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  در سنین نوجوانی شناسانه و پیشگیرانه بزهکاریبررسی آسیب

 2شیرین شفیعی، 1محمدسعید شفیعی 

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهرکارشناسی ارشد مشاوره،  -2

  

Email: mohammadsaiedshafiei@gmail.com 

 

 خالصه

بعنوان بستری برای  اهمیت بیشتری نسبت به مجازات کردن وی دارد تا جامعه راشناسانه وپیشگیرانه در جلوگیری از بزهکاری نوجوانان وجود اقدامات آسیب

های علمی و تجربی، در این مقاله پس از بیان مفاهیم نظری مرتبط، به رشد مطلوب نوجوانان فراهم آورد. نظر به اهمیت این نوع اقدامات و تدوین استراتژی

دهیم و راهکارهای پیشگیری از بروز بزهکاری ر میشناسانه بزهکاری در نوجوانی پرداخته کلیه عوامل تأثیرگذار بر آن را مورد نقد و تحلیل قرابررسی آسیب

 نماییم. را در این سنین بحرانی بررسی می

 

 شناسی، کانون اصالح و تربیتبزهکاري، نوجوان، پیشگیري، آسیبکلمات کلیدي: 

 

 
 

  مقدمه .1
 

به موجب آمار منتشر شده از طرف مقامات ذیصالح بیشترین بزهکاری در اجتماع ابتدا دامن گیر گروه سنی نوجوانان و جوانان می شود. گروه های سنی مذکور 

اهمیت دادن به مسئله ی بزهکاری به قدری مهم است که همه ی کشورهای جهان به آن توجهی خاص دارند.  .مرتکبین بزه های اجتماعی را تشکیل می دهند

تی و خدمات بهداشتی در جهان میزان جرایم ارتکابی جوانان با سرعت بیشتری آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که با وجود بهبود وضع زندگی از نظر معیش

از آنجائیکه پیشرفت و ترقی هر جامعه ای در گرو سالمتی آن جامعه از هر نظر می  .دارد تفاوت رو به افزایش است و در هر جامعه ای نیز نوع آن با جامعه دیگر

نان بسیار رهگشا برای علت یابی جرائم و خطاها می باشند تا از این طریق بتوان کمبودها و نارسائیها را دریافت و در باشد، لذا تحقیق درمورد پدیده بزهکاری نوجوا

اعمال بزهکارانه در جوامع و کشورهای مختلف و حتی طی زمانهای متفاوت در یک کشور متغیر است. از آنجا که همه افراد  .صدد رفع این مشکالت اقدام نمود

های اصالح و تربیت لزاماً به چنگ قانون گرفتار نمی شوند، بنابراین نمیتوان ادعا کرد همه نوجوانان بزهکار در ایران همان کسانی هستند که در کانونبزهکار ا

براین اساس باید . م افتاده باشندشوند. افرادی که بزهکار نیستند صرفاً به خاطر یک رفتار که ممکن است ناشی از انگیزه هایی جز بزهکاری باشد به دانگهداری می

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناسبی فراهم نمود که با اجرای های اساسی و مبتنی بر زیرساختشناسی بزهکاری نوجوانان، مجموعه استراتژیپس از آسیب

 د نمود. مطلوب و مناسبی در جهت کاهش بزهکاری در سنین نوجوانی ایجاآنها بتوان اقدامات پیشگیرانه 
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  تعریف بزهکاری.2

رواج بزهکاری در یکی از مسائل و مشکالت بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله 

سال  ۱۸از سوی جوانان زیر بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خالف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی 

نامه، سرقت، صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهی

بزهکاری به عبارت دیگر،  (.۱۳۸۳)فرجاد،  ین جوانان استحمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و... در زمره اعمال بزهکارانه رایج در ب

ر هر جامعه ای یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه د

 ه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده استتوسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچ

مختلفی  به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های اما صرفًا در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری؛ 

 . (۱5: ۱۳۸7)امینی،  مع انسانی استوجه مشترك تمام جوا داشته باشد ،

سال به کار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و  ۱۸بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمواًل برای جرایم نوجوانان زیر 

مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خالف قانون یا موازین  اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطالح بزهکار در

. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در (5: ۱۳90)سلحشور،  مذهبی آن جامعه انجام می دهند

مجموعه کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود در کشور ما بزهکاری به  .جامعه دیگر از تخلف مبری باشد

 .و تعزیزات را در پی دارد

 

 نظریات مرتبط با موضوع .3

 ظریه آسیب شناسی اجتماعین. 3.1

طبیعی در آن قائل است. لذا از این منظر بزهکاری نوجوانان  آسیب شناسی اجتماعی، جامعه را با موجود زنده قابل مقایسه دانسته و به شیوع حالت زندگی سالم و

نوجوانان از این نگره  چونان مسئله ایی اجتماعی، انحراف از این حالت طبیعی محسوب شده و این بیماری برای افراد و جامعه غیر طبیعی به شمار می آید. بزهکاری

مجموعه انتظارات معین اخالقی به واسطه نقصان اخالقی )آسیب شناسی متقدم( یا وجود نهادها و  چونان وضعیت غیر طبیعی افرادی بیمار تعریف می شود که از

زیستی و اجتماعی  آداب و رسوم بیمارگون )آسیب شناسی متاخر( انحراف یافته اند. بدین منوال شرایط زمینه ساز بروز بزهکاری نوجوانان شامل پدیده ی تکامل

نا به عقیده آسیب شناسان متقدم، بزهکاران نوجوانان از نظر اخالقی و زندگی غیر اخالقی شهری جدید نمایانگر ناکارآمدی فرآیند است؛ چنان که در این راستا ب

