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  پیشگفتار

زمینه براي ایجاد هنجارهاي جدید اجتماعی و در مقابل آن   ها، هاي اجتماعی و در کنار آن فناوري با پیشرفت و دگرگونی نظام

این امر تالش متولیان اخالقی و قانونی  که شود می هاي پیچیده و متنوع نقض آن هنجارها فراهم هاي جدید و شیوه ناهنجاري

باشند بلکه باید به  بینانه جدید می هاي علمی و واقع نه تنها نیازمند نگاه وکند  حوزه پیشگیري و کاهش جرم را دو چندان می

کشورها  یرسا تجارب وعلمی  يها یافته آخریناز  یريو بهره گ یمل یات، مقتض دینی مبانی بر تکیههاي کاربردي نوین، با  راه

 . باشد میآشنایی با کلیات پیشگیري پیشگیري از جرم تعیین راهبرد و راهکار براي  و ابنددر زمینه پیشگیري از جرم نیز دست ی

و کاربردي صورت نپذیرفته و اکثراً آشنایی علمی و مؤثر  نسبت به مقوله پیشگیري از جرم در سطح کارکنان اداري اقدام

واحد آموزش معاونت .  کاربردي با موضوع پیشگیري از جرم نداشته و یا بصورت گسسته و جزیی اطالعاتی در این مورد دارند

اقدام  اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم با توجه به وظایف محوله و تشخیص و احساس خأل موجود در سر فصل هاي آموزشی

پیشگیري از وقوع جرم و آسیب هاي اجتماعی نموده که دوره  مبانی و مفاهیمبه طراحی و پیشنهاد دوره آموزشی آشنایی با 

قوه قضاییه تصویب و در نیمه وقت معاونت آموزش و تحقیقات  دوره هاي آموزشیپیشنهادي توسط کمیسیون محترم طراحی 

با  .ساعته براي کارکنان  به تمام قسمت هاي قوه قضاییه جهت اجرا ابالغ گردید 12بعنوان یک دوره آموزشی  92دوم سال 

ي قوه قضاییه برگزار شد در سطح کارکنان ستاددوره آموزشی  )10(ده ، 1393درطی سال عنایت مسئوالن آموزش قوه قضاییه 

در سطوح مختلف پیشگیري از جرم  هاي کاربردياین معاونت را مصمم به برگزاري دوره ها،این کالسمؤثر  که برگزاري

  .کرده است که انشاهللا در سال آینده دوره هاي آموزشی مربوطه ادامه خواهد یافتهاي اجتماعی، قضایی و وضعی پیشگیري

به بیان ساده  ،مذکور است که سعی کرده به صورت مختصر و مفیدآموزشی  هايماحصل اجراي دوره روپیشجزوه آموزشی 

اي دینی و علمی است پذیران با مقوله پیشگیري که مقوله بدینوسیله افکار آموزشمبانی و مفاهیم پیشگیري از جرم بپردازد تا 

مواجه اي اي کمتر و کنترل شدهاي با آسیب و اعمال مجرمانهآشنا شده و با اطالع و رعایت آن در زندگی و امورات جاري جامعه

قرن سابقه علمی و اجرایی در دنیا دارد مجالی است پرداختن عمیق و گسترده به مقوله پیشگیري که بیش از نیم بدیهی. شوند

  .طلبدبسیار فراتر از این می

جناب موجب شروع این حرکت بوده و همچنین از اعتماد و عنایت ایشان دکتر ذوالقدر که  يجناب آقا الزم است از یانپا در

 ،معاونتمحترم  مقام قائم امیري آقاي جناب ،الفت معاون محترم اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییهدکتر آقاي 

 جناب آقاي دکتر احمدرفیعی دادیار، شناسیجرم و اجتماعی مطالعات مرکز محترم رییس و مشاور نژاد علوي دکتر آقاي جناب

آموزشی معاونت آموزش و  دادسراي دیوانعالی کشور، حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي عاملی مدیرکل محترم امور محترم

و تمام  حسینعلی عطوف ،هادي توکل پوردکتر احسان بابایی، خصوصاً آقایان معاونت،  محترم کارشناسانو همکاران  ،تحقیقات

  .یمرا بنما یکمال تشکر و قدردانتوانستند کمک نمودند،  این راستا به هر طریقی که میدر  عزیزانی که

  .بارالها چنان کن سرانجام کار؛ تو خشنود باشی و ما رستگار

 

  

 مهرداد عارضی

 مسئول آموزش

یهیقضا قوه اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم تمعاون  

 

 

 



 

 
 

2 

  مقدمه

هاي  تجربهافزایش . هاي اساسی جوامع بشري بوده استاست که همواره جزء چالشاي جهانی  وقوع جرم پدیده

هـاي  انگـاري توان تنها با استفاده از ابزارهـاي کیفـري ماننـد جـرم    بشري در مقابله با وقوع جرم نشان داده که نمی

هـاي  هاي کیفري، تعقیب و کیفر امیدي به پیشگیري از وقوع و کـاهش نـرخ جـرم و آسـیب    متعدد، وضع مجازات

اجتماعی و محصول تعامـل انسـان و اجتمـاع اسـت و      -سانیاي اناز آنجا که جرم به عنوان پدیده. اجتماعی داشت

هـا و  هـا و اقـدامات دولـت   هاي فردي و شخصیتی و محیطی در آن مؤثر است؛ امـروزه در مطالعـات، برنامـه   ویژگی

اي و فراملی مطالعات اجتماعی با رویکرد پیشگیرانه در ابعاد اجتمـاعی و محیطـی جایگـاه     هاي ملی، منطقه سازمان

ریزي شده  هاي برنامه هاي مدون و مشخص و برداشتن قدمها و برنامهریزيرو با طرحاز این. پیدا کرده استاي ویژه

هاي بزهکارانه دارند تا از این طریق بتواننـد از شـدت و افـزایش     ها و انگیزه رنگ کردن فرصتسعی در کاهش و کم

ریزي ورهاي مختلف موجب شده در ایران نیز برنامهها در کشاثربخشی این سیاست. نرخ بزهکاري در جامعه بکاهند

هـاي بزهکارانـه در   بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تالش بـراي کـاهش فرصـت   براي کنترل جرم با هدف پیش

  .ردیف اهداف مهم دستگاه قضایی قرار گیرد

افزایش نـرخ برخـی جـرایم و    هد هاي ملی، شاهاي اعتقادي و دینی و سنتدر کشور ما علیرغم داشتن سرمایه

هاي مربوط به عدالت کیفري باعث کاهش سرعت توسعه و پیشرفت هاي اجتماعی هستیم که عالوه بر هزینه آسیب

و خدشه به حیثیت و اعتبار نظام جمهوري اسالمی ایران خواهد شد و همین دالیل ضرورت پیشگیري از وقوع جرم 

قضائیه است هعهده قوقانون اساسی، مدیریت پیشگیري از وقوع جرم به 156اصل  5به موجب بند . کندرا بیشتر می

هـا  و با ساختار مناسب در مرکز اسـتان  1389و در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم از سال 

هاي پیشگیري از وقوع جرم را از اولویت 1393مقام معظم رهبري در هفته قوه قضائیه سال . تشکیل شد

اي باشد و با مشارکت همه قوا و به صورت قوهاعالم فرمودند که باید بصورت فراهاي قضایی کشور برنامه

پـس از بیـان    نیـز  -1393-و در ابالغ حکم مسئولیت دوره دوم ریاست محترم قـوه قضـائیه    علمی سازمان یابد

سان همگان به عدالت، کوتـاه کـردن   هاي متعدد قوه قضاییه مثل ایجاد ساز وکار مناسب براي دسترسی آماموریت

سالمت ارکان قوه، اعمال نظـارت مناسـب، مبـارزه    تأمین  مسیر دادرسی، اصالح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه،

  .اشاره فرمودند» پیشگیري تر به ایجاد امنیت اجتماعی واز همه مهم«اساسی با فساد با تعبیر 
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ها، ماهیـت و علـل آنهـا الزم اسـت راهبردهـاي      شناسایی ناهنجاريبدیهی است براي تحقق این هدف پس از 

هاي سنتی و معمـول  هاي اجتماعی تدوین گردد و براي رسیدن به این مهم، روشپیشگیري از وقوع جرم و آسیب

هاي مدیریت پیشگیري مورد بررسـی و  بر این اساس باید با رویکردي راهبردي، توانمندي. کندمدیریت کفایت نمی

ها مشیانداز تا تعیین خط ها، مأموریت پیشگیري، از مرحله چشم یل قرار گیرد و مبتنی بر اهداف، اصول و ارزشتحل

ها و نیز اصالح راهبردها ضروري خواهد بود کـه  و سپس راهبردها، تدوین گردد؛ ضمن آنکه نظارت و ارزیابی برنامه

  .در این اثر به خوبی به این جهات توجه شده است

سازي این موضوع بنیـادین و حسـاس در داخـل و خـارج از دسـتگاه      اساس به منظور آشنایی و گفتمان بر این

جایگاه قانونی پیشگیري از جرم ر از  مرو ((قضایی، در این جزوه آموزشی سعی شده است مبانی پیشگیري از جرم 

  .قرار گیردمورد بررسی به صورت مختصر  ))تا مدیریت راهبردي پیشگیري
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  پیشگیريشناسی و مبانی نظري وممفه: بخش اول

مختصـر  لذا ابتدا با تعـاریف  . قبل از آغاز بحث الزم است حیطه و تعریف مفهوم پیشگیري ازجرم مشخص شود

و و تعریف  سپس به بیان وآشنا شده سپس با رویکردهاي مواجهه با جرم و هاي موضوع پیشگیري مربوط به حیطه

  .یمپردازپیشگیري میانواع 

  تعاریف: گفتار اول

 همانگونـه کـه  . شـود  می اصطالحی است که در مورد رفتارهاي خالف هنجار به کار بردهیا ناهنجاري روي  کج

برخی از هنجارها ریشه در عرف و عادت دارند؛ برخی دیگر مبتنی بـر  . دانیم، هنجارها منشاءهاي مختلفی دارند می

در جامعـه  و  1گیرند می هنجارها نیز از دین، اعتقادات و اخالق سرچشمهتري از  توافق اجتماعی هستند و نوع قوي

. مـان اسـالم اسـت    ترین هنجارهاي ما نشأت گرفته از دیـن مقـدس   ترین و اصلی اسالمی است مهم اي ما که جامعه

با کمـی   .بندي کرد توان براساس نتیجه آن به جرم، گناه، انحراف، تخلف و آسیب اجتماعی دسته را می هاناهنجاري

  هـا را دربـر   شویم که موضوع پیشگیري به علت گستردگی ابعاد مشمول خـود تمـامی ایـن عرصـه    دقت متوجه می

شود که انفکاك آنها هاي گناه، تخلف، آسیب و جرم و تأثیر آنها بر یکدیگر موجب میتنیدگی عرصهدرهم. گیردمی

هـا  »ناهنجـاري «تـر،  و با به عبـارت جـامع  و لذا حیطه عمل پیشگیري شامل همه آنها  از هم غیرقابل تصور بنماید

   :ها را بدین ترتیب تعریف نمودتوان هر یک از این عرصهبه صورت مختصر می. شود می

 جرم: الف

 هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعـل کـه در قـانون بـراي آن    « 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2بموجب ماده 

است که نقض هنجارهاي اساسی جامعـه   در واقع، جرم رفتاري .».شود مجازات تعیین شده است جرم محسوب می

رود و تحمل و اغمـاض آن توسـط افـراد جامعـه      هنجارهایی که از آستانه تحمل جامعه فراتر می .شودمحسوب می

کنـد   انگاري می این رفتارها را جرم ،گذاري قانونسخت است و به لحاظ شدت و خطري که براي فرد و جامعه دارد 

گیرد و  انگاري یک امر حکومتی است که براي ایجاد نظم و امنیت و کاهش مفاسد و جرایم صورت می بنابراین جرم

 .هر رفتاري که  قانون مجازات اسالمی براي آن کیفر تعیین کرده باشد جرم است

                                                           
 .17، ص1391معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، راهنماي کارگاه علمی کاربردي، بهار .  1
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 گناه: ب

ضـمانت   ممکن اسـت بـا  دنیوي روبرو نشود و عقوبت اخروي دارد و رفتارهایی است که ممکن است با ضمانت اجراي  

شود که جنبه فردي داشته و آن قـدري نقـض هنجارهـا را بـه دنبـال نـدارد کـه         اجراهاي غیررسمی در جامعه روبرو 

را  قانونگذار بخواهد براي آن مجازات قرار دهد به عنوان مثال غیبت یا دروغ گناه است که معموالً به خـاطر آن کسـی  

کنند هر چند که ممکن است در یک جامعه اسالمی میان افراد آن جامعه موجب تقبیح آن فرد شود امـا   مجازات نمی

 . مجازات ندارد

با واژگانی چون اثم، ذنب، سیئه، معصیت، فسق، فساد، منکر، حرام، جرم و مـواردي دیگـر    ، گناهدر شریعت اسالم

اجـراي   که این رفتارها توسط شارع عالوه بر عقوبـت اخـروي داراي ضـمانت   در صورتی قرار گرفته است و مورد اشاره 

  .بود دنیوي نیز باشد، جرم خواهد

 انحراف: ج

تر و عرفی جامعه است و جامعه آستانه تحمل باالتري در موارد نقض آنها دارد اما آنچـه   اهمیت شکستن هنجارهاي کم

در پیشگیري فقط صرف جـرم مهـم    لذا و گیردتوجه قرار میدر حوزه پیشگیري مورد مهم است این است که انحراف 

سـاز   نزدیـک زمینـه  اي  توانند در آینـده  اند زیرا هرکدام می گناه، انحراف، تخلف و آسیب اجتماعی هم مهم بلکه نیست

یار که امکان تبدیل رفتار انحرافی به جرم بسـ  ییاز آنجا کند و میجرایمی شوند که هنجارهاي اساسی جامعه را نقض 

زیاد است، جوامع تالش دارند تا با پاسخ به انحراف و کنترل و اصالح آن، خطـر تبـدیل منحرفـان بـه مجرمـان را بـه       

کننـد حتمـاً بایـد انحـراف را هـم       مـی  کسانی که در مقوله پیشگیري از جرم فعالیـت  بنابراین .دنحداقل ممکن برسان

پس جرم ضمانت اجرایش . شود می انتها به ارتکاب جرم منتهی است که دراي  اولیهي  مدنظرشان قرار دهند زیرا حلقه

  .شود اما گناه و انحراف این طور نیست می توسط حاکمیت اعمال کهرسمی است  ومجازات 

 تخلف: د

بلکـه ضـمانت اجـرایش     باشـد  نمـی ضمانت اجرایش مجازات بنابراین هاست که جرم نیست  اي دیگر از ناهنجاري گونه

هـاي   هـاي اداري، محـیط   مربوط به یک گروه رسمی مانند محـیط  وگنجد  و تقریباً در انتهاي انحراف می جریمه است

ضمانت اجرا در تخلـف، رسـمی اسـت و     .ها حفظ نظم است ت این گروهو الزمه تداوم فعالیاست ... سربازي، اصناف و 

مثالً اگر کسی غیبت کـرد و   ،هم لزوماً نباشدآن مانند گناه و انحراف است اما شاید گناه  سنخیتو  جنسحوزه آن یا 
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شـوند امـا جـرم مرتکـب      شود و با ضمانت اجراي رسمی روبرو می تخلف محسوب می نکرددر محل کارش حضور پیدا 

