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 مقدمه. 1

ترین قشر جامعه، پذیرکودکان به عنوان آسیب

های ناشی از رفتار همواره در معرض آسیب

آزاری به . تاریخ پیدایش کودکاندبزرگساالن بوده

هایی که کودک به . زمانگرددهایی دور برمیزمان

شد و حق هیچ اعتراضی عنوان کاال داد و ستد می

نسبت به حقوق از دست رفته خود نداشت. با 

گذشت زمان و متمدن شدن جوامع، نسبت به 

حقوق اطفال حساسیت بیشتری نشان داده شد و 

اطفال تمهیدات  دیدگیدر دو عرصه بزهکاری و بزه

 . خاصی اندیشیده شد

های جسمی و روحی خاص کودکان به لحاظ ویژگی

رگساالن های متفاوت نسبت به بزنیازمند سیاست

یار ـر معـرد از نظـری فـپذیباشند. آسیبمی

های شناسانه سن، نه تنها در برخی از شاخهآسیب

شناسی و حقوق کیفری علوم جنایی )مانند جرم

گرایش کودکان و نوجوانان( جایگاه  -فنی یا خاص

های ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخهویژه

فری سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کی

کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که 

از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگساالن متفاوت 

است. این تفاوت او را بیش از بزرگساالن در برابر 

سازد. از دیدگاه پذیر میکژروی و بزهکاری آسیب

شناسانه و شناسی نیز، گستره تدابیر روانجرم

یری از رفتارهای اجتماعی برای مداخله در پیشگ

کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران 

دهد، در بردارنده کودکی در آستانه خطر قرار می

پذیری است که امکان بزهکاریشان در افراد آسیب

آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن 

دیده بسیار متداول بزه -است جابجایی نقش بزهکار

تیب این رهیافت نو که در ادبیات بدین ترباشد. 

یاد  "پیشگیری زودرس"ه ـوم جنایی از آن بـعل

شناسی نیز سرچشمه دیدههای بزهکنند، از یافتهمی

گیرد. در اینجا با اصطالحی به نام کودک در می

شویم که رو میمعرض خطر یا در آستانه خطر روبه

نی و شود که سالمت بدنی، روابه کودکی گفته می

اخالقی او در آستانه خطر شدید است. هرگاه این 

خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک در 

شود. همچنین، دیدگی انگاشته میمعرض خطر بزه

کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه وضعیت 

 دیده تبدیل شود.خطرزا در آینده به بزه

های اژهوآزاری نیز یکی از کلیدعالوه بر این کودک

آزاری، عبارت است کودک. مرتبط با این مقوله است

از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفی عمدی یا 

به ویژه به شکل  از روی غفلت به یک کودک،

استفاده جنسی یا ترک کودک بدرفتاری یا سوء

کشی توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره

روانی یا یا سوءاستفاده آسیب شدیدی بدنی، 

استفاده جنسی، یا مرگ عاطفی، بدرفتاری یا سوء

پذیری فرد شناسی، آسیبدر جرم بینجامد. کودک

دی در ـبنهـقـلی طبـارهای اصـعیـی از مـکـی

ه در یکی از ـخستین است کـشناسی ندیدهزهـب

دیده بر پایه معیار ها، کودکان بزهبندین طبقهـای

دا ـدیده جن بزهشناسانه سن، از بزرگساالآسیب

شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از می

ها در چگونگی برخورد با بزهکاری دگرگونی نگرش

نوجوانان که به پیدایش شاخه نویی در سیاست 
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جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابر 

 کودکان و نوجوانان انجامید.

های اجتماعی نوین که به شدت یکی از عرصه

کند فضای روانی کودکان را تهدید میسالمت 

 های سریع و. امروزه با پیشرفتسایبری است

تحوالت رو به رشدی که در فضای سایبری شاهد 

فضای در  هستیم زمینه ارتکاب جرایم سایبری و

. در این راستا مجازی به شدت فراهم شده است

حضور خواسته یا ناخواسته کودکان در چنین 

دیدگی آنان را تسهیل نموده فضایی موجبات بزه

گاه عدم تخصص کافی والدین نسبت به  است و

راحتی  چنین فضاهایی یا حضور فعال بزهکاران و

دیدگی کودکان در ارتکاب جرایم در این فضا بزه

جهت پیشگیری از  این فضا را سرعت بخشیده و

تالش در جهت قربانی  سازان ودیدگی این آیندهبزه

های شوم بزهکاران تدابیر هها در نقشنشدن آن

 طلبد.خاص را می

شود این جا مطرح میپرسش اساسی که در این

دیدگی اطفال در فضای در فرآیند بزهاست که، 

سایبری، چه عوامل اقتصادی و مذهبی نقش دارند؟ 

گذاران در فرآیند شناخت این عوامل به قانون

کند. زیرا شناخت طراحی قانون کمک شایانی می

نیازها و مبانی است که اساس طراحی یک  دقیق

 دهد.قانون خوب را تشکیل می

در ارتباط با پیشینه پژوهش حاضر باید عنایت 

 ،قهای امامیه در مباحث کیفری حدودفداشت که، 

در خصوص سیاست  قصاص و دیات به مصادیقی

ام کیفری اسالم در مواجهه با جنایی افتراقی نظ

اند. به بحث پرداخته بزهکاری اطفال دیدگی وبزه

این مباحث به صورت پراکنده در مباحث کیفری 

حث ـه اهمیت بـه بـوجـا تـ. برح شده استـمط

به ویژه در حقوق  آزاریو کودک دیدگی اطفالبزه

ایران، کتب مرتبط با این حیطه نیز به چاپ رسیده 

دیدگی اطفال در جمال بیگی در کتاب بزهاست: 

ی اطفال را مورد بررسی قرار دیدگحقوق ایران، بزه

دیدگی جسمانی و جنسی داده و حمایت از بزه

دیدگی روانی و بهداشتی اطفال و حمایت از بزه

شهال معظمی در  داند.اطفال را الزم و ضروری می

کتاب بزهکاری کودکان و نوجوانان مفهوم کودکی، 

نوجوانی، بزهکاری و ماهیت بزهکاری اطفال و 

بررسی قرار داده و خانواده را در  نوجوانان را مورد

 کند.پیشگیری از بزهکاری عامل اصلی معرفی می

هوشنگ شامبیاتی در کتاب بزهکاری اطفال و 

پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به طرق 

نوجوانان اشاره کرده و ایجاد محیطی آرام و سالم 

در خانواده و تأمین آموزش و پرورش مناسب را در 

 داند.از بزهکاری آنان مؤثرتر می پیشگیری
 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به کتابخانهاطالعات بصورت 

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.



