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 دهیچک

 جرایم به ویژه جرایم کودکان از موضوعات مهم جرم شناسی است. در این مقاله تلاش شدهه بده بررسدی از پیشگیری     

ایدن تققیدب بده روش  شدیراز پرداتهده شدود. مدوردی مطالعه المللی؛بین اسناد به نگاهی با کودکان جرائم از پیشگیری

نفدر..  حجدم نمونده بدر اسدا   522پیمایش انجام شهه است. جامعه آماری دانشجویان رشهه حقوق شهر شیراز است )

ت از پرسشنامه اسهفاده شه. روایی صدوری و مقهدوایی بدر نفر برآورد شه. به منظور گردآوری اطلاعا 225فرمول کوکران 

برآورد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأییه پایدایی  7/0اسا  نظر تبرگان تأییه شه. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 

 شه.  نهایج نشدان داد در انجام spssاست. تجزیه و تقلیل داده ها با اسهفاده از آزمون تی تک نمونه ای با کاربرد نرم افزار 

 کیفری عهالت و جرم از پیشگیری سالانه پنج های کنگره المللی به بقث پیشگیری از جرم توجه شهه است. دربین اسناد

 تاکیده مردم و غیردولهی های سازمان مشارکت طریب از جرم از غیرکیفری گیری پیش و قانون حاکمیت بر ملل سازمان

ن المللی مهمهرین روش پیشگیری از جرم که بر پیشگیری از جرم کودکدان بیشدهر مادهاق بر اسا  اسناد بی .شود می

دارد، پیشگیری غیرکیفری مبهنی بر پیشگیری رشه مهار و پیشگیری جامعه مقور است. همچنین نهایج بیانگر ایدن امدر 

ن بده ماابده تیدییق حقدوق دادرسی اطفال و نوجوانان از مباحث مهم حقوق کیفری است که نادیهه گدرفهن آاست که  

کودکان مقسوب می شود. بهره گیری و اسهفاده از قوانین و مقررات پذیرفهه شهه در نزد اسناد بین المللی می توانه باعث 

 بهبود قوانین داتلی در زمینه مقابله با جرایم کودکان و نوجوانان می گردد. 

 هاکلید واژه
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 مقدمه

پیشگیری اجهماعی به تهابیر و اقهامات پیشگیرنهه ای اطلاق می شود که ههف آن ها حذف و یا      

پیشگیری .. 50: 2771)نجفی ابرنهآبادی،  تنای نمودن سلسله عوامل موثر بر ارتکاب جرم می باشه

اجهماعی زودر ، در صهد شناسایی عوامل تطر  -وان شناتهیاجهماعی تلاش می کنه با مهاتله ر

برآیه تا این عوامل را با اجرای برنامه های مناسب و رعایت یک سری شرایط اساسی کاهش دهه. مهاتله 

روانی اجهماعی زود هنگام بر این فرض اسهوار است که هر انهازه، فرد زودتر در معرض تطر قرار گیرد و 

ر و مهت آن طولانی تر باشه، به همان میزان احهمال درگیر شهن و پایهاری اطفال مشکلات آن پیچیهه ت

رفهارهای مجرمانه بیشهر تواهه شه و هر انهازه اقهامات پیشگیری کننهه زودتر به کمک  و نوجوان در

 و حسینی مههوی) افراد آسیب پذیر بیایه، درگیر شهن آنها در فعالیت های مجرمانه کمهر تواهه بود

 ..22: 2735، یاک

پیشگیری در قبال جرائم  بیشهر طفلآسیب پذیری  ازدر این راسها می توان با اسهفاده از تهابیر حمایهی      

ماده است که از این میان فال دهم شامل مواد  757مشهمل بر  2735کرد. قانون مجازات اسلامی ماوب 

دک و نوجوان پرداتهه است. قانون مجازات به مقررات کیفری در تاوص جرایم و بزهکاری کو 32تا  77

در میان قوانینی که تا کنون به مسأله مجازات جرایم و بزه های ارتکابی توسط  2735اسلامی ماوب 

