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 .1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 .2استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،کرمان ،ایران

(تاریخ دریافت39/11/72 :؛ تاریخ پذیرش)30/30/39 :

چکیده
روابط خانوادگی ،عامل تعیینکنندة مهمی برای انتخاب شیوة رفتار نوجوانان در طول زنددگی نندان ا دت .پدووش ااردر بدا توجد بد
ورعیت خاص و اساس کودکان ،تأثیر فرشنگ درونی شدة ننان بر رفتارشایشان در نین بزرگسالی و اینک موفقیدت در ازبدینبدردن یدا
کا تن میزان یک مشکل وابست ب شناخت عوامل تأثیرگذار و موجد نن مشکل ا ت ،و با درنظرگرفتن موقعیت خاص ا تان کرمان بد
لحاظ قرارگرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر ،برای اولین بار در کانون اصالح و تربیت ا تان یادشده انجام گرفت ا ت .بنابراین ،پد از
تبیین مفاشیم ،مطالعة میدانی  05مددجوی پسر کانون اصالح و تربیت ا تان کرمان و با مصاابة اضوری عمیق با شمة کودکان ااردر
در کانون ،اطالعات و دادهشای اولی ا تخراج شد و پ از ورود دادهشا ب نرمافزار  ،SPSSنتایجی ب این شرح ب د ت نمد .1 :ب جز د
نفر از کودکان یادشده ،بقی ب شکلشای مختلف شاشد اختالفشا و درگیری والدین با یکدیگر بودهاند؛  .7ب جز  72نفر از کودکان (ادود
 84درصد) ،بقی بیان کردهاند والدینشان در اد مطلوب ،ب ورعیت عاطفی و روانی ننان توج نمیکردند.

کلیدواژگان
بزشکاری ،کودک ،کانون اصالح و تربیت ،مشکالت عاطفی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmahyabadi@ut.ac.ir :
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مقدمه
خانواده پایه و مبنای اجتماع و مسئول حفظ نسل ،اجتماعیکردن فرزندان و فررام کرردن میطیری
امن و صمطمی برای اعضای آن است .خانواده با آموزش مهارتمای رفتراری و مناراری متررار
تالش میکند انسانمای بهنارار و اجتمراعی پررورش دمرد ،و سرالمت و صرالحطت آینرد ان را
تضمطن کند .در برابر این ،خانواده میتواند مکانی خیرناک نطز برای کودکان باشد .عوامل ونا ون
میتواند زمطنه ساز ترارض مطران زن و شرومر باشرد و ترداوس ناسراز اری منرتد از عردس

شرت

ممسران به چالشمای عاطفی و نابودی کانون خانواد ی منار شود (مرظمی و ناطر زاده،1931 ،
ص .)93والدینی که مهر و میبت ،و مراقبت و کنترل را از فرزندان خود دریغ مریکننرد ،کودکران
خود را به پرخاشگری و بزمکاری سوق میدمند (اعزازی ،1931 ،ص .)012نتاید پژومشما نشان
میدمد ،کودکان بطش از بزر ساالن در برابر چالشمای عاطفی خرانواد ی آسرط پ یرنرد .نرهتنهرا
خشونتمای جسمی ،جنسی و روانی ،بلکه مشامدة رفترار خشرونتآمطرز والردین نطرز پطامردمای
وخطمی برای کودکان دارد .به عقطدة سطگل ،کودکانی که فقط شامد خشونت درون خرانوادهانرد برا
کودکانی که قربانی این نوع خشونتند ،تفاوت زیادی ندارد .عالوه بر میال

یادشرده دربرارة ترثیطر

خانواده در پطشگطری از بزمکاری یا تمایل کودکان بره بزمکراری ،توجره بره آیرار منفری فرردی و
اجتماعی بزمکاری کودکان و نوجوانان ،در سراسر جامره ،و اممطت میالررة بزمکراری کودکران و
نوجوانان در ایران به دلطل ساختار جمرطتی جوان آن ،و با درنظر رفتن نگرش دین اسالس راجع بره
اممطت حفظ شئون کودک و تنظط قواعد رفتار با وی ،این مه را که باید با بهکار طری دانشمرای
ونا ون ،وضرطت کودکان مته یا مارس را بررسری و عوامرل تثیطر ر ار برر جررس را شناسرایی و
راهحلمای مناس

را جستوجو و پطشنهاد کرد ،ضررورت مرییابرد .رعایرت ایرن مسرئله باعر

میشود با درک و شناختی صیطح بتوانط واکنش مناس

و منیقی را بهنیو کارآمد برای پطشگطری

از بزمکاری کودکان و جلو طری از تبدیلشردن آنران بره بزمکراران حرفرهای در سرنطن جروانی و
بزر سالی انااس دمط  .عالوه بر مسائل یادشده ،استان کرمان برا توجره بره موقرطرت جغرافطرایی و
بهویژه قرار رفتن در مسطر حملونقل مواد مخدر ،شرایط خاصی دارد .بنابراین ،بره لیراش شررایط
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فرمنگی ،جغرافطایی و اجتماعی ویژه ،تثیطر مشکالت عاطفی خانواده بر بزمکاری کودکران حاضرر
در کانون اصالح و تربطت این استان را از نزدیک مورد میالرة مطدانی قرار میدمط  ،ترا عرالوه برر
اینکه به لیاش نظری و کاربردی به علتشناسی بزمکاری اطفال در آن استان و پطشنهاد رامکارمای
پطشگطرانه میپردازی  ،تیلطل و نتطاه نطز بهتر امکانپ یر باشرد .نکترة شرایان توجره آن اسرت کره
موفقطت در ازبطنبردن یا کاستن از مطزان یک مشکل ،به شناخت عوامل موجده یا تثیطر ر ار برر آن
مشکل وابستگی شدیدی دارد .با درک و شناخت عوامرل برهوجودآورنردة بزمکراری و اناراسدادن
اقدامات عملی مناس

میتوان زمطنهمای ارتکاب به آن را از برطن بررد .در واقرع ،بخشری از علرل

فقدان موفقطت در مبارزة علطه جرس کوششنکردن در راه شناخت عوامل یادشده است .به مر حال،
انااسدادن چنطن تیقطق مطدانی ضروری است تا با شناخت عراملی از عوامرل مرؤیر برر بزمکراری
کودکان در استان کرمان ،بتوان رامکارمای کاربردی و پطشگطرانة مناسبی را میرح کرد .پژومشی که
در قال

رسالة دکتری دربارة کودکان و نوجوانان در مررض خیر که در سال  1911انااس رفرت،

نطز در این زمطنه است .در پژومش یادشده 119 ،نوجوان بزمکار کانون اصالح و تربطرت تهرران برا
 19نوجوان غطربزمکار در مدارس تهران به روش نمونه طری تصرادفی انتخراب و بررسری شردند.
یافتهمای این تیقطق نشان داد بطشتر بزمکاران ممطشه از والدین خود کتک خورده بودند در حرالی
که بطشتر غطربزمکاران مر ز مورد خشونت جسمی قررار نگرفتره بودنرد .برخری متخصصران آزار
کودکان را نوعی بطماری طبی -اجتماعی میدانند که در ممة جوامع و طبقات اجتماعی شایع است
و از جمله مه ترین علل خشونت و سوءرفتار علطه کودکان را اعتطاد پدر و مادر ،فشار اقتصرادی و
نطاز مالی ،ناآ امی و فقر فرمنگی ،مشکالت روانی پدر و مادر یا کودکان میرح کردهانرد .بنرابراین،
به منظور بطان رامکارمای مناس