   1400                                                   1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  /40

 

 ها. یافته4

ور ـه، با ظهـد کـدهمی نهای پژوهش نشایافته

های شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامدیدهبزه

دیده و شناسایی بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه

خود  ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیهویژگی

های گذاری انگیزهبرداشته شده و به سبب تأثیر

سی اطفال، شنادهـدیر بزهـاخالقی و مذهبی ب

حمایت از »وان ـحت عنـدی تـدیـانداز جچشم

شناسان و دیدهفرا روی بزه« دیدگی اطفالبزه

 اساتید فن گذاشته است.

 

 . بحث5

دیدگی اطفال در یکی از مسایل مهم مرتبط با بزه

سایبری شناسایی انواع بزه در فضای سایبری فضا 

. به عبارت دیگر کنداست که کودکان را تهدید می

در جهت ای مصادیق بزه در این فضا ما را احص

 . رسانددیدگی اطفال یاری میپیشگیری از بزه

دیدگی اطفال در از سوی دیگر آشنایی با علل بزه

ویژه  فضای مجازی به ارایه راهکارهای پیشگیرانه به

در حیطه پیشگیری وضعی کمک شایانی خواهد 

دگی دینمود لذا در این فصل ضمن بررسی انواع بزه

عوامل موثر در این  ، علل واطفال در فضای سایبری

امر را نیز بر خواهیم شمرد به ویزه که فضای 

در گستره  سایبری به عنوان محیطی جدید

برخوردار ای جغرافیای انسانی  امروزه از جایگاه ویژه

 است.

دیدگی اطفال دارای علل بسیاری از انواع بزه

روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون 

راهگشا نخواهد بود. توجه به شرایط اجتماعی، 

سی و آموزشی، تأثیر مستقیم و اقتصادی، سیا

دیدگی مستقیمی در مورد پیشگیری از بزهغیر

دولت و  جانبهاطفال دارد و نیاز به مشارکت همه

 دیدگی اطفال دارد. ی بزهمردم در حل مسئله

و  یاز آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روان

آنان در  تیدر حال رشد هستند و شخص یجسمان

 دهیهنوز بال نیاست و بنابرا یریگحال شکل

 شتریب ،یدر برابر بزهکار ژهیدر جامعه به و ستند،ین

و از همه مهمتر کمتر  رندیپذ بیاز بزرگساالن آس

خود را  هیتوانند مصالح عالیاز بزرگساالن م

 دهند. صیتشخ

 

دیدگی در فضاي بزه فرآیند . تحلیل1-5

 سایبري

 مطالعات اصلی محور که مجرمانه عمل ارتکاب

 هنجار و قانون نقض تنها است، شناسیجرم

 انسانی رفتارهای دیگر مشابه بلکه نیست، اجتماعی

 قدرت وجود از ناشی و بوده هدفمند باید اصوالً

 غالباً گفت توانمی عبارتی به باشد، انتخاب

 یک به دست انسان و است اختیاری عملکردی

بر . زندمی عقالنی استراتژیک هایانتخاب سلسله

 شناسانجرم سوی از مختلفی نظریات اساس این

 ریـگیجهت وعیـن دارای هـک گردید مطرح

 برخالف. بود شناختیزیست شناختی،جامعه

 عوامل به کمی توجه که شناختیجرم هاینظریه

 اصلی هدف داشتند، را جرم کنندهتعیین موقعیتی

 عقالنی، انتخاب مدل نظریه همچون هانظریه این

 و اجتماعی فرآیندهای بررسی ،...زندگی و شیوه

 جرم وقوع دالیل عنوان به شناختیروان رخدادهای
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 در انتخاب و گیریتصمیم عقالنی فرآیند و

 باشد.می بزهکاران

 

 عقالنی انتخاب . نظریه1-1-5

 تحقیقات واسطه به بیشتر عقالنی انتخاب نظریه

 شده شناخته( 1986و  1987) کالرک و کورنیش

 این آن و دارد محوری اصل یک رویکرد این. است

 است، سنجیده و هدفدار، آدمیان رفتار که است

 اغراضشان با که را راهی ها،راهی چند در آدمیان

 هر به رفتن برای و کنندمی اختیار است موافق

 رفتار بنابراین،. کنندمی زیان و سود محاسبه راهی

 گزینش و فردی گیریتصمیم نوعی نیز منحرفانه

 سنجش از پس که است گرایانهفایده عقالنی

 صورت منحرفانه رفتار منفی و مثبت پیامدهای

 است این بر اصل نظریه این در عالوه به. گیردمی

 افراد همه برای گیریتصمیم و گزینش امکان که

 به عقالنی انتخاب نظریه. دارد وجود یکسان به

 رمـج ارتکاب برای مجرم دالیل و انگیزه تشریح

 عمل یک انتخاب که است معتقد و پردازدمی

 رفتار هایویژگی بر تکیه با عمدتاً مجرمانه،

 صورت مجرم فردی خصایص همچنین و مجرمانه

 هم جرم، ارتکاب برای بزهکار عبارتی به. گیردمی

 آن رسیدن نتیجه به احتمال و بزه تحقق موقعیت

 را خود ضعف نقاط و هاتوانایی هم و سنجدمی را

 مجرم شخص به کالرک از نظر. دهدمی قرار مدنظر

 نگریست اقتصادی گیرندهتصمیم یک عنوان به باید

 براساس و است سود حداکثر تابع هایشانتخاب که

 عقالنی گیریتصمیم به دست منفعت و هاهزینه

  زند.می

 است غیرعقالنی و نکوهیده عملی جرم، اگرچه لذا

 هرچند است، عقالنیت واجد خود نهان در ولی

 نظر مورد دیدگاه این در بطورکامل عقالنیت مسائل

 نیست.

 برای مجرم انگیزه تشریح به عقالنی انتخاب نظریه

 نیازهای رفع برای تالشی عنوان به جرم ارتکاب

 رآیندـف عقالنیت   نـای و کندمی گاهـن عادی

 نیازها، رفع برای را هافرصت که است گیریتصمیم

 شده، بینیپیش سودهای و عمل بالقوه هایهزینه

 النیـعق رآیندـف نـای البته. دـکنمی تعیین

 تصمیم برای محاسبه کار به تنها نه گیری،تصمیم

 ارتکاب مکان و زمان بلکه پردازد،می جرم ارتکاب به

 کند.می تعیین نیز را جرم

 دارای مجرم که شود گفته است بهتر اساس این بر

 یک به بزهکاران همه و است محدود عقالنیتی

 اگرچه کنند،نمی رفتار معقول و منطقی اندازه

 توجه با مجرمانه رفتار یک معقولیت و بودن منطقی

 توانمی اما است، متفاوت مجرم، فرد هایدیدگاه به

 هاییانتخاب بواسطه گوناگون جرایم این گفت

 دالیل از بهرهبی هم کامالً که اندگشته پدیدار

، 1392 ،نژادو صالح نیایعلیورد)نیستند  عقالنی

9-26.) 
 

