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چکیده
همچنان . یابدکانون اصالح و تربیت نمود میاحکام سالب آزادي نوجوانان، در قالب نگهداري در

که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداري نوجوانان معـارض بـا قـانون باهـدف اصـالح و درمـان       
رو، کامالً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظـام عـدالت کیفـري اطفـال     ازاین. گیردها صورت میآن

ل تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفـال و  توجه به این نکته الزم است که دادرسی اطفا. است
.دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیري رشدمدار استوار استنوجوانان سامان

رویکرد پیشگیري رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان 
آموزشـی، فرهنگـی و تفریحـی    هـاي  برنامـه . به دنبال پیشگیري از بزهکاري و مزمن شدن آن است

پـذیري و آمـوزش زنـدگی    موجود در کانون اصالح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت
دیگـر، عبـارت بـه . انـد سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکـاري مـددجویان تنظـیم شـده    

المللـی  تأکیـد اسـناد بـین   .دهدمحوریت تمام تدابیر نامبرده را اصالح و تربیت نوجوانان تشکیل می
آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادي بـر  موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی،

هاي اجرایی کانون اصالح و تربیت کامالً همسو بـا  رو تدابیر و برنامهازاین. گذارداین امر صحه می
رشـدمدار نظـام عـدالت کیفـري اطفـال      کننـده اهـداف   اهداف پیشگیري رشـدمدار بـوده و تـأمین   

.طور خاص موسسه موردبحث استدرمجموع و به
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مقدمه
هاي تنبیهی در عرصه دادرسی کودکان و نوجوانان معـارض  ترین واکنششدهیکی از شناخته

. یابدیر سالب آزادي است که در قالب اعزام به مؤسسات نگهداري اطفال، نمود میتداببا قانون،
کـانون  . شوندمؤسسات نامبرده در نظام حقوقی ایران، با عنوان کانون اصالح و تربیت شناخته می

اصالح و تربیت مرکز نگهداري، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علـت ارتکـاب   
.1اندشدهبزه محکوم

هاي پیشگیري اجتماعی است که متمرکز بـر کودکـان   پیشگیري رشدمدار یکی از زیرشاخه
هـاي مختلـف رشـد اطفـال و     مداخلـه در دوره «و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن، 

منظور پیشـگیري از مـزمن شـدن و تکـراري     نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاري به
ــابراین ). 267: 1381کــاریو («اســت) ســالیدوران بــزرگ(ینــدهآهــا در شــدن بزهکــاري آن بن

گـر درصـدد از بـین بـردن تـداوم      گیري از اقدامات ترمیمی و اصـالح پیشگیري رشدمدار با بهره
گیــري بزهکــاري در کودکــان و نوجوانــان اســت و در ایــن میــان بــر مداخلــه در فرآینــد شــکل 

تا از این گـذر،  ) 1391:198نیازپور (تأکید دارد شخصیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر
جانبـه از  رو محوریـت مباحـث رشـدمدار، حمایـت همـه     ازایـن . مـدار تربیـت کنـد   افرادي قـانون 

هـا و درنهایـت   کودکان و نوجوانان داراي معضل، باهدف از بین بردن عوامل خطـر پیرامـون آن  
یـز تبیـین چگـونگی عملکـرد کـانون      موضـوع اصـلی ایـن مقالـه ن    . 2تربیت و آموزش ایشان است

نبایـد از ایـن واقعیـت چشـم پوشـید کـه       . در بسـتر پیشـگیري رشـدمدار اسـت    اصالح و تربیـت، 
ــداري در      ــال در معــرض خطــر هســتند و پای ــارز اطف ــان بزهکــار، مصــداق ب کودکــان و نوجوان

ي رشـدمدار  هاکند؛ بنابراین اجراي برنامهها را تهدید میشدت آنبزهکاري، خطري است که به
امـري بـس ضـروري تلقـی     -طور خاص از طریق کـانون اصـالح و تربیـت   و به-در مورد ایشان 

.شودمی
نگـاه  هاي سـالب آزادي کودکـان و نوجوانـان،   شناسان به مجازاتهرچند همواره نگاه جرم

نـه آن چشـم   تـوان از آثـار بازپرورا  امـا نمـی  مثبتی نبوده و بر استفاده حداقلی از آن تأکیددارنـد، 
رویکـرد حـداقلی در کـاربرد چنـین     شـود، قطعاً آنچه در این نوشتار نیـز بـدان توجـه مـی    . پوشید

زنـدان  سـال بـه   18معرفـی اطفـال و نوجوانـان زیـر     «: داردیمـ ي زندانیان نیز بیان بندطبقهنامه نحوه تفکیک و ینآئ2تبصره .1
هـا زنـدان شـوند، رؤسـاي   سـال بـه زنـدان اعـزام    18بوده و چنانچـه به دستور مراجـع قضـایی اطفـال و نوجوانـان زیـر      ممنوع
.»نمایندبالفاصله آنان را به کانون اصالح و تربیت اعزاماندمکلف

سـازگار، منحـرف یـا مجـرم اعمـال      و نوجـوان نا رشد کودكتدابیر پیشگیرانه در مراحل مختلف کهآنگاه«به بیانی دیگر، .2
.570: 1390ي ابرندآبادنجفی : به نقل از. »آیدگردند، سخن از پیشگیري رشدمدار به میان میمی
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هاي رشـدمدار اسـت، امـا بایـد توجـه      تدابیري است که این رویکرد حداقلی خود متأثر از آموزه
، رسـد زمانی که در یک بستر و نظام دادرسی تخصصی و ویژه، قاضی به ایـن نتیجـه مـی   داشت،

نگهداري در کانون اصالح و تربیت بـه مصـلحت کـودك و نوجـوان اسـت، چنـین پاسـخی در        
ویـژه زمـانی کـه محـیط خـانواده در بزهکـاري       بـه . پذیر نمودن اوستراستاي بازپروري و جامعه

کند و درواقـع کـودك، قربـانی تربیـت ناصـحیح والـدین خـویش        کودك نقشی اساسی ایفا می
توان کانون اصالح و تربیت را در چنین شرایطی، می. اده منطقی نیستسپردن طفل به خانوبوده،

شود و وظیفه تربیـت طفـل را   مثابه یک شخص حقوقی دانست که جایگزین خانواده اصلی میبه
بنابراین نکتـه اصـلی   ؛ دیدگی مجدد او در بستر خانواده جلوگیري کندگیرد تا از بزهبر عهده می

کننـده در  عنوان یک عامل تعیینع عالیه و مصلحت کودك است که بهدر این میان، توجه به مناف
.تمامی مراحل پاسخگویی بایستی به آن توجه داشت

هاي سـالب آزادي  افزون براین، تدابیر سالب آزادي کودکان و نوجوانان را نباید با مجازات
نامه سـازمان  آئین3موجب ماده با این توضیح که هرچند به. سال، همسان دانستمجرمین بزرگ

گیـرد،  ها و اقدامات تأمینی و تربیت، حبس مجرمین باهدف بـازپروري آنـان صـورت مـی    زندان
-ها است که بـا رویکـرد اصـالحی   لکن بدیهی است درهرصورت، هدف اولیه، سلب آزادي آن

. که این موضوع در رابطه بـا کودکـان و نوجوانـان صـادق نیسـت     درحالی. یابددرمانی سامان می
دین معنا که هـدف اولیـه در تـدابیر سـالب آزادي، تعلـیم و تربیـت نوجوانـان و آمـوزش نحـوه          ب

صحیح زندگی به آنـان اسـت کـه الزمـه چنـین امـري نیـز ایـن اسـت کـه کـودك یـا نوجـوان،              
به همین علت او را در یک موسسـه نگهـداري   . زمانی در دسترس نظام عدالت کیفري باشدمدت

دهنـد تـا در ایـن مـدت     شده تحت نظر قرار مـی ن اصالح و تربیت شناختهکه در ایران با نام کانو
تحت تدابیر آموزشی و حمایتی قرار گیرد و از عوامـل خطـر پیرامـون    شده،تنها از مسیر مشخص

توان چنین احکامی را یک مجـازات سـالب آزادي در   با این توضیحات، نمی. خود فاصله بگیرد
تـوان نهـاد   در مقابـل مـی  . کلی آن را زیر سؤال بـرد منفی، بهمعناي اخص دانست و با رویکردي 

گـذاري کـرد کـه در جهـت بـاز اجتمـاعی       نام) 152: 1385نیازپور (»مدرسه بزهکاران«مزبور را 
گذاران کیفري ایران نیـز، از کـاربرد   همچنان که سیاست. نمایدنمودن کودکان بزهکار اقدام می

»کـانون اصـالح و تربیـت   «کـرده و بـا برگزیـدن عنـوان     عنوان زندان بر این مؤسسات خودداري
.انداهداف رشدمدار نظام عدالت کیفري اطفال را نمایان ساخته

طـور اسـتنباط   ایـن 1المللیبا توجه به فلسفه تأسیس مؤسسات موردبحث و محتواي اسناد بین
قواعـد سـازمان ملـل بـراي حمایـت از      55تـا  31پکـن و همچنـین مـواد    قواعد26-2و 26-1توان به مواد در این زمینه می.1
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مؤسسـات  هـا در شود که هدف اولیه در محـروم نمـودن کودکـان از آزادي و نگهـداري آن    می
چنـین هـدفی نیـز بـا اجـراي      . خاص کودکان، تأکید بر بازپروري کودك است نه مجـازات وي 

نبایـد  . آیـد هاي آموزشی و تربیتی و اقدامات حمایتی در مؤسسـات مـذکور بـه دسـت مـی     برنامه
هاي کـانون اصـالح و تربیـت جهـت     هاي مؤثر در تکمیل برنامهازنظر دور داشت که یکی از راه

گیرانـه بـه بازپرورانـه    بیر پیشگیرانه رشدمدار، تغییر نگرش این مرکز از رویکـرد تـوان  اجراي تدا
شرایط حاکم بر این نهاد، باید کمترین شباهت بـه محـیط زنـدان را داشـته باشـد؛      «بنابراین ؛ است

چراکه تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در فضاي محدود در قالب اسارت تحقـق نخواهـد   
ها براي نوجوانان و محیط مـادي نیـز،   طراحی بازداشتگاه«اساس بر این ). Fox 2010: 357(»یافت

هـاي حسـی، فرصـت    باید باهدف رعایت نیاز نوجوان به حـریم خصوصـی و شخصـی، انگیـزش    
هـاي اوقـات   براي ارتباط با همساالن و مشارکت در عملیات ورزشـی، تمرینـات بـدنی و فعالیـت    

بـدیهی اسـت تمـامی ایـن مـوارد گویـاي رویکـرد        ). 158: 1388عبـاچی  (»فراغت همساز باشـد 
هـدف  دیگـر، بیانبه. هاي سالب آزادي نظام عدالت کیفري اطفال استرشدمدار حاکم بر پاسخ

