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  سميرا دماوندي 

  مهربان بخشنده خداوند نام به

  

 دوستان از بسياري كه چرا كرديم انتخاب جرم از پيشگيري مفهوم و تعريف را هشتم و بيست هفته موضوع
  كردند مي سوال مورد اين در

  پيشگيري لغوي معناي

 شتافتن چيزي جلوي به و گرفتن پيشي - كردن دستي پيش معاني در آن متداول مفهوم در پيشگيري واژه
  است دادن هشدار و دادن را چيزي خبر -  كردن آكاه همچنين و

  شود مي واقع استفاده مورد آن اول معني در پيشگيري ، پيشگيرانه شناسي جرم در اما

 از گرفتن پيش و رفتن جرم جلوي به بزهكاري وقوع از جلوگيري منظور به مختلف فنون كاربرد با يعني
  است بزهكاري

  است بزهكاري از پيشگيري علمي امكانات و وسايل مطالعه يعني پيشگيري شناسي جرم درواقع



 بكار را مضيق مفهمومي ديگر برخي و اند شده قائل پيشگيري براي را موسعي مفهوم شناسان جرم از برخي
  برند مي

  

  پيشگيري موسع مفهوم

  .شود مي محسوب پيشگيري دهد كاهش را آن و بوده جرم عليه كه اقدامي هر انجام مفهوم اين مطابق

 جرم وقوع از بعد به مربوط چه و قبل به مربوط چه كيفري غير و كيفري تدابير انواع برداشت اين اساس بر
  شود مي محسوب پيشگيري

 جبران به آنان الزام- آن اجراي تعليق يا مجازات اعمال بزهكاران دستگيري و تعقيب حتي تعبير اين در فلذا
 مفهوم اين لذا. آيند مي شمار به پيشگيري نيز قاضي توسط مجازات كردن فردي و عليه مجني خسارت

  .گيرد مي بر در را غيركيفري و كيفري اقدامات از وسيعي طيف

  پيشگيري مضيق مفهوم

 مجموعه به پيشگيري مفهوم اين در. است كرده پيدا مضيقي مفهوم پيشگيري پيشگيرانه، شناسي جرم در
 عوامل كردن محدود يا حذف طريق از بزهكاري بهتر مهار براي دولت كه شود مي اطالق ابزارهايي و وسايل
 موجد اجتماعي محيط و فيزيكي محيط عوامل به نسبت مناسب مديريت اعمال طريق از يا و زا جرم

  دهد مي قرار استفاده مورد جرم فرصتهاي

 داده اختصاص خود به را شناسي جرم ادبيات عمده اخير سال چند در ،كه كاري بزه از پيشگيري تعريف
  كند مي فرق  ديگر، كشور به كشور يك از آن تدابير توسعه و اجرا ي ،نحوه است

 نتايج كاهش يا ارتكاب خطرات كاهش يا جلوگيري براي تدابير اتخاذ طريق از مداخله نوعي را آن برخي
  دانند مي احتمالي

  : كند مي تعريف گونه اين را پيشگيري كوسن موريس

 كاهش - جرم احتمال كاهش - بزهكاري مهار خاص هدف با كه آميز قهر غير تدابير و اقدامات مجموعه
  شود مي اتخاذ جرايم علل پيرامون جرم، وخامت

  



  دارد بستگي شود مي ارائه پيشگيري از كه تعريفي به پيشگيرانه تدابير موفقيت و اجرا تدوين

 بزه به كمك نمايشي، و هنري كارگاه برگزاري مانند پيشگيري عنوان به اقدامي هر اطالق از وسيله بدين تا
  شود جلوگيري.....  ديدگان

 ارائه آن از متعددي تعاريف و ندارد وجود شناسان جرم بين نظر اتفاق جرم از پيشگيري تعريف خصوص در
  .است شده

  دارد شناوري مفهوم و متعدد معاني اصطالحي نظر از كه است اين مشكل اولين

  است دشوار مفهوم يك در آنها همه كردن جمع كه دارد وجود پيشگيري از متعددي الگوهاي و انواع دومين

 جرم بين و برگيرد در را نظري مباحث از بسياري تواند مي مفهوم يك عنوان به جرم از پيشگيري سوم
  ندارد وجود جرم از پيشگيري به مربوط هاي نظريه تلفيق و ادغام مورد در نظر اتفاق شناسان

