
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


101
دوره دوم
سال دوم
زمستان 87 
ش��ماره 5

چکيده: 
در نظریه های سنتی ، شخصيت مجرم به عنوان صفتی تلقی شده که به واسطه تجارب خانوادگی 

تكوین می یابد. البته هنوز بس��ياری از جرم شناس��ان نسبت به این موضوع تردید دارند چرا که این 

رویکرد با جهت گيری های اثبات گرایی، جبرگرایی،  زیست شناختی پروژه لمبروزو مرتبط است. 

به ط��ور کل��ی اقدام��ات جرم آميز حاصل یک محيط اجتماعی اس��ت و باید در بحث جرائم هم 

عوامل فردی و هم نقش نهادهای اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که هيچ عاملی به تنهایی تبيين 

کننده این امر نيست. حتی در دیدگاه های جبرگرایی محيطی نيز این توافق وجود دارد که بسياری 

از اقدامات جرم آميز توس��ط افراد خاصی صورت می گيرد و حاصل برخی از فرآیندهای درونی 

است. فرآیندها و رویدادهای روان شناختی می تواند در بعضی از افراد زمينه ساز و استمرار بخش 

به جرائم ش��ود. این فرآیندها در تبيين برخی امور که مرز بهنجار و نابهنجار را ش��کننده می سازد، 

مؤثر است.

در این مقاله، جرم و رفتارهای مجرمانه از نظریه های شرطی س��ازی کالس��يک، شرطی س��ازی 

کنش��گر، یادگيری ش��ناختی رفتاری و مدل پردازش اطالعات، تبيين می شود. تلویحات کاربردی 

بررسی نظريه ها و فرآيندهای روانشناختی در تبیین 
جرائم و  کاربرد آنها در تدوين برنامه های کاهش جرم

دكترصغری ابراهيمی قوام استادیار گروه روانشناسی تربيتی و سنجش و اندازه گيری دانشگاه عالمه طباطبایی . 

تاریخ دریافت: 87/2/15     تاریخ پذیرش: �87/12/1
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این نظریه ها به خوبی روش های کار و برنامه های درمانی مؤثر با بزهکاران جوان و بزرگس��ال را 

در کاهش ارتکاب مجدد رفتارهای جرم آميز تبيين می كند و برنامه های مداخله طراحی ش��ده در 

هر دیدگاه به اجمال مورد بحث قرار می گيرد.

کليد واژه ها:

نظریه شرطی س��ازی کالس��يک، نظریه شرطی س��ازی کنشگر، نظریه رفتاری ش��ناختی، جرائم، 

بزرگساالن، جوانان، مداخالت درمانی  

نشاني: انتهاي بزرگراه همت، دانشگاه عالمه طباطبایي، تلفن: ���09122022

مقدمه: 
در س��ال های گذشته نگرش ها و دیدگاه های جدیدی در امر بازپروری مجرمان و شيوه های 
پيش��گيری و کاهش جرم و ارتکاب مجدد به آن در جهان مطرح ش��ده است که هر یک از آنها 
س��هم بس��زایی در اعتالی نظام های قضایی ایفا کرده اس��ت. در شناخت عوامل مؤثر بر بروز 
جرائ��م و اس��تمرار آنها و برنامه های مداخله و پيش��گيری از جرائ��م در جوامع و اجتماعات 
مختلف می توان به مفهوم یادگيری که در ایجاد رفتار خواه بهنجار و خواه نابهنجار نقش داشته 
باشد، اشاره كرد. نظریه های اساسی یادگيری که در درک بهتر مفاهيم جرم و برنامه های مداخله 

تأثيرگذار بوده، به شرح زیر است: 

نظریه شرطی سازی کالسيک1:
در فرآیند شرطی س��ازی کالس��يک، ارگانيسم موجود منفعلی است که در مقابل محرکاتی که 
به س��ائق ها و نيازهای زیس��تی وی مرتبط است، واکنش نشان می دهد، مجاورت و همایندی 
عام��ل مؤث��ری در پيوند بين محرکات طبيعی و محرکات خنثایی اس��ت ک��ه بتدریج تبدیل به 
محرکات شرطی می شود. در این نوع شرطی سازی عالوه بر منفعل بودن ارگانيسم، محرکات 
پيش��ایندی- قب��ل از بروز رفتار- نق��ش عمده ای را در بروز رفتار ایف��ا می کند، همچنين نوع 

�.Classical Conditioning
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رفتارهای فراخوانده شده غيرارادی و بازتابی است که در انسان تمام هيجانات مثبت و منفی، 
رغبت ها و گرایش ها، ترس ها، هراس ها، عالیق نسبت به افراد و موقعيت ها و... تحت تأثير این 
نوع شرطی س��ازی ش��کل می گيرد. فرد به این طریق یاد می گيرد،  چه چيزهایی برای حيات او 
مفيد و چه چيزهایی برای او مضر است. این نوع یادگيری در حذف هيجانات منفی، تمایالت 
و نگرش های منفی و یا مخرب )ش��رطی زدایی( که در بروز جرم مؤثرند و جایگزین س��اختن 
هيجانات مثبت و سازنده دخيل است. روش های غرقه سازی، حساسيت زدایی، خاموشی و... 

از جمله روش های درمانی از این دیدگاه است.

شرطی سازی کنشگر1:
در این نوع شرطی س��ازی، فرد فعاالنه براس��اس نتایج و پيامدهای رفتارش، اقداماتش را 
تنظيم می سازد و براساس عواقب آن رفتار احتمال بروز مجدد آن در شرایط مشابه افزایش یا 
کاهش می یابد. نوع رفتارها، ارادی بوده و تقویت کننده ها نقش تعيين کننده ای بر رفتار دارد. 
بخش عمده ای از رفتارهای فرد براساس دریافت تقویت کننده های مثبت و منفی و تنبيه گرها 
شکل گرفته و به واسطه آنها فرد یاد می گيرد چگونه می تواند به خواسته های خود دست یافته و 
یا خود را از تنبيه در امان نگه دارد. در بسياری از برنامه های مداخله تعيين تقویت کننده های 
مثبت، بس��تن قراردادهای یک طرفه و دوطرفه بين مجرمان و مس��ؤالن به نحوی به کاربرد این 

روش یادگيری اشاره دارد.

