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سخن سردبیر
به نام صورتگر آفرینش

بــا عــرض ســام و احتــرام خدمــت مخاطبــان و همراهــان همیشــگی نشــریه علمــی تخصصــی مــددکاری اجتماعــی 
دانشــگاه خوارزمــی و تبریــک ســال جدیــد تحصیلــی و آرزوی موفقیــت و بهــروزی در عرصــه تحصیــل و علم آمــوزی 
ــر  ــوب خاط ــریه مطل ــن نش ــب ای ــه مطال ــت ک ــد اس ــاییم. امی ــریه را ورق می گش ــماره نش ــن ش ــجویان نهمی دانش

مخاطبــان بــوده و بــر بــار علمــی ایشــان بیفزایــد.
در شــماره پاییــزه  عوامــل ایــن نشــریه بــا اتــکا بــر تجربیــات گذشــته تصمیــم در انســجام و ارتقــای هرچــه بیشــتر 
نشــریه داشــته و بــه همیــن منظــور بــه آن محوریــت داده و موضوعــی واحــد را در ابعــاد متفــاوت مــورد بررســی قــرار 

داده اند.
ــل کنــد و کاو مــددکار اجتماعــی در  ــای قاب ــم، مجرمیــن و زوای موضــوع نشــریه پاییــزه مــددکاری اجتماعــی، جرائ

ایــن وادی اســت.
بــا توجــه بــه محدودیت هایــی کــه در حــال حاضــر در مداخــات حرفــه ای مــددکاری اجتماعــی بــرای جرم زدایــی و 
مقابلــه بــا جرائــم و کمــک بــه کاهــش جــرم از ســوی مجرمیــن وجــود دارد، بــا معرفــی جــرم، مصاحبــه بــا مــددکار 
اجتماعــی شــاغل در ایــن حــوزه، بررســی پیامدهــای مربــوط بــه مجازات هــای جرائــم و معرفــی مقالــه و فیلــم بــه 
صــورت مطالــب مجــزا، تمرکــز نشــریه بــر باالبــردن آگاهــی دانشــجویان مــددکاری اجتماعــی بــرای بهبــود عملکــرد 

و ایجــاد تحــول در ایــن عرصــه در آینــده ای نزدیــک می باشــد.
به امید ارتقای روح انسانیت و از بین رفتن عوامل جرم زا برای داشتن جامعه و جهانی سالم.

سمانه حاصلی



بخش اول: مبانی جرم  شناسی
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آشنایی با مفاهیم مربوط به جرم و جنایت
زهرا بهرام نژاد، دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

مقدمه:
ــار  ــری بهنج ــی، ام ــده ای اجتماع ــوان پدی ــه عن ــرم ب ج
ــه  ــه جامع ــی ک ــا زمان ــد و ت ــر می باش ــاب ناپذی و اجتن
وجــود داشــته باشــد، جــرم هــم وجــود خواهــد داشــت. 
ــا توجــه بــه ماهیــت فرابخشــی آســیب های اجتماعــی،  ب
ــد ادعــا  ــم، کجروی هــا و ... هیــچ ســازمانی نمی توان جرای
ــه  ــوط ب ــد همــه امــور مرب ــه تنهایــی می توان کنــد کــه ب
پیشــگیری از وقــوع جــرم و کنتــرل و کاهــش آســیب های 
اجتماعــی را انجــام دهــد. بنابرایــن از تخصص هــای 
ــه  ــک گرفت ــیب کم ــش آس ــور کاه ــه منظ ــف ب مختل

می شــود.
از  یکــی  اجتماعــی  مــددکاری  و  مشــاوره 

سیســتم  در  کــه  اســت  تخصص هایــی 
و  زندان هــا  در  کار  ویــژه  بــه  قضایــی 
مســتلزم  تربیــت  و  اصــاح  کانون هــای 

حرفــه ای  مهارت هــای  کســب 
ــی  ــش مبتن ــه و دان ــاص و تجرب بــر خ

مــددکاری  نویــن  ــی رویکردهــای  اجتماع
ــب  ــن مطل ــن در ای ــت. بنابرای ــه تعریــف اس ب

مختصــری از برخــی اصطاحــات در ایــن زمینــه 
. یــم ز ا د می پر

جرم چیست؟ 
هــر رفتــاري اعــم از فعــل یــا تــرك فعــل کــه در قانــون 
بــراي آن مجــازات تعییــن شــده اســت، جــرم محســوب 

ــون مجــازات اســامی( ــاده ۲ قان می شــود. )م

عوامل ارتکاب جرم چیست؟

1. نابرابری درآمد:
ــرم  ــده ج ــاد پدی ــراي ایج ــذار ب ــل اثرگ ــه عوام از جمل
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــر ش ــدي را متذک ــري درآم ــوان نابراب مي ت
ــه  ــري درآمــدي میــان دهک هــاي جامعــه منجــر ب نابراب
ایجــاد فاصلــه طبقاتــي گشــته و افــراد دهک هــاي پاییــن 
بــراي پــر کــردن شــکاف طبقاتــي از طریــق عامــل روانــي 

ــد. ــه جــرم مي زنن ــام حســادت، دســت ب ــه ن ب

2. نرخ بیکاری:
یکــي از مهم تریــن و اثرگذارتریــن عوامــل مؤثــر بــر 
ایجــاد جــرم پدیــده »بیــکاري« اســت؛ چــرا کــه بیــکاري 
موجبــات ایجــاد فقــر، نابرابــري درآمــد، مهاجــرت، 
اختــاف خانوادگــي و ... را فراهــم می کنــد؛ البتــه برخــي 
از مطالعــات وجــود دارد کــه حاکــي از عــدم ارتبــاط یــا 
ــا  ــد؛ ام ــرم مي باش ــکاري و ج ــن بی ــي بی ــاط منف ارتب
ــت  ــود را در موقعی ــت خ ــراد هوی ــه اف ــت ک ــي اس بدیه
ــراي  ــر گاه ب ــد و ه ــتجو مي کنن ــد، جس ــه دارن کاري ک
ــگاه  ــود، آن ــت ش ــغلي یاف ــاي کار ش ــراد جوی ــام اف تم

ــد. ــش مي یاب ــرم کاه ــکاب ج ــراي ارت ــا ب ــزه آنه انگی

3. فقر مطلق:
فقــر یکــي از موثرتریــن عوامــل در ارتــکاب جــرم اســت؛ 
ــرد در  بدیــن صــورت کــه هنگامــي کــه ف
شــرایط ســوء تغذیــه، عــدم دسترســي 
بــه امکانــات بهداشــتي و آموزشــي، 
مناســب  ســرپناه  وجــود  عــدم 
ــراي زندگــي و شــرایطي مشــابه  ب
ــه  ــار گزین ــه ناچ ــرد، ب ــرار گی ق
ــکاب  ــي )ارت ــاي غیرقانون فعالیت ه

جــرم( را انتخــاب می کنــد.

4. صنعتی شدن و مهاجرت:
ــي،  ــر مال ــکاري، فق ــد بی ــي مانن ــه واســطه عوامل ــراد ب اف
آموزشــی و ... اقــدام بــه مهاجــرت مي کننــد. زمانــي کــه 
وارد کان شــهرها مي شــوند، بــه واســطه گســترده بــودن 
ــوده  ــاري نم ــل و خودمخت ــاس آزادي عم ــط، احس محی
و اقــدام بــه اعمــال ناهنجاري هــاي اخاقــي و جــرم 

مي کننــد.

5. سطح آموزش:
همانطــور کــه مي دانیــم فقــر علمــي و آموزشــي موجــب 
ــه  ــر چ ــه ه ــه ای ک ــه گون ــند ب ــراف مي باش ــاد انح ایج
ــزان  ــاال رود، از می ــه ب ــراد در جامع ــوزش اف ــطح آم س

ــود.  ــته مي ش ــرم کاس ــه ج ــکاب ب ارت
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از بعــد دیگــر هرچــه ســطح آمــوزش فــردي کــه مســتعد 
ارتــکاب جــرم اســت باالتــر رود، میــزان ارتــکاب بــه جــرم 
ــي  ــاي کنون ــال، در دنی ــور مث ــه ط ــود. ب ــتر مي ش بیش
هکرهــا از جملــه افــرادي هســتند کــه بــا داشــتن هــوش 
ــي  ــم اینترنت ــه جرای ــب ب ــاال مرتک ــي ب ــطح آموزش و س

ــکاران،۱۳۸۸( ــی و هم ــی اصل ــوند. )دقیق مي  ش

مجازات های اصلی کدامند؟ 
ــزان و  ــوع، می ــب، ن ــه موج ــت ک ــی اس ــد: مجازات -ح
کیفیــت اجــراي آن در شــرع مقــدس تعیین شــده اســت. 
ــس،  ــر نف ــدي ب ــات عم ــی جنای ــازات اصل -قصــاص: مج

ــع اســت.  اعضــاء و مناف
ــه در  ــت ک ــی اس ــدر، مال ــدر و غیرمق ــم از مق ــه: اع -دی
ــر  ــدی ب ــر عم ــت غی ــراد جنای ــراي ای ــدس ب ــرع مق ش
نفــس، اعضــاء و منافــع و یــا جنایــت عمــدي در مــواردي 
ــون  ــه موجــب قان ــدارد ب ــه هــر جهتــی قصــاص ن کــه ب

مقــرر می شــود. 
ــد،  ــوان ح ــمول عن ــه مش ــت ک ــی اس ــر: مجازات -تعزی
قصــاص یــا دیــه نیســت و بــه موجــب قانــون در مــوارد 
ارتــکاب محرمــات شــرعی یــا نقــض مقــررات حکومتــی 
ــوع، مقــدار، کیفیــت اجــرا  تعییــن و اعمــال می گــردد. ن
و مقــررات مربــوط بــه تخفیــف، تعلیــق، ســقوط و ســایر 
احــکام تعزیــر بــه موجــب قانــون تعییــن می شــود. دادگاه 
ــی،  ــا رعایــت مقــررات قانون ــری، ب در صــدور حکــم تعزی

ــد:  ــرار می ده ــورد توجــه ق ــر را م ــوارد زی م
ــی وی  ــی و روان ــت ذهن ــب و وضعی ــزه مرتک ــف( انگی ال

ــرم  ــکاب ج ــن ارت حی
ب( شــیوه ارتــکاب جــرم، گســتره نقــض وظیفــه و نتایــج 

زیانبــار آن 
پ( اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم 

ــی و  ــردی، خانوادگ ــت ف ــوابق و وضعی ت( س
ــر وي.  ــر ب ــر تعزی ــب و تأثی ــی مرتک اجتماع
ــون مجــازات اســامی( ــا ۱۸ قان ــاده ۱۴ ت )م

پیشگیري اجتماعي:  
ــام  ــزي و انج ــي برنامه ری ــه معن ــگیري ب پیش
اقدامــات الزم بــراي کاهــش جــرم و بــزه 

ــت.  اس
و   ۳0 ، اصــول ۲9  مطابــق  مثــال،  بــراي 
۳۱ قانــون اساســي برخــورداري از تامیــن 

اجتماعــي و آمــوزش و پــرورش رایــگان و داشــتن مســکن 
مناســب بــا نیــاز حــق هــر فــرد و خانــواده ایرانــي اســت. 
شــاید بتــوان گفــت برخــورداري همه افــراد جامعــه از این 
حقــوق بــه نوعــي پیشــگیري اولیــه محســوب مي شــود و 
از ارتــکاب جــرم و بــزه برخــي افــراد جهــت رســیدن بــه 
ایــن نیــاز بــه صــورت غیــر قانونــي جلوگیــري مي کنــد؛ 
از ایــن رو، وظایــف اجرایــي نهادهــا و مؤسســات دولتــي 
بــه طــور اعــم از اهمیــت خاصــي برخــوردار اســت و بــه 
طــور اخــص نهادهــا  و موسســاتي کــه بــا افــراد مجــرم و 
بزهــکار روبــرو هســتند از جملــه کانــون اصــاح وتربیــت 
و زنــدان. بــدون تردیــد قوانیــن موجــود در محکومیــت یــا 
ــاری،۱۳۸۸: ۷( ــت. )الهی ــاز اس ــراد سرنوشت س ــه اف تبرئ

جرم زدایي: 
ــده  ــکان برازن ــان و م ــا زم ــت ب ــول و مطابق ــي، تح پویای
یــک سیاســت جنایــي کارآمــد و موثــر اســت. چــه بســا 
اعمالــي کــه زمانــي جــرم محســوب می شــوند، امــا دیگــر 
ــا  ــان آنه ــازات مرتکب ــت و مج ــراي ممنوعی ــي ب ضرورت
وجــود نداشــته اســت. بــراي مثــال، اعتیــاد در بســیاري 
ــي از  ــون در برخ ــد؛ اکن ــي مي ش ــرم تلق ــورها ج از کش
ــي  ــواردي از آن جرم زدای ــران در م ــه ای ــورها از جمل کش
ــدون  ــه و ب ــد آزادان ــاد بتوانن ــراد دارای اعتی ــا اف ــده ت ش
ــي  ــي معرف ــز درمان ــه مراک ــرس از مجــازات، خــود را ب ت
ــودن آن  ــه جــرم ب ــي ک ــد؛ در حال ــرده و معالجــه کنن ک
مانــع از درمــان و در نتیجــه منتهــي بــه جرایــم بســیاري 
ــن  ــودن چنی ــاز ب ــاي مج ــه معن ــه ب ــه البت ــود ک مي ش
ــت  ــن معناســت کــه ضمان ــه ای ــي نیســت، بلکــه ب اعمال
اجرایــي کیفــري بــراي آن ضرورتي نــدارد و بایــد ضمانت 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــر گرف ــب تري را در نظ ــراي مناس اج
ایــن کــه هــدف اصلــي حقــوق جــزا جلوگیــري از جــرم 
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یــا کاهــش آن اســت الزم اســت اســتفاده از حقــوق جــزا 
ــده حاصــل از آن از  ــه فای ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــع باش ناف
هرگونــه زیــان مربوطــه بیشــتر باشــد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــاي آن  ــر هزینه ه ــد ب ــل بای ــناختن عم ــرم ش ــع ج مناف

ــاری،۱۳۸۸: ۱0( ــه داشــته باشــد. )الهی غلب

اجراي صحیح و عادالنه مقررات جزایي:
ــاد  ــاي ایج ــع و محدودیت ه ــل موان ــه دلی ــه ب ــردي ک  ف
شــده در جامعــه مجبــور بــه ارتــکاب جــرم شــده و اکنون 
ــاهد  ــه ش ــي ک ــد، در صورت ــازات مي کن ــه او را مج جامع
ــوند  ــرم مي ش ــان ج ــب هم ــرادي مرتک ــه اف ــد ک آن باش
امــا بــه خاطــر موقعیــت اجتماعــي، نفــوذ، ثــروت یــا هــر 
دلیــل دیگــري مجــازات نمي شــوند، بــه دلیــل ایــن عــدم 
تســاوي در مقابــل قانــون و بي عدالتــي، دشــمني و کینــه 
ــردد. در  ــه در او ایجــاد مي گ ــه جامع ــي نســبت ب مضاعف
صورتــي کــه برخــورد مراجــع قضایــي بــا همــه یکســان 
نباشــد و تخلفــات قضایــي، فســاد، رشــوه و نفــوذ بــر آراء 
ــراي  دادگاه هــا تاثیرگــذار باشــند، افــراد مجــرم قبحــي ب
ــرم را  ــکاب ج ــد و ارت ــاس نمي کنن ــش احس ــل خوی عم
در راســتای احقــاق حقــوق خویــش از جامعــه مي داننــد 
رو،  ایــن  از  مي زننــد.  مکــرر  جرایــم  بــه  دســت  و 

شایســته اســت مقــررات جزایــي و قوانیــن شــکلي 
بــه گونــه اي باشــد کــه از چنیــن وضعیتــي 

ــاری،۱۳۸۸: ۱۴( ــد. )الهی ــري کنن جلوگی

نتیجه گیری:
ــه  ــکاب ب ــه ارت ــی ک از آنجای

ــری  ــکاری ام جــرم و بزه
یــک  در  اجتناب ناپذیــر 
بایــد  اســت،  جامعــه 

ــرای کاهــش آســیب  ب
زمینــه  ایــن  در 
ــراد  ــازمان ها و اف س
تخصص هــای  در 
بــا  مختلــف 
یگــر  یکد
ی  ر همــکا
در  کننــد. 

