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چكيده 

ــت زيرا تنها با شناخت صحيح عوامل زمينه ساز آن ها  ــدن، الزم و موثر اس ــابقه و هدف: تحقيق در خصوص زمينه هاي تكرار جرم و زنداني ش س
است كه مي توان در جهت كاهش تكرار زنداني شدن اقدام نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل مرتبط با تكرار زنداني شدن در زندانيان 

شهرستان تويسركان انجام شد.
مواد و روش كار: مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي- تحليلي در سال 1391 بر روي 93 نفر از زندانيان شهرستان تويسركان بود كه با استفاده 
ــت مشتمل بر اطالعات دموگرافيك،  ــاس چك ليس ــدند. داده ها براس از روش نمونه گيري تصادفي از بين مجموع زندانيان (247 نفر) انتخاب ش
ــتيك مورد  ــيون لجس ــتفاده از آمار توصيفي، آزمون كاي دو و رگرس رفتاري و مربوط به جرم جمع آوري گرديد. پس از جمع آوري داده ها، با اس

تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
ــتند. از نظر تحصيالت نيز 70٪ افراد تحصيالت كمتر از سيكل داشتند و در ٪64/5  ــدن را داش ــابقه قبلي زنداني ش  نتايج: در مجموع 65/6٪ س
ــتان ــابقه زندان در دوس ــتند. در اين مطالعه، س ــدن مصرف مواد مخدر داش ــال بودند. 79/6٪ آن ها قبل از زنداني ش ــن كمتر از 35 س آن ها س

(OR= 5/2) و مصرف مواد (OR= 9/2) در زنداني شدن مجدد افراد نقش داشتند. 
ــتان و استيجاري بودن منزل)، سابقه ارتكاب جرم در دوستان،  ــكونت (غير بومي شهرس ــاس نتايج اين پژوهش عوامل محل س نتيجه گيري: بر اس
ــگيري و كاهش  ــت. بنابراين مي توان براي پيش ــدن رابطه معنا دار داش ــن در اولين ارتكاب جرم با تكرار زنداني ش مصرف مواد قبل از زندان، س
تكرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، با طرح و اجراي اصولي طبقه بندي و جداسازي زندانيان در زندان و آموزش آن ها، بهبود 
ــوند از طرف خانواده ها، دوستان و نهادهاي اجتماعي و جلوگيري از  ــرايط زندان و ارائه خدمات مؤثر به آن ها، پذيرش زندانياني كه آزاد مي ش ش

طرد آن ها اقدامات مؤثري انجام داد.
واژگان كليدي: جرم، زنداني شدن، تكرار جرم

نويسنده پاسخگو: همدان-تويسركان- دانشگاه علوم پزشكي همدان- مركز بهداشت تويسركان- واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها  تلفن :0852-4228405
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مقدمه

ــاس امنيت  ــه افراد در آن احس ــت ك ــالم، جامعه اي اس جامعه س
ــند، امنيت به مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري،  ــته باش داش
ــان را از بين مي  ــه آرامش انس ــر عاملي ك ــوادث و در كل ه ــر و ح فق
ــي از عواملي كه باعث  ــت (1). به همين ترتيب يك ــده اس برد تعبير ش

فرسايش احساس امنيت و آسيب زايي براي جامعه مي شود، وجود جرم 
ــت (2). عالوه بر اين، ارتكاب جرم نه  ــكل گيري آن اس و زمينه هاي ش
ــت بلكه به  عنوان مانعي  تنها عاملي براي به هم خوردن نظم جامعه اس
ــي جامعه تلقي مي شود (3).  ــد اقتصادي، اجتماعي و سياس جهت رش
ــور كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است، جرم  نقض قوانين كش

