تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و
سابقهدار

تاریخ دریافت1331/11/21 :

تاریخ پذیرش1331/22/11 :

هادی فدایی ،1روح اهلل ساالر ،2محمد فدایی ،3آرزو اروجی

4

از صفحه  1تا 11
چکیده
زمینه و هدف :اقدام تأمینی و تربیتی واکنشی است مبتنی بر حمایت پیشگیرانه و به وسایل و تدابیری
اتالق میشود که در خصوص افراد خطرناک به کار میبرند .هدف از این پژوهش تأثیر اقدامات تأمینی و
تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار در زندان مشهد میباشد.
روششناسی :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه
آماری کلیه زندانیان خطرناک به استعداد  63نفر که بصورت صورت تمام شمار انتخاب شدهاند .ابزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته است .برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده
گردید ،برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن  0/58بود .بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای و آزمون فریدمن ،استفاده شده است.
یافتهها :مؤلفههای شناسایی شده مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار در زندان
مرکزی مشهد ،فعالیتهای بازپروری ،فرهنگی ،مذهبی و ورزشی است .در این بین فعالیتهای بازپروری
با میانگین ( )4/63بیشترین تأثیر و فعالیتهای فرهنگی با میانگین ( )6/44کمترین تأثیر را دارد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد ،اقدامات تربیتی و تأمینی اگر به حکم قانون و توسط قاضی و
بر اثر وقوع جرم ،متناسب با استعداد ،منش و سوابق افراد خاطی و خطرناک به کاربرده شود میتواند در
پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار عامل مهم و اساسی باشد.
واژههای کلیدی :اقدامات تأمینی ،زندان ،پیشگیری ،مجرمین خطرناک ،سابقه کیفری.
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بدیهی است که یکی از نگرانیهای مهم جامعه افزایش جرائم و تبهکاریها و به خطر
افتادن امنیت و آسایش مردم است با عنایت به نارساییهای قانون و مقررات ،به رغم شدت
و حدت مجازات و تورم شدید قوانین کیفری ،نشان دادن اقدامات تربیتی و تأمینی
ضرورتی است که با کمی تأمل هر صاحب نظری به آن پی خواهد برد (ملک زاده:6655 ،
 )645پشگیری از وقوع جرم و اصالح و تربیت مجرمان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان
جدیدترین رویکرد جرمشناختی و مؤثرترین راه مبارزه با جرم است که امروزه جایگاه
ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است (نجفی ابرندآبادی،
 .)64-8 :6651این جایگاه در اثر ناکامی آموزههای کیفری از نظر دیدگاههای جرم
شناختی ،علتشناسی ،شناخت ماهیت بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن در کنترل بزهکاری
بوده است (مقدسی و فرجیها .)688-661 :6634 ،رشد روزافزون و پیچیدگیهای خاص
جرائم و پایین آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر
به پیشگیری انتظامی میافزاید (برومدال ،6مولنز ،4فیلیپس 6و گاو.)4065 ،4
بیان مسأله
زندان اساساً از مباحث و مشکالت اساسی بیشتر کشورها و از جمله کشور ما است .بهویژه
در اوضاعی که ارتکاب جرائم در زندان در حین افزایش ،پیچیدهتر و سازماندهی شدهتر
نیز میشود و امکانات و شیوههای روز در داخل زندان مورد استفاده بزهکاران قرار میگیرد.
زندانها و بازداشتگاهها حتی در ثروتمندترین و توسعهیافتهترین کشورها ،مانند آمریکا و
ژاپن ،تحتفشار ازدحام جمعیت هستند و در نتیجه از آسیبها و مشکالتی همانند فضای
فیزیکی نامطلوب ،تسهیالت بهداشتی ،درمان ناکافی ،سوءاستفادههای جنسی ،خشونت و
پرخاشگری ،استعمال موادمخدر و استفاده از داروهای روانگردان ،خودکشی و خودزنی و
خالکوبی ،عدم طبقهبندی صحیح زندانیان و عدم اشتغال زندانیان رنج میبرند
(عبدالهالجی و همکاران.)436–458 :4064 ،
1 -Brömdal
2 -Mullens
3 -Phillips
4 -Gow

