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مسألهیانبودمهمق
دراست.امنیتونظمبرمبتنیاجتماعیزندگیجامعه،هراهدافترینمهمازیکی

وهرجورودمیبینازاجتماعیانسجامشود،شکستهاجتماعیهنجارهايکهايجامعه
دروعمومیاطمینانواعتمادحسکردنمخدوشاجتماعی،نظمدراختاللسببمرج

طریقازتربیتیواصالحیاقداماتبهتوجهشود.میاجتماعینظامفروپاشیمواردي
جرمبروزشرایطوعواملبینمعلولیوعلتيرابطهجويوجستورفتارکنترلتقویت

مهمیضوعموزاجرمعواملساختنکنریشهومبارزهبرايمناسبهايحلراهيارائهو
کنترلونظارت،موارداینازیکیگیرد.قراردقیقبررسیموردتااستنیازواست

وابزارهابهاجتماعیکنترلاست؛شدناجتماعیفراینديدنبالهکهاستاجتماعی
یامعینگروهانتظاراتبااوانطباقبهفردکردنواداربرايکهشودمیاطالقهاییروش

,Cohen(رودمیکاربهجامعهکل 2017: 119.(
.شوندمیتقسیمرسمیغیرورسمیيدستهدوبههدفنظرازاجتماعیهايکنترل

دارندوجودقوانینیاست.مبتنیاجتماعیکنترلقانونیوحقوقیعنصربررسمیکنترل
قوانینایناعمالشغلشانکههستندهاییگروهواندجامعهاعضايرفتارهايراهنمايکه
وهامؤسسهبلکههستندرسمیهايکنترلازبخشیقوانینتنهانهاست.مقرراتو

کنترلبرايمقرراتیومعیارهاکهدارندوجود...وادارهمدرسه،مانندهاییسازمان
يعرصهدرکهاستاجتماعیکنترلازايگونهرسمی،غیرکنترل.دارنداجتماعی
Beirne(یابدمیتحققجامعهاعضاياجتماعیرویارویی & Messerschmidt, 2011.(

وجرمدرخصوصجامعهدرکهقانونیاشخاصوهاسازمانسسات،ؤمجملهاز
دادستاننقشبهتوانمیدارند،عهدهبررارسمیکنترليوظیفهمجرمیت

اینازونموداشاره...وپرورشوآموزشبهزیستی،زندان،انتظامی،نیرويالعموم)،(مدعی
عاملیتواندمیحاکمیتارکانحمایتیهايجنبهکمبودآیاکهنگریستموضوعبهزاویه

هايکنترلفرایندبررسیپیدرحاضرپژوهش،رواینازباشد.جرموقوعدرثیرگذارأت
بهوبودهکرمانشهردررباییآدموعمدقتلمجرمیننظرگرفتندربامجرمیتورسمی

برخورد)ونظارتحمایت،درگیري(سهلحکومتیهايارگانحمایتیهايجنبهیبررس
وعمدقتلجرمدوبرتمرکزممهعلتپردازد.میجرموقوعدرثیرگذارأتعاملعنوانبه

شدت.هستندآمیزخشونتجرایمترینمهمشماردریمجرااینکهاستاینرباییآدم
ارتکابهايهزینهسوايزیرابودهانتخابدرمهمهايلفهؤمازیکینیزجرایماینمجازات

اقتصادي،هايهزینهوزنداندرمحکوماننگهداريدردولتبهتحمیلیهايهزینهجرم،
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رضایتعدمصورتدراست.توجهقابلنیزمجرمیناینيخانوادهبرفرهنگیواجتماعی
همانکهبودخواهدمواجهونگذاريقانواکنشترینمهمباعمديقتلجرمدماولیا

پانزدهتاحبسمجازاتدارايخودحاالتبیشتردررباییآدمجرمواستنفسقصاص
ازاست.موضوعانتخاباهمیتيدهندهنشانهامجازاتاینشدتکهبودخواهدسال

عمدقتلورباییآدمجرمدوفراوانیدادگستري،سیستمدرموجودآمارحکایتبهطرفی
ونودسالبامقایسهدرهفتونودسالابتداییماهششزمانیيبازهدرکرمانشهردر

جرایمکلدرصد،هفتوچهلمشددرباییآدمجرمکهطوريبهبوده،توجهقابلشش
سهافزایشیضریبباتقریباًنیزعمديقتلوافزایشدرصدشانزدهرباییآدمبامرتبط

وکرماناستانخاصجناییجغرافیايوضعیتجرم،دوایناهمیتاست.گزارشبرابر
پذیرشهايزمینهکهتوجهقابلاقتصاديوضعیتقومی،وفرهنگیتنوعخصوصاً
کردهفراهمجوارهمکشورهايسایروکشورمختلفنقاطازکرمانشهردررامهاجرت

جرمارتکابساززمینهواندتمیکهگردیدهمتعددهايفرهنگخردهتنوعموجبکهاست
عواملوعللبررسیخصوصدرايرشتهبینمنسجمپژوهشفقدانآنرکنادروباشد
زیستهيتجربهوکنندگانمشارکتعاملیتومرتکبیندیدگاهبرتمرکزباجرمدووقوع

کهواقعیتاینخصوصاًواستايزمینهينظریهقوتنقاطازکهموضوعازهاآن
بهنیازواستايکتابخانهتحقیقاتبرمبتنیاغلبشناسیجرموحقوقعلمهايهشپژو

موضوعازامیکدركعبارتیبهیاوکنندگانمشارکتنگاهازجرایماینفهمودرك
روشوپژوهشاینانتخابمواردجملهازنماید،ایجادتحقیقاتدرنوینیرویکردتواندمی
جهتهاتئوريناتوانیيدهندهنشانگاهیهاتئوريتراکمهاینکضمناست.بودهآن

دیگرينکتهبعالوهواستمتفاوترویکرديبهتوجهمستلزمخودکهاستمسائلتبیین
کمیهايپژوهشدرواستمیسرايزمینهينظریهروشدرکهفرایندهاستفهموکشف

شود.میپرداختهآنبهکمترتئوري،برمبتنیو

هشوپژنظريادبیات
بهفردکردنواداربرايکهشودمیاطالقهاییروشوابزارهابهاجتماعیکنترل

,Cohen(رودمیکاربهجامعهکلیامعینگروهانتظاراتبااوانطباق 2017: 197.(
ازکهاشخاصی)(یاشخصیرفتارآنطریقازکهفرآیندياست:نوشتهچنینهومنز
بهگاههروشودمیدادهاعادهمرتبههمانبهدوبارهکرده،عدولهنجاررعایتيمرتبه
Gould(شوددادهسوقهنجارکاملرعایتبهمجدداًکند،عدولهنجارازکلی &
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Kolb, 2013: دیگرانبازداشتنیاهدایتقدرت،اعمالتوانراکنترلنیزبرخی).706
Davari(اندکردهتعریف & Salimi, 2015: رسمیغیرورسمیکنترلامروزه،).571

اعمالهايسازمانمیاندرکهطوريبهاند،کردهپیدانفوذجامعهدرايفزایندهطوربه
يپدیدهیکبهکنترلمفهومزندان؛وپلیسدادگاه،مانندرسمیاجتماعیکنترلکننده

,Burns(استشدهتبدیلدولتیمقاماتمختصبوروکراتیک 2005: 2.(
ارتکابيانگیزهطبیعیطوربههمهکهشدهفرضاجتماعیکنترلهاينظریهدر

تبیینوتوضیحبهنیازآنچهبلکهنیست،هاانگیزهاینتبیینبهنیازيودارندراکجرفتاري
ایننظرصاحبترینمهمهیرشی،ترواساست.اجتماعیهنجارهايباهمنواییدارد،

اصلیعاملوهمنواییعلتترینمهمجامعهوفردمیانپیوندکهاستمدعیرویکرد،
Sadiq(شودمیرفتاريکجموجبآننبودیاپیونداینضعفواستفردرفتارهايکنترل

Sarvestani, 2009: میانپیوندکهشودمیواقعزمانیرفتاريکجاستمعتقدوي).52
,Hirschi(شودگسستهیاباشدضعیفجامعهوفرد خود،ينظریهدرهیرشی).1969

قرارکیدأتموردرامدرسهوخانوادهماننداجتماعیکنترلمجريهايسازماننقش
يکنندهروهاي اجتماعی بازدارنده و کنترلنیازبرخیچونکهاستباوراینبرودهدمی

رفتارمرتکبنجوانااست،شدهضعیفآنهاکارکردیارفتهبینازاجتماعیانحراف
,Ahmadi(شوندمیبزهکارانه 2016: 90(.