کودک و نوجوان پرداتهه انه، از جزیی نگری بیشهری برتوردار است، به نقوی که در تباره ها و بنههای 

جرایم، بازه سنی مرتبط با آن و نوع مجازات در نظر گرفهه شود گوناگون آن سعی گردیهه است تا جزییات 

تشریح و تهقیب گردد. همچنین بایه گفت در این قانون مجهدا رویکرد حمایت از حقوق کودک و نوجوان 

جای تود را به رویکردی داده است که توجه تود را به جرائم اطفال معطوف نموده است )طهماسبی، 

 این قانون به مجازات جرایم اطفال مربوط است. 32 تا 77.، مواد 25: 2731

قانون مهنی است که به مسئله در  2277از مواد قابل بقث ماده  حمایت حقوقی از اطفال بزه دیهه     

به دلیل عهم مواظبت و یا انقطاط اتلاقی پهر و مادری که طفل تقت « معرض تطر بودن طفل

مطابقت  2373کنوانسیون حقوق کودک  3با بنه یک ماده  حفاظت اوست، اشاره نموده است. این ماده

دارد. در آیین دادرسی کیفری نیز حمایت هایی در جهت حقوق اطفال بزه دیهه در نظر گرفهه شه. به 

عنوان ماال، مقررات تاصی از قبیل اسهفاده از دسهگاه های ویهئویی برای اسهماع اظهارات اطفال بزه 

)پنب،  ز بزه دیهگی ثانویه اطفال در فراینه کیفری تا حهی جلوگیری می کنهدیهه مقرر شه که این امر ا

2732 :27.. 
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فراهم کردن شرایط مطلوب رشه در ابعاد جسمی و روانی برای اطفال و نوجوانان در معرض تطر      

شامل تاوصیات و ویژگی های رفهارهای تاص، نگرش که  اقهامات حمایت کننهه از جنبه فردی است

مهارت های این قشر آسیب پذیر است. کودکان و نوجوانان داده هایی را از مقیط اطراف تود  ها و

دریافت می کننه و بر اسا  تاوصیات تلقی و شخایهی و میزان توانایی ها و مهارت های فردی 

لاح تویش این داده را پردازش و فراوری می نماینه. پس لازمه این مهم بالا بردن آگاهی های فردی و اص

 ..77: 2737 پور،)پله تاوصیات شخایت هاست

کارکرد مهرسه و نظام آموزش رسمی به عنوان کارگزار جامعه پذیری کودکان و نوجوانان  نمهمهری     

تاوصا از همان مهه کودک ارزش های مسلط اجهماعی و ارئه الگوهای رفهاری پذیرفهه شهه به دانش 

در نظر نگرفهن تفاوتهای فرهنگی، اجهماعی و اقهاادی دانش  آموزان است. مهرسه و نظام آموزشی با

نظام .. 577: 2732)مههوی،  کنه فرصت جامعه پذیری یکسان را برای کودکان و نوجوانان فراهم می

آموزشی می توانه با تهیه کهاب، بروشور، پوسهر، تااویر کودکانه و با قرار دادن این اقهامات در اتهیار 

کودکان معلول و ناتوان نقش مهمی در ارتقاء آگاهی های فردی این افراد داشهه باشه. تانواده ها و تود 

در بعه کارکرد جامعه پذیری نقش تلویزیون و رسانه بسیار حسا  تر و بارزتر است. مهمهرین نقش 

 27ماده . رسانه در این زمینه معرفی ارزشها، هنجارها و الگوهای پذیرفهه شهه رفهار اجهماعی است

این مسئله را مه نظر قرار داده و طبب آن کشورهای عیو، مکلف  2373نوانسیون حقوق کودک ک

گردیهه انه که کودک به اطلاعات و مطالب از منابق گوناگون ملی و بین المللی دسهرسی داشهه باشه، به 

ی و روانی ویژه اطلاعات و مطالبی که ههف آن ها ترویج رفاه اجهماعی، معنوی، اتلاقی و بههاشت جسم

