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اطفال با رویکرد خانوادهمحور
با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی و ایران
مهناز سعیدی راد

1

تاریخ دریافت1400/04/20 :

محمدرضا شادمان فر

محسن شکرچی زاده
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چکیده

زمینه و هدف :به دلیل آن که اطفال آیندهسازان هر جامعهای هستند و سرنوشت هرر جامعره بره کرن و
رفتار این گروه وابسته است ،بزهکاری اطفال یک آسیب بزرگ اجتماعی محسوب میشود .بنابراین ،مسئله
پیشگیری از بزهکاری آنان ،اهمیت زیادی دارد ،خصوصاً آن که شخصیت اطفال هنوز شکل نگرفتره و بره
دلیل وضعیت و موقعیتی که به لحاظ شرایط جسرمی ،روانری و اجتمراعی از آن برخوردارنرد ،افرراد برالهوه
آسیبپذیری هستند که ممکن است این آسیبها را به طور واکنشی و به صرورت انحررا یرا تعرار برا
قانون و بزهکاری بروز دهند.
روش :پژوه

حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

یافتهها و نتایج :پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور در اسناد برینالمللری نظیرر
اعالمیه حهوق کودک ،پیمان بینالمللی حهروق اقتصرادی ،اجتمراعی و فرهنگری ،پیمران حهروق کرودک،
اصول راهبردی سازمان ملل متحد (ریا ) ،قواعد پکن پذیرقته شده است و در قالب برنامرههرای حمرایتی
خانوادهمحور از قبیل برخورداری اطفال از خانواده مطلوب ،برقراری تعامل و توافق دوطرفه میان والردین و
اطفال ،تدابیر تربیتی -پرورشی خانواده ،توانمندسازی خانوادهها در راستای اقردامات پیشرگیری زودرس و
تدابیر نظارتی والدین در راستای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان بررسی شده است.
کلیدواژهها :پیشرگیری زودرس ،بزهکراری اطفرال و نوجوانران ،عوامرل حمرایتی خرانوادهمردار ،تردابیر
تربیتی -پرورشی.

 استناددهی ( :)APAسعیدی راد ،مهناز؛ شادمان فر ،محمدرضا و شکرچی زاده ،محسن .)1400( .پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با
رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیهی اسناد بینالمللی و ایران .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.1-22 ،)61(16 ،
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مقدمه
به دلیل آن که اطفال آیندهسازان هر جامعهای هستند و سرنوشت هر جامعره بره کرن

و رفترار ایرن

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

گروه وابسته است ،بزهکاری اطفال یک آسیب بزرگ اجتماعی محسوب میشود .بنرابراین ،مسرئله
پیشگیری از بزهکاری آنان ،اهمیت زیرادی دارد ،خصوصراً آن کره شخصریت اطفرال هنروز شرکل
نگرفترره و برره دلیررل وضررعیت و مرروقعیتی کرره برره لحرراظ شرررایط جسررمی ،روانرری و اجتمرراعی از آن
برخوردارند  ،افراد بالهوه آسیبپذیری هستند که ممکن است این آسیبها را به طور واکنشی و بره
صورت انحرا

یا تعار

با قانون و بزهکاری بروز دهند.

بیشتر مراجع قضایی توجه دارند که به این اطفال برچسب مجرم نزنند ،اما با واژههایی که برر آن
اطالق میکنند ،در عمل همان اثر را بر روحیه آن بچهها خواهند گذاشرت؛ ماننرد واژههرای اطفرال
معار با قانون یا اطفال نابهنجار یا هنجارگریز .اطفال توان تشخیص مصادیق خیر و شر را به طرور
خیلی محدود دارند ،از این روست که رویکردهای برخورد با اطفال زمرانی جررمشناسرانه دارد کره
این روحیات آنان در نظر گرفته شود و کارهای آنان را حمل بر اشرتباه و خطرا یرا جهرل بره آثرار و
عواقب آن اعمال بگذارند (نظیفی.)326-327 :1399 ،
بنابراین ،سیاستهای حمایتی خاص باید برای آنان در نظر گرفته شود تا این حمایتها را مثبت
تلهی کرده و امیدوار به آینده گردند؛ چرا که اگر انسان حرامی نداشرته باشرد ،بره کارهرای صرحیح
رویکرد نخواهد داشت مگر استثنائا از درجه عهلی و بینشی باالتری برخوردار باشد تا هرم خطاهرای
خود را جبران کند و هم به راه صحیح ورود موفهیتآمیز پیدا کند .در بزهکاری اطفرال حتری بهترر
است نوعاً به آنان به چشم بزهدیده توجه کرد؛ زیرا به لحاظ شخصیت ،این دسرته صردمه زیرادی را
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متحمل میگردد.
اعتهاد عمومی بر این است که تشدید سیاست و گسترش برنامههای پی بینی اجتمراعی بره ااتره
مناسبترین راهحل برای پیشگیری از بزهکاری اطفال است .گزارش کمیته اروپائی نشران مریدهرد
که در اغلب کشورها ،اقدامات اجتماعی به طور کلی به صورت مجموعهای از مهرررات تعرضری و
دفاعی به منظور نجات و حفظ ثبات زندگی خانوادگی و تأمین اعتال ء و پرورش و رشد همآهنر
و همهجانبه استعدادهای کودکان است (کی نیا :1397 ،ج.)266 ،1
پیشگیری زودرس بره دنبرال آن اسرت ترا برا مطالعره اطفرال و اسرتفاده مناسرب از سرازوکارهای
حمایتی موجود در محیطهرایی ماننرد خرانواده ،اطفرال مشرکلدار را بره سروی همنروایی برا قواعرد
اجتماعی و هنجارمند سوق دهد (وروایی و سهرابی .)27 :1395 ،از سیاستهای خررد پیشرگیرانهی
زودهنگام توجه به محیطهایی است که اطفال در آن رشد و پرورش مییابد .یکی از مهمترین ایرن
محیطها خانواده است ،چرا که خانواده نامناسرب مریتوانرد زمینرههرای بزهکراری اطفرال را فرراهم
آورد .از همین رو ،به بررسی نه
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این نهاد مهرم اجتمراعی در سیاسرت جنرایی اسرناد برینالمللری و

ایران میپردازیم.

نسبت به روابط اطفال و نوجوان به محیطهای بیرون از خانه نظارت و کنترل داشته باشند ،بره همران
نسبت از گرای اطفال و نوجوانان به مصر مواد مخدر و روانگردان کاسرته مریشرود .آمروزش
زودرس والدین بر مبنای اندرزهایی که در قررآن در سروره لهمران آمرده و آن حضررت نسربت بره
فرزندان خود به کار میبرد و اصول صحیح تربیتی را ارائه میدهد ،به طور رو به افزایشی بره عنروان
یکی از مؤثرترین شیوههای مداخله و پیشگیری رشدمدار از گرای
مواد مخدر و روانگردان تلهی میشود.

اطفال و نوجوانران بره مصرر

مهرا ( ،)1398در پژوهشی با عنوان «پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفگال در
سیاست جنایی اسالم با تأکید بر ممگوزههگای قرمنگی» ،بره ایرن نتیجره رسریده اسرت کره

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

اطفال و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانرردان با نگگاهی بگه ممگوزههگای
قرمنی» ،به این نتیجه رسیدهاند که هرچه حضور طفل در محیط خانه بیشتر باشد و یا اینکه والردین

بهرهگیری از تعالیم اسالمی و پیوند تربیت کودک با احکام شرعی زمینههای تهویت باورهای دینی
را در پروسه شکلگیری شخصیت کودک موجب گردیرده و از ایرن رو ،زمینرههرای پیشرگیری از

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

پیشینه و مبانی نظری
پیشینه
عبدالهی و همکاران ( ،)1400در پژوهشی برا عنروان «پیشگگیری خگانوادهمحگور از رگرای

انحطرراو و سررهوو او در آینررده را فررراهم مررینمایررد .تزکیرره و تهرروی و دوری از خررودبینی و
خودبزرگبینی که به عنوان دو عامل مؤثر در بیپروایی در ارتکراب گنراه شرناخته شرده ،از همران
تربیت اسالمی و قرآنی میسر نمیشود.
رویکرد خانوادهمدار» ،به ایرن نتیجره رسریدهانرد کره پیشرگیری زودرس بره عنروان شراخهای از
پیشگیری اجتماعی ،درصدد است تا از رهگذر مداخالت زودهنگام و از طریق بهکارگیری عوامرل
حمایتی ،بر روی عوامل خطر اثر گذاشته ،از بزهکاری کودکان و نوجوانان جلروگیری کنرد .یکری
از رویکردهرای مهرم در ایرن پیشررگیری ،رویکررد خرانوادهمرردار یرا پیشرگیری بررر پایره برنامرههررای
خانوادهمحور است .رویکرد خانوادهمدار به دنبال شناخت عوامل خطر و عوامل حمرایتی مررتبط برا
خانواده است تا با بهکارگیری عوامل حمایتی ،به مثابه یک سپر در مهابل عوامرل خطرر ،از تراثیرات
سو ء این عوامل بکاهد و بدین طریق از بزهکار شدن کودک ممانعت به عمل آورد.
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اوان کودکی و در سالهای اولیه زندگی باید در کودک نهادینره شرود کره ایرن امرر جرز از طریرق
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مبانی نظری
تاریخچه پیشگیری زودرس در دهه  1960مبتنی بر راهکارهرای بریمدهنرده و آمروزشدهنرده بررای
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

