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Minimum Intervention Model in Response to Children Unlawful
Behaviors in court Complex of Shahid Fahmideh,
Tehran, Iran (2016-2017)
Hossein Gholami1, Hassan Ali Moazenzadegan2, Nafiseh Zaeri3
Abstract
Models of response to children unlawful behaviors are grouped
into five categories, penal justice, welfare, restorative, minimum
intervention, and risk management. Each of these models attempts to
correct delinquent children in a different way and with varying
degrees of impact, and non-punishment or mild punishment may lead
to further correction of delinquent children in certain offenses. This
study aimed to compare the extent and manner of application of the
Minimum Intervention Model with other models in Shahid Fahmideh
Judicial Complex of Tehran. It was performed through the explanatory
content analysis method and the statistical population consisted of 100
cases selected from two branches of this complex using the purposive
non-probability sampling method. After the data were collected, they
were analyzed in SPSS, and the percentages of frequency were as
follows: 20% of the cases were not responded due to order for
suspension of prosecution and 76% of the cases had at least one of the
intervention indicators in addition to other response models. Findings
indicated that the judges of this complex used the Minimum
Intervention Model more than other models. Although the use of this
model in the area of criminal justice for children and adolescents is a
positive action, it must be adjusted in some offenses.
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چکیده
الگَّای پاؾدزّی تِ ضفتاضّای هٗاضو تا لاًَى وَزواى ٍ ًَخَاًاى زض پٌح َثمِ تحت
ٌٖاٍیي الگَی ٖسالت ویفطی ،ضفاُ ،تطهیوی ،حسالل هساذلِ ،هسیطیت ذُط زؾتِتٌسی هیقَز.
ّطیه اظ ایي الگَّا تا قیَُ ٍ تأثیط هتفاٍتی هَخة انالح وَزواى هیقًَس ،چِ تؿا گاّی زض
تطذی خطائن ٖسم ویفط ٍ هداظات هالین هَخثات انالح ضا تیكتط فطاّن آٍضز .زض ّویي ضاؾتا زض
ایي پػٍّف هیعاى ٍ ًحَُ واضتطز الگَی حسالل هساذلِ زض همایؿِ تا ؾایط الگَّا زض هدتوٕ
لًایی قْیس فْویسُ تْطاى تطضؾی قس .ایي پػٍّف تِ ضٍـ تحلیل هحتَای تثییٌی اًدام ٍ
خاهِٗ آهاضی ،نس پطًٍسُ اظ زٍ قٗثِ ایي هدتوٕ تِ ضٍـ ًااحتوالی ّسفوٌس زض ًٓطگطفتِ قس.
پؽ اظ گطزآٍضی اَالٖات ،زازُّا اظ َطیك ًطمافعاض  SPSSهَضز تحلیل لطاض گطفت ٍ زضنسّای
فطاٍاًی تسیي قطح تَز :تِ  %20اظ پطًٍسُّا تِ زلیل نسٍض لطاض هَلَفی ٍ هٌٕ تٗمیة پاؾری
زازُ ًكسُ تَز %76 ،پطًٍسُّا زض وٌاض ؾایط الگَّای پاؾدزّی حسالل زاضای یىی اظ
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قاذمّای حسالل هساذلِ تَز .یافتِّا حاوی اظ ایي اهط تَز وِ لًات زض ایي هدتوٕ زض
همایؿِ تا ؾایط الگَّا اّتوام ذانی تِ اؾتفازُ اظ الگَی حسالل هساذلِ زاقتٌس ،اگطچِ واضتطز
ایي الگَ زض حَظُ حمَق ویفطی وَزواى ٍ ًَخَاًاى السام هثثتی اضظیاتی هیقَز ،اها زض تطذی
اظ خطائن اؾتفازُ اظ ایي الگَ تایس تٗسیل قَز.

واصگان کلیدی
پاؾدزّی ،وَزواى ٍ ًَخَاًاى ،هدتوٕ لًایی قْیس فْویسُ ،الگَی حسالل
هساذلِ
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مقدمه
وَزواى ٍ ًَخَاًاى اگط تِ زضؾتی آهَظـ ٍ پطٍضـ تثیٌٌس هْنتطیي ؾطهایِّای
آیٌسُ یه وكَض هحؿَب هیقًَس .تا تَخِ تِ ایي هَئَ وِ اوثط ّطم خوٗیتی ایطاى
ضا ایي لكط تكىیل هیزٌّس ( .)1تایس تِ هكىالت ٍ ًیاظّای پیف ضٍی آًاى زلت ًٓط
ذانی زاقت ٍ تطًاهِضیعی زلیمی ضا تسٍیي ًوَز .یىی اظ هَيَٖات تؿیاض هْن زض ایي
ظهیٌِ تحث تعُواضی وَزواى ٍ ًَخَاًاى اؾت.
اظ ًٓط پیواىًاهِ حمَق وَزن ؾال « ،1989هٌَٓض اظ وَزن ّط اًؿاى زاضای
ونتط اظ  18ؾال ؾي اؾت ،هگط ایيوِ َثك لاًَى لاتل اٖوال زض هَضز وَزن ،ؾي
 18ؾال زاقتِ تاقس ٍ وَزواى تعُواض زض ٍالٕ ّواى وَزواًی ّؿتٌس وِ اظ لاًَى
ترُی وطزُاًس ،اها تِ زلیل تثٗات هٌفی وِ تطچؿة تعُواض ٍ هدطم ،تطای وَزن یا
ًَخَاى تِ ّوطاُ زاضز اظ انُالح وَزواى هٗاضو تا لاًَى اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ تِ
ضفتاضّایی وِ ایي وَزواى زض ضاؾتای ًمى لاًَى اًدام هیزٌّس ،ضفتاض هٗاضو تا لاًَى
(تعُواضی اَفال) گفتِ هیقَز وِ ًیاظ اؾت تا زض ًٓطگطفتي توام خَاًة ٍ ههالح ٖالیِ
وَزن پاؾد هٌاؾثی تِ ضفتاضّای اضتىاتی آًاى زاز وِ اهىاى پكیواًی ،انالح ٍ ازغام
زض خاهِٗ ضا تا حفّ وطاهت اًؿاًی تطای وَزواى ٍ ًَخَاًاى تِ اضهغاى آٍضز.
پاؾدّایی ضا وِ زض ّط ًٓاهی تِ خطائن اضتىاتی وَزواى ٍ ًَخَاًاى زازُ هیقَز،
هیتَاى زض چٌس گطٍُ تحت ٌَٖاى الگَّای ٖسالت ویفطی اَفال زؾتِتٌسی ًوَز .اًَأ
الگَّای ٖسالت ویفطی اَفال قاهل الگَّای ٖسالت ویفطی الگَی تاظپطٍضی (ضفاُ)،
الگَی حسالل هساذلِ ،الگَی ٖسالت تطهیوی ،الگَی هسیطیت ذُط (ضیؿه) ّؿتٌس.
الگَی حسالل هساذلِ تِ ٌَٖاى یىی اظ الگَّای پاؾدزّی تط ایي اؾاؼ تٌا قسُ اؾت
وِ حمَق خعا تایس تِ ٌَٖاى آذطیي ضاُ چاضُ هس ًٓط لطاض گیطز ٍ اظ ؾایط ْطفیت ٍ
اهىاًات تطای پاؾرگَیی تِ خطائن اؾتفازُ قَز .زض تحث تعُواضی وَزواى ٍ ًَخَاًاى
تا تَخِ تِ ایي هَئَ وِ ٖسم هساذلِ ویفطی ٍ ٍضٍز وَزواى تِ چطذِ زازضؾی زض
ّوِ حال پاؾد هُلَب ًیؿت ٍ لًات زض اوثط خطائن تٗعیطی اهىاى حل هَئَ ٍ

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری

لاًًَی ونتط تٗییي قسُ تاقسَ ».ثك ایي هازُ وَزن تِ فطزی اَالق هیقَز وِ ظیط
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انالح وَزن یا ًَخَاى ضا زض تؿتط هحیٍ ذاًَازُ ٍ ذاضج اظ زازگاُ اهىاىپصیط
هیزاًٌس ،تِ َطیك اٍلی هیتَاى اظ ایي الگَ اؾتفازُ وطز.
تا تَخِ تِ ایي اهط ٍ پاؾدّایی وِ زض لاًَى تٗثیِ قسُ اؾت ،پػٍّف پیف ضٍ تطآى
اؾت تا هیعاى ٍ ًحَُ تِ واضگیطی الگَی حسالل هساذلِ تَؾٍ لًات زض ضٍیِ لًایی ضا
هَضز تطضؾی لطاض زّس .تسیي هٌَٓض هثاًی الگَی حسالل هساذلِ ٍ قاذمّای تاضظ ٍ
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

