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  كيدهچ

  مجـازات را از بـين    كاركردهـاي بازپرورانـه  شان حـين اجـراي مجـازات،    محروميت زندانيان از حقوق اساسي
-هاي مهم در حوزهد. ايجاد محيط تحصيلي، رضايت از مسؤوالن و امكانات آموزشي در زندان از فعاليتربمي

هاي تربيتـي آشـنا   و با آموزه وختهآم ي بازپروري زندانيان است كه امكان دسترسي به محيطي كه فرد سواد
هاي مركزي استان اصـفهان و  نفر در زندان 239نامه ميان گردد. مقاله حاضر با توزيع پرسششود، فراهم مي

ها در دسترسي به محيط  شهر كاشان، كاركردهاي بازپرورانه اجراي اين حق را مطالعه و ميزان عملكرد زندان
كند. پژوهش بر اساس هدف، توصـيفي ـ   نيان از مسئوالن را ارزيابي مياتحصيلي مطلوب و ميزان رضايت زند

دهد با افزايش رضايت از امكانات تحصيلي، ميزان رضايت ها نشان مييافته تحليلي و با روش پيمايشي است.
ـ هاي آموزشي، تمايل به ارتكاب جرم كـاهش مـي  از عملكرد مسئوالن فرهنگي افزايش و با اجراي برنامه د. ياب

هـا در زمينـه بـازپروري مجرمـان     تواند در جهت ارتقاي عملكرد زنـدان بررسي روابط بين متغيرهاي باال، مي
   .بيني كندهاي متناسب پيشريزيبرنامه

  

كاركردهاي بازپرورانه، حق برخورداري از آموزش و پرورش، اصالح و بازپروري، جلوگيري از  واژگان كليدي:
  ها.تكرار جرم، سازمان زندان

  
  رشته حقوق دانشگاه كاشانكارشناس ارشد،  .1
 saeedqomashi@yahoo.com (نويسنده مسئول)گروه حقوق دانشگاه كاشانيار استاد. 2
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  مقدمه
از اين روي،  رود. شمار ميو پرورش يكي از بارزترين حقوق بشري افراد به حق برخورداري از آموزش 

ضـمن   ،نـي هسـتند  تابع چه ديـن و آئي اعضاي جامعه كه نظر از آنحاكمان صرف ها و تمامي دولت
ي هـا  نهيزممتعهد هستند  ،اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي ،آنان از جهات سياسي برابر رعايت حقوق

ادين خانواده بشـري،  . از جمله حقوق بنيمختلف فراهم آورند تعالي قشرهاي  مناسب را براي رشد و
سـزايي در جـايگزين سـاختن    حق برخورداري از آموزش و پرورش است. اجراي اين حـق نقـش بـه   

صورت همگاني و گسترده در زنـدگي جمعـي    ها و هنجارهاي متناسب با تحوالت اجتماعي به  ارزش
ر هر مكـان و  كند. اين ويژگي محدود به دوره خاص يا مكان معين نيست؛ بلكه هر انساني دايفا مي

اي كه فرد از سنين كودكي قـدم در ايـن راه   گونهمند گردد. به تواند از اين حق بشري بهره زمان مي
بـه   خواهد گذاشت و در تمام مراحل زندگي خود حتي زماني كـه بـه دليـل ارتكـاب جـرم محكـوم       

باشـد و   ات مـي شود، از اين حق برخوردار است. زيرا با ارتكاب جرم تنها مسـتحق مجـاز   مجازات مي
  بازماندن او از ديگر حقوق خود خالف حقوق اساسي وي است.

قرن شانزدهم در لندن به دنبال تغييرات اقتصادي و سياسـي، هـزاران نفـر از دهقانـان از      در اوايل
آنان به شهرها مهاجرت كردند. اين امر در حجـم جـرايم ارتكـابي     مزارع خود محروم شده و بسياري از

اقـدام بـه تأسـيس     "مـوج جـرم و جنايـت   "و در پي آن شوراي شهر لندن در پاسـخ بـه   تأثير گذارده 
گاه اقدام به بازپروري زندانيان از طريـق   زمان، برخالف زندان، تأديب آن نمود. در »بريدوئل«گاه  تأديب

هـا در سراسـر   عنوان يك الگو براي اصالحات در زنـدان  آموزي كرد. سپس، اين مركز به آموزش و حرفه
در دو دهه پاياني سده نـوزدهم، از يـك سـوي، تحـوالت      ).(Leonard, 2012:83جهان خدمت كرد 

هاي معاصر رخ داد، از جمله تصويب قانون اصالح و بازپروري مجـرمين   در پرتوي انديشه يعلمي فراوان
شـته  داد به جامعه خويش بازگ كه به محكوميني كه فاقد سابقه كيفري بودند اجازه مي 1974در سال 

 واسطه ارتكاب جرم ضايع نگرد و حقوق آنان به .(Nacro.2014:2)      بـه دنبـال آن، حقوقـدانان معاصـر
  شخصيت مجرم در بزه و حقوق وي از قبيل حق برخورداري از آموزش و پرورش را مطالعه كردند.

بـاره آمـوزش و پـرورش و رابطـه آن بـا زنـدگي        نظران علـوم اجتمـاعي در  از سوي ديگر، صاحب 
بـراي   به عنوان نمونه، اسـتاد نجفـي ابرنـدآبادي   اند. اي ابراز كردهتماعي افراد، نظريات قابل مالحظهاج

كنـد  شناختي برشمرده و بيـان مـي  شناختي و جامعههاي متعدد تاريخي، روانآموزش و پرورش بنيان
تلف تـاريخي، بـه   هاي مخكه آموزش و پرورش با استفاده از ابزارهاي مناسب به دنبال شناساندن دوره

هـاي  آموزي، چگونگي رفتار بـا رخـدادهاي درونـي و بيرونـي، معرفـي هنجـار و ارزش      ها، تجربهانسان
). بنـابراين، كـار آمـوزش و پـرورش فـراهم      574: 1387باشد (نجفي ابرنـدآبادي،  اجتماعي و غيره مي

فراد است. آماده كـردن  كردن محيطي مساعد براي رشد اخالقي و معنوي و تغيير رفتارهاي اجتماعي ا
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شناسـان  باشد. بـه ايـن روي،  برخـي جامعـه    افراد جهت سازگاري با محيط از جمله اهداف آن نيز مي
معتقدند آموزش و پرورش به عنوان زيربنا و الگوي توسعه در همه ابعاد زندگي انسان از نقـش اساسـي   

و كار دارد و فصل مميز انسان از حيوان  و با اهميتي برخوردار است. زيرا تعليم و تربيت با يادگيري سر
است. مضافاً زمينه رشد انسان در ابعاد فردي، اجتماعي، مادي و معنوي و شكوفايي استعدادهاي بالقوه 

  ).  177: 1392كند (نيلي احمدآبادي، را ايجاد مي
گيـري فرهنـگ صـحيح و    كه اجراي حـق برخـورداري از آمـوزش و پـرورش در شـكل     جايياز آن

ها، رشد علمـي جامعـه و همچنـين     پذيري انسان هاي رفتاري مناسب، جامعهرك، شناسايي الگويمشت
هاي مناسـب در   هاي اين حق و اتخاذ سياست اصالح هنجارهاي نادرست مؤثر است، تبيين دقيق جنبه

  ها به ارتكاب بـزه  ها، تقويت خودكنترلي آنان، كاهش گرايش انسان گيري شخصيت انسان راستاي شكل
باشـد. بـدين سـان، برخـي بـر ايـن نظرنـد كـه حـق برخـورداري از            و پيشگيري از آن تأثيرگذار مـي 

دهـي شخصـيت افـراد از جملـه ايجـاد يـك       ي شكلهاي متعددي در زمينهوپرورش از قابليت آموزش
ي باشد. همين خصيصه سـبب شـده تـا در عرصـه    ها برخوردار ميشخصيت متعادل و سازگار با ارزش

ي جـرم شناسـي   هاي گوناگون به كار گرفته شود؛ گـاه در گسـتره  ي، حق يادشده به شكلجرم شناس
  ).  25الف:  1391شناسي پيشگيري (نيازپور، بازپروري/ باليني و گاه در پهنه جرم
و  هـا  زنـدان نامـه سـازمان    يـين آهـا،  هاي بازپرورانه در بستر زنداندر راستاي اهميت اجراي برنامه

 ،ي بازپرورانـه هـا  برنامـه ذيل فصل چهارم بـا عنـوان    در 1384تربيتي كشور مصوب  اقدامات تأميني و
را ملزم به تهيه امكانات ضروري براي اجراي اين حق كرده است. با توجه به علـل و توجيهـات    ها زندان
تهـذيب و بازگشـت    ،وپرورش بـراي اصـالح   ها در زمينه اجراي حق بر آموزش نقش سازمان زندان، باال

ي كوتـاه و  گونـه بهكند ندانه فرد به جامعه از اهميت خاصي برخوردار است. اين مقاله كوشش ميآبروم
مقتضي كاركردهاي بازپرورانه اجراي اين حق در اصالح و درمان مجرمين و پيشگيري از تكرار جـرم را  

تان هـاي مطالعـه شـده در اسـ    هـاي آموزشـي در زنـدان    با مطالعه كمي در سطح كالسبررسي كند و 
عنوان نمونه پژوهشي، ميزان عملكـرد ايـن نهادهـا را در     اصفهان (زنان و مردان) و شهرستان كاشان به
هـا  كاستي هاي آموزشي در زندان بررسي كند و با مطالعه تهيه امكانات الزم براي بهبود وضعيت كالس

نهادهـاي يـاد شـده را در    توجه  ،ي اجراي مجازاتها در حوزهو موانع اجرايي موجود در سازمان زندان
  بسترهاي آموزشي متناسب با اوضاع و احوال مجرمين به خود جلب كند.

  
  ها و اهداف پژوهش. پرسش1

اين مقاله با هدف شناخت نقش اجراي حق برخـورداري از آمـوزش و پـرورش در اصـالح و بـازپروري      
  ي پاسخ اين دو پرسش است:هاي مسئول اجراي مجازات سالب آزادي در پبزهكاران و عملكرد سازمان
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  . نقش حق بر آموزش و پرورش در اصالح و پيشگيري از تكرار جرم چيست؟1
  توانند ارائه كنند؟هاي مسئول در اين باره چه عملكردي را مي. سازمان2
  

  . روش پژوهش2
نامه محقق ساخته انجام شده پژوهش حاضر از نوع همبستگي و به صورت پيمايشي و از طريق پرسش

است. در اين تحقيق، زندانيان زنـدان مركـزي اسـتان اصـفهان (زنـان و مـردان) و شهرسـتان كاشـان         
-هاي آموزشي و پرورشي در زندان مشغول به تحصيل بودنـد بـه  در كالس 1394(مردان) كه در سال 

نگـي در  توجه به آمار ارائه شده توسط مسئوالن فرهآماري انتخاب شدند. تعداد زندانيان باعنوان جامعه
نفـر و در   152نفـر، در زنـدان زنـان     509زندان مركزي شهرستان اصفهان به ترتيب در زندان مردان 

هـاي  نفـر در كـالس   137) سومين زندان استان از نظر تعداد زنداني كيفـري زندان شهرستان كاشان (
ر تعيـين شـده   نف 204وپرورشي شركت كرده اند. حجم افراد نمونه با توجه به فرمول كوكران  آموزشي

ها و تقويت اين پژوهش سعي بر آن بوده كه افـراد بيشـتري از   است. به جهت اطمينان از صحت پاسخ
  نفر) مطالعه شوند. 239آماري (جامعه

در دو سـطح آمـار توصـيفي و     Spss 19افـزار  ها بـا اسـتفاده از نـرم   به عالوه، تجزيه و تحليل داده
هـاي آمـاري نظيـر    يفي كوشش شده است از برخي شـاخص استنباطي انجام شده است. در سطح توص

