراهم بودن 
فرصت های نامشروع را نش��ان می دهند. نظریه ی آن ها، بی هنجاری، همراهی افتراقی 
یا همان معاشرت های ترجیحی و بی سامانی اجتماعی را به این طریق ترکیب می کند 
که پیش��نهاد می کند سازگاری های کژروانه، در ساختارهای فرصت مشروع و نامشروع 

)هر دو( بر اساس محل توضیح داده می شود.
از دی��دگاه کل��وارد و اوهلین، انگی��زه و آرزو برای موفقیت، ب��ه خودی خود 
مس��ؤول انطباق با رفتار کژروانه نیس��ت. فرد باید در »محیط های یادگیری کژروانه یا 
انطباق گرایان��ه« باش��د که به او امکان  دهد مهارت ه��ا و توانایی های الزم را یاد بگیرد 
و عم��ل کند. صرف این که فرصت های مش��روع در دس��ترس نیس��تند، لزوماً به این 
معنا نیس��ت که فرصت های نامشروع آزادانه قابل دسترس هستند. برخی از نقش های 
نامش��روع ممکن است در دسترس باشند، ولی برخی دیگر اصاًل در دسترس نخواهند 
بود. همان طور که دسترسی نابرابر به الگوها و فرصت ها برای انجام نقش های انطباقی 

وجود دارد، دسترسی به نقش ها و فرصت های نامشروع نیز حالتی نابرابر دارد.
در میان پسران نوجوان، محرومیت از وسیله های مشروع، ایجاد فشار به سوی 
فعالیت ه��ای بزهکارانه می کند، ولی این که آن ها در چه نوع الگوهای بزهکاری دخیل 
خواهند ش��د، بس��تگی به این دارد که جامعه چه فرصت های نامشروعی را در اختیار 

1. Differential Opportunity.
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آن ها قرار می دهد. پس��ران اقلیت های ن��ژادی و قومی، به ویژه آن ها که در محله های 
طبقه ی پایین در مراکز ش��هرهای بزرگ قرار دارند، با احتمال بیشتری از فرصت های 
آموزش��ی و شغلی مشروع محروم هستند؛ بنابراین، نرخ باالتر بزهکاری در میان آن ها 
قابل انتظار اس��ت، ولی نوع خرده فرهنگ یا بزهکاری باندی که در آن وارد می شوند، 
بس��تگی به ماهیت فرصت های نامش��روعی دارد که در دس��ترس آن ها قرار دارد. این 
فرصت ها بر اس��اس س��ازماندهی اجتماعی محله و یا مناطق شهری که در آن بزرگ 

می شوند، مشخص می شود.
در حالی که کوهن ی��ک خرده فرهنگ بزهکارانه ی واحد را در نظر می گیرد، 
ول��ی کلوارد و اوهلین چندین خ��رده فرهنگ را ذکر می کنند. آن ها بیان می کنند که 
بانده��ای بزهکار، انواع مختلفی از فعالیت ه��ای غیرقانونی را انجام می دهند، ولی ذکر 
می کنن��د که ای��ن باندها کم یا بیش، خرده فرهنگ ه��ای تخصصی بزهکاری را انجام 

می دهند که بستگی به فرصت های نامشروع در محله ی آن ها دارد.
نخس��تین نوع عمده ی خرده فرهنگ تخصصی بزه��کاری، با باندهای جوانان 
مش��خص می ش��ود که عمدتاً برای ارتکاب جرایم تولید کننده ی درآمد، مانند دزدی، 
اخ��اذی و کالهبرداری، تش��کیل می ش��وند. آن ها کم یا بیش انتخاب س��ودگرایانه ی 
وس��یله های غیرقانونی هستند که متناظر با س��ازگاری نوآوری مرتون است. این گونه 
گروه ها، در محله های قومی طبقه ی پایین یافت می ش��وند و حول الگوها و ارزش های 
مجرمانه ی بزرگس��االن شکل می گیرند. مجرمان سازمان یافته و موفق، آزادانه در این 
محله ها س��کنی گزیده و الگوها و فرصت های مجرمانه را به عنوان گزینه ای در مقابل 

الگوها و فرصت های مشروع ارائه می دهند.
دومین نوع خرده فرهنگ بزهکارانه، »نزاع«، در باندهای نزاع اس��ت. موقعیت 
در این گروه ها از طریق قلدر بودن، خشن بودن و توانایی نزاع کردن به دست می آید. 
این ه��ا در محله های بی س��امان طبقه ی پایین یافت می ش��وند که ب��رای جایگزینی 
فرصت های قانونی که از آن ها دریغ شده است، فرصت های غیرقانونی محدودی وجود 
دارد. الگوه��ای بزرگس��ال موفق و یا م��ورد تقلید، چه از نوع متع��ارف و چه کژروانه، 
معدود هس��تند. جوانان از دنیای بزرگس��الی بیگانه می شوند و اکثر بزرگساالنی را که 
با آن ها مواجه می شوند، »ضعیف« می بینند. آن ها قادر نیستند مهارت های مشروع یا 
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غیرقانونی را برای نیل به موفقیت اقتصادی به دست آورند و هیچ روشی برای به دست 
آوردن موقعی��ت متعارف ی��ا مجرمانه ندارند. آن ها در کمال دل س��ردی، به باندهایی 
متوسل می شوند که در آن ها تنها موقعیتی که به دست می آید، از طریق نترس بودن 

و خشونت است.
سومین نوع عمده ی خرده فرهنگ بزهکارانه، »انزوا گرایانه«، عمدتاً بر مصرف 
م��واد مخدر و ال��کل تمرکز می کند. اعضای بان��د انزواگرا، اهداف و وس��یله ها را، چه 
متعارف و چه غیرقانونی، کنار گذاش��ته اند. کلوارد و اوهلین، نوع محله ای را که در آن 
باندهای انزوا گرا مش��اهده می شوند، مشخص نکرده اند، ولی اعضای آن ها را »شکست 
مضاعف«1 نامیده اند. شکس��ت های مضاعف، نه فقط در مدرسه عملکرد پایینی داشته 
و آینده ی ش��غلی چندانی ندارند، بلکه کالهبردار یا نزاع کننده ی خوبی هم نیس��تند. 
آن ها به دنیای متفاوتی پناه می برند که در آن، تنها هدف، »عشق و حال« و »باحال« 
بودن2 است. در حالی که اکثر آن ها خود را با نوع خاصی از »گذراِن« غیرخشن حفظ 
می کنند، ولی موقعیت و تحس��ین را تنها در داخل باند از طریق نش��ئه شدن و حفظ 

عادت در مصرف مواد می توانند کسب کنند.

4-3. نظریه ی میلر: دغدغه های محوری فرهنگ طبقه ی پایین
والتر بی. میلر3 به دنبال کوهن و کلوارد و اوهلین، بر بزهکاری باندهای مردان 
طبقه ی پایین، یا به اصطالح میلر، »گروه های گوشه ی خیابان«، در محله های محروم 
اقتص��ادی تمرک��ز کرد. میلر نیز ب��ا نظریه پردازان بی هنجاری - فش��ار موافق بود که 
ارتکاب رفتار بزهکارانه با انگیزه ی تالش برای به دس��ت آوردن اهداف مطلوب صورت 
می گی��رد، ولی به جای این که خرده فرهنگ های بزهکارانه ی متمایزی را که با فراهم 
ش��دن فرصت های مشروع یا نامشروع شکل گرفته اند، در نظر بگیرد، معتقد بود رفتار 
بزهکارانه یک س��ازگاری جوانانه با فرهنگ متمایز طبقه ی پایین است. بزهکاری، یک 
راه برای نیل یا به دست آوردن پذیرش  بر اساس انتظارات این خرده فرهنگ طبقه ی 

1. Double Failures.
2. The kick and being Cool.
3. Walter B. Miller.
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پایین اس��ت. جوانان طبقه ی پایین، بر اساس ارزش های بنیادین یا دغدغه های اصلی 
بزرگس��االِن طبقه ی پایین، یاد می گیرند و عمل می کنن��د، ولی نوجوانان بزهکار این 
ارزش ها را به صورتی اغراق شده بیان و اجرا می کنند. این ارزش ها عبارت اند از: دردسر 
)با نقض قانون(، قلدری )نشان دادن قدرت بدنی و نترس بودن(، هوشمندی )توانایی 
تقلب کردن س��ر دیگران کاله گذاشتن(، هیجان )جست وجوی تهییج؛ مخاطره پذیری 
خطر(، اعتقاد به سرنوش��ت )خوش ش��انس یا بداقبال ب��ودن(، و خودمختاری )آزادی 
از س��لطه و مس��تقل بودن(. با نشان دادن هیکل مندی، هوش��مندی، خودمختاری و 
دیگ��ر مش��خصاِت متضمن در دغدغه ه��ای اصلی، مردان طبق��ه ی پایین به موقعیت 
دست می یابند و عضو گروه های گوشه ی خیابان می شوند. این کیفیت ها را می توان با 
جنگیدن و دیگر ش��کل های رفتار غیرقانونی و کژروانه نشان داد و به اهداف ارزشمند 

آن دست یافت.

4. تحقیق در مورد نظریه های کالسیک بی هنجاری - فشار
از آن ج��ا ک��ه نظریه ی مرتون در زمینه ی س��اختار اجتماع��ی و بی هنجاری، 
توضیحاتی را برای فرایندهای س��طح کالن و ُخ��رد ارائه می کند، لذا مطالعات تجربی 
انج��ام ش��ده در مورد نظریه ی او و نظریه های کوهن و کل��وارد و اوهلین، هم از فرد و 
هم از گروه های بزرگ تر به عنوان واحد استفاده کرده است. تحقیقات موجود در مورد 
نظریه های کالسیک بی هنجاری - فشار، در پی پاسخ به شماری از سؤال های مختلف 

است.

