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مقاله مرورى
رسيدگى ترميمى به جرائم نوجوانان دانش آموز با 

تكيه بر ظرفيت  هاى مدارس

ماجده محمدى1 و مهرنوش ابوذرى2  

چكيده
زمينه و هدف: بزهكارى نوجوانان، پديده اى است كه به دليل حساسيت  هاى خاص خود همواره دغدغه سياست مداران 
و حقوق دانان كشور هاى مختلف مى باشد. راهكار هاى پيشگيرى از بزهكارى در ميان اين گروه سنى به ويژه در فضاى 
مدارس و نيز ضرورت اقدامات موثر در زمينه رسيدگى به بزه  هاى ارتكابى اين افراد از جمله مهمترين مسايل در اين 
زمينه هستند. در سال  هاى اخير شكل گيرى تمايالت گسترده به اجراى فرايند هاى عدالت ترميمى در حوزه  هاى 
مختلف، سبب شده  است كه زمينه  هاى الزم براى اعمال رويكرد هاى ترميمى در رسيدگى به جرائم دانش آموزان 
فراهم شود. مهمترين مرجعى كه به اجراى بهتر و مؤثرتر اين روند كمك خواهد كرد، مدارس هستند زيرا مدارس با 
بهره مندى از بازو هاى توانمندى همچون اولياء، مربيان و دانش آموزان مى  توانند فرايند هاى ترميمى مشخصى مانند 

ميانجيگرى مدرسه اى و نشست  هاى ترميمى را به خوبى اجرا كنند. 
روش شناسى: روش پژوهش حاضر، توصيفىـ  تحليلى است. منابع پژوهش شامل تجارب ساير كشور ها در اجراى 
فرايند هاى ترميمى در مدارس و ظرفيت  هاى موجود در آموزش و پرورش ايران بود. جمع آورى داده ها به روش 
كتابخانه اى انجام شد. همچنين در بعضى موضوعات با مسئوالن تربيتى و مديران مدارس درخصوص تجارب آنان 

درباره شيوه هاى ترميمى در رسيدگى به جرائم دانش آموزان مصاحبه شد. 
يافته ها و نتايج: ايجاد مدارسى مبتنى بر عدالت ترميمى نيازمند انجام اقداماتى است كه اگرچه در ظاهر دشوار و 
هزينه بر به  نظر مى  رسند، اما مى  توانند جامعه را از صرف هزينه هاى بيشتر در زمينه تعقيب و مجازات بزهكاران در 
آينده مصون بدارند. اين روند با تكميل رسالت تربيتى و پرورشى مدارس، مى  تواند از آنچه براى نوجوانان و افراد مرتبط 
با آنها چالش و تهديد محسوب مى  شود، فرصت هاى مغتنمى بسازد كه اثرات آن در حال و آينده زندگى دانش آموزان 

و خانواده هاى آنها و بهبود كيفيت محيط مدارس و برنامه هاى آن، قابل مشاهده باشد. 

كليدواژه ها: رسيدگى ترميمى، جرائم نوجوانان، پيشگيرى از جرم، دانش آموزان، مدارس.

 maj.m81@gmail.com:1. كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناس، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران. رايانامه
 mhrnshabouzari@ut.ac.ir:2. استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسى. دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران. (نويسنده مسئول). رايانامه

 استناد          :  محمدى، ماجده و ابوذرى، مهرنوش. (1398). رسيدگى ترميمى به جرائم نوجوانان دانش آموز با تكيه بر ظرفيت  هاى مدارس. فصلنامه رهيافت 
پيشگيرى، 2(3)، صص 52-33. 
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مقدمه
نوجوانان سرمايه هاى اصلى يك كشور هستند كه تالش براى رشد و پيشرفت هرچه بيشتر آنان، مى  تواند 
تأثير مستقيمى  در توسعه و شكوفايى آن كشور داشته  باشد. اين گروه سنى كه به طور معمول بيشترين 
ساعات مفيد زندگى شان را در فضاى مدرسه سپرى مى  كنند، به اقتضاى شرايط سنى خاص و بحران هاى 
شناخته  شده  دوران بلوغ و فضاهاى فرهنگى و تربيتى خانواده و مدرسه، با چالش هاى متفاوتى در اين 
سنين روبه رو مى  شوند كه برخى از آنها بيش از يك انحراف ساده نمى تواند باشد، اما قوانين كيفرى 
كشورها، پاره اى از اين چالش ها و رفتارها را جرم مى  نامد و مرتكب آنها را نيز با برچسب مجرم از ساير 
دوستان و همساالن جدا مى  سازد. با توجه به شرايط خاص حاكم بر دوران نوجوانى، تعداد زيادى از رفتارهاى 
متخلفانه و مجرمانه افراد در اين سنين، تحت تأثير جو و تحريكات آنى اتفاق مى  افتد. در بسيارى از 
مواقع، دستگاه قضايى با مجرمى مواجه نيست كه براى اعمال خالف قانون خود از پيش برنامه ريزى كرده 
و جوانب مختلف گريز از قانون را در نظر گرفته  باشد، بلكه با نوجوانى مواجه است كه پس از حضور 
در روال دادرسى همچنان باور نمى كند چگونه دست خود را به چنين عملى آلوده ساخته است. در چنين 
شرايطى دستگاه قضايى بايد پيش و بيش از آنكه در صدد گرفتن انتقام جامعه از اين افراد به دليل نقص 
وارد شده بر آسايش و امنيت عمومى  باشد، به فكر مداوا و ريشه كنى رفتارهاى تربيتى جرم زا در خانواده ها، 
مدارس و اجتماع با هدف پيشگيرى از جرم بيفتد و براى اين منظور بهترين روش، واگذارى اين تحليل و 
مداقه به مسئوالن، افراد تاثيرگذار و مقصران در اين سه نهاد مهم است. يعنى واگذارى رسيدگى به جرائم و 
انحرافات دانش آموزان به سكان داران تربيت و ارشاد آنان و اعمال راهكارهاى شناخته  شده عدالت ترميمى 
 در اين رسيدگى ها. آنچه مهم است شناخت ظرفيت هاى موجود در مدارس، خانواده ها و انجمن هاى اولياء و 
مربيان در اين زمينه و تالش براى توانمندسازى هرچه بيشتر آنها است. به گونه اى كه به  مرور بتوان جامعه و 
دستگاه قضايى را از كارايى و تأثير بكارگيرى عدالت ترميمى  در اين حوزه از جرائم مطمئن كرد و در نهايت 
جرائم دانش آموزان نوجوان را تا حد امكان، از دستگاه عدالت رسمى خارج كرده و با حركت در اين مسير 
براى رشد مسئوليت پذيرى تمام  افراد جامعه در قبال بزه و جلوگيرى از آن يا ترميم آثار آن گام برداشت.

