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  د به زندانبررسي عوامل موثر بر تكرار جرم و بازگشت مجد
  يدر استان خراسان شمال

  
  **عنايت اسالمي   *دكتر مجيد كفاشي

  
  

اين مقاله حاصل يك كار پژوهشي با عنوان بررسي عوامل موثر بر تكرار جرم و بازگشت مجدد بـه زنـدان                     : چكيده
شناسي و آسيب شناختي اجتماعي از جملـه انتقـال فرهنگـي و      است و از رهيافت هاي عمده و نظريه هاي جامعه           

تفاوت ارتباطات، يادگيري اجتماعي، خرده فرهنگي، بي هنجاري، كنش متقابل، برچسب زني، پيونـد اجتمـاعي، و                 
هدف مقاله شناخت راهكارهاي    . ين مسئله و معضل اجتماعي مهم استفاده شده است        انظريه كنترل اجتماعي براي     

  . جرم و بازگشت مجدد زندانيان آزاد شده به زندان استكاهش تكرار
ايـن تحقيـق   . ثرندؤ بازگشت مجدد به زندان م و مسئله اساسي تحقيق اين است كه چه عواملي در تكرار جرم          

جامعـه  .  پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته توام با مصاحبه انجـام گرفتـه اسـت   ةي و به شيو علّ
نمونـه  .  بوده اسـت   ر نف 1527 است كه تعدادشان     1386كليه زندانيان زندانهاي خراسان شمالي در سال        آماري آن   

 نفر است كه به صورت نمونه گيري تصادفي طبقـه بنـدي   200 نفر از زندانيان سابقه دار و حجم نمونه   600آماري  
هـاي پيرسـون،     اسـتنباطي و آزمـون    اطالعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصـيفي و          . شده انتخاب شده اند   
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استspss و با استفاده از نرم افزار ) 2كي(اسپيرمن و كايسكوئر 

براساس نتايج اين پژوهش مي توان براي پيشگيري و كاهش تكرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شـده بـه                     
طبقه بندي زندانيان در زندانها، بهبود وضعيت اسـكان و نگهـداري و             زندان، با اجراي اصولي و استاندارد تفكيك و         

نوع خدمات دهي موثر به آنها، حذف برچسب رسمي و غير رسمي از زندانيان آزاد شـده، عرضـه خـدمات مـوثر و                        
 كنترل از طريق مركز مراقبت بعد از خروج، پذيرش زندانيان آزاد شده در ميان خانواده، دوستان و نهادهاي رسمي                  

  .و غير رسمي و جلوگيري از طرد آنان اقدام موثري انجام داد
  
   زندان، جرم، مجرم، تكرار جرم، جامعه پذيري، مراقبت بعد از خروج:واژه ها كليد

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن* 

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن** 
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  مقدمه
زيرا ساده ترين تعريف جرم عبارت است از شيوه رفتاري          . هرجا قانون وجود دارد جرم نيز هست      

. تارد، جرم را تجاوز بـه حـق و وظيفـه مـي دانـد              ). 152 :1386گيدنز،  (كه قانون را نقض كند      
كنند  شناسان اجتماعي، مخالفت با آداب و سنن اجتماعي را جرم تلقي مي          شناسان و روان   جامعه

  ).5 :1387ز ماهنامه اصالح و تربيت، به نقل ا(
 محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفـي مقامـات                : زندان

 حرفه آموزي، ،دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دائم با هدف تحمل كيفر حيتصال
ايـن  ). 1 :1384ها،    مه اجرائي سازمان زندان   آئين نا (بازپروري و بازسازگاري نگه داري مي شوند        

 آيا زندان بايد فقط     .مسئله كه هدف از حبس و زنداني نمودن مجرم چيست نياز به بررسي دارد             
اي تنبيه كردن مجرم به كار رود تا افرادي كه در زندان به سر مي برند پس از آزادي مرتكـب                     بر

 يا به عبارت ديگـر      ؟جرم نشوند، يا هدف آن اصالح و بازپروري و باز اجتماعي كردن مجرم است             
هدف اين است كه افراد زنداني در مدتي كه در زندان هستند اصالح شـوند، و درك كننـد كـه                     

رم، عملي اشتباه بوده است، و نيز مهارتهايي به آنها آموخته شود تا پس از آزادي يـك         ارتكاب ج 
 وانگهي وظيفـه جامعـه      ؟زندگي توام با احترام به قانون را برگزينند و مرتكب جرم مجدد نشوند            

  در قبال افرادي كه از زندان آزاد مي شوند چيست؟
 شوند، از حيث كار، تحصيل، تـشكيل        در اكثر مواقع افرادي كه مرتكب بزهكاري و جرم مي         

وجود چنين سابقه نـامطلوبي در      . از دست مي دهند   فرصت هاي جبران ناپذيري را      ... خانواده و   
اين قبيل افراد معموالً از طـرف جامعـه، خـانواده، دوسـتان،     . زندگي آينده آنها تأثير زيادي دارد  

