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Abstrac

In recent years, several laws have been drafted and approved for the presence of 

social workers in juvenile proceedings, but they are still not implemented. The 

purpose of this research is to identify the challenges and opportunities of 

intervention of social workers in the process of juvenile proceedings from the point 

of view of judges in order to provide plans to improve the position of social workers. 

Due to the fact that in Iran's judicial system, judges are responsible for the 

implementation of the law and the non-implementation law is a large extent directed 

at them, therefore, in this article, the challenges and opportunities of social workers' 

intervention in juvenile proceedings were questioned. The qualitative research 

method is based on interviews with thematic analysis technique. Purposive sampling 

method was available. The studied people include 17 judges. The findings show that 

the judges agreed on the necessity of the presence of social workers in the judicial 

system, especially juvenile proceedings. The main focus of the answers are concepts 

such as professional weakness, system inefficiency as challenges, restorative 

interventions and facilitating exit from proceedings as an opportunity for the 

presence and intervention of social workers.
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ي مداخله مددکاران اجتماعی در فرایند ها فرصتو  ها چالش

  ید بر دیدگاه برخی قضاتتأکبا : دادرسی نوجوانان بزهکار

زاده پیرسرائی حسین یحیی
، یئاستادیار گروه مددکاري اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبا

  .تهران، ایران

  .شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران استادیار گروه جامعهقادري نیالد صالح

  .، تهران، ایرانیئشگاه عالمه طباطبااستاد گروه حقوق دانحسین غالمی

  *فاطمه حسینی 
عالمهدانشگاهاجتماعی،مددکاريدکتريدانشجوي

  .، تهران، ایرانیتطباطبا

  

  چکیده

هاي اخیر قوانین متعددي براي حضور مددکاران اجتماعی در دادرسی نوجوانان تدوین و  در سال

هاي مداخلۀ  و فرصت ها چالشرو هدف این پژوهش شناسایی  ینازا. شود اجرا نمی؛ اما هنوز شده تصویب

هایی جهت بهبود  ارائه طرح منظور بهیدگاه قضات دمددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان از 

ي قانون اینکه در سیستم قضایی ایران قضات مسئول اجرا به توجه با. جایگاه مددکاري اجتماعی است

و  ها چالش دربارهرو در این مقاله ینازازیادي متوجه آنان است،  تا حدودهستند و عدم اجراي قوانین 

روش پژوهش کیفی . قرار گرفتندسؤالنوجوان مورد دادرسیدراجتماعیمددکاراني مداخلهها فرصت

ي در استراتژهدفمند با  گیري روش نمونه. است) مضمونی(تحلیل تماتیک مبتنی بر مصاحبه با تکنیک

دهد قضات بر ضرورت حضور  ها نشان می یافته. قاضی است 17شامل  موردمطالعهافراد . دسترس بود

ها  ی پاسخمحور اصل.دادرسی نوجوانان موافق بودند خصوص به مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی

مداخالت ترمیمی و تسهیل خروج از ،ها چالش عنوان بهاي، ناکارآمدي سیستمی  مفاهیمی چون ضعف حرفه

  .باشد یمفرصت حضور و مداخله مددکاران اجتماعی  عنوان بهدادرسی 

  ی، دادرسی، نوجوانان، بزهکاريمددکار اجتماع:ها کلید واژه

                                                  
  ho3ini_f@yahoo.com   .    نویسنده مسئول *
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  مسئلهمقدمه و طرح 

و  ها ارزشناچار به نقص  جامعه به دنبال دارد مردم به ياز سو هایی واکنشارتکاب به جرم 

، اما در مورد واکنش به دهند میکه مورد وفاق آنان است واکنش نشان  ییاهنجاره

 یتا ضمن حفظ هنجارها و جبران تخط شود میبرخورد  یمتنوجوانان با مال يبزهکار

سال اطالق  18یرافراد ز جرائمبه  يمفهوم بزهکار. شوند حاصال یزوارده، نوجوانان ن

اصطالح . کند یم یفسال تعر 24تا  15ینرا سن ب "ینوجوان"سازمان ملل . شود می

عمل  یککه مرتکب  باشد میسال  13یردر اشاره به کودکان ز "بزهکاران کودك"

,yong.et al(اند مجرمانه شده 2017:  هاي ویژگیو  يعلل بزهکار با توجه به.)21

در اکثر  یخاص اصالح یباتبا ترت اي جداگانهمحاکم  یدوره نوجوان یتیو شخص يرفتار

  .است یردا یفريمتفاوت ک هاي سیاستيبا توجه به اجرا یادن يکشورها

 يساز عنوان نوعی بیماري عفونی اجتماعی مدل بهرا بزهکارانه نوجوانان  اررفت

و یابد یم يو تسرانتقالعه همساالن به جامي توسط این بیمار دارنداعتقاد  یراز کنند؛ یم

,Sooknanan(کند یماگر اصالح نشود جامعه را آلوده 2018: جرائم  اغلب). 60

که  یزمان نوجوانان. است از آنانها در حمایت و محافظت  کودکان بازتاب شکست دولت

هستند؛  حمایتنیازمندشوند، میناهنجاري مرتکبرفتاريقانونبامخالفتدریامقابلدر

 قضاییسیستمیک .شوند تلقی میقربانیفرد بزهکار بلکهعنوان  به نهآنان  یراز

راکودكباشد، رفاهمنطبقالمللی ینب قوانینباو نوجوانان بایدکودکانبرايمحور  عدالت

بهباشد تانوجوانشخصیتیهاي ویژگیگرفتننظر در باید باجرمبهواکنش. ارتقا بخشد

  .کندکمکجرمازپیشگیري

رشد و در جهتوکندنو درماینتأم رامنافع نوجوانبهترینبایدیمات قضاییتصم

 بتوانندکرده تاکمکجامعهمجدد نوجوان درو ادغام  بازتوانیباشد، همچنین بهاعتالي او

نوجوانی دورهاهمیتبا توجه به . بگیرندعهدهبرجامعۀ خوددريمؤثرنقش یندهدر آ

مجرم؛ بلکه برچسبشود نمیانحراف و اصالح رفتارمانع کاهشتنها  نهمجازات و تنبیه 

بازداشتطریقآنها ازآزاديسلب. کند میایجادنوجوانبرايهاي آسیبآیندهدربودن
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جانبیراتیتأث زندان.گذارد میجا بهبلندمدت  دراي پرهزینهروانیوجسمیصدمات

نوجوانان بزهکار شود،اجتناباز آنبایدوخواهد داشتبه دنبال  سنایندرفراوانی

محکوم به مجازات زندانگذشت رقابلیغسنگین و  جرائمارتکاب  نبالبه د کهیهنگام

و  آموزش، اشتغال، اجتماعیيها فرصتاز. کنندیمو برچسب بدنامی دریافت  شوندیم

Kurye.et(شوندیممحروم خانوادگیارتباطات  al. 2016: 123.(  

منفی داشته و  ریتأثي نوجوانان بر روپلیس و مراکز قضایی  دهدیمنشان  هایبررس

مربوط به دوره  مسائل، به کنندیمرویکرد سرکوبگرانه دارند، میزان تکرار جرم را تقویت 

تشدید  زدنبرچسبی را از طریق ضداجتماعبلوغ نوجوانان توجه نکرده و الگوهاي رفتار 

هرگاه نوجوان تحت برنامه حمایتی و درمانی خاصی قرار نگیرند، نرخ. خواهد کرد

برنامه درمانی  که یزماناست و  افتهیشیافزا درصد 80به درصد  60از  مبازگشت جر

جرمر تکرا کاهشدرصد9حدوداجرا شد  بزهکارنوجوانان  رفتاراصالح  منظور به

,Mathys(فروپاشی نظم اجتماعی است دهنده نشانجرم تکرار.استشده گزارش 2017:

 بخش نتیجهه مستمربزهکارانارهاي رفتمطالعات نشان داده است که برخی ). 319-320

  .استمجرمانه در دوره خردسالی  هاي فعالیتبزرگی از 

جرائماز٪50در  مزمنمجرمانکهدادنشان2002تا1998سالمطالعه اورگان از

مواجهه نوجوان با سیستم قضایی، نوع و  زمان مدتاند عواملی مانند  بودهدخیلجدید

مؤثرند بینی میزان تکرار جرم  احکام صادره در پیششده یا  شدت مجازات اعمال

)Paretta, 2018: جرممرتکبمجددًااست، نوجوانانی کهدادهنشانتحقیقات). 139

در . کنند میرا تکرار نابهنجار خوداز آزادي رفتار پسکوتاهیمدتدرشوند می

جرممرتکبدداًمجترخیصازپسسالیکطیدرکههایی آزمودنیبیناي از مطالعه

  .رفتار مجرمانه انجام دادندبعد دادرسی مجددًاشش ماهطیدرصد آنها61شدند،

با  همراهساختاریافته امن بسیارانتقالیککهاست، زمانیدادهنشانتحقیقات دیگر

چشمگیر تکرار جرم کاهش  طور بهاجرا شود جامعهبهتسهیالت براي هدایت نوجوانان

جامعه بهمجددورودبراينوجوانانسازي شامل آمادهیطورکل به انتقالاین. داشته است
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زمان با هم در  محافظتی را هموزا آسیبها و منابعی است که عوامل حمایتایجادوخود

,forbes. (گیرد نظر می 2019: ،1395سالطی بررسی و تجربه پژوهشگر در طول).26

فهمیدهشهیدمجتمعبهشهر تهران  سطحهاي نتريکالازبزهکارنوجوانانپرونده 3700

1397سالطیدروکردپیداافزایشمرد 3732بهتعداداین1396سالدر.اند شده ارجاع

بهدخترنفر7وپسرنوجواننفر100تعدادایناز.رسیدمورد3720بهکاهشمورد12با

با دستور به مابقی.شدندمحکومتربیتواصالحکانوندرخودمحکومیتو طیزندان

  .شدنددادرسیختمطرفینرضایتبایاوحضور در نماز جماعت یا جریمه نقدي

یت جرم مسئولرهاسازي این افراد ناقص قانون در جامعه بدون اینکه  توجه قابلنکته 

این . جرم مشخص و درمان شوند منجر بهخود را پذیرفته باشند و علل ارتکاب به رفتار 

اند که مرتکب چنین  جوانان بدون شک تحت شرایط فردي یا محیطی معیوبی قرار داشتهنو

با این اوصاف . شده است بزهکاري نیز به آنان افزوده برچسبرفتاري شدند و حال 

بینی وضعیت این نوجوانان و ورود مجدد آنها به جرگه بزرگساالن بزهکار امر  پیش

. یتی تبدیل شوندو تربوجوانان باید به مراکز اصالحی هاي ن ین دادگاه؛ بنابرادشواري نیست

اي  حرفه عنوان بههایی از قبیل مددکاري اجتماعی  این مراکز بهتر است تحت نظارت حرفه

  .یردقرار گی شناس روانشناسی و  اي جامعه رشته بین

باشد میبزهکاريوجرائمازپیشگیريدر مؤثرنهادهاي ازیکیمددکاري اجتماعی

جرائم کاهشپیدرو زودهنگام مؤثرمداخالت وها راهنماییارائهوموقع  به دخالتابکه

وکودکانحوزهدراجتماعیمددکارانیريکارگ به واستفاده .باشد میو تکرار آن

رسان یاريوکمک کردهرسیدگی آنانروندوشرایطبهبودبهتواند بزهکار مینوجوانان

کناردرمداخالتی خودهاي روشوابزارتنوعبایار اجتماعمددک. باشدقضاییسیستم

دیدگی کمک نماید، این  بزهوبزهکاريبه حل مسئلهکند میسعیکیفرينهادهايدیگر

 رنگ کم یاربسکه نقش مددکاران اجتماعی در دادگاه اطفال و نوجوانان  است یدر حال

  .ستنداست و قضات همچنان حاکمان بالمنازع سیستم قضایی ه
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به خدمت از سازمان  مأمورعنوان بهی مددکار اجتماعنفر  2الی  1حاضر در حال 

 سؤالبهزیستی حضور دارند وظیفه آنها تکمیل پرونده شخصیت نوجوانان که شامل چندین 

نگرش کیفري محور به قاضی قدرت زیادي  .دهند ینمبسته است و خدمات دیگري ارائه 

م توجه سیستم به رویکرد اصالحی است رویکرد کیفري ي عدبه معناکند که  یض میتفو

رو اگر هدف این است، در  ینازا. شود ید بیشتري میتأکیه بزهکار تا اصالح رفتار او بر تنب

دادرسی نوجوانان احکام اصالحی جاي احکام تنبیهی را بگیرد باید عالوه بر تدوین و تغییر 

  .قوانین، نگرش قضات نیز تغییر یابد

محور، بدون پذیرش  هاي اصالح اهمیت حرفه مددکاري اجتماعی در سیستمرغم  یعل

ین در ا. کردن مسیر تغییر امیدوار بودتوان به هموار مددکاران اجتماعی از سوي قضات نمی

