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 مددکاری اجتماعی قضایی

Forensic Social Work 

 ترجمه: فاطمه محمدی_مددکار اجتماعیو گردآوری 

www.iraniansocialworkers.ir 

 

 مددکاری) قضایی اجتماعی مددکاری برای مقدماتی راهنمای

 (عدالت کیفری اجتماعی

 مددکاری اجتماعی_دانشگاه استنفورد[]ارشد لویی نویسنده: کتلین

 از متنوعی و وسیع حوزه مددکاری اجتماعی قضایی

 سطح اجتماعی مددکاری گونه هر شامل که است هاییفعالیت

 عدالت در که افرادی به که است کالن یا میانی و و خرد

. کند می کمک هستند درگیر حقوقی های سیستم یا کیفری

به آنها  قضایی مددکاران اجتماعی که یپذیر آسیب جمعیت

 و جوانان به محدود نه اما مل،خدمت رسانی می کنند شا

 ،، زندانیهای به تازگی آزاد شدهزندانی بزرگساالن

 خانگی استفادهسوء قربانیان و توجهی بی قربانی کودکان

به  اغلب یمددکاران اجتماعی قضای. هستند جنسی یا

مسیر  در راهنمایی عاطفی، پشتیبانی خود مددجویان

 منابع با ارتباط حقوقی،/  دادگستری های سیستم

از افراد  حمایت و مسکن، های برنامه در کمک مربوطه،

 .دهند می ارائه و سیاستها را

افرادی که مددکاران  تخصصی نیازهای به توجه با

 تمایل مددکاران کنند، می کار آنها با یقضایاجتماعی 

ی داشته اجتماعی بالینی قوی امددکاری  زمینهپس  دارند

http://www.iraniansocialworkers.ir/
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ارزیابی  و شناختی روان های ارزیابی بتوانند تاد باشن

ارائه  موثر درمانی خدمات ،داشته باشند  و خطر ریسک

 که داشته باشند یمددجویان برای بحرانی مداخالت و کنند

 های چالش باتجربه کرده اند و  شدیدآسیب های  اغلب

دست  توجه قابل رفتاری و روانشناختی عاطفی، اجتماعی،

 .به گریبان هستند

مددکاران اجتماعی  مدت بلند و روزمره های مسئولیت

 آنها کاری محیط و خاص نقش به بسته خاص طور به یقضای

 مددکار اجتماعی یک وظایف مثال، عنوان به. است متفاوت

 به طور معمول اساسا با خانگی خشونت بحران مرکز در

اصالح و  مرکز یک در مددکار اجتماعی یک های مسئولیت

 که مددکاری اجتماعی دانشجویان. است متفاوت تربیت

 باید هستند، یقضای مددکاری اجتماعی به مند عالقه

 مطالعه آنهاست را عالقه مورد که هایی موقعیت انواع

 خود ای حرفه های مهارت و زیوکارآم تجربیات و کنند

 .بسازند خود نظر مورد شغلی مسیر اطراف در را

 اجتماعی مددکاران های مسئولیت و یکار محیطهای

 قضایی

 العاده فوق محیطهای در یمددکاران اجتماعی قضای

 اصالح مراکز ،دادگاهها جمله از کنند، می کار متنوعی

 مراکز روانپزشکی، های بیمارستان نوجوانان، تربیت و

 خشونت در برابر حمایت مراکز جنسی، تجاوز درمانی

چند  برای فقط حقوقی، حمایت های گروه و خانوادگی

 توجه با آنها مدت بلند و روزانه های مسئولیت. نمونه
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آنها و افرادی که به آنها خدمت  ویژه محیط کاری به

 رسانی می کنند متفاوت است.

 محیطهای کاری از برخی از یعمیق توصیف زیر در

 یمددکاران اجتماعی قضای آن در که آورده شده معمول

 .کنند می کار

 مراکز اصالح و تربیت

 مراکز در دنتوان می یقضای اجتماعی مددکاران

 مدت طول در حبس، در زندانیان از حمایت برای تادیبی

 از برخی. کار کنند آنها آزادی از پس و آنها، توقیف

اما نه محدود به این  زیر موارد شامل آنها اصلی وظایف

 :شود میموارد 

 :پشتیبانی و روانشناختی ،ارزیابیورودی ها هماهنگی

 در است ممکن ها زندان در یقضای مددکاران اجتماعی

 ارزیابی پشتیبانی، خدمات ارائه ،ورودی خدمات

 زندان به که افرادی به ریسک ارزیابی و روانپزشکی

 به که ،ACSW ،1فینی چیس. کنند کار شوند، میوارد 

هماهنگ کننده   و بالینی  مددکار اجتماعی یک عنوان

 در زندان روانپزشکی خدمات در روانپزشکی مجتمع

 ای مصاحبه در کند، می کار کالیفرنیا سانفرانسیسکو،

ورودی  در را خود های مسئولیت ،OnlineMSWPrograms.com با

 را ارجاعات من»: گفت وی. است کردهتوصیف  زندان

 به نیاز مددجویان آیا که کردممی  مشخص و ارزیابی

                                                           
1 . Chase Finney 
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 در روانپزشکی یا/  و اقامت زمینه در ای ویژه خدمات

با مراقبت در  اقامت روانپزشکی، اقامت مانند) زندان

 .دارند (ییدارو ارزیابی فردی، درمان خودکشی،برابر 

 که ریسک ارزیابی و روان سالمت های ارزیابی

 شرایط در دهند، می انجام یاجتماعی قضایمددکاران 

 مراکز کارکنان به آنها زیرا هستند، ضروری زندان

 فیزیکی و ذهنی سالمت نیازهای تا دهند می اجازه اصالحی

 است ممکن زندانیان. سازند برآورده و درک را زندانیان

 مربوط مسائل و مواد مصرف سوء روانی، مشکالت تروما، از

 موارد، این در و ببرند رنج عاطفی هیجانی تنظیم به

 مشاوره و حمایت است ممکن یمددکاران اجتماعی قضای

اقامت  پیشنهاد شدید موارد در و دهند ارائه عاطفی

)نگهداری روانپزشکی غیر  5150 نگهداری یا ویژه

 .باشند داشته راداوطلبانه( 

 در آنها اهمیت به توجه باارزیابی های ورودی 

 بسیار شاننیاز مورد مراقبتهای به زندانیاناتصال 

 یک عنوان به که ،MSW فرارا، جنا. کامل است و دقیق

 سانفرانسیسکو زندانخدمات سالمت رفتاری در  در درمانگر

 انجام به مربوط وظایف که آنجا تا: "گفت کند، می کار

 یانرو وضعیتآزمون  از ،استه ورودی های ارزیابی این

 را زیر اطالعات[ آزمون این] کنم، می استفاده قانونی

 اطالعات جمعیتی، اطالعات ارجاع، دلیل: کند می آوری جمع

 روان سالمت تاریخچه اتهامات، جمله از ،یدستگیر

 چهتاریخ شدن، بستری/  5150 اجتماعی، ارتباطات)
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 و پرخطر رفتار و اقدام به خودکشی سوابق ،(بازداشت

 دیگران، به آسیب وبه خود  آسیب فعلی خطر همچنین

 قضاوت، بینش، شناخت، ،آزادی برنامه مواد، مصرف سابقه

 گفتار، ،تأثیر/  خوی و خلق ظاهر، حافظه، ،آسیب کنترل

 . "ادراکات ، تفکر محتوای/  فرآیند

 :هماهنگی مراقبت و روانپزشکی مداوم حمایت

 و تادیبی یاصالح مراکز در یمددکاران اجتماعی قضای

 حمایت زندان در حبسشان طول در زندانیان از همچنین

 برای الزم منابع که کنند می حاصل اطمینان و کنند می

 و روانی، بیماری عاطفی، های آسیب گونه هر مقابله با

. کنند می دریافت را روابطی یا احساسی مسائل همچنین

 عنوان به خود فعلی نقش در فینی خانم مثال، عنوان به

 سان زندان در روانپزشکیاقامت  کننده هماهنگ

 را ورودی زندانیان از مراقبت تنها نه فرانسیسکو،

 پشتیبانی و مدت کوتاه مشاوره بلکه کند، می هماهنگ

 آنجا از: "داد توضیح او. کند می فراهم نیز را عاطفی

 احتماال اقامت مدت طول) است گذرا نسبتا محیط یک این که

 مختصر یدرمان مداخالت از اغلب من ،(است ماه 1-2

به مددجویان کمک می کنم وقتی در  و کنم می استفاده

." را توسعه دهند ای مقابله های مهارت زندان هستند

 های تکنیک از اغلبدر مسائل مربوط به سوء مصرف مواد 

 . "کنم می استفاده انگیزشی مصاحبه

 چگونه اینکه مشاهده برای روان سالمت منظم ارزیابی

 و ،کنار می آیند زندان در خود زمان با مددجویان
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 کنند، پیشرفت تا کند می کمک آنها به درمان آیا اینکه