یازهای اساسی در تقابل با نتطور اجتماعی هستند و این در حالی است که آسیب شناسان متاخر عقیده دارند دراین میان الگوها و نهادهای اجتماعی تکامل یافته اند که 

که در صورت عدم انسان می باشند. در زمینه پیامدها هم این دیدگاه، بزهکاری نوجوانان را موجب زیان و خسارت و ناراحتی غیر ضروری برای انسان می داند 

آسیب شناسان متقدم به اصالح تعلیم و تربیت  کنترل به واسطه اشاعه، کل جامعه را نابود خواهد ساخت. باالخره در حیطه ارائه راه حل برای بزهکاری نوجوانان،

ولی آسیب شناسان متاخر اخالقی از حیث آموزشی اخالقیات طبقه متوسط به منحرفین یا تولید مثل انتخابی و اصالح نژاد وارثین اخالقیات منحط اعتقاد داشته اند؛ 

 ا و تعلیمات مدنی شهروندان التفات نموده اند.به جای اصالح این بزهکاران به اصالحات گسترده ی اجتماعی و تغییر نهاده
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 نظریه انحراف رفتاری. 3.2

نیز می باشد. براین  از دیدگاه نظریه انحراف رفتاری همانطورکه جامعه دارای نقش ها و فرهنگ های کجرو بوده است؛ دارای نقش ها و فرهنگ های همنوا و قانونی

عدی به توقعات هنجارهای آن تعریف پایه در این چشم انداز بزهکاری نوجوانان چونان رفتار انحرافی افراد و گروههای نوجوان در تخطی از هنجارهای جامعه و ت

باز می یابد. در  شده وعلت اصلی خود را در جامعه پذیری نامناسب خصوصاً از حیث غلبه یادگیری الگوهای ناهمنوایی بر الگوهای همنوایی از گروههای نخستین

ای بزهکاری، از جمله شرایط زمینه ساز بروز بزهکاری نوجوانان در این بین فاصله ساختی میان اهداف و ابزارهای فرهنگی و اجتماعی و نیز وجود خرده فرهنگ ه

ارند و در شکل کلی این دیدگاه به شمار می آیند و پیامدهایی نظیر هزینه برداری بزهکاری و تحقق جراحات و صدمات مادی و معنوی را برای نوجوانان بدنبال د

واند به تقویت نقش های بزهکارانه در میان نوجوانان منجر گردد. باالخره راه حل مسله اجتماعی تر، گسترش خرده فرهنگ های انحرافی بزهکاران نوجوان میت

متوسط بوده که  بزهکاری نوجوانان در این دیدگاه متضمن بازپروری و جامعه پذیری مجدد بزهکاران نوجوان جهت همنوا سازی آنا با هنجارهای نوجوانان طبقه

توان نسبت به تغییر گروههای نخستین بزهکار نوجوان یا تشویق و تنبیه متوازن همنوایی یا ناهمنوایی آنان در عین کاهش ارتباطشان با برای نیل به این مقصود هم می 

 نقش های ناهمنوا و افزایش تماسشان بانقش های مشروع اقدام کرد.

 

 نظریه بی سازمانی اجتماعی. 3.3

معه شناسانی از قبیل کولی، آگبرن، توماس و زنانیکی در بررسی مسائل اجتماعی بیش از آنکه به مطالعه اشخاص دیدگاه بی سازمانی اجتماعی به اتکاء آراء جا

یم گردید، چنانکه دیدگاه بپردازد؛ به تامل و اندیشه در قواعد اجتماعی پرداخته است. در این میان نظریه بی سازمانی اجتماعی خود به دو دیدگاه قدیم و جدید تقس

ادیکال تر، بی بی سازمانی را با انگارشی محافظه کارانه به اجتماع افراد و محیط بالفصل ایشان ارجاع می داد و دیدگاه جدید بی سازمانی با انگارشی ر قدیم آن

انند. از دیدگاه بی سازمانی سازمانی را به جامعه منتسب می ساخت و تاکید می کرد مجرم و قربانی و فرد محتاج بازپروری همگی در همین جامعه روزگار می گذر

که مسئله ایی اجتماعی جامعه یک نظام پیچیده و پویاست که بخش های مختلف آن از قواعد و مقررات اجتماعی با یکدیگر هماهنگ و منظم می شوند و هنگامی 

سازگار نمایند. بی سازمانی اجتماعی نهایتاً به ناسازگاری  یک بخش از نظام را تغییر می دهد؛ سایر بخش های آن می بایست خود را با بخش های دیگر آن هماهنگ و

(.از اینرو این چشم انداز بزهکاری نوجوانان را چونان برآیند بی سازمانی 49، ۱۳77یا سازگاری ضعیف بین قسمت های مختلف اشاره می کند)رابینگتن،وینبرگ،

می سازد. در این حال از جمله علل بروز بزهکاری نوجوانان می توان از تغییرات اجتماعی نام برد اجتماعی در نظر گرفته که ناتوانی قواعد اجتماعی را نیز منعکس 

 ند.که مسبب ناهماهنگی قسمت های گوناگون و با مناسب سازی قوانین موجود از انتظام روابط و رفتارهای افراد خصوصاً نوجوانان جلوگیری می ک

 

 نظریه برچسب زنی. 3.4

ی ، بزهکاری نوجوانان را چونان تعریف ذهنی در نظر می گیرد تا محصول شرایط عینی. بدین سان این چشم انداز به تعمیم و کاربرد و پیامدهادیدگاه برچسب زنی

تعریف بزهکاری در  تعاریف اجتماعی به مثابه برچسب های اجتماعی گروهها و عوامل گوناگون چونان برآیند تعامالت افراد و گروهها توجه دارد و در این راستا

