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Aim: The aim of this study was to evaluate the relationship of 

prisoners’ demographic features in 7 provinces of Iran with their crime 

type and level. 

Materials and Methods: This descriptive study was performed in all 

2200 newcomer prisoners of 7 great prisons of Iran (Zahedan, Urmia, 

Kermanshah, Karaj, Bandar Abbas, Yazd and Gorgan) during January 

and February 2009. The analysis of personal properties (age, level of 

education, unemployment, poverty and place of residence) of prisoners 

was done in the framework of structuralism and functionalism using 

SPSS 19 software. 

Results: Increasing the age and level of education of prisoners was 

inversely related to crimes, especially theft, which was the most 

frequent among the crimes, and only a direct relation to fraud was 

observed. The amount of crime and its re-engagement with the level of 

education and income was inversely related and was directly related to 

urbanization and intercourse. Traffic accidents and accidents with 

urbanization had a direct relationship with the reverse and fraudulent 

and drug trafficking, as well as the history of their repetition with 

urbanization. 

Conclusion: Demographic factors such as age, education, and low 

income play a significant role in committing crimes, especially 

robbery. Also, the location agent is also linked to crime types, so that 

drug addiction, drug trafficking and fraud and repeat offenders are 

more likely to occur in the city, and driving accidents and accidents 

and repeat offenses in villagers. 
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 مقدمه

ای از عوامل و  توانند در زنجیره اعمال مجرمانه و رفتارهای آسیبی می
در ایجاد رفتار گفت  توان میرو  از این ؛یندآعلل گوناگون پدید 

برخی . مجرمانه ترکیبی از عوامل موجد جرم دخالت دارند
عوامل روانی  ن،شناسا زیستی و ژنتیکی و روان عواملنظران  صاحب

ها دخیل  کاری های بروز انحرافات و بزه و شخصیتی را در ایجاد زمینه
عنوان یکی از  را به"خانواده"نیز بسیاری از پژوهشگران  دانند. می

 دهند توجه قرار می تارهای انحرافی موردفعوامل اجتماعی موثر در ر

رشد  ،تونیسو  زیملنظیر  ،اجتماعی دانشمنداناز نظر  [.2، 1]
و  اجتماعی -آلود شهرها همراه با ظهور تغییرات فرهنگی شتاب

 تباهی مقدمه بود، مبتنی گرایانه مادی فلسفه بر که جدیدی اقتصادی
 ،(مدرنیته) صنعتی به سنتی از حالت جامعه گذار. کرد فراهم شهرها را

که با  بوده رو روبه تبعاتی و پیامدها با جوامع تمامی در همواره
گسترش [. 3] های اجتماعی همراه بوده است ها و آسیب ناهنجاری

گیر  ای است که گریبان عمده از جمله مشکالت ،انحرافات اجتماعی
با توجه  ،ایرانی نیز ی ه. در جامعشده استبسیاری از جوامع کنونی 

های فرهنگی، اجتماعی، ساختار جمعیتی بسیار جوان و  به ارزش

 مجله طب انتظامی
 مقاله تحقیقی

 شناختی شناختی؛ تحلیل جامعه جمعیت های ویژگی زندانیان با جرایم رابطه

 

 1396 اردیبهشت 12تاريخ پذيرش:  1395 بهمن 9تاريخ اصالح:   1395 مرداد 3 تاريخ دريافت:

 چکیده

 1الهام عباسی

  2معصومه دژمان

 *1یدیحم یانس

 3مژگان دستوری

 امیپ دانشگاه ،یاجتماع علوم گروهمربی،  1 

 .رانیا ،تهران نور
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی استادیار،  2

 ه علوم بهزیستی وموثر برسالمت، دانشگا

 ایران.توانبخشی، تهران، 
 عوامل قاتیتحق مرکزکارشناسی ارشد،  3

 علوم دانشگاه سالمت، بر موثر یاجتماع

 .رانیا ،تهران ،یتوانبخش و یستیبهز

 نويسنده مسئول:* 

  انسی حمیدی

 +(98) 9125962790تلفن: 

 پست الکترونیك:

@yahoo.com8160eh 

 

 نوع با کشور، استان 7 در زندانیان یشناخت تیجمع یها یژگیو رابطه یبررس پژوهش، نیا هدف هدف:

 .بود آنها جرم زانیم و

 7 در 1387 سال بهمن و ید در وارد تازه یزندان 2200 هیکل در یفیتوص روش به مطالعه نیا روش:

 لیتحل. شد انجام( گرگان و زدی بندرعباس، کرج، کرمانشاه، ه،یاروم زاهدان،) کشور بزرگ زندان
 اتینظر چارچوب در زندانیان( یزندگ محل و فقر ،یبیکار سواد، سطح سن،) یفرد های یویژگ

 .گرفت صورت SPSS 19 یآمار افزار نرم کمك با ییکارکردگرا و ییساختارگرا

 نیشتریب که سرقت ژهوی به جرایم، به ارتکاب با زندانیان التیتحص سطح و سن شیافزا :ها افتهي

 برداریکاله مورد در فقط و داشت معکوس رابطه داده، اختصاص خود به جرایم انیم در را یفراوان
 ای رابطه درآمد و تحصیالت سطح با آن مجدد ارتکاب و جرم میزان. شد مشاهده مستقیم رابطه

 با یرانندگ تصادفات و جرح و ضرب. داشت مستقیم ای رابطه متارکه و یشهرنشین با و معکوس
 یشهرنشین با آنها تکرار سابقه همچنین و مخدر مواد قاچاق و برداریکاله و معکوس رابطه یشهرنشین

 .داشت مستقیم رابطه

 به ارتکاب در نییپا درآمد و التیتحص سطح و سن همچون یشناخت تیجمع عوامل :یریگ جهینت

 جرم انواع ارتکاب با زین سکونت محل عامل نیهمچن. دارند یتوجه قابل نقش ،سرقت ژهیو به جرایم
 انیم در شتریب آن تکرار و یکالهبردار و مخدر مواد قاچاق ،ادیاعت میجرا کهطوری  به است، مرتبط زین

      .      دارند یشتریب وقوع نانیروستانش در آن تکرار و یرانندگ تصادفات و جرح و ضرب و نانیشهرنش
. 

