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 چکیده 

برای کودک، مادر فرشته نجات و پناهگاه همیشگی و یگانه کسی است که کوودک در موورد او هر وی هوی  

تردیدی را روا نمی دارد. حال ا ر مادر به عنوان الگو، پناهگاه و فرشته زند ی به هر دلیلی بخشی از زند ی 

بگذراند، چه پیامدهایی برای فرزندانشان خواهد داشت؟ این مقالوه حالو  خود را به عنوان مجرم در زندان 

فرزند مجرد بوده اند. این پژوهش تجربوه زیسوته  3تا  1که دارای است زن زندانی  11بررسی تجربه زیسته 

دهد  زنان را بعد از آزادی از زندان در مواجهه با فرزندانشان به عنوان مادر تحلی  می نماید. نتایج نشان می

هایی مانند سنگ لبور بودن، الگو بودن، متقن بوودن و  که این زنان در نقش مادری بعد از آزادی در بخش

 مورد اعتماد بودن از نظر خودشان در نگاه فرزندانشان متیلیل شده اند.

 

 زندان، مواد مخدر، تجربه زیسته، الگو، اعتمادواژگان كلیدی: 
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Abstract 

For children, mother angel and permanent shelter and the only one who's never any doubt in his case is not valid. 

If the mother as a template, shelter and Angel life for any reason a part of your life in prison as criminals, what 

will be the consequences for their children? This article reviews the lived experience of 11 women prisoners that 

have 1 to 3 were single children. The study of women's lived experience after his release from prison in dealing 

with children as a mother analyzes. The results show that women, as mothers after freedom, in sectors such as 

modeling, authentic and trusted the look of their children have been shaken. 

 

Keywords: prison, drugs, lived experience, Pattern, trust 
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 مقدمه 

 در شده کشف مخدر مواد معتادین و ک  درلد 09 حدود مل  متحد سازمان جرائم و مواد مخدر کنترل دفتر آمار اساس بر

 تمایو  و دائوم مصرف و موادمخدر به شدید می  که با است روانی و رفتاری سندرم یک اعتیاد  ردد. کشف می ایران در جهان،

 (76: 1301باشد. )مهدوی پور، نعمت اللهی و نوحی،  همراه می دارو قطع از بعد مجدد مصرف شدید به

 یا اجتموا  شخص برای که است میمنی یا حاد اعتیاد، مسمومیت است: کرده تعریف  ونه این را متحد اعتیاد مل  سازمان

 ذیو  ویژ وی سه یمخدر دارا مواد به شود. اعتیاد می ایجاد لنعتی یا داروی طبیعی استعمال طریق از و باشد می بخش زیان

 است:

  ممکن؛ طریق هر از تهیه آن و دارو استعمال ادامه به شدید نیاز احساس -1

  دارو؛ مصرف مییان مداوم به افیایش شدید عالقه وجود  -2

 (76)همان:  .آن دسترسی به عدم اثر در دارو آثار به جسمانی و وابستگی روانی وجود -3

 سوب  و کنود موى را متیلیل اجتما  و خانواده اجتماعى و اخالقى روانى، روحى، هاى بنیان که جهت این از اعتیاد پدیده

 انجوام  ورى و تکودى خیابانگردى، و ولگردى نقش هاى خانواد ى، در تنش و اختالل مانند زایى آسی  رفتارهاى آمدن بوجود

 از خوود کالسویک شوک  درموادمخودر  مصرف می شود. سوء تلقى اجتماعى مسئله اى عنوان به می  ردد، کجروانه رفتارهاى

 مسئله را آن که است  ونه اى به پدیده این به نگاه پژوهشگران نو  نیی مطالعات بیشتر در و کند مى تبعیت مردساالرانه الگویى

در حالی که وابستگی به مواد یکی از مسای  اجتماعی است که بوه لوورت سونتی موردان را  . یرند می نظر در مردان معض  و

ود، تحوالت سال های اخیر که به تغییر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان منجر شده است، به  سوتر  در یر می نم