  دهتد مي مختلف معاني در را كلمه اين از استفاده اجازه پيشگيري واژه انعطاف قابل تفسير چهارم

 مفهوم همانند نيز را جرم از پيشگيري مورد در شده ارائه تعاريف بتوان كه دارد وجود امكان اين حال اين با
  .كرد مشخص را گروه هر مشترك هاي ويژگي و داد جا مضيق و موسع گروه دو در آن اصطالحي

 را ان مضيق و موسع تعريف هردو بايد يافت دست جرم از پيشگيري تعريف به بتوان اينكه براي نتيجه در
  .بست بكار

  

  آن هاي بندي تقسيم يا جرم از پيشگيري هاي گونه

  باشند نمي منطبق جرم از پيشگيري مضيق مفهوم با لزوما ها گونه اين كه است اين توجه قابل نكته

   به را پيشگيري بندي تقسيم يك

   بزرگساالن و نوجوانان بزهكاري از پيشگيري: الف

   فعال و منفعل پيشگيري: ب

  كند مي تقسيم وضعي و اجتماعي پيشگيري: ج

  دارد وجود نيز ديگري هاي بندي تقسيم



 ثالثيه پيشگيري و ثانويه پيشگيري ، اوليه پيشگيري شامل دسته سه به را پيشگيرانه اقدامات استانويچ مثال
  كند مي تقسيم

  ساتن و اومالي اجتماعي پيشگيري و  جرم هاي فرصت كاهش هاي رويكرد يا

  فارينگتون و تونري وضعي -جامعوي -  اي توسعه -انتظامي پيشگيري يا

  

 بندي تقسيم و پيشگيرانه اقدامات ماهيت و زماني تاخر و تقدم اساس بر نيز ديگري هاي بندي تقسيم
  دارد وجود ملل سازمان توسط كاربردي

  شوند مي تقسيم جديد و متداول يا سنتي پيشگيري به تاخر و تقدم حيث از

 انفعالي -اختصاص -عمومي بزهكاري - اطفال بزهكاري از پيشگيري قسمت 4 به خود بندي تقسيم اين كه
  شوند مي تقسيم ثالثيه و ثانويه و اوليه و فعال و

) مدار علت(  جرم از علي -  مكانيكي - اصالحي - تنبيهي پيشگيري به پيشگيرانه اقدامات ماهيت حيث از
  شود مي تقسيم

 تقسيم دو نظمي بي و جرم از پيشگيري براي خود رهنمودهاي در ملل سازمان ديگر بندي تقسيم در و
  .است كرده توصيه عضو هاي دولت به اجرا جهت را آن مصاديق و ارائه پيشگيري از ديگر بندي

   جرم تكرار از پيشگيري و اوليه پيشگيري

  يافته سازمان جرائم از پيشگيري و وضعي و اجتماعي پيشگيري

  .داد خواهم قرار صفحه در ديگر هاي شب در كه دارند تعاريفي پيشگير انواع اين از كدام هر

   مهربان بخشنده خداوند نام به

   گرامي سروران خدمت سالم با

  شود مطرح پيشگيري مختلف هاي گونه تعاريف بايست مي امشب وعده مطابق

  عمومي بزهكاري از پيشگيري و اطفال بزهكاري از پيشگيري

  است عمومي بزهكاري از پيشگيري و اطفال بزهكاري از پيشگيري پيشگيري، نوع ترين قديمي



 اعمال سال بزرگ بزهكاران و بزهكار نوجوانان و اطفال ميان افتراقي پيشگيري سياست بندي تقسيم اين در
  شود مي

 از آنان مورد در لذا است تثبيت و گيري شكل حال در نوجوانان و كودكان شخصيت چون كه معني بدين
  شود مي استفاده اصالحي و پرورشي پيشگيرانه تدابير

  آيد مي عمل به استفاده ارعابي و تنبيهي پيشگيرانه تدابير از بزرگساالن مودر در كه حالي در

 پيشگيري امر در گذاري سرمايه كه شود مي سعي كشورها بيشتر در و دارد وجود تفكر طرز اين نيز امروزه
 و دارند بيشتري انعطاف كه دهند اختصاص بزهكاري خطر معرض در يا بزهكار نوجوانان و اطفال به بيشتر را