کهطوريبه؛اندغیراخالقیهاگریزيقانونکهمعتقدند،)1976(هیگوفرایدي
Moeidfar(زنندمیرقمرااجتماعاتزوالوجوامعشدنشکسته & Sabouri

Khosrowshahi, 2010: ونتخابامحیط،وفضاارتباط،تعدادچونعواملیو)96
,Qatrani(هستندآنيشاکلهعناصرازهاهمپوشانیواشتراکات 2014: وبورسیک).27
مهمیعنصراجتماعیکنترلضعفیافقدانسازندمیخاطرنشان،)1993(گرامسیک

کهاستعنصرهمینوداردوجوداجتماعیسازمانیبیمفهومپشتدرکهاست
Abbaszadeh(دهدمیپیونداجتماعیکنترلنوینهاينظریهبارااجتماعیسازمانیبی

& et. al., 2012: 25.(
مستعدمختلف،هايموقعیتدرمردمهمهاجتماعی،کنترلنظریهاساسبر

دستمردميهمهشودمیباعثآنچهاماهستند،منحرفانهرفتارهايانجاموگریزيقانون
Kimmel(هاستکنترلرخیبوجودنزنند،گریزانهقانونرفتارهايبه & Aronson,

بهمربوطشخصی،هايکنترلاجتماعی.یاهستندشخصییاهاکنترلاین).2012
وخودپندارهخودانگاره،مانندهستندخودبرنظارتبرايفرددرونیهايتوانایی
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ردفبرنظارتبرايبیرونیهايتواناییبهمربوطاجتماعیهايکنترلاماخودادراکی،
اجتماعیهايکنترلپلیس.نظارتودوستانانتظاراتخانواده،حمایتمانندباشند،می
جانبازکهرسمیاجراییهايضمانتباشند.منفیومثبترسمی،غیررسمی،توانندمی

بهنیزو...)و(پاداشمثبتشکلبهاستممکنشوند،میاعمالجامعهرسمینهادهاي
,Tischler(یابندتجلیزندان)و(جریمهمنفیشکل بهافرادضعیفپیوستگی).2011

بینوقتیکهدرحالیکند،میقانونازانحرافبهترغیببیشترراآنهااجتماعینهادهاي
غیررفتارباشد،داشتهوجودمحکمیوقويپیوندوپیوستگیاجتماعینهادهايوفرد

تهدیدرادیگراننزدفردمثبتتصویرواجتماعیمناسباتشبکهنامشروع،وقانونی
Erikson(کندمی & Dormbusch, 2000: 395.(

اجتماعینظارتوکنترلمانندرویکردهاییشناسانجامعهباهمسونیزشناسانجرم
رویکرددواند.پرداختهمجرمیتباهاآنيرابطهبررسیبهطریقاینازواندنمودهارائه
ازمحور)اجتماعی(واکنشانتقاديرویکردومحور)(مجرمییجناشناسیعلتمهم

است.آنبارزهاينمونه

پیشینه پژوهش
صورتکشورازخارجوداخلدرهاییپژوهشتاکنونرو،پیشموضوعباارتباطدر

ورسمیهايکنترلبینيرابطهکیفیبررسیبهشکلبدینکهتحقیقیامااست؛گرفته
شدهانجامتحقیقاتازبرخیبهادامهدرحالهربهنشد.مشاهدهباشد،هپرداختمجرمیت

گردد.میاشاره

الف) تحقیقات داخلی
شناختی خشونت جامعهيمطالعهدر پژوهشی به ،)1391مهر و دیگران (پارسا

یک کهاین پیمایشي نظارت اجتماعی پرداختند. نظریهفردي: آزمون تجربی میان
دلبستگی به خانواده، دهدمیکنترل اجتماعی است نشان ياز نظریهتجربیيمطالعه

فردي داري با خشونت میاندینداري والدین و کنترل والدین، همبستگی منفی و معنی
آموزان پسر داشته و دو متغیر تضاد والدین و پیوند با دوستان منحرف، همبستگی دانش

.اندفردي داشتهداري با خشونت میانمثبت و معنی
میزان کنترل يبررسی رابطهيدر پژوهشی به مطالعه،)1393(احمدي و دیگران

هاي تحقیق، بر اساس یافتهپرداختند.نظمی در بین شهروندان شهر دهدشتاجتماعی و بی



98زمستان ،2شماره،چهاردهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 66

با گسترش ونظمی وجود دارد منفی و معناداري بین کنترل اجتماعی و بیيرابطه
نظمی را به میزان درخور توان بیرسمی در جامعه میرهاي کنترل رسمی و غیمکانیزم

.توجهی کاهش داد

ب) تحقیقات خارجی
غیرورسمیکنترلهايدیدگاهبررسیباپژوهشیدر،)2014(همکارانوجیانگ

بامقایسهدرچینیوژاپنیپاسخگویانکهدریافتندژاپنوامریکاچین،دررسمی
ترمهمراجرمکنترلدرهاآنترکیبورسمیغیرورسمیکنترلامریکایی،پاسخگویان

Jiang(کنندمیقلمداد & et. al., 2014.(
رسمیاجتماعیکنترلبینارتباطبررسیباپژوهشیدر،)2012(همکارانولمبرت

اهمیترسمیغیرهايکنترلمکانیسمکهدادندنشانجرمازپیشگیريبررسمیغیرو
Lambert(دارندرسمیکنترلهايیسممکانازبیشتري & et. al., 2012.(
دراجتماعیکنترلوحمایتنقشبررسیبهپژوهشیدر،)1391(همکارانوایار

نشانمطالعهاینتوصیفیهايیافتهپرداختند.مجرموعاديجوانانمیاندرجرمارتکاب
يگانهسهابعادواجتماعیکنترلمتغیردرعاديجوانانبرخورداريمیزانکهدهدمی

Ayyar(استبیشترمجرمجوانانبهنسبتاجتماعیحمایت & et. al., 2012.(
حوزهایندرشدهانجامهايپژوهشسایروفوقمطالعاتمشتركوجهکلیطوربه

مطالعاتضعفوپرداختهموضوعبررسیبهکمیشناساییروشباغالباًکهاستاین
طرفیازاست.مشهودبپردازد،موضوعبررسیوکندوکاوبهعمیقتصوربهکهکیفی
اینکهدرحالیاندکردهاشارهموضوعبهشناسیجامعهرویکردهايباهاپژوهشاغلب

انجاماست.گرفتهصورتشناسیجرمهايیافتهازالهامباوايرشتهبینصورتبهپژوهش
جرایممحکومانبامصاحبهوآنکنترلراهکارهايوجرایمبارابطهدرايزمینهمطالعات

واشتراوسافزاید.میپژوهشنوآوريوضرورتبرامراینوبودهشمارانگشتخشن
بهپژوهشاینمحققانکهکنندمیذکررامنابعینظريحساسیتبراي،)1998(کوربین

حتیوهستندربرخورداحساسیتاینازحقوقدان)و(قاضیخوديحرفهماهیتعلت
تسهیلکنندگانمشارکتبهدسترسیومیدانبهورودتاکردهکمکهاآنبهحرفهاین

محسوب1باندروازهقضاوت،يحرفهبعلتخوداول،ينویسندهاینجادرعبارتیبهگردد.

1 gatekeeper
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بهوقوفیعنینظريحساسیتدیگرمنبعازنویسندگانکهایندیگرينکتهشود.می
مجالمقاله،حجممحدودیتبعلتاینجادرچهاگراندبودهبرخوردارمرتبطرينظادبیات

نیست.هاآنمفصلطرح

پژوهششناسیروش
ينظریهروشاستفادهموردروشگیرد.میبهرهکیفیشناسیروشازحاضرپژوهش

بهکامیواستفهامیرویکردبامحققشیوه،ایندراست.تئوريگرانددیاايزمینه
مورديپدیدهدرفرایندکشفوکنندگانمشارکتتفسیربرکیدأتپردازند.میپژوهش
Strauss(استبررسی & Corbin, 1998.(

گیرينمونهوکنندگانمشارکت
رباییآدموعمديقتلجرائممرتکبینازنفر20رامطالعهاینکنندگانمشارکت

اینکیفیبررسیلزوممجرمیت،بسترهايویلدالعمیقونافذبررسیدهند.میتشکیل
ازپژوهشاینکنندگانمشارکتانتخاببراياست.کردهایجابمحققبرايرالهأمس

نوعایناست.شدهاستفادهبرفی)گلولهوتنوع(حداکثرهدفمندگیرينمونهروش
محققبههدفمند،بانتخاوداردتمرکزکوچکنسبتاًهاينمونهرويبراساساًگیرينمونه
ينمونهاساس،اینبردهد.میرامطالعهمورديپدیدهترعمیقدركوبررسیياجازه
وعمديقتلموضوعاتباهاییپروندهکهکسانیاوليدستهبودند؛دستهدوبررسیمورد
ونمایندهمکارياالتؤسبهپاسخگوییخصوصدرمحققبامایلندوداشتهرباییآدم
تمایلبرعالوهوشدهمعرفیپژوهشگربهاوليدستهافرادتوسطکهکسانیدوميتهدس
بهکههستندافراديدستهدوهروبودندارتباطدرنیزمشابهیهايپروندهباهمکاري،به

برند.میبسرزنداندررباییآدموعمدقتلاتهام
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شناختیجمعیتهايمشخصه:1جدول
Table 1: Demographic Attributes

(%)درصدفراوانیهاآیتمهامشخصه
AttributesItemsFrequencyPercent

1680مردجنسیت

420زن

تولد)(سالسن

134515ازقبل

1355315تا1346بین

1365735تا1356بین

1366945ازبعد

هلأتوضعیت

1050هلأمت

420مجرد

630مطلقه

00همسرفوت

1345شاغلاشتغالوضعیت

735بیکار

تحصیالت

315سوادبی

735ابتدایی

315سیکلوراهنمایی

525دیپلمودبیرستان

15دیپلمفوق

15لیسانس

درآمدسطح
735میلیونیکازکمتر

945میلیوندوتایکبین

420لیونمیسهتادوبین

بازداشتيسابقه
(زندان)

1260قبلیيسابقهداراي

810سابقهعدم

1155معتادمخدرموادبهاعتیاد

945معتادغیر

اطالعاتتحلیلوتجزیهوگردآوريفنون
عمیقيمصاحبهرویکردازهامقولهومفاهیمبهدستیابیبراي،حاضرتحقیقدر
يشیوهسهبرمبنايايزمینهينظریهدرهادادهتحلیلاصلیساختاراست.شدهاستفاده
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واصلیيمسالهمراحل،اینانجامازپسانتخابی.ومحوريباز،کدگذارياست:کدگذاري
هستهيمقولهعنوانباآنازکهاستمرکزيايمقولهبهرسیدنیکپارچگی،درمحوري