اساس در برابرشان نوجوانان مدعی می شود هنگامی افراد یا وضعیت هایی به منزله نوجوانان بزهکار و بزهکاری نوجوانان در نظر می آیند که سایرین بر همین 

بانند تبدیل به مسئله ای اجتماعی می شوند. واکنش نشان می دهند و نه به لحاظ بدی و شرارت ذاتی، بلکه به واسطه لکه ننگ و قبحی که دیگران به آن می چس

میز معموالً منجر به همچنین در زمینه برچسب زنی بزهکاری نوجوانان باید گفت برچسب زدن به نوجوان بزهکار یا بزهکاری نوجوانان چونان فرد و وضعیتی مسئله آ

نان همنوا، اختتام اقدام ظاهراً اصالحی برچسب زنی به تثبیت بیشتر بزهکاری در نزد تنظیم مجدد روابط اجتماعی نظیر منزوی سازی نوجوانان بزهکار از سایر نوجوا

روز فساد در کارگزاران نوجوانان، گسترش خرده فرهنگ نوجوانان بزهکار به واسطه پیوندشان در نتیجه نیاز آنها برای کسب حمایت متقابل از یکدیگر و لذا امکان ب
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در رابطه با جرائم بدون قربانی نوجوانان چون قماربازی و فحشاء و استعمال مواد مخدر می انجامد. این دیدگاه برای از بین بردن  کنترل اجتماعی مثل ارتشاء خصوصاً

ی از بزهکاری و برچب زدایبزهکاری نوجوانان دو راه حل پیش بینی می نماید که عبارتند از: در وهله اول اجتناب از طبقه بندی نوجوانان در قالب دسته های بزهکار 

 های حرفه ای به منظور کاهش رنجش ناشی از برچسب زنی و در وهله و مرحله دوم انسداد مسیر انحرافات آتی در میان نوجوانان بوده است.

 

 نظریه انتقادی. 3.5

جوانان چونان انعکاس تحت شرایطی دیدگاه انتقادی کارل مارکس در شکلی متقدم به مسئله تغییر پرداخت. از دیدگاه نظریه انتقادی، مسئله ی اجتماعی بزهکاری نو

ی حاکمان از تخطی های تابعان از سرشت نابرابر شئون ثروت و قدرت در جامعه، ریشه در استثمار طبقه تابع توسط طبقه حاکم دارد و به عبارتی متضمن طرز تلق

رافات اجتماعی و من جمله سیطره استثماری است. از این رو سلطه ی طبقاتی و استثمار سرمایه دارانه از مهم ترین علل و دالیل تکوین و استمرار و تشدید انواع انح

سلطه طبقاتی در قبال ناآگاهی طبقاتی است که بر میزان بزهکاری نوجوانان در بزهکاری نوجوانان در نزد طبقات اجتماعی به شمار می آیند. به عالوه دامنه و شدت 

تناظر انحراف با خصایص جامعه افزوده یا از آن می کاهد. در این صورت پیامدهای بزهکاری نوجوانان در تناسب رشد انحراف با رشد نظام سرمایه داری و به عبارتی 

سترش فعالیت های سیاسی و خصوصًا انقالب و مبارزه با نابرابری را تا نفی سرمایه داری به منظور حل مسائل اجتماعی و ادوار متطور اجتماعی جلوه گر شد و لذا گ

ز این حیث تاکید براین به ویژه بزهکاری نوجوانان ضروری می سازد. در این راستا لوئیس کوزر در زاویه ی دیدگاه انتقادی، به کارکردهای مثبت تغییر پرداخت و ا

 نکته که کارکرد هنجارها و نهادهای جدیدی به بار می آورد.

 

 بروز جرم و جنایتشناسی نوجوانان نسبت به آسیب .4 

 عوامل جسمی فردی . 4.1

 توارث. 4.1.1

دهد و به این طریق انتقال میخصوصیات جسمی و روحی پدران و مادران و تبهکاران را به فرزندان « ژن»اولین عامل بدبختی و بزهکاری انسان، عنصر وراثت است 

شود فرزند یک دزد، یک آدم کش، کمتر از یک پسر دیوانه، قابلیت اداره صحیح خود را دارد، افرادی که عیوب اولین سنگ وحشت انحراف فرزند گذاشته می

 توان یافت.کران، کارگران، دهقانان میفرفتارشان، منشأ ارثی دارد، در تمام طبقات اجتماعی وجود دارند و آنان در بین اغنیا، فقرا، روشن

ها را باقی بگذاری، یک از کافران را بر روی زمین باقی نگذار چراکه اگر آنفرماید: نوح گفت: پروردگارا هیچقران کریم در سوره نوح در ارتباط با قانون وراثت می

تنهایی عامل صفات ناپسند یا سعادت بشر نیست و باتربیت و عوامل تأثیرگذار لبته وراثت بها آوردند.کنند و جز نسل فاجر و کافر به وجود نمیبندگانت را گمراه می

معلم یا معاشرت با دوستان شایسته آثار توان در اثر تربیتشود، میمثال اگر کودکی که از پدر و مادر شقی متولد میعنواندر شخصیت انسانی، قابلیت تغییر دارد. به

وسیله عوامل دیگر، زمینه ظهور آن توان آن را به فعلیت رساند و یا بهبنابراین وراثت یک عامل بالقوه است که می باکمی زحمت از بین برد. منفی وراثت را در وی

 فرماید: اخالق خوب دلیل وراثت پسندیده انسان است )غررالحکم، فصل بیست و هفتم.(را از بین برد. حضرت علی می
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 عوامل اقتصادی . 4.2

 نابرابری درآمدی . 4.2.1

گیرد. ازجمله عوامل رم، نابرابری اقتصادی است. نابرابری اقتصادی عمدتاً از طریق نابرابری درآمدی مورد ارزیابی قرار میج ترین عوامل تأثیرگذار بریکی از مهم

