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چكيده
دو سوم زندانيان امكان دارد در طي سه سال اول آزادي از زندان دوباره مرتك

جرم گردند.

مطالعه عوامل مرتبط با ارتكا مجدد جرم براي برنامه ريزيهاي عموميحياتي است.در اين
جستار تالش بر اين است تا با بررسي مقاالت چاپ شده در خصوص ارتكا

مجدد جرم،

نه تنها عوامل خطر موثر بر اين پديده را شناسايي كنيم ،بلكه باتوجه به نتايج متناقض
پژوهشها به بررسي اندازه اثر خالصه تحقيقات بپردازيم.

مقاله حاضر از نوع فراتحليل است .در اين پژوهش شاخص  gهيجز به عنوان شاخص
اندازه اثر مطالعات انتخا

گرديد .براي محاسبهاندازههاي اثر از نرم افزار  CMA2استفاده

شد.اندازه اثر خالصه تصادفي  29969بود و اندازه اثر متغيرها از باالترين تا پايين ترين به
ترتي

عبارت بود از:متغير اختالل شخصيت ،سن پايين مجرم ،نگرشهاي حاميجرم،

تحصيالت پايين ،كژكاركردي خانواده ،سابقه بزه در خانواده ،خصوصيات شخصيتي مشكل
ساز ،پيشينه بزهي ،همگنان آسي

زا ،نوع قرباني ،اختالالت روانشناختي ،سوء مصرف الكل

و مواد ،بيكاري ومتغير مستقل وضعيت سكونت.

اندازه اثر عاملهاي خطر در ارتكا

مجدد جرم ،با توجه به دستهبندي كوهن داراي

اندازه اثرهاي كوچک و متوسط بود .بيشترين عوامل خطر بررسي شده ،در سط فردي بود
كه حاكي از غلبه ديدگاه فردي پنداري ارتكا مجدد جرم در متون پژوهشي بود .
واژههای كليدی :ارتكا مجدد جرم ،بازگشت مجدد به زندان و محكوميت مجدد
* دانشيار مددكاري اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي( .نويسنده مسئول)haghabakhshi7@gmail.com .
** دانشيار جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبائي.
*** دانشجوي دكتري مددكاري اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي.
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مقدمه و بيان مساله
رفتار بزهكارانه و خشونت آميز بعنوان تهديدي براي توسعه يک جامعه متمدن در نظر
گرفته مي شود و بصورت اجتماعي و قانوني در هر دوره زماني محكوم شده است.
شواهد تحقيقاتي و اجتماعي نشان ميدهد كه اكثر افراد ،شهروندان مطيع قانون هستند،
آنها به قانون احترام ميگذارند و بر طبق قوانين و ارزشهاي اجتماعي زندگي ميكنند،
با اين وجود هر كشوري داراي افرادي است كه خالف قانون عمل ميكنند ،با قانون
چالش دارند و نيازها و حقوق ديگران را در نظر نميگيرند .توصيف ايشان كار
پيچيدهاي است زيرا جمعيت مجرمين يک جمعيت نامتجانس است .تمام مجرمين با
يک فراواني يكسان مرتك
به يک زندگي مطلو

جرم نمي شوند .برخي پس از يكبار جرم ،براي باقي عمر

اجتماعي ميپردازند .برخي اصرار بر جرم دارند و مطابق الگويي
مجدد جرم ميزنند .هنگام ارتكا

از رفتار بزهي سيستماتيک دست به ارتكا

جرم ،تمام آنها يک جرم يكسان ندارند ،برخي مرتك

مجدد

جرميميشوند كه متفاوت از

جرمي است كه براي آن محاكمه شدهاند (.)Zara & Farrington, 2016: 4
جرم ميزنند ،تاثيرات زيانباري برقربانيان،

وقتي مجرمين مصرانه دست به ارتكا

اجتماعات ،مجرمين و خانواده هايشان داشته و در حقيقت اثرات اقدام ايشان فراتر از آن
است كه قابل اندازه گيري باشد .ارتكا

مجدد جرم بسيار هزينه بر است زيرا نه تنها

شامل هزينههاي مداخالت قبلي است بلكه شامل هزينههاي شكست نيز ميباشد .نسبت
بااليي از جرمهاي جديد در هر سال توسط افرادي صورت ميپذيرد كه قبال در سيستم
قضايي بودهاند .هزينه هاي جرم نبايد تنها با تمركز بر ميزان جرمهايي كه هر سال در
يک كشور اتفاق ميافتد تخمين زده شود بلكه همچنين ميبايست اين نكته نيز مد نظر
قرار گيرد كه چقدر از جرمها توسط افرادي كه داراي سابقه جرم قبلي بودهاند صورت
پذيرفته است .هزينه هاي جرم به طور ساده مساوي محاسبه خسارت يک جرم نيست
بلكه فرايندي ادامه دار است كه قبل از ارتكا

جرم آغاز شده و تا بعد از ارتكا

جرم
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ادامه دارد و مجرمين و خانوادههاي ايشان ،قربانيان و خانوادههاي ايشان ،اجتماع به طور
كلي و حس امنيت شهروندان به طور خاص را شامل ميگردد.
«تحقيقات نشان ميدهد ،دو سوم زندانيان امكان دارد در طي سه سال اول آزادي از
زندان دوباره مرتك

مجدد جرم

جرم گردند .بنابراين مطالعه عوامل مرتبط با ارتكا

براي برنامه ريزيهاي عموميحياتي است .شناخت در مورد عوامل خطر مرتبط با
ارتكا

مجدد جرم ميتواند به پيشگيري يا مداخله با هدف فراهم كردن

برنامهريزي هاي بهتر و مناس

تر توانبخشي و اصالحي كمک نمايد» ( Piquervo et al,

 .)2015: 15از منظر ديگر شناخت عوامل خطر ميتواند در ارزيابي مجرمين مورد
استفاده قرار گيرد .ارزيابي مجرمين يكي از مهمترين كاركردهاي سيستمهاي اصالحي
مجدد جرم

مدرن است .نه تنها ارزيابي مجرمين كمک ميكند تا سط خطر ارتكا

تعيين شود بلكه اگر درست صورت پذيرد ،كمک ميكند تا عوامل تاثير گذار بر كاهش
رفتار مجرمانه شناسايي شوند (.)Latessa et al, 2014: 15
اما فراتر از ارزيابي مجرمان ،شناسايي عوامل تاثيرگذار بر ارتكا

مجدد جرم كه

شامل عوامل فردي ،خانوادگي ،اجتماعي و ساختاري ميشود ،ميتواند به سيستم
قضايي ،سياستگذاران و قانونگذاران كمک قابل توجهي كندتا مداخلههاي مناس
سط

را در

رفتاري ،خانوا دگي و اجتماعي براي كاهش اين پديده اجتماعي طراحي كنند.

عامل خطر ارتكا

جرم به صورت خالصه ،متغيري است كه احتمال ارتكا

جرم در

آينده را به ميزان بااليي پيشبيني كند (.)Farrington, Loeber & Ttofi, 2012: 50
برخي نويسندگان اشاره كردهاند كه عوامل خطر ميتوانند به ميزان گستردهاي متنوع و
متفاوت باشند (.)Cuervo & Villanueva, 2015: 1150
با توجه به گستردگي عوامل خطر ارتكا

مجدد جرم ،معموال پژوهشگران به

استفاده از دستهبنديهايي روي ميآورند .يكي از اين طبقهبنديها ،عوامل خطر را به
دستههاي عوامل خطر فردي ،همتايان ،خانواده ،مدرسه و اجتماعي تقسيم نموده است
( .)Development Services Group, Inc, 2015: 2پژوهشگران با پايبندي به اين
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طبقه بندي كلي ،در هر دسته از عوامل خطر ،متغيرهاي مرتبطي را قرار دادهاند .دسته
عوامل خطر فردي ،هر ويژگي را شامل ميشود كه مرتبط با فرد يا درون فرد است و از
منشاهاي بسياري مانند ژنتيک ،توسعه اخالقي اوليه ،ويژگيها و اختالالت شخصيتي،
رفتاري و رواني و نگرشها و حوادث منفي زندگي ناشي ميشود و متغيرهايي مانند
وضعيت جسميو روانشناختي ،نگرشها ،ارزشها ،دانش ،مهارتها ،رفتارهاي مشكل
ساز نيز در اين دسته قرار ميگيرند (Wong, Slotboom, and Bijleveld, 2010؛ le

Vries et al, 2015؛ Hoeve et al, 2009؛ .)Wasserman et al, 2010
در دسته عوامل خطر خانوادگي به متغيرهاي عملكرد خانواده ،مديريت خانواده،
پيوندها ،آزار /خشونت در خانواده و ساختار خانواده ،حمايت خانواده ،سبکهاي
دلبستگي و فرزندپروري منفي و وجود جرايم و مسايل مربوط به سوءمصرف مواد در
خانواده اشاره ميشود ( ( Murray and Farrington, 2010; Wong, Slotboom, and