تمامکهطوريبهاستشدهمنتزعتحقیقمقوالتتمامازهستهيمقولهبرند.مینام
Strauss(دهدپوششراآمدهدستبهمفاهیموهامقوله & Corbin, 1998.(

هادادهتحلیلمارپیچ

يترکیب نهایی مقوالت و استخراج مقوله
هسته

بندي و تفسیر مقوالت و توصیف، طبقه
شرایط

برداري و بازاندیشی خواندن و یادداشت
الؤو طرح س

ها و ها، (سازماندهی فایلمدیریت داده
واحدها)

گزارش نهاییيارائه

هاجمع آوري داده
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اعتمادقابلیت
بهابزارهايتحلیل،هايروشها،یافتهارزیابیبهکمیکارهايهمچونکیفیکارهاي

صحتازاطمینانکسببراياینجادر.داردنیازمحققکارهايطورکلیبهوهرفتکار
ممیزي- 1است:شدهاستفادهروشچندازهادادهآوريجمعروشوآنمنابعها،داده

يمنزلهبهمحققدوممیزيروشدرتحلیلی.هايمقایسه-3واعضاءتوسطبررسی-2
کدگذاريفرایندهايوآمدهدستبههايمقولهومفاهیمکار،انجاممراحلبرممیز

ازاعضا،توسطبررسیيشیوهدر.داشتندنظارتمحورييمقولهساختنیزوگانهسه
هاآنصحتيدربارهوکنندارزیابیراهامقولهومضامینتاشدخواستهکنندگانمشارکت

,Creswell(بدهندنظر رجوعهادادهبهتحلیلی،هايمقایسهیعنیسوم،روشدر).1994
آمدهدستبهينظریهصحتازتاشدمقایسهخامهايدادهبانظریهبنديساختوشد

درعلمیيمصاحبهاساسیاصولرعایتجهتبههامصاحبههمگی.شودحاصلاطمینان
امیدهانجبطولساعتدوتقریباًهامصاحبهازکدامهرواستگرفتهانجامزندانازخارج
مصاحبهفرایندازقبلوکردندشرکتمصاحبهدرکاملرضایتباشوندگان،مصاحبهاست.

رامصاحبهتوانندمیمقطعیهردرتمایلعدمصورتدرکهشددادههاآنبهاختیاراین
کنندگاننمشارکبهاطمیناناینها،آنهویتافشايعدمبهنسبتهمچنین؛کنندترك
شد.داده

پژوهشهايفتهیا
هايقولنقلهمچنینوهاآنتوصیفمقوالت،قالبدرهایافتهبخشایندر

بحثموردوشدهاستخراجمقوالتشود.میارائهمستنداتعنوانبهکنندگانمشارکت
بهزندانپلیس،دیدبانیسیستمضعفتعقیب،برتحقیقيسلطهدادستانی،از:عبارتند

يتجربهومدرسهوبهزیستیاستیگمايوبدسرپرستیجرم،يتشدیدکنندهمثابه
خشونت.

تعقیببرتحقیقسلطهدادستانی،
هاشهرستانهايدادستانآنتبعبهوکشورکلدادستانبرايمختلفقوانیندر
درهاموقعیتاینازاستفادهباتوانندمیمقاماتاینکهگردیده،بینیپیشوظایفی

نمایند.ایفاثريؤمنقشجرموعوقازپیشگیري
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اساسیقانون156اصل5بندموجببهقضاییدستگاهمهموظایفازیکی
موجببهجرموقوعازپیشگیريعالیشورايراستاایندراست.جرموقوعازپیشگیري

اتخاذومجرمیناصالحوجرموقوعازپیشگیريبراي1384مصوبقانون)2(يماده
اجتماعاتمردم،مشارکتباجرمازپیشگیرييزمینهدرهماهنگجامع،هايسیاست
يقوهرئیسيعهدهبرشورااینریاستکهگردید،تشکیلدولتی،غیرنهادهايوعمومی
وهاطرحتصویباست.کشورکلدادستانجملهازمسئولینسایرازمرکبوقضائیه
امردردولتیهايدستگاهازیکهروظایفونقشتبیینجرم،ازپیشگیريهايبرنامه

فیمابینهمکارييتوسعهوهماهنگیمنظوربهمناسبتدابیراتخاذوجرمازپیشگیري
وظایفمهمتریناز،جرمازپیشگیريفرهنگگسترشزا،جرمقوانیناصالحها،دستگاه

عملدرکهاستاینقانونیمصوبهایناجرايدرتوجهقابلنکتهمیباشد.شورااین
بابخصوصکهاستموارديازیکیمهمایناست.نکردهبکارشروعشورااینتاکنون

وظایفشرحدرتداخلاست.نمودهایجادرافراوانیهايچالشقانونینصوجودبهتوجه
دستگاهعواملمتابعتعدمآنکناردروهااستاندارياجتماعیهايآسیبدفتروشورااین
عنوانبههادادستاناستالزمکهاستموارديترینمهمجملهازقضادستگاهازاجرا

تشکیلدرجديعزمنیزقضائیهقوهعالیوالنئمسوکنندپیداجديورودالعموممدعی
دهند.قرارکاردستوردربایدراشورامنظمجلسات

موضوعایناست.مهعاحقوقحفظدادستانتوجهقابلومهمهاينقشازدیگریکی
بهدادستانجديورودبااکنونلکنداشتاندکیبازتابهارسانهواخباردرسابقاًچهاگر

مردمجانباکهمسائلیارتباطاست.شدهمبدلپیشگیريجدیدهايسوژهازیکی
بادادستانیشدهباعثجامعهدراقتصادييحوزهبهمربوطمشکالتوداردسروکار
کهنمایدمتخلفینبابرخوردهاییبهمبادرتقانونازفراترگاهحتیونوینیرویکرد

قهريقوايبهتوسلحقیقتدرکهپیشگیرينوعاینباشد.پیشگیريسلبیرويتواندمی
هايآسیبازبخشیبتواندظاهردرشایداستکیفريهايپیشگیرييزمرهدرو

وبودهباقیکماکانوضعیپیشگیريبرواردیراداتاشکبدوناماکندکنترلرااجتماعی
باشد.داشتهپیدررادائمینتایجتواندنمیعملدر

يوظیفهدراخاللموجبتواندمیکهمهمموضوعمباحث،اینيهمهکناردر
بهتعقیبوتحقیقامردردادستاننقشبهمربوطگردد،دادستانجرمازپیشگیري

نقشدادستاندنیا)(برخالفایراندرکنونیدادرسیسیستمدراشد.بمیمانأتوصورت
کیفريدادرسیآیینقانون88تا64موادو22ي(مادهداردماًأتوراتعقیبوتحقیق
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تعقیبکهخودياولیهوذاتینقشازکهشدهباعثويتحقیقنقشو)1392مصوب
کنترلونظارتکهچرانمودهفراهمراائمجرافزایشموجباتامرهمینوبماندبازاست

است.شدهکمرنگرسمی
ممکنکهاستموارديازیکیقضاییوامنیتیمقاماتپیگیريوجرمکشفعدم

جرمباکنندگان،مشارکتازیکیروایتشود.بزهکاريوجرمتعددبهمنجراست
است.رسمیهايکنترليجدضعفيدهندهنشانعنف،بهتجاوزورباییآدمدرمشارکت
مطلوبیرسمیواکنشجرم،ارتکاببارچندینازپسآیدبرمیایشانقولنقلازچنانچه

است.نشدهدادهنشانمربوطهنهادهايوجامعهطرفاز
ازکسیمدتایندربشکنم.راهاشیشهوباشممهاجمداشتمدوست«گوید:میم.
فیصلهودادممیراپولششدند،شاکیوشکستمهمايشیشهاگرونشدشاکیدستم

نشاننیزا.هايصحبت.»کردنمیامراهنماییونمیگرفتایراديمنازکسهیچیافت.می
وکشفعدموداشتهرباییآدموآزاربهمقرونسرقتيسابقهموردچندکهدهدمی

دستگیرقتلاتهامبهنهایتاًوشدهاوسويازبعديجرائمبهمنجرقضاییمقاماتپیگیري
یکونشدمدستگیرونشدمتوجهکسیمن،اوليپروندهدر«گوید:میوياست.شده
.»شدمدستگیردیگريپروندهدرقتلوسرقتازبعدسال

برد،میسربهزنداندرمشددرباییآدمدرمشارکتاتهامبهحاضرحالدرکها.
فراريهامدتزدم.چاقوبارااووشددعوایمهابچهازیکیابباریکمدرسهدر«گوید:می

باريدوآندراگرمننظرازشد.بستهرسیدگیبدونپروندهودادرضایتاینکهتابودم
مرااگراینکهیابیفتداستممکناتفاقیچهکهدادمییادمنبهکسیشدمبازداشتکه

.»شدممیآدمفرستادند،میزندان
مقرونسرقتهمچونمتعدديجرائمیانجاميسابقهکهاستافراديازیکینیزي.

