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  ٨٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

   اطفال و نوجواناني خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  ٢محمود مهدوي، ١شهال معظمي

  ١٩/٢/١٣٨٨: رشي   پذ٦/١١/١٣٨٧: افتيدر

  ده يچک
کنـد کـه   ي مـ ي از رشد را طـ يمتعدددن به سن بلوغ مراحل يات تا رسيانسان از آغاز ح   

ـ   يستيـ ات ز ي از خـصوص   يبرخوردار  يز بـه زنـدگ    يـ آمتيـ  مطلـوب و ورود موفق     ي و روان
 يرفتـه شـده رفتـار اجتمـاع    ي پذي، و الگوهاها، هنجارها  و همنوا شدن با ارزش     ياجتماع

چـه  چنـان . نحـو مطلـوب پـشت سـر بگـذارد       مراحل رشد را بهيمستلزم آن است که و 
هـا شـوند،    دچـار اخـتالل در کارکرد      ي با رشد، در مراحل مختلف رشـد و        عوامل مرتبط 

هـا و  ها ، هنجارر انطباق با ارزشي در معرض خطر انحراف از مس     ين کودک و نوجوان   يچن
 ين مقالـه ضـمن بررسـ   يـ ا. رديگي و ارتکاب جرم قرار ميرفته رفتار اجتماعي پذ يهاالگو
 اطفـال و نوجوانـان ، بـا توجـه بـه             يبزهکـار  خانواده بر    ير اختالل در کارکرد رشد    يتأث

ن اخـتالل در نوجوانـان بزهکـار      يـ  ا يهايژگيف و يه مطرح شده، به توص    يو فرض يهاسؤال
ر ييـ زمـان تغ  هـم يفيت تهران پرداخته و بر اسـاس روش آمـار توصـ   يکانون اصالح و ترب  

جـه  ينت. کنديسه م ير بزهکار مقا  ينوجوانان غ (  خانواده را در گروه کنترل       يکارکرد رشد 
 خـانواده و بـروز خطـر    ين اختالل در کارکرد رشدين پژوهش، اثبات رابطه بيحاصل از ا 

  . در کودکان و نوجوانان استيش به بزهکاريگرا
  .  اطفالي، اختالل در کارکرد خانواده، بزهکاريخانواده ، کارکرد رشد :دواژه هايکل

  

  مقدمه
  ان مسأله يب. ۱

 کودک فـراهم شـود،   يط رشد سالم براياگر شرا. ساز است ندهي آ يهاه آکنده از لحظ   ي، دوران يکودک
 فـراهم نـشود کـودک در معـرض خطـر          يطين شـرا  يرد و اگر چنـ    يگي مثبت به خود م    يرين رشد س  يا

 ي بـرا يالمللني که در اسناد بيبا توجه به حقوق متعدد ومفصل. رديگير رشد سالم قرار م يانحراف از مس  
 گذر از دوران رشـد و مراقبـت در   يط مطلوب براي از شراير شده است، برخوردارکودکان و نوجوانان ذک  

اسـت  يمدار را در سکرد رشديجه اتخاذ رويز حق کودکان و نوجوانان بوده و در نت     يآمط مخاطره يبرابر شرا 
ـ  ي که برايمالحظه حقوق مختلف. کندي الزام برخوردار م ي کشورها از نوع   ييجنا ن ي کودکان در اسـناد ب
 از حقـوق مـذکور در   ياريت کودکان و نوجوانان بزهکار و نقـض بـس  ي وضع يح شده و بررس   ي تصر يلمللا

مدارانه کودکان آنان را در معرض خطر ارتکـاب جـرم    دهد که نقض حقوق رشد ينشان م ها     آن خصوص

                                                
. یاسیار دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیدانش                                              moazemishala@ut.ac.ir 
. دانشگاه تهران_دانشجوي دکتري حقوق جزا                                                       mmahdavi@yahoo.com 
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  ٨٦                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

ـ  و کنتريريپذ، جامعهيمدارانه کودک در ابعاد مختلف رشد ابعاد حقوق رشد  يتمام. دهديرار م ق  يل
 خانواده کودکان و نوجوانان ي کارکرد يهانهيک از زم  ي با خانواده مرتبط است و اختالل در هر          يبه نحو 

  .دهدي قرار ميش به بزهکاريرا در معرض خطر گرا
  اطفـال و نوجوانـان،  ي خـانواده بـر بزهکـار   ير اخـتالل در کـارکرد رشـد    يد بر تأث  ين مقاله با تأک   ي ا
ـ  ي از جمله، کـودک آزار ينه رشدي در زميعوامل خطر خانوادگ ترين    مهم ، نبـودن  يتـوجه ي، غفلـت و ب
 يتـ ي تربيهـا ، سـبک ي و اقتـصاد ي، اجتمـاع ي کـودک، فقـر فرهنگـ   يستيـ  و ز ي جـسم  يازهاين ن يتأم

 خـانواده را  يدگي وجود مشکالت خاص در خانواده و از هـم پاشـ       يپرور فرزند يهانامطلوب، نبود مهارت  
  . کندي ميبررس

  

  قيه تحقيو فرضها سوال. ۲
  ست؟يحقوق رشد مدارانه اطفال و نوجوانان چ. ۱
 قـرار  ي، خانواده، کودکان و نوجوانان را در معرض خطر بزهکـار   ي رشد يهاا اختالل در کارکرد   يآ. ۲

   دهد؟يم
مدارانـه کودکـان و     ن اسـت کـه نقـض حقـوق رشـد          يـ ه پژوهش ا  ي فوق فرض  يهابا توجه به پرسش   

  . دهدي قرار ميش به بزهکاريدرست نهاد خانواده آنان را در معرض خطر گرانوجوانان در اثر کارکرد نا
  

  روش پژوهش. ۳
. يفين به روش توصي باشد و بنابرا  ي م يقيتطب. ينييکرد تب ي بر رو  ي مبتن يق در بخش نظر   ين تحق يا
 ن صـورت يشيـ  پي و عملـ  ينظرهاي     پژوهش ي ثانو يليد و تحل  ي جد ي و با استفاده از منابع علم      يليتحل

نگر انجام شده    پس ٢ياسهيمقا. ي و به روش علم    ١يل مقطع يصورت تحل ه ب يدانيدر بخش م  . گرفته است 
بـه  .  صـورت گرفتـه اسـت   ٣مي مستقيشيماي به صورت پ يق در بخش علم   ي تحق يرهاي متغ يبررس. است

ط خطـر  يشـرا  يابي ارزيزهکار براربي گروه بزهکار و گروه غ يعني،  ي گروه نوجوانان تهران   دون منظور از    يا
  .  استفاده شده استيش به بزهکاريگرا

  

   و حجم نمونهيجامعه آمار. ۴
ت تهران به عنـوان گـروه   ين پژوهش نوجوانان بزهکار محبوس در کانون اصالح و تربي ايجامعه آمار 

 در مدارس تهران بـه  يبزهکار تهرانري گروه گواه از نوجوانان غي سنيسازمورد پژوهش شده و با همسان     
 نفر از هـر  ۶۵ن نمونه، ييده و حجم نمونه با استفاده از فرمول تعي انتخاب گرد  ي تصادف يريگنمونهروش  

                                                
1  . Cross sectional 
2. Causal expost facto research 
3. Direct survery 
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  ٨٧                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

ل پرسـشنامه  ياقدام به تکم) بزهکار ريبزهکار و غ(  نفر از نوجوانان ۱۶۵ن شده که در مجموع     ييگروه تع 
  . کردند
  

  رها يف متغيتوص. ۵
 همچـون غفلـت و    ييرهايف متغ يش و گواه به توص     پژوه يها از گروه  يافتين مقاله اطالعات در   يدر ا 

ن، نبود کنترل و ياد والدي در خانواده، اعت   ين، سابقه بزهکار  ي والد يتي، سبک ترب  ي، کودک آزار  يتوجهيب
 در مـورد  ياسهيمورد سنجش شده که به صورت مقا . . . . . ن بر روابط کودک با همساالن و      ينظارت والد 

  .  شودي شده ارائه ميسهر دو گروه از اطفال مورد برر
  

  حقوق رشد مدارانه اطفال و نوجوانان . ۶
او در تمام ابعاد . شود ياز به جامعه افزوده ميت ضعف و ن  ي در نها  ي انسان يبا تولد هر کودک، موجود    

. ت دارد يـ از بـه حما يـ  خود استحقاق و ن   يستيه ز ي اول يازهايز ن يژه قبل از هر چ    يش و به و   ي خو يوجود
 بـه درون آن  ي است که نـوزاد پـا   يط و نهاد اجتماع   ين مح ي اول يعي و طب  يستيوند ز يحاظ پ خانواده به ل  

ن نقـش را در  يتـر ي اسـت کـه اساسـ   ياب خانواده به گونـه يت و ترک  يت کودک ، موقع   يوضع. گذارد  يم
 ابعـاد  ياز مطلق کـودک در تمـام    ين ، ن  ين کودک و والد   ي ب يد عاطف ي شد يوابستگ.  کودک دارد    يزندگ

 يگاه منحصر به فـرد ي کودک از جا   ي رشد يازهاين ن ينه تأم ين خانواده را در زم    ي به والد  ي و روان  يستيز
ن يتـأم . ن کارکرد خـانواده اسـت   ي کودک اوليه و رشدي اولي اساس يازهاين ن يتأم. برخوردارکرده است   

 و يسم و جـ يبخـش رشـد فکـر    قواميت وياز به ا من   ين ن يز تأم ي کودک و ن   يستي و ز  ي جسمان يازهاين
از به احتـرام کـه   ين ني و تأميوند اجتماعي احساس پياز به تعلق مبنا ين ن ياحساس اعتماد به نفس ، تام     

. رونـد  ين کارکرد خانواده به شمار مي اي احساس عزت نفس در کودک است، از اجزا    يريگشالوده شکل 
 را در معـرض  يرده و وازها روند رشد مطلوب کودک را مختـل کـ     ين ن ين ا يسوء عملکرد خانواده در تأم    

ـ يشناسـ بيدگاه آسـ يبعنوان مثال از د .  قرار خواهد داد   يخطر بزهکار  ند ي سـوابق ناخوشـا  ١ رشـد ي روان
خطـر  آزاري   کـودک  ن و غفلت و   ي کودک ،خشونت والد   –ن  ي از جمله روابط نامطلوب والد     يدوران کودک 

ن جهـت در  ي به هم(Coulton, 2007.117). ش خواهد دادينده افزاي کودک را در آي جنسيبزهکار
د قـرار  يـ  کـودک مـورد تأک  يات و حقـوق رشـد  ي راجع به حقوق کودک توجه به مقتض  يالمللنياسناد ب 

ن حقـوق  يت اي که اعمال و رعايياند تا جان حق رشد کودک شدهيها مکلف به تضمگرفته است و دولت  
   ٢)ک.  ح. پ۶ ماده ۱مقدمه و بند ( دا کرده است يپ يز تسريبه قبل از تولد ن

 از خانواده، حـق حفاظـت در        يمدارانه اطفال و نوجوانان حق برخوردار      حقوق رشد  قياز جمله مصاد  
 سـت، شـدن و حـق رفـاه ا   ي و مراقبـت، حـق اجتمـاع    تي و سوء رفتار، حق بقا، حق حما       يتوجهيبرابر ب 

 اسـت  هندي در آي وتي و ساخت شخص  يريگ در شکل  ني آغاز يها کودک قدم  ي و عاطف  ي جسم يازهاين

                                                
1. Develop mental Psycho Phatology . 

  .شودک پ ياد مي.ح. به اختصار به صورت پ١٩٨٩ از پيمان نامه حقوق کودک مصوب در اين مقاله . 2
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  ٨٨                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

 ، يمهـدو . (  اسـت يا هـر خـانواده  ي اساسـ فيـ  حـق مـسلم کـودک و تکل     ، مهـم  ازيـ  دو ن  نيـ  ا نيمأو ت 
۱۲۵:۱۳۸۸( .  

