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 سالگی  12-10ثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی در بزهکاری کودکان از أت
 

 4زهرا صالحی پویا، 3شقایق خضیری عفراوی، 2مهین غبیش زاده ، 1فاطمه چنانی

 دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه های فرهنگیان استان خوزستان. 1

 س   مه الزهراپردیس فاطدانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اهواز،  2

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اهواز، پردیس فاطمه الزهرا س  3

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اهواز، پردیس فاطمه الزهرا س  4

 

 چکیده 

.  شده است  گیر همگانو در ابعاد و سنین مختلف دامن  ،  ی عجیب در زمان کنونی در جهان فراگیر شدهبزهکاری آری این واژه

به نظر شما این  ی کشورهای جهان به آن توجهی خاص دارند.  مهم است که همه  ی بزهکاری به قدریدادن به مسئله  اهمیت

به   12-10آموز  در سنین مهم زندگی دانشواژه چگونه در جهان و خصوصا   اساسا چه عواملی منجر  پیدا کرده است؟  شیوع 

ی  در مقاله  توان بر آن غلبه کرد؟می  )راهکارهایی(   هاحلچه راه  گونه و بااست؟ و چ  شدهپیدایش و فراگیر شدن آن در جهان  

ابتدا به تعریف و ریشه یابی سپس عوامل اجتماعی و پردازیم،  می  (12-10)  در این سنین  بزه و بزهکاریو اهمیت    حاضر در 

  همچنین در  دهیم. ن را شرح میرفت از آ برای برونهای موثر و چگونگی تاثیر آنها و راهکاراقتصادی موثر بر گسترش بزهکاری 

اقتصادی متغییرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، همنشینی با دوستان بزهکار، سابقه عوامل اجتماعی و 

  ی این رده ر بر بزهکاری کودکانم در  ، امر به معروف و نهی از منکحکومت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک

 باشد. می سنی موثر

 

 ، راهکارها بزه، بزهکاری، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و قانون،  شودبزهکار به کسی گفته می به  قانونی    ،شکنی استکه متهم  سال    18اما چون به سن 

که    .باشدامل منجر به بزهکاری در سنین پایین این میررسی عواهمیت ب  نرسیده است، مانند یک مجرم مجازات نخواهد شد.

خواهیم  شناخت  این  کمک  به  کنیم،  شناسایی  را  بزه  به  منجر  عوامل  اگر  ما  است،  جنایتکاری  مقدمه  اصطالح  به  بزهکاری 

جمله معروف به    ین عوامل جلوگیری کرده و از وقوع جرم و جنایت در آینده جلوگیری کنیم. این کار مصداقتوانست که از ا

-سال می  12تا    10توان گفت برای بررسی عوامل بزهکاری در سنین  به اختصار می  پیشگیری بهتر از درمان است، می باشد.

ی اجتماعی افراد رفت تا به شناخت و معرفت مطلوبی در این  ها و متغیرهای شخصی خانوادگی و طبقهبایست به سراغ مولفه

 زمینه رسید. 

ابدر عصر حاضر،   افزایشی خطرناکی به خود گرفته است.  بزهکاری در  و روند  پیدا کرده است  عاد و سنین مختلفی گسترش 

علوم کارشناسان  و  محققان  توجه  روند  این  گسترش  و  جامعهافزایش  و  به  اجتماعی  را  است.شناسی  کرده  جلب  به   خود  بنا 

شده در بزهکاری درآمد   امل اصلی شناختههستند. عو  محروم اجتماع از اقلیت    نوجوان در   تحقیقات انجام شده اکثر بزهکاران

افراد،  خانواده  عاطفی   عدم تامین نیازهای مادی و  ناکافی  و نیستند.  برای کودک و نوجوان خود صرفا فقط  کم درآمد بزهکار 

-تواند زمینهنوجوانانی می  تواند عامل اصلی در بزهکاری اطفال باشد. اعمال بزهکارانه در کودکی و پروری میتن  وت و گاهی ثر

 هدف ما در نوشتن این مقاله این است که ما به عنوان معلم  بزرگسالی شود.  خطرناک در جوانی و  رفتار مجرمانه و  ساز اعمال و

متناسب با روحیات و   های کودک و نوجوان بزهکار با این افراد آشنا شده و وشناخت ویژگی  علل بزهکاری نوپا با بررسی عوامل و 

حلی برای مشکل آن پیدا کرده وآن را از وضع نابسامان موجود نجات  هرا  خانواده  آن فرد بزهکار بتوانیم راه کار و  خالقات وا

مصاحبه و...    های اینترنتی،های مختلف تحقیق مانند کتاب، سایتشروما در این مقاله سعی بر این داریم که با استفاده از   داده.

 هایی برا برون رفت از این وضعیت ارائه دهیم.و راه حل ی کنیمآسیب را بررس وجود آمدن اینه، علل ب

 

 بزهکاری

شود. هر عملی که  گرفته میرکن اصلی در نظر  شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سهدر جرم  تعریف بزهکاری

نام »بزه«  باشد،  داسته  پی  در  مجازات  و  کند  نقض  را  قوانین  جامعه  میدر  علل    شود.یده  دارای  میفتد،  اتفاق  که  جرمی  هر 

اثر میسازنده فرد  روی  بر  که  است  میای  نابهنجاری سوق  و  ناسازگاری  به سوی  را  او  و  روانگذارد  دیدگاه  از  شناسی،  دهد. 