اصلی و اولیه نظام دادرسی اطفال که همانا تربیت و آموزش اطفـال بزهکـار اسـت، از گـذر ایـن      
.شودپاسخ میسر می

ر تبیین آثار تربیتـی کـانون اصـالح و تربیـت، تـدابیر ایـن نهـاد از        منظوبا این توضیحات و به
الزم بـه ذکـر اسـت طیـف گسـترده و      . منظر پیشگیري رشدمدار موردبررسی قرار خواهد گرفت

منـدي مــددجویان کـانون اصـالح و تربیـت اعمــال     هـاي حمــایتی جهـت بهـره   متنـوعی از برنامـه  
هـاي اجرایـی ذیـل سـه بخـش      یر موردبحث، برنامهرو با لحاظ ماهیت متفاوت تدابشود؛ ازاینمی

فرهنگـی و مـددکاري موردبررسـی و ارزیـابی قـرار      هـاي آموزشـی،  مجزا تحت عنـاوین برنامـه  
.گیرندمی

هاي آموزشیبرنامه-1
آمـوزي  در دو حوزه تحصیالت علمـی و حرفـه  هاي آموزشی کانون اصالح و تربیت،برنامه
هاي مشروع ذکور با توانمندسازي علمی و عملی مددجویان، فرصتهاي مشوند؛ برنامهدنبال می

در اي از منظـر نظریـه فشـار،   چنـین رویـه  . دهندها قرار مییابی به اهداف را در دسترس آندست
تـوان  تصور غالب در این نظریه، آن است که علـت جـرم را مـی   «. پیشگیري از جرایم مؤثر است

در این مواد موضوع توجه به نیازهاي جسـمانی، روحـی، روانـی و عـاطفی و همچنـین      . دنوجوانان محروم از آزادي اشاره کر
.هاي اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرارگرفته استها و حمایتبرخورداري کودکان و نوجوانان از تمامی مراقبت
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ابزارها یـا  . ها، نهفته دیدهاي دستیابی به برخی هدفها یا فرصتدر ناکافی یا نامناسب بودن ابزار
هـایی آشـکار   ها در مقایسه با دیگر ابزارها و فرصـت هایی که ناکافی یا نامناسب بودن آنفرصت

یکی از راهبردهایی که این نظریـه، آن را در  . شود که در دسترس افراد دیگر جامعه قرار داردمی
هـا،  پذیر نمودن بزهکار در خصوص هـدف ه قرار داده، دوباره جامعهمسیر کاهش جرم موردتوج

).144: 1386سلیمی(»هاي مرسوم اجتماعی استوسایل و شیوه
کنـد کـه هـدف آن،    هاي فشار از اقداماتی پشتیبانی مـی گیري از جرم، نظریهپیشنظرازنقطه

بنـابراین، توجـه بـه    ؛ هاي اجتمـاعی اسـت  هاي تحصیل، استخدام و دیگر فرصتگسترش فرصت
این موضوع در عرصه تدابیر رشدمدار الزم است که به دنبال جلوگیري از تکرار جـرم کودکـان   

.و نوجوانان بزهکار است
هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی نیـز بـه موضـوع        نامه اجرایـی سـازمان زنـدان   آئین136ماده 

ور سوادآموزي، ارتقـاء سـطح معلومـات و    منظبه«: داردآموزش محکومان اشاره داشته و بیان می
چنین تقویت اراده و پرورش فکر و اسـتعدادهاي نهفتـه   جلوگیري از اتالف وقت محکومان و هم

.»بیندها آموزش میآن

پرورشی-هاي آموزشی برنامه-1-1
امکان تحصیل به معناي برخورداري کـودك و نوجـوان، از حـق دسترسـی بـه فرصـت الزم       

کوفایی استعدادها و آماده شدن وي براي کسب جایگاه شایسته و ایفـاي مطلـوب   براي رشد و ش
به همین دلیل خارج شدن کودك از فراینـد تحصـیل، قبـل از پایـان دوره     . نقش اجتماعی اوست

زاترین وقـایع رشـد کودکـان و نوجوانـان،     توان از آسیبرا می) پایان دبیرستان(معمول تحصیلی 
هـاي کـانون اصـالح و    ریـزي ه این موضوع مهم بایسـتی در صـدر برنامـه   رو توجه بازاین. دانست

تربیت قرار گیرد و امکانات الزم، جهت ادامه تحصیل مـددجویان در دوران حضـور در کـانون،   
درنتیجـه  زیرا اگر قرار بر این است که آثار رشدمدار بر اقدامات کانون همـوار شـود،  ؛ مهیا شود

ها از تحصیل، در تشـدید حالـت   جدید کرده و با محروم نمودن آنخود، نباید ایجاد عامل خطر 
.خطرناك مددجویان اهتمام ورزد

هـایی هسـتند کـه قبـل از     دسـته اول آن : شـوند در این رابطه مددجویان، به دودسته تقسیم می
در مواجهـه بـا ایـن    . انـد بنا بر دالیل شخصی و اجتماعی، تـرك تحصـیل نمـوده   ورود به کانون،

بـا توجـه بـه اینکـه     . 1تالش اولیه باید به تفهیم ضرورت و اهمیـت تحصـیل معطـوف شـود    دسته،
.ماندواري نادانی میتا ابد در خکسی که خواري تحصیل علم را تحمل نکند،: فرمایندمی) ص(پیامبر اکرم.1
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تحصـیل نقـش مهمـی در موقعیـت     کـه وضعیت خانوادگی بسیاري از مددجویان به نحوي است 
ها نداشته و بسیاري از آنان انتظارات شـغلی سـطح پـایینی از خـود دارنـد، لـذا الزمـه        خانواده آن

حصیل براي این دسته مددجویان آن اسـت کـه انتظـارات شـغلی برجسـته بـه       ایجاد انگیزه ادامه ت
طـور القـا شـود کـه کسـب منزلـت شایسـته در اجتمـاع و مسـیر مشـروع           ها تفهیم شـده و ایـن  آن

افـزون بـر ایـن، ایجـاد     . پیشرفت، از طریق تالش خود فرد و نیل به مدارج عالیه علمی میسر است
حسـن  انـد، به علت فقر مالی، مجبور به ترك تحصـیل شـده  امکانات تحصیلی براي آن دسته که 

.کندنیت نظام دادرسی را اثبات می
توجـه بـه ادامـه تحصـیل     . باشندهایی هستند که مشغول تحصیل میآندسته دوم مددجویان،

هـا، زیرا در صورت عدم توجه به مسئله تحصیل آن؛ تر از دسته قبل استاین دسته بسیار ضروري
ادرسی که هدف اصلی خود را بر اصالح و تربیت کودکـان و نوجوانـان، متمرکـز نمـوده     نظام د

خـود باعـث ایجـاد شـکاف اصـلی میـان       زیرا در ایـن حالـت،  ؛ گیرداي معکوس میاست، نتیجه
عنـوان یـک عامـل خطـر اساسـی در بزهکـاري آنـان، شـده         اندوزي و تحصیل بهمددجو و دانش

بسـا بـه   ماند و چـه ت حضور خود در کانون، از تحصیل بازمیچنین مددجویی به نسبت مد. است
کلـی  ماندگی و بازخورد منفی ناشی از حضـور خـود در کـانون، تحصـیل را بـه     علت همین عقب

. گـردد در چنین صورتی تمام تبعات سوء ناشی از تـرك تحصـیل، بـر وي بـار مـی     . کنار بگذارد
صـت پـرورش و شـکوفایی اسـتعدادهاي     محروم شدن کـودك و نوجـوان از فر  «دیگر، عبارتبه

ترین آسـیبی اسـت کـه در    درونی و طی کردن مسیر طبیعی نیل به جایگاه مطلوب اجتماعی، مهم
کنـد، سـاعاتی کـه    کـودکی کـه تـرك تحصـیل مـی     . شوداثر ترك تحصیل به کودك وارد می

نمایـد، بـه سـاعات    هـاي آموزشـی و پرورشـی مـی    صرف حضور در مدرسه و مشارکت فعالیـت 
طـور زودرس درگیـر کـار    تـرین صـورت کـودك را بـه    در مثبـت کـه شـود فراغت او تبدیل می

شـود و وي را در  کند و در وضعیت نامطلوب، این اوقات تبدیل به اوقات بطالت کودك مـی می
).324: 1390مهدوي (»دهدمعرض انواع انحرافات قرار می

بایـد  . شـود جرایی کانون مشخص میهاي ادر برنامهبا این توضیحات اهمیت نقش تحصیل،
مند کرده و آنان را بـه آینـده امیـدوار    توجه داشت ایجاد امکانات تحصیلی، مددجویان را انگیزه

آموزان تفـاوتی ندارنـد و لـذا    کند که با سایر دانشتالش در این جهت به آنان ثابت می. کندمی
درنهایـت نیـز، سـاماندهی    . کندیاز ایجاد برچسب منفی توسط خود مددجویان نیز، جلوگیري م

از گذر تحصیالت علمی میسـر  ها در مسیر صحیح زندگی،شخصیت مددجویان و قرار دادن آن
ازپـیش نمایـان   درمانی و تربیتی نظام عدالت کیفـري بـیش  -بدین نحو رویکرد اصالحی. شودمی
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.شودمی
مدرسـه در محـیط کـانون    در این راستا کانون اصالح و تربیت تهران، اقدام به تأسیس یـک  

طبـق همـاهنگی صـورت گرفتـه بـا      . که از مقطع پنجم ابتدایی تا چهارم دبیرسـتان را دارد 1نموده
باهـدف جلـوگیري از   . باشـند دبیر مشغول به تدریس در این مدرسه می35وپرورش نیز،آموزش

ر بــدین ترتیــب اگــ. شــودزنــی نیــز، در مــدرك تحصــیلی مــددجویان چیــزي قیــد نمــیبرچســب
مددجویی در امتحانات نهایی شرکت کند و موفق به اخـذ نمـره قبـولی شـود، کارنامـه قبـولی از       

عنـوان در آن بـه اخـذ مـدرك از مدرسـه کـانون       هیچشود و بهوپرورش صادر میطریق آموزش
مقـررات سـازمان ملـل بـراي حمایـت از نوجوانـان محـروم از        2.شـود اصالح و تربیت اشاره نمی

بـه ایـن   40ه بر تأکید بر فراهم نمودن امکان تحصیل نوجوانان، صراحتاً در مـاده  آزادي نیز عالو
.موضوع اشاره دارد

ايحرفه–هاي آموزشی برنامه-1-2
پـس از تشـکیل پرونـده شخصـیت و ورود بـه قسـمت       مـددجویان کـانون اصـالح و تربیـت،    