  

 ي و جسماني عاطفيازهاي به نيتوجهيو ب) ١يآزارکودک( سوء رفتار با کودک : گفتار اول

  )٢ يتوجهيغفلت و ب( کودک 
 يف رشـد  ي وظـا  يفـا ي خـانواده در ا    ياساس يهان گام ي کودک، اول  يستي و ز  ي عاطف يازهاين ن يتأم 

گذاشـتن  ل قدم ي به دل  ي اجتماع ين لحظات پس از تولد و آغاز زندگ       يکودک در اول  . درقبال کودک است  
ازمنـد آغـوش   يشـدت ن ط محصور و امن دوران ما قبل تولد بـه        ي ناشناخته و رها شدن از مح      يطيدر مح 

از بـه  يـ  ن،ش بـه مـادر  ي خوياهي تغذيل وابستگيدلگر بهي د يت و مراقبت مادر بوده و از سو       يگرم و حما  
  .دارد) ر مادريش( ه مناسب ين تغذيتأم

 و سـاخت  يريـ گن در شـکل ي آغازيها کودک، قدمي و عاطفي جسم يازهاي از ن  ين دو بعد اساس   ي ا
سـاز هـر   نـده ي حق مسلم و آيان دوره کودکياز مهم تا پاين دو ن ين ا ينده است و تأم   ي در آ  يت و يشخص

توان اخـتالل در  ي که مياگونه، به )ک.ح. پ ۲۴ماده  ( است   يا هر خانواده  يف اساس يوبالطبع تکل کودک  
  .  کردين سوء کارکرد خانواده تلقيزاتربياز مهم را آسين دو نين ايتأم

 کودک کـه  ي و روانيستيه زي اوليازهاي نسبت به ن يتوجهي و ب  يآزارا کودک يسوء رفتار با کودکان     
عامـل خطـر در سـالمت    تـرين    مهـم شـود، ياد مـ يـ عنوان غفلت از کودکـان      وع از آن به   ات موض يدر ادب 
  .  کودک استي رفتاري و سازگاري ، روانيجسمان
  

   و غفلت از کودکيآزارف و انواع کودکيتعر. ۱
 اعمـال  ني والدياکثر آزارها در خانواده از سو. داردآزاري   کودک در بروزي اساسي نقش ي دارا خانواده

- عوامل عبارتنياترين    مهم . دارد ياژهي و تي آزار اهم  يشناس در سبب  ي عوامل خانوادگ  ي بررس .ودشيم
 ايـ  تيـ  محکومه سـابق ن،ي والـد  التي تحص ن،ي شغل والد  ن،ي به عنوان والد   ي کاف يهاند از فقدان مهارت   ا

نواده، سـابقه   بودن خانواده، وجود تعارض و ارتباطـات مختـل در خـا           يوالد در خانواده، تک   نهيشيسوء پ 
(  خـانواده  تيـ  و جمع  ي اجتمـاع  يانـزو  در خـانواده، ا    ي جـسم  اي ي روان يماري در خانواده، سابقه ب    ادياعت

  )۳۰:۱۳۸۷ ،ي بجنورديموسو
ا يد سالمت جسم يا تهد يب  يعبارت است از آس   آزاري     کودک ،يف سازمان بهداشت جهان   يمطابق تعر 

 ي کـه نـسبت بـه کـودک دارا    يا افـراد  يـ ن و   يلـد  کودک به دسـت وا     يستيروان و سعادت و رفاه و بهز      
ها را مکلف کرده اسـت تـا از کـودک    ز دولتينامه حقوق کودک ن  مانيپ ) ۵ : ۱۳۸۲ يمدن( اندتيمسئول
 سـوء  يانگـار ا رفتار توأم با سـهل يا آزار، غفلت ي ، صدمه يا رواني يه اشکال خشونت جسم يدر برابر کل  «

                                                
1. Child Abuse 
2. Neglect  
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  ٨٩                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

ا هـر  يـ  يا سرپرستان قانونين يله والدين مراقبت به وسيستفاده در ح ، از جمله سوء ايا بهره کش يرفتار  
  ). ۱۱۱:  تا ياُدانل ، ب. ( ت کننديحما» . دار مراقبت از کودک است که عهدهيگريشخص د

   ن يـ  ارائه شده است که از جمله ا  يف خاص ي هر نوع تعر   يم و برا  ي تقس ي به انواع مختلف   يکودک آزار 
  : ر اشاره کردي زيبندميتوان به تقسيمف يها وتعاريبندميتقس
اد يـ ز يـ ن» يکـ يزيخشونت ف« که از آن به عنوان يجسمآزاري     کودک :يجسمآزاري     کودک .۱ -۱

ن نـوع از  يا.  فرد بالغي آگاهانه به کودک از سويب عمديکردن هر گونه آسشود، عبارت است از وارد    يم
توانـد بـه   ير موجه است و مـ يد و غيهات شد ي تنب  به کودک در غالب    يآزار شامل حمالت آگاهانه وعمد    

هـا ، شـکنجه،   کـردن، تابانـدن انـدام   دن اعـضا، پـرت  يـ  از جمله سوزاندن، گاز گرفتن، بر    ياشکال مختلف 
 ، يعابـد . ( گر واقع شـود يزدن و موارد ديلي سر، س  يدن گوش و مو   يها، کش يها ، شکستگ  ضربات، زخم 

 ون مـورد يـ لي م۳ان يـ از م. اسـت   آزاري     کـودک  ن انـواع  يتـر عي از شـا   يآزار جسم ). ۱۸۸: ۱۳۸۴ ،   ينقو
 بـوده  يجسمآزاري   کودک هزار مورد آن مربوط به۹۰۲ش از ي ، ب۲۰۰۱کا در سال   يدر آمر آزاري    کودک
  ).۱۸۸: همان . ( است
 کـه  يا عملـ يـ ، عبـارت اسـت از گفتـار و    يروانآزاري   کودک:ي و عاطفي روان يآزارکودک. ۱ -۲

-د، تمسخر، اسـم يدادن کودک در معرض انتقاد شد   قرار. ر کودک شود  يا تحق يوحشت و   اب ،   عموجب ار 
ـ يآزارق کـودک ي مفـرط از مـصاد  يريـ گراديد اي، تهدين و فحاشيجا، توه نا به يها، انتظار يگذار  ي روان
 يرکتـ ا حي و ي نامناسب شفاهيهاامينبود ابراز محبت و دادن پ     ن  يچن   هم ).۱۰۹اُدانل ،   . ( شودي م يتلق

جاد مانع در يباعث اختالل و اآزاري   کودکن نوع يا.  دانست يعاطفآزاري     کودک توانيز م يبه کودک را ن   
نفـس و اعتمـاد   ن رفتن عزتي کودک شده و سبب از ب  ي و اجتماع  يشناخت و روان  ي، عاطف يرشد شناخت 

نده ي کودکان در آير رفتايهايهنجار از مشکالت و نابه  ياريمنشأ بس شود که سر  يبه نفس در کودک م    
  ).۱۹۰: ۱۳۸۲، ي، نقويعابد. ( است
 در  يت جنـس  يـ  عبـارت اسـت از هرگونـه فعال        ي جنـس  يآزار کودک  :يجنسآزاري     کودک .۱ -۳

 برسـد  ين روابطيت در خصوص چني اعالم رضاي برايت قانونيبه اهل که     اين ک کودک قبل از   يارتباط با   
 اسـت،  ي جنـس يي تواناي که دارايه فرد بزرگسال با کودکليها به منظور کسب لذت به وس   تين فعال يو ا 

  ). ۱۳۸۲:۵، يمدن( .انجام شود
 فرد ي از سوي رفتار منفي غفلت، عبارت است از نوع: نسبت به کودک    يتوجهيغفلت و ب  . ۱ -۴
 است که فرهنـگ هـر جامعـه آن      يکننده نسبت به کودک که متضمن استنکاف از انجام اقدامات         مراقبت

  دانسته و فرد مراقب کـودک را مکلـف بـه انجـام       ي کودک ضرور  ي رشد يازهاين ن ي تأم يا برا اقدامات ر 
ن نـشدن  ي دارد و از تـأم ياغفلت مفهوم گسترده ).Kaufman,:  Straus 21 :2005. ( کنديمها  آن
، ين امکانـات بهداشـت  ي کودک مثل خوراک و پوشاک و مسکن، تـا تـأم  ي جسمانيه و اساس ي اول يازهاين

 نکـردن بـه     يدگيتـرک و رهـاکردن کـودک، رسـ        . رديـ گيم را دربر  ي آموزش ي و امکانات ضرور   يحيتفر
ق غفلـت  يتـوان از مـصاد  ي کودک را مـ يليت تحصي به وضعيتوجهي و ب  ي و ي و اجتماع  يمشکالت فرد 

  . ذکر کرد
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  ٩٠                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

   و غفلت از کودکان يآزاروع کودکيش. ۲
 ارائه اطالعـات  ي برايل نبود وجود مرکزيان به دل ري در ا  يآزاروع کودک يزان ش يق از م  يارائه آمار دق  

دهد کـه در سـال   ي به دست آمده به مراجع مزبور نشان م يست، آمارها ين خصوص ممکن ن   يجامع در ا  
 بـا  ي و عـاطف ي و پس از آن آزار روح     يآزارزان کودک ين م يشتريب% ۶/۷۰ با   ي جسم يآزار کودک ۱۳۸۳

  .ران قرار داردي ادرآزاري   کودکدر مرتبه دوم انواع% ۴/۲۸
ده تحت پوشـش و  يدآزار   کودک۹۶۰، تعداد ۱۳۸۴ کشور در سال يستي مطابق گزارش سازمان بهز   

 ماهـه اول  ۶قـرار گرفتـه و در   ) ياورژانس اجتماع(  توسط کارشناسان مراکز مداخله در بحران     يريگيپ
و گيـري    پـي مان تحـت ن سـاز يـ له ايگزارش شده و به وسـ     آزاري     کودک  مورد ۷۹۴ ، تعداد    ۱۳۸۵سال  

  ).۲۰. ۲۳ : ۱۳۸۶، يستيبهز. ( پوشش قرارگرفته است
 کودک با ۶ کودک، ۱۰، از هر ي مرکزياي و آسيي کشور اروپا ۳۵سف در   يوني ي با توجه به نظرسنج   

ل نبـود  يـ ران را بـه دل   يـ اگرچه ارائـه آمـار در ا      ). ۲۰: همان. ( اند  ز در خانه مواجه بوده    يآمرفتار خشونت 
 درصـد از بزهکـاران   ۳/۹۳دهد  يق حاضر نشان م   يست اما تحق  ين مورد قابل اتکا ن    يمرکز در ا  ستم مت يس
  .اندن خود کتک خوردهيشه از والديهم

   جدول توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش برحسب :١جدول
  ن و گروه هاي مطالعاتييکتک خوردن توسط والد

 
در دو گروه بزهکاران ن يله والديکتک خوردن به وسنه ي را در زم   ي تفاوت معنادار  يآزمون مجذور خ  

در کتک خورده بودند؛ ن يشه از والدي، هم)٪٣. ٩٣(اکثر بزهکاران    که   يبزهکاران نشان داد، به طور    ريوغ
  . کتک نخورده بودند ن ي از والدهرگز) ٪٢. ٦٩(بزهکاران ريکه اکثر غيحال

 ۱۹۸۶. ۱۹۹۳ يهاکا در فاصله ساليها، شمار کودکان مورد سوء رفتار غفلت در آمر        براساس گزارش 
 دو ي رفتـار جـسم  ءسـو . اند کودک مورد سوء رفتار و غفلت قرار گرفته ۱۵۵۳۸۰۰دو برابر شده و حدود      
ا در معـرض خطـر   يـ  مـصدوم  يطور جد که بهيان برابر و شمار کودک   دوش از   ي ب يبرابر، سوء رفتار جنس   

  .  برابر شده استچهاراند، قرار گرفته

  يلعاتگروه مطا                                         مورد و گواهيگروه ها
  

  ن يکتک خوردن توسط والد
گروه مورد 

 )بزهکاران(
  گروه گواه 

 )ر بزهکارانيغ(
  جمع

 47,3% 32,7% 14,5% درصددر كل هرگز
 34,5% 14,5% 20,0% درصددر كل گاهي
 9,1% 1,2% 7,9% درصددر كل اغلب

 
کتک خوردن  

 نيتوسط والد
 9,1% .6% 8,5% درصددر كل هميشه 

 165 81 84  تعداد  جمع تعداد
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  ٩١                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

از زنـان و  % ۲۰دهد که ي نشان ميز گزارش سازمان بهداشت جهان  ي ن يجنسآزاري     کودک نهيدر زم  
% ۴۴کـا حـدود   ياالت متحده آمريدر ا. اند تجربه کردهي را در دوران کودک   يمردان آزار جنس  % ۱۰ ي ال ۵

ز يـ انگرتيـ آمار ح. اند سال سن گزارش شده  ۱۲ر  يز% ۱۵ سال و حدود     ۱۸ر  ي ز يان تجاوز جنس  يقرباناز  
. سـازد ي کودکان را مدلل ميش روزافزون نرخ بزهکاريرفتار و غفلت نسبت به کودکان افزا   خشونت، سوء 

 اعـالم  کـا ي کودکـان در آمر يپس از ذکـر نـرخ آزار جنـس       ) سفيوني( منابع صندوق کودکان ملل متحد      
اند که   کرده

3
.  در خانواده از خانـه فـرار کـرده انـد     يل آزار جنس  ين کشور به دل   ي در ا  ياباني کودکان خ  1

  ). ۱۰۶: اُدانل ، همان (
  

   يش کودکان به بزهکاريسوء رفتار و غفلت از کودک و خطر گرا. ۳
ـ  ، ري افراد مراقب خود مـورد آزار جـسم   ي که از سو   يکودک ن ي قـرار گرفتـه و تـأم   يا جنـس يـ  يوان

 در هـم  يرد، با فشاريگين و مراقبان قرار مي والديتوجهي او مورد غفلت و ب ي، و عاطف  ي جسمان يازهاين
بنـا بـر   .  دسـت خواهـد زد  ين فـشار، بـه واکنـش      يـ ناچار در مقابل ا   شود و به  يفرسا مواجه م  توانشکننده و   

ق يـ  ممکـن اسـت از طر    يتـوجه ينسبت بـه سـوء رفتـار و بـ         العمل کودکان   عکس) ۱۹۹۱( ل  يقات گ يتحق
-ي واکنش نـشان مـ  ي درونيق رفتارهاي که از طريکودکان.  بروز کنديروني ب يهاا واکنش ي ي درون يرفتارها

معموالً افسرده ، ها   آنزند ويپرهيگران مي نموده و از تعامل با ديزيدهند، درد و رنج حاصل شده را درون ر        
- خـارج ي براياچه مداخله رسند، چنانيگرا به نظر م   العاده گوش به زنگ و واپس      ، فوق  نشاط ، هراسان  يب

 مثل اخـتالالت  يم مرض جسمان  ين کودکان عال  يرد، ا ي صورت نگ  يت اضطراب آلود و   يکردن کودک از وضع   
ار ير شـده و در مـوارد بـس   يـ گز گوشـه يـ  نيدهند، از نظر عاطفي از خود بروز مي جسمانيخواب و دردها  

 از خود بـروز  ي خودکشيا رفتارها ي يگران را ترک و مبادرت به خودزن      يد ممکن است معاشرت با د     يشد
دهند، درد و رنج خود را    ي نشان م  يالعمل خارج  که در مقابل سوء رفتار عکس      يدر مقابل کودکان  . دهند

دهنـد آزارو  يوز مز ، خصمانه و خشن از خود بر      يآمکي تحر ييگران کرده و رفتارها   يرون و متوجه د   يبه ب 
 از ي زودرس و بزهکـار ي جنسيب و آتش زدن اموال ، بروز رفتارهاي ، تخريوان آزار ي ح ،ساالنت هم ياذ