بزهکاران بود .در دهه  1980راهکارهای شایستگی و صالحیت مشرتمل برر آمروزشهرای شرناختی
احترام به خود ،خوشبینی و صمیمت ،شاخص تالشهای پیشگیری رشدمدار در سالهای  1990ترا
 2000میالدی است که در سالهای اخیر نیز محور تالش برای اطفال در معر

خطر و نیز کمرک

به بهبودی در انعطا پذیری رفتاری و افرزودن مهرارتهرای قابلیرت و توانمنردی بزهکراران اسرت
(نظیفی.)250 :1399 ،
پیشگیری زودرس از نظریه جرم شناسی رشدمدار گرفته شده است؛ این نظریه متغیر سرن را کره
در نظریه جرم شناسی اثباتی و شخصی که اصالً به آن توجه نمیکردند و از آن غفلت میکردند ،به
آن تأکید میکند و به عنوان علتشناسی آن را میشناسرد (کرامتری معرز .)158 :1399 ،بره عبرارت
دیگر ،بی ترر نظریرههرای جررمشناسری بره ارتبراو میران جررم و عوامرل مختلرف زیسرتشناسرانه،
روانشناسانه یا اجتماعی توجه میکنند و میپندارند که ،صر نظر از سن مجرمان ،ایرن عوامرل برر
مجرمان تأثیر یکسانی دارند .به عکس ،نظریهپردازان رشدنگر بر این پندارانرد کره عوامرل مختلرف
ممکن است بر مجرمان در سنین متفاوت ،تأثیرهای متفاوت داشرته باشرد (ولرد و همکراران:1394 ،
.)365
البته ،مسئله سن و تأثیر آن در روند ارتکاب جرم قبل از جرمشناسی رشدمدار نیز توسرط برخری

نظریهپردازان مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال« ،کتله ،»1پژوهشگر بلژیکری و بنیرانگرذار
آمار جنایی ،در سال  1831یعنی  45سال قبرل از انتشرار کتراب مررد جنایتکرار لرومبروزو ،مهالرهای
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علمی با نام «تحهیهات درباره گرای به جنایات در سنین مختلف» نوشت و در آن به بررسی رابطره
سن با بزهکاری پرداخت .کتله در مهاله خود ،سن را دارای آثار شرگر مسرتهیم و غیرمسرتهیم در
ابعاد مختلف بزهکاری ،اعم از نرخ جرم یرا فراوانری و شرکل جررائم ارتکرابی مریدانرد (محسرنی،

 .)434 :1397پیشررگیری زودرس برره تحهیهررات فرینگتررون 2و همکرراران نسرربت داده م ریشررود .او
نظریهای داده دال بر آنکه« ،بزهکاری جزئی از سندرم بزرگتر رفتارهای ضداجتماعی» است کره در
کودکی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه مییابد (نظیفی.)250 :1399 ،
پیشگیری زودرس بر این اندیشه مبتنی است کره رفترار و آداب اکتسرابی دوران رشرد ،یعنری از
تولررد تررا سررن بزرگسررالی ،زمینررهسرراز ارتکرراب اعمررال مجرمانرره مرریشررود .بررر همررین اسرراس ،نتررای
 .1آدولف کتله ( )1874-1296با عنوان پدر «تحلیلهای بومشناختی جرم» یاد میشود .عالقه او به مکان و نمونه جرمهای ثبت
شده با پیچیدگیهای قانونی در تضاد است و این دغدغه او را به یکی از چهرههای برجسته در توسعه جرمشناسی نهشهنگارانه
قرن نوزدهم تبدیل کرده است (هیوارد و همکاران.)35 :1397 ،
2. David Pand Farrington
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ارزیابیهای علمی نشان می دهد که مداخالت فشرده نسبت به اطفال در معر

خطر و خانواده های

آنان ،می تواند مانع ریشه دار شدن بزهکاری در اطفال شود و رشد و توسعه اجتماعی آنان را نیرز بره

جرمشناسی رشدمدار که هسته اصلی آن مطالعه جرم در ارتباو با روند زندگی است ،به تشریح
چگونگی تأثیرپذیری الگو و ماهیت بزهکاری از «سن» اختصاص دارد .در واقع ،مبانی پژوه ها و
نظریهپردازیهای این گرای

از جرمشناسی ،مطالعه تغییرات «درونفردی» در ارتباو برا بزهکراری

در ادوار گوناگون زندگی است (محسنی.)147 :1393 ،
بنابراین ،نظریههای رشدنگر جرم تالش میکنند که نشان دهند که به هنگرام تبیرین جررم ،یرک
نظریهی تنها نمیتواند بهخوبی کارساز باشد؛ زیرا آن عواملی که رفتار مجرمانه را تحت ترأثیر قررار
میدهند ،به این مسئله بستگی دارد که شخص در کدام یک از دورههای زنردگیاش باشرد .از ایرن
رو ،یا نظریههای چندگانه الزم است یا دستکم هر نظریهای که برای تبیرین جررم در سرطح فرردی
تالش میکند ،ضروری است که ویژگیهای رشدی را [نیرز] بره حسراب آورد .هرد نهرایی ایرن
است که قدرت نظریههای جرمشناسی برای تبیین جرم فزونی یابد (ولد و همکاران.)384 :1394 ،
ریشههای جرمشناسی رشدمدار ،بطور همزمان در گرای های علروم اجتمراعی و اثبراتگرایری

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

فکری ،اجتماعی و اخالقی طفل روال عادی خود را طی نماید (ابراهیمی.)73 :1396 ،

قرار داشته و به مطالعه ارتباو میان عوامل زیستشناختی ،روانشناختی و جامعرهشرناختی بزهکراری
در طی روند زندگی از دوران جنینی تا مرگ مریپرردازد .جررمشناسری رشردمدار ،در درک مرا از

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

همراه داشته باشد .پایان پیشگیری رشدمدار احیا ء شرایط تربیتی عادی است ،به گونه ای کره تکامرل

ارتباو میان بزهکاری و گستره وسیعی از عواملی که در سراسرر رونرد زنردگی پیوسرته در تغییرنرد،
سهم بسزایی ایفا ء مینماید (محسنی.)447 :1397 ،

یافتهها
اولین محیطی که توجه متصدیان پیشگیری رشدمدار را به خود جلب میکند ،خانواده و به تبرع آن،
والدین است .اهمیت خانواده و توجه به نه کلیدی آن در پیشرفت و توسعه جامعه در دیرن مبرین
اسالم و نیز فرهن اصیل ایرانی همواره مورد توجه و تأکید بوده اسرت .چیرزی کره پیشررفتهرای

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

آورده خواهد شد و تجزیهوتحلیل اطالعات بصورت توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است.
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روش
تحهیق حاضر از نوع مطالعات تحلیلی و توصیفی به صورت کتابخانرهای -اسرنادی انجرام مریشرود؛
بعد از جمعآوری اطالعات تنظیم شده از طریق فی برداری و فرمهای مربوطه ،فی ها با توجره بره
عنوان موضوع و فصلبندی تحهیق طبههبندی میشود و اطالعات و مطالب در بخر هرای مختلرف
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فناورانه ،جهان غرب را با توهم بینیازی از آن مواجه ساخت و سبب شد با وجود رشرد گسرترده و
شتابان علم و نوآوری و حتی ابرقدرت شدن در سرطح جهرانی ،همرواره برا مشرکالت و اخرتالالت
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

روحی از جمله افسردگی ،خشونت و بزهکاری افراد جامعه خرود دسرت وپنجره نررم کنرد و نتوانرد
جامعهای بالنده به لحاظ معنوی داشته باشند (کرامتی معز و میرخلیلی.)8-9 :1399 ،
نه

خانواده در پیشگیری اعضای

از انحرافرات از طریرق اعمرال بیشرترین نظرارت ممکرن برر

رفتار آنها بسیار اهمیت دارد .البته ،این مسئولیت در عصر کنونی مضاعف شرده اسرت؛ زیررا وجرود
انواع و اقسام وسائل ارتباطی و ابزارهای انحرافی در بستر جامعه ،فرصت انحرا

و کر روی افرراد

به ویژه نوجوانان را بری از گذشرته فرراهم سراخته اسرت .امرروزه بره جهرت گسرتردگی جوامرع و
پیچیدگی روابط اجتماعی ،کنترلهای غیررسمی اجتماعی تا حد بسریاری معنرا و مفهروم خرود را از
دست دادهاند و افراد منحر

در انجام رفتارهای انحرافی احساس آزادی عمرل بیشرتری مریکننرد.