ناميده مي شود (4). 
همزمان با پيشرفت هاي بشر و نيز با تغييرات عظيم جوامع، به ويژه 
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ــدن، دگرگوني هاي فرهنگي، تغيير در سبك زندگي،  تحول صنعتي ش
ــاخت و كاركرد نهادهاي اجتماعي همگي باعث شده اند كه  تحول در س
ــر مواقع افرادي كه مرتكب  ــكالت اجتماعي بروز نمايد (5). در اكث مش
ــوند، از حيث كار، تحصيل، تشكيل خانواده و .... فرصت هاي  جرم مي ش
ــابقه نامطلوبي در  ــت مي دهند. وجود چنين س جبران ناپذيري را از دس
ــي آن ها تاثير زيادي دارد. اين قبيل افراد معموالً از طرف جامعه،  زندگ
ــتان، نهادهاي رسمي و غير رسمي طرد مي شوند و امكان  خانواده، دوس
ــت آن ها به عنوان يك فرد عادي به جامعه با مشكالت عديده اي  بازگش
ــت (6). آمار حاكي از آن است كه اكثريت افرادي كه يك  بار  مواجه اس
ــت آن ها به جامعه مشكل شده و مجدداً دچار  ــوند، بازگش زنداني مي ش
ــان مي دهد  ــده و به زندان باز مي گردند (7). تحقيقات نش بزهكاري ش
ــياري از زندانيان به دليل تجربيات منفي كه از  كه خود زندان، براي بس
ــيار مخرب و نااميد كننده است زيرا  ــب مي كنند، بس محيط زندان كس
ــت  كافي نبودن اقدامات اصالحي و بازپروري زندانيان به معناي آن اس
ــان آمادگي  ــه با زمان ورودش كه آن ها به هنگام ترك زندان در مقايس
ــتري براي ارتكاب مجدد جرم دارند (8). جوامع بين الملل به ويژه  بيش
ــرفته به اين نتيجه رسيده اند كه زندان نمي تواند در كاهش  جوامع پيش
ــند. بارها اعالم شده است كه در  ــته باش جرم نقش تعيين كننده اي داش
عمل، زندان به مدرسه آموزش جرم تبديل شده است (9). عالوه بر اين، 
ــورد تاييد قرار مي دهند كه  ــات تجربي متعددي اين نظريه را م مطالع
مجازات هاي قانوني موجب كم ارزش شمرده شدن سرسپردگي و تبعيت 
ــان  ــواهد نش ــود (10-13). ش از قوانين و ارتكاب جرم در آينده مي ش
ــت بلكه اگر علل  ــأله فردي نيس مي دهد كه انحراف افراد تنها يك مس
ــاهده مي كنيم كه اين  ــاي اين موضوع را پيگيري نماييم مش و پيامده
عمل جزئي از يك نظام يا جريان اجتماعي است كه زندگي افراد ديگر 
و كل نظام را تهديد مي كند (14). در نتيجه تحقيق در اين زمينه الزم 
و ضروري مي باشد زيرا تنها با شناخت مؤثر و صحيح عوامل زمينه ساز 
آن ها است كه مي توان در جهت كاهش اين جرائم و پيشگيري از تكرار 
ــي عوامل  ــدم نمود. بنابراين اين مطالعه با هدف بررس ــدن اق زنداني ش
مرتبط با تكرار زنداني شدن در زندانيان شهرستان تويسركان اجرا شد.

مواد و روش ها

ــامل 247  ــامل كليه زندانيان ش ــن مطالعه جامعه آماري ش در اي
ــاكن در بند زندان شهرستان تويسركان در سال 1391  مورد زنداني س
ــتفاده از روش  ــر 93 نفر از زندانيان بود كه با اس ــود. حجم نمونه براب ب
ــدند. زندانيان  ــري تصادفي از بين مجموع زندانيان انتخاب ش نمونه گي
تبعيدي و افرادي كه در بازداشت موقت به سر مي بردند از مطالعه خارج 
ــداف مطالعه در صورت  ــا فرد زنداني و بيان اه ــدند. پس از گفتگو ب ش
رضايت چك ليستي كه بدين منظور طراحي شده بود و شامل اطالعات 
ــن، وضعيت  ــكونت، تحصيالت، س ــك مجرم از قبيل محل س دموگرافي
ــكن، تحصيالت پدر و مادر، درآمد قبل از زنداني شدن و همچنين  مس

ــروبات الكلي، مصرف موادمخدر،  ــات رفتاري از قبيل مصرف مش اطالع
ــه و  ــابقه اخراج از مدرس ــتان، س ــابقه جرم در اعضاء خانواده و دوس س
ــي ارتكاب جرم و انگيزه جرم  ــابقه قبل اطالعاتي مرتبط با جرم نظير س