خوديپروندهدرراعمديقتلومشددرباییآدمنامشروع،رابطهعمدي،تحریقآزار،به
توسطجرائمپیگیريعدموخانوادهحمایتيدهندهنشاننیزويحکایتدارد،

ازیکیمدرسهدرباریک«گوید:میهایشحبتصازبخشیدروياست،العموممدعی
دراینکهبهتوجهبا.»گرفتراآنهارضایتمادرماینکهتاکردمفراروزدمچاقوباراهابچه
مقرراتطبقواستبودهخصوصیوعمومیيجنبهدودارايجرمموارداینيهمه

کماکانجرمعمومیيجنبهلکنمتوقفجرمخصوصیيجنبهشاکیگذشتباقانونی
نوعیبهآن،احرازوبزهوقوعمتعاقبدادستانحضورعدمبااست،پیگیريقابلوپابرجا
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افرادشدنمتجريدرثرؤمبسیارمواردایناًاتفاقکهگردیدهنموداروظایفدرانگاريسهل
است.شدهمکرروآتیجرایمارتکابو

موجباتوشدهبزهکارانازبسیاريناامیديویأسموجبکهموارديازیکی
وقضاییمسئولینبهنسبتعدالتیبیاحساسکند،میفراهمراجرممجددارتکاب
است.آنهامعنويوماديحمایتعدموالعموممدعی

بیانويدارد.گالیهلهأمساینازشدتبهکهاستکنندگانیمشارکتجملهازس.
منبهکارمصاحبگفتمهادولتیبهوقتیبودم.پناهبیونداشتمراکسهیچ«دارد:می

مراهمهام.کردهتوهینمهندسبهگفتندوزندانفرستادندمرانداد)مرا(طلبکردظلم
.»شاکیشداوومتهمشدممنزدي.رامهندسکهکردنداخذهؤم

وندکمیاشارهمالیحمایتعدمبهنیزاشمصاحبهازدیگريقسمتیدروي
روزهفتندارد،منبهربطیگفتندارم،پولگفتمشهردادستانپیشرفتم«گوید:می
محکومشدمخودمشهربهرسیدمتابودمراهدرروزدوفقطکهدادمرخصیمنبه

منبراينیست،مهمبرایمتوزندگیگفتقاضیولیخواستمکمکقاضیازمنفراري.
.»باشد)میقانونابکت(منظوراستمهمکتاباین

پیرامونرسانیاطالعدرضعفهمچنینوخودحقوقازشهروندانآگاهیعدم
اساس،اینبراست.جرائمارتکابدرثیرگذارأتومهمعواملازدیگریکیحقوقیمسائل

وبگیرندراحقشانبایدخودشاناینکهتصورباواطالعیبیاینخاطربهافرادازبسیاري
کسانیازیکیم.اند.شدهدچاربسیاريمشکالتبهدهدنمیانجامآنهابرايکاريقانون
تاکردهایجادفرزندانشواوبرايبسیاريمشکالتشاقانونیحقوقازاطالععدمکهاست
ایندرويبرد.میسربهزنداندرعمديقتلدرمشارکتاتهامبهاکنونهمکهحدي

قانونطریقازبرگردماگراالنولیترسیدممیخیلیهرمشواز«گوید:میخصوص
ازیکیهمچنین؛»نکردحمایتمکسیونداشتمراهنماییهیچمنکنم.میپیگیري
مشکالتیتاشدهباعثالعموممدعیپیگیريعدمهمچنینوقانونیکمبودهايکهمسائلی
درح.است.افرادازبرخییتیهوسندنداشتنيلهأمسکند،میایجادجامعهدررازیادي

نخواندندرساینو؛»بخوانمدرسنتوانستمنداشتم،شناسنامهچون«گوید:میبارهاین
است.دادهسوقمجرمیتواديبهرااونهایتدر
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پلیسدیدبانیسیستمضعف
مأموریتباوبستهنقشقضاییضابطعنوانبههموارهعمومیافکاردرپلیسيواژه

ـواکنشیـکیفريهايسیاستابزارعنوانبهتنهاپلیستاکنون،وبودههمراهجرمکشف
چارچوبدرفقطسنتیطوربهپلیسنقشدیگربیانبهاست؛گرفتهقراراستفادهمورد
جوامعدرپلیسنهادپیدایشاصوالًکهاستحالیدراینشود.میتعریفکیفرينظام

هماناپلیسنخستینمأموریتبلکهاست،نبودهجرایمسرکوبیوکشفجهتتنهاانسانی
بهاولیهنقشاینزمانگذاردروتدریجبهکهبودهجوامعسطحدرانضباطونظمحفظ
شدهتوجهبیشترپلیسيسرکوبگرانهوکیفريهاينقشبهوشدهسپردهفراموشیدست
Khanmohammadi(است & et al., 2010: 107.(

سنتیهايروشوابزارهابرتکیهجايبهدنیاسراسردرپلیسیهايسازمانزهامرو
ومحورييجامعهجملهازپلیسینویناقداماتورویکردهابابزهکاري،بابرخورددر

درانتظامینیروياساس،همینبراند.کردهاتخاذپیشگیرانهراهبردهايمداري،مشارکت
ایندررااقداماتینوین،هايشیوهورویکردهاازگیريبهرهبااتنمودهسعیاخیرهايسال

پلیستشکیلبهوضعیپیشگیرييحوزهدرتوانمیجملهازبرساندانجامبهزمینه
سالممحله،نگهبانتشکیل)،110(پلیسیهايفوریتمرکزتقویتواندازيراهپیشگیري،

بهاجتماعیپیشگیرييحوزهدروکردرهاشاغیرهوعمومیهايمحیطواماکنسازي
ومشاورهواحدهايگسترشمردمی،هايمشارکتجلباجتماعی،معاونتتشکیل

ومشارکتسازمانی،وساختارياصالحاتاقدامات،اینبرعالوهکهنموداشارهمددکاري
درانسازماینعملکردارتقاءموجباتپلیس،نیروهايآموزشونوسازيعمومی،بسیج

جرائمارتکابيفزایندهسیراوصافاینيهمهبااما.آوردمیفراهمراپیشگیرانهمداخالت
ونظارتدرنهاداینهايضعفيدهندهنشانواستبیشترکارهايانجامبهنیازازحاکی
وضعیِپیشگیريِدرتواندمیکهبانیدیدهترینمهمعنوانبهپلیس.باشدمیرسمیکنترل
توجهموردکنونیپیچیدهدنیايمهمهايتئوريموجببهکند،ایفانقشجرایمارتکاب

تئوريبرمبتنیداردوجودمدرندنیايمراقبتیهايسیستمدرکهآنچهاست.گرفتهقرار
امنیتوپلیسشکسته:هايپنجرهکلین،جورجوویلسون(جیمشکستههايپنجره
وضعیتیکدرشهريهايمحیطنگهداريونظارتکندیمبیانکهاست)1982محلی،
جلوگیريتريجديهايجرمتشدیدازهمچنینوبیشترخرابکاريازاستممکنخوب
واغماضبدونبرخوردوجرمکشفبرکیدأتباصفرتسامحسیاستآنکناردرکند.

ثرؤمجرایمقوعوازپیشگیريدرنوعیبهاجتماعیهنجارهايناقضینباگیرانهسخت
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نسبتاجتماعیبینشدارايونظموقانونيقاعدهپیروبیشترشکسته،هايپنجرهاست.
کیفريپاسخبهتوسلطرفدار،الزاماًنهواستنظمبرقراريجهتمردموپلیسبه

حفظازانصرافکهاستآنبرنظریهاینکیدأتبزرگتر.جرایمازپیشگیريدرقهرآمیز
بروزموجبوبودهمحضاشتباهیجدي،جرائمبرتمرکزمنظوربهپلیس،توسطنظم
Jang(شودمیبزرگترجرایمیارتکابوانضباطیبی & et al., 2008: 535(.

استوظایفیجملهازامنیتحسایجادراستايدرمداومومرتبحضوروزنیگشت
همچنینوکافیکنترلوظارتنعدمدیگر،بیانبهشود.انجامصحیحشکلبهبایدکه

دوربینهمچوننظارتیهايتکنولوژيونامحسوسکنترلهايشیوهازاستفادهعدم
درکهاستکسانیازیکیم.است.نمودهفراهمراجرائمبروزيزمینهمداربسته

بامرتباًکهداردمیبیانوکندمیاشارهپلیسکافینظارتوحضورعدمبههایشصحبت
دوستانمومن«گوید:میوياند.کردهمیخمرشربخیابانوپاركدرآزادانهوستانشد

مشروبدوستانمبامهدیهمسجدوجنگلیپاركسمترفتیممیجمعهیاشنبهپنجاغلب
.»خوردممی

رباییآدمجرمارتکابچگونگیبههایشصحبتازدیگريقسمتدرهمچنیناو
9ساعتحدود«است.نمودهتسهیلراآنشرایطپلیسحضورعدمکهکند،میاشاره
تويانداختیمشوایستادیمکرد،جلبراماتوجهخانمیخوردیم.قرصومشروبشب

.»کردیمتجاوزاوبهماشین
بهآشکارطوربهسخنانشدرباشد،میعمديقتلدرمعاونتبهمتهمکهنیزم.خانم

پلیستوسطبیشتريکنترلرودمیانتظارکهخلوتناطقمدرویژهبهپلیسحضورعدم
سمتبهرابانوان)آژانسي(رانندهاوبعد...«گوید:میويکند.میاشارهگیرد،صورت

؛»انداختگردنشدوررابنديسر،پشتازشوهرمخاکیهايکوچهدربردیم....بلوار
خصوصایندرکشد.میآتشبهراوخودرمورینأمچشمازدوروراحتیبهاوهمچنین

اثرتاسوزاندبودمانخانهکنارکهورزشگاهیدرراماشینرفتشوهرم«کند:میاشاره
بانیدیدهونظارتگونههیچورزشگاهیکدرکهاستحالیدراین.»نماندباقیانگشتی
گیرد.نمیصورترسمی
ماشیندرخانمیکوآقایکدیدمجلومرفتی«گوید:میواشارهموضوعاینبهنیزا.