بررسى راهكارهاى موجود براى اجراى فرايندهاى ترميمى  در برخورد با تخلفات و جرائم دانش آموزان 
و واگذارى رسيدگى به جرائم نوجوانان دانش آموز به نهاد هاى عدالت ترميمى  از قبيل خانواده ها، مدارس 
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و انجمن هاى اولياء و مربيان سبب مى  شود كه تحقيق، تعقيب و رسيدگى كيفرى به افرادى واگذار شود 
كه نه تنها بيش از هركس ديگرى بزهكار و بزه ديده را مى  شناسند و به پيشينه رفتارى و شخصيتى آنها 
آگاه هستند، بلكه دلسوزترين افراد و راغب ترين آنها به مصلحت و سعادت اين دو محسوب مى  شوند. 
به  ويژه كه رويه   هاى ترميمى، امورى ناشناخته نيستند. بلكه اغلب به اشكال مشابهى در جوامع وجود 
داشته   اند. همان گونه كه يكى از نويسندگان مى    گويد: «عدالت ترميمى يك تحول جديد يا تحولى برآمده 
از آمريكاى شمالى نيست؛ اين نهضت به ميزان زيادى مرهون جنبش هاى پيشين و فرهنگ هاى متنوع 
و سنت هاى مذهبى است» (زهر، 1388، ص 40). به عالوه بر خالف رسيدگى قضايى كه براى قاضى و 
همكاران وى تبديل به شغلى روزمره شده است،  در رسيدگى هاى ترميمى، موضوع براى تمام  حاضران در 
فرايند رسيدگى، ويژه و خاص محسوب مى  شود، به نحوى كه بيشترين تالش فكرى و عملى خود را براى 

دستيابى  به بهترين نتيجه انجام خواهند داد.
در جهان امروز عدالت ترميمى تبديل به نهضتى همه گير و جهانى شده است. در بسيارى از كشورها 
عدالت ترميمى يكى از چند رويكرد رقيب ناظر به ارتكاب جرم و عدالت است كه توسط دادگاه ها و 
قانون گذاران مورد توجه قرار مى  گيرد. با توجه به  اين پيشرفت و گسترش، عدالت ترميمى توجه بسيارى 
از كشورها را به خود جلب كرده است. اگرچه عدالت ترميمى يك نظريه از عدالت كيفرى است و آگاهى 
از آن از طريق پاسخ هاى بومى به جرم، هم در گذشته و هم در حال حاضر وجود دارد. اما بايد گفت كه 
پيشرفت و توسعه آن به شكل جديد به عنوان الگوى مقابل يا همزيست با عدالت كيفرى سنتى از دهه 
هفتاد قرن بيستم مورد توجه قرار گرفته است. «در دهه هاى اخير، به دليل ناكارآمدى سيستم عدالت 
كيفرى سنتى، نهضتى به نام عدالت ترميمى مطرح شده است كه به اعتقاد طرفداران آن مى  تواند عالوه بر 
حل و فصل اختالفى كه با ارتكاب جرم ايجاد شده است، خصومت، تنش و اختالل ناشى از آن بين بزه ديده 
و بزهكار را در جامعه محلى آن هم در چارچوب فرايند مذاكره و مصالحه جمعى رفع و ترميم كند» (نجفى 

ابرندآبادى، 1387، ص 28).
در سال هاى اخير، به خصوص در بعضى كشورها نظير استراليا، مدارس مكانى مهم براى اجراى برنامه هاى 
عدالت ترميمى شده اند. در حالى كه شباهت هايى ميان برنامه هاى عدالت ترميمى ناظر به موضوعات 
كيفرى و برنامه هاى مدارس وجود دارد، ولى رويكردهاى استفاده شده در يك نهاد آموزشى بايد متناسب با 
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همان زمينه شكل    گيرند. يعنى الزم است با مطالعه دقيق ويژگى   ها و تمايالت فرهنگى و ابزارهاى اجرايى 
موجود در هر جامعه به صورت مشخص به ايجاد و گسترش امكان اجراى راهكارهاى ترميمى در مدارس 
پرداخت. پژوهش حاضر به دنبال آن است كه با معرفى دقيق وضعيت كنونى حاكم بر رسيدگى به جرائم 
دانش آموزان در مدرسه و ارائه تاريخچه اى از تحوالت موجود، آنچه را كه در حال حاضر در جريان است، 
از جهات مختلف بررسى و نقاط قوت و ضعف آن را روشن كند. اين امر به مسئوالن كمك خواهد كرد 

كه با شناخت دقيق از آنچه در حال وقوع است، خود را براى ايجاد تغييراتى در اين زمينه آماده نمايند. 
پيشينه: پرداختن به موضوع عدالت ترميمى هر چند از سال ها پيش در قالب ترجمه ها، پايان نامه ها و 
مقاالت آغاز شده  است، اما بسيارى از تحقيقات موجود بيشتر به كليات معرفى نظام عدالت ترميمى و 
تكيه بر تفاوت هاى اصلى آن با عدالت رسمى پرداخته اند كه از آن جمله مى  توان به پايان نامه هايى با عناوين 
«عدالت ترميمى (مبانى و كنشگران)» و «جايگاه عدالت ترميمى در فقه اسالمى و حقوق موضوعه ايران» 
اشاره كرد. در سال هاى نزديك تر و به  ويژه پس از تصويب پيش  نويس قانون دادگاه اطفال و نوجوانان، 
چندين پژوهش با موضوع تأثيرات عدالت ترميمى بر دادرسى اطفال و نوجوانان در دانشگاه هاى مختلف 
انجام شده است كه البته در اين پژوهش ها نيز بيشتر سعى شده وضعيت موجود دادرسى اطفال (به ويژه 
پس از تصويب قانون يادشده) بررسى شده و بارقه هايى از نفوذ عدالت ترميمى در آن يافت شود. اما 
پژوهش هايى كه به بررسى دقيق توانمندى هاى موجود در يكى از وزارتخانه ها و چندين نهاد اجتماعى 
قوى مرتبط با نوجوانان در كشور و ارائه پيشنهاداتى براى عملى شدن رسيدگى هاى ترميمى به شكل 
حقيقى در اين نهادها، فارغ از تالش براى تطبيق وضعيت موجود با عدالت ترميمى مدنظر و نيز اشاره 
به جنبه هاى عملى تر و كاربردى تر در هيچ پژوهشى تاكنون بررسى نشده است. در اين زمينه البته تمام 
آنچه تا كنون درباره  شناخت هرچه بيشتر عدالت ترميمى و نمودهاى آن در دادرسى اطفال نوشته شده 
است، استفاده شد. بخش مهمترى از منابع پژوهش، به زبان انگليسى هستند كه در آنها مى  توان تجارب 