  .نشده است

مورد از تخلفات اداري را ذکر کرده که اگـر کارمنـدان دولـت     38قسمت دوم،  1382در قانون تخلفات اداري مصوب 

شوند پس از لحاظ مرجع هم بـین   هاي رسیدگی کننده به تخلفات بررسی می تخلفات بشوند توسط هیأتمرتکب این 

اند  ها و بعضاً در شوراهاي حل اختالف که وابسته به قوه قضاییه جرم و تخلف تفاوت وجود دارد جرم معموالً در دادگاه

که احتماالً قوه مجریه اسـت و ربطـی بـه قـوه      شود هاي اداري انضباطی بررسی می شود اما تخلف در هیأت بررسی می

  .قضاییه ندارد

 آسیب اجتماعی: هـ

شود زیرا  می که البته با تسامح به آن ناهنجاري گفتهها وجود دارد  دیگر از ناهنجارياي  گونهبر موارد ذکر شده عالوه 

ازوکار نظام و ارگانیسم اجتماعی هیچ گونه هنجارشکنی و پشت کردن به هنجار در آن رخ نداده ولی از آن جایی که س

  .باشد میپیشگیري از وقوع جرم  اتموضوعیکی از  کند می را مختل

اي که سازوکار نظم و  هر رفتار و پدیده ،ندارد و در حوزه علوم اجتماعی وجود آسیب اجتماعی تعریف دقیقیالبته براي 

ارگانیسم اجتماعی را مختل کند به آن آسیب اجتماعی گویند که طبق این تعریف چهار مورد ذکر شده نیز آسیب 

و تعریف آن براساس حوزه حقوقی  بیان شدهتر  در حوزه حقوقی تفکیک شدههستند اما آسیب اجتماعی اجتماعی 

ختل و سبب م باشدن )جرم، گناه، تخلف، انحراف(ذکر شده ناهنجاري که جزء چهار مورد عبارت است از هر رفتار و 

و  ها هاي خاص خود براي خانواده سیبشود مانند طالق که گرچه حالل است ولی آ کردن نظم و ارگانیسم اجتماعی 

بیکار بیشتر در خطر بزهکاري  اجتماع به دنبال دارد یا فقر و بیکاري هم به عنوان آسیب دیگري است که افراد فقیر و

گیرند که بستر مناسبی را براي ظهور و گسترش  می هاي اجتماعی از این نظر در حوزه پیشگیري قرار آسیبب .قرار دارند

  .شوند می هاي اجتماعی مهم محسوب کنند و از سوي دیگر جرم و انحراف نیز خود از آسیب می جرم و انحراف فراهم

اختالل و عدم هماهنگی و تعادل  شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه نابسامانی وآسیب با توجه به موارد فوق

  .رکارکردهاي مربوط به کالبد حیات اجتماعی انسانهاد
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موضوعات  

پیشگیري

جرم

انحراف
آسیب 

اجتماعی

  

  

  

  

  

  

  )مثلث جرم(موضوعات پیشگیري ): 1(شکل شماره 

  رویکردهاي مواجهه با جرم: گفتار دوم

  کیفريرویکرد ) الف

در دو مکاتب مهم کیفري  کهمیالدي کیفر و مکاتب مختلف کیفري وجود داشته  20ابتداي نیمه دوم قرن از تقریباً 

مجازات براي در همه این مکاتب  .و دفاع اجتماعی کالسیک، اثباتی یا تحققی، نئوکالسیک :سه قرن اخیر عبارتند از

  .پذیرفته ها صورت می و اهداف متفاوت مکاتب، مجازات توجه به رویکردها که باشد  می هر جرمی اعمال

و اسـت  شان مکافات و سزادهی است و برایشان اهمیت ندارد کـه آن مجـازات تأثیرگـذار     اهداف در مکتب کالسیک

  .بازدارندگی دارد و یا خیر

مکتـب اثبـاتی فـرد مجبـور بـه       در. مکتب اثباتی برخالف مکتب کالسیک به اختیار و اراده آزاد فرد معتقد بودند 

هایی که بـراي مجـرمین و    بندي دانست و براساس طبقه این جبر را یک جبر زیستی می لومبروزوارتکاب جرم است 

پـذیر   ها انجام داد یک طبقه را اختصاص داده بود به این که یک سري افراد مـادرزاد مجـرم هسـتند و اصـالح     جرم

معتقد به جبر زیستی نبود و در خصوص جبر اجتماعی معتقـد   انریکوفرياما  نیستند و بایستی از جامعه طرد شوند

  .پذیر نیستند کند و این گونه افراد اصالح بود که خیلی اوقات جبر اجتماعی افراد را مجبور به ارتکاب جرم می

اکم مطرح به اصالح و درمان اعتقاد داشت که االن هم به عنوان یک مکتب ح نئوکالسیک مارك آنسلدر مکتب  

است البته اخیراً مکاتبی هم هستند که به اصالح و درمان هم اعتقاد ندارند مثالً در آمریکا سیاستی حاکم است کـه  

  .با کوچکترین تخلفی باید برخورد شود
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در دفاع اجتماعی براي افراد، اراده آزاد قائل بودند ولی معتقدند که این اراده یک اراده فلسفی نیسـت بلکـه بایـد     

 روانی و محیطی فرد هم لحاظ شود و تخفیف مجازات یا فردي کـردن مجـازات در ایـن دوران بـوده     ،رایط روحیش

  . شوندنکه همه افراد به یک شکل مجازات  است

اهـداف در  متفاوتنـد و  اهـداف   امـا در دهند  بنابراین تقریباً همه کشورها مواجهه با جرم را از طریق کیفر انجام می

  اصالح و درمان مجرمین -3بازدارندگی  -2مکافات و سزادهی  -1: ارتند ازرویکرد کیفري عب

  

  پیشگیرانهرویکرد ) ب

  معنی لغوي و مفهوم اصطالحی پیشگیري

و » گـرفتن و بـه جلـوي چیـزي شـتافتن      کردن، پیشـی  دستی پیش«وم متداول آن در معانی واژه پیشگیري در مفه

شناسی پیشگیرانه، پیشگیري در معنی  اما در جرم. است» هشدار دادنآگاه کردن، از چیزي خبر دادن و «همچنین 

شود؛ یعنی با کاربرد فنون و تدابیر مختلف به منظور جلوگیري از وقوع بزهکاري، بـه   می اول آن مورد استفاده واقع

  1.جلوي آن شتافتن و پیشی گرفتن از بزهکاري است

  

بینش هاي حاکم بر پیشگیري
2

  

شناسان مفهوم وسیعی بـراي   برخی از جرم. شود می گیري کلی دیده آن دو جهتهاي  مصداق در مفهوم پیشگیري و

یک از این دو را به هر . برند می پیشگیري قائل شده و گروهی دیگر پیشگیري را در مفهومی محدود و مضیق به کار

  :دهیم می طور مختصر توضیح

 )عام و وسیع( عسموبینش و تعریف : الف

براساس ایـن برداشـت انـواع    . شود می انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد، پیشگیري محسوب 

بـه  . شـوند  مـی  تدابیر کیفري و غیرکیفري چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم، پیشگیري محسـوب 

جازات و یا تعلیق اجراي آن، الـزام آنـان بـه    همین دلیل در این تعبیر، حتی تعقیب و دستگیري بزهکاران، اعمال م

                                                           
 21، ص1391راهنماي کارگاه علمی کاربردي، بهار معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، .  1
 22 و 21پیشین، صص .  2
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لذا این مفهوم طیف . آیند می علیه و فردي کردن مجازات توسط قاضی نیز، پیشگیري به شمار جبران خسارت مجنی

 .گیرد می وسیعی از اقدامات کیفري و غیرکیفري را دربر

هـر  «: گونه تعریـف کـرده اسـت    این بینش ابتدا در تفکرات انریکو فري بوده و در ضمن شرمن نیز این بینش را این

رویدادي که اعمال شود و نتیجه آن نشان بدهد کـه از نـرخ بزهکـاري کاسـته شـده اسـت، آن رویـه را مـی تـوان          

  ».پیشگیرانه دانست

 )ضیق و محدود(ق یضَم بینش و تعریف: ب

شود که جامعه براي مهار بهتر بزهکاري از طریـق   می پیشگیري به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطالقبینش،  در این

زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکـی و محـیط    حذف یا محدود کردن عوامل جرم

یگر، در این رویکرد، پیشگیري از کیفر جدا به عبارتی د. دهد می جرم، مورد استفاده قرارهاي  اجتماعی موجد فرصت

 : عبارتست از خصائص پیشگیري در این دیدگاهتدابیر و اقدامات غیرقهرآمیز است و شده است و صرفاً ناظر به 

 هدف اصلی آن  اثرگذاري بر علل و عوامل مؤثر بر پیدایش بزهکاري باشد. 

   اصـالح و درمـان مطـرح بـوده و جـایی در مقولـه       جنبه جمعی داشته باشد، چراکه اقدامات فردي در بحـث

 .پیشگیري نخواهد داشت

 این اقدامات باید غیرقهرآمیز و غیرکیفري باشند. 

بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات  پیش«پیشگیري در الیحه که با توجه به تعریف

دیدگاه موسع را مدنظر داشته چـون اگـر مضـیق بـود قانونگـذار      قانونگذار  ،»الزم براي از میان بردن یا کاهش آن

کرد و همین طور در تعریف پیشگیري از وقوع جرم عبارت ارزیابی خطر وقوع جرم مربوط به  می بایست تصریح می

اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم جهت از بـین بـردن و یـا کـاهش     « توان به عبارت قبل، حین و بعد از جرم است و می

  .باشد اشاره نمود که نشان دهنده دیدگاه موسع قانونگذار می» آن

پیشـگیري کیفـري در حـد ضـرورت و پیشـگیري      . دیدگاه مطلوب این است که رویکرد بینابین را لحـاظ کنـیم   

  .کیفري در حد ممکنغیر
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از زمـان مباحـث اصـالح و درمـان در     اي  کسانی که معتقد به پیشگیري غیرکیفري و واکنشـی هسـتند در برهـه   

سـایر  هـاي   پیشگیري موسع را مـدنظر قـرار داده از تجربـه    و بایستیکشورشان انجام شده ولی در ایران نوپاست 

قانون اساسی کـه وظیفـه پیشـگیري را بـه قـوه       156اصل  5تر از آن با توجه به بند  کشورها استفاده کرد و مهم

حق، رفـع خصـومات، پاسـداري از هنجارهـاي جامعـه اسـت یـک        احیاي اش  لیکه وظیفه اصاي  قضاییه داده قوه

  .پتانسیل خوبی است که هم پیشگیري از جرم و هم پیشگیري از تکرار آن مدنظر قرار گیرد

  ضرورت پیشگیري

آمـار  اعمال کیفرها آمار جرایم نه تنها کاسته نشده بلکه روز بـه روز بـر   آنها و اهداف و  با توجه به مکاتب مختلف

شود، رویکرد پیشگیري را سیاستگذاران کیفري و یا جنـایی کشـورهاي مختلـف در اولویـت      می جرایم افزوده

واسطه مورد توجه قـرار دادنـد نـه اینکـه      کارهاي خودشان قرار دادند به همین دلیل پیشگیري را اصالتاً و بی

خود پیشگیري را اصالتاً مدنظر قرار  ممکن است مجازاتی پیشگیري را هم به عنوان خروجی داشته باشد بلکه

دادند و ساختارهایی را بر آن طراحی کردند و اقدامات اختصاصی در راستاي پیشگیري از وقـوع جـرم انجـام    

  .دادند

ـ کـه  رسـاند و سـبب شـده     می به هر حال آنچه که ضرورت پیشگیري را اي پیشـگیرانه بـه جـاي    رویکرده

  :عبارتند ازکه تواند داشته باشد  می دالیل متفاوتی ردگیمدنظر سیاستگذاران قرار  سزاگرایانه

      رشد نرخ جرم                                       

 نرخ فزآینده جرائم           پیدایش جرائم جدید .1

  

باشد و حتی یک سري جرایم جدیدي  نرخ فزاینده جرایم، که آمار جرم نه تنها کم نشده بلکه در حال افزایش می

  ستقیم و غیرمستقیمم                                      .نیز شکل گرفتند

  هاي وارده بر نظام عدالت کیفري هزینه .2

 مادي و معنوي                                                            

که از کشف تا اجراي احکام ها  سازمان زندانها،  زیاده وارده بر نظام عدالت کیفري از قبیل پلیس، دادگاههاي  هزینه

را دربـر دارد بـه خصـوص در    هـایی   دیدگان جرایم و جامعه نیز هزینه شود که عالوه بر این براي بزه می را شامل

و یـا حتـی آمـوزش    هـا   زندانیهاي  و وضعیت نابسامان خانوادهها  بحث زندان که وارد شوي فضاي محدود زندان
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توسط زندانیان به یکدیگر و حتی برچسب ننگ براي زندانی و خانواده او نیز مشـکالتی را بـه   ها  جرایم در زندان

  .همراه دارد لذا زندان بایستی آخرین درمان باشد

مدنظر متولیـان قـرار گیـرد تـا از      تر و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتربرخوردهاي سزاگرایانه کمبایستی بنابراین 

  .کاسته شود بنابراین صرف مجازات کافی نیست شود وارد میبر نظام  هاي فراوانی که هزینه

 انواع پیشگیري    
1

  

در ایـن قسـمت از بحـث، بـه سـه      . انـد  پیشـگیري از جـرم ارائـه داده    بـراي متعـددي  هاي  بندي شناسان دسته جرم

بنـدي دوم   ي و تقسیمانواع پیشگیر »تقدم و تأخر ظهور«بندي اول بر اساس  تقسیم. کنیم می بندي اشاره تقسیم

بـومی شـده و منطبـق بـا سـاختار      «اي  بنـدي سـوم نسـخه    تقسیمو  است »ماهیت اقدامات پیشگیرانه«براساس 

شناسان انواع پیشگیري را از حیث تاریخ ظهور آنهـا   جرم .کشورمان است »جرم در قوه قضاییهوقوع پیشگیري از 

» پیشـگیري جدیـد  «و دسـته دوم  » پیشگیري سنتی یا متـداول «کنند؛ دسته اول  می به دو دسته عمده تقسیم

  .شود می نامیده

  متداول هاي پیشگیري  :الف

پیشـگیري از بزهکـاري اطفـال و    «. بندي فرعی قابـل تقسـیم اسـت    این نوع از پیشگیري خود به چهار دسته

پیشگیري انفعـالی و پیشـگیري   «، »پیشگیري عمومی و پیشگیري اختصاصی«، »پیشگیري از بزهکاري عمومی

  ، »پیشگیري اولیه، پیشگیري ثانویه و پیشگیري ثالث«و باالخره » فعال

  اطفال و پیشگیري از بزهکاري عمومی بزهکاريپیشگیري از 

بندي،  در این تقسیم. ترین نوع پیشگیري، پیشگیري از بزهکاري اطفال و پیشگیري از بزهکاري عمومی است قدیمی

بـدین معنـی کـه    . شـود  می پیشگیرانه افتراقی میان اطفال و نوجوانان بزهکار و بزهکاران بزرگسال اعمالسیاست 

