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  چكيده
يـك نظـام نظـارت     كه اين با وجودآن است كه گر  و كاركردهاي زندان زنان بيان تأثيرات
براي حفظ نظم اجتماعي ضروري اسـت،   زندانقوانين جنايي و مجازات  بر مبتنيرسمي 

موردي پژوهش حاضر زنـدان زنـان   مطالعة . دارداي  هاصالح و بازپروري نيز اهميت ويژ
 44 ها ندهند كه تعداد آ مي آماري آن را كل زنان زنداني تشكيلجامعة و  استشهر اراك 
. ه انجـام شـد  نام پرسشبا روش پيمايشي از طريق  1394اين پژوهش در بهار . نفر است
ان رسد ميزان رضايت زندانيان زن از محيط زنـد  مي نظر بهفرضيات اين پژوهش  براساس

مشكالت روحي قبل از ورود به زندان در ارتكاب جـرم مـؤثر   ، در سطح متوسطي است
ي ها و روش، زندان با رضايت زندانيان از زندان رابطه دارد مسئوالنسالمت روان ، است

و اطالعـات   هـا  داده. گـذار باشـد  راثتواند در بازگشت زندانيان بـه جامعـه    مي بازپروري
  .شدييد أو نتايج فرضيات ت شدتجزيه و تحليل  spssافزار  نرم آمده با استفاده از دست به

  .عدالت كيفري ،ادغام اجتماعي، بازپروري ،زندان زنان ،زنان زنداني :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
 در. اند پذير و حساس آسيبو گروهي  دهند را تشكيل مي انساني جامعةزنان حدود نيمي از 

. دست آمده است به جنايي هايرفتار در زنان مشاركت افزايش از ي گذشته شواهديها دهه
 و ،اجتماعي هاي كنترل تضعيف، ها نآ آزادي به را زنان جرايم ةفزايند رشد آدلر و اسمارت
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 ةتوسع در زنان آزادي كه معتقدند ها نآ. اند مربوط دانسته كار بازار در ها نآ ةفزايند مشاركت
 معـرض  در زمـان  هم طور به را ها نآ زندگي در اهدافشان تحقق منظور به ي آنانها توانمندي
 مردان تجربـه  عمدتاً را مشكالتي چنين گذشته در كه دهد مي قرار زندگي فشار و ها ناكامي

 ويـژه  بـه  ،جـرايم  ارتكـاب  بـراي  هايي فرصت معرض در را زنان تحوالتي چنين. كردند مي
  .)54: 1384، پور قنواتي و نيك احمدي( دهد مي قرار ،مالي جرايم

 نـرخ  هنـوز  ولـي  ،يافتـه  افزايش جرايم ارتكاب در زنان سهم هاي اخير اگرچه در سال
اعـالم انجمـن    براسـاس . )همـان (اسـت   جـرايم  كـل  نـرخ  درصد 15 از تر كم زنان جرايم
 درصد از محكومان زنداني را زنان تشكيل 4حدود  80در دهة ) 1388(سي ايران شنا جامعه

درصد را  42/4ميانگين  80سال منتهي به اواسط دهة   20تر براي  ي دقيقها بررسي. دادند مي
اخير بـيش  هاي  سالاين رقم در . براي سهم زنان از مجموع زندانيان كشور نشان داده است

در سـال   هـا  اعالم معاون قضايي سـازمان زنـدان   براساس. درصد افزايش يافته است 20از 
گـزارش ديگـر ايـن     براسـاس . دهند مي زنان تشكيلدرصد زندانيان را  3/5) 1394( جاري

  1.)1393اسفند  2، نيوز شيعه( درصد است 6ميزان حدود 
 مخدر مرتبط با قاچاق مواد جرايمحاكي از اين است كه  شدهمنتشرهاي  گزارشآمار و 

اين در حـالي اسـت    .دهد مي كشور را تشكيلمردان  و زناندر ميان ين ميزان جرايم تر بيش
ــه ــدا  براســاس ك ــازمان زن ــالم س ــا ناع ــال ه ــور در س ــان  1393ي كش از درصــد  26زن

 جرم آمار دختران و زنان زنداني به و دهند را تشكيل مي كنندگان مخدرهاي صنعتي مصرف
همـين   برپايـة . اسـت  پيشي گرفتـه مخدر از مردان  توزيع و فروش موادو قاچاق، مصرف، 

كـه در بـين     حالي درصد است در 54مخدر  دقاچاق موا زمينة گزارش آمار مجرمان زن در
 .درصد است 43مردان حداكثر  جرايمكل  در مقايسه بامردان اين آمار 

سال  36- 20سني  ةردزنان معتاد در  تر بيش ،مخدر ستاد مبارزه با موادگزارش  براساس
هرچنـد   .دارنـد گرايش و كراك افغاني  ،ترياك، شيشه، الكل مصرفبه تر  بيشو  قرار دارند
مخدر در ميان  مرتبط با مواد جرايمباالبودن  ،از زنان اعتياد دارند درصد 3/9آمارها  براساس
مسـئوالن   اسـت كـه   سالگي باعث شـده  پانزدهمخدر تا  آمدن سن مصرف مواد پايينزنان و 

د؛ تا مرتبط با آن نيز مطرح كنن جرايم بارةبلكه در ،اعتياد زنان ةزميندر  تنها  نههشدارهايي را 
زن زنـداني در كشـور    7377از درصـد   60مخدر اعـالم كـرد    جايي كه ستاد مبارزه با مواد

خـود   ها نآ تر بيشند كه ا هاعتياد و مواد مخدر به زندان راه پيدا كردمرتبط با  يجرايم يلدل  به
جـايي   جابـه  حوزةين سوءاستفاده از زنان در تر بيشاما  ،كردند استفاده مي مواد مخدراز اين 

