


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نيـاز   اگر در ميان مردم عدالت برقرار شـود، همـه بـى   

شوند و به اذن خداوند متعال آسـمان روزى خـود   

فرسـتد و زمـين بركـت خـويش را بيـرون      

  )عليه السالم(امام صادق 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
اگر در ميان مردم عدالت برقرار شـود، همـه بـى   

شوند و به اذن خداوند متعال آسـمان روزى خـود    مى

فرسـتد و زمـين بركـت خـويش را بيـرون       را فرو مـى 

  .ريزد مى
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  ديباچه

، سياسـت جنـايي كشـورهاي مختلـف، عرصـه تقابـل ميـان        
سزاگرايي در . هاي قديميِ سزاگرايانه و رويكردهاي بازپرورانه بوده است

اسـت و بـازپروري،    »آمـوزي و بازدارنـدگي حاصـل از مجـازات    
اشتراك ايـن دو  نقطه . »تالش براي اصالح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه

حال، ظهور ديدگاه سومي بـه   اين با. ديدگاه، مداخله آنها پس از ارتكاب جرم بود
هاي نظـام عـدالت كيفـري را كـامالً متحـول      

هاي قديمي، قدم گذاشتن بـه   نقطه تمايز اصلي اين ديدگاه نسبت به ديدگاه
 ،ريزي براي كنتـرل جـرم   ترتيب، برنامه

گيرد و نقطه تمركز پليس و دسـتگاه قضـايي بـه    
. شود معطوف مي »بيني امكان ارتكاب جرم در آينده و تالش براي مهار آن

دهه اخير در بسياري كشورها به اجـرا گذاشـته شـده و    
 جوامـع پيشـرفتة  هاي كيفري  ي نتايج آن موجب گسترش آن در سياست
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، سياسـت جنـايي كشـورهاي مختلـف، عرصـه تقابـل ميـان         هـاي اخيـر   در دهه
هاي قديميِ سزاگرايانه و رويكردهاي بازپرورانه بوده است ديدگاه
آمـوزي و بازدارنـدگي حاصـل از مجـازات     عبـرت «واقع، 

تالش براي اصالح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه«
ديدگاه، مداخله آنها پس از ارتكاب جرم بود

هاي نظـام عـدالت كيفـري را كـامالً متحـول       ها و برنامه ، سياست»پيشگيري«نام 
نقطه تمايز اصلي اين ديدگاه نسبت به ديدگاه. كرد

ترتيب، برنامه اين به. تمراحل پيش از ارتكاب جرم اس
گيرد و نقطه تمركز پليس و دسـتگاه قضـايي بـه     پيش از وقوع جرم صورت مي

بيني امكان ارتكاب جرم در آينده و تالش براي مهار آن پيش«
دهه اخير در بسياري كشورها به اجـرا گذاشـته شـده و     3اين ديدگاه نوين، طي 

ي نتايج آن موجب گسترش آن در سياستاثربخش
 .جهان شده است



                                                                           

هـاي سـزاگرايانه و    پيشگيرانه با برنامـه 
. ها اسـت  هاي حاصل از مطالعه اثربخشي اين برنامه

وقــوع جــرم نشــان داد، هزينــه  هــاي مــادي و معنــوي
كمتر از زياني است كه جرم به لحاظ مـادي بـه   

هاي معنوي جرم را نيـز   ها، هزينه سازد؛ كه البته بايد به اين هزينه
گذشـته از   ،هـاي پيشـگيرانه   به همين دليل است كه امروزه سياسـت 

تـر بـه نظـر     هاي كنترلي و بازدارنده، به لحاظ اقتصادي نيـز قابـل توجيـه   
طـور فعـال در دل ايـن     ارزيـابي بـه  هـاي  

هايي كه از كارآيي يـا   ترتيب برنامه اين
بنابراين، بودجه . شوند بالفاصله كنار گذاشته مي

كـه   كنـد  محدود نظـام عـدالت كيفـري تنهـا بـه اقـداماتي اختصـاص پيـدا مـي         
  .كنند محور، اثربخشي آنها را تأييد مي

خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با قـراردادن وظيفـه پيشـگيري از    
خـوبي از   قانون، نشان دادنـد كـه بـه   اين 

شناختي آگاهي داشته و به جاي يك نظام حقوقي 
حال، نگاهي  بااين. ال هستندمنفعل، خواهان يك نظام عدالت كيفري پيشرو و فع

جهـت  هاي اندكي  هاي گذشته، تنها گام
نهادسازي و بسترسازي پيشگيري در دستگاه قضا، پليس و نيـز جامعـه برداشـته    

معاونـت اجتمـاعي و   «و سـپس   »تشـكيل پلـيس پيشـگيري   
اقدامات نهادي صـورت گرفتـه   را بتوان مهمترين 

نبـود  ا، ساختاري در كشور مـ گذشته از مشكالت 

هاي پيشگيري از وقـوع و   پيشبرد اهداف و برنامه
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14 

پيشگيرانه با برنامـه هاي عمده تدابير  در واقع يكي از تفاوت
هاي حاصل از مطالعه اثربخشي اين برنامه اختالف در يافته ،بازپرورانه
هــاي مــادي و معنــوي مطالعــه هزينــه همچنـين 

كمتر از زياني است كه جرم به لحاظ مـادي بـه    هاي موثر پيشگيرانه بسيار برنامه
سازد؛ كه البته بايد به اين هزينه ميجامعه وارد 

به همين دليل است كه امروزه سياسـت . اضافه كرد
هاي كنترلي و بازدارنده، به لحاظ اقتصادي نيـز قابـل توجيـه    ويژگي

هـاي   خصـوص آنكـه مكـانيزم    ؛ به  رسند مي
اين اند و به ها گنجانده شده برنامه ها و سياست

بالفاصله كنار گذاشته مياثربخشي الزم برخوردار نباشند 
محدود نظـام عـدالت كيفـري تنهـا بـه اقـداماتي اختصـاص پيـدا مـي         

محور، اثربخشي آنها را تأييد مي هاي علمي و مدرك ارزيابي
خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با قـراردادن وظيفـه پيشـگيري از    

اين  156ائيه در اصل جرم بر عهده قوه قض
شناختي آگاهي داشته و به جاي يك نظام حقوقي  اهميت اين رويكرد نوين جرم

منفعل، خواهان يك نظام عدالت كيفري پيشرو و فع
هاي گذشته، تنها گام كه در طول سال دهد به گذشته نشان مي

نهادسازي و بسترسازي پيشگيري در دستگاه قضا، پليس و نيـز جامعـه برداشـته    
تشـكيل پلـيس پيشـگيري   «شـايد  . شده است

را بتوان مهمترين  »پيشگيري از جرم قوه قضائيه
گذشته از مشكالت . خصوص معرفي كرددر اين 

پيشبرد اهداف و برنامهمانعي جدي براي  نيز آموزش
  . تكرار جرم است
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هـا   سازي سياست ثيرگذار در كارآمداساسي و تأ
ايـن آمـوزش دو گـروه مختلـف را در     
ات رسمي، قضات، ضابطين و در يك كالم نيروهـاي  

. شـود  نظام عدالت كيفري و از سوي ديگر، شامل آموزش عمومي و همگاني مي
نبود آموزش در سطح اول، پيشگيري را تبديل بـه يـك عنصـر نمـادين و فاقـد      
يعني عموم مردم، منجـر بـه كـاهش مشـاركت     

 . شود  افزايش هزينه پيشگيري و كاهش كارآيي آن مي

نيز مشـعر بـر آن    »پيشگيري از وقوع جرم
ال تمـام  جـز بـا مشـاركت فعـ     هاي اجتماعي

در اين راستا معاونـت اجتمـاعي و پيشـگيري از    
بـا   ،ربط ي، با مشاركت تمام مسئولين ذي

جمعـي بـراي پيشـگيري، اقـدام بـه برگـزاري       
هاي اجتماعي نمود  كاربردي مديريت پيشگيري از جرم و آسيب

رمانشـاه،  بندي كشور به هفت منطقـه و بـا ميزبـاني مشـهد، تبريـز، ك     
مشـاركت  هاي كشـور در ايـن كارگـاه    

هاست كه مديريت پيشـگيري از وقـوع   
در پـنج  ) ايراني -اسالمي (را طي يك الگوي بومي 

تـا   1هاي شماره  واقع، شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم در قالب كارخواسته
پردازند  هاي مذكور، به تمرين و آموزش پنج گام فرآيند مديريت مي

ر پيشـگيري  بخش دو اثـر ساز اقدامات عملي 
ت و تعالي اجتمـاعي جامعـه   گمان به ارتقاء سطح سالم

                                                 

اساسي و تأهاي  لفهاز مؤ» آموزش«ترديد،  بي
ايـن آمـوزش دو گـروه مختلـف را در     . هاي پيشگيري در جامعه اسـت  و برنامه

ات رسمي، قضات، ضابطين و در يك كالم نيروهـاي  ؛ از يك سو مقام گيرد برمي
نظام عدالت كيفري و از سوي ديگر، شامل آموزش عمومي و همگاني مي

نبود آموزش در سطح اول، پيشگيري را تبديل بـه يـك عنصـر نمـادين و فاقـد      
يعني عموم مردم، منجـر بـه كـاهش مشـاركت      ،سازد و در سطح دوم كاربرد مي

افزايش هزينه پيشگيري و كاهش كارآيي آن ميعمومي و در نتيجه 
پيشگيري از وقوع جرم«همانگونه كه اليحه در حال تصويب 

هاي اجتماعي م و آسيبپيشگيري از جراي ،است
در اين راستا معاونـت اجتمـاعي و پيشـگيري از    . پذير نيست قواي كشور امكان

ي، با مشاركت تمام مسئولين ذيملقوه قضائيه در يك برنامه  وقوع جرم
جمعـي بـراي پيشـگيري، اقـدام بـه برگـزاري        ههدف آموزش و تمرين كار دست

كاربردي مديريت پيشگيري از جرم و آسيب -ي كارگاه علم
بندي كشور به هفت منطقـه و بـا ميزبـاني مشـهد، تبريـز، ك      با تقسيم و

هاي كشـور در ايـن كارگـاه     اصفهان، اهواز، شيراز و تهران تمام استان
  . نديافت

هاست كه مديريت پيشـگيري از وقـوع    كتاب حاضر راهنماي اجراي اين كارگاه
را طي يك الگوي بومي هاي اجتماعي  جرم و آسيب

  .دهد پيوسته ارائه مي هم گام به
واقع، شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم در قالب كارخواستهدر 

هاي مذكور، به تمرين و آموزش پنج گام فرآيند مديريت مي در كارگاه 5
ساز اقدامات عملي  اقدام، زمينه اينبه ياري خداوند و 

گمان به ارتقاء سطح سالم از جرم خواهد بود و بي
  .و كشور عزيزمان منجر خواهد شد



                                                                           

جنـاب آقـاي    ،ام ها از سوي برادر عزيز و فرهيخته
ارائه شد و نسخه نخسـتين ايـن كتـاب توسـط ايشـان آمـاده       

 ،ه اسـت ا اين طرح در عمل و طي پنج كارگاهي كه تاكنون برگزار شد
هـايي و نسـبتاً جـامع آن بـراي     تكوين يافت و به كمال رسيد و اينـك نسـخه ن  

ها  هاي اجتماعي در استان برداري شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب
پيشگيري سر و كـار دارنـد   ها و مراجعي كه با مقوله 

  . اقع شودشود كه اميد است مورد استفاده و
در پايان شايسـته اسـت عـالوه بـر مسـئولين و مـديران نهادهـاي مختلـف         

انـد، از   هـا داشـته   ال در ايـن كارگـاه  كشوري، لشكري و قضايي كه حضوري فع
مديران و كارشناسان معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جـرم قـوه قضـائيه    

ري، يـداهللا عسـگري،   اسداهللا جامي، مهدي جعف
سـيد محسـن    سيد احمد زرگـر،  االسالم والمسلمين

هـا و تنظـيم و تكميـل ايـن      كه در برگزاري كارگـاه 
تكميـل مطالـب،   پور كه در  توكلهادي 

كمال تقدير و تشكر به بازخواني و ويرايش كتاب زحمات زيادي متقبل شدند، 

  التوفيق... و من ا

  محمد باقر ذوالقدر

              معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 

  قوه قضائيه جرم
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ها از سوي برادر عزيز و فرهيخته ايده اوليه برگزاري اين كارگاه
ارائه شد و نسخه نخسـتين ايـن كتـاب توسـط ايشـان آمـاده        ،د نسلدكتر محم
ا اين طرح در عمل و طي پنج كارگاهي كه تاكنون برگزار شدگرديد، ام

تكوين يافت و به كمال رسيد و اينـك نسـخه ن  
برداري شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب بهره

ها و مراجعي كه با مقوله  ها و نيز دستگاه و شهرستان
شود كه اميد است مورد استفاده و تقديم مي

در پايان شايسـته اسـت عـالوه بـر مسـئولين و مـديران نهادهـاي مختلـف         
كشوري، لشكري و قضايي كه حضوري فع

مديران و كارشناسان معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جـرم قـوه قضـائيه    
اسداهللا جامي، مهدي جعف نژاد، علويعباس ويژه آقايان  هب

االسالم والمسلميناحمد رفيعي، حجت دكتر 
كه در برگزاري كارگـاه و ابوالقاسم خدادي  صادقي

هادي  محمداند و نيز آقاي  كتاب تالش نموده
بازخواني و ويرايش كتاب زحمات زيادي متقبل شدند، 

  .عمل آيد
  

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
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  فصل مقدماتي

 پيشگيريو ادبيات  ، مباني نظري

كـار بـرده      در مـورد رفتارهـاي خـالف هنجـار بـه     
برخـي از  . هـاي مختلفـي دارنـد      هنجارها منشاء

هنجارها ريشه در عرف و عادت دارند؛ برخي ديگر مبتني بـر توافـق اجتمـاعي    
سرچشـمه   ، اعتقـادات و اخـالق  تري از هنجارها نيز از ديـن 

بنـدي     دسـته  انحـراف يـا   جرمتوان بر اساس نتيجه آن به 
جامعـه  و هنجارهـاي رسـمي   خطوط قرمز 

انگـاري متولـد      هـر جـرم بـا جـرم    . دهـد 
شكسـتن   ف،امـا انحـرا  . شـود    داده مي

جامعه است و جامعه آستانه تحمل بـاالتري در  
تبديل رفتار انحرافي به جرم بسيار امكان 

 ،جوامع تالش دارند تا با پاسخ بـه انحـراف و كنتـرل و اصـالح آن    
  . يل منحرفان به مجرمان را به حداقل ممكن برساند

                                                 

  

  

  

  

  

  

فصل مقدماتي

، مباني نظريمرور مفاهيم

  مقدمه

در مـورد رفتارهـاي خـالف هنجـار بـه      اصطالحي است كه كجروي
هنجارها منشاء م،دانيكه مي گونه   همان. شود   مي

هنجارها ريشه در عرف و عادت دارند؛ برخي ديگر مبتني بـر توافـق اجتمـاعي    
تري از هنجارها نيز از ديـن    هستند و نوع قوي

  . گيرند   مي
توان بر اساس نتيجه آن به    هنجارشكني را مي

خطوط قرمز  ها،   ارزشترين    جرم نقض مهم. كرد
دهـد پاسخ كيفري ميآن به است و جامعه 

داده ميزدايي به حياتش خاتمه    شود و با جرم   مي
جامعه است و جامعه آستانه تحمل بـاالتري در   و عرفي تر   اهميت   هنجارهاي كم

امكان   از آنجا كهنقض آنها دارد ولي  موارد
جوامع تالش دارند تا با پاسخ بـه انحـراف و كنتـرل و اصـالح آن     ،است زياد

يل منحرفان به مجرمان را به حداقل ممكن برساندخطر تبد



                                                                           

وجـود دارد كـه    نوع  ديگري از مسـئله اجتمـاعي  
اي  شـود و آن پديـده  گـذاري     نـام  اجتمـاعي 

ــك     ــوان ي ــه عن ــه ب ــراد جامع ــت اف ــراي اكثري ــه ب ــاعي اســت ك ــئلهاجتم    مس
از  ، اعتياد يا طالقتورم مسائلي مانند بيكاري،

اجتماعي از اين نظـر  هاي    آسيب .روند
مناسبي را بـراي ظهـور و گسـترش    بستر 

ز انحـراف نيـز خـود ا   و از سوي ديگـر جـرم و   
  .شوند

  

در دين مبين اسالم نيز هنجارهايي وضع شده است كه رفتارهاي ناقض اين 

گناه در شريعت اسالم  با واژگـاني چـون   
حرام، جرم و مواردي ديگـر    معصيت، فسق، فساد، منكر،

  در صـورتي كـه ايـن رفتارهـا توسـط شـارع،      
عقوبت اخروي داراي ضمانت اجراي دنيوي نيـز باشـد، ايـن رفتارهـا     

موضوعات  
پيشگيري

آسيب  
اجتماعي
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نوع  ديگري از مسـئله اجتمـاعي   ،جرم و انحراف بر عالوه
اجتمـاعي     آسـيب  كلـي  عنـوان  تحت تواند   مي

ــك     ــوان ي ــه عن ــه ب ــراد جامع ــت اف ــراي اكثري ــه ب ــاعي اســت ك اجتم
مسائلي مانند بيكاري،. گيردتوجه قرار ميبار مورد زيان

روند   شمار مي   هاي اجتماعي به   مصاديق آسيب
بستر در حوزه پيشگيري قرار مي گيرند كه 

و از سوي ديگـر جـرم و    كنند   ميجرم و انحراف فراهم 
شوند   آسيب هاي اجتماعي مهم محسوب مي

  

  

در دين مبين اسالم نيز هنجارهايي وضع شده است كه رفتارهاي ناقض اين 

گناه در شريعت اسالم  با واژگـاني چـون   . شوندهنجارها، گناه محسوب مي
معصيت، فسق، فساد، منكر،  اثم، ذنب، سيئه،

در صـورتي كـه ايـن رفتارهـا توسـط شـارع،      . مورد اشاره قرار گرفته اسـت 
عقوبت اخروي داراي ضمانت اجراي دنيوي نيـز باشـد، ايـن رفتارهـا      بر عالوه

موضوعات  
پيشگيري

جرم

انحراف



  فصل مقدماتي                                                           

19 

بـه نـوعي     موارد ديگر گناه كه ضمانت اجراي دنيوي ندارند،
   .شوند كه داراي عقوبت اخروي هستند

. جامعه ممكن است در برابر جرم و انحراف مواضع مختلفـي را اتخـاذ كنـد   
در برابـر   آرايـي    صـف نوايي آغاز و سپس بـه  

دسـتانه     پـيش و يا  )العمل   واكنش و عكس

هـاي اجتمـاعي و فراينـد    ادامه، مباني نظري پيشگيري از جرائم و آسيب
مديريت آن و نيز شوراهاي پيشگيري از جرم مورد اشاره قرار خواهند گرفت و 
  مــــديريت پيشــــگيري از جــــرائم و 

  .هاي اجتماعي به طور خالصه تبيين خواهد شد

                                                 

موارد ديگر گناه كه ضمانت اجراي دنيوي ندارند،. جرم خواهند بود
شوند كه داراي عقوبت اخروي هستندانحراف و كجروي محسوب مي

جامعه ممكن است در برابر جرم و انحراف مواضع مختلفـي را اتخـاذ كنـد   
نوايي آغاز و سپس بـه     و هم تأييدتواند با    اين مواضع مي

واكنش و عكس(ي تأخيرهاي    جرم و انحراف به شكل
  .بروز پيدا كند )پيشگيري كنش و   پيش(

ادامه، مباني نظري پيشگيري از جرائم و آسيبدر 
مديريت آن و نيز شوراهاي پيشگيري از جرم مورد اشاره قرار خواهند گرفت و 

مــــديريت پيشــــگيري از جــــرائم و  در پايــــان ايــــن فصــــل، كارگــــاه
هاي اجتماعي به طور خالصه تبيين خواهد شدآسيب
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  پيشگيري از جرم 

  پيشگيري و مفهوم اصطالحي

    پيشـي دسـتي كـردن،      پـيش «واژة پيشگيري در مفهوم متداول آن در معـاني  
خبـر دادن  از چيـزي  آگاه كردن، «و همچنين 

شناسي پيشگيرانه، پيشگيري در معنـي اول آن  
مختلـف بـه منظـور     و تـدابير  شود؛ يعني با كاربرد فنـون 

و پيشي گرفتن از بزهكـاري   تافتنآن ش

. شـود    گيري كلي ديـده مـي     هاي آن دو جهت
قائل شده و گروهـي ديگـر    پيشگيري

هـر يـك از ايـن دو را    . برند   كار مي   پيشگيري را در مفهومي محدود و مضيق به

؛ انجام هر اقدامي كه عليـه جـرم بـوده و آن را كـاهش     
بر اساس اين برداشت انواع تـدابير كيفـري و   
غيركيفري چه مربوط به قبل و چه مربـوط بـه بعـد از وقـوع جـرم، پيشـگيري       
ن تعبيـر، حتـي تعقيـب و دسـتگيري     
بزهكاران، اعمال مجازات يا تعليق اجراي آن، الـزام آنـان بـه جبـران خسـارت      

. آينـد    شمار مـي    مجازات توسط قاضي نيز، پيشگيري به
  گيـرد    كيفـري و غيركيفـري را دربرمـي   

پيشـگيري بـه  مجموعـه وسـايل و ابزارهـايي اطـالق       
شود كه جامعه براي مهار بهتر بزهكاري از طريق حـذف يـا محـدود كـردن     

                                                                                                                            

  

پيشگيري از جرم - مبحث اول

و مفهوم اصطالحي معني لغوي - گفتار اول

واژة پيشگيري در مفهوم متداول آن در معـاني  
و همچنين » گرفتن و به جلوي چيزي شتافتن

شناسي پيشگيرانه، پيشگيري در معنـي اول آن     در جرم اما. است» و هشدار دادن
شود؛ يعني با كاربرد فنـون    مورد استفاده واقع مي

آن شجلوگيري از وقوع بزهكاري، به جلوي 
  .است

هاي آن دو جهت   در مفهوم پيشگيري و مصداق
پيشگيريشناسان مفهوم وسيعي براي    برخي از جرم

پيشگيري را در مفهومي محدود و مضيق به
  :دهيم   مختصر توضيح ميطور    به

؛ انجام هر اقدامي كه عليـه جـرم بـوده و آن را كـاهش     موسعمطابق مفهوم  
بر اساس اين برداشت انواع تـدابير كيفـري و   . شود   دهد، پيشگيري محسوب مي

غيركيفري چه مربوط به قبل و چه مربـوط بـه بعـد از وقـوع جـرم، پيشـگيري       
ـ   . شوند   محسوب مي ن تعبيـر، حتـي تعقيـب و دسـتگيري     به همـين دليـل در اي

بزهكاران، اعمال مجازات يا تعليق اجراي آن، الـزام آنـان بـه جبـران خسـارت      
مجازات توسط قاضي نيز، پيشگيري به كردن فرديعليه و    مجني

كيفـري و غيركيفـري را دربرمـي    تلذا اين مفهوم طيف وسيعي از اقداما
  . )737: 1383آبادي،    نجفي ابرند(

پيشـگيري بـه  مجموعـه وسـايل و ابزارهـايي اطـالق        ضيق؛اما در مفهوم م
شود كه جامعه براي مهار بهتر بزهكاري از طريق حـذف يـا محـدود كـردن        مي



                                                                           

زا و يا از طريق اعمال مـديريت مناسـب نسـبت بـه عوامـل محـيط       
دهـد     ، مورد استفاده قرار مـي هاي جرم

در اين رويكـرد، پيشـگيري از كيفـر جـدا شـده      
  .ً ناظر به تدابير و اقدامات غيرقهرآميز است

در ماده يك اليحه پيشـگيري  . تعاريف متعددي از پيشگيري ارائه شده است
پيشگيري از  ،نيز) گذراندني تصويب را مي

بيني، شناسايي و ارزيـابي خطـر وقـوع جـرم و     

تعريـف شـده    "اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي از ميان بردن يا كاهش آن

انگلسـتان ارائـه    1در تعريفي كه توسط مركز پيشگيري از جرم در اسـتافورد 
  :پيشگيري از جرم به نحو زير تعريف شده است

بيني، شناسـايي و بـرآورد خطـر جـرم و ابـداع      

  )Crowe، 1991:3 ( ."اقداماتي براي از بين بردن يا كاهش آن است
عنـوان     به واحد پيشگيري از جرم دادگستري استراليا نيز پيشگيري از جرم را

 "بـالقوة جـرم از طريـق مداخلـه در علـل آن     
: عبـارت اسـت از   تعريف پيشگيري از جرم از نظـر اكبلـوم  

نظمـي از طريـق مداخلـه در       كاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بي

1. Stafford 
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زا و يا از طريق اعمال مـديريت مناسـب نسـبت بـه عوامـل محـيط          عوامل جرم
هاي جرم   فيزيكي و محيط اجتماعي موجد فرصت

در اين رويكـرد، پيشـگيري از كيفـر جـدا شـده        به عبارتي ديگر، )740: همان(
ً ناظر به تدابير و اقدامات غيرقهرآميز است است و صرفا

  

  تعريف پيشگيري

تعاريف متعددي از پيشگيري ارائه شده است
ني تصويب را ميمراحل پايا حاضر حال دركه (جرم  از

بيني، شناسايي و ارزيـابي خطـر وقـوع جـرم و        پيش"وقوع جرم عبـارت از  

اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي از ميان بردن يا كاهش آن

   .است
در تعريفي كه توسط مركز پيشگيري از جرم در اسـتافورد 

پيشگيري از جرم به نحو زير تعريف شده است ،هشد
بيني، شناسـايي و بـرآورد خطـر جـرم و ابـداع         پيشگيري از جرم پيش"

اقداماتي براي از بين بردن يا كاهش آن است

واحد پيشگيري از جرم دادگستري استراليا نيز پيشگيري از جرم را
بـالقوة جـرم از طريـق مداخلـه در علـل آن      كاهش خطر وقوع و شدت"

تعريف پيشگيري از جرم از نظـر اكبلـوم  . تعريف كرده است
كاهش خطر وقوع و شدت بالقوه جرم و بي"

  )Ekblom،2000 ( ."علل آن
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در . اند   از پيشگيري از جرم ارائه داده 
بنـدي اول بـر      تقسـيم . كنـيم    بندي اشـاره مـي  
بندي دوم بر اسـاس ماهيـت      ظهور انواع پيشگيري و تقسيم

اي بومي شـده و منطبـق بـا       بندي سوم كه نسخه
براي نخسـتين بـار    م در قوه قضائيه كشورمان است نيز

  ظهور

ا به دو دسـتة عمـده   شناسان انواع پيشگيري را از حيث تاريخ ظهور آنه
پيشـگيري  «دوم  دسـته  و »پيشگيري سنتي يا متداول

. بنـدي فرعـي قابـل تقسـيم اسـت        اين نوع از پيشگيري خود به چهار دسته
پيشـگيري  « ،»پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشـگيري از بزهكـاري عمـومي   

و  »پيشــگيري انفعــالي و پيشــگيري فعــال
عنـاوين ايـن    ،»پيشـگيري ثانويـه و پيشـگيري ثالـث    

 پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي 

پيشـگيري از بزهكـاري اطفـال و پيشـگيري از     
سياسـت پيشـگيري افتراقـي ميـان      ،بندي

بدين معنـي كـه   . شود   اطفال و نوجوانان بزهكار و بزهكاران بزرگسال اعمال مي

                                                                                                                            

  انواع پيشگيري -گفتار دوم

 هاي متعددي را   بندي   شناسان دسته   جرم
بندي اشـاره مـي     اين قسمت از بحث، به سه تقسيم

ظهور انواع پيشگيري و تقسيم تأخراساس تقدم و 
بندي سوم كه نسخه   تقسيم. اقدامات پيشگيرانه است

م در قوه قضائيه كشورمان است نيزاختار پيشگيري از جرس
   .شود   در اين كتاب ارائه مي

  
ظهور تأخرپيشگيري بر اساس تقدم و  -الف

شناسان انواع پيشگيري را از حيث تاريخ ظهور آنه   جرم
پيشگيري سنتي يا متداول«كنند؛ دستة اول    تقسيم مي

  .شود   ناميده مي »جديد
   

  هاي متداول   پيشگيري .1

اين نوع از پيشگيري خود به چهار دسته
پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشـگيري از بزهكـاري عمـومي   «

پيشــگيري انفعــالي و پيشــگيري فعــال« ،»عمــومي و پيشــگيري اختصاصــي
پيشـگيري ثانويـه و پيشـگيري ثالـث     ،پيشگيري اوليـه «باالخره 

  .دهند   هاي فرعي را تشكيل مي   دسته
  

پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي 

پيشـگيري از بزهكـاري اطفـال و پيشـگيري از      ،ترين نوع پيشـگيري    قديمي
بندي   در اين تقسيم. بزهكاري عمومي است

اطفال و نوجوانان بزهكار و بزهكاران بزرگسال اعمال مي



                                                                           

در  ،گيـري و تثبيـت اسـت      شـكل چون شخصيت كودكان و نوجوانان در حـال  
 كـه    حـالي    در ،شود   پرورشي و اصالحي استفاده مي

امـروزه  . شـود    مـي  عمالتنبيهي و ارعابي ا
كننــد كــه    نيــز ايــن طــرز تفكــر وجــود دارد و در بيشــتر كشــورها ســعي مــي 

گذاري در امر پيشگيري را بيشتر بـه اطفـال و نوجوانـان بزهكـار يـا در      
ز معــرض خطــر بزهكــاري اختصــاص دهنــد كــه انعطــاف بيشــتري دارنــد و ا

معاونت اجتماعي و پيشـگيري از وقـوع   

 

هـدف   ،زاي مربوط به جرائم مختلف
ه عمـومي و توسـعه   افـزايش سـطح رفـا   

 كه   حالي   در. ف وسيعي از جرائم تأثيرگذار است
عوامل خطر مربوط به جـرم خـاص در دايـرة شـمول     
ماننـد تقويـت قفـل و بسـت منـازل كـه در       

يـا نصـب دزدگيـر روي     ؛اسـت  مـؤثر 
  . شود   ميمحسوب خودرو  هاي پيشگيري از سرقت

مجمع عمومي اينترپل در سـال      بار در اجالس
پيشگيري انفعالي مجموعـه اقـدامات   . 