هْن آى تٗییي قس .تِ هدتوٕ لًایی قْیس فْویسُ تْطاى وِ هدتوٗی تا چْاض قٗثِ
تطای ضؾیسگی تِ خطائن وَزواى ٍ ًَخَاًاى ظیط  18ؾال اؾت ،هطاخِٗ ٍ نس پطًٍسُ اظ
قٗثِ زٍ ٍ چْاض ایي هدتوٕ ضًٍَیؿی گطزیسّ .ط پطًٍسُ تِ ٌَٖاى یه ٍاحس تحلیل زض
ًٓط گطفتِ ٍ َثك قاذمّای تٗطیفقسُ وسگصاضی قس .ؾپؽ تِ ّطوس همازیط ٖسزی
زازُ ٍ تِ ٍؾیلِ ًطمافعاض  SPSSتحلیل گطزیس .هدوَِٖ ایي فطایٌس تحلیل هحتَای
تثییٌی یا ووی ًاهیسُ هیقَز« .تحلیل هحتَای ووی ،آظهَى ًٓامهٌس (ؾیؿتواتیه)
ٍ تىطاضپصیط ًوازّای اضتثاَی اؾت وِ َی آى ،اضظـّای ٖسزی تط اؾاؼ لَاًیي
هٗتثط اًساظُگیطی تِ هتي ًؿثت زازُ هیقًَس ٍ ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ ضٍـّای آهاضی،
ضٍاتٍ تیي آى اضظـّا هَضز تحلیل لطاض هیگیطز» ( .)2ذطٍخی زازُّا ًكاًگط هیعاى
واضتؿت ایي الگَ تَؾٍ لًات زض پطًٍسُّای هُطٍحِ زض ایي هدتوٕ هیتاقس ٍ پیطٍ
ًتیدِ هَخَز تِ ایي ؾؤاالت پاؾد زازُ هیقَز وِ چٌس زضنس اظ ایي الگَ اؾتفازُ
هیقَز؟ آیا هیعاى تِ واضگیطی ایي الگَ تایس افعایف یاتس یا ضًٍس واّكی زاقتِ تاقس؟
آیا تِ واضگیطی ایي الگَ تأثیطات هثثتی زض حمَق ویفطی وَزواى ٍ ًَخَاًاى زض پی
زاضز یا ذیط؟ تطای پاؾد تِ ایي ؾؤاالت ًرؿت هفَْم ،هثاًی ًٓطی ٍ تطًاهِّای ایي
الگَ قطح زازُ ٍ زض ازاهِ تِ ضٍیِ لًایی تا اؾتفازُ اظ تحلیل آهاضی پطزاذتِ هیقَز.
مفهوم اصل حداقل مداخله
«تِ گفتِ ضٍوؿیي حمَق خعا تٌْا ٍؾیلِ هتٌاؾة تطای پیگیطی قایؿتِ ٍ حوایت
هٌاؾة اظ ٌّداضّا ٍ ههالح هكطٍٔ ًیؿت ،زض حالی وِ توام ازٍات هَخَز زض ظضازذاًِ
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حمَلی تایس هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز ،حمَق خعا آذطیي ٍؾیلِای اؾت وِ تایس هس ًٓط
ٍالٕ قَز .اظ ایي اتعاض تٌْا تایس ظهاًی اؾتفازُ قَز وِ لَاٖس حمَق ذهَنی ،آثاض ٍ
يواًت اخطای ذال آىّا تَاًایی الظم خْت تحمك اّساف همٌي ضا ًساقتِ تاقٌس» (.)3
ایي خوالت تیاًگط ضٍیىطز حسالل هساذلِ یا انل حساللی حمَق خعا هیتاقس .انل
حسالل تَزى حمَق خعا زض لالة ٌٖاٍیي زیگط هاًٌس حمَق خعا تِ ٌَٖاى آذطیي ٍؾیلِ،
انل نطفِخَیی ویفطی ،انل تىویلی یا فطٖیتَزى حمَق ویفطی ٍ ًیع انل حمَق
خعا تِ ٌَٖاى آذطیي ٍ حسالل ٍؾیلِ یا چاضُ هَضز اقاضُ لطاض گطفتِ اؾت .ایي انل
هثٌای َْْض ضٍیىطزی اؾت وِ زض ؾیاؾتگصاضی ویفطی ـ خٌایی اظ آى تحت ٌَٖاى
ظهیٌِ َْْض ٍ تطٍظ انل حمَق خعا تِ ٌَٖاى آذطیي ٍؾیلِ یا انل حساللتَزى
حمَق خعا ضا تِ ازتیات حمَلی آلواى هٌتؿة هیًوایس .زض ایي ذهَل تِ ٍیػُ تِ ضأی
هَضخ  25فَضیِ  1975زازگاُ لاًَى اؾاؾی آلواى اؾتٌاز هیوٌٌس وِ زض آى تط يطٍضت
ضٖایت تٌاؾة زض هساذلِ زٍلت ٍ اظ خولِ هحسٍزیت خطماًگاضی تَؾٍ حىَهت تأییس
قسُ اؾت ( .)4هًوَى انل واضتطز وویٌِ حمَق ویفطی زض پاضُای اظ اؾٌاز ٍ همطضات
اًٗىاؼ یافتِ اؾت .تِ حىن هازُ  18اٖالهیِ فطاًؿَی حمَق تكط ٍ قْطًٍس ،1789
لاًَى تٌْا تطای هَاضزی وِ زلیماً ٍ واهالً يطٍضی تاقس ،هداظات تطلطاض هیوٌسٖ .ثاضت
«واهالً يطٍضی» زض ایي هازُ تِ ذَتی گَاّی هیزّس وِ تسٍیيوٌٌسگاى اٖالهیِ ًؿثت
تِ تحسیس آظازیّای قْطًٍساى زض لالة خطماًگاضی حؿاؼ تَزُاًس (.)5
زض اؾٌاز ّكتویي وٌگطُ ؾاظهاى هلل تطای پیكگیطی اظ خطم ٍ ضفتاض انالحی تا
هدطهاى زض ظهیٌِ واضتطز لَاًیي خعایی ٍ تْیِ ذٍ هكیّا تٗییي هداظات تأویس قسُ
اؾت وِ هطاحل ٍ فطایٌسّای حمَق خعایی ٍ ٖسالت خعایی تایس آذطیي ٍؾیلِ خْت
ضٍیاضٍیی تا هؿألِ ترلف زض خاهِٗ هحؿَب قَز ( .)6زض تٌس  14تَنیِّای ّكتویي
وٌگطُ ؾاظهاى هلل تطای پیكگیطی اظ خطم ٍ ضفتاض انالحی تا هدطم ّن آهسُ اؾت وِ:
«تا تَخِ تِ ًمف هْن پیكگیطی اظ خطائنًٓ ،ام ٖسالت خعایی تایس تط اؾاؼ یه ضٍـ
هٌُمی گؿتطـ یاتس ٍ ضٍیِّا ٍ لَاًیي خعایی تِ نَضت اًؿاًی زضآیٌس ٍ ضٍـّای

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری
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هحىَموطزى ٍ ضاُ حلّای خاًكیي هحىَهیت زض چاضچَب ولی ٖسالت اختواٖی ٍ
توایالت خاهِٗ هس ًٓط لطاض گیطًس (.)6
مباوی حداقل مداخله
زض ایي لؿوت تِ تطذی هثاًی ًٓطی انل حساللیتَزى حمَق خعا اقاضُ هیوٌین.
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