بود در اختيار وي قرار مي گرفت تا نسبت به تكميل آن اقدام نمايد.
ــدن از  ــن متغيرها با تكرار زنداني ش ــور تعيين ارتباط بي به منظ
ــتفاده گرديد. همچنين از مدل رگرسيون لجستيك  آزمون كاي دو اس
براي بررسي اثر همزمان متغيرهاي تعداد اعضاء خانواده، وضعيت تاهل، 
محل سكونت، تحصيالت مجرم، تحصيالت والدين، ميزان درآمد، سابقه 
ــن در اولين  ــتان، مصرف مواد قبل از زندان و س ــكاب جرم در دوس ارت
ــدن استفاده شد. سطح معني داري براي  ارتكاب جرم بر تكرار زنداني ش
ــد. داده ها با استفاده از  تمامي آزمون هاي آماري 0/05 در نظر گرفته ش

نرم افزار Stata نگارش 11، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها

ــان، (٪34/4)  ــده از زنداني ــر نمونه انتخاب ش ــوع 93 نف از مجم
4/3±32 نفر براي اولين بار زنداني شده بودند و (65/6٪) 3/5±61 نفر 
ــابقه قبلي زنداني شدن را داشتند. در مجموع 64/5٪ آن ها سن  نيز س
ــال و مابقي بيش از 35 سال سن داشتند.4/3 ±53 نفر  كمتر از 35 س
ــكونت  (٪69)  آن ها مجرد و3/6±40 نفر متاهل بودند. از نظر محل س
ــهري و مابقي روستايي بودند. در  ــاكن مناطق ش 3/4±64 نفر آن ها س
ــهر بودند در حالي  ــاكن ش ــابقه قبلي جرم 75/4٪ موارد س افراد با س
ــد. از نظر تحصيالت  ــهري بودن ــه در زندانيان جديد 56/2٪ آن ها ش ك
ــيكل داشتند. درصد افراد با  نيز (70٪)5/1 ±65 تحصيالت كمتر از س
ــبت به 56/2٪ در  ــابقه 77٪ موارد، نس تحصيالت كمتر در موارد با س
زندانيان جديد بود. درصد موارد با مسكن استيجاري نيز در زندانيان با 
ــبت به زندانيان جديد (18/8٪ موارد)  سابقه (36/1٪ موارد) موارد نس
بيشتر بود. از نظر سابقه جرم و زنداني شدن در ديگر اعضاء خانواده در 
زندانيان با سابقه در 23٪ موارد در ديگر اعضاء خانواده رخ داده بود در 
ــه در زندانيان جديد در 12/5٪ موارد رخ داده بود. در موارد با  حالي ك
سابقه قبلي زنداني شدن در 70/5٪ آن ها در دوستان نزديك آن ها نيز 
زنداني شدن اتفاق افتاده بود در حالي كه در زندانيان جديد اين ميزان 
برابر 34/4٪ موارد بود. (79/6٪) 3±74 از زندانيان قبل از زنداني شدن 
مصرف مواد مخدر داشته اند كه اين رقم در موارد با سابقه برابر ٪90/2 
ــت. تحصيالت والدين  ــا و در زندانيان جديد 59/4٪ آن ها بوده اس آن ه
نيز در (86٪) 3±80 زندانيان كمتر از سيكل بوده است كه تحصيالت 
كم والدين نيز در زندانيان با سابقه نسبت به زندانيان جديد بيشتر بوده 

است (جدول 1).
ــرار جرم و  ــنجش رابطه تك ــون آماري كاي دو براي س ــج آزم نتاي
ــكونت، تحصيالت،  ــن، تاهل، منطقه س ــدن با متغيرهاي س زنداني ش
وضعيت مسكن، سابقه زندان در دوستان و اعضاء خانواده  ، مصرف مواد 
قبل از زندان و تحصيالت والدين نيز در جدول 1 نشان داده شده است. 
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جدول 1 - مقايسه متغيرهاي دموگرافيك در زندانيان بدون سابقه قبلي و با سابقه قبلي جرم و زنداني شدن