 .Bijleveld 2010; Hoeve et al 2012در دسته عوامل خطر مرتبط با همتايان،
متغيرهايي مانند هنجارهاي بين فردي ،فعاليتها و وابستگيها و در دسته عوامل خطر
مربوط به مدرسه ،متغيرهايي همچون پيوندها ،جو مدرسه ،برنامههاي مدرسه مطرح
مي شوند .در نهايت در دسته عوامل خطر اجتماعي عواملي شامل محيط فيزيكي ،عوامل
ساختاري ،فرصتهاي اقتصادي و تفريحي ، ،حمايتهاي اجتماعي و ديگر ويژگيها و
ساختارهايي كه بر عملكرد جامعه موفق تاثير ميگذارند قراردارد ( ;Kaufman 2005

 )Reingle, Jennings, and Maldonado-Molina, 2011و متغيرهايي مانند در دسترس
بودن الكل و مواد مخدر ،نرخ باالي جرم ،تحرک باالي اجتماعي ،وضعيت سكونت،
سط

فقر و ...مطرح ميشوند)Farrington & Welsh. 2007: 23( .؛ ( Development

)Services Group, Inc, 2015: 8
از اين رو در اين جستار تالش بر اين است تا با مطالعه و بررسي مقاالت چاپ
شده در خصوص ارتكا

مجدد جرم ،نه تنها عوامل خطر موثر بر اين پديده را
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شناسايي كنيم ،بلكه با توجه به نتايج متناقض بين تحقيقات با انجام فراتحليل بهاندازه
اثر خالصهاي از اين عوامل برسيم.

چارچوب نظری
در تبيين آسي هاي اجتماعي از طبقهبندي خرد ،ميانه و كالن استفاده ميشود همين
دستهبندي ها در خصوص عوامل خطر موثر در ارتكا

مجدد جرم به كار گرفته

ميشود .به عبارتي به دسته هاي عوامل خطر فردي ،همتايان ،خانواده ،مدرسه و اجتماعي
در توضي و تبيين ارتكا

مجدد جرم ،اشاره ميشود.

از جمله عوامل خطر فردي ،الگوهاي تفكر و گرايشهاي مجرمانه است .نظريه
الگوهاي تفكر مجرمانه كه توسط ياكلسون و سيمناو 5مطرح شده است ،به اين موضوع
اش اره دارد كه الگوهاي تفكر در ميان مجرمان اساسا با غيرمجرمان متفاوت است .به نظر
آن دو ،مجرمان خود و جهان پيرامون را بگونهاي متفاوت با ديگران ميبينند و اين تفكر
گرچه اشتباه آميز و غيرمسئوالنه به نظر ميرسد اما در درون خود منطقي و منسجم
است .از جمله الگوهاي مورد نظر آنان ،فقدان تصور درست از زمان ،قرباني پنداشتن
خود و ناتواني از همدلي با ديگران است .ياكلسون و سيم ناو ،تبيينهاي جامعه شناختي
و روانكاوانه كجروي را رد ميكنند و با تكيه بر دو اصل تقدم شناخت بر رفتار و
تفاوت بنيادي مجرمان با غيرمجرمان ،مجرم شدن را محصول گزينشهاي فرد در
سالهاي آغازين زندگي ميدانند .گزينشهايي كه معموال با غلبه نوعي فقدان حس
مسئوليت همراه است و در نهايت ،شيوههاي زندگي مجرمانه را شكل ميدهد و به
همين سب  ،تغيير دادن آنها بسيار دشوار است .آندو مجرمان را قرباني جامعه يا بيمار
نميشمرند (سليمي و داوري.)928 :5989 ،

1. Yochelson and Samenow
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ياكلسون و سيمناو اعتقاد دارند كه انتخا هايي كه يک فرد انجام ميدهد منتهي به
رفتار مجرمانه ميشود .اين ترجيحات اقدام ،تحت كنترل منطقي فرد ميباشد .آنچه اين
افراد را مجرم ساخته است اينست كه آنها شيوههاي تفكر ضعيف و ناكارآمد كه در
تناقض با قوانين و عرف اجتماعي مرسوم است را آموختهاند .به طور خاص ،الگوهاي
تفكر مجرمين به صورت فقدان همدلي ،چشمانداز ضعيف از زمان ،درک از خودشان به
عنوان قرباني و انجماد عمومي در باورها توصيف ميگردد .آنها بيش از  12خطاي
تفكر مختلف را شناسايي نمودهاند كه در سه دسته اصلي تقسيم شدهاند .اولين طبقه از
صفات شخصيتي ساده تشكيل شده است كه با مهمتر دانستن نياز به قدرت و كنترل
مرتبط است .دوم ،شيوههاي تفكر تعميم داده شده تصميمگيري ضعيف ،عدم اعتماد و
احترام نگذاشتن به الزامات و تعهدات است .سوم و آخرين طبقه با قضاوتهايي كه
مستقيما به اقدامات بزهي مرتبط است ارتباط دارد .اينها ميتوانند شكل
خيالپردازي هاي ضداجتماعي ،حذف يا ناديده گرفتن بازدارندهها و يک حس افزايش
يافته خوشبيني را به خود بگيرند .به همين دليل تبهكاران هيچ اشتباهي در رفتارشان
نميبينند و اغل

در درک عواق

كارهايشان شكست ميخورند ( Marsh, Melville,

.)Morgan, Norris & Walkington, 2006: 75
از جمله عوامل خطر در سط ميانه كه در خانواده و گروه همگنان اتفاق ميافند،
وجود همنشينان آسي

زا است .در تعامل با همنشينان آسي

زا ،شيوه خاصي از

اجتماعي شدن اتفاق ميافتد .ساترلند 5در سال  5696براي نخستين بار در قال

نظريه

همنشيني افتراقي 6به نقش اجتماعي شدن يا به بياني يادگيري از همنشينان بد در تبيين
آسي هاي اجتماعي اشاره كرد .ساترلند مدعي است كه افراد مستعد كجروي ،در
همنشينيهاي خود با افراد جامعه ،تعريفهايي را فراميگيرند ،كه گاه موافق و گاه
مخالف با رفتارهاي كجروانه است .به نظر او اگر تعريفهايي كه كنشهاي بزهكارانه را
1. Edwin Hardin Sutherland
6. Differential association theory
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قابل قبول مينمايانند ،با پشتوانهاي قوي تر از تعريفهاي مخالف رفتار كجروانه به
فردالقا شود ،وفرد در دفعات بيشتري با اين تعريف مواجه گردد ،احتمال اينكه مرتك
كجروي شود بيشتر است .وي تاكيد ميكند كه تحقق اين وضعيت مستلزم همنشيني
مستقيم فرد با كجروان و بزهكاران نيست ،بلكه حتي ممكن است كودک تعريفهاي
مويد كجروي را با مشاهده اينكه پدرش درآمد خود را از راههاي نادرست تامين
ميكند ،يا با شنيدن سخ نان مادرش كه با افتخار از رانندگي با سرعت غيرمجاز سخن
ميگويد ،بياموزد .با وجود اين او ميپذيرد كه بخش عمدهاي از اينگونه يادگيري،
معموال محصول جامعه پذير شدن فرد در خرده فرهنگهاي كجرو و از طريق همنشيني
و ارتباط او با ديگراني است كه حامالن هنجارهاي كجروانهاند .به ديگر سخن ،ساترلند
تحقق كجروي را عمدتا نيازمند جامعهپذير شدن فرد در درون نظامياز ارزشها ميداند
كه رهنما و مشوق نقض هنجارهاي مسلط در جامعهاند (سليمي و داوري.)722 :5989 ،
از ديگر عوامل خطر سط ميانه عدم وجود پيوندهاي اجتماعي و عوامل منتهي
به آن مانند عدم تعلق خاطر نسبت به افراد و نهادهاي جامعه ،عدم تعلق خاطر نسبت به
خانواده و خانواده كژكاركرد بود .نظريه پيوند اجتماعي 5هرشي 6به اهميت پيوندهاي
اجتماعي اشاره نموده است .در حاليكه در نظريههاي كنترل اجتماعي فرض شده كه
همه به طور طبيعي انگيزه ارتكا

كج رفتاري را دارند و نيازي به تبيين اين انگيزهها

نيست بلكه آنچه نياز به توضي و تبيين دارد ،هم نوايي با هنجارهاي اجتماعي است.
تراوس هرشي ،مهمترين صاح

نظر اين رويكرد علت همنوايي افراد با هنجارهاي

اجتماعي را پيوند اجتماعي آنها دانسته است .وي مدعي است كه پيوند ميان فرد و
جامعه مهمترين علت هم نوايي و عامل اصلي كنترل رفتارهاي فرد است و ضعف اين
پيوند يا نبود آن موج

اصلي كج رفتاري است .هرشي چهار جز اصلي پيوند شخص

با جامعه را كه مانع كج رفتاري ميشود به شرح ذيل توضي داده است:
5. Social bonding theory
2. Travis Hirschi
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 داشتن تعلق خاطر نسبت به افراد و نهادها در جامعه كه يكي از شيوههايي استكه فرد خود را از طريق آن به جامعه پيوند ميزند .ضعف چنين تمايالت و پيوندهايي
موج

ميشود كه فرد خود را در ارتكا

كج رفتاري آزاد بداند.

