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Differential criminal policy to prevent juvenile delinquency in the society, after 

leaving the institution 

 

Abstract: 

         The development of differential criminal and criminal policy in any country is one of 

the current needs of today's societies. If this development is based on the three principles of 

following the constitution and paying attention to the macro policies of each society, 

observing the principle of certainty and certainty in the implementation of regulations, of 

course, taking into account their goals and finally taking education seriously at all levels of 

life, it can help the society to reach approach the goal of having a safe society. Especially 

the work in the field of children and adolescents, who are the future builders of society, 

certainly needs more effort to be a guarantee for society, especially if this adolescent is a 

delinquent. Religious teachings have paid special attention to the above principles because 

research shows that the issue of differential criminal and penal policy in the field of children 

and adolescents in these teachings has a security-oriented approach and reconciliation for 

them. It seems that this work will only be realized through continuous education so that 

prevention can be realized in the society. This research has been conducted through 

fieldwork through interviews with 30 people seeking help and also studying examples of 

delinquent people in the society in order to understand the role of the effects of education in 

the realization of the development of a differentiated criminal and penal policy whose 

purpose is prevention, rehabilitation and security-oriented. cover up 

Key words: education, security-oriented, readjustment, prevention, differential policy, 

macro policies, society 
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 پس از خروج از کانون  ،در جامعه ی نوجوانان بزهکارز اسیاست جنایی افتراقی جهت پیشگیری 
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 4ی باو محمود 

 :چکیده

کیفری افتراقی در هر کشعوری یکی از رعروریاف فع ی اجتعاتاف   توسععه سعیاسعت جنایی و         

امروزی می باشد. چنانچه این توسعه بر مبنای سه اصل تعل به قانون اساسی و توجه به سیاست های 

شعان و نهایتا  البته با توجه به اهداف حتعیت در اجرای مقرراف کالن هر جامعه، رتایت اصعل قععیت و

برای رسیدن به هدف که داشتن  جدی گرفتن امر آموزش در تعام سعوح  زندگی، می تواند اجتعاع را

اطفال و نوجوانان که آیند  سعازان  جامعه می    جامعه ای امن اسعت نزدی  نعاید. به ویه  کار در حوز 

جامعه باشد، باالخص اگر این نوجوان  باشعند، مل عا نیاز به تالش بیشتری دارد تا بتواند تمعینی برای  

بزهکار باشعد. آموز  های دینی به مبانی فو  توجه ویه  ای داشعته اند زیرا تیقیقاف نشعان می دهد که  

نوجوانان در این آموز  ها ی  رویکرد امنیت    امر سعیاسعت جنایی و کیفری افتراقی در حوز  کودکان و

ظر می رسعععد این کعار تنهعا بعا امر آموزش معداوم تیق  میوری و  بعازسعععازگعاری برای آنهعا دارد. بعه ن

تیق  یابد. این تیقی   با کار میدانی از طری  مصعاحبه  جامعه  خواهد یافت تا بتواند امر پیشعگیری در

نفر از معددجویعان و نیز مععالععه نعونعه هعایی از افراد بزهکعار در جعامععه صعععورف گرفتعه اسعععت تعا   30بعا 

یق  توسععه سعیاسعت جنایی و کیفری افتراقی که هدف آن پیشعگیرانه، بتواند نقش اثراف آموزش در ت

 بازسازگاری و امنیت میوری است جامه تعل بپوشاند.

ک عاف ک یدی: آموزش، امنیت میوری، باز سازگاری، پیشگیری، سیاست افتراقی، سیاست های  

جامعه، کالن  

 
 
 

 
 
 

 .رانیاهواز، ا ،یخوزستان، دانشگاه آزاد اسالم قاتیعلوم و تحق سیپرد ،یگروه حقوق جزا و جرم شناس ،یدکتر یدانشجو . 1

 ) نویسنده مسئول(.  رانیآبادان، ا ،یگروه حقوق، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد. 3

    .رانیاهواز، ا ،یگروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد. 4

3/1401/  12:  تتاریخ دریاف   

1401/ 20/5تاریخ پذیرش:   



 

 

 

4569 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می 
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن
 1

140
 

 . مقدمه1

سعیاسعت جنایی ی  هنر اسعت که مورعوع آن کشع  روش هایی اسعت که مبارز  ی موثر ت یه        

لعل ه سعیاسعت جنایی  م 1از زمانی که فوئر باخ .(12، 1398نجفی ابرندآبادی،   (جرم را میلعر می سعازد.

نی معالعاف میداشعناسعان تالش نعودند که با  روان جامعه شعناسعان وایر جرم شعناسعان،  را معرح نعود سع 

بتوانند با دریافت و کشع  ت ت های ارتکا  جرم در  تافراهم نعایند  ی راشعرایع و کتابخانه ای خود

در هنگام ورع   پیشعنهاداف و نتای  تیقیقاف خود    حاکعان را با  ی  جامعه هعوار  سعیاسعت مداران و

انین هعوار  به سعیاسعت  سعو ببرند که هیاف حاکعه در دسعتوراف و در ورع  قو  قانون به این سععت و

 ،برای رسیدن به هدف ها یا متعادل نعودن کیفرهاکیفر کیفری جهت کاهش انواع جرم و های جنایی و

به سععت    هر جامعه زود به زود تغییر و گاها مشعاهد  می شعود که مقرراف دلیل به هعین .فعال نعایند

بلععتگی به نوع حاکعیت ها    کیفیت این امرند. البته سععرتت و روکار می بازسععازگاری کردن فرد بزه

نگا  بازپذیری داشعته باشعند که امروز   یا معکن اسعت  امنیت گرا باشعند    یااقتدارگر    اسعت  که معکن دارد

مععوال سعیاسعت مداران سععی می کنند با تداخل نعودن این دو نگا  به ایجاد ی  سعیاسعت جنایی یا  

نوجوانعان کعه اقعدامعاف آنهعا یعا    اطفعال و  بیشعععتر در بزهکعاریالبتعه این امر    یعابنعد.کیفری افتراقی دسعععت ب

این نگا  اخیر از زمانی صعورف گرفت   اتفا  می افتد. زیادی برای آیند  جامعه داردرعرر انیراف آنها 

 سعازمان م ل که در  ه شعد و حتی در گزارشای نوجوانان بزهکار با شعکلعت مواجکه شعکل دادرسعی بر

به شعدف در   از کشعور های اروپایی اتخا  نعود  و  ز بازرسعانی کهگزارشعاف واصع ه ا از  2007سعال

 )کشعور اروپایی احلعان نگرانی نعود  بودند منتشعر شعد. 26نوجوانان از  خصعو  حقو  اطفال و

آموزشی به قوانین  است با رویکرد  (. در این مقاله سعی شد 90، 1387انتشاراف وزارف امور خارجه،  

برای رسععاله خود از کانون   در نتیجه تیقی  میدانی  نوجوانان بزهکار پرداخته شععود. لذاایران در مورد  

معالعه نیز نعودم و   مصعاحبهاز مددجویان  نفر 30با داشعتم و   یبازدیداصعالح و تربیت اسعتان لرسعتان  

چندین سععال در این خصععو  به ویه  رصععد نعودن  تعدادی از نوجوانان اطراف خود، تصعععیم به  

تالش می    بعد از خروج با توجه به مقرراف موجودمراقبت  اگر هعین مراکز  . این مقاله گرفتمنوشععتن  

االن  آموزش صعععییر قرار می دادنعد،حععایعت معادی و معنوی و  تیعت  را  نوجوانعان بزهکعار  کعه  کردنعد  

 نبودیم.  نوجوانان و بزرگلاالن در بزهکاری افزایش آمارشاهد 

 

 مبانی نظریه تحقیق. 2

راهبرد افترا  سعازی سعیاسعت جنایی در آ از  با رهیافت دو قعبی سعازی یا دو گانه سعازی مقاب ه با     

 بقیه بزهکاران تفکی  شعوند.زهکاران مکرر یا خعر ناک باید از  ، باین اسعان  زهکاران شعروع شعد. برب

ی چند جانبه  چند الیه شععدن یا افترا  سععاز،  چند گانه  ولی دیری نپایید که در گام دوم، چند شععاخه،

 (55 ،1398، ح شد.)نجفی ابرند آبادیسیاست جنایی، به تنوان راهبرد جدید، معر

کاهش پروند  های    جهت تنوان ی  راهکار مهم، ه ه کشعورها بسعیاسعت جنایی افتراقی امروز  در هع

  گلعترد   و  البته با تغییر نلعبی  .اتخا  گردید  اسعت   برای کاهش آمار بزهکاران نوجوانجنایی به ویه   

امروزی، می توان    اف رسعانه ایرتباطا فرهنگ ها و نزدی  شعدن آنها با هم به واسععه فمعای مجازی و

 
1-Anselm von Feuerbach  
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های برخورد جامعه با   روشرویکرد در  تغییر موجود و  در ورعع  مقرراف را کانون توجه به این امر 

را    یمشعکالت  ،ارض قانونمع اینوجوانان بزهکار  البته تاثیر سعو  این رفتارها برای   افراد مشعاهد  نعود.