قوابزهکار در   با  به مخالفت  نگاه حقوقی بزهکار کسی است، که  در  اجتماعی جای دارد و  ناسازگار  افراد  تعیینگروه  شده  نین 

 جامعه پرداخته و دست به اعمال خالف قانون زده است.  

استمجموعه بزهکاری از جرایمی  وقوع می،  ای  به  مکان معین  و  زمان  پدیدهکه در یک  بزهکاری  استپیوندد.  بدون  که  ،  ای 

جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را    های مختلفو تراکم جرم، اهمیت گونه  .توان آن را مورد بررسی قرار دادتوجه به بزهکار، می

تحقیق کرد.  …از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و   از دیدگاه   اختالل سلوک بزهکاری کودکان با  دقیقاً  ارتباط دارد. بزهکاری 

اعمالی  ارتکاب  برای آن  قانونی،  قانون  از طرف  تفاوت بزهکاری کودکان و نوجوانان در  است که  تعیین شده است.  ها مجازات 

شوند و به کانون اصالح و مجازات نمی،  ن قانونی هستندمقایسه با بزگساالن در این است که کودکان به این خاطر که زیر س

 شوند. تربیت فرستاده می
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   طفال و نوجوانان بزهکارتاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل ا

-داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیشحیتهای اطفال مرجع قضایی واحد و صالدر کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه 

تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد. متأسفانه با تصویب قانون اصالح برخی از مواد قانون آیین   ،  با   نشده بود  بینی

،  ۶4/2/  23  -۶، حسب روی وحدت رویه قضایی شماره  2و  1های کیفری  و تشکیل دادگاه  13۶1دادرسی کیفری مصوب سال  

اته به  رسیدگی  و  حذف  قضایی  نظام  از  اطفال  ویژه  در  امات  دادگاه  ارتکابی  جرم  شدت  و  نوع  حسب  بر  نوجوانان  و  اطفال 

ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان رسد که اقدامات مقابلهقرار گرفت. از نظر تاریخی به نظر می  2و  1های کیفری  دادگاه  صالحیت

-ک یا دو قرن پیش باز میده و این موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به ی دیر انجام ش  یابی آن خیلیو در عین حال ریشه

 ( 138۵/۶3)پاک نهاد،  گردد.

 

 خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار 

دهد، میان بهره هوشی پایین و میزان باالی اقدام به بزهکاری، همبستگی مداوم و  امروزه بسیاری از مطالعات تجربی نشان می 

اند، بزهکاری و جرایم در بزرگسالی  شده  فرزند خواندگی پذیرفتهدر میان کودکانی که کمی پس از تولد به    ری وجود دارد.پایدا

ژنتیکی   عوامل  که  باشد  نکته  این  موید  یافته  این  شاید  قیم،  والدین  تا  بود  نزدیک  آنان  اصلی  والدین  رفتار  الگوی  به  بیشتر 

 تکاب بزهکاری دارد.احتماال نقش غیرمستقیم در زمینه ار

 

 اطفال و نوجوانانعوامل مؤثر در بزهکاری 

توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. عوامل مختلفی  عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری مؤثر است و تنها نمی

ظهور برسد. ما در این    شوند که بزهکاری در نوجوانان و اطفال به منصهنظیر عوامل محیطی، اقتصادی در کنار هم باعث می

 .  نوادگی را مورد بررسی قرار دادیمخا ،اقتصادی، و مقاله عوامل  اجتماعی 

 

 کودکان   بزهکاری  درعوامل اجتماعی موثر  

 خانواده-1

 . چراگیرندار اعضاء خانواده خود قرار مىرفتتأثیر افکار، عقاید و  ت. اطفال تحتاستین عامل تأثیرگذار در رفتار فرد  نخسخانواده  

گیرد. تأثیر  ود و شخصیت او شکل میشت که طفل از طریق آن با فرهنگ جامعه خود مأنوس مىاسکه خانواده درحکم کانالی  

نظر این محققین    خانواده بررفتار، تفکر و شخصیت طفل از سوى محققین علوم تربیتى به کرات مورد تأیید قرار گرفته است.

پذیری در آینده طفل دارد تا حدى که شالوده و سنگ بنای اخالقی، روانی، اقتصادی و  کارنایر ان ساختار و کیفیت خانواده، تأث

ناپذیری بر ساختمان شخصیت طفل وارد آورده و  ب بودن، ضایعات و خسارات جبراننامناسعاطفی محیط خانواده در صورت  

 آینده وی را به خطر خواهد انداخت.  