بازگشت آنها به عنوان يك فرد عادي       طرد مي شوند، و امكان      ... نهادهاي رسمي و غير رسمي و       
  .به جامعه با مشكالت عديده اي مواجه است

دهد كه خـود زنـدان، بـراي بـسياري از زنـدانيان بـه دليـل                  مطالعات و تحقيقات نشان مي    
زيرا كافي  . كنند، بسيار مخرب و نااميد كننده است       تجربيات منفي كه از محيط زندان كسب مي       

ازپروري زندانيان به معناي آن است، كه آنها به هنگام ترك زندان در نبودن اقدامات اصالحي و ب
، 1386خواجه، حاتمي (شتري براي ارتكاب مجدد جرم دارند     مقايسه با زمان ورودشان آمادگي بي     

توانـد   الملل به ويژه جوامع پيشرفته به اين نتيجه رسيده اند كه زندان نمـي           جامعه بين ). 95ص  
بارها اعـالم شـده كـه در عمـل،          . باشدداشته  نقش تعيين كننده اي     در كاهش جرم و بزهكاري      
  ).45 :1382آشوري، (رم تبديل شده است زندان به مدرسه آموزش ج
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ثر بـر تكـرار جـرم و    عوامـل مـؤ  : ي اين سؤاالت مي پردازددر پژوهش حاضر محقق به بررس 
تأثيرگـذار اسـت؟ آيـا    بازگشت مجدد به زندان كدامند؟ آيا حبس اول بر جرايم بعدي زنـدانيان             

زندان و عوامل محيطي آن بر تكرار جرم و بازگشت مجدد فرد تأثيرگذارند؟ آيا برچسب انحراف                
تكرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان تأثيرگذار است؟ آيا ميزان خـدمات مركـز مراقبـت                   بر

 نوع جامعه پذيري    بعد از خروج بر تكرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان تأثيرگذار است؟ آيا              
بر تكرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان تأثيرگذار اسـت؟ آيـا عوامـل                ) در جامعه و خانواده   (

  فردي بر تكرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان تأثيرگذار است؟
  :بنابراين مهم ترين اهداف اين تحقيق عبارت اند از

  .فراد به زندانتكرار جرم و بازگشت مجدد ابر ثر شناخت عوامل مؤ -
هاي پذيرش و عدم پذيرش در محيط هاي مختلف اجتماعي و خـانوادگي              شناخت موقعيت  -

 .بعد از آزادي از زندان
 .ها و شرايطي كه زمينه بازگشت مجدد زندانيان به زندان را فراهم مي كند شناخت موقعيت -
 و بازگـشت     تحليلي براي تبيـين عوامـل مـوثر در تكـرار جـرم             -ترسيم دياگرام مدل علمي    -

 .مجدد به زندان
  

  چهارچوب نظري
  :اجراي اين تحقيق نظريه هاي ذيل مورد بررسي قرار گرفته انددر 

از نظـر سـاترلند در جامعـه اي كـه داراي خـرده       : نظريه تفاوت ارتباطـات و انتقـال فرهنگـي        
وني هاي غيرقـان   هاي اجتماعي معموالً مشوق فعاليت     هاي گوناگون است، برخي از محيط      فرهنگ

ي كـه  ناكـس افراد در اثر ايجاد ارتباط بـا     . هاي ديگر چنين نيستند    هستند، در صورتي كه محيط    
به نظر ساترلند، اكثر رفتارهـاي      . حامل هنجارهاي تبهكارانه هستند، بزهكار يا تبهكار مي شوند        

ز، ص  گيدن (اي هماالن فرا گرفته مي شود     ه هاي نخستين، به ويژه گروه     تبهكارانه در درون گروه   
همچنين ساترلند در نظريه انتقال فرهنگي به اين نتيجـه گيـري جالـب مـي رسـد كـه                    ). 159

رفتاري كه در يك فرهنگ انحراف تلقي مي شود، ممكن است در فرهنگ ديگر عمـالً همنـوايي        
ها و هنجارهاي مربوط به افراد ناباب، داش هاي محلـه، شـرخرهايي كـه                 ارزش دد، مانن شوتلقي  
كنـد كـه چـرا       چنين روشـن مـي     اين نظريه هم  . الً نوجوانان را درگير قانون سازند     توانند عم  مي

بسياري از بزهكاران، معتادان و ساير منحرفان بعد از رهايي يا معالجـه دوبـاره بـه وضـع قبلـي                     
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برگشت مي كنند، يعني مجدداً به شبكه روابط اجتماعي خود با معاشران منحرف بر مي گردنـد     
  ).16 :1383شمس، (

