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 « ظایف جامعه در قبال این کودکانوها و سرپرست : آسیبکودکان بد  »

 

ها ندارند و باعث به وجود آمدن انواع شان رفتار مناسبی با آنکودکانی هستند که والدین کودکان بد سرپرست

کنند که نه تنها خودشان، های زیادی به این کودکان وارد میشوند و آسیبو کمبودها در زندگی فرد می مشکالت

هایی در قبال این افراد دارند که اگر آن را نادیده ولیتواندازد. جامعه و اطرافیان مسمی بلکه جامعه را نیز به خطر

دلی را از والدین خودشان دکان هیچ حس حمایت و هماین کوبگیرند نتایج جبران ناپذیری را به دنبال دارد. 

شود والدین نتوانند از فرزندشان نگهداری صحیح انجام دهند شامل فقر، کنند. دالیلی که باعث میدریافت نمی

ها در ادامه مقاله به بررسی آسیب .باشدکاری، طالق، مشکالت روانی والدین و دالیل بسیاری از این دست میبزه

 رداخت.پدر قبال این کودکان خواهیم جامعه و وظایف 
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 های کودکان بد سرپرستآسیب

 عدم اعتماد به نفس 

های خودشان ندارند و عموما نادیده کودکان بد سرپرست هیچ وقت فرصتی برای نشان دادن استعداد و توانایی

شود و نفس این کودکان تخریب میکنند. در نتیجه اعتماد به ها را سرکوب میشوند و یا والدین، آنگرفته می

 .کندهای دیگر را فراهم میدهند که این امر خود زمینه بسیاری از آسیبآن را از دست می

 اضطراب  

ها به وجود بستگی ایمنی برای آنوقت دلبینند و هیچهایی که این کودکان از خانواده خود میبه دلیل واکنش

راهشان است حتی در زمانی که هیچ ها هماین اضطراب در همه حالتشوند. نیامده است دچار اضطراب می

 .دلیلی برای اضطراب داشتن وجود ندارد

 خشم  

را نادیده گرفت به این دلیل که بهداشت روانی فرد را  شود آنوقت نمیهایی است که هیچخشم یکی از آسیب

ی را نشان دهد که به ضرر خود و اطرافیانش ناپذیرهای جبرانشود واکنشد و باعث میدهتحت تاثیر قرار می

 .راه دارندسالی به همآموزند و تا بزرگباشد. این کودکان عموما خشم را از والدین خود می

 تنهایی  

کنند. عموما این افراد با دیگران هیچ ارتباطی هایی است که این کودکان تجربه میتنهایی یکی دیگر از آسیب

 .کنند که از اجتماع دور شوندسعی میکنند و همیشه برقرار نمی

 افسردگی 

در نتیجه تنهایی و سرکوب کردن احساسات و دریافت نکردن عاطفه، این اشخاص بیشتر از کودکان عادی دچار    

شان را تحت تاثیر سالی ادامه پیدا کند و زندگیتواند تا بزرگشوند. افسردگی در این کودکان میافسردگی می

 .قرار دهد
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  ابراز احساساتعدم 

اند کار را نیاموختهوقت این توانند احساسات خودشان را بروز دهند به این دلیل که هیچاین افراد به راحتی نمی  

 .اند پاسخ خوبی از والدینشان دریافت نکرده باشندداده و ممکن است هربار احساسات خود را نشان

 امیدی نا  

خوبی ندارند  ای احساساتلهاهیچ وقت به هیچ مس   

هاست. قبول رعلیه آنـز بـکنند همه چیکر میـو ف

ها ن است اتفاقات خوبی برای آنکنند که ممکنمی

 .توانند موفق باشندفتد و میایب

 نافرمانی 

کنند و دوست دارند که از قوانین وضع شده دوری کنند. به اصطالح عالقه این افراد به راحتی چیزی را قبول نمی  

خواهند تا حدودی اتفاقاتی که ولیتی که دارند فرار کنند. با این رفتار میوکه همیشه نافرمانی کنند و از مس دارند

 .برایشان رخ داده را تخلیه کنند

 وابستگی زیاد  

شوند و این ها نزدیک شوند به زودی وابسته میشان ورود پیدا کند و بتوانند به آنبه هر شخصی که در زندگی

توانند به خودشان یا شخص سیار شدید و زیاد است. به طوری که در صورت دور شدن یا جدا شدن میوابستگی ب

 .مقابل آسیب بزنند

 تاثیرات کودکان بد سرپرست بر جامعه

کند و اگر این کودکان مشکالت و آسیبشان از مرز خانواده عبور می

توانند از این وضعیت دور نشوند و یا والدینشان اصالح نشوند می

 . نیز تاثیرگذار باشنددر سطح جامعه 

پردازند که ناشی شکنی میکودکان عموما در جامعه به هنجار این

 اند. ذراندهشان را در آن گاز محیطی است که دوران کودکی
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اند که زمینه این نوع شخصیت دهند عموما در کودکی بد سرپرست بودهکار و کسانی که خالف انجام میاشخاص بزه

توانند انواع کنند. این افراد به راحتی میرا فراهم کرده و در نهایت آرامش و امنیت را از جامعه سلب می

کاری شوند. نسل بعدی این افراد هم دارای اعث گسترش بزهها را به افراد مستعد آموزش دهند و بهنجارشکنی

جلوگیری از آن آورند که اگر پرست به وجود میها هم کودکانی بد سرسرپرستی هستند که صالحیت ندارند پس آن

  .کنندنشود جامعه را تهدید می

 

 وظیفه جامعه در قبال کودکان بد سرپرست

 تحت نظر گرفتن کودکان 

 هایهای اجتماعی باید زیر نظر گرفته شوند. باید از تمام حالتا در مدارس و محیطهمه کودکان مخصوص

 رد. های دیگر خیلی زود جلوگیری کباز بروز آسیبتوان تا کودکانی که چنین شرایطی را دارند مطلع شد 

 های الزم آموزش 

سمت خانواده یا بروز مشکل با های الزم به کودکان داده شود تا در صورت آزار و اذیت از بهتر است آموزش

چین اتفاقاتی و اورژانس اجتماعی تماس بگیرند. بهتر است از اطرافیان هم خواسته شود تا در صورت بروز هم

 .مراکزاطالع رسانی کنندده کودکان بد سرپرست به این مشاه

 توجیه کردن برای مراجعه به روانشناس 

ها را قانع کند که در جلسات بهتر است یک متخصص آندر صورتی که وضعیت خیلی خطرناک نشده است 

 .را کاهش دهند هامشاوره حضور پیدا کنند تا این آسیب

 تحویل کودک به بهزیستی 

اگر نداشتن صالحیت والدین اثبات شد و هیچ راهی وجود نداشت بهتر است که کودک از خانواده جدا شود و 

  .رساندتر از بودنشان به کودک آسیب میوالدین کم جا نبودنبه بهزیستی تحویل داده شود. در این
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 های روانشناسیشرکت در کالس 

های وارد شده و بعد از این که کودک از خانواده جدا شد باید تحت نظر یک متخصص قرار بگیرد تا آسیب

 .های ناشی از نبودن والدین کاهش پیدا کندآسیب
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