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       دیباچه

 نموده بسیاری رشد اواخر این که است تخصصی ایرشته اصالحی یا تأدیبی شناسیروان

 که جایی تا نموده رشد آمریکا کشور زندانیان جمعیت میان در که شده دیده نیز و است

 باه  ارتکااب  تکارار  از باعا  کاساته شادن    تأدیبی بخشی توان هایبرنامه تهیه به عالقه

 و تجربای  علمی، هاییافته با رابطه در حاضر کتاب گردیده است. زندانیان طرف از جرایم

روان بنیاادی  اصول باافراد  آشنایی چنین هم و را بیان نموده است مطالبی مذکور رشته

مای  کار مجرمین تأدیب و اصالح زمینه در که شناسانی روان تخصص با تأدیبی شناسی

 نقش بر آن محور که باالخص. سازدمی پذیر امکان کنند، کار که دارند نظر در یا و کنند

 باا  کاردن  کاار  در را هاایی تفااوت  نیاز  و باوده  تأدیبی و اصالحی محیط در شناسیروان

 انادرکاران دست توسط کارها این       معموال  سازدمی آشکار اصالحی کادر و زندانی مجرمین

 در جااری  هاای پاووهش  وضعیت کتاب این درلذا . شوندمی انجام شناسیروان رشته در

 عرصاه  ایان  در موفقیت راستای در هاییمثال و توصیه ،شده برداریخالصه شناسی،روان

 از تاأدیبی  شناسیروان از روندهایی بردارنده در خصوص این در موضوعات. اندشده آورده

فرصات  و وظاایف  اصاالحی،  کااری  محیط فرد به منحصر و بدیل بی هایجنبه سو، یک

 و زندانیان با تأدیبی کادر با موفق روابط برقراری تأدیبی، شناسان روان برای عدیده های

 ساوی  از سانجی  روان ارزیاابی  یا هامصاحبه در هاکردن تمارض انواع ارزیابی و مجرمین

 و بررسای  ابازار  و رشاته  ایان  اندرکاران دست استفاده مورد حاضر، کتاب. باشدمی دیگر

 کاه  شاود مای  داده امکاان  آنهاا  به که آنجا تا است، رشته این در شدن وارد برای تحقیق

 کتاب. برعکس یا بود خواهد مفید آنها برای کاری چنین که بگیرند تری بصیرانه تصمیم

 کارشناسای  ساطح  در التحصایل  فارغ دانشجویان برای عالی بسیار طریقه یا روش حاضر

 .است کیفری عدالت و شناسیروان کاربردی هایجنبه با ارشد

 



 

 

 

 



 یکم فصل

 مقدمه
 

 دوران در فاردی  جناازه  تشایی   مراسام  در خاود  شرکت زمان از ایخاطره حاضر کتاب مؤلف

 او باه  وی خویشااوندان  از یکای  مراسام  ن آ در دارد ارشد کارشناسی مقط  در خویش تحصیلی

 آمدمی نزدیک که وقتی مالقات، موق  در که زنی .بود ندیده هاسال را شخص شود کهمی نزدیک

 را مجاددی  رابطاه  بتواناد  هاا مادت  از بعد شاید که نمود صمیمانه و گرم مراوده تعامل، به شروع

 شاما  که کرد مطرح را سازی سرنوشت سؤال صباحی چند از پس. کند خاطره تجدید یا و برقرار

 شاناس  روان مان  گفاتم  او باه  کاه  این از پس ؟کنیدکار می چه حاال و هستید کاری چه درگیر

 تارس  و بایم  از اخام  هشد عوض او حال بعد شد، ظاهر رفتارش در یتغییر ناگهان هستم، بالینی

 وی از وقاار  باا  تاوأم  حرکات  و داد صامیمانه و  ملایح  تبسم به را آن جای و گذاشت کنار را خود

 رفته، یادش از که است مسئولیتی دار عهده دیگری جای در که آمد یادش به ناگهان. شد پدیدار

 تشایی   مراسم در حاضران میان در سپس و کرد عذرخواهی و آمد جلو وقار با و مؤدبانه بینهایت

