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  چكيده :)1

بيگمان ، جوامع بشري در هر شرايطي به همزيستي مسالمت آميز با همنوعان خود نيازمند هستند. آنچه مسلم 

است تا امروز به دليل اختالفات زير بنايي و ريشه اي مختلفي از جمله در مسا ئل عقيدتي ، فرهنگي و مذهبي و 

اي گوناگوني وجود داشته ، يك توافق و در عين حال تفاوت هايي كه در معيارهاي سنجش ارزش ها در حيطه ه

تفاهم عمومي و جهان شمول استقرار نيافته است. وانگهي ، تمام انسان ها از هر قوم و قبيله ، نژاد و مذهب ، 

دين و عقيده اتفاق نظر دارند كه يكي از محوري ترين اعمال فردي و اجتماعي ،تربيت و هدايت درست كودكان 

 قدامي كه شرط ضروري و انكار ناپذير رشد و ترقي جامعه ي انساني تلقي مي شود . براي آينده مي باشد . ا

كودكان و نوجوانان سرمايه هاي معنوي جامعه مي باشند و سالمت روح و جسم آن ها تضمين كننده ي سالمت 

اي مبذول داشت . جامعه در آينده است . بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است كه بايد به آن ها توجه ويژه 

بررسي ريشه اي مسائل اطفال و از آن جمله بزهكاري اطفال ، براي رسيدن به يك جامعه ي ايده آل شرطي 

  ضروري است.

در واقع از قديم االيام گفته اند ، پيشگيري بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلي به هر دليلي از ابعاد جسماني ، 

رافي مبتال گردد ، قهرا بازپروري وي مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت و رواني و رفتاري به نقصان و يا انح

مضاعفي خواهد بود . از طرف ديگر بسياري از افرادي كه همواره مرتكب جرائم گوناگون مي شوند ، همان 

  كودكان بزهكار ديروز هستند . 

اسان ، موضوع بزهكاري از جمله مسائل هميشگي و مطرح نزد انديشمندان و باالخص حقوقدانان و جرم شن

  اطفال و نحوه مقابله با آن و شيوه هاي انحراف و كجروي آن ها در جامعه مي باشد . از آن جا كه داليل و عوامل 
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بروز جرم در ميان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوي ديگر اين طبقه از جامعه داراي وضع رواني و 

سيب پذيرتري نسبت به سايرين مي باشند ، لذا بايد روشي متناسب با شرايط و اجتماعي حساس تر و به مراتب آ

موقعيت اين افراد اتخاذ شود . اين روش تحت عنوان سياست كيفري مربوط به كودكان ونوجوانان بزهكاراهميت 

ن مي تواند فراواني دارد . برخورداري از يك سياست جنائي و كيفري متناسب با شرايط و وضعيت صغار و نوجوانا

  به جامعه مدني جهت پيشبرد يكي از اهدافش كه پيش گيري از وقوع جرائم در آينده است ، كمك فراواني كند . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



حق گسترپايگاه تخصصي نشر مقاالت حقوقي، شر: نا . 6 
 

  ) مقدمه : 2

  ) بيان مسئله: 1- 2

همه دانشمندان علوم اجتماعي ، خواه جامعه شناسان يا روانشناسان ، بيش از هر عاملي بر آگاهي بخشي خانواده 

و تاثير بي بديل آن تاكيد دارند . اگر چه از تاثير مدرسه، گروه هاي همسال ، رسانه هاي جمعي و ... غافل 

خانواده فرايند فرهنگ پذيري را مي آموزد و شخصيت نيستند ، ولي نقش خانواده را موثر مي دانند ؛ زيرا فرد در 

افراد بيش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل مي گيرد ؛ در حالي كه ديگر عوامل، بيش تر در جامعه پذيري 

افراد، نقش دارند . فرويد بر اين باور است كه شخصيت متشكل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود 

ي هاي دروني شده آن دسته از ارزش ها و اخالقيات جامعه است كه والدين به كودك آموخته اند . معرف بازنماي

  فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست يا غلط بودن اعمال فرد داوري مي كند 

ها در زمينه پي ريزي رفتار هاي والدين و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهاي افراد نيز موثر است . اين واكنش 

شخصيتي فرد در دوران بلوغ سهم بسزايي دارد . نوجوانان در اين سن نياز به خود شناسي و شناخت استعداد 

هايشان دارند و اين حضور والديني را مي خواهد كه در اين راه به آنان كمك كند در غير اينصورت آنان به 

نجاست كه مسأله چگونگي تربيت افراد مطرح مي شود . صورت غير فعال در جامعه حضور مي يابند .در اي

پارسونز مي گويد كه خانواده زن و شوهري معاصر ارزشهاي جامعه كل را به جوان منتقل مي كند . بويژه 

ارزشهاي رشد و شكفتگي را كه ويژه جامعه صنعتي و پيشرفته است . از نظر او اين ارزشها به وسيله نقشهايي كه 

اده و در جامعه ايفا مي كنند به كودك القا مي شود . بنابراين چون خانواده محيطي است كه والدين در خانو
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پيوند هاي حاكم بر آن تفاوت زيادي با روابط حاكم بر خارج از محيط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثير 

د و پشتوانه ورود انسان به جامعه آن است و بسياري از نياز هاي رواني و مادي او در اين محيط تامين مي شو

بزرگتر است نقش آن نيز با اهميت تر از همه عوامل محيطي است. بطبع هر چه ميزان اختالفات ميان والدين با 