 روزمره فعالیت . نظریه2-1-5

 مارکوس و کوهن الری به بیشتر که نظریه این

 این به پاسخ مقام در است، مرتبط( 1979) فلسن

 جرم ارتکاب به تمایل عواملی چه که است پرسش

 یا و دیدهبزه شرایط و موقعیت و کندمی مساعد را
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 چه تا نامیممی جرم وقوع بر مشرف شرایط را آنچه

 است. مؤثر جرم وقوع در اندازه

 که است اعتقاد این بر اساساً روزمره فعالیت نظریه

 طبیعت با دیدگیبزه و یافتهارتکاب جرم

 عبارتی به یا انسان معمولی زندگی خصوصیات

 است ارتباط در اجتماعی هایهمکنش و هاتعامل

 نرخ خصوصیات، و هاتعامل این تغییر با همزمان و

 همان عبارتی به. کندمی تغییر نیز جرایم

 مزایای از برخورداری هایفرصت که متغیرهایی

 وقوع هایفرصت دهد،می افزایش را زندگی

 د.بخشمی فزونی هم را تعدی و خشونت

 اجتماعی فعالیت هر شامل روزمره هایفعالیت

 اساسی نیازهای برآوردن برای که شودمی عادی

 براساس افراد برخی. گیردمی صورت زندگی

 به دیگران از بیش ها،فعالیت در هایشانتفاوت

 آلایده جرم، ارتکاب و بزهکاران برای آماج عنوان

 هاموقعیت برخی ترتیب همین به و آیندمی نظر به

 وقوع برای اجتماعی فعالیت میزان و نوع دلیل به

و علیمردانی،  نیایعلیوردهستند ) ترمناسب جرم

1396 ،24-1.) 

 معتقدند نظریه این کنندگانارائه اساس بر این

 د:باش عامل سه حضور بیانگر تواندمی جرم وقوع

 که داری انگیزه و برانگیخته مجرمین( 1

بیکار و  افراد مانند هستند جرم ارتکاب مستعد

 سرپرست.بی جوانان

 مانند دارجاذبه و مناسب آماج یا هدف وجود( 2

 نشده. قفل هایماشین -حفاظبی هایخانه

 محافظت و ایمنی وجود عدم یا بودن پائین( 3

 پلیس، خانه، مالکین حضور عدم مانند هدف از

 همسایگان.

 نیز «مجرمانه فرصت» عنصر بر نظریه این بنابراین،

 نـای البته. دـکنمی دـتأکی اساسی، شکلی به

 تغییراتی باال، گانهسه عوامل بر عالوه پردازاننظریه

 شودمی اجتماعی نابسامانی سبب جامعه در که را

 با همزمان معتقدند و اندداده قرار توجه مورد نیز را

 تغییر نیز جرم ارتکاب فرصت اجتماعی، تغییرات

  د.کنمی

 تا شودمی سبب روزمره و اجتماعی هایفعالیت

 و برسند یکدیگر با ارتباط به قربانیان و مجرمان

 و اهداف انگیزه، با مجرمان میان همگرایی نوعی

 هافعالیت این در تغییر و شود ایجاد ایمنی عدم

 د.کنمی ترضعیف یا و بیشتر را جرم وقوع احتمال

 اغلب مناسب قربانیان روزمره، هایفعالیت دلیل به

 هاییفرصت کاری برنامه مثال شوند؛می یافت بیشتر

 با مناسب هدف یک حضور طریق از سرقت برای را

 اجتماعی تغییرات. آوردمی وجود به کم نگهبان

 افراد تعداد کاهش موجب شاغل زنان افزایش مانند

 سرقت احتمال و شده کاری ساعات طی در منزل

 ریحـتش جهت نظریه این از بنابراین. رودمی باال

 توانمی نیز، هاجرم برخی برای دیدگیبزه هاینرخ

 در هایشانتفاوت پایه بر افراد برخی. کرد استفاده

 سرقت، برای دیگران از بیش جاری، هایفعالیت

 شکل همین به و هستند مناسب... و قتل تجاوز،

 میزان و هافعالیت نوع دلیل به هاموقعیت برخی

 ترمناسب جرم وقوع برای موجود اجتماعی فعالیت

 هستند.
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 انگیزه به که است عملکردی دیدگیبزه احتمال

 و است مربوط دیدگانبزه بالقوه رفتار و مجرمانه

 راه که شودمی محسوب رهیافت نوعی نظریه این

 خصوصیات و رمـج درک رایـب اطمینانی مورد

 فعالیت نظریه دامنه البته باشدمی دیدگیبزه

 تشریح به تا اندتالش در که مجرمانی به روزمره

 بپردازند، کندمی تسهیل را جرم چیزی چه اینکه

 هایفعالیت رهیافت لذا. است شده گسترده نیز

 دیدگیبزه شامل فقط اساساً که روزمره یا عادی

هست  نیز زاییجرم نظریه یک اینک شود،می

 .(1-24، 1396و علیمردانی،  نیایعلیورد)

 

