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 گفتار  پیش

شـانس خـوبی   هـا   آنای  آشنایی با هردو گردآورنده این کتاب به دلیل زنـدگی حرفـه  
 ت خاطر مـن باعث مسرها  در بسیاری از پروژهها  برای من بود و همکاری با هریک از آن

آل بـا   شد. نخستین بار در جلسه برنامه سالیانه مشـاوره آمـوزش مـددکاری اجتمـاعی     می
جایی که مـا   ؛گرفته بود، برخورد کردم مریلندکه تازه دکترای خود را از دانشگاه  3روبرتز

راهی برای دریافتن این که چگونه او با شـتاب   .نوجوانان را اداره کردیم همایش دادرسی
مـرگ او   .نبـود  ،گران و نویسندگان با نفوذ در این زمینـه شـد   پرکارترین پژوهشیکی از 

اگرچه غیرممکن نیست ولی دشوار خواهد بود که  .جای خالی او را باقی خواهد گذاشت
 .جای خالی او پر شود

سال اخیر به ندرت ماهی بدون  11در سراسر  .بیش از یک همکار یک دوست بود آل
گونـاگونی  های  در این مدت ما درباره موضوع ؛گذشت می با آلیک گفت وگوی طوالنی 
مددکاری اجتماعی و دادرسی جوانـان  های  که حرفههایی  ایالت ،مانند بزهکاری نوجوانان

جدید بـا بهتـرین   های  اتومبیل ،فردی ناشران گوناگونهای  ویژگی ،وجود داشتها  در آن
او مرا به همکاری در  .کردیم می اکرهکردند، مذ می سوخت گازی و این که کودکان ما چه

 .پـذیرفتم  مـی  آن راهـا   کرد و من بیشتر وقت می کارهایش مانند دادرسی نوجوانان دعوت
 دانسـتم کـه آن کـار بـه خـوبی انجـام       می من ،پذیرفت می مسئولیت یک پروژه را آلاگر 
 .گرفت می

حصیل کـه موضـوع   الت در کار با دانشجویان فارغ .نمونه یک مربی علم دوست بود آل
فرد  آل روبرتزکردم که  می به طور مکرر پیشنهاد ،جالب بودها  دادرسی نوجوانان برای آن
 دانم او هرگز کسی را که برای راهنمایی نـزد او  می تا جایی که .خوبی برای آشنایی است

به طور معمول این روابط دسـت کـم یـک کتـاب از بسـیاری از       .کرد نمی فرستادم رد می
دانشـجویان گونـاگونی    .کرد، برای دانشجویان ثمره داشت می که او گردآوریایی ه کتاب

هنگـام  هـا   پی بردند که نوشتن رساله در مقایسه با توجه دقیقی که آل به جزئیات کـار آن 
اغلب این همکاری منجر به شـکوفایی و غنـای    .بود "آب خوردن "بررسی داشت مانند 

 .شد می آنانای  کار حرفه

                                                           
1. Al Roberts 
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از زمـانی   .همکار گردآورنده این کتاب است 3دیوید اسپرینگرین دانشجویان یکی از ا
راهنمـایی و وکالـت مـدافع را     ،از دانـش پژوهـی  ای  پیشـینه برجسـته  ، ام که او را شناخته

 دادرسی نوجوانانهای  ارزیابی برنامه دیویدنخستین همکاری من با  .ریزی کرده است پایه
ـ  دیویـد  .بـود  فلوریدادر  و مـن در کـار شـماری از     آلس بـا هـردوی مـا یعنـی     از آن پ

زمـانی کـه او دوره    .تحقیقاتی همکـاری کـرد  های  نوجوانان وابسته به طرحهای  دادرسی
به عنوان یک دانشمند ورزیـده شـهرتی    ،به پایان رساند فلوریدالیسانس خود را در ایالت 

پرست کارشناسـان ملـی   به تازگی به عنوان سر دیوید پیش(سال  31) .بودبه دست آورده 
بـرای اصـالحات مـورد نیـاز نظـام دادرسـی        1ضربت روبان آبـی یک گروه ای  و منطقه

بدیهی بود که او در این ایالت برای به دسـت گـرفتن ایـن     .انتخاب شد تگزاسنوجوانان 
و وکالی مـدافع   گران پژوهشاو یکی از  .فرد بودترین  آور صاحب صالحیت وظیفه دلهره

 .ادرسی نوجوانان استپیشتاز حوزه د
گروهی همکار برای تهیه این کتاب تشکیل دادنـد کـه دربـاره بزهکـاری      آل و دیوید

