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 34فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره

  
  

  ***محمود براتوند، **عليرضا محسني تبريزي؛ * اسدالهيعبدالرحيم
  

اسـتان  ي عملكـرد مركـز مراقبـت بعـد از خـروج زنـدانهاي               اين بررسي به مطالعه و ارزيـاب      : بيان مسئله 
 1385براي زندانيان زن خوزستاني و جلوگيري از تكرار جـرم آنهـا در سـال                خوزستان در ايجاد اشتغال     

  . پردازد مي
  و زن زنداني آزاد شده در اين سال بررسي شـد و مجموعـه خـدمات رفـاهي       124 پرونده   :روش تحقيق 

اين مركز به   . عد از خروج استان خوزستان براي اين دسته از زنان ارزيابي گرديد           تسهيالتي مركز مراقبت ب   
طابق آنها بصورت چتـر حمايـت مـالي ـ     عنوان پل ارتباطي بين مددجويان نيازمند و جامعه بيرون براي ت

از معيـشتي زنـدانيان نيازمنـد در قبـل و بعـد              و   نمايد و با بررسي اوليه پيشينه خانوادگي        رفاهي عمل مي  
آزادي و محاسبه وضعيت فعلي و اثرات مخرب مالي حبس كيفري بر مددجو و خـانواده وي بـه اعطـاي            

   .نمايد زايي كم بهره و بعضا بالعوض اقدام مي خدمات در قالب وامهاي اشتغال
از زنـان آزاد شـده تحـت پوشـش خـدمات و             % 48نتايج اوليه آماري نـشان داد كـه         : هاي پژوهش   يافته

جـرايم موادمخـدر و   % 64اي،  حرفهداراي مدارك فني ـ  % 42 سواد، كم%  52ز قرار گرفته؛ تسهيالت مرك
تأهـل  از آنهـا م % 72 سـال و   34ميانـه سـني مـددجويان       . باشـد   مي% 62زايي    سرقت بوده و سطح اشتغال    

ا نـوع   ولي بآنها همبستگي مثبت دارد،   تأهل  زايي مددجويان با سن، سواد و         اند سطح و درجه اشتغال      بوده
شاخص بازگشت به جرم زنان دريافـت كننـده خـدمات           . جرم زنان زنداني رابطه معناداري مالحظه نشد      

با افزايش شاخص سواد و سن    بحث    .مددجويان همبستگي منفي آمد   تأهل   با سن، سواد و      وبوده   % 4/3
زايـي   ح اشـتغال آنها امكان اسـتفاده مطلـوبتر از تـسهيالت و وامهـاي دريـافتي و سـط            تأهل  مددجويان و   

زايي خدمات مركز بر مجرمان منكراتي، مجردان و سطوح           كمترين تأثير اشتغال  . رود  زندانيان زن باالتر مي   
و تخصـصهاي آموزشـكده و      تشويق و ايجاد تسهيالت بـراي اخـذ مـدارك           . تحصيلي ابتدايي بوده است   

 زايي و پيشگيري از بـروز جـرم   ل با سطح اشتغابه دليل رابطه قوياي در دوران حبس  حرفهمراكز فني ـ  
  .مفيد است زندانيان زن، در

زايي، بازگشت به جرم، زنان زنداني، زندانهاي خوزستان، مركز  اشتغال: ها كليد واژه
  .مراقبت بعد از خروج استان

  10/9/88 :تاريخ پذيرش    12/5/86 :تاريخ دريافت

                                                           
  <assadollahi.ashkan@gmail.com> دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران شناسي  جامعهدانشجوي دكتراي* 

   <mohsenit@ut.ac.ir> شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشيار گروه جامعه** 
  دانشجوي دكتراي روانشناسي *** 

  

 نقش مركز مراقبت بعد از خروج در
 ايي زنان زنداني خوزستانز اشتغال
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  مقدمه
 در حوزه خدمات اجتماعي و رفاهي      هاي مهم سازمانها به ويژه        همواره يكي از چالش   