 افراد در هر جامعه وقت و انرژي خود را صرف دستيابي به اهداف و كسمنزلت و حسن شهرت ميكنند و به فعاليت هاي متداول زندگي روزمره متعهد بوده از
كج رفتاري ميپرهيزند تا موقعيتهايي را كه بدست آوردهاند حفظ كنند.
 -افراد چنان خود را مشغول همنوايي ميكنند كه وقتي براي ارتكا

كج رفتاري

يا حتي فكر كردن به آن برايشان باقي نميماند .درگير شدن درفعاليتهاي مربوط به
زندگي روزمره ،همه وقت و انرژي آنها را به خود اختصاص ميدهد واين خود موج
تقويت تعهد ميشود.
 اعتقاد افراد به اعتبار اخالقي نظام هنجارهاي اجتماعي و رعايت قوانين ومقررات نيز موج

احساس وظيفه اخالقي نسبت به ديگران ميشود و ضعف چنين

اعتقادي راه را براي كج رفتاري هموار ميكند.
بنابراين بر طبق اين رويكرد ،بين تعلق خاطر افراد به جامعه ،تعهد آنان به امور
متداول و زندگي روزمره همنوا با هنجارهاي اجتماعي ،درگير شدن آنها در فعاليتهاي
مختلف زندگي و اعتقاد به نظام هنجاري جامعه از يک سو و هم نوايي آنان با
هنجارهاي اجتماعي از سوي ديگر رابطه مستقيم و با احتمال كج رفتاري آنان رابطه
معكوس وجود دارد (صديق سروستاني. )19 :5986 ،
عوامل خطر با اهميت ديگري كه در ارتكا
محيطهاي آسي

مجدد جرم به آن اشاره شده است،

زا است .آنچه در مورد محيطهاي آسي

زا با نگاه اجتماعي ميتوان

گفت ،وجود نوعي ويژگي هاي خاص اين مناطق است ،مانند فقير بودن منطقه ،درصد
باالي خانواده هاي نيازمند ،ميزان پايين مالكيت خانه ،تراكم جمعيت ،تحرک باالي
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ساكنين .شاو و مکكي 5كه با بخش جامعهشناسي دانشگاه شيكاگو همكاري ميكردند
رويكرد برگس 6د ر مطالعات مناطق مختلف شهري را براي بررسي الگوهاي بزه جوانان
در شيكاگو گسترش دادند .در منطقهاي از شهر ،منزلها كهنه و قديمي بوده و ساكنان
اكثرا مهاجرين جديدي بودند و مابقي توانايي و امكانات زندگي در مناطق ديگر را
نداشتند .آنها متوجه شدند در اين مناطق فقير با جمعيتي گذرا ،هنجارها و ارزشهايي
كه منتهي به رفتار مجرمانه ميشود بيشتر پيدا ميشود.
همان طوري كه تيرني ميگويد :نرخ باالي جرم در اين مناطق به بي سازماني
اجتماعي در آن منطقه ارتباط دارد .در نبود كنترل مناس

و قوي از جان

خانواده و

اجتماع ،جوانان بيشتر احتمال دارد تا در فعاليتهاي مجرمانه شركت نمايند .شاو و مک
كي جرم را بعنوان يک پديده اجتماعي بررسي كردند و نه يک پديده فردي .آنها بيان
كردند كه زندگي اجتماعي در فضاها و برخي محلها آشفته ،بي نظم و آسي

زا بوده و

در اين شرايط جرم يک پاسخ مورد توقع و طببيعي است .همان طور كه تيرني 9بيان
ميكند :شهرهايي مانند شيكاگو به صورت تصادفي گسترش نيافتهاند ،بلكه اين توسعه
بر طبق فرايندهاي اجتماعي طبيعي صورت گرفته است .شهرها محالت خاص خودشان
را بيرون دادند.كه هر كدام زندگي اجتماعي خاص خودش را دارد .بعضيهايشان
پايدار و به خوبي سازماندهي شدهاند و بعضي از نظر اجتماعي بي سازمان هستند و
اينجاست كه مسائل اجتماعي شامل جرم متمركز ميشوند (.)Marsh etal, 2006: 100
به نظر شاو و مک كي محالت با ويژگي بيسازماني و داراي ميزانهاي باالي
كجروي داراي ويژگيهاي ديگري نيز هستند از جمله :رشد باالي جمعيت ،درصد
باالي خانوادههاي نيازمند ترميم ،ميزان پايين مالكيت خانه ،ميزان پايين اجاره بها و پرسه
زني .از نظر شاو و مک كي بزهكاري با ساختار فيزيكي و سازمان اجتماعي شهر داراي
1. Clifford Shaw and Henry McKay
2. Burgess
3. Tierney
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رابطه است .استارک 5پنج وييژگي ساختاري را مطرح ميكند كه وي بر اساس آن ايده
بي سازماني اجتماعي را خالصه ميكند  -5تراكم (افراد زياد در يک ناحيه كوچک) -6
فقر  -9استفاده چندگانه (تركيبي از سكونت ،صنعت و خرده فروشي)  -7تحرک -1
خرابي (خرابي فيزيكي ساختمانها) .مانند :جامعهشناسان اوليه شيكاگو ،استارک معتقد
است كه ابعاد اساسي بي سازماني اجتماعي ،الگوهاي سنتي زندگي اجتماعي را در هم
ميشكند .وي اين شكست را به عنوان افول در نظام اخالقي ميبينند ( Burfeind and

 )Bartusch. 2006: 473به نقل از (ارشد و درويش526 :5969 ،و.)552
شاو بر اساس بررسي سلسلهاي از سرگذشت زندگي بزهكاران ،به يافتههاي جالبي
دست يافت كه تمركز را از نگاه فردپندارانه جرم به سوي فهم فرايندهاي اجتماعي
درون محالت و مناطقي كه اصطالحاً به آنها بزه خيز ميگويند هدايت كرد .مثالً او
دريافت  -5 :بزهكاران روي هم رفته با بسياري از افراد جامعه از نظر هوش ،وضعيت
جسمي و ويژگيهاي شخصيتي فرقي ندارند -6 .در ناحيههاي بزه خيز ،سنتهاي
مرسوم نهادهاي محله و افكار عمومي– كه محلهها از گذر آنها به طور معمول رفتار
كودكان و نوجوانان را كنترل ميكنند – به طور عمده دچار فروپاشي شدهاند-9 .
محلهها فرصتهاي بسياري براي بزهكاري دارند ،از جمله وجود معاملهگران هروئين،
مال خرهاي حرفهاي و ساكنان خريدار مال دزدي و ساختمانهاي ويراني كه انگيزه
كشيدن هروئين را فراهم ميكنند .نبود آمادگي ،آموزش ،فرصت و تشويق مناس

براي

كار موفق در صنعت خصوصي را نيز بايد به اينها افزود -7 .بزهكاري در اين ناحيهها
در سنهاي آغازين زندگي به مثابه بخشي از فعاليتهاي تفريحي در خيابان آغاز
ميشود -1 .در اين فعاليتهاي تفريحي ،نوعي پيوستگي سنت در محلهاي خاص از
پسران بزرگتر به پسران كوچكتر به چشم ميخورد.اين سنت شامل انتقال شگردهاي
مجرمانه مختلف مانند :جي

بري ازافراد مست ،دزدي از فروشگاه ،دزدي از افراد

1. Redney Stark
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هروئيني و دزدي اتومبيل است به گونهاي كه ويژگي محلههاي مختلف را گونههاي
يكساني از جرمها در دورههاي بلند تشكيل ميدهد -9 .روشهاي طبيعي كنترل
اجتماعي رسمينميتوانند جلوي اين فرايندها را بگيرند -4 .فقط بعدها در يک حرفه
بزهك ارانه است كه (احساس نزديكي به دنياي مجرمانه و وارد كردن ارزش اخالقي
چيره گروههاي مجرمانهاي كه با آنها در تماس است در فلسفه زندگي خود) در فرد
آغاز ميشود .اين مساله هم به دليل تماس پيوسته آن بزهكار با بزهكاران و مجرمان در
خيابان و كانونهاي اصالح و تربيت و هم به دليل طرد و بدنام سازي اجتماع است.
از آنجا كه شا و بزهكاري كودكان و نوجوانان را ناشي از بي سازماني در ناحيههاي
مياني مي داند ،برخورد با يكايک بزهكاران را چندان اثرگذار بر كاهش ميزان كلي
بزهكاري نميداند ،بلكه ،وي تصور ميكند كه پاسخ را بايد در طرحريزي برنامههايي
كه خواهان اثرگذاري بر تغيير شرايط زندگي در محلههاي خاص و تغيير كل بخشهاي
شهرند يافت .به نظر شاو طرح ريزي اين برنامهها فقط از راه سازمانهاي تشكيل شده
از ساكنان محلهها ممكن است به گونهاي كه نيروهاي طبيعي كنترل اجتماعي بتوانند
اثرگذار باشند(.برنارد و ديگران546 :5967 ،تا.)547