آوازه شامل کارشناسـان پـر  ها  آن .بسیار فاضل و با تجربه هستند نوجوانان و دادرسی آنان
هـای   روان شناسی و شـماری از رشـته   ،جرم شناسی ،جهانی در زمینه مددکاری اجتماعی

نهادهـای پژوهشـی و    ،مانند مدیران کارکشـته در اجـرای قـانون    ؛دیگر هستنددانشگاهی 
کننـد، هـر گفـت و     مـی  که آنان درباره آن بحـث هایی  موضوع .وکالی مدافعهای  سازمان

بهنگام  ،آن برای جامعه است که جامعهای  گوی جدی درباره بزهکاری نوجوانان و پیامد
 .کنند می دیدگاهی منحصر به فرد و مثبت بررسیرا با ها  آنان این موضوع .و اساسی است

 ،من بسیار خوشحالم که این حـوزه  .است آل روبرتزاین کتاب بهترین دستاورد و یادگار 
 ،این کتاب باید در کتابخانه هر مددکار اجتمـاعی  .را برای پیشبرد این کار مهم دارددیوید 
 .شناس و دادرس جوانان باشد جرم
 

C.Aaron McNeece, PhD       
  .فلوریداپروفسور و رییس ممتاز دانشگاه ایالتی 

 تاالهاسی، فلوریداکالج مددکاری اجتماعی       
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2. Blue Ribbon Task Force 

 .شوند می جمع هم دور تیاهم پر لیمسایی راهنما ای حلی برا که مردم ازی گروه
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اقـدام   ،کارشناس سرشناس دادرسی نوجوانـان  91این کتاب جدید درسی با همکاری 
 .کند ها می به تهیه منبع موثقی درباره بزهکاری نوجوانان و دادرسی آن

راهـی حساسـی اسـت.    سـر دو  نوجوانان در ایاالت متحـده آمریکـا بـر   نظام دادرسی 
هـای   اخیـر جنـبش  هـای   دادرسی نوجوانـان، در سـال  های  برای نظام ها، بسیاری از ایالت
هـا   سـاز از جاهـایی ماننـد رسـانه    خبرهـای   به طـور معمـول شـکایت   اند.  اصالحی داشته

کـاری یـا    خشـونت، کـم  دربـاره  هـا   آورنـد. ایـن شـکایت    مـی  اصالحی پدیدهای  جنبش
انتقـادی  های  خبرساز و گزارشهای  اخیر شکایتهای  انتقادی است. در سالهای  گزارش

هـا   برای اصالحات در شـماری از ایالـت  هایی  بسیاری وجود داشته است؛ همچنین تالش
 .شده است
کـه یـک گـزارش     بر پا شـد ای  جنبش اصالح طلبانه 3191در اوایل دهه  میسوریدر 

 .کـرد  مـی  بـزرگ ایـن ایالـت را دنبـال    ای  حرفـه های  درالی از یکی از آموزشگاهانتقادی ف
ای   آنـی گیـری بـا بنیـاد    گـذاری ایـالتی و در   به علت قانون لوییزیاناجنبش اصالح طلبانه 

شـایع بـه   هـای   با آگاه شدن از ماجراهـای پشـت پـرده در آسـیب     1111در سال  3کیسی
نظـام دادرسـی نوجوانـان     .ندانی برپا شـد و مرگ یک کودک زها  دادخواهی ،تسهیالت
رحمانـه و   بـی  ،انتقـاد از شـرایط خشـن   ها  پس از یک دادخواهی خاص و سال 1کالیفرنیا

از جملـه جـای    1تربیت جوانان کالیفرنیـا  سازمان اصالح و مسامحه کاری در تسهیالت
 ،مدرسهمشاوره و های  کوچک هنگام وارد شدن آنان به جلسههای  دادن جوانان در اتاقک

سازمان اصـالح و تربیـت جوانـان     1111در اوایل سال  .اصالحی را اطالع دادهای  برنامه
منتشر کرد و اطالع داد که سازمان اصالح و تربیت جوانان به طور کامـل تعطیـل   ای  بیانیه

                                                           
1. Annie E Casey 

 سال دری سیک میج را آن که است کایآمر محروم کودکانی برای خصوص هیریخ امور سازمان کی یسیکای  یآن ادیبن
 .  گذاشت او نام به مادرش داشتی گرامی برا را آن نام و کرد سیتاس 3196