 .دارند اهمیت نیز

 همکاری مددکاران اجتماعی زندانیان، با کار هنگام

 از تریبزرگ تیم یک با یمنظم ارتباطات و کنند می

 تعیین برای پزشکی و قانونیمتخصصان  قانونی، مجریان

. دارند محروم مددجویان از مراقبت های برنامه بهترین

 یکالنتر کارکنان با همه ما: "دهد می توضیح فینی خانم

 عنوان به." کنیم می کاربطور نزدیکی  پزشکی کارکنان و

 و ،است پرستارانسوی  از ما ارجاعات از بسیاری مثال،

 طرح تامی کنیم  همکاری کالنتری اداره با اوقات گاهی

 . "کنیم ایجاد سئله دارم مددجویان برای رفتاری های

  :منابع ارجاع و پشتیبانی بازگشت مجدد به اجتماع

 نقش همچنین زندان محیط در یقضای مددکاران اجتماعی

 از پس جامعه به زندانیان انتقال به کمک در مهمی

 من: "گوید می فینی خانم. کنند می ایفا آنها آزادی

بازگشت به  های برنامه ایجاد در مددجویان به همچنین

 با هماهنگی منابع، مورد در اطالعات ارائه با اجتماع

 مناسب های ارجاع ارائه و محلی خدمات دهندگان ارائه

 ."کنم می کمک

 می روانی بیماری یا/  و گذشته دردناک تجربیات

 کیفری عدالتسیستم  در افراد درگیری اصلی املوع تواند

 پاسخ عوامل این به به اندازه کافی آنها اگر باشد؛

 کنند،ن دریافت مناسب حمایت این کار برای و ندهند

منجر  اول وهله در که رفتارهایی به سرعت به است ممکن
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مددکاران . بازگردند ،ن آنها شدافتاد زندان به

و  زندانیان بازگشت از جلوگیری برای یقضای اجتماعی

با  اند را آزاد شده تازگی به افراد تحت مراقبت که

 یا حمایتی های گروه ،کارکنان حمایت از بهداشت روان

 آنها. سازنندمرتبط می  اجتماعی منابع و درمانی

 پیگیری که آزاد می شوند را  افرادی است ممکن همچنین

 روزمره زندگی هب پس از آزادی آنها آیا ببینند تا کنند

  .خو گرفته اند به درستی

 روانپزشکی های بیمارستان

مددکاران اجتماعی  که مهمی مراکز از دیگر یکی

و اخیرا از زندان آزاد  محروم افراد از در آنها یقضای

 روانپزشکی خشهایقسمتهایی از ب کنند، می حمایتشده 

 واحدهایی را  آنها از بسیاری که هستند ها بیمارستان

 مبتال بزرگساالن یا /و جوانان با کار برای خاص طور به

 کیفری عدالت سیستم در که روانی شدید های بیماری به

مددکاران  که خدماتی. درگیر هستند اختصاص دادند

 می ارائه روانپزشکی های بیمارستان در یقضای اجتماعی

مددکاران  که چیزی است آن به شبیه بسیار معموال دهند،

 .دهند می ارائه و تادیبی اصالحی مراکز در اجتماعی

 روانپزشکی های بخش در که یقضای مددکاران اجتماعی

 افراد با کار به تمایل کنند، می کار ها بیمارستان

 در است ممکن و دارند روانی شدید های بیماری به مبتال
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 ،2رابرتز سامانتا. باشند داشته تخصص خاص جمعیت یک

LCSW، دانشگاه در بالینی پرونده مدیر عنوان به که 

دادگاههای فرانسیسکو سان روانپزشکی اداره کالیفرنیا،

 ساله 18 مددجویان با من: "گفت کند می کار سراسر شهر

 به)هستند شدید روانی بیماری به مبتال که باالتر و

 اختالل اسکیزوفرکتیک، اختالل اسکیزوفرنی، مثال عنوان

 از برخی توهم، اختالل و روانی های ویژگی با دوقطبی

درگیر هستند  کیفری عدالت سیستم در و (هستند ها تشخیص

 هابیمارستان در یقضای مددکاران اجتماعی. "کار می کنم

 روانپزشکی خدمات ارجاع طریق از را خود مددجویان اغلب

 .دریافت می کنند ها دادگاه از یا ، اصالحی مراکز در

 مراقبت هماهنگی

 های بیمارستان در یمددکاران اجتماعی قضای

 یستممددجویان خود را در س که دارند تمایل روانپزشکی

 ویژه به کنند، دنبال مختلف، های موقعیت و متعدد های

. اند شده آزاد زندان از اخیرا مددجویان این اگر

 با اغلب ها بیمارستان در یمددکاران اجتماعی قضای

 متخصصان و روان بهداشت ،پزشکیخدمات  سایر همکاری

 می ارائه خود مددجویان به را 3فشرده همه جانبه خدمات

 برای کلی اصطالح یک" فشرده همه جانبه خدمات. "دهند

 مراقبت، هماهنگی فرد به منحصر وکل نگر  جامع، روش

 .استمورد  مدیریت وجسم و روان سالمت  خدمات

                                                           
2 . Samantha Roberts 
3 . intensive wraparound services 
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 مددکار اجتماعی یک عنوان به که ،ASW ،4برمن چارلز

 روانی های بیماریبرنامه مدیریت موارد  در روانپزشکی

 کند، می کار UCSF تیم قانونی -روان بهداشت سرپایی

 می کار آن در او که یدرمانگاه چگونه که داد توضیح

محلی فراهم کرده است  ای رشته چند تیم یکبرای  کند،

تحت مراقبت  افراد و زندانیان به مختلف مراحل طی در که

 بازگشت و آزادی یا/  و زندان در در طی مراحل مختلف

 کلینیک در" گفت، او .خدمت می کنند  جامعه به دوباره

 و همکار مشاوران روانپزشکان، ،مددکاران اجتماعی ما،

 یکدیگر با همه ما ،. دندار وجود امنیتی کارکنان

 به یفشرده همه جانبه ا خدمات تا کنیم می همکاری

 ،و خارج آن زندان دردهیم که  ارائه یمددجویان

 جامعه و محلی های بیمارستان دولتی، های بیمارستان

 .در گردش هستند

 محیط در لزوما نیز یقضای مددکاران اجتماعی

 که نقاطی به توانند می و مانندنمی  بیمارستان

 سفر دارند، کمک یا مستقیم حمایت به نیاز شانمددجویان

 را وقتم درصد 40 حدود من" آقای برنارد گفت، .کنند

 اتاق یا زندان به کنم، می صرف دفتر کار از خارج در

 بیمارستان روانی، بیمارستان روانپزشکی، اورژانس

 های خانه ،هاSRO مراقبت، و مراکز نگهداری دولتی،

 در مددجویان دنبال به ،می روم  دادگاه و راه نیمه

                                                           
4 . Charles Berman 
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  ،مالقات می کنم دهندگان ارائه دیگر با ،هستم خیابان