 
 اجتماعی، شهرنشینی انحرافاتزندان، ، شناسیجرم، جمعیت :ها دواژهیکل
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ترین و  بغرنج اقتصادی، انحرافات یکی از ی هد مشکالت عدیدوجو
آید که وجدان جمعی را  شمار می ل اجتماعی بهیترین مسا پیچیده
دار ساخته و امنیت اخالقی و اجتماعی افراد و اجتماع را به  جریحه

شود که بدانیم  کشد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می چالش می
ای  ها و انحرافات اجتماعی روند فزاینده های گذشته آسیب طی دهه

در اغلب جوامع بخش عظیمی از منابع مالی و  ،رو این از [.4] اند داشته
م، احداث و تامین یصرف اقدامات امنیتی و پلیسی برضد جرا ،انسانی
درحالی است  شود. این نگهداری و بازپروری مجرمین می، ها زندان

و به  شده ه در این ارتباط ویرانهای انسانی و اجتماعی ک که سرمایه
، محاسبه و جبران است. به عالوه غیرقابل ،شود ابتذال کشیده می
عدم تکافوی اقدامات اصالحی به دلیل  خود زندان،بسیاری از مواقع 

هنگام  و زندانیان بهشده و بازپروری، به مدرسه آموزش جرم تبدیل 
آمادگی بیشتری برای  ،ترك زندان در مقایسه با زمان ورودشان

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر  [.6، 5] ارتکاب مجدد جرم دارند
شود که بدانیم در بسیاری از جوامع، تعداد مطلق و حتی  آشکار می

در ایران بین [. مثالً 7ت ]نسبی زندانیان به مرور در حال افزایش اس
 در این است و برابر شده 7، تعداد زندانیان 1376تا  1359سال های 

% افزایش 55ها تنها  سالاین حالی است که جمعیت کشور طی 
 بلکه به ،ستسنگین اداشته است. این روند نه تنها به لحاظ مالی 

ویژه اگر تاثیر  به ؛لحاظ اجتماعی نیز آثار گسترده و مخربی دارد
توان ادعا نمود  می ،تشدید گرایش به ارتکاب جرم باشد ،محیط زندان

داریم. یکی از اقدامات  اهداف مشروع اجتماعی گام برمیبرخالف که 
شناخت وضعیت موجود و انجام مطالعات و  ،ضروری در این راستا
انحرافات  م ویجرا ی هعلل و عوامل تشدیدکنند تحقیقات در خصوص

[، 8] ترین مجازات جهان امروز عنوان اصلی به ،جامعه است. زندان در
رو  داده است. از این در خود جایتوجهی از مجرمان را  بخش قابل

 شناختی و های جمعیت ترین مکان برای شناسایی ویژگی مناسب
ها با نوع  فرهنگی این افراد و فهم الگو و رابطه این ویژگی -اجتماعی

 م و انحرافات است.یو میزان شیوع جرا
 ،مجرمانه اعمال و یاجتماع انحرافات عوامل و علل نیتب در
 مطالعه مورد را موجد عوامل از یا رهیزنج نظران صاحب و سندگانینو

 ای یرفتار یصفت مانند  نه را انحراف ن،ساشنا جامعه .دهند یم قرار
 یساخت یکارکردها از یبرخ یژگیو منزله  به را آن بلکه ،یتیشخص
-12] رندیگ یم درنظر یاجتماع ینهادها به وابسته و یاجتماع نظام

 تاثیرات و فرهنگی عناصر انتقال و یریادگی به یک مك و شاو .[9
 افراد مانند کژرفتار افراد معتقدند و کنند یم توجه آن از ناشی

 های گرایش و باورها و بوده خود فرهنگ فرزندان همگی کردار درست
 تاکید نیز مرتن .[2د ]ان فراگرفته خویش فرهنگی محیط از را خود
 اهداف بین یینارسا و شکاف طریق از که است جامعه این ،دارد

 به عظیمی فشار اهداف، آن به رسیدن مجاز های روش و خود مقبول

 وا کجروی به ی،یهمنوا جای به را ها آن و کند می تحمیل مردم
 ،مجرمانه رفتارهای و جرم ی همطالع در اساس نیا ر[. ب1د ]دار می
 را جرم یافتن  نقصان یا رشد و تکوین در اجتماعی محیط سهم دینبا

 از. دارد وجود جامعه و جرم بین تنگاتنگی ی هرابط زیرا ؛کرد فراموش
 و میجرا یپراکندگ و الگو نوع، انیم شناسانه جامعه کردیرو در رو نیا

 ارتباط ی،شناخت تیجمع و یاجتماع ینهادها یها یژگیو و انحرافات
[. مطالعات زیادی در قرن هجدهم درباره 13] دارد وجود یتنگاتنگ

[. اما در خصوص چگونگی این 15، 14این ارتباط انجام گرفته است ]
 ساوتارتباط و رفتارهای تاثیرگذار کارهای بسیاری باید انجام شود. 