 زندگی شیوه . نظریه3-1-5

، فردسن گات توسط که زندگی شیوه دیدگاه

 در پی یافت، توسعه( 1978) گاروفالو و هیندلنگ

 و رادـاف برخی چرا که است مسئله این بررسی

 دیدگیبزه خطر معرض در دیگران از بیش هاگروه

 که باورند این بر آنان دیدگاه این مطابق دارند؟ قرار

 دیدگیبزه بلکه نیست اتفاقی واقعه یک جرم

 عملکرد و افراد زندگی سبک یا شیوه براساس

 نقش افراد زندگی نوع. است متغیر آنان زندگی

 و شیوه چراکه دارد، آنها پذیریآسیب در کلیدی

 در و دسترس در بیشتر را افراد زندگی سبک

 افراد هرچه. دهدمی قرار بزهکاران تهاجم معرض

 احتمال و خطر باشند داشته بازتری زندگی شیوه

 این اساس این بر. شودمی بیشتر نیز شاندیدگیبزه

 را مکان و زمان در دیدگیبزه نامنظم توزیع نظریه

 دیگران و دیدگانبزه زندگی شیوه تفاوت حسب بر

 د.کنمی تبیین

 قرار تأثیر تحت عواملی بواسطه زندگی شیوه نظریه

 افراد که است نقشی فاکتورها این از یکی. گیردمی

 کمابیش بعضاً نقش، این و کنندمی ایفا جامعه در

 مثال برای. کشاندمی دیدگیبزه بسوی را آنها

. دارند قرار دیدگیبزه خطر معرض در بیشتر جوانان

 بیشتر شودمی سبب آنها اجتماعی هاینقش زیرا

 هایزمان در یا و خطرناک و مجرمانه هایمحیط در

 کنند. آمد و رفت خطرناک

 محدوده مورد در افراد تصمیمات دیگر عامل

 در هاییفعالیت انتخاب با افراد. است رفتارهایشان

 احتمال خطرناک، و خاص هایی مکان و هازمان

 دهند.می افزایش را خود دیدگیبزه

 در تواندمی نیز اجتماع ساختار در فرد موقعیت

 هرچه اغلب که چرا باشد مؤثر دیدگیبزه احتمال

 به باشند باالتری اجتماعی موقعیت دارای افراد

 هاییمحیط و دهندمی انجام که هاییفعالیت دلیل

 شاندیدگیبزه خطر کنندمی آمد و رفت آن به که

 یا و بزهکار اشخاص با افراد هرچه. آیدمی پایین

 هایزمان یا و خطرناک و مجرمانه هاییمحیط

 دیدگیبزه شانس کنند آمد و رفت بیشتر خطرناک

 احتمالی هایموقعیت. دهندمی افزایش را خود

 به توجه با بالقوه دیدهبزه و بزهکار بین آمده بوجود

 به توجه با بنابراین. کندمی تغییر آنها زندگی سبک

 هایشیوه انواع برگزیدن برای افراد که تصمیماتی

 نسبتاً دیدگیبزه احتمال کنندمی اتخاذ زندگی

 للـع تـفـگ وانـتمی و است یـبینپیش لـقاب

 زندگی سبک نوع انتخاب افراد برخی دیدگیبزه

کند می زیاد یا کم را دیدگیبزه خطر که است آنان

 (.101، 1395و همکاران،  ولبرت)
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 دیدگی اطفالمؤثر در بزه للبررسی ع .2-5

 در فضاي سایبري

دیدگی اطفال عوامل اجتماعی و محیطی، بزه در

شناختی و بالینی سیاسی، فرهنگی و یا علل روان

مؤثر هستند. در میان این عوامل، عوامل اجتماعی 

ه دارای ـر را دارند کـین تأثیو محیطی بیشتر

یکی از فضاهای باشند. های متعددی میجنبه

 دیدگیثیر زیادی در بزهامروزه تأخیز که جرم

جاذبه  . محیطی بااطفال دارد فضای سایبری است

 خیز وهای متعدد جرمقابلیت فراوان برای کودک و

های عظیم که گاه عدم آشنایی دردسر آسیب  و

دیدگی ساز بزهدقیق والدین با این فضا زمینه

از دیدگاهی دیگر، برخی از این گردد. کودکان می

نشاء بیرونی دارد و برخی درونی. برخی عوامل م

علل ممکن است از والدین یا خود کودک ناشی 

 پردازیم.شود که به تفصیل بدان می
 

 يهایژگیو و تیمربوط به شخص علل .1-2-5

 نیوالد

کودک  نیهستند که به والد یعلل گرید عیشا علل

و نحوه برخورد  یدهدر شکل تاًیگردد که نهایمبر

ها آن یدگیدگذارند و در بزهیم ریکودک تأثها با آن

ررسی علل ـنند. در بـکیم فاـیا یاقش عمدهـن

دیدگی اطفال، موارد متعددی مربوط به والدین بزه

آن  رحـشه ـه در ادامه بـورد کـخه چشم میـب

 پردازیم.می
 

 

 

 

 شغل والدین .1-1-2-5

 یآزارکودک یشغل یهاچه در همه گروهاگر

که صرفاً بحث اشتغال و  یشود، اما زمانیگزارش م

 انیه مـهمراه با آن ب ینروا یاسترس و فشارها

 یشتریب یکه از ثبات شغل ینیوالد د،یآیم

را به کار اختصاص  یبرخوردارند و ساعت کمتر

 رایبه کودکان خود دارند ز یشتریدهند توجه بیم

به  نیوالد یکه به واسطه استرس شغل ییاآزاره

ها کمتر است. خانواده نیشود، در ایم کودک وارد

 نیارتباط ب نهیزم نیانجام شده در ا قاتیدر تحق

از لحاظ  یآزارکودک یهابا گزارش نیشغل والد

که  یآموزاناست و معموالً دانشدار بوده معنا یآمار

آموزان دانش ریسااز  شتریاند، بکار بودهیپدرانشان ب

حاجی کرد، )اسداللهی  اندمورد آزار قرار گرفته

1380 ،76.) 

در خصوص مشاغلی که بیشتر با فضای مجازی 

با امکانات فراوان این فضا در  مرتبط هستند و

محیط خانواده زمینه دسترسی بدون محدودیت 

در نتیجه فضای سایبری  کودک به این امکانات و

توان چنین استنتاج کرد که لذا می. فراهم است

دیدگی کودکان را افزایش بزهمشاغل والدین امکان 

 .دهدمی
 

سابقه محكومیت یا سوءپیشینه  .2-1-2-5

 والدین

سابقه  یدارا ایو  یاجتماعکه خشن، ضد ینیوالد

که خارج از خانواده  ییهاهستند و آن یفریک

هست که در خانواده  یشتریپرخاشگرند احتمال ب

 نیوالد یخود خشن و بدرفتار باشند. انحطاط اخالق
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 یاست که به عنوان عامل خانوادگ یعوامل گریاز د

 .ردیگیممورد توجه قرار  یآزاربر کودک رگذاریتأث

 