1-4. ارتباط بزهکاری و گروه  اجتماعی 
نظریه های بی هنجاری - فشار، بر فراوانی جرم و بزهکاری در میان جمعیت های 
طبقه ی پایین و اقلیت ها که بیشترین محرومیت را از فرصت های مشروع دارند، تأکید 
می کن��د. تمام گونه های این نظریه ک��ه تا کنون مورد بحث ق��رار گرفته اند، رابطه ی 
معکوس��ی را بین طبق��ه ی اجتماعی و نقض قانون پیش بینی کرده اند و بنا به بس��ط 
این فرضیات و منطق بی هنجاری، انتظار داریم که نرخ باالتری از جرم و بزهکاری در 

گروه های اقلیت محروم وجود داشته باشد.
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به طوری که پیش تر مش��اهده ش��د، تحقیقات اولیه ی ش��هری بر مبنای آمار 
رسمی، میزان نامتناسبی از جنایت و بزهکاری را در گروه های طبقه ی پایین و اقلیت 
نش��ان داد، لیکن مطالعات رفتار خودگزارش ش��ده ی بزه��کاری که در دهه ی 1950 
شروع شد، سؤال هایی جدی را در باره ی توزیع طبقه ای بزهکاری مطرح کرد. تا دهه ی 
1970، تقریباً همه ی مطالعات خودگزارش ش��ده ی بزه��کاری و نیز معدود مطالعات 
خودگزارش ش��ده ی جرم بزرگس��االن، تفاوت چندانی را در س��طح رفتار بزهکاری بر 
اساس موقعیت اجتماعی و اقتصادی1 نشان نمی داد. مطالعاتی که از معیارهای رسمی 
جنایت و بزهکاری اس��تفاده می کردند، نش��ان  دادند که در طبقه ی پایین در مقایسه 
ب��ا طبقات متوس��ط و باال مجرمان بیش��تری وجود دارند، ولی در ای��ن مطالعات هم 
همبستگی ها باال نبود. اثرات طبقه و نژاد در مطالعات طولی سابقه ی رسمی بازداشت 

از بزهکاری تا جرم بزرگساالن قوی تر بود.
برخی از محققان بیان کرده اند که اگر مطالعات خودگزارش دهی از معیارهای 
مؤثرتر رفتار غیرقانونی استفاده کنند، مشاهده می شود که جنایت و بزهکاری، با طبقه ی 
اجتماعی و با نژاد در ارتباط اس��ت. آن ها بیان می کنند که مطالعات خودگزارش دهی، 
تنها جرایم پیش پا افتاده را بررس��ی می کنن��د و مجرمان مکرر را در نظر نمی گیرند، 
در حالی که معیارهای رس��می، مجرمان جدی تر، مکرر و مزمن را بررس��ی می کنند. 
لذا طبق نتیجه گیری آن ها، ممکن است در جرایم کوچک تر و با فراوانی کمتر، تفاوت 
چندانی از نظر طبقه و نژاد وجود نداش��ته باش��د، ولی در جرایم مکرر و جدی، تفاوت 
زی��ادی از نظر طبقه و نژاد وج��ود دارد. برخی از مطالعات خودگزارش دهی که جرایم 
با فراوانی باال و جدی را در خود گنجانده اند، مش��اهده کرده اند که این جرایم بیش��تر 
در طبق��ه ی پایین بروز می کنند، که مطالعات مبتنی بر معیارهای رس��می نیز همین 

را نشان داده اند.
محقق��ان دیگ��ر نتیجه گیری کرده ان��د با آن که در حالت کل��ی، بین طبقه و 
بزهکاری رابطه ای وجود ندارد، ولی تحت برخی از ش��رایط، این رابطه دیده می ش��ود. 
برخی می گویند وقتی طبقه ی اجتماعی، دوش��اخه ای باش��د و طبقه ی پایین بس��یار 
محروم با هر س��طح طبقه ای دیگر مقایسه ش��ود، همبستگی وجود دارد. برخی دیگر 

1. Socio�Economic Status (SES).
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ب��ر این باورند که رابط��ه ی بین طبقه و بزه��کاری در میان سیاه پوس��تان، قوی تر از 
سفیدپوستان و در میان مردان، قوی تر از زنان است. هم چنین گفته شده است که این 
رابطه برای مناطق شهری برقرار است، ولی برای حومه ی شهر برقرار نیست؛ هم چنین 
برای جوانان طبقه ی پایین در جوامع طبقه ی متوس��ط یا باال برقرار اس��ت، ولی برای 
کسانی که به طور عمده در محله های طبقه ی پایین هستند، برقرار نیست، اما شواهد 
تحقیقاتی تحت این ش��رایط، رابطه ی طبقه و جنایت را تأیید نمی کند. تحقیقات دان 
اِِوی1 و دیگران در سال 2000، در مورد جنایت خودگزارش دهی شده بین بزرگساالن 
شهری، تأثیر مستقیم چندانی را بین طبقه ی اجتماعی و رفتار مجرمانه، صرف نظر از 

نحوه ی اندازه گیری طبقه، نشان نداد.
امکان دارد رابطه ی بین دسترسِی مرتبط با طبقه و فرصت های مشروع و نرخ 
رس��می جنایت برای سیاه پوستان و سفیدپوستان متفاوت باشد. مثاًل لفری2 و دیگران 
)1992( مش��اهده کردند از سال 1957 که نرخ س��رقت، قتل، و راهزنی در آمریکا با 
نش��ان گرهای رفاه اقتصادی در میان مردان سفیدپوست در جهت مورد انتظار مرتبط 
بود، ولی در میان مردان سیاه پوس��ت این رابطه مشاهده نمی شود. انتظار می رود افراد 
بیکار بیش��ترین فشار ناشی از نبود فرصت ها را تحمل کنند و احتمال ارتکاب جرم در 
آن ها بیش��تر از افراد بهره مند و شاغل اس��ت. برای این فرضیه، مبانی متعددی وجود 
دارد. هم چنین گفته ش��ده مجرمانی که دس��تگیر و زندانی می ش��وند، بیشتر از گروه 
بیکاران هس��تند. با این وجود، احتمال کمی وجود دارد که بیکاری باعث ش��ود افراد 
دس��ت به اعمال مجرمانه بزنند. به عالوه، جنایت ب��ه همان اندازه می تواند بر بیکاری 

تأثیر داشته باشد و بر عکس.
مطالعات خودگزارش دهی، تغییراتی را بر حسب طبقه و نژاد، در رفتار مجرمانه 
نشان داده اند، ولی تفاوت آن ها به انداز ه ی تفاوت طبقه و نژاد در جمعیت های رسمِی 
محکوم ش��ده و زندانی شده نیست. این ممکن اس��ت تا حدودی ناشی از اختالف در 
تصمیمات قضایی کیفری باشد، اما هم چنین ممکن است ناشی از آن باشد که معموالً 
تعداد نسبتاً کمی از مجرمان جدی و مزمن که مرتکب تعداد زیادی از جرایم می شوند 

1. Dunaway.
2. Lafree.
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و بیش��ترین احتمال گی��ر افتادن در سیس��تم قضایی کیفری را دارن��د، از گروه های 
طبقه ی پایین و اقلیت باشند. 

2-4. عوامل ساختار اجتماعی مرتبط با نرخ جنایت
بررسی رابطه ی جنایت و طبقه ی اجتماعی به عنوان آزمایشی برای بی هنجاری، 
با نظر مسنر1 )1988( هماهنگ است؛ مسنر می گوید نظریه ی بی هنجاری مرتون، یک 
نظریه ی بی س��امانی اجتماعی است، نه یک نظریه ی انگیزه های جنایی افراد. بنابراین، 
آزمون اعتبار تجربی نظریه ی بی هنجاری آن است که عوامل مرتبط با ساختار اجتماعی 
را ب��رای نرخ جنایت تعیی��ن کنیم. هم چنین بیان می کند ک��ه نظریه ی بی هنجاری، 
یک نظریه ی س��اختاری است که پیش بینی مس��تقیمی در باره ی رفتار جنایی فردی 
نمی کند و نظریه ی بی هنجاری را نمی توان با آزمون های سطح فردی تأیید یا رد کرد. 
بعضی مطالعات س��طح کالن، تأثیرات نرخ جنایت شهر، منطقه، و ایالت را در رابطه با 
عوامل س��اختاری مانند طبقه، فقر، نابرابری، بیکاری، بی ثَباتی خانوادگی، و ناهمگنی 
خانوادگی بررس��ی کرده اند. در این مطالعات، یافته های ناهمس��ازی وجود دارد، ولی 
برخی از آن ها اثرات نس��بتاً قوی این متغیرهای ساختاری را بر نرخ جنایت های مالی 

و خشونت آمیز مشاهده کرده اند. 
اکث��ر این تحقیقات به عنوان یک آزموِن نظریه ی بی هنجاری ارائه نمی ش��ود 
و هیچ یک از آن ها، یک معیار مس��تقیم بی هنجاری را به صورت ناهم س��ویی اهداف 
فرهنگ��ی و وس��یله های اجتماعی ارائه نمی کند. بدین معنا، هیچ نمونه ی س��اختاری 
از نظری��ه ی بی هنجاری تا کنون پش��تیبانی تجربی قابل مالحظ��ه ای دریافت نکرده 
اس��ت. با این وجود، معقول است که بی هنجاری را از شرایط نابرابری استنباط کنیم. 
ل��ذا یافته ه��ای مربوط به عوامل س��اختاری جنایت را می ت��وان هماهنگ با نظریه ی 
بی هنجاری دانست. هم چنین، آن ها با نظریه ی بی سامانی اجتماعی هماهنگ هستند؛ 
چرا که متغیرهای گنجانده ش��ده در تحقیق، بسیار شبیه متغیرهای اندازه گیری شده 
در جامعه ی محلی و یا در س��طح محله در تحقیقات مربوط به بی س��امانی اجتماعی 

است.

1. Messner.
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3-4. باندها و خرده فرهنگ های بزهکار
بزه��کاری بان��دی همچن��ان در محله های طبق��ه ی پایین، سیاه پوس��ت، و 
اس��پانیایی تبار لس آنجلس، ش��یکاگو، دیتروی��ت، نیویورک، و دیگر ش��هرهای بزرگ 
متمرکز اس��ت، ام��ا در این که این باندهای ش��هری تا چه حد در مش��خصات نظری 
کوه��ن و کلوارد و اوهلین می گنجند، تردید اس��ت. پس��ران بان��دی طبقه ی پایین و 
غیرسفیدپوس��ت در مقایسه با پسران سفیدپوست باندی طبقه ی متوسط، فرصت های 
مش��روع محدودتر و فرصت های نامش��روع بیش��تری در اختیار دارند، ولی این که این 
ادراکات، مقدم بر عضویت در باند اس��ت یا این که بر اثر آن ایجاد می ش��ود، مشخص 
نیست. به عالوه، نه اعضای باند و نه سایر بزهکاران، خرده فرهنگ متمایزی ندارند که 
ارزش ها و هنجارها را مس��تقیماً بر ضد فرهنگ متعارف تبلیغ کند. به احتمال بیشتر،  
آن ها به طور کلی با ارزش های متعارف هماهنگ هستند و رفتار خود را که ناقض این 
ارزش ها باشد، »خنثی« می کنند یا کنار می گذارند. این گونه بهانه ها، حاصل از فرهنگ 
عمومی است و از نظر مفهومی با مفهوم تعریف ها در یادگیری اجتماعی پیوند دارند.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که عموماً نوعی تخصصی شدن جرم در گروه های 
بزهکار وجود دارد. با این حال، این تخصصی شدن به طور دقیق با انواع خرده فرهنِگ 
شناس��ایی ش��ده در نظریه ی فرصت افتراقی انطباق ندارد. باندهای بزهکار می توانند 
بس��یار متنوع باشند و محدوده ی وس��یعی از جرایم خشونت بار، کیفری و مواد مخدر 
را مرتکب ش��وند. گرچه برخی از باندها در قاچاق مواد مخدر دست دارند، ولی به نظر 
نمی رسد که باندهای انزواگرا که توسط کلوارد و اوهلین شرح داده شده اند، حول نیاز 
برای مواد، س��ازماندهی شده باش��ند. مصرف مواد در میان تمام باندها باال است، ولی 

نزاع و سرقت نیز همین طور است. 

