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 انیزندان دگاهید بر هیتک با زندان یهانیگزیجا یبررس

 ***یکران یشهران نجمه **پناهیداراب نیشه* پوریمهدو اعظم
 )02/4/59تاریخ پذیرش:  31/4/59تاریخ دریافت: (

 چکیده؛
مجازات،  های ناشی از این نوعاند و کاهش آسیبای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کردهدر راستای انتقاده

های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه اندیشه مختلف و تحت تأثیر های جایگزین حبس در دورانمجازات

گذار اگرچه قانون های حبس پرداخته شده است.ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزینپیدا کرد. در مقاله

بینی کرده است، های جایگزین را پیشمجازات 3150قانون مجازات اسالمی جدید مصوب  78تا  94ایران در مواد 

 شیازپشیباستفاده از نظر زندانیان در این زمینه اهمیت این موضوع و لزوم گسترش آن  ژهیوبهولی با بحث و بررسی 

استفاده از زندان در جهت  یجابههای حبس را بایستی ده از جایگزینروشن خواهد شد و از سوی دیگر استفا

توصیفی و میدانی طراحی شده است و نظر زندانیان در مورد  صورتبهی حاضر مقاله .کنترل متهمین نیز تسری داد

ین تحقیق، ی آماری مورد نظر برای انامه استفاده شده است. جامعههای حبس در قالب پرسشاستفاده از جایگزین

باشد، این افراد یا محکوم بودند و نفر می 312 هاآنباشند که تعداد زندانیان زن سه استان زنجان، قم و مرکزی می

نامه تهیه ی زندانیان پرسشی آماری محدود بود از همهمحرز بود. از آنجا که جامعه هاآنیا متهمینی که حکم 

های متغیرهای مؤثر بر استفاده از جایگزین به بررسی  Fتگی و آزمونبا استفاده از آزمون همبس شده است. سپس

های حبس را در درصد زندانیان استفاده از جایگزین 92دهد که حبس پرداخته شده است. نتیجه تحقیق نشان می

انیان، های حبس با نوع جرم زندکه بین استفاده از جایگزیندانند، ضمن آنزیاد مؤثر می کاهش آثار مخرب حبس

وجود  یزان تحصیالت رابطهی بازگشت دوباره رابطه وجود دارد. در حالی که بین این متغیر با مداری و فاصلهسابقه

 ندارد.

 .زندان در بهداشت زندان، یاقتصاد ینهیهز ،یفریک تیجمع حبس، یهانیگزیجا حبس، واژگان کلیدی:

                                                             
 amahdavipoor@yahoo.comی مسئول(: ی )نویسندهخوارزم دانشگاه یشناسجرم و جزا حقوق اریاستاد *

 .اراک واحد آزاد دانشگاه یشناسجرم و جزا حقوقکارشناسی ارشد  آموختهدانش **

 شمال تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه یشناسوجرم جزا حقوق یدکتر یدانشجو*** 
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 ؛مقدمه

ی بدنی داشت. از آنجا که اروپا در قرون جنبه هادور اغلب مجازات چنداننههای در گذشته

شد مجرم ی گناهان نگریسته میکفاره عنوانبهی کلیسا بود و به مجازات وسطی تحت سیطره

کیفری در قرن هیجدهم در پی  جنبش شد.وجود گناه پاک می بایستی با تعذیب و شکنجه از

شد ها محسوب میسبت به سایر مجازاتتری نها برآمد و زندان که مجازات مالیمتعدیل مجازات

رفته در قرن شد، رفتهو تا این دوران چندان گسترش نیافته بود و کیفر اصلی محسوب نمی

(. 391: 319)مارتینژ،  ی حقوق کیفری کشورها شدعنوان کیفر اصلی وارد زرادخانهبههیجدهم 

هاست که زندانی یوخوخلقدن ها و مالیم شاین ترقی اندیشه»نویسد: فوکو در این زمینه می

: 3152)فوکو، «کردن را به پایه و بنای تقریباً کامل مقیاس کیفری کنونی ما تبدیل کرده است

( 3875) های پس از انقالب کبیر فرانسهگذاری(. افکار اندیشمندانی نظیر بکاریا در قانون079

های پس از این دوران گذارینهای سنگین در قانوتأثیر گذاشت و به تدریج بسیاری از مجازات

ترین مجازات وارد حقوق کیفری کشورها شد. اندیشمندان از بین رفت و زندان به عنوان اصلی

ن کوشید، اتوان در راستای اصالح و بازپروری زندانیبراین باور بودند که با استفاده از حبس می

ه این ترتیب در تمام دنیا زندان به بهای بدنی گسترش یافت. جای مجازاتلذا استفاده از حبس به

 ترین مجازات مطرح شد.عنوان اصلی

ست، نظام کیفری نیز بایستی ا هامتغیر بودن آن جوامع،های ترین ویژگییکی از مهم ازآنجاکه

توان تصور کرد که با پیشرفت علوم و فنونْ باشد. نمی روزبهبا توجه به نیازهای جامعه متغیر و 

سیستم  کهیدرحالهای جدید استفاده کنند، وجود آید و مجرمین از روش جرایم جدیدی به

های سنتی برای تنبیه مجرمین استفاده کند. از سوی دیگر گذشت زمان نشان داد کیفری از روش

تواند اصالح و بازپروری را تنها نمیوری رؤیایی بیش نیست و زندان نهکه آرمان اصالح و بازپر

زایی است و ضرر و زیان آن بیش از منافع آن است. میمحیط جرمزندان،  تأمین کند بلکه خودِ
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نه  ،است توان گفت در دنیای امروز عمالً کارکرد زندان بازدارندگی و نظارت و کنترل مجرم

 اصالح و بازپروری او.

های های حبس یا مجازاتبه دنبال انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد شد جایگزین

های اندیشمندان به وجود آمد و گسترش یافت که در این بادی تحت تأثیر اندیشه محوراجتماع

ی حبس میالدی طرح اندیشه 3582ی ترین نقش را داشت. از دههمکتب دفاع اجتماعی مهم

های سالب آزادی از جمله تورم جمعیت کیفری زدایی با تأکید بر آثار نامطلوب ناشی از مجازات

ی راهکارهای نوین قرار داد )یکرنگی و ارائه یوجوجستسان و محققان را در زندان، کیفرشنا

 (.52: 3178ایرانمنش، 

بینی کرده است ولی از های جایگزین حبس را پیشاگرچه قانون مجازات اسالمی مجازات

ی اجرایی نداشته، اجرایی شدن آن مستلزم تدوین آیینها تا کنون سابقهآنجا که این نوع مجازات

های مختلف باید تدوین و تنظیم شود که خود نیازمند تأمالت هایی است که از سوی سازماننامه

نامه عالوه بر استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بایستی نراوان است. در طراحی و تنظیم آییف

ی کشورهای دیگر در کشورمان دیکته فرهنگ کشور مقصد را نیز در نظر گرفت و فقط تجربه

 شود. یسازیبومد بلکه با توجه به شرایط کشورمان نشو

های مختلف مورد بحث و بررسی های حبس را از جنبهاگرچه پژوهشگران مختلف جایگزین

ورد اند ولی در این مقاله ضمن بحث و بررسی در مهاند و بسیار در این مورد سخن راندهقرار داد

نع اجرای آن در ایران، به بررسی نظر زندانیان محور و علل مواعلل گرایش به کیفرهای اجتماع

 ینظرصاحبدر نظر داشت زندانیان خود بیش از هر  ددر این مورد پرداخته خواهد شد. بای

ی از توانند در مورد زندان و تبعات منفی آن سخن بگویند و در مورد زندان و یا استفادهمی

 های حبس به ارائه نظر بپردازند.جایگزین

علل  به بیان مبانی نظری و ذیل عنوان نخستنگاشته شده است.  طی دو عنوان کلیه این مقال

که در جهت کاهش ایرادات وارد بر کیفر به حبس به وجود  محوراجتماعگرایش به کیفرهای 

های جایگزین مورد بررسی قرار های اجرای مجازاتشود همچنین چالشآمده، پرداخته می
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های حبس پرداخته شده و تأثیر به دیدگاه زندانیان در مورد جایگزین ر دومین عنوان و گیردمی

های حبس( مورد بحث و بررسی قرار متغیرهای مختلف بر این متغیر )استفاده از جایگزین

 گیرد.می

 های جایگزینروی مجازاتهای پیشِعلل و چالش ،مبانی نظری .1

 مبانی نظری .1-1

که به نقش زندان و تأثیر مخرب حبس بر روی  ی زندان وجود داردنظریات مختلف در زمینه

 زنیبرچسب توان به نظریات مرتبط با یادگیری و نظریهمی هاآنترین پردازد، از مهمزندانیان می

 نام برد.

