
 

 معتاد -والدهاي  دیدگی كودكان در خانواده پیشگیري وضعی از بزه

 1محبوبه خداداده تهراني

 2مریم خداداده تهراني

 چکیده
دیدگی کودکیان در   های بزه کارکردهای مثبت خانواده نسبت به کودکان، زمینهوایدین، به عنوان ی  عامل کاهش  اعتیاد

بنیابراین، اعتییاد واییدین را بیر اسیاس میوازین        کنید.  می حتی ت دید محیط معیوب و نامطلوب خانواده را فراهم و یا

ن موقعییت  ایی  برای کودکیان حاضیردرمحیط خیانواده محسیوب کیرد.     « موقعیت خطرآفرین»توان ی   شناختی می جرم

خانوادگی و چه از سوی دیگیر   دیدگی کودکان را چه از سوی وایدین به عنوان عوامل درون تواند احتمال بزه خطرزا می

خانوادگی افزایش دهد. ازجمله موضوعات مهمی که در ارتباط با بحث اعتیاد واییدین و اثیر    افراد به عنوان عوامل برون

دییدگی کودکیان در چنیین     ررسی است، آن است کیه پی یگیری وضیعی از بیزه    دیدگی کودکان قابل طرح و ب آن بر بزه

هایی، باید به عنوان ی  وظیفه مبتنی بر احساس مسیوییت اجتماعی نسبت به این قبیل کودکان، بیرای دوییت و    خانواده

پی یگیری   ایین نتیجه حاصل از این تحقیق آن اسیت کیه   دیگر نهادهای مربوطه و حتی برای خود وایدین مطرح باشد. 

دییدگی کودکیان بیه     تواند از طریق کاربست راهکارهای ناظر بر خود وایدین یا کسانی که به نحیوی موجبیات بیزه    می

 راهکارهیای نیاظر بیر موقعییت)منظور، محییط خانواده(عملییاتی گیردد.       و  انید  واسطه اعتیاد وایدین ان را فراهم کیرده 

دییدگی   تیرین راهکارهیایی کیه بیه منظیور پی یگیری از بیزه        اصلی ترین یافته تحقیق حاضر، این است که از جمله مهم

های وایدین در فرزندپروری است که نسبت به واییدین معتیاد،    ها و توانمندی توان ارائه کرد، ارتقای مهارت کودکان می

وییت مبتنی بر ترک اوییه اعتیاد و تالش برای در پیش گرفتن ی  زندگی سیایم و هدفمنید و مبتنیی بیر احسیاس مسیی      

نسبت به فرزندان است. در این تحقیق، ضمن شناسایی مفهوم پی گیری وضعی یا موقعیت مدار، سیه دسیته از عوامیل    

معتیاد بررسیی    -وایید هیای   دییدگی کودکیان در خیانواده    اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی را به عنوان عوامل بزه

   ایم. دیدگی این کودکان را تحلیل نموده از بزهترین راهبردهای ناظر بر پی گیری وضعی  ایم و مهم کرده

 دیدگی، خانواده نامطلوب، وایدین معتاد، پی گیری وضعی. دیدگی کودکان، پی گیری از بزه بزه :ها هكلیدواژ
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 مقدمه

شیوند. اعتییاد واییدین، زمینیه      میی  وایدین معتاد، امروزه یکیی از معضیالت جامعیه میا محسیوب     

هیا را در برابیر    دهید و آن  می ن( حاضر در خانواده را به شدت افزایشپذیری کودکان)فرزندا آسیب

سازد. وایدینی که به اعتیاد دچار هستند، از حیث  می پناه های مجرمانه، ضعیف و بی ها و جاذبه تکانه

توانند وایدین نامطلوب محسوب شوند یعنیی واییدینی کیه صیالحیت و      شناختی می حقوقی و جرم

هیای نظیری و عملیی     تربیت کودکان خود را ندارند و بنابراین، حسب یافتیه شایستگی نگهداری و 

هیا بیرای نگهیداری از کودکیانی کیه بیه دیییل اعتییاد          شناختی، ضمن سیلب صیالحیت آن   دیده بزه

های  دیده جرائم مختلفی باشند، باید در فکر جلب حمایت توانند بایقوه یا بایفعل، بزه وایدین ان، می

هیای   ها کیه در حقیقیت، از جلیوه    ترین این حمایت کودکانی بود. یکی از مهم اجتماعی برای چنین

معتاد نیز هست، تالش در راستای  -وایدهای  اوییه و مقدماتی حمایت از کودکان حاضر در خانواده

  (33: 1391)اختری،  دیدگی این قبیل کودکان است. پی گیری وضعی از بزه

کند با تمرکز بر میوقعیتی کیه    قعیت مجرمانه، سعی میپی گیری وضعی یا پی گیری ناظر بر مو

شیود، شیرایط    میی  های مجرمانه، موقعیت خطرزا)خطرآفرین( قلمیداد  به دییل وجود عوامل و زمینه

ارتکیاب جیرم را بیه صیفر برسیاند. اعتییاد       هیای   مادی برای ارتکاب جرم را کاهش داده و فرصت

تواند ی  موقعیت خطرزا قلمداد   گیری وضعی، میوایدین در خانواده، از منظر موازین و اصول پی

های  دهد، زمینه می شود. این موقعیت خطرزا همچنان که کارکردهای فرزندپروری وایدین را کاهش

دیدگی کودکان حاضر در خانواده را چه از سوی وایدین و چه از سوی افیراد خیارج از محییط     بزه

 (290: 1380)صفاری، دهد.  می خانواده، افزایش

مسأیه و موضوع اصلی مورد بررسی در این تحقیق، آن اسیت کیه اوالً اعتییاد واییدین بیه چیه       

دیدگی کودکان)فرزندان خانواده( را ایجاد یا ت دید کند  ثانیاً در فرضی که بیا   تواند بزه صورت می

در نظر بگیریم، زا  دیده معتاد روبرو باشیم و اعتیاد وایدین را نیز ی  زمینه و بستر بزه -خانواده واید

ای پی گیری شود  به  دیدگی کودکان در چنین خانواده توان ارائه داد تا از بزه می چه راهکارهایی را

توان گفت اعتیاد واییدین، مصیداق بیارزی از ناکارآمیدی واییدین و       فرض اوییه می عنوان ی  پیش

خیانواده در طرییق رشید و    تواند کارکردهای مثبت  خانواده نسبت به کودکان است که به شدت می

دیدگی  خطر بزههای  تربیت کودکان و محافظت و نگهداری از آنان در برابر مخاطرات ازجمله زمینه
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تواند ی  عامل اصلی بیرای نقصیان    را با خدشه و مانع روبرو کند. در این حایت، اعتیاد وایدین می