نظریه پردازش اطالعات2:
روان شناسی شناختی در سال های گذشته پيشرفت های معناداری داشته است. در این نظریه 
از مدل های کارکرد مغز برای تبيين مفهوم پردازش اطالعات اس��تفاده می ش��ود. مغز به عنوان 
ی��ک اندام ویژه که در امر گ��ردآوری، تلفيق و تحليل اطالعات درباره محيط درونی و بيرونی 

�. Operant Conditioning
�. Information Processing Theory
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عمل می کند، دارای فرآیندهای پردازش، خودکار، کنترل شده و متوالی است. بخش عمده ای 
از اطالعاتی که هر فرد دریافت می کند به طور خودکار پردازش می ش��ود. در س��ال های گذشته 
تأکيد بسياری از متخصصان علوم روان شناسی و علوم تربيتی به کار برد هر چه بيشتر رویکرد 
شناختی در برنامه های مداخله و پيشگيری از جرائم قرار داشته است که در هر یک از برنامه ها 
از عوامل مؤثر بر ساخت دهی و سازماندهی مجدد اطالعات، پيشگيری و بازشناسی تحریفات 

شناختی و... استفاده شده است.

مدل یادگيری شناختی –  رفتاری1 )بندورا2 1977،2000(:
بر اس��اس این نظریه، عالوه بر محرکات بيرونی، فرآیندهای درونی همچون توجه، ادراک، 
حافظ��ه، بازشناس��ی، تفک��ر انتقادی، تفکر تحليل��ی و... از جمله عوامل مؤثر ب��ر رفتار افراد 
محس��وب می ش��ود و افراد بنا به آنچه که تجربه می کنند و مطابق با ادراکات خود و معنایی که 
برای آن رویداد در نظر گرفته اند، واکنش نش��ان می دهند. این دیدگاه به ش��کل زیر بازنمایی 

می شود. 
             S-O- R-C  محرکات: حوادث بيرونی یا شرایطی که فرد را تحت تأثير قرار می دهد : S
O: ارگانيس��م: حالت درونی خود، ش��امل ادراکات ذهنی و بازنمایی دنيای بيرونی و باورها 

و نگرش های فرد.
R:پاسخ : واکنش رفتاری یا حرکتی.

C: پيامدها: الگوهای تقویت کننده یا تنبيهات که به پيایند رفتار به فرد داده می شود.

وابستگی های درونی افکار، احساسات و رفتار: 
در این نظریه س��ه عامل تعيين کننده رفتار، باورها و محيط بيرونی با یکدیگر کنش متقابل 

داشته و بر بروز یا عدم بروز رفتار مؤثر است.

�. Cognitive – Behavior Learning Model 
�. Babdura
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رفتار، اقدام مش��اهده پذیری اس��ت و به چيزهایی که از فرد س��ر می زند خواه ش��نيداری یا 
دی��داری حرکت��ی و عضالنی اش��اره دارد. کلمه هيجانات را به س��ختی می توان تعریف كرد. 
می توان آن را بنا به حاالت فيزیولوژیکی و بدنی که در ابراز احساسات دخيل است، تعریف 
كرد، مانند برافروختگی در موقعی که فرد احس��اس تنش می کند و یا افزایش ضربان قلب یا 

فشارخون و... 
شناخت اشاره به رویدادهایی ذهنی که هر یک از ما مستقيمًا تجربه می کنيم، اما برای دیگران 
مستقيمًا قابل مشاهده نيست. با این وجود فرض می شود که دیگران نيز آنها را از طریق فرآیند 

استنباط و قياس با خود درک می کنند )سيل1 1975(.

                 
هر یک از عناصر س��ه گانه این مثلث دارای ارتباط متقابل اس��ت. بنابراین هر رفتاری که از 

فرد سر می زند حاصل تعامل سه نظام  شناخت، هيجان و رفتار است.
محيط ش��امل دامنه گس��ترده ای از رویدادهاس��ت. این بدان معناس��ت که یک فرد می تواند 
تحت تأثير عوامل متعددی قرار گيرد که از زمانی به زمان دیگر می تواند رفتار فرد را به اشکال 

متفاوتی تغيير دهد.

تعامل بين فرد و عوامل زمينه ای:
در رویکردهای اجتماعی- شناختی فرض می شود تنها زمانی رفتار دیگران را می فهميم که 
شرایط و موقعيت آنان را نيز درک کنيم. این بدان معناست که باید رابطه بين متغيرهای فردی 
و متغيرهای موقعيتی - محيطی مهم، در درک ش��رایط در نظر گرفته ش��ود. تعامل این عناصر 

�. Seale
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در کنار هم موجب فرآیندهای پيچيده، پویا و به هم مرتبطی می ش��ود که مس��تلزم تحليل های 
فردی و موقعيتی اس��ت. به عبارت س��اده ش��خصيت فرد را نمی توان ثابت فرض کرد بلکه آن 
را باید امری نس��بی تلقی كرد که متأثر از ش��رایط محيطی و موقعيتی اس��ت. در تبيين ارتباط 
تعاملی بين متغيرهای مختلف می توان به مطالعه ای اشاره داشت که در آن 956 مجرم، براساس 
عوامل زمينه ای و اجتماعی همچون وضعيت پيشرفت تحصيلی، الگوهای اشتغال، پيوندهای 
خانوادگی مورد بررس��ی قرار گرفتند. ارتباط این عوامل بر نرخ جرم مؤثر تأیيد ش��د  از سوی 
دیگر س��طح خویش��تنداری فرد که در خالل دوران کودکی و نوجوانی رش��د می کند و حاصل 
اطالعاتی اس��ت که فرد از معلمان و همتایان کس��ب کرده و می تواند ویژگی هایی ش��خصيتی 
همچون تکانشگری، بيش فعالی، تعامل، نزاع در موقع مواجهه با تعارضات و خطرپذیری فرد 
را نيز تحت تأثير قرار می دهد. در افرادی با سطح خویشتنداری پائين، سطح موفقيت تحصيلی 
عامل مهمی در درگيری گس��ترده فرد در ارتکاب جرائم اس��ت. وقتی که س��طح هر دو عامل 
)خویش��تنداری و موفقيت تحصيلی( پائين باشد، احتمال بروز جرم افزایش پيدا می کند. پس 

می توان نتيجه گرفت که تعامل عوامل متعددی در بروز جرم مؤثر است.

