چالش های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری
(مطالعه ی میدانی کودکان حاضر در کانون اصالح و تربیت استان کرمان)

چکیده
توجه به وضعیت خاص و حساس کودکاا  ،تا ثیر فرهنا

دوویاش هاآن نیاا بار ووا وفیاوهادراا دو انی

بزوگسالش و اد یکیه که موفقیت دو از بی برد دا کا ی از میزا دک مرکل وابسیه به هاناخت للال موجاآن ن
مرکل ا ت ،اهمیت ایجام پژوهش حاضر بر کودکا حاضر دو کایو اصالح و تربیات ا ایا کرماا وا یماداا ماش
ازد .بآد لحاظ پس از تبیی مفاهیم ،ایجام مصاحبه ا ماوودا باا کودکاا حاضار دو کاایو ماوکوو و تحلیال و
برو ش دادن هاا بآ ت نمآن از یرم افزاو  SPSSییادج ذدل حاصل گرددآ:
 -1به جز  3یفر از کودکا موکوو بقیه از اهکال مخیلف هاهآ اخیالفات و دوگیرا والآد با دکآدگر بودن ایآ.
 -2به جز  22یفر از کودکا (حآود  84دوصآ) بقیه بیا کردن ایآ که والآدنرا دو حآ مطلوب ،به وضعیت لاطفش و
ووایش نیا توجه یمش کردیآ.
ییادج فوق ،ضم اثبات ت ثیر مرکالت لاطفش بر بزهکاوا کودکا موکوو ،ضرووت توجه به تاثیر موصاو وا بایش از
پیش یمادا مش ازد.
واژگان کلیدی  :کودک ،بزهکاری ،کانون اصالح و تربیت ،مشکالت عاطفی

مقدمه و بیان مسئله
با توجه به ت ثیرات منفش فردا و اجیمالش اا که بزهکاوا کودکا و یوجوایا دو را ر جامعاه داود و اهمیات
مطالعه بزهکاوا کودکا و یوجوایا دو ادرا به دلیل اخیاو جمعییش جاوا ن و باا دو ی ار گارفی یگار

ددا

ا الم واجع به اهمیت حفظ هئو کودک و تن یم قوالآ وفیاو با وا یییجه مش گیردم که بادآ باا ا ایفادن از دایاش
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هاا گویاگو  ،وضعیت کودکا میهم دا مجرم وا برو اش و لوامال پآداآ نوویاآن جارم وا هنا اادش و وان حال هااا
منا ب وا جسیجو و پیرنهاد کرد .ولادت اد مسئله بالث مش هود که با دوک و هاناخیش صاحی بیاواییم واکانش
منا ب و منطقش وا به یحوا کاونمآ دو جهت پیرگیرا از بزهکاوا کودکا و جلاوگیرا از تباآدل هاآ نیاا باه
بزهکاوا حرفه اا دو نی جوایش و بزوگسالش به لمل نوودم .لالون بار مساا ل فاوق ،ا ایا کرماا باا توجاه باه
موقعیت جغرافیادش و بودژن به لحاظ قراو گرفی دو مسیر حمل و یقل مواد مخآو ،هرادط خاص خاود وا داود؛ لاوا باه
لحاظ هرادط فرهنگش ،جغرافیادش و اجیمالش ودژن ،ت ثیر مرکالت لااطفش خاایوادن بار بزهکااوا کودکاا حاضار دو
کایو اصالح و تربیت اد ا یا وا از یزددک موود مطالعه میآایش قراو مش دهیم تا لالون بر اد که به لحاظ ی ارا و
کاوبردا یسبت به للت هنا ش بزهکاوا اطفال دو ن ا یا و اوا ه واهکاوهاا پیرگیرایه به فعالیت مش پردازدم ،امر
تحلیل و یییجه گیرا ییز بهیر امکا پودر باهآ .یکیه قابل توجه دو اد مهم ن ا ت که موفقیت دو از بای بارد و
دا کا ی از میزا دک مرکل ،وابسیگش هآدآا به هناخت لوامل موجآن ن مرکل داود .با دو ک و هناخت لوامل
بوجود نوویآن بزهکاوا و ایجام اقآامات لملش منا ب مش توا زمینه هاا اوتکاب به ن وا از بی برد .بخرش از للال
فقآا موفقیت دو مباوزن للیه جرم وا دو واقع بادآ به دلیل لاآم کوهاش دو وان هاناخت لوامال بوجاود نوویاآن ن
دایست .للش ادحال ایجام چنی تحقیق میآایش ضرووا ا ت تا با هناخت تعآادا از للت هاا بزهکاوا کودکاا دو
ا یا کرما بیوا واهکاوهاا کاوبردا و پیرگیرایه منا بش وا اوا ه کرد.
کلیات و مفاهیم تحقیق
بزهکاری :بزهکاوا دو معنا و مفهوم لف ش لباوت ا ت از ترک ایجام وظیفاه قاایویش و داا اوتکااب لمال
خطادش که الزاماً لنوا جرم یآاود( .یجفش ابریآ نبادا و هاهم بیگش )111 :1322 ،معولک به لحاظ اصاطالح حقاوقش
معادل جرم (فعل دا ترک فعل پیش بینش هآن دو قایو ) و بودژن دو اوتباط با جرا م اوتکابش از وا اطفال و یوجوایا
بکاو مش وود( .مع مش ،پیری  )81-84 :از ی ر جرم هنا ا بزهکاوا کودکا و یوجوایاا هاامل تماامش خطاهااا
لمومش مش هود که از وا افراد بی  12تا  22اله اوتکاب مش دابآ( .مع مش ،هما ) جامعه هنا ا به اد مفهاوم
یگان و یعیرا داویآ و بر اد باوویآ که اد امر هامل تعآاد زدادا از رپیچش هااا مخیلاف از هنجاوهااا قاایویش و
اجیمالش از تخلفات کوچک گرفیه تا جرا مرآدآا مش هود که از وا اطفال اوتکااب ماش داباآ3002).

