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Background and Aim: SCCP is Students’ Community Care Plan which faces 

the challenges, gaps and conflicts facing which is in the metrics of prevention 

teachings, in need of revision and amendment. Investigating the challenges 

facing implementation of SCCP, comparing developmental and situational 

prevention programs and studying S.A.R.A. Prevention Model along with the 

5Is framework are the main focus of the present study to fill the gaps and 

remove the conflicts in SCCP.  

Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: Ethical considerations related to the writing of texts as 

well as references to sources were observed.  

Findings: Various challenges exist in SCCP including human resource 

challenges like caretakers, structural and legal challenges like the lack of links 

between schools and SCCP implementers, implementation and cultural 

challenges like developing the culture of negative labels on preventive 

measures, as well as the vague concept of red lines and privacy and the distrust 

between parents and disciplinary programs of schools. 

Conclusion: Sound implementing of SCCP requires a deep and 

fundamental revision and amendment of this action plan. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 
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 يمقاله پژوهش

 (86-35صفحات )

 فراروي عملياتي کردن ، تعارضات و خألهايهاچالش
 هاي  پيشگيريدر سنجه آموزه آموزانطرح نظام مراقبت اجتماعي دانش 
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 دهيچک

هاي ي آموزهها، خألها و تعارضاتي در سنجهآموزان است که در مرحله اجراء، داراي چالشنماد، طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش :نه و هدفيزم

هاي هاي پيشگيري رشدمدار و وضعي، بررسي با برنامههاي موجود در عملياتي کردن طرح نماد، مقایسه با برنامهبررسي چالش. پيشگيري است

 .هاي موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله استسارا و پنج آي در جهت جبران خالء و تعارض پيشگيري

 .است يليتحلـ  يفيتوص به صورت پژوهش ن یق در ايروش تحق :ها مواد و روش

 .دهي به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متون و نيز ارجاع :يمالحظات اخالق

دار، چالش ساختاري و مقرراتي مانند خأل قانوني، چالش اجرایي هاي نيروي انساني مثل سرایههاي موجود در طرح نماد، چالشاز جمله چالش :ها افتهی
هاي سازي برچسب منفي اقدامات پيشگيرانه، و نيز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصي و عدم اعتماد اولياء به برنامههمانند فرهنگو فرهنگي 

 .باشدپرورشي مدارس مي

 .اجراي موفق طرح نماد نيازمند اصالحات ماهوي بسياري است :يريگ جهينت

 .پيشگيري وضعينماد، آسيب، پيشگيري اجتماعي،  :يديکلمات کل
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 مقدمه

افزایش ارتکاب جرم توسط کودکان و  :ان موضوعيب ـ1

دانان و محققان و  هاي اخير ذهن حقوقنوجوانان در سال

پژوهشگران در حيطه پيشگيري از جرم را به خود معطوف 

ها درصدد شناختن علل بزهکاري این قشر از کرده است و آن

براي . ها هستندمنظور پيشگيري از جرایم و بزه آن جامعه به

.  تأمين سالمتي افراد، پيشگيري مرض از معالجه بهتر است

يشگيري از باید قبول کنيم که از نظر حفظ مصالح اجتماعي، پ

مداخله رشدمدار و . جرم نيز بهتر از مجازات مجرم خواهد بود

کار بشناسد و که کودک، خود را یک بزهزودرس پيش از آن

هاي مجرمانه، از رها ساختن جلوگيري از ریشه گرفتن عادت

زا و انتظار براي رسيدن وي به هاي جرمکودک در محيط

ي کيفري مؤثرتر مسؤوليت کيفري و ورود به سيستم دادرس

شناسي، انحرافات، پيوستاري از رفتار از دیدگاه جرم. است

و هم به تخلف ( مانند دزدي)است که هم به تخلف از قانون 

شکني رسمي  از هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي بدون قانون

: 0711احمدي، ) .شودارجاع داده مي( مانند فرار از مدرسه)

شک سرمایه و اینکه بي با توجه به مطالب گفته شده( 45

انساني در شرایطي باعث رشد و توسعه اخالقي، فرهنگي، 

کاري و شود و باید پدیده بزهاقتصادي و سياسي جوامع مي

جرم آن را تهدید نکند، بنابراین براي تحقق سرمایه انساني و 

ها باید در ترین اقداماتي که دولتحفظ آن، یکي از مهم

اظ کنند تصویب قوانيني در این هاي کالن خود لحبرنامه

خصوص است که اخيرًا با تصویب قانون حمایت از اطفال و 

هاي قانوني و قضایي در  حمایت 0711/2/27نوجوانان مصوب 

جهت جامعه عمل پوشاندن و حمایت از رویکردهاي مراقبت 

آموزان روي کار آمده که در صدد مهار اجتماعي دانش

به اینکه نظام غربالگري مورد  با توجه. بزهکاري و جرم است

طرح نماد  0711آذر سال 01گذاري قرار گرفته و در صحه

توسط مرکز مطالعات ( آموزان نظام مراقبت اجتماعي دانش)

شناسي دانشگاه تهران براي اولين بار، با هدف پيشگيري جرم

آموزاني که در رشدمدار مدرسه محور روي کار آمده تا دانش

در این نظام شناسایي و سپس در معرض آسيب هستند 

صورت لزوم در اختيار اورژانس قرار بگيرند، ما در این پژوهش 

هاي طرح نماد که ها، خألها و تعارضدر صدد بررسي چالش

ناشي از نتایج حاصل از عملياتي کردن این طرح با توجه به 

 .باشيمهاي پيشگيري در این طرح ميي آموزهسنجه

  تبيين مفاهيم -2

 طرح نماد -2-0 

آموزان است که سند طرح نماد، نظام مراقبت اجتماعي دانش

آموزان، ائتالف ملي در ائتالف نظام مراقبت اجتماعي دانش

توجه سازمان یافته به سرنوشت کودکان و نوجوانان ميهن 

اسالمي از طریق مشارکت در طراحي و استقرار نظام جامع 

هاي سه و مهار زمينهآموزان در مدرمراقبت اجتماعي دانش

آسيب اجتماعي در سه فضاي اجتماعي کودکان و نوجوانان 

گونه که در سند ائتالف نظام مراقبت اجتماعي همان. باشدمي

آموزان ذکر گردیده، منظور از نظام مراقبت اجتماعي دانش

ها، یافته از خدمات و برنامهاي نظامآموزان، مجموعهدانش

هاي رواني، توانمندسازي و حمایت شامل غربالگري، آموزش،

آموزان در برابر رفتارهاي پر منظور مراقبت دانش اجتماعي، به

موقع و  هاي اجتماعي و جرایم از طریق مداخله بهخطر آسيب

آموزان در سند ائتالف نظام مراقبت اجتماعي دانش. مؤثر است

در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تحت  0711آذر  01

هاي چند جانبه ميان وزارت آموزش و ميثاق همکاري عنوان

ریزي آموزشي، پرورش، قوه قضایيه، سازمان مدیریت و برنامه

وزارت تعاون، کميته امداد، ستاد اجرایي فرمان حضرت امام 

، وزارت بهداشت، ناجا و سازمان بهزیستي کل (ره)خميني 

 هايدر این سند تفاهم بر مهار زمينه. کشور تصویب شد

آسيب اجتماعي در سه فضاي مدرسه، خانواده و محله با تأکيد 

ترین فضاي اجتماعي کودکان و عنوان جدي بر مدرسه به

 (0711سند ائتالف نماد، ). نوجوانان تأکيد شده است
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توان به موارد هاي مطرح شده در این طرح مياز جمله برنامه

