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 چکيده

هر چند عوامل گوناگون با تاثیرگذاریهای متغیر خود باعث گرایش اطفال و نوجوانان شهرستان 

ولی مهمترین علت بزهکاری کودکان این شهر ریشه در خانواده  خوی  بسوی جرم می گردند.

. است خانواده کودك اجتماعی و فردی منش و شخصیت گیری شکل اساسی عوامل ازجمله دارد.

 می را دیگران با معاشرت طرز و گیرد می فرا را مختلف امور آن در کودك که است محلی خانه

در این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی، و به روش تحلیلی و توصیفی پرداخته شده . آموزد

طفال و به بررسی ویژگی ها و مشکالت ا استنباطی و توصیفی آمار است و از یک سو با روش

نوجوانان بزهکار شهرستان خوی و خانواده های آنان پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی 

شرایط خانواده های اطفال و نوجوانان غیر بزهکار و موفق این شهر، به ارائه ی الگوها و 

پیشنهادات مناسب تربیتی اقدام شده است. نتایج مطالعات این پژوهش نشان می دهد که عمده 

ن علت بزهکاری اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی ریشه در خانواده دارد. این افراد تری

دارای خانواده هایی با مشکالت و کاستی های بسیار زیادی می باشند که در بزهکاری آنها تاثیر 

 مستقیمی دارند.

 .خانواده، اطفال، نوجوانان، جرم گرایی ، شهرستان خوی :يديکل واژگان
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 شبنم کاردار

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، کارشناس قراردادها، شهرداری خوی، خوی، ایران
 

 یسنده مسئول:نام نو

 شبنم کاردار

در پيشگيري  بزهکاري مانع عنوان به خانواده نقش بررسی

 خوي شهرستان در نوجوانان و اطفال از جرم گرایی
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 مقدمه
هر روز که می گذرد، شاهد افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی در نتیجه ی مواجه شدن آنها با محیط های 

ل آلوده و نابه سامان خانواده و یا اجتماع می باشیم. بی توجهی خانواده ها و همچنین مسئولین ذی ربط در شناسایی و چاره اندیشی در مقاب

ات در کمین نشسته، و یا حتی بی اعتنایی آنها نسبت به از بین بردن عوامل فساد برانگیز و منحرف کننده، در صورت خطرات و انحراف

بی توجهی، بی  ،هر را موجب شده است. از سوی دیگرشناخت وآگاهی، لزوم بررسی و ریشه یابی دالیل بزهکاری اطفال و نوجوانان این ش

ها و همچنین مسئولین ذی ربط این شهر نسبت به نقش تاثیرگذار خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال اعتنایی و یا عدم آشنایی خانواده 

و نوجوانان و همچنین  تکیه و پافشاری  کردن مسئولین ذی ربط بر اعمال مجازات علیه اطفال بزهکار به جای تالش در جهت یافتن 

ر گذار خانواده های سالم این شهر در پیشگیری و ممانعت از بزهکاری فرزندان را موجب راههای پیشگیرانه، لزوم بررسی نقش و اقدامات تاثی

بزهکار قربانی شرایط نامساعد و آشفته ی خانواده خود و یا اجتماع شده اند. زندگی در خانواده ای که  نوجوانان و می شود. اکثر اطفال

اد و انحراف گرایی ها، اعتیاد، طالق و جدایی ها، مرگ و غم ها و... با ضرب و اعضای آن هر روز به خاطر مواجه شدن با ناسازگاری ها، فس

روزی طاقت ها را شتم، دادو فریاد، شکستن در و پنجره و حتی شکستن دست و پای یکدیگر، روز را به شب و شب را به روز می رسانند، 

یه ها را تبدیل به فریاد و در نهایت گوشه گیری ها را تبدیل به ، سکوت ها را تبدیل به خشم،کتک خوردن ها را تبدیل به کتک زدن،گرطاق

 .]1[ن خانه خواهد کردفرار از زندا

 تربیتی و اقتصادی اجتماعی، شرایط که شود می موفق صورتی در  خوی شهرستان بزهکاران رفتار تغییر و اصالح برای ای برنامه هر

 . باشند می مدنظر زیر اهداف تحقیق این در پس یابد، تغییر یا شوند اصالح آن با همگام

 بررسی میزان تاثیر محیط خانه، اخالق و منش و روابط بین اعضا ی خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی. -1

 جمعی در های بررسی میزان تاثیر عوامل اجتماعی نظیر: دوستان و همساالن، مهاجرت، شرایط اقتصادی، مدرسه، رسانه -2

 . خوی شهرستان نوجوانان و اطفال کاریبزه

  خوی. شهرستان نوجوانان و اطفال انحراف گرایی در نوجوانان و اطفال و والدین روانی مشکالت و عوامل تاثیر میزان بررسی -3

ش فرزندانی بررسی نوع اعمال، رفتار و اقدامات اعمال شده ی خانواده های سالم و غیر بزهکار شهرستان خوی که منجر به پرور -4

 سالم و غیر بزهکار گردیده است.

 

 . روش تحقيق1
با استفاده از تحقیقات میدانی به بررسی ویژگی ها و مشکالت اطفال و نوجوانان  ی بوده کهاین تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل

های اطفال و نوجوانان غیر بزهکار و موفق بزهکار شهرستان خوی و خانواده های آنان پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی شرایط خانواده 

این شهر، به ارائه ی الگوها و پیشنهادات مناسب تربیتی اقدام شده است. همچنین به گفتگو با رئیس دادگاه اطفال، معاون کانون اصالح 

لعه کتب و مراجعه به وب سایت های وتربیت، مشاوران خانوده و مددکاران اجتماعی و ... و برخی از والدین اطفال سالم و بزهکار و...، مطا

 مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده است.

 

 . پيشينه پژوهش2
، ]2[کشمیری در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان پایان نامه ها و مقاالت عدیده ای نگاشته شده است که عبارتند از: فخرالدین

درمورد  1331سال در ای مقاله ناصریان علیرضا اند. نگاشته نوجوانان و طفالا بزهکاری عوامل بررسی عنوان با1334سال در ای نامه پایان

 و عامل عنوان به خانواده نقش عنوان با ای پایان نامه 1331سال روزبهانی در توران اند. نوشته نوجوانان و اطفال بزهکاری وعوامل ها زمینه

 بزهکاری علل بررسی عنوان با ای نامه پایان1331 سال در زنگوئی ند. حسنا نگاشته( خانواده در نظم بر تکیه با)نوجوانان بزهکاری مانع

 و اطفال بزهکاری مورد علل در 1311سال در ای مقاله خانیقاسم اند. زهره نگاشته مشهد 3 ناحیه راهنمائی سوم سال پسر نوجوانان

 تربیت و اصالح کانون نوجوانان بزهکاری بر موثر عوامل بررسی  مورد در ای نامه پایان 1311 سال در آبادینظام فریده اند. نوشته نوجوانان

 پسر نوجوانان بزهکاری عوامل بررسی  مورد در ای نامه پایان1311 سال در یاری اهلل اند. صمصام نگاشته پذیریجامعه نظریه بر تکیه با اراك

 اند. نگاشته تحصیلی متوسطه ی دوره شهر شاهین شهرستان
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 هش. مبانی نظري پژو3

 مفاهيم لغوي و اصطالحی. 1.3

 فرزندی صغیر، انسان، پسر یا دخترخردسال،کوچککودك، بچه، نوزاد، بچه, از هرچیزکوچک  معنای به طفل لغت فرهنگ در طفل:

 .]3[اطفال: جمع (. دختر یا پسر) نرسیده بلوغ حد به که

 را نوجوانی بریتانیکا، المعارفدایره(. سالگی 11تا11)باشد می گذاشته جوانی مرحله به پا تازه که دختری و پسر معنی به نوجوان:

 آغاز جنسی بلوغ ظهور با نوجوانی .]4[است کرده بزرگسالی تعریف به شدن، رسیدن جوان حالت بزرگسالی، و کودکی بین ایدوره عنوان به

 نیازیبی و بزرگساالن به وابستگی به نیاز میان برزخی را انینوجو دیگر گروهی. یابدمی خاتمه آن هایناراحتی و هانگرانی خاتمه با و شودمی

 .]5[اندکرده تعریف خویشتن به وابستگی و

فامیل، مجموعه افراد  و فرزند،زن  خانه،اهل خانه، تبار، دوده، دودمان، خاندان، خیل معنای به خانواده لغت فرهنگ در خانواده:

 اولیه هسته که کنند مى معرفى معنوى و حقوقى مدنى، شخصیت داراى افراد، از متشکل گروهى را خانواده. ]1[دارای پیوند نسبی و سببی

 .]3[دهد مى تشکیل مردى و زن مشروع ازدواج را آن

 

 . یافته هاي تحقيق4

 محدوده مورد مطالعه. 1.4
 المشرق من العالم" کتاب در و  حویه بنام تورات در وه و حویه بنام آشوریان های سالنامه ساله، در 1111 تمدن مهد عنوان به خوی

 می یاد آن از خوی، کنونی بنام "الممالک و المسالک" کتاب در خرداد ابن قمری، هجری 251سال در باالخره و  خویه نام با "المغرب الی

 برداشت قوچ معنای به یارمن ای کلمه از دیگر برخی و نمک معنای به کردی معادل کلمه از را خوی تسمیه وجه ها نوشته برخی در .کند

. باشد می است، بوده اورارتوها پایتخت های از که خویره تغییر یافته نقلی به شهر این نام. دارد وجود تردید آن مورد در که دانند می شده

 آباد شهری ویخ آشوری، های نوشته سنگ طبق بر. اند دانسته هاکوه بین صاف دشت در آن گرفتن قرار را نامگذاری این علت نیز برخی

 خوی شهرستان مرکز شهر، باشد. این شهر این مورد در آمده آشوری های نبشته سنگ در که "هزاردیه" لقب دارد، احتمال و بوده

 مسیر در شدن واقع دلیلبه  است و بوده تاریخی حوادث از بسیاری کانون و ایران غرب شمال در تمدن مراکز ترینکهن از یکی خوی.است

 طبق شهرستان این جمعیت .استشده واقع ایرانشناسان و جهانگردان از بسیاری بازدید مورد غرب، و شرق تجارتی جاده و شمابری جاده

می باشد شهر خوی  زن آنان نفر 112113 و مرد آنان نفر 113551 تعداد این از که استبوده نفر 315533 با برابر 1315 سال سرشماری

درجه  45غرب ایران واقع شده است و جزء شهرهای استان آذربایجان غربی می باشد. طول جغرافیایی آن در دشتی نسبتا وسیع در شمال 

