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 چکیده
رو، بروز  این تر هستند، از پذیری برای ورود به جامعۀ بزرگ های مختلف، در حال جامعه ها و خانواده آموزان در مدرسه، از فرهنگ دانش

ناپذیری است. افززون بزر ایزن، ترییزرات جسزمانی و روانزی        شود، امر اجتناب یز منجر میها که گاه به ارتکاب جرم ن اختالف میان آن
انزوا  رفتارهزای    و (Bullying)زا ماننزد زورگزویی    مختصِ دوران بلوغ در مقاطع راهنمایی و دبیرستان بزر بزروز رفتارهزای آسزی     

ضرب و جرح، مصرف مواد مخدر، سرقت و غیره تأثیرگزذار  آموزان و حتی آموزگاران، خسارت به اموال،  آمیز علیه سایر دانش خشونت
هزای مناسز  بزرای برخزورد بزا       هزا، انتخزاب شزیوه    پزذیری آن  های خاصِ کودکان و آسی  است. نکتۀ دیگر اینکه با توجه به ویژگی

ضزایی و یزا صزرفان تنبی زی     های ق پُرمخاطره بودن و یا ناکارآمدی شیوه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به های آن ناهنجاری
توانزد راهگشزا باشزد.     ها در مدارس، سزازوکارهای عزدالت ترمیمزی در ایزن زمینزه مزی       نسبت به حل مسئلۀ خشونت و سایر مشکل

 هزای آمزوزش حزل    دوره (Circle)های صزل  ماننزد زنزگِ دایزره      های عدالتِ ترمیمی در مدارس، شامل برگزاری برخی حلقه آموزه
ها و پیشزگیری از مززمن    آمیز اختالف ، میانجیگری همساالن و غیره نقش م می در حل مسالمت زان و آموزگارانآمو تعارض به دانش

هزای ترمیمزی در مدرسزه بزا      رو، در مقالۀ حاضر تالش بر این است تا ضمن بیان مبانی و شزیوه  این از .شدن انحراف یا بزهکاری دارد
ویژه با تأکید بر رویۀ فرانسه و ایران، به اهمیزت آن   ای تطبیقی، به این خصوص، با شیوه شده در تأکید به برخی مطالعات میدانی انجام

ها پاسخ داده شود کزه بزا ال زام از رویزۀ      به این پرسش ها و نقش آن در پرتو رویکرد پیشگیری رشدمدار بپردازد و  در کاهش تعارض
 -میمی در ایران چیست و چه راهکارهایی برای ترویج فرهنگ ترمیمزی های تر های استفاده از اقدام ها و چالش سایر کشورها، ظرفیت

های پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعۀ نظری و مصزاحبه بزا مزدیران مزدارس      در مدارس وجود دارد؟ گفتنی است یافته -و نه تنبی ی
آمزوزان شز رهای کزر  و ت زران      ابتدایی، متوسطۀ دورۀ اول و دوم، مشاوران یا معاونان پرورشی، والزدین میزانجیگر و برخزی دانزش    

است. همچنین برای درک ملموس اجرای طرح میانجیگری در معدودی از مدارس، رویزۀ برخزی   « بان صل »عنوان همیار مشاور یا  به
ای کیفزی،   هزا بزه شزیوه    و سزپ  یافتزه   2کنند، مشزاهده  در زنگ تفری  اقدام می« بان صل »و « زنگ دایره»ها که به برگزاری  از آن
 یف و با وضعیت مدارس کشورهایی مانند فرانسه نیز مقایسه شده است.توص

 واژگان کلیدی
 پیشگیری رشدمدار، زنگ دایره، عدالت ترمیمی، میانجیگری.

                                                           
هزای ترمیمزی    المللزی آمزوزه   )سزایت مسسسزه/ ن زاد بزین     .www.iirp.orgهزای ترمیمزی در مدرسزه، ر.ک.     از رویزه  . برای اطالعات بیشزتر 7

International Institute of Restorative Practices)). کزاهش  را ترمیمزی  عدالت اصول گرفته از های ترمیمیِ ال ام این ن اد هدف رویه 
 .داندمی مدرسه در هاآسی  و خسارات ترمیم و انسانی روابط بودب  اجتماعی، ضد رفتارهای کاهش جرم، آثار

  Email: S.Rezvani@khu.ac.ir 88822719نویسندۀ مسئول، فاک :  *

با مشاوران مدارس و متخصصان در ت ران( و بیش از بیست مصاحبه  9. مصاحبه با مدیران مدارس سعادت )مقطع ابتدایی دخترانه در منطقۀ 2
گفته، دبیرستان نمونزه دولتزی    شد، شامل مدرسۀ پیش ها اجرا می این زمینه. مشاهدۀ پنج مدرسه که در عمل، فرایندهای ترمیمی در آن

ر مسسسزۀ  کوثر، مدرسۀ غیردولتی دخترانۀ آموزگار و مسسسۀ بینش و رویش ش ریار و همچنین مصاحبه با آقای ابوالفضزل قالیزی، مزدی   
ها در مدارس غیردولتی دخترانزه   گفته به اجرای این برنامه های ترمیمی در مسسسۀ پیش بینش و رویش، که افزون بر اجرا و آموزشِ رویه

سزاز، مدرسزۀ    آموزگار، مدرسۀ دخترانۀ غیردولتی خورشید زهرا، مدرسۀ غیردولتی پسرانۀ سادات، مدرسۀ غیردولتی پسرانۀ تکنیک آینده
 اند. ی پسرانۀ صب  دانا و کانون فرهنگی و تربیتی ش ید کافی ش ریار وابسته به آموزش و پرورش، پرداختهغیردولت

mailto:S.Rezvani@khu.ac.ir
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 مقدمه
های عدالت ترمیمی هنگام بزروز تعزارض یزا ارتکزاب جزرم از سزوی اطفزال و         کارگیری آموزه به

تنبی زی از اهمیزت بسزیاری برخزوردار اسزت.       نوجوانان به لحاظ کارکرد پیشگیرانه یزا واکزنش  
زنزی بزه اطفزال و نوجوانزان و نیزز       برای جلوگیری از برچس  7گرا شناسی تعامل های جرم آموزه

خزوبی نشزانگر    های عدالت ترمیمزی، بزه   پذیری مبتنی بر آموزه تقویت احساس شرم و مسئولیت
یزا مجزرم    2رسزان  وجوانان آسزی  های غیرتنبی ی در پاسخ به کودکان و ن کارگیری روش لزوم به

توانزد فرصزتی    های ترمیمی برای رفع تعارض و ناسازگاری در مدارس خود می است. کاربرد رویه
آموزان باشزد. در تفکزر حزاکم بزر      های همزیستی اجتماعی از سوی دانش برای یادگیری م ارت

تکیزه بزر دیزدگاه     عدالت ترمیمی، بروز اختالف در روابط اجتماعی امری طبیعی است و حتی با
پذیری اسزت و در ساختاربخشزی بزه     اختالف، خود شکلی از جامعه توان گفت که می ژرژ سیمل

جوامع و تنظیم اجتماعی و ایجاد هنجارهزا و قواعزد جدیزد بزرای زنزدگی جمعزی مزسثر اسزت         
(Simmel, G , 1993, p.51-52)     هزای   هزا و خشزونت   است. به ایزن ترتیز ، در زمینزۀ اخزتالف

ای از ناکارآمدی  عنوان نشانه ها را به ته در محیط مدرسه، رویکرد غال  تمایل دارد که آنبروزیاف
هزا را بزه    کزرده، رسزیدگی بزه آن    (Bonafé-Schmitt J.P, 1997, p.255)نظام آموزشزی تلقزی   

تزوان بزه    های خار  از مدرسه مانند پلی  یا دستگاه قضایی واگذار نمایزد، حزال آنکزه مزی     ن اد
هزا را در ج زت پیشزگیری از بزروز      نظام آموزشی با نگزاهی مببزت نگریسزت و آن    های ظرفیت
 سزاختن فضزای مدرسزه    هزا تقویزت نمزود. ترمیمزی     ها و حل و فصل ترمیمی اخزتالف  خشونت

(School Climate)  هزای مزرتبط بزا     ن اد و سایر ن زاد  های مردم ها، انجمن و مشارکت وزارتخانه
هزای ترمیمزی، ماننزد     ( در تدوین و اجرای برنامزه 1، ص7991 نظام آموزشی )ابراهیمی، ش رام،

میانجیگری، نقش م می در توانمندسازی نظام آموزشی در پیشگیری از خشزونت و حزل آن در   
 کنند. مدارس ایفا می

تزرین   دهی به اطفزال و نوجوانزان و بزرگسزاالن، یکزی از م زم      میانجیگری در حوزۀ پاسخ
ت ترمیمی است که در بسیاری از کشزورها ازجملزه ایزاالت    های عدال مصادیق راهبردی آموزه

دهی بزه بزهکزاری اطفزال و     متحدۀ امریکا، فرانسه، نیوزیلند و استرالیا، جزءِ اصلی نظام پاسخ
(. اما در نظزام عزدالت   981، ص7991نژاد و کاوسی خسرقی،  شود )رحیمی نوجوانان تلقی می

                                                           
شناسی و سیاست  گرایی در جرم (، نظریۀ تعامل7992برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه، ر.ک. محتشمی، ندا ) .7

 جنایی، انتشارات مجد.
های آن از عدالت تنبی ی، ب تر است از عبارات و  تفکیک کامل آموزههای عدالت ترمیمی، برای  . براساس آموزه2

واژگان مختص آن استفاده کرد. مبالن برای اطفال و نوجوانانی که در مدرسه یا خار  از آن، مرتک  رفتارهای 
 استفاده کرد.« دیدهآسی » دیده از واژۀ  برای بزه و « رسان آسی »شوند، از واژۀ  مجرمانه می
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دهی تنبی زی بزه جزرایم اطفزال و      گی و پاسخکیفری ایران، باوجود افتراقی شدن نظام رسید
قزانون آیزین دادرسزی کیفزری      82نوجوانان، در این راستا، همچنان به صورت کلی در مزادۀ  

بینی شده است و مقزررات   ش پیش7991نامۀ میانجیگری در امور کیفری  و آیین  7ش7992
ن ا میانجیگری کیفری در ت خاصی در حوزۀ اطفال و نوجوانان ندارد. به این ترتی ، در ایران نه