  هستند سال بزرگ بزهكاران از تر اصالح قابل

  اختصاصي و عمومي پيشگيري

  

  گيرند مي قرار پيشگيرانه تدابير هدف مختلف جرائم به مربوط زاي جرم عوامل كليه عمومي پيشگيري در

 گذار تاثير جرائم از وسيعي طيف از پيشگيري در كه اجتماعي توسعه و عمومي رفاه سطح افزايش مانند
  است

 پيشگيرانه اقدامات شمول دايره در خاص جرم به مربوط خطر عوامل اختصاصي پيشگيري در كه حالي در
  شود مي واقع

 دزدگير نصب يا است موثر منازل از سرقت جرم كاهش و پيشگيري در كه منازل بست و قفل تقويت مانند
  شود مي خودرو سرقت از پيشگيري موجب كه خودروها روي

  

  فعال پيشگيري و)  منفعل( انفعالي پيشگيري

 ادبيات وارد و مطرح 1963 سال در اينترپل عمومي مجمع اجالس در بار نخستين براي بندي تقسيم اين
  شد پيشگيري

  



 برابر در پدافندي و دفاعي جنبه بيشتر كه گيرد برمي در را تدابيري و اقدامات مجموعه انفعالي پيشگيري
  شوند مي محسوب بزهكاري

 به بستگي پيشگيرانه اقدامات ونوع كيفيت و است بزهكاران دست در عمل ابتكار پيشگيري از نوع اين در
  دارد بزهكاران اقدام

 تا شود مي داده جرم بالقوه آماج پليسي هشدارهاي صورت به معموال كه جرم به مربوط اخطارهاي مانند
  دهند كاهش را آن اثرات يا كرده پيشگيري جرم از مجرمانه حمله معرض در گرفتن قرار صورت در بتوانند

 به تهاجمي كامال نحوي به و داشته دست در را عمل ابتكار پيشگيري مراجع فعال پيشگيري در عكس بر
  پردازند مي جرم با مقابله

  مدار بزهكار فعال پيشگيري و است مدار ديده بزه نوعا انفعالي پيشگيري كه گفت بتوان شايد

  

  ثالثيه – ثانويه - اوليه پيشگيري

 را آن آمريكايي شناسان جرم بار اولين براي و است شده شناسي جرم وارد پزشكي علم از بندي تقسيم اين
  دادند اراده

  شود مي تقسيم سطح سه به بيماريها از پيشگيري پزشكي علم در

  دارد جامعه افراد تمامي به اختصاص اول سطح

  دارد اختصاص بيماري خطر معرض در افراد به دوم سطح

 مي مربوط مجدد ابتالي مقابل در ها آن سازي مصون و شده درمان بيماران مجدد واگيري به سوم سطح
  شود

 در را جامعه كل تا دارد تالش پيشگيري از نوع اين.  است جامعه كل اوليه پيشگيري هدف اساس همين بر
  كند تقويت ديدگي بزه و بزهكاري خطر مقابل

 مي شمار به اوليه پيشگيري تدابير ترين اصلي از اجتماعي محيط و فيزيكي شرايط اصالح به مربوط اقدامات
  روند

  



  

  ثانويه پيشگيري

 كه شود مي اعمال كساني يعني بالقوه ديدگان بزه و بزهكاران مورد در كه است اقداماتي و تدابير مجموعه
  دهد مي قرار ديدگي بزه يا بزهكاري خطر معرض در سايرين از بيشتر را آنها آنان خاص وضعيت

 آسيب و محروم اقشار مندي بهره سطح افزايش يا گريز مدرسه كودكان به مربوط پيشگيرانه تدابير مانند
  پذير

  دارد فراواني اهميت جرم ساز خطر عوامل شناخت پيشگيري از نوع اين در

 بزه يا بزهكاري تكرار از جلوگيري براي كه شود مي اطالق اقداماتي و تدابير مجموعه به ثالثيه پيشگيري اما
  شود مي اعمال سابق ديدگان بزه يا بزهكاران مورد در ديدگان بزه يا بزهكاران مورد در ديدگي

