
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
486

 پژوهشكدة خانواده 

 

  
 

 

 

 خانوادگي از منظر جرم شناسيزندگي  اثرات طالق بر سبك

 
 ∗سميرا قديمي 

 **افسانه محسني

 
شناسان رابطه مستقيمي ميان طالق و افزايش ميزان گرايش           شناسان اجتماعي و جرم    به اعتقاد بسياري از آسيب     

زندگي  از نظر جرم شناسي نتايج وخيم طالق، بر روي سبك          .  افراد خانواده به بزهكاري و نقض قوانين وجود دارد         
در صورت عدم وجود فرزند در زندگي خانوادگي          .  زنان و مردان و همچنين فرزندان آنان تاثرات متفاوتي دارد            

هاي زندگي زوجين مطلقه ايجاد       تاثيرات طالق و از هم پاشيده شدن كانون زندگي اثرات متفاوتي را در سبك                  
 .خواهد نمود

. عهد و پايبندي آنان در فرآيند آتي زندگي زناشويي است          ت  براي مثال يكي از آثار محرز طالق بر روي مردان عدم           
بر اساس تحقيقات   .  باشند دهد كه تعداد افراد غيرمتعهد در ميان زندانيان قابل مالحظه مي             آمار جنايي نشان مي   

 اند و اكثريت نيز    هاي ناموفق داشته    درصد از مجرمان زنداني ازدواج     30شناسان جنايي ،     صورت گرفته توسط جامعه   
اثرات طالق بر زنان، بويژه زناني كه       .  اند هاي شديد خانوادگي در زندگي مواجه بوده       يا فرزند طالق بوده يا با اختالف      

باشند، سخت خطرناك است؛ كه خود عاملي براي انحراف آنان به شمار             پناهگاه خاص و فاقد استقالل اقتصادي مي      
. باشد  به كانون از هم پاشيده زندگي بسيار شديد مي              همچنين اثرات طالق بر روي فرزندان متعلق         .  رود مي

اي از   گردد، كه در پاره    هاي زندگي فرزندان طالق محسوب مي       هاي غيرقابل تحمل و توام با نفرت از ويژگي           عقده
دادن سرپرست خانواده و عامل بسيار قوي براي ايجاد انحرافات اجتماعي در اينگونه افراد                  مواقع شديدتر از دست   

 .است
هاي زندگي مردان، زنان و فرزندان       زايي طالق و تاثيرات آن برروي سبك       در اين مقاله به بررسي طالق و اثرات جرم        

و در نهايت به ارزيابي تاثير طالق، كه يك ضريب مثبت و عامل بسيار قوي براي ازدياد                       .  پرداخته خواهد شد  
 .د شدهاي از هم پاشيده است پرداخته خواه تبهكاري براي خانواده

  .اثرات طالق، سبك زندگي، خانواده، جرم شناسي: هاكليدواژه

 
   m.astinchideh@gmail.comاس مطالعات خانواده و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي  كارشن ∗

 كارشناس مطالعات خانواده و كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي   **
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