تمر و  مساس رفع نیازهای طبیعی، به طور  احست عمل کند، کودک ضمن  درسوی  و معنمادی  ن اگر خانواده به وظایف  بنابرای

اجتماعی   و واکنشده و کنششمداوم،  بروز میمناسهای  ها  اگر  ب  را  والدیدهد.  احتیاجات فطری و طبیعی کودک  نتوانند  ن 

دکى توانایی الزم برای انطباق  که چنین کو  انتظار داشتتوان  تجهیز نمایند، نمی  برآورده سازند و او را برای زندگی در اجتماع
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اری و بزهکاری اطفال در محیط  ناهنجاز  بسترس( یکى از عوامل  7۶:  1382د )نجفى توانا،  باشته  داشای جامعه  خود را با ارزش

 زیم: پردانها مىیختگى خانواده است که عواملى موجب این از هم گسیختگى است که در ذیل به بررسى آگسخانواده، از هم 

 

 اختالف والدین با یکدیگر 1-2

و   روی طفل  ناس اختالف خانوادگی  بر  نامطلوبی  تأثیر  هم،  با  والدین  به  گذاشازگاری  را  غالبا وى  و  یا  سته  و  ارتکاب جرم  وی 

میسی  خودکش خانوادهوق  در  و  دهد.  تفرقه  که  میجدایای  حکومت  کانون ی  از  امر  ظاهر  در  و  عمال  طفل  اگرچه  کنــد، 

-رده و بیافست؛ ولی باطنا در اغلب موارد از محبت والدین خود محروم و در نهایت به لحاظ روحی   اسده  نشی طرد  خانوادگ

تجوی جسه ت در کوچه و خیابان باسگردد. اگر طفل در کانون خانواده رنگ آرامش، صفا و صمیمیت را نبیند، ناچار حوصله می

طفلی   چنین  که  بسا  چه  حال  این  در  بپردازد.  ضآن  گردد.  منحرف  راست  راه  از  و  افتاده  شیادان  دام  وجود به  که  این  من 

و   را  خشاضطراب، خفقان  فرزندان  بینسونت در محیط خانه،  به زندگی  انحرافات بت  برای  را  زمینه  و  بدبین ساخته  و  عالقه 

 (. 21۵: 1390)شامبیاتى،   .سازدفراهم می

 

 فقدان یا جدایی والدین1-3

ناپذیری وص پدر، اثرات جبرانخصگردد. فوت والدین به  و حمایت آنان می  وجب حرمان از سرپرستیدرگذشت پدر یا مادر م

ایجاد  بـ از  گذشــته  پدر،  فقدان  دارد.  اطفال  میمشرتربیت  باقی  کودک  روان  و  روح  بر  ســختی  ضربات  مالی،  گذارد.  کالت 

اند، دچار  از دست دادهفرزندانی که پدر خود را در جنگ    های جهانی اول و دوم نشان داد کهمطالعات انجام شده بعد از جنگ

اختالل بیشتری نسبت به فرزندانی که دارای پدر بوده اند، هستند. ارزش وجودو تأثیر ژرف روانی و تربیتی وى بر طفل، نه تنها  

مقدس اسالم مورد تأیید قرار شناسان، بلکه به وسیله اکثر مکاتب اخالقی و مذهبی به ویژه شرع  شناسان و روانوى جامعهساز  

ی والدین  جدای ت داده، بارها در آیات مختلف قرآن توصیه و تأکید شده است.  دست. مهربانی و رأفت با کودکان پدر از  اسگرفته  

دادن و محرومیت تدسحی کودکان دارد که نمونه بارز آن ها از  می و روجسد  رشابه زیادی بر روند  مشنیز تبعات و آثار منفی  

آنسرپرساز   بعضا هر دوی  و  والدین  از  یکی  اخالق حسنه و شکلـتی  ایجاد  مسئول  والدین  گیری شخصیت کودکان  هاست. 

دیگر عبارت  به  ب  هستند.  کودک  ناسازگاری  یا  سازگاری  و  است  والدین  تربیتی  روش  نمای  تمام  آینه  کودک  ستگی  منش 

دین زمانی در محیط خانوادگی، موفق به ایجاد یک محیط سالم و  مستقیم به تربیت پرورش و زمینه سازی پدر و مادر دارد. وال

سب خواهند شد که تفاهم و هماهنگی الزم را در اداره کانون خانوادگی و تربیت فرزندان داشته باشند. اگر کانون خانواده به  منا

ها بر روحیه کودک و اخالق  آنله خالی از دوستی و صمیمیت باشد، وجود والدین به اندازه فقدان  علت اغتشاش، بحث و مجاد

 ( 224: 1390)شامبیاتى،  .کند وی لطمه و ضربه وارد می

 

 اعتیاد والدین یا اعضاء خانواده1-4

است. والدینی که از چنین شخصیتی برخورداری والدین از شخصیت متعادل و سالم از ملزومات توفیق آنها در امر تربیت طفل  

است    شوند. مصرف مواد مخدر و الکل، از جمله عوامل خطرناکی ب برای فرزندان تبدیل میبرخوردار نیستند، به الگویی نامناس

شدت تربیت اطفال را دچار مشکل و اطفال را در نهایت موجب انحراف و نابهنجاری خواهد کرد. تحقیقات متعددی در  که به

(.  ۶0:  1388)خزائلی،    .اندن به مواد مخدر شدهدکاکو  مینه نشان داده است که والدین دارای اعتیاد، الگویی برای اعتیاداین ز
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تجربه نشان داده است که کودکان وابسته به والدین معتاد )بچه های اعتیاد(، کودکانی هستند که در محیط پرورشی خود با  

ه در دایره ای بیمار و  انواده همزیستی دارند. این کودکان لزوما مجرم یا معتاد نیستند، بلکپدر یا مادر یا یکی از اعضای معتاد خ