 . پنهان شد جنازه

 خیاال  هابعضی شاید دارند، مختلفی هایواکنش نسبت به روانشناسان مردم که شدم متوجه

لاوح   درون باه  بساته  چشام  توانناد مای  که اند عرفانی هایقدرت صاحب شناسان روان که کنند

 بای . ساازند  متوقف را آن نتوانند که کنند، مهار واحد آن در را هاآن وجود و بروند مردم محفوظ

         یقیناا  . است اعم بطور شناسان روان از نادرست درک و امنی نا حاصل هاواکنش از بسیاری تردید

 و دوساتان  آشانایان،  روانای  انگیازه  از و دیگرناد  هاای آدم مثال  هام  هاشناس روان که نمیدانند

 عالمات  اولین با       واقعا   هاانسان که کرد اعتراف باید چند هر و دارند نگرانی و دغدغه خود، خانواده

 بهنجاار  ناا  رفتارهای از بعضی سپردن خاطر جز ایچاره که جایی تا گریزندمی و کشندمی فریاد

 مان  هاای قادرت  از مان  خویشاوندان همچون هاییآدم که دریافتم تجربه به من. ندارند ذهن در

 شناساان  روان که بیاندیشند که است آن بهتر اند، رفته دیگران نزد رفته هم روی و اند زده گریز

 زنادگی  خصوصای  و درونای  جزئیاات  الفور فی و بدانند خودشان درباره را چیزی هر خواهند،می

 نشاینند مای  شناس روان پیش ایدقیقه چند که گاه آن هر که امید این به بدانند و بیابند را آنها

 آمده سرشان بر چه طرف این به سال چند از که دهد تشخیص بتواند او کنند،می صحبت او با و



 یاا  همسار  روانای  حالات  سارن   بتواناد           احتمااال    او یا و است خاطر کردهآزرده را آنها کسی چه و

 .  کند مال بر را هاآن کودک

 در کاه  هاایی ای حرفاه  و متخصصین که است بوده این علت کنیم باور و شویم وسوسه شاید

 آیاا . دارناد  اختصااص  خود منتخب رشته به که هستند کسانی شوند،می جم  هم دور هاسازمان

درخواسات  وکاال  آیاا  کنناد؟ نمی کمک درخواست خود آشنایان از پزشکی مشاوره برای پزشکان

نمای  عازم  هیچوقات  کاش  لوله کنند؟نمی دریافت بیگانگان از حقوقی مشاوره برای خود را های

 ایان  لاذا  آری، دهاد؟  جاواب  دهد،می صدا و سر من خانه چاه فاضالب چرا که این سؤال به کند

 مان  همکاران برای که شدم متوجه ولی نباشد، معمول غیر گویندمی که هم آنقدرها شاید پدیده

 و اصاالح  زمیناه  در را خاود  هایمهارت بودم کرده عزم که موق  آن        مخصوصا   است، افتاده اتفاق

 چنتاه  در کاه  فهمیادم  آماد، مای  میان به کارم محل از ذکری که وقتی ولی. اندازم کار به تأدیب

 کاردم مای  میبایستی که کاری کل. ام کرده پیدا راهی دیگران از گرفتن فاصله در خودم شخصی

 همکااران  از کاه  داشتم راهی حاال و ام کرده کار زندان وثغور ودحد در که کنم برمال که بود این

 عاام  افاراد  رفته رویهم. بگیرم فاصله و نزنم حرف خود کاری قلمروی از بیرون در دیگران با خود

 خبرها از کدام هر. دهندمی نشان را تری عاطفی العمل عکس خاص، الهامات به نسبت ما جامعه

 را کاردن  نگااه  چا   چا   و خیاره  نگااه  یا و شوند منجر ابروها رفتن باال به راحتی به توانندمی

 حاضار  نشاریات  مقصود و منظور به را مسایل این همه. کنند کی  هم روی را هالب یا و برانگیزد

 وقات  آن نفهماد،  را آنهاا  هاای حرف کسی یعنی شوند، فهم کج روانشناسان اگر. کندمی نزدیک

 .  گیرندمی قرار تفاهم سوء مورد و شوندمی فهم کج برابر دو تأدیبی شناسان روان

 

 
 