آظازی یىی اظ هثاًی انلی الگَی حسالل هساذلِ هیتاقس وِ پایِای اظ ًٓطیِ
لیثطالیؿن ٍ خوَْضیذَاُ اؾت وِ زض ازاهِ تِ تحث آظازیّا ٍ اضتثاٌ آى تا الگَی
حسالل هساذلِ پطزاذتِ هیقَز .ضٍیىطز لیثطالیؿتی زض للوطٍ حمَق ویفطی آى اؾت
وِ قرم هتٗسی /هدطم هؿتحك هداظات ٍ ؾطظًف اؾت ( .)7لیثطالیؿن چیعی تیف
اظ یه هدوَِٖ اضظقی اؾت .اضظـّای آى تط پایِ هتافیعیىی ذال ذَز اؾتَاض ًثَزُ،
تلىِ تط تٌیاز ًٓطیِای اظ هاّیت اًؿاى ٍ خاهِٗ لطاض زاضز ( .)8تطذی لیثطالیؿن ضا نطفاً
تا ٌٖهط آظازی ،تٗطیف وطزُاًس ٍ تطذی زیگط چاضُخَیی ایسئَلَغیه ضا تِ ٌَٖاى تٗطیف
تطگعیسُاًس .یىی اظ هؤلفِّای ؾاظًسُ لیثطالیؿن ،آظازی اؾت .لیثطالیؿن تا اّویت ٍاالیی
وِ تطای آظازی یا اذتیاض لائل هیقَز ،ذَز ضا اظ ؾایط آهَظُّای ؾیاؾی هتوایع هیوٌس
( .)9آظازی اظ زیس لیثطالیؿنٍ ،ؾیلِ ضؾیسى تِ یه ّسف ؾیاؾی هتٗالیتط ًیؿت ،تلىِ
فیًفؿِ ٖالیتطیي ّسف ؾیاؾی اؾت ( .)8آظازی اظ زیس لیثطالیؿن تا آظازی اظ لیس
حىَهت یىؿاى پٌساقتِ هیقَز ( .)8آظازی تطای لیثطالّاّ ،وچٌاى هْنتط اظ ّط چیع،
تِ هٌٗی آظازی اظ وٌتطل اخثاض ٍ هحسٍزیت ٍ هساذلِ زٍلت اؾت ( ،)8تِ گًَِای وِ
آظازی اظ زیس لیثطالیؿن ،تا آظازی اظ لیس حىَهت یىؿاى پٌساقتِ هیقَز .لیثطالیؿن زض
ایي همام ،چٌیي اؾتسالل هیوٌس اظ آًدا وِ اًؿاى آظاز اؾت ٍ آظازی اظ تواهیت ّؿتی
ٍی خساًاپصیط اؾت ،پؽ پیكگیطی اظ آؾیةّای تْسیسوٌٌسُ آظازی اّویت قایاًی
زاضز ٍ تٌْا ظهاًی وِ قرهی تا الساهات ذَیف تِ آظازی زیگطاى ٍ حمَق آىّا تٗسی
وٌس ،ایي حك هحسٍز ٍ ؾلة هیقَز ( .)7تٌْا ذُط تْسیسوٌٌسُ تطای آظازی ّواًا
واضتؿت ًاهكطٍٔ لسضت ؾیاؾی ٍ لیثطالیؿن تِ قواض هیضٍز .زفأ اظ آظازی ضا زضؾت
ٖلیِ ایي ؾطوَب ؾاظهاى زازًس ٍ تطای واضایی تیكتط تِ تساضن ایي زفأ ّن زض ؾُح
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خوٗی ّن زض ؾُح فطزی زؾت یاظیسًس .زض ؾُح خوٗی پیكگیطی اظ ذَزواهگی تِ
یاضی ضغیوی ؾیاؾی اؾتَاض تط ایي انَل ،تًویي ذَاّس قسٍ :خَز لاًَى اؾاؾی،
تفىیه لَا ٍ حاوویت لاًَى؛ زض ؾُح فطزی ضٍیِ لًایی ّاتِآؼ وَپَؼ ،اؾتمالل ٍ
ذَز هرتاضی قرهی ضا اظ هؿتمینتطیي ذُطّا ،یٌٗی زؾتگیطی ٍ ویفطّای ذَزؾطاًِ
زض اهاى ًگِ ذَاّس زاقت ( .)10خاى اؾتَاضت هیل زض ضؾالِ «زضتاضُ آظازی» تِ ؾال
 1859تیاى هیوٌسّ« :سف ایي همالِ اثثات یه انل تؿیاض ؾازُ اؾت وِ تِ ًحَ
اَالق تٌٓینوٌٌسُ تطذَضز اخثاضی ٍ وٌتطلی خاهِٗ تا ذَز اؾت (چِ اتعاض تِ واض
گطفتِقسُ ًیطٍی فیعیىی هداظتّای ًٓام حمَلی تاقس ،چِ ًیطٍی العاهی اذاللی
خوٗی ،هداظ تِ زذالت زض آظازی ٖول زیگطاى هیوٌس ،حفّ ذَز اؾت .تِ زیگط ؾري
تٌْا زلیلی وِ هیتَاى تطذالف اضازُ ًَٖی اظ اًٖای یه خاهِٗ هتوسى تِ حك تط اٍ
اٖوال لسضت وطز ،خلَگیطی اظ ايطاض تِ غیط اؾت؛ يطض ذَز فطز ،هازی یا اذاللی،
زلیل وافی تطای هساذلِ ًیؿت .تِ لحاِ لاًًَی ًویتَاى فطزی ضا هدثَض تِ اًدام واضی
وطز تِ ایي زلیل وِ تطای اٍ تْتط اؾت وِ چٌیي وٌس ،تِ ایي زلیل وِ ایي اهط اٍ ضا
ذَقثرتتط هیوٌس تا تِ ایي زلیل وِ زض ًٓط زیگطاى چٌیي اخثاضی ٖالالًِ یا حتی
زضؾت اؾت .ایيّا زالیل ذَتی تطای ًىَّف ٍی یا تطغیة ٍی یا اؾتسٖا اظ اٍ ّؿتٌس،
ٍلی ًِ تطای اخثاض یا هداظات اٍ زض نَضت ؾطتاظزى اظ ذَاؾت ها .تطای تَخیِ چٌیي
اخثاض یا هداظاتی ،تایس ٖولی ضا هٌٕ وٌین وِ تط زیگطی نسهِ ٍاضز هیآٍضز .قرم تٌْا
زض هَضز آى ترف اظ ٖول ذَز وِ هتَخِ زیگطاى اؾت ،زض تطاتط خاهِٗ هؿؤٍل اؾت
(.)11
ضٍیىطز لیثطال تا ٍخَز توام تحَالت ٍ تغییطاتی وِ زض ََل لطى تیؿتن تط آى
گصقتِ اؾتّ ،وچٌاى تأویس تط يطٍضت واّف هساذلِ زٍلت ٍ تملیل للوطٍ حمَق
ویفطی ضا هس ًٓط لطاض زاضز؛ اهطی وِ زض ٖول هَخة قىلگیطی ؾیاؾت خٌایی لیثطال
یا آظازهٌف قسُ اؾت ( .)12آهَظُّای لیثطال ،هثٌای انلی ضاّثطز واّف هساذلِ یا
تملیلگطایی حمَق ویفطی ضا تكىیل هیزٌّس .زض ٖیي حال تملیلگطایاى اؾتساللّای
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ٖمایس ٖوَهی) .انل هصوَض ایي اؾت :تٌْا ّسفی وِ اًؿاىّا ضا تِ ََض فطزی یا
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زیگطی ًیع زاضًس .اظ خولِ آًىِ اگط هساذلِ هَخة آى قَز وِ ًتایح تؿیاض تستطی زض
همایؿِ تا ٖول یا ضفتاض ًاهُلَب هس ًٓط همٌي ویفطی حانل قَز ،تسٍى تطزیس هساذلِ
ویفطی اهطی تیحانل ٍ تلىِ ظیاىتاض اؾت.
ًٓطیِ خوَْضی وِ تَؾٍ تطایت ٍیت ٍ پتیت هُطح قسُ اؾت ( .)13لطائت زیگطی
اظ هفَْم آظازی ٍ ویفیت هساذلِ زٍلت زض اهَض قْطًٍساى اضائِ هیزّس اظ زیسگاُ تطایت
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

