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 نقش پیشگیری کنشی در ممانعت از آسیب اجتماعی و جرم

 

 صفری زادهحمزه 

 جنوب تهران نور پیام دانشگاه از شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس

 

 چکیده

اجتماعی است. برای ایجاد یک  های جلوگیری از بزهکاری و آسیبپیشگیری کنشی یکی از بهترین و تأثیرگذارترین مؤلفه

ها و هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رشد ها و عوامل ایجاد ناهنجاری و ناهمگونی با ارزشنیاز به شناسایی ریشهجامعه امن 

رسیم ها و بزهکاری در جامعه به این نتیجه میی انسان با انحرافات و کژرویها را داریم. با مداقه در تاریخ مبارزهاین ناسازگاری

-ترین شگردها برای مبارزه با بزهکاری است. در این روش با پیشغیرکیفری یکی از مناسب پیشگیری ویژه بهکه پیشگیری و 

شود که مدار سعی میفردمدار و موقعیت ، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیری چون تدابیر اجتماعی، بینی

(. برای دستیابی به این هدف نیاز 0771، مریم، عباچی) های ارتکاب جرم خنثی گرددها تقلیل یافته و زمینهانحرافات و کژروی

 باشد.گذاری و تدوین راهبردهایی ویژه در سطح کالن میبه سیاست

 

 های اجتماعیآسیب، بزهکاری، پیشگیری کنشیهای کلیدی:  واژه
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 ـ مقدمه: 1

شناسی است و دانشمندان بخشی از جرمای از باشد. پیشگیری از دیدگاه عدهشناسی میپیشگیری یکی از اهداف کاربردی جرم

 باشد.ای از سیاست جنایی و دادگری جنایی میای مقولهاز دیدگاه عده

 شود:بندی کلی به دو قسمت تقسیم میپیشگیری در یک تقسیم

 غیرکیفری() پیشگیری کنشی -0

 (0731، مهرداد، رایجیان اصل) کیفری() پیشگیری واکنشی -6 

جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و  اصطالح پیشگیری از 

از نظر تاریخ ، . پیشگیری واکنشیشود میدر مفهوم مضیق فقط تدابیر غیر کیفری را شامل  یول .شود میکاهش بزهکاری 

پیشگیری یعنی مبارزه با جرم با استفاده از  ترین شکل پیشگیری بوده است؛ مفهوم این نوعقدیمی، تحوالت علوم جنایی

یعنی ایجاد ترس و وحشت نسبت به جرم و همچنین ایجاد رعب و وحشت ؛ شودپاسخی که به آن تحت عنوان مجازات داده می

 در دل دیگران با تنبیه و مجازات مجرم.

-ها و تدبیرهایی گفته میاده از روشبه استف، اما موضوع اصلی این پژوهش در مورد پیشگیری کنشی است. پیشگیری کنشی

آفرینی به موقع در سعی در دخالت و نقش، اجتماعی های مستعد و محتمل در رخداد جرم و آسیبشود که با شناختن زمینه

 نماید.جلوگیری از آسیب و یا ارتکاب جرم می

 

 ـ روش تحقیق: 2

باشد. در این تحقیق از ت از آسیب اجتماعی و جرم میمطالعه پیشگیری کنشی و نقش آن در ممانع، هدف از تحقیق حاضر

 ی تحلیلی و توصیفی و همچنین از روش گردآوری اطالعات استفاده شده است.شیوه

 

 ی تحقیق:ـ پیشینه 3

ی ملی پیشگیری از جرم در ایران( توسط مریم عباچی کارشناس ارشد مبانی و مقدمات تدوین برنامه) ای تحت عنوانمقاله

ی ملی پیشگیری از جرم در ایران است. در شناسی تدوین گردیده که هدف آن بیشتر بررسی مبانی برنامهیفری و جرمحقوق ک

های مختلف آن بررسی شده و مورد ها و گونهانواع پیشگیری، این مقاله در مورد پیشگیری به طور کلی مطالبی ارائه گردیده

ی مورد ارزیابی قرار گرفته و محاسن و معایب آن مورد کنکاش قرار گرفته های مختلف پیشگیربحث قرار گرفته است. گونه

 است.