  در حقيقت ايجاد آگاهي    . اثرات خدمات خود بر دريافت كنندگان يا مشتريان است        شناخت
اي سـازمانها يكـي از اهـداف بـزرگ پژوهـشگران اجتماعـات          از عملكرد شـغلي و حرفـه      

  .سازماني است
خيـر، در محـور    هـاي ا    زنان به عنوان نيمي از انبوه جمعيت انساني و اثرگذار در دهـه            

جانبـه وضـعيت زنـان در        شناخت همه . مندان و محققان بوده است     بحثها و تحليلهاي عالقه   
جوامـع انـساني    . باشد  هدفمند كردن و همراهي آنها در ساخت بهتر جامعة انساني مفيد مي           

منـد نمـودن وسـايل نيـل بـه            بهتر خود با وضع قوانين و هنجارها درصدد نظـام          براي ادارة 
در راستاي رسيدن به اهداف پوياي جامعه برخي اعضاي اين سـاختار            . اند  د بوده اهداف خو 

در . نماينـد   در حكم بزهكاران عمل مي    ) نظريه كاركردگرايي مرتون  (با رد وسايل يا اهداف      
فـرض  . اين دستة بزهكاران هر چند در حجم كمتر، زنان زنـداني و بزهكـار وجـود دارنـد              

ن با محبوس نمودن آنها از اهداف جامعه امـري پذيرفتـه            مختل شدن و عقب افتادن زندانيا     
  .  ناگزير زندانها بوده استكژكاريهايشده است؛ شايد اين ماحصل 

لي است كـه بـه عنـوان يـك          ها در كسب شغل و استقالل ما        ماندگي يكي از اين عقب   
اي  نيمـه زنان نيز بـه عنـوان   . نماياند شغلي در اجتماع فرد را به جامعه مياي ـ   هويت حرفه

ـ               و   ه ويـژه در عـصر نـوين بـوده         مهم در جامعه همواره در صدد كسب اين هويـت برتـر ب
 مالي زندانيان   -كنندگان زندانها نيز در راستاي اعطاي استقالل حرفه اي         انديشه اداره . هستند

باشد كه در اين جهـت        بعد از يك دورة محروميت از امتيازات و وسايل هدفمند جامعه مي           
ت بعد از خروج به عنوان پلي ارتبـاطي بـين زنـدان و جامعـه طراحـي و ارائـه                     مركز مراقب 

 اعطـا  و بعضاً بالعوض به زندانيان نيازمنـد         كم بهره هاي خود اشتغالي      اين اداره وام  . گرديد
نـسبت بـه زنـان زنـداني نيـز همـين       . نمايد تا در راستاي استقالل مالي آنها گام بـردارد         مي

اي از مـشاغل كـه انـسانها را     رض ايجاد و درگيري ذهن با گـستره ف. گردد رويكرد پياده مي 
براتوند (  اثبات شده است   پيشتر در پيشگيري از بروز جرم در بزهكاران         نمايد،  ميهنجارمند  

  .)1384، اسدالهي 1383
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هدف اين بررسي نيز به طور چندجانبه مطالعه نقش اشتغالزايي مركز مراقبـت بعـد از           
  بـه جـرم     و جلوگيري از بازگشت زنان زنـداني       1385ان طي سال    زندانهاي خوزست  خروج

  . اي تخصصي است بعد از كسب اشتغال و حرفه

  طرح مسئله 
بـر و   تربيتـي كـه در حـد زيـادي هزينـه     مشكالت مهم و درگيـر مراكـز تـأميني ـ     از 
 تحميل هزينه بازگشت زندانيان آزاد شـده بـه   ،اقتصادي استه سرماية انساني ـ  كنند اتالف

ـ . جرم سابق يا جديد و اعاده به زندانهاست        كـه مطالعـه آمـاري پيـشينة كيفـري           طـوري ه  ب
پـوالدي و   ( در زندانهاست    1 بازگشت به جرم    باال بودن ميزان    دهندة  نشانزندانيان به راحتي    

  ).1385 و 1384، اسدالهي 1378همكاران 
قبلـي آنهـا از     از مسائل مهم براي زنـدانيان آزاد شـده جـدايي كوتـاه يـا دراز مـدت                   