مددکاران اجتماعی از دیدگاه قضات ي مداخلهها و فرصتها چالشپژوهش تالش شد 

هاي  موانع و چالش ،قصد بر این استمشخص  صورت به؛ لذایردقرار گموردبررسی 

حضور مددکاران اجتماعی در دادرسی اطفال و نوجوانان از دیدگاه قضات بررسی و به 

ارائه راهکارهاي پیشنهادي همچنین جلب نظر و همکاري قضات درباره فراهم نمودن 

یند دادرسی نوجوانان در فراسازوکارهاي الزم جهت مداخالت مددکاري اجتماعی 

موانع و : باشد می سؤالین راستا تحقیق حاضر در پی پاسخگویی این در ا. ر بپردازدبزهکا

  یند دادرسی نوجوانان بزهکار چیست؟در فراهاي حضور مددکاران اجتماعی  چالش

  

  ادبیات تجربی پژوهش

: جواناننجات"موضوعبا  2008نامه دوره کارشناسی ارشد سال  تحقیق پایان در1یوکندای

نیابه"سوئددرنوجوانانوقوع جرائمازيریشگیپان اجتماعی نسبت به مددکارنشیب

يبرارايادیزاقداماتتواند میها آنی،اجتماعمددکارانعقیده بر اساس: رسد میجهینت

نیاکهاستنیارتصوزیرا  .دهندانجامسوئددرو نوجواناناطفال عدالتستمیسبهبود

عدممتناقض،نیقوانی، اجتماعفشاراجتماعی مددکاران.کند نمیعملیدرست به ستمیس

                                                  
1. Ndikchu
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موانعازجملهرا مخدرموادسوءمصرفومهاجرجواناننويبرامناسبیاجتماعادغام

  .دانند بزهکار مینوجوانانمورددرعدالتياجرا

: نوجوانانيفریکعدالتونوجوانانجرائم«عنوانبااي مقالهدر2014سال  1رلیم

عواملکند؛  میاشاره» ینیکیو کلی قانونمداخلهيبراییها داللت والگوها،ها مدل

بزهکارانهرفتاربروزدريرفتارهاي اختاللهمچنینیو خانوادگاقتصادي  ،یاجتماع

 يرفتارهااصالحيبرامداخلههاي روشتیموفقترتیب ینا به .استمؤثر  نوجوانان

هاي روشتیجامعویهمخوانوآنهاارتکابی جرمنوعبهمجرمنوجوانانیضداجتماع

  .داردیبستگمختلف درمانگرانمداخله

 واصالحاتییهمگرا«عنوانبا2کاکستوسط2010سالدررگیدپژوهش

بهاي جامعهکردیروبر گسترش » دیجدتنامیودرنوجوانانيفریکعدالتهاي یاستس

در2017سال . کند مییدتأک ننوجواناآموزشومشاورهگسترشبايفریکعدالت

 همکارشو3سوکنانان» بزهکارنوجوانانرفتاردرمانيبرایاضیرمدل«عنوانبایقیتحق

نیاکند؛ مینیتدوجرمتکراروبروزازيریشگیپيبراشرحنیابهرایاضیرمدلکی

دیابها  دولت نداردرامجرمانهيرفتارهاصیتشخقدرتچون نوجوان  گوید؛ میمدل

عواملوفیتعرمشکلدیباابتدامدلنیابر اساس . دکننکنترلراجرمبروزطیشرا

  .کنند مینییتعراپذیري ي آسیبالگوهاعواملنیا،شوندییشناساخطرازمحافظت

یمراکز دادرس درمداخالتمؤثرهاي مؤلفه«موضوعبایوهشژپدر42017سیمات

یدرمانمداخالتگوید می»کرد؟مراقبتبزهکاروانانجنوازتوان میچگونه: نوجوانان

نوجوانانرفتاردررییتغازباشندیمتکاز جرم ی بازدارندگونظارتبهنکهیايجا به دیبا

تیشخصپروندهوزندگی طیمح، قاتیتحقبریمبتندیبامداخالت. کنندتیحمابزهکار

  .استمؤثر  یسکچهيبرايزیچچهمیبدانتاشودیطراحنوجوانان

                                                  
1. Lawrence Miller
2. Pamela Cox
3. Gsoknanan
4. Cecil Matisse



  

  

  

1401تابستان  |32شماره |سال نهم  |علمی پژوهشنامه مددکاري اجتماعی فصلنامه   |  150

يفریکعدالتهایی گونهیاالگوها«عنوانبا  1392ی غالمتوسطگریدقیتحقدر

آثاریبرخمختصرانیبواطفاليبزهکاربهیده پاسخ هاي گونهینتر مهم نییتببه»اطفال

عنوانبااي مقالهدر1398همکارانویکهنگهاشم  بنی .استشده پرداختهآنجینتاو

حقوقدرنوجوانانواطفاليآزادسلبايت همجازمداراصالحیاخالقهاي نگرش«

قصاصواعدامحبس،نهیزمدررانیانیقوانکهدندیرسجهینتنیاهب» انگلستانورانیا

نیگزیجامجازاتنییتعوشودهماهنگباید المللی بیننیقوانبابزهکارنوجوانان

جایگاه «ي با عنوان ا مقالهدر  1396تباري سال اع .ردیگقرارموردحمایت) یفرزداییک(

نظام عدالت  :کند بیان می» دیده و بزهکارمددکاري اجتماعی در حمایت از کودکان بزه

، در حال حرکت شده تهیهاخیر از رهگذر لوایح قضایی  يها در سال یژهو کیفري ایران به

  .ماعی واگذار نمایدها و وظایف مختلفی را به مددکاران اجت به سمتی است که نقش

استاي کتابخانهو  ياسنادآنهااغلبقیتحقروشدهد مینشانقاتیتحقنیایبررس

 افتیکشورهایی قضاستمیسمددکاري اجتماعی درمداخلهمدلدربارهیپژوهشهرچند

دارندیدتأک یدادرسندیفرادرنگراصالحو احکام  مداخالتبهتوجهلزومنشد؛ اما اغلب 

یمداخالتيها برنامه باهمسوکهدادندارائه  هایی پیشنهادیهیتنباز عدالت  اجتنابيبراو

مداخالتوروشنیاياجرایچگونگبهها پژوهشنیااما.استیاجتماعمددکاران

و  ییقضامحاکمنیبرابطعنوان  به یاجتماعان مددکارکه یدرحال نکردنداشارهیاصالح

هاي برنامهنیايمجرنیبهترتواند مییستمیسنگرشبودنداراباحال ینجامعه درع

  .باشدبزهکارانيبرامحور اصالح

و  ها چالشنگرش قضات را نسبت به .است نیابریسعپژوهشیندر ا ینبنابرا

 .کندبزهکار بررسی نوجوانانیدادرسندیفرادرهاي حضور مددکاران اجتماعی فرصت

اکم بر سیستم قضایی هستند از طرفی مددکاران اجتماعی اینکه قضات قدرت ح با توجه به

اي را با قضات دارند، بنابراین آگاهی از نگرش آنها جهت بهبود  ترین ارتباط حرفه نزدیک

  .جایگاه مددکاري اجتماعی اهمیت بسیار زیادي دارد
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  ادبیات نظري

استدادهقرارمدنظررایاتینظروشده انتخابیبیترکاي گونه بهقیتحقنیاينظراتیادب

یندفرادری اجتماعمددکاراناي مداخلهمدلمختلفهاي جنبهوسطوحنییتبدرراماکه

بینش نظري این پژوهش برگرفته از مباحث نظري . رساندياریبزهکار،نوجوانانیدادرس

سه رویکرد در . موجود در حوزه عدالت ترمیمی و مباحث حوزه مددکاري اجتماعی است

گرا انتخاب و  ه قضایی از قبیل عدالت ترمیمی، الگوي اصالحی، الگوي عدالتحوز

  .شده است مطرح

  

  یمیترمعدالتکردیور

دنبالبهترمیمیعدالتشود جرم تلقی میبامقابلهبرايرویکرديعنوان  بهعدالت ترمیمی 

. کندهمراه،اند دیده آسیبکهآنهاییبااند کردهایجادآسیبکهراآنهاییتااستآن

روابط بین بزهکار خسارت دریا جبرانبازسازياصالح،دنبالبهترمیمیعدالترویکرد

اند  کرده تجربهزیانی کهبرغلبهبرايقربانیاناین رویکرد ازبا قربانی و جامعه است،

صورتدرنمایند ودركراخوداعمالتأثیرتاکند میکمکمجرمانبه. کند میحمایت

یندفرا این،برعالوه. کند میدرگیرمجرمانوقربانیانازحمایتبرايراجوامعان،امک

راقربانیانونمایدتسهیلرامجرمانوقربانیانبین»دوطرفهوگوي گفت«تواند میترمیمی

,(آنان شنیده شودصداییتاسازد میقادر 2021: 1Hobson et al.(.  

شده  از تعاریف پذیرفتهیکییاست؛ ولشده  می ارائهتعاریف متعددي از عدالت ترمی

او عدالت ترمیمی را فرایندي تعریف . شناس انگلیسی است تعریف تونی مارشال جرم

آیند تا  یمکند که در آن کلیه کسانی که در ارتباط با یک جرم سهمی دارند گرد هم  یم

شکالت ناشی از آن براي طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و م به

استنیابه دنبال  کردیرونیا). 9: 1398غالمی، (یابندبحلی  آینده تصمیم گرفته و راه

صدماتشودهیتنبنکهیايجا به وردیبپذراخوديخطارفتارتیولئمسبزهکارنوجوان 
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 یده پاسخ به دنبال یاصالحودل تنبیهی مدو قیتلفبایمیترمعدالت  .دینماجبرانراوارده

  .آید میبه وجود  جرمارتکابباکهاستصدماتوخسارتجبرانصورت  به

  

  رفاه گرارویکرد

آناننیازهايرفعوخدماتدریافتباگذاري رفاه گرا شهروندان یاستسدر الگوي 

. داردتوجهعلل و شرایط بزهکاريرفاه گرایی به.دارندراماندنبهنجاربرايالزمظرفیت

که  است... وفرهنگیاقتصادي،اجتماعی،عواملانواعازناشیبزهکاريرویکرد،ایندر

نتایجمقابلدرتواند نمیبنابراینوندارداختیاريهیچآنهاباو مواجههانتخابدرفرد

".شودحمایتاوازو بایدباشدمسئولییتنها به بزهکاري،ازجملهآنناگوار و ناخوشایند

حوزه نظام  مسئوالناقدام یا تصمیمی که  هرگونهید دارد که تأکاین امر مهم  رفاه گرایی بر

"باشدبایست بر رعایت منافع عالیه آنها  یمکنند،  یمعدالت کیفري براي نوجوانان اتخاذ 

  ).96: 1399، همکارانومنصورآبادي (

هنه اینکاستنیازهاي این گروهبهتوجهسیستم عدالت کیفريوظیفهینبنابرا

ه ب عللین بردنباز منظور زودرس بهمداخلهوپیشگیريبهالگوي رفاهی. مجازات کند

بهزیستی،ازجملهاجتماعیخدماتمختلفنهادهايوید داردتأکجرم آورنده وجود 

  .کردندامرایندار  عهده... ومددکاري

هاي ينابرابرازمملوکهجوامعیدرنوجوانان،هاي دادگاهرفاهیرویکردطبق

ینهمچن ناتوانیوطبقهجنسیتی،قومیتی،نژادي،خطوطامتداددراغلبهستند،ساختاري

عمل قانوناجرايومسکندرمانی، - بهداشتیهاي مراقبتآموزشی، اشتغال،نابرابري

زندگیهاي شانسوروزمرهزندگیبرعمیقًاتوانند میساختاريهاي نابرابرياین. کنند می

کودکانترین محروماینکهاحتمالتوجهی قابلطور  به وبگذارندتأثیرانکودکآینده

ومعنادرکاوش. دهد میافزایشراشوندحاضرنوجواناندادگاهدرنامتناسبیطور به

. کند یم پیچیدهشدت  به رانوجواناندادگاهگیري یمتصمو عملکردبرابرياصلمفاهیم



  

  

  

  

153   |زاده و همکاران  یحیی... هاي مداخله مددکاران اجتماعی،  ها و فرصت چالش   

برخوردارجامعهدرمجددادغامجهتیبخش توان برابريها فرصت ازبایدنوجواناناین

  ).Brink, 2021: 6(باشند

الگو شناسی و متأخرتر گرایان اثباتنظریاتبرمبتنیعمدتًاوگرایان رفاهرویکرد

فرددادنسوقدرآنفرایندهايوساختارهامختلفو انواع  جامعهبر نقش  کهاستجرم

بین از بربایداصلیتأکیدرهیافت،اینبر اساس . کند یمتأکیدجرموانحرافسمتبه

صورتبزهکارانیامجرمانبازپروريبرايتالشباهمراهجرمهاي ینهزم وعللبردن

  .گیرد

  

