
 1 -8، ص  1318 بهار، 11فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده

طالق والدین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری و افزایش جرم در میان 

کودکان و نوجوانان می باشد.هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر طالق والدین بر بزهکاری 

ی اطفال در شهر شیراز بود. این تحقیق با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر چگونگ

پیمایشی قرار داشت. جامعه آماری این پژوهش شامل  -اجرا در زمره تحقیقات توصیفی

به صورت تصادفی نمونه گیری نفر و  372کلیه اطفال بزهکار شهر شیراز با حجم نمونه 

ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری بود.پس از جمع آوری  .در دسترس بود

، به کمک آزمون های استنباطی رگرسیون و SPSSری پرسشنامه ها در نرم افزار آما

ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. یافته ها نشان داد که 

 . طالق والدین بر بزهکاری اطفال در شهر شیراز تاثیر معنادار دارد

اعتیاد فرزندان، بزهکاری اطفال، تحصیالت والدین،  :يديکل واژگان

 .وضعیت اقتصادیطالق، سرقت، 
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 2 محسن دالوري،  1 مهدي ناظمی

 .الملل واحد قشم نیدانشگاه ب ی،ارشد حقوق جزا وجرم شناس یکارشناس 1
 .قشم الملل بین ازاد دانشگاه، شناسی وجرم کیفری حقوق دکترای 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهدي ناظمی

 بررسی تاثير طالق والدین بر بزهکاري اطفال در شهر شيراز
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 مقدمه
های ترین تعریفی که با توجه به نظریات کارشناسان رشتهرسد، کاملهای گوناگون تعریف شده است. به نظر میکاری به شیوهبزه

وجب پیگرد کاری، اقدام به عملی است که برخالف موازین، مقرّرات و قوانین جامعه بوده، انجام آن ممختلف ارائه شده، این است که بزه

کاری، ای در زمینه بزههر تحقیق عمده.از طرفی گویندگردند، مجرم یا بزهکار میشود و کسانی را که مرتکب چنین اعمالی میقانونی می

ن کاری نشان داده است. تحقیقات و شواهد زیادی گویای ای، با بزهاطفالثباتی شرایط زندگی و محیط خانوادگی رابطه نزدیکی را میان بی

 (.1231)نوابی نژاد،  ای پنهان است، کانون خانوادگی ناسالم و متالشی شدهاطفالکاری واقعیت است که در پس بسیاری از بزه

هر گاه بنیان عاطفی و اخالقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده )طالق( تاثیر گذاشته، بزهکاری رخ می دهد. نظم و تعدل در 

ند بزهکاری دارد. آنگاه که طالق رو به فزونی می رود، کشمکش های درونی خانواده اوج می یابد و فرزندان در خانواده رابطه معکوس با رو

باید توجه کرد که طالق و گسستگی سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آالمی چون اعتیاد، بزهکاری و ... گرفتار می آیند .ج

معتقد است جدایی از والدین به خصوص مادر که ( 3111) 1دارد. بولبی اطفالوز رفتار بزهکارانه در خانواده تاثیری مستقیم و قطعی در بر

درصد از  31نشان داده است که نزدیک به (3113)3ریشود. هوی عاطفی سالم و صحیح به هنگام بلوغ میموجب ناتوانی در برقراری رابطه

هستند که طالق باعث شده است تا شیرازه زندگی آنان از هم گسیخته شده و سایه شوم هایی بزهکار، منحرف و یا مجرم از خانوادهاطفال 

 .(1231ی، )فدای خود را بر سایبان زندگی جوانان طالق افکنده است

تجربه طالق برای تمام اعضای خانواده اضطراب  کند، ولی برای فرزندان ناگوارتر است.طالق همه اعضای خانواده را دچار اضطراب می

رود. دهنده این اضطراب است و پس از طالق میزان اختالالت عاطفی و رفتاری در کودکان باال میزاست و رفتار کودکان پس از طالق نشان

بزهکاری : توان به طور اختصار چنین برشمردهای روانی و اجتماعی کودکان را میعواقب و پیامدهای طالق یا تاثیر طالق در پدیدهاز 

ها و رفتارهای ضد اجتماعی. فحشا بویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی. اعتیاد زنان، مردان، کودکان و استفاده از وانان، ناسازگاریکودکان و نوج

