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 چکیده
راهکارهای اجتماعی  هدف این پژوهش بررسی هدف:   

 پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است.

ه شود کی اقدامات تشکیل میااز مجموعهپیشگیری اجتماعی 

ها در یطمحگذارند که این یم تأثیرهای فرد یطمحبه انواع 

 یکارکردهایری یک فرد نقش داشته و دارای پذجامعهفرآیند 

راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک اجتماعی هستند. در این 

. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و مؤثرندمقطع زمانی ویژه 

های فرآیند اجتماعی، یتئورآموزش صحیح است و بر اساس 

 یاجتماع. نهادهای استیری افراد پذجامعهبزهکاری تابعی از 

خانواده و مدرسه( دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند )

ی انجام ندهند، اولین خلل در درستبهو اگر رسالت خود را 

زمینه ارتکاب جرم  درواقعپذیری فرد ایجاد شده و ینۀ جامعهزم

 شود. یمفراهم 

ز تحلیلی توصیفی ا صورتبهروش تحقیق در این مقاله  روش:

 یاکتابخانه صورتبه هادادهوری نوع کیفی است و روش گردآ

و  ها، رسالههااست که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب

مقاالت استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به 

 تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. 

نظام آموزشی و  بهبوددهد که مینشان  هایافته :هایافته

گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و 

ی حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست هابرنامهاستفاده از 

ی مؤثری در جهت حمایت هاراهتوانند یم هارسانهی هابرنامه

  از کودکان در معرض خطر باشد.
 

 یپیشگیری کنشی، حقوق بشر، پیشگیرها: کلید واژه

 اجتماعی رشد مدار، کودکان بزهکار، حق بر آموزش.

Abstract 

Purpose:   The purpose of this research is to 

investigate social strategies for prevention of 

misdemeanor by family, school and media. 

Social prevention includes measures affecting 

all kind of individual’s environments these 

environments play role in the socialization of a 

person, and have social functions. In this 

connection, school, family, and media are 

effective at a time juncture. The concern of 

social prevention is proper training & 

education. On the basis of theories of social 

process, delinquency is a function of 

individuals socialization. Social institutions 

(family and school) have one instructional and 

one educational function, if they do not perform 

their duties in the best possible way, the first 

defect will be made in the individual’s 

socialization, and in fact the way will be paved 

for committing a crime.  

Method:      the methodology in this research 

is a descriptive-analytic study of the type of 

qualitative and data collection method as a 

library of codified sources including laws, 

books, monographs, and articles that have been 

used to analyze these items after collecting the 

contents. 

Findings:     the findings show that improving 

the educational system and the inclusion of 

law-making courses and rules of law in 

textbooks and the use of supportive and family-

sponsored programs and the right guidance of 

media programs can be effective ways to 

support children at risk. 

 

Keywords: Preventive Action, Human Rights, 

Developmental Social Prevention, Delinquent 

Children, Right To Education 
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 مقدمه و بیان مسئله

های دولت در در ناقص بودن اقدام هاآنگیرد که بخشی از بزهکاری از عوامل متعددی سرچشمه می

ها در ایجاد محیط کاری دولتواقع این کوتاهی، کم پذیرسازی شهروندان ریشه دارد درزمینۀ جامعه

سمت ارتکاب جرم را به هاآنمناسب جهت سپری شدن درست فرآیند رشد افراد است که شماری از 

منظور بهتر کردن سازی بهها باید با رویکرد رفاه مدار درصدد زمینهدهد. بر این اساس دولتسوق می

 تدابیر پیشگیری از بزهکاری اولویت اول رونیازاکاران باشد. بزه شرایط زندگی کلیه شهروندان ازجمله

درواقع این تحقیق درصدد پرداختن به ی جنایی کشورهای مختلف است. هایگذاراستیسدر 

وجه این پیشگیری در درجه اول مت. استپیشگیری اجتماعی با تأکید بر پیشگیری اجتماعی رشد مدار 

کسانی است که در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند و در این میان اطفال و نوجوانان از اولویت 

ن کند تا با مطالعه کودکاچراکه پیشگیری اجتماعی رشد مدار تالش میی برخوردار هستند. ابرجسته

هایی مانند خانواده و مدرسه، وجود در محیطو نوجوانان و استفاده مناسب از سازوکارهای حمایتی م

درواقع هدف این (. Mahdavi, 2011)سوی همنوایی با قواعد اجتماعی سوق دهد دار را بهافراد مشکل

پذیری افراد است تا از ضداجتماعی شدن افرادی که در شرایط پیشگیری مداخله در فرآیند جامعه

ن ملل متحد با تأکید بر اینکه کودکان و نوجوانان بیش از سازما برند جلوگیری کند.بحرانی به سر می

منظور را مکلف کرده است که به هادولتهر گروه سنی دیگری در معرض ارتکاب جرم قرار دارند، 

عاری  سوی تعلیم و تربیت، امکاناتی را فراهم کنند تا کودکان و نوجوانان را بهجرائمپیشگیری از وقوع 

افت، یهجری شمسی انتشار  122۱که در سال نیز حقوق بشر  یۀاعالم. در از بزهکاری هدایت کند

ت از ین اهمیاست. ااد کردهیحقوق هر فرد انسان  نیتریو اساس نیترکی از مهمیوپرورش را آموزش

و  هاتمهار یتمامو  دیآیا میکه انسان با تعدادی رفتارهای بازتابی به دن ردیگیت نشأت مین واقعیا

ی و یوفاری و شکیادگیط را از راه یعنی تطابق و مقابله با محیبرای زندگی کردن  ازیموردن یهاییتوانا

روانی افراد در  و یجسمارسطو عقیده دارد که وضع  .کندیاش کسب مپرورش استعدادهای بالقوه

انتخاب بزه مؤثر است و نهادهای آموزشی و اجتماعی هم نقش مؤثری را در پیشگیری از وقوع جرم 

به عهده دارند. نهادهای اجتماعی باید به نحوی معقول نیازهای مردم را برطرف سازند در غیر این 

های درس ر معلمان در کالسصورت با انواع انحرافات اجتماعی در جامعه مواجه خواهیم شد. مثالً اگ

آموزان به سمت انواع انحرافات اجتماعی گرایش عاطفی برخوردار باشند دانش و یعلمهای از مدیریت

آموزان و روحیه پژوهشگری و جستجوگری و پیدا نخواهند کرد اگر کتب درسی قوه خالقیت دانش

آموزان رغبتی امیدوار بود که دانش توانوجود آورد میآموزان بههای زندگی را در دانشکسب مهارت

ها باید مکلف شوند تا اقدامات به سمت انحرافات اجتماعی نخواهند داشت. از طرف دیگر خانواده

جهت تربیت صحیح اطفال انجام بدهند که طبیعتاً در این جهت حتماً باید  در یمنظمتربیتی 

فراهم کردن امکانات الزم در این راه خانواده و  های الزم را ببینند. دولت نیز باید در این راه باآموزش

عه پذیر جاموپرورش را یاری نمایند و همچنین اقدام به تأمین امکانات رفاهی اقشار آسیبنظام آموزش
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کاری واقع هدف اصلی مقابله با بحران بزه ها مسائل اقتصادی است. دربنماید زیرا ریشه بسیاری از جرم

 اند از اینکه:سؤاالت تحقیق حاضر عبارت است. شخصیت افرادسازی نوعی سالمو به

 ایفاء نمایند؟ توانندیمخانواده، رسانه و مدرسه چه جایگاه و نقشی در پیشگیری از جرم  .1

 باید چه معیارهایی را جهت تعلیم و تربیت افراد رعایت نمایند؟ هادولت .2

 را در وضعیت پیش جنایی خنثی نماید؟ زاجرمعوامل  تواندیمآموزش تا چه اندازه  .2

 :اندشرحی تحقیق نیز به این هاهیفرض

 جزء پیشگیری اجتماعی رشد مدار قرار گیرند. توانندیمخانواده، مدرسه و رسانه  .1

 معیارهایی چون عدم تبعیض و در دسترس بودن آموزش را باید مدنظر قرار دهند. هادولت  .2

ی پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار پیشگیری وضعی هامؤلفهعنوان یکی از آموزش به  .2

 زا را خنثی یا تقلیل دهد.تا حدودی عوامل جرم تواندیم

ه ی آن پرداختهاگونه؛ در فصل اول به مفهوم پیشگیری کنشی و استفصل  4این مقاله مشتمل بر     

 رندهیرگدربشده است. فصل دوم که به نقش دوگانه خانواده در پیشگیری از بزهکاری اختصاص یافته،  

ی اجتماعی کودکان و نوجوانان و هابیآسخانواده در بروز  تأثیر: گفتار اول به بررسی استگفتار  2

گفتار سوم به راهکارهای مناسب گفتار دوم به خانواده و پیشگیری از بزهکاری اشاره دارد و همچنین 

. فصل سوم به نقش پردازدیمی اجتماعی کودکان و نوجوانان در خانواده ریپذبیآسبرای مقابله با 

: گفتار اول به بررسی استگفتار  2دوگانه مدرسه در پیشگیری از بزهکاری اشاره دارد و دربرگیرنده 

، گفتار دوم به مدرسه و پردازدیموجوانان ی اجتماعی کودکان و نهابیآسمدرسه در بروز  تأثیر

