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Abstract  
Introduction: The sense of belonging organizes behaviors, lifestyle, social 

interactions, and health of the individual and community. Impairment of this 

feeling can lead to negative personal and social feelings, a decrease of sense 

of cooperation, commitment, and loyalty in social, political, economic matters 

and even in life, and ultimately deviation and crime. A prerequisite for the 

development of a society is having healthy citizens with a proper sense of 

social belonging. Accordingly, the present paper seeks to study the contexts of 

the formation of a sense of social belonging and recidivism by former 

criminals. 

Method: This research has been conducted using the qualitative research 

method and methodology of Strauss and Corbin grounded theory. In the 

present paper, based on the criterion of inductive theoretical saturation, 27 

former criminals referred to the after-care center of Kerman prison, including 

men and women, were selected by purposive sampling and interviewed in-

depth. The data was analyzed according to the Strauss and Corbin method in 

three stages of open coding, axial coding, and selective coding. In this 

qualitative research for validation have been used strategies of triangulation, 

member checking, and analytical comparisons. 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
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Finding: In the process of information analysis, 43 concepts, 6 main 

categories, and 1 core category were extracted from the participants’ 

statements. The main categories of this research are: 1) social misery and 

trauma in childhood, 2) detachment from school and dropout, 3) lack of social 

ties and a sense of belonging to a correctional center, 4) lack of a sense of 

social belonging in family, 5) feeling of belonging to deviant and friendly 

relations, 6) recidivism. The core category of “lack of social ties and a sense 

of anti-social belonging by former criminals” indicates that the social ties of 

former criminals due to inappropriate contexts in life has led to a sense of 

anti-social belonging and deviation actions and repetition of the crime. 

Conclusion: The extracted core category shows that the social ties of former 

criminalsin the context of life various stages were not formed properly, and 

were directed towards non-social and negative affiliations. Finally, the lack of 

social ties of former criminals in childhood, adolescence, family, and school 

and the feeling of belonging to the correctional center led to a sense of anti-

social belonging and their tendency towards bonding and a sense of belonging 

to a group of deviant friends. The result of this situation is that they fell into 

the negative pole of recording and repetition of the crime. In general, the core 

category of “lack of social ties and a sense of antisocial belonging by former 

criminals” reflects the fact that if social ties and a sense of social belonging 

are not properly formed in important stages of a person’s life, it has 

detrimental consequences for them and society. Because it will overshadow 

other stages and interactions of life such as marriage, married life, making 

friends, and job. Former criminals’ experience of social segregation, in a 

variety of ways, lead to their readiness for antisocial activities. Family 

relationships and social networks are important areas of social exclusion that 

should be targeted primarily in policies and social work. As a result, the sense 

of social belonging and social bonds is largely dependent on the 

interpretations and experiences of individuals in everyday life. 

Keywords: Grounded Theory, Recidivism, Sense of Belonging, Social Bond.  
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 چکیده
زندگی، تعامالت اجتماعی و سالمت فرد و جامعه را احساس تعلق اجتماعی رفتارها، سبک 

ای، بسترهای مهم  کند. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از نظریۀ زمینه دهی می سازمان

کند. براساس  دار مطالعه می گیری احساس تعلق اجتماعی و تکرار جرم را در مددجویان سابقه شکل

کننده به مرکز مراقبت بعد از زندان  دار مراجعه ددجویان سابقهنفر از م 21معیار اشباع نظری استقرایی، 

ها مصاحبۀ  گیری هدفمند انتخاب شدند و با آن در شهرستان کرمان شامل مرد و زن به شیوۀ نمونه

شده به روش اشتراوس و کوربین در سه مرحلۀ کدگذاری  آوری های جمع عمیق صورت گرفت. داده

های  ای از درون گفته مقولۀ هسته 1مقولۀ اصلی و  1مفهوم،  01ند و باز، محوری و گزینشی تحلیل شد

. مصائب اجتماعی و 1اند از:  های اصلی این تحقیق عبارت کنندگان استخراج شد. مقوله مشارکت

. نداشتن پیوندهای 1شدن تعلق به مدرسه و بازماندگی از تحصیل،  . گسسته2ضربۀ روحی در کودکی، 

. 1. نداشتن احساس تعلق اجتماعی در خانواده، 0به کانون اصالح و تربیت،  اجتماعی و احساس تعلق

نداشتن »ای  داری و تکرار جرم. مقولۀ هسته . سابقه1احساس تعلق به پیوندهای دوستانۀ انحرافی، 

نشانگر آن است که پیوند اجتماعی « داران پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در سابقه

سمت احساس تعلق ضداجتماعی و  دلیل نبود بسترهای مناسب در زندگی به دار به بقهمددجویان سا

 های انحرافی و تکرار جرم سوق یافته است. درنهایت، کنش

 ای. داری، نظریۀ زمینه احساس تعلق، پیوند اجتماعی، سابقه های کلیدی: واژه

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
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 مقدمه و بیان مسئله
دور، زندگی در اجتماع و عضویت در جامعه را های  انسان موجودی اجتماعی است و از گذشته

بر آزادی و داشتن استقالل ترجیح داده است. در حقیقت این انسان است که خود را اسیر  

بایدها و نبایدها کرده است. این انسان است که تمدن، فرهنگ و اجتماع را بنا نهاده و برایش 

 داند. جامعه میارزش قائل شده و خود را وابسته و متعلق به فرهنگ و 

کنند و  درنتیجه افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر و اجتماعشان احساس تعلق اجتماعی می

وجود چنین احساسی منشأ وابستگی و وفاداری است. انسان موجودی اجتماعی است و برای 

ع و برقراری ارتباط، ابتدا باید خودش را متعلق به جایی و کسی بداند. در حقیقت افراد در اجتما

شوند؛  کند و هدفمند می شان معنا پیدا می رسند، زندگی در بین دیگران به رشد و بالندگی می

گذارد. همچنین جامعه و اجتماع  بنابراین احساس تعلق اجتماعی بر سالمت روان افراد تأثیر می

صورت اجتماعی انجام  بر شدت و ضعف حس تعلق اجتماعی مؤثر است؛ چرا که رشد انسان به

 شود. گیرد و فرهنگ و دانش از طریق ارتباطات و کنش متقابل با دیگر افراد ساخته می می

ها و محیط  ها، اشیا، سازمان حس تعلق در رابطه با عوامل مختلف خارجی مانند افراد، گروه

های  عنوان تجربه تعریف شده است که شامل تجربۀ درگیری دهد. معموالً حس تعلق به رخ می

ناپذیر آن سیستم یا محیط  عنوان بخش جدایی ا سیستم است که فرد آن را بهشخصی در محیط ی

های حس تعلق است )امامی و  کند. احساس ارزش، نیاز و توجه در محیط از ویژگی ادراک می

 (.11: 1121همکاران، 

اند احساس تعلق اجتماعی مثبت به افزایش ارتباطات و  بسیاری از مطالعات نشان داده

(. حتی گاهی 100: 1121شود )باقری بنجار و رحیمی،  در جامعه منجر می مشارکت مدنی

تواند خأل  های ثانویه که بهنجار و در جهت توسعۀ جامعه است، می وابستگی اجتماعی به گروه

های اولیه را پر کند. همچنین گاهی این حس تعلق و احساس  ناشی از ارتباطات ضعیف با گروه

 کند. شود که منافع جمع بر منافع فردی ارجحیت پیدا می ای زیاد می همسئولیت و تعهد، به انداز

دهد؛  درنتیجه هر شکل از رفتار تحت تأثیر مجموعه عوامل اجتماعی است که رخ می

های پیشگیری از جرم و بزهکاری این است که افراد از یک ارتباط سالم و  بنابراین یکی از راه

رخوردار باشند و به هنجارها و قوانین نرمال و درست حال مثبت ب احساس تعلق قوی و درعین

وآمد  جامعه احساس تعلق کنند. عالوه بر همۀ این مسائل، کیفیت معاشرت و چگونگی رفت

ها عاملی تأثیرگذار  شان تأثیرگذار است و البته تعهد و دلبستگی افراد، بر احساس تعلق اجتماعی
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قدرتی، نابسامانی و  چه افراد احساس بیدر سازگاری و سالمت عمومی افراد است. چنان

شود و حتی ممکن است حس تعلق به  هدفی کنند، مشارکت آنان در جامعه نیز کمتر می بی

 خانواده نیز ضعیف شود.

