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Abstract 

 The main purpose of this research 
is to examine the consequences of  the 
imprisonment of parents on the acad-
emic achievement of their children ac-
hievement in the Iranian province of 
Kurdistan. Student academic achieve-
ments are compared before and six 
mounts after the incarceration of their 
parents. The statistical sample compri-
ses 108 imprisoned parents and 155 of 
their children selected using the sim-
ple random sampling method. The 
instruments used to gather relevant da-
ta consist of a researcher-made questi-
onnaire and a checklist. 
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 مقدمه

شكنان، قدمتي طوالني دارد، در واقع از       زندان به عنوان رايج ترين شكل مجازات مجرمان و قانون         

پديده  جرم و مجرم نيز چون معضلي اجتماعي پديدار           ،  كه بشر زندگي اجتماعي را برگزيد      هنگامي

محدود و خواسته هاي نامحدود انسان ها را مي توان ريشه و علت اصلي ارتكاب                 امكانات   اصوالً.  شد

م دانست كه سبب مي شود، عده اي براي بهره مندي از موقعيت ها و امكانات با ديگران به رقابت يا                 ئجرا

155 زنداني و      108نمونه آماري پژوهش را       

دهند كه با استفاده از روش        آموز تشكيل مي  دانش

ابزار .  اندگيري تصادفي ساده انتخاب شده        نمونه

آوري اطالعات را پرسشنامه والدين و چك            جمع

آموزان تشكيل داده    ليست وضعيت تحصيلي دانش    

آوري شده  هاي جمع براي تجزيه و تحليل داده    .  است

هاي آمار   هاي آمار توصيفي و آزمون        از شاخص  

 و رگرسيون      t،  Fهاياستنباطي شامل آزمون     

هاي پژوهش   يافته.  چندگانه استفاده شده است      

حاكي از آن است كه زنداني شدن والدين بر وضعيت  

تحصيلي فرزندان تأثير منفي داشته و اين تأثير بر            

عملكرد تحصيلي دختران بيش از پسران و بر               

آموزان دوره متوسطه به ترتيب بيش از د دانشعملكر

تأثير متغيرهايي  .  دوره ابتدايي و راهنمايي بوده است     

چون مدت زنداني شدن و نوع جرم زنداني در               

عملكرد تحصيلي فرزندان از لحاظ آماري معنادار          

هاي پژوهش پيشنهاد    بر مبناي يافته   .  نبوده است 

زنداني ها و نهادهاي مسئول هنگام         شده، سازمان 

هايشدن فرد با اتخاذ تدابير الزم، تالش نمايند آسيب         

ناشي از زنداني شدن فرد را در ابعاد اقتصادي،               

عاطفي، اجتماعي و آموزشي بر خانواده و به خصوص      

 .فرزندان، كنترل و به حداقل رسانند

 

زندان، پيامدهاي زنداني شدن، والدين،    :  هاكليدواژه

 . عملكرد تحصيلي، خانواده

 

Data were analyzed using the des-
criptive statistical indices and infe-
rential statistics such as T, F and mult-
ivariable regression tests. Main fin-
dings are: (1) student academic achi-
evement was lower after parents were 
imprisoned compared with the time 
before their imprisonment; (2) acade-
mic achievement of female students 
was found to be lower than that of the 
male students; (3) academic achieve-
ment of high school students was less 
than that of primary and middle 
(junior high) school students.  
   
KeyWords: prison, consequences of 
imprisonment, parents, academic ach-
ievement, family. 
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مقابله برخيزند و در اين بين برخي از افراد براي رسيدن به هدف هاي خود به كارهاي انحرافي و                        

به همين دليل بشر از ديرباز به ضرورت مجازات بزهكاران و افرادي كه قصد                .  انوني دست بزنند  غيرق

  . پي برده و اعتراف كرده است،سلب آسايش از ديگران را داشته اند

چه را كه در پرتو       اگر از آدمي آن    «شناس بزرگ فرانسوي معتقد است         جامعه 1دوركيماميل  

. )30:  1376ستوده،    (» باز ستانند تا درجه حيوانات تنزل خواهد يافت         زندگاني اجتماعي نصيبش شده،   

ترين اصول دوام و قوام هر       قوانين براي برقراري نظم و انضباط اجتماعي، يكي از بديهي           وضع رو،از اين 

اي محسوب شده و تنها زماني مردم خواهند، توانست از امنيت به عنوان يكي از نيازهاي اوليه                  جامعه

وجود نهادهايي كه بر پيروي      .  ار گردند، كه اعضاي جامعه از قوانين موضوعه پيروي نمايند            برخورد

ها به حقوق ديگران و هنجارشكني شود، امري الزامي          آحاد جامعه نظارت داشته و مانع از تجاوز آن         

 در نتيجه وجود برخوردهاي بازدارنده و تنبيهي در مقابل افرادي كه به شكستن هنجارها و                  .  است

اما .  باشدناپذير مي كنند نه فقط امري الزم، بلكه ضروري و اجتناب         قوانين ضروري اجتماعي اقدام مي    

توجهي قرار گيرد، پيامدهايي است كه برخوردهاي تنبيهي بر فرد خاطي و                 چه نبايد مورد بي    آن

 چهآن ميان، اين در.  گذارداند، مي اطرافيانش كه در بسياري موارد نقشي نيز در ارتكاب جرم نداشته           

 امروزه،.  است بوده هاي مجرمين، ويژه خانواده به جرائم، قربانيان به توجه غفلت واقع شده    مورد

 توضيح به به صورت نظري   تا اندكوشيده و پرداخته شناسيقرباني توسعه مفهوم  به شناسانجامعه

؛ 1999و هيتون،    الوسون(د  بپردازن اجتماعي و فردي مختلف جرائم در ابعاد   قربانيان زندگي وضعيت

بودن  علت محبوس  به زندانيان هايخانواده اعضاي  باورند كه  اين بر هاآن).  1377 هانتر، و برور

 به تمايل معيشتي تنگناهاي پنهان بسياري نظير   و آشكار هايمعرض آسيب  در خانواده سرپرست

