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A B S T R A C T 
The presence of counselors and social workers during the juvenile criminal 
proceedings is very important and undeniable. Accordingly, a discriminatory 
policy on children and adolescents will provide a supportive approach to 
adopting responses. Social workers and counselors, as the most clinical forensic 
agents and in line with the principles of participatory juvenile justice, can take 
on several roles from the child's first contact to the official criminal justice 
authorities for sentencing and execution, even after sentencing. The importance 
of paying attention to the presence of counselors and social workers is so great 
that it has been emphasized in many international documents on children and 
adolescents; In addition, the Iranian legislature has mentioned this important 
issue in the Criminal Procedure Code adopted in 1392 in various legal articles. 
However, in practice, it is sometimes observed that the presence of this group of 
people in the juvenile courts of Ardabil city faces challenges that in fact the way 
to achieve the goals set by the legislator in order to differentiate has been 
challenged. Is; By providing appropriate solutions in this regard and the 
cooperation of supervisory units, these challenges can be reduced to some 
extent so that their presence during the trial in juvenile criminal courts of 
Ardabil city becomes a requirement. 
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 چکیده
 

 و مهم بسیار امری نوجوانان و اطفال کیفری دادرسی جریان در اجتماعی مددکاران و مشاوران حضور

 به اتخاذ در را حمایتی رویکردی نوجوانان، و اطفال درباره افتراقی سیاست مبنا همین بر. است انکارغیرقابل

 در و قضایی پیرا مأموران ترینبالینی عنوانبه مشاوران و اجتماعی مددکاران. داشت خواهد همراه به هاپاسخ

 مراجع به کودک تماس اولین از متعددی هاینقش توانندمی اطفال دادرسی بودن مشارکتی اصول راستای

. گیرند عهده بر نیز حکم صدور از بعد حتی و مجازات اجرای و حکم صدور ت کیفری عدالت رسمی

 در المللیبین اسناد از بسیاری در که است حدی تا اجتماعی مددکاران و مشاوران حضور به توجه اهمیت

 آیین قانون در ایران گذارقانون آن بر عالوه و است؛ قرارگرفته تأکید مورد نوجوانان و اطفال خصوص

 وجودبااین. است کردهاشاره مهم امر این به مختلف قانونی مواد در ۱۳۹۲ سال مصوب کیفری دادرسی

 شهرستان نوجوانان و اطفال هایدادگاه در اشخاص از طیف این حضور که شودمی مشاهده عمل در گاهی

 راستای در گذارقانون شدهبینیپیش اهداف به رسیدن راه درواقع که است مواجه هاییچالش با اردبیل

 و راستا این در مناسب راهکارهای دادن ارائه با توانمی که است؛ کرده روروبه چالش با را سازی افتراقی

 دادرسی جریان در ایشان حضور که ایگونهبه کاست هاچالش این از حدودی تا ناظر واحدهای همکاری

 .گردد تبدیل الزام یک عنوانبه اردبیل شهرستان نوجوانان و اطفال کیفری هایدادگاه در

 اطالعات مقاله 

 1400 شهریور14 تاریخ دریافت:

 1400 آبان 10 تاریخ پذیرش:

 1400 آبان 10تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1019: مقالهآی دی 

 کلیدواژگان:

 اطفال دادگاه اجتماعی، مددکار مشاور،

 شهرستان سازی، افتراقی نوجوانان، و

 اردبیل

  

 

 مقدمه

 توجه ازمندین یاجتماع ابعاد تمام در نوجوانان و کودکان

 به توجه تی. اهمهستند ساالنبزرگ از متفاوت و خاص

 اکرام یمتعدد اتیآ در متعال خداوند که است قدریبه کودکان

 به توانمی موارد یازجمله. است داده قرار موردتوجه را آنان

 بَل کالًّ: »فرمایدمی که کرد اشاره فجر مبارکه سوره از ۱7 یآیه

 دچار یاله عذاب به را یافراد هیآ نیا در «میتیالَ التُکرِمونَ

 در نیهمچن. کندمی سرزنش میتی اکرام عدم خاطر به و اندشده

 «یاله هبه» عنوانبه فرزند از شورا مبارکه سوره از 4۹ هیآ

 هَبُ یَ  و اناثاً شاءی لمِنَ هَبُیَ: »فرمایدمی که ییجا است یادشده

 هر به و( دختر) اناث فرزندان خواهد که هر به»؛ «الذکورَ شاءیَ

 به شناسان جامعه.«کندیم عطا( پسر) ذکور فرزندان خواهد که

 وضع ت،یجمع تراکم و طیمح غیرمستقیم و میمستق عوامل

 در کهوقتی دهدمی نشان هابررسی. اندکرده توجه... و سکونت

 زانیم باشد نداشته وجود یاجتماع یداریپا و ثبات ایجامعه

 انحرافات مهم عوامل از زین فقر. گذاردمی شیافزا به رو جرم
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 ترینمهم رودمی احتمال است نوجوانان و کودکان انیم در

 و یارتباط شبکه در اختالل و نادرست یتیترب روش عامل

 هاییخانواده در یبزهکار است شدهدیده. است خانواده یعاطف

 اریبس یانضباط هایروش از نیوالد که دارد وجود

 جایبه. کنندمی استفاده بندوباربی اریبس ای گیرانهسخت

 کودکان هایخانواده. گیرندمی بهره یبدن هیتنب از استدالل

. دارد یطوالن بتیغ پدر ای بوده پدر فاقد اغلب بزهکار

 دارد یهمبستگ خانواده در طالق با یبزهکار کهدرحالی

. دارد رابطه یبزهکار با مدرسه در مشکالت داشتن شدهثابت

 که ینوجوان. است بزه در یمهم عامل همساالن با همانندسازی

 سویبه دییتأ و تیحما کسب یبرا شودمی طرد نیوالد توسط

 برخورد حیصح روش مبنا، نیهم بر .شودمی کشانده همساالن

 شودمی محسوب تیترب ینوع بزهکار، نوجوانان و کودکان با

 یزندگ یاجتماع طیشرا یاقتضا به آن مشخص نظام که

 جوهره بر یمبتن و یعقل و یعلم اصول به توسل با و یامروز

 نیهم بر. گردد ارائه و نیتدو دیبا یاسالم ژرف معارف ذات و

 و کودکان جرائم به دهیپاسخ و یدگیرس نحوه اساس،

 یدادرس یالگو گیری، شکلژهیو مقررات قالب در نوجوانان

 یماهو بعد در هم که است شده سبب را نوجوانان و کودکان

 یشکل بعد هم و( یتیترب و تأمینی اقدامات و هامجازات)

 قرارگرفته موردتوجه( محاکمه و یمقدمات قاتیتحق نحوه)

 .است

حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی نیز یکی از موارد 

شود که افتراقی سازی دادرسی اطفال و نوجوانان محسوب می

در این پژوهش سعی خواهد شد با ابعاد مختلف آن آشنا 

 شویم.

نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی پیش از ارتکاب  -1

 بزه

شناسی پیشگیرانه، ی سیاست جنایی و جرمدر عرصه

پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان، جایگاه و موقعیتی 

ممتاز دارد. اهمیت این نوع پیشگیری تا حدی است که 

های کالن کنترل جرم و انحراف در جامعه تا موفقیت برنامه

های پیشگیری توجهی به روند اجرای صحیح برنامهقابلمیزان 

در سنین رشد و کودکی مرتبط است. لذا هدف از پیشگیری، 

ایجاد محیط سالم است که کودک یا نوجوان بتواند در آن رشد 

ها، نهادها و و توسعه پیدا کند. در این مرحله باید، دولت

نگ منظور هماهکارکنان صاحب صالحیت، سازوکارهایی به

ساختن مناسب اقدامات پیشگیری، روش عملی مبتنی بر 

هایی برای پژوهش با کنترل مداوم و ارزیابی دقیق، روش

های ارتکاب جرم، دخالت جامعه از راه کاهش مؤثر فرصت

ای، ها، همکاری ملی منطقهی خدمات و برنامهانواع گسترده

 ها و فرآیندهای پیشگیری بامشارکت نوجوانان در سیاست

توسل به منابع و امکانات اجتماع و همچنین خودیاری 

های معاضدت و جبران خسارت بزه دیده نوجوانان و برنامه

 (.۱۲۲: ۲00۲دان سیمور و همکاران، دهند )انجام 

های مجری این نوع از این میان نقش نهادها و سازمان 

گونه از های اینپیشگیری و همچنین کارایی و اثربخشی برنامه

 شود.دها بیش از گذشته آشکار مینها

نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری  -

 سطح اول

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر 

ی های ارتکاب جرم که چارچوب توسعهی زمینهمبارزه با همه

 (۱۵0-۱4۹: ۱۳۸۳ )رایجیان اصلی، گیرنداجتماعی قرار می

ری، تالش بر این است که افراد در این مرحله از پیشگی

سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این جامعه به

منظور عدم مجرم سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به

هایی است که روابط سالم را شدن افراد و همچنین تولید ارزش

بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم 

شده، این رویکرد به نظریه ا مجرم تحریکمعطوف است ت

بیات، است )شده ی زندگی هیندل النگ نیز ارتباط دادهشیوه

۱۳۸7 :۲۵.) 

اصوالً در ارتباط با پیشگیری از بزهکاری اولین مسئله این 

ها با همدیگر همکاری نکنند، ی سازماناست که اگر همه

می سه امکان توفیق مورد انتظار وجود ندارد. به لحاظ عل
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گرفت؛  رتوان در نظی متفاوت برای پیشگیری میمرحله

ی نخست، پیشگیری اولیه است که در آن کل جامعه مرحله

هایی است که ها و طرحی سیاستکه شامل کلیه دخیل هستند

اند. در این زمینه شدهزا طراحیبرای پیشگیری از شرایط جرم

های گروهی ارکان بسیاری مهمی خانواده و مدارس و رسانه

هستند که باید موردتوجه قرار گیرند. برای پیشگیری از 

 کهنیابزهکاری دارا بودن دو شرط حائز اهمیت است. یکی 

ها را دوست داشته مشاوران و مددکاران و پلیس باید بچه

ها با ای و متخصص باشند؛ زیرا آنباشند و دیگر اینکه حرفه

ها با آنان صحبت اند و باید با زبان خود آنساالن متفاوتبزرگ

 (.۲۸: ۱۳۸7)کشفی،  کرد،

ربط مثل های ذیها و ارگاندر این مرحله سازمان

وپرورش که بیشترین ارتباط را با کودکان و نوجوانان آموزش

ها و نیازهای دارند باید توسط مددکاران اجتماعی از خواسته

ها نمایند تا بتوان با نمددجویان مطلع شوند و سعی در رفع آ

افزایش سطح رفاه زندگی، آگاهی کودکان و نوجوانان از 

ارتکاب جرم توسط آنان در آینده جلوگیری شود. در 

المللی و قوانین و کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین

شده مقررات جاری کشورمان به چهار موضوع مهم اشاره

ور است. تحت عنوان مشه Pاست. این چهار موضوع به چهار 

نیازهای اولیه کودکان، حمایت، پیشگیری و مشارکت. در 

ارتباط با فراهم کردن نیازهای کودکان، کنوانسیون خواستار 

ها نیازهای اساسی کودک تدوین مقرراتی است که بر اساس آن

همانند حق زندگی، بهداشت، تحصیل و... تأمین شود. حمایت 

برابر برخی امور همانند بازداشت نیز به این معنی است که در 

های الزم از کودکان به خودسرانه، شکنجه، استثمار، حمایت

عمل آید. پیشگیری مبتنی بر این اندیشه است که پیشگیری از 

ی برخی افراد و صاحبان فقط بر عهدهبزهکاری نوجوانان نه

ی کل افراد جامعه است مشاغل و حرف خاص، بلکه بر عهده

مشارکت نیز به این معنی  ؛ وسئولیت همگانی استنوعی مو به

است که کودکان و نوجوانان باید این فرصت را داشته باشند 

که عقاید خود را ابراز و دیگران به عقاید و نظرات آنان توجه 

توانند نقش بسیار مهمی در کنند. مددکاران اجتماعی می

و  چارچوب موضوع فوق داشته باشند و در این سیستم مشاور

تا کودک در همان محیطی باشد که الزم  مددکار تالش شود

های مقتضی واقع شوند و سعی است مورد مساعدت و حمایت

حلی برای راه کنند تا قبل از سروکار داشتن نوجوانان با دادگاه

های دادرسی نوین مشکل آنان پیدا کنند. امروزه تمامی نظام

کنند تا تمهیداتی را اتخاذ کنند که تا حد نوجوانان تالش می

امکان کودک معارض قانون با دادگاه و قاضی مواجه نشود 

 (.۶۳-۶4: ۱۳۹۶کدخدایی، )

به توضیحاتی که ارائه شد اما در شهرستان اردبیل باتوجه 

توان گفت که نهادی که این وظیفه را باید بر عهده داشته می

فل یا نوجوان دخالت کند باشد و قبل از ارتکاب جرم توسط ط

ی بعد ارتکاب جرم وجود ندارد و بیشتر مربوط به مرحله

ای که با ریاست محترم کانون اصالح و . البته با مصاحبهاست

تربیت شهرستان اردبیل صورت گرفت به گفته ایشان اقداماتی 

توان از اند که میرا در راستای پیشگیری سطح اول انجام داده

ی کودکانی که در ی از قبیل توجیه خانوادهها به مواردآن

ای های مشاورهمعرض آسیب و جرم هستند، برگزاری کالس

ها و کودکان و های آگاهی سازی برای خانوادهمتعدد در زمینه

های کوتاه و در اختیار قرار نوجوانان، چاپ و تدوین یادداشت

ا و زها در راستای شناخت عوامل جرمها به خانوادهدادن آن

رسد اقدامات های بزهکاری اشاره کرد. البته به نظر میکانون

ی بدون جرم زیاد فوق در راستای فراهم کردن یک جامعه

کارآمد نباشد ولی اقدامات فوق نیز در مقایسه شهرستان اردبیل 

های با این قبیل از مشکالت روبرو هستند با سایر شهرستان

 شرفت آن است.درک نیست و نیازمند توجه و پیقابل

نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری  -

 سطح دوم

هایی برای حمایت کارگیری شیوهپیشگیری دومین یعنی به

معتادان، ولگردان و کودکان  مانندی خطر از افراد در آستانه

 (.47 -4۸: ۱۳۸۶نوری، خواجه)سرپرست و خیابانی بی
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کارگیری ا بهدر این نوع پیشگیری، هدف آن است که ب

تدابیر مناسب زودهنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در 

برند و احتمال بزهکاری از سوی شرایط بحرانی به سر می

 ها وجود دارد پیشگیری شود.آن

توانند در همین راستا؛ مشاوران و مددکاران اجتماعی می

خصوص مواقعی ترین نقش را در اجرای عدالت ترمیمی بهمهم

رو کودکان و نوجوانان یا سایر دعاوی خانوادگی روبه که با

 هستند داشته باشند. بر اساس آمارهای معاونت اجتماعی ناجا

های ارجاع درصد پرونده ۵۸، رقمی معادل ۱۳۸۱تا پایان سال 

شده به مراکز مشاوره به مصالحه منجر و مختومه شدن نیمی از 

شد بوط میها؛ به امور خانوادگی مری این مصالحههمه

 (.۲۸0: ۱۳۸4)حسامی، 

نویسد: گونه میدر تعریف عدالت ترمیمی هوارد زهر این

عدالت ترمیمی فرآیندی است که برای درگیر نمودن کسانی »

پذیر تا آنجا که امکان -که سهمی در یک جرم خاص دارند

تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات  -است

ت التیام و بهبود بخشیدن و راست ها و تعهدات جهو زیان

پذیر است اقدام نمایند... ای که امکاناندازهگردانیدن امور به

 (۳: ۱۳۹7رضایی و همکاران، )

های بزه دیده شناسی و چند سالی است که تحت تأثیریافته

های به کارایی نامطلوب عدالت کیفری در زمینهباتوجه

ای عدالت ترمیمی در بازدارندگی و بازپروری بزهکاران، اجر

نظام کیفری موردتوجه قرارگرفته است. در عدالت ترمیمی باید 

قطعات و عناصری کنار یکدیگر قرار گیرند که سازنده یک 

 اند از:باشد که این عناصر عبارتمدل ترمیمی 

داوطلبانه بودن )نیاز به شرکت داوطلبانه بزه دیده و  -

 بزهکار(.