كه بيشتر جنبة دفاعي و پدافندي در برابـر بزهكـاري   
در اين نوع از پيشگيري ابتكار عمل در دست بزهكاران است و كيفيت و 

1.  Re-active Prevention 
2.  Active Prevention 
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چون شخصيت كودكان و نوجوانان در حـال  
پرورشي و اصالحي استفاده مي انهمورد آنان از تدابير پيشگير

تنبيهي و ارعابي ا بزرگساالن، تدابير پيشگيرانهرد در مو
نيــز ايــن طــرز تفكــر وجــود دارد و در بيشــتر كشــورها ســعي مــي 

گذاري در امر پيشگيري را بيشتر بـه اطفـال و نوجوانـان بزهكـار يـا در         سرمايه
معــرض خطــر بزهكــاري اختصــاص دهنــد كــه انعطــاف بيشــتري دارنــد و ا

معاونت اجتماعي و پيشـگيري از وقـوع   ( هستندتر    قابل اصالحبزهكاران بزرگسال 
  ). 22 :1382 ،جرم قوة قضائيه

  
 پيشگيري عمومي و پيشگيري اختصاصي

زاي مربوط به جرائم مختلف   كليه عوامل جرم ،در پيشگيري عمومي
افـزايش سـطح رفـا   «مانند  ؛گيرند   تدابير پيشگيرانه قرار مي

ف وسيعي از جرائم تأثيرگذار استكه در پيشگيري از طي »اجتماعي
عوامل خطر مربوط به جـرم خـاص در دايـرة شـمول      ،در پيشگيري اختصاصي

ماننـد تقويـت قفـل و بسـت منـازل كـه در        ،شـود    اقدامات پيشگيرانه واقع مـي 
مـؤثر پيشگيري و كاهش جرم سرقت از منازل 

هاي پيشگيري از سرقتركه از راهكاخودروها 
 

 2و پيشگيري فعال 1پيشگيري انفعالي

بار در اجالس   براي نخستين يبند   اين تقسيم
. مطرح و وارد ادبيات پيشگيري شد 1963

كه بيشتر جنبة دفاعي و پدافندي در برابـر بزهكـاري    گيرد   مي   بر   درو تدابيري را 
در اين نوع از پيشگيري ابتكار عمل در دست بزهكاران است و كيفيت و . دارند
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مانند اخطارهاي مربـوط  . نوع اقدامات پيشگيرانه بستگي به اقدام بزهكاران دارد
جرم كه معموالً به صـورت هشـدارهاي پليسـي بـه آمـاج بـالقوة جـرم داده        

از جـرم   ،شود تا بتوانند در صورت قرار گرفتن در معـرض حملـة مجرمانـه   
.  

مراجـع پيشـگيري ابتكـار عمـل را در دسـت      
در اينجا به ذكر . پردازند   جرم مي پيشگيري از

اوقـات فراغـت كودكـان و    سـازي   غنـي 
هـاي فعـال در زمينـة       نوجوانان در معرض خطر بزهكاري و يا تشكيل مشاركت

شـايد بتـوان گفـت كـه     . يمنمـاي    ، بسنده مـي 
نجفـي  ( مدار است و پيشگيري فعال بزهكارمـدار 

  3و پيشگيري ثالث

در علـم  . شناسـي شـده اسـت      از علـم پزشـكي وارد جـرم   
سـطح اول   شـود؛    تقسـيم مـي  هـا بـه سـه سـطح     

سـطح دوم بـه افـراد در معـرض خطـر      
بيماري اختصاص دارد و سطح سوم به واگيري مجـدد بيمـاران درمـان شـده و     

  . شود   مربوط مي
ـ . كـل جامعـه اسـت    ،هـدف پيشـگيري اوليـه    ن نـوع از  اي

ديـدگي     پيشگيري تالش دارد تا كل جامعه را در مقابل خطـر بزهكـاري و بـزه   
اقدامات مربوط به اصالح شرايط محيط اجتماعي و محيط فيزيكي 

 .روند   مي 

1. Primary Prevention  
2. Second Prevention  
3. Third Prevention 

                                                                                                                            

نوع اقدامات پيشگيرانه بستگي به اقدام بزهكاران دارد
جرم كه معموالً به صـورت هشـدارهاي پليسـي بـه آمـاج بـالقوة جـرم داده         به

شود تا بتوانند در صورت قرار گرفتن در معـرض حملـة مجرمانـه      مي
.پيشگيري كرده يا اثرات آن را كاهش دهند

مراجـع پيشـگيري ابتكـار عمـل را در دسـت       ،در پيشگيري فعال ،برعكس
پيشگيري ازبه  نه فعاالداشته و به نحوي كامالً

غنـي در جهـت   ريزي   برنامهشامل  ،دو نمونه
نوجوانان در معرض خطر بزهكاري و يا تشكيل مشاركت

، بسنده مـي ها   پيشگيري از جرم در سطح محله
مدار است و پيشگيري فعال بزهكارمـدار    ديده   پيشگيري انفعالي نوعاً بزه

  . )748 -749: ابرندآبادي 
 

و پيشگيري ثالث 2پيشگيري ثانويه ،1پيشگيري اوليه

از علـم پزشـكي وارد جـرم    بندي،   تقسيماين 
هـا بـه سـه سـطح        پزشكي پيشـگيري از بيمـاري  

سـطح دوم بـه افـراد در معـرض خطـر       ختصاص به تمامي افراد جامعـه دارد، ا
بيماري اختصاص دارد و سطح سوم به واگيري مجـدد بيمـاران درمـان شـده و     

مربوط مي ،سازي آنها در مقابل ابتالي مجدد   مصون
هـدف پيشـگيري اوليـه    ،بر همين اساس

پيشگيري تالش دارد تا كل جامعه را در مقابل خطـر بزهكـاري و بـزه   
اقدامات مربوط به اصالح شرايط محيط اجتماعي و محيط فيزيكي . تقويت كند

 شمار   بهترين تدابير پيشگيري اوليه    از اصلي

                                                 



                                                                           

بزهكـاران و   مجموعه تدابير و اقداماتي است كه در مـورد 
آنهـا را   ،شود كه وضعيت خـاص آنـان  

ماننـد   ؛دهـد    ديدگي قـرار مـي     ه   بيشتر از سايرين در معرض خطر بزهكاري يا بز
منـدي     گريـز يـا افـزايش سـطح بهـره     

 در اين نوع از پيشگيري شناخت عوامـل خطرسـازِ  

شـود كـه بـراي       اما پيشگيري ثالث به مجموعه تدابير و اقداماتي اطالق مـي 
ديـدگان     ديدگي در مـورد بزهكـاران يـا بـزه    

ط به بازتواني بزهكاران يا اشـتغال و  
ساماندهي آنان در جامعه و همچنين اقدامات پيشگيرانة مربوط به پيشـگيري از  

هـاي قابـل      از نمونه ،هاي خانوادگي   ديدگي در جرم سرقت يا خشونت
2001: 8(  .  

سه دهـة   -در دو ،)آنها پيداست همچنان كه از نام
معني نيست كـه   به آنالبته اين سخن 

پراكنـده   تـدابير بلكه ايـن   است،    وجود نداشته
دو  ،هـاي جديـد     پيشـگيري . اند   ه   بودشده 

و دسـته   »پيشگيري اجتماعي و وضعي
بـه دليـل محـدوديت     .دباش   مي» بخش
  .كنيم   فرصت در اينجا به تشريح نوع اول بسنده مي
  

1. Risk Factors 
2. Social Crime Prevention 
3. Situational Crime Prevention 
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مجموعه تدابير و اقداماتي است كه در مـورد  ،پيشگيري ثانويه
شود كه وضعيت خـاص آنـان     ديدگان بالقوه يعني كساني اعمال مي   بزه

بيشتر از سايرين در معرض خطر بزهكاري يا بز
گريـز يـا افـزايش سـطح بهـره        تدابير پيشگيرانة مربوط به كودكان مدرسه

در اين نوع از پيشگيري شناخت عوامـل خطرسـازِ  . پذير   آسيب اقشار محروم و
  .اهميت فراواني دارد 1جرم

اما پيشگيري ثالث به مجموعه تدابير و اقداماتي اطالق مـي 
ديدگي در مـورد بزهكـاران يـا بـزه       جلوگيري از تكرار بزهكاري يا بزه

ط به بازتواني بزهكاران يا اشـتغال و  تدابير پيشگيرانة مربو. شود   سابق اعمال مي
ساماندهي آنان در جامعه و همچنين اقدامات پيشگيرانة مربوط به پيشـگيري از  

ديدگي در جرم سرقت يا خشونت   تكرار بزه
Ekblom،2001: 8- 9( باشند   ذكر در اين مقوله مي

  
  هاي جديد   پيشگيري .2

همچنان كه از نام(ها    دسته از پيشگيرياين 
البته اين سخن . شناسي شده است   اخير وارد ادبيات جرم

وجود نداشته هاييسياستقبالً چنين تدابير و 
شده بندي ن   دستهچنين عنواني بوده و تحت 

پيشگيري اجتماعي و وضعي«دسته اول  شوند؛   بندي را شامل مي   دسته
بخش فاعي و پيشگيري آزاديپيشگيري د«دوم 

فرصت در اينجا به تشريح نوع اول بسنده مي
   3و پيشگيري وضعي 2پيشگيري اجتماعي
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بنـدي از اقـدامات پيشـگيرانه       تـرين دسـته  
اجتمـاعيِ  پيشگيري اجتمـاعي سـعي دارد كـه علـل و عوامـل      

سـم از  ايـن ق . گيـري قـرار دهـد      ديدگي را مورد هدف
البته در اكثر . ديده جلوگيري كند   پيشگيري تالش دارد كه از توليد بزهكار يا بزه

پيشگيري از جـرم از طريـق توسـعه    «
امـا محـدود نمـودن پيشـگيري اجتمـاعي بـه       

زيرا توسـعه اجتمـاعي تنهـا     ،پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي صحيح نيست
جتماعي است و ناميدن اين دسته از پيشـگيري  

پيشـگيري اجتمـاعي در واقـع    . كنـد    جامعيت الزم را از آن سلب مي
اقتصـادي و فرهنگـي    ، اجتماعي،شخصي
750.(   

كـه  توسعه پيدا كرده است اين واقعيت 
باز هم شاهد بزهكـاري   ،تدابير مختلف پيشگيري اجتماعي

 پيشگيري وضـعي . ديدگي هستيم و عمالً حذف بزهكاري غيرممكن است
صدد تغيير وضـعيت  ، دربزهكاري پيش از

 در صـفحات بعـد  . تبديل معادله جرم بـه ضـرر مجـرم اسـت    
  .تر سخن گفته خواهد شد   مفصل

  بندي بر اساس ماهيت اقدامات پيشگيرانه

بر اسـاس ماهيـت    ،بندي ارائه شده در زمينة پيشگيري از جرم
تـدابير پيشـگيرانه را بـه    اسـاس     ايـن    بـر 
پيشـگيري  «و  »پيشـگيري مكـانيكي  « 

                                                                                                                            

تـرين دسـته     رايج حاضر حال دربندي    اين دسته
پيشگيري اجتمـاعي سـعي دارد كـه علـل و عوامـل      . رود   مي شمار   به

ديدگي را مورد هدف   خطرزاي بزهكاري و بزه
پيشگيري تالش دارد كه از توليد بزهكار يا بزه

«متون غربي از اين نوع پيشگيري با عنوان 
امـا محـدود نمـودن پيشـگيري اجتمـاعي بـه        ،نام بـرده شـده اسـت    »اجتماعي

پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي صحيح نيست
جتماعي است و ناميدن اين دسته از پيشـگيري  بخشي از راهبردهاي پيشگيري ا

جامعيت الزم را از آن سلب مي ،با اين نام
شخصي ،اي در محيط عمومي   اقدامات مداخله

750: 1383نجفي ابرند آبادي، ( شود   را شامل مي

اين واقعيت  فتنگر نظر دراما پيشگيري وضعي با 
تدابير مختلف پيشگيري اجتماعي كاربستن   به رغم علي

ديدگي هستيم و عمالً حذف بزهكاري غيرممكن است   و بزه
پيش از -بالفاصله-وضعيت  گرفتن نظر دربا 

تبديل معادله جرم بـه ضـرر مجـرم اسـت    جرم و متصل به 
مفصل ،پيشگيري اجتماعي و وضعيخصوص  در

  

بندي بر اساس ماهيت اقدامات پيشگيرانه   تقسيم -ب

بندي ارائه شده در زمينة پيشگيري از جرم   دومين تقسيم
بـر  .گرفتـه اسـت   شـكل تدابير پيشـگيرانه  

 ،»پيشگيري اصـالحي « ،»پيشگيري تنبيهي«
  .كنند   تقسيم مي »يعّل

 



                                                                           

افـراد را از   ،بـا تـداعي احتمـال مجـازات    
كـه در   »رويكـرد تنبيـه  «البته نظرات متفاوتي در مورد 
برخـي از   كـه    حـالي    در. ابـراز شـده اسـت   

گروهـي ديگـر    ،كنند كه رويكرد تنبيهي ارزشـي نـدارد  
ه مجازات عملـي  معتقدند كه تهديد به مجازات و القاي اين واقعيت كه تهديد ب

كـانون  . رود   مي شمار   بههنوز يك عامل اصلي بازدارنده از جرم 
توان پيشگيري از جرم از طريق سيستم عـدالت كيفـري   

از  ،سيستم عـدالت كيفـري   بر عالوهچند كه اين پيشگيري ممكن است 
  .شود مند   بهره

بـه   ،اصلي در اين نوع از پيشگيري بر بهبود شرايط شخصي يا عمومي
منظور كسب اطمينان از عدم تكرار بزه يا تقبيح رفتـار مجرمانـه توسـط جامعـه     

 :گيرد   پيشگيري اصالحي معموالً از دو طريق صورت مي

كار با اشخاصي كـه پـس از ارتكـاب جـرم و كسـب محكوميـت بـه        
) بـازتواني (اصالح و تربيت تحويل و يا در طيف تعليق مراقبتـي  

جـرم در   شـود    هشدار در مورد شرايط اجتماعي و محيطي كه تصور مي

1. Punitive Crime Prevention 
2. Corrective Crime Prevention 
3. Mechanical Crime Prevention 
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   1پيشگيري تنبيهي .1
بـا تـداعي احتمـال مجـازات     ،تهديد به مجـازات  ،بدون ترديد

البته نظرات متفاوتي در مورد . دارد   ارتكاب جرم باز مي
ابـراز شـده اسـت    ،   هـا مـورد اسـتفاده بـوده       طول قـرن 

كنند كه رويكرد تنبيهي ارزشـي نـدارد     شناسان استدالل مي   جرم
معتقدند كه تهديد به مجازات و القاي اين واقعيت كه تهديد ب

هنوز يك عامل اصلي بازدارنده از جرم  ،هم خواهد شد
توان پيشگيري از جرم از طريق سيستم عـدالت كيفـري      مي ،پيشگيري تنبيهي را

چند كه اين پيشگيري ممكن است هر ؛ناميد
بهرهمدني نيز اداري و  انتظامي، ساير نهادهاي

  

  2پيشگيري اصالحي .2
اصلي در اين نوع از پيشگيري بر بهبود شرايط شخصي يا عمومي تأكيد

منظور كسب اطمينان از عدم تكرار بزه يا تقبيح رفتـار مجرمانـه توسـط جامعـه     
پيشگيري اصالحي معموالً از دو طريق صورت مي. است

كار با اشخاصي كـه پـس از ارتكـاب جـرم و كسـب محكوميـت بـه        . الف
اصالح و تربيت تحويل و يا در طيف تعليق مراقبتـي   مؤسسات

  .اند   قرار گرفته
هشدار در مورد شرايط اجتماعي و محيطي كه تصور مي. ب

  .آن اوضاع رشد كند
  3پيشگيري مكانيكي .3
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ري قـرار دادن موانـع مختلـف در مسـير گـذار از      
تـا بـه ايـن     ،اسـت ) توسط بزهكار احتمـالي 

جديـدترين   ،پيشـگيري مكـانيكي از جـرم   
. شده است تأكيددسته از پيشگيري از جرم است كه در برخي از كشورها بر آن 

مكانيكي افـزايش امنيـت از طريـق قفـل و     
لوحانـه     از حـد سـاده   ، زيـاد هاي اعـالم سـرقت و سـاير تجهيـزات    

اگر « ،كنند كه   مي تأييدالمثل قديمي را 
تـوانيم آن     مـي . »دبه هـر نحـو وارد خواهـد شـ    

بـا   ،افزارهـاي امنيـت سـروكار دارد      بخش از پيشگيري مكانيكي را كه با سخت

علل و  ،شود   مي   مدار نيز گفته    تكه به آن پيشگيري عّل
در وهلة اول شايد بتوان ايـن  . دهد   عوامل خطرزاي جرم را مورد هدف قرار مي

بيشـتر روشـن    دقـت پيشگيري را با پيشگيري اجتماعي منطبق دانست ليكن بـا  
تـر از پيشـگيري اجتمـاعي اسـت و        شود كه اين نوع پيشگيري بسيار جـامع 

 McNeill and( شـود    مقابله با كليه علل فردي و اجتمـاعي جـرم را شـامل مـي    

 

1. Target Hardening 
2. Causal Crime Prevention 

                                                                                                                            

ري قـرار دادن موانـع مختلـف در مسـير گـذار از      سياست اصلي اين پيشگي
توسط بزهكار احتمـالي ( مجرمانه به عملمجرمانه انديشه 

پيشـگيري مكـانيكي از جـرم   . طريق ارتكاب جرم را دشوار سازد
دسته از پيشگيري از جرم است كه در برخي از كشورها بر آن 

مكانيكي افـزايش امنيـت از طريـق قفـل و     ، فرآيند ياري از مردمالبته به نظر بس
هاي اعـالم سـرقت و سـاير تجهيـزات       زنگ ،بست

المثل قديمي را    عامه مردم هنوز اين ضرب. رسد مي نظر به
به هـر نحـو وارد خواهـد شـ     ،اي شود   دزد بخواهد وارد خانه

بخش از پيشگيري مكانيكي را كه با سخت
  .ياد كنيم 1»سخت كردن هدف«عنوان 
  

  2يّلپيشگيري ع .4

كه به آن پيشگيري عّل ،اين نوع از پيشگيري
عوامل خطرزاي جرم را مورد هدف قرار مي

پيشگيري را با پيشگيري اجتماعي منطبق دانست ليكن بـا  
شود كه اين نوع پيشگيري بسيار جـامع    مي

مقابله با كليه علل فردي و اجتمـاعي جـرم را شـامل مـي    
Melvin،2007: 8- 9(.  

                                                 



                                                                           

  انواع پيشگيري بر اساس ماهيت تدابير پيشگيرانه

  

  فرآيند وقوع جرم

دسـته  . اي وقـوع جـرم اسـت   بندي مبتني بـر فراينـد مرحلـه   
ها به علـل و عوامـل اوليـه ارتكـاب جـرم اختصـاص دارد و       
قسم دوم آن مربوط بـه مرحلـه ماقبـل    

قسـم سـوم نيـز    . امنيتـي و انتظـامي دارد  
اي است كه پس از ارتكاب جرم با هدف پيشـگيري  

ماهيـت    گيـرد و عمـدتاً  از تكرار جرم توسط مجرمان و تنبه جامعه صورت مـي 
تر اسـت و  تر و كاربرديبندي عملياتي

در مورد ايـن قسـم   . تواند مرزهاي اقدامات پيشگيرانه را مشخص نمايد
  .هاي بعد به تفصيل سخن خواهيم گفت

پيشگيري

مكانيكي

علّي
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انواع پيشگيري بر اساس ماهيت تدابير پيشگيرانه): 1(شكل شماره 

  

فرآيند وقوع جرمبر اساس  بندي   تقسيم -ج

بندي مبتني بـر فراينـد مرحلـه    نوع سوم دسته
ها به علـل و عوامـل اوليـه ارتكـاب جـرم اختصـاص دارد و       نخست پيشگيري

قسم دوم آن مربوط بـه مرحلـه ماقبـل    . دارد عمدتاً ماهيت فرهنگي و اجتماعي
امنيتـي و انتظـامي دارد   ارتكاب جرم است و ماهيت وضـعي،  

اي است كه پس از ارتكاب جرم با هدف پيشـگيري  اقدامات و تدابير پيشگيرانه
از تكرار جرم توسط مجرمان و تنبه جامعه صورت مـي 

بندي عملياتياين دسته. دارد) فريحقوقي و كي(قضايي
تواند مرزهاي اقدامات پيشگيرانه را مشخص نمايدبهتر مي

هاي بعد به تفصيل سخن خواهيم گفت   از پيشگيري در فصل
  

پيشگيري

تنبيهي

اصالحي

مكانيكي
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  انواع پيشگيري بر اساس فرآيند وقوع جرم

  

                                                                                                                            

انواع پيشگيري بر اساس فرآيند وقوع جرم): 2(شكل شماره 
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  كنشگران پيشگيري از جرم

بـازيگران   ،ديـده    بزهكار و بزههاي مجرمانه نوعاً 
ل تنها عوامـ  عنصر،كه اين دو  بر آن است

افراد زيـادي  . اما واقعيت چيز ديگري است
گيري و وقوع جرم وجود دارند كه در برخي مـوارد نقـش آنهـا    

و در  )و شركاي جـرم در مفهـوم حقـوقي آن   
بسـا گـروه اخيـر نقـش        چـه . پشت پرده دارند

اما به دليل ناشـناخته بـودن و عـدم صـدق     
  .مانند   در اغلب موارد از مجازات مصون مي

بـر آن  عـادت   اغلـب . به همين صورت است
پيشـگيري از  تـرين كنشـگران عرصـه    

دو عنصـر در   نقـش بـارز ايـن    توان منكر
دهـد كـه      اما مطالعات و تجربيات مختلف نشان مـي 

مستلزم مشاركت و همكـاري اشـخاص و نهادهـاي    
شايد در اين عرصه مورد توجه نبوده و قابليت و استحقاق آن 

  .تري در پيشگيري از جرم ايفا كنند
تـأثير علـل   ل محصـو  بزهكاري 1،فرصت مجرمانه

. شـود    موجب وقوع جرم مـي  ،آنها در كنار يكديگر
. كننـد    تقسيم مي »علل دور«و  »علل نزديك
اما علل دور رابطـه مسـتقيم بـا     ،علل نزديك مستقيماً در تحقق جرم نقش دارند

طريق اثرگـذاري بـر علـل نزديـك صـورت      
برخي از علل ). قيمت لوازم يدكي بر ميزان سرقت خودرو

1. The Conjunction of  Criminal Opportunity

                                                                                                                            

  

كنشگران پيشگيري از جرم -مبحث دوم
هاي مجرمانه نوعاً    در نگاهي سطحي به پديده

بر آن استو تصور شوند پنداشته ميعرصه جرم 
اما واقعيت چيز ديگري است انساني دخيل در وقوع جرم هستند؛

گيري و وقوع جرم وجود دارند كه در برخي مـوارد نقـش آنهـا       شكلدر عرصه 
و شركاي جـرم در مفهـوم حقـوقي آن    ند معاونينمان(كامالً آشكار است 

پشت پرده دارندبعضي از موارد نيز نقش پنهان و 
اما به دليل ناشـناخته بـودن و عـدم صـدق      ،تري در تكوين جرم ايفا كنند   جدي

در اغلب موارد از مجازات مصون مي ،عناوين جزايي در مورد آنان
به همين صورت است مورد پيشگيري از جرم نيز در
تـرين كنشـگران عرصـه       اصـلي عنوان    بهديده و پليس    كه بزه است

توان منكرنميچند هر. بزهكاري به حساب آيند
اما مطالعات و تجربيات مختلف نشان مـي  پيشگيري از بزهكاري بود،
مستلزم مشاركت و همكـاري اشـخاص و نهادهـاي     ،پيشگيري اثربخش از جرم

شايد در اين عرصه مورد توجه نبوده و قابليت و استحقاق آن مختلفي است كه 
تري در پيشگيري از جرم ايفا كنندرا داشته باشند كه نقش بسيار فعال

فرصت مجرمانه پيوستگيبر اساس نظريه 
آنها در كنار يكديگرشدن  است كه جمع مختلفي

علل نزديك«به  تأثيرعلل جرم را از حيث نحوه 
علل نزديك مستقيماً در تحقق جرم نقش دارند

طريق اثرگـذاري بـر علـل نزديـك صـورت      شان از تأثيرارتكاب جرم ندارند و 
قيمت لوازم يدكي بر ميزان سرقت خودرو تأثيرمانند . (گيرد   مي

                                                 
Criminal Opportunity 



                                                                           

 تـأثير يعني اشخاصي هسـتند كـه در تكـوين جـرم     
اشـخاص طـرف   « ،»اشـخاص طـرف بزهكـار   

 ، با اشخاصـي مـواجهيم  بزهكاران بالقوه و بالفعل
كه عالماً و عامداً بر گسترش جرم و بزهكاري تالش داشته و در واقع از ترويج 

 اي از وضـعيت ايـن     خالصـه . شـود    شان مي

  تركيب اعضاي تيم كنش بزهكاري

 نمونه كنشگران

  بزهكاران عادي
  بزهكاران مكرر و به عادت

 هاي مستعد بزهكاري   گروه

 محركين جرم

ــه  ــد و ارائ ــهيالت و     تولي ــدگان تس كنن
 ابزارهاي ارتكاب جرم

ها و شگردهاي    دهندگان مهارت   آموزش
 ارتكاب جرم 

 هاي جنايتكاري   مافياها و شبكه

 كنندگان بازار بزهكاري

وكال و مشاوران و متخصصان آلوده بـه  
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يعني اشخاصي هسـتند كـه در تكـوين جـرم      ؛عوامل انساني هستند ،جرم
اشـخاص طـرف بزهكـار   «تـوان بـه      اين افراد را مي. دارند

