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 الملخص:

 وواقع االجتماعيين، األخصائيين قبل من للنزالء تقدم التي االجتماعية الرعاية خدمات على للتعرف الدراسة هذه تسعى

 النزالء اتجاهات لىع التعرف االجتماعيين، األخصائيين نظر وجهة خالل من للنزالء المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات

 اإلصالحية المؤسسات نزالء إلمام ومدى لهم، المقدمة االجتماعية الرعاية وخدمات االجتماعيين، باألخصائيين عالقتهم حيال

 األخصائيين تواجه التي المعوقات على والتعرف لهم، تقدم أن يجب التي االجتماعية الرعاية خدمات على الحصول في بحقهم

 اتجاهات ما: التالي الدراسة مشكلة تساؤل على إلجابة خالل من وذلك، االجتماعية الرعاية خدمات تقديم في االجتماعيين

 لهم؟ المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات نحو اإلصالحية المؤسسات في النزالء

 ،اجتماعي( أخصائي 01ين العاملين في سجون محافظة جدة وعددهم )االجتماعيتكون مجتمع الدراسة من جميع األخصائيين 

أحد  باعتبارهنهج المسحي الوصفي مالباحث ال استخدمو ( نزيل.011وعينة من نزالء إصالحية سجون محافظة جدة وعددها )

ين. كما أستخدم المسح بطريقة االجتماعيفاستخدم المسح الشامل لألخصائيين  ،المناهج التي تتناسب مع موضوع الدراسة

والثانية خاصة  ،يناالجتماعياألولى خاصة باألخصائيين  استبانتينحيث صمم  ،مؤسسة اإلصالحيةالعينة بالنسبة لنزالء ال

المقدمة للنزالء هي المساعدات المالية  االجتماعيةأهم الخدمات  وتوصل البحث الى أن وذلك لجمع بيانات الدراسة. ،بالنزالء

ين في االجتماعيالشديد والمخل في أعداد األخصائيين النقص  ،النزيل مع مجتمعة الخارجي اتصاالتوتنظيم  ،ألسرهم

ويوصي  .االجتماعيةغالبية النزالء ليس لديهم اإللمام بأحقيتهم في الحصول على خدمات الرعاية ، المؤسسات اإلصالحية

زيادة أعداد و، في هذه الخدمات وتعريفهم بأحقيتهم ،المقدمة لهم االجتماعيةوعية النزالء بدور خدمات الرعاية الباحث بت

 وتكثيف الدورات التدريبة المتخصصة لهم. ،يناالجتماعياألخصائيين 

 نزالء االجتماعيين، األخصائيين االجتماعية، الرعاية خدمات اإلصالحية، المؤسسات النزالء، اتجاهات لكلمات المفتاحية:ا

 جدة محافظة السجون،



 
 

  
 

 

 

 

 

Attitudes of Inmates in Correctional Institutions towards Social Care Services Provided to 

them by Social Workers (A Survey Study on Prison Inmates at the Jeddah Prison 

Reformatory( 

Abstract  

This study seeks to identify the social care services provided to inmates by social workers, and 

the reality of social care services provided to inmates from the point of view of social workers, 

to identify the inmates' attitudes about their relationship with social workers, the social care 

services provided to them, and the extent to which the inmates of correctional institutions know 

their right In obtaining social care services that must be provided to them, and identifying the 

obstacles facing social workers in providing social care services, by answering the question of 

the following study problem: What are the attitudes of inmates in correctional institutions 

towards social care services provided to them? 

The study population consisted of all social workers working in Jeddah governorate prisons, 

numbering (10) social workers, and a sample of inmates of the Jeddah prison reformatory, 

numbering 155 inmates. The researcher used the descriptive survey method as one of the 

approaches that suits the subject of the study, so he used the comprehensive survey of social 

workers. The survey was also used in a sampling manner for the inmates of the correctional 

institution, where two questionnaires were designed, the first for social workers, and the second 

for inmates, in order to collect study data. The research concluded that the most important 

social services provided to inmates are financial assistance to their families, organizing the 

inmate’s communications with the outside community, the severe and disruptive shortage of 

social workers in correctional institutions, the majority of inmates do not have the knowledge of 

their entitlement to obtain social care services. The researcher recommends educating inmates 

about the role of social care services provided to them, informing them of their entitlement to 

these services, increasing the number of social workers, and intensifying specialized training 

courses for them. 

Keywords: Attitudes of inmates, Correctional institutions, Social welfare services, Social 

workers, Prison inmates, Jeddah governorate 



 
 

  
 

 

 

 

 :مقدمة. 1

لى هللا عليددده وسدددلم تسدددليما  سدددلين نبيندددا محمدددد صدددوالسدددالم علدددى أندددرف األنبيددداء والمر ةوالصدددال ،هلل رب العدددالمين الحمدددد   

  :كثيرا

حيدددث تتيدددرت المفددداهيم التدددي  ،المؤسسدددات العقابيدددة فدددي المجتمدددع المعاصدددر اتجددداهلقدددد حدددد  تطدددور كبيدددر وهدددام فدددي       

حيدددث تتيدددرت مدددن كونهدددا أمددداكن حجدددز  ،كاندددا سدددائدة فدددي الماضدددي حدددول المؤسسدددات العقابيدددة وو يفتهدددا وفلسدددفة وجودهدددا

الجددداني يعددداني مرضدددا  اجتماعيدددا  لددده أسدددبابه  واعتبددداررعايدددة و تهدددذيب وإصدددال   قددداب مسدددتمر إلدددى أمددداكنوتعدددذيب وع

مددع اقافددة مجتمعدده  يجددب علددى هددذه المؤسسددات بددذل كددل مددا بوسددعها لعالجدده وإعددادة تأهيلدده بمددا يتوافدد  الشخصددية والبيةيددة

مجتمعددده ليعدددود فدددردا صدددالحا  يخددددم  فدددي ندماجدددهالواقافيدددا   واجتماعيددداتهيةتددده نفسددديا  بنخصدددا  سدددويا   والعمدددل علدددى إعدددداده

 نفسه ومجتمعه.

التددددي تهدددددف  االجتماعيددددة،مددددن هددددذا التطددددور لمفهددددوم المؤسسددددات اإلصددددالحية جدددداء دور خدددددمات الرعايددددة  وانطالقددددا      

ل ونفسددديا  وتربويدددا  ودينيدددا  وصدددحيا  مدددن أجدددل الوصدددول إلدددى مرحلدددة التأهيدددل الشدددامل للنزيددد اجتماعيددداإلدددى إعدددداد النزيدددل 

 (.51:ص،ـه0101،)خليفة .احتياجاتهوإنباع 

واهتمدددام  ،فدددي مجدددال السياسدددة اإلصدددالحية االجتماعيدددةالحديثدددة لخددددمات الرعايدددة  االتجاهددداتومدددن خدددالل تطدددور           

 السددددجون بددددالبرامج التربويددددة والمهنيددددة ضددددمن خدددددماتها لرعايددددة النددددزالء وتددددأهيلهم وإصددددالحهم وإعددددادة تددددوازنهم النفسددددي

فإنهدددا تكدددون بدددذلك قدددد أسدددبتا الصدددفة  االجتماعيدددة،وتنميدددة المسدددؤولية األخالقيدددة لدددديهم وتأكيدددد نخصددديتهم  االجتمددداعيو

ي نحدددو وتوجيددده التنفيدددذ العقددداب االجتماعيدددةاإلصدددالحية علدددى السدددجون بتتيدددر المسدددميات التقليديدددة وتأكيددددا  لددددور الرعايدددة 

 (44-41: ص ،م0990،مرعي)النزالء. تأهيل 

 ،فدددي سدددجون المملكدددة العربيدددة السدددعودية دورهدددا الحيدددو  لتشدددمل كدددل الخددددمات االجتماعيدددةعايدددة الر اكتسدددباولقدددد       

حيدددث ت دددمن  ،هدددـ بالموافقدددة علدددى نظدددام السدددجن والتوقيدددف0119 4 50فدددي  10حيدددث صددددر المرسدددوم الملكدددي رقدددم م 

طبيدددد  هددددذه والعمددددل علددددى ت ،داخددددل السددددجون االجتماعيددددة( أن توضددددع بددددرامج وخدددددمات الرعايددددة 09النظددددام فددددي مادتدددده)

 .(11:ص،وآخرون الطعيمي)البرامج. البرامج وإستقطاب المهنيين المتخصصين لكل برنامج من هذه 

 :مشكلة الدراسة. 1.1

إذ بددددونها ت ددديع قدسدددية  االجتماعيدددة،ممدددا ال ندددك فيددده أن العقوبدددات بأنواعهدددا المختلفدددة ضدددرورة السدددتمرار الحيددداة       

د بددددأت فدددي التتيدددر نحدددو النظدددرة اإلصدددالحية وهدددي أن الفدددرد المنحدددرف مدددري  إال أن هدددذه النظدددرة قددد االجتماعيدددةالدددنظم 

 ،يجدددب عالجددده قبدددل أن يكدددون مجرمدددا  يتحدددتم عقابددده وأن يهددددف العدددال  إلدددى تقدددويم الشدددخص الدددذ  تعدددر  لالنحدددراف

أبددددو )وإنتاجيتدددده. فأصددددبح عبةددددا  علددددى المجتمددددع وتحويلدددده إلددددى إنسددددان سددددو  يتكيددددف مددددع المجتمددددع مسددددهما  فددددي بنائدددده 

 (.    512:ص،م5111،اطيالمع



 
 

  
 

 

 

 

 ،وهدددذه النظدددرة أدت إلدددى تتييدددر فلسدددفة المؤسسدددات اإلصدددالحية وحددددو  تطدددورات متتابعدددة فدددي إمكاناتهدددا وو ائفهدددا     

لتكدددون محاولدددة لعالجهدددم  ،إيدددذاء وإذالل وعقددداب وردع المدددذنبين تحولدددا فلسدددفة العقوبدددة ،فبعدددد أن كاندددا فلسدددفة العقوبدددة

اددددم تطددددورت الفكددددرة إلددددى محاولددددة إصددددالحهم وتددددأهيلهم وإعددددادة  ،فعددددال اإلجراميددددةيعدددداودا تكددددرار األ لكدددديالوإصددددالحهم 

دمجهدددم فدددي المجتمدددع كدددأفراد أسدددوياء لدددديهم القددددرة علدددى إعالدددة أنفسدددهم ولدددديهم القددددرة علدددى تحمدددل مسدددؤولياتهم وواجبددداتهم 