گیري و تثبیت است، در مورد آنان از تدابیر پیشگیرانه پرورشـی   چون شخصیت کودکان و نوجوانان در حال شکل

. شـود  مـی  یرانه تنبیهی و ارعابی اعمالشود، در حالی که در مورد بزرگساالن، تدابیر پیشگ می و اصالحی استفاده

گـذاري در امـر پیشـگیري را     کنند کـه سـرمایه   می امروزه نیز این طرز تفکر وجود دارد و در بیشتر کشورها سعی

                                                           
 25-23صص معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، راهنماي کارگاه علمی کاربردي، بهار .  1
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بیشتر به اطفال و نوجوانان بزهکار یا در معرض خطر بزهکاري اختصاص دهند کـه انعطـاف بیشـتري دارنـد و از     

  .پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییهمعاونت اجتماعی و (تر هستند  حبزهکاران بزرگسال قابل اصال

  عمومی و پیشگیري اختصاصی پیشگیري

گیرنـد؛ ماننـد    مـی  زاي مربوط به جرائم مختلف، هدف تدابیر پیشگیرانه قرار در پیشگیري عمومی، کلیه عوامل جرم

در حالی . وسیعی از جرائم تأثیرگذار استکه در پیشگیري طیف » افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه اجتماعی«

شـود،   مـی  که در پیشگیري اختصاصی، عوامل خطر مربوط به جرم خاص در دایره شمول اقدامات پیشگیرانه واقع

مانند تقویت قفل و بست منازل که در پیشگیري و کاهش جرم سرقت از منازل مؤثر است؛ یا نصب دزدگیـر روي  

  .شود می یري از سرقت خودرو محسوبخودروها که از راهکارهاي پیشگ

  2و پیشگیري فعال 1انفعالیپیشگیري  

مطرح و وارد ادبیات پیشگیري  1963بندي براي نخستین بار در اجالس مجمع عمومی اینترپل در سال  این تقسیم

ر برابـر  گیرد که بیشتر جنبـه دفـاعی و پدافنـدي د    می پیشگیري انفعالی مجموعه اقدامات و تدابیري را دربر. شد

در این نوع از پیشگیري ابتکار عمل در دست بزهکاران است و کیفیت و نوع اقـدامات پیشـگیرانه   . بزهکاري دارند

مانند اخطارهاي مربوط به جرم که معموالً به صورت هشدارهاي پلیسی بـه آمـاج   . بستگی به اقدام بزهکاران دارد

گرفتن در معرض حمله مجرمانه، از جـرم پیشـگیري کـرده یـا     شود تا بتوانند در صورت قرار  می بالقوه جرم داده

  .اثرات آن را کاهش دهند

برعکس، در پیشگیري فعال، مراجع پیشگیري ابتکار عمل را در دست داشته و به نحوي کامالً فعاالنه به پیشـگیري  

ات فراغـت کودکـان و   ریزي در جهت غنـی سـازي اوقـ    در اینجا به ذکر دو نمونه، شامل برنامه. پردازند می از جرم

هـا،   هاي فعال در زمینه پیشگیري از جرم در سطح محله نوجوانان در معرض خطر بزهکاري و یا تشکیل مشارکت

  .استمدار و پیشگیري فعال بزهکار مدار  دیده شاید بتوان گفت که پیشگیري انفعالی نوعاً بزه. نماییم می بسنده

                                                           
1 Re- active prevention 
2Active prevention  
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  3یري ثالثو پیشگ 2ثانویه پیشگیري، 1پیشگیري اولیه 

بـه سـه سـطح    ها  در علم پزشکی پیشگیري از بیماري. شناسی شده است بندي، از علم پزشکی وارد جرم این تقسیم

شود؛ سطح اول اختصاص به تمامی افراد جامعه دارد، سـطح دوم بـه افـراد در معـرض خطـر بیمـاري        می تقسیم

مصون سازي آنهـا در مقابـل ابـتالي مجـدد،     اختصاص دارد و سطح سوم به واگیري مجدد بیماران درمان شده و 

  .شود می مربوط

این نوع از پیشگیري تالش دارد تا کل جامعه را در مقابـل  . بر همین اساس، هدف پیشگیري اولیه، کل جامعه است

اقدامات مربوط به اصالح شرایط محـیط اجتمـاعی و محـیط فیزیکـی از     . دیدگی تقویت کند خطر بزهکاري و بزه

  .روند می دابیر پیشگیري اولیه به شمارترین ت اصلی

 دیـدگان بـالقوه یعنـی کسـانی اعمـال      پیشگیري ثانویه، مجموعه تدابیر و اقداماتی است که در مورد بزهکاران و بزه

دهد؛ مانند  می دیدگی قرار شود که وضعیت خاص آنان، آنها را بیشتر از سایرین در معرض خطر بزهکاري یا بزه می

در این نوع . پذیر مندي اقشار محروم و آسیب گریز یا افزایش سطح بهره ه مربوط به کودکان مدرسهتدابیر پیشگیران

  .از پیشگیري شناخت عوامل خطرساز جرم اهمیت فراوانی دارد

دیدگی در  شود که براي جلوگیري از تکرار بزهکاري یا بزه می اما پیشگیري ثالث به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطالق

تدابیر پیشگیرانه مربـوط بـه بـازتوانی بزهکـاران یـا اشـتغال و       . شود می دیدگان سابق اعمال بزهکاران یا بزهمورد 

دیدگی در جرم سرقت یا  ساماندهی آنان در جامعه و همچنین اقدامات پیشگیرانه مربوط به پیشگیري از تکرار بزه

  .باشند می قابل ذکر در این مقولههاي  خانوادگی، از نمونههاي  خشونت

  جدیدهاي  پیشگیري: ب

شناسـی شـده    سه دهه اخیر وارد ادبیات جـرم  –، در دو )همچنان که از نام آنها پیداست(ها  این دسته از پیشگیري

هایی وجود نداشته است، بلکه این تدابیر  البته این سخن به آن معنی نیست که قبالً چنین تدابیر و سیاست. است

پیشگیري دفـاعی  «و دسته دوم » پیشگیري اجتماعی و وضعی«شوند؛ دسته اول  می بندي را شامل پراکنده دسته

  .کنیم می در اینجا به تشریح نوع اول بسنده اهمیتبه دلیل . باشد می »بخش و پیشگیري آزادي

                                                           
1Primary prevention  
2Second prevention  
3Third prevention  
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  حقوقی، وضعی و  اجتماعیپیشگیري 

  :اجتماعی پیشگیري .1

 پیشـگیري اجتمـاعی   . رود می اقدامات پیشگیرانه به شماربندي از  بندي در حال حاضر رایج ترین دسته این دسته

از  نـوع این در . گیري قرار دهد دیدگی را مورد هدف سعی دارد که علل و عوامل اجتماعی خطرزاي بزهکاري و بزه

تدابیر و اقداماتی اتخاد می شود که سبب ایجاد تغییر و اصالحات در فـرد و جامعـه شـده و در نهایـت     پیشگیري 

ئم به صورت پایدار و همیشگی شود و هدف هماهنگ کردن افراد با هنجارهاي جامعه یري از بروز جراسبب جلوگ

 .باشد می

 :شود پیشگیري اجتماعی خود به دو دسته تقسیم می

: مداررشد    

پیشـگیري رشـد مـدار، بـدنبال بهبـود      . پیشگیري رشد مدار یکی از اشکال پیشگیري اجتماعی محسوب مـی شـود  

این گونه از پیشگیري، بزهکاري را . که در معرض خطر به بزهکاري قرار دارند ؛ بخصوص اطفالیاست اطفالوضعیت 

نه یک واقعه، بلکه یک فرآیند می داند که زمینه هـاي آن در دوران رشـد فـرد یعنـی از لحظـه تشـکیل نطفـه تـا         

اشـتن شخصـیت متعـادل، همنـوا     این رویکرد بر این فرض مبتنی است کـه د . بروز پیدا می کند) جوانی(بزرگسالی 

شدن با ارزشها و هنجارها پذیرفته شده در جامعه و رشد و جامعه پذیري صحیح منوط به گذران طبیعی دوران رشد 

ی که در رشد، جامعه پذیري و کنترل کودك یا نوجـوان مـؤثر هسـتند    یاست و هر گونه انحراف و اختالل در نهادها

  . او را به سمت دنیاي بزهکاري بکشاند است که ممکن وي را در معرض خطراتی قرار می دهد

پذیريِ نخستین اطفال و نوجوانان که  هاي جامعه ار با شناسایی عوامل خطر در محیطبنابراین، پیشگیري رشد مد

گیري جنین تا  احیاي اوضاعی که از لحظه شکل در ها سعی ده، مدرسه، گروه همساالن و رسانهخانوا: عبارتند از 

. ري کامل شخصیت طفل مفقود بوده و عاملی براي بزهکاري محسوب می شوند، توسط عوامل حمایتی داردگی شکل

در واقع پیشگیري رشد مدار بر این فرض مبتنی است که وجود اختالل در نهادهاي جامعه پذیري که اطفال و 

به همین جهت این   .ر می دهدنوجوانان در آن قرار می گیرند به شدت کودك را در معرض بزهکاري در آینده قرا

ز و کارهاي کارگیري سا هگونه از پیشگیري تمرکز خود را بر این نکته قرار داده که با شناسایی عوامل خطر و ب

پذیرسازي انسان، کودکان و نوجوانان در معرض خطر را به سوي همنوایی با  هاي جامعه حمایتی مناسب در محیط
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ي  و در نهایت جامعهال وارد شدن فرد در رفتارهاي مجرمانه جلوگیري کرده قواعد اجتماعی سوق دهد و از احتم

 .سالم و امن براي افراد جامعه فراهم سازد

بدین سان، پیشگیري رشد مدار با استفاده از نهادهاي جامعه پذیر کننده، تقویت ساز و کارهاي خـود کنترلـی،        

 سـه مـدار، گـروه همسـاالن و رسـانه هـا از رهگـذر ایجـاد تعـادل         برنامه هاي حمایتی فرد مدار، خانواده مـدار، مدر 

شخصیتی، توانمند سازي یا نظارت بر خانواده ها، آمـوزش و تربیـت کودکـان، خـانواده هـا، آموزگـاران و مسـئوالن        

سعی در ایجاد مانع براي پایداري بزهکاري در کودکـان و  ... و  مدرسه ها، استفاده از خیصصه هاي مطلوب رسانه ها

  .نوجوانانی که در معرض خطر قرار دارند، دارد

 

  :مدار جامعه

کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زاي محیط اجتمـاعی و عمـومی بـا اتخـاذ تـدابیر و اقـدامات       ،مدارپیشگیري جامعه

هـاي کـالن اقتصـادي،    این نوع پیشگیري معموالً از راه اعمال سیاسـت  .شود که عموم مردم را شامل می است مناسب

شود و ممکن است شامل همه اقشار جامعه و یـا قشـر خاصـی از آنهـا     اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی حکومت اجرا می

 .شود

 :پیشگیري اجتماعی يراهبردهابرخی 

 هاي عمومی توسعه دانش و ترویج فرهنگ پیشگیري و ارتقاي آگاهی •

 تقویت نهادهاي اجتماعی و استفاده از ظرفیت آنان در راستاي پیشگیري •

 هاي اساسی زندگی  توسعه مشاوره و آموزش مهارت •

نام برده شده » پیشگیري از جرم از طریق توسعه اجتماعی«البته در اکثر متون غربی از این نوع پیشگیري با عنوان 

است، اما محدودنمودن پیشگیري اجتماعی به پیشگیري از طریق توسعه اجتماعی صـحیح نیسـت، زیـرا توسـعه     

از راهبردهاي پیشگیري اجتماعی است و نامیدن این دسته از پیشگیري با این نام، جامعیت  اجتماعی تنها بخشی

در محیط عمومی، شخصی، اجتماعی، اي  پیشگیري اجتماعی در واقع اقدامات مداخله. کند می الزم را از آن سلب

  .شود می اقتصادي و فرهنگی را شامل
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  1:وضعی پیشگیري  .2

رغم به کار بستن تدابیر مختلف این واقعیت توسعه پیدا کرده است که علی پیشگیري وضعی با درنظر گرفتن

پیشگیري . دیدگی هستیم و عمالً حذف بزهکاري غیرممکن است پیشگیري اجتماعی، باز هم شاهد بزهکاري و بزه

جرم  ماقبلوضعیت ، درصدد تغییر )متصل به بزهکاري( وضعیت پیش از بزهکاريوضعی با درنظر گرفتن 

هزینه ارتکاب جرم را در واقع این نوع پیشگیري درصدد است تا  .است دیل معادله جرم به ضرر مجرمو تب

 یا يغیرکیفر يپیشگیر از نوعی پیشگیري وضعی. تا مرتکب را از انجام عمل مجرمانه منصرف سازد باال ببرد

 بتکاار که ايگونه به دارد؛ )مجر عقوو نمکا و نماز(مدار موقعیت و ضعیتو يپیشگیر بر تأکید که ستا کنشی

 يستگیرد و شناسایی خطر یا و دشو می گرفته وي از مجر بتکاار فرصت یا د،میشو سختتر ربزهکا ايبر مجر

هاي مدار بسته، نصب دوربین: هاي وضعی هستندپیشگیريبارز هاي موارد زیر از نمونه. هدد می یشافزا را وي

کردن یا روشن کردن فضاهاي و فضاي سبز پارك تبدیل به نصب نرده، نصب قفل فرمان یا پدال، نصب دزدگیر، 

گیر براي جلوگیري از سرعت غیرمجاز، هاي رمزدار، نصب سرعتاستفاده از گاوصندوقمتروك یا مخروبه محالت، 

  ؛... و  ايیا رایانه استفاده از رمز عبور براي استفاده از فضاهاي مجازي

  :هاي پیشگیري وضعی از جرمتکنیک

اجرایی این مؤثر  منظور از تکنیک، راهبرهاي. پیشگیري وضعی به قرار زیر هستندپنج تکنیک شناخته شده براي 

  .نوع پیشگیري است

  مجر بتکاار حمتز و شتال یشافزا بر مبتنی يتکنیکها -لفا

 :ارتکاب جرم در صدد تحقق یکی از اهداف زیر استبر کردن این تکنیک با هدف هزینه

 مجر جماآ دنکر سخت 

 مجر جماآ به سترسید لکنتر  

 جیهاوخر لغربا 

 مجر جماآ از رانبزهکا دنکرفمنحر 

 مجر ي هکنند تسهیل سایلو لکنتر 

                                                           
١
 situational crime prevention 
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   مجر بینی پیش قابل اتخطر یشافزا بر مبتنی يکها تکنی - ب

.  ستا مجر بتکاار سملمو اترــ خط یشازــ فا م،رـج باـتکار از راناـبزهک دنکر فمنصر يها هشیو از یگرد یکی

 ینا.  شتدا هنداخو مجر بتکاار به غبتر يکمتر ادرــ فا ،دــ باش شترـبی مجر بتکاار بر مترتب خطر که رقد هر

 : گیرند می بر در را یرز تکنیک نجـپ زـنی نهاشگیرـپی بیرادـت از ستهد

 محافظت توسعه 

 طبیعی رتنظا به کمک 

 گمنامی کاهش 

 يپیشگیر در محلی انمدیر از دهستفاا 

 سمیر رتنظا تقویت 

  مجر بینی پیش قابل منافع کاهش بر مبتنی يتکنیکها -ج

 مطابق.  هستند مجر يدقتصاا هـنظری ینـهمچن و یـعقالن باـنتخا هـنظری رـب یـمبتن زـنی ها تکنیک از ستهد ینا