  . تقسيم كرد »طرف   بيافراد «و  »ديده   بزه
  

  تيم بزهكاري -گفتار اول

بزهكاران بالقوه و بالفعل بر عالوه ،در تيم بزهكاري
كه عالماً و عامداً بر گسترش جرم و بزهكاري تالش داشته و در واقع از ترويج 

شان مي   منافع فردي يا گروهي نصيب ،جرم
  . افراد در جدول شماره يك آمده است

تركيب اعضاي تيم كنش بزهكاري): 1(جدول شماره 

نمونه كنشگران   اصلي    دسته هاي فرعي   دسته

بزهكاران عادي. 1
بزهكاران مكرر و به عادت. 2
گروه. 2

بزهكاران بالقوه و 
 بالفعل

تيم كنش 
  بزهكاري

محركين جرم -
ــه  - ــد و ارائ تولي

ابزارهاي ارتكاب جرم
آموزش -

ارتكاب جرم 

  
 حاميان بزهكاران

 

مافياها و شبكه -
كنندگان بازار بزهكاري   اداره -
وكال و مشاوران و متخصصان آلوده بـه   -

  فساد

  مروجين جرم
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بـا اشخاصـي    ،بزهكـاران بـالقوه و بالفعـل   
قبل يا در حين يـا بعـد از ارتكـاب    (ديدگان 

 ،ديـدگان    هـاي حمايـت و دفـاع از بـزه    
  .ان انتظامي در اين دسته قرار دارند

  ديدگي   تركيب اعضاي تيم كنش بزه

  نمونه كنشگران

  تك آحاد جامعه   تك
  افراد در معرض خطر بزهكاري 
 ديدگي   افراد در معرض خطر تكرار بزه

 نهادهاي امنيتي

 ان پليس و نگهبانان شخصيمأمور

 والدين و سرپرستان قانوني

هاي    دهندگان مهارت   مربيان و آموزش
 اجتناب از خطر جرم و يا مديريت آن 

 شهروندان مسئول

 سيستم عدالت كيفري

هاي دولتي يا مردمي    ها و تشكل   ن   سازما
 ديدگان   كمك به بزه

 ديدگان   مراكز مشاوره و درمان بزه

  ديدگي   هاي پيشگيري از تكرار بزه   گروه

                                                                                                                            

  ديدگان و محافظان    تيم بزه -گفتار دوم

بزهكـاران بـالقوه و بالفعـل    بـر  عـالوه ديدگان نيز    در تيم بزه
ديدگان    صدد حمايت از بزهمواجهيم كه در

هـاي حمايـت و دفـاع از بـزه       گروه بستگان، افرادي مانند. هستند) بزه
ان انتظامي در اين دسته قرار دارندمأمورهاي پليس و    نيرو

تركيب اعضاي تيم كنش بزه): 2(جدول شماره 

نمونه كنشگران   دسته اصلي  هاي فرعي   دسته

تك. 1
افراد در معرض خطر بزهكاري . 2
افراد در معرض خطر تكرار بزه. 3

ديدگان بالقوه    بزه
 بالفعلو 

ديدگي  بزه تيم 

و كنش 

  يضدبزهكار

نهادهاي امنيتي -
مأمور -
والدين و سرپرستان قانوني -
مربيان و آموزش -

اجتناب از خطر جرم و يا مديريت آن 
شهروندان مسئول -

حاميان 
  ديدگان   بزه

 بالقوه

 

سيستم عدالت كيفري -
سازما -

كمك به بزه
مراكز مشاوره و درمان بزه -
گروه -

حاميان 
ديدگان    بزه

  بالفعل

  

    



                                                                           

كـه هـيچ    وجـود دارد دسته سومي از اشخاص هـم  
 ،نيز در كمك به گسترش جـرم ندارنـد  

هيجـان و حـاالت روحـي     طور ناخواسته يا بر اثر احسـاس، 
گروه «عنوان    به اين افراد را. ممكن است از تيم بزهكاري حمايت كنند

  تركيب كنشگران خنثي

 نمونه كنشگران

 كاركنان و مديران سودجوي اماكن عمومي

 طلب و ظاهرالصالح   افراد فرصت

 گرايان محض

 عابرين و رهگذران عادي

 طلبان

  هاي خودشيفته   شخصيت

اين افـراد مـردم را   . دانند   مردم مي اي مقام صالح براي پيشگيري را خود
گـروه اول كسـاني هسـتند كـه در معـرض خطـر       
ديدگي هسـتند و گـروه دوم را مـابقي اعضـاي جامعـه تشـكيل       

بايـد   ،ديدگي   معرض خطر بزهكاري و بزه
امــا مشــاركت آنــان بايــد تعريــف شــده و 

زيرا چنانچه . استفاده فراهم نشود   سوء
 ،   مقرراتـي وضـع نشـود    ،بر مشاركت اين دسته از جمعيت و مردم در پيشگيري

اي به بهانة دفاع شخصي پا را از دفـاع  
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  تيم خنثي -گفتار سوم

دسته سومي از اشخاص هـم   ،دو دسته فوق بر عالوه
نيز در كمك به گسترش جـرم ندارنـد   ينفعي در ارتكاب جرم ندارند و قصد

طور ناخواسته يا بر اثر احسـاس،    به در مواردي ولي
ممكن است از تيم بزهكاري حمايت كنند ،زودگذر

  .كنيم   نامگذاري مي» طرف   خنثي يا بي

تركيب كنشگران خنثي): 3(ل شماره جدو

نمونه كنشگران   اصلي    دسته دسته فرعي

كاركنان و مديران سودجوي اماكن عمومي. 1
افراد فرصت. 2
گرايان محض   عقل. 3

 سودجويان

كنشگران 

عابرين و رهگذران عادي. 1  خنثي
طلبان   عافيت. 2
شخصيت. 3

  ها   تفاوت   بي

  
  

اي مقام صالح براي پيشگيري را خود   عده
گـروه اول كسـاني هسـتند كـه در معـرض خطـر       : كننـد    به دو گروه تقسيم مي

ديدگي هسـتند و گـروه دوم را مـابقي اعضـاي جامعـه تشـكيل          بزهكاري و بزه
معرض خطر بزهكاري و بزهبديهي است كه جمعيت در . دهند   مي

امــا مشــاركت آنــان بايــد تعريــف شــده و  ،در پيشــگيري شــركت داده شــوند
سوء زمينهطوري كه    دهي شده باشد؛ به   ازمانس

بر مشاركت اين دسته از جمعيت و مردم در پيشگيري
اي به بهانة دفاع شخصي پا را از دفـاع     مثالً عده .شود   استفاده رايج مي موارد سوء
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مرتكـب جـرم    ،مشروع فراتر خواهند نهاد و خود به بهانة دفـاع در برابـر جـرم   

ديدگان از كنشگران اصلي پيشگيري از جرم هسـتند  
اد از ايفاي نقش در پيشگيري از بزهكاري 

 ،طرف و باالتر از آن   است كه بتوان افراد خنثي و بي
كنشگران پيشگيري حتي خود بزهكاران و گروه حامي بزهكاري را نيز در زمره 

  .ها را در پيشگيري مشاركت داد
از روي ناآگاهي   ناخواسته وطور    ممكن است به

بهتـرين راه   ؛حاالت روحي زودگذر به ارتكاب جـرم كمـك كننـد   
هـايي     براي هدايت نقش آنان به سوي پيشگيري اين است كه آنان را با وضعيت

آثار و نتايج عملشان آشنا با واب آنان شود و 
ديـدگي     هـاي بـزه     اي كه غالباً در مواجهه با صـحنه 

آگاه و توجيه شوند كه چنـين   ،كنند   تفاوتي برخورد مي
 دهـد و    وضعيتي امنيت فردي و اجتماعي خود آنان را نيز در مخاطره قـرار مـي  

در آن صـورت رغبـت    ؛ديده شوند   خود آنان نيز بزه
هاي واقعي از خـود نشـان خواهنـد       ديدگان در صحنه

تبديل نقش از تيم بزهكاري بـه   ،بزهكاران و حاميان بزه نيز
كـه   كار برد   به توان تدابيري را   مي. است

جـزو   صـورت ناخودآگـاه،   هبخواسته يا ناخواسته و حتي 
، از مثال با تشويق فردي معتاد به ترك اعتياد

بـا  . كنـيم    قابل ارتكـاب توسـط وي پيشـگيري مـي    
 ،توان آنان را مجـاب و در مـواردي     انان جرم نيز مي
هـا و     مانند اجبار مديران مسافرخانه. حتي مجبور به ايفاي نقشي پيشگيرانه نمود

اخذ مدارك و درج و اعالم مشخصات مهمانـان و مسـافران بـه اداره    

                                                                                                                            

مشروع فراتر خواهند نهاد و خود به بهانة دفـاع در برابـر جـرم   
  . خواهند شد

ديدگان از كنشگران اصلي پيشگيري از جرم هسـتند     در اينكه تيم طرفدار بزه
اد از ايفاي نقش در پيشگيري از بزهكاري ترديدي وجود ندارد و قاعدتاً اين افر

است كه بتوان افراد خنثي و بي آناما هنر  ،كنند   حمايت مي
حتي خود بزهكاران و گروه حامي بزهكاري را نيز در زمره 

ها را در پيشگيري مشاركت داداز جرم قرار داد و آن
ممكن است بهخصوص گروه خنثي كه  در

حاالت روحي زودگذر به ارتكاب جـرم كمـك كننـد    تأثير  تحت و
براي هدايت نقش آنان به سوي پيشگيري اين است كه آنان را با وضعيت

واب آنان شود و كه ممكن است منجر به كنش ناص
اي كه غالباً در مواجهه با صـحنه    مثالً چنانچه اهالي محله. كرد

تفاوتي برخورد مي   با بي ،ها   اي   محله   ساير هم
وضعيتي امنيت فردي و اجتماعي خود آنان را نيز در مخاطره قـرار مـي  

خود آنان نيز بزه ،يكاي نزد   در آيندهبسا    چه
ديدگان در صحنه   بزهبا بيشتري به همراهي 

  .داد
بزهكاران و حاميان بزه نيزخصوص  در اما

است اقدام مهم و بااهميتي ،تيم ضدبزهكاري
خواسته يا ناخواسته و حتي طور    به خود بزهكاران

مثال با تشويق فردي معتاد به ترك اعتيادعنوان    به .شوندكنشگران پيشگيري 
قابل ارتكـاب توسـط وي پيشـگيري مـي     بسياري از جرائم آتي بالقوة
انان جرم نيز ميتمركز روي حاميان و پشتيب

حتي مجبور به ايفاي نقشي پيشگيرانه نمود
اخذ مدارك و درج و اعالم مشخصات مهمانـان و مسـافران بـه اداره     به ها   هتل



                                                                           

در كمك به آنان شدن  موجب محدود
 .شود   ي ميرگسترش جرم و در نتيجه كمك به پيشگيري از بزهكا
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موجب محدود ،مديراناين قبيل  لزامدر اين مثال ا. پليس
گسترش جرم و در نتيجه كمك به پيشگيري از بزهكا
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  پيشگيري از جرمفرآيند مديريت 
در برابر اوليـاي امـور    دو گزينه اصلي

 بـا صـرفاً  رويكرد سنتي سـركوبي و مجـازات اسـت كـه     
پلـيس و   ،   شـامل دادگـاه  (شدت عمل و از طريق سيستم عدالت كيفـري  

در را ناتواني خود  تجربه طوالني بشر، 
مقوله پيشـگيري از جـرم    ؛گزينه دوم

اقبـال زيـادي بـه     ،به دليل كارآيي باالي ايـن رويكـرد در دو دهـة اخيـر    
  .شود   پيشگيري از جرم در جوامع مختلف ديده مي

ر پيشـگيرانه و نيـز متوليـان متعـددي كـه در ايـن       
. از اهميـت وافـري برخـوردار اسـت    

 بينـي  پيش"هاي اجتماعي را توان مفهوم مديريت پيشگيري از جرم و آسيب

 و مـؤثر  هـدايت  و كارگيري به و جرم

 هـاي آسـيب  و جرم وقوع از پيشگيري

  .دانست "ارزيابي و نظارت هماهنگي،
  .توان بدين شكل تعريف كرد

 ؛ها و اقدامات

   ؛تخصيص وظايفها و  يت

هاي مختلف و ايجاد انسجام  شبرقراري روابط مناسب بين بخ

كنترل و مراقبت در طي اقدامات اجرايي و اتخاذ تـدابير مناسـب   

تعيين ميزان رسيدن به اهداف به منظور تجديـدنظر احتمـالي در   
  .هاي معين

                                                                                                                            

  

فرآيند مديريت  -مبحث سوم
دو گزينه اصلي بزهكاريه جرم و    در برخورد با پديد

رويكرد سنتي سـركوبي و مجـازات اسـت كـه      ؛گزينه اول .قرار دارد
شدت عمل و از طريق سيستم عدالت كيفـري   اعمال
تجربه طوالني بشر، اين رويكرد در . ودش   پيگيري مي)    زندان
گزينه دوم. نشان داده است ،مشكل جرماساسي حل 
به دليل كارآيي باالي ايـن رويكـرد در دو دهـة اخيـر    . است

پيشگيري از جرم در جوامع مختلف ديده مي
ر پيشـگيرانه و نيـز متوليـان متعـددي كـه در ايـن       به دليل گسـتردگي تـدابي  

از اهميـت وافـري برخـوردار اسـت    مديريت اين امـر    خصوص وجود دارند،
توان مفهوم مديريت پيشگيري از جرم و آسيب مي

جرم وقوع خطر عوامل و علل شناسايي و

پيشگيري منظور  به انساني و مادي منابع كارآمد

هماهنگي، دهي،سازمان ريزي،برنامه با اجتماعي

توان بدين شكل تعريف كردهاي مفهوم مذكور را ميمؤلفه
ها و اقدامات تعيين اهداف، برنامه :برنامه ريزي •

يتمسئول ها، تعيين نقش :سازماندهي •

برقراري روابط مناسب بين بخ :هماهنگي •
   ؛پارچگيو يك

كنترل و مراقبت در طي اقدامات اجرايي و اتخاذ تـدابير مناسـب    :نظارت •
   ؛در رفع مشكالت احتمالي

تعيين ميزان رسيدن به اهداف به منظور تجديـدنظر احتمـالي در    :ارزيابي •
هاي معين فاده از شاخصاقدامات با است



                                                                           

مـديريت پيشـگيري از جـرم و      چنانچه از مفهوم مذكور نيز آشـكار اسـت،  
  .دپذيراي صورت ميآيندي چند مرحله

 »سـارا «هايي از اقـدامات پيشـگيرانه از قبيـل مـدل     
نـد و برخـي از آنهـا    ا پيشـگيري متنـوع  

در . بيشتر نظـري و علمـي و برخـي ديگـر جنبـة عمليـاتي و كـاربردي دارنـد        
كم و بيش مراحل زيـر ديـده    ،الگوهاي علمي ارائه شده براي پيشگيري از جرم

 گذاري؛

 هاي عملياتي و كاربردي؛   حل

  2.ارزيابي و تعديل نتايج اجراي برنامه

هـاي  بر اساس مدلمعاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، 
طراحـي  زه، اقدام بـه  كارشناسان و اساتيد اين حو
ابتدا جرائم و اي مرحله در اين مدل پنج

سـپس   شـوند، بنـدي و اولويـت بنـدي مـي    
شناسـي   مورد تجزيه و تحليـل و ماهيـت  

در گـام  عيـين شـده و   راهكارهـاي پيشـگيرانه ت  
نهايـت نظـارت، كنتـرل و    و در شـوند 

(Scaning, Analysis, Response, Assessment)    و بـه معنـي
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چنانچه از مفهوم مذكور نيز آشـكار اسـت،  
آيندي چند مرحلههاي اجتماعي در فرآسيب

هايي از اقـدامات پيشـگيرانه از قبيـل مـدل        هاي اخير نسخه   در سال
)SARA (1 پيشـگيري متنـوع  تدابير منسجم . اند   ارائه شده

بيشتر نظـري و علمـي و برخـي ديگـر جنبـة عمليـاتي و كـاربردي دارنـد        
الگوهاي علمي ارائه شده براي پيشگيري از جرم

  :)Ekblom، 2001،PP 4- 5( شود   مي
گذاري؛   شناسايي مسئله جرم و هدف .1
 شناسي علل جرم؛   آسيب .2

حل   اب اقدامات ويژه و ارائة راهانتخ .3
 كارهاي پيشگيرانه؛اجراي راه .4

ارزيابي و تعديل نتايج اجراي برنامه .5
 

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، 
كارشناسان و اساتيد اين حو موجود و با عنايت به نظرات

در اين مدل پنج. خصوص نموده است اين مدلي بومي در
بنـدي و اولويـت بنـدي مـي     هاي اجتماعي شناسايي، طبقه آسيب

مورد تجزيه و تحليـل و ماهيـت  دار هاي مهم و اولويتجرائم و آسيب
راهكارهـاي پيشـگيرانه ت   مرحله سـوم، در . گيردقرار مي

شـوند چهارم، راهكارهـا بـه اجـرا گـذارده مـي     

                                                 
(Scaning, Analysis, Response, Assessment)مخفـف كلمـات    .1

  .وارسي، تجزيه و تحليل، پاسخ و ارزيابي است
  .332-319، صص )1389(ك محمدنسل، .ر 2
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فصول اين كتاب  بيناي مذكور در فرايند پنج مرحله
  .به تفصيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت

تعيين مسـأله  
ــا ( ــرم يـ جـ

):آسيب
تجزيه و تحليل آمار �

جرايم و آسيب ها
ــدي و � ــه بنــ طبقــ

اولويت بندي مسائل

ــه و  تجزيـــ
تحليل مسـأله  

:اصلي
ــل � تجزيـــه و تحليـ

الگوي جرم يا آسيب
ــل � تجزيـــه و تحليـ

ــازي   ــازيگران و بـ بـ
خوردگان

ــل � تجزيـــه و تحليـ
موقعيت وقوع مسأله

ــين  تعيـــــ
راهكارهـــاي 

اول گام دوم گام سوم

مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي  
)گام مديريت پيشگيري

بازخــــورد

                                                                                                                            

فرايند پنج مرحله .گيردصورت ميارزشيابي 
به تفصيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت

  
  

ــين  تعيـــــ
راهكارهـــاي 

:پيشگيري
فرهنگي–اجتماعي �
انتظامي–وضعي �
حقوقي–قضايي �

اجـــــراي 
راهكارها

تعيين تيم اجرايي�
گردآوري اطالعـات  �

اجرايي
تهيه طرح اجرايي�

ــارت و  نظــ
ــيابي  ارزشــ

عملكرد
ارزيابي عملكرد هـر  �

يك از اعضا
ــرد � ارزيـــابي عملكـ

جمعي تيم اجرايي
ــابي اثربخشــي  � ارزي

برنامه در تحقق هدف

سوم گام چهارم گام گام پنجم

مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي  فرآيند ):3(شكل شماره 
گام مديريت پيشگيري 5(

بازخــــورد
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 پيشگيري از جرمشوراهاي 
 ،هـاي پيشـگيري از وقـوع جـرم       ها و برنامـه 

 ،سـاز و كارهـاي محلـي در ايـن زمينـه     
 7و  5، طبـق مـواد   "جـرم  پيشـگيري از وقـوع  

  . شوند

جـرم بـه شـرح    ، تركيب اعضاي شوراهاي استاني پيشگيري از 

 )دبير شورا

 ز نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر

 ي و تربيتي استان

 رئيس سازمان آموزش و پرورش استان

 

                                                                                                                        

  

شوراهاي  -مبحث چهارم
ها و برنامـه    طرح يبراي هماهنگي در اجرا

سـاز و كارهـاي محلـي در ايـن زمينـه        اي و تقويـت    هاي منطقه   تشويق نوآوري
پيشـگيري از وقـوع  و شهرستاني ي ناستااهاي شور"

شوندتشكيل مي ،اليحه پيشگيري از وقوع جرم

  

  هاتركيب شورا - اولگفتار 

  شوراي استاني -الف

، تركيب اعضاي شوراهاي استاني پيشگيري از حاضر حال در
 :زير است

 )رياست شورا(استاندار .1

 )نايب رئيس( رئيس كل دادگستري .2

دبير شورا( دادستان شهرستان مركز استان .3
 رئيس شوراي اسالمي استان .4

 فرمانده نيروي انتظامي استان .5

ز نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظريك نفر ا .6
ي و تربيتي استانتأمين ها و اقدامات   مديركل امور زندان .7
رئيس سازمان آموزش و پرورش استان .8
 مديركل تبليغات اسالمي استان .9

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان .10

 مديركل كار و امور اجتماعي استان .11

 مديركل صداوسيماي استان .12



                                                                           

 فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان

رئيس دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و در صـورت    
هاي مرتبط بـه  تعدد به انتخاب استاندار و دو نفر از اساتيد دانشگاه در رشته

كه در اين اليحه صورت خواهد گرفت، احتمال تغييـر در  
عهـده  از جمله آن كـه رياسـت شـورا بر   

 .رئيس كل دادگستري استان قرار خواهد گرفت

  اعضاي شـوراي شهرسـتاني پيشـگيري از وقـوع جـرم مشـتمل بـر افـراد ذيـل          

هـاي   كـل دادگـاه   رئـيس در شهرسـتان مركـز اسـتان،    

  )دبير شورا

  يس اداره تبليغات اسالمي شهرستان
  ها و اقدامات تأميني و تربيتي شهرستان

  اداره آموزش و پرورش شهرستان
  اداره كار و امور اجتماعي شهرستان
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 بهزيستي استانمديركل  .13

 مديركل اطالعات استان .14

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان .15
رئيس دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و در صـورت     .16

تعدد به انتخاب استاندار و دو نفر از اساتيد دانشگاه در رشته
 .انتخاب رئيس شوراي استاني

كه در اين اليحه صورت خواهد گرفت، احتمال تغييـر در   با توجه به اصالحاتي
از جمله آن كـه رياسـت شـورا بر   . رداعضاء و تركيب اين شورا وجود دا

رئيس كل دادگستري استان قرار خواهد گرفت
  

  شوراهاي شهرستاني -ب

اعضاي شـوراي شهرسـتاني پيشـگيري از وقـوع جـرم مشـتمل بـر افـراد ذيـل          
  .باشندمي

  )يس شورارئ(دار فرمان. 1
در شهرسـتان مركـز اسـتان،    (رئيس دادگستري . 2

  )ب رئيسناي) (عمومي و انقالب
دبير شورا(دادستان عمومي و انقالب . 3
  شوراي اسالمي شهرستان  رئيس. 4
  فرمانده نيروي انتظامي شهرستان. 5

يس اداره تبليغات اسالمي شهرستانرئ .6
ها و اقدامات تأميني و تربيتي شهرستان اداره زندان رئيس. 7
  اداره بهزيستي شهرستان رئيس. 8
اداره آموزش و پرورش شهرستان رئيس. 9

اداره كار و امور اجتماعي شهرستان رئيس. 10
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  فرمانده ناحيه مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمي شهرستان

هاي مرتبط با پيشنهاد  نفر از متخصصان و كارشناسان در رشته
  .دبير شورا و انتخاب رئيس شوراي شهرستاني پيشگيري

ء و تركيـب آن تغييراتـي   اين شورا نيز در اليحه جديـد از نظـر اعضـا   
عهــده رئــيس دادگســتري آن براز جملــه آن كــه رياســت 

شـوراي اسـتاني    ه زيـر بـراي  وظيفـ  هشـت 
  :است

هاي شوراي عالي پيشـگيري از وقـوع جـرم در    

 ؛هاي استاني پيشگيري از وقوع جرم

هـاي اسـتاني و شهرسـتاني       هـا و برنامـه  
 ؛آن يپيشگيري و فراهم آوردن امكانات و بسترهاي الزم براي اجرا

هـا در     ديدگاه و نظر شهروندان و ساكنان محله

 يدولتـي و مردمـي در اجـرا   كـارگيري و جلـب مشـاركت نهادهـاي غير    

هـاي اسـتاني      هـا و برنامـه     هاي منظم و ادواري از اجـراء طـرح  
 ؛پيشگيري به سازمان پيشگيري از وقوع جرم

                                                                                                                        

  اداره اطالعات شهرستان رئيس. 11
فرمانده ناحيه مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمي شهرستان. 12
نفر از متخصصان و كارشناسان در رشته دو. 13

دبير شورا و انتخاب رئيس شوراي شهرستاني پيشگيري
اين شورا نيز در اليحه جديـد از نظـر اعضـا   

از جملــه آن كــه رياســت  خواهــد كــرد،
  .شهرستان خواهد بود

  

  شورا  وظايف -فتار دومگ

  شوراي استاني -الف

هشـت  اليحه مزبور، 6ماده بر اساس 
استبيني شده پيشپيشگيري از وقوع جرم 

هاي شوراي عالي پيشـگيري از وقـوع جـرم در       اجراء تصميمات و سياست .1
 ؛سطح استان

هاي استاني پيشگيري از وقوع جرم   تدوين برنامه .2
هـا و برنامـه     ارزيـابي طـرح   بررسي تصـويب و  .3

پيشگيري و فراهم آوردن امكانات و بسترهاي الزم براي اجرا
ديدگاه و نظر شهروندان و ساكنان محلهكردن  ريزي براي سهيم   برنامه .4

 ؛هاي پيشگيري   تهيه و تنظيم برنامه

كـارگيري و جلـب مشـاركت نهادهـاي غير       به .5
 ؛هاي پيشگيري   ها و برنامه   طرح

هاي منظم و ادواري از اجـراء طـرح     ه گزارشئارا .6
پيشگيري به سازمان پيشگيري از وقوع جرم



                                                                           

هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بـر عملكـرد   

هـاي اسـتاني      هـا و برنامـه     بع الزم بـراي اجـراء طـرح   
 .پيشگيري و اعالم آن به سازمان پيشگيري از وقوع جرم

وظـايف شـوراي شهرسـتاني پيشـگيري از     

جـرم در   هاي شـوراي عـالي پيشـگيري از وقـوع    

اين قـانون  ) 6(اجراي بندهاي مربوط به وظايف شوراي استاني موضوع ماده 

هـاي شهرسـتاني    هـا و برنامـه   بيني بودجه و منابع الزم براي اجراي طرح
 .پيشگيري و اعالم آن به شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم
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هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بـر عملكـرد    .7
 ؛آنها

بع الزم بـراي اجـراء طـرح   بيني بودجه و منا   پيش .8
پيشگيري و اعالم آن به سازمان پيشگيري از وقوع جرم

  

  شوراي شهرستاني -ب

وظـايف شـوراي شهرسـتاني پيشـگيري از      اليحه مـذكور،  8ماده بر اساس  
  :وقوع جرم به شرح زير است

هاي شـوراي عـالي پيشـگيري از وقـوع     اجراي مصوبات و سياست .1
  سطح شهرستان؛

اجراي بندهاي مربوط به وظايف شوراي استاني موضوع ماده  .2
  .در سطح شهرستان

بيني بودجه و منابع الزم براي اجراي طرح پيش .3
پيشگيري و اعالم آن به شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم
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  : مبحث پنجم

  تبيين كارگاه مديريت پيشگيري از جرم يا آسيب اجتماعي

  اهداف كارگاه 

  :ترين اهداف اين كارگاه در شكل زير نشان داده شده است

  

ايجاد وحدت رويه در كاركرد شوراهاي 

گسترش ادبيات نظري پيشگيري در گستره  

ارتقاي توان علمي شوراها براي هدايت مقوله 
پيشگيري در سطح استان

افزايش اثربخشي شوراهاي استاني پيشگيري

                                                                                                                                  

  

مبحث پنجم

تبيين كارگاه مديريت پيشگيري از جرم يا آسيب اجتماعي

اهداف كارگاه و نحوه تشكيل  - گفتار اول

ترين اهداف اين كارگاه در شكل زير نشان داده شده استمهم

  

    

آموزش و تمرين فرايند علمي مديريت  
پيشگيري از جرم   

ايجاد وحدت رويه در كاركرد شوراهاي 
پيشگيري

گسترش ادبيات نظري پيشگيري در گستره  
ملي

ارتقاي توان علمي شوراها براي هدايت مقوله 
پيشگيري در سطح استان

افزايش اثربخشي شوراهاي استاني پيشگيري
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فرهنگي  -بررسي راهكارهاي پيشگيري اجتماعي

 از جرم يا آسيب  

كميسـيون  . تعاريف متعددي از پيشگيري اجتماعي از جرم ارائه شده اسـت 
عبـارت از  قضائي و حقوقي مجلـس شـوراي اسـالمي پيشـگيري اجتمـاعي را      

هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دولت، نهادهـا  

سـازي محـيط اجتمـاعي و       لمهاي غيردولتي و مردمي در زمينه سا

دانسـته   "محيط فيزيكي براي حذف يا كاهش عوامل اجتماعي وقـوع جـرم  
پيشگيري اجتماعي از جرم را به ايـن  
هر چيزي كه بزهكـاري، خشـونت و نـاامني را از    

، )از طـرق علمـي  (شناخته شـدة جـرم   

 1998فريقاي جنوبي هم در سال آدولت 

كاهش عوامـل  "تعريف مشابهي را ارائه كرده و پيشگيري اجتماعي از جرم را 

 دانسته است "ساز انواع خاصي از جرائم

 رارم پيشگيري اجتماعي از ج ،ري از جرم دادگستري استراليا
پيشگيري از بزهكاري از طريق تغييـر جامعـه بـه جـاي تغييـر در محـيط       

ابزارهايي را براي استفاده  ،تدابير پيشگيري اجتماعي
براي كاهش رفتار مجرمانه از طريق تغيير شرايط اجتماعي به جوامـع  

Social Crime Prevention Fact Sheet،2007: 1(.  