بدین سان ،برای جبران ضعفهای نظارت ،اعم از رسمی و غیررسمی ،مسرئولیت خرانواده افرزای
یافته است (میرخلیلی.)211 :1399 ،
حمایت خانواده ،منجر به کاه احتمال بزهکاری اطفال میگردد و از سوی دیگر ،تواناییهرا
و قابلیررتهررای آنرران را در پررذیرش قواعررد اجتمرراعی افررزای م ریدهررد و برره سررالمسررازی فرآینررد
شکلگیری شخصیت اطفال کمک میکند (حکیمی و صفرائی .)134 :1396 ،با این اوصا  ،ایرن
نوع پیشگیری که از خردسالی متناسرب برا رونرد رشرد کودکران سرایه پیشرگیرانه خرود را طراحری
میکند ،قطعاً میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد .پیشرگیری رشردمدار در واقرع یرک سررمایهگرذاری
پایدار و درازمدت است که می تواند از خردسالی سن بنای برنامههای پیشگیرانه را برای کل عمرر
یک انسان در جامعره نهادینره کنرد (کرامتری معرز .)158 :1399 ،برر مبنرای ایرن مؤلفرههرا بره ارائره
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راهکارهای اقردامات زودرس در راسرتای نهر
پرداخت.

 .1پیشگگگیری زودرس از بزهکگگاری اطفگگال بگگا رویکگگرد خگگانوادهمحگگور در اسگگناد
بینالمللی
اسناد بینالمللی در توجه به نه

خانواده دو نروع پاسرخ ارائره داده اسرت :اول آن کره پررورش در

خانواده از حهوق کودک دانسته شده و دیگر آن که به حکومتها و دولتها تأکید شده اسرت ترا
حمایتهای الزم و کافی را از نهاد خانواده در راستای پرورش کودک ،به عمل آورند.
 .1-1اعالمیه حقوق کودک
در اعالمیه حهوق کودک با توجه به نه
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خرانواده در پیشرگیری بزهکراری اطفرال خرواهیم

پراهمیت خانواده کره کرانون اصرلی پررورش کرودک و

نوجوان است ،در اصل دوم تا ششرم تأکیرد شرده کره کرودک بایرد حتریاالمکران تحرت توجره و
سرپرستی والدین خود ،و به هر صورت در فضایی پرمحبت در امنیت اخالقی و مادی پرورش یابد.

بعد از تولد در نظر گرفته اسرت و توصریه کررده کره کودکران و نوجوانران بایرد در محیطری سرالم
پرورش یابند .با تأکید این سند بر پرورش کودک و نوجوان در نهاد خانواده ،برای حمایرت از ایرن
نهاد نیز تمهیداتی تعیین شده است .همچنین ،این سند عالوه بر مسرئول دانسرتن مهامرات اجتمراعی،
جامعه را نیز موظف دانسته تا نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بیبضراعت توجره خراص
مبذول دارند.
در اعالمیه حهوق کودک ،در جهت اهمیرت حمایرت از کودکران و نوجوانران توسرط مراجرع
ایربط در جهت برخورداری از امکانات الزم جهت رشد جسمی ،اهنی ،اخالقی و اجتمراعی آنران
در محیطی آزاد ،در اصل دوم تأکید شده است .در این راستا ،تأمین منرافع کودکران بایرد براالترین
اولویت را داشته باشد .این اصرل امرروز بره اصرل عرالیتررین منرافع کرودک موسروم اسرت .بررای
برخورداری کودک از امکاناتی که برای رشد و بالندگی الزم دارد ،تأکید شده کره کرودک بایرد
امکان برخورداری از تغذیه ،مسکن ،تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشرد .ایرن سرند

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

پرورش یابد و به همین منظور ،مراقبت و حمایت خاص را برای مادران و کودکان از دوران قبرل و

جامعرره و مهامررات اجتمرراعی را موظررف دانسررته تررا نسرربت برره کودکرران برردون خررانواده و کودکرران
بی بضاعت توجه خاص مبذول دارند .از طرفی ،به دولتها توصیه نموده کره کمرکهرای نهردی و

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

کودک خردسال را بهجز در موارد استثنایی ،نباید از مادر جدا کرد .کودک باید در محیطری سرالم

دیگر تسهیالت را برای تأمین و نگهرداری فرزنردان خرانوادههرای پرجمعیرت در اختیرار آنران قررار
دهند.

برخوردار گردد؛ به ویژه مادام که مسئولیت نگاهرداری و آمروزشوپررورش کودکران خرود را برر
عهده دارد ،باید از حمایتهای الزم و کافی برخوردار گردد.
این سند از حکومتها خواسته است کره بره ویرژه بررای تشرکیل و اسرتهرار خرانواده مرادام کره
مسئولیت نگاهداری و آموزشوپرورش کودکان خود را بر عهده دارد ،باید کمرکهرا و اقردامات
الزم را انجام دهند .کشورهای طر

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان موضوعی است که سرازمان ملرل متحرد از سرال ،1966
یعنی از زمان وضع پیمان بینالمللی حهروق اقتصرادی ،اجتمراعی و فرهنگری برر آن اصررار ورزیرده
است .در ماده  10خانواده را واحد طبیعی و اساسی جامعه دانسته است که باید از حمایتهرای الزم
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 .2-1پیمان بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
شناسایی نه خانواده و اهمیت آن در پرورش و تربیت کودکان ،حمایت از این نهاد و به تبرع آن،

این پیمان پذیرفتهاند که برای حمایت کودکان ،مادران باردار
7

پی

و پس از زایمان از حمایتهای خاص بهرهمند شوند و در طی مدت بارداری ،مرادران کرارگر

از مرخصی با حهوق و یا مرخصی برا مزایرای ترأمین اجتمراعی کرافی برخوردارشروند .کشرورها در
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

مورد اتخاا تدابیر خاص برای حمایرت از کودکران ،بردون هرین گونره تبعری

 ،در مهابرل اسرتثمار

اقتصادی و اجتماعی ااعان داشتهاند مانع از آن شوند که کودکان را به کارهرایی کره بررای جهرات
اخالق یا سالمت آنها زیانآور است یا زندگی آنها را به مخاطره میاندازد یرا مرانع رشرد طبیعری
آنان میگردد ،وادارند و باید به موجب قوانین این گونه اعمال قابل مجرازات باشرد .هرمچنرین ،در
مواردی که خانواده بستر مناسبی برای رشد و پرورش کودک یا نوجوان نباشد ،سپردن کرودک یرا
نوجوان به مؤسسات نگهداری پی بینی شده است.
 .1-3پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
این پیمان بینالمللی نیز از نهاد خانواده جهت پرورش کودکان و نوجوانان حمایت کررده ،چنانچره
در بند یک ماده بیستوسه بیان کرده است :خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و اسرتحهاق
حمایررت جامعرره و حکومررت را دارد .مطررابق ایررن سررند ،آزادی والرردین و سرپرسررتان را در تررأمین
آموزشهای مذهبی و اخالقی کودکان مطابق اعتهادات خود ،محتررم شرمرده اسرت .در بنرد چهرار
ماده بیستوسه ،دولتهای طر

پیمان را موظف دانسرته ترا در صرورت انحرالل ازدواج ،تردابیر و

پی بینیهای الزم را برای حمایت از کودکان بیندیشند .همچنین در این سرند ،دولرتهرای طرر
پیمان متعهد شدهاند تا حریم خانواده را محترم دانسته ،به این ترتیرب کره آزادی والردین یرا حسرب
مورد سرپرستان را درترامین آمروزش مرذهبی و اخالقری کودکران مطرابق اعتهرادات خرود ،محتررم
بشمارند.
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 .1-4پیمان حقوق کودک
اما مهمترین سندی که به حمایت از خانوادهها به عنوان یک حق بنیادی برای کودکان توجه کرده
است ،پیمان حهوق کودک میباشد .پیمان حهوق کودک که تهریباً مرورد قبرول تمرام کشرورهای
جهان است و از معدود اسناد حهوق بشر است که مورد قبول تمام کشورها به استثنا دو کشرور قررار
گرفته است .پیمان حهوق کودک بنیادیترین سند هنجارساز در قلمررو حهروق کودکران بره شرمار
می رود .در این پیمان مصادیق متعدد حهوق این دسته از شهروندان شناسرایی شردهانرد کره یکری از
بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است .به موجب حق مرذکور ،کودکران ایرن
امکان را مییابند تا از رهگذر بهرهمندی از شماری از جلوههای حهوق بشر به سمت درست تربیرت
شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پی روند (نیازپور.)187 :1391 ،
در پیمان حهوق کودک در قسمت پی گفتار درباره اهمیت خانواده آمده اسرت کره «خرانواده
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محیطی طبیعی برای رشد ،سالمت کلیه اعضای خانواده و بره ویرژه کودکران اسرت ».بنرابراین ،ایرن
کنوانسیون خانواده را دارای بیشترین توان بالهوه برای حمایت از کودکان و تأمین امنیرت جسرمی و