 یطیمح علل .2-2-5

 فناوری و ارتباطات توسعه و پیشرفت با امروزه

 و گرفته شکل جغرافیایی جدید فضاهای اطالعات

 موازات به که شده سبب را فضایی نوین روابط

 ارتباط و تعامل امکان ارتباطات و فناوری پیشرفت

 از .شده است میسر جدید فضاهای این در هاانسان

 اجتماعی هایشبکه توانمی نوین، فضاهای جمله

 در تعامالت و روابط گستردگی برد نام را مجازی

 موجب کیفی نظر از چه و کمی نظر از چه فضا این

 که شده خاص هنجارهای و ضوابط آمدن وجود به

 این و باشد متفاوت عامه قوانین با رسدمی نظر به

 سایبری فضای در ما رفتارهای که است سبب بدین

 متفاوت شهروند یک عنوان به ما رفتار به نسبت

 امکان فضا این گستردگی که خاطر این به .است

 یک در زیادی افراد تعداد با کردن برقرار ارتباط

 مرز بدون همچنین و کندمی پذیرامکان را لحظه

 هایویژگی از سایبری فضای بودن سیال و بودن

 گیری رفتارهایشکل به منجر توانداست که می

 وجود این با .شود بیرون محیط به نسبت متفاوت

 برای که هاییمزیت رغم به ارتباطی نوین فضاهای

 نیز مخاطراتی بروز سبب آوردند ارمغان به انسان

 این خاص هایویژگی سبب به که مخاطراتی ،شدند

 سبب به واقع در و آمده وجود به انسان برای فضا

 هاحقیقی بین فرهنگ مرزهای شدن شکسته

 در را خود اینترنتی کاربران که است شده موجب

 آن در که بیابند نامحدود و بسیط فضای یک

 خاصی محدودیت بدون و مختلف افراد با توانندمی

 هایسرگرمی انواع کنند، تبلیغ، کنند گفتگو

 بعضی دیدگیبزه به منجر و دریافت را مجازی

 هامروز .شود نوجوانان و کودکان بویژه اشخاص

 به خود نوبه به و نداشده بزرگ اینترنت با نوجوانان

 این از برخط استفاده متعدد هایفرصت با شدت

 استفاده با پسر و دختر کودکان هستند آشنا ابزار

 ایرایانه ارتباطات به مربوط مختلف هایروش از

 درگیر اجتماعی هایشبکه چت، ایمیل، مثل

 عالوه به هستند آنالین برخط پذیریجامعه جریان

 در اینترنت از استفاده با تنها نوجوانان نه و کودکان

 زمان بلکه دارند قرار پذیریجامعه جریان در جامعه

 اختصاص اینترنتی ارتباطات کار به را زیادتری

 به قادر رایانه ارتباط وسایل از استفاده دهندمی

 در کاربران را و باشدمی مثبت تعامالتی ایجاد

 سازد. می توانا خویش عالقه مورد روابط توسعه

 محیط سایبرکه وجود آنها در  ییهایژگیبر و عالوه

کودک و اعمال  یدگیدساز بزهنهیتواند زمیم

را موجب شود، در سطح  یخشونت نسبت به و

 زین یو اجتماع یعوامل خانوادگ زین زندگی  طیمح

کنند که جداگانه یم فایا یمهم و موثر ارینقش بس

 خواهد شد. انیدر ادامه ب
 

 جمعیت خانواده .5-2-2-1

وع ـهای وقونـکی از کانـوغ یـی شلخانواده

شود. جمعیت زیاد آزاری محسوب میکودک

خانواده، توجه و مراقبت کافی نسبت به کودکان را 

های جانبی که خواهد کرد و با استرسمحدود 

آزاری را افزایش کند، خطر وقوع کودکایجاد می



   1400                                                   1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  /46

 

مشکالت گوناگون  تیپرجمع یهادهد. خانوادهمی

و در  دـرنیناسازگارند، فق رـگیدـکید، با ـدارن

 یاریکنند و در بسیم یکوچک زندگ یهامسکن

کنند. یموارد مبادرت به فروش فرزندان خود م

ها آزاریدهد که بیشتر کودکنشان میتحقیقات 

 3فرزندان بیش از هایی است که تعداد در خانواده

ها احتمال غفلت د و ضمناً در این خانوادهشبانفر می

، 1383)مدنی،  یابددیدگی اطفال افزایش میو بزه

150.) 

 

 سابقه طالق و جدایی در خانواده. 2-2-2-5

گیرد، می هایی که طالق در آنها صورتخانواده

کودک عالوه بر آنکه قبل از طالق در اثر تعارضات 

بیند، پس های رایج در خانواده آسیب میو خشونت

کند، از طالق هم، چون با یکی از والدین زندگی می

در نتیجه در معرض تعرض انواع تهدیدها و آزارها 

احتماالً ازدواج  وگیرد. پس از وقوع طالق قرار می

شود نامادری یا ناپدری می مجدد، کودک صاحب

که احتمال قرار دادن کودک در معرض خطر و 

دهد. البته بحث فقدان فیزیکی تهدید را افزایش می

صرفاً مطرح نیست، بلکه عدم ایجاد یک محیط پر 

و عاری از محبت خانوادگی نیز  احساس و عاطفی

شناسان و روان اسانشننظر است. مطالعات جرممد

ست که یکی از علل مهم مؤید این مطلب ا

هم  ی مغشوش، ازنابسامانی رفتار کودکان، خانواده

ها، گسیخته و ناهماهنگ است. در این نوع خانواده

های عصبی و تحریک مداوم در ها و اضطرابهیجان

شود و موجب تأثیر اثر اختالالت والدین ایجاد می

قوای عاطفی افسردگی و  دودکان و رشکدر رفتار 

 شود.تفاوتی نسبت به اطرافیان میایجاد نفرت و بی

 

 انزواي اجتماعی خانواده .3-2-2-5

رد ـوام و اجتماع طـاز جانب اق که یهاخانواده

و سابقه  ادیاعت لیها به دلهخانواد نیاند. اشده

سرقت،  اد،یخود، به اعت نهیشیمجرمانه و سوءپ

 یرایاند و اجتماع و اقوام پذافتهی. اشتهار فحشا و..

. انحطاط اخالقی والدین از دیگر ستندیها نآن

ثیرگذار أت انوادگیعواملی است که به عنوان عامل خ

 گیرد.آزاری مورد توجه قرار میبر کودک

انزوا و روابط  نیدر مورد رابطه ب یادیز شواهد

و  یهر بدرفتار شیمحدود خانواده با افزا یاجتماع

که  ییهابه کودکان وجود دارد. خانواده یتوجهیب

 یبدرفتار زانیندارند، م یاگسترده یشبکه اجتماع

کنند یرا نسبت به فرزندان خود اعمال م یباالتر

تماس دارند،  کمتر گرانیکه با د ییهادر خانواده

 ایعوامل فشارزا )در ارتباط با کودک،  زانیم یوقت

 یهاتیحما زانیاز م شتری( بیاجتماع طیشرا

 شیبا کودک افزا یباشد، احتمال بدرفتار یافتیدر

 یاجتماع تیکه حما ییها. خانوادهافتیخواهد 

 یجهت اجرا ییکنند و کمک و راهنمایم افتیدر

دارند که بتوانند  یوستاند اینقش خود را دارند و 

 یهاآنان باشند و عالئم و نشانه یهاشنونده نقش

کمتر  ند،یگوشزد نما شانیرارا برفتار آنان  یرعادیغ

را نسبت به کودکان  یممکن است تهاجمات بدن

 یدسترس عدم(. 96، 1377دهند )نامداری، انجام 

 یهاو وجود استرس یتیحما یهاستمیبه س

فشار  رضرا در مع نیاز جانب کودک، والد یلیتحم
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در  یالهیکودک را وس جهیمضاعف قرار داده و در نت