4-4. ترک تحصیل و بزهکاری
بر اساس نظریه ی بی هنجاری - فشار، خصوصاً روایت کوهن، مدرسه عرصه ی 
مهمی است که در آن جوانان طبقه ی پایین با ناتوانی در رعایت استانداردهای متعارف 
برای موقعیت مواجه می شوند. در آنجا است که آن ها همواره با واقعیت های مربوط به 
مسؤولیت های تحصیلی و اجتماعی خود رو به رو می شوند، تجربه ی مدرسه غالباً پر از 



12
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

نظریه های بی سامانی اجتماعی، بی هنجاری ...
124

ناکامی و فش��ار به طرف بزهکاری است. اگر این درست باشد، مردود شدن از مدرسه، 
فش��ار را کاهش می دهد و انگیزه برای ارت��کاب اعمال غیرقانونی را کمتر خواهد کرد. 
الیوت1 و وس2 )1974( با مقایسه ی جرایم تشخیص داده شده ی رسمی )تا سن نوزده 
سالگی( برای فارغ التحصیالن دبیرستان با جرایم تشخیص داده شده برای افراد جوانی 
که از مدرسه اخراج شده بودند، تا حدودی از این فرضیه حمایت کردند. اخراجی های 
مدرسه تا وقتی که به مدرسه می رفتند، نرخ نسبتاً باالی بزهکاری داشتند، ولی پس از 
ترک تحصیل، جرایم آن ها به طور قابل مالحظه ای کاهش یافت، اما مردودی ها هنوز 
هم نرخ باالتری نسبت به فارغ التحصیالن مدرسه داشتند. هم چنین، روشن نیست که  
کاهش در جرایم آن ها تا چه حد ناش��ی از ترک موقعیت پراس��ترس مدرسه، و تا چه 
میزان برخاس��ته از تمایل گروه های س��نی برای کاهش نقض قانون بعد از سن هفده 

سالگی بوده است.
ت��ورن ب��ری و دیگ��ران )1985( مش��اهده کردن��د ک��ه بازداش��ت در میان 
مردودی های مدرسه، سال پس از ترک مدرسه افزایش می یابد، و تا سن بیست و پنج 
سالگی، باالتر از نرخ مربوط به فارغ التحصیالن دبیرستان باقی می ماند. کنترل از نظر 
طبق��ه ی اجتماعی و نژاد، ظاه��راً تغییری در این یافته ها نمی دهد. مطالعه ی بعدی بر 
روی نمونه  کش��وری از نوجوانان نشان داد که ترک تحصیل، گاه درگیری بزهکارانه را 
افزایش داده و گاه آن را کاهش می دهد. تأثیر ترک تحصیل، بستگی به علت این امر و 
عوامل دیگری مانند نژاد، سن، و جنس دارد. وقتی این متغیرهای دیگر کنترل شوند، 
اکثر روابط بین خروج از مدرس��ه و رفتار بزهکارانه از نظر آماری غیرمعنی دار می شود 

.)Junger Tas, 1993(

5-4. اختالف ادراک شده بین آرزوها و انتظارات
ش��کاف بین اه��داف فرهنگی و وس��یله های اجتماعی که از س��وی نظریه ی 
بی هنجاری در س��طح س��اختاری پیشنهاد می ش��ود، متضمن آن اس��ت که افراد در 
موقعیت ه��ای بی هنج��ار ممکن اس��ت این اخت��الف را ادراک ک��رده و از این طریق، 

1. Elliott.
2. Voss.
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احس��اس فش��ار کنند. در سطح روان شناسی اجتماعی، فش��ار را می توان مستقیماً بر 
اس��اس تفاوت بین آرزوها و انتظارات یک فرد اندازه گیری کرد. آرزو به معنای چیزی 
است که فرد، از نظر اقتصادی، تحصیلی و یا شغلی، امیدوار است که در زندگی به آن 
نایل شود. مانند این که چقدر دوست دارد تحصیل کند. انتظار به معنای چیزی است 
ک��ه باور دارد و واقعاً امکان نیل ب��ه آن را دارد. مانند آن که انتظار دارد در تحصیل تا 
کجا پیش برود. نظریه ی بی هنجاری – فشار، این فرضیه را مطرح می کند که هر چه 

تفاوت بین آرزو و انتظار بیشتر باشد، احتمال نقض قانون بیشتر است.
ب��رای این فرضیه، مبانی تجربی زیادی وجود ندارد. رفتار بزهکارانه ی جوانانی 
ک��ه تفاوت زیادی بین آرزوها و انتظارات تحصیلی و ش��غلی خود احس��اس می کنند، 
تفاوت چندانی با بزهکاری افرادی که بین آرزوها و انتظارات خود شکاف کمی می بیند 
یا شکافی احساس نمی کنند، ندارد، تفاوت بزرگ تر در رفتار بزهکارانه بین افرادی که 
آرزوهای پایین دارند و کسانی که آرزوهای باال دارند، صرف نظر از این که سطح انتظار 
آن ها چه قدر باشد، مش��اهده می شود. وقتی همه ی نظریات به طور مستقیم مقایسه 
ش��وند، نظریه ی فش��ار، در مقایس��ه با نظریه ی یادگیری اجتماعی یا پیوند اجتماعی، 
پش��تیبانی کمتری دریافت می کند. ش��ماری از پژوهش گ��ران، چگونگی اندازه گیری 
انفکاک بین آرزوها و انتظارات را مورد سؤال قرار داده اند. فارن ورث1 و لیبر2 )1989( 
ادعا می کنند که این مطالعات فش��ار را به درس��تی اندازه گی��ری نمی کنند؛ زیرا روی 
اندازه گی��ری تفاوت بین انتظارات و آرزوهای تحصیلی و انتظارات و آرزوهای ش��غلی 
تمرکز می کنند. آن ها پیش��نهاد می کنند نشانگر بهتر، »انفکاک بین اهداف اقتصادی 
)تمایل به به دست آوردن پول زیاد( و انتظارات تحصیلی )وسیله ی نیل به آن اهداف(« 
اس��ت. تحقیقات آن ها نشان داد که تفاضل بین اهداف اقتصادی و انتظارات فرهنگی، 
در مقایسه با آرزوهای اقتصادی یا شکاف بین این دو، پیش بینی کننده ی بهتری برای 
بزهکاری است، اما بر خالف بحث آن ها، بهترین پیش بینی کننده در مطالعه، آرزوهای 

تحصیلی به تنهایی و بدون توجه به انتظارات بود.

1. Farnworth.
2. Leiber.
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اگنی��و1 و دیگران )1996( بیان می کنند ک��ه انفکاک بین آرزوها و انتظارات، 
تنها یک معیار غیرمستقیم از فشار ارائه می کند؛ زیرا عدم رضایت از این شکاف، صرفاً 
فرضی است. وقتی فشار به صورت عدم رضایت از موقعیت پولی فرد اندازه گیری شود، 
ب��ا مصرف مواد مخدر و نیز با جرایم تولید کننده ی درآمد، رابطه ای معنی دار دارد. در 
مقاب��ل، وایت2 و دیگران )2001( تأثیر منابع اقتصادی نوجوانان بر درگیری بزهکارانه 
و مصرف مواد را بررس��ی کرده و یک رابطه ی مثبت بین پول به دس��ت آمده از کار یا 
حقوق و بزهکاری و مصرف مواد مش��اهده کردند. وایت استدالل می کند در حالی که 
نتایج آن ها پیش��نهاد س��طح فرد نظریه ی فش��ار را رد می کند که »دسترسی به پول، 
محرومیت را کاهش داده و لذا رفتار مجرمانه را کمتر می کند«، لیکن یافته های آن ها 
از این پیشنهاد به دست آمده از نظریه حمایت می کند که: »داشتن پول، تنها وسوسه 
برای کسب پول بیشتر را تقویت کرده و منجر به رفتار کژروانه یا مجرمانه می شود«.

5. نظریه های معاصر بی هنجاری - فشار
به  رغم اس��تقبال گس��ترده ای ک��ه در دهه ه��ای 1950 و 1960 از نظریه ی 
بی هنجاری - فشار به عمل آمد، تحقیقات در مورد این نظریه، خصوصاً تحقیقاتی که 
نش��ان می داد که انفکاک بین آرزو و انتظار، تنها اث��رات ضعیفی در بر دارد، منجر به 
آن ش��د که برخی از منتقدان در دهه ی 1970، این نظریه را به عنوان توجیه مقبول 
رفتار مجرمانه رد کنند، اما نظریه ی مرتون در دهه ی 1980 شاهد تجدید حیات خود 
ب��ود و نظریه پردازان، نگاه ت��ازه ای به بیان اصلی این نظریه و چگونگی آزمایش آن در 
مقال های تجرب��ی موجود انداختند. این تجدید حیاِت نظریه ی بی هنجاری - فش��ار، 
دو مس��یر متمایز را دنبال کرده است. مس��یر اول که نظریه ی بی هنجاری تشکیالتی 
نامیده می شود، از دیدگاه صرِف ساختارِی کالن نظریه ی بی هنجاری مرتون را بررسی 
می کند، و تحلیل را به انواع مؤسس��ات در س��اختار اجتماعی گسترش می دهد. مسیر 
دوم، که نظریه ی عمومی فش��ار نامیده می شود، از یک رویکرد روان شناسی اجتماعی 
پیروی می کند، و پیوند بین منابع فش��ار، احساس��ات منفی ناش��ی از فش��ار، و رفتار 

1. Agnew.
2. Wright.
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مجرمانه ی فردی را بررسی می کند.

6. نظریه ی بی هنجاری تشکیالتی مسنر و روزنفلد
استیون مس��نر و ریچارد روزنفلد1 از نظریه ی ساختار اجتماعی و بی هنجاری 
مرتون به عنوان یک چارچوب اس��تفاده نموده و نظریه ی بی هنجاری تشکیالتی خود 
را ب��ر مبنای آن ارائه کردن��د. آن ها برای بیان نظر خود در باب »رؤیای آمریکایی«، از 
بحث مرتون درباره ی فرهنگ استفاده کردند که به بیان آن ها، حاوی دست کم چهار 

جهت گیری ارزش است که منجر به رفتار مجرمانه می شود: 
1- تمایل قوی به کسب موفقیت2 فرهنگی ایجاب می نماید که در آن افراد بر 
مبنای آنچه در آن موفق شده یا به دست آورده اند، ارزش داده می شوند. عدم موفقیت 
با ناتوانی در س��هم داش��تن معنی دار در جامعه برابر دانس��ته می ش��ود و »فشارهای 

فرهنگی برای موفقیت به هر قیمت، بسیار شدید است«؛ 
2- فردگرایی افراد را تش��ویق می کند »به تنهایی عمل کنند« و این س��بب 
می شود افراد در مقابل یکدیگر به صورت رقابتی، نه به صورت همکاری قرار گیرند؛ 

3- تأکی��د قوی ب��ر جهان گرایی، یک انتظار الزام��ی ایجاد می کند که همه ی 
اعض��ای جامعه ی آمریکایی، باید هدف موفقیت یکس��انی را خواهان بوده و به س��وی 
آن ت��الش کنن��د و نهایتاً، »پول پرس��تی«،3 جمع کردن پول را ب��ه خودی خود یک 
ه��دف می داند که ارزش آن، حتی از چیزهایی ک��ه با آن می توان خرید یا قدرتی که 
به دست می آورد، بیشتر است. پول به خودی خود، تنها »معیار موفقیت« است. آنچه 
جمع کردن پول را زمینه ای برای ارتکاب جرم می کند، ماهیت پایان ناپذیر آن اس��ت. 
»موفقیت در به دست آوردن پول، ذاتاً بی انتها است. بنابراین، فشار برای جمع کردن 
پول بی وقفه است و سبب می شود که افراد به هر وسیله ی ممکن به دنبال جمع کردن 

