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 نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد زندانیان به زندان

 1محمد یعقوبی

 2محمود علمی

 52/6/5932 تاریخ دریافت مقاله:
 51/5/5936 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

ان به زندان یمرتبط با بازگشت مجدد زندان یو خانوادگ ین عوامل اجتماعییق تعین تحقیا یهدف کل
بار با ارتکاب  ش از یکیباشند که بیم یانیه زندانیکل ق حاضریتحق در یجامعه آمار باشد.یز میتبر
اساس جدول مورگان برابر  حجم نمونه بر باشد وینفر م 061ها تعداد آن و یز معرفیم به زندان تبریجرا

در مطالعه  نتخاب شدند.ساده ا یق با استفاده از روش تصادفیتحق یهانمونه .ده استین گردیینفر تع 021
اطالعات  یوه گردآوریاستفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر ش یش مقطعیمایق پیحاضر از روش تحق

و شده از کتاب و مقاله استفاده  مطالب یگردآور یبرا شود.یق پیمایشی محسوب میتحق یهاروش ءجز
رش جامعه و بازگشت یزان پذین میق بیقن تحیدرا ها از پرسشنامه استفاده شده است.داده یگردآور یبرا

، رش خانواده و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود داردیزان پذین میب، مجدد به زندان رابطه وجود دارد
 زان ین میت بیدر نها زان بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد ویبا م یزان مهارت شغلین میب

دهنده آن است ق نشانین تحقیجه اینت دان رابطه وجود دارد.زان بازگشت مجدد به زنیبا م یزنچسببر
گونه  بدون هر رش جامعه ویمورد پذ ها وتوجه خانواده ت ویقدر تحت حماه ان آزاد شده هر چیکه زندان

ها به مناسب در اجتماع حضور معناداری داشته باشند احتمال بازگشت مجدد آن یبرچسب با مهارت شغل
 .ابدییزندان کاهش م

 .بازگشت مجدد به زندان و زندان، جرم، مجرم، تکرار جرم :یدیکل واژگان
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 مقدمه

ای به جامعه دیگر متفاوت شود، اگر چه نوع و میزان آن از جامعهای جهانی محسوب میجرم پدیده
ث ناپذیر را از حیهای جبرانشوند در اکثریت موارد فرمتکسانی که گرفتار بزهکاری و جرم می است.

ها وجود چنین سابقه نامطلوبی در زندگی آینده آن دهند.از دست می ... کار، تحصیل، تشکیل خانواده و
شوند و امکان بازگشت از طرف جامعه و خانواده طرد می گذارد و این قبیل افراد معموالًتاثیر فراوان می

چنین این مسئله از شود و همها به عنوان یک فرد عادی به جامعه با مشکالت فراوانی مواجه میآن
کانون اصالح و تربیت،  کند نیز اهمیت زیادی دارد.لحاظ هزینه، وقت و نیرویی که جامعه صرف آن می

ها باری های مربوط به آنهزینه ... ها وهای مختلف زندانهای کارآموزی، نیروی انتظامی، دادگاهکانون
یری این معضل شناخته شود و از اکثریت آن کاسته های پیشگبر دوش جامعه است. درصورتی که راه

توان صرف آموزش و پرورش و تربیت شود، قسمت اعظم این بودجه و نیروی انسانی صرف شده را می
ها، دیگران و جامعه خواهد گذاری بسیار خوبی برای آینده آنعملی و علمی این قبیل افراد کردکه سرمایه

ها به جامعه شوند، بازگشت آنکه یکبار زندانی میدهد اکثریت افرادیبود ولی آمار و اطالعات نشان می
ترین خواهیم عمدهدر این تحقیق می گردند.دچار بزهکاری شده و به زندان باز می مشکل شده و مجدداً

عوامل موثر در بازگشت مددجویان به زندان را مورد بررسی علمی قرار داده تا از این طریق مسئله بسیار 
می بازشناخته شده و از میزان بازگشت مجدد مددجویان به زندان کاسته شود. روشن است که افرادی مه

این قوانین روانه زندان  بینی شده درطبق مجازات پیش گذارندمی پا ریز هنجارهای جامعه را که قوانین و
به   ایمحدوده و بستهمحیط  هدف، نگهداری بزهکاران در ن مساله ضروری است که آیایا گردند، ذکرمی

های رایج در جامعه است آزادی و حقوق شهروندی از هاکردن آن راهبردش فقط محدود نام زندان است که
نسبت به  هانگرش آن و تفکر در تغییر تربیت زندانیان و اصولی جهت اصالح و که هدف، مبتنی براین ای

 رویکرد ک نظام زندانبانی مبتنی بریهدف  است. به جامعه هاآن بازگشت مجدد جامعه و قوانین حاکم بر
زمینه بازگشت  هاتحمل مشکالت روانی اجتماعی به آن ضمن جلوگیری از اصالحی و تربیتی است تا

 به جامعه فراهم آورد.  مجرمان را

 سطح ارتقاء دخیل باشد، افزایش و هاآن توانی نو وتربیت زندانیان  اصالح و در تواندهایی که میبرنامه
نفس  بینش نسبت به شخصیت و آموزی، تخصص، آگاهی واجتماعی، حرفه و یهای فرددانش، مهارت

-کند، میآن زندگی می ای که درجامعه محیط پیرامون، خانواده و و خود قراری رابطه سالم باخود و بر

، بدون شک به سازنده گردد معنوی و او تفکر اندیشه و بزهکاری که دچار تحول شخصیت شده و باشد.
 بازپروری در تواندای که میجمله عوامل عمده (. از080 :0832ابد)شمس، یسوی زندگی اجتماعی گرایش می

نیروی  باشد. موثر ... جامعه پیرامون، خانواده و نگرش زندانیان نسبت به و تفکر بازسازی شخصیت و و
خروج،  از جامعه، مراقبت بعد بیرون، خانواده ومحیط  جهت برقراری ارتباط متقابل زندانی با کارآمدانسانی
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زندان، نوع  شغلی پس از آزادی از زندانیان، حمایت مالی و بخشودگی، مرخصی، اشتغال به کار و عفو
 بر موثر عوامل گوناگون و توجه به علل و همان(. با)باشدحذف برچسب اجتماعی می و اطرافیان برخورد

 اصالح و نسبت به امر کالن را راهبردی بسیار یت این مساله، اصول واهم بازگشت زندانیان به جامعه و
به شکلی که  ،دهیمبررسی قرار می مورد مندانه زندانیان راالگوهای پیشرفته بازگشت سعادت تربیت و

ک ساختار تشکیالتی یبدون شک تدوین  .ارائه داده باشیم را خود نظر های موردبرنامه کلی از تصویر
میان زندانیان متضمن مباحث بسیار  به بازگشت در زمینه الزم برای افزایش امید جهت ایجادزندانبانی 