  .(Dykerman and Appleton ,2000:93)  استن دسته از کودکاني ايروني بيهاجمله واکنش
رنـد، در معـرض   يگش ي را در پـ    يا اجتنـاب  ي يجاني ه يکرديت فشار رو  ي که نسبت به موقع    ينوجوانان

ن خود و عوامل ي کند از بي نوجوان سع يجانيکرد ه يدر رو .  قرار خواهند گرفت   يش به بزهکار  يخطر گرا 
زد و از آنجـا کـه در   يـ گـران بگر ي ديت عـاطف يـ  چتـر حما  يسـو جاد کرده و به   ي ا ي عاطف يافشار، فاصله 

ن امـر منجـر بـه فـرار نوجـوان از      ي هستند؛ ايا مراقبان قانون  ين  ي و غفلت عوامل فشار، والد     يآزارکودک
االت متحـده  يـ  در ان مـورد يـ  کـه ا يامطالعـه . ط خانواده است، خواهد شد    يت فشار که همان مح    يموقع
انـد، بـه فـرار از       بـوده  يا جنـس  ي ي آزار جسم  ي که قربان  ياز دختران % ۵۸کا انجام شد، نشان داد که       يآمر

آزار کودکـان بـه آنـان آمـوزش       ). ۱۰۶: نـل ، همـان      اُدا. ( انـد ل کرده يمنزل به واسطه خشونت ابراز تما     
احتمـال  % ۵۳ش ياالت متحـده از افـزا    يـ  در ا  يقـ ين جهت اسـت کـه تحق      يدهد و به هم   ي م يپرخاشگر
  %۷۲دهد که يز نشان مي در انگلستان ن يگريد ق ي تحق و دارد  ت ي حکا دهيآزار د  نوجوانان يبزهکار
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  ٩٢                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

کـرد  ين رويـ در ا ). ۱۰۶ادانـل ،    (انـد    بوده ي آزار جسم  ي، قربان اندن شده يم سنگ ي که مرتکب جرا   يجوانان
ت به استعمال مواد يز از واقعي گريا تحمل فشار وارده را ندارند برا  ي که توان مقابله و      ي، نوجوانان ياجتناب

  . ق از فشار وارد شده برخود بکاهندين طريکنند تا از اي ميدن الکل پرداخته سعيا نوشيمخدر و 
بـا  ) ۲۰۰۵( ت و همکـاران   ي اسـم  : و فرار از منزل      يش خطر بزهکار  ي، افزا يآزارککود. ۳_ ۱

نه آثار کوتاه مدت و ي در زم يسال تا بزرگ  ي سالگ ۱۳ در فاصله    ي نوجوان شهر  ۱۰۰۰ ي رو يمطالعه طول 
، خطـر  ي سـوء رفتـار در نوجـوان   يدند که تجربه جـد  يجه رس ين نت ي با نوجوانان به ا    يبلند مدت بدرفتار  

ش خواهـد  يرها افزاير متغي در صورت کنترل سا  ي و حت  يسالل بزرگ ي و اوا  ي را در اواخر نوجوان    يبزهکار
 ۱۷ - ۲ کـودک  ۱۶۷ يک وهمکاران بـر رو يله کرنيوس که به  يقيتحق . Smith,etal2005,1114). (داد

دنـد،   بوي که در معرض خشونت و سوء رفتار خانگينشان داد کودکان .  داشتند يساله که مشکالت رفتار   
-نـشانه   وي قرار داشتند، درحـد مـرز  يط برابري که با آنان از نظر سن وجنس در شراينسبت به کودکان

 (Kernic etal 2003 :1231.  بروز دادندي مثل تهاجم و بزهکاريروني بي از خود رفتارهاينکي کليها
ت از يـ رکز خدمات حما سال را که با م۱۷ر ي نفر نوجوانان ز۲۸۸۵حدود ) ۲۰۰۱(استوارت و همکاران  ). 

 در يق قرار داده و نشان دادنـد کـه احتمـال بزهکـار          ي مورد تحق  -نزلند تماس گرفته بودند   يکودکان کو 
 , Stewart etal). (. برابـر بـود  ۲ر کودکـان حـدود   يزار و سوء رفتار نسبت به ساآ سابقه يکودکان دارا

نـه  يرارت اسـتان خوزسـتان در زم   شـ ي مجرمـان يبر رو) ۱۳۸۴( و همکاران يق اسداللهيتحق 4 ,2008
ر ي مورد آزار واقع شـده بودنـد، نـسبت بـه سـا     ي که در کودکينينشان داد که مجرمآزاري     کودک سابقه

  ). ۲۳۷: ۱۳۸۴ ، برات وند ياسدالله. (  شده بودنديترم خشنيافراد مجرم مرتکب جرا
 و يجـسم آزاري  ک کـود دهـد کـه  ي نـشان م يقات متعدد انجام شده در مـورد دختـران فـرار          يتحق 
بـک  يت و وتيـ هو. لـر ي و ت۲۰۰۲کـاوس . لـر يت. (علت فرار دختران از خانه بـوده اسـت  ترين     مهم ،يعاطف
ـ     يـ تحق). ۱۴۴: ۱۳۸۵ن زاده   ي ، حـس   يبهرام ) (۲۰۰۰  ي مـددجو ين دختـران فـرار  يق انجـام شـده درب
 ، ابـراز  ياطفعـ آزاري   کـودک ق، سـابقه  يـ دختـران مـورد تحق    % ۸۰ استان تهران نشان داد که       يستيبهز

 مادر که منجـر بـه قطـع    ير از سوي، سرزنش و تحقي مادر، ضرب و شتم ، فحاشيمحبت نداشتن از سو   
اند که ق اظهار داشتهياز دختران مورد تحق% ۶۵ز در مورد نقش پدر   ي با مادر شده است و ن      يرابطه عاطف 

-رسـتم . ( انـد  ازدواج مجـدد داشـته   ، سابقه روابط نامشروع وياد و انحراف اخالقي اعت يداراها     آن پدران
   ). ۱۷۶. ۱۷۵:. ۱۳۸۳ ، يخان

   کودکان و نوجوانان يات رواني بر خصوصيآزارر کودکيتأث. ۳_ ۲
آزاري   کـودک . کودک استيتي و شخصيات رواني و استقرار خصوص يريگ دوران شکل  يدوران کودک 

ـ    احسا. رسانديب م يشدت به عزت نفس و اعتماد به نفس کودک آس         به ن يس تعلق او را بـه خـانواده از ب
-ي ميکننده داده و مانع رشد عواطف و احساسات مثبت در و   راني و يت او را پاسخ   ياز به امن  يبرد و ن  يم

 . شود
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  ٩٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

   ب عزت نفس کودکيف و تخريتضع. ۳_ ۲_ ۱
ت  که سوء رفتار با کودک منجر به کاهش اعتماد به نفس و عـز         يزمي ، در مورد مکان    ١) ۱۹۹۸(لودر  

 کـه متوجـه     ينظر از نوع سـوء رفتـار      کودک مورد سوء رفتار صرف    « : شود معتقد است  ينفس کودک م  
-جـه ين نتيا. ر اوستي از تقصيشود ناشي وارد مي که به و يرسد که درد و رنج    يجه م ين نت ياوست، به ا  

د کـودک  ياز شديت شده و ن  ي آنان تقو  يبي تخر يها پدر و مادر و برچسب     ي کودک با حمالت لفظ    يريگ
 وجـود دارد و بـه   ي در ويرد که اشکال دائم   يجه بگ ي نت يشود تا و  ين موجب م  ي والد يبه مراقبت از سو   

  .(Webb,etal,2007:146) » را تجربه کنديالعمرن لحاظ احساس گناه ماداميا
  
   و احساس تعلق در کودک يعدم استقرار دلبستگ. ۳_ ۲_ ۲

ن و افـراد  يشود که کودک احـساس خـود را بـه والـد    ي موجب ميآزارقرار گرفتن در معرض کودک   
 نـاامن و  ي دلبـستگ يريگجه شکليدرنت. ردي شکل گي ناامن در ويمراقب خود از دست بدهد و دلبستگ  

 دچـار اخـتالل   ينان به آنان روابـط دوسـتانه و  يساالن و عدم اعتماد و اطم مورد نسبت به دوستان و هم     
بـر روابـط   :  شـود  يله کـودک مـ  ي ارتبـاط بـه وسـ   يتناب از برقرار و اجيريگشده منجر به انزوا ، کناره    

. ( کنـد ينـده مختـل مـ   ي آي را در زنـدگ ي و يگذارد و مهارت ارتباط اجتماع    ي اثر م  ي و ي بعد ياجتماع
  )۱۹۴، ۱۳۸۲ ي ، نقويعابد
  ات کودک ي و خُلقياختالل در رشد اخالق. ۳_ ۲_۳

ر افـراد  ي نـسبت بـه سـا   ي و همدرديدلسوز مثل حس ي مانع رشد عواطف و احساسات   يکودک آزار 
ا نسبت بـه  هده در مهد کودکي درخردساالن آزا. دنبال خواهد داشت   شده ، نبود عاطفه را در کودک به       

دکرده و مـورد حملـه   يـ اعتماد بوده آنـان را تهد يان خود ب  يند و نسبت به مرب    همساالن خود پرخاشگرتر  
ن کودکـان در  يـ ک مهـدکودک نـشان داد کـه ا        يده در   ير د  خردساالن آزا  يق بر رو  يتحق. دهنديقرار م 

چ يا خـشم را بـروز دادنـد و هـ     يـ  و   ي از ترس ، پرخاشگر    ييهاساالن خود حاالت   هم يمقابل ابراز ناراحت  
کـه  ي نکرد، در حـال  يا اظهار نگران  ي و   يساالن خود ابراز همدرد    هم ي در مقابل ناراحت   يادهيد آزارکودک

 ، ياسـائ ي. ( کردنـد ي و انـدوه مـ  ي اظهـار همـدرد  ين مواردي در چنين معمول از خردسااليميش از ن  يب
۱۳۸۰ :۵۷۰.(  
    کودکان ير آن در بزهکاري وتأثي جنسيآزارکودک. ۴

آزاري    کـودک  وعينـه شـ   ي در زم  ييدست آوردن آمار قابل اتکا    ، به يتيثيح– يل اخالق يدالهر چند به  
از % ۱۰ ي ال۵از زنان و   % ۲۰دهد که   ي نشان م  يهانست، لکن برآورد سازمان بهداشت ج     يسر ن ي م يجنس

  ).۱۰۶: اُدانل ، همان . ( اندگرفته قرار ي مورد آزار جنسيمردان در کودک
ده يـ گر امتناع کودکان آزاردي ديسو و از سوکي از يآزارن نوع از کودکيد ايار شدي آثار مخرب وبس  

کنـد، بـر   يممکن مـ ريـ  را غ ي و رفع مخاطرات بعد     درمان يموقع برا  که اقدام به   يعين وقا ي چن ياز افشا 
 نمونـه  ينکلهـر وهمکـاران او رو  يله في کـه بـه وسـ   يامطالعه. ديافزايمآزاري     کودک ن نوع يعمق خطر ا  

 را تجربه کرده بودند ، يکودکان تجاوز جنس% ۵/۱۰ از پسران و دختران انجام شد، نشان داد که          يعيوس

                                                
1. Loader( 1998)  
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  ٩٤                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

% ۹/۱۰دختـران و  % ۸/۳۳ نوجوانان محصل انجام شد نشان داد که        سهي که در ژنو در مقا     يرگيمطالعه د 
ـ  ي ملـ  يت وهمکـاران او دربررسـ     ياسم:  را تجربه کرده بودند    يبار تجاوز جنس  کيپسران حداقل    ن ي در ب

ن يـ آنان هرگز ا % ۲۸افتند که   ي واقع شده بودند، در    ي مورد تجاوز جنس   يسالگ۱۸ که قبل از     يزنان جوان 
ـ .)Crisma etal 2004:1037 (را بازگو کـرده بودنـد   سال بعد آن۵آنان % ۴۷وتجربه را افشا نکرده   ي ل

 ي بـررو ي خطر ارتکاب جرائم جنـس ينه عوامل رشدي در زم۲۰۰۲ که در سال يقياو در تحق وهمکاران
افتنـد کـه   ير مـواد مخـدر انجـام دادنـد در    يـ ر خـشن وغ يـ  ، غير جنسي مجرم غ۳۳ و ي مجرم جنس  ۶۴

، ١ايلينه ابتال به پدوف ي مهم درزم  يک عامل خطر رشد   يودک وسوء کارکرد خانواده      با ک  ي عاطف يبدرفتار
 بـا کـودک     يژه سوء رفتار جنـس    يو بوده وبه  يسال دربزرگ ي جنس ي، تجاوز به عنف ونابهنجار    يگرانيعر

در ) ۱۹۹۰ (٢يمارشـال وبـاربر  ) (Klevens ibid اسـت يلي ابـتال بـه پدوف  ي براين رشديعامل خطر مع
 يديجه رشد احـساس شـد  ين و در نتيله والديت خشن به وس  ي ترب ي جنس ي جامع بزهکار  يرم تئو يترس

دنبال آنان، وارد، هادسون ، مارشال اند وبه دانسته ي جنس ي در بزهکار  ياز خشم و تنفر را از عناصر اساس       
م يا کودک را با ارتکـاب جـر   –ن  ي از روابط نامطلوب والد    ي ناش يضعف تعلق و وابستگ   ) ۱۹۹۵ (٣تيگريز

انـد  ه زنان ارائه کرده ي از خشونت عل   ي تجرب ي وهمکاران او مدل   ٤تاناکا ن  يچن   هم .اند مرتبط دانسته  يجنس
. انـد ه زنـان مـرتبط  يـ  علي با بزهکـار يز و سوء رفتاردر دوران کودکيآمات خشونتيکه براساس آن تجرب  

.(Klevens, Ibld)قـرار گرفـت کـه در جـدول      مورد توجهيت جنسير آزار و اذيق حاضر، متغي در تحق 
  .شودير مشاهده ميز

