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چكيده
در عدالت کيفري اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ايران و انگلستان ،يکي از پاسخهاي متداول براي
مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون ،نگهداري آنان در مکانهاي بسته است؛ اما تفاوت اصلي اين مکانها
با زندانهاي عادي ،در هدف اين مؤسسات که پيشگيري از جرايم آتي اطفال و نوجوانان و اصالح ساختار
رفتاري آنان است ،متبلور مي شود .بنابراين ،بايد اين محيط هاي تحميلي را با استفاده از طرحهاي آموزشي
براي تربيت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبديل به محيط آموزشي مؤثر در پيشگيري از
بزهکاري کرد .نوشتار حاضر به بحث و بررسي پيرامون نقش مؤثر محيط هاي آموزشي تحميلي و مشکالت
اين محيط ها براي تربيت کودکان و نوجوانان بزهکار با ديدگاه تطبيقي در دو کشور ايران و انگلستان
مي پردازد .يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که ،هرچند در هر دو کشور براي پيشگيري از جرايم اطفال
و نوجوانان برنامههاي آموزش محور اجرا مي شود ،اما هنوز وضعيت مؤسسات نگهداري محکومان با وضعيت
مطلوب فاصله زيادي دارد.
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مقدمه
در قلمروي بزهکاري اطفال و نوجوانان ،سياستگذاران از سه الگو يا رويکرد براي مقابله با اين
پديده بهره مي گيرند :الگوي رفاه ،الگوي تنبيهي و الگوي ترميمي .مطابق الگوي رفاه ،جرم يا
ناسازگاري کودک و نوجوان ،حاصل عوامل متعدد و گوناگوني است که کودک در اثر تأثيرپذيري
از اين عوامل به سمت ارتکاب بزه گرايش مييابد .اين عوامل اغلب شامل :تأثير تربيت اشتباه پدر
و مادر ،تأثير نامناسب دوستان و رسانهها ،نابسامانيهاي اجتماعي نظير فقر و طالق و سوءِ استفاده
از کودک و نوجوان ميشود .طبق آموزههاي اين الگو ،کودک مقصر قلمداد نشده و شايسته سرزش
و نکوهش جامعه و عدالت کيفري نيست؛ در مقابل ،اين دولت و ساير متوليان جامعه هستند که
بايد براي بهبود و حل معضل تالش کرده وکودک و نوجوان ناسازگار را با اصالح ظرفيتهاي
موجود در اجتماع درمان کنند .عدالت کيفري در قلمروي اطفال و نوجوانان ،اگر بر مبناي الگوي
رفاه اداره شود ،تصميماتي براي حمايت و مراقبت از اطفال و نوجوانان اتخاذ ميکند و تا حد امکان
کودک و نوجوان را مسئول عواقب اعمال خود ندانسته و مسئوليت را بر دوش سايرين ميگذارد.
تأمين مکانهاي امن و ايجاد مؤسسات نگهداري اطفال در معرض خطر ،از جمله اقداماتي است که
طبق الگوي رفاه براي حمايت و مراقبت از اطفال انجام ميشود (Goldson, 2007: 104) .در
ضمن ،در کشورهايي که اين ايده سرلوحه کار سياستگذاران قرارگرفته است ،طرحهايي براي
مقابله با بزهکاري اطفال و نوجوانان در نظر گرفته ميشود؛ طرحهايي مبتني بر ارائه خدمات الزم
براي کودکان در معرض خطر (براي مثال ،در خصوص وضعيت تغذيه آنان)؛ يا ارائه خدمات الزم
براي کودکان و خانواده هايي که نيازهاي مشخصي دارند مانند معلوالن (از جمله گفتار درماني و
زبان درماني)؛ يا ارائه خدمات الزم براي خانوادههايي که داراي شرايط و مشکالت پيچيده هستند
(براي مثال ،خدمات اجتماعي ضروري براي کودکان و خانوادههايي که هدف حمايت سرپرستي و
قيمومت هستند)( .پو)338 :1393 ،
مطابق الگوي تنبيهي ،طفل يا نوجوان بزهکار به قوانين تعدي کرده و راه حل در اين ديدگاه
بر مجازات و تنبيه طفل تمرکز دارد .در واقع ،طفل بزهکار بايد مسئول و پاسخگوي اعمال
غيرقانوني خود باشد .رويکرد تنبيهي ،طرفدار سياست مبارزه با بزهکاري اطفال از طريق مداخله
عدالت کيفري و سزاگرايي است و قضازدايي از نگاه اين الگو ،به معناي مدارا با بزهکاري
اطفال و نوجوانان است .در اين الگو در اغلب موارد شعارهايي مبني بر اينکه جرم بايد در نطفه
خفه شود يا هرگونه م سامحه در برابر بزهکاري پذيرفته نيست ،حتي در قلمروي عدالت کيفري
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اطفال و نوجوانان نفوذ يافته و منجر به برخوردهاي شديد با طفل بزهکار مي شود .اين الگو در
مقابله با بزهکاري اطفال و نوجوانان در نزد مردم ،رسانهها و سياست گذاران طرفدارهاي
بيشتري داشته و مجريان عد الت براي اتخاذ اين رويکرد به توجيه حمايت و حفاظت از افراد
عموم متوسل ميشوند؛) (Hudson, 2010: 37اما بايد توجه داشت که در اين الگو در بيشتر
موارد ،کودکان در وضعيت شوک و در مقام قرباني سياستي قرار مي گيرند که هميشه رويکرد
تنبيه را پذيرفتهاند.
از منظر رويکرد ترميمي که تا حدودي نوپا است ،بزهکاري اطفال بيش از هرچيز تعدي به حقوق
اشخاص و روابط بين ايشان است .بر اساس اين ديدگاه ،بزهکاري اطفال باعث ايراد صدمه به
روح ،جسم و احساسات قرباني يا آسيب به رابطۀ انسانها ميشود که بايد با ترميم اين رابطه به
مقابله با آن برخاست .بازگرداندن طفل يا نوجوان بزهکار به جامعه از طريق پاسخهاي ترميمي و
جبران آسيبهاي وارد شده از مجراي بزهکاري طفل يا نوجوان ،غايت الگوي ترميمي است .طبق
آموزه هاي اين ديدگاه ،کودک يا نوجوان تشويق ميشود که مسئوليت اعمال خود را با مشارکت
فعال در جبران خطاه ا درحد ممکن بپذيرد .اين ديدگاه بيش از آنکه نياز به ابزارهاي الزم جهت
اِعمال داشته باشد ،نيازمند رواج يک فرهنگ مبتني بر پذيرش الگوهاي ترميمي است .بازپروري
اطفال و نوجوانان بزهکار در اين ديدگاه نه فقط از طريق مجريان رسمي عدالت کيفري بلکه از
مجراي کل اعضاي جامعه (خانوادة طفل يا نوجوان بزهکار ،اعضاي جامعه محلي و حتي خانواده
و خود شخص قرباني جرم) پياده ميشود(Dignan, 2007: 93) .