 (55: 1309اعتیاد در بین زنان دامن زده است.) روسی و محمدی دولت آباد، 

 فردی نینچ مشکالت می کند. نادرست عم  که است نظامی معرف و نماینده است شده مواد سوءمصرف  رفتار که فردی

 قورار بررسوی موورد اسوت، داده دسوت از را خوود تعوادل کوه روابط خانواد ی نظام بافت در که می شود فهمیده بهتر هنگامی

 (1301 یرد.) لدنبرگ، 

 و خوانواده موالی اموور هوای خوانواده، برناموه شودن مختو  فرزندان، از مراقبت مانند عواملی بیان می کنند که تحقیقات

 های ( درخانواده1006می دهد )بیکر و همکاران،  قرار خطر در معرض را مادران روان سالمت اجتماعی، هایفعالیت  محدودیت

 بوا مادر مواقعی، چنین می شود. در توسط مادر متعادل معتاد فرد نیازهای و دچار اختالل شده خانواد ی، نعام   رفتار اعتیاد،

( 1002دارد. )موارک  و همکواران،  آن اجتماعی کارکرد و خانواده چگییکپار حفظ در سعی خانواده، سیستم حفظ برای تال 

 اما زمانی که خود زن و یا مادر دچار مسئله اعتیاد شود، وضعیت خانواده به چه شکلی درخواهد آمد؟

این  رابطه بین مادر و کودک معموال در طی مراح  نخستین زند ی کودک اهمیتی بسیار دارد تحقیقات نشان می دهد که ا ر

رابطه به هر طریقی آسی  ببیند ممکن است نتایج وخیمی به بار آورد وقتی زن به عنوان اساس و بنیان خانواده به بیهکاری 

متمای  شود از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و لحیح قدم بگذارند، زیرا تربیت 

( در تحقیقی در مورد دختران و 16: 1303ن شک  می  یرد. )ربانی خوراسگانی و ربانی الفهانی، فرزندان اساسا توسط مادرا

زنان بیهکار، در پاسخ به اینکه فرد چه کسی را به عنوان الگو در زند ی خود قبول دارد بیشتر افراد مادر خود را به عنوان الگو 

یابد که جایگاه زن در نقش مادری که معتاد شده و سابقه محکومیت ( این مقاله سعی دارد تا در26معرفی کرده اند. )همان: 

 زندان داشته است، نید فرزندانش چگونه است؟

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 
 روش تحقیق 

است که در آن از رو  پدیدار شناسی استفاده شده است. پدیدار شناسی، اساساً مطالعوه مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی 

 تجربه زیسته یا جهان زند ی است. 

هوا،  احسواس افکوار، ادراک، متغیرهوای ساختارهای ضروری، تجربه، یک کام  پدیدارشناسی، تولیف علم فلسفه ظرمن از

اینکوه  بوه شود خواهیم قادر فروکاست پدیدارشناسانه، یک جریان در دهد. ما قرار می ما اختیار در را ها شک  و ها رنگ لداها،

کوشود معوانی را آن (. پدیودار شناسوی موی71: 1360آوریم)مالیری،  دست به ماهیات پدیده، و معانی از ساختاری تولیف یک

 شوند آشکار نماید که به آن تجربه زیسته نیی می  ویند.چنان که در زند ی روزمره زیسته می

معیارهوای پوذیر   زنانی که سابقه محکومیت و  ذراندن زندان را داشته اند، مورد مطالعه قرار  رفتند کوه تحقیق این در

 بوه  یوری اسوت. نمونوه بوده اطالعات انتقال توانایی تاه ، داشتن حداق  یک فرزند و تحقیق، در شرکت به مندی عالقه  نها،آ

) غیبوی زاده، .یافوت باشود( اداموه می جدید اطالعات دریافت عدم )منظور اشبا  اطالعات تا و شده آغاز هدف بر مبتنی لورت