هـاي اجرایـی متوجـه    بخـش مهمـی از برنامـه   . شـوند هـاي کـانون مـی   نگهداري، مشـمول برنامـه  
هـا بـر مبنـاي خواسـت و سـلیقه و      آن. اي اسـت هـاي فنـی و حرفـه   آموزي در قالب کارگاهحرفه

. 3شـوند آمـوزي، مشـغول مـی   هاي حرفـه همچنین با توجه به سطح دانش خود، دریکی از کارگاه
آمـوزي  فـه اقدام به حراي،رشته فنی و حرفه13کانون اصالح و تربیت تهران، در قالب برگزاري 

هـاي  بـا توجـه بـه محـدودیت امکانـات و تعـداد پـایین مـددجویان کـانون         . نمایـد مددجویان می
طبـق همـاهنگی   . هاي آموزشی در آنجا کمتـر اسـت  ، تعداد و تنوع برنامه)مانند اراك(شهرستان 

هـاي آموزشـی بـه مـددجویان گـواهی شـرکت در       در پایـان دوره اي نیـز، با سازمان فنی و حرفه
هـاي الصـاق برچسـب   شود تا به این واسطه زمینهبدون اشاره به محکوم بودن آنان اعطا می،دوره

.مجرمانه از میان برود

.است»حر«نکته جالب نام این مدرسه است که .1
هرگاه مددجویی در فصل امتحانات به کانون فرستاده شود حق شرکت در امتحانات نهایی را خواهد داشت و اگر .2

صیلی به تحصیل در تواند با هماهنگی الزم تا پایان سال تحمددجویی قبل از اتمام سال تحصیلی از کانون آزاد شود، می
.مدرسه کانون ادامه دهد

کننـد در چـه کالسـی    آموزي اجباري است، ولـی مـددجویان خـود انتخـاب مـی     هاي حرفهدرهرصورت حضور در فعالیت.3
اي، اگر عامل عالقـه در  هاي فنی و حرفههاي عملی در قالب کارگاهبایستی دقت داشت که براي انجام فعالیت«. شرکت کنند

»اي بیهـوده بـر دوش مراکـز اصـالحی و تربیتـی خواهـد بـود       شود، بلکه عمالً هزینـه تنها دنبال نمیشد بعد از آزادي نهمیان نبا
).124: 1393پایه دانش(
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آمــوزي مــددجویان، در وهلــه اول بــه جهــت آشکارســازي جنبــه آموزشــی کــانون و حرفــه
ایـن امـر، از منظـر    . شـود همچنین جهت جلوگیري از اتالف وقت مـددجویان، بکـار گرفتـه مـی    

هـایی  زیرا طبق این نظریه، درگیرشـدن در فعالیـت  ؛ ظریه کنترل اجتماعی هیرشی نیز توجیه داردن
. کنـد هاي مجرمانـه را محـدود مـی   گذارد، فرصت فعالیتکه وقت آزاد کمی براي فرد باقی می

افزون بر این آموزش یـک حرفـه شـرافتمندانه تـا انـدازه      . »هاي بیکار کارگاه شیطان استدست«
اي کـه در دوران مجـازات   زیـرا همـین حرفـه   ؛ ر جلوگیري از تکـرار جـرم مـؤثر اسـت    زیادي د

.1تواند محل درآمدي باشد تا در آینده زندگی خود را از طریق آن بگذراندآموخته می
بدیهی است در این صورت حس مفیـد بـودن،   . مسئله دیگر توجه به اشتغال مددجویان است

عـالوه بـر   شـده و از گـذر درآمـدهاي ناشـی از آن،    قویـت نفس و استقالل در مددجویان تعزت
شـود، مشـکالت مـالی ایـن دسـته نیـز تـا        ها آموختـه مـی  اینکه روش کسب درآمد مشروع به آن

شود، ازآنجاکـه فقـر اقتصـادي یکـی از عوامـل خطـر جـدي در بزهکـاري         حدودي برطرف می
در ایـن راسـتا،   . کنـد ضـا مـی  است، حرکت در مسیر پیشگیري رشدمدار، توجـه بـه آن را نیـز اقت   

هـا تولیـدي و صـنعتی، زمینـه     هـا و کارخانـه  شده با کارگاههاي انجاممدیریت کانون با هماهنگی
ــددجویان را در محــیط  ــی اشــتغال م ــراهم م ــذکور ف ــن صــورت، دوران  هــاي م ــد کــه در ای کنن

ا مـددجویانی هـم   در رابطه ب. شودباز گذرانده میمحکومیت مددجویان، در قالب رأي باز یا نیمه
برنـد، بـا در نظـر گـرفتن تمهیـداتی      ها وجود ندارد و در کانون به سر میکه امکان تغییر رأي آن

.اندامکان اشتغال آنان در کانون را فراهم آورده

هاي فرهنگیبرنامه-2
آمـوزش فرهنـگ زنـدگی صـحیح، بـا توجـه       هاي موردبحـث، هدف اصلی در ترتیب برنامه

دیگـر، عبـارت بـه . اي روحی و روانی مددجویان در کانون اصـالح و تربیـت اسـت   تمامی نیازهبه
هاي موردقبول جامعه و خنثی نمودن ضدهنجارهایی است که در بسـتر  سازي ارزشهدف درونی

؛ شـده اسـت  نهادینه گشته و در قالب یک هنجار، تعریفپذیري آنان،خانواده و در فرایند جامعه
رو ازایـن 2.بایـد هنجارهـا جـایگزین ضـدهنجارها شـوند     موزشـی سـالم،  بنابراین در یـک بسـتر آ  

، »borstalاي در کار و آموزش حرفه«شوراي مشورتی انگلستان درزمینه اشتغال زندانیان در گزارش خود تحت عنوان.1
شکی وجود ندارد که انجام کار مداوم در : همچنین عنوان نمود. اي در این مراکز تأکید نمودحرفهبر اهمیت کار و آموزش 

دهی شده است، در تربیت نوجوانان مراکز نامبرده و قالب یک شغل تولیدي و مفید که بر مبناي اصول صنعتی مدرن سامان
هاي آموزشی اصالح شخصیت آنان از طریق فرصتبنابراین تبدیل نمودن آنان به یک شهروند خوب، بسیار مفید است؛

).Warder and Wilson 2001: 120(گسترده و آموزش اصول تجاري، قابل حصول است
اي تحت عنوان کمیته فرهنگی و هنري در کانون اصالح و تربیت ایجاد شده است که مددجویان را درزمینه نقاشـی،  کمیته.2
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جانبـه، سـعی در   اند با یک دید همـه گرفتهشکل»سازيفرهنگ«که در جهت هاي فرهنگیبرنامه
. باشـند اي نیـز برخـوردار مـی   بهبود سـامانه رفتـاري مـددجویان داشـته و قاعـدتاً از اهمیـت ویـژه       

.بندي نمودتقسیمن در چند حوزه،تواهاي فرهنگی را میبرنامه

هاي تربیتیبرنامه-1-2
بـه دیگـر   . سـازي افـراد اسـت   درصـدد شخصـیت  «یعنـی  ؛ مدار اسـت پیشگیري رشدمدار تربیت

سـازي فراینـد   پرورشـی بـر سـالم   - گیري از تدابیر و اقدامات آموزشـی سخن، این پیشگیري با بهره
گیـري شخصـیت   کند درروند شکلپیشگیري تالش میروست که این ازاین. رشد افراد تأکید دارد

؛ )103: 1383نیـازپور  (»پـذیري هـدایت کنـد   سـوي جامعـه  مجرمانه اختالل ایجاد کند و فـرد را بـه  
هاي اجرایـی کـانون را   اي برخوردار است تا برنامههاي تربیتی از اهمیت ویژهبنابراین توجه به برنامه

زنـدانی در داخـل زنـدان فرصـت زیـادي بـراي       «.دهـد در جهت اهداف پیشگیري رشدمدار قـرار  
استفاده از فکر و قوه تخیل خـود دارد، اگـر ایـن نیـرو در جهـت مثبـت و درراه اصـالح او بـه کـار          

مجیـدي  (»گرفته نشود، قطعاً از ایـن نیـرو در جهـت خـالف و ارتکـاب بـزه اسـتفاده خواهـد کـرد         
هنگی و تربیتی کانون، باید در جهت تغییـر سـامانه   هاي فرین تمامی برنامهبنابرا؛)27: 1387بیدگلی 

.ریزي منظم براي زندگی روزمره مددجویان باشدها، با استفاده از برنامهرفتاري و اخالقی آن
تواند از اشخاص براي پرورش افکار کودکان و نوجوانان محروم از آزادي، مدیر کانون می

هـاي خیریـه، کارفرمایـان، قضـات و کـالً      ي انجمنها، اعضایل اساتید دانشگاهقبدار از صالحیت
سـخنرانان بایـد بـه طـرز     . دادگستري و روحانیون و غیره جهت سخنرانی در زنـدان دعـوت کنـد   

. تفکــر و روحیــه مــددجویان آشــنا بــوده و از تحریــک و ایجــاد تــأثیر روانــی خــودداري نماینــد 
هـاي  در سـطح دنیـا و آورده  هـاي روزآمـد  درمجموع کانون اصالح و تربیت باید از تمـام روش 

شناسـی بهـره جویـد تـا نقشـی فعـال در بـاز اجتمـاعی نمـودن          شناسـی و جـرم  مختلف علوم روان
نامـه اجرایـی   استفاده از مربیان تربیتی با کیفیتـی کـه در آئـین   . نوجوانان معارض با قانون ایفا کند

.است، نیز در همین راستا استوتربیت ذکر شدهکانون اصالح

پذیريتقویت حس مسئولیت-2-1-1
پـذیري در  هاي مهم و اصلی مربیان کانون، باید مبتنی بر تقویت حس مسئولیتیکی از برنامه

هـا و  همچنـین ایـن کمیتـه سـعی دارد بـا انتقـال ارزش      . دهـد مـورد آمـوزش قـرار مـی    ...خطاطی، نشریه، اردوهاي زیـارتی و  
.پذیر نمایدها را مجدداً جامعهشده جامعه به مددجو و تغییر ذهنیت او نسبت به فرهنگ جامعه، آنهنجارهاي پذیرفته
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.زیرا در پرتو تقویت چنین حسی، نسبت به اعمـال خـود دقـت خواهنـد داشـت     ؛ مددجویان باشد
فـرار از  . آن را بپذیرندها باید بیاموزند که با تبعات عمل خود مواجه شوند و واقعیات ناشی از آن

هـا  هـا فهمانـده شـود آن   ضمن اینکـه بایـد بـه آن   . واقعیت، شایسته یک شهروند هنجارمند نیست
مجاز به انجام هر کاري نیستند و مسئولیت اولیه اعمالشان به عهده خودشان است و همیشـه نبایـد   