های جامعه منجر به ایجاد فاصله طبقاتی شده و افراد رآمدی بیان دهکیرا نابرابری دزتوان به نابرابری درآمدی اشاره کرد؛ اثرگذار برای ایجاد پدیده جرم می

توان از ضریب جینی زنند. برای به دست آوردن این شاخص میهای پائین برای پر کردن شکاف طبقاتی از طریق عاملی روانی به نام حسادت دست به جرم میدهک

  .به دو دهک اول به دست آورد های خوراکی و غیرخوراکی دو دهک آخر نسبتیا نسبت هزینه

 

 نرخ بیکاری .4.2.2

شود؛ البته ترین و اثرگذارترین عوامل بر ایجاد جرم پدیده بیکاری است؛ زیرا بیکاری سبب فقر، نابرابری درآمد، مهاجرت، اختالف خانوادگی و ... مییکی از مهم

بین بیکاری و جرم هست، اما آنچه بدیهی است این است که افراد هویت خود را در موقعیت برخی مطالعات وجود دارد که حاکی از عدم ارتباط یا ارتباط منفی 

یابد. نرخ بیکاری ها برای بروز جرم و جنایت کاهش میکنند و هرگاه برای تمام افراد جویای کار، شغلی یافت شود، آنگاه انگیزه آنکاری که دارند، جستجو می

 یافتگی هر کشوری پایین بودن نرخ بیکاری در آن استهای توسعهیکی از شاخص ۱00در  جمعیت فعال )شاغل و بیکار( ضربکل عبارت است از جمعیت بیکار به

 .(2۳7-242: ۱۳9۱)نجفی توانا، 

 

 فقر مطلق. 4.2.3

داللت دارد، اما به عقیده نگارندگان، فقر یکی از هرچند که نتایج معدودی از مطالعات به عدم وجود رابطه بین فقر و جرم یا حتی وجود رابطه منفی بین فقر و جرم 

که فرد در شرایط سوءتغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی، عدم وجود سرپناه مناسب ترتیب که هنگامیاینمؤثرترین عوامل در بروز جرم است. به

 کند. در ادبیات دینی ما فقر عامل تمام فسادهاست.قانونی )ارتکاب جرم( را انتخاب میهای غیرناچار گزینه فعالیتبرای زندگی و شرایطی مشابه قرار گیرد، به

شود: منظور از فقر مطلق آن نوع فقری است که فرد برای به دست آوردن حداقل نیازهای غذایی )حداقل کیلوکالری فقر به دو صورت فقر مطلق و فقر نسبی بیان می

ود در مضیقه باشد و منظور از فقر نسبی، آن نوع فقری است که فرد، حداقل نیازها را داشته، اما در مقایسه با سایر افراد جامعه غذایی( و حداقل نیازهای بهداشتی خ

ر فقر مطلق رسد فقر نسبی، همبستگی باالیی با شاخص نابرابری درآمدی داشته باشد و اگمبنای مطالعه در این پژوهش، فقر مطلق است، زیرا که به نظر می فقیر است.

  (.7: ۱۳۸7)قطبی،  تری خواهد دادشاخص قرار گیرد، نتیجه واقعی

 

 عامل محیطی .4.3

 صنعتی شدن و مهاجرت. 4.3.1

ونقل و ها و وضعیت حملسو، بهبود یافتن وضع راهکلی متحول شود از یکهای صنعتی موجب شد که زندگی شهری بهاز اوایل قرن نوزدهم، تحوالت و پیشرفت

های خود شوند و درنتیجه، تر متوجه محرومیتراحتی از مزایا و رفاه زندگی شهری اطالع کسب نموده و بیشهای گروهی موجب شد که روستاییان بهه رسانهتوسع

شدند و معضالت فراوانی را پیش ای مواجه وبرق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولی با ورود به شهرها، با مشکالت عدیدهبرای تحصیل این مزایا و داشتن زندگی پرزرق

ها مجبور شدند به حاشیه شهرها بها و دست رسی به امکانات زندگی شهری. در این حال، آنروی خود مشاهده نمودند از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره
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های نامناسب از قبیل سوی شغلکارهای مناسب و صنعتی، به کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برآیند. از سوی دیگر، به دلیل نداشتن تخصص الزم برای انجام

: ۱۳۸۱)دانش،  کندفروشی و خریدوفروش مواد مخدر روی آوردند که همین زمینه را برای ارتکاب کارهای خطرناك و جرائم فراهم میسیگارفروشی، روزنامه

۳۳4.)  

 

 عامل فرهنگی . 4.4

 سطح آموزش. 4.4.1

ای که هرچه سطح آموزش افراد در جامعه باال رود، از میزان ارتکاب به جرم گونهفقر علمی و آموزشی موجبات ایجاد انحرافات هستند. بهدانیم طور که میهمین

 شود.کاسته می

مثال در دنیای عنوانشود بهیتوان بیان کرد که هرچه سطح آموزش فردی که مستعد به انجام جرم است، باالتر رود، میزان ارتکاب به جرم بیشتر ماز بعد دیگر می

 شوند.کنونی هکرها ازجمله افرادی هستند که با داشتن هوش و سطح آموزشی باال مرتکب به جرائم اینترنتی می

سطح آموزشی علمی توان عامل رشد نابراین میتواند به کاهش میزان جرم منجر شود، بتوان بیان داشت که افزایش سطح آموزش علمی میطور حتم نمیبنابراین، به

های عملی ردی، در کنار آموزشفهای فرهنگی از طریق باال بردن اخالق ای که با افزایش آموزشگونهپوشانی کرد بهرا همراه با رشد سطح آموزش فرهنگی هم

)نجفی  بردآموزشی، سطح درآمد فرد را باال میتوان اذعان داشت که افزایش سطح همچنین به لحاظ اقتصادی می توان از میزان ارتکاب افراد به جرم کاست.می

 .(25۱-259: ۱۳9۱توانا، 

 

 پیشگیری از بزهکاری. 5

 تعریف . 5.1

آمده است « در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم بحفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن« ۱گیریپیش»در فرهنگ معین، 

به معنی ( 2) و« پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن»به معنی ( ۱) ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:از نظر (. 9۳۳: ۱۳7۱ )معین،

استفاده اما در جرم شناسی پیش گیرانه، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با   است.« آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن»

از نظر علمی نیز، پیش گیری یک  از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است.