های غیرمجاز. پرخاشگری و ناسازگاری کودکان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی آنان. کاهش کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت

دیدن روانی و  های طالق. اهمال و مسامحه والدین در تحکیم و تربیت فرزندان و آسیبج در دیگر افراد خانواده بویژه بچهمیل به ازدوا

توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را به دست آورند. از آنجا که هسته مرکزی شخصیت های طالق با گذشت چندین سال نمیاجتماعی. بچه

گونه کودکان در بسیاری از موارد دچار اختالالت گیرد، اینشناسی در دوران کودکی شکل میژوهشگران روانافراد به نظر بسیاری از پ

شود. گیر و منزوی هستند و اتکای به نفس آنان نیز بشدت کم میشخصیتی خواهند شد. فرزندان طالق در آینده اکثرا افسرده، گوشه

دهند و در آینده نسبت به افراد کنند و اطمینان خود را به ارکان زندگی از دست مینمی ای قوی را برای خود تصورفرزندان طالق آینده

 . شوندتوجهی کشیده میاعتنایی و بیپیرامون خود و مقیاس باالتر اجتماع، به نوعی بی

 

 مفاهيم نظري تحقيق 
توان آن را های فراوان دارد که نمیو جنبههای مهم در علم جامعه شناسی است. این معضل آن قدر ابعاد  یک از چالش بزهکاری

های دیگر نیز دارد. بنابراین همانطور که جامعه شناسان خود را مستحق صرفا یک مسئله اجتماعی دانست. چرا که این مشکل ریشه در حوزه

که این موضوع را با نگاه ویژه خودشان دهند شناسان، روانشناسان نیز به خود اجازه میدانند که بزهکاریرا مطالعه و بررسی کنند، زیستمی

 تحلیل کنند. کج رفتاری شامل انواع بسیاری از رفتارهای نابهنجار است که اشکالی از آن در هر جامعه ای روی می دهد. گفته شده که رفتار

می دهد تبعیت کند )جونز و همکاران     نرمال یا بهنجار، هر نوع رفتاری است که از هنجارها یا مقررات گروهی که رفتار مزبور در آن روی 

( و دامنه وسیعی 3112(. در مقابل، کج رفتاری هر نوع رفتاری است که با هنجارها یا مقررات گروه، همنوایی نداشته باشد)دورکیم، 3115، 

های ان )هم چنانکه در گروهاز رفتارها، از تخلفات جزیی در رانندگی تا قتل را دربرمی گیرد. البته در نفس تعریف کجروی بین صاحب نظر

آن را تعریف کرده  ،مختلف مردم( اختالفات بسیاری وجود دارد و هرکس تحت تأثیر فرضیات فلسفی خاص خود در مورد ماهیت کج رفتاری

دیگر آن نیز خواهیم  است ، اما در این مقاله و در آغاز کار، تعریف دورکیم از کج رفتاری را که بیشتر متداول بوده مطرح کرده ایم و به انواع

پرداخت.مجموعه صاحب نظرانی که تعریفی از کج رفتاری ارائه داده اند را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. یک گروه آنانکه کج 

اند کج  دسته دوم آنانکه مدعی.و دارای صفاتی می دانند که از رفتارهای بهنجار قابل تشخیص و تفکیک است« واقعی »رفتاری را پدیده ای 

رفتاری لزوماً واقعی نیست و چه بسیارند کسانی که به غیر حق متهم به کاری می شوند و به اشتباه و یا از روی غرض و مرض برچسب می 

خورند. از سوی دیگر صرف ارتکاب نوعی خاص از رفتار چنانچه عده ای متوجه نشوند یا قدرت انگ زنی نداشته باشند لزوماً کسی را کج 
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، است و نه نفس رفتار که کسی را کج رفتار می کند )ارمن و الندمن« انگ »می کند. بنابراین، از نظر این گروه اساساً این رفتار ن

اند که اغلب کجروی را نوعی فرآورده «برساخت گرایان »اند که معموالً کجروی را ذاتاً واقعی و گروه دوم «اثبات گرایان »دسته اول (3117

می دانند  اثبات گرایان را به دلیل این نوع تعریف از کج رفتاری  -که به وسیله جامعه به برخی رفتارها نسبت داده شده  ایده ای -اجتماعی 