یادگيری خودتنظيمی1: رفتارکارکردی در مقابل سوء کارکردی: 
رفتار آدمی از پيچيدگی فزاینده ای برخوردار است افراد، می توانند به رفتار خود شکل دهند. 
یکی از فرآیندهای اصلی در این امر، فرآیند خود تنظيمی است. یادگيری خودتنظيمی یکی از 
مفاهيم نظریه یادگيری شناختی- اجتماعی بوده که در درک رفتار هدفمند مؤثر است. این امر 
موجب گسترش رفتار هدفمندانه فرد می شود. حال ممکن است این فرایند تحت تأثير عوامل 
چندی قرار گيرد که موجب رفتارهای مفيد یا مخربی ش��ود. برخی رفتارها در یک موقعيت، 
مفيد و کارکردی بوده، اما در موقعيت دیگری همان رفتار، مضر و غيرکارکردی تلقی می شود. 
به عنوان مثال خشم، یک پاسخ طبيعی و سازگارانه به موقعيت های معينی است که راهبردهای 
مقابل��ه ای را برمی انگيزان��د. در موقعيت هایی ابراز خش��م می تواند کارکردی و مفيد باش��د و 

�.  Self- regulated learning
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نش��انگر سالمت روانی خوب اس��ت. شواهدی وجود دارد که نسبتی از تبادل خشم می تواند 
روابط نزدیک را تحکيم ببخش��د. بنا بر تحقيق کاس��ينوپی و همکاران، آنان پيش��نهاد کردند که 

تنها 10٪ از خشم، مبين پرخاشگری واقعی است. 
برای مثال می توان به مدل نواکر در تدوین برنامه پيشگيری از بروز مجدد جرم اشاره داشت 

که در آن مهارت کنترل خشم برای مجرمان و بزهکاران ارایه می شود.

مدل نواکر مؤلفه های محيطی، شناختی، فيزیولوژیکی و رفتاری )حرکتی(

  S-O-R-C ای��ن مدل هم ارز مدل یادگيری ش��ناختی اجتماعی اس��ت ک��ه از چارچوب
تبعيت می کند. فرآیند ارزیابی ش��ناختی اهميت کليدی در این مدل دارد. رویدادهای محيطی 
ذاتًا برانگيزاننده نيس��تند، بلکه هنگامی که آنها تهدید کننده ارزیابی می ش��وند، احساس خطر 
تجربه می شود. بنابر این سه عامل، شناخت، رفتار و هيجان ارتباط تنگاتنگ و چندجانبه ای با 
هم دارند. هنگامی خشم می تواند سوءکارکردی و مضر باشد که خارج از حد کنترل فرد بوده 
و موجب بروز پاسخ های نامتناسب نسبت به عامل برانگيزاننده خشم شود و زمينه بروز رفتار 

خشونت آميز در فرد مقابل را موجب شود.
با گس��ترش این مدل، نواکر، روش مداخله را به نام آموزش کنترل خش��م مطرح ساخت که 
فرد را قادر به درک موفقيت آميز مدیریت خشم سازد و در نتيجه فرد نحوه  تنظيم آن را آموخته 
و س��طح برانگيختگی فيزیولوژیکی رفتار وابس��ته به خش��م را کنترل كند. در اولين قدم از فرد 
خواس��ته می ش��ود تا خشم خود و نحوه ای را که مؤلفه های آن بر یکدیگر تأثير می گذارد درک 
كن��د. مداخل��ه نواکر ترکيبی از آموزش آرامش عضالنی )که ب��ه کاهش تنش کمک می کند( و 

خودآموزی های شناختی و گفتار درونی است که با افکار برانگيزاننده خشم، مقابله کند.
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مدل نواکر مؤلفه های محيطی، شناختی، فيزیولوژیکی و رفتاری )حرکتی(

ارزیابی

شناختی

حوادث بيرونی

ناکامی

عدم شادی

حمله

پاسخ های رفتاری

خشونت کالمی

عقب نشينی منفعالنه

پرخاشگری

برانگيختی

+ برچسب زدن

برنامه های مداخله و پيشگيری از بروز جرم 
بالغ بر س��ه دهه گذش��ته، تأکيد بر اتخاذ برنامه های هدفمندی که موجب کاهش جرائم شود 
بس��يار مورد تأکيد بوده اس��ت. اما گاه به دليل در نظر گرفتن اهداف غير واقع بينانه این امر به 
شکس��ت منتهی می شود. در س��ال های اخير رویکرد »بازپروری، توانبخشی مجرمان« مطرح 
شده است که به تدوین اهداف و راهبردهای عملی، دست یافتنی و اثربخش منتهی شده است. 
به رغم این تالش ها به دليل آن که در طول زمان موضوع جرائم دستخوش تحول گشته است، 
هنوز در محافل علمی در یافتن طرقی که موجب کاهش و پيش��گيری از جرائم ش��ود به طور 

جدی مباحث چالش برانگيزی مطرح است.
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ش��رایط مش��ترک در اثربخش تر س��اختن برنامه های مداخله و پيش��گيری از بروز 
جرائم 

در بررس��ی پيش��ينه پژوهش هایی که بر روی مجرمان صورت گرفته، می توان به مطالعات 
گس��ترده ای که در ایاالت متحده امریکا صورت گرفته اش��اره داشت. از جمله این تحقيقات، 
سه گزارش عملکرد مبنی بر اثربخشی برنامه های بازپروری مجرمان در ایالت نيویورک است. 
این برنامه ها از سال 1968 آغاز شده و تا اواسط 1970 ادامه داشته است. مشابه با این کار در 
کش��ور بریتانيا صورت گرفت که در آن مطالعات متعددی نقاط اثربخش و قوت این برنامه ها 
را نش��ان می داد )ب��رادی11975(. هر چند این مطالعات از لحاظ روش شناس��ی ضعيف بوده 
و نمی توان نس��بت به نتایج آن اطمينان کافی داش��ت، اما باز تالش��ی برای تدوین و گس��ترش 