 .رسید نفر 11 در پژوهش به کنند ان شرکت تعداد ایتنه در که (1360لالحی، توک  و نکویی، 

پژوهشگران پ  از معرفی خود و بیان هدف این طرح و جل  اطمینوان و اعتمواد شورکت کننود ان در محرمانوه بوودن   

ت مصاحبه،  فتگو با شرکت کنند ان را آغاز کردند و با در نظر  رفتن آزاد بودن بورای خوروا از مطالعوه در هور زموان و رعایو

دقیقه بسته بوه تمایو  مصواحبه شوونده بورای اداموه  فتگوو،  59تا  35مسائ  اخالقی، با شرکت کنند ان در مدت زمان بین 

(. 17مصاحبه نمودند. این نو  مصاحبه ها به دلی  انعطاف پذیری و عمیق بودن، مناس  پژوهش های کیفی موی باشوند)همان: 

ن نسبت به شما بعد از آزادی از زندان نسبت به قبو  از آن چوه تغییوری کورده دید اه فرزندانتا"سؤال کلی پژوهش به لورت 

 مطرح شد.  "است؟ 

 مرحله ای کالییی استفاده شد. بدین لورت که: 6برای آنالیی داده ها از رویکرد پدیدارشناسی 

واند تسلط کوافی در تمام تولیف های ارائه شده توسط شرکت کننده  ان )پروتک ( را پژوهشگر به دقت خوانده تا بت -1

 فهم کلی مصاحبه پیدا نماید.

سپ  پژوهشگر به هر پروتک  مراجعه و جمالت و عباراتی را که مسوتقیماً بوه پدیوده موورد مطالعوه مورتبط اسوت   -2

 شناخته شده است.« استخراا جمالت مهم »استخراا نموده، این مرحله 

معروف اسوت. کوه معنوی « فرموله کردن معانی»که به  پژوهشگر سعی کرده با تال  به معنای جمالت مهم پی ببرد  -3

 هر جمله مهم استخراا و در حاشیه متن مصاحبه یادداشت  ردید )کد(.

مراح  فوق را برای هر پروتک  تکرار نموده و معوانی فرمولوه شوده و مورتبط بوه هوم را در خوشوه هوایی از توم هوا   -4

ویند که  از طریق مراجعه به پروتک  های الولی، اعتبوار خوشوه )موضوعات اللی( قرار داده است، که دسته بندی کدها  

ها را مورد بررسی قرار داده و این خوشه ها به پروتک  های اولیه ارجا  داده تا روایی آنهوا را موورد بررسوی و تدییود قورار 

  یرد.

که در این مرحلوه  سپ  پژوهشگر به تلفیق نتایج در قال  یک تولیف جامع از موضو  مورد پژوهش پرداخته است  -5

 یک تولیف جامع از نتایج و خوشه ها تهیه  ردیده است.
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سپ  به فرموله کردن تولیف جامع پدیده تحت مطالعه به لورت یک بیانیوه لوریح و روشون از سواختار اساسوی   -7

 پدیده مورد مطالعه پرداخته شده است.

ان در مورد یافته هوا پرسویده و نسوبت بوه از طریق مراجعه مجدد به هر یک از شرکت کنند ان نظر شرکت کنند   -6

 اعتبار سنجی نهایی یافته ها اقدام نمود، البته کالییی معتقد است محقق باید نسبت به این مراح  انعطاف پذیر باشد. 