عملى ترى از اجراى نظام ترميمى در رسيدگى به جرائم اطفال و نوجوانان را يافت.
مبانى نظرى: طرفداران رويكرد عدالت ترميمى معتقدند كه تأثير اين اقدام در امر پيشگيرى از تكرار 
جرم بسيار قوى است و بنابراين پرداختن به آن امرى شايسته و منطقى خواهد بود. از نظر آنان، وارد شدن 
ضرر به جامعه بر اثر ارتكاب جرم، امرى فرضى است و حقيقت امر آن است كه فقط بزه ديده بر اثر ارتكاب 
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جرم متحمل ضرر عينى و واقعى مى  شود زيرا ضرر ناشى از جرم اعم از جسمى، روحى و مالى به صورت 
مستقيم فقط بر اشخاصى وارد مى  شود كه وجودى حقيقى دارند و نه جامعه كه وجودى اعتبارى دارد. در 
مقابل نظام عدالت كيفرى معتقد است كه مجرم با ارتكاب جرم، نظم عمومى جامعه را متزلزل كرده است 
و عدالت اقتضاء مى  كند كه با مجازات او نظم عمومى به جامعه بازگردانده شود (وروايى و فاطمى موحد، 
1395، ص 68). «بيشتر سنت هاى مذهبى  و فرهنگى در بطن و متن خود، هم داراى عناصر سزادهنده 
و هم ترميمى هستند. لكن در طول سال   ها فرايندهاى سياسى و حقوقى اغلب بر جنبه هاى سزادهنده و 
سركوب    كننده تأكيد كرده   اند. به  گونه اى كه سنت هاى ترميمى  مورد اغماض يا بى توجهى واقع شده   اند» 
(مك راى و زهر، 1386، ص 7). در سياست گذارى هاى كلى حقوق كيفرى نيز هرگاه از تعريف جرم و 
تعيين مجازات بحث مى  شود، دو گروه از نظريه پردازان با دو رويكرد متفاوت به اظهارنظر و دفاع از بنيان هاى 
نظرى خويش مى  پردازند. جدال بين رويكردهاى «سزادهنده»1 و «ترميمى»2 در اين حوزه نيز در اغلب 
نظام ها و مجموعه قوانين حقوق كيفرى به چشم مى  خورد. هرچند در برخى دوره ها و نظام هاى حقوقى 
كشورهاى خاص، اين كشمكش به نفع يكى از دو رويكرد پيش     رفته و عرصه را بر ساير ديدگاه ها تنگ 
كرده  است اما با نگاهى اجمالى به مجموعه قوانين جزايى كشور مى  توان ردپاى هر دو ديدگاه را شناسايى 
كرد. با اينكه سياست گذاران حقوق كيفرى و قانونگذران، هميشه در صحبت هايشان از رويكردهايى 
دفاع  مى    كنند كه بر بازپرورى مجرم و حمايت از وى براى اصالح و بازگشتن به جامعه استوار است، اما باز 
هم در قوانين موضوعه گرايشى اجتناب ناپذير به رويكردهاى سزاگرا به چشم مى  خورد. نمونه اين تمايل 
را در طول سال ها در مدارس ديده ايم. جريمه و تنبيه و اخراج موقت يا دائم از ابزارهاى تربيتى هستند كه 
بيشتر مدارس براى تربيت دانش آموزان و نظم پذير كردن آنان استفاده مى  كنند. در كنار اينها، رفتارهاى 
شديدتر مثل رفتارهاى مجرمانه، پاسخ هاى شديدترى نيز دريافت مى  كنند. رفتارهايى كه عنوان «بزه»3 
به خود مى  گيرند، مى  توانند سبب اخراج دانش آموز شوند. اخراج دائم يا موقت و چند روزه، اولين پاسخ 
مدارس به رفتارهايى نظير سرقت، ضرب و جرح عمدى، استعمال مواد مخدر و توهين به مقدسات هستند. 
«روش هاى به كار گرفته شده براى كاهش اختالل هاى رفتارى در مدارس ما، بر اساس ديدگاهى است 

1.  Punitive approach
2.  Rehabilitative approach

3.  به جرائم افراد زير 18 سال اطالق شده و جانشين كلمة جرم است.
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كه دانش آموز، مسائل شخصى، خانوادگى و محيط فرهنگى وى را مسبب بروز رفتار نامطلوب مى  داند، 
بنابراين با اعمال قدرت و استفاده از نظام تشويق و تنبيه، براى حذف اينگونه رفتارها عمل مى  كند. تذكر، 
سرزنش، جريمه، احضار اولياء به مدرسه، تنبيه بدنى و اخراج از مدرسه برخى از روش هاى رايج در مدارس 
در برخورد با رفتارهاى تخلف آميز يا خشونت آميز دانش آموزان هستند» (بازرگان، 1382 ص 3). يا در 
ساير موارد مى  بينيم كه صرف نظر از اينكه چه داليلى باعث بروز چنين رفتارى از دانش آموز شده است، 
مسئوالن مدرسه مى  كوشند كه براى امن نگه داشتن محيط مدرسه خود هرچه سريع تر چنين دانش آموزى را 
از محيط دور كنند تا در فرصت هاى بعدى، به دور از فشار اولياى ساير دانش آموزان، روال قانونى رسيدگى 
به جرم وى در دادگاه طى شود. بالفاصله پس از اخراج دانش آموز بزهكار به عنوان يك عنصر نامطلوب 
و معرفى وى به مراجع قضايى، مسئوالن مدرسه با خيالى آسوده از بابت دور كردن چنين فردى از ساحت 
مقدس تعليم و تربيت و سپردن متخلف به دست قانون، تعيين سرنوشت وى را به مراجع قضايى واگذار 
كرده و ديگر نسبت به آن تكليفى احساس نمى كنند. «اين نظم مبتنى بر تنبيه در مدارس به جاى اينكه 
راهكارى براى مشكالت رفتارى دانش آموزان باشد، خود بخشى از مشكل مى    شود. دانش آموزانى كه به 
هر دليلى رفتار نادرستى از خود نشان داده   اند و برخالف قوانين شناخته شده رفتار كرده   اند، از مدرسه اخراج 
و از فرصت تحصيل، تربيت و پيشرفت محروم مى  شوند تا محيط مدرسه براى ساير دانش آموزان ايمن 
شود. حال آنكه در واقع مسئوالن مدرسه در اين روند شكست مى  خورند و چنين محيط امنى بدين شكل 
ايجاد نخواهد شد زيرا همه مجازات ها و تنبيه ها به صورت يك جانبه بر فرد بزهكار تحميل مى  شود بدون 
اينكه اين تخلفات انضباطى به يك تجربه آموزنده تبديل شود. اين از دست    دادن فرصت، مشكل بزرگى 
است زيرا فرايند جامعه  پذير شدن فرزندان بايد در مدرسه اتفاق بيفتد و نمى افتد» (سووال1، 2009، ص 547).

با استناد به آمارهاى كشورها مى  توان به اهميت اين موضوع و لزوم تالش در زمينه آن پى   برد. به عنوان 
مثال مركز ملى آمار آموزش و پرورش آمريكا در سال 2005 دريافت كه حدود 4 درصد از دانش آموزان 
بين سنين 12-18 سال در 6 ماه اخير مورد بزه ديدگى واقع شده   اند. 3 درصد از آنها مربوط به سرقت اموال 
مى  شده و يك درصد اعمال خشونت در مدرسه بوده است (دينكس، كاتالدى و اسنايدر2، 2007، ص 16). 

1.  Suvall
2.  Dinkes, Cataldi, & Snyder
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سياست تسامح صفر1 در مدارس: آنچه امروزه به عنوان مقررات تنبيهى در مدارس جريان دارد و نمود آن 
را به شكل اخراج يا تعليق دانش آموزان متخلف از مدرسه شاهد هستيم، به شدت تحت تأثير سياستى به 
نام تسامح صفر است. اين سياست در واقع براى برخورد با جرائم دانش آموزان، توسط مدارس از دستگاه 
قضايى كشورها وام گرفته شد. سياست تسامح صفر براى نخستين بار در سيستم قضايى كشور آمريكا 
بكار گرفته شد و پس از چند سال در ميان ديگر كشورها با استقبال مواجه شد. «تسامح صفر، نپذيرفتن 
آزادى عمل براى قوانين اجرايى كيفرى در مورد جرائم كوچك2 است». سياست تسامح صفر در 1960 
ميالدى توسط نو  محافظه كاران آمريكايى با هدف ايجاد و حفظ امنيت در خيابان ها و كاهش خشونت هاى 
جمعى ارائه شد ولى نه  تنها جرائم دهه 60 را كاهش نداد بلكه بحران اين جرائم به دهه 1970 نيز كشيده  

شد (جوانمرد، 1388 و نوروزى، 1384، ص 272).
سياست تسامح بر اين باور است كه اگر دانش آموزى را كه رفتار مجرمانه يا اشتباهى انجام داده 
است، از محيط مدرسه دور كنيم، ساير دانش آموزان از خالف   كارى در امان مى  مانند و محيط مناسبى 
براى ساير دانش آموزان ساخته مى  شود. اين اقدامات در عين حال به طور قطعى و غير قابل انعطاف اجرا 
مى  شوند. در رابطه با خاصيت انعطاف پذير نبودن اين سياست، نمونه هاى زيادى وجود دارد. در سال هاى 
اخير مقاالت و گزارش هاى زيادى در مطبوعات چاپ شده است كه در عين عجيب بودن، به شدت قابل 
تأمل هستند. به عنوان مثال در روزنامه پترزبورگ تايمز3 خبرى با اين مضمون به چاپ رسيد كه جالب 
توجه است: يك دانش آموز دختر 10ساله در ظرف غذاى خود چاقوى كوچكى داشته كه مادرش آن را براى 
پوست كندن سيب گذاشته بوده    است، با وجود اينكه وى پس از باز كردن ظرف غذا بالفاصله چاقو را به 