اهداف پژوهش
هدف كلي:
تعيين اندازه اثر خالصه عوامل خطر موثر بر ارتكا

مجدد جرم

اهداف فرعي:
الف :تعيين تفاوت اندازه اثر انواع عوامل خطر موثر در ارتكا
 :تعيين تفاوت اندازه اثر معناهاي متفاوت ارتكا

مجدد جرم

مجدد جرم

ج :تعيين تفاوت اندازه اثر مطالعات بر اساس روش تحقيق مورد استفاده
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روش شناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع فراتحليل ميباشد كه بر اساس مرات
سط

تحقيقات در باالترين

مشاهدات و تجار  ،به شرح شكل ذيل قرار دارد (برگرفته از:) Leavitt, 2003:

فراتحليل به تحليلهاي آماري اشاره ميكند كه براي تركي

يافتههاي كمّي يک

مجموعه از مطالعات انجام ميگيرد (دالور )5988 ،در فراتحليل ،يافتههاي پژوهشهاي
اوليه در قال

يک شاخص كمّي برگردان ميشود .براي اين كه يافتههاي آماري

پژوهشهاي مختلف با هم قابل تركي

شود؛ الزم است ابتدا اين مقادير به شاخصي با

مقياس مشترک تبديل شود .پركاربردترين روش تركي

نتايج عددي پژوهشها در

فراتحليلها اندازه اثر است .اندازه اثر در آمار ،يک شاخص كمي از شدت يک پديده
است .در يک موقعيت ،هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد ،نشان دهنده تاثير قوي متغير عامل
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ب ر معلول است.اندازه اثر ،نتايج هر تحقيق را بصورت نمراتي استاندارد شده ارائه
مي دهد كه نشان دهنده شدت تاثير يک مداخله آزمايشي ،ميزان تفاوت بين گروهها و يا
شدت رابطه بين دو متغير است .كوهن اندازه اثر را شاخصي از حضور پديده مورد نظر
در جامعه يا اندازهاي كه مبين غلط بودن فرضيه صفر است تعريف ميكند .كارد
( )6255نيز اندازه اثر را شاخصي از جهت و شدت رابطه بين دو متغير تعريف ميكند.
چون اندازه اثر يک نمره استاندارد شده است ،ميتوان تمام اندازههاي اثر را با هم
مقايسه و مشخص كرد كه كدام تحقيق ،نشان دهنده تاثير بزرگتري است .عالوه بر
مقايسهاندازه اثر تحقيقات اوليه ،ميتوان اين اندازهها را با هم تركي

كرد و به يک

اندازه اثر خالصه رسيد (مصرآبادي .)65 :5961 ،روشهاي گوناگوني براي محاسبه
اندازه اثر وجود دارند .امّا به طور كلي براي اندازههاي اثر ،دو خانواده عمده وجود دارد:
خانواده  rو خانواده ، dبا توجه به اينكه اكثريت مطالعات مورد استفاده در اين فراتحليل
از نوع علّي ميباشند براي محاسبه اندازه اثر از شاخصهاي خانواده  dاستفاده شده
است .طبق معيار كوهن ( )5664براي شاخصهاي  ،dاندازههاي اثر كوچک ،متوسط و
بزرگ به ترتي

در محدوده مقادير ،291 ،296و  298قرار خواهند داشت.

مالكهای ورود و خروج مطالعات
براي انتخا

نمونه از پژوهشهاي اوليه يک سري مالکهاي ورود و خروج در نظر

گرفته ميشود .مالک هاي ورود و خروج مطالعات به فراتحليل در اين پژوهش به
صورت زير ميباشند:
مالكهای ورود :مقاالت چاپ شده بين سالهاي  6229تا  6256و  5981تا
 5968؛ زبان فارسي و انگليسي مقاله ،پژوهشي بودن مقاله و برخورداري از اطالعات
آماري روشن ميباشد.
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مالكهای خروج :پژوهشهايي كه يكي از اطالعات الزم براي محاسبه اندازه اثر
را گزارش نكرده باشند؛ پژوهشهايي كه از كفايت الزم برخوردار نباشند يا داراي
ضعفهاي روش شناختي جدي باشند ،وجود روش تحقيق كيفي ،تمركز مقاله بر عوامل
محافظت كننده /پشتيبان ،ارزيابي ابزارهاي سنجش بدون اشاره مستقيم به متغيرهاي
مورد ارزيابي و متمركز بودن پژوهش بر گروه هدف كودكان و نوجوانان زير  58ساله
ميباشد.

راهبردهای جستجو
تعيين كليدواژهها :در اين فراتحليل به منظور انتخا

پژوهشهاي اوليه ابتدا

كليدواژههاي معتبر براساس مرور پيشينه پژوهشي به منظور استفاده در جستجوهاي
اوليه تعيين شدند .براي اين فراتحليل كليدواژهها عبارت بودند ازrecidivism 9 :

 ,reincarceration ,reconviction , reoffendingارتكا

مجدد جرم ،بازگشت مجدد

به زندان ،محكوميت مجدد.
تعيين چارچوب نمونهگيری :باتوجه به گستردگي جامعه آماري پژوهش كه شامل
كليه مقاالت چاپ شده در ايران و جهان ميباشد و محدوديتهاي پژوهشي كه براي
محقق وجود دارد ،ضروري است كه يک چارچو
مورد نظر انتخا
چارچو

نمونهگيري براي انتخا

مطالعات

شود .براين اساس جهت تعيين نمونه آماري پژوهش حاضر دو

نمونهگيري تعريف شد:

 -5پژوهشهايي كه در بانکهاي اطالعاتي داخلي  Noormags ،Sid ،Magiranو
به صورت تمام متن در دسترس بودند.
 -6پژوهشهايي كه در بانکهاي اطالعاتي خارجي  science direct, sageبه
صورت تمام متن و قابل دانلود در دسترس بودند.
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بر اساس جستجوي بانکهاي اطالعاتي  779مقاله استخراج گرديد .سپس بر
اساس معيارهاي ورود 82 ،مقاله و بر اساس معيارهاي خروج درنهايت  97مقاله شامل
 597اندازه اثر وارد مطالعه شدند.

ابزار گردآوری اطالعات
باتوجه به اينكه در مطالعات فراتحليل ،واحد تجزيه و تحليل ،گزارش نهايي
پژوهش هاي انجام شده در زمينه موضوع مورد بررسي ميباشد ،در اين پژوهش براي
جمعآوري اطالعات از چک ليست مشخصات طرحهاي پژوهشي كه توسط مصرآبادي
( )5961طراحي شده است به همراه تغيييرات الزم استفاده شد.
اين چک ليست شامل موارد زير ميباشد :كد ،عنوان پژوهش ،شامل عنوان فارسي
و عنوان التين ،نوع اثر شامل :پاياننامه ،مقاله ،طرح ،سال انجام  /انتشار پژوهش .نام
موسسه  /دانشگاه  /مجله ،نام پژوهشگران ،محل اجراي پژوهش ،متغيرهاي مستقل و
وابسته ،تاريخ ثبت ،كد نمايه پژوهش  /شماره مجله -صفحات .حجم نمونه ،دوره
پيگيري ،تعريف ارتكا

مجدد جرم و نوع روش تحقيق.

روش تجزيه و تحليل اطالعات
در اين پژوهش شاخص  gهيجز به عنوان شاخص اندازه اثر مطالعات انتخا

گرديد.