ی ریپذبیآسپیشگیری از بزهکاری اشاره دارد و گفتار سوم به راهکارهای مناسب برای مقابله با 

. فصل چهارم به نقش دوگانه رسانه در پیشگیری از پردازدیماجتماعی کودکان و نوجوانان در مدرسه 

: گفتار اول به رسانه و پیشگیری از بزهکاری و گفتار دوم استگفتار  2بزهکاری پرداخته و دربرگیرنده 

به رسانه و بزهکاری و گفتار سوم به راهکارهای مقابله با کارکرد منفی تلویزیون اشاره دارد و درنهایت 

ی است. ریگجهینتگفتار و  2کودکان پرداخته و شامل  تیو ترب میتعلدر  هادولتفصل پنجم به نقش 

و گفتار دوم به حق آموزش در میثاق  پردازدیم بشرحقوقآموزش در اعالمیه جهانی  حقبهگفتار اول 

گفتار سوم به حق آموزش  تینها درالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و بین

 .در کنوانسیون حقوق کودک اشاره دارد
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 ی آنهاگونهو  1فصل اول( مفهوم پیشگیری کنشی

ی گوناگونی که بیرون از هاوهیشی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شناسجرماصطالح  در 2پیشگیری

این تدابیر پیشگیری  .شناسی تدابیر کنشی استبنابراین پیشگیری در جرم روندیمنظام کیفری به کار 

ی هاقدامامکتب تحققی یا اثباتی مطرح شد از  دارانپرچمطورجدی برای اولین بار از سوی یکی از که به

 .شودیمپیشگیری واکنشی جدا 

شه یارتکاب جرم و گذار اند از شیفری که پیر کیر غیری کنشی شامل آن دسته از تدابیشگیپ 

 دیگر پیشگیری کنشیعبارت. بهگرددیش جنائی انجام میواحوال پق مداخله در اوضاعیبه فعل از طر

، مؤثری یا حذف علل و عوامل سازیخنثاز طریق  و رگذاریتأثبر روند تعامل علل  موقعبهمداخله  با

 .شودیممانع تحقق نتیجه 

 دهکاربربهی از اواخر قرن بیستم امروزشناسی ی جدید پیشگیری از جرم که در جرمبندطبقه 

شده شامل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است. در این دو نوع، مفهوم مضیق پیشگیری 

این مفهوم، پیشگیری به مجموعه  در .رندیگیممدنظر است و فقط تدابیر غیر کیفری را دربر

 :رندیگیمقرار  مورداستفادهطریق  2که برای مهار بزهکاری از  شودیمراهکارهایی اطالق 

 زا )پیشگیری اجتماعی(ذف یا محدود کردن عوامل جرم. از طریق ح1

ی ارتکاب هافرصت. از طریق اعمال مدیریت نسبت به عوامل محیطی و فیزیکی جهت کاهش 2

  (.Najafi Abrandabadi, 1999پیشگیری وضعی( )جرم )

 پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است و مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل 

شود یممختلفی در تکوین جرم نقش دارند. در این پیشگیری توجه زیادی به علل بنیادی وقوع جرم 

یری پیوندند. هدف پیشگیمهای اجتماعی به وقوع یینارسادر اثر  جرائمو بر این عقیده استوار است که 

طور مستقیم از مجرم شدن افراد یعنی تبدیل بزهکاران بالفعل جلوگیری نماید مذکور این است که به

های اجتماعی پیشگیری از جرم در یاستسو مجرمان بالفعل و بالقوه را از خطاهای آنی منصرف کند. 

، وپرورشهای خانواده، آموزشیاستس در تکوین جرم مانند مؤثرهای اجتماعی یاستسطیف وسیعی از 

گیرد. در این روش، یمها قرار ینااشتغال، بهداشت، مسکن و طراحی نواحی شهری و روستایی و مانند 

تواند خانواده یمها یطمحزایی و مجرم پروری کاهش یابد. این شود تا جرمیمدر محیط مداخله 

یا  (یرات روابط عاطفی و...تأثرفتار والدین،  تأثیر)ارتباط با والدین، محیط تشنج، گسست خانواده، 

خانواده، شخص، شغل، تفریح، ) یانتخابمسکن باشد که خود دو بخش اصلی دارد: مسکن 

محل تحصیل، سربازی، اردوها، ) یلیتحم ( وی گروهیباندهایافته، سازمانی هاگروهی، جمعارتباط

                                                           
1. Preventive action 

بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم از وقوع جرم عبارت است از پیش یریشگیپ"مقرر شده است: 1235وع جرم مصوب در قانون پیشگیری از وق .2

  "و اقدامات الزم برای از میان بردن یا کاهش آن
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در  کهفرد  رامونیپی هاطیمح هیکل به که استی اقدامات شاملی اجتماع یشگیریپلذا ( ...ها وزندان

 (.Danesh, 2005. )ی کارکرد اجتماعی هستندداراو  داشته نقشی ریپذاجتماعپذیری و فرایند جامعه

 

 ی پیشگیری اجتماعیهاگونه

 اقدامات. محور میهستی اجتماعبا قواعد  جامعهاعضای  سازیهماهنگ دنبالبهی اجتماعی ریشگیپدر 

ست ا« فردمدار»و « مدار مجرم»، پیشگیری اجتماعی سخندیگر  به .استی فرد ریشگیپنوع  نیادر 

 علل نییتعاز شناسایی و  پسترتیب اینگیرد. بهمی صورتوی  طیمحی فرد یا رو اقدامات هیکلزیرا 

 الحاصو  علل نیا بردن نیباز  منظوربه گذاریسیاستی و زیربرنامه به اقدام، بزه ارتکابی اجتماع

های یستمها و سی برنامهروتمرکز را بر  نیشتریبی اجتماعی ریشگیپی هاوهیش نیبنابرا؛ نمایدمی هاآن

 یهافرصت، مسکن، آموزشی، خانوادگ، زندگی بهداشت تیوضعی در بهبود سع کهی دارد لیتکم

ا ی حذف بر یمبنخود  آلدهیا هدف بهبتواند  سالمدارند تا با ایجاد محیطی  فراغت اوقاتی و شغل

 .شودیمو رشدمدار تقسیم  مدارنوع جامعه 2یابد. پیشگیری اجتماعی به  دست جرم کاهش

 

 پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

ر زا دجرم علل حذفیا  کاهش آن هدف که استی اقداماتتدابیر و  رندهیدربرگی جامعه مدار، ریشگیپ

ی و محلی هااجتماعبزهکاری در  وقوع به کهی طیشرای تغییر برا در اصلو  استاجتماعی  طیمح

و  طیشرادر  کهی رییتغ هرگونه، معتقدند دانشمندان گردند.ی میطراحنمایند، می کمکی مسکون

 شکل ،مختلف جرائم بهگذارد و اثر می فردی بر روبیاید، مستقیماً  وجودبهی اجتماع طیمح اتیمقتض

 جارنابهن طیشرا جهینتفرد ناسازگار را  کی یهاواکنشی، شناسجرمبرد. می نیبرا از  هاآندهد یا می

، رتصونیرایغ. در استباشد، رفتارها بهنجار  سالممساعد و  طیمح طیشرا، اگر نی؛ بنابراداندیمی و

 .(Hasting, 2001) ستین رمنتظرهیغ وجهچیهبهناسازگاری افراد 
 

 پیشگیری اجتماعی رشدمدار

 ودککدر مسیر رشد  که است رانهیشگیپها و تدابیر اقدام مجموعه، زودهنگامی رشد مدار یا ریشگیپ

ـ شناختروانهای اقدام شاملگردد و می اعمالناسازگار  نوجوانو   یریشگیپ جهت، زودرسی اجتماعی 

، خانواده ازجمله آنان پذیریجامعهی هاطیدر مح نوجوانانو  کودکاندر  مجرمانهی رفتارهااز بروز 

 پرخاشگرانهی نابهنجار و رفتارها عللمدار، ی رشدریشگیپشود. در می همساالنهای و گروه مدرسه

 تمشکال مدرسهو  همساالن، خانواده کمک به شودیمسعی  گردند وشناسایی می نوجوانانو  کودکان

رساند ی بانقطه کی بهرا  مسئله نیاتواند ، مستقیماً میدارهدف مداخله کی صورت نیاشوند. در  رفع

 (.Hasting, 2001کند ) نهیهزکمو  کارآمدتررا  مداخله که
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 فصل دوم( نقش دوگانه خانواده در پیشگیری از بزهکاری

و اعمال، رفتار و عاداتش  ، نشو و نما نمودهشده متولدمحیط خانواده، محیطی است که طفل در آن 

ه او یی است کهاالعملعکسیا  دهایتقلاین محیط بوده و در حقیقت رفتارها،  تأثیربدون شک تحت 

. وضعیت و ثبات دهدیم، نشان کندیمزندگی  هاآندر مقابل این اجتماع کوچک و اشخاصی که با 

 Ghafori) این محیط پیوسته در تشکیل شخصیت، اخالق و عواطف او اهمیت اساسی دارد

Gharavi,1982).  