ه هاي رشدمدار در زمينگسترش آموزش: ذیل اشاره نمود

هاي اجتماعي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر، آسيب

پذیر و  آموزان آسيببزهکاري، ایجاد نظام شناسایي دانش

-هاي علمي، طراحي و توسعهدیده از طریق چک ليست آسيب

آموزان، ي مداخالت مؤثر حمایتي و توانمندسازي براي دانش

سي آموزش و توانمندسازي معلمان و والدین، توليد برنامه در

پيشگيري مربوط به هر دوره تحصيلي و منابع کمک آموزشي 

هاي آموزشي رشدمدار پيشگيري، آن، برگزاري و اجراي دوره

ها، ایجاد ساز و کار براي اجراي خدمات مددکاري به خانواده

منظور  ي پيشگيري رشدمدار بههاي مشترک در حوزهبرنامه

-ارها و برنامهآموزان، سازوکآميز دانش کاهش عوامل مخاطره

بخشي، استقرار نظام بازخورد، پایش و  هاي مشترک بين

 .سنجش اثربخشي

 پيشگيري اجتماعي رشدمدار -2-2

ین نوع پيشگيري سعي دارد چنانچه یک کودک به هر دليلي ا

از خود مظاهر بزهکاري را بروز داد، با مداخله زودرس در وي 

در آینده و محيط پيرامون او، از مزمن شدن بزهکاري او 

پيشگيري زودرس، یعني  (51: 0731 ،بيات) .جلوگيري کند

اجتماعي زودرس در فرآیند رشد  -شناختي مداخله روان

کودکان، براي جلوگيري از عوامل خطرسازي که احتمال 

ها در آینده پذیرش و تقليد رفتار مجرمانه پایدار را از سوي آن

عوامل خطر در  (51: 0731رایجيان اصلي،) .دهدافزایش مي

اي از شرایط فردي و اجتماعي است مجموعه ،این پيشگيري

که پدیداري، پيوستگي و پایداري رفتارهاي مجرمانه آینده را 

هاي این نوع ویژگي. در کودکان و نوجوانان به همراه دارد

مدار بودن، فردمدار بودن، عام تربيت: پيشگيري عبارتند از

شناسایي عوامل خطر : املش نيز هاي آن بودن و رهيافت

کارگيري عوامل حمایتي از  فردي و اجتماعي و به دنبال آن به

اجتماعي زود هنگام در  -طریق مداخالت روان شناختي 

باشد و بر این سطوح مدرسه، خانواده و محيط اجتماعي مي

اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کساني 

 ،در معرض ارتکاب جرم هستندهاي خاص دليل وضعيت که به

هاي بزهکارانه آنها را تواند جلوي بزهکاري و تداوم گرایشمي

این رهيافت براي کاهش مدت  )41: 0737عباچي،) .بگيرد

آوردن  هاي جنایي و جلوگيري از رويحضور افراد در فعاليت

این رهيافت در پي آن . آنان به اعمال و حرفه مجرمانه است

هاي شخصي و عمومي افراد، محيط است که عالوه بر

پيرامون آنان را نيز درگير کند تا از تداوم رفتار جنایي افراد در 

بنابراین، پيشگيري اجتماعي  .معرض خطر جلوگيري شود

دنبال آن است تا با مطالعه کودکان و نوجوانان و  رشدمدار به

هایي استفاده مناسب از سازوکارهاي حمایتي موجود در محيط

سوي  دار را بهآموزان مسألهمانند خانواده و مدرسه، دانش

بنابراین، هدف در این . همنوایي با قواعد اجتماعي سوق دهد

هاي زود هنگام، مالحظه در فرایند رهيافت، اقدام

هاي پذیري افراد از رهگذر نهاد خانواده، آموختن مهارت جامعه

ران و اجتماعي به کودکان و نوجوانان، آموزش آموزگا

کوشد تا با توانمندسازي، افراد را مسؤوالن مدرسه است و مي

: 0731نيازپور، ). براي زندگي مطلوب در جامعه آماده سازد

074) 

 کاري کودک و نوجوانبزه -2-7

شناسي،  کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روان

شناسي، جامعه شناسي و حقوق مورد بررسي قرار گرفته  زیست

یك از دانشمندان از دید خود کودک و کودکي را  است و هر

ست از هر ا کودک در لغت عبارت ،طور کلي هب. اندتبيين نموده

دوران کودکي از . پسر و دختري که به رشد نرسيده باشد

و  نجفي ابرندآبادي) .دوران بارداري شروع و تا بلوغ ادامه دارد

به کسي طفل یا صغير  ،ح حقوقيالدر اصط (41: 0711،بيگي

م اجسمي و روحي الز شود که از نظر سن به نمّوگفته مي

: 0711نجفي ابرندآبادي، ) .براي زندگي اجتماعي نرسيده باشد

41) 
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کودک غير نخست، : تکودک از نظر حقوقي بر دو نوع اس 

