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  اجتماعي آسيبهاي و جرايم از رشدمدار پيشگيري

  خدا نام به

 رو عزيزان شما عبادات و طاعات قبولي.  گرانقدر اساتيد و عزيز دوستان خدمت دارم بخير وقت و ادب سالم،
  .كنم مي آرزو مبارك ماه اين در

 »اجتماعي هاي آسيب و جرايم از رشدمدار هاي پيشگيري« موضوع ارائه در آمده وجود به ناخواسته تأخير از
  .ميكنم شروع) ص( محمد آل و محمد بر درود و سالم با رو خودم ارائه و ميكنم خواهي عذر

  

  هافرشته نجات براي هوشمندانه اقدامي مدار؛ رشد پيشگيري به توجه

 بناي سنگ خردسالي از تواندمي كه است مدت دراز و پايدار گذاريسرمايه يك مدار رشد پيشگيري
  .كند نهادينه جامعه در انسان يك عمر كل براي را پيشگيرانه هايبرنامه

 متناسب خردسالي از كه پيشگيري نوع اين. است مدار رشد پيشگيري جرم، وقوع از پيشگيري انواع از يكي
. باشد مؤثر و مفيد بسيار تواندمي قطعاً كند،مي طراحي را خود پيشگيرانه هايسياست كودكان رشد روند با

 بناي سنگ خردسالي از تواندمي كه است مدت دراز و پايدار گذاريسرمايه يك واقع در مدار رشد پيشگيري
  .كند نهادينه جامعه در انسان يك عمر كل براي را پيشگيرانه هايبرنامه

 كاهش براي كه است زودهنگام يا رشدمدار پيشگيري يعني مهم بسيار گونه يك داراي فردمدار پيشگيري
 فرآيند در مداخله جهت زودرس اجتماعي - روانشناسانه اقدامهاي از افراد در بزهكاري شدن مزمن احتمال
 -  روانشناسانه تدابير مجموعه شامل رشـدمدار، پيشـگيري.  جويـد مـي بهره كودكان رشد و تربيت

 در بزهكاري پايداري احتمال كاهش و كودكان پذيري جامعه فرآيند تقويت منظـور به كه است اجتماعي
  . شود مي گرفته كار به »دار معضل كودكان«

 اقدامهاي بر راستا اين در و است دار مشكل كودكان شخصيت درست پروراندن صدد در پيشگيري اينگونه
  .ميكند تمركز مدار اجتماع و مدار مدرسه مدار، خانواده حمايتي اجتماعي و روانشناسانه

 گرويدن احتمال كودكان، رشد فرآيند نشدن سپري درست كه است استوار انگاره اين بر رشدمدار يشگيري
 تدابير كارگيري به با رو، اين از. ميدهد افزايش را ورطه اين در ماندگاري بسا چه و بزهكاري به دسته اين



 و ساخت مرتفع را رشد مختلف هـاي مرحله در كودكان فراروي هـاي چالش توان مي مناسب حمايتي
  .كرد هدايت كيفري نبايدهاي و بايدها از پيروي و هنجارپذيري سمت به را آنان درنتيجه

 دسته اين مشكالت ساختن برطـرف صدد در دار معضل كودكان رشد فرآيند بر تمركز با رشدمدار يشگيري
 و نابسامان خانواده داراي بدسرپرست، يا سرپرست بدون بزهكار، مادر - پدر داراي كودكانِ بنابراين،.  است
 دوره مادرانشان كه كودكان از دسته آن يا  نامناسب اقتصادي -مالي وضعيت از برخوردار گسيخته، ازهم

  .اند دار مشكل كودكان ازجمله اند، نكرده طي آرامش با را بارداري

  

 سبب دار، معضل كودكان شخصيت درست شدن پرورانده فرآيند در رشدمدار پيشگيري اقدامهاي اهميت
 توجه 1358 مصوب ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در جرم از پيشگيري گونه اين به تا است شده
 و فرزند حضانت و بارداري دوران در بالخصوص مادران، حمايت«:  ويكم بيست اصل 2 بند موجب به. شود

