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  ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان ازقوانين حمايتي ازحقوق زندانيان

  منيره نوربخش
  محمدرضا كيخا
  فاطمه حسن تبار

  13/11/97تاريخ پذيرش:     15/05/97تاريخ دريافت: 

  چكيده
 وجود جوامع بشري هايي است كه همواره در ندان از انواع مجازاتز حبس يا مجازات 

زنداني عالوه براين كه عنوان مجرم  دارد،باقي خواهدبود.فرد داشته و تازمانيكه بشر وجود
باشد.براين اساس  يك انسان است واز حقوق خاص خود برخوردار مي گيرد مي به خود را

الملل موردتوجه  حقوق بين دين اسالم و او دري  خانواده مجرم و متهم يا حمايت از فرد
باشد،لذا يكي از وظايف اصلي  قرارگرفته والهام بخش همه واضعين و قانونگذاران مي

باشد.دراين راستا قوانين  مي هرجامعه حمايت از اين افراد جهت تحقق زندگي سالم
و با  مايشياست.اين پژوهش به روش پي  حمايتي از زندانيان تدوين و تصويب گرديده

هاي نامعتبر  افزار و حذف داده ها پس از ورود به نرم و داده  استفاده از پرسشنامه انجام شده
و   تحليل و ارزيابي شده spssهاي توصيفي و استنباطي در نرم افزار  بااستفاده از روش

ن حمايتي داري باال ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان از قواني نشان دادن رابطه معني با 
اجرايي زندان   به بررسي عوامل مختلف تاثيرگذار چون سطح تحصيالت و اقدامات

شد،درنهايت مشخص گرديد كه اقدامات اجرايي قوانين حمايتي بخصوص  پرداخته
  است.  آموزي در پيشگيري از ارتكاب جرم در زندانيان سراوان تاثيرگذار حرفه

   :واژگانكليد
  المللي اسناد بين حمايتي، قوانين جرم، زندانيان سراوان، زندان،
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  :مقدمه
صـالحيت دار  هـاي   زندان محلي است كه در آن محكومان داراي حكم قطعي با معرفي مقام

آمـوزي   به منظور تحمل كيفـر، بـا هـدف حرفـه    دائم  طور بهقضايي و قانوني براي مدت معين يا 
ست و به قدمت تاريخ مكتوب انسان ا پيشينه زندان .1شوند مي ،بازپروري و بازسازگاري نگهداري

زنداني سخن رفته است.در تاريخ بشر مجازات بـا   ترين منابع و كتب مذهبي از زندان و در قديمي
آور همراه بود و به همين دليل از پيدايش پديده مجـازات زنـدان بـه    زجرهاي  قساوت و باتكنيك

ندان به عنوان مجازات وجود نـدارد  در منابع اسالمي ز 2جاي آن نوع مجازات خشن استقبال شد.
 1291 از سـال  مند نظامي جديد و  در ايران نيز زندان به شيوه ،اما در ميان مسلمين رواج داشت و

اي با  نيز براي اولين بار موسسه 1320شكل گرفت وسال ها  از سوئديگيري  به بعد با الگو (ه.ش)
نقـض   در معـرض خطـر  هـاي   ن از جمله گـروه زندانيا زيرا نام بنگاه حمايت زندانيان تشكيل شد،

 برنـد،  مـي  المللي هستند كه به دليل شرايطي كه در آن به سـر  حقوق بشري در سطح جامعه بين
هـاي   شان بيش از ديگـر گـروه   هاي اساسي آزادي ها و تعرض به حقوق و امكان ناديده گرفتن آن
هــا وجــود نــدارد.از ايــن رو اي بــراي احقــاق حقــوق آن شــرايط منصــفانه انســاني بــوده و غالبــاً

بـه   نمود. مي اي را ايجاب ها، تدوين و تصويب مقررات ويژه ثرتر از آنؤضرورت،حمايت بيشتر و م
مداوم و طوالني براي انساني نمودن عدالت هاي  همين جهت سازمان ملل متحد در ضمن تالش

مختلـف حمـايتي از   ي هـا  خاص به مسئله زندانيان و شيوه طور به جزايي و حمايت از حقوق بشر،
در قالـب تـدوين اسـناد و     نيزها  اساسي آنهاي  آنان جهت رعايت حقوق انساني و تضمين آزادي

تـوان بـه تصـويب اعالميـه      هـا مـي   هاي متعددي همت گمارده است.از جمله اين تالش قطعنامه
امه شـماره  نطي قطع 1990 اشاره نمود.كه در چهاردهم دسامبر » اصول اساسي رفتار با زندانيان«