 یادگیری نظریه .1-1-1

این نظریه به نقش یادگیری و تقلید در ارتکاب جرم پرداخته شده است یادگیری افراد از  در

ی یادگیرگیرد: یادگیری از طریق شرطی شدن کالسیک، شیوه صورت میطریق تداعی به سه 

شرطی شدن  کهیدرحالاز طریق شرطی شدن کنشی و همچنین یادگیری اجتماعی است، 

ی نظریه .دست آمده استهکالسیک و شرطی شدن کنشی با آزمایش بر روی حیوانات ب

طور مستقیم به ظریه بهیرا این نز ی انسان توجه دارد؛تر به یادگیریادگیری اجتماعی بیش

ن از پیشگامان ای (.045 :3151)جرج ولد و همکاران، دهد نشان میروانی عالی توجه فرآیندهای 

باشد. زندان با توجه ساترلند می .و ادوین اچ شناسی گابریل تارددر جرم نظریه )نظریه یادگیری(

های ارتکاب های فنون و روشر زمینهبه محیط خود نقش مهمی در یادگیری و تبادل اطالعات د

کار جوانی که نخستین در همین باشگاه است که بزه» گوید:جرم دارد. فوکو در این زمینه می

شود این د و نخستین میلی که در او زاده میبینگذراند، آموزش میمحکومیتش را در آنجا می

: 3152)فوکو  «های قانون بگریزدگیریها یاد بگیرد چگونه از چنگ سختاست که از کار کشته

نتایج یک تحقیق در ایران که در مورد نقش تقلید و یادگیری در محیط زندان انجام شده  (.111



  
 
 

 

 

079 
 انیزندان دگاهید بر هیتک با زندان یهانیگزیجا یبررس 

ترین عامل ارتکاب های داخل زندان را مهمها و معاشرتدهد که زندانیان دوستیاست نشان می

 (.00: 3159دارابی پناه،  )فضلی؛ دانندجرم در بار دوم می

 زنیبرچسبظریه ن .1-1-2

شود بلکه نتیجه به می یفیت عملی نیست که فرد، مرتکب آناز منظر این نظریه انحراف، ک

ها برای تعیین مقوالت کار است. برچسبکارگیری قواعد و کیفرها از سوی دیگران در مورد بزه

ی یلهوسهبآیند لذا بیانگر ساختار قدرت جامعه هستند. قواعدی که انحراف وجود میهانحراف ب

ی وسیلههشود و هم محیطی که در آن قواعد یاد شده به اجرا در آیند اغلب بها، تعیین میآن

(. محققینی 355 :3175، )مارش و همکاران گرددبندی میقلیت قدرتمند برای اکثریت چارچوبا

 های قضاییگاهاند، به نقش پلیس و زندان و دستکه در مورد این نظریه به تحقیق و بررسی پرداخته

شود از سوی جامعه و افراد خانواده برچسب می اند. فردی که وارد زنداندر ارتکاب جرایم رسیده

دار خورد. پس از آزادی از زندان معموالً پیدا کردن شغل برای فرد به دلیل سابقهمجرمیت می

زنان و  بودن و خوردن برچسب مجرمیت بسیار دشوار خواهد بود. برچسب خوردن در مورد

 ها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.اطفال بیشتر خواهد بود و آن

 محورهای اجتماععلل گرایش به مجازات .1-2

عایب م ،توان آن را از نظام کیفری کشورها حذف کرد. با این وجودمحاسنی دارد که نمی حبس

اند ن و... به آن اشاره کردهشناساشناسان، جامعهشماری نیز دارد که تمامی علمای حقوق، روانبی

های سدر مورد حبکنند. سازی آن، تأکید میدهی این نظام کیفری و تالش برای بهسازمان رو ب

ی و شناسشناسی و جامعههای مختلف نظیر حقوق، رواناندیشمندان و علمای رشتهمدت، کوتاه

ر از داروی بدت» و به آن ردهکرد  یطور کلبهرا سایر علوم مرتبط، به دلیل مضرات فراوان آن 

 یوهشتوان هیچ نوع لقب دادند. در این نوع از حبس، به دلیل کوتاه بودن مدت آن، نه می« درد

 که اصالحی مهمی از آن انتظار داشت و فرد بیش از آنتربیتی خاصی اعمال کرد و نه هیچ نتیجه

(. در 095: 3178مالمیر، ) شودشود؛ ممکن است در اثر معاشرت با سایر مجرمین فاسد و گمراه 
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های بلند مدت نیز، با توجه به شرایط خاص زندگی در زندان امکان بیگانه شدن فرد با خود حبس

 ز جمله:اند امخالفان کیفر حبس آثار نامطلوب فراوانی را بر حبس برشمردهو جامعه وجود دارد. 

 زا بودن محیط زندانجرم .1-2-1

زا بودن محیط زندان است. احمد عثمانی در ارد بر حبس، جرمترین ایراد وشاید بتوان گفت مهم

چرا که زندگی در زندان غالباً  دهد؛زندان احترام به قانون را آموزش نمی»گوید: این باره می

کند بلکه افراد را ها از ارتکاب جرم جلوگیری نمیباشد. زندانها میآمیخته به انواع سوءاستفاده

کاران به ها دارای قدرت جادویی برای تبدیل بزهکند. زنداندل میای مببه مجرمان حرفه

زیرا هیچ کس به فردی که مدتی از آزادی محروم بوده نخواهد آموخت  ؛شهروندان مطیع نیستند

باره (. مارک آنسل در این32: 3173نی، )عثما« چگونه همانند یک شهروندان عادی زندگی کند

محکوم ی بازپروری اجتماعی بیستم زندان را مکان و وسیلهی های سدهانسان»معتقد است: 

بایست ابزار ی امیدها به بر باد رفته است، زندان که میاما حقیقت این است که همه دانند،می

ی تکرار جرم بوده کاری باشد، از همان آغاز به صورت یک مدرسهاصلی واکنش در برابر بزه

ها نگاهی کوتاه به تیتر حوادث روزنامه (.78: 3189نسل، )آ «است و یا به آن تبدیل شده است

شود. شاید می دهی بخشی از جرایم در زندان انجامریزی و سامانمؤید این مطلب است که برنامه

جواری تمامی جرایم با یکدیگر دانست. مجرم مبتدی و ترین علت این امر را در همبتوان مهم

نتایج یک آید. گیرد و زمینه برای آموزش او فراهم میار میایی قراتفاقی در کنار مجرم حرفه

درصد زندانیان به طور مرتب مرتکب جرم شده و به زندان  05دهد که تحقیق در ایران نشان می

درصد  05تنها برای این سال تقریباً ثابت بوده است و زندان نه 9اند، این آمار در طی بازگشته

 درصد قرار دارند 05که سایر زندانیان در معرض یادگیری از این تواند کاری انجام دهد بلینم

کار در همین باشگاه است که بزه»نویسد: (. فوکو در این زمینه می30: 3187)زینالی و همکاران، 

ر بیند و نخستین میلی که دگذارند آموزش میجا میاش را در آنجوانی که نخستین محکومیت

انون های قگیریها یاد بگیرد چگونه از چنگ سختاز کارکشته شود این است کهاو زاده می
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توان در دو ترین جرایم ارتکاب یافته در داخل زندان را می(. مهم111: 3152)فوکو، « بگریزد

 بندی و مورد مطالعه قرار داد:دسته طبقه

اشی از آن ن هایزندان سبب ابتالی زندانیان به فساد اخالقی و حتی بیماری :جرایم جنسی الف(

هایی که در طول مدت آورد. انسانها را دور هم گرد میشود. زندان، اجتماعی از انسانمی

ها در طول این دوران به خانواده و همسر خویش دسترسی محکومیت از آزادی محروم هستند، آن

ی تهای نهفهی انرژیکار هستند و راهی برای تخلیهندارند، از سوی دیگر، در طول این دوران بی

ی جنسی در داخل ی شیوع دارد. رابطهبازهمین سبب در زندان همجنسیابند؛ بهخویش نمی

ن شکل تریی جنسی مقطعی )مادی( که رایجهای مختلفی دارد که عبارتند از: رابطهزندان شکل

وردن آدست های دنیاست. اصوالً هدف اصلی از این نوع رابطه بهی جنسی، در تمامی زندانرابطه

ی جنسی به خاطر . رابطه3شود: ی جنسی مقطعی خود به سه دسته تقسیم میمادیات است. رابطه

بندی یا قمار. نوع خاطر شرطی جنسی به. رابطه1ی جنسی به خاطر پول؛ . رابطه0مواد مخدر؛ 

ی جنسی حمایتی وجود دارد در این رابطه شخصی دیگری از رابطه جنسی، تحت عنوان رابطه

های که شده یا خاطر تهدیدای دارد یا بهکه قبالً مورد تجاوز واقع شده، یا ترس از چنین رابطه

حت حمایت شخص قدرتمندی دهد تهای دیگر، ترجیح میی قبلی در همان زندان یا زندانتجربه

ز جنسی تجاو و نیتش تأمین شود. تجاوز جنسی فردیو در مقابل ارضای جنسی او، ام قرار گیرد

(. در رابطه با 41: 3170س، )شم ی جنسی بین زندانیان استهای دیگری از رابطهروهی شکلگ

که این موضوع خود به دلیل آن است  بازی در داخل زندان آمار دقیقی در دست نیستهمجنس

رسد ایی به بروز آن ندارند. در هرحال به نظر میکه هم خود زندانیان و هم مسؤالن زندان عالقه

ین علت وقوع این جرم در داخل زندان این است که زندان عالوه بر سلب آزادی دیگر ترمهم

 دهد.حقوق زندانی را نیز مورد تجاوز قرار می

دیگر اثر منفی اخالقی در زندان شیوع مصرف مواد مخدر : جرایم مربوط به مواد مخدرب( 

ها انیس سازمان زندئاری، ر. سیدمرتضی بختیها بسیار باالستاست. ورود مواد مخدر به زندان
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، هشتاد 3173ماه سال تا مهر 3187ی دوم سال گوید: از نیمهباره میدر این( 3189-3171)

ی های کشور کشف شده است. در این مدت دوازده هزار پروندهین در زندانئکیلوگرم هرو

ه که یل شدهای کشور برای ارجاع به مراجع قضایی تشکمربوط به کشف مواد مخدر در زندان

چنین آمار دیگر نیز دهد. همدرصد آن را تشکیل می 9تخلفات نیروی انتظامی و پرسنلی تنها 

های کشور کیلوگرم مواد مخدر در زندان 341، بالغ بر 3172حاکی از این است که تنها در سال 

وده بکیلوگرم آن هرویین بوده. نود درصد ورود مواد از طریق جاسازی بدنی  01 کهکشف شده 

توجه داشت که در کشور ما چهل درصد  (. باید337: 3170ردی و جوانفر، )گودرزی بروج است

( و همین 07: 3178نسب، )رضایی زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدری در زندان هستند

کند. مواد مخدر به طرق مختلف وارد های کشور تشدید میی ورود مواد مخدر را به زندانزمینه

های خاص شوند که در نهایت شیوع مصرف مواد مخدر در زندان به دلیل محدودیتدان میزن

 دهد.آن و عدم رعایت بهداشت احتمال ابتالی زندانیان را به هپاتیت و ایدز افزایش می

گیری، شایع هستند جرایم دیگری نظیر باجها عالوه بر این دو دسته جرایم که در زندان

دهد و از هر زندان به ها وجود دارد که به علل مختلفی روی میزندان خشونت و سرقت نیز در

 زندان دیگر مختلف است.