شود؛ از جمله اینکه چنین افرادی  ضعف حس تعلق اجتماعی با نکات منفی زیادی همراه می

کمتری در قیاس با دیگر افراد دارند یا حاضر نسبت به جمع و جامعه احساس تعهد و مسئولیت 

نیستند در امور اجتماعی و جامعه همکاری و مشارکت داشته باشند. همچنین احتمال اینکه 

گونه افراد با حس تعلق اجتماعی ضعیف، در زندگی شخصی خودشان نیز با مشکل مواجه  این

یابد. تمامی این  زندگی کاهش میها از  ناخواه درصد رضایت آن شوند، بسیار زیاد است و خواه

انجامد؛ چرا که نداشتن احساس تعلق اجتماعی این افراد، موجب  عوامل به یک دور منفی می

شود که این رفتارها مورد قبول جامعه و اطرافیان نیست.  بروز برخی رفتارهای ناخوشایند می

 د.شون های منفی از جانب جامعه و دیگران مواجه می درنتیجه با واکنش

از طرفی دیگر شاید تا حدودی بتوان با تغییر در احساس تعلق اجتماعی افراد، روند زندگی 

آنان را تغییر داد؛ زیرا با تغییر در زمینۀ اجتماعی فرد )از جمله پایگاه اجتماعی، خانوادگی، 

یدا (؛ چنانکه در2811، 1دهد )بودوزک و هایلند محلی، تحصیلی و...(، تغییرات فردی نیز رخ می

(. البته باید خاطرنشان کرد که 18: 1208، 2معتقد است افراد همواره در حال تغییرند )رورتی

 1سوابق شخصی افراد بر حس تعلق اجتماعی آنان تأثیر بسزایی دارد. حتی به بیان الم

(؛ بنابراین 01: 2880)الم، « گیرند ها در حیطۀ فرهنگ خاصی شکل می ها و دلبستگی وابستگی»

های  های ثانویه، شرایط اجتماعی و فرهنگ جامعه، بر احساسات و دلبستگی ه و گروهخانواد

گذارند و حتی شرایط اجتماعی از جمله عواملی است که در افزایش یا کاهش  افراد تأثیر می

حس تعلق اجتماعی مؤثر است؛ چراکه شرایط اجتماعی نامتعادل نظیر وجود تبعیض و 

و ادراک منفی در افراد نسبت به جامعه شود که نتیجۀ این تواند سبب تصور  محرومیت می

اعتمادی عمومی است که بر احساس تعلق  ادراک، نارضایتی اجتماعی و سرخوردگی و بی

دارشدن این حس  (. پس خدشه11: 1121گذارد )بیدل و محمودزاده،  اجتماعی افراد تأثیر می

طلبی  ی منفی از جمله خودخواهی، منفعتوجودآمدن برخی احساسات فردساز به تواند زمینه می

 رفتاری و جرم شود. و درنهایت کج

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Highland 
2. Rorty 
3. Lam 
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توان گفت الزمۀ توسعۀ یک جامعه، داشتن شهروندانی سالم با حس تعلق  طور خالصه می به

اجتماعی مناسب است؛ چرا که احساس تعلق اجتماعی عامل بازدارندۀ مهمی است که فرد را از 

گیری احساس  بر همین اساس، پژوهش حاضر بسترهای شکل کند. ها حفظ می خطاها و خیانت

 کند. دار را مطالعه و تجزیه و تحلیل می نداشتن تعلق اجتماعی و تکرار جرم در مددجویان سابقه

 مبانی تجربی پژوهش

( به روش کیفی و پدیدارشناسی از کودکان کار انجام گرفت. 1120زاده و علیپور ) پژوهش ایمان

تجربۀ کودکان کار از احساس تنهایی بیانگر آن بود که کودکان کار در معرض های آن از  یافته

ویژه تنهایی اگزیستانسیال قرار دارند. همچنین در زندگی خود احساس  انواع احساس تنهایی و به

هایی مانند بهبود تعامل اجتماعی،  توان با سیاست معنایی، ناامیدی و رهاشدگی دارند. اما می بی

درمانی بر این حس کودکان های اجتماعی و معنویت های تحصیل، آموزش مهارت تدارک زمینه

 کار غلبه کرد.

خوابی دو  های کارتن ای در پاتوق ( مبتنی بر نظریۀ زمینه1122پژوهش دیاری و گرمانی )

منظور تأمین مواد مخدر و همچنین نیازهای  شهر مشهد و تهران نشان داد نیازهای مادی به

خانمان شده است. افراد مورد مطالعه عموماً  ، سبب برقراری روابط میان افراد بیعاطفی و جنسی

در قالبی
 

پردازند. برمبنای نتایج، اعتبارزدایی  های عاطفی و جنسی خود می آشفته به پیشبرد کنش

منظور کسب لذت جنسی در این  وبرگشت به مواد مخدر به تدریجی از نهاد خانواده و رفت

 ی ایفا کرده است.آشفتگی نقش مهم

( دربارۀ احساس تعلق اجتماعی در ایالت کالیفرنیا تحقیقی انجام داد. وی به 2881) 1کروس

اند از: روابط  این نتیجه رسید که تعلق اجتماعی در جامعه به سه مورد بستگی دارد که عبارت

پنج  اجتماعی، محیط طبیعی و محیط مصنوعی. همچنین احساس تعلق اجتماعی به جامعه در

و « احساس رضایت»، «احساس آرامش در خانه»، «تعلق احساسی و عاطفی»، «هویت»اصل 

 (.2881گیرد )کروس،  قرار می« احساساتی نظیر قضاوت»

( دریافتند که افراد جنایتکار، در فرایند مقایسۀ اجتماعی منفی 2811) 2بودوزک و هایلند

خورند و عواملی مانند محیط  د، شکست میهای موافق اجتماعی هستن خود با افرادی که در نقش

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Cross, J. E. 

2. Boduszek and Hyland 
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شود.  ها می طور غیرمستقیم موجب رفتار آن خانوادگی نامطلوب یا حضور همساالن جنایتکار به

شده قرار گیرد که در  پیشرفت رفتار جنایی ممکن است تحت تأثیر الگوهای مجرمان شناخته

دسترسی است. این با مفهوم  قابلهای موقعیتی متناسب  شود و با نشانه سیستم حافظه ذخیره می

های چندگانۀ اجتماعی سازگار است که بر این باورند تغییر در زمینۀ اجتماعی فرد، سبب  هویت

 شود. تغییراتی در هویت اجتماعی فرد می

زنی و  سازی بکر از انحراف نشان دادند پدیدۀ برچسب ( براساس مفهوم2812) 1تیکا و رود

سازی اجتماعی و محرومیت  های ضداجتماعی دارند، موجب حاشیه زنی افرادی که فعالیتداغ

ها خواهد شد که ممکن است به تکرار رفتار جنایی منجر شود. با استفاده از روش تحقیق  آن

عنوان کاتالیزورهای برگشت به زندان  کیفی، این تحقیق به اشکال مختلف، جدایی اجتماعی را به

بخشی خود  تنهایی مسئول اعمال خود و توان اینکه مجرمان بهکند. نتیجه  مردان رومانی نگاه می

ها برای  کنند که سبب آمادگی آن های گوناگون تجربه می هستند و جدایی اجتماعی را به شیوه

های مهم محرومیت اجتماعی که عمدتاً باید در  شود. حوزه های ضداجتماعی می فعالیت

اند از: اشتغال، مسکن، مدرسه، روابط  عبارت ها و مددکاری اجتماعی هدف قرار گیرد، سیاست

 های اجتماعی. خانوادگی و شبکه

های  ( در پژوهش خود دریافت که تعامالت اجتماعی و آثار آن در حوزه2811) 2دیمانت

ویژه درمورد گسترش رفتارهای ضداجتماعی و  مشاهده است، به اقتصادی و اجتماعی قابل

ها. با توجه به اینکه در اغلب موارد، افراد به  ا و حتی فرهنگه فرااجتماعی در میان افراد، محله

ستیز  های جامعه کنند، همجواری و معاشرت با گروه همساالن خود احساس تعلق زیادی می

دهد رفتار  شود که رفتار ضداجتماعی نیز بیشتر شود. نتایج این تحقیق نشان می سبب می

ری است. همچنین احساس تعلق اجتماعی زیاد ضداجتماعی بیش از رفتار اجتماعی موافق، مس

 به همتایان و همساالن ممکن است رفتار ضداجتماعی را تشدید کند.