تا سن هفت سالگي است؛ زیرا تا این سن  اًلمميز و آن معمو

کودک نامميز است و تشخيص صالح و فساد و خير و شر را 

پوراحمدي، ) .شناسددهد و خوب و بد را از هم باز نمينمي

طور  آن کسي است که به و کودک مميز و دوم، (04: 0711

ت سردر الها و معام اجمال از داد وستدها و خرید و فروش

وقتي کودک به سن . وي که بتواند درک کندنح بياورد؛ به

گذارده و  در آستانه تشخيص و تميز پا ،هفت سالگي رسيد

رشد و درک او از حقایق و وقایع  ،شودمي گتررهرچه بز

طفل یا  ،شناسي از دیدگاه جرم .گردداطرافش بيشتر مي

-نوجوان بزهکار فردي است که شخصيت وي در حال شکل

در حالي که . اجتماعي شدن استگيري بوده و در جریان 

شکل گرفته و چندان در خور تحول  اًلشخصيت بزرگسال قب

ق البزهکار به مجرماني اط ،شناسي در کتب جرم. نيست

و  (سال03 تا 7بين )گردیده که کمتر از سن معيني هستند 

اند که اگر فرد بزرگسالي نيز مرتکب مرتکب عملي گردیده

عباچي، ) .شوداخته ميمجرم شن ،همان عمل شده باشد

 01همچنين مجرم جوان فردي است بين سنين  (41: 0737

ر شده و مانند با خشونت جدي اعمال مرتکب که سال03-

: 0731نيازپور، ). گيردیك بزرگسال تحت تعقيب قرار مي

کودک بزهکار فردي است که مجموعه  ،عبارت دیگر به( 071

انين ممکن است در این قو. قوانين کيفري را نقض کرده باشد

در  ن تدوین شده یاالمجموعه مقرراتي که براي بزرگسا

اي که براي صغار بزهکار تدوین شده است قرار مجموعه

اصول بزهکاري عبارت است از جرائم کم اهميت و . گيرد

شوند، در مورد مرتکب این نوع جرائم مي اًلچون اطفال معمو

استفاده از واژه  اطفال استفاده از واژه بزهکاري بهتر از

آنکه هدف و نقشه  در برخي موارد نوجوانان بي .مجرميت است

شوند و گاه شرارت به مرتکب بزه مي ،مشخصي را دنبال کنند

آميز منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغيان

در گذشته جوانان  (07: 0734محمدي،) .گيردصورت مي

که با روح جواني سازگار زدند بيشتر به رفتارهایي دست مي

هاي کوچك و کم هاي عملي یا دزديبود مثل شوخي

 »نوعي  نتالماریز وییعني رفتارهایي که به گفته  ،اهميت

اي از کشف و شود که در واقع نشانهمحسوب مي «بازي

ن خود دارند الابتکاري است که نوجوانان در ميان گروه همسا

اي اثبات توانایي و قدرت و رفتارهاي بزهکارانه ساده تنها بر

توان با یك تعریف ساده مي (75: 0731صانعي،). آنان است

گفت، طفل بزهکار فردي است که قبل از رسيدن به سن 

 .هيجده سالگي، مرتکب جرمي شود

 -يروش تحقيق در ایـن نوشـتار، توصـيف   : روش پژوهش -7

 .تحليلي است

 بحث و نظر

 هاي پيشگيريي آموزهخألهاي طرح نماد در سنجه-0

هم خألهایي در  کار آمدن طرح نماد و اجراي آن هنوزبا روي

هاي پيشگيري در عملياتي شدن این نظام ارتباط با آموزه

شود که مورد توجه آموزان دیده ميمراقبت اجتماعي دانش

 .است هاي پيشگيري ضروريها در برنامهقرار دادن آن

 دبستاني و مهدعدم توجه به پيش-0-0

بيني شده در طرح نماد و سند ائتالف، هاي پيشبرنامه

ي کودکان و نوجواناني است که در مقاطع دربرگيرنده

تحصيلي ابتدایي، متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول به 

هاي رشدمدار و آموزشتحصيل هستند و در این ميان 

مهد و . مغفول مانده است پيش دبستاني کودک وزودرس مهد

جریان قانونمند و هدفداري از تربيت به معناي  دبستانيپيش

سالگي  1تا  2هاي سني  كودكان گروهترتيب  بهاعم است كه 

براساس خصوصيات و سطح پيشرفتشان با  ساله را 1تا  1و 

در . دهدفراهم نمودن محيطي سرشار از انگيزه پوشش مي

 ني، روحي و اجتماعيالاین جریان، پيشرفت فيزیكي، عق

هاي فرهنگي جامعه  بهترین وجه در مسير ارزش كودكان به

 مهد و مقطعشناسي، از دیدگاه محققان جرم .شودهدایت مي
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اي است كه پيشرفت كودك بسيار پيش دبستاني، مرحله