و کارآمد پطشگطری و با توجه به بررسی مطدانی کودکران حاضرر

در کانون اصالح و تربطت استان کرمان ،مطزان تثیطر چالشمای عاطفی خانواده بر بزمکاری کودکان
یادشده ،ارتباط مطان جدایی پدر و مادر از یکدیگر و مشکالت عاطفی کودکران و اشرکال مختلر
مشکالت عاطفی خانوادهمای کودکان را در پژومش حاضر بررسی خوامط کرد.
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روش پژوهش
در این پژومش دو روش میالرة مطدانی و کتابخانهای برای جمعآوری دادهما برهکرار رفتره شرده
است .ابزار ردآوری اطالعات مصاحبة حضوری عمطق با ممة  91کودک حاضر در کانون اصرالح
و تربطت استان کرمان بوده است .برای استخراج یافتهما بخشی از اطالعرات کره قابلطرت ورود بره
نرسافزار  SPSSرا داشت ،وارد و جدولمای یک و دوبردی تهطه شد که برای تیلطل و نتطاه طرری
بطان خوامند شد .روش تیلطل مقایسهای در میالرة مطدانی حاضر با توجه بره ماموعرة اطالعرات
جمعآوریشده ،روش توصطفی و استنباطی است و این تیقطق در بخش نظری ،مبتنی برر رویکررد
تبططنی – تیبطقی است.
مفاهیم
در این قسمت مفامط اصلی مرتبط با عنوان بطان میشود.
بزهکاری

به لیاش اصیالح حقوقی مرادل جرس (مر رفتاری اع از فرل یا ترک فرل پطشبطنیشده در قانون)،
بهویژه در ارتباط با جرائ ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانران بره کرار رفتره مریشرود و از نظرر
جرسشناسان بزمکاری کودکان و نوجوانان شامل ممة خیامای عمومی است که از سوی افراد برطن
 10تا  02سال ارتکاب مییابد (مرظمی ،1913 ،ص .)11-13آنچه در ایرن پرژومش مرالک عمرل
خوامد بود ،اصیالح حقوقی بزمکاری اطفال است.
کودک

کودک در لغت عبارت است از مر پسر و دختری که به سن نضد و رشد نرسطده باشد .به عبرارت
دیگر ،کودک یا طفل در لغت به انسان نابالغ فته میشود (مرظمی ،1913 ،ص .)91قروانطن ایرران
ترری

مانع و جامری از کودک بهدست نمیدمد؛ در پارهای از مرواد قرانونی ،پایران دورة کرودکی

رسطدن به سن بلوغ شرعی است ،در پارهای دیگر ،رسطدن به سرن رشرد اسرت و در مرواردی مر
قانون ار حداقل سن را برای اشتغال و شرکت در ممهپرسی اعالس کرده اسرت (آبروشرن،1911 ،

چالشهای عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان (مطالعة میدانی کودکان حاضر در کانون اصالح و ...

62 

ص .)99بر اساس مادة  113قرانون مارازات اسرالمی مصروب  ،1930/0/1کرودکی در دخترران و
پسران ،به ترتط

در سنطن نه و پانزده سال تماس قمری پایان مییابد .به ممطن دلطل ،مادة  111ممان

قانون مقرر میکند« :افراد نابالغ مسئولطت کطفری ندارند».
پطماننامة حقوق کودک (که در تاریخ  1930/10/21بهطور مشروط به تصوی

نهرایی مالر

شورای اسالمی نطز رسطده است) ،و پروتکل پالرمو نطز کرودک را مرر فررد زیرر  11سرال ترریر
میکند (پورمییآبادی ،1913 ،ص.)10
مشهور فقهای شطره نطز سن بلوغ در پسر را  19سال تماس قمری و در دختر نه سال تماس قمری
دانستهاند (ارسیا ،1911 ،ص.)092
البته رومی بر این باورند که امارة سن بلوغ (مه سال تماس قمری برای دختران و 19سال تمراس
قمری برای پسران) تکمطلی است ،ل ا شایسته است در مواردی که خرال

آن احرراز شرود ،از آن

عدول کنط (مرعشی شوشرتری ،1931 ،ص .)13مقرنن در مرادة  31قرانون یادشرده ،ترا حردودی
استدالل یادشده را پ یرفته و مقرر کرده است« :در جرائ موج

حد یا قصاص مر اه افرراد برالغ

کمتر از  11سال مامطت جرس انااسشده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمرال عقرل آنران
شبهه وجود داشته باشد ،حس

مورد با توجه به سن آنما به ماازاتمای پطشبطنریشرده در ایرن

فصل میکوس میشوند .تبصره -داد اه برای تشخطص رشد و کمال عقرل مریتوانرد نظرر پزشرکی
قانونی را استرالس کند یا از مر طریق دیگر که مقتضی بداند ،استفاده کند».
با درنظر رفتن استدالل باال و تفاوتمای متردد موجود در قوانطن جاری کشرور کره طبرق مرر
یک از آنما دوران کودکی برای مر امری در زمان خاصی پایان مییابد ،مبنرای ترریر

کرودک در

پژومش حاضر مواد  11تا  32قانون ماازات اسالمی مصوب  1930/0/1خوامد بود که مسرئولطت
تاس کطفری کودکان و نوجوانان در جرائ ترزیری را از پایان  11سال تماس شمسی در نظر رفتهاند.
چالشهای عاطفی

چالشمای عاطفی خانواده شامل خشونت ،بیتوجهی ،کر تروجهی یرا افرراط در توجره و میبرت
نسبت به کودکان اسرت کره بره کرامش دلبسرتگی بره پردر و مرادر و احسراس فشرار ،شکسرت،
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سرخورد ی و ناکامی منار میشود و زمطنهمای رایش آنان به رفتارمای انیرافری و بزمکراری را
فرام میکند (پورمییآبادی ،1913 ،ص.)13 -92
چارچوب نظری
نظریهمایی که دربارة مشکالت عاطفی به چش میخرورد ،بسرطار متنروع اسرت؛ برخری در سریح
تیلطل فردی است و برخی ساختاری و اجتماعی ،نظریهمرایی کره نگررش سراختاری و اجتمراعی
دارند ،با بررسی نهادمای اجتماعی مانند خانواده ،ممساالن ،مدرسه و رسانه ،به میالرة پدیدة بزه و
بزمکاری به عنوان پدیدهای در بستر شرایط اجتماعی و ساختاری مینگرند .پ

با توجه به تمرکز

این مقاله بر تثیطر چالشمای عاطفی خانواده بر بزمکاری کودکان ،دید اهمایی بررسی میشوند کره
رویکرد اجتماعی و ساختاری دارند و چون یک دید اه قادر به تبططن بزمکاری کودکان نطسرت ،برا
تلفطق چند نظریة ممامنگ ،کوشش میشود نظریهای یکپارچه دربارة پژومش حاضر تدوین شود.
نظریهپردازان فرایند اجتماعی ،مه ترین عوامرل جامررهپر یری افرراد را نهراد خرانواده ،رروه
ممساالن و نهاد مدرسه میدانند .جوانانی که در خانواده متشند و پرتنش بزرگ شدهاند یا از پدر و
مادر ،یکی حضور نداشته باشد ،یا از م جدا شده باشند یا حمایت و عالقه در خانواده نباشرد ،بره
سوی عوامل جرسزای میطط کشطده میشوند .بره عقطردة سامپسرون و الب بهتررین عوامرل بسرتر
خانواده که بر بزمکاری تثیطر قرار می ارند ،عبارتاند از نبود سرپرستی مادر ،طرد پردر -مادرانرة
بچه و طرد عاطفی کودک از سوی پدر یا مادر .این عوامل خانواده را تیت ترثیطر قررار مریدمنرد.
تثیطر این عوامل ساختاری بر بزمکاری غطرمستقط است (ولد و ممکاران ،1913 ،ص.)129
نظریه پردازان یاد طری اجتماعی مرتقدند چون جرس رفتار اکتسابی است ،افراد ،روشما و طررز
تفکر مارمانه را در رابیة نزدیک با دوستان مارس خود فرامری طرنرد (صردیق سروسرتانی،1913 ،
ص.)11
ساترلند مرتقد است کدرفتاری را که خود تالی نطازما و ارزشمای کلی اسرت ،نمریتروان برا
ممطن نطازما و ارزشمای کلی تبططن کرد (.)Satherland & Cressy, 1966, pp.77-83
ساترلند مرتقد بود اجتماعی شدن در آغاز دوران کودکی بسطار مه است و بسطاری از مه ترین