فرض دوم آن اسیت کیه در    د. پیشیا فقدان کارکردهای مثبت خانواده نسبت به کودکان قلمداد گرد

های  ترین گونه دیدگی کودکانِ دچار وایدین معتاد به عنوان یکی از مهم مقام پی گیری وضعی از بزه

 :توان راهکارهایی در نظر گرفت کیه ایین راهکارهیا عبیارت هسیتند از      دیدگی، می پی گیری از بزه

دکان)فرزندان خانواده( و راهکارهای ناظر راهکارهای ناظر بر وایدین معتاد، راهکارهای ناظر بر کو

 .بر موقعیت خطرزا)نهاد خانواده دچار وایدین معتاد(

 مفهو  پیشگیري وضعي -1

در اصل، واژه پی گیری را از نظر یغوی، جلوگیری کردن، دفع، صیانت، میانع شیدن، جلیو بسیتن،     

و ناخواسیته معنیا کیرده    جلوی وقوع چیزی را گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای رخدادهای بید  

کیارگیری   شیده، بیه   ( در اصطالح، آنچه در ابتیدا از ایین واژه برداشیت میی    271 :1360اند.)معین، 

اقدامات تدابیر کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان یا دیگر افراد جامعه 

از آن دارد کیه جوامیع    های موجود در قلمرو حقوق کیفیری، حکاییت   بوده است. مطایعات و یافته

انید. امیروزه، پی یگیری از     کیرده  ها استفاده می ب ری برای مقابله با جرائم به طور عمده از مجازات

رود که طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری  بزهکاری، گاه در ی  مفهوم موّسع به کار می

ین در این مفهیوم، هرآنچیه علییه    گیرد. بنابرا را در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم در برمی

دهد، پی گیری است امیا گیاه میراد از پی یگیری از بزهکیاری،       جرم بوده و بزهکاری را کاهش می

 گیرد. مفهوم مضّیق آن است که برخالف نوع اول پی گیری، فقط تدابیر غیر کیفری را در برمی

مفهوم این نوع پی یگیری  بررسی موازین پی گیری وضعی از بزهکاری، بستر را برای فهم بهتر 

فراهم خواهد نمود. بر اساس مفهومی که از پی یگیری از جیرم ارائیه شید، پی یگیری وضیعی بیه        

شود که بیرای مهیار بزهکیاری، از دو طرییق میورد اسیتفاده قیرار         مجموعه راهکارهایی اطالق می

نسیبت بیه    از طرییق اعمیال میدیریت    -2از طریق حذف یا تحدید عوامل جرم زا و  -1گیرند:  می

 (9 :1382ارتکاب جرم.)شاکری، های  عوامل محیطی و فیزیکی جهت کاهش فرصت

گونیه تعرییف    شناسان شهیر فرانسوی، پی گیری در مفهوم مضیق را ایین  از جرم« ریمون گَسَن»

پی گیری، هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف نهایی آن، تحدید حدود امکان پی یامد  » کند: می

نایی از راه غییر ممکین سیاختن، دشیوار کیردن ییا کیاهش دادن احتمیال وقیوع          مجموعه اعمال ج
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توجیه بیه    ( بیا 133 :1370گسین،  «)هاست بدون اینکه از تهدید کیفر یا اجرای آن استفاده شود. آن

 زیر باشد:  های  تعریف مطرح شده، پی گیری باید دارای ویوگی

 باشد که در بروز بزه نقش دارند،  هدف اصلی آن، اثر گذاری بر عوامل یا فرایندهایی -ایف

 پیش از ارتکاب جرم اعمال شود،  -ب

جبنبه قهرآمیز نداشته باشد زیرا تیدابیر سیرکوبگرانه، پیس از وقیوع بیزه بیر بزهکیار تحمییل          -ج

 (73: 1388.)میرخلیلی، شوند  می

ییات  پی گیری در معنایی که از آن ارائه شد، انواعی دارد که برحسیب تکامیل و تحیول و نظر   

از جملیه انیواع پی یگیری، پی یگری وضیعی اسیت کیه در زمیره         انید.   شناختی پدییدار شیده   جرم

گیرد. در ارتباط با موضوع این پووهش باید به این نکتیه اشیاره    می های غیر قهر آمیز قرار پی گیری

گیردد و نییز    میی  داشت که فرایند فرزندخواندگی، از آنجا که در چیارچوب نهیاد خیانواده عملیی    

جهت که نهاد خانواده دارای آثار و کارکردهای مثبت و سازنده متعددی در راسیتای تربییت و    انبد

نیز حصاری امن در مقابل خطرات و تهدیدات بیرونی است و پایگیاه نخسیتین    آموزش فرزندان و

تواند در ذیل پی گیری وضیعی و در واقیع، بیه عنیوان      گردد، می می پذیر نمودن آنان قلمداد جامعه

ی از تدابیر و سازوکارهای پی گیرانه وضعی همانند اقسام متنوع دیگر تدابیر پی یگیرانه وضیعی   یک

یذا فرزندخواندگی از این حیث نیز قابل بررسی است. در پی گیری وضعی، توجیه   .محسوب شود

های پیش از وقوع جرم است. ایین نیوع پی یگیری، در     ها و موقعیت و تمرکز بر شرایط و وضعیت

قبل از وقوع بزه(، درصدد کاهش یا مهیار  های  پیش جنایی)موقعیتهای  ا تمرکز بر وضعیتواقع، ب

ای از پی گیری است که حذف ییا کیاهش    ها و بسترهای جرم زاست. پی گیری وضعی، گونه زمینه

دهید. در ایین نیوع از     های وقوع جیرم را سیریوحه اقیدامات خیود قیرار میی       ها و فرصت موقعیت

آستانه ارتکاب با موانعی روبرو خواهد شد و بدین ترتیب، بیا مالحظیه افیزایش    پی گیری، فردِ در 

یفه اصلی در پی گیری وضیعی از  ؤخطر و هزینه ارتکاب جرم از آن دست خواهد ک ید. پس دو م

اسیت.)نجفی  « کاهش سیود و فاییده ارتکیاب جیرم    »و « افزایش خطر و هزینه ارتکاب جرم»جرم، 

 (  17 :1388 -89ابرندآبادی، 

در « کیالرک » ایبته تعاریف دیگری نیز برای پی گیری وضعی از جرم وارد شده است از جملیه 
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کیه در سیال   « پی گیری وضعی از بزهکاری: مطایعات موارد موفیق »مقدمه کتاب خود تحت عنوان 

نظریه پی گیری وضعی به ی  روش خاص اشاره دارد که هیدف آن،  »گوید:  می منت ر شده 1992

هییا  معییه و نهادهییای آن نیسییت بلکییه بییه طییور سییاده، بییر کییاهش دادن فرصییتمتعییایی کییردن جا

( در تعریف دیگیری آمیده اسیت کیه     291 :1380صفاری، «)های ارتکاب جرم تکیه دارد. وموقعیت

مدار، با تسلط بر محیط و شرایط پیرامیون جرم)وضیعیت م یرف بیر      پی گیری وضعی یا موقعیت»

جیذابیت آنیان و جاذبیه زداییی از آن وضیعیت پییش       جرم( در صدد آن است که از طریق کاهش 

 ( 14 :1386نجفی ابرندآبادی، «)جنایی، آمار جرائم را مهار کند.