هـا و نمودارهـا اسـتفاده شـود و در سـطح آمـار       ، ميـانگين داده crosstab توزيع درصـدي بـا جـدول   
(تحليـل   F مستقل، آزمون  Tها و نوع آنان، آزمونها، فرضيهاستنباطي، متناسب با سطح سنجش داده

پيرسون به كار گرفته شود. در اين پژوهش، از يـك   و ضريب همبستگي Tukeyآزمون واريانس)، پس
ها از روايي محتوايي و صوري استفاده شده است به ايـن ترتيـب   نامهسوي براي سنجش روايي پرسش

شناسي قرار گرفتـه اسـت تـا از طريـق     كه در اختيار چندين متخصص در زمينه جامعه شناسي و روان
نامـه  نامه با موضوع و اهداف پژوهش، روايي پرسشپرسش هايويرايش و بازسازي از نظر انطباق سؤال

ها از ضريب آلفاي كرانباخ اسـتفاده شـده   نامهتعيين گردد و از سوي ديگر براي سنجش پايايي پرسش
)، زنـدان مركـزي مـردان    87/0است كه ضريب پايايي به ترتيب در زندان مركزي زنان استان اصفهان (

اسـت. بنـابراين ايـن     7/0) بيشـتر از  85/0مردان شهرسـتان كاشـان(  ) و در زندان 86/0همان استان (
  نامه در حد بسيار خوبي قرار دارد.آزمون نشان داد كه اعتماد يا پايايي كلي پرسش

  
  وپرورش . مبناي حقوق بشري اجراي حق برخورداري از آموزش3

-صورت برابر مستحق بهرهههاي مذهبي، جنسيتي و مليتي، بانسان در هر مكان و زمان، فارغ از تفاوت

باشد. حقوق بشر انسان را تنها بـه  مندي از حقوق بشري خود به مثابه حقوق ذاتي و انفكاك ناپذير مي
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برخي از محققين حقوق بشـر را مفهـومي   شناسد. علت خصيصه انسان بودن داراي حقوق و آزادي مي
و هرگاه به كمك تربيـت اخالقـي مـورد     عقلي دانسته كه احترام بدان به عهده خود انسان واگذار شده

عمل همگاني واقع شود و به صورت يك اعتقاد و سنت جهـاني درآيـد، علـت و فلسـفه وجـودي ايـن       
  ).  28: 1384گردد (لواساني، دليل وجودي خود انسان وابسته است، محقق ميحقوق كه به

كه عـدالت، آزادي و   نحوي ها بهحقوق بشر تضميني است براي همگون كردن زندگي اجتماعي انسان
عنوان روي، هر فردي به  طور منصفانه براي همه تأمين شود. به اين كرامت انساني افراد بدون تبعيض و به

مند شود تا از عضو يك جامعه بايد از حقوق بنيادين خود كه ناشي از نيازهاي اساسي و ذاتي اوست، بهره
كند. از جمله حقـوق بشـري افـراد، حـق     وي خود را فراهم هاي رشد مادي و معناين طريق بتواند زمينه

صورت برابـر بـراي اعضـاي    برخورداري از تعليم و تربيت است. فراهم نمودن مقدمات اجراي اين  حق به
باشد. در قبال حمايت اصول و قواعد مقرره حقوق بشري از حق بر آموزش و پـرورش  جامعه ضروري مي

و پرورش نيز  بايد به سمت رشد و تعالي شخصيت بشـري، تقويـت    برخي انديشمندان معتقدند آموزش
هاي اساسي هدايت شود و زمينه صيانت از صلح و  ايجاد رابطه دوستانه در ميان گروهاي احترام و آزادي

  .)byrone. 2013: 5ها را فراهم كند (نژادي و مذهبي ميان همه ملت
نيادين حقوق  بشري، اعالميه حقوق بشر يك در راستاي تحقق عملي بخشيدن به اصول و قواعد ب

اي مجـاز نيسـت. ايـن    بيني كرده است كه عدول از آن در هـيچ برهـه  دسته از قواعد و اصولي را پيش
ها را ناديده گرفـت از قبيـل   توان آنها در وجدان بشريت ريشه دارد و نميقواعد مستقل از اراده دولت

وم، حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي شـامل حـق       حيات، آزادي و امنيت شخصي و... دسـته د 
  ).138: 1394وپرورش، حق مشاركت آزادانه در حيات فرهنگي و... است (مقصودي،  آموزش

)، بـه دنبـال   1989(كنوانسـيون حقـوق كـودك     كنندگان اعالميه يـاد شـده و همچنـين   تصويب
سـن تفـاهم ميـان تمـام     گسـترش ح  جانبه شخصيت انسان، تقويت رعايت حقوق بشـر،  شكوفايي همه

بـا  بينـي حـق بـر آمـوزش و پـرورش را      كردن قـوانين، پـيش   در مراحل اوليه تدوين و فرمولهها،  ملت
همچنين، عالوه بـر رسـميت   ). Pirner,2016: 139(خود ضروري دانستند  مفروضات مساوات طلبانه

ي و علمـ ي هـا  شآمـوز بخشيدن به حق برخورداري از آموزش و پرورش بـراي همگـان، اهميـت ارائـه     
ي هـا  قطعنامـه ي از تكـرار جـرم، در   ريشگيپعنوان ابزاري براي اصالح و تربيت و در پي آن، ي بها حرفه

آمـوزش و پـرورش در زنـدان نيـز      بـاره در 22/1990متعدد سـازمان ملـل متحـد از جملـه قطعنامـه      
  ي گرديده استنيب شيپ

  
  ورش در زندان. شرايط و مقدمات اجراي حق برخورداري از آموزش و پر4
سوادي و سطح سواد پايين اكثر محكومين به حبس، بيشـتر كشـورها درصـدد گسـترش     توجه به بيبا

باشند. تا از اين طريق مقدمات بازپروري آنان را فراهم كنند.  سطح سواد و سوادآموز كردن زندانيان مي
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هـاي اروپاييبـه تبعيـت از    ماهيت آموزش و پرورش در زندانبر اساس ديدگاه برخي محققين اروپايي، 
ي از اهـداف محـدود   شـود و بـر  ميارائه  هاي شوراي اروپا و اتحاديه اروپا تا حد زيادي متفاوتسياست

).  Warner. et al. 2014:105گـردد ( ميمتمركز  زندانيان رفتار تغييرآموزش براي اشتغال و يا  قبيل
 هـاي جهـت اجـراي برنامـه   قابـل تـوجهي   انين قو ،1823 سال از يلپارلماني رابرت پ براي مثال قانون

 هـاي ها را به برگـزاري كـالس  تصويب كرد و مسئوالن زندان انگليس هايدر زندان يو پرورش يآموزش
آموزشي و پرورشـي و همچنـين تهيـه تمـامي لـوازم و اقـدامات مـورد نيـاز بـراي انتخـاب مربيـان و            

  ).  Forster. 2013:175آموزي، ملزم كرد (متخصصين در زمينه حرفه
بـرد برنامـه زمـاني او بايـد      اين امر واضح است كه تا هنگامي كه فرد زنداني در زندان به سر مي

مدارانه به هنگام آزادي شود. در سازي وي براي بازگشت به يك زندگي اجتماعي و قانون صرف آماده
. توانـد ايفـا نمايـد    ينقش مهمـي مـ   عنوان بستر و زمينه اصالح و بازپروري فرداين صورت زندان به

اين  سوادي يا كمي تحصيالت برخي بر اين باورند وجود شرايطي مانند پايين بودن سن زنداني و بي
وارد خواهان تعامل است و دوسـت دارد از جانـب   كند. وي معتقد است زنداني تازهتر ميامر را آسان

پذيرد و خود را با آنـان  انيان را ميديگران پذيرفته شود و در نتيجه هنجارها و معيارهاي ارزشي زند
  ).  105: 1390كند و تمايل دارد از طرف آنان تشويق شود (عرفاني ،مقايسه مي

توان از كاركردهاي مثبـت و بازپرورانـه حاصـل از    وجود شرايط و كاركردهاي منفي زندان نميبا
هاي اسب با توانايي و قابليتمتننمودن امكانات آموزشي و پرورشي  ها در زمينه فراهمعملكرد زندان

 هـاي  در زنـدان، تأسـيس كتابخانـه   و تربيتـي   هاي سوادآموزي زندانيان چشم پوشيد. انجام  برنامه
در درون زنـدان و   برگزاري دوره هاي كارآفريني و كـارآموزي زندانيان و  سطح دانشافزايش  ،جديد

كاركردهاي بازپرورانه بـراي مجرمـان   داراي  توسط مسؤوالن زندانساير امور آموزشي و پژوهشي را 
ها در دو بعد تهيه امكانـات آموزشـي و پرورشـي و ميـزان     عملكرد زندانميزان اند. در ادامه، دانسته

  كنيم.رضايت مددجويان از مسئوالن فرهنگي را مطالعه مي
  

  ها در تهيه امكانات آموزشي و پرورشيارزيابي عملكرد زندان .1.4
هـاي  هاي زندانيان از جمله هزينهاصالح و درمان از نظر اقتصادي [تأمين هزينه در زمينه نقد نظريه

نظر وجود دارد. معلوم نيست نظريه اصالح و درمان تا چه نظران اختالفتعليم و تربيت]، بين صاحب
اي كه تا حد زيادي با مشـكالت بيكـاري، آمـوزش و پـرورش،     حد مورد پذيرش جامعه است. جامعه

تواند ايـن گونـه امكانـات را    وندان اجتماعي و غير زنداني خود مواجه است، چگونه ميبهداشت شهر
انـد بـه   مند ساختن افراد زنداني كه قوانين را نقض كردههبراي افراد زنداني خود فراهم كند؟ آيا بهر
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يـت  اند بـه منزلـه رعا  صورت برابر با كساني كه در طول زندگي خود به همان قوانين احترام گذاشته
  عدالت و مساوات است يا خير؟ 

نظران بر اين باورند كه براي رسيدن به اهداف اصالحي بايد به هـر ابـزاري كـه    برخي از صاحب
براي بازپروري الزم است، متوسل شد. ترديدي نيست كه هزينه بقاي نظام كيفري موجـود، هزينـه   

در حاضـر هسـتند   نجاست كه آيا مردم تواند نامحدود باشد. سؤال ايبااليي است، اما اين هزينه نمي
مدار از امكانات اصالحي و درماني الزم محرومند، اجازه دهند اين وضعيتي كه اكثر شهروندان قانون

. در مقابـل برخـي   )Clarkson and keating. 1998:58 هـا اختصـاص يابـد؟ (   امكانات بـه مجـرم  
يد توجـه داشـت كـه سـالمت جامعـه تـا       هاي اصالح و درمان باالست، اما بامعتقدند هر چند هزينه

ها سنجيده شود. فعاليـت مجرمانـه فقـط از بـدخواهي فـرد      تواند از روش برخورد با مجرمحدي مي
شود؛رفتار مجرمانه نتيجه قصور مشترك فرد ناشي نيست، بلكه به محيط اجتماعي او نيز مربوط مي

يد تا حدي مسئوليت مجرم را بر عهده از آن است؛ در نتيجه جامعه با ياي است كه او بخشو جامعه
). بدين ترتيب استحقاق 30: 1381بگيرد و حداقل براي بازپروري مجرم تالش كند. (استيفن تاميم،

اي براي توجه كمتر به وي نخواهد بود؛ اما در اين راه نبايد افراط كرد؛ چه اگـر بـا   مجرم ديگر بهانه
تـوان قائـل شـد كـه برنامـه      ها باشد به سختي مـي نامهمنابع قرار بر اولويت گذاري در بر محدوديت

هـا  الشعاع قرار دهد. توجه بيشتر به مجرمهاي پيشگير اوليه را تحتها، اولويتاصالح و درمان مجرم
هـا، مسـتلزم   اي از عدالت توزيعي قابل توجيه است. محروميت اجتماعي مجرمتنها تا به عنوان جلوه

