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آموزان یکی از مسائلی پدیده خشونت و روند افزایش آن در میان دانش هدف: و زمینه 

در این  ها و متولیان امر تعلیم و تربیت شده است.است که امروزه سبب نگرانی خانواده

است جنایی افتراقی دیدگی و لزوم تدوین سیرقم سیاه بزه امکان وجود مقاله به بررسی

 شود.آموزان در شهر اهواز پرداخته میدر راستای پیشگیری از خشونت علیه دانش

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 رت گرفته است.مقاالت صو

و  نیدر تکو یا، اجتماع محور و جامعهیا، رابطهیعلل مختلف در سطوح فرد ها:یافته

از  یکینمودن از  تیو لزوم حما دهیپد نیا شیافزا موثر است. یورزتداوم خشونت

 یریشگیپ یبرا ییو اتخاذ راهکارها دهیپد نیا یاجتماع، بررس یهاگروه نیرتریپذبیآس

و  راتییشود، انجام تغیضرورت احساس م زا شیچه پآن .دینمایم یراز آن را ضرو

 رانهیشگیپ ییجنا استیس کیبه منظور اتخاذ  یگذارقانون طهیدر ح یاصالحات اساس

 آموزان است.دانش هیاز خشونت عل یریجلوگ طهیدر ح یهماهنگ، منسجم و افتراق

من رعایت اصالت متون، در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ض مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

آموزان دانش هیاز خشونت عل یریشگیو اثبات شده در امر پ نیابزار نو گیری:نتیجه

، یبخش یاست و شالوده آن بر محور آگاه یمنشور اخالق ای یرفتار یاستفاده از کدها
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 مقدمه. 1

خشونت فیزیکی و تعرضات بدنی  خشونت تنها محدود به

خشونت رفتاری است که با قصد و نیت آشکار و یا " نیست.

ه بپنهان برای وارد نمودن آسیب فیزیکی، روانی و اجتماعی 

چه اگر"باید در نظر داشت که  .(1) "گیردفرد دیگر صورت می

رم نامیده ـخشونت در اصطالح حقوقی ج ادیقتمامی مص

های زمینه را برای خشونت رفتارهای مزبور، شود امانمی

راهم ـهای اجتماعی در روابط فردی ففیزیکی و کج رفتاری

وقی آموزان مدارس دارای حقدانش ،از سویی .(2) "نمایندمی

که به دلیل مسائل و ای است هستند که این حقوق، مقوله

مشکالت متعدد نظام آموزش و پرورش کمتر به آن پرداخته 

ثیر عواملی مانند محور توجه نبودن حقوق أشده و تحت ت

ه ب نیز در نظام تعلیم و تربیت ،کودک در سیاست جنایی ایران

آموز به حد کافی پرداخته میلیون دانش 13حقوق بیش از 

ا رزان که ابعاد گوناگونی آموخشونت علیه دانش نشده است.

توجهی به های بیتوان بر شمرد یکی از جنبهبرای آن می

حقوق کودک در سیاست جنایی ایران است و البته که این 

ها فتارکند و برخی رخشونت تنها با تنبیه بدنی نمود پیدا نمی

ز آموو گفتارهایی که منجر به تحقیر و نادیده گرفتن دانش

 خواهد هاآننامطلوبی بر سالمت روانی شود نیز اثرات می

سه از مدر انآموززدگی دانشموجب دل ،داشت و عالوه بر این

  شود.می

وجود فواید  رسمی با آمار جناییِ شناسی معاصر،در جرم

« رقم سیاه»شمار با چالشی جدی به نام برانگیز و بیتحسین

از  جایی که باعث شده است برخی باشد؛ تامواجه می

 .ندشناسانِ منتقد، اعتبار چنین آماری را زیر سؤال ببرجرم

می که در جامعه رخ ـه، بخشی از جرائـباید دقت داشت ک

یی مانده، بخشی از آن شناسادهند برای همیشه پنهان میمی

ه ک، آن دسته از جرائمی است «رقم سیاه»شود. مقصود از می

نند مای میشوند و برای همیشه مجهول باقاصالً شناسایی نمی

(3). 

پرسشی که در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن هستیم 

در ارتباط با  دیدگیرقم سیاه بزه سنجیاین است که امکان

و لزوم  آموزان در شهر اهواز چگونه استخشونت علیه دانش

تدوین سیاست جنایی افتراقی در راستای پیشگیری از 

 باشد؟های مزبور تا چه اندازه میخشونت

در پاسخ به پرسش فوق مورد بررسی قرار خواهد  ای کهفرضیه

در حیطه رقم سیاه و عدم پیگیری گرفت این است که 

توان به روستاها و می آموزان،راجع به دانشهای خشونت

ه ـشهرهای کوچک اشاره نمود که به دالیل مختلف از جمل

جا و ریخته شدن آبرو حتی حاضر به سوادی و تعصبات بیبی

از طرف معلمان و کادر آموزشی و موارد مرتبط اعالم خشونت 

به فرزندشان نیستند و در بین خود مقصر این موضوع را حتی 

دانند که به دالیل مانند شیطنت فرزند می در برخی موارد خودِ

و عدم درس خواندن مورد خشونت بدنی به طور مثال توسط 

طق توان به منامعلم خود قرار گرفته است که از آن جمله می

ها به اهواز اشاره کرد که شاهد این قبیل خانواده فقیرنشین

در این حیطه نیز باید  و بایدسفانه هستیم أتعداد زیادی مت

از طرفی برخی  .پذیردسازی و توجهات زیادی صورت فرهنگ

آموزان نیز به دلیل فرهنگ حاکم در ها علیه دانشاز خشونت

موارد به منظور مدرسه است تا جایی که معلمان در برخی 

آموزان یا اصالح رفتار آنان خود را مجاز به مطالعه بیشتر دانش

این در حالی است که هر نوع  دانند.اعمال خشونت و تنبیه می

باشد و باید پذیر نمیخشونتی علیه اطفال در هر حالتی توجیه

در حالی که با وجود تمام این موارد و  از آن پیشگیری نمود.