بنابراین تعاریف، پی گیری وضعی از جرم، شامل دو دسته تیدابیر و اهیدف اسیت؛ دسیته اول،     

د و نهیا هسیت   آن تدابیری که به دنبال سلب امکان تحقق افعال مجرمانه یا الاقل دشوار نمودن وقوع

مجرمانیه و عوامیل تحریی  کننیده،     هیای   دسته دوم، تدابیر و اقداماتی که با هدف کاستن از جاذبه

وی از اندی ه مجرمانه به عمل مجرمانه جلیوگیری  گذار  درصدد هستند تا از تصمیم نهایی مجرم و

وضیعی از جیرم،    ( امروزه محققان در بیان اهداف و تعریف پی یگیری 36 :1388کنند.)میرخلیلی، 

 کننده دامنه و گسیترده پی یگیری وضیعی نییز هسیتند را میدنظر قیرار        غایباً این دو هدف که تعیین

محیدود نمیودن   »دهند و به این نکته تصریح دارند که پی گیری وضعی در صیدد اسیت تیا بیا      می

 هیای مجرمانیه کیاهش دهید.     هیا را بیرای فعایییت    ، فرصیت «هیا  کاسیتن از جیذابیت  »و « دسترسی

(Ronald. 1992: 292) 

 معتاد -هاي والد دیدگي كودكان در خانواده عوامل بزه -2

توان عبارت دانست از عوامل اجتمیاعی    میمعتاد را  -های واید دیدگی کودکان در خانواده عوامل بزه

 کنیم. می به ترتیب، هر ی  را بررسی که و فرهنگی و عوامل محیطی

 عوامل اجتماعي و فرهنگي -1 -2
شناسیِ خردساالن)اطفال و نوجوانان( که در کنیار مطایعیات حقیوق ب یریِ نیاظر بیر        منظر جرماز 

دییدگی کودکیان و    بیه مسیأیه بیزه     کودکان و نوجوانان، یکی از منابع ایجاد و تقویت نگیاه افتراقیی  

دیدگی اطفال و نوجوانان، در وهله اول، حاصل وضیعیت نیامطلوب فیردی ییا      نوجوانان است، بزه

ها از جمله و به ویوه به دییل نداشتن خیانواده مطلیوب و پ یتوانه واییدینی اسیت. در       عی آناجتما

های نوین علمی، اقتدار وایدین، به جای اینکه ی  حق خدادادی تعریف شود، بیا ایزامیات    رهیافت
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ز آیید و ا  یابد و از حقوق و منافع کودکان در کنار حقوق وایدین سخن به میان می اجتماعی معنا می

آزادی مطلییق رئیییس خییانواده کییه اصییل اساسییی نهییاد خییانواده در قییدیم بییوده، دیگییر خبییری    

هیا رنیگ    در چنیین وضیعیتی، بسییاری از مسیائل و سیختگیری     ( Bartholet. 1999: 8- 10)نیست.

شده و ارتقیا یابید. در    گری نماید و مصایح و منافع عاییه کودک، حفظ   بازد تا هدف نهایی جلوه می

روابیط شخصیی و مالقیات مسیتقیم کیودک بیا       »کنوانسیون حقوق کودک آمده که  9اده از م 3بند 

خانواده باید به عنوان ی  قاعده استمرار داشته باشد مگر اینکیه بیر خیالف بهتیرین منافع)مصیایح      

توان به عنوان ی  عامل اجتماعی و فرهنگی،  میمعتاد بودن وایدین خانواده را « عاییه( کودک باشد.

هیا بیرای کودکیان و فرزنیدان حاضیر در چنیین        پیذیری  هیا و آسییب   دیدگی بسیاری از بزهسرآغاز 

هیا در برابیر    پذیری آن آسیبهای  ترین زمینه تواند یکی از مهم عتیاد وایدین، میاای دانست.  خانواده

 قصیور و هیای   ساز قلمداد و بر همین اساس، یکی از بارزترین جلوه دیده رفتارهای آزاردهنده و بزه

ای کیه بیه    غفلت وایدین از موازین و اصول و ضوابط نگهداری و تربیت فرزنیدان دانسیت؛ مقوییه   

عیالوه بیر عوامیل     شدت و به وضوح، به مبانی اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی و ارتبیاط دارد. 

 دیدگی کودکان و نوجوانان در توانند به عنوان عوامل بزه اجتماعی و فرهنگی، عوامل محیطی نیز می

 .معتاد قلمداد شوند -های واید خانواده

 عوامل محیطي -2 -2

عاملی که موجب تأثیرگذاری محیط بر فرد و یادگیری ایگوهای رفتاری، هنجارهیا و نظیام ارزشیی    

گردد، وجود وابسیتگی   می ها سازی و عمل براساس آن آن محیط توسط فرد و سپس اقدام به درونی

ییاد  « محییط تعلیق  »شناسیان از آن بیه    این محیط که جامعیه  و تعلق عاطفی فرد به آن محیط است.