[ معتقدند اگرچه عوامل اجتماعی بر میزان جرم دخالت 13] مسنرو 
دارند، اما در این زمینه تحقیقات بسیار کمی انجام شده است. با این 

 نیا در رانیا جمله از و جوامع اغلب در شده انجام مطالعات حال،
 وعیش و بروز یالگو ،یپراکندگ اگرچه، که دهد یم نشان زین نهیزم

 ن،یسن ها، گروه یتمام انیم در یاجتماع یها بیسآ و انحرافات
 های بررسی اما ،شود می مالحظه مختلف یاجتماع طبقات و مناطق
 انحرافات و ها آسیب بیشتر بروز و شیوع از حاکی ای منطقه و موردی

 کارانیب ن،ییپا التیتحص ،39 تا 19 نیب یسن یها گروه در اجتماعی
 مناطق ی وجاریاست منازل، شهرها هیحاشدر  کهاست  یکسان و

 [.4د ]دارن سکونت پایین اجتماعی درطبقات و [16-19، 8نشین ]ریفق
 باورند نیا بر اند پرداخته جوانان یبزهکار مطالعه به که یپژوهشگران

 یجوان ریمتغ با یواضح و مداوم رابطه مجرمانه اعمال ارتکاب که
 جوانان نیب در بزهکارانه یرفتارها نیتر عیشا از یخرابکار و دارد

[ که ناشی از فشارهایی است که به واسطه واردشدن 21، 20] است
های بزرگسالی، روابط اجتماعی،  در اقتضائات روابط جنسی، مسئولیت

ای، خانوادگی و کار و همچنین به  شرایط و مشکالت خاص مدرسه
[. 22شود ] های رفتاری قابل قبول بر آنها وارد می جهت فقدان الگوی

های مشترك و  ن معتقدند که عواملی از قبیل افول ارزششناسا جامعه
هنجارهای عرفی، فقدان کنترل اجتماعی و نیز شرایط ساختاری که 

کند،  آزادی جوانان را بیشتر و کنترل و نظارت بر آنها را کمتر می
 تواند جوانان را به ارتکاب جرم سوق دهد. می

تواند  یت نیز میهای دیگری از قبیل سن و جنس ازسوی دیگر، ویژگی
که تعداد افراد  طوری [. به23با ارتکاب جرم ارتباط داشته باشند ]

های جمعیتی دیگر  سنی بیشتر از گروه -های جنسی مجرم در گروه
تا  18و  16-18های سنی مردان  که در گروه تر آن است؛ قابل توجه

 رو نفر به ارتکاب جرم مظنون است. از این 1نفر،  9سال، از هر  21
جنسی نسبت به جمعیت عادی شیب  -منحنی جرم دراین گروه سنی

رسد مردان جوان به اندازه افراد  طور کلی به نظر می بیشتری دارد. به
بزرگتر، نسبت به طرد هنجارهای ضدجرم تمایل ندارند و این به 

[. عالوه بر 24تجربگی خاص این دوران است ] خاطر سرکشی و بی
تبار و آبرو به هنگام ارتکاب جرم در این دادن اع این، ترس از دست
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 مجله طب انتظامی
 یشناخت جامعه لیتحل ؛یشناخت تیجمع یها یژگيو با انیزندان ميجرا رابطه

  93-101صفحات  -2شماره  -6دوره  -1396تابستان 

های  گروه، کمتر از برزگساالنی است که در شبکه اجتماعی و موقعیت
ها قدرت جسمی  [؛ جوانان نسبت به سایر گروه24آن پایگاهی دارند ]

ای که به سرعت و  رو در ارتکاب اعمال مجرمانه ، از اینتری دارندبیش
نسبت به دیگران موقعیت بهتری دارند.  ،توان بدنی بیشتری نیاز است

همچنین جوانان تمایل بیشتری دارند تا اوقات خود را در جمع 
رو امکان انجام تعامالت خطرناك  دوستان سپری کنند و از این

عالوه، مردان جوان تمایل بیشتری دارند  اجتماعی آنها بیشتر است. به
هکارانه، دوستان خود را تا با انجام اعمال مجرمانه، مانند رفتارهای بز

تحت تاثیر قرار دهند. به لحاظ آماری نیز اثبات شده که زنان جوان، 
 فرصت کمتری برای درگیرشدن در کارهای مجرمانه را دارند.

تراکم جمعیت نیز عامل تاثیرگذار دیگری است که بر نرخ ارتکاب 
ر جرایم اثر دارد. در شهرهای بزرگ میزان ارتکاب جرایم بیش از شه

ای که در آمریکا  تر و روستاهاست. بر اساس مطالعه های کوچك
گیسختگی خانواده در  % جرایم به دلیل ازهم45انجام شده است، 

های شغلی غیرقانونی  % به دلیل فرصت26شهرهای بزرگ است؛ 
% به دلیل امکان دستگیری کمتر در این مناطق است 12بیشتر و 

دهند،  بر فرزندان را از دست می[. هنگامی که والدین نفوذ خود 25]
بودن و  تر است. اساساً جوان های خرابکار، محتمل پیوستن به گروه

دهد. همچنین این  بودن، احتمال ارتکاب جرم را افزایش می بیکار
هایی با تمایالت  شرایط، باعث افزایش احتمال پیوستن به گروه

الی از سایر که این گروه به لحاظ م ویژه آن شود؛ به ضدفرهنگی می
رو کنترل درآمد و سایر متغیرهای  های سنی فقیرتراند. از این گروه

 [.25تواند به اثبات این فرضیه کمك کند ] اقتصادی، می
ی کالبدی و اجتماعی شهرها و مناطق شهری،  از سوی دیگر، توسعه

ناهمگونی فرهنگی را پدید آورده که تاثیر بسیاری بر انحرافات 
روانه را از نقطه نظر  رفتارهای کج کی مكو  شاو شهری داشته است.

های انسانی مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند  شناختی در گروه بوم
 ر[. د2تغییری باالیی با عوامل اقتصادی دارد ] که نرخ جرایم هم

 ،سرقت مخدر، موادمصرف  رابطه یبررس به[، 26ی دیگر ]پژوهش
 یبها، تیجمع تراکم درآمد، یرهایمتغ با یتبهکار و شرارت، فحشا

گر وجود ارتباط میان  که بیان ه شده استپرداخت یکاریب و مسکن
 گاهیپا یها شاخص عنوان به ،مسکن یبها و درآمد سطح با میجرا

 یناکاف مدآدر ،نیبنابرا ی است.شهر مناطق در یاجتماع و یاقتصاد
 تیتقو را یرو کج استعداد میرمستقیغ طور به سواد سطح زین و فقر و
 [.1] ندک یم

 و یانحراف رفتار نییتب برای خود مطالعات ی درارینظران بس صاحب
 تراکم مانند یعوامل و یانحراف رفتار انیم معنادار یهمبستگ، به جرم
در  آنان اعتقاد به. اند اشاره کرده ینیشهرنش و تیجمع رشد ت،یجمع

یافته، گسترش کالن شهرها و مهاجرت جمعیت به  کشورهای توسعه
کاری و  های نامناسب در حاشیه شهرها موجب شیوع بزه سکونتگاه

شود.  ویژه مراکز و نواحی اطراف شهر می جرم در تمام نقاط، به
شدن روی  تغییرات فراوانی که در شهرها اغلب به دنبال صنعتی

رهنگی بزرگی تبدیل کرده است که در دهد، شهرها را به مرکز ف می
ی فرهنگ  شدن بر توسعه آنها سرعت تغییرات تکنولوژیك و صنعتی

های  گیرد. این تأخر فرهنگی موجب افزایش آسیب پیشی می
شود  اجتماعی، مانند خرابکاری، سرقت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر می

[27.] 