نوجوانان بيشتر باشد رفتارهاي ناسازگارانه ضد اجتماعي را براي آنان به ارمغان مي آورد صفاتي چون : مسئوليت 

ل تنها از فردي تراوش مي كند كه داراي خود باوري مثبت و روابط خوب اعضاء يك ، عشق ،پايداري ،استقال

خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنيت است كه فضاي خانه را براي افراد سرشار از محبت مي كند 

اد خانواده دارد و و افراد از طريق آن عامل است كه هويت خودرا توسعه مي دهند. حال با اين همه اهميتي كه نه

از آن به عنوان يكي از عوامل مهم در جامعه پذيري و فرهنگ پذيري نوجوانان ياد مي شود جاي اين سوال باقي 

مي ماند كه چگونه بعضي از خانواده ها در بزهكاري و انحراف نوجوانانشان سهيم شده و آنها را به ورطه هالكت 

خانواده ها از جنبه هاي مختلفي در بزهكاري نوجوانان سهيم بوده و مي اندازند .؟ در اين مورد بايد گفت كه 

علل و عوامل مختلفي مي تواند از سوي خانواده در بزهكاري نوجوانانشان دخيل باشد كه از آن جمله مي توان به 

هاي شلوغ، شيوه تربيتي مستبدانه ، غفلت و بي توجهي والدين، بعد خانوار،تعداد افراد خانواده ،زندگي در محله 

نوع تملك مسكن ،فوت والدين ، انحرافات والدين ،رفتارهاي خصمانه والدين نسبت به يكديگر،وضعيت نامناسب 

اقتصادي ،شغل و درآمد والدين و... اشاره كرد. ني در پژوهشهايش به اين نتيجه رسيد كه متغير هاي خانوادگي 

ط و سرپرستي و پايگاه اقتصادي و اجتماعي خانواده با والدين ،تقيد هاي خانوادگي،انضبا - نظير روابط فرزند

بزهكاري نوجوانان ارتباط معناداري دارد. در آزمون نظريه كنترل اجتماعي دريافت كه افزايش تقيد هاي جوانان 

به والدين و گذران بيشتر اوقات فراغت فرزندان با خانواده ،گرايش جوانان به بزهكاري را كاهش مي دهد . 
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ديگري كه به موضوع خانواده و بزهكاري پرداخته اند تضاد هاي زناشويي،گسيختگي و سرپرستيهاي مطالعات 

ضعيف والدين بر فرزندان را بر بزهكاري نوجوانان موثر دانسته اند .بزهكاري را در اثر خطاي خانواده ها دانسته 

انيها و نيازهاي ارضا نشده در افراد عادي و كه قادر به ياد دادن ارزشها و هنجارها نبوده اند. به نظر سادرلند نگر

بزهكار شبيه به هم است و تنها روشهاي ياد گرفته شده واكنش به اين نگرانيها و محركها در آنان متفاوت است . 

  و خانواده به عنوان محيط يادگيري اوليه جوانان بر بزهكاري موثر است 

  ) واژگان كليدي عبارتند از : 2- 2

  ل: فطتعريف ) 1- 2- 2

و در تمام قمري سال  15طفل به بيان قانون مدني فردي است كه به سن بلوغ نرسيده باشد. بلوغ شرعي درپسر 

 9سال و در دختر زير  15با اين وصف منظور از طفل در اين مقاله پسر زير  . مي باشدتمام قمري سال  9دختر 

  سال مد نظر مي باشد. 

   تعريف بزهكاري:) 2- 2- 2

معنا و مفهوم لفظي خود عمل خطائي قلمداد مي شود كه ناشي از ترك انجام وظيفه قانوني با انجام بزهكاري در 

اطفال به كاربرده مي شود  يك عمل خطائي است كه جرم قلمداد نمي شود كه اين لفظ بيشتر براي كودكان و

د ولي به اين لحاظ در برابر دار كاريبزهكاري در هر حال از لحاظ اصطالحي معناي بسيار نزديكي با جرم و تبه

اطفال استعمال مي شود كه اطفال با توجه به روح لطيف و ساده اي كه دارند نامناسب است كه آن ها را به 
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بزهكار ناميده مي شوند و در برخي از موارد نيز بزهكار به  ، مجرم و تبهكاري عنوان كرد و ازاين حيث اطفال

  رم نشده ولي به طور كلي فردي سركش و ضد اجتماعي باشد.فردي اطالق مي شود كه صرفا مرتكب ج

  ) سواالت اصلي3- 2

  ) كدام مولفه ها بر بزهكاري اطفال بيشترين تأثير را دارند؟1

  كدامند ؟ مبارزه با بزهكاري اطفالموثر در راه هاي  )2

  ) فرضيه تحقيق :4- 2

عوامل مختلف در افراد (اطفال) بسته به محيط فرضيه اي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه ميزان تأثير 

  خانوادگي و تربيتي آنان متفاوت ميباشد.