ايـن سـند از حيـث گسـتره     .3رسيده اسـت به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد  111/45
حقـوق   حقوق بشر محسوب شده و با توجه به اين كـه صـرفاً   المللي بينآن در زمره اسناد  شمول

                                                           
  .89تا  82: 11، شماره النيگ ياز مجازات، فصلنامه حقوق يخسارات ناش، )1386( ي، كبريدگليب يديمج. 1

  .)36( .رانيا در ياجتماع قاتي، مطالعات و تحقانيزندان به خانواده زندان يمدهااي). پ1396. (نيعمادالد ،يباغ 2.
3. Basic principle for the treatment of prisonersadopted and prclaimed by general 
assembly..reslatin45/111 of 14 December1990. 
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 المللـي  بـين افراد خاصي تحت عنوان زندانيان را مورد حمايت قـرار داده در دسـته اسـناد خـاص     
در حقيقت ثمره هشتمين اجـالس سـازمان ملـل متحـد بـراي       سند حاضر، 1گردد. مي بندي طبقه

نويس قطعنامـه تنهـا سـند بـه عمـل       فتار با مجرمان است كه در آن پيشپيشگيري از جرايم و ر
خود را با تحوالت و  را بر آن داشته كه قوانين و مقررات. از اين رو ايران همواره سعي آورده است
در ارديبهشـت سـال   س از انقالب اسالمي پ لذا در همين راستا جهاني منطبق نمايدهاي  پيشرفت

و تربيتـي كشـور    ها و اقـدامات تـأمين   نامه امور زندان تحت عنوان آيين ها، نامه زندان آيين 1361
جمهوري اسالمي ايران، توسط شوراي عالي قضايي كشور، تصويب و به مورد اجرا گذاشـته شـد.   

تبصـره بـه    44ماده و  18ها در  آيين نامه و مقررات زندان 29/3/1368تاريخ در اصالح آن قانون
نامـه و مقـررات اجرايـي     آيـين  15/1/1372تصويب رياست ديوان عالي كشـور رسـيد. در تـاريخ    

تبصره به تصـويب رياسـت قـوه     96ماده و  254و تربيتي كشور  تأمينسازمان زندانها و اقدامات 
حاضر آيـين نامـه اجرايـي سـازمان      حالسابق لغو گرديد. در هاي  ين نامهقضاييه رسيد و كليه آي

تبصـره اسـت در تـاريخ     108مـاده و   247و تربيتـي كـه مشـتمل بـر      تـأمين زندانها و اقدامات 
و آيـين نامـه مصـوب    ه به تصويب ريـيس قـوه قضـاييه رسـيد و الزم االجـرا شـد       20/9/1384
شده تشـكيل   بيني پيشكي از مواردي كه در قانون ي .2و اصالحات بعدي لغو گرديد 15/1/1373
، معتمدان در مقر هـر دادگـاه عمـومي    كه متشكل از مسئوالن و باشد مي نجمن حمايت زندانيانا

ترديـدي نيسـت كـه    .باشـد  مـي  )بخش مستقل (در صورت وجود زندان دادگاه شهرستان و دادگاه
بـه زنـداني و خـانواده او و تسـهيل     ي با نيات خيرخواهانـه خـدمت   يها و جمعيتها  وجود انجمن

 سـزايي برخـوردار  از اهميـت ب شرايط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طـي دوران زنـدان   
ها و از جمله جمعيت دفاع از حقـوق زنـدانيان از زمينـه     خصوصاً كه تشكيل اين جمعيت باشد. مي

تأسيس انجمـن دفـاع از حقـوق    ، ايجاد و ي براي فعاليت خود برخوردار باشد. تشكيلمساعد قانون
 زندانيان با اهداف عالي و نيات خيرخواهانه بانيان آن و حضور در اين عرصه خدمت گذاري نويـد 

هـا،   ن و عالقمندان و دلسوزان به دستگاه قضـا، سـازمان زنـدان   يهاي ارزنده مؤسس بخش كمك
دف مقـدس كمـك بـه    كانون اصالح و تربيت و همه متوليان امور زندانيان به منظور نيل بـه هـ  

                                                           
  .2007 ،نوزدهم چاپ ،يانتشارات ن: تهران .يصبور منوچهر ترجمه ،يجامعه شناس ).1386. (دنسيگا .1
 .89تا  82: 11شماره ، النيگ ي، فصلنامه حقوقاز مجازات ي)، خسارات ناش1386( ي، كبريدگليب يديمج. 2
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در  و آزادي و امنيـت شخصـي دارد  ، هركس حق زنـدگي چراكه زنداني و خانواده آنان خواهد بود.
هركس حق دارد كه شخصيت حقوقي توان گفت  مي بيان حمايت از افراد خاطي يا متهم و مجرم