هرچند هر يک از اين سه الگو در نوع نگاه به عدالت کيفري اطفال و نوجوانان با يکديگر
تفاوتهاي مهمي دارند؛ اما در دو موضوع کليدي اشتراک دار ند :اول اينکه ،هر سه ديدگاه گاهي
براي مقابله با اطفال و نوجوانان بزهکار ،آنان را ملزم به اقامت در مکانهاي بسته مي نمايند؛
دوم اينکه ،هدف هر سه ديدگاه از اعمال اقدامات نسبت به اطفال و نوجوانان ،پيشگيري از
استمرار بزهکاري در نهاد طفل و نوجوان ناسازگار و اصال ح شخصيت آنان براي انطباق با
هنجارهاي اجتماع است .امروزه پيشگيري از جرم در علم جرم شناسي اهميت زيادي يافته
است .در حوزة پيشگيري از بزهکاري کودکان ،متخصصان امر پيشگيري را به دو نوع مهم
تفکيک مي کنند :پيشگيري کنشي و پيشگيري واکنشي؛ پيشگيري کنشي يا غيرکيفري ،شامل
تدابير و اقدامات غيرسرکوبگري مي شودکه پيش از ارتکاب بزه و براي مقابله با آن اعمال
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ميشود .يکي از انواع مهم پيشگيري کنشي که معطوف به قلمروي اطفال مي شود ،پيشگيري
رشدمدار است .مقصود از پيشگيري رشدمدار مداخالتي است که براي جلوگيري از رشد پتانسيل
جنايي در افراد صورت مي گيرد؛ به ويژه مداخالتي که هدف آنها عوامل خطر بزهکاري و
عوامل حمايت کننده اي است که در تحقيقات درباره رشد انسان کشف شده اند( .مهدوي،
 ) 27 :1391پيشگيري واکنشي يا کيفري ناظر به اقدامات پس از وقوع جرم است که با
بهره جستن از سازوکارهاي نظام عدالت کيفري در صدد کاهش نرخ بزهکاري است( .عباچي،
 ) 63 :1383پيشگيري واکنشي نيز به دو عام و خاص قابل تقسيم است .در پيشگيري عام جنبه
ارعاب عمومي با مالحظه مکافات و رنج اقدامات کيفري مدنظر است ،اما پيشگيري خاص
ضمن حفظ جنبه طرد و خنثي سازي خطاکار ،در صدد رسيدن به هدف پيشگيري از تکرار جرم
نيز هست که اين هدف ،اغلب با اجراي مجازاتهايي نظير حبس در جهت فراهم کردن فرصت
اصالح و درمان و در نهايت نجات بزهکار از دنياي تبهکاري حاصل مي شود( .نجفي ابرندآبادي،
 ) 589 :1389نظام عدالت کيفري کودکان از طريق واکنش نسبت به پديده بزهکاري کودکان،
در پي تکميل اقدامات پيشگيري کنشي است .يکي از ابزارهاي پيشگيري واکنشي در خصوص
اطفال و نوجوانان ،نگهداري ايشان در مؤسسات ويژه است .در اين خصوص بايد اشاره کرد،
اقامت در مکان بسته به عنوان يکي از اقدامات تأميني و تربيتي هميشه در نظام عدالت کيفري
اطفال و نوجوانان در ايران به عنوان يک اقدام اصلي مورد توجه سياست گذاران کيفري بوده
است .اين مکان اقامت اجباري که با نام « کانون اصالح و تربيت» در اغلب قوانين ظهور يافته
است ،اولين بار در سال  1347در تهران ،انتهاي محلۀ شهرزيبا ،کوي کن تأسيس شد .پس از
تأسيس کانون ا صالح و تربيت در شهرهاي مختلف ،اين مکان تبديل به مهم ترين محيط براي
نگهداري اطفال و نوجوانان بزهکار شد .براي اجراي مناسب طرحها و برنامه هاي آموزش محور
و اجراي دقيق تر دستورات نظام قضايي «آيين نامه اجرايي سازمان کانون و تربيت» در سال
 1347نيز تصويب شد که به نظر مي رسد با توجه به لزوم شفافيت ساختار کانون اصالح و
تربيت همچنان آيين نامه فوق در نظام عدالت کيفري ايران الزم االجرا است .در قانون مجازات
اسالمي  1370در يک عبارت کوتاه در ماده  49بيان شده بود که «اطفال در صورت ارتکاب
جرم مبرا از مسئوليت کيفري هستند و تر بيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و
عنداالقتضاء کانون اصالح و تربيت اطفال مي باشد ».؛ اين بيان مبهم براي چنين موضوع مهمي
بسيار ناکافي به نظر مي رسيد؛ چراکه قلمروي اختيار قضات در تحميل اين اقدام بسيار
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نامشخص بود .بنابراين ،نتيجه اين نوع قانونگذاري اين بود که مدت و اساساً چگونگي
بهره برداري از اين واکنش عليه نابالغان بزهکار مبتني بر اراده قضات مي شد .بديهي بود که
اين نوع سياست گذاري ،نظام پاسخ دهي اين دسته از بزهکاران را با چالشهاي بنيادي به ويژه
سليقه اي شدن انتخاب و مدت سلب آزادي کودکان و نوجوانان بزهکار مواجه ساخته بود.
(نيازپور ) 196 :1396 ،بنابراين ،با توجه به مشکالت فوق ،قانون مجازات اسالمي  ،1392سعي
در تدوين دقيق اقدامات تأميني و تربيتي در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار از جمله الزام
به اقامت در کانون اصالح و تربيت کرد .از متن ماده  88ق.م.ا و تبصره  1آن متوجه ميشويم
که :اوالً ،فقط اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ساله [شمسي] را مي توان به نگهداري در
کانون اصالح و تربيت به عنوان اقدام تأميني و تربيتي ملزم کرد (يعني نگهداري اطفال زير
سن مقرر اين ماده در کانون اصالح و تربيت ممنوع است).؛ ثانياً ،اعما ل مقررات مربوط به
نگهداري در کانون فقط در خصوص جرايم تعزيري درجۀ  1تا  5امکان پذير است و طفل و
نوجوان بزهکار را براي جرايم خُرد نمي توان ملزم به اقامت در کانون کرد؛ ثالثاً ،مدت نگهداري
درکانون طبق مقررة جديد محدود به مدت زمان سه ماه تا يک سال است و از اين نظر اصل
قانوني بودن مجازات کامالً مدنظر قانونگذار قرار گرفته است؛ رابعاً ،مطابق تبصره  2اگر اطفال
مرتکب جرايم موجب حد يا قصاص شوند در صورتي که سن آنان در زمان ارتکاب بزههاي
مذکور 12 ،تا  15سال قمري باشد دادگاه رسيدگي کننده مي تواند از نگهداري در کانون اصالح
و تربيت براي پاسخ به بزه هاي مذکور استفاده کند.
نکتۀ قابل توجه دربارة نگهداري در کانون اصالح و تربيت ،بخش اخير تبصرة  1ماده  88است
که اذعان ميدارد « :اعمال مقررات بند (ث) [يعني نگهداري در کانون اصالح و تربيت] در مورد
اطفال و نوجواناني که جرايم موجب تعزير درجه يک تا پنج را مرتکب شدهاند ،الزامي است ».در
واقع طبق اين مقرره قاضي رسيدگي کننده هنگام مقابله با بزهکار طفل يا نوجواني که جرايم
تعزيري درجۀ يک يا پنج را انجام داده موظف به تحميل اقدام مذکور است و ساير تصميمات
ترميمي پيشبيني شده در ماده  88نظير تسليم به والدين يا نصيحت به وسيلۀ قاضي دادگاه فقط
در خصوص جرايم تعزيري درجۀ  6تا  8که طفل يا نوجوان  12تا  15ساله مرتکب شده ،قابليت
اعمال دارد (در حاليکه ،در مواجهه با جرايم تعزيري درجۀ  8 ،7 ،6در خصوص بزهکاران بالغ و
بزرگسال هم گاهي در قانون مجازات اسالمي با مسامحه برخورد شده و اغلب بزهکاران مرتکب
اين جرايم مشمول تخفيف يا معافيت از کيفر ميشوند.).
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بنابراين ،از اين مقرره استنباط مي شود که قلمروي اعزام اطفال و نوجوانان بزهکار به کانون
اصالح و تربيت بسيار گسترش يافته و نميتوان از اين نکته چشم پوشيد که اين اقدام تبديل به
شايع ترين ابزار مقابله با بزهکاري اطفال و نوجوانان در نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان ايران
شده است.
عالوه بر مادة  ،88مادة  89ق.م.ا .از نگهداري در کانون اصالح و تربيت به عنوان يک مجازات
اصلي براي پاسخ به نوجوانان  15تا  18ساله (شمسي) نام برده است .نکتۀ قابل تأمل در خصوص
دو ماده  88و  89اين است که ،يک بار قانونگذار در ماده  ،88نگهداري در کانون را تصميم دانسته
و از ناميدن آن به عنوان مجازات پرهيز کرده ولي دقيقاً در يک ماده بعد يعني ماده 89؛ نگهداري
در کانون را مجازات دانسته است! اين بيان با توجه به اينکه ماهيت نگهداري در کانون بايد بنابر
سن محکوميت تغيير يابد ،چندان منطقي نيست .در هر صورت به نظر مي رسد کانون اصالح و
تربيت به تنهايي ماهيتي مجازاتگونه دارد؛ ولي ميتوان همين مجازات را با اِعمال اقدامات
اصالحي ـ تربيتي و آموزشي تبديل به يک اقدام تأميني و تربيتي مناسب براي اطفال و نوجوانان
ناسازگار کرد.
در نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان انگلستان نيز نگهداري کودکان و نوجوانان بزهکار در
مکان هاي بسته هميشه مورد استفاده قرار گرفته است .اما اين کشور از اوايل دهۀ  1990ميالدي،
با آغاز جريان «سزاگرايي نو»)  (New punitivistشاهد افزايش فزاينده کودکان در حبس بوده
است .عليرغم تالشهاي جرمشناسان و حقوقدانان براي کاهش اطفال محبوس ،با روند افزايش
جرايم اطفال و نوجوانان در انگلستان وتمرکز رسانههاي گروهي بر جرايم اين گروه ،اين عقيده
مطرح شد که برخي از اين اطفال و نوجوانان ،قابل کنترل نبوده و تهديد براي جامعه به حساب
ميآيند؛ بنابراين ،سياست حبسگرايي در زمينه عدالت کيفري اطفال و نوجوانان شدت گرفت.
قانون عدالت کيفري و نظم عمومي مصوب  11994انگلستان سن مسئوليت کيفري را از  14به
 10سال کاهش و عالوه بر آن حداکثر حبس را براي نوجوانان  15تا  17ساله از  12ماه به 24
ماه افزايش داد .اما مهمترين برايند اين قانون ،ماده  1آن بود که يک مجازات سالب آزادي جديد
را خلق کرد؛ بر اساس آن ماده قضات اختيار داشتند اطفال  12تا  14ساله را محکوم به اقامت در
يک زندان ويژه به نام «مرکز تعليم و آموزش» ) (Secure Trainingکنند.
1. Criminal Justice and Public Order act.
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قانون جرم و بينظمي 1مصوب سال  1998مجازات فوق را لغو کرد و به جاي آن مجازات
جديدي به نام «قرار حبس و آموزش» 2را براي نوجوانان  15تا  17ساله جايگزين کرد .طول
مدت مجازات جديد حتي ميتوانست تا  24ماه نيز باشد؛ نيمي از اين مدت مستلزم گذران وقت
محکوم در زندان و نيم ديگر در اجتماع بود تا بتوان بدين طريق به اهداف تربيتي ـ اصالحي نيز
دست يافت.
بعد از قانون مورد اشاره قانون پليس و عدالت کيفري مصوب سال  32001حبسهايي با مدت
زمان طوالني براي اطفال و نوجوانان مقرر کرد(Goldson, 2006: 144) .