  .است شده گنجانده دولت بنيادي وظايف شمار در»  سرپرست بي كودكان از حمايت

 هـاي نشانه ازجمله خانواده، دركنار پدر نبود و خانوار سرپرست مادران اقتصادي -مالي مشكالت رو، هر به
 بي است، همچنين. دهد مي افزايش را بزهكاري شدن مزمن احتمال هـا آن نشدن برطـرف كه خطراند

 سـنجيده ريزي برنامه و مناسب تدابير اتخاذ رهگذر از بايد دولت جهت، همين به. كودكان بودن سرپرست
 هـاي حمايت به آنـان دسترسي براي مناسب بستر ايجاد يا هـا خانواده اين از اقتصادي -  مالي حمايت بـه

  .ورزد مبادرت اجتماعي مددكاران دادن مشورت مثل مناسب اجتماعي

 سياست و رويكرد جهت در تا است كرده تالش تقنيني مقررات رهگذر از عادي قانونگذار راستا، همين در
 در بايد مقنن ويژه به نهادها همه سازي، اساسي پرتو در رو، هر به. بردارد گام اساسي قانون خبرگان
  .ورزند مبادرت تدابير اتخاذ و قوانين تدوين به اساسي دستورهاي يا سياستها چارچوب

 بند رهگذر از كه كرد اشاره 1383 اجتماعي تأمين و رفاه و جامع نظام ساختار قانون به توان مي نمونه، براي
 اجتماعي عدالت توسعه منظور به دار مشكل كودكان از حمايـت پيشگفته اصول چارچوب در و 1 ماده( ) ط
 بزهكاري ورطه در پايداري به آنان گرايش احتمال كاهش و دسته اين تربيت و رشد فرآيند خألهاي ترميم و
  .كردهاند شناسايي را

 يا سرپرست بـدون كودكـان به ناظر حمايتي هـاي اقدام زيرا دارند نيز پيشگيرانه كاركردي حقها اين
 آيند مي شمار به رشدمدار پيشـگيري ابتكـارات ازجمله كودكان، رشد و بارداري دوران در مادران از حمايت



 بزهكاري شدن عادت به احتمال كاهش درنتيجه، و دسته اين رشد فرآيند ساماندهي در ميتوانند طبيعتاً و
  .باشند آفرين نقش آنان نزد

  مدار رشد پيشگيري ملزومات

 از پيشگيرانه هايبرنامه شود،مي نهاده كودك شخصيت اول خشت كه خردسالي از رشدمدار پيشگيري در
 هايشيوه و دارقاعده هايبازي با مهدكودك در. شودمي شروع فراگيران پذيريآموزش هايدوره نخستين
 تا بياموزند كودكان كه باشد مناسبي هشدارهاي تواندمي جنايت و جرم وقوع از پيشگيري به توجه مناسب

  .نشوند اجتماعي هايويروس و هاميكروب به مبتال يا كنند زندگي چگونه جامعه در

 اهريمن با بايد چگونه گيرندمي فرا بازي و آموزش هنگام خويش رشد فرآيند با متناسب واقع در كودكان
 به شاندامن تا دهند قرار توجه مورد بايد را نكاتي چه خويش تعامالت در گيرندمي ياد كنند، مقابله جرم
  .نشود آلوده جرم و گناه

 و شده آشنا سازد منحرف زندگي مسير از را آنان تواندمي كه احتمالي خطرات با و رشد سن با متناسب آنان
 واكنش نوع چه اجتماعي هايكنش مقابل كه گيرندمي فرا آنان آموزند،مي را هاآن با مقابله هايروش

 گيرندمي ياد آنان نگيرند، قرار اجتماعي بزهكار عناصر تأثير تحت تا دهند بروز خود از را مطلوبي و مناسب
 گاههيچ كه شوندمي تربيت ايگونهبه آنان. نشوند واقع آسيب معرض در و نگيرند قرار جرم سوژه چگونه
  .نگردد فراهم آنان جرم ارتكاب زمينه و نشوند اجتماعي بزهكاران خوراك

  

 با مقابله هايروش و اجرايي شگردهاي و اجتماعي جرايم با رشد فرآيند با متناسب رشدمدار پيشگيري در
  .شوندمي داده آموزش گوييقصه و نقاشي فيلم، بازي، قالب در غيرمستقيم صورت به آن