 که گزید هدابرخو مانیز را مجر بتکاار ،حاصله نیاز و دوــ س انزـمی نجشـس اـب ربزهکا دفر ر،مذکو يها نظریه

 یرز در تکنیک پنج.  باشد آن بتکاار از ناشی اتخطر و رمضا از شمندترارز مرــــج از لــــحاص منافع يو نظر از

 : از تندرعبا که میگیرند ارقر ستهد ینا مجموعۀ

 مجر جماآ دنکر ننها 

 مجر جماآ دنکر رجخا سسترد از 

 الموا دنکر مشخص 

 قانونی غیر يهازاربا زدن هم بر 

 دسو دنبر بین از 

  رانبزهکا تحریک کاهش بر مبتنی يتکنیکها - د

 یگرد يسو از و سیدر می نظر هـب ادرـیا قابل نیآ ئماجر ردمو در لمعقو بنتخاا و يدقتصاا نظریه تعمیم که نجاآ از

 معد به وارده داتنتقاا وپیر اعلیهذ د،شو می يحسابگر و لـتعق ایگزینـج یـنآ کـتحری ،ئمارـج از تهـسد ینا در

 يشگیرـــپی ياـــه تکنیک رمچها ستهد رك،کال و نفلسو توسط هشد هئــارا يشگیرـــپی ياـــه تکنیک جامعیت
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 تحریک تماادــ قا اهشـک یا و فحذ با نددار شتال ها تکنیک ینا.  شد ئهارا تحریک کاهش انعنو تـتح عیـضو

 ینا یرمجموعۀز در. کنند منتفی را یـنآ ئماجر عقوو ترتیب ینا به و يجلوگیر هبالقو رانبزهکا شنگیزا از ه،کنند

 : نددار ارقر یرز يها تکنیک ،بیراتد از ستهد

 رفشا و ناکامی کاهش 

 هستیز از بجتناا 

 هیجانی تحریک کاهش 

 نیروا رفشا دنکر خنثی 

 تقلید از نهی 

  بهانهها فحذ بر مبتنی يتکنیکها -ـه

 در بهانهها ینا.  ستا ها بهانه دنرـــب ینـــب از م،رـــج از ضعیو يپیشگیر يتکنیکها از وهگر خرینآ ركکال نظر از

 پنج نیز ستهد ینا در.  نددار مهمی نقش عمل به تصمیم مرحلۀ از مرتکب ارگذ و يتصمیمگیر یندآفر تکوین

 : از دـتنرعبا هـک نددار دجوو صلیا تکنیک

 عداقو ضعو 

 قبلی هنماییرا 

 انجدو تحریک 

 هماهنگی به کمک 

 لکلا -رمخد ادمو لکنتر 

  هاي پیشگیري وضعیچالش

  :توان به موارد زیر اشاره کردهاي این نوع پیشگیري، علیرغم زودبازده بودن راهبردهاي آن میاز مهمترین چالش

   يرمحو ننساا يجا به يرمحو اربزا: الف

 نیدگاد هبز و رانکاهبز به م،جر ياــ شههــ ی ر و لــ ماعو و لـعل به ختنداپر با جتماعیا يپیشگیر که سدرمی نظر به

 لــ تکام و عقناا و شدر لاـنبد به هبالقو رانکاهبز يهازنیا به ختندارـپ با جتماعیا يپیشگیر قعوا در.  دارد هیژو توجه
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 ،راـبزهک تـسرنوش و ضعیتو به نسبت جتماعیا يپیشگیردر .  ستا نناآ در يدار خویشتن روح و مثبت تخصوصیا

 حالی در ستا جامعه هبرند - هبرند يزبا یک يگیر شکل لنباد به و نیست وتتفا بزهکــار بالفعــل و هبالقو رکاهبز بین

 ئمیدا حصالا يابر شتال و نیست هبالقو رانبزهکا درون در مرــــج يیشههار نخشکاند لنباد به ضعیو يپیشگیر که

 نظر به لیلد همین به ستا مجر ياجرا مسیر در مانع دیجاا لنباد به صرفاً و اردند دخو رکا رستود در نیز را نناآ

 . ستا ضعیو يپیشگیر از ستانهتردوبشر و نسانیترا جتماعیا يپیشگیر هـک سدرمی

  

  نهاپیشگیر رثاآ دنبو موقتی و مقطعی: ب

 افنصرا یا افنحرا وزبر یا يتصمیمگیر در لتزلز دیجاا طریق از مجر از ندگیزداربا صوالًا ضعیو يشگیرـپی درـعملک

 و تـسا ینـمع موقعیتی و ضعیتو به ناظر و دارد موقتی يتاثیر نوعاً و ستا عمل هـب مجرمانه ندیشها ارگذ مسیر در

 که ستـنی موـمعل و نمیکند دیجاا يو نۀراکاهبز تتمایال و رکاهبز شخص ندیشۀا در عمیق ولیـتح هاـهیچگ

 م،جر ع مان ملاعو نشد فبرطر از سـپ اًـطبع و زداـس لمتحو را يو يرفتار يلگوهاا ندابتو رکاهبز موقت میتومحر

 ینا بلکه هنشد يو مجرمانۀ اتتفکر جایگزین يچیز ایرز دـباش دوـخ مجرمانۀ ندیشۀا ساختن عملی لنباد به دفر

 . دارد يتررماندگا و ارپاید ةندزداربا تاثیر جتماعیا يپیشگیر که حالی در. ندا هشد  بسرکو موقت ربطو تتمایال

 يندوشهر قحقو بارضتعا: ج

 ینا. آوردمی در مستحکم يهادژ کلـش به را محلهها و شهرها ،ضعیو يپیشگیر تمااقدا شگستر که معتقدند برخی

 يندوشهر قحقو.  باالست ربسیا دمیشو ختداپر آن يابر که بهایی لیکن دشو مجر کاهش به منجر ستا ممکن رکا

 اعوــ نا یشازــ فا.  درـیگیـم اررـق اـتهـحکوم لرـکنت تـتح تدـش به مجر از يپیشگیر ۀـبهان به خصوصی حریم و

 و ترودمحد اممد را انندوشهر يآزاد قـح ،یـفیزیک فـمختل عـنامو و ستهـبارمد ياـینهـبدور و میـسر ياـهرتنظا

ــفا تضایعا که سدر می نظر به و میکنند ترودمحد  مجر از ناشی راتخسا از کمتر يچیز بیراتد ینا ياجرا در اطرـــ

 . نباشد
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  جامعه در ستر دیجاا: د

ــال آن  جامعه ستر یشافزا م،جر از ضعیو يپیشگیر مینۀز در دموجو يغدغههاد از یگرد یکی ــه دنبـ  بیراتد ذتخاا بـ

 ماکنا سرقت از يپیشگیر يها برنامه از یکی لیهاو سیربر در نیز من بیک و منباروز.  تـسا عیـضو يپیشگیر مختلف

 خلهامد.  ستا یافته یشافزا ،کنترلی تمااقدا یشافزا با نهاپیشگیر تخدما نیافتکنندگادر ستر انمیز که یافتنددر

ــب رخطاا که ترتیب نهما به مجر کاهش قصد به محیط در  سایر به ستا ممکن د،میشو بمحسو هبالقو مجرمین هـــ

 موجب رشکاآ منیتیا تمااقدا یشافزا.  ستا كخطرنا نناآ ندگیز محیط که کند لقاا را مپیا ینا نیز انندوشهر

 .شوند رجخا لمنز از کمتر یدگید هبز از ستر خاطر به يدعا انندوشهر اـت دمیشو

  

  لتیابیعد شگستر: ه

 بدیهی. میباشند ها  ب  ناگر اتتجهیز از دهتفاـسا مستلزـم و رـهزینهب اردمو از يربسیا در ضعیو يپیشگیر يمکانیسمها

 جاــ مآ يوــ س هــ ب رانبزهکا ،نتیجه در.  نیست ساخته جامعه رشاـقا ۀـهم ةدـعه از اـه هـهزین نـیا تأمین که ستا

 رو ،تــ سا رـکمت اـنهآ ردوـم در زاتاـمج و يتگیرـسد خطر و حتتررا نهاآ به سترسید هـک رـتلوـلوصاهلـس مرـج

 موجب ثهدحا ینا دخو. دشو ودمحد جامعه از خاصی رقشاا به یدگید هبز هزینۀ که شد هداخو موجب مرا ینا. ندوربیا

 از ستهابرخو ةپدید انعنو به را مجر از ضعیو يپیشگیر ركکال چه گرا وه،بعال.  دمیشو جامعه در لتیابیعد شگستر

 عمومی اکنـما در ستهـبارمد ياـبینهدور ةدگستر نصب مانند ضعیو يپیشگیر بیراتد از برخی ،لیکن ،نددامی جامعه

 .  ستا مینهز ینا در لتدو نکال يارسرمایهگذ مندزنیا

 مجر جابجایی: و

 ماهیت از نقیصه ینا. ستا مجر جابجایی ،ستا هشد انعنو ضعیو يپیشگیر ردمو در که يادیرا ساسیترینا 

 به بلکه نیست يربزهکا ةپدید يا یشهر فحذ لنباد هـب عیـضو يپیشگیر ارـیز دشو می ناشی ضعیو يپیشگیر

 .  ستا مجرمانه عمل به مجرمانه ندیشها ارگذ سیرـم در مانع داـیجا لنباد
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 : 1قضایی -هاي حقوقی پیشگیري .3

که مبتنی بر تالش دولـت و نهادهـاي مسـئول ماننـد قـوه       پیشگیري قضایی، یکی از انواع پیشگیري از جرم است

سیاست پیشگیري از آن جهت این  .باشدهاي آن میقضاییه و پلیس در زمینه کاهش جرایم و از میان بردن ریشه

به عنوان اولین نهاد در مقابـل جـرم و مجـرم    ) دستگاه حاکم(شود که دولت در قالب پیشگیري قضایی بررسی می

مجموعـه  . پـردازد هاي تقنینی در مقابل بزهکار، به اصالح آنان مـی گیرد و از طریق اعمال قانون و سیاستقرار می

برخی از اندیشمندان در . ب و رسیدگی و اجراي احکام قضایی صورت میگیرداقداماتی که در راستاي کشف و تعقی

با کمک آنها در مقابل جرم واکنش نشـان  گر را که دولت هاي کیفري و سرکوبشناسی، مجموعه روشحوزه جرم

یی باید متذکر شد که برخی از وظایف قـانونی مقامـات قضـا   . اندتعریف نموده» سیاست جنایی«دهد، در قالب می

تـوان  باشـد و لـذا مـی   نیز میمانند وظایف دادستان ناظر به پیشگیري ازجرم به معناي خاص قبل از ارتکاب جرم 

  .معطوف است و بعد از ارتکاب جرم هاي قضایی به قبلگفت که پیشگیري

 :هاي پیشگیري هاي قضایی به قرار زیرندبرنامهمهمترین 

 و اجراي آنانمؤثر  ها، صدور احکام شیوه رسیدگی دادگاه. 

 ها و اقدامات تامینی و تربیتیمجازات 

 تدوین و اصالح قوانین و مقررات 

 اطالع رسانی حقوقی 

 : قضایی -هاي حقوقی پیشگیري راهبردها مهمترین

 هاي حقوقی ارتقاي آگاهی 

  تسریع در رسیدگی، صدور و اجراي حکم و تقویت اثربخشی احکام 

 اصالح و تربیت و بازپروري مجرمان 

 بهبود وضعیت زندان و اثربخشی کارایی آن 

 ي قوانین و مقررات ارتقاي تأثیر پیشگیرانه  

                                                           
١   . Judicial Prevention 
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  1بندي براساس ماهیت اقدامات پیشگیرانه تقسیم: ج

بـر  . ر پیشگیرانه شکل گرفته استدابیبندي ارائه شده در زمینه پیشگیري از جرم، براساس ماهیت ت دومین تقسیم

پیشگیري «و » پیشگیري مکانیکی«، »پیشگیري اصالحی«، »پیشگیري تنبیهی« این اساس تدابیر پیشگیرانه را به

  .کنند می تقسیم» علّی

تنبیهیپیشگیري 
2

  

البته نظرات متفـاوتی  . دارد می بدون تردید، تهدید به مجازات، با تداعی احتمال مجازات، افراد را از ارتکاب جرم باز

شناسان  در حالی که برخی از جرم. استفاده بوده، ابراز شده است موردها  که در طول قرن» رویکرد تنبیه«در مورد 

کنند که رویکرد تنبیهی ارزشی ندارد، گروهی دیگر معتقدند که تهدید به مجازات و القاي این واقعیت  می استدالل

 کـانون . رود مـی  که تهدید به مجازات عملی هم خواهد شد، هنوز یـک عامـل اصـلی بازدارنـده از جـرم بـه شـمار       

توان پیشگیري از جرم از طریق سیستم عدالت کیفري نامید؛ هر چند که ایـن پیشـگیري    می پیشگیري تنبیهی را

  .مند شود ممکن است عالوه بر سیستم عدالت کیفري، از سایر نهادهاي انتظامی، اداري و مدنی نیز بهره

پیشگیري اصالحی 
3

  

خصی یا عمومی، به منظور کسب اطمینان از عدم تکرار بزه تأکید اصلی در این نوع از پیشگیري بر بهبود شرایط ش

  :گیرد می پیشگیري اصالحی معموالً از دو طریق صورت. یا تقبیح رفتار مجرمانه توسط جامعه است

کار با اشخاصی که پس از ارتکاب جرم و کسب محکومیت به مؤسسات اصالح و تربیت تحویل و یا در طیـف   -الف

  .اند قرار گرفته) یبازتوان(تعلیق مراقبتی 

  .شود جرم در آن اوضاع رشد کند می هشدار در مورد شرایط اجتماعی و محیطی که تصور -ب

مکانیکی پیشگیري
4

  

توسـط  (سیاست اصلی این  پیشگیري قراردادن موانع مختلف در مسیر گذار از اندیشه مجرمانه به عمـل مجرمانـه   

پیشگیري مکانیکی از جرم، جدیدترین دسته از . رم را دشوار سازداست، تا به این طریق ارتکاب ج) بزهکار احتمالی

                                                           
 27، ص1391معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، راهنماي کارگاه علمی کاربردي، بهار  1

2Punitive crime prevention  
3Corrective crime prevention  
4Mechanical Crime Prevention  
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البتـه بـه نظـر بسـیاري از مـردم، فرآینـد       . پیشگیري از جرم است که در برخی از کشورها بر آن تأکید شده است

 لوحانـه بـه   اعالم سرقت و سایر تجهیزات، زیاد از حد سادههاي  مکانیکی افزایش امنیت از طریق قفل و بست، زنگ

شود، بـه  اي  اگر دزد بخواهد وارد خانه«کنند که  می المثل قدیمی را تأیید عامه مردم هنوز این ضرب. رسد می نظر

افزارهاي امنیت سروکار دارد، بـا   توانیم آن بخش از پیشگیري مکانیکی را که با سخت می .»هر نحو وارد خواهد شد

  .یاد کنیم 1»سخت کردن هدف«عنوان 

پیشگیري علّی 
2

  