اظهار حقیقت )بحث بر سر پذیرش گناهکاری و اظهار  -

 ندامت و باز پذیر کردن دوباره طفل(. 

رودررویی بزه دیده و بزهکار رودرروی یکدیگر و با  -

کننده اعضای خانواده، کمک و مساعدت میانجی، تسهیل

 مشاوران حقوقی و... به نقل ماجرا بپردازد.

ی جبران بر سر نحوهکار توافق )توافق بزه دیده و بزه -

 خسارت و پاسخ به بزه(، 

های حمایتی این فرآیند، حمایت تأکید بر جنبه)حمایت  -

 پذیر، حمایت از بزهکار و اشخاص آسیب -از بزه دیده

 ۱4غیرعلنی و محرمانه بودن؛ با این توضیح که در اصل  -

ای آمده است؛ گفتگوهای فرآیند ترمیمی که در اصول پایه

شود، بایستی محرمانه باقی بماند و اجرا نمی حضور عموم

جز در مواردی که طرفین توافق ازآن نباید افشا شود، بهپس

: ۱۳۸۶شیری، )کرده باشند و یا قانون ملّی آن را الزم بداند 

۳۱.) 

به نوع جرم و حال مشاوران و مددکاران اجتماعی باتوجه

ت ترمیمی ی عدالدهندهسن طفل بزهکار بایستی عناصر تشکیل

آمیز، را مدنظر قرار دهند. در جرائم مهم یعنی جرائم خشونت

یافته و نظایر آن کماکان به عدالت تروریستی، جرائم سازمان

سزا دهنده نیاز است و فرآیندهای ترمیمی کارایی نداشته و 

اما در جرائم ؛ منجر به افزایش بزهکاری در جامعه خواهد شد

ناظر به نقض حقوق افراد است، اهمیت که عمدتاً ساده و کم

ویژه زمانی که بزهکار نوجوان است یا برای بار اول مرتکب به

؛ شود، استفاده از فرآیندهای ترمیمی سودمند خواهد بودبزه می

به اینکه رویکرد عدالت ترمیمی بسیار حائز بنابراین باتوجه

اهمیت است به این معنا که مرجع یا نهادی که بتواند به 

ری سطح دوم کمک نماید در اینجا وجود ندارد و اغلب پیشگی

های مذکور صرفًا بعد از ارتکاب جرم دخالت نهادها و سازمان

توان حال میکنند که این موضوع نیازمند بررسی است. بااینمی

نهاد رسمی در شهرستان اردبیل زیر نظر دادگستری با ایجاد یک

شهر یا در داخل  کل استان، اطفال و نوجوانانی که در سطح

ها در معرض آسیب و بزهکاری هستند را شناخت در خانواده

راستای توجیه آنان و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط آنان 

 میانگین بزهکاری را در این طیف از اشخاص کاهش داد.
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نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی پس از ارتکاب  -

 بزه )پیشگیری سطح سوم(

پذیر است که اطفال زمانی امکانی تحقق دادرسی ویژه

ی این دادرسی منطبق با مقررات طرف، نهادهای ویژهازیک

المللی تأسیس شود و از طرف دیگر، آیین دادرسی افتراقی بین

برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شود. در نظام کیفری 

کارگیری دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان عالوه بر لزوم به

مند و در نظر گرفتن دیده و عالقهخصص، آموزشنیروهای مت

ها اعمال اصل مشارکتی ها و واکنشاصل فردی کردن پاسخ

شده است که یکی از ابعاد این اصل مشارکت بودن نیز توصیه

نهادهای غیر کیفری در راستای کمک به اصالح و بازپروری 

. حصول اهداف نظام دادرسی اطفال استکودکان بزهکار 

پذیر نخواهد بود. رکت چنین نهادهایی امکانبدون مشا

توانند با مشارکت خود در فرآیند کیفری مددکاران اجتماعی می

ازآن نیز با ی کشف جرم تا اجرای احکام و حتی پساز مرحله

شناختی که از طفل و نوجوان دارند، این نظام را در رسیدن به 

 اهدافش یاری نمایند.

اگانه به بررسی نقش و در این گفتار، طی بندهای جد

اهمیت مداخله مشاوران و مددکاران اجتماعی در مراحل 

مختلف دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان پرداخته 

 شود.می

ی نقش مشاور و مددکار اجتماعی در تشکیل پرونده -2

 شخصیت و دادرسی

ترین قانون آیین دادرسی کیفری در رأس یکی از مهم

کشور و در راستای ایجاد و برقراری نظم های زیربنایی قانون

یابی به عدالت عمومی، امنیت اجتماعی و همچنین دست

کیفری، تدوین، تنظیم و اجراشده است. البته و اگرچه بعد از 

درستی دچار تغییر فراوان شده انقالب این قانون چندین بار به

و موردبازنگری قرارگرفته است؛ اما از تمام این تغییرات و 

دهی نظام دادرسی ها که همگی باهدف سازمانزنگریبا

کیفری، تحقق عدالت کیفری و همچنین رعایت حقوق 

ی مورد انتظار حاصل شده است، لزومًا نتیجهشهروندی انجام

 نیامده است.

های رسیدگی به ترین جنبهرعایت عدالت کیفری از مهم

را  گذار تمام سعی خودی متهمین است. اگرچه قانونپرونده

صرف تدوین قانونی نموده است که منجر به ایجاد امنیت 

اجتماعی و عدالت قضایی در جامعه گردد و از حقوق آحاد 

ها مجرمین و متجاوزان، به حقوق جامعه در مقابل ناهنجاری

افراد دفاع نماید، اما در همین قانون به رعایت حقوق متهم، 

ی دفاع متهم از احترام به حقوق شهروندی و ایجاد شرایطی برا

وضعیت خود نیز در نظر گرفته است. مواد بسیاری در قانون 

جدید بر اهمیت توجه به حقوق انسانی متهمین و محکومین 

توان به نقش مددکاری ها میی آنشده است که ازجملهاشاره

بر اساس دیدگاه دین مبین اسالم، نگاه  اجتماعی اشاره داشت.

نظر از هرگونه رسی کیفری صرفبه انسان در قانون آیین داد

رفتار، چگونگی عملکرد او و هر جایگاهی که در جامعه دارد، 

نگاهی سمین از سخاوت و بر اساس احترام و کرامت انسانی 

که در شکل کلی ماهیتی از مددکاری در خود دارد. از  است

این جنبه و در خصوص افرادی که به هر دلیل مرتکب بزه و 

های شخصیتی اند، توجه به جنبهون شدهیا رفتار خالف قان

افراد و حفظ شأن انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است. در 

همین راستا و در روند مراحل بازپرسی، با کمک از سایر افراد 

تر از وضعیت متهم ازنظر و کارشناسان در جهت شناخت دقیق

های ی فردی و سوابق مهارتی خانوادگی، تاریخچهپیشینه

گیرد تا انی اقداماتی صورت گرفته و موردمطالعه قرار میرو

قضات با مرور و بررسی وضعیت متهم از جمیع جهات، 

تر برای جرم و مجرم تر و حکمی متناجسقضاوتی عادالنه

 (.۲۳: ۱۳۶۶صدر زاده، ) دینماصادر 

های کیفری اطفال و نوجوانان البته همین موضوع در دادگاه

های بسیار متعددی روبرو است که الششهرستان اردبیل با چ

 ها پرداخت خواهد شد.در ادامه به آن

ای در ی رسیدگی و صدور حکم از اهمیت ویژهمرحله

دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار برخوردار است، در 
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شود که نظام عدالت کیفری چقدر این مرحله مشخص می