مسئولیت مشترک والدین و سرپرستان قانونی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ چنانچه در بند یرک
ماده هیجده ،مسؤولیت مشترک والردین و سرایر اولیرای قرانونی ،درترامین رشرد و پیشررفت ،حفرظ
سالمت جسمى ،روحى و ارتهاى سعادت اجتماعى کودک را به رسمیت شناخته اسرت .هرمچنرین،
بر طبق ماده چهارده ،هر دو والد یا سرپرست را در نه راهنمرایی خرود در رابطره برا اجررای حرق
آزادی مذهب ،آزادی افکار و وجدان کودک و نوجوان مسئول دانسته اسرت .بره همرین دلیرل ،در
بند  1ماده  18کنوانسیون فوق پرورش کودک در درون خانواده به عنوان مصرلحت عالیره کرودک
تلهی و مسئولیت مشترک رشد و پیشرفت کودک بر عهده والردین و یرا قریم و سرپرسرت کرودک
نهاده شده است (مهدوی.)94 :1397 ،
عالوه بر آن که دولتهای عضو را موظف بره رسرمیت شرناختن حرق زنردگی هرر کرودک بره
عنوان حق مادرزادی و ادامه حیات و رشد وی دانسته است .این پیمان در بندهای اولیه ،کشرورهای
طر قرارداد را ملزم به همکاری الزم با والدین و قیم قانونی در جهت اجرای مسئولیتهرای خرود
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در کنوانسیون عالوه بر توجه بره اهمیرت خرانواده در ابعراد مختلرف رشرد کرودک و نوجروان،

برای تربیت کودک ،حق زیستن مشترک با والدین و در صرورت لرزوم جردایی فرزنرد برا رعایرت
صالح و غبطه کودک از والدین ،دانسته است .نویسندگان این سند در مواد مختلف به ویژه بند سه

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

روانی آنان میداند (کواست.)21 :2007 ،1

ماده بیستوهفت...« :کمک به والدین و دیگر اشخاص سرپرسرت کرودک »...را در شرمار حهروق
بنیادین کودکان گنجاندهاند تا از این رهگذر آنان در یک محیط مناسب و در کنار پدر-مادر خود

است .بر طبق ماده نه از کشورهاى عضو خواسته شده است که در راه تحهق این منظرور ،مؤسسرات
قانونى ،تسهیالت و خدمات الزم را فراهم کنند .این امر ،به ویژه براى کودکانى کره داراى والردین
شاغل باشند ،بیشتر تأکید شده است .ارائه خدمات ویژه به کودکرانی کره پردر و مادرشران از هرم
طالق گرفتهاند نیز مورد توجه قرار گرفته است .حتی در شرایطی خاص که سبب جردایی کرودک
از والدین او میشود ،مانند خروج از کشور و یا ورود به کشرور دیگرری ،تکلیرف اقامرت کرودک
باید روشن شود .در مورد درخواست پیوستن کودک به اعضرای خرانواده ،در صرورت درخواسرت
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کشورهاى عضو قرار داده است .در ادامه ،رفاه کودکان ،با در نظر گرفتن حهوق و تکالیف اولیرای
آنها مورد تأکید قرارگرفته و مسؤولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طر کنوانسیون قررار داده
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رشد یابند .هرمچنرین ،تضرمین ایجراد حرداکثر امکانرات برراى بهرا و پیشررفت کودکران ،بره عهرده

1. Kwast
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خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگرر ،ترتیرب ایرن امرر بره صرورت سرریع و انسرانی از طرر
حکومت داده شود .بر طبق ماده ده ،از حکومتهرای عضرو خواسرته شرده ترا ترتیرب پیوسرتن ایرن
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

کودکان به اعضای خانواده خود بطور انسانی و سریع داده شود و این چنین درخواستی هرین گونره
پیامد و خطری از طر

حکومت برای کودک یا وابستگان وی نداشته باشرد .ضرمناً ،کرودکی کره

والدین وی در کشورهای متفاوت به سر میبرند ،مگر در موارد استثنا مانند حفظ امنیت ملی یا نظم
و اخالق عمومی و آسیب به آزادی و حهوق دیگران ،حق دارد به طور مرنظم و مسرتهیم برا والردین
خود تماس داشته باشد .حکومتهای عضو پیماننامه مکلف هستند کره حرق کرودک و والردین را
مبنی بر با هم بودن آنها را رعایت کنند.
یا چنانچه کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت بسر میبرند ،حق دارد برا هرر دوی آنهرا
بطور شخصی ،منظم و مستهیم تماس داشته باشد ،مگر در صورت وجرود شررایط اسرتثنایی مرثالً بره
خاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخالق عمومی ،لطمه به آزادی و حهوق دیگری و یا نهر حهروق
مندرج در این پیماننامه  ،که تنهرا در ایرن صرورت از تمراس کرودک برا والردین خرود خرودداری
میشود.
در این کنوانسیون عالوه بر توجه به اهمیت خانواده از کشورهای عضو خواسرته شرده ترا در راه
تحهق مسئولیت مشترک والدین و سرپرستان قانونی در تأمین رشد و سالمت و پیشررفت کرودک و
ارتهاى سعادت اجتماعى ،مؤسسات قانونى ،تسهیالت و خدمات الزم را فراهم کنند .ایرن خردمات،
به ویژه براى کودکانى که داراى والدین شاغل باشند یا والردین کرودک از هرم جردا شرده باشرند،
بیشتر تأکید شده است.
حکومتهای عضو این پیماننامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی برر برا هرم برودن
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آنها هستند .حتی در زمانی که خرانواده صرالحیت نگهرداری کرودک را نردارد و برر اسراس مفراد
کنوانسیون وی را به افراد و یا مؤسسات ایصالح سپرده میشود ،باید امکان شرکت همرهی افرراد
مربوطه در تصمیمگیری مبنی بر جداسازی کودک از خانواده غیر صالح را فراهم آورد .عرالوه برر
آن ،طبق بند سه ماده مذکور حکومتها موظفند که حق کودک مبنی بر تماس شخصری و مسرتهیم
با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شدهاند ،فراهم کنند مگر اینکره ایرن عمرل برا منرافع
کودک در تضاد باشد .عالوه برآن ،در ماده پن از وظایف حکومتهای عضرو ایرن پیمران دانسرته
که به حهوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه الزم را نموده تا نسربت بره
کودک در رابطه با حهوق مندرج در این پیمراننامره کوتراهی نشرود .در مرورد جردایی کرودک از
والدین نیز مهرر داشته که حکومتهای امضراکننده ایرن پیمراننامره اطمینران مریدهنرد کره یرک
کودک برخال میل والدین از آنها جدا نمیشود مگر اینکه بر طبق قروانین موجرود ثابرت شرود
که آن جدایی به نفع کودک و الزم است.
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اسناد بینالمللی منطهرهای ویرژه حهروق کودکران از رویره کنوانسریون حهروق کرودک پیرروی
کردهاند ،به طوری که منشور عربی حهوق بشر که یک سند حهوق بشر الزامآور است ،برر حمایرت

 .1-5اصول راهبردی سازمان ملل متحد (ریاض)
در این اصول راهبردی نیز یکی از مباحث در رابطه با پیشگیری کنشی نسبت به بزهکاری کودکران
و نوجوانان توجه به خانواده و اهمیت نه خانواده است .عوامرل مروثر در فراینرد اجتمراعی شردن
کودکان و نوجوانان ،خانواده ،تعلیم و تربیت ،اجتمراع ،و رسرانههرای جمعری و سیاسرت اجتمراعی
است .در اشاره به نه خانواده در ماده دوازده بیان میدارد که ایرن نهراد کلیرد پیشرگیری از جررم
است و تصریح میکند که «خانواده واحد مرکزی مسئول اجتماعی شدن نخستین ،کودکران اسرت»
از دولتها خواسته شده تا اقدامات الزم در جهت ارتهرای همبسرتگی و همراهنگی خرانوادگی و ترا
حد امکان ممانعت از جدا شدن فرزندان از والردین خرود انجرام گیررد .در مراده هیجرده برر وظیفره
خررانواده و خررانوادهی گسررترده و اهمیررت آن در پرررورش اجتمرراعی و شررناخت نهر  ،مشررارکت و
همکاری نوجوانان در اجتماع تأکید دارد.
در ماده شانزده مهرر شده که راهبردها ،اقدامات و برنامههایی در جهت فرراهم آوردن آمروزش
برای خانوادهها در زمینه نه

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

کودکان »...تأکید نموده است.