پول باشند«.
مس��نر و روزنفلد به میزان زیادی از نحوه ی نمایش فرهنگ آمریکایی توس��ط 

1. Richard Rosenfeld.
2. Strong Achievement Orientation.
3. Fetishism of Money.



12
ره 

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

نظریه های بی سامانی اجتماعی، بی هنجاری ...
128

مرت��ون وام گرفته اند، ول��ی از دیدگاه آن ها، تعریف س��اختار اجتماعی مرتون، تمرکز 
کوته نگران��ه ای بر نظ��ام طبقاتی جامعه دارد. کارکرد س��اختار اجتماعی برای مرتون، 

توزیع فرصت ها برای نیل به اهداف فرهنگی است. 
نظریه ی بی هنجاری تش��کیالتی، نظریه ی مرتون را بسط می دهد تا نقش ایفا 
ش��ده توس��ط مؤسس��ات مختلف را در نظر بگیرد. مس��نر و روزنفلد، روی مؤسسات 
اقتصادی، سیاس��ی، خانوادگی، و آموزش��ی تمرکز می کنند. آن ها متوجه شده اند که 
ارزش های فرهنگی مجس��م ش��ده در رؤیای آمریکایی، به مؤسسات اقتصادی اهمیت 
بیش��تری می دهد. غلبه ی اقتصاد در »توازن قوای تش��کیالتی« حاصل از س��ه نیروی 
مرتبط با هم است: اول، از کارکردهای مؤسسات غیراقتصادی »ارزش زدایی« می شود. 
به عنوان مثال، در داخل خانواده، فرد خانه دار یا مراقبت کننده، کمتر از نان آور خانه 
مورد احترام قرار می گیرد؛ در داخل مؤسسه ی آموزشی، غالباً به مدارس بودجه ی کم 
و به آموزش دهندگان، حقوق کمی داده می ش��ود؛ ثانیاً، مؤسس��ات غیراقتصادی باید 
نیازهای اقتصاد را تأمین کنن��د. زندگی خانوادگی غالباً حول برنامه ی کار می چرخد. 
مدارس، برنامه ی درسی خود را مطابق با نیازهای بازرگانی تنظیم می کنند و دولت ها 
به طور منظم تس��لیم خواس��ته های شرکت ها می ش��وند. نهایتاً هنجارهای اقتصادی، 
ش��روع به »نفوذ« در تشکیالت غیراقتصادی می کنند. آموزش بیش از پیش به عنوان 
یک کاال دیده می ش��د و دانش آم��وزان، مصرف کنندگان دانش به ش��مار می روند، و 
مدارس، دولت ها، و حتی تا حدی خانواده ها تحت فش��ار ق��رار می گیرند تا مدل های 

شرکتی عملیات و مدیریت را بپذیرند.
مس��نر و روزنفل��د بیان می کنن��د که که غلب��ه ی اقتصادی در ت��وازن قوای 
تش��کیالتی، کارکردهای کنترل اجتماعی مؤسس��ات غیراقتصادی را ضعیف می کند. 
رفتار کیف��ری، در ترکیب با ارزش های فرهنگی ک��ه انگیزه های جنایی را »تحریک« 
می کنند، به سادگی یک پیامِد طبیعِی سازماندهِی اجتماعِی جامعه ی آمریکا می شود. 
از آنجا که مؤسس��ه ی اقتصادی، مانع استفاده از وسیله های نامشروع، ولی بسیار مؤثر 
جهت موفقیت پولی نیست، لذا این ضرورت حتی برای مؤسسات غیر اقتصادی، مانند 
خانواده و مدرسه، بیشتر می شود که وارد شوند و این باورها و ارزش ها را پدید آورند، 
اما وقتی این تش��کیالت ارزش زدایی می شوند و مجبور به اطاعت می شوند، اقتصاد در 
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آن ه��ا نفوذ می کن��د، ظرفیت آن ها برای اعمال کنترل هنج��اری کاهش می یابد. این 
تشکیالت غیراقتصادِی ضعیف شده، توانایی خود برای تحمیل کنترل های خارجی بر 
رفتار را نیز از دست می دهند. خانواده ها مجبور می شوند که نیازهای کاری را فراتر از 
نیازهای خانواده در نظر بگیرند یا مدارس که به علت عدم تأمین بودجه شلوغ هستند، 
ممکن اس��ت قادر نباش��ند نظارت کافی فراهم کنند و انضباط همسانی را در کودکان 
ایج��اد کنند. نهایتاً، ضرورت فرهنگی »فردگرایی رقابتی« فرد را تش��ویق می کند که 
مؤسس��ات ضعیف و غیراقتصادی را به چالش بکش��د و در مقابل آن ها مقاومت کند. 
انتظار همه جایی برای رقابت و پیروز ش��دن مس��تلزم آن است که موفقیت با حداقل 

مداخله به دست آید.
در جوام��ع بی هنجار کنترل اجتماعی بر رفتار افرادی که احس��اس می کنند 
می توانند از هر وسیله ی ممکن که مؤثرتر باشد، در رسیدن به اهداف شخصی استفاده 
کنند، دش��وار و پرهزینه دیده می شود. آن ها در جامعه ای زندگی می کنند که تعقیب 
افس��ار گسیخته ی موفقیت مادی فردی را بیش از ارزش های دیگر تکریم می کند. در 

ایاالت متحده آمریکا، بی هنجاری یک ُحسن دانسته می شود. 
مسنر و روزنفلد در بیان مجدد نظریه ی بی هنجاری تشکیالتی، ادعاهای نظری 
خود را از جامعه ی آمریکایی فراتر برده و اظهار می دارند که: »عدم توازن تش��کیالتی، 
به خودی خود و نه صرفاً غلبه ی اقتصاد، موجب نرخ باالی فعالیت مجرمانه می شود.« 
جوامعی که با ش��کل های متفاوت غلبه ی تش��کیالتی مش��خص می شوند، شکل های 
متفاوت��ی از جنایت را ایج��اد می کنند. جوامعی که دارای غلبه ی اقتصادی هس��تند، 
جرایم »بی هنجار« ایجاد می کنند، که شامل نفع مادی است. جوامعی که دارای غلبه ی 
سیاس��ی هستند، نوعی »شکاکیت و بدگمانی اخالقی«1 ایجاد می کنند که مسؤولیت 
ش��خصی را برای رفاه دیگران کاهش می دهد و منجر به فس��اد می شود. جوامعی که 
غلبه ی خویش��اوندی یا مذهب دارند، عموماً یک »هوش��یاری اخالقی افراطی«2 پیدا 
می کنن��د که منجر ب��ه »جنایت ها در دفاع نظم اخالقی« مانن��د فرقه گرایی یا جرایم 

مبتنی بر نفرت می شود.

1. Moral Cynicism.
2. Extreme Moral Vigilance.
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تحقیقات انجام شده برای بررسی اعتبار تجربی نظری بی هنجاری تشکیالتی 
اندک اس��ت. چملین1 و کوچران2 معتقدند »تأثیر ش��رایط اقتص��ادی بر نرخ جنایت 
ابزاری، بس��تگی به اعتبار مؤسسات غیراقتصادی خواهد داشت. آن ها مشاهده کردند 
که تأثیر فقر به عنوان یک نشان گر نابرابری اقتصادی، بر نرخ های ایالتی جنایت مالی، 
تا حدودی بس��تگی به س��طح عضویت در کلیس��ا، نرخ طالق و درصد رأی دهندگان 
ش��رکت کننده در انتخابات )به نش��ان گرهای قدرت مؤسس��ات غیراقتصادی( دارد«. 
آن ها با استفاده از نمونه ای از چهل و پنج کشور، مشاهده کردند که کمیت و کیفیت 
رفاه اجتماعی در یک جامعه، رابطه ی معکوس با نرخ آدمکشی دارد. ساوالینن3 تحلیل 
این دو را بسط داد. او در یک نمونه ی تکمیلی که شامل چندین کشور اروپای شرقی با 
اقتصاد بازار نوظهور )یعنی کمتر کاالزدایی شده( بود، مشاهده کرد که در جوامعی که 
محافظت بیشتری از اعضای خود در مقابل بازار ارائه می کنند، تأثیر نابرابری درآمد بر 
قتل، بیشتر است. این مطالعات تنها اثرات غلبه ی اقتصادی بر جرم را بررسی می کنند، 
ولی هیچ یک مقایسه ی مستقیمی بین جامعه ی آمریکا به عنوان الگوی این نوع عدم 
توازن تش��کیالتی و جوامع دیگر انجام نداده اس��ت. تا کنون تحقیقی منتشر نشده که 

اثرات انواع دیگر عدم توازن تشکیالتی بر انواع دیگر جرم را بررسی کرده باشد.
در حال��ی که از دهه ی 1930 تا دهه ی 1980، ن��رخ جرایم در آمریکا عموماً 
باالت��ر از جوامع دیگر بود، ولی از آن زمان ب��ه بعد، نرخ جرم آمریکا کاهش یافته، در 
حالی که نرخ جرم در جوامع دیگر ثابت باقی مانده یا افزایش یافته اس��ت. امروزه در 
آمریکا، نرخ جرم مالی مشابه یا پایین تر از این نرخ در جوامع دیگر در جهان است. این 
روند، بر خالف این فرض در روایت های قبلی و بعدی نظریه ی بی هنجاری اس��ت که 
شرایط بی هنجاری در آمریکا نسبت به جاهای دیگر حادتر بوده و حادتر باقی می ماند. 

1. Chamlin.
2. Cochran.
3. Savolainen.
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7. نظریه ی عمومی فشار آگنیو برای جرم و بزهکاری
رابرت آگنیو1 برای بازبینی از یک دیدگاه اجتماعی-روانِی سطح خرد استفاده 
می کند. او در درجه ی اول، مفهوم فشار را فراتر از آنچه که بر اثر اختالف بین انتظار و 
آرزو ایجاد می شود، بسط می دهد تا چندین منبع تنش یا فشار را در بر بگیرد. بنا به 
نظریه ی آگنیو، جرم نوعی سازگاری با تنش، صرف نظر از منبع آن تنش است. او سه 
نوع عمده ی ایجاد کننده ی کژروی را شناسایی کرده است: عدم نیل به اهداف فردی؛ 

حذف محرک های مثبت یا مطلوب از فرد؛ و مواجهه ی فرد با محرک های منفی.

1-7. عدم نیل به اهداف دارای ارزش مثبت 
در این گروه س��ه زیرنوع قرار دارند: نخس��ت، مفهوم س��نتی فش��ار به عنوان 
انفکاک بین انتظار و آرزو. آگنیو این را کمی بس��ط می دهد، تا نه تنها ش��امل اهداف 
ایده آل، بلکه شامل اهداف فوری تر نیز باشد. هم چنین، او ناکامی را که نه تنها مبتنی 
بر فرصت های مس��دود ش��ده، بلکه مبتنی بر عدم کفایت فردی در توانایی و مهارت 
است، در آن می گنجاند. زیرنوع دوم، شکاف بین انتظارات و موفقیت های واقعی است 
که منجر به خشم، عصبانیت و ناامیدی می شود. زیرنوع سوم نیز از اختالف بین آنچه 
یک پیامد منصفانه یا عادالنه دانس��ته می ش��ود و پیامد واقعی، ناشی می شود. در این 
زیرنوع، عواقب مثبت یک فعالیت یا رابطه، با مقدار تالش��ی که برای آن ش��ده است، 

قابل مقایسه نبوده و در مقایسه با تالش دیگران غیرمنصفانه دانسته می شود.