مین کند. دادگاه توانسته است حقوق و منافع این افراد را تأ

برای بررسی وضعیت طفل بزهکار و خانواده او ازلحاظ روانی، 

ی تحصیلی، اجتماعی، اقتصادی و... نیازمند تشکیل پرونده

شخصیت و استفاده ازنظر کارشناسان خبره در این زمینه 

ازجمله مددکاران اجتماعی است. مددکار اجتماعی با تشکیل 

را در صدور حکم مناسب  تواند قاضیی شخصیت، میپرونده

حال متهم باهدف پیشگیری از بزهکاری و ترمیم آثار آن، یاری 

هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوانان رساند. در شهرستان

هستند این دادگاه با حضور یک قاضی و مشاور تشکیل 

 ۲۹۸ی شود و نظر مشاور مشورتی است )مستند مادهمی

های کل دادگاهرئیس دادگستری یا رئیس ؛ و(۹۲ق.آ.د.ک 

شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، 

های اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد )مستند ریاست دادگاه

 (.۹۲ق.آ.د.ک  40۸ی ماده

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم 

کاران اجتماعی، شناسی، مددشناسی، جرمتربیتی، روان

شناختی و تربیتی دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان

کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب 

 (.۹۲ق.آ.د.ک  4۱0ی شوند )مادهمی

ی قضایی هر محل برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه

رج نفر مرد و زن که واجد شرایط مند ۸برای هر شعبه حداقل 

کل دادگستری استان پیشنهاد در این ماده بداند را، به رئیس

کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار کند. رئیسمی

نماید. نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می

 4۱0ی ی یک مادهانتخاب مجدد آنان بالمانع است )تبصره

 (.۹۲ق.آ.د.ک 

ا رعایت شرایط مقرر در ذکر است حضور مشاوران بشایان

قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرائم اطفال و 

ی رسیدگی به جرائم آنان نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه

 (.۹۲ق.آ.د.ک  ۳۱۵ی ماده ۲ی الزامی است )تبصره

 ۱۳۹۲از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۲0۳ی ماده

های کیفری را به پرونده ی ورود مددکاری اجتماعی درنحوه

شرحی مشخص نموده است که در مجازات قانونی جرائمی 

-اعم از سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیرات درجه

ی علیه ی چهارم و باالتر است. همچنین در جنایت عمده

ها ثلث دیه کامل مجنی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن

لف است در حین انجام یا بیش از آن است، بازپرس مک

ی شخصیت متهم را به واحد تحقیقات، دستور تشکیل پرونده

صورت مجزا مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به

گردد حاوی مطالب زیر ی عمل مجرمانه تشکیل میاز پرونده

 است:

گزارش مددکاری اجتماعی در خصوص وضع  -۱

 مادی، اجتماعی و خانوادگی متهم

 پزشکیگزارش پزشکی و روان -۲

گذار، به آید قانونی فوق برمیبر طبق آنچه از مفهوم ماده

بازپرسان تکلیف نموده تا در تعداد زیادی از انواع جرائم که 

شود ازنظرت مددکاران عمدتاً جرائم سنگین را شامل می

عنوان مولول و مؤکد پرونده و در قالب تشکیل اجتماعی به

عنوان محتویات یا استفاده نمایند. آنچه به ی شخصیتیپرونده

ی شخصیتی نسبت به اطالعاتی که مددکار باید در قالب پرونده

ها اقدام نمایند به دو بخش تقسیم و آوری و بررسی آنجمع

اطالعات موردنیاز در هر بخش مشخص گردیده است. در 

ی وظایف مددکاران که در حیطه خصوص مبحث اول این ماده

ی گزارشی از وضعیت مادی، ی است موضوع کار ارائهاجتماع

. صالحیت استجایگاه اجتماعی و سطح خانوادگی افراد متهم 

های علمی و تخصصی نیروهای مددکار اجتماعی در کارگروه

های مربوطه، با ها و فرمتخصصی نسبت به طراحی پرسشنامه

های آموزشی نسبت به آموزش و توجیه برگزاری کارگاه

ی شخصیتی ران در جهت اجرای دقیق و مستند و پروندهمددکا

اما در خصوص مبحث دوم ؛ ریزی و سپس اقدام نمایندبرنامه

ی شخصیت که ناظر به گزارش پزشکی و از محتویات پرونده

پزشکی تکمیل و سرانجام وضعیت متهمین ازنظر سالمت روان
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رسد جسمی و روانی موردبررسی قرار گیرد؛ که به نظر می

ی شخصیتی ی تشکیل مبحث دوم از پروندهگذار نحوهانونق

ها در خصوص ی جذب و تعامل آندار و نحوهافراد صالحیت

این امر  ؛ کهی شخصیتی متهم را مشخص نکرده استپرونده

ی شخصیتی باعث تواند در روند اجرا و تشکیل پروندهمی

 (7۳: ۱۳۹۶کدخدایی، ) بروز مانع گردد

البته با در نظر گرفتن این نکته که از تاریخ تیرماه سال 

  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۳۹4

به  ۲0۳ی االجرا گردیده است؛ اما در خصوص اجرای مادهالزم

ی موردنظر، فقدان های الزمهخاطر عدم وجود زیرساخت

تشکیالت اداری و همچنین عدم جذب نیروهای متخصص، 

هایی که با قضات با مصاحبه ؛ کهشده است با مشکالتی مواجه

محترم دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل صورت 

ها نیز های فوق در این دادگاهگرفت مشکالت و چالش

توان به عدم جذب ها میترین آنرؤیت است و از مهمقابل

 های متخصص اشاره کرد.نیروی

 حکم ی اجراینقش مشاور و مددکاری در مرحله -3

رسانی به مددجویان را دارند و یکی مددکاران نقش کمک

از وظایف مهم مددکاران ارتباط با مسئوالن و مراجع قضایی 

است که نقش و اهمیت این قشر از جامعه را در کاهش 

دهد. نقش مشاوران و مددکاران جمعیت کیفری نشان می

اده از ی قانونی استفتواند در مرحلهاجتماعی در این مرحله می

گری کیفری باشد. در جرائم کوچک و های میانجیروش

اهمیت در مواردی که اطفال و نوجوانان، مرتکب جرائم کم

شوند، الزم است که با پرهیز از دادرسی، موضوع را به می

گری ارجاع کرد. یکی از موضوعات شورای حکمیت، میانجی

تواند شورای داوری است که در جرائم اطفال و نوجوانان می

در قوانین کیفری لحاظ شود. ازجمله موارد مهم برای 

مددکاران اجتماعی در نظر گرفتن سن مسئولیت کیفری، نوع 

ها باید اطمینان ی قضایی است. آنجرم و سپس تشکیل پرونده

های الزم حاصل کنند که کودکان بزهکار از حمایت

قوقی های روانی، حها شامل؛ حمایتبرخوردارند، این حمایت

ها خواسته و حمایت از والدین است که ممکن است از آن

هایی برای مواردی که شود که به دادگاه در رسیدن به توصیه

ی این ها ارجاع شده است کمک کنند، در زمان ارائهبه آن

ها اصول غنی در کنوانسیون حقوق کودک و سایر توصیه

گیرد. با الهام از  المللی باید مدنظر قراراستانداردهای ملی و بین

ی رسیدگی به جرائم اطفال در المللی الیحهاین اسناد بین

بعضی موارد حضور پلیس و مشاوران و مددکاران اجتماعی را 

در مراحل رسیدگی الزم دانسته است؛ که قضات محترم 

توانند با الهام گرفتن از این های شهرستان اردبیل میدادگاه

ان را در مرحله اجرای حکم موارد حضور و دخالت مددکار

 موردتوجه و نظارت قرار دهند. ازپیشبیش

آمده  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  4۲ی در ماده

 است تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

شده توسط موقع در زمان و مکان تعیینالف( حضور به

 مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.