يكي از نظريه هاي مطرح در بررسي مسائل جامعه زندان، نظريـه            : نظريه بي هنجاري مرتن   
گويد، هنگامي كه فرد دچار حالت بي هنجاري مي شود، وابستگي و  مرتن مي .  هنجاري است  بي

. هنجارهاي گروهي را به عنوان سرمشق نمـي پـذيرد       . دهد از دست مي  را  احساس تعلق به گروه     
زيرا . برد هنجاري، به سر مي   هنجاري، يا به تعبير دوركيم كژ       ي و براي مدتي در ب     گريزد از آنها مي  

البتـه تمـام هنجارهـا را از دسـت          . يابد تا جانشين هنجارهاي پيشين سـازد       هنجار مطلوبي نمي  
يابـد   كـشد و كمتـر خـود را بـا ديگـران همنـوا و همـسان مـي                   دهد، اما خـود را كنـار مـي         نمي

  ).73 :1379شيخاوندي، (
 اسـت    اين نظريه بر بزهكاري جوانان متمركز      :نظريه خرده فرهنگي كوهن، كلوارد واوهلين     

و در يك تحليل جامعه شناختي، بزهكاري جوانان را برحسب ويژگي هاي خرده فرهنگـي آنهـا،                 
احمـدي،  (دهـد    ها، باورها، زبان، عادات و شيوه هاي زندگي مورد بررسي قـرار مـي              مانند ارزش 

1377: 78.(  
 رفتار   براساس نظريه يادگيري اجتماعي بندورا،     :ريه يادگيري اجتماعي بندورا و ساترلند     نظ

انحرافي آموختني است و در فرآيند ارتباط باديگران به خصوص در گروه هاي كوچـك آموختـه                 
در فرآيند يادگيري، معاشران فرد قواعد حقوقي را به عنوان امور مناسب يـا نامناسـب                . مي شود 

نند و فرد اين تعاريف را از آنان فرا مي گيرد، و چون در معرض تعاريفي قـرار مـي                    تعريف مي ك  
ا جنايـت كـار مـي شـود        گيرد كه قانون شكني را بر احترام به قانون ترجيح مي دهد، بزهكار يـ              

  ).114 :1386راهب، (
  از نظر پارسونز، كنش چيزي جـز كوشـش بـراي تطبيـق بـا     :نظريه كنش متقابل اجتماعي  

يكي از ويژگي هاي واحد كنشي پارسونز اين است كه گرايش فرد را به تلفيـق                .  نيست هنجارها
پارسـونز  ). 530 :1385ريتـرز،   (جتماعي نشان مي دهد     عاليق فردي خود با ساختارهاي كالن ا      

هـاي   كجروي را ناشي از همبستگي ناقص ميان حركت اجتماعي جامعه و حركت فـردي انـسان               
ندان و زنداني شدن عاملي است كه فـرد را از حركـت اجتمـاعي بـاز                 سازنده جامعه مي داند و ز     

 حركت هشكاف ميان رشد و تغييرات بهينه جامعه و فرد زنداني عاملي است كه بازدارند. دارد مي
 است، به گونه اي كه زنداني پس از آزادي، با روند تغييرات جامعه بيگانـه                دمثبت در فر   و تغيير 
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 :1386راهـب،   (زم براي كار و پيـشرفت اجتمـاعي مجهـز نيـست             هاي ال  است و به مهارت   شده  
113.(  

ميـان   ( اين نظريه در واقع صورتي از نظريـه كـنش متقابـل   :نظريه برچسب زني هوارد بكر   
عتقدان برچسب زني در تعريف اينكه چه رفتاري نابهنجار است، از           م. است) كجروان و ناكجروان  

  )1973بكر : (ين بهره گرفته انداددو ايده اصلي مطرح در كنش متقابل نم
كنش متقابل در بين اشخاص بـه اصـطالح         : نمادين بودن كنش  ) 2متقابل بودن كنش،     )1

اين معناها  . هاي يكديگر مي دهند    كج رفتار و همنوا تحت تأثير معناهايي است كه آنها به كنش           
دهنـد و از     كنش مي همان نمادها يعني، تفسيرها، تعريف ها يا انگ هايي است كه مردم به يك               

  ).57 :1387يق سروستاني، دص(ش مهم ترند خود كن
 هيرشـي علـت همنـوائي افـراد بـا هنجارهـاي اجتمـاعي را پيونـد                  :نظريه پيوند اجتماعي  
وي چهار جزء اصلي پيوند شخص با جامعه را كه مانع كـج رفتـاري               . اجتماعي آنها دانسته است   

  :مي شوند بدين شرح توضيح داده است
 آنـان بـه امـور متـداول زنـدگي روزمـره، همنـوايي بـا                 "تعهد"اطر افراد به جامعه،     تعلق خ 