در محیطـی کـه   یاموزنـد، افـزون بـر ایـن بایـد ب    . به دنبال پیدا کردن مقصر، در میان سـایرین بـود  
.1اطرافیان و جامعه مسئول بوده و وظایفی بر عهده ایشان استکنند نسبت به خود،زندگی می

هـا را نسـبت بـه محـیط     شـود تـا آن  رو، انجام برخی کارهاي کانون به مددجویان سپرده مـی ازاین
. اه، با اعضـاي خـویش اسـت   مرتب نمودن و نظافت هر خوابگمثال،عنوانبه. شان، حساس کندزندگی

همچنـین تشـکیل   . گیـرد ها نیز باسـلیقه مـددجویان آن صـورت مـی    همچنین تزئین و چیدمان خوابگاه
ناگفتـه پیداسـت،   . بررسـی اسـت  شوراي شهر و انتخاب شهردار در کانون نیـز، در همـین حـوزه قابـل    

افـزون  . بسیار مـؤثر اسـت  خاطر به محیط کانونگونه درگیر نمودن مددجویان در ایجاد حس تعلقاین
رود و تفاوتی مـددجویان نسـبت بـه کـانون اصـالح و تربیـت از بـین مـی        بیبر این، از گذر این تدابیر،

تکـالیفی  به فراخـور حقـوقی کـه دارد،   برد،آموزند که هر فرد هنجارگرا، در محیطی که به سر میمی
.باشندها نمیرهاي آنشود و دیگران همواره مسئول انجام کانیز بر او بار می

همچنان ایجاد اشتغال در کانون براي مددجویان در راستاي نیل به چنین هدفی است؛ با ایـن  
گیرند از ماحصل دسترنج خویش، استفاده کنند و دیگران را موظف به تحقـق  توضیح که یاد می

د نخواهـد داشـت؛   ازایی هـم وجـو  مابهکه تالشی صورت نگیرد،مادامی. هاي خود ندانندخواسته
این همان مفهومی است کـه بسـیاري از   . شودلذا مفهوم تالش در زندگی از این طریق، منتقل می

تـرین راه بـراي رسـیدن بـه     زیرا همـواره بـه دنبـال آسـان    ؛ باشندمددجویان کانون با آن بیگانه می
سـت کـه آنـان را    که غایت تدابیر کانون اصالح و تربیت، این اباشند؛ درحالیآرزوهاي خود می

تـرین راه، همـواره کوتـاه  هـا بایسـتی بیاموزنـد،   آن. با طرق مشروع نیل به اهداف، آشـنا گردانـد  
. شـده آن اسـت  قـانونی و از پـیش تعریـف   ترین نیست، بلکـه بهتـرین راه، مسـیر مشـروع،     مناسب

ق آرزوهـاي  هر انسانی باید بـراي تحقـ  . صحیح نیستکه از هر طریق به هدف رسیدن،تر آنمهم
این مفاهیم همان اسـت کـه در   . و تاوان کوتاهی او را نباید سایرین بپردازند2خویش تالش نماید

هـا و خودمـان   ها واگذار کنیم و بین بچـه سعی کردیم انجام بعضی امور را به خود بچه«: مدیر کانون اصالح و تربیت تهران.1
.»هـا را دوسـت داریـم   ها نشان داد مـا آن این عمل به آن. ها کانون اصالح و تربیت را اداره کنندتعاملی ایجاد کنیم تا خود آن

.123: 1381مقاره عابد : به نقل از
آمـال و آرزوهـاي خویشـتن متکـی     نـادان بـه  کنند، ولی مرداناشخاص عاقل به سعی و تالش خود تکیه می): ع(امام علی.2

زیرا اگر چنین نکنـی دیگـري   زحمت و مشقت بینداز،خاطر خودت بهنفس را به«: فرمایندمی) ع(همچنین امام صادق . هستند
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پـذیري در مـددجویان، آنـان را آگـاه نمـوده و در آمـوزش سـبک        پرتو تقویت حـس مسـئولیت  
.صحیح زندگی، کارساز است

آموزش نظم-2-1-2
دیل کردن مددجویان به یک شـهروند مطیـع   هاي کانون اصالح و تربیت، تباگر هدف برنامه

مددجویان باید با مفهـوم نظـم و تبعیـت از    . قانون است، ناگزیر از توجه به این موضوع مهم است
تـوان اطاعـت از قـانون    زیرا در پرتو آن، مـی ؛ ها نهادینه شودآن آشنا شده و چنین ارزشی در آن

شــده و ویکــرد فردگرایــی مطلــق خــارجمــددجویان بایــد از ر. هــا آموخــتدر اجتمــاع را بــه آن
طلبـد و بنـابراین،   پیـروي از هنجارهـاي آن جامعـه را مـی    بپذیرند، اقتضاي یک زندگی جمعـی، 

الزمه یک زندگی سالم و موفـق در اجتمـاع، تبعیـت از قـوانین، هنجارهـاي موردقبـول جامعـه و        
هـا را بـراي   آننون،لـذا بـا آمـوزش و تمـرین نظـم در محـیط کـا       . سایرین استبه حقوقاحترام 

.نمایندزندگی هنجارمند در جامعه آماده می
در ایـن راسـتا   . 1مفهوم نظم بایـد نهادینـه شـود و صـرف اجبـار بـه آن کـافی نیسـت        بنابراین

هاي آموزشی نظم در محیط و دعوت از اساتید مربوطه، براي مـددجویان بسـیار   برگزاري کالس
ددجویان خود به اهمیت این موضـوع پـی بـرده و درنتیجـه    شود مزیرا سبب می؛ مفید خواهد بود

.شان در کانون نمود خواهد یافتآثار آن در نحوه برخورد، رفتار و سبک زندگی
بـه همـین   . ریـزي بـراي انجـام امـور اسـت     هاي آموزش نظم، برنامهعالوه بر این، یکی از راه

شـده  ریـزي روز مددجویان برنامههوچهار ساعت شبانعلت، در کانون اصالح و تربیت براي بیست
زمــان خــواب، . شــده اســتهــا زمــان مشخصــی در نظــر گرفتــههــاي آنو بــراي تمــامی فعالیــت

هــا مشــخص اســت و درنتیجــه، هــاي آموزشــی و حتــی اوقــات فراغــت آن بیدارشــدن، کــالس
.کنندمیریزي نیز آشنا شده و کارهاي خود را طبق این برنامه تنظیم مددجویان با مفهوم برنامه

کودکـان و نوجوانـان در بـدو ورود بـه محـیط بسـته کـانون        «توجه به این نکته الزم است که 
بنابراین، رئیس یـا معـاون او بایـد    ؛ زده، سراسیمه و نگران آینده خود هستنداصالح و تربیت بهت

آورده و لـزوم رعایـت مقـررات، نظـم و حسـن     واردان بازدیـد بـه عمـل   هرروز اول وقت از تـازه 

.»افکندزحمت نمیخودش را براي تو به
ررات، متخلفین بایـد تنبیـه و زنـدانیان فعـال و     رعایت مقها و عادت دادن زندانیان بهبراي برقراري نظم و آرامش در زندان«.1

ایجـاد تـرس و وحشـت    . زندانی باید باکمـال میـل و احتـرام، لـزوم رعایـت مقـررات را درك کنـد       . رفتار تشویق شوندخوش
دانـش  :بـه نقـل از  . »نماینـد موجب برقراري نظم آنی و موقتی است و در فرصت مناسب زنـدانیان یـاغی شـده و اعتصـاب مـی     

1353 :205.
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هـاي اصـالحی و تربیتـی و    هـا توجیـه نمـوده و مزایـاي اجـراي روش     سلوك با دیگران را بـه آن 
).281: 1385دانش (»درمانی را شرح دهد

برخورداري از یک نظام تشویق و تنبیه اصولی، در درونی ساختن ارزش مذکور بسیار مـؤثر  
و قـوانین کـانون سـوق    سـازي، مـددجویان را بـه تبعیـت هنجارهـا     است؛ چراکه در قالب شرطی

شناسـان رفتـاري   روان. شناسی نیز کارساز خواهـد بـود  در این زمینه توجه به اصول روان. دهدمی
. شـود معتقدند شخصیت یک فرد، در طول زندگی و از خـالل تعامـل بـا دیگـران فراگرفتـه مـی      

تـار آنـان،   رفتارگرایان معتقدند افراد از طریق مشاهده چگـونگی واکـنش دیگـران نسـبت بـه رف     «
در ابتدا یک محرك یـا تغییـر در محـیط باعـث برانگیختـه شـدن رفتـار        . گیرندرفتارها را یاد می

یابـد و سـرانجام فراگرفتـه    اگر یک واکنش مثبت، رفتار را تقویت کند، رفتار ادامـه مـی  . شودمی
وع اسـت  تمام تدابیر تشویقی در کانون، با توجه به ایـن موضـ  ). 162: 1392معظمی (»خواهد شد

.ها نهادینه کنندها به حسن خلق، چنین رفتاري را در آنمند ساختن آنتا با تحریک و انگیزه
هرچنـد بایــد توجــه داشــت کــه نظــام تنبیهـی نبایــد بــرخالف اصــول انســانی بــوده و حالــت   

اشتباه خود به کار گرفتـه بلکه باید در جهت آگاه ساختن مددجویان به. سزاگرایانه به خود بگیرد
.ها در تکرار آن، جلوگیري شودشوند تا از تبعات سوئی مانند تحقیر و لجاجت و پافشاري آن

نامه اجرایی کانون اصالح و تربیت، به مقـررات انضـباطی و   ذکر است فصل سوم آئینشایان
تـا  66همچنان مواد . تشویقی مددجویان اشاره داشته و قواعدي را در این زمینه وضع نموده است

ــوع         م71 ــن موض ــه ای ــروم از آزادي ب ــان مح ــت از نوجوان ــراي حمای ــل ب ــازمان مل ــررات س ق
یافته و تأکید کرده است که کلیه اقدامات انضباطی باید با حفظ حرمت ذاتـی نوجـوان   اختصاص

.نفس منطبق باشدو القاي مفهوم عدالت و عزت

خوانیترویج فرهنگ کتاب-2-1-3
دهی سـامانه رفتـاري افـراد شـده و     اطالعات و جهتبدیهی است مطالعه سبب افزایش سطح 

گیري حـس  همچنان که از شکل. پذیري کودکان و نوجوانان استاقدامی مؤثر در جهت جامعه
خـوانی، فـراهم   رو ترویج فرهنگ کتابازاین. کندطردشدگی و در انزوا بودن نیز جلوگیري می

س مـددجویان، بایـد در دسـتور کـار     اي و قـرار دادن کتـاب در دسـتر   نمودن امکانـات کتابخانـه  
.مدیریت کانون قرار گیرد