شود، علل و عوامل خطرزاي جرم را مـورد هـدف    می این نوع از پیشگیري، که به آن پیشگیري علت مدار نیز گفته

در وهله اول شاید بتوان این پیشگیري را با پیشگیري اجتماعی منطبق دانست لیکن با دقـت بیشـتر   . دهد می قرار

تماعی اسـت و مقابلـه بـا کلیـه علـل فـردي و       تر از پیشگیري اج شود که این نوع پیشگیري بسیار جامع می روشن

  .شود می اجتماعی جرم را شامل

  

  )2(شکل شماره 

  

                                                           
1Target Hardening  
2Causal Crime Prevention  

پیشگیري

تنبیهی

اصالحی

مکانیکی

علّی



 

به علـل و عوامـل   ها  دسته نخست پیشگیري

قسـم دوم آن مربـوط بـه مرحلـه     . ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد

اي  قسم سوم نیز اقدامات و تدابیر پیشگیرانه

گیـرد و   می است که پس از ارتکاب جرم با هدف پیشگیري از تکرار جرم توسط مجرمانه و تنبه جامعه صورت

توانـد   مـی  تر است و بهتر تر و کاربردي بندي عملیاتی
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اجتماعی و فرهنگی
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بندي براساس فرآیند وقوع جرم
1

  

دسته نخست پیشگیري. اي وقوع جرم است بندي مبتنی بر فرایند مرحله

ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارداولیه ارتکاب جرم اختصاص دارد و عمدتاً 

قسم سوم نیز اقدامات و تدابیر پیشگیرانه. ماقبل ارتکاب جرم است و ماهیت وضعی، امنیتی و انتظامی دارد

است که پس از ارتکاب جرم با هدف پیشگیري از تکرار جرم توسط مجرمانه و تنبه جامعه صورت

بندي عملیاتی این دسته. دارد) حقوقی و کیفري(اهیت قضایی 

  .مرزهاي اقدامات پیشگیرانه را مشخص نماید

 )3(شکل شماره 

  

  

                                         

معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، راهنماي کارگاه علمی کاربردي، بهار 

حین وقوع

پیشگیري هاي  •

وضعی، امنیتی و  

انتظامی

پس از وقوع

پیشگیري هاي  

حقوقی و  

بندي براساس فرآیند وقوع جرم تقسیم: د

بندي مبتنی بر فرایند مرحله نوع سوم دسته

اولیه ارتکاب جرم اختصاص دارد و عمدتاً 

ماقبل ارتکاب جرم است و ماهیت وضعی، امنیتی و انتظامی دارد

است که پس از ارتکاب جرم با هدف پیشگیري از تکرار جرم توسط مجرمانه و تنبه جامعه صورت

اهیت قضایی عمدتاً م

مرزهاي اقدامات پیشگیرانه را مشخص نماید

  

                                                          
معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، راهنماي کارگاه علمی کاربردي، بهار  1

پس از وقوع

پیشگیري هاي  •

حقوقی و  (قضایی 

)کیفري
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 مجر از يپیشگیر مدیریت یندافر:  بخش دوم

 ايجرا رتصو به تر بیش ،بلکه ستـنی یـسترسد قابل ايکلیشه و ثابت يحلها راه طریق از نوعاً مجر از يپیشگیر

ــمیش هیدد یندآفر یک مختلف حلامر در ساسیا لصوا  از نهاپیشگیر تمااقدا از نسخههایی خیرا يهالسا در  دوـ

 و ند متنوع يپیشگیر منسجم بیرادـــت.  دـــندار دبرراـــک روـــمح مسئله پلیس در که ندا هشد ئهارا "راسا" لمد قبیل

 ساــ سا همین بر هندرنگا.  نددار ديبررکا و عملیاتی ۀــ جنب رــ یگد یـبرخ و یـعلم و ينظر بیشتر نهاآ از برخی

 ردوــ م و دهوــ نم سیمــ تق ديبررکا و علمی ستۀد دو به را مجر از يپیشگیر دــ ینافر هـمینز در دوـموج ياـلگوها

 يلگوا دنوــ ب یــ یرعلم غ یــ معن هـب "علمی يلگوا" انعنو کرذ که ستا کرذ به زمال.  داد هداخو اررـق یـسربر

 یگرد يلگوا دنبو ديبررغیرکا یــ معن هــ ب دوم يوـلگا هـب "ديبرراـک يوـلگا" دننها منا عکس بر و نیست یگرد

  .ستا مطالعه در سهولت جهت صرفاً فصااو ینا بنتخاا بلکه  دبو هدانخو

 

  

  يپیشگیر یندافر ينظر و علمی يلگوا - اول رگفتا

 :دمیشو هدـید رـیز لـحامر یشـب و مـک مجر از يیشگیر پ ايبر هشد ئهارا علمی يلگوهاا در

 اري؛گذ فهد و مجر مسئله شناسایی  

 م؛جر علل سیبشناسیآ  

 دي؛بررکا و عملیاتی يحلها راه ئۀارا و هیژو تمااقدا بنتخاا  

 ؛نهاپیشگیر يهارکاراه اجرا  

 برنامه ايجرا نتایج تعدیل و یابیارز. 

  :هیمد می توضیح رختصاا به را حلامر ینا از یک هر ینکا

  مجر کاهش افهدا تعیین و مجر مسئله شناسایی -اول مرحله

ــخط يلگوا تعیین ،یگرد نبیا به و یابی مسئله ي،پیشگیر یندآفر از مرحله نخستین  طریق از رکا ینا.  ستا مجر رـ

ــص ران،بزهکا يگیر فهد یا مجر يلگوا تحلیل و تجزیه  مقوله سه جرمی هر تحلیل و تجزیه در. دگیر می رتوـ

  اـه هـمقول ینا. دشو می سیربر وتمتفا

  :از تندرعبا

 ؛نظر ردمو هبز فیاییاجغر يفضا مطالعه  

 آن؛ نیدگاد هبز و انمباشر و مجر رساختا تحلیل  
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 معین مانیز دوره در رمذکو مجر تنوسانا در لتحو.  

 

 : ندا دهبرشمر یرز ترتیب به و مرحله هفت در را يپیشگیر یندافر نمارکشو نشناسامجر از برخی 

  ري؛بزهکا ضعیتو يیژگیهاو و حجم تحلیل -1

  ي؛پیشگیر جماآ بنتخاا -2

 ي؛پیشگیر حطر يمبنا شناختیمجر نظریه تعیین -3

 ي؛پیشگیر افهدا تعیین -4 

 ي؛پیشگیر عنو بنتخاا -5 

 يپیشگیر ايبر صالح مرجع و ممقا تعیین -6 

 .يپیشگیر عملی یابیارز -7 

  

 مشناسیعللجر سیبآ - دوم مرحله

 دهستفاا شناختیمجر تنظریااز مجر علل شناسایی ايبر. ستا مجر علل تعیین ي،پیشگیر یندآفر از مرحله میندو

 فرصت رنتقا نظریه موجب به.  دکر تقسیم بعید لـعل و طهـسوابال لـعل به نیماتو می را مجر علل. میکنیم

 اعنوا تحقق در. دوـش یـم آن عوـقو بـدیگرموجـیک رنا ک در نهاآ نشد جمع که ستا ايسطهوابی هـمجرمان

 در م،جر ايبر ابجذّ و سیبپذیرآ فدـه کـی به سترسید طریق از نااتو و مندهنگیزا ده،ماآ ربزهکا یک ،ئماجر

 علل.  ستا مجرمانه موقعیت دیجاا یا یافتن لنباد به ،الیق و دـمنهنگیزا انپیشگیر بغیا در و مساعد محیط یک

 از ستهد ینا لیکن د،گیر می بر در را محیطی و جتماعیا و ديفر علل از ريبسیا و ستندـه ددـتع م مرـج بعید

 .میکنند عمل مجر قریب علل طریق از ،علل

  ديبررکا عملیاتی يحلها راه ئۀارا و هیژو تمااقدا بنتخاا -مسو مرحله

 را نهاپیشگیر يخلههاامد ايبر بــ مناس ناـمز و هیوـش م،رـج علل شناسی سیبآ با ندرمجبو يپیشگیر انیزربرنامه

 را مجرمانه قایعو وثحد خطر و هشد مجر فرصت رنتقا گسیختگی هم از موجب نهاپیشگیر تمااقدا. کنند بنتخاا

.  تــ یاف دــ هاخو لـتقلی ،هـمجرمان ایعـقو رشما ودبر پیش خوبی به چیز همه که تیروـص در و دـهندمی کاهش

 نمیا از نندامیتو و وندــ ش زياــ س ومیـب و هـتهی یـمحل صاـخ ياـه مینهز و مسائل ايبر باید نهاپیشگیر بیرادـت

 ملاعو همانند نیز را نهاپیشگیر بیراتد برخــــی اندیشــــمندان شوند بنتخاا نهاآ از تلفیقی یا يپیشگیر صخا اعنوا

 وم،زــ ل رتوــ ص در یــ حت اــ ی تضعیف ،ممانعت ،بیراتد ینا نهایی و دهکر سیمــ تق تهــ سد 11 هــ ب مجر مستقیم
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 علل نهما ستا ممکن تر ديهبررا تماادـقا). کیدکو اوان يها حطر همانند( دانسته اند مجر عقوو مسیر افنحرا

ــه ردمو تر یافته نمازسا يمسیر از را ــق فدـ ــهند اررـ  و ريبزهکا طریق از شمعا ارمرا ساختن ارشود با مثالً دـ

 ايبر شتال به انمیتو ،بخش ینا در ديهبررا تمااقدا از نمونههایی انعنو هـــــب.  بتکاار زمال حمتز یشافزا

 انعنو به وندــ یشــ م هشیدــ ک نهاآ از دهستفاا ءسو به ماًولز رانبزهکا که دکر رهشاا لیاموا و صشخاا رشما کاهش

 برخی. شوند می جابجا پذیر سیبآ يسیرهاـم در هرـمروز روـبط هـک وهیـجو اي، هـیانرا ياـه هـشاتر راـنبا لمثا

 تحلیل و تجزیه ممستلز نیز) ارپاید يهاريناهنجا یا گیادخانويهاخشونت مانند( مجر تمد دراز یا اريتکر مسائل

 یا ديهبررا سطحی در تخالامد ینا ینکها از عما تسا معین جرمی به رديمو شنگر از االترـب سطحی در امقدا و

 ــ تق هــ نظری بچوراــ چ در و علل با متناسب نندامیتو تخالامد يمکانیسمها اـی لوـصا ،وندـش لاـعما تاکتیکی

  .شوند داده توضیح م،جر تـفرص رنا

 يپیشگیر بیراتدايجرا -رمچها مرحله

 به مجر علل صخصو درب سمنا تمااقدا منجاا یعنی. ستا برنامه منجاا و اريگذفهد شامل يپیشگیر ايجرا

 ارقر فهد ردمو را جامعه و نیدگاد هبز دارلویتاو و ینـمع يهازنیا که لقبو قابل و ارپاید ،ثربخشا ،مدرآکا شیرو

 تنهایی به محلی يشرکا و اـنهآ ندگاـنماین و اـهاريدـفرمان مانند مجر از اداري یا سمیر نکنندگا يپیشگیر .دهد

 ديعا انندوشهر و خصوصی یا عمومی يموسسهها ایرـس سیجـب اـب باید بلکه کنند عمل دخو ظیفۀو به نندانمیتو

 مجر علل در مستقیم تخالامد نندامیتو نقشها ینا. کنند امقدا م،جر کاهش در هژـیو ينقشها يیفاا به عالقمند

  .شوند شامل را) اـیتهوددـمح دنرـک مـک یا نهاآ ساختن نااتو و شنگیزا طریق از( سایرین تخالامد تسهیل یا

  

  یابیارز و رتنظا ي،گیرردخوزبا -پنجم مرحله

 گرفته ارقر توجه ردمو بیشتر دیریتیـم سیعو منظر از)  تعدیل و یابیارز یعنی( يپیشگیر یندآفر از مرحله خرینآ

 ئهارا ،نیزگشت مانند همرروز تخدما :شوند مدیریت دـبای هـک دـندار دجوو مجر کاهش فعالیت عنو چند.  ستا

 اـی صاـخ رياـبزهک يرـگیفهد مانند رديمو تعملیا .قبتیامر تعلیق ماـنجا اـی م،رـج از نهاپیشگیر يهادهنمور

 بینظمی یا مجر مسئله که مجر کاهش یافتۀ نمازسا يبرنامهها یا هاحرط صخصو   هب مرـج کـی یـکن شهـیر

. هنددمی ارقر فدـه ردمو يپیشگیر ةشیو چند یا یک ايجرا طریق از غلبا و صخا نماز در را صخا محلی

 را هم به مرتبط يهاحطر از اي مجموعه یـیعن وندـش املـش را يبیرادـت هـمجموع تـسا نـممک اـهحطر برخی

 یک در مجر مسائل از ريشما در كمشتر للعاز کلی ايمجموعه ایدـش اـی لـعل از سیعیو طیف که گیرند بر در

 اررـق یـسربر ردمو تاکتیکی یا ديهبررا سطح دو در نداتو ی م مدیریت. دهندمی ارقر فدـه ردوـم را منطقه
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 مدیریت اکتیکیـت طحـس و دمیشو زغاآ خلهامد ينقشهها و مجر سیربر با يیندآفر یا ديهبررا طحـس  .درـگی

 تیومتفا تترتیبا حسطو ینا از ریکـه.  درـمیگی بر در را سیعترو دهبررا یک تحت مجر کاهش رديمو يهاحطر

 ینا ماا هستند هکنندوارمیدا ،مرا ظاهر در مجر از يپیشگیر يبرنامهها ل،الصوا علی .میطلبند مدیریت ايبر را

 هشد ظلحا يپیشگیر يیزر حرـط و يزـیرهـبرنام در هم پیشبینیها کلیه گرا حتی ایرز نیست صحیح داوريپیش

 يبرنامهها یابیارز که ستا زمال الذ.  دشو جهامو ستـشک اـب اجرا مرحله در ستا ممکن هم زبا لیکن باشند

 تـمثب راـثآ تـسا ینا به اداري و لتیدو يهانمازسا تمایل صوالًا. دگیر رتصو علمی رتصو به يپیشگیر

 از نهاشگیرـپی ياـبرنامهه یابیارز ايبر که ستا بهتر جهت همین به.  هندد هجلو تر نگرپر را دوـخ ياـههـبرنام

 ايجرا نتایج سنجش ايبر مختلفی يشاخصها. دشو دهستفاا مهها برنا آن نمجریا از غیر متخصصی ادفرا

 ريبزهکا نشد ودمحد یا توقف یا کاهش ،سنجش يها شاخص از یکی. ستا هدـش هـئارا يشگیرـپی ياـبرنامهه

 رماآ به تکیه لبتها.  ستا سترسید قابل برنامه ايجرا از بعد و قبل ئماجر خنر مالحظۀ با شاخص نـیا.  ستا

.  ستـج هرـبه زـنی ئماجر قعیوا خرـن نجشـس ياـمکانیسمه از بایستی بلکه نیست کافی تنهایی ه ب مجر يظاهر

 .تسا ريبزهکا قبل ما يضعیتهاو و مجرمانه يظرفیتها رـتغیی هـمالحظ و دمرـم راـفتر رـتغیی ،رـیگد اخصـش