، ویتیگ 3112و صفات دیگری که برای آن قائل اند، عین گرا، مطلق گرا، جبرگرا، ساختارگرا، واقعیت گرا و ماهیت گرا نامیده اند)گود 

گرا، نسبت گرا، اختیارگرا،  همین دالیل، انسان گرا، ذهن ) بر ساخت گرایان را هم به شبیه3113یر و مارکل ، ترو3113، هنسلین 3111

جامعه شناسان در تالشند تا بدانند علت و عواملی که برای پدید .  (3115اند )لیمن  -گرا، انتقادی و پست مدرن خوانده فردگرا، تعریف

ارد وقوع جرم به دنبال علل و عواملی هستند که باعث پدید آمدن و به وقوع پیوستن جرم گردیده آمدن جرم مؤثر است چیست، لذا در مو

شناسی بر این اعتقاد است که علل جرم و انحرافات در ذات های متعددی در مورد انحرافات اجتماعی وجود دارد. دیدگاه زیستنظریه.است

شناسان معتقدند که شرایط حاکم بر فضای موجود در جامعه به گونه ای است که افراد را نخود افراد می باشد و افراد ذاتاً مجرم هستند؛ روا

به طرف جرم می کشاند و باعث پدید آمدن جرم می گردد، به گونه ای که با وجود شرایط مذکور فرد توان مقابله با جرم، و خودداری از 

را علتی برای به وجود آمدن جرم در افراد جامعه می دانند. وقتی خرده فرهنگ  شناسان وجود خرده فرهنگ هاانجام آن را ندارد. اما جامعه

که فرد در آن رشد می کند نتواند در راستای فرهنگ کل جامعه حرکت کند و با آن سازگاری داشته باشد، در آن صورت جرم و انحراف در 

علل و عوامل مطرح شده توسط صاحب نظران را به دسته بزرگ: برخی در یک دسته بندی کالن کلیه  -الف  .جامعه به وقوع خواهد پیوست

( جامعه شناختی تقسیم کرده اند. از این منظر کالبد زیستی یا صفات شخصیتی و یا ویژگی 2( روان شناختی و )3( زیست شناختی، )1)

اب جرم و کج رفتاری برشمرده اند )صدیق های اجتماعی فرهنگی کج رفتاران و غیر آنان متفاوت است و همین تفاوت ها را علت اصلی ارتک

های وفاق، ( نظریه1بعضی دیگر نیز در دسته بندی مشابهی ، علل و عوامل کج رفتاری انسان ها به سه گروه عمده ) -(.ب 1231سروستانی، 

فرض اینکه اکثریت قابل توجهی از های وفاق با از این منظر، نظریه.های مجرم سازی تقسیم بندی کرده اند( نظریه2های فشار و )( نظریه3)

هنجارهای مقبول اجتماعی توافق دارند، علت اصلی کج رفتاری را نبود یا ضعف کنترل مردم با تکیه بر ارزش های مشترک ، در مورد عمل به

هنگ، جایگاه و فرصت های های فشار هم مدعی اند که تفاوت های ارزشی ناشی از تنوع فرهای اجتماعی )التزام اجتماعی ( می دانند. نظریه

با اشخاص، آنان را منشعب ساخته و به چالش با هنجارهای غالب وامی دارد. از این دیدگاه ، نیروهایی در هر جامعه وجود دارند که افراد را 

برخی افراد طی فرایند های مجرم سازی بر این سؤال اصلی تأکید دارند که چرا فشار به سمت ارتکاب جرم و کج رفتاری می رانند. اما نظریه

های وفاق که فرض کرده است که در جامعه ها به خالف نظریهخوانده می شوند. این نظریه« مجرم »مجرم سازی از دیگران جدا شده و 

معه بر سر نوعی توافق اساسی بر سر تعریف کج رفتاری وجود دارد، تنها به چنین وفاقی باور ندارند بلکه مدعی اند که تضادهای موجود در جا

های مجرم سازی به چگونگی تمجید یا تحقیر تعریف های کج رفتاری، نقطه شروع تبیین علت کج رفتاری هاست. بحث اصلی در نظریه