 ماعی جرم است.های اجت کننده عوامل اقتصادی نیز، از دیگر تعیین
کاری  تاثیر بیکاری بر بزه"ای با عنوان اولین بار این موضوع در مقاله

[ منتشر گردید. در این مقاله در پی تبیین رابطه بیکاری 28] "جوانان
های  کننده و جرایم جوانان، تالش گردید تا به لحاظ تجربی تعیین

[. در 29ی جوانان شناسایی گردد ] اقتصادی بر رفتارهای مجرمانه
مشابه دیگری، با ارائه تئوری اقتصادی، اولین مدل برای   مطالعه

گردد. به این معنی که فقر، بیکاری،  بندی می انتخاب مجرمانه صورت
طرد اجتماعی، نابرابری در درآمد، سابقه خانوادگی، فرهنگی، مذهب، 
آموزش، جنسیت، نژاد، شهرنشینی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی 

شناختی، از طریق تاثیر بر ذهن و رفتار افراد، بر جرم و  تو جمعی
 [.29-31های آن به شکل تنگاتنگی ارتباط دارند ] کننده تعیین

تغییری بسیاری با نرخ جرم دارد؛ با این حال برخی  میزان بیکاری هم
[ 32های پژوهشی ] داللت دارند. داده 2مطالعات بر رابطه منفی این 

مطالعه رابطه منفی میان ارتکاب  19طه مثبت و مطالعه راب 33نتایج 
رویکرد اقتصادی به جرم، بر این  دهد. جرم و بیکاری را نشان می

ها  ها به محرك فرضیه مبتنی است که مجرم نیز همانند سایر انسان
تر باشد، در  های یك جرم جذاب [. هر اندازه مشوق33]دهد  میپاسخ 

خواهد بود. متغییرهایی که بر  صورت احتمال وقوع آن نیز بیشتر آن 
پیشگیری یا ترغیب به جرم اثرگذارند شامل درآمد قانونی و یا 

ای هستند که به کسب مال در مقابل بهای  های مجرمانه فرصت
شوند. در پژوهش دیگری  دستگیری و ازدست دادن مال منجر می

ده های رفتارهای غیرقانونی استفاده گردید تا نشان دا از ویژگی ،[34]
شود، چرا با افزایش سن تا اواخر دوره جوانی، احتمال ارتکاب جرم 

یابد. هرچه بر نابرابری درآمد افزوده  افزایش و پس از آن کاهش می
شود، فرصت درآمدهای قانونی بدتر شده و همزمان فرصت  می

 درآمدهای غیرقانونی بیشتر خواهد شد. 
علوم روی زندانیان های مختلف  در مطالعاتی که در ایران در حوزه

های  گیرد، بخشی از اطالعات گردآوری شده به ویژگی انجام می
شناختی گروه تحت مطالعه اختصاص دارد. اما  فردی و جمعیت

مطالعاتی نیز انجام پذیرفته که بخشی از هدف مطالعه، بررسی میزان 
شناختی با میزان و نوع جرایم بوده است. در  متغیرهای جمعیت

با  "زندانیان و مساله مشارکت"[ تحت عنوان 35فی ]پژوهشی توصی
سر  هدف پاسخگویی به این سوال که چه کسانی بیشتر در زندان به
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ای انجام گرفته که در  نامه، مطالعه برند، با استفاده از پرسش می
ها، به نسبت بسیار باالی زندانیان جوان بین سنین  بخشی از یافته

 کند. سالگی اشاره می 40-20

مجازات زندان و ارتکاب "[ تحت عنوان 36تحقیق دیگری ] در
دست آمده که بخشی از آنها از این قرار است:  نتایجی به "مجدد آن

بیشتر زندانیان مرد و ساکن شهرها هستند. بر اساس این مطالعه، 
سابقه ارتکاب جرم نیز با طالق رابطه مثبت داشته و هرچه مرد 

مال وقوع طالق برای او افزایش سابقه بیشتری داشته باشد، احت
دهد تعداد بیکاران در میان  یابد. همچنین این مطالعه نشان می می

 زندانیان بیش از نسبت مورد انتظار آنان در جامعه است.

 "تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران"پژوهشی با عنوان 
رآمدی، [، نشان داد که افزایش میزان فقر نسبی و نابرابری د37]

شده و از سوی دیگر، متغیرهای فقر  موجب افزایش میزان سرقت 
نسبی، نابرابری درآمدی و میزان بیکاری، از عوامل موثر بر قتل در 

 کشور هستند.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ارتکاب نوع جرم "پژوهشی با عنوان 
ن فقر دار بی گر رابطه معنی [، نشان38] "مردان مجرم در زندان اردبیل

و همچنین محل سکونت با ارتکاب جرم در مردان است. در این 
تحقیق نتایج نشان داده افرادی که محل سکونتشان روستا یا پایین 

 اند. شهر است، بیشتر از ساکنان باالی شهر مرتکب جرایم شده
 گذاران و مسوالن اجرایی کمك تواند به سیاست این نوع مطالعات می
زندانیان، اقشار  شناختی جمعیتهای  ویژگی کند تا با آگاهی از

م یسایرین در معرض انحرافات و جرا از پذیرتری که بیش سیبآ
کرده و با اتخاذ تدابیر الزم جهت  را شناسایی اجتماعی هستند

ای ایمن و  ساخت جامعه همچنینآسیب و  پیشگیری و یا کاهش
های  بررسی رابطه ویژگی ،سالم همت گمارند. هدف از این پژوهش

با نوع و میزان  ،استان کشور 7ها در  زندان  ورودی شناختی جمعیت
بود که با ابتناء بر مبانی نظری ذیل به بررسی آن پرداخته جرم افراد 

 شد.