معلمش تحويل مى  دهد، باز هم به جرم حمل سالح از مدرسه اخراج مى  شود. 
اين چنين رفتارهايى دانش آموزان و خانواده هاى آنها را آزار مى  دهد ولى معموالً اين طور توجيه مى  شود 
كه براى اجراى هرچه بهتر و عادالنه   تر سياست تسامح صفر و ايجاد تأثير ارعابى بر مجرمان بالقوه، دادن 
چند قربانى بدين شكل اجتناب   ناپذير است. سياست انضباطى مبتنى بر تسامح صفر در مدارس سبب 
ايجاد راهكارهاى تنبيهى همچون تعليق، اخراج و ارجاع رفتارهايى كه قبًال به شكل مختصرى تنبيه شده   اند، 

1.  Zero-tolerance policy
2.  petty offence 
3.  Petersburg Times
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به مقامات قضايى مى  شود (اسكيبا، سيسيل، گراهام، شيراس، كانولى و گارسيا وازكاز1، 2008، ص 
861). وقتى   كه مدارس به شيوه شديد و انعطاف ناپذيرى با جرائم و تخلفات دانش آموزان برخورد مى  كنند 
به طور طبيعى ميزان موارد ارجاع دانش آموزان به دستگاه قضايى فزونى مى  گيرد. دانش آموزان در حالى 
به نظام دادرسى نوجوانان معرفى مى  شوند كه قانونى كه در مدرسه نقض شده مى  توانسته به سادگى در 

مدرسه مديريت شود. 
همان طور كه در بسيارى از جوامع نارضايتى و ناكامى هاى ايجاد شده در اثر نظام عدالت كيفرى 
سنتى، جامعه را بر آن داشته است كه به دنبال شيوه جايگزينى براى پاسخگويى به جرائم باشند؛ در مدارس 
نيز كه نمود كوچكى از يك جامعه بزرگ با تمامى اجزا و عناصر آن هستند، اين تمايل روزبه   روز در حال 
افزايش است. توجه به اثرات زيانبار نظام هاى تنبيهى موجود كه بسيارى از آنان تحت تأثير سياست 
تسامح صفر يا انواع مشابه آن شكل گرفته اند، باعث شده    است كه شيوه هاى جايگزينى مدنظر قرار گيرند 
كه با حذف اين پيامدها بتوانند اهداف تربيتى را بهتر محقق سازند. بسيارى از اين شيوه هاى جايگزين، 
بدين شكل هستند كه همه طرف هاى دخيل در جرم را در رسيدگى مشاركت مى  دهند و حتى بيش از آن 
پيش رفته و نقش و تأثيرى براى جامعه محلى نيز قائل مى  شوند و با اين روند حق مشاركت در روند حل 
و فصل اختالفات و دستيابى به نتيجه اى مؤثر و مطلوب، براى همه افراد و گروه   هايى كه به نحوى از جرم 

متأثر شده   اند، شناخته مى  شود. 
اين موارد و بسيارى ديگر از خواسته هاى پيشنهاددهندگان شيوه هاى جايگزين، در فرايندهاى عدالت 
ترميمى مورد توجه قرار مى  گيرد. برنامه هاى عدالت ترميمى بر اين باور شكل گرفته اند كه همه طرف هاى 
يك اختالف بايد به گونه اى فعال در حل و فصل آن و نيز مواجهه با عواقب آن مشاركت داشته باشند و البته 
در بعضى موارد نيز اين امر به نهادهاى محلى ارجاع داده شود. اين رويكرد ها به عنوان ابزارى براى تشويق 
به حل    و فصل مسالمت   آميز اختالفات و ارتقاء روزافزون روحيه مسئوليت پذيرى در جامعه استفاده شود. 
شيوه هاى ترميمى افرادى را در روند رسيدگى درگير مى  كنند كه به واقع در اختالف نقش داشته اند و يا از 
آن متأثر شده   اند. مداخله جامعه در رسيدگى به اختالفات نه    تنها بى   فايده و انتزاعى به نظر نمى   رسد، بلكه 
بسيار مهم و اساسى است. پاسخ به اين سؤال مهم است كه انتظار دقيق ما از هر شيوه   اى كه بخواهد به 

1.  Skiba, Cecil, Graham, Sheras, Conoley, Garcia-Vazquez
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جاى تسامح صفر به اجرا درآيد چيست؟ هر برنامه   اى كه بخواهد به عنوان شيوه انضباطى مدرسه براى 
مقابله با جرائم دانش آموزان بكار رود بايد شامل اين سه مرحله از مداخله باشد:

راهبردهاى پيشگيرى سطح اول: اقدام هايى عمومى به منظور پيشبرد عدالت اجتماعى و فرصت هاى • 
مساوى كه ريشه هاى بزهكارى مانند فقر را از بين مى  برد و شامل حال تمام دانش آموزان بشود.

راهبردهاى پيشگيرى سطح دوم: اقدام هايى كه به كودكان در معرض خطر كمك مى  كند. مانند • 
كسانى كه والدين شان با مشكالتى مواجه هستند يا از مراقبت كافى برخوردار نيستند و بدين سبب 

در معرض خطر ارتكاب تخلف يا نقض قانون هستند.
راهبردهاى پيشگيرى سطح    سوم: طرح   هايى براى اجتناب از تماس غير ضرورى با نظام قضايى رسمى • 

و اقداماتى براى جلوگيرى از تكرار جرم كه براى دانش آموزانى اجرا مى  شود كه در گذشته مرتكب 
رفتارهاى خالف قانون شده   اند.

اگر مدارس مى  خواهند كه يك جايگزين مؤثر داشته باشند و در اين جريان به خوبى عمل كنند، 
بايد هر سه برنامه را به طور جامع اجرا كنند. هدف از هر برنامه   اى در اين زمينه بايد اين باشد كه در عين 
خوددارى نمودن از شيوه ها و برنامه   هايى كه فرصت تحصيل را از دانش آموزان مى  گيرد (مثل اخراج يا 
معرفى به مراجع قضايى) محيط امنى را براى مدرسه تضمين كند. سياست تسامح صفر از نظر اهداف 
بسيار مناسب است ولى شيوه اجراى آن كه موقعيت تحصيل بسيارى از دانش آموزان را به خطر مى  اندازد، 
بحث هاى دنباله   دارى را ايجاد مى  كند. همچنين سياست تسامح صفر با اخراج و حذف دانش آموزانى كه 
ايجاد مشكل مى  كنند، باز هم براى اينكه بتواند اطمينان دهد كه اين رويكردها مى  توانند محيط امن و 

آسوده اى را در مدارس براى ساير دانش آموزان تضمين كنند، مدرك كافى ندارد. 
فعاليت ترميمى: عدالت ترميمى مدلى از عدالت است كه بر پايه ترميم1 و جبران2 قرار دارد. بر پايه مدل 
ترميمى عدالت، جرم بايد در قلمرو جامعه محلى كه در آن اتفاق افتاده است و به وسيله اعضاى آن جامعه 
محلى - بزه ديده و بزهكار - حل و فصل شود. در اين مدل از عدالت، بزه ديده يك نقش فعال برعهده دارد، 
به او امكان رويارويى با بزهكار و طرح نيازهايش داده  مى  شود. در اين مدل بايد به بزهكار كمك شود تا 