 

  یافته ها

 مشخصات زمینه ای مرتبط با پژوهش افراد حاضر در این تحقیق در جداول زیر بطور خالله آمده است:

 

: بازه سنی افراد حاضر در مطالعه1ه جدول شمار  

 تعداد سن افراد ردیف

 2 سال 25کمتر از  1

 4 سال 39تا کمتر از 25 2

 4 سال 35تا کمتر از  39 3

 1 سال 35بیشتر از  4

 11 جمع 5

 

: وضعیت تاهل افراد حاضر در مطالعه2جدول شماره   

 تعداد وضعیت تاه  ردیف

 7 متاه  1

 3 مطلقه 2

 1 بیوه 3

 1 زند ی جدا از همسر 4

 11 جمع 5
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: تعداد فرزندان مجرد افراد حاضر در مطالعه3جدول شماره   

 تعداد تعداد فرزندان مجرد ردیف

 1 فرزند 1 1

 5 فرزند 2 2

 4 فرزند 3 3

 1 فرزند 3بیشتر از  4

 11 جمع 5

 

: سابقه محکومیت افراد حاضر در مطالعه4جدول شماره   

 تعداد محکومیتسابقه  ردیف

 2 ماه 7 1

 5 سال 1ماه تا  7از  2

 1 سال 2سال تا کمتر از  1از  3

 2 سال 3سال تا کمتر از 2از  4

 1 سال 3بیشتر از  5

 11 جمع 7

 

: دفعات محکومیت افراد حاضر در مطالعه5جدول شماره   

 تعداد دفعات محکومیت ردیف

 6 بار 1 1

 1 بار 2 2

 2 بار 2بیشتر از  3

 11 جمع 4
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: خالصه مشخصات زمینه ای مشاركت كنندگان6جدول شماره   

شماره مشارکت 

 کنند ان

نعداد فرزندان  وضعیت تاه  سن

 مجرد

 دفعات محکومیت سابقه محکومیت 

 بار 1 سال 1 2 مطلقه 27 1

 بار 1 سال 5/1 4 بیوه 42 2

 بار 1 ماه 6 3 متاه  39 3

 بار 2 سال 5/2 2 مطلقه 24 4

 بار 1 سال 1 3 متاه  39 5

 بار 5 سال 4 2 مطلقه 20 7

 بار 1 ماه 7 1 متاه  22 6

 بار 1 ماه 0 2 متاه  26 6

 بار 1 سال 1 3 متاه  33 0

 بار 3 سال 2 2 جدا از همسر 25 19

 بار 1 ماه 7 3 متاه  34 11

 

قش معتمدی)مورد اعتمواد بوودن( دسوته مفهوم اللی نقش الگویی و ن 2 و کد 23در پژوهش، در کنند ان شرکت تجارب

 بندی  ردید:

 

 نقش الگویی

الگوهای انسانی را شاید بتوان همان نو  آرمانی از نظر ماک  وبر دانست. برای کوودکی کوه تعوامالت روزموره او غالبوا در 

 ت کودک دارند.خانواده می  ذرد، والدین مهمترین الگوهای رفتاری به شمار می روند و نقش مهمی در شک   یری شخصی

تا قب  از رفتن به زندون به بچه هام می  فتم؛ بچوه بایود نگواه کنوه "فرزند دارد، می  وید:  4که  2شرکت کننده شماره 

پدرو مادر  چیکار می کنند همون کار رو انجام بده، االن دیگه نمی تونم این حرف رو بینم. از چشماشون می خوونم کوه مون 

 "براشون مالک نیستم.
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وقتی خودت خطا کرده باشی دیگه چطور می توونی دیگورون را منوع کنوی؟ همیشوه "می  وید:  5کننده شماره شرکت 

 "وقتی نصیحتشون می کنم که راه کج نروند ح  می کنم توی دلشون بهم می خندند که پ  چرا خودت رفتی!

ساله هستش و موقعی که می رفتم زندون اون فقوط سوه سواله  7با اینکه بچه ام فقط "می  وید:  6شرکت کننده شماره 

بود و چییی یاد  نیست، ولی می ترسم بهش بگم عیییم مث  من با  یا فالن کار رو مث  من انجام بده. با اینکه توی مدرسوه 

 "من رفته. درسم خوب بود ولی می ترسم بهش بگم که هوشش به

به دو تا بچه هام چی می تونم بگم؟ به دخترم نموی توونم "سال را در زندان بوده، می  وید:  4که  7شرکت کننده شماره 