و مسرئولیتهرای والردین در رابطره برا پررورش و مراقبرت کرودک،

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

از کودکان در خانواده از ممنوعیت «کلیه اشکال خشونت یا آزار در روابط بین اعضا ء به ویژه علیره

ارتهای روابط مثبت والدین و فرزندان ،جلب توجه والدین به مسائل کودکان و نوجوانان و تشرویق
مشارکت آنان در فعالیتهای مبتنی در خانواده و جامعه باید انجام گرفته و تنظیم شرود .بره عبرارت

سند خانواده را واحد مرکرزی و مسرئول پررورش اجتمراعی اولیره کودکران محسروب نمروده ،لرذا
دولتها را موظف دانسته که باید برای حفظ تمامیت خرانواده ،مسراعدت الزم و کرافی در جهرت
فراهم آوردن امکانات مراقبت و حمایت از کودکان و تأمین سالمت و رفاه جسرمی و روانری آنران
را انجام دهند .همچنین ،بر اساس ماده یازده باید ترتیبات مناسب ،شامل مراکز ارائهکننرده خردمات
مراقبتی در طی روز ،فراهم شود .در ماده هفده با توجه به اهمیت خانواده از دولتها خواسته اسرت

سال شانزدهم  /شماره  / 61زمستان 1400

سند مذکور چون خانواده را نهاد کلید پیشگیری از جرم میدانرد ،لرذا در مراده دوازده تصرریح
میکند که خانواده سزاوار توجره بیشرتر دولرتهرا و جوامرع اسرت « :قردرت عمرومی و هرمچنرین
مؤسسات اجتماعی باید سعی خود را بر حفظ تمامیت خانواده معطرو نماینرد» .از آن رو کره ایرن

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

دیگر ،به منظور تضمین حق اجتماعی شدن کودکان دولتها مکلف به حمایت از خانواده شدهانرد
تا خانواده بتواند نه خود را در این رابطه به نحو مطلوبی ایفا کند (مهدوی.)94 :1397 ،

تا اقدامات الزم در جهت ارتهای همبستگی و هماهنگی خانوادگی و بازداری از جدا شدن فرزندان
11

از والدین خود انجام گیرد؛ مگر این که گزینه مناسبتر دیگری برای سرالمت و آینرده کرودک و
نوجوان ممکن سازند.
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...
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 .1-6قواعد پکن
در بخ اول این سند در مورد اصول کلی و دیدگاههای بنیادین به اهمیرت خرانواده توجره شرده و
بیان شده که کشورهای عضو کوش خواهند نمود کره منطبرق برا مصرالح کلری مربروو بره خرود،
وضعیت نوجوانان و خانوادهی آنان را بهبرود بخشند.کشرورهای عضرو در راسرتای ایجراد شررایطی
تالش خواهند کرد که زندگی پرمعنایی برای کودکان و نوجوانان در جامعه تأمین نماینرد کره طری
دورهای از زندگی که نوجوان بری

از هرر زمران مسرتعد رفترار انحرافری مریباشرند ،فرآینرد رشرد

شخصی و آموزشی را پرورش دهد که در حد امکان از جرم و بزهکاری دور باشد.
تأکید بر وظیفهی خانواده و خانوادهی گسرترده در پررورش اجتمراعی دارای اهمیرت برهسرزایی
است .شناخت نه  ،مسئولیتها  ،مشارکت و همکراری نوجوانران در اجتمراع نیرز بره نوبره خرود از
اهمیت برخوردار است .بر اساس ماده سیزده تأکید شده که دولتهرا بایرد سیاسرتهرایی را کره در
جهت پرورش کودکان در محیطهای خانوادگی ثابت و استوار هستند ،اتخاا نمایند .خردمات الزم
در اختیار خانوادههای نیازمند کمک در جهت رفع شرایط بیثباتی یا تعار قرار گیرند.
به دنبال فرآیند جامعهپذیر نمودن کودکان و نوجوانان و ادغام و مشرارکت موفهیرتآمیرز کلیره
کودکان و نوجوانان ،به ویژه از طریق خانواده ،جامعه و ...در هر اجتماع نیازها و سالمت و آسرای
خانواده و کلیه اعضای آن باید از اولویت باالیی برخوردار باشد.
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 .7-1پیمان حقوق کودک در اسالم
چنانچه انتظار میرود ،این پیمان مطابق قوانین اسالم ،اصل را بر سرپرستی والدین بر کودک دانسته
است .چنانچه در ماده هشت عنوان شده است که هین کودکی نبایرد بررخال خواسرت والردین از
آنان جدا شود؛ همچنین والدین نبایستی سرپرستی خود را مگرر در صرورت ضررورت بررای منرافع
کودک ،با مجوز حهوقی به موجب احکام قضایی داخلی هر کشور عضرو ،لغرو کننرد .در صرورتی
که جداسازی کودک یا نوجوان از والدین ضروری باشد ،کودک یا نوجوان نباید از داشتن روابط
با والدین محروم بماند .از آن رو که مخاطب اصلی اسناد بینالملل حکومرتهرا هسرتند ،لرذا بیشرتر
تاکیدات بر دولتها است تا حمایتهای الزم را از خانواده به عمل آورند.
در این میثاق نیز کشورهای عضو مطابق با ماده هشت آن متعهرد شردهانرد کره خرانوادههرا را از
پاشیدگی حفاظت خواهند کرد و با کمک منابع خروی  ،در جهرت ترأمین مراقبرت بررای اعضرا ء
خانواده و ایجاد پیوستگی و تعادل میان آنها اقدام کنند .همچنین ،در راستای تهویت توانراییهرای
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اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی خانواده و گسترش حمایت الزم بررای توانمندسرازی والردین بررای
بهبود و ارتها ء شرایط جسمی ،روحی و رفتاری کودکان تالش نمایند.

کودکان در برابر خشونت خانوادگی را با شرایطی در بندهای یازده تا پانزده خود مورد تأکید قررار
داده است.
تمامی مواردی که در اسناد آمده بیانگر آن است که یکی از سیاستهای جنایی اسناد بینالملل
در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان حفظ کیان خانواده است .تا حد امکان کودک در خرانواده
رشد یابد ،زیرا از آسیبهای بسیاری مصون خواهد ماند .از دولتها خواسته شرده ترا حمایرتهرا و
مساعدتهای الزم را به عمل آورند و در ایجاد امکانات در راستای تهویت تواناییهای اقتصرادی،
اجتماعی و بهداشتی برای توانمندسازی والردین بررای بهبرود و ارتهرا ء شررایط جسرمی ،روحری و
رفتاری کودکان ،تأمین رشد و پیشرفت کودک ،حفظ سالمت جسمى ،روحرى و ارتهراى سرعادت
اجتماعى آنان بکوشند و در راه تحهق این منظور ،مؤسسرات قرانونى ،تسرهیالت و خردمات الزم را
فراهم نمایند.
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تصویب کنوانسیون حهوق کودک بوده است ،با ایرن حرال مداخلره کیفرری بره منظرور حمایرت از

 .2عوامل حمایتکننده خانوادری
نه مهرم و حسراس خرانواده در تربیرت کودکران و نوجوانران ،بره دلیرل الگوپرذیری کودکران و

اجتماعی ،روانی ناهنجاریهای عاطفی ،عدم رشد قوای عاطفی به صورت طبیعی ،نه های منفری،
از قبیل حسادت ،اضطراب ،پرخاشگری ،احساس عدم امنیت ،ناسازگاری و افسردگی ایجاد نفررت
نسبت به اطرافیان در کودک و نوجوان شرکل خواهرد گرفرت .مطالعرات گونراگون نشران دادهانرد
خودکشرری ،مصررر مررواد مخرردر ،شکسررت تحصرریلی و ترررک تحصرریل ،فرررار نوجوانرران از خانرره،
پرخاشگری ،اضطراب ،اعتیاد و بزهکاری از جلوههای عدم آموزش و عدم برقراری رابطره درسرت
با نوجوانان از جمله مشکالتی است که در این گونه خانوادهها مشاهده مریشرود کره تمرامی مروارد
میتواند زمینه ارتکاب انحرا و بزه توسط کودک و نوجوان را فراهم سازد.
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اضطرابهای عصبی و تحریک مداوم که در اثر اختالفات و جروبحث والدین ایجراد مریگرردد،
رفتارهای کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و میتواند منشأ بسریاری از مشرکالت رفتراری،
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نوجوانان در درجه نخست از والدین و سپس ،از محیط اطرا خود است .کودک و نوجوان برای
تربیت مناسب نیاز به یک محیط باثبات ،ایمن ،توأم با آرام و محبرت دارد .در والردین مبرتال بره
اعتیراد بره مرواد مخردر یرا الکرل ،خرانواده برا شررایط و روابرط ناسرالم و منفری ،پرر از اغتشراش و

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

توصیهنامه کمیته وزرای شورای اروپا راجع به خشونت و خانواده مصوب  1985اگرچره قبرل از
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 .1-2برخورداری اطفال از خانواده مطلوب به عنوان یك حق بنیادین بشری
منشا ء عوامل خطر میتواند مهمترین مکانها و نهادهای جامعهپذیری ماننرد محریط خرانواده باشرد.
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

عوامل در سطح خانواده عبارتند از -1 :فهر عاطفی ،تربیتی و اقتصادی والدین؛  -2اعتیراد ،خشرونت
و فروپاشی بنیان خانواده؛  -3روابط ناموزون و قهرآمیز بین اطفال و والدین؛  -4اقردامات تنبیهری و
تشویهی ،بیضابطه و بیقاعده که گاه شدید و گاه با اغما