ی  ر کا د مــد
ــن  ــه ای ــی ب اجتماع

ــل  ــورد عوام ــد در م ــی بای ــددکاران اجتماع ــور، م منظ
ــرخ  روانــی و اجتماعــی جــرم ماننــد: نابرابــری درآمــد، ن
ــرت و...  ــدن و مهاج ــی ش ــق، صنعت ــر مطل ــکاری، فق بی
و همچنیــن دیگــر مــوارد مرتبــط ماننــد چگونگــی 
ــی  ــات کاف ــی و... اطاع ــگیری اجتماع ــی، پیش جرم زدای
ــر  ــه ای موث ــد به گون ــا بتوانن و مناســبی داشــته باشــند ت
ــن  ــه و همچی ــم در جامع ــیب و جرای ــش آس ــرای کاه ب

کننــد. فعالیــت  مجــرم  افــراد  بــه  کمــک 

منابع:
- الهیاری،طلعــت،)۱۳۸۸(. پیشــگیری از وقــوع جــرم بــا 
رویکــرد مــددکاری اجتماعــی، فصلنامــه علمــی پژوهشــی 

انتظــام اجتماعی،شــماره چهــارم، ســال اول
- دقیقــی اصلــی، علیرضــا؛ ســریرافراز، محمــد؛ مکیــان، 
ــرد  ــه، )۱۳۸۸(. رویک ــی فر،فاطم ــادات؛ فهیم ــمیه س س
میــان رشــته ای بــه پیشــگیری از وقــوع جــرم، فصلنامــه 

ــت و نظــم، شــماره اول، ســال دوم امنی
- قانون مجازات اسامی مصوب ۱/۲/۱۳9۲



بخش دوم: مددکاری اجتماعی و نظام کیفری
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مهارت های کاربردی مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی
معین نیری فاح، دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه عامه طباطبائی

ــر  ــال حاض ــرایط ح ــه ش ــه ب ــا توج ــروزه ب ــه: ام مقدم
ــای  ــی در حوزه ه ــددکاری اجتماع ــه م ــه ب ــه، توج جامع
مختلــف افزایــش یافتــه اســت. یکــی از حوزه هــای 
ــوزه  ــی، ح ــددکاری اجتماع ــات م ــرای مداخ ــد ب مفی
ــوزه  ــی، ح ــی قضای ــددکاری اجتماع ــت. م ــی اس قضای
وســیع و متنوعــی از فعالیت هایــی اســت کــه شــامل هــر 
ــا  ــی و ی ــددکاری اجتماعــی ســطح خــرد و میان ــه م گون
کان اســت کــه بــه افــرادی کــه در عدالــت کیفــری یــا 
سیســتم های حقوقــی درگیــر هســتند، کمــک می کنــد. 
جمعیــت آســیب پذیری کــه مــددکاران اجتماعــی قضایــی 
بــه آن هــا خدمت رســانی می کننــد شــامل، امــا نــه 
محــدود، بــه جوانــان و بزرگســاالن زندانــی، زندانی هــای 
ــی و  ــی بی توجه ــودکان قربان ــده، ک ــی آزاد ش ــه تازگ ب
قربانیــان سوءاســتفاده خانگــی یــا جنســی هســتند. 
مــددکاران اجتماعــی قضایــی اغلــب بــه مددجویــان خــود 
ــتم های  ــیر سیس ــی در مس ــی، راهنمای ــتیبانی عاطف پش
دادگســتری / حقوقــی، ارتبــاط بــا منابــع مربوطــه، کمــک 
ــراد و سیاســت ها  ــت از اف در برنامه هــای مســکن و حمای

را ارائــه می دهنــد. 
و  نقش هــا  از  یکــی  میانجی گــری  میانجی گــری: 
ــتفاده  ــه اس ــت ک ــی اس ــددکاران اجتماع ــای م مهارت ه
از آن در کشــورهای توســعه یافته در راســتای قضازدایــی 
موثــر اعــام شــده اســت. میانجی گــری در رســیدگی بــه 
ــت  ــان، از دو جه ــکاری نوجوان ــد بزه ــرد مانن ــم خ جرای
ــع  ــای مراج ــم پرونده ه ــت: ۱- از حج ــت اس ــز اهمی حائ
ــات خــرد  ــل شــدن انحراف ــی می کاهــد، ۲- از تبدی قضای

می کنــد.  جلوگیــری  ســنگین  جرائــم  بــه 
یکــی از حــوزه هــای موثــر در خصــوص 
خانوادگــی  اختافــات  میانجی گــری، 

ــت.  اس
ــناخت  ــه ش ــر پای ــری ب میانجی گ
متقابــل شــکل می گیــرد و هــدف 

را بــر تمرکــز روی وظایــف و 
ــذاری  ــرای اثرگ ــاش ب ت

ــرار  ــط ق روی محی
در  می دهــد. 

میانجی گــری روابــط افــراد بــا محیــط بــه جــای رقابــت، 
بــه صــورت همــکاری اســت. مــددکار اجتماعــی در ایــن 
ــورد  ــه موضــوع م ــد ک ــن کمــک می کن ــه طرفی نقــش ب
اختــاف را بازبینــی کننــد، خواســته هــای خــود و طــرف 
ــد، ســهم هــر یــک را مشــخص  ــل را در نظــر بگیرن مقاب
ــا همدیگــر توافــق  ــر اســاس اصــول مذاکــره ب کننــد و ب
کننــد. مــددکار اجتماعــی همچنیــن تــاش می کنــد تــا 
ــن  ــاره آن، طرفی ــف دوب ــئله و تعری ــازی مس ــا ساده س ب
درگیــر را قــادر کنــد کــه بــا نــگاه ســاده تری بــه مســئله 
ــه ایــن صــورت  ــگاه کننــد. راه حــل در ایــن رویکــرد ب ن
اســت کــه طرفیــن خــود را از مشــکل جــدا کننــد و بــه 
جــای تغییــر یکدیگــر بــر تغییــر رفتــار تمرکــز کننــد. 

ــر  ــه دو صــورت مســتقیم و غی ــد ب ــری می توان میانجی گ
مســتقیم باشــد. در میانجی گــری مســتقیم قربانــی و 
مجــرم بــه صــورت مســتقیم بــا یکدیگــر روبــرو می شــوند 
و در شــکل غیــر مســتقیم اطاعــات بیــن قربانــی و مجرم 
توســط میانجی گــر رد و بــدل می شــود. میانجی گــر 
ــاد  ــد اعتم ــارت باشــد و بتوان ــد بی طــرف، آگاه و بامه بای

دو طــرف را جلــب کنــد. 
مراحل میانجی گری:

ــددکار  ــه م ــده ب ــاع پرون ــد از ارج ــه: بع ــرش اولی ۱-پذی
ــا مشــخص  ــا مجــرم مصاحبــه می کنــد ت اجتماعــی، او ب
ــرد؟  ــا او مســئولیت اعمــال خــود را می پذی شــود کــه آی
ــی و  ــی، فرهنگ ــت خانوادگ ــه وضعی ــه ب ــا توج ــپس ب س

اجتماعــی، گــزارش الزم را می نویســد.
کــه مجــرم  زمانــی  بزه دیــده:  و  ۲-ماقــات مجــرم 
مســئولیت اعمــال خــود را بــر 
عهــده بگیــرد، تمــاس یا 
ــی  ــا قربان ــات او ب ماق
دیــده  تــدارك 
 . د می شــو
ایــن  در 
مرحلــه 
دربــاره 
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احساســات و تمایــل قربانــی بــه ســازش و میانجی گــری 
ــازش  ــه و س ــاره مصالح ــر او درب ــود و نظ ــش می ش پرس
مطلــوب پرســیده می شــود. در واقــع هــدف اصلــی ایــن 
فرآینــد ایجــاد احســاس مســئولیت و مشــارکت در مجــرم 
ــی  ــددکاری اجتماع ــا اصــل مشــارکت در م ــه ب اســت ک

دارد. مطابقــت 
ــا  ــه شــروع میانجی گــری: مــددکار اجتماعــی ب ۳- مرحل
همــه طرف هــای درگیــر، تمــاس دارد و تــاش می کنــد 
ــد دادرســی و آنچــه  ــده، رون ــاره پرون ــات الزم درب اطاع
ــه  ــدا ب ــان ابت ــت را از هم ــاف الزم اس ــل اخت ــرای ح ب
دســت آورد. در ایــن مرحلــه بررســی می کنــد کــه 
طرفیــن توانایــی فهــم گفته هــا و احساســات یکدیگــر را 
دارنــد؟ مــددکار اجتماعــی تفاوت هــای موجــود در قــدرت 
ــد  ــرار می ده ــورد توجــه ق ــر را م ــای درگی ــان طرف ه بی
ــه  ــرس و عــدم اعتمــاد، ب ــل فضــای ت ــر تعدی ــزون ب و اف
تســهیل خواســته ها و توقعــات طرفیــن کمــک می کنــد.

۴- تعریــف مســئله: بــرای رســیدن بــه راه  حــل اختــاف، 
تعریــف درســت مســئله ضــروری اســت. گاهــی مــددکار 
ــه  ــاف ب ــاره اخت ــر، درب ــوان میانجی گ ــه عن ــی، ب اجتماع
ــه  ــردازد. او ب ــخص می پ ــط ش ــات در محی ــام تحقیق انج
ــا  ــد، آنه ــوش می کن ــن گ ــای طرفی ــه گفتگوه ــت ب دق
ــه  ــان ب ــا آن ــد ت ــد و می کوش ــهیل می کن را اداره و تس

تعریــف مشــترکی از اختــاف دســت یابنــد.
5- ارائــه راه  حل هــا: بعــد از دســتیابی بــه تعریــف 
ــد  مشــترك از اختــاف، مــددکار اجتماعــی میانجــی بای
ــای  ــد، راهکاره ــک کن ــن کم ــه طرفی ــه ب ــن مرحل در ای

مــورد نظــر خــود را پیشــنهاد دهنــد و دربــاره آن بحث 
ــترك  ــه مش ــه نتیج ــا ب ــد ت کنن

اجتماعــی  مــددکار  برســند. 
ایجــاد  را  فضایــی  بایــد 

بزه دیــده  کــه  کنــد 
احساســات خــود را کنتــرل 

موضــوع  ایــن  کنــد. 
ــی  ــش مهم ــد نق می توان

در تخلیــه خشــم داشــته و 
بــزه دیــده را بــرای فرآینــد 

مذاکــره بــا ذهنــی آرام، ترغیب 
ــازد. س

تفاوت میانجی گری و مشاوره:
مشــاور معمــوالً فنــون درمانــی را بــه کار می گیــرد. 
ــن فنــون مثــل خــط مشــخصی از ســواالت  برخــی از ای
ممکــن اســت در میانجی گــری مفیــد باشــند؛ امــا نقــش 
مشــاور متفــاوت از نقــش میانجــی اســت. هــدف میانجــی 
ــزات  ــن مشــارکت کنندگان اســت. تمای ــق واضــح بی تواف

ــد از: ــاوره عبارتن ــری و مش ــم میانجی گ مه
در میانجی گــری بایــد طرفیــن از حقوق هــا و   .۱
نیازهــای یکدیگــر آگاهــی داشــته باشــند و آن را بپذیرنــد 
ــر شــناخت احساســات و فکــر  ــا در مشــاوره بیشــتر ب ام

طرفیــن تاکیــد می شــود. 
میانجی گــری  بــرای  صرف شــده  زمــان   .۲

اســت.  مشــاوره  از  کوتاه مدت تــر 
میانجــی همچنــان کــه بــه احساســات فــرد   .۳
پیــدا  دســت  آنهــا  عمــق  بــه  می گــذارد،  احتــرام 
نمی کنــد امــا مشــاور اساســا بــه ایــن کــه افــراد چگونــه 

دارد. توجــه  می کننــد  حــس  را  مربوطــه  تجربــه 
ــده مشــارکت کنندگان  ــداف آین میانجــی روی اه  .۴
ــات  ــل جزئی ــه تحلی ــه ب ــای اینک ــه ج ــز دارد، ب تمرک
اتفاقــات گذشــته بپــردازد. مشــاور ممکــن اســت کشــف 
ریشــه ها،  کــردن  پیــدا  بــرای  را  جزئیــات گذشــته 

ــد.  ــروری بدان ــا ض ــار و باوره ــای رفت الگوه
میانجــی فرایندهــا را کنتــرل می کنــد امــا ســعی   .5
ــج  ــا نتای ــارکت کنندگان ی ــر مش ــر ب ــرای تأثی ــادی ب زی
واقعــی بــه خــرج نمی دهــد. مشــاور اغلــب نقــش تعمدانــه 
در فرآینــد را بــه عهــده می گیــرد و در جهــت جســتجوی 

ــت. ــی اس ــور جهت ده ــه منظ ــن ب ــر طرفی ــر ب تاثی
ــن  ــه طرفی ــی هم میانج  .6
بــه  مذاکــره  بــرای  را 
ــره  ــه چه ــره ب ــورت چه ص
ــد  ــع می کن ــم جم دور ه
لزومــا  مشــاور  امــا 
در  را  طرفیــن  همــه 
همــان زمــان در نظــر 

. د نمی گیــر
میانجــی بی طــرف اســت   .۷
امــا مشــاور ممکــن اســت 
بیشــتری  حمایت گــر  نقــش 
را بــرای یکــی از طرفیــن در 

مواقــع مقتضــی ایفــا کنــد.
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و  دارد  تمرکــز  رفتــار  روی  بیشــتر  مشــاور   .۸
میانجی گــر بــر مشــکات و ابعــاد آن هــا تمرکــز می کنــد. 
ــی  ــت ول ــرد اس ــناخت ف ــر ش ــاور ب ــاش مش ت  .9
ــر و  ــر از همدیگ ــن درگی ــناخت طرفی ــه ش ــر ب میانجی گ

منافــع و نیازهــای همدیگــر توجــه دارد. 
ــا  ــازگاری ب ــکل و س ــل مش ــاوره ح ــه مش نتیج  .۱0
ــتیابی  ــری دس ــا در میانجی گ ــت ام ــود اس ــرایط موج ش

ــت. ــر اس ــی مدنظ ــه امتیازات ــرف ب دو ط
طــرف  دو  هــر  اســت  الزم  میانجی گــری  در   .۱۱
حتــی  مشــاوره  در  باشــند.  مذاکــره  بــه  عاقه منــد 
ــند،  ــره نباش ــه مذاک ــد ب ــن عاقه من ــی از طرفی ــر یک اگ

نمی آیــد. پیــش  مشــکلی 
اســت  ســاختاریافته  فراینــدی  میانجی گــری   .۱۲
ــل می شــود.  ــدود کام ــد جلســه مع ــا چن ــک ی ــه در ی ک
ــه نیازهــای مشــارکت کنندگان  مشــاوره معمــوال بســته ب

و پیشــرفت کار ادامــه می یابــد.
ــژه  ــه وی ــات و ب ــری در اختاف ــارت میانجی گ مه  .۱۳

دادگاه هــا کاربــرد بیشــتری دارد.
مدافعه:

مــددکاری اجتماعــی، مفهــوم مدافعــه را از مشــاغل 
ــای  ــه معن ــه ب ــوم مدافع ــه اســت. مفه ــی وام گرفت حقوق
ــی و  ــش آگاه ــق افزای ــردم از طری ــویق م ــب و تش ترغی
حمایــت بــرای بیــان حقــوق خــود اســت تــا از ایــن طریق 
بتواننــد حقــوق خــود را مطــرح کننــد. در اینجــا بــاور بــر 
ایــن اســت کــه افــراد و گروه هــا دارای قابلیــت، پتانســیل 
و منابــع الزم هســتند امــا بایــد نســبت بــه آن هــا آگاهــی 