 یابند. نما میر آمده و در آن نشووناهنجار گرفتا

شوند اولیای معتاد در شرایط نشئگی بسیار بخشنده مهربان و ایثارگر بوده، ولی در حالت خماری، سرشار از خشم و غضب می 

دهند.  احساس و یا واکنشی نشان نمیحوصلگی نسبت به نزدیکان و وقایع اطراف خود، کمترین  تفاوتی و بیبیو یا در کمال  

زیرا کودک به تجربه    ؛های اعتیاد استبه مواد مخدر در بچه  بروز این تغییرات رفتاری در اولیای معتاد، نخستین عامل گرایش

شخیص شود و او ناتوان از تدارای رفتاری عاطفی و سرشار از مهر و محبت مییابد که سرپرست او بعد از استعمال مواد،  در می

از احساسات در شرایط نشئگی، حالت موقت و کاذب دارد، در ذهن خود، بین خوبی و مهرورزی و استعمال  این مطلب که ابر

 کند. مواد نوعی رابطه مستقیم و الزم و ملزوم برقرار می

 

 ساالن و غیرهمساالن(.مدرسه و گروه دوستان )هم   2  

اهمیتشی در تکوین  آموزشمحیط   به    ؛فراوانی است  خصیت کودکان حائز  از خانه و  مثابزیرا مدرسه  اولین محیط خــارج  ه 

ی فراوان بر طفل دارند. اگر محیط آموزشــی و شــخص معلم وظایف خود پرورشمعلم به عنوان اولین فرد بیگانه اثر تربیتی و  

تان نیز  دوسانوادگی و  فی محیط خه آثار منبلکود،  شـگیری مثبت در طفل فراهم میکنند، نه تنها زمینه جهترا درست ایفا  

می بالاثر  و  میخنثی  نشان  آمارها  داشتهگردد.  تحصیل  ترک  سابقه  بزهکار،  جوانان  از  باالیی  درصد  که  از دهد  گذشته  اند. 

 ( 1۵2: 1384)گالسر،  .گردد رت قهری به معلمان محول میسوادآموزی، تربیت و پرورش شخصیتی اطفال نیز به صو

های معین بر اجتماعی کردن نسل جوان است. محیط آموزشی به مثابه یک واحد کنترل  بر اعمال روش  آموزش اطفال مبتنی

در یک رقابت سالم و  تا با اســتفاده از استعدادهای خود  ،  با تکیه بر اصل تشویق و تنبیه به کودکان بیاموزد  .توانداجتماعی می

ن پیمودن مدارج ترقــی، امتیازات اجتماعی و خانوادگی تحصیل کنند.  سازنده، وظایف آموزشی را به نحو احســن انجام تا ضم

نظم فرآین امری،  چنین  طفل  د  اجتماعی  و  فردی  تکوین شخصیت  و  تکامل  نهایت  در  و  تدریجی  شــدن  اجتماعی  و  پذیری 

بود. تحق  خواهد  مناطق حاشیهدرحالى که  نشان مىیقات صورت گرفته در  واکنشنشین  فیزیکی،دهد که  لحن خشــن   های 

ها؛ از جمله مســائلی  آموز، عدم ارائه کامل مطالب درســی، حضور نیافتن به موقع در کالسســخن گفتن، تحقیر کردن دانش

تز نفس،  به  اعتماد  عدم  ازمدرســه،  فرار  تحصیلی،  افت  باعــث  که  شــکلاســت  در  تشکیل  لزل  اطفال،  شــخصیت  گیری 

نا گروه واکنش  غیراجتماعی،  مانهای  پنهان  و  والدین  اســتمعقول  اطفال  برخی  بالقوه  اســتعدادهای  همان:    .دن  )مهاجرین، 

ازی یا  اطفال تمایل دارند، در تمام امور خود، به صورت دســته جمعی اقدام کنند. این معمــوال موضوع صرفا مربوط به ب  (99

دیگ داشــتن حمایت  و  بودن  در جمع  بلکه طفل  نیســت،  کودکان  میتفریح  امری ضروری  خود  برای  را  مطالعات    داند. ران 

دهند که در جوامع صنعتی به دلیل کمبود روابط عاطفی با والدین و نیاز شدید اطفال به ارتباط و محبت، تمایل به  نشــان می 

بازی انجام  و  تشکیل گروه و  نیزبرنامهها  اعمال خالف  ارتکاب جرم و  با جمع دوستان بسیار چشمگیر است.  این قاعده    ها  از 

 مستثنی نیست. 