  گرا عدالتالگوي

ضرورتبرکیفري،حقوقمکتب کالسیک تحت تأثیرعدالت کیفري الگوي

با توجه  الگوایندر.نماید میتأکیدطفالحتی اومجرمانبهو تنبیه نسبتجزاییواکنش

سنیمقطعبهرسیدنازپساطفالها، آنجزاییحسابگريبزهکاران،ارادةآزاديبه 

 بهتوسلندارد،نیزیشناخت جامعه یایشناخت روان مشخصمعیاراصوًال هیچخاص که

تلقینیزارنده است؛ بلکه بازد عادالنهتنها  نه مجازات،خصوص  به وجزاییيها پاسخ

عدم. کند میتأکیدبسیارمجازاتوجرمتناسبوبازدارندگیبررویکرداین. شود می

رفتار نابهنجار و اصالح آن شناختی و خانوادگی جامعهویشناخت روان عللبهتوجه

  .استمدلاینآثارازجملهکیفريیتمسئول سنکاهشینهمچن

مطلوبعدالت،اجرايیابازدارندگیبراينآازاستفادهومجازاتدر این الگو

فراینـددراطفـالمحاکمـۀضرورتبرتأکیدکیفري ضمنعدالتالگوي.شود قلمداد می

اسـت،شده یدهد تدارك بزهکـاربزرگـساالنبـرايعمدتاً  کـهمتداولکیفـري

رابزرگـساالنواطفـالمیـانشـناختی زیستو  شـناختی جامعـهی،شناخت روان هاي تفـاوت

توجیـهبـهآن،عناصـروکیفـريمـسئولیتمفهـومبرتمرکزباوگیرد مینادیـده

  ).95: 1392غالمی، (پردازد  بزهکار میاطفالبهنسبتیرانهگ سخت یفريک هـاي واکـنش
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واصالحنیازمندنوجوان  یراز یست؛ن مناسبیرویهنوجوانانبا در کار رویکرداین

تاممسئولیت کیفريشرایطدرکهافراديتوان نمیعدلیوعقلیازنظروهستنديبازپرور

بزهکارانیراآناناصالحيجا به الگواینبنابراینوکردمجازاتاصالحيجا به نیستند

.کند مییتترب تر خشن

سطوح و  رسیمنظریاتی مدنظر گرفته است که ما را در تین در این پژوهش بنابرا

دادرسی نوجوانان  رمددکاران اجتماعی د يا مداخلهجایگاه و نقش مختلف  يها جنبه

سه . راهگشاستمفاهیم علمی  یريکارگ بهبینش نظري جهت . ساندبزهکار، یاري ر

هایی قضایی در همه کشورهاي جهان هستند  شده در واقع انعکاس سیاست رویکرد مطرح

اما غایت همه . باشد هر سهیبی از که ممکن است در هر کشوري غلبه بر یک الگو یا ترک

ذکر شد الگوي  طور که همان. آنها پیشگیري از تکرار و وقوع ناهنجاري و جرم است

الگوي  ،گرا در پی تنبیه مجرم است تا براي مجرم و دیگران درس عبرت شود عدالت

بردن به علل وقوع جرم و رفع آن، مانع از تکرار رفتار کند ضمن پی رفاهی تالش می

پذیري مجرم او را براي بازگشت به  زهکارانه شود و عدالت ترمیمی با تقویت مسئولیتب

  .کند جامعه توانمند می

بر اساس مددکاري اجتماعیحضورهاي یکسري مفاهیم حساس مرتبط با فرصت

که ناشی از نگرش تنبهی حاکم بر  هاي آن الگوي رفاهی و عدالت ترمیمی است، و چالش

در واقع مداخالت مددکاري . گرا هدایتگر محقق است ویکرد عدالتسیستم قضایی از ر

  .اجتماعی ابزار اجرایی رویکرد اصالحی و ترمیمی است

  

  تحقیق شناسی روش

ین پژوهش روش کیفی مبتنی بر مصاحبه با تکنیک تحلیل تماتیک در اتحقیق روش

 یامهمهاي دادهردیعنی الگوهاهـا، شناسایی تمتماتیک،تحلیـلهـدف. است) مضمون(

اسـتفاده پژوهشسـؤاالتبهپاسـخبـرايهـا تمایـناز.توجه پژوهشگر است جالب

بـهدارد و لزومـیبسـیاريعملآزاديپژوهشـگرتماتیـک،تحلیلروشدر. کننـد می
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باشـدخودپی کشـف الگويدرتواند و مینـداردنظـريمبانـیبـهارجـاعیـامراجعـه

تحلیل و  ها دادهکل بررسی و مضامین ها دادهتحلیل مضمون، همه  در. )9: 1398می، قاس(

تکراري و متمایزي ویژگیها تم .گیرند مینشئت  ها دادهاز  ها تم به عبارتی. شوند میتفسیر 

است شده  مطرح سؤاالت بارابطه و تجربه خاصی در كدر دهندة نشان در متن است که

  ).72: 1399سجادي، (

دهی  ها بعد از توصیف و سازمان از مصاحبه آمده دست بههاي  در تحقیق حاضر داده

ی نمود، نظر قضات را درباره موانع حضور پژوهشگر سع. شوند تفسیر و تحلیل می

طریق مصاحبه مورد کنکاش  بزهکار ازمددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان 

داخله مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی همچنین جلب نظر قضات جهت م. قرار دهد

گیري  گیري در تحقیق حاضر از راهبرد نمونه نمونه. نوجوانان نیز مدنظر پژوهشگر بود

 عمده تحقیق هاي سؤالتا آنجا ادامه یافت که پاسخ به  ها نمونهمصاحبه با این . هدفمند است

که قضات باید معیارهاي ییازآنجاآمد،  نمی جدیدي به دست هاي دادهو  شده اشباع

قاضی مجتمع قضایی اطفال 4مشخصی ازجمله سابقه کار با نوجوانان بزهکار را دارا بودند 

نفر 17جمعاً،کار در حوزه اطفال باتجربهقاضی دیگر  13و و نوجوانان شهید فهمیده تهران 

  .قرار گرفتندسؤالقضات مورد  از

 ابتداآنهايدادهتحلیلبرايشد،مکتوبوپیادهکاملطور بهها مصاحبهازاینکه پس

. شناسایی گردیدمشتركمحورهاياساسبرسپسويو کدگذارباز صورت  ها به پاسخ

 منظور یافتن میزان موافقت به حله دومدر مر .شدندداده يجا محدودتريقالبدر در ادامه

تبار پذیري تحقیق باید در ارتباط با اع.بیشترین فراوانی انتخاب شدبا هر محور،  قضات

یعنی آنچه . هاي پژوهش است ها و یافته گفت اعتبار پذیري به معناي واقعی بودن توصیف

در این . بوده است شونده مصاحبههمان منظور  ذکر کردهیج تحقیق خود در نتامحقق 

ها به  صورت که نتایج تحلیل شده است، بدین استفاده » هاي اعضا کنترل«پژوهش از تکنیک 

یق قرار اعتبار تحقهاي آنان معیاري جهت میزان  مصاحبه شنوندگان ارائه شد و واکنش

  .گرفت
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توافقدرصدروشازمصاحبهپروتکلییایپایبررسجهتدر این پژوهش همچنین 

کیاساسبرپژوهشگر  دومصاحبهجینتاصورتنیابهشود یم ستفادهخبره ادونیب

ها  مصاحبه ازهرکدام  دروشود یم سهیمقاهمبايرآماجامعههمانومصاحبهپروتکل

شود یم مشخصتوافقيعنوان کدها به هستندمشابهپژوهشگردوهرازنظرکهيکدها

  

  هاي پژوهش یافته

ي مداخله ها فرصتو  ها چالشجهت بررسی نظرات قضات مورد مصاحبه درباره 

مطرح سؤاالتبر اساسها سخپامددکاري اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار 

 ها چالشناکارآمدي سیستمی در ارتباط با  ،يا حرفهضعف . ي شدندبند دستهمحور  4شده  

ي حضور مددکاران اجتماعی ها فرصتتسهیل خروج از دادرسی به  ،و مداخالت ترمیمی

که بر اساس رویکرد نظري هایی بندي را در قالب دسته موردنظراهداف . کند اشاره می

  .شود شده است در جداول ذیل شرح داده میرسیمت

  

  پژوهشهاي پرسشمبنايبرشده استخراجمصاحبهمحورهايجدول -1جدول 

  

ي فرعی و اصلی ارائه ها تمبوط به کدهاي باز و در ذیل براي هر یک از محورها جداول مر

  .گردد می

  

  محور  شماره

  يا حرفهضعف   1محور 

  ي سیستمیناکارآمد  2محور 

مداخالت ترمیمی  3محور 

  تسهیل خروج از دادرسی  4محور 
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يا حرفههاي مربوط به ضعف  کدگذاري یافته  -2جدول 

  تم اصلی  تم فرعی  )نکات کلیدي پاسخگو(کدباز

  هاي را الزم ندارند مددکاران اجتماعی مهارت

فقدان تخصص و 

  دانش

  

  يا حرفه ضعف

  

  ی ندارندشناسروانمددکاران اجتماعی دانش حقوقی و 

مشکل مددکاران اجتماعی فقدان دانش حقوقی  ترین  بزرگ

  .یسی علمی استنو و گزارش

  .است يضروری شناخت روانبودن مهارت مشاوره و دارا

  .ی مثل وکال قدرت نوشتن ندارندمددکار اجتماع

ی الزم مددکار اجتماعمیانجیگري، مشاوره براي هاي مهارت

  است

ان اجتماعی از جدیدترین تغییرات قانونی اطالع مددکار

  ندارند

  .ارتباط بین دانشگاه با دادگستري نیست

عدم تعامل آموزش 

  با محیط کار

 یردارشته تخصصی مددکاري اجتماعی قضایی در دانشگاه 

  یستن

هاي کارآموزي را در  دورهیاجتماع يمددکاردانشجویان 

  .کنند ینممحاکم طی 

هاي آکادمی، تجربی  ی به ویژگیمددکار اجتماعخدام در است

  شود ینمو عاطفی این حرفه در سیستم قضایی توجه 

  یرعلمیغگزینش 
 مأمورعنوان بهبهزیستی  از سازمانمناسب نیست دادگستري 

  .به خدمت دعوت کند

ی را ازمددکار اجتماعحاضر انتخاب  در حالکنم  فکر نمی

  .دقیق انجام شود صورت بهطریق آزمون استخدامی 

  

  اي حرفهضعف -1

اي و متخصص براي  عقیده داشتند باید مددکاران اجتماعی حرفه شوندگان مصاحبه 

در حال حاضر ضعف و کاستی در حوزه مددکاري اجتماعی و  سیستم قضایی تربیت شوند
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ضعف  شامل یک مفهوم اصلی آمده دست بهرا یک چالش مهم ارزیابی کردند مقوالت 

کار و محیطباآموزشتعاملدانش، عدموتخصصي و سه مفهوم فرعی فقدانا حرفه

  .گزینش غیرعلمی است

  فقدان تخصص و دانش -1-1

 بزهکار فاقدقضات اعالم کردند مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان 

هاي میانجیگري،  هارتاي از قبیل م شامل گستره ها مهارتاین . یاز هستندموردنهاي  مهارت

، پژوهشگر، سازمان)ناظر(دهنده و مربی، ارزیاب مدافعه، مذاکره، تسهیلگري، آموزش

یریت مد. باشد یریت کیس میو مدحامی یا مدافع ، هاي دیگر دهنده، رابط، مشاور، مهارت

يها بر اساس پروتکل کهاستاجتماعیمددکارانازخاصیمهارتمجموعهکیس

برايیازموردن خدماتبهتاکند کمک میزمانیدورهیکنیازمند درمراجعینشده به تعیین

اجتماعی مدیریت توسط مددکار مسئلهدر واقع فرایند حل دست یابند خود یازنرفع مشکل و 

اي و حقوقی  ی، مشاورهشناخت روانهاي  بودن مهارتشوندگان بر دارا مصاحبه. شود می

ید داشتند، اما توصیه برخی قضات تأکاي خود  نیاز مداخله مددکاران اجتماعی در سطح رفع

  .ی استو حقوقاي  بر مهارت مشاوره تسلط تر یشببراي مداخله مددکاران اجتماعی 

 ازجملـه الزم  هـاي  مهارتمددکاران اجتماعی : گوید میسال سابقه کار  20قاضی با "

 واقعـًا جتمـاعی داشـتم   ی بـا مـددکاران ا  جزئـ ی ندارنـد مـن همکـاري    شناسـ  روانحقوقی و 

ــد   ــد و در     مخصوصــًاضــعیف بودن ــوزش ببینن ــت آم ــه الزم اس ــوقی ک ــش حق ــد دان در بع

  ".ي استخدامی مواد حقوقی هم لحاظ شودها آزمون

یاز مددکاران اجتماعی شاغل در موردنبه فقدان دانش حقوقی  شوندگان اکثر مصاحبه

ها در سطح خرد و کالن  ن سیستمکننده رابطه بی یمتنظقانون . سیستم قضایی اشاره کردند

مددجویانازبسیاري. مهمی از زندگی اجتماعی مراجعین است بخشحقوقی  مسائل. است

 .هستنددرگیر مسائل حقوقی... بزهکارانتوانان، کودکان، کممانند؛مددکاري اجتماعی

راجعینمبهتاباشندخودآگاه قوانین موجود در حوزه کاري ازبایداجتماعیمددکاران

بینروابطبهبودبرايقانوناصالحازهمچنینوین نمایندتأم رانیازهاي خودکنندکمک
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بهبایدحقوقیدانشین،؛ بنابراکننددفاعآنهاقوقیح -اجتماعیهاي محیطمددجویان و

وسیعیطیفدرخودمراجعینهاي مسئولیتوحقوقازعملیدرکیمددکاران اجتماعی

  .بدهدماعیاجتروابطاز

  : گوید میکار  سابقهسال  7قاضی با 

یسـی علمـی اسـت    نو و گزارشدانش حقوقی  مددکاران اجتماعیین ضعف تر بزرگ"