ــرد. الزم صــورت گی
ــورت  ــه ص ــه ب ــوع مدافع ــی دو ن ــددکاری اجتماع در م
 )case( ســنتی وجــود دارد: اولیــن نــوع آن مدافعه مــورد
اســت کــه فراینــد کار بــا یــک فــرد و گــروه کوچــک یــا 
انجــام کاری بــرای آن هــا صــورت می گیــرد و نــوع دیگــر 
ــه  آن، مدافعــه از طبقــه اســت؛ کــه فعالیتــی معطــوف ب
تغییــر خط مشــی، رویه هــا و قوانیــن اســت کــه نتایــج و 
ــر  ــراد تأثی ــه ای از اف ــر طبق ــا ب ــن فعالیت ه ــای ای پیامده

ــن، ۱۳90: ۳۸۴-۳۸5(. دارد. )گلیک
هنگامــی کــه مــددکار اجتماعــی بــرای تحقــق بخشــیدن 
ــی  ــخنگوی وی م ــاع از او س ــع و دف ــداف مراج ــه اه ب
شــود، در واقــع نقــش مدافــع را بــر عهــده گرفتــه اســت. 
ــوان  ــا وکیــل می ت در بیــان شــباهت و تفــاوت مدافعــه ب
گفــت دفــاع در مــددکاری اجتماعــی بی طرفانــه نیســت؛ 

بلکــه مــددکار اجتماعــی ماننــد وکیــل مدافــع، نماینــده 
و طرفــدار مراجــع اســت. امــا الزم بــه ذکــر اســت 
ــددکار  ــا م ــروزی اســت ام ــی پی ــا در پ ــل صرف ــه وکی ک
ــع  ــرف و مناف ــوق دو ط ــد حق ــاش می کن ــی ت اجتماع
اجتماعــی را مــد نظــر قــرار دهــد. مدافعــه، اقــدام اساســی 
ــی  ــددکار اجتماع ــی اســت؛ گرچــه م ــددکاری اجتماع م
امیــدوار اســت از طیــف وســیعی از مشــکات اجتماعــی 
پیشــگیری کــرده و بــه مراجــع از طریــق ایجــاد تغییــرات 

ســاختاری کمــک کنــد.
ــه  ــیعی از جمل ــف وس ــامل طی ــه ش ــای مدافع تکنیک ه
ــی  ــارزات سیاس ــی، مب ــازماندهی اجتماع ــری، س البی گ
در  اســت.  سیاســت گذاری  زمینــه  در  تحقیقــات  و 
میانجی گــری مناقشــه از طریــق فرآینــد دادن و گرفتــن 
حــل و فصــل می شــود امــا در مدافعــه مــددکار اجتماعــی 

ــع مراجــع اســت. ــن مناف ــال تأمی ــه دنب ب
 

تسهیل گری:
فراینــدی اســت کــه طــی آن ســعی  تســهیل گری 
ــت  ــری و خاقی ــل، تصمیم گی ــکار عم ــزار ابت ــود اب می ش
ــدی  ــث توانمن ــا باع ــد ت ــال یاب ــا انتق ــراد و گروه ه ــه اف ب

ــان شــود. آن
ــا  ــل ی ــک عم ــهیل گری را ی ــفورد واژه تس ــگ آکس فرهن
فراینــد امکان پذیــر کــردن یــا ســاده کــردن امــور تعریــف 
ــق  ــه از طری ــت ک ــی اس ــهیل گر کس ــت و تس ــرده اس ک
ــره  ــی و غی شناســایی و حــل مشــترك مســائل، راهنمای
ــام کار و وظایفشــان کمــک  ــا، در انج ــراد و گروه ه ــا اف ب
می کنــد؛ در واقــع بــه جــای آنکــه بــه آن هــا بگویــد چــه 
ــار  کاری را انجــام دهنــد، خــود در نقــش همــکار و همی

ــود. ــر می ش حاض
جوهــره تســهیل گری بــر آمــوزش، مشــارکت و یادگیــری 
ــت.  ــتوار اس ــازی اس ــت توانمندس ــل جه ــا عم ــوام ب ت
ــد و  ــرای مفی ــه ب ــک اســتراتژی اســت ک تســهیل گری ی
ــودن جلســات از آن اســتفاده می شــود. در  مثمــر ثمــر ب
ــا  ــه ب ــد گروهــی و مســائلی ک ــع تســهیل گر در فراین واق
ــذار  ــر و کار دارد تاثیرگ ــت ها س ــی و سیاس ــع عموم مناب
ــش  ــهیل گر می توانــد در افزای ــرای مثــال تس ــت. ب اس
انگیــزه بــه افــراد کمــک کنــد امــا در خصــوص طرفیــن 
ــه  ــود ک ــد ب ــر خواه ــی موث ــهیل گری زمان ــوی، تس دع
ــه هــم اعتمــاد داشــته باشــند و راه  طرف هــای درگیــر ب
حل هــای ارائــه شــده را بپذیرنــد )گلیکــن ، ۲06:۱۳90(. 
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ــا  ــهیل گری ب ــاوت تس ــه تف ــم ک ــه می گیری ــس نتیج پ
میانجی گــری در آن اســت کــه میانجی گــری در مواقعــی 
کــه طرفیــن درگیــر بــه بــن بســت می رســند و شــرایط 

ــرد دارد. ــد کارب ــود می آی ــه وج ــی ب ــوه خطرناک بالق
مهارت های مورد نیاز در تسهیل گری عبارتند از:

- مهارت های ارتباط بین فردی
- توانایی درك انتظارات افراد

- مهــارت مدیریــت زمــان و تشــخیص لحظــات مناســب 
ــر  ــار نظ ــی اظه ــه زمان ــد، چ ــهیل کن ــی تس ــه زمان )چ
ــری  ــمت تصمیم گی ــه س ــروه را ب ــی گ ــه زمان ــد، چ کن

ــد و ...( ــان ده ــی پای ــه زمان ــد، چ ــت کن هدای
- توانایی ایجاد شور و نشاط

ــنجیدن  ــردن، س ــاوت نک ــریع قض ــر )س ــارت تفک - مه
ــان( ــب مراجع مطال

و ...
مهــارت مشارکت ســازی، اعتمادســازی و درك انتظــارات، 
ســه مهــارت مهــم در تســهیل گری تلقــی می شــوند 

ــی، 9:۱۳9۱(. )ابراهیم

مذاکره:
ــداوم  ــان م ــاط و جری ــراری ارتب ــای برق ــه معن ــره ب مذاک
رفــت و برگشــت ارتباطــات بــه منظــور رســیدن بــه یــک 
ــایر  ــاف س ــر خ ــره ب ــت. در مذاک ــترك اس ــم مش تصمی
ــاز  ــرف نی ــوان بی ط ــه عن ــوم ب ــش س ــه بخ ــا ب روش ه
ــاط و  ــراری ارتب ــت از برق ــارت اس ــره عب ــت. مذاک نیس
ــه منظــور  ــت و برگشــت ارتباطــات ب ــداوم رف ــان م جری
ــه یــک تصمیــم مشــترك و برقــراری ارتبــاط  رســیدن ب
بیــن افــرادی کــه شــناخت کمــی از هــم دارنــد و چه بســا 
ــر، ۱0:۱۳9۲(. ــد )فیش ــز می دانن ــمن نی ــر را دش یکدیگ

ــود  ــده وج ــع عم ــه مان ــازنده س ــاط س ــراری ارتب در برق
دارد: اولیــن مانــع زمانــی اســت کــه ممکــن اســت 
ــاش  ــد و ت ــت نکنن ــر صحب ــا یکدیگ ــوی ب ــن دع طرفی

حقانیــت  بــرای کننــد  را  خــود 
اثبــات شــخص ســومی  بــه 

ــانند؛  ــع دیگــر برس مان
ســت زمانــی  ا

فیــن کــه  طر
ــوی  دع

ــر  ــغول و درگی ــدر مش ــر آنق ــا یکدیگ ــت ب ــگام صحب هن
ــر  ــرف دیگ ــخنان ط ــه س ــه ب ــند ک ــود باش ــائل خ مس
ــع هنگامــی اتفــاق می افتــد  ــن مان توجــه نکننــد و آخری
ــت  ــت نادرس ــر برداش ــخنان یکدیگ ــن از س ــه طرفی ک

می دهــد. رخ  تعبیــر  ســو  و  می کننــد 
بــرای رفــع مشــکل و تســهیل مذاکــره می تــوان از 

کــرد: اســتفاده  ذیــل  دســتورالعمل های 
ــل  ــه ســخنان طــرف مقاب -شــنونده ای فعــال باشــیم و ب
بــه طــور کامــل گــوش دهیــم تــا درك درســتی داشــته 

باشــیم؛
ــل در  ــا طــرف مقاب ــم ت ــح ســخن بگویی - واضــح و صری

ــم آن دچــار مشــکل نشــود؛ فه
-هدفدار صحبت کنیم و ...

ــر  ــکات زی ــر ن ــر ثم ــق و مثم ــره موف ــک مذاک ــرای ی ب
می شــود: توصیــه 

ــا ارزش هــا و حفــظ  ــاق ب - پیشــنهادات خــود را در انطب
ــه دهیــد؛ ــرو و حیثیــت شــخصی آن ارائ آب

ــان  ــکات خودت ــائل و مش ــر مس ــه خاط ــران را ب - دیگ
ــد؛ ــرزنش نکنی س

- همدلــی داشــته باشــید و خــود را جــای طــرف مقابــل 
قــرار دهیــد؛

- در فراینــد مذاکــره، اجــازه دهیــد طــرف مقابــل 
هیجانــات خــود کــه از قبیــل خشــم، ناراحتــی و ... اســت 

ــد؛ ــروز ده ــی ب ــه راحت را ب
- از طــرف مقابــل بخواهیــد در فراینــد مذاکــره مشــارکت 

ــته باشد.  داش

منابع: 
راهنمــای مقدماتــی بــرای مــددکاری اجتماعــی قضایــی 
نویســنده:  کیفــری(،  عدالــت  اجتماعــی  )مــددکاری 

ــدی. ــه محم ــم: فاطم ــی، مترج ــن لوی کتلی
جایــگاه مــددکاری اجتماعــی درقانــون مجــازات اســامی 
ــد  ــری مصــوب ۱۳9۲ )بای ــن دادرســی کیف ــون آیی و قان

هــا و ضــرورت هــا(، پژوهشــگاه قــوه قضاییــه. 
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ترجمه و تلخیص: آناهیتا کهن، سپیده وکیلی پور

گســترش شــدید شهرنشــینی باعــث افزایــش نــرخ جــرم 
و جنایــت شــده اســت. از ســوی دیگــر مهاجــرت باعــث 
وارد شــدن فشــار مضاعــف بــر روی زیرســاخت های 
ــی  ــکات اجتماع ــه مش ــت ک ــده اس ــهری ش ــص ش ناق
ــی  ــدت های مختلف ــه از ش ــراه دارد ک ــه هم ــی ب مختلف
در  اضطــراب  و  آشــوب  وجــود  می باشــد.  برخــوردار 
ــان خــود باعــث ظهــور جــرم و جنایت هــای  ــان جوان می
جدیــدی ماننــد خشــونت های گروهــی و تروریســم شــده 
اســت. تجــارت باعــث شــده اســت تــا فحشــا از فاحشــه 
خانه هــا بــه ســطح خیابان هــا کشــیده شــود. مــواد 
مخــدر، نوشــیدنی های الکلــی، کــودکان کار و فحشــا بــه 
ــده نشــده  ــون دی ــا کن ــه ت ــد ک حــدی گســترش یافته ان

اســت. 
برخــی از توصیــه هــای خــاص در خصــوص درمــان 

ــد:  ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــان ب زندانی
ــگ  ــیت، رن ــژاد، جنس ــون ن ــائلی چ ــی: مس ــن کل قوانی
ــه ها،  ــایر اندیش ــی و س ــد سیاس ــب، عقای ــت، مذه پوس
ریشــه های ملــی یــا اجتماعــی، میــزان دارایی هــا ، تولــد 
ــض  ــرای تبعی ــی ب ــد مبنای ــری نبای ــر مســئله دیگ ــا ه ی
ــادات  ــه اعتق ــورها  ب ــه کش ــد. هم ــان ها باش ــن انس بی
ــه  ــی ک ــر جوامع ــم ب ــی حاک ــم اخاق ــی و مفاهی مذهب
ــد.  ــد، بایــد احتــرام بگذارن ــه آنهــا تعلــق دارن زندانیــان ب
قوانیــن مربــوط بــه جداســازی زندانیــان: برای جداســازی 
ــوابق  ــال، س ــن و س ــیت، س ــاس جنس ــر اس ــان ب زندانی
ارتــکاب جــرم و جنایــت و ســایر شــرایط بایــد قوانینــی 
وضــع شــود. محــل نگهــداری زندانیــان زن و مــرد، 
زندانیــان عــادی و جنایــی و زندانیــان جــوان از زندانیــان 

ــد جــدا باشــد.  بزرگســال بای
ــرای  ــات: ب ــل امکان ــن حداق ــه تامی ــوط ب ــن مرب قوانی
زندانیــان مختلــف، امکانــات رفاهــی، تخــت خــواب، 
لبــاس، غــذا بــا ارزش غذایــی مناســب، امکانات بهداشــتی 
مناســب و کارکنــان درمانــی بــا صاحیــت بایــد در نظــر 
گرفتــه شــود. امکانــات دیگــری ماننــد تلویزیــون، رادیــو، 
ــم  ــد فراه ــا بای ــرای آنه ــز ب ــاب نی ــه و کت ــه، مجل روزنام
شــود. زندانیــان در فواصــل زمانــی معیــن و منظــم بایــد 

ــدار  ــود دی ــتان خ ــواده و دوس ــاء خان ــا اعض ــد ب بتوانن
ــند.  ــته باش داش

ــه  ــال محاکم ــه در ح ــی ک ــه زندانیان ــوط ب ــن مرب قوانی
زندانیانــی کــه در حــال  ســپری کــردن  هســتند: 
ــن  ــاس س ــر اس ــت ب ــتند، می بایس ــه هس دوران محاکم
ــای  ــاالن در بنده ــت از برزگس ــان می بایس ــال )جوان و س
جداگانــه ای نگهــداری شــوند( نگهــداری شــده بــه نحــوی 
ــتفاده  ــی اس ــای خانگ ــا و غذاه ــد از لباس ه ــه بتوانن ک

ــد.  کنن
ــی  ــر تنبیه ــدان: ه ــد از زن ــی و دوران بع ــط اجتماع رواب
می بایســت در جهــت اصــاح و بازپــروری صــورت گیــرد. 
ــات الزم  ــد اقدام ــت بای ــان دوران محکومی ــش از پای پی
صــورت گیــرد تــا زندانــی بتوانــد بــه زندگــی عــادی بــاز 
ــی چــون  ــد شــامل کارهای ــات می توان ــن اقدام ــردد. ای گ
صــدور مــدارك و اوراق شناســایی مناســب، برخــورداری 
ــا شــرایط آب و  از کار و منــزل خــوب، لبــاس مناســب ب
هوایــی و اجتماعــی و نیــز پــول کافــی بــرای رســیدن بــه 

مقصــد و ســپری کــردن یــک مــدت باشــد. 
قانون اساسی هندوستان

ــت  ــده اس ــر ش ــی ذک ــون اساس ــاده ۱۴ قان در م  -۱
کــه دولــت نبایــد هیــچ فــردی را از حــق برابــری در برابــر 
ــت موظــف اســت  ــا آنکــه دول ــون محــروم کــرده و ی قان
ــون،  در سراســر قلمــرو کشــور هندوســتان، از اعمــال قان