1.  restitution
2.  reparation
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بتواند زيان ها و صدمات وارده بر بزه ديده را به نحو مطلوبى جبران كند و روابطش با بزه ديده را سر و سامان 
دهد و صدماتى را كه به نظم اجتماعى وارد آورده جبران كند. بنابراين، در اين مدل به افراد اهميت داده 

مى  شود (شيرى، 1396، ص 14 و 15).
«عدالت ترميمى به عنوان يكى از آموزه هاى معاصر علوم جنايى است كه از رهگذر آن طرف هاى 
درگير در يك جرم معين به شكل جمعى يا گروهى براى حل و فصل و رسيدگى به آنچه از جرم حاصل 
شده و پيامدهاى احتمالى آن در آينده تصميم گيرى و رايزنى مى  كنند كه  اين كار از طريق شيوه هاى غير 
رسمى همچون سازش، ميانجيگرى بزه ديده - بزهكار، گونه هاى مختلف نشست هاى ترميمى، هيئت هاى 
ترميمى اجتماع مدار، محفل هاى صدور حكم و تعيين ضمانت اجرايى انجام مى  شود». «از جمله عناصر 
عدالت ترميمى مى  توان به داوطلبانه بودن اين عمل، اظهار حقيقت، رودررويى، توافق، حمايت، غير 

علنى و محرمانه بودن اشاره كرد» (بريث ويت، 1385، ص 531).
هدف اصلى عدالت ترميمى  اين است كه جامعه محلى همچنان مجرم را پاسخگوى اعمال خود بداند، 
صدمات بزه ديده را جبران كنند و از طريق حمايت و همكارى، مجرم را تشويق كنند كه دوباره به آغوش 
جامعه برگردد. طرف هاى دخيل در يك برنامه ترميمى  شامل بزه ديده، بزهكار، خانواده هاى آنها، حاميان و 
نمايندگان آنها و اعضاى جامعه محلى هستند. عدالت ترميمى  يك چيز مى  خواهد و آن اين  كه: «عدالت 
بازتوان كننده و جامعه محور و كنترل اخالقى را جانشين نظام حرفه اى كنترل و تعقيب كيفرى كند.» 
عناصر سازنده عدالت ترميمى در تقابل با عناصر عدالت سزادهنده قرار دارند. 6 عنصر اصلى از عناصر 
سازنده عدالت ترميمى عبارت اند از: 1. داوطلبانه بودن1، 2. اظهار حقيقت، 3. رودررويى2، 4. توافق3، 5. 

حمايت4 و 6. غير علنى و محرمانه بودن5 كه در ادامه تشريح مى  شوند:
«الف) داوطلبانه بودن: شركت بزهكار به صورت داوطلبانه و با اراده اى آزاد، بدون اجبار و با طيب خاطر 

در كنار بزه ديده؛
ب) اظهار حقيقت: بزهكار با اقرار خود بدون آنكه سعى در انكار واقعيت داشته باشد، حقيقت را بيان مى  كند؛

1.  voluntary
2.  Face to face
3.  agreement
4.  support
5.  confidential



س ...
دار

ى م
ت  ها

رفي
ر ظ

يه ب
 تك
ز با

آمو
ش 

 دان
نان
جوا

م نو
جرائ

 به 
مى

رمي
ى ت

دگ
رسي

43 

ج) رودررويى بين بزه ديده و بزهكار: مالقاتى است كه در خصوص آسيب هاى وارده بر بزه ديده از سوى 
بزهكار بحث مى  شود، در حالى كه در عدالت سزادهنده كمتر مى  توان چنين اشخاصى را با طيب خاطر 

با يكديگر روبرو كرد؛
د) توافق: توافق و قرارداد بر نحوه جبران خسارت و اصالح و واكنش به جرم، به گونه اى كه از فرايندها به 

دور باشد و داراى وصف ترميمى باشد؛
ه) حمايت: حمايت از بزه ديده، بزهكار، بيمار و مانند آنها، به نحوى كه شرايطى برابر ميان طرفين ايجاد شود؛

و) غير علنى و محرمانه بودن: براى بازپذيرى مجرم به جامعه و حفظ آبروى او، رودررويى ميان بزه ديده و 
بزهكار در فضايى غير علنى انجام گرفته و مباحث مطرح شده در آن نيز به صورت محرمانه باقى خواهد 

ماند» (شيرى، 1396، ص 231).
در رابطه با اصول مهم عدالت ترميمى نيز تعابير متفاوتى وجود دارد. هوارد زهر1 هفت اصل راهنما 
در عدالت ترميمى معرفى مى  كند كه در ارزيابى هر فرايندى مى  تواند محكى باشد براى شناسايى آنچه 

ترميمى است از غير آن:
پرهيز از رسيدگى كيفرى؛  .1

پرهيز از بكارگيرى عدالت كيفرى براى مساعدت و كمك؛  .2
تقويت خانواده؛  .3

نگهداشتن بزه ديدگان در جامعه؛  .4
توجه به سن مرتكبان؛  .5

استفاده از حداقل گزينه هاى محدود كننده؛  .6
توجه به مصالح بزه ديده (زهر، 1388، ص 49).  .7

همچنين اگر هدف اجراى برنامه ترميمى در مدرسه و بنيان نهادن سيستمى مبتنى بر عدالت ترميمى 
در مدرسه است، بايد يك اصل را به اصول يادشده اضافه كرد و آن اينكه برخالف عدالت كيفرى كه براى 
تمام گونه هاى فكرى و فرهنگى موجود در جامعه، نسخه واحدى مى  پيچد؛ عدالت ترميمى بايد در هر 
مدرسه بر مبناى هنجارها، ارزش ها و فرهنگ دانش آموزان همان مدرسه و جامعه باشد. اين موضوع به عنوان 

1. Howard Zahr
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يك اصل به ما كمك مى  كند كه فرايندهاى متفاوت و خالقانه اى در هر مكان تعريف كنيم كه هركدام به 
بهترين نحو، ارزش هاى مقبول آن جامعه را پوشش دهند و در عين  حال يك فعاليت ترميمى واقعى باشند. 

روش شناسى
روش تحقيق در نوشتار حاضر، توصيفىـ  تحليلى است. با در نظر گرفتن منابع مورد نياز تحقيق كه 
بخشى از آنها شامل استفاده از تجارب ساير كشورها در اجراى فرايندهاى ترميمى در مدارس و بخشى 
ديگر شامل درنظر گرفتن پتانسيل هاى موجود در آموزش و پرورش ايران است؛ جمع آورى اطالعات در 
اين تحقيق با شيوه كتابخانه اى انجام گرفته است. ليكن در بعضى موارد ضرورت ايجاب كرده  است كه با 
مصاحبه از مسئوالن تربيتى يا مديران مدارس نسبت به جمع آورى تجارب پراكنده اى از اجراى شيوه هاى 
ترميمى در رسيدگى به جرائم دانش آموزان يا تكميل اطالعات نسبت به وضعيت موجود در مدارس 
مختلف اقدام شود. اين مصاحبه ها (به داليلى كه در بخش مشكالت و موانع تحقيق به آنها اشاره خواهد 
شد)  به شكل غيررسمى به دست آمده اند و لذا به صورت مدون در اين نوشته قابل ذكر نيستند اما در موارد 

مختلفى از اطالعات به دست آمده از اين طريق استفاده شده است. 