چالشهای عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان (مطالعة میدانی کودکان حاضر در کانون اصالح و ...
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ترری ما دربارة درست و خیا در آن دوران فرا رفته می شود و در طول حطات بره صرورت براور
درمیآید (ونطفرری  ،1911 ،ص .)012نظریرهپرردازان یراد طری اجتمراعی ،خشرونت را مسرئلهای
می دانند که طی فرایندی به ناس نمونرهسرازی آموختره مریشرود .در جوامرع مردرن ،فرالطرتمرای
خشونتبار و پرخاشگرانه پ

از

شت از سه منبع اصلی شکل می طرند .برجستهترین مردلمرا،

اعضای خانواده است (سطگل ،1919 ،ص .)033این نظریه بطان میکند کودکانی که در خانوادهمای
دارای شطوة زند ی خشونتآمطز زند ی می کنند ،ممکن است از راه یاد طری به این باور برسند که
این رفتارما پسندیده است حتی ا ر پدر و مادر به کودکان خرود بگوینرد کره خشرن نباشرند و در
صورت خشنبودن کودکان ،آن ما را تنبطه کنند ،باز مر کودکران رفترار خرود را برر اسراس مروارد
مشهود خشونت پدر و مادر شکل میدمند .از این رو ،کودکانی که شامد رفتار پرخاشگرانة پردر و
مادر مستند ،میآموزند که خشونت یکی از راهمای مرویر دسرتطابی بره امردا
دیگران است (مرظمی و ناط

شخصری و کنتررل

اصفهانی ،1931 ،ص.)11-19

نظریهپردازان کنترل اجتماعی فرض اصلی را بر این می ارند که افراد بهطور طبطری تمایل بره
کدرفتاری دارند و ا ر تیت کنترل قرار نگطرند ،چنطن میکنند (.)Reckless, 1973, pp.55-57
مطرش ری و اتفریدسررون مرردعیانررد کرره تربطررت کررودک نقررش اساسرری در ایارراد و رشررد
خویشتنداری دارد و ضر
ضر

تاارب تربطتی کودک ،از جمله نبود نظارت بهویرژه از ناحطرة مرادر و

دلبستگی به پدر ،به کامش سیح خویشتنداری و وقوع سریوح براالتر رفتارمرای مارمانره

میاناامد (وایت و مطنز  ،1911 ،ص.)102
مطرشی در آزمون نظریة کنترل اجتماعی دریافت که دلبستگی جوانان به پدر و مرادر ،و ر ران
بطشتر اوقات فراغت با خانواده ،رایش جوانان را به بزمکاری کامش مریدمرد .ممچنرطن ،تقطرد و
1. Winfree
2. Hirschi
3. Gottfredson
4. White
5. Haines
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ترهد نسبت به نهادما و سازمانما میتواند جوانان را در روهمرای رسرمی ادغراس کنرد و موجر
کنترل فردی و اجتماعی شود و رفتار افراد را منظ کند (احمدی ،1911 ،ص.)13
نظریة فشار و فرسود ی کلی رابرت ا نطو 1صرفاً متوجه فرد یا سییی جزئی از جامره است و
به آیار فشار و فرسود ی در سیح کالن جامره نمیپردازد .وی به این موضوع که چرا افررادی کره
دچار نوعی ح

فرسود ی و استرسند در مررض ارتکاب جرس بطشتری قرار دارند ،به ایرن شررح

پاسخ میدمد که اعمال مارمانه بهطور مستقط در نتطاة حالتمای تثیطر ار یرنری خشر  ،فشرار،
دلسردی و سرخورد ی و احساس خصمانه شکل می طرد کره ایرن حالرتمرا نطرز در پری روابرط
اجتماعی منفی پدید میآیند .به نظر ا نطو خش  ،یثس و سرخورد ی ،افسررد ی و تررس و دیگرر
حالتمای منفی جوانان که از فشار نشثت می طرند ،سب

میشود آنما مرتکر

جررس شروند و از

مطان این حاالت ،خش  ،منشث اصلی فشار و بزمکاری است .به نظر ا نطو یکی از منرابع تولطدکننردة
فشار و فرسود ی ،حضور انگطزشمای منفی از جمله سروءاسرتفاده و غفلرت از کودکران ،تنبطره و
در طری خانواده است .رفتار پرخاشگرانه یا بزمکارانه ابزاری است کره بسرطاری از کودکران مرورد
سوءرفتار یا بیتوجهی ،از آن راه خصومتشان را نسبت به پدر و مادر خود بروز میدمنرد (مرظمری
و ناط

اصفهانی ،1931 ،ص .)19-11برخی از آنما چرون میرطط خانره را میطیری امرن و آراس

نمییابند ،به روهمای بزمکاری میپطوندند که ایاادکنندة احساس وابسرتگی اسرت و اعضرای آن
بهطور عمده از نظر سن و جن

یکسان و با مشکالت مشابه مستند .این روهما نقش بسطار مهمی

در جامرهپ یری مرکوس نوجوانان دارند (مهاجرین ،1913 ،ص.)11
بدین ترتط
نامناس

میتوان فرض کرد که کودکانی که به علت شطوة غلط فرزندپروری ،جامرهپر یری

در خانه دارند و در کودکی مرورد سروءرفترار ،خشرونت و بریتروجهی قررار رفترهانرد،

چالشمای عاطفی خرانواده بره کرامش دلبسرتگی بره پردر و مرادر ،و احسراس فشرار ،شکسرت،
سرخورد ی و ناکامی منار میشود و به دلطل برآوردهنشدن نطاز به برقراری روابط اجتماعی خاص
1. Robert agnew
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با دیگران و نطاز به توجه ،باورداشتن ،تیسطنشدن و ممچنطن احتراس اشتن به خواستهمای آنران،
نگرشمای خصمانه و ضداجتماعی فررد ،برانگطختره شرده و بره تضررط
روهما ،فرالطتما و مناارمای نامترار

ممبسرتگی و پطونرد برا

منار مریشرود و در نهایرت نوجوانران را بره رفتارمرای

انیرافی و بزمکاری سوق میدمد.
عناصر تأثیرگذار خانواده بر بزهکاری کودکان
میطط نامناس

خانواد ی تثیطر انکارناپ یری بر بزمکاری کودکان خوامد داشت .جرسشناسان برای

پاسخ به این پرسش که کداسیک از مشکالت خانواده در برروز بزمکراری مؤیرنرد ،مرواردی ماننرد
سطختگی خانواده ،وضرطت اشتغال والدین ،اعتطاد اعضای خرانواده ،مشرکالت مرالی ،پرایطنبرودن
سیح سواد والدین و مشکالت عاطفی را میرح کردهاند.
گسیختگی خانواده