یی در قبال آن چندان کارآمدی و ست جنااهمیت آن سیا

به عنوان مثال در قانون مجازات  ثیرگذاری خاصی ندارد.أت

انگاری ، اقسام گوناگون خشونت، جرم92مصوب  اسالمی

بینی گردیده گردیده و ضمانت اجراهایی در این باب پیش

 77توان به ماده است اما در خصوص موضوع تحقیق تنها می

شورای عالی آموزش و  1379مدارس مصوب  نامه اجراییآئین

پرورش اشاره نمود که اعمال هر نوع تنبیه از قبیل اهانت و 

عالوه بر این با وجود  تنبیه بدنی را ممنوع اعالم نموده است.

رای عملیاتی نمودن ـو پرورش ب وزشـهای آمتمام تالش

، عمده های حاکمهایی در راستای تغییر ساختارها و روشطرح

های معین شده در مدارس مورد گذاریها و هدفطرح این

مانند  گیرد که این موضوع خود دالیل متفاوتیتوجه قرار نمی

زگی و ـانگینیازها تا بیشـها و پیساخترـودن زیـاده نبـآم
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توجهی معلمان و کادر آموزشی به دالیلی که عنوان شد را بی

ه ـخشونت علیه موضوع ـد بـلذا بای تواند داشته باشد.می

 آموزان با توجه به ابعاد آن توجه دو چندان نمود.دانش

ورد توانیم به چند می پژوهش حاضر میدر ارتباط با پیشینه

( در پژوهشی 1399نورپور و سیدزاده ثانی )اشاره کنیم. 

 رویشناسی را به عنوان ضرورتی پیشدیدههای بزهپیمایش

. از اندبررسی قرار دادهگذاران جنایی در ایران مورد سیاست

ه رقم ب یابیدست یسازوکارها نیترامروزه مهمنظر نویسندگان، 

است  یشناسدهیدبزه یهاشیمایاستفاده از پ ،یبزهکار اهیس

د استفاده عنوان راهبرد مور به یو مل یالمللنیکه در سطح ب

دن بر یدر ابتدا، پ هاشیمایپ نی. هدف از انجام اردیگیقرار م

مربوط به  یهایژگیتکرار جرائم، و زانیو م تیوع، ماهبه ن

 لیکشف دال ژهیوو بزهکار و به دهیدبزه انیرابطه م ده،یدبزه

است.  ییو قضا یسیبه مقامات پل یدگیدعدم گزارش بزه

 یالزم برا یراهکارها ،یافتیسپس با توجه به اطالعات در

دد و مج یدگیداز بزه یریجلوگ ،یدگیدگزارش بزه لیتسه

 یفیتوص مقاله با روش نی. اشودیارائه م دگانیداز بزه تیحما

 یهاشیمایضرورت انجام پ ،یبر اسناد قانون هیو با تک یلیتحل -

پژوهش  یهاافتهی. کندیم لیتحل رانیرا در ا یشناسدهیدبزه

 یمناسب یحقوق تیدر کشور ما ظرف نکهیبا ا دهدینشان م

د هم در اسنا یشناسدهیدبزه یهاشیمایپ یاجرا یبرا

 حال به به تا یوجود دارد ول یقانون یعاد ادو هم اسن یفرادست

 .(4) جام نشده استدار و روشمند انصورت هدف

(، وضعیت رقم 1396زاده نیز در پژوهشی )بجنوردی و حسن

دیدگی زنان مهاجر افغان ساکن در مشهد را مورد سیاه بزه

زنان  یدگیدامروزه بزهاند. از نظر نویسندگان، بررسی قرار داده

 یزنان انیم نیدارد. در ا وعیش اریبس ،یاجتماع یبعنوان معضل

بالقوه، بخاطر مهاجر بودن و  یریپذبیهستند که عالوه بر آس

. زنان مهاجر اغلب شوندیم دهیدبزه شتریب زیبودن ن تیدر اقل

 یاوضاع بسامان یفرهنگ یهابخاطر تفاوت گانهیب یهادر کشور

 یفردنامساعد محل سکونت، اوضاع  طیشرا یو گاه اندنداشته

 .زندیدامن م شترشانیب یریپذبیآنها و... به آس یو خانوادگ

زنان  یدگیدانواع بزه یشیمایپ وهیدارد به ش یپژوهش سع نیا

از  یکند و اطالعات ییمهاجر افغان ساکن در مشهد را شناسا

زنان افغان به  یدگیدگزارش بزه زانیمشهد و م ییجنا یمایس

 نیاست که از پژوهش حاضر ارا ارائه دهد. قابل ذکر  سیپل

 میانواع جرا یبانحاصل شد که زنان افغان در مشهد قر جینتا

 توانیآنها م هیعل میجرا نیآنکه از پربسامدتر حال باشند؛یم

انواع تعرضات  یو فحاش نیتوه ،یابانیخ یهابه انواع مزاحمت

 .(5) همسر اشاره کرد یو آزارها یجنس

 طور که در پیشینه پژوهش مشاهده شد، در ارتباط باهمان

دیدگی متغیرهای پژوهش حاضر، یعنی رقم سیاه بزه یکی از

هایی صورت گرفته است. اما در پژوهش حاضر متغیر پژوهش

ث و آموزان در شهر اهواز مورد بحمزبور در ارتباط با دانش

 بررسی قرار گرفته است.

در ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر باید به این 

 ای درجایگاه برجسته مدرسه نقش ومسئله عنایت داشت که، 

پرورش دارد و کودک بعد از خانواده  موضوع آموزش و

 رسهبیشترین تعامل را با این محیط دارد؛ به همین واسطه مد

ی آمدباید محیطی امن و به دور از هر نوع خشونت باشد تا کار

 بد.یا آن به عنوان نهاد تعلیم و تربیت به نحو مطلوبی افزایش

 ایهمدارس از نظر تاریخی رابطه نهادیناین در حالی است که 

های دهد که در سالبا خشونت دارند و تحقیقات نشان می

آموزان ثبت اخیر شکایت زیادی در مورد خشونت علیه دانش

البته  ها اثبات و به حق بوده است.شده که تعداد زیادی از آن

 صالحدیدگی به شکایت نزد مراجع ذیبسیاری از موارد بزه

 گردد یا تنها بدنی نیستند و شامل دیگر انواعنمیمنجر 

در  دیدگیباشند یعنی به عبارتی رقم سیاه بزهخشونت نیز می

 موضوع مذکور فراتر از این ارقام است.

های پژوهش حاضر نیز باید عنایت در ارتباط با محدودیت

با توجه به گسترش بیماری کرونا در زمان تهیه داشت، 

ها و مراکز پژوهشی، لی کتابخانهپژوهش حاضر و تعطی

ها با ه آنـع و دسترسی بـنگارندگان برای تهیه مناب

 اند.های فراوانی مواجه بودهمحدودیت

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت
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 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی نظری بوده  این تحقیق از نوع

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

ت بین اعمال خشون دهد که،های پژوهش حاضر نشان مییافته

 ان در محیطآموزدر غالب موارد از سوی معلمان علیه دانش

آوری، مهارت شغلی و مدرسه و رضایت شغلی، میزان تاب

 که منظور از آن میزان)مشروع پنداری خشونت نزد معلمان 

مشروعیتی است که هر معلم برای استفاده از خشونت در 

جهت اداره یا کنترل کالس و درس خواندن هر چه بیشتر 

ن یزاو بر م؛ رابطه نزدیکی وجود دارد (دانش آموزان قائل است

ین ثیرگذار هستند که هر یک از اأخشونت معلمان در مدرسه ت

شناسی قابل تبیین و موارد بر اساس نظرات مختلف جرم

ی، شناختتوان به نظریات روانبررسی است که از آن جمله می

یادگیری اجتماعی اعم از معاشرت ترجیحی و تقلید و هم 

ه بناد ان مثال با استبه عنو چنین کنترل اجتماعی اشاره نمود.

ه بتوان شناسی در موضوع این تحقیق مینظریه تقلید در جرم

اع، جتمعلمان نیز به عنوان افراد ااین موضوع اشاره نمود که م

ثیر معلمان پیشین خود یاد أخشونت در کالس را تحت ت

 هم چنین اعمال خشونت در مدارس توسط معلمان اند.گرفته

ر ه کابای بر معلمانی که تازه شروع هثیرات گستردأباسابقه، ت

 .گیردسازی صورت میاند دارد و به نحوی نوعی همانندکرده

 

 . بحث5

 آموزانانواع خشونت علیه دانش .1-5

 م.دازیپرآموزان میدر ابتدا به بررسی انواع خشونت علیه دانش

 

 خشونت جسمی و فیزیکی .1-1-5

 ارادی مرتکب بااهانه و ، فعل آگخشونت جسمانی و فیزیکی

 باشد، صدمات جسمانی و ایجاد درد بر قربانی میهدف آسیب

(6).  

 خشونت روانی .2-1-5

گیرد و سبب ورود رفتارهایی که نسبت به کودک انجام می

ان گردد یا امکآسیب به سالمت و رشد وی از ابعاد مختلف می

ونت ، در حیطه خشسازدها را برقرار میوقوع این قبیل آسیب

نت خشونت کالمی یکی از انواع خشو .(7) شودروانی واقع می

 در روانی است که بنابرآن به طور مثال کادر مدرسه یا معلم

 و ، تحقیرقاله از طریق الفاظ به شکل تهدیدحیطه بحث این م

 .(8) کندآموز حمله میتوهین به خودپنداره اجتماعی دانش

 

 خشونت جنسی .3-1-5

، به صورت وسیع به عنوان صدمات هااین قبیل خشونت

میت اارده به تمها بیشتر از خسارت وای که اثرات آنگسترده

این قبیل  شود.، مورد توجه واقع میجسمانی فرد هستند

ها در خصوص کودکان هم به فراوانی مشاهده شده خشونت

 .(9) های زیاد موجود گویای صحت این ادعاستاست و پرونده

 

نایی جدیدگی و لزوم تدوین سیاست رقم سیاه بزه .2-5

ه ـری از خشونت علیـستای پیشگیراقی در راـافت

 اهواز آموزان در شهردانش

ر آموزان در شهبا توجه به افزایش انواع خشونت علیه دانش

بیل قین دیدگی در ااهواز و متعاقب آن آمار باالی رقم سیاه بزه

افتراقی در راستای  ، لزوم تدوین سیاست جناییشهرها

به واقع  پیشگیری از خشونت مذکور بیش از پیش روشن است.