كـه شـور اول آن بـه تصـويب     (تعريف در بند الف ماده يك اليحه پيشگيري از جرم 
جهـت   18/7/1384كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي رسـيده و در مورخـه   

  . ، ارائه شده بود

                                                                                                                

  

بررسي راهكارهاي پيشگيري اجتماعي -مبحث اول

از جرم يا آسيب  
تعاريف متعددي از پيشگيري اجتماعي از جرم ارائه شده اسـت 

قضائي و حقوقي مجلـس شـوراي اسـالمي پيشـگيري اجتمـاعي را      
هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دولت، نهادهـا    تدابير و روش"

هاي غيردولتي و مردمي در زمينه سا   و سازمان

محيط فيزيكي براي حذف يا كاهش عوامل اجتماعي وقـوع جـرم  

پيشگيري اجتماعي از جرم را به ايـن   ،المللي پيشگيري از جرم   مركز بين 1.است
هر چيزي كه بزهكـاري، خشـونت و نـاامني را از    ": نحو تعريف كرده است

شناخته شـدة جـرم   آميز علل    گيري موفقيت   طريق هدف

دولت  ).Palmary،2001: 3( "دهد   كاهش 

تعريف مشابهي را ارائه كرده و پيشگيري اجتماعي از جرم را 

ساز انواع خاصي از جرائم   اجتماعي، اقتصادي و محيطي زمينه

)Ibid( .  
ري از جرم دادگستري استراليااما اداره پيشگي

پيشگيري از بزهكاري از طريق تغييـر جامعـه بـه جـاي تغييـر در محـيط       "

تدابير پيشگيري اجتماعي ، بنابراين"داندفيزيكي مي
براي كاهش رفتار مجرمانه از طريق تغيير شرايط اجتماعي به جوامـع   ،در تالش
Social Crime Prevention Fact Sheet(. دهند   ارائه مي

                                                 
تعريف در بند الف ماده يك اليحه پيشگيري از جرم اين   1-

كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي رسـيده و در مورخـه   
، ارائه شده بود)شور دوم به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده



                                                                           

راهبـرد اصـلي   عنـوان     بـه  تغييـر شـرايط اجتمـاعي   
خصـوص  رسـد كـه در     مـي  نظـر  ليكن به

در . و محتواي شرايط اجتماعي اخـتالف ديـدگاه وجـود داشـته باشـد     
شـرايط اجتمـاعي بـه عوامـل      ،تعريف ارائه شده توسط دولت افريقاي جنـوبي 

تعريـف ارائـه شـده     كـه    حالي   در. اقتصادي و محيطي تعبير شده است
شرايط اجتمـاعي را   ،توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي

اداره پيشـگيري از  . خالصه كرده اسـت 
جرم دادگستري جنوب استراليا هم اساساً اصالح محيط فيزيكـي را از مصـاديق   

توان تعريف زير را براي پيشـگيري     مي
پيشگيري اجتماعي از جـرم مجموعـه تـدابير و    

 و موجبـات اوليـه   عوامـل علـل،  اقداماتي است كه براي حذف يا كـاهش  

 در جامعـه  هـايي    اين شكل از پيشگيري اساساً بر بسـيج اشـخاص و گـروه   
ركت عمـومي در توسـعة   خصوص رفع موانع مشـا 

عمومـاً   ،اين راهبـرد پيشـگيري  . پايدار و ايجاد جوامع سالم و پايدار كمك كنند
اي اسـت كـه      هاي توسعه   هاي منسجم اجتماعي و برنامه

تـأمين   تـر را    نهادي تبديل شده و منافع جامعة بـزرگ 
 ،مسـكن  ،طراحـي شـهري   ،آموزش و پرورش

در . پليس و دادگسـتري  ،رفع محروميت اجتماعي
  هـاي توسـعة اجتمـاعي       هـا و برنامـه  

رهـاي  هـايي هسـتند كـه عوامـل خطـر را ـ كـه بـه بـروز بزهكـاري و رفتا          
 كنند ـ  مـورد هـدف قـرار دهنـد        آميز و محروميت اجتماعي كمك مي
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تغييـر شـرايط اجتمـاعي    ،در همة تعـاريف فـوق  
ليكن به. اجتماعي شناخته شده استپيشگيري 

و محتواي شرايط اجتماعي اخـتالف ديـدگاه وجـود داشـته باشـد      مصاديق
تعريف ارائه شده توسط دولت افريقاي جنـوبي 

اقتصادي و محيطي تعبير شده است اجتماعي،
توسط كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي

خالصه كرده اسـت  »محيط فيزيكي«و  »محيط اجتماعي«در 
جرم دادگستري جنوب استراليا هم اساساً اصالح محيط فيزيكـي را از مصـاديق   

  .داند   پيشگيري اجتماعي نمي
مي مفهوم پيشگيري اجتماعيدر  دقتبا 

پيشگيري اجتماعي از جـرم مجموعـه تـدابير و    ": داداز جرم ارائـه   اجتماعي

اقداماتي است كه براي حذف يا كـاهش  

  ".گيرد   اجتماعي جرم صورت مي

اين شكل از پيشگيري اساساً بر بسـيج اشـخاص و گـروه   
خصوص رفع موانع مشـا توانند در   استوار است كه مي

پايدار و ايجاد جوامع سالم و پايدار كمك كنند
هاي منسجم اجتماعي و برنامه   شامل پيروي از سياست

نهادي تبديل شده و منافع جامعة بـزرگ    هاي بين   توانند به برنامه   مي
آموزش و پرورش ،هاي اشتغال   بخش: از قبيل ،كنند

رفع محروميت اجتماعي ،حمايت از جوانان ،بهداشت
هـا و برنامـه     تـرين سياسـت     مناسب ،بستر نظم و امنيت

هـايي هسـتند كـه عوامـل خطـر را ـ كـه بـه بـروز بزهكـاري و رفتا          آن
آميز و محروميت اجتماعي كمك مي   خشونت

)Chalom and Al،2001: 7- 8(.  
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 از ديدگاه انديشمندان غربي

 كننـد، تأكيـد مـي   جـرم  عنوان علـل به
اجتمـاعي و   -روزافزون بر علل اقتصادي

 1960اگو از نيمـه دوم دهـة   مكتـب شـيك  
در شيكاگو طراحـي و اجـرا    ،هايي را در مورد پيشگيري اجتماعي از جرم

ل تمام مردم چنانچه در اوضـاع و احـوا  
اين . مرتكب بزه خواهند شد ،دست آورند

دولت و جامعه مـدني   ،اجتماعيتأمين 
در ايـن  . داند   و حمايت بزهكاران بالقوه را براي موفقيت پيشگيري ضروري مي

نيـز   ،)امري عادي در جامعه عنوان   به 
كه بزهكـاران را   ديدگاهيبرخالف . (

  .)  كنند   د كه هنجارهاي جامعه را نقض مي
 ،از عوامل خطر يدهد كه تعداد   المللي نشان مي

 اين عوامل خطر عبارتند ازاهم:  
نيـافتگي ناشـي از محروميـت اجتمـاعي خصوصـاً در مـورد       

  پاشيده، خشونت و اختالفات خانوادگي؛

 مخدر؛   موادمانند اسلحه گرم و 

 عدالتي؛   هاي بي   تبعيض و محروميت ناشي از جنسيت، نژاد و ساير شكل

 تباهي مناطق حاشيه شهرها و مرزهاي اجتماعي؛

هـا  يي و فروش آنجا به جانظارت ناكافي بر اماكن و دسترسي به اموالي كه 

                                                                                                                

از ديدگاه انديشمندان غربي هاي پيشگيري اجتماعي   مباني و ويژگي

به اجتماعي بر عواملكه افرادي در كنار 
روزافزون بر علل اقتصاديطور    به است كه بوجود آمدهديدگاهي 

مكتـب شـيك  مـثالً   .هاي جرم تمركـز دارد    فرصت
هايي را در مورد پيشگيري اجتماعي از جرم برنامه

   .كرد
تمام مردم چنانچه در اوضـاع و احـوا   ،مطابق فلسفة زيربنايي اين رويكرد
دست آورند خاص واقع شده و فرصت جرم را به

تأمين  هاي رفاه و   همكاري بين سازمان ،ديدگاه
و حمايت بزهكاران بالقوه را براي موفقيت پيشگيري ضروري مي

 يعني تلقي جرم( هنجارمندي جرم ،ديدگاه
. ()Palmary،2001: 2( پذيرفته شده است

د كه هنجارهاي جامعه را نقض ميدان   اقليتي بيمار مي
المللي نشان مي   تحقيقات اخير در سطح بين

اهم  .كنند   در بسياري از جرائم نقش ايفا مي
نيـافتگي ناشـي از محروميـت اجتمـاعي خصوصـاً در مـورد          فقر و توسعه •

 نوجوانان؛

پاشيده، خشونت و اختالفات خانوادگي؛   همهاي نامناسب و از   خانواده •
 فرهنگ بزهكاري در جامعه؛ رواج •

مانند اسلحه گرم و  ،ارتكاب جرم    حضور وسايل تسهيل •
تبعيض و محروميت ناشي از جنسيت، نژاد و ساير شكل •
تباهي مناطق حاشيه شهرها و مرزهاي اجتماعي؛ •
نظارت ناكافي بر اماكن و دسترسي به اموالي كه  •

 ). 3 :همان(راحت است 



                                                                           

مطلـب اول آنكـه   . كنـد    اين عوامل ما را در مورد دو نكتة اساسي هشيار مي
پيشـگيري از جـرم باشـند    كودكان و نوجوانان بايد موضوع ضروري و نخست .

هايي هستند كـه مـداخالت      همان ،شوند
از جـرم در بسـياري از مـوارد بـه     اجتماعي 

دومـين مطلـب آن   . شـود    و نوجوانان تعبيـر مـي  
گـذار     تـأثير تواند بر جـرم     مي) در مقابل محيط طبيعي

تواند به منظور كاهش سطح جرائم مورد جرح و تعديل قـرار  

افـزايش   ،تقويـت روابـط اجتمـاعي    بـر 
كنترل غيررسمي اجتمـاعي و در نتيجـه بازدارنـدگي بزهكـاران بـالقوه و      

 پيشـگيري اجتمـاعي  كانون تمركز تـدابير  
كــه در خطــر بزهكــاري قــرار دارنــد و احســاس  

ـ    طرحي مانند مراقبت همسايگي مـي  د توان
منظور تقويت دفاع غيررسمي در جامعه براي توقف جرم و افـزايش نظـارت   

Social Crime Prevention Fact Sheet،2007: 1(. 

اي و مدني اسـت     راهبرد مدرن پيشگيري اجتماعي از جرم يك جنبش حرفه
ظرفيت دفاع اجتمـاعي را  گذاري و پشتيباني شده است و 

علل  تأثيربراي مهار كه  مشتمل بر تدابيري است
افزايش امنيـت كلـي اجتمـاع و در نتيجـه بهبـود      

بنـابراين راهبـرد پيشـگيري     .شوندتأمين حقوق بشر اتخاذ مي
و كاهش خسارت اخالقي و مـادي   يت

عنـوان     بـه  هزينه اقـدامات پيشـگيري از جـرم بايـد    
گذاري تلقي شود و بازگشت اين سرمايه از طريق بهبود امنيـت عمـومي   

Ministry of Justice of Hungary،2003: 3(.  
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اين عوامل ما را در مورد دو نكتة اساسي هشيار مي
كودكان و نوجوانان بايد موضوع ضروري و نخست

شوند   بسياري از عواملي كه منجر به جرم مي
اجتماعي پيشگيري . طلبند   اوان كودكي را مي

و نوجوانان تعبيـر مـي  پيشگيري از بزهكاري كودكان 
در مقابل محيط طبيعي(است كه محيط مصنوعي 

تواند به منظور كاهش سطح جرائم مورد جرح و تعديل قـرار     باشد؛ بنابراين مي
 .گيرد

بـر  رويكرد پيشگيري اجتماعي از جرم
كنترل غيررسمي اجتمـاعي و در نتيجـه بازدارنـدگي بزهكـاران بـالقوه و      سطح 

كانون تمركز تـدابير  . است ، استواربالفعل از ارتكاب جرم
كــه در خطــر بزهكــاري قــرار دارنــد و احســاس   كســاني اســتخصــوص  در

طرحي مانند مراقبت همسايگي مـي . كنند   با جامعه مي كمترييكپارچگي 
منظور تقويت دفاع غيررسمي در جامعه براي توقف جرم و افـزايش نظـارت    به

Social Crime Prevention Fact Sheet( مورد استفاده قرار گيرد

راهبرد مدرن پيشگيري اجتماعي از جرم يك جنبش حرفه
گذاري و پشتيباني شده است و    وسيلة دولت پايه كه به

مشتمل بر تدابيري استپيشگيري اجتماعي . برد   باال مي
افزايش امنيـت كلـي اجتمـاع و در نتيجـه بهبـود       ،ديدگي   كاهش خطر بزه ،جرم

تأمين حقوق بشر اتخاذ مي كيفيت زندگي و
يتامن ،اقتصادي اجتماعي از جرم به توسعه

هزينه اقـدامات پيشـگيري از جـرم بايـد    . كند   ناشي از جرم كمك مي
گذاري تلقي شود و بازگشت اين سرمايه از طريق بهبود امنيـت عمـومي      سرمايه

Ministry of Justice of Hungary( قابل درك است
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هايي اعمـال شـود      تواند بر تمام برنامه
يـا خودانضـباطي بـراي     هـا    ارزش ،كه سعي در تغيير شرايط يا الگوهاي رفتاري

برخي تدابير پيشگيري اجتمـاعي از جـرم   
حمايـت   ،آموزش اوان كـودكي  ،هاي حمايت مالي از والدين

هاي تبليغي براي تغيير تمايل مردان براي استفاده 
 The Crime Prevention Digest( از خشونت در روابط خانوادگي و مانند آن

  فرهنگي - پيشگيري اجتماعي

 ،متفــاوت نســبت بــه عوامــل اجتمــاعي جــرم 
در يـك  . ارائـه اسـت  قابـل  هـاي مختلفـي از پيشـگيري اجتمـاعي     

در معاونـت پيشـگيري از   و بررسـي  كارشناسـي  
 -محور اصلي براي پيشـگيري اجتمـاعي  

 ؛

 .و فرهنگي

هاي فـرد بـا   داشته در تشريح اين الگو بايد گفت كه جرم نتيجه ناهماهنگيِ
نقـش  «و هـم  » نقـش فـرد  «هاي جامعه است و بايد در تبيين آن هـم بـه   
هـا و  راستايي بـين نگـرش  در يك جامعه پرجرم، هم

هاي فردي و هنجارهاي اجتماعي وجـود نـدارد؛ معلومـات و اطالعـات     
هاي مـورد انتظـار و ارائـه شـده توسـط جامعـه تعـارض دارد؛        
هـاي فـردي بـا توانمنـدي مـورد انتظـار جامعـه در تنـاقض هسـتند؛          

                                                                                                                

تواند بر تمام برنامه   مي »ماعي از جرمپيشگيري اجت«واژة 
كه سعي در تغيير شرايط يا الگوهاي رفتاري

برخي تدابير پيشگيري اجتمـاعي از جـرم   . كاهش احتمال وقوع بزهكاري دارند
هاي حمايت مالي از والدين   برنامه: از اند عبارت

هاي تبليغي براي تغيير تمايل مردان براي استفاده    برنامه ،ويژه از كودكان محروم
از خشونت در روابط خانوادگي و مانند آن

II: 11(   . 

  

پيشگيري اجتماعي) اسالمي -ايراني(لگوي بومي ا

متفــاوت نســبت بــه عوامــل اجتمــاعي جــرم  هــاي   بــا توجــه بــه نگــرش
هـاي مختلفـي از پيشـگيري اجتمـاعي        بندي   تقسيم
كارشناسـي  بندي بومي كه بر اساس    تقسيم

محور اصلي براي پيشـگيري اجتمـاعي   چهار ،جرم قوه قضائيه صورت گرفته
  :است شده فرهنگي از جرم ترسيم

؛بخشي و اصالح باورهاي ديني آگاهي .1
 ؛مديريت نيازها .2

 ؛فردي و اجتماعي توانمندسازي .3

و فرهنگي تقويت مداخالت اجتماعي .4
در تشريح اين الگو بايد گفت كه جرم نتيجه ناهماهنگيِ

هاي جامعه است و بايد در تبيين آن هـم بـه   داشته
در يك جامعه پرجرم، هم. اهميت داده شود» جامعه
هاي فردي و هنجارهاي اجتماعي وجـود نـدارد؛ معلومـات و اطالعـات        ارزش

هاي مـورد انتظـار و ارائـه شـده توسـط جامعـه تعـارض دارد؛        فردي با آگاهي
هـاي فـردي بـا توانمنـدي مـورد انتظـار جامعـه در تنـاقض هسـتند؛          توانمندي



                                                                           

افزا نيستند؛ و مقدورات اجتماعي هم تناسبي بـا  
 .(  

  هاي فردي و اجتماعي در جوامع پرجرم

  

ها راستايي بين نگرشجرم، همرسد در يك جامعه كم
معلومـات و اطالعـات    دي و هنجارهاي اجتماعي وجـود دارد، 

 ارائـه شـده توسـط جامعـه توافـق دارد،     
مداخالت  مورد انتظار جامعه هماهنگ هستند،
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افزا نيستند؛ و مقدورات اجتماعي هم تناسبي بـا  اخالت فردي و اجتماعي هممد
). 1-3شكل شماره (نيازهاي فردي ندارند 

  

هاي فردي و اجتماعي در جوامع پرجرمرابطه بين مؤلفه): 1-3(شكل شماره 

  
رسد در يك جامعه كمبه نظر ميطور كه  اين

دي و هنجارهاي اجتماعي وجـود دارد، هاي فر   ارزشو 
ارائـه شـده توسـط جامعـه توافـق دارد،     هـاي مـورد انتظـار و    فردي با آگـاهي 

مورد انتظار جامعه هماهنگ هستند، هاي فردي با توانمنديتوانمندي

توانمندي 
فردي

توانمندي 
اجتماعي
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و مقدورات اجتماعي هم با نيازهاي فردي تناسـب  

  جرمهاي فردي و اجتماعي در جوامع كم

  

اسـالمي هـم فـرد و هـم      -بر همين اساس است كه در اين الگـوي ايرانـي  
ي اوليه و ثانويـه  جامعه هدف تدابير پيشگيرانه قرار گرفته و هر سه نوع پيشگير

اينك به بيـان تـدابير برگرفتـه از ايـن الگـوي ارائـه شـده بـراي پيشـگيري          
اين تدابير در چهار محور اصـلي آمـده   

ارائه ) الف -3جدول شماره (است كه هر يك از آنها ابتدا در قالب يك جدول 

                                                                                                                

و مقدورات اجتماعي هم با نيازهاي فردي تناسـب   افزايند،فردي و اجتماعي هم
  ).2-3شكل شماره (دارند 

 

هاي فردي و اجتماعي در جوامع كمرابطه بين مؤلفه): 2-3(شكل شماره 

  
بر همين اساس است كه در اين الگـوي ايرانـي  

جامعه هدف تدابير پيشگيرانه قرار گرفته و هر سه نوع پيشگير
  .و ثالثيه از اين طريق قابل اعمال است

اينك به بيـان تـدابير برگرفتـه از ايـن الگـوي ارائـه شـده بـراي پيشـگيري          
اين تدابير در چهار محور اصـلي آمـده   . فرهنگي از جرم مي پردازيم -اجتماعي

است كه هر يك از آنها ابتدا در قالب يك جدول 

توانمند
ي فردي

توانمند
ي 

اجتماعي



                                                                           

و سپس تدابير مرتبط با هر يك از محورهاي اصـلي بـه اختصـار توضـيح داده     

  فرهنگي -محورهاي اصلي و فرعي پيشگيري اجتماعي

  )تدابير(محور فرعي 

 اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني

  ها، هنجارها، اخالق و رفتار ديني   ارزش
هاي عمومي و اختصاصي در مورد جرايم و 

  هاي اجتماعيآسيب
  سازي عمليات رواني مروجين جرم يا آسيب

 شناسايي و تأمين نيازهاي مشروع مرتبط با جرم يا آسيب

  يا آسيباصالح فرآيند تأمين نيازهاي محرك جرم 
  حذف يا جايگزيني نيازهاي كاذب

 منكر از معروف و نهي به گسترش فريضه امر

  هاي اساسي زندگي ارتقاي مهارت
  تقويت بازسازگاري اجتماعي

  ارتقاي سرمايه اجتماعي
 پيشگيريتقويت نقش و جايگاه خانواده در 

  ها در پيشگيريتقويت نقش و جايگاه محله
  تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مذهبي در پيشگيري
  تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در پيشگيري

هاي ها و فرآوردهمديريت و نظارت بر اماكن، فعاليت
  هاي اجتماعيفرهنگي مؤثر بر جرم و آسيب
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و سپس تدابير مرتبط با هر يك از محورهاي اصـلي بـه اختصـار توضـيح داده     
  .خواهد شد

محورهاي اصلي و فرعي پيشگيري اجتماعي): الف -3(جدول شماره 

محور فرعي   محور اصلي

بخشي و اصالح  آگاهي
  باورهاي ديني

اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني
ارزشترويج و تقويت 

هاي عمومي و اختصاصي در مورد جرايم و ارتقاي آگاهي

سازي عمليات رواني مروجين جرم يا آسيب خنثي

  
  مديريت نيازها

شناسايي و تأمين نيازهاي مشروع مرتبط با جرم يا آسيب
اصالح فرآيند تأمين نيازهاي محرك جرم 
حذف يا جايگزيني نيازهاي كاذب

  توانمندسازي
  فردي و اجتماعي

گسترش فريضه امر
ارتقاي مهارت

تقويت بازسازگاري اجتماعي
ارتقاي سرمايه اجتماعي

تقويت مداخالت 
  اجتماعي و فرهنگي

تقويت نقش و جايگاه خانواده در 
تقويت نقش و جايگاه محله

تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مذهبي در پيشگيري
تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در پيشگيري

مديريت و نظارت بر اماكن، فعاليت
فرهنگي مؤثر بر جرم و آسيب
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فرهنگي از طريق  -ي اجتماعي
  بخشي و اصالح باورهاي ديني

3-1-1 :(  

  اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني

تـرين راهكـار زيربنـايي بـراي     اساسي
شـمار     هـاي اجتمـاعي بـه   گناهان و جرائم و آسيب

  :توان به موارد زير اشاره كرد
  : اصالح نگرش نسبت به خداوند و جهان هستي

بينـي افـراد   باوري و اعتقاد به ذات اقدس الهي، مبناي اصلي براي جهان
خدا و پايبند به توحيد نظري و عملـي پـاي در   

ها نيز به حداقل ممكـن  گذارد و در جوامع ديني آسيب
يكي از تدابير مهم براي مصونيت بخشيدن به افراد و جوامع در مقابـل  

  راهكار پيشنهادي

  مدت ميان  مدت   كوتاه

      اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني

  ها، هنجارها، 
  

  
  

    

    سازي عمليات رواني مروجين 

                                                                                                                

ي اجتماعيپيشگير تدابير): 1-3(جدول شماره 
بخشي و اصالح باورهاي ديني آگاهي

  
  

3(تدبير شماره 

اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني

اساسي اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني،
گناهان و جرائم و آسيبتقويت خودپايي و دوري از 

توان به موارد زير اشاره كردعنوان نمونه مي   زمينه به اين در. رودمي
اصالح نگرش نسبت به خداوند و جهان هستي •

باوري و اعتقاد به ذات اقدس الهي، مبناي اصلي براي جهان خدا
خدا و پايبند به توحيد نظري و عملـي پـاي در   انسان معتقد به . رودشمار مي   به

گذارد و در جوامع ديني آسيبمسير جرم و آسيب نمي
يكي از تدابير مهم براي مصونيت بخشيدن به افراد و جوامع در مقابـل  . رسدمي

  عنوان تدبير  رديف

اصالح نگرش و تقويت باورهاي ديني  1

ها، هنجارها،    ترويج و تقويت ارزش  2
  اخالق و رفتار ديني

هاي عمومي و ارتقاي آگاهي  3
اختصاصي در مورد جرايم و 

  هاي اجتماعي  آسيب
سازي عمليات رواني مروجين  خنثي  4

  جرم يا آسيب 



                                                                           

كسي كه خداوند را . جرم يا آسيب، ارتقاي ايمان به خداوند در ميان مردم است
كند كه به سـراغ  تنها تالش مي هاي خود بداند، نه 

معاصي نرود، بلكه درصدد خواهد بود كه حتي تصور جـرم و گنـاه را نيـز بـه     
ترين تفاوت بين افراد بزهكار و افراد 

هـا بـه لـوازم    پايبنـدي آن  ميزان ايمان، خداباوري و
بـه آرامـش بـاطن    هاست و انسانِ  نام و ياد خداوند موجب آرامش دل

هـاي  برگزاري جلسـه . آيدصدد ارتكاب جرم يا آسيب برنمي
، )ع(پرسش و پاسخ و رفع شبهات، بازگويي سيره عملي و رفتـاري معصـومين   

هـاي وارسـته و پندپـذيري از آنـان،      سـان 
  .روندشمار مي

  :خويش اصالح نگرش نسبت به انسان و خويشتنِ
پس از خداشناسي و خداباوري، خودشناسـي يـا خودبـاوري نيـز از تـدابير      

رات رسيدن به مراتـب واالي كرامـت انسـاني از ثمـ    
هـاي فـردي، عامـل    نفس و ايمان و تكيه بـه قابليـت  

رود و راه را بـر  شـمار مـي     ديـدگي بـه  
هـاي  خودشناسي، انسان را بـا توانمنـدي  