 (.541:ه، ص0151)طالبكبقية أفراد المجتمع اآلخر من األسوياء.  االجتماعية

الندددددزالء فدددددي المؤسسدددددة اإلصدددددالحية نحدددددو خددددددمات الرعايدددددة  اتجاهددددداتلباحدددددث أهميدددددة التعدددددرف علدددددى لدددددذا رأى ا     

فددددي  االجتماعيددددةوذلددددك للقلددددة الشددددديدة مددددن الدراسددددات التددددي تهددددتم بتطددددوير خدددددمات الرعايددددة  ،المقدمددددة لهددددم االجتماعيددددة

الدراسددددة باألخددددذ فددددي  كمددددا تهددددتم هددددذه ،السددددجون بمشدددداركة آراء المسددددتفيدين منهددددا وهددددم نددددزالء المؤسسددددات اإلصددددالحية

لمواجهدددة وحدددل المشدددكالت  االجتماعيدددة،ندددزالء المؤسسدددات االصدددالحية فدددي تقدددديم خددددمات الرعايدددة  باقتراحددداتاالعتبدددار 

تطددددوير العمددددل اإلصددددالحي بكمددددا تسدددداهم هددددذه الدراسددددة  ،ومسدددداعدتهم فددددي التكيددددف للحيدددداة فددددي السددددجون ،ي تددددواجههمالتدددد

ولدددذا  االجتماعيدددة،وتطدددوير خددددمات الرعايدددة  ،نفع علددديهم وعلدددى المجتمدددعوالتدددأهيلي والتهدددذيبي للندددزالء ممدددا سددديعود بدددال

وخاصدددة مدددن قبدددل األخصدددائيين  االجتماعيدددة،ندددزالء المؤسسدددات اإلصدددالحية نحدددو خددددمات الرعايدددة  اتجاهددداتفدددإن الجهدددل ب

ين وإدارات التأهيدددل واإلصدددال  فدددي هدددذه المؤسسدددات يعدددد مشدددكلة كبدددرى تقدددف حجدددر عثدددرة فدددي طريددد  تطدددوير االجتمددداعي

الدراسددة فددي التسدداؤل  مشددكلةوفددي ضددوء مددا سددب  يمكددن صددياغة  ،رقددى عمليددة إعددادة تأهيددل وإصددال  وتهددذيب النددزالءو

 التالي: 

 المقدمة لهم؟ االجتماعيةالنزالء في المؤسسات اإلصالحية نحو خدمات الرعاية  اتجاهاتما 

 :أهمية الدراسة. 1.1

وباعتبددددار قطدددداع  ،جددددة النتشددددارها فدددي كافددددة أوجدددده وميددددادين الحيدددداةدوره الفعددددال نتي االجتماعيددددةال ندددك أن للخدددددمات      

بالصدددورة التدددي تكفدددل تواصدددلهم مدددع المجتمدددع حتدددى  ،نزالئهدددا اتجاهددداتيمكدددن تقدددويم  السدددجون مدددن القطاعدددات الهامدددة التدددي

ن نددزالء السدددجو )اتجاهدداتلددذلك ترجددع أهميدددة دراسددة  ،مددن مدددة عقددوبتهم فدددي السددجون واسدددتفادتهم ،يمكددن االسددتفادة مددنهم

 إلى االعتبارات التالية: جدة(لهم في إصالحية سجون محافظة  المقدمة االجتماعيةنحو خدمات الرعاية 

 ية:ملمن الناحية الع :أولا 

لدددذلك فدددإن هدددذه الدراسدددة سدددوف  ،إن مثدددل هدددذا الموضدددوع لدددم يحدددا بقسددد  وافدددر مدددن الدراسدددات والبحدددو  العلميدددة     

 االجتماعيدددةفدددي السدددجون وكيفيدددة التعامدددل مدددع المشدددكالت  االجتماعيدددةت ددديف رؤيدددة جديددددة فدددي تقدددديم خددددمات الرعايدددة 

وتكدددون بدددنفس الوقدددا بمثابدددة نقطدددة انطالقدددة للبددداحثين لعمدددل دراسدددات أخدددرى  ،يسدددتفيد منهدددا البددداحثين بهدددذا المجدددال لكدددي

كمدددا يمكدددن االسدددتفادة مدددن هدددذا الموضدددوع فدددي الوقدددوف علدددى  االجتماعيدددة،مماالدددة عدددن تطدددوير تقدددديم خددددمات الرعايدددة 

كمدددا أن دراسدددة هدددذا الموضدددوع  ،العوامدددل التدددي تسددداعد فدددي عمليدددة إنجدددا  تقدددديم خددددمات الرعايدددة فدددي المؤسسدددات العقابيدددة

  ،تسهم بدرجة كبيره في إاراء البحث العلمي



 
 

  
 

 

 

 

علدددى حدددد  المقدمدددة لهدددم االجتماعيدددةندددزالء السدددجون عدددن خددددمات الرعايدددة  اتجاهددداتنظدددرا  لعددددم تدددوفر دراسدددات تناولدددا 

 التي تواجههم على حد علمي.  االجتماعيةتعمل على تكيف النزالء وعال  المشكالت  والتي ،علم الباحث

 :من الناحية العملية :ثانياا 

ون بصددددفة عامددددة واألخصددددائيون العدددداملون فددددي المديريددددة االجتمدددداعييسددددتفيد مددددن مثددددل هددددذه الدراسددددة األخصددددائيون       

إدارات التأهيددددل واإلصددددال  فددددي المديريددددة العامددددة ن فددددي ليكمددددا يسددددتفيد منهددددا المسددددؤو ،ة خاصددددةالعامددددة للسددددجون بصددددف

نددددزالء المؤسسددددات اإلصددددالحية والعمددددل بتفعيددددل وتقددددديم خدددددمات الرعايددددة  اتجاهدددداتوذلددددك ألهميددددة معرفددددة  ،للسددددجون

ممدددا يسددداعد علدددى تكيدددف ندددزالء المؤسسدددات  ،بالشدددكل الدددذ  يرضدددي النزيدددل كونددده أخدددذ برأيدددة ووجهدددا نظدددرة االجتماعيدددة

 للنزالء. االجتماعيةكالت اإلصالحية والحد من المش

المسدددةولين مدددن إعدددادة تخطدددي  وصدددياغة وتنفيدددذ  مدددن خاللددده تمكدددن تدددائج هدددذه الدراسدددة سدددوف تمثدددل مؤندددرا  كمدددا أن ن     

ويحددددد مددددن سددددلبياتها إلددددى  ،بالشددددكل الددددذ  يدددددعم إيجابياتهددددا ،فددددي المؤسسددددات اإلصددددالحية االجتماعيددددةخدددددمات الرعايددددة 

 أقصى درجة ممكنة.

 :ةهداف الدراسأ. 1.1

 تسعى هذه الدراسة لتحقي  األهداف التالية:         

 .يناالجتماعيء من قبل األخصائيين لنزالالتي تقدم ل االجتماعيةالتعرف على خدمات الرعاية    

المقدمدددددة للندددددزالء مدددددن خدددددالل وجهدددددة نظدددددر األخصدددددائيين  االجتماعيدددددةالتعدددددرف علدددددى واقدددددع خددددددمات الرعايدددددة  -

 ين.االجتماعي

 االجتماعيددددةوخدددددمات الرعايددددة  ،يناالجتمدددداعيالنددددزالء حيددددال عالقددددتهم باألخصددددائيين  تاتجاهدددداالتعددددرف علددددى  -

 المقدمة لهم.

التعدددددرف علدددددى مددددددى إلمدددددام ندددددزالء المؤسسدددددات اإلصدددددالحية بحقهدددددم فدددددي الحصدددددول علدددددى خددددددمات الرعايدددددة  -

 التي يجب أن تقدم لهم. االجتماعية

 .االجتماعيةتقديم خدمات الرعاية  ين فياالجتماعيالتعرف على المعوقات التي تواجه األخصائيين  -

 :تساؤلت الدراسة. 1.1

 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:   

 ين؟االجتماعيوجهة نظر األخصائيين المقدمة للنزالء من خالل  االجتماعيةواقع خدمات الرعاية  هو ما -

المقدمددددة  االجتماعيددددةالرعايددددة  وخدددددمات ،يناعياالجتمددددالنددددزالء حيددددال عالقددددتهم باألخصددددائيين  اتجاهددددات مددددا هددددي -

 لهم؟



 
 

  
 

 

 

 

التدددي يجدددب  االجتماعيدددةمددددى إلمدددام ندددزالء المؤسسدددات اإلصدددالحية بحقهدددم فدددي الحصدددول علدددى خددددمات الرعايدددة  مدددا -

 أن تقدم لهم؟

المقدمدددة لندددزالء  االجتماعيدددةتقدددديم خددددمات الرعايدددة  ين فدددياالجتمددداعيالمعوقدددات التدددي تواجددده األخصدددائيين  مدددا هدددي -

 ت اإلصالحية؟المؤسسا

 :مفاهيم الدراسة. 1.1

كمدددا  ،البحدددثيسددداعد القدددارف علدددى فهدددم معطيدددات هدددذا فيددده أن تحديدددد مفددداهيم الدراسدددة بشدددكل واضدددح  ال ندددكممدددا       

وعلددى هددذا األسدداي سددوف يددتم تحديددد مفدداهيم هددذه الدراسددة علددى  ،يسدداعد علددى معرفددة مدداذا يقصددد الباحددث بهددذه المفدداهيم

 :النحو التالي

 :النزلء

 :والنزيددددل ،يندددزل معدددي فددددي مندددزل واحدددد :يقدددال فددددالن نزيلدددي ،والمشددداري فددددي المندددزل أو الدددوطن ،ال ددديف :النزيدددل    

 (.121ص: 0 ،)الفيروزاباد  نزلهم وبهم وعليهم :يقال ،الحلول

سدددواء كدددان  ،الشدددخص الدددذ  منعدددا حريتددده بقصدددد تعويقدددة ومنعدددة مدددن التصدددرف بنفسددده ويعدددرف النزيدددل كدددذلك بأنددده:    

أو كددان ذلددك مددن خددالل وضددعه فددي بندداء  ،كمددا كددان سددائدا  فددي الماضددي ،ل وضددعه فددي بيددا أو مسددجد أو قبددوذلددك مددن خددال

مقفددل يوضددع فيدده األندددخاص المتهمددون فددي انتظدددار محدداكمتهم أو تنفيددذ األحكدددام الصددادرة ضدددهم كمدددا هددو سددائد ومعمدددول 

 .(024ص،م0999 ،)اليوسف به في الوقا الحاضر

 محافظة جدة.الذكور في إصالحية السجون بالنزالء  :إجرائيا   ي هذه الدراسةف الباحث النزالء ويقصد     