اند، محیطی است که فرد نسبت به آن، احساس تعلق و دیبستگی دارد، به طور مداوم و مکیرر   کرده

و از نزدی  با اعضای آن، در ارتباط بوده و نیازهای اوییه جسمانی، نیاز به امنییت، نییاز بیه ع یق،     

ها و هنجارها را از آن خیود   کند و به این دییل، ارزش ها تأمین می آن احترام و تعلق خود را در کنار

کند. در این میان، خیانواده، بیارزترین محییط     ها عمل می ها را درونی کرده و براساس آن دانسته، آن

 ( 45 :1380تعلق است.)سلیمی و داوری، 

با چنین واییدینی را بیه شیدت    ای  دیدگی کودکان و فرزندان در خانواده اعتیاد وایدین، زمینه بزه

شیود و   ای متویید میی   توان تصور کرد که کودک در خانواده ترین فرض می دهد. در ساده افزایش می
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ها معتاد به میواد مخدرنید و از کیودک خیود بیه عنیوان        باید که پدر یا مادر یا هر دوی آن رشد می

ر، اساساً بیا ایجیاد اخیتالل در رونید     کنند. مواد مخد ای برای تأمین مایحتاج خود استفاده می وسیله

آزاری مبیدّل   کارکردهای مطلوب و مورد انتظار، نهیاد خیانواده را بیه کیانون اصیلی وقیوع کیودک       

در این سطح، نقش و تأثیر میواد مخیدر در بیروز رفتارهیای      (181: 1382)محمدی اصل، سازد. می

ایجابی مورد توجیه قیرار داد؛ در   توان تحت دو رویکرد سلبی و  آزاردهنده نسبت به کودکان را می

های مطلوب و کارکردهای میورد انتظیار از واییدین و     سطح رویکرد سلبی، از ی  سو حذف زمینه

رفتن چتر حمایتی خیانواده در   سرپرستان در راستای رشد و اعتالی کودک و از سوی دیگر، از میان

دد. در ارتباط با رویکرد ایجابی نییز  گر قبال کودک در برابر رفتارهای آزاردهنده سایرین م اهده می

گیردد و ییذا وقیوع     آزاری میی  مواد مخدر، منجر به تبدیل نهیاد خیانواده بیه کیانون عمیده کیودک      

های درگیر با مسأیه مواد مخیدر، تقریبیاً امیری قطعیی اسیت و تنهیا        آزاری در سطح خانواده کودک

گیردد، نیوع، مییزان و شیدت آسییب       یها از یکدیگر م عاملی که منجر به تفکی  این گونه خانواده

 (  40 :1386)خالصه زاده و همکاران،  (190 :1382واردشده به کودک است.)آقابخ ی، 

دیدگی کودکیان را بیه    یند بزهآدر ی  نمونه عملی که تأثیر محیط خانواده با وایدین معتاد بر فر

یی به دییل اعتییاد شیدید   سایه ی  زن و شوهر ایریندی بود و 9، پسر «سامی»دهد،  خوبی ن ان می

آن دو به ماری جوآنا، عالوه بر آنکه خود نیز معتاد شده بود، بارها از پدر و مادرش کت  خورد تیا  

ها ماری جوآنا تهییه کنید. وی بیرای ایین کیار، چنید مرتبیه میورد سیوء اسیتفاده جنسیی             برای آن

 (Pritchard. 2004: 161فروشندگان ماری جوآنا نیز قرار گرفته بود.)

هیای معتیاد محسیوب     دیدگی کودکان در خیانواده  توانند عامل بزه دسته دیگری از عوامل که می

 .شوند، عوامل اقتصادی است

 عوامل اقتصادي -3 -2
هیا روبیرو هسیتند، معضیالت اقتصیادی       معتاد با آن -های واید یکی از معضالت مهمی که خانواده

ها که دچار م یکل   ها به نسبت دیگر خانواده دهاست. سطح معی ت و توان مایی در این قبیل خانوا

هایی که یکی یا  پذیرتر است. خانواده تر و آسیب تر، حساس تر، شکننده اعتیاد وایدین نیستند، ضعیف

ها به اعتیاد دچار هستند، در تأمین مایحتاج اوییه اقتصادی خود دچار معضیل   هردوی وایدین در آن

ها با آن روبرو هستیم، فقر و ناداری اسیت.   این دست خانوادههستند و اغلب، پدیده دیگری که در 



 1400 پاییز( هفتم ی شماره -چهارم ی دوره) آراء علمی فصلنامه            54

دیدگی کودکان حاضر در ایین   شدن اوییه یا تکرار بزه دیده همین فقر، به نوبه خود، زمینه را برای بزه

 کند. ها فراهم یا ت دید می نوع خانواده

مبتنی بیر مطایعیات    توان الاقل به نتای  دو دسته تحقیقات دان گاهی برای اثبات این فرضیه می

 میدانی استناد کرد.

در دان یگاه می ییگان آمریکیا دربیاره      2007تیا   2000هیای   در تحقیقی کیه در طیول سیال    -ایف

دییدگی کودکیان و    های دچار وایدین معتاد و ارتباط اعتیاد واییدین بیا بزهکیاری و بیزه     خانواده

 62جمله اینکه دیده شد، نزدی  بیه  نوجوانان)فرزندان( انجام شد، نتای  مهمی به دست آمد از 

درصد از وایدین معتاد، معموالً به دییل فقدان معی ت خاص یا عدم استخدام در نهادهای دویتی 

غیرقیانونی ازجملیه   هیای   ها، به امیرار معیاش از راه   و غیردویتی به سبب اعتیاد و منع اشتغال آن

آورند و  خانواده و سرقت روی می فروشی خود و اعضای تویید، توزیع و فروش مواد مخدر، تن

دییده   ترین گیروه آسییب   جایب آنکه در این وضعیت، کودکان یعنی فرزندان این خانواده، اصلی

زیرا معموالً وایدین معتاد برای ارتکاب این قبیل جرائم و تأمین مایحتاج اویییه زنیدگی،    ؛هستند

اند  کرده فروشی می ها را وادار به تن  آناند و مثالً کرده از فرزندان به عنوان سیبل جرم استفاده می

تواند محسوب گردد. همچنیین   دیدگی قوی در مورد کودکان می که م خص است ی  زمینه بزه

معتاد با آن روبرو هسیتند، بیا مییزان     -های واید م خص شد که فقر نسبی یا مطلقی که خانواده

هیا بیه    فرزندان این قبیل خیانواده درصد( عامل افزایش ورود کودکان و  51قابل توجهی)نزدی  

هیا   ها و اقدامات مجرمانه از قبیل سرقت و فح اء بوده است و در این چرخه، آن چرخه فعاییت

 (Reynaert& Others. 2009: 128- 132)شده اند.  دیده نیز واقع می نه فقط بزهکار که بزه

ن یان   2009تیا   2003هیای   نتای  پیمایش ملی دان گاه بیرمنگام در انگلسیتان در طیول سیال    -ب

هیا بیه    دهد، فقر نسبی یا مطلق ناشی از اعتیاد یکی ییا هیر دوی واییدین و عیدم اشیتغال آن      می

م اغل قانونی و م خص، موجب بروز حاالت موقت ییا دائمیی از عیدم اطمینیان بیه آینیده و       

در نهاییت  معتیاد و   -هایی با ویوگی واید احساس مستمر شکست در کودکان و فرزندان خانواده