دقیقه می باشد. این شهر از طرف جنوب به شهر سلماس و از طرف جنوب غرب به خاك  33درجه و  31دقیقه و عرض جغرافیایی آن  15و

انب مشرق به شهرستان مرند محدود می شود. دشت خوی که آن را به مناسبت ترکیه و از جانب شمال و مغرب به شهرستان ماکو و از ج

متر از  1113می نامند، در حدود چهل و پنج کیلومتر طول و چهل و پنچ کیلومتر عرض دارد و در ارتفاع  "خوی چوخور"پست بودنش 

 و 311 تهران از آن فاصله نود و دو آبادی می باشد و سطح دریا قرار دارد. این شهر  دارای چهار شهر،پنج بخش،چهارده دهستان و دویست و

 .       کندمی عبور آن کیلومتری 31 از اروپا -ایران ترانزیتی جاده و بوده کیلومتر 115 تبریز از

  

 نوجوانان و اطفال جرم گرایی دالیل. 2.4

 عوامل خانوادگی. 1.2.4
دارد.  تام ضرورت جامعه بقای و انسان حیاتی های نیازمندی رفع رایب که است جهانی و نهادی، عمومی نظام نخستین از خانواده

ی اطفال و نوجوانان بیشترین نیازمندی ها و وابستگی ها را به این نهاد دارند ولی غفلت، ناآگاهی و بی توجهی برخی از والدین شهرستان خو

که یکی از مهم ترین و عمده ترین علل بزهکاری اطفال و  در مورد تربیت و نحوه ی رفتار درست و منطقی  با فرزندان، باعث شده است

نوجوانان این شهر ریشه در خانواده داشته باشد. در این فصل اقدام به بیان شرایط و اوضاع و احوال زندگی اطفال و نوجوانان بزهکار 

 .می گرددشهرستان خوی که وجود آنها زمینه های انحراف گرایی آنها را موجب شده است، 

 : خانواده فاسد و جرم گراالف

با وجود آنکه بسیاری از اطفال و نوجوانان شهرستان خوی در سایه زندگی در جمع خانواده های سالم، از گرایش به هرگونه جرم و 

و  بزه دوری کرده اند ولی متاسفانه زندگی در جمع برخی از خانواده های فاسد و جرم گرای شهرستان خوی باعث انحراف گرایی اطفال

نوجوانان آنها شده است. برخی از مادران منحرف بنا به دالیلی چون:جلوگیری از تنها ماندن کودکان در خانه و مواجه شدن آنها با خطرات 
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احتمالی و آسودگی خیال خود از جانب آنها، جلوگیری از جلب توجه مردم کوچه و بازار به خود و... فرزندانشان را به همراه خود به خانه 

فساد این شهر و همچنین منازل افرادی که با آنها رابطه ی جنسی دارند، می برند. برخی دیگر نیز ترجیح می دهند در منازل خود،  های

کنند. بسیاری  می خود منازل به نظر مورد اشخاص از کردن دعوت به اقدام فرصتی کوچکترین یافتن هنگام اینرو، به پذیرای افراد باشند، از

اهران و برادران، فاسد نیز دارای چنین شرایطی می باشند. آنها نیز با آشکارسازی ماهیت اعمال خود در نزد کودکان و سایر از پدران، خو

ع آسیب ها و ، باعث ایجاد انوا، مراکز اشتغال و ...اعضای خانواده هایشان، بوسیله پذیرا شدن زنان و مردان منحرف در مناطق مسکونی

 ماهیت درك بر قادر آنها که تصور این با اطفال، دیدگان مقابل افراد، در این از بسیاری ال و نوجوانان می شوند.اطفانحرافات اخالقی در

 ساختن پنهان در سعی اطفال، کردن سرگرم نیز، با دیگر برخی پردازند. می دیگران با جنسی ی رابطه برقراری باشند، به نمی آنها اعمال

 نزد در هایشان خانواده فاسد افراد اعمال ماهیت شدن فاحش باعث اطفال هوشیاری و کنجکاوی ولی دارند آنها دید از خود اعمال ماهیت

مشاهده صحنه های جنسی توسط اطفال و نوجوانان باعث ایجاد تاثیرات و عکس العمل های ناخوشایندی در برخی از آنها  .]1[شود می آنها

 .]1[می شود

ا اجبار دیگران و یا با اختیار خود به سوی انحرافات اخالقی کشیده می شوند، به مرور زمان، از جمعی از کودکان و نوجوانانی که ب

کرده ی خویش، پشیمان می گردند و حتی برخی از آنها به بیماری هایی چون اچ آی وی و سایر امراض عفونی در نتیجه ی روابط جنسی با 

ر می گردند و در این راه، اعضای منحرف خانواده ی خود و یا افرادی که آنها را به این افراد آلوده، مبتال می شوند و به دنبال یافتن مقص

 مسیر کشانده اند را دلیل انجام اعمال وقیحانه خود می یابند و براثر فشارهای روانی و حصول شرایط مقتضی اقدام به قتل و یا ضرب و جرح

 .]11[و سایر جرایم علیه آنها می کنند
 ب: اعتیاد

ی از مادران معتاد، به دلیل مصرف مواد مخدر در طول دوران بارداری، باعث متولد شدن نوزادانی با سندروم الکلی می برخ

در شهرستان خوی نیز این نوزادان پس از گذشت لحظاتی کوتاه از تولدشان، اقدام به بی تابی می کنند و طاقت دردهای خماری  .]11[شوند

دینشان به آن مبتال گردیده اند را ندارند. والدین این نوزادان به محض مشاهده وضع موجود به طرق گوناگون را که در نتیجه ی اعتیاد وال

همچون حل کردن مقداری مواد در شیشه ی این نوزادان، مخلوط کردن مواد با شیر مادر و... در جهت رفع مشکل و آرام کردن آنها اقدام 

ه به دلیل پرورش در خانواده هایی معتاد و فاسد و  به دلیل عدم وجود ممانعت، پیشگیری و درمان، می کنند. برخی از این کودکان رفته رفت

همچنان به مصرف مواد ادامه می دهند و برای تامین مواد مصرفی خود حاضر به انجام هر کاری می شوند. همچنین برخی از آنها، در نتیجه 

 .]12[رقراری دوستی با آنها، به انحاء گوناگون از تاثیرات سوء آن برخوردار می شوندی هم نشینی با افراد منحرف جمع مهمانی ها و ب

برخی از خانواده های معتاد این شهرستان به دلیل فقر و بیکاری، کودکان خود را با متوسل شدن به، ضرب و شتم ،حبس در اتاق، 

کارانه می کنند. حتی برخی از آنها، به دلیل مواجه شدن با شرایط محرومیت آنها از خوردن و آشامیدن و... مجبور به ارتکاب اعمال بزه

نامطلوب، اقدام به فروش اطفال و نوزادان خود می کنند. متاسفانه برخی از این کودکان توسط افراد فاسد و منحرف خریداری می شوند و با 

 .]13[فروش مواد مخدر و...می گردند اجبار آنها مجبور به انجام اعمالی چون: تکدی گری، سرقت، خودفروشی، خرید و

 ناسازگاري و نا به سامانی موجود در خانواده. 2.2.4
 الف:تقلید پذیری

برخی از . ]14[برخی از اطفال و نوجوانان، بسیاری از اعمال نابه هنجار و غیر اخالقی را از اعضای خانواده ی منحرف خود می آموزند

در مقابل دیدگان آنها سیگار می کشند و حتی به . ]15[ل ناشایستی در مقابل فرزندانشان ابائی ندارندوالدین بزهکاران از انجام هیچ گونه عم

در استعمال الکل و مواد افیونی به تنهایی و یا  با همراهی دوستان و یا حتی دیگر اعضای خانواده می پردازند. بنابراین کودکان آنها نیز 

 .]11[کشیدن و استعمال مواد مخدر  و الکل و سایر مواد روان گردان را می آموزندنتیجه ی اعمال نادرست والدین، سیگار 

برخی از کودکان، زمانی که شاهد سرقت و اخاذی و تکدی گری و سایر اعمال بزهکارانه اعضای خانواده اشان می باشند به تقلید از 

ند. زمانی که شاهد برقراری ارتباط جنسی پدر یا مادر و یا سایر آنها تنها روش درآمد زایی را در گرایش به انجام چنین اعمالی می دان

ی را اعضای خانواده اشان  با دیگران می باشند، از آنها خیانت به اعضای خانواده و همچنین با الگوبرداری از اعمال و رفتار آنها شهوت گرای

ه مانند آنها، بسوی انواع مفاسد و جرایم جنسی گرایش پیدا  می می آموزند و به تقلید از اعضای فاسد، برای تجربه کردن لذت های جنسی ب

 .]1[کنند

 ب:محبت

 کمبود و نبود محبت-1

اکثر اطفال و نوجوانان محبوس در کانون اصالح و تربیت شهرستان خوی، از مهر و محبت اعضای خانواده بویژه والدین خود محروم 

باور ها و عقاید نادرست، تبعیت از برخی روشهای تربیتی و افکار و عقاید نادرست می باشند.برخی از والدین به علت کمبود اطالعات، 
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پیشینیان، ترس از نازپرودگی فرزند، عدم آشنایی با روشهای ابراز محبت، ناخواسته بودن فرزند و یا حتی عدم مقبولیت جنسی وی و غیره، 

 .]13[فرزندان خود را از این نیاز معنوی محروم می سازند

 فراط در محبتا -2

عمده ترین دالیل نازپروری عبارتند از: مقبولیت جنسی فرزند، تک فرزندی، تک پسر و یا تک دختر بودن در بین سایر فرزندان، عدم 

 .]11[ آشنایی با روش های درست تربیتی، طالق و جدایی والدین و تنهایی آنها و پناه بردنشان به فرزندان و...

 ج: اختالف خانوادگی

ترین دالیل  ناسازگاری اعضای خانواده با یکدیگر، عبارتند از: عدم همسانی والدین در ویژگی های شخصیتی، تحصیلی و مهم 

، فاصله ی طبقاتی بین زوجین، چشم و هم چشمی، دخالت افراد فامیل در زندگی آنها، لجاجت، فقر مالی در نتیجه شرایط ]11[فرهنگی

ضای خانواده در نتیجه ی خوشگذرانی ها و قماربازی ها و... یکی از اعضا،  تعدد زوجین و تنش ها و نامطلوب اقتصادی یا بی خانمانی اع

 .]1[ نارضایتی های ناشی از عدم رعایت عدالت و مساوات و ....