 بـه نظـام     "اعتقـاد "هـاي مختلـف زنـدگي         آنها در فعاليـت    "درگير شدن "هنجارهاي اجتماعي   
باهنجارهاي اجتماعي سوق مي دهد و از سـوي         همنوايي  هنجارهاي جامعه از يك سو فرد را به         

  ).52 :همان(ابطه معكوس دارد ي رديگر با احتمال كج رفتار
 نـدارد    در اين نظريه دوركيم معتقد است كه مجازات نقش مفيدي          :نظريه كنترل اجتماعي  

و فقط مي تواند در موارد معدود، به طور مستقيم در تنبيه مقصر يا ارعاب ديگـران مـوثر واقـع                     
ز بوده و اصـوالً نـاچي     به اين دليل، دوركيم مي گويد كه تأثير مجازات هميشه مورد ترديد             . شود

  ).125 :1378ستوده، (به شمار مي آيد 
تـر شـدن     به موازات گسترش بيشتر انواع وظايف و تخصـصي        : دوركيم همچنين گفته است   

رميمـي معكـوس شـود      آن، بايد شاهد اين باشيم كه تناسب دامنه دو نـوع حقـوق تنبيهـي و ت                
  ).147 :1976دوركيم، (

  
  فرضيه ها

  : در تحقيق حاضر فرضيه هاي زير مطرح شده استبا توجه به مباحث فوق
  .بين جرم اول با تكرار جرايم بعدي رابطه معني داري وجود دارد -1
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بندي زندانيان، وضعيت محل اسـكان و نگهـداري          وضعيت طبقه ( محيطي زندان    لبين عوام  -2
ي ، با تكـرار جـرم و بازگـشت مجـدد همبـستگ            )زندانيان و نوع امكانات رفاهي و خدماتي زندان       

 .وجود دارد
تفاوت معني داري وجود    به زندان   بين عوامل فردي زندانيان با تكرار جرم و بازگشت مجدد            -3

 .دارد
رابطه مـستقيم وجـود     به زندان   بين ميزان برچسب انحراف، با تكرار جرم و بازگشت مجدد            -4

 .دارد
ـ   بين ميزان خدمات مركز مراقبت بعد از خروج با تكرار جـرم و بازگـشت مجـدد                   -5 دان بـه زن

 .همبستگي وجود دارد
بين عدم جامعه پذيري زندانيان با تكرار جرم و بازگشت مجدد به زندان همبـستگي وجـود           -6

 .دارد
  

    تحقيقروش
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي پيمايشي است و از نظر تأثير متغيرهـا بـر يكـديگر يـك                    

  .محسوب مي شود) پس رويدادي(پژوهش علي 
اند،  ب اطالع از تعداد زندانياني كه بازگشت مجدد به زندان داشته          در اين پژوهش بعد از كس     

ثر بـر تكـرار جـرم و         سوال باز و بـسته، عوامـل مـؤ         40 با   با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته     
 گزينه اي ليكرت بررسـي شـده        5 سوال پژوهشي با طيف      25بازگشت مجدد به زندان براساس      

بـراي  .  متخصصان و صاحب نظران مورد تأييد قـرار گرفـت          روايي محتوا با استفاده از نظر     . است
 نسخه از پرسشنامه مـذكور را زنـدانيان        50سنجش اعتبار پرسشنامه در تحقيق مقدماتي تعداد        

سپس ضريب آلفاي كرونباخ هر طبقه از سواالت جداگانـه محاسـبه   . مورد مطالعه تكميل كردند  
أييد روايي و پايايي در جامعـه مـورد پـژوهش           اين پرسشنامه پس از ت    . بود% 84شد و اعتبار آن     

  .توزيع شد
هـاي اسـتان      در زنداني  1386جامعه آماري اين تحقيق، كليه زندانياني هستند كه در سال           

نمونه آماري شامل زنـدانيان  .  نفر بوده است1527خراسان شمالي به سر مي بردند و تعدادشان      
استان بازگشته بودنـد و تعدادشـان طبـق آمـار           هاي    به زندان  1386سابقه داري بود كه تا سال       
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همچنين در اين پژوهش از روش نمونـه گيـري تـصادفي            .  نفر بوده است   600ها   اداره كل زندان  
  .استفاده شده است) روش انتساب سهم متناسب(ساده طبقه اي 

نمونه كوكران انتخاب    بود كه براساس فرمول تعيين حجم         نفر 200حجم نمونه اين تحقيق     
  .دشدن

هـاي،   در اين پژوهش براي تجزيه و تحليـل از آمـار توصـيفي و آمـار اسـتنباطي و آزمـون                    
، ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون، و ضريب توافق پيرسون استفاده شده            )2خي(كايسكوئر  

و spss سطح معناداري و ضريب اطمينان و ضريب همبستگي با بهره گيري از نرم افـزار  . است
  .زه گيري شده است اندا5/11با ورژن 