مکانوزمانآندرپلیسحضورشایدو»بودداغامبودند.کلهجنسیارتباطحالدر
بیاننیزپ.رابطهایندرنماید.جلوگیريعنفبهتجاوزورباییآدموقوعازتوانستمی
تجاوزشهراطرافردمنبهوکردندماشینسوارزوربهمراگروهیروزیک«دارد:می
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خصوصایندرپلیسضعفوجرموقوعمکاناهمیتازحاکیموارداینيهمه».کردند
وخطرپرهايمحیطيواسطهبهکهاستهاییمکاندرجرمارتکابحقیقتدراست.
پلیس،حضورعدمدلیلبهجرموقوعزماندرامااستبودهحضوربهمکلفپلیسزاجرم

ازیکیاساساینبراست.شدهجرممرتکبوداشتهدستگیريعدمازاناطمینمرتکب
ونظارتیوکنترلیهايسیستماستقراروخیزجرمهايمکانتعیینپلیسوظایف

هايدرگیريوح.ماجرايباشد.میمناطقوهامکانایندرویژههايگشتهمچنین
گیريشکلمراحلتمامیدرپلیسرتنظاوحضورعدمازنشاناواصلیيحادثهازپیش
است.بودهقتلنهایتاًودعوا

حملاششخصیماشینبارااجسادطوالنیزمانیمدتقتل،بهاقدامازپسنیزي.
دنبالروزچندوگذاشتیمماشینداخلهمباراهاجنازه«گوید:میبارهایندرکردهمی

.»کردیمخاکشانجاهمانکهبودخالیزمینیکاینکهتابودیمجسداخفايبرايجایی
است،افتادهاتفاقعمومیهايمکاندرجرائمازبسیاريکهآیدبرمیچنینهانمونهایناز
نیرويحضورعدمازنشانامراینواندشدهمخفیعمومیهايمکاندرجرميادلهیا

است.هادلکردنمخفییاجرمارتکابفرصتشدنفراهموانتظامی
هايضعفازدیگریکینیزپلیستوسطجرمکشفعلمیهايروشازاستفادهعدم

باگرفتهصورتهايمصاحبهازکهطوريبهاست؛رسمیکنترلنهاداین
ارتکابتعدددربسزاییبسیارثیرأتجرائمکشفعدمآیدمیبرتحقیقکنندگانمشارکت

هرارتکابکهکندمیعنوانچنینجرائمشفکشعدمبهاشارهباا.است.داشتهجرم
...«گوید:میوياست.شدهبعديجرمارتکابموجباش،دستگیريوکشفعدموجرم

تصویريهیچهادوربینجلويازماشدنردعلیرغموصندوقتويانداختیمشسریع
جرمیمرتکببازموردایندردستگیريوشناساییعدمازپسوي.»بودنشدهضبط

باوکردمتعقیبرادکتردوميپروندهدر«کند:میبیانخصوصایندروشودمیدیگري
جهتبهوي.»نگذاشتیمجابهرديهیچوفرارحادثهمحلازوگرفتمزیررااوماشین

ازیکیبهدوبارهمدتیازبعد«رفت،بعديجرمسراغبهدستگیري،وشناساییعدم
پایانایناما.»ترساندمرااوبرنوفشنگیکباونوشتتهدیدآمیزييمهناگفتمدوستانم

راماشینشگرفتمتصمیمسوميمرحلهدر«بود.نشدهدستگیرهنوزکهچرانبودکار
جهتشهرداخلدرانباريازدیگرجاییدراو؛»کردمفراروزدمآتشبزنم،آتش

.»بودآنجاسرقتیماشینپنجاهکهداشتیماريانب«گوید:میمسروقهاموالسازيپنهان
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ازوزدمآتشرااوماشین«گوید:میپلیستوسطکشفعدمخصوصدرنیزي.
انداختمدورکردم،برداريفیلمکهموبایلیباچونفرستادم،برایشوگرفتمفیلمهمکارم

کهطورهمان.»تاسکسیچهکاربفهمدنتوانستپلیسنبود،اسممبههمکارتسیمو
گیرد.نمیصورتدرستیبهایراندرجرائمعلمیکشفموارد،اینتمامدراستواضح
بسیاررسانیخدماتسیستممجموعدرکهاستانکارناپذیريواقعیتنیزموضوعاینالبته

شایدوکندمیسادهبسیارراجرمارتکابکهاستمتعدديهايپیچیدگیبامأتووناقص
ازموضوعاینلکنباشدمجزاییپژوهشنیازمندناکارآمدسیستماینثیرأتبررسیحتی
انتظامیسیستمقانون،طبقحالهربهوکردنخواهدکممنظمدیدبانیدرپلیسنقش

درراساعتیومنظمهايگشتاینکهضمناستمکلفقضاییدستگاهضابطعنوانبه
جرایمعلمیکشفنهایتاًولجستیکتقویتوتتجهیزامینأتدربدهد،پرخطرمحالت

در(کهجرایمعلمیکشفدرمدونومشخصيضابطهفقدانحقیقتدر.نمایداقدام
باعثاست)گردیدهاعالمنیزکنندگانمشارکتتوسطآنعینیتجربیاتموارداکثر

عدمجهتبهرمجارتکابباافراداغلبواستشدهمجرمانهايحرفهشگردهايازاستفاده
کنند.میپیدارامجددجرمارتکابجسارتکشف،عدموسریعپیگیري

جرمتشدیدکنندهمثابهبهزندان
.استمجرمشخصوجرميپدیدهبامقابلهدرتنبیهابزارهايترینمهمازیکیزندان

تربیتواصالحطریقازجامعهمنافعتأمینها،زندانتأسیساصلیيفلسفهچهاگر
متعددعلمیهايپژوهشومطالعاتامااست،جرمتکرارازپیشگیريومجرمین

)Yaghoubi & Elmi, 2017; Javan Jafari & Khodadadi, 2012;

Moaznadzegan & Khodadadi, اصالحدرهازنداناغلبدهد؛مینشان)2013
يحیطهدرویژهبهراخودتأثیراتنتوانستهزندانواقعدرواندنبودهموفقزندانیان

ازکثیريتعدادگرفته،صورتمطالعاتاساسبرکهطوريبهنماید،ایفاخاصبازدارندگی
کیفريفرایندبهدیگرباروشدهجرمتکراردچارزندان،ازخروجازپسحبس،محکومان

بهراگذارقانون،حبسبازدارندگیجایگاهبردنالؤسزیرباکهاينکتهگردند.میباز
ازیکیعنوانبههازندانسازمان.خواندمیفرامجازاتنوعاینازجوییبهرهکاهش

ونقشکهسنتیهايدیدگاهخالفبرقضاییهيقوهبهوابستههايسازمانترینمهم
درگرفتند،مینظردرعمدقتلمتهمینیامحکومیننگهداريمحلصرفاًراآنکارکرد

حتیواستداشتهحمایتینگاهحقیقتدروبازسازيوبازپرويرویکردجدیدينامهآیین
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تشکیلبهنامهآییندراست.داشتهویژهتوجههماشتغالوآموزيحرفهوتربیتیبعدبه
تربیتیومینیأتاقداماتانجاممحکومین،بنديطبقهمحکومین،برايشخصیتپرونده

جرم،وقوعازپیشگیريرویکردبابازپرورانههايبرنامهمجازات،اجرايضمنیابعدوقبل
حمایتانجمنطریقازماديحمایتخانوادگی،ارتباطایجادجهتمددکاريهايفعالیت

استشدهاشارهوييخانوادهومحکومبرايآنازپسیاکیفرتحملحیندرزندانیاناز
دارد.محکومبازپروريدرسازماننایمهمنقشمبینوظایفجملگیکه

تحقیقاینکنندگانمشارکتهايصحبتدربسیاريفراوانیکهموارديازیکی
فکراتاقبهرازندانشدهباعثکهشرایطیاست،زنداننامناسبشرایطازحاکیدارد،

دتشدیرابدشرایطایننیزمخدرموادبهآساندسترسیهمچنین؛کندتبدیلبزهکاري
است.کرده

15از«گوید:میخصوصایندردارد،زنداندرحضوريسابقهسالدهکهم.
هستند.معتادآنجادراکثراًنیست.خوباصالًزندانهوايوحالهستم.زنداندرسالگی

قدرتکهاست،بیشتراحترامشکسیزنداندرشوند.میبنديگروهافرادغالباًزنداندر
گرد،شود.میپیداراحتچیزهمهزیرااست،جابهترینزندانمعتادانبرايد.داربیشتري

ازنیزح..»کنندمیقرصیراهاآنکندکنترلراهاخیلیاینکهبرايزنداندر...وشیشه
آزارمراهاپرخاشگرياست.بدزندانمحیط«گوید:میچنینوداردشکایتموضوعاین
.»شودمیپیداراحتانزنددرمواددهد.می

آموزشکارگاهخصوصدروبردمیسربهزنداندرسالچهارحدودنیزخ.
هستندزندانتويکهخالفکارهاییهستم.زندان92سالاز«گوید:میچنینخالفکاري

زیادخالفپیشنهادواستزیادزندانداخلموادکنند.میهمانجاازراخودشانکار
دهمقداراینبیروندرکهاستتومانهزارپانصدمثقالیتریاكزنداندر.شودمیمطرح

درمخدرموادبهدسترسیکهاستتوجهقابلاينکتهموضوعاین.»استتومانهزار
هايشیوهمورددربسیاريالؤسجايکهسهلدسترسیاینامااستسهلبسیارزندان
شدهسببکهاستمواجهايپیچیدهوايحرفهسیاربتوزیعسیستمبادارد،زندانبانیغلط
نیزا.گردد.فروشوخریدمتداولنرخازباالتربسیارقیمتیبازنداندرمخدرمواداست
دنیاست؛آخرمواد،مصرفکهکردممیفکرمن«کند:میعنوانزندانازدیگريتعبیر
.»استزندانآنکههستهمبدتريدنیايکهدانستمنمی

محیطدرجوانیدورانطولتمامدرکهبگذاریدمنجايراخودتان«گوید:میح.
است.ايآلودهمحیطلحاظهراززندانشدم.افسردگیدچاراینجادرباشید.زندانخشن
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زنداندرزندگیسالیازدهایندربگیرید.افسردگیکهکنندمیکاريهمزندانمورانأم
بیداراعدامصحنهدیدنخوابباشبهرمندیدم.فراوانیهايخودکشیوهاخودزنی

.»شوممی
اشزندانیپسرزندگیدرآنثیرأتوزندانبدمحیطازاستزندانینیزخودشکهم.