 

 ها روشمواد و 

تحلیلی و به صورت  -به روش توصیفی که این مطالعهجامعه آماری 
وارد در دی و بهمن  مقطعی انجام گردید، شامل کلیه زندانیان تازه 

مرکزی کشور، با شرایط متفاوت  بزرگزندان  7، در 1387ماه سال 
 های شده بود. زندان دستگیر زندانیان تعداد و از نظر جغرافیایی، جرم

کرج  ندامتگاه رمانشاه ویزد، ک بندرعباس، ارومیه، زاهدان، گرگان،
با عنایت به ریزش بخشی از زندانیان بنا به دالیل  .انتخاب شدند

ها حذف گردید. در مجموع  حقوقی و قضایی، این تعداد از کل نمونه
برآورد گردید؛  نفر 2200زندان،  7آوری شده در این  تعداد نمونه جمع

بندرعباس  نفر، 200ارومیه  نفر، 200زاهدان  نفر، 400گرگان   زندان
 نفر. 500کرج  ندامتگاه نفر و 300نفر، کرمانشاه  300یزد  نفر، 300

 نامه پرسش، در این مطالعهو روش گردآوری اطالعات ابزار پژوهش 
بخش خصوصیات فردی، سابقه قانونی و سابقه مصرف  3بود که در 

های  نامه سواالتی در خصوص ویژگی مواد تنظیم شد. در این پرسش
ها و خصوصیات قضایی زندانیان  شناختی، مشخصات زندان جمعیت

)نوع جرم، سابقه زندانی وغیره(، وضعیت اعتیاد و نوع ماده مصرفی 
زش دیده مستقر در زندان، طی گران آمو بود که توسط پرسش

نامه  مصاحبه حضوری با زندانیان در بدو ورود تکمیل شد. این پرسش
دارای روایی صوری )با نظرخواهی از خبرگان( و پایایی آلفا کرونباخ 

 ( بوده است.7/0)باالی 
پس از کسب رضایت  از کلیه زندانیان جهت تشخیص اعتیاد، 

رویی مربوط به مصرف مرفین یا دا 4اعتیاد با کیت تست  آگاهانه،
 مصرف به حشیش یا آمفتامین و کیت چهارم دارویی، مربوط

 و اختالالت علت به داروها مصرف این گر نشان که ها، بنزودیازپین
 مصرفچون ) و روان است، گرفته شد اعصاب های بیماری

جهت نتایج آن لحاظ نشد(.  ،نبود اعتیاد قطعی نشانه ها نیازپیبنزود
اصول اخالق پژوهشی، با اختصاص کد به هر زندانی و  رعایت
گر، تاریخ ورود و انجام مصاحبه مشخص شد. الزم به  پرسش

یادآوری است که این مطالعه با رضایت آگاهانه زندانیان و رعایت 
کلیه اصول اخالق پژوهشی صورت گرفته و مشخصات شخصی 

 ظ ماند.زندانیان در کلیه مراحل این مطالعه محرمانه و محفو
با روش شده آوری  ها واطالعات جمع دادهی  برای تجزیه تحلیل، کلیه

افزار  تحلیل توصیفی و بررسی ارتباط متغیرها با استفاده از نرم
SPSS 16  تغییری متغییرها،  . همتحلیل قرار گرفتو مورد تجزیه

ها و محاسبه  دو، تفاوت میانگین اسکوئر یا خی با استفاده از آزمون خی
 ها انجام شد. فراوانی

 

 ها يافته
های توصیفی مناسب در این پژوهش، میانگین سن  یکی از شاخص

متوسط سن ها نشان داد،  افراد در هنگام ورود به زندان بود. یافته
سال بود که بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  31افراد وروردی 

بیش از  ،( بود. با محاسبه درصد تجمعی%7/47سال ) 30-20
نیمی  سال و بیش از 40های سنی کمتر از  گروه زندانیان در% 5/83

دهندگان مرد  از پاسخ %99سال سن داشتند.  30از آنان کمتر از 
% از زندانیان در سطح 9/77میزان تحصیالت در چنین  هم بودند.

شوندگان مدرك تحصیلی دیپلم  % از مصاحبه5/16، تر دبیرستان و کم
در مجموع حدود  که رای تحصیالت دانشگاهی بودند% نیز دا4/5 و

  .(>05/0p)% باالی دیپلم بودند22
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 مجله طب انتظامی
 یشناخت جامعه لیتحل ؛یشناخت تیجمع یها یژگيو با انیزندان ميجرا رابطه

  93-101صفحات  -2شماره  -6دوره  -1396تابستان 

زندانیان مورد % 4/42 داد کههای این پژوهش نشان  همچنین یافته
ملك فاقد  ،افراد% 1/57دارای منزل مسکونی شخصی و  ،مطالعه

% 40نفر و کمتر و  4% از زندانیان 5/58بودند. تعداد خانوار شخصی 
 3/4زندانیان، این متوسط تعداد افراد خانوار که  نفر بود 4باالی 

 ،مطالعه درآمد زندانیان مورد همچنین متوسطدرنظر گرفته شد. 
 400000درآمدی کمتر از  %75که  تومان بود 365000 ماهیانه

 تومان در ماه داشتند.
شهری به زندانیان نسبت جمعیت  های مهم این تحقیق، از شاخص

از فراوانی  فراوانی زندانیان شهری بیش؛ کل کشور است روستایی
م یمیزان تخلفات قانونی و جرابر این اساس،  بود.زندانیان روستایی 

روستایی  -بیش از تناسب جمعیت شهری ،در میان جمعیت شهری
و در  تناسب در ارومیه و یزد بیشتر این عدمو  بودکل کشور 

چشم  ز بقیه شهرها بههرمزگان و سیستان و بلوچستان کمتر ا
خورد. بیشترین فراوانی زندانیان شهری مربوط به ندامتگاه کرج و  می

)جدول  کمترین فراوانی زندانیان شهری مربوط به استان گلستان بود
1). 
 

