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بیماری های  شیوع  کافی،  پزشکی  مراقبت های 
در  جنسی  سوءرفتارهای  و  ــدز  ای مثل  کی  خطرنا
زندان و سوءتغذیه است. مطالعات جرم شناختی 
جرم  عــوامــل  بــر  متمرکز  پــژوهــش هــای  به خصوص 
روانــی  اختال  که  می دهند  نشان  همگی  تقریبًا 
از عوامل مهم و مؤثر در وقوع جرم محسوب  یکی 
می شود. از این رو زندان را باید محلی برای تجمع 
به  این  ترتیب  و  کرد  قلمداد  مجرم  روانی  بیماران 
روانی  اختاالت  شیوع  که  است  پیش بینی  قابل 
گرچه  ج از زندان ها باشد، ا در زندان ها بیش از خار
که همه افراد  کرد  این نکته را نیز نباید از خاطر دور 

مبتابه بیماری روانی لزومًا مجرم نیستند.

از بین رفتن حس مسئولیت. 1
زندانی به هنگام ورود به زندان یا هنگام خروج 
از آن ممکن است از یک سو، از طرف خانواده اش 
که با زندانی شدن او متحمل مشکات  طرد شود 
عاطفی، مالی و ... شده اند و دیگر وی را به دیده 
این  اثر  در  او  باشند؛  نداشته  قبول  خانواده  عضو 
بزهکار  ــدن  ش ــذب  ج بـــرای  زمینه ها  طــردشــدگــی 

و  روحــی  مشکات  و  انحراف  و  فساد  باندهای  به 
روانی فراهم می گردد. از سوی دیگر، جامعه به وی 
نمی کند  نگاه  مطمئن  و  عــادی  فرد  یک  به عنوان 
به لحاظ غیبت های طوالنی  و حتی ممکن است 
کار و سرمایه و شغل سابق خود را از دست بدهد. 
شخصیت  در  اختاالتی  ایجاد  باعث  این ها  همه 
زندانی  آن  نتیجه  در  کــه  مــی شــود  باعث  زنــدانــی 
هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اواًل، نسبت به 
باشد.  نداشته  جامعه  به  نسبت  ثانیًا،  و  خانواده 
کمک  پس یکی از آثار منفی و در واقع معایب زندان 
است.  بی هدفی  و  پوچی  احساس  به  رسیدن  در 
تبعات  دیگر  از  معتقدند  عــده ای  راستا  همین  در 
که  می کند  احساس  زندانی  که  اســت  ایــن  حبس 
و مجانی  رایگان  امکانات  از  در طول مدت حبس 
امــر ضمن ســوق دادن  ایــن  بـــرخـــوردار مــی شــود، 
زندانی به تن پروری و بیکاری موجب از بین رفتن 

حس مسئولیت در وی خواهد شد.

 نتیجه گیری
نشان  انجام شده  مطالعات  و  آمــارهــا  امـــروزه 

ذیل  دالیل  به  آزادی  سالب  مجازات  که  داده انــد 
کارآمدی روبه رو است: ازلحاظ عملی با بحران و نا

کـــردن . 1 بــــــرآورده  در  آزادی  ســالــب  ــازات  ــجـ مـ
اهدافش ارعاب، بازدارندگی، پیشگیری خاص 
و عام، اصاح و بازپروری مجرمان موفق نبوده 
از  بخشی  که  داده انــد  نشان  آمارها  زیرا  است؛ 
جرم  تکرارکنندگان  را  زنــدان  کیفری  جمعیت 
حبس  مــجــازات  مستوجب  مــجــدد  )ارتــکــاب 
زندان( تشکیل  از  آزادی  از  زندانی پس  توسط 

می دهند.
بر . ۲ وارده  معایب  و  مشکات  برخی  لحاظ  بــه 

مجازات  از  استفاده  زنــدان هــا،  نظام  و  حبس 
غــیــرضــروری  گــســتــرده  بــه طــور  آزادی  ســالــب 
از:  عبارت اند  وارده  معایب  و  ایـــرادات  اســت. 
ــدان، تــعــارض بــا اصل  ــودن محیط زنـ جـــرم زا ب
اقــتــصــادی  هــزیــنــه  مـــجـــازات،  بـــودن  شخصی 
زندان،  در  موجود  بهداشتی  معضات  زندان، 
فضای  کمبود  و  زندان  کیفری  جمعیت  کم  ترا
مناسب، اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی، از 
بین رفتن حس مسئولیت و تعارضات جنسی.