منظور از سطختگی خانواده فقط طالق یا ترک خانواده از سوی پدر و مادر نمیباشد ،بلکه روابرط
نامناس

والدین با یکدیگر و نطز فقدان مر یک از آنما را که بر ایر بطماری ،غطبت غطرارادی ،مرگ

یا اعمال ماازات میقق میشود ،نطز شامل میشود .فقدان پدر یا مادر موج
و حمایت آنان میشود و آیار جبرانناپ یری بر تربطت کرودک خوامرد

حرمان از سرپرسرتی

اشرت (پرورمییآبرادی،

 ،1913ص.)93
پژومشمای مترددی تثیطر میرومطت از مادر ،بهویژه پطش از پندسالگی بر بزمکاری کودکان را
یابت کرده است (والک لطت  ،1911 ،ص .)111نتاید میالرهای نشان داد تاربة رفتارمای مترارض
پدر و مادر ،نبودن عملکردمای مناس

و مشامدة پرخاشرگری آنران از سروی کودکران ،مریتوانرد

احتمال رویآوردن کودکان به خشونت و بزمکاری را در بزر سالی افزایش دمرد (ممتری،1919 ،
ص.)092
1. Walklit
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وضعیت اشتغال والدین

ا ر کار والدین از لیاش نوع و زمان طوری باشد که وقت و فراغت الزس برای توجه بطشتر اعضرای
خانواده فرام شود ،فرزندان اوقات کافی برای تماس و ارتباط با آنان خوامنرد داشرت و ایرن امرر
باع

میشود یکی از رایدترین رندمای روحی ،یرنی ح

میرومطت در فرزنردان ایاراد نشرود.

ضمن آنکه از لیاش الگوپ یری ،ایر حضور والدین در شکل طری مراحل روحری و تربطتری اطفرال
انکارناپ یر خوامد بود ،بزمکاران بهطور عراس و اطفرال بزمکرار برهطرور خراص ،برهطورعمرده از
خانوادهماییاند که غالباً والدین آنما به کارمای بسطار ک درآمد اشتغال دارند یا برای جبران کسری
درآمد به انااسدادن کارمای اضافی و اصریالحاً چندپطشرگی روی آوردهانرد (نافری توانرا،1910 ،
ص.)31
اعتیاد اعضای خانواده

والدین برای توفطق در اجرای وظایفشان طبطرتاً باید شخصطتی مترادل و سال داشته باشند .والردینی
که به مر دلطل در انااسدادن وظایفشان دچار ضر

و فتور میشوند ،نهتنها از اعمال روش مستقط

تربطت ناتوان خوامند بود ،بلکه به حالت غطرمسرتقط نطرز الگروی نامناسر
میشوند .مصر

بررای فرزنردان تلقری

مواد مخدر و الکل بهطور عاس ،و اعتطاد بره ایرن مرواد برهطرور خراص از جملره

پارامترمای خیرناکی است که بهشدت تربطت اطفال را دچار مشکل ،نارسایی ،در نهایرت ،موجر
انیرا

و نابهنااری خوامرد کررد (نافری توانرا ،1910 ،ص .)1پژومشرگران متررددی در نتطارة

پژومشمای خود ،والدین یا خوامر و برادرمای مصر کنندة مواد را از جمله عوامل خیر خراص
در خانواده میدانند که موج

اعتطاد کودکران بره مرواد مخردر مریشرود (خزائلری پارسرا،1911 ،

ص.)12
مشکالت مالی

وقتی میطط خانواده به سب

فقر و تنگدستی دائماً متشند است ،اطفال و نوجوانان از زند ی بطرزار

شده و با ارتکاب جرائ و اعتطاد در رداب فساد غوطهور میشروند (دانرش ،1919 ،ص .)1نتراید

چالشهای عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان (مطالعة میدانی کودکان حاضر در کانون اصالح و ...

برخی پژومشما نشان میدمد شرایط نامیلوب اقتصادی باع

03 

افزایش جرس و خشرونتآمطزبرودن

جرائ در حاشطة شهرما شده است (مهاجرین ،1913 ،ص.)123
پایین بودن سطح سواد والدین

امی ناتوانی پدر و مادر در تربطت اطفال به دالیل مختل  ،از جمله ضر
فقر مادی و عدس تثمطن حداقل نطازمای اولطه موج

فرمنگی یا بیسروادی،

میشود والردین نتواننرد فرزنردان خرود را در

برابر تهدیدمای اجتماعی بهدرستی مدایت و رمبری کنند .این ضرر

در تربطرت موجر

شخصطتی در برابر با مشکالت و مسائل روزمرة خارجی شده و موج

می شود که کودک بهشدت

از ضر

نقطصرة

و ناتوانی خود رند ببرد و بهمرور دچار عق افتاد ی شود .در چنطن حالتی وی عالقرهای

به بطرونرفتن و بازی با ممساالن خود ندارد و دچار اختاللما و اغتشراشمرای خلقری و عراطفی
میشود (نافی توانا ،1910 ،ص.)12
مشکالت عاطفی

وظطفة والدین فقط تثمطن خوراک ،پوشاک و مسکن نطست ،بلکره بررآوردن احتطراجمرای عراطفی،
اخالقی و تربطتی را باید از مه ترین ترهدات طبطری آنما به حساب آورد .ایااد میطیی صرمطمی،
ممامنگ و امن به کودک شخصطت و منشی میدمد که بهراحتی در برخورد با میطط خرارج تروان
برابری و رفع مرضالت را خوامد داشت (حسطن پورمییآبادی ،1913 ،ص .)11در این قسمت برا
درنظر رفتن میال

یادشده ،مشکالت عاطفی را که بر بزمکراری کودکران مؤیرنرد برهطرور مارزا

بررسی میکنط .
افراط در توجه و محبت

میبت بطشازاندازه و بیاعتنایی والدین از نقصمای تربطتی میسوب میشود .ترثیطر بریاعتنرایی و
اغماض بطشازحد نسبت بره اشرتبامات و عطروب رفتراری ،کرودک را فرردی مغررور ،خودسرر و
خودپسند بار میآورد و موج

تضرط

قدرت مقاومت وی در برخورد با مشکالت و سختیمرای

زند ی میشود (پورمییآبادی ،1913 ،ص.)13
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خشونت و تندخویی

خشونت با کودکان مرضلی جدی و اساسی در سیح جهان است .به زارش یونطسر

تنهرا در 11

کشور ممة انواع تنبطه بدنی در مر شراییی ممنوع است و این بدین مرنرا اسرت کره اک رر کودکران
جهان ،از این حق قانونی مساوی برخوردار نطستند تا از آنما در برابر سروءرفترار در خانرهمایشران
حمایت کند (مرظمی و ناط

اصفهانی ،1931 ،ص .)32آمارما نشان میدمد ساالنه بهطور متوسط

 199تا  039مطلطون کودک در جهان شامد خشونت خانگی مستند که این امر میتواند بهشدت برر
سالمت ،رشد ،شخصطت و ترامل اجتماعی کرودک در بزر سرالی ترثیطر بگر ارد (پطنرهرو ،1913 ،
ص .)3برخی پژومشما در زمطنة مرتکبان کودکآزاری حاکی از مسئولطت مستقط پردر و مرادر در
بطش از  13درصد موارد ارتکاب است (ایروانطان ،1913 ،ص.)92
سوءرفتار با کودکان ممة اشکال آزار جسمی یا عاطفی ،آزار جنسی ،بریتروجهی یرا رفتارمرای
مبتنی بر بیمباالتی یا رفتارمایی با مد