و رذائـل اخالقـي و صـفات و    حال به نقاط ضـعف  
شخصي كه كرامت نفس دارد، تـن  . سازد

مطالعات روانشناختي نشان داده است كه بسياري از مباشـران  
هـا از كسـاني هسـتند كـه خودبـاوري و      

د زنـدگي و توجيـه   شدن در برابر شـدائ 
و آسيب و يا فقدان جرأت مخالفت، از جمله آثار ضـعف خودبـاوري   
بسياري از معتادان و سارقان و خالفكاران از جملـه كسـاني هسـتند كـه     

كمـك بـه چنـين افـرادي بـراي      . انـد 
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جرم يا آسيب، ارتقاي ايمان به خداوند در ميان مردم است
هاي خود بداند، نه بر اعمال و افكار و نيتناظر 

معاصي نرود، بلكه درصدد خواهد بود كه حتي تصور جـرم و گنـاه را نيـز بـه     
ترين تفاوت بين افراد بزهكار و افراد شايد بتوان گفت كه اصلي. خود راه ندهد

ميزان ايمان، خداباوري والح در جامعه، تفاوت در ص
نام و ياد خداوند موجب آرامش دل. آنهاست

صدد ارتكاب جرم يا آسيب برنميگاه در رسيده، هيچ
پرسش و پاسخ و رفع شبهات، بازگويي سيره عملي و رفتـاري معصـومين   

سـان اي ديـن و ان ديدار و مصاحبت با علم
شمار مي   اي از اقدامات در اين زمينه به پاره

اصالح نگرش نسبت به انسان و خويشتنِ •
پس از خداشناسي و خداباوري، خودشناسـي يـا خودبـاوري نيـز از تـدابير      

رسيدن به مراتـب واالي كرامـت انسـاني از ثمـ    . رودشمار مي   پيشگيرانه به
نفس و ايمان و تكيه بـه قابليـت   به اعتماد. خودشناسي است

ديـدگي بـه  بازدارنده قوي در برابر بزهكـاري و بـزه  
خودشناسي، انسان را بـا توانمنـدي  . بنددبسياري از جرائم و انحرافات مي

حال به نقاط ضـعف   عين كند و درخود آشنا مي
سازدخصوصيات ناهنجار نفساني واقف مي

مطالعات روانشناختي نشان داده است كه بسياري از مباشـران  . دهدبه ذلت نمي
هـا از كسـاني هسـتند كـه خودبـاوري و      هاي آنجرم و آسيب و همچنين آماج

شدن در برابر شـدائ  تسليم .اندتري داشتهنفس پايين به اعتماد
و آسيب و يا فقدان جرأت مخالفت، از جمله آثار ضـعف خودبـاوري    كجروي

بسياري از معتادان و سارقان و خالفكاران از جملـه كسـاني هسـتند كـه     . است
انـد گوهر وجود انساني خود را كشف نكـرده 
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هاي مجرمانه در جامعه خواهد كاهش ظرفيت

  
هـا و راهبردهـاي او را در طـول    تلقي هر انسان از دنيا، اهـداف و سياسـت  

عنـوان يـك      غايت خلقت بداند و به 
منـدي و   براي حداكثر بهره منزل دائمي و ابدي به آن بنگرد، تمام تالش خود را

كار خواهد بست و هيچ مانعي سـد راه وي نخواهـد   
تـرين  هاي مادي به مهمبرخورداري از نهايت خوشي و راحتي و اوج لذت

در مقابل اين ديدگاه افراطـي، يـك   . شود
ارزش دانسـته و  ارد كـه دنيـا را كـامالً پـوچ و بـي     

پـرداختن بـه دنيـا و كـاري      ،هرگونه تالش در ساختن جامعه و اصالح امور را
افتادگي اجتماعي از ثمرات ايـن  كسالت روحي و رواني و عقب

دنيـا يـك   خصـوص   در رويكـرد اسـالم  
كسـب  . شناسـد عنوان مزرعـه آخـرت مـي   

حـال   عـين  شـود و در همسنگ مجاهدت در راه خدا شـناخته مـي  
شود كه مبادا پرداختن به امور دنيا منجر به دلبسـتگي بـه دنيـا و    
 وابستگي به دنيـا عامـل اصـلي ورود در دام بسـياري از    

انـداز درازمـدت او را در   تلقي هر فـرد از دنيـا، چشـم   
دهد و همه اهـداف و آرزوهـاي فـردي بـر اسـاس آن شـكل       

هـاي بازديـد   تعديل تلقي افراد از دنيا با اقداماتي مانند برگزاري برنامه
يـاد مـرگ،    درگذشـتگان و   از سراي سالمندان، عيادت از بيماران، زيارت قبـور 

  .  مالقات با مباشران قبلي و نادم جرم و كجروي، قابل دسترسي است
تـرين باورهـاي هـر    نگرش به آخرت نيز همانند نگرش بـه دنيـا از مبنـايي   

اعتقاد به آخرت و يقين و باور به آن، عامل مهمي براي 
در جـوامعي كـه   . تقواي الهي و مقاومت در برابر وسوسه جرم و كجروي است

                                                                                                                

كاهش ظرفيتشناخت خويشتن خويش موجب 
 .شد

  :اصالح نگرش نسبت به دنيا و آخرت •
تلقي هر انسان از دنيا، اهـداف و سياسـت  

دنيا را كسي كه. حياتش تعيين خواهد كرد
منزل دائمي و ابدي به آن بنگرد، تمام تالش خود را

كار خواهد بست و هيچ مانعي سـد راه وي نخواهـد    هاي مادي بهانتفاع از لذت
برخورداري از نهايت خوشي و راحتي و اوج لذت. بود

شودپرست تبديل مي هاي دنيااهداف انسان
ارد كـه دنيـا را كـامالً پـوچ و بـي     رويكرد تفريطي هم وجود د

هرگونه تالش در ساختن جامعه و اصالح امور را
كسالت روحي و رواني و عقب. داندمذموم مي

رويكـرد اسـالم  . زهد دروغين و طريقت انحرافي است
عنوان مزرعـه آخـرت مـي      اسالم دنيا را به. استديدگاه متعادل 

همسنگ مجاهدت در راه خدا شـناخته مـي   ،روزي حالل
شود كه مبادا پرداختن به امور دنيا منجر به دلبسـتگي بـه دنيـا و    هشدار داده مي

وابستگي به دنيـا عامـل اصـلي ورود در دام بسـياري از    . غفلت از آخرت شود
تلقي هر فـرد از دنيـا، چشـم   . ها است   جرائم و آسيب

دهد و همه اهـداف و آرزوهـاي فـردي بـر اسـاس آن شـكل       زندگي شكل مي
تعديل تلقي افراد از دنيا با اقداماتي مانند برگزاري برنامه. گيرند مي

از سراي سالمندان، عيادت از بيماران، زيارت قبـور 
مالقات با مباشران قبلي و نادم جرم و كجروي، قابل دسترسي است

نگرش به آخرت نيز همانند نگرش بـه دنيـا از مبنـايي   
اعتقاد به آخرت و يقين و باور به آن، عامل مهمي براي . رودشمار مي   شخص به

تقواي الهي و مقاومت در برابر وسوسه جرم و كجروي است



                                                                           

تـر اسـت، تنهـا راه    باور بـه زنـدگي پـس از مـرگ و آخـرت در آنهـا ضـعيف       
جلوگيري از جرم يا آسيب، تأمين حـداكثر رفـاه و كنتـرل جامعـه بـا حـداكثر       

هـاي شـديد اسـت،    پليس و تأسيس و تجهيز زندان و اجراي مجازات
كه اعتقاد به آخـرت و روز جـزا بزرگتـرين عامـل بازدارنـده در مقابـل       

اي بر آخـرت و معـاد بـه    منابع غني و وحياني اسالم تأكيد ويژه
سـان و وسوسـه   حال، غلبـه غفلـت بـر ان   

شـدن در برابـر    و فريفتـه ) آخـرت (شيطان موجب فراموشـي از هـدف اصـلي    
براي پيشگيري از همين غفلت است كـه  
به مسلمانان توصيه شده است كه مرگ را براي خود، بسيار يـادآوري كننـد تـا    

هر قدر بتوانيم باور بـه  . شود شايد مانعي در برابر اين فراموشي زيانكارانه ايجاد
شـدن در برابـر    آخرت را در جامعه تقويت كنيم، به همان ميـزان زمينـه تسـليم   

پـردازي  وعظ و خطابه، برگزاري جلسات خاطره
و برگزاري جلسات نشست بزهكاران و منحـرفين نـادم بـا متـدينين و حضـور      

خصـوص   ايـن  ري در ايـن جلسـات، راهكارهـايي در   
ها با بحث و بررسـي  كننده در نشست

خواهند توانست راهكارهاي  ،كارشناسي و استفاده از تجربيات ارزشمند جمعي
  . متنوع ديگري را نيز شناسايي و مورد عمل قرار دهند

  : دينداري
اي كامـل از     عنـوان مجموعـه     عنوان نقطه پيوند انسان و خداست و به

امروزه با تبليغات . هاي سعادت بشر، براي تمام نيازهاي انسان برنامه دارد
مانـدگي و مخـالف توسـعه و     عنـوان عامـل عقـب   
كرات جهان غرب بوده كـه بـا   تگاه اين تف

هايي خاص از مسيحيت تحريف شده و كليسـاي ضـد علـم و تحجرگـرا     
هاي    ها و تسلط غول   متأسفانه به دليل حاكميت رسانه
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باور بـه زنـدگي پـس از مـرگ و آخـرت در آنهـا ضـعيف       
جلوگيري از جرم يا آسيب، تأمين حـداكثر رفـاه و كنتـرل جامعـه بـا حـداكثر       

پليس و تأسيس و تجهيز زندان و اجراي مجازاتنيروهاي 
كه اعتقاد به آخـرت و روز جـزا بزرگتـرين عامـل بازدارنـده در مقابـل          حالي   در

منابع غني و وحياني اسالم تأكيد ويژه. ها استپلشتي
حال، غلبـه غفلـت بـر ان    اين با. عنوان يكي از اصول دين دارند

شيطان موجب فراموشـي از هـدف اصـلي    
براي پيشگيري از همين غفلت است كـه  . شودهاي فاني و زودگذر دنيا مي لذت

به مسلمانان توصيه شده است كه مرگ را براي خود، بسيار يـادآوري كننـد تـا    
شايد مانعي در برابر اين فراموشي زيانكارانه ايجاد

آخرت را در جامعه تقويت كنيم، به همان ميـزان زمينـه تسـليم   
وعظ و خطابه، برگزاري جلسات خاطره. ايموسوسه گناه را از بين برده

و برگزاري جلسات نشست بزهكاران و منحـرفين نـادم بـا متـدينين و حضـور      
ري در ايـن جلسـات، راهكارهـايي در   نوجوانان متمايل به بزهكا

كننده در نشست قطعاً انديشمندان شركت. روندشمار مي   به
كارشناسي و استفاده از تجربيات ارزشمند جمعي

متنوع ديگري را نيز شناسايي و مورد عمل قرار دهند
ديندارياصالح نگرش نسبت به دين و  •

عنوان نقطه پيوند انسان و خداست و به   دين به
هاي سعادت بشر، براي تمام نيازهاي انسان برنامه دارد   برنامه

عنـوان عامـل عقـب      سوء سكوالريستي، ديـن بـه  
تگاه اين تفالبته خاس. پيشرفت معرفي شده است

هايي خاص از مسيحيت تحريف شده و كليسـاي ضـد علـم و تحجرگـرا       گونه
متأسفانه به دليل حاكميت رسانه. گريبان بوده است به دست
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گريزي غرب به ساير نقـاط   هاي ارتباطي، موج مذهب
صدد حذف يا تحريـف ديـن و يـا    تهاجم فرهنگي در

هاي كاذب يا مكاتب انحرافي است و بر آن است تا با ارائـه  
انگاري دين و دينداري، اين بـاور را در اذهـان   

گـاه   نيـز هـيچ  هاي عالم دين وجود دارد كه درنهايت 
اين كثرت به وحدت تبديل نخواهد شد و جنبه اجتماعي و صورت كامل ديـن  
در مقابل بايد پيروان دين و دينداران نقطه مقابـل  
ها را تبليغ كنند و مصاديق فراوان دينداران موفق را به جامعه معرفي 

  .افراد جامعه خصوصاً قشر جوان معرفي كنند
اصـالح   با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملي مبتنـي بـر   

بـازدهي در  (مـدت     ، در دو دسـته كوتـاه  
، )بازدهي در طول سه تا پنج سـال (مدت 

  .درج شود) 1-3(ل شماره 

3-1-2 :(  

  ها، هنجارها، اخالق و رفتار ديني

يكـي از  . ها نام نهـاد    شايد بتوان قرن جديد را قرن تحول و دگرگوني ارزش
هـاي سـنتي،      هاي وارداتي با ارزش   ها، جايگزيني ارزش
اگر در ديدگاه سنتي و بومي، صبر . هاست

هاي همسـر و سـاختن بـا تنگناهـا و مشـكالت      
كنـدن از   شد، امروزه براي برخي از افراد، طالق و دل

ر ديـروز  اگـ . شـود    همسر و فرزندان و ترك خانه و خانواده ارزش شـمرده مـي  
شـد، امـروزه      گيـري از مسـتمندان، ارزش شـمرده مـي    

تفاوتي نسبت به ديگران به يك رويه و اخالق اجتماعي تبـديل  
پوشي يا احترام بـه بزرگتـر و يـا       پاكي يا پرده

                                                                                                                

هاي ارتباطي، موج مذهب   اي بر شبكه   منحرف رسانه
تهاجم فرهنگي در. كرده استسرايت جهان 

هاي كاذب يا مكاتب انحرافي است و بر آن است تا با ارائـه     تبديل آن به عرفان
انگاري دين و دينداري، اين بـاور را در اذهـان    هاي گوناگون و شخصي   طريقت

هاي عالم دين وجود دارد كه درنهايت  بپروراند كه به تعداد انسان
اين كثرت به وحدت تبديل نخواهد شد و جنبه اجتماعي و صورت كامل ديـن  

در مقابل بايد پيروان دين و دينداران نقطه مقابـل  . گاه بروز پيدا نخواهدكرد هيچ
ها را تبليغ كنند و مصاديق فراوان دينداران موفق را به جامعه معرفي    اين ديدگاه

افراد جامعه خصوصاً قشر جوان معرفي كنندكنند و اين الگو را نيز به 
با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملي مبتنـي بـر   : نكته مهم

، در دو دسـته كوتـاه  نگرش و تقويت باورهاي ديني
مدت  و ميان) طول يك تا سه سال

ل شماره جدو 1شناسايي و در رديف 
  

3(تدبير شماره 

ها، هنجارها، اخالق و رفتار ديني   ترويج و تقويت ارزش

شايد بتوان قرن جديد را قرن تحول و دگرگوني ارزش
ها، جايگزيني ارزش   كاركردهاي منفي رسانه

هاست   و يا قلب و تبديل ارزشملي و بومي 
هاي همسـر و سـاختن بـا تنگناهـا و مشـكالت      و بردباري و تحمل ناسازگاري

شد، امروزه براي برخي از افراد، طالق و دل   زندگي، ارزش شمرده مي
همسر و فرزندان و ترك خانه و خانواده ارزش شـمرده مـي  

گيـري از مسـتمندان، ارزش شـمرده مـي       كمك به همنوع و دست
تفاوتي نسبت به ديگران به يك رويه و اخالق اجتماعي تبـديل     ممكن است بي

پاكي يا پرده   هنجارهايي مانند چشم. شده باشد



                                                                           

هـايي ماننـد هرزگـي       ناهنجـاري  كمك به ديگران ممكن است جاي خود را بـه 
حرمتي به ديگران بدهد و هنجارهـاي سـالم   
. عنوان نمادي از تفكر سنتي و ديـروزين مـورد نكـوهش و نفـي قـرار گيـرد      

ها و هنجارهاي اصـيل دينـي و بـومي و صـد البتـه      
كي بايد تصديق كرد كه ي. باشدو اقتضائات روز جامعه مي

ها در انطباق بـا  ها و هنجارهاي سالم، ناتواني آن
هاي جديد و ناكارآمدي در پاسخگويي بـه نيازهـاي مخـاطبين جديـد     

عمـل بـه   نسـلي در   متوليان امور بايد بـا تـدابير مناسـب از شـكاف بـين     

تـرويج و   با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملي مبتنـي بـر  

مـدت     ، در دو دسته كوتاهها، هنجارها، اخالق و رفتار ديني
بازدهي در طول سـه  (مدت  و ميان) بازدهي در طول يك تا سه سال

درج ) 1-3(جـدول شـماره    2اسـايي و در رديـف   

3-1-3 :(  

  هاي اجتماعيهاي عمومي و اختصاصي در مورد جرايم و آسيب

اولين سـطح از پيشـگيري   (سازي عمومي را از مصاديق پيشگيري اوليه 
به دليـل ناآگـاهي    بسياري از مردم. دانند

، آمـاج  كجـروي سـاز  هـاي زمينـه  نسبت به الگوهاي جرم يا انحراف و يا آسيب
دانند كه چه عواملي منجر به باال رفـتن  

ساز خطر جـرم يـا   شوند؛ نسبت به عوامل زمينه
را  امـل حمـايتي در برابـر جـرم يـا آسـيب      

توانـد شـامل ارائـه اطالعـات در مـورد      
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كمك به ديگران ممكن است جاي خود را بـه 
حرمتي به ديگران بدهد و هنجارهـاي سـالم    دري و بي اخالقي و رفتاري و پرده

عنوان نمادي از تفكر سنتي و ديـروزين مـورد نكـوهش و نفـي قـرار گيـرد         به
ها و هنجارهاي اصـيل دينـي و بـومي و صـد البتـه         بهترين تدبير، احياي ارزش

و اقتضائات روز جامعه مي هاها با نيازتطبيق آن
ها و هنجارهاي سالم، ناتواني آن   رفتن ارزش بين از علل اصلي از

هاي جديد و ناكارآمدي در پاسخگويي بـه نيازهـاي مخـاطبين جديـد        وضعيت
متوليان امور بايد بـا تـدابير مناسـب از شـكاف بـين     . است

  .ها و هنجارها پيشگيري كنند   ارزش
با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملي مبتنـي بـر  : نكته مهم

ها، هنجارها، اخالق و رفتار ديني   تقويت ارزش

بازدهي در طول يك تا سه سال(
اسـايي و در رديـف   ، شن)تا پنج سـال 

  .شود

  

3(تدبير شماره 

هاي عمومي و اختصاصي در مورد جرايم و آسيبارتقاي آگاهي

سازي عمومي را از مصاديق پيشگيري اوليه  آگاه
دانندمي) شودكه شامل تمام آحاد جامعه مي

نسبت به الگوهاي جرم يا انحراف و يا آسيب
دانند كه چه عواملي منجر به باال رفـتن   مردم نوعاً نمي. گيرندديدگي قرار مي بزه

شوند؛ نسبت به عوامل زمينه ديدگي ميخطر بزهكاري يا بزه
امـل حمـايتي در برابـر جـرم يـا آسـيب      و عو آسيب آشنايي كافي را ندارند؛

توانـد شـامل ارائـه اطالعـات در مـورد      سازي مياين آگاه. شناسندخوبي نمي به
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عوامل خطر در برابر جرم يا آسيب خاص، آثـار و عواقـب جـرم يـا آسـيب و      
. هـاي محافظـت در برابـر آنهـا باشـد     

هـاي ارتكـاب   گيرند كه موقعيتبشود تا مردم ياد 
بـراي توفيـق در   . راحتـي در اختيـار بزهكـاران بـالقوه قـرار ندهنـد      

پيشگيري، با توجه به تدبير كلي ذكر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر       
ا قـرار  شناسايي و مورد اجر سازي عمومي در مورد جرم يا آسيب مورد نظر

هـاي رايـج در زمينـه    ها يا مساجد يـا مـدارس از شـيوه   

عمـومي تمـام افـراد جامعـه را     سـازي  
عنوان يكـي از راهكارهـاي پيشـگيري ثانويـه، تـالش بـر       

بسـياري از افـراد   . ديدگي داردسازي بر افراد مستعد بزهكاري يا بزه
به دليل وضعيت خاص جسمي يا روحي يا اجتمـاعي يـا وجـود معلوليـت يـا      
ناتواني جسمي و مواردي از اين قبيل، از ظرفيت جنايي باالتري براي بزهكاري 

سـازي، از  شناسايي مخاطبين خاص اين نـوع از آگـاه  
هـا بـر   صورت موجب تمركز تـالش 

افراد غيرضرور و در نتيجـه اتـالف منـابع شـده و اثربخشـي چنـداني نخواهـد        
هاي دولتـي  براي شناسايي مخاطبين بايد از اطالعات موجود نزد سازمان

عنـوان مثـال،      بـه . كـرد  و نهادهاي مدني و اشخاص داوطلب، نهايت اسـتفاده را 
آمـوزان برخـوردار از كـانون    توانند اطالعات زيادي از دانـش 

 انـدركاران امـر پيشـگيري قـرار دهنـد،     
معتـاد و پرخطـر   هاي سازمان بهزيستي آمار مناسبي از كودكان متعلق به خانواده

ادارات سرپرستي دادسـراها، اطالعـات زيـادي در مـورد     
مــردم و ائمــه جماعــات و اعضــاي . 

دليل محدوديت  به. قيمتي دارند   نه اطالعات ذي
در نظر گرفت  ،بندي جامعه هدفهايي را براي اولويت

                                                                                                                

عوامل خطر در برابر جرم يا آسيب خاص، آثـار و عواقـب جـرم يـا آسـيب و      
هـاي محافظـت در برابـر آنهـا باشـد     ها و همچنين شـيوه هاي اجتناب از آن راه

شود تا مردم ياد عمومي موجب ميسازي  آگاه
راحتـي در اختيـار بزهكـاران بـالقوه قـرار ندهنـد       جرم را بـه 

پيشگيري، با توجه به تدبير كلي ذكر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر       
سازي عمومي در مورد جرم يا آسيب مورد نظر آگاه

ها يا مساجد يـا مـدارس از شـيوه   استفاده از رسانه. گيرند
  .روند شمار مي   سازي عمومي به آگاه

سـازي  خالف آگـاه سازي اختصاصي برآگاه
عنوان يكـي از راهكارهـاي پيشـگيري ثانويـه، تـالش بـر          گيرد بلكه بهنمي بر در

سازي بر افراد مستعد بزهكاري يا بزهتمركز آگاه
به دليل وضعيت خاص جسمي يا روحي يا اجتمـاعي يـا وجـود معلوليـت يـا      
ناتواني جسمي و مواردي از اين قبيل، از ظرفيت جنايي باالتري براي بزهكاري 

شناسايي مخاطبين خاص اين نـوع از آگـاه  . ديدگي برخوردارند يا بزه
صورت موجب تمركز تـالش  اين ميت زيادي برخوردار است و درغيراه

افراد غيرضرور و در نتيجـه اتـالف منـابع شـده و اثربخشـي چنـداني نخواهـد        
براي شناسايي مخاطبين بايد از اطالعات موجود نزد سازمان. داشت

و نهادهاي مدني و اشخاص داوطلب، نهايت اسـتفاده را 
توانند اطالعات زيادي از دانـش اولياي مدارس مي

انـدركاران امـر پيشـگيري قـرار دهنـد،     خانوادگي نابسامان را در اختيـار دسـت  
سازمان بهزيستي آمار مناسبي از كودكان متعلق به خانواده

ادارات سرپرستي دادسـراها، اطالعـات زيـادي در مـورد     و يا  را در اختيار دارد
. كودكــان بدسرپرســت در دســترس دارنــد

نه اطالعات ذيشوراهاي اسالمي نيز در اين زمي
هايي را براي اولويتمنابع حتماً بايد شاخص



                                                                           

شاخص خطر اعتياد در خـانواده خـود   
عامل خطر، از اولويت بيشتري براي  6

  . سازي اختصاصي برخوردار هستند
ارتقـاي   با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملـي مبتنـي بـر    

، هـاي اجتمـاعي  هاي عمومي و اختصاصي در مورد جرايم و آسـيب 
و ) بــازدهي در طــول يــك تــا ســه ســال

 3، شناسايي و در رديف )بازدهي در طول سه تا پنج سال
  

3-1-4 :(  

  مروجين جرم يا آسيب

سازي عمـومي و اختصاصـي تـيم    افراد تيم بزهكاري يا آسيب در برابر آگاه
هـايي قـوي   ها از انگيزهبسياري از آن

براي گسـترش جـرم يـا آسـيب برخوردارنـد و بـه سـادگي در مقابـل تـدابير          
خواهند كرد كـه ابتكـار عمـل را در    ها تالش 

دست داشته و با القاي شبهات مختلف و انجام عمليات مختلـف روانـي، ماننـد    
هـا را كـاهش داده و حتـي    سازياغراق يا تحريف يا تكذيب، ضريب تأثير آگاه

مخـدر مصـرف ايـن مـواد را        عنوان نمونه، مروجين سيگار يا مواد
. كننـد وانمـود مـي  » عامل فراموشي و رهايي از غم و غصه

و » لـذت بـردن از جـواني   «حضور زنان و دختران جوان در مجالس مخـتلط را  
» نشان مردانگـي و جسـارت  «شرارت و قلدري در برابر ساير افراد در جامعه را 

حـبس در زنـدان در   . كننـد تبليـغ مـي  
بـه حسـاب   » اثبات لياقـت «و » بلوغ شخصيتي

و در عـوض انتقـام    »عالمـت زبـوني  
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شاخص خطر اعتياد در خـانواده خـود    10آموزاني كه داراي نوان مثال دانشع   به
6يا  5آموزان واجد هستند، نسبت به دانش

سازي اختصاصي برخوردار هستندشركت در آگاه
با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملـي مبتنـي بـر    : نكته مهم

هاي عمومي و اختصاصي در مورد جرايم و آسـيب آگاهي

بــازدهي در طــول يــك تــا ســه ســال(مــدت    در دو دســته كوتــاه
بازدهي در طول سه تا پنج سال(مدت  ميان

  .درج شود) 1-3(جدول شماره 

  

3(تدبير شماره 

مروجين جرم يا آسيبسازي عمليات رواني خنثي

افراد تيم بزهكاري يا آسيب در برابر آگاه
بسياري از آن. پيشگيري از جرم، بيكار نخواهند نشست

براي گسـترش جـرم يـا آسـيب برخوردارنـد و بـه سـادگي در مقابـل تـدابير          
ها تالش آن. پيشگيرانه تسليم نخواهند شد

دست داشته و با القاي شبهات مختلف و انجام عمليات مختلـف روانـي، ماننـد    
اغراق يا تحريف يا تكذيب، ضريب تأثير آگاه

عنوان نمونه، مروجين سيگار يا مواد   به. خنثي كنند
عامل فراموشي و رهايي از غم و غصه« و» شفابخش«بسيار 

حضور زنان و دختران جوان در مجالس مخـتلط را  
شرارت و قلدري در برابر ساير افراد در جامعه را 

تبليـغ مـي  » نشان ترس«مداري را و انضباط و قانون
بلوغ شخصيتي«فرهنگ بزهكاري نشان از هخرد
عالمـت زبـوني  «خـواهي را  طرح شكايت و تظلم. آيدمي
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متأسـفانه ايـن تبليغـات    . شناسـانند مـي 
جـذابيت   هاي زيرين جامعه جـاري اسـت و  

فرهنگ بزهكارانه، جوانان و نوجوانان طبقات خاصي از جامعـه را بـه   
محابـا در ميـان   خود جذب كرده و شايد يكي از داليل شيوع جرائم خشن و بي

بـه همـين دليـل بايـد تـيم      . سال ناشي از همين القائات باشد
هـا را  رواني حريف داشـته و آن  حمايتي، شناخت و اشراف كافي را بر عمليات

ارتقـاي   با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملـي مبتنـي بـر   
هـاي  هـاي عمـومي و اختصاصـي در مـورد جـرايم و آسـيب      