، شايد بتوان گفت پيشگيري از همان دوران  آن رفت وجوديبراي درمان هر پديده اي بايد به سراغ ريشه ي 

  جامعه باشد. دربزهكاري اطفال كردن ريشه كن كودكي بهترين و موثرترين راه جهت مبارزه و 

  تحقيق: ضرورت و ) اهداف5- 2

ه اينك و باشد ميعوامل تأثير گذار بر بزهكاري اطفال  به نسبت روشني درك آوردن بدست تحقيق اين از هدف

  .ميزان تأثير اين عوامل يكسان است آيا

 طفلي طبيعي و ذاتي نيست و هيچ نوجوان و ابزهكاري پديده ضرورت تحقيق به نظر نگارنده اين است كه 

بزهكاري، از هنگام تولد مجرم به دنيا نمي آيد؛ بلكه عوامل متعدد و گوناگوني او را به سوي ارتكاب به جرم و بزه 
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كودكان و نوجوانان سرمايه هاي معنوي جامعه مي باشند و سالمت روح و جسم آن ها تضمين ،  سوق مي دهد

ه در آينده است . بنابراين مسائل آنان از جمله مسائلي است كه بايد به آن ها توجه ويژه كننده ي سالمت جامع

اي مبذول داشت . بررسي ريشه اي مسائل اطفال و از آن جمله بزهكاري اطفال ، براي رسيدن به يك جامعه ي 

  ايده آل شرطي ضروري است.

  موضوع حل ) راه6- 2

 دارند مبذولبه آنها  نسبت  را كافي مراقبت و توجه كودك نمو و رشد ابتداي همان از والدين كه است آن بهتر

   .بدهد را بالندگي و رشد فرصت خود شهروندان به مقابل در هم اجتماع و

  ) روش تحقيق:7- 2

، همانند ساير موضوعات حقوق كيفـري و مـدني بـه     بررسي مولفه هاي موثر بر بزهكاري اطفالروش تحقيق در 

شيوه ي توصيفي مي باشد؛ يعني آنها را به طور عمومي مورد مطالعه قرار مي دهيم. جمع آوري مطالب از طريق 

مطالعات كتابخانه اي و اسناد موجود به عمل آمده بدين جهت، سعي نگارنده در مراجعه به آثار ارزنده حقوقدانان 

به زبان فارسي، از جمله كتابها و مجموعه مقاالتشـان ، و همچنـين رجـوع بـه منـابع فقهـي، بـراي         شهير ايراني

  استفاده از دستاوردهاي فقها و ساير دانشمندان اسالمي اعم از فقه اماميه و عامه، بوده است.

  تحقيق: ) پيشينه8- 2

 پوت ديويد تاليف وجرم شناسي روان كتاب جمله از است شده نوشته فراواني مطالب اينجانب تحقيق مورد در

تأليف  بزهكاري اطفال و نوجوانان،  توانا نجفي علي دكتر تاليف نوجوانان و اطفال بزهكاري سامونز، واين اين و

 اين در كهپايان نامه كارشناسى ارشد ، پيشگيرى از جرايم كودكان نأليف آدينه عبقرى،....  .هوشنگ شامبياتي

  .اند شده آوري گرد مجموعه
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 ) كليات :3

 مرتكب يا نموده پيچي سر قانون اجراي و رسوم و آداب رعايت از اي عده اينكه با بشر زندگي مختلف ادوار در

 مخصوصا بزهكاري ازدياد معاصر قرن در.است نبوده اجتماعي حاد مسائل از بزهكاري اما.شدند مي جرم

 ساخته نگران شديدا را عمومي افكار و محسوب اجتماعي معضالت از يكي خشونت با توام جرايم ارتكاب

 ميزان بر ٪5 متوسط طور به ساليانه 1986 تا1980 هاي سال طي در ملل سازمان گزارش طبق.است

 خشونت با توام اشخاص عليه بر جرايم.است جمعيت رشد ميزان از بيش كه شده افزوده جهان سطح در جرايم

 جرايم ٪ 70 تا 60 كه يافته افزايش ٪ 30 دهد مي تشكيل را جرايم% 7 معموال كه اموال عليه ،جرايم9٪

 و يافته تقليل سال 14 الي 12 به اعتياد سن.اند شده مرتكب سال 18 كمتر نوجوانان و اطفال را مذكور

 مختلف جوامع سنتي ،زندگي تكنولوژي پيشرفت. است فزوني روبه نيز سال 10 كمترل اطفا بين در انحرافات

 هاي نقل،شبكه و حمل وضع بهبود. است ساخته متحول ها روستا و شهرها در را جهان نظام و دگرگون را

 آگاه شهري زندگي رفاه و مزايا از را دنيا،روستاييان نقاط ترين افتاده دور در گروهي هاي مخابراتي،رسانه

 به مرفه زندگي به دستيابي و بومي بند و قيد از روستا،آزادي فرساي طاقت كار از رهايي براي را آنان و ساخته

 مذكور افراد.گردد مي افراد جايي به جا علت بر مزيد آرامش و امنيت عدم نيز كشاند،گاهي مي شهرها طرف

 هاي حاشيه در بار رقت طرز ،با منزل كرايه پرداخت امكان عدم و مسكن كمبود علت به شهرها به ورود بدو در

 سخت شوند،شرايط مي رو روبه اي عديده مشكالت با كاريابي در.شوند مي ساكن آلونك برپايي با شهرها

 در كسب ،براي) بيروني عوامل( دهد مي قرار رواني فشار تحت را آنان بيكاري و كم درآمد با شهري زندگي

 سعي چون.ندارند توجه آنان تربيت و آموزش به و كنند مي كاذب كارهاي به وادار نيز سال خرد اطفال آمد
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 داراي كه نيز نوجوانان و اطفال.برد مي بين از را عاطفي و انساني ارتباطات و سنتي رسوم و آداب كه دارند

 امر همين.دهند مي تغيير را خود رفتار و اعمال رفته اجتماعي،رفته عوامل تاثير تحت پذيرند ف انعطا طبعي

