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 « ستکودکان بد سرپرست و بی سرپر »

 تعریف کودکان بد سرپرست و بی سرپرست

هایی نیز هایی که دارند، تفاوتسرپرست متفاوت است و در کنار شباهتسرپرست و کودک بی عریف کودک بدت

دانند که در آن شناسی، خانواده را به عنوان نهاد اصلی میپردازیم. در جامعهها میررسی آندارند که در ادامه به ب

 گیرند. فرزند و اعضای خانواده، اجتماعی شدن را یاد می

از رفتارهای افراد به خانواده آموزند، منشاء بسیاری اعضای خانواده برای اولین بار در خانواده هنجارهای جامعه را می

گیرد، به ای ندارند یا تحت سرپرستی خانواده قرار نمیکانی که خانوادهگردد. به هر دلیلی شخصیت اولیه کودمیبر

 گیرد. درستی شکل نمی

آید که تبعات آن در آینده دیده خواهد شد. بدیهی است فرزندانی که وجود میه در چنین کودکانی خالءهایی ب

های عاطفی و عرض بحرانشوند در متر تربیت و بزرگ میبستگی خانوادگی کمدر محیط خالی از عشق و با دل

 روحی بسیاری قرار خواهند گرفت. 
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اند. بهرهبیبرخی از کودکان از نعمت زندگی در کانون خانواده به دالیلی همانند فوت والدین، طالق، حوادث و غیره 

که والدین، ایناند یا ه بنا به دالیلی والدین خود را از دست دادهک شودمی گفته کودکان از دسته آن به سرپرستبی

 اند.ها را رها کردهآن

 خانواده توسط موثر نگهداری و مراقبت حمایت، از مختلف دالیل به که شودمی گفته کودکانی بهبدسرپرست 

 .گیرندمی قرار (هردو یا روانی جسمی،) خانواده غفلت مورد و هستند محروم

. خدمات روانشناختی و روانشناسی احتیاج دارندسرپرست و بدسرپرست بیشتر از کودکان دیگر به دکان بیکو

و فقدان را به طور  ها احساس خشم. آنب دیده و دچار مشکل شده استبسیاری از احساسات در این کودکان آسی

ها مشکالت کودکان درمان نشود آسیبکاری هستند ، به همین جهت اگر کنند و مستعد انواع بزهجدی تجربه می

 شود.عه کشیده میاز خانواده به جام

 های این کودکانترین نیازها و کمبوداصلی

سرپرست و ک در خانواده است؛ اما کودکان بیدالنه و مشارکت از نیازهای ضروری کودمراقبت، درک هم

کنند. با وجود این که هدف خانواده شبانه روزی رشد میبدسرپرست از این نعمت محروم هستند و در مراکز شبه

ا از محیط خانواده به هآن انتقال با اما است، خانواده محیط در اصلی این مراکز تأمین نیازهای اصلی کودکان 

 رسد.تر، کافی به نظر نمیهای کممحیطی با آسیب

غم و ناراحتی ناشی از فقدان خانواده این کودکان را 

شناسی مانند افسردگی و در معرض اختالل روان

دهد که در زندگی این کودکان اضطراب قرار می

 که کودکانی تاثیرات مخرب دائمی خواهد داشت. 

 رنج بد و نامناسب هایخانواده یا خانواده فقدان از

ران تحصیل و دو در است ممکن آینده در برندمی

مراحل زندگی خود باز بمانند و دچار بحران 

شخصیت و عدم توانایی برقراری ارتباط با اطرافیان 

 شوند. خود 
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دهند د نشان میرود از خوهایی که فقدان والدین یا کودکان بدسرپرست احتمال میاز عالئم دیگر و بحران

های پی درپی شب ادراری، عدم اعتماد به نفس، وابستگی های شبانه،آمیز، ترس، گریهدلهره یافسردگی، وابستگ