باشند کـه از درس و مدرسـه گریـزان هسـتند و     باید پذیرفت، بزهکاران معموالً از قشري می
ترك تحصیل و اصـوالً عالقـه نداشـتن بـه مطالعـه سـبب شـده اسـت کـه اوقـات           افت تحصیلی،
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اسـته و ناخواسـته وارد دنیـاي بزهکـاري     بیکاري خویش را بـا دوسـتان نابـاب سـپري کننـد و خو     
توان اوقات فراغت آنـان را سـامان بخشـید و    خوانی، میحال با تشویق مددجویان به کتاب. شوند
.ها آموخت که از ساعات بیکاري خویش بهترین استفاده را نمایندبه آن

از آزادي مقررات سازمان ملل براي حمایت از نوجوانان محـروم 41الزم به ذکر است ماده 
در کلیـه مراکـز نگهـداري بایـد امکـان دسترسـی بـه        «: داردنیز بر این امر تأکید داشته و مقرر می

کتابخانه مجهز به کتب آموزشی و سرگرمی و تفریح، همچنین نشریات مناسب نوجوانان فـراهم  
مـه  ناآئـین 144مـاده  . »گیـري کامـل از آن تشـویق گردنـد    شود و نوجوانان بایـد در جهـت بهـره   

کـرده و کـانون اصـالح و    ها و اقدامات تأمینی و تربیتـی نیـز بـدین موضـوع اشـاره     سازمان زندان
تربیت را موظف نموده که در راستاي بازپروري فرهنگی و بازسازي نظام شخصیتی مـددجویان،  

.1اندازي کتابخانه مبادرت ورزدنسبت به راه

هاي مذهبیبرنامه-2-2
تـوان از آن چشـم   چنان است که نمـی بازدارندگی از ارتکاب جرم،اثر پایبندي به مذهب در 

بـه بیـانی   . 2همان وجود رابطه حب و خوف از خداوند استبسا اولین عامل بازدارنده،چه. پوشید
تا اگر پیشگیري رشدمدار به دنبال مداخله در فرایند شخصیت کودکان و نوجوانان است،دیگر،

رایم مجدد توسط آنان شود؛ بدیهی است در این راسـتا بایـد تـوجهی    از این گذر مانع ارتکاب ج
.ویژه به تقویت مذهب در مددجویان معطوف شود

تـوجهی درگـروِ تغییـر رویکـرد     تغییر در باورهاي مددجویان تا اندازه قابلباید توجه داشت،
شـده و  هـا  آن»3پلـیس درون «زیـرا عامـل مـذهب، سـبب تقویـت      ؛ هـا اسـت  معنوي و مذهبی آن

کـه نبایـد هنجارهـا را نقـض کننـد؛ چراکـه در درجـه اول        رسـند درنتیجه خود به این نتیجـه مـی  
هـاي  از ارتکـاب معصـیت  «: فرماینـد می) ع(یعلحضرت . هاستخداوند شاهد و ناظر اعمال آن

. »در نهان خودداري کنید، زیرا آن خدایی که شـاهد اسـت، خـود نیـز حـاکم اسـت      ) حتی(الهی 

هـا و حتـی در قسـمت راهروهـاي سـاختمان      خوابگـاه از قبیـل قرنطینـه،  هاي کانون اصـالح و تربیـت تهـران،   تمامی قسمت.1
همچنـین در  . ها در قالب سیستم کتابخانه باز، در دسترس مددجویان قـرار دارد آموزشی، مجهز به کتابخانه بوده و انواع کتاب

انتشار دو نشریه در بخش پسـران و دختـران در دسـتور کـار     خوانی،ن عالوه بر کتابراستاي ارتقاي سطح آموزشی مددجویا
در کانون اصـالح و تربیـت تهـران توسـط مـددجویان تهـران       »ریحانه«و »خانه ما«دو نشریه کانون اصالح و تربیت قرار دارد،

.شودتهیه می
اسـت  بنـابراین بـدیهی  باید بـه خـدا توکـل کنـد؛    مردم باشد،هرکه دوست دارد نیرومندترین: فرمایندمی) ص(پیامبر اکرم.2

.ها با خداوند متعال استتوانمندسازي مددجویان از طریق تحکیم پیوند آن
3. Inner police



108
1394زمستان، سیزدهم، شمارهچهارمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

هـا درونـی شـده و حتـی پـس از اتمـام دوران محکومیـت و        دیگر چنین امري بـراي آن عبارتبه
خود بر رفتار خویش کنتـرل و نظـارت دارنـد و از ایـن طریـق احتـرام بـه        بازگشتن به جامعه نیز،

.1آموزندقانون را می
در تحلیل نظریه کنترل اجتمـاعی، عامـل اعتقـاد بـه     به همین علت است که تراویس هیرشی،

دانـد کـه سـبب پایبنـدي یـک شـخص بـه اجتمـاع شـده و          مـی 2مذهب را یکی از چهارعنصـري 
هاي دینی و اخالقـی  اعتقاد به ارزش«او معتقد است، . کنددرنتیجه از ارتکاب جرم خودداري می

معظمـی،  (»گـردد مانع مشارکت افراد در رفتارهاي ضداجتماعی مـی و اعتقاد به احترام به قانون،
).185همان 

کرده و معتقد است، ارتکاب جنایـت  شناس آمریکایی نیز به این موضوع اشارهجرمساترلند،
توان نتیجـه  حق میبه«: کندهمچنین بیان می. در اغلب موارد، نقض اصول اخالقی و مذهبی است
از یـک  . کلیسـا و نهـاد مـذهبی وجـود دارد    گرفت کـه رابطـه کامـل و نزدیکـی بـین تبهکـاري،      

تبهکاري معرف شکست کلیسا در رهبري اخالقی اعضاي جامعـه اسـت و بـه سـهولت     نظر، نقطه
نیـا  کـی (»علـت اساسـی تبهکـاري اسـت    »فقدان تربیـت مـذهبی  «توان از آن نتیجه گرفت که می

.ها شدتوان مانع از بزهکاري مجدد آنبنابراین با رفع این خأل می). 250: 1370
هـاي کـانون اصـالح و تربیـت را تشـکیل      از برنامـه هاي مذهبی بخـش مهمـی  رو برنامهازاین

هـاي آموزشـی احکـام،    شـامل اقامـه نمـاز جماعـت و برگـزاري کـالس      هـا، ایـن برنامـه  . دهدمی
سوي ایجـاد آرامـش و   آشنایی و اُنس مددجویان با قرآن، گام مهمی به. البالغه و قرآن استنهج

هاي قـرآن در پیشـگیري از جـرایم نیـز     موزهدر این راستا توجه به آ. 3ها استکنترل خشم در آن
هاي جذاب و مناسـب سـن مـددجویان، در    آنچه مهم است، استفاده از روش. 4حائز اهمیت است

.اشاعه معنویات و مذهب در کانون است
بسـیار تأثیرپـذیر   هاي نوجوانان که به اقتضاي سنّی خـود، ذکر است؛ با توجه به ویژگیشایان

هاي آموزشی در کـانون اصـالح و تربیـت، بـازخورد مثبـت فراوانـی       ري کالسبرگزاباشند، می
بنـابراین،  . »تر استدل جوان از دل پیرمرد، نرم«: فرمایندنیز می) ع(صادق همچنان که امام . دارد

.ها نهایت استفاده را نمودباید از این ویژگی آن

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در کانون اصالح و تربیت تهران مشخص شد نقش مـذهب و انجـام مراسـمات دینـی در     .1
).125: 1393پایه دانش(ز پسران بوده استاصالح دختران بیش ا

.پایبندي، مشارکت و اعتقاد اشاره داردبستگی،او در این رابطه به چهارعنصر دل.2
.139: 1390عابدي اردکانی: نگاه کنید به.3
.1390و خسروشاهی 1387رشادتی: نگاه کنید به.4
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ورزشی-هاي تفریحیبرنامه-2-3
ــت و در    ــات فراغ ــت اوق ــان، در     اهمی ــراي جوان ــی ب ــات تفریح ــتفاده از امکان ــار آن اس کن

بـازي، ورزش، کـار فرهنگـی، نمـایش و     . شده اسـت شناسی و علوم پیشرفته فیزیکی شناختهروان
منظـور  هاي مربوط بـه اوقـات فراغـت و تفـریح بـه     برنامه. باشندیمخدمات اجتماعی از این قبیل 

توانـد بـر   آیـد و مـی  تکرار بزهکاري به وجـود مـی  مبارزه با امراض اجتماعی، مثل مواد مخدر و
.اساس ارتقاي نیروي بالقوه فیزیکی، ذهنی و حسی جوانان گسترش یابد

هاي تفریحیبرنامه-2-3-1
عدم توجه بـه آن  کهویژه نوجوانان استنیاز به تفریح، یک نیاز طبیعی براي تمامی افراد و به

تربیت کودکان و نوجوان درگروِ توجـه  چراکه،. یتی استهاي تربمغایر با اصول انسانی و آموزه
افـزون بـر ایـن، اگـر ادعـا      . ها و تالش در جهـت بـرآورده سـازي آن اسـت    تمامی نیازهاي آنبه

تنهـا محدودسـاختن آنـان    شود هدف اولیه نگهداري مددجویان در کانون اصالح و تربیت، نهمی
باید تا حد امکان تفریحـاتی کـه سـایر همسـاالن     هاست، درنتیجه نیست، بلکه رشد و بالندگی آن

که اگر اوقات فراغت آنان بـا تفریحـات سـالم و    همچنان. باشند برایشان فراهم شودها دارا میآن
.ها قطعاً به سراغ تفریحات ناسالم خواهند رفتآنیافته تأمین نشود،سازمان

شـده و درنتیجـه   ها معرفـی ها به آنیتتر آنکه با ایجاد تفریحات سالم، این قشر فعالنکته مهم
در . توان با توسل به چنین تفریحاتی، اوقـات فراغـت خـود را سـپري کـرد     آموزند چگونه میمی

اي در پـیش  این صورت، پس از اتمـام دوران محکومیـت و حضـور در اجتمـاع نیـز چنـین رویـه       
ها معطـوف  رشدمدار نیز، بخش مهمی از فعالیتهايالزم به ذکر است در بستر آموزه. گیرندمی

ریـزي صـحیح، در ایـن    به اوقات فراغت کودکان و نوجوان و ساماندهی آن با ایجاد یک برنامـه 
بنابراین توجه به مسئله تفریحات مددجویان کانون نیز، با توجـه بـه ایـن مباحـث،     ؛ 1شودزمینه می

.قابلیت تفسیر رشدمدارانه را دارد
هـاي  سایر برنامههاي سینمایی در حال اکران وهاي سرود، تئاتر، پخش فیلمسبرگزاري کال