های خاصی از جامعه و اینکه این تمجیدها و تحقیرها بر رفتارهای آینده افراد چه تأثیری دارد، مربوط می شود. نگاه این نوعی رفتار در گروه

ها در عین حال نگاهی است انتقادی به نقش تعیین کننده دولت ها و مقامات در تعریف کج رفتاری و جرم، تعصب و افراطشان در ریهنظ

.  گر دولت در امور مربوط به رفتارهای اجتماعی آنان اجرای منویات خود، حداقل در مورد طبقه محروم و نقش مداخله گر، مزاحم و سرکوب

سان، روان شناسان، روان پزشکان و به طور کلی محققان و متخصصان، براساس دیدگاه های مختلف، علل و عوامل تاکنون جامعه شنا

متعددی را برای انحراف اجتماعی و بزهکاری بر شمرده اند. براساس مطالعات اکتشافی انجام شده می توان این عوامل را در سه سطح خرد، 

ح خرد همان دیدگاه روان شناسانه است. براین اساس، کلیه عواملی که مربوط به فرد، شخصیت و میانه و کالن تقسیم کرد. منظور از سط

حتی ناراحتی های جسمی و روانی او می شود، بررسی می گردد. در سطح میانه به علل و عواملی که در جامعه پذیری فرد نقش دارند ـ که 

همساالن، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی. در سطح یه می شود. مانند خانواده، گروهنه در سطح خرد و نه در سطح کالن قرار گرفته اند ـ تک

کالن، به منزله یک آسیب اجتماعی تلقی شده و به کلیه عوامل ساختاری و کالنی که در سطح اجتماعی منجر به انحراف اجتماعی و 

 (.1232)صدیق سروستانی، بزهکاری می گردند اشاره می شود 

 

 تماعی و بزهکاري درسطح خردعلل انحراف اج
خصوصیات شخصیتی و روانی شاید یکی از علل گرایش افراد به انحراف اجتماعی و بزهکاری باشد. مطالعاتی که به وسیله روان 

و شناسان انجام گرفته است نشان می دهد که بزهکاران در میزان های اضطراب، احساس تنهایی، گرایش به افسردگی، فقر در روابط عاطفی 

احساس بی کفایتی، نمره دریافت نموده اند. براساس این تحقیق، منحرفان اجتماعی و بزهکاران بیشتر منزوی و افسرده بودند، دلهره و 

اضطراب داشتند و تماس چندانی با مردم نداشتند. از نظر عاطفی نابالغ، عصیانگر، پرخاشگر و بی قرار بودند و از رشد اجتماعی برخوردار 

در یک مطالعه دیگر معلوم شد که بیشتر بزهکاران، اعمال خود را عامل از بین بردن اشکال روانی خود می دانستند. فقدان هدف و نبودند. 

ایده آل زندگی، ناامیدی و یاس، عدم اعتماد به نفس و ضعف اراده، شکست در رسیدن به آمال، زودرنجی، شخصیت تلقین پذیر، عدم اعتماد 
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قده حقارت، رشد ناسالم شخصیت، کنجکاوی، تمایل و کشش به مصرف، سرخوردگی در زندگی و اجتماع از دیگر عوامل به محیط و آینده، ع

 (.3111)هرشی، شخصیتی و روانی افرادی است که به انحراف اجتماعی و بزهکاری مبادرت می ورزند

 

 فرضيات تحقيق 
 اثیر معنادار دارد.   فرضیه اصلی: طالق والدین بر بزهکاری اطفال در شهر شیراز ت

 

 روش تحقيق
پیمایشی  و به لحاظ زمانی،  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی

کانون در مقطعی خواهد بود و جهت گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اطفال بزهکار 

 تصادفی در دسترسگیری نمونه روشنفر از اطفال، با  372نفر(.با استفاده از فرمول کوکران،  1111شهر شیراز بود )مجموعا اصالح و تربیت 

سوالی ، ساخته عوامل موثر بر بزهکاری اطفال، با طیف پاسخ  71ابزار استفاده شده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته  انتخاب شد.