 "می روم. غیره، و اجتماعی خدماتبه مراکز

 درمان و روانشناختی ارزیابی

 روش از ای گسترده طیف از یمددکاران اجتماعی قضای

 کنند کمک مددجویان به تا کنند می استفاده درمانی های

. کنند رسیدگی شانعاطفی و ذهنی پیچیده های چالش به تا

 به تا است الزم اغلب روش چند و فشرده متنوع، رویکرد

. دهد قرار توجه مورد را مددجویان نیازهای مناسب طور

 به مبتال من مددجویان از بسیاری: "گفت برمن آقای

 ویژگی بادوقطبی  یا اسکیزوفکتیک اختالالت اسکیزوفرنی،

آموزش  از استفاده بنابراین هستند، پریشی روان های

 استفاده. است مهم درمان با مطابقت ارتقاء برای روانی

 برای پریشی روان برای(  CBT) شناختی رفتاری درمان از

]...[  است ارزشمندمقابله با توهمات  و بینش ایجاد

 بنابراین و هستند مرزی شخصیت اختالل دارای مددجو چند

 به و را آموزش می دهم دیالکتیکی رفتاری های مهارت

ارجاع   (DBT) یدیالکتیک یدرمانرفتار  ی روزانه برنامه

 و اساسی عمومی اجتماعی های مهارت آموزش. می دهم

 ارزش با همیشه( پول مدیریت بهداشت،) زندگی های مهارت

 . "است

حاضر  مسائل همچنین بر گذشته آسیب زای تجربیات

 زمینهپس  شناخت. تاثیر دارد درمان طرحمددجویان و 

 در آسیب زا تجربیات از برخی نقش و مددجویان های
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 یقضایمددکاران اجتماعی  ،آنها رفتاری مسائل توسعه

 راهبردی و متداول های درمان تا سازد می قادر را

 در من مددجویان همه: "گفت برمن آقای. دهند ارائه

 من بنابراین ،بودند پیچیده بسیار برخی تروما، معرض

 خاص تجربیات برای مواجه سازی درمان از کنم می سعی

 برای مان ایمنیجستجوی  گروه به یا کنم استفاده

 مددجویان تمام تقریبا." ارجاع دهم جهانی هایآسیب

 برای سیبآ کاهش از من بنابراین ،هستند دوگانهتشخیص 

 " .مکنمی  استفادهمواد  سوء مصرف

 جامعه به گذار طول در پشتیبانی

 اند، شده آزاد زندان از اخیرا که یمددجویان برای

 های حمایت پزشکی، محیطهای در یمددکاران اجتماعی قضای

 پایه افراد این زیرا دهند، می ارائه جامع و هدفمند

 یمددجویان" گفت،  رابرتز خانم. کنند می پیدا را خود

 هستند؛ بیکار معموال شوند می پذیرفته ما برنامه در که

 و ندارند ای بیمه ،هستند مسکن فاقد آنها از بسیاری

 .بهرمند هستند ها خانوادهپشتیبانی  از کمی تعداد

 با ماندن زنده برای تالش های چالش با ما مددجویان

 مثال، عنوان به. هستند مواجه ممکن، منابع کمترین

 چیز هیچ آید، می بیرون زندان از مددجو یک که زمانی

یی غذا هیچ پول و ماندن، برای جایی هیچ ندارد؛

تمام تالشمان را می  ما دشواری، این طول در. ندارند

 . "دهیم ثبات و کنیم حمایت را آنها بتوانیم تا کنیم
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ی که در مددجویان به که یمددکاران اجتماعی قضای

 توانند می کنند می کمک مرحله گذار به جامعه هستند

و   (SSI) تکمیلی در درآمد تامینی نام ثبت به آنها در

 درخواست ،(SSDI) تامین اجتماعی از کار افتادگیبیمه 

 کیفیت مهم موارد سایر و کار جستجو برای شروع مسکن،

 حرکت جهت مددجویان به کمک بر عالوه. کنند کمک زندگی

مددکاران  دولت، و جامعه با مرتبط منابعسوی  به

 زندگی کلی راهنمایی و عاطفی حمایت ،یقضایاجتماعی 

 فراهم را مثبت های عادت ایجاد و روزمره زندگی مانند

 ،مددجویان با خود کار توصیف در رابرتز خانم. کنند می

 [کنیم کمک مددجویان به توانیم می ما]: "داد توضیح

به آنها کمک  کنند، دریافت را خود داروهای چگونه که

بهداشتی در خانه را ارزیابی کنند، آنها کنیم کمکهای 

شان ارتباط دهیم، کمک کنیم تا ه را به اعضای خانواد

ADL و لباسکنیم  کمک ،را بیاموزند بهداشت و مناسب 

 به کنیم می سعی ما. ]...[ "نندک خریداری را غیره

 به را پایدار و سالم زندگی چگونهبیاموزیم که  آنها

 ."باشندداشته  ممکن نحو بهترین

 مربوطه های طرف دیگر و ها دادگاه با ارتباط

 های بیمارستان در که یمددکاران اجتماعی قضای

 دادگاه های سیستم با هستند، کار به مشغول روانپزشکی

 پزشکان، وکال، ،(روان سالمت های دادگاه مخصوصا)

 تا کنند می همکاری روان بهداشت متخصصان و پرستاران
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 مددجویان مجدد ادغام و یآزاد بسوی پیشرفت و سالمت از

 .کنند حمایت

 عدالت سیستم از مهمی بخش روانی بهداشت های دادگاه

 و زندانیان از تخصصی های دادگاه این هستند؛ کیفری

 متخصصان به آنها کردن متصل طریق ازافراد تحت مراقبت 

 خدمات و حمایت می کنند اجتماعی منابع و روانی بهداشت

 به مجدد بازگشت در جنایی مجرمان به کمک برایحمایتی 

 از مزایا این دریافت برای. کنند می ارائه جامعه

 با باید کنندگان شرکت روانی، بهداشت های دادگاه

 برای ای را برنامه ی،قضای مددکاران اجتماعی همکاری

 .شوند متعهد و توسعه دهند رفتاری تغییرات

 در شمددجویان از تعدادچه  که گفت رابرتز خانم

: گفت او. درگیر هستند کالیفرنیا رفتاری سالمت دادگاه

 بیماری از که متخلف مجرمان به رفتاری سالمت دادگاه"

 خدمات به آنها اتصال با رنج می برند روانی شدید های

 دادرسی مراحل در حمایت ارائه خود، جامعه در درمانی

 به مربوط خدمات به مددجویان موثر انتقال برای تالش و

کمک می  زندان از شدن آزاد از پس پرونده مدیریت

 و هستند جنایت به متهم که است افرادی برای BHC.کنند

 مبتال شدت به یعنی) گیرند می بر در را خاصی معیارهای

 اگر(. باشند غیره و پریشیروان روانی،بیماری  به

در آن وارد شوند یا از آن  توانند می شوند، انتخاب

 در شرکت به مجبور آنها ،وارد شوند اگر. شوندخارج 
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 و روانی، بهداشت مشاوره ،خدمات دارویی مانند یخدمات

 . "هستند و بهبودی اعتیاد به مواد بازتوانی

 می کار BHC کنندگان شرکت با همچنین که برمن، آقای

 در باید آنها از بسیاری چگونه که داد توضیح کند،

 مددجویان اکثر: "گفت او. کنند شرکت درمانی های گروه

 گروه در شرکت برای رفتاری سالمت دادگاه وسیله به ما

 CBT گروهی روش یک که ماهه 6" تغییر برای کردن فکر" 

محکوم شده  جنایتکارانه رفتارهای و افکار درمان برای

 ".اند

 های دادگاه و BHC با که یقضای مددکاران اجتماعی

 نظارت مددجو پیشرفت بر اغلب کنند، می کار مشابه

خانم  .می دهند گزارش ها دادگاه به و کرد خواهند

 درگیر که داریم یمددجویان ما که هنگامی" رابرتز گفت،

BHC مورد در هفتگی های رسانی روز به ارائه با ،هستند 

 دادگاه به هایی توصیه ارائه و مددجو درمان پیشرفت

 اساس بر ددجو بایدم که هایی تحریم یا پاداش برای

د با دادگاه همکاری می کن دریافت خود رفتار و عملکرد

 "کنیم.