 اقدامات همچنين و جامعه در آنان ساماندهي و يااشتغال بزهكاران تواني باز به مربوط پيشگيرانه تدابير
 هاي نمونه از خانوادگي هاي خشونت يا سرقت جرم در ديدگي بزه تكرار از پيشگيري به مربوط پيشگيرانه

  باشند مي مقوله اين در ذكر قابل

  گرامي سروران خدمت سالم با

  كنم مي مطرح امشب را پيشگيري انواع تعاريف ادامه

  وضعي و اجتماعي پيشگيري

  رود مي شمار به پيشگيرانه اقدامات از بندي دسته ترين رايج حاضر حال در بندي دسته اين

 قرار گيري هدف مورد را ديدگي بزه و بزهكاري زاي خطر عوامل و علل كه دارد سعي اجتماعي پيشگيري
  دهد

  كند جلوگيري ديده بزه يا بزهكار توليد از كه دارد تالش پيشگيري از قسم اين

 نام نيز "اجتماعي توسعه طريق از جرم از پيشگيري " عنوان به پيشگيري نوع اين از غربي متون اكثر در
  است شده برده

  كند مي سلب آن از را الزم جامعيت و است كننده محدود عنوان اين نويسنده نظر به اما



 فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي شخصي و عمومي محيط در اي مداخله اقدامات درواقع اجتماعي پيشگيري
  شود مي شامل را

  وضعي پيشگيري اما

 باز اجتماعي، پيشگيري مختلف تدابير بستن بكار عليرغم كه است مبتني واقعيت اين بر وضعي پيشگيري
 محال تقريبا عمل صحنه در بزهكاري حذف افتاد خواهد اتفاق ديدگي بزه و بزهكاريمختلف، داليل به هم

  .است

 و جرم بر مشرف وضعيت تغيير صدد در بزهكاري ماقبل وضعيت گرفتن نظر در با وضعي پيشگيري تدابير
  است مجرم ضرر به جرم معادله تبديل

  بخش آزادي يا بخش رهايي پيشگيري و دفاعي پيشگيري

  است شده ياد مجرم طرد و عبرت و رعب ايجاد طريق از جرم از پيشگيري عنوان به دفاعي پيشگيري از

  .گيرد مي دفاعي گارد مجرم برابر در جامعه يعني

 با مجرم بازسازگاري و جذب جهت در كه است شده اطالق اقداماتي به بخش رهايي پيشگيري مقابل در
  گيرد مي صورت جامعه

 بزهكاري عرصه از جدايي به موفق جرم تبعات از آزادي با مجرم كه است آن پيشگيري از نوع اين هدف
  .شود

  شد اعالم پيشگيري گونه 4 ماهيت اساس بر بندي تقسيم در

  :تنبيهي پيشگيري

  دارد مي باز جرم ارتكاب از را افراد مجازات احتمال تداعي با مجازات به تهديد ترديد بدون

 اين كه هرچند ناميد كيفري عدالت سيستم طريق از جرم از پيشگيري توان مي را تنبيهي پيشگيري كانون
  شود شامل نيز را مدني و اداري نهادهاي ساير كيفري عدالت سيستم بر عالوه است ممكن پيشگيري

  : اصالحي پيشگيري

 بزه تكرار عدم از اطمينان كسب منظور به اجتماعي يا شخصي شرايط بهبود پيشگيري اين در اصلي رويكرد
  است بزهكاري تقبيح و



  

  گيرد مي صورت طريق دو از معموال اصالحي پيشگيري

 در ويا تحويل تربيت و اصالح موسسات به محكوميت كسب و جرم ارتكاب از پس كه بااشخاصي كار: الف
  اند گرفته قرار)  بازتواني( مراقبتي تعليق طيف

  موردنظر شرايط بهبود ي، بستر محيطي و اجتماعي شرايط مورد در هشدار: ب

   مكانيكي پيشگيري

 توسط( مجرمانه عمل به مجرمانه انديشه گذار مسير در مختلف موانع دادن قرار پيشگيري اين اصلي سياست
  سازد دشوار را جرم ارتكاب طريق اين به تا است)  احتمالي بزهكار

 مكانيكي پيشگيري ابزار تجهيزات ساير و سرقت اعالم هاي زنگ - بست و قفل طريق از امنيت افزايش
  .شود مي شناخته