 مي متشنج را محيط و گشته خانواده افراد بين در مناقشات و منازعات سرآغاز و شده نسل 2 بين تضاد سبب

 به خانه محيط از فرار براي نوجوانان و اطفال.ندارد وجود طفل شخصيت تكوين و رشد براي گرم سازد،كانون

 رعايت تغذيه،عدم ء محبت،سو خانواده،كمبود آور تاسف وضع بر عالوه. برد مي پناه خود دوستان و كوچه

  .شود مي خطرناك حالت بروز فشار نيز... و سالم،بيكاري تفريحات به دسترسي بهداشتي،عدم هاي مراقبت

 : كودكان بزهكار) 1- 3

يك  "كودكان بزهكار در اصطالح علوم رواني و تربيتي امروز ، به طور كلي به افرادي گفته مي شود كه عموما

  معما و يا حداقل يك مشكل تربيتي براي جامعه ، پليس و كارگردانان دستگاه هاي قضايي به شمار ميروند . 

از يك دزدي كوچك ، فرار از  "مثال البته بزهكاري اين كودكان داراي مراحل و شدت و ضعف فراوان است .

مدرسه و ... شروع مي شود و به انواع بزهكاري ها ، طغيان عليه قانون ، انجام اعمال شنيع و جنايات مانند قتل 

نفس ، عمل منافي عفت و نظاير آن منتهي مي گردد . اين گونه كودكان نه تنها يك مشكل ، بلكه يك معما و 

مي شوند و هر متفكر اجتماعي مي تواند به خود حق بدهد كه درباره آنها و  مسئله بزرگ اجتماعي محسوب

  رفتار ضد اجتماعي آنان بينديشد .

كساني هستند كه در كانون خانواده اي نابسامان ، خانواده اي كه از فروغ پرتو محبت ،  "كودكان بزهكار غالبا

از كودكي بنا به عللي ، مفهوم زندگي ثابت  "حياناگرم و روشن نشده است ، پا به عرصه وجود نهاده اند و يا ا
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خانوادگي را درك نكرده اند و يا حداقل به جاي محبت از ترحم ديگران برخوردار شده اند و در نتيجه رشد 

عاطفي شخصيت آنان متوقف مانده است . اين محرومين لطف و محبت ، اين قربانيان جهل و بي مهري خانواده 

ز به خودنمايي و جلب توجه خود را از راههاي ديگر كه به زيان اجتماع است ارضا مي كنند . و محيط ، ناچار نيا

آنان اگر دخترند ، چه بسا به فحشا تن در مي دهند ، و به خاطر اطفاء عطش محبت خويش به سهولت فريب 

نون و اجتماع قد تملق و زبان بازي مردان هوسران را مي خورند و اگر پسرند ممكن است به آساني عليه قا

برافراشته و دستهاي خود را به جرم و جنايت بيااليند و به هر گونه دروغ و تقلب و دزدي و پستي تن بدهند و 

  بدبين . كينه توز نسبت به همه كس باشند . "غالبا

  تاريخچه ي واكنش اجتماعي در مقابل اطفال بزهكار:) 2- 3

ميالدي ) مطرح شد . در آن  1815ن و در قرن نوزدهم ( سال نخستين بار در انگلستا اطفالاصالح بزهكاري 

دوران جرائم كودكان و نوجوانان افزايش يافته بود ، از آن پس واژه ي بزهكاري اطفال در تمام كشورها متداول 

در شيكاگو به مجلس قانونگذاري  1891گرديد . در آمريكا اليحه ي مربوط به تاسيس دادگاه اطفال در سال

به تصويب رسيد و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصويب اين  1899ز تقديم شد . اين اليحه درسال ايلينوي

قانون دادگاه هاي اطفال ونور تشكيل گرديد و اين اولين دادگاهي بود كه رسما شروع به كار كرد . فكر تاسيس 

  ام اياالت آمريكا دادگاه اطفال وجود دارد.دادگاه هاي اطفال به سرعت در تمام ايالت ها پيدا شد و امروز در تم

در شيكاگو سازمان بسيار مهم و ارزنده اي به نام موسسه ي پيسكوپاتيك جوانان  1909همچنين در سال 

تاسيس گرديد كه كار اصلي آن ، تحقيق و بررسي در رفتار وسلوك نوجوانان و همكاري نزديك با دادگاه اطفال 
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  شهرشيكاگو بود .

) مرجع قضايي واحد و صالحيت داري  1338در كشور ما تا قبل از تشكيل دادگاه هاي اطفال ( مصوب سال 

  براي رسيدگي به بزهكاري اطفال پيش بيني نشده بود . با تصويب اين قانون دادگاه ويژه اطفال تشكيل شد . 

نوجوانان و در عين حال ريشه يابي آن از نظر تاريخي بنظر مي رسد كه اقدامات مقابله اي با بزهكاري اطفال و 

  خيلي دير انجام شده واين موضوع از جمله مسائلي است كه نهايتا به يك يا دو قرن پيش باز مي گردد .