 اپید کاهش مجر ،برنامه ايجرا وبد در ستا ممکن ایرز دکر نباید تعجیل يپیشگیر ایجـنت هـب سبتـن وتقضا در

 پس مثالً شویم وبررو یـجنب ياـههدـپدی سایر یا مجر تبدیل یا تغییر و جاییهجاب ةپدید با مدتی از پس لیکن کند

 کاهش دروخو سرقت ت،مد هکوتا در ستا نـممک درو،وـخ سرقت ردمو در ضعیو يپیشگیر بیراتد ايجرا از

 سـپ ماا ستا دهبو میزآ موفقیت يپیشگیر برنامه که کنیم رتصو م،جر یـمقطع اهشـک ۀـمالحظ اـب اـم و کند اپید

 دروخو لـخدا ایلـسو رقتـس به دروخو سرقت از یا هشد جابجا يیگرد محل به مجر که شویم هـمتوج دتیـم از

 به يپیشگیر يبرنامهها سنجش و یابیارز که ستا هشد توصیه .ستا هشد تبدیل هازهمغا و زلمنا از سرقت یا

 روـبط دـبای هـبرنام نحااطر ،باشد طوالنی يپیشگیر برنامه که تیرصو در مخصوصاً دشومنجاا اي دوره رتصو

 به اي دوره يیابیهاارز نـیا هـک تـسا دیهیـب.  دـکنن ابیـیارز را ایجـنت و دهرـک داريرـنمونهب اي دوره و منظم

 .هدد منجاا برنامه دنکر ثربخشترا ايبر موضعی ياـدیلهـتع و حرـج هـک دـهدیـم ناـمکا يپیشگیر متخصص

 و تجزیه و مقایسه آن "منافع با را حطر "يها هزینه" که ستا دصددر يپیشگیر متخصص ي،پیشگیر سنجش در

 در يموثر کمک انیزربرنامه به هشد منجاا يهزینهها هـب سبتـن هدـش لـحاص نفع انمیز یابیارز.  کند تحلیل

 و سنجش ینا فهد که ستا بدیهی.  دنمو هداخو برنامه حصالا یا مهادا اـی فـتوق هـب نسبت يتصمیمگیر

 شاپیشـپی را يشگیرـپی نباید.  ستا يپیشگیر افهدا و راتنتظاا با حاصله يهاوردستاد قاـنطبا ،یابیارز

  .نیمابد ردهخو شکست یا میزآموفقیت



 

  

  جرمفرآیند مدیریت پیشگیري از 

 که ستا هشد کرذ مرحله ده در وــ لگ

  .شد هداخو 

 و سحد تا باشد یل تحل وه تجزی بر

 ئماجر مسئله یاآ ل،مثا انعنو به ،باشد 

  ه؟غیر و ها کینگرپا

 درون در افهدا تعیین در رزياـب ت

 شتهدا بر در را قیقید يهارمعیا باید م

 و) نمکاا رتصو در( يگیرازهندا قابل
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فرآیند مدیریت پیشگیري از ): 4(شکل شماره 

  يپیشگیر یندافر عملیاتی

لگا نــ یا.  تـسا علمی يلگوا از ترديبررکا و ییترا

 داده نهاآ ردمو در نیز يمختصر توضیح و کرذ ترتیب

  "؟هستیم موقعیتی چه در حاضر لحا در" - 

بر مبتنی بیشتر باید درك ینا و باشد شتهدا دجوو مسئله

 شتهدا دجوو زـــتمرک از سطحی نیز مرحله ینا در 

پا در هادروخو روي بر هشد منجاا ئماجر اـی تـسا درو

  "؟برسیم هیماکجامیخو به" - شن

تشکالـم هـک تـسا آن از اکیـح یسـپل يهاونیر

مجر از يشگیرـپی يها برنامه افهدا از یک هر.  

قابل درك، قابل ،شنرو باید افهدا نـیا.  ندـباش دـمفی

  

  

  

عملیاتی يلگوا - دوم رگفتا

اجرا ريقد عملیاتی يلگوا

ترتیب به حلامر ینا از یک هر

- مسئله تعریف) اول مرحله

مسئله از شنیرو درك باید

 حتی که ستا زمال.  نگما

درووـخ رقتـس اـب مرتبط

  

شنافروهداتعیین) دوم مرحله

نیر در هشد منجاا تمااقدا

 نددار دجوو پلیس ادارات

مفی ابیـیارز ايبر که باشند
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 بچوراـچ کـی ناـمکا رتصو در باید افهدا ینا ضمناً).  باشند لحصو قابل لمثا انعنو به( باشند بینانه قعوا

 و شپذیر ردمو و منتقل هـبرنام يرکاـش ماـتم به باید افهدا ینا.  نمایند تعریف برنامه ايجرا دورة ايبر را مانیز

 افهدراشما در یتیودبایدمحد ،ها شتال نشديسرسر از بجتناا ايبر ه،باالخر. ند باش گرفته ارقر نهاآ فقتامو

 افهدا که دبو هداخو ینا به بسته ديیاز حد تا مرا ینا. باشد شتهدا دجوو هـبرنام کـی ايرـب هدـش ینـتعی مختلف

 به تمایل یس ـپل ياـهونیر که دشو می همشاهد اردمو از ريبسیا در ،ماا.  باشند هم مکمل و مشابه يدـح هـچ تا

 دو از بیش طرحی هیچ که ستا هدـش دشنهاـپی.  دـنا تهـشدا حطر یک در هم با افهدا از تیومتفا طیف ترکیب

  .باشد شتهاند صلیا فهد

  "؟برسیم فهد به باید چگونه" -تاکتیکها و هادهبررا تعریف) مسو مرحله

ــکتیکه تا و دهبررا شناسایی به منجر منطقی ربطو شنرو افهدا و برنامه ماهیت  ايبر هشد گرفته ربکا هبالقو ياـ

  .یددگر هداخو آن به نسیدر

  "؟ختداپر هداخو را  آن هزینه کسی چه و اجرا را برنامه کسی چه" - منابع تعیین) رمچها مرحله

 نسانیا وينیر و جهدبو جمله از هـبرنام ايجرا منابع که ستا زمال ،برنامه ايجرا يتاکتیکها و افهدا تعیین از پس

  .باشد وريضر منابع در تجدیدنظر ستا ممکن ابعـمن یتوددـمح سبب به مرحله ینا در. دشو مشخص

  "؟کنیم يگیرازهندا ،هیمدمی ماـنجا هـک را رياـک دـبای هـچگون" -  ابیـیارز یندافر تعیین)  پنجم مرحله

 یابیارز ردمو جامع رطو هب هـبرنام که مرا ینا از قبتامر ايبر یههاییرو که ستا وريضر ،برنامه ايجرا از پیش

 ايبر باید شاخصهایی چه که دشو مشخص تـسا زمال.  ستـنی وچکیـک ظیفهو ینا.  دشو اربرقر د،گیر ارقر

 ردمو تطالعاا دنبو سسترد قابل یابیارز شامل دخو نوبت به مرا ینا و هـگرفت اررـق دهتفاـسا ردمو برنامه یابیارز

 زهجاا تا ستا ومناسبیـنح هـب تشکیالـت و نمازاـس هـک رـما نـیا از نطمیناا کسب همچنین .دبو هداخو زنیا

 در .تـسا م زال بدهد یابیارز و رتنظا یندافر قـطری از را تاـطالعا رشاـنتا و اـه داده لـتحلی و تجزیه و کسب

 به:  ستا منجاا لحادرکه تـسا ابیـیارز حسطو یا سطح نخست.  ستا زمال نکته چند به توجه صخصو ینا

 زنیا که ستا آن دوم مطلب ؟منطقه سطح در یا دشو ماـنجا پلیس وينیر کل سطح در ید با یابیارز یاآ ل،مثا انعنو

 که دارد مرا ینا به توجه به زنیا برنامه صاحب دارد؛ دجوو یابیارز دنبو سنگین اـی بکـس ردوـم در سیربر یک به

 به زنیا یا کند هـئارا ا ر اـخط مستعد ماا سریع نتایج نداتو می که دارد "سطحی و سریع" یابیارز یک به زاـنی یاآ

 آن مسو مطلب.  دارد يطوالنیتر نماز تدـم هـب زاـنی اـما دهبو قیقترد که دارد "ققید و یجیرتد" یابیارز یک

 دنبو جزئی انمیز ،هاارشگز ارتکر ادتعد مانند مسائلی مرا ینا . دارد سیربر به زنیا نتایج رنتشاا عموضو که ستا
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 را نگینیـس ربا غلبا ،مرحله ینا در رجمند عمتنو ظایفو.  هغیر و دشو لساار ها ارشگز نـیا سانیـک چه به ،نهاآ

 نظرفصر نهاآ از یا هشد عـقوا غفلت ردمو مرحله ینا که دارد دجوو خطر ینا و اردمیگذ برنامه انمدیر دوش بر

 ءجز انعنو به و دشو منجاا مهم مرحله یناه ک دشو حاصل نطمیناا و همدآ عمل به کافی قبتامر باید.  دشو

  .ستا همدآ یلذ در يجزئیتر نحو به مرحله ینا. دشو ستهـنگری آن هـب هـبرنام از يذیرـکناپـتفکی

  "د؟بو دـهاخو مندـشارز برنامه یاآ" -  وژهپر ايجرا از پیش یابیارز)  ششم مرحله

 برنامه بر ستا ممکن ملیکهاعو سیربر ،برنامه حتمالیا يموفقیتها از شتهادابر برخی کسب زغاآ رمنظو به

 و مرــج راتاــنتظا عوــموض هــمرحل نـیا.  تـسا وريرـض هـبرنام ايرـجا از یشـپ ،باشند ارگذرتاثی

 مسائل،منابع تأمین مانند ملیاعو ردمو در سیهاییربر تــسا نــممک و هدــش املــش را مرــج يدــهبنــجدبو

 ر،ذکوـم سائلـم با رتبط م تطالعاا آوريجمع با.  دبرگیر در نیز را نسانیا وينیر راختاـس و ییاوـمحت و یـمحیط

. شد هداخو پذیرنمکاا برنامه متولی ايبر موفقیت لحتماردامو در منطقی تصمیم مجر از يپیشگیر سیاست و پلیس

  .ستا هشد منجاا نهاآ ردمو در ندکیا رکا که ستا ارديمو از نیز رمحو نـیا

   "؟خیر یا کنیم اجرا را برنامه یاآ" -يتصمیمگیر) هفتم مرحله

.  کنند ذتخاا برنامه ايجرا مدــ ع اــ ی ارــ جا ايبر سمیر تصمیم ننداتو می رنامه ب انمدیر و نصاحبا مرحله ینا در

 و شتهدا دجوو برنامه موفقیت لحتماا یاآ که هدد هــ ئارا را نیـشرو مـعالئ دـناتو می برنامه ايجرا از پیش یابیارز

 ل،اــــــمث انوــــــعن به د،شو حصالا و سیربر داًمجد باید برنامه ايجرا از برخی ینکها یا دشو اجرا باید برنامه

 هــ ک دــ باش آن از اکیــ ح دماتیـمق ابیـیارز زـنی حصالا از حتیپس ستا ممکن. افهدا اـی ابعـمن ،اـکهـتاکتی

 که تصمیمی هر.  دشو لغو هــ برنام ايرـجا تـسا نـممک رتوـینصدرا که ستا کم ربسیا برنامه موفقیت لحتماا

 از که شد هداخو نگریسته سمیر تصمیم یک انعنو ه ب هشد ذتخاا تصمیم د،شولنباد یندافر ینا گرا د،شو ذتخاا

  .دشو فصر برنامه ايجرا راه در ديیاز منابع نکهآ از پیش هشد کسب برنامه ايجرا از پیش یابیارز

  ."کنیم اجرا را برنامه" -برنامه ايجرا) هشتم مرحله

 قبلی ةشد ذتخاا يتاکتیکها و اــ هدهبررا ساـسا رـب دـنایتوـم هـبرنام ،باشد برنامه مهادا بر تصمیم که تیرصو در

  .دشو اجرا ه،شد مشخص منابع و

  "؟هیمدمی منجاا چگونه" -اجرا حین در رتنظا) نهم مرحله

ــموقعی شناسایی ايبر.  شد داده توضیح قبالً برنامه یک تحیا دورة ردمو در ــفعل تـ  که ستا زمال ،برنامه یک یـ

  .دگیر ارقر رتنظا ردمو مندهقاعد ربطو برنامه ايجرا ندرو
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  "؟یما داده منجاا چگونه را برنامه " -یابیارز) همد مرحله

 تحیا لطو در نامه بر گرا که چند هر د،شو منجاا برنامه نتایج عمجمو یابیارز ايبر نداتو می نهایی یابیارز یک

 تمد به بسته نهایی یابیارز نماز.  رسدنظرنمی به بـعجی اندـچن اییـنه یابیارز ،گرفته ارقر سنجش ردمو دخو

 نتایج اردوـم یـبرخ در.  دوـش يرـگی ازهندا قابل و هشد ظاهر تمد آن در برنامه ايجرا رثاآ که دوـب هداخو مانیز

 نماز تمد برنامه یابیارز که ستا زمال اردمو از یگرد برخی در که حالی در دشو می م معلو راًفو برنامه ايجرا

 کند اپید مهادا ،برنامه ايجرا خاتمه از پس يبیشتر
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  مدیریت راهبردي پیشگیري از جرم: بخش سوم

  و مدیریت آن متولیان پیشگیري: گفتار اول

  . گـردد براي تحقق اهداف پیشگیري و به عبارت بهتـر تحقـق فرآینـد پیشـگیري الزم اسـت راهبردهـاي آن تـدوین        

می بایست بررسی و تحلیل قرار گرفته و  راهبردي، توانمندي هاي مدیریت پیشگیري مورد براین اساس با رویکردهاي

، اموریت پیشگیري از مرحله چشم انداز تا تعیین خط مشی ها و سپس راهبردهتنی بر اهداف، اصول و ارزش ها، مأمب

هادهـاي داخلـی دخیـل در    به ن ،در این بخش ضمن بیان ضرورت تعیین متولی امور راهبردي پیشگیري. تدوین گردد

  .پیشگیري اشاره شده و پیش نیازهاي مدیریت راهبردي پیشگیري بیان می شود

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، یکی از وظایف خطیر قوه قضاییه پیشگیري از وقوع جرم  156اصل  5طبق بند  

شـکنان بـه هـیچ نتیجـه مثبـت و       و قـانون باشد و بدون توجه به این وظیفه مهم بحث درمان و مبارزه با مجرمین  می

  .اي نخواهد رسید سازنده

به طور مهم وجود نهادهاي مختلف دخیل  در پیشگیري، ضرورت تعیین متولی راهبردي از آن را بیش از پیش نمایان 

، ایجـاد نهادهـاي   2002ژانویـه   56/261سند شـماره  ( اصول راهبردي سازمان ملل متحد  17بموجب بند . می سازد

  .ي از وقوع جرم از جماه وظایف دولت ها شناخته شده استائمی براي پیشگیرد

توانـد بـه دو صـورت     می بدیهی است اقدامات پیشگیرانه که به منزله واکسیناسیون جامعه در مقابل جرائم است،