جهت بررسي و تجزيه و تحليل پژوهشهاي اوليه ،از اندازه اثر تركيبي با دو مدل اثرات
ثابت و تصادفي ،نمودار قيفي ،آزمون همگني ،مجذور  Iاستفاده شد .راي محاسبه
اندازههاي اثر از نرم افزار

CMA2

استفاده شد.
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يافتهها
در مورد قواعد تخصصي گزارشنويسي فراتحليل ،چند مجموعه استاندارد نگارش
فراتحليل توسط موسسات و منابع معتبر منتشر شده است .قواعد اختصاصي گزارش
فراتحليل در اين پژوهش از نحوه گزارش نويسي پيشنهادي مصر آبادي ( )5961كه از
پنج منبع معتبر استخراج شده است استفاده كرده است ،كه عبارتند از -5 :كيفيت
گزارش نويسي فراتحليل ( -6 ،)QUOROMگزارش نويسي ترجيحي براي مرورهاي
نظامدار و فراتحليل ( -9 ،)PRISMAفراتحليل مطالعات ميداني در واگيرشناسي
( -7 ،)MOOSEمجموعه استانداردهاي گزارش نويسي فراتحليل انجمن روانشناسي
آمريكا( )APAكه به  MARSمشهور است و  -1راهنماي گزارش نويسي مطالعات
مروري نظامدار كوكران (. )Cochrane
همان طور كه اشاره شد ،داده هاي مربوط به اين فراتحليل از اطالعات آماري 97
مطالعه كه پس از مالک هاي ورود و خروج ،مناس

تشخيص داده شدند بدست آمده

است ،كه از اين تعداد مطالعه  597اندازه اثر محاسبه گرديد .همانند بسياري از
روشهاي آماري ،در فراتحليل نيز قبل از انجام تحليلهاي آماري مربوط به سؤالهاي
پژوهش ،الزم است پيشفرضهاي مورد نياز از جمله ميزان ناهمگني و سوگيري انتشار
را مورد بررسي قرار داد .در فراتحليل ،براي تشخيص اندازه اثرهاي نامناس

از تحليل

حساسيت استفاده ميشود.
در اين روش تحليل اوليه با استفاده از همهاندازه اثرها انجام ميشود و پس از
حذف اندازه اثرهاي پرت و افراطي ،تحليل دوباره تكرار ميشود .براي تشخيص اندازه
اثرهاي پرت و افراطي معموالً از نمودار قيفي كه يكي از روشهاي بررسي تورش
انتشار است ،استفاده ميشود .تورش انتشار به چاپ نشدن پژوهشهاي مرتبط با
موضوع فراتحليل مربوط است كه داراي يافتههاي غيرمعنادار هستند .اگر تورش انتشار
وجود نداشته باشد ،نمودار متقارن ميباشد .در اين فراتحليل براي بررسي تورش انتشار
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از دو شيوه گرافيگي (نمودار قيفي) و يک شاخص آماري روش بازيابي و جاگذاري
استفاده شد.

تحليلهای سوگيری انتشار

نمودار -1

در نبود سوگيري انتشار ،مطالعات در پيرامون اندازه اثر خالصه (مشخص شده با
لوزي و خط عمود وسط نمودار) به صورت متقارن توزيع ميشوند .درصورت وجود
سوگيري انتشار ،تراكم مطالعات اولي ه در پايين نمودار و در يک طرف ميانگين ،نسبت
به طرف ديگر بيشتر ميشود .همان طوري كه مشاهده ميشود تراكم در قسمت باالي
نمودار و حوالي خط وسط ميباشد.
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روش بازيابي و جایگذاری
داول و تويديه روشي را پيشنهاد كردهاند كه امكان بازتوليد فرضي مطالعات از دست
رفته را فراهم ميسازد .طبق اين شيوه محلهاي احتمالي مطالعات از دست رفته
مشخص مي شود و سپس با بازتوليد و وارد كردن اين مطالعات به تحليل ،اندازه اثر
خالصه مجدد محاسبه مي شود .اين روش بازيابي و جاي گذاري نام دارد كه در اين
روش ،ابتدا مطالعات متقارن در يک سمت نمودار قيفي پيدا ميشوند و در گام بعدي در
سوي ديگر نمودار مطالعات نامتقارن بازتوليد و جايگذاري ميشوند تا نمودار قيفي
متقارن شود .پس از اين بازيابي و جاي گذاري ،اندازه اثر خالصه اصالحي مجدد
محاسبه ميشود .تفاوت زياد بين اندازه اثر خالصه اوليه و اندازه اثر اصالحي از طريق
بازيابي و جايگذاري سو گيري انتشار را نشان ميدهد.

نمودار -6
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با استفاده از روند بازيابي و جايگذاري ،نرم افزار  1مطالعه ازدست رفته را
تشخيص داده است .مقدار اندازه اثر خالصه تثبيت شده بدون جايگذاري مطالعات
 29968و در موقعيت جديد اندازه اثر خالصه اصالح شده برابر با  29969ميباشد .يعني
در صورت وارد كردن  1مطالعه از دست رفته به تحليل ،مقدار اندازه اثر خالصه چندان
تغيير نميكند ،كه نشانه نبود سوگيري انتشار و يا سوگيري انتشار بسيار پايين ميباشد.
جدول  -1اطالعات توصيفي مطالعات اوليه

رديف

اسامي
پژوهشگران

سال حجم
انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

Leam A
Craig

595 6255

همگروهي

تعريف
ارتكا
مجدد جرم

نتايج
رابطه خطي بين سن و نترخ محكوميتت
مجدد وجتود داشتت .جتوانترين گتروه

5

محكوميت
مجدد

سني (≥ )67باالترين خطتر محكوميتت
مجدد و گروه مسن تر(≤ )71پايين ترين
نرخ محكوميت مجدد را نشان دادند .در
گتتتروه مستتتن تتتتر (≤ )71بتتتاالترين
محكوميت مجدد جنستي در مقايسته بتا

ساير گروههتاي ستني در دوره پيگيتري
پنج ساله مشاهده شد.
به طور معناداري مجرمين جنسي بار اول
در مقايستته بتتا مجتترمين جنستتي داراي
سابقه جرم جنسي ،كمتر احتمال دارد كه
Martin

6

 5551 6251 Rettenbergerهمگروهي

9

Cathrine
Pettersen et al

et al

محكوميت مرتك جرم جنسي شوند .با توجته بته
مجدد ارتباط بين سن و ارتكتا مجتدد جترم
جنسي ،نتايج ،فرض سنتي ارتباط خطتي
روشن بين سن و ارتكا
جنسي را به چالش كشيد.

562 6251

همگروهي

مجتدد جترم

محكوميت نمتترات پتتس از درمتتان بتتاالتر ،در
مجدد زيرمقياسهاي دشتمني كالمتيو حملته
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رديف

اسامي
پژوهشگران

سال

حجم

انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

119

تعريف
نتايج

ارتكا
مجدد جرم

كردن به طور معناداري ارتكتا

مجتدد

جتترم جنستتي را پيشتتبيني نمود.بتتا ايتتن
وجود يافتهها بته طتور روشتن از اينكته
كاهش ميتزان دشتمني بتا كتاهش نترخ
ارتكا مجدد جرم جنسي ارتبتاط دارد
حمايت نكرد.
مجرمين داراي نمرات بتاالتر در جامعته
ستتتيزي در مقايستته بتتا مجتترمين داراي
7

559 6259 Stephane M

Shepherd et al

همگروهي

محكوميت نمترات پتايينتر ،احتمتال بيشتتري بتراي
مجدد

زنتتداني شتتدن مجتتدد ،نتترخ بتتاالتر
محكوميت مجدد و محكوميتت مجتدد
سريعتر داشتند.

1

Susan

 9195 6256 Lockwood etهمگروهي
al

زنداني شدن
مجدد

تحصيالت پايين و عدم اشتغال مهمترين
پيشبيني كننده ارتكا مجدد جرم پتس
از آزادي از زندان هستند.
اگرچه مذهبي بتودن بته طتور منفتي بتا
ارتكا

مجدد جرم همبستگي داشتت،

امتا هتيچ اعتبتتار افزاينتده بتراي مقيتتاس
سنجش مورد نظر در پيشبيني ارتكتا

9

Mazhar H
Bhutta&J.
Stephen
Wormith

اتهام مجدد،
129 6259

همگروهي

محكوميت
مجدد

مجدد جرم نداشت زيرا به طور منفي بتا
مقياس ،همبستگي داشت.
تفاوتي بين نرخ ارتكا

مجدد جرم در

بين زنان و مردان مشاهده نشد ،به طتور
مشابه ارتباطي بين موقعيت جغرافيايي و
ارتكا مجدد جرم مشاهده نشد .با ايتن
وجتتود رابطتتهاي بتتين نتتوع جتترم و
ارتكا مجدد جرم وجود داشت.
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4

611 6257 Kelle Barrick
et al

همگروهي

8

A.Murray
Ferguson et al

628 6226

6

Genevieve
Parent et al

129 6255

رديف

سال حجم
انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

اسامي
پژوهشگران

تعريف
ارتكا

نتايج

مجدد جرم
زناني كه دوباره زنداني شدند در مقايسته
با دسته ديگر ،تاريخچه بزهي شديدتري
داشتتته ،در اولتتين دستتتگيريشتتان داراي
سن پايينتري بودنتد و محكوميتتهتاي
زنداني شدن پيشين بيشتتري داشتتند ،بيشتتر احتمتال
مجدد

داشت كه در دسته مجرمين با خطر بتاال
دسته بندي شوند و اتهامهاي بيشتري در
خصوص جترائم غيرخشتن در گذشتته
داشتند و سالمت رواني وخيم تري پيش
از آزادي نسبت به دسته ديگر داشتند.
با مقايسه دو دستته بيمتاران داراي ستوء
مصتترف متتواد و بيمتتاران بتتدون ستتوء
مصرف متواد مشتخص شتد كته ستوء
مصرف كنندههاي مواد به طور معناداري