 اما ،از روستاهاست تر بيشحالي كه ميزان شيوع اعتياد در شهرها  در. است بوده مواد مخدر
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شناسي سال  در طرح شيوع .در روستاها هم ميزان ارتكاب به اين جرم در حال افزايش است
البتـه بايـد    ؛درصد بـوده اسـت   41/5درصد و روستاها  7/9تعداد زنان معتاد شهرها  1390
 .شود شوند اعتياد زنان نيز به همان ميزان پنهان مي ه هر اندازه شهرها كوچك ميگفت ك

 بـا  مقايسـه  در زنـان  سـوي  از جنايـت  و جرم ارتكاب احتمال فردي، يتحقيق براساس
 درگيـر  و شـده  گيـر  دست كه زناني). درصد 26 با مقايسه در درصد 11( است تر كم مردان

 را مـواد  اين مردان در مقايسه با يتر بيش احتمال با اند بوده مواد مخدر به مربوط مشكالت
 ،كـرده  گزارش را تر خطرناك مواد مصرف چنين هم اند، كرده هزينه نآ ةتهي براي و استعمال

  .اند كرده مراجعه يبخش توان مراكز به نيز يتر بيش احتمال به و
 دوم جرم. است مواد مخدرزنداني  زنان ارتكابي هاي جرم در اول ةرتب شد گفته كه چنان

 دوم جـرم  سرقت مردان در كه حالي در است، سرقت سوم جرم و عفت منافي اعمال زنان
سوءاسـتفاده   هـا  از آن تر بيشارتكاب جرم كه در  اند هايي گروه جزءزنان . شود محسوب مي

صـورت   نامناسب و آلودگي پدر و يا همسر بـه  اوضاعدر  ها ناكثر آ كه با وجود آن. شود مي
شـوند و قربانيـان ايـن     مستقيم و غيرمستقيم از سوي افراد ديگر به ايـن وادي كشـيده مـي   

كـه  پـردازد   مـي بـه فـردي    فقطو قانون  شود ميتوجه  تر كمآسيب اين به  معموالً اند، پديده
 .)همان( كند نميتوجه داليل آن   و به است مرتكب جرم شده

افـراد   انـد  هاكثر زناني كه دست به ارتكاب جرايم زد، ي پژوهش حاضرها بررسي برپاية
و از نظر بضاعت مالي و فرهنگي و تحصيالت در مراتب بسيار پـايين   اند دست جامعه پايين

 ،شـوند  مـي  و مشكالت مواجه ها رسد تمامي افراد در زندگي با ناكامي مي نظر به ؛قرار دارند
بايد  بنابراين .خواهد مي آگاه و توانمنداي  همشكالت افراد و در نتيجه جامعولي گذر از اين 

  .ي زنان را در جامعه باال بردها  توانمندي
قرار  ها ي از جرم بايد در اولويت برنامهگير پيش بر مبتنيبا توجه به مراتب فوق، اقدامات 

مردان  در مقايسه باه زنان كه ويژ هدر اين ميان اصالح و بازپروري مجرمان در زندان، ب. گيرد
وضـعيت زنـان    بايد نخستبراي اين منظور . استناپذير  اجتنابپذيرترند، ضرورتي  آسيب

ايـن شـناخت    برپايـة بشناسيم و  گوناگوني فرهنگي و جغرافيايي ها زنداني را در موقعيت
  .دهيم ارائهخاص هاي  وضعيت بر مبتنيات عملي و نهاد پيش

  
  پژوهشمباني نظري . 2

نخست ناشي  ةمرحلو رفتار خالف اخالق را در  ،فحشا، ماركس علت جرايمي چون فساد
ي اخير ها ، در دههچهارچوبدر همين ). 355 - 354: 1383 نژاد، مانيسل(داند  مي از نابرابري



 ...ها  نهاي بازپروري آ بررسي وضعيت زنان زنداني و روش   68

كـه رفـع نـابرابري زنـان در عبـور از       انـد  هان بر اين عقيدنظر صاحببسياري از محققان و 
و  ،كـردن درآمـدها   متعادل، جمعيت ةروي بيافزايش ، سوادي بينظير  ها نآ نمشكالت بنيادي

  .است مؤثررفع مشكالت و شكاف درآمدي بسيار 
 آن را تـأثير  ي زنان در زندگي فردي و اجتماعي آنان بسـيار مشـهود اسـت و   كار بزهآثار 

 محـيط  از مدت طوالني غيبت و ها برچسب. ر فرزندان اين زنان واضح مشاهده كرددتوان  مي
 يتـر  بيش آزادي و خودمختاري احساس فرزندان شود مي موجب زندان در اقامت و خانواده

 و كنند سپري »كار بزه سال هم هاي گروه« با يا خانه از بيرون در را خود فراغت اوقات و كنند
  ،كـار  بـزه  سـال  هـم  هـاي  گـروه  در ،مـاترا  اعتقاد به. شوند سازگار كار بزه گروه هنجارهاي با

 نـوع  يـك  است آمده پايين ها نآ اجتماعي منزلت مادرانشان شدن زنداني علت به كه فرزنداني
. ندكن توجيه را انكار بزه رفتار دكن مي قادر را ها نآ ها ساخت آن كه آموزند مي را زباني ساخت
 نيرومنـد  يهـا  شـبكه  از هـا  نآ گسسـتن  موجـب   سنتي، جوامع در ويژه به، زنان شدن زنداني

 انـزواي  شـود و در نتيجـه بـه    مـي  اي هقبيلـ  و قـومي  و ،همسايگي  خويشاوندي،  خانوادگي،
از لحـاظ اجتمـاعي    آزادي از زندان از پس زنان را ها شبكه اين. شود ميمنجر  ها نآ اجتماعي

 در زنـدگي  و ها نآ مكان نقل براي را زمينه و شوند مي منجر ها نآ پناهي بي به كنند و مي طرد
 مـالي  هـاي  مسـاعدت  كـه  جوامعي در. دنكن مي آماده جنايي رفتار مستعد و نام گم يها محله
 مادي نيازهاي تواند نمي و است ناچيز زندان از آزادشده زنان به حمايتي يها نسازما و نهادها