 

 و نوجوانان ( کودکانبزهکاری) یاجتماعی هابیآسخانواده در بروز  تأثیربررسی  

گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است. کودک خانواده ازجمله عوامل اساسی شکل

و خلقیات  ورسومآدابفراگیری زبان و نمود ارتباط با محیط و اعضای خانواده و جامعه،  موازاتبه

 .(Tavassoly, 1990) سازدیمرا جزء شخصیت و منش خود  هاآنو  کندیمخانواده خود را کسب 

آمیز والدین در خانواده با کودک و نیز با همدیگر، این عقیده نادرست را در ذهن کودک رفتار خشونت

 -ی تنبیهیهااقدامبنابراین، ؛ که در جامعه هم خشونت و جدال حلّال مشکالت است سازدیمبارور 

مادران، برخورد نامناسب و نادرست آنان با یکدیگر، تک والدینی بودن،  -ۀ پدرضابطیبتشویقی 

کاری یا اعتیاد آنان، کمبود روابط عاطفی میان اعضای خانواده، مادران، بزه -سوادی پدرسوادی یا کمبی

هم تفا، عدم رفتار کودکاناعتنایی نسبت به مادران، بی -کاری پدرناتوانی مالی و اقتصادی، بی

 -ویژه میان پدره بهمادران از یکدیگر، رواج پرخاشگری میان اعضای خانواد -خانوادگی، جدایی پدر

ی آنان در نهادهای دولتی و مانند آن عوامل دارنگهکاری برادران و خواهران و اعزام و مادران، بزه

ودکانی ک انددادهتحقیقات نشان  رای؛ زدهندیمکه بیم پایداری بزهکاری را نزد افراد در آینده  اندیخطر

دار از حیث فرهنگی، اجتماعی، ی مشکلهاخانوادهکه در  شوندیمدر آینده به مجرمان به عادت تبدیل 

 .شوندیماقتصادی و ... تربیت 

 

 یاز بزهکارخانواده و پیشگیری  

وظیفه خانواده است که فرزندان خود را برای یک زندگی مستقل و سالم در آینده و در جامعه آماده 

که فرزندان عالوه بر اینکه بتوانند در مواجهه با هر برخوردی از سوی اعضای جامعه و هر طوریکند به

از کنند پیشرفت خود را بگیرد با توانمندی تدبیر کرده و راه موفقیت و یممشکلی که بر سر راه او قرار 

ی اقتصادی و چه مسائل کمبودهاهم به هر دلیلی چه به خاطر  کارانهخالفی منحرفانه و هاراهو به 

اما در این مورد نباید تمام تکالیف تربیتی فرزندان را بر عهده خانواده گذاشت ؛ عاطفی کشیده نشوند

طور یرگذار مدرسه بهتأثویژه نهاد های مختلف بهطور اعم، مسئولین و نهادو با این کار برای جامعه به

ای متصور نشد و بدون کمک و مساعدت به خانواده، از خانواده انتظار تحویل گونه وظیفهاخص هیچ
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بنابراین باید رابطه خانواده با مدرسه و اولیای مدرسه احیاء  ؛دادن فرزندی با خصوصیات عالی داشت

خانواده در تربیت فرزندان اهمیت بیشتری داده شود و دارای شده و در مدرسه به نقش و اهمیت 

ضمانت اجرایی باشد تا کودکان درصدد جلب رضایت و خشنودی خانواده از رفتار خود شوند و همچنین 

کودکان و نوجوانان در صورت جلب رضایت خانواده به خاطر رفتارهای خوب خود در خانه، در مدرسه 

تا به این صورت کودکان از همان سنین اولیه به اهمیت جلب نظر خانواده نیز مورد تشویق قرار گیرند 

است واقف شوند تا سعی در جلب نظر خانواده در  قائلو احترام و حرمتی که جامعه برای خانواده 

 در یمنظمهم باید مکلف شوند تا اقدامات تربیتی  هاخانوادهرفتارهای خود نمایند. از طرف دیگر 

 نندیببی الزم را هاآموزشجهت تربیت صحیح اطفال انجام بدهند که طبیعتاً در این جهت حتماً باید 

کردن حضور والدین در مدرسه و میتوان این وظیفه را بر عهده مدرسه گذاشت که با الزایم که

 ناسان و دعوتبا اولیاء مدارس و با دعوت از متخصصین علوم تربیتی ازجمله روانش هاخانوادههمکاری 

از خطرات در کمین  هاخانوادهی سازآگاهاز کارشناسان کانون اصالح و تربیت جهت توجیه کردن و 

را در جهت تربیت صحیح  هاخانوادهی موفق و... هابچهو همچنین دعوت از والدین  هاآنفرزندان 

این راه با تدارک ابزارهای سازد. واضح است که دولت باید در  مندضابطهفرزندان دارای علم و آگاهی 

ین نیازهای مالی مدرسه و تدوین مقررات تأمبا  خصوصبهانجام این طرح و فراهم کردن امکانات الزم 

(. سیاست Parvizi, 2001) ندینماوپرورش را یاری ی دقیقی در این راه خانواده و نظام آموزشهابرنامهو 

یکرد اطفال و نوجوانان رو جرائمجنایی تقنینی ایران نیز بجای برخورد قهرآمیز و سرکوبگر نسبت به 

 .1را با هدف اصالح و پیشگیری اتخاذ نموده است نگرآیندهافتراقی و 

 

 پذیری اجتماعی کودکان و نوجوانان در خانوادهکارهای مناسب برای مقابله با آسیبراه

منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان زیادی به مدارخانوادهی هابرنامه

ین رترمؤثیو معتقد است که کار بندی شده است.یمتقسی گوناگونی هانامو به عناوین و  شدهیطراح

تی یتربی هابرنامه .2است ی خانگی وقتی طفل در سن پایین هامالقات .1از:  اندعبارت هابرنامهاین 

 (.Zhan, 2004. آموزش والدین )2پیش از مدرسه( ) یآمادگۀ مرحلدر 

ندی برا به سه دسته تقسیم هابرنامهدر همین ارتباط سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا این     

ی مبتنی بر آموزش هابرنامهمعموالً به سه شکل؛  هابرنامهاین »کرده است. از دیدگاه این سازمان، 

یی با رویکرد جامع و هابرنامهی، درمانخانوادهیا  دارمشکلی هااز خانوادهوالدین، برنامه حمایت 

                                                           
شوند و سن رباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری مید "مقرر می دارد: 1232قانون مجازات اسالمی مصوب  22در همین راستا ماده  .1

تسلیم به والدین یا اولیاء یا  -الف :در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کندها آن

دگاه اتسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که د -سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان ب

الف( در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا بند ) دربه مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور 

یا أخذ تعهد  اخطار و تذکر و -ت نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -قانون مدنی پ (11۱2ماده )نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات 

  .نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج -ث کتبی به عدم تکرار جرم
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منظور مداخله شده بهیمعرفی هابرنامهانتخاب هر یک از  درهرصورت« است. شدهینیبشیپهماهنگ، 

 باید مبتنی بر اساس خانواده باشد؛ هابرنامه: این اندشرحجهت پیشگیری، براساس معیارهایی به این 

باید  هابرنامهبا خانواده را مشخص کند؛ کودکان و نوجوانان مورد هدف در این  خطر مرتبطعوامل 

ی اگونههبباید  هابرنامهعنوان اشخاصی در نظر گرفته شوند که در معرض بزهکاری هستند؛ نتایج این به

 .یری عوامل حمایتی تصدیق کندکارگبه علتبهقع، کاهش عوامل خطر را باشد که بعد از ارزیابی، دروا

 خواهیم پرداخت. هابرنامهذیالً به توضیح و تبیین هر یک از این 

 

 برنامه مبتنی بر آموزش والدین 

باشند؛ والدین و فرزند، کنش یمپدر و مادر از نقش بسیار مهم و واالیی در زندگی کودک برخوردار 

اشند و بیمی تربیتی هامهارتشود که والدین فاقد یمگاه مواردی دیده  امامتقابلی بر یکدیگر دارند 

انگاری، کودک را به که در اثر سهلینحوبهیرند؛ کارگبههای صحیح تربیتی را یوهشتوانند ینم

  .(Zhan, 2004دهند )یموسوی بزهکاری سوق سمت

ۀ مناسب از استفادمنظور آموزش والدین در مورد چگونگی در حقیقت به هابرنامهاین طیف از     

ری های مفید و استوایتمحدودتوان یمکه چگونه ینایب و تربیت، نظارت و کنترل و تأدهای یکتکن

موالً از مع هابرنامه. این استی دارند به کاربرد، شکنقانونرا در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به 

منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در ای بهره برده و عمدتاً بهیافتهسازمانرویکرد 

 .(Khodayarifard& Parand, 2006های مناسب تربیت و پرورش کودکان است )یکتکناستفاده از 

 

 ی خانگیهامالقات

ی خانگی است. هدف اصلی هامالقاتۀ برناممنظور پیشگیری، مدار بهی مهم خانوادههابرنامهیکی از 

ه ک منظور بهبود زندگی کودکان از سنین بسیار پایینی خانگی، آموزش والدین بههابرنامه مالقات

 زایمانعالوه جلوگیری از شود. بهیمپایان بارداری شروع  ماههسهاز بدو تولد و گاهی اوقات در  معموالً