کودک است. این حب آگاهی از حقوق بایه در تمامی کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی کشورها 

 ..22: 2730)نجفی ابرنهآبادی،  در تاوص اقشار آسیب پذیر لقاظ گردد

تانواده مهمهرین و حسا  ترین مکان برای برآورده شهن نیازهای اساسی کودکان است. سلامت این      

هاد اجهماعی )تانواده. بسیار مهم است و ممکن است به طرق گوناگون مورد تههیه واقق شود. از جمله ن

عهم کفایت مهارت های والهین در زمینه تربیت فرزنهان با وجود عوامل فشاری ماننه فقر و بیکاری که 

 .. 27: 2732)تهادی،  همه اینها مانق رشه مناسب شخایهی در کودکان می شود

بنابراین بایه به طرق مخهلف به تانواده ها آموزش داد که چه طور با کودک تود رفهار کننه و در او      

حس اعهماد به نفس و ارزشمنهی ایجاد کننه و از مهمهرین راهکارها افزایش مهارت های فردی است. اما 

به تاوص معلول دتهر  فرزنه معلول در مورد معلولان مشکل بیشهر تواهه شه زیرا در تانواده هایی که

یا زن دارنه، می تواهنه که از تانه تارج نشونه مبادا به دلیل معلولیهشان مورد سوء اسهفاده یا تمسخر 
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دیگران قرار بگیرنه. شایه تانواده های سنهی نیازهای فیزیکی این افراد معلول را برآورده کننه ولی در 

ا اصلا ترجیح می دهنه که وجود این احساسات را در تامین نیازهای عاطفی این افراد ناموفب هسهنه ی

پس لازم است تا ضمن افزایش مهارت های فردی ناتوانان آگاهی هایی نیز به  .زنان معلول نادیهه بگیرنه

 ..15: 2731)مایا توما ،  تانواده های آنان در رابطه با نقوه برتوردشان با مشکلات معلولین ارائه شود

، زمینه ساز بسیاری از جرائم علیه ایشان است. در اطفال و نوجوانانقوق و توانمنهی عهم آگاهی از ح     

حالی که با ارتقاء آگاهی های عمومی، بسیاری از سوء تفاهم ها در مورد این قشر آسیب پذیر از بین می 

وزشی در رود و این امر از طرق مخهلف امکان پذیر است. به عنوان ماال می توان با گنجانهن مطالب آم

کهاب های دوره ابههایی و راهنمایی مخهص کودکان و نوجوانان در ارتباط با توانایی ها و مقهودیت های 

این گروه، نیاز ها و مشکلات آنها و نمونه هایی از موفقیت های آنان در عرصه های مخهلف برای آنها می 

ودکان و نوجوانان به شیوه ای باشه که توانه راهگشا باشه. ههف تمامی این مطالب بایه بر تغییر نگرش ک

همچنین با تقویت نهاد . مقهودیت های تود را تنها به عنوان تفاوتی مشابه تفاوت افراد با یکهیگر بهاننه

تانواده به عنوان اصلی ترین و نزدیک ترین نهاد اجهماعی به کودکان و نوجوانان بزه دیهه، زمینه درک 

 .. 27: 2772)شریفیان ثانی  این افراد فراهم می شودمناسب و پیشگیری از بزه دیهگی 

بررسی وضعیت حقوق کیفری با رویکرد با این تفاصیل با توجه به اهمیت موضوع ههف این مقاله      

 پیشگیری از جرائم کودکان است.

 

 روش تحقیق

اده پرسشنامه و به روش مورد اسهفاده در پژوهش حاضر، کمی و از نوع پیمایشی است. ابزار مورد اسهف     

نفر..  حجم نمونه بر  522صورت تاادفی در میان دانشجویان رشهه حقوق شهر شیراز انجام شهه است )

برای سنجش میزان روایی صوری پرسشنامه موردمطالعه، از نظر نفر برآورد شه.  225اسا  فرمول کوکران 

)کارشناسان  ااین، اساتیه و تبرگانتبرگان مربوطه اسهفاده گردیه، به طوری که نظر تعهادی از مهخ

ارشه.، اتذ و پرسشنامه طراحی شهه، توسط آنها مورد بررسی قرارگرفت، تعهادی از سئوالات پرسشنامه 

اصلاح و سپس سوالات تاقیح شهه مجهداً در اتهیار آنها قرارگرفت و نهایهًا روایی پرسشنامه، توسط افراد 

روش عمهه برآورد ضریب پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است که به  همچنین، مذکور مورد تاییه قرار گرفت.