جایگاه دوران، بر روند آموزش فراهم شده در این. سریع است

رجائي، ). هاي آتي تأثير بسيار داردكودك در سال اجتماعي

ها عمومًا جذابيتي بيش از مهد كودك براي بّچه (02 :0714

خانه و خانواده دارد و نيز نقشي بسيار اساسي و مهم در تربيت 

تأثيرپذیري كودكان در مهد كودك به . كندكودكان ایفا مي

هاي براساس یافته . مراتب بيشتر از خانه و خانواده است

در رشد  ،دبستانهاي پيش از شناسي و علوم تربيتي، سالجرم

كودكان نقش و همچنين بزه و آسيب اجتماعي و تربيت 

در این دوران حساس و مهم، . اي دارد اساسي و تعيين كننده

تر تر و آسان سریع تر،كودكان عميقانگاري پذیري و بزهآسيب

هاي مختلف رشد هاي آنان درجنبهتوانایي .شودانجام مي

 گيردخصيت آنها شكل ميهاي اصلي ششود و پایهشكوفا مي

گذاران،  گران و سياست بر همين اساس بسياري از پژوهش

پيش دبستاني اجتماعي هاي ها و آموزش مهارتروي آموزش

در این دوران ميزان ارتباط کودک با . تأكيد دارند مهدو 

یگر تأثير بسياري در رشد اجتماعي وي خواهد دکودکان 

رگوني عظيمي در گام گذاشتن به مهد کودک دگ .داشت

زیرا محيط کوچک وي که  ؛زندگي اجتماعي کودکان است

شود  هسته مرکزي آن خانواده است به جهان وسيع تبدیل مي

با ورود به این  .ن استآکه گروه همساالن محور مرکزي 

 باید موقعيت مناسبکودک مي ،جدید و محيط گسترده يدنيا

خود را بيابد و این ممکن  و عاري از مخاطرات اجتماعي و بزه

هد بود مگر آن را براي سازگاري با چنين محيطي آماده انخو

گروه همساالن  ،در محيط جدید به جاي خانواده .کرده باشند

از  (1: 0714فر و دیگران، اتحادي). دیاباست که اهميت مي

و در رشد اجتماعي کودک ازجمله مواردي که رو  این

ي و آموزش برخورد با مخاطرات و هاي مهارت اجتماع آموزش

توان به هاي اجتماعي باید مورد توجه قرار بگيرد، ميآسيب

 : موارد ذیل اشاره نمود

تخصص مربيان مهد کودک در رشد اجتماعي کودکان  -

 و مهد؛ پيش دبستاني

در  دبستانيو پيش آموزشي مهد کودکات ها و محتویهدف -

  ؛کودکان پيشگيري از آسيب اجتماعي

تي و عاطفي مربيان مهد کودک در رشد يهاي شخصویژگي -

 و مهد؛ واجتماعي کودکان پيش دبستاني 

و پيشگيري از  امکانات رفاهي مهدکودک در رشد اجتماعي -

 .و مهد پيش دبستاني آسيب اجتماعي

 دار مدرسه در طرح نماد عدم توجه به نقش سرایه-0-2

 و معلم معاون، مدیر، نظير ايدر كنار افراد شناخته شده

 در اگر كه دارند حضور مدرسه در هم دیگري افراد دفتردار،

 طور به حضورشان ولي ندارند، ممتازي جایگاه اداري بندي رده

 مثبت، نهایتبي یا و منفي نهایتبي تا تواندمي یقين و قطع

در حالي که در طرح نماد صرفًا به نقش افراد . باشد مؤثر

دار مدرسه در  پرداخته شده و نقش سرایهشناخته شده 

هاي اجتماعي کودکان و نوجوانان مغفول پيشگيري از آسيب

هاي پيشگيري اي در جهت آموزشمانده و هيچ برنامه

دیده و آموزان آسيباجتماعي رشدمدار و شناسایي دانش

بيني نشده است؛  دار مدرسه پيش پذیر براي قشر سرایهآسيب

تواند در جهت پيشگيري از ه این مقوله ميکه توجه ب درحالي

 .آموزان بسيار تأثيرگذار باشددیدگي دانشکاري و بزهبزه

داران در اداره بهينه امور  ههمكاري و همياري سرای

 داران سرایه جایي جابه و انتخاب كه است مؤثر چنان مدرسه،

 داري سرایه .است مدارس مدیران اصلي هايدغدغه از یكي

 ناباب، افراد با ارتباط اعتياد، تنبلي، نظمي، بي شهره كه

ي تا حد جاسوسي افراط هايكنجكاوي و گستاخي جسارت،

ستارزاده ). دكن است، خواب راحت را بر مدیر مدرسه حرام مي

گران،  شناسان و پژوهشاز دیدگاه جرم( 00: 0711و دیگران، 

مدرسه حضور دار مدرسه اکثر اوقات در  با توجه به اینکه سرایه

آموزان مدارس داراي روابط غيرمستقيم و دارد و با دانش

هاي آموزان در زنگتعامالت مؤثر است، همچنين دانش
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تفریح و اوقات فراغت بيشتر در معرض دید و در دسترس 

دار مدرسه هم  رو سرایه باشند، از هميندار مدارس مي سرایه

هم نقش منفي  تواند نقش مثبت در ارتباط با پيشگيري ومي

دیدگي کودکان و نوجوانان داشته کاري و بزهدر ارتباط با بزه

دار مدرسه، توانایي  از جمله تأثيرات مثبت سرایه. باشد

اکثر . پذیر است دیده و آسيبآموزان آسيبشناسایي دانش

هاي تفریح ایم که در زنگرو شده آموزاني روبهاوقات با دانش

ه کنج عزلت گزیده و یا حتي گریه اي از حياط مدرسدر گوشه

آموزان با کنند و یا در مواردي که نزاع و خشونت دانشمي

از جمله اشخاصي که . دهدیکدیگر در اوقات فراغت رخ مي

تواند شاهد این قضایا و مشکالت رواني، اجتماعي و  مي

رو با  ازاین. دار مدرسه است آموزان باشد، سرایهتربيتي دانش

هاي پيشگيري رشدمدار و هایي در جهت آموزش ایجاد برنامه

در جهت شناسایي دار مدرسه  زودرس مختص سرایه

ها به مقام پذیر و معرفي آندیده و آسيب آموزان آسيب دانش

از . روي نمودتوان در راستاي اهداف طرح نماد پيشباالتر، مي

کار، معتاد و دار مدرسه شخصي بزه سوي دیگر، چنانچه سرایه

، تي شخصي عصبي و داراي مشکالت رواني باشدیا ح

تواند نقشي شگرف در سوق دادن کودکان و نوجوانان در  مي

دیدگي ایفا کند کاري و یا حتي بزهاجتماعي، بزهمسير آسيب 

که در طرح نماد توجه به چنين مواردي مغفول مانده و نيازمند 

 (02: 0711ستارزاده، ) .ذکر و بازنگري است

 هاي پيشگيري وضعيبه آموزهجه عدم تو-0-7

-آموزان، صرفًا به برنامهدر طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش

هاي پيشگيري اجتماعي رشدمدار با رویکرد مدرسه محور، 

جامعه محور و خانواده محور با تأکيد بر نقش مدرسه اشاره 

تواند هاي پيشگيري وضعي که ميشده است و جایگاه آموزه

آموزان نقشي هاي اجتماعي دانشآسيبدر پيشگيري از 

هاي وضعي اقدامدرواقع،  .اساسي ایفا کند خالي است

پيشگيرنده ناظر به اوضاع و احوال و شرایطي هسـتند كه 

این اوضاع و . دهندمجرم را در آستانه ارتكاب جرم قرار مي

یا  «هاي ماقبل بزهكاريوضعيت»شناسي احوال كه در جرم

نام دارند، فراینـد گـذار از اندیشه « ایيجنهاي پيشوضعيت»

به عمل را تحریك یا تسهيل كرده و نقش مهمي در آن ایفا 

ها قلمداد جزو این وضعيت ،دیـده یـا آماج جرمبزه. كندمي

عبارت دیگر، پيشگيري وضعي با تغييـر به. شودمي

هاي ما قبل بزهكاري، از طریق حفاظت یا تقویت  وضعيت

ي جرم، دیـده یـا آمـاج بالقوهبـزه یا نوجوان کودک حمایت از

هاي نوین، دشوار كـردن با استفاده از دستاورد فناوري

كار ارتكـاب جـرم، بـاال بردن خطر شناسایي و دستگيري بزه

را  خودهدف  ،انتظـار مجـرم و كاهش سـود و لـذت مـورد

تدابير ها و برخي از روش (01: 0731جاهد، ) .كنددنبال مي

 آموزاندانش دیـدگيپيشگيرنده وضعي از جرم و بزه

هاي گردهمایي و تجمع بين بردن اماكن و محل از: زعبارتنـدا

ولگردان، فواحش، توزیع كنندگان موادمخدر، اشرار و 

است؛  هایي که نزدیک به مدرسهدر مکان داران سابقه

 ها، مدارس،اسـتقرار نيروهـاي انتظامي در اطراف پارك

هـاي مدار هاي محله، نصب دوربـينميادین، ایجاد گشت

ها و معابر خلوت و تاریك بسته، نصب چراغ روشنایي در مكان

كه احتمـال ارتكـاب جرم در آنجا زیاد است، نصب قفل 

در ساختمان  هاایمني روي درهاي آهنين، حفاظ پنجره

كشي اطراف هـاي هشدار دهنده، نرده، نصب سيسـتممدارس

هـا و نصـب تابلوهـاي مخصوص بستن برخي خيابان ،اطحي

شعارنویسي در جاهایي كه افراد از طریق نوشتن مرتكب 

هاي الزم روي شوند، نصب فناوريهـا مينزاكتـي برخي بـي

 .هاي تلفنيمنظور پيشگيري از مزاحمتها بهتلفن

بنابراین هيچ کدام از  (75: 0731منصورآبادي و ابراهيمي،)

ها دانست، اي پيشگيري را نباید برتر از سایر روشهروش

اي از کار را بگيرند و ها باید گوشهبلکه هر کدام از این روش

هاي  در برنامه کلي به صورت متوازن از تمامي روش

: 0710جعفري ،ثاني و جوانسيدزاده) .پيشگيري استفاده شود

42) 
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 شناسي درعملياتي کردننبود نيروي متخصص جرم-0-5