دیدگی کودکان و نوجوانان( توسط علی ادبی چرمی سیاست جنایی ایران در پیشگیری غیرکیفری از بزه) ای تحت عنوانمقاله

در این مقاله پژوهشگر ضمن دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد تدوین شده است. 

دیدگی کودکان را بیان نموده و دیده و علل بزهتعریف کودک بزه، دیدگی کودکانهای مختلف پیشگیری از بزهپرداختن به جنبه

دیدگی کودکان را با تأکید بر طرق قضایی و اجرایی در خصوص پیشگیری از بزه، سیاست جنایی ایران در سه حوزه تقنینی

 دهد.عی مورد بررسی قرار میپیشگیری وض

پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان از منظر حقوق کیفری ایران با تأکید بر نقش خانواده( توسط ) ای تحت عنوانمقاله

دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان تهیه شده است. در این پژوهش نویسنده به خانواده ، سهیال تفنگچی گروه حقوق. واحد خوراسگان
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پذیری فرد از محیط محورهای اصلی پیشگیری از جرم کودکان و نوجوانان توجه دارد چرا که فرایند جامعه ه به عنوانو مدرس

 یابد.شود و در محیط مدرسه تکامل میخانه و خانواده آغاز می

 

 ـ ضرورت تحقیق: 4

صر حاضر نیز جرم و آسیب اجتماعی از های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. در عبزهکاری و آسیب اجتماعی یکی از بحران

بینی گردیده و اجرا ای مدون و علمی در سطح کالن پیش باشد. برای کنترل آسیب و جرم بایستی برنامهمعضالت الینحل می

اندیشی در روش و شگردهای پیشگیری کنشی سعی شود تا گردد. علت ضرورت این پژوهش این است که با مداقه و ژرف

 در دنیای بزهکاری انتخاب شود.، ترین روش پیشگیری برای جلوگیری از ورود اشخاص مستعد بزهکاریسببهترین و منا

شناسی حتی در طول ظهور جرم، تشدید مجازات و همچنین اصالح بزهکار، هایی چون مجازاتبنابراین با توجه به اینکه روش

رسد که پیشگیری از جرم و ترجیحاً پیشگیری کنشی به نظر میلذا ، باعث کنترل جرم و بزهکاری نگردیده، در طول تاریخ بشر

ترین روش تقویت آماج جرم و باال بودن هزینه ریسک ارتکاب جرم برای بزهکار مناسب ، زاو تدابیر آن مانند: حذف عوامل جرم

 ناپذیر است.ابریزی کالن برای پیشگیری اجتماعی نیز ضرورتی اجتنبرای جلوگیری از ارتکاب جرم بوده و برنامه

 

 شناسی پیشگیری و تعریف جرم و آسیب اجتماعیشناسی و گونهـ مفهوم 5

 : مفهوم پیشگیری:5ـ1

 رود.دستی کردن و آگاه کردن از چیزی به کار میواژه پیشگیری در مفهوم متداول آن به معنای جلوگیری کردن و یا پیش

 (.0717، مریم، عباچی)

موسع منظور از پیشگیری هر اقدامی چه کیفری و چه غیرکیفری که علیه جرم و برای کاهش  شناسی و در تعریفاز نظر جرم

 پیشگیری است.، رودارتکاب و یا تکرار جرم به کار می

تدابیر ، ابزار، ی وسایلبه مجموعه، که در این مقاله هدف پژوهش ما است منظور از پیشگیری، شناسیاما در بینش مُضَیَّق جرم

شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکار و یا فرد مستعد در کژروی از طریق حذف یا محدود کردن عوامل الق میو فنونی اط

مورد ، های جرمنسبت به عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعی موجد فرصت، زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسبجرم

 دهد.استفاده قرار می

 تدابیر و اقدامات غیر قهرآمیز است و بیشتر جنبه جمعی دارد. این نوع از پیشگیری صرفاً ناظر به

 

 های پیشگیری از جرم:: گونه5ـ2

 شود.پیشگیری از جرم بر اساس معیارهای مختلف به انواع متفاوتی تقسیم می

و بر ، اکنشیمطابق معیار زمان مداخله به دو گونه کنشی و و، ی عمومی و اختصاصیمطابق معیار قلمرو مداخله به دو دسته

