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Travis Hirschi and Michelle Gottfredon, in justifying how crime was 

committed, first articulated the theory of social control and then the 

general theory of crime. According to these two theories, people who 

have committed a crime, or at least the rate of crime committed by them, 

is very small, which is defined by four constraints, which are: 

Involvement, Correlation, Commitment and Belief to be controlled. 

Then, with the development of this theory, they came to the conclusion 

that in addition to the above four constraints, it is necessary to motivate 

and institutionalize self-control in childhood and mainly from 7 to 12 

years old by proper upbringing and various teachings in children. 

Preparing forms based on the above theories and conducting interviews 

with about 600 people sentenced to imprisonment in various crimes in 

Kermanshah and Evin Tehran Central Prisons as a scientific solution to 

determine the extent of the impact of these theories is the subject of this 

study. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 24-01: صفحات
 

ابتدا به بیان نظریه تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم 
افرادی  ،براساس این دو نظریه. کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند

کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود  شده یا دستنمرتکب جرم 
اعتقاد مورد کنترل  و تعهد ،هم بستگی ،درگیر بودن: چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از

پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که الزم است عالوه بر . ار گیرندقر
 21تا  7قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتًا از 

. های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش
نفر از محکومین به  066ریات فوق و انجام مصاحبه با حدود هایی بر اساس نظ تهیه فرم

های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری  م مختلف بند زندانیحبس در جرا
ها  یافته .باشد علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می

شوندگان، رشد و  کافی در مصاحبه نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر
 .تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد رشد این عامل، می. توسعه نیافته است
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 مقدمه
ترین  مهم توان میی ارتکاب جرم را یی بردن به علت و چراپ

این سؤال اساسی که چرا . ی دانستشناس جرمچالش دانش 

ی زندگی بشر یهای ابتدا شود از دوران انسان مرتکب جرم می

از . همواره ذهن متفکرین را به خود مشغول نموده است

 توان می... و هراکلیلیتو  سقراطمطالعه آثار اندیشمندانی چون 

نجفی ). ی بردبه انتقال اندیشه ایشان به جرم و مجازات پ

 (01: 2296توانا، 

ی بیشتر جنبه کار بزهمطالعات انجام شده در رابطه با پدیده 

انه را نتیجه یک نوع کار بزهفلسفی و مذهبی داشته و عمل 

. ناپذیر بود پنداشتند که گریز از ان اجتناب جبر سرنوشت می

درباره با  سوفوکلدر تراژدی  توان میتجلی این طرز فکر را 

-29: 2242ویلیامز،). به خوبی مالحظه نمود آنتیگونهو  ادیپ

در عرصه وسیع تاریخ دو نوع نظریه عمده درباره جرم  (24

ماوراءالطبیعه و آن جهانی،  های تبیینیک نوع بر . وجود دارد

. کند طبیعی و این جهانی تکیه می های تبیینو دیگری بر 

 (23: 2243برنارد، )

جرم، بخشی از یک دیدگاه کلی  ماورءالطبیعه از های تبیین

ست که بر طبق آن اعتقاد بر این است که ا درباره زندگی

های آن جهانی ناشی  شمار فراوانی از حوادث از تأثیر قدرت

برای نمونه حوادث طبیعی از قبیل سیل و . شود می

ها، به خاطر  های مهلک را اعمال مجازات آن قدرت بیماری

و در واکنش به آن مناسک پنداشند  اعمال ناشایستی می

 (23: 2243برنارد، ). داشتند مذهبی و عبادی برپا می

طبیعی برای توضیح همین رویدادها از  های تبییندر مقابل 

این رهیافت . جوید ها و حوادث جهان مادی بهره می موضوع

. هم مانند رهیافت ماوراءالطبیعی از قدیم تا امروز ادامه دارد

 (29: 2243برنارد، )