های مخهلفی را انهازه هایی که تایاهگیری از جمله پرسشنامهمنظور مقاسبه هماهنگی درونی ابزار انهازه

سازی آن بر مبنای نظریات رود. اسهفاده از این روش بیش از هر چیز ناشی از دادهکننه، به کار میگیری می
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سانی است که در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان، مطالعه و تقایلات نسبها کافی دارنه. تجزیه و تقلیل ک

 انجام شه.  spssداده ها با اسهفاده از آزمون تی تک نمونه ای با کاربرد نرم افزار 

 

 یافته های تحقیق

نادیهه گرفهن آن به ماابه : آیا دادرسی اطفال و نوجوانان از مباحث مهم حقوق کیفری است که 2 سوال

 تیییق حقوق کودکان مقسوب می شود.

 t-testآزمون  .1 جدول
Test Value = 3 

 معناداری سطح درجه آزادی t مقهار 2سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 122/55 222 000/0 11/2 27/2 77/2 

 می باشه 02/0. کمهر از =222dfو  =122/55tبا توجه به آزمون تی) .2جهول )بر اسا       

(sig<0.05 .  ،می باشه و  11/1و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با  لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شود

فری است دادرسی اطفال و نوجوانان از مباحث مهم حقوق کیمی باشه، بنابراین  7بیشهر از عهد ملاک 

 .که نادیهه گرفهن آن به ماابه تیییق حقوق کودکان مقسوب می شود

در کلیه سیاسهگذاریهای آموزشی، تربیهی، فرهنگی، « کودک مقور»: آیا اجرای نظام حقوقی 5 سوال

 اجهماعی و حقوقی کشور می توانه باعث گسهرش حقوق کودکان و نوجوانان گردد.

 t-testآزمون  .2 جدول
Test Value = 3 

 سطح معناداری درجه آزادی t مقهار 5سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 707/1 222 000/0 17/0 70/0 52/0 
 

می  02/0. کمهر از =222dfو  =707/15tبا توجه به آزمون تی) .5جهول )بر اسا       

می  17/7لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شود،و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با   . sig<0.05باشه)

در کلیه « کودک مقور»اجرای نظام حقوقی می باشه، بنابراین  7باشه و بیشهر از عهد ملاک 
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سیاسهگذاریهای آموزشی، تربیهی، فرهنگی، اجهماعی و حقوقی کشور می توانه باعث گسهرش حقوق 

 .وانان می گرددکودکان و نوج

آیا بهره گیری و اسهفاده از قوانین و مقررات پذیرفهه شهه در نزد اسناد بین المللی می توانه  :7 سوال

 باعث بهبود قوانین داتلی در زمینه مقابله با جرایم کودکان و نوجوانان گردد.

 t-testآزمون  .3جدول 
Test Value = 3 

 معناداری سطح درجه آزادی t مقهار 7سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 215/22 222 000/0 57/2 17/2 22/2 
 

می  02/0. کمهر از =222dfو  =215/25tبا توجه به آزمون تی) .7جهول )بر اسا       

می باشه و  57/1و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با  د،لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شو .sig<0.05باشه)

بهره گیری و اسهفاده از قوانین و مقررات پذیرفهه شهه در نزد اسناد  می باشه، بنابراین 7بیشهر از عهد ملاک 

 .بین المللی می توانه باعث بهبود قوانین داتلی در زمینه مقابله با جرایم کودکان و نوجوانان می گردد

آیا یکی از مهمهرین علههای بروز رفهارهای نابهنجار برای کودکان بزه دیهه پس از اِعمال قوانین  :1سوال