 شود.دومین و سومین تقسیم می، ی نخستیناساس معیار سطح مداخله به سه دسته
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 : تعریف جرم و آسیب اجتماعی5ـ3

جرم رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که موجب نقض یکی از هنجارهای اساسی جامعه که در قانون برای آن مجازات 

 شود.می، تعیین شده

هر نوع ناهنجاری و کژرفتاری که موجب مختل شدن نظم اجتماعی شود و بستر مناسبی برای جرم و  اما آسیب اجتماعی به

بنابراین آسیب اجتماعی نوعی نابسامانی و اختالل و عدم تعادل در ؛ آسیب اجتماعی گویند، انحراف در جامعه ایجاد کند

 آورد.وجود می انحراف و حتی جرم را به، ی کژرویکارکردهای اجتماعی است که زمینه

 

 کنشی( و انواع آن) ـ پیشگیری غیرکیفری6

ها و تدابیری است که قبل از ارتکاب منظور از پیشگیری غیرکیفری تمامی روش، همانطور که در مباحث قبل معروض گردید

لوگیری کند. پس رود تا از گرفتار شدن مجرم در مخصمه ی جرم جهای ارتکاب جرم به کار میجرم و حتی قبل از بروز زمینه

به دنبال راهی هستیم تا از قبل از ، در پیشگیری کنشی به جای این که منتظر ارتکاب جرم بمانیم تا بعد از آن پاسخ دهیم

 موانعی برای آن ایجاد کنیم.، وقوع آن

 پیشگیری موقعیت، مدارپیشگیری جامعه، توان به سه شاخه تقسیم کرد: پیشگیری فردمدارپیشگیری کنشی را به طور کلی می

 (.0731، مهرداد، رایجیان اصل) مدار

 

 : پیشگیری کنشی فردمدار:6ـ1

به خصوص اطفالی که ، به دنبال وضعیت اطفال است، شودپیشگیری زودرس و یا رشدمدار نیز نامیده می این نوع پیشگیری که

های آن در دوران رشد فرد داند که زمینهمی بزهکاری را یک فرایند، در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. این نوع پیشگیری

 کند.ی تشکیل نطفه تا بزرگسالی بروز پیدا مییعنی از لحظه

های اجرای برنامه، پس پیشگیری فردمدار با تمرکز بر ابزارهای تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش در دو نهاد خانواده و مدرسه

و یا تقلیل اثر عوامل خطرآفرین محیطی و یا فردی نسبت به این گروه سنی  حمایتی از کودکان و نوجوانان برای خنثی کردن

 کند.از افراد را دنبال می

طرح نماد( است که ) آموزان موسوم بهرشدمدار( در ایران نظام مراقبت اجتماعی دانش) از جمله مصادیق پیشگیری فردمدار

آموزش و توانمندسازی ، های غربالگریهای میان کودکان و نوجوانان و اجرای برنامهبرای پیشگیری از کژروی و نابهنجاری

 (.0734، کمیل، انتظاری) شودنوجوانان اجرا می

 

 مدار:: پیشگیری جامعه6ـ2

 شود.ن و خرد تقسیم میمدار همان پیشگیری اجتماعی است که به دو سطح کالپیشگیری جامعه

پیشگیری این نوع پیشگیری شامل سه قسمت ، پیشگیری اجتماعی در سطح کالن مبتنی است بر الگوی فرهنگ و توسعه

 (0737، جندلی) شود.می دومین و سومین، نخستین
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سازی هایی برای ایمندهد. در این نوع پیشگیری تدبیرها و برنامهی افراد جامعه را مدنظر قرار میهمه پیشگیری نخستین

شود. همچنین در این نوع پیشگیری های مُسبِّب کژروی و بزهکاری اعمال میتمامی افراد جامعه در مقابل عوامل و زمینه

 شود.های محیطی و اجتماعی موجب بروز بزهکاری مهیا میتدابیری برای شناسایی و مبارزه با عامل