 ها برنامه سایر و BHC برای که یمددجویان برای حتی

 در که یمددکاران اجتماعی قضای نیستند، شرایط واجد

 اغلب هستند، کار به مشغول روانپزشکی درمانی مراکز

 به را آنها تا کنند می برقرار ارتباط مددجو وکالی با
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آزادی  از پس خدمات سایر و انحراف از جرم های برنامه

 .مرتبط سازند

 قربانیان از حمایت های برنامه و بحران مراکز

 با توانند می همچنین یقضای مددکاران اجتماعی

 حمایتایجاد  برای مشکالت سایر و غفلت خشونت، قربانیان

 منابع با ارتباط و حقوقی های راهنمایی درمان، عاطفی،

 محیطهایی که از هایی نمونه. کنند کار مرتبط اجتماعی

 می کمک قربانیان به در آن یقضای مددکاران اجتماعی

 بحرانهای مراکز آنها نیست شامل به محدود اما کنند،

 رفاه ادارات و خانگی خشونت های سازمان جنسی، تجاوز

 مراکز و و تادیبی اصالحی مراکز همچنین و کودکان،

 .هستند نوجواناننگهداری 

 و اصالحی مراکز در یمددکاران اجتماعی قضای همانند

 یا قربانی افراد به که مددکاران اجتماعی روانپزشکی،

 سخت های مسئولیت از وسیعی طیف کنند می کمک دیده آسیب

 مددکاران اجتماعی که اصلی وظایف. دارند عهده به را

 از حمایت های برنامه و بحران مراکز در قضایی

 بحران، مداخالت: از عبارتند انجام می دهند قربانیان

 فردی آموزش درمان، و مشاوره راهنمایی، و حقوقی حمایت

 .برنامه توسعه و اجتماعی و

 بحران در مداخله خدمات

 سوء قربانیان با که یقضای مددکاران اجتماعی

 به را بحران مداخالت کنند، می کار تروما یا استفاده
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 که MSW ،5لیندرا پلوکوین. دهند می انجام منظم صورت

 سن در YWCA جنسی تجاوز بحران مرکز در دهه یک از بیش

 پیشگیری مداخله متخصص یک عنوان به کالیفرنیا خوزه،

 کننده هماهنگ پیشگیری، کننده هماهنگ ،تجاورز از

 که داد توضیح است، کرده کار مدیر و مددجو خدمات

 حمایت برای قانونی پزشکی و پزشکییک تیم  با او چگونه

 ارائه: "گفت وینکپلو خانم. کار میکرد قربانیان از

 جنسی خشونت بازماندگان به بحران در مداخله خدمات

 تماس به دادن پاسخ ساعته، 24 تلفن خط یک پوشش شامل

 از حمایت برای بیمارستان به دادن پاسخ و بحرانی های

 پزشکی آزمایشهای تحت آنها وقتی جنسی تجاوز قربانیان

در ایالت سانتا کلرا ، " قرار گرفتند قانونی پزشکی /

. می گوییم SART  به معاینه پزشکی /پزشک قانونی ما

SART مأمور شامل تیم این. است جنسی حمله به واکنش تیم 

 مدافع و قانونی پزشکی های مراقبت مسئول قانون، اجرای

های کودکان  SARTبه همچنین ما. است تجاوز بحران

 . "دادیم پاسخ( کمتر وسال  12 کودکان)

 قربانیان از حمایت در مددکار اجتماعی اصلی کار

 مسائل مورد در راهنمایی و عاطفی حمایت بحران، در

 یا پزشکی های مراقبت به نیاز مانند حقوقی و عملی

دارند تا حمایت قانونی را  قربانیان که است قیوحق

 بازماندگان ما: "داد توضیح فردی کنند. خانم پلوکوین

                                                           
5 . Leandra Peloquin 
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 خشونت جنسى جرم یک قربانی عنوان به حقوقشانرا از 

 طرفدار کداشتن ی  حقوق این از یکی آگاه می کنیم. آمیز

 پروسه، این از بخشی هر در که است جنسیتجاوز  محرمانه

 توانستیم می آنها همراهی طریق از. است آنها همراه

 اطالعات که حالی در ،عبور دهیم فرایند این از را آنها

 . "کردیم می فراهم را مهم بسیار عاطفی های حمایت و

 حقوقی سیستم و ها مسیر دادگاه در راهنمایی

 جرایم قربانیان با که یقضای مددکاران اجتماعی

 می کار خانگی استفاده سوء یا و جنسی تجاوز مانند

 خود حقوق کمک کنند خود مددجویان به توانند می کنند،

. حرکت کنند پیچیده قانونی نظام در و را درک کنند

 می یقضای مددکاران اجتماعی بحرانی، مداخالت بر عالوه

 تصمیم که قربانیان از درازمدت و مداومحمایت  توانند

 فراهم کنند، ارائه دادگاه به را خود پرونده بگیرند

خانم پلوکوین در توصیف کار فردی خود با . دنکن

 عنوان به"، گفت بحران مرکز جنسی تجاوز قربانیان

 اطالع را حقوقشان بازماندگان به ما حقوقی، مدافعان

 پرونده وضعیتآخرین  از را بازماندگان]...[  دهیم می

 را کیفری دادرسی روند همچنین وآگاه می کنیم  شان

 یا جنسی سوءاستفاده قربانیان . گاهی"دهیم می توضیح

 نمی جلو تجربه، از پس سالها یا ماهها تا جنایات سایر

مددکاران  موارد، این در و ،و اقدام نمی کنند آیند

شان  حقوقی های گزینه را از قربانیان ،یاجتماعی قضای
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 بلند و مدت کوتاه در عدالت تحقق روند در که آنچهو 

 .سازنندآگاه می  گیرد، می صورت مدت

 طور به کاری حوزه این در یقضای مددکاران اجتماعی

 می همکاری ها دادگاه و وکال قانون،مجریان  با منظم

 جامعه حمایت و خدمات کمک کنند قربانیان به تا کنند

 را که نیاز دارند دریافت کنند خانم پلوکوین گفت،

 و دارد، وجود جنایی پرونده یک برای زیادی های گام"

 ترسناک و آور دلهره کننده، گیج تواند می روند این

 قانون اجرای های سازمان با قوی روابط ما مرکز. باشد

 چند روابط حفظ و توسعه .داشت منطقه دادسرای اداره و

ن ما مددجویان به خدمت برای بهتر توانمندی در ای رشته

 با توانستیم ما ،حامیان عنوان به. بود ضروری

 دفتر قانون، اجرای با مصاحبه برای بازماندگان

 زمانی اغلب) شویم همراه دادگاه پرونده هر و دادستانی

 (. "شدندمی  دادگاه در شهادت به مجبور آنها که

 درمان و مشاوره

 بحرانی، مداخالت بر عالوهی مددکاران اجتماعی قضای

 توانند می همچنین حقوقی، های راهنمایی و مشاوره

 سایر و خشونت قربانیان به درمانی روان و مشاوره

 قربانیان ،پلوکوین خانم گفته به. دهند ارائه جرایم

 هدفمند درمان و دلسوزانه حمایت به اغلب استفاده سوء

 نیاز( ها گروه در بالقوه طور به و جداگانه صورت به)

 روانی، های آسیبنتایج  کند کمک آنها به تا دارند
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پردازش و  اند، کرده تجربه که را رفتاری و عاطفی