ــل آورد.  ــه عم ــت ب صیان
ــوع  ــش ن ــق ش ــی، ح ــون اساس ــاده ۱9 قان در م  -۲
آزادی بــرای هــر یــک از شــهروندان هندوســتان تضمیــن 
ــکان و  ــل و م ــون آزادی نق ــی چ ــت. آزادی های ــده اس ش
ــر نقطــه ای کشــور، آزادی شــغل  ــردن در ه ســکونت ک
ــت  ــل ماهی ــه دلی ــان ب ــه زندانی ــارت ک ــه و تج و پیش
ــد از آن  ــدان نمی توانن ــرایط زن ــز ش ــا و نی ــن آزادی ه ای
ــد آزادی  ــری مانن ــای دیگ ــا آزادی ه ــد؛ ام ــره ای ببرن به
ــروه در  ــا گ ــن ی ــک انجم ــت در ی ــا آزادی عضوی ــان ی بی
ــت.  ــم اس ــان فراه ــرای زندانی ــدان ب ــای زن چارچوب ه

ــخ  ــن تاری ــر قوانی ــردم در براب ــاده )۱(۲0 از م م  -۳
گذشــته حمایــت می کنــد؛ بــه ایــن مفهــوم کــه تنهــا بــر 
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ــوان  ــرم می ت ــوع ج ــان وق ــاری در زم ــن ج ــاس قوانی اس
فــرد را محاکمــه کــرد و قوانیــن قدیمــی در ایــن خصوص 

ــند.  ــتناد نمی باش ــل اس قاب
مــاده )۲(۲0 مانــع از آن می شــود کــه فــرد بابــت   -۴
ــه  ــب و محاکم ــت تعقی ــار تح ــرم دو ب ــک ج ــکاب ی ارت
قــرار گیــرد کــه همــان اصــل »مخاطــره مضاعــف« اســت. 
طبــق مــاده )۳(۲0 مقامــات زنــدان یــا مامــوران   -5
ــه  دولتــی مجــاز نیســتند فــرد بازداشــت شــده را وادار ب
ــد او را مجــرم نشــان دهــد. شــهادتی کننــد کــه می توان

ــد از  ــردی را نبای ــچ ف ــاده ۲۱، هی ــق م ــر طب ب  -6
ــا آزادی شــخصی محــروم ســاخت. تنهــا راه  زندگــی و ی
اعمــال ایــن محدودیت هــا، طــی کــردن فراینــدی اســت 

ــت.  ــرده اس ــخص ک ــون آن را مش ــه قان ک
طبــق مــاده )۱(۲۲، هــر شــخصی کــه بــه ارتکاب   -۷
ــاع از خــود، او مجــاز  ــرای دف ــم می شــود، ب ــی مته جرم
بــه اســتفاده از وکیــل مدافعــی اســت کــه خــود انتخــاب 
ــت  ــف اس ــت موظ ــاده، دول ــن م ــق ای ــد. طب ــرده باش ک
ــک  ــه ای، ی ــت هزین ــدون دریاف ــرد، ب ــدو بازداشــت ف از ب
وکیــل حقوقــی بــا صاحیــت را در اختیــار فــرد بگــذارد 

ــد. ــاع کن ــی از او دف ــا در دادگاه حقوق ت
طبــق مــاده A-۳9 دولــت موظــف اســت خدمات   -۸
ــار  ــگان در اختی ــرده و رای ــم ک ــی را فراه ــی حقوق کمک

ــد.  ــرار ده ــرد ق ف
ــت از  ــرای حمای ــا )۷( ۲۲ ب ــواد )۴( ۲۲ ت در م  -9
ــی  ــگیرانه، قوانین ــن پیش ــت قوانی ــدگان تح بازداشت ش

ــت.  ــده اس ــع ش وض
قانون زندان ها مصوب سال ۱۸9۴ میادی:

در قوانیــن زندان هــا مصــوب ۱۸9۴ ) هندوســتان، ۱95۷ 
ــان  ــاح زندانی ــداری و اص ــرای نگه ــرایط ب ــادی( ش می
ــوع  ــوص ن ــی را در خص ــده و محدودیت های ــخص ش مش
تنبیــه اعمالــی بــر روی زندانیــان جزایــی توســط مقامــات 

زنــدان، مشــخص کــرده اســت. 
تامین امکانات رفاهی مناسب برای زندانیان  -۱

ــش از  ــش بی ــاری و افزای ــیوع بیم ــورت ش در ص  -۲
حــد جمعیــت در زنــدان، در بخــش ۷، دولــت موظــف بــه 

ــت.  ــده اس ــت ش ــی موق ــات رفاه ــن امکان تامی
در بخــش ۱۳، مســئولیت امــور بهداشــتی در   -۳
ــی گذاشــته شــده اســت.  ــام درمان ــه عهــده مق ــدان ب زن
هــرگاه مشــخص شــود کــه یــک زندانــی از نظــر   -۴
ــرار  ــبی ق ــت مناس ــی در وضعی ــی و ذهن ــرایط روح ش

نــدارد، طبــق مفــاد بخــش ۱۴، ایــن مقــام درمانــی اســت 
ــل آن را دارد.  ــزارش و تحوی ــه گ ــئولیت تهی ــه مس ک

طبــق قوانیــن زندان هــا، زندانیــان زن و مــرد   -5
می بایســت از هــم جــدا باشــند و  نیــز زندانیانــی کــه در 
حــال محاکمــه می باشــند، می بایســت جــدا از محکومــان 
ــت ویک  ــر بیس ــر زی ــان مذک ــز زندانی ــوده و نی ــی ب زندان
ســال و بــاالی بیســت ویک ســال می بایســت ازهــم جــدا 

نگهــداری شــوند. 
دستورالعمل های زندان:   

در ورای دســتورالعمل های زندان هــا کــه بــه وســیله 
ــرار دارد  ــی ق ــده اند، احکام ــم ش ــی تنظی ــات ایاالت مقام
ــن  ــر شــده  اســت. در قوانی ــا ذک ــن زندان ه ــه در قوانی ک
ــتان، ۱9۷0(،  ــوب ۱9۷0 ) هندوس ــا مص ــدل زندان ه م
ــوده و  ــای کار ب ــه راهنم ــت ک ــده اس ــن ش ــی تبی اصول
ــاالت دســتورالعمل های  ــر اســاس آن هــا، بســیاری از ای ب
ــی از  ــد. برخ ــانی کرده ان ــه روز رس ــود را ب ــای خ زندان ه
ــر  ــه شــرح زی مــوارد مشــترك در ایــن دســتورالعمل ها ب

می باشــد:
۱. متهمانــی کــه هنــوز دادگاه آنهــا اتمــام نیافتــه اســت، 
مجــاز مــی باشــند تــا از لبــاس، غــذا و دیگــر ملزوماتــی 
اســتفاده کننــد کــه خــود تهیــه کرده انــد بــه نحــوی کــه 
در ســاعات مقــرر، می تواننــد بــرای تهیــه ایــن ملزومــات 

بــا منابــع خــود تمــاس برقــرار کننــد. 
ــش از  ــد بی ــال شــاقه، نبای ــه اعم ــوم ب ــان محک ۲. زندانی
ــه  ــده ب ــذار ش ــوع کار واگ ــد. ن ــاعت در روز کار کنن 9 س
ــاس  ــی و براس ــام درمان ــط مق ــت توس ــی می بایس زندان
معاینــات فیزیکــی کــه هــر ۱5 روز یکبــار بــر روی بیمــار 

ــود. ــذار ش ــه او واگ ــود، ب ــام می ش انج
از  ارادی  اطاعــت  عــدم  چــون  خطاهایــی  بــرای   .۳
ــواردی از  ــت و م ــات نادرس ــی، ادبی ــتورات، زورگوی دس
ایــن قبیــل، می تــوان تنبیهــات را بــر روی زندانیــان 
ــا  ــد کار ب ــات می توانن ــن تنبیه ــرد. ای ــکار ب ــی ب خاط
ــی  ــره غذای ــرادی، کاهــش جی ــلول انف ــاقه، س ــال ش اعم
ــه  ــال دو تنبی ــا اعم ــل باشــند؛ ام ــن قبی ــواردی از ای و م
بــه صــورت همزمــان مجــاز نیســت کــه بــرای ســامتی 

ــد.  ــر باش ــی مض زندان
۴. ماقــات بــا اعضــاء خانــواده در فواصــل زمانــی منظــم 
و تنظیــم شــده، هــم بــرای محکومــان و هــم بــرای افــراد 
ــر اســاس دســتورالعمل های زندانیــان  تحــت محاکمــه، ب
در ایالت هــای مختلــف، از دو بــار در هفتــه تــا یکبــار در 
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هفتــه مجــاز اســت.
5. در دســتورالعمل های زنــدان، قوانینــی در خصــوص 
ــا  ــاط ب ــداوم ارتب ــرای ت ــی ب ــا مرخص ــروط ی آزادی مش
خانــواده و اجتمــاع وضــع شــده اســت کــه بــرای اصــاح 
و بازپــروری زندانــی مفیــد می باشــند. بــر اســاس قوانیــن 
ــه  ــد ب ــی می توان ــاص، زندان ــرایط خ ــت ش ــدان، تح زن
ــر آن کــه مــدت مرخصــی از  ــرود مشــروط ب مرخصــی ب
ــامل  ــان ســفر ش ــدت زم ــه م ده روز بیشــتر نشــود؛ البت

ایــن ده روز نمی باشــد. 
ــود  ــداری و بهب ــئول نگه ــه مس ــی ک ــددکاران اجتماع م
بــا خانــواده خــود و ســازمان های  روابــط زندانیــان 
ایــن  بــا  می بایســت  هســتند،  ارزشــمند  اجتماعــی 

موسســات ارتبــاط برقــرار کننــد.
ــان  ــرایط زندانی ــود ش ــرای بهب ــی ب ــل توصیه های در ذی

ــه شــده اســت: ارائ
ــه  ــاتی جداگان ــاد موسس ایج  •

مجــرم. زنــان  بــرای 
و  زندان هــا  طبقه بنــدی   •
ــان  ــرای زن ــف آن ب ــای مختل بخش ه

م مجــر
یــا  زندان هــا  در   •
ــداد  ــه تع ــدان ک ــی هایی از زن بخش
زنــان کافــی باشــد، بایــد از یــک 
ــتفاده  ــت اس ــم تمام وق ــر خان درمانگ
شــود. در غیــر ایــن  صــورت بایــد بــا 
ــتان،  ــن بیمارس ــی نزدیکتری هماهنگ

ــه صــورت پاره وقــت  ــا ب یــک پزشــک زن معیــن شــود ت
مشــغول بــه کار شــود و یــا آنکــه در زمــان الزم زندانیــان 

قــرار دهــد.  را مــورد ویزیــت 
در خصــوص جداســازی، محافظــت، مراقبــت،   •
درمــان، آمــوزش و بازپــروری زنــان، بایــد توجهــات ویــژه 

مبــذول گــردد. 
وکیــل  حضــور  در  می بایســت  بازرســی ها   •
ــرد و  ــورت گی ــث ص ــد مون ــک کارمن ــاوند و ی ــا خویش ی
ــان  ــرای بازرســی ها اســتفاده شــود. زن ــد از پلیــس ب نبای
باشــند و توســط  اتاق هــای جداگانــه  می بایســت در 

نیروهــای مونــث همراهــی شــوند. 
طبــق قانــون، وثیقــه حــق مســلم زنــان زندانی ای   •
اســت کــه هنــوز محاکمــه آن هــا در جریــان اســت و برای 
ــر چــه  ــدان می بایســت ه ــا از زن ــگاه داشــتن آن ه دور ن

ــرد.  بیشــتر از آزادی مشــروط اســتفاده ک

ــازمان های  ــه و س ــش جامع ــر روی نق ــاص ب ــد خ تاکی
مردم نهــاد یــا NGOهــا:

بــرای حــل مشــکل جــرم و جنایــت و رفــع آن و بازپروری 
ــا شــرایط اقتصــادی –  ــرای مواجــه  شــدن ب ــن ب مجرمی
اجتماعــی، توصیــه می شــود از یــک روش دو وجهــی 
ــد  ــک می کن ــان کم ــه زندانی ــم ب ــه ه ــود ک ــتفاده ش اس
ــرای  ــاره در جامعــه جایــی ب آزاد شــوند و هــم آنکــه دوب

خــود پیــدا کننــد. 

نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها
توصیــه بــر آن اســت تــا بــه زندانــی بــه گونــه ای آمــوزش 
داده شــود تــا بتوانــد بــا هیجانــات آنــی، بــه ویــژه 
محاکمــات خانــواده و کــودکان خــود کنــار بیایــد. بــرای 
ــژه  ــه وی ــی ب ــه زندان ــه ب کمــک بهین
بــه عنــوان یــک رابــط بیــن زندانــی 
و خانــواده اش، نیــاز بــه اســتفاده 
آمــوزش  اجتماعــی  مــددکاران  از 
دیــده و خبــره اســت. وظیفــه اصلــی 
ــدان  ــی، زن ــددکاران اجتماع ــن م ای
و امنیــت آن نیســت، بلکــه حــل 
ــت؛  ــاع اس ــی در اجتم ــردن زندان ک
در ضمــن ایــن مــددکاران اجتماعــی 
بــرای  را  فعالیت هایــی  می تواننــد 
زندانیــان تحــت محاکمــه ترتیــب 
دهنــد تــا بتواننــد بــدون اجبــار از وقــت خــود بــه صــورت 
ــی  ــددکاران اجتماع ــن م ــد. ای ــی داری اســتفاده کنن معن
ابــزاری مناســب بــرای مدیریــت زنــدان بــوده تــا مســائل 
ــه تنهــا در  گروهــی و اجتماعــی را درك کــرده و از آن ن
جهــت منافــع زندانیــان، بلکــه در جهــت منافــع کارکنــان 

ــد.  ــتفاده کنن ــدان اس زن

ارائه خدمات بعد از سپری کردن دوران محکومیت 
دوران پــس از حبــس و کمــک بــه زندانیــان بعــد از آزاد 

شــدن
ایــن دوران را بایــد بــه عنــوان بخشــی از دوران محکومیت 
زندانــی و اجــرای برنامــه رفاهــی زنــدان در نظــر گرفــت. 
ایــن فعالیت هــا در واقعــی ادامــه همــان برنامه هــای 
ــرای مجــرم می باشــند کــه پیــش از حبــس،  مراقبتــی ب
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در دوران حبــس و بعــد از ســپری کــردن دوران حبــس 
ــد.  ــرا در می آین ــه اج ب

پیشــنهادات تاییــد و ارائــه شــده توســط » کمیتــه اصــاح 
ــه  ــات ب ــام اصاح ــرای انج ــال ۱9۸۳« ب ــا در س زندان ه

ــند:  ــر می باش ــرح زی ش
ــی و  ــات حفاظت ــنهادات اقدام ــن پیش ــق ای •  طب
ــورت  ــد ص ــس بای ــد از دوران حب ــه بع ــی ک ــز مراقبت نی
ــام  ــا ادغ ــد زندان ه ــات واح ــا اقدام ــت ب ــرد، می بایس گی

ــوند.   ــه ش ــک کاس ــده و ی ش
ــه  ــکان ارائ ــا ام ــگاه ب ــک خواب ــل ی احــداث حداق  •
خدمــات رفاهــی بلنــد یــا کوتاه مــدت بــرای هــر منطقــه.  