  د: پرخاشگری و تنبیه

ستان معتقدند، تنها روش تربیتی جمع معدودی از والدین، برادران و یا خواهران بزرگتر و حتی پدربزرگ و مادربزرگ های این شهر

آنها معتقدند دردهای . ]21[درست و کارآمد در مقابل اعمال نادرست و ناشایست اطفال و نوجوانان، تنبیه، باالخص تنبیه بدنی می باشد

ود می اندیشند که جسمی و روحی ناشی از تنبیه های بدنی، باعث ایجاد حس ترس و وحشت  در اطفال و نوجوانان می شوند. از اینرو با خ

اگر باری دیگر به سوی انجام اعمال نادرست گرایش پیدا کنند، دوباره با آن دردها و ضربات مواجه خواهند شد و بدین گونه نگرویدن به 

 .]21[سوی اعمال نادرست را به مصلحت خود می دانند

 ه:کثرت اوالد

ی می کنند. والدین آنها به دلیل فقر فرهنگی و همچنین  تبعیت از اکثر اطفال و نوجوانان بزهکار در خانواده های پرجمعیت زندگ

 .]22[افکار نادرست اجداد و پیشینیان خود، به داشتن فرزندان زیاد، تمایل خاصی نشان می دهند

 و: اعمال تبعیض بین فرزندان

ند ،تک پسر و یا تک دختر بودن فرزندشان برخی از والدین اطفال و نوجوانان بزهکار بنا بردالیل گوناگونی چون: مقبولیت جنسی فرز

ر در میان سایر فرزندان، مقبولیت رفتاری، فرزند ارشد بودن، فرزند آخر بودن  و... یک و یا چند تن از فرزندان خود را در مقایسه با دیگ

ایجاد مشکالت جسمی و روحی در  فرزندان مورد توجه و عنایت بیشتری قرار می دهند. این والدین  با رفتارهای تبعیض آمیز خود، باعث

 .]23[فرزندان می شوند

 فقدان والدین. 3.2.4
مرگ والدین، جدایی والدین، طالق ،مهاجرت پدر به شهرهای بزرگ به منظور یافتن کار و بدست آوردن درآمد کافی و سرزدن های 

 .]24[ال و ارتکاب بزه از ناحیه ی آنها موثر می باشددیرهنگام وی به خانواده و یا هرگز بازنگشتن وی به خانه و ... در روحیه ی اطف

 اشتغال والدین. 4.2.4
امروزه وجود مشکالت مالی، زیاد شدن توقعات و انتظارات مادی فرزندان و سایر اعضای خانواده از سرپرستان خانواده، به دست 

از دالیل دیگر باعث شده است که والدین به منظور  آوردن موقعیت اجتماعی و شخصیت اجتماعی مناسب، افزایش میزان درآمد و بسیاری

 .]25[تامین نیازمندی ها، ساعات کار خود را افزایش دهند و یا حتی برای خود شغل دوم و یا سومی بیابند

 انزواي خانواده و قطع روابط خویشاوندي. 2.2.4

انواده ها و  تضعیف و یا نبود روابط خویشاوندی بین یکی دیگر از موضوعات تاسف باریکه امروزه با آن مواجه می باشیم، انزوای خ

زندگی امروز، دیگر رنگ و بوی صفا و صمیمیت و سادگی ایام گذشته را ندارد. وجود تشریفات افراطی و چشم  .]21[اعضای فامیل می باشد

ا از برخی از خانواده های خوئی و هم چشمی، عیب گویی و عیب جویی و ...موانعی می باشند که حتی یک شب نشینی گرم و صمیمانه ر

گرفته است. عدم توانایی برخی از والدین و اعضای خانواده، بویژه اطفال و نوجوانان این شهرستان، در حل مشکالت باعث گرایش آنها به 

همیاری یکدیگر سوی جرایم به منظور رفع مشکالت مادی و معنوی می شود. شاید اگر اعضای فامیل، همسایگان، دوستان و آشنایان با 

 اقدام به حل مشکالت آنها می کردند، امروز به ندرت شاهد بزهکاری اطفال و نوجوانان این شهرستان بودیم.

 عوامل اجتماعی. 2.2.4
اطفال و نوجوانان بزهکار به دلیل مواجهه با  عواملی چون: اختالفات، ناسازگاری ، نابه هنجاری، آشفتگی و مشکالت خانوادگی و 

ناشی از این شرایط، عالقمند نبودن به ادامه تحصیل و رفتن به مدرسه، جلوگیری والدین از ادامه تحصیل فرزندان در نتیجه ی فقر تشنجات 
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فرهنگی و فقرمالی، نداشتن امکانات مالی به منظور استفاده از کالس های آموزشی و به دلیل تنهایی و بیکاری و بسیاری از دالیل دیگری، 

 .]23[اری ارتباط با دوستان و همساالن  وگذراندن بیشترین زمان خود با آنها می شوندمجبور به برقر

برخی از اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی، بیشترین زمان خود را با همراهی دوستان نابابشان، صرف گشت و گذار در 

نا مناسب آنها تقلید می کنند و در بسیاری از موارد همگام  خیابان ها و کوچه های این شهرستان می کنند. از طرز پوشش و اخالق و منش

با آنها به انجام اعمالی چون: ایجاد مزاحمت برای دیگران، ضرب و جرح، سرقت، هم جنس بازی، تجاوز جنسی، ولگردی و...روی می آورند. 

 دیگر، مخالف فرد هر و رقیب گروه مقابل در خود دوستان از افراطی های حمایت و جا بی تعصبات ی نتیجه در افراد این از برخی حتی

 .]13[کنند می دیگر هنجارانه نابه اعمال از بسیاری و جرح و ضرب به اقدام

 محيط فرهنگی. 2.2.4

محیط های فرهنگی نامناسب، بویژه مدارس و اولیای آن نیز در گرایش اطفال و نوجوانان این شهرستان به سوی بزهکاری بی تاثیر 

کی از رفتارهای نادرست برخی از معلمان و سایر اولیای مدارس، الگو قرار دادن برخی از دانش آموزان ممتاز به دلیل داشتن نمی باشند. ی

خصوصیات واالیی چون، هوش سرشار، قدرت و تمکن مالی، ادب و نزاکت و... در مقابل دیگران و  اعمال رفتارهای تحقیر آمیز و خالی از 

برابر دانش آموزان بی انضباط، فقیر،کم هوش و... می باشد. برخی دیگر از اولیا نیز، در مقابل اقدامات نادرست دانش هرگونه اصول اخالقی در 

معی از آموزان به تنبیه  فیزیکی آنها می پردازند و با این اقدام نسنجیده ، سبب بروز و تقویت رفتارهای  نا به هنجارانه در آنها می گردند ج

علت عدم توانایی در تحمل فشارهای روحی و روانی که در نتیجه ی اعمال و رفتارهای ناشایست اولیا با آن مواجه می دانش آموزان، به 

شوند و یا به علت ترس و وحشت از برخی از اولیای مدارس در نتیجه ی رفتارهای خشونت آمیز آنها، ترجیح می دهند به جای رفتن به 

کوچه ها و خیابان ها سپری کنند. برخی دیگر از دانش آموزان این شهر نیز تصمیم به مقابله با  مدارس زمان خود را با پرسه زدن در 

رفتارهای تحقیر آمیز اولیاء مدارس می گیرند و با  انجام اعمالی چون شکستن شیشه های مدارس، ضرب و جرح همکالسی ها و حتی 

اقدام به متشنج کردن محیط های فرهنگی می کنند. حتی برخی از آنها دامنه  اولیایی که رفتارهای نادرست آنها باعث آزار شان می گردد،

 .]21[دهند ی اقدامات نادرست خود را به محیط های اجتماعی نظیر کوچه و خیابان گسترش می

 وسایل ارتباط جمعی. 2.2.4
ا و ستارگان منحرف فیلم ها و به دنبال آن با برخی از اطفال و نوجوانان، با تماشای برنامه های تلویزیونی و الگوبرداری از شخصیت ه

در برخی از موارد، برنامه های تلویزیونی، با بازگو کردن و  .]21[تقلید از رفتارهای بزهکارانه آنها، به سوی انواع انحرافات کشیده می شوند

چگونگی ارتکاب اعمال بزهکارانه، فراهم می  نمایش دادن طرق ارتکاب جرم، زمینه های آشنایی کودکان و نوجوانان این شهر را با نحوه و

سازند. برخی از سرقت ها، ضرب و جرح ها، قتل هاو ...ارتکاب یافته در این شهرستان برگرفته از تحریکات و آموخته هایی است که برخی از 

 .]31[نوجوانان، در وسایل ارتباط جمعی شاهد و نظاره گر آن می باشند

 شهرنشينی. 2.2.4

تعداد جمعیت شهرستان خوی در نتیجه ی  مهاجرت روستاییان، مردم شهرهای کوچک مجاور شهرستان خوی و حتی هر روز بر 

مردم کشورهای همسایه ای چون، ترکیه و ارمنستان، به آن افزوده می شود. امروزه دست و پنجه نرم کردن مردم این شهر با مشکالت 

ت برخی از آنها به هنگام مشاهده ی اعمال خالف و غیر اخالقی اطفال و نوجوانان، با بی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و...، باعث شده اس

 اعتنایی ازکنار آن بگذرند و کمتر از امر به معروف ها و نهی از منکرهای انسان های خیرخواه خبری باشد. برخالف روستاییان که اهالی آن

مشکالت زندگی در شهر خوی سبب رشد احساس عدم مسئولیت پذیری و بی اعتنایی یار و یاور یکدیگر به هنگام بروز مشکالت می باشند، 

 .]31[در مقابل مشکالت دیگران شده است

 تغيير ارزش ها. 2.4..1
یکی از این ارزش های واال، اعتقادات مذهبی می باشد. امروزه برخی از والدین شهرستان خوی به دلیل سرگرم شدن با مشکالت 

قتصادی، بی اعتقادی، بی اعتنایی و بسیاری از دالیل دیگر از آموختن فرایض دینی به فرزندان خود غفلت می کنند. زندگی اجتماعی و ا

یکی دیگر از عواملی که هر روز بر تعداد اطفال و نوجوانان بزهکار این شهرستان می افزاید، جایگزینی  ارزش های پوچ به جای ارزش های 

 .]32[شدواالی انسانی و اعتقادی می با

 عوامل اقتصادي. 11.2.4

 نبود مشاغل مناسب .از جمعیت فعال آن شده است درصد 31 باعث بیکاری مناسب شغلی های فرصت کمبود خوی در شهرستان