بهمخدرموادتوزیعوکردنواردقصدهایشهمبنديتشویقبازنداندرپسرم«گوید:می
.»استزنداندراالنوودشمیدستگیرکهداشتند،رازندان

مجددبازگشتآماراست،توجهقابلپژوهشایندرکنندگانمشارکتمیاندرآنچه
نفردوازدهکننده،مشارکتبیستمیانازپژوهشایندراست.جرایمتکراروزندانبه

اولیهاتهاماززنداندرحضورعلیرغمهاآنازبرخیکهاندکردهگزارشرازندانيتجربه
اعالمرازندانبهبرگشتوبازداشتيسابقهبارسهتابرخیواندشدهتبرئهبازداشتی،

دربازداشتيتجربهکنندگانمشارکتازنفرچهارفقطکهاستحالیدرایناند.نموده
نوعیبهبقیهواندنداشتهرااستهازندانسازماننظرزیرکهانتظامیمراجعبازداشتگاه

هاپروندهآنازبرخیينتیجهکهچندهراند،شدهبازداشتسابقاًجرمارتکابدلیلبه
زندانمحیطازشکایتونادرستبرخورددارد.ملأتجايکهاستبودهبرائتحکمصدور

درمن«دارد:میبیانبارهایندرس.است،مشتركافراداینازبسیاريهايصحبتدر
امزندگیرونددرزندانبهورودشدم.دارسابقهوافتادمزندانواناننوجبندبهنوجوانی

منخالفکارياصلیعاملزنداندرمنحضورشدم.آشناخالفکارافرادباوبودثیرگذارأت
.»بود

اشارهمحکومینبهنسبتزندانیسئرنگرشنوعبهدیگريجايدرهمچنینوي
ازگممیگفتبده،تلفنکارتمنبهگفتمزندانئیسربهزنداندر«گوید:میوکندمی

عصبانیهستم؛گدامنیعنیمن،بهتوهینیعنیحرفاینبیاورند،براتامداديکمیته
نیازمندکنونیيجامعهدرزندانيادارهعلممعنايبهزندانبانی.»زدمرااووشدم

برداشتگونههیچازدوربهنگاه،علمایندرمهمرویکردهايازیکیاست.کلیبازنگري
عنوانبهآنازنیزايحرفهاخالقعلمدرکهافرادانسانیذاتیکرامترعایتاست.ذهنی

وتوهینآید.چشمبهزندانيادارهدراستالزمشود،میذکرکاريينقطهترینمهم
رفتاربرمنفیثیرأتزندانیاناززندانمسئولینوزندانبانانمعنويوماديحمایتعدم
گردد.بعديجرائمبروزموجبتواندمیوداشتخواهدآنها

زنداننامساعدشرایطازحاکیهامصاحبهاکثرگردد،میمشاهدهکهطورهمان
جرمباکهفرديکهاستبدیهیاماشودمیزندانواردجرمیکبافردچهگرباشد،می
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خردههمچنین،؛ببیندآموزشدیگرجرائموصخصدراستممکنشده،واردترسبک
زندان،مسئولینبهزندانیاناعتماديبیزندانبانی،اصولرعایتعدممجرمانه،هايفرهنگ
مراقبتعدمونامناسبهايهمنشینیوزنداندرمجرمیتهايویژگیزندان،دراعتیاد

وکاهشجايبهزندانکهشدهباعثرسمیکنترلعدمتردقیقطوربهوخروجازبعد
ورشدبرايمناسبیمحیطبهبازدارندگیيجنبهداشتنجايبهوجرائمازپیشگیري

شود.تبدیلجرمپرورش

بهزیستیاستیگمايوبدسرپرستی
بهزیستیسازمانجامعه،پذیرآسیبطیفساماندهیجهتدردولتینهادترینعمده

بهشرایطکردنفراهمآناصلیهدفآیدمیبرسازمانایننامازکهطورهمانواست
رابهزیستیتوانمیآیاکهآیدمیپیشابهاماینمیانایندراست.جامعهدرزیستن

بهکهاستالزمالؤسپاسخدرشکبیکرد؟محسوبرسمیيکنندهکنترلنهادعنوانبه
هايمانزسایشین،پمبحثدرشدهذکرتعاریفطبقکهداشتویژهتوجهموضوعاین

برراوظیفهاینقانونطبقکهگرفتنظردرنهادهاییتوانمیرارسمیهايکنترلداراي
حتیومختلفقانونیمتوندرکهاستنهادهاییجملهازبهزیستیسازماندارند.عهده
قلمداداجتماعیهايآسیبکنترلجهتدروظیفهدارايمتعددياجراییهاينامهآیین
عنوانبهرابهزیستیصراحتاًاندرکهخیابانیکودکانساماندهیقانونماننداست.هشد

است.گرفتهنظردرمعنويوماديهايحمایتيارائهواسکانجهتمتولی
مصوبکشوربهزیستیسازمانتشکیلبهمربوطقانونیيالیحهاساسبرهمچنین

اسالمیجمهوريتوسعهششموپنجميبرنامهواسالمیانقالبشوراي24/3/1359
ومحرومکودکانوزنانازبسیاريوضعیتبهدادنسامانوسريوظیفهبهزیستیایران،

ينامهآییندرطورهمیندارد.عهدهبرراجرموقوعازپیشگیريامکاناتتدارموآموزش
کهاستشدهنیبیپیش،1374مصوبسرپرستبیکودکانوزنانمینأتقانوناجرایی
فراهمواقتصاديواجتماعیامنیتایجاداجرایی،اقداماتوهاحمایتاساسومحور
است.مذکورافرادنگهداريومددکاريتربیتی،آموزشی،خدماتيارادهوهازمینهکردن

ضعفباشد،رسمیکنترلنهادهايجزقطعاًتواندمیبهزیستیاینکهازصرفنظرلذا
قانونیيپشتوانهبهتوجهبااستممکنبهزیستیهمچوندولتینهادیکحمایت

آورد.فراهمجامعهدرراجنایتوجرمافزایشموجبات
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ها،سختگیريعاطفی،حمایتعدمبهمربوطبهزیستیضعفيعمدهمواردازیکی
بانوعیبهکهکنندگانمشارکتازبسیارياست.اجتماعیمددکارانضعفوکاريکم

اینوکنندبرقرارارتباطخوبیبهآنبااندنتوانستهاند،بودهارتباطدربهزیستیسازمان
درکودکیازکهم.خانماست.شدههاآنسويازجرائمارتکاببهمنجرناامیدي

بهمادرموپدرفوتازقبلوسالگیششازمن«گوید:میخصوصایندربودهبهزیستی
عاطفیکمبودمنشدم.بهزیستیتحویلهاهمسایهگزارشباوآنهاشدیداعتیاددلیل

درسختهايمراقبتبارابطهدرهمچنینويعاطفی).حمایت(عدم»داشتمزیادي
زودخاطرهمینبهوگذاشتندنمیولیبیرونبرومداشتمدوست«گوید:میبهزیستی

کهاستاینخوردمیچشمبهکهمهمیينکتهمصاحبهاینيمالحظهبا.»کردمازدواج
خانوادهدارايطفلیکهصورتیدرکهاستنمودهبینیپیشمختلفیمقرراتدرقانونگذار

ماننددولتیهايسازمانعهدهبروظیفهاینشود،قلمدادسرپرستبیاصطالحدریانباشد
جرایمبابدراسالمیمجازاتقانوندررویکردایننظیرگرفت.خواهدقراربهریستی

وجودنیزمدنیقانوندرحضانتبحثدرهمچنینوآنهايمجازاتواطفالارتکابی
جایگاهدربایدبهزیستیکهاستاینقانونگذارذهنیتصورفروضایندرحقیقتدردارد.

هايخألمتخصصافرادحضوروحمایتیسازوکارهايبابتواندوآیددرطفليخانواده
استنتوانستهبهزیستیکهحالیدرسازد.مرتفعطفلدررانابهنجارخصیتشگیريشکل

نماید.ایفابخوبیراوظیفهاین
سالآندرکهبودمخوابگاه80سالتا«گوید:میمددکارانضعفدرخصوصوي

دختردنبالهاآنپسندید.قومشانپسرهايازیکیبرايمراخوابگاهمربیانازیکی
دوستفقطبودم.بچهخیلیمنافتاد.مننامبهقرعهاینوگشتندمیيکاروکسبی

المللیبینهايکنوانسیونوقانونموجببهاطفالازدواج.»شومآزادقفسازداشتم
جسمانیوفیزیکیرشدوشخصیتکاملرشدعدمدلیلبهنیزآندلیلواستممنوع
وقانونیيپشتوانههیچبدونطفلکهتاساینرابطهایندرمهمينکتهاست.طفل

ازدواجاستنداشتهرازندگیمناسبشرایطکهمرديبانوجوانیسنیندرمنطقی
عملیاتیممکنيشیوهبدترینبهبهزیستینظارتبامراکزازويخروجقطعاًوکندمی

مشکالتوازدواجخصوصدرمددکارانکارياهمالکهکردبیانتوانمیحتیاست.شده
ازدواجازبعدسالچنددر«شد.اوروانیوروحیفشارهايوناامیديبهمنجرزندگی
اینوبازگشتبهزیستیبهمجددويجداییازپس.»کردممیخودکشیسالهرتقریباً
بود.دیگريبداتفاقاتشروع
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بودشدهداجشوهرشازکهشدمدوستدختريباخوابگاهدر«گوید:میبارهایندر
ازپس.»شدبرادرشباازدواجبهمنجرمادوستیوآمدمیبهزیستیبهمددکاريبرايو

آشنامرديبابهزیستیدرويشد.ويکجرويوانحرافباعثمالیمشکالتدوم،ازدواج
واوبهزدمزنگبود.خیرظاهربهکهشدمآشناپیرمرديبابهزیستیدر«بود.شده

.»بدهدپولمنبهجنسیخدماتعوضدرکهخواستم
بردمیسربهزنداندرعنف،بهتجاوزورباییآدمدرمشارکتجرمبهکهم.اظهارات

شد.ويفراربهمنجرکهداردبهزیستیدرگیريسختازحکایت
وشدمحکومزندانبهمخدرموادحملاتهامبهمادرمکودکیدوراندر«گوید:میاو

بهزیستیتحویلهستندنفر7کهبرادرانموخواهرانيبقیهومنپدرم،موقعهماناز
اولکالسدیدم.نمیراکدامهیچمنوبودندجداهمازخواهرانموبرادرانيهمهداد.