 های اصالحی وها، برنامههای آننگهداری مجرمان، شکل متنوع و گوناگون اداری، نیروی انسانی، مراکز
است، به همین  شخصیتی افراد های فردی اجتماعی وتر، ویژگیهمه مهم از و هاشیوه اجرای آن ،تربیتی
به بازگشت  امید خانوادگی که بر فرهنگی و ،اجتماعی ،اقتصادی ،عوامل سیاسی علل و برآنیم تا منظور

جهت  کاربردی زمینه الزم را ارائه راهکارهای علمی و با شناسایی و را باشندمی زندانیان به جامعه موثر
 وریم. فراهم آ به بازگشت زندانیان به جامعه را باال بردن امید

نقش مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان در پیشگیری از تکرار جرم از این جهت مهم است که 
عدم توجه خانواده در حمایت از زندانیان آزاد  شوند.رو میه ب با مشکالت زیادی رو یزندانیان پس از آزاد

ناسب دیگر، عدم توفیق در م یهادر حمایت از آنان، طرد و اخراج از محل کار و محیط یشده یا ناتوان
شود که زندانیان موقعیت اجتماعی، شغلی و از معضالت دیگر سبب می ییافتن شغل مناسب و بسیار

سابق خود را از دست بدهند و از همین رو اغلب آنان به ارتکاب مجدد جرم و پناه بردن به  یاقتصاد
د یک موسسه پس از تحمل حبس که آنان وجو قطعاً آورند.می ینامناسب و دوستان ناباب رو یهامحیط

 یهابنابراین در نظام از معضالت ذکر شده را رفع خواهد کرد. یمورد حمایت و مراقبت قرار دهد، بسیار را
از زندان پذیرفته شده  یپس از آزاد یتعقیب ، اصل مداخلهیاصالح یهابرنامه یاثربخش یبرا یزندانبان
ه ئو ارا یراکز مراقبت بعد از خروج به صورت یک نهاد رسمی و اجتماعم یاندازبه همین منظور راه است.

       نوین محسوب یزندانبان یبرا یمددجویان از سوی این مراکز گام مثبت الزم به یهاخدمات و حمایت

جز محکومین به قصاص  درصد است. 01یک سال در حدود  یشود. در ایران آمار خروج از زندان درطمی
به عنوان مثال در استان تهران به  شوند.یها از زندان خارج مها و سالماه یندانیان در طنفس، بقیه ز

با توجه به  مانند.یروز در زندان م 01علت مدت کوتاه حبس در اکثر موارد به طور متوسط زندانیان قریب 
غلب در جرایم درصد و ا 88اجتماع زندان و نرخ بازگشت مجدد به زندان که حدود  یاین جریان دایم

مهم اصالحی و  یهامربوط به مواد مخدر و سرقت است، جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان از اولویت
در  اند.نفر از زندان آزاد شده 00411نزدیک به  08سال  یط در شود. در زندان تبریزتربیتی محسوب می

اند. نرخ بازگشت به زندان در ایران دهنفر از زندان آزاد ش 409022تعداد  0808کشور بر اساس آمار سال 
درصد است که علت آن مدت کوتاه حبس، تکرار  81یک سال نخست پس از آزادی، نزدیک به  یدر ط

بار زندانی شود، می 4تا  2که یک نفر در یک سال ممکن است مخدر و سرقت و این جرایم در مورد مواد
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-این هزینه مربوط به هزینه ریال هزینه دارد. 00111حداقل در روز  یها یک زندانیمطابق بررس .باشد

هر بار ورود به  جامعه در آن لحاظ نشده است. یهامستقیم و هزینهغیر یهامستقیم است و هزینه یها
ها کمتر مانده از حبس، هزینهیباق یروزها یدارد که در طبردر یزیاد یهاهزینه ییک زندان یزندان برا

نظارت بر  مانده حبس است.ی باق یاول بیشتر از روزها یروزها ییگر اهمیت مالبه عبارت د شوند.می
که پس از آزادی به  یدر عمل افراد برد.را باال می یبزهکاران پس از آزادی از زندان سطح امنیت اجتماع

در آنان شوند، نرخ بازگشت مجدد به زندان مند میها بهرهکنند و از خدمات آنمراکز مراقبت مراجعه می
درصد است  80تا  20نظر از علل ذکر شده، نرخ بازگشت به زندان براساس برآوردها  صرف تر است.پایین
درصد برآورد شده است که  8تا  0کننده به مراکز مراقبت  که این میزان نزد مددجویان مراجعه یدر حال

مراقبت دراصالح و تربیت مددجویان  اند. نقش مراکزکه تحت مراقبت نبودهاست یبسیارکمتر از مددجویان
کنند تا با یشناس سعی مشناس و جامعهشناس، روانشود جرممی یزمانی که شخص مرتکب عمل خالف

 یکنند. مطالعات علم در عملکرد و زندگی آینده مجرم ایجاد یتمرکز بر شخصیت مجرم به تدریج تغییر
را  یو یولیت اخالقئچه را که مس دهد تا آنرار میمجرم را مورد کالبد شکافی ق ،مرتبط با جرم شخصیت

، یاز این رو وضع جسمان باز گرداند. یاجتماع یرا به جامعه و زندگ یکرده، و یتضعیف کرده شناسای
که  یو فرهنگ یوضعیت اجتماع و ها، نقش رسانهیوضع اقتصاد ،های، ناکامی، هوش، سوابق بیماریروان

 یدهد تا از این رهگذر عوامل موثر بر ارتکاب جرم کشف و بررسیم قرار ظرن اند مدمجرم را احاطه کرده
 تامین برخوردار است. یاو وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج از حساسیت و اهمیت ویژه شوند. رسالت

مددجویان جهت بازگشت مجدد به جامعه، کسب  یساز، آموزش و نیز آمادهیو بهداشت روان یاجتماع
از تکرار جرم از جمله است. با توجه به دیدگاه منفی مردم  ییت اراده زندانیان برای جلوگیرمعاش و تقو

موجود در جامعه، به  یپس از بازگشت از زندان به علت حس بدبین یزندان نسبت به زندانیان، معموالً
اع کار به این شود و صاحبان مشاغل حاضر به ارجیپذیرفته نم یو کار یاجتماع یهاآسانی در میان گروه

و نیز  یاجتماع یخوردگپیشینه ازموانع مهم عدم اشتغال مجدد زندانیان و عامل سر این سوء افراد نیستند.
از اجتماع به علت طرد کردن این افراد نیز  یجویحس انتقام عامل تمایل مجدد آنان به ارتکاب جرم است.