-ر بهيج زيبزهکاران، نتاريان دو گروه بزهکاران و غ   يم  قرارگرفتن يت جنس ي مورد آزار و اذ    يدر بررس 
  :دست آمد
-بـه %) ٥/ ٨٩( نفـر  ١٧ان و دوسـتان و      ين، آشـنا  يله والد يوسبه %)٠. ١٠٠( نفر ٥ان بزهکاران ،    يدر م 

/ ١٠( نفـر ٢بزهکـاران ، تنهـا   ريان غيدر م.  قرار گرفته بودند   يت جنس ي و اذ  به مورد آزار  يله افراد غر  يوس
  .  قرار گرفته بودند يت جنسيبه مورد آزار و اذيله افراد غريوسبه%) ٥

  
   قرارگرفتنيت جنسيجدول توزيع فراواني واحدهاي پژوهش برحسب مورد آزار و اذ. ٢جدول

  يجنست و آزار يبر اساس اذ هاي مطالعاتيو گروه 
  کل  گواه  کل  يگروه تجرب

   نفر۸۲  نفر۲   نفر۸۵  نفر۲۲
   نفر۱۶۷  _  _  مجموع

   
  
  

                                                
1. Pedo philia  
2. Marshall and Barbaree(1990) 
3. Ward, Hudson ,& Zegert (1995)  
4. Tanaka et al (1991) 
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  ٩٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

   ير آن در بزهکاري نسبت به کودک وتأثيتوجهيغفلت وب. ۵
ه کودک از جمله خـوراک،  ي اوليازهاين ني به تأمين و سرپرستان قانون ي والد يتوجهي ب يغفلت، به معنا  
ت از کودک يت و حمايميت ، احساس تعلق، صميه مثل محبت، هداي اولي عاطفيازهايا نيپوشاک، مسکن و 

نـده  ي نوجوانـان در آ ي بزهکـار ين نـشانگرها يتريدن به دوران بلوغ در کنار سوء رفتار با کودکان، قو     يتا رس 
م يدر جرا% ۵۸ نوجوانان، يدر بزهکار% ۵۷ به کودکان يتوجهيقات انجام شده غفلت و بيمطابق تحق. است  

 .  (Pathways ,1999:40) در جرائم خشونت بار نقش داشته است% ۴۹ل و ه اموايعل
ش ير عوامل موثر در ارتکـاب جـرم افـزا     يبودن سا نشان داد که با فرض ثابت     )۱۹۹۷(١نديقات ل ي تحق
 نوجوانان خواهد شـد و  لهيوس به مورد ارتکاب جرم۲۵۶ش  ي منجر به افزا   يتوجهي مورد غفلت و ب    ۱۰۰۰

 مـورد ارتکـاب جـرم    ۱۴۱ش ير منجر به افزاي مورد خانواده فق ۱۰۰۰ش  ين عوامل افزا  با فرض ثابت ماند   
قـات ماننـد   يشواهد و قـرائن حاصـل از تحق  .  (Pathways ,1999:159).  نوجوانان خواهد شدلهيوسبه

ن بـه امـور کـودک    يت پرداختن والديفيدهد که کينشان م) ۱۹۹۳( و همکاران   ٢ روت –ونز  يقات ل يتحق
 و يرمسؤوالنه مادر و کودک، برخورد تدافع    ي کودک است و رابطه غ     يت برا ياز به امن  ين ن ياز تأم  يانشانه
 خواهد ي در پيش دبستان ي کودک را در دوره پ     ي نامنظم به امور کودک وقوع سوء رفتار از سو         يدگيرس

   . (hann,40)داشت 

 بـر عـزت نفـس       يار مخرب  به کودکان آث   ي عاطف يتوجهيب) ۱۹۹۷(٣قات لوزو الکساندر  يبراساس تحق 
 و غفلت احـساس  يتوجهيکودکان در معرض ب etel 2003:1040) (Wark.  گذاردي ميکودکان بر جا

ن و همکاران او ي کللهيوسبهقات انجام شده   يتحق. کنندي نبودن م  ي و دوست داشتن   يتيکفايارزش ، ب  يب
ـ   ناسـالم نـشان داد  ي زن در معرض خطر روابط جنس۲۵۰ يبر رو ) ۲۰۰۷(  بـه آنـان در   يتـوجه ي کـه ب

ن يـ  و شـرکت ا يريـ گشيل پـ ي نسبت به استفاده از وسايني بدب، موجب ضعف عزت نفس  يدوران کودک 
 ٤يقـات ر يتحق(Klein etal 2007:40)..  پرخطر شده اسـت ي جنسيهاتي در فعاليسالزنان در بزرگ

 (Sunday 2008,. 15) ست مرتبط اي در نوجوانيف مادر با افسردگينشان داد که مراقبت ضع) ۱۹۹۵(
ا تـداوم  يـ  يد خطر سوء استفاده ، اقـدام بـه خودکـش   ي با تشديتوجهيب ن غفلت وين رابطه ب  يعالوه بر ا  

 و آزار يا ، خـود تهـاجم  يـ  و پارانويت ضـد اجتمـاع   ي، مبادرت به فحشا، اختالالت شخص     يافکار خودکش 
  .(Klein etal,2007:41) قات نشان داده شده استي در تحقيجنس
 دو گروه بزهکـاران و  لهيوسبهن قرارگرفتن ير و توهي تفاوت مورد تحق۳ق حاضر با ارائه جدول  يتحق 

  . دهديربزهکاران را نشان ميغ
 
 
  

                                                
1. Lind 
2. Lyons – Ruth ( 1993)  
3. Loos and  Alexander (1993) 
4. Rey (1995)  
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  ٩٦                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

   جدول توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش شده برحسب :٣جدول 
  هاي مطالعاتين و گروهيله والديوسن قرارگرفتن بهيا توهير يمورد تحق

  
  يگروه مطالعات                             مورد و گواهيهاگروه

  
  نيا توهير يمورد تحق

   نيله والديوسقرار گرفتن به

گروه مورد 
 )بزهکاران(

  گروه گواه 
ر يغ(

 )بزهکاران

  جمع

 ٥١,٨% ٣٣,١% ١٨,٧% درصددر كل هرگز

 ٢٨,٣% ١٣,٣% ١٥,١% درصددر كل يگاه

 ٨,٤% ١,٨% ٦,٦% درصددر كل اغلب

ر يـ مورد تحق 
ن يا تــوهيــ

 قرار گـرفتن  
ــه ــبـ  لهيوسـ
 ن يوالد

 ١١,٤% ١,٢% ١٠,٢% درصددر كل شهيهم

 ١٠٠,٠% ٤٩,٤% ٥٠,٦% درصددر كل جمع  ١٦٦ ٨٢ ٨٤ تعداد
  

در ن يله والـد يوسـ ن قرارگرفتن به يا توه ير  يمورد تحق نه  ي در زم  ي تفاوت معنادار  يآزمون مجذور خ  
ن يله والديوسشه بهيهم) ٪٥. ٨٩(اکثر بزهکاران  که  يطورهب.  نشان داد  ر بزهکاران يدو گروه بزهکاران وغ   

ن يله والـد يوسـ  هرگز بـه )٪٠ ٦٤( غيربزهکاران که اکثريدر حال. ن قرار گرفته بودنديا توه ير  يمورد تحق 
  . ن قرار نگرفته بودند يا توهير يمورد تحق

  
 

sig P. Value=0. 00١ df=  ٣  Value= ٢٨. ٢٣  
  

   در اطفال و نوجوانان ي خانواده و خطر بزهکاري و اقتصاديت اجتماعي موقع.گفتار دوم
عوامل  از ي اجتماعن طبقاتيترنيي خانواده و قرار داشتن در پاي و اقتصاديف اجتماعيت ضعيموقع
 و ي، فرهنگيه اقتصاديسرما.  استيش اطفال و نوجوانان به بزهکاريجاد خطر گرايثر در امهم مؤ
قات نشان داده است که فقر يتحق.  کندين مي هر خانواده را معينواده موضع اجتماع هر خاياجتماع
  ١ خانوادهي و اجتماعيف اقتصاديت ضعي و در مجموع موقعي، فقر فرهنگي ، فقر اجتماعياقتصاد

                                                
1. SES:Socioeconomic Status  
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  ٩٧                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

    ن اطفال و نوجوانان داردي در بي و رواني از مشکالت رفتاري با وجود انواع مختلفيرابطه آشکار
)whirters Mc 2007:31(.  

  

    آن بر کودکاني خانواده و آثار رشديه اقتصاديسرما. ۱
 و ي و رشـد جـسم  يگـذار سـالمت  هيـ  مادران و کودکان قبل و پس از تولد، پا         يستي ز يازهاين ن يتأم
 کودکـان سـالمت جـسم و    يي غذا يازهاين ن ي خانواده در تأم   يت مال ينبود کفا . هاست مطلوب آن  يعصب

 ييت غـذا  يـ ، امن  )WFC( غذا   ي جهان يف شورا يبراساس تعر . دهدي معرض خطر قرار م    روان آنان را در   
از يـ  مـورد ن يت مناسب در هر زمـان و جـا  يفي و کيغذا به مقدار کافکه   اينبر دو محور اشاره دارد، اول   

ت ادامـه  ين وضـع يـ  موجود داشته باشد که ايضمانتکه   اينه باشد و دوم يموجود، در دسترس و قابل ته     
 و پـس از آن از لحـاظ   يه مادر و کودک در دوران بارداريت تغذ يوضع) ۱۳۳:۱۳۸۳ ،   يشکور. (دا کند يپ
 موجـود در  يهاگزارش. قرارگرفته است  متعدد   يهاي و رشد مطلوب کودک مورد بررس      ير بر سالمت  يتأث
% ۴۰وع ي استخوان بـوده و شـ  يت کشور دچار پوکيون نفر از جمع يلي م ۶اقل  دهد که حد  يران نشان م  يا

 سـال   ۵ر  يکودکان ز % ۱۱ن آمار   يبراساس هم . کننده است  سال کشور نگران   ۲ر  ي در کودکان ز   يخونکم
 % ۲۳د بـوده و ي متوسـط و شـد  ياهيـ  تغذيدچار کوتاه قـد % ۱۵د، ي متوسط و شديکشور دچار کم وزن   

ر از کمبود آهـن  زنان باردا% ۴۳نوجوانان دختر و پسر و % ۲۶ ساله، ۶کودکان  % ۲۶، سال   ۲ر  يکودکان ز 
  ) ۹۵. ۹۱: همان. ( برنديرنج م

 يهـا ب متوجه خـانواده   يه به ترت  يها را از نظر سوء تغذ      خانواده يريپذبي آس يسازمان بهداشت جهان  
: ۱۳۸۴اگر ، پـاژن ،    يميک. ( ن دانسته است  يرنشي سواد کمتر ساکن در محالت فق      ير ، پر اوالد ، دارا     يفق

۱۰۴.(  
ـ    ي اقتصاد هيشاخص سرما ترين     مهم عنوانهدرآمد خانواده ب   زاني حاضر م  قي تحق در   ني خانواده در ب

) ۸۵/۷( درآمـد ماهانـه بـا        نيشتريـ ب.  برخوردار بود  يبزهکاران از تفاوت معنادار   ريدو گروه بزهکاران و غ    
ـ نيشتري هزارتومان متعلق به خانواده بزهکاران و ب ۲۰۰ کمتر از    صددر  ۶۷/۴ بـا  انـه ياه درآمـد م ي فراوان
 کنتـرل  زي کودک و نهي اوليازهاي ننيمأدر ت. بود غيربزهکاران  هزارتومان در خانواده  ۶۰۰ از   شيصد ب در

 ا تفاوت دو گروه معنـ زي ن، خانواده استي رشدي نقض کارکردجهي بر کودک که نتني والد يرونيبنکردن  
 ني خود را تاميرج زندگد مخار مواريا سقي درصد از طر۶۹/۸ که اکثر بزهکاران با      بي ترت نيه ا ب. دار بود 

 يبي و پـول تـوج  ي مخارج زندگني والدقي درصد از طر۶۴/۳با  غيربزهکاران  که اکثري در حال  ،کردنديم
 بود کـه  ي سنجش رفاه خانوادگ  يرهاي مناسب از متغ   لي از مسکن و اتومب    يبرخوردار. شدي م نيآنان تام 

 کـه اکثـر   يطـور ه ب. بود نهي زم ني در ا  قيتحق مورد   روه از تفاوت معنادار دو گ     به دست آمده نشان    جينتا
 مناسـب  ليـ  درصـد از مـسکن و اتومب  ۷۵ درصـد هرگـز از غـذا و لبـاس دلخـواه و           ۸۳/۳اطفال بزهکار   
  . اندبرخوردار نبوده
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  ٩٨                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

  جدول توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش شده برحسب: ٤جدول
  مطالعاتيهاي  مورد عالقه و گروهي از لباس دلخواه و غذايبرخوردار

  
  يگروه مطالعات                                      مورد و گواهيهاگروه

   
   از لباس يبرخوردار

    مورد عالقهيدلخواه و غذا

گروه مورد 
 )بزهکاران(

  گروه گواه 
ر يغ(

 )بزهکاران

  جمع

 ٧,٣% ١,٢%  ۶,۱% درصد در كل 
 ١٤,٥% ٢,٤% ١٢,١% درصد در كل 
 ٢٧,٣% ١٦,٤% ١٠,٩% درصد در كل 

 

 ٥٠,٩% ٢٩,١% ٢١,٨% درصددر كل 
 ١٠٠,٠% ٤٩,١% ٥٠,٩% درصد در كل جمع ١٦٥ ٨١ ٨٤ تعداد

 
 در دو  مورد عالقـه يدلخواه و غذا از لباس  ينه برخوردار ي در زم  ي تفاوت معنادار  يآزمون مجذور خ  

از لبـاس دلخـواه و   هرگـز  ) ٪٣. ٨٣(اکثر بزهکـاران  که يطورهنشان داد، ب غيربزهکاران گروه بزهکاران و 
از لباس دلخواه و    اغلب  ) ٪٠. ٦٠( غيربزهکاران   که اکثر ي خود برخوردار نبودند، در حال      مورد عالقه  يغذا
  .  خود برخوردار بودند مورد عالقهيغذا