اجرای برنامه برای اسکان و اشتغال زندانیان  •
در  اســتخدام  بــرای  ســهمیه  اختصــاص   •

دولتــی بخش هــای 
اعطای وام و یارانه برای خود اشتغالی  •

پیگیری پرونده ها  •
انتشار اطاعات از طریق رسانه ها  •

کانون های مراقبتی
ــن  ــط ای ــده توس ــه ش ــنهادات ارائ ــر از پیش ــی دیگ یک
ــات در  ــه خدم ــرای ارائ ــون ب ــک کان ــاد ی ــه، ایج کمیت
ــه  ــی و هرگون ــورت های اجتماع ــه مش ــس، ارائ دوران حب
کمــک بــرای دوران بعــد از آزادی می باشــد. ایــن کانــون 
حکــم یــک انجمــن مــورد تاییــد را خواهــد داشــت کــه 
در آن امکانــات رفاهــی، اجتماعــی، حقوقــی، مــددکاری و 
کمــک هــای اقتصــادی در یــک قالــب کلــی و زیــر یــک 
ــل اجــرا تحــت پوشــش و  ــه قاب ــه می شــوند ک ــر ارائ چت

ــد.  ــدان می باش ــارت زن نظ
دســتورالعمل مــدل، بــرای زندان هــا، یــک ابتــکار جدیــد 
در این گونــه اقدامــات می باشــد کــه توســط دایــره 
تحقیــق و توســعه پلیــس در دولــت هندوســتان ) ۲00۳( 
ارائــه شــد. در ایــن گــزارش، فصــول مختلفــی به مــواردی 
چــون تحصیــل، آمــوزش فنــی و حرفــه ای و برنامه هــای 
ــان اختصــاص داده  ــروری زندانی ــور رفاهــی و بازپ کار، ام
شــده اســت. بعضــی از مــوارد ذکــر شــده در دســتورالعمل 

ــر می باشــد: ــه شــرح زی مــدل ب
تحصیل:   •

در ایــن گــزارش ذکــر شــده اســت کــه سیاســت ها بایــد 
ــل  ــواد و تکمی ــراد بی س ــردن اف ــواد ک ــمت باس ــه س ب
ــن  ــود. ای ــری ش ــواد هدف گی ــان باس ــات زندانی تحصی

آموزش هــای  دربرگیرنــده  می بایســت  آموزش هــا 
فیزیکــی، ســامتی، تحصیلــی، اجتماعــی، فنــی حرفــه ای، 
اخاقــی، معنــوی و فرهنگــی باشــد. در ایــن برنامــه بایــد 
از افــراد حرفــه ای کــه بــه خوبــی آمــوزش دیــده باشــند 
ــترده ای  ــورت گس ــه ص ــاد ب ــازمان های مردم نه ــز س و نی
ــوزش  ــش آم ــای بخ ــوان از معلم ه ــرد. می ت ــتفاده ک اس
بزرگســاالن بــرای ایــن منظــور اســتفاده نمــود. بــه منظور 
نیــل بــه اهــداف مــورد نظــر، بایــد به صــورت گســترده ای 
ــوزش از راه  ــی، آم ــدارس خصوص ــگاه های آزاد، م از دانش

ــود.  ــتفاده نم ــری اس ــمعی - بص ــای س دور و برنامه ه
ــاء  ــردن و ارتق ــه ک ــادت مطالع ــاء ع ــرای ارتق ب  •
ــد  ــوزان بای ــوادان و نوآم ــه در کم س ــای مطالع مهارت ه
کتابخانه هایــی تاســیس شــود کــه توســط کارکنــان 
آموزش دیــده اداره مــی شــوند تــا دانــش زندانیــان 

تکمیــل شــود.
ــی و  ــوزش فن ــتغال و آم ــرای اش ــی ب برنامه های  •

حرفــه ای:
ــداف،  ــه اه ــوط ب ــم مرب ــول مه ــا، اص ــن برنامه ه در ای
روش هــا، انــواع، ضمانت هــا، امکانــات، حقــوق و دســتمزد 
و نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای بــه ســرانجام 
رســاندن آن هــا، مــورد بحــث قــرار گرفته انــد. در ضمــن 
ــغل  ــاد ش ــرای ایج ــت گذاری ب ــرای سیاس ــی ب توصیه های
ــده  ــه ش ــاورزی ارائ ــع کش ــف صنای ــای مختل در بخش ه
کــه  توســط حکومــت بــرای اشــتغال زندانیــان آزاد شــده 
ــت.  ــده اس ــم ش ــد، فراه ــوزش دیده ان ــدان آم ــه در زن ک

امور رفاهی زندانیان:  •
بــرای ایــن منظــور بایــد خدمــات مشــاوره ای، روان درمانی 
و راهنمایــی بــه زندانیــان ارائــه شــود. ایــن امــر نیازمنــد 
ــا و  ــی، روان درمان ه ــور رفاه ــان ام ــری متخصص به کارگی

ــاد می باشــد.  ــردم نه ــازمان های م ــری س بکارگی
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بررسی پیامدهای زندانی شدن با تاکید بر خانواده های زندانیان
مطهره السادات دشتی، دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

مقدمه
ــه  ــت ک ــی اس ــم اجتماع ــای مه ــی از نهاده ــواده یک خان
ــر رخ دادن آســیب های اجتماعــی  ــد ب ــن نهــاد می توان ای
تاثیرگــذار باشــد و بالعکــس آســیب های اجتماعــی بــر آن 
تاثیرگــذار باشــند. زندانــی شــدن پیامــد بزهــکاری اســت 
ــی  ــود و گاه ــوب می ش ــی محس ــیب اجتماع ــک آس و ی
ــری  ــی دیگ ــیب های اجتماع ــروز آس ــث ب ــد باع می توان
هــم شــود؛ همچنیــن بــر نهــاد خانــواده پیامدهــای منفــی 
ــن  ــد. ضم ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــذارد و آن را تح بگ
ــی  ــراد و به تبــع آن زندان ــواده در بزهــکاری اف اینکــه خان

ــد. ــذار می باش ــرد تاثیرگ ــدن ف ش
بنابرایــن تقویــت ایــن نهــاد حائــز اهمیــت اســت. امــروزه 
خانــواده در معــرض آســیب های فراوانــی اســت کــه 
یکــی از ایــن آســیب ها، پیامدهایــی اســت کــه ناشــی از 

ــد.  ــواده می باش ــا خان ــی از اعض ــدن یک ــی ش زندان

تعاریف اصلی
ــدن  ــی ش ــد، زندان ــه ش ــه گفت ــور ک ــکاری: همانط بزه
یکــی از پیامدهــای بزهــکاری و جــرم محســوب می شــود 
ــه معمــوال  ــرده اســت ک ــام ب ــی ن و میچــل آن را وضعیت
بــرای توصیــف حداقــل اعمــال خــاف و تخلــف از مقررات 

)۱9۸9:۱۴ ,michell ( .ــود ــرده می ش ــه کار ب ب
زنــدان: محلــی اســت کــه در آن محکومــان دارای حکــم 
قطعــی بــا معرفــی مقــام صاحیــت دار قضایــی و قانونــی 
بــرای مدتــی معیــن یــا بــه طــور دائــم بــه منظــور اجــرای 
ــا هــدف حرفه آمــوزی، بازپــروری و ... نگهــداری  کیفــر، ب
ــا،  ــدان ه ــازمان زن ــی س ــه اجرای ــن نام ــوند. )آیی می ش

مــاده ۱(
خانــواده: خانــواده را می تــوان هــم بــه عنــوان یــک 
نهــاد اجتماعــی و هــم بــه عنــوان یــک گــروه یــا واحــد 
ــارت  ــی عب ــور کل ــه ط ــت و ب ــر گرف ــی در نظ اجتماع
اســت از گروهــی از افــراد کــه از راه خونــی، زناشــویی یــا 
فرزندپــروری بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد و طــی یــک دوره 

ــد. ــی می کنن ــم زندگ ــخص باه ــی نامش زمان

پیامد های زندان بر زندانی و خانواده زندانی:
ــی  ــیب های فراوان ــرض آس ــواده در مع ــاد خان ــروزه نه ام

ــرار دارد و شــناخت تمامــی عوامــل آســیب زا ضــروری  ق
ــا و  ــیب زا، زندان ه ــل آس ــن عوام ــی از ای ــد. یک می باش

ــواده اســت. ــر خان پیامدهــای آن ب
ــود  ــر خ ــدان ب ــای زن ــه پیامده ــی مجموع ــور کل ــه ط ب

ــت از: ــارت اس ــی عب زندان
ــاری  ــدن آث ــی ش ــد زندان ــخصیتی: هرچن ــردی و ش ۱-ف
ــردی،  ــای ف ــکوفایی خاقیت ه ــد و ش ــون رش ــت چ مثب
ــه  ــران و ... را ب ــه دیگ ــتگی ب ــش وابس ــی وکاه خوداتکای
ــای  ــروز پدیده ه ــر ب ــی نظی ــا پیامدهای ــال دارد، ام دنب
ــار،  ــلب اختی ــأس، س ــد، ی ــک و تردی ــیطره ش ــم، س توه
ــز و  ــرکوب غرای ــس، س ــه نف ــاد ب ــف اعتم ــرس و تضعی ت
ــزی،  ــی و غری ــای طبیع ــاز ه ــرآوردن نی ــت در ب محدودی
رفــع محــرك هــای محیطــی و بیرونــی و قبلــی و 
وابســتگی بــه امــور پیــش پــا افتــاده، از جملــه پیامدهــای 

ــی، ۱۳۸۸( ــتند. )غن ــدن هس ــی ش ــی زندان منف
ــی از  ــوان پیامدهای ــوزه می ت ــن ح ــی:  در ای ۲-اجتماع
قبیــل برچســب خوری، کاهــش مشــارکت اجتماعــی، 
کاهــش ســازگاری، انــزوای اجتماعــی، کاهش همبســتگی 
اجتماعــی و در نهایــت نوســان ســرمایه اجتماعــی را 

ــرد. ــوان ک عن
جهــان  در  زندانیــان  ســنی  میانگیــن  ۳-اقتصــادی: 
معمــوال بیــن ۲0 تــا 50 ســال اســت کــه ســن فعالیــت 
ــوان و  ــروی ج ــت زاده، 50(. نی ــت )هم ــدی اس و کارآم
انســانی در ایــن ســنین، اقتصادی تریــن نیــروی اجتماعــی 
ــداری  ــه نگه ــن در ســال ۱۳۸9 هزین می باشــند. همچنی
ــوده اســت کــه  ــان ب ــی ماهــی ۱۲0 هــزار توم هــر زندان
ایــن رقــم بــا افــزودن هزینــه پرســنل انتظامــی دســتگاه 
قضایــی، ســاختمان هــا، خودروهــا و ســایر مــوارد چنــد 
برابــر می شــود؛ هرچنــد کــه بخشــی از آن توســط بیــت 
المــال و دولــت پرداخــت می شــود امــا در ســطح خــرد، 

ــه دنبــال دارد.  ــی را ب ــواده زندان فقــر خان
اختــال  در  انــزوای فرهنگــی،  ۴-فرهنگــی: مســئله 
ــی در  ــاری فرهنگ ــی و ناهنج ــری، پس افتادگ جامعه پذی
ــی از  ــن بخش ــن رفت ــان و از بی ــواده آن ــان و خان زندانی
منابــع و ثمــرات فرهنگــی از جملــه پیامدهــای فرهنگــی 

ــراد اســت.  ــدن اف ــی ش زندان
5-سیاســی: در حــوزه سیاســی می تــوان بــه رشــد 
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بدبینــی و بی اعتمــادی و احســاس خصومــت نســبت 
ــه نظــم موجــود، تقلیــل همبســتگی، تقویــت احتمــال  ب
ــس  ــی از جن ــل سیاس ــوه و بالفع ــای بالق ــروز کنش ه ب
وندالیســتی، پرخاشــگری و اعمــال خشــونت، تشــدید نــا 

ــرد. ــاره ک ــی و ... اش امن
همــه انــواع پیامدهایــی کــه در بــاال بیــان شــد بــه یــک 
ــان  ــواده زندانی ــر خان ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــوع مس ن

تاثیرگــذار می باشــد. 
خانــواده  بــر  شــدن  زندانــی  پیامدهــای  مهم تریــن 

زندانیــان:
بعد اقتصادی

ــی  ــد و تمام ــت می ده ــود را از دس ــان آور خ ــواده ن -خان
مســئولیت های مالــی و روانــی بــر عهــده سرپرســت 
جدیــد قــرار می گیــرد. ضمــن ایــن کــه منابــع درآمــدی 
ــا کاهــش پیــدا می کنــد کــه  ــوار قطــع می شــود و ی خان
ــرای  ــاش را ب ــرار مع ــر احتمــال مشــکل در ام ــن ام همی

ــد. ــش می ده ــی افزای ــواده زندان خان
ــی و  ــات درمان ــود امکان ــه و نب ــدان تغذی ــل فق ــه دلی -ب
ــه  ــد هزین ــا بای ــواده ه ــب خان ــا، اغل ــدان ه بهداشــتی زن
ــه  ــه هزین ــد ک ــت کنن ــی پرداخ ــارج زندان ــرای مخ ای ب
ــن  ــود. همچنی ــوب می ش ــان محس ــرای آن ــنگین ب ای س
ــی  ــار مال ــف هســتند و ب ــه ضعی ــان در طبق ــر زندانی اکث
زندانــی بــر دوش خانــواده ســنگینی می کنــد. بــر اســاس 
ــه  ــه ی ورود ب ــی از لحظ ــر زندان ــا، ه ــه زندان ه آیین نام
ــدان بایــد بیمــه باشــد کــه البتــه چنــد ســالی اســت  زن
طــی یــک دســتورالعمل، هزینه هــای دندان پزشــکی کــه 

ــاد  ــه خــودی خــود ســنگین و زی ب
اســت، برعهــده خــود زندانیــان 

می باشــد. 
-فقــدان یــا محدودیت هــای شــغلی 
کــه بــرای همســر یــا فرزنــدان 
ــودن  ــی ب ــل زندان ــه دلی ــی ب زندان
رخ  خانــواده  اعضــای  از  یکــی 
ــای  ــب زنی ه ــا برچس ــد و ی می ده
پیش داوری هایــی  و  اجتماعــی 
کــه صاحبــان مشــاغل را مانــع 
خانــواده  اعضــای  اســتخدام  از 

می کنــد.  زندانیــان 
-از بیــن رفتــن پــس اندازهــای 

خانــواده. 

بعد اجتماعی و فرهنگی
-خانــواده بــه دلیــل اینکــه یــک پایــه اصلــی در جامعــه 
ــی  ــی از زندان ــرایط ناش ــتقیم از ش ــور مس ــه ط ــت، ب اس
ــن  ــی از ای ــرد و بخش ــر می پذی ــود تاثی ــو خ ــدن عض ش
تاثیرپذیــری را خــواه ناخــواه بــه جامعــه منتقــل می کنــد؛ 
ــوزش رســمی  ــد آم ــر رون ــی شــدن ب ــال زندان ــرای مث ب
ــای  ــواده( و آموزش ه ــاء خان ــی اعض ــت تحصیل ــل اف )مث
غیــر رســمی )ماننــد فراگیــری هنجارهــا و درونــی کــردن 

ــذارد.  ــی می گ ــر منف ــا( تاثی آن ه
در  جرم خیــزی  اســتعداد  و  آســیب پذیری  -احتمــال 
خانــواده کســانی کــه بــه دلیــل بزهکاری هــای اجتماعــی 
زندانــی شــدن زیــاد اســت. همچنیــن تمایــات بزهکارانــه 

ــود. ــاد می ش ــدان زی در فرزن
ــایر  ــزوای س ــث ان ــا، باع ــی از اعض ــدن یک ــی ش -زندان
ــان را  ــی آن ــت روان ــود و بهداش ــواده می ش ــای خان اعض
ــط  ــش رواب ــبب کاه ــر س ــن ام ــد؛ همی ــف می کن تضعی
ــاوندان  ــا خویش ــایگان ی ــتان، همس ــا دوس ــی ب اجتماع

می شــود. 
ــرا مشــکل  ــه اکث ــی ک ــی و ناامن ــاد احســاس تنهای -ایج
زنانــی اســت کــه همسرانشــان در زنــدان هســتند؛ 
نقش هــای  و  مســئولیت ها  بایــد  زنــان  درنتیجــه 
برچســب  از  تــرس  بپذیرنــد. همچنیــن  را  جدیــدی 
ــث  ــران باع ــدردی دیگ ــدم هم ــی و ع ــوردن اجتماع خ
افزایــش اســترس و عــوارض جســمی  و شــیوع افســردگی 

فرزنــدان می شــود. )ســلیمی، ۱۳9۱( بیــن  در 
ــه دلیــل  ــواده زندانیــان ب -ضــد اجتماعــی شــدن در خان
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ــای  ــی ، وجــود نگاه ه ــده برچســب زنی، طــرد اجتماع پدی
شــک آلود و بیــم نســبت بــه خانــواده، رخ می دهــد و بــه 
ــد  ــا فراین ــود؛ ام ــیب می ش ــک آس ــه ی ــل ب ــج تبدی تدری
ــی و  ــای میانج ــود نهاده ــدن در نب ــی ش ــد اجتماع ض
حمایتــی رخ می دهــد. بــه هــر میــزان کــه همبســتگی و 
حمایــت اجتماعــی کاهــش یابــد، احتمــال ضــد اجتماعی 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــراد افزای شــدن اف
-طــرد اجتماعــی، شــایع ترین پیامــد زندانــی شــدن 
می باشــد. جامعــه ممکــن اســت در مقابــل خانــواده 
زندانــی بــا بدبینــی و احتیــاط عمــل کنــد و دوری گزینــی 
ــی ممکــن اســت هــم  ــرد زندان کنــد؛ همچنیــن خــود ف
ــدر  ــود. هرچق ــرد ش ــه ط ــم در جامع ــواده و ه درون خان
جامعــه بســته تر باشــد احتمــال طــرد اجتماعــی بیشــتر 

اســت.
از جملــه پیامدهــای مهــم دیگــر می تــوان بــه کــم شــدن 
قــدرت جامعه پذیــری فرزنــدان، افزایــش احتمــال طــاق 

و از هم گســیختگی خانــواده اشــاره کــرد. 
 