مدت مانند احساس خجالت   اي كوتاه پيامدهفرزندان،   بين فرزندان، تضعيف كنترل    در بزهكارانه رفتار
هاي مالي، تضعيف تعلق خاطر به        ، انزواي اجتماعي، از دست دادن حمايت         3، برچسب اجتماعي   2

والدين، تغيير در تركيب خانواده، كاهش عملكرد تحصيلي، افزايش بزهكاري و افزايش خطر                       

نند زير سؤال رفتن اقتدار      سوءاستفاده از كودكان و پيامدهاي بلندمدت مانند طيفي از رفتارها ما              

خانواده، نگرش منفي به پليس، ضوابط و سيستم قضايي و افزايش وابستگي كودك، توقف رشد،                     

زا در آينده و پيروي از الگوهاي رفتاري            هاي استرس ها يا موقعيت   ناتواني در سازگاري با آسيب      

  ).2001 جوهانستون،؛ 2007كوپر و همكاران، (گيرند بزهكارانه قرار مي

 كاهش كارايي  كه باورند اين بر برگس و دوركيم، پارك  نظير اجتماعي سازمانيبي پردازاننظريه

كنترل  غيررسمي نيروهاي عنوان به خويشاوندي تضعيف تقيدهاي  و خانواد نظير اجتماعي نهادهاي

 و جنسي سرقت، انحرافات  قتل، نظير جوامع شده و جرائمي    سنتي انسجام كاهش اجتماعي موجب 

 هايحوزه به سوي فزاينده مهاجرت و شهرنشيني شدن، صنعتي رشد سريع  پيامد به عنوان  را اعتياد

كنترل   به عنوان ابزار   زندان را  مجازات هاآن).  43ص  :1384احمدي،  (شهري افزايش داده است      
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 با ازاتمج كه اندكرده و اذعان  مناسب دانسته  داراي كاركرد  اجتماعي و جلوگيري از تخلف از قوانين      

 مجدد ارتكاب بازداري مجرمين از   با و نموده ايجاد اجتماعي متخلفان، محافظت  كردن محدود هدف

با اين وجود، هنگامي كه      ).  1386جعفري و نيكپور،    (گردد  موجب مي  را جنايي رفتار كاهش جرم،

 برخي حقوق   هاي مغاير با مقررات و هنجارهاي اجتماعي، از        فردي به دليل ارتكاب اعمال و فعاليت       

شود و به عبارتي به منظور        فردي و اجتماعي خود از جمله آزادي زندگي در خانواده محروم مي               

فرزندان، .  بينندويژه خانواده وي صدمه مي     گردد، بيش از خود او اطرافيانش، به       مجازات، زنداني مي  

ه از دست دادن الگوي چه در دوران كودكي و نوجواني باشند به داليل مختلف و از جمل          خصوصاً چنان 

هاي الزم تربيتي از طرف والدين، كمبودهاي شديد عاطفي و              الزم براي همانندي، فقدان كنترل      

پاشيدگي خانواده، عالوه بر مستعد شدن براي پذيرش بسياري از انحرافات و                    اقتصادي، از هم   

 تحصيل و عملكرد      هايي مانند ها در زمينه   هايي آن هاي اجتماعي، كاركردها و فعاليت       بزهكاري

 . ناپذيري بر آنان بگذاردتحصيلي دچار وقفه و يا ركود شده و گاه ممكن است تأثيرات جبران

بسياري از  .  شوديابي محسوب مي  هاي هويت ترين كانون ترين و مهم  محيط خانواده يكي از حساس    

 كودكان و نوجوانان    پذيرشناسان معتقدند خمير مايه اصلي شخصيت متعادل يا متزلزل و آسيب           روان

 امروزه در   .)6ص:  1383  ،افروز(گيرد  در كانون خانواده و در سايه تعامل مطلوب با والدين شكل مي             

هاي ها دچار آسيب  برند و هزاران نفر از آن      ها كودك، در زندان بسر مي      سطح جهان، والدين ميليون   

هاي حاكي از آن    بررسينتايج  .  ندشوعاطفي، اقتصادي و آموزشي ناشي از عدم حضور والدين خود مي          

جايگاه و قداست خاص آن در فرهنگ اسالمي و ايراني و انجام                 اهميت خانواده،   با وجود  كه   است

هاي به مسائل خانواده   داخلي كمتر    هاي  پژوهشدر  هاي مختلف درباره مسائل خانواده،         پژوهش

ثير غيبت والدين به دليل عواملي       هاي زيادي تأ  با اين وجود، در پژوهش     .   است  شده هتوجزندانيان  

 .مورد توجه قرار گرفته است... چون شهادت، مرگ و

هاي مختلفي از زندگي كودك     فقدان پدر يا مادر به دليل حبس، جنبه       )  2003  (4به اعتقاد تراويز  

تواند احتماالً اثرات مهمي بر زندگي      چنين غيبتي مي  .  دهدرا  به درجات متفاوت تحت تأثير قرار مي         

هاي مختلف حاكي از    نتايج پژوهش .  شناختي، جسماني و اقتصادي كودك برجاي گذارد      اطفي، روان ع

 فرايند پويايي است    آن است كه زنداني شدن والدين يك حادثه ساده در زندگي كودك نيست، بلكه              

عدم حضور يك يا هر      ).  2001  پارك و استوارات،  (  سازدكه در طول زمان اثرات خود را آشكار مي          

ويژه اگر اين عدم حضور ناشي از عواملي چون زنداني شدن به                هب،  ي والدين در محيط خانواده     دو

 يابي مناسب، رواني مانند عدم هويت      تواند پيامدهاي متعدد عاطفي و     مي  دليل ارتكاب جرم باشد،    

. هاي اجتماعي گردد  بسياري ديگر از ناهنجاري     هاي اجتماعي و  سازگاري كاهش توانمندي تحصيلي و   

 نجاريان و   ،)1998  (، كريستين )2000  (چاپمن  ،)1979  (نتايج تحقيقات مختلف از جمله تيلور       