برنامه های مداخله ای به شمار می آید. 
در مطالعات مختلف، مش��خصات و ویژگی هایی برای برنامه های مداخله و پيش��گيری از 

وقوع مجدد جرم مطرح شده است که به برخی از آن ویژگی ها اشاره مي شود:
- ش��واهد مدار بودن: براس��اس ش��واهد اثربخش روند درمانی در مجرمان مورد بررسی و 
انتخاب قرار می گيرد. تمامی اعضای ش��رکت کننده در این برنامه خود را در کس��ب نتایج 

مثبت مؤثر و شریک دانسته و نسبت به آن متعهد هستند.
- س��طح خطر: با تعيين س��طح درگيری فرد در جرائم مختلف، اقدامات بنا به سطح خطر و 
منابع ممکن و در دسترس، تدوین می شود و افراد می توانند از خدماتی با سطوح متفاوتی 
بهره گيرند. س��نجش س��طح خطر معمواًل براساس تاریخچه و سوابق افراد مجرم صورت 
می گي��رد. جدی تری��ن مداخله در خصوص مجرمانی که احتمال تکرار جرم توس��ط آنان 
زیاد است، صورت می گيرد. این را اصل خطر می نامند )آندرو و بونتا، 2003(. این روش 
برای مجرمان بزرگس��ال و جوان قابل اس��تفاده اس��ت. عوامل خطر تعيين کننده تغيير در 
الگوهای تعامالت، کس��ب مهارت های اجتماعی و ش��ناختی، نگرش ها است. این برنامه 
به ویژه برای کس��انی که در مقابل تغيير مقاوم هس��تند، اثر بخش اس��ت. عوامل خطرزا، 

�.  Brady
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عوامل پویایی اس��ت که باید اولویت بندی ش��ده و در برنامه خدمات بازپروری گنجانده 
ش��ود. از س��وی دیگر در افراد مجرم، نيازهایی نيز وجود دارد که آنها را به ارتکاب جرم 
مستعد می سازد. لذا، در برنامه های مداخالت باید این عوامل، واسطه ها، روش های تغيير 
رفت��ار و هدف برنامه های مورد اس��تفاده مد نظر ق��رار گيرد تا موجب تغييرات درازمدت 

در کاهش ظهور جرم شود.
- گس��تره: یکی از عوامل مؤثر بر برنامه های مداخله، گس��تره جرائم است. مداخالتی مؤثر 
ب��وده که از مدل های چندگانه اس��تفاده کرده اس��ت. برای مثال ب��رای گروهی از جوانان 
به طور همزمان برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی، یادگيری کنترل تکانه ها، نظارت 
بر خود و حمایت از آنان در روند بروز تغييرات اس��ت. پالمر )1992( این ایده را اصل 

گستردگی ناميده است. 
- مسؤليت پذیری: هر چه ميزان درگير ساختن مجرم در فرآیند بهبودی بيشتر باشد، انگيزه 
وی در ادامه اقدامات بازپروری بيشتر خواهد بود. مسؤليت پذیری دارای دو جنبه است: 
یکی مسؤليت پذیری عمومی است، بدین معنی که  هر چه اهداف روشن تر و ملموس تر 
بوده و برخوردار از محتوایی س��اختمند بوده و بر داش��تن فعاليت و یا کسب مهارت هایی 
مانن��د حرفه آموزی متمرکز باش��د، احتمال موفقيت آميز ب��ودن آن برنامه افزایش خواهد 
یافت. از سوی دیگر باید خود کارکنان در برنامه های مداخله دارای مهارت های اجتماعی 
در سطح عالی باشند تا بتوانند با مجرمان روابط صميمانه توأم با همکاری برقرار سازند 
و براس��اس حریم های تعيين ش��ده عمل کنند. نوع دیگر مسؤليت، مسؤليت خاص است 
ک��ه اش��اره به پذیرش راهبرده��ای مداخله برای انطباق با مش��ارکت کنندگان متفاوت و 
گوناگ��ون دارد. ای��ن راهبردها باید معطوف به س��ن، جنس، قوميت، زبان و س��بک های 

یادگيری مجرمان باشد. 
- هماهنگی : هماهنگی و تلفيق برنامه های توانبخشی در ميزان اثربخشی آنها مؤثر مي باشد. 

هماهنگی نيز به دو نوع، قابل تقسيم است: 
1. هماهنگی برنامه ها: به زمانی اش��اره دارد که مدیران خدمات بازپروری، منابع کافی در 
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اختيار داشته باشند این امر شامل داشتن کارکنان آموزش دیده به تعداد کافی، جا و مکان 
مناسب، برخورداری از نظارت و حمایت های الزم می شود. 

2. هماهنگی درمانی: اش��اره به کيفيت جلس��ات برنامه یا س��ایر تماس های مستقيم مابين 
کارکنان و مجریان دارد، کاربرد مناس��ب مدل های نظری و تمرین مهارت های بين فردی 

مطابق با مشخصاتی است که طراحان تعيين كرده اند.
- اجتماع مدار بودن : بنا به یافته های مطالعات در حوزه جرائم قضایی، هر چه مداخالت، 
اجتماع مدار باشد، ميزان اثربخشی آنها در کاهش جرم و وقوع مجدد جرم آن تأثيرگذار 
خواه��د ب��ود. اندرو1 )2001( توصيه می کند که برنامه ه��ای خدمات اجتماع مدار تا حد 
امکان باید در محيط های عادی همچون خانواده و... ارائه شود. برای ارتقاء بخشيدن به 
این نوع خدمات باید اقدامات دیگری نيز صورت گيرد که از جمله آنها باید سنجش نيازها 
و تلفي��ق رویه ه��ا، مطابق با روش های تحليل معتب��ر صورت گيرد. این امر باید در فرآیند 
نظارت، هماهنگی، پيوستگی خدمات و ارزشيابی نتایج حاکم باشد. همچنين این امر در 

سطح راهبردی در مدیریت و انطباق کار نماهای درمانی قابل کاربرد است.