2-7. حذف محرک های دارای ارزش مثبت 
این منبع فشار در درجه ی اول به تجربه ی فرد با رویدادهای تنش دار زندگی 
که برای نوجوانان بروز می کند، مانند از دس��ت دادن چیزی یا کسی که ارزش زیادی 
دارد، اش��اره دارد. مرگ یا بیماری یک دوست یا عضو خانواده، تعلیق شدن از مدرسه 

و یا تعویض مدرسه، جملگی می توانند احساسات بی هنجاری ایجاد کنند.

1. Robert Agnew.
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3-7. مواجهه با محرک های منفی 
این نوع، به مجموعه ی دیگری از رویدادهای تنش دار زندگی اش��اره دارد که 
شامل مواجهه ی فرد با اعمال منفی دیگران است. یک نوجوان ممکن است در معرض 
س��وءرفتار، قربانی شدن، تجربیات خسارت بار مدرسه و دیگر »محرک های مضر« قرار 
گیرد. از آنجا که نوجوانان به طور قانونی نمی توانند از خانه و مدرس��ه فرار کنند، لذا 
روش های مش��روع برای اجتناب از اس��ترس والدین و معلمان مس��دود می شود. این 
واقعیت به فرد انگیزه می دهد که به صورت کژروانه واکنش نشان دهد. اعمال کژروانه 
ممکن است برای مقابله با استرس از طریق دور زدن آن، انتقام گرفتن از منبع ادراک 
شده ی فشار یا پناه بردن به مصرف مواد، انجام پذیرد. کژروی به احتمال زیاد، زمانی 
بروز می کند که پاسخ به فشار از نوع خشم باشد. خشم زمانی حاصل می شود که فرد، 
سیستم یا دیگران را برای تجربیات نامطلوب سرزنش می کند و خود را مقصر نمی داند 

.)Bernard، 1990(
نظریه ی آگنیو نس��بت به نظریه ی سنتی فش��ار، پیشرفت قابل توجهی تلقی 
می ش��ود. او قدرت بیش��تری به نظریه ی فشار داده اس��ت که بهتر از نظریه های قبلی 
بی هنج��اری - فش��ار می توان��د مقصود آن را جه��ت توضیح دادن ج��رم و بزهکاری 
برآورده کند. از آنجا که فش��ارهای مختلف به وس��یله ی اف��راد در هر طبقه یا نژادی 
تجربه می ش��ود، لذا نیازی نیست نظریه ی فشار فقط با اختالف طبقه یا نژاد در رفتار 
بزهکارانه پیوند داده ش��د. فش��ار تنها منحصر به انفکاک بین وس��یله و هدف نیست، 
لذا ش��ماری از اقدامات دیگر فراتر از اختالف بین آرزوها و انتظارات را می توان مورد 
استفاده قرار داد. در تعیین نوع فشار و مشخص کردن عواملی که بر هر سازگاری تأثیر 
می گذارند، آگنیو نظریه ی فش��ار را به نظریه های پیوند اجتماعی و یادگیری اجتماعی 
نزدیک تر می کند، و از این طریق ش��ماری از متغیره��ای توضیحی از این مطالعات را 

در آن می گنجاند.
نظریه ی عمومی فش��ار، اخی��راً در مطالعات تجربی توجه زیادی را به س��وی 
خود جلب کرده اس��ت. ش��ماری از مطالعات، وجود پیوند مس��تقیمی بین معیارهای 
مختلف فش��ار و بزهکاری را نشان داده اند، ولی همه ی منابع فشار رابطه ی معنی داری 
با بزهکاری یا قصد کژروی نداشته اند. در نوع جدید تغییر یافته ای از نظریه ی عمومی 
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فش��ار، آگنیو مش��خص می کند انواع فشار که با احتمال بیش��تری منجر به سازگاری 
مجرمانه یا بزهکارانه می ش��وند، فشارهایی هستند که غیرعادالنه محسوب می شوند و 
از موقعیت هایی سرچشمه می گیرند که در آن کنترل اجتماعی مختل شده و فرد را به 
سوی همراهی های بزهکارانه یا مجرمانه  سوق )فشار( می دهند. آگنیو توصیه می کند 
انواع فشار که در این معیارها می گنجند، از جمله طرد والدین، تجربیات منفی مدرسه، 
همتایان سوءاستفاده کننده، قربانی شدن جنایی و چیزهای دیگر اندازه گیری شوند.

بس��یاری از منابع فش��ار که در تحقیقات پیش��ین اندازه گیری شده اند، و نیز 
مواردی که آگنیو آن ها را برای تحقیقات آینده توصیه کرده است، به عنوان متغیرهایی 
قابل تفس��یر هستند که مفاهیم نظریات دیگر، خصوصاً نظریه های یادگیری اجتماعی 
و پیوند اجتماعی را اندازه گیری می کنند. اگنیو بیان می کند در حالی که بس��یاری از 
نظریه ها دارای متغیرهای مشابه یا حتی یکسان پیش بینی کننده ی بزهکاری هستند، 
لیکن آن ها را می توان بر اساس »فرایندهای انگیزشی« افتراق داد. در این نظریه ، فشار 
به خاطر این که احساسات منفی خصوصاً خشم، بین تجربه ی فشار و سازگاری جنایی 
مداخله می کنند، منجر به بزهکاری می ش��ود. آن مطالعاتی که این متغیر را بررس��ی 
کرده اند، عموماً مش��اهده کرده اند که برخی )ولی نه همه ی( انواع فشار، موجب خشم 

می شوند، ولی تأثیر خشم بر بزهکاری مورد تردید است. 
برویدی1 مشاهده کرد که در میان دانشجویان کالج، خشم و احساسات منفی 
دیگر با جنایت عمومی در ارتباط اس��ت، ولی برخی دیگر چنین رابطه ای را ضعیف و 
تنها محدود به اعمال خشونت گرا یا پرخاش گرانه گزارش کرده اند، مازرول2 و پیکوئرو3 
هیچ پیوند مس��تقیمی بین خشم و بزهکاری خش��ونت آمیز، مصرف مواد و یا کژروی 
مدرس��ه را گزارش نکرده اند. به رغم فرضیه ی نظریه ی عمومی فش��ار، که: »فشار تنها 
وقتی خش��م باال باشد، س��بب بزهکاری می شود«، این دو ش��واهدی ارائه نکردند که 
خش��م در تأثیر فش��ار بر قصد کژروی نقش میانجی داش��ته باشد و فشار، تأثیر خشم 
ب��ر بزهکاری خش��ونت آمیز را میانجی گ��ری می کند، و نه بر عکس. ب��ا این حال، این 

1. Broidy.
2. Mazerolle.
3. Piquero.
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نتایج را باید با احتیاط در نظر گرفت؛ زیرا در این مطالعات، متغیرهای خش��م »خشم 
خصلت��ی«1 را اندازه گیری می کند، یعن��ی توصیف کلی به این که فرد به صورت مزمن 
خش��مگین باشد، نه »خشم حالتی«2 را، یعنی یک معیار مختص موقعیت از احساس 
 Spielberger and( منفی که بیشتر با پیش بینی نظریه ی عمومی فشار سازگار است

.)others, 1983
برویدی و اگنیو خاطرنشان می کنند که در نظریه ی عمومی فشار ممکن است 
فراینده��ا برای مردان و زنان متفاوت باش��د. آن ها این فرضی��ه را مطرح می کنند که 
ادراک موقعیت های »پرفشار«، انواع پاسخ های عاطفی مانند خشم در مقابل افسردگی 
یا اضطراب، فراهمی س��از و کارهای سازگاری مش��روع و نامشروع نیز ممکن است بر 
اس��اس جنس متفاوت باش��د. مطالعات معدودی نقش جن��س را در نظریه ی عمومی 
فش��ار بررس��ی کرده اند. تا کنون هیچ آزمایش��ی از این نظریه، تفاوت های جنس��ی را 
در س��طح فش��ار یا خشم نشان نداده اس��ت. مردان و زنان هر دو سطح مساوی فشار 
را تجربه می کنند و در پاس��خ به فشار به طور مس��اوی خشمگین می شوند. هافمن،3  
س��و4 و مازرول تفاوت های جنسی را در قدرت پیش بینی کننده ی متغیرهای فشار در 
مورد اش��کال مختلف بزهکاری یا مصرف مواد مشاهده نکردند، لیکن هیچ یک از این 
دو مطالعه، معیارهای عواطف منفی یا راهکارهای س��ازگاری مشروع را در نظر نگرفته 
بودند، در حالی که تصور می شود که هر دو عامل مذکور در توضیح تفاوت های جنسی 
در جنایت در سیاق نظریه ی عمومی فشار اهمیت اساسی دارند. با این حال، برویدی 
مش��اهده کرد که گرچه مردان و زنان س��طح مساوی فشار و خش��م دارند، ولی زنان 
بیش از مردان در مقابل فش��ار به جای خشم با عواطف دیگری مانند افسردگی، عدم 
اطمینان و نفرت پاس��خ می دهند. هم چنین بیش از مردان قادر بودند از راهبردهایی 
مانند کم کردن اهمیت فشار، اجتناب، یا صحبت کردن با دیگران به جای جرم برای 

سازگار شدن با فشار و عواطف منفی استفاده کنند.
آنچه برای نظریه ی عمومی فشار، بیشتر از همه مشکل زا است، تعریف آن است 

1. Trait Anger.
2. State Anger.
3. Hoffman.
4. Su.
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که متغیرهای نظری دیگر، اثرات فش��ار بر بزهکاری را »مش��روط« می کنند یا تغییر 
می دهن��د. گرچه مطالعات معدودی نش��ان داده اند که وقتی تماس با همتایان بزهکار 
باال و پیوندهای اجتماعی ضعیف باشد، احتمال بیشتری می رود که فشار موجب سوق 
به بزهکاری ش��ود، ولی بسیاری از مطالعات نتوانسته اند نوع اثرات شرطی سازی را که 
در این نظریه پیش بینی می شود، نشان دهند. طی یک مطالعه مشاهده شد نوجوانانی 
که »احساس��ات منفی باال و مقید بودن پایین دارند، بیش��تر از دیگران برای واکنش 
نش��ان دادن در مقابل فش��ار«، به بزهکاری روی می آورند. ولی اثر شرطی سازی هنوز 
هم ضعیف اس��ت. در حالی که نظریه ی عمومی فشار در مقایسه با نظریه های محدود 
فش��ار، وضعیت بهتری دارد، لیکن تناسب بین فشار عمومی و دیگر توضیحات نظری 
نیازمند توضیح است، و معیارهای بهتر مفاهیم کلیدی باید در سنجش تجربی نظریه 

گنجانده شود.