ساختارهاي كالن جامعه بوده كه با نوعي شـكاف و جـدايي اجتمـاعي و اقتـصادي همـراه       
توان بستري براي بازگشت بـه جـرم در آنهـا             اين شكاف و فقر ارزشي و مالي را مي        . است

زايـي مركـز مراقبـت بعـد از خـروج در              اين مسائل، موضوع مطالعه اثرات اشتغال     . دانست
كننـده تـسهيالت را مطـرح        به جرم و بررسي توصيفي زنـان دريافـت        كاهش نرخ بازگشت    

  .نمايد مي

  ارچوب نظريچ
شناسي منطقه خوزستان نشان داد كه درصد بـااليي       پژوهشهاي متعددي در حوزه جرم    

ــاران ــوده  ،از بزهك ــغل ب ــاي ش ــاران جوي ــا بيك ــار ي ــد  بيك ــد( .ان ــوالدي و ؛1384براتون  پ
 مطالعات نظري ديگري نيز فرض وجود اشتغال و          همچنين .)1384 اسدالهي ؛1378همكاران

 بـه نقـل از محـسني        1978هيرشـي ( انـد   تأثير پيشگيرانه آن در بروز جرم را گوشـزد كـرده          
   .)1382 ماسن ؛1383تبريزي

                                                           
1- recidivism rate  
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 هيرشـي معروفتـرين    :نظريه كنترل اجتماعي هيرشـي، ركلـس، فرايـدي و هيـگ           
 استوار اسـت كـه بـا        مفروض اين    بر نظريه اين    است پرداز كنترل و نظارت اجتماعي     نظريه

گـر و    شده يك جمـع يـا سـاختار، جامعـه نظـاره            رد به هنجارها و ارزشهاي پذيرفته     تعلق ف 
كنندة رفتار و كردار اعضاي خود خواهد بود و آنها را از انحراف و آسـيب اجتمـاعي                   كنترل

   )،1383، سروستاني 1383محسني تبريزي . (سازد دور مي
، واقعيتي اسـت    1احساس انزواي اجتماعي  : جتماعي ملوين سيمن  نظريه احساس انزواي ا   

 عـدم   ، فـرد دچـار     پـاداش اجتمـاعي    نظام ارزشگذاري و    سازوكار به دليل فكري كه در آن     
اين احـساس   . گردد  ميرها و ارزشها و انفصال از جامعه،      احساس تعلق و وابستگي به هنجا     

    ازخودبيگـانگي اسـت، بـستر       اجتمـاعي و     هنجـاري   بـي  دچار   كه بخشي از احساسات فرد
  ).1383محسني تبريزي، (انحراف و آسيب اجتماعي است 

     روش
باشـد     مي 1385بررسي شامل تمام زنان زنداني آزاد شده در پايان سال           مورد  جمعيت  

كه از خدمات و تسهيالت مركز مراقبت بعد از خـروج زنـدانهاي اسـتان خوزسـتان بهـره                   
كننـده    مـددجوي دريافـت    124باشـد و تمـامي        گيـري مـي     اين پژوهش فاقد نمونه   . اند  برده

  .اند شده مطالعه واردخدمات مركز 
هـاي    شده در مركز مراقبت بعد از خروج مطالعـه و مؤلفـه            رونده زندانيان زن تشكيل   پ

هـاي    براي هر كدام از مؤلفه    . گرديدگذاري   شناسهآزمون  برگة  ها اخذ و در       آزمون از پرونده  
 آن، نـوع جـرم و سـابقه         مقدار، نوع خدمات و     تأهلمثل سن، سواد،    شناختي   اوليه جمعيت 

زايي، بازگشت به جرم      بري آن براي تعيين ضريب اشتغال     كيفري، نوع مصرف خدمات وكار    
 فاصله زماني بين آزادي و بازگشت مجدد به جرم و زنـدان و تعـداد آنهـا و در                    شاخصبا  