صرورت مریگیررد (ابراهیمری:1396 ،

.)78
برخورداری اطفال از خانواده مطلوب یک حق بنیادین بشری است ،زیرا در پرتو این حق است
که افراد از رهگذر رشد یافتن در محیط مناسب هنجارآموز گردیده و برا ارزشهرای اجتمراعی و
چگونه سالم زندگی کردن آشنا میگردند .در واقع ،اطفال حق دارند با تربیت شدن در یک بستر
مطلوب به عنوان انسانی قاعدهمند و سازگار با آموزهها و هنجارهای اجتماعی به جامعره راه یابنرد.
این حق،که از حیث ماهیت در شمار حق مطالبههاست ،احتمرال درسرت پررورش یرافتن اطفرال را
افزای داده و در نتیجه ،از تمایل آنان به انحرا و بزهکاری میکاهد .به این ترتیب ،حق مذکور
به این جهت که از یک سو ،اطفال را در شرایط مناسب زندگی قرار مریدهرد و از سروی دیگرر،
موجبات تبدیل شدن آنان به شهروندانی هنجارگرا را فرراهم مریسرازد و دارای کرارکردی حهروق
بشری-پیشگیرانه است و بر همین اساس ،نویسندگان پیمان حهوق کودک آن را مورد توجه قررار
دادهاند .در واقع ،این محیط مهمترین بستر برای پیریزی نظام شخصیتی کودکان به شرمار رفتره و
میتواند با توجه به همین تأثیرگذاری جهت و ماهیت کردار این دسته را مشرخص سرازد (نیرازپور،
.)190:1391
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در پیشگیری زودرس ،با شناسایی اطفرالی کره زودترر از سرنین معمرول رفتارهرای ناسرازگارانه،
منحرفانه و مجرمانه از خود نشان دادهاند ،تالش مریشرود ترا ضرمن شناسرایی خألهرا ،کمبودهرا یرا
مشکالت عاطفی ،تربیتی ،تحصیلی ،فرهنگی و ...که به این دسته رفتارها منجر شدهاند ،با خود آنران
یا در صورت لزوم با اعضای خانواده آنان برخورد متناسب صرورت گیررد؛ بنرابراین ،در پیشرگیری
زودرس ،عالوه بر خود منحر یا بزهکار ،ممکن است والدین نیز مشمول اقدامهرا و مداخلرههرای
روانشناختی -اجتماعیای شوند که هدفشان پیشگیری از مزمن ،پایدار و مهاوم شدن جرم در آینرده
است (رجبی تاج امیر.)90-89 :1398 ،
ازآنجا که والدین هر دو در تربیت فرزندان نه

دو والد حضور و نه دارند ،فرزندان از رشد متعادلتر برخروردار هسرتند .چنانچره یکری از آن دو
قادر به ایفای وظایف پدری یا مادری خود نباشد ،به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک پدر و مادر
راهحلی بر این مورد میباشد تا آن دیگری وظایف خود را انجام دهد و همچنرین ،از حمایرتهرای
الزم از طر
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مسئوالنه دارند و اصوالً خانوادههرایی کره هرر

دولت بهرهمند گردد .در راستای نه

و اهمیت خانواده است کره شرماری از اسرناد

بینالمللی و مهررات ملی بنیادین ضمن توجه به نه

اساسی این نهاد ،حمایت همهجانبره از آن را

مورد تأکید قرار دادهاند.

میتوان به اعالمیه جهانی حهوق بشر ،1948میثاق بینالمللی حهوق مدنی و سیاسی  1966و قرانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،1358اشاره کرد که در کنار به رسمیت شناختن حرق همگران برر
ازدواج ،دولت را به حمایت از خانوادهها مکلف ساختهاند (نجفی ابرندآبادی.)575 :1383 ،
در قوانین ایران ،خانواده به عنوان یک نهاد شناخته شده که وظیفه نگاهداری فرزندان را دارد و
در صورت خودداری از انجام این وظیفه به دالیرل گونراگون ،پاسرخهرای دولتری مناسرب ،اعرم از
اقدامات حمایتی جهت رفع مسائل و مشکالت مالی ،یا ضمانت اجراهای کیفری در صورت قصرور
والدین در نظر گرفته شده است.

 .2-2توانمندسازی خانوادهها در راستای اقدامات پیشگیری زودرس
تحهیهات به صورت مکرر نشان دادهاند که اکثر برنامههای موفرق در ابتردا برر اهمیرت ارتهرای نهراد

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

رسالت اصلیاش که همان تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان است ،میباشرد .بره عنروان مثرال،

خانواده و نظارت والدین و سپس ،ارتهای مهارتهای تحصیلی و ارتباو برا دیگرران تمرکرز دارنرد
(بارتول.)499 :1400 ،
در خانوادههای پیوسته ،روابط عاطفی شدید میان والردین و فرزنردان برقررار اسرت ،ترن هرای

شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه انحرافات بعدی را فراهم مریکنرد (نوربهرا .)180 :1399 ،بررای
اطفال ،پیوندهای موجرود در خرانواده ابرزار کنتررل اسرت .اطفرالی کره دارای پیونردهایی عمیرق برا
والدینشان بوده ،کمتر درگیر بزهکاری و انحرا میشوند .در مهابل ،گسستگی در روابرط طفرل و
والدین احتمال قرار گرفتن در مسیر بزهکاری را افزای
.)77

مریدهرد (تری .کرالن و همکراران:1394 ،

وابستگی همهجانبه اطفال به خانواده و ابعاد مختلف رشدی ،جامعهپذیری و کنترلی آن موجرب
توجه خاص راهکارهای پیشگیری رشدمدار به لزوم توانمندسازی خرانواده در ابعراد مختلرف شرده
است .با وجود اینکه بُعدی از ابعاد مداخالت حمایتی رشدمدار بر ضرورت رفرع تنگناهرای مرالی و
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یا به طور کامل والدین جدا از فرزندان هستند یا با وجود کرانون خرانوادگی ،ترن هرای متعردد در
روابط افراد خانواده وجود دارد ،احساس ایمنی دچار تردیرد خواهرد شرد و عصریان و سرکشری بره

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

مختلف نادر و احساس ایمنی فراوان دیرده مریشرود؛ در چنرین خرانوادههرایی اگرر فرزنردان دچرار
اشکاالت روانی یا جسمی نباشند یا اختالالت در حد جدی ایجاد نگردد ،میتوان امیردوار برود کره
گرای های انحرافی و از جمله جرم کمتر مجال ظهور خواهند داشت و در خانوادههای گسسته که

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

در پرتو حمایت اسناد بینالملل و حهوق داخلی کشورها اسرت کره خرانواده قرادر برر اجررای
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دسترسی خانواده به منابع مادی اولیه مورد نیاز مانند خروراک ،مسرکن و امکانرات رفراهی متمرکرز
است ،جهتگیری اصلی برنامههرا و مرداخالت توانمندسرازی و حمایرت از خرانواده از تمرکرز برر
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

تأمین رفاه مادی عدول و بر تالش در زمینه افزای

سرمایه فرهنگی و سررمایه اجتمراعی خرانواده و

دسترسی به منابع غیرمرالی ماننرد برخرورداری از ترأمین و حمایرت اجتمراعی ،فرصرتهای مشرروع و
آموزش مناسب متمرکز گردیده است (مهدوی .)398 :1397 ،با این اوصرا  ،منطهریتررین مکران
برای اعمال تدابیر پیشگیری از بزهکاری محیط خانواده است .پیشگیری مبتنی بر خرانواده برا هرد
کمک به خانوادهها برای سازگاری با عوامل تن زای کودک ،با آموزشدهی به مراقبان راجرع بره
تکنیکهای مدیریت خانواده یا توسعه شبکههای حمایتی خانوادگی عمل میکند (برارتول:1400 ،
.)509
آثار شدید و غیرقابلانکار فهر بر کارکردهای مختلف رشدی ،جامعهپذیری و کنترلری خرانواده
توجه به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی خرانواده را از اهمیرت فروقالعراده برخروردار مریکنرد.
محههران دریافترهانرد کره موقعیتهرای متفراوت اقتصرادی و اجتمراعی خرانوادههرا موجرب تفاوتهرای
معناداری در کارکردهای خانواده و کفایت والدین گردیده اسرت .کودکران در خرانوادههرایی کره
تحت فشار شدید فهر قرار دارند ،کمتر تحت مراقبت ،تشویق ،و رفتارهای عاطفی قرار میگیرنرد و
احتمال بروز رفتارهای آزاردهنده و خشونتآمیز نسبت به آنها بیشتر بوده و این امر تعلق کودک به
خررانواده را از برین برررده و فراینررد رشررد شررناختی ،عرراطفی و اجتمرراعی کررودک را مختررل مریکنررد
(مهدوی.)402 :1397 ،
پژوه های اخیر نشان دهنده این امر است که زندگی در خانوادههای کمدرآمد و فهیرر باعرث
ایجاد خشونت و بزهکاری در فرد میرود .از نظر قرآن نیز ،رفاه و آسای نره تنهرا مطلروب اسرت،
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بلکه یکی از اهدا

خالفت الهی انسان در زمرین اسرت .از همرین رو ،ترالش بررای رفراه و رشرد و

شکوفایی اقتصادی فردی و اجتماعی پسندیده و سازنده است (عبدالهی و همکاران.)160 :1400 ،
پایبندی به خانواده ،یکی از قویترین موانع در برابر خطرر جررم یرا انحررا بره شرمار مریرود.
خانوادههرای منسرجم و متحرد پشرتیبانیهرای مرادی و معنروی زیرادی را از اعضرای خرود بره عمرل
میآورند .تأمین نیازهای مالی اعضای خرانواده توسرط سرایرین (بخصروص بزرگترهرای خرانواده)،
محرکهای مادی برای بزهکاری را از بین میبرد .نکته مهم این است که انجام ایرن تردابیر بایرد از
مجرای خانوادهها صورت گیررد و طراحران و مجریران برنامرههرا بایرد نهایرت مشرارکت و جردیت
خانوادهها در اجرای برنامهها را مدنظر قرار دهند تا هم از تضعیف موضع خانواده جلوگیری شرده و
هم از طریق همافزایی نیروها حداکثر اثربخشی از برنامهها عاید شود (محمدنسل.)108 :1399 ،