 چارچوب مفهومی

شود.  حس تعلق اجتماعی در میان افراد یک جامعه سبب ایجاد وحدت و اتحاد بین آنان می

باشد؛ بنابراین الزم تواند گام مؤثری برای پیشرفت و ترقی جامعه و شهروندانش  درنتیجه می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Tica and Roth 

2. Dimant 
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است تمامی افراد نسبت به جامعه و هنجارهای حاکم بر آن، احساس تعلق کنند؛ چرا که کمرنگ

شود؛ برای مثال، احتمال اینکه  ها می شدن تعلقات اجتماعی موجب تغییر در رفتارها و کنش

در امور حس همکاری، تعهد و وفاداری در امور مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی 

که فرد نتواند  شود؛ بنابراین درصورتی مربوط به زندگی شخصی فرد با تزلزل همراه شود، زیاد می

های نخستین و اجتماع پیدا کند، امکان همیاری و همکاری و برقراری  جایگاه خود را در گروه

اش  اعیموازات آن حس تعلق اجتم دهد و به یک ارتباط درست و سالم با دیگران را از دست می

 شود. نیز کمرنگ می

سازد؛  احساس تعلق فرد به جامعه، هویت اجتماعی و حتی جایگاه و پایگاه او را در جامعه می

: 1102زاده و همکاران،  کند )حسین ای که عضو یک جامعه را از سایر جوامع متمایز می گونه به

« کنترل اجتماعی»به نام ای شناسان در این حیطه است که نظریه یکی از جامعه 1(. هیرشی211

مطرح کرده است. در این نظریه هیرشی بر این اعتقاد است که نداشتن وابستگی و دلبستگی فرد به 

کند که هماهنگی یا ناهماهنگی فرد  شود. وی استدالل می رفتاری و انحراف او می جامعه سبب کج

ای فعالیت  گونه او، افراد بهبا جامعه به شدت و ضعف تعلق اجتماعی او بستگی دارد. مطابق نظر 

و  2دهد )لیبر کنند که از دیگران تأیید بگیرند؛ بنابراین او بیشتر، کیفیت روابط را مدنظر قرار می می

افتد که پیوند فرد با  رفتاری و ناهنجاری زمانی اتفاق می (. از نگاه هیرشی، کج2880همکاران، 

این قیود را ذیل چهار مفهوم وابستگی، تعهد،  طورکلی از بین برود. وی جامعه تضعیف شود یا به

گیری منتهی شد که ارتباطات سالم،  کند. تحقیقات هیرشی به این نتیجه درگیری و باور خالصه می

ای معکوس با بزهکاری جوانان دارد )رستمی  محکم و پیوندهای استوار فرزندان با خانواده، رابطه

ۀ او، کیفیت رابطه و شدت و ضعف دلبستگی جوانان با (؛ بنابراین مطابق نظری12: 1122و راد، 

های اولیه )که مشخصۀ اصلی این گروه، تعامل رودررو، وابستگی متقابل و همانندسازی  گروه

بودن و پیوند احساسی مثبت با افرادی که فرد معنای نزدیکاست( بسیار مهم است. دلبستگی به

شود باورها،  والدین است. این ارتباط و پیوند سبب میعنوان الگو آنان را قبول دارد، از جمله  به

(. از 01: 1212سمت فرزندان سرازیر شود )هیرشی، اعتقادات و حتی انتظارات از سوی والدین به

ای که به  دهد و اصول اخالقی هایی که انجام می سوی دیگر میزان درگیری فرد در اجتماع و فعالیت

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Hirschi 

2. Leiber  
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گذارد و به عبارتی موجب کاهش  رفتارهای فرد تأثیر میآن پایبند است، بر هنجارمندبودن 

 (.118: 2811و همکاران،  1شود )میلر رفتارهای بزهکارانه می

های  شناسی است که باور دارد در محله پردازان جامعه نیز یکی دیگر از نظریه 2آلبرت کوهن

راه را برای  ای است که گونه ها شرایط اجتماعی و حتی خانوادگی به فقیرنشین و بیغوله

ها احساس تعلق زیادی  کند. درنتیجه افرادی که به این محله رفتاری و انحراف افراد هموار می کج

پذیری فرد  گیرند. براساس این نظریه، نحوۀ جامعه کنند، بیشتر در معرض انحراف قرار می می

کارانه و انحرافی تأثیر دادن یا ندادن رفتارهای بزه تواند بر انجام که می طوری بسیار مهم است؛ به

بگذارد؛ بنابراین چگونگی تعامل فرد با دنیای پیرامونش )خانواده، همساالن، مدرسه، محل کار، 

پذیرد، درخور توجه است؛ چرا که مثبت یا منفی ها می ها، نهادها و...( و تأثیری که از آن سازمان

بودن روابط، . در صورت مثبتدهد بودن این ارتباطات، مسیر و سبک زندگی فرد را تغییر می

شود و روابط منفی و مخرب سبب انحراف و  پذیری فرد بیشتر می احساس تعهد و مسئولیت

 (.228: 2881، 1شود )سیگل رفتاری افراد می کج

نیز مانند آلبرت کوهن باور دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب  0ساترلند

برای آنکه شخص جنایتکار شود، باید نخست »نویسد:  د در این زمینه میشود. ساترلن آموخته می

بر همین اساس، وی تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق « توان جنایت کرد. بیاموزد که چگونه می

یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از افراد تبهکار « پیوند افتراقی»یا « معاشرت با اغیار»

(. نکتۀ اساسی و مهم در نظریۀ پیوند افتراقی ساترلند این است 102: 1101شود )ستوده،  آموخته می

های  های انحرافی آنان بیش از تماس شوند که تعداد تماس رفتار می که افراد به این علت کج

آموزد و به  شان است )همان(. از دیدگاه ساترلند، فرد مجرم رفتارهای مجرمانه را می غیرانحرافی

رفتاری یادگیری است و  بودن رفتارهای بزهکارانه باور ندارد؛ بنابراین مسئلۀ مهم در کجوثیمور

(. از سوی دیگر برای 108: 1101های اولیه است )گیدنز،  بیشترین یادگیری فرد، مربوط به گروه

درک بیشتر حس تعلق اجتماعی افراد باید واقعیت زندگی روزمره را شناخت و بدان توجه کرد؛ 

دارند. این دو « واقعیت»و « شناسایی»ای بر دو عنصر  نیز تأکید ویژه 1و الکمن 1چنانکه برگر

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
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شود، انتقال  های اجتماعی پدیدار می های آدمی در موقعیت پرداز معتقدند همۀ شناسایی نظریه

به نمایش عنوان واقعیتی  ماند. به عقیدۀ برگر و الکمن، زندگی روزمره، خود را به یابد و باقی می می

پیوسته و  هم منزلۀ دنیایی به شود و از لحاظ ذهنی به وسیلۀ آدمیان تعبیر و تفسیر می گذارد که به می

دار است. برگر و الکمن، زندگانی روزمره را واقعیتی با کیفیتی خاص تلقی  منسجم برایشان معنی

نند )شریعتی مزینانی و دا کنند و همچنین زمان و مکان را دو عنصر بنیادی زندگی روزمره می می

(. جکینز نیز باور داشت زمان و مکان برای هر فردی اهمیتی کانونی دارد 12: 1101رضوی، 

 (.2: 1122)صبوری خسروشاهی و آذرگون، 

ها و شرایط را براساس زمان و  توان استدالل کرد که افراد موقعیت های فوق، می مطابق نظریه

کنند. درنتیجه  کنند و براساس آن رفتار می رای خود معنی میاند، ب مکانی که در آن قرار گرفته

احساس تعلق اجتماعی و پیوندهای اجتماعی تا حد زیادی وابسته به تعبیرات افراد در زندگی 

صورت عضو جامعه، بلکه با نوعی گرایش و  فرد نه به»روزمره است. از نظر برگر و الکمن 

آید؛ بنابراین، در  شمار یکی از اعضای جامعه درمیشود و در  پذیری زاده می استعداد جامعه

ای توالی وجود دارد که مشارکت در دیالکتیک اجتماعی در جریان آن به  زندگی هر فرد گونه

(. حال اگر به هر ترتیب فرد نتواند مشارکت درستی در اجتماع 11)همان: « شود وی القا می

اش تضعیف  اینکه حس تعلق اجتماعی داشته باشد، دچار بحران و سردرگمی شود و احتمال

رسد.  شود، زیاد است. از طرفی بحران و سردرگمی در دوران نوجوانی و بلوغ به اوج خود می

نظریاتی  1کننده است. در این زمینه اریکسون درنتیجه این دوره از زندگی بسیار حساس و تعیین

تعریفی از خود و بررسی گیری  ارائه کرده است. وی باور دارد که جدال نوجوان در شکل

های مختلف )مانند انتخاب رشتۀ تحصیلی، شغل، شبکۀ دوستان  های متعدد برای حوزه گزینه

کند. اریکسون این  و...( همگی شامل بحرانی است که نوجوان در طول این مرحله تجربه می

رآمدن با این شناسی روانی افتراق داد، اما تأکید کرد که ناتوانی برای کنا تجارب را از آسیب

شود؛ زیرا در این وضعیت، فرد هنوز برای سؤاالت خود پاسخ مناسبی  بحران نابهنجار تلقی می

تواند احساس  داند کیست و در این دنیا چه نقشی دارد. درنتیجه نمی پیدا نکرده است و نمی

 شود و این سردرگمی خود را تعلق و پیوند اجتماعی کند؛ بنابراین، دچار سردرگمی می

دهد )نوروزپور و  صورت انواع اختالالت رفتاری مانند فرار از منزل و بزهکاری نشان می به

های مختلفی در کیفیت و کمیت احساس  های فوق، زمینه (. براساس نظریه221: 1120همکاران، 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Erik Erikson 
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ها و اهداف،  تعلق اجتماعی دخیل است. داشتن احساس تعهد و تعلق در قبال جامعه، ارزش