 
Sig P. Value=0. 001  df=3  Value=19. 47 

  
. شتر اسـت يـ ده و زنان سرپرست خانواراند ب      که تک والد بو    ييها فقر در خانواده   يآثار نامطلوب رشد  

- خانوار صرفاً از محـل کمـک     زنان سرپرست    __، حدود )۱۳۸۴(فر  دي مع لهيوسبهق انجام شده    يدرتحق
ک سـوم آنـان   يـ  هزار تومان دارنـد،  ۲۵ کمتر از ياانهيا درآمد ماهيکنند و  ي م يته امداد زندگ  ي کم يها
ـ  يم باقک سوي هزار تومان در ماه و ۴۵ تا ۲۶ن  يب .  هـزار تومـان در مـاه درآمـد دارنـد     ۴۶ش از يمانـده ب
 يز بزهکـار يـ انگرتيـ ش حيل افزايتوان از دالي را م يي اروپا يد فقر در کشورها   يرشد شد ). ۱۵۰ما،  ياقل(

ر آسـتانه فقـر   ي زيي اروپايهاخانواده% ۱۲مطابق آمار ارائه شده   . ن کشور دانست  ياطفال و نوجوانان در ا    
   .کنندي ميزندگ

ون نفـر  يـ لي م۱۲ر خط فقر قرار دارنـد و       يافراد ز % ۱۵ يعنيک خانوار   ي خانوار،   ۱۰ در فرانسه از هر     
 ۱۵که . کننديد م ي تأک ي رسم يهاگزارش.  برخوردارند ي مال ي نهادها يها از کمک  يا نسب يطور کامل   به
: ۱۳۸۱، يابرنـدآباد   ينجفـ .( ت در معرض خطر قرار دارنـد ين وضع ي درصد اطفال و نوجوانان در ا      ۲۰تا  

ر ي را تحمل کرده و با فقر روبـرو هـستند، نـسبت بـه سـا     ي فشار اقتصاد  يطور دائم  که به  ينيوالد) ۲۷۱
 يکـار يب. گـرا هـستند  هيـ ت کودکـان تنب يرتر بوده و در تربيپذکيخوتر و تحر تندين از لحاظ عصب يوالد
-يمـار ي و بي ابتال آنان به افسردگ ، احساس شکست و خسران و      ي آنان از زندگ   يتين موجب نارضا  يوالد

١ 
٣ 
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  ٩٩                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

ق رفتار و روابط آنان با کودکـان را  ين طر ي در آنان شده و از ا      ي و بروز افکار خودکش    ي و روان  ي عصب يها
قـات انجـام   يتحق. (Mc whirers 2007,25) رسـاند  يب مير قرار داده و به رشد کودکان آسيتحت تأث
شتر از يـ ب% ۷۷کننـد  ي مي تک والد زندگيهاهرخانواد که دياالت متحده نشان داد که کودکان   يشده درا 

 .شـدند ير افراد مورد غفلت واقع مـ      يشتر ازسا يب% ۸۸ بوده و  ير کودکان در معرض سوء رفتار جسمان      يسا
شتر از کودکان تـک فرزنـد       ي برابرب ۳کردند،  ي م يت زندگ ي پرجمع يها که در خانواده   يکودکان ن  يچن  هم

دالر در سـال درآمـد     ۱۵۰۰۰ کـه    يريـ  فق يهاکودکان خانواده . گرفتندي وغفلت قرار م   ي توجه يمورد ب 
 دالر درماه بود در معرض ۰۰۰/۳۰ش از   يبها     آن ي که درآمد خانوادگ   يشتر از کودکان  يبرابر ب ۲۵داشتند،  

 اکثـر  ، خـانواده دو گـروه  ي تعـداد اعـضا  سهيدهد مقاي نشان مزي حاضر ن  قيتحق. سوء رفتار قرار داشتند   
 درصـد در خـانواده   ۶۷/۳ غيربزهکاران  و اکثرشتري فرزند و ب ۶ با   ييها در خانواده  ، درصد ۷۹/۶بزهکاران  

  (Dykermanand Appleton, 2000:92).. کردندي مي با دو فرزند زندگييها
  

   آن بر کودکان ي خانواده وآثار رشديه فرهنگيسرما. ۲
 آنـان در  يکردهـا يها و رو برنگرش وقابل قبولي دانشگاهيالت عالين ازسطح تحص  ي والد يبرخوردار

 يتـوجه يزان سوء رفتار و بير گذاشته، از م يگر و روابط با فرزندان تأث     يکدي ، ارتباط با     ينه فرزندپرور يزم
 ي بـرا يلي تحـص ين اهـداف عـال    يـي ، تع يلي تحـص  يـي گرانن آرما يعالوه بر ا  . کاهدينسبت به کودکان م   

ن يز در والـد يـ ل کودکـان و نوجوانـان ن     ي ادامه تحص  يزم برا ه امکانات ال  يق و ته  يت، تشو يفرزندان و هدا  
صد نفـر از نوجوانـان بزهکـار کـانون اصـالح و      کيق انجام شده در مورد  يتحق. شتر است يکرده ب ليتحص
-نحـو چـشم  ن نوجوانان بزهکار بـه يالت والديزان تحصيدهد که مي نشان م  ۱۳۷۴ت تهران در سال     يترب
سواد يـ مادران نوجوانـان بزهکـار ب     % ۵۲پدران و   % ۴۵که  يطورهنجار بود، ب  از نوجوانان به   ترنيي پا يريگ

: ۱۳۷۶ان ، يشـاکر . ( سواد بودنـد  يـ مادران نوجوانان گـروه شـاهد ب  % ۱۶پدران و % ۹که يبودند، در حال 
ت تهران ي نوجوانان پسر کانون اصالح و ترب   ي بر رو  يله امان يوسبه۱۳۷۸ که در سال     يگريق د يتحق). ۳۸

 % ۴/۲، ييالت ابتـدا ي تحـص يدارا% ۲۰سواد، يمادران نوجوانان بزهکار ب    % ۱/۷۴ شد، نشان داد که      انجام
. دار بـود اتفاوت دو گروه بزهکاران و گروه گواه مشهود و معنـ          رستان و باالتر بودند،     يدب% ۴/۳ ،   ييراهنما

 نيشتريـ  ب،بزهکـاران رين غ پدراني و در بسوادي درصد ب۹۰/۶ پدران بزهکاران با ني در ب ي فراوان نيشتريب
ـ  نيشتريـ ب ن  يچنـ    هـم   بوده، سانسي درصد ل  ۷۷/۸ با   يفراوان  درصـد  ۸۱/۵ مـادران بزهکـاران بـا    ي فراوان
  . اند بودهپلمي درصد د۸۴/۸با  غيربزهکاران  مادرانني و در بييراهنما

ده در دو  خـانوا ي فرهنگـ هي از عناصـر سـرما  يکـ يعنوان  ه ب زي ن ني والد يلي و تحص  ي شغل ييگراآرمان
 کـه اکثـر   يطوره ب، داردتيدار حکاا معني از تفاوتبه دست آمده  جي قرار گرفت که نتا    يگروه مورد بررس  

 کارگر دانستند و اکثـر  اي را کشاورز، دامدار و  خود فرزندندهي درصد شغل آ۸۹/۵ کودکان بزهکار   نيوالد
 . دانستندي ملي پزشک و وک،ي قاضر،ي فرزندشان را مدندهي درصد شغل آ۷۹/۸بزهکار ري غنيوالد
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  ١٠٠                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

  
  آن بر کودکاني خانواده و آثار رشدياجتماع) موضع ( ه يسرما. ۳

ـ    ي نـاآرام  ين که سـطوح بـاال     يرنشي سکونت در مناطق فق     يدوبنـد ي قي ، خـشونت، مـواد مخـدر، ب
آن  يهـا  از شاخصهيحيالت و امکانات تفري و تسهي اجتماعيتي اندک به امکانات حما يساکنان، دسترس 

  (Freiberg ,2007: 229).. کندي رشد مطلوب کودک را از او سلب مي الزم براياست فضا
ن نـسبت بـه افـراد      يرنـش يافراد ساکن در منـاطق فق     ) ۱۹۹۷(١ و گوردون    يقات پانتاز يبراساس تحق 

ز  اين منـاطق از نـرخ بـاالتر     يرا عموماً ا  ي کنند، ز  ي م يشتر احساس ناامن  ي برابر ب  سهساکن مناطق مرفه    
زان يـ  مي کـه بـه معنـا   ين اجتماعييرتبه پا).(Pantazis , 2000:415 جرم و خشونت برخورداراست

افته در جامعـه و  ي به قدرت سازمان   ي خانواده به منابع ارزشمند جامعه از جمله دسترس        يز دسترس يناچ
خـوش فـر ،   شـارع پـور ،    ( ي از تعهـدات اجتمـاع     يمنـد  بهره ي به معنا  ي از اعتبار اجتماع   يا برخوردار ي

هـا  ن هر خـانواده ي که والديهاها و ارزش قات خود نشان داد هدف    يدر تحق ) ۱۹۶۹ ٢کوهن  ۱۴۳،  ۱۳۸۱
هـا  ن ارزشيـ ا. هاست آنياند متأثر از رتبه اجتماع فرزندان خود قائلي براي مختلف اجتماع  يهادر رتبه 

ن با ي و آثار آن در نحوه برخورد والدر قرار دادهين را در مورد فرزندان خود تحت تأث       يو هنجارها باور والد   
  ).۲۴: في ، سيحجاز. ( کندي دارند، بروز مي که از ويکودک و انتظارات

ـ ي اجتمـاع  تيـ  موقع نـه يدهـد تفـاوت در زم     ي نـشان مـ    زي ن قي تحق ني ا   دو گـروه بزهکـاران و  ني ب
ـ ، شـد ش شغل پدر کودکـان سـنج  نهي تفاوت در زمني ا. استمشهودغيربزهکاران   کـه پـدران   يطـور ه ب

 ۷۵/۶ غيربزهکـاران   کـه اکثـر پـدران   ي در حـال ، درصد کشاورز جزء، کارگر و دامدار بودند       ۷۵بزهکاران  
 تي از آن بود که اکثريدار و حاکا معنزي شغل مادران ننهي معلم بودند و در زم    اي و   ي نظام کارمند،درصد  
 مـادران شـاغل   تيـ  کـه اکثر يل درصـد در حـا  ۴/۸۲ يعنـ ي ، معلم بودنـد   ايکارمند   غيربزهکاران   مادران

  .  بودندشگري آرااي اطي درصد خ۸۰بزهکاران 
  

  گفتار سوم

  ي فرزند پروريهان و نبود مهارتي نامطلوب والديتيسبک ترب. ۱
  ن ي نا مطلوب والديتي سبک ترب–الف 

ن يـ ار قـرار داده و بـه  يت او را تحت تـأث ي شخصيريگ و شکل ين روند رشد عاطف   ي والد يتيسبک ترب 
 يهـا هيـ ا پايـ  برخـوردار کـرده و   ي انطباق و سـازگار ي الزم برايتي شخصيهاتيق کودک را از قابل    يطر

) ۱۹۷۹ (٣ج پژوهش کـوهن  ينتا.  شکل خواهد داد   يت و ي را در شخص   ي و عدم انطباق اجتماع    يناسازگار
خورد  بري و چگونگي در دوران کودک   يت و ي نوجوان به نحوه ترب    ي رفتار يت و الگو  ينشان داد که شخص   

 خود نشان دادنـد کـه       يهايدر بررس ) ۱۹۹۲ (٤، اشتنبرگ و دراپر   يبلسک ن  يچن   هم .ن وابسته است  يوالد
                                                
1. Pantazis and Gordon  
2. Kohn  
3. Cohn 
4. Bleskey , Steinberg , draper  
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  ١٠١                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

 يه اسـت، نوجوانـان  ي آنان بر تنبيتي که روش ترب  ينين محدودکننده ، رها کننده، طردکننده و والد       يوالد
 نخواهند داشت و بـر  يرل شده و بر رفتار خود کنت   يرا پرورش خواهند داد که مرتکب اعمال ضد اجتماع        

 استدالل و گفتگو اسـت،   ي آنان بر مبنا   يتيرنده ، مشوق و حساس که روش ترب       ي گرم، پذ  ينيعکس والد 
افتـه و برخـوردار از احـساس    ي مطلـوب، رفتـار سـازمان    ي اجتماعيهاتي خواهند داشت با قابل   يفرزندان

ن ي والـد يتي تربي ، الگوها  يتيم ترب متخصصان علو ). ف، همان   ي ، س  يحجاز. ( ي و اجتماع  يت عاطف يامن
 قـرار  يت رشد کودکان اثر گذاشته و کودکان را در معرض خطـر بزهکـار  يفيدر مورد کودکان را که برک     

  . اند کردهيبندمير تقسيدهد، به انواع زيم
ـ ي خصمانه، والـد ،رفتار محدودکننده( خشک ومراقب    يتيوه ترب يش. ۱_ ۱  :)احـساس وخونـسرد  ين ب
 از قواعـد و مقـررات   ي انبـوه معمـوالً . کننـد ين با کودک بدون ترحم برخـورد مـ  يتعامل والدن نوع  يدرا

کنند و نقص ي سرد و قاطع و بدون انعطاف اجرا ميرا به روشها     آن ن کرده و  ي کودک مع  ي را برا  يرفتار
 يل و بزهکارن کودکان را به سمت فرار از منز    يد والد يکنند کنترل شد  يه مجازات م  ين قواعد را با تنب    يا

 سازگار  يبا وجود ظاهر  . رنديگين کودکان غالباً هراسان بوده واز مراجع قدرت فاصله م         يا. دهديسوق م 
ن يت چنـ يـ هاست درنها آني تهاجميهاانگر حالتي متقلبانه باشند که بي از رفتارهايممکن است مخزن 