الزم به اشاره است که ،در عدالت کيفري انگلستان در خصوص اطفال و نوجوانان ناقض
قانون همواره رويکردهاي مختلف سزاگرا ،اصالحي و ترميمي در چالش با يکديگر قرار
داشته اند؛ ولي به نظر ميرسد علي رغم وجود اين چالش ،اغلب سياست گذاران اين کشور به
اين ا مر اذعان داشته اند که پيشگيري بايد هدف اصلي عدالت کيفري اطفال بوده و نظام بايد
آموزش اطفال کم سن و سال را به عنوان سرلوحه برنامه هاي واکنش به کودکان و نوجوانان
ناقض قانون قرار دهد( .مهرا )42 :1390 ،بنابراين ،با توجه به تمرکز سياست گذاران انگلستان
بر آموزش محور بودن واکنش ها نسبت به اطفال و کوشش ايشان براي ابداع برنامههاي
آموزش محور ،در اين نوشتار نظام حاکم بر مؤسسات نگهداري اطفال در انگلستان براي مطالعه
تطبيقي انتخاب شده است.
تأمل در اين موضوع که عالوه بر افزايش اطفال و نوجوانان محکوم به حبس ،برخي از بزهکاران
اين گروه سني در انتظار محاکمه ،مدتي را در بازداشت به سر ميبرند ،ما را به اين اظهارنظر
مي رساند که انگلستان در مقايسه با همۀ نظامهاي دمکراتيک شاهد افزايش نگهداري اطفال و
نوجوانان در مکانهاي بسته است (Muncie, 2003: 75) .بنابراين ،با توجه به مطالب فوق متوجه
مي شويم که چه در ايران و چه در انگلستان ،مکانهاي ويژه نگهداري ،اقامتگاه اجباري و عملي
تعداد کثيري از اطفال و نوجوانان بزهکار است .به همين دليل براي رسيدن به هدف اصلي نظام
عدالت کيفري اطفال و نوجوانان در هر دو نظام يعني پيشگيري از جرايم؛ بايد اين محيطهاي

1. Crime and Disorder Act.
2. Detention and Training oder.
3. Criminal Justice and Police Act 2007.
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تحميلي را تبديل به فرصتي براي آموزش و پرورش و تربيت اين اطفال و نوجوانان کرد .در ايران
و انگلستان سعي شده تا اين مکانهاي تحميلي تبديل به محيطي براي آموزش اطفال و نوجوانان
براي بهبود ساختار شخصيتي ايشان شود .بنابراين ،از اين حيث ميتوان اين محيطها را ،محيطهاي
آموزشي تحميلي ناميد؛ چراکه هدف غايي از قرار دادن کودکان و نوجوانان ناسازگار در اين گونه
محيطها ،آموزش هنجارهاي اجتماعي به آنان است.
اين نوشتار در سه بخش ارائه ميشود .اغلب کودکان و نوجواناني که مجبور به اقامت در مکانهاي
بسته هستند در مدت کمي که از زندگيشان سپري شده ،با مشکالت فراواني مواجه ميشوند که
اين مسئله خود موجب ميشود اجراي طرحهاي آموزشي در خصوص آنان نيز با مشکالت متعدد
روبرو شود .بنابراين ،در بخش اول اين نوشتار به بررسي اي ن مشکالت پرداخته شده است .در
بخش دوم ،با توجه به اينکه در قلمروي عدالت کيفري اطفال و نوجوانان در دو کشور مورد
پژوهش ،تالشهايي در راستاي تبديل محيط بسته زندانگونه به محيطهاي آموزش محور صورت
گرفته و در پارهاي موارد اين تالشها ثمره عملي نيز داشته است ،تمرکز بر آموزش و ايجاد محيط
آموزشي در دو نظام حقوقي انگلستان و ايران مورد مداقه قرار گرفته است .در نهايت نيز براي
توجيه نظري بحث ،بخش سوم نوشتار به تحليل نقش محيطهاي آموزشي تحميلي از ديدگاه
نظريات جرم شناسي اختصاص يافته است تا مشخص شود برخالف تصور برخي از کارشناسان
فن ،استفاده از ظرفيت فضاهاي زندانگونه براي بازپروري و بازاجتماعيکردن کودکان هنجارگريز
منطبق با نظريات مشهور جرم شناسي نيز هست.
 -1مشكالت محيطهاي آموزشي تحميلي
اجراي طرحها و برنامه هاي آموزشي در مراکز ويژه نگهداري کودکان و نوجوانان بزهکار با
مشکالت فراواني روبروست .اين معايب و مشکالت گاهي مربوط به خود طفل يا نوجوان بزهکار
است؛ گاهي مربوط به شرايط اجتماعي و محيطي است؛ و گاهي هم مربوط به شرايط محيط
تحميلي است که کودک يا نوجوان ملزم به اقامت در آن است:
 -1-1مشكالت مربوط به اطفال و نوجوانان بزهكار

اغلب اطفال و نوجواناني که توسط سيستم قضايي ملزم به اقامت در کانون هاي اصالح و تربيت
ميشوند از افراد آسيبپذير جامعه هستند که مشکالت متعدد جسمي ،روحي و رواني آنان را احاطه
کرده است.
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تحقيقات متعدد نشان مي دهد که اغلب اطفال و نوجوانان درگير با دستگاه قضايي به يک
اختالل رواني دچار هستند .به طور معمول اطفال و نوجواناني وارد مکان هاي نگهداري اجباري
مي شوند که مبتال به اختالل سلوک ،نقص توجه ،بيش فعالي ،ابتال به اختاللهاي عاطفي يا
سايکوتيک هستند .گزارشهاي موثق نشاندهندة شيوع عقب ماندگي ذهني ،اختالالت رشدي
خاص ،اختالل يادگيري ،اختاللهاي بهداشتي-رواني ،ابتال به سوءمصرف مواد مخدر و الکل در
ميان اين گروه از اطفال و نوجوانان است(Garland, 2007: 409) .

تحقيقات در خصوص ارزيابي روانشناسي پروندههاي کودکان و نوجوانان کانون اصالح و تربيت
تهران ،اغلب وجود مشکالت مربوط به سوءمصرف موادمخدر و الکل و نيز وجود مشکالت جدي
رواني آنان را تاييد ميکند( .دهقاني)173 : 1387 ،
امروزه نوجواني مرحله شناخته شدهاي از رشد انسان تلقي ميشود .وجه مشخصه اين دوره،
تغييرات عميق رشد زيستي ،روانشناختي و اجتماعي آن است .در اين دوران به دليل سرعت اين
تغييرات ،تقاضاهاي محيطي افزايش مييابند و بسياري از اختالالت روانپزشکي در اين دوره آغاز
ميشوند .اسکيزوفرني ،اختالل دو قطبي و اختالل جنسي در دوران نوجواني به ميزان چشمگيري
افزايش مي يابد .نوجوان ناراحتي خود را ممکن است به صورت رفتار بزهکارانه و انحرافي نشان
دهد .بنابراين اغلب نوجواناني که به کانون اصالح و تربيت ورود پيدا ميکنند از اختالالت رواني
رنج برده و تحقيقات پراکنده اي که توسط متخصصان کشورمان بر روي مقيمان کانون اصالح و
تربيت صورت گرفته اين حقيقت را نشان ميدهد( .شانهساز)153 : 1383 ،
در انگل ستان هم و ضعيت چندان مطلوب ني ست .اتحاديه پز شکان انگل ستان بنابه م شاهدات،
اظهار داشـــته که اغلب نوجوانان در حبس ،از محروميت هاي بهداشـــتي و ســـالمت رنج برده
و اکثر آ نان از خد مات پزشـــکي م ناســـب محروم بوده و داراي اختالالت رواني هســـت ند.
)(Goldson, 2006: 147