 کیفری، عهم توجه به روش های اصلاحی و تربیهی است.

 t-testآزمون  .4جدول 
Test Value = 3 

 سطح معناداری درجه آزادی t مقهار 1سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 710/1 222 000/0 22/0 77/0 77/0 
 

 می باشه 02/0. کمهر از =222dfو  =710/1tبا توجه به آزمون تی) .1جهول )بر اسا       

(sig<0.05 . می باشه و  22/7لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شود،و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با

یکی از مهمهرین علههای بروز رفهارهای نابهنجار برای کودکان  می باشه، بنابراین 7شهر از عهد ملاک بی

 .بزه دیهه پس از اِعمال قوانین کیفری، عهم توجه به روش های اصلاحی و تربیهی می باشه
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ارده به توانه آسیب های و: آیا بهره گیری از مهد کاران اجهماعی در دوران پسا کیفری می2 سوال

 ن را به حهاقل برسانه.ن ونوجواناکودکا

 t-testآزمون  .5جدول 
Test Value = 3 

 سطح معناداری درجه آزادی t مقهار 2سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 157/21 222 000/0 35/0 01/2 73/0 

. sig<0.05) می باشه 02/0. کمهر از =222dfو  =157/21tبا توجه به آزمون تی) .2جهول )سا  بر ا     

 7می باشه و بیشهر از عهد ملاک  35/7لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شود،و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با 

ی در دوران پساکیفری بهره گیری از مهدکاران اجهماعی، مهخااان روانشناسی و قیای می باشه، بنابراین

 .توانه میزان آسیب ها و بزه های اجهماعی در این دوره سنی را به حهاقل می رساننهمی

 : آیا تانواده وهمسالان کودکان ونوجوانان نقش موثری در پیشگری از جرایم آنان تواهنه داشت.1 سوال

 t-testآزمون : 6جدول
Test Value = 3 

 سطح معناداری یدرجه آزاد t مقهار 1سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 311/72 222 000/0 17/2 71/2 27/2 

 می باشه 02/0. کمهر از =222dfو  =311/72tبا توجه به آزمون تی) .1جهول )بر اسا       

(sig<0.05 .می باشه و  17/1می شود،و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با لذا فرض صفر  پذیرفهه ن

رفهار  تانواده کودکان و نوجوانان و همسالان آنان نقش مؤثری  می باشه، بنابراین 7بیشهر از عهد ملاک 

 .در پیشگیری از جرایم آنان در دوران پیش از جرم دارنه

آیا برای مقابله با گسهرش بزهکاری درمیان کودکان ونوجوانان می بایست در امرفرهنگ سازی  .7 سوال

 وحمایت مالی از نهادهای تیریه مرتبط با کودکان ونوجوانان تلاش بیشهری صورت می گیرد.
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 t-testآزمون  .7 جدول
Test Value = 3 

درجه  t مقهار 7سوال 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 )دو دامنه.

هلاف ات

 میانگین

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان 

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 271/25 222 000/0 07/2 23/2 77/0 

 می باشه 02/0. کمهر از =222dfو  =271/25tبا توجه به آزمون تی) .7جهول بر اسا  )     

(sig<0.05 . می باشه و  07/1شهه برابر با لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شود،و چون میانگین مقاسبه

برای مقابله با  گسهرش فرهنگ بزهکاری در میان کودکان و می باشه، بنابراین  7بیشهر از عهد ملاک 

نوجوانان می بایست در امر فرهنگ سازی و حمایت مالی از کانون های اصلاح و تربیت و نهادهای تیریه 

 .تلاش بیشهری صورت می گیرد

 سیهن به نظام قیایی مناسب برای کودکان ونوجوانان بایسهی  در زمینه تربیت و: آیا برای ر7 سوال

موزش وبازسازی شخایت کودکان ونوجوانان تلاش بیشهری صورت گیرد واز روشهای تبیهی وسرکوب آ