نقش اخالقی مجازات ،تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ ازاین رو
جرمشناسان تأکید میکنند که اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات ،مانع
از اصالح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات ،که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد
جرم است ،میشود .با این حال به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر
حالت خطرناک مجرم ،تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تأمینی و تربیتی
یاد میشود .این اقدامات عبارتند از :تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از
افراد جامعه اتخاذ میشود (سلیمی و رحمتی.)40 :6631 ،
بنابراین با توجه به اینکه در زندانهای مشهد اقدامات تربیتی و تأمینی از قبیل
فعالیتهای مذهبی ،فرهنگی ،آموزشی و ورزشی و  ...برای مجرمان سابقهدار در زندان
انجام میشود سؤال اصلی که در پژوهش مطرح میشود ،این است تأثیر اقدامات تأمینی
و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار در زندان مشهد چگونه
است؟

1- bkariya
2- Brissot oe Warihe
3- Helbing
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به اعتقاد «بکاریا »6سختی مجازاتها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت
دارد ،بلکه حفظ تناسب میان جرم و مجازات را که امری ضروری است نیز از بین میبرد
(بکاریا« .)463 :6654 ،برویودوواریل» 4در عبارت کوتاهی به زیبایی بیان میکند که:
«بزهکار؛ یا مریض است و یا نادان؛ باید به درمان و آموزش او پرداخت ،نه اینکه او را خفه
کرد(».مرول ،لوی .)68 :6636 ،امروزه مشخص شده است که راه پیشگیری از پیدایش
جرم تنها استفاده از مجازات نیست و اقدامات انفرادی -اجتماعی وجود دارد که بیش از
برقراری مجازات مؤثر است و به همین علت دولتها خود را ملزم به استفاده از اقدامات
پیشگیرانه نمودهاند (هالینگ .)4063 ،6پیشگیری از جرم و آثار و نتیجههای حاصل از
آن ،موجب ایجاد احساس رضایت در مردم و تقویت و تحقق امنیت قضایی نیز میشود و
مجموعه موارد فوق ،گامی بسیار مهم و مؤثر در تحقق توسعه قضایی که مهمترین هدف
و آرمان دستگاه قضایی محسوب میشود ،خواهد بود (توسلی.)84-84 :6633 ،

پیشینه پژوهش
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نجفی ابرندآبادی و گلدوزیان ( )6631به مطالعه جرمشناسی پست مدرن و رویکرد آن به
جرم و علتشناسی جنایی پرداختند .با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه
بر نتایج حاصل از مطالعة تطبیقی به دنبال بیان مهمترین چالشهای نظارت بر مجرمان
خطرناک و ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است .نتایج مطالعاتشان نشان میدهد
که نظارت بر مجرمان خطرناک از جهات مختلف از جمله مفهومی ،به دلیل عدم مرزبندی
مشخص این مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف ،به دلیل فقدان معیار یا مصادیق
قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکالت
زیادی مواجه است.
نجفی ابرند آبادی و ایارگر ( )6636به مطالعه نظارت بر مجرمان خطرناک،به چالشها
و راهکارها پرداختند .با هدف بیان مهمترین چالشهای نظارت بر مجرمان خطرناک و
ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است .از اینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت ،راهکارهای
ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناک و برای تقویت نقش مجریان در
کنترل مجرمان خطرناک ،پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت ،اعالم اجتماعی اطالعات
مورد تأکید است.
استفانویچ 6و کنژویچ )4063( 4در مطالعهای به اقدامات ویژه برای جلوگیری از ارتکاب
جرائم جنسی علیه کودکان :مطالعه موردی صربستان پرداختند .آنها با توجه به تصویب
کنوانسیون حفاظت از کودکان در مقابل بهرهکشی جنسی و سوء استفاده جنسی که در
سال  4001به تصویب رسید و بدین ترتیب در سال  4060در نظام حقوقی صربستان
گنجانیده شد .این قوانین شامل تعهد به تنظیم این موضوع را با جزئیات بیشتر ،با معرفی
اقدامات خاص برای جلوگیری از این نوع فعالیتهای جنایی پرداخته است .نتایج این
مطالعات نشان از افزایش کارآیی این نوع نظارت بر مجرمان جنسی بوده است .نتایج
تحقیقاتشان حاکی از عدم کنترل مناسب بر مجرمین و عدم وجود تجهیزات فنی نظارتی
است.