 خط شهر، زیر این جمعیت درصد 21 شده باعث  زندگی، شکن کمر و هنگفت های هزینه وجود و درآمد کم ها، خانواده سرپرستان برای

و   اقتصادی مواجه شدن با مشکالت دلیل به شهرستان این کارخانه ها و کارگاه های  از برخی اخیر سال های در متاسفانه .کنند گیزند فقر

از سوی دیگر برخی از کشاورزان،  .کردند بیکاری و نشینی خانه به مجبور را بسیاری از سرپرستان خانواده ها  و شدند ورشکستگی، تعطیل
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 این فقیر ای طبیعی، متحمل خسارت های مالی کمر شکن شده اند و با حداقل امکانات مالی زندگی می کنند. قشرهایدر نتیجه ی بالی

باشند و به دلیل ناتوانی در تامین نیازها، برخی  می تر پذیر آسیب اقشار دیگر با مقایسه در اقتصادی نامالیمات و مشکالت برابر در شهرستان

 ا در پیش می گیرند.از آنها راه ارتکاب جرم ر

برخی از خانواده های این شهر با وجود داشتن تمکن مالی، با تمسک به دالیلی چون: جلوگیری از پرتوقعی، نازپروری، قدرناشناسی 

دام زمینه و... از رفع نیازهای ضروری فرزندان خودداری و آنها را با محدودیت ها، محرومیت و عقده های فراوانی روبرو می سازند و با این اق

 .]31[های مساعد، برای گرایش فرزندانشان به سوی بزهکاری را فراهم می سازند

 منطقه مسکونی و نوع مسکن. 12.2.4

مناطق فقیر نشین و نا مناسب می باشد. این کودکان  به دلیل فقر و شرایط نامطلوب مالی و اقتصادی خانواده ،مجبور به سکونت در 

 .]33[چنین مناطقی می گردند

برخی از خانواده های منحرف، با برقراری ارتباط باهم محله ای های خود و   تحریک و ترغیب آنها ، سعی در همراه ساختن آنها با 

خیلی خود در انجام اعمال بزهکارانه می کنند. برخی از اطفال و نوجوانان به دلیل زود باوری و تاثیرپذیری از اعمال و رفتار ساکنین منحرف، 

ته ی آنها می شوند و با همراهی آنها به سوی انحراف کشیده می شوند. برخی دیگر از آنها نیز، به منظور رهایی از کوچه های تنگ زود شیف

 .]1[و غیر بهداشتی، همسایه های معتاد و فاسد، خانه های محقر و باریک و... و رسیدن به شرایط مطلوب تصمیم به ارتکاب بزه می گیرند

 مهاجرت. 13.2.4
درشهرستان خوی هر ساله بارش باران های سیل آسا، جاری شدن سیل، و تگرگ ها و... باعث می شوند بسیار ی از روستاییان، 

منازل، دام و طیور، محصوالت کشاورزی و در واقع تمام دارایی های خود را در نتیجه ی بالیای طبیعی از دست بدهند. حمایت های ناچیز 

ی تواند کمک چندانی به آنها کند، از اینرو برخی از آنها به امید داشتن زندگی بهتر، راهی شهرستان خوی می دولت از روستاییان نیز نم

 .]34[گردند

 مرز رازي. 14.2.4

باشد  می کشور دو این میان تجاری و اقتصادی مناسبات و روابط توسعه منظور به ترکیه کشور با ایران کشور ارتباطی پل رازی مرز

 انگاری دولت و سهل ، در نتیجه ی 1311در سال مرز این بازگشایی زمان از متاسفانه باشد. می کیلومتر35 خوی شهرستان تا نآ ی فاصله و

نظارت بر نوع اقالم وارداتی و صادراتی، شاهد و نظاره گر افزایش نرخ بزهکاری در این  شهرستان  و کنترل در اعمال مرزی برخی از ماموران

 .]35[می باشیم

 گروههاي تبهکار. 12.2.4
می باشد یکی دیگر از دالیل بزهکاری اطفال و نوجوانان  "پ. پ. ك"گروهک های ضد انقالبی و تروریست، که مشهورترین آنها گروه

عی شهرستان خوی می باشند. تروریست ها با نفوذ در بین نوجوانان و با به کارگیری انواع روش ها، از تحریک و ترغیب گرفته تا تهدید، س

به در جذب آنها به سوی خود می کنند. متاسفانه برخی از نوجوانان در نتیجه ی گوش فرا دادن به سخنان آنها و تاثیر پذیری از آنها، تبدیل 

 بازیچه ای در دستان آنها می گردند. این افراد با تن دادن به دستورات و خواسته های غیر انسانی این گروهک ها،ا ز قتل گرفته تا غارت،

 .]31[تبدیل به افرادی سنگدل و تبهکار می شوند

 فقر فرهنگی. 12.2.4
 های درزمینه خود پوسیده و گونه عوام افکار اطفال و نوجوانان بزهکار شهرستان خوی به صورت ناخواسته، با برخی از والدین

به  باشد، باعث می آنها سوادی بی و آگاهی نا ی،اطالع بی از ناشی یا و گذشته های نسل نادرست عقاید از تبعیت از ناشی یا گوناگون که

به جای به بطالت گذراندن عمر خود در پشت میز های  پسرها که معتقدند از اینرو برخی از آنها .اند شده خود فرزندان انحراف کشیده شدن

 اداره و نیازها تامین به ندارند، شگاهیدان تحصیالت به نیازی که مشاغلی دیگر و پدران، بنایی ی حرفه کارگری، آموختن مدرسه، باید با

تا در آینده دست نیاز به سوی این و آن دراز نکنند. این افراد معتقدند که دختران خانواده بیش از هر  خود بپردازند زندگی کردن

به محض اینکه دخترانشان  چیزدیگری، نیازمند آموختن کارهایی چون: پخت غذا، نگهداری از بچه، نظافت منزل و... می باشند. این والدین

 .]11[به سن بلوغ رسید، به اولین خواستگارشان جواب مثبت می دهند و بدین گونه از زیر بار مسئولیت آنها رهایی می یابند
 اعمال مال ساختن بر و یکدیگر به اهانت و فحاشی به خود فرزندان مقابل شهرستان، در این بزهکار نوجوانان و اطفال برخی از والدین

 با تهیه ی فیلم های جنسی و مستهجن و یا تماشای تصاویر جنسی و غیراخالقی در مجالت و ماهواره ها پردازند. می یکدیگر ناشایست
 زمینه های آشنایی نادرست فرزندانشان را با مسائل جنسی فراهم می سازندو به دنبال آن،انحراف گرایی آنها را موجب می شوند. چنین

 و فحاشی نظر به شاید کنند. می استفاده زننده اعمال و رکیک الفاظ از شرایط تمام در و نزاع و شوخی، دعوا و بذله نگامه به هایی خانواده

 هنگام به آن بردن کار به و رکیک الفاظ آموختن با بزهکار نوجوانان و اطفال از جمعی ولی باشند نداشته یکدیگر با ارتباطی هیچ بزهکاری
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شرایط، دچار خشم و  سایر شدن فراهم دیگران و یا به کاربرده شدن چنین الفاظی از جانب دیگران در مقابل آنها وبا  لفظی های درگیری

 .]35[عصبانیت شده و اقدام به انجام  اعمال بزهکارانه می کنند

 عوامل فردي. 12.2.4
 . مشکالت روانی والدین1

ه شدن با شرایطی نظیر: عقده ها و مشکالتی که از ایام کودکی با آنها همراه برخی از والدین اطفال و نوجوانان بزهکار، به دلیل مواج

می باشد و باعث رنج و عذاب آنها می گردد، نقص عضو و معلولیت ها،مشکالت خانوادگی، مشکالت اقتصادی، مشکالت اجتماعی، از دست 

 .]33[سر و فرزندان  خود می کننددادن عضوی از اعضای خانواده و غیره اقدام به پرخاشگری و آزار و اذیت هم

 . مشکالت روانی فرزند2

بی مهری ها، بی توجهی ها، خشونت ها، وضع نامساعد و آشفته محیط خانه و روابط بین اعضا، فوت والدین و طالق و جدایی و 

مخرب آنها بر اعصاب و روان، تبعیض و  عقده های روانی ناشی از تنهایی و بی کسی، استفاده از مواد مخدر و انواع مشروبات الکلی و تاثیرات

 نبود محبت، مشکالت اقتصادی و تاثیر نامطلوب کمبودها و سوء تغذیه ها بر اعصاب و روان و ... باعث بروز مشکالت و بیماری های روانی در

با اعضای خانواده و افراد اجتماع برخی از اطفال و نوجوانان می گردند. وجود چنین مشکالتی در نهان کودکان، آنها را به سوی ناسازگاری 

 می کشاند.

برخی از اطفال و نوجوانان این شهر به علت نقص عضو ها و عقب ماندگی های جسمی و روحی در نتیجه ی: ضرب و جرح آنها 

عوامل دیگر و  توسط والدین و یا دیگر اعضای خانواده، بارداری ناخواسته و خالف میل والدین به دلیل عدم مقبولیت جنسی فرزند و یا

مصرف داروهای مضر به منظور سقط آنها و...، به بیماری های روانی دچار می شوند و برای تسکین آالم جسمی و روحی و برای آزار دادن 

، دیگران و رسیدن به آرامش روحی، اقدام به انجام انواع بزهکاری ها که شایع ترین آنها ضرب و جرح، سرقت، تجاوز جنسی و قتل می باشد

 .]31[می کنند

 

 بزهکاري مانع عنوان به خانواده نقش. 3.4

 وظایف والدین قبل از بارداري. 1.3.4
. ]31[بسیاری از والدین، سعی می کنند قبل از بارداری، اقدام به مرتفع ساختن برخی از مشکالتی که با آن مواجه می باشند بنمایند

عتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می باشند، با ترك کردن و سالم سازی جسم و از اینرو والدین سالم در شهرستان خوی، اگر دچار ا

روح خود، از به دنیا آوردن فرزندانی با سندروم الکلی و یا بیمار و ناقص جلوگیری می کنند. اگر دچار بیماری های جسمی و روحی می 

حی خود بر روی فرزندانشان در طول دوران جنینی، بارداری خود را تا باشند به منظور جلوگیری از تاثیرگذاری نامطلوب شرایط جسمی و رو

 مساعد شدن شرایط به تعویق می اندازند. همچنین این خانواده ها به هنگام مواجهه با شرایط نامساعد محیط خانه در نتیجه ی ناسازگاری با

خانواده های سالم با اعتقاد بر اینکه، . ]41[شرایط خودداری می کننداعضای خانواده، فساد و اعتیاد و... از اقدام به بارداری تا مساعد شدن 