متغير
داراي سابقه قبلي زندانبدون سابقه قبلي زندان

مجموع
93P.value تعداد

32
درصد
34/4

تعداد
61

درصد
65/6

سن

0/28 2371/93760/660كمتر از 35 سال

928/12439/433بيشتر از 35 سال

وضعيت تاهل

0/22 2165/63252/553مجرد

1134/42947/540متاهل

محل سكونت

0/058 1856/24675/464شهر

1443/31524/629روستا

تحصيالت

0/04 1856/2477765كمتر از سيكل

1443/8142328بيشتر از سيكل

وضعيت مسكن

0/08 2681/23963/965ملكي

618/82236/128استيجاري

سابقه زندان در خانواده

0/22 2887/5477775ندارد

412/5142318دارد

سابقه زندان در دوستان

0/001 2165/61829/539ندارد

1134/44370/554دارد

مصرف مواد قبل از زندان

0/000 1340/669/819ندارد

1959/45590/274دارد

تحصيالت مادر

0/025 2475569280كمتر از سيكل

8255813بيشتر از سيكل

تحصيالت پدر

0/1 25785590/280كمتر از سيكل

72269/813بيشتر از سيكل

احمد قلخانباز و همكاران
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جدول 2- توزيع متغيرهاي شغل، نوع جرم و انگيزه از ارتكاب جرم در بين زندانيان شهر تويسركان در سال 1391
تعداد (درصد)انگيزه جرمتعداد (درصد)نوع جرمتعداد (درصد)شغل

(37/6)35مالي(29)27سرقت(4/3)4كارمند

(4/3)4انتقام(35/5)33مصرف مواد(49/5)46كارگر

(11/8)11ماجراجويي(10/75)10قاچاق مواد(19/4)18بيكار

(17/2)16سهوي(5/4)5قتل(8/6)8كشاورز

(25/8)24مصرف مواد(6/5)6مسائل مالي(14)13آزاد

(3/2)3نزاع جمعي(13)12ساير موارد(4/3)4راننده

(100) 93مجموع(100) 93مجموع(100) 93مجموع

جدول 3 - تعيين تاثير متغيرهاي پيش بيني كننده بر تكرار ارتكاب جرم و زنداني شدن با استفاده از رگرسيون لجستيك
فاصله اطمينانمقدار احتمالنسبت شانسمتغير

(1/9-0/9)1/310/14تعداد نفرات خانواده

وضعيت تاهل
رفرنس1متاهل

(6/4-0/3)1/40/6مجرد

محل سكونت
رفرنس1شهر

(2/1-1)0/460/3روستا

نوع مسكن
رفرنس1ملكي

(60-1)7/80/05استيجاري

سابقه زنداني شدن در دوستان
رفرنس1ندارد

(22-1/3)5/20/02دارد

مصرف مواد قبل از زندان
رفرنس1ندارد

(53-1/7)9/50/01دارد

تحصيالت مجرم
رفرنس1كمتر از سيكل

(0/95-0/15)0/380/04بيشتر از سيكل

تحصيالت مادر
رفرنس1كمتر از سيكل

(0/9-0/07)0/270/03بيشتر از سيكل

تحصيالت پدر
رفرنس1كمتر از سيكل

(1/2-0/1)0/380/1بيشتر از سيكل

سن در اولين جرم

رفرنس1كمتر از 18 سال

18-350/130/05(0/001-1/1)

(0/38-0/003)0/030/006بيشتر از 35 سال

ميزان درآمد ماهانه

رفرنس1بدون درآمد

(1/7-0/07)0/350/2كمتر از 500000 تومان

(1-0/02)0/150/04بيشتر از 500000 تومان

عوامل مرتبط با تكرار زنداني شدن در بين زندانيان شهر تويسركان در سال 1391
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ــاهده مي شود، رابطه بين تكرار زنداني  همان طور كه در اين جدول مش
شدن با متغيرهاي تحصيالت، مصرف مواد قبل از زندان، سابقه زنداني 
ــتان و همچنين تحصيالت مادر از نظر آماري معني دار  ــدن در دوس ش

است.
ــان داده شده است از نظر وضعيت  همان گونه كه در جدول 2 نش
ــاير رده هاي شغلي بيشتر بوده  ــتغال، كارگران با 49/5٪ موارد، از س اش
ــد. 19/4٪ آن ها نيز فاقد  ــامل 4/3٪ زندانيان بودن و كارمندان فقط ش
ــتي بودند. 35/5٪ جرم ها مربوط به مصرف مواد  هيچ گونه منبع معيش
ــت. يعني در  ــز به علت قاچاق مواد مخدر بوده اس ــا ني و 10/75٪ آن ه
ــت. سرقت  مجموع حدود 46٪ جرم ها در ارتباط با مواد مخدر بوده اس
ــت. در  ــز با 29٪ موارد جرم آمار بااليي را به خود اختصاص داده اس ني
ــكالت و مسائل مالي بوده  مجموع در 37/6٪ موارد انگيزه مجرمان مش
ــهوي و ناخواسته  ــت. در 17/2٪ موارد نيز ارتكاب جرم به صورت س اس