8. پروژه ه�ای اجتماعی مبتنی ب�ر نظریه های بی س�امانی اجتماعی، 
بی هنجاری، و خرده فرهنگ های بزهکار

نتیجه ی نهایی هر نظریه ی س��اختاری از نظر سیاس��ت گذاری، آن اس��ت که 
تغییرات اساس��ی اجتماعی را باید به گونه ای ایجاد کرد که ویژگی های جرم شناختی 
مؤسسات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه حذف شوند. به عنوان نمونه، نتیجه ی 
روش��ن نظریه ی بی هنج��اری، تبلیغ تلفیق اهداف فرهنگی و وس��یله های مورد قبول 
اجتماعی و توزیع مجدد فرصت ها در سیس��تم طبقاتی اس��ت، اما بدون چنین تبدیل 
اجتماعی، سیاست های کنترلی و پیشگیرانه ی متعددی وجود دارد که می توان آن ها را 
با نظریه های بی سامانی اجتماعی، بی هنجاری و خرده فرهنگ ربط داد. برجسته ترین 
آن ها، س��اماندهی جامع��ه یا محله، کار کردن با باندهای بزه��کار، تقویت فرصت های 
اقتص��ادی، و برنامه های آموزش��ی اس��ت. مدل های کالس��یک این گون��ه برنامه ها در 
شهرهای بزرگ آمریکا در دهه ی 1930 )پروژه های ناحیه ای شیکاگو(، دهه ی 1950 
)پروژه ی وس��ط شهر بوستون(، و دهه ی 1960 )بس��یج جوانان نیویورک( انجام شد. 
گرچه همه ی آن ها با مشکالتی مواجه شدند و موفقیت محدودی داشتند، ولی تا زمان 

حاضر، الهام بخش جوانان و برنامه های باندها بودند.
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1-8. پروژه های ناحیه ای شیکاگو 
جامعه شناسان شیکاگو، شاو و مک  کی، مستقیماً با کاربرد نظریه و تحقیقات 
»بی س��امانی اجتماع��ی برای کنترل ج��رم و بزهکاری« در ارتب��اط بودند. در دهه ی 
1930، آن ها نخس��تین برنامه ی پیشگیری بزهکاری شهری را که پروژه های ناحیه ای 
شیکاگو1 نامیده می شود، در چندین محله ی طبقه ی پایین با بزهکاری باال در شیکاگو 
ایجاد کردند. یک هدف اصلی، بس��یج ساماندهی محلی غیررسمی اجتماعی و کنترل 
اجتماعی در میان شهروندان قانون مدار بود. اگر این گونه ساماندهی محلی به درستی 
ایجاد ش��ود، می توان��د اثرات بی س��امانی اجتماعی را خنثی ک��رده و علیه ارزش ها و 

هنجارهای مجرمانه فعالیت کند. 
یک هدف مرتبط دیگر، غلبه بر تأثیر رفقای بزرگس��ال و بزرگساالن مجرم در 
محله ها از طریق ایجاد فرصت بیش��تر برای ارتباط با بزرگس��االن و همتایان متعارف 
بود. هم چنین، تالش ها در جهت بهبود سالم سازی، کنترل ترافیک و بازسازی فیزیکی 
اماکن خصوصی و عمومی ویرانه متمرکز ش��ده بود. ساماندهی محله از طریق تشکیل 
گروه ها و باشگاه های محلی که به وسیله ی بزرگساالن طرفدار اجتماع در جامعه انجام 
می ش��د، صورت می گرفت. این بزرگس��االن متعارف، در تش��کیل و اجرای برنامه های 
تفریحی، اردوهای تابس��تانی، تیم های ورزش��ی و گروه ها و فعالیت های دیگر دخالت 
داش��تند. آن ها با پلی��س، دادگاه جوانان، کلیس��اها، آژانس های کاریاب��ی اجتماعی، 
تشکل های فراماس��ونری، سازمان های سیاس��ی و دیگر گروه های اجتماعی همکاری 
می کردند تا مس��تقیماً با جوانان محله کار کنند. باندهای بزهکار شناس��ایی ش��ده و 
مددکاران اجتماعی س��یار گماشته شدند تا در خیابان ها با آن ها تماس برقرار کنند و 

تالش کنند آن ها را در رفتارهای متفاوت و غیربزهکارانه وارد کنند.
ارزیابی های درازمدت پس از بیس��ت و پنج س��ال نش��ان داد ک��ه پروژه های 
ناحیه ای ش��یکاگو با موفقیت های متعددی مواجه ش��ده اس��ت. بزرگس��االن توانا و با 
اراده ی طبقه ی پایین که به ارزش های متعارف متعهد بودند، شناس��ایی شده و حتی 
در مناطقی که بس��یار بی س��امان و دارای باالترین نرخ جنای��ت و بزهکاری بودند، به 
خدمت گرفته ش��دند. در برخی از محالت که کمیته های قوی داشتند، نرخ بزهکاری 

1. Chicago Area Projects (CAP).
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واقعاً کاهش یافت، ولی به سختی می توان نشان داد که پروژه های ناحیه ای علت اصلی 
این کاهش بود. هم چنین برخی از نواحی در طول س��ال ها هیچ گونه کاهشی را نشان 

ندادند و چه بسا دچار افزایش بزهکاری شدند. 
اشلوس��من1 و همکارانش ش��ش ناحیه ی پروژه های ش��یکاگو را از نظر میزان 
بزهکاری مورد انتظار در هر ناحیه بر اس��اس مش��خصات آماری و اقتصادی، از پایین 
ت��ا باال نمره دادند. آن ها مش��اهده کردند که در دو ناحی��ه، نرخ بزهکاری باالتر از حد 
انتظار است، ولی در چهار ناحیه، نرخ بزهکاری پایین تر از حد انتظار بود. این یافته ها، 
ش��واهدی دال بر موفقیت ارائه می کند، ولی معیارهای س��اماندهی محله و بزهکاری 
مناس��ب نبودند و تفاوت نرخ بزهکاری در میان محله ها، با فعالیت ها و س��ازمان های 

برنامه های پروژه ها در ارتباط مستقیم نبود.
بورس��یک2 و گراس��میک3 قاع��ده ی جدیدی را ب��رای بی س��امانی اجتماعی 
پیشنهاد کرده اند که به اعتقاد آن ها، راهنمای بهتری برای اعمال ضد جرم در جامعه 
ارائ��ه خواهد کرد. آن ها روی تفاوت ها در ظرفی��ت محله برای کنترل رفتار کژروانه ی 
ساکنان خود تمرکز کرده اند. سطح کنترل، تابعی از میزان سازماندهی منسجم محله 
از طریق شبکه های اجتماعی دوستان، خانواده ها، و سازمان های داوطلبانه، مشخصات 
جمعیتی و س��طح رفاه اقتصادی آن اس��ت. این س��طوح خصوصی و محلی کنترل با 
نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و »سطح عمومی کنترل سیستمی« که توسط 
قانون و نظام قضایی اعمال می ش��ود، رابطه دارد. پیوند دادن س��طوح مختلف کنترل 
اجتماعی، ممکن اس��ت کنترل جنایت در جامعه ی محلی را بهبود بخشد، ولی برخی 
از سیاس��ت ها احتمال دارد موجب بدتر شدن شرایط شود. مثاًل در حالی که سیاست 
زندانی کردن س��طح ایالتی که تعداد زیاد مجرمان را از محله ها خارج می کند، تهدید 
جرم را در آنجا کاهش می دهد، ولی ممکن اس��ت انس��جام اجتماعی را به هم زده و 

کارآیی کنترل غیررسمی اجتماعی را کاهش دهد.

1. Schlossman.
2. Bursik.
3. Grasmick.
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2-8. پروژه ی وسط شهر بوستون 
پروژه ی وس��ط شهر1 متکی بر نظریه ی فرهنگ طبقه ی پایین بود، ولی برخی 
از ویژگی های اصلی پروژه ی ناحیه ای ش��یکاگو را نیز در خود داش��ت. این یک تالش 
کام��ل و هماهنگ اجتماعی برای مبارزه با بزهکاری و فعالیت های غیرقانونی در میان 

باندهای گوشه ی خیابان در مرکز شهر محسوب می شد. پروژه دارای سه وجه بود: 
1- خدمات مس��تقیم م��ددکاری اجتماعی ب��ه خانواده ه��ای دارای فرزندان 
بزهکار و خانواده هایی که دارای مشکالتی بودند که سبب می شد فرزندانشان با خطر 

بزهکاری مواجه شوند؛ 
2- یک برنامه ی محله ی اجتماعی؛ 

3- ی��ک برنام��ه ی م��ددکار س��یار )دانش��جویان تخصصی جامعه شناس��ی، 
انسان شناسی و مددکاری اجتماعی( برای باندهای جوانان. 

از این میان، تنها برنامه ی مددکار منفصل واقعاً به اجرا گذاش��ته ش��د. پروژه 
هرگز تکمیل نش��د و  علت اصلی آن، نزاع در مورد اهداف، جهان بینی ها، و راهبردها 

در میان آژانس های مختلفی بود که در این پروژه دخالت داشتند.
اعضای جامعه نسبت به مددکاران سیار خصومت قابل توجهی نشان می دادند، 
چرا که فکر می کردند درس��ت نیس��ت به باندهای بزهکار توجه زیادی مبذول ش��ود. 
 به رغم این مخالفت، مددکاران س��یار تعداد قابل توجهی از باندها و گروه های گوشه ی 
خیاب��ان را شناس��ایی کردند و با آن ها ارتباط برقرار کردن��د. آن ها الگوهای متعارف و 
ترغیب ش��خصی را به آن ها ارائه کردند تا فعالیت های باند را از خش��ونت و بزهکاری 
دور کنند. آن ها توانستند اعضای باند را در فعالیت های قهرمانی و ورزشی، باشگاه های 
معمول��ی، پول جمع کردن خیریه، و خدمات اجتماع��ی داوطلبانه درگیر کنند. آن ها 
ترتیباتی را برای س��فر، رزرو ورزش��گاه های محلی، شناس��ایی محل بازی های توپی و 

مشارکت امن در اتحادیه های ورزشی فراهم کردند.
داده هایی که توس��ط کارکنان پروژه جمع آوری ش��د، نشان می داد که کاهش 
چندانی در رفتار کژروانه و قانون ش��کنانه در میان اعضای باند در خیابان ها بروز نکرد. 
در حقیق��ت، تعداد م��وارد حضور اعضای باند در دادگاه ه��ا در طی این پروژه افزایش 

1. The Mid City Project.
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یافت. هم چنین، وقتی که باندها با گروهی از پس��ران گوشه ی خیابان که در باشگاه ها 
و وابس��تگی های جدید ایجاد شده توس��ط مددکاران منفصل نبودند، مقایسه شدند، 
تفاوتی مش��اهده نشد. در واقع، داشتن یک مددکار سیار ممکن است در میان پسران 
نوعی نماد موقعیت محسوب شود. بنابراین، یک پیامد ناخواسته ی برنامه ممکن است 
این باش��د که باندها منس��جم تر ش��ده و برای انجام فعالیت ه��ای بزهکارانه مصمم تر 

می شدند تا توجه مددکار را به خود جلب کنند.