های  یشناس جرمدر قرون اخیر، به  ها تبیینر مسیر د

رسیم که در برخی از  کالسیک، تحقیقی و قانون کیفری می

عقالنیت را حاکم بر رفتار انسان دانسته  سزار بکاریاآنها مانند 

و انسان مجرم را با حساب سود و زیان عمل خود مختار به 

 (24: 2243برنارد، ). انتخاب رفتار مجرمانه یا قانونمند میداند

و همفکرانش معتقدند  سزار لومبروزو گروهی دیگر مانند 

عوامل جبری و خارج از کنترل افراد که اغلب ریشه ژنتیکی و 

ای نیز مانند  عده. دهند مادرزادی دارند، رفتار فرد را شکل می

های  بر این باورند که حجم جرم و خصیصه کلبر ولمرت

چگونگی تدوین و اجرای قوانین مجرمان بیش از هر چیز به 

 (32-97: 2247صالحی، ). بستگی دارد

شناسی  ان که تحت تأثیر جامعهشناس جرمای دیگر از  عده

ی قرار دارند، ارتکاب یا عدم ارتکاب بزه را به صورت یجنا

اینان . دانند عمده، ناشی از رفتار متقابل فرد و جامعه می

رم کافی ندانسته خصوصیات فردی افراد را برای ارتکاب ج

های فرد و جامعه  ها و واکنش بلکه عامل اصلی را کنش

ها و  از متفکرانی که در این زمینه، یعنی نقش کنش .دانند می

پردازی  های اجتماعی در ارتکاب جرم، به نظریه واکنش

به نظر وی عوامل اجتماعی و . است امیل دورکیماند،  پرداخته

در سوق دادن آنها به سوی ها  تأثیر محیط بر زندگی انسان

 (17: 2296نجفی توانا، ). ی اهمیت فراوانی داردکار بزه

وی . نهایتًا به بیان نظریه کنترل اجتماعی پرداخت دورکیم

ای همبستگی اجتماعی و نیروی  باور داشت اگر در جامعه

کششی بین افراد وجود داشته باشد، اعضاء آن جامعه 

های اجتماعی، کمتر  ارزشهماهنگ و همنوا با هنجارها و 

شوند و بر خالف آن، در صورت عدم وجود  مرتکب جرم می

همبستگی و پیروی ارتکاب جرم از سوی افراد رو به تزاید 

 (232: 2296نجفی توانا، ). خواهد گذاشت
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سیر مطالعه علمی پدیده مجرمانه، امروزه ما را به این عقیده 

له توضیح أسازد که به طور کلی در طرح مس رهنمون می

اول رهیافت سنتی است و . عمومی جرم دو شیوه وجود دارد

. وندش می کار بزهپردازد که چرا بعضی از افراد  به این نکته می

له کالسیک را با این سؤال أدومی که اساس نوین دارد، مس

 .شوند نمی کار بزهنماید که چرا اکثریت اشخاص  معکوس می

 (232: 2241گسن، )

ترین نظریه کنترل  این رهیافت جدید، پیشرفته با استفاده از

ی که کار بزهدر کتاب علل  تراویس میرشیاجتماعی، از سوی 

وی استدالل نمود . منتشر شده، بیان گردید 2404در سال 

ی ضرورتی ندارد؛ زیرا که ما به طور طبیعی کار بزهتبیین علل 

 (24-27: 2966لومبروزو، ). ایم قادر به ارتکاب اعمال مجرمانه

یک نظریه کنترل اجتماعی جامع پیشنهاد نمود مبنی  و سپس

های اجتماعی، همانند خانواده،  بر اینکه افرادی که به گروه

اند، احتمال کمتری هست  مدرسه و همساالن سخت وابسته

ست که ا این بدان معنا. انه شوندکار بزهکه مرتکب اعمال 

ساسیت و وابستگی یا همبستگی، یعنی داشتن محبت و ح

ها و  تعلق خاطر به دیگران عنصر ضروری برای درونبرد ارزش

 .ستا هنجارها

بر این . دومین عامل کنترلی را تعهد یا پایبندی توصیف نمود

اساس، افراد در هر جامعه در راستای اهدافشان، سعی در 

های متداول  کنند و به فعالیت کسب منزلت و شهرت می

پرهیزند تا  رفتاری می ز کجزندگی روزمره متعهد بوده، ا

 .اند حفظ کنند هایی را که به دست آورده موفقیت

. بودن  یا آمیختگی است عامل یا عنصر بعدی درگیر

این تعبیر بر  (297-290: 2249، و همکاران دکسردی)