1- Stefanović
2- Knežević

فری و همکاران )4063( 4در مطالعهای تحت بررسی جنایت ،تکرار جنایت و اختالالت
روانی در میان زندانیان شهر مبارارا ،جنوب غربی اوگاندا پرداختند .آنها با هدف تعیین
ارتباط بین اختالالت روانی ،نوع جرم و تکرار جرم در میان زندانیان در شهر مباررا در
اوگاندا پرداختند .آنها در این مطالعه مقدماتی مبتنی بر زندان در میان  464زندانی مرد
و زن در شهر مبارارا از ماه ژوئن تا ژوئیه  4061را بررسی کردند .شرکتکنندگان از طریق
سه نمونه تصادفی ساده از  6زندان مرکزی ثبتنام کردند پرسشنامههای شامل فاکتورهای
اجتماعی-دموگرافی و بیماری عصبی بودند تجزیه و تحلیل رگرسیون منطقی چند متغیره
به منظور تعیین ارتباط بین اختالالت روانی مختلف ،نوع جرم و مجرمانه با استفاده از
شاخصهای شانس موفقیت فردی در سطح  ٪38انجام شد .از  464شرکتکننده در این
مطالعه؛  34درصد مرد بودند 30 ،درصد در سن  44تا  68سالگی بودند 53 ،درصد
مجرمین برای اولین بار مرتکب جرم شده بودند و  34درصد به جرم ارتکاب شده محکوم
شدند .اختالل اضطراب اجتماعی با جرائم غیر خشونتآمیز رابطه معنیداری دارد.
افسردگی شدید بیشتر در مبتالیان بیمار به کمردرد اتفاق میافتد در حالیکه اختالالت
هراس در بین متخلفین اولین بار مرتکب جرم شده بودند بدون در نظر گرفتن جنسیت
شایعتر بود.

1 -Capuzzi
2-Forry
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کپوزی و همکاران )4063( 6در مطالعهای به عوامل مرتبط با ارجاع به خدمات پزشکی
قانونی امنیت باال در میان افراد مبتال با بیماری شدید روانی و دریافت مراقبت از بیماران
بستری در زندان پرداختند .هدف از مطالعاتشان تشخیص و شناسایی افراد مبتال به
بیماریهای ذهنی ،اختالالت شخصیتی و استفاده از خدمات قضایی با امنیت باال در
پیشگیری از مجازات کیفری بود .نتایج نشان داد که حدود نیمی از زندانیان از اختالل
شخصیت و یک سوم از اختالالت روانی رنج میبرند .بیشتر از  30درصد افراد دارای
اختالالت مصرف مواد مخدر بودند .شانس تشخیص افراد ابتال به بیماریهای ذهنی در
پذیرش اولیه به نسبت  8/64با فاصله اطمینان  38درصد بود .تشخیص بیماری سایکوز
(روانپریشی) به نسبت  4/13با احتمال  38درصد بود .تشخیص اختالل بیماری مصرف
کانابیس به نسبت  4/35با فاصله اطمینان  38درصد بود.