world youth

( report,

کودک :کودکش دو لغت لباوت ا ت از هر پسر و دخیرا که به یضج و وهآ یر یآن باهآ .به لباوت ددگار
کودک دا طفل دو لغت به ایسا یابالغ گفیه مش هود (مع مش ) 11 :1341 ،لایک باه لحااظ اصاطالح حقاوقش و بار
ا اس قوایی داخلش ادرا (مسیفاد از وأا وحآت ووده هماون  32مووخ 1388612623 :و مادن  1212قاایو ماآیش و
تبصرن  1مادن  81قایو مجازات ا المش) حآ کودکش و یآ به

بلوغ دعنش  11ال تمام قمارا باراا پسار و 1

ال تمام قمرا براا دخیر ا ت مگر دو خصوص اموالش که فرد قبل از بلوغ مالک هآن ا ت که دو اد حالت ییاز باه
اثبات وهآ مش باهآ (لبادا )12 :1342،البیه گروهش بر اد باوویآ که اماون بلوغ (  1ال تمام قمرا باراا دخیار و
 11ال تمام قمرا براا پسر) تعقلش بودن و لوا هادسیه ا ت که تبصرن  1مادن  81قایو مجازات ا المش و باه تباع
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تبصرن دک مادن  1212قایو مآیش وا از جمله قوالآ تکمیلش دایسیه و دو مواودا که خال ن احراز مش گاردد از ن
لآول یمادیم( .مرلرش هوهیرا.) 12 :1328 ،
تجزیه و تحلیل داده ها