ضمن خدمت را  هاي آموزشو مدام  است يضروری هم شناخت روانالبته مهارت مشاوره و 

  ".شرکت کنند تا از جدیدترین تغییرات قانونی اطالع یابند

مددکاران اجتماعی شاغل در دادگستري از اهمیت بسیاري این موضوع براي 

برخوردار است اطالع از قوانین یا احکام اصالحی و فهم زبان قانون که زبان قاضی است، 

 يضرورها گروهدفاع و حمایت از نوجوانان یا دیگر  منظور بهجهت ایجاد ارتباط با آنها 

  .است

ان اجتمـاعی در سیسـتم قضـایی اگـر از     مـددکار  گوید میسال سابقه کار  4قاضی با "

کسـب دانـش حقـوقی بسـیار الزم      پذیرند میمهارت باالیی برخوردار باشند قضات آنها را 

  "مهمی است مسئلهمن  به نظرچون . باید مددکاران اجتماعی فرابگیرند. است

مداخله در فرایند  منظور بهتري را براي مددکاران اجتماعی  هاي پیچیده قضات مهارت

  .گري عنوان کردند دادرسی نوجوانان بزهکار مانند میانجی

  : گوید میسال  12قاضی با

براي مددکاران اجتماعی شاغل در محاکم یک ضرورت اسـت   گري میانجیمهارت "

  "یرند فرابگکه باید آن را 

. ی در اجراي الگوي عدالت ترمیمی استمددکار اجتماعگري نقش مهم  میانجی 

مددکاران اجتماعی . گري اشاره کردند ت بسیار تأثیرگذار میانجیبرخی قضات به مهار

در سوئد  .ی انجام دهندخوب بهدر کنار سایر حرف این وظیفه را  ها اختالفتوانند در حل  یم

دیده و بزه بین بزهکار گري میانجیموظف به ارائه  2002مرکز خدمات اجتماعی از سال 

پس از وقوع جرم مبتنی بر ایده عدالت  گري نجیمیاشدسال نبا 21تر از  است اگر کوچک
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ربانی و قاگر کند  یم حساب یهافراد درگیر را ترغیب به تسو گري میانجی. ترمیمی است

مددکار  تواند یم گر کهمیانجیشرکت نمایند  گري میانجیبزهکار توافق کنند که در 

براي جلسه آماده کندتا آنها را  کند یرا جداگانه مالقات م طرفدواجتماعی باشد هر 

)Kjaerum, 2020: 108.(  

شده است که مدیریت موضوع بعدي توانایی تشکیل پرونده شخصیت از موارد مطرح

عدالت کیفري،  نظام بهورود بزهکار جوان  محض به. آن با واحد مددکاري اجتماعی است

متضمن  یندفراي شخصیت آغاز گردد؛ این ها حال شرحو  ها نامه پرسشیند فراباید 

هاي فردي، خانوادگی، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت  وجوهایی در مورد ویژگی پرس

متخصصان پس از تکمیل . هاي شخصیت است هاي هوش و ارزیابی اقتصادي، انجام آزمون

عوامل پرخطر  تحت تأثیریند، متهمین نوجوانانی را که داري مشکالت رفتاري و فرااین 

درمانی، مشاوره فردي،  نوع اختالل، نیازمند روان حسب بههستند، تفکیک نموده و آنان را

 اندرکاران دستدهند و موضوع را به  تشخیص می... درمانی گروه، هاي خانوادگی مصاحبه

  .قضایی ارجاع خواهند داد

  : این قاضی در ادامه اضافه کرد

و به تشـخیص قاضـی    شود میی انجام مددکار اجتماعتکمیل پرونده شخصیت توسط "

  ".ی الزم را دارا باشدشناس روانی مهارت و دانش مددکار اجتماعباید  کند میمک ک

دادگاه در مددکاران اجتماعیکرد، خاطرنشانبایدیسی نو گزارشدر مورد مهارت 

-) روانیجسمی و(وضعیت فردي  بر مبنی یبه ارائه گزارش تشخیص و نوجوانان اطفال

مصاحبه ودر منزل،طفل از طریق بازدیداجتماعیو)عاطفیارتباطی،مالی،(خانوادگی 	

به قاضی و کمک به او جهت تشخیصمدارك الزم پردازند که در ارائه  می تحقیق محلی

  .داشته باشدی نقش مهم تواند میدرست

ی مددکار اجتماعنویسی زبان گویاي  گزارش: گوید سال سابقه کار می 26این قاضی با "

چون قاضی حتی بـا وکـال از طریـق الیحـه     . در این زمینه ندارندقدرت کافی  به نظرماست 

  ".استتر ی که قدرت نوشتن داشته باشد موفقمددکار اجتماعکنند وکیل یا  صحبت می
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  دم تعامل آموزش و محیط کارع -1-2

امروزه . یکی از بسترهاي توسعه هر سیستمی آموزش منابع انسانی کارآمد است

هاي آموزشی متناسب با  شود اگر برنامه یمی انجام راکز آموزشمها و  آموزش در دانشگاه

الزمه این امر تعامل مستمر دانشگاه و که  ي حاصل نخواهد شدا توسعهبازار کار نباشد هیچ 

در ارتباط با وجود  .کند یمصدق  مسئلهی نیز این مددکار اجتماعدر مورد . بازار کار است

هاي مادر  قضایی دانشگاه –اي  ن اجتماعی حرفههاي الزم جهت تربیت مددکارا زیرساخت

  .مددکاري اجتماعی نقش مهمی دارند

  : کند میکار بیان  سابقهسال  19قاضی با 

باید بین دانشگاه و دادگستري ارتباط باشد و نیازهاي آموزشی را بسنجند و بـر اسـاس   "

  ".ی تربیت کنندمددکار اجتماعآن

تواند زمینه را  ضمن خدمت آنان می و آموزشایجاد رشته مددکاري اجتماعی قضایی 

براي تحکیم جایگاه و ارتقاي علمی حرفه مددکاري اجتماعی در سیستم قضایی و دادرسی 

همچنین ارتباط مستمر و علمی بین دانشگاه و محاکم در  .نوجوانان ناقص قانون فراهم کند

سیستم کاري اجتماعی،یی علمی، تعامل حرفه مددها نشستینارها یا سمها و  قالب همایش

مددکار در حال حاضر قضات شناخت درستی از  .بخشد قضایی و دانشگاه را بهبود می

ینارهایی این سمی ندارند بنابراین، این وظیفۀ دانشگاه است که با تشکیل جلسات و اجتماع

  شناخت را در قضات ایجاد کند

  : گوید میسال سابقه کار  26قاضی با 

ربیت مددکاران اجتماعی کاستی دارد اکنون شرایطی فراهم نیست دانشگاه در زمینه ت"

کـارآموزي را در محـاکم طـی کننـد تعـاملی       هاي دورهکه دانشجویان مددکاري اجتماعی 

  ".شود نمیبین دانشگاه با دادگستري مشاهده 

دانشگاه یک واسطه بین سیستم قضایی و دانشجوست اگر آموزش مددکاري 

ا شرایط کاري سیستم دادگستري نباشد مداخالت آنها کیفیت اجتماعی قضایی متناسب ب

سیکل مثبتی را به  و محیط کار دانشگاه بین ارتباط مستمر و پویا.الزم را نخواهند داشت
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،کنند میوسعه و رشد همدیگر کمک هر دو به توجود آورده که از طریق آن، 

بردارند  اي عمدهتماعی گامهاي اج یباند در جهت رفع آس نتوانسته دانشگاهیهاي پژوهش

مثال در  طور به. استدر این حوزه بودهتحقیقاتینیازهايبهتوجهعدم  آندلیلکه

ها از گروه مددکاري اجتماعی و سیستم قضایی تاکنون همکاري  موضوع حمایت از پایانه

ستم سی با و گروه مددکاري اجتماعی براي ارتباط بهتر دانشگاه. مفیدي مشاهده نشده است

صورت و سپس، این موضوعات به شده این بخش شناسایی باید ابتدا نیازهايقضایی 

  .تدوین شودییها پروپوزال یی درسی یاها برنامه

  :گوید میسال سابقه کار  27قاضی با 

ــددکاران" ــاعی  م ــوزشاجتم ــاي آم ــت  ه ــیالزم را دریاف ــد نم ــی  . کنن ــته تخصص رش

ر نیسـت تـا مـددکاران اجتمـاعی عـالوه دروس      مددکاري اجتماعی قضایی در دانشگاه دای

راقضـایی مـداخالت حـوزه درضـروري يهـا  مهارتتخصصی خود واحدهاي حقوقی و 

  "ببیندآموزش

جامعهنیازنظر گرفتندرباامروزه. استدرستایراداتاینمحققتجربهبا توجه به

نیروهايیتظور تربمن بهحرفهاینبرايهایی یشگراایجاداجتماعیمسائلپیچیدگیو

يها سرفصلطرفیاز. استضروريموردنظريها حوزهدرالزميها با مهارتمتخصص

هماهنگیعدموپراکندگی. استحرفهاینيکارفیلدهاي بانامتناسباغلبآموزشی

مربوطيها چالشینتر مهمازیکیدانشگاهیآموزشیستمدر سشدهارائهيها سرفصل

  .استاجتماعیمددکاريرشتهدرسییزير برنامهبه

  

  گزینش غیرعلمی-1-3

 بر اساسي استخدام نیروي انسانی براي هر سازمان است و ها روشگزینش یکی از 

ها را جهت  یژگیویارهاي مشخصی وجود دارد که کارمند باید آن معاهداف هر سازمانی 

رغم  یعل. ا کسب نمایدر موردنظراستخدام دارا باشد تا صالحیت الزم براي تصدي پست 

یدتی و ارزشی، در بعد علمی براي انتخاب عقمسائلهاي نهاد قضایی در  یريگ سخت
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در جلسات مصاحبه تخصصی افرادي ندارد و مددکاران اجتماعی چنین دقت نظري وجود 

  .کنند با تحصیالت حقوقی مددکاران اجتماعی را ارزیابی می

  : گوید میکار  سابقهسال  14قاضی با 

ی باید خود مـددکاران اجتمـاعی کـه سـابقه کـار قضـایی       مددکار اجتماعینش گزدر"

  "دان حقوقدارند دخالت کنند نه افراد 

. اینکه آموزش آکادمیک مددکاري اجتماعی در ایران عمومی است با توجه به

عدالت کیفري، یاز در حوزهموردنهاي آموزشی  ی قضایی الزم است دورهمددکار اجتماع

اطفال، قضاییهاي سیستم) جرم شناسی ی و جامعهشناس روان(شناسی،  اي، جرم فهاخالق حر

ی از قانون را طی کنند و سپس و آگاهی درمان خانوادهمواد، سوءمصرف مدافعه، خشونت، 

  .جذب دستگاه قضایی شود

  :گوید میسال سابقه کار  21قاضی با 

 طـور  بـه را از طریـق آزمـون   سیستم قضایی بتوانـد مـددکاران اجتمـاعی    کنم نمیفکر "

  ".جذب کندعلمی

یزبرانگ چالشهاي  و مسئولیتها، تکالیف نقشی مددکاران اجتماعیطورکل به

هاي  همه مهارت. گیرند میعهدهبرخود در سیستم قضاییمداخالتدررامتعددي

حقوقبهدستیابیناقص قانون جهتنوجوانانو دفاع ازی جهت حمایتمددکار اجتماع

که رسالت  طور آنانجام وظایف مددکاري اجتماعی . اجتماعی استوشهروندي،نسانی،ا

هاي  یت و توانمنديشخصباباشد و افرادي  و دشوار می سخت یاربساین حرفه است 

اجتماعی که به طریقی نادرست براي سیستم 	مددکاران	ین؛ بنابراطلبد متناسب و متفاوت می

ها  با این مشقت	جایگاه	در این	وقتی	شوند ش استخدام میقضایی و دادرسی نوجوانان گزین

 رو ینازا. یرندقرار گهاي اداري کم زحمت  دهند در پست شوند، ترجیح می روبرو می

ینش مددکاران اجتماعی توانمند ازنظر علمی و شخصیتی متناسب با محیط و وظایف گز

  .است یازموردنیت ازجمله اقدامات باصالحسیستم قضایی توسط افراد 

  : گوید میکار  سابقهسال  6قاضی با 

را از طریـق آزمـون   ) کارشناسـی ارشـد  (ی مـاهر  مددکار اجتماعدادگستري نیاز دارد "

  ".و بررسی علمی جذب نمایداستخدامی
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  به ناکارآمدي سیستمیمربوطهاي یافتهکدگذاري-3جدول

  تم اصلی  تم فرعی  )نکات کلیدي پاسخگو(کدباز

  قانوندرز اقدامات مددکاري اجتماعی تعریف نادرست ا

  ایرادات قانونی

ناکارآمدي 

  سیستمی

  

  

  قضات دنبال بهانه هستند از حجم کار خود کم کنند

  بر است زماناجراي قوانین مداخالت مددکاري اجتماعی 

قوانین الزم در ارتباط با مداخله مددکاران اجتماعی با ضمانت اجراي باال 

  است نشده نیتدو

  .از اجراي آن سرباز زند تواندینمقاضی را موظف کند  گذار قانوناگر 

  قوانین ملزم نیستنداجرايبهقضات

  مداخالت مددکاري اجتماعی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

  دادرسی اطفال و نوجوانان شبیه بزرگساالن است

محدودیت 

  ساختاري 

  