مشکل مهم ديگر در خصوص مقاومتي است که اغلب بزهکاران نوجوان در برابر فرايند
آموزش از خود نشان مي دهند .بسياري از اطفال و نوجوانان درگير در سيستم قضايي يا از
مدارس گريخته يا به علت بي عالقگي نسبت به فرايندآموزش ،به نحو مطلوب تحصيل نکردهاند.
برخي صاحب نظران معتقدند که شايد الزام بزرگساالن به تحصيل و آموزش از نظر آنان چندان
ناخوشايند نباشد؛ اما گاهي اين الزام براي کودکان و نوجوانان متفاوت است؛ زيرا ،بسياري از
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اين کودکان و نوجوانان از مدرسه فرار کرده و همين ،فرايند آموزش آنان را مشکلتر مي کند.
) (Stephenson, 2007: 137حتي به نظر مي رسد ،يکي از داليل عمده وقوع بزهکاري در
کودکان و نوجوانان ،بي اشتياقي و بي ميلي آنان به تحصيل و مدرسه است .کودکان فراري از
مدرسه با اين عمل مقررات مدرسه را زير پا گذاشته و از قوانين متداول اجتماعي تحصيلي و
خانوادگي پيروي نمي کنند .اکثر آنان پس از فرار از مدرسه ،با افرادي نظير خودشان به عياشي،
سرقت و رفتارهاي ناهنجار ديگر مي پردازند .اين کودکان اغلب کم استعداد و اکثراً در تطابق و
سازش با محيط هاي تحصيلي مشکل دارند .مدرسه گريزي معموالً در سالهاي مياني کودکي
شروع شده و در نوجواني به صورت مسئلهاي عمده در ميآيد .مدرسه گريزها غالب ًا مشکالت
يادگيري حتمي و پيش رفت تحصيلي اندک دارند و معموالً به هر نوع محيط آموزشي واکنش
منفي نشان ميدهند.
مشکل ديگر مربوط به مفهومي است که رفتارشناسها از آن تعبير به سبک اسنادي ميکنند.
رفتارشناسها بر اين باورندکه ،انسان ها داراي دو نوع اسناد اصلي يا شيوه تفسير رفتار هستند:
اسناد دروني و بيروني .اسناد دروني هنگامي رخ ميدهد که رفتار به ويژگي هاي فردي نسبت داده
ميشود .اسناد بيروني هنگامي رخ مي دهد که فشارهاي اجتماعي و محيطي دليل رفتار ارزيابي
مي شوند .مطالعات در خصوص بزهکاران به ويژه اطفال و نوجوانان مقيم کانون يا مراکز مشابه
نشان دهندة اين است که ،اغلب آنان دليل وقوع رفتارهاي نامناسب و ضد اجتماع را حاصل عوامل
بيروني ميدانند .رفتارشناس ها معتقدند که اسناد رفتارهاي ناخوشايند و ناپسند به عوامل بيروني،
سبب کاهش احساس گناه نسبت به آن عمل در فرد ميشود .همچنين ،هنگامي که علت رفتار
به عواملي خارج از کنترل فرد نسبت داده ميشود حس مسئوليتپذيري در برابر آن رفتار
کاهش مييابد( .خدمتگزار)18 :1387 ،
مشابه همين فرضيه را در نظريه جرمشناختي مشهور به نظريه «خنثيسازي» که توسط متزا
) (Matzaمطرح شد مي بينيم .نظريه يادشده حاکي از آن است که ،بزهکاران (بهويژه اطفال و
نوجوانان) در هنگام ارتکاب جرم ،براي اينکه تصوير ذهني نامناسب را از ذهن بزدايند و آسانتر
مرتکب جرم شوند و همچنين يا آن را فراموش کرده يا از اثرات ذهني آن برخود بکاهند ،از
روش هاي خاص خنثي سازي استفاده ميکنند .ازاين رو ،بزهکار ارزشها ي اخالقي قراردادي را
رد نمي کند ،بلکه آنها را در مجموعۀ گستردهاي از شرايط ،بياثر ميکند؛ به گونهاي که قادر به
سرسپردگي در مقابل اعمال بزهکارانه است و هنوز خود را بيغَل وغَش ميپندارد .اين حس
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بي مسئوليتي توسط ايدئولوژي دادگاه اطفال و نوجوانان که اعالم ميکند اطفال و نوجوانان
مسئول اعمال خود نيستند ،تقويت ميشود( .ولد )283 :1380 ،بنابراين ،آموزش به اطفال و
نوجوانان بزهکار مقيم کانون يا نهادهاي مشابه پيچيده مي شود؛ چرا که هسته اصلي آموزش
اين گروه ،القاي حس مسئوليت پذيري برابر رفتارهاي ارتکابي و نيز آموزش خودداري از اين
رفتارهاست و اگر کودک و نوجوان از همان آغاز با اين پيش فرض وارد اين نهادها شود که
تقصيري مرتکب نشده و چاره اي جز انجام رفتار ناپسند نداشته ،فرايند آموزش و تعليم و تربيت
آنان را بسيار دشوارتر از افراد عادي ميکند.
 -1-2مشكالت اجتماعي

جامعهشناسان جنايي بر اين عقيدهاند که پديده بزهکاري و جرم را نميتوان با عوامل جسماني
و شخصي تحليل کرد؛ زيرا ،اين عوامل نقش زيادي در بزهکاري افراد ندارد ،بلکه عوامل اجتماعي
از قبيل شراي ط نامناسب خانواده ،فقر ،اختالفات پدر و مادر ،طالق ،والدين بزهکار ،بيکاري،
مهاجرت ،ضعف بنيانهاي اعتقادي و اخالقي و اينگونه نابسامانيها ،نقش تعيينکننده در
بزهکاري و اعمال مجرمانه افراد دارد.
بيشتر جرم شناسان براي تحليل بزهکاري کودکان و نوجوانان ،متوسل به توجيه بزهکاري
اين گروه ها از طريق بي سازماني اجتماعي مي شوند؛ براي نمونه شاو و مککي
) (Shaw and mckayاز نظريه پردازان مکتب شيکاگو معتقدند ،دليل اصلي بزهکاري در ميان
کودکان و نوجوانان در بعضي محله ها و مناطق ،بي سازماني اجتماعي است .آنان بيسازماني
اجتماعي را وضعيتي مي دانستند که در آن ،نهادهاي اجتماعي مانند خانواده و مدرسه در حل
مشکالتي که اجتماع با آن مواجه است توانايي خود را از دست ميدهند و در واقع اينگونه
اجتماعات نابسامان ،توانايي اعمال کنترل مناسب بر کودکان و نوجوانان و انتقال ارزش ها و
هنجارهاي مورد قبول جامعه را ندارند (Shaw, 1962: 235) .در نتيجۀ ضعف عملکرد نهادهايي
مانن د خانواده و مدرسه در انتقال ارزش ها و هنجارها ،کودک و نوجوان به درستي جامعهپذير
نشده و به سمت رفتارهاي انحرافي و ناپسند گرايش مي يابد .عدم نظارت مناسب والدين بر
رفتارهاي کودک و نوجوان نيز در جهان امروز با توجه به شاغل بودن والدين در محيط خارج از
خانه و نيز صرف کردن وقت بسيار آن ها به تماشاي سريال ها و برنامه هاي تلويزيوني و
جذابيت هاي فضاي مجازي  ،موجب کم توجهي و عدم تمرکز کافي ايشان بر تربيت و نظارت
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بر رفتارهاي فرزندانشان شده است  .در نتيجه کودک و نوجوان خود را فردي رها شده دانسته و
ميفهمد که والدينش نسب ت به اعمال وي بي تفاوت است .اين رها شدن از قيد و بند والدين در
بسياري مواقع موجبات کسب تعليمات و آموزش هاي نادرست کودکان از محيط نامناسب اطراف
را فراهم مي کند .برخي جرم شناسان معتقدند ،اگر والدين زماني که کودک در مرحله رشد
شخصيت قرار داشته و مشغول يادگيري فرايندهاي تربيتي است ،به درستي عمل نکنند ،کودک
هيچگاه نخواهد توانست مسير درست را پيدا کند.
بر اساس نظريه گاتفردسون و هيرشي ) ،(Gottfredson and Hirschiدر زندگي افراد تنها
دو مسير وجود دارد :يا به سوي ارتکاب جرم سوق داده مي شوند و يا به علت بهرهمندي از
ني روي خودکنترلي ،تمايلي به ارتکاب جرم ندارند .اين دو گرايش ،در مراحل نخستين زندگي
شکل گرفته و تابع نوع تعامل و ارتباط والدين با فرزندان است .در نتيجه فردي که به خاطر
اقدامات صحير والدين رشد مناسب نيافته در سنين نوجواني و بعد از آن قابل تغيير نخواهد بود.
(کالن 56 :1394 ،و)57
اکثر متخصصان و اغلب نظريه هاي جرم شناسي بروز رفتارهاي مجرمانه در کودکان و
نوجوانان را در اثر نقص در تربيت خانواده آنان مي دانند و واضر است که اغلب کودکان و
نوجوانان مقيم کانون اصالح و تربيت يا ساير نهادهاي مشابه دچار معضالت خانوادگي هستند.
تحقيقات صورت گرفته در خصوص اطفال و نوجوانان محبوس در مؤسسات نگهداري
انگلستان نشان دهندة مشکالت اجتماعي متعدد آنان است .بخش زيادي از اين محبوسين،
محروم از مدرسه بوده ،در خانواده هاي نابساماني رشد کرده يا دچار فقر و مشکالت وخيم
اقتصادي هستند (Goldson, 2006: 147) .بنابراين ،اجراي فرايند آموزش و تحصيل نسبت به
اطفال و نوجواناني که در طول زندگي خود دچار مشکالت اجتماعي بودهاند توسط مؤسسات ويژة
نگهداري ،بسيار مشکلتر از کودکان و نوجوانان عادي است ؛ چراکه بنيان شخصيت اجتماعي
کودک به درستي بنا نشده و اصالح و بازسازي اين شخصيت به نحوي که بتواند با جامعه همنوا
شود ،زمان و دقت زيادي را ميطلبد.
 -1-3مشكالت مربوط به فضا و كاركنان عدالت كيفري اطفال و نوجوانان