3-8. بسیج جوانان1
دس��تورالعمل های سیاس��ت گذاری که بر اس��اس نظریه ی بی هنج��اری ارائه 
می ش��ود، روشن اس��ت. در صورتی که انسداد فرصت های مش��روع سبب می شود که 
افراد از طریق فعالیت مجرمانه راه رس��یدن به موفقیت را دنبال کنند، در آن صورت 
می ت��وان با ایج��اد تغییراتی در جامعه ب��ه گونه ای که برای گروه ه��ای محروم امکان 
دسترس��ی بیش��تر به فرصت های مش��روع فراهم  کند، با این فعالیت ه��ا مبارزه کرد. 
گس��ترش فرصت ها در جامعه به عنوان یک کل از طریق تبلیغ خوش��بختی اقتصادی 
یا ارتقاء رفاه اقتصادی، ایجاد ش��غل های جدید و پایی��ن آوردن نرخ بیکاری از طریق 
تجارت، سیاس��ت گذاری های اقتصادی و مالیاتی، قابل حصول است. توانایی افراد برای 
بهره بردن از فرصت های مش��روع و این ادراک که این گونه فرصت ها واقعاً در دسترس 
هس��تند، از طریق برنامه های آموزش��ی و کاریابی و ش��غل آموزی قابل تقویت اس��ت. 
اگ��ر باندهای بزه��کار به خاطر فرصت ه��ای نابرابر و فراهم بودن خ��رده فرهنگ ها و 
و فرصت های بزهکارانه در ش��هرها تشکیل می ش��وند، آن گاه باید هدف این باشد که 

فرصت های مشروع فراهم شده و با تأثیر خرده فرهنگ های بزهکارانه مبارزه شود.
این یک فلس��فه ی نظری بود ک��ه اختصاصاً از نظری��ه ی فرصت های افتراقی 
کلوارد و اوهلین، به دس��ت آمده بود و برای پروژه ی بس��یج جوانان در محله ی پایین 
شرق نیویورک در اوایل دهه ی 1960 به اجرا گذاشته شد. پروژه ای سازماندهی شد تا 
توانایی جوانان طبقه ی پایین برای دسترس��ی به وسیله های مشروع موفقیت از طریق 
فرصت های ش��غلی، آموزش و تعلیم مهارت ها افزایش یابد. به عالوه، درس��ت همانند 

1. Mobilization for Youth.
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پروژه های ناحیه ای شیکاگو و وسط شهر، مددکاران سیار به خدمت گرفته شدند تا در 
خیابان ها به طور مس��تقیم با جوانان رابطه برقرار کنند و باز هدف این بود که اعضای 
باند از فعالیت های بزهکارانه دور ش��ده و به س��مت مشارکت در فعالیت های متعارف، 

ورزش، و خدمات اجتماعی سوق داده شوند.
البت��ه بس��یج جوان��ان، الگویی برای برنامه ه��ای عمل اجتماع��ی با بودجه ی 
طرح ه��ای ضد فقر ف��درال در ده��ه ی 1960 از قبیل س��پاه کار و دفتر فرصت های 
اقتص��ادی، و نی��ز برنامه های فرصت برابر و آموزش اش��تغال محل��ی جهت مردودین 
مدرسه و جوانان طبقه ی پایین ارائه کرد، ولی موفقیت آن در پیشگیری از بزهکاری به 
طور کامل قابل قضاوت نیس��ت؛ زیرا مخالفت ها و مشکالت منجر به خاتمه ی زودرس 
آن شد. نه این برنامه و نه برنامه های مشابه پس از آن قادر نبودند به هدف تغییر دادن 

رفتار باندهای بزهکار و پیشگیری از بزهکاری موفق شوند.

9. نتایج نظریه های معاصر بی هنجاری - فشار از نظر سیاست گذاری
بر خالف توصیه های حاصل از نظریه های قبلی بی هنجاری - فش��ار، مس��نر و 
رزنفیلد تأکید می کنند که تقویت فرصت های مشروع برای همه، ممکن است نتیجه ی 
معکوس داشته باشد؛ زیرا این کار به سادگی تمایل برای ثروت پولی بیشتر را تشدید 
کرده و نهایتاً فش��ار ب��رای موفقیت به هر قیمت ممک��ن را افزایش می دهد. آن ها در 
عوض توصیه می کنند که در س��اختار اجتماعی آمریکا، مؤسسات غیراقتصادی تقویت 
ش��وند تا توازن در میان مؤسسات برقرار ش��ود. این بازیابی توازن قوای تشکیالتی به 

طرق زیر قابل حصول است: 
1- اجرای سیاس��ت های اقتصادی طرفدار خانواده، مانن��د مرخصی خانواده، 

»ساعت کار شناور«، و امکانات مراقبت از بچه در محل کار؛ 
2- ش��ل ک��ردن ارتباط ق��وی بین عملک��رد تحصیلی و چش��م انداز آینده ی 
اقتصادی، به طوری که حتی کس��انی که در مدرس��ه موفق نیس��تند، بتوانند به بقای 

اقتصادی خود امیدوار باشند؛ 
3- مح��دود ک��ردن هزینه ی کنترل جرایم از طریق اس��تفاده از مجازات های 

خفیف در جامعه؛ 
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4- ایج��اد مش��ارکت وس��یع تر اجتماعی و مدن��ی از طری��ق برنامه های ملی 
خدماتی، مانند سپاه آمریکا.1 

این توصیه های سیاس��ت گذاری از نظریه ی پیون��د اجتماعی نیز قابل حصول 
اس��ت، که همانند نظریه ی بی هنجاری تش��کیالتی، که نیروهای تنظیمی ذاتی را در 

موقعیت های خانواده، مذهب و مدرسه نشان می دهد.
اگنیو برخی از برنامه های پیش��گیری را شناس��ایی کرده است که با نظریه ی 
عمومی فش��ار هماهنگ اند، ولی اتکای شدیدی به نظریه های یادگیری و پیوند دارند. 
»نویدبخش تری��ن برنامه ها روی خانواده تمرکز می کنند و ش��امل برنامه های مدیریت 
والدی��ن و درمان های کارکردی خانوادگی هس��تند«، ولی آن ها ش��امل مداخله های 
درون مدرس��ه ای، همتایان، و فرد نیز می باشند. آگنیو از مداخله های خانواده و مدرسه 

برای موارد زیر حمایت می کند: 
1- کاه��ش خصمانه ب��ودن محیط اجتماع��ی جوانان و آم��وزش والدین در 
مهارت های فرزندپروری برای نظارت بیش��تر و انضباط و تربیت فرزندان خود، ش��امل 

استفاده ی همسازتر و مؤثرتر از پاداش و تنبیه؛ 
2- ارائ��ه ی آموزش مهارت های اجتماعی برای ک��ودکان و نوجوانان به جهت 
کاه��ش تمای��ل افراد برای انج��ام دادن یا گفتن چیزهایی ک��ه واکنش های منفی در 

دیگران بر می انگیزد؛ 
3- افزای��ش حمایت اجتماعی برای جوانان از طریق مش��اوره، میانجی گری و 

برنامه های حمایتی؛ 
4- افزایش توانایی نوجوانان برای س��ازگاری ب��ا محرک های منفی به صورت 
غیربزهکاران��ه، از طریق آموزش، کنترل خش��م، حل مس��أله، مهارت های اجتماعی و 

مدیریت استرس.

1. Ameri Corps.
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یافته های پژوهش
نظریه های بی هنجاری - فش��ار و بی س��امانی اجتماعی، این فرضیه را مطرح 
می کنند که نظرسنجی اجتماعی، ثبات و انسجام، منجر به انطباق می شوند، در حالی 
که بی نظمی و عدم انس��جام، منجر به جرم و ک��ژروی می گردد. در زمانی که انفکاک 
بین هدف های فرهنگی ارزش��مند و وس��یله های اجتماعی مش��روع جهت نیل به آن 

اهداف وجود داشته باشد، در بی هنجاری، عدم انسجام جامعه تجلی می یابد.
هر چه گروه، جامعه، یا اجتماع، بی س��امان تر یا بی هنجارتر باش��د، نرخ جرم 
و ک��ژروی باالت��ر خواهد بود. مرتون پیش��نهاد کرد که بی هنجاری مش��خصه ی کلی 
جامعه ی آمریکایی اس��ت، و به طور کلی، در طبقات پایین باالتر اس��ت؛ چرا که آن ها 
بیش از دیگران از فرصت های مش��روع دور نگه داشته شده اند. بنابراین، سطوح باالتر 
بی هنجاری و بی س��امانی اجتماعی در گروه ه��ای قومی محروم و طبقه ی پایین، علت 
ن��رخ باالی جرم و بزهکاری در این گروه ها اس��ت. در س��طح فردی، فش��ار حاصل از 
اختالف بین اهداف آموزش��ی و ش��غلی که فرد آرزوی آن را دارد و موفقیت هایی که 
واقع��اً مورد انتظار اس��ت، بر اس��اس فرضیه، احتمال این را که ف��رد مبادرت به رفتار 
مجرمان��ه ی��ا بزهکارانه کند، افزای��ش می دهد. تحقیقات تا ح��دودی از این فرضیات 
در رابط��ه با طبقه و ن��ژاد حمایت می کند، ولی این رابطه معموالً قوی نیس��ت. دیگر 
متغیرهای س��اختاری، ارتب��اط قوی تری با نرخ جنایت دارد. اختالف ادراک ش��ده ی 

انتظار و آرزو، ظاهراً تنها به صورت ضعیفی با بزهکاری مرتبط است.
کوه��ن، کل��وارد و اوهلین، نظریه ی مرت��ون را تغییر دادند ت��ا بی هنجاری را 
ب��رای باندهای بزهکار طبقه ی پایین به کار برند. میلر نظریه پردازی کرد که بزهکاری 
گروه های گوشه ی خیابان، نگرانی های کانونی فرهنگ طبقه ی پایین را نشان می دهد. 
پژوهش ها به روش��نی نش��ان می دهد که بزهکاری باندها همچنان در طبقه ی پایین 
و محله های اقلیت ش��هرهای بزرگ متمرکز اس��ت، ولی پژوهش ها تأیید نکرده است 
که باندهای ش��هری انطب��اق خوبی با تعریف های نظریه ای کوه��ن، کلوارد، اوهلین و 
دیگر روایت های خرده فرهنگ نظریه ی بی هنجاری داشته باشد. نظریه های بی سامانی 
اجتماع��ی و بی هنجاری در برنامه های اجتماعی، برای تقویت س��ازماندهی اجتماعی 
محل��ه و فرصت های مش��روع برای جوانان به کار برده ش��ده اند، اما اجرای برنامه های 



شماره 12
تعالي حقوق/ 

بهروز جوانمرد
143

منطبق با این نظریه ها تا حدودی به خاطر مخالفت سیاسی، در اجرا با مشکل مواجه 
شد.