ه توقيف، نبايد خودسران هيچ فردياو در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته بشود. 
تا  شود مي متهم شده باشد بيگناه محسوب وجرمي هركس كه به بزهكاري گردد وحبس يا تبعيد 

شده  تأمينالزم براي دفاع او هاي  در جريان يك دعواي عمومي كه درآن كليه تضمين زماني كه
خود را از  زندانيان سرپرستهاي  عالوه بر آن كه اغلب خانواده .1محرز گرددباشد تقصير او قانوناً 

آنهـا    ترين اولويت هاي محروم جامعه هستند و معموال مهم غالبا از خانوادهها  دهند واين مي دست
مسائل اقتصادي و معيشتي از جمله مسكن و مايحتاج اوليه زندگي است. همچنين مسائل مربوط 

 هـاي  هزينه تأميناي از مشكالت اين قبيل خانواده هاست.  به بهداشت و درمان نيز بخش عمده
 هـاي  حمايـت نبـود   صـورت  دردور داشت و  ازنظرتحصيل فرزندان نيز از مواردي است كه نبايد 

ناخواسـته در معـرض    هـا  خـانواده فرهنگي و الگوهاي اخالقي و عاطفي در خانواده، فرزندان اين 
. متعدد از ترك تحصيل و گرايش به رفتارهاي پرخطر و بزهكـاري و ... خواهنـد بـود    هاي آسيب

از رفع مشكالت اقتصـادي تـا    ها زمينهبايد شامل همه  ها خانوادهبنابراين اقدامات حمايتي از اين 
هـا   مسائل فرهنگي و سالمت جسمي و رواني و... باشد. زيرا درصورت عدم حمايت از اين خانواده

 اجتمـاعي و  هاي ناهنجاريشاهد رشد چشمگير طالق همسران زندانيان، ترك تحصيل فرزندان، 
گري خواهيم بود و بايد اين زنگ خطر را رواني، گرايش اعضاي خانواده به مشاغل كاذب و تكدي

از اعضاي خانواده زندانيان به چرخـه   توجهي قابلبه صدا درآورد كه در آتيه بايد شاهد ورود تعداد 
را حتي  . بنابراين توجه به مسائل و مشكالت متعدد خانواده زندانيان كه سرپرست خودجرم باشيم

باشند، براي بازگشت به وضع تعادل و حفظ سالمت و امنيت جامعه  داده ازدستموقت  طور بهاگر 
جايگزين مانند حـبس در   مجازاتيبراي جلوگيري از چنين مشكالتي تعيين  امري ضروري است.

 هاي اجتماعي ديگر و انجـام  مستمر، تعيين برخي از محروميت هاي نظارتخانه، پرداخت جريمه، 
. همچنـين بـراي حمايـت از زنـداني و     نمايـد  مـي المنفعـه بـراي متهمـان ضـرورت      كارهاي عام

و ديگـر مراكـز    ها كارخانهاعمال برخي تدابير مانند بكار گماردن برخي از زندانيان در اش،  خانواده
در همه كشورها اقـدامات و تمهيـدات قـانوني و    به همين جهت توليدي و خدماتي ضروري است.

                                                           
 قـات يتحق. خذ آخرين دفاع از متهم در حقوق كيفري ايران).ا1388. (عبداللهي، افشين؛ رجب ،يباريجو لدوست. گ1

  .)278تا  255 از -صفحه  24:  50ي، حقوق
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 در. شـود  مـي زندانيان از سوي دولت، خيرين و مردم در نظر گرفتـه   در حمايت از خانوادهاجرايي 
 دار عهدهما نيز از گذشته به اين موضوع توجه شده و نهادهايي از سوي مسئوالن و خيرين  كشور

،در جلسـه شـوراي عـالي انقـالب      خردادمـاه 5روز  5/3/1388 ي مصـوبه . بنا بـر  اند شدهاين امر 
هـاي زنـدانيان    روز ملي حمايـت از خـانواده   عنوان بهبنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه  فرهنگي و

در راستاي حمايت اقتصادي، معنوي، فرهنگـي،   گذاري نامگذاري شده است. اين  نام» نسيم مهر«
اي  رواني و اجتماعي از خانواده زندانياني است كه به دليل نبود سرپرست خانوار با مشكالت عديده