بگم مث  من با . نه توی ک  زند ی، حتی توی آشپیی کردن، حتی توی لباس پوشیدن. به پسرم میخوام بگوم از دایوی چیوی 

 "د نگرفتی. من براشون دیگه مادر نیستم.یاد بگیر. می ترسم بگه خودت چرا یا

غالبا این زنان اعتماد به نف  خود را در جایگاه مادر از دست داده اند، حتی وقتی که می بیننود فرزندشوان در کواری بوه 

 .سهو و یا به عمد دچار اشتباه و یا بیهی می شود، در خود توان رویارویی، نصیحت و یا بازخواست فرزندشان را نمی بینند

البته این زنان در زمان مصاحبه به نق  خودشان بطور ک  از اعتیاد به مواد مخدر و هر  ونه بیه مورتبط بوا آن پواک بووده 

سال داشته اند، اما با اینحال در خود توان روبرو شدن با فرزندشان را به مثابه بیر تری  19اند. بیشترشان کودکان کمتر از سن 

 فرزند را می خواهد نمی دیدند. که تجربه دارد و خیر و لالح

ساله است، پارسال دیدم با دوستش سیگار موی کشوید. خیلوی  ریوه  15پسر بیر م "می  وید:  11شرکت کننده شماره 

کردم ولی نتونستم به خود  بگم این کار رو نکنه. ترسیدم به من بگه خودت که مواد می کشیدی...)و  ریه موی کنود(... آخور 

 "بهش بگه. سر به برادرم  فتم

 2بچه داشتم، توازه اون هوم  1موقعی که رفتم زندون "فرزند دارد، می  وید:  3که در حال حاضر  0شرکت کننده شماره 

 "ساله بود. با اینحال همیشه می ترسم از اینکه بچه هام از کسی سابقه من رو فهمیده باشند. می ترسم نصیحتشون بکنم.

قیر شدن، طرد شدن و متیلیل بودن شوان و جایگواه موادری آنهوا سوب  شوده توا در ترس از مواجهه با سابقه پیشین، تح

 بسیاری از مواقع بدیهی ترین چییها و حقوق مادریشان را نادیده بگیرند، کوتاه بیایند و یا تسلیم شوند. 

امی  و یا حضوور در پذیر  وضعیت منفعالنه ای که دچار  شده اند خود سب  دوری  ییدن آنها از تعام  با سایر افراد ف

 جمع همسایگان و یا اموری همچون جلسات مذهبی، جشن ها و ... نیی  ردیده است.

 

 نقش معتمدی

در اینکه اعتماد پیامد سرمایه اجتماعی است و یا خود یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی، جای بحث و اختالف وجوود دارد اموا 

یکی از ضرورتی ترین شرایط یک  روه است که آنقدر بدیهی بوه نظور موی شکی نیست که اعتماد افراد یک  روه نسبت به هم 

رسد که نیازی به یادآوری و یا ذکر آن به عنوان ویژ ی رایج بین اعضای  روه به شمار نمی رود. خانواده به عنوان عنصور شوک  

ون اعتماد متقابو  اعضوایش بوه هوم  یری جامعه و اولین  روهی که هر انسانی عضویت در آن را تجربه می نماید نمی تواند بد

 شک   رفته و دوام یابد. این نکته در نوشته های فرانسی  فوکویاما و رابرت پاتنام قاب  دریافت است.

شکی نیست در لورتی که میان زوجین ح  بی اعتمادی به وجود بیاید، خانواده در معرض خطر جدایی زوجین و از هوم 

بی اعتمادی از آستانه درک زوجین بگذرد، آنان از هم جدا می شوند، اما در مورد فرزنودان و پاشید ی قرار می  یرد. زمانی که 
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والدین وضع به این لورت پایان نمی پذیرد. حتی ا ر بی اعتمادی میان والدین و فرزندانشان به حوداکثر ممکون برسود، میوان 

ی این خصلت تمامی پیوندهای نسبی اسوت، بخصوو  آنان ممکن است فالله ایجاد شود، اما  سست روی نخواهد داد بطور کل

 رابطه میان مادر و فرزند.

