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 – 1392( و تربیت استان تهران سال  ن اصالحتجارب فردي مددجویان از اقامت در کانو

1391  ( 

   1تینا صیرفی

   3ن جواديیسید محمدحس و 2دکتر معصومه دژمان 

  چکیده 

ه هاي به منظور اجراي موفقیت آمیز برنام .کانون اصالح و تربیت مکانی براي اصالح و بازپروري کودکان و نوجوان بزهکار است

از مددجویان  فرديشناخت تجارب  با هدفاین پژوهش . بازپروري ، الزم است کارشناسان از تجارب این نوجوانان مطلع شوند 

بهره  استقراییپژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتواي . اقامت در کانون اصالح و تربیت استان تهران انجام گرفته است 

با روش نمونه گیري . یم و کارکنان حرفه اي کانون اصالح و تربیت استان تهران بودند جامعه پژوهش ، مددجویان مق. برد 

( تن از کارکنان حرفه اي  ششو ) نوجوان معارض قانون  بیست و شش(  و تارسیدن به حد اشباع داده ها ،مبتنی بر هدف 

شاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه داده ها با شیوه هاي م. بررسی شدند ) و مربی ، روان شناس اجتماعی مددکار 

زیر طبقه اصلی ، مشغولیت هاي ذهنی و  دودر  کهکد مفهومی بدست آمد   بیست و دواز بررسی یافته ها . گردآوري شد 

 تجارب فردي و باورهاي شکل گرفته دراز توصیفی عمیق پژوهش حاصل از این فته هاي یا. باورهاي مددجویان  قرار گرفت 

آگاهی از دیدگاه هاي این نوجوانان می تواند در زمینه ي بهبود  .استارایه کرده اقامت در کانون اصالح و تربیت جویان از مدد

 –شرایط محیط نگهداري نوجوانان معارض قانون ، برآورد نیاز ها و اولویت ها در جهت تدوین برنامه هاي مناسب اصالحی 

  .شود سودمند واقعن هاي اصالح و تربیت و کاهش تنش هاي زندگی در کانوتربیتی 

  پژوهش کیفی  -تجربه   - کانون اصالح و تربیت  - مددجو  - بزهکار نوجوان :  کلید واژه ها
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The opinion and personal Experience  in Service Users Resident in Juvenile 

Correctional and Rehabilitation Center of Tehran (1391 – 1392 ) : A 

Qualitative Study 
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D. Masuomeh Dejman5 , Mohamad Hossein Javadi6 

Abstract 

The Juvenile Correctional and Rehabilitation Center is a place to Correctioning  and 

Rehabilitating delinquent children and adolescents. In order to successfully implement 

Rehabilitation program , experts is neseccery to be aware of the experiences of these 

Juveniles .The aim of  this study was explicating the individual experiences and opinions of  

service users resident in a Juvenile Correctional and Rehabilitation Center of Tehran . The 

Method of  inductive  content analysis was used in this qualitative study . The participants 

comprised service users and expert personels resident in Juvenile Correctional and 

Rehabilitation Center of  Tehran .  32 participants ( 26 children conflict in law and 6 expert 

personels) were selected using purpose full  sampling , up to reaching data saturation . Data 

were collected using Participatory observation ,  In – depth interview and  Field note .  

The finding were classified in 22 conceptual codes which setting in two main sub category as 

mental distress and believes  .  

The findings present in depth description of  personal experience and believes in service 

users resident in Juvenile Correctional and Rehabilitation Center . These information can be 

used to promote Correctional institution condition , estimate needs and priority in order to 

suitable programming and reduce distress of life in  Juvenile Correctional and Rehabilitation 

institution .   

Key Words: Delinquente – Service user – Juvenile Correctional and Rehabilitation center  – 

Experience – Qualitative Research 
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  مقدمه 

بهداشت این افراد به خاطر گسترش روز افزون این قشر در جوامع مختلف یکی از  وموضوع حبس و مددجو و مساله سالمتی 

زندانیان به یکی از بزرگترین نگرانی ها براي حفظ و ارتقا سالمت در به طوري که امروزه موضوع . موضوعات مهم جوامع است 

سنگین تر از در این راستا مسوولیت جامعه در قبال کودکان و جوانان بزهکار و محبوس به مراتب  .جامعه بدل شده است

از ارزش هاي فرهنگی ، زیرا نوجوانی زمان کشف یا به عبارت بهتر آگاهی ) .  20: 1385دانش ، ( مجرمین بزرگسال است 

به دلیل عدم تکامل شخصیتی و شکل نگرفتن نگرش شخص نوجوان نسبت به زندگی ، کشمکش ها . اجتماعی و معنوي است 

و تعارض هاي ناشی از این آگاهی ، حالتی از انقالب و بحران را براي نوجوان به وجود می آورد و به همین دلیل از او موجودي 

بنابراین  چنانچه در  ) . 87 -88:  1390جوانمرد ، ( د که متاثر است از آن چه که او را احاطه کرده  نسبتا شکننده می ساز

اصالح و تربیت و یا درمان کودکان و نوجوانان سهل انگاري شود و متناسب با شرایط سنی و ویژگی هاي خاص دوران نوجوانی 

جاري جامعه ؛ که هیچ کس از گزند این مصیبت در امان نخواهد نباشد ، معضلی جبران ناپذیر خواهد شد مضاف بر مشکالت 

زیرا مطالعات متعددي نشان داده است  . شکل اجتماعی را کورتر خواهدکردبود و بی توجهی مسوولین در این باره گره این م

جوانی مرتکب شده که اکثر مجرمین حرفه اي خطرناك از میان کسانی هستند که اولین جرم خویش را در سنین طفولیت و نو

مانند بسیاري از جوامع در حال توسعه ، شاهد ازدیاد کمی و کیفی پدیده هم جامعه ایران ) .  5: 1380محمود نژاد ،( اند 

هجوم فرهنگ غربی ، توسعه شهرنشینی ، کمبود  گردیده و این تحول عمدتا با مهاجرت روستاییان به شهر،کودکان بزهکاري 

علی ( رشد سریعی به خود گرفته است  ،به ویژه در سال هاي اخیر ... ، ضعف باورهاي مذهبی و  مسکن ، مشکالت اقتصادي

به طوري استناد به آمار سازمان زندان ها نیز ازدیاد روز افزون نوجوانان معارض قانون را تایید می کند ) 4:  1390نیا جنگلی ، 

نفر و  9127سال ،  12-18در گروه سنی هاي سراسر کشور ، انون تعداد نوجوانان بزهکار راه یافته به ک 1388در سال  که

   .نفر افزایش یافته است  12141به  1391همین آمار در سال 

  : طرح مساله 

 15، )  1380 – 1390(ساله  دهمیانگین بازگشت مجدد نوجوانان به کانون هاي اصالح و تربیت سراسر کشور ، طی یک روند 

می تواند دالیل عدیده اي داشته باشد از افزایش تعداد نوجوانان معارض قانون  . )1390ن زندان ها ، آمار سازما(  بوده است %

تحقیقات نشان داده است که زندانی شدن . جمله این موارد می توان به ناکارآمد بودن کانون هاي اصالح و تربیت اشاره کرد 

مسایل ي ت روانی می کند و این موسسات کمک بسیار کمی در زمینه بزهکاران وضع را بدتر می کند و آن ها را دچار اختالال

جوانمرد ، (روانی ، تربیتی و شغلی می کنند و بیشتر نوجوانان را مستعد ارتکاب به اعمال مجرمانه در بزرگسالی می نمایند 

کرده و ناسازگاري هاي تازه  زندگی در محیط زندان و محیط هاي بسته ، گاه ناراحتی هاي شدیدي ایجاد ) .  76 -77:  1390
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کامال متفاوت و  روشیاي را در نوجوان بزهکار به وجود می آورد و این مساله حتی در موسسات تربیتی مخصوص اطفال که با

مددجویان نوجوان پس از طی دوره محکومیت یا تدابیر تربیتی ولو  .به چشم می خورد  نیز با مالیمت بیشتر اداره می شود

ر روحیه و سازگاري پیشرفت کرده باشد در موارد فراوان با مشکالت متعددي از جمله مشکالت ناشی از توقیف و اینکه از نظ

زندانی شدن و اقامت و نگاهداري در مراکز تربیتی یا زندان ها روبه رو هستند مانند حاالت عصبی ، افسردگی و عدم تعادل 

 2008فاضل در سال ) .  57:  1388محدث ، (  ل مشکالت را کشف کردعلل این قبی روانی که با مطالعه و پژوهش می توان

پژوهش پیمایشی با موضوع بررسی ناراحتی هاي روانی در میان نوجوانان  بیست و پنجدر پژوهشی با روش متا آنالیز به بررسی 

شان داد که در صد قابل توجهی از نتایج ن. ازپروري و اصالحی انجام گرفته بود ؛ پرداخت بمقیم زندان هاي نوجوانان و مراکز 

برابر بیشتر احتمال دارد از   دهنوجوانان مستقر در بازداشتگاه ها و مراکز اصالحی و بازپروري ،  به نسبت نوجوانان عادي 

همچنین تشخیص داده شده که دختران مستقر در این مراکز ، نسبت به پسران اغلب بیشتر به . بیماري روانی رنج ببرند 

،  ٧فاضل (گی حاد دچار می شوند که این خالف یافته هایی است که از پیمایش هاي جمعیت عادي حاصل شده است افسرد