 فقدان   منفي ثيرأحاكي از ت  ،  )1380(احمدنژاد    و)  1370(همكاران    مكوندي و   ،)1371  (قلخاني
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 ثير متفاوت آن أنيز ت    و هاآن پيشرفت تحصيلي    هاي مختلف زندگي كودكان و از جمله       جنبه والدين بر 

 . باشدپسر در سنين مختلف مي آموزان دختر وبر دانش

 را يك پديده اجتماعي تلقي      جرمكه  است  شناسي  هاي مهم جامعه  يكي از تئوري    5نظريه برچسب 

، ممكن است   در اين تئوري  .  داندفرد مي تابعي از رفتار ديگران درباره        را   كرده و انحرافات اجتماعي   

، گروهي(را منحرف سازد      وردن برچسب انحراف از طرف جامعه او        منحرف نباشد ولي خ    فردي واقعاً 

در اين تئوري، نوع برچسب اجتماعي بر اساس نوع جرم ممكن است اثرات متفاوتي بر                     .  )1378

به طور مثال جرائمي چون اعمال منافي عفت، دزدي، خريد و            .  اطرافيان و اعضاي خانواده او بگذارد      

شوند، بلكه نوعي عمل خالف اخالق و       قانوني يك جرم شمرده مي    فروش مواد مخدر نه فقط از جنبه        

؛ بر اين اساس احتماالً نسبت با جرائمي          )2202پارك،  (آيند  هاي اجتماعي نيز به حساب مي      ارزش

ويژه فرزندان  احساس شرمساري بيشتري به وابستگان به       ....  مانند تصادف، ورشكستگي اقتصادي و     

 .كنندمجرمين القاء مي

به عنوان نوعي از بحران خانوادگي         خانواده  ثير زنداني شدن بر    أتاز  دان علوم اجتماعي     دانشمن

،9استينهارت   و 8بلوم  (قرباني شدن كودكان    و)  1976،  7نلرچاس( تضعيف روحيه    ،)1990،  6فيشمن(

ان  زند نامطلوباثرات    ها خانواده از  روزانه ميليون )  2001  (10ستونرهايبه عقيده   .  اندياد كرده )  1993

جايگاه ها  دولتدر سياست اجتماعي     كمتر  ها  كودكان آن   آسايش خانواده زندانيان و    و  ثر شده   أمت

اند با  اند، كودكاني كه پدران خود را از دست داده         ادعا كرده )  1975( هنرنيگتون و پارك     .مهمي دارد 

 هايعدل و نمره  مشكالت بيشتري در ارتباط با انجام تكاليف مدرسه، هوش، پيشرفت تحصيلي و افت م               

 ).    101: 1373نقل از باقري و عطاران، به(اند كالسي مواجه شده

و بيش از دو ميليون از هفتاد       حاكي از آن است كه        )2002(  11 مازا هاي انجام شده توسط   بررسي

  و برندل در اياالت متحده داراي پدراني هستند كه مدام در زندان به سر مي             ادو ميليون كودك خردس   

درصد زندانيان    93  به گفته وي    .زوده شده است  اين تعداد اف  بر  يم ميليون نفر    ن  1991 از سال    بعد

 بيش از سه برابر      تباركودكان التيني و  پوست نه برابر      والدين كودكان سياه    بوده و داراي فرزنداني   

ستين هاي حاصل از پژوهش كري    براساس يـافته   .دنافتكودكان سفيدپوست همسن خود به زندان مي      

تر از كودكان   طور معناداري پايين  آموزان فاقد پدر مدارس ابتدايي به      ميانگين نمرات دانش  )  1998(

نيز حاكي از بروز مشكالت      )  1979(نتايج مطالعات پاريش و همكاران       .  باشدهاي عادي مي  خانواده

، )2000(يقات چاپمن   تحق.  باشدها به دليل از دست دادن پدر مي        آموزشي در بين فرزندان اين خانواده     

در خصوص تأثير غيبت پدر را بر پيشرفت تحصيلي           )  1979(و تيلور   )  19790(پاريش و همكاران    

فرزندان نشان داده است كه پيشرفت تحصيلي فرزنداني كه به دليل طالق يا مرگ، والدين خود را از                   

نقل از مجيدي و     به(باشد  هاي عادي كمتر مي    طور معناداري از فرزندان خانواده      اند، به دست داده 

آموزان واجد هر دو والد در مقايسه با دانش           دريافت كه دانش  )  1965(گريگوري  ).  1378خسروي،  
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 نشان داد كه    تحقيقچنين اين   هم.  اندالتحصيل شده والديني به نسبت بسيار بيشتري فارغ     آموزان تك 

اسميت، .  ه با پسران گذاشته است     فقدان يكي از والدين تأثير منفي بيشتري بر دختران در مقايس             

هاي آمريكايي دو گروه از دانشجويان        هاي آزمون ورود به دانشگاه     نمره)  1968(روزنبرگ و لندي     

اند را مورد مقايسه قرار داده و نشان         دختر و پسر كه پدرانشان براي دو سال يا بيشتر غيبت داشته             

ا غيبت پدر نسبت به ساير دانشجويان دختر          هاي آزمون ورودي دانشجويان پسر ب      اند كه نمره  داده

در همين راستا مشخص شد كه غيبت پدر در سنين بين تولد تا چهار سالگي اثرات سوء                  .  كمتر است 

نقل از باقري و عطاران،      به( تا نه سالگي براي فرزندان دارد           5كمتري نسبت به غيبت در سنين         

1373   .( 

ي از آن است كه زنداني شدن والدين تأثير منفي بر              حاك)  1386(هاي جعفري و نيكپور      يافته

ها دچار افت تحصيلي    گذارد و با زنداني شدن والدين، فرزندان آن       ها مي وضعيت تحصيلي فرزندان آن   

آموزان با جو خانوادگي ناكارآمد در        دريافته است كه دانش    )  1385(محمدي  علي زاده .  شوندمي

) 1366(در پژوهش سپهوندي    .  ت تحصيلي بدتري برخوردارند   هاي عادي از وضعي   مقايسه با خانواده  

آموزاني كه پدران خود را در جنگ از دست داده بودند، احساس كمبود                داليل افت تحصيلي دانش   