های جایگزین حبس سبب خواه شد که زندانیان مبتدی اتفاقی وارد زندان استفاده از مجازات

های جایگزین که به عنوان ای قرار نگیرند. در برخی از مجازاتنشوند و در کنار مجرم حرفه

شود و فرد به جای های تبدیلی معروف هستند مجازات زندان به طور کامل حذف میزاتمجا

اجتماع به انجام خدمات اجتماعی پردازد یا آن که در ی نقدی میرفتن به زندان یا جریمه

ی زندان در معرض یادگیری و تقلید قرار نخواهند پردازد که در این صورت در محیط بستهمی

 گرفت.
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 هابا اصل شخصی بودن مجازات عارضت .1-2-2

های حقوقی دنیا، اصل سیستم گذاران در تمامیترین اصول مورد توجه قانونیکی از مهم

بر فرد مجرم تحمیل شود و  دهاست. بر طبق این اصل، مجازات تنها بایبودن مجازاتشخصی

ارد خدشه و سنگینی آن نباید بر دوش دیگران قرار گیرد؛ در مجازات حبس بر این اصل مهم

در صورتی که زندانی متأهل  گیرد.ی مجرم بیش از خود مجرم در مضیقه قرار میشده و خانواده

ها بیش و سرپرست خانواده باشد همسر و فرزندان او در مضیقه و تنگنا قرار خواهند گرفت و آن

 از خود زندانی بار اصلی مجازات را بر دوش خواهند کشید.

از به زندان رفتن فرد، اگر وی متأهل باشد، همسر او بیش از هرکس پس  :همسر زندانیالف( 

 های مختلف قابل بررسی استدیگر دچار تنگنا و مشکل خواهد شد این عسرت و تنگنا در زمینه

ی بار زندگی بر دوش او قرار خواهد گرفت، بایستی توجه داشت که همه ی اقتصادی،در زمینه

خانواده هستند که پس از به زندان رفتن سرپرست خانواده تأمین اغلب زندانیان متأهل و سرپرست 

ی همسر خانواده قرار خواهد گرفت گاهی ممکن است همسر خانواده معاش خانواده بر عهده

ی روانی همسر فرد زندان -برای تامین معاش زندگی مجبور به ارتکاب جرم شود. از لحاظ روحی 

شود. این همسر طرد می یخانواده ی خویش و یا حتیاز سوی اجتماع، دوستان و حتی خانواده

شدگی و از دست دادن پناهگاه اجتماعی سبب خواهد شد یا فرد خود نیز به ارتکاب جرم طرد

متمایل شود و یا منجر به طالق خواهد شد که خود متغیر دیگری است که بر وقوع جرم بر فرزندان 

پاشیدگی زندگی، بیشتر از گذشته می در صورت از هاین خود فرد زندانتأثیرگذار است. عالوه بر 

در گرداب فرو خواهد رفت و امکان بازپروری وی کاهش خواهد یافت. نتایج یک تحقیق نشان 

تر درصد مردان زندانی حداقل یک بار طالق رخ داده است که کم 02دهد که برای بیش از می

ها پس از اولین زندانی رخ از دو سوم آن ها قبل از اولین زندانی و بیشاز یک سوم این طالق

ی زندانی در استان تهران خانواده 422در تحقیقی که بر روی  (.74: 3173داده است )عبدی، 

میزان افسردگی و پارانویید )سوءظن(  دهد که بین نوع جرم زندانی وانجام شده است نشان می
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مانیای( همسر ) ییدایشضایی زندانی و ی قهمسر زندانی رابطه وجود دارد و همچنین بین سابقه

 (.90: 3177زندانی رابطه وجود دارد )زارعی قاضیانی، 

پس از همسر فرد زندانی بیشترین رنج و سختی بر فرزندان وی تحمیل  فرزندان زندانی:ب( 

شود بر فرزندان نیز اثرگذار است فرزندان خواهد شد. مشکالتی که بر همسر خانواده تحمیل می

ست به مانند مادر خویش بار اقتصادی خانواده را بر عهده گیرند و از سنین پایین به کار ممکن ا

های اقتصادی روی آورند و از آنجا که در سنین پایین قرار دارند معموالً به مشاغل و فعالیت

. ستا آورند که احتمال آن که در معرض ارتکاب جرم قرار گیرند باالخیابانی و کاذب روی می

وی دیگر ممکن است درس و مدرسه را رها کنند که ترک مدرسه خود به عنوان متغیر در از س

برد. مادر نیز که برای وقوع جرم مؤثر است. از سوی دیگر پدر خانواده که در زندان به سر می

آورد تأمین معاش زندگی، زندگی و نقش خود را رها کرده و به کار و فعالیت اقتصادی روی می

کن است فرزندان به حال خود رها شوند و به ارتکاب جرم بپردازند. در تحقیقی که و عمالً مم

ها زندانی شده بود، که پدر آن آموز کردستانیدانش 392بر روی  یتوسط آقای یحیی معروف

دهد که زندانی شدن پدر خانواده بر عملکرد تحصیلی فرزندان خانوده مؤثر است و نشان می

پذیر و تحصیلی دختران بیش از پسران آسیبهای وی در این افت همچنین بر طبق یافته

ی (. نتیجه39: 3174)معروفی،  اندآموزان متوسطه بیش از ابتدایی و راهنمایی تأثیر پذیرفتهدانش

شناسی مؤید این مطلب است که ترک تحصیل و فرار از مدرسه خود عاملی مؤثر های جرمیافته

مسر و فرزندان بیشترین بار منفی ناشی از به زندان رفتن سرپرست بر ارتکاب جرم است. اگرچه ه

یز از رفتن فرد به زندان تأثیر ن خانوده را بر عهده دارند، ولی والدین و دیگر اعضای خانواده

توان طردشدگی از ترین آن را میپذیرند که به اشکال مختلف قابل مشاهده است که مهممی

ان ذکر کرد. همچنین ممکن است در وقوع جرم در بین سایر دوستان و آشنای سوی اجتماع،

 اعضای خانواده نیز به طرق مختلف تأثیر گذارد.
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 ایجاد هزینه برای جامعه و دولت .1-2-3

ترین ایراد وارد بر حبس است. زا بودن محیط زندان مهمهای اقتصادی زندان پس از جرمهزینه

ی اردن مأموران برای مراقبت از زندان و زندانیان هزینهکار گمساختن زندان و به کهنیاگذشته از 

کند؛ غذا، پوشاک، درمان و نیازهایی از این قبیل دولت تحمیل می رهنگفت و چشمگیری را ب

نیز افزایش  هابر است و با گسترش زندان و افزایش شمار زندانیان، این هزینهنیز برای جامعه هزینه

روزانه مبلغی در  3170داری هر زندانی در سال ی نگههزینه (.59: 3179آبادی، )منصور یابندمی

ی نگه(. در مورد هزینه312: 3170جوانفر،  )گودرزی بروجردی؛ ریال بوده است 42222حدود 

ی زندانی آمار دقیقی در طی چند سال اخیر ارائه نشده است، ولی با توجه به میزان داری روزانه

ال اخیر مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و همچنین در دو س ژهیوبهباالی تورم 

ها ندازن رکلیمدعلی ولی نیا های خبری منتشر شده است برای مثال آماری نیز در بعضی از سایت

و تربیتی استان کرمان معتقد است: هزینه نگهداری روزانه هر زندانی قریب به  ینیتأمو اقدامات 

در بعضی دیگر  3کندالمال کشور تحمیل میی هنگفتی را به بیته هزینهکپنجاه هزار تومان است 

 اند.ها این مبلغ را صدو پنجاه هزار تومان و حتی دویست هزار تومان نیز نقل کردهاز سایت

 های اقتصادی زندان دو نوع اثر قابل مشاهده است:در ارتباط با هزینه

 نگهداری یتوجه به تراکم جمعیت، هزینه ها باضرورت ساختن زندان اثر مستقیم:الف( 

ی های زندانیان مانند خوراک، پوشاک و هزینههای قدیمی از قبیل: تعمیر زندان و هزینهزندان

 درمان و بهداشت.  

با زندانی شدن فرد، تعداد زیادی از افراد جامعه دچار رکود اقتصادی  اثر غیر مستقیم:ب( 

 شود، بلکه سببتنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه میعبارت دیگر، حبس نهشوند؛ بهمی

عرض مخود را از دست بدهد و در نتیجه بار دیگر در  یشود که فرد موقعیت شغلی گذشتهمی

 (.45 :3179ی، جائتبار فیروزارتکاب جرم قرار گیرد )حاجی

                                                             
1. http://aftabnews.ir/fa/new 
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 ین چرخهو گرداندجای اشتغال به کار در حقیقت با زندانی شدن فرد، نیروی کار جامعه به به 

اقتصادی جامعه و خانواده ـ با توجه به این که اغلب زندانیان جوان و در سن کار هستندـ در داخل 

ر ی وی دشود و در طی این دوران اگر زندانی سرپرست خانواده باشد خانوادهزندان محبوس می

ست ا هاودن مجازاتبمتعارض با اصل شخصیعالوه بر آنکه مضیقه قرار خواهند گرفت که خود 

ی مجرم نیز ممکن است در معرض از هم گسیختگی و یا مجرم شدن قرار گیرند. خود خانواده

ی خود را از دست داده است و برای تأمین فرد زندانی پس از آزادی، موقعیت شغلی گذشته

ب کمعاش زندگی دچار تنگنا خواهد شد و ممکن این بار نیز به دلیل تأمین معاش زندگی مرت

 جرم شود.