گیرد، بلکه فرهنگ  حوزۀ اطفال و نوجوانان افتراقی نشده است یا چندان مورد توجه قرار نمی
ترمیمی در مدارس نیز بزرخالف کشزورهای دیگزر چنزدان مزد نظزر نیسزت و جزز در قالز           

نظام  شود. مسئلۀ م م این است که در ها نمی های پراکنده و موقتی، توجه چندانی به آن طرح
طزور معمزول بعیزد اسزت یکزدیگر را       دیده و مرتک  بزه  عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، بزه

بیننزد،   صزورت مزداوم یکزدیگر را مزی      آموزان بزه  دگرباره مالقات کنند، اما در مدرسه، دانش
تر از اجرای آن حتزی در   های ترمیمی در مدرسه اغل  م م کارگیری آموزه رو، اهمیت به این از

 وب رسمی نظام عدالت کیفری است.چارچ
همچنین به دلیل وابستگی حیات و تعزالی نظزام اجتمزاعی بزه کزارکرد مطلزوب ن ادهزای        

پذیر و بنیادین مانند مدرسه، بیش از دو دهه است که در سایر کشورها بر تبیین اهزداف،   جامعه
ا، جزرم و  هز  سازوکارها و ارزیزابی مزدل ترمیمزی در مزدارس بزرای کزاهش اختالفزات، تعزارض        

( و امزروزه  112، ص7991ها تمرکز شزده اسزت )شزاملو و کزاظمی جویبزاری،       پیشگیری از آن
هزایی از سزاختار،    کارگیری رویکرد ترمیمی در حزل مسزئله، نسزبت بزه آن جنبزه      مدارس با به

کننزدۀ آن   سزاز آسزی  یزا کمزک     سیاست، سازمان، برنامۀ درسی و آموزش و پرورش که زمینزه 
(. درواقزع، مدرسزه پز  از ن زاد خزانواده، بزه       19، ص7991و هستند )حسزنی،  اند، پاسخگ بوده

                                                           
شش، هفت و هشت که مجازات آن ا قابل تعلیق است، مقام  ۀدر جرائم تعزیری درج»دارد:  ماده مقرر میاین  .7

دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناس ، حداکبر دو  به درخواست مت م و موافقت بزه تواند یمقضائی 
 ،جرم اقدام کند. همچنینماه م لت به مت م بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از 

تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضو  را با توافق آنان به شورای حل اختالف یا شخص  مقام قضائی می
های مذکور در این  ای برای میانجیگری ارجا  دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. م لت یا مسسسه

ن مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضو  بار و به میزا ماده در صورت اقتضا فقط برای یک
شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او  م قابل گذشت باشد، تعقی  موقوف مییاز جرا

محکومیت مسثر کیفری باشد، مقام  ۀجبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و مت م فاقد سابق
صورت، مقام  خذ موافقت مت م، تعقی  وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینأ تواند پ  از قضائی می

( این قانون حس  مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای 87) ۀهای ماد قضائی مت م را با رعایت تبصره
ذر در صورت عدم اجرای تع دات مورد توافق از سوی مت م بدون ع ،کند. همچنین مذکور می ۀموضو  ماد

 دهد. موجه، بنابه درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقی  را لرو و تعقی  را ادامه می

 .«تواند تعلیق تعقی  یا ارجا  به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید بازپرس می -تبصره
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عنزوان شز روندان آینزده     هزا در اطفزال و نوجوانزان بزه     آموزش و درونی کردن هنجارها و ارزش
پردازد و در این راستا نقش اساسی دارد. زمانی که خانواده در انجام این کارکرد ضعیف عمل  می

آموزشی و مدت زمان طزوالنیِ قابزل سزپری در     -های تربیتی نقش کند، مدرسه به دلیل داشتن
رو، اتخاذ رویکرد ترمیمزی بزه جزای رویکزرد انضزباطیِ       این آن، نقش دوچندانی خواهد داشت. از

صِرف در خصوص کودکان ناسازگار در بسیاری از کشورهای دنیا مانند استرالیا، کانادا، فرانسزه و  
م می خواهد داشت. هرچند که در کلیۀ کشورها، سیر تحزول   غیره، در ب بود این عملکرد نقش

باره صورت نپذیرفته است. برای مبزال، در   سادگی و یک از رویکرد تنبی ی به رویکرد ترمیمی، به
هزای آمزوزش و    بار در مدارس، وزارتخانه پ  از بروز حوادث خشونت 2229فرانسه در سپتامبر 

اجزرا گذاشزتند. بزر اسزاس ایزن برنامزه،        آموزشی را به سازی اماکن پرورش و کشور برنامۀ ایمن
 واحدهای سزیار امنیتزی  

Les équipes  mobiles de sécurité (EMS)  ،)   متشزکل از کارمنزدان
های این واحد سیار، کمک به تشزخیص و   آموزش و پرورش و پلی  تشکیل شد که از مأموریت

منزد بزرای    درسه، ایجاد بازدارندگی نظامارزیابی امور امنیتی مدارس، پیشگیری از بزهکاری در م
های ناشی از عدم رعایزت انضزباو و قواعزد مدرسزه، مداخلزۀ هدفمنزد در محزیط         کاهش تنش

دنبال یک حادثه یا آشوب م م در  های م م و مداخلۀ فوری به مدرسه در شرایط بحران و آشوب
زارت آمزوزش و  م و2277(. همچنزین در سزال   Souquet M., 2013, p.4محیط مدرسزه بزود )  

 Les Etats Généraux de ای در مورد برقراری امنیت در مدرسزۀ  العاده های فوق پرورش نشست

la sécurité de l’Ecole ها، شناسزایی و بررسزیِ تحزول پدیزدۀ      برگزار نمود. هدف از این نشست
یزن  های پیشن ادی ا های متعدد بوده است. ازجمله راهکار خشونت در مدرسه و جستجوی پاسخ

توان به این موارد اشاره کرد: ارزیابی دقیق فضای خشونت در مدارس، تدوین یزک   ها می نشست
سزاختن   سزازی مزدارس، مسزئول    هزای ایمزن   سیاست جدید در آموزش آموزگاران، تقویت طرح

دنبال افزایش  م نیز به2272مرتکبان خشونت و تقویت ضمانت اجراهای انضباطی. در پایان سال 
بار در برخی مدارس، وزارت آموزش و پرورش به ایجاد واحد ناظمان پیشزگیری و   وقایع خشونت

( در بعضی واحدهای آموزشیِ دارای شرایط  ( Les assistants de prévention et sécuritéامنیت
آموزان نسبت به امور مربوو به  سازی دانش ها، آگاه زا اقدام کرد. مأموریت این ناظم دشوار و تنش

هزای   ال و اشخاص و پیشگیری از خشونت و نیز واسطۀ میان کارکنان مدرسزه و ن زاد  امنیت امو
. بزه ایزن ترتیز ، بزا اینکزه      Ibid, 2013, p.5)بیرونی مانند پلی  و یا واحد سیار امنیت اسزت ) 

هزای سیاسزت مبزارزه بزا خشزونت در مزدارس فرانسزه را         محور هنوز یکی از پایه رویکرد امنیت
محور در حل مسزئلۀ خشزونت    ولت فرانسه به کافی نبودن رویکرد امنیتدهد، ولی د تشکیل می

هزای میزانجیگری    هزای اخیزر بزه حمایزت از طزرح      در مدارس آگاه است و به این دلیل در سال
 ویژه در امر مقابله با پدیدۀ زورگویی، پرداخته است. اجتماعی پیشن ادی از سوی مدارس، به
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طور علمی مطرح  م به7992یکرد عدالت ترمیمی در دهۀ به این ترتی ، از زمانی که خودِ رو
شد، نقش مدارس در ترویج عدالت ترمیمی، با توجزه بزه کزارکرد محزوری آن در توسزعۀ یزک       

ای کزه کزاربرد    گونزه  طور کلی مزورد توجزه قزرار گرفزت، بزه      جامعۀ ترمیمی و مبتنی بر صل  به
ر نظزام عزدالت کیفزری اطفزال و     تزر از کزاربرد آن د   های ترمیمی در مدرسزه حتزی م زم    آموزه

نوجوانان دیده شد. هرچند ایجاد مدرسۀ ترمیمی کار دشزوار و طزوالنی خواهزد بزود و ارزیزابی      
بوم ارتباطی مدرسه و اجزای آن شامل سطوح باالی اعتماد ارتباطی بین تمزامی اعضزای    زیست

ت در ایزن مزورد   شدن و تمرکز بر ارتباطا جامعۀ مدرسه، سطوح باالی شنیدن و احساس شنیده
(، سازوکارهای کارآمد در این زمینه نیزز شزامل مزواردی    22، ص7991بسیار م م است )براون، 

های حل تعارض، میزانجیگری   (، آموزشAnti-bullying Systemsهای ضد زورگویی ) م چون نظا
 ,Van Ness and Johnstone Gerr, .2007 همساالن و پیشگیری از تنبیه و اخرا ، خواهد بود )

p.325تر و افرادی که در فرایند یادگیری  ای از جامعۀ بزرگ ( به عبارت دیگر، در مدرسه با نمونه
کنیم،  برای ش روند شدن در آینده هستند، روبرو هستیم. اینکه ما چگونه مدارس را مدیریت می

ش عنوان نسزل آینزده عمزل خواهزد کزرد. بنزابراین، آمزوز        نماید که چگونه جامعه به تعیین می
تزرین   هزای ترمیمزی، یکزی از م زم     بار رویزه  های حل تعارض و شکستن تسلسل خشونت م ارت

های آموزشزی   ابزارهای برقراری صل  در جوامع است. درواقع، عدالت ترمیمی در آموزش یا نظام
های عدالت غیرکیفری ماننزد عزدالت    ای مانند دیگر جلوه رشته عنوان یک رویکرد نوین و میان به

( 8، ص7991دار عدالت ترمیمی در حقوق کیفری است )ابراهیمزی،   ر محیط کار، وامترمیمی د
 طلبد. که ادبیات و ابزارهای خاص خود را نیز می

هزای   رویه»از عباراتی مانند « عدالت ترمیمی»جای استفاده از اصطالح  امروزه در مدارس به
جزای اسزتفاده از    و بزه « یمزی نظام ترم»، «اقدامات ترمیمی»، «رویکردهای ترمیمی»، «ترمیمی

  «دیزده  آمزوز آسزی    دانزش »و « رسان آموز آسی  دانش»از اصطالح « دیده بزه»و « بزهکار»واژۀ 
رسد هدفِ جایگزین کردن فرایند ترمیمی بزه جزای رویکزرد     نظر می شود. درواقع، به استفاده می

ای از  اکم در مدارس، جلزوه دنبال ترییر فرهنگ ح تنبی ی، حتی با ترییر واژگان مورد استفاده به
 ترییر دیدگاه تنبی ی در مدرسه است.