دو اد قسمت دادن هاا جمع نووا هآن از مصاحبه هاا حضووا با پنجان و هش کودک حاضر دو کاایو اصاالح و
تربیت ا یا کرما که مبینش بر موضولات منآوج دو لنوا اد پژوهش ا ت ،اوا ه خواهآ هآ.
مشکالت عاطفی :وظیفه والآد تنها خوواک و پوهاک و مساک یباودن بلکاه اوتفاات احییاجاات لااطفش،
اخالقش و تربییش وا بادآ از مهمیرد تعهآات طبیعش ددگر ن ها به حساب نوود .ادجاد دک محیط صمیمش ،هماهنا
و داواا امنیت به کودک هخصیت و منش مش دهآ که به واحیش دو برخاوود باا محایط خااوج تاوا برابارا و وفاع
معضالت وا خواهآ داهت .دو محیط خایوادن هر دک از والآد داواا وظادف و و الت هاا خاصاش ماش باهانآ .نیاا
اولی ایسا هادش هسینآ که با کودک دو تماس لاطفش و فیزدکش قراوداهیه و به همای جهات دو تکاود و تکامال
هخصیت وا بسیاو موثر مش باهنآ .بآدهش ا ت یقش مادو به مثابه اولی موجود خااوجش کاه باا طفال دو تمااس و
اوتباط مش باهآ دو ت می احییاجات مادا و معنوا وا بسیاو حیاتش و اوزیآن ا ت .هر گویه کمبود و اهل ایگااوا
خوان به دلیل جآادش مادو دا فوت او ،خوان به للت خیگیرا و ردا و دا باش تاوجهش و  ...دو کاودک یاولش حاس
محرومیت از لواطف مادوا ادجاد مش کنآ( .یجفش توایا 22 : 1342 ،و  ) 24دو اد قسمت با دو ی ر گارفی مطالاب
موکوو ،مرکالت لاطفش که بر بزهکاوا کودکا موثریآ وا به صووت مجزا موود برو ش قراو خواهیم داد.
افراط در توجه و محبت :محبت بیش از ایآازن و بش تفاوتش والآد از یقادص تربییش محسوب ماش هاود.
ت ثیر بش تفاوتش و اغماض بیش از حآ یسبت به اهیباهات و لیوب وفیاوا ،کودک وا فاردا مغاروو ،خود ار و خاود
پسنآ باو نوودن و موجب تضعیف قآوت مقاومت وا دو برخوود با مرکالت و خیش هاا زیآگش ماش گاردد .چنای
موجودا دو اولی برخوود با مسا ل و معضالت لادا و لآم موفقیت دو حل و وفع ن ها به هآت رخوودن هاآن و
احساس م لومیت و تعآا مش یمادآ .اد گویه افراد به للت رزیش یرآ دو مقابل اهایباهات و کاوهااا یاپسانآ،
حآ و مرز بی کاوهاا دو ت و یادو ت وا تمیز یمش دهنآ( .یجفش توایا ،هما  ) 43 :از جملاه ادا افاراد ،کودکاا
خایوادن ها ا مرفه و ثروتمنآ هسینآ که تمام خوا یه هاا نیا فووا فراهم مش هود ،دو بهیارد ماآاوس تحصایل
مش کننآ و از تمام امکایات وفاهش و تفردحش برخووداو هسینآ ،توقع داویآ که تمام اموو دو اجیمات ییاز وقاف میال و
مرام نیا ایجام گیرد ،لآم ولادت قوایی و مقروات وا فخر و مباهات مش داینآ و بار غاروو خاود ماش بالناآ( .دایاش،
 ) 8 :1341دو اد خصوص حآدثش از امام محمآ باقر للیه السالم ییز یقل هآن ا ت که فرمودیآ« :باآترد والاآد ،
ن هادش هسینآ که دو محبت ووزدآ به فرزیآایرا  ،از حآ الیآال گوهیه و زدادن ووا مش یمادناآ( ».هاا مبیااتش،
پیری .) 211 :
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خشونت و تند خویی :تنآ وودش و خرویت دو تربیت و کیفیات هاکل گیارا ووحیاه و مانش کاودک،
باالخص بعآ از دووا طفولیت و ال هاا قبل از بلوغ اثرات بسیاو منفش باقش گواهایه و دو انی بااال ییاز حاس
حسادت ،خصومت و خرویت یسبت به ددگرا وا تقودت مش یمادآ .وا موجودا منفعل ،فاقآ ابیکاو ،تر او و ضاعیف
النفس بودن و به للت لآم ترضیه ییازهاا لاطفش دو کایو خایوادن عش دو اوضاء ن ها دو ادر محایط هاا مایناآ
کوچه ،مآو ه ،گرون دو یا و غیرن مش یمادآ( .یجفش توایا ،پیری  ) 42:کودک محبت داب ا ت ،از هما بآو تولآ
محبت دابش مش کنآ ،به هما هکلش که جسم او ییازمنآ غوا مش باهآ ،ووح او ییز غاوا ماش خواهاآ و غاواا ووا او
محبت ددآ ا ت .اگر اد ییاز کودک مرتفع یگردد و با خرویت و تنآخودش با وا برخوود هاود ادا