ت و دالیل بارز آن نیز ارتباط تنگاتنگ این عارضه با گسترش اسده  شدر ایــران نیــز بزهکاری اطفال، حائز خصیصه گروهی  

مادی و  صنعت،  خانوادگی  روابط  تقلیل  و  جوامع  و  گرایی  مناسب  ورزشی  و  تفریحی  امکانات  فقدان  و  گریزی  اخالق  انسانی، 

مجم آپارتمانی  وعهافزایش  و  مســکونی  ویژه  هسهای  به  اموال  متوجه  بیشتر  ایران  در  گروهی  صورت  به  جوانان  جرائم  تند. 
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شــود. فرد  م منکراتی میســرقت از مغازهها، اتومبیل، وســایل یدکی و یا دعواهای دسته جمعی، تخریب اموال عمومی و جرائ

بیند که در تنهایی هرگز امکان آن کند. خود را قادر به انجام اموری میدر جمع احســاس شهامت، قدرت و بودن یا وجود می 

از جملــه اعضــای گــروه، همســاالن هســتند. آنان بــدون این کــه بخواهنــد  (112)گالسر، همان:    .برایش فراهم نیست

و می شــوند و در نتیجه ســبب تغییر و رفتارهــای طفــل را تقویت نموده، الگوهایی برای تقلید و همانندســازی ابرخی از  

می رفتارهای کودک  دارد. تعدیل  را  دوم  مقام  والدین،  تأثیر  از  پس  رفتار طفل  و  رشد شخصیت  در  تأثیر همســاالن  گردند. 

ــاالن  گذارند. گروه همسیت یا تنبیه رفتار و تفســیر رفتار در یکدیگر تأثیر میهمســاالن با سرمشــق شدن برای یکدیگر، تقو

 ( 1388: 39، )خزائلى .که بزرگساالن قادر به انجام آن نیستند، آموزندهای اجتماعی مهم را طوری به یکدیگر میمهارت

 

 .شودها پیشنهادهای زیر ارائه میبدین ترتیب با توجه به یافته

ن الزم در جهت حفظ  وین قوانیپذیر و تد های آسیباهتمام جدی دولت به منظور حمایت و تحت پوشش قرار دادن خانواده  -

 نظام خانواده و جلوگیری از نابسامانی و از هم گسیختگی آن.

اندر کاران نهادهای آموزشی، فرهنگی و رسانه  - تلویزیون، جهت  جمعی، به ویژه رادیو و  ذهایسعی و تالش مسئوالن و دست 

 ارائه خدمات آموزشی مناسب، فرهنگسازی 

ها، طالق، اعتیاد و . . . به دلیل اثرات سوء آن بر نوجوانان و کشآگاهی دادن به والدین به منظور جلوگیری از درگیری، کشم  -

 جوانان. 

فرزندان؛ این امر کانون خانواده را به    آمیز و به دور از تبعیض باتوجه جدی والدین در جهت تقویت روابط دوستانه، محبت  -

افزایش احساس تعلق و دل بستگی نسبت به خانواده محیطی آرام و سرشار   از مهر و محبت تبدیل کرده و نقش بسزایی در 

رفتار    دارد. ارتکاب  سرانجام  و  کرده  جلوگیری  بزهکار  و  ناباب  دوستان  دامان  در  فرزندان  گونه  این  گرفتار شدن  از  همچنین 

 رساند. مکن میمکارانه آنان را به حداقل بزه

یده و در معرض آسیب و همچنین برقراری ارتباط دآسیبدکاری رایگان به نوجوانان و جوانان  مدورهای و  ارائه خدمات مشا  -

 خانواده.  هایها و نابسامانی سیبآو اقدام در جهت خشکانیدن ریشه های ی  منطقی و متعهدانه با خانواده آنان، به منظور شناسای

ها  های بحرانی و دشوار زندگی، وظایف، مسئولیتان در مواجه  با موقعیتپذیری صحیح فرزندآموزش والدین به منظور جامعه  -

افراد و اطالع  و تصمیم با سایر  بر رفت وآمد و معاشرت فرزندان  والدین  گیری صحیح آنان نظارت و کنترل صحیح و منطقى 

 دوستان و هم ساالنی هستند. یافتن از این که دارای چه 

 

 کودکانری  عوامل خانوادگی موثر در بزهکا  

تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده کمبود   تبعیض:  ▪

 شود. و احساس نفرت و بدبینی در کودک می

برخیخشونت  ▪ اصلی جنایاتروان  :  ریشه  تنبیهو خشونت  شناسان معتقدند که  و  اعمال خشونت  در جامعه  بها  دنی  های 

 شود . های روانی در آنان میعقده جاداست که باعث ای

با کودک و نوجوانان و نادیده گرفته شدن نیازها و تمایالت  سن والدین:  ▪ انطباق آنان  ها  آن  باال بودن سن والدین و عدم 

 تواند از عوامل بزهکاری باشد. می
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وسطح فرهنگ و آگاهی آنان نسبت به مسائل  روند  ش نمیهایی که با زمان پیخانواده  سوادی والدین:ماندگی و بیعقب  ▪

دهند و ناسازگاری روانی فرزندان با  پرورشی و علمی پایین است فرزند آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه زندگی را ادامه می

 آورد. کودک و خانواده باید فعاالنه در امور اجتماعی سهیم باشند. جامعه را فراهم می

افتادگی در مدرسه و اجتماع و ارتکاب بزه و تبهکاری عقب  ترین علل ناکامی، ولگردی،از مهم  ادر یکی رگ پدر یا مم  یتیمی: ▪

 های روانی است. و سایر بیماری

ت   طالق و کشمکش:  ▪ خانواده  جدایی  أ گسستگی  دارد،  کودکان  در  اجتماعی  رفتارهای ضد  بروز  در  قطعی  و  مسلم  ثیری 

م خصوص  به  والدین  از  ناکودک  موجب  میادر  بلوغ  هنگام  به  صحیح  و  سالم  عاطفی  رابطه  برقراری  در  و  توانی  طالق  شود. 