ای از سیاست جنایی است ، شاخهاز این نوع سیاستمقصود 

که موضوع آن تعیین و پیشنهاد نمودن اقدامات کیفری و 

غیرکیفری به جهت پیشگیری از بزهکاری در جامعه با یک 

 .(10) باشدجمعیت محدود می

 

تدوین سیاست جنایی افتراقی در راستای  .3-5

آموزان در پیشگیری واکنشی از خشونت علیه دانش

 شهر اهواز 

هایی که در خصوص پیشگیری واکنشی مطرح بوده دیدگاه

از  است در غالب موارد به صورت کیفری تعریف شده است.

توان به تشدید مجازات در خشونت علیه له این موارد میجم
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اطفال در الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد که 

ه ـواند در باب خشونت علیـتن مقاله نیز میـحث ایـدر ب

وه بر این بازپژوهشی عال آموزان نیز کاربرد داشته باشد.دانش

المی نیز در این دیب کودکان در قانون مجازات اسأدر موضوع ت

در حقیقت موارد مذکور در زمره  حیطه کاربرد دارد.

پیشنهاداتی است که به واسطه تدوین سیاست جنایی افتراقی 

آموزان در راستای پیشگیری واکنشی از خشونت علیه دانش

 قابل ذکر است.

 

تراقی در راستای تدوین سیاست جنایی اف .1-3-5

آموزان در شهر پیشگیری کنشی از خشونت علیه دانش

 اهواز 

پیشگیری کنشی یا غیرکیفری شامل پیشگیری وضعی و 

ه تواند در موضوع بحث این مقالاجتماعی است که هر یک می

به طور مثال در خصوص پیشگیری وضعی  مثمرثمر باشد.

 بیرشایان ذکر است این نوع پیشگیری دربرگیرنده مجموعه تدا

 امونیاوضاع و احوال پیرباشد که با دخالت در و اقداماتی می

، به دنبال منصرف نمودن های پیش جناییجرم و موقعیت

ری رویکرد پیشگی در بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم است.

بینی بوده و جدا از این که مرتکب ، جرم قابل پیشوضعی

، از طریق کاهش ثیر چه موضوعی واقع گردیده استأت تحت

ی های فیزیکبا اعمال روش های آنهای ارتکاب و آماجفرصت

، رمـهای مناسب برای ارتکاب جیا تغییر و کنترل موقعیت

ن بر همی توان آن را خنثی و در مواردی هم ممتنع نمود.می

ر اساس این نوع پیشگیری درصدد است که فرآیند گذار از فک

ل کیفری مختهای غیربه فعل مجرمانه را با استفاده از روش

 .(11) میزان جرم را کاهش دهد نماید و از این راه

ه ف پیشگیری وضعی که بیشترین راهکارها را باهدامهمترین 

 دهد عبارتند از: خود اختصاص می

دشوار نمودن وقوع جرایم با وجود قصد و انگیزه اولین هدف، 

مجرمانه که راهبردهایی است که به تغییر وضعیت، فرصت و 

آوری و موقعیت اشاره دارد مانند ایجاد فضایی قابل دفاع، جمع

رتکاب جرم که با هدف ناتوان کردن فاعل از محقق لوازم ا

ورد ـدر این م شود.ود اعمال میـرمانه خـن نیت مجـساخت

توان به ایجاد خط تلفنی ویژه برای اعالم خشونت علیه می

در  123البته در حال حاضر شماره تلفن  اطفال اشاره کرد.

گزارش تهران و چند شهر بزرگ ایران تحت عنوان خط ویژه 

سفانه در اهواز به ویژه أونت اعالم شده است که متخش

باشد و از لحاظ کارکرد شهرهای کوچک آن این خط دایر نمی

 نیز اصوال کارکرد مناسبی ندارد.