ابراز کرد، زندگی در شرایط محیطی نامناسب ، می تواند منبع فشار و تنش  1998در سال  8کروس. ) 1019 -1010:  2008

چنین تنشی از نوع . ضعیت سالمت جسمی و روانی فرد می گردد و براي فرد تلقی شود که منجر به ایجاد تاثیرات مهمی بر

کروس ، ( تنش هاي مزمن و مداوم است که در مقایسه با تنش هاي کوتاه مدت ، تاثیرات مخرب تري بر افراد می گذارد 

داد ، مددجویان ، در مورد کیفیت زندگی مددجویان در زندان نشان ) 1387( مطالعه اسماعیلی و راهرو  . ) 653-664:  1988

به عنوان افرادي که مدتی از زندگی خود را در زندان به سر می برند ، در معرض هجوم شناخت هاي منفی در مورد آینده 

آینده خانواده و ( ، موضوعات خانوادگی ) سرانجام محکومیت(بسیاري از این افراد نگرانی هایی اساسی درباره آینده . هستند 

هستند ؛ که ایشان را مستعد ابتال به مشکالت عاطفی از ) شغل و آبروي اجتماعی ( از خروج از زندان  و مسایل پس) فرزندان 

سالمت روانی  براز آنجایی که محیط و شرایط حاکم بر آن ، یکی از مهم ترین مولفه هاي تاثیر گذار . جمله افسردگی می کند 

 25:   1387اسماعیلی ، ( مت روانی افراد حاضر در آن ها مرتبط است نوع محکومیت و جو روانی حاکم بر آن نیز با سال. است 

شده نوجوانان و جوانان ، به ویژه نوجوانانی که گرفتار نظام قضایی هستند ، به ندرت خواسته  مرورمنابع نشان داده از )  .20-

از آنجایی که یکی از گروه  ) . 7:  1383لشگر آرا ، (نظرات و تجربیات خود را پیرامون دوران بازداشت و حبس مطرح کنند 

هاي هدف کارشناسان رفاه اجتماعی ، کودکان و نوجوانان به ویژه نوجوانان آسیب پذیر بوده ، درکنار نقش کارشناسان نظام 

به . هاي کیفري ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعی نیز به این گروه ویژه از نوجوانان و شرایط حبس آن ها معطوف شده است

، عدم برنامه ریزي جامع و مناسب در زندان ها ، مراکز  9یژه این که یکی از کمبود ها در زمینه ي بعد حقوقی رفاه اجتماعیو

                                                        
7 Fazel 
8Krause   

 . زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و سیاسی است : بعد  ۵ی رفاه اجتماعی دارا ٩
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و نظرات خدمت گیرندگان یک  تجربیاتاطالع از ) .  19:  1379مدنی ، ( بازپروري و کانون هاي اصالح و تربیت می باشد 

دایت سیاست گذاران و مسوولین در اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزي هاي معقول و موثر سازمان ، می تواند تاثیر بسزایی در ه

از جمله اقدام ) .  8:  1386پرن فر ، ( و در برنامه ریزي ها باید منافع و مصالح همه ذي نفعان در نظر گرفته شود  داشته باشد

ان بخواهیم عقاید و تجربیات ست که از شرکت کنندگهاي مهم و ضروري در جریان تدوین برنامه هاي ویژه نوجوانان این ا

با توجه به مرور منابع و مشکالتی که استقرار در کانون هاي اصالح و تربیت براي نوجوانان ایجاد می کند ،  .را ابراز کنند خود 

هش هاي کمی روش هایی از آنجایی که پژو. الزم است این گونه اماکن به طور دقیق تر و عمیق تري مورد بررسی قرار بگیرند 

غیر قابل انعطاف و محدودند و پژوهش هاي کیفی انعطاف پذیري بیشتري دارند و می توانند در چرایی و چگونگی رفتارهاي 

خطرزاي نوجوانان تحلیل جامع تري داشته باشند و همچنین می توانند در تعدیل دیدگاه ها و برنامه ریزي هاي ویژه این 

،  محیط کانون اصالح و تربیت استان تهراندر این پژوهش به روش کیفی ) . 251:  1383پرویزي ، ( ،  نوجوانان  موثر باشند

در  از اقامتفردي مددجویان هاي و هدف آن شناخت تجربه  مورد بررسی قرار دادرا  مددجویان مستقرنظرات و تجربیات 

ین مقاله بخشی از کل مطالعه اي است که در رابطه با تجربه البته شایان ذکر است ا .بود  کانون اصالح و تربیت استان تهران

   .ي مددجویان از اقامت در کانون اصالح و تربیت استان تهران انجام گرفته است 

  پژوهش  روش شناسی

روش تحقیقی است که اطالعات معتبر و کیفی زیرا تحلیل محتوایی . انجام گرفت  10با روش تحلیل محتواي کیفی این مطالعه
واقعیات براي اهداف مورد  ي ازجدید و هدفش آشکار ساختن دانش و بینش رار شونده را از بافتار متن استخراج می کندتک

  .   ) 230 – 224:  2000،  11کندارکی و ولمن( استنظر تحقیق 

رویکرد در ین ا. بود  12تحلیل محتواي استقراییرویکردي که براي طراحی ساختار پژوهش مورد نظر از آن استفاده شد  ، 

از  مفاهیم در این رویکرد ، . مواردي استفاده می شود که مطالعات پیشین در آن زمینه وجود ندارد و یا کم و مختصر است 

پس از  .از موارد خاص به سمت موارد عمومی پیش می رود  و. استخراج می شود ) ربه هاي شرکت کنندگان جت( دل داده ها 

 – 109:  2008،  13الو و کینگاس( توجه به تشابه معنایی در گروه هاي کلی تر جاي میگیرندمراحل کدگذاري ، کدها با 

111( .  

  مشارکت کنندگان 

                                                        
10 Qualitative Content Analysis 
11 Kondarki & Wellman 
12  Inductive Content Analysis  
13 Elo & Kyngas   
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روش نمونه گیري  . بودند در کانون اصالح و تربیت استان تهران  جامعه مورد پژوهش در این مطالعه کلیه مددجویان مستقر

) مددجویان(به گونه اي که  شرکت کنندگان . خاب مشارکت کنندگان به کار رفت مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع ، براي انت

(   مدت اقامت،  14 )سال به باال پانزدهسال و  پانزدهزیر (  سن، ) دختر و پسر (  ر جنسبر اساس سه خصوصیات و یا معیا

) ماه استقرار در کانون  ششباالي : ت ماه استقرار در کانون و اقامت بلند مد ششتا کمتر از  سهبین : اقامت کوتاه مدت 

قتل ، روابط نامشروع ، زورگیري ، ( براي رعایت حداکثر تنوع ، شرکت کنندگان فوق ذکر از میان تمام جرایم . انتخاب شدند

ی افراد داراي خانواده و افراد ب( اجتماعی متفاوت  –با وضعیت اقتصادي ) سرقت ، فروشنده مواد مخدر ، نزاع و درگیري 

بی سواد ، ( و از هر دو گروه مددجویان تک سابقه و مددجویان داراي چند سو سابقه ، با میزان تحصیالت متفاوت ) خانمان 

پایه ي انتخاب  فرد براي شرکت در انتخاب هدفمند ، در روش  . برگزیده شدند) تحصیالت ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان 

و حجم نمونه از فرمول خاصی پیروي . د نظر و هدف گرد آوري این اطالعات می باشدپژوهش اطالعات خاص او از پدیده مور

در این )  . 36: 1386صلصالی ، ( تا زمانی که داده ها به حد اشباع برسد ، ادامه می یابد  داده هانمی کند و گرد آوري 

 ، روان شناس واجتماعی مددکار  شش( اي همچنین به منظور سه گوشه سازي یافته ها از تعدادي از کارکنان حرفه . پژوهش

معیارهاي ورود شرکت کنندگان به پژوهش عبارت بود از مددجویان دختر و پسر مقیم . نیز مصاحبه به عمل آمد ) مربی 

در مورد کارکنان با حداقل یک سال سابقه خدمت در کانون کانون اصالح و تربیت استان تهران با حداقل سه ماه مدت اقامت ، 

 شرکت کنندگان از شرکت کنندگان در زمان انجام پژوهش و دریافت رضایت کتبی ) جسمانی و روانی ( فقدان بیماري ران ، ته

نفر  ششو ، ) پسر  شانزدهدختر و  ده( مددجو   بیست و ششبا شرکت در پژوهش حاضر . حضور در پژوهش بوده استبراي 

  .داده ها به اشباع رسید از کارکنان حرفه اي 

  جمع آوري داده ها  بزارا

 براي جمع آوري داده ها 17، یادداشت برداري در عرصه 16، مصاحبه ي عمیق 15مشاهده مشارکتیسه روش در این پژوهش از 

سواالت کلی که پاسخ باز داشت آغاز گشت و باقی سواالت بر اساس پاسخ هاي  يمصاحبه بر اساس تعداد. استفاده گردید 

  .  هاي اولیه شکل گرفتمصاحبه شوندگان به پرسش 

  روش اجرا 

                                                        
 . سال در کانون حضور نداشتند  ١۵در مدت زمان پژوھش مددجویان زیر  ١٤

15  Participatory observation 
16   In – depth interview 
17  Field note    
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پس از اخذ مجوزهاي الزم و دریافت معرفی نامه از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران و سازمان زندان ها و اقدامات  