 زوال حس مسئولیت .1-2-4

 و زندگی در شرایط بزهکردهی ناو جدا کردن او از جامعه دن برچسب مجرم بر محکوم و زندانیز

ه کسانی پذیری خود را نسبت برفته حس مسئولیتشود که محکوم و زندانی رفتهخاص سبب می

ن تکلیف کمتری نسبت به دانند از دست بدهد و پس از خروج از زنداکه او را از آن خود نمی

 (.40: 3170)آشوری،  های مورد قبول جامعه در خود احساس کندرعایت ارزش

 مشکالت بهداشتی موجود در زندان .1-2-5

ی تورم جمعیت کیفری است. هرچه قدر میزان استفاده از زندان در که خود زاییدهاین مشکالت 

داری هر زندانی مناسب برای نگهی باال باشد و تورم جمعیت کیفری باال باشد فضای اجامعه

باشد که این میزان در متر مربع می 3879داری هر زندانی فضای مناسب برای نگه یابد.کاهش می

که همین موضوع بهداشت در زندان را  (18: 3170باشد )داوودی، متر مربع می 479کشور ما 

وستی، ایدز، تنفسی و خطرناک های عفونی، پاز قبیل: بیماریهاییشیوع بیماری دهد.می کاهش

ت که در زندان بسیار باالسگیر است. مصرف مواد مخدر نظیر هپاتیت و سل در زندان بسیار چشم

ال ی این عمل احتمبرد و در نتیجهباال می اده از سرنگ مشترک برای تزریق رااحتمال استف
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اداره ه از دست آمد. مدارک بهیابدهایی نظیر ایدز و هپاتیت افزایش میابتالءزندانی به بیماری

ی افزایش میزان ثابتی در میزان آلودگی به دهندهنشان 3(CSCکانادا ) خدمات تربیتی و اصالحی

. تزریق کنندویژه زندانیانی که مواد تزریق می( در بین زندانیان است، بهCویروس ایدز و هپاتیت )

درالی ف یل شده است. در سیستم اصالحیهای کانادا به مشکل اساسی تبدمواد مخدر در زندان

در سال افزایش یافته است.  نمونه 379با میانگین  HIVهای مستند تعداد نمونه 3575کانادا از سال 

زندانی فدرال دارای  001بودند. اگرچه  HIVزندانیان فدرالی داری  درصد 377، 0223در سال 

HIV  مثبت هستند. شیوعHIV  ی دهندهفدرالی، نشان مونه در زندانیانن 0551بسیار باالست با

 (.33 :3175)موسوی و استاد،  درصد جمعیت زندانیان فدرال است 0179

 تأثیرهای روانی بر زندانی .1-2-6

چنان اختاللی در های بلندمدت، آنویژه در زندانبرد، بهزندان هویت محکوم را از بین می

رانه و محض و یا حالت تهاجمی رکوی آن پیروی کوآورد که نتیجهوجود میشخصیت او به

آنسل، ) شودشکل شورش در زندان، درگیری با سایر زندانیان و همانند آن آشکار میکه به است

 ،اثرات روانی زندانیان ممکن است منجر به وقوع خشونت در بین زندانیان شود(. 77: 3189

د خشونت جسمانی )مانن رینظشود های مختلفی مشاهده میخشونت در بین زندانیان به شکل

ضرب و شتم، کتک زدن، خودزنی و قتل( یا خشونت روانی )مانند تحقیر، دشنام دادن، توهین، 

های بهداشتی )نظیر آلودگی زندان(. در اذیت و آزار( خشونت جنسی )مانند تجاوز( و خشونت

گودرزی ) ستا کنار مسائل مزبور خشونت زندانبانان نسبت به زندانیان نیز واقعیتی قابل تصور

 (.303: 3170جوانفر،  بروجردی؛

در مورد اثرات روانی زندان بر زندانی تحقیقات فراوانی انجام شده است از  :افسردگیالف( 

درصد زندانیان دچار  39دهد در مطالعاتی که در آمریکا صورت گرفته نشان می کهجمله آن 

درصد  92اند و قریب به به الکل را داشته درصد نیز اختالالت مربوط 48اند، اختالالت خلقی بوده

                                                             
1. Correctional Service of Canada. 
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نفر از زندانیان زندان قصر تهران  392مصرف موادمخدر بودند. در بررسی بر روی  وءِنیز دچار س

ه ی باالتری نسبت بها در ابعاد مختلف پرخاشگری و پارانوییا نمرهمشخص گردید که آزمودنی

درصد به میزان  10های زندانیان ایران مونهاند. براساس گزارش دیگری، بر روی نجامعه داشته

 49اند. از میان مجرمین معتاد نمونه، درصد به میزان شدید به افسردگی دچار بوده 04متوسط و 

م وسواس اجباری نیز در یصد دارای اضطراب شدید بودند. عالدر 42درصد دارای افسردگی و 

شدت دچار این اختالل بودند حساسیت ها بهدرصد آن 30تمام افراد مشاهده شد؛ ولی تنها 

درصد افراد  92پریشی از شدت کم تا متوسط در م روانیدرصد نمونه و عال 39فردی در یانم

نفر مجرم غیر معتاد،  392نفر مجرم معتاد با  392م روانی یی عالی مقایسهیده شد. در زمینهد

 دگی و اضطراب بیشتری نسبتداری از افسرمشخص شد که مجرمین مواد مخدر به میزان معنی

به ذکر است که اثرات روانی منفی در  الزم (.9: 3177نورمحمدی، ) برندبه سایرین رنج می

 زندانیان بلند مدت شدیدتر است.

گاهی ممکن است زندانی مجازات زندان را نسبت  :دستگاه قضاییحس انتقام نسبت به( ب

أموران زندان احساس نارضایتی داشته باشد، در این که از رفتار مبه خود عادالنه نداند؛ یا این

دستگاه قضایی بدبین خواهد شد و حس کینه و انتقام نسبت به آن پیدا خواهد صورت نسبت به

کرد. امکان دارد چنین فردی، پس از خروج از زندان با شدت بیشتری دست به ارتکاب جرم 

تند. از قشر محروم جامعه هس برنده سر میبایستی توجه داشت اغلب افرادی که در زندان ب بزند.

رضایت شاکیان خصوصی را  مرفهین جامعه در صورت ارتکاب جرمدر شرایط مساوی اغلب 

خواهند گرفت و به هر ترفندی وارد زندان نخواهند شد و حتی در صورت ورود به زندان معموالً 

ی که گاهی حتی از سرِ ناچار امکانات و مزایایی بیشتری دریافت خواهند کرد. زندانی نیازمند

گناه در زندان مرتکب جرم شده است و یا حتی متهمی که گاه به دلیل نداشتن وثیقه و یا کفیل بی

بیند و نسبت به جامعه و دستگاه قضایی احساس برد زندان را نسبت به خود ناعادالنه میبه سر می

 خصمانه خواهد یافت.
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 حکم زندانر صورت وقوع اشتباه در عدم جبران د .1-2-7

به او  توانی محکوم را نمیاگر اشتباهی در صدور حکم رخ داده باشد، دیگر عمراز دست رفته

وجه هم که باشد به هیچ قابل توجه بازگرداند. اگر خسارتی هم به وی پرداخت شود، هر اندازه

ر ه اکثک ی او را جبران نمود. افزون بر آن طبق اصول جزاییتوان آزادی و عمر تلف شدهنمی

اند، در صورت کشف اشتباه در صدور حکم محکومیت نیز، هیچ محکومی حق کشورها پذیرفته

اگرچه  (.19: 3179مقدادی،  )گودرزی بروجردی؛ ی خسارت از دولت را نخواهد داشتمطالبه

در اینجا فقط به عمر از دست رفته اشاره شده ولی آنچه در این بین حتی از عمر و زمان از دست 

باشد که با هیچ چیز قابل جبران ی وی میی محکوم و متهم باالتر است آبروی از دست رفتهرفته

به عنوان متهم در زندان باشد، جامعه و مردم دید منفی به  نیست. حتی اگر فردی به مدت کوتاه

 ی سنتییابد و جامعهوی پیدا خواهند کرد. این امر به ویژه در مورد زنان از اهمیت بیشتری می

 گناه و به عنوان متهم مدت کوتاهی در زندان باشد قبول نخواهد کرد.زنی را که حتی بی

 تراکم جمعیت کیفری .1-2-8

این عامل مانع از آن است که بتوان مقدمات آزادسازی مجرمان و بازسازگاری آنان را فراهم  

« ار کردنبان»شود که منابع انسانی و مالی بسیاری صرف دیگر سخن، تراکم سبب میکرد. به

روم های اصالحی استفاده کنند، از آن محها شود و بنابراین، کسانی که باید از درمان و برنامهانسان

 استی ایجاد تنش، هم برای کارکنان و هم برای محکومان شوند، افزون بر آن، سرچشمهمی

ر سال نیان هدی زنداآمار ورو انگاری فراوان،داشت که به دلیل جرمدر نظر  (. البته باید18همان: )

که نرخ  نفر بوده است 7998، 3197میانگین زندانیان در سال ای که گونهافزایش یافته است به

 نفر رسیده است 399991به  3172در سال  که نفر به ازای هر صدهزار نفر بوده است 01زندانیان 

تر از صد برابر نیز بیش نفر به ازای هر صدهزار نفر بوده است. در حقیقت نرخ زندانیان 015که 

های اخیر آمار ورودی زندانیان بازهم افزایش یافته است: (. در سال92: 3172شمس، ) استشده 

و همچنین  هزار نفر گذشته است 024آمار زندانیان از  3175ایی که تا مرداد ماه سال به گونه
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این میزان در برخی  هزار نفر است ولی صدکینفر در هر  301متوسط جهانی تعداد زندانیان 

ت مطالعا المللیبینمرکز بر طبق گزارش همچنین  3.ایران سه برابر متوسط جهانی است هایاستان

نفر به ازای هر صد هزار  074، 0231میانگین نرخ زندانیان در ایران در سال  0(ICPS) زندانیان

ـ میانگین متوسط جهانی ین میزان از دو برابر متوسط جهانی ا .(walmsley, 2013, 3) نفر است

نفر در هر صدهزار نفر است ـ باالتر است. البته باید در نظر داشت که این آمار فقط محکومین  301

متهم و بازداشت موقت به زندان وارد می عنوانبهدهند و افرادی که قطعی زندان را تشکیل می

ن افراد به علت ناتوانی در دهد که خیلی از ایشوند آمار قابل توجهی را به خود اختصاص می

 نوانعبههزار نفر  صدششپرداخت وثیقه و یا معرفی کفیل در زندان هستند. ساالنه حدود 

درصد کمتر از ده روز در زندان هستند  48 شود و از این تعدادبازداشت موقت داخل زندان می

برابر محکومانْ بازداشت  9تا  4 برند یعنی در سالمی درصد کمتر از یک ماه در زندان به سر 99و 

شود زندان ترین دلیلی که سبب می(. مهم334: 3170موقت داریم )گودرزی بروجردی و جوانفر، 

اغلب  ودخیخودبهنتواند به اهداف خویش دست یابد باال بودن جمعیت کیفری است. این عامل 

یین بودن بهداشت و جرم ی که پاادهد به گونهایرادات وارد بر حبس را تحت شعاع خود قرار می

آید و زا بودن محیط زندان و مانند آن همگی تحت تأثیر باال بودن جمعیت کیفری به وجود می

توان برخی از ایرادات را حذف کرد و یا کاهش داد اگر بتوان جمعیت کیفری را کاهش داد می

 و زندان را در رسیدن به اهدف خویش یاری نمود.