تااری و بهرهکشی را دربرمی طرد که به آسط رسانیمای

بالفرل یا بالقوه بر سالمتی ،بقا ،رشد یا مقاس و منزلت کودک منار میشود و در حطیرة یرک رابیرة
مسئولطت ،اعتماد یا اعمال اختطارات فرد صورت میپ یرد (ایروانطان ،1913 ،ص.)93
خشونت ،پدیدهای جدید نطست ،میققان بر این باورند که ررایش بره خشرونت در کودکران،
پدیدهای مادرزاد نطست ،در واقع ،کودکان میآموزند که خشونت یکی از راهمای مؤیر دسرتطابی بره
امدا

شخصی و کنترل دیگران است .نکتة شایان توجه ایرن اسرت کره ررایش بره خشرونت در

کودکان صفتی است که میتواند تمایل به ارتکاب جرس در آنان را در زمان بزر سالی افزایش دمرد
(مرظمی و ناط زاده ،1931 ،ص .)31بررسیمای انااس رفته در نقاط مختل

دنطرا ،ویرای ایرن

واقرطت است که کودکان زیر پندسال ،بطش از دیگران ،در خیر سوءرفتار قررار دارنرد زیررا عمرالً
بطش از بقطه وابسته و ناتوانند (میسنی ،1911 ،ص.)103
آیار سوءرفتار جنسی میتواند ویرانگر باشد ،بنا بر تخمطنمای سازمان جهانی بهداشت در سال
1. Pinheiro
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و سرایر انرواع

خشونتمای جنسی ممراه با تماس فطزیکی را تاربه کردهاند .قسمت اعظ این خشرونت جنسری
توسط اعضای خانواده یا دیگر کسانی که در خانة کودکند ،یا به آناا رفتوآمرد مریکننرد ،اعمرال
میشود .بنا بر نتاید پژومشما 11 ،تا  91درصد موارد سوءاسرتفاده از دخترران و ترا  09درصرد از
موارد سوءاستفاده از پسران ،توسط نزدیکان یرا پردر و مرادر اناراس رفتره اسرت (پطنرهرو،1913 ،
ص .)91ترس کودکان و احساس ناه و شرمساری در این کودکان تاربهای بسطار شرایع اسرت و
ضربة روانی واردشده ،اه تا دوران بزر سالی نطز استمرار مرییابرد (مرظمری و ناطر

اصرفهانی،

 ،1931ص.)30
خیر خشونت علطه کودک ،ناشی از عوامل مختلفی است ،از جملره کطفطرت روابرط خرانواد ی
کودک ،برخی شررایط خرانواده و روابرط اعضرای خرانواده و راه ترکطبری از عوامرل شخصرطتی،
خانواد ی ،اجتماعی ،فرمنگی و اقتصادی در خشونت دخطل است .از عوامرل مررتبط برا خرانواده،
سیوح پایطن آموزش و نداشتن مهارتمرای زنرد ی ،مهراجرت ،زنرد ی در منراطق جررسخطرز و
بطکاری ،عواملی است که به فقر ،خشونت ،احسراس فشرار و میرمطرت منارر مریشرود و خیرر
خشونت جسمی و روانی علطه کودکران را در چنرطن خرانوادهمرایی افرزایش مریدمرد .ممچنرطن،
خانوادهمای منزوی به لیاش اجتمراعی ،خرانوادهمرای مرتراد بره مرواد مخردر و برهویرژه الکرل و
سوءمصر

روان ردانما ،و خانوادهمایی که توانایی کنترل خش خرود را ندارنرد ،بطشرتر از سرایر

خانوادهما نسبت به فرزندان خود سوءرفتار و بیتوجهی اعمال میکنند .بیتروجهی یکری از دالیرل
اصلی مرگومطر و بطماری کودکان خردسال است (مرظمی و ناط

اصفهانی ،1931 ،ص.)30

کمبود ابراز محبت

ا ر کودک در اولطن سالمای زند ی ،از ب میبت میروس بماند ،مستة اصلی و اساسری عصربانطت
و بطماریمای روانی در وی تکوین مییابد که بردما در بزر سرالی منشرث خطلری از در طرریمرای
عاطفی و اضیراب عمطق فرد میشود .کمبود میبت غالباً یکی از عوامل بسطار قوی است که اطفال
و نوجوانان را به سوی ارتکاب بزمکاری سوق مریدمرد (پرورمییآبرادی ،1913 ،ص .)13رامی
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دیده شده است که برضی از کودکان بر ایر بریتروجهی و بریمهرری والردین خرود بره سررقت و
زور ویی و ضرب و شت دیگران کشطده شدهاند .علت این امر نطز بر اسراس بررسریمرای بسرطار
روانشناسان و متخصصان اطفال این است که برضی از کودکان به علت اینکره در میرطط خرانواده
مورد بیمهری و بیاعتنایی پدر و مادر قرار رفتهاند ،به عنوان یک واکرنش در مقابرل ایرن کمبرود
میبت ،شروع به سرقت یا آزار و اذیت دیگران میکنند .در واقع ،این قبطل کودکان تشنة میبتنرد و
چون از سرچشمة میبت اولطا سطراب نمیشوند ،برای انتقاس و جل

توجه اولطای خود به ارتکراب

چنطن اعمالی دست میزنند .به عبرارت دیگرر ،انگطرزة ارتکراب جررس در کودکران یادشرده ممانرا
خودنمایی و مطل به شناختهشدن و بهحسابآمدن است .برای رفع این عادت ناشایست ،مطچگونره
تنبطه و تهدیدی ،مر چند سخت و شدید باشد ،مؤیر نطست ،مگر اینکه پدر و مادر علرت اصرلی را
بطابند و به طفل میبت کرده ،و او را نوازش کنند (شامبطاتی ،1919 ،ص.)011-011
کمبود ابراز میبت عالوه بر آیار یادشده ،سب

خوامد شد کودک با قبول عضرویت در رروه،

مورد حمایت ،مدایت و مالطفت قرار طرد .اطفال و جوانانی کره در خرانوادة خرود مرورد توجره
نبودهاند و دائماً سرکوب و تیقطر شدهاند ،با قبول عضویت در روه و با ایفای نقشری در اجتمراع،
ا ر چه مارمانه باشد ،میخوامند شخصطت خود را بشناسانند (دانش ،1919 ،ص.)39
البته شایان ذکر است که آنما به لیاش شرایط سنی ،دنبال الگو و مدلی برای خود می ردنرد و
در نتطاه ،احتمال ج بشدن در روهمای سنی بزر تر که متشکل از افرادی است که بطشرتر عمرر
خود را در مرابر و

رانده و ممه نوع خال

ر اهما

و خالفکار را دیده و تاربه کردهاند ،براال

میرود (دانش ،1919 ،ص.)111
آثار مشکالت عاطفی

در ترسط نظریة جامع بزمکاری جنسی ،تربطرت خشرن از سروی پردر و مرادر و در نتطاره ،رشرد
احساس شدیدی از خش و تنفر را از عناصر اساسی در بزمکاری جنسی دانستهاند و به دنبرال آن،
رومی از جرسشناسان ،ضر

وابستگی ناشی از روابرط نرامیلوب پردر و مرادر برا کرودک را برا

ارتکاب جرائ جنسی مرتبط دانستهاند (مرظمی و مهدوی ،1911 ،ص.)31
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یکی از متداول ترین پطامدمای مشکالت عاطفی خرانواده علطره کودکران ،فررار از خانره اسرت،
کودکانی که از آنان سوءاستفادة جنسی میشود ،یا بهشدت بره آنمرا بریتروجهی شرده اسرت ،یرا
خشونت را در خانه تاربه کردهاند ،ممکن است از خانه فرار کنند یا بره زنرد ی خطابرانی کشرطده
شوند که این مسئله آنما را بطشتر در مررض خیر سوءاستفادة جنسی یرا اسرت مار قررار مریدمرد
(مرظمی و ناط