با  را دریافت نمود و) کانون اصالح و تربیت استان تهران ( ورود به محیط پژوهش اجازه ي  پژوهشگرتامینی و تربیتی کشور ، 

در . هماهنگی مدیریت و سایر مسوولین کانون اصالح و تربیت ، کار پژوهش آغاز و آزمودنی هاي واجد شرایط انتخاب شدند 

محور هاي اصلی مصاحبه عمیق این خصوص با توجه به اهداف و سواالت پژوهش و مشاوره ي اساتید راهنما و مشاور ، 

 مت در کانونااقحور سواالت پیرامون تجربیات و دیدگاه هاي مددجویان از م. شد  تدوینراهنماي سواالت مصاحبه  ومشخص 

بود که البته با توجه به روند پژوهش قابل انعطاف بود به گونه اي که در ادامه ي مصاحبه ها و با توجه به کدهاي استخراج 

هر مصاحبه . اضافه می گردید یا ف شده و شکاف هاي اطالعاتی و برخی سواالت جستجوگرایانه از لیست راهنماي سواالت حذ

چی باعث شده چنین احساسی داشته "و  "احساس شما از زندگی در کانون چیست ؟ "با طرح این پرسش آغاز گردید که 

به محیط نگهداري  پژوهشگرپژوهش ، با ورود  "چه مسایلی فکرت و مشغول کرده و باعث ناراحتی ات شده ؟ "و  "باشی ؟

توضیحات کافی را به مددجویان ارایه نمود و نیز  تحقیقعالوه بر معرفی خود ، در مورد  پژوهشگر. شد  شروع بزهکاردختران 

در  تحقیق. در مورد محرمانه بودن اطالعات و هویت اشخاص و کاربرد پژوهشی صرف از آن ، به ایشان اطمینان داده شد 

نجایی که تعامل با گروه مورد مطالعه ، بر دقت تحلیل می از آ. ماه به طول انجامید  هفتمحیط نگهداري دختران به مدت 

به طور  پژوهشگر.  شودتعامل نزدیکی برقرار ) مددجویان دختر ( با گروه مورد مطالعه  شد، سعی ) 18: 1388فلیک ، ( افزاید 

بخش ( ن اصالح و تربیت در کانو) بعد از ظهر  6صبح تا  9از ( ساعت  نهروز و هر روز به مدت  پنجالی  سهمتوسط هفته اي 

روز به عنوان عضوي از  دوازدهو توانست با جلب اعتماد مددجویان ، حدودا پس از گذشت حضور می یافت ) نگهداري دختران 

از جمله ي این .  کنددر فعالیت هاي گروهی گوناگونی همراه با مددجویان شرکت گروه هاي دوستی آنها پذیرفته شود و 

)   عروسک سازي و آرایشگريسفال گري و ( شرکت در کارگاه هاي فنی حرفه اي و ساخت مصنوعات  فعالیت ها می توان ،

و بازي و ورزش به  تیم هاي ورزشیدر کنار مددجویان ، شرکت در فعالیت هاي گلکاري در حیاط و گلخانه کانون ، شرکت در 

حضور همراه مددجویان ، شرکت در نماز جماعت و  همراه مددجویان ، حضور در خوابگاه و سالن غذاخوري و صرف ناهار به

در این اثنا پس از برقراري ارتباط نزدیک با مددجویان در زمینه . نام برد  رادرسایر فعالیتهاي روزانه ي کانون اصالح و تربیت 

طریق  بخش قابل توجهی از داده ها در قسمت نگهداري دختران ، از. سواالت پژوهش نیز گفتگو صورت می گرفت ي 

عالوه بر موارد فوق ذکر ، پژوهشگر یک ماه پس از شروع پژوهش ، . گفتگوهاي غیر رسمی خارج از مصاحبه جمع آوري شد 

در تمام مصاحبه ها حفظ گمنامی ، محرمانه بودن اطالعات ، حق کناره . اقدام به مصاحبه ي عمیق با رضایت مددجویان کرد 

ساعت و در محیط  دوتا  یک ساعت و نیمهر مصاحبه حدود . اخالقی در نظر گرفته شد گیري در زمان دلخواه و کلیه تعهدات 

به دالیل حفاظتی و عدم موافقت مدیریت کانون ، پژوهشگر . نمازخانه ي کانون دختران بدون حضور سایر افراد صورت گرفت 

جزییات توسط یکی از کارورزان مستقر در مجوز ضبط مصاحبه ها را بدست نیاورد بنابراین عین متن مصاحبه با رعایت تمام 
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در پایان هر مصاحبه ي عمیق ، پژوهشگر متن . کانون که رابطه ي دوستانه اي هم با مددجویان داشت ، نوشته می شد 

مصاحبه را مطالعه نموده ، نکات داراي ابهام را از شرکت کننده می پرسید تا اطمینان حاصل گردد که درك درستی از مطلب 

سپس نکات مورد نظر خود را که شامل تغییرات حالت هاي هیجانی و رفتاري شرکت کننده در هنگام مصاحبه .  است داشته

در مجموع اطالعات کامل را مددجویان به هنگام مصاحبه و . بود و نیز برداشت هاي کلی خود را به متن مصاحبه می افزود 

گروهی ارایه می دادند همچنین مشاهدات و یادداشت برداري هاي گفتگوهاي غیر رسمی خارج از مصاحبه در فعالیت هاي 

مددجوي دختر در  بیست و سهتا  پانزدهدر هنگام اجراي پژوهش به طور میانگین . پژوهشگر نیز آن ها را تکمیل می کرد

از این ) یر می کند  تعداد مددجویان در کانون هاي اصالح و تربیت به طور روزانه تغی( بخش نگهداري دختران اقامت داشتند 

نفر باقیمانده  دهو با ه یک نفر رضایت به مصاحبه نداد نفر شرایط حضور در تحقیق را دارا بودندکه البت یازدهتعداد فقط 

سه ماه پس از شروع پژوهش ، محقق همزمان ) . نفر با اقامت کوتاه مدت  پنجنفر با اقامت طوالنی مدت و  پنج. ( مصاحبه شد 

گهداري پسران معارض با قانون شد ؛ اما به دلیل  مالحظات قانونی و امنیتی اجازه حضور در فعالیت هاي گروهی وارد محیط ن

پژوهشگر با هماهنگی مدیر کانون اجازه یافت . را نیافت ) مانند مددجویان دختر ( با مددجویان پسر در عرصه هاي گوناگون  

کارگاه هاي آموزشی و باشگاه ورزشی ، محل : ي بخش نگهداري پسران مانند چند نوبت از تمام خوابگاه ها و سایر محیط ها

بازدید کند و چند ساعتی در کنار مددجویان پسر به مشاهده تعامالت آنان و گفتگو با آن ها پسران تمرین تئاتر و سرود 

ون ، با برپایی مصاحبه عمیق دنبال شد جمع آوري داده ها در مورد تجارب مددجویان پسر از اقامت در کان  از این رو. بپردازد 

در بخش نگهداري پسران ، مصاحبه ها درفضایی به نام اتاق چند . و تا پایان زمان حضور محقق در محیط پژوهش ادامه یافت 

در هر دو گروه مددجویان دختر و . ساعت انجام گرفت سهتا دو ساعت و نیم منظوره به دور از مزاحمت هاي محیطی به مدت 

معیار شمار نمونه ها و . ر ، پژوهشگر در حین مصاحبه براي رفع خستگی مددجویان ، چند نوبت از آن ها پذیرایی می کرد پس

توقف مصاحبه ها رسیدن به غناي الزم ، تکراري شدن و به اصطالح اشباع اطالعاتی بود که در این راستا در گروه پسران 

نفر دیگر نیز  یکمصاحبه به اشباع رسید که جهت اطمینان با  هفتو بلند مدت با  مصاحبه ها با هر دو گروه اقامت کوتاه مدت

در مصاحبه با هر دو گروه پسران و دختران مددجو ، . مصاحبه با مددجویان پسر انجام گرفت  شانزدهمصاحبه شد و در مجموع 

نفر از مربیان و  ششهمچنین با . و متغیر بود  واحد استفاده شد البته با توجه به روند مصاحبه منعطف سواالتاز یک راهنماي 

  .  کانون نیز مصاحبه صورت گرفتو روان شناسان  اجتماعی مددکاران

  تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل محتواي استقرایی 
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ها در فرآیند آنالیز داده . است شده که در ذیل به طور اختصار آورده طی کرده محقق در مسیر چرخشی مجموعه مراحلی را 

ي تحلیلی و فاز آماده سازي شامل انتخاب واحدها.  20، گزارش دادن 19، سازماندهی 18آماده سازي: سه فاز اصلی انجام شد 

ها به صورت یک کل ، فاز سازماندهی شامل کدگذاري باز ، گروه بندي و خالصه سازي و در نهایت فاز کسب ادراکی از داده 

در این پژوهش براي ) .  111 – 109،  2008الو و کینگاس ، ( . ي مفهومی می باشد گزارش شامل ارایه جدول و نمودار ها

  . روش زیر استفاده شد  5داده ها از  21کسب اطمینان از صحت اعتبار

  . اختصاص زمان کافی ، برقراري ارتباط خوب با شرکت کنندگان در پژوهش صورت گرفت :  22بررسی و مشاهده پیوسته

و تلفیق )  یادداشت در عرصهمشاهده ، مصاحبه ، ( از تلفیق روش هاي گردآوري داده ها : 23ر پژوهش استفاده از تلفیق د