 رادپیشینه برای افایجاد سوء .1-2-9

امجرم باشد ـ گناه و نبی وقتی پای کسی به زندان باز شد، نوعی بدبینی همگانی ـ حتی اگر فرد

طور هپذیر نیست. افزون بر آن، براحتی امکانشود. رفع این بدگمانی بهنسبت به وی ایجاد می

 آید و درعمل مینگاری بهشود، از وی انگشتمعمول، وقتی شخصی به زندان فرستاده می

                                                             
1. http://www.tebyan.net/newindex.aspx 

2. International Center for Prison Studies. 
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ی کیفری از وی مطالبه شود، با این پاسخ که دارای سوءپیشینه نهیشیسوءپمواردی که گواهی عدم 

ی حیثیت شده باشد یا حتی که از وی اعادهصورت، به فرض آنرو خواهد شد. در ایناست روبه

ی دازهکند در نتیجه، فرد زندانی تا اناثبات رسیده باشد، اعتمادناپذیر جلوه می به یوگناهی بی

مندی از حقوق و امتیازهای اجتماعی را از بسیاری شانس و فرصت زندگی آبرومندانه و بهره

تر باشد و جامعه سنتی ترکوچکچه شهر  هر (.59: 3179منصورآبادی، ) دهددست می

 دید منفی مردم بیشتر خواهد بود.اعتمادی و بی

 های فرهنگیچالش در ارزش .1-2-11

های مورد قبول در فرهنگ وی زندانیان در درون زندان، با ارزشاز س شدهرفتهیپذهای ارزش

توان گفت: خشونت، تباهی و توسل به زور را عمومی جامعه تفاوت زیادی دارد و حتی می

ورود  .کندمی عنوان یک اصل اخالقی در برخوردها و تعارض میان اشخاص ترویج و تشویقبه

 هایها و در نتیجه جایگزینی ارزشین چالشو خروج خیل عظیم زندانیان، باعث تقویت هم

در فرهنگ زندان از کسی که مرتکب جرایم متعدد  (.310: 3175قبادیان، ) شودمدار میاخالق

شود. عرف زندان چنین است که در هر عنوان یک فرد زیرک و زرنگ نام برده میشده است به

ها عنوان ارشد و مسئول کارهای آنبه را( اقامت دارند، یک نفر 09 یال 02سلول که چندین نفر )

رد دار بودن فکنند. یکی از شرایط انتخاب ارشد، سابقهدهی به امور روزانه انتخابمیو برای سامان

اتی دارد دار نسبت به دیگران، امتیازفرد سابقهقوانین و مسائل زندان است ) و آشنایی با ضوابط و

شکسوت را دارند(. در مراودات زندان اثری از رعایت ها حالت پیایی در زندانو مجرمان حرفه

شود و اکثر مجرمان، جرم خود را کتمان نکرده و احساس شرمساری ادب و نزاکت دیده نمی

 تر شدهیادانی پس از خروج از زندان حرفهشود که زنکنند. مجموعه این عوامل سبب مینمی

(. در 330: 3170وجردی و جوانفر، گودرزی بر) شودزایی وی بیشتر حالت خطرناک و جرم

دهد، مجرمین نه تنها جرم خود را جوِ حاکم بر زندان را تشکیل می داخل زندان خشونت و جرم،

آید. این ی مباهات و از افتخارات فرد به حساب میمایه کنند بلکه جرم بیشتر داشتن،کتمان نمی
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ها خود زندانیان اشاره مینامهی پرسشموضوع را به هنگام حضور در زندان برای مصاحبه و تهیه

 کردند.

توان به این فهرست افزود. هر کدام الذکر موارد فراوان دیگری را نیز میعالوه بر موارد فوق

های بیشتر از موارد ذکر شده که به طور خالصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت نیازمند بررسی

رغم محاسنی که موافقان کیفر ست. حبس علیا بهاها و مقاالت و کتانامهکه خود درخور پایان

شود ایرادات فراوانی اند که مانع از حذف آن از سیستم کیفری کشورها میحبس بر آن برشمرده

د تالش کر دشود در استفاده از آن رعایت احتیاط کرد و تا حد امکان باینیز دارد که سبب می

 ها کاهش یابد.باید تالش شود تا جمعیت کیفری زندانها اصالح شود و به ویژه که نظام زندان

 های جایگزین حبسهای فراروی مجازاتچالش .1-3

توان آمار زندانیان را کاهش داد وقتی تعداد زندانیان های جایگزین میبا استفاده از مجازات

، انیانیابد. برای مثال با کاهش تراکم زندکاهش یابد عمالً بسیاری از آثار منفی حبس کاهش می

بهداشت در زندان افزایش خواهد یافت همچنین با کاهش تراکم زندانیان میزان کارایی زندان 

المنفعه و استفاده های حبس نظیر خدمات عامافزایش خواهد یافت. با استفاده از برخی از جایگزین

، وی تاز خدمات الکترونیکی فرد در اجتماع حضور دارد، ارتباط او با اجتماع قطع نشده اس

ی کند در جامعه نیز حضور دارد و در کنار خانوادهعالوه بر این که مجازات خود را تحمل می

پردازد و در عین حال مجازات خویش را نیز تحمل برد، به کسب و کار خود میخویش به سر می

های جایگزین در ایران مجازات خواهد کرد. ولی آنچه بایستی بدان توجه کرد این است که

ها مشکالتی به وجود آید که در ادامه در اجرای آن اجرایی نداشته وممکن است در عمل یبقهسا

 شود:به تجزیه و تحلیل این مشکالت پرداخته می
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 سازی با فرهنگ کشورمانبومی .3-1-3

ها باید به دقت انتخاب شوند که با نوع جرم فرد نیز المنفعه، دستگاهبرای مثال در خدمات عام

شتر وی زنی و رسوایی بیین حضور فرد در اجتماع سبب برچسبه باشد و عالوه بر اتناسب داشت

 یآمادگ پردازد،ی خدمات میکه فرد در آن دستگاه به ارائه اندرکارانییان و دستنشود مجر

الزم را برای حضور محکوم در آن دستگاه داشته باشند و با او بد برخورد نشود و این موضوع در 

شناسند امکان دارد سبب تر که تمامی مردم شهر همدیگر را میتر و سنتیشهرهای کوچک

 زنی بیشتر به وی شود. طوری که ممکن است به زندان رفتن برای وی بهتر باشد.برچسب

 کاراناندرنگیزه و سواد کافی در قضات و دستایجاد ا  .1-3-2

ونی بود با تصویب های جایگزین که نبود نص قانترین مشکل در اجرای مجازاتاگرچه عمده

تر باید تصویب شود. هایی اجرایی نیز هر چه سریعقانون مجازات اسالمی رفع شد ولی آیین نامه

فی انگیزه ایجاد شود که از ی کادر قضات و دست اندرکاران به اندازه داز سوی دیگر بای

 های جایگزین به جای زندان استفاده شود.تمجازا

های خبره در خصوص اجرای برخی از مجازاتنیاز به وجود نیروی آگاه و  .1-3-3

 جایگزین

شناسان و مددکاران اجتماعی در استفاده از نیروهای زبده تحصیل کرده دانشگاهی نظیر روان

از سوی دیگر در اجرای برخی های جایگزین الزم و ضروری است. اجرای برخی از مجازات

ای است که به طور کردهز نیروهای تحصیلی مراقبت نیازمند استفاده ادیگر از آنها نظیر دوره

 روزی با فرد برخورددارند. دائم و شبانه

 حبس های جایگزیننیاز به باز بودن دست قاضی در اجرای برخی از مجازات  .1-3-4

آمیز گذار است، برای اجرای موفقیتل فردی سازی نیز مورد توجه قانوناز آنجا که اص

عه به المنفبرای مثال: برای آن که خدمات عامباشد.  های حبس دست قاضی باید بازجایگزین
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و  شناسانفاده از نیروهای متخصص نظیر روانهدف خویش نزدیک شود باید قاضی با است

اشد فاقد بینی قانونی ببینی کند و اگر به صورت صرف پیشمددکاران محل خدمت فرد را پیش

 تأثیرگذاری است.