مبانی نظری پژوهش
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در مطالعه تاریخچه پیشگیری از جرم سر رابرت پیل 6و قانون  6543پلیس لندن
مطالب زیادی نوشته شده است .واضح است که تا سال  6543برای ارجاع نقش پیشگیری
از جرم به نیروی انتظامی کار چندانی انجام نشده است .مورخان برای هنری فیلدینگ 4
به دلیل گامهای مثبت وی در تشکیل سازمان مسئول نیروی انتظامی احترام قائل هستند
بعدها برادر دو قلوی وی جان فیلدینگ کار وی را ادامه داد و مفهوم پیشگیری را در درون
نیروی انتظامی وارد ساخت .او گفت حتی پیشگیری از بزهکاری یک نفر از دستگیری
بهتر است (محمد نسل .)646 :6636،پیشگیری به معنای پیشدستی کردن ،جلوی چیزی
رفتن ،هشدار دادن و آگاه کردن است (مجیدی و بقایی.)33 :6634،
از دیدگاه جامعهشناسان ،جرم عملی مخالف با نظم اجتماعی یا مخالف یکی از ضوابط
و مشترک در جامعه است .این ضوابط و ارزشها برآمده از افکار ،عقاید ،شرایط فرهنگی
و اجتماعی آن جامعه است .به نظر برخی جامعهشناسان ،مخالفت کردن با قواعدی که
تخلف از آنها همواره ،در هر دسته اجتماعی ،جرم به شمار میرود ،جرم طبیعی نامیده
میشود (رحیمینژاد )65 :661 ،در حقوق جزا ،هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای
آن مجازات تعیین شده باشد ،جرم است (شامبیاتی.)14:6654 ،
«پیشگیری» از جمله محورهای اساسی راهبردهای ضد بزهکاری است ،پیشگیری در
مقایسه با مجازاتها ،مفهوم جدیدی است و مانند درمان ،بار پزشکی دارد .پیشگیری
شامل مجموع تدبیرهای سیاست جنایی به استناد تدبیرهای نظام کیفری میشود که
غایت انحصاری یا دست کم جزیی آن ،تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از
راه غیرممکن کردن ،دشوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است.
جرمشناسی پیشگیری ،شاخهای از جرمشناسی کاربردی است که موضوع آن ،تعیین
مؤثرترین وسایل برای تأمین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا جمعیتی
محدودتر مثالً یک شهر یا یک محله بدون توسل به ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری
میباشد (گسن و ریمونه.)35 :6653 ،

1 -Sir Robert Peel
2 -Henry Fielding

سرمایهگذاری در زمینه پیشگیری قبل از وقوع جرم به صرفهتر است؛ لذا در این زمینه
به دو نوع تقسیمبندی اقدامات پیشگیرانه در دانش جرمشناسی میپردازیم (دهقان و
صوفی.)33 :6655 ،

ب .اقدامات کنشی یا به تعبیر جرمشناسی ،پیشگیری غیرکیفری از جرم است که خود
به دو نوع مکتب اصلی تقسیم میشود:
پیشگیری اجتماعی ،که مقصود از آن از میان بردن زمینههای فردی و اجتماعی جرم
است.
پیشگیری وضعی ،نظریه نسبتاً جدیدی است به روشهایی اطالق میشود که در مقطع
زمانی پس از ایجاد انگیزه مجرمانه در شخص برای ارتکاب بزه و در نتیجه انحراف بزهکاری
از اجرای آن صورت میگیرد (دهقان و صوفی.)33 :6655،
اقدامات تأمینی و تربیتی :تدابیری هستند که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار و
پیشگیری از ارتکاب جرم ،به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشود و منظور از حالت خطرناک
نیز حالتی است که به دلیل عوامل جرمزا اعم از فردی و اجتماعی ،نوعی حالت آمادگی
برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است (رحمتی و سلیمی )40 :6631،اقدامهای
تأمینی و تربیتی عبارت است از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون و
توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم ،متناسب با وضع مزاجی ،استعداد ،منش و سوابق خاطی
و خطرناک به کاربرده میشود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار گردد و دست به تکرار
جرم نزند (ملکزاده)643 :6655 ،
اهداف اقدامات تربیتی و تأمینی
هدفهای مهم و عمدة این اقدامات به شرح ذیل میباشد:
حفظ اجتماع از تجاوز و تعدّی تکرارکنندگان جرم و مجرمان؛

تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار

الف .اقدامات واکنشی یا به تعبیر جرمشناسی ،پیشگیری کیفری است که مقصود از
آن مجموعه اقداماتی است که پس از وقوع جرم از طریق کشف جرم ،تعقیب مجرم و
اعمال مجازات صورت میگیرد .این قسم از پیشگیری است که بند  5ماده  4قانون ناجا
مصوب  6633آن را بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده است.
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پیشگیری از وقوع جرائم به کمک وسایل و ابزار اصالحی تربیتی ،درمانی و معاضدتی
باتوجه به بروز حالت خطرناک در مجرمان و مهمترین آن ،که عبارت است از اصالح مجرم
و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه.
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در یک صورتبندی کلی میتوان گفت؛ تنها هدف اقدام تأمینی ،پیشگیری از وقوع
جرم است ،چرا که اقدام تأمینی برخالف مجازات با گذشته ارتباطی ندارد ،از این جهت
هدف اقدام تأمینی مکافات عمل محسوب نمیشود .دلیل وجودی این اقدامات حالت و
وضعیت خطرناک کنونی بزهکار است تا از جرم بعدی او اجتناب شود و بر همین اساس،
شدت و ضعف اقدامات تأمینی صرفاً بر مبنای اهمیت حالت خطرناک مجرم است نه میزان
تقصیر جزایی او.
برنامههای اجرایی اقدامات تربیتی و تأمینی
به منظور تبیین آثار تربیتی از منظر پیشگیری ،الزم به ذکر است طیف گسترده و متنوعی
از برنامههای حمایتی زندانیان خطرناک اعمال شود؛ از اینرو با لحاظ ماهیت متفاوت
تدابیر مورد بحث ،خالصهای از برنامههای اجرایی ذیل انجام گیرد (میرکمالی و حسینی،
.)35-666 :6634
 -1برنامههای آموزشی

برنامههای آموزشی کانون اصالح و تربیت ،در دو حوزه تحصیالت علمی و حرفهآموزی
دنبال میشوند؛ برنامههای مذکور با توانمندسازی علمی و عملی زندانیان ،فرصتهای
مشروع دستیابی به اهداف را در دسترس آنها قرار میدهند .چنین رویهای از منظر نظریه
فشار ،آن است که علت جرم در پیشگیری از جرائم مؤثر است .برنامههای آموزشی شامل
برنامههای چون برنامههای آموزشی-پرورشی ،برنامههای آموزشی-حرفهای میباشد.
 -2برنامههای فرهنگی

هدف اصلی در ترتیب برنامههای موردبحث ،آموزش فرهنگ زندگی صحیح ،با توجه
به تمامی نیازهای روحی و روانی مددجویان در کانون اصالح و تربیت است .به عبارت
دیگر ،هدف درونیسازی ارزشهای مورد قبول جامعه و خنثی نمودن ضدهنجارهایی است
که در بستر خانواده و در فرایند جامعهپذیری آنان ،نهادینه گشته و در قالب یک هنجار،

تعریف شده است؛ بنابراین در یک بستر آموزشی سالم ،باید هنجارها جایگزین ضدهنجارها
شوند .از این رو برنامههای فرهنگی که در جهت فرهنگسازی شکل میگیرد با یک دید
همه جانبه سعی در بهبود سامانه رفتاری مددجویان داشته و قاعدتاً از اهمیت ویژهای نیز
برخوردار میباشند برنامههای فرهنگی را میتوان در چند حوزه تربیتی ،مذهبی و ورزشی
تقسیمبندی نمود.