2. California Juvenile justice system 

3. CaLifornia Youth Authority 
 بـه  را بزهکـار  جوانـان ی درمـان  خدمات و پرورش، آموزش تیمسئول که ایفرنیکال تیوترب اصالح سازمان ازی بخش
 .دارد عهده
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هیئـت   3ریـک پـری  فرماندار ایالتی  ،1119توان آن را رو به راه کرد. در سال  نمی است و
شـد، قـرار    می را زیر نظر مسئول نگهداری آن که از سوی دادگاه انتخاب سجوانان تگزا

تجـاوز  هـای   داد تا اصالح نظام مجازات و توان بخشی این شـعبه را هـدایت و گـزارش   
اصـالح طلبانـه   های  چنین تالش .گیری کندرا پی هیئت جوانان تگزاسجنسی جوانان در 

 .غییرات چشمگیری به ارمغان آورده استت ،اجتماعیهای  ای، برای دگرگون کردن پایگاه
امروزه موقعیت خود را ،به عنوان یک نمونه بارز نظام دادرسی جوانان میسوریبرای مثال 

در دهه گذشته از زمان پدید آمـدن نظـام دادرسـی نوجوانـان      کالیفرنیاحفظ کرده است و 
   .آزموده است مرخص کردن از پرورشگاه راهای  نمونهترین  آمریکا یکی از قابل توجه

هـایی   مهمی را افزایش داده و به سیاسـت های  سؤالای  اصالح طلبانههای  چنین تالش
تـوان از ورود جوانـان بـه     مـی  به این قضیه که چگونه؛بر اساس مدارک تأکید کرده است

را در کنار خانواده و مدرسه و بیـرون از  ها  نظام دادرسی نوجوانان جلوگیری و چگونه آن
بزهکارانـه آینـده را   هـای   دهد که زندان جوانان رفتـار  می کرد. پژوهش نشانزندان حفظ 

 .رفتـاری در خـانواده   مالکیـت اسـلحه و کـژ    ،مانند وابستگی به بانـدها  ؛کند میبینی  پیش
مالیـات دهنـدگان را از پرداخـت     ،بازداری نوجوانان از ادامـه سـبک زنـدگی بزهکارانـه    

ایی متوقـف کـردن چـرخش خشـونت اسـت کـه       هدف نه .دهد می دالر نجاتها  میلیون
به دام ها  مسیری که بسیاری از جوانان و خانواده ،کند می نوجوانان را تا بزرگسالی تقویت

 .افتند می آن
فصـل ایـن    13 .با این هدف گسترده در ذهن است که این کتاب نوشـته شـده اسـت   

اری نوجوانان و بخش اول نظری اجمالی به بزهک .کتاب به چهار بخش تقسیم شده است
قـانونی و بازداشـتن    ،سیاسـی  ،در این بخـش مـا مسـیر تـاریخی     .نظام دادرسی آنان دارد

اجتماعی جامع ماننـد سیاسـت بهبـود نظـام     ریزی  برنامه کنیم و می را بررسیها  بزهکاری
مؤثر بازداری های  بخش دوم درباره برنامه .دهیم می دادرسی نوجوانان را مورد توجه قرار

زورگـویی در مدرسـه و    ،در گذشته است که برای کاهش رفتـار ضـد اجتمـاعی    از جرم
 بخش سوم .رفت می ارتباط قدرتمند میان رسوایی در مدرسه و بزهکاری نوجوانان به کار

 ، خـانوادگی و جامعـه شـناختی را بررسـی و از آن انتقـاد     بالنـدگی های  از نظریهای  دامنه
 داد و آن را در مـی  زهکـاری نوجوانـان را توضـی    به طور معمـول ب ها  کند. این نظریه می

                                                           
1. Rick Perry 
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سیاسـی دیگـر   هـای   یافت. سرانجام در بخش چهارم ما بهبود دادرسی نوجوانـان و راه  می
مداخلـه  هـای   الگوی ،سالمت روانی و ارزشیابی آن، جلوگیری از خودکشی مانند بررسی

 ،سالمت روانـی  مخدر ووادمهای  دادگاه ،پلیس به بزهکاریهای  واکنش ،براساس مدارک
بازگشـت بـه جامعـه پـس از      بزهکـاری زنـان و   ،دادرسی سالمت بخش ،قوانین درمانی

 .کنیم می را مطالعه مراقبت
مربیان و دانشجویان کـه   ،متخصصان ،امیدواریم که این کتاب سودمند در میان مدیران

 .خواهان بهبود زندگی بزهکاران نوجوان هستند منبع بجایی باشد
 یکتاب کمک درس

مجموعه جامعی از مواد درسی مربیان است که از طریق پاور پوینت و بانک تسـت و  
   .شود می آن الین عرضه

 