  : عوامل موثر در بزهكاري اطفال) مهمترين 4

نظر گرفت . عوامل گوناگوني در بروز بزهكاري موثر است و تنها نمي توان علت خاص و واحدي را براي آن در 

عوامل مختلفي نظير عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، فيزيولوژيكي و ... در كنار هم باعث مي شوند كه بزهكاري در 

  . نوجوانان واطفال به منصه ي ظهور برسد

  ه :نقش خانواد) 4-1

كه بسياري محيط خانواده اولين محيطي است كه فرد در آن رشد مي كند و هنجارها را مي آموزد . علي رغم اين

از عوامل در وقوع بزهكاري اطفال و نوجوانان دخيل اند اما در گام نخست اين خانواده ها هستند كه نقش تعيين 

كننده اي در سرنوشت اطفال دارند . چنانكه با تربيت درست مي توانند كودك را به راه صحيح هدايت كنند ويا 

هيا سازند . معموال والدين اطفال يا نوجوانان بزهكاراز نظر شرايط و محيط را براي تحقق بزهكاري توسط اطفال م

رفتاري يا بسيار خشن وسخت گير هستند و يا نسبت به فرزند خود بسيار بي توجه و سهل انگار هستند . غالبا 

به والدين اين دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار كردن با فرزند خود دچار اشكال هستند و نمي توانند 
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  . درستي به تكاليف خود نسبت به فرزندشان عمل كنند

دانشمندان با پژوهش ها ي اجتماعي ، وضع نابسامان محيط خانوادگي را در بروز جرائم تاييد كرده اند و اذعان 

داشته اند كه وضع خانوادگي شخص رابطه ي مستقيم با بروز حالت خطرناك و بزهكاري وي دارد . از نظر 

ائل فرهنگي ، فرزندان خانواده هاي سطح پايين و متوسط به مراتب بيشتر از فرزندان خانواده تحصيالت و مس

هاي روشنفكر وسطح باالي جامعه در معرض ارتكاب جرائم مختلف هستند . بنابراين نبايد سياست جنائي خاص 

ايت درست از نهاد مقدس بزهكاران صغير و نوجوان را ازسياست حمايت خانواده جدا دانست . به عبارت ديگر حم

  . خانواده و نظارت اساسي و كارشناسانه بر آن سبب كاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد

به نظر روانشناسان اگر شخصي در محيط خانواده از نظر رفع نياز هاي اساسي جسمي و رواني مانند نياز هاي 

چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعي دست عاطفي ارضا نشود ، به احتمال فراوان در آينده اي نه 

زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صميمي ، تفاهم متقابل و در عين حال وجود تشنج در خانواده ، ازهم 

گسيختگي خانواده ، طالق ، فوت والدين و... از جمله عواملي هستند كه در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال 

  . موثر است

 59ماده  1نحوه تنبيه والدين در مقابل سرپيچي هاي كودك و شلوغ كاري هاي وي نيز طبق بند همچنين 

بايد همراه با دو شرط باشد . اوال تاديب اطفال بايد در حد  49ماده  2قانون مجازات اسالمي و همچنين تبصره 

ده به نوعي جنبه پيش گيري از متعارف باشد و ثانيا اين تنبيه بايد ضرورت داشته باشد . در واقع اين دو ما

متاسفانه در قوانين موضوعه ما مبنا و معياري براي ضرورت تنبيه اطفال آورده . بزهكاري اطفال و نوجوانان دارند
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نشده است و به نظر مي رسد كه اين مساله توسط عرف جامعه تعيين مي شود . بسياري از فقيهان در مورد حد 

مي كند ، نظرات گوناگوني داده اند كه خود جاي بحث دارد و در اين مجال نمي  و ميزاني كه تنبيه ضرورت پيدا

  . گنجد

  :هاي دوران كودكي و ارتكاب جرايم رابطه عقده) 1- 4-1

كارانه در كودك را شايد بتوان ركن اصلي ارتكاب جرايم دانست. بطور  رابطه والدين ناسالم و تشكيل شخصيت بزه

ها بذر عشق ،  كارند در بعضي از خانواده كار و احساسات را در فرزندان خود ميكلي والدين هستند كه بذر اف

شود طبيعي است  محبت احترام و اتكاء به نفس و آزادي و در بعضي ديگر ، بذر ترس ، گناه و اجبار كاشته مي

ند. آيا اينها والدين كه گاهي والدين بر سر كودكان خود داد بزنند و شايد اتفاق بيفتد كه آنها را تنبيه بدني كن

شود گاهي كنترل خود را  بدي هستند؟ البته كه نه ، آنها هم انسانند و مسائل شخصي خود را دارند كه باعث مي

نمايند ولي تعدادي از والدين نيز هستند كه يك  از دست بدهند اما بعد با محبت يا عذرخواهي آن را جبران مي

شود. اين  كنند و اين امر باعث خراب كردن زندگي آنها مي پياده مي هاي خود سري ناراحتي كه مدام روي بچه

رفتار مثل سم در دوران كودكي در تمام وجود كودك پخش شده و درد ناشي از آن به مرور زمان با طفل بزرگتر 

  شود. مي

  هاي كودكي و ارتكاب جرايم: عقده) 2- 4-1

هاي دوران كودكي كه به علل  ن و نوجوانان ناشي از عقدهبسياري از ناهنجاريها و انحرافات افراد خصوصا جوانا

گردد. اين مسئله از اهميت  گوناگون درون كودك رشد كرده و در بزرگسالي بصورت يك عمل مجرمانه ظاهر مي
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العاده اي برخوردار است و الزم است كه مسئولين جامعه و قضات و خصوصا والدين كودكان آن را به خوبي  فوق

هاي  گانه آنها سختگيري رار دهند. عدم تربيت صحيح و توجه نكردن به خواسته هاي طبيعي و بچهمورد توجه ق