هاي بيشتري قرار دارند. نهادهاي حمايتي در حد بضاعت خـود بـه    جه بوده و در معرض آسيبموا
دهند، اما شرايط دشـوار اقتصـادي و كمبـود اعتبـارات ايـن نهـاد        ها خدمات ارائه مي اين خانواده

از: انجمـن حمايـت از    انـد  عبارتبرخي از اين نهادها  تواند كمك زيادي به اين خانواده باشد. نمي
مراكـز   مراكز مراقبت بعد از خروج،ستادهاي ديه، بنياد تعاون حمايت از زندانيان، انواده زندانيان،خ

كميتـه امـداد امـام     ،مراكـز خيريـه   ،دستي صنايع ،اي حرفهفني  ،درماني، بهزيستي روان ومشاوره 
غال و يا و ايجاد اشت اي حرفه هاي آموزشاقتصادي نظير  هاي حمايت امر درخميني ،نهادهايي كه 
تي كـه بـراي زنـدانيان در    حمـاي  هـاي  شيوه. كنند فعاليت مي هاي فرهنگي پرداخت وام و حمايت

حقـوق   ي توسـعه ، زايـي  اشـتغال  كـه شـامل:   اسـت است به شرح ذيـل   شده گرفتهنظر  زندان در
 زي، سوادآمودستمزد زندانيان، باز پرورانه، كارهاي دستي زندانيان هاي برنامه شهروندي در زندان،

 هـاي  برنامـه ، اجـراي  هبيذانجام امور واجب مـ  منظور بهتسهيالت الزم  ،ارتقاء سطح معلومات و
ي، مالقات زندانيان، اعطاي مرخصي با توجه به سـوابق  پرورش افكار و استعدادهاي هنرورزشي، 

  كه اداره زندان براي زندانيان در نظر گرفته است. است هايي برنامه ازجملهنيك زندانيان 

 شينه تحقيقپي

مشخص گرديد تحقيقاتي كـه در خصـوص نوشـتار حاضـر      شده انجام هاي بررسيبا توجه به 
مقررات حقوق زندانيان در جمهوري اسالمي و همچنين در فقه و قـوانين   عموماً اند گرفتهصورت 

ي از و تعداد اندك شماري به ساير منابع حقوق زنـدان  اند دادهو بررسي قرار  موردمطالعهاسالمي را 
حاضر بـه بررسـي ايـن موضـوع كـه       در پژوهش .اند داشتهتوجه  المللي بينقبيل مقررات و اسناد 

از اين قوانين  استفاده واطالع دارند  هايشان خانوادهزندانيان تا چه ميزان از قوانين حمايتي خود و 
در بررسـي   .يمپـرداز  ميبوده،  مؤثرحمايتي در پيشگيري از ارتكاب جرم و عدم بازگشت به زندان 
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باشد يافـت نشـد امـا در     كاركردهخاص در اين مورد  صورت بهدر ايران پژوهشي كه  آمده عمل به
در رابطه بـا زنـدان كـه در ايـران صـورت گرفتـه        گرفته انجام هاي تحقيقادامه به بيان برخي از 

از  المللـي  بـين  از: بررسي تطبيقي حقوق زنداني در حقوق ايران و اسـناد  اند عبارتكه  پردازيم مي
حـق آمـوزش    ،به يكسري از حقوق زنـداني از قبيـل  مرتضي سرنامه سعي داشته در اين پژوهش 

از تغذيـه و بهداشـت درمـاني     منـدي  بهره حق وحق داشتن تماس با خانواده  رايگان،حق مطالعه،
 لملـل ا بين...هم در اسناد و دستمزدمناسب ،حق مطلع شدن از اخبار داخلي و خارجي،حق دريافت 

 مـؤثر  جتماعيا ديقتصاا ملاعو تطبيقي سيبـرر است.  گرديده بيني پيشايران  نامه آيينو هم در 
قباد  بين زندانيان شهر كرمانشاه و سنندج)، ي مقايسه( ن به زنداننيااندز دمجد گشتزبا انميز بر

گشت باز مؤثراحمدي در اين پژوهش محقق سعي كرده به بررسي ميزان آگاهي نسبت به عوامل 
عوامل اقتصادي اجتماعي تا چه ميزان بر عدم بازگشت آنـان بـه زنـدان     اينكه وزنداني به زندان 

 وبوده بپردازد و همچنين به دنبال ارائه راهكار مناسب براي كـاهش معضـل اجتمـاعي     تأثيرگذار
بررسي تحقيق ديگر به بيان  بوده است. اي حرفهجرم و جلوگيري از تبديل آنان به مجرمين  تكرار
 :موردمطالعـه ( بر آن مؤثرارتكاب جرم در بين جوانان شهر ايالم و عوامل اجتماعي  شناختي جامعه