 شهروندان انديشه و افكار در را جرم اراده كرده، خفه نطفه در را جرم مدار رشد پيشگيري با واقع در
 تالش شادماني و پويايي و رشد و نشاط از مملو جرم از عاري ايجامعه تشكيل هدف با و خشكانيده

  .كنندمي

  مدار رشد پيشگيري هايويژگي

 آن هايرهيافت و بودن عام بودن، مدار فرد بودن، مدار تربيت: از عبارتند پيشگيري نوع اين هايويژگي
 مداخالت طريق از حمايتي عوامل كارگيري به آن دنبال به و اجتماعي و فردي خطر عوامل شناسايي شامل
 انديشه اين بر و است اجتماعي محيط و خانواده مدرسه، سطوح در هنگام زود اجتماعي -  شناختي روان



 جرم ارتكاب معرض در خاص هايوضعيت دليل به كه كساني به نسبت هنگام زود مداخله كه است استوار
  .بگيرد را هاآن بزهكارانه هايگرايش تداوم و بزهكاري جلوي تواندمي هستند

 يابد، كاهش كودكان معرض در اجتماعي هايآسيب از بسياري مدار رشد پيشگيري اجراي با رودمي اميد
 متناسب اجتماعي نهادهاي ساير و هادانشگاه و مدارس در شده، آغاز مهدكودك از كه هاآموزه نوع اين قطعاً

 امر جرم وقوع از پيشگيري چراكه كند؛مي پيدا ادامه عمرش ساعات آخرين تا فرد پذيريجامعه فرآيند با
  .دارد ادامه مرگ زمان تا و شده آغاز تولد لحظه از كه است مداومي و مستمر

  .هستم دوستان احتمالي سؤاالت پاسخگوي پايان در

  

Mehdi P 

  سالم

  مفيدتان مطالب از تشكر با

  ؟ است موقعي چه مدار رشد پيشگيري هاي برنامه اعمال زمان

  

 از قبل حتي و تولد بدو از يعني كودكي سنين بر مدار رشد هاي پيشگيري.بخير شبتون سالم, رياستي ارميا
  .دارند تمركز سالگي هيجده يعني كودكي پايان تا تولد

  

  , شاكري حامد

  .رياستي جناب شما بر درود

  .كرديد ارائه كامل و منسجم،منظم بسيار را مطالب

  سپاس

  ]22:23 13,06,16, [رياستي ارميا

  .سپاسگزارم لطفتون از.شاكري جناب ميكنم خواهش



  

  

Samira Damavandi, [  

 براي كاري راه چه كنند مي متولد معتاد نوزادان كه معتاد مادران مورد در.... تولد از قبل فرماييد مي وقتي
  دارد؟ وجود پيشگيري

  , رياستي ارميا

 بر عالوه معتاد مادران از بسياري.است بارداري از پيشگيري به بنده شخصي نظر معتاد مادران مورد در
 صالحيت و امكان  عمالً كه هستند هم ديگري متعدد اجتماعي آسيبهاي گرفتار اعتياد آسيب و معضل

 تولد بدو از عمالً  اعتياد با شده متولد كودك  و.دهند مي دست از رو كودك درست تربيت و سرپرستي
  .است ترميم و جبران قابل غير اونها از خيلي كه ميشه متعددي آسيبهاي گرفتار

Mehdi P,  

  باشد؟ داشته سرايت ميتوان كجا تا تولد از قبل

 مانند ديگر هايي گونه برابر در پيشگيري از گونه اين بودن هزينه پر و بودن بر زمان به توجه با اينكه و
  داد؟ توان مي پاسخي چه وضعي پيشگيري

  , رياستي ارميا

 و ها خانم يا و باردار مادران براي تربيتي و آموزشي هاي برنامه من برداشت تولد، از قبل پيشگيري مورد در
 موافق شما با چندان رشدمدار هاي پيشگيري بودن بردار هزينه مورد در.بشن دار بچه دارند قصد كه آقايونيه
 دولت بر زيادي هزينه تنها نه رشدمدار هاي پيشگيري ويژه به و اجتماعي و فردي هاي پيشگيري.نيستم
 گذاري سرمايه يك كودكان ويژه تربيتي و آموزشي هاي برنامه در شدن جذب با عمالً بلكه نميكنند تحميل
 طوركلي به و تربيت و اصالح زياد هاي هزينه مورد در جويي صرفه و سالم نسل يك  تربيت براي مطمئن