شود و از علل استثنایی  شدن خانواده خیلی بیش از نزاع میان زن وشوهر موجب ناراحتی اطفال و بزهکاری آنان میگسیخته 

 آید. ارتکاب جرم به شمار می

ر منزل، به خصوص مادر نقش موثری در تربیت عاطفی و روانی کودکان دارد و  وجود والدین د  غیبت والدین از خانواده:   ▪

 شود. ها باعث ایجاد مشکالت تربیتی و اختالالت عاطفی در کودک میاز آن حضور نداشتن هر یک

والدین:  ▪ مستقیمی  انحراف  ارتباط  آنان،  اخالقی  زوال  و  خانواده  اعضای  از  یکی  یا  والدین  کود  انحراف  انحراف  و  با  کان 

 نوجوانان دارد. 

 

 ها خانواده  ارزش تربیت  

ها ومعیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و خط مشی زندگی آینده  ارزش  گذار شخصیت،خانواده اولین پایه

اجتماعی و فرهنگی گروهی است که در مأ تخود، تحت  واکنش کودک نسبت به محیط  فرد دارد.    ها بزرگآن  یانثیر موازین 

-کنند از محبت وی برخوردار شده و به نوعی سرمشقی برای او میهای کودک را بر آورده میشده. تمام کسانی که نیازمندی

بعضی از دانشمندان محیط را به دو   آزماید. شوند و در تماس با دیگران است که تقلید، پیروی از جمع و خوب و بد جامعه را می

و مقتضیات عمومی و اجتماعی و محیط خاص شامل محدوده فردی و اطرافیان وی مانند    محیط عام شامل تمام اوضاع و اصول

می تقسیم  کار  محیط  و  بیمدرسه  و  و  کنند  کودکان  انحراف  مهم  علل  از  را  خانواده  پاشیدگی  هم  از  و  تهیدستی  و  سوادی 

ازنده یا منفی و مخرب در کودکان به وجود های مثبت و ستواند تمام ویژگی بنابراین خانواده است که می  دانند.نوجوانان می

 آورد و تمام حاالت و رفتارهای دوران بلوغ چه اجتماعی و چه ضد اجتماعی ریشه در تجربیات دوران کودکی دارد. 

ها را در  مقام  ترینشود که بزرگنوان یک نیروی ملی شناخته میترین واحد اجتماعی است به ع حال که کوچکخانواده در عین

دارد.  جامعه پیرامونش    بشری  محیط  به  باشد  داشته  اطمینان  بزرگترها  محبت  به  و  ببیند  محبت  خانواده  از  کودک  چنانچه 

-اضطراب او می  کننده و خطرناک خواهد بود و سبباو ناراحت  اعتماد کامل خواهد داشت در غیر این صورت همه چیز برای

عاطفی رشد نیافته، توانایی تحمل رنج و عذاب یا به تعویق انداختن ارضای شناسان بر این باورند، کودکی که از لحاظ  روان  شود.

این محرومیت عاطفی  دادن  نشان  پاسخگو نبودن به نیازها،   .ترین علل بزهکاری استاز مهم  مستقیم تمایالت خود را ندارد و 

گذارد. هر عاملی که در برابر  جای میناراحتی نگه داشتن کودکان و نوجوانان، تاثیرهای مخربی در آنان به  حوصلگی و در  بی

تواند موجب اختالالت عاطفی شود که همواره ریشه جرم است و به شکل رشد سالم جسمانی و عاطفی کودک قرار گیرد می

 . شودروانی آشکار میهای گیری، پرخاش و نابسامانیخرده خصومت، نفرت، آزردگی،
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 بزهکاری کودکان عوامل اقتصادی موثر در

های موافق و مخالف در جراید و کتب مختلف در گرفته است. ولی  نقش عوامل اقتصادی در جرایم اطفال تاکنون بحث  درباره

لزوما کاهش بزهکاری اقتصادی یک جامعه  بهبود وضع  اینکه بدون شک  نکته مسلم است و آن  را در   یک  اطفال و نوجوانان 

منبع بسیاری    ، تواندکه یک زندگی مرفه و خوب به خودی خود می  .ده استای موارد آمار نشان داندارد. بلکه برعکس در پارهبر

پاره  از مسائل مربوط به نوجوانان و اطفال باشد. شاید این نکته بدین  از مسائل قدیمی و کهنه خانوادگی و  علت است که  ای 

  ،این نقاب کنار برود چهره عبوس خود هنگامی که  . اندنقاب »فقر« پنهان شده ی که در حال عادی الینحل بوده و در زیراجتماع 

چه باشد این نکته مسلم است که آن دسته از کشورهایی که از  هر  کنند. نتیجهرا نشان داده و به وضوح بیشتری خودنمایی می

 (۵۵: 1384)صالحی،  .امان نیستندنوجوانان در از طغیان بزهکاری ،یک زندگی مرفه برخوردارند به هیچ وجه

 

 فقر   ●

ها و بیشتر محرومیت  ی از عوامل مهم انحرافات، از جمله دزدی و اخالقی در مردم به ویژه در کودکان و نوجوانان است.فقر، یک

بیکاری،    توان آن را نادیده گرفت. نمی  شود ناشی از فقر است وبر آورده نشدن تمایالت که موجب عدم اطمینان اجتماعی می