محبوب صـيدي كـه اظهـار داشـته اسـت جامعـه شناسـان بـا          ي نوشتهزندان مركزي ايالم) به 
رويكردي نوين ،رفتارهاي انحرافي مانند ارتكاب جرم را كشمكشـي بـين فـرد و جامعـه قلمـداد      

در اين تحقيق محقق سـعي كـرده    گذارد مينامطلوبي را بر جامعه  تأثيراتو ارتكاب جرم  دكن مي
 ومسـئله   ي ريشـه و  شـوند  مـي به بررسي اينكه چرا عده كثيري از جوانان وارد زندگي مجرمانـه  

 تـأثير بر آن را مورد كنكاش و بررسي قرار داده است.تحقيق ديگـر نيـز بـه بررسـي      مؤثر عوامل
(مطالعـه مـوردي اسـتان     ممانعت از تكرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بر زايي تغالاش هاي وام

تا چه ميزان بر كاهش ارتكاب جرم و بازگشـت   زايي اشتغال هاي وامآذربايجان غربي) پرداخته كه 
 1راهكارهاي مناسب با آن پرداخته است.بوده است. به همين دليل به بررسي  مؤثرمجدد زندانيان 

وهش حاضر با هدف ارزيـابي ميـزان آگـاهي زنـدانيان زنـدان سـراوان از قـوانين حمـايتي         اما پژ
اند به روش  در آن زندان بوده 1395 -1394هاي  نفر كه طي سال 122صورت ميداني از تعداد  به

                                                           
زايـي بـر    لهـاي اشـتغا   تـأثير وام  ).1393. (خالـد  ،اسماعيل زاده ؛افشار ،كبيري؛ رحيم ،سرور؛ مير نجف، يموسو. 1

پژوهشـنامه چجغرافيـايي    .ممانعت از تكرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردي استان آذربايجان غربي)
  ).6(2انتظامي، 
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اجرايـي تقـديم    هـاي  گيري ساده انتخاب شده و نتـايج و پيشـنهادات خـود را بـه دسـتگاه      نمونه
  : پردازد ميزير  سؤاالتن پژوهش محقق به بررسي در اي .داريم مي

ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان از مواد قانوني حمـايتي از حقـوق زنـدانيان در سـال      .1
  از چه روندي برخوردار است؟ 95-94

  سطح تحصيالت در ميزان آگاهي از قوانين حمايتي از زندانيان چگونه بوده است؟ تأثير .2
چهارچوب قوانين حمايتي در زندان سراوان صورت گرفته چگونـه  اقدامات اجرايي كه در  .3

  است؟
  ؟تا چه ميزان مؤثر بوده است حمايتي در پيشگيري از ارتكاب جرماجراي قوانين  .4

  روش انجام تحقيق
 درروشپيمايشي اسـت.  -هدف از نوع كاربردي و به لحاظ روش,توصيفي ازنظراين پژوهش 

آنچـه   نمـاييم  مـي سعي  ديگر عبارت به، پردازيم ميموضوع توصيفي به مطالعه واقعي و منظم يك 
دست آوريم.هدف مـا از   نتايج علمي را به وهست را بدون دخالت يا استنتاج ذهني، گزارش دهيم 

انتخاب اين روش توصيف اين است كه محقق درصدد افزايش ميـزان آگـاهي زنـدانيان از مـواد     
.  پردازيم ميوضعيت فعلي آن  دار نظاموصيف منظم و قانوني حمايتي از حقوق زندانيان است و به ت

و اطالعـات از اسـناد و مـدارك     ها دادهبا توجه به ماهيت موضوع و روش تحقيق براي گردآوري 
استفاده شد و در ايـن مطالعـه محقـق پـس از بررسـي ميـداني و        ها سايتموجود در اداره زندان، 

، مصاحبه و مشـاهده ، ميداني با پرسشگري صورت بهپرسشنامه را تدوين كرده سپس اي،  كتابخانه
 جمعـاً كه در اين پـژوهش طراحـي شـد     اي پرسشنامهكرده است. آوري جمعرا  موردنظراطالعات 

 سـال  34مربوط به خصوصيات فردي و شخصي بـوده و  سال 11كه از اين تعداد  سال 45داراي 
راحي گرديـده اسـت. در ايـن    مربوط به متغيرهاي اصلي تحقيق بوده كه در قالب طيف ليكرت ط

از روش سـيگماي   اي پرسشـنامه زندانيان از قوانين حمايتي  آگاهيپژوهش جهت سنجش ميزان 
تحقيق طراحي گرديـده   هاي فرض اساس بر ها سؤالاست.بدين ترتيب كه  شده استفادهشمارشي 