کاران اجتماعی ایجاد شود که پیش از عدم وجود مؤسساتی با مدیریت مدد

  فرایند دادرسی نوجوان در آنجا تحت درمان قرار گیرد

  .است اجرانشدهاما هنوز  شده بیتصواینکه  رغمیعلقانون پلیس اطفال 

  کنندینمهاي الزم را طی  قضات آموزش

  .نداردقانونی در مداخالت خود اریاختی اجتماعمددکار

  یهیتفکر تنبي جا بهی اصالحتفکر ایجاد 

  مداخالت مددکاري اجتماعی وجود ندارد ازیموردناجرایی  نامه نییآ

 حوزهيکمبودها

مددکاري 

  اجتماعی

  تشکیالت مددکاري اجتماعی منسجمی نیست

  ردیگینمخدمات مددکاري اجتماعی مورد ارزیابی قرار 

جتماعی در بودجه دادگستري الزم براي مداخله مددکاران ا امکاناتمنابع و 

  شودینملحاظ 

کارمند  عنوان بهاجتماعی بعد استخدام در سیستم قضایی  مددکاراناغلب 

  شوندیمشعبه منصوب 

  ی ازنظر کیفی و کمی مواجه استاجتماعمددکاردادگستري با کمبود نیروي 
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  ناکارآمدي سیستم قضایی-2

م انسجام و یکپارچگی بین اجزاي یک سیستم اشاره دارد ناکارآمدي سیستمی به عد

ي سنتی در حل مسائل بیانگر ناکارآمدي یک ها روشیري کارگ بهفقدان تفکر سیستمی و 

با توجه . یانه داردجزءگرایانه در کنار تفکر گرا کلیک سیستم کارآمد نگاه . سیستم است

در حوزه دادرسی نوجوانان ایرادات  ي ناکارآمدي سیستم قضاییها نشانهها  تحلیل یافته به

.یت ساختاري و کمبودهاي حوزه مددکاري اجتماعی استمحدود،قانونی

  ایرادات قانونی -2-1

قانون . قوانین و عدم ضمانت اجرایی است منظور کمبوددر مورد ایرادات قانونی 

ر مددکابه حضور  29که در ماده  1399حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 

در انجام تحقیقات اولیه،  32طور ماده  ینهمی در جلسه رسیدگی و ارائه گزارش، اجتماع

اخذ نظر مددکار اجتماعی توسط قاضی  41پیشگیري از آسیب علیه کودکان، ماده  33ماده 

ی بر اجراي احکام صادره مددکار اجتماعنظارت  44جهت صدور احکام اصالحی، ماده 

، این قوانین نیازمند عالوه به. امات مؤثري صورت نگرفته استتاکنون اقدکه  اشاره دارد

  .اي براي مددکاران اجتماعی است نامه اجرایی یا مدل مداخله تدوین آئین

  : گوید میکار  سابقهسال  20قاضی با 

قانون در موارد متعدد به قاضی گفتـه کـه از مـداخالت مـددکاري اجتمـاعی اسـتفاده       "

قاضـی را موظـف کنـد     گـذار  قـانون کلـف کـرده نـه موظـف اگـر      قاضی را مکند؛ اما اوالً 

  "ی در قانون نیستمددکار اجتماعیف درستی از و تعر از اجراي آن سرباز زند تواند نمی

درواقع مشکل مددکاران اجتماعی صرفًا فقدان یا کمبود قوانین نیست، بلکه مسئلۀ 

یعنی فقط به حضور در  عمده تعریف نادرست از اقدامات مددکاري اجتماعی در قانون

ضمانت اجرایی  عدم یگردمشکل . شده است دادگاه و تکمیل پرونده شخصیت اشاره

ها اکثر قضات به  طبق این مصاحبه. قوانین موجود و عدم التزام قضات به اجراي قوانین است

  .کند عمل عکس آن صدق میدارند؛ اما در ی اعتقاد مددکار اجتماعحضور 
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قضات اگر مجبور نباشند سـایر قـوانین را اجـرا    : گوید کار می بقۀساسال  14قاضی با "

مـداخالت   کننـد  مـی کننـد؛ چـون فکـر    دنبال بهانه هستند از حجم کار خود کـم  . کنند ینم

در ایـن راسـتا الزم اسـت قـوانین در ارتبـاط بـا مداخلـه        بـر اسـت   زمانمددکاري اجتماعی 

  "است نشدهتدوینمددکاران اجتماعی با ضمانت اجراي باال 

با توجه به تجربه محقق اگر بعد از انجام و تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده به دادگاه 

شود چنانچه قاضی دادگاه بر عدم وجود نظر مددکاري اجتماعی  جهت صدور رأي ارسال می

تواند گام مؤثري جهت  شود و می نقص بگیرد و پرونده را عودت دهد به یک رویه تبدیل می

قضات   .ایگاه و مداخله مددکاري اجتماعی در دادرسی نوجوانان بزهکار استتثبیت ج

که برخی  است يضرورعقیده داشتند یکسري سازوکارها براي مداخله مددکاران اجتماعی 

  .به اصالحات قضایی و قانونی مربوط است و برخی دیگر به امکانات نیاز دارد

قـانون در مـوارد متعـدد بـه قاضـی گفتـه کـه از         :گوید میکار  سابقهسال  24قاضی با "

قاضی را نه مکلـف کـرده نـه موظـف،     کند؛ اما اوالً مداخالت مددکاري اجتماعی استفاده 

  ".از اجراي آن سرباز زند تواند نمیقاضی را موظف کند  گذار قانوناگر 

هاي موجود اجرایی شود، وضعیت فعلی  در بحث قوانین حتی اگر مواد و تبصره

 92سال  آیین دادرسی کیفريدر مواد مختلف مثال  طور به.بهبود خواهد یافت راتبم به

بر مداخله مددکاران اجتماعی در برخی مراحل دادرسی ازجمله رسیدگی 410،413هماد

 آخر یعنی اجتماعی در مرحلهمددکاران ر ارتباط با حضور د 485هدادگاه نوجوانان و ماد

 1399نوجوانان مصوب سال ان و قانون حمایت از کودک .شده است یداجراي احکام، تأک

 رد 32ماده ،در جلسه رسیدگی و ارائه گزارش یحضور مددکار اجتماعبه  29در ماده 

اخذ 41ماده  و نوجوانان، آسیب علیه کودکان زیري اپیشگ 33ماده  ه،انجام تحقیقات اولی

نظارت مددکار  44ماده ، احکام اصالحیتوسط قاضی جهت صدور ینظر مددکار اجتماع

صورت نگرفته است ياحکام اشاره دارد که تاکنون اقدامات مؤثر يبر اجرا یاجتماع

حال قضات عقیده دارند باید جبري از سوي قانون مبنی بر اجراي این مواد وجود  ینباا

  .داشته باشد یا اینکه حجم کار قاضی سبک شود
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مـددکار  باید قاضـی را بـه پـذیرش     گذار قانون: گوید میکار  سابقهسال 14قاضی با  "

طور به هر طریق ممکن حجم کار قاضـی کـم یـا تعـداد قضـات       ینهم. ی ملزم کنداجتماع

زیاد شود، تا بتواند بـه اصـالح رفتـار بزهکـار رسـیدگی نمایـد و شـرایط الزم بـه اقـدامات          

  ".تخصیص دهد مددکاري اجتماعی

  

  حدودیت ساختاريم -2-2

ي و هم افزار نرمساختار دادرسی نوجوانان نیازمند تغییر هم از بعد رسد  نظرمیبه  

از حالت دادگاهی (ها و ساختار فیزیکی یعنی منظور تغییر در نگرش. ي استافزار سخت

به هر شکلی براي کودکان باید با  محور عدالتیک سیستم قضایی . است) خارج شود

 درواکنش به جرم با . وان را ارتقا بخشدالمللی منطبق باشد رفاه کودك و نوج ینبقوانین 

به پیشگیري از جرم کمک کند،  ،هاي شخصیتی کودك باشد گرفتن ویژگینظر

رشد کودك باشد و  در جهتین و درمان کند و تأمیمات باید بهترین منافع کودك را تصم

ي ا هسازندبه بازتوانی و ادغام مجدد کودك در جامعه کمک کند تا بتوانند در آینده نقش 

  .در جامعه بر عهده بگیرند

بـراي حضـور مـددکاران اجتمـاعی در فراینـد      : گویـد  میکار  سابقهسال  25قاضی با "

دادرسی نوجوانان بزهکار ما نیازمند تغییرات ساختاري گسترده در سیستم قضایی و ساختار 

  ".دادگاه نوجوان هستیم

ستم قضایی نوجوانان و ارائۀ قضات نظرات خود را در ارتباط با تغییرات ساختاري سی

، ساختار دادرسی نوجوانان بزهکار در مواردي ذکر است قابل. کردند عنوان یشتربخدمات 

 1392کیفري سال ازجمله حضور مشاوران و تشکیل پروندة شخصیت در آیین دادرسی

طفال درباره مشاوران دادگاه ا 410مادة . شود ی اجرا نمیدرست بهاست که آن هم شدهاشاره

ید تأکبر حضور مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی در دادگاه  413مادة و نوجوانان

تشکیل پروندة شخصیت در مورد  92سال یفري کآیین دادرسی  286در مادة . شوند می

همین قوانین اما .وسیله دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است اطفال و نوجوانان به

  .شود ینمی اجرادرست بههم 
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 ییـر تغفراینـد دادرسـی اطفـال و نوجوانـان بایـد      : گوید میکار  سابقۀسال 16قاضی با "

قاضـی و کارکنـان بایـد بـراي     . ؛ زیرا در حال حاضر هیچ تفاوتی با بزرگسـاالن نـدارد  کند

 بنـد  دسـت اطفـال تشـکیل و اسـتفاده از     ویژةیده باشند و پلیس د آموزشارتباط با نوجوانان 

  ".ممنوع شود

یکی از بندهاي آن  2002در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ترکیه مصوب سال 

ها و مددکاران اجتماعی که قرار است در  شرایط الزم براي انتصاب قضات، دادستانوجود 

در بحث پلیس اطفال که .)Hakeri, 2018: 307(دها فعالیت کنن این دادگاه

در  گذار قانون اي حمایت از کودکان و نوجوانان،شوندگان اشاره کردند، در راست مصاحبه

قانون آیین دادرسی کیفري ایجاد  31و در ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري سال 

بینی و پلیس را مکلف به تشکیل آن  پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان بزهکار را پیش

جوانان با همکاري پلیس ویژه اطفال و نو "یکی از بندهاي این الیحه این است که. کرد

یردولتی اقداماتی نظیر غمسئوالن مدارس و مربیان، مددکاران اجتماعی و یا اشخاص 

هاي فردي و اجتماعی در  آسیب و کاهشتشکیل کارگروه مدرسه امن براي شناسایی 

کلیات آن در کمیسیون  1401سال . مدرسه، شناسایی اطفال و نوجوانان نیازمند انجام دهد

هنوز مراحل قانونی را طی نکرده است و شکی نیست این موضوع مانند  تصویب شد، اما

  .هاي بسیاري خواهد داشت قوانین دیگر در اجرا چالش

  : گوید میسال سابقه کار  22با قاضی

یت نوجوانـان را  وضـع ی تخصصـی و کارآمـد از قبـل از دادرسـی     مؤسسـات بهتر است "

  ".ي اصالحی را اجرا کندها و برنامه بررسی کنند

ی قضات تغییر شکلی و فیزیکی برخدادگاه اطفال و نوجوانان  ساختار ییرتغدر بحث 

ی حضور مددکار اجتماعیا سازمانی اصالحی و تربیتی با  مؤسسهاینکه . را مدنظر داشتند

یس شود و نوجوان ناقص قانون ابتدا به آنها ارجاع شود مگر در جرائم سنگین که تأس

  :در ادامه گفت شونده صاحبهمهمین . دادگاه رسیدگی کند

  : این قاضی ادامه داد
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سازمانی با مدیریت مددکاران اجتمـاعی  و  فضاي ساختمان نیز نباید شبیه دادگاه باشد"

یا هر حرفه دیگر ایجاد شود تا پرونده نوجوان قبل اینکه وارد دادگاه شود آنجـا رسـیدگی   

  ".گردد حتی قاضی آنجا برود

آموزش ارتباط با نوجوان و شناخت آنان به . تموضوع دیگر آموزش قضات اس

هاي کلیدي رشد نوجوانان دانش الزم را  کند تا در مورد جنبه قضات و پلیس کمک می

آنان از . گیري خود به کار ببرند کسب کنند و بیاموزند که چگونه این دانش را در تصمیم

تماعی و هویت هاي شناختی، چارچوب اخالقی، روابط اج یر رشد مهارتتأثچگونگی 

ها و محیط بیرونی که  نوجوانان و چگونگی تأثیر عوامل مختلف ازجمله رشد مغز، ناتوانی

قضات دادگاه اطفال براي آن  .کنند، بر رفتار نوجوان آگاه خواهند شد در آن زندگی می

کنند؟ همساالن و خانواده چگونه بر استدالل  یمنوجوانان چگونه رشد : آموزش ببینند

دهند؟  یمگذارند؟ نوجوانان چگونه هویت خود را پرورش  یمنوجوانان تأثیر اخالقی 

چه نقشی در توسعه هویت نوجوان دارند؟ چه تغییراتی  تر بزرگخانواده، همساالن و جامعه 

دهد؟ چگونه ممکن است رشد معمولی مغز بر  یمدر عملکرد مغز در دوران نوجوانی رخ 

  رفتار نوجوانان تأثیر بگذارد؟

  