  . استفاده شد ) ها ه بررسی مداوم و امکان بازخورد به داد (  24زمانی

  . دریافت گردید ) اساتید راهنما و مشاور ( تایید نظرات ناظران خارجی : 25بازنگري ناظرین

در این پژوهش به منظور دستیابی به اعتبار هر چه بیشتر از نظرات شرکت کنندگان متنوع و مخالف :  26تحلیل موارد مخالف

  . یکدیگر استفاده شد 

محقق داده هاي بدست آمده را با شرکت کنندگان در پژوهش در میان : 27بازبینی دست نوشته ها توسط شرکت کنندگان 

امی در قسمت هایی از مصاحبه وجود داشت ، آن ها را مجددا با آن ها مطرح گذاشت و ضمن کسب تایید از ایشان چنانچه ابه

  ) .  252:  1383، و همکاران پرویزي (  . نموده و آن ها خواسته شد که توضیحات بیشتري ارایه دهند

  یافته ها 

هنی و باورهاي مددجویان یت هاي ذزیر طبقه اصلی ، مشغول دودر  کهکد مفهومی بدست آمد  بیست و دو از بررسی یافته ها 

ادامه ي آثار دادگاه ، خانواده ، ( دالیل  - 1: نیز به دو زیر گروه طبقه ي مشغولیت هاي ذهنی طبق یافته ها ، . قرار گرفت 

و طبقه ي باورهاي مددجویان )  کاهش کیفیت تعامالت ، آسیب به خود،  ضعف تحصیلی و یادگیري( پیامدها  - 2و  )  آینده

                                                        
18 Preparation  
19 Organizing  
20 Reporting  
21 Truth value 
22Observation &  Prolonged engagement 
23 Triangulation 
24 Time Triangulation   
25 Peer check 
26  Negative case analysis 
27  Member checks 
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تعامل با کارکنان ، تعامل با خانواده ، تعامل با سایر ( علل شکل گیري باور ها  – 2و  خود باورها – 1: گروه  به دو زیر

  . طبقه بندي شد ) مددجویان 

    .  است ي حاصل از یافته هاي این مطالعه گویاي این طبقات و زیر گروه هایک نمودار شماره ي 

  یکنمودار 
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  ذهنی هاي مشغولیت : 1

  . د که به پاره اي از آن ها اشاره کردند شتنویان دغدغه هاي خاطر بسیاري دامددج

  دالیل :   1- 1

  ادامه آثار دادگاه : الف 

با توجه به مشاهدات و گفته هاي مددجویان ، اصلی ترین و مهم ترین موضوع مشغولیت ذهنی آن ها  به ادامه آثار دادگاه 

بالتکلیف ، ندگان معموال اکثریت مددجویان منتقل شده به کانون اصالح و تربیت طبق گفته هاي شرکت کن. مربوط می گردد 

به طول می ) براي مددجویان مرتکب قتل ( بوده و صدور حکم نهایی با توجه به نوع بزه ارتکابی ، طی چند ماه تا چند سال 

ان آزادي بی اطالع هستند و همین امر باعث از زمان اعزام به دادگاه و زماجتماعی همچنین مددجویان و مددکاران . انجامد 

بیشتر ( ، مددجویانی را مشاهده می کرد  پژوهشگرگاهی اوقات . انتظار آزار دهنده و دغدغه خاطر مددجویان می شود 

ي که به دلیل بی اطالعی از مدت زمان حبس خود گریه و بی تابی می کردند و به دنبال افراد) مددجویان با اقامت کوتاه مدت 

،  ) مددجویان دختر و پسر (  طبق گفته هاي شرکت کنندگان.  بودند که بتوانند در این زمینه به آن ها اطالعات بدهند 

سالگی ، روزها را در انتظار انتقال به زندان و اجراي حکم اعدام  هجدهمددجویان مرتکب قتل نیز پس از عبور از سن برخی از 

  .  بوداي آن ها بسیار آزار دهنده به شب می رسانند و این انتظار بر

ما حبس عادي نمی کشیم ، حبسی که همش در انتظار اعدام باشی خیلی سخت تر از  ": با اقامت طوالنی مدت دختر مددجوي 

اینجا فقط شب هاش خوبه ، روزهاش همش استرسه ، هر روز که بیدار می شم منتظرم خبر اعزامم به زندان بیاد ، . حبس معمولیه 

  " . اصال بعضی وقت ها دلم میخواد زودتر اعدام شم از این بالتکلیفی راحت شم ، فقط یه کم دیگه از صبرم مونده. دشم اعدام بع

تا این که دفعه سوم . اعزام شد زندان ، از اونجا هم سه بار رفت براي اعدام .... چن وقت پیش یکی از دختر ها به اسم ب": همان مددجو 

وقتی خبر اعدامشو شنیدم داغون شدم همش . ن روز صبح مددکارمون بهم گفت براش فاتحه بخون اعدامش کردن او. اعدامش کردن 

  " . آینده خودمو میبینم

دفعه بعدي نمیدونم کی . من یه بار اعزام شدم به دادگاه ، مثل اینکه یه اعزام دیگه هم دارم ": با اقامت کوتاه مدت دختر  يمددجو

  " .ماهه که اینجام ، قاضی ام رفته مرخصی ، میگن باید خودش بیاد ،  همین جوري بالتکلیف موندم خسته شدم  6اعزام میشم ، االن

قبل این که حکمم بیاد خیلی نگران حکمم بودم ، خیلی انتظار کشیدم طول کشید تا حکمم  ": پسر با اقامت طوالنی مدت  يمددجو

   ".کردم خیلی اذیت می شدم هیچ کاري هم نمی تونستم بکنماومد خیلی نگران بودم همش به بیرون فکر می 
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یه دفعه نامه میاد که باید اعزام شن یا خبر  .ماهم اطالعی نداریم  زمان اعزام و آزادي مددجوها مشخص نیست ، ": اجتماعی مددکار 

   " . آزادیشون میاد

   .مشابه یکدیگر بودند جنس با هر اقامتی هر دو ویان مددجدر مورد زیر گروه مشغولیت هاي ذهنی از حیث ادامه آثار دادگاه 

  آینده : ب 

شاید نگرانی بابت این موضوع . نگران آینده شغلی و تحصیلی خود بودند ) هر دو جنس با هر اقامتی ( برخی از مددجویان 

طبق مشاهدات و گفته . د صحبت کردن پژوهشگردغدغه خاطر تعداد بیشتري از مددجویان باشد اما عده کمی در این زمینه با 

   . ها ، تعدادي از مددجویان هم بودند نه تنها نگران سابقه خود نبودند و در مورد کار و تحصیل در آینده هم برنامه اي نداشتند 

   ".، دیگه همه چی براش تموم شده زنداندیگه آخرشه ، دختري که بیاد  زندان ": با اقامت طوالنی مدت دختر مددجوي 

  ". ما با این سابقه کیفري که داریم نه دانشگاه می تونیم بریم نه می تونیم جایی استخدام شیم  ": با اقامت بلند مدت دختر  يمددجو

  . ن معاش بود یبیشترین نگرانی در مورد اشتغال و تاممددجویان پسر  با در مصاحبه ها 

من آزاد ي اینجا یاد گرفتیم خوبه اما به درد کار بیرون نمی خوره ، این کارایی که تو کارگاه ها" : پسر با اقامت کوتاه مدت  يمددجو

  " .، نمیدونم باید چی کار کنم  ندارم کار شم باز هم 

  خانواده : ج 

که تمایل به بازگشت نزد خانواده شان را داشتند نگران اعتماد خانواده به خود بودند و برخی از ) دختر و پسر (  مددجویان

نگرانی بابت اعتماد خانواده . نیز در این فکر به سر می بردند که برخورد آشنایان و اقوام چه خواهد بود  مددجویان دختر 

 مددجویان( معموال برخی از مددجویان مرتکب بزه روابط نامشروع . مددجو داشت و جنس بیشتر بستگی به نوع بزه ارتکابی 

افرادي که خانواده را (  دختر و پسري که برخی از مددجویان. ند دمشمول این دسته می ش) با اقامت کوتاه مدت  دختر

بابت دردسري که به واسطه ي دستگیري و حبس براي خانواده خود ایجاد کرده بودند ) مسبب بزهکاري خود نمی دانستند 

عیت زندگی آن تامین معاش خانواده شان و وضهم یکی از دغدغه هاي فکري برخی از مددجویان پسر .  عذاب وجوان داشتند 

  .  که در مصاحبه با گروه دختران مطرح نشدها بود 

این هفته بهم گفت همه فامیل . همش به این فکر می کنم که اعتماد مامانم و از دست دادم  ": با اقامت کوتاه مدت دختر  يمددجو

   ". ارم کننفهمیدن من اینجام و چه اتفاقی واسم افتاده ، حتما وقتی آزاد شم خیلی حرفا میخوان ب
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   ".  من وقتی که آزاد شم نمیدونم کجا باید زندگی کنم ، خونوادم گفتن نگهم نمیدارن " :با اقامت طوالنی مدت دختر  يمددجو

چون دخترایی که میان اینجا بیشتر جرمشون فرار از خونه است . رابطه ي خونواده ها با پسرا بهتر از دخترا است ":  اجتماعی مددکار

  " .رابطه ي نامشروع دارن  ، خونواده ها کمتر قبولشون می کنن، اما پسرا رو راحت تر می پذیرن %  90بعد شم 