کرده و  نیو اضطراب والد تیجهت انتقال محروم

 کنند.یبا او به خشونت رفتار م جهیدر نت
 

 مذهب خانواده .4-2-2-5

 یدگیدکاهش بزه ای شیکه در افزا یعوامل گرید از

معتقدند که  یاطفال نقش دارد مذهب است. برخ

در جهت اعمال آزار نسبت به کودکان  یمذهب مانع

سازمان  سییر یقیاست. به عنوان مثال، دکتر توف

در  یآزارمعتقد است کودک یقانون یپزشک

 یاعده ایو  دهدیکمتر رخ م یمذهب یهاخانواده

به اصول  یبندیپا لیمعتقدند که در جامعه ما به دل

کمتر از  یسوءاستفاده جنس یو معتقدات مذهب

 خورد.یبه چشم م گریجوامع د

اصول آن  تیاست که رعا یاز جمله عوامل اعتقادات

کاهش انحرافات  جهیو در نت یباعث کاهش ناهنجار

 یمانیو پرورش ا ینید یبا مبان ییآشنا. شودیم

، یاز جمله: فداکار یفضائل جادیو راسخ باعث ا یقو

 ی... و دور، خدمت به خلق وی، پاکدامنتقوا، خلوص

از جمله ظلم، ستم  ینانساریغ یاشهیجستن از اند

 یشود که پرورش مذهبیها مو دروغ در انسان

 امروزه عامل بازدارنده از انحرافات است. نیبزرگتر

قرار  ینییدر سطح پا یها از لحاظ اعتقادانسان

افکنده است  هیآنها سا یبر زندگ ییگرایدارند و ماد

است آزاری گردیده امر باعث افزایش کودک نیو ا

 (.1384)خراسانی، 
 

 شرایط اقتصادي خانواده. 5-2-2-5

ل مهم ـوامـع گرـیاز د ینامناسب اقتصاد اوضاع

باشد. هر چند که فقر به یاطفال م یدگیدبزه

با کودکان  یتواند علت بدرفتاریخود نم یخود

شود یم جادیکه همراه با فقر ا یباشد، اما فشار

درآمد  زانیها مخانواده نیاست. در ا ادیز اریبس

 لیلبه د زیافراد ن نیاست و محل سکونت ا یناکاف

است که فاقد  یاندک، معموالً در مناطق یتوان مال

آنها  یباشد. منزل مسکونیالزم م یامکانات رفاه

 تیکوچک و نامتناسب با جمع اریمعموالً بس

کمک به  یبرا رندیخانواده است و کودکان ناگز

پور، شوند )بخشیه کار وادار معاش خانواده ب نیتأم

 یادیز یهمبستگ یآزارفقر با کودک(. 136، 1377

 یکمتر تیاز امن ریفق یهاخانواده دکاندارند. کو

 یآموزش ،یاهیتغذ ،یبهداشت یازهایبرخوردارند. ن

)فراهم آوردن عوامل  میبه شکل مستق یو روان

تواند ی( میآزارساز کودکنهیزم یو خانوادگ یفرد

دهد. از  شیرا افزا یآزارکودک وعیشبروز  زانیم

 یگردتوان به کار کردن و ولیعوامل م نیتبعات ا

زاده، اسماعیلکاشفی اشاره کرد ) آنها یگریو تکد

1379 ،121.) 

 یشده، رفاه کامل در طبقات باال ادیبر موارد  عالوه

کند که یم جادیا یتیدر خانواده وضع زیجامعه ن

توجه به فرزندان خود  یبرا یوقت کاف گرید نیوالد

از رفاه  یناش یتوجهیندارند. لذا کمبود وقت و ب

 یکوتاه ایبه غفلت  یها منتهخانواده نیکامل در ا

 یارهاوجب رفتـودکان و مـوص کـدر خص

 تیو ترب میشود. مثالً غفلت در تعلیم زیآممسامحه

در جهت  ییآن نارسا قیکودک که از جمله مصاد

کودک و  یفراهم آوردن حداقل اطالعات الزم برا

 گریدر فرستادن او به مدرسه است. از د یکوتاه

توان به غفلت یم نیخصوص، همچن نیموارد در ا
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اشاره  کو مراقبت کود یدر امر پرورش سرپرست

د ـوانـتیم نیحه والدـه مسامـکنیرد؛ مضافاً اـک

ترک کودک  ایسر راه گذاشتن  لیاز قب ییهاآمدیپ

 یناگفته نماند رفتارهاداشته باشد. را به همراه 

 زیکودکان را ن [تصادم]مسأله تصادف  زیآممسامحه

 یکیزیف یریپذبیآس تیدهد. وضعیم شیافزا

کند، در یم [تصادم]ها را آماده تصادف کودکان آن

 باشند نیممکن است والد یکه مسئول اصل یحال

 . (201، 1380مصداقی، )
 

 مربوط به اجتماع علل .3-2-5

تر، عوامل خانواده و در اجتماع بزرگ طیاز مح خارج

کودکان را  یدگیدبزه نهیتوانند زمیم یمتعدد

 فراهم کنند. 
 