های بیکار  مشاهده این باور همگانی استوار است که دست

های  کارگاه شیطان است و مشغول بودن فرصت فعالیت

 (192: 2244پیکا، ) .ندک حدود میانه را مکار بزه

کند، اعتماد  بیان می هیرشیآخرین و چهارمین قید کنترلی که 

کند که هرچقدر شخص به  چنین استدالل می هیرشی. است

ضرورت پیروی از قواعد جامعه باور کمتری داشته باشد، 

مطالعات بعدی  .احتمال بیشتری هست که آنها را نقض کند

، منجر به ارائه نظریه عمومی میشل گات فردسونو  هیرشی

این دو کتاب، نظریه عمومی درباره  2446درسال . جرم گردید

جرم را  منتشر نمودند  با این ادعا که تمامی انواع جرم را، 

ها  ین، همراه با فراهمی فرصتیتوان توسط خودکنترلی پا می

 .تبیین نمود

نی و کنترل اجتماعی به خودکنترلی به عنوان عاملی درو

عنوان عامل بیرونی و تًاثیرگذار بر میزان ارتکاب جرم، بیان 

به بیان ساده،  (146: 2249، و همکاران دکسردی). گردید

مطابق نظریه عمومی جرم، کنترل اجتماعی هنگامی نقش 

عمدهای در کاهش ارتکاب بزه دارد، که با عامل درونی که 

 .خودکنترلی است، تقویت گردد

عامل درونی کنترل  ست ازا خودکنترلی یا عزت نفس عبارت

سالگی، در  22تا  7امیال و تمایالت افراد، که در بین سنین 

ز سوی خانواده و انسان، بر اثر تربیت و آموزش صحیح ا

 .ماند و پس از آن، نسبتًا ثابت باقی می جامعه شکل گرفته

در کاهش  عزت نفس باال توًام با حمایت جامعه، عامل اصلی

هدف ما از انجام این تحقیق دریافتن . نرخ ارتکاب جرم است

میزان تًاثیر این نظریه، در میزان ارتکاب جرم به صورت 

گردد، پس از  بدین نحو، به شرحی که ارائه می. عملی است

عدد  266، به تعداد االت متحدؤهای حاوی س تهیه پرسشنامه

جرائم مختلف در در بین محکومان به حبس به علت ارتکاب 

های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران توزیع و به آنان  زندان

تفهیم گردید که این پرسشنامه صرفًا جنبه علمی و تحقیقی 

 .داشته و هیچگونه تًاثیری در روند محکومیت آنها ندارد

بنابراین پس از بیان روش تحقیق، محدودیتهای موجود و 

 .پردازیم ها و نتایج می فتهتجزیه و تحلیل دادها  به ارائه یا
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 ها روش -2