از این که خونوادم این همه راه و به خاطر دیدن من میان کانون عذاب وجدان دارم ، ناراحتم  ": با اقامت طوالنی مدت پسر ي مددجو

  ". به خاطر من اذیت می شن

  " بابام افتاده زندان ، منم که اینجام نگران مادر و خواهرم هستم که چی کار باید بکنن ؟": ت کوتاه مدت با اقام پسر يمددجو

  پیامد ها :  2- 1

  . زیر گروه زیر مطرح می شود  سهپیامدهاي مهمی دارد که در یان مشغولیت ذهنی مددجو

  ضعف در یادگیري : الف 

 ، 28از دالیلی که  مددجویان متمایل به درس خواندن را از تحصیل دانش یکی، هر دو جنس طبق گفته هاي شرکت کنندگان 

طبق مشاهدات نیز تعداد . شتند که در مدت اقامت در کانون دااست ، دغدغه ها و مشغولیت هاي ذهنی بسیاري  شتباز می دا

براي یادگیري آموزش هاي  به همین دالیل ، تمرکز و حوصله کافیاز هر دو جنس کمی از مددجویان با اقامت کوتاه مدت 

  . البته ضعف یادگیري مددجویان دالیل دیگري هم دارد که در این مقاله نمی گنجد  . شتندندارا  29فنی حرفه اي

از وقتی اومدم اینجا نمی دونم چرا همه چی یادم میره اصال یادم نیست غذاي دیروز چی بود ،  ": با اقامت کوتاه مدت دختر  يمددجو

   ".  دم درسم خوب بود اما نمی دونم چرا اینجا این جوري شدمبیرون که بو

اگه میدونستم چن سال اینجام ، کی آزاد میشم اون وقت میتونستم براي آیندم برنامه ریزي  ": با اقامت طوالنی مدت دختر  يمددجو

 2میدونه .... االن س. تکلیفه خیلی سخته این که آدم بال. ولی االن نمیدونم تا چن سال دیگه باید حبس بکشم . کنم ، درسمو بخونم 

   ". سال دیگه آزاد میشه اما من نمیدونم باالخره تکلیفم چیه

اینجا کامپیوتر و تعمیرات موبایل و از این چیزا یادگرفتم اما اگه بیرون بودم حتما جلوتر بودم  ": با اقامت طوالنی مدت پسر  يمددجو

   ". ه مشغولهاینجا فکر آدم به آزادي ، به خونواد

                                                        
 . تھران امکاناتی جھت ادامھ تحصیل مددجویان وجود دارد  در کانون اصالح و تربیت استان ٢٨
 .  در کانون اصالح و تربیت استان تھران کارگاه ھای ھنری و فنی حرفھ ای برای آموزش مددجویان وجود دارد  ٢٩
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این بچه ها با استعدادن اما فکرشون مشغول مشکالتشونه ، به خاطر همین سطح یادگیري شون از بچه هاي  ": مربی فنی حرفه اي 

   ". معمولی کمتره 

 اما چون ذهنشون، ی که ما گرفتیم هوش بچه هاي اینجا با بچه هایی عادي تفاوت معنی داري ندارهیطبق تست ها ": روان شناس

  "یادگیریشون ازبچه هاي عادي کمتره درگیره مشکالنشونه

  میان مددجویان کاهش کیفیت تعامالت : ب 

و نیز با توجه به گفته هاي مددجویان علل برخی درگیري ها و تنش هایی که میان آن ها به وقوع  پژوهشگرطبق مشاهدات 

  . است  بابت موارد ذکر شده می پیوندد همین دغدغه هاي ذهنی آن ها

   " ن با یکی از بچه ها دعوام شدخونوادم جواب تلفن هامو نمیدن اعصابم خرد بود به خاطر همی ":مدت  کوتاهبا اقامت دختر  يمددجو

وقتی ناراحتیم ، با هم دیگه دعوا میکنیم عقدمون سر همدیگه خالی میکنیم اون وقت  ":با اقامت طوالنی مدت دختر  يمددجو

   ".حالمون بهتر میشه 

یا این که خودزنی  بعضی وقت ها بچه ها سر ناراحتی هاي خودشون پاچه همدیگر رو میگیرن ": با اقامت طوالنی مدت پسر  يددجوم

   " .مثال یکی حکمش نیومده ، اون یکی خونوادش محلش نمیذارن  . می کنن 

  آسیب به خود : ج 

ز جواب حکمم نیومده کالفه شدم ، مگه یه حکم چه قدر طول باید ماهه اینجام هنو 12االن  ": با اقامت طوالنی مدت پسر  يمددجو

  ".  بار خودزنی کردم 3اون اوایل ،  بکشه ؟سر همین

  باورها :  2

بیشتر ( برخی از مددجویان . از اقامت در کانون به آن ها رسیده است  یانمنظور از این زیرگروه ، آن باورهایی است که مددجو

معتقدند که زندگی در کانون ، باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد ) طوالنی مدت وکوتاه مدت با اقامت مددجویان دختر 

که هیچ  بودندبه این نتیجه رسیده ) با اقامت بلند مدت  دختر مددجویان( برخی از مددجویان . عقده در آن ها شده است 

منشا این باورها را در  نویسنده اولو با مددجویان ، خصوصیت مثبتی ندارند ، و پس از طرح سواالت عمیق تر و ادامه ي گفتگ

که  ردندتلقین می ک آن ها ، به یانبرخی از مراقبین با توهین و تحقیر مداوم مددجو. نوع تعامل مددجویان با کارکنان یافت 

  .  هستندانسان حقیر و بی ارزشی 
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من هیچ حسنی ندارم ، نه قیافم خوبه نه هیکلم خوبه ، نه درس خوندم ، با این سابقه  ": با اقامت طوالنی مدت دختر  يمددجو

  " .درخشانی ام که دارم ، هیچی ندارم دلم بهش خوش باشه 

از بس که . تو کانون تمام اعتماد به نفس آدم و ازش میگیرن  ": تعامل کارکنان با مددجویان   موردصحبت هاي همین مددجو در 

با به آدم میگن خیلی زشتی ، بد هیکلی ، بدبختی ، هیچی نیستی ، دماغت گنده است ، هیکلت مثل تاپاله است ، هیکلت مثل این مراق

فقیري ، بدبختی ، اینجا از سرتون هم زیاده . انگار اینا دارن خرج مارو میدن . گاو میمونه باید هم گاو بشی داري مال مفت میخوري دیگه 

ي آدم میخرن مثل شیرینی یا بستنی بعد به آدم میگن قبال از این چیزا خورده بودي ، بیرون که بودي از این چیزا یه چیز کوچیک برا.  

   ". گیرت می اومد ؟ همش میخوان آدم و خرد کنن انگار که خودشون کی هستن

  " .نه یه جاییه که آدم رو  عقده اي میک)  کانون (  اینجا  ":  با اقامت کوتاه مدتدختر  يمددجو

االن سه ماهه  ، من افغانی ام ، کارکنان اینجا  همش به آدم توهین می کنن  ":  گفته هاي همین مددجو در مورد تعامل با کارکنان

  " . هو افغانی برو آشغال ها رو جمع کن ...مم صدا نمی کنن بهم میگن هو بیا اینجااینجام ، اس

گفتگوها ابراز می داشتند که کانون مکانی است براي نگهداري نوجوانان  درهر دو جنس صرف نظر از مدت اقامت مددجویان 

فقیر و بی کس ، در غیر این صورت در کانون نبودند که پس از بررسی عمیق یافته ها مشخص گردید ، بخشی از این باور از 

  . ست تعامل مددجویان با خانواده هایشان و بخشی دیگر نیز از تعامل با کارکنان نشات گرفته ا

بعضی از این دخترا خالی بندي می کنن مثال میگن ، مامانمون خارجه ، بابامون پولداره ،   ": با اقامت کوتاه مدت  دختر  يمددجو

آخه اگه فقیر و بدبخت نبودي که االن اینجا نبودي ، یه بار یه دختر رو صبح آوردن اینجا ، عصر نشده باباش سند گذاشت رفت ، مامان 

  ".  سند جور کنه یه برام ونستهنت سه ماه من

از این مربی ورزشه خیلی بدم میاد چون پولداره مغروره یه  ": تعامل کارکنان با مددجویان  مورد صحبت هاي همین مددجو در 

انگار میخوان  این حس و در مورد بعضی از مراقبا هم دارم چون پولدارن یه جوري به آدم نگاه می کنن که. جور بدي به آدم نگاه می کنه 

  ". به آدم بگن خیلی فقیري 

  ".  اینجا براي بقیه خوبه ، اما براي من خوب نیست ، من بچه ي باال شهرم ": مدت  کوتاهبا اقامت پسر  يمددجو

. ن ، میگن کجا بریم که مثل کانون هر هفته کباب بد 30این بچه هاي گربه نازکن و سگ بغل کن ": با اقامت بلند مدت پسر  يمددجو

"   

                                                        
 . اصطالحی است کھ در زندان بھ افراد کارتون خواب و بی خانمان می گویند  ٣٠
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معتقد بودند که رفتار آن ها در مدت اقامتشان تغییر کرده و نسبت به گذشته هر اقامتی برخی از  مددجویان دختر و پسر با 

  . نشات گرفته بود خوش رفتاران مددجوی واین باور از تعامل با کارکنان  بررسی عمیق تر نشان داد کهبهتر شده است ، 