  .مياد شمار به جرم

 اشاره وضعي يا مدار موقعيت هاي پيشگيري نقد در قبل جلسه عزيزمون دوست كه همونطور مقابل در
 تغييرات ايجاد طريق از جرم ارتكاب فرصتهاي و آماج حذف بر مبتني پيشگيري نوع اين چون كردند

 به منجر صرفاً موارد از بسياري در و نميكنه پيشگيري اسيب و جرم از قطعي و كامل بطور است محيطي
  .شود مي جرايم ارتكاب محل تغيير



Mehdi P , 

 در فرهنگ صورت به اگر وضعي پيشگيري هاي برنامه و اقدامات چون باشد دقيق تواند نمي نقد اين البته
  شود مي مرتفع آن بودن وار مسكن ايراد مطمنا بيايد

  است شده نهادينه فرهنگ صورت به جامعه در اكنون هم كه است ايمني كمربند بستن آن كامل نمونه

  

  , شاكري حامد

 مدار رشد پيشگيري اعمال متولي عمال ها سمن حتي يا و ها سازمان و ها نهاد از يك كدام ما كشور در
  ???هستند

  , رياستي ارميا

 در رشدمدار هاي پيشگيري در اصلي وظيفه كنم عرض بايد شاكري آقاي جناب گرامي دوست پاسخ در
 و تعاون،كار بهداشت،وزارت پرورش؛وزارت و اموزش كنار در.هست پرورش و آموزش وزارت عهده بر ما كشور
  .هستند وظايفي دار عهده خصوص اين در  قضائيه قوه و بهزيستي سازمان اجتماعي، رفاه

 در نوعي به همگي پردازند مي خدمات ارائه به كودكان و زنان مورد در كه نهادي مردم هاي سازمان اما و
  .هستند رشدمدار هاي پيشگيري اهداف خدمت

  , شاكري حامد

 مسئوليت راستاي در نيز  بزرگ اقتصادي هاي بنگاه و هاي شركت تمامي ميرسه نظر به و.متشكرم
  .بشوند اعمالي چنين دار عهده ميتوانند) CSR(اجتماعيشان

  

Samira Damavandi, [  

  گذارد؟ مي انها اختيار در چگونه را بارداري ضد وسايل اين دولت

  كند؟ مي شناسايي چگونه را مادران اين

  

Mehdi P, [ 



 فرد پذيري جامعه روند در اختالل كه است مبتني فرض اين بر را مدار رشد وپپيشگيري حقير اين زعم به
 ازدواج پس. است خانواد پذيري جامعه نهادهاي جمله از بود خواهد بزهكاري ورطه به فرد ورود به منجر

 بزهكاري معرض در نيز خانواده آن احتمالي كودك.  داشت نخواهد بدنبال را خوبي ي خانواده مطمنا ناموفق
 بايد را مدار رشد پيشگيري هاي برنامه اجراي زمان بايد پس. است والدين اعتياد موارد از جمله از بود خواهد

  آيد بعمل جلوگيري ناموفق هاي ازدواج از...  و مشاوره هاي برنامه با و دهيم سرايت ازدواج از قبل به

  

Samira Damavandi, [ 

  رسد مي نظر به محالي امر اينكه

  

  

Mehdi P,  

  است اعمال حال در گسترده صورت به كانادا در نه

  

  

Samira Damavandi, [ 

  كنيم استفاده دوستان و ما تا دهيد قرار صفحه در داريد باره اين در كاملي اطالعات اگر

  

Mehdi P,  

  حتما

Samira Damavandi,  

  شما از سپاس

  



  

Mehdi P,  

 هاي برنامه بدنبال اكثرا دولتها كه باشد مي مطلب اين است وارد پيشگيري از گونه اين بر كه ديگري نقد
 دراز هاي برنامه به معموال و دهند ارايه آمار بعنوان تا باشد داشته بر در هنگامي زود ي نتيجه كه هستند
  دهند نمي در تن مدت

  