ابب ادجااد

لقآن دو کودک مش گردد( .م اهرا ) 122 : 1344 ،دو زمینه وفیاو با کودک دو خاایوادن مطالعاات میعاآدا یراا
مش دهآ که خرویت دو خایوادن از لوامل تعیی کننآن دو اوق داد کاودک باه امت بزهکااوا ا ات از جملاه
پژوهش پینرو که بیا مش داود االیه به طوو میو ط  133تا  221میلیو کودک دو جها هاهآ خراویت خاایگش
هسینآ که اد امر مش توایآ به هآت بر المت ،وهآ ،هخصیت و تعامل اجیمالش کودک دو بزوگسالش تاثیر بگواود.
( )pinroo,3002:233به جهت ت ثیرات منفش فراوایش که دو وفیاو خرویت نمیز باا کودکاا داود ،ماواد مخیلفاش دو
پیما یامه حقوق کودک ،اقآامات خرویت نمیز یسبت به کودکا وا منع کردن ایآ .از جمله اد مواد لباوت ا ت از:
 -1صآو بنآ الف مادن  32پیما یامه که مقرو مش داود« :کرووهاا لضو تضمی خواهنآ کرد که :الف – هیچ
کودکش موود هکنجه دا ادر وفیاوهاا بش وحمایه ،غیر ایسایش دا تحقیر نمیز قراو یگیرد( »...صنآوق کودکا

ازما

ملل میحآ دو ادرا .)81:1342 ،
 -2بنآ دک مادن  11پیما یامه که بیا مش کنآ:
«کرووهاا لضو کلیه اقآامات قایویش ،اجرادش ،اجیمالش و نموزهش الزم وا به لمل خواهنآ نوود تا از کودک دو برابار
کلیه اهکال خرویت جسمش دا ووایش ،صآمه دا نزاو ،بش توجهش دا وفیاو توام با هل ایگاوا ،وء وفیاو دا بهرن کراش
از جمله وء ا یفادن جنسش دو حی مراقبت تو ط والآ (دا والآد ) ،رپر ت (دا رپر یا ) قایویش دا هار هاخص
ددگرا که لهآن داو مراقبت از کودک ا ت ،حمادت کننآ» (صنآوق کودکا

ازما ملال میحاآ دو ادارا  ،هماا ،

.)21
وقیش کودکا با وفیاو خرویت نمیز والآد مواجه هویآ ،محیط خاایواد ن وا مکاایش اما و نوام یماش دابناآ و وو باه
دو یا و گرون هاا همسال مش نوویآ که الضاا ن لمآتاً از ی ر

و جنس دکسا و با مرکالت مراابه باهانآ.

فرد با لضودت دو ن گرون دو کنش میقابل با ددگر الضا قراو مش گیرد و با ادفاا یقش از پیش تعیای هاآن خاود از
حمادت گرون برخووداو مش هود .اد گرون ها یقش بسیاو مهمش دو جامعاه پاودرا معکاوس یوجوایاا داویاآ .یکیاه
جالب نیکه هر چقآو اوز

ها و الیقادات اد گرون ها با اوز

ها و فرهن

هاا جامعه بیریر دو تعااوض و تنااق

باهآ ،هکا بی الضا و هنجاوهاا جامعه بیریر مش هود .یوجوایا به للت ییاز به برقراوا ووابط اجیمالش خاص باا
ددگرا و ییاز به توجه و باوو کردیرا و موود تحسی قراو داد و همچنی احیرام گواهی به خوا یه هااا ن هاا
للش الخصوص دو

بلوغ و خودیمادش دو مقابل جنس مخالف ،دو جا ش که مآو اه و خاایوادن ییوایسایه ایاآ ادا

ییازها وا اوضاء کننآ جوب گرون هاا همسال مش هویآ (مهاجرد  48 :1342 ،و .) 41
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کمبود ابراز محبت :چنایچه کودک دو اولی