می شود که برای  اتی گفتهپیش گیری از جرم به مجموعه اقدام»همزمان با تأمالت عقالنی و مشاهدات تجربی ناشی می شود.   تجربی است که – مفهوم منطقی

رجبی ) «هاجاده حوادث درجلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید. مثل پیش گیری از جرائم جوانان و پیش گیری از 

 تیپولوژی( از پیش گیری ارائه شده است.(. شاید بتوان گفت که به تعداد صاحب نظران جرم شناسی، تعریف و طبقه بندی )۱5ص ۱۳۸2پور،

سی مانند راب وایت در موضِع پیشگیری از وقوع جرم، مروری بر تعاریف ارائه شده پیرامون جرم امری گریز ناپذیر است هر چند برخی از صاحبنظران علم جرم شنا

 گویند: تعریف جرم متناسب با دغدغه ها و جهان بینی افراد متفاوت استو فیونا معتقدند پاسخ صریحی در خصوص اینکه جرم چیست وجود ندارد. این دو نفر می 

برخی دیگر از جرم شناسان مثل ریچارد اشنایدر و تدکچین جرم را رویدادی پیچیده دانسته و می گویند جرم زمانی اتفاق می افتد که (. 4۱: ۱۳92)وایت و فیونا، 
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ن، مجرم، هدف و مکان وقوع جرم؛ آنها به نقل از فرهنگ انگلیسی آکسفورد جرم را این گونه تعریف می کنند: چهار عامل هم زمان با هم وجود داشته باشند: قانو

 (.۱9: ۱۳۸7)اشنایدر و تدکچین،  «عملی دارای مجازات قانونی که به موجب قانون ممنوع بوده و برای رفاه عمومی مضر باشد»

اقدامی پیش گیرنده تلقی می شود که هدف اصلی آن تضمین پیش گیری از ( ۱) ار در نظر گرفته است:گسن، جرم شناسی فرانسوی، برای پیش گیری چهار معی

( 2تعیین کننده و قاطع ایفا می کنند؛ )باشد، یعنی اقدام موثر علیه عوامل یا فرآیند هایی که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش « انحرافات جرم گونه»بزهکاری یا 

زمانی که هدف اجتناب از انتخاب رفتار ( ۳؛ )پیش گیرنده جنبه جمعی دارد، یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن است های تدابیر یا اقدام

اگر ( 4ن اعمال شوند؛ )روانه و نه بعد از آهای مجرمانه یا منحرفانه است، اقدام ها یا تدابیری پیش گیرانه خوانده می شود که قبل از ارتکاب اعمال بزهکارانه یا کج 

در آن صورت، این تدابیر یا اقدام ها نمی  هایی قبل از ارتکاب هر جرم کیفری یا پیش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، پیش گیری شامل اعمال تدابیر یا اقدام

 قبالً ارتکاب یافته باشد. توانند مستقیماً قهرآمیز و سرکوب گر باشند، زیرا اعمال سرکوبی کیفری مستلزم آن است که جرمی

 

 سطوح پیشگیری. 5.2

دیدگاه بهداشت پیچیدگی ما هیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند ورهیا فت های چندگا نه ای راکه می طلبد که کلیه عوامل خطرزارادرنظر بگیرد . از

مسائل بهداشتی واجتماعی طبقه بندی می شود . این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول عمومی درپیشگیری بزه ، استراتژی هاومداخله در سه سطح کلی هما نند سایر 

 .که براساس سطوح مختلف برای هرجامعه ای متغیر است یا اولیه پیشگیری نوع دوم یاثانویه وپیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است 

 

  پیشگیری اولیه )سطح اول(: ایجادیك محیط سالم . 5.2.1

به ریشه مسئله وعوامل خطرزای محیطی توجه می شود . این نوع پیشگیری سعی برآن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که  درپیشگیری اولیه

میز را کا هش ا طره آهرگز محلی برای رشد مسئله وجود نداشته باشد . به همین علت استرا تژی های برنامه ضرورتا طوری ا نتخاب می شوند که بتوا نند عوامل مخ

ادی خود یک عا مل دهند ، وضع قوا نین که بعضی ازمحدودیت ها را ایجاب می کنند ازآن جمله ا ند . برای مثال درجامعه ای که حمل اسلحه آزاد است ، این آز

نمونه ای ازاستراتژی های ۱بود . درجدول شماره  خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنا براین منع حمل اسلحه یکی ازاستراتژی ها درآن جامعه خوا هد

 پیشگیری نوع اول معرفی شده ا ند .