مورد

محكوميت

شاهدي

مجدد

همگروهي

اتهام مجدد

بيشتر احتمال داشت تتا ارتكتا مجتدد
جتترم خشتتن و ارتكتتا مجتتدد جتترم
غيرخشتتن داشتتته باشتتند .افتتراد داراي
بيماري رواني شديد در مقايسه بتا افتراد
داراي ستتاير بيمتتاريهتتاي روانتتي در
خصوص ارتكا

مجتدد جترم تفتاوت

معناداري نداشتند.
تفاوتهاي معناداري بر استاس ستن در
هنگتتام آزادي و تعتتداد جتترائم جنستتي
پيشين در بين گتروههتا وجتود داشتت.
نتايج نشان داد كه نترخ ارتكتا مچتدد
جرم جنسي بتر استاس زيرگتروههتاي
مجرمين متفاوت ميباشد.
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رديف

اسامي

سال

حجم

نوع روش

پژوهشگران

انتشار نمونه

تحقيق

52

Donaldo D.
Canales et al

598 6257

همگروهي

55

914 6224 Wagdy Loza

همگروهي

111

تعريف
نتايج

ارتكا
مجدد جرم

بر اساس جنسيت ،تفاوت معناداري بتين
ارتكا

مجدد جترم خشتن و عمتومي

مشتتتتاهده نشتتتتد .بختتتتشهتتتتاي
عمومينياز/خطر شامل ستابقه ارتكتا
جرم ،ارتباط با دوستتان ضتد اجتمتاعي،
ارزشهتتتاي حتتتاميجتتترم ،الگوهتتتاي
شخصيت ضتد اجتمتاعي ،چتالشهتاي
تحصيلي يا شتغلي ،روابتط زناشتويي و
اتهام مجدد

خانوادگي ناكارامد ،فقتدان فعاليتتهتاي
سرگرمي و فراغتت مطلتو اجتمتاعي،
ستوء مصترف الكتل يتا متواد بته طتتور
قدرتمنتتدي پتتيشبينتتي كننتتده ارتكتتا
مجدد جرم عمومي بودند در حتالي كته
بختتشهتتاي ختتاص نيتتاز/خطر شتتامل
خصوصيات شخصي مشكل ساز و نتوع
جترمهتتايي كته قتتبال انجتام دادهانتتد بتته
صورت قدرتمند ارتكتا

مجتدد جترم

خشن را پيشبيني ميكرد.
تفاوتهاي معنتاداري بتين كستاني كته
مرتك

دوباره جرم شدند با كساني كته

مرتكتتتي جتتترم مجتتتدد نشتتتدند در
et al

زنداني شدن گتتترايشهتتتاي مجرمانتتته ،مشتتتكالت
مجدد

شخصتتيت ضتتد اجتمتتاعي ،مشتتكالت
رفتتتاري ،تاريخچتته و ستتابقه بزهتتي،
سومصرف موادو الكتل و دوستتان ضتد
اجتماعي مشاهده شد.
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رديف

اسامي
پژوهشگران

سال حجم
انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

Julian Farzan-

56

596 6251 Kashani and
Christopher
M. Murphy

59

Hung-En
Sung

6255

57

Marnie E.
Rice

598 6228

51

Jesse Cale
and Patrick
Lussier

627 6256

احمد قلخانباز
59
و ديگران

69

5965

67

همگروهي

تعريف
ارتكا

نتايج

مجدد جرم
افتتراد داراي مشتتكالت كنتتترل خشتتم
دستگيري گسترده در مقايسه با افتراد داراي خشتم
مجدد نرمتتال محكتتومي تهتتاي بيشتتتري در
ارتكا خشونت عمومي داشتند.

مورد
شاهدي

تفتاوت در تحصتيل ،وضتعيت اشتتغال،
وابستگي به كمکهاي عمومي ،وضعيت
تاهل ،سابقه دستگيري در كتودكي ،ستن
در هنگام اولين سو مصرف مواد ،ميتزان
دستگيري
مصتترف متتواد ،نتتوع متتواد مصتترفي و
مجدد
اختالالت روانشناختي تمتايز معنتاداري
بين دو گتروه مترتكيبن دوبتاره جترم و
كساني كه دچتار ارتكتا مجتدد جترم
نشدهاند نداشت.

همگروهي

برخالف فرضيه محقق مجرمين جنستي
داراي كتتم تتتواني ذهنتتي در مقايستته بتتا
دستگيري
مجتترمين جنستتي داراي هتتوش نرمتتال
مجدد
كمتر احتمال انجام مجدد جرم خشتن و
يا ارتكا مجدد جرم جنسي را داشتند.

به طور خاص مرتكبين دوباره جترم ،بتا
شروع زودهنگام مسير ضتد اجتمتاعي و
محكوميت
الگويي از افزايش رفتتار ضتد اجتمتاعي
همگروهي
مجدد
بين سن كودكي و نوجتواني مشتخص
ميشوند.
عوامتتتل محتتتل ستتتكونت (غيربتتتومي
شهرستتتان و استتتيجاري بتتودن منتتزل)،
زنداني شدن
سابقه ارتكا جرم در دوستان ،مصترف
همبستگي
مجدد
مواد قبل از زندان ،سن در اولين ارتكا
جرم ،با تكرار زنداني شدن رابطه معنادار

فراتحليل عوامل خطر مؤثر در ارتكاب مجدد جرم

رديف

اسامي
پژوهشگران

سال

حجم

انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

113

تعريف
نتايج

ارتكا
مجدد جرم
داشت.

Terry P.

 6581 6257 Nicholaichuk 54همگروهي
et al

محكوميت نرخ پايه پايينتري در ارتكا
مجدد

مجدد جرم

در گروههاي سني مسن تر مشاهده شد.
تحليلها نشان داد كته عوامتل تاريخچته
بزهي (شامل سابقه جترم در كتودكي ،و

58

William H.
Fisher et al

56

Rafael A.
González et al

62

Beth M.
Huebner,
Jennifer
Cobbina

65

Mark E.
Olver et al

 5256 6257همگروهي

569 6259

همگروهي

دستگيري
مجدد

سابقه زندانيهاي مكرر) عوامتل خطتر
معناداري متي باشتند امتا عوامتل بتاليني
شامل تاريخچه سوء مصرف مواد عوامل
خطر معناداري بتراي دستتگيري مجتدد
نميباشد.

ارتكا مجدد جرم و اختالل رفتتاري
محكوميت در ميان افراد فاقد  ADHDدر مقايسته
مجدد بتتا افتتراد داراي ايتتن اختتتالل بتته طتتور
معناداري كمتر بود.
بتترخالف انتظتتار ،افتتراد داراي ستتابقه
سومصرف مواد احتمال باالتر معنتاداري
بتتتتراي ارتكتتتتا مجتتتتدد جتتتترم

 9254 6224همگروهي

دستگيري نداشتند.مجرمين داراي تاريخچتته بزهتتي
مجدد

احتمال بيشتتري بتراي ارتكتا مجتدد
جتترم داشتتتند.مجرمين جتتوانتر و متتردان
احتمال بيشتتري بتراي ارتكتا مجتدد
جرم داشتند.
انحراف جنسي پيش بين قويتري نستبت

519 6229

به جامعه ستيزي در ارتكا مجدد جرم
اتهام مجدد.
جنسي بود .اگرچه جامعه ستتيزي پتيش
همگروهي محكوميت
بتتين قتتوياي در ارتكتتا مجتتدد جتترم
مجدد
عمتومي غيرجنستي بتود ولتي انحتتراف
جنسي ارتباط برعكسي داشت.
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رديف

اسامي
پژوهشگران

سال حجم
انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

66

David
Thornton

416 6229

همگروهي

تعريف
ارتكا

نتايج

مجدد جرم
محكوميت
مجدد

مجرمين جنسي كه در سن پتايينتري آزاد
ميشوند گرايش بيشتري به انجام مجتدد
جرم عموميدارند.
نتايج نشان داد كه نترخ ارتكتا مجتدد
جرم به طور معناداري در گروههاي سني
باالتر كاهش مييافت .مرتكبين اعصتا

69

 5929 6229 Seena Fazelهمگروهي
et al

محكوميت و روانتتي كتته جتترم خشتتن شتتديدي
مجدد

مرتك

شده بودند در مقاسه با مترتكبين

اعصتتا و ورانتتي كتته جتترم خفيفتتي را
مرتكت

شتده بودنتتد احتمتال كمتتتري

داشت كه مرتك

جرم مجدد گردند.