 اده کرد.فگر به عنوان اترین راهکار اسه

 t-testآزمون  .8 جدول
Test Value = 3 

 سطح معناداری آزادیدرجه  t مقهار 7سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 751/51 222 000/0 22/2 17/2 73/2 

 می باشه 02/0. کمهر از =222dfو  =751/51tبا توجه به آزمون تی). 7جهول بر اسا  )     

(sig<0.05 .می باشه و  22/1هه نمی شود،و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با لذا فرض صفر  پذیرف

آیا دادرسی عادلانه و کارآمه در نظام قیائی می بایست با اتخاذ می باشه، بنابراین  7بیشهر از عهد ملاک 

راه کارهای مؤثر به بازسازی شخایت، آموزش، تربیت و اصلاح کودکان و نوجوانان همت گمارنه و از 

نبیهی سرکوبگر و فرسهادن آنان به مؤسسات بسهه پرهیز نماینه و فقط به عنوان آترین راه های ت-روش

 .چاره و در صورت ضرورت از آن اسهفاده می کننه

: آیا قوانین و مقررات کیفری ایران می توانه باعث کنهرل، مقابله و پیشگیری از ارتکاب جرایم 3 سوال

 توسط کودکان و نوجوانان شود.
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 t-testآزمون  .9 جدول
Test Value = 3 

 سطح معناداری درجه آزادی t مقهار 3سوال 

 )دو دامنه.

درصه برای اتهلاف  32فاصله اطمینان  اتهلاف میانگین

 میانگین ها

 حه پایین حه بالا

 717/7 222 000/0 71/0 31/0 23/0 

 می باشه 02/0ر از . کمه=222dfو  =717/7tبا توجه به آزمون تی) .3جهول بر اسا  )     

(sig<0.05 . می باشه و  71/7لذا فرض صفر  پذیرفهه نمی شود،و چون میانگین مقاسبه شهه برابر با

قوانین و مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی  می باشه، بنابراین 7بیشهر از عهد ملاک 

ب های اجهماعی کودکان و نوجوانان می توانه باعث کنهرل، پیشگیری و مقابله با آسی 2735ماوب 

 بزهکار می گردد.

 

 نتیجه گیری

 در اینجا به تلاصه ای از یافهه های تققیب اشاره می شود:

دادرسی اطفال و نوجوانان از مباحث مهم حقوق کیفری است که نادیهه گرفهن آن به ماابه تیییق      

 .حقوق کودکان مقسوب می شود

ر کلیه سیاسهگذاریهای آموزشی، تربیهی، فرهنگی، اجهماعی و د« کودک مقور»اجرای نظام حقوقی      

 .حقوقی کشور می توانه باعث گسهرش حقوق کودکان و نوجوانان می گردد

بهره گیری و اسهفاده از قوانین و مقررات پذیرفهه شهه در نزد اسناد بین المللی می توانه باعث بهبود      

 .ن و نوجوانان می گرددقوانین داتلی در زمینه مقابله با جرایم کودکا

یکی از مهمهرین علههای بروز رفهارهای نابهنجار برای کودکان بزه دیهه پس از اِعمال قوانین کیفری،      

 .عهم توجه به روش های اصلاحی و تربیهی می باشه

توانه بهره گیری از مهدکاران اجهماعی، مهخااان روانشناسی و قیایی در دوران پساکیفری می     

 .ها و بزه های اجهماعی در این دوره سنی را به حهاقل می رساننهمیزان آسیب 

رفهار تانواده کودکان و نوجوانان و همسالان آنان نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم آنان در دوران      

 .پیش از جرم دارنه
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برای مقابله با  گسهرش فرهنگ بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان می بایست در امر فرهنگ      

 .ی و حمایت مالی از کانون های اصلاح و تربیت و نهادهای تیریه تلاش بیشهری صورت گیردساز

دادرسی عادلانه و کارآمه در نظام قیائی می بایست با اتخاذ راه کارهای مؤثر به بازسازی شخایت،      

دن آنان به های تنبیهی سرکوبگر و فرسها-آموزش، تربیت و اصلاح کودکان و نوجوانان همت گمارنه و از روش