قبل از موعد و ممانعت از به دنیا آمدن نوزاد با وزن کم، ارتقاء سالمت و رشد کودک و آماده کردن 

 بازرسین و غفلت از کودک، از اهداف دیگر این برنامه است. سوءاستفادهو ممانعت از  وی برای مدرسه

 های تخصصی گوناگون درنهیزمخانواده، معموالً پرستاران و یا سایر کارشناسان بهداشت و سالمت با 

 .(Cario, 2003)ی مالقات خانگی برنامه المیرا است هابرنامهۀ موفق نمونباشند. یمۀ خانواده حوز

به بعد در ایالت نیویورک آمریکا به اجرا درآمد. این برنامه یک برنامه  13۱2از سال  "المیرا" برنامه    

ی نیازمند به اقدامات ویژه، بود. این برنامه بر روی هاخانوادهی خانگی در ارتباط با هامالقاتمبتنی بر 

کرد. از ابتدای حاملگی یمشدند، تمرکز یمی فقیر و مادرانی که برای اولین بار بود حامله هاخانواده

یله وسبهیافت. این برنامه یمرسید ادامه یمی دوسالگکه کودک به سن یهنگامشد و تا یممادر شروع 

آمد. این پرستاران با آموزش یمدیدن کنند به عمل  هاخانوادهی که موظف بودند از این پرستاران
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های خدماتی و یسسرووالدین، افزایش حمایت خانواده و دوستان و مرتبط کردن خانواده با سایر 

بهداشتی سعی در کمک به مادران داشتند. در حقیقت برنامه المیرا بر این فرض مبتنی بود که 

مانی خانواده، مشکالت مادر در دوران بارداری و مصرف الکل و مواد مخدر توسط وی و سایر نابسا

یری به کودک وارد کند. بررسی عملکرد ناپذجبرانتواند صدمات یمعوامل خطر مرتبط با خانواده 

داده  تداد که نرخ بازداشت کودکانی که مادرشان در برنامه المیرا شرک نشان این برنامه، سالهپانزده

ی خانگی همکاری کرده بودند، نسبت به کودکانی که مادرشان در این برنامه هامالقاتشده و در 

کمتر  هابرنامهدر این  شدهدادهتر است. همچنین مادران شرکت یینپا %45شرکت داده نشده بودند، 

 (.Cario, 2003)ی و غفلت از کودکشان شده بودند آزارکودکمتهم به 
 

 مبتنی بر خدمات مراقبتی روزانهبرنامه 

این » .استو اقدامات حمایتی مبتنی بر آموزش والدین، برنامه مراقبت روزانه  هابرنامهۀ دیگری از نمون

 ی آموزشی شرکت دادههابرنامهشامل خدمات مراقبتی برای کودکانی است؛ که والدینشان در  هابرنامه

 متمایز است. این مهدکودکی هابرنامهی مراقبت روزانه از هاهبرنام. البته الزم به ذکر است که اندشده

شده  هاآنبا ارائه خدمات متنوع و گوناگون به کودکان، موجب تقویت تعامالت اجتماعی  هابرنامه

کند. تحلیل و ارزیابی این یمی اجتماعی تشویق هامهارتی و تقویت خودشناسهمچنین ایشان را به 

ی مبتنی بر آموزش هابرنامهگویای این مطلب بود که  2222توسط فارینگتون و ولز در سال  هابرنامه

 مؤثری ضداجتماعشود در کاهش بزهکاری و رفتارهای یموالدین که شامل خدمات مراقبت روزانه نیز 

 %۱ شده بودند آمار بزهکاری و انحراف مندبهرهاست. در حقیقت در میان کودکانی که از این خدمات 

 (.Sharif, 2009) «دادیمکاهش نشان 

 

 درمانیخانواده

درمانی این است که مشکالت بشر بیش از اینکه درون فردی باشند، اعتقاد اصلی و زیر بنایی خانواده

بهره  یامداخلهبین فردی هستند به همین دلیل برای حل این مشکالت باید از آن دسته رویکردهای 

ین عامل محیطی در رشد و تحول مؤثرتربخشند. خانواده یمگرفت که روابط بین افراد را بهبود 

 Khodayarifardشود. )یمشناختی کودک است و بسیاری از مشکالت کودکان از خانواده آنان ناشی 

and Parand, 2006) 

پذیرد که آموزش والدین، یم ی راچندبعددرمانی یک رویکرد ی پیشگیری خانوادهشناسجرمدر     

دنبال درمانی در اصل بهی خانوادههابرنامهآمیزد. یدرم باهمآموزش نوجوان و بهبود پویای خانواده را 

بهبود ارتباط و تعامل مابین کودکان و والدینشان و همچنین تقویت شیوه و عملکرد والدین برای حل 

یی با هابرنامهمنظور مقابله با این عوامل به .(Sadeghi, 1992) آیندیممشکالتی است که به وجود 

ی مبتنی بر هابرنامه؛ هابرنامهین این ترمهممدار طراحی و اجرا شده است. ی خانوادههابرنامهعنوان 
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. ارزیابی استیی با رویکرد جامع هابرنامهدرمانی و ی مراقبت روزانه، خانوادههابرنامهآموزش والدین، 

یرات مثبت این تأثکه در کشورهای مختلف و متنوعی به اجرا درآمده، همگی حاکی از  اهبرنامهاین 

 .(Chalabi and Rozbehani 2002در پیشگیری و کاهش بزهکاری کودکان و نوجوانان است ) هابرنامه

 

 مدرسه در پیشگیری از بزهکاری دوگانهفصل سوم( نقش 

، زند. این نهادیمبعد از خانواده، مدرسه دومین محیطی است که سرنوشت و آینده کودکان را رقم 

باشد؛ چراکه محیطی است که بعد از  مؤثرو... در کودکان  نفساعتمادبهتواند در افزایش سواد و یم

 تواند مفید باشد،یمکه  گونههمانکند و قاعدتاً یمخانواده کودک بیشتر اوقات خود را در آن سپری 

 :شودیماشاره  هاآنشود؛ که در ذیل به یمها و بزهکاری یناهنجارمعایبی نیز دارد که سبب ایجاد 

 

 کودکان و نوجوانان (بزهکاری) یاجتماع یهابیآسمدرسه در بروز  تأثیربررسی  

پردازان با یهنظردر بروز بزهکاری وجود دارد اما بسیاری از  مؤثرهای متفاوتی در مورد عوامل یدگاهد

 هاآن. اندموافقوپرورش نیز مسئول میزان باالی بزهکاری نوجوانان است این مطلب که نظام آموزش

 شود از آن جمله:یممعتقدند که عواملی در مدرسه سبب بروز بزهکاری 

 

 شکست تحصیلی

پردازان معتقد به رابطه شکست تحصیلی و بزهکاری هستند معتقدند نوجوانانی که به علت اکثر نظریه

 سرخوردههای خود ادامه تحصیل دهند، از مدرسه یهمکالسناتوانی قادر نیستند همراه با دیگر 

ی معمولی هاهراآموزان با این اعتقاد که از شوند و در صورت رانده شدن از سوی معلم و دیگر دانشیم

به اعمال  هاآنگردند و همراه یمهرگز به موفقیت نخواهند رسید به دنبال دوستان همفکر خود 

 .(Azimzadeh Ardabili, 2003کنند )یمضداجتماعی اقدام 

 

 گریزیمدرسه

وپرورش در اواخر قرن نوزدهم گریزی پس از اجباری شدن آموزشرسد اصطالح مدرسهیمبه نظر  

یرموجه و مستمر از غاشکال غیبت  انواع یتماممیالدی در اروپا رواج یافت. عبارت مدرسه گریزی 

دانند که یمی غلطی هاروششناسان فرار از مدرسه را انعکاس نامطلوب . جرمردیگیدر برممدرسه را 

که یدرصورتشود. یمولگردی کودکان و نوجوانان  بهکه سرانجام منجر شود یمدر مدرسه اعمال 

 دنبال دوستانی باشد که مثلعالقه گردد ممکن است بهآموزی نسبت به محیط آموزشی خود بیدانش

یچی از نظم و مقررات سرپدرپی به ولگردی و یپی فرارهاکنند و با ترک مدرسه و یمخود او فکر 

 عادت کنند.
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 در مدرسهخشونت 

ن یترکوچکی باشد و از آموزشتجربهاصلی آن  منشأآموزان، ممکن است طیف رفتار نامناسب دانش

 در ینظمیبموارد نقض مقررات آموزشی مدرسه همچون سیگار کشیدن و ننوشتن تکالیف مدرسه و 

، استعمال مشروبات وجرحضربجدی نظیر تخریب اموال مدارس، فرار از مدرسه،  جرائممدرسه تا 

ی روجکتر یجدی عمدتاً منشأ ارتکاب انواع آموزشتجربهالکلی و مواد مخدر را در برگیرد. نارضایتی از 

یز و ناراضی ستجامعهآموزان بعضی از دانش کند.یمرا هم در داخل و هم در بیرون از مدرسه فراهم 

کن است خالفکاری آنان را تا دوران گیرند که همین عامل ممیمبه ترک تحصیل و مدرسه تصمیم 

 (.Hedayatollah, 1994بزهکاری ادامه دهد )

 