ضروری است؛ چرا که موجب تسهیل در تعامالت اجتماعی )افزایش دوستی و  بسیار مهم و

دهد و درنهایت جرم و  شود، میزان مشارکت افراد را در جامعه افزایش می اعتماد اجتماعی( می

 افتد. تکرار آن نیز کمتر اتفاق می

 روش پژوهش

ی اشتراوس و کوربین ا گرا و روش نظریۀ زمینه در این پژوهش، از روش کیفی و رویکرد عینی

دار فراهم آید. بعد از  های مددجویان سابقه استفاده شده است تا مدلی مفهومی از داده (1222)

شده برای کسب حساسیت نظری و آشنایی با ها و تحقیقات انجام مطالعه و مروری بر نظریه

شد. موضوع مورد مطالعه از سؤاالت اساسی تحقیق و راهنمای سؤاالت، مصاحبه تهیه 

همچنین از طریق سیستم اداری و حفاظت سازمان زندان، مجوز الزم برای ورود محققان به 

میدان تحقیق )مرکز مراقبت بعد از زندان در شهرستان کرمان( تهیه شد. در این پژوهش، برای 

گیری  قدرت نمونهگیری هدفمند استفاده شده است.  کنندگان از روش نمونه انتخاب مشارکت

های غنی از لحاظ اطالعات برای مطالعات عمیق است. در پژوهش  انتخاب نمونه هدفمند در

کننده به مرکز مراقبت  مراجعهدار  های غنی از لحاظ اطالعات، مددجویان سابقه حاضر، نمونه

دست آمد و  ها به هستند که درمورد موضوع محوری، اطالعات زیادی از آنبعد از زندان 

دست دادند. همچنین  توجهی در باب موضوع تحقیق به عات قابلمددجویان آزادشده نیز اطال

های مختلف و از سنین  گیری هدفمند سعی شد از تمامی جرائم، تعداد سابقه در شیوۀ نمونه

مختلف در نمونۀ تحقیق به اندازۀ اهمیت و گسترش آن در جامعه استفاده کند. مسئلۀ اساسی 

کنندگان است. به عبارتی  داری در مشارکت ار سابقهگیری این تحقیق، حفظ معی در شیوۀ نمونه

بخشد و امکان خلق نظریه از این  ها می زمینۀ مشترک در نمونۀ تحقیق که بستر مشابهی به آن

ترتیب  بدینسازد، تکرار جرم یا سابقه بیشتر در افراد منتخب است.  بستر خاص را فراهم می

اطالعات غنی و زیادی در باب موضوع  های مختلف که که مددجویان با سوءسابقه و جرم

های مفیدی در راستای خلق مدل مفهومی تحقیق به تحقیق داشتند انتخاب شدند تا بتوان داده

 دست آورد.

ساختاریافته استفاده شد. به این صورت که ها از مصاحبۀ عمیق و نیمه برای گردآوری داده

ها شروع شد و سپس  روزانۀ آن مصاحبه با یک سؤال وسیع و کلی درمورد تجارب زندگی
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تر  تر و اکتشافی اند، سؤاالت جزئی درمورد هریک از بسترهای اجتماعی مختلفی که در آن زیسته

هایی در  تر طرح شد. معموالً مصاحبه کننده و دستیابی به اطالعات عمیق برای تشویق شرکت

به فراخور شرایط،  حدود دو الی ده ساعت در میدان تحقیق انجام گرفت. سؤاالت مصاحبه

کننده و فرایند مصاحبه ممکن بود کم یا زیاد شود و در صورت نیاز سؤاالت  همکاری مشارکت

دار در مصاحبه، کامالً آزاد و  شد. همکاری مددجویان سابقه کننده مطرح می بیشتری از مشارکت

م از شونده صورت گرفت و در ابتدای مصاحبه همۀ حقوق )اع با کسب رضایت از مصاحبه

صوت برای هر  ندادن، حق انصراف( و استفاده از ضبطبودن، رضایت، حق پاسخمحرمانه

 شد. کننده توضیح داده شد و بعد از اجازه و رضایت مددجویان مصاحبه آغاز می مشارکت

در این تحقیق، براساس روش اشباع مضامین استقرایی در حین تحلیل اطالعات، از مصاحبۀ 

د جدیدی ظاهر نشد. نقطۀ اشباع نظری، نقطۀ پایانی برای حجم نمونه و نفر بیستم به بعد ک

نفر از مددجویان زن و مرد  21نمونۀ این تحقیق با  .ها درنظر گرفته شده است گردآوری داده

دار در مرکز مراقبت بعد از زندان در شهرستان کرمان به اشباع نظری رسید. به این صورت  سابقه

شدن و تکمیل اطالعات توسط  ها متوجه انباشته ها و تحلیل آن احبهکه در فرایند انجام مص

کنندگان مختلف شدیم تا اینکه از مصاحبۀ نفر بیستم به بعد مشخص شد اطالعات  مشارکت

شوند. با رسیدن به نقطۀ  ها مرتب تکرار می شود و داده های قبلی افزوده نمی چندانی به یافته

 زمان تالش شد که موردی از قلم نیفتد. یق پایان پذیرفت و همگیری این تحق اشباع نظری، نمونه

ها سه مرحله  در این پژوهش، براساس روش تحلیل اشتراوس و کوربین برای تحلیل داده

. کدگذاری گزینشی. در 1. کدگذاری محوری، و 2. کدگذاری باز، 1کدگذاری انجام گرفت: 

و ، استخراجها  ها، جمالت اصلی آن هکدگذاری باز، پس از چندین بار خواندن متن مصاحب

مفهوم استخراج شد. در کدگذاری  01دار و مهم،  صورت کدهایی ثبت شد و از جمالت معنی به

هایی که با هم  محوری، مفاهیمی که در کدگذاری باز تشکیل شده بودند، با هم مقایسه و آن

کدگذاری محوری،  شباهت داشتند حول شش محور مشترک و مقولۀ اصلی قرار گرفتند. در

گر، راهبردها  ای و مداخله عناصر مدل پارادایمی شامل پدیدۀ محوری، شرایط علی، شرایط زمینه

نداشتن »ای نهایی  و پیامدها شناسایی شدند. درنهایت، در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، مقولۀ هسته

ای از روابط  یدهکه جامع و چک «داران پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در سابقه

 ها است، استخراج شد. های اصلی و تحلیل داستانی از فرایند داده تمامی مقوله
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های تحلیلی برای اعتبار یا  بندی، اعتبار پاسخگو و مقایسه در این پژوهش، از سه راهبرد مثلث

تحقیق با های  استفاده شده است. اعتباریابی یافتهو پایایی یا باورپذیری  1اثبات قابلیت اعتماد

بندی کدگذاران، محققان و کارشناسان مرکز مراقبت بعد از زندان صورت گرفت.  استفاده از مثلث

های اصلی و مدل پارادایمی  صورت که در جریان تحلیل اطالعات، استخراج مفاهیم، مقوله بدین

جماع و ها ا های محققان و کارشناسان زندان شدیم که بین آن کدگذاران، جویای نظر و دانسته

های تحقیق وجود داشت. نکاتی که از سوی کارشناسان مرکز مراقبت بعد از  توافق درمورد یافته

های تحقیق بودند.  زندان )مددکاران( بعد از نتایج تحقیق ارائه شد، همگی در جهت تأیید یافته

 همچنین از همکاران و محققان دیگر که در زمینۀ مورد مطالعه آشنایی و تخصص داشتند،

 درخواست شد تا در جهت تأیید، حمایت یا یافتن تناقض در تحلیل اطالعات یاری رسانند.

در شیوۀ اعتبار پاسخگو، بعد از استخراج مدل پارادایمی و تحلیل اطالعات با چند نفر از 

کنندگان تماس مجدد برقرار شد و متن مصاحبه و تحلیل آن برای تصدیق موارد به آنان  مشارکت

ا اطمینان حاصل شود که خالصۀ دقیق و کاملی از مباحث تهیه شده است و نظرات و ارائه شد ت

وجو و برجسته شده  کنندگان بر آن تأکید داشتند، در تحلیل اطالعات، جست نکاتی که مشارکت

کنندگان رسید.  آمده به تأیید چند نفر از مشارکت دست های به است؛ بنابراین در این تحقیق، مقوله

آوری و تحلیل  های تحلیلی، همواره در مراحل مختلف جمع م یعنی مقایسهدر روش سو

ها رجوع کردیم و  شناسی، سؤاالت اساسی تحقیق و داده های روش فرض اطالعات به پیش

های  های خام مقایسه کردیم تا از صحت یافته بندی مقوالت و مدل پارادایمی را با داده ساخت

از چندجانبه های  تأیید کدگذاریا بررسی پایایی پژوهش نیز بتحقیق اطمینان حاصل کنیم. برای 

 سوی کدگذاران مختلف که در این زمینه دارای تخصص بودند، عمل کردیم.