کـانون اصـالح و تربیـت تهـران بـا احـداث       . گیرنـد هنري براي مددجویان در این دسته قرار مـی 
همچنـین  . هاي آموزشـی شـنا نیـز نمـوده اسـت     استخر در محیط کانون، اقدام به برگزاري کالس

هــاي بـراي مـددجویان از دیگــر برنامـه   ،2شــهريشـهري و بـرون  روناردوهــاي دتـدارك برنامـه  

.310-305: 1392شاملو و مقیمی : نگاه کنید به.1
اردوهـاي  . دوره بازدیـد از بـرج مـیالد، در سـال اسـت     3شهري کانون اصالح و تربیت تهـران، دربردارنـده   اردوهاي درون.2
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با توجه به اینکه مددجویان با لباس شخصی و بدون هیچ نمادي از مـددجو  . تفریحی کانون است
نکته مهـم در برنامـه اخیرالـذکر، القـاي حـس اعتمـاد جامعـه بـه         . شوندبودن، در اردو حاضر می

.ماندپاسخ باقی نمیاین اعتماد بیمددجویان است و تجربه ثابت کرده که
کنوانسیون حقـوق کـودك، حـق طفـل بـراي تفـریح و آرامـش،        31الزم به ذکر است ماده 

هاي خالق، مناسب سن خـود و شـرکت آزادانـه در حیـات فرهنگـی و هنـري بـه        بازي و فعالیت
نوجوانـان  مقررات سـازمان ملـل بـراي حمایـت از    47همچنین ماده ...شده است رسمیت شناخته

کرده و عنوان نموده که هر نوجوان بایـد داراي  محروم از آزادي، به مسئله تفریح نوجوانان اشاره
.هاي اوقات فراغت باشدوقت اضافی براي فعالیت

هاي ورزشیبرنامه-2-3-2
ــارز و روشــن اســت  خــواص ویژگــی ــاد فرهنگــی و اجتمــاعی ب . هــاي علمــی ورزش در ابع

اشت و سالمت جسم، نشاط روحـی و آمـوزش اخالقـی و اجتمـاعی نقشـی      اي که در بهدگونهبه
به همین جهـت اسـت کـه در کشـورهاي مختلـف، در قـوانین موضـوعه خـود         . کندمؤثر ایفا می
همچنـین در جهـان   . انـد بینـی نمـوده  بدنی و ورزش زنـدانیان پـیش  اي را براي تربیتجایگاه ویژه

بخشی براي کسانی که به هر دلیـل از مسـیر عـادي    توانعنوان وسیله درمانی یاامروز از ورزش به
درنتیجه، با توجـه  . رودکار میاند، بههاي جسمی و روحی شدهشده و دچار نقصان درزمینهخارج

بـا در نظـر داشـتن    هـاي اصـالحی و تربیتـی در کـانون اصـالح و تربیـت،      اجـراي روش به اینکـه 
هـاي تفریحـی و   گیـرد، لـذا برنامـه   انجام مـی شخصیت هر فرد و با جلب اعتماد شخص موردنظر

کـه امـري   آموزنده متضمن بازي و ورزش نیز براي تخلیه انـرژي و از بـین بـردن حالـت تعـرض     
هاي ورزشی سبب شادابی و نشـاط  همچنان که فعالیت. شودطبیعی براي نوجوانان است، اجرا می

دل، ازدیـاد قـدرت، جلـب همکـاري و     منظور برقراري تعابه«دیگر،عبارتبه. شودمددجویان می
هـاي ورزشـی اهمیـت    ایجاد حس مسئولیت در نوجوانان بزهکار یا ناسازگار، معموالً براي برنامه

هـاي اصـالح و   رو کـانون ازایـن ). 113: 1389صـالحی و امـامی نمینـی    (»شـوند خاصی قائل می
.باشندتربیت مجهز به سالن ورزشی و امکانات ورزشی می

عـالوه بـر   . هـاي اجرایـی واحـد فرهنگـی اسـت     ویان به ورزش، ازجمله برنامـه تشویق مددج
هـاي آموزشـی برگـزار    ورزش صبحگاهی که هرروز حـدود نـیم سـاعت قبـل از شـروع کـالس      

امسـال پنجمـین دوره اردوي مشـهد توسـط کـانون اصـالح و تربیـت تهـران         . مقـدس اسـت  شهري نیز تشـرُّف بـه مشـهد   برون
.برگزارشده است
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در ســالن ورزش، هــر گــروه از مــددجویان زیــر نظــر مربیــان ورزشــی بــه تمــرین در  ،1شــودمــی
وعات مهـم در عرصـه پیشـگیري از بزهکـاري     یکی از موض. پردازندهاي موردنظر خود میرشته

فراهم نمودن امکانات ورزشی براي مـددجویان نیـز   . ها استساماندهی اوقات فراغت آناطفال،
هـاي  در راستاي این امر بوده تا از اوقات فراغت خویش به بهترین نحو ممکن و از گـذر فعالیـت  

.سالم ورزشی، استفاده نمایند
هاي ورزشی خـارج کـانون، سـبب تقویـت     و دعوت از سایر تیمبرگزاري مسابقات ورزشی 

هـا منـد نمـودن آن  مددجویان و انگیزهنفس درروحیه رقابت، خودباوري، افزایش سطح اعتمادبه
.شودمی

هـاي درمـانی و بهداشـتی    باشند، یکـی از روش همچنین در رابطه با مددجویانی که معتاد می
بـر اسـاس   . ن روش با نیازهاي طبیعی انسان، سازگاري داردهاي ورزشی است که ایانجام فعالیت
هاي ورزشی تأثیرات مثبت و کارسازي بر بهداشـت روان و سـالمت روانـی    فعالیتاین رویکرد،

تمرینـات ورزشـی هـوازي، تـأثیر فراوانـی بـر کـاهش اضـطراب مـددجویان          افزون بر این،. دارد
.2دارد

درمانی–هاي مددکاري برنامه-3
هاي مختلفـی اسـت کـه اداره مشـاوره و مـددکاري و      ون اصالح و تربیت متشکل از ادارهکان

هـاي  هاي مـذکور اقـدامات و برنامـه   اداره. باشندها میترین آنهمچنین بهداشت و درمان از مهم
طـور  برنـد، آغـاز کـرده و بـه    خود را از بدو ورود مددجویان به کانون که در قرنطینه بـه سـر مـی   

با توجه به ماهیـت  . دهندطول زمان نگهداري آنان در کانون اصالح و تربیت، ادامه میمستمر در 
هـاي ادارات موردبحـث، اقـدامات متفـاوتی از قبیـل تشـکیل پرونـده شخصـیت، بررسـی          فعالیت

. گیردها در دستور کار ایشان قرار میوضعیت جسمانی و روانی مددجویان و همچنین درمان آن
روانـی و  -انون اصالح و تربیت باید تدابیري در جهـت حـل معضـالت روحـی    کدیگر،عبارتبه

هـاي آنـان نیـز    همچنین توجه بـه مشـکالت زیسـتی و بیمـاري    . اجتماعی مددجویان به کار گیرد
هـا تـالش نمـود؛ بـدیهی اسـت ازآنجاکـه       شـود و بایـد در جهـت درمـان آن    امري مهم تلقی مـی 

سـایی عوامـل خطـر فـردي و محیطـی مـددجویان و       محوریت اساسی اقدامات مورداشـاره را شنا 

هـاي ورزش صـبحگاهی در هـواي آزاد    ها و اقدامات تأمینی و تربیتـی، بـه اجـراي برنامـه    نامه سازمان زندانآئین152ماده -.1
.باشند، اشاره داردبراي آن دسته از محکومینی که قادر به انجام ورزش می

.42: 1385فاضل بخششی : نگاه کنید به.2
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وضوح رویکرد رشـدمدار ایـن   دهد، بهها تشکیل میسازي آنهمچنین ارائه تدابیري جهت خنثی
.دهدقسم تدابیر را نشان می

هاي مشاوره و مددکاريبرنامه-3-1
ینـد  گیران سیاست جنایی ایران با توجه به اهمیـت نقـش مـددکاران اجتمـاعی در فرآ    تصمیم

اسـتفاده  1379نامه اجرایی مـددکاري اجتمـاعی   بازپروري کودکان و نوجوانان بزهکار، در آئین
نامـه  آئـین 11مـاده  .انـد از این کارگزاران در کانون اصـالح و تربیـت را مـورد تأکیـد قـرار داده     

تمـاعی  هر کانون باید به تعداد کافی مـددکار اج «: اجرایی کانون اصالح و تربیت نیز مقرر داشته
تا از این گذر نظام عدالت کیفري در مرحله اجراي پاسخ هم از ابزارهـاي  »در اختیار داشته باشد

همچنان با توجه به تعریف و تعیـین حـدود وظـایف مـددکار     . سازي بهره گیردالزم جهت فردي
ضـمن تبیـین جایگـاه مهـم مـددکار در عرصـه عـدالت کیفـري اطفـال          ،1نامه موردبحثدر آئین
مـددکار اجتمـاعی و   ترین نهاد اجرایـی در بسـتر پیشـگیري رشـدمدار،    شود که مهممیمشخص

چراکه نقش مهمی در شناسایی عوامل خطـر و همچنـین ارائـه تـدابیر حمـایتی ایفـا       . مشاور است
.کندمی

هـا در قسـمت   زمـان حضـور آن  در بدو ورود مددجویان به کانون اصالح و تربیـت و مـدت  
. شـود شخصیت ایشان توسط کارگزاران واحد مددکاري و مشاوره، تشـکیل مـی  پرونده قرنطینه،

ها و مشـکالت مـادي   مددکاران اجتماعی براي شناسایی شخصیت کودکان و نوجوانان، ناراحتی
مـددکاران یـا   . ها باید بـا مسـئولین کـانون، همکـاري نماینـد     و معنوي، خانوادگی و اجتماعی آن

رویی و محبت، مالقات و او را بـه مقـررات   وارد با نهایت خوشتازهمربیان تربیتی باید با محکوم 
محیط جدید آشنا ساخته و با شرح وظایف انسانی خود، اعتمادش را جلـب نماینـد تـا بتواننـد بـه      

. کارگیرندهاي درونی و واقعی او پی ببرند و تدابیري مؤثر در خصوص مشکالت وي بهناراحتی
هـا و  سـازي پاسـخ  ساز فـردي ازپیش زمینهمددکار در کانون بیشدیگر، حضور مشاور وعبارتبه

هاي اصالحی و تربیتی به ایـن معنـی اسـت کـه     فردي کردن روش«. هاي کانون خواهد شدبرنامه
کـانون  شناسان باید روشی در پیش گیرند که قادر بـه اجـراي تـدابیر اصـالحی    مددکاران و روان

توانـد  شده و ثابـت نمـی  هاي از پیش تعیینتاً اجراي برنامهطبیع. نسبت به فرد فرد مددجویان شوند