  ).  117: 1391يزديان، تخصيص منابع به آنها باشد (
رسد، هرچند زندانيان با ارتكاب جرم و نقض قوانين اجتماعي هاي فوق به نظر ميدر نقد ديدگاه

گردند، ليكن اين امـر بـه معنـي محروميـت     هاي سالب آزادي ميمستحق مجازات از جمله مجازات
به عنوان سزاي عمـل  ايشان از حقوق بشري و اساسي خود نيست بلكه تنها مستحق اجراي مجازات 

است. اكثر باشند. محروميت آنان از حقوق خود، معارض با اساس عدالت و اهداف بازپرورانه خود مي
 اي نياموخته زندانيان بنا به شرايط خانوادگي و محيطي قادر به تحصيل و يا ادامه آن نبوده  و حرفه

رو براي سوادآموز كردن و پرورش افكـار و   باشند. از اين  هاي خود نميو شخصاً قادر به تنظيم برنامه
و  آموزي در زندان در قالب آمـوزش  آموزي و حرفههاي علم شخصيت هنجارمند آنان، بايستي كالس

اي ايجاد گردد و جهت سازگار نمودن آنان با زندگي اجتمـاعي   آموزش فني و حرفه پرورش عمومي،
هاي  شود. از اين راه، مشاركت زندانيان در گروه و گروهي از كليه وسايل و لوازم در دسترس استفاده

هـا،   هاي اصالحي و تربيتي در زنـدان  ترين اصول اجراي روش هنري و پرورشي به عنوان يكي از مهم
  شود. فراهم مي



ری       70 ھان ناز  یا ما ید  ی  و  وق  نا  ماره م/ سال  ژپو تان،دوم،  ز و ز  )١٦، (ایپپی  ١٣٩٦ پا
 

باشـد. تـا    رسيدن به اهداف فوق نيازمند لوازم و امكانات ضروري و متناسب حـال زنـدانيان مـي   
نامه ياد شده، ايجاد امكانـات و تسـهيالت الزم و مناسـب بـه منظـور      نآيي 18جايي كه بند ز ماده 

بازسازگاري محكومان را از جمله وظايف سازمان  و تصدي امور بازپروري نظير اصالح، ارشاد، آموزش
هـاي   ، لوازم ضروري آموزش علمي از جملـه تأسـيس كتابخانـه   138زندان دانسته و از رهگذر ماده 

  محكومان، تدارك وسايل آموزشي سمعي و بصري الزم و... را فراهم گردد. مجهز با توجه به تعداد
هاي ياد شده ارزيابي گرديده است. با ايـن توضـيح كـه    دست آمده، برخي از برنامههدر تحقيق ب

در زندان زنان اسـتان اصـفهان تـا حـدي      ميزان نوارهاي آموزشي، تعليمات آموزشي و كمك درسي
) و زنــدان مــردان در 2/42همــين اســتان (كــه در زنــدان مــردان در ي) وجــود دارد. درحــال50/0(

) ميزان تهيه نوارهاي آموزشي و كمك درسي به ميزان زياد و خيلـي زيـاد   9/36شهرستان كاشان (
) فـراهم  3/39ها نيز امكانات مذكور به ميزان زيـاد و خيلـي زيـاد (   موجود است و در مجموع زندان

هاي آموزشي در بين مردان زندان مركزي هاي كمك درسي و جزوهاببه عالوه امكان تهيه كت است.
) به ميزان زياد و خيلي زيـاد وجـود دارد در   9/42) و زندان شهرستان كاشان (5/57استان اصفهان(

درسـي و آموزشـي را   هاي كمك) توانسته اند كتاب1/57كه در زندان زنان، مسئوالن تا حدي (حالي
) 1/51ها امكانات ياد شده به ميزان زياد و خيلي زياد (د و در مجموع زندانبراي زندانيان فراهم كنن

  موجود است.
هـاي  در هر يك از زنـدان  ها و رسيدگي به تكاليف درسيدر رابطه با ميزان كمك به حل تمرين

)، در بين مـردان زنـدان همـين اسـتان     4/71بررسي شده به ترتيب در زندان زنان استان اصفهان (
) به ميزان زياد و خيلي زيـاد وجـود دارد و در مجمـوع    4/33و در زندان شهرستان كاشان () 6/49(

ميزان در زمينه  ) ارزيابي شده است.2/45ها نيز اقدامات ياد شده به ميزان زياد و خيلي زياد (زندان
كـه در  )، در حالي3/64استفاده از كتابهاي كتابخانه در زندان زنان مركزي استان اصفهان تا حدي (

هـاي  ب) امكـان دسترسـي بـه كتـا    75/0) و در زندان كاشـان ( 6/71ميان مردان در همين استان (
ها به زياد و خيلي زياد ها امكان استفاده از اين كتابكتابخانه زياد و خيلي است و در مجموع زندان

اد است. اما در بـاب  ها تا حدي و به ميزان زيبا وجود اينكه امكانات آموزشي در زندان ) است.3/70(
اي كه گونهها بسيار ضعيف است بهامكان خروج زندانيان از زندان براي ادامه تحصيل، عملكرد زندان

) تا حـدي وجـود دارد و در زنـدان مـردان در     6/78در زندان مركزي استان اصفهان در بخش زنان (
هـاي آموزشـي و   يان به كالس)، امكان فرستادن زندان9/68) و در زندان كاشان(8/68همين استان (

هاي مطالعـه شـده امكـان خـروج     پرورشي بيرون از زندان كم و خيلي كم است و در مجموع زندان
  ) است.4/72هاي آموزشي خارج از زندان كم و خيلي كم (زندانيان و شركت در كالس
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يـد و  هـاي جد در ميان زندان زنان مركزي استان اصفهان ميزان دسترسي مدد جويان به كتـاب 
) و در 1/46)، در زندان مردان در همين استان به ميزان زياد و خيلي زيـاد ( 50/0مختلف تا حدي (

زندان مردان كاشان امكان دسترسي مددجويان به اين لوازم در زندان به ميزان زيـاد و خيلـي زيـاد    
) 6/51زيـاد (  ها امكانات ياد شده نيز به ميـزان زيـاد و خيلـي   ) فراهم است. در مجموع زندن3/64(

هاي آموزشـي در  هاي هنري و برنامهموجود است. همچنين ميزان تهيه مقدمات براي انجام فعاليت
)، زنـدان مـردان در   4/71هاي بررسي شده به ترتيب در زندان زنان استان اصفهان (هريك از زندان
) 1/53هـا ( زنـدان ) و در مجموع اين 9/61)، در زندان مردان شهرستان كاشان (1/46همين استان (

  به ميزان زياد و خيلي زياد وجود دارد.
  

  ميزان رضايت مددجويان از مسئوالن فرهنگي .2.4
هاي تعليم و تربيت ، انتخاب آموزگاران و مربيان آموزشي از بين  يكي از عملكردهاي زندان در زمينه

ق اهـداف آموزشـي   شناسي است كه در راسـتاي تحقـ   اشخاص مجرب و آشنا به علوم تربيتي و روان
هـاي   شناسان بر اين نظرند كـه ايـن اشـخاص بـا حضـور در مرحلـه      دارد. برخي جرم سزايينقش به

مختلف فرآيند كيفري و ارائه خدمات پيراقضايي، در بهبود وضـعيت فـردي و محيطـي بزهكـاران و     
هـاي خـود،    هـا و مهـارت   گذارند و با بهره جسـتن از تخصـص   پيشگيري از تكرار جرم آنان تأثير مي

 درصدد شناسايي مشكالت مجرمان و عوامل مؤثر در گرايش آنان به بزهكـاري و سـپس گـزينش و   
ترين واكنش و راهكار اصالحي ـ درماني بر بزهكاران هستند تا از ايـن راه، مشـكالت     اجراي مناسب

   ).66ب: 1388آنان رفع شده و در نتيجه به سمت بازپذيري اجتماعي سوق يابند (نيازپور، 
هاي عالوه بر آموزگاران و مربيان آموزشي، برخي ديگر از مجريان فرهنگي زندان با انجام فعاليت

ي پژوهشي و ها تيفعالبازپرورانه در مركز آموزشي و پژوهشي زندان به دليل كسب اطالعات و انجام 
ايـن واحـد   تحقيقات كاربردي در زمينه علم كيفرشناسي از اهميت بسيار زيادي برخوردار هسـتند.  

از: بررسي نيازهاي آموزشي و پژوهشـي   اند عبارت ها آنترين كه اصلي باشد يمداراي وظايف متعدد 
مطالعاتي و تحقيقـاتي بـا توجـه بـه ضـوابط،      ي ها برنامهزندانيان و كاركنان سازمان، تهيه و تنظيم 

و پژوهشـي و   براي كاركنان سـازمان و اجـراي آن، بررسـي و تعيـين نيازهـاي آموزشـي       هاسياست
برقراري ارتباط مستمر و مداوم با مراكز ي سازمان، ها تيفعالشناخت كمبودهاي تخصصي مورد نياز 

، ها و ساز و كارهاي نوين پژوهشـي آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي به منظور دستيابي به روش
طراحي و نظارت بـر   و... در جهت رشد و تعالي مسائل اقدامات تأميني و تربيتي، ها يمش خطتعيين 

گـروه آمـوزش و   (ي تحقيق. مركز آموزش و پژوهش از رئيس، يك معاون، دو گـروه  ها گروهتشكيل 
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شود ( مركز آموزش و پـرورش سـازمان اقـدامات تـأميني و     پژوهش) و يك اداره اجرايي تشكيل مي
  تربيتي كشور).

ملكـرد آنـان از ديـدگاه    در راستاي تبيين نقش مسئوالن فرهنگي، پژوهشي در بـاب ارزيـابي ع  
هاي مطالعه شده به ترتيب در زنـدان مركـزي زنـان    زندانيان صورت گرفته است. در هريك از زندان

) سـطح دانـش   8/73) استان اصفهان و در زندان مردان شهرستان كاشان (2/80) و مردان (100/0(
معلمان در سـطح   ها سطح دانشمعلمان خوب و خيلي خوب ارزيابي شده است و در مجموع زندان

خوب و خيلي خوب ارزيابي شده است. درباره روش تـدريس معلمـان نيـز در زنـدان مركـزي زنـان       
) روش 3/70) و زنـدان كاشـان (  2/75)، بين زنـدان مـردان همـين اسـتان (    100/0استان اصفهان(

هاي آموزشي و پرورشـي خـوب و خيلـي خـوب ارزيـابي شـده اسـت. در        تدريس معلمان در كالس
  ) است.9/74، روش تدريس به ميزان خوب و خيلي خوب (مجموع

هـاي مطالعـه   همچنين در زمينه تجربه علمي مسئوالن آموزشي و فرهنگي در هريك از زنـدان 
)، زنـدان  73/0) و بـين مـردان همـين زنـدان (    100/0شده در زندان مركزي زنان استان اصـفهان ( 

ر مجموع روش تدريس به ميزان خـوب و  ) خوب و خيلي خوب ارزيابي شده است و د8/73كاشان (
هـا  ) است. در باب ميزان تماس مسئوالن فرهنگي با زندانيان در هريك از زنـدان 9/74خيلي خوب (

)، زنـدان  9/92) و بين مردان همين زندان (100/0به ترتيب در زندان مركزي زنان استان اصفهان (
ها ميزان تمـاس زنـدانيان   جموع زندان) خوب و خيلي خوب ارزيابي شده است و در م1/88كاشان (

  ) است.7/70با مسئوالن فرهنگي خوب و خيلي خوب (
  

  وپرورش  . كاركردهاي بازپروانه  اجراي حق بر خورداري از آموزش5
ي جامعه را بـراي زنـدانيان فـراهم    ها ارزشو تربيتي زمينه بازپذيري  ي تعليميها كالسشركت در 