 SPSSهی به صورت لیکرت، می باشد.پس از تکمیل پرسشنامه، پرسشنامه ها جمع آوری شده اطالعات پر شده وارد نرم افزار آماری د

شده، پس از بررسی الفای کرونباخ روی متغیر ها و مقیاس های پرسشنامه جهت سنجش نرمال بودن وضعیت اطالعات متغیرها،  35نگارش 

لیل داده ها و بدست آوردن نتایج فرضیه ها انجام می گیرد. این آزمون ها شامل آزمون های توصیفی برای آزمون هایی جهت تجزیه و تح

کلوموگروف جهت نرمال سازی و آزمون های استنباطی نظیر آزمون های رگرسیون  –توصیف مد و میانگین، آزمون نرمال سازی اسمیرونف 

ن پیش بینی کنندگی، آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیرها بر یکدیگر و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه و میزا

 می باشد. 

 

 یافته هاي تحقيق

فوق، بررسی معنادار  اولین گام در تحلیل مدل هدف از انجام این تحقیق  بررسی تاثیر طالق والدین بر بزهکاری اطفال می باشد.

مدل فوق پردازش شده و با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص نحوه تأثیرگذاری متغیرها بودن کلیت مدل است تا در صورت معناداری، 

اظهار نظر نمود. به عبارت دیگر با تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  بر هم

ون خطی جهت پردازش مدل استفاده نموده و در غیر این صورت و عدم های رگرسیاظهارنظر نموده تا در صورت وجود رابطه خطی، از مدل

دهنده نتایج تحلیل های دیگری هم چون رگرسیون سهمی، لگاریتمی، معکوس و ... استفاده کرد.جدول زیر نشانوجود رابطه خطی از مدل

 واریانس است که به منظور بررسی وجود رابطه خطی )معناداری( بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، انجام شده است.

 واریانس آناليز جدول

 .سطح معنادار F میانگین مربع درجه آزادی هامجموع مربع مدل

1 

 a.000 087. 104.411 1 104.411 رگرسیون

   50.030 271 13558.146 باقیمانده

    272 13662.557 مجموع

 

( مدل برابر با sigسطح معناداری ) و 181.7برابر با  Fتوان مشاهده کرد مقدار طور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون میهمان

 35با صفر( در سطح اطمینان  است، فرض صفر فوق )تساوی ضرایب متغیرهای مستقل 15/1جایی که این مقدار کمتر از است.از آن 111/1

 شود و این بدان معناست که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد .درصد رد می
 

 رگرسيون ضرایب جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معنادار 
B بتا انحراف استاندارد 

1 
 000. 27.981  1.845 51.633 طالق و اختالف

 000. 1.445 887. 250. 361. بزهکاری اطفال
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در  tو مقدار  3783.1در متغیرطالق و اختالف برابر با  tو مقدار  7..18، مقدار بتا برابر با 1در جدول ضرایب رگرسیون فرضیه 

ین به معنای آن است که فرض صفر فوق )مبنی باشد و اکمتر می 1815سطح معناداری متغیرها از و  5..18متغیر بزهکاری اطفال برابر با 

 بر برابر بودن ضریب این متغیر با صفر( رد گردیده و تاثیر متغیر ها بر یکدیگر معنادار است و فرضیه تایید می شود.

 

 يجه گيرينتبحث و 
کاری نشان ، با بزهاطفال وادگی ثباتی شرایط زندگی و محیط خانکاری، رابطه نزدیکی را میان بیای در زمینه بزههر تحقیق عمده  

، کانون خانوادگی ناسالم و متالشی اطفال کاری داده است. تحقیقات و شواهد زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از بزه

اثیر گذاشته، بزهکاری (.هر گاه بنیان عاطفی و اخالقی خانواده سست گردد روی نظم خانواده )طالق( ت1231)نوابی نژاد،  ای پنهان استشده

رخ می دهد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معکوس با روند بزهکاری دارد. آنگاه که طالق رو به فزونی می رود، کشمکش های درونی خانواده 

 یند اوج می یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آالمی چون اعتیاد، بزهکاری و ... گرفتار می آ

گردد، اختالف والدین و مشاجرات و اصطکاک بین آنان است که اطفال کاری از جمله مواردی که ممکن است در نهایت منجر به بزه 

ها موجب قهر و حتی ترک یکی از والدین آثار آن متوجه سایر اعضای خانواده و حتی بستگان آنان خواهد شد. گاهی اوقات، مشکالت خانواده