هیای   ها تأمین نیازهای اوییه خود را نه در محیط خانواده اوییه بلکه در محییط  موجب شده تا آن

هیای بییرون از خانیه کیه اغلیب، فاقید کارکردهیای مثبیت          غیرخانوادگی ثانویه یعنی در محیط

 های تربیت فرزندان و در نتیجه، بزهکارانه هسیتند جسیتجو کننید. مثیال     فرزندپروری و مهارت
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هم با بزهکاری و هیم بیا   ها  های مجرمانه که در آن بارز این شرایط، جذب این کودکان به گروه

دیدگی کودکان روبرو هستیم، است. در این تحقیق، ارتباط میان فقر و اعتیاد وایدین، ارتباطی  بزه

ه دییده پیرور نسیبت بی     مستقیم قلمداد شده که در نهایت، منتهی به ایجاد و ت دید شیرایط بیزه  

 (Ibid. 134)شود. کودکان و فرزندان خانواده می

تیرین   مهیم  معتاد، -های واید دیدگی کودکان در خانواده این ، پس از بررسی عوامل مختلف بزه

میورد  معتیاد   -های وایید  دیدگی کودکان و نوجوانان در خانواده راهبردهای پی گیری وضعی از بزه

 بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

 معتاد -هاي والد در خانوادهدیدگي كودكان  اي پیشگیري وضعي از بزهراهبرده -3

معتیاد را عبیارت    -های وایید  دیدگی کودکان در خانواده توان راهبردهای پی گیری وضعی از بزه می

 .راهبردهای ناظر بر موقعیت)نهاد خانواده( و دانست از راهبردهای ناظر بر وایدین معتاد

 والدین معتادراهبردهاي ناظر بر  -1 -3
هایی کیه   با یحاظ بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان ی  آسیب اجتماعی به ویوه در خانواده

معتاد هستند، توجه و تمرکز بر نهاد خانواده و بر کارکردهای مثبت آن، بییش از پییش میورد     -واید

در راسیتای ارتقیای    توجه و عنایت کارشناسان و متخصصان بوده است و در این میان، راهکارهایی

ترین افرادی که مدنظر  کارکردی نهاد خانواده ارائه شده است. جایب است که در این راهکارها مهم

ها از اهمیت بسیار بی تری نسبت به  ها نسبت به آن ها و مهارت ها و توانایی هستند و افزایش آگاهی

توانند بزهکیار   اکنون ارائه شد، میدیگران برخوردار است، وایدین معتاد هستند که بر اساس آنچه ت

 ترین راهکارهای مورد پی نهاد عبارتند از: محسوب گردند. مهم

بینیی و ارائیه خیدمات میایی و پیویی و       در این مورد، پییش  افزایش منابع مایی برای خانواده:  -ایف

را هیا   ده و آنها را بیاال بیر   تواند توان اقتصادی خانواده ها و بخ ودگی ماییاتی می پرداخت یارانه

 در جهت حمایت بی تر از فرزندان یاری نماید،

پذیر: اقداماتی از قبیل تأمین غذا، پوشیاک، مسیکن در ایین دسیته      های آسیب کم  به خانواده -ب

 گیرند، جای می
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ها در رابطه با وظایف و تکاییف وایدینی و سپرستی: این برنامه شامل ارائه  توسعه توان خانواده -ج

مستمر به وایدین و سرپرستان به منظور شناخت بی یتر و بهتیر از وظیایفی کیه در      های آموزش

هیای   هیا و قابلییت   قبال فرزندان دارند است و هدف، آن است که با تقویت و افیزایش توانیایی  

 وایدینی و سرپرستی، تربیت بهتری برای فرزندان عملی گردد،

از کودکیان بیه وییوه کودکیان دچیار        مراقبیت  از جمله  ها: تمهید خدمات تکمیلی برای خانواده -د

 های ویوه و پی رفته برای کودکان در معرض خطر، آسیب جسمانی و روانی و نیز مراقبت

هیایی چیون تیدارک     شامل برنامه  از تغییرات بزرگ و اساسی:گذار  های در حال کم  به خانواده -ه

هیا بیه    ای حمایتی بیرای خیانواده  ه ازدواج، م اوره پیش از توید کودک، ت کیل و تقویت گروه

 های از هم گسیخته، ویوه برای وایدین و ارائه م اوره به خانواده

هیای   درمیانی و تیدارک حماییت    های اجتماعی: برای مثال ایجاد مراکز خیانواده  تقویت حمایت -و

 قضایی و حقوقی برای خانواده،

   1،ندگی عاری از مواد اعتیادآورکم  به وایدین معتاد برای ترک اعتیاد و در پیش گرفتن ز -ز

 .فرزندپروری وایدینهای  ارتقای مهارت -ح

عالوه بر خود وایدین که مسیوییت اوییه کودک و نگهداری از او در خانواده را بر عهیده دارنید   
شوند، دیگیر   می و به سبب ابتال به اعتیاد، در حقیقت نسبت به فرزند خود، نوعی بزهکار محسوب

                                                      
ییا در بحیث میا،     -ی وظایف وایدینی، نیازمند کسب مهارت و شایستگی است. از آنجیا کیه پیدر و میادر    امروزه بی تردید، ایفا -1

پیمان  18ماده  1مسیوییت عمده را در مورد رشد و پی رفت کودک تحت سرپرستی خود دارند )بند  -پدرخوانده و مادرخوانده

هیا را در راسیتای پیرورش     کارسازترین و بهتیرین آمیوزش   نامه حقوق کودک( باید همواره مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند

حیاکی از ایین اسیت کیه خیانواده هیایی کیه فاقید         « اِسیتِرن »و « اسیمیت »صحیح کودکان خود به دست آورَند. نتای  پووهش 

ودکیان خیود   دییدگی و آزار ک  ساز بروز ایگوهای پایدار بیزه  توانند زمینه های الزم و کافی برای فرزند پروری هستند، می مهارت

های خارج از خانه و خانواده نییز ایین    باشند و کودک و نوجوان، رفته رفته پس از تجربه بزه یدگی در درون خانواده، در محیط

تجربه تلخ را خواهد آزمود و از این رهگذر، در ی  چرخه معیوب، بستر ظهور اَمیال و مقاصد مجرمانه در وی پدیدار خواهید  

یابید،   های خارج از آن تسیری میی   های مکرر او که از محیط داخل خانواده آغاز شده و به محیط دیدگی شد و بدین ترتیب، بزه

 727: 1391های مکرر او را نیز فراهم آورند. برای مطایعه بی تر بنگرید به: خواجه نوری و یَکی،  توانند زمینه بزهکاری خود می