و تنبیزه، هنزوز در مزدارس     ((Punitive disciplineسختگیرانه  استفاده از رویکرد انضباطی
ایران حزاکم اسزت و نگارنزدگان بزا انجزام چنزدین مصزاحبه و مشزاهده بزا مزدیران مزدارس و            

های جایگزین مانند میانجیگری همسزاالن در   روش کارگیری های اجرایی دریافتند که به معاونت
های چندماهه انجام گرفته است که در اغل   مدارس، چندان مورد توجه نیست و در قال  برنامه

آمزوزان و غیزره    بر بزودن، کمبزود بودجزه، جمعیزت بزاالی دانزش       موارد بنابه دالیلی مانند زمان
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هزا و ناسزازگاری ماننزد     ت که آمار ناهنجاری. این مسئله درحالی اس7شود فراموشی سپرده می به
روز در   بزه   جرایم حوزۀ مواد مخدر، زورگویی و دگرآزاری، جرایم جنسی و اعمزال خشزونت روز  

های ترمیمی با سازوکارهای خاص، مانند زنزگ دایزره یزا     کارگیری مدل حال افزایش است که به
یگری بزرگسزاالن و غیزره نقزش    حلقۀ صل ، طرح همیار مشاور، میزانجیگری همسزاالن، میزانج   

هزای   ها خواهد داشت که در نوشتار حاضر به برخی از شزیوه  م می در پیشگیری یا مبارزه با آن
مدل ترمیمزی در مدرسزه بزرای آمزوزش مفزاهیم عزدالت ترمیمزی، کزاهش و رفزع تعزارض و           

ایزران، پرداختزه   ها با تأکید بر نظام برخی کشورها، مانند فرانسه و  ناسازگاری یا پیشگیری از آن
های ترمیمی در مدارس گاه جنبزۀ آموزشزی دارد و بزرای     شود. گفتنی است استفاده از رویه می

پیشگیری از وقو  تعارض و جرم در مدرسه است و گاه در مواردی کزه اخزتالف بزروز یافتزه یزا      
روزه رود و امز  کزار مزی   آمزوزان بزه   حتی به ارتکاب جرم منجر شده است برای ترمیم روابط دانش

آمزوزان   جای استفاده از سیاست تسام  صفر که تا پیش از این در خصوص برخورد بزا دانزش   به
 Regulatory pyramid ofگزر)  رفت، مدل عدالت ترمیمزی و هزرم پاسزخگویی تنظزیم     کار می به

responsesبا استفاده از مزدل پیشزگیری اولیزه، ثانویزه و      توان ( پیشن اد شده است. درواقع، می
برداری شده است و در کشورهایی ماننزد ایزاالت    ه خود از سامانۀ پیشگیری پزشکی گرتهثالث ک

ویزث   برایت رود، هرم پاسخ به تعارض و اختالفات مد نظر جان کار می متحدۀ امریکا و استرالیا به
(John Braithwaite) بندی مطال  از آن سزود جسزته    در مدارس را که نوشتار حاضر در تقسیم

 م و فرایند ترمیمی در مدرسه را با این رویکرد تبیین نمود.است، ترسی
 

 گفتار نخست: مداخلۀ ترمیمی سطح سوم؛ بازسازی روابط
آموزان در مدرسه به ارتکاب جرم منجر شده و افراد  در این سط  از مداخله، تعارض میان دانش

رسزان و   وز آسزی  آمز  بیشتری شامل والدین، مددکاران اجتماعی یزا سزایر افزراد غیزر از دانزش     
هزا اسزت. معمزوالن در ایزن سزط  از       دیده را تحت تأثیر قرار داده یزا نیازمنزد مداخلزۀ آن    آسی 

برگززار   (Formal large-group conferences هزای بززرگ گروهزی رسزمی )     مداخلزه، نشسزت  
نزد  شود که خود اشکال گوناگون دارد. برای مبال، نشستِ رودررو که ابتدا در مدارس کوئینزل می
 Family group) هزای گروهزی خزانوادگی )    هزا اسزت. نشسزت    کار رفت، یکزی از ایزن نمونزه    به

conferencing model)کنندگان های میانجیگران یا تس یل ، مداخله(Facilitators)  هزای   و حلقه
هزای   که ابتدا در امریکای شمالی باب شد، مبال The peace and healing circles) صل  و شفا )

 های ترمیمی در سط  بحران و زمان ارتکاب جرم در مدرسه هستند. ی از مداخلهدیگر

                                                           
 ، مسسسۀ رویش و بینش.71، ساعت 7996دی  72مصاحبه با ابوالفضل قالیی،  .7
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 (Community conferencing) های جامعوی  بند نخست: نشست
« مرتک »و « دیده بزه»هدف از یک نشست جامعوی، ایجاد حلقۀ حمایت و پاسخگویی پیرامون 

ز صورت گیرد کزه در اثنزای آن افزراد    آمی ای که یک گفتگوی باز، صادقانه و احترام گونه است؛ به
هزا   بتوانند به یک درک جمعی از آنچه اتفاق افتاده است، برسند و بپذیرند که چگونه حادثزه آن 

دهد تا مسزئولیت   کنندگان فرصت می را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، به هریک از شرکت
ع زده گیرنزد. ایزن     جامعه را به شدۀ ترمیم آسی  به ب ترین صورتِ ممکن و حفظ امنیت مختل
دیده و مرتک  را برع ده دارنزد و از   حلقه از افراد، شامل کسانی هستند که وظیفۀ مراقبت از بزه

طور معمول، ایزن افزراد شزامل والزدین، سزایر       کنند. به ها در ابعاد مختلف زندگی حمایت می آن
ان اجتماعی و دیگر افراد متخصزص  سرپرستان، خواهران، برادران، آموزگاران، همساالن، مددکار

ها حتزی بزه    دیده و مرتک  هستند. به دلیل حضور این افراد، این نشست و افراد مورد احترام بزه
(؛ شاید بزه ایزن دلیزل کزه     917، ص7996هستند )شیری،   دیده و بزهکار، ارج  میانجیگری بزه

 رود.   ار میک های جدی به ها و اختالف این سازوکار ترمیمی در هنگام بحران
هزای   های کمی در مورد این روش صورت گرفته است که عمومزان از طریزق مصزاحبه    ارزیابی

اسزترالیا، کانزادا، انگلسزتان و    نامه است. در کشزورهایی ماننزد    پ  از برگزاری نشست و پرسش
 ها مشابه آنچه است کزه در کوئینزلنزد صزورت گرفتزه     ایاالت متحدۀ امریکا عمومان نتایج ارزیابی

 99و  16مزورد شزامل    89دهزد درمجمزو ،    است. دو مطالعۀ آزمایشی در کوئینزلند نشان مزی 
دیزدگی شزدید و    هزای جزدی، بززه    محور در پاسزخ بزه ضزرب و جزرح     های مدرسه نمونه نشست

کننزدگان   زورگویی، صدمه به اموال و سرقت و جرایم مواد مخدر انجزام شزد. در پایزان، شزرکت    
درصزد اذعزان    91درصد از شزیوۀ توافزق رضزایت داشزتند و      81ردند. نتایج را مببت ارزیابی ک

درصد هم اظ ار داشتند که دیگران احساسات  99ها با احترام رفتار شده است.  داشتند که با آن
درصد احساس کردند که شرایط توافق منصفانه بوده است. نتزایج از   97اند و  ها را درک کرده آن

ها آنچزه را کزه از نشسزت نیزاز      درصد بیان داشتند که آن 89بود؛ دیدگان نیز مببت  دیدگاه بزه
ها نیز پ  از برگزاری نشسزت احسزاس امنیزت کردنزد.      درصد آن 91داشتند، دریافت کردند و 

دیزده در پایزان ایزن     رسد صزرف نظزر از حصزول توافزق میزان بزهکزار و بززه        نظر می درواقع، به
های ارزیابی موفقیزت یزا    ندگان نیز یکی از شاخصکن ها، ارزیابی احساساتِ درونی شرکت نشست

توانزد خزود در پیشزگیری از ناسزازگاری یزا جزرم در آینزده،         ها است که مزی  شکست این برنامه
درصد  98. در ارزیابی دیگر، (Education Queensland, 1996)کارکردی پیشگیرانه داشته باشد 

درصد بیان داشتند  82حمایت کردند،ها در طول نشستْ احساس  مرتکبان گزارش دادند که آن
 81درصد مورد بخشش قزرار گرفتنزد و    12که قادر به آغاز و از سرگیری زندگی عادی هستند،

درصد بیان داشتند که احساس نزدیکی بیشتری به اطرافیان خود دارند. افزون بر این، مشزخص  
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آزمایشزی مرتکز  جزرم    درصد از مرتکبان از مفاد توافق تبعیت کردنزد و در دوران   81شد که 
هزا در مدرسزه انجامیزده     نشدند. کارکنان مدرسه نیز گزارش دادند که این روند به تقویت ارزش

هزا از رویکزرد تنبی زی بزه      درصد نیز احساس کردند که رویکرد و شزیوۀ مزدیریت آن   92است، 
داشزتند  هایی که در نشست مشزارکت   رویکرد ترمیمی ترییر یافته است. رویکرد اعضای خانواده

درصد با احساس نزدیکی و درک بیشتری مسائل مدرسه را گززارش دادنزد    91هم مببت بود و 
(Education Queensland, 1998 بزه .)   هزا، افززون بزر     رسزد تزأثیر مببزت ایزن برنامزه      نظزر مزی

توانزد در پیشزگیری    آموزان، خانوادۀ آنان و کارکنان مدرسه را نیز دربر گرفته است که می دانش
انبه از خشونت و ایجاد احساس همزدلی و تفزاهم متقابزل مزسثر واقزع شزود و در اعمزال        ج همه

عنوان دو ن اد بنیادین تأثیرگذار باشد. در فرانسزه نیزز    پذیری خانواده و مدرسه به کارکرد جامعه
 Sciences P Laboratoire هزای عمزومی   ای ارزیزابی سیاسزت   رشزته  پژوهشزگران مرکزز بزین   

interdisciplinaire d’Evaluation) des politiques publiques)    هزای   و صزندوق اجزرای طزرح
به ارزیابی تزأثیر ایزن    Fond d’Exprimentation pour la Jeunesse (FEJ)) تجربی برای جوانان