یعنی افرادی که گرایش به ، های در معرض خطربرای حمایت از افراد یا گروه ها و تدابیری است کهروش پیشگیری دومین

 رود.به کار می، اندرفتار منحرفانه و یا مجرمانه را از خود بروز داده

هایی که از گرایش به کژروی و رفتار مجرمانه گذر کرده و تدابیری است که برای حمایت از افراد یا گروه پیشگیری سومین

 نوع پیشگیری به نوعی با پیشگیری واکنشی نیز مرتبط است. ینا کاربرد دارد.، اندجرمانه را مرتکب شدهرفتار م

، هاها یا ناحیهها و منطقهپیشگیری اجتماعی در سطح فرد یا اجتماع مدار عبارتست از به کارگیری تدابیرهایی در سطح محله

 ای نامید.قهای / منطتوان آن را پیشگیری محلهبه همین دلیل می

ای به اجرا ای یا محلهای که در مقیاس ناحیهزایی و مراقبت محلهاشتغال، تفریحی، تبلیغی، های آموزشیبرای مثال برنامه

 اند.هایی از این نوع پیشگیرینمونه، آینددرمی

 

 مدار: : پیشگیری موقعیت6ـ3 

 شود.تقسیم می محیطی و وضعیی پیشگیری مدار به دو شاخهپیشگیری موقعیت 

فنون و تدابیری برای طراحی و مهندسی در معماری فضاهای محل سکونت ، هاپیشگیری محیطی عبارتست از استفاده از روش

ها برای طراحی موقعیت و مکان زندگی انسان جهت عاری نمودن آن مکان از احتمال و امکان و زندگی. این شگردها و شیوه

گویند. به فرض مثال در یک مجتمع مسکونی زمین ی طراحی عاری از جرم نیز مینظریه، ریهباشد. به این نظفرصت جرم می

ها اشراف کامل بر آن محیط بازی ای طراحی شود که خانوادهبازی اطفال و نوجوانان باید در موقعیتی قرار داده شود و به گونه

 (.0731، مهرداد، رایجیان اصل) داشته باشند تا از سوءاستفاده اطفال و نوجوانان جلوگیری شود.

حتی می ، محدود در ابزارها و تدبیرهای فنی ندانیم، شود میالبته اگر پیش گیری وضعی را که در مبحث پایین توضیح داده 

 (0731، کُلکُوهُون) با پیش گیری وضعی نیز پیوند می خورد.، توان گفت که نظریه ی طراحی عاری از جرم

 

ی فنون و شگردهایی که با استفاده از ابزارهای فنی درصدد تغییر معادله و محاسبه، هاز روشعبارتست ا پیشگیری وضعی

ی جرم به ضرر مجرم است. در این به عبارتی درصدد تغییر وضعیت ماقبل جرم و تبدیل معادله، مجرم برای ارتکاب جرم است

ی ارتکاب سعی در باال بردن هزینه، یک فروشگاه بزرگهای جدید مانند نصب دوربین در ی فناورینوع از پیشگیری بر پایه

 جرم و منصرف کردن اشخاص از انجام جرم را داریم.

های سیم خاردار در اطراف یک مکان یا گماردن نگهبان برای یک مجتمع مسکونی شیوه، هایی چون کشیدن حصارالبته روش

 (0731، رایجیان) اند.سنتی پیشگیری وضعی بوده

، ایجاد مانع برای جلوگیری از دسترسی به آماج جرم، ها و تدابیری چون: سخت کردن آماج جرموضعی از روشدر پیشگیری 

کاهش فشار ، پنهان نمودن آماج جرم، از بین بردن سود، ی محافظتتوسعه، تقویت نظارت، ی جرمکنندهکنترل وسایل تسهیل

 شود.دیدگی استفاده مید مستعد در بزهرسانی به افراراهنمایی و اطالع، دیدگانروانی بر بزه
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 های اجتماعی:ـ تأثیر پیشگیری کنشی در جلوگیری از ارتکاب جرم و آسیب7

های پیشگیری کنشی پر واضح است که این نوع از پیشگیری بهترین و االشعار و دقت نظر در روشبا توجه به توضیحات فوق