 طرح نماد

علوم، علمي است که با استفاده از مطالعات سایر شناسي جرم

 سعي در بررسي پدیده وقوع جرم، شناخت عوامل مؤثر در با

محيط زندگي  و شناخت علت وقوع آن و مطالعه کاري بزه

هاي شخصيت او و راه رواني و شرایط روحي و بزهکار و

 زا و هاي جرمزمينهو از بين بردن  معالجه و درمان بزهکار

طورکلي پيشگيري از وقوع جرایم و کاهش آمار کيفري  به

مقایسه و بررسي  -0الرکهاز نظر  (51: 0711پور، ثابتي). دارد

موضوع  ،هاي معينمکان و زمان جرایم مختلف در آمار

به بررسي و مقایسه نتایج  ،پيناتل و  شناسي عمومي است جرم

شناسي عمومي بيان جرمشناسي اختصاصي به  علمي جرم

شناسان  به عبارت دیگر، جرم (41: 0711پور،ثابتي) .پرداخت

در  استفاده از سایر علوم ازدیاد یا احتمال وقوع جرایمي را با

المللي مورد تحقيق و  یک منطقه یا شهري از نقطه نظر بين

در  (41: 0711پور،ثابتي). دهندمطالعه قرار مي بررسي و

هاي پيشگيري، وجود متخصصاني از برنامهها و تمامي طرح

شناسي و حقوق از  شناسي، روانجمله متخصصان رشته جرم

هاي پيشگيري است؛ ملزومات اجرایي کردن صحيح برنامه

با توجه به اینکه طرح نماد در راستاي پيشگيري از  رو ازاین

 هاي اجتماعي کودکان و نوجوانان طراحي شده، الزمهآسيب

کار بستن نيروي  تحقق اهداف پيشگيري این طرح به

پيشگيري اجتماعي و وضعي  شناسان در حوزهمتخصص جرم

 .است

 خأل در اجرا و ارزیابي-0-4

عنوان اقدامات اجرایي مقدماتي در  اجرا و ارزیابي باید به

عنوان موضوعي  ریزي مدنظر قرار گيرند، نه بهبرنامه مرحله

در آموزش و حمایتي که . اندیشيد که بعدًا باید به آن

گيرند، الزم ها و مجریان در نظر ميها براي پروژهحکومت

ها ظرفيت و اگر چه دولت. است این فرایند مدنظر قرار گيرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  - Larke 

آوري اطالعات و تحليل چندبخشي دانش انجام طراحي، جمع

هاي ها، مراکز پژوهشي و سازمانرا ندارند، تعداد دانشگاه

توانند مشاوره و کمک الزم را در خصصي که ميغيردولتي ت

این زمينه ارائه کنند، رو به افزایش است بنابراین در طرح نماد 

گذاران این طرح باید از ابتدا  ریزان و مسؤولين و پایهنيز برنامه

که به فکر ارزیابي و اجرا و نقایص ناشي از اجرا باشند تا زماني

هنمایي در اثناي اجرا و نياز جدي براي حمایت تخصصي و را

ها به کار گرفته ارزیابي در سطح محلي محرز گردد، حمایت

 (015: 0710سيدزاده ثاني و جوان جعفري، ). شود

 هاي پيشگيريي آموزههاي طرح نماد در سنجهتعارض-2

کارهاي مفيد و تأثيرگذار در راستاي پيشگيري با وجود راه

ها و عارضاتي در برنامهآموزان در طرح نماد تاجتماعي دانش

کارهاي مذکور در سند ائتالف نماد با عملياتي کردن این راه

ي این تعارضات، تعارض کتب طرح وجود دارد که از جمله

تحصيلي با اهداف پيشگيري طرح نماد، عدم توانایي در 

پذیر، وجود دیده و آسيبآموزان آسيبشناسایي تمام دانش

آموزان در مدارس، دانش( شکنجه رواني)آزاري کودک

خوداظهاري کودکان در مقاطع تحصيلي ابتدایي و تعارض با 

 .باشدمي 5Iو   SARAهاي موفق پيشگيري برنامه

 تعارض کتب تحصيلي با اهداف پيشگيري طرح نماد-2-0

هاي درسي یکي از مهم ترین منابع یادگيري در نظام کتاب

درسي مدارس را هاي آموزشي هستند و مواد اصلي برنامه 

نيازها و  (1: 0714پور،امينون و شریفي). دهندتشکيل مي

نامه  آیين ،هاي مناسبشرایط سني فراگيران، تعيين سرفصل

با تکيه آموزان آموزشي منطبق با تعليم و تربيت صحيح دانش

رعایت تناسب بين محتواي آموزشي نظام  بر مباني اسالمي،

هاي جنسيتي و  ویژگيآموزش و پرورش و توجه ویژه به 

استعدادهاي آنان از جمله مواردي است که در صورتي که 

 تنها نه مورد توجه جدي نظام تعليم و تربيت قرار گيرد، 

 جامعه به را کارآمد و سالم و متخصص انساني نيروي توان مي
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 تمامي در تناسب و تعادل شاهد توانمي بلکه کرد، معرفي

 آموزانهاي اجتماعي دانشآسيبکشور و پيشگيري از  امورات

فایده  مد و بيآبسيار ناکار ،هاي درسيسفانه کتابأمت .بود

هاي فردي و رتمها  بهاي که در آن گونه به  ؛است

 هاآن در را الزم انگيزه و نشده توجهي آموزاندانش تخصصِي

 بسيار آموزان دانش براي هاکتاب این تحمل و کنندنمي ایجاد

 که ما آموزشِي فرهنگ در .است کننده کسل و سخت

 از هاکتاب این است، برخوردار سزایي به اهميت از ارزشيابي

نيستند و براي اکثر  برخوردار قوي هايمایه درون

اي ها به شکل حرفهاین کتاب. باشندآموزان، کافي نمي دانش

هاي درسي اندکي از مشکالت در نوشتن کتاب .اند ليف نشدهأت

ليف أها، توسط کساني تا این است که این کتابدر کشور م

، داري اي در معلمي و کالساند که هيچگونه تجربهشده

آموزان در  ندارند و از وضعيت دانش شناسي شناسي و جرم روان

و روحيات  آموزان ها و تعداد دانشکالس و موقعيت کالس

 اطالع در یک کالس، بي آموزانرواني و اجتماعي دانش

ها از کيفيت شود که کتابو این خود مزید بر علت مي هستند

آموز، دانشهاي اجتماعي پيشگيري از آسيبمناسب و درخوِر 

از جمله  (01: 0717نژاد، سليماني و سليمان) برخوردار نباشند

توان به موارد ذیل هاي تحصيلي ميتعارضات موجود در کتاب

 :اشاره کرد

 ، دوم و سوم ابتدایي و پایههاي اولهاي درسي پایهدر کتاب

هاي امر به معروف اي به مؤلفههشتم متوسطه اول هيچ اشاره

اینكه در  (71: 0713محمودي، ). و نهي از منکر نشده است

كتب اسالمي به این موضوع و احكام مربوطه به آن پراخته 

این كه تا چه ميزان این احكام را عملياتي كرده  وشده است 

را در قالب محتواي مناسب و در خور فهم ها و چطور آن

-کاري و بزهدر جهت پيشگيري از بزه كودكان و نوجوانان

در اختيار  دیدگي و رسيدن به اهداف پيشگيري در طرح نماد

همچنين فراواني  .تر تالش شده است كم ،ها قرار دهيمآن

هاي رویکرد پيشگيري از وابستگي به مواد مخدر در مؤلفه

مورد، در رشته  011دوم در رشته علوم تجربي،  دوره متوسطه

. مورد است 014مورد و در رشته ریاضي،  017علوم انساني، 

هاي رویکرد هاي دهم و یازدهم توجه کافي به مؤلفهدر پایه

-همچنين در کتاب. پيشگيري از وابستگي به مواد نشده است

هاي جرم و قوانين هاي درسي دوره متوسطه دوم به مؤلفه

تبط با وابستگي به مواد، سابقه تاریخي معرف مواد مخدر و مر

. نقش استعمار به مواد مخدر اشاره نشده است

 (00: 0713محمودي،)