Samira Damavandi, [ 

  زنيد؟ مي مثال برنامه يك مورد اين در

  است بر زمان برنامه يك هست، كه بدانيم مدار رشد برنامه يك را پرورش و آموزش اگر

  بوديم خورده شكست ابتدا از آن پرورش جنبه در ما البته كه

  

  

Mehdi P,  

   دقيقا بله

 اعمال با ما تا بنابراين است مجرميت از ،پيشگيري نيست جرم از پيشگري واقع در مدار رشد پيشگيري چون
 سالهاي كنيم پيشگيري مجرميت از ها رسانه و همساالن ،گروه مدرسه ، خانواده سطح سه در هاي برنامه
  يم نداده انجام كاري عمال نيستند رشد سن در كه افراد مورد در و مينجامد طول به زيادي

  

  , رياستي ارميا

 نيفتاده جا ما كشور در چندان اقتصادي بنگاههاي و ها شركت اجتماعي مسئوليت موضوع متأسفانه.دقيقا
 رئيس دانشور دكتر خانم ويژه به  و تهران شهر شوراي اجتماعي كميته دارم حقير كه اطالعاتي بر بنا ولي
 جرايم و اجتماعي آسيبهاي كاهش و پيشگيري راه در وِزه ظرفيت اين احياء دنبال شدت به كميته اين

  .هستند



  .است طوالني پروسه و زمانبر برنامه يك رشدمدار پيشگيري كه معتقدم شما مثل هم من مهدي آقا

 اصولي پرورش و آموزش حوزه در كالن گذاري سرماي و موضوع اين به توجه از بغير راهي وجود اين با
 كفايت تنهايي به اجتماعي آسيبهاي و جرايم از پيشگيري براي رشدمدار هاي پيشگيري.ندارد وجود كودكان

 هاي سيستم در جانبه همه تأكيد مورد كه هستند اساسي و واجب امر يك حال عين در لي و كنند نمي
  .آيند مي شمار به دنيا پيشگيري

 پيشگيري مختلف سطوح و انواع بر مشتمل بايد جرم از پيشگيري براي متناسب نظام يك ميكنم تصور من
  .باشد

 ارتقايي(اول سطح هاي پيشگيري وهمينطور وضعي هاي پيشگيري كنار در اجتماعي و فردي هاي پيشگيري
 براي(سوم سطح هاي پيشگيري و) خطر معرض در گروههاي براي( دوم سطح هاي پيشگيري ،)عمومي و

  )اجتماعي ديدگان آسيب  و مجرمين
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  شود داده الزم اموزش انها به ابتدا و شود گذاري سرمايه مسئولين روي بر است الزم هم كار اين براي

  

Mehdi P   

   دقيقا

 به وضعي پيشگيري و اجتماعي پيشگيري هاي برنامه اعمال بزهكاري محسوس كاهش براي مهم ي مسيله
  باشد مي همزمان طور

  شود مقايسه يگديگر با گونه دو اين و گيرد قرار بررسي مورد عنوان همين تحت موضوعي كنم مي پيشنهاد

  داشت خواهد بدنبال را جالبي نتايج

  

Samira Damavandi, [  



  آقاي رياستي و ساير دوستان  شما از سپاس

   نباشيد خسته

   شما دانش از بردم بهره بسيار

  

Mehdi P,  

   دوستان ي همه از تشكر

  كرديم استفاده

  

  , رياستي ارميا

 دادند من  به كه فرصتي بابت دماوندي خانم از و سپاسگزارم بحث در مشاركت براي عزيزم دوستان همه از
  .دارم ويژه تشكر

  

  , محمد زاده ملك

  شد،خداقوت ارائه كه اي ارزنده ازمطالب ممنون
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   داريد اختيار

  كرديد زحمت قبول كه شما از سپاس

  

 رشدمدار ويژه به و اجتماعي و فردي هاي پيشگيري از بيشتري ابعاد حتما آينده جلسات در, رياستي ارميا
  .دارم دعا التماس دوستان همگي از عزيز ايام اين در. بخير شبتون.ميكنم ارائه دوستان براي رو



  

  , شاكري حامد

 مباحث اين غناي بر گرانقدر، اساتيد همينطور و گروه در حاضر اعضاي بيشتر مشاركت و همراهي با انشااهللا
  .گردد افزوده

Samira Damavandi, [  

   آمين

  پايان 