 هـاي  آسـيب  و جـرايم  مرتكـب  ها نآ تا شود مي موجب رفاهي مشكالت، دكن تأمين را ها نآ
 و موقـت  يهـا  نزنـدا  در زن زنـدانيان  افـزايش  .شـوند  مواد مخدر و سرقت نظير اجتماعي

 بـه  مربـوط  مشـكالت  اين از يكي. است آورده وجود هب را فراواني مشكالت دائم يها نزندا
 در مـدتي  تا را خود نوزادان مجبورند و اند حامله يا و رنددا نوزاد يها بچه كه است يزندانيان
 راه هـم  بـه  نيز محبوس زنان هاي بچه مورد اين در ؛دارند نگاه خودشان مراقبت تحت زندان

 باثبـات  زنـدگي  يك از فرزنداني چنين. شوند مي اجتماعي اوضاع و جرايم قرباني مادرانشان
  .كنند تبعيت مادرانشان رفتاري الگوهاي از آينده در است ممكن و اند محروم خانوادگي
 از هدف .بازگردانده شوند جامعه به و بازپروري مناسب هاي روش با بايد زنان اين پس

 بـه  آزادي از پـس  بتوانـد  مجـرم  يعنـي  ؛است زندانيان اجتماعي ادغام محكومان بازپروري
در  مجـرم  كـه  مشـكالتي  جملـه  از .شـود  پـذيرش  افراد جامعهاز سوي  و بازگردد جامعه

خـوردن   واي  هحرف و تحصيلي رفت پيش مشكالت شود مي مواجه آن بازگشت به جامعه با
 از بعـد  كـه اصالح و بازپروري شود  اي گونه به مجرم كه است مهم بنابراين. است برچسب

 خود ةجامع در را ها فرصت و شود حمايتمناسب  طور بهاجتماع  جانب جامعه از به ورود
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پژوهش در در اراك به اجرا درآمده است كه نتايج آن پيمايشي  زمينهدر همين  .كند دريافت
  .شود مي ارائهاختصار  بهحاضر 

  
  آماري جامعةي توصيفي ها فتهيا. 3

  ختي زندان زنان در اراكشنا جامعهاطالعات  1.3

  
  درصد فراواني سن زندانيان .1نمودار 

سـال سـن    35 - 30از زندانيان بـين   درصد 8/31شود كه  مي مالحظه 1با توجه به نمودار 
 41 - 36 درصـد  22/18و  ،سال بـه بـاال   42 درصد 7/22سال،  30زير  درصد 3/27، اند هداشت

  .است تر كم و سال 35 افراد به مربوط انيزندان يسن ةرد نيتر شيب نيبنابرا .اند هسال سن داشت

  
  درصد فراواني وضعيت تأهل زندانيان .2نمودار 
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 درصـد  6/38از زندانيان متأهـل،   درصد 1/59شود كه  مي مالحظه 2با توجه به نمودار 
  .اند متأهل انيزندان تر شيب نيبنابرا. اند مطلقه درصد 3/2و  ،مجرد

  
  درصد فراواني ميزان تحصيالت زندانيان .3نمودار 

از زنـدانيان داراي تحصـيالت    درصـد  2/43شـود كـه    مي مالحظه 3با توجه به نمودار 
 درصـد  5/4و  ،ديـپلم  فـوق  درصد 5/4سواد،  بي درصد 6/13ديپلم،  درصد 1/34زيرديپلم، 

  .اند داشته پلميرديز التيتحص انيزندان تر شيب نيبنابرا. ليسانس و باالترند

  
  زندانيان ةخانواددرصد فراواني سطح مالي  .4نمودار 

از زندانيان سطح مالي خـانواده را   درصد 3/52شود كه  مي مالحظه 4با توجه به نمودار 
. انـد  همتوسط رو به بـاال دانسـت   درصد 5/20فقير،  درصد 3/27دانند،  مي متوسط رو به پايين

  .است نييپا به رو متوسط انيزندان تر شيب ةخانواد يمال سطح نيبنابرا
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  درصد فراواني شغل زندانيان قبل از آمدن به زندان .5نمودار 

از زندانيان قبل از ورود به زنـدان   درصد 7/72شود كه  مي مالحظه 5با توجه به نمودار 
منشـي   درصـد  5/4پرستار بچه،  درصد 8/6داراي شغل آزاد،  درصد 4/11، اند هدار بود خانه

 افراد تر شيب نيبنابرا. اند هداراي شغل اداري بود درصد 3/2و  ه،فروشند درصد 3/2شركت، 
  .اند بوده دار خانه يزندان

  
  درصد فراواني علت حبس زندانيان .6نمودار 

از زندانيان علت حبس خود را مواد  درصد 50شود كه  مي مالحظه 6با توجه به نمودار 
 8/6معاونـت در سـرقت،    درصـد  1/9معاونـت در قتـل،    درصد 6/13، اند هكرد بيانمخدر 
 درصـد  3/2بـرداري،   كـاله  درصـد  5/4روابط نامشـروع،   درصد 8/6محل،  بيچك  درصد
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نـزاع را   درصـد  3/2 و خيانـت در امانـت،   درصد 3/1تهمت،  درصد 3/2 مشروبات الكلي،
  .است مخدر مواد به مربوط حبس علت نيتر شيب نيبنابرا. اند هكردان بيعلت حبس خود 

  
  زندان ةسابقدرصد فراواني  .7نمودار 

 زنـدان  ةدهنـدگان سـابق   پاسـخ از  درصد 6/36شود كه  مي مالحظه 7با توجه به نمودار 
  .اند هزندان نداشت ةسابق ها ناز آ درصد 6/63 دارند و