اصفهانی ،1931 ،ص .)31خیر بزمکاری کودکان نطز برر ایرر مشرکالت عراطفی

خانواده افزایش خوامد یافت .زیرا عرواملی کره سرالمت روانری انبرومی از کودکران را بره خیرر
میاندازد ،عبارت است از تاربة در طرری کودکران برا عملکررد مخررب خرانواد ی ماننرد تضراد،
سطختگی خانواده ،بینظمی در خانواده و نظارت بر رفتار فرزنردان ،و برهطرور کلری شرطوة غلرط
فرزندپروری که به تضرط

دلبستگی ،احساس فشار ،میرومطت ،خش و سرخورد ی و در نهایت

نگرشمای ضداجتماعی و بزمکاری منار میشود .نتاید پژومشی دربارة مارمان خیرنراک نشران
داد  30درصد آنان پدر و مادر خود را به علت فوت ،جدایی و طالق از دست داده بودند و بطش از
نطمی از آنان ،نوعی از سوءرفتار ،غفلت یا طرد را زارش کرده بودند .این پژومش نشان داد اعتطاد
به الکل پدر و مادر دستگطرشده 00 ،درصد در برابر  0درصد از جمرطرت رواه و اعتطراد بره مرواد
مخدر پدر و مادر مارمان 10 ،درصد در برابر  1درصد جمرطت واه بروده اسرت (

Naomi et al.,

.)2005, p.9
پژومش دربارة دختران فراری مددجوی بهزیستی استان تهران نشان داد  12درصد آنان ،پطشطنة
کودک آزاری عاطفی ،میرومطت از میبت مادر ،ضرب و شت  ،فیاشی ،سرزنش و تیقطر از سروی
مادر را که به قیع رابیة عاطفی با مادر منار شده است ،در زند ی خرود داشرتهانرد و  19درصرد
دخترانی که پدران آنما اعتطاد و انیرا

اخالقی داشتهاند ،پطشطنة روابط نامشروع و ازدواج ماردد

داشتهاند (مرظمی و مهدوی ،1911 ،ص.)30
میالرة پطشطنة زند ی زنان زندانی ،اممطت رابیة قربانیبودن در دوران کودکی و حرفرة جنرایی
بردی آنان را نشان میدمد .بسطاری از آنان بردما با مشکالت اعتطاد نطز دستبه ریبران مریشروند
(مرظمی و ناط

اصفهانی ،1931 ،ص.)39
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یافتههای تحقیق
بر اساس یافتهمای بهدستآمده از مصاحبه با  91کودک پسر حاضر در کانون (مددجویان کرانون)،
دادهمای زیر به دست آمد:
 در بررسی روه پژومششونده 11/9 ،درصد از کودکان بطان کردند که پدر و مادرشان
ممطشه با م زدوخورد و مشاجره داشتهاند 13/1 ،درصد فتند عالوه بر مشاجرة لفظی در
برخی اوقات زدوخورد داشتند 3/1 ،درصد بطان کردند پدر و مادرشان برضی اوقات با م
مشاجرة لفظی داشتند و فقط  9/1درصد آنما رابیة پدر و مادر را در خانه ،خوب ارزیابی
کردند.
 پدر و مادر  31/1درصد از کودکان با یکدیگر زند ی میکردند و  09/9درصد آنما زند ی
جدای از یکدیگر داشتند .از مطان این  09/9درصد 1/1 ،درصد به علت ازدواج مادد پدر،
 9/1درصد بهدلطل طالق و  11/1درصد بهدلطل فوت یکی از والدین بوده است.
 ارزیابیما در بارة رسطد ی والدین به وضرطت عاطفی و روانی کودکان بطن  19کودکی که
پدر و مادرشان با م زند ی نمیکنند ( 09/9درصد) ،نشان داد  99/1درصد کودکان
یادشده مرتقدند ،والدینشان اصالً به وضرطت عاطفی و روانی آنان رسطد ی نمیکنند09/1 ،
درصد بر این باورند که والدینشان تا حدودی به وضرطت عاطفی و روانی آنان رسطد ی
میکنند و فقط  09/1درصد آنما پاسخ دادند که والدینشان زیاد به وضرطت عاطفی و روانی
آنان رسطد ی میکنند.
 دربارة زندانیبودن فردی از اعضای خانواده  11/1درصد کودکان پاسخ م بت دادند و 91/3
درصد پاسخ منفی دادند که پدر با  10/9درصد و برادر با  11/1درصد بطشترین فراوانی را
به خود اختصاص دادهاند 10/9 .درصد کودکان (مفت کودک دیگر) نطز به زندانیبودن
سایر اعضای خانواده که به ترتط

پاسخما شامل مادر ،خوامر و برادر ،پدر و مادر ،عمو،

پدر و برادر ،پدر و مادر و خوامر و برادر ،و مادر و دایی و پدربزرگ میباشند ،اشاره
کردند .از بطن این  09کودک (ممان  11/1درصد) بطشترین فراوانی دربارة دلطل زندانیشدن
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اعضای خانواده را حمل مواد مخدر با  12/3درصد به خود اختصاص داده است .سپ  ،به
ترتط

 13/9درصد سرقت 1/1 ،درصد قتل ،و پند کودک دیگر نطز به ترتط  ،دعوا ،جرائ

رامنمایی و رانند ی ،حمل سالح ،حمل اسناد دیگران و خرید اسناد مارول بطشترین
فراوانی را داشتند.
 دربارة وضرطت اشتغال پدر (بهجز  1/3درصد از کودکان که به سؤال مربوطه پاسخگو
نبودند) ،پدر  31/1درصد از کودکان شاغل 9/1 ،درصد بطکار 12/3 ،درصد ازکارافتاده و 9/1
درصد بازنشسته بودند ،اما مادران  19نفر از  91کودک یرنی  12/1درصد ،خانهدار و بقطه
کار میکردند.
 در بررسی اعتطاد اعضای خانواده 93/9 ،درصد کودکان دارای فرد یا افراد مرتاد در مطان
اعضای خانواده خود بودند .بدین تفصطل که  09درصد پدر 1/1 ،درصد مادر 9/1 ،درصد
برادر و  9/1درصد پدر ،مادر و خوامر (مر سه) کودکان حاضر در کانون ،مرتاد به مصر
مواد مخدر بودند.
 در ارزیابی وضرطت اقتصادی روه پژومششوند ان 99/3 ،درصد ضرط  92/1 ،درصد
متوسط و  99/3درصد خوب میاسبه شد .در بررسی تیصطالت پدر کودکان مورد پژومش
(بهجز  9/1درصد از کودکان که به این زینه پاسخگو نبودند) 93/9 ،درصد بیسواد01/1 ،
درصد تیصطالت ابتدایی 11/3 ،درصد تیصطالت رامنمایی و  13/1درصد تیصطالت
دیپل داشتند .در این ارزیابی تیصطالت مادر افراد مورد میالره 11/1 ،درصد بیسواد09/0 ،
درصد تیصطالت ابتدایی 11/3 ،درصد تیصطالت رامنمایی 11/0 ،درصد تیصطالت دیپل
و  1/3درصد دارای تیصطالت کارشناسی بودند.
 در بررسی انواع مشکالت عاطفی موجود در خانوادهما 39/0 ،درصد غفلت و بیتوجهی،
 11درصد خشونت روانی و  9/9درصد خشونت جسمی ،به ترتط  ،بطشترین فراوانی را به
خود اختصاص دادند و از بطن  91کودک فقط  9/3درصد از کودکان ،خانواده خود را بدون
مطچ نوع مشکل عاطفی مررفی کردند.
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 دربارة نیوة برخورد پدر و مادر ،زمانی که کودکان کار خیایی را انااس میدادند10/0 ،
درصد بازخواستکردن 13/1 ،درصد بیاعتنابودن را میرح کردند.
تحلیل یافتهها
یافتهمای پژومش نشان میدمد مشکالت عاطفی در خانوادهمای اک ر کودکان وجود داشرته اسرت،
به طوری که خشونت شدید (یرنی مشاجرة دائمی والدین و زدوخورد یکردیگر) در خرانوادة 11/9
درصد کودکان مورد پژومش بهوفور تکرار میشده است .به عالوه 13/1 ،درصد آنان نطز عالوه برر
اینکه به مشاجرة ممطشگی والدین با یکدیگر اشاره کردند ،بهصراحت به زدوخورد والدینشران کره
امی نسبت به م انااس میدادند ،اشراره کردنرد .نکترة دیگرر اینکره  13/1درصرد از کودکران در
مواجهه با عمل خیایی که انااس میدادند ،با واکنشی مناس