ٍیت ٍ پتیت آظازی زض خاهِٗ ًویتَاًس تِ ًحَ وافی ٍ لإًوٌٌسُای ًاْط تِ هفَْم ٖسم
هساذلِ تاقس .زض ایي ضٍیىطز ،هفَْم ٖسم هساذلِ یه اضظـ يس اختواٖی اؾت ،تِ
ًحَی وِ ظهاًی هیتَاًس تِ ََض واهل زضن ٍ فْن قَز وِ زیگط ّیچ وؿی ًثاقس،
زضؾت هاًٌس قطایٍ اًعٍا ٍ تدطز ؾیاؾت اختواٖی ٍ تِ ذهَل ؾیاؾت ویفطی
ًویتَاًس تَؾٍ چٌیي فْوی اظ آظازی ضاّثطی ٍ ّسایت قَز .خوَْضیذَاّاى هٗتمسًس
آظازی ًثایس زض غیاب زیگطاى ٍ ٖسم هساذلِ وِ آى ّن تِ ٍؾیلِ ضٍاتُِ هتوسًاًِ ٍ
هثتٌی تط انَل قْطًٍسی تًویي قسُ اؾت ،فْن ٍ زضن گطزز .ایي ًَٔ فْن اظ آظازی
اؾت وِ تطایت ٍیت ٍ پتیت آى ضا للوطٍ حاوویت قرهی یا للوطٍ فطزی هیًاهٌس (.)4
ًٓطیِ خوَْضیذَاُ حس ٍ هطظّا ضا هحتطم هیقواضز ٍ تط ّویي اؾاؼًٓ ،ام هَضز
تحث ضا هَْف تِ اٖوال ونتطیي هیعاى هساذلِ زض ظًسگی افطاز هیزاًس .زض ایي ًٓطیِ
تأویس هیقَز وِ اگط ّسف ًٓام ،پیكگیطی اظ خطم تاقسّ ،یچگًَِ هحسٍزیتی ضا تطای
تهَیة ٍ اٖوال الساهات قسیس تطذَز هتهَض ًرَاّس زیس .ایي ًٓطیِ ّوچٌیي ایي
ٍيٗیت ضا تا گؿتطـ اؾتفازُ اظ الساهات هساذلِخَیاًِ ٍ قیَُّای ّدَهی تحمیك ٍ
تاظضؾی ّوطاُ هیزاًس .حانل آًىِ ًٓطیِ خوَْضیذَاُّ ،نظهاى تا تطٍیح ایي ّسف وِ
تایس تیكتطیي اّویت ضا تطای حاوویت قرهی لائل قس ،اظ ّط ًَٔ حىَهت پلیؿی
زٍضی هیخَیس ٍ تط آى اؾت وِ چٌیي حىَهتی ،اتعاضّایی ضا تِ واض هیگیطز وِ آى
حاوویت ضا تًٗیف هیوٌس .پؽ یازآٍض هیقَز وِ ًٓام خعایی ،حك ًساضز تحت ٌَٖاى
پیكگیطی اظ خطم ،زض ظًسگی افطاز هساذلِ وٌس .زض ذهَل ٖولىطز ًٓامّای خعایی،
ًٓطیِ هَضز تحث اظ چْاض فطو ٖوسُ ظیط حوایت هیوٌس :التهاض (،)Parsimony
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ًٓاضت تط لسضت (ً ،)Cheking the Powerىَّف ( ،)Reprobationپیًَس زٍتاضُ
(.)Reintegration
التهاض :یا فطيی تا ایي هًوَى وِ ٌّگام اضظیاتی ٖولىطز ًٓام خعاییّ ،وَاضُ تایس
تَؾل تِ هساذلِ ضا ًیاظهٌس زلیل زاًؿت ًِ ،زٍضیوطزى اظ آى.
ًٓاضت تط لسضت :ایي ًٓطیِ ذاَط ًكاى هیوٌس وِ وِ تطای تٗسیل افطازی وِ زض
زضٍى ًٓام خعایی اظ لسضت هساذلِ زض ظًسگی فطزی ٍ خوٗی افطاز تطذَضزاضًس ،تایس
اّطمّایی ضا تطای ًٓاضت تط آىّا ایداز ٍ هحسٍزیتّایی ضا اٖوال وطز ،ظیطا اظ ایي
َطیك اؾت وِ هیتَاى تِ اٖتثاضی زؾت یافت وِ ًیاظهٌس آى اؾت.
ٍ ؾاظهاىزّی وطز وِ هدطهاى ضا تِ قىلی ؾاظًسُ ٍ زض هٗطو هرالفتّای خاهِٗ لطاض
زّس.
پیًَس زٍتاضُ :هًوَى ایي فطو ،آى اؾت وِ ًٓام خعایی تایس زض پی آى تاقس تا
افطازی ضا وِ ـ ذَاُ تِ ؾثة ٍلَٔ خطم ٍ ذَاُ تِ ؾثة تحول هداظات ـ اظ اٖوال
حاوویت قرهی هحطٍم هاًسُاًس ،تِ هَلٗیت تاظگطزاًس (.)14
خوَْضیذَاّاى ،اظ هیاى چْاض انل فَقالصوط ،انل التهاض یا انل حساللتَزى ضا
هْنتطیي انل ٍ تِ انُالح هازضاالنَل تلمی هیوٌٌس .اّویت ایي انل اظ زیسگاُ
تطایت ٍیت ٍ پتیت اظ آًداؾت وِ ایي انل للوطٍ هساذلِ ویفطی ضا هحسٍز ًوَزُ ،آثاض
آى ضا تحت وٌتطل لطاض هیزّس .تطایت ٍیت ٍ پتیت هٗتمسًس َثك انل حساللتَزى ،زض
اتتسا ٍ لثل اظ ّط چیع يطٍضت هساذلِ ویفطی تایس تَخیِ گطزز ٍ ًِ ٖسم هساذلِ
ویفطی .تسیي تطتیة هساذلِ ویفطی ًِتٌْا ًیاظهٌس تَخیِ اؾت ،تلىِ هیعاى ٍ حس ٍ هطظ
هساذلِ ویفطی ًیاظهٌس تاظتَخیِ اؾت .تِ ٖالٍُ ایيوِ چطا تایس هیعاى هٗیٌی اظ ٍاوٌف
وِ قسیستط ٍ تیكتط اظ ؾایط اًَأ ٍاوٌفّاؾت ضا هس ًٓط لطاض زازً ،یاظهٌس تَخیِ زیگط
اؾت .اظ ایي خْت ّط گًَِ السام تِ خطماًگاضی ٍ ویفطگصاضی هؿتلعم تَخیِ هثثت
اؾت ًِ نطفاً تَخیِ هٌفی (« .)13زٍلت تایس اظ حطتِ لاًًَگصاضی ،اخطای لاًَى ٍ
هداظات تِ هیعاى حسالل هوىي آى اؾتفازُ وٌس ،هگط آًىِ زالیل ٍ هساضن حاوی اظ آى
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ًىَّفًٓ :طیِ خوَْضیذَاُ تطآى اؾت وِ ًٓام خعایی ضا تایس تِ گًَِای َطاحی
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تاقٌس ،هساذلِ تیكتطی خْت اضتمای للوطٍ حاوویت قرهی يطٍضی اؾت .تِ ٖالٍُ
زٍلت تایس تِ ًحَ فٗاالًِ زض خؿتدَی ضاُّای خایگعیي ضاّثطزّای هساذلِآهیع خْت
اضتمای للوطٍ حاوویت قرهی قْطًٍساى تاقس» (.)9
زض ًْایت تایس گفتًٓ ،طیِپطزاظاى خوَْضیذَاُ ،هسافٕ آى ًَٔ ًٓام خعاییاًس وِ
اظ زٍ ٍیػگی ظیط تطذَضزاض تاقٌسً« :رؿت آًىِ هساذلِگط ًثاقس؛ زٍم آًىِ تعُزیسگاى،
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

هدطهاى ٍ ّوچٌیي خاهِٗ ضا تِ قىلی یىؿاى هَضز تَخِ لطاض زّس» (.)14
الگَی حسالل هساذلِ زض فمِ ٍ حمَق اؾالهی تِ ٌَٖاى یه انل هؿتمل هَضز
تحث لطاض ًگطفتٍِ ،لی هثاًی ٍ انَلی ٍخَز زاضًس وِ هؤیس ایي انل ّؿتٌس وِ اقاضُ
هرتهطی تِ آى هیقَز (« .)15لاٖسُ زضا» زض هَاضزی وِ ٍلَٔ خطم ٍ یا اًتؿاب آى تِ
هتْن ٍ یا هؿؤٍلیت ٍ اؾتحماق هداظات ٍی تِ خْتی هحل تطزیس ٍ هكىَن تاقس ،تِ
هَخة ایي لاٖسُ تایؿتی خطم ٍ هداظات ضا هٌتفی زاًؿت .همهَز اظ قثِْ زض ایي
لاٖسُ ،قه زض حلیت ٍ حطهت ٍ یا ْي تِ اتاحِ ٍ ّوچٌیي لُٕ حلیت اؾتّ ،طگاُ
قرهی تا قه تِ حلیت ٍ حطهت ٍ یا ْي تا اتاحِ ٍ یا اٖتماز تِ حاللتَزى فٗلی آى ضا
هطتىة قَز ،هداظات همطض زضتاضُ اٍ اخطا ًویقَز ( .)16زض ایي لاٖسُ هیتَاى تِ ٍيَح
قاّس الگَی حسالل هساذلِ یا نطفِخَیی ویفطی تَز.
«اتتٌای قاضٔ تط تؿاهح ٍ ترفیف زض هداظاتّا» اظ زیگط هثاًی اؾت وِ هؤیس
الگَی حسالل هساذلِ اؾت .قاضٔ همسؼ ،اگطچِ تطای اخطای حسٍز اّویت ظیازی لائل
اؾت ،فمْا تا اؾتٌاز تا ضٍایت ظیازی زض هَاضزی تِ تٗلیك ٍ ترفیف ٍ ؾمٌَ هداظات
حىن زازُاًس .تأذیط زض اخطای حس تطای هدطم تاضزاض یا تیواض ،پیفتیٌی ًْاز تَتِ وِ زض
تطذی هَاضز حاالت حس ضا اظ هدطم ؾالٍ هیؾاظز ( .)17ظهاًی وِ قاضٔ زض خطائن
حسی اهىاى ترفیف ضا ایداز وطزُ ،تِ َطیك اٍلی زض خطائن تٗعیطی هیتَاى تِ الگَی
حسالل هساذلِ توؿه خؿت.
انل اٖتسال زض اخطای ویفط ( )The Principle of Parsimonyهداظات ،قطی
اؾت وِ تٌْا زض فطو تِ يطٍضت تایس تِ آى تي زاز .پیففطو ایي انل زلیماً ّواى
چیعی اؾت وِ الگَی حسالل هساذلِ آى ضا هفطٍو هیگیطز ( .)5هفَْم انل
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هیاًِضٍی زض هداظات حتی پیكٌْاز هیزّس تا زض همام تٗییي هداظات اظ هیاى
تسیلّای گًَاگَى ،هالینتطیي خاًكیٌی وِ ّسف هَضز ًٓط ضا تطآٍضز هیؾاظز ،تطگعیٌین
( .)18هعایای وٌتطل خطم وِ اظ چٌیي هداظاتّایی تِ زؾت هیآیس ًیع غیط لُٗی ٍ
اغلة هحسٍز اؾت (.)18
«انل اٖتثاض ههلحت زض تٗییي هداظات» ًگاّی تِ آضای فمْا هكَْض ًكاىزٌّسُ
ایي اهط اؾت وِ تؿیاضی اظ آًاى ویفط ٍ هداظات ضا زائطهساض ههلحت هكرم ٍ یا
اقرال هیزاًٌس ،تِ گًَِای وِ حتی ههلحت ضا تط ذَز گٌاُ همسم زاًؿتِ ٍ هٗتمسًس
وِ تٗعیط تیف اظ آًىِ زائطهساض گٌاُ تاقس ،تاتٕ ههلحت اؾت ( .)19حتی زضتاضُ آى
ًویپطزاظًسً ،ویتَاى گفت وِ آًاى تِ نَضت هُلك لائل تِ ٍخَب قطٖی تٗعیط ضا
اؾتٗوال وطزُ ٍ نطاحتاً تِ ٌٖهط ههلحت ًویپطزاظًسً ،ویتَاى گفت وِ آًاى تِ
نَضت هُلك لائل تِ ٍخَب قطٖی تٗعیط تطای ّوِ گٌاّاًٌس ،چطاوِ همهَز اظ ٍخَب
زض تؿیاضی اظ ایي ٖثاضاتّ ،واى انل ثثَت ٍ خَاظ تٗعیطات اؾت وِ ّیچ گًَِ هٌافاتی
تا همیسقسى تِ ههلحت ًساضز ( .)15تط ایي اؾاؼ همتًای انل اٖتثاض ههلحت زض
هداظات آى اؾت وِ هؿألِ تَضم ویفطی ضا ّوچَى یه هفؿسُ زض ًٓط تگیطین ،چطاوِ
لاًًَگصاض ٍ قاضٔ ترَاّس ّط قرم ضا تِ ٍاؾُِ اضتىاب ّط گٌاُ ٍ ٖول ًاهُلَتی هَضز
هؤاذصُ ٍ هداظات لطاض زّس وِ ایي ٖول ذَز هٌدط تِ تَضم ویفطی هیگطززّ .یچ یه
اظ آهَظُّای زیٌی ؾفاضقی ًویوٌس وِ تا ّط ٖول هرالف ًٓوی لعٍهاً زض چاضچَب
ؾعازّی ضٍیاضٍیی ًوایین ،تلىِ تا تأویس تط هدوَِٖ هُالة شوط قسُ ،تایس اشٖاى ًوَز
وِ انل حسالل هساذلِ ویفطی تیف اظ ّط چیع زیگطی تا زیسگاُ اؾالهی ؾاظگاضی زاضز
ٍ تِ تٗثیطی هیتَاى گفت انل نطفِخَیی حمَق ویفطی یىی اظ تٌیازیتطیي انَل
هَضز هالحِٓ فمْای اؾالهی زض ضاتُِ تا احىام حمَق ویفطی اؾت (.)15