  .  آورنديد روي شدي ممکن است به فرار از خانه و بزهکاريکودکان
 يز خونـسرد  يـ ردوسـتانه و ن   ي توأم با رفتار خـصمانه وغ      يتوجهيب(انگارانه   سهل يتيوه ترب يش. ۱_ ۲

 ياچ قاعـده يت هـ يدهند تا بدون رعاين به فرزندان خود اجازه ميوه والد ين ش يدر ا ) : ني والد يتفاوتيوب
در . ن نـدارد يفتـار والـد   از ريافت هنجاريچ دري کنند و کودک هيز آزادانه زندگ ي ناچ يا با قواعد رفتار   ي

ا يـ قدر از امور کودک فـارغ  ن آنيرا والديشود، زيز توجه نميه کودک ني اوليازهاي به ن  يد حت يموارد شد 
 و در يتـ يوه تربين شـ يکودکان در ا. ردي گي قرار ميتوجهيند که کودک طرد شده و مورد باز آن متنفر  

ت ، محبـت و  يـ از بـه امن يـ ن ني تـأم يه بـرا   شـد  ي دچار ضعف و ناتوان    ي مثبت اجتماع  يهارش نقش يپذ
ن ي مثبت، ا  ينکردن هنجارها يعلت درون به. ساالن بزهکاراند  هم ياحترام در معرض افتادن در دام باندها      

شـود و  يده مـ يـ  ديبـ ي و خود تخريهي خود تنبي جامعه را رد کرده در آنان رفتارها      يارهاينوجوانان مع 
  . شوندي ميريگز دچار انزوا و گوشهي اوقات نيگاه

د يار شـد ي بـس يگونه از و بهيآممتيمحدودکننده ، رفتار مال( العاده مراقب   فوق يتيوه ترب يش. ۱_ ۳
همراه قواعـد و مقـررات   ت مداوم بهين روش حمايوه والدين شيدر ا) به امور کودکان پرداختن    ياحساسات

 فراوان نقـش مراقـب مـادر    ي و دلواپسدي شدي احساسيرين با درگيوالد. کنندي فراوان را ارائه م  يرفتار
 يوه فرزنـدان دارا   ين شـ  يـ در ا . کننـد يفـا مـ   يبـار ا  ط خصومت ي از کودک و نوجوان را در قبال مح        يزاد

دهند، با دقـت و وسـواس از   ي را از خود بروز ميي از همنوا  يين بوده و سطح باال    يد به والد  ي شد يوابستگ
ط خـانواده و  ين کودکان با جدا شدن از مح    يا. رنديگ گوشه رو و کم ع، وابسته،   ي کرده، مط  يرويمقررات پ 

  .  خواهند شدي و اجتماعي فردي در زندگييهان دچار چالشي والديتياز دست دادن چتر حما
 ي از سـو يد عـاطف يار شـد  يمت و رفتـار بـس     ي ، مال  يريگسهل(  مفرط   ي مهربان يتيوه ترب يش. ۱_ ۴
ن ي هستند و هر کدام را که بخواهند با کمتر        يبع مقررات اندک  ، کودکان تا  يتيوه ترب ين ش يدر ا ) : نيوالد

ن يا. ن را تحت کنترل خود قرار دهنديل دارند رفتار و احساسات والد ير پا گذاشته و م    ي ز ييضمانت اجرا 
تواننـد نافرمـان ، پـررو،    ين حال مـ   ياند و در ع   کودکان اغلب ناز پرورده و پررو بار آمده خالق و مستقل          
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  ١٠٢                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

ف يال درآنـان ضـع  يـ ر امي وتـأخ يدارشتنيشوند قدرت خويبه مرور که بزرگ م. ادب باشنديپرمدعا و ب  
ن کودکـان  يدا کند ايش پيفته آنان افزايا خود شي و ي تهاجمي ضد اجتماعي است رفتارها شده و ممکن  

  .  درامان باشند يين رفتارهايتوقع دارند که از عواقب چن
ــدخــصمان(  اقتــدارگرايتــيروش ترب. ۱_ ۵ ــد ) : يه و روان نژن  يتــين روش تربيــن در ايرفتــار وال

را هـا    آنجاد وي را ايادين قواعد مقررات زين والديا.  است يشدت احساس دوستانه و به  ريمحدودکننده، غ 
ن ي والـد يه بـدن يدن و تنبياد کشيت ، فر يرفتار توأم با عصبان   . آورنديانعطاف به اجرا در م    رقابليطرز غ هب

 معموالً مـورد سـوء رفتـار واقـع شـده ،          يتين روش ترب  يکودکان تحت چن  . شوديمري  آزا   کودک موجب
 يهـا ييفاقد توانـا  ش آموخته و ين خو ي را از والد   ي خشونت وپرخاشگر  ياند ، الگوها  يوحشت زده وعصب  

 خـشم  يزيرژه در نوجوانان پسر باعث برونين به و يفشار حاصل از سوء رفتار والد     . باشند  يحل مسأله م  
 و يا ، تکانـه  يد تهـاجم  يار شـد  ي بـس  ييهـا رامون آنان شده که موجب واکـنش      يط و افراد پ   يه مح ي عل بر
ـ   يپد. شودين کودکان م  ي ا ي از سو  يجانيه ه يتخل وه ين شـ ين دختـران تحـت چنـ   يده فرار از خانـه در ب
  . شوديار مشاهده مي بسيتيترب

ردوسـتانه و برخـورد     يانگارانه ، غ  ر سهل رفتا(:يند نژ  ووسواس روان  ي توام بانگران  يتيوه ترب يش. ۱_ ۶
کننده بوده و اکثراً نظـارت و مراقبـت         هيز بالقوه تنب  ي ن يتيوه ترب ي ش نيا) دي شد ي توأم با نگران   ياحساسات

کودکـان تحـت   . دهنـد يد پاسـخ مـ  يت شديعمل آورده تخلفات کودکان را با عصبان از فرزندان به  ياندک
ش ي پـ ي و روان نـژاد يکنند و به سمت اخـتالل رفتـار  يشد م مخدوش ري با عواطفيتين روش ترب  يچن
سـاالن خـود    بـا هـم  يفيرهستند و ممکن است روابـط ضـع  يگ گوشه يروند ، معموالً از لحاظ اجتماع     يم

 يسال نقش مثبت در دوره بزرگيفاين کودکان در ا   يا.  و نزاع است   ييروداشته باشند که شاخص آن کم     
  . کشاندي بزهکارانه ميش به رفتارهاينان را به ورطه خطر گرادچار مشکل شده وضعف عزت نفس آ

  

  ن ي در والدي فرزند پرورينبود مهارتها. ۳
دهد کـه  ينه نشان مين زمي در ايت مذکور دوران کودکيده رشد کودک و حساس   يچيار پ يند بس يفرا

ت کـودک  يـ د و تربنه رشـ  ين درزم ي نقش مطلوب والد   يفاين باره امکان ا   ي الزم در ا   يبدون داشتن آگاه  
 يخـود در دوران کـودک  آزار   کـودک ني از والـد ياريقات نشان داده است که بس    يتحق. سر نخواهد شد  يم

 يهـا يمـار يآزار دچـار ب ن کودکيوالد% ۱۰قات فقط ين تحقيبراساس ا. اندا طرد شدهيمورد آزار واقع و  
تواننـد از  ي است که نمينحوه از آنان ب ياري بس يتي و شخص  يات رفتار ي خصوص يد هستند ول  ي شد يروان

 ي زنـدگ ي مقابلـه بـا فـشارها   ي الزم بـرا يهـا تيـ ند، آنان خود از قابليت و پرورش فرزند بر آ  يعهده ترب 
 ي نوارهـا يدبستانشي کودکان پيشده بر رو  انجام يدر بررس ). ۵۶۸: ۱۳۸۰ ،   يياساي. ( ستنديبرخوردار ن 

ش درآمد و از آنـان سـئوال شـد کـه     ي کودکان به نمايان برين فرزند و والدي در مورد اختالف ب يوئيديو
 نيشنهاد کردنـد کـه والـد   يـ  را پيانـضباط هاي   روش کردند، آنان همان  ين بودند چه م   ي والد يجاهاگر ب 
 يشـناخت هـاي      تفـاوت  نهيمطالعات انجام شده در زم    ). ۵۴۵: همان. ( بردنديکار م در مورد آنان به   ها    آن
 برداشـت  يزان قابل توجه  يکننده به م  ن غفلت يدهد که والد  ين نشان م  يوالدر  يکننده و سا  ن غفلت يوالد
نـه پـرورش مناسـب کودکـان داشـته و      ي در زمي نسبت به کودکان خـود نداشـتند، دانـش انـدک     يمثبت
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  ١٠٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

ن يوالـد کـه    ايـن ن احتماليعالوه بر ا  .اند از کودکان خود داشته    ي و منف  يرواقعي نامتناسب ، غ   يانتظارها
 ف و احتمـال يرسد، پاسخ مناسب بدهند ضـع ي که از کودکان م  ي و عمل  ي شفاه يهاامي پ کننده به غفلت
  . شتر بوديطرفه مثل صدور دستور و تقاضا انجام دهند، بکي و ير تعاملي غياقداماتکه  اين

 يازهـا ي مربوط بـه ن ي و اجتماعيم احساسير درست عال  ي درک و تفس   ييمطالعات نشان از نبود توانا    
 مربـوط بـه مراقبـت از    يهـا ي استفاده از آگـاه   ييا توانا ي که آنان از رفتار کودک دارند و         يکودک و تلق  

 مادر غفلـت  ۳۴ يگريق ديتحق (Hild yord wolfe,2007: 897) .کننده استن غفلتيکودک در والد
افـت کـه کمتـر محتمـل اسـت تـا مـادران        يسه قرار داد و در ي مادر گروه شاهد مورد مقا     ۳۳کننده را با    

 و ينـ ي مثـل غمگ يشتر احـساسات ظـاهر  يـ ق کودک را درک کنند و بيکننده که احساسات و عال  لتغف
 نسبت بـه رفتـار کـودک داشـتند     ي و ثابت ي درون يهاشتر نگرش يکردند آنان ب  ي را مشاهده م   يشرمسار

),907 .(ibidـ     يين از تواناي اگر والد ح برخـورد بـا   ي روش صـح يعنـ ي، ي و مهـارت مقابلـه بـا فـشار روان
ن مهارت را به فرزنـدان خـود   يتوانند ايبرخوردار باشند، آنگاه م   ها     آن  غلبه بر  يها و کوشش برا   يدشوار

   ١) ۹۸: ۱۳۸۳ور، يکد. ( ت کنندي تقوي و رواني روحياموزند و آنان را در مقابل فشارهايز بين
-ير خانواده مـ دهد که بهبود مهارت حل مسأله ديز نشان مين) ۱۹۹۸( وهمکاران او  ٢گريق سا يتحق

-يزان وروديـ ن ميشتريـ ب (Hann , op . cit :44). . در کودکان شـود يتواند منجر به کاهش پرخاشگر
 ين نرخ دختران فـرار يشتري و بي سالگ۱۷ – ۱۳ت در سن    يبه کانون اصالح و ترب      نوجوانان بزهکار  يها

جـه  ين نتيـ د بـه ا قـات خـو  يدر تحق) ۱۹۹۰ ( ٣نزيکـال .  اسـت يلي تحـص  ييمربوط به سـن دوره راهنمـا      
دا کـرده و خواهـان   يـ ش پين افـزا ي از والـد ي، انتظارات وياست که با ورود کودک به دوره نوجوان    دهيرس

 را درک نکنند، موجب بـروز تعـارض   يازين تحول نين ايچه والد است و چنانيشتري بياستقالل و آزاد 
م ي نوجـوان باعـث تحکـ   يازهـا يبه نن تحوالت و پاسخ متناسب   ين به ا  ي والد ييآشنا. شوديدر خانواده م  

ن ي معتقدنـد والـد  ٤سي و دپانفلياسکاناپ). ۲۷ – ۲۸ف ،   ي ، س  يحجاز( شود  يوند نوجوان و خانواده م    يپ
ت يت وضـع يجانات خـود را داشـته باشـند، مـسؤول    ي کنترل هييد تواناي برخورد مناسب با کودک با يبرا

کـردن  ا مـتهم يـ  کـودک و  ي منفـ يهـا تينکار وضـع رفته و از اي کودک و خانواده را پذ  يبوجود آمده برا  
ت يـ  تربي الزم بـرا يهـا  و مهـارت يت کودک داشته و از آگـاه ي از وضعيزند، درک مناسب  يگران بپره يد

- رفع مخاطرات از کمـک  يت کودک حساس بوده و بتوانند برا      ينسبت به وضع  . فرزندان برخوردار باشند  
   lomprecht,2000:17). ( .مند شوند خارج از خانواده بهرهيها

  

  ن با کودک ين و روابط والديتعارض والد. گفتار چهارم
ان امـور  يـ  آنـان در جر ي و هماهنگيگر و همدليکدين با يمانه و توأم با محبت والديوجود روابط صم 

 آرام و يحفـظ فـضا  .  کودکـان اسـت  ي مطلـوب و پرورنـده بـرا   ييجـاد فـضا   ي ا ي شرط اساسـ   يخانوادگ
                                                

.با سبکهاي مقابله با فشارهاي رواني و ) د خانواده عملکر(  و همکاران، بررسي رابطه ساختار تعامالت خانواده نيور، پرويکد
   98 ص) ۱۳۸۳ ( ۳۴تفاوتهاي جنسي در دانش آموزان دانشگاهي ، مجله روانشناسي و علوم تربيتي سال 

2. Sayger ,( 1998)  
3. Collins, (1990)  
4. Depanfilis  and  scananapieco  
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  ١٠٤                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

ت يرضـا . شـود يگـران مـ  يت و اعتماد کودک نسبت به د  يت حس امن  يوجب تقو بخش خانواده م  نانياطم
 يهـا ن نقـش يشـود کـه والـد   ي خانواده موجب م   يت در فضا  يمي و وجود صم   يي زناشو ين از زندگ  يوالد