االت ؤبا س( نفر 266برای )عدد  266هایی به تعداد  ابتدا فرم

ای طرح شد که هر چهار  پرسش به گونه 14متعدد تهیه، 

های نظریه  لفهؤلفه نظریه کنترل اجتماعی و همچنین مؤم

. خودکنترلی و در نهایت نظریه عمومی جرم را در بر گیرد

ها بسیار کوتاه  به صورتی طراحی شده که پاسخ تسؤاالمتن 

 سؤالت تستی باشد و برای هر سؤاالیا بله و خیر و مشابه 

 .محلی برای پاسخ و توضیح اضافه درنظر گرفته شد

های مربوطه، اعم از  های مختلف زندان ولین قسمتؤبا مس

زندان، هماهنگی  مددکاری و اجرای احکام و دادیار ناظر بر

مکانی در دفتر دادیار ناظر بر زندان، در  .الزم صورت گرفت

شوندگان در آنجا احساس آرامش  محیطی آرام که مصاحبه

 .کنند، درنظر گرفته شد

 1در هر ساعت )دقیقه  26مصاحبه با هریک از زندانیان حدود 

ها روزهای متمادی و  این مصاحبه. ، زمان نیاز داشت(نفر

 .ساعت ادامه داشت 0یا  3زها تا بعضی رو

ه صورت رندم، از شوندگان، بدون شناخت قبلی و ب مصاحبه

م مختلف، فاقد سابقه یا دارای سابقه، یبین محکومین جرا

بدون محدودیت سنی انتخاب، و به صورت انفرادی، مورد 

 .گرفتند مورد مصاحبه قرار می

عایت ها با ر سؤاالت یک به یک به مخاطب تفهیم و پاسخ

امانت، عینًا درج گردید همچنین، یادآوری شد که این تحقیق، 

صرفًا علمی و دانشگاهی بوده و تأثیری در میزان و روند 

ها کاماًل  و نیز یادآوری گردید، که پاسخ. محکومیت ندارد

محرمانه بوده و منتشر نخواهد شد و کسی به آن دسترسی 

 .نخواهد داشت

 ها محدودیت -1

ها و طراحی سؤاالت به نحو ساده و ابتدایی که  تهیه فرم -

با توجه به اینکه غالب جمعیت )فهم برای زندانیان  قابل

باشد، ( دهند سواد تشکیل می سواد یا کم زندانیان را افراد بی

 .اولین مشکل و محدودیت تحقیق بود

موضوع جلب اعتماد و کاهش حس بدبینی با توجه به حس  -

ین زندانیان نسبت به مقامات قضایی و بدبینی که عمدتًا در ب

. های پژوهش حاضر بود زندان وجود دارد، از دیگر محدودیت

رفع بدبینی، ایجاد اعتماد و برقراری رابطه صمیمی و دوستانه 

با زندانیان و قبوالندن این موضوع که مصاحبه صرفًا جنبه 

علمی و دانشگاهی داشته و تأثیری در میزان محکومیت یا  

آن نداشته و مطالب با رعایت امانت و به صورت کاماًل روند 

برداری و نهایتًا  محرمانه، بدون ذکر مشخصات، مورد بهره

له، شاید أاین مس. بندی و در تحقیق آورده خواهد شد بود جمع

هر چند در حدود . ترین محدودیت در روند تحقیق بود اصلی

اقی بود شوندگان، این تردید کماکان ب مصاحبه% 46بیش از 

 .کردند و پاسخ برخی از سؤاالت را با مالحظاتی بیان می

 های مصاحبه ت و درج پاسخسؤاالتفهیم دقیق موضوع و  -

 .نبودند سؤالشوندگان که قادر به درک صحیح از 

بسیاری از آنها از انجام مصاحبه . ترغیب زندانیان به مصاحبه

در حین  نمودند و به کلی از حضور خودداری، یا امتناع می

 .مند به آن نبودند مصاحبه عالقه

های تردد، ورود و خروج و امکان حضور زندانیان  محدودیت -

 .در محل مصاحبه

 ها تجزیه و تحلیل داده -2

های حاصل از مصاحبه و تطبیق آنها با قیدهای نظریه  داده

 :باشد کنترل اجتماعی و خود کنترلی به شرح ذیل می

 بستگی وابستگی یا هم -2-2

شوندگان به پدر  تقریبًا تمامی مصاحبه: وابستگی به خانواده -

اما وابستگی آنها به . و مادر و فرزندان وابستگی کامل داشتند

درصد آنها متارکه کرده یا  26کمتر از . همسر بسیار کمتر بود

 .در شرف انجام آن بودند
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% 46وابستگی به سایر افراد فامیل و اقوام در بیش از  -

 .شوندگان، پایین یا وجود نداشت مصاحبه

شودنگان اظهار عدم وابستگی به  تقریبًا تمامی مصاحبه -

 .کردند دوستان می

 تعهد یا پایبندی -3-2

 شوندگان، فاقد مدارک آموزشی یا دانشگاهی اغلب مصاحبه -

 بودند؛ (زیر دیپلم% 46بیش از )