مداخله های درمانی و پيشگيری مبتنی بر مدل های شرطی سازی و یادگيری شناختی 
– رفتاری: 

می توان برنامه های مداخله و پيشگيری را بنا به سن افراد به شيوه های مختلفی ارائه كرد. در 
این بحث انواع مداخالت با توجه به گروه سنی مجرمان به تفکيک ارایه می شود.

مجرمان جوان: برنامه های مداخله بر روی جوانانی که دارای جرائم خشن یا جنسی بوده اند، 
بيش��ترین تأثير دایمی را داش��ته اس��ت طول دوره این مداخالت، نباید کمتر از 6 ماه با تماس 

حداقل دو بار در هفته باشد )لپيسی و ویلسون2، 1988؛ داون و انورد3، 1999(.

�. Androw
�. Lipsy and Willson
�-Down  & Anward
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فعاليت ه��ای حرفه آم��وزی: در این روش، مهارت های مختلفی آموزش داده می ش��ود، اما 
رویکردی نيست که به واسطه آن مجرم پس از آزادی، قادر به کاریابی شود، هدف عمده 
آن آشناسازی مجرمان با فرآیند پيدا کردن کار که شامل مصاحبه عملی، پرکردن فرم های 

درخواست کار... می شد.
برنامه های س��ازمان یافته: بنا به اهداف تعيين ش��ده فعاليت هایی طراحی می شود که در آن 
فرد به واس��طه انجام آن فعاليت ها، تقویت کننده های مثبت دریافت می کند. این برنامه ها 
با هدف س��وق دادن رفتار مجرم به س��وی هنجارپذیری بيشتر، سطح سازگاری اجتماعی 

و بين فردی وی را افزایش می دهد. 
اجتماع درمانی: در این روش برای درمان مجرمان سوء مصرف دارو تدوین شده است. در 
این برنامه، روش ها، رویه ها و اهداف به دقت تعریف می شود و سپس با تعریف عملياتی، 
هدف نهایی به وضوح برای اعضاء مش��خص می ش��ود. این برنامه ها از نظریه یادگيری 
شناختی – رفتاری برگرفته شده است. با توجه به این موضوع افراد به بيان باورها، رفتارها 
و آث��ار محيط��ی تأثيرگذار بر آنها می پردازد. مطالعات مختلف نش��ان می دهد که این نوع 

مداخله بر کاهش ميزان جرم تأثيرگذار بوده است. 
آموزش های بين فردی : این آموزش ها شامل تمریناتی است که با هدف بهبود مهارت های 
تعام��ل و مش��ارکت با دیگران اس��ت در این آموزش ها، اف��راد در گروه های کوچک کار 
می کنند. افراد موقعيت هایی را که در آن مطمئن نيستند چگونه باید عمل کنند و یا قادر به 
کنترل خود نيستند را شناسایی می کنند و شيوه های رفتار مناسب در آن را مورد بحث قرار 
می دهند و س��پس با روش ایفای نقش به تمرین آن رفتارها پرداخته و از س��وی اعضای 

گروه،  بازخورد دریافت می کنند. 
مداخالت رفتاری: دامنه گس��ترده ای از روش ه��ای رفتارگرایانه را می توان زیر این عنوان 
ق��رار داد. م��ک گوایر )2000( در کار با مجرمان از روش های رفتارگرایانه اس��تفاده کرد. 
ب��رای مث��ال در جایی که بين مجرم و سرپرس��تش اختالف وجود داش��ت از روش عقد 
قراردادهای دوجانبه و یا بنا به تعداد مشکالت رفتاری مجرمين، از یک نظام پاداش دهی 
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ب��رای اص��الح رفتار آنان بهره جس��ت و همچني��ن از روش ه��ای رفتارآموزی همچون 
سرمش��ق دهی، تمرینات تدریجی که به عنوان بخش��ی از بس��ياری از برنامه های مداخله 

محسوب می شوند.
آم��وزش مهارت های ش��ناختی: برنامه های متعددی در ای��ن حوزه وجود دارد که اکثر آنها 
ش��امل مجموعه ای از جلس��ات س��ازمان یافته است و هر یک ش��امل تمرینات طراحی 
ش��ده برای کمک به ش��رکت کنندگانی است که باید توانایی هایی را در حوزه تفکر درباره 
مس��ایل روزمره و نحوه حل آن را کس��ب و یا گسترش دهند. معمواًل مواد آموزشی شامل 
توصيف یک مش��کل، گردآوری اطالعات، گردآوری دیدگاه ها، مرتبط ساختن مطالب به 
هم، پيش بينی پيامدها، کس��ب چش��م انداز نسبت به آن و تصميم گيری است. در حالی که 
این امر خيلی انتزاعی به نظر می رسد، مواد و روش ها معمواًل مبتنی بر مشکالت زندگی 

واقعی و مسایل ملموسی است که افراد با آن مواجه هستند.
مش��اوره س��ازمان یافته فردی: مشاوره به اشکال بی شماری صورت می گيرد و در بسياری 
از مؤسس��ات به کار برده می ش��ود مثاًل در آموزش و پرورش، بازار کار، مراکز مراقبت از 
س��المتی، رش��د و توسعه ش��خصی. محققان در کار با مجرمين پيش��نهاد می کنند که باید 
جلس��ات مشاوره س��ازمان یافته و مستقيم باشد و براساس چارچوب واقعيت درمانی یا 

حل مسأله قرار داشته باشد.
آموزش در ش��به خانواده ها: در این روش مجرمان جوان به طور گروهی در خانه هایی که 
بزرگساالن آموزش دیده به عنوان والدین متخصص حضور دارند، زندگی می کنند. نقش 
این بزرگس��االن در این خانه ها گس��ترش مهارت ها و انجام کار مثبت به همراه و یا برای 
دیگران اس��ت و موجب مهارت های بين فردی و مدیریت خود در آنان می ش��ود و زمينه 
ارائه و بهره گيری از خدمات مش��اوره ای را فراهم می س��ازد. جوانان می توانند در مدرسه 
حضور یابند و یا به خانه خودش��ان در آخر هفته برگردند. یکی از کارهای نظام مندی که 
بر روی مهارت آموزی صورت گرفته اس��ت، کار چندلر1 ) 1973( اس��ت که مهارت های 