شزده از ایزن    اند. بر اساس گززارش ت یزه   ها در محیط مدارس راهنمایی و ابتدایی پرداخته برنامه
. دنبال نداشته اسزت  گری در مدارس راهنمایی و ابتدایی، نتایج یکسانی بهارزیابی، برنامۀ میانجی

در مورد میانجیگری در مدارس راهنمایی هرکجزا از میزانجیگران باتجربزه اسزتفاده شزده، ایزن       
آموزان به  برنامه دارای تأثیر مببتی بوده و اجرای برنامۀ میانجیگری سب  کاهش آزار بین دانش

طور خاص شزده اسزت.    درصد به 71کلی و کاهش آزار کالمی به میزان  طور درصد به 72میزان 
ویژه پسزران   اند، به آموزانی که بیشتر در معرض خشونت قرار داشته میانجیگری برای گروه دانش

کالس ششم و دختران کالس پنجم سود بیشتری داشته است. برای نمونه، این برنامه احسزاس  
درصد و احسزاس آزار در نززد دختزران کزالس      18ه میزان آزار در نزد پسران کالس ششم را ب

درصد کاهش داده است. در مقابل، اجرای برنامه، احساس آزار و خشزونت   21پنجم را به میزان 
را در نزد پسران کالس پنجم افزایش داده، زیرا حضور میزانجیگران ایزن امکزان را فزراهم آورده     

 هزایی صزحبت کننزد کزه بزه آزار نزدیزک اسزت        است تا پسران کالس پنجم بتوانند از موقعیت
.(Algan Yann, Guyon Nina, Huillery Elise. 2015, p.112-115)    همچنزین میزانجیگری

ویزژه کسزانی کزه     آموزان مدارس راهنمایی داشته، به اجتماعی اثر مببتی بر ب بود شرایط دانش
د به نف  در نزد پسران کالس ها کاهش یافته است. ب بود روانی و اعتما احساس آزار در نزد آن

طور کلزی بزا نگزاهی     درصد افزایش یافته، اما این اثر مببت به 79ششم و دختران کالس پنجم، 
انتقادی نسبت به بزرگساالن مدرسه و عالقۀ کمتر به مدرسه و حضور میانجیگران در مدرسه بزا  

راه بوده است. این امزر  آموزان هم های دانش های انضباطی نسبت به رفتار سختگیری در مجازات
ممکن است نتیجۀ افزایش کنترل و مراقبت از سوی گروه تربیتی مدرسه باشد. برعک ، حضزور  
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ها و آموزگاران را تقویت کرده و سب  کزاهش غیبزت آموزگزاران     میانجیگرانْ روابط بین خانواده
ان احسزاس  هزای ترمیمزی یزا بیز     بنزابراین، نتزایج حاصزل از اجزرای برنامزه      .((ibidشده اسزت  

کزار رود و اعتمزاد    آموزان نباید در راستای اعمال اقدامات تنبی ی و انضباطی علیه آنان بزه  دانش
هزای   تخلیۀ هیجان را که یکزی از مسلفزه   و های ترمیمی، ابراز احساسات ها را نسبت به برنامه آن

 دار نماید. اساسی هر برنامۀ ترمیمی است، خدشه
هزای   دبسزتانی و دبسزتانی، اجزرای برنامزه     دورۀ پزیش  در خصوص مدارس ابتدایی، شامل

طور متوسط، برنامزه حتزی جزایی کزه میزانجیگران       گفته نتایج معکوس داشته است؛ به پیش
شده از سوی  اند، اثر چشمگیری بر کاهش میزان آزار و خشونت اعالم باتجربه آن را اجرا کرده

ر میانجیگران، آزار و خشونت افزایش آموزان نداشته است. در مواردی نیز با وجود حضو دانش
یافته است، اما مانند مدارس راهنمایی، فعالیت میانجیگران اثر متفزاوتی بزر اسزاس سزط  و     

آمزوزانی کزه در معزرض خشزونت قزرار       آموزان گذاشته است؛ نسبت به دانزش  جنسیت دانش
داشزته، امزا باعزث     سال نتایج مببزت  1تا  9اول شامل افراد  ویژه دختران کالس  اند، به گرفته

افزایش احساس خشونت و آزار در نزد دختران مقطع کالس هفتم شزده اسزت؛ یعنزی افزراد     
انزد. آگزاهی از    هزا بزوده   گونزه خشزونت   که پیش از این کمتر در معرض ایزن  شش تا ده ساله

خشونت و آزادی گفتار که نتیجۀ حضور و فعالیزت میزانجیگران بزوده اسزت ایزن افززایش را       
طور متوسط سب  کاهش ب بودی روانزی و رضزایت از زنزدگی و     کند. این برنامه به توجیه می

رسزد دلیزل ایزن اثزر منفزی را بایزد در        نظزر مزی   بزه  آمزوزان شزده اسزت.    پذیری دانش جامعه
آمیزز جسزتجو کزرد. همچنزین در طزرح       آموزان نسبت به امزور خشزونت   بخشی دانش آگاهی

ن در مدارس ابتدایی به اندازۀ کافی مورد حمایزت  میانجیگری مورد ارزیابی، حضور میانجیگرا
بخشی در مورد خشونت فراتر رفت که نشزان   قرار نگرفته است تا اینکه بتوان از مرحلۀ آگاهی

توانزد بزه ایجزاد آثزار مببزت        تر میانجیگران در این مدارس می دهد حضور بیشتر و فشرده می
 ,Algan Yannآمزوزان نداشزته اسزت )    انشبینجامد. این برنامه همچنین تأثیری بر کارنامۀ د

Guyon Nina, Huillery Elise, 2015, p.112-115). 
در ایران، حضور انجمن اولیا و مربیان، والدین داوطل  در ایزن زمینزه یزا وجزود مشزاور در      

ها است که اغل  وجود مسائلی  ویژه دورۀ اول و دوم دبیرستان، نمودی از این نشست مدارس، به
آمزوزان بزه    واحد تخصصی مشاوره در مدارس ابتدایی، عدم مراجعزه و اعتمزاد دانزش   چون نبود 

ای و شز رهای بززرگ،    ویژه در منزاطق حاشزیه   آموزان در مدارس، به مشاور و تعداد باالی دانش
آموزان در مدارس ابتدایی  . میانجیگری میان دانش7مانعی بر سر راه این شیوۀ رفع اختالف است

                                                           
 صب . 72، ساعت 7991اردیب شت  71با مشاور دبیرستان نمونه دولتی کوثر، خانم ژ. زمردی انور، مصاحبه  .7
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وی مدیر و معاون پرورشزی، و در مزدارس دورۀ اول و دوم متوسزطه از طزرف     طور سنتی از س به
در صورت نبودِ مشاور یا معاون پرورشی در برخی مدارس، یکی از والزدین   .گیرد مشاور انجام می

آمزوزان   باتجربه یا آموزگارانی که سابقۀ باالیی دارند، به حزل اخزتالف و مشزکالت میزان دانزش     
ت عدم موفقیت واحد مشاوره در مدرسه و بروز اختالف شدید، مشزاور  کنند. در صور مبادرت می

کند که به ازمیزان   یا کارشناس حقوقی آموزش و پرورش، اقدام به میانجیگری و حل مشکل می
شود. شاید بتوان میانجیگریِ آموزش و  رفتن ماهیت غیرکیفری و ترمیمی میانجیگری منجر می

نامزۀ میزانجیگری    آیزین  28بینزی شزده در مزادۀ     شپرورش در این خصزوص را بزا مقزررات پزی    
تواند در نقزش   داند که می همسو دانست که آموزش و پرورش را یکی از ن ادهایی می 7ش7991

میانجیگر ظاهر شود. همچنین در کنار میانجیگری بزرگساالن اعم از اولیای مدرسه، کارشزناس  
 از اهمیت برخوردار است. های خانوادگی نیز آموزش و پرورش، مشاور مدرسه و نشست

 

 (Family group conferencingهای گروهیِ خانوادگی ) بند دوم: نشست
هایی در فرایند عدالت ترمیمی، فراهم کردنِ امکان حضزور   هدف اولیه از برگزاری چنین نشست

هزای ضزروری را از آنزان     دیده است تزا در شزرایط حسزاس، حمایزت     جامعۀ محلی، بزهکار و بزه
دیده و بزهکار  حال، باید به حامیان بزهکار اجازه داد تا در جریان اظ ارات بزه این آورند. باعمل  به

(. 87، ص7991قرار بگیرند که ممکن است بزه شرمسزاری آنزان نیزز منجزر شزود )اسزترینگ،        
همچنین احساس شرم بزهکار در این زمینه، تأثیر بیشتری در اصالح رفتارهای او دارد که از آن 

رسزد   نظزر مزی   شزود. بزه   نیز تعبیر مزی  2(Reintegrative shaming) «بازپذیرنده مساریشر»به 
تربیتزی خزانواده و احسزاس    -هزا در مدرسزه بزا توجزه بزه نقزش حمزایتی        برگزاری این نشست

شرمساری باال در اطفال و نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. نکتۀ دیگزر آنکزه میززان    
 Shame)ان و عزززززدم مزززززدیریت صزززززحی  آن آمزززززوز بزززززاالی شزززززرم در دانزززززش

Management/Acknowledgmentانجامد که ( گاه به بازخوردهای نامتناس  مانند زورگویی می 

 ,Ahmed, E., Harris )نیز نام برد («Shame displacement)جایی شرم  جابه»توان از آن به  می

                                                           
 78واند بنا به تشخیص خود، در مورد ات امات اشخاص کمتر از ت می  گر میانجی» دارد: این ماده اشعار می. 7

ل است، حس  مورد از سا 78دیده شخص کمتر از  که بزه گری و نیز در مواردی سال در فرایند میانجی
قانون آیین  66 ۀهای موضو  ماد ربط ازجمله آموزش و پرورش و سازمان مدرسه یا سایر ن ادهای ذی

های مذکور دعوت از آن ا با رعایت  عمل آورد. در صورت درخواست سازمان دادرسی کیفری دعوت به
 «.مزبور بالمانع است ۀمقررات ماد