غير از مشکالت مربوط به خود اطفال و نوجوانان و نيز مشکالت اجتماعي ،بخش عظيمي از
مشکالت اجراي فرايند آموزش نسبت به مقيمان مراکز نگهداري اطفال و نوجوانان بزهکار در
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همه جاي دنيا و از جمله ايران و انگلستان ،مربوط به فضاي اين مراکز و نيز افرادي است که به
نوعي درگير با نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان هستند.
يکي از صاحب نظران حوزه علوم جنايي اطفال در خصوص موانع پيشگيري از جرم اطفال و
نوجوانان متهم به نگهداري در انگلستان اعتقاد دارد که «مطالعات نشاندهندة اين موضوع هستند
که در مراکز بزرگ ،شلوغ و پُرجمعيت نگهداري اطفال ،فرصتهاي درماني و خدمات ارائه شده
در خصوص مقيمان در انگلستان مانند آمريکا ،کاهش چشمگيري يافته است .در واقع ،نگرانيها
و دغدغههاي مربوط به فضاي زندانها بر دغدغههاي مربوط به ارائه خدمات و کيفيت طرحهاي
آموزشي در اين کشور غلبه يافته است(Howel, 2003: 135) ».

عالوه بر اين ،محققان انگليسي معتقدند که اين مراکز مشکالت متعددي از جمله :ضعف
ساختارهاي نظارتي و مديريت ،تغيير زياد کارکنان ،نقص در استمرار ارائه خدمات آموزشي و
ساير خدمات به مقيان ،عدم يکپارچگي در نحوه ارائه برنامه و طرحهاي الزم براي بازپروري
دارند .به نظر محققان ،شلوغي بيش از حد مؤسسات نگهداري اطفال و زندانها ،موجب تحميل
رنج مضاعف بر مقيمان و کارکنان ميشود ؛ چرا که مقيمان مجبورند رنج سنگين ناشي از
کمبود فضا و شرايط نامساعد ناشي از آن را تحمل کرده و کارکنان و مديران هم بايد بيشتر
وقت خود را صرف مديريت جمعيت زياد اين مراکز و نيز برقراري نظم و انضباط در اين
محيط ها بنمايند .بدون شک در چنين فضايي ،پرداختن به دغدغه هاي آموزشي و تربيتي در
اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد .عالوه بر اين با توجه به اينکه محيط مراکز نگهداري درواقع
محيط هاي اجباري و تحميلي است ،متخصصان آموزشي کمتر تمايل دارند در اين محيطها
شاغل باشند(Sutton, 1992: 6) .

به نظر ميرسد بيشتر مراکز ويژة نگهداري اطفال و نوجوانان ،در مناطقي قرار دارند که
خانواده هاي مقيمان براي مالقات و ارتباط با اين مراکز بايد مسافت زيادي را طي کنند و گاهي
خانوادهها به دليل همين مشکل مسافت ،کمتر به مالقات ،برقراري تماس و ارتباط با فرزندان و
مسئوالن اين مراکز مبادرت ميکنند .همين موضوع داراي اثرات مخرب بر کودکان و نوجوانان و
نيز روند اصالح و تربيت آنان است(Stephenson, 2007: 130) .

بدون ترديد همانطورکه شلوغي مدارس و جمعيت زياد کالسهاي درس ميتواند در کيفيت
برنامه هاي آموزشي مدارس عادي اثر منفي داشته باشد ،جمعيت زياد مراکز نگهداري اطفال و

 66دوفصلنامة حقوق تطبيقي  /پياپي  / 111صص 78 -53

نوجوانان بزهکار هم اثر منفي بر روند آموزشي اين مراکز خواهد داشت .در خصوص وضعيت اطفال
و نوجوانان مستقر در کانون اصالح و تربيت در ايران الزم به اشاره است که ،متأسفانه تا مدتها
کانون اصالح و تربيت فقط مخصوص نگهداري پسران بود و دختران در زندان اوين و ساير مراکز،
همراه با بزهکاران بزرگسال نگهداري مي شدند تا اينکه به دستور رئيس وقت سازمان زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي کشور و مدير کل اداره زندانهاي استان تهران و با همکاري کانون
اصالح و تربيت در بخش شمالي کانون ،مکاني را براي نگهداري دختران بزهکار در سال 1378
در نظر گرفتند .ميانگين تعداد دختران بزهکار در کانون اصالح و تربيت دختران  40الي  50نفر
است که بعضي از دختران چنين فضايي را نميپسندند و تمايل به زندان دارند .کمبود امکانات
رفاهي ،آموزشي و باالخص فقدان مربيان کافي و آموزش ديده از مهمترين مشکالت کانونها
است؛ به عنوان مثال ،بنابر اطالعات حاصله از پايگاه اطالع رساني حوزه ،تعداد پرسنل کانون
اصالح و تربيت پسران واقع در کوي کن تهران با توجه به تعداد مددجويان بسيار کم است و اين
خود باعث مي شود که مسئوالن فرصت و وقت کافي جهت شناخت نوجوانان بزهکار نداشته باشند
و نتيجه مطلوب حاصل نشود( .محمدي آراني)51 :1381 ،
در بازديد مشاور قضايي و مدير دفتر حمايت از حقوق زنان و کودکان دادگستري استان
البرز از کانون اصالح و تربيت تهران در سال  1390ايشان بيان کردند که پس از ايجاد استان
البرز ،مددجويان پسر کانون اصالح و تربي ت استان البرز به ندامتگاه فرديس انتقال يافتند،
ولي مددجويان دختر به علت کمبود فضاي مناسب در استان البرز همچنان در کانون تهران
نگهداري مي شوند (خبرگزاري مهر ،يکشنبه  1دي  ) 1390که اين خود نشان دهندة عدم وجود
فضاي مناسب و فاصله بسيار دور محل نگهداري دختران کا نون با محل اقامت اصلي و
خانواده هاي آنان

است1.

با توجه به وجود مشکالت باال در خصوص نگهداري اطفال و نوجوانان در مکانهاي بسته ،تمرکز
 . 1آقاي ابراهيم متقي هم در پايان نامه مقطع کارشـناسـي ارشـد خود با موضـوع «تبيين نقش کانون اصـالح و
تربيت در پيشگيري از جرم» نتيجه گرفتهاند که کانونهاي اصالح و تربيت اکثراً با کمبود فضاي کافي ،نيروي
متخصــص و بودجه روبه رو هســتند و متأســفانه در اکثر نقاط کشــور اين اماکن فقط براي نگهداري پســران
بزهکار ت شکيل شده ا ست و دختران بزهکار در زندان و در کنار بزرگ ساالن نگهداري مي شوند .اي شان بيان
ميکنند که در کانونهاي ا صالح و تر بيت به مباحثي مثل طبقه بندي مددجويان ،آموزش تح صيلي و  ...توجه
چنداني نميشود.
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بر وجود طرحها و برنامه هاي آموزشي مشخص براي اصالح و بازپروري و حصول نتيجه مطلوب
عدالت کيفري اطفال و نوجوانان يعني پيشگيري؛ يک امر الزم و ضروري است که در بخش بعد
به اين طرحها و برنامهها در دو کشور ايران و انگلستان ميپردازيم.
 -2تمركز بر آموزش و ايجاد محيط آموزشي
در سند حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان ،مشهور به
مقررات پکن 1در بند  26-1يکي از اهداف اصلي ارجاع نوجوانان بزهکار به مؤسسات نگهداري را
آموزش ،اصالح و تربيت آنها دانسته و هدف از آموزش اين افراد را تأمين مراقبت ،حمايت ،تحصيل
و مهارتهاي حرفهاي در جهت مساعدت آنان براي قبول نقشهاي اجتماعي سازنده و مولد در
اجتماع ميخواند .در ضمن ،اين سند در بند  26-2به عدالت کيفري اطفال و نوجوانان تکليف کرده
که براي نوجوانان مقيم مؤسسات نگهداري ،کليه مساعدتهاي الزم اجتماعي ،تحصيلي ،حرفهاي،
رواني ،پزشکي و جسماني را که ايشان به سبب جنسيت و شخصيت خود به آن نياز داشته و در
جهت مصالر رشد کلي آنان است ،فراهم سازد.
در يک سند بينالمللي مهم ديگر با عنوان مقررات سازمان ملل براي حمايت از نوجوانان محروم
از آزادي 2بيان شده است که (بند  ،)38کليه نوجوانان در ردة سني تحصيالت اجباري ،داراي حق
بهرهمندي ازآموزش طرحريزي شدة متناسب با نيازها و تواناييهاي خود و براي آمادگي بازگشت
به اجتماع آنان هستند.
ازاينرو ،نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان انگلستان سعي در فراهم ساختن امکانات آموزشي
و تح صيلي در را ستاي تعليم و تربيت اطفال و نوجوانان مقيم در مؤ س سات نگهداري کرده ا ست.
تأکيد بر آموزش را در ابداع اين نظام براي خلق يک پاسـخ کيفري با عنوان «قرار حبس و آموزش
يا قرار حبس و کارآموزي» ) (Detention and training orderدر ســال  1998ميالدي براي
اطفال و نوجوانان بزهکار مشــاهده ميکنيم .در انگلســتان هرچند امکان تحميل «قرار حبس و
کارآموزي» براي گروه سني  10تا  17سال پيشبيني شده ،اما بنابر تو صيههايي که به ق ضات
مي شود بي شتر از اين پا سخ براي نوجوانان  15تا  17ساله ا ستفاده شده و براي نوجوانان زير 15

 .1قطعنامه  433مصوب مجمع عمومي مورخ  29نوامبر.1985
 .2قطعنامۀ  45/113مصوب مجمع عمومي مورخ  14دسامبر .1990
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سال به ندرت اين پاسخ کيفري مورد حکم قرار گرفته است(Ashworth, 2010: 400) .