 .3-2تدابیر نظارتی والدین
برنامههای پیشگیری مبتنی بر نحوه عملکرد نهاد خانواده ،عوامل خطرر بزهکراری و زمینره ارتکراب

بررسیهای خود قرار میدهد (فارینگتون و سی  .ول .)141 :1400 ،
نه

بسیاری از والدین در ایجاد و ترداوم چرخره خطرر در درون خرانواده از یرک سرو و لرزوم

رعایت حریم خانواده و ناپسند بودن دخالت در امور خانوادگی و حق والیت و سرپرسرتی والردین
از سوی دیگر موجب شده است که عوامل خطر خانوادگی شربکه درهرمتنیرده و بردون منفرذی از
مشکالت را برای کودکان فراهم کنند .تأکید اسناد بینالمللی حهوق کرودک مبنری برر اینکره حرق
والیت و سرپرستی والدین نباید بر مصالح عالیه کودک ترجیح داده شود ،لزوم مداخلره دولرت در
زمینه حمایت و رفع عوامرل خطرر از کودکران و مررجح برودن مرداخالت حمرایتی در چهرارچوب
خانواده و با موافهت و همکاری والدین موجب گردیده است که بازدیدهای خانگی به عنوان یکری
از مؤثرترین مداخالت حمایتی در رویکرد پیشگیری رشدمدار تلهی شود (مهدوی.)407 :1397 ،
شکی نیست که سالمت خرانواده و بکرارگیری روشهرا و مهرارتهرای مرؤثر فرزنردپروری در
بزرگ کردن سالم فرزندان نهشی اساسی دارد .درست است که عوامل ژنتیک ،ااتی و محیطری در
شکلگیری ویژگیها و تکامل کرودک نهر

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

ضعیف پرورش فرزندان ،نظارت ضرعیف ،و نظرم و اسرلوب تربیتری ناسرازگار برا سرخت را محرور

دارنرد ،امرا فراینردهای خرانوادگی نیرز حرائز اهمیتری

کلیدی در این راستا هستند .پژوه ها نشان داده است که فرزنردپروری مرؤثر یرک عامرل محرافظ

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

جرائم بعدی در دوران بزرگسالی را که با سرازمان خرانواده در ارتبراو اسرت ،از جملره شریوههرای

قدرتمند اسرت .خرانوادههرا مریتواننرد برا ترأمین نیازهرای اساسری ،ایجراد فضرای امرن خرانوادگی،

در پررژوه کمبررری در بوسررتون ،نظررارت ضررعیف والرردینی در دوران کررودکی ،مهررمترررین
پی بینیکنندهی جرائم خشونتآمیرز و جررائم علیره امروال ترا سرن چهرلوپرن سرالگی برود (پری.
فارینگتون.)96 :1394 ،
 . 4-2برقراری تعامل و توافق دوطرفه میان والدین و اطفال
یکی از عناصر و ارکان مهم ارتبراو و اعتمراد و اطمینران در راسرتای تعراون و همکراری بره منظرور
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بسیاری از پژوه هرا نشران داد کره احتمرال بزهکراری کودکرانی کره والردین آنهرا از مکران
کودکانشان هنگامی که خارج از منزل به سر میبرند ،بریاطالعنرد و والردینی کره اجرازه مریدهنرد
کودک آنها از همان سنین کم بدون نظارت در خیابانها پرسه بزنند ،وجود دارد .به عنروان مثرال،

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

راهنمایی ،قرانونگرذاری مناسرب و نظرارت برر زنردگی فرزندانشران آنران را از بسریاری رفتارهرای
مشکل ساز و پرخطر از جمله مصر مواد و بزهکاری دور نگه دارند (عبدالهی و همکاران:1400 ،
.)154
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رسیدن به اهدا

خود تعامل است؛ پس ،تعامل یک نوع اقدام و عملیاتی است دوطرفره و دوسرویه

و در فرایند این ارتباو بر مبنای توافق دوطرفه و اراده متهابل (والدین و فرزندان) ،هد

(پیشگیری

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

از بزهکاری اطفال) متجلی و متبلور میشود .از آن جایی که والدین ریاست و نظارت برر کودکران
و نوجوانان را به عهده دارند و در واقع ،والیت مطلهره برر آنهرا دارنرد و تحهرق موفهیرت ایرن امرر
مستلزم تعامل بین طرفین است .والدین میتوانند با این تعامل ،گفتگروی سرازنده و متهاعدسرازی را
در راستای جامعهپذیری و ممانعت از ک روی آغاز کنند؛ در کنار این تعامل ،نه ها ،کجررویهرا
و خودخواهیها و انتهام جوییها مهار مریشروند و نیازهرای فرزنردان و خواسرتههرای مشرروع آنهرا
توسط والدین شناسایی شده ،در حد توان مرتفع نموده و مانع انحرا
دیگران.)68 :1398 ،

فرزندان مریشرود (مهیمری و

 .5-2تدابیر تربیتی -پرورشی خانواده
پیشگیری رشدمدار تربیتمدار است و درصدد شخصیتسازی افرراد اسرت .بره دیگرر سرخن ،ایرن
پیشگیری با بهرهگیری از تدابیر و اقدامات تربیتی -پرورشی بر سالمسازی فرآیند رشد افرراد تأکیرد
میکند (بیرانوند ،یاراحمدی و میالنی.)112 :1399 ،
اگر خانواده به نحوی مؤثر در پرورش فرزندان خود همت گمارد و از پلیس و دادگاه اسرتمداد
نجوید ،موجبی برای بزهکاری و سیهروزی آنان در آینده باقی نخواهرد مانرد .متأسرفانه ،بسریاری از
خانوادهها در پرورش کودک معرفتی نیندوختهاند و یا اگر تحصیالتی دارند ،از آن سود نمیبرند و
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مصداق عالمان بیعمل میباشند (کی نیا :1399 ،ج.)179 ،2
والدین میتوانند با تربیت صحیح و آموزههای اخالقی بر فرزندان خود اشرا داشته باشند و برا
فرایند آموزش و آگاهسازی فرزندان از ارزشها و هنجارهرا و اطرالعرسرانی آنهرا نهر خرود را در
سازگاری و مصونسرازی فرزنردان ایفرا ء نماینرد؛ زیررا کودکران و نوجوانران در شررایط روحری و
وضعیت جسمی خاصی بسر میبرند و الگوپذیری آنها بسیار قوی است و با ارائه الگوهرای صرحیح
و سازنده برای آنها میتوانیم در تکوین شخصیت آنهرا مثمرثمرر باشریم (مهیمری و دیگرران:1398 ،
.)69
در مدل مردمساالر سیاست جنایی تکلیف اساسی دولت در زمینهی طراحی و اجررای رویکررد
پیشگیری رشدمدار ،با لحاظ داشتن موقعیت خانواده و اهمیت ارتبراو کرودک برا والردین صرورت
میپذیرد؛ والدین نیز با حمایت از برنامههای پیشگیرانهی رشدمدار حضور اطفال در این برنامهها را
تسهیل کرده و خود نیز مراقبت از کودک یا نوجوان در معر خطر را بر عهده میگیرند (دارابی،
 .)129 :1395نتای این برنامههرای پیشرگیرانه تراکنون امیدوارکننرده بروده اسرت .در واقرع ،تسرهیل
همنواسازی اجتماعی اطفال دارای مشکل ،مانع از گذر از اندیشه بره افعرال خشرونتآمیرز نرزد ایرن
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دسته شده و به آنان میآموزد که خشونت تنها راهحل مشکل نمیباشد .از این رهگذر ،خطرر برزه-
دیدگی نیز کاه یافته و آنان در نهایت به ابزارهای بهترری جهرت مردیریت زنردگی خرود مجهرز

اجتماعی ،اقتصادی و ...وابسته باشد ،اما در گام نخست این خانواده اسرت کره کرودک را بره مسریر
صحیح هدایت میکند یا بستر گناه و جرم و انحرا را برای او مهیا میسازد .انسان به دلیل ویژگی
اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار ،عهاید و رفتار اطرافیان قرار میگیررد و بعردها بره
تهلید از این رفتارها و گفتارها ،الگوهایی را که به نحوی در ارتبراو برا او هسرتند ،سرمشرق رفتراری
خود قرار خواهد داد.
وضعیت پیشگیری از ورود اطفال به وادی مجرمانه که میتوانرد عواقرب جبررانناپرذیری بررای
آنان و هم برای جامعه داشته باشد ،یکی از دغدغههای سیاست جنایی است .به همین دلیرل ،ترالش
سیاستگذاران ،متخصصان و پژوهشگران همواره براین بوده است تا راهبردهرای علمری کراربردی
در جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال ارائه دهند .با اتخراا سیاسرتهرای پیشرگیرانه کوتراهمردت و
بلندمدت ،تدابیر صحیح پیشگیرانه زودرس و کنترل عوامل مرؤثر در بزهکراری اطفرال و نوجوانران

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

بحث و نتیجهریری
بزهکاری در اطفال و نوجوانان هرچنرد مریتوانرد بره عوامرل بسریار ،از جملره مشرکالت فرهنگری،

میتوان اقدامات پیشگیرانه موثرتری را در قبال این موضوع اتخاا نمود.