سالمت جسمی و روانی فرزند تا حدودی متاثر از شرایط دوره ی جنینی است، نسبت به رعایت اصول بارداری توجه خاصی نشان می 

 .]41[دهند

 تالش در جهت رسيدن به آرامش روحی. 2.3.4
 به دیگر سوی از و قلبی سکون و آرامش به رسیدن و روانی و روحی مشکالت از فرار منظور به خوی شهرستان باردار زنان از بسیاری

 را بخشی آرامش و خوش بارداری، ایام دوران طول گوناگون، در اقدامات به توسل با کنند می سالم، سعی فرزندانی آوردن دنیا به منظور

آرامش را هنگام تالوت قرآن، اقامه ی نماز، خواندن دعا و ذکر نام و یاد خدا و... یافته  بسیاری از زنان باردار این شهر بهترین .کنند سپری

د و به دنیا اند. از اینرو برخی از آنها از آغاز تا پایان دوران بارداری اقدام به ختم قرآن، آن هم نه برای یک بار، بلکه برای چندین بار می کنن

اوند آرزومند می شوند. هرگز از حضور در مراسم مذهبی غفلت نمی کنند. زیرا عقیده دارند تقرب به آوردن فرزندانی سالم و صالح را از خد

خدا و انجام اعمال مذهبی نه تنها آنها را از آرامش روحی برخوردار می سازد بلکه، جنین را نیز از تاثیرات شگرف خودبهره مند می 

 .]11[سازد

 وظایف والدین بعد از تولد. 3.3.4

 حبت به اعضای خانواده. م1
 از مانندجلوگیری نادرست عقاید و افکار وجود همچنین و اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی مشکالت برخی از والدین با شدن مواجه

و اطفال . ]42[شوند غافل خود فرزندان به کردن محبت از آنها از برخی است شده باعث... و رفتاری و جنسی مقبولیت فرزند، عدم نازپروری

ر نوجوانان این شهر بر خالف اطفال و نوجوانان شهر های بزرگ ایران، خواسته ها و انتظارات کمتری از والدین در زمینه ی برخورداری از مه
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و محبت آنها دارند. با وجود اینکه اطفال و نوجوانان شهرهای بزرگ نیز خواستار و نیازمند رفتارهای محبت آمیز اعضای خانواده همچون 

می باشند. ولی برخی از آنها به دلیل مواجه شدن با تکنولوژی های پیشرفته و زندگی های  ت، بوسیدن، نوازش و درآغوش کشیدن و ...حمای

مدرن شهرهای بزرگ، تهیه ی امکانات مادی را از سوی خانواده، نشانه ی بزرگترین و بهترین مهر و محبت و عدم برخورداری را نشانه ی بی 

ت به خود می دانند. حال آنکه بسیاری از اطفال و نوجوانان این شهر بیش از هر چیز دیگری خواستار برخورداری از گرمای مهری آنها نسب

 مهر و محبت اعضای خانواده اشان و نه تهیه امکانات مادی از سوی آنها می باشند.

 . برقراری دوستی و صمیمیت2
ن خود واعضای خانواده اشان می باشند، نخست سعی می کنند، دوستی ها و والدینی که خواستار شکل گیری روابطی صمیمانه بی

از اینرو آنها، نسبت به اشتباهات یکدیگر گذشت می کنند. زیرا معتقدند، . ]43[صمیمیت ها را در روابط زناشویی خود تحکیم بخشند

اکثر موارد با تحت تاثیر قرار گرفتن و الگو برداری از  هنگامی که یکی از زوجین شاهد چشم پوشی دیگری از اقدامات اشتباه خود باشد، در

رفتار دیگری، سعی می کند از یک سو، با عدم گرایش به سوی رفتارهای نادرست، و از سوی دیگر با چشم پوشی از اشتباهات دیگری، 

ابل اشتباهات فرزندانشان تا حد همچون وی، به حفظ و تداوم روابط صمیمانه بین خود و همسرش کمک کند. این والدین همچنین در مق

 امکان گذشت می کنند و همواره اصول تربیتی و اخالفی را در مقابل  آنها رعایت می کنند. 

 . عدم اعمال رفتارهای تبعیض آمیز بین فرزندان3
خی از مردمان ادوار در شهرستان خوی، دلیل اعمال رفتارهای تبعیض آمیز  با فرزندان، به افکار و عقاید و همچنین سبک زندگی بر

گذشته باز می گردد. در روزگاران گذشته داشتن فرزند پسر برای برخی از خانواده های خویی، مایه  ی مباهات و عاملی در جهت حفظ و 

تاکنون بر  تداوم نسل و خاندان و همچنین یاری گر پدر در انجام امور و نان آور خانواده به حساب می آمد. برخی از خانواده ها از آن زمان

همین عقیده پای بند هستند و با بی اعتنایی و یا کم توجهی به فرزندان دختر باعث ایجاد حس حسادت و نفرت در آنها می شوند. البته 

د می برخی دیگر از والدین نیز با توجه خاص به فرزندان دختر، اولین فرزند، آخرین فرزند و... اقدام به تبعیض قائل شدن در بین فرزندان خو

 کنند.

برخی از خانواده ها توانسته اند با کمک جستن از کتاب های دینی، تربیتی ، اخالقی، روانشناسی و... ، از زیر بار سنگین عقاید و 

باورهای نادرست رهایی یابند و با بهره گیری از نظرات علما دینی و علمی نسبت به عواقب ناخوشایند اعمال رفتارهای تبعیض آمیز  با 

 .]44[ندانشان آگاه شوندفرز

 . جلوگیری از تحریک جنسی4

یکی دیگر از مشکالتی که برخی از والدین با آن مواجه می باشند، آشنایی نادرست فرزندانشان با مسائل جنسی و بدنبال آن 

برخی از اطفال و نوجوانان این  .]45[تحریکات جنسی و گرایش روزافزون آنها به برقراری روابط نامشروع با دیگران و یا خودارضایی می باشد

 شهر در نتیجه ی مشاهده برنامه های غیر اخالقی در ماهواره ها، اینترنت و ... با  اعمال و رفتارهای جنسی و مستهجن آشنا می شوند.

 و اعمال ارزش های دینی و اخالقی در زندگی . تقویت5

 در نادرست باورهای و خرافات نفوذ :چون عواملی وجود در شهری مذهب به مردم توجهی کم اصلی علت معتقدند افراد از برخی

 به شدن و شیفته زدگی گرایی، غرب تجمل و گرایی مذهب، مادی از آنها مادی کشی و بهره دین سوی به متظاهر و ناپاك افراد دین،گرایش

 گرایش و زندگی در ایمان نقش کردن تر پررنگ و تتقوی منظور اینرو، به از.دارد ...و مذهب از منحرف افراد مطلق، بدگویی های آزادی های

 .]41[نمایند ایفا را ای سازنده نقش توانند می ها نفس، خانواده تهذیب و دینداری سوی به افراد

خانواده های سالم شهرستان خوی، سعی کرده اند با مطالعه ی کتب مذهبی، مراجعه به علماء سرشناس و معتقد و پرسش از آنها 

سائل و شبهات دینی خود و به کارگیری انواع روشهای دیگر اقدام بر کشف احکام و دستورات ناب دینی کنند. این افراد با آگاهی درباره ی م

و یافتن از پوچ و بی ارزش بودن برخی از افکار و عقاید نادرستی که در نتیجه ی خرافه پرستی و یا به منظور سودجویی، از سوی افراد کافر 

 در جامعه شیوع یافته اند، در جهت تحکیم ایمان خویش وارد عمل می شوند  و به سوی تهذیب نفس گرایش پیدا می کنند. یا خرافه پرست

 . پرهیز از ناسازگاری1
 با اعضا سایر ناسازگاری و فرزندان با آنها یکدیگر، ناسازگاری با والدین ناسازگاری بیشتر چه هر گیری شکل شاهد روز امروزه، هر

 هم و زوجین، چشم زندگی ها در خانواده دخالت :از عبارتند یکدیگر با خانواده ی اعضا ناسازگاری دالیل ترین مهم. ]11[باشیم می یکدیگر

  باشند. می... و دیگران با خود زندگی یکدیگر، مقایسه ارزش های رفتن بین بازی، از لج و تحصیالت، شک، لج سن، میزان چشمی، اختالف

 در خود ی صیغه به و مردان فراش تجدید باشند، می مواجه آن با خوی شهرستان های خانواده  از برخی که رگیبز مشکالت از یکی

 در و اختالفات و ها ناساگاری افزایش باعث نادرستی اعمال چنین باشد. می آنها اخالقی فساد و انحرافات یا و زن چند یا و یک آوردن

 تمام نمودن ارزانی با شهر این سالم های خانواده از بسیاری اینرو از .شود می خانواده کانون نشد پاشیده هم از باعث موارد از بسیاری

http://www.joce.ir/


 17 -99، ص 7991، پاییز  9علوم جزا ، شماره فقه، حقوق و 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

خانواده،  و خانه فضای سازی سالم معنوی، و مادی مشکالت اصولی و منطقی حل جهت در تالش یکدیگر، به خود های عالقه و محبت ها

 هایشان خانواده سرپرستان مجدد ازدواج از آن دنبال به و ها ناسازگاری آمدن دبوجو از اند نموده سعی ...و زندگی در ایمان نقش تقویت

 . کنند جلوگیری

                                                                  . احترام گذاشتن و حفظ شخصیت                                                                                                  3
 ترها بزرگ این مواقع از بسیاری در حالیکه در. ]43[هستند مند گله گذارند نمی احترام آنها به فرزندانشان اینکه از والدین از برخی

 احترامی ... بیگیرانه و سخت های معیار پیگیری و تعیین با کردن، تحقیر یا زدن زدن،کتک فریاد با گیری، خرده با کودکان به که هستند

 و پرخاشگرانه رفتارهای اعمال  از دست هنوز آنها که است این در خوی شهرستان های ازخانواده برخی اشکال مهمترین. ]41[کنند می

 نمی قائل خود برای خانواده اعضای با رفتار ی نحوه در محدودیتی گونه هیچ و اند اشان، نکشیده خانواده اعضای با برخورد در منضبطانه

اعضای خانواده های سالم معتقدند که در یک . بگذارند احترام آنها به آنها، حرمتی بی مقابل در اعضا تمام که دارند انتظار مقابل در باشند.