بز     یبرا یخعراف و خلعععاراف جعد کعه تعاثیر ب نعد معدف آن،بوجود آورد  انعد    یسعععن  یط نیا  یبرا

و    ینوجوانان مورد توجه مراکز ت ع در مورد  ریاخ ی. آنچه که در دهه هامی باشعععدجامععه هر  دگانیع د

که هعان افترا     و جداگانه سعاد  تر  یحقو  بشعر  کردیگرفته، رو قرار  یالع   نیو مجام  ب یدانشعگاه

مورد   دیرو کودکان و نوجوانان هعوار  با نیبود  اسعت. از ا قشعر  نینلعبت به ا سعازی فرآیند دادرسعی

مجرمانه پاسع     د یپد نیکه در برابر ا  دید  می شعود ازین  یفریک   نی. در قوانرندیقرار گ  قانونگذار  ت یتنا

از   یریشععگیمنجر به پبتواند  که نعاید جرم اتخا    وعو ن  ت یرا با توجه به سععن، شععخصعع   یمتنوت یها

  ی بزهکار واقع   یبا   یبزرگلععال رو د  ند یحالت خعرناک طفل گردد و باتث شععود که در آ  دیتشععد

در قبعال    یتیو ترب  ینیتعام  یو واکنش هعا  یافتراق  ییجنعا  اسعععت یع سععع   یاتخعا  نوت . پسمیمواجعه نشعععو 

  ز یاز بزهکاران و تعا  یط نیمخت   ا  یسعن یدور  ها  یمجرمانه اطفال و نوجوانان و تفک  یرفتارها

امروز  تقریبا  ( 1397،)میعدی  اسعت  ازیمورد ن  شعانیمخت   ا یسعن  یدر دور  ها  شعانیا  ت یدر ملعول

سعوی پیشعگیری و توجه به را  های    به سععت وسعیاسعت مداران  هیاف حاکعه واندیشعه  می توان گفت ا

به تنوان یکی از اهداف مهم   (80، 1395،  سعع عانی به ولی)سععالیخانی،  اسععت که   مخت   پیشععگیری

تربیتی   یا اقداماف تامینی و قانونگذاری می تواند باشعد به ویه  وقتی صعیبت از کیفرهای جایگزین و

خا  و کارامد در   ییجنا  اسعت یسع    یدرک رعرورف وجود    ( 45، 2002)بیگ زاد ،به میان می آید.

برد. جهت ج ب   یما از آن رن  م  یفع  یاسععت که جامعه  یخالئ د ،یقبال کودکان و نوجوانان بز  د

کودکان و نوجوانان مورد    هیت   ییجنا یها د یپد یخیتار  ریرععرورف، ابتدا سعع   نیتوجه قانونگذار به ا

را    شععندانیاند د ،یخا  کودکان و نوجوانان بز  د  ت یکه ورعع  شعد  انیتوجه قرار گرفته و در ادامه ب

  یی نظر انداخته و به دنبال راهکارهاخا   به صعورف  هیقمع  نیدر طول اتصعار واداشعته اسعت تا به ا

ملعلله پرداخته   نیدوم به ا یح ه  باشعند. در مر یو مبارز  با کودک آزار یریشعگیخا  در خصعو  پ

چون    ی یکودکان و نوجوانان به لیاظ ملعا  هیت  میدر جرا  یبزهکار  ا یکه باال بودن رقم سع     اسعت شعد

  ش، یخو   ت یاتالن ورعع  ی  قهیطر  ایو  یدگ یکودک نلعبت به قرار گرفتن در معرض بز  د  یتدم آگاه

بردن آثار جرم توسع    نیاز ب د ،یبز  د دنی»نقا « بزهکار، به قتل رسع   ،یسعنت  یها و باورها  ت یتصعب

  یی جنا یها  د یپد  نیکارا در مبارز  با ا اسعت یسع    یو بزهکار، در اتخا   د ید  بز  نیبزهکار و رواب  ب

که در اصعععالح به بز    دگانیگونه بز  د نیآثار سععو  بز  بر ا یعه با بررسعع تگذارد. در خا  یصععیه م

  )کالنتری و اسعت  د یگرد دیرعرورف تلک  نیبر ا زین گرید  یاند، از نگاه  افتهیآل شعهرف  د یا دگانید

قانونگعذار مععوف به پرداختن به کعیعت وکیفیت مجازاف به نف    زمانی کانون میققین و  (.92هعکعاران

اجرایی تعدالعت بود  نعه میزان کیفر  جعامععه بود  در مکتعب فعایعد اجتععاتی، زمعانی کعانون توجعه بعه بیعث  

توجه  کانون  که و زمانی  که در اندیشعه های کالسعی  مورد توجه بود  2مثل مکتب تدالت مع قه کانت 

ی    با ایجاد ت م جرم شععناسععی تیق  پیدا نعود و  3در مکتب تیققی لعبرزو به بز  ت ت یابی بز  که

د  بود آنچعه در مکتعب دفعاع اجتععاتی و دفعاع  زمعانی کعانون توجعه خود بزهکعار و یعا توجعه بعه بز  دیع 

ت وم    اناجتععاتی نوین تیق  پیعدا نعود. ولی امروز بعا تنعایعت بعه نتعای  تیقیقعاف میعدانی انعدیشععععنعد

 
2Immanuel Kant  
3 Cesare Lambruso 
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انلعععانی، توجه به ارتکعا  جرم را از زوایای مخت   نگعا  می کننعد تا بتواننعد به نتعای  بهتر و موثرتر و  

کم ملعل ه سعیاسعت جنایی را معرح نعودند بیشعتر نگا  به  4میکعتری دسعت پیدا نعایند. وقتی فوئر باخ  

یاسععت جنایی و هم مورععوع  نعودن کیفرها و متعادل بودن کیفرها مد نظر بود اما امروز  هم بیث سعع 

در سعیاسعت کیفری امروز  به دنبال افترا  سعازی  معالعه قرار می گیرند. سعیاسعت کیفری جداگانه مورد  

  اجرا شعوند قععا شعاهد کاهش آمار مجرمین   رسعیدگی در پروند  نیز می باشعند که اگر درسعت معالعه و

. در این مقعالعه کعه یکی از نتعای   وانعاننوج  خواهیم بود بعه ویه  در امر پیشعععگیری از بزهکعاری اطفعال و

اثراف سعیاسعت جنایی  به جانب اسعت تالش شعد  که هم از نگا  مددجویان  رسعاله این اتخا  شعد  از

 ا  اندیشععندان و مددکارانی که درهم از نگ  افتراقی از نوع اجرایی در خصعو  نوجوانان توجه شعود و

ند نقش االبته معالعاف کتابخانه ای می تو  .ودبه نتیجه رسععید  شعع نوجوانان اسععت   حوز  های اطفال و

رعوتاتی که در سعیاسعت جنایی  موثری را از نگا  آنها مشعخص نعاید. از نظر دکتر نظیفی، یکی از مو 

البته در   .کار گرفته شعود پیشعگیری رشعد مدار اسعت ه در ورع  قوانین در زمینه نوجوانان باید ب  کشعورها

.از نظر ایشعان مهعترین دالیل اولویت اتخا  رویکرد رشعد ه  کنار سعایر پیشعگیری های حاکم بر جامع

 مدار به قرار زیر می باشند:

 موقعیت خا  کودکان که پایه شخصیت آیند  فرد می تواند باشد. -1

ورععععیت بیرانی بزهکاری کودکان در جهان به دلیل کنار گذاشعععتن اتتقاداف دینی و آزاد  -2