ي اجتماعی عبارت است از تالش در جهت مددکار«،1379نامه اجرایی مددکاري اجتماعی آیین1مطابق بند الف ماده .1
ور کردن استعدادها و مادي مددجو و شناخت توانایی و مشکالت مددجو و سعی در بهره-فراهم کردن زمینه هدایت معنوي

اجتماعی و اقتصادي مددجو و تالش جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط ها و مشکالت روانی،جویی نارساییچاره
.»فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاري اجتماعی ويفردي مددجو،
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ــانی باشــد کــه داراي شــرایط فــردي و خــانوادگی متفــاوتی    پاســخگوي نیازهــاي متنــوع نوجوان
).140: 1393پایه دانش(»باشندمی

مطالعـات  . کننـد دچار شـوك شـده و سـکوت مـی    اغلب مددجویان در بدو ورود به کانون،
صـورت  هـاي روانـی بـه   با نوعی نـاراحتی اولین روزهاي حضور در کانون،دهدمختلف نشان می

مشــاور و مــددکار بــا . اشــتهایی همــراه اســتزدگــی، در خــود فــرورفتن، انزواجــویی و بــیبهـت 
گیــري از اصــول حــاکم بــر مــددکاري تــالش در برقــراري رابطــه و از میــان برداشــتن ســد  بهــره

تـوان  بدیهی است تا مددجو صحبت نکنـد نمـی  . ن دارداعتمادي میان مددجو و کارکنان کانوبی
.به معضالت موجود در زندگی او پی برد

افزون براین، مددکار باید تدابیر الزم را براي حفظ رابطه میان مددجو و خانواده وي به کـار  
کـه ایـن شـکاف    یصورتدر . گیرد تا حضور او در کانون، سبب ایجاد شکاف میان آن دو نشود

زیرا وابسـتگی  ؛ باشد، بایستی تمام تالش خود را در برطرف نمودن آن، متمرکز نمایدایجادشده
. و احساس تعلق به خانواده، خود یک عامل مهم در جلوگیري از تکـرار جـرم مـددجویان اسـت    

همچنـان بـا   .ها و تدابیر پیشگیري رشدمدار قـرار دارد توجه به خانواده نیز همواره در صدر برنامه
ویـژه بـا   بسـتگی بـا سـایرین و بـه    هاي نظریه کنترل اجتمـاعی، وجـود عالقـه و دل   ردهتوجه به آو

.شـود هـاي کنتـرل بزهکـاري در کودکـان و نوجوانـان محسـوب مـی       والدین و خـانواده از اهـرم  
در . هایشان امـري بسـیار ضـروري اسـت    رو تحکیم پیوند عاطفی میان مددجویان و خانوادهازاین

هاي حمایتی کانون اصـالح  امکان مالقات مددجویان با خانواده، از برنامهاین راستا فراهم نمودن
، )37مـاده  3بنـد  (کـودك  همچنـان مطـابق مقـررات کنوانسـیون حقـوق      . شودو تربیت تلقی می

مقررات سازمان ملل براي حمایـت از نوجوانـان محـروم از    60و 59مقررات قواعد پکن و مواد 
. رودشـمار مـی  پرستان قانونی جز حقوق کودکـان و نوجوانـان بـه   آزادي مالقات با والدین یا سر

باید توجه داشت که مالقات با افراد خانواده سبب رفع کدورت، اضطراب، ایجاد مهـر و محبـت   
اي که از پـدر و  شوند به علت ترس و واهمهکودکان و نوجوانانی که به کانون اعزام می. شودمی

مـددکاران  . کننـد ند از افشاي نام و آدرس آنان خـودداري مـی  مادر یا سرپرستان قانونی خود دار
اجتماعی باید پس از مصاحبه با مددجو، مراتب را در اسرع وقت به اولیـا و سرپرسـتان قـانونی او    

.اطالع دهند
منظور رعایت مقررات داخلی زنـدان، تشـویق   افزون بر این، راهنمایی و هدایت محکومین به

کـه مربیـان تربیتـی    اي تـا مـادامی  حرفـه هـاي آمـوزش علمـی و فنـی    به کار و شـرکت در کـالس  
آمـوزش هنجارهـاي اجتمـاعی و    . متخصص وجود ندارند، از وظایف مددکاران اجتماعی اسـت 
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پـذیري و  اخالقی به کودکان و نوجوانان بزهکار نیز به این کارگزاران واگذارشده تا مسیر جامعه
یکـی از اقـدامات   همچنـان کـه  . براي ایشان هموار سازندارتباط سالم و مؤثر با اعضاي جامعه را 

افـزون  . مهم مشاوران حاضر در این واحد، آموزش مهـارت کنتـرل خشـم، بـه مـددجویان اسـت      
هاي روانی و تسکین آالم درونـی افـراد،  شناس در حفظ آرامش روحی و حل عقدهروان«براین، 

ب منــدرج در پرونــده شخصــیت علــل هــا بــا اســتفاده از مطالــآن. دارنــدنقــش مهمــی بــر عهــده
ها را موردبررسی قرار داده و براي درمان آنان اقدام الزم بـه  هاي روانی آنناسازگاري و ناراحتی

چه اینکه ارتکاب جرم از سوي کودکان و نوجوانان نشـانه  ). 107: 1353دانش (»آورندعمل می
گیـري از  تواند با بهرهح و تربیت میکانون اصال«رو بارز تربیت غیرصحیح این دسته بوده و ازاین

هاي این دسته از کارگزارن، اسباب اجتماعی شدن و بسترهاي همنـوایی آنـان بـا بایـدها و     قابلیت
بدیهی اسـت تمـامی ایـن    ). Springer & Roberts  2011: 102(»نبایدهاي اجتماعی را فراهم آورد

ر راسـتاي اجـراي تـدابیر حمـایتی     هـا د اقدامات و برطرف ساختن مشکالت روحـی و روانـی آن  
.و جلوگیري از مزمن شدن بزهکاري ایشان استپیشگیري رشدمدار

ازجمله وظایف مهم مددکاران اجتماعی کانون اصـالح و تربیـت، آمـاده نمـودن     «همچنین، 
مددجویان براي بازگشت به محیط آزاد است و باید سـعی نماینـد برنامـه سـازگاري کودکـان و      

ا زندگی عادي اجتماعی تنظیم و منطبق نموده و بـا اسـتفاده از امکانـات موجـود در     نوجوانان را ب
شـود در عرصـه   ترتیـب مالحظـه مـی   ایـن بـه ). 280: 1385دانش (»آورنداین زمینه اهتمام به عمل

رسمیت شناختن حضور مـددکاران اجتمـاعی در مرحلـه اجـراي تـدابیر      سیاست جنایی ایران با به
هاي بازسازي شخصیتی کودکـان و نوجوانـان بزهکـار و درنتیجـه بازگشـت      سالب آزادي، زمینه

.ها به زندگی سالم اجتماعی فراهم شده استآن

درمانی-هاي بهداشتیبرنامه-3-2
مــوازات اقــدامات واحدمشــاوره و همزمــان بــا حضــور مــددجویان در قســمت قرنطینــه و بــه

درمـانی خـود   -هاي بهداشتیتربیت نیز برنامهمددکاري، اداره بهداشت و درمان کانون اصالح و
هـاي جسـمی   در ابتدا مددجویان از جهت ابتال به بیماري. نمایدرا در رابطه با مددجویان اجرا می

شـوند و در صـورت تشـخیص بیمـاري اقـدامات درمـانی مناسـب عملـی         و روانی معاینه دقیق می
جراي تدابیر درمانی تـرك اعتیـاد در مواجهـه    هاي اداره مزبور، اترین برنامهیکی از مهم. شودمی

.با مددجویان معتاد است
سـالمت روانـی مـددجویان، اقـدامات مـرتبط بـا تضـمین        یگر بیان، در کنـار توجـه بـه   به د
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کننده حقوق اولیه مددجویان بوده چنین امري، هم تأمین. ها نیز مهم استسالمت جسمانی آن
زیرا نباید فراموش نمود، بخشی از عوامـل  ؛ آثار استو هم از منظر پیشگیري رشدمدار داراي

دهـد  هاي جسمانی کودکان و نوجوانـان تشـکیل مـی   خطر فردي را مشکالت زیستی و بیماري
پژوهشـگران،  «درواقـع  . 1کنـد توجه به این مسائل را ایجاب میها،که الزمه بهبود وضعیت آن

جسـمی و شـناختی تعریـف    هیجـانی، ژنتیکـی، هايعوامل پرخطر فردي را درمجموع ویژگی
شخصـیت  «کـه  بـا توجـه بـه ایـن    افزون بـراین، ) 17: 1391زاده و میرزاآقایی حسین(»کنندمی

صورت ذاتی و هاي بدنی و روانی آدمی، خواه بهعبارت از سازمان متکاملی مرکب از ویژگی
را از دیگـر افـراد   دهنده هویت آدمی است و او صورت اکتسابی است که همگی نشانخواه به

؛ بنـابراین، مداخلـه در فراینـد شخصـیت     )103: 1380نیا کی(»سازدروشنی متمایز میجامعه به
هـاي رشــدمدار، بررسـی شـرایط جســمانی آنـان را نیــز     کودکـان و نوجوانـان در قالــب برنامـه   

.طلبدمی
هـر  زیـرا  .مجهـز بـه واحـد بهداشـت و درمـان اسـت      کانون اصالح و تربیت،به همین علت،

منـد  هاي پزشکی کافی، هم درزمینه پیشگیري و هم درزمینه درمـان، بهـره  نوجوان باید از مراقبت
هـا، در صـورت امکـان، بایـد از طریـق تسـهیالت و       گونـه مراقبـت  تر اینکه، همه اینمهم؛ وشود

ــا خــدمات مناســب بهداشــتی جامعــه  ن اي کــه بازداشــتگاه در آن قــرار دارد در دســترس نوجوان
نفـس و  شده، قرار گیرند تا از برچسب زدن به نوجوانان جلوگیري شـود و میـزان عـزت   بازداشت

هـاي مفیـد واحـد بهداشـت و     یکـی از برنامـه  . قابلیت جذب نوجوان در اجتماعات تقویـت شـود  
هاي آموزشی رفتارهاي پرخطر و همچنین آمـوزش بهداشـت فـردي بـه     برگزاري کالسدرمان،

.مددجویان است
درسـتی معتقـد باشـند سـالمت جسـم یـا ذهـن        که بههریک از کارگزاران مربوطه«عالوه، به

دیده اسـت یـا   سختی آسیبنوجوان در اثر بازداشت مداوم، اعتصاب غذا یا موقعیت بازداشت، به
خواهد دید، باید موضوع را بالفاصله به مدیر بازداشتگاه و مقام مستقلی که مسئولیت حفاظـت از  