خانواده ی آزاد منش، هیچ کس مهم تر و کم اهمیت تر از دیگری نیست. خانواده های سالم این شهر با احترام گذاشتن به همسران خود با 

ام اقداماتی چون، احترام به عقاید او، صحبت و گفتگوی مودبانه و سرشار از صمیمت با وی ،بازکردن در ماشین یا در اتاق به هنگام ورود انج

و یا خروج وی،کشیدن غذا برای وی و بسیاری از اعمال دیگر، شاهد رفتارهایی مشابه از سوی آنها بودند. والدین با احترام گذاشتن به 

ا و مادربزرگ ها و دیگر بزرگان فامیل، با انجام اعمالی چون کمک به آنها در انجام کارهای روزانه، به پا خواستن به هنگام ورود و پدربزرگ ه

از خروج آنها، رعایت ادب و خودداری از انجام هرگونه عمل نادرستی چون فحاشی و دعوا و نزاع با دیگری و... در مقابل آنها، جلوگیری از در

 ا و... باعث می شوند فرزندانشان نیز اعمال چنین رفتارهایی را در مقابل بزرگتر ها بیاموزند.کردن پ

 . پرهیز از اعمال خشونت1
والدین خانواده های سالم شهرستان خوی معتقدند که اعمال تنبیه های بدنی علیه کودکان موجب از بین رفتن عزت نفس در آنها 

دشان نیز می توانند دیگران را تنبیه کنند و از سوی دیگر باعث پرورش خوی پرخاشگری در آنها و تنفر می شود و به آنها می آموزد که خو

نجاری، و بیزاری آنها از اعضای خانواده می گردد. از این رو، هر کدام از والدین به منظور جلوگیری از گرایش فرزندانشان به بزهکاری و نابه ه

گوناگونی را مورد استفاده قرار می دهند. برخی از اطفال و نوجوانان این شهر عالقه ی چندانی به متناسب با شرایط مختلف ،روش های 

ن با گوش فرا دادن به نصایح والدین خود ندارند و در واقع سخنان اعضای خانواده در آنها تاثیر مثبتی برجای نمی گذارد. در این مرحله والدی

 .]12[ی شوندتذکر و اخطار دادن به آنها وارد عمل م

 . عالقه مند ساختن فرزندان به تحصیل و مدرسه1
 تبعیت: ندارند را زیر موارد همچون گوناگونی عوامل وجود ی نتیجه در تحصیل ادامه و مدرسه به چندانی ی عالقه نوجوانان از برخی

 از شدن اند، متاثر کرده رها کاره نیمه صورت به را خود تحصیالت یا و اند نگذاشته مدرسه در پای هرگز یا که ای خانواده اعضای رفتار از

خانوادگی،  آنها، مشکالت با آموزان دانش و اولیاء نادرست مدارس، رفتارهای اولیای و مدارس محیط از...  و خانواده اعضای های بدگویی

 همچون آنها تحصیلی نیازهای رفع در توانایی معد یا و نادرست افکار از آنها تبعیت ی نتیجه در فرزندان تحصیل ادامه از ها خانواده ممانعت

 .]41[دیگر عوامل از بسیاری و تحصیل به اشتغال دادن ، ترجیح...و توجیبی ، پول یونیفرم ی تهیه

 . مراجعه به کانون مشاوره و استفاده از تجربیات دیگران11
گری  می توانند مشکالت خانوادگی خود را شناسایی و در خود خانواده ها، بهتر از هر کس دی"برخی از خانواده ها، با این باور که ،

برخی از خانواده های این شهر معتقدند بازگویی  .]51[، خود را بی نیاز از راهنمایی های افراد با تجربه می دانند"جهت حل آنها اقدام کنند

گانه از مشکالت آنها و هم باعث وخیم تر شدن شرایط به مشکالتشان در نزد دیگران، هم باعث بی آبرویی آنها به دلیل اطالع یافتن افراد بی

علت به کارگیری راهنمایی های نادرست افراد مشاور در زمینه ی مشکالت بروز یافته می شود. این در حالی است که بسیاری از خانواده 

 زمینه های مختلف زندگی نمی دهد.های سالم این شهر باور دارند که عمر کوتاه، به آنها اجازه ی تجربه کردن و آزمودن را در 

مطالعه کردن مجالت، روزنامه ها و همچنین کتاب های مذهبی، اخالقی، روانشناسی و ... و مشاهده ی برنامه هایی که در زمینه 

در اختیار های گوناگون همچون راههای فرزند پروری موفق، مقابله با مشکالت خانوادگی و ... در رسانه های گروهی تهیه و به رایگان 

 .]51[خانواده ها قرار می گیرند، یکی دیگر از اقدامات خانواده های سالم به منظور یافتن راه حل و از بین بردن مشکالتشان می باشد

 . کنترل و نظارت11

دی بیش از حد خانواده های سالم به فرزندانشان، استقالل و آزادی در انجام فعالیت های منطقی را می دهند. نه به فرزندانشان آزا

را  می دهند و نه اقدام به اعمال محدودیت های افراطی علیه آنها می کنند. آنها سعی می کنند با اقدامات اصولی، اعمال و رفتارهای فرزندان

 .]52[زیر نظر گرفته و از آنها غافل نباشند
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ی که با فرزندانشان ارتباط گرم و صمیمانه دارند، این خانواده ها به منظور آشنایی با خصوصیات دوستان، همکالسی ها و دیگر افراد

سعی می کنند با اعمال روش های گوناگونی چون، گفتگو با دوست فرزند، زیر نظر گرفتن اعمال و رفتار او در محیط های اجتماعی، پرس و 

عدم رضایت از رفتار های دوستان صمیمی جو از دیگران درباره ی وی و بسیاری از روش های دیگر، اقدام کنند. این خانواده ها  در صورت 

 فرزندانشان، با به کارگیری اقدامات منطقی، سعی در متقاعد کردن فرزندان خود نسبت به قطع رابطه با دوستان نابابشان می کنند.

 . آگاه سازی فرزندان12
بسیاری از خانواده . ]53[انشان می دانندوالدین خانواده های سالم، خود را مسئول پرورش فرهنگ و دادن آگاهی های الزم به فرزند

های سالم این شهر سعی می کنند به منظور آشنا کردن فرزندانشان با خطرهای در کمین نشسته و جلوگیری از گرایش آنها به سوی اعمال 

ه درست، کمک حال آنها نادرست و یا بزهکارانه ،با گفتن سخنان منطقی و متناسب با سن، جنس، درك و فهم فرزندانشان، در انتخاب را

 باشند.

 . برقراری روابط منسجم با خویشاوندان13
خانواده های سالم این شهر توانسته اند با تکیه بر سادگی، حفظ گرما و صفای درونی نسبت به یکدیگر، عیب پوشی و توسل به 

مانه با اهل محل، خویش و طایفه و...خود به برقراری روابط گرم و صمیانی دیگر، همچون نسل های گذشته، بسیاری از خصوصیات انس

 بپردازند.

این خانواده ها عقیده دارند که برقراری روابط صمیمانه با خویشاوندان، پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها، عمه ها و دایی هاو... آرامش 

 .]54[نها می شودبخش روح و روان آنها می باشد و نبود آن باعث بروز بسیاری از مشکالت روحی و خانوادگی برای آ

 . تامین نیازهای مادی و معنوی14
خانواده های سالم شهرستان خوی با این عقیده که عدم تامین امکانات مادی در نتیجه ی فقر، سهل انگاری و بی اعتنایی، باعث 

ات مادی  دیگران، در بروز مشکالت جسمی و روحی  و همچنین شکل گیری عقده های روانی ناشی از مشاهده ی شرایط مطلوب  و امکان

 فرزندان می گردد، هرگز نسبت به رفع خواسته های مادی و معنوی فرزندانشان بی توجه نمی شوند. 
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 نتيجه گيري
 بزهکاران از %12.دارد آنها های خانواده در ریشه بزهکاری و جرم سوی به خوی شهرستان نوجوانان و اطفال گرایش علت ترین مهم

 احوال و اوضاع و شرایط از شدن متاثر با افراد اند. این کرده معرفی خویش خانواده را خود انحراف گرایی دالیل از یکی خوی شهرستان

 نرم پنجه و دست ی نتیجه در ها توجهی بی و ها مهری بی. اند شده کشیده بزهکاری سوی به هایشان خانواده فاسد و امساعد، آشفتهن

 مقبولیت عدم و نادرست عقاید و افکار وجود ی نتیجه در آمیز تبعیض رفتارهای ، اعمال...و خانوادگی،اجتماعی مشکالت با ها خانواده کردن

 غیر کارگیری به و پرخاشگرانه و مستبدانه رفتارهای کارگیری به فرزندان، به مطلق های آزادی بخشیدن و فرزند، نازپروری رفتاری و جنسی

 اخالقی فساد آشامیدن، و خوردن از محرومیت تا گرفته شتم و ضرب از فرزندان اشتباهات کوچکترین مقابل در ها روش ترین اخالقی

 و اطفال تهدید و کودکان، اغفال، تحریک، ترغیب دیدگان مقابل در بیگانه افراد با آنها نامشروع روابط همچون،برقراری خانواده اعضای

 و ها، داد ناسازگاری ی تبهکار، مشاهده و گرا جرم های خانواده در خانواده به منظور انحراف گرایی ،زندگی منحرف اعضای توسط نوجوانان

 به و والدین کار به اشتغال روحی، و جسمی مشکالت بروز و والدین مجدد سرپرستی، ازدواج ها،بی ها، خیانت شتم و ها، ضرب فریاد

 داشتن از محرومیت و ها صدا سرو و خانواده جمعیت گوناگون،کثرت مشکالت با شدن مواجه نتیجه در فرزندانشان سپردن فراموشی

 اعمال انجام به وادار را خوی شهرستان نوجوانان و اطفال همه و همه کودکان خود حتی و خانواده اعضای اعتیاد رفاهی، امکانات کوچکترین

 .کنند می بزهکارانه اعمال انجام به گرایش تا گرفته منزل از فرار از نادرست

 و اطفال معاشرت. باشد می شهر این نوجوانان و اطفال بزهکاری دلیل دومین %14 با خوی شهرستان ی آلوده اجتماعی های محیط

 رفتار و اعمال و سخنان با و کارند به مشغول... و تبهکارانه فساد،گروههای های تروریستی، خانه های گروهک در که نابابی افراد با نوجوانان

 از اطفال گرفتن قرار تاثیر تحت و منحرف ساالن و همسن با دوستی برقراری شوند، می خود سوی به نوجوانان جذب باعث خود گذار تاثیر

 های سایت ها، وب ماهواره همچون آلوده جمعی ارتباط وسایل در اخالقی غیر و نامناسب های برنامه ی مشاهده آنها، های رفتار و اعمال