 .گذاشتن کودکان

 از زندگی آنان. نوجوانان در زمینه رف  توامل خعر  ح  کودکان و -3

 .توجه دولت به آثار ب ند مدف مزیت پیشگیری رشد مدار -4

 (252، 1400 ،)نظیفی  های سنتی پیشگیری.  نا کارایی بلیاری از روش -5

 

 

 بزهکار  نوجوانان -3

  و در تین حال آسععیب پذیرترین مرح ه نیز   زندگی بود از دور  نوجوانی حلععان ترین مرح ه         

داشته  ینیو  برخورد با آنها می تواند در فرآیند توسعه و رشد متعالی هر کشور  سهم بلزاید. می باش

باشعد. البته مشعاهد  می شعود که نیو  برخورد با این قشعر هنوز در برخی جوامعه جا نیفتاد  اسعت به  

در این مرح ه اسععت که نگرانی ها بیشععتر می    .قرار می گیرتدویه  زمانی که در ملععیر بز  و انیراف 

 با بیان مفهوم ))مخاطراف در هعنوایی(( می گوید:   5جاکلون تویی  شود

)) تعامی نوجوانان برای نقض قانون وسعوسعه می شعوند: ولی به هنگام تلع یم شعدن به آن وسعوسعه       

هم در   کنند. آنهایی که در مدرسعه موف  هلعتندها برخی نوجوانان بیشعتر از دیگران احلعان خعر می 

، بنابرین  رد آیند  شغ ی خود احلان خعر می کنندهم در مو  اقض قانون خود ون مورد مجازاف رفتار

آنهعا از مخعاطراف در هعنوایی بعاالیی برخوردارنعد و کعتر بز  می کننعد. ولی دانش آموزان رععععی   

ان خعر می نعایند و مخاطراف در هعنوایی پایین  مدرسععه فق  به خاطر مجازاف رفتار مذکور احلعع 

 
4 Anselm von Feuerbach 
5 Jackson Tovey 
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بعه نقعل از کتعا  پ یس و   .(276،  1388  ،ودیگران  6جرج ولعد)دارنعد و زودتر مرتکعب بز  می گردنعد((

 (.20، 1397هعکاران  ، اکبر س یعی ومدیریت پیشگیری اجتعاتی از بزهکاری نوجوان

اتععالی کعه   ت رفتعارهعا وای از پیش نعدارنعد معکن اسععع   نوجوانعان چون در اتععال و رفتعار خود تجربعه

قرار نگیرد به    درسعت تربیتیو   اگر در چهارچ از نظر بزرگترها انیراف ت قی شعود و  انجام می دهند

سعو  داد  می شعوند به ویه  در دنیای امروزی که بزهکاران    و نهایتا جنایت  سعوی بزهکاری  سععت و

جامعه  کار در ه  ناپخته و آماد  بازی دنبال شععکار این قشععر  حرفه ای از طری  رسععانه ها و فمععای مج

تالش  و اجرایی هر جامعه باید دنبال شعناسعایی نوجوانان و های مقننهلعتند. اینجاسعت باید دسعتگا   

 روحی روانی خاصی آنها باشند. در حعایت های مادی و

عاری  مخت فی داشعته  مقرراف و فرهنگ های مخت   کشعورها معکن اسعت ت نوجوان از نگا  قواتد و

ار  رعععابعه مندی ندارد چون از طرفی معی باشعععد. در مقرراف فع ی ما تعری  نوجوان قاتد  خا  و

از طرف دیگری با توجه به قوانین بین الع  ی در  در قانون مدنی حذف شعد و  سعال بود  18که    رشعد

ر در ملعائل  از سعوی دیگ داد  ونوجوان قرار   سعال را در گرو  کودک و  18دادرسعی کیفری افراد زیر 

  به صععورف های مخت فی بنا بر نظر فقها   تک ی  فقهی ما مباحث فراوانی در خصععو  سععن ب و  و

البته نگا  امروزی به مقرراف وقتی بیث از   (  3، سععر1390)دانشعور ثانی، تبیری،معرح گردید  اسعت.

سعال را می توان در این دسعته   18 ات 9 بزهکاری نوجوانان معرح می شعود به نظر می رسعد که افراد از

جعای بیعث جعداگعانعه ای دارد کعه نگعارنعد  در کتعابی تیعت تنوان  قرار داد کعه البتعه خود این مورد هم  

 نوجوانان بز  دید  به آن پرداخته است. دادرسی اطفال و

ته های  اما بزهکاری نوجوانان وقتی معرح می شعود که در جامعه با تغییر رفتارهای نوجوانان از خواسع 

و نهایتا به مجرم جانی    سععپس با مورععوع بزهکاری والدین شععروع می شععود ابتدا با بیث انیراف و

  می شععناسععم که این گونه در ورطه جرم و   لععاالن زیادی را از نزدیجوانان و میان  .تبدیل می شععود

مواردی وجود دارد که من  .نعود  اندرا گرفتار   اهنه تنها خود ب که خانواد     جنایت گرفتار شعد  اند و

  اطالتاف مربوط به زندگی خانوادگی و  بر حلععب تالقه به آسععیب شععناسععی سعععی می کنم اخبار و

از دور  کودکی    و کردم  اطالتاتی کلعب خانواد  اش  واو   از که  یمورد اجتعاتی آنها را در نظر بگیرم.

د می کنم  شعخصعی اسعت که  از دور رصع سعاله اسعت تعام مراحل زندگی وی را   30تا االن که جوانی

که او اولین انیراف را مرتکب شعد  بود و باید   ینتیجه مواردی اسعت که در آن زمان  رف االن وی،شعرا

کم توجهی متصععدیان   اماقرار می گرفت    میی  اجتعاتی و ملععلولین  یرب  خانواد  و  تیت حعایت 

نکته قابل نامل   .آمن ت قی شعوند این قبیل افراد درجامعه ناامروز  امر در شعقو  مخت   باتث شعد  که  

می توانلعتند مورد    ند،واب  داشعتتربیت  سع  اصعالح و  در کانونان  زمان که این نوجواناین اسعت در آن  

اماف حعایتی برای نوجوانان وجود داشعته  دادرسعی افتراقی و اقد نیز توجه قرار گیرند چون در آن زمان

دادرسعععی  فرآیتعد  بعا    نوجوانی و  کودکیدادرسعععی وی از هععان دوران  تع ی  اگر در فرآینعد    اسعععت.

قارعی وقت باید مصع یت گرایی در دادرسعی های جزایی را در نظر می   و  لعاالن تفاوف می کردبزرگ 

هعه کار   به معروف  خون آشععام و  ونچ یالقابامروز شععاهد  .( تا57، 1377)امامی، صععادقی،تندگرفت

خورد تعا جعایی کعه  عی  برچلعععب ن  ،و افرادی از این قبیعل  آنهعا  رویمجرمعان خعر نعاک و تنعاوینی کعه  

 
6 - George Wold 
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  توجه  اگر درست به ملیر زندگی این نوع افراد .باشد  اندوستانش افتخار برای خود وداشتن این القا  

فراد  یکی از این ا    اسعت.ردیدخواهیم دید چگونه توامل مخت   باتث انیراف این قبیل افراد گ کنیم  

متاسعفانه   و حتی مامورین هم از دسعت وی در آسعایش نباشعند جانی خعرناک که امروز  معکن اسعت 

تا چه رسعد جامعه ای که این قبیل افراد در اف هلعتیم ددر فمعای مجازی به وفور شعاهد این نوع تهدی

  5نفر  بعا   10یع  خعانواد   ، درگیری کرد  امهعین افراد تعا جعایی کعه من پیاز   کییانجعا زنعدگی می کننعد. 

در زمان تولد او اورعاع  اسعت.    د خانواد  اول پدر بو از آخر فرزند  ویکه  متولد شعد    برادر 3خواهر و 

که   در جنگ تیعی ی وبود     پدر هم شعا لدر ابتدا زندگی خوبی داشعته،   والدین  خانواد  آشعفته اسعت.