  .به افراد مختلف و توانایی ضعیف برای برقراری با محیط اجتماعی است

 :ن با مشکالت فراوانی روبرو هستنداین کودکا

 هاست.نمشکالت این کودکان نداشتن احساس امنیت و برطرف نشدن نیازهای آ .1

شبانه روزی هستند، به دلیل  کودکانی که در مراکز .2

خانه دیگر و از خانه به جایی های مکرر از خانه به جابه

های مرکز نگهداری، تغییر روزی، تغییر سیاستشبانه

و تفریحی مراکز نگهداری کارمندان و امکانات رفاهی 

 کنند.ثباتی میاحساس بی

کمبود اعتماد به نفس و نداشتن امکان بیان مشکالت  .3

اسب و عدم دوست داشته شدن، از دیگر با فرد من

 کمبودها و مشکالت روحی رفتاری این کودکان است.

با وجود یکسان بودن مدرسه کودکان عادی و شبانه  .4

روزی، این کودکان در محیط مدرسه و کالس درس در 

تری این کودکان از وضعیت درسی پایین انزوا هستند.

یدگی زیاد نسبت به کودکان عادی برخوردارند، زیرا رس

والدین به وضعیت تحصیلی فرزندانشان باعث شده است 

 تری برخوردار باشند اما این فرزندان از چنین نعمتی محروم هستند.که فرزندانشان از وضعیت مناسب

 سرپرست یکودکان بد سرپرست و ب یتفاوت اصل

است،. در هر صورت کمبودها بر سرپرست متفاوت یدر کودکان بدسرپرست با کودکان ب یتیشخص یکمبودها وعن

موثر  زیها بر رفتار جامعه نآن یرفتارها ریو تاث گذاردیم ریسرپرست و بدسرپرست تاثیکودکان ب تیشخص یرو

 است. 
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رفتار کودکان در جامعه  یوجود خالء بر رو

 یآنان را به سو یگذار بوده و به راحتاثر

 یکه دارا ی. کودکاندهدیم شیگرا ینابهنجار

نوع  نیا معتاد به مواد مخدر هستند، نیدوال

 بر فرزندان قابل قبول و نیوالد یرفتارها

 یباعث انتقال از سو نیچناست و هم رگذاریتاث

رفتار نادرست  یخواهد بود. زشت طیآنان بر مح

و آن  رودیم نیکودکان بدسرپرست از ب نیدر ب

 .دهندیم میرفتار را بر جامعه تعم

 بی سرپرستشرایط زندگی کودک 

دهد این کودکان به بی سرپرست از بعد شخصیتی نتایجی به دست آمده است که نشان می انا بررسی کودکب

کنند و ممکن است برای جبران این کمبودها به سمت نابهنجاری کمبودهایی را احساس می ،دلیل نبود والدین

ها را جایگزین خانواده کنند که این کمبود موجب بروند. ممکن است کودکان به دنبال دوستانی بروند که آن

 شود.انتخاب نادرست و در نتیجه ضربه خوردن به احساسات این کودکان می

 از غالبا ،اندبوده محروم والدین صمیمی روابط و عشق و مادرانه عاطفه از که ست و بدسرپرستسرپرکودکان بی

 جدی صورت به و برندمی رنج هاگراییگروه یا گریزیگروه ،طرد یا وابستگی احساس ،منیا نا ،عاطفی اختالالت

درصد  ۴۰، افسردگی است که میزان آن ترین مشکل در میان این کودکانایعش. هستند عاطفی ارتباط نیازمند

 طبیعی هایفرصت از شوندمی بزرگ روزیشبانه نگهداری مراکز در که کودکانی .تر از کودکان عادی استبیش

 .مانندمی محروم شدن واقع محبت مورد و دیگران به نسبت محبت ابراز برای

 99راز/ بهار کوکارانین هیریموسسه خ یکننده: روابط عموم هیته         bemehrbani.comسایت بومنبع: 

 