پا سخ ياد شده ،شامل دو عن صر نگهداري کودکان و نوجوانان در مکانهاي ب سته و ح ضور
در اجتماع تحت نظارت مســئوالن اجراي اين پاســخ کيفري اســت .تمرکز آشــکار بر عنصــر
«آموزش يا کارآموزي» در نامگذاري اين پاسخ کيفري ،توجه بعضي از دادگاهها را به اين نکته
جلب کرد که اين اقدام بايد مؤثرتر از حبس براي پيشـــگيري از جرايم اطفال باشـــد .دولت
انگل ستان هم بر اين نکته که اين پا سخ کيفري بايد سازندهتر و منعطفتر از ساير مجازاتهاي
سالب آزادي با شد تأکيد کرد .براي ح صول اطمينان از اينکه طفل و نوجوان محکوم ،توانايي
انتقال از زندان به اجتماع را به نحو مطلوب به دســت آورد ،طرح و برنامههاي گروهي ضــمن
دورة تحمل اين اقدام ،انجام ميشــود .اما گاليههاي زيادي از طرف محکومين و مجريان اين
پاسخ در انگلستان مطرح شده که همگي متضمن اين نکته است که با توجه به نامناسب بودن
مکانهاي نگهداري اطفال ،امکان اجراي طرحها و برنامه هاي آموزشـــي بســـيار ســـخت و
محدود است(Goldson, 2008: 135) .

بنابراين ،براي حل اين مشکل نظام عدالت کيفري اطفال در انگلستان اقدام به ايجاد مؤسسات
ويژه براي نگهداري اطفال و نوجوانان محبوس با عناوين «خانۀ امن محلي کودکان» (Local

) authority secure children’s home laschو «مرکز تأمين آموزش [حرفهآموزي]»
) (Secure training centreکرد.
مؤسساتي که تحت اين عناوين تأسيس شدهاند ،با ساير مؤسسات نگهداري نوجوانان بزهکار
تفاوت اســاســي دارند؛ چراکه ســطر بودجه و امکانات بســيار بيشــتري داشــته و از نظر فضــا
ب سيار کوچک تر ه ستند [ ساختار آنها شبيه ساختمانهاي معمولي ا ست]؛ اين مؤ س سات اغلب
ســـعي کردهاند که امکانات و تجهيزاتشـــان را مطابق با ســـليقه و خواســـت نوجوانان چهارده،
پانزدهساله ساماندهي کنند.
خانههاي امن متأثر از ايدئولوژي رفاه تشکيل شده و سعي بر اين است که به نسبت ساير
مؤسسات آموزشي اجباري ،تأکيد بيشتري بر عنصر کار اجتماعي داشته باشند« .مراکز تأمين آموزش»
متعهدند که سطر باالي آموزش را در رأس برنامههاي خود قرارداده و مديران اين مؤسسات براي
نيل به اين هدف آموزش ميبينند .در ابتداي تأسيس ،اغلب اين مراکز با واحدهاي  40تختي ايجاد
شدند ،اما اکنون واحدهاي  80تختي هم در اين مراکز به چشم ميخورد .فضاي مناسب و تجهيزات
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مطلوب اين مؤسسات موجب شدکه ،تعليم و آموزش نقش اساسي در حيات اين مؤسسات و مقيمان
اين مراکز ايفا کند .شرايط مناسب اين مؤسسات باعث شده است که معلمان و مربيان سطر باال
به اشتغال در اين مراکز تمايل داشته و در بيشتر اوقات افرادي براي آموزش نوجوانان استخدام
ميشوند که از دانش تخصصي روز نظير علوم مربوط به فناوري ارتباطات ،اطالعات و محاسبات،
بهرهمند باشند .هرچند شايد تماس با بيرون از مؤسسه بر روحيۀ نوجوانان اثرات مثبتي داشته باشد،
اما براي حفظ يکپارچگي و انسجام آموزشهاي داخل مؤسسه ،در مراکز« تأمين آموزش» اجازه
ارتباط با دنياي خارج را در هنگام برقراري کالسهاي آموزشي نميدهند .اين حقيقت ،غيرقابل
انکار است که تجربه اکثر نوجواناني که در اين مراکز اقامت داشتهاند ،بسيار بهتر از ساير مراکز
نگهداري است ،اما هنوز کارايي تعليم و تربيت و آموزشهاي اين مؤسسات در حصول پيشگيري
و بازپروري نوجوانان مورد بحث است .بيشتر اين مراکز هم با مشکالت ساختاري و سيستماتيک
سايرِ مؤسسات نگهداري مواجه هستند .هرچند بودجه و امکانات اين مؤسسات در مقايسه با ساير
مراکز نگهداري مناسبتر است ،اما هنوز فاصله زيادي با امکانات دبيرستانها و کالجهاي عادي و
عمومي دارد .امکانات تفريحي و البراتورها و آزمايشگاههاي اين مؤسسات همچنان فقير و ناکافي
است .ضمناً مطالعات ،نشاندهندة تجربه ناموفق اين مراکز در خصوص برقراري ارتباط بين
دانشآموختگان اين مؤسسات و انتقال آنان به مدارس و دانشگاههاي عادي پس از اتمام دورة
اقامت اجباري است(Stephenson, 2007: 130) .

در ايران ،محل مخصوص نگهداري کودکان و نوجوانانِ ناقض قانون (کانون اصالح و تربيت)،
طبق ماده  2آيين نامه اجرايي سازمان کانون اصالح و تربيت ،داراي سه بخش است :بخش
نگهداري موقت ،بخش اصالح و تربيت و بخش زندان .با توجه به تمرکز ويژه اين نهاد بر
تهذيب و تربيت افراد کمتر از سن  18سال که در مادة  1آيين نامه يادشده به صراحت به آن
اشاره شده ،وزارت آموزش و پرورش با ايجاد هنرستان کار و دانش ،تأمين نيروي انساني و
برگزاري امتحانات رسمي با اين مراکز همکاري مي کند .ضمناً سازمان فني و حرفهاي وزارت
کار و امور اجتماعي نيز با تأمين مربيان مجرب در برگزاري دوره هاي آموزش فنيوحرفهاي
براي مددجويان مشارکت دارد .در بخش اصالح و تربيت کانون ،کودکان و نوجواناني
نگهداري مي شوند که وضعيت آنان از لحاظ طبقه ،درجه و گروه در خوابگاه ها و بندها مشخص
شده است .در اين بخش واحدي به نام اندرزگاه ايجاد شده که حدوداً هفتهاي يک بار
فردي تحت عنوان اندرزگو ،به کودکان داراي سابقه بزهکاري ،آموزش داده و ايشان را
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مورد پند و نصيحت قرار مي دهد .اين فرد سعي مي کند با اطفال و نوجوانان مسئله دار رابطه
عاطفي برقرار کرده و مشکالت اخالقي و اجتماعي آنان را يادآوري کرده و به اصالح ساختار
اخالقي ايشان همت ورزد.
با توجه به اينکه تحصيل کردن حق کودکان و نوجوانان است و محروم کردن آنان از اين حق
به هيچ بهانه اي پذيرفته نبوده و توسط اکثر اسناد بين المللي مهم اين عمل منع شده است،
کانون اصالح و تربيت هم به طرق مختلف سعي مي کند امکانات تحصيل مقيمان را فراهم کند.
اطفال و نوجوانان پس از ورود به کانون اعم از اينکه باسواد و يا بيسواد باشند ،مکلفاند در
کالسهاي درس شرکت کنند .در کانون ،نهضت سوادآموزي براي تحصيل اطفال بيسواد و يا
اطفا لي که فاصله زيادي بين تحصيالتشان ايجاد شده وجود دارد .مقيمان کانون در سه مقطع
تحصيلي ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان تحصيل کرده و مجتمعهاي آموزشي کانون زير نظر
آموزش و پرورش فعاليت مي کنند .گاهي با اخذ مجوزهاي مربوط در کانونهاي اصالح و
تربيت مدارسي شبيه مدار س عادي ايجاد شده و ساختار اين مدارس تفاوتي با مدارس بيرون از
کانون ندارد.
مقيماني که از تحصيل فراغت حاصل کرده اند و يا آناني که بر حسب استعدادسنجي مسئوالن
متخصص کانون ،استعداد و عالقه اي براي درس خواندن ندارند ،ملزم مي شوند در کارگاههاي
حرفه آموزي آموزشه اي فني و حرفه اي ببينند .مقيمان در اين بخش ضمن حرفه آموزي از
دستمزد ناشي از کار خود نيز بهره مي برند .از اثرات سازنده تربيتي و شخصيتي کار در کانون
بر روي مقيمان ،مي توان به عادت به کار ،احساس ارزشمندي و مؤثر بودن ،افزايش انگيزه،
اشتياق و دلگرمي در مقيم ،تق ويت اعتماد به نفس ،تقويت ارتباطات اجتماعي و آسان شدن
شغل يابي در بيرون از محيط کانون اشاره کرد؛ (اشرفي ) 26 :1387 ،به عالوه ،کانون براي
تشويق مقيمان به کتاب خواندن با همکاري شوراي کتاب کودک و نظارت و همکاري
مسئوالن ،کتابخانه اي احداث کرده است .در روز معموالً دو گروه از بچه ها از کتابخانه استفاده
مي کنند و مربيان در زمينه کتابخواني و قصه گويي و روش صحير مطالعه کردن به تدريس
براي ايشان مي پردازند.
از ديگر اقدامات کانونهاي اصالح و تربيت براي درگير کردن مقيمان در فعاليتهاي آموزشي
ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
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آموزشهاي مذهبي و تقويت باورهاي مذهبي و تشويق مقيمان به شرکت در
مراسم مذهبي و حضور در نمازخانههاي ايجاد شده در کانون؛