(، جرم، شرمساری، بازپذیرندگی، مترجم: رضوانی و 7996ویت، جان ) یث. برای اطالعات بیشتر، ر.ک. برا2
 همکاران، انتشارات مجد.
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N., Braithwaite, & Braithwaite, V, 2001, p.31)درستی مدیریت  اری اگر به. احساس شرمس
شزود و جامعزه بزا برخزورد تنبی زی و       و تخلیه نشزود، در کودکزان بزه بزروز خشزم منجزر مزی       

رو، آمزوزش   ایزن  محور، بار دیگر به تکرار این شرم و تسلسزل باطزل دامزن خواهزد زد. از     مجازات
ی تخلیۀ صحی  شرم در کاهش و پیشگیری از خشونت و زورگویی در مزدارس، اهمیزت بسزیار   

بنابراین، نظریۀ شرمساری بازپذیرنده که به احساس مسئولیت فزرد و پیشزگیری از تکزرار     دارد.
انجامززد، در خصززوص اطفززال و نوجوانززان ناسززازگار تأثیرگززذارتر خواهززد بززود کززه در  جززرم مززی

یابد و در کشورهای مختلزف نیزز برگززار     های خانوادگی با حضور اعضای خانواده بروز می نشست
هزای گروهزی    م از رهگذر نشست7999ای مبال، شورای ش ر همپشایر از اواخر سال شود. بر می

هزا   آموزان، مدارس و خزانواده  خانوادگی در تالش برای حل اختالفات در مدارس با شرکت دانش
ساله با مشکالت رفتاری جدی در مدارس  71تا  1ها برای کمک به افراد  بوده است. این نشست

م، پنجزاه مزورد ارجزاعی شزامل     2222و  7999های  اه شفیلد نیز در سالشود. دانشگ برگزار می
آمزوزان،   نمونه از مدارس ابتدایی و متوسزطه را بررسزی کزرد. مصزاحبه بزا دانزش       122بیش از 

آمیزز مطمزئن    آموزان از نتزایج موفقیزت   ها و متخصصان انجام شد، درحالی که دانش خانوادۀ آن
هزا بیزان داشزتند کزه در      درصزد آن  87وار نگران بودند. های دش نبودند و بابت پرسیدن پرسش

زمزان   و جلسه یک راهبرد سازنده در حل اختالفات اسزت. هزم  « احساس خوبی داشتند»جلسه 
کردنزد در بیزان خواسزتۀ خزود نزاتوان هسزتند و        گزان احسزاس مزی    کننزد  درصد از شرکت 21

(. به همین ترتی ، درحالی که Marsh, 2004, p.53 )اند  ها را نداده بزرگساالن فرصت الزم به آن
درصزد بیزان    27ها در مورد شیوۀ برگززاری جلسزه احسزاس رضزایت داشزتند،       اعضای خانواده

طور کامل در جلسه مشارکت کننزد. برخزی نیزز حز       توانند به داشتند که احساس کردند نمی
کردنزد   تصور میاند. بیشتر متخصصان  نبود حمایت یا احترام از سوی برخی متخصصان را داشته

درصد چنزدان بزا آن    72که این مدل خوب بود و یا ارزش امتحان کردن را داشت، درحالی که 
تزری   سال و دختران نتایج مببت 77آموزان زیر  طور کلی، این طرح برای دانش موافق نبودند. به

هزا در   آنآموز، بیشتر بزر حضزور    تر و پسران دانش آموزان بزرگ داشت، حال آنکه در مورد دانش
تزر   آموزان بزرگ رسد به دلیل اینکه دانش نظر می تأثیرگذار بود. به -ها نه ترییر رفتار آن -مدرسه

های مربوو به آن بودند، در برابر ترییزر رفتزار مقاومزت بیشزتری      در آستانۀ دوران بلوغ و بحران
تزرین ن ادهزای    توان گفت بزا توجزه بزه اینکزه خزانواده و مدرسزه م زم        می (.Ibid)نشان دادند 

ها مسثر باشد و در ارتقای کارکرد  تواند در ب بود روابط میان آن پذیر هستند، این روش می جامعه
 کار گرفته شود. تربیتی هر دو، نقش م می ایفا کند و در سایر سطوح نیز به
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خطر  معرض در آموزاندانش دوم؛ سطح ترمیمی هایرویه: دوم گفتار
(At risk students) 

آموزانِ در معرض ریسک با  وکارهای این سط  از مداخله، دربارۀ برقراری ارتباو دوبارۀ دانشساز
طور دائمزی   ها را به آموزان ممکن است آن آموزان است. رفتار برخی از دانش مدرسه و سایر دانش

در این گروه قرار دهد، درحالی که دیگزران گزاه بزه دلیزل برخزی رفتارهزا در ایزن گزروه قزرار          
های  های ترمیمی در مدارس، مشخص شد که برگزاری نشست زمان با آغاز نشست گیرند. هم می

هزا نیزاز    رسمی ترمیمی با تشریفات خاص برای برخورد با کلیۀ رفتارهزای مجرمانزه یزا تعزارض    
های ترمیمی مانند زنگ دایزره   های دیگر مانند میانجیگری همساالن، حلقه نیست و برخی روش

 حل مسئله در این زمینه کاراییِ بیشتری دارد.های  و آموزش روش
 

 بند نخست: میانجیگری همساالن
آمزوزان در مقزام    شود و گاهی نیزز خزود دانزش    میانجیگری گاه از طریق بزرگساالن انجام می

عنزوان   آیند. در این روش، خدمات میانجیگری از طریق افزراد متخصزص بزه    میانجیگری برمی
هزا یزا    ار  از مدرسه در قالز  مسسسزات تحقیقزاتی و دانشزگاه    میانجی که در بیشتر اوقات خ

کنندۀ خدمات اجتمزاعی بزرای دادن مشزاوره و راهنمزایی بزه مزدیر مدرسزه و         ن ادهای ارائه
های الزم را در خصوص  شود. این افراد آموزش شوند، انجام می آموزگاران به مدرسه دعوت می

انزد و بزا    د و تأثیر مببزت بزر دیگزران گذرانزده    های ارتباطی، توانایی ایجاد اعتما کس  م ارت
(. 16، ص7986مسائل و مشکالت و تعارضات ایجادشده در مدرسه آشنایی دارنزد )بازرگزان،   

برای حزل و فصزل اختالفزات میزان      . (Décret no 98-1082م ،)7998از سال  در فرانسه نیز
  ورش و آمزوزش عزالی از یزک   ها، ادارات وابسته به هر دو وزرات آموزش و پر مدارس، دانشگاه

ها و کارمندان ایزن ن ادهزا از سزوی دیگزر، دولزت       آموزان، دانشجویان، والدین آن سو و دانش
اقدام به ایجاد واحدهای میانجیگر در حوزۀ هزر دانشزگاه و واحزد میزانجیگر ملزی آمزوزش و       

 19ل حاضزر  ها در حزا  ها که تعداد آن پرورش و آموزش عالی کرده است. میانجیگران دانشگاه
طور داوطلبانه در حزوزۀ دانشزگاهِ    نفر است، از مسئوالن سابق آموزش و پرورش هستند که به

های اخیر،  اند و هنوز این شیوه ن ادینه نشده و تن ا در سال مربوو به خود مشرول به فعالیت
ای هز  ای در زمینۀ میانجیگری در مدارس از سوی انجمزن  های پراکنده م طرح2277ویژه از  به

اسزت کزه   « نسل میانجیگران»های فعال، انجمن  یکی از این انجمن. 7مختلف اجرا شده است

                                                           
 های پراکنده در فرانسه وجود ندارد. در حال حاضر هیچ ف رست جامعی از این طرح .7
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عنزوان   هززار تزن از آنزان را بزه     9آموز را با میزانجیگری آشزنا کزرده و     هزار دانش 92تقریبان 
انجمزن فعزال دیگزری در زمینزۀ      (.(http://www.gemediat.org میانجیگر آموزش داده است

اسزت کزه بزرای پیشزگیری از      .(France médiation) من فران  مدیاسزیون میانجیگری، انج
تزا   2272هزای   یک طرح میانجیگری اجتماعی را در فاصلۀ سزال  7پدیدۀ زورگویی در مدارس

مدرسه از میان مزدارس راهنمزایی و    12اجرا در آورده است. در اجرای این برنامه  م به2271
 EEFJ Rapportارس، یک میانجیگر آموزش داده شد ابتدایی انتخاب و برای هریک از این مد

2014, p.5)  م خزود چنزین بیزان داشزت کزه شزبکۀ       2276(. میانجیگر ملی در گزارش سزال
ای داشته و  م فعالیت فشرده2276میانجیگری آموزش و پرورش و آموزش عالی در طول سال 

ارش، میززان  درخواست میانجیگری را ثبت نمزوده اسزت. بزر اسزاس ایزن گزز       72219تعداد 
مراجعۀ افراد به میانجیگران در سه سال اخیر رو به افزایش بوده که دربردارندۀ آثار آموزشی و 

 .(Rapport de médiateur 2016, p.9)مببت برای کل جامعه است 
رسد حضور میانجیگران متخصزص در مدرسزه، نزوعی آمزوزش بزرای       نظر می به این ترتی ، به

و نه مسائل تربیتزی   -آموزان ه اغل  به مسائل آموزشی و درسی دانشآموزگاران در مدرسه است ک
دهند. مداخلۀ این میانجیگران در برخزی کشزورها ماننزد ایزاالت      اهمیت می-ها  شناختی آن و روان

شزود، حزال    متحدۀ امریکا، بیشتر در زمان بروز بحران و گاه ارتکاب یک جرم در مدرسه انجام مزی 
توانزد بزا    ( و مزی 11ند بلژیک جنبۀ پیشگیرانه دارد )بازرگان، همزان، ص آنکه در برخی کشورها مان

هزا در آینزده    شزدن اخزتالف   آمزوزان، از بحرانزی   های ارتباطی و حل تعزارض دانزش   تقویت م ارت
هزای خاصزی در زمینزۀ     موزان در مدرسه تحت آموزش آ پیشگیری کند. در این شیوه، برخی دانش

گیرنزد و پز  از آن در اوقزات     آموزان ناسازگار قرار می برخورد با دانشآمیز تعارض و  حل مسالمت
کننزد. در ایزن    خاصی مانند زنگ تفری  به مسائل و مشکالت سایر همساالن خزود رسزیدگی مزی   

آمیزز و   تواننزد بزدون دخالزتِ اغلز ، تحکزم      آموزان می شود که خود دانش روش، این پیام داده می
اختالفات بپردازند و آموزش عملی حل تعزارض را بزرای زنزدگی در    تنبی ی اولیای مدرسه به رفع 