  : جرم از علي پيشگيري

 مورد را جرم زاي خطر عوامل و علل شود مي گفته هم مدار علت پيشگيري آن به كه پيشگيري از نوع اين
  دهد مي قرار هدف

 روشن بيشتر مداقه با ليكن دانست منطبق اجتماعي پيشگيري با را پيشگيري اين بتوان شايد اول وهله در
 و فردي علل كليه با مقابله و است اجتماعي ازپيشگيري تر جامع بسيار پيشگيري نوع اين كه شود مي

  شود مي شامل را جرم اجتماعي

  ملل سازمان رهنمودهاي براساس پيشگيري بندي تقسيم

  :اوليه پيشگيري

 همه به خود 1995/9 شماره قطعنامه د بخش يك بند در ملل سازمان واجتماعي اقتصادي شوراي
  .بپردازند جرم از اوليه پيشگيري به زير بااقدامات كه است كرده توصيه عضو كشورهاي

  فرصت كاهش و هدف كردن سخت مانند وضعي پيشگيري تدابير ترويج

  اجتماعي محروميت اشكال تمام با مبارزه و سالمت و رفاه توسعه

  بشر بنيادين حقوق به احترام و اجتماعي هاي ارزش ارتقاي



  اجتماعي ميانجيگري هاي رويه و مدني مسئوليت گسترش

  يكديگر با ها دادگاه و پليس كاري هاي شيوه انطباق

  : جرم تكرار از پيشگيري

 ركنار د شده، اشاره قطعنامه از بخش همان 2 بند در متحد ملل سازمان اجتماعي و اقتصادي شوراي
 زري كارهاي راه پيشگيري اين به نيل براي. است برده نام نيز جرم تكرار ار پيشگيري از اوليه پيشگيري

  :است شده توصيه

  پليس مداخله هاي شيوه ساختن كارآمد

   قبيل از جايگزين كارهاي راه اجراي و قضايي مداخله هاي شيوه كردن كارآمد

   موضوع اهميت و ماهيت اساس بر تدابير و برخورد هاي شيوه به بخشيدن تنوع - 1

 اجراي طريق از شهري جرايم در درگير بزهكاران سازگاري باز مورد در يافته سازمان تحقيقات انجام - 2
   حبس جايگزين مجازات

  زندان از آزادي براي سازي آماده و حبس مجازات چارچوب در اموزشي - اجتماعي حمايت - 3

  

  بزهكاران بازتواني مورد در جامعه به فعال نقش اعطاي

 را ديگري بندي تقسيم بار اين خود 2002/13 شماره قطعنامه در ملل سازمان اقتصادي  اجتمتعي شوراي
 و وضعي پيشگيري و اجتماعي توسعه طريق از پيشگيري به را جرم از پيشگيري و  داده قرار مدنظر

  است نموده تقسيم يافته سازمان جرائم از پيشگيري

 بزه و خطر عوامل كه است كرده توصيه  عضو كشورهاي به اجتماعي توسعه طريق از جرم از پيشگيري
  دهند قرار هدف مورد زير طريق از را ديدگي

 از اقتصادي و اجتماعي توسعه موفق و جامع هاي برنامه طريق از بزهكاري برابر در حمايتي عوامل ترويج
  اشتغال و مسكن - تحصيل - بهداشت زمينه در جمله

  محروميت و نشيني حاشيه اصالح هاي فعاليت ترويج

  بزهكاران با مثبت برخورد هاي حل راه ترويج



 به احترام و انعطاف و مداري قانون فرهنگ رواج براي عمومي سازي آگاه و آموزش راهبردهاي از استفاده
  فرهنگي هاي هويت

 پيشگيري هاي برنامه توسعه طريق از كه كند مي مكلف را مدني جامعه و دولتها همچنين ملل سازمان
  كنند حمايت جرم از وضعي

  محيطي طراحي اصالح

  افراد خصوصي حريم با سازگار نظارتي مناسب هاي روش اعمال

  جرم برابر در مصرفي هاي كاال تر مقاوم طراحي تشويق

  جرم آماج كردن سخت

  مكرر ديدگي بزه از پيشگيري براي راهبردهايي اجراي

  كند مي توصيه ها دولت به يافته سازمان جرائم از پيشگيري مورد در همچنين

 مورد زير هاي روش مانند هايي روش با را محيطي و ملي فراملي، ي يافته سازمان جرائم بين روابط كه
  دهند قرار بررسي و تحليل و تجزيه