آموزش مهارتهاي ورزشي در رشتههاي مختلف و تقويت سالمت جسمي و رواني
با نظارت و همکاري سازمان تربيت بدني؛



برگزاري مراسم ملي و مذهبي؛



نگارش و انتشار نشريات داخلي با عنوان «خانه ما» براي پسران و «شايد بهاري ديگر»
براي دختران به منظور ارتقاي سطر شکوفايي خالقيتهاي اطفال و نيز ايجاد
راهي براي بيان مشکالت مقيمان؛



آموزش نقاشي ،موسيقي ،بازي گري و تئاتر براي تقويت حس اعتماد به نفس و
نيز فراهم کردن کشف استعدادهاي نهفته مقيمان؛



دعوت از نويسندگان ،شعرا و مترجمين کتاب؛



برگزاري و شرکت در نمايشهاي مختلف هنري؛



ال از چند بخش تشکيل ميشوند:
ايجاد کارگاههاي هنري که اين کارگاهها معمو ً
بخش قاليبافـي ،کارگاه عروسـک سـازي ،کارگاه سفـال گـري و کارگاههـاي
هنري ديگر.

در ضمن ،با توجه به عالقۀ کودکان و نوجوانان نسل امروز به علوم کامپيوتري ،واحد کامپيوتر
هم در کانونهاي اصالح و تربيت تشکيل شده و آموزشهايي دربارة مهارتهاي کامپيوتري به مقيمان
اين مرکز ارائه ميشود.
 -3تحليل نقش محيطهاي آموزشي تحميلي از ديدگاه علماي جرمشناسي
ساختن يک محيط آموزشي در مکانهاي نگهداري اجباري کودکان و نوجوانان معارض با قانون
نقش مؤثري در پيشگيري رفتارهاي آتي اين افراد دارد :اين نقش را ميتوان با استفاده از نظريات
علوم جرمشناسي و جامعهشناسي جنايي مشهور نيز تبيين کرد:
در زمينه تبيين بزهکاري نوجوانان ،يکي از نظريات مشهور نظريه مهار رکلس ) (Reklesاست؛
طبق اين نظريه ،جامعه ،فشارها و مهارهايي را نسبت به ارتکاب ناهنجاري در فرد ايجاد ميکند
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که عبارت از فشارهاي دروني و فشارهاي بيروني و مهارهاي بيروني در برابر اين فشارها است.
مهارهاي دروني و بيروني گونا گوني براي محافظت از بزهکاري و ناهنجاري در افراد وجود دارد
که عبارت از ميزان قدرت و استحکام شخصيتي فرد ،مانند عزت نفس باال ،سطر تحمل
ناکامي باال ،هويت داشتن در زندگي و توانايي کاهش و کنترل تنش ،احساس تعلق به يک گروه،
داشتن ارزشها و تقويت آن توسط جامعه و داشتن نقش اجتماعي مؤثر در جامعه است.
(انصاري نژاد)366 :1391 ،
شناخت افراد وارد شده به کانون اصالح و تربيت به مسئوالن امر اين نکته را نشان ميدهد که
چه عواملي موجب گرايش اين افراد به سمت بزهکاري شده و چه عواملي موجب مهار بزهکاري
آنان و در نهايت پيشگيري ميشود .بنابراين ،آموزش و تقويت عوامل نگهداري و حافظ افراد در
برابر جاذبههاي جرم از مهمترين راههاي مؤثر در مبارزه با بزهکاري آنان است.
يکي ديگر از نظريات مشهور که در تبيين علل بزهکاري کودکان و نوجوانان مورد پذيرش اکثر
جرمشناسان قرار گرفته ،نظريه کنترل اجتماعي هيرشي ) (Hirschiاست .مبناي اساسي اين نظريه
با اين پيشفرض انسانشناسانه آغاز مي شود که اگر افراد بشر به حال خود رها شوند ،به طور
غريزي و طبيعي به سمت کجروي و انحراف متمايل خواهند شود .در واقع ،فرض جالب اين نظريه
اين نيست که چرا انسانها به ارتکاب جرم روي ميآورند؛ بلکه مطابق نظر هيرشي ،اين گرايش
يک گرايش طبيعي است و بايد اين سؤال را مطرح کرد که چگونه ميشود که بيشتر افراد از تمايل
طبيعي خود دست کشيده و انسانهايي متعارف و بهنجار شوند .سپس هيرشي بزهکار را
شخصي ميداند که از قيود اجتماعي آزاد است .هيرشي اين قيود را ذيل چهار مفهوم شرح ميدهد:
 -1وابستگي )(attachment؛  -2تعهد)(commitment؛  -3باورها يا اعتقاد)(beliefs؛  -4درگيربودن
يا درگيرشدن).(involvement
تمرکز ما در اين بخش بر عنصر چهارم است .درگيربودن ميزان مشغول بودن فرد در فعاليتهاي
گوناگون است که موجب ميشود فرد ،ديگر وقتي براي اعمال انحرافي نداشته و عالقهاي نيز به
انجام کارهاي خالف نشان ندهد .مثالً اگر فرد در محيطهاي بسته درگير فعاليتهايي شود که
براي وي جذابيت دارد ،ديگر عالقهاي به رفتارهاي نامتعارف از خود نشان نميدهد .مفهوم
مشغوليت يا درگيربودن با مؤلفههايي نظير شرکت در فعاليتهاي فوق برنامه مانند گردشهاي
علمي و تفريحي ،اجراي مسابقات ورزشي ،فعاليتهاي هنري ،کارهاي آزمايشگاهي و کارگاهي
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تعيين ميشود .بنابراين ،مشغول کردن مقيمان کانونها يا ساير مؤسسات مشابه در انواع فعاليتهاي
آموزشي ،فرهنگي و هنري مي تواند طبق نظريه کنترل اجتماعي ،ايشان را از تمايل به سمت
بزهکاري منصرف کرده و تمايل به فعاليتهاي سازنده و اجتماعي را در آنان دروني سازد.
نظريه ديگري که ميتوان در اينجا به آن اشاره کرد ،نظريۀ سامپسون و لوب )(Sampson and laubs