ها به  شود و خواه ناخواه در بزرگسالي اين عقده هاي رواني منجر مي مورد در بسياري موارد به تشكيل عقده بي

زمانهاي گذشته يعني هنگامي كه شود انجام اعمال مجرمانه از جمله اين موارد است.در  طرق مختلفي گشوده مي

اي بود، در آن زمان يك  گذاشت تعليم و تربيت كودكان امر ساده روانشناسي مراحل ابتدايي خود را پشت سر مي

بايست خواه ناخواه از آن پيروي كند، مثال از كودك  رشته قوانين و مقررات تربيتي وجود داشت و هر كودكي مي

اخالق باشد. هرگز صدايش را بلند نكند و از مقتضيات محيط و اصول  خواستند مطيع ، مودب ، خوش مي

اخالقي متداول پيروي كند. آرزوي والدين كودكاني بود كه روشهاي اخالق و تعليم و تربيتي را به او بياموزند تا 

بشمار اين مسائل مهم را ملكه ذهن خود كنند. وظيفه تنبيه و گوشمالي نيز از وظايف و اختيارات خاص پدر 

  يازيد. رفت كه هر عصر به هنگام بازگشت از كار بدان دست مي مي

آيد و تكيه  اما امروزه وضع تعليم و تربيت بكلي دگرگون شده است. امروزه از انضباط سخن كمتري به ميان مي

ارد كه از شود. دگرگوني افكار تربيتي در رابطه با كودكان عوامل گوناگوني د بيشتري بر روي تعليم و تربيت مي

جمله جنگ جهاني و تعليمات روانشناسانه و مخصوصا روانكاوي است. فرويد معتقد بودك كه سرچشمه اكثر 

كرد كه  راندگي تمايالت طبيعي مانند غريزه جنسي يا پرخاشگري است و همواره تاكيد مي اختالالت رواني عقب

  كند. يهاي رواني بروز ميشود بصورت اختالالت و بيمار اين تمايالت هنگاميكه رانده مي
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  : عواطف) 3- 4-1

بايست به دقت مورد توجه قرار  عواطف از قبيل ترس و خشم تمايالت جنسي و مهرمادري از مسائلي است كه مي

گيرد . كودك بيش از هر چيز نياز به عاطفه دارد اما همين عواطف با همه نيكي و ارزش هرگاه از حد معمول 

گسسته بار آورد خطرات براندازي را به دنبال خواهد داشت. اين مسئله بيشتر مربوط به بگذرد و كودكان را عنان 

سالگي است به هر حال كودك در مراحل اوليه از عواطف و احساساتي برخوردار است كه  سنين بعد از هفت

كودك دچار  اي صحيح مورد توجه قرار گيرد و پرورش صحيح آن به عهده والدين است وگرنه بايست به گونه مي

  عقده خواهد شد و نهايتا راه انحراف خواهد پيمود.

  حس پرخاشگري:) 4- 4-1

گردد، و به لجاجت و  هرگاه حس پرخاشگري طبيعي كودك آزرده يا رانده شود از چراي طبيعي خود منحرف مي

 شود. كودك اخمو و ترشرو كودكي است كه حس پرخاشگري در وي آزرده شده است. در قهر تبديل مي

روانشناسي ثابت شده است كه هرگاه كودكي را از نيروي پرخاشگري خود محروم كنند ، گرفتار يك حس ناامني 

و اضطراب خواهد گرديد و بعيد نيست براي تامين آرامش خيال خود به يك ناراحتي روحي متوسل شود زيرا 

ار مسئوليت بگريزد و يا آنكه اراده خودش تواند حمايت از خويش را تامين كند و يا از زير ب تنها به آن وسيله مي

  را تحميل كند.
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  آزادي و ارتباط:) 5- 4-1

رسد با هم متضاد هستند. در حاليكه با  در ارتباط با تربيت كودك دو اصل يا شايد دو روش وجود دارد به نظر مي

به كودكان ازادي كامل داد تا  اي معتقدند كه بايد هم تباني ندارند بلكه تا اندازه زيادي به هم بستگي دارند عده

دارند كه بايد در تعليم و تربيت انضباط را كامال  خواهند انجام دهند. عده ديگر اظهار مي هر عملي را كه مي

زادي حقيقي آاند، يعني اينكه انضباط براي آزادي حقيقي و  رعايت كرد. بايد گفت اين دو مفهوم به هم وابسته

  براي انضباط ضرورت كامل دارد. 

  ) طالق :6- 4-1

هاي موثر در بزهكاري كودكان و نوجوانان، طالق و جدا شدن والدين از هم ديگر  يكي از مولفه ها و پيش زمينه

است. طالق به عنوان يك آسيب اجتماعي، پيامدهايي ناگواري را به دنبال خود دارد. شايد بتوان گفت بيشترين 

دهد كه ارتباط مستقيمي با طالق و  م از اين پيامدها از آن كودكان و فرزندان طالق است. تحقيقات نشان ميسه

هاي رفتاري كودكان وجود دارد.  دليل اين امر نيزآن است كه طفل از وجود مهر و  رشد بزهكاري يا ناهنجاري

، از داشتن يك پناهگاه امن خانوادگي محبت يكي از والدين و حتي در بعضي موارد هر دوي آنها محروم شده

منع شده، به نحوي كه گاهي مجبور است براي رهايي از شرايط نابسامان خانوادگي ،از خانه فرار كند. طالق هر 

چند ممكن است براي والدين امري الزم و موفقيت آميز  يا تنها راه، رهايي، در مواقعي كه زندگي مشترك به بن 

، ولي براي طفل هميشه يك فاجعه است، فاجعه اي كه محروميت ابدي از عواطف بست رسيده است؛ باشد 

طي تحقيقات انجام شده در نزد اطفال بزهكار تهراني كه در بين « پدري يا مادر ي را به دنبال خواهد داشت.
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ين آنها از هم % آنها متعلق به خانواده هايي بوده اند كه يا والد40نگهداري مي شده اند؛ 1351تا  1328سالهاي 

  »طالق گرفته، يا يكي از آنها فوت نموده اند.