. فقدان توجه و ياري پدر در امر تحصيل ذكر شده است              پدر و داشتن اشتغال ذهني نسبت به او،         

ه غيبت پدر به لحاظ تحصيلي، دختران را بيش از پسران           دهد ك چنين نشان مي  نتايج اين تحقيق هم   

در بررسي وضعيت تحصيلي گروهي از فرزندان معظم شهدا         )  1365(بهزادي  .  دهدتحت تأثير قرار مي   

تر از دختران در دوره راهنمايي در مدارس شيراز نشان داده كه وضعيت تحصيلي پسران شاهد ضعيف         

لي پدر در موفقيت و شكست تحصيلي فرزندان شاهد اثر            شاهد بوده و گذشت زمان و موقعيت شغ         

بين مدت  به اين نتيجه رسيده است كه         در پژوهشي     )1379(فرود  محمدي.  چنداني نداشته است  

 وجود  يدارا معن  ارتباط مشكالت تحصيلي فرزندان    حبس گذرانده شده و گرايش همسر به طالق و          

ثيري در ترك تحصيل     أ ت ،درصد موارد   66 زنداني شدن مادر در         دريافت)  1371(   عبدي .ندارد

چه  بر اساس آن   .ها شده است  ك تحصيل آن  ردرصد موارد موجب ت     30ها ندارد و تنها در    فرزندان آن 

 حاضر آن است آيا بين عملكرد تحصيلي فرزندان مجرمين قبل و بعد              گفته شد مسئله اصلي پژوهش    

ت، دوره تحصيلي، مدت زنداني شدن        از دستگيري آنان رابطه وجود دارد، متغيرهاي چون جنسي           

 اي با  عملكرد تحصيلي فرزندان دارد؟ چه رابطهها والدين، نوع جرم ارتكابي آن

 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 آن  كه در ،  14رويدادي يا پس  13ايي مقايسه  از نوع علّ   12 توصيفي  از روش تحقيق    در اين پژوهش  

 نكليه مجرمي   جامعه آماري اين پژوهش را     .   است ، استفاده شده  ودشمعلول به علت پي برده مي      از  
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 و  سپري شده ها  ماه از مدت زندان شدن آن      كه حداقل شش    1384 استان كردستان در سال     زنداني

دوره تحصيلي  هاي  پايه  ها در يكي از    كه قبل از به زندان رفتن آن        اندي بوده آموزدانش  داراي فرزند 

اساس اطالعات كسب     بر.  دهندمي  ، تشكيل سطه مشغول به تحصيل بوده     راهنمايي و متو    ابتدايي،

 نفر زنداني   137430از مجموع     15تربيتي كشور   ميني و أاقدامات ت   ها و شده از سايت سازمان زندان     

 .دنباشدرصد متعلق به زندانيان استان كردستان مي        07/1نفر معادل     1422   تعداد 1384كشور در تيرماه    

ا استفاده  ب.  اندبودهزن   نفر   32 يعني   درصد  25/2  مرد و  نفر   1390، يعني    درصد 75/97از اين تعداد    

چه چنان.  ها انتخاب شدند  آموز آن  فرزند دانش  235زنداني و     108اي ساده   طبقه تصادفي   از روش 

ن  فرزندا ز بين ا،  صورت غير اين    در  و شده   دو انتخاب    هر انده داراي دو فرزند پسر و دختر بود       يانزندان

آموز  دانش 155   تعداد سرانجام، در اين پژوهش   .   گرديد يك دختر انتخاب    يك پسر و  ها   آن آموزدانش

   .ندمورد بررسي قرار گرفتعنوان نمونه آماري به

 

 ابزارهاي پژوهش

چك ليست  يك    ومحقق ساخته   يك پرسشنامه   طريق  از  اطالعات مورد نياز در اين پژوهش         

سؤاالتي در باره مشخصات زنداني، زمان دستگيري، نوع جرم و مدت             در پرسشنامه   .  آوري شد جمع

آموز، پايه تحصيلي، دوره و محل تحصيل مطرح و از طريق مراجعه            زنداني شدن، تعداد فرزندان دانش    

 حاصل از عملكرد تحصيلي      مراتحضوري به زندان تكميل گرديد و از چك ليست نيز براي ثبت ن               

اطالعات مربوط به عملكرد تحصيلي     .   زنداني شدن والدين استفاده شد     آموزان در قبل و بعد از     دانش

 هايواقع در كارشناسي  آموزان از طريق پايگاه استاني سازمان آموزش و پرورش استان كردستان              دانش

براي تعيين روايي ابزارها از روايي         .   اخذ گرديد   متوسطه   ارزشيابي آموزش عمومي و      سنجش و 

اجراي مجدد  (به روش بازآزمايي    پايايي ابزارها نيز      .استفاده گرديد تخصص  ممحتوايي با كمك افراد     

هاي آوري شده با استفاده از شاخص     هاي جمع داده  . تعيين گرديد   درصد 97  معادل)   روز 20با فاصله 

فرضيات پژوهشي نيز   .  بندي شد آمار توصيفي نظير فراواني، ميانگين و انحراف معيار تلخيص و طبقه           

، تحليل واريانس و رگرسيون خطي چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار              tهاي آماري   نبا كمك آزمو  

 . گرفت

 

  هايافته

 آموزانبيشترين و كمترين ميانگين عملكردتحصيلي به ترتيب در قبل و بعد از دستگيري به دانش                

 از  ميانگين عملكرد تحصيلي دختران چه قبل و چه بعد             .  دوره ابتدايي و متوسطه تعلق دارد        

با اين وجود، پس از زنداني شدن والدين ميانگين             .  شان بيشتر از پسران است      دستگيري والدين 

در بين دو جنس نيز در هر سه         .  عملكرد تحصيلي دختران بيشتر از پسران دچار كاهش شده است           
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 در  آموزانمقايسه تعداد دانش  .  ترين عملكرد تحصيلي به پسران دوره متوسطه تعلق دارد         دوره پايين 