 طريق از قانوني غير بازارهاي در مشاركت جهت يافته سازمان جرائم باندهاي آتي و فعلي هاي فرصت كاهش
  مديريتي و تقنيني و قانوني مناسب تدابير

 و دولتي ادارات جاري رويه از يافته سازمان جرادم هاي گروه سواستفاده از پيشگيري براي تدابيري رواج
  ها يارانه

 در كودكان و زنان مانند اجتماعي اي حاشيه هاي گروه از حمايت براي جرم از پيشگيري رهبردهاي طراحي
  مهاجران و انسان قاچاق يافته سازمان باندهاي برابر

  رسيد پايان به من مطالب ستان دو

   باشد شده واقع مفيد كه اميدوارم

 دكتر جرم از كلياتپيشگيري كتاب و اول جلد ابراهيمي دكتر پيشگيري شناسي جرم كتاب مطالب منابع
  .باشد مي محمدنسل

  



  

 آقاي مامه پور

  ادب عرض و سالم

  اجتماعي؟ پيشگيري انواع دماوندي خانم

  

Samira Damavandi,  

  است؟ كدام اجتماعي پيشگيري انواع كه است اين شما منظور

  

 و اوليه آن ديگر بندي تقسيم و شود مي تقسيم مدار اجتماع و مدار رشد پيشگيري به بندي تقسيم يك در
  است ثالثيه و ثانويه

  

k1(hosayn) mamehpour, [ 

  داره؟ رشدمدار پيشگيري به اختصاص مشخصي نهاد. سپاسگزارم

  اهداف؟ اين به نيل براي دارد وجود ايران در مصداقي و

  

Samira Damavandi,  

  است مدرسه و خانواده پيشگيري نوع اين بستر

  پروش و آموزش و خانواده نهاد

  دارد وجود ايران در صددرصد كه

  

k1(hosayn) mamehpour, [ 



  داره؟ را ظرفيت اين خانواده آيا و داره؟ وجود آموزشي هايبرنامه در

  

  , محمد زاده ملك

 خودقوه به بپردازدوجودنداردومعموالوابسته امرپيشگيري به تخصصي شكل به كه سازماني درايران متاسفانه
  .دارد مستقل نهادي ونيازبه هست كامالتخصصي خودش امرپيشگيري كه درصورتي هست قضاييه

  

Samira Damavandi,   

 نوعي شود مي ايجاد كودك براي كه رواني و روحي شرايط - فرزند از خانواده مراقبت نوع مثال ببينيد
  است مدار رشد پيشگيري

   

  

k1(hosayn) mamehpour, [  

  همينه ما اساسي مشكل و هست همين عرضم منم

  

Samira Damavandi,  

  كنند مي فعاليت پرخطر مناطق در سازمانها اين اما اند كرده ايجاد را فضار اين سازمانهاي ايران در البته

 كه صورت اين به كودك از مراقبت است خانواده آن نهادهاي از يكي كه مدار رشد پيشگيري مورد در
 در حضور آماده كودك و شود برقرار نسبي صورت به كودك ومعنوي مادي و روحي و عاطفي نيازهاي
  شود مي محسوب مدار رشد پيشگيري باشد اجتماع

  هستند دست اين از تحصيل حق - كودك تغذيه و سالمت به توجه

  

k1(hosayn) mamehpour, [ 



  نميسازد برآورده را هدف محبت و عاطفه صرف دماوندي خانم

  

Samira Damavandi,  

  كند مي پيدا مدار رشد جنبه  شود مي انجام تنبيهي صورت به پيشگيري اصوال مدرسه در اما

  شود بررسي كنترلي خود و علقه نطريه بايد مورد اين در

  

k1(hosayn) mamehpour, [ 

  باشه؟ رشدمدار اقدامات مصاديق از يكي ميتونه تنبيه ولي

  

Samira Damavandi, [ 

 به بايد مورد اين در و شود نمي آموزان دانش معنوي و فكري رشد به توجه ما اموزشي سيستم در تاسفانهم
 تنبيه اگر داشت مدار رشد جنبه دوران آن در آموزشي نكات از بسياري كه برگرديم قديم هاي خانه مكتب
  بگذاريم كنار را بدني هاي