) بازدهي در طول يك تا سه سـال (مدت 
، شناسايي و در رديف )طول سه تا پنج سال

  .درج شود

  فرهنگي از طريق مديريت نيازها - هاي پيشگيري اجتماعي

  راهكار پيشنهادي

  مدت ميان  مدت كوتاه

شناسايي و تأمين نيازهاي مشروع مرتبط با 
    

اصالح فرآيند تأمين نيازهاي محرك جرم يا 
    

      حذف يا جايگزيني نيازهاي كاذب

                                                                                                                

مـي » عين مردانگي«مثل را  به گرفتن و مقابله
هاي زيرين جامعه جـاري اسـت و  مسموم در محافل بزهكاران و اليه

فرهنگ بزهكارانه، جوانان و نوجوانان طبقات خاصي از جامعـه را بـه      اين خرده
خود جذب كرده و شايد يكي از داليل شيوع جرائم خشن و بي

سال ناشي از همين القائات باشد و سن بزهكاران كم
حمايتي، شناخت و اشراف كافي را بر عمليات

  . موقع خنثي نمايد به
با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكار عملـي مبتنـي بـر   : نكته مهم

هـاي عمـومي و اختصاصـي در مـورد جـرايم و آسـيب      آگاهي
مدت    ، در دو بخش كوتاهاجتماعي

طول سه تا پنج سالبازدهي در (مدت  و ميان
درج شود) 1-3(جدول شماره  4

  

هاي پيشگيري اجتماعيتدبير ):2-3(جدول شماره 

  عنوان تدبير  رديف

1  
شناسايي و تأمين نيازهاي مشروع مرتبط با 

  جرم يا آسيب

2  
اصالح فرآيند تأمين نيازهاي محرك جرم يا 

  آسيب
حذف يا جايگزيني نيازهاي كاذب  3

  

 
  



                                                                           

3-2-1 :(  

  شناسايي و تأمين نيازهاي مشروع مرتبط با جرم يا آسيب

شـدن افـراد    ها منجر به درگيروجود برخي نيازها و عدم مديريت صحيح آن
نمونه، ميل به آرامـش، محـرك گـرايش بـه     

هـاي   ميل نوجوانان به عضويت و مشـاركت در گـروه  
همساالن و كسب هويت اجتماعي، زمينه را براي افتـادن آنـان در دام بانـدهاي    
ميل به ثروت و برخورداري از امكانات مادي، بسياري از 

غريـزه شـهوت و عـدم    . زنـد هاي مالي و اقتصادي را دامن مـي 
هاي جنسي را به دنبال خواهد داشـت؛ نيـاز   
به جلب توجه و خودآرايي در سـنين جـواني و نوجـواني موجـب بسـياري از      

تـوان كـرد؟ آيـا ايـن     به هرحال با اين نيازها چه مـي 
ها را سـركوب  ؟ آيا بايد اين نيازها و خواسته

لمانه بـا  رفع اين نيازها، به نبردي عا كرد يا با مديريت صحيح و هدايت درست
پرداخت؟ بدون ترديد اكثر ايـن نيازهـا برآمـده از    

. ر جامعـه مـديريت شـوند   فطرت و غرايز آدمي است و بايد به نحـو صـحيح د  
هـا از  كـردن آن  ها اولين گام در تـأمين و بـرآورده  

تـوان بـه   در يك بررسي اجمالي نيازهاي منجر بـه جـرم يـا آسـيب را مـي     
بسياري از افراد ممكـن اسـت نيازهـاي    

شـوند كـه نيـاز    تـر متوجـه مـي   تصور كنند، اما در نگاهي عميـق 
سـازي آن بسـيار كمتـر از ميـزان      مذكور غيرواقعي است يا اينكه سطح برآورده

هاي معمول زنـدگي،  عنوان مثال، نياز مالي جهت تأمين هزينه
و گـذران   داشتن اتومبيل براي اياب و ذهاب، ارتباط با دوستان جهت مصاحبت

همگـي نيازهـاي   ... اوقات فراغت، تفريح براي برطرف كردن خستگي روحي و
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3(تدبير شماره 

شناسايي و تأمين نيازهاي مشروع مرتبط با جرم يا آسيب

وجود برخي نيازها و عدم مديريت صحيح آن
نمونه، ميل به آرامـش، محـرك گـرايش بـه      عنوان   به. شوددر جرم يا آسيب مي

ميل نوجوانان به عضويت و مشـاركت در گـروه  . مخدر است   مصرف مواد
همساالن و كسب هويت اجتماعي، زمينه را براي افتـادن آنـان در دام بانـدهاي    

ميل به ثروت و برخورداري از امكانات مادي، بسياري از . كندبزهكاري مهيا مي
هاي مالي و اقتصادي را دامن مـي    جرائم و آسيب

هاي جنسي را به دنبال خواهد داشـت؛ نيـاز      ارضاي صحيح آن، جرائم و آسيب
به جلب توجه و خودآرايي در سـنين جـواني و نوجـواني موجـب بسـياري از      

به هرحال با اين نيازها چه مـي . شودموارد بدپوششي مي
؟ آيا بايد اين نيازها و خواستهنيازها واقعي بوده يا كاذب هستند

كرد يا با مديريت صحيح و هدايت درست
پرداخت؟ بدون ترديد اكثر ايـن نيازهـا برآمـده از     عوامل محرك جرم يا آسيب

فطرت و غرايز آدمي است و بايد به نحـو صـحيح د  
ها اولين گام در تـأمين و بـرآورده  بندي اين نيازشناخت و دسته

  . طرق صحيح خواهد بود
در يك بررسي اجمالي نيازهاي منجر بـه جـرم يـا آسـيب را مـي     

بسياري از افراد ممكـن اسـت نيازهـاي    . نيازهاي واقعي و غيرواقعي تقسيم كرد
تصور كنند، اما در نگاهي عميـق  خود را واقعي

مذكور غيرواقعي است يا اينكه سطح برآورده
عنوان مثال، نياز مالي جهت تأمين هزينه   به. هاستتوقع آن

داشتن اتومبيل براي اياب و ذهاب، ارتباط با دوستان جهت مصاحبت
اوقات فراغت، تفريح براي برطرف كردن خستگي روحي و
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در بيشـتر  . طبيعي ومشروعي هستند، اما ميزان و حـد و مـرز مشخصـي دارنـد    
آنكه خـود فـرد متوجـه باشـد، كـار را بـه       

 هـا و بـه  از مـوارد رسـانه   در بسياري
شـوند، نيـز   ويژه رسانه ملي و بعضاً مسئوالن و كساني كه الگوي مردم تلقي مي

عنوان مثال داشتن وسيله اياب و ذهـاب بـراي هـر    
چنـد   امر و خريد و استفاده از خودروي

آيـا چنـين   . ها نيز نسبتي بـا ايـن نيـاز نـدارد    
منـدي بـراي   هايي موجب احسـاس ناكـامي و فشـار و بـه تبـع آن انگيـزه      

شـود؟ راهكـار پيشـگيرانه    ديده نمي ارتكاب جرم توسط اقشار ضعيف و آسيب
اي مينهاين است كه مجدداً اين نيازها را تعريف كنيم و اجازه ندهيم كه در هر ز

شـود كـه الگوهـاي هنجارمنـد     در تهاجم فرهنگي تالش مي
شـده توسـط    فراد جامعه بـه سـمت الگوهـاي ديكتـه    

ارائه حد متعادل مسكن، حد متعادل تفـريح، حـد متعـادل    
  .بودكارساز خواهد ... 

ها در هاي آنگذاريها براي تأمين نيازهاي اوليه مردم و سرمايه
در كـاهش   ،اگر به صورت مؤثر انجام شـود 

عنوان مثال، توسـعه مسـكن      به. ها و پيشگيري از جرم بسيار كارساز است
هاي ناشـي از جـرم يـا    هزينه كـاهش دار شدن افراد، موجب 

. از جمله نيازهاي مشروع، نيازهاي جنسي است
بسياري از زنان و مردان در سنين مختلف به دليل فوت همسـر يـا طـالق و يـا     

. كننـد ها به صورت مجرد زندگي مي
يا از ازدواج و تأمين نيازهـاي زنـدگي   

، يـا همچـون برخـي از افـراد     كننـد نظر كرده و به صورت مجرد زندگي 
پردازنـد و  ري روابط جنسي با افراد متعـددي ب 

شـرع  . رق مشروع مانند نكاح موقت، نيازهاي جنسي خود را تأمين كنند

                                                                                                                

طبيعي ومشروعي هستند، اما ميزان و حـد و مـرز مشخصـي دارنـد    
آنكه خـود فـرد متوجـه باشـد، كـار را بـه       موارد افراط در تأمين اين نيازها، بي

در بسياري. انجامد گرايي و دنياطلبي مفرط ميتجمل
ويژه رسانه ملي و بعضاً مسئوالن و كساني كه الگوي مردم تلقي مي

عنوان مثال داشتن وسيله اياب و ذهـاب بـراي هـر       به. زنند به اين رويه دامن مي
امر و خريد و استفاده از خودروي اين اي الزم است، اما افراط درخانواده

ها نيز نسبتي بـا ايـن نيـاز نـدارد     نمايش آن در خيابانده ميليوني و 
هايي موجب احسـاس ناكـامي و فشـار و بـه تبـع آن انگيـزه      رويه

ارتكاب جرم توسط اقشار ضعيف و آسيب
اين است كه مجدداً اين نيازها را تعريف كنيم و اجازه ندهيم كه در هر ز

در تهاجم فرهنگي تالش مي. دچار افراط شويم
فراد جامعه بـه سـمت الگوهـاي ديكتـه    و ا شودريخته  هم نيازها به

ارائه حد متعادل مسكن، حد متعادل تفـريح، حـد متعـادل    . حريف داللت شوند
... مصاحبت و دوستي، حد متعادل تغذيه و

ها براي تأمين نيازهاي اوليه مردم و سرمايهتالش دولت
اگر به صورت مؤثر انجام شـود ... ازدواج و  زمينه معيشت، مسكن،

ها و پيشگيري از جرم بسيار كارساز استآسيب
دار شدن افراد، موجب مهر و سهولت خانه

از جمله نيازهاي مشروع، نيازهاي جنسي است. آسيب براي جامعه خواهد بود
بسياري از زنان و مردان در سنين مختلف به دليل فوت همسـر يـا طـالق و يـا     

ها به صورت مجرد زندگي مي عدم امكان ازدواج و تشكيل خانواده، سال
يا از ازدواج و تأمين نيازهـاي زنـدگي   : خود دارنداين افراد چند راه پيش روي 

نظر كرده و به صورت مجرد زندگي صرف
ري روابط جنسي با افراد متعـددي ب بدون هرگونه محدوديتي به برقرا

رق مشروع مانند نكاح موقت، نيازهاي جنسي خود را تأمين كننديا از ُط



                                                                           

اي نيازهاي مختلف بشر راهكارهاي متنوع و مشـروع قـرار داده اسـت،    
زمينه را براي گسترش  ،ليكن برخي مواقع رواج آداب و رسوم و باورهاي غلط

هـاي غلـط و نامشـروع موجـب رشـد      
ي رذائل اخالقي در جامعه گرديده  و جامعه را مستعد بـروز هـر جـرم و آسـيب    

با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        
در دو بخـش   ،شناسايي و تأمين  نيازهاي مشروع مرتبط با جرم يا آسـيب 

بـازدهي  (مـدت   و ميان) بازدهي در طول يك تا سه سال
جـدول شـماره     1، شناسـايي و در رديـف   

3-2-2 :(  

  اصالح فرآيند تأمين نيازهاي محرك جرم يا آسيب

قـدري   اي جامعـه بـه  در بسياري از موارد فراينـدهاي تـأمين نيازهـاي پايـه    
ضعيف و ناكارآمد هستند كه پاسخگوي نيازها نبوده و افراد مختلف از فرصـت  

. گسـترانند را براي آمـاج نيازمنـد مـي   
عنوان مثال بـا توجـه بـه سـهم بـاالي جمعيـت جـوان كشـورمان و تشـكيل          
هاي جديد و همچنين الگوهاي تجملي در مسكن و تقاضاي شـديد در  
كالهبرداري در بازار مسكن پرداخته و اشـكال مختلـف   

فروش واهي و فروش ملك مند مسكن را از طريق پيش
واحد به افـراد متعـدد يـا عـدم ايفـاي تعهـدات توسـط فروشـندگان در قبـال          

هـاي آنـان   مطالبات دختران و پسران جوان و خانواده
قدري باال رفته است كه سن ازدواج باال رفته است و فشار نياز جنسي همـراه  

هـاي جنسـي      با مظاهر فرهنگـي غـرب موجـب ارتباطـات نامشـروع و آسـيب      
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اي نيازهاي مختلف بشر راهكارهاي متنوع و مشـروع قـرار داده اسـت،    مبين بر
ليكن برخي مواقع رواج آداب و رسوم و باورهاي غلط

هـاي غلـط و نامشـروع موجـب رشـد      توسل به اين راه. كندمعاصي مستعد مي
رذائل اخالقي در جامعه گرديده  و جامعه را مستعد بـروز هـر جـرم و آسـيب    

  .كندمي
با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        : نكته مهم

شناسايي و تأمين  نيازهاي مشروع مرتبط با جرم يا آسـيب 

بازدهي در طول يك تا سه سال(مدت    كوتاه
، شناسـايي و در رديـف   )در طول سه تا پنج سـال 

  .درج شود) 3-2(

  

3(تدبير شماره 

اصالح فرآيند تأمين نيازهاي محرك جرم يا آسيب

در بسياري از موارد فراينـدهاي تـأمين نيازهـاي پايـه    
ضعيف و ناكارآمد هستند كه پاسخگوي نيازها نبوده و افراد مختلف از فرصـت  

را براي آمـاج نيازمنـد مـي   استفاده كرده و دام خود  آمده سوء دست به
عنوان مثال بـا توجـه بـه سـهم بـاالي جمعيـت جـوان كشـورمان و تشـكيل             به

هاي جديد و همچنين الگوهاي تجملي در مسكن و تقاضاي شـديد در  خانواده
كالهبرداري در بازار مسكن پرداخته و اشـكال مختلـف    ن، افرادي بهبازار مسك

مند مسكن را از طريق پيشكالهبرداري از افراد نياز
واحد به افـراد متعـدد يـا عـدم ايفـاي تعهـدات توسـط فروشـندگان در قبـال          

مطالبات دختران و پسران جوان و خانواده. كنندخريداران اعمال مي
قدري باال رفته است كه سن ازدواج باال رفته است و فشار نياز جنسي همـراه   به

با مظاهر فرهنگـي غـرب موجـب ارتباطـات نامشـروع و آسـيب      



                                                                           

طور مستقيم و گـاه   ها گاه بهنيازهاي كاذب يا بايد حذف شوند كه حذف آن
  .گيرد و يا بايد با نيازهاي مشروع جايگزين شوند

حذف با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر 
بـازدهي در  (مـدت     در دو بخـش كوتـاه  

، )بازدهي در طول سه تا پنج سال(مدت 
  .درج شود) 2-3(جدول شماره 

از طريق  فرهنگي -اجتماعي هاي پيشگيري
  توانمندسازي فردي و اجتماعي

3-3-1 :(  

  منكر از معروف و نهي

آن  منكر كه يكي از فروع دين اسالم است و عمـل بـه  
نقـش بسـيار مهمـي در    . شـود ناپذير تلقي مي

 هيـ در آ.  دارد كجروياز جرم و  يري
كـرده و   يكاند كه دعوت به نيدانسته شده

 شـود يسو سـبب مـ   كياز  يلها ضه

  راهكار پيشنهادي
  مدت ميان  مدت   كوتاه

معروف و 
    

     هاي اساسي زندگي

      تقويت بازسازگاري اجتماعي
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نيازهاي كاذب يا بايد حذف شوند كه حذف آن
گيرد و يا بايد با نيازهاي مشروع جايگزين شوندصورت ميطور غيرمستقيم    به

با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر : نكته مهم
در دو بخـش كوتـاه    يا جايگزيني نيازهاي كاذب

مدت  و ميان) طول يك تا سه سال
جدول شماره  3ر رديف شناسايي و د

  

هاي پيشگيريتدبير ):3-3(جدول شماره 
توانمندسازي فردي و اجتماعي

  

3(تدبير شماره 

معروف و نهي به گسترش فريضه امر

منكر كه يكي از فروع دين اسالم است و عمـل بـه   از معروف و نهي به امر
ناپذير تلقي مي براي مسلمانان يك فريضه تخلف

يشگيمشاركت افراد در پنظارت همگاني و 
دانسته شده يسوره آل عمران مسلمانان امت 104
ضهيفر نيا. كننديم منكر از نهيو  معروف به امر

  عنوان تدبير  رديف

1  
معروف و  به گسترش فريضه امر

 منكر از نهي

هاي اساسي زندگي ارتقاي مهارت  2

تقويت بازسازگاري اجتماعي  3

  ارتقاي سرمايه اجتماعي  4
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ـ  آموزش داده و   يادآورآن را مورد ي
كـه فـرد در معـرض     هاييتيدر موقع

خود، متنبه شـده   ينيبا تذكر برادران و خواهران د
ترويج و شناخت معروف و منكر و آشـنايي و  
هاي طـرح مسـئله و موعظـه و مراتـب آن از ديگـر آثـار       
حركـت جمعـي بـراي پيشـگيري از جـرم و      
منكر قابل گسترش است، امـا سـاماندهي   

  . ريزي و نظارت داردو مديريت اين حركت اجتماعي نياز به برنامه
منكر حداقل با دو  از معروف و نهي به گسترش امر

هــاي وارداتــي و از يــك ســو بــا نفــوذ فرهنــگ
هـاي مختلـف از   هاي غيراسالمي از دموكراسي و القاي فرهنـگ قرائـت  

دين، شناخت معروف و منكر با مشكالت جدي مواجـه شـده اسـت؛ از سـوي     
به غلط و به تأسي از فرهنگ مـنحط   

غربي، امري مذموم و دخالت در امور ديگـران قلمـداد شـده اسـت و شـهروند      
شـكني  مطلوب و قانونمند كسي است كه هيچ واكنش شخصـي در قبـال قـانون   

مسـئله   110تفاوتي يا نهايتاً تماس با تلفن 
هرچند نفس خبررساني و تماس با پليس كار خوبي 
رسد كه در صورت عدم دسترسي به پليس يا عـدم حضـور   
يا مداخله مؤثر از ناحيه پليس يا ساير مأموران دولتـي، نبايـد وظيفـه اجتمـاعي     

اي ديـده را همسان بزه خود را خاتمه يافته قلمداد كنيم بلكه كافي است كه خود
نظـر   بـه . تصور كنيم كه چشم اميد او به كمك جامعه و وجـدان جمعـي اسـت   

منكر در جامعه، سد مسـتحكمي خواهـد   
  

بـر  با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي       
مـدت     در دو بخش كوتـاه  منكر، از معروف و نهي

                                                                                                                

 گريكديرا به  يرستگار قيتا مسلمانان طر
در موقعشود سبب مي گريد يو از سو قرار دهند

با تذكر برادران و خواهران د رد،گييگناه و انحراف قرار م
ترويج و شناخت معروف و منكر و آشـنايي و  . نظر كندو از ارتكاب گناه صرف

هاي طـرح مسـئله و موعظـه و مراتـب آن از ديگـر آثـار       ط نسبت به شيوهتسل
حركـت جمعـي بـراي پيشـگيري از جـرم و      . گسترش اين سنت حسنه اسـت 

منكر قابل گسترش است، امـا سـاماندهي    از معروف و نهي به از مسير امر كجروي
و مديريت اين حركت اجتماعي نياز به برنامه

گسترش امر حاضر حال دررسد مينظر به
از يــك ســو بــا نفــوذ فرهنــگ. مشــكل جــدي مواجــه اســت

هاي غيراسالمي از دموكراسي و القاي فرهنـگ قرائـت   گفتمان
دين، شناخت معروف و منكر با مشكالت جدي مواجـه شـده اسـت؛ از سـوي     

 مسئوليت و تذكر به ديگراناحساس  ديگر
غربي، امري مذموم و دخالت در امور ديگـران قلمـداد شـده اسـت و شـهروند      

مطلوب و قانونمند كسي است كه هيچ واكنش شخصـي در قبـال قـانون   
تفاوتي يا نهايتاً تماس با تلفن نشان ندهد، بلكه با ترك صحنه و بي

هرچند نفس خبررساني و تماس با پليس كار خوبي . را به مأموران گزارش كند
رسد كه در صورت عدم دسترسي به پليس يا عـدم حضـور   نظر مي است، اما به

يا مداخله مؤثر از ناحيه پليس يا ساير مأموران دولتـي، نبايـد وظيفـه اجتمـاعي     
خود را خاتمه يافته قلمداد كنيم بلكه كافي است كه خود

تصور كنيم كه چشم اميد او به كمك جامعه و وجـدان جمعـي اسـت   
منكر در جامعه، سد مسـتحكمي خواهـد    از معروف و نهي به رسد كه رواج امر مي

  . كجرويبود در برابر طغيان سيل جرم و 
با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي       : نكته مهم

معروف و نهي به گسترش فريضه امر



                                                                           

بازدهي در طول سـه  (مدت  و ميان) بازدهي در طول يك تا سه سال
درج ) 3-3(جـدول شـماره    4، شناسـايي و در رديـف   

3-3-2 :(  

  هاي اساسي زندگي

هـاي مختلـف كالمـي و       تمهار«از است 
در شـرايط   كه يك فرد را قادر بـه تعامـل و كـنش و واكـنش مناسـب     

دليل گستردگي روابط  امروزه به. »نمايد
الزم بـراي زنـدگي   هـاي     هاي اجتماعي حقيقي و مجازي، شمار مهارت

هـايي ماننـد حـل مسـئله،        مهـارت . باالتر رفته و تنوع زيادي نيز پيدا كرده است
مذاكره، رفع نيازهاي زندگي، مديريت هيجـان و عواطـف، مـديريت خشـم، و     

ـ     دگي در حتي مهارت مشاركت در دنياي مجـازي و امثـال آن از ضـروريات زن
ها تعامـل     ن برخورداري از اين مهارت

مناسب با جامعه پيراموني بسيار دشوار شده و فرد به دليل عدم ارتبـاط مناسـب   
هاي  ترين مهارتاز مهم. با محيط دچار سرخوردگي و مهياي آسيب خواهد بود

  :توان به موارد زير اشاره كرد

، كجـروي هاي پرخطر سازد كه در برابر وضعيت
تـر  بـا چنـد مثـال مطلـب روشـن     . ها را از خود بـروز دهـد  

تصور كنيد شما در حال پارك اتومبيل خود در محل مناسـبي در يـك   
ت عمل بيشتر محـل  در همين حين، راننده ديگري با سرع

پارك شما را تصاحب و اتومبيل خود را زودتر از شما در آن پارك كـرده و بـا   
معموالً همه ما در چنين مواردي . آميز، قصد ترك محل را دارد
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بازدهي در طول يك تا سه سال(
، شناسـايي و در رديـف   )تا پنج سـال 

  .شود

  

3(تدبير شماره 

هاي اساسي زندگيارتقاي مهارت

است هاي اساسي زندگي عبارت    مهارت
كه يك فرد را قادر بـه تعامـل و كـنش و واكـنش مناسـب      رفتاري،

نمايد   با ساير اعضاي جامعه مي مختلف جامعه
هاي اجتماعي حقيقي و مجازي، شمار مهارت   و شبكه

باالتر رفته و تنوع زيادي نيز پيدا كرده است
مذاكره، رفع نيازهاي زندگي، مديريت هيجـان و عواطـف، مـديريت خشـم، و     

ـ     حتي مهارت مشاركت در دنياي مجـازي و امثـال آن از ضـروريات زن
ن برخورداري از اين مهارتبدو. روند   مي شمار جوامع پيچيده امروز به

مناسب با جامعه پيراموني بسيار دشوار شده و فرد به دليل عدم ارتبـاط مناسـب   
با محيط دچار سرخوردگي و مهياي آسيب خواهد بود

توان به موارد زير اشاره كردالزم كه در پيشگيري از جرم مؤثرند مي
 :ستيزه مهارت اجتناب از  .1

سازد كه در برابر وضعيتاين مهارت فرد را قادر مي 
ها را از خود بـروز دهـد  ترين واكنشمنطقي

تصور كنيد شما در حال پارك اتومبيل خود در محل مناسـبي در يـك   : شود مي
در همين حين، راننده ديگري با سرع. خيابان شلوغ هستيد

پارك شما را تصاحب و اتومبيل خود را زودتر از شما در آن پارك كـرده و بـا   
آميز، قصد ترك محل را داردلبخندي رضايت
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عنـوان     بـه . شـويم درباره نوع واكنش در برابر طرف مقابل دچار سردرگمي مـي 
كردن محل پـاركي ديگـر بهتـر     براي پيدا

كـردن ماشـين    كردن وي به خـارج  مالحظه و وادار
كه با فردي سيگاري مواجه  خود از محل و واگذاري محل پارك به ما؟ يا زماني

شويم كه در درون اتوبوس و فضاي بسته مرتـب بـا دود سـيگار ديگـران را     
اعتراضات محترمانه ديگران هم تأثيري بر اين رفتار وي نـدارد؛  

شـدت   ايم و اكنون كه خودمان بـه به شخصي تا موعد مشخصي پول قرض داده
محتاج آن هستيم، حاضر به اداي دين خود نيست؛ اين موارد و نظاير آنها، شايد 

ـ    بـه . هر روز چندين مرتبه براي هر كسي اتفاق بيفتـد  راض راسـتي چگونـه اعت
خودرا به اطرافيان يا همكاران و يا همسايگان و همسفران خود برسانيم؟ از چه 
زباني استفاده كنيم؟ طنز يا شوخي، اجبار يا خواهش، نصـيحت يـا تهديـد؟ در    
پاسخ بايد گفت كه انتخاب روش مناسب و اجتناب از اقدام ناصـحيح، يكـي از   

ها اغلب از استيفاي حقـوق  اد فاقد اين مهارت
هاي سنگيني را براي جبران اشـتباهات  
فرد خشمگيني كه به جـاي صـحبت و مـذاكره و طـرح     

شـود، اغلـب بالفاصـله از    خواسته خود از طرف مقابل، متوسل به خشونت مي
شود هزينه زيادي را براي جبران خطـاي  
خود متحمل شود، كه گاه ممكن است اين اشتباه به بهاي زندگي وي يا ديگري 
اگر مردم بياموزند كه چگونه خشم خود را مهار كرده، چگونـه بـاب   

اسـتفاده  مذاكره را با طرف مقابل بگشايند يا چگونه از مداخلـه بزرگـان جمـع    
ها در آنان تبديل به ملكه شـده و در مـوارد مشـابه رفتارهـاي     

 :ساز جرم يا آسيبمهارت اجتناب از رفتارهاي فردي زمينه

دهد كه در بسياري از موارد، رفتار عمدي يا 

                                                                                                                

درباره نوع واكنش در برابر طرف مقابل دچار سردرگمي مـي 
براي پيدا مثال مردديم كه آيا گذشت و جستجو

مالحظه و واداراست يا اعتراض به راننده بي
خود از محل و واگذاري محل پارك به ما؟ يا زماني

شويم كه در درون اتوبوس و فضاي بسته مرتـب بـا دود سـيگار ديگـران را      مي
اعتراضات محترمانه ديگران هم تأثيري بر اين رفتار وي نـدارد؛  كند و كالفه مي

به شخصي تا موعد مشخصي پول قرض داده
محتاج آن هستيم، حاضر به اداي دين خود نيست؛ اين موارد و نظاير آنها، شايد 

هر روز چندين مرتبه براي هر كسي اتفاق بيفتـد 
خودرا به اطرافيان يا همكاران و يا همسايگان و همسفران خود برسانيم؟ از چه 
زباني استفاده كنيم؟ طنز يا شوخي، اجبار يا خواهش، نصـيحت يـا تهديـد؟ در    
پاسخ بايد گفت كه انتخاب روش مناسب و اجتناب از اقدام ناصـحيح، يكـي از   