و شرایطی است که ممکن است اجرای آن با  های زیادهگفته نیازمند هزینی مواد پیشهمه

رسد هنوز مردم آگاهی و شرایط الزم را برای مشکالتی مواجه شده و غیر ممکن شود. به نظر می

زی سان دست قاضی اگرچه در راستای فردیهای جایگزین ندارند. بازگذاشتپذیرش مجازات

ه اگر چ ست سبب طغیان قاضی شود.ها ضروری است ولی خود خطرناک است ممکن امجازات

گذار جایی شروع کرد ولی بهتر بود قانونهای جایگزین به هر حال باید از برای اجرای مجازات

کرد که با فرهنگ کشورمان و دین مبین اسالم سازگارتر بینی میگری را در قانون پیشمیانجی

الً ریش اختالفات خانوادگی نیز معمواست و مردم کشور ما با آن بیشتر آشنا هستند در بسیاری از 

توانست از این کنند و قانون گذار میگری میسفیدان و بزرگان خانواده در فرهنگ ما میانجی

توانست در مراحل پیش از محاکمه و و می دادجسته و شکل قانونی به آن میسنت حسنه، بهره 

 ها استفاده کند.در حین آن برای کمتر شدن پرونده

 های حبس از نظر زندانیاننجایگزی .2

ی ارتکاب شاید زندانیان که خود تجربه .تحقیق حاضر با استفاده از نظر زندانیان انجام شده است

ی موفقیت و یا جرم و زندانی شدن را دارند؛ بیشتر و بهتر از هرکس دیگری بتوانند در زمینه

ین رو، محقق با طراحی پرسشها نظر دهند. از اشکست زندان و همچنین استفاده از جایگزین

نامه نظر زندانیان را در این زمینه، جویا شده است. نگارندگان در ابتدا این سؤال را به صورت 

جداگانه از زندانیان مورد پرسش قرار داده و سپس تأثیر عوامل مختلف بر آن را مورد بررسی 

 قرار دهد.
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 شناسی تحقیقروش .2-1

وصیفی و استنباطی استفاده شده است. با توجه به سطح سنجش آمار ت یبرا SPSS افزاراز نرم

 ،باشدای میچندمقوله ،ای و متغیر مستقل کیفیفاصله یکه متغیر وابستهو با توجه به این متغیرها

های متغیر میانگین متغیر وابسته در سطوح یا گروه یازآزمون تحلیل واریانس برای مقایسه بنابراین

وصیفی یک شاخص آمار تبستگی پیرسون هم کهکنیم و از ضریب هماده میمستقل( استف) عامل

ع مشترک یک توزیی بین دو متغیر دردادن رابطه برای نشاناستفاده شده است، این شاخص است 

وجودآمده در دو متغیر تا چه میزان که تغییرهای بهی آن است دهندهو نشان شودمی کار بردهبه 

چنین هماهنگی بین تغییرات دو متغیر بیشتر باشد، قدرت ارتباط و هم ند. هرچهدار باهم ارتباط

خواهد  -3تا  +3بستگی مقادیری از ها بیشتر خواهد بود. ضریب همبستگی بین آنهم ضریب

 یرابطه، یابدنیز افزایش می y مقدار، x مقداردهد که با افزایش در ی مثبت نشان میداشت رابطه

یابد. مقدارمطلق ضریب کاهش می y ، مقدارx که با افزایش در مقدار ر آن استگمنفی نشان

دو متغیر را  نبی ی( قدرت رابطه-یا  بستگی بدون توجه به عالمت )+یعنی ضریب همبستگی،هم

 .بین سه استاناست ای مقایسه همتوصیفی و  هم دهد. آمار توصیفی مورد استفادهنشان می

 ی آماریامعهج .2-1-1

که محکومیت  اندبوده زنجان، مرکزی و قمسه استان ی آماری مورد مطالعه، زندانیان زن معهجا

جا که تعداد زندانیان زن در هر سه استان کم و محدود بود ها قطعی یا محرز بوده است. از آنآن

ی آماری اند. کل جامعهنامه مشارکت کردهتمامی زندانیان زن هر سه استان در تکمیل پرسش

 99نفر زندانیان استان مرکزی و  19نفر زندانیان استان زنجان،  07نفر بوده که از این میان،  312

نگارنده برگزیده است زندانیان زن سه استان  کهی آماری جامعهاند. نفر زندانیان استان قم بوده

ی خاص و هد. این سه استان هر کدام به دلیل قرار گرفتن در منطقنباشزنجان، مرکزی و قم می

چنین و هم شانمذهبی بودنیا یا مهاجرفرست بودن و صنعتی  مهاجرپذیر و ،داشتن اقلیم متفاوت

تن در مرکز گرف استان مرکزی، با قراردارند. شناسی متفاوتی ... وضعیت جرموتفاوت در قومیت 
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اند، بسیاری هکشور، شهری صنعتی و پر از کارگرانی است که تنها برای کار کردن به این شهر آمد

ی کنند که حتی از خانه و خانوادهاز این کارگران به صورت موقت در این شهر زندگی می

 که دوری از خانواده خود عاملی برای ارتکاب جرم در این استان است، خویش نیز دور هستند

از سوی دیگر این استان نزدیک تهران پایتخت کشور قرار دارد که جمعیت بومی این استان 

اند و ساکنان این شهر یا کارگران هستند و یا از مناطق روستایی همگی به تهران مهاجرت کرده

اند. وجود مراکز متعدد دانشگاهی در این شهر نیز سبب جاری شدن سیل اطراف به این شهر آمده

موارد ی این جوار به ویژه تهران به این منطقه گردیده است. همههای همعظیم دانشجویان از استان

ی و سبب افزایش جرم در این شهر شده است، از همه به تغییر شکل سنتی این شهر گردیدهمنجر 

کاری جوانان این استان ـ با وجود و بی این موارد که بگذریم کمبود امکانات تفریحی در اراک

اب کاین که مراکز عمده صنعتی کشور در این استان قرار داردـ خود عوامل بسیار مهمی در ارت

جرم در این شهر هستند. استان زنجان در شمال غرب کشور قرار دارد، دقت در وضعیت 

کند، این استان در همسایگی شهرهای جغرافیایی این استان وقوع جرم در این شهر را توجیه می

رق نیز و از طرف ش جان غربی کردستان قرار گرفته استمرزی نظیر آذربایجان شرقی و آذربای

های شرقی البرز و قزوین نزدیک است. به همین دلیل راه رسیدن مواد مخدر از استانبه تهران، 

است. محرومیت این استان و کشور به غرب کشور و قاچاق از غرب کشور به مرکز کشور 

ه شهری مذهبی است ک جرم در این استان است. استان قم کاری نیز از دیگر عوامل ارتکاببی

کند، وجود تعداد بسیار زیادی مهاجر و مهاجر را به سوی خود جذب میزیادی زائر  رتعداد بسیا

دهد های دیگر و حتی کشورهای همسایه، فرهنگ بومی این شهر را تحت تأثیر قرار میاز استان

امل افزایش که ع و سبب ارتکاب جرم است؛ نزدیکی به تهران نیز دیگر ویژگی این استان است

 .ارتکاب جرم در این استان است
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 گیرینمونهها و روش نمونه .2-1-2

ی کسانی که در زندان سه ی مورد نظر این تحقیق محدود بودند لذا از همهاز آنجا که جامعه

اند، کرده نامه شرکتیا محرز بود در تکمیل پرسش ها قطعیمحکومیت آناستان حضور داشتند و 

نفر در تکمیل  312اشد و در کل بنفر می 99در قم و  19در اراک  ،نفر در زنجان 07 آنهاتعداد 

 نامه مشارکت داشتند.پرسش

ها نام تکمیل شده و پژوهشگر در هنگام پاسخ دادن به پرسشنامهها به صورت بیپرسشنامه

های الزم را ارائه داده است، لکن تمام خود در کنار زندانیان حضور داشته و عنداللزوم راهنمایی

نامه با استفاده ها پاسخ گویند. میزان پایایی پرسشادانه به پرسشها این بوده که زندانیان آزتالش

نامه، بدست آمده که میزانی متوسط و قابل قبول است. پرسش 27811از آلفای کرونباخ در حدود 

نامه از نوع با استفاده از نظر اساتید حقوق و علوم اجتماعی تدوین شده و بنابراین اعتبار پرسش

 محتوایی است.

 Fکه با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون  فرضیه مطرح شده 4تباط با پژوهش کنونی، در ار

 آزمون قرار گرفته است. مورد

 های تحقیقفرضیه .2-1-3

در رابطه با تحقیق حاضر چهار فرضیه مطرح شده است که در ادامه به راستی آزمایی آنها پرداخته 

 شده است.

 جرم زندانیان زندانیان رابطه وجود دارد.های حبس و نوع بین استفاده از جایگزین .3

 ی قبلی زندان رابطه وجود دارد.های حبس و داشتن سابقهبین استفاده از جایگزین .0

 ی بازگشت دوباره به زندان وجود دارد.های حبس و فاصلهبین استفاده از جایگزین .1

 دارد.و میزان تحصیالت زندانیان رابطه وجود  های حبسبین استفاده از جایگزین .4

 

 



 
   

 
  
  

922 
 1397وسوم، تابستان فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست

 مار توصیفیآ .2-2
 انیزندان جرم نوع: 3 یشماره جدول

 درصد فراوانی فراوانی نوع جرم زندانیان

 1779 92 مواد مخدر
 3570 09 سرقت

 3774 04 رابطه نامشروع
 970 7 قتل

ه باشخاص )جرایم علیه 

 جز قتل(
1 071 

 173 4 آدم ربایی

 973 7 جرائم اقتصادی
 173 5 سایر جرایم

 32272 312 جمع

درصد از زندانیان در ارتباط با جرایم  42دهد نزدیک به نشان می 3گونه که جدول شماره همان

 برند.سر میهمربوط به مواد مخدر در زندان ب

 انیزندان یبازپرور و اصالح در مؤثر عامل: 0 یشماره جدول

 

 انیانعامل مؤثر در اصالح و بازپروری مجرمین وکاهش تکرارجرم در بین زند

 درصد فراوانی فراوانی عنوان

 8277 50 کاهش استفاده از حبس و محدود کردن استفاده از آن به موارد خاص

 975 5 استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زندان
 3878 01 طبقه بندی زندانیان و تخصصی کردن هرچه بیشتر زندان
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درصد  8277از زندانیان در مورد عوامل مؤثر در اصالح و بازپروری زندانیان پرسیده شد که 

ی کاهش استفاده از حبس و محدود کردن استفاده از آن به موارد خاص اشاره زندانیان به گزینه

دان المللی زنرکز مطالعات بینالم شده از سوی مگونه که اشاره شد طبق آمارهای اعکردند. همان

(ICPS میزان زندانیان در ایران )نفر به ازای هر صد هزار بوده که بیشتر از دو برابر متوسط  074

ح و بازپروری ـ اگر زندان بخواهد به هدف خود ـ اصال(. Walmsley, 2013: 6) جهانی است

ر حجم عظیم زندانیان د با این تعداد زندانیان کم و محدود باشد؛ در حالی که نزدیک شود باید

ایران نه تنها اصالح و بازپروری تأمین نخواهد شد بلکه خود زندان محیط مناسبی برای یادگیری 

 اعمال مجرمانه است.