افالطون گاه اصالح بزهكـار را بـه   . سازديمي بازگشت به جامعه آماده و به نوعي افراد را برا كند يم
عدالتي، كوچك يـا بـزرگ،   سان كه بيكند بدينهاي تبهكارانه مجرم تشبيه ميخنثي كردن گرايش

بـرد كـه ديگـر    كه كسي مرتكب شده باشد، قانون او را از طريق آموزش و يا اجبار او را به سويي مي
عدالتي دسـت زنـد (بـه    دهد كه خيلي كمتر به بينگردد يا در جهتي سوق ميدر آينده مرتكب آن 

 هـاي جديـد   جايي ادامه يافت كه مكتـب  ). توجه به شخصيت بزهكاران تا24: 1388نقل از پرادل، 
مانند مكتب دفاع اجتماعي نوين با رسالت اصـالح و بازسـازگار كـردن مجـرمين و تشـكيل پرونـده       

آمدند؛ اين مكتب همواره هدف خـود را تـأمين دفـاع جامعـه و عقـب       شخصيت براي آنان به وجود
 زمـان داند، اما معتقد است كه بهترين حمايت از جامعه، يعنـي مـوثرترين و هـم   راندن بزهكاري مي

ترين آن, تحقق امر سازگار سـاختن مجـدد بزهكـاران بـا اجتمـاع از طريـق كليـه وسـايل و         انساني
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ين رعايـت شـأن و كرامـت و كمـك بـه بازيـافتن احسـاس مسـئوليت         امكاناتي كه قادر باشد در ع
  ). 51: 1391اجتماعي نزد آنان، بر شخصيتشان تأثير گذارد (بولك، 

سزايي در بازسـازگاري مجـرمين، جـايگزين    و پرورش در قالب آموزش عمومي، نقش به آموزش 
نـدگي افـراد در زنـدگي    ها و هنجارهاي متناسب با تحوالت اجتماعي و بهبود سطح ز ساختن ارزش
هـاي  ويژگـي هاي آموزشي و پرورشي اثرات مطلوب و ماندگاري بر كند. اجراي برنامهجمعي ايفا مي

كنـد.   گذارد و رفتارهاي خشن و ناهنجار آنان را تعـديل مـي   اخالقي، فردي و اجتماعي مجرمين مي
بهتر شناسـايي و   خويش راتوانند مشكالت  هاي آموزشي و پرورشي مي اين افراد با شركت در كالس

سزايي در رشـد و  هدارند كه آموزش و پرورش تأثير بنحوه برخورد آنان را فرا گيرند. برخي اظهار مي
روي، برخورداري از آموزش و پرورش  از اين ).Miceli.2009:5پرورش افكار و نحوه رفتار فرد دارد (

منـدي از   ديده تا بتوانند از طريـق بهـره  بيني گر به عنوان يك حق همگاني و بشري براي افراد پيش
اين حق، سازگاري خود با محيط اجتماعي را تأمين كننـد و در پرتـو تعامـل بـا محـيط آموزشـي،       

آموز و از سوي ديگر، هاي گوناگون، برخورد با معلمان و مربيان و غيره، از يك سو سواد مطالعه كتاب
هـاي آموزشـي و   ركردهاي بازپرورانه اجراي برنامهپرورش يابند. در اين مبحث به بررسي جداگانه كا

  پردازيم.پرورشي مي
  

 اجتماعي -كاركردهاي فرهنگي .1.5

وپـرورش   در ايـن راسـتا آمـوزش    و رسوم گوناگون اسـت؛  آداب  جامعه داراي قشرهاي مختلف و هر
يـق  اي براي تبديل يك جامعه ناهمگون به يك جامعه واحد و مشترك اسـت كـه از ايـن طر    وسيله

شناسان اجتمـاعي كـردن افـراد يـك     توان توسعه و ترويج فرهنگ مشترك را فراهم نمود. جامعه مي
پـذيري را   انـد و جامعـه  وپـرورش پذيرفتـه   جامعه را به عنوان  يكي از كاركردهـاي عمـومي آمـوزش   

 داننـد. از منظـر كـاركردگرايي   ها و هنجارهاي اجتماعي و مشترك مـي  نوايي با ارزش همسازي و هم

)Functionalism(        و دوركيم، اجتماعي شدن موضـوع بسـيار اساسـي و حيـاتي در حفـظ نظـم و
تـري كـه نظـم اجتمـاعي و     انسجام اجتماعي است. بر پايه ديـدگاه كاركردگرايانـه، جريـان اساسـي    

كه اجتماع بتواند از ساز هماهنگي و تداوم جامعه بر آن استوار است، اجتماعي شدن است. يعني اين
خـواه  ها را بـه دل هايي استفاده كند تا بر اساس آن تكاليف تداوم پيدا كند و افراد آنا و شيوهوكاره

). دوركـيم نيـز دربـاره    16: 1388عنوان تكليف اخالقي عمـل كننـد (صـالحي اميـري،     خودشان به
توانـد بـه حيـات    آموزش و پرورش و رابطه آن با انسجام اجتماعي معتقد است: جامعه هنگامي مـي 

ود ادامه دهد كه بين اعضاي آن به ميزان كافي همگوني وجود داشـته باشـد. تعلـيم و  تربيـت از     خ
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هاي مورد نياز جمعي را در فـرد تثبيـت و از ايـن راه، همگـوني مـذكور را تنفيـذ و       همانندي ابتدا 
  ).91:1368(دوركيم،  كندتقويت مي

ش نيز بايد دانست آمـوزش و پـرورش   در رابطه با كاركرد فرهنگي اجراي حق بر آموزش و پرور
هر كشور نشان دهنده فرهنگ بومي و حاكم بر آن كشور است و ارتباط مستقيمي بـا پيشـگيري از   

و افراد كمتـر   بخشد يموقوع و تكرار جرم دارد. زيرا فرهنگ هويت فردي و اجتماعي انسان را ارتقاء 
هـاي  از جامعه كه افراد گوناگون با فرهنـگ عنوان بخشي . اين آثار در زندان بهشوند يممرتكب جرم 

شـود. بـدين معنـي كـه اگـر سـطح       كنند، ديده مـي مختلف براي مدتي در كنار يكديگر زندگي مي
يا  ها زندانچه در داخل  ها آنفرهنگ و قدرت تفكر زندانيان افزايش يابد، قطعاً در تكرار جرم توسط 

هاي فرهنگي در اوقات بيكاري ترك از طريق برنامهبعد از آزادي تأثير مثبت دارد. ترويج فرهنگ مش
  .ي ارتكاب جرم و ساير موضوعات منفي گرددها وهيشتواند جايگزين فراگيري زندانيان مي

هاي آموزشي و پرورشي در زنـدان، بـر اسـاس    در زمينه كاركردهاي فرهنگي ـ اجتماعي، برنامه 
رتيب زنـدان مركـزي زنـان اسـتان اصـفهان      ها به تپژوهش ميداني بدست آمده در هر يك از زندان

) و در مـورد  2/58)، ميان زندانيان مرد در همان استان نيز بـاالترين درصـد (  2/57باالترين درصد (
) موافـق وكـامالً موافـق هسـتند كـه      9/61زندانيان مطالعه شده در زندان كاشان بـاالترين درصـد (  

شـود و در مجمـوع   ب و رسوم مختلـف مـي  هاي آموزشي موجب آشنايي آنها با آداشركت در كالس
باشند. در رابطه بـا رعايـت احتـرام از سـوي     درصد موافق و كامالًموافق با اين امر مي 4/59ها زندان

هـاي مطالعـه   هاي آموزشي در بين هريك از زنـدان عنوان كاركرد شركت در كالسساير زندانيان به
)، در بين مـردان در همـان   50/0بيشترين افراد (شده به ترتيب در زندان زنان مركز استان اصفهان 

) موافـق و كـامالً موافـق    2/57) و در زندان مردان شهرسـتان كاشـان (  6/59استان بيشترين درصد(
هاي پرورشي در زندان، ساير زندانيان بـه آنـان   هاي آموزشي و برنامههستند كه با شركت در كالس

  درصد افراد موافق و كامالً موافق با اين امر هستند. 2/58ها نيز گذارند. در مجموع زنداناحترام مي
  

  اقتصادي -كاركردهاي مالي .2.5
و پرورش تربيت نيروي انسـاني متخصـص و كارآمـد در علـوم      يكي كاركردهاي عمده نظام آموزش 

-گوناگون است تا از اين راه نياز جامعه به نيروي كار ماهر و متخصص را برطرف كند. برخي جامعـه 

اي افـراد جامعـه    اقتصادي آموزش و پرورش را در تربيت تخصصي و حرفـه  –سان كاركرد مالي شنا
و  عنوان نيروي كـار. بـدين ترتيـب، آمـوزش      كنند. يعني آماده كردن آنان براي جذب بهخالصه مي

كنـد. نحـوه    پرورش نقش مهمي در گزينش و تخصيص افراد به مقامات و مشاغل اجتماعي ايفا مـي 
درآمـد و منزلـت    افراد در مدارس، طول مدت تحصيل و رشته تحصـيلي، در تعـين شـغل،   عملكرد 
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وپرورش رسمي، سـهم مهمـي در تسـهيل     رو آموزش سزايي دارند. ازايناجتماعي آينده آنان تأثير به
  ).32: 1390تحرك اجتماعي افراد بر عهده دارد (كاله مال همداني، 

اي توانسته با جمع كـردن مجرمـان در سـطح     د تا اندازهعنوان يك نهادر مقابل، گرچه زندان به
اجتماع، از وقوع مجدد جرائم در يك دوره زماني جلوگيري كند، اما با حـبس افـرادي كـه مسـئول     

هايي به كانون خـانواده و اقتصـاد آن وارد كـرده و  اخـالق و روحيـه       اقتصادي خانواده هستند، زيان
دهد. به سخن ديگر، فرد محـروم از  ده را به سمت نابودي سوق ميرواني افراد را از بين برده و خانوا

امكانات اقتصادي، ممكن است براي ارضاء حوائج خـود بعـد از آزادي درگيـر مجـدداً مرتكـب جـرم       
دارند بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي در زندان موجـب كـاهش بزهكـاري    گردد. برخي اظهار مي

  ). 341: 1394گردد (محسني، جرايم مالي مي هاي مجرمانه حداقل در مجدد و گرايش
به آثار سوء و مخرب  مشكالت مالي و اقتصادي در زندان تا حد زيادي بنابراين، با توجه به اينكه

نمايـد تـا بـا    زند، ايجاد كار در زندان، زندانيان را پس از رهايي از زنـدان يـاري مـي    زندان دامن مي
ي را در پيش گيرند و آنان را قادر سازد كه بر مشـكالت مـالي   ا احترام به قانون زندگي شرافتمندانه

و از  هاي صحيح و قانوني مرتفـع نماينـد  زندگي فائق آمده و حوائج و ضروريات زندگي خود را از راه
هاي مطالعه شـده  در بين هريك از زندان گردد.اين طريق زمينه اصالح و بازسازگاري آنها فراهم مي

) در ميان زنان مورد مطالعه موافق و كامالً موافق هستند كـه شـركت   50/0ي (باالترين درصد فراوان
كنـد. بـاالترين درصـد    هاي آموزشي تا حدودي زمينه يافتن شغل را براي آنان ايجـاد مـي  در كالس

مردان در زندان مركزي استان اصفهان موافـق و كـامالً موافـق ايـن امـر هسـتند. در ميـان         )1/68(
) نيز موافق و كـامالً موافـق هسـتند و    7/54لعه در زندان كاشان باالترين درصد (زندانيان مورد مطا
هاي آموزشي را براي بدست آوردن شغل مناسب موثر دانسته و معتقدند كه بعـد از  شركت دركالس

درصـد افـراد    4/62هـا نيـز   توانند به شغل خوب و مناسب دست يابند. در مجموع زنـدان آزادي مي
  كنند.أييد مينتايج باال را ت