دیده آموزان آسيبعدم توانایي در شناسایي تمام دانش -2-2

 پذیرو آسيب

كي از مسائلي كه همواره بين معلمان و كارشناسان آموزش ی

مطرح بوده، ميزان تراكم  شناسيو کارشناسان جرم و پرورش

بررسي . آموزان در كالس درس بوده است یا تعداد دانش

و  آموزان كالس با پيشرفت تحصيليرابطه تعداد دانش

عامل مهمي  دیده،پذیر و آسيبآموزان آسيب شناسایي دانش

تواند راهبردي براي تعدیل منطقي توزیع است كه مي

 مين معلمأتجهيزات و تها، تهيه  آموزان در كالس دانش

 براي نيل به اهداف دیده در جهت پيشگيري رشدمدار آموزش

طبيعتًا هرچه  (17: 0737پور،نصر و معين). باشد طرح نماد

آموزان در کالس بيشتر باشد، معلم در شناسایي تعداد دانش

-دیده و در معرض آسيب ناتوان مي آموزان آسيبتمام دانش

هاي پيشگيري ها و برنامهآرمان ماند و این مقوله متعارض

 .ریزي شده در طرح نماد است برنامه

 آموزان در برخي مدارسآزاري دانشکودک-2-7

تـي اسـت کـه همـواره الیکـي از معض آزاري کودکپدیده 

کـودکان . گيــر جوامــع بشــري بــوده و هسـتگریبان

در  پذیرترین قشـر جامعـه هســتند، همــوارهکــه آسـيب

یکـي از ایـن خطـرات آزار و  .معــرض خطـر قـرار دارنـد

ش الاذیـت کـودکان اسـت کـه بـا وجـود سـعي و تـ
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 ،هاي حامـي کـودکان در جهـت حـل ایـن معضـلسـازمان

همچنـان شـاهد افزایـش روزافزون ایــن پدیــده در 

بخش  سهتوان به  آزاري را مي کودک .کشــورمان هســتيم

ترین نوع  ، جسمي و عاطفي تقسيم کرد که معمولجنسي

آزاري،  نوع دیگر از کودک. باشد آزاري مي بندي کودک تقسيم

. اذیت و آزار جسمي کودکان در نظام آموزشي کشور است

عنوان یکي از شرایط  آزاري به این نوع از کودک ،ها قبل سال

شد و معلمان آزاد بودند با  داري شناخته مي مرسوم کالس

کش  خودکار و یا خط وجه به امکانات در دسترس که عمومًات

آموزان را  استفاده از ضربات دست، دانش بود و در نهایت با

آزاري که شاید به سبب پنهان  نوع دیگر از کودک .تنبيه کنند

بودن عواقب و پيامدهاي آن، توجه چنداني به آن نشده است 

و  ما بودهآزاري عاطفي در مدارس و نظام آموزشي  کودک

آموزان، معيارهاي اشتباه توقعات باالي والدین از دانش. هست

کان و سيستم آموزشي بيمار دهاي کو براي شناسایي پتانسيل

ما، همه و همه در آزار و اذیت روحي و رواني فرزندان این 

ساز آسيب و تمامي این عوامل زمينه سرزمين نقش دارند

-دین یا معلمي که دانشوال .باشدآموزان مياجتماعي دانش

کند،  دليل نمره پایين در فالن درس تحقير مي آموزي را به

دليل دیر رسيدن به  آموزي را بهمدیر یا ناظمي که دانش

کند و هزاران مورد  هایش خرد ميمدرسه در کنار همکالسي

آزاري دیگر از این قبيل رفتارها نشان از وجود نوعي کودک

که با وجود عملياتي ي کشور داردسيستماتيک در نظام آموزش

شدن آموزش مربيان و معلمان آموزش و پرورش، هنوز به 

آموزان  قوت خود در تعامالت بين مربيان و معلمان و دانش

وجود آمدن مدارس  به شودوجود دارد و احساس مي

اي از استعدادهاي درخشان و تيزهوشان، و جداسازي عده

اي دیگر نيز به نوعي عده عنوان تيزهوش از آموزان به دانش

نوع از  نهشود در حالي که حداقل  آزاري محسوب مي کودک

اما  (14: 0713ميربيگي، ) هوش در دنيا شناخته شده است

اي را عده ،هوش منطقي و زباني تنها با در نظر گرفتن دو نوع

کودکاني  .کنيمگذاري مي هوش نام اي را کمتيزهوش و عده

 عظيمي از اطالعات و تکاليف که عمومًاکه همواره زیر سيل 

اند و گویا از نيازي به فراگرفتن آن ندارند محبوس شده

آرامش دوران کودکي و نوجواني تنها استرس نوشتن تکاليف 

اذیت و آزار عاطفي . و امتحانات مختلف را به ارث برده اند

عواقبش قابل مشاهده  ،کودکان همچون آزار جسمي و جنسي

تأثيرات مخرب بسياري بر  ان نيست اما قطعًابر جسم کودک

تر را اي بسيار طوالنيروح و روان این کودکان دارد که دوره

و تمامي موارد  (11: 0713ميربيگي، ) بدطلبراي درمان مي

اجتماعي کودکان و مذکور عواملي است در جهت آسيب 

هاي آموزشي طرح نماد تعارضاتي نوجوانان و با وجود برنامه

باشد که باید مورد آزاري قابل مشاهده مي ي کودکزمينهدر 

 .توجه عامالن و مجریان طرح نماد قرار گيرد

 خوداظهاري کودکان-7-5

ارزیابي و خوداظهاري عمدتًا بر کيفيت اجرا و اقدامات 

هاي پژوهشي اوليه متمرکز شده و باعث اصالح طراحي پروژه

خودارزیابي و . شوددر حال اجرا و افزایش موفقيت مي

خوداظهاري مميزي دروني نيز که توسط مجریان طرح براي 

تواند در ارتقاي کارکرد طرح شود ميآموزان انجام ميدانش

 (011: 0710سيدزاده ثاني و جوان جعفري، ) .بسيار مؤثر باشد

هاي اعمال شده در طرح نماد در جهت با توجه به روش

پذیر با هدف سيبدیده با آ آموزان آسيبشناسایي دانش

آموزان،  پيشگيري اجتماعي و مراقبت اجتماعي از دانش

هایي ها و جداولي طراحي شده است و طي آن پرسشکاربرگ

هایي که  گيرد تا با توجه به پاسخآموزان انجام مياز دانش

دیده و دهند کودکان آسيبها ميآموزان به این پرسشدانش

ها که از ي این کاربرگجملهاز . پذیر را شناسایي کنندآسيب

هاي پيشگيري در تعارض است شناسي با آموزهنظر جرم

هاي تهيه شده در کتاب مطالعات اجتماعي ششم کاربرگ

هاي طراحي شده در با اینکه پرسش. باشدابتدایي مي

آموزان و بررسي و ارزیابي مشکالت اجتماعي شناسایي دانش
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عمل آمده است  ي دقيق بهآموزان بسيار مفيد و با طراحدانش