عی ی با  جنگ تی . البتهبه وسعی ه ابرقدرتهای سعتعگر شعع ه های آن روشعن شعد شعرکت نعود  اسعت 

توامل افزایش   خود یکی از  ذشعته بوداز انقال  نگ توجه به شعرای  کشعور ایران که هنوز مدف زیادی

 خانواد    هنگامی که  .رابعه نلعبی دوری هم با هعدیگر داشعته اندکه  والدینیآری اسعت.   بود   بزهکاری

مشعکالتی را برای    خانواد  مادر  (78، 1389)صعادقی، حلعینی،  یسعواسع وبیعاری  تنها دو فرزند دارد

اقدام به خود   برای پدر ایجاد می کند که پدر به خاطر این ناسازگای هعلرش،  خود و خانواد  به ویه 

می گیرد  مجدد تصععیم به ازدواج برای رهایی از این مشعکل،    نهایتا بعد از مدتی ناموف  می کند وزنی 

خعانواد  ای کعه   عافعل از اینکعه  امعا    .هلعععت نیز    بعه قول خودش، از دور هم موابعب خعانواد  اول  و

  نی   واند به سعرانجامیشعته باشعد نعی تدا از دور  سعرد پدرانه راو میبت  باشعد  ی از را  دورسعرپرسعت

اقدام به   سععن سععال 13  بایکی از فرزندان دختر خانواد     از زندگی این خانواد ، مرح ه ای در .برسععد

خانواد  وقتی  ن این پلعراداشعته اسعت. فرهنگی خاصعی دالیل  نیزاین مورعوع  که می کند   خود کشعی

تی به  ح  سعه فاصع ه گرفته واز درن و مدر  به تدری ی احلعان می کنند را در زندگ  سعایه کم رنگ پدر

معاننعد   کعارهعای تعادیبرای گعذران زنعدگی اقعدام بعه    و  نعی دهنعد  خواهران هم اجعاز  ادامعه تیصعععیعل

از کعانون گرم    یکی از آنهعا بعه انیراف کشعععیعد  می شعععود بعه طوری کعه بعه تعدری کعه می کننعد    کعارگری

چنعدین بار گرفتعار کانون   .خانواد  فاصععع عه گرفتعه و بیرون از خانه را به میی  خانواد  ترجیر می دهد

از  فوف خی ی از جرایم را  فن وبود  اسععت  میی  مناسععبی نکانون به قول خودش می شععود اما چون  

االن انتقال داد  می شعود  در برخی جرایم به زندان بزرگلع  وقتی هم بزرگ می شعود و .نجا می آموزدآ

البته وجود   .می شود و گردن ک فتی در زندان معروفکا    مردانگی   بذل و بخشش و مرام و  دلیلبه 

ن قدر در آسعرانجام  دهد.  ب  بیشعتری  جلعارففرد  توانلعته اسعت به اینحامی  افرادی در زندان به تنوان  

به طوری که وقتی برای مراسععی می    .گیردنوچه می برای خودش    که ارتکا  جرم بی مهابا می شعود

را گرفته و در  تنوان هواخوا  اطراف ویه بخواهد حمعور داشعته باشعد حتعا افراد زیادی هعانند خود  

جوانان زیادی دید  می شعوند که کار این دسته از  اینجاسعت امروز  نوجوانان وجالب   .هلعتند شخدمت

در گرو  های مجازی به راحتی تربد  کشععی    گونه باشععند کهافراد را می سععتایند و آرزو می کنند این 

برخی از اقعدامعاف وحشعععنعاک و فو  جنعایعت را در معرض دیعد در این گرو  هعای  حتی    د ونع می کن

بهتر بگویم بعازیگران امروز جعامععه    .دنع طرفعداران زیعادی هم پیعدا می کنبعا این کعار    مجعازی می گعذارنعد و

آسععایش و راحتی  شععان  خانواد    ی این گونه افراد واقعدر شععرای  و البته ما این قبیل افراد می شععوند.

اخبار موث  شعنید    حتی بر اسعان مشعاهداف و  شعوند و  قانون  گرفتار که می ترسعندهر لیظه   داشعته ون

اب  و قمعاف مرنب  با این نوع جرایم را شعناسعایی و  عی می کنند مامورین رع شعد  که این گونه افراد سع 
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از هم پاشعیدگی خانواد  به    کنند.رسعیدگی منصعرف   ها را از ادامه کاربا تهدید آن  یاتید و  با قول وتد  و

ی و حوان پرتی که دچار ی  نوع افلعردگ   تربرادر بزرگ در هعین خانواد   ختم نعی شعود.   نیزاین جا  

که   یا در خصععو  سععایر  فرزندان پدر از زن دوم فوف می کند  و در دم  تصععادف می کند  می شععود

اقدام به    دوم  باهرا  که این دختردختر دیگر فوف می کنند   بچه دیگر می شعود ی  پلعر و 4صعاحب  

شععته مقداری دچار  که از زن اول دا  دیگر از دختران این شععخص اینکه یکییا    نعود  بود.  خودکشععی

این دختر در اوج  دقیقا  بر اسعان اطالتاف حاصع ه از اطرافیان  وی بود  و در واق    تقب ماندگی  هنی

شعرای  نامناسعب را   هلعتند که یتالیع  هرکدام از این مورعوتاف  .اسعت متولد شعد   والدین اختالف

 خانواد  ها زندگی می کنند فراهم می کند.گونه  که در این رای فرزندانیب

د کعه بعه معاهیعت پویعای نوجوانی و  می اهعیعت می یعابع نوجوانعان هنگعا  البتعه مععالععه بزهکعاری کودکعان و

تمعاد اجتعاتی، گلعلعتگی خانوادگی   فشعارهای موجود در جامعه بر نوجوانان توجه کنیم. مواد مخدر،

)فمعععای مجعازی بی در وپیکر(و.....کعه هعگی از جععیعت نوجوانی قربعانی می گیرنعد.)    ، فقر و جنعگ،

. از نظر برخی روانشععناسععان )) هر تام ی که مان  رشععد سععالم کودکان از نظر (17، 1389معظعی،  

الگوی اختالالف تاطفی گردد که   جلعععانی و تاطفی شععود، معکن اسععت باتث ایجاد ی  طرح و

د اجتعاتی یا مجرمانه اسعت، این رفتار وقتی از طرف جوانان صعورف گیرد،  هعیشعه ریشعه رفتارهای رع 

بزهکاری نوجوانان خواند  می شعود. بزهکاری نوجوانان ی  تعری  سعاد  نیلعت ب که تعریفی اسعت  

، روانشعععنعاسعععی کیفری، ترجععه پرویز  7،1371کعه بعار حقوقی و اجتععاتی دارد.(()ایبراهعلعععن، دیویعد

خعاهای تعومی می شعود که  سعی بزهکاری کودکان و نوجوانان شعامل تعامی صعانعی( از نظر جرم شعنا

 (68، 1389ساله ارتکا  می باد.)معظعی،  20تا 12از سوی افراد بین  

مل  که بدانیم هعه توا  این اسععت ی  نکته خی ی مهم که در زندگینامه مختصععر این نعونه معرح شععد 

  که باید تعام هعت و ابتدا والدینی  .نی خعرناک هلعتندجااین پرورش جامعه اطراف این فرد موثر در 

مدرسعه ملعلولین  . دوم می کردند که این گونه نشعد  اسعت   فرزند و آموزش  صعرف تربیت اراد  خود را 

خانواد  ها  از این قبیل  که باید به انصعععراف از تیصعععیل افرادی  و اداراف مرتب   آموزش و پرورش و

وی و از جع عه حقو    ح  بر آموزش کودک، از حقو  فردیهرچنعد که می دانیم   می داشعععت.توجه  

اجتعاتی برای داشعتن جامعه سعالم اسعت.در جامعه کنونی، اجرای این ح  بر تهد  نهادهای رسععی 

سوم دادگاهی  (. 1400،  یاکبر،  یعانیک   یتباس  .)مانند دولت و نهادهای  یر رسعی مانند خانواد  است 

که  و ندامتگاهی  رسععیدگی نعود  اسععت. چهارم کانون    در فرآیند دادگا  که به انیراف یا بز  این فرد

خر تدم و آ می کردند  معنوی حعایت مادی ونگهداری می شعد  اند باید  مدتی در آنجااین قبیل افراد  

البته این توامل شععاخص بودند  ز جامعه.قشععر ا توجه مراکز مراقبت بعد از خروج به ادامه زندگی این

را  بز  کار  ونوجوان منیرف   ی  کودک و چگونه    در صعورتی که توامل متعدد دیگری در این امر که

 موثر دانلت. می توان تبدیل به ی  مجرم جانی می کند

 

 