  
  درصد فراواني ميزان اميدواربودن به زندگي در زندانيان . 8 نمودار

، كـم اميد به زندگي را از زندانيان  درصد 2/43 شود كه مي مالحظه 8با توجه به نمودار 
اميـد بـه   ميزان  نيبنابرا. اند هكرد بيان اصالً درصد 8/6و  ،زياد درصد 25متوسط،  درصد 25
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بـا همسـر و    راه هـم از زنـدانيان  درصـد   5/45 كه شود مي مالحظه 10توجه به نمودار با 
 درصد 5/4 ،با فرزندان درصد 1/9 ،با همسر درصد 4/11 ن،يبا والد درصد 25 خود،فرزندان 

  .كردند يم يزندگ زندان به ورود از قبل با اقوام درصد 3/2 و ،با دوستان درصد 3/2 ،تنها

  
  مصرف مواد مخدر در زندانيان ةدرصد فراواني سابق .11نمودار 

مصـرف مـواد    ةسابقاز زندانيان  درصد 2/43شود كه  مي مالحظه 11با توجه به نمودار 
  .ندا شتهندامصرف مواد مخدر  ةسابق درصد 8/56و  اند همخدر داشت

  
  مخدر مصرفي در زندانيان ةماددرصد فراواني نوع  .12نمودار 

مصرف مواد مخدر  ةسابقنفري كه  19شود كه از بين  مي مالحظه 12 نموداربا توجه به 
 ةهمـ  درصـد  3/5تريـاك،   درصـد  3/5سـيگار،   درصد 3/5هرويين،  درصد 4/68 اند داشته
نـوع   ينتر شيب نيبنابرا. ندا هرا پاسخ داد) از قبيل شيشه و قليان(ساير  درصد 8/15و  ،موارد
  .است نييهرو نايزندان نيب در يمصرف مخدر ةماد
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  بررسي وضعيت زندانيان زن آزادشده از زندان 3.3

  
  فراواني و درصد فراواني سرپرست خانوار .13نمودار 

 و از زندانيان سرپرست خانوارند درصد 9/40شود كه  مي مالحظه 13با توجه به نمودار 
  .يستندسرپرست خانوار ن درصد 1/59

  
  ي بازپروري در زندانها درصد فراواني استفاده از روش .14نمودار 

از زنـدانيان زن آزادشـده اظهـار     درصـد  7/97شود كـه   مي مالحظه 14با توجه به نمودار 
  .اند هاستفاده نكرد درصد 3/2و  اند ههاي بازپروري در زندان استفاده كرد كه از روش اند هداشت

ي هـا  ي آمـوزش مهـارت  هـا  تشكيل كـالس ي بازپروري در زندان اراك شامل ها روش
آمـوزش  و  زنـدانيان،  بـين  در مـذهبي  اصـول  تقويـت  بـراي  احكام آموزش، اي هوحرف فني

شركت در اين . استشناسي فردي يا گروهي  رواني زندگي با استفاده از جلسات ها مهارت
  .استاختياري  ها  كالس
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  بازپروري در زندانهاي  فراواني و درصد فراواني حضور در كالس .1جدول 
  درصد  فراواني ي بازپروريهاروش
  3/9 4 خياطي
  3/2 1 احكام
  8/6 3 بافيقالي
  3/2 1 ي زندگيهاتمهار

  3/2 1 ي زندگيهاخياطي و مهارت
  8/31 14 بافيقالياحكام و

  5/4 2 ي زندگيهابافي و مهارتقالي
  9/15 7 ي زندگيهابافي و مهارتقالياحكام و

  8/6 3 ي زندگيهاتخياطي و احكام و مهار
  1/9 4 بافيقاليخياطي و احكام و
  8/6 3 خياطي و احكام

  3/2 1 مواردهمة
  100 44 كل

هـاي احكـام و    درصد از زندانيان از كـالس  8/31شود كه  مي مالحظه 1 با توجه به جدول
ي هـا  بـافي و مهـارت   قـالي درصد در هر سه كـالس احكـام و    9/15، اند هبافي استفاده كرد قالي

 8/6، بـافي  قـالي درصد خيـاطي و احكـام و    1/9درصد خياطي،  3/9، اند هزندگي شركت داشت
درصـد خيـاطي و    8/6ي زنـدگي،  هـا  درصد خياطي و احكام و مهـارت  8/6بافي،  قاليدرصد 
ي هـا  تدرصد مهار 3/2درصد احكام،  3/2ي زندگي، ها بافي و مهارت قاليدرصد  5/4احكام، 
  .اند گزارش كردهموارد را همة درصد  3/2و  ،ي زندگيها درصد خياطي و مهارت 3/2زندگي، 

  
  جرم نكردندر تكرار مؤثردرصد فراواني عوامل  .15نمودار 
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از زنـدانيان آزادشـده معتقدنـد     درصـد  3/27شود كـه   مي مالحظه 15با توجه به نمودار 
. شده است ها نجرم در آ نكردندر زندان باعث تكرار شده ادهد آموزشي ها استفاده از مهارت

در  شـده  داده آمـوزش ي ها استفاده از مهارت درصد 6/13طرد خانواده،  ترس از درصد 3/27
طرد خـانواده و  ترس از  درصد 8/6كدام،  هيچ درصد 8/6ساير،  درصد 4/11زندان و ساير، 
 درصـد  3/2قضـاوت مـردم،    درصـد  3/2 در زندان، شده داده آموزشي ها تاستفاده از مهار

 هـاي  مهـارت قضـاوت مـردم و    درصـد  3/2 و ترس از طـرد خـانواده و قضـاوت مـردم،    
  .اند جرم خود دانسته نكردندر تكرار مؤثرامل ودر زندان را عشده  داده آموزش

  
  ي استنباطيها فتهيا. 4

  اول ةفرضي 1.4
  .رسد ميزان رضايت زندانيان زن از محيط زندان در سطح متوسطي است مي نظر به

  توزيع فراواني و درصد رضايت زندانيان از محيط زندان .2جدول 

  
رضايت  اصالً

  ندارم
  زياد  متوسط  كم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  هنام پرسشي ها يهگو
سطح بهداشت  چه ميزان از