 :المؤسسات اإلصالحية

أو أعمددددال  ،هددددي كالمكددددان الددددذ  أعددددده المجتمددددع لرعايددددة وعددددال  وإصددددال  األفددددراد الددددذين قدددداموا بأعمددددال إجراميددددة     

حراسددددة مشددددددة ومخططددددة بطريقددددة كمددددا أنهددددا كمبددددان قويددددة ذات  ،(029م:ص0991،مخالفددددة للقددددوانين والددددنظمك )طالددددب

 ،وتهددددف إلدددى عدددزل المحكدددوم علددديهم مدددن المدددذنبين أو الندددزالء عدددن المجتمدددع ومدددنعهم مدددن الهدددروب ،يصدددعب الفدددرار منهدددا

 (.012-014ص ص ،والتأكد من بقائهم بها طوال مدة الحكمك)المرجع الساب 

 ة سجون محافظة جدة.إصالحي :إجرائيا   ؤسسة اإلصالحية في هذه الدراسةالمبالباحث  ويقصد   

 الجتماعية:خدمات الرعاية 

مجموعدددة الخددددمات  :فدددي هدددذه الدراسدددة إجرائيدددا   االجتماعيدددةبدددالمفهوم اإلجرائدددي لخددددمات الرعايدددة  الباحدددث ويقصدددد      

والتددددي  ،المقدمددددة للنددددزالء االجتماعيددددةوالتددددي تسددددمى فددددي الوقددددا الددددراهن بددددرامج الخدمددددة  ،والبددددرامج التددددي تقدددددم للنددددزالء

 وانق ددداءفدددي السدددجن وكدددذلك تدددأهيلهم عندددد خدددروجهم  علدددى تكددديفهموتهدددذيب سدددلوي الندددزالء والعمدددل  لدددى إصدددال تهددددف إ

 .ىخرأفي المجتمع مره  الندماجهممحكوميتهم 



 
 

  
 

 

 

 

 السابقة   اإلطار النظري والدراسات .1

 الموجهات النظرية: .1.1

 التجاهات: :أولا 

اتجهدددا. ووجهدددا  :للتدددة العربيدددة كالوجهدددةك يقدددال اتجهدددا إليدددكجمدددع كلمدددة االتجددداه والمقصدددود بددده فدددي ا االتجاهدددات     

 (  120 : ص1إليك توجيها . )الفيروزاباد    

الفددددرد بحيددددث يمكندددده هددددذا التعمدددديم مددددن أن يتجدددده بددددالقبول أو الددددرف  أمددددام  اسددددتجاباتبأندددده كتعمدددديم  االتجدددداهويعددددرف      

 (.51م: ص 0914،موضوع معينك)صبحي

حدددددول بعددددد  الندددددواحي  والمعرفيدددددةواإلدراكيدددددة  االنفعاليدددددةنظددددديم مسدددددتمر للعمليدددددات كت بأنددددده االتجددددداهكدددددذلك يعدددددرف     

 (.14هـــ: ص 0101،الموجودة في المجال الذ  يعيش فيه الفردك)المسعر 

 في هذه الدراسة إجرائيا: التجاهويعرف الباحث 

المقدمدددة لددده مدددن قبدددل  ماعيدددةاالجتبأنددده ذلدددك الدددرأ  القدددائم علدددى قناعدددة النزيدددل فدددي الحكدددم علدددى خددددمات الرعايدددة        

وذلدددددك مدددددن خدددددالل عالقدددددة النزيدددددل باإلخصدددددائيين  ،مدددددن هدددددذه الخددددددمات اسدددددتفادتهومددددددى  ،وناالجتمددددداعياألخصدددددائيون 

 منهم.  االجتماعيةوخبرته في تلقي خدمات الرعاية  ،يناالجتماعي

 التجاهات:أنواع 

واحدددد أو ندددكل واحدددد بدددل تكدددون بأندددكال وأندددواع  األفدددراد نحدددو مدددا يواجهونددده فدددي الحيددداة ال تكدددون بندددوع اتجاهددداتإن       

القويدددددة  االتجاهددددداتوهنددددداي  ،الخاصدددددة االتجاهددددداتالعامدددددة و االتجاهددددداتمختلفدددددة حسدددددب ندددددوع المثيدددددر نفسددددده فهنددددداي: 

 االتجاهدددداتالسددددرية و االتجاهدددداتوهندددداي  ،السددددلبية االتجاهدددداتاإليجابيددددة و االتجاهدددداتوهندددداي  ،ال ددددعيفة االتجاهدددداتو

 هـــ(.0150،الفردية)الرميح االتجاهاتالجماعية و تاالتجاهاوهناي  ،العلنية

 التجاهات:خصائص 

 عليها كما يلي: االستداللخصائص تميزها وتمكننا من  تجاهاتلال  

 إنها مكتسبة وليسا ورااية. -

 ال تأتي من فراغ بل تت من عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيةة.  -

 .انفعاليةألن لها خصائص تتلب عليها الذاتية أكثر من الموضوعية   -

 مع إمكانية تتييرها. واالستمرارلها صفة الثبات   -



 
 

  
 

 

 

 

 يتفاوت من حيث القوة وال عف مما يترتب عليه سهولة وصعوبة التتيير. االتجاه -

بدددين طدددرفين متقدددابلين إحدددداهما موجدددب  االتجددداهودائمدددا  يقدددع  ،مدددن حيدددث الوضدددو  والتمدددو  االتجددداهيتفددداوت  -

 (.011ص ،م0922زهران:)سالب واآلخر 

 التجاهات:لتكوين  المفسرةالنظريات  :ثانياا 

وسدددوف نسدددتعر  ألهدددم هدددذه النظريدددات التدددي لهدددا  االتجاهددداتهنددداي العديدددد مدددن النظريدددات التدددي تفسدددر عمليدددة تكدددوين       

 عالقة في موضوع هذه الدراسة وهي كالتالي:

  :نظرية التوازن المعرفي 

هدددذه النظريدددة ترتكدددز علدددى أن األفدددراد يميلدددون إلدددى أن  ( بدددأنHaiderدر يقدددول مؤسدددس هدددذه النظريدددة )فريددددز هيددد      

 هـــ(.0109العنز  )ومعتقداته  معارفهأ  أن الفرد يواف  بين  ،يكونوا في حالة توازن ذهني

معددين نحددو موضددوع  اتجدداهوفددي هددذه النظريددة يهددتم هيدددر بددالمواقف التددي يكددون فيهددا نخصددين مختلفددين لكددل منهمددا       

لدددذلك قدددد يكدددون هنددداي  ،لددددى النددداي ذات جاذبيدددة إيجابيدددة أو سدددلبية اتجاهددداتث يدددرى أن األندددياء يكدددون لهدددا حيددد ،معدددين

 .االتجاهاتتوازن أو عدم توازن في نس  

 :المعرفية الستجابةنظرية  

)أو  تفتددددر  هددددذه النظريددددة أن األنددددخاص يسددددتجيبون مددددن خددددالل التخاطددددب لددددبع  األفكددددار اإليجابيددددة والسددددلبية      

كنتيجددددة  االتجاهدددداتبهددددا فددددي مجددددال تتييددددر  االسددددتعانةوأن هددددذه األفكددددار لهددددا أهميتهددددا ويمكددددن  ،المعرفيددددة( جاباتاالسددددت

 ،المعرفيدددة تدددتم فدددي ضدددوء معالجدددة المعلومدددات التدددي يسدددتقبلها الفدددرد عدددن رسدددالة معيندددة تقددددم إليددده فاالسدددتجابة ،للتخاطدددب

ندددخاص يسدددتجيبون مدددن خدددالل اإلدراي لدددبع  ألن الشدددخص لددديس مجدددرد مسدددتقبل سدددلبي للرسدددائل التدددي يتعدددر  لهدددا فاأل

 م(.0919،األفكار اإليجابية والسلبية)خليفة

 نظرية التخالف المعرفي أو التنافر العقالني:

( وملخددددص هددددذه النظريددددة أن الفددددرد عندددددما يكددددون فددددي حالددددة تخددددالف  Fistenger)فسددددتنجر  وهددددذه النظريددددة للعددددالم      

أمددام الفدددرد  المتاحددةأو إزالتدده ولفهددم الخيدددارات  لخف دددهتددوتر لددده قددوة دافعددة وهددذا ال ،معرفددي فإندده يعددداني مددن تددوتر نفسدددي

 في حالة التخالف المعرفي فإنه ينبتي أوال  فهم العوامل المؤارة في محجم اإلاارة الناتجة عن ذلك التخالف.

 الجتماعي:نظرية النسق  :ثالثاا 

 ،ا أن لددده حددددودا  خارجيدددة تددددعم عالقتددده باألنسدددا  األخدددرىكمددد ،أبعدددادا  بنائيدددة وأخدددرى و يفيدددة االجتمددداعيإن للنسددد        

 وله مقومات داخلية تعمل على تدعيم وجوده الذاتي.



 
 

  
 

 

 

 

( علدددى أنددده: يتكدددون مدددن فدددردين أو أكثدددر بحيدددث يحدددد  تفددداعال  مباندددرا  أو ) بارسدددونز االجتمددداعيويعدددرف النسددد        

ومجموعددة مددن المراكددز  ،طبيعيددة وإقليميددةتحكمدده حدددود  ،غيددر مبانددر مددع بع ددهم الددبع  فددي  ددل وجددود موقددف معددين

مدددن خدددالل بنددداء اقدددافي مميدددز  االجتماعيدددةوتحددددد عالقددداتهم  ،يتجهدددون نحدددو تحقيددد  إندددباع حاجددداتهم االجتماعيدددة،واألدوار 

وتصدددددور هدددددذه النظريدددددة المجتمدددددع علدددددى أنددددده نسددددد  مدددددن  ،(119ص ،0114،ومجموعدددددة مشدددددتركة مدددددن الرموز)اسدددددعيد

 .اجتماعيةنظم  تظهر في صورة االجتماعيةالعالقات 

 تطبيق النظرية على الدراسة الحالية:

الددذ  لدده حدددود مددع البيةددة الخارجيددة والتددي تبددرز عالقتدده مددع  االجتماعيددة،تعددد المؤسسددات اإلصددالحية أحددد األنسددا        

لهدددا مقومدددات داخليدددة تسددداعد علدددى حفدددا وجودهدددا ودورهدددا  اجتمددداعيوإن هدددذه المؤسسدددات كنسددد   ،بددداقي أنسدددا  المجتمدددع