 و ارتبـاط بـا   ي آنـان در فرزنـدپرور  ي منجـر بـه دلـسوز   يتين رضايرند و چني خود را بهتر بپذ  يخانوادگ
  )۵۲۷، ۱۳۸۰، يائاسي. (شود يفرزندان م
ـ       ) ۱۹۹۶(  و همکاران    يله براد يوس سه دهه به   ي که ط  يقاتي تحق ن يصورت گرفت، نـشان داد کـه ب

 ي کـه وارد مرحلـه نوجـوان   ي کودکان ارتباط وجود دارد و کودکـان ي و مشکالت رفتار   يياختالالت زناشو 
ق يـ  در تحق١هـا گلـوک  (Hann, op . cit: 45).ننـد  يبي ميشتريب بي متشنج آسين فضاياند، از اشده

ن يعلت تعارض و اختالفات والد بهيکياز هر سه خانواده  ن کودکان بزهکاريافتند که در بيجامع خود در  
ک يـ ، ربزهکار از هـر هفـت خـانواده      ين نوجوانان غ  ين نسبت در ب   يکه ا يده شده است، درحال   ياز هم پاش  

در ) ۲۰۰۸(ن و همکـاران او  يـ له يوسـ شده بـه ق انجام يتحق ). ۶۰۸: ۲، ج   ۱۳۸۲ا ،   ي ن يک( خانواده بود   
 يز سـوء اسـتفاده جنـس   ي با سوء رفتار با کودکان و ن       يد اختالفات خانوادگ  ين تشد يوان وجود رابطه ب   يتا

   (cheng 2008 , 196) .ازآنان را ثابت کرد
 ممکن است موجب بـروز  يز نشان داد که خشونت خانوادگ ين) ۲۰۰۳(ز من وهمکاران او     يق کن يتحق

دن از جامعـه  يـ ط بري به محـ  ي اعتماد ي، کاهش اعتماد به نفس ، ب      ي مثل افسردگ  ي درون يهايبهنجارنا
له نوجوانـان  يوسـ  بهي و بزهکاريش فعالي وتمرد، ب ي ازجمله سرکش  ي خارج يا منجر به رفتارها   يشده و   
  .(Black,2008,396) .شود

 يريپـذ له کـودک درنقـش  يوسـ گر بـه يکـد ين بـا  يز وپرخاشـگرانه والـد  يـ آم مشاهده روابط خشونت  
 شـد  يابيـ  حاضـر ارز قي در خانواده در تحق   ي تعارض هنجار  يهاشاخصه پرخاشگرانه کودکان مؤثراست،  

 ي فراوان نيشتري که ب  يطورهب. دار بود امعن غيربزهکاران    دو گروه بزهکاران و    ني تفاوت ب  نهي زم نيکه در ا  
و   درصد متعلق به کودکان بزهکـار ۹۰/۵ با    در منزل بودند   ني شاهد مشاجره والد   شهي که هم  يدر گروه 

 بزهکـار  ريـ  درصد متعلق به کودکان غ۶۷/۷ با  ، بودند ني شاهد مشاجره والد   ي که گاه  ي مورد کودکان  در
  . بود

 
  
  
  
 
 
 
  

                                                
 نفره از همکاران برجسته خود و با 20 سال در رأس یک گروه 10روارد که بمدت اه هانم الینورگلوك اساتید دانشگآقاي شلدون و خا .1

ترین بزهکار تحقیق کردند که بهترین و جامع نوجوان غیر500زهکار و در مقابل  نوجوان ب500سرمایه چند بنیاد بزرگ آمریکایی بر روي 
   .نمونه تحقیق جرم شناسی اعالم گردید
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  ١٠٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

   توزيع فراواني واحدهاي مورد پژوهش برحسب :٥جدول 
  هاي مطالعاتيو گروه ن بودني شاهد مشاجره و جر و بحث والد

  
  ي گروه مطالعات                                   مورد و گواهيگروه ها

   
  شاهد مشاجره و 
  ن بودنيجر و بحث والد

گروه مورد 
 )بزهکاران(

  گروه گواه 
ر يغ(

 )بزهکاران

  جمع

 ٢٥,٩% ١٢,٠%  ۱۳,۹% درصددر كل 
 ٤٧,٠% ٣١,٣% ١٥,٧% درصددر كل 
  ٥،١٤% ٨،٤% ٩,٦% درصددر كل 

 

 ١٢,٧% ١,٢% ١١,٤% درصددر كل 
 ١٠٠,٠% ٤٩,٤% ٥٠,٦% درصددر كل جمع ١٦٦ ٨٢ ٨٤ تعداد

 
 در دو ن را بـودن يشاهد مـشاجره و جـر و بحـث والـد    نه ي در زمي تفاوت معناداريآزمون مجذور خ 

شـاهد مـشاجره و   شه  يهم) ٪٥/ ٩٠(اکثر بزهکاران   که  يطورهنشان داد؛ ب   غيربزهکاران   گروه بزهکاران و  
شاهد مشاجره و جر و بحـث   يز گاهين) ٪٧. ٦٦( غيربزهکاران که اکثريدر حالن بودند؛ يالدجر و بحث و 

 .  خود بودندنيوالد
Sig P. Value=0. 00١ df=  ٣  Value= ٢٨. ٢٥  

  
 در کـودک بـوده و   يت عـاطف يـ جـاد امن ي اين و کودک مبنـا ين والديمانه بيوجود روابط گرم و صم  

ن بر ي نفوذ والديوند، شرط اساس ي و پ  ين وابستگ يشود که ا  يک م ن و کود  ين والد يوند محکم ب  يموجب پ 
 ).۱۹۶، ۱۳۸۰ ، ياسـائ ي. ( ن بـه کـودک اسـت     ي مـورد قبـول والـد      يهاکودک و انتقال هنجارها وارزش    

ـ  يوجود رابطه صـم   ابراز محبت    ن  يچن  هم جـاد عـزت نفـس وخـود     ين و کـودک موجـب ا  ين والـد يمانه ب
 در کـودک را  ي خـود پنـداره عـاطف   يريـ گ شـکل يمبنـا ) ۱۹۹۶(مارش . شودي در کودک م   يارزشمند

ـ  يفيک. است داند و معتقدين با خود دارد، مي از رابطه والد   ي که و  يادراک ن و فرزنـد  ين والـد يت رابطـه ب
 يريـ گبـا شـکل  . ن بوده و در نظر آنان ارزشمند استي چقدر مورد احترام والديدهد که و  يآنان نشان م  

کنـد و از بـودن در کنـار    يت مـ  يمي و صم  يکين خود احساس نزد   يوان با والد  پنداره، نوج ن خود يمثبت ا 
ن يـ شـود و ا يان مـ يـ نان در مآد خود را با ي از طرد شدن احساسات و عقايبرد، بدون نگران  يآنان لذت م  

و براسـاس  ) ۹۹، ۱۳۸۳ان ، يور ، کاووسـ يکـد ( جـاد عـزت نفـس در نوجوانـان شـده      ي موجب ا  ييهمنوا
ل يـ  تما ي مبنـا  ين احـساس خـود ارزشـمند      يچنـ ) ۱۹۸۲( ١ت  ي اسم –لتون  ي و ه  النيقات مک م  يتحق

  ).۲۶ف ، ي ، سيحجاز. ( شتر نوجوان به گذراندن اوقات فراغت در کنار خانواده خواهد شديب

                                                
1. Mcmillan and Hilton - Smith 
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  ١٠٦                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

  وجود مشکالت خاص در خانواده . گفتار پنجم
 و رونـد  ينوادگ خـا ي کـه بـر فـضا   يدير شديواسطه تأث از نواقص و اشکاالت خاص را به يوجود برخ 

ن بـه  ي والـد ين مـوارد ابـتال  يـ اتـرين    مهـم ژه مورد توجه قرار داد که ازيد بويگذارند بايرشد کودکان م  
  . ا الکل استياد به مواد مخدر و ي مزمن و اعتيا جسماني ي روانيهايماريب

  

  ني مزمن والديا جسماني و ي روانيهايماريب. ۱
ر قـرار دهـد،    ي پدر و مادر را تحـت تـأث        يمزمن نقش خانوادگ   يا جسمان ي و   ي روان يهايماريوجود ب 

 کـه دچـار    ييهاخانواده.  کودکان خواهد شد   ي برا يط مطلوب رشد  يف شرا يا تضع ين رفتن و    يباعث از ب  
ن محبـت و    ييار پـا  ين بـس  ي والـد  يف، همبستگ ين ضع ين زوج ي ب ي هستند، توافقات و هماهنگ    يافسردگ

ب تعامالت و روابـط     ين به تخر  ي والد ي روان يماريب.  اندک است  ت از کودکان  ي و حما  يت خانوادگ يميصم
نوجوانـان  .  شـود ي آنان مي و احساسين و فرزندان منجر شده که موجب کاهش رشد ادراک         ين والد يدرب

ف و مـشکالت  ي ضـع ي و رفتـار يطـور مـزمن و مـداوم دچـار کنتـرل احـساس         به ييهان خانواده يدر چن 
طـور مـداوم در معـرض خطـر ابـتال بـه       ن نوجوانـان بـه  يـ ا. هند بودساالن خوا در مدرسه و هم  يسازگار
  (Mc Whirters, 207:78). خطرناک قرار دارندي و ارتکاب رفتارهاي روانيهايناهنجار
ـ            ي از تحق  يبرخ ن بـا احتمـال   ي والـد يقـات نـشان داده اسـت کـه وجـود مـشکالت در سـالمت روان

 فرزنـدان مـرتبط   يتـ يوه تربيکان و تناقض در شـ  با کود  ي و جنس  ي، غفلت و سوء رفتار جسم     يتوجهيب
 يعـ ي کودکـان را اثـر طب  ي فکـر يدگيقات خود از هم پاش  ي در تحق  ١ونزيسل ول ين رابطه ک  ي در هم  .است

ـ   ي از والـد يطاقـت فرسـا مثـل برخـوردار      مزمن ويب زايتجربه آس   دانـستند ين دچـار اخـتالالت روان
(Kimberly etal, 2004,357) ي طـوالن يا مـزمن کـه در مـدت   ي يد و ناگهاني شديهايماريبروز ب ن يچن هم 

 کودکان و يند رشدي خانواده قرار دهد، فرايشتيت معيا از دست دادن امنين و ي از نبود والديکودکان را در نگران
  (Dykeman and Appleton ,2000, 90) . ر قرار خواهد داديکارکرد آنان را در خانواده و مدرسه تحت تأث

ثر در ؤ مـ يهـا ري از متغ يکـ يعنوان  ه ب ي عصب يماري سابقه ب  ري وجود متغ  نهياضر در زم  ق ح ي تحق در 
 در خـانواده بـا   ي عصبيماري وجود سابقه ب  نيشتري ب . وجود دارد  ي خانواده تفاوت معنادار   يکارکرد رشد 

  درصد متعلق بـه خـانواده  ۹/۶۰ با ي عصبيماري و عدم وجود سابقه بهکاردرصد متعلق به گروه بز  ۹/۷۶
  . بودغيربزهکاران 

  

  نياد والدياعت. ۲
 تـوان  ي است که به جـرأت مـ    ين مشکالت خانوادگ  يزاتربي از آس  يکين به مواد مخدر،     ياد والد ياعت

دهـد و بـه    ير قـرار مـ    ي خانواده را تحت تـأث     ي و کنترل  يريپذ، جامعه ي رشد ي ابعاد کارکرد  يگفت تمام 
                                                
1. Kisiel and Lyons 
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  ١٠٧                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

قـات  يتحق. رديـ ند رشد کودکان مورد توجه قرار گ يرا بالفعل در ف   يعنوان عامل خطر  د به يل با ين دل يهم
. اند مبتال به مصرف مواد مخدر رشد کرده    يات بزهکاران در خانواده   يدهد که اکثر  يدر جامعه ما نشان م    

   ).۱۳۸۳،۱۸۷ يمدن(
 بـا مـصرف   يکـ ي رابطـه نزد ي خانوادگيهادهد که خشونتيکا نشان م يدرآمر) ۱۹۹۶(ق والکر ي تحق

 ي خـانوادگ يهـا افراد ضارب درخـشونت % ۶۰ از آن دارد که تيق حکا ين تحق يا. ر دارند الکل ومواد مخد  
ق نـشان داد کـه   يـ ن تحقيـ ا ن يچنـ   هم.کننديآنان هر دو را مصرف م% ۲۲آنان مواد مخدر و% ۳۲الکل،  

شتر يـ  و سوء رفتـار آنـان نـسبت بـه کودکـان ب     يتوجهيها احتمال بکيالکلري برابر از غ  ۸ک  يپدران الکل 
ـ   يوس که بهيقيتحق  (Mc whirters 2007, 79). ستا اد يـ ن اعتيله والش وهمکاران او در مـورد رابطـه ب
 صورت گرفـت، نـشان داد کـه    يگو پاسخ۸۴۷۲ ين و سوء رفتار با کودکان رو      يوالد) مواد مخدر والکل  (

 ,Walsh).  برابـر بـوده اسـت   ۲ن معتـاد  ين والدي نسبت به کودکان دربي وجسمينرخ سوء رفتار جنس
2003, 1409)   

 وتعامل باکودکان يتينه سبک مطلوب ترب ي در زم  ين معتاد به مواد مخدر فرصت انتخاب منطق       يوالد
ت يـ  بـوده و از حما ي منـزو ي آنـان از لحـاظ اجتمـاع   ) (cheng2088:438دهنـد يخـود را از دسـت مـ   

معه و کودکـان خـود را از    ارتباط مثبت آنان با جا    يه اجتماع يت از سرما  ين محروم ياند ا  محروم ياجتماع
  .کند ي آنان در خانواده و جامعه محروم ميت رشديآنان سلب کرده، کودکان را از حما

,2008,81) (Paluscei  از مخـاطرات قـرار   ياد، خود در معـرض انـواع گونـاگون   يمادران مبتال به اعت 
توان به ين خطرات م يجمله ا از  .  شود ي م ي نقش مثبت خانوادگ   يفاي آنان در ا   يدارند که منجر به ناتوان    