مكان خواب خود رضايت 
 داريد

1  3/2  6  6/13  27  4/61  10  7/22  

چه ميزان از سطح بهداشت 
ي بهداشتي ها سرويس

 رضايت داريد

2  5/4  6  6/13  24  5/54  12  4/27  

چه ميزان از كيفيت غذاهاي 
 رضايت داريدزندان 

19  2/43  13  5/29  12  3/27  -  -  

چه ميزان از برخورد 
رضايت مسئوالن زندان 
 داريد

6  6/13  6  6/13  11  25  21  7/47  

  46/24  05/42  59/17  9/15  ميانگين درصد
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  درصد فراواني مشكالت روحي زندانيان قبل از ورود به زندان .17نمودار 

از زندانيان معتقدند قبل از ورود  درصد 7/22شود كه  مي مالحظه 17 با توجه به نمودار
 9/15هـدفي،   بـي پـوچي و   درصـد  2/18تنهايي،  درصد 5/20، اند هداشتبه زندان افسردگي 

طرد از خانواده را مشكالت روحـي خـود قبـل از ورود بـه      درصد 1/9 و ،خشونت درصد
  .اند هگونه مشكل روحي نداشت كه هيچ اند هاذعان داشت درصد 6/13و  اند هكرد بيانزندان 

  
  درصد فراواني عامل مؤثر در ارتكاب جرم از ديدگاه زندانيان .18 نمودار

از زنـدانيان عامـل مـؤثر در     درصـد  9/40شـود كـه    مـي  مالحظه 18با توجه به نمودار 
 5/20 كـاري،  بـي  درصد 25، اند هارتكاب جرم را مشكالت روحي از جمله عصبانيت دانست

 نيبنـابرا . انـد  هكـرد  بيـان كـدام را   هـيچ  درصـد  3/2و  ،فقر درصد 4/11ساير موارد،  درصد
  .باشد مؤثر زن انيزندان جرم ارتكاب در تواند يم يروح مشكالت
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  مشكالت روحي در عامل ارتكاب جرم تأثيردو مربوط به  خيآزمون  .4جدول 
  يدار معنيسطح   آزادي درجة  دو خي  

  002/0  5  182/13 از ورود به زندان مشكالت روحي زندانيان قبل
  001/0  4  727/18 عامل مؤثر در ارتكاب جرم

  033/0  8  318/15  كل

بنـابراين ميـزان   . x2= 15.318 , sig=0.033<0.05 دهد كه مينشان  دو خينتايج آزمون 
 كـه  ايـن دار است و با توجه بـه   معنير عامل ارتكاب جرم زندانيان دمشكالت روحي  تأثير
 ةفرضيتوان  است ميين عامل مؤثر در ارتكاب جرم از نظر زندانيان مشكالت روحي تر بيش

عبارتي مشكالت روحـي قبـل از ورود بـه زنـدان در ارتكـاب جـرم        به. محقق را پذيرفت
  .زندانيان مؤثر است

  
  سوم ةفرضي 3.4
 ةرابطـ زنـدان   كاركنـان زندان با رضايت زنـدانيان از   مسئوالنرسد سالمت روان  مي نظر به

  . مستقيم دارد

  
  زندان مسئوالندرصد فراواني سالمت روان  .19 نمودار

زنـدان سـالمت   كاركنـان  از  درصد 2/43شود كه  مي مالحظه 19با توجه به نمودار 
ــط  ــطح متوس ــد روان در س ــد 8/56و  دارن ــالمت روان از  درص ــطح س ــوبدر س  خ
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  ن زندانوالئفراواني و درصد ميزان رضايت زندانيان از مس .20نمودار 

از زنـدانيان رضـايت زيـادي از     درصد 4/45 كه شود مي مالحظه 20با توجه به نمودار 
 درصد 7/13و  ،رضايت كم درصد 9/15، رضايت متوسط درصد 25زندان دارند،  مسئوالن

  .رضايت ندارند مسئوالناز  اصالً
توان نتيجه گرفت كه چـون ميـزان سـالمت     مي ،20و  19 هايبا توجه به نمودار ،بنابراين

 اي رابطه نيبنابرا .باالست ها نزندان باالست پس ميزان رضايت زندانيان نيز از آ مسئوالنروان 
  .از آنان وجود دارد انيزندان تيزندان و رضا مسئوالنسالمت روان  زانيم نيب ميمستق

  و رضايت زندانيان مسئوالنسالمت روان گي بست همضريب  .5جدول 

  رضايت زندانيان  مسئوالنسالمت روان     

  مسئوالنسالمت روان 
  759/0  1 گي پيرسونبستهمضريب

  000/0   يدارمعنيسطح
  44  44 تعداد

  رضايت زندانيان
  1  759/0 گي پيرسونبستهمضريب

    000/0 يدارمعنيسطح
  44  44 تعداد
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و رضايت زنـدانيان از مسـئوالن    مسئوالندو متغير سالمت روان رابطة نيز  5جدول 
طـور كـه مالحظـه     همان. دهد ميگي پيرسون نشان بست همزندان را با استفاده از ضريب 

سـالمت روان  رابطـة  پـس فـرض    اسـت  sig=0.00<0.05و  r=0.759مقـدار  شـود   مي
محقـق  فرضـية  شـود و   مـي  و رضـايت زنـدانيان از مسـئوالن زنـدان پذيرفتـه      مسئوالن

  .شود مي تأييد
  
  چهارم ةفرضي 4.4
  .گذار باشدراثتواند در بازگشت زندانيان به جامعه  مي ي بازپروريها رسد روش مي نظر به