 األخرى. االجتماعيةقية األنسا  مع ب

 ومقومات مادية:  -مقومات بشرية  :وتتمثل المقومات الداخلية لهذه المؤسسات في  

 وعاملين إداريين. ،وحراي ،ونفسيين اجتماعيينوأخصائيين  ،مقومات بشرية: نزالء -

 ألدوات.وا ،سعاف والنقلوسيارات اإل ،الخدمية والطبية واألجهزة ،المباني :مقومات مادية -

  :المؤسسة اإلصالحية .1.1

 أنواع المؤسسات اإلصالحية: :أولا 

يمكددن القددول أن السددائد اآلن علددى المسددتوى العددالمي فددي ميدددان تقسدديم السددجون أندده هندداي االاددة أنددواع مددن السددجون        

 السجون نبة المفتوحة. ،السجون المفتوحة ،السجون المتلقة :وهي

   المؤسسات العقابية المغلقة (أ

تعتبدددر هدددذه المؤسسدددات األكثدددر صدددرامة علدددى اإلطدددال  مدددن ناحيدددة النظدددام المتبدددع فدددي الرقابدددة والحدددزم مدددع المحكدددوم       

علددديهم علدددى الدددرغم مدددن أن الحرمدددان مدددن الحريدددة فدددي حدددد ذاتددده هدددو ألدددم ال يقدددارن بدددألم آخدددر ومدددا يترتدددب عليدددة مدددن معانددداة 

اإلجراميدددة إال أن نظدددام السدددجن فدددي  دددل هدددذه المؤسسدددات نفسدددية لددددى بعددد  المجدددرمين الدددذين لدددم تتأصدددل لدددديهم الميدددول 

واإلدارة تأخددددذ علددددى عاتقهددددا بصددددرامة هددددذا النظددددام األمنددددي والحراسددددة  ،يخ ددددع لقواعددددد نددددديدة لحفددددا األمددددن والنظددددام

وتدددأمين وجدددود المحكدددوم علددديهم وحسدددن سدددير النظدددام فدددي المؤسسدددات وبدددالطبع فدددإن واجبدددات اإلدارة هندددا هدددي ضدددمان عددددم 

وال زالدددا  ،وبالتدددالي فدددإن هدددذه السدددجون محاطدددة بسددديا  أمنيدددة قويدددة وأسدددوار عاليدددة يتعدددذر اجتيازهددداهدددروب المسدددجونين 

 (.502ص ،5111 ،والشاذلي ،هي النم  التقليد  للسجون في العالم)أبو عامر

 



 
 

  
 

 

 

 

 المؤسسات العقابية المفتوحة (ب

 ،فدددي بنائهدددا وأبوابهدددا ونوافدددذها جدددذريا  عدددن السدددجون المتلقدددة فهدددي أمددداكن عاديدددة اختالفددداتختلدددف السدددجون المفتوحدددة       

وعددددد الحدددري فيهدددا قليدددل جددددا. وقدددد اسدددتبدلا فيهدددا المواندددع  ،أو علدددى ندددكل معسدددكرات تخلدددو مدددن األسدددوار والق دددبان

الماديددة للهددرب بموانددع معنويددة تقدددوم علددى أسدداي بددث الثقدددة فددي المحكددوم عليدده وتنميدددة إحساسددة بالمسددؤولية وإقناعدده بدددأن 

 ضرور  إلصالحه وتأهيله اجتماعيا . وجوده في المؤسسة العقابية 

 : المفتوحةمبادئ المؤسسات العقابية      

 هناي مبدأين لهذه المؤسسة هما:  

 واالقتناعاإلقناع  :أوال   

واقتنددداع القدددائمين علدددى المؤسسدددات اإلصدددالحية  ،بتجربدددة السدددجن المفتدددو  هوهدددو إقنددداع المسدددجون ب دددرورة مدددرور      

 ن المؤسسات اإلصالحية للنزيل.سة هذا النوع مفبجدوى ومنا

 التوجيه والتمهين والتعليم  :اانيا    

 االجتماعيدددة،ومسدددتعدا  لتقبدددل خددددمات الرعايدددة  ،وهندددا يجدددب أن يكدددون النزيدددل قدددابال  لاصدددال  والتهدددذيب والتوجيددده      

أو  االجتمدددداعي،فسددددي وأو التأهيددددل المهنددددي الحرفددددي أو التهددددذيب الن ،سددددواء التعلدددديم المعرفددددي ،وكددددذلك للتأهيددددل والتعلدددديم

 (.011-015ص  ،م5115،)طالب الروحي األخالقي

 العقابية شبه المفتوحة   المؤسسات ج(

وغالبدددا  مدددا  ،وال هدددو سدددجن مفتدددو  تمامدددا   ،فدددال هدددو سدددجن متلددد  تمامدددا   ،يجمدددع هدددذا الندددوع مدددا بدددين الندددوعين السدددابقين      

وقدددد تكدددون فدددي بعددد  األحيدددان ملحقدددة بسدددجن  ،ل نزالئهددداتنشدددأ فدددي المنددداط  الزراعيدددة أو قدددرب المنددداط  الصدددناعية لتشدددتي

مدددن  األخيدددرةويخصدددص لهدددا بعددد  المسدددجونين الدددذين يمدددرون بالمرحلدددة  ،ل جناحدددا  مسدددتقال  مدددن أجنحتدددهكشدددأو ت ،متلددد 

 (.11-11ص  ،م5111،)اليوسف سجنهم

عددددم التفدددري  أو اإلفدددراط تتميدددز بندددوع كبيدددر مدددن العقالنيدددة و المفتوحدددةويدددرى الباحدددث بدددأن المؤسسدددات العقابيدددة ندددبه       

لمدددن يثبدددا للمختصدددين لدددديها بأنددده يرغدددب بدددالعودة بدددأن يصدددبح  الفرصدددةفهدددي تقدددوم بالمحافظدددة علدددى الندددزالء أمنيدددا  وتعطدددي 

لمثدددل هدددذا  االجتماعيدددةوهندددا تبدددرز قيمدددة ودور تقدددديم خددددمات الرعايدددة  ،نخصدددا  سدددويا  يعددديش فدددي مجتمعددده بشدددكل طبيعدددي

 كبير وفائدة كبيرة لهم. ها مردودالنوع من النزالء فيصبح ل

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية: :ثانياا 

نظدددرا  لحداادددة نشدددأة المملكدددة العربيدددة السدددعودية فقدددد تميدددزت المؤسسدددات اإلصدددالحية الخاصدددة بهدددا بمسدددتوى مرتفدددع       

وسددديلة إعدددادة  العتبارهدددا ،خاصدددا  وبصدددفة خاصدددة فدددي بدددرامج التأهيدددل واإلصدددال  التدددي توليهدددا المملكدددة اهتمامدددا   ،نسدددبيا  

 االهتمدددامحيدددث سدددعا المملكدددة العربيدددة السدددعودية مندددذ نشدددأتها إلدددى  ،إصدددال  الندددزالء ودمجهدددم فدددي المجتمدددع مدددن جديدددد

مبددددادف الشددددريعة اإلسددددالمية فددددي العقدددداب  االعتبددددارمددددع األخددددذ فددددي  ،بالسددددجون كوسدددديلة إليددددواء الموقددددوفين والمحكددددومين

 ،مدددن الجددداني وإعدددادة إصدددالحه ودمجددده فدددي المجتمدددع مدددن جديدددد االقتصددداصعقوبدددة هدددو فالهددددف مدددن ال ،ومعاملدددة المدددذنبين

 (.5111،ما لم يرتكب جريمة مخصص لها عقوبة حدية مهلكة كالقتل أو الرجم)اليوسف ،وليس الق اء عليه

 نشأة وتطور المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية:  

ومددددرت بعددددة مراحددددل مددددن  ،لمملكدددة العربيددددة السددددعودية بهيكدددل تنظيمددددي بسدددي نشدددأت المؤسسددددات اإلصدددالحية فددددي ا      

بددددأت مدددن تكليدددف مدددديريات الشدددرطة ومراكزهدددا بمهمدددة رعايدددة  ،االسدددتقالليةالتطدددور حتدددى تمتعدددا بمسددداحة جيددددة مدددن 

 هــ(.0109،)األحمر  هـ0149السجون واإلنراف عليها عندما توحدت المملكة عام 

هدددـ( بتطدددورات تنظيميدددة متواصدددلة ت دددمنا 0149العربيدددة السدددعودية مندددذ نشدددأتها عدددام )وقدددد مدددرت سدددجون المملكدددة       

 عدة مراحل هي:

 هــ:1131التطور وفقاا لنظام مديرية األمن العام الصادر عام 

ك وتدددداري  1191صدددددر نظددددام مديريددددة األمددددن العددددام فددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية بموجددددب األمددددر السددددامي رقددددم ك     

وحراسددددها وواجباتهددددا العامددددة فددددي الفصددددل  ، ددددمنا  تنظدددديم مصددددلحة السددددجون وو ددددائف مأموريهدددداهـددددـ مت0149 1 59

 حيث قسم ذلك النظام السجون إلى أربعة أقسام هي كالتالي: ،الثامن والعشرين من هذا النظام

 .االحتياطيالسجن المركز  أو   -0

 سجن األحدا .  -5

 سجن النساء.  -1

 السجن العمومي.  -1

   :هــ1131جون المؤقتة الصادرة عام التطور وفقاا لالئحة الس

العمددددل بالالئحددددة المؤقتددددة للسددددجون  اعتمددددادصدددددرت موافقددددة وزيددددر الداخليددددة فددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية علددددى       

حيدددث أوضدددحا كيفيدددة قبدددول  ،هـدددـ التدددي تعدددد أول تنظددديم يصدددل إلدددى درجدددة مناسدددبة مدددن االن دددباط0111 1 59بتددداري  

أوضددددحا الالئحددددة أعمددددال  وكددددذلك ،كددددل مددددا يتعلدددد  بحيدددداتهم داخددددل السددددجن ،وتدددددريبهم ،وإعانددددتهم ،وإقددددامتهم ،النددددزالء

كمددددا  ،والعدددداملين بهددددا ،واألعمددددال والمهددددام المنوطددددة بمدددددير  السددددجون ،ومدددددة الحراسددددة ،وواجبدددداتهم ،حددددراي السددددجن

 ،والعقوبات التأديبية الرادعة وكيفية تنفيذها ،أوضحا الالئحة المخالفات التي تقع على النزالء



 
 

  
 

 

 

 

وإقددددرار  ،كمدددا تميدددزت الالئحدددة بإقرارهددددا العديدددد مدددن المبددددادف اإلنسدددانية كالسدددما  ألقدددارب السددددجناء وذويهدددم بزيدددارتهم 