يافته ها
برخى از مشكالت نظام تنبيهى به وضوح آشكار هستند و برخى نتايج استفاده از اين راهكارها در مدارس 
نيز بيان شد. حال نوبت آن رسيده است كه به ارائه جايگزين مناسب و معرفى ويژگى هاى آن بپردازيم. 
آنچه در اين نوشتار به عنوان جايگزين معرفى مى  شود، ايجاد مدارسى مبتنى بر عدالت ترميمى1 است 
كه در آنها بتوان به اختالفات، تخلفات و حتى بزهكارى دانش آموزان به شيوه ترميمى رسيدگى كرد. به 
عنوان نمونه «در استراليا به ويژه در كوئينزلند2، از سال 1994 به اجراى برنامه هاى ترميمى در خصوص 
جرائم ارتكابى در مدارس و از جمله جرائمى از قبيل ضرب و جرح، سرقت، جرائم مواد مخدر و تهديد 
و ارعاب اقدام شده است. با توجه به اين تجربه اجراى برنامه نشست هاى ترميمى در مدارس دولتى در 
نيوثاوث ولز3 از سال 1997 آغاز شده  است. مطابق يكى از ارزيابى هاى انجام شده، نشست هاى ترميمى 

1.  School based restorative justice
2.  Queensland
3.  New South wales
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مؤثرترين برنامه براى برخورد با تهديد و ارعاب هاى صورت گرفته توسط دانش آموزان مدارس نسبت به 
يكديگر بود. اكنون در استراليا اين برنامه ها جهت حل و فصل اختالفات ميان دانش آموزان و كارمندان 
استفاده مى  شود. حتى در برخى مدارس نسبت به آموزش كاركنان براى اجراى اين برنامه به منظور حل و 
فصل اختالفات اقدام شده است. در منطقه مركزى استراليا، مديريت بخش آموزش  و پرورش از طريق ارايه 
آموزش هايى براى آشنايى با اصول و روش هاى اجراى برنامه هاى ترميمى و از جمله برنامه نشست هاى 
گروهى، كاركنان مدارس را براى حل و فصل اختالفات و رسيدگى به برخى جرائم ارتكابى دانش آموزان، 
ترغيب و تشويق كرده است. ارزيابى ها حكايت از موفقيت اين برنامه ها در كاهش اختالفات و كاهش 

ميزان اشتغال مراجع رسمى رسيدگى، از جمله دادگاه ها دارند» (هيتر1، 2001، ص 29).
هوارد زهر از پژوهشگران عدالت ترميمى، در كتاب خود مى  نويسد: «موضوع عدالت ترميمى كه 
اكنون در بسيارى از نقاط جهان در حال اجراست، ما را به تفكر دوباره درباره سنت ها و افتخار به عناصر 
ترميمى موجود در آنها فرا مى  خواند. در واقع عدالت ترميمى به مثابه روشى براى احياى اين سنت ها و 
يافتن راه هايى براى اجراى آنها در دنياى فعلى است» (مك راى و زهر، 1386، ص 7). همان طور كه از 
اين جمالت برمى آيد، اجراى روش هاى ترميمى براى رسيدگى به جرائم نوجوانان و حتى بزرگساالن، امر 
جديدى نيست. با جستجو در فرهنگ هاى پيشين و سنت هاى موجود در جوامع مختلف مى  توان رگه هايى 
از اين شيوه ها را به وضوح ديد. بنابراين جايگزين ارائه شده براى آنچه امروز در جريان است، تنها درخواست 
براى بازنگرى مجدد به فرهنگ و اصول ارزشى پيشين و احياى آنهاست، نه ايجاد يك مدل بديع وارداتى. 
قوه مقننه هر كشور بايد با بروز كردن قوانين مربوط به جرائم نوجوانان و فراهم كردن زمينه هاى توسعه 
عدالت ترميمى، جرائمى را كه هرگز نمى توانند در روال ترميمى مورد رسيدگى قرار گيرند، مشخص 
كند. مثًال در رسيدگى به جرائم در نيوزيلند اصل بر اجراى برنامه نشست هاى گروهى خانوادگى است و 
استفاده از دادگاه استثناء محسوب مى  شود. در اين كشور كليه جرائم شديد صغار به استثناى قتل عمد و 

شبه عمد وارد اين سيستم مى  شود.
در مدارس نيز چنين سياستگذارى  مى  تواند در سطح محدودترى اعمال شود. مدارس بايد تصميم 
بگيرند كه قرار است كداميك از تخلفات و جرائم دانش آموزان با شيوه ترميمى رسيدگى شود و كدام 

1.  Heater
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جرائم بايد به دادگاه ارجاع داده شوند. به هر حال پيشنهاد كلى اين است كه اختالفات شديدى كه منجر 
به درگيرى فيزيكى و اعمال خشونت مى  شود و براى مدرسه خطرناك محسوب مى  شوند (مثل جرائم 

جنسى و قتل عمدى) از محدوده ترميمى خارج شوند. 
در ميانجيگرى مدرسه اى دانش آموزان مى  توانند به دعواهاى جزئى، درگيرى هاى كوچك، خصومت هايى 
كه در اثر شايعه پراكنى ايجاد شده، دعوا بر سر مقادير كمى پول يا اشيائى كه خيلى گران قيمت نباشند 
و مانند اينها، رسيدگى كنند. به عنوان نمونه در يكى از مدارسى كه در طرح آزمايشى اجراى برنامه هاى 
ترميمى قرار داشت، در سال نخست 298 پرونده ميانجيگرى رسيدگى شد كه 82 پرونده شامل مجادالت 
و دعواها بود، 56 پرونده به خصومت هاى ناشى از شايعه پراكنى مربوط مى  شد و در 59 پرونده ضرب و 

شتم هاى جزئى در مدرسه بررسى شدند (زهر، 1388، ص 13).
ظرفيت هاى مدارس براى رسيدگى هاى ترميمى: شناسايى ظرفيت هاى مدارس در اجراى فرايندهاى 
ترميمى نيازمند آشنايى با ساختارهاى موجود در رسيدگى هاى ترميمى است. عدالت ترميمى اشكال 
متفاوت و متنوعى در اجرا دارد و همين اشكال متنوع نيز در هر مكانى با توجه به مقتضيات فرهنگى 
و اجتماعى حاكم بر آن جامعه محلى به صور  گوناگونى اجرا مى  شود. عدالت ترميمى تنها شامل يك 
برنامه خاص يا طرح كامل يك پروژه نيست؛ روش ها نوبه نو ايجاد مى  شوند و بسيار وابسته به الزام ها و 
محدوديت هاى فرهنگى هستند. به  همين دليل عدالت ترميمى بايد از پايين و از طريق گفتگو راجع به 
نيازها و منابع و اجراى اصول آن در شرايط و اوضاع و احوال خاص اجتماعات، در جوامع بنيان گذاشته 
شود (زهر، 1388، ص 38). در نتيجه ارائه چند نمونه از شيوه هاى اجرايى و محدود كردن ساختارهاى 

اجرايى عدالت ترميمى به همين چند مصداق اقدام درستى به نظر نمى رسد. 
دانش آموزان و همساالن: پژوهش ها نشان داده  است كه مشاركت فرزندان در محيط مدرسه، به  طور 
معنادارى موجب كاهش رفتارهاى خرابكارانه آنها مى  شود. هر قدر اين مشاركت فعاالنه  و مستمر باشد به 
همان ميزان تمايل دانش آموز به رفتارهاى مخرب بيشتر كاهش مى  يابد. دانش آموزان در فعاليت هايى 
كه با مشاركت آنها تحقق مى  يابد با عالقه شركت مى  كنند و حس مفيد بودن در يك فعاليت به آنها عزت 
نفس مى  دهد. برنامه هاى ميانجيگرى ميان بزه ديده و بزهكار در كشورهاى مختلف به اشكال گوناگونى 
اجرا مى  شوند. دو شيوه رايج آن عبارت اند از: ميانجيگرى همساالن و ميانجيگرى بزرگساالن. آنچه در 