زندان کرمان شرکت مرکز مراقبت بعد از دار  نفر از مددجویان سابقه 21در این تحقیق، 

داران  سال در سابقه 11تا  21نی سال است، اما گروه س 12تا  21ها بین  کردند که دامنۀ سنی آن

 2نفر از آنان مجرد و  1زن مصاحبه صورت گرفت که  12مرد و  11بیشتر است. درمجموع، با 

کنندگان، اولین جرم  اند. در اغلب مشارکت نفر از همسرشان جدا شده 11نفر متأهل هستند و 

ها در سنین  دو نفر از آن سالگی و 1سال رخ داده است. یک نفر از مددجویان در  20تا  11بین 

ترتیب جرائم دار شدند. به سالگی مرتکب اولین جرم شدند و درنهایت سابقه 12و  02میانسالی 

فروش مواد مخدر، سرقت، قتل، رابطۀ نامشروع، کالهبرداری، جرم سیاسی و تجاوز به عنف در 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Credibility and trustworthiness 
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بار سابقۀ جرم نیز  28 الی 0کنندگان دو بار است و  نمونه قرار گرفت. بیشترین سابقۀ مشارکت

کنندگان دارای تحصیالت زیردیپلم )دبستان، سیکل و  در نمونه دیده شده است. بیشتر مشارکت

 سواد( هستند. بی

 کنندگان های مشارکت . ویژگی1جدول 

 اولین سابقه تعداد سابقه نوع جرم تحصیالت تأهل سن پاسخگو 

 21 12 فروش مواد دیپلم متأهل 01 پرویز 1

 11 1 سرقت مسلحانه سیکل جداشده 22 فرهاد 2

 11 0 سرقت دبستان مجرد 21 سلمان 1

 1 28 سرقت سیکل مجرد 21 جواد 0

 22 2 کالهبرداری لیسانس جداشده 10 علی 1

 21 2 سیاسی دیپلم مجرد 20 امین 1

 12 2 تجاوز به عنف سیکل مجرد 21 کیوان 1

 02 2 کالهبرداری کلسی متأهل 12 محمد 0

 22 2 قتل سیکل متأهل 08 حامد 2

 21 0 فروش مواد دیپلم جداشده 11 مهدی 18

 11 2 تجاوز به عنف دیپلم متأهل 21 خلیل 11

 21 2 فروش مواد لیسانس جداشده 02 بهرام 12

 21 2 قتل دیپلم متأهل 11 ابراهیم 11

 21 2 سیاسی دیپلم مجرد 21 منصور 10

 20 2 قتل سیکل مجرد 11 صابر 11

 20 2 فروش مواد دیپلم متأهل 22 آرزو 11

 20 2 فروش مواد دیپلم جداشده 12 طیبه 11

 21 0 قتل لیسانس جداشده 12 نسترن 10

 12 2 رابطه نامشروع دبستان مجرد 22 مهدیس 12

 22 2 رابطه نامشروع دبستان جداشده 12 مینا 28

 28 1 نامشروعرابطه  دبستان جداشده 21 ساره 21

 21 2 سرقت سیکل جداشده 20 حسنی 22

 00 2 فروش مواد سواد بی متأهل 11 راضیه 21

 18 1 فروش مواد سیکل جداشده 12 زهرا 20

 10 2 فروش مواد سیکل متأهل 21 لیلی 21

 11 2 فروش مواد سیکل متأهل 20 مهری 21

 18 2 کالهبرداری سیکل جداشده 11 شهناز 21
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 تحقیقهای  یافته

 داران پدیدۀ محوری: نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در سابقه

مقولۀ  1مفهوم،  01شایان ذکر است که در فرایند گردآوری و تحلیل اطالعات این پژوهش، 

ای این  کنندگان استخراج شد. مقولۀ هسته های مشارکت ای از درون گفته مقولۀ هسته 1اصلی و 

است که از  «داران احساس تعلق ضداجتماعی در سابقه شتن پیوندهای اجتماعی وندا»پژوهش 

. گسستگی تعلق به 2. مصائب اجتماعی و ضربۀ روحی در کودکی، 1مقولۀ اصلی  1درون 

. نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق به کانون اصالح 1مدرسه و بازماندگی از تحصیل، 

. احساس تعلق به پیوندهای دوستانۀ 1ق اجتماعی در خانواده، . نداشتن احساس تعل0و تربیت، 

های اصلی از مفاهیم و  داری و تکرار جرم استخراج شد. هریک از این مقوله . سابقه1انحرافی، 

 آمده است. 2دست آمده که در جدول ابعاد متعدد و متنوعی به

 ای تحقیق های اصلی و مقولۀ هسته . تحلیل مفاهیم، مقوله2جدول 

 ای مقولۀ هسته های اصلی مقوله مفاهیم

ناتوانی در درک مرگ مادر در کودکی، گذراندن دوران 
خاطر بداخالقی  کودکی در زندان، کلفتی در کودکی به

دادن جنازۀ مادر در کودکی، نداشتن  نامادری، کمک در غسل
اوقات فراغت در دوران کودکی، کارکردن در خانۀ دیگران در 

دلیل وضعیت بد مالی، فوت والدین در  دوران کودکی به
 کودکی، آسیب روانی و جنسی در کودکی

مصائب اجتماعی و 

ضربۀ روحی در 

 کودکی

نداشتن پیوندهای 

اجتماعی و احساس 

تعلق ضداجتماعی در 

 داران سابقه

خاطرۀ بد فرار از مدرسه، نداشتن معلمان دارای صالحیت و 
ترک تحصیل  دلیل کارکردن، ترک تحصیل، ترک تحصیل به

داری،  دلیل سابقه دلیل اعتیاد، نداشتن اجازۀ ادامه تحصیل به به
نشدن از سوی  خاطر نداشتن انگیزه و پشتیبانیترک تحصیل به

دادن عزیزان در زلزله و  دلیل ازدست والدین، ترک تحصیل به
 جدایی والدین

شدن تعلق به  گسسته

مدرسه و بازماندگی 

 از ادامۀ تحصیل

 

 

سالگی برای ترک مواد، گذراندن  10-11اول کانون در تجربۀ 
بهترین دوران و مکان زندگی در کانون اصالح و تربیت، 

اخالق کانون اصالح و تربیت و یکباره  خاطرات معلم خوش
مثابۀ خانه و رضایت از محیط  رهاشدن بعد از آزادی، کانون به

همسانی تأثیردانستن کانون در ارتکاب دوبارۀ جرم، جو  آن، بی
 و همسالی در کانون

گسیختگی پیوندهای 

اجتماعی و احساس 

تعلق به کانون اصالح 

 و تربیت
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 ای تحقیق های اصلی و مقولۀ هسته . تحلیل مفاهیم، مقوله2دول ادامه ج

 ای مقولۀ هسته های اصلی مقوله مفاهیم

دلیل روابط  شدن به ای نداشتن ارتباط معنوی با پدر، عقده

توجهی به تربیت فکری  پرخاشگرانۀ والدین، بیغیرعاطفی و 

توجهی به  و عاطفی در خانواده، حضور کم پدر در خانه و بی

نشدن از سوی اعضای  خانواده، طالق عاطفی والدین، حمایت

 فرزندی-نکردن محبت مادر خانواده و رهاشدگی، تجربه

نداشتن احساس تعلق 

 اجتماعی در خانواده

 

مل با دوستان معتاد، مصرف الکل بعد از اعتیاد به دوستان، تعا

گیری دوستی با دختر فراری  پسر، شکل فرار از خانه با دوست

گرفتن با کمک دوستان جدید دیگر در پارک و خیابان، سرپناه

شدن با جنس مخالف بعد از فرار از خانه، تعامل خانه و هم

 دادن و دورهمی شبانه در زیاد با دوستان ناباب، محفل تشکیل

شدن  وآمد زیاد با دوستان در پارک، ورشکسته باغ و رفت

 بازی دلیل رفیق سوپرمارکت به

احساس تعلق به 

پیوندهای دوستانۀ 

 انحرافی

داری در  انواع سابقۀ ارتکاب جرم، سوابق متعدد جرم، سابقه

سن کم، عادت به جرم، تکرار جرم در زندان، فاصلۀ کم بین 

رفتن قبح انحراف، پذیرش وبرگشت به زندان، ازبین رفت

 دار و مجرم هویت سابقه

داری و تکرار  سابقه

 جرم

 شرایط علی

گذارند و به وقوع یا گسترش  هایی هستند که بر پدیدۀ محوری اثر می شرایط علی شامل مقوله

ها و  تواند با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به داده انجامند. محقق می پدیدۀ مورد نظر می

بینی رویدادها و وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیدۀ مورد نظرند، شرایط علی را بیابد. دو باز