 .مؤسسات بسهه پرهیز نماینه و فقط به عنوان آترین راه چاره و در صورت ضرورت از آن اسهفاده می کننه

می توانه باعث کنهرل،  2735قوانین و مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی ماوب      

 دد.پیشگیری و مقابله با آسیب های اجهماعی کودکان و نوجوانان بزهکار گر

 شکلی در ارتباط با بزه دیهگی اطفال و قوانین ماهوی از جمهوری اسلامی ایران اعم کیفری قوانین     

 و  مادر  و  پهر سوی تویشاونهان ماننه از های تاصی وضق کرده است. چه هنگامی که حمایت نوجوانان و 

  ایران کیفری مخهلف گیرنه. با بررسی قوانینقرار می بزه دیهگی سوی دیگران مورد از چه هنگامی که

ها در مواقعی با سازوکار  حمایت شود این می مقرر گردیهه است مشاههه ونوجوانان کودکان  برای  که حمایهی

من حیث المجموع درست  اما دهه  می نشان را تود  مجازات تشهیه با ومواقعی جرم انگاری بعیی رفهار ها

بایه  در موادی نیز  اما در قانون  گسهرانیهه، نوجوانان و نکودکا از است که قانون گذار چهر حمایهی تود را

 لازم حمایت شونه طفل یا نوجوان بزه دیهه واقق می اذعان نمود که در برابر ارتکاب جرم مجرمان در زمانی که

  .کافی را آن طورکه بایه به عمل بیاورد نیاورده است و

جمهوری اسلامی ایران بایه با  کیفری نظام ناننوجوا و اطفال از کیفری اهمیت حمایتتوجه به با      

در مواردی با شهت بخشیهن به مجازات جرایم  و اصلاح قوانین موجود و های تاصجرم انگاری رفهار

 سازوکارهای البهه نواقص قوانین را در این حوزه برطرف کنه و نوجوانان، تلاء های قانونی و علیه اطفال

 بازدارنهه عوامل  عنوان به همچنان اما باشه ایراداتی دارای بشر حقوق منظر از است ممکن گیرانه سخت

 دارد ونوجانان کودکان های آسیب کاهش در مهمی نقش

های ذیربط و همچنین ها و سازماندسهگاه وظایف توسط اجرای عهم موجود قانونی های تلا کنار در     

 که باشه می ها  کاسهی جمله از  مقوله یفوظا اجرای جهت در ها نهاد این فعالیت بر کافی نظارت عهم

 برای نهادها این برفعالیت نظارت برای لازم وکارهای ساز ایجاد  دنبال به بایسهی  مشکل این رفق جهت در

 زیربط نهادهای بر نظارت کنار در و باشیم اننوجوان و کودکان از حمایت زمینه در تود وظایف انجام

  جهیهوکارآمهباشیم ینهادها ایجاد  دنبال به بایسهی

و کارآمه یا  یری از جرایم ایجاد نهادهای جهیههای مربوط به پیشگچرا که یکی از شاتص     

های قیایی و حکومهی با پذیری دسهگاهسازی نهادی جهیه است. منظور از جهیه بودن انطباقظرفیّت



 همکاران و   یصادق خادم  ؛... دکانشگیری از جرائم کوپی         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

912 

 

هادهای جهیه و کارآمه قیایی های جهیه جامعه است. از این رو، بایه نها، تقوّلات و بقرانچالش

سازی نهادی جهیه منجر به ایجاد راهبردهای جایگزین نهادهای ناکارآمه قهیمی شونه. وانگهی، ظرفیّت

سازی، تقوّل و اصلاح قوانین و ای و فکری برای تامیمجهیه، پویایی نظام قیایی، تقویّت نظام مشاوره

های نهادی در پیشگیری از سازیشود. برای آنکه ظرفیّتتقویّت ضمانت اجراها در پیشگیری از جرایم می

گیری، اجراء و نظارت به شکل های جرم، تامیمجرم تأثیرگذار باشنه، بایه در ارتباط با شناتت ریشه