توزیع فراوانی )درصد( زندانیان بر حسب محل سکونت در زندانیان  (1 جدول

نجا آاز ) 1387سال  و بهمن ماهدی زندان کشور در ورودی  6ورودی به تفکیك 
م ین زندان نسبت درصد انواع جرایت ایجمع ن است ویژه سارقیکه ندامتگاه کرج و

 (شداز جدول حذف  ،دهد ینشان نم را یو روستا یت شهریبا جمع

 شهرنام 
 انیزندان دتعدا

 )درصد( یشهر

 تیجمع درصد

 استان یشهر

 تفاضل

 درصد

 %5/8 %70 %(5/61)246 گلستان

 %8/11 %68 %(8/79)158 یجان غربيآذربا

 %5/3 %86 (%5/89)179 ستان و بلوچستانیس

 %6/5 %83 (%4/77)230 کرمانشاه

 %1 %74 %(73)216 هرمزگان

 %2/11 %92 %(8/80)202 زدي

 %3/12 %5/68 %(8/80)1769 جمع

 
 05/0 یدار یها در سطح معن نیانگیسه میج آزمون مقاینتان یهمچن

ان یان زندانینشان داد که تکرار جرم و سابقه مصرف مواد در م زین
 .(>05/0p) است ییان روستایشتر از زندانین بیشهرنش
زندان کشور )بدون  6در افراد  یرین علت دستگیباالتر ،سرقت

ن پژوهش نشان داد که با سطح یااحتساب ندامتگاه کرج( بود. 
افراد با متعلق به  ،سرقتن درصد ارتکاب یباالتر ،05/0 یدار یمعن

از  ،التیش سطح تحصیبا افزا و (>05/0pبود )پلم یر دیالت زیتحص
 . ان کاسته شدیان زندانیم سرقت در یفراوان
الت یپلم و تحصید یدارادر افراد  یبردار زان کالهین میهمچن

تر از  نییالت پایباالتر از افراد با تحص یدار یطور معن هب ،یدانشگاه

 زیمصرف مواد ن یفراوان از ،التیش سطح تحصیبا افزابود و  پلمید
برابر  7 ابیتقر پلمیر دیکه درصد معتادان ز یطور هب شدکاسته 

دو در سطح  یج آزمون خی(. نتا2)جدول  بودپلم و باالتر یمعتادان د
 . (>05/0p) د کردییفوق را تا یها افتهیج یز نتاین 05/0 یدار یمعن

 
برحسب  انیزندان )اعداد داخل پرانتز( ینسب مطلق و یفراوانع یتوز  (2جدول 

 1387 و بهمن ماه سال یدزندان کشور در  7الت در یزان تحصیجرم و م
 پلميد یباال پلمير ديز نوع جرم

 (3/12)17 (7/87)121 دایاعت

 (8/20)177 (2/79)674  سرقت

 (43)24 (1/57)32 یکالهبردار

 (27)57 (1/73)155 ضرب و جرح

 (22)480 (78)1705 ميکل جرا

 (4/54)262 (69)1180 سابقه مصرف مواد

 (5/16)163 (5/83)825 شدن یسابقه زندان

 
م مشاهده یزان سابقه جرایهل و مات تیان وضعیم یدار یتفاوت معن

در  ند،شدن داشت یکه سابقه زندان یافراد ین معنا که فراوانی. به اشدن
اما در  ،کسان بودیبا ی%( تقر1/43) هلا%( و مت3/45گروه مجرد ) 2

 بودند  ا مطلقهی%( و 3/73) بودند که متارکه کرده یمورد افراد
 (.3بود )جدول  گرید یها ار باالتر از گروهین درصد بسیا %(5/80)

 
هل و سابقه اوضعیت ت )اعداد داخل پرانتز( یمطلق و نسب یتوزیع فراوان( 3 جدول

 1387سال و بهمن ماه  ید در زندان کشور 7در  یان ورودیزندانشدن در یزندان
 جمع بدون سابقه زندان سابقه زندانبا  وضعیت تأهل

 827 ( 7/54) 452 (3/45) 375 مجرد

 1281 ( 9/56) 729 ( 1/43) 552 هلامت

 30 (  7/26) 8 ( 3/73) 22 متارکه

 30 (  5/19) 8 ( 5/80) 33 مطلقه

 1 ( 0) 0 ( 100) 1 وهیب

 10 (  50) 5 ( 50) 5 ريسا

 2190 ( 4/54)1083    ( 6/45) 907 جمع

 
در  دهد، یمنشان  05/0 یدار یز در سطح معنیدو ن یج آزمون خینتا
 یدار یشدن داشتند، اختالف معن یزندان ی هکه سابق یان افرادیم
 ی هکار سابقیافراد ب؛ کار وجود داردیو ب ان درصد افراد شاغلیم

  .(>05/0p) داشتند یشتریشدن ب یزندان
نفر معادل  70زد )ی یها د و فروش مواد مخدر در استانیزان خریم
 %( و5/27 نفر معادل 55) ستان و بلوچستانی%(، س3/28

ر یش از سایب بی%( به ترت1/16نفر معادل  32) یغرب جانیآذربا
 ،زندان کشور )بدون ندامتگاه کرج( 6در  ،. در مجموعها بودشهر
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که  بود یبرابر افراد 6/1د و فروش مواد مخدر یبه خرتعداد متهمان 
 .(4)جدول ند ر شدیبه جرم مصرف مواد دستگ