ـ    ي، سوء استفاده جنـس    ي، قرارگرفتن در معرض خشونت خانوادگ     يافسردگ  و ي، ابـتال بـه اخـتالالت روان
 ، سـوء رفتـار و   ين موارد کودکان را درمعرض خطر اختالل رشـد  يک از ا  يارتکاب جرم را نام برد که هر      

  .  (Cumulative environmental Risk, 2003: 999).دهدي قرار ميتوجهيب
 ياز تفـاوت نـشان   سابقه مصرف سوء مـصرف مـواد       نهيآمده در زم  دسته ب يها حاضر داده  قي تحق در
ـ  نيشتري درصد از ب   ۸۰ در خانواده بزهکاران با      اديوجود سابقه اعت  . داربودمعنا  در ، برخـوردار بـود  ي فراوان
 نـشان  قيـ  تحقنيـ  اجهي نت. بودندادي درصد فاقد سابقه اعت۵۸/۳ غيربزهکاران يها که اکثر خانواده  يحال

 نيشتريـ ب% ۱۰۰ بزهکـاران بـا   ، اغلب مواد مخدر مـصرف کـرده بودنـد   اي شهي که هم  ي اطفال نيداد در ب  
 غيربزهکـاران  . که هرگز مواد مخدر مصرف نکرده بودنـد ي اطفالني که در ب ي در حال  ،اند را داشته  يفراوان

 در زيـ  ني رابطه سابقه مصرف مشروبات الکلنيدر هم. ودند برخوردار بي فراواننيشتري درصد از ب   ۶۵/۳با  
ـ   ي اطفـال  ي فراوان نيشتريکه ب يطوره ب ،بزهکار قابل توجه است   ريدو گروه بزهکار و غ     طـور مـداوم   ه کـه ب

ـ  نيشتريـ  متعلق بـه اطفـال بزهکـار و ب         % ۱۰۰ يعنيکردند  ي مصرف م  يمشروبات الکل  ـ   ي فراوان  ني در ب
  . است ربزهکاراني درصد متعلق به غ۷۲/۲ ، مصرف نکرده بودندي که هرگز مشروبات الکليکسان

  

  يريگجهينت
ت کـودک مـستلزم آن     يرد و رشد کامل شخص    يگي شکل م  ي دوران رشد و   يت کودک در ط   يشخص

ه آنـان از جملـه   يـ  اولياز هـا يـ کننـد، ن ي توأم با محبت و آرامش رشـد مـ      يط خانوادگ ياست که در مح   
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  ١٠٨                                                            اطفال و نوجوانان          ي خانواده و بزهکارياختالل در کارکرد رشد
  

ـ   يـ ن ترتيشود ، به اين مي و احترام او تأميت، عاطفي ، امن يستي ز يازهاين  يالمللـ نيب اسـناد مختلـف ب
ها را مکلف کـرده اسـت تـا حـق رشـد         نامه حقوق کودک دولت   مانيراجع به حقوق کودک و از جمله پ       

  .ن کننديمطلوب کودکان را تضم
 بـا بحـران   يشـدن جامعـه بـشر   کـسو ، مواجـه    يط مطلـوب از     ي از شـرا   ي حق کودکان به برخوردار   

ـ يقات متعدديج تحقيل قرن حاضر و نتايستم و اواي اطفال در اواخر قرن ب     يبزهکار ن نقـض  ي که رابطه ب
گـر  ي ديدهد، از سـو يش آنان به ارتکاب جرم را نشان م      يش خطر گرا  يمدارانه کودکان و افزا   حقوق رشد 

ابـد و  ي آنان بي و نوجواني افراد را در دوران کودکي بزهکار يهاشهي ر يموجب شده است که جامعه بشر     
 اطفـال و  ي در زنـدگ يط و عوامل خطـر بزهکـار  ين شراي متعدد به رفع ا   يا مداخله يها برنامه يبا طراح 

 يالمللني بيها از جرم سازمانيريگشي پ يکرد اصل يمدار رو  رشد يريگشين پ ينوجوانان بپردازد و بنابرا   
 يريـ گشي پـ يرکن اصـل . دهد يل ميشرفته جهان را تشکي پي از کشورها ياريو بس ) مثل ملل متحد    ( 

 عوامـل خطـر   يي ، شناسـا  ي در قبال بزهکـار    ين الملل ي ب يياست جنا ين س يکرد نو يعنوان رو مدار به رشد
ن عوامـل خطـر عوامـل خطـر     يـ اتـرين      مهم از جمله . ر رشد کودکان و نوجوانان است       ي در مس  يبزهکار
 و ي جسميازهاين نداشتن ني ، تام يه توج ي، غفلت و ب   آزاري     کودک  است ،  يط خانوادگ ي در مح  يرشد

ن ، نبـود  ي نـامطلوب والـد  يتي تربيها خانواده ، سبکي و اقتصادي اجتماع ي کودک ، فقر فرهنگ    يستيز
 اسـت  ي رشـد يزابيعوامل آسترين   مهم و وجود مشکالت خاص در خانواده ازي فرزند پرور يهامهارت

 از يريشگيـ  پيکـرد اصـل  ين رويدهد و بنـابرا يم قرار يش به بزهکاريکه کودکان را در معرض خطر گرا     
  .  باشدير رشد ويد متوجه دوران رشد کودک و رفع عوامل خطر از مسي اطفال و نوجوانان بايبزهکار

 يرهاي متغقي پژوهش و تطب  ني در ا  مطرح شده  يهاال سو راموني پ يلي و تحل  يفي توص قي تحق  انجام
 از نـشان  زي آنان نربزهکاريساالن غ با همسهيزهکار و مقا اطفال و نوجوانان ب  تيحاصل از پژوهش با وضع    

 پژوهش ني اهيال و اثبات فرضؤ مورد سيرهاي متغنهي و گواه در زمشيدار بودن تفاوت دو گروه آزما    امعن
 ي و ورود به دوره بزرگـسال ي به جواندني از قبل از تولد تا رسي رشد و نمو وجود انسان     ري س يبررس. است

 سالم و سازگار بـا  ي به عنصري شدن ولي و تبد  ي دوره سن  نيرشد مطلوب انسان در ا    دهد که   ينشان م 
 ياگر چه اخـتالل رشـد  .  استيشد در ابعاد ري و مراقبت از وازهاي ننيمأ مستلزم تي اجتماع يهاارزش

 خـانواده و  ي امـا تمرکـز بـر اخـتالل در کـارکرد رشـد      رد،يـ گيم دربرزي و کنترل را ن  يريپذابعاد جامعه 
 ي حقـوق رشـد  ،چه در مراحل مختلف رشد کودکـان چنانکه دهد ي اطفال و نوجوانان نشان م  يهکاربز

 کودکان نقض شود در معـرض  ي رشديهاازي کننده ننيمأنهاد تترين     مهم عنوانهآنان در نهاد خانواده ب    
 حق محور گاهديتوان دي مقي تحقهي با اثبات فرضبي ترتني به ا .رنديگي قرار م  ي به بزهکار  شيخطر گرا 
  .  اطفال و نوجوانان ارائه کردي از بزهکاريريگشيرا در پ
 ضـعف در  ليـ دله اقشار جامعه و بنيترريپذبيو آس ترين     مهم عنوانه کودکان ب  دگاهي د ني اساس ا  بر

 تيـ  از اولويطي و مراقبت از آنان در هر شرا     تي بوده و حما   تي حما ازمندي ن شي خو ي و فکر  يابعاد جسم 
 کـه آنـان را در   يطي اطفال و رفع شـرا  ي از بزهکار  يريگشي حق محور در پ    دگاهيارائه د . ستبرخوردار ا 

عهـده  بر  کودکـان را  ي خطر از زندگ   طي و رفع شرا   يريگشيپ فيدهد تکل ي قرار م  يمعرض خطر بزهکار  
 دولـت را    ي از سـو   رانـه يگشي پـ  يتي مـداخالت حمـا    ي و اجرا  يتي حما کرديدولت قرار داده که اتخاذ رو     

  .کندي ميزامال
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   منابع 

ـ  ) ۱۳۸۴(  محمود برات ونـد   ومياسداهللا،  عبدالرح    مجرمانـه  ين و الگـو يوالـد آزاري   کـودک نيرابطـه ب
  . ۱۹ ش – ۵، س  ي رفاه اجتماعيفصلنامه پژوهشده، يشرارت در کودکان آزار د

 يفـات و راههـا  انحرا ، هـا ي از کجرويريشگيـ  و نقـش آن در پ  يانضباط اجتمـاع   ،   يما،  مصطف  يدکتر اقل 
  .خي تاريقات سازمان زندانها، بي تحقي شورا–ت تهران يو کانون اصالح تربي ، آرشبرخورد با آن

ـ يـ سف ، اتحاديـ وني ، نـدگان پارلمانهـا  ي نمايت از کودکان بـرا ي حمايکتابچه تخصص ) دان( اُدانل   ن يه ب
  . جا ي ب– تا ي ب–المجالس 

  نوجوانـان پـسر در کـانون اصـالح و    ي بـا بزهکـار  يني شهر نش  ارتباط يبررس) ۱۳۷۸( ال  ي،  ل  ياد امان يبن
  .  سازمان زندانهاي و پژوهشي ، مرکز آموزشت تهرانيترب

ـ    يدگيـ سه آزار د  يـ مقا) ۱۳۸۵ (  و سـحر حـسين زاده      هـادي  ،طاهباز احسان،   ،يبهرام  و  ي سـالمت روان
  دانـشگاه يتـ يوم ترب و علـ يمجلـه روانـشناس   شهر تهران، ي و عاد ي در دختران فرار   ي مذهب يريگجهت
   .۱ ، ش ۳۷ ستهران
 و يروانـشناس  مجلـه ن ، ي والـد يتـ يف ، سوسن، نگرش نوجوانان نسبت به سـامانه ترب ي ، الهه، س يحجاز

   .۱، ش ۵د ، س ي ، دوره جد دانشگاه تهرانيتيعلوم ترب
ـ   ن در فـرار دختـران ،        ي نقش والـد   يبررس) ۱۳۸۳( ، معصومه   يرستم خان   يش ملـ  ين همـا  يمقـاالت اول

  .انتشارات آگه:  تهران۱۳۸۳، ۱، چ ۵ ، ج راني در اي اجتماعيهابيآس
 ، ت سـنندج يـ  اطفال و نوجوانان در کـانون اصـالح و ترب    ي علل بزهکار  يبررس) ۱۳۷۶ ( ان،  عطا  ي شاکر
  . سازمان زندانهاي و پژوهشيو مرکز آموزشيآرش
 جوانـان ،  يت اجتمـاع يـ  با هويرهنگه في، رابطه سرما )۱۳۸۱( خوش فرد  و غالمرضامحمود،   پور   شارع

   .۱۳۸۱ ، زمستان ۲۰ ش ينامه علوم اجتماع شهر تهران يمطالعه مورد
 ، ۲۴ ش ينامـه علـوم اجتمـاع   ران ، يـ  بـه آن در ا    ي و دسترسـ   ييت غـذا  يـ  امن ،)۱۳۸۳ ( ي عل ،ي شکور

   .۱۳۸۳زمستان 
دگان يـ ب دي امـور آسـ   ، دفتـر   رانيـ در ا آزاري     کـودک  تيگزارش وضع ) ۱۳۸۶ (  کشور ي اجتماع يشورا

  .يستي سازمان بهزي ، معاونت امور اجتماعياجتماع
 آن بـر  يتي و شخـص يو آثار عاطفآزاري   کودکدهي پديبررس) ۱۳۸۴ (  ، اعظم  ي، محمد رضا، نقو   يعابد

  . ۲ ش ۳۵ سال  دانشگاه تهرانيتي و علوم تربيمجله روانشناسنوجوانان دختر شهر اصفهان ، 
ــد ــرويکــ ــاريور، پــ ــ) ۱۳۸۳( ان ن، و همکــ ــانواده    يبررســ ــامالت خــ ــاختار تعــ ــه ســ    رابطــ

ش ي در دانـش آمـوزان پـ   يجنـس هـاي    تفـاوت  وي رواني مقابله با فشارها  يبا سبکها ) عملکرد خانواده ( 
   .۳۴ ش  دانشگاه تهران،يتي و علوم تربيمجله روانشناس ، يدانشگاه

 رفـاه  ي پژوهـش يفـصلنامه علمـ  ن ،   رايـ ه در ا  يـ فقر و سوء تغذ   ) ۱۳۸۴ (ا گر، مسعود، باژن، مرجان    يميک
   .۸، ش ۵ س ياجتماع

  . ، دانشگاه تهران۲ ، ج ي جرم شناسيمبان،  ) ۱۳۸۲ (يا،  مهدي نيک
   .۱۳۸۲سف يوني . رانيدر اآزاري   کودکتي وضعيبررس ) ۱۳۸۲ (دي ، سعيمدن
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   يش ملـــ ين همـــا يمجموعـــه مقـــاالت اولـــ  اد ، يـــ ، خـــانواده و اعت )۱۳۸۳( دي، ســـع يمـــدن
  .نشر آگه:  ، تهران۱۳۸۳، ۱ ، چ ۲ ، ج راني در اي اجتماعيب هايآس

  .۱۳۸۷سف يوني، ت بدون خشونت ي ترب،ي، کودک آزار)۱۳۸۷(د محمد ي سهللات اي، آي بجنورديموسو
 حقـوق جـزا و جـرم    يان نامـه دکتـر  يـ پا. اطفال و نوجوانان در معرض خطـر     )۱۳۸۸( ، محمود   يمهدو
  . نشگاه تهران داياسيدانشکده حقوق و علوم س. يشناس
 از يريشگيـ  زودرس در پي اجتمـاع – يمداخله روانشناس) ۱۳۸۱( ن، مترجم  يحسي، عل يآبادابرندينجف

   .۳۶. ۳۵ ش يد بهشتي دانشگاه شهيقات حقوقيمجله تحقو ، ي مجرمانه نوشته روبرکاريرفتارها
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