داشتمدوستمنامابود،خوبامکاناتآنجاکردم.فراربهزیستیازرسیدم،کهراهنمایی
سرآغازاینوشودمیگمبچگیدرنیزف..»باشدسختترزندگیاگرحتیباشم،بقیهمثل

ثیرأتکهگذاردمیسرپشترابديبسیارشرایطآنجادروياست،بهزیستیدراوحضور
است.داشتهاومجرمیتدربسزایی
سختیدادند.خانه،یتیمتحویلمراشناختندنمیراامخانوادهچون«گوید:میاو
اینسروکردندمیاممسخرهدارممادروپدرگفتممیکههربهکشیدم؛زیاديخیلی

واالنزندانکهحديبهداشتمسختیشرایطموقعآنخوردم.بسیاريهايکتکموضوع
.»بودگداخانهمحیطازترراحتبسیارحتیشرایطاینبا

بهکهبودندگانکنمشارکتباشدهانجامهايمصاحبهازهاییگوشهشدهذکرموارد
مجرمیتدرثیرگذارأتومهمعواملازبدسرپرستیوبهزیستیحمایتعدمایشانزعم
بهتربرايبهزیستیبایستمیکهفاکتورهاییگفت،توانمیواقعدراست.بودهآنان

یکبهونکندپیدادرستیپرورشفردشدهباعثاینونداشتهراباشد،داشتهزیستن
شود.تبدیلاجتماعیرفمنحیاکجرو

شکستهویتومدرسه
سنینازافرادپرورشوفرديتعالیدرکهاستمراکزيترینمهمازیکیمدرسه

خوداصلیرسالتووظیفهازکنونی،آموزشینظامدرکهدارد،مهمیبسیارنقشابتدایی
آموزشبرمقدمیبایستکهپرورشکارکردوشدهدورباشد،میپرورشوآموزشهماناکه
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Sabouri(استشدهکمرنگباشد، Khoshroshahi, 2010: درمدرسهنقش).194
برمتمرکزکهپیشگیرينوعایندرنیست؛پوشیدهکسیبررشدمدارپیشگیرييمقوله

صحیحگیريشکلبرنوعیبهزندگیابتداییسنیندرشودمیتالشاست،افرادشخصیت
مجرمانهتفکرنفوذصورتدرونشدهجرممرتکبافرادآینده،ردکهشوداقدامشخصیت

جابهجامعهدرراآثارتریندیربازدهکهپیشگیرينوعایننرسانند.ظهورمنصهبهراآن
راسال18ازکمترافرادآنهدفيدامنهکهبودهپیشگیريانواعثرترینؤمازگذارد،می
شود.میقلمدادرسمیيکنندهکنترلنهادهايازییکعنوانبهمدرسهگیرد.برمیدر

پرورشوآموزشبنیادینتحولسنداست،موضوعمبینکهباالدستیاسنادازیکی
اندازچشمباوایراناسالمیجمهورينظامراهبردياهدافراستايدرسنداینباشد.می

راهينقشهکهبهجانهمهسندایناست.شدهتدوینشمسیهجري1404افقتربیتی
سازمانی،برونوکالننگاهباکند،میتبیینراپرورشوآموزشسازمانوضعیتآینده
الزمهايزمینهکردنفراهمخانواده،بنیانتقویتآموزشی،مراقبتی،هايحوزهدرتمرکز
درفعالمشارکتحتیومحلیتجربیاتکسبکانونعنوانبهمدرسهآفرینینقشجهت
دارد.قرارکاردستوردررامردمیخیرخواهانههايحرکتمحرومین،بهخدمتيحوزه
اسنادترینمهمازیکیعنوانبهسندایندرشدهبینیپیشگستردههايفعالیتيدامنه

درسازماناینگرکنترلنقشمبینباشد،مینیزاجراییضمانتدارايکهباالدستی
است.اجتماعیانحرافاتوريبزهکايپدیدهمهاريزمینه

خوردمیچشمبهوفوربهکنندگانمشارکتاکثرهايصحبتدرکهموارديازیکی
اولیايومعلمانتوسطبدنیتنبیهازآنهااززیاديتعدادوشودمیمربوطمدرسهبه

ایندرم.کنند.میگالیهصحیحمشاورهوراهنماییعدمواجباريآموزشمدرسه،
تنبیهاتازنیزح..»زدندمیرامابخواهددلتونتامعلمانمدرسه،در«گوید:میخصوص

خیلیامراهنماییدوراندرباردویکی«گوید:میآنروانیوروحیثیرأتومدرسهدر
.»کندمیناراحتمآنبهکردنفکراالنکهبودشدیدآنقدرتنبیهوزدکتکممعلمشدید

مدرسهدرخواندم.درسراهنماییسومتا«است،نبودهمستثنیدهقاعاینازنیزا.
ارائهاوبهايمشاورهمدرسهاولیايسويازکهاستافراديازیکیم..»خوردممیکتک
گوید:میخصوصایندروياست.شدهآزارشواذیتباعثاجباريآموزشونشده
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چونکهداشتمعالقهفنیهايرشتهبهخوردم.میکتکبودبدهایمنمرهچونهمیشه«
.»نداشتمدوستکهبرمايرشتهبهشدمناچارمنبودادبیاتيرشتهفقطماروستايدر
کرد.میفلکراهابچهمعلممدرسه،در«گوید:میمدرسهاولیاييمشاورهعدمازنیزف.

برايهستردانشکاوفنیيمدرسهدانستمنمیامابگیرم،یادفنیکارداشتمدوست
وروحیآزاروبدنیتنبیهصحیح،يمشاورهعدمشکبی.»کردمتحصیلتركهمین
است.بوده.سمجرمیتدرتوجهقابلومهمدالیلازیکیروانی

اذیتممدرسهدرهمیشهبودنمتنبلخاطربه«دارد:میبیانخصوصایندروي
مدرسهبهکهموقعآنازکردم.رهارادرسهمینبرايزدندمیسرکوفتوکردندمی

.»کردمشروعرامشروباتمصرفنرفتم
بودهآموزاندانشوضعیتپیگیريعدموتوجهیبیمدرسه،هايضعفازدیگریکی

ومعلمانازیکهیچکهحالیدربودهفراريمدرسهازهامدتس.کهطوريبهاست،
درزیادييعالقه«گوید:میبارهایندروانشدند،ويحضورعدمپیگیرحتیمربیان
مدرسهازهمیشهبود.مايمدرسهروبرويبیلیاردباشگاهوداشتمبیلیاردبهمدرسهدوران

پیگیرمدرسهدرهمکسیباشگاه.رفتممیورفتمنمیمدرسهبهاینکهیاکردممیفرار
شایدحد،ازبیشگیريسختهمچنین؛»نداشتندخبرامخانوادهوشدنمیمننیامدن

بارهایندراواست،بودهجرمارتکابسمتبهاوگرایشوح.تحصیلتركدلیلترینمهم
زد.منگوشبهمعلمخوردم.آبمدرسهدررفتموشدامتشنهرمضانماهدر«گوید:می
.»رفیقودوستسراغرفتمکردمولکهرادرسنرفتم.مدرسهدیگروآمدبدممن

گیرينتیجهبحث و 
بازتولیدورسمیهايکنترلضعف«تحقیق،جریانازآمدهدستبهيهستهيمقوله

مفاهیموهامقولهدردقتباکهاستمهمینکاتوهالفهؤمحاويکهاست»مجرمیت
نظارتینوینرویکردهايازاستفادهوکیفريدهیپاسخهايشیوهدرتغییربهمحصله،

جملهازهستهيمقولهگزینشخاصمعیارهايبهمقولهاینانتخابدرارد.داشاره
توانمیاساساینبراست.شدهتوجههادادهفراوانیوتحلیلیقدرتبودن،کلیوانتزاعی

رسمیکنترلنهادهاينقشبهخوديمصاحبهدرتحقیق،درکنندگانمشارکتاکثرگفت
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صورتبهکهاستنظارتیحقیقتدرکهرسمینترلکبودند.معترفجدیديبینشبا
یاافرادتوسطاغلبوگیردمیصورتشدهتعریفمقرراتوقوانینوهارویهطبقورسمی
صورتیدرپذیرد،میانجاماست،اجتماعیکنترلهاآنيوظیفهکههاییسازمانونهادها

ازپیشگیريبامستقیمیارتباطاندتومیگیرد،قرارتوجهموردعلمیودقیقصورتبهکه
انتظامی،نیرويالعموم)،(مدعیدادستاننقشاساس،اینبرباشد.داشتهجرایموقوع

دررسمیکنترلدارايحاکمیتینهادهايعنوانبهپرورشوآموزشوبهزیستیزندان،
زندانلیس؛پدیدبانیسیستمضعفتعقیب؛برتحقیقيسلطهـدادستانیهايِمقولهقالب

يتجربهومدرسهوبهزیستی؛استیگمايوبدسرپرستیجرم؛يتشدیدکنندهمثابهبه
گردید.ارزیابیخشونت

درکنندگانمشارکتدیدازرامهمیبسیارنقشالعموممدعیعنوانبهدادستان
برمتمرکزکنونیيبرههدرکهنقشیدارد.عهدهبرجرموقوعازپیشگیرييزمینه

گرفتهتوجهقابليفاصلهاستتعقیبهماناکهدادستاناصلینأشازواستشدهتحقیق
ویأسکناردررسانی،اطالعضعفهمچنینوخودحقوقازشهروندانآگاهیعدماست.