بخش  -2 قسمتی از این اقدامات اساساً مربوط به زمانی است که هنوز جرم تحقق نیافته است؛ -1: متجلی گردد

  .دیگري از این اقدامات مربوط به زمان پس از وقوع جرم است

آن بخشی که باید بیش از هر اقدام دیگري مورد توجه قوه قضاییه قرار گیرد، اقدامات پیش از وقوع جـرم اسـت   

البتـه  . سازي جامعه و هدایت افراد نقـش عمـده و اساسـی ایفـا نمایـد      تواند در سالم زیرا عمل در این مرحله می

پذیرد نیز  اقداماتی که پس از وقوع جرم، در راستاي بازسازي مجرم و بازگرداندن وي به آغوش جامعه صورت می

زیرا این اقدام نیز در کاهش آمار جرائم، اصـالح مجـرمین و در نهایـت    . در جاي خود بسیار مهم و ضروري است

فردمدار و جامعه مـدار   چه به پیشگیري هاي اجتماعیاما آن .العاده حائز اهمیت است جلوگیري از تکرار جرم فوق

اجرایی در که نهادهاي مختلف باشد  خارج از حیطه وظایف دستگاه قضایی می و وظایفیمسئولیت  مربوط است،

   :مهمترین نهادهاي مرتبط به پیشگیري عبارتند از. دآن دخیلن
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  :دخیل در پیشگیري از جرم) حکومتی(نهادهاي دولتی ) 1

 :زیرمجموعه قوه مجریه  نهادهاي

 وزارت آموزش و پرورش      

  وزارت جهاد کشاورزي     

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح      

 وزارت ورزش و جوانان      

  وزرات اطالعات  

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    

  وزارت دادگستري     

  ،معدن و تجارتوزارت صنعت  

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري     

 وزارت امور اقتصادي و دارایی    

 وزارت راه و شهرسازي  

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی     

  وزارت کشور     

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 سازمان تعزیرات حکومتی    

 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز     

 بانک مرکزي  

 گمرك     

 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي    

 سازمان ثبت احوال     

 بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران  

 سازمان اوقاف و امور خیریه     

 اجتماعیتأمین  سازمان    

 سازمان حسابرسی     

 هیأت عالی گزینش  

 سازمان حفاظت محیط زیست        
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 سازمان بهزیستی کشور    

 شوراي عالی جوانان  

 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداري کشور      

 ستاد مبارزه با مواد مخدر  

 : نهادهاي زیرمجموعه قوه قضائیه

  سازمان پیشگیري از جرم(معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم(  

 دیوان عدالت اداري      

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور       

  دادستانی کل کشور  

 نیروهاي مسلح سازمان قضایی     

  سازمان بازرسی کل کشور 

 سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی    

 بنیاد تعاون و حرفه آموزي و صنایع زندانیان کشور 

  مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه قضائیه   

  سازمان پزشکی قانونی     

          

 : نهادهاي زیرمجموعه قوه مقننه

 دیوان محاسبات  

  شوراي نگهبان 

 

 :نهادهاي غیردولتی دخیل در پیشگیري از جرم) 2

  : نهادهاي جامعوي

 کانون وکالي دادگستري    

  کانون سردفتران و دفتریاران 

  سازمان نظام پزشکی 

  سازمان نظام پرستاري و مامایی 

  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 

  سازمان نظام مهندسی 

  کانون صنفی فرهنگیان 
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  شوراي اصناف 

  : موسسات عمومی غیردولتی

 شهرداري 

 کمیته امداد امام خمینی 

  بنیاد شهید و امور ایثارگران 

  سازمان صدا و سیما 

 جمعیت هالل احمر 

   شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی 

   شوراها

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 

  شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده 

  شوراي اسالمی شهر 

  شوراي فرهنگ عمومی 

  : نهادهاي انقالب اسالمی

 سازمان تبلیغات اسالمی  

  سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

شد و گستردگی و  می متفاوتی که جرم را شاملهاي  با توجه به تدابیر و راهکارهاي بسیار زیاد پیشگیرانه و حوزه

کـرده و  اي  ن و هم بدلیل علل و عوامل جرایم، مقوله پیشگیري را یـک مقولـه میـان رشـته    اش پیچیدگیتنوع و 

در زمینه پیشگیري از جرم دخیل هستند ... علوم اجتماعی، روان شناسی، آمار و  ،مانند حقوق، الهیاتهاي  رشته

در مباحـث اجتمـاعی،    ی کـه وسـیع  ي و از طرفی بحث پیشگیري را بحثی فرابخشی کرده و با توجه بـه گسـتره  

  .را درگیر خود کرده لذا فرابخشی استها  فرهنگی و وضعی دارد تمام حوزه

و متولیان را بتواند تحـت  ها  و حوزهها  بنابراین پیشگیري نیازمند مدیریتی است که فراگیر و جامع باشد و بخش

  .داراي اثربخشی و کارایی باشدشود  می که طراحیهایی  پوشش قرار دهد و هدفمند باشد تا برنامه

  .باشد می و نیازمند مدیریت جامع و هدفمنداي فرابخشی  از وقوع جرم؛ مقولهپیشگیري بنابراین 
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  »هاي اجتماعی الگوي مدیریت راهبردي پیشگیري از وقوع جرم و آسیب«: 5شکل شماره 

   

شناسی  علت

 ناهنجاریها
شناسی گونه

هاناهنجاري  

 شناسی گستره

 هاناهنجاري

بندي  اولویت

 ناهنجاریها
بندي رده

 ناهنجاریها

مفاهیم 

 بنیادین

شناسایی 

هاناهنجاري  

 تدبیرگزینی

 بازخورد

اصول و 

ها ارزش  

رسالت یا 

 مأموریت

 هدف

 

بررسی عوامل 

 خارجی

فرصت، (

)تهدید  

 جرايا

ها راهبرد  

ترسیم 

 انداز چشم

تدوین و 

انتخاب 

 راهبردها

 ارائه 

هاي مشیخط

 کلی

نظارت، ارزیابی و 

هااصالح راهبرد  

سنجی امکان
هاي  توانمندي

 مدیریت پیشگیري 

بررسی عوامل 

 داخلی

)قوت، ضعف(  

 بازخورد



 

 
 

38 

  :مدیریت پیشگیري از وقوع جرمنیازهاي  پیش: گفتار دوم

 مقرراتی –نیازهاي قانونی  پیش.1

 مفـاد قـانونی بـه برخـی از     از قبـل  . شـود هاي قانونی پیشگیري از جرم اشاره مـی در زیر به مهمترین جایگاه

 : شود با محوریت بحث پیشگیري از جرم اشاره می) العالیمدظله(مقام معظم رهبري اشارات و ابالغات مهمترین 

  1393 رماهیت اول مورخ: هییقضا قوه مسئوالن و سییر با دارید در یاسالم انقالب رهبرسخنرانی 

هـا بـه قـرار    قوه قضاییه بیان فرمودند که این اولویـت  دیجد دوره يبرا را یاصل تیاولو ششایشان در این جلسه 

 :زیرند

 ها استیس ياجرا يبرا روشن و ژهیو کار و ساز 

 رانیمد عملکرد و قضات عملکرد از اعم عملکردها بر نظارت 

 احکام ياجرا در ریتأخ عدم لزوم 

 يپرور نیجانش و يکادرساز 

 جرم از يریشگیپ 

 قوه سه يها يهمکار شیافزا  

در دوره جدیـد را پیشـگیري از وقـوع جـرم     قضاییه هاي اصلی قوه شود ایشان یکی از اولویتهمانطور که مالحظه می

 :نداهکرد خاطرنشان جرم از يریشگیپ تیاولو خصوص راند و ددانسته

 خود ارتباط دیبا جرم از يریشگیپ يبرا هیقضائ قوه نیبنابرا است، يا فراقوه موضوع کی جرم از يریشگیپ«

 کی جرم، از يریشگیپ .کند تیتقو را آنها با اشتراك نقاط و مستحکم موضوع، نیا با مرتبط يها دستگاه با را

 با آن از یناش يها بیآس و جرم عوامل ییشناسا يبرا دیبا اساس نیهم بر و هست زین ،یعلم کامال موضوع

  ».شود يهمکار و مشورت موضوع نیا کارشناسان و نظران صاحب

را مهمتـرین   »امنیت اجتماعی و پیشـگیري از جـرم  «ریاست آیت اهللا الریجانی،  دورههمچنین ایشان در متن تمدید 

هـاي گذشـته، اسـتفاده از     هاي فـراهم شـده در دهـه    مندي از زیر ساخت بهرهطی این حکم، . نداهمسئولیت قوه دانست
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تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاري قواي سه گانه، اهتمام به تحقق سیاسـت هـاي کلـی و رویکردهـاي     

 :شش زمینه زیر مورد اشاره قرار گرفته است اعالم شده نظام در امور قضائی بویژه در

ساز و کار مناسب براي دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسـی، اصـالح قـوانین و تهیـه      ایجاد«

، و از همه مهمتر ایجاد سالمت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فسـاد تأمین  لوایح مورد نیاز قوه،

، در پرتـو اغتنـام از فرصـت هـاي     اي مسئولامنیت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم با معاضدت دستگاه ه

  »پرشتاب

اهتمام بـه پیشـگیري از   « 2/9/1388همچنین ازجمله سیاست هاي کلی قضایی ابالغی مقام معظم رهبري مورخ 

 .ه استهاي اصلی ابالغی بود   از سیاست» ها با قوه قضاییه در این زمینه وقوع جرم و لزوم همکاري سایر دستگاه

 :1اسناد باالدستی که موضوع پیشگیري در آنها مورد اشاره قرار گرفته است به قرار زیرندازجمله مهمترین 

  مناسب براي پیشـگیري از   اقدام ،یکی از وظایف قوه قضاییهکه بموجب آن  قانون اساسی 156اصل  5بند

 .ع جرم و اصالح مجرمین شناخته شده استوقو

  69بند ب تبصره  )1377-1373(  جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه دوم توسعه : 

به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاري و اعمال روشهاي غیر مستقیم جهت اقـدام و رعایـت قـانون و نظـم     «

 ».دولت مکلّف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجرا نماید پیشگیري از وقوع جرماجتماعی و 

  قانون  130ماده » ز«بموجب بند   :)1389- 1384( توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه چهارم

  مراجع  تصویب  هو ب  را تهیه  ذیل  لوایح  است  موظف  قضائیه  برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران قوه

 :برساند  صالح ذي

                                                           
مورد ها قانونی است که مساله پیشگیري از جرم در آنها به صورت صریح و یا ضمنی  الزم به ذکر است قوانین مورد اشاره از بین ده 1

 مانند قانون ارتقاء نظام سالمت اداري و مقابله با فساد مصوب  توان به قوانین مهم دیگرياشاره واقع شده است به عنوان نمونه می

، ، قانون 1391قانون خانواده مصوب ، )هاي اجرایی در پیشگیري از فساد استفصل دوم این قانون مربوط به وظایف دستگاه( 1390

فصل دوم ( 1392و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392، قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392صوب مجازات اسالمی م

 . اشاره کرد) اچاق استاین قانون مربوط به موضوع پیشگیري از ق
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 . و قاطع  ، منصفانه قانونی بینی  پیش  ل، قاب ، ارزان در دسترس  ، بالسویه ، دقیق سریع  قضائی  استقرار نظام •

 . ، در قلمرو قضائی و معنوي  خصوصی  مالکیت  حقوق  بنیادهاي  و تضمین  گذاري پایه •

 . و قضائی  ، در قلمرو حقوقی و گروهی  ، قومی تبعیض  هرگونه  رفع •

  و ششم  پنجاهیکصد و   اصل  ، براساس جرم  از وقوع  پیشگیري  براي  الزم  تمهید سازوکارهاي •

 1ایران  اسالمی  جمهوري  اساسی  قانون

  1394-1390(برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران(: 

  به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصالح رفتار حقوقی و قضائی مردم،  -211ماده ) د(بند

، و کاهش دعاوي حقوقی در راستاي پیشگیري از وقوع جرائممداري و نیز  سازي فرهنگ قانون نهادینه

 :شود اقدامات ذیل انجام می

آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما آمـوزش همگانی حقـوق شهروندي در 

اي و مشابه آن توسط  زیست، بانکی، بیمه اجتماعی، محیط خصـوص امور مالیاتی، اداري، کار و تأمین

هاي  بینی مواد درسی الزم براي آموزشهاي مذکور در دوره و سیماپیش ربط از طریق صدا هاي ذي دستگاه

  .راهنمایی تحصیلی و متوسطه

 سیاستهاي کلی قضائی پنجساله ابالغی از سوي مقام معظم ) 3(به منظور تحقق بند  -211ماده ) ه(بند

و مؤسسات عمومی رهبري، دستگاههاي اجرائی از جمله نیروي انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها 

احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاري الزم را با قوه  غیردولتی نظیر جمعیت هالل

 .، معمول دارندپیشگیري از وقوع جرمهاي  قضائیه در اجراي برنامه

  1389- 1385(برنامه دوم توسعه قضایی:(  

  :قضایی نظام جمهوري اسالمی ایران عبارت است ازبموجب فصل اول برنامه دوم توسعه قضایی مأموریت هاي 

                                                           
اکنون در مجلس همدر مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید و با ایرادات شوراي نگهبان و اصرار  9/2/1388این الیحه در تاریخ  1

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است
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  اقدام مناسب براي پیشگیري از جرم و اصالح مجرمان -5بند 

همچنین بموجب فصل سوم این برنامه با عنوان هدفهاي عینی و اختصاصی برنامه، یکی از اهداف به قرار زیر 

  :موضوع پیشگیري از جرم را مدنظر قرار داده است

مشارکت در حل و فصل دعاوي و که بند اول آن ،   نهادهاي مدنی در حوزه عدالت مردم و افزایش مشارکت .1

 .است پیشگیري از جرم

  1394- 1390(برنامه سوم توسعه قضایی: (  

برنامه می باشد که این معاونت به طور مستقیم با سه  531هدف و  80راهبرد،  19فصل،  5این برنامه داراي 

برنامه مسئولیت  36در این فهرست، معاونت پیشگیري در خصوص  .برنامه مرتبط است 47راهبرد و  4فصل 

  .برنامه به عنوان همکار منظور شده است 62مستقیم دارد و درخصوص 

کند که قوه قضاییه بنا بر مجموعه قوانین فوق لزوم متمرکز شدن امور پیشگیري و تعیین راهبردي آن را گوشزد می

در الیحه مذکور مواردي از  .کندا تهیه و تصویب الیحه پیشگیري از جرم این مهم را دنبال میوظیفه قانونی خود ب

قبیل تعریف پیشگیري از جرم، تشکیل شوراي عالی پیشگیري و اعضاي آن، تشکیل سازمان پیشگیري، تشکیل 

شوراي استانی و شهرستانی پیشگیري و اعضاي آنها مورد اشاره قرار گرفته و وظایف هر یک از این شوراها ذکر شده 

 .است

  ساختاري –نیازهاي شکلی  پیش.2

 :یش نیازهاي شکلی و ساختاري پیشگیري، به صورت مختصر عبارت از موارد زیر استپ

 پیشگیري از وقوع جرمراهبردي وجود متولی مدیریت  •

 گذاري سیاست هاي تشکیل گروه •

 ....شناسی و شناسی، روانحقوق، جامعه استفاده از متخصصان علوم مختلف •

 امور پیشگیرانهدر  هاي مختلف دستگاهو فعالیت و همکاري حضور  •
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 مطالعاتی - نیازهاي محتوایی  پیش .3