 
زندان  6و نوع جرم در  یمحل سکونت زندانیان ورود یتوزیع فراوان (4 جدول

 ن استیسارق هژیکه ندامتگاه کرج و نجاآ)از  بر حسب درصد 1387کشور در سال 
نشان  را یو روستا یت شهریم با جمعیانواع جران زندان نسبت درصد یت ایجمع و

 (شداز فهرست جدول حذف  ،دهد ینم

 کل يیان روستایزندان یان شهریزندان محل سکونت

 (100) 139 (4/19) 27 (6/80) 112 مصرف مواد

 (100) 218 (6/20) 45 (4/79) 173 و فروش مواد ديخر

 (100) 211 (6/34) 73 (4/65) 138 ضرب و جرح

 (100) 51 (3/37) 19 (7/62) 32 یتصادفات رانندگ

 (100) 55 (5/14) 8 (5/85) 47 یکالهبردار

 (100) 851 (9/10) 93  (1/89) 758 سرقت

 (100) 2181 (3/19) 420 (%7/80) 1761 جمع

 
م یکه جرا نشان دادن مطالعه یدر ادو  یج آزمون خین نتایهمچن

 یدار ی، در سطح معنیان شهریان زندانیدر م یبردار سرقت و کاله
 بود ییان روستایان زندانیم در مین جرایزان ایش از میب 05/0

(05/0p<). قاچاق یبردار جرم کاله که به یمتهمان ،گریان دیبه ب ،
 شدند، ریدستگ در مدت مذکورها  ن زندانیمخدر و سرقت درا مواد
 ییبه روستا یت شهریکه نسبت جمع بود ین درحالیو اند بود یشهر

 م ضربیجرا ،گرید یاز سو .بود 5/31به  5/68در همان سال معادل 
به  ییت روستاینسبت جمع یریبا درنظرگ یجرح و تصادفات رانندگ و

ان یش از زندانیب ییان روستایان زندانیدر کل کشور، در م یشهر
 بود. یشهر

 05/0 یدار یها در سطح معن نیانگیسه میآزمون مقاج ینتان یهمچن
شتر از افراد ی%( ب 36) زان سرقت در افراد شاغلیکه م دادنشان ز ین
ان یزان سرقت در میدر مجموع مو  (>05/0p)بود %( 7/52) کاریب
 بود.برابر شاغالن  5/1ا بیکاران تقریب

 

 بحث
زندان بزرگ کشور در  7 یها یورود ین مطالعه که رویااز  هدف

 یها یژگیرابطه و یبررس ران انجام شد،یا مختلف یشهرها
 کردیرو دربود. زان جرم یبا نوع و م افراد یشناخت تیجمع

 و انحرافات ،میجرا یپراکندگ، الگو نوع، انیم شناسانه جامعه
 یتنگاتنگ ارتباط یشناخت تیجمع و یاجتماع ینهادها یها یژگیو

 در رانیا جمله از و جوامع اغلب در شده انجام مطالعات. دارد وجود
 وعیش و بروز یالگو ،یپراکندگ اگرچه که دهد یم نشان زین نهیزم نیا

 و مناطق ن،یسن ها، گروه یتمام انیم یاجتماع یها بیسآ و انحرافات
 و یمورد یها یبررس اما، شود یم مالحظه مختلف یاجتماع طبقات

 یاجتماع انحرافات و ها بیآس شتریب بروز و وعیش از یحاک ،یا منطقه
[. در 21، 20سال است ] 39 تا 19 نیب یسن یها گروه در افراد انیم
که  یها، کسان نینش هیحاش ،کارانیب ن،ییپا التیتحص ان افراد بایم

 [16-19، 8] دارند سکونتن ینشریفق مناطقدر  یجاریاستصورت  به
ده ید یشتریهستند، مجرم ب یاجتماع نییپا درطبقاتن یهمچن و
 یلیمدرك تحص یان دارایزندان% 80ز ین پژوهش نیدر ا [.3]شود  یم

الت از تعداد یش سن و سطح تحصیبا افزاپلم بودند و یکمتر از د
ژه در خصوص جرم یو به ،ها ن زندانیر شده در ایمجرمان دستگ

 یبردار ن رابطه در خصوص جرم کالهیاما اشد.  یمکاسته  ،سرقت
 بود. معکوس

ان، بدون یزندانن پژوهش نشان داد که بخش اعظم یج این نتایهمچن
ن یتومان در ماه بودند؛ ا 356000و با درآمد متوسط  یمنزل شخص

 که ،مطلق فقر خط عنوان بهتومان  484905است که درآمد  یدرحال
 نیتضم یبرا ینفر 4 خانواده كی یازهاین حداقل رندهیدربرگ

محاسبه شده  88 درسالباشد،  یم یاجتماع یازهاین و غذا سالمت
 خط فقر هموارهو  است یشهر نیانگیم رقم نیا البته .[39] است

 شیافزا لحاظ به% 20 سقف تا گر،ید یشهرها کالن و تهران یبرا
 شتریب ره،یغ و ذهاب و ابیا مسکن، نهیهز مانند ها نهیهز یبرخ

 رخطیز یمدآدر ،رشدهیدستگ افراد% 75 نیبنابرا شود. یمحاسبه م
 ،زین سرقت عوامل مورد در یشناخت جامعه یها پژوهش. داشتند فقر
 نیا با ،فقر و یکاریب نرخ شیافزا انیم مثبت رابطه وجود از یحاک
 انیم سرقت یفراوان که میدید زین مطالعه نیا در. [3] است جرم
ن یا یها افتهی مجموع. بود شاغل افراد برابر 5/1 ابیتقر کاریب انیزندان

 و یکاریب ،التیتحص سن، لیقب از یفرد عوامل ریتاث نیمبپژوهش 
 قیتحق نین رو، ایکه از ا است آن تکرار و جرم به شیگرا در فقر

 در و همکاران یمیعظ و همکاران و ینیحس یها همسو با پژوهش
 .[38] بود جرم ارتکاب در فقر نقش با ارتباط