درصد  975ی دوم استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده در زندان است که گزینه

و متعهد  نیروهای تحصیل کرده ی با استفاده ازاند. اصالح و بازپرورزندانیان به آن اشاره کرده

دهد که شود مشاهدات میدانی نگارندگان نشان میها تأمین میدانشگاهی و حوزوی در زندان

گیرد حفظ شأن و کرامت انسانی زندانی و داشتن رفتار اهی در این زمینه مسامحه صورت میگ

 که نیازمند استفاده از نیروهای ؤثر استازپروری زندانیان بسیار ممناسب با وی در اصالح و ب

 متخصص است.

درصد  3878بندی زندانیان و تخصصی کردن هر چه بیشتر زندانیان است که ی سوم طبقهگزینه

بندی هر اند، اگرچه در سالیان اخیر تالش فراوانی در راستای طبقهزندانیان آن را انتخاب کرده

بینی زندان جوانان نون جدید آیین دادرسی کیفری با پیشچه بیشتر زندانیان انجام شده است و قا

رخی ولی متأسفانه در ب و مؤثری در این زمینه برداشت است،در کانون اصالح و تربیت گام مهم 

 379 0 سایر موارد

 173 4 هپاسخ به بیش از یک گزین

 32272 312 جمع کل
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به کم  جهبندی زندانیان به صورت کامل انجام نشده است. در زندان زنان با تواز موارد هنوز طبقه

 ولیه نیز وجود نداشت.بندی ابودن زندانیان حتی طبقه
 

 حبس آثار کاهش در هانیگزیجا از استفاده: 1 یشماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها را در کاهش آثار مخرب درصد از زندانیان استفاده از جایگزین 95بینیم که به این ترتیب می

 دانند.حبس در حد بسیار زیاد مؤثر می

 آمار استنباطی .2-3

در این بخش نگارنده سعی کرده است بین عوامل مختلفی که در بین زندانیان به استفاده از 

ها به عنوان متغیر ها استفاده از جایگزینند. در این رابطهها پاسخ دهند رابطه برقرار کجایگزین

 وابسته فرض شده است و تأثیر متغیر مستقل بر این متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 های حبس در کاهش آثار مخرب حبساستفاده از جایگزین

 درصد فراوانی فراوانی عنوان

 9570 88 بسیار زیاد

 0970 14 زیاد

 3071 39 متوسط

 379 0 کم

 277 3 خیلی کم

 32272 312 جمع کل
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 انیزندان جرم نوع و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب رابطه نییتع: 4 شماره جدول

بس در کاهش آثار مخرب حبس و نوع جرم های حتأثیر استفاده از جایگزینضریب همبستگی 

 زندانیان

 متغیر وابسته متغیر مستقل تعداد همبستگی داریدرجه معنی

نوع جرم  312 27297 27931

 زندانیان

ی هااستفاده از جایگزین

حبس در کاهش آثار 

 مخرب حبس

های ایگزینداری بین استفاده از جی معنیدهد رابطهنشان می 4ی همان طور که جدول شماره

ی باشد رابطهمی 2729داری بیشتر از حبس و نوع جرم زندانیان وجود ندارد. از آنجاکه میزان معنی

 باشد.نمی دارمورد نظر معنی

 انیزندان جرم نوع و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب رابطه F آزمون: 9 شماره جدول

 

 N F طبقات جواب متغیر مستقل وابسته متغیر

 

 

ده از استفا

های جایگزین

حبس در کاهش 

آثار مخرب 

 حبس

 

 

 نوع جرم زندانیان

 3790 92 مواد مخدر

 3789 09 سرقت

 3743 04 رابطه نامشروع

 0 7 قتل

 3799 1 جرایم علیه اشخاص

 3707 8 جرایم اقتصادی

 3709 4 رباییآدم

 3777 5 سایر جرایم

  312 جمع کل
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استفاده از جایگزین حبس و نوع جرم زندانیان  بین دو گزینه نشان داد که رابطه 4ی جدول شماره

پاسخ زندانیان را مشاهده کرد. توان تفاوت میانگین می Fدار نیست، ولی با توجه به آزمون معنی

دانستند. های حبس را مؤثر میمرتکبین قتل بیشتر از سایرین استفاده از جایگزینایی که گونهبه

های حبس را کمتر ربایی استفاده از جایگزینآدم که مرتکبین جرایم اقتصادی وی دیگر اینکتهن

 دانند.ها موثر میاز دیگر گروه

 زندان یقبل یسابقه داشتن و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب رابطه نییتع: 9 یشماره جدول

اهش آثار های حبس در کدهد بین دو متغیر استفاده از جایگزینجدول همبستگی فوق نشان می

 داری وجود دارد.ی معنیی قبلی زندان در بین زندانیان رابطهمخرب حبس و داشتن سابقه

 زندان یقبل یسابقه داشتن و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب F آزمون: 8 یشماره جدول

های بین دو گروه و تفاوت پاسخ دهدهای زندانیان تفاوت چندانی نشان نمیالبته میانگین پاسخ

ها را مؤثرتر از افراد فاقد دار به مقدار بسیار کم استفاده از جایگزینزندانیان سابقه بسیار کم است.

ی آثار مخرب حبس و داشتن سابقههای حبس در کاهش جایگزین زضریب همبستگی بین استفاده ا

 قبلی زندان
 داریدرجه معنی همبستگی تعداد متغیر مستقل متغیر وابسته

های حبس استفاده از جایگزین

 در کاهش آثار مخرب
ی داشتن سابقه

 قبلی زندان
312 27359 2709 

 میانگین N طبقات جواب متغیر مستقل متغیر وابسته

استفاده از جایگزین

های حبس در کاهش 

 ار مخرب حبسآث

داشتن 

ی ی قبلسابقه

 زندان

 3740 94 خیر

 3784 99 بله
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رضیه نیز دار است، به این ترتیب این فی مورد نظر معنیولی از آنجا که رابطه دانستند،یسابقه م

 شود.تأیید می

 زندان به دوباره بازگشت یفاصله و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب رابطه نییتع: 7 یشماره جدول

س در کاهش های حباستفاده از جایگزینتأثیر  دو متغیربین  دهدجدول همبستگی فوق نشان می

داری وجود دارد. ی معنیرابطهی زمانی بازگشت دوباره به زندان آثار مخرب حبس و فاصله

 باشد.داری میباشد و در جهت مثبت و معنیمی 27213 برابرهمچنین مقدار همبستگی 

 حبس یهانیگزیجا از استفاده و زندان به دوباره بازگشت یفاصله نیب F آزمون: 5 یشماره جدول

له زمانی س و فاصهای حبس در کاهش آثار مخرب حبتأثیر استفاده از جایگزینضریب همبستگی 

 بازگشت به زندان

 متغیر وابسته متغیر مستقل تعداد همبستگی داریدرجه معنی

27202 27213 312 

 

فاصله زمانی 

بازگشت به 

 زندان

های استفاده از جایگزین

حبس در کاهش آثار 

 مخرب حبس

 N میانگین طبقات جواب متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 

 

 

 

ه از استفاد

های جایگزین

 

 

 

 

 

فاصله زمانی 

 بازگشت به زندان

 3747 94 بار اول

 3722 4 کمتر از یک ماه

 3793 39 ماه 33بین یک ماه تا 

 0)بین یک تا  ماه 01تا  ماه 30بین 

 سال(

31 0722 

 0)بین دو تا  ماه 19ماه تا  04بین 

 (ماه 33سال 

7 3718 
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گونه که در این جدول قابل مشاهده دهد، همانندانیان را نشان میهای زمیانگین پاسخ Fآزمون 

، استفاده از اندماه به زندان بازگشته 04ماه تا  30ی زمانی بین است افرادی که در فاصله

ی جالب توجه در بین افرادی دانستند. نکتههای دیگر میهای حبس را مؤثرتر از گروهجایگزین

اند بر خالف انتظار میانگین پاسخ این از یک ماه به زندان بازگشتهاست که در مدت زمان کمتر 

های از هم دهد این افراد در خانوادههای بیشتر نشان میباشد. بررسیمی 3افراد کم و در حدود 

رسد اند و به نظر میکرده کار وجود داشته است، رشد پیداهای که در آن بزهگسیخته و یا خانواده

ی خویش به زندان تحت تأثیر محیط زندان قرار داشته باشند، تحت تأثیر خانوادهبیش از آنکه 

 اند.بازگشته

 انیزندان التیتحص زانیم و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب رابطه نییتع: 32 یشماره جدول

حبس در 

کاهش آثار 

 مخرب حبس

 

 

 

)بین سه تا سه سال  ماه 48تا  19بین 

 (ماه 33و 

7 379 

 4تا  4)بین  ماه 97ماه تا  48بین 

 (ماه 33سال 

4 372 

 3775 32 سال 5تا  9بین 

 3799 1 سال 32باالی 

  312 جمع

 در کاهش آثار مخرب حبس و سطح سواد زندانیان ین های حبستأثیر استفاده از جایگزریب همبستگی ض

 متغیر وابسته متغیر مستقل تعداد همبستگی داریدرجه معنی

.007 .328 312 
سطح سواد 

 زندانیان

ی هااستفاده از جایگزین

حبس در کاهش آثار 

 مخرب حبس
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در کاهش های حبس استفاده از جایگزینتأثیر  دو متغیر بین دهدجدول همبستگی فوق نشان می

داری وجود ندارد. بین هیچ کدام از ی معنیرابطهآثار مخرب حبس و میزان تحصیالت زندانیان 

 ها رابطه وجود ندارد.های سوادی و استفاده از جایگزینگروه
 

 انیزندان التیتحص زانیم و حبس یهانیگزیجا از استفاده نیب F آزمون: 33 یشماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

و دارای  سواد، زیردیپلم، دیپلمدهد، هر چهار گروه )بیاین فرضیه نشان می F آزمونهمچنین 

های حبس را در جهت کاهش آثار مخرب زندان به یک تحصیالت عالیه( استفاده از جایگزین

 انتظار داشت که معدود زندانیانی چرا که نگارنده ؛دانند. این برخالف تصور استمیزان مؤثر می

ی دیگر هاهای حبس را مؤثرتر از گروهباشند، استفاده از جایگزینکه دارای تحصیالت عالیه می

 های دیگر موثرهای حبس را کمتر از گروهبدانند در حالی که این گروه استفاده از جایگزین

 دانند.می

 برآمد؛ .9

های نظری و اطالعات بدست آمده از تحقیقات میدانی میبا توجه به مطالب مطرح شده در بخش

 گیری کرد:توان چنین نتیجه

 میانگین تعداد طبقات جواب متغیر مستقل متغیر وابسته

استفاده 

های ازجایگزین

حبس در کاهش 

آثار مخرب 

 حبس

 

سطح سواد 

 زندانیان

 3798 09 بیسواد

 3797 92 زیر دیپلم

 3799 05 دیپلم

 3709 39 تحصیالت عالیه
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شود ح و بازپروری در زندان تأمین نمیوده است، اصالزندان در رسیدن به اهدف خویش ناموفق ب .3

و اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد هرگز تأمین نخواهد شد. برای این که اصالح و بازپروری در 

 کم و محدود باشد. دزندان تأمین شود در گام اول تعداد زندانیان بای

دانند. س را در حد بسیار زیاد مؤثر میحب هایدرصد زندانیان مورد مطالعه، استفاده از جایگزین .0

ی کاهش استفاده از حبس به گزینه درصد زندانیان 82همچنین در راستای کاهش آثار منفی حبس، 

درصد رکورد بعدی  3878بندی زندانیان با اند و طبقهو محدود کردن آن به موارد خاص اشاره کرده

 را به خود اختصاص داده است.