 محل سكونت خانواده .1-3-2-5

کودکان،  یدگیدموثر در بزه اریجمله عوامل بس از

از شهر است که  ییهاها در محلهمحل سکونت آن

ارتکاب جرم  زانیدارد و م یترنییپا یسطح فرهنگ

است  ییهامحله نیها باال است. در چنمحله نیدر ا

ود که ـبا همساالن خ ییکه کودکان ضمن آشنا

 ریتأث تحتدست هستند،  نیاز طبقات پائ زیها نآن

و مجرمانه  حیصح تیفقر و فقدان آموزش و ترب

الزم در  ییو توانا تیحماشوند. از آن جا که یم

 نیبرابر بزهکار بزرگ سال وجود ندارد، به ناچار به ا

دهند. مبادرت به فروش مواد مخدر و یاعمال تن م

هستند  یعیشا یهانمونه ابان،یدر خ یکار اجبار

عدم  لیاست، اما به دل آنچه مرتکب که کودک اگر

شود. یم ستهیبه او نگر دهیداش به چشم بزهییتوانا

 ریتواند دامنه خود را به درگیم یدگیدبزه نیا

گسترش دهد که  زین یجنس یهاتیشدن در فعال

آن استفاده از کودکان به صورت  قیاز جمله مصاد

 نگارانه است.هرزه

که  ییهانوع آزار ای شیدایافراد در پ یزندگ منطقه

رابطه از  نیشود رابطه دارد. ایبه کودک وارد م

که در  یکه اوالً، مجموعه افراد شودیم یناش نجایا

)فرهنگ،  یکنند، از جهاتیم یمنطقه زندگ کی

 گریکدیهستند و از  هیها، باورها و..( به هم شبارزش

که خارج  ییآزارها گرید یو از سو رندیپذیم ریتأث

از محل  یتابع زیشود نیکودک وارد ماز خانه به 

او  ونـرامیپ یطیمح یرهاـیرد و متغـف یدگـزن

مثاًل طبق  (.33، 1377پور، باشد )کاظمیمی

 نیترعیشا 1378انجام شده در سال  قاتیتحق

 هیناح ،یجنس یآزارمحل ارجاع موارد کودک

درصد بوده است.  9/28 وعیجنوب شهر تهران با ش

مناطق شرق، شمال،  بیبه ترت وب،پس از جن

شهر و غرب تهران قرار داشتند و چون مناطق اسالم

در  تیو جمع یو اجتماع یلحاظ اقتصادجنوب از 

 شتریب یآزارکودک وعیقرار دارد، لذا ش نییسطح پا

که از  هیکه در مناطق حاش نیاست. نکته جالب ا

برخوردارند  ینامطلوب یو اقتصاد یاجتماع تیوضع

تجاوز به پسران کمتر از  وعی)مثل اسالمشهر( ش

مسکن افراد و نوع  تیدختران بوده است. وضع

 یخانوادگ تیبا وضع یمیآنها ارتباط مستقمنزل 

انجام شده ارتباط منزل  قیتحق کیآنها دارد. در 

 یحاک جهیشده و نت یبررس یآزاربا کودک یمسکون

در  یجسمان یآزارکودک وعیاست که ش نیاز ا

 ای یشخصاز منازل  شتریب یجاریمنازل است

 ،یجاریبوده است و بعد از منازل است یسازمان
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دارد )محمدخانی، در رتبه دوم قرار  یسازمانمنازل 

1380 ،76.) 

فراموش کرد که عامل محل سکونت به  دینبا اما

م ـودک رقـک یراـرا ب یسرنوشت نیچن ییتنها

الزم  تیاز امکانات و حما یزند. عدم برخوردارینم

کودکان و  لیقب نیو امرار معاش ا لیتحص یبرا

 ییو دستگاه قضا سیپل دیقاطع و شد ریبرخورد غ

مجرمانه  یهاکه کودکان را وارد چرخه یبا کسان

 گریکدیهستند که در کنار  یکنند، عواملیم

آماده  شیاز پ شیکودکان را ب یدگیدبزه یهانهیزم

 سازند.یم
 

 اشتغال کودکان  .2-3-2-5

توان به آن اشاره کرد محیطی دیگر که می عامل

سابقه کار کودکان  یاشتغال کودکان است. در بررس

مشاور تماس گرفته بودند  یکه با صدا یادهیآزارد

 84 ده،یدکودک آزار 357 انیمشخص شد که از م

اند که نسبت به حجم نمونه آمار نفر شاغل بوده

خود  یاست. کار کودک به خود یاقابل مالحظه

اما اگر باعث شود که کودک به  ست،یآور نانیز

 ینوع کار به نحو ایمحروم شود و  لیاجبار از تحص

تواند به یکند، م عیباشد که حقوق کودک را ضا

سازمان ملل  سفیونیانواع آزار منجر شود. صندوق 

 طیداند که شرایاستثمار م یکار کودک را در صورت

 اریوقت در سن بس امکار تم -1را دارا باشد:  ریز

صرف کار کردن  یادیز اریبس یهاساعت -2. کم

 -5. از حد شیب تیمسئول -4 .زیمزد ناچ -3. شود

در  یکار و زندگ -6شود.  لیکه مانع تحص یکار

که شرف و  یکار -7نامطلوب.  طیدر شرا ابانیخ

 یکشعزت نفس کودکان را نابود کند مثل بهره

 برآوردهدر جهت  زیاز کودکان ن ی. بعضیجنس

 یبه کارها انیسودجو یاقتصادساختن اهداف 

شوند. کودکان یواداشته م یینامناسب مثل گدا

 نیکودکان در معرض چن ریاز سا شتریب یابانیخ

خاص  طیقرار دارد و به علت شرا ییهاسوءاستفاده

واقع  زیخودشان ممکن است مورد انواع آزارها ن

 ریز دکانبر منع کو یمبن ینیشوند. با وجود قوان

 نیقوان ای( و رانیقانون کار در ا 79سال )ماده  15

کودک با مسئله نقض حقوق کودک دفاع از حقوق 

رو بهرو نیقوان نیگرفتن ا دهیدر بازار کار و ناد

 (.58، 1384هستیم )ملکی، 
 

 یعلل آموزش .4-2-5

ل ـاز رفتارها را شام یعیوس فیط یآزارودکـک

خاص خود را دارند و  یمعنا کیشود که هر یم

 است: ریآنها به شرح ز نیترمهم

 یآزارها ،یکالم یبه کودک، بدرفتار یتوجهیب

با کودک،  یجسم یبدرفتار ،یو روان یعاطف

مختلف،  یهانهیاستفاده از کودک در زمسوء

 یمختلف، و بد رفتار یهانهیاستثمار کودک در زم

 28ه باشد. مادیموارد م نیترعیاز شا یلیتحص

 یهادولت» دارد:ینامه حقوق کودک مقرر ممانیپ

که  نیا نیتضم یمناسب را برا یهااقدام همهعضو 

 یدر مدارس مطابق با شأن انسان یاداره امور انضباط

نامه حاضر باشد، معمول مانیکودک و بر طبق پ

شامل  یلیتحص یبدرفتار خواهند داشت.