  
  كاركردهاي بعد از آزادي  .3.5

قطع شده و نسـبت   كامالً با دنياي بيرون ارتباط اجتماعي او در زندان زندانيي مدت حضور طوالنبا 
گردد. زندانيان به هنگام آزادي با مشكالت و كمبودهاي فـراوان  به تحوالت دنياي بيرون نا آشنا مي

هكارهـاي  يـابي بـه را  مند  مداخالت و اقدامات كـاربردي و دسـت  شوند كه اغلب آنها نيازمواجه مي
مناسب توسط مددكاران و مسؤوالن فرهنگي زندان است. كنترل و نظارت خارج از زندان، و برقراري 

نهـاد  هـاي دولتـي و مـردم   پل ارتباطي بين سيستم مددجو بـا مسـؤوالن زنـدان، نهادهـا، سـازمان     
)N.G.O( هاي داخل زندان را به صـورت مسـتمر و مـؤثر     تواند برنامهمي كند ونقش مؤثري ايفا مي
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هاي زيادي را براي ايجاد جـذابيت، كيفيـت و   بعد از آزادي ادامه دهد. چنانچه برخي از محققان راه
اند ازجمله افزايش همكاري در داخـل  بهروري از آموزش و پرورش در زندان  و خارج از آن برشمرده

-ها جهت اطمينان از اينكـه زنـدانيان مـي   نين رابطه بين زندانيان با انجمنزندان بين افراد و همچ

   (Murfhy. 2013:6 ).توانند بعد از آزادي ادامه تحصيل دهند 
هاي آموزش و پرورش در زندان در ايجـاد   توجه به مراتب باال بايد دانست كاركرد اجراي برنامهبا

تواند بـا   چيست؟ آيا اشتغال به تحصيل در زندان مي هاي ادامه تحصيل بعد از آزادي عوامل و زمينه
ايجاد يك نگرش مثبت به ادامه تحصيل در نزد زندانيان، آن را عامـل موفقيـت فـردي و اجتمـاعي     

هاي آن، در صدد ادامه تحصـيل برآيـد و آن را تنهـا عامـل      تلقي كرده و با احساس رضايت از برنامه
توان گفت در صورتي كه افراد نسـبت بـه    اند؟ در پاسخ ميهاي خود بد دستيابي به اهداف و خواسته

هاي مثبت و سازنده نسبت به زندگي اجتماعي  موضوع درس شناخت و آگاهي كسب كنند و نگرش
توانـد   هاي الزم وكاربردي فرا گيرند، آموزش و پرورش مـي  ها ايجاد شود و در عمل نيز مهارت در آن

هاي آموزشي و پرورشي در زندان تنها به عنوان  ت در كالستأثيرگذار باشد. در غير اين صورت شرك
يك عادت و گذران اوقات در نزد زندانيان باقي مانده و آثار عملي خود را از دست خواهد داد و هيچ 

هايي كـه در   ها و مهارت از زندان از توانايي گونه تضميني وجود ندارد كه زنداني بتواند بعد از رهايي
  اي ببرد. ت، پس از آزادي بهرهزندان كسب كرده اس

هـا  تحمل مجازات حبس، سازمان زنـدان  پس از هاي بازپرورانه بنابراين در راستاي اجراي برنامه
فرد رها شده را كنترل و حمايـت خـود قـرار     هاي مدني بايستي با كمك نهادهاي مردمي و سازمان

تدابير بازپذيري اجتماعي بزهكاران،  دهد. زيرا بر اساس ديدگاه برخي محققين اجراي كليه مراحل و
صرفاً در محيط بسته زندان قابل اجرا نيست و براي رفع عوامل وضعي موجد جرم، از رهگذر كنترل 

دهي شخص به سمت بسترهاي اجتماعي، و مراقبت وضعي و فردي بزهكاران بالقوه و همچنين سوق
اقبت مؤثر قرار گيرد تا از اين طريق، الزم است شخص بزهكار در محيط باز جامعه تحت نظارت و مر

از سويي موضوع، ماهيت و اهداف اقدامات اصالحگر با بستر اجراي آن مطابقت داشته و به واقعيـت  
يـابي  و محيط اجتمـاعي، از سـوق   نزديك باشد و از سوي ديگر با كنترل مؤثر فرد رها شده از زندان

   )36: 1389يابي،بزهكاران به سمت تكرار جرم پيشگيري شود. (افراس
با اين حال آموزش و پرورش در زندان در عمل كاركردهاي بعد از آزادي را در ميـان زنـدانيان    

هاي مطالعه شده به ترتيب زنان باالترين درصـد  به جود آورده است. براي نمونه، در هر يك از زندان
) و در مـورد  1/56ين درصـد ( )، در ميان زندانيان مرد در زندان مركزي اين استان نيز بـاالتر 3/64(

اند كه بعد از آزادي بـه ادامـه   ) موافق و كامالً موافق6/47زندانيان در زندان كاشان باالترين درصد (
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ها بـاالترين  تحصيل پرداخته و آن را به عنوان اولين فعاليت انتخاب خواهند كرد و در مجموع زندان
  ) موافق و كامالًموافق با اين امر هستند. 1/51درصد( 

آمـاده سـاختن    هاي آموزشـي داخـل زنـدان،   درباره يكي ديگر از آثار مثبت مشاركت در كالس
)، 5/71است؛ در ميان زندانيان زن باالترين درصـد (  زندانيان براي داشتن زندگي سالم بعد از آزادي

) خـود را بـراي   3/65زندان مركزي استان اصـفهان نيـز بـاالترين درصـد (     در ميان زندانيان مرد در
انـد. و زنـدانيان مطالعـه شـده در     داشتن زندگي سالم در آينده بعد از آزادي از زندان آماده دانسـته 

هـاي آموزشـي   ) كامالً موافق هسـتند كـه بـا حضـور دركـالس     4/71زندان كاشان باالترين درصد (
كه آنان را براي داشتن زندگي خوب مانند ساير افراد جامعه آماده كرده اسـت.  اند مطالبي فرا گرفته
در زنـدان زنـان    درصد افراد موافق و كامالًموافق با اين موضوع هستند.8/67ها نيز در مجموع زندان

) خواهان زندگي خوب با خانواده خـويش هسـتند و در ميـان زنـدانيان مـرد در      100/0كليه افراد (
) و باالترين درصد از زندانيان بررسـي شـده   8/90ي استان اصفهان نيز باالترين درصد (زندان مركز

) به داشتن زندگي خوب با خانواده خود بعد از آزادي از زندان تمايل دارند و 4/96در زندان كاشان (
  درصد افراد موافق و كامالً موافق اين امر هستند 3/93ها در مجموع زندان

  
  تكرار جرم پيشگيري از  .4.5

تربيتـي تحميـل هزينـه     –هاي مهم نظام عدالت كيفري و مشكالت اساسي مراكز تأميني از دغدغه
باور هسـتند  هاست. برخي بر اين بازگشت زندانيان آزاد شده به جرم سابق يا جديد و اعاده به زندان

ي در پيشـگيري از  كه ورود مجرم به فرآيند رسيدگي كيفري و صرف مجازات او نه تنها راهكار مؤثر
بر مرتكب شده، كه ايـن مسـئله   » مجرم«باشد، بلكه موجب بدنامي و اطالق انگ كجرو يا  جرم نمي

خود توأم با آثار منفي است و در قالب تغيير نگرش فرد نسبت به خود و نيز نگـاه متفـاوت بـه او از    
واكـنش جامعـه از ايـن     ). مجازات زندان به مثابه198: 1395شود. (سليمي، جانب ديگران ظاهر مي

باشد. لكن اصالح و بازپروري بزهكاران زمينه آماده سازي آنان را براي بازگشت به آثار مستثني نمي
  تواند از كاركردهاي منفي مجازات زندان بكاهد. زندگي اجتماعي و قانونمدارانه، تا حد زيادي مي

ن جامعه يكي از مسائل مهم براي جدايي كوتاه يا دراز مدت قبلي زندانيان از ساختارهاي كال
رود كه با نوعي شكاف و جدايي اجتماعي و اقتصادي همراه است. زندانيان آزاد شده، به شمار مي

توان بسـتري بـراي بازگشـت بـه جـرم در آنهـا دانسـت (        اين شكافت و فقر ارزشي و مالي را مي
اتخاذ تكرار جرم بـه عنـوان    ). اما پرسش اساسي اين است كه با351: 1388اسدالهي و ديگران، 

هاي اصالح و بـازپروري، آيـا    معيار موفقيت يا شكست نظام عدالت كيفري در زمينه اجراي برنامه
هاي اجرايي در باب آموزش علمـي و   تكرار جرم بعد از رهايي از زندان به معناي عدم تأثير برنامه
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هـاي آموزشـي در داخـل زنـدان      هبرنام كهفرهنگي است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت با فرض اين
هـاي يـاد شـده تـأثير      شوند اما عوامل ديگري ممكن است بر نتـايج برنامـه  مفيد و مؤثر واقع مي

بگذارند و بزهكار را بعد از رهايي از زندان بار ديگر به سوي ارتكاب مجدد جرم بكشـاند. بـا ايـن    
حسـب مـورد در داخـل زنـدان     سواد يا داراي تحصيالت پايين  توضيح كه ممكن است بزهكار بي

سواد بياموزد يا ادامه تحصيل دهد و از اين موضوع احساس رضايتمندي و خشنودي نموده و و از 
رفتارهاي مجرمانه خود رويگردان شود، اما بعد از رهايي از زندان و بازگشت به جامعـه، بـه علـل    

  گوناگون مانند فقر يا بيكاري مجدداً مرتكب جرايمي گردد.
هاي سالب آزادي هاي آموزش و پرورش در سطح مجازات توان گفت كه برنامه باره نميدر اين 

ها در داخل زنـدان بـه صـورت     اند. زيرا اين برنامه صورت مطلق فاقد اثر اصالحي و تربيتي بودهبه
گردند و قادر بـه كنتـرل فـرد در خـارج از زنـدان نخواهنـد بـود و از طرفـي          اجرا مي كوتاه مدت

انتظار داشت عوامل مؤثر در ارتكاب جرم مانند بي سوادي، بيكاري و فقر كـه در زمـان   توان  نمي
سپري كرده است، با  طوالني وجود داشته و فرد مدت زيادي از عمر خود را با آن ويژگي يا عامل

آموزش كوتاه مدت در داخل زندان از بين برود. بلكه اين امر نيازمند مدت طوالني بعـد از آزادي  
هاي آموزشي و فرهنگي زمـاني بـه عنـوان يـك وسـيله بـراي        به سخن ديگر، اجراي برنامهاست. 

هاي ياد شده اقدام  رود كه نظام عدالت كيفري در كنار برنامه جلوگيري از ارتكاب جرم به كار مي
  هاي مؤثر اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و كارآفريني كند.  به طرح برنامه

ايـن   ،رودشـمار مـي  بـه  مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيانها، گونه سياستيك مثال از اين
در جهت اصالح و تربيت زندانيان با هدف پيشگيري از وقوع جرم از طريق حمايت مادي و مراكز 

معنوي از زندانيان آزاد شده و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت بازگشت آنـان بـه يـك زنـدگي     
ها، اداره مراقبـت بعـد از خـروج    ر صورت نياز در شهرستانسالم اجتماعي در مركز هر استان و د

زنداني تشكيل مي شود كه با اهداف ايجاد زمينه جهت كارآموزي، اشتغال، ازدواج، ادامه تحصيل، 
تأمين مسكن و اعطاي تسهيالت وام بانكي براي زندانيان آزاد شـده قـادر خواهنـد بـود خـدمات      

). با توجه به مراتب باال، تحقيقات بدست آمده نشـان  32: 1395د (خاكشور، ارزنده اي ارائه نمائي
) و زندان كاشان نيز باالترين درصـد  2/57دهد در زندان زنان استان اصفهان باالترين درصد (مي

كه در ميان تواند زنداني را اصالح كند. در حالي) موافق و كامالً موافق هستند كه زندان مي8/48(
) مخالف و كامالً مخـالف  3/43ركزي استان اصفهان نيز باالترين درصد (زندانيان مرد در زندان م

در زنـدان زنـان بـاالترين درصـد      6كاركرد اصالحي زندان هستند. در پي آن طبق جدول شماره 
)، از 8/69)، در ميان زندانيان مرد در زندان مركزي استان اصفهان نيز بـاالترين درصـد (  100/0(

) مخالف وكامالً مخالف هستند كه 5/90ر زندان كاشان باالترين درصد (زندانيان مورد مطالعه و د



ای ی بازرپورا ا د ی کار ی / سال     ...ر وق  نا  مارهمژپو ت، دوم ،  ز و ز   79  )١٦، (ایپپی ١٣٩٦ان پا

 

 

درصد افـراد مخـالف و    7/78ها بعد از آزادي از زندان مجداً مرتكب جرم شوند. در مجموع زندان
  كامالً مخالف تكرار جرم بعد از رهايي از زندان هستند.