 (726و 
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وایدین که به نوعی شرایط را برای تحمیل وضعیت نامطلوب خانوادگی بر فرزندی کیه  افراد غیر از 
هیا نییز    ها سیخن گفتییم، آن   کنند و بر اساس موازینی که از آن واید یا وایدین معتاد دارد، فراهم می

توانند تحت شیمول اقیدامات پی یگیرانه     توانند نسبت به کودک، بزهکار محسوب شوند هم می می

توانند طیف متنوعی از سازوکارها را شامل شیود کیه    ر گیرند. در اینجا این راهکارها میوضعی قرا
توان به کاهش یا منع رفت و آمد و حضیور ایین قبییل افیراد در محییط       می ها ترین آن ازجمله مهم

( 63: 1385)فوالدچنگ، اشیاره داشیت.  هیا   خانوادگی کودک و کاهش یا منع ارتبیاط کیودک بیا آن   

عالوه بر راهبردهای نیاظر بیر بزهکیاران، راهبردهیای نیاظر بیر موقعییت نییز         ( 33: 1381)قائمی، 

 دیدگی کودکان دچار وایدین معتاد به اجرا درآیند. توانند برای پی گیری وضعی از بزه می

 راهبردهاي ناظر بر موقعیت   -2 -3
خانواده، به عنیوان یی  عامیل    مقصود از موقعیت در اینجا، به طور خاص، نهاد خانواده است. نهاد 

دییدگی   هیای خطرنیاک بیزه    های خطرناک ازجمله موقعیت مهم در راستای کاهش یا امحاء موقعیت
دییدگی، از اهمییت شیایانی برخیوردار      نسبت به فرد، همواره در مباحث مربوط به پی گیری از بزه

ه نسبت به کودکیان نوپیا،   بوده و هست. ارائه و اجرای ایگوهای درست رفتاری و تربیتی در خانواد

بیانگر نقش سازنده و کلیدی خانواده در پرورش صحیح جسیمانی و روانیی و عیاطفی و عملییاتی     

سازی کارکردهای رشد مدار این نهاد خواهد بود. این نوع نگرش، به قدری واجد اهمیت است که 

رازی از مقدمه این قانون در قانون اساسی ک ورمان نیز مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. در ف
در اصیل  « خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعایی انسان اسیت... »... خوانیم:  می

از آنجا که خانواده، واحد بنیادین جامعه اسالمی است، همه قیوانین  »گفته نیز آمده:  دهم قانون پیش
کیردن ت یکیل خیانواده، پاسیداری از     های مربیوط بایید در جهیت آسیان      ریزی و مقررات و برنامه

 « قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.

شود که خانواده در نظر قانونگذار اساسی ک ور ما دارای اهمیت بسیاری به ویوه از  مالحظه می

شناسیی،   دییده  ادبییات بیزه  پذیر ساختن افراد است؛ از همین رو با رویکردی م ابه، در  حیث جامعه

 ،عباچیدیدگی محسوب شده است.) ترین و موثرترین عوامل پی گیری از بزه نهاد خانواده، از اصلی

گیذاران و متویییان امیر در تمیام سیطوح، بایید        ( برهمین اساس، تالش و توجه سیاست70 :1379

گرا باشد. سازوکارهایی کیه  پذیر و قانون مصروف تحکیم نهاد خانواده و تربیت افراد شایسته، جامعه

هیای منیدرج در    سیازی آمیوزه   در راسیتای عملییاتی  انید،   بینی شده در قوانین و مقررات مدنی پیش
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هیا   دیدگی، نقش بسزایی در کنترل خردساالن و حمایت همه جانبه از آن پی گیری رشد مدار از بزه
یسیته و در خیور تحسیین    قانون میدنی، ازجملیه اقیدامات شا    1173دارند. وضع موادی چون ماده 

گیری از تربییت غلیط فرزنیدان و در نتیجیه،     وقانونگذار در جهت حفظ و ارتقاء نهاد خانوده و جل

 (59: 1384)رایجیان اصلی، ستیز بار آمدن آن هاست. جامعه

خانواده، رکن اساسی بنای رشد و پرورش کودک است و با فروپاشی آن به هر دیییل و نییز بیا    

ی رفتاری در آن از سوی وایدین نسبت به فرزندان، ابعیاد مختلیف فراینید رشید     فقدان استانداردها

دییدگی   گردد و این امر، کودک یا نوجوان را به شدت در معرض خطر بیزه  می کودک دچار اختالل

دهد. ایبته اضمحالل کارکردی خانواده، صرفاً به معنای از هیم پاشییدگی میادی آن نیسیت      قرار می

ضعیتی نیز اطالق گردد که با وجود دور هم گرد آمدن اعضیای خیانواده از نظیر    تواند بر و بلکه می
شود و بیدین ترتییب، نیه تنهیا      ها تبادل نمی ای میان آن جسمی، کوچکترین میزان احساس و عاطفه

شیود.   گردد بلکه خود خانواده نیز به کانونی پرخطیر تبیدیل میی    کارکردهای مثبت خانواده زایل می

 (84: 1388)بیگی، هایی که واید یا وایدین معتاد دارند، صادق است. در خانواده نظیر این وضعیت،

تیوجهی بیه فرزنیدان ممکین اسیت تیأثیرات        برخی وایدین با رفتارهای ناآگاهانه و گاه بیا بیی  

نامطلوبی در شخصیت کودک و نوجوان خود بر جا بگذارند و بدین سیبب اسیت کیه گفتیه شیده      

کیه از محبیت و توجیه وایدین یان در کیودکی بیی بهیره بیوده          کننید  غایب مجرمان احسیاس میی  

در »اسیتاد بنیام فرانسیوی نییز بیر ایین بیاور اسیت کیه          « ژان پیناتل( »68 :1389اند.)کواراسوس، 

دییدگی   دیدگی خردساالن، خانواده، ایفاگر نقش مستقیم و بسیار مهمیی اسیت. بیزه    شناسی بزه علت
 نامطلوب کارکردی است که در خیانواده کودکیان پدیید    کودکان، در اغلب موارد، به دییل وضعیت

( بنابراین بعید نیست که بتوانیم خانواده دچار واید یا وایدین معتیاد را از  37 :1371کی نیا، «)آید. می

 حیث کارکردی، ضعیف و فاقد مطلوبیت و در نتیجه فاقد فایده نسبت به کودک بدانیم. 