  

  است فرد انساني كرامت حفظ مدار رشد پيشگيري هاي ويژگي از يكي كه چرا خير بدني تنبيه اما بله

  

k1(hosayn) mamehpour, [ 

  ،تاحسن

   دماوندي  سركارخانم, همتي مهدي

  . نموديد ارايه كه مفيدي مطالب از سپاس و سالم ضمن

  . سوال 



 معيار بايست مى. ايد مى عمل به پيشگيري جهت در كه اقداماتى عموميت به توجه با.  عمومي پيشگيري در
   باشد داشته وجود زا جرم  عوامل شناخت در  ثابتي هاي

  ؟ چيستند  زا جرم عوامل شناخت در. معيار  

  

Samira Damavandi, [  

   اند شده مطرح گونه اين پيشگيري در زا جرم عوامل

  نگهبان نبود -فرصت - مناسب سيبل

 , همتي مهدي

  است همين  هم   عمومى پيشگيري در

  

Samira Damavandi, [  

  است شده ياد زا جرم عوامل عنوان به عوامل اين از شناسي جرم هاي نظريه و پيشگيري انواع تمام در

  , همتي مهدي

   است مجرم اراده ان و است گرفته ناديده را جرم اصلي عامل عوامل اين البته

   چؤن  

   نظارت عدم - . فرصت - قرباني

   است جرم اصلي مرتكب موضوع. از خارج همه 

  .  باشد بحث. قابل اختصاصي پيشگيري در كمانم  البته كه

  ، مينمايم تلمذ لذا دانم نمى

  

Samira Damavandi, است فرصت همان مجرمانه اراده  



  

  , همتي مهدي

  ؟ است كدام در. جرم  ارتكاب جهت. محيط مساعد شرايط

  

Samira Damavandi, [  

  فرصت و مناسب سيبل

  

  ]22:38 16,05,16, [همتي مهدي

  سركارعالي  پاسخگويي و صبر از  سپاسگزارم بسيار

  

Samira Damavandi, [  

   كنم مي خواهش

  كنيد مي مشاركت كه ممنون

  

R. Tavakoli,  

 معرفي را مطالب منبع است مستدعي مفيد، مطالب ارائه جهت به سپاسگزاري ضمن. ادب عرض و سالم با
 از برگرفته مطالب، از بسياري ظاهرا. گذاريد اشتراك به را آن بيشتر مطالعات براي امكان صورت در و نموده
 با ايشان از اي مقاله نيز و. است بوده پليس و انساني امنيت باب در كه بوده نسل محمد دكتر جناب مقاله
 است هويدا نيز محترم كننده ارائه قلم در نجفي دكتر تقريرات مطالعات آثار. جرم از پيشگيري فرآيند عنوان

 ارائه خالصانه زحمات از تجليل و تقدير اصلي غرض. است معتبر و اصيل منابع از دستاوردها ارائه بيانگر كه
  .توفيقات مزيد. احترام تجديد با. پيشنهاد عرض آن تبع به و است بوده ارجمند كننده

 از بيش خارجي، و داخلي از اعم مرتبط منابع ديگر با گرامي، پژوهان دانش تا گردد مي سبب منابع بيان
  .گردند آشنا پيش



  

Samira Damavandi, [ 

   سالم

   ممنون

   شده بيان اول جلد ابراهيمي دكتر پيشگيري شناسي جرم كتاب و محمدنسل دكتر آقاي كتاب از مطالب بله

   شده طوالني خيلي بحث اين ولي كنم مي اعالم پايان در را منبع معموال

  است هم مانند مطلب منبع هردو در البته

Samira Damavandi, [  

  همتي آقاي سالم

  كنم ايجاد آن در تغييراتي بينم مي نياز و كردم مطالعه را شده ذكر مطالب من

  مناسب شرايط هم قرباني هم باشد تواند مي چيزي هر. نيست قرباني هدف يا مناسب سيبل لزوما اينكه اول

 مي الزم شرط سه هر زا جرم عوامل در كه كنم عنوان را تغييرات اين بايد هم خودم عرايض در اينكه دوم
 گردد مي باز شرط سه اين به مجددا نيز محيط مناسب شرايط و كند ايجاد را مجرم اراده تواند