دومین هدف این نوع از پیشگیری با توجه به راهبردها و 

های پیشگیری، منصرف نمودن مجرمان و جلوگیری از شیوه

رمانه و منصرف نمودن مجرمان پیدایش و تشدید انگیزه مج

طر گیرد. مانند باال بردن خبالقوه مورد استفاده قرار می

انگیز و های وسوسهشناسایی و دستگیری بزهکار، کاهش جاذبه

... که در های مخفی وصب دوربینن کننده محیطی،تحریک

 اردی است که با هدف جلوگیری از پیدایش و تشدیدزمره مو

م ب جرمنصرف نمودن مجرمان بالقوه از ارتکاانگیزه مجرمانه و 

در این مورد هم بدون تردید نصب . (12) گیردانجام می

ب تواند موثر باشد هر چند که در غالدوربین در مدارس می

و  تندموارد مدارس اهواز از حداقل امکانات مالی برخوردار هس

 گفت ای درگیری وجود دارد که شاید به جرات بتوانبه اندازه

 رسد.نوبت دوربین نمی

ز قبل از هر چیپیشگیرانه وضعی، به واقع هدف از اقدامات 

ی و جلب رضایت اعضا مین امنیت، باال بردن کیفیت امنیتأت

مین امنیت در این نوع پیشگیری، دیگر أجامعه است. ت

ت انحصاری و به صورت کامل در اختیار دولت نیست بلکه دول

ا رهای مختلف بزهکاری، آنها سازی مردم نسبت به جنبهبا آگاه

سیاست جنایی اجرایی  حفظ و برقراری امنیت و اعمال در

ین امنیت چه مأدهند. لذا در تو حتی مشارکت می تشویق

چه مردم با توجه به اهداف پیشگیری وضعی هریک  دولت و

گیرند تا تحقق جرم را دشوار نمایند و عهده می نقشی را بر

ز ای، بزهکار را با توجه به باال بردن خطر شناسایی و دستگیر

 .(13) وقوع جرم منصرف نمایند

های سنتی و نوین پلیس در زمینه پیشگیری برخی از فعالیت

های چرا که فعالیت توان در این حیطه قرار داد.را به نوعی می

نوان گروه اول تحت ع شود.پلیس به دو گروه تقسیم می
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شود که شامل پیشگیری از پیشگیری کالسیک شناخته می

 طریق سرکوبی و پیشگیری از طریق حضور پلیس است.

وان ـتگروه دوم شامل اقدامات پیشگیری نوین است که می

 ها را در چهار فهرست تنظیم نمود: آن

 ظر بهنا اقدامات دوم: زا؛اقدام درباره برخی از عوامل جرم اول:

 اقدامات سوم: ؛ک به ارتکاب جرم یا تکرار جرمشکواشخاص م

م ناظر به اشخاص که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جر

امه یت عاقدام به پیشگیری به وسیله ترب چهارم: گیرند.قرار می

  .دیدگان محتملبزهکاران بالقوه مانند بزه

مین و تضمین نظم عمومی، امنیت حقوقی أشایان ذکر است ت

 آید.های دولت به حساب میجتماعی از وظیفهو امنیت ا

ی مند نمودن پیشگیرواضعان سیاست جنایی ناگزیر از قاعده

 هستند، چندان که الزام به این موضوع از ملزومات سیاست

ن توایاز جمله این الزامات م آید.جنایی عادالنه به حساب می

ز ابعضا برخی  به الزام به گزارش موارد خشونت اشاره نمود.

به  آموزان هستند اماافراد شاهد تحقق خشونت بر علیه دانش

سازی به خصوص در شهرهای اطراف اهواز دلیل عدم فرهنگ

ملی عدانند که حتما آموز تنبل میاین موضوع را تقصیر دانش

ده است و بعضا نیز بوانجام داده است که شایسته خشونت 

 یدگید سیاه بزه رفتن آمار رقم حتی والدین باعث و بانی باال

 در این حیطه هستند.

ترسیم مقررات کارآمد با مشخص نمودن سازو کارهای اداری و 

کید بر پیشگیری أب قوانین پیشگیرانه عادالنه با تقضایی در قال

ناپذیر موقعیت مدار به وسیله واضعان سیاست جنایی اجتناب

ها به صورت مطلق نیست؛ تردید همه حقوق و آزادیبی است.

های قانونی ها گاهی با ضوابط و محدودیتبرخورداری از آن

، باید مقابل اما همیشه این موضوع با اهمیت .(14) همراه است

متولیان امر واقع شود که شهروندان نسبت به حفاظت از 

و امنیت شخصی خود و فرزندانشان هراسی نداشته باشند 

، در حیطه جامعه امن اجرای راهبردگونه پیشگیری وضعی

به  گیرد.، انجام نمیساختن ارزش واالی انسانی ون روشنبد

ها در راستای اطمینان خاطر شهروندان ، دولتاین ترتیب

سیس أضع حقوق پیشگیری از جرم مدون و تتکلیف به و

تشکیالت اداری و قضایی هستند، چندان که از راه ضمانت 

های اشخاص، جامعه را از تعرض خودسرانه حقوق و آزادی

کنشگران عرصه پیشگیری از جرم، مصون احتمالی برخی 

کنند و نهادهای حاکمیتی نیز بر حسب قانون، ضمن حمایت 

از حقوق و مطالب مردمی، به نظارت مستمر بر اجرای راهبرد 

 دهی قانون به متخلفان اهتمام ورزند.پیشگیری از جرم و پاسخ

در مجموع باید گفت که پیشگیری وضعی مبتنی است بر 

راهبردی از منطقه معین برای شناسایی و  تجزیه و تحلیل

های در های ارتکاب جرم و افراد و موقعیتتعیین فرصت

زا از راه حمایت معرض خطر و به دنبال تغییر شرایط جرم

 .(15) بهبود یافته از آماج جرم اعم از اشخاص یا اموال است

 

 مبانی پیشگیری وضعی از جرم. 4-5

فرصت جرم  هیاز سه نظر زیاز جرم ن یوضع یریشگیپ یمبان

دیدگاه انتخاب عقالنی،  شده است که عبارتند از: لیتشک

ه، گاز این سه دیدفعالیت روزمره و نظریه الگوی جرم. هر یک ا

ه هم ارتکاب جرم را از زوایای مختلف بررسی کرده و در نهایت

های جرم اند که کاهش فرصتبه این نقطه مشترک رسیده

 د.عدم وقوع جرم یا پیشگیری از جرم دار اهمیت فراوانی در

 