 مدرسه و پیشگیری از بزهکاری

ده ینو آنقش به سزایی دارد و بخشی از سرنوشت  آموزاندانشدهی شخصیت محیط مدرسه در شکل

ی مبتنی بر مدرسه متمرکز بر حمایت از رشد شناختی هابرنامهخورد. یمدر مدرسه رقم  آموزاندانش

یی در خصوص حل مشکالتشان و کنترل خود و اداره هامهارتی اجتماعی و هامهارتکودکان و 

ینۀ پاداش دادن و زمدر  هاآنمنظور آموزش یی برای والدین بههاکالسفشارهای وارد بر آنان و ایجاد 

وان تمیوپرورش شند. در اهمیت نقش پیشگیری در آموزشبایمی مطلوب کودکان، رفتارهاتشویق 

پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض  نامهآئین 4به  ماده 

اشاره کرد که در آن، وزارت  1۱/2/12۱2مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  خطر

آموزان و شناسایی کودکان در مکلف است تدابیری را برای پیشگیری از اعتیاد دانش وپرورشآموزش

 . 1معرض خطر فراهم آورد

که در جامعه وظیفه آموزش، فرهنگ، دانش و  است یرسموپرورش نهاد نهایتاً اینکه، نهاد آموزش    

ین تالش برای از بین بردن فاصله فاحش طبقاتی در جامعه؛ ترمهمرو فنون را به عهده دارد و ازاین

این راستا معیارهایی در سطح  در .(Moazzami, 2008) استتک افراد وپرورش برای تکتعمیم آموزش

است که این معیارها در  ذکرشایان پردازیم.یم هاآنصورت مختصر به المللی وجود دارد که بهبین

                                                           
: اقدام نمایدپرورش موظف است با اتخاذ تدابیر الزم نسبت به اجرای موارد ذیل در وزارتخانه و ادارات تابعه ووزارت آموزش "مقرر می دارد: ماده پنج. 1

آموزان و انجمن های پرسنل )اداری و آموزشی(، دانشمنظور پیشگیری از اعتیاد و آلودگی به موادمخدر و افزایش آگاهیهایی بهارائه و اجرای طرح -1

زندانی یا فراری هستند( و اتخاذ  آموزانی که سرپرست یا والدین آنها قاچاقچی، معتاد،آموزان در معرض آسیب )دانششناسایی دانش -2اولیاء و مربیان.

 آموزان.های الزم برای این نوع دانشتدابیر مقتضی نسبت به معرفی آنان به مراجع پیشگیری و حمایتی و در صورت لزوم انجام مشاوره و آموزش

 ت درمانی، حمایتی، تأمینی و قانونی برای آنها.کننده موادمخدر و اتخاذ تدابیر الزم جهت اقداماکننده یا توزیعآموزان معتاد، مصرفشناسایی دانش -2

آوردن زمینه اجرای فراهم -5 آموزان وارد نیاورد.گونه دانشتبصره: انجام* موارد مذکور باید به نحوی صورت پذیرد تا آسیب روانی و اجتماعی به این

 های آموزشی، فرهنگی، تبلیغاتی از طریق مقتضی.برنامه

 آموزان. های مدارس و نیز گسترش مراکز مشاوره برای اوقات فراغت دانشرهنگی و تجهیز کتابخانههای فاجرای برنامه -4

  آنها از اثرات و مضرات اعتیاد. آموزان و خانوادهتهیه و انتشار بروشورهای تبلیغی به منظور آگاهی دانش -2
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صراحت مدنظر ی و فرهنگی ملل متحد بهاجتماع کمیته حقوق اقتصادی، 12 شماره یعمومتفسیر 

 .قرارگرفته است

 1در اختیار بودن

ی آموزشی الزاماً باید در حوزه کشور عضو، به تعداد کافی در اختیار هابرنامهۀ مؤسسات آموزشی و ادار

رود یمبه عوامل متعددی بستگی دارد برای مثال انتظار  هابرنامههمه باشد. کارکرد الزم این نهادها و 

ۀ مؤسسات و مدارس ملزم به داشتن ساختمان، تسهیالت بهداشتی برای زنان و مردان، آب همکه 

کنند، یمدر داخل کشور خود دریافت  یرقابتقابلیده که حقوق دآموزشآشامیدنی سالم، معلمان 

  2ای باشند.یانهراتسهیالت  گاهگهمطالب آموزشی به کیفیت باال و 

 3قابلیت دسترسی

دسترسی باشد. ی آموزشی باید برای همه در داخل صالحیت کشور عضو قابلهابرنامهنهادها و 

  پذیری دارای سه جنبه متداخل و همپوش است.دسترسی
 عدم تبعیض

قانونی و هم در عمل، بدون پذیرتر، هم به لحاظ ی آسیبهاگروهویژه برای آموزش باید برای همه به

  دسترسی باشد.تبعیض مبتنی بر دالیل ممنوعه قابل

 قابلیت دسترسی فیزیکی

طور سالم و ایمن در محدوده دسترسی فیزیکی باشد، خواه با حضور در محل جغرافیایی آموزش باید به

ری نوین )مثل ای در محل( یا از طریق فناوصورت معقول، مناسب و راحت است )مثل مدرسهکه به

 اه دور(.دسترسی به برنامه آموزش از ر

 قابلیت دسترسی اقتصادی

باشد. این بُعد از قابلیت دسترسی با عبارات متفاوتی  تحملقابلآموزش باید به لحاظ هزینه برای همه 

که آموزش شده است. درحالی در ارتباط با آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی بیان 12ماده  2در بند 

 تدریج آموزش متوسطه وی عضو ملزم هستند بهکشورهادر اختیار همه باشد، « رایگان»ابتدایی باید 

 عالی مجانی را ارائه دهند. 

 4یرش بودنپذقابل

آموزان و در ای تدریس باید برای دانشی درسی و شیوههابرنامهشکل و محتوای آموزش، ازجمله 

ی فرهنگی و دارا ازنظرمثالً ذیربط مناسب )و پذیرش باشند  قبولقابلبرای والدین  موارد مقتضی

 .4کیفیت خوب(

                                                           
1. availability 

2. General Comment no.13, ICESCR, 1999 
3. accessibility 

4. acceptability 

5. General Comment no.13, ICESCR, 1999 
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 1پذیریانطباق

های متحول سازگار یتجمعپذیر باشد که بتواند با نیازهای جوامع و ای انعطافگونهآموزش باید به

اگر مدرسه و  فرهنگی آنان پاسخ دهد.آموزان در شرایط متنوع اجتماعی و باشد و به نیازهای دانش

گیری مثبت در طفل تنها زمینه جهتمحیط آموزشی و معلمان وظایف خود را درست ایفاء نمایند نه

د شود. مدرسه ماننیم بالاثرشود بلکه آثار منفی محیط خانوادگی و همساالن نیز خنثی و یمفراهم 

ا استفاده آموزان بیاموزد تا بتشویق و تنبیه به دانش تواند با تکیه بر اصلیمیک واحد کنترل اجتماعی 

ی خود در یک رقابت سالم و سازنده وظایف آموزشی را به نحو احسن انجام دهند تا ضمن استعدادهااز 

ری و پذیپیمودن مدارج ترقی امتیازات اجتماعی و خانوادگی تحصیل نمایند. فرآیند چنین امری نظم

یت تکامل و تکوین شخصیت فردی و اجتماعی نوجوانان خواهد بود. هان دراجتماعی شدن تدریجی و 

وادی یا ستحصیلی با مشکالتی نظیر بی ازنظرحاکی از این است اکثریت کودکان بزهکار  هاپژوهش

 ,Drijani) ندرت دبیرستان را به پایان رساندندسواد در حد ابتدایی و راهنمایی مواجه هستند و به

2001) . 

 

 پذیری اجتماعی کودکان و نوجوانان در مدرسهکارهای مناسب برای مقابله با آسیبراه

پذیری کودکان و نوجوانان در مدرسه، باید به جذب و نگهداری معلمان شایسته مقابله با آسیب منظوربه

ه مند بهکارگیری معلمان دارای عشق به تدریس، عالقوپرورش اقدام نمود. بهو کارآمد در نظام آموزش

ناپذیر است. یکی از کودکان و نوجوانان و دارای سالمت اخالقی و روانی و جسمانی ضرورتی اجتناب

آموزان به کالس و مدرسه و برخورد ین راهکارها، برقراری پیوند و تحکیم احساس تعلق دانشترمهم

آموزان معلمان مرتب با دانش آموزان است؛ باید بهیز و دوستانه معلم و اولیای مدرسه با دانشآممالطفت

آموزان را شناسایی های رفتاری این دانشینابهنجاردر معرض خطر آموزش داد که نواقص تحصیلی و 

آمیز آنان بکوشند. معلمان و اولیای مدرسه همواره باید خود را ملزم بدانند در رفع شرایط مخاطره و

آموزان را در خصوص ضرورت لب کرده و دانشآموزان را جی آموزشی مشارکت دانشهابرنامهکه در 

ی تدریس و ارزیابی، هاروشخالصه اینکه با اصالح  ی و آموزشی قانع کنند.انضباطاجرای مقررات 

آموزان و اولیای مدرسه، بهبود ایجاد انگیزه و افزایش موفقیت تحصیلی و تحکیم روابط میان دانش