علـوم  هـاي  نیازهـاي مطالعـاتی و علمـی در حـوزه    عملیاتی نمودن راهبردهاي پیشگیرانه مبتنی بر پـیش بدیهی است 

 :هاي زیر باشدتواند در زمینهمهمترین این مطالعات می. مختلف است

 ها مطالعات مربوط به ناهنجاري 

  ها بندي ناهنجاري طبقهشناسایی و 

 ها گستره شناسی ناهنجاري 

 مانند اطلس جغرافیاي جرم، آمار تعداد مجرمین گستره شناسی کمی -

 دیدگی، وضعیت اشتغال بزهمانند شناسایی افراد مستعد  گستره شناسی کیفی -

 محورمحور، موقعیتدیدهبزهکارمحور، بزه: شناسایی علل و عوامل وقوع جرائم 

 :به صورت مختصر عبارتند از  این عوامل

  بزهکار محور -     

  :اند که عبارتند از محوري علل و عواملی دخیلبزهکار در بحث

روحی و -2 و، نژاد، جنسیت، سن )وراثت و نقش آن در ارتکاب جرم(زیستی  عوامل-1 :علل و عوامل فردي )الف

  روانی

در ارتکاب کرد که پیشرفت زمان نشان داد نقش وراثت  می مجرمین را بررسی و طبقه بنديهاي  جمجمه لومبروزو

توان تأثیر اندك آن را نفی کرد و البته طیف وسیعی از احادیث نـاظر بـه    نمی چندان تعیین کننده نیست اماجرم 

  .باشد می نقش تربیتی

آن قوم یـا   داوري که مردم نسبت به یک قوم داشته باشند سبب سوق دادن ها نشان داد پیش بررسیدر بحث نژاد 

  .شود بنابراین نقش نژاد هم چندان تأثیر بسزایی در ارتکاب جرم ندارد می نژاد به سمت جرم

 نشـان هـا   بررسـی اما شوند  می کمتر مرتکب جرمها  که معموالً خانماین دیدگاه وجود داشت در خصوص جنسیت 

ان بوده یا دیدگاه ترحم آمیزي که پلیس دهد که این دیدگاه به دلیل عدم حضور بانوان در جامعه نسبت به آقای می

  .چندان مؤثر نیستدر ارتکاب جرم داشته پس جنسیت هم ها  نسبت به خانم
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دهـد کـه    می نشانتحقیقات دهد اهمیت دارد و  می که در سنین مختلف روي یسن ارتکاب جرم و نوع جرم: سن

 25-16از  و شـروع جـرایم افـراد     حرافـات دهد بیشتر تخلفـات و ان  نمی سالگی جرم چندان رخ 15-12معموالً از 

 گیسال 30از  ،مثل قتل و ضرب و جرح باشد میبیشتر جسمانی  است که وج جرایما 30-25 سنو  باشد میسالگی 

جرایم جسمانی کمتر و جرایم وابسته به فکر بیشتر است مثل اختالس  خصوص بهدهد  می رخ يبه باال جرایم کمتر

  .شود می آموزش ارتکاب جرم و راهنمایی مجرمین انجام) به بعد  50(و کالهبرداري و از سن بازنشستگی 

   ):محیطی(علل و عوامل بیرونی  )ب

بـود بـه بحـث آب و هـوا و      که اشـاراتی کـرده  ) جغرافیایی(مکتب محیط طبیعی  :عوامل جغرافیاي طبیعی  -1

تأثیرش بر منش و شخصیت افراد و مکتب دیگر، جغرافیاي جنایی بود که تأثیر فصول و مناطق بر ارتکاب جـرم را  

جنوبی میزان ارتکاب جرایم بیشتر و نوع مناطق اش بدین صورت بود که در فصول گرم و  بررسی کرده بود و نتیجه

شمالی میـزان جـرایم کمتـر و    مناطق جسم انسان است و در فصول سرد و  آمیز و وابسته به جرایم بیشتر خشونت

  .باشند می جرایم بیشتر از نوع مالی

  :شود می خود به دو قسمت تقسیم :محیط اجتماعی -2

هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و همچنین  ناظر بر همه افراد جامعه است مانند محیط: محیط عمومی -

هاي طبقاتی، افراد را مجبور به ارتکاب جـرم   کند بدین صورت که فاصله ارتکاب جرم بررسی می نقش اقتصاد را در

هاي طبقـاتی   کند و یکی از مباحث کمونیستی که همه از سهم مساوي برخوردار باشند از ارتکاب جرم و فاصله می

  .جلوگیري کند

ماننـد اینکـه   داننـد   مـی  زا جامعـه را جـرم  یا در جرم شناسی رادیکالی نقش سیاست و دیدگاه سیاسـی حـاکم بـر    

کنند که اینها اگر چنـین   می در جهت منافع خودشان رفتاري را علیه افراد فرودست جامعه تصویبمداران  سیاست

و بحث اصالح و درمان مجرمین را قبول ندارند مثالٌ ممکن است یک رفتار در یک  اند رفتاري را انجام دهند مجرم

کشور نابهنجار باشد ولی جرم نباشد ولی در کشور دیگر جرم باشد یا رفتاري در یـک کشـور بهنجـار و در کشـور     

ران جـرم  در برخی کشورها چند همسري جرم اسـت امـا در ایـ    باشد مانند چند همسري کهدیگر رفتاري ناهنجار 

  .نیست پس در محیط عمومی این عوامل بایستی بررسی شوند
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گیـري   در شـکل اي  باشد و نقش تعیـین کننـده  ... شامل محیط تحصیل، کار، خانواده، سربازي و : محیط شخصی-

شخصیت فرد دارد زیرا اگر شخصیت یک فرد در یک محیط بهنجار شکل گیرد حتی اگر بیکار یا فقیـر هـم باشـد    

تـر   ش شکل گرفته حاضر نباشد هر جرمی را انجام دهد اما اگر شخصیت متزلزلی داشته باشد راحـت چون شخصیت

  .شود می مرتکب جرم

 

  :محوربزه دیده

یک عامل کـه در میـزان مجـازات    . میالدي نقش بزه دیده در ارتکاب جرم بررسی شد 20تقریباً از نیمه دوم قرن  

شناسی  در بزه. شود  تواند با تحریک بزهکار سبب ارتکاب جرم می دیده بزهدیده است زیرا  بزهکار مؤثر است نقش بزه

 گیرنـد کـه   بیشـتر مـورد حمایـت قـرار مـی      دیدگی قرار دارند پذیري که در معرض خطر بزه حمایتی، اقشار آسیب

تواند مختلف باشد مثالً جنسیت، سن، اقلیت، دین، فرهنگ مـثالً از لحـاظ سـن، کودکـان و افـراد       می معیارها هم

دیدگی هستند لـذا افـرادي    ها بیشتر در معرض بزه از لحاظ جنسیت، خانمیا . اند سالخورده بیشتر در معرض آسیب

 دیـدگی ایـن افـراد    گیري از بـزه ابتدا جهت جلـو . بیشتري دارندهاي  اند نیاز به حمایت که بیشتر در معرض آسیب

کـه در ایـران   گیـرد   صورت میپزشکی از این افراد  پزشکی و روانهاي  و در صورت آسیب، حمایت گیرد صورت می

  .این وظیفه بیشتر به عهده سازمان بهزیستی واگذار گردیده است

  :محورموقعیت

روزمـره بـه بررسـی    هـاي   فعالیـت  ي نظریـه  موقعیت جرم یا فرصت جرم به زمان و مکان جرم اشاره دارد مـثالً در 

گاههـا   بحث زمـان روز و مکـان سـکونت    مانند اند هکه ارتکاب جرم بیشتر است پرداختهایی  مکانو  زمانیهاي  بازه

روند و در منازل کسی نیست فرصت و موقعیت مناسب براي مجرم  می که چون افراد در روز به محل کاراي  حاشیه

عـالوه بـر آن   . گذاري در پیشگیري وضعی حائز اهمیت است تا از ارتکاب جـرم کاسـته شـود    مهیاست لذا سیاست

  .شناسایی شگردها و ابزارهاي ارتکاب جرم نیز بسیار مهم است

 عوامل داخلی و خارجی(هاي محیطی  مطالعات مربوط به بررسی( 

 امور داخلی حاکمیت: عوامل داخلی 

 امور خارج از حاکمیت: عوامل خارجی  
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سازمان متولی امر پیشگیري از وقوع جرم است که بایستی در تدابیر مربوط بـه  هاي  مطالعاتی مربوط به توانمندي

محیطـی مطـرح اسـت کـه شـامل      هاي  لحاظ گردد از جمله مطالعات مربوط به بررسیها  پیشگیري این توانمندي

عف و در عوامـل خـارجی بـه بررسـی     عوامل داخلی و خارجی است که در عوامل داخلی به بررسی نقاط قوت و ض

باشـد هـر    مـی  پردازیم البته با توجه به اینکه قوه قضاییه متولی امر پیشگیري از وقوع جرم می و تهدیدهاها  فرصت

است را عوامل داخلی محسوب کرده و سایر عوامل خارج از حاکمیـت  ) state/دولت(آنچه که مربوط به حاکمیت 

  .کنیم می کشور را عوامل خارجی محسوب چه در داخل کشور و چه خارج از

ها، مدل سـارا اسـت    مختلفی داده شده که اخیراً یکی از این مدلهاي  در خصوص مدیریت پیشگیري از جرم مدل

  .است هسالهاي اخیر مطرح شد درکه ) ارزیابی، پاسخگویی، تجزیه و تحلیل، پویش(

شد که داراي زیادي بود که بـه تلفیـق مـدل ارائـه شـده      هاي زیادي در راستاي پیشگیري از جرم ارائه  البته مدل

عدم -1ست از هاي پیشگیري عبارت خألهاي مدل. مدیریت راهبردي و سایر مدلهاي پیشگیري از جرم پرداخته شد

هاي کلی در آن  سیاست -2. براي اجرایی شدن بررسی این عوامل ضروري است کهعوامل داخلی و خارجی  بررسی

شد مثالً در ارائه راهکار بایستی سیاستهاي کلی را در نظر بگیریم مثالً زنـدان بـراي مجـازات و     در نظر گرفته نمی

ربخش نباشد بلکه زدایی مطرح باشد و زندان نه تنها اث پیشگیري از جرم تدبیر مناسبی است اما اگر سیاست حبس

زدایـی را بایسـتی درنظـر بگیـریم      هاي زیادي نیز به همراه داشته باشد در ارائه راهکار سیاست کلـی حـبس   معظل

هاي کلی حرکت نمود سپس بدلیل فقدان جامعیـت مـدل    هرچند حبس مؤثر باشد اما بایستی در راستاي سیاست

لفیق کنیم و مدل راهبردي هم این مشکل را داشت که در پیشگیري ما را بر آن داشت تا آن را با مدل راهبردي ت

شود در حوزه اقتصاد هم مأموریت هر سازمان مشخص  هاي راهبردي وارد حوزه اقتصادي می حال حاضر اکثر مدل

پردازنـد و   خواهند لذا به بررسی یک سري عوامـل داخلـی و خـارجی مـی     است و اکثراً کسب سود و منفعت را می

پردازند اما در پیشگیري از جرم تعیین مأموریت گام نخست است که این بسیار مشکل  نامه میسپس به طراحی بر

  .اي وظیفه سازمان متولی را مشخص کرد است که بتوان در هر حوزه
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  1فرآیند مدیریت پیشگیري از جرم: گفتار سوم

گزینـه اول؛ رویکـرد سـنتی    . ر دارددر برخورد با پدیده جرم و بزهکاري دو گزینه اصلی در برابر اولیـاي امـور قـرا   

شامل دادگـاه، پلـیس و   (سرکوبی و مجازات است که صرفاً با اعمال شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفري 

این رویکرد در تجربه طوالنی بشر، ناتوانی خود را در حل اساسی مشکل جرم، نشـان داده  . شود می پیگیري) زندان

به دلیل کارآیی باالي این رویکرد در دو دهه اخیر، اقبال زیادي به . از جرم است گزینه دوم؛ مقوله پیشگیري. است

  .شود می پیشگیري از جرم در جوامع مختلف دیده

به دلیل گستردگی تدابیر پیشگیرانه و نیز متولیان متعددي که در این خصوص وجود دارند، مـدیریت ایـن امـر از    

بینـی و   پـیش «اجتمـاعی را  هـاي   م مدیریت پیشگیري از جرم و آسیبتوان مفهو می .اهمیت وافري برخوردار است

شناسایی علل و عوامل خطر وقوع جرم و به کارگیري و هدایت مؤثر و کارآمد منـابع مـادي و انسـانی بـه منظـور      

  .دانست» ریزي، ساماندهی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجتماعی با برنامههاي  پیشگیري از وقوع جرم و آسیب

  :توان بدین شکل تعریف کرد هاي مفهوم مذکور را می فهمؤل

  ها و اقدامات؛ تعیین اهداف، برنامه: ریزي برنامه

  ها و تخصیص وظایف؛ ها، مسئولیت تعیین نقش: سازماندهی

  هاي مختلف و ایجاد انسجام و یکپارچگی؛ برقراري روابط مناسب بین بخش: هماهنگی

  اقدامات اجرایی و اتخاذ تدابیر مناسب در رفع مشکالت احتمالی؛کنترل و مراقبت در طی : نظارت

تعیین میزان رسیدن به اهداف به منظـور تجدیـدنظر احتمـالی در اقـدامات بـا اسـتفاده از       : ارزیابی

  .هاي معین شاخص

هـاي اجتمـاعی در فرآینـدي چنـد      م مذکور نیز آشکار است، مدیریت پیشگیري از جرم و آسـیب اهیچنانچه از مف

 .پذیرد می صورتاي  رحلهم

                                                           
از آنجا که این جزوه آموزشی با محوریت آشنایی با مبانی و مفاهیم پیشگیري از جرم تهیه شده است لذا سرفصل مدیریت راهبردي  1

ب راهنماي کارگاه علمی و کاربردي منتشر توانند به کتاعالقمندان به این حوزه می. گرددپیشگیري از جرم به صورت مختصر اشاره می

، و کتاب مدیریت راهبردي پیشگیري از وقوع جرم و 1391، بهار  پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه معاونت اجتماعی وشده توسط 

 .آسیب هاي اجتماعی مراجعه نمایند
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تـدابیر منسـجم   . انـد  ارائـه شـده  ) SARA(» سـارا «از اقدامات پیشگیرانه از قبیـل مـدل   هایی  در سال اخیر نسخه

در الگوهاي . و برخی از آنها بیشتر نظري و علمی و برخی دیگر جنبه عملیاتی و کاربردي دارنداند  پیشگیري متنوع

  :شود می رم، کم و بیش مراحل زیر دیدهعلمی ارائه شده براي پیشگیري از ج

  شناسایی مسئله جرم و هدف گذاري؛ -1

  آسیب شناسی علل جرم؛ -2

  عملیاتی و کاربردي؛هاي  انتخاب اقدامات ویژه و ارائه راه حل -3

  اجراي راهکارهاي پیشگیرانه؛ -4

 .ارزیابی و تعدیل نتایج اجراي برنامه - 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