 .کنند مدیریت

 مرکز در دوره خود طول در"]خانم پلوکوین گفت، 

 برای همکار مشاوره همچنین من تجاوز، بحران

آنها  عزیزان همچنین و جنسی خشونت از بازماندگان

 یفضای داد اجازه به بازماندگان مشاوره. ارائه کردم

 کرده تجربه که دیدگی آسیب بر روی کار شروع برای ایمن

 دادگاه در شهادت از آنجا که این، بر عالوه« . داد اند،

 جنایات قربانیان برای دشوار تجربه یک تواند می اغلب

کمک  خود مددجویان به یمددکاران اجتماعی قضای ،باشد

تاب آور  گذشته های آسیبمی کنند در مواجه مجدد با 

 خدمات اهداف از یکی: "گفت وینکپلو خانم. باقی بمانند

آسیب و قربانی  تا کند کمک که است این حقوقی حمایتی

 پرونده روند طول در اغلب بازماندگان که ،مجدد شدنی

 ."رساندب حداقل به کنند می تجربه کیفری عدالت سیستم

مددکاران  که کرد اشاره همچنینپلوکوین  خانم

 بحران پشتیبانی مراکز در کار به نیازی یقضای اجتماعی

 جنایات سایر و خشونت قربانیان به کمک برای قربانی و

 خود اغلب مجرمان ،اصالح و تربیت مراکز در؛ ندارند

مددکاران »: گفت وی. هستند تروما یا و جرم قربانیان

 سازمان یا تجاوز بحران مرکز در کار به نیازی اجتماعی

 این گرچه ندارند، خدمات این ارائه برای خانگی خشونت

 مددکاران اجتماعیتعامل را دارد.  ترین سازنده روش
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 زندان و نوجوانان بازداشتمرکز  در توانند میهمچنین 

 . "ها کار کنند

 آموزش

 می کمک جرایم قربانیان به که مددکاران اجتماعی

افراد  و ها گروه آموزش برای توانند میهمچنین  کنند

 جامعه یک ایجاد و جرم از اجتناب اهمیت مورد در بیشتر

 شنقش توصیف در لیندرا پلوکوین. کنند کار اپذیر و امن

 توضیح تجاوز، بحران مرکز در پیشگیری مدرس عنوان به

 جمعیتبرای  پیشگیری آموزش شامل]...[  من نقش»: داد

خشونت در  جنسی، خشونت موضوعات زمینه در مختلف های

 های آموزش اکثر. بود جنسی اذیت و آزار و قرارها

 و متوسطه ابتدایی،) مدرسه محیط در پیشگیرانه

 سخنرانی همچنین ما اما شد، تسهیل( کالج و دبیرستان

 . "دادیم انجام بطور کلی جامعه برای را ییها

 جرم مورد در را جامعه که یمددکاران اجتماعی قضای

 است ممکن دهند می آموزش کیفری عدالت نظام و جنایت و

 دیگر و حقوقی حمایت های گروه قانون، اجراکنندگان با

 بزرگساالن و جوانان برای همکاری کنند تا ها سازمان

 در ها کلینیک و اجتماعی مراکز کلیساها، مدارس، در

 خشونت، خانگی، خشونت مواد، مصرف سوء مانند موضوعاتی

 .سخنرانی کنند جسمی سالمت و عاطفی سالمت

 آن از حمایت و توسعه برنامه

 به خود مستقیم ی با خدماتمددکاران اجتماعی قضای

بخواهند مشکالت اجتماعی  است ممکن جرایم، قربانیان
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 کند می کمک آنها قربانیان تجربیات به هبزرگتری ک

 و برنامه، توسعه شامل است ممکن کاری چنین. بپردازند

 مثال، عنوان به. باشد حقوقی/  سیاسی حمایت همچنین

 تجاوز، بحران مرکزخانم پلوکوین در زمان حضورش در 

 کودکان برای مرکز هدفمند خدمات توسعه در را مهمی نقش

 مورد سوء استفاده تجاری قرار می گرفتند جنسی به لحاظ

 .کرد بازی

 مرکز در کار مهم های بخش از یکی: "داد توضیح او

 نوجوانان و کودکان باکار  YWCA جنسی تجاوز بحران

. (CSEC / CSEM)ند بودگرفت قرار تجاری استفاده سوء مورد

 YWCAتجاوز  بحران خدمات مرکز که هایی راه از یکی

افزایش داد تمرکز بر حرکت  جوانان این برای را خدمات

 خاص جمعیت اینبه  وجه بهترین به که ی بودبسوی یک مدل

 مدیر و کننده هماهنگ عنوان به مهای نقش در. کند خدمت

 اعطای گزارش در موضوع این مورد در ،مددجو خدمات

 و اضافی بودجه به نیاز به توجه برای تالش در بودجه

 آموزش همچنین ما. نوشتم جوانان این برای تخصصی خدمات

 خدمات که کردیم ارائه حامیانی برای را ای ویژه های

 . "دادند می ارائه جوانان این برای ای مداخله

 با خدمات رایگان حقوقی های شرکت و حقوقی های گروه

 برای توانند می همچنین یقضای مددکاران اجتماعی

 جمعیت به کمک برای سیاسی و قانونی حمایتی های گروه

. کنند کار کیفری عدالت سیستم در پذیر آسیب های



22 

 تیم یک با است ممکن شرایط این در مددکاران اجتماعی

 پذیر آسیب افراد تا کنند همکاری حقوقی متخصصان بزرگ

 ابتکارات در و کنند نمایندگی ،دادگاه مسائل در را

 کار نیازمند جمعیت برای خدمات بهبود برای حمایتی

 در را یقضای مددکاران اجتماعی که یمهم وظایف. کنند

 و تحقیقات شامل انجام می دهند کننده حمایت های گروه

 مشاوره و کالن، سطح و فردی های حمایت حقوقی، های پژوهش

 .است حقوقی راهنمایی و

 دفاع و حقوقی تحقیق کار

 تییحما های سازمان در یقضای مددکاران اجتماعی

 ارائه کالن و خرد سطوح در را خدمات توانند می حقوقی

کمک  کیفری عدالت سیستم دردرگیر  افراد به تا دهند

 دادرسی مراحل در صداکه به حمایت، راهنمایی و  کنند

 چند ،سریع اغلب کارها نوع این. دارند نیاز قانونی

 کار از ترکیبی تواند می و هستند برانگیز چالش و وجهی

 با ارتباط و مددجویان با جلسات تحقیقاتی، /بررسی

 و ها برنامه بهبود مورد در اطالعات با مرتبط طرفهای

 .شود شامل را خاص های سیاست

 عنوان به سال هشت از بیش که ،LMSW ،6وارنر جسیکا

 حقوقی های کمک انجمن در یقضای مددکار اجتماعی یک

 در راش های مسئولیت از بسیاری بود، کار به مشغول

 در که نیویورک شهر رد کودکان و برای با کار هنگام

                                                           
6 . Jessica Warner 
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عدالت کیفری نوجوانان و رفاه کودکان درگیر  های سیستم

 سیستماتیک حمایت"  ،داد توضیح او بودند توصیف کرد.

 طریق از نوجوانان، قضایی سیستم و کودکان رفاه در

 شرکت یک رد مددکاری اجتماعی داخلی تخصص و مشاوره

 کمی روز هر ،[را فراهم کردم] انتفاعی غیر حقوقی

 توسعه برای ما که خاصی موارد از برخی اما بود متفاوت

 دادیم انجام سیاست و قانون اصالح های استراتژی واجرای

 سیستماتیک های گرایش مورد در تحقیق و شناسایی[ شامل]

 زمینه، پس ادبیات بررسی ما، مددجویان برتاثیر گذار 

 طریق از دادن قرار شرایط و مراحل و ها آژانس بررسی

 با مصاحبه و سایت بازدیدهای رکورد، های بررسی

 سوابق، بررسی با توافقات با انطباق بر نظارت ساکنان،

 خدمات مشاهده اینکه آیا براین ما کارکنان پیگیری

 دهندگان ارائه با دیدار و نه، یا یافته هبودبمددجو 

 . "عالقه ها بودند افزایش برای

 ها و برنامه های سازمان با همچنین وارنر خانم

 جوانان به کمک برای مشابه های ماموریت با دیگر

 از بسیاری رنیویورک سیتی همکاری کرد. " ما همچنین د

 آموزش کردیم، شرکت شهر سراسر های ائتالف و ها پروژه

 های دادرسیبرای  دادیم، ارائه خارجی و داخلی های

 فرماندار به هایی نامه و دادیم شهادت شهر شورای

 تیم یک از بخشی من کارها، این تمام انجام در. نوشتیم

 دیگری حمایت شیوه یا پرونده هر و بودم ای رشته بین

 . "بوددستیار  یک معموال و وکیل یک حداقل شامل
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 حقوقی راهنمایی /مشاوره