مقولۀ مصائب اجتماعی و ضربۀ روحی در کودکی و نیز احساس تعلق به کانون اصالح و تربیت 

عنوان شرایط علی، توضیح مناسبی از سازوکار  و جبران نداشتن پیوندهای اجتماعی به

نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در »یدۀ محوری گیری پد شکل

 است.« داران سابقه
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 . مصائب اجتماعی و ضربۀ روحی در کودکی1

ها،  ها سختی کنندگان دربرگیرندۀ خاطرات تلخی است که برای آن های کودکی مشارکت تجربه

های روحی ناشی از نداشتن  همراه داشته است. این ضربه های روحی و احساس شدیدی به ضربه

تعلقات دلپذیری است که فرد در دوران کودکی به آن نیاز دارد و موجب احساس نداشتن تعلق 

کننده درمورد دوران کودکی خود  و پیوندهای اجتماعی در وی شده است؛ برای مثال مشارکت

 گوید: در زندان می

سالگی  1رم اینا رفته بودن سرقت. من من تو زندان متولد شدم. مادرم سنش باال بود. با براد» 
م بود. کنار دوچرخه ایستاده بودم، اومدن گفتن: کاپشن رو چرخ بود چیکارش  اولین سابقه

کردی؟ من خندیدم اومد زد تو گوشم. بعد هم سه روز تو آگاهی بودم. دفعۀ اول تو آگاهی 
دنم زندان، من خیلی گریه شد. دا زیاد رفتار بدی نبود. دو تا توگوشی خوردم که من سرم نمی

 «کردم. می

 کننده درمورد کارکردن در کودکی اظهار داشت:  مشارکت

کشیدم. زمانی به عقل و هوش  ش زحمت می من از همون کودکیم که خودمو شناختم، همه»
کرد، منو گذاشت برا کلفتی. برج  بابام اذیت می دراومدم که بابام زنی سر مادرم گرفته بود. زن

ها کلفتی  داد به زنش. مادرمم فوت کرد. منم تو خونه گرفت می درم حقوقمو میتا برج پ
گفت دختر من پیش شما باشه، زن من فحشش  بابام باهام بد بود. پدرم می کردم چون زن می
 «خاطرش. شم بهزنش. منم هر روز درگیر میده میمی

سالگی فراموش  تدادن مادرش را در هف مددجوی دیگری که در میانسالی خاطرۀ غسل

 :کند نکرده، اذعان می
عمو داشتم، مادرمم  خواستن بشورن و دفنش کنن. من کوچیک بودم یه زن مادرمو می» 

گفتن آب بریز.  گن پودنه، بریدن گذاشتن رو سرش، به من میگذاشتن روی چیزی بهش می
ا آب بریز رو گفت تو بی عموم می برین. زنکردم که مادرمو کجا می ریختم گریه می آب می

ساله بودم،  اومد. من هفت کس نمیعموم، هیچ ریختم رو دست زن دست من. من با ظرف می
 « هیشکی نیومد کمک بده.

 کننده در زمینۀ سختی کار در کودکی بیان کرد: مشارکت

بردنمون بارفروشی، مون مامان بابامون میسختی کشیدم. کودکیم فقر داشتیم. کودکی» 
 «کردیم. ای درِ این خونه اون خونه قرض می کرد. وسیله ی ور پشت میبردنمون بار می
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 شدن تعلق به مدرسه و بازماندگی از تحصیل گسسته. 2

شود که پدیدۀ محوری را شدیدتر یا  های ساختاری و عمومی گفته می گر به مقوله شرایط مداخله

هارمین مقولۀ اصلی تحقیق گذارند. چ کنند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر می تر می ضعیف

شدن تعلق به مدرسه و بازماندگی از تحصیل است که از مفاهیم خاطرۀ بد فرار از  گسسته

دلیل کارکردن، ترک  مدرسه، نداشتن معلمان دارای صالحیت و ترک تحصیل، ترک تحصیل به

خاطر ل بهداری، ترک تحصی دلیل سابقه دلیل اعتیاد، نداشتن اجازۀ ادامه تحصیل به تحصیل به

دادن عزیزان در دلیل ازدست نشدن از سوی والدین، ترک تحصیل به نداشتن انگیزه و پشتیبانی

گر و عام در فرایند  دست آمده و از جمله شرایط مداخلهزلزله و همچنین جدایی والدین به

 دار است. ها و راهبردهای مددجویان سابقه گیری احساس تعلق ضداجتماعی و کنش شکل

کنندگان در این تحقیق به دالیل گوناگون مدرسه را در مقاطع تحصیلی مختلف رها  تمشارک

اند. ترک تحصیل و رهاکردن مدرسه زنگ خطری برای فرد است و احتمال اینکه افراد وارد  کرده

مسیرهای نابهنجار اجتماعی شوند و دچار لغزش شوند بسیار زیاد است. در ادامه به چند نمونه 

 شود: کنندگان در رابطه با این موضوع اشاره می مشارکتهای  از گفته

 کننده در زمینۀ فرار از مدرسه گفت: مشارکت

کردم،  ای که دارم، یه روز از مدرسه فرار کرده بودم رفته بودم استخر. داشتم شنا می خاطره» 
ودن ها فروخته بودنم گفته ب کردم. بچه یه جوی آبی بود تو محلمون، اونجا داشتم شنا می

کنه. ناظم و مدیر مدرسه اومدن همون جا  فالنی از مدرسه فرار کرده اونجا داره آبتنی می
 « خیس، منو برداشتن بردن تو مدرسه فلکمون کردن، اذیتمون کردن.

 کنندۀ دیگر درمورد معلمان بدون صالحیت و ترک تحصیل بیان کرد: مشارکت

معلمم بحثم شد. همیشه یادمه. همون سوم خاطرۀ خاصی از مدرسه ندارم؛ مثالً یه بار با »
کرد. بلند شدم  راهنمایی بودم که دیگه اخراج شدم. هیچی، یه معلم داشتیم خیلی اذیت می

داد. اصالً یه  داد، زیر ده می ها رو کم می سریع بحث کردم باهاش. آخه ترم اول نمره

لی مثالً از اون پسرا رو آورد. گرفت نمرۀ منو کم کرد ترم اول، و هایی ازخودش درمی سوال
ذاری، از این چیزا. دیگه همین  خاطر همین من بحثم شد. گفتم چرا فرق می کم نکرد. به

تونم از مدرسه  شو گرفتم. دیگه بعدش گفت می بحثمون شد زد تو گوشم، دیگه منم یقه
 «اخراجت کنم.

 کنندگان اظهار کرد: یکی از مشارکت
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ترسید ما رو بفرسته مدرسه بهزیستی جلومونو  مادرم می سوادم. وقتی معتاد بودیم من بی» 
 «بگیره.

 : کنندگان داشتن سابقه را دلیل ترک تحصیلش بیان کرده است یکی دیگر از مشارکت 
بعد دو سال اومدم برم مدرسه، دبیرستان ثبت نام کردم. از طرف فرهنگ اومدن گفتن نه این »

 « کالس بشینه. بعد اینا دیگه عقده شد برام. تونه سر دار بوده دیگه نمی آقا چون سابقه

 ای درمورد تجربۀ ترک تحصیلش که ناشی از زلزله بود بیان کرد: کننده مشارکت

من تا کالس اول راهنمایی خوندم. دیگه بعدش ازدواج کردم. چون زلزله کالً ذهنم رو » 
تونستم ادامه تحصیل بدم.  افتادم یاد خواهرم، نمی م می وشو داده بود. اصالً یاد خانواده شست

 «خاطر همین ترک تحصیل کردم. به

 ای: نداشتن احساس تعلق اجتماعی در خانواده شرایط زمینه

کند، یعنی  ای است که به پدیدۀ مورد نظر داللت می های ویژه بستر یا زمینه مجموعه مشخصه

ست که در آن، محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده. بستر نشانگر مجموعه شرایط خاصی ا

مقولۀ نداشتن تعلق عاطفی و اجتماعی در خانواده، . پذیرد راهبردهای کنش و واکنش صورت می

گیری پدیدۀ محوری احساس تعلق  ای و خاصی ایجاد کرده که در فرایند شکل شرایط زمینه

 دار، در داران و نداشتن پیوند اجتماعی و راهبردهای مددجویان سابقه ضداجتماعی در سابقه

 های گوناگون نقش داشته است. موقعیت

 : دهد کننده درمورد رابطۀ غیرعاطفی و پرخاشگرانۀ پدرش توضیح می مشارکت
رابطۀ پدرم با ما خوب نبود. خیلی متعصب بود؛ مثالً یه بار منو کرد تو حموم و با سیم »

رمون خوب مون با پدبکسل منو زد. خیلی تعصبی و بداخالق بود. ما هیچ وقت رابطۀ عاطفی
 « زنی، بزن. زد. ]خطاب به محقق:[ تو بچه نمی کرد، کتکم می نبود و بابام دعوا می

 دهد: کننده درمورد طالق عاطفی والدین توضیح می مشارکت

وقت مثالً ما ندیده بودیم یه جا کنار هم بشینن یا تو یه ظرف غذا کنار همدیگه نبودن. هیچ» 

 «کنن. گفت به اجبار زندگی می بابام همیشه می بخورن. هیچ زمانی ندیدم به چشمم.