مددکاری اجتماعی و خانواده زندانیان:
مــددکاران اجتماعــی بایــد بتواننــد نقــش کلیــدی در کار 
یــا خانواده هــای زندانیــان ایفــا کننــد؛ بدیــن معنــی کــه 
بــه اعضــای خانــواده آنــان کمــک کننــد تــا بــا آثــار ســوء 
ــودن  ــی ب ــی از زندان ــی ناش ــی و روان ــادی، اجتماع اقتص
ــد  ــن می توانن ــد. همچنی ــار بیاین ــواده کن ــوی از خان عض
بــه زندانــی یــا خانــواده اش کمــک کننــد تــا زمینــه الزم 
و شــرایط مســاعد بــرای بازگشــت زندانــی بــه خانــواده و 
خنثــی شــدن تاثیــر ایــن حادثــه روی نقش هــا و منزلــت 
اجتماعی-اقتصــادی خانــواده فراهــم آیــد. )انــور صمــدی 

راد، ۱۳۸۳(

سخن نویسنده:
ــان دارای  ــواده زندانی ــر خان ــدان ب ــای زن ــئله پیامده مس
ــودن  ــادی ب ــل بنی ــه دلی ــاد گســترده ای می باشــد و ب ابع

ــز اهمیــت اســت.  ــواده حائ نهــاد خان
ــی از دیگــر  ــر اســاس جــرم زندان ــی ب ــواده زندان هــر خان
خــاص  مشــکات  و  می شــود  متفــاوت  خانواده هــا 
خــودش را دارد؛ در واقــع میــان نــوع جرمــی کــه 
ــای  ــت خانواده ه ــوند و وضعی ــب می ش ــن مرتک مجرمی
آنــان تفــاوت وجــود دارد. بــرای مثــال، وضعیــت خانــواده 
زندانــی مــواد مخــدر بــا خانــواده ی زندانــی محکــوم بــه 

ــد. ــاوت می باش ــل متف قت
خانواده هــای زندانیــان بــا مشــکات متعــددی ماننــد طرد 
ــش داوری و  ــی، پی ــب زنی های اجتماع ــی، برچس اجتماع
ــه رو  ــی و ... روب ــی و خــأ عاطف قضــاوت، احســاس تنهای
ــر روان  ــی ب ــار مخرب ــان آث ــک از آن ــر ی ــه ه می شــوند ک

ــذارد. ــواده می گ ــای خان اعض
ــای  ــا خانواده ه ــورد ب ــی در برخ ــت اجتماع ــر حمای اگ
ــیب های  ــزان آس ــال می ــد، احتم ــش یاب ــان افزای زندانی
روانــی کاهــش پیــدا می کنــد. همچنیــن اگــر جامعــه بــه 
ــال  ــد، احتم ــورد کن ــان برخ ــا آن ــب زنی ب دور از برچس
ــکار شــدن  ــواده و بزه ــی شــدن اعضــا خان ضــد اجتماع

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــان کاه آن
تقویــت نهادهــای مدنــی و حمایتــی از جملــه راهکارهایی 
می باشــد کــه منجــر بــه کاهــش پیامدهــای منفــی 

ــود. ــه می ش ــواده و جامع ــر خان ــدان ب زن
در کنــار اینهــا، رســانه ها در اصــاح نگرش هــای جامعــه 
ــی و شــیوه  ــواده زندان ــدان، خان ــه مســئله ی جــرم، زن ب
کنتــرل جــرم، در ذهنیــت مــردم و مدیــران نقــش تعییــن 

کننــده ای دارنــد. 

منابع 
پیامدهــای زندانــی شــدن بــر خانــواده زندانیــان/  .۱

عمادالدیــن باقــی، میرطاهــر موســوی /۱۳96
وضعیــت  تاثیــر  جامعه شــناختی  مطالعــه   .۲
خانوادگــی در بزهــکاری زنــان در تهــران / فریبــا زمانــی 

۱۳9۱ /
میــزان  در  خانــواده  تاثیــر  کیفــی   بررســی   .۳
ــگانی،  ــی خوراس ــی ربان ــان / عل ــران و زن ــکاری دخت بزه

۱۳9۲/ اصفهانــی  ربانــی  حوریــه 
آییــن نامــه اجرایــی ســازمان زنــدان هــا و   .۴

کشــور  تربیتــی  و  تأمینــی  اقدامــات 
مــددکاری اجتماعــی در سیســتم قضائــی : نقــش   .5
مــددکار اجتماعــی در زنــدان هــا و مراکــز اصــاح و 

تربیــت / دکتــر انــور صمــدی راد /۱۳۸۳
روابــط متقابــل نهــاد سیاســی و دولــت بــا خانواده   .6

ــن  ــعود گلچی ــر مس / دکت
جامعــه شناســی خانــواده / گئــورگ زیمــل،   .۷
ــر  ــی ف ــاد گوشــی ، حشــمت الســادات معین ترجمــه فره

۱۳۸۴ /
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مقدمه
در میــان دانشــجویان مقطع کارشناســی رشــته مددکاری 
اجتماعــی وقتــی ســخن از مــددکاری اجتماعــی قضایی و 
دادگســتری می شــود، همــه ســراپا گــوش می شــوند و بــا 
اشــتیاق از عاقــه خــود بــه ایــن حــوزه می گوینــد و اغلب 
برایشــان جــای ســوال اســت کــه مــددکار اجتماعــی در 
ــه  ــد، چگون ــی انجــام می ده ــن حــوزه چــه فعالیت های ای
ــد  ــوزه بای ــن ح ــت در ای ــرای موفقی ــده و ب ــتخدام ش اس
ــرد. نشــریه علمی-تخصصــی  ــت ک ــی را رعای ــه الزامات چ
ــخ  ــرای پاس ــی ب ــگاه خوارزم ــی دانش ــددکاری اجتماع م
ــه ایــن قبیــل ســواالت و افزایــش آگاهــی دانشــجویان  ب
رشــته ی مــددکاری از ایــن حــوزه  کاری، مصاحبــه ای بــا 

مــددکار اجتماعــی حــوزه قضایــی تنظیــم کــرده اســت.
 ۱۳5۲/۱/۱ متولــد  رحمانــی  پرویــن  خانــم  ســرکار 
بنیان گــذار و مدیــر کلینــک صــدای زندگــی، عضــو 
انجمــن مــددکاری ایــران و مدیــر مرکــز مثبــت زندگــی 
)وابســته بــه بهزیســتی( می باشــند. ایشــان از مــددکاران 
اجتماعــی فعــال در حــوزه پیشــگیری از آســیب های 
ــال  ــی( دادگاه اطف ــددکار اجتماع ــی و مشــاور )م اجتماع

می باشــند. ســرکارخانم رحمانــی عــاوه بــر دادگاه اطفــال 
ــمت های  ــایر قس ــی در س ــددکار اجتماع ــوان م ــه عن ب
دســتگاه قضایــی حضــور مؤثــری دارنــد کــه می تــوان بــه 
ــن دادگســتری،  ــر سرپرســتی محجوری ــا دفت همــکاری ب
فعالیــت در واحــد سرپرســتی دادگســتری و همــکاری بــا 
ــیب ها در  ــه آس ــد و مداخل ــت بازدی ــتری در جه دادگس

ــرد.  ــاره ک ــاق اش ــواده و داوری ط خان
 بــرای کســب اطاعــات بیشــتر راهــی کلینیک مــددکاری 
ــس از  ــدیم. پ ــی« ش ــدای زندگ ــان »ص ــی ایش اجتماع
لحظاتــی بــا گفتــن مقدمــه ای کوتــاه و آشــنایی مختصــر 

ــم. ــه را شــروع می کنی ــا ایشــان مصاحب ب
 خانــم رحمانــی گرامــی، شــما بــه عنــوان 
ــت  ــی فعالی ــه حوزه های ــی در چ ــددکار اجتماع م

ید؟ داشــته ا
ابتــدا ســام عــرض می کنــم خدمــت شــما و خوش آمــد 
می گــم خدمــت شــما عزیــزان. خیلــی خوشــحال هســتم 
ــی  ــددکاری اجتماع ــته م ــجویان رش ــم دانش ــه می بین ک
عاقمنــد بــه فعالیــت در ایــن حــوزه هســتند. بنــده بــه 
ــه  ــف ب ــای مختل ــی در حیطه ه ــددکار اجتماع ــوان م عن
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ــه  ــواده و مداخل ــا خان ــط ب ــات مرتب خصــوص در موضوع
ــگیری  ــت پیش ــن جه ــردی زوجی ــن ف ــات بی در موضوع
از طــاق و یــا مشــاوره و داوری طــاق فعالیــت مســتمر 
دارم. مدتــی بــه صــورت افتخــاری، تمــام وقــت بــا 
ــای  ــن و بچه ه ــتری محجوری ــتی دادگس ــر سرپرس دفت
خانواده هــای  بــه  کمــک  در  و  صغیــر  بی سرپرســت 
ــی،  ــس از مدت ــه پ ــردم ک ــکاری می ک ــزان هم ــن عزی ای
بــه دلیــل مشــغله  کاری بــه صــورت پاره وقــت روی 
ــاد  ــن نه ــت ای ــم در خدم ــای مه ــدودی از پرونده ه مع
هســتم و در حــال حاضــر مشــاور دادگاه اطفــال هســتم. 
همچنیــن در راســتای اهــداف پیشــگیری از آســیب های 
ــان  ــان و جوان اجتماعــی و آگاه ســازی و توانمندســازی زن
ــت دارم.  ــان فعالی ــه اصفه ــه حص ــرای منطق در فرهنگس
تــاش مــن و همکارانــم در مرکــز صــدای زندگــی 
کــه متشــکل از یــک تیــم تخصصــی از مــددکاران، 
روانشناســان، مشــاوران و وکای دادگســتری اســت، ارتقــا 
ســطح آگاهــی، فرهنــگ و دانــش افــراد جامعــه و کمــک 

ــه اســت. ــه  اقشــار جامع ــه بهزیســتی هم ب
در بیــن صحبــت هایتــان از دادگاه اطفــال گفتیــد، 
ــی و  ــی قضای ــددکاری اجتماع ــاره م ــا درب لطف

ــد؟  ــح دهی ــال توضی ــا اطف ــش ب ارتباط
ــوران  ــن مأم ــددکاران اجتماعــی در حقیقــت بالینی تری م
پیراقضایــی هســتند و افــرادی کــه وارد ایــن حــوزه 
می شــوند بایــد دانــش حقوقــی، جامعــه شــناختی و 
روانشناســی داشــته باشــند. بــا توجــه بــه اصــول حاکــم بر 
ــای  ــد نقش ه ــی می توان ــددکار اجتماع ــال، م دادگاه اطف
متعــددی از نخســتین دیــدار کــودك بــا دادگاه تــا 
صــدور و اجــرای حکــم بــر عهــده بگیــرد. دادگاه اطفــال 
دادگاهــی اســت بــرای کــودکان زیــر ۱۸ ســال کــه بزهــی 
ــل:  ــرم کیفری)مث ــک ج ــزه ی ــن ب ــد و ای ــام داده ان انج
موادمخــدر، ضــرب و شــتم و ...( محســوب می گــردد 
ــان  ــال و نوجوان ــردد. شــیوه دادرســی اطف تشــکیل می گ
ــا شــیوه ی دادرســی بزرگســاالن  تفاوت هــای متعــددی ب
ــری از  ــا بهره گی ــی ب ــددکار اجتماع ــن م ــن بی دارد. در ای
ــا حضــور در سراســر فرآینــد  دانــش تخصصــی خــود و ب
ــی،  ــران قضای ــه تصمیم گی ــاوره ب ــه مش ــا ارائ ــری، ب کیف
ــرده  ــهیل ک ــری را تس ــی کیف ــه دادرس ــودك ب ورود ک
ــری دارد.  ــش مؤث ــا نق ــت ازآن ه ــی و حمای و در بازتوان
زمانــی کــه کودکــی مرتکــب جرمــی می شــود و توســط 
ــود، در  ــاع داده می ش ــه دادگاه ارج ــی ب ــع انتظام مراج

ــی جــرم  ــا چرای ــدوی تشــکیل می شــود ت ــدا دادگاه ب ابت
ــرای  مشــخص شــود؛ پــس از آن یــک جلســه مشــاوره ب
ــن  ــردد. در ای ــام می گ ــخصیت انج ــده ش ــکیل پرون تش
ــل  ــی، مح ــی، روان ــردی، خانوادگ ــخصات ف ــده، مش پرون
زندگــی فــرد و ... بــه همــراه نظــر و پیشــنهادات مــددکار 
ــد  اجتماعــی و مشــاور نوشــته می شــود و مشــاور می توان
هماننــد یــک وکیــل تــا روز دادگاه بــا کــودك و خانــواده 
ماقــات کــرده و اطاعــات الزم را کســب کنــد. در ادامــه 
رونــد دادرســی، وکیــل تســخیری از طــرف دادگاه بــرای 
پرونــده تعییــن شــده کــه در روز دادگاه وکیــل بــه همــراه 
مشــاور کــودك در جلســه دادگاه حاضــر شــده و از کودك 
دفــاع می کننــد و در صــورت لــزوم دفاعیــات بــه صــورت 

ــردد. ــم دادگاه می  گ ــه  تقدی الیح
 لطفــا دربــاره میانجی گــری مــددکاران اجتماعــی 

در حــوزه قضایــی توضیــح دهید.
میانجی گــری یکــی از نقش هــای مــددکار اجتماعــی 
در دادگاه اســت و در حــال حاضــر در نظــام عدالــت 
میانجی گــری  نقــش  واســطه  بــه  کشــور  کیفــری 
مــددکار اجتماعــی تــاش می شــود تــا در صــورت امــکان 
پرونده هــا و موضوعــات پیــش از آن کــه بــه دادگاه ارجــاع 
ــه  ــی ک ــد موضوعات ــوند؛ همانن ــل ش ــل و فص ــوند، ح ش
ــه مراکــز شــورای حــل اختــاف  جهــت حــل و فصــل ب
ــال  ــال حاضــر دادگســتری در ح ــاع می شــود. در ح ارج
راه انــدازی مراکــز میانجی گــری تخصصــی اســت تــا زیــر 