اين .  باشدنفر مي 145 نفر به     155ها از   قبل و بعد از دستگيري والدين حاكي از كاهش تعداد آن             

به .  اندكاهش فراواني متعلق به كساني است كه بعد از زنداني شدن والدين خود ترك تحصيل كرده                 

در .  ندا درصد از كودكان ترك تحصيل كرده        6توان گفت با زنداني شدن والدين حدود          عبارتي مي 

 .هاي توصيفي ارائه شده است داده1جدول 
 

 

 آموزان مورد مطالعه قبل و بعدتوصيف عملكرد دانش: 1جدول 

 از زنداني شدن والدين

 جنسيت دوره تحصيلي تعداد ميانگين قبل تعداد ميانگين بعد

 ابتدايي 35 21/17 33 58/16

 راهنمايي 30 97/14 30 82/13

 متوسطه 19 48/13 16 24/11

 كل 84 59/15 79 45/14

 

 

 پسر

 ابتدايي 33 13/18 30 17/17

 راهنمايي 28 24/16 27 89/14

 متوسطه 10 67/14 9 93/11

 كل 71 90/16 66 52/15

 

 

 دختر

 ابتدايي 68 65/17 63 87/16

 راهنمايي 58 58/15 57 32/14

 متوسطه 29 89/13 26 43/11

 لك 155 19/16 145 94/14

 

 

 كل

 

 19/16ها  برابر    آموزان مورد بررسي قبل از دستگيري والدين آن       ميانگين عملكرد تحصيلي دانش   

آموزان عملكرد دانشتفاوت مشاهده شده بين  .كاهش يافته است   94/14طول حبس به     است كه  در   

 تواني مي به عبارت ).  >t=، 145=df  ،0001/0p  81/8(باشد  قبل و بعد از دستگيري والدين معنادار مي        

خالصه .  ها كاهش يافته است     گفت عملكرد تحصيلي فرزندان مجرمين با دستگيري والدين آن             

 . ارائه شده است2 در جدول tآوري شده و نتايج آزمون اطالعات جمع

 
 

آموزان قبلمقايسه ميانگين عملكرد تحصيلي دانش: 2جدول   

 و بعد از زنداني شدن والدين

 هامقايسه تفاوت

 %95فاصله اطمينان 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي

 مقدار

t 

 حداقل حداكثر

 ميانگين 

 خطاي معيار

 ميانگين

 متغيرهاي مورد مقايسه

ميانگين عملكرد قبل و بعد از  4214/1 16136/0 1025/1 7413/1 809/8 144 0001/0

 زنداني شدن والدين
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تران قبل از زنداني شدن والدين تفاوت          بين ميانگين نمرات عملكرد تحصيلي پسران و دخ           

و ميانگين نمرات دختران بيشتر از پسران       )  >82/2t =)  153=  (df  ،005/0p.  (معناداري وجود دارد  

ها، بعداز زنداني شـدن والـديـن معنادار نيست       است، اما اين تفاوت در ميانگين عملكرد تحصيلي آن         

)169/1 t= ،)143= (df ،169/0p< .(ن خالصه آزموt ارائه شده است3 در جدول . 
 
 

 بعد از زنداني شدن والدين آموزان دختر و پسر قبل ومقايسه ميانگين عملكرد تحصيلي دانش: 3جدول 

 هامقايسه تفاوت

 %95فاصله اطمينان 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي

 مقدار

t 

 حداقل داكثرح

 ميانگين 

 خطاي معيار

ميانگين 

 هاتفاوت

 متغيرهاي مقايسه شده

 قبل از دستگيري) دختر ـ پسر(ميانگين  3367/1 4738/0 2730/2 4005/0 821/2 153 005/0

 بعد از دستگيري) دختر ـ پسر(ميانگين  90212/0 6528/0 1927/2 3884/0 169/1 143 169/0

 

ا كاهش  هآموزان با افزايش مدت زنداني شدن والدين آن        اگرچه ميانگين عملكرد تحصيلي دانش    

به عبارت ديگر، اثرات مدت زنداني شدن والدين        .  يافته، ولي اين كاهش از لحاظ آماري معنادار نيست        

بندي شده بود، بر    ماه تا يك سال، يك تا دو سال و بيش از دو سال طبقه               شش هكه برحسب سه طبق   

جرم عالوه نوع   به).  >837/0F=  ،)153  ،1=  (df  ،453/0p(عملكرد تحصيلي فرزندان معنادار نيست      

 هاي مشاهده شده در   والدين نيز در عملكرد تحصيلي فرزندان تأثيري نداشته است بر اين اساس، تفاوت               

، 041/1F=  ،  )137  ،6=  (df(آموزان برحسب نوع جرم والدين معنادار نيست           ميانگين عملكرد دانش   

402/0p< .( نتايج توصيفي و آزمون تحليل واريانس در جداول شماره)ارائه شده است) 5 و 4  . 
 

 

 آموزان مورد مطالعه بر اساس نوع جرم ارتكابي والدينتوصيف عملكرد دانش: 4جدول 

 نوع جرم تعداد ميانگين انحراف استاندارد

 استعمال و خريد و فروش مواد مخدر 68 86/14 32/3

 حمل اسلحه و اقدام عليه امنيت ملي 16 27/14 24/4

  و كالهبرداريسرقت، جعل 11 94/14 08/4

 مشاركت در قتل عمد 10 03/15 31/2

 جرائم مالي 18 79/13 89/3

 استعمال و خريد و فروش مشروبات الكلي  15 30/16 33/2

 جرائم و حوادث رانندگي 6 48/16 15/3

 كل 144 89/14 43/3

 

لدينها بر اساس نوع جرم واآزمون تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين گروه: 5جدول   

سطح 

 معناداري

F  ميانگين

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

 منبع تغييرات

402/0  041/1  223/12  6 339/73  گروهيبين 

  746/11  137 190/1609  گروهيدرون 

   143 529/1682  كل 
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هاي آموزان دوره هاي مشاهده شده بين ميانگين عملكرد تحصيلي دانش          كه تفاوت با وجود آن  

 ،=F  91/24(.ها معنادار است  ي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه قبل و بعد از دستگيري والدين آن            تحصيل