س ...
دار

ى م
ت  ها

رفي
ر ظ

يه ب
 تك
ز با

آمو
ش 

 دان
نان
جوا

م نو
جرائ

 به 
مى

رمي
ى ت

دگ
رسي

47 

اين بخش به عنوان عاملى براى استفاده از ظرفيت هاى دانش آموزان در رسيدگى به مشكالت انضباطى 
در مدرسه بر روى آن تأكيد مى  شود، برنامه هاى ميانجيگرى همساالن هستند. در اينجا مى  توان گفت 
كه برنامه هاى ميانجيگرى مدرسه اى ابتدا براى كار روى جرائم سبك تر و خفيف تر ايجاد شده  بودند ولى 
امروزه از اين برنامه ها به نحو روزافزونى در ارتباط با جرائم بسيار شديدتر استفاده مى  شود. اين برنامه ها 
اگرچه در رسيدگى به برخى انواع بزهكارى دانش آموزان، مشكالت و موارد انضباطى و اخالقى و حل و 
فصل اختالفات ايجاد شده، مى  توانند نقش بسيار مؤثرى داشته باشند؛ اما مزيت ديگر آنها كه مدارس 
را به اجراى آن تشويق مى  كند، اين است كه مى  توانند با آموزش مهارت هاى خاصى به دانش آموزان و 
حل و فصل اختالفات و درگيرى هاى جزئى بين آنها، يا احساسات ناخوشايندى كه ممكن است در مورد 
مدرسه و فضاى آن، يا بى عدالتى در روابط موجود در آن داشته  باشند؛ مى   توانند از بروز مشكالت بزرگتر 
و رفتارهاى شديدتر جلوگيرى كنند. در نتيجه استفاده  از ظرفيت هاى عميق موجود در دانش آموزان با 
اندكى تالش و هزينه مى   تواند منجر به كاهش چشم گير درگيرى ها، اختالفات، بزهكارى ها، مشكالت 
اخالقى و انضباطى در مدرسه شده و در نهايت آمار اخراج يا تعليق و در ابعاد وسيع تر، ارجاع دانش آموز 

به نظام قضايى را كاهش داده و به تدريج به صفر برساند. 
مربيان و معلمان: معلم در مدرسه از جمله افراد بزرگسالى محسوب مى   شود كه دانش آموز به عنوان 
يك فرد قابل اعتماد از او الگو مى   گيرد يا او را در اختالفاتش با ديگران حكم قرار مى  دهد و اگر نياز به 
مشاوره با فرد بزرگسالى داشته باشد، او را در گزينه هاى اول مى  گذارد. اما در مقابل رفتار همين معلم 
ممكن است سبب رشد احساس بى عدالتى در دانش آموزان يا دورى و سلب اعتماد نسبت به بزرگ تر ها 
و يا حتى ايجاد حس انتقام از آنها شود. به همين  خاطر است كه مسئوليت معلمان در مدرسه بسيار 
سنگين و چند جانبه است. اين افراد بايد در كنار ايفاى وظيفه تدريس، همواره مراقب كوچكترين رفتارها 
و برخوردهاى شان با دانش آموزان و حتى ساير همكاران خود باشند. زيرا دانش آموز همه آنها را مى  بيند و 
متأسفانه يا خوشبختانه، معلم را نماد همه بزرگترها و مسئوالن مدرسه مى  داند. ديگر مسئوالن مدرسه نيز 
به همين اندازه موظف به آموزش و دقت در رفتارهاى شان هستند. اما شايد به دليل نداشتن ارتباط نزديك 
و مستمر با دانش آموزان (همان گونه كه معلم دائم با آنها در ارتباط است) از تأثيرگذارى كمترى برخوردار 

باشند و اين تا حدودى آنها را در حاشيه امنى قرار مى  دهد. 
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مشاركت والدين: آنچه در تمام ادوار در مدارس مورد غفلت واقع شده است، نقش و تأثير عميق مشاركت 
اولياء و سرپرستان دانش آموزان در برنامه هاى مختلف مدرسه است. كليد موفقيت برنامه هاى ترميمى 
در مدارس، پيوند خانواده ها با مدرسه است. اين مشاركت مهمترين عاملى است كه باعث مى  شود فرهنگ 
ترميم و بازسازى در مدارس و در جامعه رونق بگيرد. عواملى كه سبب سهولت و در نتيجه افزايش اين 
پيوندها هستند، بايد به خوبى شناسايى و تقويت شوند و اين ارتباط تا جايى پيش برود كه خانواده ها 
خود را بخشى از ساختار مدرسه تلقى كنند. به  گونه اى كه با وجود فرهنگ هاى متفاوت، مسيرهاى دور و 
نزديك، سن متفاوت دانش آموزان و مشكالت روزمره و كمبود وقت كافى، امكان اين مشاركت و ارتباط 

از بين  نرود. 

بحث و نتيجه گيرى 
شيوه هاى كنونى برخورد با جرائم و تخلفات دانش آموزان كه مبتنى بر اخراج و تنبيه هستند، هرگز 
نمى توانند زمينه يا علل بروز جرم را از بين ببرند و يا آن را به درستى درك كنند. همچنين آثار منفى 
رسيدگى هاى كيفرى، دانش آموزان را هرچه بيشتر از محيط دور و بازگشت آنها را ناممكن   تر مى  سازد 
و روابط آسيب ديده را كه باعث بروز بزه شده به حال خود رها مى  كند. در مقابل، مدل رسيدگى ترميمى 
جايگزين مناسبى براى رسيدگى هاى تنبيهى و كيفرى است. مدل ترميمى به مدارس كمك مى  كند كه 
به  طور جدى نقاط ضعف موجود در ساختار خود را شناسايى كنند و براى رفع آنها و پيشگيرى از مشكالت 

بعدى تالش كنند، در عين حال آسيب هاى نظام عدالت رسمى را هم ندارد. 
مدارس توانايى   هاى الزم را براى اجراى مؤثر عدالت ترميمى در اختيار دارند. اجراى عدالت ترميمى 
در مدرسه احتياج به مجريانى دلسوز و آموزش ديده و نيز صرف وقت و هزينه دارد. دو بازوى قدرتمند به 
نام دانش آموزان و انجمن اولياء و مربيان توانايى   هاى الزم را در اين زمينه به مدارس مى    دهند. در بسيارى 
كشورها شيوه   هاى ترميمى براى رسيدگى به تمام جرائم نوجوانان به استثناى جرائم بسيار شديد (كه در 
هر كشور توسط قوه مقننه تعيين مى    شود) كارايى دارند. در نتيجه مدارس هم در رسيدگى   هاى ترميمى 
مى    توانند در كنار تخلفات انضباطى دانش آموزان، همه اين جرائم را رسيدگى كنند. تعيين حدود اختيارات 
مجريان فرايندهاى ترميمى، مى    تواند با همفكرى اعضاى انجمن   هاى اولياء و مربيان در هر مدرسه    و با 
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توجه به شرايط موجود در فضاى آن جامعه و مدرسه به شكل خاص، انجام شود.
هزينه هاى اجرا و توسعه عدالت ترميمى خيلى كم تر از هزينه هاى چند جانبه اى است كه از جانب 
عدالت رسمى و شيوه هاى موجود در مدارس بر جامعه بار مى  شود. جز اينكه چون شيوه هاى موجود بودجه   هاى 
مصوبى دارند، فشار زيادى را از جانب آنها احساس نمى   كنيم (سووال، 2009، ص 590). اگر آسيب هايى را 
كه از جانب شيوه هاى كنونى بر نهاد مدرسه بار مى    شود حساب كنيم، عدالت ترميمى عالوه بر حذف اين 
هزينه ها به مدارس فرصت مى  دهد كه نيازهاى بزه ديده را به خوبى پاسخ دهند و همچنين ارزش   هاى مثبت 
اجتماعى را تقويت مى  كند. عدالت ترميمى پيوندهاى ميان بزهكار، مدرسه و جامعه را محكم مى  كند و 