 ی کارکناناستانداردهای آموزشی ارتقای استانداردهاکیفی و باال بودن  و یکم ازنظرمحیط مدرسه 

و آموزان ی درسی با نیازهای دانشهابرنامهآموزشی و معلمین و مدیران مدارس، متناسب نمودن 

پذیری کودکان و نوجوانان را کاهش داد و توان سطح آسیبیمآموزان و غیره حقوق به دانش آموزش

 پرداخت. هاآنبه حمایت از 
 

                                                           
1. adaptability 
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 رم( نقش دوگانه رسانه در پیشگیری از بزهکاریفصل چها

در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تأکید دارند و معتقدند این رسانه  دوگانه یهابر نقش شناسانجرم

و بهترین وسیله برای روشن شدن  کندیایفا م را یمهم نقش یعمومابزار در پرورش یا انحراف افکار 

از  ای نقش هریکیینهآبنابراین این ابزار تولید همچون عقاید هستند؛  و یعموماذهان و تنویر افکار 

دهد و کارکردهای مثبت یا منفی خانواده، مدرسه یمپذیری کودکان و نوجوانان را نشان عوامل جامعه

 نماید.یمتقویت یا تضعیف  هاآنو همساالن را در زندگی 

 

 رسانه و پیشگیری از بزهکاری

این مهم است که ما بتوانیم بین مفهوم کنترل جرم یا مبارزه با جرم و مفهوم پیشگیری از جرم تمایز 

 های معمول پلیسی ویتفعالقائل شویم. پیشگیری از جرم لزوماً موضوعی مربوط به اجرای قانون یا 

ییر شرایطی غسیستم قضایی نیست. بلکه پیشگیری از جرم تالشی است برای استفاده از منابع جهت ت

ی هابرنامهی پیشگیری از جرم شامل هابرنامهکه مردم مستعد ارتکاب جرم در آن شرایط هستند. 

ی پیشگیری از جرم، هابرنامهشده جهت بهبود شرایط اجتماعی است. هدف نهایی یطراحاجتماعی 

پیشگیری از ی جامعه برای هابخشایجاد اجتماعی سالم و تالشی جهت درگیر کردن فعاالنه تمام 

عنوان ابزاری توانمند در ی گروهی را بههارسانه، استفاده از هابرنامهوقوع جرم است. این مجموعه از 

کلمه  ( ازmediaرسانه )دانیم، کلمه یم طور کههمان. 1خصوص پیشگیری از جرم موجب شده است

 و یعموممعنی واسطه و میانجی برگرفته شده است. درواقع رسانه بین شهروندان  mediumبه 

شد. کیممردم را به تصویر میی عموهاخواستبنابراین رسانه نیازها و ؛ گیردیمدولتی قرار  مؤسسات

(Darvish,2011رسانه )یج وعنوان نخستین نماینده تولید دانش، انتشار، تری گروهی این توانایی را بهها

 یراتتأثتوجهی در مورد کارگزار اطالعات دارند. بحث قابل و یعمومعنوان ناظر علوم، فنون و نیز به

رسانه در آرایش رفتار و تفسیر الگوهای مصرف وجود دارد. بعضی ادعا دارند که نگرش یا ذهنیت اولیه 

د کننیمن دیگر استدالل شود. کارشناسایمی گروهی ناشی هارسانهدر اکثر مردم، از اخبار و دیگر 

گیری نظم، ثبات و تغییر دارند. بدون شک رسانه نقش کلیدی را در شکل هارسانهو دیگر  جرائمکه 

 ی گروهیهارسانهگیری رفتار و منش یکایک افراد جامعه خواهد داشت. یری در شکلانکارناپذنفوذ 

ی فرهنگی و اجتماعی، آموزش چگونگی ارتباطات اجتماعی و تزریق اصول هاارزشوسیله آموزش به

گیری شخصیت و رفتار در میان آحاد اخالقی مطلوب در اذهان مردم جامعه نقش ارزشمندی در شکل

 (.Mohammadzadeh, 2009خواهد داشت ) هاملتجوامع انسانی و 

                                                           
سازمان صدا و سیما  "مقرر می دارد: 1771آیین نامه پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر مصوب  7دراین راستا ماده  .1

ه های تخصصی از شبکهای خود را در قالب فیلم، سریال، پیامهای آموزشی و هشداردهنده و آموزشمکلف است با هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر درصدی از برنامه

 ".های استانی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد اختصاص دهدسراسری و شبکه
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 کردن مردم در مورد حقوقشانقضایی، آگاهی گروهی در به تصویر کشیدن صحیح سیستم هارسانه    

 مجرائیقه سپیدان و  جرائمهمچنین در ترسیم  هارسانهیامدهای جرم مسئول هستند. پو نشان دادن 

 نقش یعمومعنوان ناظر و نگهبان منافع های حقوقی که نتایج زیانباری در اقتصاد دارند، بهیتشخص

بالقوه و آموزش شهروندان در خصوص اثرات جرم  جرائمکنند. رسانه در مقام کنترل و کشف یمایفا 

ای هیبآسای جهت کمک به اصالح یا پیشگیری از ی گروهی توان بالقوههارسانهو جنایت قرار دارد. 

و مقامات دارند  نهادهاوظیفه به چالش کشیدن حقانیت قوانین،  هارسانهاجتماعی همچون جرم دارند. 

در نقش  هارسانههرحال کنند. بهیمسوی جامعه سالم عمل در حرکت به عنوان کاتالیزورو درواقع به

 .(Mohammadzadeh, 2009)نیستند  هادولترقیب یا مخالف اقتدار 

 

 رسانه و بزهکاری

 یهااست. رسانه عاملچندین وجود بزهکاری رفتاری پیچیده است که معموالً رشد آن منبعث از 

عنوان بخشی از آداب و را به هاآنو استاندارد کرده، سپس  یسازگروهی، وحشت و خشونت را ساده

. قرار گرفتن در معرض وحشت و خشونت از کنندیها مسنن روزمره وارد زندگی بسیاری از خانواده

خشونت و وحشت  یهااز صحنه الگوی زندگی امروزی. یابدیخردسالی آغاز و در طول زندگی ادامه م

 ,Brandonرسد )یبه نظر م یزناپذیرباع شده است و این امری است که گرها اشتوسط رسانه یدشدهتول

، این هددیبر رفتار کودکان و نوجوانان نشان م« خشونت تلویزیونی» تأثیر ینۀها در زمپژوهش .(1998

 ،تأثیرمدت این . از جنبه کوتاهیابندینوع مشاهدات به رفتار در خانواده، مدرسه و جامعه تعمیم م

ر به باای خشونتتحقیقات متعدد نشانگر این امر است که کودکان بالفاصله پس از دیدن برنامه

 تصویری یها. در رسانهدهندیو رفتار خشن بروز م کنندیهمساالن خود در خانواده یا مدرسه تعرض م

ر د از: خشونت دان. انواع آن عبارتشودیجا دیده مدر همه بخصوص تلویزیون، خشونت فراوان و تقریباً

ا، ه، کارتونهایو کمد هایتراژد در یجسمغیر  و یجسمتخیلی، خشونت در بازی، خشونت  هاییلمف

« ونتخش»جنگی و پلیسی و امثال آن کودکان  یهاویدئویی، داستان هاییلمخانوادگی، ف یهاداستان

 خشونت رمزی، خشونت جسمانی، خشونت کنند که شامل؛یتلویزیون را به چند شکل دریافت م

تلویزیونی این است که عواقب این  یها. نکته جالب در خشونتشودیمخشونت اشیایی  و یکالم

ندرت نشان که ممکن است از آن حاصل شود، به یاویژه درد و رنج مصائب و فاجعهها و بهخشونت

هنده این واقعیت است که دمکرر کوتاه و درازمدت نشان هاییها و بررس. نتایج پژوهششودیداده م

سبت ن هاآن یت، از حساسآموزدیخشونت در تلویزیون به کودکان، رفتار ضداجتماعی )سوسیاپاتی( م

، رفتار کندی، عالئم بعد از تنش ایجاد مآوردیوجود م، اختالل در خواب بهکاهدیبه اعمال خشن م

که مسائل را با خشونت  کندیآنان تقویت م، این باورها را در آوردیبه وجود م هاآنآمیز در خشونت

، بیشتر دست به آوردیحل کرد، آنان را نگران و ترسو و مضطرب به دنیای اطراف خود بار م توانیم
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ار و باالخره رفت کنندیوجدل بیشتری م، از قواعد و قوانین سرپیچی و بحثزنندیکارهای خطرناک م

  شود.یتوأم با پرخاشگری و آزار و تحقیر دیگران م معمولی آنان با دیگران معموالً

در هر  خود یهاها در برنامهدر ارزیابی سه شبکه تلویزیونی آمریکا معلوم شده است که این شبکه    

فقره نزاع با  122فقره خفه کردن،  3صحنه تجاوز به عنف،  112با اسلحه گرم،  موردحمله 32هفته 

. از سوی دیگر، هر کودک تا رسیدن به دهندیاز قانون را نمایش ممورد تخلف  1۱3مشت و لگد و 