ال هاا زیاآگیش ،از برخاووداوا محبات محاروم بمایاآ،

هسیه اصلش و ا ا ش لصباییت و بیماوا هاا ووایش دو وا تکود مش دابآ که بعآ ها دو بزوگسالش منرااء خیلاش از
دوگیرا هاا لاطفش و اضطراب لمیق فرد مش هود .کمبود محبت غالباً دکش از لوامل بسیاو قوا ا ت کاه اطفاال و
یوجوایا وا به وا اوتکاب بزهکاوا وق مش دهآ .گاهش ددآن هآن که بعضش از کودکا بر اثار باش تاوجهش و باش
مهرا والآد خود به وان رقت و زووگودش و کیک زد ددگرا کریآن هآن ایآ .للت اد امر ییز بر ا ااس برو اش
هاا بسیاو ووا هنا ا و میخصصی اطفال لباوت ا ت از ادنکه بعضش از کودکا به للت ادنکه دو محیط خاایوادن
موود بش مهرا و بش الینادش پآو و مادو خود قراو گرفیه ایآ بالنییجه به لناوا داک واکانش دو مقابال ادا کمباود
محبت هروت به رقت و دا نزاو و اذدت ددگرا مش کننآ .دو واقع اد قبیل کودکاا ترانه محبات باودن و چاو از
رچرمه محبت اولیا یراب یمش هویآ ،به لنوا اییقام و به خاطر جلب توجه اولیاء خود به اوتکاب چنای الماالش
د ت مش زینآ .به لباوت ددگر ،ایگیزن اوتکاب جرم دو کودکا موکوو همایا خودیمادش و میل به هناخیه هاآ و باه
حساب نمآ ا ت .براا وفع اد لادت یاهادست ،هیچگویه تنبیه و تهآدآا هار چناآ اخت و هاآدآ باهاآ ماوثر
یخواهآ هآ ،مگر ادنکه پآو و مادو للت اصلش وا دافیه و طفال وا ماوود محبات و یاواز

قاراو دهناآ( .هاا مبیااتش،

پیری  ) 211-218 :کمبود ابراز محبت لالون بر نثاو موکوو ،بب خواهآ هآ که کودک با قبول لضاودت دو گارون،
موود حمادت ،هآادت و مالطفت قراو گیرد .اطفال و جوایایش که دو خایوادن خود موود توجه یبودن ایآ و دا ماً رکوب
و تحقیر هآن ایآ با قبول لضودت دو گرون و با ادفاا یقرش دو اجیمات اگر چه مجرمایه باهآ ،مش خواهناآ هخصایت
خود وا برنا اینآ( .دایش ،پیری  ) 11 :البیه الزم به ذکر ا ت که ن ها به لحاظ هرادط نش ،دیبال الگو و ماآلش
براا خود مش گردیآ و دو یییجه احیمال جوب هآ دو گرون هاا نش بزوگیار کاه میراکل از افارادا ا ات کاه
بیریر لمر خود وا دو معابر و گووگان ها گووایآن و همه یوت خال و خالفکاو وا ددآن و تجربه کردن ایآ ،باال ماش وود.
(دایش ،هما .) 118 :
جدول  -1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت رسیدگی والدین به وضعیت عاطفی و روانی
قبل از ورود به کانون
فراوانی

درصد

رسیدگی والدین به وضعیت عاطفی و روانی
اصالً

18

2162

تا حآودا

18

2162

زداد

22

8462

بآو پا خ

1

164

18

122

جمع

5

دادن هاا جآول فوق یرا مش دهآ که از میا  18کودک حاضار دو کاایو اصاالح و تربیات ا ایا کرماا 8462
دوصآ نیا و یآگش والآد به وضعیت لاطفش و ووایش خود وا زداد توصیف کردن ایاآ و حاآود 11دوصاآ نیاا بیاا
کردن ایآ که والآدنرا دا اصالً به وضعیت لاطفش و ووایش نیا توجه یمش کردیآ و دا تا حآودا ن وا موود توجه قراو
مش دادن ایآ و اد دو حالش ا ت که بر ا اس مبایش ی را پیش گفیه ،و یآگش میعادل به وضعیت لااطفش و ووایاش
کودک دو پیرگیرا از بزهکاوا یقش بسزادش خواهآ داهت.
جدول شماره  -2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رسیدگی والدین به وضعیت عاطفی و روانی
کودکان قبل از ورود به کانون بر اساس زندگی کردم پدر و مادر با هم
زندگی کردن پدر و مادر با هم