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری

زؾتِ اظ فمیْاًی وِ ٖثاضت ٍخَب تٗعیط ضا اؾتٗوال وطزُ ٍ نطاحتاً تِ ٌٖهط ههلحت
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جلوه رویکزد حداقل مداخله در قاوون مجاسات وسبت به کودکان و ووجواوان
انل یا ضٍیىطز حسالل هساذلِ زض زٍ حَظُ خطماًگاضی ٍ ویفطگصاضی لاتل تطضؾی
اؾت .اظ آًدایی وِ ایي پػٍّف زض ضاتُِ تا پاؾدّای هدتوٕ لًایی قْیس فْویسُ تِ
وَزواى ٍ ًَخَاًاى اؾت ،ایي ضٍیىطز ضا زض ٖطنِ ویفطگصاضی هَضز تطضؾی لطاض
هیزّین.
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

تط اؾاؼ یافتِّای خطمقٌاذتی یىی اظ هْنتطیي پیفٖاهلّای ثثات زض تعُواضی
ٍ تكسیس آى ،تدطتِ ویفطی زض زٍضاى وَزوی ٍ ًَخَاًی اؾت ،تِ ًحَی وِ ّط اًساظُ
چٌیي تدطتِای ،ظٍز ٌّگامتط تاقس ،اهىاى ثثات زض تعُواضی ٍ گصاض اظ آى تِ اضتىاب
خطم زض تعضگؿالی تیكتط ذَاّس تَز .زض هماتل ضٖایت انل حساللتَزى ،ظهیٌِ تَؾل تِ
ؾایط ًْازّای انالحی ـ تطتیتی ٍ ًیع زیگط اتعاضّای اختواٖیؾاظی قْطًٍساى ضا فطاّن
ذَاّس ًوَز ،ظیطا ًِتٌْا هْاضتّای اختواٖیؾاظی غیط ویفطی ،خایگعیي هٌاؾةتطی
تطای اتعاضّای وٌتطل ویفطی هیتَاًٌس تاقٌس ،تلىِ اهىاى اؾتفازُ اظ آىّا زض فًای غیط
ویفطی ،تا هَفمیت تیكتطی ّوطاُ ذَاّس تَز ( .)20زض ازاهِ ضاُواضّای ضٍیىطز حسالل
هساذلِ اضائِ ذَاّس قسٍ ،لی تطضؾی ایي هَئَ وِ تا چِ حسی اظ ایي ضاُواضّا زض
حمَق ویفطی اَفال ٍ وكَض ایطاى اؾتفازُ هیقَز ،هتٗالثاً تَيیح زازُ ذَاّس قس.
ًٓطیِپطزاظاًی هاًٌس فَى ّیطـ هٗتمس ّؿتٌس وِ ًمُِ ثثات یا اتىا ٍ ٖعیوت
هداظات ،یٌٗی حسالل هیعاى تٗییيقسُ تطای ویفطزّی خطم ذال ،تایس تا حس هوىي
پاییي ٍ ون زض ًٓط گطفتِ قَز .اظ ایي َطیك تا زض ًٓطگطفتي َیف تٗییيقسُ هداظات
ـ حسالل ٍ حساوثط ـ وِ تط هثٌای لاٖسُ تٌاؾة تٌٓین قسُ اؾت ،لايی هیتَاًس
ذفیفتطیي هداظات ضا تا زض ًٓطگطفتي اّساف ویفطزّی هَضز حىن لطاض زّس .زض ضاتُِ
تا خطائن ذفیفتط للوطٍ اٖوال لاٖسُ حساللتَزى حمَق ویفطی ٍؾیٕتط ذَاّس تَز،
ظیطا اهىاى تَؾل تِ َیف ٍؾیٗی اظ پاؾدّا ًیع ٍخَز زاضز (.)20
تا ایي ٍخَز ٖلیضغن اذتالف ًٓط ضاخٕ تِ ویفیت اخطای انل حساللتَزى زض
هطحلِ تٗییي هداظات (تَؾٍ همٌي) ٍ ویفطزّی (تَؾٍ زازگاُ) هیتَاى تِ ایي لاٖسُ
هس ًٓط «هایىل تًَطی» تَخِ ًوَز وِ همتًای ضٖایت انل حساللتَزى زض تٗییي
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هداظات تا ونتطیي هیعاى قست ٍ هُاتك تا اّساف حاون تط ویفطزّی اؾت .تسٍى تطزیس
تٌْا اّساف ویفطزّی تٌٓین هداظات هتٌاؾة ًیؿت ،تلىِ ایداز اهىاى تاظگكت تعُواض
اظ َطیك تحویل حسالل ّعیٌِ تط اختوأ ًیع اظ خولِ اّساف آى هیتاقس.
تطذی زیگط اظ َطفساضاى ضٍیىطز نطفِخَیی زض ویفطزّی ٍ انل حساللتَزى حمَق
خعا تأویس هیوٌٌس ،تایس هُلماً ّیچ هداظاتی هَضز اؾتفازُ لطاض ًگیطز ،هگط آًىِ ٍالٗاً تِ
اًساظُای يطٍضی تطای وؿاًی وِ تْسیس هؿتوطی تطای آى خاهِٗ تلمی هیقًَس،
هكوَل ضاّثطز ؾلة تَاى تعُواضی لطاض زّس .تط ّویي اؾاؼ تأویس هیوٌٌس ًٓط تِ
ایيوِ انَالً ّیچ ضاتُِ لاتل اثثاتی هیاى قست هداظات ٍ تاظزاضًسگی ٖوَهی ٍ ًیع
تْسیس هؿتوط قرم تعُواض ،زض آیٌسُ انَالً تَؾل تِ پاؾدّای غیط ؾلة آظازی تط
پاؾد هكتول تط ؾلة آظازی تطخیح زاضزّ ،نچٌاًىِ ؾلة آظازی وَتاُهست تط ؾلة
آظازی تلٌسهست ًیع هطخح اؾت .تط ّویي اؾاؼ خوَْضیذَاّاى ،يوي تأویس تط ایي
هداظات ًثایس هَخة ایداز ؾلُِ تط تعُواض قسُ ،للوطٍ حاوویت قرهی اٍ ضا تِ ََض
ولی ؾلة ًوایس ٍ ًیع تا تَخِ تِ حسالل ٍیػگی هساذلِآهیع هداظات ًؿثت تِ اهَض هالی
ٍ قرهی تعُواض ،تط ایي ٖمیسُاًس آًگاُ تَؾل تِ هداظات يطٍضی اؾت وِ ّیچ گعیٌِ
زیگطی وِ فالس ٍنف هساذلِآهیع ٍ تٗسیگطا تاقس ،زض زؾتطؼ لطاض ًساضز .تا ایي ٍخَز،
ٍلتی هداظات آذطیي گعیٌِ لاتل اًتراب تاقس ،هحطٍهیت اظ زاضایی ٍ هالىیت همسم تط
هحطٍهیت اظ آظازی اؾت .زض هَضز تطذی اظ خطائن ٍ تطای تؿیاضی اظ تعُزیسگاى ،العام تِ
خثطاى ذؿاضت ٍ پطزاذت غطاهت هداظات هٌاؾةتطی تلمی هیقَز .زض اضتثاٌ تا خطائن
هالی تعضي تِ ٍیػُ ظهاًی وِ هدطهاى ؾاظهاى یافتِ زاضی پَل ٍ ؾطهایِ هطتىة آىّا
هیقًَس ،ههازضُ لاتل تَخِ زاضایی ٍ ؾطهایِ آىّا هیتَاًس هداظات هٌاؾثی تاقس .تطای
خطائن ذفیف ،خعای ًمسی هٌاؾةتطیي هداظات هیتَاًس تلمی قَز (.)4
زض لاًَى هداظات اؾالهی اؾتفازُ اظ انل حسالل هساذلِ زض حَظُ هداظاتّای
اَفال هكَْز اؾت .ایي اهط وِ لاًًَگصاض زض خطائن هكاتِ تعضگؿاالى ٍ وَزواى ،هداظات
ؾثهتطی ضا تطای اَفال ٍ ًَخَاًاى همطض وطزُ اؾت .ؾِ گطٍُ اظ هداظاتّای واًَى،