  
  كاركرد پرورش و رشد شخصي  .5.5

اند. يكي از انواع مجازاتي كه براي مقابله با  ايي را در طول تاريخ گذراندهه ها فراز و نشيب مجازات
كنند، زندان است. در اكثر كشورهاي جهان اين  جرايم در جوامع مختلف بشري از آن استفاده مي

ترين ابزارهاي دفاع اجتماعي در مقابل پديده جـرم و شـخص مجـرم بـه حسـاب       امر يكي از مهم
شود بلكه بـر   نظرند كه اثر زندان نه تنها در سلب آزادي محكوم خالصه نمي آيد. برخي بر اين مي

ذهـن و   ) و سالمت جسـم، 45: 1387تماميت جسماني و رواني او نيز تأثير گذار است (بيگدلي، 
اخالق و روان آنها آسيب  در حقيقت نگهداري محكومين در زندان كند. زندانيان را تهديد مي روح
كنـد كـه    برد و اختالالت گوناگون در شخصيت وي ايجـاد مـي   ها را از بين ميرساند، هويت آن مي

نتيجه آن اطاعت كوركورانه از ساير زندانيان است كه در آن فرد آزادي و اعتماد به نفس خـويش  
  دهد، يا برعكس، حالت طغيان و پرخاشگري روز افزون است. را از دست مي

كند كه زندان منجر بـه قطـع   ار آن بر زنداني بيان ميعالوه،  مارك آنسل درباره زندان و آثبه
شود. اين مجازات فرد را در محيطي مصـنوعي   رابطه زنداني با زندگي عادي، كار و دوستان او مي

دهد. در همين جاست كـه بايـد سـخني پيرامـون      كه به معني واقعي ضد اجتماعي است قرار مي
). بـدين معنـي كـه بـا انجـام      92: 1370آنسـل، به ميان آيـد (مـارك   "بازپروري اجتماعي"مساله

اي بعـد از   اقداماتي در داخل زندان بازپذيرسازي اخالقي و اجتماعي مجرم فراهم شـود بـه گونـه   
ها متناسـب   آزادي مرتكب خطا و جرم نشود. همچنين شكوفا كردن استعدادها و آموختن مهارت

گـردد؛ بـدين معنـا كـه آنـان در پرتـوي        هاي افراد موجب اصالح و درمان بزهكاران مي با توانايي
ها را شناسـايي كـرده و    دهي به آن هاي پاسخ خودآگاهي نيازها و استعدادهاي خود را كشف و راه

رسند و از رهگذر همين خودآگاهي كنند و به خودآگاهي مي دهي و هنجارمند مي ها را سامان آن
شود  ز كرامت انساني است پيدا ميهاي شگفت انگي گذاري و خودآييني كه از شاخصه قدرت ارزش

  كند.  و در سايه آن از ارتكاب مجدد جرايم جلوگيري مي )75: 1393(قماشي،
حـال،   و پرورش بايد نيازهاي فردي شناخته شود. درعين  الزم به ذكر است در جريان آموزش

 سـازي بـراي رشـد و تعـالي فـرد از اهــم      گونـه نيازهــا و زمينـه  تهيـه مقـدمات جهـت رفـع ايـن     
و پرورش است. برخي جامعه شناسـان آمـاده سـاختن فـرد بـراي درك و       هاي آموزش  مسئوليت

شناخت بهتر محيط و واكنش متناسب با رشد ذهني و عقلي، رشد خصوصيات شخصـيتي ـ كـه    
و  هاي اساسي آمـوزش   منجر به پيدايش شاكله كنجكاو، فعال، جستجوگر گردد ـ، را از مسئوليت 
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). بـدين گونـه كـه از طريـق آمـوزش      125، 1386داننـد. (آقـازاده:  ز مـي پرورش در دنيـاي امـرو  
و تمرين در انجام كارهاي خوب، تشويق بـه انجـام رفتارهـاي مطـابق هنجارهـاي       »باني خويش«

هـاي مشـاوره    هـا، برنامـه   اجتماعي و تقويت سالمتي و بهزيسـتي مـددجويان در برخـي پادگـان    
ها جهت تقويت توان مـددجويان بـراي    ل و ساير مشاورهآموزشي، ترك اعتياد به مواد مخدر و الك

  ). 585: 1388شود (غالمي رعايت قانون ارائه مي
)، در  3/64هاي مطالعه شده به ترتيب در زنـدان زنـان بـاالترين درصـد (    در هر يك از زندان

نـدانيان  ) و درباره ز2/71ميان زندانيان مرد در زندان مركزي استان اصفهان نيز باالترين درصد (
هـاي  ) موافق و كامالً موافق هستند كه بـا شـركت در كـالس   2/70زندان كاشان باالترين درصد (

درصـد   3/70هاي خود را بشناسـند. در مجمـوع نيـز    توانند استعدادها و مهارتآموزشي بهتر مي
بـه   هاي مطالعـه شـده  زندانيان موافق و كامالًموافق اين امر هستند. همچنين در هريك از زندان

)، در ميان زنـدانيان مـرد در زنـدان مركـزي اسـتان      5/71ترتيب در زندان زنان باالترين درصد (
) 6/66)، در مورد زندانيان در زنـدان كاشـان بـاالترين درصـد (    3/65اصفهان نيز باالترين درصد (

ود را توانند رفتارهاي خهاي آموزشي بهتر ميموافق و كامالً موافق هستند كه با شركت در كالس
در زمينـه  درصد موافق و كامالً موافق ايـن امـر هسـتند.     1/66كنترل كنند. در مجموع زندانيان 

) در 9/91ها به ترتيب باالترين درصـد فراوانـي (  هاي پرورشي ـ مذهبي در هريك از زندان برنامه
ان در ) در ميـان مـرد  5/86ميان زنان در زندان مركزي استان اصفهان باالترين درصـد فراوانـي (  

) موافـق و  4/77زندان مركزي همان استان و در ميان زندانيان زنـدان كاشـان بـاالترين درصـد (    
هاي پرورشـي ـ مـذهبي در زنـدان موجبـات آرامـش و       كامالً موافق هستند كه شركت در برنامه
درصد موافق و كـامالً موافـق ايـن     8/78كند. در مجموع تقويت روحيه مذهبي آنان را فراهم مي

  وع هستند.موض
- شركت در كالس ) در ميان زنان موافق و كامالً موافق9/92عالوه باالترين درصد فراواني (به

بـاالترين درصـد فراوانـي (     هاي آموزشي و پرورشي با هدف يادگيري خواندن و نوشتن هسـتند. 
ت در بـا شـرك   ) در ميان مردان در زندان مركزي استان اصفهان  نيز موافق و كامالً موافـق 5/86

) از 4/77، در زندان كاشان نيـز بـاالترين درصـد (    هاي آموزشي با هدف يادگيري هستند كالس
در مطالعه مجموعي بيشترين ميـزان درصـد   موافق و كامالً موافق هستند هستند. ميان زندانيان 

د. گان با هدف يادگيري خواندن و نوشتن موافق و كامالً موافق هستن) شركت كننده7/83فراواني(
) در ميـان  4/71هاي مورد مطالعه به ترتيب باالترين درصد فراواني (همچنين در هريك از زندان

) در ميـان مـردان در زنـدان    2/63زنان در زندان مركزي استان اصفهان، باالترين درصد فراواني (
امالً ) موافـق و كـ  4/77مركزي همان استان و در ميان زندانيان در زندان كاشان باالترين درصد (
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- موافق هستند كه تماس با مسئوالن فرهنگي در زندان در حل مشكالت روحي به آنان كمك مي

  درصد موافق و كامالً موافق اين موضوع هستند. 6/66كند. در مجموع 
 . تحليل استنباطي پژوهش6

كه اهداف پژوهش ـ كاركردهـاي بازپرورانـه اجـراي حـق برخـورداري از آمـوزش و        توجه به اينبا
هاي يـاد شـده، ميـزان عملكـرد نهـاد      ها و اجراي برنامهرورش در زندان، شرايط برگزاري كالسپ

ها در دسترسي به محيط تحصيلي مطلـوب در بسـتر زنـدان و ميـزان رضـايت زنـدانيان از        زندان
هاي ياد مسئوالن فرهنگي در زندان ـ مطالعه شد. حال در راستاي پاسخ علمي به هريك از سوال 

 F مسـتقل، آزمـون    Tها و نوع آنـان، آزمـون  ها، فرضيها متناسب با سطح سنجش دادهشده ابتد

كنيم. سپس با ضـريب همبسـتگي پيرسـون    استفاده مي  Tukey(تحليل واريانس) ، پس آزمون 
معنادار بودن بودن رابطه هريك از متغيرها و ميزان تأثير هر يك از آنـان بـر ديگـري را مطالعـه     

  .كنيممي
  

  هاي تحقيق مون فرضيهآز .1.6
بين متغير كاركردهـاي آمـوزش و پـرورش بـر      )Fسطح معناداري آزمون ( 1طبق جدول شماره 
- است. ايـن امـر نشـان    ):sig 0/ 05كمتر از از سطح معناداري ( ) :011/0sigحسب نوع زندان (

كـه   شـود. بـدين معنـا   درصد فرضيه صفر (عدم تفاوت) رد مي 95دهنده آن است كه به احتمال 
هاي آموزشي و پرورشي بر حسب نوع زندان متفـاوت اسـت. بنـابراين كاركردهـاي     كاركرد برنامه

) و بـه ترتيـب زنـدان زنـان     15/4اصالحي در زندان مردان شهرستان كاشان با باالترين ميانگين(
 90/3و زندان مركزي مردان استان اصفهان بـا ميـانگين    05/4مركزي استان اصفهان با ميانگين 

شود. البته بايد دانسـت كـه ايـن    التر از حد متوسط ميانگين است و فرض پژوهش پذيرفته ميبا
تفاوت معنادار بين زندان مردان كاشان و زندان مردان اصفهان است و با توجه به جـدول شـماره   

وجود عالمت ستاره دليل بر وجود تفاوت معنادار فقـط بـين ايـن دو زنـدان اسـت. بـا ايـن         2- 1
  ن زندان زنان مركز استان اصفهان با زندان مردان كاشان تفاوت معنادار وجود ندارد.توضيح، بي
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  متغيرهاي آموزش و پرورش در زندان بر حسب نوع زندان F: نتايج آزمون 1جدول شماره 
  