  ".  من از وقتی اومدم اینجا خیلی عوض شدم ، خیلی بهتر و آروم تر شدم": دت با اقامت طوالنی مدختر  يمددجو

اینجا همه به جز سرمراقب به آدم فحش میدن و توهین ": تعامل کارکنان با مددجویان  ي صحبت هاي همین مددجو درزمینه 

اونا هم . خیلی با همه دعوا می کردم . ی سرتق بودم روزهاي اولی که اومده بودم خیل. فقط اونه که با آدم خوب رفتار می کنه . می کنن 

می گفت هر وقت که . هر چی جیغ می کشیدم هیچی بهم نمی گفت . فقط سر مراقب بود که با من کاري نداشت . با من دعوا می کردن 

کم کم بهم می گفت این کارات و . بعد که آروم می شدم با من حرف می زد . آروم شدي با هم حرف می زنیم اصال با من دعوا نمی کرد 

تا  2من هم ... دعوا بده ، جیغ کشیدن بده و . احترام به بزرگتر کار خوبیه : مثال بهم می گفت . کم کم کاراي بدم و بهم می گفت . بده 

اي بدم و کارت بر می داشتم روي یکی کارهاي بدم و می نوشتم و روي یکی کارهاي خوب و می نوشتم و بعد سعی کردم کم کم کار

  " . بذارم کنار

من وقتی اومدم اینجا خیلی پرو و بی ادب بودم ، اما االن خیلی عوض شدم ، خیلی بهتر  ": با اقامت طوالنی مدت دختر  يمددجو

 بعد کم کم کارهاي عالقه مند شدمداد ، خیلی بهش  می باهام دوست شد ، هر وقت ناراحت بودم دلداریمخوابگاه مددجوي ارشد . شدم 

بم بهم گفت و آدمم کردد  ."  

از وقتی اومدم اینجا ، نمازخوندن یاد گرفتم ، دیگه قلیون و سیگار نمی کشم احساس میکنم  ": مدت کوتاه مددجوي پسر با اقامت 

  " .حالم بهتره 

ارند و هیچ کس به این باور رسیده بودند که هیچ اهمیتی براي کسی ند، صرف نظر از مدت اقامت دختر برخی از مددجویان 

منشا این باور نیز در تعامل با کارکنان و خانواده ي مددجویان ، پس از بررسی عمیق تر . به مشکالت آن ها توجه نمی کند 

  . یافت شد 

  ".  ما براي هیچ کس اهمیت نداریم. هیچ کس به ما توجه نمی کنه  ": با اقامت کوتاه مدت دختر  يمددجو

هرچی از دهنش درمیاد به آدم .... همین مربی ورزشه ، خانم  ": ورد تعامل کارکنان با مددجویان  صحبت هاي همین مددجو در م

وقتی نمی تونم بدوم به من میگه تو . بار دور زمین بسکتبال بدوم  12خب من دارم ترك می کنم ، دارو مصرف می کنم نمی تونم . میگه 

  .)مددجو سرش را به زیر انداخت و گریه کرد ( .  "گهآخه به چه حقی اینو به من می  انگل اجتماعی

خوب شدن یا نشدن ما چه اهمیتی داره ؟ اصال واسه کی مهمه ؟ توخونه یه جور میزنن تو سر  ": با اقامت کوتاه مدت  دختر يمددجو

   ".  یه جور میزنن توسر آدم) کانون ( اینجا هم . آدم 
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  ".  ، نه تو جامعه) کانون ( وقت رفاه نداشتیم ، نه اینجا ماهیچ  ":  با اقامت طوالنی مدتدختر  يمددجو

که در کانون بایستی  بودندبه این باور رسیده در اثر تعامل با سایر مددجویان هر دو جنس با هر اقامتی ، برخی از مددجویان 

  . مددجویان تضییع می شود رفتار ضد اجتماعی خود پسندانه داشته باشند در غیر این صورت حقوق آن ها در تعامل با سایر 

اینجا زیرآب نزنی بقیه زیر آبتو . من نمیخوام اینجا زیرآب کسی رو بزنم ولی مجبورم زیرآب بزنم  ": با اقامت کوتاه مدت دختر مددجو 

  ". می زنن 

، اگه من خوب باشم ،  اگه بچه ها با من خوب باشن منم خوبم ولی اگه کسی با من خوب نباشه ": با اقامت کوتاه مدت پسر  يمددجو

   ". جوابشو ندم ، پرو میشه

  .  شده استمعتقد بودند که زندگی در کانون باعث بد آموزي آن ها با هر اقامتی پسر دختر و مددجویان بیشتر 

. کنه زندان گرگ میشه اینجا پسر ها رو گرگ میکنه ، دخترها رو خراب می آدم وقتی میاد ": با اقامت طوالنی مدت پسر  يمددجو

   " .خراب میشه  دختر اگه بیاد زندان

از همدیگه یاد . آدم هرچی بلد نبوده تو زندان یاد میگیره  ": صحبت هاي همین مددجو در مورد تعامل مددجویان با یکدیگر 

   ".دزدن یا تو کار موادن)  مددجویان  پسر ( بیشتري ها . اینجا همه جورش میاد . میگیرن 

  . "   بچه ها راه هاي خالفشون واسم میگن آدم یاد میگیره" :  کوتاه مدت پسر با اقامت يمددجو

بلند بلند رابطه هاشون با دوست پسراشون جلوي بقیه  . بعضی از این دخترا خیلی بی ادبن ":  دختر با اقامت کوتاه مدت يمددجو

   ".  گیرنحرفاشون خیلی زشته، بچه هاي دیگه یاد می. خجالت هم نمیکشن  تعریف می کنن ،

جددا پس از آزادي م نداده وتغییر  آن هاکانون چیزي را براي اقامت در ابراز کردند که برخی از مددجویان هر دو جنس 

  .کرد  را تکرار خواهندخود کارهاي گذشته 

شه هر چی شما قاضی کلی نصیحتم کرد که درس بخون دیگه از این کارا نکن منم گفتم با ": دختر با اقامت کوتاه مدت  يمددجو

   " .اما ما دوباره همون کارهایی روکه  قبال می کردیم بازم میکنیم ، با اومدن به  اینجا چیزي برامون عوض نشده . بگی 

مجبورم براي این که خرجم  من وقتی که آزاد بشم نمیدونم کجا باید زندگی کنم  ، کار هم که ندارم ": با اقامت کوتاه مدت  يمددجو

  ".  فقط کمک به آزادي آدم می کنن کار دیگه اي نمی تونن بکنن) مددکاران کانون ( اینا ،   اره مواد بفروشمدربیارم دوب

  :و نتیجه گیريبحث 
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شایان ذکر . در این مقاله تالش شد تا تجارب شخصی مددجویان از اقامت در کانون اصالح و تربیت مددجویان مشخص شود 

احتی هاي خود را نداشتند و معموال در مورد بیان ناراحتی ها و دغدغه هاي ذهنی خود ، است مددجویان توان بیان تمام نار

طبق یافته هاي پژوهش ، مهم . واژه کم می آوردند و یا علت بسیاري از ناراحتی ها و پرخاشگري هاي خود را نمی دانستند 

بی اطالعی از حکم صادره و مدت ( دگاه ترین دغدغه و مشغولیت هاي ذهنی مددجویان به سه موضوع ، ادامه آثار دا

، .... ) محکومیت ، مسایل مربوط به پرونده قضایی ، انتظار و بالتکلیفی مددجویان مرتکب قتل و کابوس اجراي حکم اعدام و 

واده ، نگرانی بابت اعتماد و پذیرش از جانب خان( ، خانواده ) نگرانی بابت تاثیر سوسابقه بر شغل و زندگی آینده ( آینده 

ناراحتی بابت به دردسر افتادن خانواده بابت بزهکاري خود ، مشکالت اقتصادي و وضعیت معیشت آن ها ، نگرانی بابت اطالع 

یافته ها . اختصاص داشت) اقوام و آشنایان از بزهکاري خود و نوع برخورد آن ها ، ناراحتی از بی توجهی خانواده نسبت به خود 

اي ذهنی پیامد هاي گوناگونی مانند کاهش تمرکز و یادگیري ، کاهش کیفیت تعامالت میان این مشغولیت هنشان داد 

یکی از علل شایع اقدام به خودزنی در یافته ها نشان داد .مددجویان و حتی منجر به آسیب رسانی مددجو به خود شده بود 

همچنین علل بسیاري از پرخاشگري ها و  .میان پسران به بالتکلیفی بابت حکم و تعیین دوران محکومیت مربوط می شد 

 با یافته هاي مطالعات این مطالعه نتایج. باید جستجو کرد  مشغولیت هاي ذهنیگوشه گیري هاي مددجویان را در همین 

  .همخوانی دارد  مشابه

وند ، بابت افشاي نشان داد بسیاري از نوجوانان که براي اولین بار دستگیر می ش) 1374( یافته هاي مطالعه بابک نژاد 

اما با ادامه اقامت در کانون و شناخت انواع مختلف بزهکاري سایر . بزهکاري خود نزد خانواده ، دوستان و اقوام دل نگرانند 

   ) .  43: 1374بابک نژاد ، (  انی آن ها کاسته می شود مددجویان و مقایسه جرایم ارتکابی آنان با خود ، از هیجانات رو