 یهاو حمایت یز ترخیص از زندان نیاز به پشتیباناین مجرمان پس ابربنا شود.به عوامل فوق اضافه می
ولیت اصالح و حمایت ئها که مساین سازمان دارند تا دوباره به سمت جرم کشیده نشوند. یاسازمان یافته

را دارند با عنوان مراکز مراقبت پس از خروج به  یه امکانات و تسهیالت به وئآزاد شده و ارا یاز زندان
، یمورد ی، جلسات تحلیل مساله، جلسات بررسیجلسات منظم هفتگ پردازند.یانجام این وظایف م

مددکاران و اخذ  ی، تغییر در مقاطع تحصیلیمدت آموزشکوتاه یهاآموزش از طریق فیلم، اینترنت، دوره
  مختلف یمدت بازدید از مراکز مختلف مشابه در کشورهاکوتاه یها، دورهیآموزش یهامدارک باالتر، برنامه

 ییآتواند مرکز مراقبت بعد از خروج را به توفیقات بیشتر برساند و کاریاست که م یهایاز جمله روش ... و
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شان کردن یو زندان یدر نگهدار یهنگفت یهاحبس افراد، هزینه افزایش دهد. یآن را در حد چشمگیر
-هزینه جه و مشهود است.است که قابل تو یآشکار یهاها هزینهاین کند.یتحمیل م یبه بودجه عموم

تواند یکه م یانسان ییک نیرو یمثال وقت یرود. برایفراوان پنهان نیز در این جریان از دست م یها
عاطل و باطل و  یباشد، با ارتکاب جرم و گرایش به انجام بزه به فرد یاو توسعه یخدمات تولید ءمنشا

به دست  یتوانست از طریق وکه می یز فوایدجامعه ا شود.تبدیل می یمخل رفتارها و روابط اجتماع
این افراد را  یپلیس و دستگاه قضای یشود تا نیروصرف می یزیاد یهاهزینه شود.یمند نمبیاورد، بهره

مجرمین در  یهاپرونده شود تایصرف م یپیاپ یمتمادی و روزها یهاآورند. ساعتتحت کنترل خود در
مقابله با بزهکاران  یهادر یافتن راه یفراوان یانسان یانرژ رار گیرند.ق یها، به نوبت مورد بررسدادگاه

شوند تا مانع یدر یک جامعه هماهنگ و درکنار یکدیگر بسیج م یاشود. در واقع نظام گستردهمصرف می
که این نیروها درجهت توسعه آن یگفت به جاتوانیم ارتکاب جرم شوند و یا آن را کنترل کنند. در واقع 

در جامعه در  .شوند بدیهی استیجامعه صرف شوند در مسیر باز داشتن مجرمین از ارتکاب جرم صرف م
برخوردار  یدر جهت توسعه کشور از اهمیت خاص یانسان ینیروها یکارگیره حال توسعه مانند ایران، ب

 ییر رفتار و تبدیلها مجرمین ضمن تغاجرا شوند که بر اساس آن یهایبه همین دلیل، الزم است طرح است.
تولیدگر و خالق نیز بدل شود و بتوانند در مسیر توسعه  یشدن به افرادی سالم و سازگار با جامعه، به نیرو

مراکز مراقبت بعد از خروج به منظور پیشگیری  یه خدمات به مددجویان از سوئکشور مفید واقع شوند. ارا
بر  مناسب انجام شود. یو با ابزارها یایط به درستافراد واجد شر یموثر است که شناسای یاز جرم زمان

از تکرار  ینامه مراکز مراقبت بعد از خروج، اصالح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیراساس ماده یک آیین
 یو فراهم کردن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگ یو معنو یجرم از طریق حمایت ماد

نامه، اهم وظایف مراکز این آیین 8چنین در ماده ل شده است. همبه این مراکز محو یسالم اجتماع
، یاز جمله وظایف این مراکز ایجاد زمینه الزم جهت کارآموز مراقبت بعد از خروج مشخص شده است.

ه خدمات به مددجویان در ئارا و یاشتغال، ازدواج، ادامه تحصیل، تامین مسکن، اعطای تسهیالت بانک
 .باشدیم یو مذهب ی، فرهنگی، حقوقیت و درمان، اجتماع، بهداشیامور آموزش

 

 اهداف تحقیق 

 هدف کلی

 .تعیین عوامل اجتماعی و خانوادگی مرتبط با بازگشت مجدد زندانیان زندان تبریز به زندان
 

 اهداف اختصاصی

 زنی و بازگشت مجدد زندانیان زندان تبریز به زندانتعیین رابطه بین میزان برچسب -

 رش خانواده و بازگشت مجدد زندانیان زندان تبریز به زندانیرابطه بین میزان پذ تعیین -

 تعیین رابطه بین میزان مهارت شغلی و بازگشت مجدد زندانیان زندان تبریز به زندان -
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 .تعیین رابطه بین میزان پذیرش جامعه بعد از آزادی زندانیان زندان تبریز از زندان -

  

 تبیین انحرافات اجتماعی در یشناختعمده جامعه یرویکردها

جا به سه  مختلفی وجود دارد که در این یشناسی، رویکردهادر جامعه یدر مورد تبیین انحرافات اجتماع
 شود: یرویکرد عمده اشاره م

 
 یرويكرد کارکردگراي

 یمن سازگارداند و برآن است که ضایسازگار با هم م ییمتشکل از اجزا یاین رویکرد، جامعه را نظام
به هم خوردن نظم  یمشترک است و انحراف در راستا یهاوفاق در ارزش یمیان اجزاء وجود نوع

 گیرد.یثبات نظام مورد توجه قرار م یبرا یو به عنوان خطر یاجتماع
است و در  یدارد که هر یک مکمل دیگر یمتمایز یبه نظر پارسونز، یک نظام در کلیت خود، اجزا

میان  یدارند، سازگار یواحد یهاارزش یسوه رو ب ،یم است، چون این اجزا متفاوتعمل کل نظام سه
 یهایآن با فرصت یبا وجود این، این امکان وجود دارد که همراه با تغییر نظام، اجزا .ها حاکم استآن

جاد را نسبت به یکدیگر ای یها و فشارهایدر نتیجه، کشش .مختلف حرکت کنند یهاینابرابر و در جهت
ناشی از همین نقص  یادر این میان انحراف پدیده را در کار انسجام جامعه پدید آورند. یکرده و مشکالت

امیل  شود.یکه درمسیر پیوستگی با دیگران قرار ندارند، همراه م یکه با نهادها و افراددر همبستگی است
و  یدر جوامع سنت یماشین یجتماعدر جوامع، همبستگی ا یاجتماع یدورکیم نیز با طرح مفهوم همبستگ

در جوامع مدرن، معتقد است که جامعه و نظم موجود در آن هم بر ابعاد  یارگانیک یاجتماع یهمبستگ
افراد حکومت و نه تنها وسایل که غایات کنش انسانی را هم  یدرون یهارفتار و هم بر خواست یبیرون

خودخواهانه  یهاافراد قادر به گسترش خواست یماعهم خوردن نظم اجت دنبال بهه کند اما بیتنظیم م
که  یشود و معیارهاییتضعیف م یفرد یهاخواست در این وضعیت، حاکمیت جامعه بر .شوندیخود م
یابند تا شود و آنان فرصت مییپس امیال آنان از کنترل جامعه خارج م .یابندیموضوعیت نماند، آموخته

)ورسلی، انجامدیآن بسط دهند، این وضعیت به انحراف م یش از امکان ارضاها را در حدی بیآن خواسته
0893 :09.) 
 