 متغير
  

 Fآزمون  ميانگين نوع زندان

  
Sig F 

كاركرد آموزش و    
  پرورش

    05/4 زندان زنان مركزي استان اصفهان
011/0  

  
زندان مركزي مردان استان  578/4

  اصفهان
90/3  

  15/4 زندان مردان شهرستان كاشان
   

 
ميزان توزيع امكانات 
  آموزشي و پرورشي

    70/3 زندان زنان مركزي  استان اصفهان
291/0  

  
زندان مركزي مردان استان  241/1

 اصفهان

39/3  

  48/3 زندان مردان شهرستان كاشان
   

 
رضايت از مسئوالن 

  فرهنگي

    60/4 زندان مركزي زنان استان اصفهان
004/0  
  

  
  95/3 زندان مركزي مردان استان اصفهان  735/5

  19/4 زندان مردان شهرستان كاشان

  
بين متغيـر ميـزان    )Fكه سطح معناداري آزمون (با توجه به اين 1همچنين طبق جدول شماره 

 05بيشتر از سطح معناداري (  ):291/0sigانات آموزشي و پرورشي بر حسب نوع زندان (توزيع امك
/0 sig:( شود. بدين معنا كـه توزيـع امكانـات آموزشـي و     است، فرضيه صفر (عدم تفاوت) تأييد مي

شـود. بـه   پرورشي در سطح زندان برحسب نوع زندان متفاوت نيست و فرض پژوهش پذيرفته نمـي 
بـين متغيـر ميـزان رضـايت از مسـئوالن       )Fسطح معناداري آزمـون (  1ول شماره عالوه، طبق جد

اسـت، بنـابراين    ) :0sig/ 1كمتر از از سطح معناداري ( ) :004/0sigفرهنگي بر حسب نوع زندان (
درصـد اطمينـان    99شود بدين معنا كـه بـا   درصد ، فرضيه صفر(عدم تفاوت) رد مي 99به احتمال 

ز مسئوالن فرهنگي بر حسب نوع زندان متفـاوت اسـت. ايـن تفـاوت توسـط      توان گفت رضايت امي
پس آزمون تنها در بين زندان زنان اصفهان و زندان مردان همـان اسـتان    2-2اجراي جدول شماره 

باشد و بين زنـدان شهرسـتان كاشـان و    ) تصريح شده است معنادار مي*است كه با عالمت ستاره (
  فاوت معناداري وجود ندارد.زندان مركزي استان اصفهان ت
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  ميانگين متغيرهاي آموزش و پرورش بر حسب نوع زندان Tukey: پس آزمون 2جدول شماره 
تفاوت  Sig  متغير                                                    نوع زندان  

  معنادار
  )2-1(جدول شماره 

  
  استان اصفهانزندان مركزي مردان زندان زنان مركزي استان اصفهان

  زندان مركزي مردان شهرستان كاشان
626/0  
854/0  

155/0  
093/0  

هاي كاركرد برنامه
  آموزشي و پرورشي

  زندان زنان مركزي استان اصفهان زندان مركزي مردان استان اصفهان
  زندان مركزي مردان شهرستان كاشان

626/0  
008/0  

155/0  
248/0 *  

زندان مركزي مردان شهرستان  
  نكاشا

  زندان زنان مركزي استان اصفهان
  زندان مركزي مردان استان اصفهان

854/0  
008/0  

093/0  
248/0 *  

  
  )2-2(جدول شماره 

  زندان مركزي مردان استان اصفهان زندان زنان مركزي استان اصفهان
  زندان مركزي مردان شهرستان كاشان

656/0  
181/0  

011/0 
*  
410/0  

ميانگين رضايت از 
  نگيمسئوالن فره

  زندان زنان مركزي استان اصفهان زندان مركزي مردان استان اصفهان
  زندان مركزي مردان شهرستان كاشان

656/0  
69/0  

011/0 
*  
246/0  

زندان مركزي مردان شهرستان  
  كاشان

  زندان زنان مركزي استان اصفهان
  زندان مركزي مردان استان اصفهان

181/0  
69/0  

410/0  
246/0  

  
  تگي پيرسون بين متغيرهاي پژوهشضريب همبس .2.6

-نشان مي 3نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پژوهش، طبق جدول شماره 

دهد بين متغير كاركردهاي آموزش و پرورش در زندان و متغير رضايت از مسئوالن فرهنگي زنـدان  
نتيجه به هر ميزان رضايت از وجود دارد. در  000/0ي معنادار مثبت در سطح آلفاي ) رابطه518/0(

يابـد.  هاي آموزشي و پرورشـي در زنـدان افـزايش مـي    عملكرد مسئوالن افزايش يابد كاركرد، برنامه
شود. همچنين بين متغير امكانات تحصيلي و پرورشي در زنـدان  بنابراين فرض پژوهش پذيرفته مي

دار مثبت و زيادي در سطح آلفاي ) رابطه ي معنا352/0و متغير رضايت از مسئوالن فرهنگي زندان(
وجود دارد. در نتيجه به هر ميزان رضايت از امكانات تحصيلي و پرورشي در زنـدان افـزايش    000/0

يابد. بنابراين فرض پژوهش پذيرفتـه  يابد ميزان رضايت از عملكرد مسئوالن فرهنگي نيز افزايش مي
زندان و توزيع امكانات آموزشي و پرورشي  شود. به عالوه بين متغير كاركرد آموزش و پرورش درمي

وجود دارد. در نتيجه به هر  000/0مثبت و زيادي در سطح آلفاي  ) رابطه معنادار410/0در زندان (
ميزان توزيع امكانات آموزشي و پرورشي در زندان افزايش يابد ميزان كاركرد آمـوزش و پـرورش در   

كرد آموزش و پرورش در زندان و تمايل به ارتكاب جـرم  يابد و ميان متغير كارزندان نيز افزايش مي
وجود دارد به اين معني كـه بـا    000/0معكوس و متوسط در سطح آلفاي  ) رابطه معنادار -275/0(

افزايش كاركردهاي آموزشي و پرورشي در زندان ، درصد تمايل به ارتكاب جرم تا حد زيادي كاهش 
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)  -087/0در زندان و تمايل به تكرار جرم ( آموزشي و پرورشيتوزيع امكانات اما بين متغير يابد.مي
وجود دارد كه اين رابطه از نظـر آمـاري معنـادار     182/0معكوس و پايين در سطح آلفاي   رابطه ي

در زنـدان و تمايـل بـه تكـرار جـرم       مسـئولين  عملكـرد  از رضـايت باشد. همچنين بين متغيـر  نمي
  ارد.معنادار وجود ند ) رابطه ي -097/0(
  

  كاركردهاي آموزش و پرورش در زندان و رضايت از عملكرد مسئوالن: ضريب همبستگي پيرسون بين 3جدول شماره 
 

 تعداد  ضريب همبستگي پيرسون  سطح معناداري  متغير
 
000/0  
 

  
518/0  

 
239 

 كاركردهاي آموزش و پروش در زندان

 رضايت از عملكرد مسئوالن زندان

 
000/0  
 

  
352/0  

 
239 

 انات تحصيلي و پرورشي در زندانامك

  ميزان رضايت از مسئوالن

 
000/0 

  
410/0  

 
239 

 كاركردهاي آموزش و پرورش در زندان
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 رضايت از عملكرد مسئولين
 تمايل به  تكرار جرم

  
  گيرينتيجه

حق برخورداري از آموزش و پرورش يكي از حقوق بنيادين و بشري افراد است. اجراي ايـن حـق در   
هـا اهميـت بـه سـزايي دارد و از ايـن      ن با ارزشدهي شخصيت متعادل و سازگار زندانياشكل زمينه

كند. آموزش طريق رفتارهاي ناسازگار آنان را تعديل و با محيط اجتماعي بيرون از زندان سازگار مي
ها را براي زنـدگي در   كند، و آنو پرورش موجبات رشد و بهبود وضعيت اجتماعي افراد را فراهم مي

). پژوهش حاضر  بـا بررسـي  عملكـرد    32: 1390قلعه، (شاهجامعه و سازگاري با محيط مهيا سازد 
ها در دسترسي به محيط تحصيلي مطلوب و ميزان رضـايت زنـدانيان از مسـئوالن فرهنگـي،      زندان

كاركردهاي بازپروانـه اجـراي حـق برخـورداري از آمـوزش و پـرورش در ابعـاد گونـاگون فرهنگـي،          
جرم را تأييـد نمـود . بـدين منظـور رابطـه بـين        اقتصادي، اجتماعي ، شخصي و جلوگيري از تكرار
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شـماره   هاي پژوهش با استفاده از آزمون آماري مناسب بررسي شدند كه نتايج آنها در جدولفرضيه
 تفصيل بيان شده است.  3

كـه بـين متغيـر    آيد اولين فرضيه پژوهش، مبنـي بـر ايـن   برمي 3از جدول شماره كه گونههمان
مثبـت    معنادار رش در زندان و متغير رضايت از مسئوالن فرهنگي  رابطهكاركردهاي آموزش و پرو

وجود دارد، تأييد شده است. بدين معنا كه  به هر ميزان رضايت از عملكرد مسئوالن افـزايش يابـد،   
يابد. نتايج اين يافته با تحقيقـات  هاي آموزشي و پرورشي در زندان افزايش ميكاركرد اجراي برنامه

نقش مـددكاري اجتمـاعي در   ها درباره باشد. آنسو مي) هم1390) و فراست طلب (1388نيازپور (
پژوهشـي انجـام داده و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه حضـور مجريـان و           پيشگيري از تكـرار جـرم  

متخصصين در نظام اصالح و درمان براي سالم سازي شخصيت مجرمان و آشنايي آنان با رفتارهـاي  
گردد. بنـابراين،   رسد و موجب توامندي و بازسازي زندانيان ميي به نظر ميمطلوب اجتماعي ضرور

-هاي آموزشي و برنامـه ريزي مسئوالن فرهنگي و بهبود تماس ايشان با زندانيان اجراي برنامهبرنامه

  شود و كاركردهاي خود را نشان خواهد داد.تر ميهاي فرهنگي آسان
كـه بـين متغيـر    دومين فرضيه پژوهش، مبني بـر ايـن   آيدبرمي 3همچنان كه از جدول شماره 

 ي معنـادار امكانات تحصيلي و پرورشي در زندان و متغير رضايت از مسئوالن فرهنگي زندان رابطـه 

مثبت وجود دارد، تأييد شده است. بدين معنـا كـه بـه هـر ميـزان رضـايت از امكانـات تحصـيلي و         
يابـد. تـا   ز عملكرد مسئوالن فرهنگي نيز افزايش مـي پرورشي در زندان افزايش يابد، ميزان رضايت ا

هاي فوق تـدوين نشـده اسـت.    هاي نگارنده، تحقيقي در باره ارتباط بين فرضهكنون بر اساس يافته
توانند ميـزان  دهد مسئوالن فرهنگي با تهيه امكانات الزم براي زندانيان مينتايج اين يافته نشان مي

هـاي الزم بـراي افـزايش كاركردهـاي     باال برده و به دنبال آن زمينـه رضايت آنان را از عملكرد خود 
هاي آموزشي و پرورشي را فراهم كنند. بايد توجه داشت بين متغير رضايت از عملكـرد  اجراي برنامه

مسئولين در زندان و تمايل به تكرار جرم رابطه معنادار وجود ندارد. يعني عملكـرد مسـئوالن تـأثير    
سطه بر كاهش تمايل به ارتكاب جرم زندانيان ندارد. بلكه كاركردهاي اصـالحي و  مستقيم و بدون وا

تواند منجر به كاهش تمايل ارتكـاب  ها را افزايش داده كه نتيجتاً ميگونه برنامهبازپرورانه اجراي اين
  جرم توسط زندانيان شود.