رخ داده بود.
ــيون لجستيك براي تعيين عوامل مؤثر بر تكرار  نتايج مدل رگرس
ــاس اين مدل   به  ــت. بر اس ــده اس ــدن در جدول 3 آورده ش زنداني ش
ــانس تكرار جرم  ــاء خانواده 0/33 ش ــر يك نفر به اعض ــش ه ازاء افزاي
ــانس برابر با 1/31 با فاصله اطمينان ٪95:  ــبت ش افزايش مي يابد (نس
ــت. شانس تكرار  1/9- 0/9)، اما اين رابطه از نظر آمار معنادار نبوده اس
زنداني شدن در افراد مجرد 1/4 برابر افراد متاهل و در ساكنين مناطق 
ــت، اين دو رابطه نيز معنادار  ــهري اس ــتايي 0/56 افراد مناطق ش روس
ــتيجاري بوده و قاعدتاً عمده آن ها  ــكن آن ها اس نبودند. افرادي كه مس
ــدن در آن ها  ــانس تكرار زنداني ش ــند، ش ــر بومي در محل مي باش غي
ــر با 7/8 با  ــانس براب ــبت ش ــاكن ملكي بود (نس ــر افراد با مس 7/8 براب
ــاري معنادار بود ــان 95٪: 60- 1)، اين رابطه از نظر آم ــه اطمين فاصل
ــانس زنداني شدن مجدد در افرادي كه دوستان  (P.value = 0.05). ش
ــابقه زنداني شدن داشته اند 5/2 برابر افرادي بوده است كه  آن ها نيز س
ــابقه زنداني شدن نبوده است (نسبت  ــتان آن ها مورد با س در بين دوس
شانس برابر با 5/2 با فاصله اطمينان 95٪: 22- 1/3)، اين رابطه از نظر 
ــود (P.value=0.02). افرادي كه قبل از زندان مصرف  آماري معنادار ب
ــدن مجدد  ــتري براي زنداني ش ــانس بيش ــته اند 9/5 برابر ش مواد داش
ــا (P.value=0.01) از نظر آماري معنادار  ــته اند كه اين رابطه نيز ب داش
ــانس برابر با 9/5 با فاصله اطمينان 95٪: 53- 1/7)، بر  ــبت ش بود (نس
ــاس نتايج جدول 3 با افزايش تحصيالت والدين شانس تكرار زنداني  اس
ــن در حين ارتكاب اولين جرم نيز  ــدن مجدد كاهش يافته است. س ش
ــت به طوري كه در افرادي كه در  ــدن تاثيرگذار اس بر تكرار زنداني ش
سنين بيش از 35 سال مرتكب جرم شده اند شانس ارتكاب مجدد جرم 
ــنين كمتر از 18 سالگي دست به ارتكاب  ــت كه در س 0/03 افرادي اس
ــانس  ــبت ش ــرم زده اند. اين رابطه نيز از نظر آماري معنادار بود (نس ج
برابر با 0/03 با فاصله اطمينان 95٪: 0/38- 0/003)، با افزايش درآمد 

مجرمان نيز شانس ارتكاب مجدد جرم كاهش يافته است.

بحث و نتيجه گيري

ــب اجتماعي است كه آثار منفي اقتصادي  جرم يك پديده نامناس
ــن مطالعه، در بين  ــاس نتايج اي ــي به  دنبال دارد (15). براس و اجتماع
زندانيان مورد مطالعه تعداد افراد داراي سابقه قبلي زندان از افراد بدون 
ــابقه قبلي زندان بيشتر بود كه با نتايج مطالعه هزار جريبي و صفري  س
ــالمي (6) همخواني دارد اما با نتايج مطالعه  ــي و اس ــالي (2)، كفاش ش
ــابقه قبلي زندان از  ــداح و خيرخواهان (15) كه تعداد افراد بدون س م
افراد داراي سابقه قبلي بيشتر بود، هم خواني ندارد. در تبيين اين يافته 
ــاره نمود افرادي كه براي بار اول، به هر دليلي  مي توان به اين نكته اش
ــده و وارد زندان مي شوند با برچسبي كه از طرف ديگر  مرتكب جرم ش
افراد مهم زندگي اشان به آن ها نسبت داده مي شود، در كنار ساير عوامل 
مستعدكننده، زمينه ارتكاب جرم و ورود مجدد به زندان در آن ها فراهم 
مي شود. از طرف ديگر يادگيري و آشنايي با جرائم جديد در زندان فرد 
ــدت و تكرار جرائم  ــم قبلي با تجربه مي كند و بر ش ــراي جرائ را در اج