اخراج و بيگانگى از مدرسه را مى  كاهد. 
ميانجيگرى همساالن و نشست هاى ترميمى دو روش ترميمى هستند كه براى اجرا در مدارس بسيار 
مناسب به نظر مى  رسند. تجربه اجراى اين برنامه ها در ساير كشورها موفقيت آميز بوده    است و اكنون 
زمان آن رسيده كه در كشور ما نيز زمينه  هاى اجراى آنها فراهم شود. مى  توان گفت هر مدرسه اى مى  تواند 
نشست    هاى ترميمى را براى مواقع و موضوعات خاص خود داشته باشد ولى وقتى از عدالت ترميمى در 
مدرسه حرف مى  زنيم يعنى اينكه مراتب پايين   ترى از فعاليت    هاى ترميمى را، در موضوعات كوچك تر و 
به ظاهر كم اهميت تر، داشته باشيم تا به تدريج راه را براى اجراى عدالت ترميمى در تمام ابعاد هموار كنيم. 

پيشنهادها
پيشنهادى كه بر مبناى اين نتايج توسط پژوهشگران مطرح مى    شود در يك جمله «تأسيس مدارسى 
مبتنى بر عدالت ترميمى يا تغيير تدريجى و ساختارمند رويكرد هاى تنبيهى در مدارس به رويكرد هاى 
ترميمى است» كه اين مهم از چند طريق قابل تحقق است. موضوعات زير به عنوان پيشنهاد براى اجراى 

هرچه بهتر اين امر ضرورى، عنوان مى    شوند:
آگاه سازى مسئوالن و مربيان مدارس از آنچه در نتيجه رويكرد هاى تنبيهى براى دانش آموزان اتفاق • 

مى  افتد؛
ارتقاى سطح اطالعات خانواده   ها و مربيان و معلمان در رابطه با شيوه    هاى درست رفتار با دانش آموزان، • 

ويژگى    هاى خاص دوره نوجوانى، ضرورت    هاى مهم و قابل توجه در تنبيه و تشويق صحيح دانش آموزان، 
عواقب رفتار هاى غلط تربيتى و مانند آنها؛
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بكارگيرى توانمندى   ها و ظرفيت  هاى موجود در خانواده    هاى دانش آموزان يا مربيان مدارس در انجام • 
فعاليت ها مدرسه به صورت جمعى و دغدغه   مند كردن آنها نسبت به بهبود كيفيت فضاى مدرسه و 

رشد و پيشرفت هرچه بهتر دانش آموزان در آن؛
توجه ويژه به ظرفيت    هاى موجود در دانش آموزان براى همكارى در فعاليت  هاى مختلف مدرسه از • 

جمله رسيدگى به مشكالت و اختالفات دوستان و همساالنشان با توجه به تأثيرپذيرى ويژه از همساالن 
در دوره سنى نوجوانى؛

توجه به هماهنگى رويه    هاى ترميمى قابل اجرا در مدارس با ساخت فرهنگى موجود در جامعه محل • 
اجرا و البته پرهيز از ابتكار و تلفيقى كه در جريان اين بومى   سازى به اصول و مبانى عدالت ترميمى 
آسيب بزند يا در نهايت مشكل آفرين باشد به گونه   اى كه اهداف ترميمى در ذهن دانش آموز زير 
سؤال برود يا به قابليت  هاى فرايند ترميمى لطمه وارد شده و اثرگذارى از بين    برود و دانش آموزان 

برداشت  هاى نادرستى از آن پيدا كنند؛
حمايت مالى دولت    يا مؤسسه  هاى خصوصى از اجراى فرايند هاى ترميمى در مدارس، زيرا بدون وجود • 

منابع مالى به نظر نمى رسد مدارس بتوانند با بودجه  هاى موجود به گسترش برنامه  هاى ترميمى ادامه 
دهند، بدون اينكه فشارى به منابع مالى و حقوق كاركنان وارد شود؛

برگزارى نشست    هاى ترميمى در مدارس، هم براى رسيدگى به جرائم و تخلفات دانش آموزان و هم براى • 
بهبود روابط دانش آموزان و معلمان با هم و حتى حل مسايل و مشكالت موجود در ميان معلمان يا 
خانواده ها و توانمندسازى اعضاى مدرسه و خانواده از اين طريق براى حل صحيح اختالفات و درگيرى ها.

فهرست منابع
بازرگان، زهرا. (1382). ميانجيگرى يا مديريت تعارض در مدرسه. فصلنامه نوآورى آموزش، 2(3)، صص 76-57.

بريث ويت، جان. ( 1385). عدالت ترميمى. مهرداد رايجيان اصلى، مترجم. نشريه تحقيقات حقوقى، (43)، صص 570-521.
جوانمرد، بهروز. (1388). تسامح صفر، سياست كيفرى سخت گيرانه در قبال جرائم خرد. چاپ اول. تهران: نشر ميزان.

زهر، هوارد. (1388). كتاب كوچك عدالت ترميمى. حسين غالمى، مترجم. چاپ دوم. تهران: مجد.
شيرى، عباس. (1396). عدالت ترميمى. تهران: نشر ميزان.

مك راى، آلن و زهر، هوارد. (1386). كتاب كوچك نشست  هاى گروهى خانوادگى روش نيوزيلندى. حسين غالمى، مترجم. 
تهران: مجد. 



س ...
دار

ى م
ت  ها

رفي
ر ظ

يه ب
 تك
ز با

آمو
ش 

 دان
نان
جوا

م نو
جرائ

 به 
مى

رمي
ى ت

دگ
رسي

51 

نجفى ابرندآبادى، على حسين. (1387). از عدالت كيفرى كالسيك تا عدالت ترميمى. الهيات و حقوق دانشگاه رضوى (آموزه  هاى 
حقوقى)، 3(3 و 4)، صص 38-3.

نوروزى، نادر. (1384). جرائم خرد عليه نظم عمومى، «راهبردها و راهكارها». مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، (68)، صص 
.277-257

وروايى، اكبر و فاطمى موحد، حميد. (1395). پيمايش جرم، تهران: دانشگاه علوم انتظامى امين.

Dinkes, Rachel; Emily Forrest Cataldi, Wendy Lin-Kelly & Thomas D. Snyder. (2007). National 
Center for Education, Statistics, indicators of school crime and safety. Available at http://nces.
ed.gov/pubs2008/2008021.pdf.

Heater, S. (2001). Restorative justice Programs in Australia, A report to the criminology research 
council, Center for restorative justice, research school and social sciences, Australia National 
university.

Russell, Skiba, Cecil R. Reynolds, Sandra Graham, Peter Sheras, Jane Close Conoley, and Edina 
Garcia-Vazquez. (2008). Are Zero Tolerance Policies Efective in the Schools? An Evidentiary 
Review and Recommendations. American Psychologist (63)9, pp 852-862.

Suvall, Cara. (2009). Restorative Justice in Schools: Learning from Jena High School. Harvard Civil 
Rights-Civil Liberties Law Review, (44)2, pp 547-570.