  کمبودهاي حوزه مددکاري اجتماعی-2-3

در مورد مقوله کمبودهاي حوزه مددکاري اجتماعی بر نبود  شوندگان مصاحبه 

کمبود نیرو و عدم تخصیص بودجه  ،نامه اجرایی مددکاري اجتماعی یینآتشکیالت و 

  .کافی اشاره کردند

  : کند میقضاوت بیان  سابقۀسال  18قاضی با 

جـذب مـددکاران اجتمـاعی و نبـود مـددکار اجتمـاعی       عدم تخصیص بودجـه بـراي   "

 مــددکارياز ســوي دیگــر، واحــد . متخصـص بــه تعــداد کــافی از مشــکالت اصـلی اســت  

اینکه سیستم قضایی هم احساس نیاز شـدید بـه    به علتاجتماعی منسجمی در ستاد نیست و 

  ". ها ندارد جذب آن
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ي که اقدامات مددکاران ستاد طور بهدر این قانون لزوم ایجاد تشکیالت مددکاري 

ذکر  یانشا. اجتماعی در دادسراها و محاکم را مدیریت و هدایت کند قابلیت اجرایی دارد

گیري از خدمات  است با تمرکز مددکاران اجتماعی در این واحد، امکان همکاري و بهره

اد، البته براي انجام دقیق این مو. ها و قضات دادگستري وجود دارد ایشان توسط دادستان

به . نامه براي تشریح وظایف واحد مددکاري اجتماعی ضروري است تدوین آیین

سو به تکالیف مددکاران اجتماعی و  نامه از یک رسد محورهاي اصلی این آیین نظرمی

ینی از تأمهاي حقوقی و  گردد و از سوي دیگر نیازمند حمایت هاي ایشان بازمی مسئولیت

  .ی استمددکار اجتماع

اجراي  و عدمعدم رعایت قانون وظیفه چه نهاد و ارگانی است؟ نقص  این پیگیري

اینجا جاي خالی نظام . قوانین مذکور تاکنون دغدغه جامعه مددکاري اجتماعی نبوده است

  .شود مددکاري اجتماعی حمایت کند، آشکار می از حرفهیا نهادي که 

  : گوید ه کار قضاوت میسابقسال  20قاضی با

ــ " پرونــده ینمــثالً همــ یسـت؛ نات کــافی در اختیـار مــددکاران اجتمــاعی  منـابع و امکان

ی اسـت یـک ماشـین ندارنـد برونـد      مـددکار اجتمـاع  یت آن بـه عهـده   مسئولشخصیت که 

  ".تحقیقات میدانی انجام دهند

هاي اجرایی بر تشکیل واحد مددکاري  نامه یینآاکثریت قضات در ادامه بحث 

قوه آیین دادرسی کیفري  486مادهقانون مربوطه  رغم وجود یعلاجتماعی اشاره کردند 

منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیالت مناسبی تحت عنوان  قضائیه به

اما هنوز ایجاد این . نماید را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می» جتماعیامددکاري «

یالت نیازمند تدوین ایجاد این تشک. شود تشکیالت عملیاتی نشده است و پیگیري هم نمی

رسد محورهاي  یمبه نظر . نامه براي تشریح وظایف واحد مددکاري اجتماعی است آیین

هاي ایشان  سو به تکالیف مددکاران اجتماعی و مسئولیت نامه از یک یینآاصلی این 

  .ینی از مددکاران اجتماعی استتأمهاي حقوقی و  حمایتگردد و از سوي دیگر یبازم

  :مه داداین قاضی ادا
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رغم وجود قـانون مربوطـه اجرایـی نشـده اسـت و       یعلیالت مددکاري اجتماعی تشک"

  ".است يضرورنامه مداخالت مددکاري اجتماعی هم  یینآ

. نامه اجرایی در مورد امنیت شغلی مددکاران اجتماعی الزم است ضرورت تدوین آیین

از تقصیر و خطاي  حرف یرساکه اقدام مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی مثل  ازآنجایی

انگاري عاري نیست، لذا باید براي حمایت از حقوق طرفین پرونده  عمد، غفلت و سهلغیر

همچنین، تضمین امنیت شغلی، . بینی شود هاي ایشان نیز پیش حق هرگونه اعتراض بر گزارش

وي و حقوقی و جانی مددکاران اجتماعی در برابر مخاطراتی که در مواجهه با طرفین دع

  .شود، در قوانین لحاظ گردد امکان ایجاد خسارت یا آسیب از سوي آنها، وارد می

  :گوید سال سابقه کار می 6اضی با ق

کـه الزمـه   است  بار اضافهمزاحم و  عنوان بهبینش قضات نسبت به مددکاران اجتماعی "

  ."باشد یممددکاري اجتماعیاجرایی خدمات  نامه آیینآن تدوین 

  

  داخالت ترمیمیم-4جدول 

  تم اصلی  تم فرعی  )نکات کلیدي پاسخگو(کدباز

  بررسی شرایط اجتماعی بزهکاران از طریق بازدید منزل

اقدامات 

  تشخیصی

  

  

  

  

مداخالت 

  ترمیمی

  

  

  کمک جهت مشاوره حقوقی به نوجوان

  ی رفتار مجرمانهشناس علت

  یسینو گزارشانجام تحقیقات و 

  به مراحل دادرسی به نوجوان قبل از ورود به فرایندارائۀ اطالعات مربوط 

  پرونده شخصیت لیتشک

  به قاضیي حبسها نیگزیجاپیشنهاد 

  

  مدافعه قضایی

  کمک به تسریع دادرسی

  دادگاه جهت تخفیف مجازات ارائه مشاوره به قاضی

  حضور در جلسه دادگاه و ارائه گزارش به قاضی پرونده در دادگاه

  گذشت ی جهت اخذ رضایت شاکی در جرائم قابلانجیم
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  نظارت بر نوجوان بزهکار در مرحله اجراي حکم

ادغام اجتماعی 

  مجدد

  ها ستمیسنوجوان و سایر  ،ارتباط بین دادگاه

  يا حرفهاجتماعی جهت بازتوانی اجتماعی و خدماتيها سازمانهمکاري با 

  ارتباط با خانواده نوجوان

  

  داخالت ترمیمیم -3

به منظور مداخالتی است که هدف اصالح رفتار و جبران خسارت توسط بزهکار را 

 و مدافعهسه مقوله اقدامات تشخیصی تحلیل مصاحبه با توجه بهرابطه این دردارد  دنبال

  .آمد به دستقضایی و ادغام اجتماعی مجدد 

  قدامات تشخیصیا -3-1

برخی از قضات اعتقاد داشتند که . ا نمود دارداقدامات تشخیصی در مرحله دادسر

ي مؤثرتری در مرحلۀ تحقیقات و تشکیل پروندة شخصیت مداخالت مددکار اجتماع

با توجه . ماهرانه دغدغۀ قضات بود صورت بهتکمیل پروندة شخصیت . تواند انجام دهد می

اجتماعی  الزم است که واحد مددکاري 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب سال  به

نقش مددکار اجتماعی . براي نوجوان بزهکار پروندة شخصیت فردي اجتماعی تشکیل دهد

مددکار اجتماعی پس از . انجامد شود و به ارزیابی مجرم می می	شروع	اولیه	با مصاحبۀ

ی و اعتقادي که ممکن است انگیزه را شناخت جامعهتعیین عوامل بیولوژیکی، روانی، عوامل 

افتد  اما آنچه اآلن اتفاق می. کند ر داده باشد، گزارش را به دادگاه تقدیم میقرا تحت تأثیر

ي با اکثریت سؤاالت باز به نام پروندة شخصیت است که ا نامه پرسشاي غیرحرفهتکمیل 

  .دانند یماطالعات  کافی نبودنگیرند و علت را  قضات آن را هم نادیده می

  : گوید میسال سابقه کار  20با قاضی

بـه قاضـی    تواننـد  مییل پرونده شخصیت تشکمددکاران اجتماعی در مرحله دادسرا و "

  ".پرونده جهت کشف حقیقت کمک کنند
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توجهی  یبي و انگار سهلیکی از دالیل عدم اهمیت به تشکیل پرونده شخصیت به 

گردد در مرحله دادرسی وظیفه بازپرس این است، نوجوان را جهت  قضات دادگاه برمی

مقام  عنوان بهی ارجاع دهد تا قاضی دادگاه مددکار اجتماعونده شخصیت به تکمیل پر

باالتر از بازپرس دادسرا نقص نگیرد، وقتی قاضی مهم ندادند بازپرس هم احساس تکلیف 

. ید دارندتأکبر آنی مددکار اجتماعتکلیف  عنوان بهموضوع دیگري که قضات .کند نمی

وتعاملازشکلیاجتماعیمددکاريگزارش. ی استمددکار اجتماعیسی نو گزارش

اجتماعیمددکارانگزارشازدادگاهدر. استبزهکارواجتماعیمددکاربینارتباط

خاصیهاي  -ه جنببهبایداجتماعیمددکارانین؛ بنابراشود یم استفادهسازي یمتصم براي

بزهکارموقعیتزاجامعیارزیابییمددکار اجتماع توسطاي حرفهگزارش.کنندتوجه

تحصیالت،مسکن،وضعیتو روانی،جسمیسالمتیاجتماعی،تاریخچهشاملاست

روانیوضعیتیرتأث چگونگیوگذشتهاجتماعی، خانواده،عالیقدرآمد،کار،روحیات،

یابینند یم کهراآنچهاجتماعیمددکارانهاي دادگاهدر .شود نوجوان میبراجتماعی–

–روانیپروندهبررسیومنزلدربازدیدبزهکار،بامصاحبهطولدرنچهآیاشنوند می

  .کنند میاعمالخودهاي گزارشنوشتندرکردند،ثبتخالصه  طور بهکهمتهمپزشکی

  :کند میکار بیان  سابقهساله6قاضی با 

 بازدید محل و محیط زندگی متهم در قالب گزارش مخصوصًای مددکار اجتماعاطالعات "

  "یت استاهمبادر کمک به صدور حکم مناسب توسط قاضی پرونده بسیار اساسی و 

کردند مددکاران اجتماعی ذکر شوندگان مصاحبهکه طور در مرحله دادرسی همان

توانند با بازدید محیط نقش مهمی در تسریع فرایند دادرسی نوجوانان و کشف حقیقت  می

اعی براي مراجعان در منازل آنها غالبًا ویژگی ارائه خدمات مددکاري اجتم. داشته باشند

کند که  یمی کمک مددکار اجتماعبازدید محیط زندگی به . بارز عملکرد اجتماعی است

از سویی دیگر . به وضعیت زندگی نوجوان در ابعاد مختلف آن دقت نموده و حساس باشد

آنچه را که در هر نیز مقاومت نکرده و اش خانوادهشود که متهم و  یماین آگاهی باعث 

از اهداف مهم بازدید منزل و محیط توسط . است انجام دهند کننده کمکحل مشکل 
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بررسی وضعیت : توان به موارد زیر اشاره کرد ی در سیستم قضایی میمددکار اجتماع

تکمیل پرونده شخصیت و نظارت بر اجراي  منظور بهروانی، اجتماعی و اقتصادي مددجو 

  .سمجازات جایگزین حب

  : کند میسال سابقه کار بیان  20با  قاضی 

دهنده است مخصوصاً در  در مرحله دادسرا در بحث تشخیص مددکار اجتماعی یاري"

  ".یت استحائز اهممورد بازدید محل و محیط زندگی متهم 

. ی رفتار منجر به جرم از سوي نوجوانان استشناس علتموضوع دیگري که اشاره شد 

الزم است که واحد مددکاري  1392آئین دادرسی کیفري مصوب قانون  با توجه به

نقش مددکار اجتماعی با . اجتماعی براي نوجوان بزهکار پرونده شخصیت تشکیل دهند

صرفاً تشکیل پروندة شخصیت . پردازد شود و به ارزیابی مجرم می می	شروع	اولیه	مصاحبه

. ی نیستبزهکار کافرفتار  توسط مددکار اجتماعی در یک اتاق بسته براي تشخیص علل

هاي میدانی است و  ی براي تکمیل صحیح پرونده شخصیت نیازمند بررسیمددکار اجتماع

مالحظه نوجوان در محیط خانوادگی و اجتماعی است که این امر یک سري امکانات را 

  .کند طلب می

  :گوید سال سابقه کار می 26قاضی با 

تواننـد   یمـ لت در سیسـتم قضـایی هسـتند کـه     مددکاران اجتماعی یکی از بازوان عـدا "

ارائـه   منظور بهشناسی آسیبشناسی بزهکاري و  در بحث علت. داشته باشند اي برجستهنقش

  ".درمانی به نظر من از اهمیت واالیی برخوردارند هاي حل راه

ی رفتار نوجوان بزهکار به عوامل اجتماعی تأثیرگذار شناس علتی در مددکار اجتماع

ها و اجتماعاتی که رفتار  خیز، حضور در گروه هاي آسیب مانند زندگی در محله بر جرم

هاي اجتماعی، فرهنگی حاکم بر جامعه  ينابرابرکنند،  رفتاري را تشویق می بزهکاري و کج