هاي زير مي  كودكان طالق در مقايسه با كودكاني كه پدر و مادر آنها با هم زندگي مي كنند داراي ويژگي«

  »باشند ؛

 متمرد، پرخاشگر،ناسازگار، و داراي كمبود در تنظيم و كنترل رفتار خود  

  ، اين كودكان به احتمال زياد داراي مشكالت زيادي در روابط اجتماعي و روابط نزديك و صميمانه باديگران

  مانند ارتباط با مادران و پدرانشان، همكاران و همساالنشان هستند.

  احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه اين كودكان به همساالن خود كه داراي رفتارهاي ضد اجتماعي هستند

  بپيوندند.

 .به احتمال زياد مبتال به استعمال سيگار، الكل، و مواد مخدر مي شوند  

  شروع زودرس فعاليتهاي جنسي، وضع حمل به عنوان يك نوجوان، و حاملگي نامشروع و خارج از ازدواج در

  ايشان نسبت به بچه هايي كه پدر ومادرشان با هم هستند بيشتر است.

 كنند يا دگي در اين كودكان نسبت به كودكاني كه پدر يا مادرشان با هم زندگي ميوجود سطوح باالي افسر

هاي مرتبط با ) بنابراين در ميان مولفه2009اينتاش و همكاران،مك»(داراي اختالف خانوادگي كمتري هستند.

  ي اول قرار داد.ردهخانواده كه در بزهكاري كودكان موثر است شايد بتوان از لحاظ اثر گذاري منفي طالق رادر 

  ي :عوامل اجتماع) 4-2

جامعه اي كه از يك ثبات و پايداري اجتماعي برخوردار نيست و دائما دچار هرج و مرج و بي نظمي از قبيل 
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جنگ ، شورش ، اختالفات طبقاتي ، آلودگي هوا ، وضع بد سكونت ، جمعيت باال و ... باشد ، قطعا شرايط و بستر 

كاب بزه فراهم مي كند و بالعكس جامعه اي كه ازيك ثبات و نظم اجتماعي واقعي برخوردار مساعدي را براي ارت

  . است ، مي تواند به مرور زمان ريشه هاي بزهكاري و عوامل آن را در خود بخشكاند

  :عوامل اقتصادي) 4-3

 ان و نوجوانان است . فقر يكي از عوامل مهم انحرافات، از جمله دزدي و انحراف جنسي در مردم بويژه در كودك

بيشتر محروميتها و بر آورده نشدن تمايالت كه موجب عدم اطمينان اجتماعي مي شود ناشي از فقر است و نمي 

توان آن را ناديده گرفت .بيكاري، كمبود مواد غذايي و پوشاك ، بي سوادي ، عقب افتادگي ، جهل و خرافات ، 

هاني ، جنگها و خونريزيها ريشه در عدم بهداشت كافي و انواع بيماريهاي روحي و جسمي ، حتي در سطح ج

نيازهاي مادي و ترس از فقر دارد .هنگامي كه در طبقات باالي اجتماع بعلت نفع و حرص وولع براي رفاه بيشتر ، 

رحم شفقت و انصاف فراموش مي شود ، نمي توان از طبقات محروم انتظار دوستي و رحم شفقت داشت . 

خارج تحصيل فرزندان خود را ندارند . بي لباسي و ژنده پوشي ، آلودگي خانواده هاي فقير ،توانايي تامين م

ميكروبي ابتال به انواع بيماريهاي مسري و غير مسري نتيجه مسلم فقر است . عمده ترين بزه در ميان كودكان ، 

ا و دزدي است . در ميان برخي از انواع كجرويها و وضع اقتصادي مانند روسپيگري ، گدايي و برخي دزديه

بيماريهاي روحي رابطه وجود دارد . مسكن ، يكي از نيازهاي اوليه هر خانواده است . خانواده اكثر بزهكاران 

خردسال در زاغه ها يا اتاقهاي مخروبه و كثيف زندگي مي كنند و شرايط بسيار نامساعد وغير بهداشتي دارند و 

 موجب …ذيه كافي و مناسب ، نبود پوشاك كافي و اكثراَ همه خانواده در يك اتاق زندگي مي كنند ..عدم تغ

  اند .كش مي كالهبرداري و تقلب بسوي را آنها و شود مي آنان خودخواهي و عصبانيت ، ضعف
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   عوامل طبيعي و جغرافيايي:)4-4

عامل جغرافيايي از قبيل آب و هوا در ايجاد تعادل روحي و فكري افراد مؤثر است مثال كساني كه در مناطق غير 

  معتدل زندگي مي كنند، آمادگي بيشتري براي گرايش به انحراف از خود نشان مي دهند.