 رويكرد تضاد اجتماعی

 یها و طبقات رقیب و دارااز گروه یمتکثر و ترکیب یاجزا زا یااساس این رویکرد، جامعه مجموعه بر
دهد و به این وسیله یدیگر قرار مخاص درکنار یک یها را در نظمباشدکه قدرت، آنیمتضاد م یهادیدگاه

و  یتحمیل یدارد و امر یمسلط جنبه سیاس یاجتماع یهادر این دیدگاه، ارزش شود.یمین مات یثبات اجتماع
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 یبندبه نظر مارکس طبقه نیست. یبر حیله صاحبان قدرت است و نظم موجود در جامعه هنجار یمبتن
 کند.یجامعه تعیین م یع منابع و امتیازات را در میان اعضاتوزی ینحوهموجود در درون جامعه،  یاجتماع

 شود.یتوزیع منابع و امتیازات، منبع پدید آمدن تضاد در جامعه م یمبارزه برا
 کنش متقابل

با دیگران وارد  یروابط اجتماع است که در عرصه یاجتماع یاین دیدگاه معتقد است که فرد مخلوق
 یکه درون یرفتار فرد صرفاً از آن دسته هنجارهای« مید»به نظر  سازد.یم یشود و جامعه را درونیم

انگیخته و خالق عمل کند،  خود یبه شکل یگیرد و این امکان همواره وجود دارد که ویکرده، نشأت نم
تواند بر جزئیات یگاه کامل نیست و نم موجود در جامعه هیچ یهنجار یهاچنین مقررات و آموختههم

مورد نیاز را در اختیار آنان قرار  یرفتار یهاراد منطبق باشد و در همه حال الگوها و دستورالعملرفتار اف
هنجارها  یعمل ییا ناکارآمد یخالف هنجار با توجه به این خالء هنجار یاز رفتارها یبنابراین بخش ،دهد

  (.30-01: 0801شود)علمی، یتبیین م
 

 پیشینه تجربی

جرم جوانان که پس از مقایسه  بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و(، 0800)دلپسند و همکاران
 کنترل اجتماعی هیرشی و) جرم و( کسلروهلرو  راتوس) حمایت اجتماعی تعاریف مختلف از و هادیدگاه

 ایالم از عادی شهر مقایسه میزان برخورداری جوانان مجرم و روش پیمایشی به سنجش و با (فشاراگنیو
حمایت  گانه حمایت عاطفی،سه ابعاد حمایت اجتماعی در این تحقیق، ی انجام دادند. درحمایت اجتماع

 از جوانان عادی شهر نفر 7 جوانان مجرم و از نفر 7 متشکل از یک نمونه حمایت اطالعاتی در مادی و

 دی درآن است که میزان برخورداری جوانان عا های توصیفی تحقیق بیانگریافته .ایالم بررسی شده است

بودن  دارمعنی های استنباطی نیزافتهی .است تمام ابعاد حمایت اجتماعی نسبت به جوانان مجرم بیشتر
که   دهدرگرسیون لوجستیک نشان می استفاده از ها باچنین تحلیل دادههم. کندمی ییدات این تفاوت را

به  .مجرم برخوردار است ادی وع تفکیک افراد باالیی در قدرت تمایز سازه نظری حمایت اجتماعی از
 .ابدیاحتمال ارتکاب جرم کاهش می ،افزایش میزان حمایت اجتماعی با عبارت دیگر،

به زندان را بررسی نمودند. نمونه  بازگشت مجدد جرم و تکرار بر (، عوامل موثر0833)کفاشی و اسالمی
بندی شده انتخاب شده یری تصادفی طبقهگبودند که به صورت نمونه دارزندانیان سابقه از نفر 211 یآمار

 آزاد افراد بازگشت مجدد جرم و کاهش تکرار توان برای پیشگیری واساس نتایج این پژوهش می بودند. بر
وضعیت اسکان  بهبود ،هابندی زندانیان در زندانطبقه استاندارد تفکیک و با اجرای اصولی و شده به زندان،

عرضه  شده، زندانیان آزاد غیررسمی از حذف برچسب رسمی و ها،به آن موثردهی نگهداری و نوع خدمات و
دوستان  میان خانواده، شده در پذیرش زندانیان آزاد ازخروج، مراقبت بعد و کنترل ازطریق مرکز خدمات موثر

 .آنان اقدام موثری انجام داد طرد جلوگیری از غیررسمی و نهادهای رسمی و و
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، بررسی علل و عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد به زندان، (0839)پاکیده و مهدوی
شغل و بازگشت  جنس، تحصیالت، ها نشان داد که بین عوامل فردی از قبیل سن،پرداختند. مطالعه آن

که بین میزان است آماری معتبرگویای این موضوع هایآزمونچنین و هم مجدد به زندان رابطه وجود دارد
عدم پذیرش در خانواده و عدم پذیرش توسط محیط اجتماعی رابطه معکوسی وجود  جتماعی،اعتماد ا

 پذیرش درخانواده و محیط اجتماعی در پذیرش اعم از دیگر هرچه میزان اعتماد اجتماعی، عبارتیه ب دارد.
وجود  (معکوس )رابطه، زندانی بعد از آزادی از زندان کمتر باشد میزان بازگشت مجدد بیشتر خواهد بود

 دارد.
تقابل منحرفانه بین سیاه پوستان  عواطف منفی و فشار" عنوان درتحقیقی با، (2118جانسون) جنگ و

 .یید نموداارتکاب بزهکاری ت در عمومی اگنیورا نتایج به دست آمده نظریه فشار "آمریکایی

 اندنتیجه رسیده به این "جرم حمایت اجتماعی و اجبار،" عنوان تحقیقی با در، (2112)دیگران کالوین و

 .کندجلوگیری می آن حمایت اجتماعی از و شودباعث جرم می که اجبار

بعد  "قربانی جرم شدن نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در" عنوان تحقیقی با در (2118اپاودویلی)ی

ک ی به صورت را نآ و کرده خاص بررسی حمایت اجتماعی ادراک شده را به طور ایزمانی حمایت اجتماعی 
 .سازی کرده استزای شدید ممکن است تحلیل رود، مفهومعوامل استرس اثر درونی که بر و منبع پویا

کند، اما با افزایش تعداد کننده استرس را ایفا میدر مراحل اولیه، حمایت اجتماعی ادراک شده نقش تعدیل
 گیرد.به خود می شناختی راو پریشانی روانزا نقش واسطه بین این عوامل ا شدیدترشدن عوامل استرسی

 

 هافرضیه

 بین میزان پذیرش جامعه و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.  -

 بین میزان پذیرش خانواده و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.  -

 بین میزان مهارت شغلی با میزان بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.  -

 چسب زنی با میزان بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد. بین میزان بر -
 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 بازگشت مجدد زندانی به زندان 