، در پژوهشی کیفی ، تحت عنوان بررسی سالمت اجتماعی کودکان در انتظار اجراي حکم ،  1390ان در سال همچنین قاسمی

که زندگی درکانون . با تاکید بر کودکان مرتکب قتل ، نشان داد که این افراد از سطح سالمت اجتماعی پایینی برخوردار بودند 

تقال به زندان بزرگساالن و باقی ماندن در آن تا زمان اجراي حکم  نیز سالگی ، ان هجدههاي اصالح و تربیت تا رسیدن به سن 

، در کنار سایر عوامل تاثیر گذار بر سالمت اجتماعی این کودکان ، منجر به بروز انواع مسایل و مشکالت روانی براي آن ها شده 

  ) .73 - 86: 1390قاسمیان ،(بود  

و تعدي به ) خودزنی ( منفی زندان انجام رفتار خشونت آمیز علیه خود  بیان داشت از جمله کارکرد هاي) 1387( محسنی 

: او برخی شاخص هاي رفتاري که تاکید بیشتري بر بعد روان شناسانه رفتار زندانیان دارند را عواملی چون . دیگران است 

مچنین نگرانی براي بی سرپرستی احساس طرد اجتماعی از سوي جامعه بیرون از زندان شامل خانواده ، آشنایان و دوستان ، ه

  ) .   4: 1387محسنی ، (و مشکالت مالی و مسایل عاطفی و اجتماعی آنان ، مطرح کرد 
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: بیان کرد ، یک فرد زندانی به محض ورود به زندان دچار ناراحتی هاي روانی پیرامون موضوعاتی مانند)  1377( مظاهري 

، طرد شدن از جانب خانواده و دوستان ، از دست دادن شغل و بی  اضطراب و نگرانی در مورد کاهش حرمت اجتماعی

سرپرستی خانواده ، احساس کینه نسبت به سیستم قضایی و متهم کردن قاضی به بی عدالتی ، بی قراري نسبت به تعیین 

قعیت و خواسته هاي همچنین با توجه به این که افراد محکوم از نظر اجتماعی و اقتصادي از کسب مو. تکلیف قانونی می شود 

بیشتر مستعد خالفکاري و جرم می باشند و پس از بازداشت و محکومیت دائما در حال  خود از طریق مشروع ناتوان هستند ،

  ) .  38:  1377مظاهري ، (کشمکش با ذهنیات و وجوان خود بوده و فشارهاي روانی شدیدي را متحمل می شوند 

دکشی یا خودزنی به دلیل طوالنی بودن مدت بالتکلیفی ، به ویژه در ابتداي شروع اعتقاد دارد ، خطر خو) 1390( سرلک 

چرا که زمانی که انسان . محکومیت و بیشتر در مورد افرادي که براي اولین بار است که به زندان راه یافته اند ، بیشتر است 

سرلک ، (ودزنی در این زمان افزایش می یابد  بالتکلیف است بیشترین فشار روانی را متحمل می شود و احتمال خودکشی و خ

1390 :27  . (  

حکایت از باورهاي گوناگونی داشت که ناشی در زمینه ي شناخت باورهاي مددجویان به عنوان تجارب شخصی آن ها یافته ها 

این باورها . بود ) اده خود کارکنان و سایر مددجویان و اعضاي خانو( از استنباط و تعبیر مددجویان ، در نتیجه تعامل با افراد 

به دلیل مورد بی ( شامل ، احساس پوچی و بی ارزشی ، از دست دادن اعتماد به نفس ، نداشتن اهمیت براي هیچ کس ، 

تعدادي از مددجویان به . بود ) مهري قرار گرفتن از جانب خانواده ، مورد توهین و تحقیر واقع شدن از جانب کارکنان کانون 

یده بودند که براي هیچ کس اهمیتی ندارند ، هیج جا احساس رفاه نداشته اند و هیچ کس آنها و مشکالتشان را این باور رس

تعدادي از مددجویان ابراز داشتند که به واسطه ي اقامت در کانون ، تعامل با سایر مددجویان و شنیدن مسایلی که . نمی بیند 

در هر دو جنس باور به موضوعاتی مانند این که کانون مکانی براي . ها شده بود  قبال به آن ها واقف نبودند باعث بد آموزي آن

نگهداري افراد فقیر و بی کس است و این که اقامت در این مکان باعث بد آموزي آن ها می شود ، که با نتایج مطالعه هاي زیر 

  . هم سو است 

مددجویان به عنوان افرادي که مدتی از زندگی خود را در زندان  ، به این نتیجه دست یافتند که)  1387( اسماعیلی و راهرو  

بسیاري از آنان ارزیابی هاي شناختی منفی نسبت . به سر می برند ، در معرض هجوم شناخت هاي منفی در مورد خود هستند 

  )  .  20- 25:   1387اسماعیلی ، (دارند ... به خود از قبیل کم ارزشی ، فقدان اعتماد به نفس ، عدم کارایی شخصی و 

، نشان داد که کودکان تا قبل از وقوع بزه ، هیچ احساس تعلقی به جامعه و یا حتی به خانواده ) 1390(مطالعه کیفی قاسمیان 

نداشته اند و خود را عضو طرد شده ي خانواده خود می انگاشتند ، حتی در بسیاري از موارد احساس می کردند که در هیچ جا 



٢٠ 
 

جدي گرفته نمی شده اند ، در هیج جا احساس آرامش و امنیت نداشته و کسی به خواسته هاي ) سه و معلمانشان مانند مدر( 

هیچ کس به این مساله که این کودکان چه که همچنین در این مطالعه مددجویان ابراز داشته بودند . آن ها توجه نکرده است 

  ) . 73 - 86: 1390یان ،قاسم(طور زندگی کرده اند ، اهمیتی نمی داده است  

که به سبب دو عامل فقر و بد شانسی در کانون یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که تعدادي از مددجویان باورداشتند ، 

اقامت در کانون چیزي را براي آن ها تغییر نداده و  پس از آزادي مجددا کارهاي گذشته را تکرار خواهند . نگهداري شده اند 

  . تایج مطالعه زیر هم سو است کرد ؛ که با ن

، تعدادي از کودکان و نوجوانانی که سال هاي بیشتري را در کانون هاي اصالح و تربیت )  1390( در مطالعه کیفی قاسمیان 

جامعه و فقر آن ها مسبب اصلی وضعیت آن ها است و نه گذرانده و یا به زندان بزرگساالن منتقل شده بودند ، معتقد بودند ، 

و هیچ چیز براي بهتر شدن شرایط آنان تغییر نخواهد کرد ، حتی اگر بیرون از زندان هم بیایند با توجه به شرایط شان خود

همچنین شرایط زندان و انتقال نوجوانان به . خانوادگی شان فرصت و توان پیشرفت و تغییر وضعیت خود را نخواهند داشت 

حکومیت در زندان ها و یا کانون هاي اصالح و تربیت روي نگرش مددجویان زندان بزرگساالن و نیز طوالنی شدن دوران م

  ) .  73 - 86: 1390قاسمیان ،(نسبت به شکوفایی و رشد خود و جامعه تاثیر گذار بوده است 

در هر دو  مهم ترین و تاثیرگذارترین دغدغه ذهنی ،اولین به عنوان یافته ها نشان داد ، مشغولیت ذهنی بابت ادامه آثار دادگاه 

در مورد زیر گروه مشغولیت ذهنی ازحیث نگرانی بابت اعتماد .  وجود داشتبا هر مدت اقامتی  مددجویان دختر و پسرگروه 

اقامت کوتاه مدت و (  دو جنسخانواده  نیز بستگی به نوع بزه و ارتباط مددجو با خانواده اش داشت ، در برخی از افراد هر 

باتوجه به اینکه عمده ترین علت بزه در دختران اعمال منافی عفت ودر پسران سرقت و  .ود داشت این نگرانی وج )بلند مدت 

هردو گروه  مددجویان دختر و . نزاع است ، لذا نوع مشغولیت ذهنی در رابطه با خانواده ها در دوجنس ، از نوع متفاوتی بود 

نگران اعتماد و پذیرش از جانب خانواده خود ) اده خود را دارند  آن گروه از مددجویانی که تمایل به بازگشت نزد خانو( پسر  

در مشغولیت هاي ذهنی پسران ، نگرانی بابت . بودند اما این نگرانی در دختران به دلیل نوع بزه ارتکابی ،کمی بیشتر بود 

ارد  و طبق آمار کانون هاي با توجه به اولویت جرایم پسران که به سرقت اختصاص د. تامین معاش خانواده هم وجود داشت 

اصالح و تربیت ، تعدادي از مددجویان در بدو ورود به کانون ها ترك تحصیل کرده و کودك کار می باشند و عهده دار تامین 

هر دو گروه دختران و پسران صرف نظر از مدت اقامت ، . بخشی از هزینه هاي خانواده هستند ،  این مساله توجیه پذیر است 

اما عدم . روه پیامدهاي مشغولیت ذهنی در زمینه ضعف یادگیري و تحصیلی و علل آن تقریبا مشابه یکدیگر بودنددر زیر گ

.  دیده شد) در هر دو جنس ( تمرکز براي یادگیري آموزش هاي فنی حرفه اي بیشتر در مددجویان با اقامت کوتاه مدت 

( امدهاي مشغولیت ذهنی در همه گروه هاي شرکت کننده کاهش کیفیت تعامالت میان مددجویان به عنوان یکی از پی
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اما شدت این پیامد ها در گروه کوتاه مدت نسبت به بلند مدت بیشتر بود زیرا گروه بلند مدت از هر وجود داشت ) مددجویان 