 از نیز حقوقی های کمک انجمن مانند هایی سازمان

 خود مددجویان با کار برای یمددکاران اجتماعی قضای

 چند طی در وارنر خانم مثال برای. کنند می استفاده

 مداخله خدمات حقوقی، مشاوره انجمن، در خود اول سال

 ارزیابی خدمات و عاطفی پشتیبانی بحران، در

 مجازات درگیر که جوانانی برای را روانشناختی

 نیازمند که افرادی و کودکان از حمایت نوجوانان،

 . دادمی  ارائه هستند،  (PINS) نظارت

 برای مستقیم خدمات کار که است معتقد وارنر خانم

 مهم بسیار یمددکاران اجتماعی قضای ای حرفه توسعه

 در کالن سطوح در عمدتا که بگیرند تصمیم اگر حتی است،

 حمایتی های طرح و حقوقی بررسیهای و تحقیقات سیاست،

 معتقدم کامال من: "گفت او. کنند کار بزرگ مقیاس در

مددکاری مقداری  ابتدا باید مددکاران اجتماعی همه که

او توصیه کرد، ."دهند انجام مستقیم طور به را اجتماعی

 اجتماعی، خدمات در که کسی هر کنم می فکر واقعا من "

 فقط نه) کند کار غیره و بشر حقوق اجتماعی، تغییر

باید در سطح فعالیت مستقیم  ابتدا( مددکاران اجتماعی

 ظواهر با توانید می شما که است گونهاین. کار کند

 آشنا هستند روبرو آن با واقعی افراد که واقعی مسائل

 باید مددکاران اجتماعی که کنم می فکر تنها نه. شوید

 حتی آنها کنم می فکر بلکه کنند، کار به شروع آنجا از
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 اداری کار یا/  وسطح کالن  عملکردهای به رفتن از پس

 . "باشند تماس در باید نیز

 مددکار یک به شدن تبدیل نحوه مورد در توصیه

 یقضای اجتماعی

 اجتماعیمددکار  یک به شدن تبدیل برای دقیق مسیر

 و علمی و به عالیق است متفاوت در افراد مختلف یقضای

 دانشجویان کلی، طور به. است وابسته فرد ای حرفه

 مددکاری اجتماعی به مند عالقه که اجتماعی مددکاری

گذراندن دروس مرتبط، جستجوی  با باید هستند، یقضای

کارآموزی های این رشته در محیطهای عدالت کیفری و 

مرتبط با عدالت کیفری خارج از دوره شرکت در مددکاری 

 آماده یکار یزبرانگ چالش زمینه این برایتحصیلی خود 

 .شوند

 تحصیالت دانشگاهی

مددکاری  بالینی اغلب و سخت طبیعت به توجه با

ند مددکار اجتماعی مایل که افرادی ی،قضای اجتماعی

 برنامه یک تکمیل به نیاز معمول طور به ،ی شوندقضای

 دست به برای CSWE معتبر موسسه از ارشد کارشناسی

 های محیط در کار برای الزم تخصصی های مهارت آوردن

 .دارند قانونی

مددکاری اجتماعی قضایی جویان عالقه مند به دانش

 به خواهند می که افرادی های چالش از درستی درک باید

 مورد زنان ها، اقلیت مثال عنوان به) کنند کمک هاآن

 کودکان، رفاه سیستم در کودکان ،خانگی شکنجه و آزار
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 بیماری به مبتال افراد نوجوان، متخلفین و زندانیان

 که هایی کالس با گذراندن .( غیره و شدید روانی های

 همچنین آنها. بدست بیاورند هستندافراد  این به مربوط

 بالینی های مهارت از قوی مجموعهکنند  تالش باید

 انجام به محدود نه اما شامل، ،مددکاری اجتماعی

 مداخالت اجرای ،ارزیابی ریسک و شناختی روان ارزیابی

 برای درمانی روان مختلف های روش از استفاده و بحران،

 به مربوط مسائل و تروما معرض در که افرادی از حمایت

 در بیشتر اطالعاتایجاد کنند )برای  ،شدید روانی سالمت

 لطفا ،ها و ابعاد مددکاری اجتماعی بالینیمهارت مورد

 (.ببینید بالینی مددکاری اجتماعی برای را ما راهنمای

 به مند عالقه دانشجویان فوق، موضوعات بر عالوه

 سیستم از صحیح درک یک از یمددکاری اجتماعی قضای

 خواهند برخوردار سیاسی حمایت و قانون کیفری، عدالت

 که اند شده متمرکز خاص موضوعات بر که هایی کالس. شد

 مانند مواجه می شوند آنهابا یمددکاران اجتماعی قضای

 می خانواده و داینامیک پویایی و مواد سوء مصرف

 .باشند مفید توانند

 که کنم می توصیه قطعا من"خانم وارنر توصیه کرد، 

 حوزه در لزوم صورت در اجتماعیمددکاری  دانشجویان

 برنامه از بسیاری. بگیرند درس قانون یا/  و سیاست

 را یک هر از مورد چند یا یک مددکاری اجتماعی های

رای ب خاص موضوعآن  اگر حتی. ی دارندانتخاب بطور

 اطالعات کسب برای تواند می فقط نباشد، جالب دانشجو
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 عمومی، سیاست و قانون کردکار نحوه مورد در بیشتر

 جویاندانش که کرد توصیه همچنین او. " باشد ارزشمند

 یسازمان یک در را خود کارآموزی تحت نظارت سعی کنند 

ی انجمن یک مثال ،همسوست  عالیق آنها با آن ماموریت که

 که کارهای حمایتی انجام می دهد.

 مرکزت است ممکن MSW های برنامه برخی که حالی در

 داشته کیفری عدالت ی یاقضای اجتماعی بر مددکاری خاصی

 دانشجویان بنابراین و ندارند آنها از بسیاری باشند،

 انتخاب را هایی دوره آگاهانه باید مددکاری اجتماعی

 هایی مهارت و دانش تا کند می کمک آنها به که کنند

 .نیاز دارند ایجاد کنند کار برای که را

 هیچ مسیر من برنامه در: "داد توضیح رابرتز خانم

 گذراندم را هایی کالس بنابراین نداشت، وجود قانونی

 مصرف سوء مثل است، استفاده قابل کردم می فکر که

 این زیرا ،CBT های کالس و زیست محیط در فرد مواد،

 ."کردم شناسایی را آن شرایطی است که در بیشتر موارد

 در جویان همچنیندانش که کند می توصیه برمن آقای

 و خانمان بی از مراقبت هماهنگی به مربوط های کالس

 در آموزش: "کرد توصیه ویتروما شرکت کنند.  درمان

 مددجویان برای برنامه درمان مواد، مصرف سوء مورد

 و کار کردن با تروما ،روان پریش و مرزیدارای اختالل 

 ".بگذرانید خانمان بی بزرگساالن مدیریت مورد در تجربه

 کارآموزی تجارب
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  که یقضای اجتماعیئمددکاران تمام

OnlineMSWPrograms.com  بر ،ه استکرد مصاحبهبا آنها 

 عدالت محیط یک در کارآموزی کردن پیدا برای تالش اهمیت

 کنم می فکر"  خانم فینی گفت، .کردند تاکید کیفری

و  اصالحی موسسه یک گذراندن کارآموزی تحت نظارت چه در

درگیر  کیفری عدالت سیستم در که افرادی با یا تادیبی 

 دیگر یکی دولتی های بیمارستانهستند ایده آل است. 