هـر نوجـوانی   افـزون بـر ایـن،   ). 163عباچی، همان (»نان بر عهده اوست گزارش دهدرفاه نوجوا
اي تخصصی زیر نظر گروه پزشکان مسـتقل مـداوا   که مبتال به بیماري ذهنی است باید در موسسه

هاي بهداشـتی،  هاي مقتضی، باید اقداماتی نمود که تداوم مراقبتشود و از طریق توافق با سازمان
.آزادي نوجوان تا هر وقت که الزم باشد تأمین شودروانی پس از

.142-131همان مهدوي،: نگاه کنید به.1
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گیرينتیجه
هـاي اجرایـی کـانون اصـالح و     شده مشـخص شـد تمـامی تـدابیر و برنامـه     با توضیحات ارائه

انـد تـا از   دهی شدهتربیت، در جهت رشد و تعالی شخصیتی، روحی و جسمانی مددجویان سامان
گرا همت گماشته و مانع از ارتکاب جرم مجـدد  انوناین گذر، به تربیت نوجوانانی هنجارمند و ق

ها شوند؛ بدیهی است تمامی این مواضـع در بسـتر پیشـگیري رشـدمدار معنـا و مفهـوم       توسط آن
هاي پیشـگیري  توان ادعا نمود کانون اصالح و تربیت تحت تأثیر آموزهبه بیانی دیگر می. یابدمی

ــ  ــرار داده و رشــدمدار، مشــکالت فــردي، خــانوادگی و تحصــیلی م ددجویان را مــورد هــدف ق
همچنـین قواعـد   . ها متمرکز نموده اسـت هاي حمایتی خود را در جهت برطرف نمودن آنبرنامه

بنـابراین کـانون اصـالح و    ؛ المللی موجود در این حـوزه نیـز بـر ایـن موضـوعات تأکیـد دارد      بین
یی بـه نوجوانـان معـارض بـا     ترین نهادهاي مسئول در مرحله پاسخگوعنوان یکی از مهمتربیت به

زیرا بنیـان نظـام مـذکور کـه     ؛ مجري اهداف رشدمدارانه نظام عدالت کیفري اطفال استقانون،
دانـد، هدف اصلی و اولیه خود را حمایت و تربیت کودکـان و نوجوانـان معـارض بـا قـانون مـی      

راي تشـکیل یـک   هاي پیشگیري رشدمدار بوده و جز در این حوزه، توجیهی بـ برگرفته از آموزه
.توان یافتنظام دادرسی افتراقی متناسب با کودکان و نوجوانان نمی

تمـامی نیازهـاي جسـمی، روحـی، روانـی و عـاطفی کودکـان و نوجوانـان         رو توجه بـه ازاین
هاي مختلف و تدابیر مناسب بازپرورانـه بـراي آنـان در نظـر گرفتـه      که با استفاده از برنامهکانون

جانبـه آنـان بـوده و    ثبتی است که کامالً در راستاي تربیـت و رشـد و تعـالی همـه    شود، اقدام ممی
سو باهدف نظام دادرسی اطفال است که همان پیشـگیري از نقـض هنجارهـاي    دیگر همعبارتبه

نامـه اجرایـی   آئـین 21در مـاده  . مجدد کودکان و نوجوانان در قالب پیشگیري رشد مـدار اسـت  
عیت رفتـاري کودکـان و نوجوانـان بزهکـار در مـدت حضـور در       کانون نیز، بررسـی مـنظم وضـ   

کانون اصالح و تربیت که به دوباره پرورش دادن این دسـته از بزهکـاران در بسـتر نهـاد مـذکور      
آوري دومرتبه آنـان بـه بزهکـاري تأکیـد دارد، بـه کـانون اصـالح و        گیري از رويمنظور پیشبه

.تربیت واگذارشده است
نگهداري در کانون اصالح و تربیت با همـه تـدابیر تربیتـی    کهاین واقعیت با توجه بههرچند

و حمایتی موجود در آن، یک واکنش سالب آزادي است، عدم توجه به شـرایط سـنی و روحـی    
هــاي هــاي کــانون یــا عــدم توجــه بــه آمــوزه کودکــان و نوجوانــان و اجــراي غیراصــولی برنامــه

بخـش نخواهـد   تنها نتیجهبه مفاهیم پیشگیري رشد مدار، نهاعتناییتر بیشناسی و از همه مهمجرم
تـر قـوانین و   توجـه تبـدیل خواهـد شـد کـه نقـض جـدي       بود، بلکه خود به یک عامل خطر قابـل 
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همچنـان کـه   . تر و شدیدتر کودکان و نوجوانان را به دنبال خواهـد داشـت  ارتکاب جرایم جدي
ل محرومیت از آزادي کودکـان و نوجوانـان چـه    المللی نیز تالش شده تا در اعمادر مقررات بین

عنـوان واکنشـی تنبیهـی مصـلحت کودکـان و اصـل تناسـب تـدبیر         عنوان اقدام تأمینی و چه بـه به
اي باشد که اصالح و تربیـت و بـازپروري کـودك را بـه     گونهموردتوجه قرار گیرد و اقدامات به

ایـن پاسـخ در عرصـه عـدالت کیفـري      همچنان که توجه به اسـتفاده حـداقلی از  .مخاطره نیندازد
عنـوان در  هیچشده بهیابد و مطالب ارائهاطفال، خود در بستر پیشگیري رشدمدار معنا و مفهوم می

هـاي نهـاد   مقام توصیه قضات به صدور احکام سـالب آزادي نیسـت؛ بلکـه صـرفاً بیـانگر قابلیـت      
الزم به تذکر است اگرچـه  . تموردبحث در اصالح و بازپروري کودکان و نوجوانان بزهکار اس

آمده توسط برخی تحقیقات صورت گرفته گویاي عدم موفقیـت کـانون اصـالح و    دستنتایج به
آمـده بـه معنـاي    دسـت نتـایج بـه  امـا 1تربیت در پیشگیري از تکرار جرم مددجویان کانون اسـت، 

ور را در امـر  شکست کلی تدابیر بازپرورانه کـانون اصـالح و تربیـت نبـوده و قابلیـت نهـاد مـذک       
دیگـر اگـر هـم در عمـل     عبـارت بـه . کنـد اصالح و تربیت کودکان و نوجوانان، کامالً نفـی نمـی  

موفقیتی به دست نیامده است، به معناي کنار گذاردن این نظریه نیست، بلکه بایـد فراینـد اجـرا را    
یـت نیـز مؤیـد ایـن     نامه اجرایی کانون و اصالح و ترباندك تأملی در آیین. مورد بازبینی قرار داد

گذاران جنایی ایران بـازپروري و اصـالح کودکـان و نوجوانـان     ادعاست که هدف اولیه سیاست
افزون بـر  . بزهکار است و بنیان اصلی تأسیس این نهاد، بر مبناي پیشگیري رشدمدار بنا شده است

ثبت تـدابیر کـانون   این، در کنار تحقیقات یادشده نباید از مطالعاتی چشم پوشید که بیانگر تأثیر م
2.و اصالح و تربیت بر سامانه شخصیتی مددجویان این مرکز است

هـاي آموزشـی آن نیـز    کـار گرفتـه شـوند و برنامـه    درسـتی بـه  بنابراین، اگر این مؤسسات بـه 
نفــس و متناســب بــوده و بــه بهتــرین شــیوه انجــام پــذیرد، بــه دنبــال بیــدار نمــودن حــس عــزت   

ــذیري در آنمســئولیت ــرین نهادهــاي عــدالت کیفــري اطفــال در راســتاي   ی از مهــمهــا، یکــپ ت
پذیري کودکان و نوجوانان معارض با قـانون بـوده و گـامی اساسـی     سازي و باز اجتماعشخصیت

مـدت نوجوانـان   بدیهی اسـت اصـراري بـر محرومیـت طـوالنی     . ها خواهد برداشتدر تربیت آن

نوجوانان تأثیر تربیتی کانون اصالح و تربیت در بازپروري کودکان و،)1393(پایه، لیال دانش: باره نگاه کنید بهدراین.1
کرده که گیري اشارههرچند نویسنده در بخش نتیجه.دانشگاه عالمه طباطبایی. دنامه کارشناسی ارشپایان. معارض با قانون

ویژه آنکه در پیشگیري از هاي کانون اصالح و تربیت هیچ نقشی در بازپروري نداشته است، بهتوان ادعا نمود برنامهنمی
.تکرار جرم دختران و متنبه ساختن ایشان موفق عمل نموده است

نامه کارشناسی ، نقش عدالت کیفري اطفال در پیشگیري رشدمدار، پایان)1393(حسینی، انسیه : اه کنید بهباره نگدراین.2
.بهشتیارشد، دانشگاه شهید
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المللـی بـه   اده از چنـین پاسـخی، اسـناد بـین    بسا که با توجه به رویکرد حداقلی در استفنیست، چه
مهـم، تربیـت کودکـان و نوجوانـان اسـت کـه بایـد در        . انـد کوتاه بودن زمان آن نیز تأکید کرده
.مدتی مناسب و مقتضی به عمل آید

افزون براین، عدم پافشاري بر اجـراي کامـل احکـام سـالب آزادي و قابلیـت تجدیـدنظر در       
بینـی سـازوکارهایی در قالـب تعلیـق اجـراي مجـازات،       نین پیشمیزان حکم توسط قاضی و همچ

آزادي مشروط، عفو و مرخصی که زمینه خروج زودهنگام و آزادي زودتر از موعـد مـددجویان   
شاهد مثالی دیگر بـر رویکـرد رشـدمدار حـاکم بـر      آورد،را از کانون اصالح و تربیت فراهم می

گونـه مؤسسـات در نظـام    ر کـه از عنـوان ایـن   طـو دیگـر، همـان  عبارتبه. مؤسسات مذکور است
زمان ثابـت و  تنها حبس آنان در یکهدف اولیه نگهداري مددجویان، نهآید، حقوقی ایران برمی

غیرقابل انعطاف، بلکه اصالح و تربیت آنان بوده و هر زمان که این هدف محقق شود، دلیلـی بـر   
بـه دیگـر بیـان، آنچـه     . واهـد داشـت  ادامه حضور مددجو در کـانون اصـالح و تربیـت وجـود نخ    

موضوعیت دارد اصالح مددجویان در جهت پیشگیري از جرایم آتی آنان و بازگشت ایشـان بـه   
تنهـا تـوجیهی   نـه توجه و مهم،بدیهی است در صورت نیل به این اهداف قابل. زندگی سالم است

ر غیـر ایـن صـورت    براي ادامه حضور مددجو در کانون اصالح و تربیـت وجـود نـدارد، بلکـه د    
اي معکوس و مخالف با اهداف عالیه نظـام دادرسـی اطفـال    چنین حضوري منجر به کسب نتیجه

.خواهد شد
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