كدددذلك إقدددرار مواصدددلة التعلددديم  االجتمددداعي،وإقدددرار تسدددهيل تسدددجيل عائلدددة الندددزالء فدددي ال دددمان  ،الخلدددوة الشدددرعية منظدددا

البشددددرية أو المادية)المديريددددة العامددددة  احتياجاتهدددداكافددددة وتهيةددددة الفصددددول الدراسددددية للنددددزالء ب ،لمددددن يرغددددب مددددن النددددزالء

 (.0م ص0941،للسجون

 هــ:1113التطور وفقاا لنظام السجن والتوقيف الصادر عام 

بالموافقددددة علددددى  هـددددـ القاضددددي0191 4 50وتدددداري   10تميددددزت هددددذه المرحلددددة بصدددددور المرسددددوم الملكددددي رقددددم م       

 م(.0999،الشهراني وآخرون)والتوقيف نظام السجن 

 المعاصر:التطور 

هـددددـ بفصددددل 0151 05 5ك وتدددداري  521جدددداء التطددددور المعاصددددر بصدددددور قددددرار مجلددددس الددددوزراء السددددعود  رقددددم ك     

كمدددا تدددم رفدددع مسدددتواها التنظيمدددي إلدددى ك  ،حيدددث كدددان تتبدددع لددده ،اإلدارة العامدددة للسدددجون عدددن المديريدددة العامدددة لألمدددن العدددام

وإدارة  ،وتخدددتص باإلندددراف علدددى السدددجون ،الداخليدددة للشدددؤون األمنيدددة مديريدددة عامدددة للسدددجونك تدددرتب  بمسددداعد وزيدددر

وتنفيددددذ بددددرامج إصددددال  وتأهيددددل النددددزالء مددددن المحمكددددوم علدددديهم)بن  ،وتنفيددددذ أوامددددر التوقيددددف وعقوبددددة السددددجن ،نددددؤونها

 م(.5111،نحيا

 تصنيف المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية:

حيددددث صدددددر األمددددر  ،ودية جهددددود جبددددارة لتطددددوير وتحددددديث المؤسسددددات اإلصددددالحيةبددددذلا المملكددددة العربيددددة السددددع      

هـددددـ بالموافقددددة علددددى الخطددددة التطويريددددة لمنشددددةات وزارة الداخليددددة بإنشدددداء 0109 5 01بتدددداري   5012 1 0السددددامي رقددددم 

ر كافدددة مدددا يصدددل إلدددى االادددة وسدددتين إصدددالحية مواكبدددة للعصدددر الحدددديث فدددي التصدددميم الدددداخلي والخدددارجي للمبددداني وتدددوفي

 (.51ص  ،م5111،التفيليالمملكة )في مختلف مناط   ،المستلزمات اإلدارية وتوفير الحياة الكريمة للنزالء

 لذا فقد تم تصنيف المؤسسات اإلصالحية في المملكة العربية السعودية جترافيا  ونوعيا  على النحو التالي:   

 التصنيف الجغرافي:

جون فددددي المملكددددة علددددى التقسدددديم اإلدار  لمندددداط  المملكددددة الددددذ  ينقسددددم إلددددى اددددال  يعتمددددد التقسدددديم الجترافددددي للسدددد      

 ،عشدددرة منطقدددة إداريدددة رئيسدددة تتدددولى اإلندددراف علدددى السدددجون الواقعدددة ضدددمن الحددددود الجترافيدددة إلمدددارة كدددل منطقدددة

 (.5ص،م0992،الجريو للمنطقة، )وترتب  بها السجون الفرعية التابعة 

 التصنيف النوعي:

واألعددددداد التددددي  ،معيددددار التقسدددديم النددددوعي للسددددجون فددددي المملكددددة علدددى أسدددداي كبددددر حجددددم المدددددن وضددددخامتهايعتمدددد       

 :مدددن هدددذا المنطلددد  تنقسدددم السدددجون فدددي المملكدددة إلدددى ،والبدددرامج المتنوعدددة التدددي يقدمهدددـا ،يدددرجح أن يتسدددع لهدددا هدددذا السدددجن



 
 

  
 

 

 

 

التطددددورات  االعتبدددداراألخددددذ فددددي مددددع  ،والسددددجون فةددددة ك ك ،والسددددجون فةددددة كبك ،والسددددجون فةددددة كأك ،اإلصددددالحيات

مددن تزايددد فددي  هيددد عدددد السددكان الطبيعددي ومددا يقابلددفددي  ددل تزا االسددتيعابيةالمسددتمرة فددي توسددعة السددجون وزيددادة طاقتهددا 

 أعداد الجرائم.

   :في المؤسسات اإلصالحية الجتماعيةالرعاية  .1.1

 :الجتماعيةماهية الرعاية  :أولا 

 :الجتماعيةمفهوم الرعاية 

حيدددث أنددده لدددم يتفددد  العلمددداء إلدددى اآلن علدددى وضدددع  االجتماعيدددة،تعدددددت المفددداهيم والتعددداريف المحدددددة لمفهدددوم الرعايدددة       

وقددددد يرجددددع ذلددددك إلددددى أن هددددذا المفهددددوم يتسددددم  ،بشددددكل كامددددل االجتماعيددددةوتحديددددد تعريددددف موحددددد يبددددين مفهددددوم الرعايددددة 

م: 5111،منيدددف المطيدددر مختلفدددة )  وجهدددات نظدددر وتعددددد منطلقدددات تحديدددده مدددن قبدددل عديدددد مدددن العلمددداء ذو باالتسددداع

مدددن خدددالل عدددر  ألهدددم التعددداريف التدددي تناولدددا الرعايدددة  االجتماعيدددةلمفهدددوم الرعايدددة  اسدددتعرا (. وفيمدددا يلدددي 12ص

 :االجتماعية

فدددي مرحلدددة مدددن المراحدددل كمدددرادف لتقدددديم  اسدددتخدمافإنهدددا قدددد  االجتماعيدددةمدددن حيدددث التطدددور التددداريخي للرعايدددة       

ويشدددير فهمدددي إلدددى أن هدددذا التعريدددف قدددد يكدددون صدددالحا  لمراحدددل تاريخيدددة سدددادها  ،إلحسدددان للفةدددات المحرومدددةالصددددقة وا

م: ص 0991،)فهمددددي المعاصددددرة االجتماعيددددةالفقددددر والحرمددددان إال أندددده ال يسدددداير المظدددداهر المتعددددددة ألنشددددطة الرعايددددة 

50.) 

 :الجتماعيةخصائص الرعاية 

 :من الخصائص ومن أهمها ما يليبعدد  االجتماعيةتتميز الرعاية       

مدددن خدددالل  االجتماعيدددةحيدددث البدددد أن تدددتم الرعايدددة  ،تخ دددع للتنظددديم الرسدددمي االجتماعيدددةإن أنشدددطة الرعايدددة   -0

وتكددددري كددددل وقتهددددا لتقددددديم هددددذه الخدددددمات ويددددتم ذلددددك مددددن خددددالل  ،تنظيمددددات معروفددددة تتحمددددل مسددددؤولية هددددذه األنشددددطة

أهليدددة أو دوليدددة وهدددي مؤسسدددات لددددينها فلسدددفتها وبرامجهدددا وأهددددافها  حكوميدددة أو االجتماعيدددةمؤسسدددات خاصدددة بالرعايدددة 

 الخاصة.

ويتدددددولى  ،ألفدددددراده االجتماعيدددددةأحدددددد أهدددددم مسدددددؤوليات المجتمدددددع لتحقيددددد  الحمايدددددة  االجتماعيدددددةتعدددددد الرعايدددددة   -5

 الخاصة. االجتماعيةالمجتمع هذه المسؤولية عن طري  الحكومة أو أ  من المؤسسات 

 إلى تحقي  الربح. االجتماعيةالرعاية ال تهدف أنشطة وخدمات   -1

 ،لجمهورهدددا الخددداص االجتماعيدددةمؤسسدددات خاصدددة بهدددا تقددددمن أنشدددطة وخددددمات الرعايدددة  االجتماعيدددةللرعايدددة   -1

ذات فلسددددفة ولددددوائح وبددددرامج وأهددددداف خاصددددة تميزهددددا عددددن غيرهددددا مددددن  دوليددددهوهددددي مؤسسددددات حكوميددددة أو اهليددددة أو 

 المؤسسات الموجودة في المجتمع.



 
 

  
 

 

 

 

 في المؤسسات اإلصالحية بالمملكة العربية السعودية: الجتماعيةرعاية ال :ثانيا

حكومدددة المملكدددة بأوضددداع السدددجون بشدددكل عدددام والندددزالء بشدددكل خددداص حيدددث قددددما المملكدددة العربيدددة  اهتمدددالقدددد       

مج السدددعودية الددددعم المددداد  والمعندددو  لجهددداز السدددجون مدددن أجددددل رعايدددة وإصدددال  الندددزالء وتدددوفير العديدددد مدددن البددددرا

اإلصدددالحية المتميدددزة التدددي مدددن ندددأنها أن تعمدددل علدددى تقدددويم سدددلوي الندددزالء وتعيددددهم إلدددى المجتمدددع ودمجهدددم بددده مدددره 

 (.1:ص0151،أخرى)الحاراي

 االجتماعيددددةولقددددد جدددداءت هددددذه الجهددددود إيمانددددا  مددددن المسددددؤولين ووالة األمددددر فددددي المملكددددة بأهميددددة تددددوفير الرعايددددة       

)وزارة  هـددددـ0191 0 0وتددداري   1111وضدددوحا  بعددددد صددددور القدددرار الدددوزار  رقدددم  وقدددد تجلدددى هدددذا اإليمدددان ،للندددزالء

وقدددد تمثلدددا  ،والنفسدددية داخدددل سدددجون المملكدددة االجتماعيدددةمت دددمنا  الئحدددة متكاملدددة للرعايدددة  ،(1هـدددـ:ص0199،الداخليدددة

 أهم أهداف هذه الرعاية في النقاط التالية:

 جون ورعاية النزيل أاناء فترة إقامته بالسجن.العمل على تكيف النزيل مع البيةة الجديدة في الس  -0

 قويمة. اجتماعية اتجاهاتلتصبح  واإلنحرافيهالنزيل وميوله العدوانية  اتجاهاتالعمل على تعديل وتقويم   -5

طاقاتددده الجسدددمية والعقليدددة والنفسدددية فدددي إعدددداده  واسدددتتاللللنزيدددل داخدددل السدددجن  االجتمددداعيالعمدددل علدددى التأهيدددل   -1