با توجه به ماهیت فعالیتهای برنامههای مددکاری درمانی مورد بحث ،اقدامات متفاوتی
از قبیل تشکیل پرونده شخصیت ،بررسی وضعیت جسمانی و روانی مددجویان و همچنین
درمان آنها در دستور کار ایشان قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،کانون اصالح و تربیت باید
تدابیری در جهت حل معضالت روحی -روانی و اجتماعی مددجویان به کار گیرد .همچنین
توجه به مشکالت زیستی و بیماریهای آنان نیز امری مهم تلقی میشود و باید در جهت
درمان آنها تالش نمود .برنامههای مددکاری–درمانی را میتوان در چند حوزه برنامه
مشاوره و مددکاری ،برنامه بهداشتی و درمانی دستهبندی نمود.

تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار

 -3برنامه مددکاری -درمانی

9

مدل مفهومی پژوهش

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی
این تحقیق کاربردی به روش مطالعه کتابخانهای و روش پیمایشی اجراء شده است .جامعه
آماری شامل کلیه  63نفر از زندانی خطرناک زندان وکیلآباد مشهد بود .ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته طیف  8گزینهای لیکرت است .برای تعیین روایی
پرسشنامه از روایی صوری استفاده گردید که با بهرهگیری از نظرات و پیشنهادهای اساتید
و کارشناسان امر صورت گرفت و پایایی آن با ضریب  0/58آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار
گرفت .برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای و از ابزار فیشنویسی بهره گرفته شده
است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای و آزمون فریدمن ،استفاده
شده است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی

تعداد شرکتکنندگان در این مطالعه  63نفر با میانگین سنی  65بود 66.نفر (60/3
درصد) کمتر از  68سال 66 ،نفر ( 60/3درصد) بین  68تا  48سال و  4نفر ( 66/6درصد)
باالی  48سال بودند.
یافتههای استنباطی

فرضیه اول :فعالیتها و اقدامات کانونهای بازپروری در پیشگیری از وقوع تکرارجرم
مجرمین مؤثر است.

جدول -1نتایج آزمون  tتک نمونهای جهت بررسی فرضیه اول
تعداد نمونه

انحراف خطای معیار مقدار

میانگین

تأثیر فعالیتها و اقدامات
کانونهای بازپروری

6/88 63

معیار

میانگین

آماره t

0/14

0/64

4/44

سطح معنیداری
>0/08

فرضیه دوم :فعالیتهای مذهبی باعث کاهش پیشگیری وقوع تکرارجرم مجرمین
است.
جدول -2نتایج آزمون  tتک نمونهای جهت بررسی فرضیه دوم
تعداد نمونه

میانگین

تأثیر فعالیتهای
مذهبی

6/18 63

انحراف خطای معیار

مقدار

معیار

میانگین

آماره t

0/11

0/66

8/14

سطح معنیداری
>0/08

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون  tبا اطمینان  38درصد میتوان نتیجه گرفت که
تفاوت دو میانگین از لحاظ آماری معنیدار است .بنابراین نتیجه میگیریم که فعالیتهای
مذهبی بر پیشگیری از تکرار وقوع جرم مؤثر است.
فرضیه سوم :فعالیتهای فرهنگی باعث کاهش پیشگیری وقوع تکرارجرم مجرمین
است.
جدول -3نتایج آزمون  tتک نمونهای جهت بررسی فرضیه سوم
تعداد نمونه
تأثیر فعالیتهای 63
فرهنگی