د اسـتفاده  ايـن تحقيـق از روش آزمـون مجـد     هاي پرسشنامهتعيين اعتبار پايايي  منظور بهاست. 
 نفـر از افـراد بزهكـار (زنـدان سـراوان)      122گرديده است.در اين سنجش جهت سنجش پايـايي  

و در پايـان بـا اسـتخراج و انجـام      انـد  نمـوده روز تكميـل   دو ي فاصـله انتخاب و پرسشنامه را به 
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عـه  . جامبوده است بخش رضايتپرسشنامه ميزان پايايي  spss افزار نرم وسيله بهمحاسبات مربوط 
كـه از   شود ميرا شامل  1395تا1394بخشي از زندانيان زندان سراوان در سال موردمطالعهآماري 
لذا حجم نمونه در  گرديده است. آوري جمع موردنيازتمام شماري اطالعات  صورت به ها آنتمامي 

ش از رو ها داده گردآوري. در اين پژوهش براي استاين پژوهش برابر با حجم كل جامعه آماري 
  .پيمايشي استفاده شده است

  ها نتايج تحليل و ارزيابي يافته
 موضـوع   .گيـرد  مـي  صـورت  پرسشـنامه  اساس بر تحقيقات بيشتر رفتاري و انساني علوم در

 اگـر  .گيـرد  برمـي  در را مختلـف  موضـوعات  از وسـيعي  دامنه پرسشنامه يك نتايج كيفيت كنترل

 از بايـد  خـوب  آزمـون  يـك  گفت توان مي وركليط به ،كنيم فرض آزمون يك مانند را پرسشنامه

 و روايـي  تفسـير،  و تعبيـر  سـهولت  بـودن،  عملي اجرا، سهولت عينيت، مانند مطلوبي هاي ويژگي
 اهميت از ييپايا و ييروا ها ويژگي اين بين در .شود منجر درستي نتايج به تا باشد برخوردار پايايي

 هـاي  روش از تر شايع كه را كرونباخ آلفايليلي پژوهش از روش تح  اين در .برخوردارند بيشتري

براي ارزيابي روايي پرسشنامه ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان از قوانين حمـايتي   است ديگر
 754/0اسـت كـه مقـدار الفـاي كرونبـاخ       شـده  اسـتفاده 1395-1394از حقوق زندانيان در سـال  

 دهـد  مـي نشـان   هـا  بررسـي . .ايـن  اسـت امه نشان از پايايي به نسبت باالي پرسشن آمده دست به
بـراي  . بسياري از زوايـاي طـرح را روشـن كنـد     تواند ميو بررسي عملكرد  ها نظرسنجي گونه اين

زندانيان زندان سراوان از مواد قانوني حمـايتي از حقـوق زنـدانيان در سـال      آگاهيبررسي ميزان 
و مقـدار آمـاركلموگروف    شـده  دادهنشـان   1كه در نمودار  ها داده، با توجه به نرمال بودن 95-94

(Sig. (2-tailed)=.2 > 0.05) استفاده شده  1كننده اين مطلب است و از آمار تي استيودنت تائيد
  باشد. مي بوده و ميانگين آگاهي از ميزان متوسط باالتر دار ، معنيآزمون 3است. با توجه به جدول 

                                                           
1. one sample t test 
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ريمتغ ياحتمال تجمع -1نمودار  

اسـت   شـده  دادهنشان  2كه در جدول  طور همانميزان آگاهي زندانيان سراوان مقدار متوسط 
  .هاست آنكه نشان از ميزان آگاهي خوب  استاز مقدار متوسط باالتر  853/0 اندازه به

  يا نمونه تك يت آزمون -2جدول

اي محققـان عوامـل مختلفـي روي ميـزان آگـاهي زنـدانيان        هاي كتابخانه با توجه به بررسي
ان شده در زندان سـراو  تأثيرگذار است كه يكي از اين عوامل تحصيالت است كه در بررسي انجام

دار نشده  است. براي بررسي سـطح تحصـيالت در ميـزان آگـاهي از قـوانين       معني 3طبق جدول
و مقـدار   3استفاده كرديم كه با توجه بـه جـدول  1حمايتي زندانيان در زندان سراوان از آماركاي دو

اي بين تحصيالت زندانيان و ميزان آگاهي زندانيان وجود  گردد كه هيچ رابطه آزمون مشخص مي
 50مشخص گرديد كه اكثـر زنـدانيان حـدود     2رد . براي بررسي بيشتر اين علت طبق نمودار ندا