ی کنندهو اسناد و مدارک تسهیلی اطالعات ب( ارائه

 نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

جایی در پ( اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه

ی گزارش از آن به مددکار مدت کمتر از پانزده روز و ارائه

 اجتماعی.

الزم به ذکر است تعویق صدور حکم مربوط به جرائمی 

ز احراز مجرمیت متهم بامالحظه وضعیت شود که پس امی

واحوال و... صدور حکم فردی، خانوادگی و سوابق و اوضاع

افتد که برای ایشان به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می

البته صدور این نوع حکم شرایط خاصی نظیر فقدان سابقه 

بینی اصالح مرتکب کیفری مناسب، جبران ضرر و زیان، پیش

در  ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی  4۵ی مجدداً در مادهو... دارد. 

این خصوص آمده است که پس از گذشت مدت تعویق 

به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، باتوجه

های مددکاری اجتماعی و نیز وضعیت مرتکب، دادگاه گزارش

حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر 

طور که در قوانین مرتبط با مواد تعویق کند. هماناقدام می
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شود دادگاه برای نظر تخصصی مددکار مراقبتی مالحظه می

ای قائل شده است و مددکاران اجتماعی اجماعی جایگاه ویژه

ای بایست با رویکردهای تخصصی و حرفهدر این جایگاه می

ها ارائه نظرات کارشناسانه خود را در رابطه با افراد به دادگاه

 نمایند.

بحث  ۱۳۹۲در فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوب 

شده است که اجرای مواد های جایگزین حبس مطرحمجازات

ها و این بخش تأثیر زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندان

درنتیجه کاهش آسیب روانی، اجتماعی و خانوادگی زندانیان 

 دارد.

حبس  نیگزیجاهای ، قانون فوق مجازات۶4ی در ماده

ی مراقبت، خدمات عمومی شده است: دورهگونه تعریفاین

که  رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی

در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف بامالحظه 

نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، 

 بزه دیده ی مجرم، وضعیتمهارت، وضعیت شخصیتی و سابقه

 77ی شود. در مادهواحوال تعیین و اجرا میو سایر اوضاع

در خصوص نقش مددکاران  ۹۲قانون مجازات اسالمی 

های جایگزین سخن به اجتماعی در صدور احکام مجازات

شده است، قاضی اجرای میان آمده است. در این ماده عنوان

آثار به وضعیت محکوم و شرایط و تواند باتوجهاحکام می

اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات 

مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی 

مذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در 

 (.۳۸: ۱۳۹۳اختیار دارد، )مولوی چلک، 

کنند عالوه مددکاران اجتماعی که در این بخش فعالیت می

بایست با های آن میلط به مددکاری فردی و تکنیکبر تس

عنوان ظرفیت مجازات توانند بهمنابع اجتماعی که می

جایگزینی حبس در اختیار سیستم قضایی قرار بگیرند آشنایی 

داشته باشد. مددکاران اجتماعی همیشه نقش مهم و مؤثری در 

اند هاصالح و تربیت اطفال و نوجوانان معارض با قانون را داشت

رغم اینکه علی ۱۳۳۸و در قانون اقدامات تأمینی مصوب 

صورت مستقیم به مددکاری اجتماعی اشاره نشده بود امّا با به

ی آن نامههای اصالح و تربیت و نگارش آیینگیری کانونشکل

کم مددکاری اجتماعی جایگاه خود را در تشکیالت کم

ز فصل دهم قانون سازمانی کانون اصالح و تربیت پیدا نمود. ا

ی و تربیتی نیتأمها و اقدامات مجازات اسالمی که به مجازات

اطفال و نوجوانان معارف با قانون پرداخته است، تغییرات 

گیر و روبه رشدی که منافع عالیه کودکان در آن لحاظ چشم

قانون  ۸۸شود. در ماده شده است در این قانون مشاهده می

ی اطفال و نوجوانانی ست؛ دربارهآمده ا ۱۳۹۲مجازات اسالمی 

ها در زمان شوند و سن آنکه مرتکب جرائم تعزیری می

ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است. برحسب مورد، 

تسلیم به والدین با اولیا یا »دادگاه یکی از تصمیمات نظیر 

سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مراقبت در 

کند. در تبصره همین را اتخاذ می« و نوجوانحسن اخالق طفل 

تواند ماده ذکرشده است که دادگاه هرگاه مصلحت بداند می

برحسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام 

ی یا اجتماع مددکاراموری از قبیل معرفی طفل یا نوجوان به 

 ۳ی روانشناسان و دیگر متخصصان بگیرد. همچنین در تبصره

تواند آمده است که دادگاه اطفال و نوجوانان می ۸۸ی هماد

های و همچنین گزارش آمدهعملبهبه تحقیقات باتوجه

 هرچندمددکاران اجتماعی از وضع اطفال یا نوجوان و رفتار او 

بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود 

 تجدیدنظر نماید.

فاده از مددکاران ی قضائیه به استرویکرد نوین قوه

ی مددکاری اجتماعی در کاهش حرفه اجتماعی و ظرفیت

ها و مراکز تأمینی و اعتماد به توان جمعیت کیفری زندان

بخشی بزهکاران افق تخصصی مددکاران اجتماعی در توان

ی خدمات ی خدمات جدید در عرصهروشنی در ارائه

نهادهای . مددکاران اجتماعی و مؤسسات و استاجتماعی 

های بایست با برگزاری نشستآموزشی و صنفی این حرفه می

اندیشی از فرصت به وجود آمده در قانون مجازات اسالمی هم

-گیری نمایند. همچنین ضرورت دارد در سرفصلجدید بهره
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های آموزش مددکاران اجتماعی در سطوح مختلف تحصیلی 

ز مددکاران بازنگری الزم انجام شود و آموزش متناسب با نیا

رسد انجمن مددکاران در دستور کار قرار گیرد. به نظر می

اجتماعی ایران و انجمن علمی مددکاری در اجرایی شدن این 

های تخصصی آفرینی کنند و کلینیکتوانند نقشقانون می

مددکاری اجتماعی نیز با اقدامی هدفمند و تجهیز خود به 

بنابراین ؛ نمایندقشی کاری جدید ایفاء ندانش روز در حوزه

واحدهای مددکاری اجتماعی موجود در شهرستان اردبیل 

به اهمیت و توضیحاتی که در این راستا ارائه توانند باتوجهمی

 شد اقدامات الزم را در ایفای کیفیت وظایف خود انجام دهند.

حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی پس از  -4

 اجرای حکم

اجتماعی، توانمندسازی اطفال و هدف از فرآیند مددکاری 

که به استقالل نسبی رسیده و طورینوجوانان بزهکار است به

بتواند بر زندگی خودکنترل داشته باشد. در برخی موارد به 

دلیل عمق مشکالت کودک و نوجوان این فرآیند بسیار طوالنی 

و دیر بازده خواهد بود و ترمیم آثار بزهکاری و پیشگیری از 

های مددکاری کند که فعالیتدد آن ایجاب میتکرار مج

بدین منظور یکی  اجتماعی تا رفع کامل خطر ادامه داشته باشد.

ی ی مددکاری اجتماعی، مرحلهاز مراحل مهم در حرفه

نهیدرزمی مددجو پس از رفع مشکل است. اصل حاکم ریشگیپ

تا زمانی که افراد به استقالل نسبی دست  ی پیگیری این است

 (.۸۹: ۱۳۸۲،)الندمن نیافتند، باید پیگیری انجام شود

ترین فاصله از زمان رفع شروع پیگیری باید در کوتاه

توان فاصله بین دفعات پیگیری می مرورزمانبهمشکل باشد، اما 

را بیشتر کرد. البته مواردی همچون شدت و عمق مشکل و 

ز در این های اجراشده در روند حل مشکل نیمیزان تأثیر برنامه

مددکار اجتماعی در طول مدت  اگر امر تأثیرگذار است.