 سوء آنها، بزهکارانه رفتارهای مقابل در اعتنایی آموزان و بی دانش رفتار و اعمال بر نظارت اعمال در مدارس انگاری اولیاء اخالقی، سهل غیر

 و شتم و ضرب همچون آموزان دانش علیه اخالقی غیر و اصولی غیر رفتارهای و اعمال کارگیری آموزان، به دانش از ارسمد اولیاء استفاده

 مواد چون زایی جرم و کننده منحرف کاالهای ورود و صادراتی و وارداتی اقالم کنترل در مرزی ماموران انگاری سهل فحاشی،

 . شوند می محسوب آنها بزهکاری دالیل از دیگر یکی زنی...و جنسی های الکلی،فیلم مخدر،مشروبات

 این به خوی شهرستان اطراف روستاهای از مهاجرت .اند کرده عنوان خود بزهکاری دلیل عنوان به را مهاجرت بزهکاران از 51%

فقر، بیکاری،  با ها نوادهخا رویارویی دلیل به صنعتی و بزرگ شهرهای به خوی شهرستان نوجوانان و اطفال های خانواده شهر، مهاجرت

 با را شهر این نوجوانان و اطفال نیز آنها نادرست رسوم و آداب از تبعیت و... و خارجی منحرف مهاجران با زیستی ، هم...و اداری انتقاالت

 .کنند می انحراف گرایی به مجبور را آنها و مواجه ای عدیده مشکالت

 با شهر این خانواده اعضای دیگر و والدین. باشد نمی آنها انحراف گرایی در تاثیر بی نیز خوی شهرستان ی ها خانواده فرهنگی فقر

 نا اطالعی، بی از ناشی یا و گذشته های نسل نادرست عقاید از تبعیت از ناشی یا که گوناگون های خود در زمینه پوسیده و گونه عوام افکار

محروم ساختن فرزندان از  دلیل به والدین این. اند شده خود فرزندان شدن هکشید انحراف به باشد، باعث می آنها سوادی بی و آگاهی

مونث،  یا و مذکر جنسی، جنس مقبولیت مانند گونه عوام افکار از تبعیت ی نتیجه در فرزندان بین در آمیز تبعیض رفتارهای تحصیل، اعمال

 خود فرزندان در روانی و روحی مشکالت بروز باعث ...و فرزندان مقابل رد نادرست تربیتی های شیوه کارگیری به و... و آخر اول، اوالد اوالد

 .دهند می سوق بزهکاری سوی به را آنها و شوند می

کیفیت  اقتصادی، بی رکودهای ی نتیجه در ها کارخانه و کارگاه ها شدن کشیده تعطیلی به و شدن بسته ی نتیجه در بیکاری و فقر

 بالیای نزول ی نتیجه در کشاورزان از زیادی جمع شدن خسارت متحمل و تورم وجود همچنین و فروش زاربا نبود و تولیدی کاالهای بودن

 انحراف گرایی به مجبور را آنها و مواجه اقتصادی نامناسب شرایط با را ها آنها، برخی ازخانواده از دولت ناچیز های حمایت یا و عدم و طبیعی

 .کند می شانهای خانواده فقر با مبارزه منظور به

 سالم فرزندانی اخالقی و تربیتی اصول با مطابق رفتارهایی اعمال با اند توانسته خوی شهرستان سالم و نوجوانان اطفال های خانواده

 به سو کی از...و ها سایت تجربه، وب با و عالم افراد و مشاوران به کتب، مراجعه از جستن کمک با ها خانواده این .کنند تربیت را هنجار به و

 نادرست رفتارهای از برخی اصالح به اقدام دیگر سوی از و  کنند می اقدام  اخالقی و تربیتی های زمینه در خود اطالعاتی فقر بردن بین از

 نساخت محروم و توجهی خشونت، نازپروری، بی اعمال و شتم و اعضا، ناسازگاری، ضرب با آمیز تبعیض رفتارهای اعمال :از عبارتند که خود

 آنها، نیازمندداشتن که محبتی و مهر نوع به نسبت فرزندان خود طریق از کنند می سعی این شهر والدین.  کنند می می باشند، ... محبت از

 و مهر داشتن ارزانی چگونگی و نحوه جهت در فرزندانشان، روانی و روحی نیازهای از آگاهی و شناسایی یابند و با آگاهی باشند می آن

 و مهیج گونه، حوادث طنز  داستان های روایت شیرین، و جالب خاطرات بیان با کنند می سعی والدین.  شوند می کوشا آنها به خود محبت
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 محیطی ایجاد به دیگر، اقدام روشهای از بسیاری به توسل و خانواده اعضای با شوخی و بذله ها، لطیفه مجالت، بیان و ها روزنامه ی آموزنده

 خود سخنان البالی در. می گویند سخن آنها به نسبت خود وافر ی عالقه و مهر میزان ی درباره فرزندانشان با والدین،. کنند آنها برای شاد،

مذهبی،  کتب ی مطالعه با اند کرده خوی،سعی شهرستان سالم های خانواده. زنند می حرف آنها ی همه داشتن دوست اندازه یک به از

 کشف بر اقدام دیگر روش های انواع کارگیری به و خود دینی شبهات و مسائل ی درباره آنها از پرسش و تقدمع و سرشناس علماء به مراجعه

 سخن...  و راستی صداقت، پاکدامنی، ایمان، فواید ی درباره خود فرزندان ،با شهر این مومن های خانواده. کنند دینی ناب دستورات و احکام

 . کنند می تشویق و دعوت شایسته اعمال انجام سوی به اخروی، و دنیوی سعادت به افتنی دست منظور به را آنها و گویند می

 می گفتگو به یکدیگر با نظر، اختالف بروز هنگام به بازی لج و لج یا و نزاع و دعوا به توسل جای به شهرستان این های خانواده

 خانواده اعضای دیگر با صحبت هنگام به را اصول برخی برسند یگراند با سازش به نتیجه در و مطلوب ای نتیجه به آنکه برای و پردازند

 از تر اهمیت کم و تر مهم کس منش، هیچ آزاد ی خانواده یک در که معتقدند این شهر  سالم های خانواده اعضای .کنند می رعایت اشان

آغاز،  در که باشند فرزندانشان سوی از محترمانه گفتارهای و کردارها رفتارها، اعمال خواهان توانند می زمانی معتقدند والدین نیست. دیگری

 باالخص و ها خانواده ی وظیفه این دانند، می شهر این سالم های خانواده. کنند اقدام آنها مقابل در شایسته رفتارهای اعمال جهت در خود

 از جلوگیری و تحصیل به آنها کردن تشویق و ساختن ندم عالقه منظور به را فرزندانشان برای مناسب شرایط و ها زمینه که باشد می والدین

 های فعالیت در انجام آزادی و فرزندانشان، استقالل به سالم های خانواده. سازند فراهم را احتمالی انحرافات و خطرات با آنها رویارویی

 آنها کنند. می آنها علیه افراطی های حدودیتم اعمال به اقدام نه و دهند می حد از بیش آزادی  فرزندانشان به نه دهند. می را منطقی

 می سعی سالم های خانواده از بسیاری. نباشند غافل آنها از و گرفته نظر زیر را فرزندان رفتارهای و اعمال اصولی، اقدامات با کنند می سعی

 ،با بزهکارانه یا و نادرست اعمال سوی به آنها گرایش از جلوگیری و نشسته کمین در خطرهای با فرزندانشان کردن آشنا منظور به کنند

 عقیده ها خانواده این. باشند آنها حال درست،کمک راه انتخاب فرزندانشان، در فهم و سن، جنس، درك با متناسب و منطقی سخنان گفتن

 باشد می آنها روان و روح بخش شآرام ...ها و دایی و ها ها، عمه بزرگ مادر و ها خویشاوندان، پدربزرگ با صمیمانه روابط برقراری که دارند

 و مادی های خواسته رفع به نسبت هرگز سالم های خانواده .شود می آنها برای خانوادگی و روحی مشکالت از بسیاری بروز باعث آن نبود و

  تفریح و مسافرت قطری از خود معنوی نیازهای رفع جهت در خویش مالی توان و قدرت با شوند و متناسب نمی توجه بی فرزندانشان معنوی

 کنند. می اقدام

 

 پيشنهادات
 :شودمی مطرح پیشنهاد چند خوی شهرستان نوجوانان و اطفال بزهکاری از گیریپیش برای گذشت، آنچه به عنایت با

 ذی ینمسئول و گروهی هایرسانه است الزم خوی، شهرستان  نوجوانان هکاریبز کاهش یا و افزایش در خانواده نقش به عنایت با. 1

 که هاییخانواده فرهنگ و فکر سطح آگاهی، ارتقای آگاه، در و سالم های خانواده همچنین و مربوط کارشناسان از استفاده با شهر این ربط

 بودن پرجمعیت خانوادگی، اختالفات قبیل از خانوادگی مسائل برخی بد عواقب با ارتباط در و نمایند اقدام باشند، می فرهنگی دچارفقر

 رفتن فرزندان، یابیدوست کنترل خانه، در والدین از یک هر حضور عدم فرزندان، به محبت کمبود فرزندان، بین شدن قایل تبعیض واده،خان

 هایخانواده به را الزم هایآموزش... و فرزندان ازدواج با ارتباط در موجود غلط هایسنّت و فرزندان کردن تحقیر نامناسب، مجالس به

 .شوند ترفعال نظرانصاحب و کارشناسان از استفاده با نیز خانواده مشاوره هایکانون زمینه، این در و دهند ارائه خوی شهرستان

 مسئولین های برنامه رأس در باید است، خوی شهرستان نوجوانان و اطفال کاریبزه عوامل از یکی اقتصادی فقر آنکه دلیل به. 2

 مسکن ی تهیه نظیر آنها به معنوی و مادی های کمک و شهر این فقیر های خانواده شناساییچون،  اقداماتی خوی، انجام شهرستان

 .شود گذشته اجرا ی مرحله به و بینی پیش... و مناسب شغلی های موقعیت ساختن مناسب، فراهم

 که است  شهر این مذهبی علمای و ها خانواده بر خوی، شهرستان نوجوانان کاریبزه کاهش در مذهبی فرایض نقش به توجه با. 3

 . دهند پاسخ را آنان شبهات سان،بدین و نمایند طرح آنان برای جذاب ایگونه به جوان نسل نیازهای به توجه با را مذهبی هایارزش

شده،  صادر یا و شده وارد اقالم کنترل در انگاری سهل ی نتیجه در مرز از ناشی مفاسد بردن بین از یا و کاهش منظور به. 4