نگارندگان در پیِ آن بودند که بین استفاده از  -9و  4ی جداول شماره- ی اولدر فرضیه .1

 ی مورد نظر تأیید شد.های حبس و نوع جرم زندانیان ارتباط برقرار کنند که فرضیهجایگزین

دار نبود با این وجود آزمون نشان داد که تفاوت ی بین دو گزینه معنیاگرچه در این فرضیه رابطه 

 0ای که مرتکبین قتل با میانگین پاسخ های زندانیان وجود دارد. به گونهمیانگین پاسخداری بین معنی

ین ترین میانگربایی و جرایم اقتصادی کماند و مرتکبین آدمباالترین آمار را به خود اختصاص داده

لحاظ سواد  و این که از با توجه به نوع جرم این دو گروه رسداند. به نظر میرا به خود اختصاص داده

که از لحاظ وضعیت خانوادگی دارای وضعیت مناسب و باشند و هم ایندارای تحصیالت باال می

باشند، کمتر تحت تأثیر جو حاکم بر زندان هستند و در نتیجه استفاده از های عادی میدارای خانواده

 دانند.های دیگر مؤثر میهای حبس را کمتر از گروهجایگزین

داری زندانیان های حبس و سابقهبین استفاده از جایگزین -8و  9ی جداول شماره-م ی دوفرضیه .4

ی بین این دو گزینه به اثبات داری رابطهی مورد نظر تأیید شد و معنیمطرح شد که در نهایت فرضیه

ثرتر های حبس را مؤدار استفاده از جایگزینرسید. منظور از این فرضیه این است که زندانیان سابقه

ی دار که تجربهدانستند که برای بار اول به زندان آمده بودند. در حقیقت زندانیان سابقهاز افرادی می

ای در این زمینه ورود به زندان و بازگشت به جامعه را پس از آزادی دارند بیشتر از افرادی که تجربه

ی این افراد در مورد رسد تجربهمیدانند. به نظر های حبس را مؤثر میندارند، استفاده از جایگزین

سی بتند که با ورود به زندان مشکالت تر کرده است. این افرادبه تجربه دریافها را واقع بینزندان آن
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بیشتر از قبل خواهد شد و فرد حتی اگر تصمیم داشته باشد به سیر عادی زندگی برگردد و شهروندی 

ی یک همچنین نتیجه دشوار پیشِ رو خواهد داشت.ی زندان کاری بس مطیع باشد با وجود تجربه

های حبس و ی مستقیم و زیادی بین استفاده از جایگزینکه رابطه دهدتحقیق در اردبیل نشان می

های جایگزین بیشتر باشد، تکرار جرم کمتر ای که هر چه مجازاتتکرار جرم وجود دارد به گونه

 (.301: 3152)عرفانی و همکاران،  صورت خواهد گرفت

ای هن استفاده از جایگزیناین بود که نگارنده بی -5و  7جداول شماره -ی سوم هدف از فرضیه  .9

نیز به اثبات  ی بازگشت دوباره به زندان ارتباط برقرار کند که در نهایت این فرضیهحبس و فاصله

ها ده استفاده از جایگزینن کوتاهتر شها به زندای بازگشت آنرسید. در حقیقت زندانیانی که فاصله

های اند بیشتر از گروهسال به زندان بازگشته 3ماه تا  3دانستند به طوری که افرادی که بین را مؤثرتر می

ی جالب در مورد افرادی است که در نکته اند.های حبس را توصیه کردهدیگر استفاده از جایگزین

اند بر خالف انتظار، این افراد استفاده از جایگزینتهی زمانی کمتر از یک ماه به زندان بازگشفاصله

ی آن است که این زندانیان یا از خانودههای بیشتر نمایاندهدانند. بررسیهای حبس را خیلی مؤثر نمی

رسد بیش از اند و لذا به نظر میی خویش مجرم داشتهاند یا در بین افراد خانوادههای از هم گسیخته

 ی خویش قرار دارند.ر داشته باشند، تحت تأثیر خانوادهمحیط زندان قراآنکه تحت تأثیر 

نگارنده به دنبال آن بود که بین استفاده از جایگزین -33و  32جداول شماره -ی چهارم . در فرضیه9

داری ی معنیکند که بر خالف انتظار هیچ رابطه های حبس و میزان تحصیالت زندانیان ارتباط برقرار

سواد، زیر ه بیی مورد نظر رد شد. زندانیان به چهار گروین دو گزینه وجود نداشت لذا فرضیهبین ا

ها بیشتر یا بندی شده بودند که هیچ کدام از این گروهدیپلم، دیپلم و دارای تحصیالت عالیه تقسیم

یک میزان دانستند و همه به های حبس را مؤثر نمیهای دیگر استفاده از جایگزینکمتر از گروه

 اند.ها را توصیه کردهاستفاده از جایگزین

شود بین استفاده از فرضیه رد می 3فرضیه تأیید و  1به این ترتیب از چهار فرضیه مطرح شده  .9

ی قبلی زندان و با فاصله بازگشت دوباره به زندان و همچنین نوع جرم های حبس با سابقهجایگزین
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های حبس با میزان رد. در حالی که استفاده از جایگزینداری وجود دازندانیان رابطه معنی

 تحصیالت ارتباطی وجود ندارد.

 پیشنهادها .5

 شود:ای و میدانی پیشنهاد میبا توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات کتابخانه

بینی های حبس برای مجرمان جرایم غیرعمدی و مجرمان غیر خطرناک پیشاستفاده از جایگزین .3

شاره کرده های جایگزین ابه مجازات 78تا  94گذار ایران در طی مواد اگرچه قانونشده است 

ولی این امر مستلزم آن است که  لی در این راستا برداشته شده است،و گام مهم و اص است

حبس برای  های. از سوی دیگر استفاده از جایگزینقضات نیز به استفاده از آن تمایل نشان دهند

تر است و این امر مستلزم روند بسیار مهمدلیل نداشتن وثیقه و کفالت به زندان میمتهمین که به 

آن است که قضات و مقامات قضایی به استفاده از آن تمایل نشان دهند. کما آنکه نگارندگان 

در هنگام تحقیق میدانی به زندانیانی برخورد کرده بود که در بار اول به عنوان متهم به زندان 

ه بودند و پس از آزادی از زندان در مدت زمان کوتاه مرتکب جرم شده بودند و آورده شد

ترین عامل ارتکاب جرم خود دوباره به زندان بازگشته بودند، این افراد ورود به زندان را مهم

شود مجرم واقعی ساخته بود. لذا توصیه می قیقت، اشتباه قضایی از این افراددانستند، در حمی

 های حبس برای تحت کنترل داشتن متهمین نیز استفاده شود.از جایگزینکه استفاده 

سازی شوند مجرمین از لحاظ نوع جرم، سن، بندی و تخصصیهر چه بیشتر طبقه ها بایدزندان .0

شود از مجازات زندان استفاده می همیی مجرمیت از هم جدا شوند از سوی اگر در مورد متسابقه

 ا شود.از حکومین جد تا حد امکان

و در استفاده از آن باید نهایت دقت و  سازی شودهای حبس با فرهنگ کشورمان بومیجایگزین .1

 صورت نتیجه عکس خواهد داشت.توجه الزم را باید به کار برد و در غیر این

شناسی شناسی، علوم تربیتی، جرمی روانها از نیروهای متخصص تحصیل کرده در زمینهدر زندان .4

 .ه شوداستفاد و...
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Abstract 
In line with numerous criticisms concerning the punishment of imprisonment and 

the attempts which have been made to reduce damages which are caused by this 

form of punishment, alternatives to imprisonment came into being and developed 

in different ages and under the influence of ideas of different schools. Although 

the Iranian legislator has foreseen alternative sanctions under Articles 64-87 of 

the new Islamic Penal Code of 1392, with the discussion and especially the use of 

prisoners' views in this regard, the importance of this issue and the need to the 

extension of it will become more clear. On the other hand, the use of alternative 

of imprisonment should be extended to the prisoners instead of using prison to 

control of defendants. This article is descriptive and analytical. It discusses 

alternatives to imprisonment from the viewpoint of prisoners by questionnaire. 

The statistical population for this study is female prisoners of three provinces of 

Zanjan, Qom and Markazi that are 130 persons. These people were either 

convicted or defendant that their verdict was certain. Whereas this statistical 

population was limited, all of the prisoners have been questioned. Then, by using 

of correlation Test and F-test, the variables affecting the use of alternatives to 

imprisonment has been discussed. The results show that 60 percent of prisoners 

know that use of alternatives to imprisonment  is highly effective in reducing the 

harmful effects of imprisonment, while there is relationship between use of 

alternatives to imprisonment in one hand, and the kind of prisoner's crimes, having 

a past record, and the gap of returns to imprisonment in the other hand. There is 

no relationship between this variable with the level of education. 

Keywords: Imprisonment, Alternatives to Imprisonment, Criminal Population, 
Economic Expenses of Imprisonment, Health Care in Prison. 
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