 باشد که با حضور طوالنی در زندان ارتباط اجتماعی او کامالًبازگشت به زندان شامل حال افرادی می
ماند و در عوض با محیط دوستان و تحوالت درون ون ناآشنا میقطع شده و نسبت به تحوالت دنیای بیر

های دیگر که با طرح این موضوع و واقعیت .شودهنجارهای زندان می زندان آشنا شده و به شدت وابسته
که زندانی در هنگام آزادی شور و اشتیاق و  کند و به جای ایندر طول حضور زندانی در زندان بروز می
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برای افرادی که  .گیردبرمی زندان را داشته باشد التهاب و اضطراب ورود به جامعه او را در عالقه خروج از
باشند روزهای آخر آزادی با التهاب و اضطراب شدید همراه است فاقد پشتوانه برای حضور در اجتماع می

نواده و جامعه او را پذیرا پرسد کجا باید رفت؟ چگونه باید آغاز کرد؟ آیا خااز خود می چرا که زندانی مرتباً
شود و بسیار وجود دارد به جبر مسئولین زندانی آزاد می ها بعضاًهستند؟ برای همین امر است که در زندان

ساعت با ارتکاب جرم ناچیز زمینه  43هفته و حتی  افرادی که پس از آزادی از زندان در کمتر از یک
این ضرورت تحت حمایت و پوشش قرار گرفتن زندانیان پس بنابر نماید.حضور خود را در زندان فراهم می

 حمایتگری در جهت رفع مشکالت ملجاء چرا که اگر زندانی پس از آزادی ناپذیر است.از آزادی واقعیتی انکار
ی شده است یا بار زندان 2منظور از زندانی بازگشتی، زندانی است که حداقل  نداشته باشد... . معیشتی و

 در این مطالعه به صورت مستقیم از مجرمین سوال شده است. اند وبرای دومین مرتبه به زندان آمده
 

 پذيرش جامعه

در نتیجه نتایج سودمندی به  آیدپذیری به دست میبه واسطه جامعه دریافت حمایت اجتماعی معموالً
 نمود استدالل چنین توانمی منظر راتوس از. (046: 0834همکاران،  رودسری و پورآورد)بخشیمیدنبال 

 هایآسیب برابر در بازدارنده مثابه یک عامل ها بهآن و تعدیل فشار کاهش منابع با اجتماعی حمایت که

 کند. می عمل اجتماعی

همیشه آزادی از زندان به معنی مرتفع شدن همه مشکالت و باز شدن درهای آسایش به روی مددجویان 
ی آزادی از زندان نه تنها پایانی برای مشکالت نیست بلکه شروعی دوباره برای مشکالتی است که گاه نیست.

شوند و در این میان باید دستی حمایتگر در کار باشد تا رها شده از بند آوار می یاز در و دیوار بر سر مددجو
 را ببندد. خالف و بازگشت دوباره به زندان یرفتن به سمت کارها یها براتمام روزنه

بسیار مهم است که از  یبازگشت به جامعه موضوع یبر این اساس حمایت از زندانیان آزاد شده برا
به منظور مراقبت  یبه گفته کارشناسان وجود مراکز مسئوالن مختلف مورد توجه قرار گرفته است. یسو

شاهد بازگشت دوباره به باشد که کمتر  یتواند نوید بخش روزهایمددجویان پس از خروج از زندان می
 زندان باشیم.

 های زیر مورد سنجش قرار گرفت: متغیر پذیرش جامعه با گویه

 کنند.سازمانهایی هستند که به من کمک می اگر در زندگی مشکالت داشته باشم معموالً -

 کنند.دارات شهر کمک میدر صورت مواجه شدن با مشکلی، مسئولین ا -

 ل هستند.کان ادارات در شهر به فکر حل مشکارکن اغلب مسئولین و -

 کنند.در صورت تقاضای وام از بانک، مسئولین بانک با تقاضای من موافقت می -
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 پذيرش خانواده

مساله روابط  همسایگان است. خانواده، دوستان و عوامل مهم در کنترل اجتماعی، پیوند بین فرد و از
گردد که ها برمیبه خاطرات مشترک آن ایگی به تجربه وخصوص همسه ب اجتماعی، خانوادگی، دوستی و

 هاتکرار تعامالت بین آن ها پیش زمینه تعامل وکند. همین پیوندتر میها را قویپیوندهای اجتماعی آن
شودکه در بین مردم اتفاق های وابستگی متقابلی ایجاد میالگو شود. سرمایه اجتماعی ازطریق تعامل ومی
  .های تعامل ارزیابی شودیج آن برای افراد باید از طریق الگونتا افتد.می

های موثر در فرد گیریزیرا انگیزه باعث تصمیم ،نافذ است نقش خانواده در ایجاد انگیزه، بسیار مهم و
شود و در شرایطی که از روحیه کافی برای رسیدن به هدف برخوردار شود، به نحوی مصمم و بزهکار می

بینی شده کند در مقابل فشارها ایستادگی کند و با مقاومت به هدف پیشاعف، تالش میبا پشتکار مض
 خویش دست یابد. 

با اهتمام به  هاخانواده .ها و هنجارهای پذیرفته شده در یک جامعه توسط خانوادهدرونی کردن ارزش
 دان خود، آنان را در برابرتوانند با رشد باورهای مذهبی فرزناصول دینی و پایبندی به احکام مذهبی می

 ها و انحرافات اجتماعی واکسینه کنند.آسیب
 های زیر مورد سنجش قرار گرفت: متغیر پذیرش خانواده با گویه

 کنم.بیشتر وقت خود را با اعضای خانواده خود سپری می معموالً -

 دهند.پدر و مادرم در بیرون از زندان به من اهمیتی نمی -

 ام با سایرین صمیمی است.خانواده رابطهدر بین اعضای  -

 کنند.موقع بروز مشکل مالی، سایر اعضای خانواده حمایت می در -

 
 مهارت شغلی

یعنی فعالیت فرد در یکی  ،شودکاری است که در مقابل فرد یا حقوق منظمی انجام می ،شغل یا پیشه
آمد که فرد درطوریه ادی یا پیمانی بهای دولتی یا خصوصی به صورت رسمی، قراردسازماناز نهادها و 

 .(009 :0893کند)گیدنز، منظم دریافت می

تحول اصلی در وضعیت  تعداد بیکاران درمیان زندانیان بیش از نسبت مورد انتظار آنان درجامعه است.
بگیر بخش خصوصی و  توان دید که بیشتر از گروه شغلی مزد و حقوقشغلی زندانیان را در کسانی می

اند، بر اثر کرده صد زندانیانی که حداقل یک بار زندان را تجربهدر 20اند، زیرا بیش از کنان مستقلارک
درصد  81بگیران بخش دولتی  اما باید توجه داشت که نسبت حقوق ،اندشغل خود را از دست داده زندان

-ی از بخش خصوصی کشیده میریبگ و حقوق با این حال، افراد به سوی مزد از نسبت مورد انتظار است.