 دیدگاه انتخاب عقالنی  .1-4-5

ر فرض اصلی دیدگاه انتخاب عقالنی این است که مجرم رفتا

نماید که ای را در کار خود انتخاب میهدفمند و طراحی شده

ر در واقع این دیدگاه ب های وی باشد.کننده منفعتضمانت

کند. مجرمین قبل از گیری مجرم تمرکز میفرایند تصمیم

 دهند: های مختلفی را مورد ارزیابی قرار میارتکاب جرم پیامد

ی از مجازات در چقدر احتمال دارد دستگیر شوند؟ چه شدت

؟ و اشدانتظار آنها باید باشد تا ارزش ارتکاب جرم را داشته ب

 سازد وارتکاب جرم چه نیازی از آنها را به فوریت برطرف می

اب رتکاآیا این نیاز ارزش ارزش ارتکاب جرم را دارد؟ در زمان 

ها ر هدفـد را دارند حتی اگجرم اهداف مخصوص به خو

ه حاسبمبینانه باشد و تنها منافع و ضرر کمتری را مورد کوتاه

ر ددهند. هر دسته از بزهکاران، محاسبات متفاوتی را قرار می

ها شرایط گریابدهند. این حسارتکاب جرم مدنظر قرار می

 کنند.انتخاب آماج بزه را تعیین می
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 فراد:های اصلی تئوری انتخاب عقالنی عبارتند از این که اگزاره

ا رها یا عواقب جرم پیش از شرکت در رفتار مجرمانه، هزینه -1

 کنند.سنگین می با منافع آن، سبک و

 دهند که پاداش جرم،مانی انجام میرفتار مجرمانه را ز -2

ی بر های آن باشد. ارزیابی این افراد نیز مبتنبیشتر از هزینه

های زههای مورد انتظار و انگیادراکات موقعیت محور از هزینه

باشد به این نظیر هیجانات مشارکت در یک رفتار خاص می

ز اهای انحرافی تابعی از محاسبات ذهنی افراد معنا که رفتار

 ها و منافع همبسته با عواقب ادراک شده آن رفتار درهزینه

 بر اساس رویکرد انتخاب قالب شرایط موقعیت آن عمل است.

های فردی یو ویژگ جرم، صفاتها و منافع عقالنی، هزینه

های ساختاری انتخاب هستند که این ، بلکه ویژگینیست

ش کنند. بنابراین نظریه گزینش عقالنی بیپدیده را تبیین می

ز مرکتاز تمرکز بر روی خود مجرمان، بر انگیزه جرم مجرمان و 

 .(14) کندهای انتخاب برای ارتکاب جرم پافشاری میفعالیت

 

 نظریه فعالیت روزمره  .2-4-5

های نظریه فعالیت»شناسی محیطی، از دستاوردهای جرمیکی 

مارکوس فلسن مطرح  است که توسط لورنس کوهن و« روزمره

بردی و متمرکز های کاراین نظریه از جمله نظریهشده است. 

ر ببرای پیشگیری وضعی از جرم است. دیدگاه فعالیت روزمره 

ل این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میان حداق

 سه عامل تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد. 

 این سه عامل عبارتنداز: 

 وجود شخص بزهکار بالقوه -

 وجود آماج بزه مناسب  -

 رم. در نهایت نبود محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع ج -

مبنای این نظریه برای تحقق جرم باید  الزم به ذکر است که بر

یکی از این سه عامل به وجود آید  انحرافی در مکان یا زمان

ه تبع آن نیز ـرم و بـانحراف، جود ـدم وجـچرا که فرض ع

دیدگی به وقوع نخواهد پیوست. همچنین زمینه اصلی بزه

ارتکاب هر جرمی وقوع لغزش و انحراف است این مورد طبق 

مره، که های روزوحه در نظریه سبک فعالیتهای مطردیدگاه

جی و از جمله زمان و مکان است ایجاد مبتنی بر عوامل خار

 .(16) شده است

 ارتکاب بزه، وجودنخستین شرط : وجود بزهکار بالقوهاول 

ای است که شرایط موجود او را به حد کافی بزهکار بالقوه

 هایتحریک به ارتکاب جرم کرده باشد. این دیدگاه در راهبرد

داند پیشگیرانه خود همه افراد را به نحوی مستعد بزهکاری می

وض یعنی حذف بزهکاران بالقوه را امری ناممکن است. و در ع

زه اج بمینه دو عنصر دیگر یعنی تقلیل آمگذاری در زبر سرمایه

 کند.و ارتقای محافظت مؤثر از آماج جرم تمرکز می

تواند شخص یا آماج جرم می: وجود آماج جرم مناسب دوم:

ها در افراد یا مال یا مکان خاصی باشد. وجود برخی ویژگی

کند و اماکن یا اموال، آنان را به آماج بالقوه جرم تبدیل می

به  برد. حملهدیدگی آنان را نسبت به سایرین باال میهامکان بز

ود افتد که نگهبان در محل وجپذیر زمانی اتفاق میافراد آسیب

 ندارد.