میانگین

6/34

انحراف
معیار
0/56

خطای
معیار
میانگین
0/66

مقدار
آماره t
4/83

سطح معنیداری
>0/08

تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون  tبا اطمینان  38درصد میتوان نتیجه گرفت که
تفاوت دو میانگین از لحاظ آماری معنیدار است .بنابراین نتیجه میگیریم که اقدامات
کانون بازپروری بر پیشگیری از تکرار وقوع جرم مؤثر است.
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با توجه به جدول فوق نتایج آزمون  tبا اطمینان  38درصد میتوان نتیجه گرفت که
تفاوت دو میانگین از لحاظ آماری معنی دار است .بنابراین نتیجه میگیریم که فعالیتهای
فرهنگی بر پیشگیری از تکرار وقوع جرم مؤثر است.
فرضیه چهارم :فعالیتهای ورزشی باعث کاهش پیشگیری وقوع تکرارجرم مجرمین
است.
جدول -4نتایج آزمون  tتک نمونهای جهت بررسی فرضیه چهارم
تعداد نمونه

6/56

معیار

میانگین

آماره t

6/01

0/65

4/85
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تأثیر فعالیتهای ورزشی 63

میانگین

انحراف خطای معیار

مقدار

اولویت

عامل

میانگین

6

فعالیتها و اقدامات کانونهای بازپروری در پیشگیری از وقوع
تکرارجرم مجرمین مؤثر است.

4/63

4

فعالیتهای ورزشی باعث کاهش وقوع تکرار جرم مجرمین
است.

6/5

12

6

فعالیتهای مذهبی باعث کاهش پیشگیری وقوع تکرار جرم
مجرمین است.

6/16

4

فعالیتهای فرهنگی باعث کاهش پیشگیری وقوع تکرار جرم
مجرمین است.

6/44

سطح معنیداری
>0/08

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون  tبا اطمینان  38درصد میتوان نتیجه گرفت که
تفاوت دو میانگین از لحاظ آماری معنیدار است .بنابراین نتیجه میگیریم که فعالیتهای
ورزشی بر پیشگیری از تکرار وقوع جرم مؤثر است.
اولویتبندی عوامل

به منظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر کاهش وقوع تکرار جرم مجرمین از آزمون رتبهای
فریدمن استفاده شده است.
جدول  -5نتایج آزمون فریدمن جهت رتبهبندی عوامل مؤثر

سطح

آماره

معنیداری

مربع کا
68/53

./08

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری ،کمتر از  0/08فعالیتهای و اقدامات کانون
بازپروری بیشترین تأثیر و فعالیتهای فرهنگی کمترین تأثیر را در کاهش وقوع تکرار
جرم دارند.
بحث و نتیجه گیری

در تبیین این عوامل میتوان گفت که چیزی مجرم و غیرمجرم را متمایز میکند ،این
است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از
ارتکاب جرم باز دارد و او در موقعیت خاص مرتکب عمل کیفری شده است .جرمشناسان
با بررسی ریشههای ارتکاب جرم همواره به دنبال یافتن راهی هستند که مجرم در موقعیت
ارتکاب جرم قرار نگیرد و ارزشهای اجتماعی را زیرپا نگذارد که مهمترین این راهها
اقدامات پیشگیرانه است .در ایران چند نهاد از جمله پلیس ،قوه قضاییه ،سازمان زندانها
و بهزیستی در حوزه پیشگیری فعال هستند .حقیقت آن است که مدیریت صحیح و
سازماندهی مناسب نهادهای مختلفی که در زمینه کنترل جرم فعالیت میکنند و ارائه
برنامهای منسجم به آنها میتواند در نهایت به کنترل و پیشگیری از جرم منجر شود.
برنامه ارشاد زندانیان از طریق گروههای فعال ،خدمات مشاورهای و فعالیتهای گروهی به
مرحله اجرا گذارده میشود .در مهرومومهای اخیر سازمان زندانها در ایجاد مراکز مراقبت
بعد از خروج توفیقات قابل چشمگیری داشته است و برای اداره این قبیل مراکز آییننامه
اجرایی تدوین و تصویب گردیده و به موفقیتهای خوبی دست یافته و آمارها حکایت از
سیر نزولی بازگشت مجدد زندانیان تحت حمایت مرکز مراقبت دارد و جامعه نیز از عدم
تکرار جرم افراد تحت پوشش این مرکز بهرهمند میگردد.

تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقهدار

هدف از این پژوهش تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین
خطرناک و سابقهدار در زندان مشهد میباشد نتایج نشان داده شده است که از بین عوامل
مؤثر بر کاهش تکرار جرم در زندانیان خطرناک در زندانهای مشهد عامل اقدامات بازپروری
با میانگین ( ،)4/63فعالیتهای ورزشی با میانگین ( ،)6/5فعالیتهای مذهبی با میانگین
( )6/16و فعالیتهای فرهنگی با میانگین ( )6/44به ترتیب بیشترین و کمترین عامل در
کاهش وقوع تکرار جرم مجرمین میباشد .نتایج تحقیقات این پژوهش در راستا و تأیید
نتایج کپوزی و همکاران ( )4063و فری و همکاران ( )4063میباشد.
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در زندانها و مراکز نگهداری مددجویان اشتغال ،حرفهآموزی و کار مداوم برای جمعیت
مددجویان به ویژه برای نوجوانان و جوانان فعالیت اصلی تلقی شود ،به گونهای که هیچ
یک از جمعیت بزهکاران – جز افرادی که کهولت سن دارند و یا بیمار هستند – نباید در
طی روز بدون فعالیت حرفهای باشند .بنابراین کسب درآمد و داشتن شغل در کاهش
آسیبهای اجتماعی و انحراف در جامعه تأثیر بسیار زیادی دارد .بیشک باید نوع شغل و
حرفهای را که به مددجویان میآموزیم مطابق عالقه آنان و با وضعیت و نیازهای روز و
همچنین موردنیاز جامعه باشد ،تا پس از خروج از زندان و سایر مراکز اقدامات تأمینی و
تربیتی بتوانند شغلی داشته باشند .خوشبختانه با همکاری و تعامل بسیار خوبی که میان
زندانها و مراکز آموزش فنی و حرفهای در استان وجود دارد ،شاهد برگزاری مستمر
آموزشهای فنی و حرفهای برای مددجویان هستیم .این قبیل حرفه آموزان نزد
شرکتهای بیمه در قبال حوادث ناشی از کار بیمه میگردند .در صورت عدم توانایی
محکوم در تهیه مواد اولیه و لوازم ،این مواد و لوازم بوسیله زندان یا انجمن حمایت تهیه
و در اختیار وی گذارده میشود.
پیشنهادها
 اقدامات کانون بازپروری مهمترین تأثیر را در پیشگیری از جرم دارد ،بنابراین بهتراست در زندانها به عواملی چون بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اشتغال و
حرفهآموزی ،معشیت خانوادهها ،مشاوره خانوادگی ،بیشتر توجه شود.
 تشکیل تیمهای ورزشی و انجام فعالیتهای ورزشی متنوع شامل :ورزش فوتبال،کشتی ،والیبال ،فوتسال ،بدنسازی ،طنابکشی و فکری  ...در زندانها انجام شود.
 بسترسازی مناسب جهت انجام فعالیتهای مذهبی از قبیل آموزش نماز ،قرآن ،احکام،نهجالبالغه ،مسائل عقیدتی (امر به معروف ،نهی از منکر و  )...و شرکت در هیئتهای
مذهبی در زندانها برنامهریزی و اجرایی شود.
 زمینهسازی برای باال بردن فرهنگ زندانیان از طریق آموزش ،اخالق ،هنر ،کتابخوانیو تربیتی و درمانی و  ...انجام گیرد.

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از حفاظت زندان وکیل آباد مشهد جهت اخذ مجوز برای انجام تحقیق و
بخش تحقیقات زندان جهت معرفی به بخش اجرائیات زندان و داخل زندان ،جهت تکمیل
پرسشنامه ،کمال تقدیر و تشکر را داریم.
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