 دهد.شوند که این خود هزینه ارتکاب مجدد جرم را کاهش می
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بگیری بخش  سواد و اشتغال به صورت مزد و حقوق ،عوامل اصلی موثر در این متغیر مدت حبس
شود. زندان کدام از دفعات از دست دادن شغل بر اثر زندان بیشتر می خصوصی است که با افزایش هر

شودکه زندانی پس از آزادی به سوی مشاغلی گرایش یابدکه حساسیت کمتری در مقابل زندان یموجب م
 .(0830 عبدی،)داشته باشند و همین به معنای کاهش هزینه ارتکاب مجدد جرم است

های مختلف بکنند که ها وقت خود را صرف حل معضلشوند باید تا مدتکه از زندان آزاد می یافراد
شان به داخل نیز به همین دلیل پای یکه برخ یبه طور ،است یو اقتصاد یا مشکالت مالهاز آن ییک

  مهم یاد  یهااز معضل یاجتماعی از اشتغال به عنوان یک یشناسالبته این آسیب زندان باز شده است.
پیشینه  سوء یدادن شغل از همه افراد گواه یدولتی نیز برا یهاگوید: دستگاهکند و در این باره مییم
را به  یشود که فقر و در نهایت بزهکاریاز زندان م یپس از آزاد یخواهند و این مانع موجب بیکاریم

 یاصالح یتوسط نمایندگان مجلس نوشته شود که بندها یشود که قانونبنابراین توصیه می دنبال دارد.
اگر در  ه شود به این شرط که مثالًئشنیه اراپی عدم سوء یبه فرد آزاد شده از زندان گواه مثالً ،داشته باشد

 .پیشینه بدون شرط شود مرتکب نشدند این سوء یسال جرم 01یا  0مدت 

 های زیر مورد سنجش قرار گرفت: متغیر مهارت شغلی با گویه

 ای کسب کنم.مندانهتوانم در بیرون شغل شرافتدر زندان حرفه خوبی داشته باشم می اگر -

توانم از وام زندانیان استفاده کرده و شغل مناسبی پیدا که در زندان گرفتم می ایی و حرفهبا مدارک فن -

 کنم.

 تواند اشتباه مرا جبران کند.زندان می رآموزی دحرفه -

  توانم از بیمه عمر استفاده کرده و نگران آینده خود و خانواده نباشم.آموزی و اشتغال در بیرون میبا حرفه -
 
 زنیبچسبر

های واکنش بر که است فرایندی» و آن تاکید دارد کنترل اجتماعی عوامل رسمی تاثیر به برچسب نظریه
ها و زدن به او را دارند( نسبت به افراد یا کنش دیگران )کسانی که قدرت تعریف رفتار کسی و برچسب

های اعمال کنترل پیامد .2ری رفتا تعریف کج. 0ن متمرکز است و دو جزء عمده دارد آارزیابی منفی از 
 .(09: 0836)سروستانی، «اندرفتار تعریف شده اجتماعی در مورد آنان که کج

های خداوند و امکانات اجتماعی جزء حقوق اولیه افراد است که مندی از مواهب و نعمتاستفاده و بهره
در هر  مند شوند.و قانونی خود بهره توانند نسبت به امکانات موجود درجوامع از حقوق طبیعیتمامی افراد می

و  تمام دائم توسط محاکم قضایی از طوره گروهی از افراد به دالیل مختلف و برای مدتی یا ب ای معموالًجامعه
هایی مانند مکان کی از عوامل محرومیت، نگهداری اشخاص دری شوند.یا قسمتی از حقوق خود محروم می

های تعاریف مختلفی از بازداشتگاه و زندان داشته و به اشکال و با شیوه جوامع بازداشتگاه و زندان است.
پس واضح است که افراد پس از آزادی از زندان و  گیرند.متفاوت اماکنی را برای نگهداری افراد در نظر می
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این  مراجعت به جامعه مانند سایر اقشار دارای حق حیات و استفاده از مواهب طبیعی و اجتماعی هستند، با
نماید و هر دقیقه در که زندانی برای آزادی لحظه شماری می برداشت بسیاری باورشان بر این امر است

ریزی برای خروج از زندان التهاب زمان آزادی تصورات و تخیالت گوناگونی داشته و مداوم در حال برنامه
 در حالی که چنین برداشتی فقط بخشی از واقعیت است. ،است

 های زیر مورد سنجش قرار گرفت: ب زنی با گویهمتغیر برچس

 هم داد که به زندان باز گردم.لذا هرگز کاری انجام نخوا ،کاهددار بودن شخصیت مرا میسابقه -

 ،او دارند یگران چه ذهنیتی در موردشود این است که دزندان می دغدغه فردی که وارد ترین نگرانی ومهم -

های نامشروع مین زندگی خود به راهشود برای تابه کاری مشغول شود و مجبور میتواند دار نمیک سابقهی
 روی آورد.

 کنند.داری میدار به نوعی خودفرمایان از پذیرش افراد سابقهکار -
 

 روش تحقیق

 در مطالعه حاضر از روش تحقیق پیمایش مقطعی استفاده شده است. 
 

 ییرگنمونه روش جامعه آماری، حجم نمونه و

م به زندان یبار با ارتکاب جرا که بیش از یک باشندکلیه زندانیانی می تحقیق حاضر جامعه آماری در
نفر  021حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر  نفر اعالم شده است. 061ها آن تعداد تبریز معرفی و
 دند. های تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شنمونه تعیین گردید.

 

 روش گردآوری اطالعات

برای  شود.محسوب می یهای تحقیق پیمایشروش ءتحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری اطالعات جز
 ها از پرسشنامه استفاده شده است.و برای گردآوری دادهشده از کتاب و مقاله استفاده  مطالبگردآوری 

 

 گیری ابزار اندازه

شناسی انحرافات ر پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از نظریات جامعهگیری در مطالعه حاضابزار اندازه
 شناسی بوده است. اجتماعی و جرم

 

 گیریاندازه ابزار ییو پایا اعتبار

اعتبار ابزار تحقیق از طریق صوری به دست آمد و جهت تعیین پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ 
 آمده است.  (0شماره )از این آزمون در جدول نتایج به دست آمده  استفاده گردید.

 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

انیزندان

 : نتایج آزمون آلفای کرونباخ(1شماره )جدول 

 %15 میزان پذیرش جامعه

 %77 میزان پذیرش خانواده

 %72 میزان مهارت شغلی

 %62 زنیمیزان برچسب

 نتایج توصیفی

 21ترین پاسخگو جواندر این میان  به دست آمد. 68/89در مطالعه حاضر میانگین سنی پاسخگویان 
به سال  0های تحقیق میانگین سابقه محکومیت نمونه ساله بوده است. 60ترین پاسخگو ساله و مسن

 21ترین نمونه دارای سال سابقه بوده و با سابقه 0 ترین نمونه دارایدر این میان کم سابقه دست آمد.
 درصد از محکومین سابقه احضار به کالنتری 40 های مطالعه حاضر،یافته سچنین بر اساهم سال سابقه بود.