�. Chandler
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اجتماعی – ش��ناختی کس��ب چش��م انداز را به گروهی از مجرمان سابقه دار 13-11 ساله 
آموزش داد. او از تکنيک های خاصی مانند ایفای نقش و داس��تان گویی اس��تفاده کرد. او 
دریافت در مقایسه با جمعيت غيرمجرم، گروه مجرمان جوان به طور معناداری خود محور 
هس��تند. به نحوی که نمی توانند خود را با دیگران س��ازگار و دیدگاه دیگران را درک کنند. 
وی 45 مجرم را به طور تصادفی تحت سه موقعيت قرار داد: گروه آزمایش تحت جلسات 
آموزشی قرار گرفتند که شامل نمایش نقش ها از طریق فيلم و کسب چشم انداز نسبت به 
خود و آینده بود، به اعضای گروه ش��به آزمایش��ی دوربين های فيلمبرداری داده شد که از 
فعاليت های مورد عالقه خود تصویربرداری کنند. گروه گواه نيز هيچ مداخله ای را دریافت 
نکرد. ارزش��يابی نهایی یافته ها نش��ان داد که در گروهی که از روش آموزش ایفای نقش و 
کسب چشم انداز استفاده شده بود، حداکثر تغيير دیده شد و پيگيری پس از 18 ماه حاکی 

از کاهش معنادار ارتکاب جرم در اعضای گروه آزمایش بود.

روش نظارت
مطالعات چندی اثربخش��ی فرآیند نظارت را در برنامه های مداخله نش��ان داده اند. در این 
روش افرادی مسؤل، یا داوطلب کار با جوانان مجرم می شوند و به آنها کمک های مشورتی و 
عملی در کسب تسهيالت و خدمات اجتماعی می دهند. در اینجا نکته اساسی هماهنگ بودن 
مسئول و مجرم است. در این روش باید به سابقه و تاریخچه مجرم توجهی ویژه داشت. البته 
هميشه نمی توان تعریف روشن و دقيقی از نظارت ارائه كرد زیرا نظارت تعریف وسيعی دارد 
و به دامنه متفاوتی از فعاليت هایی که به عهده مسئول هر مجرم است، اطالق می شود. دوم آن 
ک��ه فرآین��د نظارت اغلب جنبه اصلی مداخله درمانی را دربرمی گيرد و معمواًل با عوامل دیگر 
می آميزد که در برنامه های پيش��گيری از تکرار جرم از جمله عوامل س��ازمان دهنده به آن تلقی 

می شود.
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ارتقای سطح مهارت های بين فردی:
هدف اصلی انواع مداخله کمک به مجرمان در کس��ب نگرش ها و تمایالت مثبت اساس��ی، 
مهارت های رفتاری – شناختی و حضور اثر بخش در محيط کار و تحصيل است چرا که این 
افراد در این حوزه ها معمواًل دارای مش��کالت جدی هس��تند و می بایست مهارت هایی را در 

این زمينه ها دریافت كنند.

مجرمان بزرگسال:
با این گروه س��نی مداخالت مس��تلزم در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و تأهل آنها نيز است 
که متأسفانه اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. برنامه های مختلفی برای این افراد وجود دارد 

که به برخی از آنها اشاره می شود.
آموزش مهارت های شناختی – رفتاری: به این افراد معمواًل برنامه های شناختی – رفتاری 
سازمان یافته ای ارائه می شود که متمرکز بر پيشگيری از خطر بروز مجدد جرم است. این 
برنامه ها برای افرادی که دارای الگوی جرائم خش��ونت آميز، جنس��ی و یا س��ایر جرائم 

مرتبط هستند، مؤثر است.
برنامه ه��ای وی��ژه: این برنامه ها دارای مؤلفه های دیگری برای بزرگس��االن بوده و ش��امل 
برنامه های کنترل خشم، تعدیل وضعيت خلقی، بازشناسی عوامل خطرآفرین و مدیریت 
خود اس��ت. برای مردانی که دارای مش��کالتی همچون خشونت خانگی هستند جلسات 
دیگری که شامل آموزش مهارت های ارزیابی ادراکات و دیدگاه فرد نسبت به نقش های 
مردانه و زنانه و مفهوم مردانگی که باور دارد، تشكيل می شود. همچنين تشویق به پذیرفتن 

مسؤليت اعمال خود و تصميماتی که اتخاذ می کند.
آموزش کنترل رفتارهای انحراف آميز جنسی: این آموزش ها برای مجرمان خشونت های 
جنس��ی که اکثریت آنها رامردان تش��کيل می دهند، مفيد اس��ت. این برنامه های مداخله 
معمواًل متمرکز به برانگيختگی جنسی انحراف آميز، تحریفات شناختی، آموزش همدلی و 
آشنایی با عوامل خطرساز در این نوع جرائم است. محتوای آموزشی در این برنامه ها باید 
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دقيقًا متناس��ب بنا به نوع جرم تعریف ش��ده و باید به سن و جنس قربانيان نيز توجه شود. 
در ارائه این آموزش ها اس��تفاده از  روش های درمان گروهی و اجتماعات درمانی برای 
بزرگساالنی با سابقه سوء مصرف دارو می تواند مفيد باشد. این کار را می توان از طریق 
مؤسسات محلی یا انجمن های ملی و با استفاده از مدل های مختلفی که متناسب با شرایط 
باش��د، انجام داد. همچنين کسانی که از زندان آزاد می شوند، نيازمند گذراندن برنامه های 
مداخالت گروهی س��ازمان یافته هستند. در ابتدا تعامالت گروهی با الگوی خاصی آغاز 
می ش��ود و رهبر گروه نقش فعالی در توس��عه مناس��بات مثبت بين اعضا ایفا می کند. با 
توس��عه جو حمایتی اعضا، حاضر به بيان افکار و دیدگاه های خود ش��ده و از تعامل بين 
فردی ایجاد ش��ده، لذت می برند. از س��وی دیگر تمرکز گروه بر یادگيری مجموعه ای از 
مهارت های ارتباطی و روش های حل مس��أله قرار می گيرد که ش��امل : شناسایی مشکل، 
توليد راه حل های جایگزین، پيش بينی عواقب یا تفکر پيامد محور، تصميم گيری و کسب 

چشم انداز نسبت به اقدامات بعدی است.
در پيگيری دوام تأثير این روش پس از گذش��ت دوس��ال، ميزان سازگاری این گروه بيش از 

گروه همتایی بود که هيچ مداخله ای را تجربه نکرده بودند.