داند،  کنندۀ دیگری که دلیل مهم انحرافش را نداشتن حمایت و پشتیبانی خانواده می مشارکت

 گوید:  خطاب به محقق می
خوام  کردن، معذرت می کردن پشتیبانی نمی کردن تشویقت نمی اگر والدینت محبت بهت نمی»

شه آدم. من خودمو  ها کشیده می تاد بودی، شاید به چه راهکنم شاید یه مع عذرخواهی می
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دونم هزار تا  شه نمیکنن. بعد میگم. فقط با یه لغزش، خانواده پشتت رو خالی می می
 «جنایت، هزار تا مشکل.

 فرزندی تاکید کردند:-کنندگان بر مفهوم کمبود محبت مادر همچنین مشارکت

دونست  ت نکرد، یعنی از همون اول زندگیم نمیهاش محب دونین مامان من به بچهمی» 
یکی از مددجویان درمورد مفهوم نبود « کردن هیچی بلد نبود. کردن چیه. از محبت محبت

زد. تا  با پدرم خوب نبودم. پدرم یه مدلی بود حرف نمی»ارتباط معنوی با پدر اظهار داشت: 

 «کردم. حاال ما رو صدا نزده بابا. منم بابا صداش نمی

گسیختگی پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق به کانون اصالح و  گر: ازهم رایط مداخلهش

 تربیت

اند،  دار خارج از خانه در دوران نوجوانی تجربه کرده یکی از بسترهایی که مددجویان سابقه

سالگی، بهترین  10-11کانون اصالح و تربیت بوده است. مفاهیمی مانند تجربۀ اول کانون در 

اخالق کانون اصالح و  مکان زندگی در کانون اصالح و تربیت، خاطرات معلم خوش دوران و

همسانی و مثابۀ خانه و رضایت از محیط آن،  تربیت و یکباره رهاشدن بعد از آزادی، کانون به

 دهد. نشان می همسالی در کانون

نون اصالح و ها که از موقعیت خانوادگی مناسبی برخوردار نبوده، کا شونده یکی از مصاحبه

دهد. وی از کانون اصالح و تربیت  تربیت را به محیط جامعه و بیرون از زندان ترجیح می

 کند:  عنوان بهشت یاد می به

گفتن.  تو کانون شرایط خوبی بود. همه چی عالی بود، بهشت بود. هتل حسینی بهش می»
را من که هر چی میداد فروشگاه، ب ای هزار تومن می پور هفته لباس و غذای خوب، کریم
مون ویفر مادر بود. بادام کوهی تو پوست بستنی توپی. بهترین خوام بخرم. بهترین خوراکی

 «کردیم آدم خوبیه. دادنمون فکر میدوران زندگی زندان بود. بچه بودیم یه بیسکویتی می

  کند: کنندۀ دیگر نیز چنین بیان می مشارکت
ل اینجا )زندان( باشه. حساب کن مثل یه مهد کودک کانون محیط خیلی خوبی بود. نبود مث»

 «ها هم اونجا باشی. همه همسن، همه بچه. بود. مثل مدرسه بود که قرار باشه شب

 کند: یکی دیگر از مدجویان از کانون چنین یاد می

م بود.  بچگی بهترین جا کانون اصالح و تربیت بود برای ما. به دید کانون گرم خانواده» 
کننده از خاطرات معلم خوش اخالق  مشارکت« ۀ ما و زندانبان خونوادۀ ما بود.کانون خون
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مدرسه نرفتم. کانون اصالح و تربیت یه معلم خانم خیلی خوب بود درس »گوید:  کانون می
رفتار بود. بعد از آزادی از کانون یه دفعه خیلی احساس  داد. مهربون و خوش خوب یاد ما می

 «کسی کردم. تنهایی و بی

 کنندگان: احساس تعلق به پیوندهای دوستانۀ انحرافی راهبردهای مشارکت

دار موجب  نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در زندگی مددجویان سابقه

سمت پیوندهای انحرافی با  شود فرد برای احساس راحتی و جبران خأل احساس تعلق، به می

 شود. جنس کشیده جنس و غیرهم دوستان هم

ها اشاره  کنندگان نمایان شد که در ادامه به برخی از آن های مشارکت مفاهیم مختلفی از گفته

 گونه بیان داشت: کننده اعتیاد به دوستانش را این شود. مشارکت می

فهمم دوستام  کردم بذارمشون کنار. می کردم تو مغز خودم. قبول می من می دونستم، قبول می»
دونم چرا  شون مشکل خانوادگی دارن. نمی پرونده دارن. همه شون خوب نیستن، همه
رفتم دوباره همراه اینا. من از همه لحاظ از همۀ اینا باالتر  اومد من می موقعیتش پیش می

 « جور آدما.رفتم همراه این دونم چرا می بودم، هم از لحاظ درسی، هم از لحاظ مالی. ولی نمی

 خاطر دوستان چنین بود:  مالی بهکننده درمورد ضرر  تجربۀ مشارکت
آره مغازۀ سوپرمارکت داشتم. دیگه ورشکست شدم، جمعش کردم. همین رفیق بازیا، آخریا »

 «خوردیم. نشستیم تو ماشین مشروب می اومدن دم مغازه می جوری شده بود دوستام می

 :ای درمورد تعامل با دوستان معتاد بیان کردکننده مشارکت
را خدمتم هم بود، اومدیم شهرستان، رفیق مفیقا افتادن تو دستمون گفتن بیا دیگه اومدیم آخ» 

مواد بزنیم، طعم مواد رفت تو دهنمون دیدیم، تا اومدیم دور کاله خودمون بگردیم دیدیم 
گونه شرح وآمد با دوست ناباب را این شونده تجربۀ رفت دیگر مصاحبه« شدیم معتاد جامعه.

ی شروع شد که با این دختره آشنا شدم. همین دوستم، از خونه بدبختی من موقع»دهد:  می
رفتیم بیرون. اصالً دیوونه بود، خب ما چهار نفر  اومد پیش من با هم می کرد هی می فرار می

بودیم خیلی با هم صمیمی بودیم. به هم عالقه پیدا کردیم و وابستگی. دیگه چند سال با هم 
 «خونه، این ور اون ور. شاد چایی رفتیم کافی یرون میزدیم ب دوست بودیم. هی از خونه می

سمت روابط خارج از عرف با جنس فرار این افراد از خانه در سنین کم سبب شده است به

شدن با افراد ناشناس و غریبه کشیده شوند که خانه مخالف، مصرف مواد مخدر و الکل و هم

ستانۀ انحرافی در آنان بوده است. در تمام موارد فوق آغازگر احساس تعلق به پیوندهای دو
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بودن با جنس خانه گرفتن به کمک دوستان پسر جدید و هم همین راستا، مددجویی از سرپناه

 مخالف بعد از فرار از خانه گفت:

وقت نذاشتم کم با پسره دوست شدم، ولی هیچ وقتی از خونه فرار کردم، دیگه هیچی، کم» 
ترسیدم.  بودم مجرد بودم، از یه چیزایی، از آبروم خیلی می دست بهم بزنه، چون واقعاً دختر

 «کردن. پچ می کردن و یه چیزهایی پچ ش بدجور نگام می اومدن خونه دوستاش می

 پیامدها

نداشتن »پدیدۀ محوری کنندگان در مدل پارادایمی  کارگیری راهبردهای مشارکت پیامدهای به

رفتن سمت انحراف، ازبین لغزش و تمایل بهامل ش «پیوند اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی

ها را در  پیامدها نتایج راهبردهایی هستند که کنشگران آنشود.  قبح انحراف و تکرار جرم می

کنند و به شکل مثبت و منفی یا  گر اتخاذ می ای و مداخله مواجهه با پدیدۀ مرکزی و شرایط زمینه

 شوند. خنثی بیان می

ها دو بار و برخی  داران بودند که بیشتر آن مطالعۀ این تحقیق، سابقهکنندگان مورد  مشارکت

ها به اشکال  های آن قول حتی هشت الی بیست بار سابقۀ زندان را تجربه کرده بودند و نقل

 ها است: داری و تکرار جرم در آن مختلف بیانگر تجربۀ سابقه
خه دادنم زندان که این زندگی خاطر تهمت به دزدی یه دوچردفعۀ اول هفت سالم بود. به» 

رو بهشون مدیونم. دفعۀ بعد نه سالم بود با برادرهام رفتم دزدی. بیست باری هست رفتم و 

خاطر اینکه بهش عادت کردیم، بیرون برامون اهمیتی  اومدم تو زندان. ذهنمون تو زندان به