قیما تاثیر زیادی درکاهش اگر چه تناقضاتی دربعضی ازیافته های پژوهش درمورد کنترل بزه وجوددارد لیکن اکثر یا فته ها بیا نگر آنند که برنامه های پیشگیری مست

د درمقابل به پژوهشهائی نیز بر می خوریم که نشان داده اند مداخله اولیه جامعه وخانواده متفقا در کنترل بزهکاری تاثیر دارند.عمده رفتارهای بزهکارا نه نداشته ان

 ی روانی وحمایتهابرنامه ریزیهای این مداخالت بر اساس یافته هائی است که نشان میدهند عوامل خانوادگی مانند : طالق ، مرگ والدین، کثرت اوالد، فقدان 

،طرد ازخانواده،  توجهی به نیازهای عاطفی فرزندان بی انضباطی درخانواده ، وجود فرد بزهکاریا ناسازگار اجتماعی ، خیانت زن یا شوهر،اختالفات خانوادگیبی

بیسوادی ،  ری نقش دارند. عوامل اجتماعی مانند:فقدان زمینه های تربیتی مناسب درخانواده، مسکن نامناسب از نظر فضای فیزیکی وفقر در تقویت ویا کنترل بزهکا

ر جوار بزهکاران( رشد بی رویه جمیعت ، صنعتی شدن، اختالفات طبقاتی ،قوانین تحمیلی ، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، جنگ، محیط اجتماعی نامناسب )زندگی د

بزه موثرند . به همین جهت استراتژی های مداخله  رشد رمداری سیاسی، در کنترل وفقدان امکانات تفریحی سالم وقابل دسترس همه طبقات جامعه، زاغه نشینی، زو

اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده خانواده وجامعه است .بسیاری  ای خانواده گرا وجامعه گرا در پیشگیری نوع اول اهمیت پیدا می کنند .خالصه اینکه درسطح 

 سالگی می دانند .۸ی سطح پیشگیری نوع اول راقبل ازسن مناسب برا ازدیدگا ه های روانشناختی،
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 پیشگیری ثانویه )سطح دوم(: كاهش عوامل خطرزا  . 5.2.2

ونت ،کنترل خانواده بر است که خطر برچسب بزه رادرفرد تقویت می کند . مثل کنترل خشم وخش  درپیشگیری ثانویه هدف کلی دورنگهداشتن فرد ازفعالیت هایی

راساس یافته های پژوهش ها عی ودوری ازدوستان بزهکار . پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی های برنامه ریزی خود رابرفتارهای ضداجتما

عی وارتباطات ی زندگی اجتماطرح می کند وتاکید زیادی برفرد ویاارتباطات فرد دارد . به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم ازطریق یادگیری مهارت ها

 عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد در معرض خطراست . فردی از طرف دیگر تاکید می کند . اهمیت این سطح به

 

 پیشگیری ثالث )سطح سوم(: كنترل موقعیت خطر  . 5.2.3

فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود . برای پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله رااصالح ویادرآن مداخله کند وهدف آن پیشگیری از تکرار 

خله ای واداره موقعیت مدا این نوع پیشگیری الزم است درگیر مسائلی مانند تنبیه ، جریمه وبازتوانی از طریق نظام حقوقی وقضا شود . پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی

 عث بزهکاری شوند .را براساس فعالیت هایی تنظیم می کند که ممکن است با  2های خطرناك

 

 بازداری اطفال ونوجوانان درمقابل بزهکاری پیشگیری و. 6

گواهی  ای اجتماعی نظیر:روشهای درمانی بسیار زیادی برای درمان وکاهش بزهکاری مورد استفاده قرارگرفته است اعتقاد عمومی بر اینست که گسترش برنامه ه

های خانوادگی وباال بردن سطح  نان باردار وایجاد زایشگاهها ودرمانگاههای ویژه نوزادان ،برقراری وکمک هزینهپیش از ازدواج ،تاسیس درمانگاههای ویژه برای ز

اسب ترین راه برای تفریح ومطالعه کتاب وچندین عوامل دیگر ،متن خانواده درمانی اصالح رفتار،کارآموزی،، روان درمانی فردی وگروهی آموزش وپرورش،

 ه ،بصورت تیتر وار مورد اشاره قرار می گیرند. ژزمینه های بروز ارتکاب جرم وبپیشگیری ومقابله با 

 

 ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده. 6.1

 :برای اینکه خانواده از محیطی آرام وسالم برخوردار باشد رعایت نکاتی ضروری است 

د . ازهنگامی که نوزاد آسایش خا طر واطمینان کودك ونوجوا نان درخانواده می گرد: دوستی وتفاهم پدر ومادرموجب  برقراری دوستی وتفاهم بین والدین (۱

 ومادر وجودداشته باشد،چشم به جهان می گشاید به محبت ، لبخند ، مواظبت ونگهداری نیازمند است . ازاین رو اگر درمواردی مشکالت ومسائلی درروابط پدر

گر پدرنزدفرزندان ، مادررامورد اهانت نند یا احیا نا یکی درغیاب دیگری به انتقاد وبدگویی از طرف مقابل نپردازند . االزم است این مسائل را بین فرزندان آشکار نک

ل وسخت گیری صمیمیت کم تر ساخته وانتظارات نا معقوحخانواده سعی شود باگذشت وسازش روابط عمومی صمیمانه راروزبه روز مست  داشت؟ پس باید درروابط

 . ودرگیری تبدیل نکنیم که دراین صورت اولین کسی که ضربه خواهد خورد ، فرزندان معصوم وبی گناه می با شد رابه سردی

درمسابقات ورزشی ،  همبازی شدن با کودك ونوجوان : والدین باید امکان سرگرمی ، استراحت وتفریحات سالم را برای فرزندانشان فراهم کنند . شرکت (2

کاری جلوگیری کند . تفریح ن مسافرتهای دسته جمعی ، رفتن به باشگا ه های ورزشی وتفریحی ، فرهنگی ومجامع دینی می تواند از بزهرفتن به پارك وترتیب داد