بعدي و زنداني شدن تاثيرگذار است.
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بيشتر افراد زنداني در رده سني 
كمتر از 35 سال قرار داشته اند كه با نتايج برخي از مطالعات انجام شده 
ــده در بريتانيا (16)  ــور (15, 6, 2, 1) و مطالعه انجام ش در داخل كش
ــد. اين يافته مي تواند به اين علت باشد كه به  طور كلي،  ــو مي باش هم س
ــي بوده و خطر پذيرتر  ــان داراي روحيه قانون گريزي و ماجراجوي جوان
مي باشند بنابراين انگيزه بيشتري براي مشاركت در جرم نسبت به ديگر 

گروه هاي سني در آن ها وجود دارد.
ــتر از  ــه تعداد مجردان زنداني بيش ــان داد ك نتايج مطالعه ما نش
ــت كه با نتايج مطالعه نورايي و صيدي (1) هم خواني  متاهالن بوده اس
دارد و از طرف ديگر بر اساس يافته هاي مطالعه كنوني، احتمال ارتكاب 
ــبت به افراد  ــت آن ها به زندان نس ــدد جرم در افراد مجرد و بازگش مج
ــت. اين يافته ها را مي توان اين گونه توجيح نمود  متاهل بيشتر بوده اس
كه مجرد بودن باعث كاهش وابستگي عاطفي و تعلق خاطر فرد نسبت 
ــود خود را در ارتكاب  ــده و اين امر موجب مي ش به خانواده و جامعه ش
جرم آزاد بداند. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه افراد مجرد بيشتر 
ــطه تضعيف  ــكاب جرم دارند زيرا به  واس ــل تمايل به ارت ــراد متاه از اف
ــخ گويي به انتظارات  ــان با خانواده و جامعه از احساس پاس پيوندهايش

ديگران سر باز مي زنند و مرتكب كج رفتاري مي شوند.
بر اساس نتايج مطالعه كنوني قسمت اعظم زندانيان، ساكن مناطق 
شهري بودند و از طرف ديگر سكونت در مناطق روستايي احتمال تكرار 
ــدان را به نصف افراد  ــراد مورد مطالعه به زن ــت مجدد اف جرم و بازگش
ــاكن شهر كاهش داده بود اما اين رابطه از نظر آماري معنادار نبود و  س
ــابه مي باشد. اين يافته با  اين يافته با نتايج مطالعه نجفي علمي (3) مش
توجه به تراكم باالي جمعيت در مناطق شهري، فراهم بودن زمينه هاي 
ــتگيري  ــك جرم يا باال بودن هزينه دس ارتكاب جرم و پايين بودن ريس
ــودن كنترل اجتماعي در  ــتر ب مجرمان در اين مناطق و همچنين بيش

احمد قلخانباز و همكاران
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مناطق روستايي، قابل توجيح مي باشد.
بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه سطح تحصيالت اكثر زندانيان 
ــه از نظر آماري معنادار  ــيكل بود كه اين رابط مورد مطالعه كمتر از س
ــطح تحصيالت  ــت كه س ــن نتايج حاكي از آن اس ــد و همچني مي باش
ــت  ــكاب مجدد جرم و بازگش ــاداري احتمال ارت ــور معن ــر، به  ط باالت
ــج برخي مطالعات ــد كه اين يافته ها با نتاي ــه زندان را كاهش مي ده ب