مجرمان سوءمصرف دارو
اجتماعات درمانی:

اجتماعات و انجمن های درمانی عمدتًا به شکل دو گروه مشخص تشکيل می شوند:
الف: مجرمانی که سابقه طوالنی سوءمصرف دارند. 

ب: مجرمان��ی ک��ه به عنوان افراد در معرض خطر باال قرار می گيرند و معمواًل دارای جرائم 
دیگری نيز هس��تند. ش��واهد پژوهشی نشان می دهد که اتخاذ رویکرد شناختی – رفتاری 
در پيش��گيری از مصرف دارو مؤثر بوده اس��ت و انگيزه مجرمان را برای تغيير خود باال 

می برد.
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جرائم خشن 
رفتار مجرمانه ش��امل خش��ونت های عمدی، تجاوز جنسی و... نشان می دهد که روش های 
تنبيهی نس��بت به روش های انس��ان گرایانه تأثير کمتری داشته و می توان از روش های آموزش 

مهارت های مدیریت بر هيجانات به خوبی استفاده كرد.
از جمله آنها، مدیریت خش��م اس��ت. این برنامه در گروه های کوچک صورت می گيرد. البته، 
انتخاب این نوع آموزش باید مبتنی بر نوع مش��کالت ناش��ی از خش��می باشد که افراد مزبور 
تجربه كرده اند. این روش هم برای جوانان و هم برای بزرگس��االن مفيد اس��ت. در مطالعه ای 
که در زندان های کانادا انجام ش��د، آموزش این مهارت طی 25 جلس��ه دو ساعته در طی 4تا 5 
جلسه در هفته ارائه شد. گروه ها نيز متشکل از 4 تا 10 زندانی بود. همين مطالعه در زندان های 
استراليا نيز تکرار شد و نتایج به دست آمده در هر دو کشور مبين اثربخشی آموزش های مزبور 

در کنترل خشم بود.
برنامه آموزش مهارت های ش��ناختی: این برنامه به ش��رکت کنندگان در کسب ظرفيت های 
جدید در فکر کردن و حل مسأله یاری می كند. نوعی از این برنامه ها در جهت بازسازی مدل 
شناختی بزهکاران و مجرمان مورد استفاده قرار گرفته است. این روش مبتنی بر نظریه یادگيری 
ش��ناختی – اجتماعی اس��ت و تأکيد بر مهارت های شناختی، حل مسایل جاری زندگی واقعی 

داشته و مستلزم کسب مجموعه ای از مهارت ها و عادات فکری است.
مک گوایر )2002( این ظرفيت ها را در زمان مواجه با مشکل چنين توصيف می کند:

é شناسایی و به خودگویی دقيق این که ماهيت مشکل چيست.
é کنترل تکانه های عمل ناشی از اولين ایده ای که به ذهن فرد می رسد.

é تولي��د راه حل های جایگزین. توج��ه به کارهای دیگری که می توان در آن موقعيت انجام 
داد. 

é داشتن تفکر انعطاف پذیر نسبت به مسایل. 
é نگاه به آینده و پيش بينی کردن پيامدهای احتمالی. 

é درک دیدگاه های افراد دیگری که متأثر از آن مشکل هستند.
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کارب��رد ای��ن مهارت ه��ا می تواند از بروز مجدد جرائم پيش��گيری کند. البته نارس��ایی این 
مهارت ه��ا تنه��ا علت بروز جرم محس��وب نمی ش��ود، بلکه این عوامل در کنار س��ایر عوامل 

خطرساز می تواند زمينه بروز جرائم را افزایش دهد.
این برنامه ها دارای 36 جلس��ه دو س��اعته اس��ت که به طور گروهی توس��ط متخصص ماهر 
اداره می ش��ود. مواد آموزش��ی براساس یک پودمان درمانی تدوین شده است و شامل آموزش 
مهارت ه��ای حل مس��اله، تفک��ر انتقادی و انواع مهارت های مرتبط، ارتقای س��طح تعامالت 

اجتماعی، مدیریت خود، مذاکره و حل تعارضات است.

برنامه تغيير شناختی خویشتن: 
برنامه تغيير ش��ناختی خویش��تن ش��امل مجموعه ای از مهارت های ش��ناختی، بين فردی و 
مدیریت خود بوده که در جهت محدود س��اختن و کاهش جرائم تدوین ش��ده است. رویکرد 
پيشنهادی در این برنامه توجه بر تحریفات شناختی است. باورها، گمان ها و اعتقادات مستقيمًا 
بر اعمال ضد اجتماعی تأثير می گذارد. این برنامه در خصوص مجرمان بزرگسال به کار گرفته 
ش��ده و نتایج مطلوبی از آن به دس��ت آمده است. جلسات آموزشی در قالب گروه های کوچک 
در زندان صورت می گيرد. معمواًل گروه ها شامل 5 تا 10 زندانی می شود که 3 تا 5 بار در هفته 
همدیگر را مالقات می کنند. در هر جلس��ه از یک زندانی خواس��ته می ش��ود تا حادثه ای را که 
موجب زندانی ش��دن وی ش��ده است با در نظر گرفتن احساسات و افکار قبل، حين و پس از 
ارتکاب جرم تجربه كرده را به تفصيل بيان کند. گروه به طور دس��ته جمعی به شناس��ایی مسایل 
جرم آميز از البالی افکار و احساس فرد پرداخته و افکار جدیدی را که می تواند احتمال بروز 
جرم را کاهش دهد، پيش��نهاد می کنند. الگوهای خاص تفکر به روابط، قدرت تصميم گيری و 
مس��ؤليت پذیری در قبال اعمال خش��ونت آميز ارتباط می یابد. عنصر اصلی مورد تأکيد شامل 