  هاي بازپروري در بازگشت زندانيان به جامعه روش تأثيرتوزيع فراواني و درصد  .6جدول 

  زياد بسيار  تاحدودي  كم  اصالً  

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  هنام پرسشي ها يهگو

ي زندان ها چه ميزان از كالس
 رضايت داريد

 -   -  1  3/2  6  6/13  37  1/84  

ايد از  توانستهآيا پس از آزادي 
ي بازپروري استفاده ها روش

 كنيد

 -   -      18  9/40  26  1/59  

ي بازپروري باعث ها آيا روش
شما بعد از بهبود وضعيت مالي 

 خروج از زندان شده است

 -   -  4  1/9  14  8/31  26  1/59  

آيا پس از آزادي از طرف 
 داي هجامعه پذيرفته شد

 -   -  1  3/2  16  4/36  27  3/61  

خارج  ها دورهادامة آيا مايل به 
  از زندان هستيد

2  5/4   -   -   -   -  42  5/95  

كنيد تداوم  مي تا چه حد فكر
 تواند از تكرار ها مي اين روش

  جرم جلوگيري كند
2  5/4  2  5/4  17  6/38  23  4/52  

  59/68  88/26  03/3  5/1  ميانگين درصد
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بنـابراين ميـزان   . x2=15.500 , sig=0.017<0.05دهد كـه   مينشان  دو خينتايج آزمون 
دار است و بـا توجـه بـه     معنيي بازپروري در بازگشت زندانيان زن به جامعه ها روش تأثير
تـوان   مـي  بنـابراين  انـد  هدانسـت  درصد 59/68را  تأثيرزندانيان زن آزادشده ميزان اين  كه اين

تواند در بازگشت زنـدانيان بـه    مي هاي بازپروري عبارتي روش به ؛پذيرفتمحقق را  ةفرضي
  .جامعه مؤثر باشد

  
  گيري نتيجه. 5

سني زنان زنـداني در اراك افـراد    ةردين تر بيشآمده در پژوهش پيش رو  دست بهطبق آمار 
سال  36دهند و مابقي باالي  مي از زندانيان را تشكيل درصد 1/59كه  است تر كمسال و  35

 )درصـد  1/59(دهد كـه بـيش از نيمـي از زنـدانيان      مي نين اين آمار نشانچ هم. سن دارند
در سـنين   هـا  ندهنـدة آن اسـت كـه اصـوالً آ     نشانكه ميزان سن و وضعيت تأهل  اند متأهل
زنـان زنـداني ديـپلم و     درصـد  91تحصيالت . و يا داراي فرزند بودند قرار داشتند باروري

  .داشتندديپلم و ليسانس  فوقتحصيالت  ها ناز آ درصد 9 فقطسواد بود و  بيزيرديپلم و 
 هنفر ششتا  نفرهچهارهاي  خانواده ،جمعيت كمرا  تر كمنفره و  سهي ها طبق عرف، خانواده

بـر ايـن    ؛ناميم مي ي بيش از هفت نفر را پرجمعيتها و خانواده ،جمعيت مياني ها را خانواده
جمعيت بودند كه وضعيت مالي متوسط  مياني ها از زنان زنداني از خانواده درصد 75اساس 

يي ها دار بودند و مابقي هم شغل خانه) درصد 7/72(اكثر اين زنان ، داشتندرو به پايين و فقير 
 دگيمانند فروشن ،شوند مي ي سطح پايين جامعه محسوبها كه در نظر عرف از شغلداشتند 

  .بوده استاي  هوضعيت مسكن اين زنان اكثراً اجار. پرستار بچه و
، از زندانيان زن جرايم مربوط به مواد مخدر بود كه اعم از حمل درصد 50علت حبس 

مصـرف مـواد    ةسـابق از ايـن زنـان    درصد 44حدود . شود ميفروش  ، ومصرف، يدار نگه
چك بالمحل و جرم . كردند مي مصرف هرويين )درصد 4/68( ها نمخدر داشتند، كه اكثر آ

در رتبة  درصد 6/13معاونت در قتل با  ،در رتبة دوم درصد 8/6روابط نامشروع هر كدام با 
ي مشـروبات  دار نگـه حمـل و  و  اسـتعمال درصد در رتبة چهارم،  5/4برداري با  كاله، سوم
ـ در رتبة  درصد 3/2تهمت هر كدام با ، و نزاع، خيانت در امانت، الكلي سـرقت و  نجم، و پ

  .در رتبة ششم قرار دارند درصد 1/9معاونت در سرقت با 
 6/63( هـا  نين مدت حبس بين زنان زنداني يك سال تا پنج سال بود و اكثر آتر بيش
از اين زنان با همسـر و فرزندانشـان زنـدگي     درصد 5/45. فاقد سابقة زندان بودند )درصد

  .سرپرست خانوار بودند ها ناز آ درصد 40كردند و حدود  مي
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جرم بـين ايـن زنـدانيان اسـتفاده از      نكردندر تكرار مؤثرترين عامل  مهم ها طبق بررسي
و ايـن   اسـت  درصـد  3/27و ترس از طرد خانواده هر كدام با  شده هادد آموزشي ها تمهار
ي تنهـاي  بـه در زنـدان   شـده  هادد آمـوزش ي ها دهندة آن است كه استفاده از مهارت نشانآمار 

از زنـدانيان   درصـد  5/68 كـه  اين با وجودان نيست كار بزهجرم در  نكردنعاملي براي تكرار
  .اند هدانست مؤثري بازپروري را در بازگشت خود به جامعه بسيار ها روش تأثيرآزادشده 

در دو گروه  كار بزهجرم زنان  نكردنر تكراردگذار اثرتوان گفت عوامل  مي بندي جمعدر 
ر دگذار اثرعوامل دروني  و جرم نكردنر تكراردگذار اثرعوامل بيروني : شود مي بندي تقسيم
  .جرمنكردن تكرار

آمـوزي در زنـدان اسـت و     مهارتكننده از تكرار جرم  جلوگيريترين عامل بيروني  مهم
عامـل تـرس از   . طرد خانواده استاز ترين عامل دروني جلوگيري از تكرار جرم ترس  مهم

نـين قضـاوت   چ هـم محورنـد و   خـانواده دهندة اين است كه مـردم اراك   ننشاطرد خانواده 
ترس از طردشدن خانواده سعي در سازگاري با  علت مهم است و زنان به ها نديگران براي آ
 دراسـتحكام خـانواده    علـت  به ها بازپروري تر بيش تأثير سو با هماين خود  كه اجتماع دارند