ی وی مطلع پیگیری از بروز مشکالتی در مددجو یا خانواده

شده باید بالفاصله برای حل مشکل مداخله کند یا در صورت 

نیاز، آنان را به مؤسسات مربوطه ارجاع دهد بدین ترتیب الزم 

آورد که مددکار است نظام عدالت کیفری، ترتیبی فراهم 

اجتماعی پس از اتمام فرآیند کیفری نیز اطفال و نوجوانان 

بزهکار را تحت نظارت داشته و شرایط و وضعیت آنان را پس 

از اجرای حکم پیگیری نماید و تا اتمام فرآیند مددکاری، 

های الزم را به عمل آورد. مددکاران در راستای این حمایت

ا و نهادهای دیگر همچون سازمان هتوانند از سازمانوظیفه می

وپرورش و غیره کمک بهزیستی، نیروی انتظامی، آموزش

ی وضعیت اطفال و نوجوانان بزهکار پس از ریگیپ بگیرند.

شود چنانچه اقدامات حمایتی و هدایتی اجرای حکم باعث می

دادگاه برای برگرداندن بزهکار به زندگی عادی کافی نبوده یا 

کند، اقدامات جدیدی آنان را تهدید می آمیزوضعیت مخاطره

حمایتی فوری مانند دور کردن بزهکار از محیط خطرزا، معرفی 

 شود.ی عدالت کیفری میآنان به چرخه

که جامعه متأسفانه برخورد مناسبی با توجه اینی قابلنکته

 طفل یا نوجوان بزهکار پس از گذراندن 

غال و ایجاد ی اشتی محکومیت نداشته و درزمینهدوره

شوند. به همین دلیل ارتباطات اجتماعی خود دچار مشکل می

 است که باید توقعات بین مددجو )طفل بزهکار( و جامعه

طرفه و غیرمنطقی که در این صورت یکمتقابل باشد، نه به

 .صورت نقش جامعه پنهان مانده است

توان گفت که یکی از رغم توضیحات فوق، میعلی

توانند اماتی که مشاوران و مددکاران اجتماعی میمؤثرترین اقد

پس از اجرای حکم در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار 

-ی انسانهاست. همههای زندگی به آننمایند، آموزش مهارت

شوند؛ رو میهایی روبهها در زندگی خود با سختی و چالش

ی خاص خود به این مسائل پاسخ حال هر کس به شیوهبااین

که برخی از افراد در مقابله با مشکالت خود را دهد. درحالیمی

بینند و با افکار و گفتار بازند، خویش را عاجز از حل آن میمی

کوشند با زنند، برخی دیگر از افراد میخود به آن دامن می

ارزیابی درست و منطقی موقعیت و توانایی خود با مشکالت 

های مقابله با ه مهارتی مهم این است کمقابله کنند. نکته

توان با صرف وقت و مشکالت قابل فراگیری هستند و می

ای خود افزود. آموزش های مقابلهها را به خزانهتالش آن
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ای مؤثر را به طفل و های مقابلههای زندگی، مهارتمهارت

ها کمک آموزد و به آنها میهای آننوجوان بزهکار و خانواده

تری بر زندگی خود داشته باشند. مهارت کند تا کنترل بیشمی

سازی، مهارت حفظ کنترل حل مسئله، مهارت خود آرام

های کنترل طبعی، ورزش کردن، مهارتدرونی، استفاده از شوخ

استرس و عصبانیت، برخی از مواردی هستند که توسط 

شریعتی، ) شودمددکاران پس از اجرای حکم آموزش داده می

۱۳۸۹ :۸۹.) 

توان گفت که نقش مشاوران و مددکاران می بنابراین 

اجتماعی پس از اجرای حکم و مجازات بسیار حائز اهمیت 

 استای که اهمیت آن بسیار بیشتر از سایر مراحل گونهبه است

اما متأسفانه در کانون اصالح و تربیت شهرستان اردبیل و 

های کیفری اطفال و نوجوانان به این همچنین در دادگاه

طورکلی نهادی که و به مهم اهمیت زیادی قائل نیستندموضوع 

به پیگیری وضعیت اطفال و نوجوانان بپردازد وجود ندارد و 

یابد که این ها در مراحل اجرای حکم خاتمه میتمام آن

به توضیحاتی که در این راستا ارائه شد تواند باتوجهموضوع می

وجود  باعث تکرار جرم از سوی اطفال و نوجوانان شود.

کننده در خصوص اطفال و نوجوانان پس از نهادهای کنترل

ها نقش به سزایی در کاهش تکرار جرم از اجرای حکم آن

رسد سوی این طیف از اشخاص خواهد داشت که به نظر می

 این موضوع باید در اولویت کاری نهادهای مجری قرار بگیرد.

ها و موانع اساسی مددکاری اجتماعی در چالش -5

 شهرستان اردبیل

 فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی -

جهت حائز اهمیت است که فرسودگی شغلی مسئله ازآن

. ممکن استهای کاری ترین مشکالت در محیطیکی از رایج

است که همه ما با فشارهایی در منزل، محل کار و یا محیط 

رو باشیم. در این مواقع است که احساس تنش یا تحصیل روبه

 و مشکالت بسیار زیادی در پی آن حادث  کنیمافسردگی می

شود. متأسفانه این موارد در دنیای شغلی و زندگی نوین می

. استهای خاصی از فرسودگی شغلی بسیار رایج است و جلوه

این سازه محصول عوامل متعددی است که شناخت این عوامل 

ید. اغلب ایفا نما رهایمتغتواند نقش مؤثری در کنترل آن می

هایی هایی که با خدمات انسان سروکار دارند جزء شغلحرفه

نمایند و جهت مقابله هستند که فرسودگی بسیاری را ایجاد می

و کاهش آن آگاهی به عوامل ایجادکننده و میزان این 

ای که در های ویژهفرسودگی الزم و ضروری است. موقعیت

فرسودگی در  بعضی از مشاغل وجود دارد سبب افزایش سطح

 (.۵: ۱۳۸۸نریمانی، شود )آن می

مددکاران اجتماعی شهرستان اردبیل نیز از این قاعده 

هایی که با این اشخاص و حتی با مصاحبه مستثنا نیستند

ها خواستار استعفا و دوری از صورت گرفت تعدادی از آن

تواند به یک چالش باشند که این موضوع میمحیط کاری می

شود. چراکه آموزش افراد متخصص در کانون جدی تبدیل 

اصالح و تربیت و هم چون تربیت مددکاران جدید نیازمند 

ی حساسی که این به وظیفهزمان بسیار بیشتری است که باتوجه

 طیف از اشخاص دارند این موضوع قابل توجیه نیست.

های اجرایی به مددکاران باال بودن میزان پرونده -

 اجتماعی

های مددجویان و ازدحام ارجاع پرونده حجم باالی

توجهی ها، نقش قابلها و عدم تناسب تعداد پروندهدرخواست

در کاهش بعد کیفی فعالیت مددکاران اجتماعی خواهد داشت 

 که این امر در بسیاری از 

های متولی مددکاری اجتماعی مستتر است. استاندارد سازمان

جتماعی بایستی حداکثر های مددجویان به هر مددکار اپرونده

که در برخی ی مددجویی تجاوز ننماید درحالیاز چهل پرونده

پرونده نیز فراتر رفته و گاهًا  صدششها این میزان از از سازمان

پرونده نیز رسیده است! این موضوع سبب کاهش  صدهشتبه 

شود که اولین شخصی که از تمرکز و دقت شخص مددکار می

شود، مددجو است. در شهرستان اردبیل یاین موضوع متضرر م

ی ارجاعی به مددکاران اجتماعی در طول هرماه هاپروندهتعداد 

پرونده است که این موضوع به یکی از  ۱۸0نزدیک به 

شده در راستای ارائه خدمت تبدیل هاترین موانع و چالشمهم
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است؛ زیرابه دلیل کمبود امکانات و نبودن نیروهای متخصص 

ها موجب اطاله شده و بسیاری از رسیدگی پروندهو کافی 

شود و این موضوع ها نیز با دقت کافی بررسی نمیپرونده

 موجب آسیب به مددجویان نیز خواهد شد.