سن در هنگام آزادي تتاثير معنتاداري در
اتهام مجدد ،پيشبيني ارتكتا مجتدد جترم جنستي
 9761 6229 R. K. Hanson 67همگروهي

محكوميت داشتتت.نوع قربتتاني تتتاثير معنتتاداري در
مجدد

پيشبيني ارتكتا مجتدد جترم جنستي
نداشت.
هر شغلي نه ،ولي به طور ختاص شتغل
باثبات و شغلهايي با سط شتغلي بتاال

Anke

61

457 6254 Ramakers et

همگروهي

69

Kevin L.
Nunes et al

786 6224

همگروهي

64

Robin P D
Menzies

595 6257

همگروهي

al

اتهام مجدد ميتوانند نرخ ارتكا مجدد جترم را در
ميان مجرمين بتا خطتر ارتكتا

مجتدد

جرم باال كاهش دهند.
اتهام مجدد،
محكوميت
مجدد

انكتتار كننتتدگان جتترم در مقايستته بتتا
پذيرندگان جترم تفتاوت معنتاداري در
جامعه ستتيزي و ارتكتا مجتدد جترم
ندارند.

محكوميت مسن شدن يک عامل كاهش دهنتده در
مجدد

ارتكا مجدد جرم بود.

فراتحليل عوامل خطر مؤثر در ارتكاب مجدد جرم

رديف

اسامي
پژوهشگران

سال

حجم

انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

تعريف
نتايج

ارتكا
مجدد جرم

سن بصتورت منفتي بتا ارتكتا
 5695 6259 Lettie Prell et 68همگروهي
al

115

محكوميت
مجدد

جترم

خشن و جرائم مالي و خشن همبستتگي
دارد .عضويت در گروههتاي بزهكتاري
با ارتكا مجدد جرم خشن و با جرائم
خشن و مالي همبستگي مثبت داشت.
مشكالت در خصوص محتل ستكونت،
مديريت مالي و درآمد ،ارتباط با همستر
و خانواده ،سو مصترف متواد ،بهزيستتي

 8991 6254 Anouk Spruit 66همگروهي
et al

محكوميت عاطفي ،نگرش و جهت گيري ،افتزايش
مجدد

در مشكالت در جوانترين گتروه (58تتا
61ستتال)تا اوايتتل بزرگستتالي (69تتتا92
سال)و كاهش در مشكالت از ميانستالي
تا باالتر مشاهده گرديد.
هشت عامل خطر ارتكا

541 6258 Bilel Oueslati 92
et al

مورد

محكوميت

شاهدي

مجدد

مجتدد جترم

شناستتايي گرديتتد .زنتتدگي در محتتالت
فقيتتر ،شتتاغل نبتتودن ،عتتدم زنتتدگي بتتا
ختتتانواده و تنهتتتا زنتتتدگي كتتتردن و
سومصرف الكل.
آتش افروزان با ويژگيهاي باالي جامعه
ستتتيزي بتته نستتبت آتتتش افتتروزان بتتا
ويژگي هاي پايين جامعه ستيزي ،احتمال

95

Annika
Thomson et al

559 6258

همگروهي

دستگيري
مجدد

بيشتري دارد كه مرتك

هر گونته جترم

دوبتتاره در دوره پيگيتتري گردنتتد .خطتتر
ارتكا مجدد جرم عموميدر ميان آتش
افروزان مبتال به اسكيزوفرني در مقايسه
بتتا آتتتش افتتروزان بتتدون اختتتالالت
سايكوتيک كمتر بود .
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رديف

سال حجم
انتشار نمونه

نوع روش
تحقيق

اسامي
پژوهشگران

648 6251 Heng Choon

همبستگي

تعريف
ارتكا

نتايج

مجدد جرم
تاريخچتته بزهتتي (تعتتداد جتترائم قبلتتي)
ويژگتتيهتتاي روانشتتناختي(نگرشهتتاي

96

et al

زنداني شدن
مجدد

حاميجرم ،تكانشي بودن ،درک منفتي از
خود ) ،روابط بين فردي(عدم دلبستتگي
خانوادگي ،دلبستگي به دوستان منحرف،
نقص در دلبستگيهاي حامياجتمتاع) و
در معتترض جتترم قتترار گتترفتن (شتتامل
خانواده و محيط) عوامل خطتر متوثر در
ارتكا مجدد جرم ميباشند.

99

محمد يعقوبي،
محمود علمي

562 5969

عدم پذيرش جامعه و بازگشتت مجتدد
به زندان رابطه معنتادار و مثبتت بتا هتم
دارند .عدم پذيرش خانواده و بازگشتت
زنداني شدن
مجدد به زندان رابطه معنادار و مثبتت بتا
همبستگي
مجدد
هم دارند .بتين ميتزان برچست زنتي و
بازگشت مجدد به زندان رابطته معنتادار
وجود ندارد.
سن در هنگام اولين جترم ،متدت زمتان
زنداني شدن در سري اول و نتوع جترم

97

Adrian
Gorbanescu

672 6259

همبستگي

ارتكابي سري اول پتيش بتين معنتاداري
زنداني شدن براي ارتكا مجدد جرم زنان ميباشتد.
مجدد

همچنين مشخص شد سط شترمندگي
و گنتتاه و ستتط دشتتمني پتتيش بتتين
معناداري براي ارتكا مجدد جرم زنان
نميباشد

111
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اندازه اثر خالصه
تعداد

مدل

خطاي

اندازه اثر

مطالعات
597

تثبيت

29968

فاصله اطمينان%61

معيار

حد پايين

حد باال

29252

29946

29758

مقدارZ

معناداري
29225

969967

شده
تصادفي

597

29269

29969

29774

29977

29225

519211

با توجه به شاخص  Iاز مدل اندازه اثر خالصه تصادفي استفاده ميشود كه 29969
ميباشد .طبق معيار كوهن()5664براي شاخصهاي  ،dاندازههاي اثر كوچک ،متوسط و
بزرگ به ترتي

در محدوده مقادير ،291 ،296و  298قرار خواهند داشت.در نتيجهاندازه

اثر خالصه فراتحليل مذكور ،اندازه اثر كوچكي ميباشد.

شاخصهای ناهمگني
مقدارQ

درجه آزادي

P

I2

9929961

599

29225

489622

شاخص  Iنشانه درصد ي از واريانس بين مطالعات است كه ناشي از ناهمگني

است تا شانس ،به عبارت ديگر ،آماره  Iنشاندهنده درصد تغيير پذيري در اندازههاي
اثر تحقيقات اوليه است كه ناشي از ناهمگني واقعي است تا خطاهاي نمونهگيري يا
شانس ،بر خالف شاخص  ،Qاين شاخص به تعداد اندازههاي اثر مورد تحليل وابسته
نمي باشد ،هر چه مقدار اين شاخص بزرگتر باشد نشان دهنده ناهمگني بيشتر ميباشد
.بر اساس شيوه تفسيري هيگنز ،تامپسون ،ديكز و آلتمن (مصرآبادي )11 :5961 ،اين
مطالعه داراي ناهمگني شديدي ميباشد كه نيازمند تبيين ناهمگني ميباشد.
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تحليل متغيرهاي مستقل (عوامل خطر موثر در ارتكا

مجدد جرم)

نمودار -3

همان طور كه ديده مي شود بر اساس اندازه اثر  ،از باالترين اندازه اثر تا پايينترين،
متغير اختالل شخصيت با اندازه اثر  ،29144سن پايين مجرم با  29174نگرشهاي
حاميجرم با  ،29121تحصيالت پايين با  ،29794كژكاركردي خانواده با  ،29791سابقه
بزه در خانواده با  ،29767خصوصيات شخصيتي مشكل ساز با  ،29759پيشينه بزهي با
 ،29729همگنان آسي

زا با  ،29968نوع قرباني با  ،29994اختالالت روانشناختي با

 ،29992سوء مصرف الكل و مواد با  ،29615بيكاري با  ،29656و متغير مستقل وضعيت
سكونت با اندازه اثر  29586قرار دارد .كه فاصله قابل توجهي بين اندازه اثر متغير مستقل
اول با آخرين متغير مستقل ميباشد كه نشان دهنده اين ميباشد كه نوع متغيرها منبعي

فراتحليل عوامل خطر مؤثر در ارتكاب مجدد جرم

119

از ناهمگني است ،همين امر ميتواند تا حدودي ناهمگني مربوطه را تبيين نمايد .طبق
شكل كل ناهمگني ،برابر با  9929961مي باشد از اين مقدار ناهمگني سهم عوامل خطر
مختلف برابر با  5969625مي باشد .و هنوز سهم قابل توجهي از ناهمگني نياز به تبيين
دارد .

تحليل متغيرهای تعديل كننده
 -1متغير معنای ارتكاب مجدد جرم در مطالعات .