 .نمایند شناس وظیفه و مسئول مرزبانانی گماشتن به اقدام دولتی مسئولین

 مشاوران به آنان معرفی و خوی شهرستان بزهکار نوجوانان و اطفال با منطقی و صحیح برخورد به مدارس اولیاء دادن توجه .5

 .مجرب

 .والدین و نوجوانان با معلمان نزدیک تر تباطار و فعال تر نقش طریق از خوی  شهرستان مدارس در دقیق تر کنترل و نظارت .1

 .خوی شهرستان ونوجوانان اطفال برای سالم ورزشی، تفریحی هنری، فرهنگی، محیط های و مراکز ایجاد .3

 .خود به مربوط مسائل در جوانان و نوجوانان فعال مشارکت جهت بهینه فرصت های ایجاد .1
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 در تالش و خوی شهرستان در موجود  تروریست های فساد،گروهک مراکز و ها خانه ییشناسا: چون تالش هایی و اقدامات . اعمال1

 و ها محله آن در ساکن تبهکار افراد و گرا جرم های محله شناسایی همچنین و منحرف و فاسد افراد دستگیری و سازی نابود جهت

 امکانات تهیه ی بوسیله کشیده رنج نوجوانان و فالاط از معنوی و مادی های حمایت و  اجتماعی های محیط سازی سالم و دستگیری

 مردم همکاری و همراهی با انتظامی نیروهای و مسئولین سوی از...  و آنها روحی آالم بردن یاد از در سعی و مشاوره جلسات مادی، تشکیل

 .شهر این

 معتاد عضو با برخورد چگونگی و نحوه با شهر نای های خانواده کردن آشنا و معتاد افراد سازی سالم و دادن ترك جهت در اقدام .11

 . خانواده

 انحراف گرایی از پیشگیری منظور به سرپرست بی نوجوانان و اطفال از  ربط ذی مسئولین و مردم معنوی و مادی . حمایت های11

 .  آنها

 
 سپاسگزاري

 و خوی شهرستان نوجوانان و اطفال جرم گرایی دالیل بررسیاین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان)

عادل ساریخانی و استاد مشاور دکتر ابوالفتح  استاد دکتر( است که با راهنمایی خوی شهرستان در بزهکاری مانع نعنوا به خانواده نقش

که از همه اساتید محترم و تمامی مصاحبه ، شده است دفاع 1311 زمستان در دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه قمدر  خالقی

 یم.شوندگان کمال تشکر و قدردانی را می نما
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 منابع و مراجع
 15/4/1311مصاحبه تاریخ خوی شهرستان اطفال دادگاه رئیس ،(1311)یوسف؛ ابراهیمی، [1]

 .قم دانشگاه نوجوانان، و اطفال بزهکاری عوامل بررسی نامه پایان ،(1334)فخرالدین؛ کشمیری، [2]

 .311ص جاویدان، نشر تهران، عمید، فرهنگ ،(1351)حسن؛ عمید، [3]

 .32ص نگار، و نقش انتشارات تهران، تمدن، دخت توران: ترجمه نوجوانان، در نفس به اعتماد ،(1313)گیل؛ فیلد، لیندن [4]

 .51ص ققنوس، انتشارات تربیتی، های نظریه اصول ،(1331)همکاران؛ و محمود نیکزاد، [5]

 .431ص معین، انتشارات تهران، ،14 چاپ معین، فرهنگ ،(1313)محمد؛ معین، [1]

 .41ص دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه نشر ،5چ خانواده، شناسی جامعه و اسالم ،(1311)حسین؛ نجفی، بستان [3]

 14/2/1311 مصاحبه تاریخ اجتماعی، مددکار ،(1311)علی؛ مظفری، [1]

 .تایمز تهران نشر تهران، بزهکار، جوانان و اطفال ،(1332)دانش؛ زمان، تاج [1]

 11/3/1311 مصاحبه تاریخ اجتماعی، مددکار ،(1311)مریم؛ حقی، [11]

 .عطایی تهران،انتشارات ،2چاپ ناسازگار، زنان شناسی جرم ،(1354)مهدی؛ محمد خاکپور، [11]

 3/1/1311 مصاحبه تاریخ شهر، روحانی ،(1311)م؛ احمدی، [12]

 5/2/1311 مصاحبه تاریخ تربیت، و اصالح کانون معاون ،(1311)یوسف؛ بروسان، [13]

 .51ص اسالمی، جمهوری مربیان و اولیاء انجمن تهران، ،4چ فرزند، با والدین رفتار ،(1335)علی؛ محمد سادات، [14]

 .نخستین نشر تهران، ،3چ جوانان، و نوجوانان روانشناسی ،(1335)احمدی،احمد؛ [15]

[11] www.Tebyan.Ir 

 ارشاد و فرهنگ وزارت چاپخانه سهامی شرکت انتشارات ،1چ جوانان، و نوجوانان اسیروانشن ،(1311)رضا؛ محمد شرفی، [13]

 .51ص اسالمی،

 .15ص دانشگاهی، جهاد انتشارات تهران، کنیم، رفتار چگونه خود فرزند با ،(1333)رضا؛ ،محمد شرفی  [11]

 .31ص نوبهار، انتشارات نوجوانان، و کودکان در رفتاری مشکالت ،(1311)شهال؛ یسی،ئر فرقانی  [11]

[21] www.dostan.net 
[21] www.noorerfan.blogfa.com/post258.aspx 

 .111ص میزان، انتشارات تهران، چهارم، چاپ نوجوانان، و اطفال بزهکاری ،(1311)جاوید؛ صالحی، [22]

 خوان، هفت انتشارات مشهد، محمدی، فریبا: ترجمه نوجوانان، با رابطه برای کوچک راز یک ،(1314)جنی؛ هانکس، هرناندز [23]

 .14ص

 3/1311/ 21مصاحبه تاریخ روانشناس، ،(1311)علی؛ موالیی، [24]

 .221ص تهران، دانشگاه تهران، شناسی، جرم مبانی ،(1331)مهدی؛  نیا، کی [25]

 .31ص صابرین، انتشارات تهران، ،فرنود فرناز: ترجمه فرزندان، بر طالق تاثیر ،(1311)مانوسکی؛ نیومن؛پاتریشیا، گری، [21]

 .54ص پخش، نشرو: تهران اجتماعی، شناسی آسیب و انحرافات شناسی جامعه ،(1353)داور؛ شبخاوندی، [23]

 11/4/1311مصاحبه تاریخ دبیر، ،(1311)منیره؛ عباسی، [21]

 .213ص نور، آوای نشر اجتماعی، شناسی آسیب بر ای مقدمه ،(1333)اهلل؛ هدایت ستوده، [21]

 4/1311/ 1مصاحبه تاریخ خانواده، مشاور ،(1311)حامد؛ عاشرزاده، [31]

 3/3/1311 مصاحبه تاریخ شهر، روحانی ،(1311)محمد؛ میری، [31]

[32] www.hvm.ir  
[33] www.edalatalame.blogfa.com 

 1/4/1311 مصاحبه تاریخ مهاجر، روستایی ،(1311)علی؛ صفایی، [34]

 21/3/1311 مصاحبه تاریخ خانواده، مشاور ،(1311)محمد؛ کریمی، [35]

 14/1/1311مصاحبه تاریخ خویی، شهروند ،(1311)حمید؛ معینی، [31]

 .112ص قدس، آستان انتشارات مشهد، طوسی، منشی تقی: ترجمه کودك، رفتاری های اختالل ،(1312)نلسون؛ واریزرائل، [33]

 13/5/1311، مصاحبه تاریخ روانشناس، ،(1311)مجید؛ ساربانی، [31]

 .131ص اسالمی، تبلیغات دفتر نشر و چاپ مرکز قم، ، 3چ تربیت، و تعلیم و اسالم ،(1314)ابراهیم؛ امینی، [31]

 2/5/1311 مصاحبه تاریخ پزشک، ،(1311)رضا؛ شفیعی، [41]
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 .554ص چکامه، نشر تهران، اول، چاپ میرعابدینى، احمد: ترجمه کودك، نگهدارى و تربیت تغذیه، ،(1312)بنیامین؛ اسپاك، [41]

 تهران، ،3چاپ ،(ازدواج تا تولد از فرزند تربیت روانشناسی)موفق فرزند خوشبخت خانواده ،(1311)خسرو؛ حسینی، امیر [42]

 .51ص کامل، عارف انتشارات

 .11ص تهران، دانشگاه انتشارات ،3 چاپ کاردان، محمد: ترجمه تربیت، مراحل ،(1311)موریس؛ دبس، [43]

 .54ص فرانکلین، ی موسسه بان، باغچه نظر پیر ثمینه: ترجمه خانه، در اطفال سازگاری ،(1331)هلن؛ وپونز، [44]

 .21ص مربیان، و اولیا انجمن انتشارات ،2چاپ کودکان، جنسی لئومسا خانواده ،(1315)علی؛ می،ئقا [45]

 .431ص مرکز، نشر یاسایی، مهشید: مترجم ،2 جلد کودك، شخصیت رشد ،(1333)پاول؛ ماسن، هنری [41]

 .42ص دانا، رئیس: ترجمه تهران، ،2چ موفق، پروری فرزند راهنمای ،(1311)مگی؛ گری، دان؛ میر، دینگ [43]

 .15ص نشرهاجر، تهران، اسالم، در خانواده نظام ،(1315)رضا؛ محمد فر، ساالری [41]

 بهار، پیک تهران، ،(1311)ریاضی عبدالمهدی: ترجمه بیاموزیم، کردن فکر روش خود فرزندان به ،(1133)؛ ادوارد دیونو، [41]

 .112ص

 .212ص فیروزه، انتشارات تهران، تبریزی، شریف احمد دکتر: ترجمه اعتیاد، از رهایی راهنمای ،(1312)راجرز؛ میلین، مک [51]

 3/3/1311مصاحبه تاریخ سالم، نوجوان ولی ،(1311)شبنم؛ مقیمی، [51]

 .131ص انصارالحسین، فرهنگی پارسا،موسسه صادق محمد: ترجمه فرزند، خوشبختی راز ،(1331)محمد؛ الکاتب، [52]

 .113ص رضوی، اسالمی علوم دانشگاه مشهد، ،2چاپ بزهکاری، کاهش و پیشگیری در اسالم نقش ،(1312)علیزاده،مهدی؛ [53]

 5/3/1311 مصاحبه تاریخ سالم، نوجوان ولی ،(1311)سعیده؛ خوشبخت، [54]
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