ــد. ــت کنن ــه فعالی ــوه قضایی نظــر ق
 معمــوأل کودکانــی کــه مرتکــب جــرم می شــوند، 
ــده و آزادی  ــان پرون ــن جری ــان یافت ــس از پای پ
آنهــا از مرکــز اصــاح تربیــت، مــددکار اجتماعــی 

ــد؟  ــام می ده ــی انج ــه اقدامات چ
ــی در دادگاه  ــددکاری اجتماع ــد م ــدف فرآین ــه ه گرچ
ــه  ــرای رســیدن ب ــن کــودکان ب اطفــال توانمندســازی ای
اســتقال و کنتــرل بــر زندگــی اســت و بــرای رســیدن به 
ایــن هــدف، یکــی از مراحــل مهــم مــددکاری، مرحلــه ی 
پیگیــری وضعیــت مددجــو پــس از رفــع مشــکل اســت؛ 
ــق  ــرای تحق ــاخت های الزم ب ــر زیر س ــال حاض ــا در ح ام
ــم  ــده و امیدواری ــر نش ــوز میس ــور هن ــر در کش ــن ام ای
ــئوالن  ــت مس ــاری و هم ــا ی ــک و ب ــده نزدی ــه در آین ک
ــت از  ــه حمای ــرا ک ــد؛ چ ــق یاب ــر تحق ــن ام ــط ای ذیرب
ــه  ــامت جامع ــر، در س ــن قش ــی ای ــددکاری اجتماع م
ــه  ــوارد ب ــی از م ــت. در برخ ــت اس ــز اهمی ــیار حای بس
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دلیــل اینکــه مشــکات ایــن کــودکان و نوجوانــان بســیار 
عمیــق اســت، ایــن فرآینــد مــدت زمــان زیــادی را مــی 
طلبــد تــا بــه بازدهــی برســد و مــددکار اجتماعــی عــاوه 
ــودك  ــزه را در ک ــار ب ــا آث ــد ت ــد تاش کن ــه بای ــر اینک ب
ــیب های  ــرم و آس ــدد ج ــرار مج ــد و از تک ــگ کن کمرن
اجتماعــی احتمالــی پیشــگیری کنــد، بایســتی در جریــان 
پیگیــری وضعیــت مددجــو، مشــکات و نیازهــای فــردی، 
ــع  ــایی و مرتف ــودك را شناس ــی ک ــی و اجتماع خانوادگ
ــن  ــای ای ــه خانواده ه ــای الزم ب ــز آموزش ه ــد و نی نمای
ــه  ــده ک ــه ش ــوارد گفت ــه ی م ــود. هم ــودکان داده  ش ک
یــک مــددکار اجتماعــی می توانــد پــس از پایــان جریــان 
ــتن  ــدون داش ــد، ب ــام ده ــزه کار انج ــل ب ــی طف دادرس
ــکان  ــط ام ــای ذیرب ــوی ارگان ه ــی از س ــه حمایت برنام

ــر نیســت. پذی
مــددکاران اجتماعــی دادگســتری چگونــه در ایــن 

حــوزه شــروع بــه فعالیــت میکننــد؟ 
همــکاری در حوزه هــای مختلــف دادگســتری )مثــل: 
مشــاور دادگســتری، کارشــناس نفقــه و ...( از طریــق 
ــر اســت کــه  ــه امــکان پذی شــرکت در آزمــون و مصاحب
ــراد اســتفاده  ــن اف ــاز شــهر و اســتان از ای ــر اســاس نی ب

می شــود. 
لطفــا چنــد ویژگــی از مــددکاران اجتماعــی دادگســتری 

نــام ببریــد.
 مــددکاران اجتماعــی حــوزه قضایــی در درجــه  اول بایــد 

ــاط  ــه نق ــودن ب ــن حــوزه باشــند. آگاه ب ــه ای ــد ب عاقمن
ضعــف و قــوت خــود و دخالــت نــدادن آن هــا در کار حرفه 
ای، داشــتن توانمنــدی در  مدیریــت بحران، داشــتن حس 
مســئولیت پذیــری در مقابــل جامعــه و مددجــو، داشــتن 
ــه ای، در  ــول حرف ــه اص ــدی ب ــتی و پایبن ــس نوعدوس ح

ایــن حــوزه بســیار حائــز اهمیــت اســت.
ــجویان  ــه دانش ــه ای ب ــد توصی ــرار باش ــر ق  اگ
رشــته مــددکاری اجتماعــی داشــته باشــید چــه 

می گوییــد؟
 اســتفاده از فرصت هــای طایــی دوران تحصیل،گذرانــدن 
دوره ی کارورزی بــه طــور دقیــق و کامــل، مواجهــه 
ــا  ــب مهارت ه ــن کس ــط کار و همچنی ــا محی ــتقیم ب مس
و توانمندی هــای الزم؛ تــا بتواننــد ان شــاءاهلل پــس از 
فراغــت تحصیــل وارد محیط هــای کاری شــوند و کار 

ــد.  ــاز کنن خــود را آغ
حــوزه  در  کار  شــیرین  خاطــرات  از  یکــی 

کنیــد. تعریــف  برایمــان  را  دادگســتری 
در واقــع مــددکاری اجتماعــی یــک حرفــه نیســت، 
عشــقی بــی قیــد و شــرط، بــه دور از هــر گونــه قضــاوت 
اســت. تمــام مــواردی کــه بــا مددجویانــم همــراه بــوده ام 
ــه  ــزان ارائ ــن عزی ــه ای ــی ب ــک و خدمت ــته ام کم و توانس
نماییــم، لحظــات شــیرینی هســتند کــه در ذهنــم نقــش 
بســته اند؛ گرچــه بــه دلیــل رعایــت اخــاق حرفه ایــی از 

عنــوان کــردن آن هــا معــذور هســتم. 
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علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زهرا میرحسینی، استادیار مطالعات زنان خانواده دانشکده علوم 
اجتماعی و اقتصاد دانشکده الزهرا

اهمیت شناسایی ابعاد زندگی زنان پس از دوران 
حبس

)بخشی از چکیده، مقدمه و بیان مسئله(

آمارهــای موجــود در حــوزه جرائــم زنــان نشــان می دهــد 
کــه در فاصلــه ســال های ۱۳۸0-۱۳60 تعــداد محکومــان 
در دادگاه هــا رشــد داشــته اســت. بااین حــال، محققــان و 
ــی  ــی و جرم شناس ــائل اجتماع ــوزه مس ــمندان ح اندیش
تعــداد  زمینــه  در  به وجودآمــده  تغییــرات  باوجــود 
جمعیــت زنــان زندانــی، بــه جرائــم زنــان، به ویــژه 
مســائل و مشــکات آنــان در هنــگام بازگشــت بــه جامعــه 
ــش  ــر، افزای ــن ام ــت از ای ــد. غفل ــه کرده ان ــر توج کمت
ــز  ــدان و نی ــه زن ــت ب ــدد و بازگش ــکاری مج ــزان بزه می

ــراه دارد. ــه هم ــی را ب ــیب های اجتماع ــترش آس گس
ــه حاضــر براســاس پژوهشــی کیفــی انجــام شــده و  مقال
ــس  ــان پ ــی زن ــای زندگ ــت چالش ه ــده اس ــاش ش ت
از آزادی از زنــدان و همچنیــن شــیوه مدیریــت ایــن 
چالش هــا بنابــر روایــت ایشــان، تجزیــه و تحلیــل شــود. 
آزادشــده،  ســاله   ۱9-6۸ زن   ۳۸ بــا  بر این اســاس، 
ــام  ــانه انج ــی و پدیدارشناس ــق کیف ــای عمی مصاحبه ه

ــس از  ــس و پ ــا از دوران حب ــه زیســته آنه ــده و تجرب ش
ــان  ــا نش ــت. یافته ه ــده اس ــل ش ــی و تحلی آزادی ارزیاب
می دهــد بســیاری از ایــن زنــان، درزمینــه مســائلی 
ــبکه های  ــه ش ــال ب ــواده و اتص ــرش در خان ــد پذی مانن
اجتماعــی بــا چالــش مواجه انــد. همچنیــن، مطابــق 
ــا  ــر، احســاس تنه ــج به دســت آمده ســرزنش و تحقی نتای
ــت  ــی، از دس ــت و عقب ماندگ ــاس محرومی ــودن، احس ب
دادن ســرمایه های اجتماعــی- اقتصــادی و ...، مشــکاتی 
را در زندگــی آنهــا بــه  وجــود آورده و آنــان را مجبور کرده 
ــتن  ــون سرپوش گذاش ــیوه هایی چ ــک ش ــه  کم ــت ب اس
ــع  ــناختگی، قط ــی و ناش ــه، گمنام ــت مجرمان ــر هوی ب
شــبکه های جــرم زا و خلــق شــبکه های جدیــد، درگیــری 
در فعالیت هــای روزانــه ماننــد اشــتغال و مراقبــت از 
فرزنــدان و ... ایــن چالش هــا را در زندگــی خــود مدیریــت 

ــد. کنن
مقوله بندی چالش های زندگی زنان پس از زندان

)بخشی از نمونه گیری، تحلیل نمونه ها و ویژگی نمونه ها(

ــی  ــی، راحت ــاس دسترس ــا براس ــی نمونه ه در روش کیف
ــن  ــوند. در ای ــباع نظــری انتخــاب می ش ــه اش ــه ب و توج
روش، نمونه گیــری هدفمنــد، نظــری یــا ابــزاری و باتوجــه  

بــه موضــوع مدنظــر اســت.
میانگیــن ســن مصاحبه شــوندگان ایــن تحقیــق، در حدود 
۴۴,۸ ســال بــوده اســت. کمتریــن طــول مــدت حبــس ۳ 
مــاه و بیشــترین مــدت آن ۱5 ســال بــوده اســت. آنــان در 
ــد و مشــاغلی چــون  ــی بوده ان ــف تحصیات ســطوح مختل
انــواع مشــاغل دولتــی و خصوصــی، کارمنــدی، کارگــری 
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ــندگی  ــگری، فروش ــر آرایش ــه نظی ــاغل آزاد زنان ــا مش ی
و درنهایــت، خانــه داری داشــته اند. به لحــاظ وضعیــت 
تأهــل 6 نفــر متأهــل، 6 نفــر مجــرد، ۱۷ نفــر مطلقــه و 
۳ نفــر بــا همســر فــوت   شــده و 6 نفــر دیگــر نیــز همســر 

ــد. ــرك کرده ان ــش را ت خوی
ایــن زنــان هریــک بــه دلیــل ارتــکاب بــه جرائمــی ماننــد 
حمــل و قاچــاق موادمخــدر، جرائــم مالــی و کاهبــرداری، 
ســرقت، قتــل و رابطــه نامشــروع بــه زنــدان محکوم شــده 

بودند. 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــانه ای ب ــه پدیدارشناس ــر مطالع دره
توصیفــات ســاختی و ســاختاری عمومــاً دو ســوال کلــی 
ــه  ــت آنک ــود: نخس ــیده می ش ــارکت کنندگان پرس از مش
ــه  ــده مدنظــر تجرب ــا پدی ــاط  ب ــی را در ارتب چــه موضوع
ــرد  ــه ف ــر تجرب ــی ب ــه وضعیت ــه چ ــد و دوم آنک کرده ان
ــر گذاشــته اســت. ســواالت دیگــری  ــده تأثی ــن پدی از ای
ــم  ــای مه ــه گزاره ه ــه  ب ــوند. باتوج ــیده می ش ــز پرس نی
ــق »حلقه هــا یــا  به دســت آمده از ایــن ســواالت، محق

خوشــه های معنایــی« تشــکیل می دهــد.

مقوله بندی مدیریت چالش های زندگی پس از زندان
عمیــق  مصاحبه هــای  تجزیه وتحلیــل  مجمــوع،  در 
ــه  ــان زندانــی هریــک بســته ب کیفــی نشــان می دهــد زن
ــای  ــا و چالش ه ــن نیازه ــت و همچنی ــت، موقعی وضعی
ــت  ــرای مدیری زندگــی خــود، ممکــن اســت روشــی را ب

ــد. ــا برگزینن ــا و نیازه ــن چالش ه ای

جمع بندی و نتیجه
هــدف از ایــن مطالعــات، بــه  دســت آوردن ســندی پربــار 
ــارب  ــان و تج ــر مجرم ــخصی و متغی ــای ش از انتخاب ه
ــبب  ــه س ــت ک ــان اس ــول حیاتش ــا در ط ــی آن ه زندگ
ــه وســیله  ــه افــراد خــاص ب می شــود در یابیــم کــه چگون
ــوند.  ــدود می ش ــا مح ــا ی ــه، توان ــان در جامع موقعیتش
ــی  ــای کیف ــش از مصاحبه ه ــن پژوه ــب، در ای به این ترتی

ــرای  ــی ب ــی به صــورت راه ــیم خــط زندگ ــق و ترس عمی
بررســی بیشــتر وقایــع بحرانــی زندگــی، آغــاز یــا ادامــه 
مجرمیــت و درعین حــال، بازگشــت بــه جامعــه و زندگــی 
پــس از زنــدان اســتفاده شــده اســت؛ درحالی کــه میــان 
ــر  ــدارد و ه ــود ن ــی وج ــت و معلول ــط عل ــوالت، رواب مق
ــی خــاص نیســت.  ــر وضعیت ــد و اث ــا پیام ــه ای لزوم واقع
کیفی بــودن،  به دلیــل  حاضــر  پژوهــش  همچنیــن، 
ــود را  ــده خ ــج حاصل ش ــدارد نتای ــد ن ــه قص به هیچ وج
ــش و  ــل پژوه ــی مراح ــد در تمام ــد؛ هرچن ــم ده تعمی
ــد  ــش، تأیی ــار پژوه ــش اعتب ــرای افزای ــی ب گزارش نویس
ــخصی  ــیر ش ــائبه تفس ــش ش ــافی و کاه ــوالت اکتش مق
اطاعــات، بــه نتایــج ســایر تحقیقــات ارجــاع داده شــده و 

ــت. ــده اس ــول ش ــل ق ــان، نق ــای زن ــا و روایت ه تم ه
درمجمــوع، نتایــج نشــان می دهنــد بازگشــت بــه جامعــه 
و ســازگاری بــا آن و قرارگرفتــن در مســیر بازســازی برای 
عــده معــدودی از زنــان، مســیری تقریبــا صــاف و همــوار 
اســت؛ زیــرا خانواده هــای آنــان و همچنیــن برخــی 
ــا  ــته  ی ــت داش ــه در آن عضوی ــی ک ــبکه های اجتماع ش
دارنــد، بازگشــت مجــدد آنهــا را می پذیرنــد یــا آن زنــان، 
ــرای  ــال، ب ــد. بااین ح ــتغال زا دارن ــی اش ــا مهارت ــغل ی ش
ــان ســابقه دار، بازســازی زندگــی مســیری  بســیاری از زن
ــیعی از  ــف وس ــه طی ــت؛ چنان ک ــوار اس ــخت و ناهم س
ــا و مســائل  ــا چالش ه ــدان ب ــس از خــروج از زن ــان، پ آن
ــد کــه گذشــته از آســیب پذیر کــردن  ــده ای مواجه ان عدی
ــه  ــکات ب ــن مش ــع، ای ــیاری مواق ــاال در بس ــا احتم آنه
ــن، در  ــود. بنابرای ــر می ش ــان منج ــدن مجددش زندانی ش
ایــن پژوهــش، زندگــی پــس از زنــدان، چالش هــای آن و 

ــر  همچنیــن مدیریــت ایــن چالش هــا و نیــز عوامــل مؤث
بــر بازســازی زندگــی شــامل عوامــل تأثیرگــذار در توفیــق 

یــا شکســت ایــن فراینــد بررســی شــده اســت.
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معرفی فیلم: تراژدی جوخه اعدام
سمانه حاصلی، کارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

ــواره  ــان هم ــدان و زندانی زن
ی  لــه ا مقو
و  بحث برانگیــز 
توجــه  جالــب 
اقشــار  بــرای 
مختلــف جامعــه 
ــه  ــوده اســت. ب ب
ــرات  ــاظ تاثی لح
ایــن  عاطفــی 
ــواره  ــوع هم موض
جلوه هــای  در 
ــر رخ  ــف هن مختل

ادبــی و هنــری فراوانــی از خــود نمــوده و تصاویــر 
برجــای نهــاده اســت؛ از جملــه تصویــر بســیار معــروف 
ســقراط در حیــن اجــرای حکــم کــه در ذهــن بســیاری از مــا 

هســت. و  بــوده  مانــدگار 
از منظــر اجتماعــی امــا ایــن مســئله همچنــان جــای بحــث و 
بررســی دارد و صــرف نظــر از علــل ورود بــه زنــدان و آنچــه 
زندانــی را بــه ایــن محیــط تََنُبّهــی کشــانیده، می تــوان 
جنبه هــای دیگــر ایــن مســئله مــن جملــه رفتــار بــا زندانیان، 
زندانیــان پــس از خــروج از زنــدان و نحــوه جلوگیــری از تکرار 

دوبــاره جــرم را بــه چالــش کشــید.
معرفی و خاصه

کــه  همانطــور 
ــه  ــن گفت ــل از ای قب
ــای  ــر زوای ــد، هن ش
مختلفــی از موضــوع 
ــه  ــث را ب ــورد بح م
گذاشــته  نمایــش 
ــود  ــا کمب ــت ام اس
زوایــای اجتماعــی 
ــاس  ــان احس همچن
ایــن  در  می شــود؛ 
مطلــب ســعی بــر 
ــن  ــا ای ــت ت آن اس
ــای  ــا را در الب زوای
ی   نس ها ســکا
ــر  ــار برت ــی از آث یک
ســینما مــورد بحــث 
ــرار داد . ــل ق و تحلی

ــک از  ــتان تراژدی ــک داس ــبز)Green Mile(  ی ــیر س مس

سرنوشــت "پــل اجــکام"، مســئول زنــدان افــراد محکــوم بــه 
اعــدام اســت.