از سوی والدین مواجه نمیشدند.

مشکالت عاطفی موجود در خانوادهمای کودکان مورد پژومش (کره برر اسراس مبرانی نظرری
پطش فته تثیطر قابل توجهی برر بزمکراری کودکران دارنرد) بره ترتطر

مطرزان فراوانری ،غفلرت و

بیتوجهی ،خشونت روانی و خشونت جسمی بوده است.
بر اساس پژومشمای انااس رفته ،غفلت و بیتوجهی نسبت به  93درصد بزمکراران نوجروان،
 91درصد در جرائ علطه اموال و  13درصد در جرائ خشونتبار نقش داشرته اسرت (مرظمری و
مهدوی ،1911 ،ص.)39
مقایسة یافتهمای بهدستآمده از ارزیابی وضرطت رسطد ی والدین به وضرطت عاطفی و روانری
کودکانی که والدینشان با م زند ی نمیکنند ( 09/9درصد از کودکان مورد پژومش) با یافترهمرای
ارزیابی مشابه دربارة کودکانی که پدر و مادرشان با یکدیگر زند ی میکننرد ،نشران داد برا جردایی
پدر و مادر ،رسطد ی به نطازمای عاطفی و روانی کودکان مختل میشود و این اختالل ،کودکران در
شرایط دشوار را به وجود خوامد آورد .توضطح آنکه  13/1درصد از  11کودکی که پدر و مادرشران
با یکدیگر زند ی میکنند ،مرتقدند والدینشان اصالً به وضررطت عراطفی و روانری آنران رسرطد ی
نمیکنند 01/1 ،درصد آنما بر این باورند که والدینشان تا حدودی بره وضررطت عراطفی و روانری
آنان رسطد ی میکنند و از ممه مه تر آنکه  91/9درصد آنان پاسخ دادنرد کره والدینشران زیراد بره
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وضرطت عاطفی و روانی آنان رسطد ی میکنند .با وجود این ،نتطاة منیقری کره بررسری و تیلطرل
دادهما نطز تثیطدکنندة آن است ،ایبرات فرضرطة اصرلی پرژومش حاضرر یرنری «وجرود رابیره برطن
چالشمای عاطفی خانواده علطه کودکان و بزمکاری آنما» است.
جدول  .1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت رابطة پدر و مادر در خانه

رابطة پدر و مادر در خانه

فراواني

درصد

خوب بود.

9

9 /1

برضی اوقات با م مشاجرة لفظی داشتند.

1

3 /1

عالوه بر مشاجرة لفظی ،زدوخورد نطز در برخی اوقات داشتند.

11

13/1

ممطشه با م زدوخورد و مشاجره داشتند.

91

11/9

بیپاسخ

0

9 /1

جمع

91

122

جدول  .2توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع مشکل عاطفي

نوع مشکل عاطفي

فراواني

درصد

غفلت و بیتوجهی

11

39/0

خشونت جسمی

9

9 /9

خشونت روانی

3

11

مطچکداس

0

9 /3

بیپاسخ

1

1 /1

جمع

91

122

جدول  .3توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت رسيدگي والدين به وضعيت عاطفي و رواني قبل از ورود به کانون

رسیدگي والدین به وضعیت عاطفي و رواني

فراواني

درصد

اصالً

11

09/2

تا حدودی

11

09/2

زیاد

03

11/0

بیپاسخ

1

1 /1

جمع

91

122
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جدول  .4توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رسيدگي والدين به وضعيت عاطفي و رواني کودک قبل از ورود به
کانون بر اساس زندگيکردن پدر و مادر با هم

زند یکردن پدر و مادر با م
رسطد ی والدین به وضرطت عاطفی و روانی
فراوانی
اصالً
درصد
فراوانی
تا حدودی
درصد
فراوانی
زیاد
درصد
فراوانی
جمع
درصد

بله

خطر

جمع

3
13/1
12
01/1
01
91/9
11
122/2

3
99/1
9
09/1
9
09/1
19
122/2

11
09/3
19
01/1
03
92/2
91
122/2

جدول  .5توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نحوة برخورد پدر و مادر با آنان زماني که کار خطايي انجام ميدادند

نحوة برخورد والدین

فراواني

درصد

بازخواست میکردند.

11

10/0

بیاعتنا بودند.

10

13/1

جمع

91

122

این پژومش در ادامة پژومش مرظمی و ناط

اصفهانی ( )1931با عنوان «تثیطر خشرونتمرای

خانواد ی بر بزمکاری کودکان و نوجوانان» انااس رفت .پژومش مرظمی و ناط

اصفهانی مطران

 191مددجوی کانون اصالح و تربطت تهران را به عنوان روه پژومششونده و  39نفر را به عنوان
روه واه (که از مطان مالقاتکنند ان مددجویان در کانون انتخاب شدند) که با روش نمونه طرری
تصادفی انتخاب و بررسی شدند ،انااس رفت و به یافتهمای مترددی دست یافت .از جمله دربرارة
خشونت جسمی از سوی پدر و مادر در دو روه بزمکار و غطربزمکار نشان داد کره  12/0درصرد
(حدود  101نفر) از کودکان از سوی پدر و مادر تنبطه بدنی شده بودند.
نتاید پژومش حاضر نشان داد مطزان تیصطالت پدر و مادر روه مورد پژومش بهوضوح پایطن
بوده است ( 93/9درصد پدران و  11/1درصد مادرانشان بیسواد بودند) و فقط مادر  1/1از کودکان
(یک کودک) تیصطالت دانشگامی دارند.
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نتاید بررسی دادهمای این پژومش نشان داد فقر اقتصادی رابیة آشکاری برا انرواع مختلفری از
مشکالت عاطفی علطه کودکران در خرانواده دارد ( 11/9درصرد از کودکران در خرانوادهای برا فقرر
اقتصادی زند ی میکردند).
طبق نتاید این پژومش بطن اعتطاد اعضای خانواده و مشکالت عاطفی که والدین علطره کودکران
اعمال میکنند ،رابیه وجود دارد (حدود  12درصد از کودکان عضو مرتاد در خانوادة خود دارند).
نتاید این پژومش ممسو با پرژومشمرای مهردوی ( ،)1911صرادقیفرر ( )1913و مرظمری و
اصفهانی ( )1931آشکار میکند که پدر و مادر اغلر