(15, 7, 6, 1) هم خواني دارد. در تبيين اين نتايج مي توان به اين نكته 
ــواد باال از طرق مختلف بر انگيزه  ــطح س ــاره نمود كه آموزش و س اش
ــار اجتماعي افراد  ــو رفت ــت. اين عامل از يك س ــكاب جرم مؤثر اس ارت
ــطح درآمد آنان را  ــد، بهره وري و س ــد نموده و از طريق رش را قاعده من
افزايش مي دهد و از سوي ديگر تمايل جامعه به استفاده از توان فكري 
ــي نيروهاي متخصص و آموزش ديده، افراد تحصيل كرده را به  و مديريت
ــاركت در فعاليت هاي قانوني تشويق مي نمايد و هزينه ارتكاب جرم  مش
ــل، انتظار مي رود  ــد كه در نتيجه اين عوام ــتر مي كن را براي آنان بيش
ــواد و تحصيل كرده نسبت به افراد  انگيزه ارتكاب جرم در بين افراد با س
ــواد يا بي سواد كمتر باشد، يعني آموزش بيشتر نرخ زنداني شدن  كم س

را در جامعه كاهش مي دهد.
ــدد جرم در  ــانس ارتكاب مج ــان داد كه ش ــج مطالعه ما نش نتاي
ــبت به زندانيان داراي مسكن  ــتيجاري نس ــكن اس زندانيان داراي مس
ــيار باالتر (7/8 برابر)، و اين رابطه از نظر آماري معنادار بوده  ملكي بس
كه مشابه نتايج مطالعه كفاشي و اسالمي (7,17, 6) مي باشد. اين يافته 
ــكن ملكي و يا به  عبارتي  ــد كه دارا بودن مس مي تواند به اين علت باش
ــنايي هرچه بيشتر با ديگر افراد  ــكونت دائم در يك محله موجب آش س
ــبات و ساختارهاي خاص آن محله شده  ــدن در مناس محله و درگير ش
ــاير افراد محله و به   ــدن از جانب س ــن ترتيب، اجتناب از طرد ش و بدي
ــوي ترس از بي آبرويي در محل به  عنوان عاملي بازدارنده در ارتكاب  نح

جرم عمل مي كند.
ــاس نتايج مطالعه حاضر، اكثر افرادي كه مجدداً زنداني شده  براس
ــدن وجود داشت و اين  ــابقه زنداني ش ــتان آن ها نيز س بودند، در دوس
ــان داد كه  رابطه از نظر آماري معنادار بود و همچنين نتايج مطالعه نش
شانس ارتكاب مجدد جرم و بازگشت به زندان در افرادي كه دوستان با 
ــدن داشتند به مراتب بيشتر و حدود پنج برابر افرادي  سابقه زنداني ش
ــدن وجود نداشت و اين  ــابقه زنداني ش ــتان آن ها س بود كه بين دوس
رابطه نيز از نظر آماري معنادار بود. اين يافته ها با نتايج برخي مطالعات

ــن نتايج مي توان  ــن اي ــتاي تبيي ــي دارد. در راس (14, 3, 2) هم خوان
ــرم و يا ارتكاب مجدد آن  ــت كه احتمال ارتكاب ج اين گونه اظهار داش
ــاني كه با افراد داراي افكار و نظريه هاي منحرفانه در ارتباطند،  در كس

بيشتر خواهد شد.
ــان داد كه حدود چهار پنجم زندانيان مورد  نتايج اين مطالعه نش
ــر آماري رابطه  ــته اند كه از نظ ــابقه مصرف مواد مخدر داش مطالعه س
ــي از آن بود كه  ــر يافته هاي مطالعه حاك ــود و از طرف ديگ ــادار ب معن
ــت به زندان در افرادي كه قبل از  ــانس ارتكاب مجدد جرم و بازگش ش

زنداني شدن سابقه مصرف مواد مخدر داشته اند بسيار بيشتر از كساني 
بود كه قبل از زنداني شدن سابقه مصرف مواد مخدر نداشته اند كه اين 
يافته از نظر آماري معنادار بوده و با نتايج مطالعه عرب نژاد و همكاران 
(14) و نجفي علمي (3) مشابه مي باشد. اين نتايج مي تواند به اين علت 
باشد كه مصرف مواد مخدر مستلزم برخوردهاي مكرر و آشنايي با افراد 
مجرم و خالفكار و حتي بازگشت دوباره به كانون هاي جرم و خالف پس 
ــال مجرمانه و يا تكرار  ــاركت در اعم از آزادي از زندان و در نتيجه مش
ــود دارد كه افراد  ــردد و از طرف ديگر، اين احتمال وج ــم قبلي گ جرائ
ــت به خالف و  جهت تهيه و فراهم نمودن مواد مخدر مصرفي خود دس