بندی ی چیدمان و طبقهروزرسانی نحوهعدم به -

 اطالعات و گزارشات

های مربوط به مددکاری اجتماعی ی پروندهبامطالعه

های سازمان مخصوص تشکیل فرمشود که مشخص می

ی گذشته است که این موضوع ی مربوط به چند دههپرونده

به تغییرات اساسی در نحوه و سبک زندگی مددجویان باتوجه

گونه شود. چراکه هیچهای اساسی محسوب میاز چالش

ها روزرسانی آنها و بهبود و بهی این فرمبازبینی کیفی در نحوه

 صورت نگرفته است.

 های مادیتوجه صرف به کمک -

ها بازتوانی به معنای دادن تسهیالت بانکی در بیشتر سازمان

های یا کمک مالی به مددجویان و متعاقباً مختومه نمودن پرونده

شده است که توفیق زیادی نیز در این زمینه به دلیل خالصه

های عدم کارشناسی، عدم شناخت کافی استعدادها و توانایی

مددجویان حاصل نشده است. مشکالت مددجویان ذاتی 

های ها چندالیه است و آسیبچندوجهی است و معلول علت

ی زندگی صورت زنجیروار در چرخهاجتماعی که به

خورده است بایستی کالبدشکافی شده و طبیعتًا مددجویان گره

ی توان صرفاً یک نسخهبه دالیل چندوجهی بودن آن نمی

 ا مختومه اعالم کرد.پیچیده و پرونده ر

البته تجربه نشان داده است بازتوانی اقتصادی مددجویان از 

طریق تسهیالت بانکی در بیشتر مواقع مسمرثمر واقع نشده و 

است. قادرسازی مددجویان  کردهپاکرا  مسئلهصورتصرفاً 

یک پروسه کامالً تخصصی بوده که نیاز مضاعف به علم، 

مددکاری اجتماعی و بسیج تجربه و تخصص تئوری و عملی 

ی حداکثری از مشارکت حداقلی دارد و امکانات و استفاده

بازتوانی مالی وقتی عملی خواهد بود که تمام جوانب و 

ی علمی زوایای مداخله را ارزیابی کرده و در قالب یک پروسه

ی گفته بنا بهبنابراین ؛ و درمانی طرح خود را پیاده سازیم

توان با ارائه رستان اردبیل میمددکاران اجتماعی شه

های الزم و تخصصی کافی به مددجویان و مشغول آموزش

ها در کارهای موردعالقه، از توجه صرف به کردن آن

توانیم عالوه بر های مادی دوری جست که با این کار میکمک

ها در آینده نیز اشتغال مددجویان از ارتکاب جرم توسط آن

 پیشگیری کنیم.

 و مشاوران حضور راستای در مناسب رهایراهکا -6

 نوجوانان و اطفال کیفری هایدادگاه در اجتماعی مددکاران

 اردبیل شهرستان

 مددکاران و مشاوران حضور هایچالش شناخت از بعد

 شهرستان نوجوانان و اطفال کیفری هایدادگاه در اجتماعی

 ارائه راهکارهایی هاچالش این حل جهت در است الزم اردبیل

 نوجوانان و اطفال دادگاه قضات با که هاییمصاحبه با. گردد

 که هاییبررسی با همچنین و گرفت صورت اردبیل شهرستان

 اهم شد انجام اجتماعی مددکاران و مشاوران کارکرد نحوه در

 شرح به دادند ارائه مشکالت این حل در ایشان راهکارهایی

 کردن فراهم و هاآن عمیق شناخت با توانمی که؛ است ذیل

 این از بسیاری مجری نهادهای سوی از الزم هایزیرساخت

 دادرسی راهبردی اصول اعمال راستای در و کرد حل را موانع

 در سواین از. برداشت مؤثری قدم نوجوانان و اطفال کیفری

 از که ییهاشنهادیپ و راهکارها شناخت به جداگانه بندهای طی

 .شودمی پرداخته گردید ارائه فوق اشخاص سوی

 استخدام خصوص در جامع قوانین تصویب و تدوین -

 با نهادی هر که هاییچالش ترینمهم از یکی شک بدون

 کهاست  حوزه آن در استخدامی سیستم است مواجه آن

 چراکه نیستند مستثنا آن از نیز اجتماعی مددکاران و مشاوران

 این اردبیل شهرستان در اجتماعی مددکاران از تعدادی گفته به

 قوه. است شدهتبدیل هاچالش نیتریاصل از یکی به موضوع

 و هادادگاه محترم قضات ازنظرت یریگبهره با تواندمی مقننه

 مهم موضوع این به اجتماعی مددکاران و مشاوران خود حتی

 قضایی سیستم در آشکار نقص این کاستی باعث وواردشده 
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 شد مشخص گرفت صورت که هاییمصاحبه با چراکه. شود