مس��نر و روزنفلد پیش��نهاد می کنن��د نرخ باالی جرم و جنای��ت در جامعه ی 
آمری��کا، با تأکی��د متمایز آمریکایی بر موفقیت در کس��ب پول و ع��دم توازن قدرت 
تش��کیالتی که در آن اقتصاد بر س��اختار جامعه غلبه دارد، قابل توضیح اس��ت. برای 
سنجش اعتبار تجربی این نظریه، پژوهش های کافی انجام نشده است، ولی روش های 
مختلفی برای تقویت تشکیالت غیراقتصادی از طریق برنامه های رفاه اجتماعی توصیه 
شده است. آگنیو پیشنهاد داده است که نظریه ی بی هنجاری - فشار تغییر داده شود 
به گونه ای که مفهوم فشار بسط داده شود تا چندین منبع فشار، عدم نیل به اهداف، 
حذف محرک های مثبت یا مطلوب از فرد، و تماس با محرک های منفی را در بر گیرد 
و عواطف منفی به عنوان س��از و کاری در نظر گرفته ش��ود که از طریق آن، برخی از 

انواع فشار منجر به بزهکاری می شود.
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راهنمای مطالعاتی

الف( اصطالحات
1. بی هنج�اری یا خالء هنجاری: حالت بی هنجاری یا تش��تت هنجارها در 
داخل یک اجتماع. این اصطالح توس��ط امیل دورکیم برای تفسیر علت خودکشی در 
جامعه ی فرانس��ه ابداع ش��د، و بعداً توس��ط رابرت مرتون و دیگران برای سایر اشکال 

جنایت و کژروی در جامعه ی آمریکا به کار گرفته شد.
2. پروژه ه�ای ناحیه ای ش�یکاگو: این نخس��تین برنام��ه ی بزرگ مقیاس 
پیش��گیری بزهکاری ش��هری بود که توسط کلیفورد ش��او و هنری مک کی در دهه ی 
1930 آغاز شد، آن ها از نظریه ی بی سامانی اجتماعی به عنوان محور اصلی تحقیقات 

خود استفاده کردند.
3. فشار بی هنجاری آلبرت کوهن: این مدل از نظریه ی بی هنجاری، جوانان 
را بررس��ی می کند. گرچه کوهن با مرتون هم عقیده است که اهداف عقیم مانده ایجاد 
فشار می کنند، لیکن نظریه ی او بر خالف سود مادی، به موقعیت توجه می کند. در این 
دیدگاه، جوانان در مقابل اس��تاندارد طبقه ی متوس��ط اندازه گیری می شوند. بچه های 
طبقه ی پایین که نمی توانند استانداردهای لباس، صحبت، و معاشرت طبقه ی متوسط 
را بر آورده سازند، به یک معنا محروم هستند. این »محرومیت« منجر به »سرخوردگی 
این طبقه« می ش��ود که به نوبه ی خود منجر به اعمال کژروانه می ش��ود. به جای پنج 
گروه که مرتون پیش��نهاد می کند، کوهن فقط یک گروه را عنوان می کند، یک گروه 

ستیزه جو و ناسازگار که برای زورمندی، نزاع، و احترام ارزش قایل است.
4. فرصت ه�ای افتراق�ی ی�ا معاش�رت های ترجیحی: نظری��ه ای که از 
بی هنجاری و آورده های مرتون و کوهن؛ نظریه ی بی سامانی اجتماعی شاو و مک کی؛ 
و نظریه ی معاش��رت های افتراقی )ترجیحی( ادوین س��اترلند متأثر است. این دیدگاه 
می گوید که گرچه ممکن اس��ت فرصت مش��روع در اختیار فرد ق��رار نگیرد، ولی این 
بدان معنا نیس��ت که او به فرصت نامشروع دسترس��ی دارد. گرچه محرومیت و فشار 
می تواند نقش داشته باشند و واقعاً هم نقش دارند، ولی فرد پاسخ خوب یا بد در مقابل 
آن فش��ار را بسته به فرصت ها و الگوهای موجود، مشروع یا نامشروع، فرا می گیرد. در 
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این دیدگاه س��ه گروه وجود دارد: اولی مجرمانه اس��ت. در گروه های مجرمانه، جوانان 
س��ازماندهی می ش��وند و هدف اصلی فعالیت، پول در آوردن است. فقدان وسیله های 
مش��روع، با وسیله های نامش��روع، از قبیل سرقت و اخاذی، جایگزین شده است. گروه 
دوم، گروه ناسازگار است. در این گروه، فرصت های مشروع یا نامشروع محدودی وجود 
دارد. این گروه ها عمدتاً در محله های نابس��امان و فقیر اجتماعی یافت می ش��وند. در 
نتیجه، هدف اصلی آن ها زورمندی و نزاع اس��ت. گروه نهایی انزواگرا یا عزلت نش��ین 
اس��ت. این گروه نمی تواند خوب بجنگد و یا از جرایم خود س��ود ببرد. این ها شکست 

خوردگان مضاعف هستند.
5. نگرانی های وابس�ته به فرهن�گ طبقه ی پایین: لیس��ت نگرانی ها یا 
ارزش های کانونی که تصور می ش��ود در میان افراد طبقه ی پایین ش��ایع است، توسط 
والتر میلر برای شرح رفتار گروه ها یا باندهای گوشه ی خیابان ابداع شد. بنا به عقیده ی 
میلر، رفتار این جوانان نوعی س��ازگاری با فرهنگ طبقه ی پایین اس��ت. این فرهنگ 
به چیزهایی از قبیل دردس��ر، زورمندی، هوشمندی، هیجان، بی باکی، و خودمختاری 

ارزش می دهد.
6. نظریه ی عمومی فشار برای جرم و بزهکاری: یک بازبینی روان شناختی 
اجتماعی سطح ُخرد از نظریه ی فشار رابرت آگنیو. بنا بر این نظریه، اعمال مجرمانه و 
کژروانه، یک انطباق ممکن با استرس است. سه نوع اصلی فشار ایجاد کننده ی کژروی 
عبارت است از: عدم نیل به اهداف ارزشمند مثبت؛ حذف محرک های ارزشمند مثبت؛ 
و مواجهه با محرک های منفی. کژروی، بیش��تر زمانی بروز می کند که پاس��خ فرد به 
هر یک از این مولدهای فش��ار، خشم باشد. عواملی از قبیل همراهی همتایان، باورها، 
انتس��اب دالیل، خودکارآمدی، و خوداثربخشی بر واکنش فرد نسبت به استرس تأثیر 

می گذارند.
7. بی هنجاری تش�کیالتی )نهادی(: این نظریه توس��ط اس��تیون مسنر و 
ریچارد روزنفلد ایجاد ش��د. پیش فرض نظریه آن است که جامعه ی آمریکا به صورتی 
ش��کل گرفته است که به مؤسس��ات اقتصادی اعتبار و اولویت می دهد. این بدان معنا 
اس��ت که تجمع ث��روت و موفقیت ف��ردی، اولویت اصلی افراد اس��ت. اولویت دهی به 
مؤسس��ات اقتصادی، توانایی مؤسس��ات اجتماعی دیگر )خان��واده، آموزش، دولت( را 
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برای کنترل جرم که در پاسخ به فقدان دسترسی یا شکست در حوزه ی اقتصادی بروز 
می کند، تضعیف می کند. بنا بر این، س��طح ب��االی فعالیت مجرمانه، نتیجه ی طبیعی 

تنظیمات جامعه ی آمریکایی است.
8. نظریه ی بی هنجاری رابرت مرتون: این نس��خه از نظریه ی بی هنجاری، 
به جامعه ی آمریکا نگاه می کند و تبعات این مسأله که فرد متوجه می شود که همگان 
نمی توانند به رؤیای آمریکایِی فرصت برابر برای موفقیت اقتصادی دس��ت یابند. وقتی 

که این اتفاق می افتد، یکی از پنج نوع سازگاری ذیل روی می دهد:
 نوع انطباق گرا، اهداف جامعه و وس��یله های نیل به آن ها  را می پذیرد، مانند 
دانش��جوی کالج. نوع نوآور، اهداف جامعه را می پذیرد، ولی وسیله های نیل به آن ها را 
رد می کند: مانند قاچاقچی مواد مخدر. حالت شورش به فردی اطالق می شود که هم 
هدف و هم وس��یله ی جامعه را رد می کند و می خواهد آن ها را با اهداف و وس��یله ای 
جدید جایگزین کند: مانند عضو ش��به نظامی. نوع انزواگرا از اهداف و وس��یله ها ترک 
امید می کند و از جامعه کنار می کش��د: مانند فرد الکل��ی. و باالخره، نوع آیین گرا که 
اهداف را رد می کند و وسیله ها را قبول می نماید: این فرد قید ارتقا، ماشین قشنگ، و 

امثال آن را زده است و صرفاً کارت ساعت می زند تا آنچه را دارد، حفظ کند.
9. بی س�امانی اجتماعی: بی س��امانی اجتماعی به در ه��م ریختن کنترل و 
نظم سنتی اجتماعی در اجتماع، جامعه، محله، و یا خانواده اطالق می شود، که منجر 
به بروز فعالیت کژروانه یا مجرمانه می ش��ود. این اصطالح برای جرایم شهری استفاده 

می شود.
10. بوم شناس�ی شهری: نظریه ای که شهر را مش��ابه جامعه ی بوم شناختی 
طبیعی گیاهان و جانوران در نظر می گیرد. این رابطه به صورت مناطق متحدالمرکزی 
تصویر می ش��ود که از مرکز به طرف مناطق بیرونی ش��هر گسترش می یابد. کار انجام 
شده توس��ط رابرت اِزرا پارک و ارنست بُرگس بر نظریه ی بی سامانی اجتماعی مطرح 

شده توسط شاو و مک کی تأثیر گذاشت.

ب( مفاهیم کلیدی
1. بی هنجاری: این اصطالح توس��ط امیل دورکیم جامعه ش��ناس فرانس��وی 
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وضع ش��د و در ابتدا برای بررس��ی نرخ خودکش��ی در جامعه ی فرانسه استفاده شد. 
مفهوم بی هنجاری، نخس��تین بار در کشور آمریکا توسط رابرت مرتون در تالش برای 
توصیف سازگاری های رفتاری و تعامل بین وسیله های مشروع و نامشروع استفاده شد. 
بی هنجاری ممکن است زمانی وجود داشته باشد که وسیله ی مشروع کافی برای نیل 
به اهداف مشروع اجتماعی وجود ندارد. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که جامعه در 
حالت بی نظمی و تش��تت قرار دارد، به جای آن که دارای پایداری و انس��جام باشد. بر 
اساس عقاید این نظریه پرداز، بی هنجاری برای کسب ثروت، نیل به موقعیت اجتماعی، 

و یا بیان ارزش های فرهنگی یا طبقه استفاده شده است.
2. بازبینی نظریه ی فشار - بی هنجاری: این بازبینی چندین منبع ممکن 
فشار را که ممکن است منجر به فعالیت مجرمانه شود، بررسی کرده است. این منابع 
شامل موارد زیر است: عدم نیل به اهداف ارزشمند مثبت، حذف محرک های ارزشمند 

مثبت، و مواجهه با محرک های منفی.
3. نظریه های بی هنجاری - فش�ار: این نظریه ها با حمایت کم و زیاد برای 
ایجاد پروژه هایی با هدف ایجاد پایداری و نظم در جوامع بی سامان به کار گرفته شده 
اس��ت. امید آن بوده اس��ت که افزایش پایداری در جامعه، مدرس��ه، و خانواده موجب 

کاهش اعمال مجرمانه و بزهکارانه خواهد شد.