و  هـا  مثبت بازپروري تأثيرمستقيم بين  اي هرابطتوان نتيجه گرفت كه  مي بنابراين. استزنان 
در . است وجـود دارد  تر بيشتر و ارتباطات در آن  كه روابط خانوادگي در آن گرماي  هجامع

 هـا  شناسـند و روابـط خـانوادگي در آن    مي اطرافيان خود را تر كمتر كه افراد  گستردهجوامع 
 ها بهتر است اين روش علتهمين  به يست؛گو ن پاسختنهايي  به ها تر است اين روش رنگ كم

  .كار روند بهزندانيان  دربارةيي كارآمد درآيند و ها مدل در قالبتر  تخصصيتر و  علمي
توانند  مي ي آموزشي در زندان اختياري است و زندانيان به ميل خودها استفاده از مهارت
اين پژوهش در . كدام را انجام ندهند هيچ اصالًرا انجام دهند و يا  ها نيك يا چند مورد از آ

ين تـر  بيشكنند و  مي استفاده ها از زنان زنداني از اين مهارت درصد 7/97نشان داده شد كه 
  .استي زندگي ها و مهارت ،بافي قالي، بينند احكام مي هايي كه زنان زنداني آموزش مهارت

، مشكالت روحـي از قبيـل افسـردگي    كاري ي قبل از بزهزنان زنداناز  درصد 86حدود 
كـاري   مشكالت روحي ناشي از فقـر و بـي   .داشتندهدفي  بياحساس پوچي و  و ،خشونت

  .شناخته شده است كار بزهين عامل ارتكاب جرم از جانب زنان تر بيش
ي هـا  خـانواده توانند با  مي است كه زندانيان هر روزاي  هگون  بهي زندان ها روند مالقات

آمـده   عمـل  بـه ي ها در بررسي .شناس زندان مالقات داشته باشند خود و يا با مددكار و روان
 هـا  نشـناس مالقـات دارنـد و اكثـر آ     هر روز با مـددكار و روان  درصد 9/40 شدمشخص 

  .كنند ميمالقات  را يشانها بار خانواده يكاي  ههفت
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شـدن در جامعـه پـس از آزادي     پذيرفتهيد به رسد اميدواربودن به زندگي با ام مي نظر به
ميـزان  ) درصـد  2/43( نشان داد كه اكثر زنان زنـداني  ها نولي نتايج آزمو ،رابطة داشته باشد

 ها نشدن در جامعه پس از آزادي در آ پذيرفتهاميد به  در حالي كهكمي به زندگي اميدوارند 
  .)درصد 68 حدود( زياد است

  
  اتنهاد پيش. 6

 مراقبتـي  يـا  سـاده  تعليـق  يهـا  روش دهد از مي اجازه قانون كه جايي تا ضروري است
كـرد   اسـتفاده  مجـازات  تعليق از توان نمي كه كساني مورد در و شود استفاده ها مجازات

 عاملي براي مجرم حبس تا آيد عمل به زندان بازپروري در هاي روش بر كافي دقت بايد
 جـرايم  در ارتكـاب تجربـه   كسـب  بـراي  عاملي كه ايننه  بازگشت وي به جامعه باشد،

، مـدلي نـوين در جهـت بهبـود بـازپروري زنـان زنـداني        چهـارچوب در همين . جديد
  .شود مي نهاد پيش

 عدالت كيفـري در حوزة  ديده و آموزش مجربكاركنان  داشتن مدل اين در قدم اولين
نباشـد،  زمينـه  در ايـن   سوز دلو  ،آگاه به قوانين، ديده كاركناني آموزش زماني كه تا .است
شايد مجرمـي از روي تـرس جرمـي را    . ستيگو ن هاي بازپروري جواب يك از روش هيچ

نـااليق باعـث   كاركنـان  حتـي   ؛به زشتي عمل خود پي نخواهد بـرد  تكرار نكند، اما عميقاً
اليـق و  كاركنـان  پس از داشـتن   ،بنابراين. شوند مي ن به سمت تكرار جرماتحريك مجرم

تـوانيم مراحـل زيـر را در     مـي  عدالت كيفري،وم كيفري و قوانين روز در حوزة آگاه به عل
  .بازپروري زنداني انجام دهيم

 خودمحوري مقابل در: مجرم در بيني خوش و اميد ايجاد و خودكارآمدي ارتقاي) الف
 شناسـي  روانمبـاني   بـه  توجه با. دارد قرار بيني خوش و اميد و نفس اعتمادبه حس ارتقاي
 فـردي  يهـا  مهـارت ، شـجاعت ، ايمـان ، اميـد ، بينـي  خوش شامل انسان قوت نقاط، مثبت

 مواجهه در كار پشت و ،صداقت، آينده در مثبت تفكر افزايش، كاري اخالق، توسعه درحال
 بـارة در را مثبـت  يبـاور  توانـد  مـي  چـالش  يـك  در برابر موفق عملكرد. ستها چالش با

 كـه  فـردي  .شكل دهـد  زندگي در گوناگون يها چالش با رويارويي براي فرد يها توانايي
ـ  بسـيار  احتمال به كند مي حل بيني خوش با را مشكل يك  مثبـت  احساسـات  بـا اي  هتجرب
، بنـابراين . دكن وي را توانمندتر مي آينده مشكالت با مقابله براي نفسه في كه اوست راه هم
  ؛شود مي منجر بودن مثبت به مثبت احساسات، معنا يك به
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 روش: جسـمي  سـالمت  و گرايـي  معنويت ةتوسع بر تأكيد با زيستن خوب آموزش) ب
سـالمت روحـي و جسـمي     بايدكار  و براي اين داد آموزش مجرم به بايد را زيستن خوب

و  عطوفـت  بـا  راه هم بايد گيرد، مي آرام ها قلب خدا ياد با كه اين به توجه با. ارتقا يابد ها نآ
 .داد آمـوزش  زنـدانيان  به را خالق براي كردن بندگي و خداوند با ارتباط يها روش مهرباني