اعمال منافي قانون زده و در نهايت زنداني شوند.
ــاس نتايج اين مطالعه، تحصيالت والدين اكثر زندانيان مورد  براس
مطالعه، كمتر از سيكل بود و همچنين در افرادي كه تحصيالت والدين 
ــيكل بود، احتمال ارتكاب مجدد جرم و بازگشت به  ــتر از س آن ها بيش
ــادر از نظر آماري  ــط در مورد تحصيالت م ــر بود. اين رواب ــدان كمت زن
معنادار اما در مورد تحصيالت پدر از نظر آماري معنادار نبود. اين نتايج 
ــد. در توجيح  ــابه مي باش با يافته هاي مطالعه مهدوي و پاكيده (7) مش
ــراد، مهارت هاي  ــاره نمود كه اف ــه مي توان به اين موضوع اش ــن يافت اي
ــد اجتماعي و جامعه پذيري را از ابتداي كودكي، در كانون  زندگي، رش
خانواده و تحت حمايت و آموزش هاي والدين و به  ويژه مادران خود فرا 
ــطح باالي تحصيالت مادر موجب آموزش هرچه  مي گيرند. بنابراين س
بهتر مهارت ها و فرايندهاي مذكور شده و به نوبه خود باعث مي شود كه 
افراد در ديگر مراحل زندگي به نحو مطلوب تعامالت اجتماعي مناسب 

با ديگر اعضاي جامعه و به دور از انحراف و كج روي داشته باشند.
ــاس نتايج مطالعه حاضر با باالتر بودن ميزان درآمد ماهانه،  بر اس
شانس ارتكاب مجدد جرم و بازگشت به زندان به طور معناداري كاهش 
ــد كه با يافته هاي مطالعه مهدوي و پاكيده (7) و مطالعات انجام  مي ياب
ــوئد (19) و اياالت متحده آمريكا (20)  ــتان (18)، س ــده در انگلس ش
ــو مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان بيان داشت كه  همس
ــن نيازهاي ضروري زندگي  ــراد كم درآمد عمدتاً قادر به تامي ــرا و اف فق
ــرايط ممكن  ــتند و در اين ش ــاك نيس ــكن و پوش خود مانند غذا، مس
ــوم جامعه مبادرت به انجام انواع  ــت با نقض قوانين و مقررات مرس اس
ــل و كالهبرداري كنند تا از  ــرقت، قت ناهنجاري هاي اجتماعي مانند س
ــوده و نيازهاي خود يا اعضاي  ــق آن كمبودهاي خود را جبران نم طري
ــد زمينه انحرافات  خانواده را تامين نمايند. به بيان ديگر به نظر مي رس
ــنگان نسبت  اجتماعي مانند ارتكاب به انواع جرائم در مورد فقرا و گرس

به افراد سير و دارا فراهم تر است.
ــت به  ــردي و اجتماعي با زندانيان پس از بازگش ــوه برخورد ف نح
ــرم و ورود مجدد به زندان  ــگيري از ج ــي در پيش اجتماع، نقش اساس
ــا پذيرش فرد و  ــت تا ب ــه تك تك اعضاي جامعه اس ــن وظيف دارد و اي
ــت،  ــتباه و خطا نيس ــاني مصون از اش ــه به اين نكته كه هيچ انس توج
ــهمي در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ايفا نمايد. بر اساس نتايج  س
ــت  ــگيري و كاهش تكرار جرم و بازگش اين پژوهش مي توان براي پيش

عوامل مرتبط با تكرار زنداني شدن در بين زندانيان شهر تويسركان در سال 1391
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ــرح و اجراي اصولي طبقه بندي و  ــده به زندان، با ط مجدد افراد آزاد ش
ــازي زندانيان در زندان، بهبود شرايط زندان و ارائه خدمات موثر  جداس
به آن ها، پذيرش زندانياني كه آزاد مي شوند از طرف خانواده ها، دوستان 
و نهادهاي اجتماعي و جلوگيري از طرد آن ها اقدامات مؤثري انجام داد.

تشكر و قدرداني
ــنل  ــندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند از همكاري پرس نويس
ــاندند  ــتان كه در جمع آوري داده ها ما را ياري رس محترم زندان شهرس

تشكر و قدرداني به عمل آورند.

احمد قلخانباز و همكاران
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