  
  يافته ها

 تحقيـق،  ولفرضيه اسه با استفاده از آزمون هاي آماري كايسكوئر، اسپيرمن و پيرسون در مورد             
  :نتايج زير به دست آمده است

  .بين جرم اول با تكرار جرايم بعدي رابطه معني داري وجود دارد :فرضيه اول
  

   جرم اول عامل،-نتايج آزمون آماري كايسكوئر: 1جدول شماره

  فرضيه
آزمون 
  كايسكونر

 سطح معني
  داري

05/0=sig  

درجه آزادي 
df  

  شدت رابطه  نتيجه

بين جرم اول با جرايم 
  بعدي

Chi-square  000/0  9  H1876/0   تأييد*  

  
 (H1)رد و فـرض پژوهـشگر   (HO)  اطمينان، فرض صـفر % 95براساس نتيجه به دست آمده با 

بنابراين مي توان گفت كه در زندان، فرد در اثر يادگيري و آشنايي بـا جـرايم، بـراي                   . تأييد شد 
  .ارتكاب جرم با تجربه تر مي شود

وضعيت طبقه بندي زندانيان، محل اسكان و نگهـداري         (بين عوامل محيطي زندان      :فرضيه دوم 
م و بازگـشت مجـدد همبـستگي        ، با تكـرار جـر     )زندانيان و نوع امكانات رفاهي و خدماتي زندان       

  .وجود دارد
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  نتايج آزمون آماري همبستگي اسپيرمن، عوامل محيطي زندان: 2جدول شماره 
 تكرار جرم

  عوامل محيطي زندان
  sig=05/0سطح معني داري   rضريب همبستگي اسپيرمن 

وضعيت تفكيك و طبقه بندي 
  زندانيان

761/0-  005/0  

  004/0  -854/0  وضعيت اسكان زندانيان
  000/0  -873/0  وضعيت امكانات رفاهي زندان

  
 (H1)رد و فرض پژوهـشگر  (HO) اطمينان، فرض صفر % 95براساس نتايج به دست آمده، با 

وضعيت طبقه بندي نامناسـب زنـدانيان، وضـعيت نامناسـب           . بنابراين مي توان گفت   . تأييد شد 
دگيري و آشنايي با جرايم جديـد  ضعيت نامناسب امكانات و خدمات رفاهي زندان در ياواسكان،  

همبـستگي بـين متغيرهـا معكـوس        . در زندان و گرايش زندانيان به تكرار جرم تأثيرگذار اسـت          
  .است) منفي(

 بين عوامل فردي زندانيان با تكرار جرم و بازگشت مجدد تفـاوت معنـي داري                :مسوفرضيه  
  .وجود دارد

به لحاظ متغيرهـاي سـن،      (امل فردي   نتايج آماري تحقيق نشان مي دهد، بين دو متغير عو         
با تكرار جرم و بازگشت مجدد افراد بـه         ) جنسيت، تحصيالت، شغل، نوع مسكن و محل سكونت       

.  بيـشتر اسـت  19-39بـه عبـارتي گـرايش بـه تكـرار جـرم در سـنين          . زندان رابطه وجود دارد   
ي شـغل  ا دارهمچنين مردان و كساني كه سطح تحصيالتشان كمتر از ابتـدايي بـوده، بيكـار يـا             

كارگري بوده اند، و كساني كه در حاشيه شهر در منزل استيجاري سكونت داشته انـد، گـرايش                  
  .بيشتري به تكرار جرم داشته اند

  
  بحث و نتيجه گيري

هاي مربوط به  يافته. ي مطرح شده پاسخ داده شود سعي شد به شش سؤال اساسدر اين پژوهش
داري وجـود دارد، بـه       رم اول و جرايم بعدي رابطه معني      سؤال اول نشان داد كه بين دو متغير ج        

قبلـي بـا تجربـه      جـرايم   عبارتي يادگيري و آشنايي با جرايم جديد در زندان فـرد را در اجـراي                
زيرا يكي از مؤثرترين عوامـل تأثيرگـذار    . ر شدت و تكرار جرايم بعدي تأثيرگذار است       بكند و    مي

خرده فرهنگ زنـدانيان    . ن و خرده فرهنگ زندانيان است     بر رفتار زندانيان، محيط اجتماعي زندا     
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كنـد و زنـدانيان بـه خـصوص          اي است كه خود را بر رفتار زنـدانيان تحميـل مـي             قواعد نانوشته 
در نتيجه پس   .  جوان و افرادي كه براي اولين بار وارد زندان مي شوند آن را مي آموزند               يانزندان

  .از آزادي آن را در جامعه تكرار مي كنند
بـين دو متغيـر مـستقل و وابـسته همبـستگي            : هاي حاصل از سوال دوم نشان داد كه        يافته

دهي  بندي، اسكان زندانيان و وضعيت خدمات      هعبارت ديگر هر چقدر وضعيت طبق      وجود دارد، به  
 زندان نامناسب تر باشد، احتمال تكرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان              و امكانات رفاهي در   