 
7 -David Abrahamsen 
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 . روش های پیشگیری3

  نیکی   به  و  دارید   گرامی  را  فرزندانتان  کنید،   اکرام  را  اوالدتان  :»فرماید  می(   )میعد  حمرف         

  و   کودکان  پس(  477  ،21العام ی،  حر  شی )  «  .گیرید  قرار  خداوند  مغفرف  مورد  تا  کنید  شان  تربیت 

  که   زمانی   در  چه   هلتند  ویه   توجه  و   حعایت   نیازمند  اجتعاتی   های  زمینه  تعام  در  هعوار   نوجوانان 

 در   به ویه    شوند  می   منیرف  یا  بزهکار  که  زمانی  چه  و   هلتند  جامعه  در  تادی   فرد   ی    تنوان  به

. و پناهی ندارند شوند  می  میلو  دید  بز  که مواقعی  

یابد   کاهش بزرگلاالن میان در چه  و نوجوانان میان در چه بزهکاری  آمار شود باتث  که تع ی هر 

  دارد امر این به  بلتگی هم تامل  این البته .گرفت  نظر در پیشگیرانه تامل ی  تنوان به توان می را

  این بز ؟ ارتکا  از بعد یا دادرسی مرح ه در یا است  شد  بینی  پیش بز  ارتکا  از  قبل آیا که

  دایعی و کالن  های سیاست  در ؟است  خاصی قشر مختص یا  است  جامعه کل  افراد برای تامل

 جرایم از ای تد   برای صرفا یا است  جرایم تعام به مربوطاست؟ آیا  موقتی یا است  نظر مد کشور

 خا  کاربرد دارد؟

  از پیشگیری پیشگیری، نوع ترین  قدیعی. شود می ها پیشگیری انواع از که  اجعالی بررسی در 

  و کودکان مورد در تفکی ، این طب . است  تعومی بزهکاری  از پیشگیری و کودکان بزهکاری

  بازپروری و پرورشی تدابیر از باید است  گیری  شکل حال در آنها شخصیت   که بزهکار  نوجوانان

  مجازاف به تهدید و انگیزی ارتا  از باید بزرگلاالن بزهکاران مورد  در که حالی  در ،کرد استفاد 

  تاکنون اما(. 18 ،19 و 20 ش ابرندآبادی، نجفی) است  گرفته شکل  آنها شخصیت  زیرا شود؛ استفاد 

  شد  معرح شناسان جرم سوی از متعددی های گونه بزهکاری، از پیشگیری بندی دسته زمینه در

  پیشگیری گانه سه الگوی پزشکی، دانش از الهام  با شناسان جرم  از شعاری مثال، طور به. است 

  پیشگیری بندی تقلیم دیگر برخی و اند کرد   بیان را بزهکاری از  سومین و دومین نخلتین، یعنی

 مد بیشتر اخیر بندی تقلیم امروز  که اند کرد  ارائه واکنشی و  کنشی گونه  دو به را بزهکاری از

  صورف نیز دیگری های بندی تقلیم البته(. 170-172: 1383  نیازپور،) است  شناسان جرم نظر

  پیشگیری های روش بودن متنوع  این حال،  هر به. شود می اشار  آنها به  ادامه در که است  گرفته

  با  مؤثر مقاب ه و شد  خارج پ یلی و  قمایی حقوقی، صرف میدود  از بزهکاری که  است  آن بیانگر

  سوی از و ط بد می را مردمی  های تشکل و  دولتی نهادهای مشارکت  و هعکاری سو  ی  از آن

  با مقاب ه متداول و سنتی نهادهای و ابزارها ها، استراتهی در نوآوری و تیول ایجاد ملت زم دیگر،

)به نقل از میعد کاو ( ایشان در دسته بندی انواع  (.20: 19 و 20 ش ابرندآبادی، نجفی) است  جرم

پیشگیری بیان داشته با توجه به روش های معالعه از نگا  ت وم پزشکی وت وم انلانی روشهای  

  یا ثانویه نخلتین، پیشگیری یا اولیه  پیشگیری پیشگیری می تواند به یکی از موارد زیر باشد.)

  رشد اجتعاتی، پیشگیری خُرد، پیشگیری  یا مدف کوتا  سومین، پیشگیری  یا ثالث  یریدومین، پیشگ

  کنشی  پیشگیری فعال، انفعالی، پیشگیری کالن، پیشگیری یا مدف ب ند مدار یا زود رن، پیشگیری

تام،   انتظامی، پیشگیری قمایی، پیشگیری پیشگیریکیفری،  یا  واکنشی  کیفری،  پیشگیری   یر یا

مییعی.(  طراحی طری  از جرم  از ورعی و پیشگیری خا ، پیشگیری پیشگیری  
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اما با    ،عه پیاد  شعوددر جام تادر زمانی خا  نیاز اسعت   در جایی واز آنها می توان گفت که هرکدام 

ت فیقی در نظر گرفته شعود که   توجه به شعرای  خا  اطفال و نوجوان به نظر می رسعد باید ی  روش

چه از نظر روحی روانی و  نوجوانان آن جامعه    عه کودکان وتمععینی برای ه مناسعب وتواند شعرای   ب

بز  می  دلیل دچار انیراف و از طرفی هعین فرآیند برای افرادی که به هریاظ نعاید. چه ازنظر مادی ل

موارد نیاز   ایجاد ایننهایتا این فرآیند در آیند  فرد موثر شود. برای  د وند از آنها نتیجه بگیرنشوند بتوان

رند مدتی با هزینه خود دسعتگا  های مرتب   قصعد ازدواج دا که در ابتدای امر را اسعت دختر و پلعری

این    می توان گفعت البتعه  اسعععت.  این اولین گعام    .ببیننعد  هعرا  بعا سعععنجش  البتعه  موثر  وآموزش معداوم  

روش فع ی حتی ی  در صعد   وجود دارد ولی باید باور کرد این  آموزشعی در حال حارعرمورعوتاف  

دالیل آن در این مقال نعی گنجد. دومین گام تامین حعایت های روحی روانی  بیان هم موثر نیلت که  

  تنوان مثال سععرپرسععتی والدین هلععتند. به یا بد   بی سععرپرسععت و ه نتیجهرزندانی ک و مادی برای  ف

اندو     م و کهبازدید نعود  ام   هداری فرزندان بی سعرپرسعت نگارند  از ی  مرکز نگ  اینجانب به تنوان

سعومین تامل دسعتگا  ها و مجریان مرتب  با امر پیشعگیری   میبت در آن کانون موج می زد.کعبود  و 

م عوسععا وارد کار اجرایی برای    باید از الک ج لععه بازی و آیین نامه درسععت کردن خارج شععوند و

      بز  می شوند. چار انیراف ون شوند به ویه  برای افرادی که دنوجوانا کودکان و

د نوجوانان در نظر گرفته می شو   از جع ه روش های پیشگیری که در مورد کودکان و البته امروز    

مدار است که قانونگذار بر اسان نتای  پهوهش های میققین در ور  مقرراف با هدف   پیشگیری رشد

گرفته است ولی هنوز این دادرسی افتراقی به صورف کامل و جام  افترا  سازی فرآیند دادرسی در نظر  

است  نشد   قانونگذار  .تع ی  بیان شد  قبال  که  هعانعوری  فرآیند  البته  هعه  در  باید  جوانب   دادرسی 

 عه در نظر بگیرد.را در جام واننوج

پس یکی از اهداف دادرسی افتراقی به ویه  برای نوجوانان برای هعین حعایت و پیشگیری از ارتکا  

دادرسی رد و قاری در هعه مراحل  که می تواند در تعام مراحل رسیدگی مد نظر قرار گی  جرم است 

که در این راستا برای کودکان و نوجوانان که ورعیت فرد را در نظر بگیرد. پس قوانینی    باشد  مختار

بر نرمی خاصی  و  لعافت  از ی   باید  می شوند  بزرگلاالنور   برای  ولی  باشد.  هعوار    خورددار 

 حتعیت خو  و قوی برخوردار باشد. مقرراف کیفری از قععیت و

 

 

 

 افتراقی سیاست های جنایی.4

و بعاز    (29،  1383) المی،تعدالعت ترمیعیهعای    حقو  کیفری جعدیعد از زمعانی کعه زمزمدر        

  بز  دید  می باشعد.  شعد به دنبال تادی سعازی رواب  بین بزهکار و  حافراد بزهکار معر سعازگاری شعدن