 . وورزش با کودکان ونوجوانان همیشه لذت بخش وشادی آفرین است

                                                 
2 Management Crisis Situation 
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باید بتوانند  ارتباط روحی آنان نشود،  کنارشان باقی بمانند ومسائل ساده باعثاحترار ازرقابت درجلب محبت فرزندان : اگر والدین بخواهند که فرزندان آنها در  (۳

وجود رابطه صمیمانه میان والدین وفرزندان محیط خانه را به پناهگاهی عاطفی وامن برای فرزندان تبدیل  رابطه ای صمیمانه با فرزندان خود داشته باشند.عالوه براین ،

اگر محیط خانواده برای اعضای آن یک محیط دوستانه باشد ودختر بتواند در مواقع حساس که با . آرام گیرند،احساس امنیت کنند می کند که آنها می توانند درآن

جلو گیری خواهد  یک بحران روحی روبرو می شود، موضوع را باپدر ویا مادر خود مطرح کند،قطعا از بسیاری از انحرافات که در سر راه دختران قرار می گیرد،

 . شد

: ناسازگاری محیط خانواده ،کودکان ونوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد .اگر اختالف والدین به طالق وجدائی  عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده (4

واین وضع او رابه راه گریزان واصوال دلسرد وافسرده خواهد شد   از محیط زندگی منتبح گردد وطفل از محبت وتوجه والدین یایکی ازآنها محروم شود،

 . انحراف،لغزش وبزهکاری خواهد کشانید

: پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر ویا نسبت به فرزندان خود،کودك را از محیط خانواده  به فرزندان  عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود ویا نسبت (5

 . ی سوق دهدفراری وناراضی می سازد وممکن است این عدم رضایت او را به سمت بزهکار

: ازدست دادن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکروروح انسان می شود، اورا ازخود مایوس ومتکی وابستهبه دیگران بار می آورد  پرورش حس اعتماد به نفس (6

نند، بایددرکنار نقاط ضعف بیشتر به . والدین به جای اینکه همواره روی نقاط ضعف فرزند خود انگشت بگذارد وبخواهند وبخواهند از طریق سرزنش اورااصالح ک

توجه به نقاط مثبت باعث ایجاد واعتماد نسبت به والدین  . بیشترشود نقاط مثبت وامتیازات او توجه کنند ودراین زمینه او راتائیدوتشویق نمایند تااعتماد به نفس او

 . وبرقرار ارتباط روحی وعاطفی با آنها می شود

ونوجوانان دوست دارند شخصیت او مورد توجه واحترام قرار گیرد وبه همین سبب به صورتهای مختلف به ابراز شخصیت می حفظ شخصیت فرزندان: جوانان  (7

از هر عملی که باعث خدشه دار  (۱: )پردازد. اگرروزی دست به خطا زد ، سعی می کند که آن را ازدید دیگران پنهان سازد تا خوار نشود. از این حیث شایسته است

شکست ها را به رخ او کشیدن، سرزنش بی جا،  ،بردن الفاظ طعن آلود، سرکوفت زدنبکار تحقیر، اهانت، عزت وکرامت فرزندان می شود،اجتناب کنیم.کردن 

اگر ( ۳) ده کنیم.برای اصالح ومعایب فرزندان خود از روش های غیر مستقیم استفا( 2)عواملی هستند که باعث از میان رفتن احساس شخصیت در فرزندان می شود. 

ند خودش عذرخواهی الزم آید که خطائی را بخواهیم بطور مستقیم یاد آوری کنیم بهتر است این تذکر بصورت علنی و آشکار در حضور دیگران نباشد. ویا اگر فرز

 . کرد باید عذر او را به راحتی پذیرفت

احساس کنند که در خانواده به حساب می آیند بدین ترتیب آنچه را که دردل دارند با  اوال آنهاکه:  می شودبا فرزندان موجب  مشورتمشورت با فرزندان:  (۸

ثانیا:اگر فرزندان مورد مشورت قرار گیرند این امرسبب می شود  والدین خود درمیان بگذارند وهمین امر سبب پیدایش صمیمت و همدلی در خانواده می گردد.

میم گیری را به آنان بیاموزند برخی از افراد با وجود برخورداری از تحصیالت عالی ، در تصمیم گیری بسیار ناتوان والدین به تدریج راه و روش فکر کردن و تص

 .افته اندبوده ودر زندگی اجتماعی وخانوادگی با مشکالت جدی روبرو می شود. این گونه افراد کسانی هستند که در محیط خانوادگی به درستی پرورش نی

 

 و محبت به فرزندان ابراز مهر. 6.2

را ازتمایل به بسیاری باید فرزندان را از مهر ومحبت سیراب کرد. محبتی که فرزندان در خانواده می بیند، موجب آرامش روانی آنها شده وهمین آرامش روان آنها 

اوال: فرزندان بیش از حد وابسته بار نیایند : بت باید چنان باشد کهاز لغزش اخالقی باز می دارد. البته باید خاطرنشان نمود که تاکید برمحبت به معنای افراط نیست مح

ثانیا محبت افراطی باعث میشود که فرزند از خود راضی ، پرتوقع  وبتوانند درغیاب والدین روی پای خود بایستند وهمواره خود را محتاج توجه ویاری آنها نبینند.