  .هاستفنون و مهارت
اد فاقد اين مهارتتجربه نشان داده است كه افر

هاي سنگيني را براي جبران اشـتباهات  شوند هزينهخود ناتوان بوده و ناچار مي
فرد خشمگيني كه به جـاي صـحبت و مـذاكره و طـرح     . رفتاري خود بپردازند

خواسته خود از طرف مقابل، متوسل به خشونت مي
شود هزينه زيادي را براي جبران خطـاي  پشيمان شده و ناچار مياقدامات خود 

خود متحمل شود، كه گاه ممكن است اين اشتباه به بهاي زندگي وي يا ديگري 
اگر مردم بياموزند كه چگونه خشم خود را مهار كرده، چگونـه بـاب   . شودتمام 

مذاكره را با طرف مقابل بگشايند يا چگونه از مداخلـه بزرگـان جمـع    
ها در آنان تبديل به ملكه شـده و در مـوارد مشـابه رفتارهـاي     كنند، اين مهارت

  .قبولي را از خود نشان خواهند داد قابل
مهارت اجتناب از رفتارهاي فردي زمينه .2

دهد كه در بسياري از موارد، رفتار عمدي يا شناختي نشان ميمطالعات جرم



                                                                           

تمـاس  . شـود ديدگي آنهـا مـي  باه افراد موجب تسهيل بزه
هاي كار يا سكونت، محابا و خارج از حدود شرعي با افراد نامحرم در محيط

هـاي  ساالن مجرم يا منحرف، دوري از خـانواده و حمايـت  
 بردن به افراد غريبه و ناشناس، اسـتعمال دخانيـات و حضـور در   

آلـود و بسـياري   هاي مختلط و گناهمخدر، شركت در مراسم
از موارد ديگر از مصاديق رفتارهايي هستند كه افراد را در معرض خطر انحراف 
شرط عقل اجتناب از اين رفتارها و فاصله گـرفتن از  

تصـور كـه قـدرت كنتـرل بـر      بسياري از افراد به اين 
دهنـد؛  جنايي و خطرناك قرار ميهاي پيش

رفتـار   غافل از اينكه ممكن است اوضاع از كنترل آنان خارج شود و مورد سـوء 
اند كه هر وقت بخواهند فرصت و كرده

كننـد كـه   برخي از  دختران تصـور مـي  
با پسران و مردان نـامحرم رابطـه دوسـتانه داشـته     

توانند از گـروه  كنند هر وقت بخواهند مي
رهـا  مخـدر با    هاي مواد همساالن بزهكار خود خارج شوند، بسياري از قاچاقچي

؛ امـا در واقـع   ...اند كه دست از اين تجـارت شـوم بردارنـد و   
چنين تصوري همواره به واقعيت نخواهد پيوست و فرد بـا ارتكـاب رفتارهـاي    

تـر  مشكل وقتي جـدي . دهدخطرزا، خود را در معرض جرم و كجروي قرار مي
عادت و فرهنگ شود كه  تدريج در اثر تكرار تبديل به

. كردن آن با رفتارهاي صحيح بسيار دشوار خواهد بـود 
  .شناخت و اجتناب از اين رفتارها موجب آسايش فرد و جامعه خواهد شد

هـاي كارگشـا در برابـر تهديـدات جـرم و آسـيب، مهـارت        
صلي براي مديريت خطر جرم يا انحـراف بيـان   
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باه افراد موجب تسهيل بزهسهوي يا غفلت و اشت
محابا و خارج از حدود شرعي با افراد نامحرم در محيطبي

ساالن مجرم يا منحرف، دوري از خـانواده و حمايـت   و سنمعاشرت با هم
بردن به افراد غريبه و ناشناس، اسـتعمال دخانيـات و حضـور در    بستگان و پناه

مخدر، شركت در مراسم   محافل تدخين مواد
از موارد ديگر از مصاديق رفتارهايي هستند كه افراد را در معرض خطر انحراف 

شرط عقل اجتناب از اين رفتارها و فاصله گـرفتن از  . دهندو بزهكاري قرار مي
بسياري از افراد به اين . هاي پرخطر استمحيط

هاي پيششرايط را دارند، خود را در وضعيت
غافل از اينكه ممكن است اوضاع از كنترل آنان خارج شود و مورد سـوء 

كردهبسياري از معتادان تصور مي. قرار گيرند
برخي از  دختران تصـور مـي  . مخدر را دارند   قدرت كنار گذاردن مواد

با پسران و مردان نـامحرم رابطـه دوسـتانه داشـته       توانند با حفظ عفت خود، مي
كنند هر وقت بخواهند ميباشند؛ بسياري از نوجوانان تصور مي

همساالن بزهكار خود خارج شوند، بسياري از قاچاقچي
اند كه دست از اين تجـارت شـوم بردارنـد و   با خود عهد بسته

چنين تصوري همواره به واقعيت نخواهد پيوست و فرد بـا ارتكـاب رفتارهـاي    
خطرزا، خود را در معرض جرم و كجروي قرار مي

تدريج در اثر تكرار تبديل به شود كه اين رفتارها بهمي
كردن آن با رفتارهاي صحيح بسيار دشوار خواهد بـود  در آن صورت جايگزين

شناخت و اجتناب از اين رفتارها موجب آسايش فرد و جامعه خواهد شد
 :مهارت مديريت خطر .3

هـاي كارگشـا در برابـر تهديـدات جـرم و آسـيب، مهـارت           يكي از مهارت
صلي براي مديريت خطر جرم يا انحـراف بيـان   پنج شيوه ا. مديريت خطر است
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و » انتقال خطـر «، »اطاله زمان«، »كاهش خطر

كـه     صـورتي    در. اسـت  اجتناب از خطـر 
تيارمـان نباشـد،   ابزارهاي الزم براي مقاومت و تفوق در برابـر بزهكـاران در اخ  

شـدن بـا خطـر بـزه يـا       رو   بـه    اجتناب از رو
رو يك سوي خيابان عنوان مثال اگر پياده

رو سمت مقابل، داراي روشنايي باشد، براي يك خـانم يـا   
رويي حركت كند كه روشنايي مناسـب داشـته   
يا خانه را خالي نگذارند تـا منزلشـان   

پـذير نيسـت و انجـام امـور ضـروري زنـدگي،       
توان بـا     سازد، بنابراين مي   يناپذير م   تري از خطر را اجتناب

نسبت به رويارويي با عوامل خطر، در كنار انجـام امـور روزمـره    
طور مثال با اينكه ترك منزل توسط همـه اعضـاي خـانواده خطـر     
دهد، لـيكن خـروج از خانـه بـراي كـار و امـرار       
ه، امـري ضـروري اسـت و از الزامـات زنـدگي امـروزه       

. مانـد روز خـالي مـي     رود و الجرم منزل، الاقل براي ساعاتي از شبانه
توانند با كـاهش امـوال در دسـترس و قابـل     

ا همـراه  يا مثالً ب. سرقت در منزل، خسارت سرقت از خانه را به حداقل برسانند
بـري يـا سـرقت    داشتن وجه نقد به اندازه نياز روزانه، خسارت ناشي از جيـب 

وجوه همراه خود را به حداقل كاهش دهند و يا بـا كـاهش سـرعت در جـاده،     
  .خطر خسارات ناشي از تصادف را كاهش دهند

اسـت كـه شـامل     براي عمل مجرمانه
تنهـايي يـا      تواننـد بـه  كترونيكـي و تكنيكـي اسـت كـه مـي     

تر كـردن  صورت تركيبي براي رويارويي با فعاليت مجرمانة احتمالي و طوالني

                                                                                                                

كاهش خطر«، »اجتناب از خطر«شده كه شامل 
 . است» پذيرش خطر«باالخره 

اجتناب از خطـر  نخستين انتخاب در مديريت خطر،

ابزارهاي الزم براي مقاومت و تفوق در برابـر بزهكـاران در اخ  
اجتناب از روجرم يا آسيب و بردن موقعيت  بين از

عنوان مثال اگر پياده   به. حل است   آسيب، هميشه بهترين راه
رو سمت مقابل، داراي روشنايي باشد، براي يك خـانم يـا   فاقد روشنايي و پياده

رويي حركت كند كه روشنايي مناسـب داشـته   كه از پيادهفرد سالمند بهتر است 
يا خانه را خالي نگذارند تـا منزلشـان   . وسيله بزهكاران غافلگير نشود باشد تا به

  .مورد سرقت قرار نگيرد
پـذير نيسـت و انجـام امـور ضـروري زنـدگي،          گاه اجتناب از خطر امكـان 

تري از خطر را اجتناب   پذيرش سطح خفيف
نسبت به رويارويي با عوامل خطر، در كنار انجـام امـور روزمـره     ،كاهش خطر

طور مثال با اينكه ترك منزل توسط همـه اعضـاي خـانواده خطـر        به. اقدام نمود
دهد، لـيكن خـروج از خانـه بـراي كـار و امـرار          سرقت از منازل را افزايش مي

ه، امـري ضـروري اسـت و از الزامـات زنـدگي امـروزه       معاش، تحصيل و غيـر 
رود و الجرم منزل، الاقل براي ساعاتي از شبانه   شمار مي   به

توانند با كـاهش امـوال در دسـترس و قابـل        در اين صورت اعضاي خانواده مي
سرقت در منزل، خسارت سرقت از خانه را به حداقل برسانند
داشتن وجه نقد به اندازه نياز روزانه، خسارت ناشي از جيـب 

وجوه همراه خود را به حداقل كاهش دهند و يا بـا كـاهش سـرعت در جـاده،     
خطر خسارات ناشي از تصادف را كاهش دهند

براي عمل مجرمانهاطاله زمان روش سوم مديريت خطر، 
كترونيكـي و تكنيكـي اسـت كـه مـي     اقدامات فيزيكي، ال

صورت تركيبي براي رويارويي با فعاليت مجرمانة احتمالي و طوالني به



                                                                           

هـدف اصـلي از ايـن كـار، معطـل      . گيرد
كردن مجرم، در صورت شروع به ارتكاب جرم است، به نحـوي كـه پلـيس يـا     

قبل از رسيدن به مجرم ديده وارد عمل شوند و 
. جرم جلوگيري شـود     و از دسترسي بزهكار به آماج

صندوق كه زمان الزم براي خـارج كـردن وجـوه و    

روش چهارم  ،بخش نباشندسه روش اول مديريت خطر نتيجه
معنا كه خطر و هزينه و خسارت آن با 

ترتيب جامعه در قبال هاي قانوني و متعارف به ديگران منتقل شده و بدين
اضـافه  بيمه امـوال در برابـر سـرقت يـا     

هـا بـه قيمـت تمـام شـده،         كردن خسارت ناشي از سرقت اجناس از فروشـگاه 

ناكارآمـد   كجـروي جـرم يـا   هاي ممكن در مواجهه بـا خطـر   
. واقع شود كجرويرغم اتخاذ تدابير مختلف، جرم يا 

عنوان يـك واقعيـت اجتمـاعي پذيرفتـه شـده      
ابير و تمهيدات مناسـب  شود با آن كنار آمده و با تد

هـا  زنـدگي در بـرج   مثال به عنوان. آن خطر را كمتر و كمتر نمود
اي هـ تر از زندگي در خانـه تر و محدودكننده

ها، آستانه صبر باالتري آميز در مجتمع
رغـم  كند كه عليطلبد، اما اقتضائات زندگي شهرنشيني مردم را مجبور مي

 وقـوف و پـذيرش ايـن واقعيـت    . مخاطرات اين نوع از زندگي به آن تن دهنـد 
هـا و     شـود و درگيـري  مـي  نشيني در ميان مردم

آشنايي آحاد جامعه و اعضاي شـوراهاي  
يا آسيب، و كسـب  هاي مديريت خطر جرم 
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گيرد   زمان الزم براي ارتكاب جرم صورت 
كردن مجرم، در صورت شروع به ارتكاب جرم است، به نحـوي كـه پلـيس يـا     

ديده وارد عمل شوند و    ديگر به حمايت از بزهاشخاص 
و از دسترسي بزهكار به آماج هدف و فرار دستگير شود

صندوق كه زمان الزم براي خـارج كـردن وجـوه و     مانند قرار دادن پول در گاو
 .دهد   اسناد مالي از آن را افزايش مي

سه روش اول مديريت خطر نتيجهكه    صورتي   در 
معنا كه خطر و هزينه و خسارت آن با  بدين. گيردصورت مي انتقال خطريعني 
هاي قانوني و متعارف به ديگران منتقل شده و بدينروش

بيمه امـوال در برابـر سـرقت يـا     . شودآثار و عواقب آن خطر مسئول مي
كردن خسارت ناشي از سرقت اجناس از فروشـگاه 

  . هايي از اين روش هستندنمونه
هاي ممكن در مواجهه بـا خطـر      گاه تمام شيوه

رغم اتخاذ تدابير مختلف، جرم يا    هستند و ممكن است علي
عنوان يـك واقعيـت اجتمـاعي پذيرفتـه شـده         از خطر به صورت حداقلي   اين   در
شود با آن كنار آمده و با تدو تالش مي )پذيرش خطر(

آن خطر را كمتر و كمتر نمود ،تدر درازمد
تر و محدودكنندههاي شلوغ آپارتماني مشكلمجتمع

آميز در مجتمعمستقل و وياليي است و زندگي مسالمت
طلبد، اما اقتضائات زندگي شهرنشيني مردم را مجبور مي را مي

مخاطرات اين نوع از زندگي به آن تن دهنـد 
نشيني در ميان مردمموجب ارتقاي فرهنگ آپارتمان

آشنايي آحاد جامعه و اعضاي شـوراهاي  . دهدخطرات ناشي از آن را كاهش مي
هاي مديريت خطر جرم پيشگيري و صنوف مختلف با شيوه
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بستن آنها، موجب پيشگيري از وقوع جرم و يـا الاقـل كـاهش    

با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        
بـازدهي  (مـدت     در دو بخش كوتاه هاي اساسي زندگي
بازدهي در طول سـه تـا پـنج    (مدت  و ميان

  .درج شود) 3-3(جدول شماره 

3-3-3 :(  

  تقويت بازسازگاري اجتماعي

، ارتكاب جرم و تحمل مجـازات ناشـي از آن،   
موجب اشتهار سوء افراد درگير در آن شده و در نتيجه بزهكاران اعم از نادم يـا  

افـراد   چنين موقعيتي، تمايـل و حركـت  
از بزهكاري را براي بهبود وضعيت خود و بازگشت مجدد بـه  
هرچند جامعه مسبوق بـه تجربـه پيشـين، از    

كنـد بـا دوري   بازگشت واقعي و پايدار افراد بزهكار مطمئن نيست و تالش مي
جستن از چنين افرادي جانـب احتيـاط را رعايـت كـرده و يـادگيري از طريـق       
شرت و يا تقليد را به حداقل ممكن برساند، ليكن اين كار با وجـود برخـي   
مزايا، آثار زيانباري دارد و موجب انزواي افراد مصـمم بـه بازگشـت بـه مسـير      

هـاي  ساز آن است كه مجدداً بـه معاشـرت  
كننـد و  افـراد اعتمـاد نمـي   افراد جامعه معموالً به اين 

ويژه كسـاني كـه داراي سـابقه     ، بهدار
عـرف  . كننـد هسـتند، خـودداري مـي   

ها اين احتياط. كندموجود معاشرت با زنان و مردان مطلقه را چندان تشويق نمي
. كننـد گيرند و راه برگشت را براي افراد دشوار مـي 

                                                                                                                

بستن آنها، موجب پيشگيري از وقوع جرم و يـا الاقـل كـاهش    كار   مهارت در به
  .شودصدمات ناشي از جرم يا آسيب مي

با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        : نكته مهم
هاي اساسي زندگيارتقاي مهارت

و ميان) در طول يك تا سه سال
جدول شماره  1، شناسايي و در رديف )سال

  

3(تدبير شماره 

تقويت بازسازگاري اجتماعي

، ارتكاب جرم و تحمل مجـازات ناشـي از آن،   "زنيبرچسب"مطابق قاعده 
موجب اشتهار سوء افراد درگير در آن شده و در نتيجه بزهكاران اعم از نادم يـا  

چنين موقعيتي، تمايـل و حركـت  . گردند   غيرنادم از سوي جامعه طرد مي
از بزهكاري را براي بهبود وضعيت خود و بازگشت مجدد بـه   نادم و سرخورده

هرچند جامعه مسبوق بـه تجربـه پيشـين، از    . سازدجامعه با دشواري مواجه مي
بازگشت واقعي و پايدار افراد بزهكار مطمئن نيست و تالش مي

جستن از چنين افرادي جانـب احتيـاط را رعايـت كـرده و يـادگيري از طريـق       
شرت و يا تقليد را به حداقل ممكن برساند، ليكن اين كار با وجـود برخـي   معا

مزايا، آثار زيانباري دارد و موجب انزواي افراد مصـمم بـه بازگشـت بـه مسـير      
ساز آن است كه مجدداً بـه معاشـرت  و رفتار قانونمند شده و زمينه    درست

افراد جامعه معموالً به اين . سوء قبلي خود برگردند
دارشراكت كاري يا ازدواج با اشخاص سابقه

هسـتند، خـودداري مـي    )بدون توجه به علـت آن (اعتياد يا زندان 
موجود معاشرت با زنان و مردان مطلقه را چندان تشويق نمي

گيرند و راه برگشت را براي افراد دشوار مـي ميگاه جنبه افراطي به خود 



                                                                           

البته نفس احتياط و تأمل در ايجاد رابطه بـا افـراد داراي سـوابق سـوء، چنـدان      
ناپسند نيست، اما مهم تشخيص حد تعادل و وظيفه اجتماعي و خانوادگي براي 
خصـوص دوسـتان و بسـتگان در ايـن مـوارد      

ديدگي    يفه خطيري دارند تا با گسترش چتر حمايتي خود، از بزهكاري و بزه
تواننـد بـا   نهادهاي رسمي و غيرمردمي نيز مي

هـا،  هايي همانند برگزاري جلسات مشاوره و نشسـت بـا خـانواده   
زپذيرش اجتمـاعي افـراد داراي   توان به با

تقويت با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر 

بازدهي در طول يك تا (مدت    در دو بخش كوتاه
، شناسـايي و  )بازدهي در طول سه تا پنج سال

  .درج شود) 

3-3-4 :(  

  ارتقاي سرمايه اجتماعي

تعـامالت اجتمـاعي و نظـام هدفمنـد     
هـاي روابـط    كـه باعـث ايجـاد شـبكه    

گـردد و     حس اعتماد و مشـاركت بـين افـراد يـك جامعـه مـي      
درنهايت جامعه را در دسترسي به هدف مشترك و حفظ جامعه و همبستگي در 

اعتمـاد  «تماعي نوپا و داراي سه مؤلفـه مهـم   
است كه خود هم معلـول   »مشاركت اجتماعي

اينـك بـه توضـيح مختصـر ايـن سـه       

و نسبت به  انتظارات و تعهدات افراد نسبت به يكديگر
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البته نفس احتياط و تأمل در ايجاد رابطه بـا افـراد داراي سـوابق سـوء، چنـدان      
ناپسند نيست، اما مهم تشخيص حد تعادل و وظيفه اجتماعي و خانوادگي براي 

خصـوص دوسـتان و بسـتگان در ايـن مـوارد         به. حمايت از چنين افرادي است
يفه خطيري دارند تا با گسترش چتر حمايتي خود، از بزهكاري و بزهوظ

نهادهاي رسمي و غيرمردمي نيز مي. ثانويه و مضاعف جلوگيري كنند
هايي همانند برگزاري جلسات مشاوره و نشسـت بـا خـانواده   اجراي برنامه

توان به باديدگان و كارآفرينان مي   بزه بزهكاران،
  .كمك نمود كجرويسابقه جرم يا 

با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر : نكته مهم
در دو بخش كوتاه بازسازگاري اجتماعي

بازدهي در طول سه تا پنج سال(مدت  و ميان) سه سال
) 3-3(جدول شماره  2در رديف 

  

3(تدبير شماره 

ارتقاي سرمايه اجتماعي

تعـامالت اجتمـاعي و نظـام هدفمنـد      عبـارت اسـت از   ،سرمايه اجتمـاعي 
كـه باعـث ايجـاد شـبكه     ،همكاري و همياري ميان اعضاي جامعه

حس اعتماد و مشـاركت بـين افـراد يـك جامعـه مـي       و ارتقاء معقول
درنهايت جامعه را در دسترسي به هدف مشترك و حفظ جامعه و همبستگي در 

تماعي نوپا و داراي سه مؤلفـه مهـم   مفهوم سرمايه اج. كند   آن كمك مي
مشاركت اجتماعي«و  »انسجام اجتماعي«، »اجتماعي

اينـك بـه توضـيح مختصـر ايـن سـه        .دهنده اين سه مؤلفه است و هم گسترش
 .پردازيم مفهوم مي

انتظارات و تعهدات افراد نسبت به يكديگر بر ؛اعتماد اجتماعي
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جـوامعي  در . دارنـد  داللت شان   نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعي
 در آنهــا ضـعيف اســت،  كـه اعتمـاد اجتمــاعي و همكـاري متقابــل بـين افـراد     

  . گردد   هاي اجتماعي مشاهده مي
ي بـه  هايي همچون صداقت، عدالت، انصاف، وفـا 

اعتماد اجتماعي داراي وجوه مختلفـي مثـل اعتمـاد    
مردم به يكديگر، اعتماد مردم به حكومـت و نهادهـاي اصـلي جامعـه، اعتمـاد      

ريـزي     برنامـه  .باشـد    اعتماد حكومت و نهادها به مـردم مـي  
  .تسهيل تدابير پيشگيرانه خواهد شد 

يـك جامعـه    يتوافق جمعي ميان اعضا
وجـود   وكردن نظام ارزشي و هنجاري يك جامعـه  

قـادري،  ( ميان افراد آن جامعه اسـت  

وسيله نمادهاي فرهنگي تنظـيم   هكه عواطف افراد ب
هـا تنظـيم شـده و     شوند، افراد متصل به جماعت اجتماعي شـده باشـند، كـنش   

هايي همچـون     انسجام اجتماعي با معرف
هنگــام ســايرين در ، كمــك بــه درقبــال يكــديگر

، احترام كوچكتر بـه بزرگتـر   غم و شادي يكديگر
بر از بـين بـردن    ارتقاي انسجام اجتماعي عالوه

نمايـد و     ها را نيـز از بزهكـاران سـلب مـي    
انـدازي   اهر. شـود    موجب افزايش حمايت و صيانت از آماج جرم و آسـيب مـي  

هـاي خـاص اجتمـاعي از قبيـل امـور خيريـه از       
 .  روند شمار مي

درحيـات   افـراد جامعـه  شركت فعاالنه 
در واقـع،  . شـئون اجتمـاعي   طـوركلي تمـام  

دارد كـه ازطريـق آن    اشـاره هاي ارادي 

                                                                                                                

نهادهاي مربوط به زندگي اجتماعي ها و   سازمان
كـه اعتمـاد اجتمــاعي و همكـاري متقابــل بـين افـراد     

هاي اجتماعي مشاهده مي   گروه ميانِ ،گسيختگي و شكاف
هايي همچون صداقت، عدالت، انصاف، وفـا    اعتماد اجتماعي با معرف

اعتماد اجتماعي داراي وجوه مختلفـي مثـل اعتمـاد    . دونش   ميسنجيده ... عهد و
مردم به يكديگر، اعتماد مردم به حكومـت و نهادهـاي اصـلي جامعـه، اعتمـاد      

اعتماد حكومت و نهادها به مـردم مـي   و نهادها به يكديگر
 اعتمادي موجب   بردن عوامل بي بين براي از

توافق جمعي ميان اعضا؛ عبارت است از انسجام اجتماعي
كردن نظام ارزشي و هنجاري يك جامعـه   حاصل پذيرش و درونيكه 

 وجود تعامل در تعلق جمعي و تراكمي از
1389(   

كه عواطف افراد بدهد    انسجام وقتي رخ مي
شوند، افراد متصل به جماعت اجتماعي شـده باشـند، كـنش   

انسجام اجتماعي با معرف .باشند    وسيله هنجارها هماهنگ شده به
درقبــال يكــديگر ميــزان پايبنــدي بــه تعهــدات

غم و شادي يكديگرمراسم  ها، شركت در   گرفتاري
ارتقاي انسجام اجتماعي عالوه .)همان(است سنجش قابل  ...و

ها را نيـز از بزهكـاران سـلب مـي       عوامل خطر جرم و آسيب، موقعيت
موجب افزايش حمايت و صيانت از آماج جرم و آسـيب مـي  

هـاي خـاص اجتمـاعي از قبيـل امـور خيريـه از       هاي ضد جرم و فعاليت تشكل
شمار مي   راهكارهاي افزايش انسجام اجتماعي به

شركت فعاالنه عبارت است از  ؛مشاركت اجتماعي
طـوركلي تمـام   سياسي، اقتصادي و فرهنگـي و بـه  

هاي ارادي    ت اجتماعي به آن دسته ازفعاليتمشارك



                                                                           

مسـتقيم يـا    طـور  بـه  كشـور خـود  و  

هـا،  راهپيماييقبيل شركت درانتخابات، 
منـدي بـه      ستادهاي انتخاباتي، عالقـه  
ي مناسب مورد سنجش هاو شاخص 

ارتقاي با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر 

بازدهي در طول يـك تـا سـه    (مدت    در دو بخش كوتاه
، شناسـايي و در  )بازدهي در طول سه تا پـنج سـال  

  .درج شود

فرهنگي از طريق تقويت  -هاي پيشگيري اجتماعي
  مداخالت اجتماعي و فرهنگي

  پيشنهادي راهكار

  مدت ميان  مدت   كوتاه

     تقويت نقش و جايگاه خانواده در پيشگيري

      ها در پيشگيري

تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مذهبي در 
    

تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در 
    

- و فرآورده

  هاي اجتماعي
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 محلـه، شـهر   امـور  يك جامعه در ياعضا
  .دارند دخالتغيرمستقيم 

قبيل شركت درانتخابات،  هايي از   مشاركت اجتماعي با معرف
 هاي سياسي، فعاليت در   فعاليت شركت در

 تعيين متغيرهايا ... وسيما و هاي صدا   برنامه
  .گيرد   مي قرار

با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر : نكته مهم
در دو بخش كوتاه سرمايه اجتماعي

بازدهي در طول سه تا پـنج سـال  (مدت  و ميان) سال
درج شود) 3-3(جدول شماره  3رديف 

  

هاي پيشگيري اجتماعيتدبير ):4-3(جدول شماره 
مداخالت اجتماعي و فرهنگي

ف
ردي

  

  عنوان تدبير

تقويت نقش و جايگاه خانواده در پيشگيري  1

ها در پيشگيريتقويت نقش و جايگاه محله  2

3  
تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مذهبي در 

  پيشگيري

4  
تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در 

  پيشگيري

5  
و فرآورده ها مديريت و نظارت بر اماكن، فعاليت
هاي اجتماعي هاي فرهنگي مؤثر بر جرم و آسيب
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3-4-1 :(  

  تقويت نقش و جايگاه خانواده در پيشگيري

ساز ايجاد عوامل خطر بزهكاري و نيز عوامل حمايت 
در  اينكه خانواده كداميك از ايـن دو ويژگـي را بيشـتر   

كه عوامـل  از آنجايي. خود داشته باشد، منوط به شرايط خاص هر خانواده است
ديگـر متفـاوت اسـت،     كجـروي ، با جرم يـا  

از عوامـل   كجـروي اي از حيث يـك جـرم يـا    
ديگر از عوامل خطر بـه   كجرويِباشد، اما در مورد جرم يا 