آنچه حائی اهمیت است پیامدهای رابطه میان فرزند و مادر به دور از هر ونه ح  اعتماد است که همچون بیماری العوالا 

 در یر کرده و رها نمی کند. نه درمان می پذیرد و نه می میراند بلکه زجر می دهد و تمامی منابع مالی و روانی فرد را

بچه هایم هنوز کوچکند، اما ح  می کنم از من فورار موی کننود. شواید هور بچوه ای "می  وید:  4شرکت کننده شماره 

همسن آنها کوچکترین مشکالتشان را با مادرشان در میان می  ذارند، اما بچه های من اینطور نیستند شواید بوه خواطر اینکوه 

 "ودم با خواهرم زند ی می کردند، االن هم بیشتر با خاله اشان رازهاشون رو در میان می  ذارند.زمانی که در زندان ب

یه بار دخترم  ریه می کرد، بعدا فهمیدم سر جامدادی با دوستش توی مدرسه دعوا  "می  وید:  0شرکت کننده شماره 

مله موضو  رو به من  فت؛ قول بده به کسی نمی  وی شده. از  پرسیدم چرا  ریه می کنی؟ بعد از چندبار الرار من با این ج

سالش بود. نمی دونم اون جمله رو از کی شنیده بود ولی آرزو موی  6آخه معتادها حرف توی دلشون نمی مونه. اونموقع دخترم 

 "کردم زمین دهن باز کنه و من رو ببلعه.

ماه پیش عدت ماهانه شد من نمی دانستم او بوا ساله است، وقتی چند 13دختر بیر م "می  وید:  6شرکت کننده شماره 

دختر خاله ا  لحبت کرد. معموال اینجور چییها رو اول مادها می فهمند و دخترها با مادرشون در میوون موی  ذارنود اموا از 

 "ساله بود تا حاال از من همینطور دورتر میشه. 0وقتی که رفتم زندان که اون 

ها با من غریبه اند، خیلی باهاشوون  ورم موی  یورم ولوی راز دلشوون رو بوه مون  بچه"می  وید:  1شرکت کننده شماره 

 "نمیگن. حق دارند من هم انتظاری ندارم.

بچه ها خودشان رازهایی دارند تا مرا می بینند ساکت می شووند. هیچوقوت بوا مون  "می  وید:  19شرکت کننده شماره 

ار من توی خانه یک کار رم. غذا درست می کونم، لباسهاشوون رو اتوو موی درد دل نمی کنند. من از اونها چییی نمی دانم. انگ

 "کنم. اما غریبه ام. بعضی وقتها فکر می کنم از من می ترسند.

بچه ها حرفم را باور ندارند. همیشه فکر می کنند من دروغ می  ویم و یا پنهان کواری "می  وید:  3شرکت کننده شماره 

 "لی من اینجوری ح  می کنم.می کنم. البته به من نگفتند و

 

 در مجمو  مدل رابطه میان عوام  به این لورت می تواند ارائه شود:
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 : طرح تجربی تاثیر محکومیت مادران زندانی بر نقش مادری1مدل شماره 

 

  گیریبحث و نتیجه
 و  یوری شوک  در دارند جریان مداخله این در که انیکس و کند می طی را شدن اجتماعی فرایند آن در فرد که شرایطی

 منحرف رفتارهای افراد که اند آن بر اجتماعی یاد یری پردازان مؤثرند. نظریه لی سا بیرگ دوران در فرد اجتماعی نقش پذیر 

حو  احتورام و  هوا آن هبو نسوبت افرد این که ویژه به آموزند؛ می دارند، نشینی هم ها آن با که از کسانی تقلید و مشاهده با را

( از این رو والدین بخصو  مادر بعنوان مهمترین فرد عضو خانواده برای هر فوردی در دوران 60: 1301تحسین دارند. )زمانی، 