ه در زمان وقوع جرم ک: آمد و توانافقدان محافظ کار سوم:

 با بزهکار بالقوه و آماج مناسب جرم در زمان و مکان واحدی

 که« تجهیزاتی انسانی وعوامل »هم مواجه باشند. محافظان 

 قادر به پیشگیری از جرم یا کنترل آن هستند در آن لحظه

 شتررا بی حضور نداشته باشند. بزهکار بالقوه هدف مناسب خود

 افتد. کند. که در این وضعیت جرایم بیشتر اتفاق میپیدا می

احتمال وقوع جرم مختص زمان و مکان خاصی است و با 

ع ـها واقها و مکانر زمانـسایر تحقق این احتمال، جرم د

ک شود. بنابراین، در صورت پیشگیری وضعی از جرم در ینمی

های محدودی برای بزهکاران وجود محل یا زمان، گزینه

م جر خواهد داشت و از طرفی بزهکاران مایل و قادر به ارتکاب

گیری مثلث در هر محلی نخواهند بود. این ساختار به شکل

دهنده بزهکار سه ضلع این مثلث نشانجرم منتهی شد و

بر  ؤثربالقوه، آماج جرم و موقعیت مکانی و عوامل پیشگیرانه م

 یک از عوامل مذکور است. مثلث جرایم ارتکابی از سوی هر

 .(17) های روزمره استتحلیل جرم برگرفته از فعالیت
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 نظریه الگوی جرم  .3-4-5

 چگونگی وقوع جرم، مجرم، هدف تعیین شده، این رویکرد بر

گردد، زمان و بهترین مکانی که رویداد مجرمانه حادث می

نه لیل زمیند به درک و تجزیه و تحتواتمرکز دارد. این کار می

ای روزانه، هفتگی، ساالنه حرکات عادی مردم در دوره

کند. های روزانه الگوی جرم را تعیین میبیانجامد. فعالیت

گ نظریه الگوی جرم در تجزیه و تحلیل جغرافیای جرم و آهن

کند. وجه خاصی را معطوف میـفعالیت روزمره زندگی ت

ن شناسان محیطی نشاجرم و سایر جرم پردازان الگوینظریه

ها و مناطق های عمومی شهراند که طراحی و مدیریت فضاداده

 .(7) تواند تغییرات اساسی در نرخ جرایم ایجاد کندتجاری می

در خصوص پیشگیری اجتماعی هم باید گفت از زمانی که 

شناسی علل ارتکاب بزه را مورد توجه قرار داد، ضرورت جرم

عبیر ه پیشگیری اجتماعی تـبپیشگیری جدیدی که از آن 

پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری  شود، آشکار شده است.می

بیند که جرم را در نطفه خفه از بروز جرم، به حدی تدارک می

در پیشگیری  .(15) نماید و یا انعقاد آن را ممتنع سازد

اجتماعی به بهبود عمومی رفاه عمومی یا بهبود شرایط زندگی 

به طور مثال معلمان و کادر آموزشی مدارس اهمیت زیادی 

شود با عوامل مخل بهبود، مبارزه شود و سعی میداده می

انات الزم ها از کمترین امکبه نحوی که این افراد نه تن شود.

مین معشیت برخوردار گردند بلکه این امکانات روز به أجهت ت

 روز افزایش یافته و ارتقاء یابد تا از این طریق امید تقویت شود.

لذا در پیشگیری اجتماعی با دخالت در فرآیند رشد، بهبود 

سازی محیط اجتماعی و طبیعی و ها و سالمشرایط زندگی آن

، پیشگیری از وقوع جرایم و یا حذف یا کاهش عمل بزهکاری

این نوع از  شود.ها مورد توجه واقع میتقلیل ارتکاب آن

های پیرامون پیشگیری شامل اقداماتی است که بر انواع محیط

پذیری یک ها در فرآیند جامعهاثرگذار است و تمام این محیط

هر یک از  فرد دارای نقش بوده و کارکردهای اجتماعی دارند.

در یک دوره خاص زمانی بر  ، مدرسه و...اعم از خانهها محیط

تر پذیری را آسانثیر مستقیم داشته و فرآیند جامعهأشخص ت

شود که با انجام در این نوع پیشگیری تالش می سازد.می

ها و های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و مانند آنبرنامه

های اجتماعی و های اجتماعی و باال بردن ارزشدرمان نارسایی

اخالقی شرایط یک منطقه و هم چنین وضعیت مجرمان بالقوه 

به  اعتالء یافته و این رویه منجر به کاهش میزان جرم گردد.

های مقاله حاضر در حیطه پیشگیری اجتماعی نشان واقع یافته

آوری معلمان افزایش یابد، از دهد که هر چه میزان تابمی

 شود.الس و مدرسه کاسته میمیزان خشونت وی در محیط ک

 

 های اجرایی. پیشگیری اجتماعی توسط دستگاه5-5

به  های اجرایی در امر پیشگیری اجتماعیبه طور کلی دستگاه

 ونحوی دخیل هستند و در این راستا بعضا به صورت اجباری 

 کدیگرا یمبتنی بر مصوبات و گاه به دلخواه و اختیار به تعامل ب

ی به دو نوع پیشگیری اجتماعی یشگیراین پ پردازند.می

 شود.بندی میمدار تقسیممدار و جامعهرشد

 

 مدار پیشگیری رشد .1-5-5

کاری از طریق اخذ ، پیشگیری از بزهپیشگیری رشدمدار

خصوصیت این نوع  اقدامات گوناگون در طول رشد فرد است.