بله

رسیدگی والدین

خیر

جمع

به وضعیت عاطفی و روانی

اصالً
تا حآودا
زداد
جمع

فراوایش

2

2

18

دوصآ

1261

1364

2161

فراوایش

12

3

13

دوصآ

2868

2361

2861

فراوایش

28

3

22

دوصآ

1461

2361

1262

فراوایش

81

13

18

درصد

100/0

100/0

100/0

دادن هاا جآول هماون  2یرا مش دهآ که دو بی  13کودکش که والآد ن ها به دالدل مخیلف (طالق ،فاوت و ...
) با هم زیآگش یمش کننآ تنها  3کودک هسینآ که و یآگش والآد به وضعیت لاطفش و ووایش خود وا زدااد توصایف
کردن ایآ .اد دو حالش ا ت که از  81کودکش که پآو و مادو نیا با هم زیاآگش ماش کنناآ 28 ،یفار نیاا و ایآگش
والآد به وضعیت لاطفش و ووایش خود وا زداد گزاو

دادن ایآ؛ لوا مش توا چنی یییجه گرفت که زیآگش کرد پآو

و مادو دو کناو دکآدگر به میزا چرمگیرا بر و یآگش نیا به وضعیت لاطفش و ووایش فرزیآایرا ت ثیر مش گواود.
جدول شماره  -3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت رابطه پدر و مادر در خانه
فراوانی

درصد

رابطه پدر و مادر در خانه
خوب بود

3

168

بعضش اوقات با هم مراجرن لف ش داهینآ

8

261

6

لالون بر مراجرن لف اش کیاک کااوا ییاز دو برخاش اوقاات

1168

11

داهینآ
همیره با هم کیک کاوا و بگو مگو داهینآ

38

8863

بآو پا خ

2

368

جمع

65

100

دو جآول هماون  3وضعیت وابطه پآو و مادو دو خایه تو ط کودکا حاضر دو کایو اصاالح و تربیات گازاو

هاآن

ا ت .بر ا اس دادن هاا اد جآول تنها  3یفر از کودکا ( 168دوصآ) وابطه پاآو و ماادو خاود وا «خاوب» گازاو
کردن ایآ و اکثردت قردب به اتفاق نیا دو خایوادن ا وهآ کردن ایآ که به دوجات گویاگو خراویت دو وابطاه پاآو و
مادو نهکاو بودن ا ت .از جمله تبعات غیر قابل ایکاو خرویت موصو  ،مخآو

کرد ووح و ووا کودکش ا ات کاه

مسیقیماً هاهآ جلون هاا مادا ن الم از مراجرن لف ش ،برخوودفیزدکش و  ...ماش باهاآ و ادا دو حاالش ا ات کاه
چنی برخوودهادش حیش زماییکه کودک مسیقیماً با ن ووبرو یرآن ا ت ،الزاماً دو وفیاوهاا نتش والآد به ودژن ماادو
با وا اثر وء خواهآ گواهت .ییادج موکوو دادنوو اد اصل مهم و مصرح دو للم و هرت ا ت کاه کودکاا باه لمال
والآد توجه مش کننآ و از ن نموز

مش بیننآ .از بی  11کودکش که به ئوال اگر جاا دک پاآو باودا چاه ماش

کردا که فرزیآت به دوس خوایآ ادامه بآهآ؟ حآود  28کودک ،ترودق کرد  ،محبت ووزداآ و مهرباایش کارد ،
وفیاو خوب و وفع ییازها وا به لنوا پا خ اوا ه کردن ایآ .همه ا اد پا خ ها به طوو غیر مسایقیم بیاایگر مراکالت
لاطفش و ووایش (الم از کمبود ابراز محبت دا خرویت) موجود دو میا خایوادنا نیاا ا ات و تا ثیر ن بار گارادش
کودکا موصو به مت بزهکاوا ایکاو یاپودر مش باهآ.
جدول شماره  -4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برخورد پدر و مادر نسبت به کار خالف آنان
فراوانی