طبق نتایج مطالعه  سابقه احضار به کالنتری داشتند. درصد بیش از یک بار 0/83مقابل  نداشتند و در
)دعوا و نزاع، سرقت، مواد مخدر و  درصد متعلق به مجرمان اجتماعی 3/99ها با حاضر، بیشترین جرم

 های اقتصادیدرصد مربوط به جرم 0/21(، ... فات رانندگی، تصادف وهای خیابانی، تخلمشروبات، مزاحمت
های جنسی )رابطه درصد متعلق به جرم 9/0...( و  محل، کالهبرداری، بدهکاری، مهریه و)چک بی

درصد  6/89...( بوده است. میانگین برخورداری از پذیرش جامعه پاسخگویان  نامشروع، مزاحمت جنسی و
مندی مندی از پذیرش جامعه صفر و باالترین میزان بهرهن میان کمترین میزان بهرهدر ای به دست آمد.

مندی از حمایت و پذیرش خانواده در مطالعه میانگین بهره درصد به دست آمد. 90/08از حمایت جامعه 
درصد بوده و بیشترین  69/06مندی در این میان کمترین میزان بهره درصد به دست آمد. 20/62حاضر 

های شغلی مطالعه حاضر دارای مهارتهاینمونه درصد از 93/94درصد بوده است.  011مندی میزان بهره
 میانگین برچسب در بین پاسخگویان درصد بوده است. 20بودند و کمترین میزان برخورداری از مهارت شغلی 

درصد  011ر آن درصد و حداکث 41در این میان حداقل میانگین برچسب  درصد به دست آمد. 90/96
پذیرش جامعه( میانگین  و های شغلی، پذیرش خانوادهبرای مجموعه عوامل )برچسب، مهارت بوده است.

 درصد به دست آمد. 00/68
 

 نتایج تحلیلی

جهت آزمون رابطه بین عوامل اجتماعی، خانوادگی و بازگشت مجدد زندانی به زندان، از همبستگی 

بنابراین بین  به دست آمد. -286/1با ضریب همبستگی  110/1داری سطح معنا پیرسون استفاده گردید.

پذیرش جامعه( رابطه معنادار و منفی وجود  و های شغلی، پذیرش خانوادهعوامل اجتماعی )برچسب، مهارت
 دارد.
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جهت آزمون رابطه پذیرش جامعه و بازگشت مجدد به زندان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 
بنابراین بین میزان  به دست آمد. 049/1با همبستگی  10/1نتایج آزمون سطح معناداری بر اساس  گردید.

 پذیرش جامعه و بازگشت مجدد به زندان زندانیان رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
جهت آزمون رابطه پذیرش خانواده و بازگشت مجدد به زندان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

بنابراین بین  به دست آمد. 809/1با همبستگی  111/1ایج آزمون سطح معناداری بر اساس نت گردید.
 میزان پذیرش خانواده و بازگشت مجدد به زندان زندانیان رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

های شغلی و بازگشت مجدد به زندان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده جهت آزمون رابطه مهارت
های شغلی و بنابراین بین میزان مهارت به دست آمد. 43/1نتایج آزمون سطح معناداری بر اساس  گردید.

 بازگشت مجدد به زندان زندانیان رابطه معنادار وجود ندارد.
زنی و بازگشت مجدد به زندان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده جهت آزمون رابطه میزان برچسب

 زنی و بازگشتبنابراین بین میزان برچسب به دست آمد. 20/1داری بر اساس نتایج آزمون سطح معنا گردید.
 مجدد به زندان زندانیان رابطه معنادار وجود ندارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

آشنایی  یادگیری و مثالً. اجتماعی به دنبال دارد و که آثار منفی اقتصادیجرم یک پدیده اجتماعی است 
 م بعدی ویکند و بر شدت و تکرار جراتجربه می م قبلی بایاجرای جرا فرد را در ،م جدید در زندانیبا جرا

چنین نتایج مطالعه نشان داد که تعداد مجردان زندانی بیشتر از متاهالن هم است. زندانی شدن تاثیرگذار
ها به زندان نسبت به افراد متاهل مجرد و بازگشت آن یعنی احتمال ارتکاب مجدد جرم درافراد ،بوده است

گونه توجیح نمودکه مجرد بودن باعث کاهش وابستگی  توان اینا به عبارت دیگر میی شتر بوده است وبی
شود خود را در ارتکاب جرم آزاد عاطفی و تعلق خاطر فرد نسبت به خانواده و جامعه شده و این موجب می

تمایل به ارتکاب جرم دارند  توان نتیجه گرفت که افراد مجرد بیشتر از افراد متاهلبدین ترتیب می .بداند
جامعه از احساس پاسخگویی به انتظارات دیگران سرباز می خانواده و زیرا به واسطه تضعیف پیوندشان با

اساس نتایج این مطالعه تحصیالت والدین اکثر زندانیان مورد  بر شوند.رفتاری می زنند و مرتکب کج
ها بیشتر از سیکل بوده احتمال که تحصیالت والدین آن چنین در افرادیهم مطالعه کمتر از سیکل بود و

ب مجدد جرم و بازگشت به زندان کمتر بوده این روابط در مورد تحصیالت مادر از نظر آماری ارتکا
توان به این می معنادار، اما در مورد تحصیالت پدر از نظر آماری معنادار نبود لذا در توجیح این یافته

پذیری را از ابتدای کودکی، درکانون جامعه های زندگی، رشد اجتماعی وافراد مهارتموضوع اشاره کردکه 
 براین سطح تحصیالتبنا گیرند.ویژه مادران خود فرا میبه های والدین وخانواده و تحت حمایت و آموزش

شود که میها و فرآیندهای مذکور شده و به نوبه خود باعث چه بهتر مهارتباالی مادر موجب آموزش هر
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نحو مطلوب تعامالت اجتماعی مناسب با دیگر اعضای جامعه و به دور از ه افراد در دیگر مراحل زندگی ب
 انحراف و کجروی داشته باشد. 