کند. بیراین   دیدگی کودکان، نقش محوری ایفا می ن بزهخانواده در وقوع، تقویت و به عادت شد
گسیختگی کارکردی خانواده مثالً به علت اعتیاد وایدین، از جمله عوامل تأثیرگیذار بیر    منوال، از هم

 درصد 88دهد  ن ان می« هویر»دیدگی در کودکان است. به عنون نمونه، پووهش پایایی وضعیت بزه

گسییخته   ای از هیم  انید کیه خیانواده    دییدگی هسیتند، افیرادی بیوده     کسانی که دچار عادت بیه بیزه  

ثر مستقیم در تکیوین و تسیریع   ؤ( خانواده نامطلوب به عنوان عامل م101 :1387اند.)نیازپور،  داشته
دیدگی کودکان معرفی شده است. فرضیه رقیب از جانب مقابل، اما این است که خیانواده   فرایند بزه
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دیدگی کودکیانش نیسیت بلکیه     ثر مستقیمی در تدوین و تسریع فرایند بزهمطلوب، نه تنها عامل مو
مانع این جریان نیز هست. حال باید به دنبال سازوکاری برای کارآمدتر کردن نهاد خانواده باشییم و  

یکی از مصادیق بارز افزایش کارآمدی خانواده نسبت به فرزندان، آن است که اعتیاد واید یا وایدین 

 (66: 1391)اختری، رخت بربندد.از خانواده 

 گیري نتیجه
زندگی فردی و اجتماعی فرد است. طبعاً بیه هیر    گیری خانواده، رکن رکین اجتماع و هسته اوییه شکل

تیوان انتظیار داشیتن     تر باشند، میی  میزان، کارکردهای مثبت و سازنده و مطلوب این نهاد بی تر و قوی

در مقابل، به هر میزان، این کارکردها کمتر باشند، فاصله جامعیه  ای پویاتر و کارآمدتر داشت اما  جامعه
با معیارهای کارآمدی و مطلوبیت بی تر خواهد شد. یکی از معضالت امروز جامعه ما کیه بیه شیدت،    

هاست. اعتییاد   کارکردهای مثبت نهاد خانواده را زیر سوال برده، پدیده واید یا وایدین معتاد در خانواده

دییدگی مکیرر و متنیوع قیرار      های بارز آسیب پذیری کودکان و در معرض بیزه  ز زمینهوایدین، یکی ا
ها پدر و مادری ناکارآمید و نیامطلوب بیرای کودکان)فرزنیدان(      هاست. اعتیاد وایدین، از آن گرفتن آن

 کند. می را در ایفای وظایف وایدینی نسبت به فرزندان ان ناتوانها  خواهد ساخت و آن

ترین دوران زندگی فیرد انسیانی اسیت. کیودک و نوجیوان،       نوجوانی، حسّاس دوران کودکی و

سرشار از نیازها و عواطف و احساسات و احتیاجات مختلف است. بی توجهی مطلق به این نیازها 

و عواطف و یا ارائه پاسخ نامناسب به این نیازها و عواطف، بیر اسیاس شیواهد موجیود و مطیابق      
تواند موجبیات سیرخوردگی کیودک و نوجیوان و      ه، به سهویت میگرفت صورت های نتای  پووهش

تواند بیا احتمیال    ها را فراهم کند. این وضعیت، می رشد و پرورش متزیزل، ناقص و آسیب پذیر آن

پذیری کودک و نوجوان و کاهش آستانه مقاومت  کننده شرایط برای آسیب باال، تمهیدکننده و تسهیل

گردد چراکه کودک ناامید از بیرآورده شیدن نیازهیا و احتیاجیات و      دیدگی فرض ها در برابر بزه آن

اسات و عواطفش، الجرم برای ارضای نیازها و عواطیف  ساخذ پاسخ مناسب و منطقی نسبت به اح
خارج از خانواده و افرادی غییر از اعضیای خیانواده خیود خواهید      های  خویش، رو به سوی محیط

 دیدگی تن دهد. آورد و برای ارضای این نیازها به بزه

رو کیه پیرورش    در حقیقت، عدم برخورداری از خانواده مطلوب ازجمله به دییل اعتیاد وایدین، از آن
توانید فیراهم کننیده شیرایط      گردد، می می کودکان و نوجوانانی به شدت آسیب پذیر و ضعیف را موجب

نواده یا برخیورداری از موهبیت   ها نیز باشد. کودک و نوجوانی که از نعمت داشتن خا دیدگی آن برای بزه
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دفیاع قلمیداد    ها و یطمات مختلف در اجتمیاع، بیی   خانواده مطلوب محروم است، خود را در برابر آسیب
دهد. بر اساس همین واقعیات است که حق برخورداری از خیانواده و   ها تن می کند و به راحتی، به آن می

جهانی، یکی از حقیوق مسیلّم کودکیان و نوجوانیان      ای و های خانوادگی، در اسناد فراملی منطقه حمایت

ها بایید بیه منظیور جلیب و تیدارک       برشمرده شده و این نکته مورد تأکید وافر قرار گرفته که همه تالش
تیوان   ها برای کودکان و نوجوانان بسی  شیده و عملییاتی گردنید. میی     بی ترین میزان از این نوع حمایت

هیا، تیأثیرات مثبیت     ی مربوط بیه کودکیان و نوجوانیان و حقیوق آن    مللای بینمدعی شد که در همه اسناد 

دییده شیدن    خانواده مطلوب در رشد و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان و در نتیجه، پی گیری از بیزه 

توان ادعا کرد که کودک و نوجوان، تا زمیانی کیه    ها مفروض تدوین کنندگان این اسناد بوده است. می آن

دییدگی   بزه کند، راه می   خانواده مطلوب و به ویوه وایدینی دانا و توانا و کارآمد قلمدادخود را در پناه ی
را برای تأمین نیازها و احتیاجات و ارضاء عواطف و احساسات خود برنخواهد گزید. در ایین زمینیه، بیر    

نیوعی   هیای مطلیوب خیانوادگی،    شناختی، به این نتیجه رسیدیم که جلب حمایت های جرم اساس آموزه
تواند محسوب گردد. در این معنا، ما پی گیری وضیعی را یزومیاً یی      دیدگی می بزه پی گیری وضعی از

واسطه قلمداد نکردیم بلکیه معتقیدیم کیه ایین      پی گیری فنی)تکنیکی( و نیز ی  پی گیری مستقیم و بی

رهای متنیوع، آن هیم   تواند به صورت غیرفنی و از رهگذر اجرای سیازوکا  دیدگی می نوع پی گیری از بزه

به صورت غیرمستقیم نیز صورت گیرد که تالش برای زدودن گرد اعتیاد وایدین از چهره خیانواده، یکیی   

 ای است. دیدگی کودکان در چنین خانواده ترین اقدامات در راستای پی گیری از بزه از اساسی