درصد

چگونگی برخورد پدر و مادر
باز خوا ت کرد

88

2461

کیک زد

2

361

بش تفاوت بود

12

1264

جمع

65

100/00

بر ا اس دادن هاا جآول هماون 8حآود  21دوصآ از کودکا حاضر دو کایو چگویگش برخوود پآو و مادو یسبت به
کاو خطاا خود وا به هکل کیک زد دا بش تفاوتش معرفش کردن ایآ که بیایگر مرکالت لاطفش دوو خاایوادن نیاا و
اثر گواوا غیر قابل ایکاو ن بر بزهکاوا کودکا موکوو مش باهآ .اگر چه وودکرد اصلش ادا پاژوهش برو اش تا ثیر
مرکالت لاطفش خایوادن کودکا موکوو بر بزهکاوا نیا مش باهآ اما براا لینش کرد برخش نثاو ت ثیر محل بحاث،

7

با طرح چنآ پر ش لینش ،ودژگش خودباووا وا دو بعآ وضعیت احساس مثبت یسابت باه خودرای برو اش کاردن و
ییادج ن وا که مودآ نثاو ت ثیر لوامل پیش گفیه ا ت دو جآاول  1-1-2تا  13-1-2اوا ه مش یمادیم.
جدول شماره  -6توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«من به خودم نظر خوبی دارم»
وجه نظر

فراوانی

درصد

تقردباً همیره

18

2468

گاهش اوقات

11

3361

هیچ وقت

21

3261

جمع

65

100

جدول شماره  -5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«اغلب خصوصیات خودم را دوست دارم»
وجه نظر

فراوانی

درصد

تقردباً همیره

1

1861

گاهش اوقات

23

8161

هیچ وقت

28

8261

جمع

65

100

تنها  1861دوصآ از کودکا موکوو تقردباً همیره خصوصیات خودها وا دو ت داویآ .
جدول شماره  -7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«از این که چنین آدمی هستم راضی ام»
وجه نظر

فراوانی

درصد

تقردباً همیره

12

3268

گاهش اوقات

13

2362

هیچ وقت

28

8868

جمع

65

100

جدول شماره  -8توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«من فرد جالبی هستم»

8

وجه نظر

فراوانی

درصد

تقردباً همیره

12

3268

گاهش اوقات

21

3261

هیچ وقت

14

3261

جمع

65

100

جدول شماره  -9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«احساس درماندگی می کنم»
وجه نظر

فراوانی

درصد

تقردباً همیره

22

3162

گاهش اوقات

21

3261

هیچ وقت

11

2864

جمع

65

100

جدول شماره  -10توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«ای کاش فرد دیگری بودم»
وجه نظر

فراوانی

درصد

تقردباً همیره

22

8462

گاهش اوقات

1

1861

هیچ وقت

22

3162

جمع

65

100

چنایچه دادن هاا جآول هماون  -10یرا مش دهنآ حآود  88دوصآ از کودکا حاضر دو کایو تقردب ًا همیره دا
گاهش اوقات داواا احساس «کا

فرد ددگرا بودم» مش باهنآ.

جدول شماره  -11توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وجه نظرشان درباره این که
«من آدم خوبی هستم»
فراوانی

وجه نظر

9

درصد

تقردباً همیره

1

1861

گاهش اوقات

14

3261

هیچ وقت

21

1164

جمع

65

100

جدول شماره  -12توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب خودباوری
وجه نظر