 ، شامل افراد، اینگونه است که عالوه بر خود شخصپیشگیری

ر گردد که او را مجهز به وسایل مقاومت دهایی میطو محی

 .(18) برابر جرم ننموده است

ی است که درست سپر نوع پیشگیری، بر این انگاره حاکم این

ه ، احتمال عضویت این دسته به بزهکاری و چنشدن رویه رشد

، هتجاز این . دهدبسا باقی ماندن در این حیطه را افزایش می

 هایتوان چالشبا استفاده از تدبیرهای حمایتی مناسب می

ر و دساخت  فراروی کودکان در مراحل گوناگون رشد را مرتفع

 پذیری و پیروی از بایدها ونتیجه آنان را به سوی هنجار

ه ارهایی کاز جمله راهک .(19) نبایدهای کیفری هدایت نمود

لدین در خصوص تبعات ، آموزش وادر این خصوص وجود دارد

به طور مثال چنان چه خشونت  خشونت علیه اطفال است.

ود و والدین با وج آموز روی دهدجنسی در مدارس علیه دانش

گیری له سکوت کنند باید شاهد شکلأعلم به این مس

 .شنداجتماعی و اختالل در ارتباطات فرزندشان بارفتارهای ضد

در  د کهتفاقات ناگواری باشتواند پاسخگوی اآیا ذخیره آبرو می

 .شودآینده شامل این کودک و یا نوجوان می
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 مدار پیشگیری جامعه .2-5-5

مدار به معنای دخالت در محیط اجتماعی پیشگیری جامعه

عمومی و شخصی فرد است که مقصود از محیط اجتماعی 

، سیاسی است که های فرهنگی، اقتصادیعمومی، محیط

باشد و محیط اجتماعی شخصی که نسبت به همه مشترک می

ر این د (20) ، خانواده و...باشد مانند محلهمختص خود فرد می

ید ای مذکور باهثیرگذاری بر محیطأنوع پیشگیری، اصالح و ت

 عین ترین و دراین نوع پیشگیری رایج مورد توجه قرار بگیرد.

مکتب  کیفری است کهترین نوع پیشگیری غیرحال قدیمی

ه ـتوجه ب ه است.ـکید داشتأه آن تـتحققی و انریکوفری ب

المللی مدار در سطح ملی و بینهای پیشگیری جامعهجلوه

ع نو کارهای اینی از سازوبه واقع تعداد جایگاه واالیی دارد.

 پیشگیری از جمله بسترسازی برای آموزش و پرورش و توسعه

قای های مناسب برای کارزایی، ارتآن یا فراهم نمودن زمینه

ته نظر قرار گرفاجتماعی به عنوان هنجار اساسی مدسطح رفاه 

ثمر تواند در این حیطه مثمریکی از راهکارهایی که می است.

ای در خصوص ضرورت اجتناب از خشونت نه، آموزش رساباشد

 آموزان است.علیه دانش

 

 گیرینتیجه. 6

دیدگی و لزوم تدوین های این مقاله با عنوان رقم سیاه بزهیافته

سیاست جنایی افتراقی در راستای پیشگیری از خشونت علیه 

دهد که در شهرهای آموزان در شهر اهواز نشان میدانش

که مدنظر این مقاله است بعضا شاهد مختلف به خصوص اهواز 

اقدامات  آموزان هستیم.ها علیه دانشانجام انواع خشونت

آموزان عمدتا گذار در پیشگیری از خشونت علیه دانشقانون

گذار البته به شکل ناظر بر پیشگیری کیفری بوده است، قانون

ه ـدام بـهای گوناگون اقمنسجم در حیطهرـراکنده و غیـپ

های گوناگونی از خشونت علیه ری نموده و مصداقانگاجرم

آموزان را مورد مجازات قرار داده است؛ با این وجود، دانش

گذار چندان درباره پیشگیری غیرکیفری، اقدامات قانون

توان ادعا نمود در گسترده و روشن نیست، تا حدی که می

آموزان، سیاست جنایی حیطه پیشگیری از خشونت علیه دانش

، یطه تقنینی فاقد یک رویکرد منسجمه خصوص در حما ب

شناسی شناسی و جامعههای جرمهماهنگ و مبتنی بر واقعیت

چه بیش از پیش با استناد به این مقاله، آن کیفری است.

شود، انجام تغییرات و اصالحات ضرورت آن احساس می

یک سیاست گذاری به جهت اخذ اساسی در حیطه قانون

، منسجم و افتراقی در حیطه هماهنگ جنایی پیشگیرانه

، روانی و جنسی ری پیشگیری از خشونت اعم از جسمیجلوگی

در پایان الزم به ذکر است که مدرسه  آموزان است.علیه دانش

آموزان را داشته و از هر نوع باید توان تربیت و راهنمایی دانش

 ها پرهیز شود.خشونت نسبت به آن

 

 . تقدیر و تشکر7

و  عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدتاز تمام 

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: The phenomenon of violence and its increasing 

trend among students is one of the issues that has caused concern among 

families and those in charge of education today. This article examines the 

Possibility of existence Dark Figure of victims and the need to formulate a 

differential criminal policy in order to prevent violence against students in the 

city of Ahvaz. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Various causes at the individual, relational, community-based and 

community levels are effective in the development and perpetuation of 

violence. Increasing this phenomenon and the need to support one of the 

most vulnerable groups in society, it is necessary to study this phenomenon 

and adopt strategies to prevent it. What is felt before the need is to make 

fundamental changes and reforms in the field of legislation in order to adopt 

a coordinated, coherent and differential preventive criminal policy in the field 

of prevention of violence against students. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: A new and proven tool in the prevention of violence against 

students is the use of codes of conduct or a moral charter, and its foundation 

is based on awareness, warning and education. 
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