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری
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خعای ًمسی ،ذسهات ٖوَهی ضایگاى ٍ ًگْساضی آذط ّفتِ ٍ زض هٌعل پیفتیٌی قسُ
اؾت .تطای ّط زؾتِ اظ ایي هداظاتّا َیف حسالل ٍ حساوثطی زض ًٓط گطفتِ قسُ
اؾت .ؾاظ ٍ واضّای غیط لًایی چَى هیاًدیگطی ویفطی تٗثیِ قسُ اؾت .توام ایي
هَاضزی وِ تِ آى اقاضُ قسً ،كاىزٌّسُ ایي اهط اؾت وِ لاًَى هداظات اؾالهی زض
تحث هداظاتّای وَزواى ٍ ًَخَاًاى ْطفیت اؾتفازُ اظ انل حسالل هساذلِ ضا
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

زاضاؾت .حال آًچِ زض ایي پػٍّف زض تحث ضٍیِ لًایی هْن اؾت ٍ هَضز تطضؾی لطاض
هیگیطز ،واضتؿت ایي الگَ ٍ ًحَُ چگًَگی ٖسم هساذلِ تا اؾتفازُ اظ ْطفیتّای
لاًًَی اؾت وِ زض هثحث تٗسی تِ آى پطزاذتِ هیقَز.
تحلیل الگوی حداقل مداخله در مجتمع قضایی شهید فهمیده
1ـ جدول کدگذاری و تعزیف عملیاتی متغیزها
تٗطیف ٖولی هفاّین زض ٍالٕ ّواى تٗطیف ٖولیاتی هتغیطّای تحمیك اؾت ٍ تط
اؾاؼ ّویي تٗاضیف ،زؾتَضالٗول وسگصاضی تٌٓین هیقَز .زض تٗطیف ٖولی «ٍاغُ یا
هتغیطّای یه گفتاض اظ نَضت ٖام ذَز تِ نَضت ذال ذَز ،یٌٗی تِ نَضت اهَض ٍالٕ
لاتل هكاّسُ ٍ تطضؾی ٖولی تطگطزاًیسُ هیقًَس» ( .)21تٌاتطایي همهَز اظ تٗطیف
ٖولیاتی ،هكرمؾاذتي حسٍز یه هتغیط ٍ تٗییي حَظُ ٖولیاتی آى ،تٗییي هٗیاضّا ٍ
هالن تدطتی ٍ ٖولی تِ هٌَٓض اًساظُگیطی ٍ ؾٌدف آى هتغیط اؾت .تط ایي اؾاؼ زض
لؿوت تٗطیف ٖولیاتی َطح تحمیك ،تواهی هتغیطّا تا ظیطهمَلِّا آىّا ًَقتِ هیقَز
ٍ تِ ّط ظیطهمَلِ یه وس اذتهال هییاتس .زض ایي لؿوت هتغیطّای پػٍّف تٗطیف
ذَاّس قس (خسٍل .)1
 -1-1سال مورد بزرسی :هٌَٓض اظ ؾال هَضز تطضؾی یىی اظ زٍ ؾال ( 95تا )96
اؾت وِ پطًٍسُ زض آى ظهاى هٌدط تِ نسٍض ضأی قسُ اؾت.
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 -1-2شعبه مورد بزرسی :هٌَٓض قٗثِای اؾت وِ پطًٍسُ زض آى تطضؾی ٍ هٌدط
تِ نسٍض ضأی قسُ اؾت .هدتوٕ لًایی قْیس فْویسُ تْطاى زاضای چْاض قٗثِ اؾت
وِ زٍ قٗثِ آى (قٗثِ زٍ ٍ چْاض) زض ایي پػٍّف هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.
 -1-3سه :هٌَٓض ؾي اقرانی اؾت وِ پطًٍسُ آىّا زض زٍ قٗثِ زٍ ٍ چْاض
هدتوٕ لًایی قْیسُ فْویسُ هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .تا تَخِ تِ ایي ًىتِ وِ
ایي هدتوٕ ذال اَفال ٍ ًَخَاًاى اؾت ،تٌاتطایي ؾي توام افطازی وِ هَضز تطضؾی
لطاض گطفتِ ،ظیط  18ؾال هیتاقس ،اها تِ ٖلت هتفاٍت تَز پاؾدّا تِ اَفال ظیط  15ؾال
تا اَفال تاالی  15ؾال ،زٍ ضزُ ؾٌی  9تا  15ؾال ٍ تاالی  15ؾال تٗطیف قس.
ترف هثاًی ایي پػٍّف هیتاقس .قاذمّایی وِ تطای هٗطفی ایي الگَ تا تَخِ تِ
هثاًی ًٓطی تحث زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت ،قاهل :تَؾل تِ پاؾد غیط ؾالة آظازی ،زض
نَضت حىن تِ پاؾد ؾالة آظازی تٗییي وَتاُتطیي ظهاى ،تٗییي حسالل خعای ًمسی،
اؾتفازُ اظ تَٗیك ٍ تٗلیك ،اؾتفازُ اظ ْطفیتّای هحیُی هیتاقس.
 -1-4-1تَؾل تِ پاؾد غیط ؾالة آظازی :اؾتفازُ اظ پاؾد ٍ هداظاتی وِ هٌدط تِ
ًگْساضی زض واًَى ًكَز.
 -1-4-2زض نَضت حىن تِ پاؾد ؾالة آظازی تٗییي وَتاُتطیي ظهاى :اگط پاؾری
هٌدط تِ ًگْساضی زض واًَى قَز ،اظ تیي حسالل ٍ حساوثط ،حسالل ظهاى تٗییي قَز.
 -1-4-3تٗییي حسالل خعای ًمسی :خعای ًمسی زاضای حسالل ٍ حساوثطی اؾت
وِ تایس حىن تِ حسالل زازُ قَز.
 -1-4-4اؾتفازُ اظ تَٗیك ٍ تٗلیك :توام خطائن اَفال ٍ ًَخَاًاى لاتل تَٗیك ٍ
تٗلیك ّؿتٌس ٍ زض نَضت ٍخَز قطایٍ ٍ نالحسیس لايی اظ تَٗیك ٍ تٗلیك اؾتفازُ
وٌس.