)141  ،2=  (df   ، 0001/0p<  (و)  97/41  F=  ،)141  ،2=  (df   ، 0001/0p<  .( اما ميزانf    مشاهده

به .   است )=91/24F( بسيار بيشتر از قبل از دستگيري           )=97/41F(شده در بعد از دستگيري        

نتايج مقايسه دو به    .  استفاده شد   )HSD(ها از آزمون تعقيبي توكي       قايسه تفاوت ميانگين  منظور م 

ها حاكي از آن است كه بيشترين كاهش عملكرد قبل و بعد از زنداني شدن والدين در                   دوي ميانگين 

  .مقايسه با دوره ابتدايي و راهنمايي اتفاق افتاده است دوره متوسطه به ترتيب در

آموزان نداشته است و     شدن و زندگي والدين تأثيري در عملكرد تحصيلي دانش           محل زنداني   

شان ها در قبل و بعد از زنداني شدن والدين          هاي مشاهده شده در بين ميانگين عملكرد آن         تفاوت

 .)>139 ،6= (df ، 198/0p(، =F 97/4 (و) >df ، 21/0p) =43/1F= ،)146 ،6( باشدمعنادار نمي

مدت محكوميت والدين، مدت سپري   (سهم و نقش هركدام از متغيرهاي مستقل        به منظور تعيين    

عملكرد تحصيلي فعلي   (در متغير وابسته    )  آموز و دوره تحصيلي قبلي و فعلي       شده، جنسيت دانش  

.  متغيرها استفاده گرديد16از آزمون رگرسيون چند گانه بر اساس شيوه ورود گام به گام           )  آموزاندانش

و آموز  كي از معنادار بودن رگرسيون بوده و متغيرهاي دوره فعلي تحصيلي دانش               نتايج آزمون حا  

) 47/36 و 24/47ده  ـل ش ـتعدي=R2 0 /38(ن تـأثيـر را دارد     ـهـا بـه ترتيب بيشتري   جنسيـت آن 

)  =90  ،1(F ،  0001/0p<(            اين يافته نشان    . و تأثير بقيه متغيرها در اين مدل معنادار نبوده است

آموز  درصد، جنسيت دانش   59بيني  بين دوره فعلي به تنهايي توانايي پيش        متغير پيش  دهد كه   مي

 درصد از    57درصد و حضور هر دو متغير با هم توانايي تبيين                19بيني  به تنهايي قادر به پيش      

 ارائه  6خالصه نتايج در جدول     .  آموز را دارند  تغييرات متغير مالك يعني عملكرد تحصيلي فعلي دانش       

 .استشده 
 
 

 خالصه نتايج مدل رگرسيون: 6جدول 

ضريب 

 استاندارد

سطح  ضريب غيراستاندارد

 Pمعناداري 

 مقدار

 t 

 B استاندارد خطا بتا

 مدل رگرسيون

 ثابت 59/19 726/0 99/26 0001/0

0001/0 88/6 

 

 دوره فعلي -622/2 381/0 589/0

1 

 ثابت 644/14 102/1  008/16 0001/0

 دوره فعلي -542/2 374/0 571/0 -8/6 0001/0

 جنسيت 281/1 577/0 193/0 302/2 024/0

 

2 

 
  بحث

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه زنداني شدن والدين در كاهش عملكرد تحصيلي                    يافته

تواند ويژه به دليل زنداني شدن مي       غيبت والدين به هر دليلي به       .  ها مؤثر بوده است    فرزندان آن 
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و امنيت رواني ـ    )  1384؛ جعفري و نيكپور،     2001پارك و استوارت،    (آموزان  لي دانش وضعيت تحصي 

عاطفي، جسماني، اقتصادي و اجتماعي كودك را دچار اختالل سازد و هر كدام از اين عوامل به دليل                   

هاي مختلف، از جمله در تحصيل تحت        اهميتي كه در زندگي فرد دارند، عملكرد فرد را در زمينه             

محمدي و  ؛ علي زاده  1965؛ كريمن،   1975؛ هنرنيگتون و پارك،     2000چاپمن،(دهند  قرار مي تأثير  

با اين وصف،   ).  1365 و سپهوندي،  1365؛ بهزادي،   1370؛ مكارمي، 1371؛ عبدي،   1385همكاران،  

ها ارتباط معناداري بين محبوس شدن والدين و وضعيت تحصيلي فرزندان يافت               در برخي پژوهش  

وجود همخواني با توجه به مباني نظري متعددي         ).  1379فرود،  ؛ محمدي 2000موال،  ما(نشده است   

رسد،  اما در ارتباط با ابزارها و متدلوژي تحقيقات            كه در اين زمينه وجود دارد، طبيعي به نظر مي           

، باشدها مشكل مي  ناهمخوان خارجي به دليل عدم دسترسي به اصل تحقيقات امكان قضاوت درباره آن             

فرود بايد گفت، اين پژوهش حداقل در ارتباط با وضعيت تحصيلي             در ارتباط با تحقيق محمدي     ولي

اي باره پرسشنامه آوري اطالعات در اين   كار نبرده و تنها ابزار جمع     فرزندان زندانيان ابزار مناسبي را به     

راين بايد با احتياط با     بناب.  آموزان قرار گرفته است   بوده كه در هنگام مالقات در اختيار مادران دانش         

 .هاي آن درباره وضعيت تحصيلي برخورد شوديافته

فرزندان دختر و پسر       كه زنداني شدن والدين دركاهش ميانگين عملكرد تحصيلي         با وجود اين  

هاي اين پژوهش، اين كاهش در عملكرد دختران بيشتر از پسران              بر اساس يافته  .  مؤثر بوده است  

پذيري بيشتر دختران از زنداني شدن والدين را در مقايسه با            يل تأثير و آسيب   دل.  تأثير گذاشته است  

هاي روحي و رواني دختران نسبت داد، زيرا دختران از لحاظ روحي ـ                پسران شايد بتوان به ويژگي     

تر از پسران بوده و ناماليمات زندگي و فشارهاي حاصل از آن بر دختران بيش از پسران                 رواني حساس 