باشد. از طرفی استفاده از این روش موجب بهبود و تقویت نظم و یترین روش برای جلوگیری از ارتکاب جرم ممناسب

 شود.های اجتماعی میسازگاری

کند و ها را تهدید میاز خطراتی که آن، با دخالت به موقع در زندگی کودکان و نوجوانان در پیشگیری کنشی رشدمدار

شود. این نوع از پیشگیری با دیدگاه فرایندمحور یری میجلوگ، کندها و انحرافات را فراهم میکژروی، هااحتمال بروز آسیب

ها و هنجارهای جامعه ها را با ارزشکند که با تاثیرگذاری در شخصیت کودکان و نوجوانان آننسبت به بزهکاری سعی می

 همنوا سازد.

، مدرسه، ده چون نهاد خانوادهپذیرکننبنابراین در پیشگیری رشدمدار هدف این است که با استفاده از تقویت نهادهای جامعه

، هایشانها و همچنین تقویت سازوکارهای خودکنترلی و مشاوره دادن به کودکان و نوجوانان و خانوادهگروه همساالن و رسانه

تقلیل یافته و به  زا احتمال آسیب و جرمهایی جرمها و موقعیتها و از بین بردن زمینههای روانی آنکشف نواقص و کاستی

 ر رسانده شود.صف

تقویت ، ارتقای آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ، ی دانششود که با توسعهسعی می مدار یا اجتماعیدر پیشگیری جامعه

، از بین بردن فقر، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی، توسعه اجتماعی، های اساسی زندگیآموزش مهارت، نهادهای اجتماعی

زای اجتماعی در جامعه و تقویت بنیان خانواده و تأکید بر زا و آسیبین بردن عوامل جرمکاهش یا از ب، ایجاد عدالت اجتماعی

آید که این نوع از پیشگیری بهترین روش برای جلوگیری از های انحراف و بزهکاری جلوگیری شود. به نظر میآن از بروز زمینه

های توان از بسیاری از آسیبش و ارتقای آگاهی مردم میی دانچرا که با فقرزدایی و توسعه، های اجتماعی باشدبروز آسیب

 ی کژروی اشخاص را خنثی کرد.و زمینه، زا ممانعت به عمل آورداجتماعی بحران

کنند و یا می توان با دخالت در موقعیت ها و شرایطی که احتمال ارتکاب جرم را فراهم می در پیشگیری موقعیت مداراما 

باال ، هاحذف فرصت، شود که با تقویت آماججلوگیری کرد. همچنین سعی می از بروز آن، روی هستندمستعد برای انحراف و کژ

ایجاد خطر و دردسر برای شخص بزهکار و ، گیرندرسانی به اشخاصی که سیبل جرم قرار میآگاهی، ی ارتکاب جرمبردن هزینه

 منصرف گردد. گیرنده از ارتکاب جرمشخص تصمیم، باال بردن ریسک ارتکاب جرم

 

 گیری:نتیجه

ها برای جلوگیری از ورود اشخاص به دنیای بزهکاری است. راهبردها و شگردهای پیشگیری غیرکیفری یکی از مؤثرترین روش 

گردند. از طرفی کنند بلکه موجب امنیت جامعه نیز میآسیب و جرم جلوگیری می، پیشگیری کنشی نه تنها از وقوع انحراف

از گرفتار شدن آن ها در ، دیدگیدیده مدار نیز هست و با آگاهی بخشی به اشخاص در معرض خطر بزهبزه ،پیشگیری کنشی

 کند.دیدگی جلوگیری میی بزهورطه

های اجتماعی در جامعه از طریق تقلیل و یا از میان بردن پدیده بزهکاری و آسیب، در نتیجه هدف اصلی پیشگیری کنشی

تاثیرگذاری ، یابی وقوع خطر با راهبردها و روش هایی چون دخالت در فرایند رشد کودکان و نوجوانانشناسایی و ارز، بینیپیش

هایی زای محیطی با تدابیر و برنامه های مدون اجتماعی و رفاهی و همچنین از بین بردن موقعیت ها و فرصتدر عوامل جرم

 سازند.انحراف و جرم را مهیا می، که زمینه بروز آسیب
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