این امر از زمانی آ از    و نعاید  پیدا ها  رسععیدگی در و مصعع ر را ی  داور  دارد جایگا  در واق  قصععد

ی یا تربیتی و یتنمارا به اقداماف    در بخشی از آنها جای خودکیفرها تعدیل شوند و گردید سعی   شعدکه

برهه خا  مورععوع افترا  سععازی   بتوان گفت که در این و شععاید یا مجازاف های جایگزین دادند

  البته کریلتین  گرفت. به خودها  شکل جدیدی در فرآیند دادرسی   ها  مجازاتها یا افترا  سازی دادرسی
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برای تیق    نجفی ابرند آبادی  حلععین برگردان دکتر ت ی  در کتا  درآمدی برسععیاسععت جنایی  8الزرژ

که تبارتند    می کنداهبرد افتراقی لیلعت ر، جنبه های مخت فی را به تنوان  افترا  سعازی سعیاسعت جنایی

  اقتصعادی  ، تیوالف صعنعتی وبلعته( به سععت جوام  ارگانی   تیول جوام   از مکانیکی )سعنتی و از:

و فرهنگ، ورود سعازمان م ل متید به    جدید و جرم انگاری مورعوتاف جدید، جهانی شعدن اقتصعاد

تروریلعععتی دولتی، بهور سعععازمعانهعای جنعایی، تیول   جرایم فرام ی، ارتقعای جهعانی حقو ، جرایم

شعناسی و گلترش معالعاف و تیقیقاف را در تعیین   بزهکاری کودکان ونوجوانان، تولد رشعته بز  دید 

(. البته هعان طوری  56،  1398نجفی ابرندابادی،.ع سعیاسعت جنایی در کشعورها در نظر گرفته اسعت)نو 

که قبال بیان شعد باید نگا  به نوع حاکعیت هم داشعته باشعیم آیا جامعه مورد بیث سعاختار حاکعیتش  

نه ای، به  بیشععتر امنیت گرا اسععت یا بازسععازگار یا امروز  با توجه به نزدیکی فرهنگ ها و ارتباط رسععا

خاطر فمععای مجازی معکن اسععت ت فیقی از این دو نوع باشععد که در این شععرای  کار برای تعیین 

 سیاست گذاری جنایی به ویه  افتراقی کردن آن مقدار سخت است.

 

 تحقیقات مقدماتی افتراقی سازی: 1-4

ابتدا نیاز است تعیین سنجش بز  در  ه افتراقی سازی در مرح ه دادرسی،  برای شناخت درست ملل  

معالعاف جرم شناسان و   توجه به نتای   هر جامعه را به تنوان ی  موروع ویه  به آن پرداخته شود.

در بیث جرم انگاری و جامعه شناسان و سایر افرادی که در حوز  آسیب های اجتعاتی فعالیت دارد  

ک یه جوانب یا سیاست جنایی   از  یا متهم  نظر گرفته شود و در مرح ه بعد روی بزهکار  درست در 

چه جامعه در ارتکا  جرم مشخص شود تا بتوان بوسی ه   معالعه شود و در آخر تاثیر بز  دید  چه فرد و

این توامل در فرآیند دادرسی به ویه  در حوز  تیقیقاف مقداماتی نتیجه بهتری برای تعیین کیفر یا هر 

های آیین دادرسی کیفری در این زمانه با تاثیرپذیری از واقعیت   دیگری که الزم است اتخا  گردد.  تصعیم

شدن پیش رفته است. افتراقی   سازی  شناسانه به سعت افتراقی  جرم  های حقو  بشری واجتعاتی، آموز 

رود هبرد به شعار میهای این راترین ج و شدن رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان از جع ه شاخص

ها گا  به های مخت   با آن برخورد شد  است. سیاستگذاریکه در پهنه سیاست کیفری ایران، به شکل

فتراقی ا ( لذا244225  ،1392)نیازپور،  سعت پذیرش و گا  به سوی کنارگذاری آن جهت یافته است 

های دادرسی مخت   و نظام سیاسی حاکم برآن کشورها، معنا   سازی قواتد دادرسی، حلب نوع نظام

از افتراقی سازی قواتد دادرسی،   مراد  در نظام های سیاسی امنیت گرا،  و مفهوم متفاوتی خواهد داشت.

حداکثری و توجه میض به حفظ امنیت و آرامش کشور است.  سوی امنیت گرایی حرکت به سعت و

 ازقواتددادرسی، گا  در جهت حعایت  یش، مراد از افتراقی سازی  نظام سیاسی آزاد اند  لیکن در ی 

ا  با هدف ارتقای سعیی کیفی دادرسی ها اجرا می دارای شرای  خا  نظیر کودکان و گ  برخی افراد

. با وجود اینکه در قوانین دادرسی ما سعی شد  تیقیقاف مقدماتی را (193  ،1398  ،یطهعاسب  .)شود

، شرای  خاصی را برای آنها در نظر گرفته باشد ولی در تعل هیچ برای نوجوانان از لیاظ متن قانون

هعان فرآیند دادرسی بزرگلاالن   لاالن در تعل لیاظ نعی شود وتی بین بزهکاری نوجوانان با بزرگ تفاو

این موارد اشار  مختصر نعود. یکی میل یکلان   تعل می شوند به  توان  از دالیل تعد  آن می  که 

 
8 Chrhstine Lazerges 
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د از هعان روش رسیدگی به هر دو قشر و ی  سری افرادی که به این موروتاف رسیدگی می کنن

با اینکه پ یس ویه  اطفال در قانون پیش بینی   لاالن یاد گرفته به کار می برد. دومهایی که برای بزرگ 

ارتباط   صورف تب یغاتی، سومه  عی گیرد مگر بی در تعل در هیچ نقعه ای در کشور انجام نشد  ول

آنها دید  نعی شوده  تنگاتنگ کانونها با زندانها ب آخر   .  طوری که تفاوف چشعگیری در فرآیند کار 

طوری که ه  اینکه دستگا  های مرتب  با این قشر در تصعیعاف جععی و تع ی حمور واقعی ندارند ب

دستگاهی که در این خصو  قانونگذار   8در ی  تیقی  میدانی که بند  از یکی از استانها داشتم از  

مراجعه نعودم که ج لاف و ارتباط آن دستگا  با این موروع بایفی را برای آنها تعیین نعود  است،  و

با پان دادن به هعدیگر یا تعری  خا    اجویا شدم اکثرو اقداماف آنها از پن  سال گذشته تا املال را  

خود از پیشگیری و توجه به آسیب های اجتعاتی، تنها افرادی که توجهی به آنها نعی شد هعین قشر 

  اند امروز  نقش موثری در کاهش از اداراتی که می تو   ینوجوان بزهکار بود. تاس  بارتر اینکه در یک

بار به    17را  ن  مکار  هعکاران آن ادار     ،  نامه  اخذ دستوراز    بعدآمار بزهکاری نوجوانان داشته باشد،  

وع و کردم کل موردم سعی می  ش   ی میلو  میکه آدم با حوص ه ا  نیز من    وهعدیگر پان دادند  

تعری  آنها از توجه به نوجوانان   ،آخرش هم هیچ  وخواسته خود را برای هعه آنها آرام آرام تعری  کنم  

 فر  داشت. بزهکار 

در مورد نوجوان که آیند  ساز ف مقدماتی ی  امر تخصصی و سخت است به ویه  وقتی  کار تیقیقا

باید توس  افرادی انجام شوند که هم رشته   بنابراین  و پیچید  تر است.  جامعه است به مراتب سخت تر

هدار هم باشند. نگ  راز  هم آن افراد از انجام این کار لذف ببرند و  باشد و  مرتب   تخصص آن افراد  و

به نظر می رسد   د. البتهنباید آن تیقیقاف را مد نظر داشته باش  انش  در بخشی از تصعیعاف  قمافچون  

مقدماتی تا زمان اتخا  تصعیم اگر کار تیقیقاف  پس از اتالم طرح دتوا از ناحیه دادستان یا هر  ینف ،

نعایند شرای  بهتر  می ی انتخا   د  بگذارند یا قماف  هعان قماف مخصو  رسیدگی کننتهد  ی    به

 می شود. 