هـاي آموزشـي و   اينكه بين متغيـر كاركردهـاي اجـراي برنامـه     مبني برسومين فرضيه پژوهش 
وجـود دارد، تأييـد شـده     پرورشي در زندان و توزيع امكانات تحصيلي و پرورشي رابطـه ي معنـادار  

است. با اين توضيح كه به هر ميزان توزيع امكانات آموزشي و پرورشي در زندان افزايش يابد ميـزان  
) 1386ج تحقيقات صالحي (يابد. اين يافته با نتايكاركرد آموزش و پرورش در زندان نيز افزايش مي
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هـا و سـاير اقـدامات علمـي     ها و تأسيس كتابخانـه همخواني دارد. بدين معنا كه اجراي برخي برنامه
 كند. توسط كاركنان نقش مهمي در بازپروري مجرمان ثابت مي

 متغيـر  بـين  كـه ايـن  بر مبني ، 3 شماره جدول طبق پژوهش اين ديگر فرضيه پايه بر همچنين
 وجـود  معكـوس  معنادار ي رابطه جرم مجدد ارتكاب به تمايل و زندان در پرورش و زشآمو كاركرد
 درصـد  ، زنـدان  در پرورشي و آموزشي كاركردهاي افزايش با كه معني بدين. است شده تأييد دارد،
)  و 2013 ( مـورفي  ايلونـا  تحقيقات با يافته اين. يابدمي كاهش زيادي حد تا جرم ارتكاب به تمايل
باشد. بدين معنا كه اجراي كليه مراحل و تـدابير بازپـذيري اجتمـاعي    ) همسو مي1389يابي (افراس

شود. هاي آموزشي مانع سوق يابي بزهكاران به سمت تكرار جرم ميبزهكاران از رهگذر اجراي برنامه
ن كـاهش داد  ها تمايل به ارتكاب مجدد جرم را در زندانياگونه برنامهتوان با اجراي ايناز اين رو مي

 و با نظارت بعد از آزادي ميزان گرايش آنان به ارتكاب جرم را در سطح پايين نگه داشت.

، مبني بر اينكه بين متغيـر  3هاي ديگر اين پژوهش طبق جدول شماره يكي ديگر از  فرضيه   
ن در معكـوس و پـايي    در زندان و تمايل به تكرار جـرم رابطـه ي   توزيع امكانات آموزشي و پرورشي

-شود زيرا اين رابطه از نظر آماري معنادار نميوجود دارد، مورد تأييد واقع نمي 182/0سطح آلفاي 

) است. اين تحقيق رابطه 1390هاي تحقيقات عرفاني و همكاران (باشد. اين نتيجه مغاير با  با يافته
ت تكرار جرم بـا امكانـات   تكرار جرم با امكانات زندان را بررسي كرده است و نتايج آن نشان داده اس

و سـطح معنـاداري آن برابـر     813/0زندان رابطه معناداري دارد (ضريب همبستگي پيرسون برابر با 
اي مستقيم و زياد بين تكرار جرم با توجه به مثبت بودن ضريب همبستگي، رابطهاست) و با 0/000

ر باشد، تكرار جرم نيز كمتر خواهد امكانات زندان در زندان وجود دارد و هر چه امكانات زندان بيشت
در  توزيـع امكانـات آموزشـي و پرورشـي    كه بين متغيـر  بود. اما طبق نتايج اين پژوهش با وجود اين

وجـود دارد   182/0معكوس و پايين در سطح آلفاي  ) رابطه  -087/0زندان و تمايل به تكرار جرم (
توان گفت صرف وجود امكانات آموزشـي  راين، نميباشد. بناباما اين رابطه از نظر آماري معنادار نمي

  .شودو پرورشي در زندان موجب كاهش تمايل زندانيان به ارتكاب جرم مي
الزم به ذكر است نتايج اين پژوهش در زمينه عدم تمايل به ارتكـاب مجـدد جـرم توسـط اكثـر      

باشـد  ي براي زنداني نمـي زندانيان بعد از آزادي با نظريه كساني كه معتقدند زندان آموزشگاه مناسب
باشد. در تبيين ايـن  نظريـه بايـد    هرچند كليه امكانات آموزشي در آن جا فراهم باشد، سازگار نمي

گفت چه بسا محلي براي آموزش منفي و ضد اجتماعي بوده و مجرمان را آموخته تر و بزهكـاران را  
اي كند و تبديل به مجرمان حرفهمي توانمندتر از قبل از ورورد به زندان در زمينه برخوردهاي منفي

 )Sammons(و سـامونز   )Putwain( )،. همچنين با نظريـه پـوت وايـن    1387نمايد (محسني، مي
تقريباً بسياري از متخلفين فوراً بـه محـض آزاد شـدن از زنـدان     « نويسند:ها ميهمخواني ندارد. آن
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نظران ( واكر و فارينگتون) كه گروهـي  و با نظريه بعضي از صاحب» شوند.مرتكب جرايم بيشتري مي
ها مجازات زندان معلق تعيين شده بود يا به قيـد ضـمانت آزاد شـده بودنـد،     از متخلفين را براي آن

تـر  مورد مقايسه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه احتمال تخلف مجدد در گروه دوم كمي كـم 
وماً زندان احتمـال تخلـف مجـدد را افـزايش دهـد.      رسد لزباشد. بنابراين به نظر نميبود. همسو مي

همچنين نتايج اين پژوهش با اعتقاد عمومي كه بر اين منوال است كـه زنـداني شـدن بايـد باعـث      
كاهش تخلف مجدد گردد، همخوان است. اساس اين اعتقاد اين است كه زندان رفتن يك امر زشت 

شود تا از رفتارهايي كه منجر بـه  برانگيخته ميكند باشد و كسي كه زندان را تجربه ميو ناپسند مي
پـذيري مجـدد زنـدانيان بـر اسـاس      شـود اجتنـاب كنـد. بنـابراين جامعـه     تخلف و قانون شكني مي

هنجارهــاي صــحيح و مقبــول اجتمــاعي از طريــق تهيــه مقــدمات آموزشــي و پرورشــي در زنــدان 
  كند. ي آنان را فراهم ميكاركردهاي منفي زندان را كاهش داده و زمينه اصالح و بازپرور

وپـرورش   دست آمده، اجراي حـق بـر خـورداري از آمـوزش    هعالوه، بر اساس پژوهش ميداني ببه
اجتماعي است نتايج اين پژوهش با ديدگاه كاركردگرايانـه دوركـيم دربـاره     -داراي كاركرد فرهنگي

هـاي تحقيقـات   با يافته باشد وآموزش و پرورش و نظريه انسجام اجتماعي در انديشه وي همسو مي
-) همخواني دارد. در تبيين بايد گفت شركت در كـالس 1388) و صالحي اميري( 1381فر (غفاري

نمايد هاي تعليمي و تربيتي مقدمات توسعه و ترويج فرهنگ مشترك را در ميان زندانيان فراهم مي
د. همچنين نتايج حاصـل  دهها و هنجارهاي اجتماعي سوق مي و آنان را  به سوي همسازي با ارزش

) 1339هاي آموزشي در زندان با نظريات تئوري وزيري (اقتصادي شركت در كالس -از كاركرد مالي
آمـوزي و آمـوزش شـغل متناسـب بـا       باشد. با اين توضيح كـه حرفـه  ) همسو مي1394و محسني (

ي قـانوني و شـرافتمندانه   هـا  نيازهاي مـادي خـود را از راه   سازد تا نيازهاي زندانيان، آنان را قادر مي
كند. يكي ديگر از آثـار   اصالح و بازسازگاري مجرمين را فراهم مي برطرف كند و از اين طريق زمينه

ادامـه تحصـيل، آمـاده سـاختن      هاي آموزشـي و پرورشـي داخـل زنـدان،    مثبت مشاركت در كالس
ــد از آزادي   ــوب بع ــالم و خ ــدگي س ــتن زن ــراي داش ــدانيان ب ــ  زن ــه ب ــن نتيج ــات اســت. اي ا نظري

باشد. در واقع،  اين محققان دريافتنـد كـه   ) همسو مي1391) و تحقيقات نيازپور(1393سراكاراني(
هـا ايجـاد    هاي سازنده در آن در صورتي كه افراد نسبت به موضوع درس شناخت پيدا كنند و نگرش

صـيل بعـد از   مند شوند. به ادامـه تح  شود و به مشاركت در مباحث مربوط به زندگي اجتماعي عالقه
 نمايد. كنند. تحقيق ميداني اين پژوهش اين موضوع را تأييد ميآزادي تمايل بيشتري پيدا مي

رسـد نگـرش زنـدانيان    هاي مورد پژوهش و روابط آنان با يكديگر به نظـر مـي  با مالحظه فرضيه
والن نسبت به كاركردهاي آموزش و پرورش، وجود برخـي از امكانـات و رضـايت از معلمـان و مسـئ     

هـا تـا    گونه برنامه باشد. اين امر موجب ترغيب و تشويق آنان به مشاركت در اينفرهنگي  مثبت مي
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حد زيادي است كه به دنبال آن  به بهبود رفتار زندانيان و اصـالح و بـازپروري اجتمـاعي مجـرمين      
د امكانات ضروري و سازد. اين امر نيازمنكند و آنان را براي ورود مجدد به جامعه آماده ميكمك مي

-ها از بين اشخاص مجـرب ، برنامـه   متناسب حال زندانيان است؛ انتخاب آموزگاران و مربيان زندان

هاي آموزشـي و فرهنگـي را   ريزي مسئوالن فرهنگي و بهبود تماس ايشان با زندانيان، اجراي برنامه
تواننـد ميـزان رضـايت آنـان را از     كند و مسئوالن با تهيه امكانات الزم براي زندانيان ميتر ميآسان

هـاي  عملكرد خود باال برده و به دنبال آن مقـدمات افـزايش كاركردهـاي بازپرورانـه اجـراي برنامـه      
آموزشي و پرورشي را فراهم كنند و در نتيجه  منجر به كاهش تمايل ارتكاب جرم توسـط زنـدانيان   

  شوند. 
پرورشي تمايل به ارتكاب مجـدد جـرم توسـط     هاي آموزشي وتوان با اجراي برنامهاز اين رو مي

زندانيان را كاهش داده و با نظارت بعد از آزادي ميزان گرايش آنـان بـه ارتكـاب جـرم را در سـطح      
پايين نگه داشت زيرا نگرش مثبت زندانيان نسبت به وجود برخي از امكانات و رضايت از معلمـان و  

شود و به بهبود ها مي گونه برنامه شاركت در اينمسئوالن فرهنگي موجب ترغيب و تشويق آنان به م
-كند و آنان را براي ورود مجدد به جامعـه آمـاده مـي   رفتار و بازپروري اجتماعي زندانيان كمك مي

هـا ازاينكـه آنـان    سازد و همچنين از طريق افزايش همكاري در داخل زندان بين زندانيان با انجمـن 
گردد. به عالوه از رهگذر چنين كنترل دهند،  اطمينان حاصل  توانند بعد از آزادي ادامه تحصيلمي

دهي شخص به سمت بسترهاي اجتماعي، شخص بزهكار در محـيط  هايي و همچنين سوقو مراقبت
گيرد تا موضوع، ماهيت و اهداف اقدامات اصالحگر با باز جامعه تحت نظارت و مراقبت مؤثر قرار مي

-باشد و به دنبال آن با كنترل فرد رها شده از زنـدان، از سـوق  بسترهاي اجرايي آن مطابقت داشته 

  شود. يابي بزهكاران به سمت تكرار جرم پيشگيري مي
هـاي يـاد شـده بـا اجـراي مسـتمر        در اين راستا نظام عدالت كيفـري بايسـتي در كنـار برنامـه    

مايـت از فـرد   هاي الزم جهـت ح  بيني سياست هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مانند پيش برنامه
محكوم، دسترسي به آموزش خارج از زندان، به صورت مستمر زمينه رشد فردي و اجتماعي افراد را 

هـا   پذير تربيـت كنـد. بـه عـالوه سـازمان زنـدان      فراهم كرده و به دنبال آن فردي اجتماعي و ارزش
 ش پـس از بايستي با كمك نهادهاي مدني و مردمي و همچنين با همكـاري وزارت آمـوزش و پـرور   

تحمل مجازات حبس، براي مدتي فرد را تحت نظر و حمايت خود قرار دهـد و امكانـات الزم جهـت    
  ادامه تحصيل در خارج از زندان را براي او فراهم كند.
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