  (.Newman and Newman, 1998) کندیمورد قتل و تجاوز را مشاهده م 12222 سالگی جمعاً 15

طور مشخص با زمینه رشد اخالقی کودک مرتبط تلویزیونی به یهانگرانی از خشونت در برنامه    

رفتارهایی که  وتحلیلیهمیدانی و تجز هاییشسال تحقیقات آزمایشگاهی، آزما 22است. بیش از 

زیون بر آمیز تلویخشونت یهاگیری منجر شده که صحنه، به این نتیجهکنندیبروز م یصورت طبیعبه

از نفوذ شدید و دقیق  توانیم. خردساالن پیامد منفی و قطعی داردرفتارها و باورهای کودکان و 

 و به کودکان فنون مدیریت، رهبری استفاده کرد هاستخانوادهدر دسترس اکثر  تلویزیون که تقریباً

خانم  .خالق، کار با رایانه و غیره را یاد داد هایی، انواع بازورانندگیییمطالعه، آموزش قوانین راهنما

 خنثی یهااجتماعی، برنامه یهاتحقیق مربوط به مقایسه اثر برنامه 122(، نتایج 1322هیرولد )سوزان 

ان، د که اگر تماشاچیی. او به این نتیجه رسکردطور آماری بررسی را به هایو نبود برنامه درباره آزمودن

 یر موقتی( رفتارهاطو، )حتی بهکردندیاجتماعی نگاه م یهاخنثی، به برنامه یهابرنامه یجابه

کودکان و نوجوانان  توانندیم هاآن. یافتیدرصد افزایش م ۱5درصد به  42از  هاآناجتماعی مناسب 

 (.Newman and Newman, 1998)ها و عوامل مخرب مربوط کنند را با خطرات و ضد ارزش

ر برای های خطینهزمای در گسترش ین ابزار ارتباطی نقش عمدهبانفوذترعنوان به هارسانهین بنابرا    

کودکان و نوجوانان دارند. تسلط کودکان بر تمام رندگی کودکان، منفعل بودن کودکان در مقابل 

ای به اهداف سیاسی و اقتصادی، تبلیغ ای، توجه گردانندگان رسانهزای رسانهیبآسهای یامپ

ت ین خطراتی استرمهمبندوباری در روابط جنسی از یبنامناسب و تبلیغ الگوهای  ارائهها و یناهنجار

مسئوالن کشور باید بکوشند از رو دهد. ازاینیمکه کودکان و نوجوانان را در معرض بزهکاری قرار 

ز جدید ا هاییبا مشورت دانشمندان علوم تربیتی و روانشناسی و متخصصان فناور و یعلمطریق 

 (Sheykhavandi, 1994را کاهش دهند ) هاآنگونه خطرها جلوگیری کنند و یا حداقل گسترش این

 

 مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون راه

 تفاوتیب هانآپذیر نیست، ولی نباید نسبت به گرچه به صفر رساندن کارکردهای منفی تلویزیون امکان

رو، باید تمام هم خود را به کاربست تا این کارکردهای منفی به حداقل ممکن برسند. به بود. ازاین

 گردد.یکارها اشاره مبرخی از این راه
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این وسیله را در دستگاه تلویزیون کار گذاشت تا والدین  توانی: مV-ship اییانهرا ۀاستفاده از تراش. 1

برای فرزندانشان مناسب نیست، اختالل ایجاد  کنندیکه تصور م ییهابه کمک آن بتوانند در برنامه

 .(Delvor and Denis 2004) کنند

 ،مخصوص بزرگساالن را زمانی پخش کنند که تا حد امکان یهامتولیان امر سعی کنند برنامه. 2

 نشوند. هاآنکودکان موفق به دیدن 

 را ارزیابی کنند، با کودکان هاآنتجاری و اینکه چگونه باید  هاییاهداف آگه ۀوالدین و مربیان دربار. 2

 .(Newman and Newman, 1998بزنند ) حرف

 هایای باشد که کودکان کمترین فرصت را برای تماشای برنامهگونهها بهریزی خانوادهبرنامه. 5

 .مخصوص خود، داشته باشند یهاهم برنامهتلویزیونی، آن

آن  ۀها و اطالعات نمایش داده شدداستان ۀوالدین همراه کودکان تلویزیون تماشا کنند و دربار. 4

که در تلویزیون ارائه شده، چگونه ممکن است با زندگی واقعی  هایییتاینکه موقع ۀصبحت کنند؛ دربار

 .همخوان باشد یا نباشد، حرف بزنند

که در خانه یا  هایییتبا فعال شودیآموزشی ارائه م یهاو پیشنهادهایی را که در برنامه هایشهاند. 2

العاتی رد تا از اطبه کودکان کمک خواهند ک هایییتپیگیری کنند. چنین فعال گیردیکالس صورت م

 تر استفاده کنند.فعاالنه شوندیکه از تلویزیون ارائه م

را  هاآنتلویزیونی، دست به انتخاب بزنند؛  یهاودکان را تشویق کنند که از میان انواع برنامه. ک۱

کالسیک و برخی اخبار و رویدادها  هاییلمعلمی، ف هایبرنامهیژهکودکان، با اخبار، و یهابر برنامهعالوه

 آشنا کنند.

در خانه  هاآنکه ازنظر سنی برای کودکان مناسب است برای اوقاتی که هایی دیی. والدین از س2

تلویزیونی مناسب طبع یا سن کودک نیست  ۀیک برنام دهندیهستند و یا زمانی که تشخیص م

 استفاده کنند.

 .بهداشتی قرار گیرد یهاکودکان باید در دستور کار برنامه. محدود کردن تماشای تلویزیون 3

ویزیون ریزی تلالکترونیکی در اختیار والدین قرار گیرد تا در برنامه یها. توسط متولیان امر، قفل12

 به والدین کمک نمایند.

 

 در تعلیم و تربیت کودکان هادولتفصل پنجم( نقش 

تربیت کودکان و وو رسانه مهم است ولی عدم توجه به نقش دولت در تعلیم مدرسه نقش خانواده،

نماید یموپرورش ناکارا ارتقاء حق بر آموزش، نقش نهادهای اجتماعی مزبور را در مسیر تحقق آموزش

را در تحقق اهدافشان به بیراهه خواهد برد. فلذا در پایان، اسناد حقوق بشری موجود در مورد  هاآنو 

 نماییم.یمتربیت را مطرح ودر تعلیم هادولتوپرورش و نقش آموزش
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 حق بر آموزش در اعالمیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی  هدف اصلی اعالمیه جهانی حقوق بشر، احترام به منزلت و کرامت انسانی است.

ازمان شود. یکی از اهدافی که سیمبنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر، اساسی تلقی 

المللی برای تشویق و اعتالی رعایت حقوق ملل برای تحقق آن بنیان نهاده شده، نیل به همکاری بین

 Hatami) جنس، زبان و مذهب بودهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، یآزادبشر و 

and  Zahedi, 2013)عنوان یکی از حقوق مسلم بشر در اعالمیه جهانی حقوق بشر در . حق آموزش به

 است.مورد شناسایی قرار گرفته 22ماده 

 :22ماده 

هرکس حق بر آموزش دارد. آموزش الاقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیالت  -1بند 

ی باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی احرفهی فنی و هاآموزشیی باید اجباری باشد. بتداا

 باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.

 هاییآزادآموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و  -2بند 

ی نژادی و مذهب را ارتقا هاگروه، ملل یتمامارا و مودت میان اساسی باشد. آموزش باید تفاهم، مد

 های سازمان ملل متحد در جهت پاسداری از صلح را تسریع بخشد.یتفعالداده و 

 (.Assembly, 1948)والدین در گزینش نوع آموزش فرزندانشان حق تقدم دارند  -2بند 

 

 اجتماعی و فرهنگیالمللی حقوق اقتصادی، حق بر آموزش در میثاق بین

گردید. حقوق اقتصادی،  االجراالزمسند تصویب  24به دنبال تودیع  13۱2این میثاق در سوم ژانویه 

ناپذیر مجموعه حقوق بشر ییجداکه در متن میثاق آمده است جزء  گونهآناجتماعی و فرهنگی 

و توجه  یل، عنایتتفصبهکه  المللی استبین آورالزامین سند ترعمدهمیثاق مزبور  .شده استشناخته

از آن  12دهد. ماده یمالملل را در دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان حقوق بین

مندی از آموزش را مورد تأکید و شناسایی قرار داده است. از دید این میثاق برای هر فرد حق بهره

ویژه گیری آموزش باید به سمت رشد و تعالی و کمال شخصیت و کرامت انسانی بوده و بهسند، جهت

 .(Hatami and  Zahedi, 2013های اساسی جهت داده شود )یآزادتقویت حقوق و  طرفبه

 :12اده م

حق هر فرد را  (13۱2) 1المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبینی عضو میثاق هادولت. 1

پذیرند که آموزش باید در جهت یم هاآنشناسند. یموپرورش به رسمیت جهت برخورداری از آموزش

های اساسی تقویت و یآزادتوسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و 

 …هدایت شود 

                                                           
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976) 

http://www.google.com/url?q=http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx&sa=U&ei=0GEUUovML4brswbY74DIAg&ved=0CBgQFjAA&usg=AFQjCNFu0Sv-v1786HvG5oY9nXUkEdR0jw
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 ی عضو این میثاق، دستیابی و تحقق کامل به حقوق زیر را اذعان دارند:هادولت. 2

 آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری و رایگان باشد. -الف

سیله وای متوسطه است، باید بهفنی و حرفه آموزشکه شامل آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن -ب

 باشد. دسترسقابلویژه در جهت رایج کردن آموزش رایگان برای همه فراهم و ی مناسب، بهابزارها

ان و ویژه در جهت معمول نمودن آموزش رایگوسیله ابزارهای مناسب بهآموزش عالی باید به -ج

 دسترس باشد.طور مساوی قابلبراساس استعداد و صالحیت به

 اندننمودهو یا تکمیل  اندنکردهای برای افرادی که دوره آموزش ابتدایی خود را طی یهپاآموزش  -د

 باید تا حد ممکن تشویق گردد.