 کنم می فکر. هستند روانپزشکی/  یقضای مراکز از

( عملی و عاطفی دو هر) سازی آماده برای راه بهترین

 بهترین ما مددجویان زیرا است، مستقیم عمل تجربه

 محیط نیز اصالحی مراکز: "افزود او" هستند، ما معلمان

 مهم بنابراین هستند، کار برای یسخت العاده فوق های

 . "کنید ارزیابی از تجربه را نیز بخش آن که است

 هر شدت به من": کرد نشان خاطر رابرتز خانم

جویی را تشویق می کنم درباره وارد شدن در یک دانش

تا کارآموزی تحت نظارت خود را در  کند فکررشته خاص 

 اجتماعی مددکاری دانشجویان همچنین او." آنجا بگذراند

کارآموزی خود  نیازهای و اهداف از تا کند می تشویق را

 در" او گفت، . حمایت کنیدخود  MSW های برنامهطی  در

 شد انتخاب ام برنامه در من برایکارآموزی  اول سال

 – مبود کار به مشغول سالمندان تفریحی مرکز در من)

 ی یادیادچیزهای ز من اما ،ام نبود عالقه زمینه مورد

رشته خود  مربی با توانستم من دوم، سال اما( گرفتم
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ی بنشینم و به او بگویم که چه چیزی را مخصوصا م

 کاری های محل از طوالنی های لیست معموال مدارسخواستم. 

 کردن پیدا دانشجویان برای معموال و دهند می ارائه را

 بتواند که باشد آژانسی که صورتی در خود، جایگاه

 . "است آزاد باشد، داشته کارآموز

 داوطلبانه کار

 های زمینه در کار به مایل که مددکاران اجتماعی

 تجربه داوطلبانه کار طریق از است ممکن هستند یقضای

 مهارت دهد می امکان آنها به که کنند کسب ارزشمندی

 عدالت سیستم در که افرادی با کار یا و مربوطه های

 .درگیر هستند توسعه دهند کیفری

 در توانندن دانشجویان اگر: "گفت وینکپلو خانم

 تا کنند شرکت زمینه این در اشتغال یا کارآموزی

 می توصیه من کنند،کسب  تجربه زمینه این در بتوانند

 یا و جنسی تجاوز مراکز بحران در داوطلبانه کنم

 داوطلب، یک عنوان بهکار کنند.  خانگی خشونت سازمان

 بسته) کیفری عدالت فرایند باآنها ممکن است نتوانند 

 اما شوند، درگیر مستقیما( خود داوطلبانه کار نقش به

 سازمان در شاغل افراد طریق از توانند می مطمئنا

 «. بدانند بیشتر

 توجه بایدهمچنین  مددکاری اجتماعی دانشجویان

 از برخی در داوطلبانه کارپیدا کردن  که باشند داشته

 و اصالحی مراکز مانند کیفری عدالت به مربوط محیطهای
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داشته باشندکه  نیاز و باشد دشوار است ممکن روانپزشکی

 .دانشجویان فعال باشند

 نظام در شدن داوطلب" کرد، نشان خاطر رابرتز خانم

 بسته.: است دشوار بسیار مسئولیت دلیل به کیفری عدالت

 نوجوانان، با کار) حوزه ایی که مد نظر شماست به

 مردم به کمک ،افرادی که دوباره به جامعه برمی گردند

( اشتغال یا زندان از آزادی از پس مسکن کردن پیدا برای

 دارد، وجود ها فرصت کردن پیدا برای هایی راه معموال

 از لیستی مدارس معموال،. کنید نگاه باید شما اما

دارند که بطور  هستند آن به وابسته که هایی آژانس

 " داوطلبانه دانشجو می پذیرند.

 نربیام و اطالعاتیهای  مصاحبه

 مددکاری اجتماعی دانشجویان و مددکاران اجتماعی

 که افرادی با باید نیز یقضای کار محیط به مند عالقه

خانم فینی . کنند صحبت کنند می کار زمینه این در

همواره  زمینه این در متخصصان با صحبت همچنین"گفت،

هنگامی که مشغول تحصیل کارشناسی  من است؛ ایده خوبی

 ."دادم انجام زیادی اطالعاتی های مصاحبه ارشد بودم،

 که پیشنهاد می کند ترتیب همین به هم برمن آقای

 متخصصان با آینده، کیفری عدالت مددکاران اجتماعی

: کرد توصیه او. کنند ایجادرابطه  زمینه این در فعلی

 استادان، به توانید می کنید، پیدا مربی یک"

از  من. کنید نگاه غیره و دیگر، دانشجویان سرپرستان،
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چقدر مددکاران اجتماعی در مشاوره دادن به اینکه 

 . "یکدیگر باز هستند بسیار تحت تاثیر قرار گرفته ام

 یقضای اجتماعی های مددکاری چالش

 های چالش از بسیاری با یمددکاران اجتماعی قضای

 تحمل به محدود نه اما ازجمله شوند، می مواجه شغلی

 مردم به کمک خود، مددجویان ناسازگار و شدید های آسیب

 و عاطفی ذهنی، پیچیده بسیار سالمت مسائل مدیریت برای

 برای مددجویان تواند می که یسیستم در کار و رفتاری؛

 .کند دشوار ،را دارند نیاز آنها به که خدماتی دریافت

 در مردم وقتی کلی، طور به: "داد توضیح فینی خانم

 نیاز کسی به گیرند، می قرار زیادی رنج و درد معرض

 برای تواند می که دهد، انجام را کار این که دارند

 مختلفی طرق به کیفری عدالت سیستم". باشد سخت روز هر

 ایجاد کند احساس تواند می اوقات گاهی و است ناسازگار

 می نابود را مردم که هستم سیستم آن از بخشی من که

 فینی خانم اما «. کنم کار آن بجای اینکه بر ضد کند،

او باعث می  کار های چالش که شود می یادآور همچنین

شود که او بداند چرا این برای او ارزشمند است چون 

را می  ددجویانش با مکار عمیق و بنیادین مزایایاو 

قطعا لحظاتی وجود دارند که "تواند ببیند. او گفت، 

من احساس مفید بودن می کنم حتی اگر آن فقط رفتار 

 هرگزدن به کسی باشد که یا گوش داانسانی با فردی 

 . "استداده نشده  گوش او  بهواقعا 
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 چالش از یکی که کرد نشان خاطر همچنین وارنر خانم

 در کودکان برای خود حمایتی کار در او که اصلی های

مواجه است کار  نوجوانان کیفری سیستم و نکودکا رفاه

 مشکل دار است. او گفت، و کننده ناامید های سیستمدر 

بدانی که جامعه چقدر به  که است کننده ناامید[ این"]

 فرزندان تنها که رسد می نظر به کودکان توجه دارد اما

 که دانند می مردم اکثر کنم می فکر من. "هستند خاصی

 و توجه لیاقت و ندترپذیر آسیب بزرگساالن از کودکان

 نمی نظر به اما ما را دارند. متفکرانه و دقیق مراقبت

 کودکان ،ین پوسترنگ کودکان فقیر، کودکان به که رسد

 می شناخته LGBTQI عنوان به که کودکان معلولیت، دارای

 آن در که دیگر های شیوه از زیادی تعداد یا و شوند

 گسترش شوند، می رانده حاشیه به و توانند می کودکان

 و شوند نمی دیده کافی اندازه به کودکان این. یابد

 آنها که زمانی و شوند نمی شنیده کافی اندازه به

 می گرفته نادیده آنها اغلب ،شنیده یا دیده می شوند

 . "شوند

 تنظیم در او که هایی چالش درباره برمن آقای

توضیح  است داشته کار زیاد از اجتناب و ها محدودیت

ام  شخصی زندگی و کار میان مرز تعیین» : گفت او. داد

 در حرفه این دهد می اجازهچالش برانگیز بوده است که 

 مجبورکردم خودم را  شروع من. باشد پایدار مدت طوالنی

نم به موقع کارم را ترک کنم، مهم نبود که همه کارها ک

به پایان نرسیده بود. زیرا حقیقت این است که مهم 
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نیست که چقدر سخت کار کنید، هیچ وقت کافی نخواهد 

 "بود.