بيشتر فرهنگ جرم در بين     رايج نشدن   موضوع تفكيك زندانيان كه هدف آن       . واهد بود بيشتر خ 
چنانچه طبقه بندي بر مبناي اصول      . زندانيان است هميشه مورد توجه اغلب كشورها بوده است        

علمي انجام نگيرد جامعه پذيري مطابق با شاخص هاي علمي روي نخواهد داد، مثالً اگر جـواني   
 به بندهايي كه به لحـاظ سـني و          دوشايد در كانون اصالح و تربيت نگهداري        كه از لحاظ سني ب    

پـذيري مطـابق بـا سـن و موقعيـت او، و              عـه  و جام   فرستاده شـود   نيست او   متناسب با نوع جرم   
ان بـه برخـي از      امكانات الزم براي باز سازگاري وي وجود نداشـته باشـد، نهايتـاً در داخـل زنـد                 

  .يشتري پيدا خواهد كردها و انحرافات گرايش ب آسيب
، نجفي توانا و ميلكـي      )1381(نتيجه اين تحقيق همسو با يافته هاي تجربي و نظري عبدي            

است كه معتقد بودند زندان و نارسـايي هـاي آن و همچنـين عوامـل                ) 1386(و راهب   ) 1386(
ترلند  با مطالعات سـا    همچنين اين نتيجه همسو   . حاكم بر محيط آن در تكرار جرم اثرگذار است        

است كـه معتقـد بودنـد       ) 2002(و ايرلند   ) 1976(، دوركيم   )1954(، كوهن و اوهلين     )1949(
از عوامل تأثيرگذار در پيدايش جرم است و افراد از طريق ارتباط با             محيط هاي زندگي نامناسب     

 بنـابراين . گروه هايي كه حامل هنجارهاي تبهكارانه هستند، رفتار تبهكارانـه را فـرا مـي گيرنـد               
  .محيط زندگي مي تواند يكي از عوامل مهم تأثيرگذار در تكرار جرم زندانيان باشد

بـين دو متغيـر مـستقل بـا متغيـر وابـسته            :  سوال سوم نـشان داد كـه       مربوط به يافته هاي   
به عبارتي هرچه در خارج از زندان، خانواده، دوستان و نهادهاي رسمي و             . همبستگي وجود دارد  
تكرار جرم و بازگـشت مجـدد افـراد بـه            د برچسب انحراف بزنند، احتمال    غيررسمي بيشتر به فر   

 افراد از گروه هاي اجتمـاعي منجـر و باعـث            دبه طر زدن  زيرا برچسب   . زندان بيشتر خواهد بود   
شود كه از خانواده، دوستان، خويشاوندان و همسايگان بگريزد، شـغلش را از دسـت بدهـد و                   مي

نتيجه . تري عمل مي كند د، نهايتاً فرد به صورت سازمان يافته  اينها سبب انحراف بيشتر مي شون     
و ) 1384(؛ اسـمعيلي  1387( تجربي و نظري پاكيده و مهـدوي         اين تحقيق همسو با يافته هاي     
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د برچسب زنـي در تكـرار جـرم و بازگـشت بـه              نده نشان مي كه  ، است   )2000 (1ناديرا پيرساد 
) 1973(و بكر   ) 1957(ه همسو با مطالعات لمرت      همچنين اين نتيج  . زندان بسيار اثرگذار است   

را نمي توان به رفتار ويـژه اي كـه رخ داده اسـت نـسبت داد،         است كه معتقد بودند كج رفتاري     
بلكه نتيجه اعمال قوانين و مجازاتهاي مربوط در مورد فرد يا افرادي است كه آن رفتار را انجـام                   

طور موفقيت آميزي در مورد او به كار رفته، و كج           كج رفتار كسي است كه اين انگ به         . داده اند 
در نتيجه برچسب زني انحـراف      . رفتاري عملي است كه ديگران آن را اين گونه تعريف  كرده اند            

   .يكي از مهم ترين عامل تكرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان است
يـر مـستقل بـا متغيـر وابـسته         يافته هاي مربوط به سوال چهار نـشان داد كـه بـين دو متغ              

به عبارت ديگر هرچقدر ميزان خدمات دهي مركز مراقبت بعد از خـروج             . همبستگي وجود دارد  
، مشاوره و اعطاي تسهيالت بانكي براي ايجاد اشتغال كمتر           اجتماعي از لحاظ خدمات مددكاري   

ين مراكـز مـي تواننـد       زيرا ا . باشد، تكرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان بيشتر خواهد بود           
. نقش بسيار مهم و ارزنده اي در سرنوشـت فـرد بزهكـار بعـد از آزادي از زنـدان داشـته باشـند          