 جانبه انجام شونه و از کفایت و جامعیّت برتوردار باشنه.جامق و همه

 بایسهی دیهگی بزه از ناشی های آسیب کاهش نهمچنی و دیهگی بزه از جلوگیری برای ضمن اینکه     

 عهم ونوجوانان کودکان حوزه در مشکل ترین مهم که چرا کرد اشاره سازوکارهای پیش و پساکیفری  به

 و آموزش مسله بایسهی آسیب کاهش برای نهیجها میباشه  کیفری. پسا و پیش)پیشگیری مسله به توجه

تبیین و مهیریت  المجموع حیث : منکرد کار ها زمینه دراین ربیشه هرچه و  گرفت جهی بسیار را درمان

ها دشوار  زیرا عوامل بیرونی بسیاری وجود دارنه که بررسی آن است پیشگیری از جرایم  پیچیهه علمی

بنابراین، لزوم تبیین وضعیت موجود، درک آسیبهای اجهماعی در مهن ساتهار اجهماعی و نقه و است. 

های اجهماعی موجود، از جمله موارد مهمی است که سیاسهگزاران حوزه مسائل اجهماعی سیاستارزیابی 

 بایسهی بهان توجه کننه. 

نهایها اصل لزوم رعایت منافق عالیه کودکان ونوجوانان  به عنوان اقشار آسیب پذیر اجهماعی در حقوق      

معاههه حقوق کودک ملقب شهه موضوعه کشورها به ویژه آن دسهه از کشورهایی که ماننه کشور ما به 

انه و از این حیث تعهه بین المللی در زمینه اجرای مفاد معاههه دارنه، ایجاب می کنه که قوانین کیفری 

 اعم از شکلی و ماهوی مهیمن اصول راهبردی برای حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان باشه.
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
، مجله جوان، «ایران یآن درنظام حقوق یتشکیل پرونهه شخایت مههم وکارآمه».. 2737پور، کیومرث )پله

 شماره دوم.سال سوم، 

 دادرسی آیین قانون به توجه با ایران حقوقی نظام در نوجوانان و اطفال کیفری حقوق». .2732) فایزه پنب،

 .قضایی مطالعات و حقوق سراسری کنفرانس دومین ،«کیفری

 ، رساله دکهری.از گروه های در معرض خطر تیراهکارهای حما ..2732)تهادی، ابوالقاسم 

 ،یفصلنامه توانبخش ،«حرکهی – یجسم تیدچار معلولدتهران و زنان ».. 2772) میمر ،یثان انیفیشر

 دوم.شماره 

 شماره دوم، سال ،حقوق تعالی ماهنامه ،«ایران حقوق در اطفال دادرسی تقولات» ..2731) جواد طهماسبی،

 یک.

، ترجمه بر جامعه یمبتن یتوانبخش زانیبرای برنامه ر ییراهنما.. 2731)توما   یتوما ، ام ج ایما

 کشور. یسهیو احمه نظری، سازمان بهز ییرضا نیرام

 ،«دیهگیبزه تطر معرض در نوجوانان و کودکان از حمایت» ..2735کیا، آنهیا ) و حسینی مههوی، مقمود

 .نوجوانان و کودکان دیدگی بزه و بزهکاری قبال در ایران کیفری سیاست ملی کنفرانس

 نشر سمت. :، تهرانرشد مدار( رییشگیاز جرم )پ رییشگیپ ..2732)مههوی، مقمود 

، حقوقی تحقیقات مجله ،«مقلی پلیس و بزهکاری از پیشگیری».. 2771ین )حس یعلآبادی،  ابرنه نجفی

 بهشهی. شهیه دانشگاه حقوق ، دانشکهه50و 23 و 27 های شماره

و  هیسع ،یمدن در باچهیکودکان تا حقوق کودکان، د یهااز حق ..2730) نیحس یعل ،یابرنهآباد ینجف

 .چاپ اول زان،ینشر م :تهران ران،یحقوق کودکان در ا یشناسبیآس ،ینالیابوحمزه ز