فراوانی

درصد

کم ()1-1

21

3261

میو ط ()12-12

14

3261

زداد ()13-12

12

3268

جمع

65

100

بحث و نتیجه گیری
دادن هاا حاصل از مصاحبه با کودکا حاضر دو کایو اصالح و تربیت ا یا کرما  ،ضم اثبات ت ثیر مرکالت
لاطفش خایوادن بر بزهکاوا کودکا موکوو به ترتیب یرا مش دهنآ که :
 -1به جز  3یفر از کودکا موکوو بقیه به اهکال مخیلف هاهآ اخیالفات و دوگیرا هاا والآد با دکآدگر بودن ایآ.
 -2به جز  22یفر از کودکا موصو (حآود  84دوصآ) بقیه بیا کردن ایآ که والآدنرا دو حآ مطلوب ،به وضعیت
لاطفش و ووایش نیا توجه یمش کردیآ.
لالون بر اد دادن هاا جآول هماون  2-1-2ییز مبی اد یییجه ا ت که دو بی  13کودکش کاه والاآد ن هاا باه
دالدل مخیلف (طالق ،فوت و  ) ...با هم زیآگش یمش کننآ تنها  3کودک هساینآ کاه و ایآگش والاآد باه وضاعیت
لاطفش خود وا زداد توصیف کردن ایآ .اد دو حالش ا ت که از بی  81کودکش که پآو و مادو نیا با هم زیاآگش ماش
کننآ 28 ،یفر ن ها و یآگش والآد به وضعیت لاطفش خود وا زداد توصیف کردن ایآ؛ لوا یییجه ا نهاکاو حاصال از
دادن هاا جآول فوق االهاون ن ا ت که جآادش پآو و مادو از دکاآدگر باه میازا چرامگیرا از موفقیات نیاا دو
و یآگش به وضعیت لاطفش و ووایش فرزیآها مش کاهآ.
پیشنهادات
 -1افزادش نگاهش لمومش جامعه دو زمینه هاا اییخاب همسر منا ب ،پیامآهاا ازدواج یاموفق و ت ثیر گواوا یحاون
برخوود ز و هوهر بر ووا فرزیآایرا از طردق برگزاوا کاوگان هاا نموزهش قبل و بعاآ از ازدواج و اادر اقاآامات
مرابه
 -2اجرادش کرد واهکاو خایوادن جادگزد موضوت برخش مواد پیما یامه حقوق کودک براا ن د یه از کودکایش که
مهمیرد لامل بزهکاوا دا تکراو بزهکاوا نیا محیط خایوادگش غیر قابل اصالح ا ت.
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 -3حمادت ازمایآهش هآنا حقوقش ،مالش ،لاطفش و اجیمالش از کودکایش که دک دا هر دو والآد خود وا از د ات
دادن ایآ به همران ی اوت مسیمر بر اجراا ن
 -8به ووز بود اطاللات ازما هاا ذدصالح دو زمینه کودکا دو معرض خطر (کودکایش که والآد نیها از دکآدگر
جآا هآن ایآ ،کودکایش که دک دا هر دو والآد ن ها فوت کردن ایآ ،کودکایش که دک دا هر دو والآد نیها معیااد باه
مواد مخآو مش باهنآ و  )...و اخیصاص داد الیباوات الزم به ن ها تو ط مسئولی به من وو طراحاش بریاماه هااا
حمادیش موثر و کاونمآ با کمک میخصصی مربوطه و با هآ پیرگیرا از بزهکاوا کودکا موکوو ا ت.
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Emotional challenges of family and its impact on crime (field study of children
in the juvenile institution of Kerman province)

p.h.d seyed mahmomod mirkhalili
p.h.d seyed siyamak zande razavi
hossein pormahyabadi
Abstract
Attention to the children particular and sensitive situation, the impact their
internalized culture on their behavior as adults and this point that the success rate
in the eliminate or reduce of apair of a problem associated with knowledge of
existing causes, important present study on present children in the juvenile
institution of Kerman province exposes. Thus after explaining the concepts, case
interviews whit the children at the association and obtained data analysis and
study of spss software, the following results were obtained:
a-Except for tree individuals of the children the rest of various forms witness
have been disputes and conflicts between parents.
b-Except for twenty seventh individuals of the children (about forty eighth
percent) other states have that the parents as well as their emotional and mental
status did not matter.
These results, demonstrating the impact of emotional problems on the children
delinquency and necessity of attention to the described impact more than ever
before indicates.
Key words: Child, delinquency, juvenile institution, emotional problems
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