 ى مواصلة تعليمه أو محو أميته وتقويم سلوكه.وتدريبة وحثة عل

 العمل على رعاية أسرة السجين ومساعدتها بما يوفر لها الحياة الكريمة.  -1

 المقدمة للنزلء في المؤسسات اإلصالحية بالمملكة: الجتماعيةبرامج الرعاية  :ثالثاا 

الدددذ  توليددده حكومدددة  فاالهتمدددامة إصدددال  الندددزالء تعلدددب دورا  هامدددا  فدددي عمليددد االجتماعيدددةال ندددك أن بدددرامج الرعايدددة       

خدددادم الحدددرمين الشدددريفين _ حفظدددة هللا _ بشدددؤون الندددزالء مندددذ دخدددول النزيدددل السدددجن وحتدددى اإلفدددرا  عنددده مدددن الجواندددب 

والصددددحية والنفسددددية ومتابعددددة ذلددددك بصددددورة دائمددددة ومسددددتمرة يولددددد نوعددددا  مددددن الثقددددة واإلحسدددداي بالراحددددة  االجتماعيددددة

لتقبدددل بدددرامج اإلصدددال   يهيةدددهنحدددو تتييدددر نظرتددده وتفكيدددره تجددداه المجتمدددع ممدددا  يدفعدددهاألمدددر الدددذ   ،ندددةالنفسدددية والطمأني

بحدددددد  نفسدددددده وبحدددددد   اقتددددددرفوتهيةتدددددده للعددددددودة إلددددددى الطريدددددد  القددددددويم والتوبددددددة إلددددددى هللا تعددددددالى ممددددددا  ،والعددددددال 

 وذلك من خالل البرامج التالية: ،(2هــ:ص0151،مجتمعة)الحاراي

 والنفسية بالسجون: عيةالجتمابرامج الرعاية 

بالسددددجون دورهددددا الحيددددو  والفعددددال مددددن المفهددددوم اإلسددددالمي الواسددددع لمعنددددى الرعايددددة  االجتماعيددددةالرعايددددة  اكتسددددب      

لتشددددمل كافددددة الخدددددمات وكددددل المسددددجونين أيددددا  كانددددا أعمدددددارهم  اتسددددعاحيددددث  ،(22م:ص0911،)فهمددددياالجتماعيددددة 

 طا  هذه الرعاية لتشمل أسر السجناء التي تحتا  إلى الرعاية.ن امتدكما  ارتكبوه،وجنسياتهم أو الجرم الذ  

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 برامج الرعاية المصاحبة والالحقة:

بدددل هدددي مقدمدددة لهدددا فالرعايدددة المصددداحبة تبددددأ مدددن حدددين  ،وايقدددا  بالرعايدددة الالحقدددة ارتباطددداتدددرتب  الرعايدددة المصددداحبة       

رعايدددة المفدددر  عنددده مدددن خدددالل إرنددداده وتوجيهددده القدددب  علدددى المدددتهم ورعايتددده ورعايدددة أسدددرته خدددالل فتدددرة العقوبدددة و

 (.01هــ:ص0151،)الحاراي وتوسيع مداركه وتهذيب سلوكه وتأهيله تعليميا  ومهنيا  

 برامج الوعظ واإلرشاد الديني:

( مدددن نظدددام السدددجن والتوقيدددف أنددده يجدددب علدددى إدارة السدددجون ودور التوقيدددف أن تكفدددل محافظدددة 02نصدددا المدددادة )      

وأن تهيددده لددده الوسدددائل الالزمدددة ألدائهدددا وأن  ،ن أو دار التوقيدددف علدددى إقامدددة ندددعائره الدينيدددة واإلسدددالميةالمسدددلم فدددي السدددج

يكددون لكدددل سدددجن أو دار توقيدددف مرندددد أو أكثدددر مدددن الددددعاة المختصددين فدددي الددددعوة إلدددى هللا وهدايدددة النفدددوي وحدددثهم علدددى 

 .(51هــ:ص0151،)الحاراي الف يلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية

 برامج الرعاية الصحية:

نصددددا الئحددددة الخدددددمات الطبيددددة بالسددددجون علددددى إقامددددة مستوصددددفات بالسددددجون الرئيسددددية وتطويرهددددا حتددددى تصددددبح       

ويعدددين فدددي كدددل سدددجن  ،مستشددفيات يتدددوفر بهدددا جميدددع األجهدددزة ال دددرورية لعدددال  مختلدددف األمددرا  الشدددائعة بدددين الندددزالء

ات الكفيلددددة بسددددالمة صددددحة النددددزالء ووقددددايتهم مددددن األمددددرا  الوبائيددددة طبيددددب أو أكثددددر ويعهددددد إليدددده مسددددؤولية اإلجددددراء

 ومراقبة صالحية األغذية والمالبس ومالحة نظافة الورش وعنابر النوم وغيرها من أمكنة السجون.

 البرامج التعليمية:

 ،نددددزالء لتعلدددديمهمالتعلدددديم ودوره اإلصددددالحي والتقددددويمي بالنسددددبة للنددددزالء وحرصددددا  علددددى مواصددددلة ال بأهميددددةإيمانددددا        

 10( مدددن نظدددام السدددجن والتوقيدددف الصدددادر بالمرسدددوم الملكدددي رقدددم م 01وكدددذلك تعلددديم غيدددر الدارسدددين فقدددد نصدددا المدددادة)

مدددددع الجهدددددات المختصدددددة المسدددددؤولة عدددددن التعلددددديم  باالتفدددددا هـدددددـ علدددددى أن ت دددددع وزارة الداخليدددددة 0191 4 50وتددددداري  

 التوقيف والتوعية مناهج التعليم والتصنيف داخل السجون ودور

 البرامج الثقافية:

مددددع الجهددددات المختصددددة  باالتفددددا ( مددددن نظددددام السددددجن والتوقيددددف علددددى أن ت ددددع وزارة الداخليددددة 02نصددددا المددددادة)      

وأن تنشدددأ فدددي كدددل سدددجن ودار  ،المسدددؤولة عدددن التعلددديم والتوعيدددة منددداهج التعلددديم والتثقيدددف داخدددل السدددجون ودور التوقيدددف

 يستفيد منها النزالء.توقيف مكتبة تحو  مختلف الكتب ل

 برامج تأهيل وتشغيل السجناء:

يدددتم التحدددا  النزيدددل بدددأ  مهندددة مدددن المهدددن الفنيدددة المتدددوفرة فدددي ورش التددددريب المهندددي والصدددناعي بالسدددجون والتدددي       

تقددددمها المؤسسدددة العامدددة للتددددريب التقندددي والمهندددي حيدددث تعتبدددر ندددهادات الندددزالء منهدددا معتمددددة ويسدددتطيع النزيدددل العمدددل 



 
 

  
 

 

 

 

والمهندددددددي موجبهدددددددا حالددددددده حدددددددال أ  مدددددددواطن حصدددددددل علدددددددى ندددددددهادة مدددددددن المؤسسدددددددة العامدددددددة للتددددددددريب التقندددددددي ب

 (.51هــ:ص 0151،الحاراي)

 الدراسات السابقة: .1.1

ميدانيةةةةة داخةةةةل السةةةةجوند دراسةةةةة  الجتماعيةةةةةهـةةةةـ( حةةةةو  دتكامةةةةل خةةةةدمات الرعايةةةةة 1111،دراسةةةةة )الرميخةةةةاني      

 ئج هذه الدراسة كاآلتي:وكان من أهم نتامدينة الرياض  بسجون

علددددى أن التخطددددي  لبددددرامج وأنشددددطة السددددجن جميعهددددا بمددددا فيهددددا أنشددددطة الرعايددددة  االتفددددا وجددددود مددددا يشددددبه   -0

فقددد  بمعندددى عددددم مراعددداة وجهدددات نظدددر المنفدددذين مدددن  وإندددرافيهيدددتم مدددن قبدددل مدددن هدددم فدددي و دددائف رئاسدددية  االجتماعيدددة

 إلى جانب عدم مراعاة وجهات نظر المسجونين. ،العاملين

ادددم بسدددبب  ،وذلدددك بسدددبب عوامدددل بشدددرية تنظيميدددة اوال   ،اإلصدددالحيأجمدددع هدددؤالء بمحدوديدددة قيدددام السدددجن بددددوره   -5

ولعددددم الدددوعي برسدددالة السدددجن اإلصدددالحية رابعدددا  وهدددو مدددا أادددر فدددي تحقيددد   ،فعقبدددات ماليدددة االثدددا   ،عقبدددات ماديدددة اانيدددا  

 البرامج ألهدافها.

النةةةةزلء وسةةةةلو همد وهةةةةي  اتجاهةةةةاتة بةةةةرامج السةةةجون فةةةةي تغييةةةةر هــةةةةـ( حةةةةو د فاعليةةةة1111،دراسةةةة )األحمةةةةري      

 وكان من أهم نتائج هذه الدراسة كاآلتي: دراسة ميدانية في سجن الحائر بمدينة الرياض.

 (.%91النزالء بأهمية المشاركة في البرامج لمنفعتهم الشخصية بنسبة ) اقتناع -

 (.%15،21)بنسبة توترات تعمل المشاركة في البرامج على التخفيف من ال توط وال -

 (.%24،1)بنسبة األمر الذ  ينعكس على ممارستهم للبرامج  ،تواي  العالقات مع اآلخرين في السجن -

 

وبرامجهةةةا فةةةي المؤسسةةةات اإلصةةةالحية  الجتماعيةةةةهــةةةـ( حةةةو  دتقيةةةيم خةةةدمات الرعايةةةة 1111،دراسةةةة )المطيةةةري      

 ائج هذه الدراسة كاآلتي:وكان أهم نت من وجهة نظر نزلء شعبة سجن الدمام

 هناي رضا إلى حد ما من قبل النزالء عن خدمات وبرامج الرعاية التعليمية والمهنية المقدمة لهم. -

أن مسدددتوى الخددددمات الطبيدددة المقدمدددة للندددزالء مدددن قبدددل المؤسسدددة اإلصدددالحية مقبدددول بدددالرغم مدددن وجدددود نقدددص فدددي  -

 األطباء المتخصصين.

 الرياضية والترفيهية المقدمة للنزالء. ضعف مستوى خدمات وبرامج الرعاية -

بسةةةةجن النسةةةةاء بالريةةةةاض مةةةةن منظةةةةور  الجتماعيةةةةةهــةةةةـ( حةةةةو  دخةةةةدمات الرعايةةةةة 1111،دراسةةةةة )نةةةةورة العتيبةةةةي      

 وكانا أهم نتائج هذه الدراسة كاآلتي: ،التخطيط والتطويرد



 
 

  
 

 

 

 

وعددددم تكيددددف  االجتماعيددددةت المقدمددددة للندددزالء ممددددا ندددتج عندددده الكثيدددر مددددن المشدددكال االجتماعيدددةضدددعف الخدددددمات  -

 النزالء في المؤسسات اإلصالحية.