 بـر  عـالوه  .دارد جـرم  كاهش در سزايي هب تأثير مددجويان بين گرايي معنويت فرهنگ ةاشاع
 از .است هشد دتأكي بسيار بر آن اسالم در كند؛ چيزي كه پيدا پرورش نيز او جسم بايد اين،
 بـه  را انسـان  شود آميخته ديني اعتقادات با وقتي كه است اي وسيله ورزش، اسالم دين نظر

  ؛رساند خواهد كمال
 را زنـدانيان  جسـم  و روح كـه  ايـن  از پـس : داوطلبانـه  اجتماعي كارهاي دادن انجام) ج

 جامعـه  در حضـور  براي را ها نداوطلبانه آ اجتماعي كارهاي با كوشيم مي كرديم، بازپروري
 را يگونـاگون  يهـا  نوآوري) sps( سنگاپور زندان خدمات ،1990 سال پايان در .كنيم آماده
 ناهـار  برنامة جمله از ؛كردن زندانيان براي كارهاي اجتماعي بود آماده در جهتكرد كه  ارائه
 پوشـش  نتيجة در .ساليانه سازي آهنگ مسابقاتو  زندانيان، غذاي وپز پخت، سالمندان براي
 در كادر افسران استخدام كرد و زندانيان تغييربه  عمومي گونه اقدامات، نگرش ايناي  هرسان
 زندانيان ميان متقابل عالوه، اعتماد به .افزايش يافت داوطلبانههاي  همكارينين چ هم و زندان

 به زندانيان احترام سنگاپور زندان از آمده دست به آمار طبق .نيز بهبود يافت زندان كاركنان و
 افـت . يافت افزايش 2006 سال در صدرد 92 به 2002 سال در درصد 58 از زندان افسران
افراد  از درصد 70نين آمادگي چ همو  ،زندان در خشونت كاهش جنايات، تكرار يسوم يك

از جملـه نتـايج    يو دوسـت  يهمكار به دار سابقه مجرم پذيرفتن براي 2007 سال در جامعه
  .ي نوين بازپروري زندانيان در اين كشور بوده استها مهبرنا

  
  نوشت پي

تالشي كه نگارنده براي اخذ آمار دقيق زندانيان زن از مراجع رسمي كشور داشت،  ةهم با وجود. 1
  .در اين خصوص همكاري الزم را مبذول نداشت ها زندان كل ةادار سفانهأمت

  
 نامه كتاب

مجلـة  ، »مجازات، زنـدان، اصـالح و بـازپروري   : جرايم زنان«). 1384(پور قنواني  احمدي، حبيب و ليال نيك
  .48، ش اصالح و تربيت



 ...ها  نهاي بازپروري آ بررسي وضعيت زنان زنداني و روش   88

ــا   ــدي، رض ــه  روان«). 1390(احم ــرم زنان ــي ج ــة »شناس ــا، روزنام ــي در 4943، ش راني ــل دسترس : ، قاب
>www.magin.com/n2399876<.  

هـاي اصـالحي و تربيتـي در     لـزوم گسـترش فعاليـت   «). 1393( هاي استان قم ادارة كل زنداناخبار عمومي 
 .www.qomprisons.ir><: ، قابل دسترسي در13/3/1393، تاريخ خبر »ها زندان

، قابـل  5/3/1393خبـر   ، تـاريخ »كارگـاه آموزشـي  «). 1393( هـاي گـيالن   اخبار عمومي پايگاه خبري زنـدان 
  .>www.gilanprisons.ir<: دسترسي در
، تـاريخ خبـر   »المللي و وضعيت داخلـي  زنان زنداني، استانداردهاي بين«). 1388( شناسي ايران انجمن جامعه

  .>www.isa.org.ir/node/2237<: ، قابل دسترسي در27/11/1388
مجلة حقوقي ، »)با تأكيد بر محكوميت به حبس(بررسي آماري جرايم زنان در ايران «). 1389(جرباني، حميد 
  . 72، ش دادگستري

، زنـدان  در يبازرس و اطالعات و حفاظت، »هاي تضمين حقوق زندانيان روش«). 1389(حسيني، سيدرجب 
  .>http://pishgamane-irani.blogfa.com/post-20.aspx<: ، قابل دسترسي در14/6/1389در تاريخ 

ــة  ــحماروزنامـ ــرم ). 1391( تيـ ــاهي جـ ــي در    نگـ ــل دسترسـ ــانوان، قابـ ــرايم بـ ــه جـ ــناختي بـ : شـ
>http://mirbakhshi.blogfa.com<.  
  .راه تربيت: ، تهران1ج  ،شناسي و مشاوره در زندان خدمات روان). 1389(نيا، محمدحسين  شريفي

  .راه تربيت: ، تهراننظام زندانباني؛ بازگشت سعادتمندانهرويكردي جديد به ). 1382(شمس، علي 
  .راه تربيت: ، تهرانشناسي زندان آسيب). 1388(شمس، علي 

  :در دسترسي قابل ،»ايران در زنداني زنان جرم ترين شايع« .)1393 اسفند 2( نيوز شيعه
> http://www.shia-news.com/fa/news/85124<.  

قوة قضائيه و ). 1382(گيري از وقوع جرم، مركز مطبوعات و انتشارات  معاونت اجتماعي و پيش قوة قضائيه،
  .، تهران)مقاالتمجموعه ( گيري از وقوع جرم پيش

مقايسة سبك هويتي و ميزان شيوع اختالالت رواني در زنان زنـداني  «). 1393(الديني، زهرا و همكاران  معين
  .1، ش زن و خانوادهمجلة مطالعات ، »براساس نوع جرم

  .آموزش و سنجش: ، تهرانشناسي جرم). 1390(نجفي توانا، علي 
  

Ronel, Natti and Dana Segev (2013). ‘Positive Criminology in Practice’, International Journal 

of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 58, Issue 11. 