  : نقش دوستان و همساالن) 4-5

از ديگر عوامل موثر در بزهكاري اطفال ، دوستي با افراد فاسد و بي بند وبار است . نوجوان اغلب رفتار خود را با 

د و به شدت از آنان تاثير مي پذيرد . نوجواني كه از الگوهاي رفتاري ديگر دوستانش همانند سازي مي كن

خانواده طرد مي شود براي جبران كمبود هاي عاطفي و رواني اش ، براي كسب حمايت و تاييد به دوستان هم 

سن و سا ل خود روي مي آورد . وي به دنبال افرادي مي گردد كه مانند خودش هستند . از اين رو احتمال دارد 

  زند.شويق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعي و خالف با تحريك و ت

  : عوامل روانشناختي) 4-6

روانشناسان عوامل گوناگوني را براي بزهكاري اطفال احصا كرده اند . بزهكاري با صفات روانشناختي مختلف و 

پرخاشگرانه و ... . متنوعي همراه است كه برخي از آنها عبارتند از هوش كمتر از متوسط ، خلق و خوي 

 روانشناسان ثابت كرده اند كه بزهكاران نسبت به ديگرافراد به مراتب از عزت نفس پايين تري برخوردار بوده اند

اگر به گذشته ي اطفال و نوجوانان بزهكار توجه داشته باشيم ، خواهيم ديد كه اكثر قريب به اتفاق آن ها ، به  .

نحوي از انحاء مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند . در مباحث روانشناختي ، اين نظريه در بين قشري از روانشناسان 

گرفته ، فردي برون گرا باشد ، در آينده خود به طرق وجود دارد كه اگر كودكي كه مورد آزار و اذيت قرار 
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مختلفي در مقام انتقام برخواهد آمد . همچنين ميزان آزار و اذيت و مدت زمان اين آزار و اذيت از عوامل موثر 

ارتكاب بزه در اطفال و نوجوانان است كه اين عوامل تحت عنوان كودك آزاري بحث مفصل و جداگانه اي را مي 

  . در اين مجال نمي گنجد و به توضيح مختصر در مورد آن بسنده كرديمطلبد كه 

  ) مهاجرت : 4-7

از عواملي كه سبب افزايش بزهكاري اطفال و نوجوانان مي شود ، مي توان به مهاجرت از روستا به شهر و 

اي داخلي و بعضي از جرم شناسان معتقدند كه امروزه مهاجرت ه. مشكالت مربوط به حاشيه نشيني اشاره كرد

  . همينطور بين المللي ، يكي از داليل عمده ي افزايش نرخ بزهكاري مخصوصا در ميان نسل اول مهاجران است

مهاجران و فرزندانشان در شهرها گرفتار سرگرداني و بي اعتقادي به نظامها و مقررات اجتماعي شده به انواع 

 …ت كه انواع جرايم از قبيل سرقت ، رابطه نامشروع وانحرافات كشيده مي شوند . بررسيها نشان دهنده آن اس

بيكاري و نبود تعليم وتربيت صحيح و كافي از عوامل مهم آن مي  فقر، و است ديگران از بيش مهاجران ميان در

  باشد .

  ) نتيجه :6

به هر حال شايسته است براي ريشه كن شدن مساله بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري از وقوع اينگونه 

جرائم در آينده ودر نهايت رسيدن به جامعه اي مطلوب كه نظم و امنيت نسبي و در عين حال عدالت اجتماعي 

تالش شود . زيرا ممكن است برخورد بر آن حاكم باشد ، در اتخاذ روش متناسب با وضعيت كودكان و نوجوانان 
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نسنجيده و غير كارشناسانه ، نتيجه معكوس به بار دهد و موجب تشديد وضعيت انحرافي و بزهكاري اين قشر از 

   . افراد جامعه گردد

  

  

  

  ) منابع:8

توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه اجتماعي مددكاري ارشد نامه راهب،پايان غنچه  

  ، تلويزيون در زندگي كودكان ما ، ترجمه محمود حقيقت كاشاني ، نشر مطالعات صدا و سيماشرام ويلبر  

 ستوده هدايت اهللا ، مقدمه بر آسيب شناسي اجتماعي ، نشر آواي نور  

  سنجش و آموزش-تهران - نوجوانان و كودكان بزهكاري و هنجاري به نا،  اتوان نجفيعلي 

 جرم و سي شنا روان ، توانا نجفيداوود :ترجمه-سامونز آيدن و ديويدواين 

 اسالميه انتشارات.1 الصادقين منهج كبير تفسير ، اهللا كاشاني فتح مال  

 تهران ششم، چاپ بنياد، انتشارات ، رشد روانشناسي احدي ، چهره نيك 

 دشهم دانشگاه انتشارات  1بالين حسيني ، روانپزشكي ابوالقاسم سيد ،   

 مجد-تهران – نيا كي مهدي:ترجمم -نظري شناسي جرم،  ريمون گس 

  ن تهرا آمزش و ،سنجش،  انحرافات شناسي جامعه،  اتوان نجفيعلي 
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 (مبسوط در ترمينولوژي حقوق) ، محمدجعفر جعفري لنگرودي  

  بزهكاري اطفال ونوجوانان ، دكتر هوشنگ شامبياتي 

  كودكان ونوجوانان بزهكار وناسازگار ، دكتر جاويد صالحي  

 . محمد رضا اكبري ، مقاله آسيب شناسي در بزهكاري اطفال  

  .فاطمه قرمز چشمه ، مقاله نقش رسانه هاي جمعي بر بزهكاري كودكان و نوجوانان  

  ، نيومن فيليپ ، نيومن باربارا ، اثرات تلويزيون بر رشد كودك ، ترجمه اسماعيل بيابانگر  

 