لکن مشکل اساسي در این رابطه عدم خوداظهاري کودکان 

کودکاني که در مقاطع ابتدایي در حال تحصيل هستند . است

با توجه به عدم وجود استقالل و عدم آموزش خوداظهاري در 

هاي طراحي شده ها اکثر اوقات به کمک والدین به پرسشآن

هاي والدین به این سؤاالت سخدهند و بيشتر با پاپاسخ مي

این مقوله با هدف . آموزشویم تا پاسخ خود دانشرو مي روبه

دیده در تعارض پذیر و آسيبآموزان آسيبشناسایي دانش

شناسي مجریان طرح نماد از جمله دبيران و از نگاه جرم. است

هایي در جهت خوداظهاري و ایجاد مشاوران باید ابتدا آموزش

آموزان اعمال کنند و سپس درصدد ري در دانشاستقالل فک

شده در جهت شناسایي و ارزیابي هاي طراحيپرسش و پاسخ

 .آموزان برآینددانش

 5Iو  SARAهاي موفق پيشگيري تعارض با برنامه-2-4

در طول ساليان، رهنمودهاي زیادي به منظور طراحي 

چنين اصواًل . هاي پيشگيري از جرم، به نگارش درآمدند پروژه

کنند که در رهنمودهایي مجموعه مراحلي را طراحي مي

سازي، ارتقاي صورت اجراء، کمکي خواهند بود به تصميم

کيفيت اطالعات حاصله، تضمين تناسب مداخالت و پيامدها، 

راهنمایي نسبت به مداخالت آتي از طریق به تصویر کشيدن 

تي اصطالحات متفاو. مشکالت ایجاد شده و ارتقاي مداخالت

براي رویکرد مستند و مبتني بر فرایند، در طراحي پروژه مورد 

عنوان مثال عالمت اختصاري  به. گيرداستفاده قرار مي

SARA 0که به جاي چهار کلمه بررسي دقيق و موشکافانه ،

 وسيله گيرد، به مورد استفاده قرار مي 5و ارزیابي 7، پاسخ2تحليل

اند، نگر را برگزیده نيروهاي پليسي که رویکرد حل مسأله آینده

شود در همين خصوص، شبکه در حد وسيعي استفاده مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  - Scanning 

2  - Analysis 
3 - Response 
4 - Assessment 

5Iپيشگيري از جرم اتحادیه اروپا از اصطالح 
استفاده  4

اي از عناوین هستند که براي درک مجموعه پنج آي. کند مي

ند تا شوکار گرفته مي عناصر ضروري پيشگيري از جرم، به

سازي موضوعات، به سهولت قابل آموزش باشند و تصميم

علم و اطالع، مداخله، : اند ازپنج آي عبارت. مجدد ميسر شود

: 0710سيدزاده ثاني و جوان جعفري، ). اجراء، احاطه و تأثير

که کشور ایران اسالمي همواره متأثر از با توجه به این (011

عنوان یکي  ت بوده و بهحوادث و بالیاي طبيعي و انسان ساخ

پذیرترین کشورها از نظر حوادث در جهان مطرح از آسيب

پذیري دليل موقعيت جغرافيایي و آسيب این امر به. باشدمي

اي در کشور بوده که منجر به از بين اي و غيرسازهباالي سازه

ها و مشکالت و صدمات متعدد به دنبال رفتن جان انسان

باشد که در واقع این بالیاي ميطبيعي  وقوع یک حادثه

هاي شدید طبيعي اکثر اوقات در مدارس منجر به آسيب

آموزان و گاهي مرگ کودکان و نوجوانان را به جسمي دانش

هاي مراکز و مدارس با توجه به همراه دارد زیرا ساختمان

اي تمرکز باالي جمعيت از نقطه نظر ایمني نيازمند توجه ویژه

معمول ساختمان مدارس داراي کمد و  طور به. باشندمي

باشد که و در و دیوارهاي فرسوده مي هاي کتاب، پنجرهقفسه

رو  ح ریسک باالیي داشته باشد از اینتواند سطبعضًا مي

طراحي شده است که در هفته  SARAي پيشگيري برنامه

اول خرداد ماه هر سال در هر مرکز اجرا گردد تا با شناخت 

کدام در جهت مرتفع نمودن خطر در مدارس ميزان ایمني هر

شود در طرح نظام بر این اساس پيشنهاد مي. کوشش شود

هاي پيشگيري آموزان به برنامهمراقبت اجتماعي دانش

SARA  5وI توجه شود. 

 گيرينتيجه

هاي وارده به کودکـان و نوجوانـان از جملـه    کاري و آسيببزه

هاي مهم اجتماعي و تربيتي است که توجـه بسـياري از   مقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .شوندانگليسي شروع مي iمنظور پنج اصطالح است که با حرف -4
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شناسي را به خـود  دانشمندان و محققان علوم اجتماعي و جرم

با توجه بـه اهميـت پيشـگيري رشـدمدار و     . جلب کرده است

کـاري و  ههاي اجتمـاعي و پيشـگيري از بـز   زودرس از آسيب

ــزه ــا  ب ــي ب ــدگي، طرح ــاعي   دی ــت اجتم ــام مراقب ــوان نظ عن

در پژوهش . تهيه و طراحي شد 0711آذر  01در  آموزان دانش

ها، خألها و تعارضـاتي کـه در   حاضر براي اولين بار به چالش

تـرین  ي مهـم ایم که  از جملهشود، پرداختهاین طرح دیده مي

این خألها عدم توجه به مقاطع تحصيلي مهد کودک و پـيش  

 دار مدرسه، عدم توجـه بـه   دبستاني، عدم توجه به نقش سرایه

ــوزه ــآم ــاي پيش ــص  ه ــروي متخص ــود ني ــعي، نب گيري وض

ریزي، آموزش و عملياتي کـردن  شناس در طراحي، برنامه جرم

 هاي طرح نماد و ارزیابي و اجرا توسط نيروي متخصصبرنامه

هـاي پيشـگيري از   همچنـين تعارضـاتي در برنامـه   . باشـد مي

ــآســيب ــارض در شهــاي اجتمــاعي دان ــه تع ــوزان از جمل آم

تب تحصيلي با اهداف پيشگيري اجتماعي، عـدم  هاي ک آموزه

پـذیر  دیـده و آسـيب  آموزان آسيبتوانایي شناسایي تمام دانش

ها و عدم توانـایي دبيـران و کـادر    علت حجم باالي کالس به

آموزان در برخـي مـدارس و   آزاري دانش مربوطه، وجود کودک

ویژه در مقاطع تحصـيلي  لزوم آموزش خوداظهاري کودکان به

سني از استقالل فکري  آموزان در این مرحلهایي که دانشابتد

هـاي پيشـگيري   کمتري برخوردار هستند و تعارض با برنامـه 

 .باشداین طرح مي در5I و   SARAموفق 

ز يموارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن :يمالحظات اخالق

ت یدر استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعا يدار امانت

 . دیگرد

ن مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافع ین ایتدو :تعارض منافع