عنوان مثال، در يك خانواده ممكن است والدين تمام تالش خود 
را به تأمين نيازهاي مادي فرزندان خانواده معطوف كنند، ليكن به دليـل شـدت   
اشتغال و فعاليـت خـارج از منـزل، از اختصـاص زمـان بـراي تربيـت صـحيح         
كـه فرزنـدان ايـن خـانواده در برابـر      

در برابـر  ممكـن اسـت   شوند، ليكن هاي مالي كمتر با خطر مواجه مي
هاي اخالقي و مسائل ناشي از معاشرت با افراد ناسالم، در معرض خطـر  

هـاي نابسـامان يـا       تجربه نشان داده است كه خـانواده 
ر شرف فروپاشي، بستر مناسبي براي رشد و سرايت عوامل خطـر بـه   

زده يـا     فرهنگ بزهكارانه يا آشوب   هاي داراي خرده
هايي كه پرخاشگري    يا خانواده كجروي

ند كه بيش از همه كودكان در آنها نهادينه شده است، منبعي از عوامل خطر هست
مصـرف   .پذيرنـد ها بـه طـور مسـتمر از آنـان تـأثير مـي      

مبـاالتي  مخدر يا شـرب خمـر والـدين يـا فرزنـدان بزرگتـر خـانواده، بـي        
سرپرست خانواده نسبت به تأمين نيازهاي اعضاي خـانواده، طـالق واقعـي يـا     

هـاي     تـرين شـاخص     ز اين قبيل، از عمـده 
هر چند كه جـدا كـردن فـرد از    . روند

خانواده و حتي حمايت از وي در برابر عوامل خطـر ناشـي از خـانواده، عمـالً     

                                                                                                                

3(تدبير شماره 

تقويت نقش و جايگاه خانواده در پيشگيري

ساز ايجاد عوامل خطر بزهكاري و نيز عوامل حمايت تواند زمينه   خانواده مي
اينكه خانواده كداميك از ايـن دو ويژگـي را بيشـتر   . در برابر بزهكاري باشد

خود داشته باشد، منوط به شرايط خاص هر خانواده است
، با جرم يـا  كجرويخطر مرتبط با هر جرم يا 

اي از حيث يـك جـرم يـا       اساس ممكن است خانواده   اين   بر
باشد، اما در مورد جرم يا حمايتي در برابر آن 

عنوان مثال، در يك خانواده ممكن است والدين تمام تالش خود    حساب آيد؛ به
را به تأمين نيازهاي مادي فرزندان خانواده معطوف كنند، ليكن به دليـل شـدت   
اشتغال و فعاليـت خـارج از منـزل، از اختصـاص زمـان بـراي تربيـت صـحيح         

كـه فرزنـدان ايـن خـانواده در برابـر       طبيعـي اسـت  . فرزندان خود غافل شـوند 
هاي مالي كمتر با خطر مواجه مي   بزهكاري

هاي اخالقي و مسائل ناشي از معاشرت با افراد ناسالم، در معرض خطـر     آسيب
تجربه نشان داده است كه خـانواده . بيشتري قرار داشته باشند

ر شرف فروپاشي، بستر مناسبي براي رشد و سرايت عوامل خطـر بـه   آشفته يا د
هاي داراي خرده   خانواده. اعضاي خود هستند

كجرويهاي برخوردار از سوابق جرم يا    خانواده
در آنها نهادينه شده است، منبعي از عوامل خطر هست

ها بـه طـور مسـتمر از آنـان تـأثير مـي      و اعضاي اين خانواده
مخدر يا شـرب خمـر والـدين يـا فرزنـدان بزرگتـر خـانواده، بـي           مواد

سرپرست خانواده نسبت به تأمين نيازهاي اعضاي خـانواده، طـالق واقعـي يـا     
ز اين قبيل، از عمـده عاطفي ميان زوجين و موارد ديگري ا

روند   شمار مي   هاي پرخطر به   تشخيص خانواده
خانواده و حتي حمايت از وي در برابر عوامل خطـر ناشـي از خـانواده، عمـالً     



                                                                           

توان با راهكارهايي مانند هشدار به والـدين  
فاقـد صـالحيت و همچنـين نظـارت بـر      

  .عملكرد والدين، مانع در تأثيرگذاري عوامل خطر شد
رغم توليد برخي از عوامل خطر، توانايي ايجـاد عوامـل حمـايتي    

چتر حمـايتي خـانواده در جوامـع    . زيادي در برابر جرم و آسيب را نيز داراست
ترين موانع در برابر خطـر جـرم يـا       پايبند به خانواده، يكي از قوي

هـاي مـادي و      هاي منسجم و متحـد پشـتيباني  
اعضـاي  تأمين نيازهاي مـالي  . آورند   عمل مي

هـاي مـادي      ، محـرك )خصوص بزرگترهاي خـانواده 
برد؛ ارائه كمك فكري و مشورتي از سوي بزرگترهـا  

تجربـه خـانواده، آنـان را در حـل      و اعضاي بصير خانواده به جوانان و افراد كم
هـاي  دهـد؛ حمايـت     منطقي مسائل و مشكالت و اجتنـاب از سـتيزه يـاري مـي    

هـاي اخالقـي و رفتـاري جلـوگيري     
پنـاهي اعضـاي   براي گذران روزهاي بحرانـي و بـي  

خانواده، آنها را از پناه بـردن بـه دوسـتان و معاشـرين و در نتيجـه از ارتكـاب       
ران و رفت از بح   ديدگي يا تكرار آنها بازداشته و آنها را در برون

از  ،دهد، كاهش يـا توزيـع ضـربه ناشـي از جـرم يـا آسـيب       
تدابير مـذكور از جملـه مصـاديق    . كند
نكته مهم اين است كـه انجـام ايـن    . روند

ها بايد    يرد و طراحان و مجريان برنامه
اين امر . ها را مدنظر قرار دهند   ها در اجراي برنامه

كنـد و از سـويي ديگـر، از    از سويي از تضعيف موضع خانواده جلـوگيري مـي  
  .شودها را موجب مي

خـانواده  . گيـرد گرايـي در خـانواده صـورت مـي    
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توان با راهكارهايي مانند هشدار به والـدين     بسيار دشوار است، با اين وجود مي
فاقـد صـالحيت و همچنـين نظـارت بـر       سلب سرپرستي كودكان از والدينِ يا

عملكرد والدين، مانع در تأثيرگذاري عوامل خطر شد
رغم توليد برخي از عوامل خطر، توانايي ايجـاد عوامـل حمـايتي    خانواده به

زيادي در برابر جرم و آسيب را نيز داراست
پايبند به خانواده، يكي از قويسنتي و ملل 

هاي منسجم و متحـد پشـتيباني     خانواده. رود   شمار مي   به كجروي
عمل مي معنوي زيادي را از اعضاي خود به

خصوص بزرگترهاي خـانواده  به(خانواده توسط سايرين 
برد؛ ارائه كمك فكري و مشورتي از سوي بزرگترهـا     مي بين براي بزهكاري را از

و اعضاي بصير خانواده به جوانان و افراد كم
منطقي مسائل و مشكالت و اجتنـاب از سـتيزه يـاري مـي    

هـاي اخالقـي و رفتـاري جلـوگيري     آسـيب  عاطفي از يكـديگر، از بسـياري از  
براي گذران روزهاي بحرانـي و بـي      كند؛ ارائه پناه و پناهگاه   مي

خانواده، آنها را از پناه بـردن بـه دوسـتان و معاشـرين و در نتيجـه از ارتكـاب       
ديدگي يا تكرار آنها بازداشته و آنها را در برون   بزهكاري يا بزه

دهد، كاهش يـا توزيـع ضـربه ناشـي از جـرم يـا آسـيب          گرفتاري ياري مي
كند   گسترش آثار نامطلوب آنها پيشگيري مي

روند   شمار مي   مداخالت حمايتي خانواده به
يرد و طراحان و مجريان برنامهها صورت گ   تدابير بايد از مجراي خانواده
ها در اجراي برنامه   مشاركت و معاضدت خانواده

از سويي از تضعيف موضع خانواده جلـوگيري مـي  
ها را موجب مي   افزايي، اثربخشي برنامه   طريق هم

گرايـي در خـانواده صـورت مـي    ههاي جامعنخستين تمرين
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در واقـع، خـانواده   . عنوان پل ارتباطي ميان فرد و جامعه عمـل كنـد  
نهايت همنوايي با هنجارهـاي جامعـه در   
 افتد كه از اوان كودكي و در خانواده به درك صحيحي از تعامل

هاي گروهي و كار تيمـي     تقويت مشاركت در برنامه
ز و باال بردن حس تعلـق بـه گـروه و تـالش بـراي نيـل بـه اهـداف جمعـي، ا         

هـاي  بر عكس، در خانواده. ها به اعضاي خود است
هاي اجتمـاعي     ت تخطي از ارزشستيز، كودكان نيز از همان ابتدا با تمايال

ترجيح تمايالت فردي . شوندهاي گروهي آشنا مي
و  ز جمع براي رسيدن بـه اهـداف شخصـي   

شـمار     هـا بـه اعضـاي خـود بـه        هاي اين خانواده
ه نشان داده است كه خانواده نقش تبيـين و تشـريح و تلطيـف و    

خصوص  در .عهده دارد حتي تثبيت هنجارهاي اجتماعي براي اعضاي خود را بر
هـاي  عنوان يكي از مصاديق هنجارشكني، نقـش 

قـش مهمـي   كه نهاد خانواده در عمل نتواند ن
توان با انجام برخـي  در برقراري تعامالت حمايتي بين فرد و جامعه ايفا كند، مي

هاي اجراي برنامه. هاي ناكارآمد را به سوي كارآمدي سوق داد
مسـئله بـراي اعضـاي     هـاي حـل  افزايي براي والـدين، برگـزاري كارگـاه   

ها كردن نقش خانواده هايي براي بهترقبيل، راه

تقويـت  با توجه به تدبير كلي ذكر شده، راهكارهاي عملـي مبتنـي بـر    

مـدت     در دو بخـش كوتـاه  بايـد   ،نقش و جايگاه خـانواده در پيشـگيري  
بازدهي در طول سـه  (مدت  و ميان) بازدهي در طول يك تا سه سال

درج ) 4-3(جـدول شـماره    1ايي و در رديـف  

                                                                                                                

عنوان پل ارتباطي ميان فرد و جامعه عمـل كنـد    تواند به مي
نهايت همنوايي با هنجارهـاي جامعـه در   . كندافراد را آماده جذب در جامعه مي

افتد كه از اوان كودكي و در خانواده به درك صحيحي از تعاملكساني اتفاق مي
تقويت مشاركت در برنامه. با ديگران نايل شده باشند

و باال بردن حس تعلـق بـه گـروه و تـالش بـراي نيـل بـه اهـداف جمعـي، ا         
ها به اعضاي خود است   هاي خانواده   ترين آموزه  مهم

ستيز، كودكان نيز از همان ابتدا با تمايال جامعه
هاي گروهي آشنا ميتفاوتي نسبت به فعاليتو بي

ز جمع براي رسيدن بـه اهـداف شخصـي   بر اهداف گروهي، استفاده ابزاري ا
هاي اين خانواده   گرايي مشروط، از آموزه   جامعه

ه نشان داده است كه خانواده نقش تبيـين و تشـريح و تلطيـف و    تجرب. روند   مي
حتي تثبيت هنجارهاي اجتماعي براي اعضاي خود را بر

عنوان يكي از مصاديق هنجارشكني، نقـش    نيز خانواده به  كجرويجرم و 
كه نهاد خانواده در عمل نتواند ن صورتي در. كندگفته را ايفا ميپيش

در برقراري تعامالت حمايتي بين فرد و جامعه ايفا كند، مي
هاي ناكارآمد را به سوي كارآمدي سوق دادها، خانوادهبرنامه

افزايي براي والـدين، برگـزاري كارگـاه    مهارت
قبيل، راهخانواده و اقدامات ديگري از اين 

  .است

با توجه به تدبير كلي ذكر شده، راهكارهاي عملـي مبتنـي بـر    : نكته مهم
نقش و جايگاه خـانواده در پيشـگيري  

بازدهي در طول يك تا سه سال(
ايي و در رديـف  ، شناسـ )تا پنج سـال 

  .شود

  



                                                                           

3-4-2 :(  

  ها در پيشگيريتقويت نقش و جايگاه محله

هاي سواره بـر     متأسفانه با تغيير الگوهاي مسكن و شهرسازي، غلبه مسافرت
ها و نيز گذراندن اوقات فراغت در منزل يا 

 كجـروي مسافرت، نقش محله در شئون زندگي مردم و از جمله كنترل جـرم و  
ست كه تا مدتي پـيش، در كشـور   ا   حالي
محله صرفاً يك اقامتگـاه و آدرس  . ما، محله كانون توجه و دلبستگي بوده است

عنوان اولـين     محله به. بخش نيز بوده است
اوقات فراغـت  . حلقه از جامعه فراخانواده، نقشي حمايتي و تربيتي داشته است
هاي شد و خشتو عزاي اهالي محل در كنار هم سپري مي

هـا بـه      عمق دلبستگي بـه محلـه  . شدپذيري در محله بنا مي
هاي يك خانواده به طـور متـوالي در يـك محلـه زنـدگي      

حكـم يـك    اي بودنـد و اهـالي محـل در   
هايي كـه در سـطح محلـه    بنابراين جرائم و انحراف

عنـوان     بـه . شـد    شدت با واكنش عمومي اهالي محل مواجه مي
. دنبـال داشـت   د اهـالي را بـه  مثال ايجاد مزاحمت براي نواميس، واكـنش شـدي  

شـدند،     يري توسط مردم تعقيـب مـي  
عياران محله و شجاعان داشتند، متجاوز با توجه به هراسي كه از 

را نداشتند و محله يك فضاي حمـايتي مناسـب در   
شـدن هويـت و    كمرنـگ   حاضر حال

، گسـترش ضـريب نفـوذ فضـاي     )شـهرها 
جايگزين محله، موجـب حـذف روابـط    
ها شده است، بدون اينكه اين مفاهيم نوظهـور كارآمـدي   

 ها، محـيط    از آنجا كه ظرف مكاني جرائم و آسيب
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3(تدبير شماره 

تقويت نقش و جايگاه محله

متأسفانه با تغيير الگوهاي مسكن و شهرسازي، غلبه مسافرت
ها و نيز گذراندن اوقات فراغت در منزل يا    روي و رابطه روزمره با همسايه   پياده

مسافرت، نقش محله در شئون زندگي مردم و از جمله كنترل جـرم و  
حالي   اين در. شدت كاهش پيدا كرده است به

ما، محله كانون توجه و دلبستگي بوده است
بخش نيز بوده استساز و هويتپستي نبوده بلكه فرهنگ

حلقه از جامعه فراخانواده، نقشي حمايتي و تربيتي داشته است
و عزاي اهالي محل در كنار هم سپري مي هاي جشنو مراسم

پذيري در محله بنا ميجامعه اول ساختمانِ
هاي يك خانواده به طـور متـوالي در يـك محلـه زنـدگي      اي بود كه نسلاندازه

اي بودنـد و اهـالي محـل در      محلـه    ها بيشتر درون   ازدواج. كردند   مي
بنابراين جرائم و انحراف. خانواده بسيار بزرگ بودند

شدت با واكنش عمومي اهالي محل مواجه مي شدند به   انجام مي
مثال ايجاد مزاحمت براي نواميس، واكـنش شـدي  

يري توسط مردم تعقيـب مـي  برها و سارقان فراري تا قبل از دستگ جيب
متجاوز با توجه به هراسي كه از  افراد زورگو و

را نداشتند و محله يك فضاي حمـايتي مناسـب در       جرأت ظلم به افراد ضعيف
حال دراما . رفت   شمار مي   برابر جرم و ناامني به

شـهرها    خصوص در كـالن    به(ها    حدود محله
جايگزين محله، موجـب حـذف روابـط     مجازي و عدم معرفي فضاهاي شهريِ

ها شده است، بدون اينكه اين مفاهيم نوظهـور كارآمـدي   عاطفي سنتي در محله
از آنجا كه ظرف مكاني جرائم و آسيب. همراه داشته باشند الزم را به
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اساس، احياي مفهوم محله و تقويـت نقـش   
  .تواند بسيار سودمند باشد

تقويت با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر 

بـازدهي  (دت م   در دو بخش كوتاه ،ها در پيشگيري
بازدهي در طول سـه تـا پـنج    (مدت  و ميان

  .درج شود) 4-3(جدول شماره 

3-4-3 :( 

  تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مذهبي در پيشگيري

از ديربـاز نهادهـاي مـذهبي نقــش فعـالي را در مـداخالت پيشـگيرانه ايفــا       
ها داراي قدمتي چندقرني بوده آفريني

هاي ديني و آييني با جسم و جان و دل 
هـا از ديربـاز محـل تجمـع اهـالي         مسـاجد و حسـينيه  

خداترسـي، ايثـار و شـهادت در    هـا بـوده و بـا تـرويج فرهنـگ ايمـان و       
هـاي   تكايـا و هيئـت  . است يشتاز بوده

اماكن متبركـه، زيـارت    مذهبي و همچنين رسوم و مناسك مذهبي مانند زيارت
هـاي روزمـره مـردم را بـه خـود      تـوجهي از برنامـه  

ن جنـگ نـرم و تهـاجم فرهنگـي، دشـمنان      
تالش دارند تا نقش و كاركرد نهادهاي مذهبي را از زندگي مـردم حـذف و يـا    

هـاي دينـي در جامعـه و    بـاوري و حاكميـت ارزش  
، ناهنجاري و جرائم در جامعـه، مسـتلزم تعريـف مجـدد نقـش      
رايط زماني و مكاني و واگذاري نقـش بيشـتر   
به اين نهادها است و بدون ترديد اقـدامات و ابتكـارات علمـاء، وعـاظ و ائمـه      

  .خصوص بايد مورد توجه و عمل قرار گيرد

                                                                                                                

اساس، احياي مفهوم محله و تقويـت نقـش    اين واقعي زندگي اجتماعي است، بر
تواند بسيار سودمند باشدهاي نوسامان آنها، مي   ها و بدل محله

با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر : نكته مهم
ها در پيشگيرينقش و جايگاه محله

و ميان) در طول يك تا سه سال
جدول شماره  2، شناسايي و در رديف )سال

  

3(تدبير شماره 

تقويت نقش و جايگاه نهادهاي مذهبي در پيشگيري

از ديربـاز نهادهـاي مـذهبي نقــش فعـالي را در مـداخالت پيشـگيرانه ايفــا       
آفرينيدر كشور ما، بسياري از اين نقش. اند كرده

هاي ديني و آييني با جسم و جان و دل عنوان مراسم و رويه   و در طول تاريخ به
مسـاجد و حسـينيه  . مردم سرشته شده است

هـا بـوده و بـا تـرويج فرهنـگ ايمـان و        محله
يشتاز بودهدهي به رفتارهاي فردي و گروهي پ شكل

مذهبي و همچنين رسوم و مناسك مذهبي مانند زيارت
تـوجهي از برنامـه   ، سـهم قابـل  ...اهل قبـور و 

ن جنـگ نـرم و تهـاجم فرهنگـي، دشـمنان      اكنون در جريا. دادنداختصاص مي
تالش دارند تا نقش و كاركرد نهادهاي مذهبي را از زندگي مـردم حـذف و يـا    

بـاوري و حاكميـت ارزش  ديـن . بسيار محدود نمايند
، ناهنجاري و جرائم در جامعـه، مسـتلزم تعريـف مجـدد نقـش      كجرويكاهش 

رايط زماني و مكاني و واگذاري نقـش بيشـتر   گرفتن ش نظر نهادهاي مذهبي با در
به اين نهادها است و بدون ترديد اقـدامات و ابتكـارات علمـاء، وعـاظ و ائمـه      

خصوص بايد مورد توجه و عمل قرار گيرد اين جمعه و جماعات در



                                                                           

تقويت با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر 

مـدت     در دو بخـش كوتـاه   ،نهادهاي مذهبي در پيشگيري
بازدهي در طول سـه  (مدت  و ميان) بازدهي در طول يك تا سه سال

درج ) 4-3(جـدول شـماره    3، شناسـايي و در رديـف   

3-4-4 :(  

  تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در پيشگيري

. دهي بـه شخصـيت افـراد دارنـد    بديلي در شكل
صـحت  كودكي مفاهيم وااليي مانند نظـم،  

كننـد و  آموزان القا ميعمل، راستگويي، اخالق نيكو و تعلق به گروه را به دانش
بـر تزكيـه و   اين نهادها در كنار آموزش بايد 

بـا توجـه بـه وقـت زيـادي كـه       . دآموزان تمركز داشته باشن
توانـد نقـش بسـزايي در    كنند، ايـن نهـاد مـي   

در دوران دبيرستان و تحصيالت تكميلـي  
بايـد از طريـق همـين     ،هاي فردي و گروهي پيشگيرانه از جرم

اردوهاي فرهنگي، تفريحي و تربيتي و تشكيل 
هـا، از  كجـروي پژوهشي براي واكاوي و عـالج جـرائم و   

شـمار     ها، از راهكارهاي مبتني بر اين تـدبير بـه  

جه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        
در دو بخـش   تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در پيشگيري،

بـازدهي  (مـدت   و ميان) بازدهي در طول يك تا سه سال
جـدول شـماره     4، شناسـايي و در رديـف   
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با توجه به تدبير كلي ذكر شده بايد راهكارهاي عملي مبتني بر : نكته مهم
نهادهاي مذهبي در پيشگيرينقش و جايگاه 

بازدهي در طول يك تا سه سال(
، شناسـايي و در رديـف   )تا پنج سـال 

  .شود

  

3(تدبير شماره 

تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در پيشگيري

بديلي در شكل بينهادهاي آموزشي نقش 
كودكي مفاهيم وااليي مانند نظـم،  ها و مدارس از همان اوان مهدكودك

عمل، راستگويي، اخالق نيكو و تعلق به گروه را به دانش
اين نهادها در كنار آموزش بايد . گنجاننددر عمق باورهاي آنان مي

آموزان تمركز داشته باشناصالح نفس دانش
كنند، ايـن نهـاد مـي   آموزان در مدرسه سپري مي دانش
در دوران دبيرستان و تحصيالت تكميلـي  . گيري شخصيت آنان ايجاد كندشكل

هاي فردي و گروهي پيشگيرانه از جرم نيز عمده مهارت
اردوهاي فرهنگي، تفريحي و تربيتي و تشكيل . نهادها به دانشجويان منتقل شود

پژوهشي براي واكاوي و عـالج جـرائم و    -ي علميها كارگروه
ها، از راهكارهاي مبتني بر اين تـدبير بـه   ابتكارات جوانان مستعد دانشگاه

  .روندمي
جه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        با تو: نكته مهم

تقويت نقش و جايگاه نهادهاي آموزشي در پيشگيري،
بازدهي در طول يك تا سه سال(مدت    كوتاه

، شناسـايي و در رديـف   )در طول سه تا پنج سـال 
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3-4-5 :(  

هاي فرهنگي مؤثر بر جرم ها و فرآورده

  هاي اجتماعي

دهي و    هاي فرهنگي از تأثيرگذاري بسيار بااليي در شكل
بسـياري از  . پرورش نگرش، اعتقادات و رفتـار افـراد جامعـه برخـوردار اسـت     

امروزه بـا توجـه   . گيرد   ها از اين طريق صورت مي
هاي فرهنگي به سرعت در سطح جامعه گسترده 

با عنايت . دهد   پوشش خود قرار مي هاي گوناگوني از افراد را تحت
هـاي فرهنگـي و      به اين موضوع، اهميت روزافزون مديريت بر فرآينـد فعاليـت  

هاي فرهنگي    سپردن فعاليت. شود   ها آشكار مي
تفـاوتي نسـبت بـه       به افراد منحرف يا فاقد صالحيت فكري و اخالقي و يا بـي 

ه هـا و تفكراتـي را در سـطح جامعـ       رويكردهاي بازيگران اين عرصـه، نگـرش  
ميـل  . باشند   در جامعه مي كجرويز بروز جرم يا 

گرايي، نفي عفاف و حجاب، تمسخر قيود خانوادگي، ترويج طـالق و  
هـاي     همگي از طريـق فعاليـت  ... بندوباري، توهين به مقدسات و وهن آنها و

 امروزه در تمام جوامع بر مراكز تهيـه غـذا  
نظارت و كنترل شديد وجود دارد و استانداردهاي مختلفي براي كنتـرل كيفيـت   

ـ      ع و فـروش و ورود و خـروج آنهـا    آنها در نظـر گرفتـه شـده و توليـد و توزي
اما با كمال تأسف بايد گفت چنـين حساسـيت   

ــ    ــه وج ــي جامع ــوراك فرهنگ ــدات و خ ــورد تولي ــارتي در م ــداردو نظ  .ود ن
يندهايي كـه در زمينـه بهداشـت جسـمي و پيشـگيري از      

بهداشت فرهنگي جامعه خصوص  در 

                                                                                                                

  .درج شود) 3-4(

  

3(تدبير شماره 

ها و فرآوردهمديريت و نظارت بر اماكن، فعاليت

هاي اجتماعيو آسيب

هاي فرهنگي از تأثيرگذاري بسيار بااليي در شكلوردهتوليدات و فرآ
پرورش نگرش، اعتقادات و رفتـار افـراد جامعـه برخـوردار اسـت     

ها از اين طريق صورت مي   هنجارشكنيها و    هنجارسازي
هاي فرهنگي به سرعت در سطح جامعه گسترده    ها، فرآورده   به گستردگي رسانه

هاي گوناگوني از افراد را تحت   شده و طيف
به اين موضوع، اهميت روزافزون مديريت بر فرآينـد فعاليـت  

ها آشكار مي   محصوالت حاصل از اين فعاليت
به افراد منحرف يا فاقد صالحيت فكري و اخالقي و يا بـي 

رويكردهاي بازيگران اين عرصـه، نگـرش  
ز بروز جرم يا سا كند كه نوعاً زمينه   ترويج مي
گرايي، نفي عفاف و حجاب، تمسخر قيود خانوادگي، ترويج طـالق و     به تجمل

بندوباري، توهين به مقدسات و وهن آنها و   بي
امروزه در تمام جوامع بر مراكز تهيـه غـذا  . پذيرندفرهنگي و تبليغي صورت مي

نظارت و كنترل شديد وجود دارد و استانداردهاي مختلفي براي كنتـرل كيفيـت   
ـ      آنها در نظـر گرفتـه شـده و توليـد و توزي

اما با كمال تأسف بايد گفت چنـين حساسـيت   . كنترل مراكز نظارتي است تحت
ــ    ــه وج ــي جامع ــوراك فرهنگ ــدات و خ ــورد تولي ــارتي در م و نظ

يندهايي كـه در زمينـه بهداشـت جسـمي و پيشـگيري از      رسد تمام فرآ مي نظر به
 پذيرد،طور منطقي صورت مي   ها به   بيماري



                                                                           

نيز بايد وضع شده و مورد عمل قرار دهـيم تـا محصـوالت آنهـا بـراي جامعـه       
  . تر كنند   اباسالمي مفيد واقع شود و حركت مردم به سوي تعالي را پرشت

با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        
هاي فرهنگـي مـؤثر   ها و فرآوردهمديريت و نظارت بر اماكن، فعاليت

بـازدهي در  (مدت    در دو بخش كوتاه
، )بازدهي در طول سه تا پنج سال(مدت 

  .درج شود) 4-3(جدول شماره 
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نيز بايد وضع شده و مورد عمل قرار دهـيم تـا محصـوالت آنهـا بـراي جامعـه       
اسالمي مفيد واقع شود و حركت مردم به سوي تعالي را پرشت

با توجه به تدبير كلي ذكـر شـده بايـد راهكارهـاي عملـي مبتنـي بـر        : نكته مهم
مديريت و نظارت بر اماكن، فعاليت

در دو بخش كوتاه هاي اجتماعي،بر جرم و آسيب
مدت  و ميان) طول يك تا سه سال

جدول شماره  5شناسايي و در رديف 

  

  

  

    