مشاهدهبزهکارانازبسیاريدرقضاییمسئولینبهنسبتعدالتیبیاحساسوناامیدي
گردید.

مقاماتپیگیريوپلیستوسطجرمکشفدرنوینوعلمیهايوشرازاستفادهعدم
شود.بزهکاريوجرمتعددبهمنجراستممکنکهاستموارديازیکیقضاییوامنیتی
کشفوشناساییدرضعفیادیدبانیسیستمدرضعفدلیلبههاشوندهمصاحبهازبرخی
رسمیواکنشعدمبهاغلبوهشدمکرروخشنجرایممرتکبآسودهخیالیباجرایم

بامنطبقتواندمیموضوعایناند.داشتهاشارهمربوطهنهادهايوجامعهطرفازمطلوبی
يماهنامهدرمقالهیکدرWilsonوKellingباشد.شکستههايپنجرهينظریه

به»1هامحلهامنیتوپلیسشده:شکستههايپنجره«عنوانبا1982مارسدرآتالنتیک
واقعدرشکستههايپنجرهينظریهدارند.اشارهخاصطوربهدادستانیوپلیسنقش
نیست،آمیزخشونتجرایمدلیلبهتنهامحله،درناامنیاحساسکه،استنکتهاینمبین
يگستردهرواجيزمینهقطعاًخودينوبهبهگرانهاخاللرفتارهايوهانابهنجاريبلکه

1 broken windows, the police and neighborhood
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چنانهموبشکندساختمانازايپنجرهاگرکهطورهماننمایند.میفراهمنیزراجرایم
ازپیشگیريبرايگردید،خواهدمنهدمساختمانکلِزوديبهگردد،رهانشدهتعمیر
برخوردهنجارشکنبافوراًهنجار،اولینشدنشکستهمحضبهبایدنیز،اجتماعانهدام
اقداماتیاتخلفوقوعبااستالزمکهاستپلیسدستاندرنظمحفظاصلیکلیدشود.

صورتاینغیردرکهچرابنشاندجایشدررافردپنجره،یکشکستوآمیزخشونت
ریخت.خواهدفروساختمانکلهايپنجره

خوردمیچشمبهوفوربهکنندگانمشارکتاکثرهايصحبتدرکهموارديازیکی
اولیايومعلمانتوسطبدنیتنبیهازآنهااززیاديدتعداوشودمیمربوطمدرسهبه

وتوجهیبیصحیح،مشاورهوراهنماییعدمضروري،غیرمسائلاجباريآموزشمدرسه،
وکنندمیگالیهآموزاندانشوضعیتخصوصدرمدرسهاولیايومعلمانپیگیريعدم

بسیارمقولهایناند.داشتهرامدرسهدرخشونتيتجربهکنندگانمشارکتيهمهتقریباً
برايآموزشینظامکندمیاشارهکهباشدگالسرویلیامتحلیلبرمنطبقتواندمیمهم،

شوند،میبیزارتحصیلازمعموالًخورندمیشکستکهآنهاییاست.شدهطراحیشکست
رايبحاديمشکالتصورتبهاوقاتاغلبودادهادامهضعیفيانگارهخودداشتنبه

شکلافرادنهاددرشکستهویتکهگفتتوانمیحقیقتدرآیند.میدرجامعهومدرسه
شود.میماندگاروگرفته

عاطفی،حمایتدربهزیستیضعفبهمربوطموارد،ازدیگریکیهمچنین
مشارکتازبسیارياست.اجتماعیمددکارانناکارآمديوکاريکمها،سختگیري

آنبااندنتوانستهاند،بودهارتباطدربهزیستیسازمانبانوعیبهکهقتحقیاینکنندگان
است.شدهآنهاسويازجرائمارتکاببهمنجرموضوعاینوکنندبرقرارارتباطخوبیبه

گرهترمیمیعدالتنامبهشناسیجرمعلمدرمهمیبسیارموضوعباتواندمیموضوعاین
موردفردآالمتاشودمیتالشترمیمیعدالتدرت.اسنوظهوريالگويکهبخورد

میانایندردیگرمهمموضوعگیرد.قرارتوجهموردممکنوجهبهترینبهدیدگیبزه
درباشد.ثانویهشناسیدیدهبزهيزمینهدرشناسیجرمعلمهايیافتهبرمنطبقتواندمی
فردکهشودمیتالشدولتیغیرودولتینهادهايامکاناتازاستفادهبارویکرداین
جرممرتکبجرم،ارتکابازآمدهپیشآثارازناشیتادادهقرارتوجهموردرادیدهبزه
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بوجوداولیهشناسیدیدهبزهيتوسعهوتحولاثردرشناسیدیدهبزهازنوعایننگردد.
هايحمایتکمک،يهئارابادیدهبزهسرنوشتساختنبهترآن،يدغدغهکهاستآمده
شرایطدرراهاحمایتازمختلفانواعوباشدمیويهايخسارتجبرانومعنويومادي

کهدهدمینشانرویکردهااینحقیقتدرکند.میپیشنهاددیدگانبزهبهنسبتگوناگون
نشود،انجامجانبههمهوکاملصورتبهاگرکودکیدردیدهبزهفردازحمایتعدم
داد.خواهدرخآیندهدراريبزهک

ارتکابنوینهايشیوهیادگیريوزنداننامساعدشرایطازحاکیهامصاحبهاکثر
هايفرهنگخردههمچنین،دارد.ترسنگینجرایمارتکابدرزندانیتجريوجرم

دراعتیادزندان،مسئولینبهزندانیاناعتماديبیزندانبانی،اصولرعایتعدممجرمانه،
ازبعدمراقبتعدمونامناسبهايهمنشینیوزنداندرمجرمیتهايویژگیزندان،
پیشگیريوکاهشجايبهزندانکهشدهباعثرسمیکنترلعدمتردقیقطوربهوخروج

جرمپرورشورشدبرايمناسبیمحیطبهبازدارندگیيجنبهداشتنجايبهوجرائماز
بهباشد.ترجیحیمعاشرتوSutherlandي نظریهيدکنندهییأتتواندمیکهشودتبدیل
ـ اجتماعیشرایطدرنهوداردریشهفرديهايخصلتدرنهبزهکاريساترلند،يعقیده

بیشتراست.صمیمیونزدیکهايگروهدرویژهبهیادگیريفرایندمحصولبلکهاقتصادي،
کهکسانیباهموهستندقانونازويپیربهمعتقدکهدارندتماسکسانیباهمافراد

اوارتباطاتبربزهکارانبافردارتباطاتکهوقتیکرد.نقضراقانونتوانمیدارند،عقیده
اینیابد.میافزایششدیداًاوسويازجرمارتکاباحتمالکند،غلبهقانونپیروانبا

.متفاوتندیکدیگرباقدرتواولویتمدت،دفعات،جهتازارتباطاتوهامعاشرت
ثیرگذاريأتومهمنقشرسمیکنترلکهدریافتتوانمیتحقیقهايیافتهاساسبر

هربایدواستضروريوالزمنظارتیسیستمتقویترو،اینازدارند؛عهدهبرمجرمیتدر
انجاماحسننحوبهراخودکنترلیوظایفبررسیموردهايسازمانوهادستگاهازیک

تغییرکیفريدهیپاسخسیستمبایدونیستکافیتنهاییبهنیزموضوعایناماهند؛د
کنترلدرضعفموجبکهاستدالیلیترینمهمازیکیوظایف،تداخلوتناقضیابد.

رسمیکنترلبهبودبرايویژهاثرمطمئناًوظایفراستاییهموتفکیکگردد.میرسمی
دهیپاسخرویکردهايازنوین،جناییسیاستبرمتمرکزبایدحقیقتدرداشت.خواهد
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وفردمدارهايپیشگیريخصوصاًپیشگیريانواعبرمتمرکزوگرفتفاصلهکیفري
رویکردباکهاجتماعیانحرافاتازبسیاريازکیفرزداییسمتبهواقداممدارجامعه
برداشت.گاماند،شدهتلقیجرمايگیرانهسخت
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Abstract:

A significant increase in the commission of murder and kidnapping
requires a deep investigation into the causes and factors behind the
committing of these two masses. The necessity of conducting
interdisciplinary research in accordance with criminological and
sociological doctrines can create an important horizon in the current
scientific community. Underlying theory has investigated formal control
and criminality (murder and kidnaping) in city of the Kerman.
Methodology of the study is based on qualitative method of Grounded
Theory. 20 criminals as the participants of the research were selected via
purposive sampling and Use the maximum variation strategy and
theoretical saturation criteria. Tool of collecting data was in-depth
interview. Finally data analysis culminated in emerging five categories
which are: Prosecutor: overcoming of investigation on pursuit; Weakness
of police surveillance system; prison as the intensifier of the crime;
mismanagement and stigma of welfare organization; school and
experiencing of the violence. Generally finding indicates that weakness
of formal controls such as prosecutor, prison, welfare organization and
school prepares occurrence of crime.

Key Concepts: Formal Control, Criminality, Murder, Kidnaping, Kerman
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