، فقر و تفاوت ارزشی خانواده و جامعه نیز است شده گرایی در آن به ارزش تبدیل که مادي

  .توجه دارد

  :کند میسال سابقه کار بیان 14قاضی با 
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یژه تشـکیل  و بهی شناس روانهاي مصاحبهدر مرحله دادسرا با انجام تحقیقات میدانی و "

البته باید انجام تحقیقـات  . هستند کننده کمکیابی جرم علتو  در کشفپرونده شخصیت 

  ".باشد و کاملجامع 

ی از مسائلی بود جتماعامددکاری به نوجوان توسط حقوق همشاورارائه اطالعات و  

محقق اغلب نوجوانانی که وارد  تجربهبه  توجهبا. به آن اشاره کردند شوندگان مصاحبهکه 

ترین حقوق خود و اینکه در روند  یشان از اولیهها خانوادهشوند خود آنها و  یمدادگاه 

  .اطالع هستند دادرسی چه اتفاقی رخ خواهد داد بی

  : گوید میهمان قاضی 

آنـان عـدم اطـالع از موضـوعات      هـاي  خـانواده مشکالت نوجوانان بزهکار و  یکی از"

ی بایـد  مددکار اجتمـاع در بدو ورود به دادگاه لذا  مخصوصًاحقوقی و روند دادرسی است 

  "قرار دهد آنان یاراختاین اطالعات در 

  

  مدافعه قضایی-2-3

انسانی،حقوقهبدستیابیجهتمددجویانازحمایتمدافعه مهارتی راهبردي در

مدافعههدفهستند کهمعتقدمحققینازبسیاري. کند میپیدانموداجتماعیوشهروندي،

مدافعه ). Chereni, 2015: 509(است اجتماعیعدالتوهاي اجتماعی سیستماصالح

همچنان که . یت استبااهمیان صدور حکم و اجراي حکم نیز در جرمددکاران اجتماعی 

مددکار به اخذ نظر 1399سال ون حمایت از اطفال و نوجوانان بزهکارقان 41مادهدر

 با توجه بهدارد برخی قضات اصالحی، اشارهصدور احکامجهتقاضیتوسطاجتماعی

  .ید کردندتأکمواد قانونی مورداشاره به حضور و مدافعه مددکار اجتماعی در دادگاه 

  : کند میبیانرکا سابقهساله7قاضی با

. یت استبااهمکمک به صدور حکم مناسب توسط قاضی پرونده بسیار اساسی و در "

ــازات،          ــم و مج ــق حک ــد تعلی ــی مانن ــوانین ترمیم ــه ق ــم چنانچ ــراي حک ــین در اج همچن

  "هاي حبس جاري شود مددکاران اجتماعی بازوان اجرایی خواهند بود جایگزین
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و  83ن حبس در مواد یگزیجامجازات  64عالوه بر ماده  1392در قانون مجازات سال 

یت بیشتري بااهمخدمات عمومی رایگان، مسئولیت مددکار اجتماعی بیشتر و  84

اهمیت مشارکت متهم در  با توجه بهدر واقع مجازات حبس جایگزین . است شده منعکس

اي مددکاري اجتماعی به نام اصل مشارکت پیوند  اجراي آن، با یکی از اصول حرفه

کمک به مددجو تدوین و  قصد بهاصل، هرگونه برنامه و طرح بر اساس این . خورد می

یا  مددجوپایدار اجرا شود باید  صورت بهی و درست بهشود و براي اینکه  طراحی می

مددکاران اجتماعی . مددجویان در تمامی مراحل از تدوین تا اجرا همکاري داشته باشند

کنند و  ها را طراحی می ه و برنامهدادمدافع با کمک مددجویان نیازها را موردبررسی قرار

  .همچنین، در طول اجرا نظارت مستمر دارند. دهند سپس به دادگاه ارائه می

  : گوید میسابقه قضاوت سال 14قاضی با 

در مرحلـه صـدور حکـم بـا ارائـه مشـورت بـه قاضـی         اجتمـاعی  نظر مـن مـددکار  به"

  ".نقش را داشته باشند ، بیشترینتوانند می

در جلسه دادگاه و اطالع از رونده پرونده نوجوان از موارد مدافعه حضور مستمر 

 صراحت بهعنوان شد که در قوانین موجود هم  ها مصاحبهمددکاران اجتماعی در طی 

مشاوران دادگاه اطفال و  1392آیین دادرسی کیفري سال  410در ماده . شده است عنوان

شناسی، مددکاري اجتماعی،  ی، جرماسشن روانتربیتی، نوجوانان از بین متخصصان علوم

ی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شناخت رواندانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل 

در دادگاه اطفال و نوجوانان، مددکار  413در ماده .شوند شاغل و بازنشسته انتخاب می

  .شوند اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می

  : یدگو میسابقه  سال 7قاضی با 

ی باید جلسات حضور داشته باشد تا هـم بـه قاضـی پرونـده در مواقـع      مددکار اجتماع"

ی بایـد نوجـوان را در   مـددکار اجتمـاع  از طرفـی   .الزم که ابهامی وجود دارد، مشاوره دهد

اقـداماتی   چـه  هر اتفاقی در روند دادرسی قرار دهد و به او اطـالع دهـد مرحلـه بعـد     جریان

  ".شود میانجام 
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ي همیشگی قضات درباره مداخله ها از دغدغهاینکه اطاله دادرسی  توجه بهبا  

کند،  ادعا می که چنان آناگر هدف سیستم قضایی ما . مددکاران اجتماعی بوده است

اما . کند توانمندسازي است، مداخلۀ مددکار اجتماعی دستیابی به این هدف را تسریع می

صحت داشته دارد؛ زیرا مداخلۀ مددکار  اگر هدف خاتمه پرونده باشد، ادعاي قضات

اجتماعی پی	هدف مداخلۀ مددکاران. اجتماعی نیازمند حداقل بازه زمانی خاصی است

درمان و پیشگیري از بروز انحرافات  منظور بهرفتاري از دیدگاه افراد مجرم  بردن به علل کج

  .است

  : گوید کار میسابقه  26قاضی با 

هـاي شخصـیتی هسـتند وجـود      ویژگـی  ازنظرر سن حساسی با توجه اینکه نوجوانان د"

حقوقی و اجتماعی تأثیر زیادي  هاي حمایتخدمات و  ارائۀها و  حرَف یاورانه در کنار آن

  ".یدگی ثانویه خواهد داشتد بزهدر ممانعت از وقوع 

هاي حقوقی و اجتماعی شاید در برخی  یتحماقضات باید از این امر آگاه شوند 

 ینبنابرا کند؛ یمآن به کاهش جرم و بزهکاري کمک یجهباشد؛ اما نتبر  زمانها پرونده

  .آن مفید استیجهاما نت یفتد؛بدادرسی ممکن است اتفاق اطاله 

  :گوید میکار  سال سابقه 14قاضی با 

اینکه قاضی در جایگاه قضاوت قرار دارد و قدرت دارد نوجوانان عالوه بر  به توجهبا"

نقـش   یکند؛ ولـ اطالعات الزم را افشا  کند نمیجریان بازجویی اعتماد  ترس و استرس در

یقاً برعکس قاضی است نوجوان را به تخلیه اطالعات الزم دقکه یمددکار اجتماعحمایتی 

  ".کند یمجهت کشف حقیقت ترغیب 

ها از  یري مددکاران اجتماعی درباره مختومه کردن پروندهکارگ بهشوندگان مصاحبه

ی در مددکار اجتماع. ید کردندتأکجیگري جهت توافق و اخذ رضایت شاکی طریق میان

باامنمحیطدر یکرابزهکاردیده بابزهتاکند میفراهمرافرصتینقش میانجی 

يبزهکار برانمودن پاسخگووپذیري یتباهدف مسئول نمایدمالقاتالزمتمهیدات

  .داده استانجامکهاعمالی
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  :گوید میبقه کار سا سال 19قاضی با 

توانـد  مـی مـددکاران اجتمـاعی    طورقطـع  بـه حقـوقی   حتـی  کیفـري یـا   هاي پروندهدر "

  ."ي داشته باشند مؤثردر ایجاد سازش نقش گر میانجیعنوان به

  

  ادغام اجتماعی مجدد -3-3

مرحله اجراي حکم پایان فرایند دادرسی نوجوان است حکم صادره از نوع کیفري 

تأمین  ازجمله.مدت دارد طوالنیکمک و حمایتنوجوانان نیاز به ی باشد یا اصالح

 هایی یتحما نوجوان در جامعه وفردي و اجتماعی براي ایجاد جایگاه امن  هاي یتحما

اعتقاد  شوندگان مصاحبه. اند را در معرض آسیب قرار داده وياز نیروهایی که  دوريبراي 

هاي  هاي اصالح و تربیت سازمان د با کانونی بایمددکار اجتماعداشتند در این مرحله 

 مداوم طور اجتماعی مربوطه و خانواده نوجوانان در تماس و ارتباط باشد همچنین به

  .یک فرد اجتماعی دوباره به جامعه بپیوندد عنوان او بهتا . وضعیت نوجوان را پیگیري کند

  : گوید میسال سابقه  7قاضی با 

راي حکـم و بازسـازي نوجـوان بـراي ورود بـه جامعـه       اجـ  مرحلۀین تر مهممرحلۀدر "

 منظـور  بـه در این مرحله مددکار اجتمـاعی  . کند میتر سنگینمسئولیت مددکاران اجتماعی 

  ".اصالح رفتار نوجوان باید با سازمان اجتماعی مرتبط ارتباط برقرار کند

ي آموز حرفهي اشاره دارد، بهتر است آموز حرفهدر قانون تعلیق اجراي مجازات، بر  

پس هدایت . هاي شخصیتی فرد استوار باشد یژگیوبا توجه بهبر اساس روند استعدادیابی و 

هاي او و ایجاد بسترهاي شغلی، روند شکوفایی  ي مشاغل مرتبط با تواناییسو بهمددجو 

هایی  سازمان. خواهد بودتر کند، با حذف موانعی که ذکر شد، موفق مددجو را تسهیل می

هاي خدمات اجتماعی و دیگر  و سازمان وپرورش آموزش،اي حرفه کز فنیمثل مرا

بزهکار توانند در جهت اجراي حکم در مسیر بازتوانی نوجوانان  نهادهاي غیردولتی می

هاي حمایتی، هم از  با سازمانهمکاري. شایانی به مددکاران اجتماعی ارائه دهند کمک

  .ی حائز اهمیت استاعمددکار اجتمبعد مالی و هم نظارتی براي 
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یشان ها خانوادهمددکار اجتماعی باید تالش کند نیازهاي اقتصادي و مالی این افراد و 

کفایت باید از مراکز خیریه و  از طریق نهادهاي حمایتی، تأمین شود و در صورت عدم

طور یقین از عهده یک  هاي زندگی و تربیتی به آموزش مهارت. منابع مردمی استفاده شود

  .ددکار اجتماعی در سیستم قضایی خارج استم

  : گوید میسال سابقه کار  6قاضی با 

ایـن احکـام را    توانـد  مـی ی مددکار اجتماعي آموز حرفهدر قوانین اصالحی در بحث "

ي ترغیـب  آمـوز  حرفـه کـاري خـود نوجـوان را جهـت      هـاي  روشی اجرا کند و بـه  درست به

  ."نماید

به آن اشاره کردند به قانون  شوندگان مصاحبهر که در مورد ارتباط با خانواده بزهکا

مشارکت متهم  به 92یاسالمقانون مجازات  57مادهکنیم در  مجازات اسالمی رجوع می

رو نقش تسهیلگري مددکاران  ینازا. کرده استدر تداوم زندگی خانوادگی تأکید

کم همراهی خانواده در اجراي ح. خواهد بود و برجستهاجتماعی در این ماده بسیار پررنگ 

حضور  در خانوادهبا اجراي حکم نوجوان  زمان هماگر خانواده بپذیرد یا . خیلی مهم است

ماده .آمیز است داشته باشد یا خانواده او را همراهی کنند، بدون شک اجراي حکم موفقیت

جرم ارتکابی و  با توجه بهتواند  در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می 43

اش اختالل که در زندگی وي یا خانواده ينحو بهخصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او 

رو تشخیص اینکه آیا این دستورات در زندگی خانواده  ینازا. اساسی و عمده ایجاد نکند

شود از وظایف مددکاران  یمخانوادگی او  در کارکردیرگذار است؟ یا منجر به اختالل تأث

  .پذیر است تعامل با خانواده امکانباشد که با  اجتماعی می

  :گوید کار میسابقه  سال 14قاضی با 

دچار مشکل خواهد شد وظیفه  مطمئنًااگر حکم اجراي شود و نظارت و پیگیري نشود 

  "و جلب همراهی و همکاري خانواده و جامعه استی پیگیريمددکار اجتماع
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  یدادرس ازتسهیل خروج بهمربوطهاي یافتهکدگذاري -4جدول

  تم اصلی  تم فرعی  )نکات کلیدي پاسخگو(کدباز

  ي متولی پیشگیري از جرم همکاري کنندها سازمانارتباط با 

مشارکت  تیتقو

  اجتماعی

تسهیل خروج از 

  دادرسی

  بعد آزادي مرتبط کنند محور اجتماعهاي  نوجوان را با سازمان

  .ی نوجوان ترغیب کنندبخش توانجامعه را جهت کمک به 

  حامی نوجوانان باشند

  کنندیمي خود کمک استعدادهابه نوجوان براي کشف 

توانمندسازي 

  بزهکاران

  

  .کنندیماز تحقیر نوجوان در سیستم قضایی جلوگیري 

  .کنندیمکمک نوجوان نفس عزتبه حفظ 

  دهندیماي و روانپزشکی به نوجوانان ارائه  خدمات مشاوره

ام مجدد فرد در جامعه از طریق برنامه آزادي مشروطتالش براي ادغ

...  