 بهداشت، درمان و سالمت روان : های بازاجتماعیبرنامه : 2-4

است که مععوال   جلعی  و سالمت   ی آرام داشتن روان  ،تادینظر می رسد اولین گام در زندگی  به           

بهداشت   تیت تنوان واحد  واحد  ی   تربیت  اصالح وهای    در کانون  .هعه به نوتی از آن  افل شد  ایم

باید با ارزیابی و معاینه دور  ای سالمت، نیازهای بالقو  و بالفعل بهداشتی و   وجود دارد که  و درمان

ر صورف تشخیص هر گونه بیعاری درمانی مددجویان را مشخص و فرایند رشد آنان را پایش کند و د

جلعی یا روانی، سو  مصرف مواد یا دیگر ورعیت هایی که معکن است مان  پذیرش مددجو در 

های چنانچه از نظر پزش  کانون، اقدام   .جامعه شود یا آن را به تاخیر اندازد، برای درمان آن اقدام کند

امکان نتشخیصی و درمانی در واحد بهداشت و درمان  از پذیر  به مرکز مناسب خارج  باشد، مددجو 

شود. در این صورف پزش  کانون مک   است مراتب را به رئیس بخش گزارش کند کانون منتقل می

و رئیس بخش نیز موب  به پیگیری موروع از زمان اتزام تا بازگشت مددجو است. ترتیب و چگونگی 
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و مراقبت از مددجو در دور  انتقال بر تهد  اتزام، اتالم موروع به مقام قمایی، اخذ و ارائه مجوزها  

کانون است  یا جانشین وی،   .رئیس  کانون  رئیس  و دستور  پزش   به درخواست  فوریت،  موارد  در 

در  .شودمددجو بالفاص ه به مراکز خارج از کانون اتزام و مراتب به مراج  قمایی مربوط منعکس می

نفر در این خصو   24نها مصاحبه حموری داشتم مددجویی که با آ نفر 30صورتی که وقتی بند  از 

که در تیقیقی میدانی که بند  باز در این خصو  از هعین   قابل تامل است   .اصال اطالتی نداشتند

البته وقتی که از   داشتم هم اکثر افراد مصاحبه شوند  اطالتی از این مرکز نداشتند.  84کانون در سال

مدیران میترم کانون ت ت را جویا شدم بیان کردند که این واحد هم فعال است ولی اکثر این افراد تاز  

 این خصو  معکن است اطالتی نداشته باشند.   در ند ووارد کانون شد  ا

قانونیمععوال   دار   ، مددکاروالدین، سرپرست  توس  مددجو ح   تعیین شد   فرد  به شیو  نیا هر  د 

د و رئیس کانون موارد بیعاری، انتقال، بلتری در نمععلن و در هر زمان از سالمت مددجو مع   شو 

ورعیت مددجو را حداکثر برف دوازد  ساتت به افراد مذکور مراکز درمانی یا هر گونه تغییری در  

توان، مبتال به اختاللهای شناختی یا مشکالف یادگیری باید از   مددجوی بی سواد، کم  .دهداطالع می

گیری از خدماف تخصصی   واحد بهداشت و درمان با بهر   .آموزش های ویه  و متناسب برخوردار باشد

یافته، تشخیص و درمان ملائل مربوط به سالمت روان رزیابی اولیه و نظامروان شناسی و روان پزشکی ا

و ثبت تغییراف رفتاری مددجویان را در مدف اقامت آنان بر تهد  دارد و موب  است مددجو را پس 

به مراکز خدماف اجتعاتی خارج از مؤسله یا دیگر مراکز درمانی   از ترخیص و از طری  مرکز مراقبت 

در مواردی که درمان مددجوی مبتال به اختالل شدید   .هد و ادامه درمان را پیگیری کندمرتب  ارجاع د

 پزش    روان  یا  شنان  پذیر باشد، در صورف لزوم و پس از گزارش روانروانی در خارج از کانون امکان

 .شودمی منتقل کانون  از خارج درمانی های بخش به

زنی، اقدام یا تهدید به خودکشی بالفاص ه توس    گرانه، خود  های متمعن رفتارهای پرخاش  گزارش

آید و نتیجه رعن   و اقدام و مداخ ه الزم به تعل می  شود می  بررسی  کانون پزش   شنان یا روانروان

به مدیرکل زندان الکترونیکی سالمت،  اتالم میثبت در سامانه  های شود. مدیر کل زندانهای استان 

های موروع این ماد  را به معاونت سالمت و اصالح و ارش تی ی ی اقداماستان به صورف فص ی گز

مدیر کانون امکان برقراری ج لاف مشاور  فردی، گروهی، خانوادگی،   .کندتربیت سازمان اتالم می

شناسان مجر  را با رویکرد حعایتی و هدایتی و برای   هر نوع مداخ ه مورد نیاز روان  درمانی و  گرو 

پزشکی   مدیر کانون گزارش های روانشناسی و روان  .آوردهای فردی و خانوادگی فراهم می تعارضحل  

واحد بهداشت و درمان را که معکن است در فرایند تصعیم گیری قمایی مددجویان مؤثر باشد، برای 

جرای مدیر کانون و ملؤول واحد امور قمایی مک فند در راستای ا   .کندمرج  قمایی مربوط ارسال می
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 او خروج یا و کانون در مددجو  نگهداری مدف تق یل برای قانونی های  از تعام برفیت  9 .م.ا 90ماد  

مدیر کانون می تواند   .کنند  استفاد   قانونی  هایارفا   دیگر  از  مددجو   برخورداری  هعچنین  و  کانون  از

دولتی داوط ب از جع ه گرو  های به منظور پیشگیری و درمان اتتیاد از گرو  ها و سازمان های  یر  

مدیر کانون مک   است از طری   .خودیار و هعلان با رتایت شرای  و ارزیابی صالحیت کع  گیرد

 .مراج  مربوط برای اخذ اورا  سج ی و هویتی مددجویان یا کودکان فاقد اورا  هویتی اقدام کند

     بعد از خروج مراقب مراکز : 3-4

کشور به سازمان زندانها و تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقداماف تامینی و تربیتیدر اجرای         

اقداماف تامینی و تربیتی کشور و در راستای اصالح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم 

  د( ونشو واجد شرای  )که مددجو نامید  می شد  از طری  حعایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد

  از بعد مراقبت  ادار  ،به ی  زندگی سالم اجتعاتیفراهم نعودن زمینه ملاتد جهت بازگشت آنان 

است سازمان تیت نظارف ری تصویب  با ها شهرستان در نیاز درصورف و استان هر مرکز در خروج

خروج از میان  روسای اداراف مراقبت بعد از رعنا  .گردهای استان مربوطه ایجاد می ادار  کل زندان

کل زندانها و اقداماف   ، با پیشنهاد مدیرتیصیالف تالیه مرتب افراد آشنا به ملایل زندانیان یا دارای 

 . گرددسازمان با حکم مدیرکل مربوطه منصو  میتامینی و تربیتی استان و تایید رییس 

، ایجاد زمینه الزم جهت کارآموزیبر اسان مقرراف موجود از جع ه وبای  این ادار  می توان گفت  

 تلهیالف وام بانکی و نظایر آن برای مددجویان، اتعای  ، تامین ملکن، ادامه تیصیل، ازدواجاشتغال

، فرهنگی ی و حقوقی، اجتعات، بهداشت و درمانارایه خدماف به مددجویان در امور آموزشگام دوم  

نظارف بر رفتار مددجویان در مراحل اولیه آزادی و ارتقای سعر دانش و وم  وگام س   ... و مذهبی و

ودر کنار این اقداماف    ... ، تربیت و اتتقاداف مذهبی آنان از طری  برقراری اردوهای مناسب وفرهنگ

منظور ملاتدف در ور  مددجویان جذ  کعکهای مردمی و انجعنها و موسلاف خیریه به  تالش در

 و   تخصص  صاحبان  ،تربیت   و  اصالح  مربیان  ،اجتعاتی  مددکاران  ،پزشکان  از  ستفاد ،  و خانواد  آنان

احداث و  وتاسیس صندو  حعایت از مددجویان    و برای راحتی بیشتر این قشر     آن  امثال  و  حرف

  ز.نیا تهیه اماکن و تاسیلاف و امکاناف متناسب و مورد

 30داشتم متاسفانه از  در تیرما  املال  تربیت یکی از استانها    در تیقی  میدانی که از کانون اصالح و

خروج نداشتند که مللولین   نفری که با آنها مصاحبه داشتم هیچ کدام خبری از این واحد مراقبت بعد از 

 
های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت یک   گزارشتواند با توجه به ادگاه مید-9

بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به  

شود که طفل یا نوجوان خاذ میولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی ات

حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. 