  . گرديداي تعيين  ويژهشناسة ي خاص ا حرفهوزش فني ـ نهايت داشتن گواهي يا مدرك آم
  

                                                           
1- social isolation  
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  ها  يافته
دهند، سواد اغلب زنان زنداني كمتـر از راهنمـايي     نشان مي  2و  1هاي    چنان كه جدول  

  .است) %94( سال 40 تا 19ها غالباً  و سن آن) 69%(
   سطح سواد در زنان مجرم.1جدول 

  عالي  ديپلم  راهنمايي  ابتدايي  بيسواد  سطح سواد
  2  9  20  52  17  فراواني درصدي

  

   گستره سني زندانيان زن.2جدول 
   سال به باال40  30-40  19-29   سال 18زير   گستره سني

  2  43  51  4  فراواني درصدي
   .باشد  بيشترين فراواني مرتبط با جرايم اعتياد و سرقت مي كهشود  مالحظه مي نيز3در جدول

  

   ردة عناوين مجرمانه زنان زنداني.3جدول 
  ساير  جرايم منكراتي و خانواده  مواد مخدر  سرقت  مانهعناوين مجر

  12  34  24  40  فراواني درصدي
  

زايي آنها از سوي مركز مراقبت بعد از خروج           بين سن مددجويان زن و گسترة اشتغال      
 آنهـا  افزايش سندست آمد؛ بدين معنا كه با ه  بa 98/0 و t :13/2استان رابطه معناداري با 

بـا گـسترش و تثبيـت شاخـصهاي سـواد و            .)p= 02/0(. رود  مـي  زايـي بـاال     سطح اشـتغال  
بين .)p= 05/0(رود    زايي بين آنها باالتر مي      آموزشهاي رسمي در زندانيان زن گسترة اشتغال      

تأهـل  هـاي خوزسـتان بـا        ن زايي خدمات مركز مراقبت بعد از خروج زنـدا          شاخص اشتغال 
رابطه معناداري بين نوع جرم و      .)p= 05/0( شود  رابطه معناداري مالحظه مي     نيز زندانيان زن 

رابطـه معنـاداري    .)p= 10/0(شد  نزايي خدمات مركز در زنان زنداني مالحظه          سطح اشتغال 
  .)p= 99/0( بازگشت به جرم و سن مددجويان زن مالحظه نشد ميزانبين 

هاي سواد رسمي، بازگشت به جرم و تكرار بزه در بين زنان  با گسترش و اشاعه مؤلفه    
زندانيان زن و گسترة تكرار جرم      تأهل  رابطه معناداري بين    .)p= 02/0(نداني كاهش يافت    ز

به جـرم و نـوع بـزه ارتكـابي مـددجويان زن              بين بازگشت .)p= 05/0(آنها مشاهده گرديد    
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  .)p= 99/0( .نيامدنمونه رابطه معناداري بدست 

  بحث 
ل خياطي، گلدوزي، آرايشگري،    از زنان با مشاغل سنتي زنانه مث      % 54 ها نشان داد    داده

آمـوزي   قد گواهينامه و مدرك رسمي حرفه     اي دارند ولي فا     بافتني و امثال آنها آشنايي حرفه     
) ي از زنـدان   در زمـان آزاد   (اند كه هم اينـك        آنها اعالم نموده  % 42فقط  . خاص آنها هستند  

 بـا  ان حـبس اي معتبـر مربيگـري هـستند كـه آن هـم در دور      حرفـه داراي گواهينامه فني ـ  
  . اند اي اين حرفه را اخذ نموده حرفههاي مخصوص فني ـ  گذراندن دوره

آمـوز رسـمي و تخصـصي       وم گسترش هر چه بيشتر جمعيت حرفـه       اين يافته مويد لز   
اي با ايجاد      حرفه -ش فني خاصه زنان با اعطاي مدارك معتبر از سوي زندانها و مراكز آموز           

ش قرار دادن جمعيت كيفري زنان و مردان، اثرگذاري         اين اقدام و تحت پوش    .  است قرارداد
بهتر و مطلوبتر خدمات و تسهيالت مركز و اميد به پيشگيري از بازگشت بـه جـرم را بـاال                    