 .بوده است

هر توسط صورت مشترک  به نگارش مقاله :سندگانیسهم نو

 .استگرفته  انجام سندهینودو 

 ين اعتبار ماليمأن توبدن پژوهش یا :اعتبار پژوهشن يمأت

 .افته استیسامان 
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منابع و مآخذ
فر، محمدرضا؛ جهانتيغ اول، رضوان و پيري، اتحادي -

نقش مهد کودک در رشد اجتماعي (. 0714)مصطفي 
چهارمين . کودکان پيش دبستاني شهرستان زاهدان

. تربيتي و روانشناسي کنفرانس ملي توسعه پایدار در علوم

 .مطالعات اجتماعي فرهنگي: تهران

نقش حقوق در حفظ سالمت (. 0711)پور، مسعود احمدي -

سازي همایش ملي جهاني. و امنيت کودکان در جامعه

 .مرجع دانش: تهران. حقوق کودکان و نوجوانان

بررسي  ضرورت(. 0714)پور، زهرا امينون، عفت و شریفي -

تحليل محتوا در نظام آموزش و پرورش کتب درسي و 

: المللي مدیریت و علوم انساني، اراک کنفرانس بين. ایران

 .مرجع دانش

آگاهي بخشي به والدین و »(. 0713)انصاري، سپيده  -

آزاري جنسي و راهبردهاي مراقبان کودک از کودک

(: 5)03، تعليم و تربيت استثنایي. «ايپيشگيرانه و مقابله

24-72. 

پيشگيري از جرم با تکيه بر رویکرد (. 0731)يات، بهرام ب -

معاونت : تهران. (پيشگيري اجتماعي از جرم)اجتماع محور 

 .اجتماعي نيروي انتظامي

رویکرد نوین حقوق انگلستان بر »(. 0734)نهاد، امير پاک -

مجله تخصصي دانشگاه علوم اسالمي . «بزهکاري اطفال
 .040-027(: 3)01، رضوي

. «شناسيمکاتب و قلمرو جرم»(. 0711)پور، بهزاد تيثاب -

 .10-51(: 731)2، قانون یار

آزاري از بررسي پدیده کودک»(. 0731)، محمدعلي جاهد -

-0(: 1) 11، مجله دادرسي. «شناسي و حقوقيمنظر جرم

01. 

پيشگيري وضعي از »(. 0731)تبار فيروزجایي، حسن حاجي -

خطر در ایران با تأکيد بر دیدگي کودکان در معرض بزه

فصلنامه مطالعات پيشگيري . «قوانين و مقررات انگلستان

 .011-021(: 01)4، از جرم

نقش مهدکودک و پيش دبستاني در (. 0714)رجایي، زهرا  -
المللي پژوهش در علوم و کنفرانس بين .تربيت کودکان

 .نشر جهاد دانشگاهي: تکنولوژي، اصفهان

بررسي (. 0711)قائدیان، الهه  ستارزاده، داوود و -
رضایتمندي مدیران و کادر آموزشي مدارس از فضاهاي 

پنجمين همایش علمي پژوهشي از نگاه معلم، . آموزشي

 .مرجع دانش: رامسر

بررسي تأثير (. 0717)نژاد، اکبر سليماني، مهدي و سليمان -

آموزان هاي کمک آموزشي بر رشد تحصيلي دانشکتاب

همایش . دگاه معلمان ابتدایي منطقه صوفيانابتدایي از دی

مطالعات اجتماعي و : ملي علوم تربيتي و روانشناسي، مرند

 .فرهنگي

آموزان سند ائتالف ملي نظام مراقبت اجتماعي دانش -

 دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تأمين: تهران(. 0711)

 .اجتماعي

سيدزاده ثاني، سيدمهدي و جوان جعفري، عبدالرضا  -

: تهران. رهنمودهاي عملي پيشگيري از جرم(. 0710)

 .نشرميزان
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اقتصاد خانواده و نقش آن در (. 0731)صالحي، جاوید  -

 .کتب امام: م تهران. کاري اطفال و نوجوانبزه

دیدگي کاري و بزهپيشگيري از بزه»(. 0737)عباچي، مریم  -

 .68-94(: 01)51، مجله حقوقي دادگستري. «انکودک

محتواي مناسب »(. 0737)فرميهني فراهاني، محسن  -

مجله . «براي تربيت جنسي در کتب درسي دوره متوسطه

 .19-1(: 1)00، دانشور رفتار

بررسي عوامل مؤثر بر (. 0734)محمدي، حکمت  -
آموزان پسر دوره آموزش متوسطه استان پرخاشگري دانش

سومين همایش ملي راهکارهاي توسعه و ترویج . يلاردب

 .نشر آموزش و پرورش: علوم تربيتي، روانشناسي، اردبيل

هاي بررسي و تحليل کتاب»(. 0713)محمودي، سيروس  -

هاي درسي دوره متوسطه دوم از نظر توجه به مؤلفه

فصلنامه سالمت . «پيشگيري از وابستگي به مواد مخدر

 .21-00(:20)1، اجتماعي و اعتياد

هاي بررسي وضعيت مؤلفه»(. 0713)محمودي، سيروس  -

هاي درسي فرضيه امر به معروف و نهي از منکر در کتاب

هاي اسالم و پژوهش. «ي ابتدایي و متوسطه اولدوره
 .05-73(: 2)00، تربيتي

(. 0731)منصورآبادي، عباس و ابراهيمي، شهرام  -

فصلنامه مطالعات . «تحوالت مدیریت پيشگيري از جرم»
 .54-72(: 3)7، پيشگيري از جرم

-دیدگي در محيطآثار علل بزه»(. 0713)ميربيگي، ساره  -

-17(: 01)72، مجله مطالعات حقوقي. «هاي آموزشي

012. 

مباحثي در علوم (. 0730)نجفي ابرندآبادي، علي حسين  -

 .نشر ميزان: تهران. جنایي تقریرات

بررسي رابطه »(. 0737)حميده  پور،نصر، احمدرضا و معين -

آموزان کالس پنجم با پيشرفت تحصيلي تعداد دانش

 .14-17(: 1)00، مجله علمي پژوهشي وزارت علوم. «آنان

کاري در پيشگيري از بزه»(. 0732)نيازپور، اميرحسين  -

. «ي قانون پيشگيري از جرمقانون اساسي ایران و الیحه

 .034-011(: 27)54، مجله حقوقي دادگستري

. 
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