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری

 -1-4شاخصهای حداقل مداخله :یىی اظ پٌح الگَی پاؾدزّی تیاىقسُ زض
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 -1-4-5اؾتفازُ اظ ْطفیتّای هحیُی :زض تًٗی هَاضز هیتَاى اظ هحیٍّای غیط
واًَى تطای پاؾد تِ اَفال ٍ ًَخَاى ،هاًٌس ذاًَازُ والؼّای آهَظقی ،هكاٍض ،پعقه
ٍ زٍضُّای تَٗیك ٍ تٗلیك هطالثتی اؾتفازُ وطز.
2ـ تحلیل کدهای تعزیفشده
زض ایي ترف وسّای تٗطیف قسُ زض پطًٍسُّا تطضؾی ٍ ًتایح ٍ آهاض آى تَؾٍ
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

تحلیلّایی وِ تِ ٍؾیلِ  SPSSاًدام قسُ ،اضائِ هیقَز.
 -2-1سمان و مکان مورد بزرسی :زض ایي تٌس ظهاى ٍ هىاى زض  100پطًٍسُ
هَخَز تطضؾی هیقَز.
 -2-1-1ظهاى (ؾال) :حسٍز  100پطًٍسُ هَضز تطضؾی لطاض گطفت وِ اظ ایي 100
پطًٍسُ %43 ،زض ؾال  %57 ٍ 1395زض ؾال  1396هٌدط تِ نسٍض حىن قسُ اؾت
(خسٍل 2؛ ًوَزاض .)1
 -2-1-2هىاى (قٗثِ) :زض هدتوٕ لًایی چْاض قٗثِ ٍخَز زاقت وِ تٌا تط اخاظُ
ضییؽ هدتوٕ زازُّا اظ قٗثِ چْاض ٍ قٗثِ زٍ خوٕآٍضی گطزیس %43 .زازُّا اظ قٗثِ
زٍ ٍ  %57زازُّا اظ قٗثِ چْاض تَزُ اؾت (خسٍل 3؛ ًوَزاض .)2
 -2-2سه :زض خسٍل  4تَظیٕ فطاٍاًی تط اؾاؼ ؾي هطتىثیي تیاى قسُ اؾت.
 %32اظ خطائن ضا اَفال ٍ ًَخَاًاى ظیط  15ؾال ٍ  %68ضا اَفال ٍ ًَخَاًاى تاالی  15تا
 18ؾال هطتىة قسُاًس .تِ هٌَٓض زضن ضٍقيتط فطاٍاًی ًوَزاض زایطُای ضؾن قس
(خسٍل 4؛ ًوَزاض .)3
 -2-3فزاواوی تعداد شاخصها :زض ایي لؿوت فطٍاًی تٗساز قاذمّا تِ ََض
ولی زض خسٍل وسگصاضی هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .الگَی حسالل هساذلِ زاضای 5
قاذم اؾت .تِ  20پطًٍسُ پاؾری زازُ ًكسُ ،تٌاتطیي اظ تحلیل حصف قسًس .اظ 80
پطًٍسُ تالی هاًسُ:
ـ  %5پطًٍسُّا ّیچ یه اظ قاذمّای الگَی حسالل هساذلِ ضا ًساقتِاًس.
ـ  17/5زضنس پطًٍسُّا یىی اظ پٌح قاذم الگَی حسالل هساذلِ ضا زاضا تَزًس.
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ـ  67/5زضنس پطًٍسُّا زٍ قاذم اظ پٌح قاذم الگَی حسالل هساذلِ ضا زاضا
تَزًس.
ـ  %10اظ پطًٍسُّا ؾِ قاذم اظ پٌح قاذم الگَی حسالل هساذلِ ضا زاضا تَزًس.
ـ ّیچ پطًٍسُای چْاض ٍ پٌح قاذم اظ الگَّای حسالل هساذلِ ضا ًساقت (خسٍل
5؛ ًوَزاض .)4
 -2-5فزواوی هز یک اس شاخصها :زض ایي لؿوت فطاٍاًی ّط یه اظ قاذمّا تِ
تفىیه تیاى ذَاّس قس.
ـ اظ نسزضنس پاؾدّای زاضای قاذم حسالل هساذلِ ،زض  86/25زضنس اظ پاؾد
ـ اظ نسزضنس پاؾدّای زاضای قاذم حسالل هساذلِ ،زض  3/75زضنس پاؾد هٌدط
تِ ؾالة آظازی حسالل ًگْساضی تٗییي قسُ تَز (خسٍل .)7
ـ اظ نسزضنس پاؾدّای زاضای قاذم حسالل هساذلِ ،زض  86/25زضنس حىن تِ
حسالل خعای ًمسی زازُ قسُ اؾت (خسٍل .)8
ـ اظ نسزضنس پاؾدّای زاضای قاذم حسالل هساذلِ ،زض  52/5زضنس اظ تَٗیك ٍ
تٗلیك اؾتفازُ قسُ تَز (خسٍل .)9
ـ اظ نسزضنس پاؾدّای زاضای قاذم حسالل هساذلِ ،زض  26/25زضنس اظ
ْطفیتّای هحیُی (ذاًَازُ ،اختوأ ،هكاٍضُ ،پاؾد زضهاًی) اؾتفازُ قسُ تَز (خسٍل
.)10
وتیجهگیزی
الگَی حسالل هساذلِ تا  %76فطاٍاًی ،تٗس اظ الگَی تاظپطٍضی زض هدتوٕ لًایی
قْیس فْویسُ تاالتطیي زضنس ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ٍ اظ تٗساز  80پطًٍسُ ،تٌْا
 4پطًٍسُ ّیچ یه اظ قاذمّای حسالل هساذلِ ضا ًساقتٌس.

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری

غیط ؾالة آظازی اؾتفازُ قسُ تَز(خسٍل .)6
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زض الگَی حسالل هساذلِ ّواًَُض وِ زض هثاًی ًٓطی تَيیح زازین ،زض ٍّلِ اٍل
تایس پیكگیطی وطز ٍ اگط پیكگیطی هؤثط ًثَز ٍ ًَتت تِ پاؾدّای ویفطی ضؾیس هالن
ٖول تایس تط اؾاؼ ونتطیي هیعاى هساذلِ تاقس .تط ّویي اؾاؼ قاذمّایی ضا تٗییي
ٍ تِ تطتیة ونتطیي هیعاى هساذلِ زض ّط پاؾری ضا هٗیي ًوَزین .تٌاتطایي هیتَاى
گفت وِ ٍخَز ّط یه اظ قاذمّا ًوایاًگط حساللِ هساذلِ اؾت ،الثتِ تطذی اظ
الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

پطًٍسُّا چٌسیي قاذم الگَی حسالل هساذلِ ضا زاضا تَزًس .زض ایي هدتوٕ ّواًَُض
وِ لثالً تیاى قسًٓ ،ط لًات تط ٖسم َطح زٖاٍی وَزواى ٍ ًَخَاًاى زض زازگاُ ٍ
پاؾدّای ویفطی ٍ ایداز فطنت ٍ حل زٖاٍی تَؾٍ ٍالسیي ٍ اٍلیای هساضؼ تطای آًاى
هیتاقس .تسیي هٌَٓض اظ ول پطًٍسُّا تٌْا  %3حىن تِ ًگْساضی زض واًَى زازُاًس وِ زٍ
هَضز زض ضأی غیاتی تَزُ اؾت ٍ حسالل ظهاى ًگْساضی ضا تٗییي وطزُاًس .ایي ًَٔ
پاؾدزّی هیتَاًس هٌٗازاض تاقس ٍ ًكاى هیزّس وِ لًات زض ایي هدتوٕ تِ پاؾد
ؾالة آظازی زض حَظُ حمَق ویفطی اَفال ٍ ًَخَاًاى تِ ٌَٖاى آذطیي ضاُ چاضُ هتَؾل
هیقًَس .زض پاؾد خعای ًمسی ،اگطچِ اؾتفازُ اظ خعای ًمسی تِ ًَٖی حسالل هساذلِ
اؾت تا ایي ٍخَز آًچِ هَضز ًٓط هحمك تِ ٌَٖاى حسالل هساذلِ تَزُ اؾتفازُ اظ حسالل
خعای ًمسی اؾت وِ زض اوثط هَاضز لًات حىن تِ حسالل خعای ًمسی زازُاًسً .یوی
زیگط اظ پطًٍسُّا تا تَؾل تِ تٗلیك ٍ تَٗیك وِ اوثطاً اظ ًَٔ ؾازُ تَزًس ،اظ گطزًٍِ
ضؾیسگی ویفطی ذاضج قسُاًس ٍ زض  %26پطًٍسُّا ًوایاًگط الگَی حسالل هساذلِ ٍ حل
زٖاٍی تا اؾتفازُ اظ ْطفیتّای هحیُی اظ لثیل اضخأ تِ ذاًَازُ ،هكاٍض ٍ پعقه
ّؿتین.
اظ  100پطًٍسُ حسٍز  20پطًٍسُ تا لطاض هَلَفی ٍ هٌٕ تٗمیة اظ چاضچَب الگَّا
ذاضج قسُاًس ٍ زض  5پطًٍسُ لطاضّای هَلَفی ّوطاُ تا الساهات هازُ  88لاًَى هداظات
اؾالهی تَزًس وِ ًاگعیط تِ زلیل ٍخَز قاذمّای تاظپطٍضی خع الگَی ضفاُ زؾتِتٌسی
وطزین ،اگطچِ ایي لطاضّا ضا زض آهاض خع ّیچ الگَیی لطاض ًسازین ،اها اظ ایي لطاضّا ّسف
هٌٗازاضی تطزاقت هیقَز وِ تِ هٌٗای خْتگیطی پیىاى تِ ؾوت الگَی حسالل
هساذلِ اؾت ٍ ایي چٌیي تطزاقت هیقَز زض هَلٗیتی وِ ظیطؾاذتّا تطای پاؾدّای
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تاظپطٍضاًِ ٍ ٖسم ذطٍج پطًٍسُّای وناّویت اظ گطزًٍِ ویفطی هْیا ًثاقس ،لًات تا
اؾتفازُ اظ لطاضّا ؾٗی زض خثطاى ایي ووثَزّا ٍ ونتطیي هساذلِ ضا زاضًس .اگط تا فطٍو
هُطٍحِ تِ هَئَ ًگاُ وٌین ،چِ تؿا الگَی حاون زض هدتوٕ حسالل هساذلِ تاقس.
تٌاتطایي یىی اظ الگَّایی وِ زض حَظُ ؾیاؾت خٌایی لًایی اَفال ٍ ًَخَاًاى زض
زازگاُّای اَفال ٍ ًَخَاًاى تْطاى پطواضتطز اؾت ،الگَی حسالل هساذلِ هیتاقس.
تا ایي ٍخَز تایس زض ًٓط زاقت وِ واضتطز الگَی حسالل هساذلِ تایس زاضای ياتُِ ٍ
لاٖسُ تاقس ،تسیيهٌٗا وِ اظ الگَی حسالل هساذلِ زض تطذی خطائن اؾتفازُ قَز ،ظیطا زض
تعُواضی اَفال انالح ٍ تطتیت ٍ پیتطزى تِ لثح ٖول تَؾٍ ًَخَاى اّویت ظیازی
اؾتفازُ اظ الگَ حسالل هساذلِ ًیؿت ،اها زض هَاضزی وِ اهىاى اؾتفازُ اظ ایي اهىاًات
ًیؿت ٍ هداظات قسیس اؾت ،تَؾل تِ الگَی حسالل هساذلِ ،هاًٌس ًگْساضی زض واًَى
انالح ٍ تطتیت پیكٌْاز هیقَز.