دیده با لباس یا نماد خاصزی از   آموزانِ آموزش تر فرا بگیرند. در این شیوه معموالن دانش جامعۀ بزرگ
پردازند. در برخزی کشزورها ماننزد     دیگران متمایز و در مدت زمان خاصی به انجام وظایف خود می

شزود.   های موفقی در ایزن زمینزه دیزده مزی     یل، فرانسه، انگلستان و آلمان تجربهکانادا، اسپانیا، برز

                                                           
امر اندرکاران  های کنونی دست ستوه آوردن( در مدرسه و خشونت میان همساالن یکی از دغدغه زورگویی )به. 7

زورگویی بر های عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی اروپاست.  آموزش و تربیت در فرانسه و نیز در کشور
آموز علیه یک  های تکراری، از نو  کالمی، جسمی یا روانی مبتنی است که از سوی یک یا چند دانش خشونت
 در این مورد نک:  گیرد. د، صورت میتواند از خود دفا  کن آموز دیگر که به دلیل موقعیت ضعیف نمی دانش

Debarbieux, Eric. Refuser l’oppression quotidienne: la prévention du harcèlement à l’école, Rapport au 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (2011). 
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« حل تعارض در مدرسه از طریق سزفیران صزل  و دوسزتی   »برای مبال در کانادا، طرحی با عنوان 
مدرسزۀ دورۀ   1دیزده از   اجرا گذاشزته شزد کزه در آن سزفیران صزل  آمزوزش       م به7997در سال 

، 7989آموز دورۀ ابتدایی کمک کردند )بازرگزان،   دانش 7222بیش از دبیرستان به افزایش آگاهی 
آمزوزان از همسزاالن یزا     ها بر این فرض استوار اسزت کزه دانزش    رسد این برنامه نظر می (. به28ص

پذیرند. همچنزین   آموزان مقاطع باالتر به نسبت اولیای مدرسه و بزرگساالن تأثیر بیشتری می دانش
آمزوزان متفزاوت اسزت. بزرای مبزال در       ری همساالن با توجه به سزن دانزش  ابعاد تربیتیِ میانجیگ

عنزوان میزانجیگر    آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی کزه بزه   فرانسه، میانجیگری همساالن بر دانش
هزای فزردی آنزان همچزون      اند، تأثیرگذارتر بوده و تقویت اعتماد به نف  و رشد قابلیزت  فعال بوده

دنبزال داشزته اسزت. همچنزین ایزن میزانجیگری باعزث ب بزود رفتزار           بزه بردباری و همفکزری را  
شده است. شرکت در برنامۀ میزانجیگری حز  مسزئولیت و    « دار مشکل»اصطالح  آموزان به دانش

آموزان را تقویت نموده و روابط بین آنزان در مدرسزه را ب بزود بخشزیده اسزت. در       مشارکت دانش
آموزان در خار  از مدرسه داشزته و تن زا در تعزداد     تار دانشمقابل، میانجیگری تأثیر کمتری بر رف

دار در برخورد با اعضای خانواده و همساالن مدرسه مشاهده شده اسزت.   کمی از آنان ترییرات معنا
کننزده بزوده اسزت و نشزان      هزا امیزدوار   آمده از این میزانجیگری  دست طور کلی نتایج به بنابراین، به

عنوان فرایندی تربیتی در یادگیری قواعد زنزدگی شز روندی از    واند بهت دهد که میانجیگری می می
 ,Bonafe – Schmit, J.P کززار آیززد  آمززوزان در طززول دوران تحصززیل آنززان بززه سززوی دانززش

2006 ,p.181)طلز  از همزان ابتزدا در زمینزۀ میزانجیگری در       های صل  ( و سب  شود که جنبش
 Mouvement International de) لمللزی آشزتی )  ا مدارس فعال باشند. بزرای مبزال، جنزبش بزین    

Réconciliation در مدرسزۀ راهنمزایی سارسزل   7گذار آن آموزگار بودند که دو بنیان ،(Sarcelles)  
دیده در وقت  آموزان داوطل  و آموزش اجرا گذاشت. در این طرح دانش یک تجربۀ میانجیگری را به

حاضر بودند. ایزن تجربزه، زمینزۀ نوشزتن کتزابی را      ناهار در حیاو مدرسه برای انجام میانجیگری 
هزای   . از میزان طزرح  2فراهم آورد که امروزه راهنمای خوبی برای میانجیگری بین همساالن اسزت 

شده در این دوره، این طرح تاکنون بیشترین گسترش را در فرانسزه داشزته و بزه     میانجیگری انجام
( انجامیزده اسزت.   (Association Générations médiateurs« های میانجیگران نسل»ایجاد انجمن 

های فعال در زمینۀ پیشگیری از خشزونت در مزدارس و    ترین انجمن این انجمن امروزه یکی از م م
 .  9آموزش میانجیگری بین همساالن است

                                                           
1. Babeth Diaz et Brigitte Liatard. 
2. DIAZ B., LIATARD-DULAC B., “Contre-violence et mal-être: la médiation par les élèves”, Nathan, 

Paris, 1998. 
 هرر اط  ررجط  بهررجطبرریط رر   ط  ررجط  بهررجطد ط د  ط  رری ط رر  طططبرری اط عرریشطب دررمیطد طعرری دط     رر ط .9

http://www.gemediat.org/ 
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که در ش ر ت ران بزه انجزام ایزن     7در ایران نیز نگارندگان با مراجعه به یکی از معدود مدارسی
آمزوزان مقزاطع چ زارم و پزنجم در مدرسزه       دازد، مشاهده نمودند که چند تن از دانشپر طرح می

با داشتن سربندهای خاصی از دیگران تفکیزک و در زنزگ   « Peace Keeper)« )بان صل »عنوان  به
ها در مکان معیّن در انتظار  بان شدند. در ابتدا صل  های خاصی مستقر می تفری  در مدرسه در مکان

ها و رفع اختالف بودند، اما پ  از چندی با توجه به عدم اسزتقبال   ان برای مراجعه به آنآموز دانش
رفتند و در موارد لزوم، سعی در  طور سیار راه می ها در حیاو مدرسه به آموزان به آن و اعتماد دانش

بزودن  رسد اتخاذ ایزن شزیوه بزا توجزه بزه غیرداوطلبانزه        نظر می مداخله یا میانجیگری داشتند. به
انضباطیِ رفزع تعزارض بزه     -ای به احساس برتری بازگشت همان رویکرد سنتی توانست تا اندازه می

بان به شکل انتخزابی و داوطلبانزه    ها به اولیای مدرسه بینجامد. شیوۀ انتخاب صل  دلیل گزارش آن
زشی )ناظم( تأیید معاون آمو با آموزگار کالس بان از سوی آموزان صل  است. در شیوۀ نخست، دانش

در شزیوۀ  . شزوند  انتخزاب مزی   آموزان کالس خود دانششوند یا از طرف  معرفی می و موافقت مدیر
 گیرد. انجام می آموزان نامزد شدن برخی دانش یا 2طریق کمپین صل داوطلبانه، جذب از 

                                                           
 .72تا  9های  ، ساعت7991اردیب شت  21و  27، 79های  یخ، تار9مدرسۀ دخترانۀ سعادت، منطقۀ  .7
تر، با ال ام گرفتن از مفاهیم یا برخی مواد  آموزان مقاطع پایین این کمپین برای شرح مف وم صل  برای دانش .2

در این زمینه بسیار مسثر است که شاعر « دو کا »گیرد. برای مبال، شعر  ها ب ره می درسی مندر  در کت  آن
 مد جواد محبت( در دو نسخۀ جدید و قدیم آن در کتاب فارسی مقطع سوم ابتدایی چنین سروده است: )مح

 (قدیم ۀدو کاج )نسخ
آن دو را چون دو دوست،  - سالیان دراز، رهگذران -خار  از ده، دو کا ، روییدند، در کنار خطوو سیم پیام

خم شد و روی  -ها به خود لرزید یکی از کا  -ی باد زیر رگبار و تازیانه -روزی از روزهای پاییزی -دیدند می
چند  -هایم ز خاک بیرون است ریشه -خوب در حال من تأمّل کن -گفت ای آشنا ببخش مرا -دیگری افتاد

من  -دور شو، دست از سرم بردار -آزار، از تو بیزارم مردم -کا  همسایه گفت با تندی -روزی مرا تحمل کن
بر  -ها پاره گشت و کا  افتاد سیم -محبت او رحم و بی یار بی -ینوا را سپ  تکانی دادب -کجا طاقت تو را دارم

 -جویی گشت عازم گروه پی -انتقال پیام ممکن نیست -مرکز ارتباو، دید آن روز -زمین نقش بست قامت او
آن کا   یعنی -راه تکرار بر خطر بستند -بانان پ  از مرمت سیم سیم -تا ببیند که عی  کار از چیست

 .با تبر، تکه تکه، بشکستند -دل را نیز سنگ
 جدید( ۀدو کاج )نسخ

برم از  دوستی را نمی -کا  همسایه گفت با نرمی -... خار  از ده دو کا  روئیدند در کنار خطوو سیم پیام،
شد، مالیم باد آرام  -گوش باد رسیده بانی ب م ر -ناگ ان از برای من افتاد -شاید این اتفاق هم روزی -یاد،
ها ریشه  دانه -ریخت ها فرو می ی کا  میوه -کم کمک پا گرفت و سالم شد ی ما هم دیده کا  آسی  -شد،
 . ده ما نام یافت کاجستان ... -ابر باران رساند و چندی بعد -زدند آسان می

جویی سنجید و به  قامتوان آثار مدارا و تسام  را با خودمحوری و انت خوبی می با مقایسۀ نسخۀ جدید و قدیم به
آموزان و همساالن نیز تعمیم داد و نیز  ویژه با سایر دانش آموزان یاد داد و این شعر را به روابط انسانی، به دانش

 تن ا برای دیگران، بلکه برای خودِ فرد نیز فواید زیادی دارد. آمیز نه نشان داد که دگراندیشی و روابط مسالمت
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شزوند. از   یزار معمزوالن از سزوی کزادر مدرسزه انتخزاب مزی        بان یا صل  در این مدارس، صل 
شزود و بزه    آموزان توجزه نمزی   ت این روش گزینش این است که به انگیزه یا عالقۀ دانشمشکال