درصـد تحصـيالتي بـاالتر از ديـپلم      4)تحصيالتي در حد سيكل دارند و فقط حدود 2/49درصد (

                                                           
1. chi _square tests 

 

Test Value = 1.5

 يت

 درجه
 يآزاد

  يآزاد درجه
Sig. (2-
tailed)

 از تفاوت
 نيانگيم

  %95نانياطم هفاصل

ييباال سطح ينييپا سطح
نيقوان از يآگاه 18.549 121 .000 .85246 .7615 .9434
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دارند كه محروميت استان سيستان و بلوچستان و اينكه اكثر زندانيان بومي هستند تأييدي بر اين 
توان گفت اطالعاتي كه اين زنـدانيان   دار نبوده و مي لذا سطح تحصيالت خيلي معنيمطلب است 

 دست آوردند بيشتر تجربي است. به

 التيتحص سطح و يآگاه زانيم ارتباط يبررس -3جدول

  

 

سراوان انيسطح سواد زندان -2نمودار  

، اقـدامات  اسـت از قـوانين حمـايتي تأثيرگـذار     گري كه روي ميزان آگاهي زندانيانعامل دي
. براي بررسي در زندان سراوان صورت گرفته است است كه در چهارچوب قوانين حمايتي اجرايي

ي كه در چهارچوب قوانين حمايتي در زندان سراوان صورت گرفته اسـت  رابطه بين اقدامات اجراي
 است. شده استفاده1و ميزان آگاهي زندانيان با توجه به نرمال بودن هر دو متغير از آزمون كاي دو

                                                           
1. chi _square tests 

ارزش درجه آزادي سطح معناداري دوطرفه
اسكوآر-درصد پيرسون كا 10.598a 9 .304

نسبت احتمال 11.359 9 .252

طح خطوطس .026 1 .872

تعداد 122
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افراد و نداشـتن   اجتماعي عدم آگاهي و اطالع كافي هايي آسيبعلل بزهكاري و  ترين مهماز 
از مفيـدترين اقـدامات    يكـي   آنكه بـراي پيشـگيري    استالزم در زندگي اجتماعي  هاي مهارت

 موردتوجـه . از طرفي در قوانين حمايتي از زندانيان نيز اين مورد بسيار استافزايش ميزان آگاهي 
از نوشـتن   تر مهماما  اند كردهبه اين مقوله  اي ويژهيكه قانون نويسان توجه طور بهاست  قرارگرفته

بـين  اين قوانين است كه محقق در اين تحقيق به بررسي دقيق و رابطه  سازي پيادهقانون اجرا و 
 ازنظرپيشگيري از ارتكاب جرم زندانيان پرداخته است تا اين رابطه را مايت از زندانيان و قوانين ح
آزمون اجراي قوانين حمايتي در  5جدول  1كند. با توجه به مقدار آمار پيرسون گيري اندازهزندانيان 

  . (Sig<.000)بوده است  تأثيرگذارپيشگيري از ارتكاب جرم زندانيان 

  تست اسكوآر كا -5جدول

سطح معناداري دو طرفه درجه آزادي ارزش 
 53.557a 9 .000 اسكوآر- درصد پيرسون كا

 000. 9 43.352 نسبت احتمال
 000. 1 26.018 سطح خطوط

   122 تعداد
  

 60نفـر از زنـدانيان، بـاالي     122و از بين  گرفته انجامكه در زندان سراوان  هايي فعاليتهم ا
اسـت.   ها آموزي حرفهبوده  تأثيرگذاراين بودند كه روي پيشگيري از جرم درصد زندانيان معتقد به 

اعتقـادي   هـاي  كـالس  ازجملـه  شـده  بررسـي البته جالب است بدانيم كه از بين ساير فاكتورهاي 
بودن و حـدود   مؤثردرصد نظر در  50آموزشي و قوانين حمايتي از سالمت خانواده زندانيان حدود 

   است. كاملنداشتن داشتند كه جاي بسي  يرتأثهمين تعداد معتقد به 

                                                           
1. pearson correlation 
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  گيري: نتيجه
پس از بررسي نرماليتي جامعـه بـا    شده مطرحاساسي  سؤالدر اين پژوهش سعي شد به چهار 

اول  سـؤال مربـوط بـه    هـاي  يافتـه پاسخ داده شود.  3 2وكي2و پيرسون1تي استيودنت هاي آزمون
كه بين ميزان آگاهي زندانيان زندان سراوان از قوانين حمـايتي از حقـوق زنـدانيان     دهد مين نشا