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری
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جدول  :1وسگصاضی
ردیف
1
2

الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

3

مقوله

سیزمقوله

ؾال هَضز

1ـ ؾال 1395

تطضؾی

2ـ ؾال 1396

قٗثِ هَضز

1ـ قٗثِ زٍ

تطضؾی

2ـ قٗثِ چْاض
1ـ ظیط  15ؾال

ؾي

2ـ  15تا  18ؾال
1ـ تَؾل تِ پاؾدّای غیط ؾالة آظازی

4

الگَی

2ـ زض نَضت حىن تِ پاؾد ؾالة آظازی تٗییي وَتاُتطیي ظهاى

حسالل

3ـ تٗییي حسالل خعای ًمسی

هساذلِ

4ـ اؾتفازُ اظ تَٗیك ٍ تٗلیك
5ـ اؾتفازُ اظ ْطفیتّای هحیُی

جدول  :2ؾال
سال

فزاواوی

درصد فزاواوی

95

43

43

96

57

57

ول

100

100/0

شعبه

فزاواوی

درصد فزاواوی

2

43

43

4

57

57

ول

100

100/0

جدول  :3قٗثِ
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جدول  :4ؾي
سه

فزاواوی

درصد فزاواوی

ظیط  15ؾال

32

32/0

 15تا  18ؾال

68

68/0

ول

100

100/0

جدول  :5فراوانی تعداد شاخصهای الگوی حداقل مداخله
تسٍى قاذم حسالل هساذلِ

4

5

5

یه قاذم حسالل هساذلِ

14

17/5

22/5

زٍ قاذم حسالل هساذلِ

54

67/5

90

ؾِ قاذم حسالل هساذلِ

8

10

100

چْاض قاذم حسالل هساذلِ

0

0

پٌح قاذم حسالل هساذلِ

0

0

ول

80

100

جدول  :6پاؾد غیط ؾالة آظازی
پاسخ غیز سالب آسادی

فزاواوی

درصد فزاواوی

تَزُ

69

86/25

ًثَزُ

11

13/75

جدول  :7حسالل هست ًگْساضی زض واًَى
حداقل مدت وگهداری در کاوون

فزاواوی

درصد فزاواوی

تَزُ

3

3/75

ًثَزُ

77

96/25

حسین غالمی ،حسنعلی مؤذنزادگان ،نفیسه زائری

تعداد الگوی مشاهدهشده

فزاواوی

درصد فزاواوی

درصد فزاواوی تجمعی
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جدول  :8حسالل خعای ًمسی
حداقل جشای وقدی

فزاواوی

درصد فزاواوی

تَزُ

11

86/25

ًثَزُ

69

13/75

الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

جدول  :9اؾتفازُ اظ تَٗیك ٍ تٗلیك
استفاده اس تعویق و تعلیق

فزاواوی

درصد فزاواوی

تَزُ

42

52/5

ًثَزُ

38

47/5

جدول  :1۱اؾتفازُ اظ ْطفیتّای هحیُی
استفاده اس ظزفیتهای محیطی

فزاواوی

درصد فزاواوی

تَزُ

21

26/25

ًثَزُ

59

73/75
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ومودار  :1ؾال

43

50

40
30

20
10
0

ومودار  :2قٗثِ
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الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان...

80
70
60
50
40
30
20
10
0
زیر  15سال
سن

ومودار  :3ؾي

60

54

50
40
30
20

14
8
0

0

4

10
0

دو شاخص حداقل مداخله
پنج شاخص حداقل مداخله

تعداد الگوهای حداقل مداخله

یک شاخص حداقل مداخله
چهار شاخص حداقل مداخله

بدون شاخص حداقل مداخله
سه شاخص حداقل مداخله

ومودار  :4فطاٍاًی قاذمّای الگَی حسالل هساذلِ

8931  تابستان، شماره دوم،سال اول

 فصلنامه حقوق کودک/ 97

References
1. Mohajerani A. Age Structure and Issue of Iran's Young Population.
Iranian Journal of Applied Sociology 1989; 2: 35-48.
2. Riff D. Analyzing Media Messages. Translated by Boroujerdi Alavi
M. Tehran: Soroush and IRIB Research Center; 2002.
3. Jarborg N. Criminalization last resort. Ohio State Journal of
Criminal Laws Last Resort, Oxford Journal of Legal; 24: 24.

 نفیسه زائری، حسنعلی مؤذنزادگان،حسین غالمی

4. Gholami H. Principle of Minimum Criminal Law. Journal of
Criminal Law Research 2012; 1(2): 41-66.
5. Nobahar R. Principle of Minimum Application of Criminal Law.
Journal of Criminal Law Teaching 2011, new(1): 91-114.
6. Amir Arjomand A. A Compilation of International Human Rights
Instruments. Tehran: Shahid Beheshti University; 2002. Vol.1.
7. Fatic A. Punishment and restorative crime handling. Sydney:
Averburg Pub; 1995.
8. Arblaster A. The Rise and fall of Western Liberalism. Translated by
Abas Mokhber A. Tehran: Center; 1998.
9. Nourani N, Hamidiyeh B. Recognition of Liberalism. Journal of
Development Strategies 2005; 1(4): 103-128.
10. Bordeaux G. Liberalism. Translated by Ahmadi A. Tehran: Ney
Publication; 2004.
11. Kelly J. A Short History of Western Legal Theory. Translated by
Rasekh M. Tehran: Tarh-e No Publication; 2009.
12. Mireille D. Les grands systems de politique criminelle. Translated
by Najefi Abrandabadi AH. Tehran: Mizan Publication; 2009.
13. Braithwaite J, Pettit PH. Not just deserts, a Republican Theory of
criminal Justice. Oxford: Clarendon Press; 1990.
14. White R, Haines F. Crime and Criminology. Translated by Salimi
A, Karkhaneh M, Mokhatab Qomi F. 7th ed. Qom: Howzeh and
University Research Center; 2004.

8931  تابستان، شماره دوم،سال اول

 فصلنامه حقوق کودک/ 98

15. Masjed Saraei H, Nabi Nia KH, Bagheri A, Sadri M. Principle of
Criminal Saving as the Basis for Interpretation of Islamic Criminal
Laws and Rules. Jurisprudence and Islamic Law Research 2018;
14(51): 169-190.

17. Khoei A. Principles of Takmelat Almenhaj. Najaf Ashraf: AlAdab Publication; No Date.
18. Frase R. Punishment puposes. Stanford Law Review 2005; 58(1):
67-83.
19. Makki Ameli (First Martyr) M. Al-Qavaed va al-Favaed (Rules
and Benefits). Qom: Maktaba al-Mufid; No Date.
20. Gholami H. Patterns or Types of Child Criminal Justice. Iranian
Journal of Criminal Law Doctrines 2013; 6: 89-106.
21. Rafi Pour F. Kandokavha va Pendashteha (Investigations and
Assumptions). Tehran: Enteshar Stock Company Publication; 1993.
[Persan]

...الگوی حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان

16. Mohaghegh Damad M. Rules of Jurisprudence (Criminal Part).
Tehran: Islamic Science Publishing Center; 2000.