آموزان  ها با سایر دانش کاهش انگیزه و کارایی در اثنای انجام وظایف و درن ایت به جایگزینی آن
آمزوزان مقزاطع بزاالتر، یعنزی      انجامزد. در مزدارس ابتزدایی نیزز معمزوالن دانزش       منزد مزی   عالقه
های چ ارم، پنجم و ششم که از م ارت ارتبزاطی ب تزر و اعتمزاد بزه نفز        ان کالسآموز دانش

هزا در برنامزۀ    بزان  شوند. پ  از انتخاب، صزل   عنوان میانجیگر انتخاب می باالتری برخوردارند، به
نامه، پایبندی بزه صزل  را    شوند و با قرائت یک میباق آموزان معرفی می صبحگاه مدرسه به دانش

آمزوزان مدرسزه، دو راهکزار بزرای حزل و       کلیۀ دانشبه کنند. سپ   ی خود اعالم میصدای با هم
بزان برونزد و از برخزی     حل اختالفات خزود نززد صزل    برای  .7 :شود فصل اختالفات پیشن اد می

بزان در   ها بزه عنزوان صزل     ها در دفتر انضباطی، انتخابِ خود آن امتیازها مانند عدم ثبت نام آن
. بزه انتظامزات،   2از پایبندی به صل  حداقل برای یک ماه برخوردار شزوند یزا   آینده، کس  امتی

عنوان نیروی ق ری مراجعه کنند کزه از ایزن امتیازهزا     پلی  مدرسه و معاون آموزشی )ناظم( به
هایی داده شد که در  ها فرم یار در مدرسه، به آن بان و صل  شوند. پ  از آغاز کار صل  محروم می

شزد و پز  از مزذاکره و     اختالف، نو  آن، چگونگی حل و فصل آن و ... ذکر مزی آن نام طرفین 
رسزید کزه    به امضزای طزرفین مزی   « رفتاریقرارداد »یا « قرارداد حل مشکل»حل مشکل، یک 

کنندۀ قرارداد رفتزاری، مجزاز بزه     آموزِ نقض بود. دانش -آور و نه الزام -بیشتر واجد جنبۀ اخالقی
دفعزات   ان برای حل دوبزارۀ اخزتالف بزود، امّزا نقزض مکزرر قزرارداد بزه        ب مراجعۀ دوباره به صل 

توانست به معرفی فرد خاطی به معاون آموزشزی )نزاظم( منجزر شزود. در ایزن صزورت، وی        می
آور قابل احترام و تبعیت است  های تنبی ی و الزام نامه شد که این طرح نیز مانند آیین متوجه می

نادیده گرفت و بازی انگاشت. درواقزع در ایزن مزوارد نیزز ماننزد       توان آن را با نقض مکرر و نمی
ش کزه در صزورت   7992قانون آیین دادرسزی کیفزری    82بینی شده در مادۀ  میانجیگری پیش

عدم اجرای تع دات مورد توافق از سوی مت م بدون عزذر موجزه،... قزرار تعلیزق تعقیز  لرزو و       
هزای   شزده، دوبزاره شزیوه    فتاری و توافزق حاصزل  یابد، در صورت نقض قرارداد ر تعقی  ادامه می

 شود. تنبی ی اجرا می -سنتی رفع اختالف و رویکرد انضباطی
 

 (Problem-Solving Circlesبند دوم: زنگ دایره یا حلقۀ صلح )
گیرنزد کزه بزه     ع زده مزی   آموزان مسئولیت بیشتری در حزل مشزکالت بزه    در زنگ دایره، دانش

عنزوان یکزی از سزازوکارهای فرهنزگ ترمیمزی و خزودتنظیمی        هزا بزه   پذیر کردن آن مسئولیت
انجامد. همچنین این حلقه به باالرفتن م ارت ارتباطی آنان در حل مشکالت و اختالفزات از    می

 محزور  شود. درواقع، این روش نوعی آموزش ترییر تفکر تنبیه زمان کودکی و نوجوانی منجر می
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(Punishment-Oriented Thinkingبززه رویکزز )محززور  رد ترمیمززی (Restorative-Oriented 

Thinking)نقش آموزشزی دارد. مبنزای اصزلی     -آموزان آموزگاران و دانش -است که برای هر دو
آمزوزان   هزای احساسزی و اجتمزاعی سزالم اسزت. در بلندمزدت دانزش        این روش، تقویت م ارت

ها  و مسائل را در این دایره توانند با افزایش اعتماد به نف  و اطمینان به این روش، مشکالت می
که ممکن است به صورت هفتگی یا روزانه برگزار شود، مطرح کنند و از این رهگذر، م ارت الزم 

بُزرد را فزرا بگیرنزد. در ایزن روش، ابتزدا       -در برقراری ارتباو و مباحبۀ سازنده و مبتنی بر بُزرد 
آموزش حل اخزتالف   عتماد به نف  وهای ارتباطی، افزایش ا آموزان برای باال رفتن م ارت دانش

توان گفزت   زنند. می وار به دور یکدیگر حلقه می یا اندیشیدن در مورد آن معموالن به صورت دایره
آمزوزان   های ارتباطی دانش زمانی که زنگ دایره به صورت منظم و هفتگی برای باال رفتن م ارت

عنزوان   ( بزه Protective Factorsایتی )تواند به تقویت عوامزل حمز   شود، خود می کار گرفته می به
 یکی از ابزارهای پیشگیری رشزدمدار بینجامزد و از ارتکزاب جزرایم در آینزده پیشزگیری کنزد.       

ها باید از  رود، آن کار می محور به اند که برای حل یک تعارض روش تنبیه کودکان تاکنون آموخته
کزار رود. بنزابر یزک نظریزۀ      د بزه توانز  هزای ترمیمزی نیزز مزی     طریق تجربه یاد بگیرند که رویزه 

 children live what they).«کننزد  گیرند، زندگی می کودکان با آنچه که یاد می»شناختی،  روان

learn)  هزا احتزرام    شوند و به آن کنند، دیده و شنیده می ر حلقۀ تفاهم، کلیۀ افراد احساس مید
 ی است.شود. دایره، از میان اشکال هندسی، نماد برابر گذاشته می

یزابی، حلقزۀ    در مدارس مورد پژوهش عمومان در مورد مسائل علمی یا مسائلی چزون دوسزت  
هزای برقزراری ارتبزاو و احتزرام بزه       تواند با آموزش شزیوه  تفاهم شکل گرفته است که خود می

ها جنبۀ پیشگیرانه داشته باشد. برگزاری زنزگ دایزره    ها و ناسازگاری دیگران در خصوص تعارض
عنوان میزانجیگر،   آموزان نیز شکل بگیرد و آموزگار به دانش در موارد بروز اختالف میان تواند می

شزده   آموزان مسئلۀ ایجاد های ترمیمی حل تعارض، نظارت را برع ده بگیرد و دانش مانند نشست
 در نمونزه  بزرای . اسزت  گرفتزه  صورت هاییارزیابی روش، این را حل و فصل نمایند. در خصوص

 ارزیزابی  ششزم  و پزنجم  چ زارم،  مقطع کالس سه آموزاندانش استرالیا، در بتداییا مدرسه یک
 بودنزد  کنتزرل  شزبه  گزروه  دیگزر،  کزالس  دو و آزمزایش  گزروه  کزالس  یزک  که درحالی شدند،

(Morrison, and Martinez, 2001, P.337) .پژوهش، مشکالتی که در زنگ دایره مطرح  این در
ت اجمی و سرقت بود. در این راستا، آموزگار برخی مزایای زنگ شد، شاملِ رفتارهای آزاردهنده، 
اشتراک گذاشتن احساسات، بروز آزادانۀ احساسات و مزدل مزسثر    دایره مانند مکانی امن برای به

آموزان را بزرای مشزارکت    برای حل اختالف و تعارض و نیز سعی در ایجاد اعتماد در کلیۀ دانش
توأم با احترام، حمایت و برقراری ارتباو مسثر عنوان « ی بودنروشی برا»برشمرد و این حلقه را 

کرد. در پایان، وی نتایج مببتی از اجرای ایزن شزیوه را بیزان کزرد؛ شزامل تبزدیل شزدن یزک         
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آموز پز  از   آموزان ضعیف، بازگشت یک دانش کننده از دانش آموز زورگو به فردی حمایت دانش
 آموز دیگر. تحصیلی و ارتباطی چند دانشیک سال فرار از مدرسه، و ب بود وضعیت 

 

 گفتار سوم: سطح اولیۀ مداخله؛ صلح برای همه
های عدالت ترمیمی باید کل مدرسه را بزرای   امروزه اعتقاد بر این است که چارچوب اجرای رویه

تفکر در مورد چگونگی مدیریت رفتار و روابط در مدرسه دربر گیرد. در این سط ، جامعۀ هدف، 
های ترمیمزی و فرهنزگ صزل  بزه      شود با آموزش آموزان مدرسه هستند و تالش می نشکلیۀ دا

ها، احساس احترام، تعلق به اجتما  مدرسه و احساس برابری تزرویج داده شزود. درواقزع، بزر      آن
 های احساسی و اجتماعی در مدرسزه تزالش شزده اسزت.     تقویت روابط از طریق ارتقای م ارت

پزذیری و ارتقزای م زارت     هزا، تزرویج صزل ، مسزئولیت     این برنامهتوان گفت هدف هریک از  می
 آموزان است. ارتباطی دانش

کزار   برخی از کشورها در پاسخ به سیاست تسام  صفر که بزه شزیوۀ سزنتی در مزدارس بزه     
های ترمیمی برای کل مدارس داشتند. برای مبزال، دپارتمزان    کارگیری رویه رفت، سعی بر به می

 The Minnesota Department of Children, Family)سزوتا   یادگیری مینزه کودکان، خانواده و 

and Learning)م بزه ادارۀ آمزوزش )  2221های امریکا، که از سال  ، از ایالت The Department 

of Education،های ترمیمی در کل مدرسزه حمایزت    از سیاست  طور گسترده به ( ترییر نام یافت
آموزان از مدرسزه در یزک دورۀ    یل افزایش سه برابری اخرا  دانشکرده است. این حمایت به دل

گرفزت و هزدف آن ارائزۀ یزک      بود که خود از سیاست تسام  صفر در مدارس نشئت می دوساله
زا در مدرسه بود که بر رویکردهزای حزل مسزئله،     رویکرد جامع برای برخورد با رفتارهای آسی 
آمزوزان،   نزین نیازهزای فکزری و فیزیکزی دانزش     توجه به نیازهای اجتماعی و احساسزی و همچ 