بنابراين يكي از نقش هاي بسيار مهم اين مركز، پيشگيري از بزه مجدد و پيشگيري از بازگـشت     
لهي و وليـزاده  و نظري اسدالنتيجه اين تحقيق همسو با يافته هاي تجربي . مجدد به زندان است 

ايت ماست كه معتقد بودند هرچه افراد پس از آزادي كمتر مورد ح           ) 1990 (2هينسو   )1386(
همچنين اين نتيجه بـا مطالعـات، هيرشـي         . و مراقبت قرار گيرند، بيشتر مرتكب جرم مي شوند        

هم خواني دارد كه معتقد بودند، ضعف مراقبت و كنترل اجتمـاعي،            ) 1976( و دوركيم ) 1969(
در عدم تعادل زندگي و انتظام اجتماعي تأثير دارد و همنوايي با اعضاي جامعه و جامعه پـذيري                  

ـ        .  بـه جلـوگيري از انحرافـات و كجرويهـاي آنـان كمـك كنـد                دافراد آزاد شده از زندان مي توان
در نتيجـه، ناكـافي بـودن       . همچنين آنها انحراف را نتيجه نارسائي كنترل اجتمـاعي مـي داننـد            

 مراكز مراقبت بعد از خروج در گرايش افراد آزاد شـده بـه انحرافـات اجتمـاعي و تكـرار             اقدامات
   .جرم تأثير گذار است

 يافته هاي مربوط به فرضيه پنج نـشان داد كـه بـين دو متغيـر مـستقل بـا متغيـر وابـسته                       
، به عبارتي زندان موجب طرد اجتماعي زنداني مي شود،          وجود دارد ) منفي(همبستگي معكوس   

ها به مجرم آزاد شده      اي ها، اقوام، دوستان و هم محله      ه طوري كه درصد قابل توجهي از خانواده       ب

                                                 
1. Persaud, Nadira 
2. Haines 
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اين امر سبب مي شـود      . بي اعتنايي مي كنند و هيچ تمايلي به معاشرت با وي نشان نمي دهند             
و هر چه اين فـرد      . گيردبكه حس انتقام و كينه جاي عبرت و عاطفه را در دل زنداني آزاد شده                

يشتر از جامعه و اطرافيان فاصله گيرد و از نظارت و كنترل اجتماعي دور شود بـاز بـه ارتكـاب                     ب
ر باشـد، و ايـن افـراد         پذيرش خانواده و جامعه كمت     هبنابراين هر چ  . اعمال مجرمانه بازمي گردد   

هي بيشتري قرار گيرند، احتمال تكرار جرم و بازگشت مجددشان به زنـدان بيـشتر    مورد بي توج  
، پاكيـده و مهـدوي      )1381(نتيجه اين تحقيق با يافته هاي تجربي و نظري عبـدي            . هد بود خوا

 هم خواني دارد كه معتقد بودند هرچـه افـراد پـس از آزادي               1935 تا   1925و اوهلين   ) 1387(
كمتـر   بيشتر مورد بي توجهي خانواده، جامعه و ساير نهادهاي رسمي و غيررسمي قرار گيرنـد و       

همچنين ايـن   . شتر احتمال دارد مرتكب جرم مجدد شوند و به زندان باز گردند           كنترل شوند، بي  
، هيرشـي   )1968(، مـرتن    )1954(، اوهلـين    )1951(، بلومر   )1949(نتيجه با مطالعات پارسونز     

همسوست كه معتقد بودند كجروي ناشي از همبستگي نـاقص ميـان            ) 1976(دوركيم  ) 1969(
هاي سازنده جامعه است و زندان و زنـداني شـدن    انسانحركت اجتماعي جامعه و حركت فردي      

 شكاف ميان رشد و تغييرات بهينه جامعه        .دارد عاملي است كه فرد را از حركت اجتماعي باز مي         
شـود، بـه گونـه اي كـه          و فرد زنداني عاملي است كه بازدارنده حركت و تغيير مثبت در فرد مي             

 بيگانه اسـت و بـه مهـارت هـاي الزم بـراي كـار و                 زنداني پس از آزادي با روند تغييرات جامعه       
  .پيشرفت اجتماعي مجهز نيست، در نتيجه مرتكب جرم مي شود

  كـردن  با لحـاظ (يافته هاي مربوط به فرضيه شش نشان داد كه بين دو متغير عوامل فردي       
با تكرار جرم و بازگشت     ) متغيرهاي، سن، جنسيت، تحصيالت، شغل، نوع مسكن، محل سكونت        

 بودنـد گـرايش    19 -39به عبارتي افرادي كه در سـنين        . د افراد به زندان رابطه وجود دارد      مجد
 همچنـين مـردان و كـساني كـه سـطح تحصيالتـشان كمتـر از                 .بيشتري به تكرار جرم داشتند    