 .این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست
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زش دادن آیین نامه های مربوط  یرب  دالیل خا  خود را داشتند. البته بند  هم  پیشنهاد دادم که با آمو 

حتی داوط بانه اتالم کردم که بدون چشم   به این موروتاف می توان کع  بزرگی به مددجویان نعود و 

داشتنی می توانم برخی از این موروتاف را به مددجویان آموزش بدهم که مدیران مربوطه استقبال 

 هم منتظر تعان آنها هلتم. تا این لیظه  کردند و

معاب  قانون پیشگیری و قانون حعایت   که  ییدستگاههای اجرایی و سایر ارگانها و نهادهازم است  البته ال

مک فند هرگونه هعکاری الزم را درجهت   نوجوانان وبایفی برای آنها تعری  نعود  اند،  از اطفال و

ادار  مراقبت بعد از خروج جهت انجام وبای  میوله از واحدهای  د، انجام وبای  فو  مععول دارن

، حرفه آموزی و آموزش  (واحد خدماف اجتعاتی که دارای بخشهای  ،  واحد پذیرش و تیقیقافچون  

تامین ملکناتعا واممثل  تلهیالف    ارایه ال،اشتغ ازدواج،  ، ایمشاور   خدماف،  بهداشت و درمان،  ، 

به منظور که برای هر واحد  گرددتشکیل می( است بازرگانی و پشتیبانی ، نامهطرح و بر، رواب  تعومی

ارایه خدماف مذکور نابر زندان اسامی   اداراف زندانها مک فند،  انجام وبای  و  با هعاهنگی قماف 

آزادی به هعرا  بندی  حلب تشخیص شورای طبقه    زندانیان واجد شرای  را از  قبل  زندان ی  ما  

های قمایی و مددکاری با شرح پیشنهاد و نیازمندیها طی فرم مخصوصی که از طرف د   خالصه پرون

ک یه . مراقبت بعد از خروج مربوطه اتالم نعایند گردد به ادار ادار  کل اقداماف تامینی تهیه و ابال  می

زندگی سالم اجتعاتی اقداماف ادار  مراقبت بعد از خروج باید در جهت اصالح و تربیت و فراهم آوردن  

برای .  و صورف پذیردریزی  ، اجتعاتی و فرهنگی و ... مددجویان برنامه  و بهبود ورعیت اقتصادی

زدایی در شهرهای بزرگ و مراکز استان  ادار  مراقبت بعد از خروج در جهت تعرکز تیق  این اهداف

 یه  و در صورف لزوم با تصویب تواند به متقاریان کار در شهرستانهای کوچ  و روستاها کع  ومی

در فرصتهای مقتمی ارزیابی الزم از   و  مدیرکل زندانهای استان مربوطه کع  بال توض اتعا نعاید

ورعیت و رفتار و شخصیت مددجو را به تعل آورد  و نتیجه را جهت اتخا  تصعیم مقتمی و اقدام 

در مظان اتتیاد باشد ادار  مراقبت بعد   درصورتی که مددجو.  نعایدمربوطه منعکس میالزم در پروند   

با موافقت  اقدام مقتمی به تعل آورد  از خروج مجاز است  آزمایش الزم را جهت  اداراف . مددجو 

در فروش تولیداف توانند به منظور حعایت از مددجویان و ایجاد تلهیالف  مراقبت بعد از خروج می

  .بازاریابی و انجام سایر امور بازرگانی اقدام نعایند  آنان نلبت به ایجاد فروشگا  ها ، نعایشگاهها و

ادار  مراقبت بعد از خروج موب  است در پایان هر سال نتای  تع کرد خود را مکتو  و از طری  

 ید.نعامدیرکل استان مربوطه به ریاست سازمان زندانها و اقداماف تامینی و تربیتی کشور ارایه 

 

 گیری. نتیجه5
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رعرورف و کنجکاوی در ریشعه یابی معمعالف و مشعکالف پیچید جامعه از جع ه آسعیب های       

اسعت برکلعی پوشعید نیلعت به ویه  اگر ریشعه یابی   افم و انیرافایخود نتای  ارتکا  جر کهاجتعاتی  

نوجوانان باشعد که خود روزی در آیند  باید سعکان هدایت جامعه را در دسعت   ،در ت ت های انیراف

  بز  بین نوجوانان و  با  جرم و  اولین گام برای رسعیدن به این هدف قبول تفاوف برخورد شعند.داشعته با

که  می  و از دادرسعی تعدادرسعی و فرآیند برخورد با این قشعر باید اینکه قبول کنیم   گلعاالن اسعت وبزر

ان مورد  نوجوان دادرسعی  از ابتدا تا ختم  و الزم اسعت جدا شعوند برای بزرگلعاالن در نظر گرفته شعد ، 

با برنامه ریزی درسعت در سعال های مخت   نوجوان بزهکار را   و  مراقبت قرار گیرد رصعد اصعالح و

چون انلعان هعوار  تیت تاثیر   آموزش داد و از حقو  و وبایفی که در جامعه دارد وی را آشعنا نعود.

  10هععانعوری کعه کورف لوین  می گیردزنعدگی می کنعد قرار    جعاافراد اطراف فرد و جعامععه ای کعه در آن

 پایه گذار نظریه میدانی معرح می کند.

هرجند که بزهکاری ی  پدید  اجتعاتی  اسعت و خود دارای بلعترهای اجتعاتی خاصعی می باشعد و  

جغرافیایی و سعیاسعی در ان موثر باشعد اما اگر سعاختعان بندی   معکن اسعت توامل زیلعتی و روانی و

  و  حاکعان هر جامعه بتوانند با برنامه های مناسععب باشععد های درسععت با آموزش اجتعاع    خانواد  و

آمار پروند    در آیند  نزدی  شعاهد کاهش  می توان با تدابیر درسعت آنها را مشعغول نعایند. تدوین شعد 

چه در دور  نوجوانی وچه بعد از این دور  باشعیم. گام اول قانونگذار باید اقدام به ورع   ،  های کیفری

البته در برخی مقرراف به این مورعوتاف   نوجوانان امروز داشعته باشعد سعب با خانواد  ومقرراف متنا

و گام دوم  (4، 1391  توجه شعد  به ویه  در امر پیشعگیری  قانون ورع  شعد ) اصعغری و سعرمدی،

مجریان جامعه هلعتند که از ابتدای تشعکیل خانواد  به ویه  در شعهرها و روستاهای که امکاناف کعتری  

مورد نظارف وحعایت مداوم قرار گیرد و  این قشععر موثر در فردای جامعه، و   نعایندتدابیر اتخا    دارند

چه بزهکار وچه بز  دید     خانواد    در صورف انیراف نوجوان و ایجاد شرای  نامناسب برای کودک و

 .انجام دهند ی برای آنهابتواند به موق   اقدام مناسب و موثر
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Differential criminal policy to prevent juvenile delinquents after leaving 
the institution with an educational approach 
 
Abstract 
The development of differential criminal and criminal policy in any country is 
one of the current needs of today's societies. If this development is based on 
the three principles of following the constitution and paying attention to the 
macro policies of each society, observing the principle of certainty and certainty 
in the implementation of regulations and instructions, of course, taking into 
account their goals and finally taking education seriously at all levels of life, 
society can to reach the goal of having a safe society. Especially the work in the 
field of children and adolescents, who are among the most sensitive periods of 
life and future makers of the society, certainly needs more effort to be able to 
guarantee the future of that society, especially if this adolescent is a delinquent. 
Religious teachings have paid special attention to these above principles because 
studies and researches show that the issue of differential criminal and criminal 
policy in the field of children and teenagers in these teachings has a security-
oriented approach and re-adaptation for them. It seems that this work will be 
realized only with continuous education, step by step, so that prevention can be 
realized in all stages of life. This research has been conducted through field 
work through interviews with 30 clients and also by studying examples of 
criminals in the society in order to understand the role of education in the 
development of a differentiated criminal and penal policy whose goal is 
prevention, rehabilitation and security. 
 
Keywords: Education, central security, re-adaptation, prevention, differential 
policy, macro policies 
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