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

میشوند (ابراهیمی.)83-82 :1396 ،

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور در اسناد بینالمللی نظیرر اعالمیره

حمایتی خانوادهمحرور از قبیرل برخرورداری اطفرال از خرانواده مطلروب ،برقرراری تعامرل و توافرق

پیشنهادها
آموزش زودرس والدین ،به طور رو به افزایشی به عنوان یکی از مؤثرترین شیوههرای مداخلره و
پیشگیری از بزهکاری در برین دانشرمندان جررمشناسری ،مرورد تأییرد قررار گرفتره اسرت .از ایرن رو
پیشنهاد میشود ،برنامههای آموزش والدین مداخلههرای مرؤثری بررای کراه مشرکالت رفتراری
هستند و اگر این برنامهها به صورت زودرس و در طی رشد کرودک انجرام شروند ،منرافع کوتراه و
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دوطرفه میان والدین و اطفال ،تدابیر تربیتی -پرورشی خانواده ،توانمندسازی خانوادههرا در راسرتای
اقدامات پیشگیری زودرس و تردابیر نظرارتی والردین در راسرتای پیشرگیری از بزهکراری اطفرال و
نوجوانان مطرح میشود.

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

حهوق کودک ،پیمان بینالمللی حهروق اقتصرادی ،اجتمراعی و فرهنگری ،پیمران حهروق کرودک،
اصول راهبردی سازمان ملل متحد (ریا ) ،قواعد پکن پذیرقته شده اسرت و در قالرب برنامرههرای
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بلندمدت حائز اهمیتی را در ارتباو با کاه

مشکالت رفتاری خواهند داشت .در این زمینه ،اسرناد

بین المللی به ویژه اسناد خراص حمرایتی کودکران نظیرر کنوانسریون حهروق کرودک ،رهنمودهرای
پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده
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ریا

به منظور تضمین حق اجتماعی شدن کودکان دولتها مکلف به حمایت از خرانواده کررده ترا

خانواده بتواند نه

خود را در این رابطه به نحو مطلوبی ایفا کند .رشرد متعرادل و کامرل شخصریت

کودک زمانی میسر خواهد بود که کودک به همراه والدین خرود و در محریط خرانوادگی تروأم برا
محبت و تفاهم بزرگ شود .به همین دلیل ،پرورش کودک در درون خرانواده بره عنروان مصرلحت
عالیه کودک تلهری و مسرئولیت مشرترک رشرد و پیشررفت کرودک برر عهرده والردین و یرا قریم و
سرپرست کودک نهاده شده است.
سپاسگزاری
از عوامل اجرایری و گرروه محتررم دبیرران فصرلنام علمری مطالعرات پیشرگیری از جررم بره جهرت
حمایتهای معنوی و پیگیری انتشار مهاله قدردانی میشود.

پی .فارینگتون ،دیوید و همکاران .)1394( .عوامل ریسک و عوامرل حمرایتی در ارتکراب جررم .ترجمرهسودابه رضوانی .در دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد .به کوش حمیدرضا نیکوکرار .چراپ اول .بنیراد
حهوقی میزان.
تی .کالن ،فرانسیس .)1394( .نظریههای رشدمدار و طول زندگی ارتکاب جررم .ترجمره سریدمحمدجوادساداتی .در دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد .به کوش حمیدرضا نیکوکار .چراپ اول .بنیراد حهروقی
میزان.
حکیمی ،سمیه و صفرائی ،محمودرضا .)1396( .پیشگیری زودرس از بزهکاری کودکران و نوجوانران برارویکرد خانوادهمحور .چاپ اول .خرسندی.
خسروشرراهی ،قرردرت ام و منصرروری ،حیرردر .)1389( .پیشررگیری زودرس از بزهکرراری بررا رویکررردخانوادهمدار .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.7-26 ،)16( ،

نویسندگان :مهناز سعیدی راد ،محمدرضا شادمان فر و محسن شکرچی زاده

http://pok.jrl.police.ir/article_93759.html

http://cps.jrl.police.ir/article_13517.html

-دارابی ،شهرداد .)1395( .پیشگیری از جرم در مدل مردمساالر سیاست جنرایی .چراپ اول .بنیراد حهروقی

فارینگتون ،دیوید و سی  .ول  ،براندون .)1400( .پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان (پیشگیریرشدمدار) .چاپ اول .بنیاد حهوقی میزان.
کرامتی معز ،هادی .)1399( .بزهدیدهشناسی کودکان در شبکههای مجازی .چاپ اول .دادگستر.کرامتی معز ،هادی؛ میرخلیلی ،سرید محمرود .)1399 ( .پیشرگیری رشردمدار از برزهدیردگی کودکران درشبکههای اجتماعی مجازی (مطالعه موردی معلمان منطهه پن شهر تهران) .فصلنامه مطالعرات پیشرگیری از
جرم.1-21 ،)56(15 ،
http://cps.jrl.police.ir/article_95006.html

کی نیا ،مهدی .)1399( .مبانی جرمشناسی .جلرد دوم .جامعره شناسری جنرائی .چراپ سریزدهم .انتشراراتدانشگاه تهران.

سال شانزدهم  /شماره  / 61زمستان 1400

http://init.jrl.police.ir/article_96169.html

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

میزان.
رجبی تاج امیر ،ابراهیم .)1398( .جرمشناسی .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.عبدالهی ،سامان و همکاران .)1400( .پیشگیری خانوادهمحور از گررای اطفرال و نوجوانران بره مصررمواد مخدر و روانگردان با نگاهی به آموزههای قرآنی .فصلنامه علمی بصیرت و تربیت اسالمی،)57( 18 ،
.151-172

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسنادبینالمللی...

منابع
 ابراهیمی ،شهرام .)1396( .جرمشناسی پیشگیری .جلد اول .چاپ چهارم .بنیاد حهوقی میزان.بارتول ،کورت آل و بارتول ،آن ام .)1400( .جرمشناسی کودکان و نوجوانان (جررمشناسری رشردمدار).ترجمه و تحهیق محمود مهدوی و سید علی حیدری .چاپ اول .بنیاد حهوقی میزان.
بیرانوند ،رضا؛ یاراحمدی ،حسین و میالنی ،علیرضا .)1399( .تحلیل پیشگیری رشدمدار از جررم در نظرامحهوقی ایران .فصلنامه پژوه های دان انتظامی.100-123 ،)2( 22 ،
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-کی نیا ،مهدی .)1397( .مبانی جرمشناسی .جلد اول .چاپ هجدهم .انتشارات دانشگاه تهران.

پیشگیری زودرس از بزهکاری اطفال با رویکرد خانوادهمحور با مطالعه تطبیقی اسناد بینالمللی...
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محسنی ،فرید .)1397( .نظریههای جرمشناسی .چاپ اول .مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.محسنی ،فرید .)1393( .دستاوردهای نظری و علمی جرمشناسی رشدمدار .فصرلنامه دیردگاههرای حهروققضائی.145-168 ،)66( 19 ،
http://jlviews.ujsas.ac.ir/browse.php?sid=1&a_id=564&slc_lang=fa

محمدنسل ،غالمرضا .)1399( .کلیات پیشگیری از جرم .چاپ دوم .بنیاد حهوقی میزان.مهیمی ،مهدی و دیگران .)1398( .جرمشناسی کاربردی .چاپ اول .دانشگاه علوم انتظامی امین.مهدوی ،محمود .)1397( .پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار) .چاپ سوم .سمت.مهرا ،نسرین .)1398( .پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال در سیاست جنایی اسالم با تأکیردبر آموزههای قرآنی .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.9-25 ،)53(14 ،
http://cps.jrl.police.ir/article_93545.html

میرخلیلی ،سید محمود .)1399( .جرمشناسی ،چاپ اول .پزوهشگاه حوزه و دانشگاه.نظیفی ،عباس .)1399( .جرمشناسی .جلد اول .چاپ اول .انتشارات دادگستر.نوربها ،رضا .)1399( .زمینه جرمشناسی .چاپ ششم .انتشارات گن دان .نیرازپور ،امیرحسرن .)1391( .حرق برخرورداری از آمروزشوپررورش از حهروق بشرر ترا پیشرگیری ازبزهکاری .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.87-107 ،)22( ،
https://www.magiran.com/paper/1117672

نیازپور ،امیرحسن .)1391( .گفتمان «پیمان حهوق کودک» در زمینه پیشرگیری از بزهکراری .دوفصرلنامهپژوهشنامه حهوق کیفری.187-204 ،)2( 3 ،
https://jol.guilan.ac.ir/article_615.html
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