نمودار -1

طبق جدول ،ارتكا

مجدد جرم در چهار معنا در مطالعات مورد استفاده قرار

گرفته است كه محكوميت مجدد با اندازه اثر ،29196اتهام مجدد با  ،29755زنداني شدن
مجدد با  29966و در نهايت دستگيري مجدد با اندازه اثر  29656قرار دارد .كه تفاوت
قابل توجهي در اندازه اثرها مشاهده ميشود و ميتواند يكي از منبعهاي ناهمگني در
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نظر گرفته شود .طبق شكل كل ناهمگني  9259569ميباشد كه بر اساس نوع تعريف از
ارتكا

مجددجرم  5599928آن قابل تبيين است.
 -6نوع روش تحقيق بكار گرفته شده در پژوهشها

نمودار -5

مطابق جدول اندازه اثر روش تحقيق مورد شاهدي

 ،29724روش تحقيق

همبستگي  29725و روش تحقيق همگروهي  29968ميباشد كه تفاوت چنداني ندارند
با مشاهده كل ناهمگني متوجه ميشويم كهاندازهاندكي از ناهمگني مرتبط با روش تحقيق
بكار گرفته شده در پژوهشهاست و منبع ناهمگني نميباشد.

بحث و نتيجهگيری
با توجه به گستردگي عوامل خطر ارتكا

مجدد جرم ،معموال پژوهشگران به استفاده از

دستهبنديهايي روي ميآورند .يكي از اين طبقهبنديها ،عوامل خطر را به دستههاي
عوامل خطر فردي ،همتايان ،خانواده ،مدرسه و اجتماعي تقسيم نموده است

فراتحليل عوامل خطر مؤثر در ارتكاب مجدد جرم

191

( .)Development Services Group, Inc, 2015: 2با تكيه بر طبقهبندي ذكر شده ،در
اين فراتحليل ،عوامل خطر سط

فردي شامل (اختالل شخصيت ،سن پايين مجرم،

نگرشهاي حاميجرم ،تحصيالت پايين ،خصوصيات شخصيتي مشكل ساز ،پيشينه
بزهي ،نوع قرباني ،اختالالت روانشناختي و سوء مصرف الكل و مواد در اين طبقه قرار
ميگرفتند .شماري از مطالعات كه به اين سط توجه داشتند به قرار زير ميباشند.
(Leam A. Craig, 2011. Parent G, etal, 2011.Martin Rettenberger etal, 2015.
Cathrine Pettersen etal, 2015. Stephane M.Shepherd etal, 2016.Bhutta and
Wormith, 2016. Kelle Barrick etal, 2014. Kashani and Murphy, 2015.
)Gonzalez etal , 2016.Prell etal, 2016. Thomson etal, 2018

هرچند به نظر ميرسد كه با تاييد شدن تاثيرگذاري متغيرهاي فردي متعددي مانند
موارد يادشده ،نظريههايي كه با نگاهي فردگرايانه و روانشناسانه به تبيين رفتارهاي
انحرافي پرداختهاند مانند نظريه الگوهاي تفكر مجرمانه ،مورد تاييد قرار گرفتهاند ،اما
مساله مهم اين است كه ويژگيهاي شناختي ،هيجاني و رفتاري افراد در بستري
خانوادگي و اجتماعي شكل ميگيرند و دچار تغيير ميشوند كه حتما در مطالعات حوزه
ارتكا

مجدد جرم بايد مورد توجه قرار گيرند .براي مثال تحقيقات نشان داده است كه

هرچند كودكاني كه شخصيت جامعه ستيز نشان ميدهند ممكن است زمينه زيستي
داشته باشند اما تا وقتي در محيطهاي برانگيزاننده رفتار جامعه ستيزانه قرار نگيرند ،در
آنها اين اختاللها و رفتارها و نگرشها شكل نميگيرد (اتكينسون و همكاران:5981 ،
 .)112اين محيط ها و شرايط برانگيزاننده شامل وضعيت خانواده ،دوستان ،مدرسه و
اجتماع است.
عوامل خطر سط خانوادگي با تكيه بر طبقهبندي مطرح شده شامل كژكاركردي
خانواده و سابقه بزه در خانواده ميباشد.شماري از مطالعات كه به اين سط

توجه

داشتند شامل موارد زير ميباشند( :قلخانباز و همكاران 5965 ،و يعقوبي؛ علمي.5969 ،
.. )Queslati etal, 2018. Menzies, 2014مطابق نظريه پيوند اجتماعي هيرشي ،پيوند
مناس

بين فرد و خانواده يكي از عوامل همنوايي و كنترل رفتارهاي فرد در اجتماع
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ميباشد .كژكاركردي خانواده و وجود اعضاي بزهكار در خانواده مانعي در مقابل اين
همنوايي و پيوند مناس

ميباشند .مطابق تحليلها اندازه اثر عامل كژكاركردي خانواده

 2979و سابقه بزه در خانواده 2976 ،ميباشد و رابطه هر دو با ارتكا

مجدد جرم

معنادار ميباشند.
بر اساس طبقه بندي قبال مطرح شده ،عوامل خطر سط
مورد مطالعه شامل همگنان آسي

همسانان در تحقيقات

زا ميباشند .شماري از مطالعات كه به اين سط

توجه داشتند شامل موارد ذيل ميباشندCanales etal, 2014. Loza etal, 2007. ( .

 .Queslati eta, 2018قلخانباز و همكاران .)5965 ،متغير همگنان آسي

زا در پنج اندازه

اثر ،مورد بررسي قرار گرفته و داراي اندازه اثر  29968بوده و داراي رابطهاي معنادار با
ارتكا

مجدد جرم بود و از اين رو با تبيين مطرح شده در نظريه همنشينان بد ساترلند

همراستا بود .چنانچه نظريه همنشين افتراقي نشان داد ،هنگامي كه شبكه ارتباطي نزديک
فرد يا به عبارتي همنشينان فرد كه عمدتا شامل خانواده و دوستان هستند ،دچار
كژكاركردي باشند ،جامعه پذيري ضد اجتماعي در او صورت ميگيرد و همين امر بر
شيوه نگرش ،تقويت شناسايي فرصتهاي خالفكاري و افزايش رفتار انحرافي او تاثير
ميگذارد.
در نهايت دسته عوامل خطر در سط اجتماعي در پژوهش حاضر شامل بيكاري
(شرايط بي اشتغالي) با اندازه اثر 29656و وضعيت سكونت با اندازه اثر  29586ميباشد،
كه هر دو داراي رابطه معناداري با ارتكا

مجدد جرم ميباشند .شماري از مطالعات كه

به اين سط توجه داشتند شامل موارد زير ميباشند:
(Lockwood etal, 2012. Bhutta and Wormith, 2016. Barrick etal, 2014.Sung,
)2011.Ramakers etal, 2017, Menzies, 2014. Queslati etal, 2018

چنانچه فراتحليل حاضر نشان داد عوامل خطر بسيار متنوعي در حوزه ارتكا
مجدد جرم وجود دارد ،تمركز اصلي پژوهشها بر عوامل سط فردي بوده است و به
عوامل سط ميانه(خانواده و همتايان) و سط كالن (اجتماع) بسيار كمتر پرداخته شده

فراتحليل عوامل خطر مؤثر در ارتكاب مجدد جرم

است .اين در حاليست كه بررسي ارتكا
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مجدد جرم به عنوان يک پديده اجتماعي

نيازمند تحليل چندسطحي است .دركنار عوامل سط خُرد كه به افراد و ويژگيهاي آنها
اشاره دارد ،عوامل سط ميانه را كه به ارتباطات توجه دارند و عوامل سط كالن را كه
به جامعه و ساختارهاي آن اشاره دارند نيز بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار داد
(آقابخشي .) 92 :5988 ،چنانچه نتايج فراتحليل حاضر نشان داد در برخورد با پديده
مجدد جرم ،رويكردي واحد در تعريف عملياتي از اين مفهوم وجود ندارد ،به

ارتكا

صورتي كه گاهي ارتكا

مجدد جرم به صورت دستگيري مجدد ،گاهي نيز به صورت

اتهام مجدد ،محكوميت مجدد و يا زنداني شدن مجدد مطرح شده است و همين مساله
سط قابل توجهي از ناهمگني نتايج فراتحليل را تبيين مينمايد .همچنين باتوجه به
معنادار بودن اين مساله با ارتكا

مجدد جرم ،توجه به آن را در تحقيقات آتي الزامي

ميسازد.
پيشنهادها
با توجه به اينكه در نقطه مقابل ارتكا

مجدد جرم ،مساله بازگشت موفق به

جامعه مطرح ميشود ،پيشنهاد ميشود كه تحقيقات بر عوامل حفاظت كننده /پشتيبان و
نيز بر عوامل موثر بر بازگشت موفق به جامعه نيز تمركز كنند.
در خصوص عوامل خطر اجتماعي و خانوادگي ارتكا

مجدد جرم ميبايست

محققان علوم اجتماعي حضوري فعالتر در اين حيطه داشته باشند همچنان كه با بررسي
حيطه تحصيلي و مطالعاتي محققان فراتحليل صرت پذيرفته ،ميتوان متوجه شد كه
اكثريت آنها داراي تحصيالت جرم شناسي ،روانشناسي و حقوق ميباشند.
ارتقاي روش پژوهش به خصوص براي محققان ايراني الزاميست ،متاسفانه تمام
تحقيقات ايراني مورد بررسي ،از روش همبستگي استفاده نمودهاند كه چندان قدرتمند
نميباشد.
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