خیانواده رخیت بربنیدد و ثانییاً     بنابراین باید به فکر چاره بود تا اوالً اعتیاد وایدین، بیه کلیی از   

تیرین   ها بیازگردد. یکیی از مهیم    های از دست رفته کودکان به واسطه اعتیاد وایدین ان به آن فرصت
دیدگی قرار گیرفتن   دیدگی یا در معرض بزه راهکارهایی که بدین منظور و با هدف پی گیری از بزه

است. پی گیری وضیعی کیه بیه معنیای     معتاد ارائه و پی نهاد شده، پی گیری وضعی  -کودکان واید
دییدگی   گیری از وقیوع جیرم و رخیداد بیزه    پی  های قبل از وقوع جرم به منظور تمرکز بر موقعیت

 های مختلفی داشته باشد.   تواند اشکال و گونه معتاد می -است، نسبت به کودکان واید

وایدین معتیاد بیه عنیوان    های ناظر بر  های این نوع پی گیری، پی گیری ترین اشکال و گونه مهم

های ناظر بیر کودکیان    های قبل از ارتکاب جرم و پی گیری های ناظر بر موقعیت بزهکار، پی گیری

های نوع اول، آنچیه مبنیای همیه اقیدامات و      دیدگی هستند. در پی گیری دیده یا در معرض بزه بزه

ت فرزند)فرزنیدپروری( اسیت   های وایدین در زمینه تربی ها و کارآمدی تدابیر است، افزایش مهارت
که ایبته اویین قدم آن، ترک اعتیاد و در پیش گرفتن ی  زندگی سایم و سازنده است. به هر اندازه، 
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های فرزندپروری در وایدین تقویت گردد، امکان اضیمحالل و از هیم گسییختگی میادی و      مهارت
ها در ایین   طح و میزان کارآمدیمعنوی نهاد خانواده کمتر خواهد بود و در نتیجه، احتمال افزایش س

 نهاد، بی تر خواهد شد. 

های نوع دوم، تمرکز بر نهاد و موقعیت خانواده است. در ایین قسیم راهبردهیا بیا      در پی گیری

و هیا   هیا، سیعی بیر کیاهش تینش      درک موقعیت خانواده به عنوان نهاد عایی و اوییه پرورش انسیان 

هیای   ها خواهد بود. در ایین مییان، جلیب حماییت     یدهها و فا ها و در عوض، افزایش مهارت یغزش

مدار برای کودکیانی کیه در محییط خیانواده اویییه، بیه دیییل واییدین معتیاد، بیا وضیعیت             خانواده

بدسرپرستی روبرو بوده یا هستند، اقدامی اساسی و محیوری اسیت. نهیاد فرزندخوانیدگی از ایین      

بی یتر اسیت. ایبتیه نهیاد فرزندخوانیدگی، بیا       منظر، حائز اهمیت و جایگاه شایسته بررسی و تأمل 
های نوع سوم که مستقیماً ناظر بر خود کودکان روبرو با وضعیت اعتیاد وایدین هستند نیز  پی گیری

 ارتباط و پیوستگی نزدی  دارد.

های نوع سوم، خود کودکانی که با معضل واید یا وایدین معتاد روبرو بیوده ییا    اما در پی گیری
گیرند. در این نوع از پی یگیری، هیر اقیدامی کیه بیه هیر ترتیبیی،         نون توجه قرار میهستند، در کا

هیا در   خطرآفیرین را افیزایش دهید و مهیارت آن    های  کودکان در مواجهه با وضعیتهای  کارآمدی

های ی  خانواده مطلیوب   رویارویی با بحران و مدیریت آن را تقویت نماید و به خصوص حمایت

ها جلب نمایید، اقیدامی مبتنیی بیر پی یگیری وضیعی از        و سازنده را برای آنبا کارکردهای مثبت 

 دیدگی در فرض اعتیاد وایدین محسوب خواهد شد. بزه

های مسیول ازجمله وزارت ک ور، ستاد مبارزه با میواد مخیدر، وزارت    شود دستگاه پی نهاد می

افزایی برای وایدین ازجمله  مهارتهای  بهداشت، وزارت تعاون، با ت ری  مساعی با یکدیگر، دوره

و یا وایدینی که در حال حاضر، درگیر اعتیاد هستند و این امیر بیر   اند  وایدینی که درگیر اعتیاد بوده

کارکرد فرزندپروری و تعلیم و تربیت نهاد خانواده، اثر منفی گذاشته است، برگزار نماینید. در ایین   
های مردمی و جامعوی نیز استفاده کنند. مسیاجد،   ظرفیتتوانند از کم  و  ها می مسیر، این دستگاه

توانند توان و ظرفیت  های داوطلب مردمی، به خوبی می ها، نهادهای خیریه و گروه مدارس، دان گاه

ای  هیای بیمیه   خود را در اختیار این فرایند قرار دهند. همچنین باید قوانین حمیایتی و نییز پوشیش   

معتاد و بخصوص وایدینی که به نحیوی درگییر مسیائل     -واید های خاص برای حمایت از خانواده
   ناشی از اعتیاد بوده و هستند ازجمله م کالت معی تی و اقتصادی تصویب شود.
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Abstract  

Parental addiction, as a factor in reducing the positive functions of the family towards 

children, provides the grounds for children to be victimized in a defective and 

unfavorable family environment. Therefore, according to criminological criteria, 

parental addiction can be considered as a "dangerous situation" for children in the 

family environment. Such a risky environment may lead to the victimization of children 

wether by their parents, as intra- family factors, and others, as the external ones. One of 

the important issues that can be discussed in relation to the discussion of parental 

addiction and its effect on child victimization is that the prevention of child 

victimization in such families should be a task based on social responsibility towards 

Such children undertaken by the state and other concerning authorities and even by 

parents themselves. The result of this study is that this prevention can be implemented 

through the application of strategies that monitor the parents themselves or those who 

have somehow caused the victimization of children due to their parents' addiction, and 

strategies that monitor the situation (meaning, family environment). . The most 

important finding of the present study is that one of the main strategies that can be 

offered to prevent child victimization is to improve the skills and abilities of parents in 

parenting, which is based on the initial withdrawal of addiction and effort from addicted 

parents. To lead a healthy and purposeful life based on a sense of responsibility towards 

children. In this study, while identifying the concept of situational prevention or 

situation- oriented, we have examined three categories of economic, social, 

environmental and cultural factors as factors of child victimization in parent- addicted 

families and the most important strategies for situational prevention of crime. We have 

analyzed the vision of these children.  

Keywords: Child victimization, victim prevention, adverse family, addicted parents, 

situational prevention. 

  