های روحی و جسمی،  افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریقبع  سوادی،کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی

 ها ریشه در نیاز های مادی وترس از فقر دارد.ها و خونریزیجنگ حتی در سطح جهانی، 

 

 مشکالت مالی •

ها و انحرافات بشری  نجاریعوامل نابهترین  الی و تبعات آن، نه به عنوان عامل منحصر به فرد، بلکه یکی از مهمر و بحران مفق

ر نگردیده  خصیت آنان از ثبات الزم برخوردا شگذرانند و  که مراحل رشد جسمی و روانی را میاست. تأثیر این عامل در اطفال  

ت.  مل بسیاری از انحرافات، معرفی شده است که فقر عاامر در اسالم به حدی اسمیت این  ت. اهاست، کامال واضح و آشکار اس

های  پرست خانوادهکند. سروشاک الزم براى طفل دچار مشکل میب و پ راد را از جهت تأمین تغذیه مناسمکفی، افدرآمد غیر

ن امر نه تنها در رشد جسمی، بلکه در روحیه نمایند که ایده، سعی در برابری خرج با دخل مىفقیر با اعمال فشار بر اعضاء خانوا

هاى متشنجی به لحاظ تأمین مایحتاج زندگى، اطفال  اهد داشت. در چنین محیطای خومنش کودکان اثر منفی قابل مالحظهو  

یج برخی  ( نتا ۶:   138۵گردند )دانش،  ور میاعتیاد در گرداب فساد غوطهو نوجوانان از زندگی بیزار شده و با ارتکاب جرائم و  

آمیز بودن جرائم در حاشیه شهرها شده  اقتصادی باعث افزایش جرم و خشونترایط نامطلوب  شتحقیقات بیانگر این است که  

 (  109: 1387است. )مهاجرین، 

 

 مسکن   ●

کنند  دگی می های مخروبه و کثیف زناتاق  ها یا بزهکاران خردسال در زاغه  یکی از نیازهای اولیه هر خانواده است. خانواده بیشتر

نبود تغذیه و پوشاک کافی و    کنند. اتاق زندگی می و شرایط بسیار نامساعد و غیر بهداشتی دارند و همه اعضای خانواده در یک  

 کشاند. ها را به سوی بزهکاری می شود و آنمناسب و... موجب ضعف، عصبانیت و خودخواهی آنان می
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 تأثیر عامل مسکن بر کودکان از دو جنبه قابل بررسی است. 

، کیفیت خود محل سکونت است. در هر شهری،  ای است که خانه مسکونی در آن واقع شده و بعد دیگر آنبعد آن منطقه  یک

افراد کم  تر  گران  هایدر قسمت  که مرفهین  ،  شوندهای مختلفی تقسیم میمناطق به دالیل مختلف به قسمت در  و  بضاعت 

های  قسمت  کنند. در فضای سبز و امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی کمتر و ناسازگاریتر سکونت میتر و شلوغمناطق ارزان

بیشتر است. بدیهی است که صرف سکونت در این مناطق بزهکاری یا ناسازگاری اطفال را به دنبال   اخیر معموال و بزهکاری 

-های اجتماعی را آسان میهای مخرب و خالف ارزشانتقال داده  ر و زیاد اطفال با یکدیگر، نخواهد داشت، ولی ارتباط مستم

بر  .سازد و سرگرمی  امکانات تفریحی  نیز به جهت دور بودن محل  و چون  والدین  به نسبت جمعیت کمتر است و  ای جوانان 

کردن اوقات بیکاری به دور از کنترل والدین پی در  کنند. در نتیجه کودکان برای پر  کارشان کنترل الزم را بر اطفال اعمال نمی

در یکدیگر  با  نارتباط  پی  ها  اتاق  تعداد  و  مساحت  یعنی  سکونت  محل  چگونگی  است.  اند.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  یز 

دهد. در درجه اول وی شاهد برخوردهای والدین،  محدودیت مساحت، طفل را در معرض خطرات و مشکالت گوناگون قرار می

  در درجه دوم به دلیل شلوغی خانه، به ویژه زمانی   . های آنها و مشکالت و مسائل است که به او ارتباط چندانی نداردرخاشگریپ 

تعد اتاقکه  محدود،  اد  مسکونی  اماکن  چنین  در  بود.  نخواهد  تکالیف  انجام  و  خواندن  درس  و  استراحت  امکان  باشد،  کم  ها 

سالگی به بعد، ناخواسته شاهد روابط خصوصی هفت و هشت حل رشد؛ به ویژه از سنینکودکان بعد از طی سنین طفولیت و مرا

تأثیر آن به مرور به سوی انحراف کشیده شوند. اطفال به اقتضای سن،  حتن است تو جنسی والدین قرار گرفته و در نتیجه ممک

-ورزش بهترین وسیله خودآزمایی و تمرین مهارتشناسی کودک، بازی و  دارند. از لحاظ روان  احتیاج به جنب و جوش و بازی

نمی فراهم  را  امکانی  چنین  )آپارتمان  خانه  محدود  فضای  است.  اکتسابی  کودکان  77:  1382  پور،رجبی.)کند های  بنابراین   .)