منجر به بروز  یافته ها نشان داد پیامدهاي مشغولیت هاي ذهنیهمچنین  .دو جنس تقریبا به این مسایل عادت کرده بودند 

ز ابیشتر ) با اقامت کوتاه مدت ( خودزنی در پسران اقدام به و   واکنش هاي شدیدتري در پسران به نسبت دختران شده بود

در زیر گروه باورها ، باور هر دو گروه در بیشتر موارد مشابه یکدیگر بود البته ذکر باورهاي . بود بقیه ي گروه هاي مورد بررسی 

نکته ي قابل تامل این است که  .مطرح شد ) صر ف نظر از مدت  اقامت ( بیشتر در مصاحبه با دختران ، خود  منفی در مورد

مان طور که یافته ها نشان داد ، ه .مددجویان ، احساس عذاب وجدان و شرمساري بابت شاکیان و قربانیان خود مطرح نکردند 

ان محکومیت  آن ها مشخص گردیده بود نسبت به مددجویان در مشغولیت ذهنی مددجویانی که حکم دریافت کرده و دور

شاید در ابتدا موضوع . بود  بیشترانتظار حکم و بالتکلیف کمتر و تمرکز آن ها  براي یادگیري مفاهیم آموزشی و تربیتی 

تر مشخص می شود که  دادرسی و سیستم قضایی ، به اقامت در کانون بی ارتباط به نظر برسد ، اما با نگاهی عمیق تر و دقیق

، طول زمان دادرسی و ادامه آثار دادگاه نه تنها بر وضعیت روانی نوجوانان مقیم کانون اصالح و تربیت تاثیر سو گذاشته ، حتی 

می تواند با ایجاد درگیري ذهنی براي مددجو ، تاثیر مثبت برنامه هاي آموزشی ترتیب داده شده براي این نوجوانان ، در مدت 

در کانون را خنثی یا مختل سازد به همین منظور در کشورهاي انگلستان و هلند نیز اصالحاتی دقیق و صریح در زمینه اقامت 

کشور انگلستان از یک سو مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از . کاهش مدت زمان دادرسی صورت گرفته است 

مجازات هاي جایگزین زندان براي . ( ت را به نصف کاهش داده است سوي دیگر ، مدت زمان الزم براي اعالم دوران محکومی

مشغولیت . ، بنابراین سیستم قضایی ایران نیز بایستی به این نکته ي مهم توجه نماید ) . 60:  1387، اطفال بزهکار اروپا 

توجه  به مسایل پیرامون قضایی وذهنی مددجو بابت آینده ، می تواند از طرفی به دلیل تمرکز بیشتر مددکاران داخل کانون ، 

کرد مرکز مراقبت هاي پس از خروج از طرف دیگر به نحوه عمل کمتر به مشکالت فردي ، خانوادگی و اجتماعی مددجویان و

متناسب با ویژگی هاي  نوجوانان زندانیان ، اختصاصی نبودن فعالیت هاي مراکز مراقبت پس از خروج . مرتبط شود زندانیان 

می تواند به نگرانی بابت آینده این مددجویان بیافزاید و شاید همین عامل منجر به تقویت این باور در مددجویان شده ،  بزهکار

باشد که اقامت در کانون مساله اي را براي آنان تغییر نداده ، زیرا خدمات ارایه شده در این مراکز براي مددجویان نوجوان 

به ویژه در مورد وضعیت ( ادي مجددا به وضعیت زندگی سابق خود باز می گردد و مددجو پس از آز 31اختصاصی نشده است

بلوس  «به عقیده ي ) . مددجویانی که سهم عوامل اجتماعی در ارتکاب بزهکاري آنان بیشتر از سایر فاکتورهاي مربوطه است 

ه دچار مشکل و بحران هاي جاي تعجب نیست اگر نوجوانان به هنگام شناخت نقش و جاي خود در یک فرهنگ گسترد »

( نمی شناسد و او را براي آن نقش تربیت نمی کند  روانی می شوند، زیرا در اجتماعی زندگی می کنند که نقش معینی براي او

                                                        
و مطالعھ در زمینھ ی فعالیت ھای مرکز مراقبت ھای پس از خروج ، کلیھ ی فعالیت ھای این مرکز ، طبق مصاحبھ  با مسوول مربوطھ  ٣١

 . یکسان است ) مددجوی نوجوان یا بزرگسال ( برای تمام  مددجویان آزاد شده بدون توجھ بھ سن و شرایط آن ھا 
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این دلمشغولی ها می تواند پیامدهایی از جمله عدم تمرکز براي یادگیري آموزش یافته ها نشان داد ) . 96:  1390جوانمرد ، 

و یا تاثیر سو خود را بر تعامالت میان مددجویان گذاشته و مسبب شکل گیري دعوا و درگیري میان  حرفه اي هاي فنی

در ادامه باید اظهار داشت ، در زیر طبقه ي باورهایی که .  همچنین باعث صدمه زدن مددجو به خود گردد و مددجویان شود

فقدان ارزش ، اهمیت ، تنهایی و بی کسی ، بی بهره بودن از خصوصیات  :مددجو به آن ها اشاره کرد ، به باورهاي منفی مانند 

.  رودنشانه  هم عزت نفس مددجو راحتی ممکن است این باورهاي منفی . در مصاحبه ها و گفتگوها اشاره شد  غیرهمثبت و

  ه ي مولف 2عزت نفس به معنی قضاوت شخصی و خود ارزشمندي که شخص درباره خودش دارد ، داراي زیرا 

احساس کار آمدي مبتنی بر مشاهده آثار کارهاي فرد ، است  – 2احساس خودارزشمندي مبتنی بر ارزیابی خویشتن   -1

همچنین یافته ها نشان داد که تعامل مناسب برخی مراقبین با مددجویان و نیز نفوذ مددجویان ) . 367:  1391انصاري نژاد ، (

براي ترك رفتارهاي خشن این نوجوانان بوده است که باید بیشتر از این روش ها  در یکدیگر روش مناسبی) خوش رفتار ( 

یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که مراکز نگهداري نوجوانان به ویژه این نوجوانان آسیب پذیر بایستی به . استفاده شود 

  . توجه بیشتري نمایند تعامالت انسانی کیفیت 

  :محدودیت ها 

ضبط صداي شرکت کنندگان داده نشد و نگارش تمام صحبت هاي مطرح شده در مصاحبه ها  به پژوهشگر اجازه .1

 . وقت بسیاري را صرف کرد 

و . به پژوهشگر اجازه حضور طوالنی مدت در محیط نگهداري پسران ، همانند قسمت نگهداري دختران داده نشد  .2

 . حاصل مصاحبه با شرکت کنندگان است فقط اهم داده هاي این قسمت 

ساعت در کانون حضور یابد و از مشاهده ي ساعات باقیمانده روز ، بی  9پژوهشگر اجازه داشت حداکثر به مدت  .3

 . نصیب ماند 

  :پیشنهادات کاربردي 

پیشنهاد می شود براي کاهش دغدغه ها و مشغولیت هاي ذهنی مددجویان بابت ادامه آثار دادگاه ، قضات ارتباط بیشتري .  1

  . به ویژه مددکاران کانون اصالح و تربیت برقرار کرده و آن ها را در جریان کار خود قرار دهند  با مسوولین و

پیشنهاد می شود براي جلوگیري از آزاد کردن مددجویان بدون تحویل به قیم قانونی شان ، سیستم قضایی به همکاري و .  2

  . ن بابت آینده و محل زندگیشان کاهش یابدهماهنگی بیشتر با مددکاران کانون بپردازد و نگرانی مددجویا

با توجه به نتایج مطالعه و تعیین نقش موثر خانواده و همچنین با توجه به ابعاد سه گانه فردي ، خانوادگی و اجتماعی .  3
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،  مددجویان ، همزمان با آموزش مددجویان بازپروريدخیل در بزهکاري ، پیشنهاد می شود براي تکمیل فرایند اصالح و 

با این روش دغدغه . کالس ها و آموزش هایی براي خانواده ها هم گذاشته شود و به تعامل خانواده و مددجو بیشتر توجه گردد 

  . فکري مددجویان بابت پذیرش خانواده کاهش می یابد 

صالح و تربیت به پیشنهاد می گردد از سوي سازمان زندان ها ترتیبی اتخاذ شود تا مددکاران اجتماعی کانون هاي ا.  4

  . هم بپردازند ، پیگیري مسایل و مشکالت زندگی مددجویان پس از ترخیص 

  

  :پیشنهادات پژوهشی 

 مناسبپس از خروج زندانیان و امکاناتی که  هاي پیشنهاد می گردد در زمینه ي فعالیت هاي مراکز مراقبت .1

 . ، پژوهش گردد  می باشدنوجوانان معارض قانون 

د در زمینه ي علل طوالنی بودن تعیین حکم مددجویان و روش هاي کوتاه نمودن فرآیند دادرسی پیشنهاد می گرد .2

 .  پژوهش گردد 

  

 

  :سپاسگزاري 

همچنین حمایت مدیر و همکاري مسوولین . بدین وسیله از همکاري همه ي مشارکت کنندگان عزیز قدردانی می گردد 

  .  است بسیار قابل ستایشین پژوهش محترم کانون اصالح و تربیت استان تهران  از ا
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