ظام تا یک نطور فعاالنه دنبال شود و به سطوح یتمامگسترش و توسعه سیستم مدارس باید در  -هـ

 طور مداوم بهبودیس گردد و همچنین شرایط مادی کارمندان آموزشی باید بهتأسای مناسب یهبورس

 یابد.

گردند که حق آزادی و اختیار والدین و سرپرستان قانونی را یممتعهد این میثاق  ی عضوهادولت    

طبیق ت شرطبه، شده استیس تأسوسیله دولت برای انتخاب مدارس کودکانشان غیر از مدارسی که به

دادن با حداقل موازین آموزشی که دولت تنظیم و تصویب کرده است، تضمین کنند و نیز حقوق 

 Hatami) والدین را جهت آموزش مذهبی و اخالقی کودکانشان بر طبق اعتقادات خود در نظر بگیرد

and  Zahedi, 2013). 

 

 حق بر آموزش در کنوانسیون حقوق کودک

 دارد.یمپرداخته شده است، تأکید  حق آموزشکنوانسیون حقوق کودک که به  23و  22مواد 

 ویژه برای تحقق آن:شناسند و بهیمحق بر آموزش را برای کودک به رسمیت  هاحکومت. 1

 کنند.یمتحصیل دوره ابتدایی برای همه اجباری و رایگان  -الف

طور ارزان و رایگان در را به هاآنآورند و یمه وجود ای ره بمدارس گوناگون آموزشی و حرفه -ب

 دهند.یمقرار  درآمدکماختیار افراد 

 کند.یمامکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همگان گذاشته و از آن حمایت  -ج

 نمایند.یمی دسترسقابلای را برای همه کودکان ممکن و مشاوره شغلی و حرفه -د

کنند تالش نموده و اقدامات مناسب را برای یمبرای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها  -هـ

  دهند.یمحضور منظم کودکان در مدرسه انجام 

وپرورش کنند تا روند آموزشیمکوشش خود را  (1323) 1حقوق کودک ی عضو پیمانهاحکومت. 2

 و منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه همخوان باشد. درشانمدارس 

                                                           
1. Convetion on the Rights of the Child (1989) 
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 )اهداف آموزش(: 22ماده 

 کنند که آموزش باید:یمی عضو پیمان تأکید هاحکومت. 1

 را تقویت و شکوفا نماید. کودک یجسمهای روانی و ییتواناو  استعدادشخصیت،  -الف

یۀ مصوب سازمان ملل متحد را در کودک پاهای یآزاداحساس احترام و توجه به حقوق بشر و  -ب

 پرورش دهد.

ی ملی سرزمین پدری ایجاد عالقه و توجه نموده هاارزشنسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و  -ج

 ها را تقویت کند.ینسرزمو احترام به فرهنگ دیگر 

شان و دیگر باشان، کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندی -د

 مذهبی آماده کند.–ملی  ای یقومهای و گروه هاخلقتساوی حقوق زن و مرد و دوستی 

 

 گیرینتیجهبحث و 

رود. میکار پیشگیری از جرم یکی از اصول مهم سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه به

ایران، پیشگیری از وقوع  میاهمیتی برخوردار است که قانون اساسی جمهوری اسال چنانآناین امر از 

در از اهداف قوه قضاییه برشمرده است. اقدامات پیشگیری از وقوع جرم  142اصل  4جرم را در بند 

کودک در خانواده افراد نقش دارند، دارای کارکرد اساسی است.  یریپذجامعهکه در فرآیند  یینهادها

شود و بعد پا به یمآشنا  هارسانه خیز از طریق خانواده وبار با عوامل جرمکند و برای اولینیم رشد

توجه کافی به فرزندان خود نداشته باشند، زمینه  هاخانوادهگذارد در این راستا اگر یمعرصه اجتماع 

و تدریس  هادانشگاهآموزش درست در مدارس و لذا  آورند.یمبروز انحرافات را در فرزندانشان پدید 

شود میسوی زندگی سالم سوق داده و موجب اخالق متناسب با مبانی دینی و فرهنگی، فرزندان را به

 نخست سؤالتا فرزندان سرخورده در اجتماع رها نشوند و در زندگی خود هدفمند باشند. در پاسخ به 

ی حمایتی خاصی همچون هازودرس از بزهکاری برنامهتواند با پیشگیری میباید گفت خانواده 

ی، درمانخانوادهیا  دارمشکلی هااز خانوادهآموزش والدین، برنامه حمایت ی مبتنی بر هابرنامه

 سیاست کند. ینیبشیپی موسوم به خدمات مراقبتی روزانه را  با رویکرد جامع و هماهنگ هابرنامه

 یاسالمقانون مجازات  22 در مادهجنایی تقنینی ایران نیز به نقش خانواده در پیشگیری از تکرار جرم 

 نموده است. دیتأکبا رویکرد اصالح و درمان  1232 مصوب

گذارد. درست است که میرا در رشد کودک بر جای  تأثیر نیترمهمبعد از خانواده  وپرورشآموزش    

تواند میتنها نهادی که  عنوانبهنقش چندانی در کاهش جرم ندارد اما  وپرورشآموزشدر کشور ما 

با  بایستمیی رایج تربیتی محقق سازد، هاصحیح در قالب آموزش صورتبهپیشگیری رشدمدار را 

ی دینی، تعالیم نوینی را برای تربیت اخالقی، قضایی و هاو آموزه شناسانهجامعهی هاادغام سیاست

اصل سوم قانون اساسی به این وظایف اشاره  5و  2ی هادر بند همچنان کهوقی کودک فراهم کند. حق

پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد  نامهآئینشده است. همچنین در 
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در پیشگیری از اعتیاد اشاره شده است که  وپرورشآموزشبه نقش  12۱2مصوب  در معرض خطر

را موظف کرده تدابیری برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان و  وپرورشآموزشآن وزارت  موجببه

نظم و ثبات در جامعه  گیریشکل در یمهمنیز نقش  هاکودکان در معرض خطر فراهم آورد. رسانه

تواند بر اعمال یمی قوی جهت برقراری عدالت است و اتوان گفت رسانه نمایندهمی کهنحویبهدارند 

یادرسی برای آالم مردم باشد فررا به تصویر کشیده و  هاآنیرعادالنه نظارت داشته باشد و غ

ی گروهی در به تصویر کشیدن صحیح سیستم قضایی، آگاه کردن مردم در هارسانه دیگرعبارتبه

 .دارند میقش مهیامدهای جرم نپمورد حقوقشان و نشان دادن 

تربیت و ارتقاء آموزش، در مقابل ودوم باید اذعان داشت که نقش دولت در تعلیم سؤالدر پاسخ به     

دولت،  موردحمایتدر چارچوب اصول  کهنحویبهاست  پراهمیتنقش خانواده، مدرسه و رسانه بسیار 

روند. حق بر میبه بیراهه  صورتاین توانند کارکرد مطلوب داشته باشند و در غیر میسایر نهادها 

حقوق اقتصادی،  المللیبینهمچون اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق  المللیبینآموزش در اسناد 

 .قرار گرفته است موردتوجهاجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک 

لذا آموزش  استآگاهی و یا کمبود اطالعات ی اجتماعی ناشی از عدمهاو آسیب جرائمبسیاری از     

سوم باید گفت آموزش  سؤالی اجتماعی است. در پاسخ به هااز ضرورتمیی عموهاو افزایش آگاهی

ه باشد ک ...باید متناسب با نیازهای آموزشی از قبیل سن، جنسیت، فرهنگ، شغل، باورهای دینی و

بنابراین بررسی نقش آموزش در جلوگیری ؛ شدی ارتکاب جرم خواهد هااین امر موجب کاهش فرصت

از وقوع جرم مستلزم ورود در بحث پیشگیری خواهد بود. آموزش اقدامات پیشگیرانه در دو محور 

باال بردن رشد فکری جامعه،  و یعمومگیرد. آموزش همگانی از طریق افزایش آگاهی میصورت 

ی کنترل و مهار بزهکاران و ارتقای احساس مسئولیت افراد جامعه درباره وقایعی هاهمکاری در برنامه

باشد. از سوی دیگر آموزش  مؤثرتواند در پیشگیری از جرم میدهد میرخ  هاآنکه در همسایگی 

 عمومی وی های شهروندان موجب افزایش مشارکتهاهمگانی برای محافظت از جان و مال و دارایی

 شود. میقوع جرم پیشگیری از و
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