 ون توقعات او برآورده نمی شود ، سرخورده ومایوس وافسرده می گردد.داری بار بیاید هنگامی که وارد اجتماع می شود چ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

10 

 

 

 . الگوهای رفتاری والدین با نوجوانان6.3

 : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند

 با کودك و نوجوان ارتباط گرم وعاطفی برقرار کند. (۱

 صفاتی که بی ارزش را القاء می کند ، پرهیز کنند.برای نوجوان ارزش قائل شوند واز به کار بردن  (2

 در حل مسائل به جای پرخاشگری برخورد منطقی داشته باشند تا برای نوجوان الگو شود. (۳

 نوجوان را از توجه به لذات زود گذر مسخ کنندونظرآنان رابه لذات درازمدت ومنطقی جلب کنند. (4

 رابرای فرزندان خود فراهم کنند.زمینه استفاده ازتفریحات سالم وارزشهای مناسب  (5

 ازتنبیه نوجوان پرهیز کنندواز پاداشهای مناسب در مقابل رفتارهای مطلوب استفاده نمائید. (6

 از تماشای فیلم های غیر اخالقی توسط کودکان ونوجوانان جلوگیری به عمل آورند. (7

رهنگی عمومی برای مراجعه به این گونه مراکز درهمه مقاطع زندگی، مخصوصا در در همین راستا، افزایش مراکز خدمات روان شناختی ومشاوره وارتقاع سطح ف

 گردد.دورانهای بحرانی کمک موثری در جهت مصون نگهداشتن افراد در برابر ارتکاب بزهکاری و اعمال مجرمانه محسوب می

 

 گیرینتیجه .7

طریق برای مبارزه با بزهکاری آن است که علل ازمیان برداشته شود این اقدام نافعتر و مؤثرتر  با بررسی و مطالعه ای که از علل بزهکاری به عمل آمده است بهترین

به همین صورت با اصالح  .از مجازات است . البته برای مبارزه با بزهکاری ، مجازات یک وسیله مؤثر است ولی مهمترین وسیله نیست  عامل اصلی پیشگیری است

کاری پیشگیری کرد که به چهار وسیله می توان از بزه. شودات پایداری افراد در برابر وسوسه های اجتماعی ارتکاب بزه افزوده میشرایط عمومی زندگی نیز امکان

  : عبارتند از

 کندمی مقررات قانونی : در این مورد قانون از افرادیکه از نظر جسمانی ، روحی ، اجتماعی ، نقائصی دارند حمایت (۱

روانپزشکی : طرز رفتار یا موقعیتی خاص که مرتکب بزه شده شناسایی می کنند و به مؤسسات روانپزشکی، پزشکی، تعلیم و تربیتی اعزام تدابیر پزشکی و  (2

 شوند.می

رفه ای برای حوائج کنند و به سازش با محیط و فراگرفتن معلومات عمومی حناسازگار، آنان را راهنمایی می نوجواناناجرای تدابیر تعلیم و تربیتی : نسبت به  (۳

اگر شرایط خانوادگی نامساعد بود آنها را به یک مؤسسه یا خانواده مساعد می سپارند که موجب . کنندشخصی و جلوگیری از ایجاد مزاحمت اطرافیان تشویق می

 روش معالجه با بازی ( 2و ) رروش معالجه با کا( ۱: )در این سازمانها روشهای مختلفی وجود دارند. تسهیل تجوید انطباق اجتماعی می شود

به موازات رشد  نوجواناست و چون رشد روحی  نوجوانتدابیر اجتماعی : شرایط مناسب اجتماعی، اساس ضرورت رشد و تکامل روحی متعادل و سازگار  (4

ات مستقیماً با رشد و تکامل فردی و اجتماعی جسمی او از آغاز تولد شروع می شود از همان لحظه باید حهت ایجاد محیط مناسب برای پرورش اقدام کرد این نک

 مربوط است.  نوجوان

روح و روان را در هدايت رواني، روانپزشك ، روانشناس، جامعه شناس مسؤليت اين امور را به عهده دارند . همانطور كه پزشكان ، جسم را معالجه مي كنند 

سد ، طمع ، شند . بيماريهاي رواني ،ترس ، كمروئي ، تنبلي ، الابالي گري ، بي قيدي ، خودخواهي ، بخل ، ح ستي بهبودي بخ شم ،  هم باي انتقام جويي ، خ

سازگاري ، كبر وغرور ، بي اعتنايي ، نقايص اخالقي رواني مقدمه بي ستيزه جويي، گوشه گيري ، نا ماري رواني خشونت ، غضب ، ترشروئي ، بهانه گيري ، 
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سان بلكه در هر فر نوجوانهستند. در امر تعليم بايد  سرار طبيعت ، مساعي را نجات بخشيد و به راه راست سوق داد. نه تنها در ان د ذيروحي يكي از رموز ا

خصايل وملكات  ،از هر گونه آاليشي پاك استوي  كه روح نوجوانيافراد بشر براي تربيت فرزندان است كه خود ناشي از سيرطبيعي است.  بايد در دوران 

ي راه خير و صالح ، سعادت ، ايمان ، فضايل اخالقي و نفساني را اخالقي را كه الزمه يك زندگي شرافتمندانه است در اعماق قلبشان پرورش داد تا در بزرگ

ساني طي نمايند . نقش معلم و مربي در اصالح و تربيت كودكان و نقش قضاوت، دادگاههاي  ست  ويژهبه آ در اصالح و نجات بزهكاران جوان قابل توجه ا

انند پناه اطفال و بزهكاران نگون بخت بوده و آنان را به سعي وتالش ، كوشش عالقه در صورتيكه نامبردگان آشنا به علوم روانشناسي ، جامعه شناسي مي تو

اني در بروز بزه خاص خود براي يك زندگي آبرومندانه آماده سااازند از بررسااي اين مطالعات به اين نتيجه رساايديم كه در درجع اول عوامل خانوادگي و رو

شرايط مناسب خانوادگي و رشد اخالقي  تهاي نوجوانان و بهبود محيطهاي اجتماعي ، وضع اقتصادي ،پس بايستي در جهت ساختن شخصي. بسيار مؤثر است

 .و معنوي بر اساس معيارهاي صحيح اعتقادي كوشيد تا نسل جوان را به بهترين طريق ، رشد و پرورش داد
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