اصالح باورهای سوء استفاده گرانه است.
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سارقين اموال:
بنا به گروه سنی مجرمان می توان اقدامات مختلفی را انجام داد از آموزش والدین، اجرای 
برنامه ه��ای تغيي��ر و اصالح رفتار، آموزش خویش��تنداری، روش های حرفه آموزی، بس��تن 
قراردادهای رفتاری و... هندرسون اعتقاد دارد در کار با کودکان و بزرگساالن استفاده از روش 
خویشتنداری را به یک اندازه مفيد و اثربخش است. در خصوص کودکان عالوه بر روش فوق 
اس��تفاده همزمان از روش عقد قرارداد،حساسيت زدایی، مدیریت زمان، برنامه ریزی و داشتن 

جدول فعاليت می تواند مفيد واقع شود.

جرائم جنسی 
برنامه های مداخله بی ش��ماری با تأکيد بر نوع دقيق جرم، س��ن مجرم و س��ن قربانی تدوین 
ش��ده اس��ت. موضوع اصلی سوءاستفاده جنسی از کودکان است که باید مؤلفه های خاصی در 

برنامه های پيشگيری و کاهش آن مورد توجه متخصصين قرار گيرد که عبارت است از:
شناخت هنجارها، درک جرم از طریق بازسازی شناختی، شرطی سازی مجدد برانگيختگی 
)رویکرد شرطی س��ازی با تأکيد بر اصالح ترجيحات جنس��ی (، گس��ترش همدلی، مدیریت 
خلق و خو، بازآموزی مهارت های ارتباطی و شکستن زنجيره جرم از طریق قرار دادن عوامل 
پيشگيری کننده است. مارشال1 )2001( از جمله اقدامات درمانی اثربخش را باال بردن عزت 
نفس، کاهش تحریفات ش��ناختی و دليل تراشی، بهبود مهارت های اجتماعی به ویژه تمرکز بر 

همدلی و صميميت، اصالح انحرافات جنسی می داند. 

مجرمانی با اختالالت شخصيت 
ای��ن طبقه از مجرمان به دليل داش��تن اختالالت ش��خصيتی در مقابل ه��ر تغييری مقاومت 
می کنند و این امر درمان پذیری آنان را دش��وار می س��ازد. بنا به یافته های پژوهش��ی مالحظه 
می شود برخی روش های رفتاری، شناختی- رفتاری و درمان های رفتاری – اجتماعی می تواند 

�. Marshal 
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در کاهش رفتار مختل این افراد مؤثر واقع شود. 

برنامه های درمانی برای مجرمانی با اختالالت روانی
درمان زندانيان با تشخيص اختالالت روانی جدی عمدتًا بر دارو درمانی تأکيد دارد. برای 
چنين مجرمانی، مداخالت درمانی باید مبتنی بر برنامه های دارو درمانی، روان درمانی و توجه 
به ابعاد اجتماعی و زمينه ای فرد باشد. مطالعات متعددی نشان می دهد که مداخالت شناخت 
درمانی می تواند در کاهش شدت و فراوانی باورهای هذیانی مؤثر باشد و نتایج موفقيت آميزی 

در کاربرد انفرادی و گروهی این روش به چشم می خورد.

مدیریت اجتماعی
برای کاهش جرم در جامعه باید کارهایی در سطح کالن صورت گيرد که امکان ارائه خدمات 
اجتماعی در سطح خرد را برای زندانيان و مجرمان سابقه دار فراهم سازد. خدمات اجتماعی 
باید دارای دو ویژگی عمده باش��د. نخس��ت آن که باید کليه خدمات اجتماعی با هم هماهنگ 

باشد، دوم آن که هرخدمتی که ارائه باید فی نفسه دارای کيفيت عالی باشد.
برای نيل به این منظور باید:

é بر اهميت ارتباط بين مؤسسات اهتمام ورزیده شود.
é تع��ادل آش��کاری بين حقوق ف��ردی و نيازهای درمانی و امنيت اجتماع��ی افراد برقرار 

شود.
é هر مؤسسه از نوع و دامنه نيازهای هر مراجع آگاهی یابد.

é بهره گيری از مدل های توضيحی در سنجش ميزان خطر و تغييرپذیری شرایط مراجعان.
é کاربرد استلزامات قانونی روشن همچون محرمانه ماندن اطالعات و تحت حمایت بودن. 

é کاربرد رویه های مدیریت خطر.
é اجرای اصولی که موجب اس��تمرار مراقبت های بهداش��تی در سطح خرد و کالن می شود 

)مک گوایر 2006(.
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بحث و نتيجه گيری:
لزوم اتخاذ رویکرد و مدل هایی که به واس��طه آن بتوان ش��کل گيری رفتار مجرمانه و عوامل 
مؤثر  بر گسترش آن را درک كرد و به تدوین و گسترش برنامه های مداخله و پيشگيری کمک 
کند، از اهميت ویژه ای برخوردار اس��ت. دیدگاه های مختلف یادگيری به ش��يوه های مختلف 
روش ها و برنامه های درمانی را که زمينه س��از کاهش ارتکاب مجدد جرم و پيش��گيری از بروز 
جرم بوده، ارائه كرده اند. اثربخش��ی هر روش بنا به مؤلفه های اس��ت که در هر نظریه یادگيری 

مورد تأکيد قرار دارد.
این برنامه ها می تواند بنا به نوع جرم، سن و شرایط مجرم به شيوه ها و در گستره های مختلف 
به کار گرفته شود. اثربخشی هر روش به ميزان تناسب روش ها با موقعيت و مجرم بستگی دارد 
و می تواند به طور انفرادی یا گروهی به کار گرفته شوند.  بومی سازی این روش ها در ایران نيز 

می تواند در زندان ها و مراکز اصالح و تربيت به کار گرفته شود.
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