زل استيجاري سـكونت    ا كساني كه در حاشيه شهر در من       ان،كارگرن و    بيكارا ه است، ابتدايي بود 
در نتيجه يكي از عواملي كه در گـرايش         . ه اند دادنشان  يشتري به تكرار جرم     داشته اند گرايش ب   

نتيجه اين تحقيق همسو با يافتـه هـاي         . افراد به تكرار جرم تأثير گذار است، عوامل فردي است         
 اسـت كـه     1962و تحقيق كمبـريج     ) 1381(، عبدي   )1387(تجربي و نظري پاكيده و مهدوي       
  .در گرايش به تكرار جرم هستندهمگي مبين تأثير عوامل فردي 

بنابراين، براساس نتايج اين پژوهش مي توان براي پيشگيري و كاهش تكرار جرم و بازگشت               
اجراي اصولي و استاندارد تفكيك     : مجدد افراد آزاد شده به زندان اقداماتي از اين قبيل انجام داد           
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داري، خـدمات دهـي مـوثر بـه         و طبقه بندي زندانيان در زندانها، بهبود وضعيت اسـكان و نگهـ            
زندانيان، حدف برچسب رسمي و غير رسمي از زندانيان آزاد شده، ارائه خدمات مـوثر و كنتـرل          

ده، دوسـتان و    از طريق مركز مراقبت بعد از خروج، پذيرش زنـدانيان آزاد شـده در ميـان خـانوا                 
  .رسمي و جلوگيري از طرد آناننهادهاي رسمي و غير

  
  منابع فارسي

 جـرم در   بررسي رابطه برچسب كجرو و تحريم اجتماعي با تكرار        ). 1384. (، ع اسمعيلي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد . پايان نامه كارشناسي ارشد. بين جوانان مقيم زندان تبريز

  .رودهن      
  . انتشارات رز: شيراز. چاپ اول. نظريه هاي انحرافات اجتماعي). 1377. (احمدي، ح
  .نشر گرايش، چاپ اول: تهران. جايگزين هاي زندان يامجازاتي بينابين). 1382. (آشوري، م

انتشارات : تهران). 1386. (20/7/1384آيين نامه اجرايي سازمان زندانهاي كشور مصوب        
  .راه تربيت، چاپ دوم

مجموعـه مقـاالت اولـين همـايش بـين          . جامعه پذيري زندانيان  ). 1386. ( ن حاتمي خواجه، 
  .دان، تهران، انتشارات راه تربيته از مجازات زنالمللي كاهش استفاد

.  اجتماعي زندان و زنـداني شـدن بـر زنـدانيان           -اثرات منفي رواني  ). 1386. (راهب، غ 
ـ                  دان، تهـران،   مجموعه مقاالت اولين همـايش بـين المللـي كـاهش اسـتفاده از مجـازات زن

  .انتشارات راه تربيت
ترجمـه محـسن تالثـي، تهـران،        . ران معاصر نظريه جامعه شناسي در دو    ). 1385. (ريترز، ج 

  .انتشارات علمي، چاپ يازدهم
  .تهران، انتشارات آواي نور، چاپ اول. آسيب شناسي اجتماعي). 1378. (ستوده انواري، ه

تهـران، انتـشارات   آسيب شناسي جامعه و جامعه شناسي انحراف،       ). 1383. (شيخاوندي، د 
  .نشر و پخش، چاپ اول

  .تهران، انتشارات راه تربيت، چاپ اولشناسي زندان،  جامعهاي بر  قدمهم). 1383. (شمس، ع
تهران، انتـشارات سـمت،     آسيب شناسي انحرافات اجتماعي،     ). 1387. (صديق سروستاني، ر  

  .چاپ دوم
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مجله انجمن جامعه شناسي ايران،     مجازات زندان و ارتكاب مجدد جرم،       ). 1381. (عبدي، ع 
  .، انتشارات انجمن جامعه شناسي، تهران2دوره چهارم، شماره 

نـي، چـاپ نـوزدهم،      ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نـشر       جامعه شناسي،   ). 1386. (گيدنز، آ 
1386.  

تهران، انتشارات مركز توسعه خـدمات      ). 1387(سازمان زندان ها،     ماهنامه اصالح و تربيت،   
  .74آموزش و پرورش بنگاه تعاون و صنايع زندانيان، سال ششم، شماره 

  بررسي علل و عوامل خانوادگي و اجتماعي در بازگشت ). 1387. (؛ پاكيده، فمهدوي، ر
  .82ماهنامه اصالح و تربيت سازمان زندانها، شماره مجدد به زندان،        

بومي سازي جايگزين ها و راهكارهاي كاهش جمعيـت         ). 1386. (نجفي توانا، ع؛ ميلكي، ا    
يش بـين المللـي كـاهش اسـتفاده از مجـازات زنـدان،              مجموعه مقاالت اولين هما   . كيفري

  . تهران، انتشارات راه تربيت
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