 طیدر مح میمستقریاست که به طور غ ییرفتارها

معلم( انجام  ر،ی)مد مدرسه توسط کارکنان آنان
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به سالمت  دنیرس بیو موجب آس ردیگیم

شامل  ایگردد یکودک م یو ذهن یروان ،یجسم

 قیاز طر میمستقریاست که به صورت غ ییهابیآس

ودکان وارد ـه کـرورش در جامعه بـپوزش و ـآم

دارد.  تیاز دو نظر اهم یلیتحص یشود. بدرفتاریم

از کودکان  یدر هر جامعه گروه فراوان نکه،یاول ا

 جهیپوشش آموزش و پرورش قرار دارند و در نت ریز

کودکان  یو جسم یبا آنان سالمت روان یبدرفتار

 نکه،یدهد. دوم ایرا در معرض خطر قرار م یاریبس

 تیدر رشد کودکان اهم یو نوجوان یدوران کودک

با آنها به  یبدرفتار دیبا دیدارد. بدون ترد یفراوان

 یو سالمت روان تیدر راه رشد شخص یعنوان مانع

فرهنگ  نیو همچن یلیتحص یرفتاردانست. بد نانآ

اطفال مؤثر  یدگیددر مدارس که بزه جیرا یآموزش

 :داشته باشد یتواند اشکال مختلفیاست، م
 

 هیتنب .1-4-2-5

در  هیتنب تیبر ممنوع یمبن یهابا وجود بخشنامه

شود، یبه مدارس ارسال م زیمدارس که هر سال ن

 جیرا یهاوهیاز ش رانهیدر مدارس پ ژهیبه و هیتنب

منجر شده  یجد بیبه آس یدر موارد یاست و حت

منع رفتار بد با  یدهد که براینشان م نیاست و ا

بلکه، نظارت بر  ست،ین یکاف نیقوان نیکودکان تدو

است. عدم آموزش معلمان  یضرور نیقوان یاجرا

با کودک و نوجوان نوع نگرش  حیدر برخورد صح

حدود آن، عدم  نییدر مدارس و عدم تع هیتنب

 حیکودکان و عدم آموزش صح اتیبا روح ییآشنا

تواند یکودکان در رفتار خود در مدرسه و کالس م

 کودکان باشد. هیاز عوامل تنب
 

 ترس و اضطراب جادیا .2-4-2-5

 ندیکودکان نه تنها ناخوشا یرفتن به مدرسه برا

است، بلکه با ترس و اضطراب همراه است به 

است  دیخصوص هنگام امتحانات گاه آنچنان شد

 یکه آنها را مجبور به مراجعه به مشاوره برا

 کند.یم یروانشناس
 

 نحوه برخورد معلمان .3-4-2-5

باعث  نیدـورد معلمان و خصوصاً والـرخـنحوه ب

رو شود. فشار بهشود که کودک با مواخذه رویم

 یطیشرا نیدر چن نیوالد یمضاعف از سو

داده و  شیکودکان را افزا یو روان یمشکالت روح

 اندازد.یکودک را به مخاطره م یآرامش روان
 

 یآموزش يهانهیهز .4-4-2-5

 یدر قانون اساس گانیاز آموزش را یحق برخوردار

تعداد  شیافزا یاشاره شده است که عامل اصل

استفاده از  بوده است. اما آموزان بعد از انقالبدانش

 یبرخ یدر بر دارد که برا یانهیهز یامکانات آموزش

تواند علت ترک یم نیاست و ا نیها سنگاز خانواده

و مردود شدن از  یلی. ضعف تحصباشد لیتحص

 نیاست. اکثر والد لیعوامل مهم ترک تحص

 لیدل ل،یحصـت یباال نهیزـکنند هیاحساس م

 آوردن کودکان از مدرسه رونیب یبرا یاکنندهقانع

وجود  یصنعت ای ییدر مناطق روستاباشد. می

 نهینوجوانان و هز اریدر اخت یشغل یهافرصت

از دست دادن  ثباع یاستفاده از امکانات آموزش

واده ـخان یراـاز کار کودک ب یدرآمد بالقوه ناش

 لیتحص میمستق یهانهیشود و همراه با هزیم
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، 1386)عطوف،  شودیم لیمنجر به ترک تحص
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 گیري. نتیجه6

با گذشت زمان، متغیرهای مختلفی وارد فضای 

روابط میان تابعان حقوق شده است. این متغیرها 

ی خود، روابط میان تابعان حقوق هر کدام به نوبه

ی این پیچیدگی، تر نموده است. نتیجهرا پیچیده

 این است که اصول و قواعد عمومی عالم حقوق،

ظرفیت الزم برای تنظیم روابط تخصصی میان 

تابعان حقوق را ندارد. در نتیجه الزم است که قواعد 

اختصاصی برای تنظیم روابط مزبور ایجاد شوند. در 

شود. متولد می« حقوق اختصاصی»جاست که این

رآیند پیچیده ـدگی اطفال، یک فـدیفرآیند بزه

یرهای باشد، که پیچیدگی آن معلول همین متغمی

مختلف در فضای روابط تابعان حقوق است. یکی از 

ذهب ـگری مـرها، اقتصاد و دیـرین متغیـمهمت

طور که مشاهده شد، عواملی که به باشد. همانمی

د ـرآینـم در فـرمستقیـورت مستقیم و یا غیـص

دیدگی اطفال تأثیر دارند، دارای مناسبات بسیار بزه

ند. علل هست نزدیکی با متغیر اقتصاد و مذهب

... همگی به نحوی آموزشی، اجتماعی، شغلی و

ارتباط نزدیکی با اقتصاد و مذهب خانواده دارند. 

ی حائز اهمیت این است که، با حرکت به سوی نکته

حاکم شدن فضای نئولیبرالیسم بر جوامع و در یک 

های قلمداد نمودن همه چیز، چالش« کاال»کالم 

نیز افزایش قابل  شناسی در جامعهکیفری و جرم

د داشت؛ در نتیجه الزم است ـتوجهی خواهن

بینی و وضع قوانین، گذاران در مرحله پیشونـقان

این نیاز اساسی جامعه را مدنظر قرار دهند. اگر این 

حکومت »ضرورت صورت نپذیرد، عناصر مفهوم 

بینی، ، مانند جزمیت حقوقی، قابلیت پیش«قانون

ه ـواجـهای اساسی مشـرار عدالت، با چالـاستق

 شود.می
 

 سهم نویسندگان. 7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع. 8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The phenomenon of child victimization 

is considered as one of the social harms and means any physical 

or mental harm, sexual abuse or neglect and disregard for the basic 

needs of the child. Cyberspace as one of the new communication 

environments and despite all the advantages and charms of this 

space is one of the most important problems related to the rapid 

and widespread victimization of children that the child's curiosity 

and inability to recognize and the speed and frequency of 

offenders Cyberspace requires special attention in this area. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type. The 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 
 

Ethical considerations: In this article, we have tried to observe 

the originality of the texts, honesty and trustworthiness. 
 

Results: The findings of the study show that, with the advent of 

juvenile victimology in the last decade, great strides have been 

made to study victimized children and identify their 

characteristics and performance in committing crimes against 

themselves. Due to the influence of moral and religious motives 

on child victimology, it has presented a new perspective to victim 

victims under the title of "Supporting Child Victimism." 
 

Conclusion: There are generally good provisions in various laws, 

but it seems that the main problems in law enforcement are 

dealing with victimized children and the use of alternative 

punishments instead of traditional punishments. 
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