پیوستن از آن و  آبه هم  تمایل فراوان به خروج  آوردن  برای به دست  نیز  والدین  اوقات  رامش سن و ساالن خود دارند. گاهی 

می  خانه  از  خارج  به  بازی  به  تشویق  را  آنان  سرپرستی موقتی،  از  والدین  استعفا  پدیده  بروز  موجب  حالت  این  فرایند  کنند 

 ده است. فرزندان ش

 

 گیری نتیجه

آمارهای منتشر   ی کشورهای جهان به آن توجهی خاص دارند. که همه،  ی بزهکاری به قدری مهم استاهمیت دادن به مسئله

ارتکابی   جرایم  میزان  جهان  در  بهداشتی  و خدمات  معیشتی  نظر  از  زندگی  وضع  بهبود  وجود  با  که  است  آن  از  حاکی  شده 

ای نیز نوع آن با جامعه دیگر فرق دارد؛ بزهکاری در اجتماع ابتدا ه افزایش است و در هر جامعهجوانان با سرعت بیشتری رو ب

نوجودامن سنی  گروه  میگیر  جوانان  و  گروه انان  بهشود.  مذکور  سنی  ذیصالح  های  مقامات  طرف  از  شده  منتشر  آمار  موجب 

ل مؤثر که ممکن است در بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر دهند. یکی از عام های اجتماعی را تشکیل میبیشترین مرتکبین بزه

ل داشته و در اکثر تألیفات از این عامل مطالبی به رشته شناسان توجه خاصی بدان مبذوواقع شود، عامل اقتصادی است و جرم

درآورده جرمتحریر  بنابراین  کهاند؛  موضوع  اصل  در  اتفاع  شناسان  است«  مؤثر  بزهکاری  در  اقتصاد  اگر  امل  و  داشته  نظر  ق 

تایج مطالعه حاضر هم  های مختلف این عامل قوی است. نخورد ناشی از نحوه تأثیر جنبهچشم میای موارد بهاختالفی در پاره

شود. ممکن است وقوع بزهکاری اطفال و  که عوامل اقتصادی، باعث افزایش بزهکاری در بین نوجوانان می،  حاکی از آن است

شناسی بعضی از عوامل اجتماعی زیرعنوان محیط اجتماعی که قسمتی از عوامل اجتماعی باشد. چون در جرمنوجوانان ناشی از  
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لذا در این خصوص نیز قسمتی از عوامل اجتماعی را تحت همین عنوان مورد   ،گیردمورد بررسی قرار می   عوامل اجتماعی است،

 دهیم.  تجزیه و تحلیل قرار می

شود، مشکالتی که دامنه ز آن است که عوامل اجتماعی باعث افزایش بزهکاری در بین نوجوانان مینتایج مطالعه حاضر حاکی ا

یابد. بعد  باشد؛ به عبارت دیگر با افزایش میزان نابسامانی خانواده، بزهکاری نوجوانان نیز شدت مییآن در سرتاسر جامعه پهن م 

نشان هم  کنار  در  اقتصادی  و  ویژهاجتماعی  اهمیت  می  دهنده  دو  خانوادهاین  برای  هریک  شرایط  عدم  که  مشکالت  باشد  ها 

آورد. خانواده از اهم عوامل مؤثر بر جامعه است؛ تا آنجایی که  میمتعددی از قبل افزایش بزهکاران نوجوان را در جامعه پدید  

از خانوادهای نمیتوان گفت؛ هیچ جامعهمی آنکه  برختواند به سالمت برسد مگر  باشد.هایی سالم  این مطالعه هم    وردار  نتایج 

از آن است که بزهکاری نوجوانان تأثیر معناداری دارد.    نشان داد که عوامل خانوادگی بر همچنین نتایج مطالعه حاضر حاکی 

داری دارند. بدین ترتیب توجه به  میزان تحصیالت، نظارت خانواده و فضای فرهنگی با بزهکاری نوجوانان رابطه معکوس و معنی

بزهکاری در  کاهش  ،  تواند باعثهای نوجوانان می  مقوله تحصیالت و تدریس نوجوانان و نظارت خانواده به رفتارها و معاشرت

فرهنگی باعث کاهش    ،  های علمینوجوانان شود و همچنین ایجاد فضای فرهنگی در جامعه و سرگرم شدن نوجوانان با برنامه

 شود. بزهکاری در نوجوانان می
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Abstract 
Yes, this strange word has become widespread in the world in the present time, and it has become widespread in 

different dimensions and ages. It is so important to care about the issue of delinquency that all countries of the 

world pay special attention to it. In your opinion, how has this term spread in the world, especially in the 

important ages of student life 10-12? Basically, what factors have led to its emergence and inclusiveness in the 

world? And how and with what solutions can be overcome. In this paper, we first define and root out the 

importance of delinquency in these ages (10-12), then we describe the socioeconomic factors affecting the 

spread of delinquency and how they affect them and the effective ways to get out of it. Also, in socioeconomic 

factors, variables such as residence, type of residence, delinquent friend, companionship with delinquent friends, 

history of criminal rule in the family, supervision of parents and society on children, enjoining good and 

foremanship of evil affect the delinquency of my children in this age group? 

 

Keywords: Delinquency, Delinquency, Social Factors, Economic Factors, Solutions 

 

 