 آگـاهي ميانگين آگاهي از ميزان متوسط باالترمي باشد كه نشان از  وجود داشته و دار معنيرابطه 
نسبي زندانيان نسبت به قوانين است. از طرفي با توجه به مطالعات ميداني عـواملي چـون سـطح    

اسـت   تأثيرگـذار حصيالت، اقدامات اجرايي زندان روي ميزان آگاهي زندانيان از قوانين حمايتي ت
اينكه حـدود   دليل بهكه با بررسي اين عوامل در زندان سراوان مشخص گرديد سطح تحصيالت 

از قـوانين   آگـاهي درصد زندانيان از سطح تحصيالت متوسط هم برخوردار نبودند روي ميزان  50
روي ميزان آگـاهي   تنها نهدر زندان  شده انجامنبوده است اما از اقدامات اجرايي  أثيرگذارتحمايتي 

 تـر  پـيش بوده است بلكه با مطالعات بيشتر مشخص گرديد اقداماتي كه  تأثيرگذارتا حدود زيادي 
بيشـتري داشـته اسـت. عـالوه بـر       تأثيرگـذاري و در دسترس بيشتر زندانيان بوده  شده ميانجام 
قـوانين   شـده  دادهكه در اين تحقيـق نشـان    طور هماناين عوامل جالب است بدانيم  گذاريتأثير

و از بين عوامل مختلـف قـوانين    است. تأثيرگذارحمايتي از زندانيان در پيشگيري از ارتكاب جرم 
را در جهت پيشگيري از وقوع جرم داشته است. البته جالـب   تأثيربيشترين  ها آموزي حرفهحمايتي 

اعتقادي آموزشي و  هاي كالس ازجملهاين را هم بگوييم كه از بين ساير فاكتورهاي بررسي است 
بودن و در همـين حـدود    مؤثردرصد نظر در  50قوانين حمايتي از سالمت خانواده زندانيان حدود 

مهـم زنـدان    هـاي  نقشاست. بنابراين يكي از  تأملنداشتن داشتند كه جاي بسي  تأثيرمعتقد به 
نتيجه اين پژوهش  ضمني از ارتكاب جرم و جلوگيري از بازگشت مجدد به زندان است. پيشگير
) كه معتقـد بودنـد هـر    1990( 4هينس و )1386( وليزاده هاي تجربي و نظري اسداللهي و با يافته

شـوند،   گيرند، بيشـتر مرتكـب جـرم مـي     چه افراد پس از آزادي كمتر موردحمايت و مراقبت قرار
) كه معتقد 1976(5و دوركيم )1969خواني دارد. همچنين اين نتيجه با هيرشي ( همسو بوده و هم

                                                           
1. one sample t test 
2. pearson correlation 
3. chi _square tests 
4. Haines 
5. Drukheim , E.(1976). Moraleducatin: A study in the Theory and Application of 
the sociology of Education. New York, free press. 
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دارد و  تـأثير اجتمـاعي   انتظـام  واجتماعي، در عدم تعـادل زنـدگي    كنترل ومراقبت  بودند، ضعف
به جلوگيري از انحرافات  تواند مياز زندان  آزادشدهافراد  پذيري جامعههمنوايي با اعضاي جامعه و 

انحـراف را نتيجـه نارسـايي كنتـرل      هـا  آن. لـذا  كنـد  مي يدأيتآنان كمك كند را  هاي رويو كج 
، ناكافي بودن اقدامات مراكز مراقبـت بعـد از خـروج در گـرايش افـراد      درنتيجه.دانند مياجتماعي 
  است. تأثيرگذارجرم  تكرار وبه انحرافات اجتماعي  آزادشده
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Abstract 
 The permissive punishment of a person is one of the types of 

punishments that always exist in human beings and as human beings remain. 
In addition, the perpetrators are human beings themselves and have their 
own rights. On this basis, the support of the individual and his family is at 
stake in the context of Islam and international law.  It is the responsibility of 
all stakeholders and legislators. Therefore, one of the main tasks of each 
community is to support these people in order to achieve a healthy life. In 
this regard, the supportive laws of prisoners have been drafted and approved. 
This research is conducted using survey method and using the questionnaire.  
The data were analyzed and evaluated by applying descriptive and non-
descriptive methods using SPSS software. Subsequently, a significant 
relationship was found between Saravan Prisoners' awareness of supportive 
laws and various influential factors such as the level of education in 
executive prison activities. Finally, it was found that  The enforcement 
measures of supportive laws, especially professional training, are effective in 

prosecuting crimes against Saravan.  

Keywords:  
Prison, Saravan Prisoners, Crime, Custody, International Documents 
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