 %(46بیش از )بدون رابطه استخدامی و کار مشخص  -

 بودند؛

بودند؛  بدون داشتن موقعیت اجتماعی ممتاز و حتی مناسب -

 و

 .بودند اغلب بدون درآمد مالی مشخص -

 درگیر بودن یا آمیختگی -2-2

موارد % 46اغلب بیکار در بیش از )اوقات کار نامشخص  -

 ؛(اوقات فراغت بدون برنامه مشخص

کمترین میزان پرداختن به ورزش، کارهای هنری،  -

 .های فرهنگی و مذهبی برنامه

 اعتقاد -2-9

موارد اعالم اعتقاد به % 266در زندان کرمانشاه تقریبا در  -

گذار، مجریان قانون و ضرورت پیروی از قوانین  قانون، قانون

 ؛و اظهار ندامت از ارتکاب عمل خود وجود داشت

در زندان اوین تهران در غالب موارد انتقاد نسبت به قانون،  -

 ؛گذار و مجریان قانون مشاهده شد ونقان

 :توجهی وجود دارد در این مورد نکات قابل

د توان میاعتقاد کم و انتقاد زیاد نسبت به زندان کرمانشاه،  -

های کوچک یا پذیرش احکام  کاری در محیط ناشی از محافظه

اما در تهران، خصوصًا در مجرمین . صادره از سوی آنها باشد

مجرمین مالی، نوعی عدم اعتماد به قوانین و با سواد بیشتر و 

 .به چالش کشیدن هنجارها مشاهده گردید

اما . نمودند سواد، اغلب اظهار ندامت را بیان می مجرمین بی -

مجرمین تحصیل کرده، ظاهرًا از عمل خود راضی و خود را 

نوعی محق بودن و طلبکار . دانستند مستوجب سرزنش نمی

مشاهده ( مجرمین مالی و با سواد بیشتر)بودن، در بیانات آنها 

پروایی،  و مجرمین مالی و با سواد زندان اوین، با بی. گردید

 .کردند اعتمادی خود را به قوانین موجود بیان می بی

 خود کنترلی -2-3

تشخیص رشد و توسعه خودکنترلی در افراد، امری درونی  -

شد، اما سؤاالتی که مطرح . بوده و موضوعی پیچیده است

شوندگان را مشخص  تاحدودی وضعیت تربیتی مصاحبه

 .نماید می

شوندگان دارای تحصیالت کافی نبوده، زیر  اغلب مصاحبه -

این امر حاکی از نقش بسیار کم مدرسه، به . باشند دیپلم می

عنوان یکی از ارکان مهم تربیتی، در آموزش و ارتقاء خود 

 .شوندگان است کنترلی در مصاحبه

نمودند که تحت تربیت پدر و  که اغلب ادعا می هر چند -

مادر قرار داشتند، اما با بررسی وضعیت شغلی و تحصیلی 

والدین، و تعداد فرزندان خانواده، مشخص گردید که والدین 

 .اند در این امر موفق عمل نکرده

شوندگان، قبل از سن چهارده سالگی،  برخی از مصاحبه -

واد مخدر و سرقت شده مرتکب جرائمی از قبیل مصرف م

 .بودند

نتیجه اینکه در اغلب موارد، خود کنترلی رشد نیافته، در 

 .شوندگان مشاهده گردید مصاحبه

 گیری نتیجه

در این تحقیق، وابستگی یا همبستگی، که به عنوان عامل 

پیوند فرد با اعضاء خانواده، فامیل، دوستان، اهالی محل، 
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ی از این قبیل که از سوی ها و موارد روستا یا شهر یا گروه

به عنوان عامل بازدارنده از ارتکاب جرم معرفی شده،  هیرشی

شوندگان،  اغلب مصاحبه. ثری شناسایی نشده استؤعامل م

. وابستگی شدید به اعضاء خانواده، خصوصًا پدر و مادر داشتند

وابستگی شدید به  اعضاء خانواده، شخص را  رسد به نظر می

ر به ارتکاب جرم سوق به سمت نوعی عمل خودکارانه منج

م سرقت و مواد مخدر، ممکن است شخصی که یدر جرا. دهد

امکان تأمین مایحتاج اولیه زندگی و ایجاد رفاه واقعی برای 

رو  از این. افراد مورد عالقه خود را ندارد، مرتکب جرم گردد

د انگیزه ارتکاب جرم توان میگفت وابستگی شدید  انتو می

 .باشد

، در خصوص تعهد یا هیرشیهای تحقیق، منطبق با نظر  یافته

داشتن مدارک تحصیلی عالی، موقعیت . پایبندی است

د به توان میاجتماعی ممتاز و شغل مشخص و درآمد مناسب، 

 .عنوان عامل بازدارنده ارتکاب جرم تعیین گردد

ن یا آمیختگی در این تحقیق بررسی، و مشخص درگیر بود

گردید در صورتی که فرد، دارای کار مشخص بوده و مشغله 

کاری داشته و همچنین برای اوقات فراغت خود برنامه از 

... قبیل پرداختن به  ورزش، امور هنری وفرهنگی و مذهبی و

 .د وی را از ارتکاب جرم باز داردتوان میداشته باشد، 

شوندگان، ادعای اعتماد به قانون،  نیمی از مصاحبه در بیش از

های این  یافته. قانونگذار و مجریان قانون وجود داشت

د توان میتحقیق، با توجه به مطالبی که پیشتر اشاره شد، ن

درستی یا نادرستی این ادعا و میزان اثر آن بر ارتکاب جرم را، 

 .برای ما مشخص نماید

ب است که عامل خودکنترلی، به قدر ها نمایانگر این مطل یافته

رشد . شوندگان، رشد و توسعه نیافته است کافی در مصاحبه

 .د در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشدتوان میاین عامل، 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام  نخست توسط نویسندهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

توسط  و بازنگری نهایی آن حسن انجام گرفته و نظارت بر

 .سایر نویسندگان بوده است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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