گونه معضالت خانوادگی، موجب مختل شدن امنیت و بهداشت روانی فرزندان شده، تأثیر مستقیم شود. بدیهی است ایناده میاز محیط خانو

گذارد. اگر فرزندان در محیط خانه خود طعم آرامش، صفا و صمیمیت را، که از نیازهای اولیه است، نچشند در خارج از و نامطلوبی بر آنان می

به هر  شوند.کاری سوق داده میه خود خواهند گشت و به احتمال زیاد در دام شیادان و افراد فاسد افتاده و به سوی بزهشدخانه به دنبال گم

گذارد. گاهی اوقات، فرزندان به علت بر هم خوردن حال، ناسازگاری و مشاجره پدر و مادر آثار نامطلوب و شومی بر روان اعضای خانواده می

ها فراهم کاریکنند و سرانجام، زمینه گرایش آنان به انواع بزهعالقه شده، و حتی از منزل فرار میتحصیل یا کار بی آرامش روانی، نسبت به

.نتایج مطالعات این پژوهش نشان داد میان طالق والدین و بزهکاری اطفال رابطه معناداری وجود دارد. با نتایج تحقیق حاضر با شودمی

( و .311، گود 3115)لیمن (، 3112،هرشی(، ).311 ،)نتلر (،3111،بولبی، )(1231ی، )فدای(، 1372وزن باوم، (، )ر.311مطالعات )فیلد، 

 ( هم خوانی داشت . .311)گیدنز، 

: توان به طور اختصار چنین برشمردهای روانی و اجتماعی کودکان را میعواقب و پیامدهای طالق یا تاثیر طالق در پدیدهاز  

ها و رفتارهای ضد اجتماعی. فحشا بویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی. اعتیاد زنان، مردان، کودکان و و نوجوانان، ناسازگاری بزهکاری کودکان

های غیرمجاز. پرخاشگری و ناسازگاری کودکان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت

دیدن  های طالق. اهمال و مسامحه والدین در تحکیم و تربیت فرزندان و آسیبازدواج در دیگر افراد خانواده بویژه بچه آنان. کاهش میل به

نتایج این پژوهش می تواند  تکشور صورت نگرفته اس دریقات کافی در این زمینه (.آن جا که تحق1231)نوراحمدی،  روانی و اجتماعی

آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری سبک و گردد تاثیر طالق والدین بر بزهکاری اطفال منجر به آگاهی بیشتر در زمینه 

کاری، عالوه بر ضرر و زیان پیامدهای بزه.گرددجهت جلوگیری از اختالف و طالق در والدین یا جلوگیری از شکل گیری بزه دراطفال مناسب 

است که از  فرزندانیهای ملی و تباهی نیروها و استعدادهای شود، هدر رفتن سرمایهد و جوامع میگونه افراای که متوجه اینجانبههمه

شود؛ از های هنگفتی همه ساله صرف جبران خسارات وارده بر کشور میشوند. همچنین هزینههای هر کشور محسوب میترین سرمایهمهم

کاری نیز همواره کافی نبوده و شواهد موجود تر اینکه، متأسفانه درمان بزهه دردناکداری و بازپروری. از همقبیل: دستگیری، پیگیری، نگه

دهند. با توجه به موارد مزبور و با اعتقاد به این حقیقت سالی نیز راهشان را ادامه میبزهکار در بزرگ اطفالحاکی است که بخش عظیمی از 

گونه معضالت را در جامعه از ، باید فرصت را غنیمت شمرد و بسترهای پیدایش اینتر و مؤثرتر از درمان استگیری به مراتب سهلکه پیش

لذا انجام این پژوهش در شهر شیراز ضروری به نظرمی  گیری از آن پرداخت.های پیشکاری و راهبین برد، و به بررسی علل و عوامل بزه

می تواند مورد استفاده مراکز مشاوره و  انجام شده استاطفال در شیراز بررسی تاثیر طالق والدین در بزهکاری با هدف که این پژوهش  آید.

روان درمانی قرار گیرد. همچنین با برگذاری دوره های آموزشی توسط مدارس یا دیگر سازمان ها، می توان خانواده ها را از مسائل پر خطر 

 ناسی نیز می توانند از این تحقیق بهره برند.طالق و اختالفات والدین مطلع نمود. همچنین محققین و دانشجویان روانش
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