طور ه ب مجدد جرم و بازگشت به زندان بآمد ماهانه، شانس ارتکاچنین با باالتر بودن میزان درهم
قادر به تامین نیازهای ضروری  دیگر فقرا و افراد کم درآمد عمدتاًابد یا به عبارت یمعناداری کاهش می

زندگی خود مانند غذا، مسکن و پوشاک نیستند و در این شرایط ممکن است با نقض قوانین و مقررات 
مرسوم جامعه مبادرت به انجام انواع ناهنجارهای اجتماعی مانند سرقت، قتل و کالهبرداری کنند تا از 

به بیان دیگر  ،نواده را تامین نمایندهای خود را جبران نموده و نیازهای خود یا اعضای خاطریق آن کمبود
م در مورد فقرا و گرسنگان نسبت به یرسد زمینه انحرافات اجتماعی مانند ارتکاب به انواع جرانظر میه ب

بازگشت به اجتماع، نقش  اجتماعی با زندانیان پس از نحوه برخورد فردی و تر است.افراد سیر و دارا فراهم
اساسی در پیشگیری از جرم و ورود مجدد به زندان دارد و این وظیفه تک تک اعضای جامعه است تا با 

توجه به این نکته که هیچ انسانی مصون از اشتباه و خطا نیست سهمی در پیشگیری از  پذیرش فرد و
وان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و تچنین در این پژوهش میهم های اجتماعی ایفا نمایند.آسیب

 بندی و جداسازی زندانیان در زندان،بازگشت مجدد به افراد آزاد شده به زندان، طرح و اجرای اصولی طبقه
ها، شوند از طرف خانوادهها، پذیرش زندانیانی که آزاد میبهبود شرایط زندان و ارائه خدمات موثر به آن

ت موثری انجام داد. باتوجه به نظریه برچسب ماها اقداو جلوگیری از طرد آندوستان و نهادهای اجتماعی 
زدن به مجرمان با سابقه به بازگشت به زندان کمک چسبتوان نتیجه گرفت که جامعه، از طریق برمی

نیز برچسب اجتماعی  قاضی و مانند پلیس وچسب رسمی توسط مقامات رسمیکه برطوریه ب ،کرده است
د از خانواده و دوستان و نیز برچسب وضع ظاهر از سوی مردم و پلیس و برچسب شغلی از سوی مانند طر

ای جز پذیرش تصویر مجرمانه روی آوردن به کارفرمایان، منجر به واکنشی در فرد مجرم شده که چاره
اجتماعی می داشته است. با توجه به نظریه کنترل همگنان نداشته و در نتیجه بازگشت به زندان را در پی

باشند و در این زمینه تفاوتی بین های جامعه همنوا میتوان نتیجه گرفت مجرمان با سابقه کمتر با ارزش
خوردگان کسانی هستند که  توان گفت که برچسبچنین میشود و همداران بیشتر و کمتر دیده نمیسابقه

اند لذا این عامل در کنار برچسب توانسته هها همنوا شدبه دلیل طرد از جامعه کمتر با، باورها و ارزش
 بینی کند.بازگشت به زندان را بهتر پیش

 

 کاربردی یا اجرایی  ی پیشنهادها

اعتماد ندارند  خورده اصوالًسبچدار و برکه اکثریت جامعه به افراد زندانی، سابقهبا توجه به این .0
ید تا اعتماد آ سازی به عملین مقوله فرهنگشود که از طریق وسایل ارتباط جمعی در اپیشنهاد می

این امر باعث جلوگیری از تکرار جرم و باعث کاهش احتمال بازگشت  ،جامعه به زندانیان افزایش پیدا کند
 شود. مجدد به زندان می

دار شدن، ها از پذیرش زندانی پس از زندانی شدن و سابقهکه در اکثر مواقع خانوادهبا توجه به این .2
طور مداوم مورد آموزش قرار گیرند تا با پذیرش ه شود خانواده زندانیان بکنند، پیشنهاد میامتناع می
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زندانی پس از آزادی و حمایت مادی و معنوی از او، امکان تکرار جرم و بازگشت او را به زندان کاهش 
کلیه زندانیان با هدف پذیرش یهاهای مشاوره و راهنمایی برای خانوادهدراین راستا الزم است دوره دهند.

 طور مداوم و مستمر اجرا گردد. ه زندانی ب
دار، تواند در افزایش بزهکاری افراد در اثر تعامل با افراد سابقهکه محیط زندان میبا توجه به این .8

ر جهت د...  شود که محیط زندان به لحاظ امور فیزیکی، کارکنان وپیشنهاد می، تاثیر مثبتی داشته باشد
های شغلی و های زندگی، افزایش مهارتبهبود وضعیت اصالح شود تا زندان محلی برای آموزش مهارت

طور ه در این راستا الزم است مراکز درمان و بازتوانی اجتماعی ب تر زندانی تبدیل شود.پذیری عمیقجامعه
 امر و مشاوره ایجاد شود.  ها در درون زندان توسط پرسنل متخصصرایگان برای زندانیان و خانواده

 شود که برای کلیه مددجویانسواد هستند، پیشنهاد میسواد یا کمکه بیشتر زندانیان بیبا توجه به این .4
آموزی و تحصیالت تکمیلی ایجاد شود تا جریان های سوادتوسط آموزش و پرورش و بهزیستی کالس

تواند مانع جدی در تکرار جرم و یهی است این امر، میبد ،پذیری مجدد در بین زندانیان ایجاد شودجامعه
 بازگشت به زندان باشد. 

         پیشنهاد  ،های با سطح اقتصادی پایین هستندجایی که اکثریت زندانیان متعلق به خانواده از آن .0
ی مالی هاشود برای جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان از مددجویان پس از آزادی حمایتمی

 صورت وام ارائه گردد. ه تواند بالعوض و بخشی دیگر بها میبخشی از حمایت ،عمل آیده جدی ب
تر مددجویان پذیری عمیقهای زندگی و رشد اجتماعی و جامعهشود برای افزایش مهارتپیشنهاد می .6

ز این طریق به آنان اجتماعی مشارکت داشته باشند تا ا و سازی روانیهای غنیپس از آزادی در کالس
ریزی کنند، چگونه اهداف را آموخته شود که چگونه احساسات خود را کنترل کنند، چگونه برای آینده برنامه

له نمایند و چگونه در کارهای ایابی و حل مسلهاگیری نمایند، چگونه در زندگی خود مسطراحی و تصمیم
 عنوان عضو جامعه به جامعه باز گردند.  سرگرمی و ورزش مشارکت کنند تا بتوانند به ،تفریحی

شدن آنان یکی دیگر از مسائل پذیری مجرمان در زندان یا زندان پذیرکه جامعه با توجه به این .9
ها و فرهنگ زندگی در زندان که طی آن یک زندانی با عادات، هنجارها، ارزشهاستمطرح در امور زندان

 له اکاهش تاثیر زندان بر مددجویان، در نگاه به مس شود براییابد، پیشنهاد میتطابق و همانندی می
هایی مانند ارائه خدمات به جامعه، های جایگزین زندان استفاده شود و با تاکید بر روشپروری از روشباز

گذراندن دوران محکومیت ...  مدت وهای طوالنیآزادی به قید ضمانت، بازداشت خانگی و ارائه مرخصی
در کل باید به  ی مددجویان تلطیف و راحت نمایند تا از احتمال بازگشت آنان به زندان کاسته شود.را برا

اجتماعی زندانی  و این باور دست یافت که زندان باید به محل آموزش، اصالح و بازسازی مجدد روانی
 تبدیل شود تا فرایند بازگشت مجدد زندانی را به جامعه تسهیل نماید. 
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 پژوهشی پیشنهاد

زگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان ، نقش مدیریت زندان در جلوگیری از بامحققان شودپیشنهاد می
 .را مورد مطالعه قرار دهند
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