برد و در دراز مدت با تربيت فرزندان، بزهكاري و خلق خـانواده آسـيب ديـده را مـانع                      مي
  .)1384 و 1385اسدالهي( گردد مي

  پژوهشهاي براتوندبا پيشگيري از بروز جرم و عدم تكرار آن         با آموزش و سواد     رابطة
 نظريـه كنتـرل     مطـابق . همسوست )1384 (  و اسدالهي  )1378 ( ، فوالدي )1384 و   1383(

اجتماعي هيرشي و احساس انزواي اجتمـاعي ملـوين سـيمن بـا رشـد و گـسترش سـطح                    
 بازگشت به بزهكـاري     زايي خدمات مركز مراقبت بعد از خروج استان تكرار جرم و            اشتغال

  . يابد كاهش محسوس مي
گذاري بيـشتر در اشـاعه و گـسترش          شود با سرمايه    ها پيشنهاد مي    با توجه به اين يافته    

سواد رسمي كه تغيير نگرش سنتي زنان و مـردان بزهكـار و جامعـه سـالم را در پـي دارد،        
ي گـام مـؤثري     توان در جهت كنترل اجتماعي زيرساختهاي آسيب زاي جرم و بزهكـار             مي

 ارزيـابي تقريبـاً مثبـت و بـااليي از عملكـرد مركـز            گويـاي  ها هم چنين    اين يافته . برداشت
  .استهاي استان  مراقبت بعد از خروج زندان



 
  References                                                              منابع

  

  

355  

     بررسـي و مطالعـه الگـوي       ،  )1384. (اسدالهي، عبدالرحيم و براتونـد، محمـود      ـ  
مركـز آمـوزش    ، طرح پژوهـشي     ساختاري جرم در مناطق حاشيه نشين اهواز      

 .اداره كل زندانهاي خوزستان:  زندانهاي كشور، اهواز3عالي منطقه 
بررسي عوامـل بـروز جـرم در زنـان سرپرسـت            ،  )1384. (اسدالهي، عبدالرحيم  ـ

شناسـي    چكيده مقاالت دومين همـايش كـشوري آسـيب        ،  خانوار خوزستان 
 .، تهران، دانشگاه شهيد بهشتيخانواده در ايران

بررسي و رابطه بين كودك آزاري والدين و جـرم        ،  )1385. (الرحيماسدالهي، عبد ـ  
، پژوهـشي رفـاه اجتمـاعي   ـ فصلنامه علمـي   ، شرارت در كودكان آزارديده

 .، تهران، دانشگاه بهزيستي و علوم توانبخشي225-246، صص 19شماره 
سير جرايم در اهواز برمبنـاي      ،  )1383. (براتوند، محمود و اسدالهي، عبدالرحيم    ـ  

 زنـدانهاي   3، طرح پژوهـشي مركـز آمـوزش عـالي منطقـه             اي مطالعات منطقه 
 .اداره كل زندانهاي خوزستان: كشور، اهواز

بررسي عوامل بـروز جـرم در زنـان         ،  )1378. (پوالدي، محمدعلي و همكاران   ـ  
 .، اهواز، اداره كل زندانهاي خوزستانزنداني خوزستان، طرح پژوهشي

، چـاپ  روشهاي تحقيق در علـوم رفتـاري  ،  )1383(. سرمد، زهره و همكـاران    ـ  
 .نشر آگاهتهران، دهم، 

 .، تهران، نشر آنشناسي انحرافات جامعه، )1383. (صديق سروستاني، محمدرضاـ 
 ترجمه كتـايون بقـايي، چـاپ        شناسي جنسيت،   جامعه،  )1382. (گرت، استفاني ـ  

  .دوم، تهران، نشر ديگر
، چـاپ دوازده،    رشد و شخصيت كودك   ،  )1382. (ماسن، پل هنري و همكاران    ـ  

 .تهران، انتشارات رشد
 .، تهران، نشر آنونداليسم، )1383. (محسني تبريزي، عليرضاـ 
، تهـران، انتـشارات مركـز    1383سالنامه آماري سـال    ،  )1384. (مركز آمار ايران  ـ  

 .آمار ايران