 ،%(5/80) اند مطلقه ای و%( 3/73) کرده متارکه که یافراد مورد در اما
 نیشیپ قاتیتحق .بود گرید یها گروه از باالتر اریبس جرم تکرار ددرص

 ،یزندان مردان از طالق وقوع در عامل نیتر مهم که اند داده نشان زین
 وقوع احتمال ،شود یم تردار هسابق مرد هرچه. نهاستآ بودن دار سابقه
 [.9] ابدی یم شیافزا او یبرا طالق
  شرفتیپ یاصل مراکز عنوان به شهرها که داد نشان حاضر ی همطالع

 و میجرا شیافزا در ییسزا به نقش ،یفناور و یصنعت اقتصاد
ژه یو رشدگان، بهی% دستگ80ش از یکه ب یا گونه به داشتند انحرافات
ان ین زندانیو قاچاق موادمخدر و همچن یبردار م کالهیدر جرا

ت یجمع یبودند که با توجه به نرخ کشور یدار، ساکنان شهر سابقه
 از شتریب% 3/12 رشدهیدستگ نانیشهرنش %(،5/68)ن ینششهر
ن بود که نرخ جرم به یگر ا ن امر نشانیند. ابود ییروستا یها یورود

 خصوص در تفاوت نیا مرتبط است. ینیبا شهرنش ییزان باالیم

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
6.

2.
93

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               7 / 9

http://dx.doi.org/10.30505/6.2.93
http://jpmed.ir/article-1-513-fa.html


 

100 
 

 مجله طب انتظامی
 یشناخت جامعه لیتحل ؛یشناخت تیجمع یها یژگيو با انیزندان ميجرا رابطه

  93-101صفحات  -2شماره  -6دوره  -1396تابستان 

 نیهمچن و آن فروش و دیخر ،مخدر مواد مصرف ،یبردار کاله میجرا
 یمیعظق ین تحقی. بنابراخورد یم چشم به شتریب ،جرم تکرار ی هسابق

ش یطور کل در افزا اند سکونت در روستا به که نشان داده و همکاران
 یچندان یخوان ن پژوهش همیا یها افتهیر مثبت دارد، با یجرم تاث

 ندارد.
 یها یژگین مطالعه و ویا یها افتهیدر مجموع با توجه به 

ر الزم یتداب، جهت اتخاذ یتحت بررس یها ك زندانیودموگرافیسوش
 یاجتماع یها بیو کاهش آس یریشگیپ یدر راستا یگذار استیو س

کاران یب یبرا، ییامر فقرزدا یشود که در راستا یشنهاد میپ
فراهم  یکاریدوران ب ی همیو بجاد شده یا ییزا اشتغال یها برنامه

، امکان یو آموزش یورزش یها طیجاد محیان با یگردد. همچن
جوانان فراهم گردد و جهت  یبرا سالمح یآموزش، پرورش و تفر

ان با استفاده از یزندان یاز ارتکاب مجدد جرم و بازپرور یریشگیپ
 یها ها و دوره ، برنامهیو روانشناس یتیکارشناسان ترب یراهبردها

ل فراهم گردد. نظر به یژه امکان ادامه تحصیو از، بهیمورد ن یآموزش
افراد از ارتکاب به  یریجلوگدر  ید مذهبیمان و عقایار یت و تاثیاهم

 یشود به اجرا یشنهاد می، پگرانیبه حقوق د یانحرافات و تعد
اهتمام خاص  یمذهب یش باورهارو پرو یآموزش اعتقاد یها برنامه

ان ییروستا یبرا یو آموزش یجاد امکانات شغلیا مبذول گردد. با
 آنان به ی هیرو یاز مهاجرت ب یریجلوگ و تیجهت رفع محروم

الزم  یها یزیر برنامه ستیبا یم شهرها ی هیرو یرشد ب زیشهرها و ن
 انجام گردد. 

 
 یریگ جهینت

در  یرانیشدن جامعه ا مدرن یکه در راستا یبه دنبال تحوالت
 یداده، مجموعه عوامل یرو یاقتصادو  ی، فرهنگیاجتماع یها نهیزم
سو  كیم را در جامعه باال برده است. از یش به ارتکاب جرایزان گرایم

 فقدان ،یعرف یهنجارها و مشترك یها ارزش افولل یاز قب یعوامل
 که یساختار طیشرا بزرگ، یژه در شهرهایو به یاجتماع کنترل

 کمتر را آنها بر نظارت و کنترل و شتریب را یاجتماع یها یآزاد
که  یکاریو ب یگر وجود مشکالت اقتصادید یو از سو کند، یم

شود تا با  یسازد، سبب م یف را دشوارتر میشت طبقات ضعیمع
طبقات  یفرهنگ یها رساختین در فقدان زیسنگ یش فشارهایافزا
ابد. یش یافزا میاجر زان ارتکاب به انواعیژه جوانان، میو ر بهیپذ بیآس

م ین جرایکه ارتکاب ا ینیسنگ یو مال یانسان یها نهیبا توجه به هز
کرد یسازد، اتخاذ رو یآن وارد م یجامعه و ساختار حفاظت ی بر بدنه
 یت قابل توجهیروانه، اهم مختلف کج یها دهیشناسانه بر پد جامعه

 یها یژگیم و ویجرا یان نوع، پراکندگیابد تا با کمك آنها می یم
افت که با ی یهیقابل توج یبتوان ارتباط و الگوها یشناخت تیجمع

ر ی، راهکارها و تدابیاجتماع یها تیواقعآن و  یها افتهیت به یعنا
  حل معضل آن اتخاد نمود. یرا برا یمقتض

 

 و ها زندان محترم کل رانیمد زحمات از: یقدردان و تشکر

 درمان و بهداشت محترم نیمسئول و یتیترب و ینیتام اقدامات
 تهران، بلوچستان، و ستانیس ،یغرب جانیآذربا گلستان، یها استان

 یزندانها محترم روانشناسان و رؤسا و زدی و هرمزگان کرمانشاه،
 اند داشته طرح با را یهمکار تینها که مذکور استان 7 یمرکز
 .شود یم تشکر و یقدردان
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