 تخصصی یهاحوزه در مشاوران و مددکاران وجود عدم که

 راستا این در قانون آشکار نقض، نوجوانان و اطفال ازجمله

 در مدون قوانین وضع و تصویب با توانیممی بنابرایناست؛ 

 و متخصص نیروهای کارگیریبه و استخدام نحوه راستای

 مشکالت این آثار از زیاد حد تا اجرایی نهادهای به آن تزریق

 .بکاهیم

 و مشاوران اختیارات حوزه و وظایف دقیق تعیین -

 اجتماعی مددکاران

 و اجتماعی مددکاری نهادهای که مشکالتی از یکی

 عدم است روروبه آن با نوجوانان و اطفال حوزه در مشاوران

 در چراکهاست.  خود اختیارات و وظایف حیطه با هاآن آشنایی

 کیفری هایدادگاه محترم قضات گفته به بنا مواقع از بسیاری

 ضرر به آگاهی عدم این اردبیل شهرستان نوجوانان و اطفال

 محترم قاضی که پیشنهادی. شودمی تمام نوجوان یا و طفل

 موضوع این دادند ارائه نوجوانان ویژه کیفری دادگاه یک شعبه

 تخصصی و آموزشی یهاکالس برگزاری با باید که است

 و وظایف خصوص در اجتماعی مددکاران و مشاوران جامع

 کاری حوزه در که اختیاراتی همچنین و خود کار نحوه

 در زیادی بسیار حد تا موضوع این که شوند آشناخوددارند 

 نوجوانان و اطفال دادرسی راهبردی اصل رعایت خصوص

 .بود خواهدمؤثر 

 عملکرد با متناسب مزایای و حقوق تعیین -

 در اجتماعی مددکاری محترم کارکنان با که هاییمصاحبه با

 عدم اصلی علت ایشان گرفت صورت اردبیل شهرستان

 و اطفال کیفری هایدادگاه در خود حضور و مشارکت

 ایشان چراکه. دانندیم مزایا و حقوق تیکفاعدم را نوجوانان

 و اطفال حوزه در بخصوص هاآن کار سختی بهباتوجه معتقدند

 ستین هاآنباکار  متناسب کنندمی دریافت که حقوقی نوجوانان

 حداکثری مشارکت برای آنان یرغبتیب باعث موضوع این و

 مهم موضوع این به مجری نهادهای است شایسته. است شده

 مددکاران و مشاوران حضور چراکه. باشند داشته یاژهیو توجه

 خصوص در عادالنه دادرسی اصلی بدنه عنوانبه اجتماعی

 بدون هاآن به یتوجهیب و شودمی محسوب نوجوانان و اطفال

یدادرس در نوجوان و طفل بنیادین حقوق نقض باعث شک

 یادشده اصلبرخالف  موضوع این که شد خواهد کیفری یها

 .است

 و اجتماعی مددکاران برای جامع آموزشی نظام ایجاد -

 مشاوران

 یهاحوزه در مشاوران و اجتماعی مددکاران بودن بروز

 عملی اصول و یشناس، روانیشناسجرم اصول ازجمله مختلف

 مؤثری بسیار پیشنهاداست.  الینفک و بنیادین اصل یک درمانی

 ارائه راستا این در اردبیل شهرستان اجتماعی مددکاران که

 راستا این در آموزشی یهاکالس وها دوره برگزاری دادند

 و مددکاران خود از بیش مهم امر این آثار شک بدون کهاست 

 چراکه؛ بود خواهد نوجوانان و اطفال خصوص در مشاوران

 در فوق اشخاص خصوص در مهم امور و مسائل با آشنایی

 جرم تکرار عدم همچنین و هاآن کردن اجتماعی باز راستای

 .بود خواهدمؤثر  بسیار

 خدمات از آگاهی جهت در محترم قضات توجیه -

 مشاوران و اجتماعی مددکاران تخصصی

 در مشاوران و اجتماعی مددکاران حضور اینکه بهباتوجه

 درخواست به منوط نوجوانان و اطفال کیفری دادرسی جریان

 که خدماتی از ایشان آشنایی سواین از است محترم قضات

 دادرسی بهبود راستای در توانندمی مشاوران و مددکاران

 که هاییمصاحبه با. است اهمیت حائز بسیار دهند ارائه عادالنه

 صورت اردبیل شهرستان مشاوران و اجتماعی مددکاران با

 قضات از بسیاری که بوده مورد این بر ایشان نظر گرفت

 از اردبیل شهرستان نوجوانان و اطفال کیفری هایدادگاه محترم

 آگاهی مشاوران و مددکاران تخصصی خدمات و وظایف

 برای توجیهی آموزشی یهادوره برگزاری با توانمی که ندارند

 این که نماند ناگفته البته. آمد کنارمعضل  این با حدی تا ایشان

 که باشدبرداشته  در را مشکالتی تواندمیاجرا  در نیز موضوع

 .است دیگر یهاپژوهش وها نوشته در مجزا بحث نیازمند
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 یریگجهینت

ازجمله اصول دادرسی کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان 

دار امر دادرسی یا اعمال شایستگی کسانی است که عهده

، صرفاً آن دسته از گریدعبارتبهصالحدید در آن هستند. 

قضاتی صالحیت رسیدگی به جرائم اطفال را دارند که با 

ی کافی و آگاهی از نیازهای صغار داشتن تخصص و تجربه

ترین برخورد، در جهت منافع عالیه آنان قادر به اتخاذ مناسب

به این مهم  ۱۳۹۲گذار دادرسی کیفری مصوب باشند. قانون

توجه نموده و مقرر داشته است قضات دادگاه و دادسرای 

ی قضائیه از بین قضاتی که اطفال و نوجوانان را رئیس قوه

یستگی ی خدمت قضایی دارند و شاحداقل پنج سال سابقه

آنان با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن 

کند. عالوه ی آموزشی و ترجیحًا دارای فرزند انتخاب میدوره

مندی ازنظر متخصصان، کاهش اشتباهات منظور بهرهبر آن به

قضایی و اتخاذ تصمیم متناسب با وضعیت خاص متهم، 

نوجوانان را  گذار حضور یک مشاور در دادگاه اطفال وقانون

ی مشورتی دارد. بینی نموده است و نظر مشاور جنبهپیش

مشاوران دادگاه مزبور نیز از بین متخصصان علوم تربیتی، 

شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و شناسی، جرمروان

شناختی کودکان و نوجوانان فرهنگیان آشنا به مسائل روان

دادرسی در خصوص  شوند. با این وصف مقرراتانتخاب می

حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی شهرستان اردبیل با 

ها مواجه است؛ اوالً فرسودگی سنی برخی از موانع و نارسایی

مددکاران اجتماعی شهرستان اردبیل و به گفته قضات نبودن 

نیروهای جوان و متخصص کار را برای قاضی دادگاه در تعیین 

کرده است. ثانیاً شایسته بود مشاور و مددکار بسیار دشوار 

مندی دادگاه اطفال از حداقل دو مشاور به رسمیت شناخته بهره

ی سختبهشد که در شهرستان اردبیل حتی یک مشاور هم می

ی قضات محترم در بیشتر اوقات ی است و به گفتهدسترسقابل

شود از کارمندان اداری برای حضور جلسات دادگاه استفاده می

-آن، اصوالً دادرس ملزم به تبعیت ازنظر مشاور می و عالوه بر

گردید، مگر آنکه دادرس قرار مستدل بر رد آن صادر نموده 

باشد. ثالثاً، الزامی نمودن آموزش ضمن خدمت و عدم 

ی چیدمان مشاوران و مددکاران اجتماعی روزرسانی نحوهبه

های مذکور ازجمله نکاتی است که برای امکان تصدی سمت

توان با حل بنابراین می؛ گذار قرار نگرفته استوجه قانونموردت

این موانع و مشکالت در خصوص حضور مشاوران راه را 

 ی دادرسی اطفال و نوجوانان هموار کرد.ساز یافتراقبرای 
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 اداره کل مطالعات اجتماعی.

 دهیبزه د زنان از حمایت» .(۱۳۸4) .سمیه، حسامی -۲

 حقوق یمجله، «پلیسی تحقیقات در خانوادگی خشونت

 .۳ یشماره، دادگستری

 قضایی جنایی سیاست» .(۱۳۸۶) .یاسمن، نوریخواجه -۳

 پیشگیری مطالعات یفصلنامه، «بزهکار کودکان قبال در ایران

 .40 ی، شمارهجرم از

 با جرم از پیشگیری .(۱۳۸۳) .مهرداد، اصلی رایجیان -4
، جرم از اجتماعی پیشگیری محور اجتماعی رویکرد برهیتک

 معاونت، ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی: تهران

 اجتماعی. مطالعات کل اداره اجتماعی

 عدالت» .(۱۳۹7) .یاسر، شاکری، نیحس، غالمرضایی -۵

، «المللیبین کیفری دیوان و ایران حقوقی نظام در ترمیمی

 اول. یشماره، اول سال، فارس حقوق یپژوهشنامه

 در اجتماعی مددکاران نقش»(، ۱۳۸۹، )مریم، شریعتی -۶

 ارشد کارشناسی ینامهانی، پا«دیدهبزه  کودکان از حمایت

 تهران. دانشگاه، یشناسجرم و جزا حقوق

، «ترمیمی عدالت فرآیندهای»(، ۱۳۸۶، )عباس، شیری -7

 .۱ یشماره، اول سال، جرم از پیشگیری مطالعاتفصلنامه 

 معاضدت»(، ۱۳۶۶، )محسن سید، افشار صدر زاده -۸

 کشورهای حقوق در تطبیقی مجری، آن مفهوم و تغییر قضایی
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، تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله، «باختر

 .۲۳ یدوره

 مددکاران و مشاوران نقش»(، ۱۳۹۶، )نادر، کدخدایی -۹

 با) نوجوانان و اطفال بزهکاری از پیشگیری در اجتماعی

، «(۱۳۹۲ مصوب کیفری دادرسی آیین قانون تحوالت برهیتک

، یشناسجرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامهانیپا

 شهر قدس. واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 دادرسی در پلیس نقش»(، ۱۳۸7) دسید سعی، کشفی -۱0

، دهم سال، انتظامی دانش یفصلنامه، «نوجوانان و کودکان

 انتظامی. علوم دانشگاه، اول یشماره

 بزهکاری کنترل و پیشگیری(، ۱۳۸۲، )ریچارد، الندمن -۱۱

 معاونت انتشارات، قاسمی فرد عباس یترجمه، نوجوانان در

 ناجا. آموزش

، ۱ یاجتماع مددکاری(، ۱۳۹۳، )حسن، چلک مولوی -۱۲

 .هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان، تهران

 و مشکالت بررسی»(، ۱۳۸۸؛ )شهال، نریمانی -۱۳

 ملی کنفرانس با، «ایران در اجتماعی مددکاری هایچالش

 مطالعات، روانشناسی و تربیتی علوم در پایدار یتوسعه

 فرهنگی. و اجتماعی
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