ــی"،  ــان کاف ــرای "ج ــدان پذی ــن زن ــا، ای ــی از روزه در یک
ــه جــرم  ــه ب ــد و آرام شــد ک ــد ق ــی ســیاه پوســت، بلن زندان
قتــل و تجــاوز بــه دو کــودك بــه اعــدام محکــوم شــده بــود.

ــا گــذر زمــان "اجــکام" از قــدرت خارق العــاده  ــه مــرور و ب ب
و قلــب مهربــان جــان آگاه می شــود و درمی یابــد کــه او 
ــرای اثبــات آن مدرکــی  ــا چــون ب ــل باشــد ام ــد قات نمی توان
ــد از  ــد و بع ــرا می کن ــدام را اج ــم اع ــار حک ــه ناچ ــدارد ب ن
ــتعفا  ــود اس ــمت خ ــه از س ــرای همیش ــتانش ب آن او و دوس

می دهنــد .
نقد و نظر نویسنده:

اگرچــه محوریــت فیلــم بــر مــدار تاثیــرات عجیــب و غریــب 
ــور  ــا بط ــت ام ــبز اس ــیر س ــدان مس ــر زن ــی" ب ــان کاف "ج
مشــهودی روابــط نگهبانــان و زندانیــان محکــوم بــه اعــدام در 
ایــن فیلــم تاثیرگــذار بــوده اســت؛ اگرچــه یــک زندانــی و یک 
ــد  ــه امی ــد و از آن جمل ــای بســیاری دارن ــاوت ه ــی تف اعدام
ــرای رهایــی وجــود دارد؛  ــی ب اســت کــه در زندانیــان معمول
امــا ایــن مســئله چیــزی از ارزش رفتــاری سرپرســت هــا کــم 
نمی کنــد. رفاقــت و محبــت و حــس ارزشــمندی فتــا شــده ای 
کــه در گــذر زمــان و بــا نزدیــک شــدن بــه لحظــات ســخت 
ــد  ــازد، می توان ــگ می ب ــش رن ــش از پی ــی بی ــی زندگ و پایان
بــا لبخنــدی کــه بســیار ارزان و قابــل عرضــه اســت بازگــردد 
ــاملو:  ــول ش ــه ق و ب
رهایــی... خوشــا 

اگــر نــه زیســتن بــه 
ــه  ــردن ب ــی، م رهای

ــی. رهای
نگیختگــی  ا بر
عواطــف و معنویــات 
زندانیانــی  در 
بــه  امیــدی  کــه 
ــد و  ــت ندارن بازگش
نیــز القــای حــس 
می توانــد  همدلــی 
در واپســین لحظات، 
از یــاد  احساســات 
را  ایشــان  رفتــه 
از  و  کنــد  بیــدار 
ــی  ــی رحم ــس ب ح

بکاهــد. حکــم  مجریــان  وجــدان  عــذاب  و 
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در سکانســی از ایــن فیلــم شــخصیت منفــی و نگهبــان بدخلق 
ــا الکتریســیته  و بدجنــس مســیر ســبز کــه وســایل اعــدام ب
ــه  ــهل انگاری عامدان ــا س ــرد ب ــاده می ک ــی را آم ــک زندان ی
ــه  ــد ک ــی ش ــراش زندان ــرگ دلخ ــدید و م ــذاب ش ــث ع باع
سکانســی بســیار غــم انگیــز و تاثیرگــذار بــود و می تــوان آن 
را نمونــه کامــا امتــداد رفتارهــای جادگونــه ای دانســت کــه 
ــر  ــت و ب ــدام آشناس ــه اع ــن ب ــرای محکومی ــام ب از قدیم االی

ــد. ــده می افزای ــج بینن رن

به عنوان مددکار اجتماعی:
ــری  ــدان ام ــادل در محیــط زن ــه و تع ــه وزن ــان ب ــاز زندانی نی
ــرای ایــن امــر  ــکار می باشــد. بهتریــن گزینــه ب غیــر قابــل ان
ــار  ــا رفت ــه ب ــرد ک ــی ک ــی معرف ــددکار اجتماع ــوان م را می ت
حرفــه ای می توانــد محیــط زنــدان را تبدیــل بــه محیطــی بــا 

ــد. ــد کن ــت انســان های مفی ــوزش و تربی ــت آم قابلی
در رابطــه بــا زندانیــان محکــوم بــه اعــدام، مــددکار اجتماعــی 
می توانــد بــا تکیــه بــر همدلــی و صمیمیــت و اصــول حرفه ای 
ارتباطــی، تــرس و احساســات ناشــی از فضای حاکــم را بکاهد 
و احســاس عــزت نفــس را در او تقویــت کنــد و بــا برقــراری 
ارتبــاط موثــر بــا خانــواده، در کنــار آمــدن ایشــان بــا تــرس و 

غــم فقــدان کمــک کنــد و فضایــی مناســب بــرای دیدارهــای 
پایانــی و التیــام اندوهشــان فراهــم ســازد.
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درس آموخته
ارشاد بیرانوند، کارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه عامه طباطبائی

در یکــی از روزهــای زمســتانی ســال 9۸ کــه در مرکــز خدمــات 
اجتماعــی و مراقبــت پــس از خــروج، کارورزی خــود را ســپری 
ــل  ــه و تکمی ــای مصاحب ــن تکنیک ه ــی آموخت ــردم، در پ می ک
ــه  ــه ب ــودم ک ــی ب ــده مراجعان ــکیل پرون ــرای تش ــات ب اطاع
مرکــز مراجعــه می کردنــد. در ایــن میــان بــه آقایــی برخــوردم 
کــه ۲5 ســال ســن داشــت و جرمــش مشــارکت در نگهــداری 
ــه  ــود و ب ــه ب ــن و شیش ــوع هروئی ــدر از ن ــواد مخ ــل م و حم
تازگــی بعــد ۷ ســال از زنــدان آزاد شــده بــود. بــا او کــه صحبت 
ــته بندی  ــدرم را در بس ــودم و پ ــه ب ــت در خان ــردم می گف می ک
ــرم کارم  ــه ج ــودم ک ــا آگاه نب ــردم. اص ــی می ک ــواد همراه م
ــه  ــم کاری ک ــورد جــرم و حک ــی در م ــدرم اطاعات چیســت. پ
انجــام می دادیــم بــه مــن نمــی داد. فقــط تــاش می کــرد مــن 
ــه  ــرد. در خان ــاد نمی ک ــی اعتم ــه هرکس ــم و ب ــش باش همراه
ــه شــدند و مــرا هــم  ــودم کــه یــک دفعــه پلیس  هــا وارد خان ب
ــن شــریک  ــی و م ــده اصل ــدر حمل کنن ــد. پ ــا خودشــان بردن ب
ــر  ــی دیگ ــودم ول ــدان ب ــال زن ــدم. ۷ س ــی ش ــرم او معرف ج

ــروم. ــن راه را ب ــم ای نمی خواه
او در حرف هایــش بیــان می کــرد کــه هدفــش پیــدا کــردن کار 
بــود. هــر کاری کــه درآمــد مناســبی داشــته باشــد، تــا بتوانــد 
ــن از  ــد، همچنی ــم کن ــودش فراه ــرای خ ــی ب ــی راحت زندگ
اهــداف بلنــد مدتــش تشــکیل خانــواده و تاهــل بــود، آن زمــان 
خانــه دوســتش زندگــی می کــرد. از حرف هایــش متوجــه 
ــه در آن  ــه ای ک ــدرش خان ــود، پ ــدان ب ــه زن ــی ک ــدم زمان ش
ــی نگذاشــته  ــه و ســرپناهی باق ــد را فروخت ســکونت داشــته ان

بــود.
وی اشــاره کــرد: دیگــر پــدرم برایــم مهــم نیســت؛ چــون او بــود 
کــه مــرا در ایــن مخمصــه انداخــت. اگــر درســت راهنمایــی ام 

ــدم. ــدان نمی مان ــی ام را در زن ــال اول جوان ــرد، ۷ س می ک
ــرد کــه آیــا  ــددکار اجتماعــی از وی ســوال ک بعــد از آن م
ــت  ــتم ثب ــه؟ ) در سیس ــا ن ــه ای داری ی ــی و حرف ــدرك فن م
اطاعــات و تکمیــل پرونــده مراجعانــی کــه بــه مرکــز خدمــات 
و مراقبــت پــس از خــروج می آینــد، اگــر مدرکــی بــرای مراجــع 
ــت شــود در جهــت اخــذ تســهیات وام ســهولت بیشــتری  ثب
خواهــد داشــت کــه حــال ممکــن اســت مــدرك مربوطــه پــس 
ــل و  ــا قب ــه وی اعطــا شــود ی ــدان ب ــدن دوره ای در زن از گذران

ــدن دوره شــده باشــد.( ــه گذران ــق ب ــدان موف بعــد از زن
مراجــع در پاســخ گفــت: خیــر نــدارم. در جــواب مراجــع، 
ــه  ــود و زاوی ــگاه مــددکار اجتماعــی ب روان شناســی کــه در جای
ــد پاســخ  ــی تن ــا لحن ــن داشــت ب ــه پائی ــاال ب ــًا ب ــدی کام دی
ــط  ــردی؟ فق ــکار می ک ــدان چی ــس در زن ــداری؟ پ ــرا ن داد: چ
ــم  ــت: خان ــه او گف ــخ ب ــع در پاس ــدن. مراج ــوردن و خوابی خ
ــه راحتــی  ــوان ب ــودم جایــی کــه نمی ت ــدان ب مــددکار، مــن زن
مــدرك را گرفــت. مجــدداً مــددکار  اجتماعــی مذکــور بــا لحنــی 

ــه ای  ــدان مــدرك فنــی و حرف ــد پاســخ داد: خیلی هــا در زن تن
گرفتنــد. بگــو دوســت نداشــتم بــه خــودم زحمــت بــدم و دوره 

ــم. بگذرون
واقعــاً بــه شــخصه از صحبت هــای مــددکار اجتماعــی مربوطــه 
ــرار دادم  ــع ق ــگاه مراج ــود را در جای ــون خ ــدم؛ چ ــت ش ناراح
و ســرزنش های مربوطــه کامــًا اذیت کننــده بــود. تصمیــم 
ــددکار  ــه م ــده و مصاحب ــکیل پرون ــام تش ــد از انج ــم بع گرفت
اجتماعــی بــا مددجــو، بیــرون از اتــاق مــددکاری اجتماعــی بــا 
ــع ناراحتــی وی داشــته باشــم. مراجــع صحبتــی در جهــت رف

همانطــور کــه اشــاره کــردم یکــی از اهــداف مراجــع مربوطــه 
بعــد از پیداکــردن شــغل و مســکن، ازدواج بــود. می گفــت 
می خواهــم ازدواج کنــم، مــی روم از روســتای پــدری ام دختــری 
ــی  ــا او زندگ ــه ب ــم ک ــاب می کن ــی را انتخ ــل زندگ ــع و اه قان

ــم.  ــروع کن ــدی را ش جدی
ــد  ــت بازدی ــتم در نوب ــده وی در سیس ــل پرون ــد از تکمی )بع
ــع  ــام آن مراج ــس از انج ــه پ ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــزل ق من
طــرح شــغلی و در واقــع طبــق مهارتــی کــه دارد، زمینــه کاری 
را طبــق توانمنــدی خــود مطــرح می کنــد و نیــز ممکــن اســت 
وی مهــارت خاصــی نداشــته باشــد، در ایــن صــورت اگــر خانواده 
وی مهارتــی داشــته باشــد، طــرح مذکــور طبــق مهــارت عضــو 
ــت  ــن اس ــن ممک ــود. همچنی ــزی می ش ــواده وی طرح ری خان
ــه  ــد از مصاحب ــد.( بع ــته باش ــی داش ــت کاریاب ــردی درخواس ف
مــددکاری اجتماعــی، بیــرون از اتــاق بــا مراجــع صحبت هایــی 
داشــتم و بــه او گفتــم: خیلــی عالــی اســت کــه ســمت خــاف 
و بزهــکاری نمــی روی و مــی خواهــی از ایــن فضــا دوری کنــی، 
حتمــاً بعــد از پیــدا کــردن کار و خانــه ازدواج کــن، مــدام تــاش 
کــن کــه زندگیــت را تغییــر بدهــی و آن گونــه کــه می خواهــی 
زندگــی کنــی. مراجــع در ادامــه صحبت هایــم گفــت: خیلی هــا 
ــد. مــن  ــه مــن می زنن ــددکار اجتماعــی ب ــن حرف هــای م از ای
اول جوانــی ام از راه خــاف ضربــه خــوردم و کلــی مصیبت دیدم. 
می خواهــم زندگــی ام را از نــو بســازم. ایــن حرف هــا هــم برایــم 

مهــم نیســت. تمــام تــاش مــن بــرای زندگــی ام اســت.
ــردم و  ــت ک ــی صحب ــددکاری اجتماع ــد م ــت واح ــا سرپرس ب
راجــع بــه مراجــع توضیحاتــی ارائــه دادم و خواهــش کــردم کــه 
ــر  ــناس در نظ ــا روان ش ــی را ب ــای ماقات ــع زمان ه ــرای مراج ب
ــی را  ــه زمان های ــردم ک ــت ک ــا مراجــع صحب ــرد، ســپس ب بگی
ــرد را  ــر می گی ــناس در نظ ــا روان ش ــرای او ب ــت ب ــه سرپرس ک

حتمــا شــرکت کنــد.
در نهایــت بــه مراجــع گفتــم شــما جوانــی و انگیــزه ی باالیــی 
داری و مهــم ایــن اســت کــه از جــرم و کجــروی دوری کنــی. 
ســپس از زمانــی کــه در اختیــار مــن قــرار داده بــود صمیمانــه 
ــل  ــکر متقاب ــان تش ــت صحبت هایم ــز باب ــردم و او نی ــکر ک تش

ــرای وی آرزوی موفقیــت کــردم. داشــت و ب
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