  کنندیمبه حل مشکالت اجتماعی و خانوادگی نوجوان 

  

  از دادرسیتسهیل خروج -4

دادرسی به سمت روندازجوانانکهمعنی استاینبهدادرسیازخروجيها برنامه 

هدف . وارد سیستم قضایی نشوند دهند یا اینکه از همان ابتدا دستگیري جهت ییرتغ جامعه

اصلی قضازدایی نوجوانان عالوه بر تسهیل خروج نوجوانان بزهکار از سیستم قضایی جهت 

بهتواند کیفري و انگ مجرم بودن می سابقهزیرا . است مؤثرجلوگیري از ورود آنان هم 

ث کند و باعواردجديآسیبآیندهدرنوجوانانعالیتحصیالتوشغلیهاي فرصت

ازجمله اجتماعی، توانمندسازي راهاي شوندگان تقویت مشارکت مصاحبه. تکرار جرم شود

اقدامات مهم مددکاران اجتماعی در طی فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار جهت تسهیل 

یک فرصت براي حضور مددکاران اجتماعی در دادرسی  عنوان بهخروج از فرایند دادرسی 

  .نوجوانان بیان کردند
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  تقویت مشارکت اجتماعی -4-1

منظور پیشگیري از تکرار  به نهاد مردمهاي  ی با سازمانمددکار اجتماعدرباره ارتباط 

باشندداشتهنوجوانانبرايالزمهاي حمایتبتوانندکهمؤسساتیجرم باید گفت وجود

رشدزندگی،برکیفیتکهاستاجتماعیمسائل  ازجملهجرم. است يضرور بسیار

تمامی.استیرگذارتأث اجتماعی مردمان جامعهاجتماعی و سرمایه، سالمتاقتصادي

وانسانی، محیطیمسئله هر بادر ارتباطاند که کردهاثباتمطالعات متعددوتحقیقات

بهواقعدر.استمسئله بروز ازپیشگیريمشکلحلیاکاهشروشینتر مهم اجتماعی

با توجه به  نوجوانانمورددر.داردتارجحیدرمانبرپیشگیريمختلفدالیل

  .داردبیشترياهمیتسنیمرحلهاینهاي یتحساس

  : گوید میکارسابقهسال24باقاضی

بایـد .باشـد قضـایی سیسـتم وجامعـه خـانواده، بینارتباطیپلبایداجتماعیمددکار"

اجـراي ازدبعـ نوجوانـان بـراي الزمخـدمات وشوندهماهنگمحور  اجتماع هایی سازمان

  ".کنندفراهمجامعهبهورودوها آنتوانمندسازيمنظور  به حکم

هاي پیشگیري جرم جزء نکاتی  یکی از روش عنوان بهادغام مجدد نوجوان در جامعه 

همبستگیایجاددراجتماعیمددکاراننقش. به آن تأکید کردند شوندگان مصاحبهبود که 

هاي اجتماعی  سیستمدر راستاي توسعۀشده راندههحاشیبهوستمتحتجوامعوها گروه

  است

  : گوید قضاوت میکار  سابقهسال  25قاضی با 

و به نحو بهتـر سیسـتم قضـایی را     سرعت بهی باید تالش کند نوجوانان مددکار اجتماع"

  ."ترك کنند و وارد جامعه شوند

 دیدگاهازندحتی آنهایی که در مقطعی به هر دلیلی هنجارهاي جامعه را نقص کرد

وانسجامایجادبرايبایدرفاهیهاي سیستمواجتماعیخدماتی،مددکار اجتماع

يجا به درمانوپیشگیريبرتمرکزبا.بین آنها و جامعه تالش کرداجتماعیهمبستگی

تادهدقرارهمکناردرراجوامعبتواند افرادبایداجتماعیمددکارمشکل،عالئمتسکین
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تالشاجتماعیمددکار. فعالیت کنندهمدیگرنفعبهجمعیصورت  به والفعطور به

که  شودایجادخانواده و جامعهوفردبیندوبارههمبستگیوانسجامپذیرش،کند، می

دوبارهخانواده و جامعهساختاروشودترمیمشدهمخدوشارتباطاتاستایناش الزمه

  .یازمند همکاري سیستم خانواده و جامعه استگردد در این راستا ناصالحوبازسازي

  : گوید میسال سابقه کار  29قاضی با 

 خــود وظــایف و اختیــاراتبــر اســاس ی در داخــل سیســتم قضــایی مــددکار اجتمــاع"

یی هـا  سـازمان بـا  یـد کنـد؛ لـذا با  وارد جامعـه شـود و مداخلـه     توانـد  نمـی . دارد تمحـدودی 

بـاط برقـرار کنـد و بـا دادن اطالعـات الزم      جهـت ایجـاد مشـارکت اجتمـاعی ارت     نهاد مردم

  ". آنها را جهت اقدام ضروري هدایت کند جرائمدرباره شیوع و علل 

ي آن، با یکی از در اجرااهمیت مشارکت متهم  با توجه بهمجازات جایگزین حبس 

خورد، و بدون همکاري  اي مددکاري اجتماعی به نام اصل مشارکت پیوند می اصول حرفه

  .اجرایی نخواهد شد ها سازمانتماعی و دیگر نهادهاي اج

  :گوید میسال سابقه کار  20باقاضی

 وان نوجوانان را از سیستم قضایی خارج کرد کـه نهادهـاي اجتمـاعی   ت یمدر صورتی "

  ".قرار گیرد ها حوزهین ادر امر اصالح رفتار تالش کنند و امکانات الزم در 

  

  توانمندسازي بزهکاران -4-2

سازي ازجمله مداخالت مؤثر مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی است که توانمند

ی و توانمندسازي تفاوت اساسی با بخش تواندو واژة . به آن اشاره کردند شوندگان مصاحبه

ی به این معناست که فرد دور از جامعه را طی فرایندي به حد بخش توان. یکدیگر دارند

فرایندي است که فرد را از سطح معمول به سطح باالتر معمول برسانیم، اما توانمندسازي 

نقاطبرتأکیدوروزمرهزندگیمشکالتازپیشگیريبهبیشترتوانمندسازي. دهد انتقال می

برمتکیقويروابطوجوامعها ها، گروه افراد، خانوادهتقویتبراي.داردتوجهقوت

اجتماعی بیشترین نقش را در مرحلۀ  مددکاري.استقائلزیادياهمیتفرديبیناعتماد
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یطی؛ اما شراکند هاي قوانین را اجرا می زمانی که نوجوان تمامی تبصره. توانمندسازي دارد

ینۀ ابتال و ورود او براي ارتکاب به زمي جرم سوق داده همچنان ثابت باشد، سو بهکه او را 

  .شود تر فراهم می جرائم سنگین

  :گوید میکار سابقۀسال  14با  قاضی 

هـا را بـراي    آن اي حرفـه زنـدگی و فنـی    هـاي  مهـارت مددکار اجتمـاعی بـا آمـوزش    "

یـک   عنـوان  بـه کـه بـه سـازگاري و ادغـام مجـدد نوجـوان        کند میبرگشت به جامعه آماده 

  ".شود یمعضوي از جامعه کمک کرده و مانع از تکرار جرم 

موردتوجهي بود که صدور احکام مناسب جهت بازتوانی نوجوان از موارد دیگر

قاضی جهت صدور  1392قانون مجازات اسالمی سال  طبق. قرار گرفت شوندگان مصاحبه

: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است 42ماده : احکام اصالحی بدین شرح منعی ندارد

شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی  در زمان و مکان تعیین موقع بهحضور ) الف

کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم ارائۀ اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل) ناظر؛ ب

جایی در مدت کمتر اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه) براي مددکار اجتماعی؛ پ

  .به مددکار اجتماعی است از آناز پانزده روز و ارائۀ گزارشی 

ن پایبندي مرتکب به اجراي میزا با توجه بهمدت تعویق  از گذشتپس  45ماده 

هاي مددکار اجتماعی و نیز مالحظۀ وضعیت مرتکب، دادگاه  دستورهاي دادگاه، گزارش

نیمهنظام56ماده. کندحسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می

حبس،حکماجرايزماندرتواند میبزهکارآناساسبرکهاستاي شیوهآزادي،

زندانازخارجدرراها ایننظایرودرمانیآموزي، حرفهآموزشی،اي، حرفههاي الیتفع

  .دهدانجام

  : این قاضی در ادامه افزود

تواننـد بـه بازسـازي مـتهم کمـک       یمـ ی اجرا شوند درست بهیکسري احکام هست اگر "

  "حضور مددکاران اجتماعی دارد ازجملههایی  یرساختزنیاز به نظر منکنند  یم
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  گیري نتیجهبحث و 

دو دهد قضات موافق حضور و مداخله مددکاران اجتماعی هستند  نتایج این تحقیق نشان می

باشد و مداخالت  یمیستمی سي و ناکارآمدي ا حرفهیعنی ضعف  ها چالشمرتبط با  مفهوم

مددکاران اجتماعی در فرایند فرصت مداخله عنوان بهترمیمی و تسهیل خروج از دادرسی 

هاي الزم  اي به فقدان مهارت ضعف حرفه. آمد به دستدرسی نوجوانان بزهکار دا

گردد و ناکارآمدي سیستمی ناشی از غلبه تفکر برمیمددکاران اجتماعی در سیستم قضایی

  .هاي قضایی در کشور است گذاري سیاستکیفري بر

به  بوطمرمداخالت ترمیمی جهت اصالح و بازتوانی نوجوانان بزهکار و اقدامات 

یند دادرسی براي نوجوانان فراهاي  آسیبکاهشمنظور  بهتسهیل خروج نوجوانان از سیستم 

هاي مداخله مددکاران  فرصت عنوان بهیند انگ مجرم بودن فراگیري  و ممانعت از شکل

نتیجه فرصت مداخله مددکاران . شد بزهکار مشخصفرایند دادرسی نوجوانان اجتماعی در

رغم اینکه در  یعل. رندگی و پیشگیري از تکرار جرم منتهی خواهد شداجتماعی به بازدا

 طور به1399و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال  1392قانون مجازات اسالمی سال 

ی در فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار و لزوم ایفاي این نقش مددکار اجتماعمکرر از نقش 

ی کوتاهه است، سیستم قضایی همچنان در اجراي آن ید شدتأکهایی  در قالب مواد و تبصره

  .کند می

 و کارکردمددکاري اجتماعی در هدف خود جهت افزایش و بهبود سازگاري 

اما . خورد خانوادگی افراد بزهکار با رویکردهاي اصالحی و ترمیمی پیوند می –اجتماعی 

عدالت هاي هبرناممجريوحرفهبهترین. نگرش حاکم در سیستم قضایی کیفري است

ی اعتماد مددکار اجتماعسیستم عدلیه باید به توانایی . هستندمددکاران اجتماعیترمیمی

آموختگان این حرفه مربوط  ها و قسمتی به دانش پیدا کند این موضوع بخشی به دانشگاه

وجود واحدهاي کارورزي براي مددکاران اجتماعی، دانشگاه باید بر  با توجه به. است

دانشجویان . هاي آموزشی آنان را جبران کند ري به عمل تمرکز نماید تا ضعفتبدیل تئو

  .هاي ضروري علمی و عملی را در کنار هم فراگیرند الزم است مهارت
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هاي مهارتوعمومیاي پایههاي مهارتشاملاجتماعیمددکاريهاي مهارت

درتبحرویادگیري.داردتفاوتباهماز آن  استفادهنحوهکه  استموقعیتیواختصاصی

آموزشیهاي یطمح درتجربهکسبوعملیتمرینعلمی،یادگیريبهنیازمندآن

به برخورد و مصاحبه پژوهشگر با قضات در  با توجه. است) کارورزيمحلهمچون(

هاي الزم را درباره  قضات باید آموزش. تکمیل نتایج این پژوهش الزم است اشاره شود

ی کودك و نوجوان شناس روانۀ مددکاري اجتماعی همچنین الگوي اصالحی و حرف

مداخله مددکاران اجتماعی در فرایند دادرسی نوجوانان بزهکار بیانگر نگرش و . فراگیرند

گرفتن از الگوي ي الگوي اصالحی و ترمیمی و فاصلهسو بههدایت سیستم قضایی 

جتماعی نقش فعالی دارند و در الگوي اصالحی مددکاران ا. باشد گرا یا تنبیهی می عدالت

سیستم قضایی حاکم کیفري برکه نگرشتا زمانی. اصالح رفتار بزهکاران هستند به دنبال

صد قانون  اگرچندمداخله مددکاران اجتماعی در دادرسی بزهکاران حتی  عدم مسئلهباشد 

  .دیگر تصویب شود کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند
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