. ويژه در زمينه تحصيل تحت تأثير قرار دهد       تواند عملكرد آنان را به    كند و همين امر مي    ميسنگيني  

يابي از طرفي اين يافته بر اساس ديدگاه روانكاوان از جمله فرويد در ارتباط با تأثير پدر بر هويت                       

نيز )  1365(و سپهوندي   )  1965(گريگوري  هاي  يافته.  باشددختران در دوران كودكي قابل توجيه مي      

بر تأثيرگذاري بيشتر عدم حضور والدين بر دختران بيش از پسران تأكيد دارد با اين وجود نتايج                      

حاكي از آن است كه اين      )  1365(و بهزادي   )  1968(، روزنبرگ و لندي     )2000(هاي ماموال   پژوهش

ا صرفاً تأكيد بر وضعيت     هامر بر پسران بيش از دختران تأثير منفي دارد، البته احتماالً در اين پژوهش             

ها، عملكرد تحصيلي پسران حتي در شرايط عادي         كه در اغلب پژوهش   در حالي .  تحصيلي بوده است  

 . نيز كمتر از دختران است

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه نوع جرم ارتكابي والدين، طول مدت محكوميت و                    يافته

آموزان تأثير معناداري   بر ميانگين عملكرد دانش    اند،  مدت زماني كه والدين در زندان سپري كرده         

چه در كاهش عملكرد تحصيلي تأثير داشته،         در توجيه اين امر شايد بتوان گفت آن         .  نداشته است 
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ها، زيرا تمامي   زنداني بودن فرد است نه نوع جرم، طول مدت محكوميت و يا مدت زنداني بودن آن                  

 . اندا تجربه كردهماه از زنداني شدن رها حداقل ششآزمودني

هاي پژوهش هم قبل و هم بعد از زنداني شدن والدين بين عملكرد تحصيلي                    مطابق يافته 

هاي تحصيلي تفاوت وجود داشته، اما اين تفاوت بعد از دستگيري بسيار بيشتر                  دوره آموزاندانش

هاي  را در دوره   آموزاناين بدين معنا است كه زنداني شدن والدين تفاوت عملكرد دانش            .  شده است 

ها حاكي از آن است كه        ميانگين نتايج مقايسه دو به دوي      .  مختلف تحصيلي تشديد كرده است      

بيشترين كاهش عملكرد بعد از زنداني شدن والدين در دوره متوسطه به ترتيب در مقايسه با دوره                    

آموزان داراي والدين   شايد بتوان كاهش عملكرد تحصيلي دانش     .  ابتدايي و راهنمايي اتفاق افتاده است     

زنداني را با افزايش دوره تحصيلي ناشي از ضرورت وجود نظارت خانواده جهت رسيدگي به امور                      

تحصيلي فرزندان خود در سنين نوجواني و مشكالت دوران بلوغ و دشواري نظارت خانواده با توجه به                 

ايسه با طبيعت مطيع كودك     يابي در مق  اهميت يافتن تأثير همساالن و تالش نوجوان براي استقالل         

 آموزانگونه دانش يابي در اين  سو و فقدان الگوهاي مناسب براي هويت      در دوره تحصيالت ابتدايي از يك     

 .ويژه پدر از سوي ديگر تلقي كردبه علت عدم حضور والدين به

شته آموزان داراي والدين زنداني ندا     شهر محل سكونت خانواده زنداني تأثيري در عملكرد دانش          

شايد بتوان علت اين امر را  ناشي از اين امر دانست كه زنداني شدن فرد خود عاملي است براي                    .  است

محروميت او از ارتباط با خانواده و هرگونه ارتباط منوط به رعايت ضوابط و مقررات خاص زنداني و                     

 .هاست كه در تمام شهرها يكسان استتابع شرايط زندان

سي، دو عامل جنسيت و دوره تحصيلي بيشترين تأثير را در كاهش                 از بين عوامل مورد برر      

به عبارت ديگر اگرچه زنداني شدن والدين دركاهش عملكرد تحصيلي فرزندان            .  عملكرد داشته است  

ها مؤثر بوده ولي اين كاهش با اضافه شدن عواملي چون جنسيت و دوره تحصيلي تشديد شده و                    آن

ز عملكرد تحصيلي فرزندان مجرمين زنداني شده توسط اين عوامل          اي از تغييرات حاصل ا    سهم عمده 

 .باشندقابل تبيين مي
 

 

 

 هانوشتپي
1. Emil Durkheim   9. Steinhart 
2. Feelings of sham   10. Hairston 
3. Social stigma    11. Mazza 
4. Travis     12. Descriptive Research   
5. Labeling Theory   13. Casual Comparative Research 
6. Fishman    14. Ex-post Factor 
7. Schnelier    15. www. prison.ir 
8. Bloom     16. Stepwise 

���/ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


481 

 
 

 

 

  

 منابع

نامه پايان. آموزان فاقد و واجد پدر مدارس راهنمايي شهر سنندجمقايسه عملكرد تحصيلي دانش). 1380. (احمدنژاد، ك

  .تهران. اه آزاد اسالمي واحد تهران مركزدانشگكارشناسي ارشد، 

 .ها سمتدانشگاه انساني علوم كتب تدوين و سازمان مطالعه: تهران. انحرافات شناسيجامعه). 1384 (.ح احمدي،

 .انتشارات راه تربيت: تهران بيجه چرا جاني شد؟ بازگشايي يك پرونده، .)1383 (.ع. غ افروز،

: تهران).  عطاران.  باقري و م  .  ترجمه خ (  شناسي كودكان محروم از پدر    روان  .)1373  (. ه ،شرف  و ،.، س رن ميل ،.، پ آدامز

  .انتشارات راه تربيت

 ).نسبغفاري .ا و احمدي .ح ترجمه( هااسلوب تركيب: اجتماعي علوم در روشي چند تحقيق ).1377(هانتر   و برور

 )2005تاريخ انتشار به زبان اصلي؟ . (زر  انتشارات :شيراز

گزارش طرح  (  بررسي وضعيت تحصيلي گروهي از فرزندان معظم شهدا در دوره راهنمايي شيراز               .)1365  (.م  بهزادي،