ها و قواعزد مزورد توافزق و پیشزگیری و مزداخالت اولیزۀ        شناسایی اهمیت ایجاد و اجرای ارزش
سوتا نیز در یزک دورۀ   کند. مجل  مینه ترمیمی برای ایجاد یک محیط یادگیری ایمن تأکید می

یمی در مدرسه نمزود و پز  از سزه    های ترم اقدام به اختصاص بودجه برای اجرای رویه ساله سه
مرات  بسیار کاهش یافت؛ برای مبال، آمار  سال اثبات شد که میزان تعلیق و اخرا  از مدرسه به

ها در آنجا اجزرا   مورد و در مدرسۀ دیگر که برنامه 11به  772تعلیق در یک مدرسۀ راهنمایی از 
 مورد کاهش یافت.   91به  791شد، از 

بانان افززون بزر تزالش بزرای حزل تعزارض و        گفته، برخی صل  سۀ پیشدر ایران نیز در مدر
آمززوزان، مسززئولیت حفاظززت از فضززا و درختززان مدرسززه و تززذکر بززه  هززا میززان دانززش اخززتالف

آموزان خاطی را نیز برع ده دارند و بنابه اظ ار اولیای مدرسه، این کار برای ترویج فرهنگ  دانش
رسد این طرح با برخی  نظر می و اجتما  پیرامونی است. بهم ربانی، مدارا و صل  حتی با طبیعت 
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شده در کشورهایی مانند اسپانیا مشابه است. برای نمونه، از اهداف م زم برنامزۀ    های انجام برنامه
در اسپانیا، آشناکردن کودکان و نوجوانان با مف وم صل  بزود  « آموزش جدید برای هزارۀ جدید»

کردنزد؛ صزل  نزه بزه      تر از آنچه تصزور مزی   مرات  گسترده به (. مف ومی22، ص7989)بازرگان، 
عنوان عاملی برای هماهنگی انسان با طبیعت، با خزود و بزا جامعزه از     معنای نبود جنگ، بلکه به

های انسانی و جایگزین نمودن فرهنزگ خشزونت بزا فرهنزگ مزدارس و       طریق حمایت از ارزش
 زیست. تالش برای ترییر و نیز مبارزه با تخری  محیط

هزای ترمیمزی در ایزن     کزارگیری رویزه   ها در خصوص به ترین مطالعه همچنین یکی از جامع
 Youth Justice Board for) سط  از سوی هیئت عدالت ترمیمی جوانزان در انگلسزتان و ولزز    

England and Wales)  عزدالت  »ها یزک ارزیزابی ملزی بزا نزام       م انجام گرفت. آن2221در سال
انجزام دادنزد کزه     .(Restorative Justice in Schools Program) «مزۀ مزدارس  ترمیمزی در برنا 

کزرد، اسزتفاده از مدارسزی بزود کزه       مدرسه بود. آنچه این پژوهش را متمایز می 26دربرگیرندۀ 
عنوان گروه کنترل کاربرد داشزت. ماننزد    شد و بیشتر برای مقایسه و به ها اجرا نمی برنامه در آن
سوتا، این برنامه نیز شامل طیف وسزیعی از فراینزدهای ترمیمزی ماننزد      ر مینهشده د برنامۀ اجرا

هزا، در   های جامعوی بود. پز  از انجزام ایزن برنامزه     زنگ دایره، میانجیگری همساالن و نشست
درصزد گززارش    92مدرسه و هجده ماه برای سایر مدارس، حصول توافق  9مدت سه سال برای 

آمزوزان از   درصد از دانزش  89درصد بود.  1بسیار اندک و حدود شد، حال آنکه نقض این توافق، 
درصد نیز احساس تحقق برابری و عدالت داشتند.  99شده احساس رضایت داشتند و  روند انجام

درسزتی   آمیز بود و نشان داد که اگر فراینزدهای ترمیمزی بزه    طور کلی موفقیت بنابراین، نتایج به
پذیری و احترام متقابل، ارتقای فضزای مدرسزه و    مسئولیت تواند در تقویت ح  انجام شود، می
های یادگیری مسثر باشد. همچنین این پژوهش نشان داد که انتقال مفاهیم عدالت  ب بود م ارت

پزذیر نیسزت. ایزن     آسانی امکزان  به« عدالت»ویژه خودِ واژۀ  دیده و مرتک  و به ترمیمی مانند بزه
هزای   ک فرهنزگ ترمیمزی در مزدارس، بایزد برنامزه     کند که برای ساخت یز  مسئله مشخص می

هزای   های کافی و مداوم باشزد و اجزرای طزرح    محور به صورت دائمی و همراه با آموزش  ترمیمی
مدت و تأثیر بزر جامعزه    تواند در حرکت از رویکرد تنبی ی به فرایند ترمیمی در بلند موقتی نمی

آمزوزان بزه آن اشزاره     مواردی بود که دانشکاهش زورگویی یکی از  طور کلی مسثر واقع شود. به
آموزان و  زورگویی در مدرسه اضطراب بسیاری را برای تعداد زیادی از دانش کردند. گفتنی است

عنزوان   باری دارد. زورگویی در مدرسه بزه  مدت زیان آورد و آثار بلند وجود می ها به های آن خانواده
 ضزد اجتمزاعی و مجرمانزه همبسزتگی دارد.     شود که با رفتارهای یک عامل ریسک شناخته می

دیزده، اسزتفاده از فراینزدهای     رو، به دلیل آثار بسیار مخرب زورگویی بزرای بزهکزار و بززه    این از
عنوان یک عامزل   ترمیمی در هر سه سط  آن امروزه در مدارس، پیشگیری و درمان زورگویی به
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ر آگاهی نسبت به اینکه زورگزویی در  های اخی ریسک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در دهه
  عنوان یکی از اشکال خشونتْ مشکل جدی است، افزایش یافته است. مدارس به

 شزد  مشخص نیز الهیجان ش ر در پسرانه راهنمایی مدرسۀ یک در گرفتهانجام پژوهشی در
 زا توافزق  مزورد  81 حصزول  بزه  همتایزان،  میزانجیگریِ  ماننزد  ترمیمزی،  فراینزد  از اسزتفاده  که

 ایزن  شزوندگان، مصزاحبه  درصد 61 نظر به انجامید. مدرسه آموزاندانش میان تعارض مورد798
 و بازرگزان ) اسزت  داشته آموزاندانش سایر با هاآن روابط و مدرسه در مببتی بسیار آثار هاطرح

 (.96ص ،7991 قنبری،

 

 نتیجه

کار رود یا جنبزۀ   ف و مشکل بهتواند به هنگام بروز اختال های ترمیمی در مدرسه می اجرای رویه
پیشگیرانه داشته باشد. میانجیگری در مدرسه بزه شزیوۀ مببزت و سزازنده و در مزواردی ماننزد       

ها، نقش م می در پیشگیری از مزمن  آموزان یا اعتیاد برخی از آن اعمال خشونت از سوی دانش
تواند در جلزوگیری   می شدن انحراف یا بزهکاری دارد. درواقع، ایجاد فرهنگ ترمیمی در مدرسه

 از طرح دعوا در محاکم کیفزری نقزش داشزته و یکزی از ابزارهزای پیشزگیری رشزدمدار باشزد.        
آمیز و بیان مشکل و احساسات فزرد   های حل اختالف به طریق مسالمت همچنین آموزش شیوه

آینزده  پزرتنش   ۀآموزان را برای زندگی توأم با صل  و آرامش در جامع تواند دانش دیده می آسی 
ترتی ، آمزوزش   ه این آماده کند و از این رهگذر یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی نیز باشد. ب

شزناختی و سزایر    هزای روان  هزای درک احساسزات، آمزوزش    های مسثر حل تعزارض، روش  شیوه
آمزوزان در مقزاطع مختلزف از اهمیزت بسزیار       ها با توجه به حساسیت سنی خاص دانش آموزش

هزای بسزیاری    های ترمیمی در مدارس با چالش با وجود این، اجرای رویه دار است.زیادی برخور
آموزان میانجیگر،کاهش انگیززه و   روبرو شده است؛ ازجمله عدم آموزش کافی و مستمر به دانش

آمزوزان،   عالقۀ میانجیگران در اثنای طرح به دلیل نو  انتخاب یا رفتزار نامناسز  برخزی دانزش    
ویژه در مدارس پسرانه به دلیزل   ، ترییر نقش میانجیگر به نقش انتظامات بهها موقتی بودن طرح

طلبی، نبودِ امکانات مالی و وقزت کزافی بزرای اجزرای      عدم آموزش و نظارت و نیز روحیۀ قدرت
هزا. در فرانسزه نیزز همچزون ایزران،       آمزوزان بزه آن   مدت طرح، و عدم اعتماد برخزی دانزش   بلند

 از سویطور پراکنده و  به یگریانجیم یها نشده است. طرح نهین ادهنوز  در مدارس یگریانجیم
 ۀنز یکشور فرانسزه در زم  یها استیس گیرد. صورت می نهیزم نیفعال در ا ن ادِ  مردم یها انجمن

همزواره در نوسزان اسزت و در     ،تیز و ترب تیامن ،یریشگیسه محور پ نیمبارزه با خشونت در ب
 یا دهیز پد خشونت در مزدارس  ،حال نیا ست. باا روبرو یدشوارسه محور با  نیا نیتعادل ب افتنی

 کزار  بزه  تریثرسنزو و مز   یها راهکار باید دیترد دونب ،تحول نیدر مقابل ا که درحال تحول است
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 ۀدیز مقابلزه بزا پد   یبزرا  هاست که دولزت فرانسز   ییاز راهکارها یکیمدارس  یگریانجیگرفت. م
و بایزد در ایزران نیزز بزه تأسزی و بزا        آن است ترشیهرچه ب ۀدنبال توسع خشونت در مدارس به

تزوان بزا    مزی در ایزن خصزوص   استفاده از تجربۀ این کشور و سایر کشورهای پیشرو اقدام نمود. 
های کالن در آموزش و پزرورش، بزرای آمزوزش میزانجیگری بزه آموزگزاران        بینی سیاست پیش

هزای   آمزوزان یزا برنامزه     شهای آموزش ضمن خدمت یا واحزدهای درسزی بزه دانز     عنوان دوره به
آموزشی فوقِ برنامه در راستای آموزش پیشینی آن گامی برداشت یزا پز  از بزروز اخزتالف در     

 .عنوان یک اقدام پسینی استفاده کرد مدرسه، از آن به
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