است .سامپسون و لوب اعتقاد داش تند که ثبات و تداوم رفتار بزهکارانه ممکن است در اثر رويدادهايي
که در زندگي رخ ميدهد تحت تأثير قرار گيرد .آنان با نظرياتي که شخصيت مجرمانه در سالهاي
کودکي و نوجواني شکل ميگيرد موافق بودند ،اما اين عقيده را که شخصيت مجرمانه قابل تغيير
و اصالح نيست برنميتافتند؛ ايشان بر مبناي مشاهدات و تحقيقات خود بيان ميکردند که کودکان
منحرف معموالً در شرايط نابهنجارِ خانه و مدرسه به اين مسير افتادهاند و چه بسا با يافتن مسير
خوب در اثر برخوردهايي که با افراد صالر خواهند داشت به راه راست هدايت ميشوند .از نظر اين
دو دانشمند ،حوادث زندگي ميتوانند هم به پايان بخشيدن و هم به تداوم فعاليتهاي مجرمانه
کمک کنند .براي مثال هموار کردن مسير نوجوانان براي ظهور در اجتماع ،اشتغال مناسب و ازدواج
خوب ميتواند از ادامه مسير ناهموار پيشگيري کند .بنابراين ،به نظر ميرسد با بهرهگيري از اين
نظر ميتوان عنوان کرد که بايد کودک و نوجوان در معرض خطر بزهکاري را با آموزشهاي
مطلوب ،براي مسير مناسب و کسب موقعيتهاي اجتماعي آماده کرد .به همين دليل ،به طور معمول
در محيطهاي کانونهاي اصالح و تربيت و ساير مؤسسات نگهداري از حضور مددکاران اجتماعي
براي آماد ه کردن مقيمان براي بازگشت به جامعه استفاده ميشود .مددکاران اجتماعي تالش
مي کنند که برنامه سازگاري کودکان و نوجوانان را با زندگي عادي اجتماعي تنظيم و منطبق نموده
و زمينه عدم استمرار شخصيت غيراجتماعي را در نهاد ايشان فراهم سازند.
آخرين نظريه ،نظريۀ شرمسارسازي است که توسط بريث ويت ) (Braith waiteمطرح شده
است .طبق نظريۀ شرمسارسازي ،شرمسارکردن بزهکار مي تواند به دو صورت ايجادگردد :اول،
برچسب زدن بر وي و بدنامي وي که چنين فرايندي نه تنها موجب پيشگيري از رفتارهاي
نامناسب نشده بلکه به مشکالت فرد بزهکار افزوده و کاري مي کند که وي براي هميشه از
صحنۀ اجتماع بيرون رانده شود .دوم ،شرمسارسازي بازگردانده )(Reintegrative shaming

که در اين حالت بزهکار با حرکاتي آشتي دهنده بازگرداننده مي شود .در اين فرايند ،شرمسار
ساختن حد و مرز دارد و پس از آن ،به مجرمان فرصت داده ميشود تا با افراد با آگاهي به
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نادرستي رفتار خود و همچنين عذرخواهي و ابراز پيشماني ،دوباره به آغوش جامعه بازگردند.
(وايت ) 378 :1386 ،اغلب فرايندهاي آموزشي در کانونهاي اصالح و تربيت و مؤسسات
نگهداري کودکان منطبق بر فرايند پذيرش مسئوليت و شرمسار شدن و متعاقب ًا بازگشت به
ال با
اجتماع است .براي اينکه شرمساري نوع اول که همراه با بدنامي است رخ ندهد ،معمو ً
افرادي که به کانونها و مؤسسات نگهداري وارد مي شوند همانند يک مجرم رفتار نشده و از لفظ
مددجو براي ناميدن ايشان استفاده ميشود.
نتيجهگيري
هرچند بر اساس توصيههاي مندرج در بيشتر اسناد مهم بينالمللي در خصوص عدالت کيفري
اطفال و نوجوانان ،نگهداري طفل و نوجوان ناقض قانون بايد به عنوان آخرين چاره و تدبير استفاده
شود ،اما با دقت در مقررات قانوني مربوط به اين قلمرو در دو کشور ايران و انگلستان مشاهده
ميکنيم که يکي از پاسخهاي مهم و شايع پيشبيني شده براي مقابله با اطفال و نوجوانان بزهکار،
نگهداري ايشان در مکانهاي بسته است.
بنابراين ،بخش عظيمي از کودکان و نوجوانان بزهکار در اين دو کشور مجبور به تحمل اين
مکانهاي در بسته به عنوان محيط تحميلي هستند .اگر به اين محيطهاي تحميلي فقط به چشم
زندان و محل نگهداري موقت اطفال و نوجوانان نگريسته شود ،اهداف مدنظر عدالت کيفري اطفال
و نوجوانان حاصل نخواهد شد .براي مقابله با بزهکاري اطفال و نوجوانان هر رويکردي را اتخاذ
کنيم؛ بدون شک هدف اصلي ،پيشگيري از جرايم ارتکابي اين رده سني آسيبپذير است .دوران
طفوليت و نوجواني دوراني است که هويت اجتماعي طفل شکل ميگيرد و شالوده شخصيتي وي
تا اواخر عمر در اين دوران ،پيريزي مي شود .در اين دوران افراد با تأثيرپذيري از محيط و
آموزشهاي اطرافيان مسير زندگي خود را تعيين مي کنند .بنابراين ،بهترين راه براي رسيدن به
ه دف ،آموزش دادن و تعليم و تربيت اطفال براي انطباق شخصيت ايشان با شخصيت مطلوب
اجتماع است.
نگهداري در مکان هاي بسته به خودي خود تجربه ناخوشايندي براي همه افراد است و بدون
شک به دليل مشکالت عمدهاي که اغلب کودکان و نوجوانان ناقض قانون دارند ،تحمل اين
فضاي تحميلي براي ايشان مشکلتر و طاقت فرساتر خواهد بود .جدايي از والدين ،دوستان و
محلهايي که طفل و نوجوان به آنها تعلق خاطر دارد و نيز ورود به يک محيط ناشناخته ميتواند
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فقط به بار مشکالت اضافه کند .بنابراين ،بايد اين تجربه ناخوشايند را با استفاده از امکانات موجود
تبديل به فرصتي براي بازپروري مقيمان اين محيطهاي اجباري کرد.
در ايران و انگلستان سعي شده تا اين مکانهاي تحميلي تبديل به محيطي براي آموزش اطفال
و نوجوانان براي بهبود ساختار شخصيتي ايشان شود .بنابراين ،از اين حيث ميتوان اين محيطها
را ،محيطهاي آموزشي تحميلي ناميد؛ چرا که هدف غايي از قرار دادن کودکان و نوجوانان ناسازگار
در اينگونه محيط ها ،آموزش هنجارهاي اجتماعي به ايشان است .اين آموزشها ناظر به جنبههاي
مختلف درسي ،حرفه آموزي ،آموزشهاي مذهبي و مسئوليت پذيري است .هدف اکثر اين طرح و
برنامهها ،آموزش نحوه بازگشت صحير و پيروزمندانه به اجتماع است؛ ولي بايد به اين نکته توجه
کرد که هنوز دغدغه فراهم کردن زمينههاي بازگرداندن اطفال و نوجوانان ناقض قانون به اجتماع،
به درستي در ذهن افراد درگير در عدالت کيفري اطفال و نوجوانان نهادينه نشده است .قضات
اطفال را براي تنبيه و تأديب به اين مؤسسات اعزام کرده و کارکنان اين مؤسسات نيز گاهي به
اين محيط به عنوان محل کار اداري خود مينگرند؛ درحاليکه ،اکثر مقيمان مؤسسات نگهداري،
اطفال و نوجوان مسئله دار هستند و تعليم و آموزش آنان نيازمند برنامههاي دقيق و کارکنان
متخصص است.
تجربه اين اطفال و نوجوانان نشان مي دهد که آموزش و پرورش عادي و عمومي پاسخگوي
نيازهاي اي شان نبوده است؛ چرا که اگر اين طور بود ،گذر آنان به اين مکانها نميافتاد .بنابراين،
بايد با آموزشهاي خاص که متضمن برنامههاي ويژه و فراتر از محتواي کتب درسي است و نيز با
بهرهگيري از مربيان و مدرساني که با دغدغهها و مشکالت متعدد مقيمان مراکز آشنايي دارند،
اين محيط ها را مستعد پيشگيري از رفتارهاي ضد اجتماعي کرد .براي مثال پيشنهاد ميشود که
دورههاي خاص براي آشنايي افرادي که در اين محيطها مشغول به آموزش ميشوند با علوم
روانشناسي کودکان ،جامعهشناسي و به ويژه جرمشناسي برگزار شود و فقط به افرادي اجازة
فعاليت در اين مکانها داده شود که گواهي مربوط به گذراندن اين دورهها را ارائه دهند.
اگر اين مکانهاي تحميلي شرايط مساعدي براي بازپروري نداشته باشند ،بدون ترديد بر بار
مشکالت کودک و نوجوان ناسازگار وجامعه ميافزايند؛ بنابراين ،مناسب است در چنين موقعيتي
قضات شاغل در دادگاههاي اطفال از صدور اقدام متضمن نگهداري اجباري در اين مکانهاي
نامناسب پرهيز کرده و از جايگزينهاي مناسب اين اقدام استفاده نمايند.
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آخرين آييننامه تدوين شده در کشور ما براي نحوه اداره و اجراي برنامههاي آموزشي در کانون
اصالح و تربيت مربوط به سال  1347است؛ درحاليکه از آن سال تا به اکنون علوم جرمشناسي،
روانشناسي و جامعهشناسي کيفري تغييرات زيادي کرده است .بنابراين ،پيشنهاد ميشود آييننامه
جديدي با بهرهگيري از متخصصان علومتربيتي ،حقوقي و جرمشناسي تدوين شده و مواردي
همچون لزوم ياريرساني وزارت آموزش و پرورش در امر تحصيل و آموزش مقيمان ،به روزرساني
امکانات آموزشي و پرورشي محلهاي نگهداري ،فراهم ساختن فرصتهاي شغلي متناسب با
تقاضاهاي جديد کودکان و نوجوانان در آن پيشبيني شود.
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