ناط

مرددجویان در مشراغل سریح پرایطن

اشتغال داشتهاند.
مشامدة روابط خشونتآمطز والدین با یکدیگر ،در نقشپ یری شخصطت پرخاشگرانة کودکران
مؤیر است .یافتهمای این تیقطق نشان داد پدر و مادر  11/9درصد از کودکان ممطشه با م مشاجره
و زدوخورد داشتهاند و کودکان مورد پژومش نطز شامد روابط یادشده بودهاند.
با توجه به اینکه فرد یا افرادی از خانوادة  11/1درصد از کودکان ،زندان را تاربه کردهاند و در
این مطان ،پدر با  10/9درصد و برادر با  11/1درصد بطشترین فراوانی را به خود اختصراص دادهانرد
و با درنظر رفتن دالیل زندانیشدن اعضای خانواده (که حمل مواد مخدر  12/3درصد را بره خرود
اختصاص داده است) ،تثیطر موقرطت جغرافطایی خاص استان کرمان (به لیاش قرار رفتن در مسرطر
حملونقل مواد مخدر) بر بزر ساالن این استان و به طریق اولی کودکان ،که مه ترین برزهدیرد ان
حملونقل مواد مخدر مستند ،ایبات میشود.
نتیجه
خانوادهمایی که توانایی و مهارت تربطت فرزندان را ندارند ،خانوادهمایی که کشمکش ،خشرونت و
سوءرفتار در آنما چش طر است و خشونت ،تنها ابزار آنان است ،قادر به جامرهپ یرکردن صیطح
و سال کودکان خود نطستند؛ در این زمطنه عواملی مانند سطختگی خانواده ،وضرطت اشتغال پدر و
مادر ،مشکالت مالی ،پایطنبودن سیح سواد والدین و اعتطاد پدر و مادر ،بهویژه سوءرفترار جسرمی
و روحی ،و غفلت در خانواده ،خیر انیرا

و بزمکاری کودکان را بهشدت افزایش میدمد.
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بیتوجهی و سوءرفتار مستمر نسبت به کودکان ،سب

تضررط

دلبسرتگی کودکران بره پردر و

مادر ،بیترهدی و نادیده رفتن اعتقادات و مناارمای اخالقی ،و در طرشدن در رفتارمای کدروانه
میشود .طبق نظریة مطرشی  ،بزمکاری زمانی اتفاق میافتد که پطونرد فررد برا جامرره ضررط

یرا

سسته شود .طبق نظریة یاد طری اجتماعی ،کودکان رفتار کسانی را که دوست دارند ،فرامی طرند.
کودکان از پدر و مادر خشن و پرمشاجرة خود میآموزند که برای حل مشرکالت خرود حربرة
پرخاشگری را بهکار طرند .طبق نظریة فشار ،کدروی مطان افراد میروس به دلطل شرایط اقتصرادی-
اجتماعی جامره اتفاق میافتد .در نظریة فشار یکی از منابع تولطد فشار ،حضور انگطزشمرای منفری
است ،از جمله در طری و اختال

مطان پدر و مادر ،سوءرفترار و خشرونت نسربت بره کودکران و

غفلت و بیتوجهی نسبت به کودکان.
مطان جدایی پدر و مادر از یکدیگر ،بهویژه موارد فوت یکی از والدین (با  11/1درصرد از 09/9
درصد) و طالق (با  9/1درصد از  09/9درصد) و مطزان مشکالت خانواد ی ممانطرور کره اشراره
شد ،از نظر آماری ،رابیة مرناداری است .عالوه بر این ،مطزان در طری فطزیکی پدر و مادر (حضور
انگطزش منفی) 11/9 ،درصد ارزیابی شد و این فراوانی به لیاش آماری مرنادار است.
مطان اعمال خشونت درون خانواده نسبت به کودکان و بزمکاری آنما ،رابیة مرنراداری وجرود
دارد .بر این اساس میتوان اذعان کرد مر چه مطزان خشونت و سوءرفتار در مطان اعضرای خرانواده
شایعتر باشد ،احتمال اینکه کودکان به بزمکاری تمایل یابند ،بطشتر است .مشرکالت عراطفی مهر
موجود در مطان خانوادهمای کودکان مورد پژومش به ترتط

مطزان فراوانی آنما ،عبرارت اسرت از

غفلت و بیتوجهی با  39/0درصد ،خشونت روانی با  11درصد ،و خشونت جسمی با  9/9درصرد.
به این ترتط

فرضطة اصلی این پژومش یرنی تثیطر مشکالت عاطفی برر بزمکراری کودکران تثیطرد

میشود .وجود فقر ،اعتطاد ،پایطنبودن سیح سواد والدین ،وضرطت اشتغال والدین نطز بر مشرکالت
عاطفی خانواده علطه کودکان تثیطر ار است.
1. Hirschi
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با توجه به یافتهمای پژومش ،به نظر میرسد بهترین راه مهار بزمکراری کودکران و نوجوانران،
اجرای برنامهمای پطشگطری از بروز مشکالت عاطفی خانواده علطه کودکان است و تیقق ایرن امرر
مستلزس حمایت ممهجانبه از خانواده است .برنامة حمایت چندوجهی اسرت ،از یرک سرو ،شرامل
حمایت مالی ،بهداشتی ،اجتماعی و رفامی از خانواده است و از سوی دیگرر ،آموزشری اسرت کره
شامل آموزش شطوهمای انتخاب ممسر ،شغل ،مراقبت ،فرزندپروری ،تربطت فرزندان ،داشتن رابیرة
صمطمانه با فرزندان ،رابیة عاری از خشونت و مدیریت مشکالت است .ممچنطن راهکارمرای زیرر
پطشنهاد میشود:
 برنامهمای حمایت و کمک به کودکان بزهدیدة مشکالت عاطفی درون خانواده. افزایش کارایی نظاس آموزشی برای ارتقای سیح آ امی و مهارتمای کودکان در مواجهره براموارد موقرطتمای خیرناک و مشکلآفرین ،بهویژه درباة کودکان در مررض خیر.
 افزایش آ امی عمومی جامره در زمطنهمای انتخاب ممسر مناس  ،پطامردمای ازدواج نراموفقو تثیطر اری نیوة برخورد زن و شومر برر فرزندانشران از طریرق بر رزاری کار راهمرای
آموزشی قبل و برد از ازدواج و سایر اقدامات مشابه.
 حمایت سازماندمیشدة حقوقی ،مالی ،عاطفی و اجتمراعی از کودکران ترکوالرد بره ممرراهنظارت مستمر بر اجرای آن.
 اتخاذ تدابطر و سازوکارمای الزس برای اجراییکردن رامکار خانوادة جایگزین موضوع برخریمواد پطماننامة حقوق کودک برای کودکانی که مه ترین عامل بزمکاری یا تکرار بزمکراری
آنان میطط خانواد ی اصالحنشدنی است.
 بهروزبرودن اطالعرات سرازمانمرای دارای صرالحطت در زمطنرة کودکران در مرررض خیرر(کودکانی که والدین آنما از یکدیگر جدا شدهاند ،کودکان تکوالد ،کودکان دارای والردین
مرتاد ،کودکان مرلول ،کودکان بیسرپرست و جز آن) و اختصراصدادن اعتبرارات الزس بره
آنما توسط مسئوالن به منظرور طراحری برنامرهمرای حمرایتی مرؤیر و کارآمرد برا کمرک
متخصصان مربوطه و با مد

پطشگطری از بزمکاری کودکان یادشده.
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