 آسیب معرض در گرفتن قرارمی گوید  لیندرا پلوکوین 

 دانشجویان اینکه برای دلیل یک عنوان به را شدید

 محیط آیا که کنند بررسی دقت به باید مددکاری اجتماعی

 مورد در او. یا نه است مناسب آنها برای جنایی کاری

 اغلب: " گفت YWCA جنسی تجاوز بحران مرکز در خود زمان

 و آسیب تروما های جنبه با چگونه که از من می پرسیدند

 مورد در روز هر موقعیت، این در. کنار می آیم کار

 هایی داستان و می شنوید و می بینید درد و صدمه زدن

می شنوید که شما را با جنبه تاریک بشریت مواجه می 

 این در کار هنگام در باید که است چیزی اینکند. 

 می زیرا گیرد، قرار توجه مورد جدی طور به زمینه

 که گویم می من. از پا درآمدن شود به منجر تواند

 ستا مهم. است بحث قابل غیر کار این در خود از مراقبت

است  مهمهمان قدر  اما ،همه آن را به عهده نگیرید که

 اما باشد دشوار است ممکن کار. نشوید که بی احساس

 . "هستند امیدواریالهام بخش  روز هر مددجویان

تاب  همکاران با کار اهمیت بر همچنین پلوکوین خانم

 کار همچنین،" گفت، او. کرد تاکید حمایت کننده و آور

آنها  زیرا است، مهم بسیار افراد از قوی تیم یک با

 می درک افراد اکثر از متفاوت کامال سطحی در را کار

وارد  نیز کار در را مثبت انرژی تواند می این د،نکن

 ."کند
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 شوندی می قضای اجتماعی مددکار افراد چرا

 مالحظه قابل یقضای مددکاری اجتماعی های چالش اگرچه

 خود کار تاثیر زمینه این در مددکاران اجتماعی است،

می  پایدار همکاران و مددجویان با را  شانروابط و

 اهمیت از او دانش که کرد اشاره پلوکوین خانم. یابند

 خشونت قربانیان با او مستقیم تتعامال و او های تالش

 های خشونت بحران مرکز در او کار کلیدی پاداش جنسی،

 در چیز همه مختلف، طرق به" گفت،  او. است YWCAجنسی 

 تجربه یک YWCA جنسی تجاوز بحران مرکز در کار مورد

 پر .بردم لذت کار از ای جنبه هر از من. بود ارزش پر

. بود مددجویانتجربه خدمات مستقیم من به   ترین ارزش

 از تاب آوری و استحکام شجاعت، چنین شاهد روز هر

. بودند کرده تجربه را زیادی آسیب که بودم کسانی

 است افتخار چقدر بگویم کلمات قالب در که است دشوار

آنها در مسیری  با دهد اجازه شما به بتواند کسی که

 کار. بروید راه است دشوار ای العاده فوق طرز به که

امتیاز دیدن  من به YWCA جنسی تجاوز بحران مرکز در من

کار  ترین عمیق اینشجاعت افراد را درست در آنجا داد. 

 " ماند. خواهد من قلب در همیشه برای وبود 

 رفتاری بهداشتی خدمات" در را خود کار فرارا خانم

زیرا تاثیر مثبتی  کرد توصیفبه شدت اثرگذار " زندان

بود برای  فرصتی که این برای و داشت جویانبر سالمت مدد

: گفت او. آنها های سختی رغم به آنها های فقیتدیدن مو
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 بود یمددجویان به کمک لحظات ترین ارزش پراز  بعضی"

 که هایی مراقبت تا آنها بودند و کمک به بحران در که

 نیز من .آورند دست به را دارند نیاز ثبات ایجاد برای

 زندانبه بیرون از  را مددجویان تا داشتم را فرصت این

 را زندان آنها که حالی در همراهی کنم. جامعه بهتا 

 زیبا آنها بودن آزادی نفس اولین شاهد کنند، می ترک

 . "است

، داد توضیح خود مصاحبه در برمن آقایهمانطور که 

ن به جدای از ارزشمند بودن آی مددکاری اجتماعی قضای

 اجتماعی و فکری سطح در تواند می ،و احساسی لحاظ عاطفی

 .باشد جالب بسیار

 روانی بهداشت سیاست به دبیرستان از من: "گفت او

 های سیاست مورد در بیشترهر چه  و بودم، شده مند عالقه

 به آنها که شدم متوجه بیشتر آموختم، کیفری عدالت

 هم در ما جامعه در اجتماعی کنترل غالب اشکال عنوان

کارشناسی ارشد  وقتی: "داد توضیح او." اند آمیخته

 در زیادی یگفتگو، کردم شروعمددکاری اجتماعی خود را 

 و داشت وجود افراد ترین پذیر آسیب به خدمت مورد

 اینشایسته  که رسد می نظر به تقاطع این در مددجویان

 که دیگران با ارتباط طریق از همچنین،. باشند برچسب

 زمان این که دانستم ،کردند می کار زمینه این در

 عدم به دلیل بزرگترین ،است بزرگیهای  سیاست اصالحات

 فزاینده طور به که دولتی های بیمارستان استقرار

روانی  های بیماری مبتال به بزرگساالن بر نظارت مسئولیت
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 های کلینیک به دولتی نهادهای ازو سابقه های جنایی 

 وقتی خواستم می من. منتقل شد شهرستان جامعه بهداشت

 . "، حضور داشته باشمافتاد می اتفاق گذار این

 نظام مورد در فکری و تحصیلی کنجکاوی رابرتز، خانم

 تبدیل برای خود تصمیم دالیل عنوان به را کیفری عدالت

: گفت او. کرد ذکر ی،قضای اجتماعی مددکار یک به شدن

 بیبا  زمان، آن در و داشتم تخصص شناسی جرم در من"

 افرادی ووجود داشت  ما های زندان در که جدی عدالتی

 طور به سپس وبودند  گرفته قرار آنها تأثیر تحت که

نمی  متوجه من" بیشتر جذب شدم شد گرفته نادیده عمده

شدم کشوری که بیشترین زندانی را در جهان دارد، چگونه 

رده است را نادیده می گیرد و اقرادی را که  زندانی ک

 می زده شگفت بودنشان غیرفعال و آنها خروج از پس

 در که ببینم خودم مجبورم کردم احساس. ]...[ شوند

 آیاخواستم ببینم که  می و افتد می اتفاقی چه زندان

 ایده بتوانم شاید یا کنم ایجاد یتغییر توانم می من

 چالش یک این. کنم ایجاد تغییرات چگونگی به راجع هایی

زمانی که در مقطع ارشد تحصیل  بود انگیز هیجان بسیار

 .می کردم

 می کار کالن سطح در که قضایی مددکاران اجتماعی

 دلیل به آنها کار که کنند احساس است ممکن کنند،

 وارنر خانم. رضایت بخش است جامعه، بر آن مثبت تاثیر

 که است این زیادی حد تا[ من کار] ارزشمند بخش" ،گفت

 حاشیه نوجوانان و کودکاننماینده  توانم میهر روز 
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 اما نیست کننده سرگرم لزوما کار این": "،باشمنشین 

 باید واقعا که دهم می انجام کاری کنم می احساس من

 باید که هستم جایی که کنم می احساس اساسا. شود انجام

 ایستاده کار هایارزش پشت  که است دلیل همین به. باشم

 برای سالم و امن محیط یک شایسته کودکان همه که ام،

 خانواده یک با ای خانه باید محیط این و هستند رشد

 ". موسسه یک تا باشد داشتنی دوست

 را همیشگی های چالش یقضای اجتماعی رشته مددکاری

 آمادگی بدون که مددکاران اجتماعی و کند می ایجاد

 می زمینه این واردمناسب  عاطفی و ای حرفه ،علمی

 دشوار ماندن در آن برای آنهاباقی  است ممکن شوند،

محروم در طی  افراد از حمایت در حال، این با. باشد

سخترین و دلخراشترین تجربیاتشان و با مقابله با مشکل 

مددکاران  دارترین سیستم ها و سیاستهای جامعه مان،

 نقش مختلف طرق به و حیاتی نقش کیفری عدالت اجتماعی

 .می کنند ن بازیما جامعه بهبود در ارزشمندی

انگلیسی این مطلب، در بخش انگلیسی سایت متن 

 مددکاران اجتماعی ایرانیان موجود است.
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