کوچیک بودم پونزده دفعۀ اول هم « »کنیم جایی بیرون نداریم برا زندگی. نداره. احساس می

زدیم برای خودمون. بچه بودیم. سوابق مختلفی خندیدیم دور می سالم بود. اصالً مهم نبود می

کنه اینه که دارم: شرارت، دعوا و دزدی و سرقت مسلحانه. چیزی که ما رو از بقیه متمایز می

اری ندارم. تازه کنه. دیگه غیر از خالف کخالف یه چیزیه که آدم بهش عادت می»، «ما دزدیم

 «تونم هیچ جا برم سرکار.دار هم شدم، اصالً نمیسابقه
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 ای: نداشتن پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی . مدل پارادایمی مقولۀ هسته1نمودار 

 گیری بحث و نتیجه
زندگی دار در بستر  دهد پیوندهای اجتماعی مددجویان سابقه شده نشان می ای استخراج مقولۀ هسته

سمت تعلقات غیراجتماعی و منفی  اند، درست شکل نگرفته و به و مراحل مختلفی که طی کرده

هایی همراه بوده است، مانند ازدست ها و رنج ها اغلب با سختی اند. دوران کودکی آن هدایت شده

عاطفی و های  دادن والدین و کارکردن و برقراری ارتباط با افراد نابهنجار که سبب شده است ضربه

ترین پیوندهای اجتماعی، پیوند با  ها وارد شود. یکی از مهم روحی متعددی در این دوران بر آن

هایش  ها و وابستگی تواند دلبستگی ها می خانواده است؛ چرا که فرد در کنار خانواده و با کمک آن

شود، اما درمورد  مند را از حالت بالقوه به بالفعل درآورد و از یک زندگی سالم و سودمند بهره

شود و اغلب  مددجویانی که در جریان مصاحبه قرار گرفتند، چنین پیوندی با خانواده مشاهده نمی

 اند. ها در سنین کم بدون تعلق و وابستگی به خانواده در اجتماع رها شده آن

یکی دیگر از شرایط علی مهم، مدرسه است که پیوندها و تعلقات اجتماعی را در دوران 

تواند  دهد. رفتار معلمان، مدیران و جو عاطفی و آموزشی مدرسه می نوجوانی شکل می حساس

سمت تعلقات  ها را به پیوندهای اجتماعی فرد را در این دوران تقویت یا تضعیف کند و آن

آموزان در مدرسه، مشارکت،  اجتماعی مثبت و یا منفی و انحرافی سوق دهد؛ چرا که دانش

آموزند؛ بنابراین عملکرد  یت و تعهد و حتی نظم و ترتیب و... را میهمکاری، احساس مسئول

تواند سبب دلگرمی یا  آموزان بسیار مهم و اساسی است؛ چرا که می مدرسه در قبال دانش
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آموزان نسبت به ادامۀ تحصیل شود. به عبارت دیگر، بازماندگی از تحصیل، نقطۀ  دلزدگی دانش

تواند نقش مهمی در  ویان با جامعه است و مدرسه میعطف مهمی در شکست پیوندهای مددج

 ایجاد پیوند و تعلق با جامعه در این افراد ایجاد کند.

دهد که فرد احساس  ای رخ می مقولۀ احساس تعلق به پیوندهای دوستانۀ انحرافی در زمینه

فراد دیگر اعم سمت برقراری ارتباط با بیرون از خانه و با ا تعلق اجتماعی در خانواده ندارد و به

شود؛ بنابراین انتخاب دوست در دوران  جنس و منحرف کشیده می جنس، غیرهم از دوستان هم

نوجوانی بسیار مهم است؛ زیرا افراد در این برهه از زمان بسیار تحت تأثیر رفتارهای دوستان و 

وجوانان های دوستی، احساس تعلق را در ن گیرند. از طرفی گروه گروه همساالن خود قرار می

تأمل این است که اگر  شود، نکتۀ قابل نفس آنان می کند و موجب افزایش اعتمادبه ارضا می

نوجوان ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه با نداشتن دلبستگی و تعلق اجتماعی مواجه شود، 

د، های دوستی که ممکن است ناباب و نابهنجار باش کند تا خأل ناشی از آن را در گروه تالش می

 رفتاری آنان را هموار کند. تواند زمینۀ انحراف و کج پر کند که این مسئله می

درنهایت نداشتن پیوندهای اجتماعی مددجویان در کودکی، نوجوانی، خانواده و مدرسه و 

ها  احساس تعلق به کانون اصالح و تربیت موجب احساس تعلق ضداجتماعی و گرایش آن

شود که نتیجه و پیامد این وضعیت،  گروه دوستان منحرف می سمت پیوند و احساس تعلق به به

نداشتن »ای  طورکلی مقولۀ هسته داری و تکرار جرم است. به ها در قطب منفی سابقه افتادن آن

بیانگر این واقعیت است که اگر « داران پیوندهای اجتماعی و احساس تعلق ضداجتماعی در سابقه

درستی شکل نگیرد،  تماعی در مراحل مهم زندگی فرد بهپیوندهای اجتماعی و احساس تعلق اج

 باری از جمله انحراف و تکرار جرم، هم برای آنان و هم برای جامعه در پی دارد.عواقب زیان

ها با پیشینۀ نظری و تجربی نظیر کوهن، هیرشی،  نتایج این پژوهش در هرکدام از مقوله

( معتقد است اگر فرد در خانه احساس 2880ساترلند و اریکسون همسو است. چنانکه کوهن )

عاطفی و حمایت در جوانب مختلف عاطفی، اجتماعی و اقتصادی نکند، با بحران -امنیت روانی

ها موجب تماس مستمر  (. رهایی فرزندان از سوی خانواده20: 1102شود )سیاسی،  مواجه می

نیا،  انجامد )کی ها می آن گیری انحراف در شود و به شکل آنان با اشخاص بیگانه و ناباب می

(. ساترلند نیز در نظریۀ پیوند افتراقی معتقد است هرچقدر شدت و دوام ارتباط با 211: 1101
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روی و انحراف کشیده شود )پیرز  شبکۀ دوستان ناباب بیشتر باشد، فرد بیشتر احتمال دارد به کج

 (.220: 2881، 1و مسراشمیت

ا نظریه اریکسون درمورد مراحل زندگی در ارتباط ای ب گونه مدل مفهومی این تحقیق به

( هر فردی که مراحل مختلف زندگی شامل کودکی، 1210است؛ چنانکه به عقیدۀ اریکسون )

کند، در هریک از این مراحل با تضاد و بحرانی  نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی را طی می

تواند از این مرحله با موفقیت عبور کند.  می درستی حل شود، شود که اگر این تضاد به رو می روبه

دار  تواند به کمال مطلوب برسد. در پژوهش حاضر نیز مددجویان سابقه در غیر این صورت نمی

در مسیر زندگی خود به مشکالت مختلفی در دوران کودکی و نوجوانی نظیر مصائب اجتماعی 

ماندگی از تحصیل و جدایی از در کودکی، نداشتن احساس تعلق اجتماعی در خانواده، باز

مدرسه، فرار از خانه و کانون اصالح و تربیت و... اشاره کردند که منشأ مشکالت در سایر 

 یابی و فعالیت شغلی است. مراحل و تعامالت زندگی نظیر ازدواج، زندگی زناشویی، دوست

افراد در  عالوه بر مطالب فوق، مید نیز باور دارد بخش عظیمی از هویت و احساس تعلق

شود و  مراحل اولیۀ زندگی یعنی دوران کودکی و در گروه نخستین خانواده و مدرسه ساخته می

(. نظریۀ بکر درمورد انحراف بر این اساس 2882همواره با افراد تا پایان عمر همراه است )لینک، 

 های ضداجتماعی دارند، سبب زنی افرادی که فعالیت زنی و داغ است که پدیدۀ برچسب

ها خواهد شد که ممکن است به تکرار رفتار جنایی منجر  سازی اجتماعی و محرومیت آن حاشیه

( جرم و بزه هنگامی 1212(. براساس نظریۀ کنترل اجتماعی هیرشی )2882شود )برنبورگ، 

دهد که پیوندهای اجتماعی بین فرد و جامعه تضعیف یا تشدید شوند. براساس این  روی می

شود. وابستگی و  وابستگی، تعهد، مشارکت و اعتقاد مانع رفتار بزهکارانه می نظریه، چهار عنصر

: 2881تعلق، میزان عاطفه و احترامی است که فرد برای دیگران قائل است )پیرز و مسراشمیت، 

شود برای ارتقای سطح سواد، فراگیری حرفه و  های تحقیق پیشنهاد می (. با توجه به یافته220

های حمایتی مداوم برای  ی مددجویان تالش شود و عالوه بر آن پروتکلهای اجتماع مهارت

 مددجویان، حتی پس از آزادی نیز وجود داشته باشد.

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Piers and messerschmidt 
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