کودکی برترین معیار و الگو بشمار می رود. همچنانکه مادران حاضر در این پوژوهش بوه آن رسویده انود، ایون معیوار طبیعوی و 

 تزلزل در نقش مادری

یتزلزل در نقش الگوی یمعتمدتزلزل در نقش    

 پیامدها:

از بین رفتن اعتماد به نف  در  -1

 مادر

 نجابجایی الگو  در فرزندا -2

فقدان یا کاهش ح  نظارت بر  -3

 فرزند

پیدایش فالله و شکاف ملموس  -4

 میان مادر و فرزند

5- ... 

 

 ها:پیامد

 مورد تردید بودن -1

 ترس دائمی از آشکار شدن  ذشته -2

بی خبری از وضعیت رشد اجتماعی و  -3

 زیستی فرزندان

از دست دادن نقش همدم و محرم راز  -4

 بودن

 احساس بیگانگی در محیط خانه -5

7- ... 
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خانواده، با مجرم شناخته شدن زنی که در عین حال موادر بووده اسوت، متیلویل شوده و او حتوی در دیود اه  اجتماعی در نهاد

 خود  مورد قبول نمی باشد و دائما در تصور طرد از سوی فرزندانش به سر می برد.

موورد اعتمواد  از سویی دیگر در مولفه ای نیدیک به مفهوم الگو بوودن، زن مجورم کوه دوران زنودانش را  ذرانوده اسوت،

 فرزندانش نیست. خود این زنان  مان دارند که جایگاهشان را نید فرزندانشان از دست داده اند و از این موضو  رنج می برند. 

مادرانی که سابقه  ذراندن دوره محکومیت را داشته اند، با اینکوه در زموان انجوام پوژوهش طبوق  فتوه خودشوان دور از 

دید اه فرزندانشان مورد اعتماد نیستند. آنها اعتماد به نف  خوود را بوه عنووان موادر در مواجهوه بوا  هر ونه بیهی بوده اند، در

فرزندانشان از دست داده اند، قدرت نهی آنها از اشتباهاتشان را ندارند، دائما در معرض رویارویی و آشکار شدن با  ذشوته شوان 

ن ترس از آشکار شدن داغ پنهان نام می برد، به شودت در میوان زنوانی کوه قرار داردند، مفهومی که رابرت مرتون از آن با عنوا

دوران محکومیتشان در زمان کودکی فرزندانشان بوده، به شدت دیده می شود. این زنان محرم راز و سونگ لوبور فرزندانشوان 

گووی موادر را از میوان افوراد دیگور نیستند و از این موضو  در عذابند. به نظر می رسد از دید اه ایشان فرزندانشان جانشوین ال

 خانواده و دوستان انتخاب کرده اند و از این موضو  رنج می برند.

پیشنهاد می شود تا مسئولین امر، برای این دسته از زنان بعد از آزادی کالسها و دوره های مشاوره بر یار کننود توا شویوه 

د. همینطور از مشاوران مدرسه برای  دانوش آمووزانی کوه دارای بوا سوابقه تعام  با فرزندان را به آنها بیاموزند و یا نوآموزی کنن

محکومیت بوده اند، استفاده شود تا دید اه این کودکان را نسبت به مادرانشوان بهبوود بخشوند. از سوویی دیگور در ارتبوا  بوا 

لبا جهت تامین مواد مخدر مصرفی مشارکت کنند ان این پژوهش، غالبا اعتیاد بیماری محسوب می شود و نه جرم، این زنان غا

خود به انحرافات اجتماعی دیگر روی آوردند که منجر به محکومیتشان شده است، جلسات مشاوره ای حین زندان و نیی بعود از 

زندان برای خانواده این افراد می تواند تا حد زیادی سب  پیشگیری از انحراف این فرزندان در بیر سالی و نیی باز شوت شوان و 

 قام مادر شده و کنترل فرزندان در آینده آسان تر خواهد شد.م
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