 .اداره كل بنياد شهيد انقالب اسالمي شيراز، شيراز). پژوهشي

 زندانيان هاياجتماعي خانواده  و اقتصادي وضعيت بر زندان مجازات تأثير بررسي).  1386.  (، و نيكپور، ل   .ح.  جعفري، م 

 .63-78 ،)4(25اصفهان،  انساني دانشگاه پژوهش علوم مجله. شيراز هايزندان

اجتماعي فرزندان    خانوادگي،  مشكالت رفتاري،   بررسي مسائل و    .)1366(.  ، و غالمرضايي، س   .ستار، آ   ،.ع.  م  سپهوندي،

 . موزش و پروش استان خوزستان، اهوازاداره كل آ). گزارش طرح پژوهشي( جانبازان شهرستان اهواز اسراء و معظم شهدا،

  .انتشارات راه نور: تهران.)شناسي انحرافاتجامعه(شناسي اجتماعي آسيب .)1376 (.ه ستوده،

 .انتشاراتي نور سسه تحقيقاتي وؤ م:تهران. ثير زندان بر زندانيأشناسي اجتماعي تآسيب .)1371 (.ع عبدي،

بررسي رابطه  ).  1385(  .، و سعادتمند، ن   .، ملك خسروي، غ   . پوراعتماد، ح  ،.، جندقي، غ  .، حيدري، م  .محمدي، ع زاده

 .256-239 ،7پژوهي، فصلنامه خانواده. آموزان دوره متوسطه استان قمعوامل خانوادگي در وضعيت تحصيلي دانش

كارشناس ارشد،  نامه  پايان  .هاي اجتماعي در شهرستان سنندج    بررسي رابطه بيكاري با ناهنجاري      .)1379(.  ف  گروهي،

 .تهران. دانشگاه عالمه طباطبايي

 آموزان غيرشاهد آموزان دختر و پسر شاهد با دانش      مقايسه عملكرد تحصيلي دانش     .)1378  (.خسروي ش    و ،.م  مجيدي،

كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد      نامه   پايان .فاقد پدر مدارس عادي شهر سنندج       مدارس شاهد و واجد و    

 .ركز، تهرانتهران م

ها و اقدامات   سازمان زندان ).  گزارش طرح پژوهشي    (ادهنوثير زنداني شدن بر خا     أبررسي ت .  )1379  (.ح  فرود،محمدي

 .، تهرانتربيتي كشور تاميني و

. آموزان شاهد سازگاري دانش   عملكرد تحصيلي و   مقايسه   .)1370  (.، و ليامي، ف   .، شكركن، ح  . ب ،نجاريان  ،.ب  مكوندي،

 .51-39، )2(9 تعليم و تربيت،فصلنامه

آموزان دوره عملكرد تحصيلي دانش اثرات از دست دادن پدر روي سالمتي رواني و    .  )1371  (.ش  قلخاني،   و ،.ب  نجاريان،

شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان            ).  گزارش طرح پژوهشي   (  راهنمايي مدارس شاهد اهواز     

 .خوزستان، اهواز

  
Bloom, B., & Steinhart, D. (1993). Why punish the children? A reappraisal of the 

children of incarcerated mothers in America. San Francisco: National Council on 
Crime and Delinquency 

 /��� /                        پيامدهاي زنداني شدن والدين بر عملكرد تحصيلي فرزندان       

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


482 

 
 

 

 

������ ����� !�"#$% / ���'(� / �����)*/+�,��-  ./01/

Chapman, P. (2000). Racial differences in adolescent coping and self esteem. Journal of 
Genetic Psychology,161(2), 133-140 

Christian,  S. (1998).  Exploring the experiences of addicted incarcerated parents whose 
children are cared for by relatives. Families in Society: American Journal of 
Orthopsychiatry, 85(2), 187–195.  

Cooper,  M., Lloyd, L., & Wall, S.  (2007). Social deprivation and educational 

underachievement: Lessons  from London. Journal of Education and Training, 
45(2), 79-88.  

Fishman, L. T. (1990). Women at the wall: A study of prisoners’ wives doing time on the 
outside.  NY: State University of New York Press 

Gregory, I. (1965). Introspective data following childhood loss a parent. Archives of 

General Psychiatry, 15, 362-367.  

Hairston. C. F. (2001). Prisoners and families: Parenting issues during incarceration. 
Jane Addams College of Social Work .Chicago :University of Illinois at Chicago 
Press.  

Johnston, D. (2001, May). Incarceration of women and effects on parenting. Paper presented 
at the Conference on the Effects of Incarceration on Children and Familie, Northwestern 
University, Evansto, IL.  

Lawson, D., & Heaton, F.  (1999). Crime and  deviance. London: Mac Millan press, Ltd. 

Mazza, C. (2002). The Children of incarcerated fathers’ families in society. Washington: 
Department of Justice. 

Mumola, C. ( 2000). Incarcerated Parents and Their Children. Washington, DC: U.S. 
Department of Justice.  

     Parish,T.,  & Judy, W. D. (1979). Evaluations of self and parent figures by children 
from intact, divorced, and reconstituted families. Journal of youth and Adolescence, 
9(4), 347-351. 

Parke, R. D., & Alison, K. (2001, January). Effects of parental incarceration on young 
children. Papers prepared for the “From Prison to Home” Conference,  us department 
of health and human serves the urban institution. 

Schneller, D. P. (1976). The prisoner’s family: A study of the effects of imprisonment on 
the families of prisoners. San Francisco: R and E Research Associates. 

Smith, P. K., & Thompson, D. ( 1994). Children on hold: Improving the response to 
children whose parents are arrested and incarcerated. Washington: Association 
Center for Children and the Law.  

Taylor, V. (1979). Florida law requires prisons to improve visiting conditions. 
Corrections Journal, 3(21), 3-4.  

Travis, J. (2003). Prisoners once removed. Washington: The Urban Institute Press. 
 
 
 

 
 
 

���/ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