ورغبدددات الندددزالء وأن هنددداي بعددد  الدددنقص والقصدددور فدددي الدددرامج  واحتياجدددات االجتماعيدددةعددددم توافددد  الخددددمات  -

 المقدمة للنزالء. االجتماعيةوالخدمات 

جون وهدددذا مدددن مسدددببات فدددي السددد االجتماعيدددةين العددداملين فدددي مجدددال الرعايدددة االجتمددداعي االختصاصددديينقلدددة عددددد  -

 .االجتماعيةالسلبية التي تظهر بها خدمات الرعاية  النتائج

فةةةةةي السةةةةةجوند دراسةةةةةة  الجتماعيةةةةةةهــةةةةةـ( حةةةةةو  دالممارسةةةةةة المهنيةةةةةة للخدمةةةةةة 1113،دراسةةةةة )نةةةةةوف العتيبةةةةةي      

 وكان نتائج هذه الدراسة ما يلي: ميدانية على السجون بمدينة الرياض

 علددددى زيددددادةبالسددددجون هددددوك العمددددل  االجتماعيددددةف الممارسددددة المهنيددددة للرعايددددة أ هددددرت الدراسددددة أن أهددددم أهدددددا -

 والشعور بالسعادةك. االجتماعيقدرات المسجونين على التكيف 

هدددي عددددم الدددوعي الكدددافي مدددن غالبيدددة  االجتماعيدددةأمدددا بالنسدددبة للمعوقدددات التدددي تعدددو  الممارسدددة المهنيدددة للرعايدددة  -

كددددذلك تبددددين أن مددددن المعوقددددات تدددددني مسددددتوى  ،ي يقدددددمها السددددجن لهددددمالتدددد االجتماعيددددةالنددددزالء بأهميددددة الخدددددمات 

 .اإلصالحيةتطبي  البرامج واألنشطة في المؤسسات 

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة .1

 :منهج الدراسة. 1.1

 اتجاهداتة باستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي)المسحي( الذ  يقوم على تجميدع البياندات والمعلومدات المتعلقد     

ين، بتدر  وصدفها االجتمداعيالمقدمة لهم مدن قبدل األخصدائيين  االجتماعيةنزالء المؤسسات اإلصالحية نحو خدمات الرعاية 

يدث وتحليلها وتفسيرها حيث يعرف المنهج الوصفي المسدحي: بأنده المدنهج الدذ  يهددف إلدى وصدف الظداهرة المدروسدة مدن ح

-090هدـ،0114طبيعتها ودرجة وجودها ويوصف بأنه المنهج الذ  يقوم بوصف ما هو كدائن وتفسديره، وقدد عرفده )العسداف: 

ويسدتخدم المدنهج  (   بأنه: ك النوع من البحو  الذ  يتم بواسطة استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة مدنهم.540

لعالقدة أو اسدتنتا  ة ودرجة وجودها فق ، دون أن يتجداوز ذلدك إلدى دراسدة االوصفي )المسحي( بتر  وصف طبيعة الظاهر

 األسباب مثال.

 :مجتمع الدراسة. 1.1

فدي السدجن العدام  ،فدي سدجون محافظدة جددة االجتماعيدةين العاملين في الرعاية االجتماعيتم عمل مسح نامل لألخصائيين      

تددم أخددذ عينددة عشددوائية مددن نددزالء السددجون  اجتمدداعيين، كمدداأخصددائيين ( 01وذلددك نظددرا  لقلددة عددددهم البددال ) ،واإلصددالحية

( 1111كوحدة ممثلدة للمجتمدع األصدلي للبحدث البدال  عدددهم ) ،( نزيال  011)بإصالحية سجون محافظة جدة والذ  بل  عددها 

 محافظة جدة. سجون ،وقد تم تحديد عينات البحث بعد الحصول على اإلحصائيات من المديرية العامة للسجون ،نزيل



 
 

  
 

 

 

 

 :حدود الدراسة. 1.1 

المقدمددة لهددم مددن قبددل  االجتماعيددةنددزالء المؤسسددات اإلصددالحية نحددو خدددمات الرعايددة  اتجاهدداتالحدددود الموضددوعية:      

 ين.االجتماعياألخصائيين 

 الحدود الجترافية: سجون محافظة جدة.

 ـه0112-0114الحدود الزمنية: الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 :أدوات الدراسة. 1.1

في سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لاجابة عن تساؤالت الدراسة، اعتمد الباحث على االستبانة      

كأداة أساسية لجمع البياندات المطلوبدة لددعم الدراسدة النظريدة بالجاندب التطبيقدي لاجابدة علدى تسداؤالتها وتحقيد  أهددافها. وقدد 

د الباحث في بناء االستبانة على اإلطدار النظدر  للدراسدة والدراسدات السدابقة واالسترنداد بدبع  األدوات الموجدودة فدي اعتم

المجدال. وقددد تددم تصددميم االسددتبانة بحيددث تحتددو  علددى مجموعددة مدن األسددةلة التددي تدددعم موضددوع الدراسددة مددن خددالل عالقتهددا 

 المبانرة بأهداف الدراسة وتساؤالتها.

 ين:الجتماعيبيان األخصائيين است أول:

 تتكون االستبانة من األجزاء التالية:

 الجزء األول: ويحتو  على أسةلة تختص بالمعلومات الشخصية وهي:

عددد الددورات التدريبيدة فدي مجدال خددمات الرعايدة -الخبدرة الو يفيدة-العمدر-المسدتوى التعليمدي-المسمى الو يفي-مكان العمل

 .االجتماعية

 االجتماعيدةندزالء المؤسسدات اإلصدالحية نحدو خددمات الرعايدة  اتجاهاتي: ويشتمل على أداة الدراسة التي تتعل  بالجزء الثان

 ين: وتتكون من محورين هي:االجتماعيالمقدمة لهم من قبل األخصائيين 

( 01ين ويشدتمل علدى )ياالجتمداعالمقدمة للنزالء من وجهة نظر األخصدائيين  االجتماعيةالمحور األول: واقع خدمات الرعاية 

 فقرات.

 ( فقرة.01ويشتمل على ) االجتماعيةين في تقديم خدمات الرعاية االجتماعيالمحور الثاني: المعوقات التي تواجه االخصائيين 

 ثانيا: استبيان نزلء السجون:

 وتتكون االستبانة من األجزاء التالية:

 خصية وهي:الجزء األول: ويحتو  على أسةلة تختص بالمعلومات الش



 
 

  
 

 

 

 

 السواب .-المدة المحكوم بها النزيل-الحالة الصحية-المستوى التعليمي-االجتماعيةالحالة -النوع-العمر

 االجتماعيدةندزالء المؤسسدات اإلصدالحية نحدو خددمات الرعايدة  اتجاهاتالجزء الثاني: ويشتمل على أداة الدراسة التي تتعل  ب

 ين: وتتكون من محورين هي:االجتماعيالمقدمة لهم من قبل األخصائيين 

المقدمدة لهدم ويشدتمل  االجتماعيدةين وخددمات الرعايدة االجتمداعيالنزالء حيدال عالقدتهم باألخصدائيين  اتجاهاتالمحور األول: 

 ( فقرات.9على )

 ( فقرات.9ويشتمل على ) االجتماعيةالمحور الثاني: مدى إلمام النزالء بحقهم في الحصول على خدمات الرعاية 

موافد ( وذلدك لتحديدد درجدة الموافقدة –محايدد –( االادي التددر  )غيدر موافد Likertوقد استخدم الباحث أسدلوب ليكدرت )     

 على عبارات االستبانة.

 :صدق أداة الدراسة

، التي تعتمد على (Face validity)اعتمد الباحث للتحق  من صد  األداة على طريقتين األولى وتسمى الصد  الظاهر       

 Internal)  األداة علددى مجموعدددة مددن المتخصصددين الخبدددراء فددي المجددال، أمدددا الثانيددة وتسددمى االتسدددا  الددداخلي عددر

Consistency)  وتقوم على حساب معامل االرتباط بين كل وحدة من وحددات األداة، واألداة ككدل، وفيمدا يلدي الخطدوات التدي

 الطريقتين: اتبعها الباحث للتحق  من صد  األداة طبقا لكل طريقة من

 أولا: الصدق الظاهري: 

وهو الصد  المعتمد على المحكمدين، حيدث تدم عدر  أدوات الدراسدة علدى عددد مدن الخبدراء والمتخصصدين وتدم الطلدب      

منهم بدراسة األدوات وإبداء آرائهم فيها من حيث: مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الدذ  تنتمدي إليده، ومددى وضدو  

وسالمة صياغتها اللتوية ومالءمتها لتحقي  الهدف الذ  وضعا من أجله، واقترا  طدر  تحسدينها وذلدك بالحدذف أو  كل فقرة

اإلضافة أو إعادة الصدياغة أو غيدر مدا ورد ممدا يرونده مناسدبا، وقدد قددموا مالحظدات قيمدة أفدادت الدراسدة، وأادرت األدوات، 

 دوات قد حققا ما يسمى بالصد  الظاهر  أو المنطقي.وساعدت على إخراجها بصورة جيدة. وبذلك تكون األ

 ثانيا: صدق التساق الداخلي ألدوات البحث:

 ين:الجتماعياستبيان الخصائيين  أول:

 صدق التساق الداخلي (أ

تم حساب صدد  االتسدا  الدداخلي بحسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين درجدات كدل عبدارة والدرجدة الكليدة للمحدور الدذ       

 ( التالي:0ي إليه العبارة كما يوضح نتائجها جدول رقم )تنتم

 



 
 

  
 

 

 

 

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات  ل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه العبارة1جدو  رقم )

 الجتماعيةالمحور األو  واقع خدمات الرعاية 

المقدمة للنزلء من وجهة نظر األخصائيين 

 ينالجتماعي

ثاني المعوقات التي تواجه الخصائيين المحور ال

 الجتماعيةين في تقديم خدمات الرعاية الجتماعي

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م

0 1.221** 0 1.111** 

5 1.241** 5 1.119** 

1 1.114** 1 1.241** 

1 1.204** 1 1.111** 

1 1.449** 1 1.211** 

4 1.211** 4 1.201** 

2 1.111** 2 1.111** 

1 1.151** 1 1.111** 

9 1.411** 9 1.110** 

01 1.151** 01 1.252** 

  00 1.449** 

  05 1.114** 

  01 1.111** 

 1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة  **

 الصدق البنائي: ب(

وضدح الجددول التدالي معدامالت قام الباحث باستخرا  معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكليدة لالسدتبانة وي     

 االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لاستبانة:

 ( معامالت الرتباط بين درجة  ل محور والدرجة الكلية لالستبانة1) جدو  رقم

 معامل الرتباط المحور

المقدمة للنزالء من وجهة نظر األخصائيين  االجتماعيةواقع خدمات الرعاية 

 يناالجتماعي
1.122** 



 
 

  
 

 

 

 

ين في تقديم خدمات الرعاية االجتماعيالمعوقات التي تواجه االخصائيين 

 االجتماعية
1.291** 

 1.10وجود داللة عند مستوى  **

 ثانيا: استبيان نزلء السجون:

 صدق التساق الداخلي (أ

الكليدة للمحدور الدذ   تم حساب صدد  االتسدا  الدداخلي بحسداب معامدل ارتبداط بيرسدون بدين درجدات كدل عبدارة والدرجدة     

 ( التالي:1تنتمي إليه العبارة كما يوضح نتائجها جدول رقم )

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين درجات  ل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه العبارة1جدو  رقم )

النزلء حيا  عالقتهم  اتجاهاتالمحور األو  

ة ين وخدمات الرعايالجتماعيباألخصائيين 

 المقدمة لهم الجتماعية

المحور الثاني مدى إلمام النزلء بحقهم في 

 الجتماعيةالحصو  على خدمات الرعاية 

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م

0 1.229** 0 1.119** 

5 1.249** 5 1.252** 

1 1.110** 1 1.449** 

1 1.110** 1 1.114** 

1 1.202** 1 1.101** 

4 1.419** 4 1.211** 

2 1.241** 2 1.215** 

1 1.401** 1 1.204** 

9 1.141** 9 1.111** 

 1.10دال إحصائيا عند مستوى داللة  **

 الصدق البنائي: (ب

قام الباحث باستخرا  معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكليدة لالسدتبانة ويوضدح الجددول التدالي معدامالت      

 حور والدرجة الكلية لالستبانة:االرتباط بين درجة كل م

 



 
 

  
 

 

 

 

 ( معامالت الرتباط بين درجة  ل محور والدرجة الكلية لالستبانة1) رقم جدو 

 معامل الرتباط المحور

ين وخدمات الرعاية االجتماعيالنزالء حيال عالقتهم باألخصائيين  اتجاهات

 المقدمة لهم االجتماعية
1.421** 

 **1.119 االجتماعيةول على خدمات الرعاية مدى إلمام النزالء بحقهم في الحص

 1.10وجود داللة عند مستوى  **

 ثبات أدوات الدراسة:

 ين:الجتماعيأول: استبيان الخصائيين 

. ويوضدح الجددول التدالي معدامالت (Cronbach Alpha)للتحق  من ابات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبدا       

 تخدام هذه المعادلة.الثبات الناتجة باس

 ( معامل ألفا  رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 1جدو  رقم )

 المحور
عدد 

 العبارات

معامل 

 الفا رونباخ

المقدمة للنزالء من وجهة نظر  االجتماعيةواقع خدمات الرعاية 

 يناالجتماعياألخصائيين 
01 1.111 

يم خدمات ين في تقداالجتماعيالمعوقات التي تواجه االخصائيين 

 االجتماعيةالرعاية 
01 1.910 

 1.111 11 الستبانة  كل

 

 ين:الجتماعيثانيا: استبيان الخصائيين 

. ويوضدح الجددول التدالي معدامالت (Cronbach Alpha)للتحق  من ابات االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونبدا       

 الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.

 ( معامل ألفا  رونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة3قم )جدو  ر

 المحور
عدد 

 العبارات

معامل 

 الفا رونباخ

 1.119 9ين االجتماعيالنزالء حيال عالقتهم باألخصائيين  اتجاهات



 
 

  
 

 

 

 

 المقدمة لهم االجتماعيةوخدمات الرعاية 

مدى إلمام النزالء بحقهم في الحصول على خدمات الرعاية 

 االجتماعية
9 1.911 

 1.113 13 الستبانة  كل

 

 :المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة. 3.1 

بندداء علددى طبيعددة البحددث واألهددداف التددي سددعى إلددى تحقيقهددا، تددم تحليددل البيانددات باسددتخدام برنددامج الحددزم اإلحصددائية للعلددوم 

 (، واستخرا  النتائج وفقا لألساليب اإلحصائية التالية:SPSS) االجتماعية

 للتعرف على خصائص أفراد عينة البحث وفقا للبيانات الشخصية.التكرارات والنسب المئوية:.0

لحسدداب متوسددطات عبددارات االسددتبيان وكددذلك الدددرجات الكليددة والدددرجات  المتوسةةطات الحسةةابية والنحرافةةات المعياريةةة:.5

 الفرعية لالستبانة بناء على استجابات أفراد عينة البحث.

 لحساب االتسا  الداخلي. بيرسون:معامل ارتباط .1

 لحساب الثبات لعبارات االستبانة. معامل ألفا رونباخ:.1

 حيث تم حساب القيم )األوزان( كما في الجدول التالي:  معادلة المدى لحساب درجة الموافقة.1

 )األوزان(( حساب القيم 7الجدو  رقم )

 الوزن درجة الستجابة

 0 غير مواف    أبدا

 5   أحيانا  محايد 

 1 مواف    دائما

 

 كما في الجدول التالي:  Likert Scaleلمقياي ليكارت الثالاي االتجاهام يتم تحديد 

 لمقياس ليكارت التجاه( تحديد 3الجدو  رقم )

 درجة الستجابة المتوسط المرجح

 غير مواف    أبدا 0.44إلى  0من 



 
 

  
 

 

 

 

 محايد   أحيانا   5.11إلى  0.42من 

 مواف    دائما 1.11إلى  5.11من 

 

 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة النتائج .1

 الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة البحث: 

لعل أول ما يمكن البدء به بعد تفري  البيانات الدواردة فدي قدوائم االسدتبيان المسدتلمة مدن عيندة البحدث، ومدن خدالل اسدتخدام      

هو وصف عينة البحث، وتحديدد طبيعتهدا مدن خدالل المعلومدات العامدة التدي ت دمنتها االسدتبانة،  األساليب اإلحصائية المختلفة

 والتي تمكن من تصنيف افراد عينة البحث وذلك على النحو التالي:

 :عرض البيانات األولية لمجتمع الدراسة :أولا 

 ينالجتماعيأ(: عرض البيانات األولية لألخصائيين 

 ين وفقا لمتغير مكان العمل:الجتماعيحث من الخصائيين توزيع أفراد عينة الب

ين وفقدا لمتتيدر مكدان العمدل كمدا تبينده االجتمداعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من األخصدائيين      

 ( التالي:9رقم )النتائج بجدول 

 ين وفقا لمتغير مكان العملالجتماعين األخصائيين ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث م1) رقم دو ج

 النسبة المئوية ٪ العدد مكان العمل

 ٪11.1 1 إصالحية سجون محافظة جدة

 ٪51.1 5 السجن العام بمحافظة جدة

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ين وفقا لمتغير المسمى الوظيفي:الجتماعيعينة البحث من الخصائيين  توزيع أفراد

ين وفقدا لمتتيدر المسدمى الدو يفي كمدا االجتمداعياب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث مدن االخصدائيين تم حس     

 ( التالي:01النتائج بجدول رقم ) تبينه

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 ين وفقا لمتغير المسمى الوظيفيالجتماعي( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين 11)رقم جدو  

 النسبة المئوية ٪ العدد الوظيفي المسمى

 ٪21.1 2 اجتماعيأخصائي 

 ٪11.1 1 اجتماعيباحث 

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ين وفقا لمتغير المستوى التعليمي:الجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقدا لمتتيدر المسدتوى التعليمدي كمدا ياالجتماعتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين      

 ( التالي:00) تبينه النتائج بجدول رقم

 ين وفقا لمتغير المستوى التعليميالجتماعي( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين 11) رقمجدو  

 النسبة المئوية ٪ العدد المستوى التعليمي

 ٪11.1 1 بكالوريوي

 ٪51.1 5 ادراسات علي

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ين وفقا لمتغير العمر:الجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقا لمتتيدر العمدر كمدا تبينده النتدائج االجتماعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين      

 ( التالي:05بجدول رقم )

 ين وفقا لمتغير العمرالجتماعيلتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين ( ا11جدو  رقم )

 النسبة المئوية ٪ العدد العمر

 ٪21.1 2 سنة 14إلى  10من 

 ٪51.1 5 سنة 15إلى  12من 

 ٪01.1 0 سنة فما فو  11

 ٪111.1 11 المجموع

 



 
 

  
 

 

 

 

 ين وفقا لمتغير سنوات الخبرة:عيالجتماتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقا لمتتير سنوات الخبدرة كمدا تبينده االجتماعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين     

 ( التالي:01النتائج بجدول رقم )

 ين وفقا لمتغير سنوات الخبرةعيالجتما( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من الخصائيين 11جدو  رقم )

 النسبة المئوية ٪ العدد سنوات الخبرة

 ٪41.1 4 سنوات 1أقل من 

 ٪11.1 1 سنوات 01إلى  1من 

 ٪01.1 0 سنة 02أكثر من 

 ٪111.1 11 المجموع

 

 :الجتماعيةلرعاية ين وفقا لمتغير الدورات التدريبية في مجا  خدمات االجتماعيتوزيع أفراد عينة البحث من الخصائيين 

ين وفقدا لمتتيدر الددورات التدريبيدة فدي االجتمداعيتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من االخصائيين      

 ( التالي:01) كما تبينه النتائج بجدول رقم االجتماعيةمجال خدمات الرعاية 

ين وفقا لمتغير الدورات التدريبية الجتماعيالبحث من الخصائيين  ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة11) جدو  رقم

 الجتماعيةفي مجا  خدمات الرعاية 

الدورات التدريبية في مجا  

 الجتماعيةخدمات الرعاية 
 النسبة المئوية ٪ العدد

 ٪11.1 1 لم يحصل على أ  دورة

 ٪11.1 1 دورة واحدة

 ٪01.1 0 دورتان

 ٪51.1 5 اال  دورات

 ٪111.1 11 المجموع

 

 ب(: عرض البيانات األولية لنزلء سجون إصالحية محافظة جدة

 توزيع أفراد عينة البحث من نزلء المؤسسات اإلصالحية وفقا لمتغير العمر:



 
 

  
 

 

 

 

( 01م)تم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من للنزالء وفقدا لمتتيدر العمدر كمدا تبينده النتدائج بجددول رقد    

 التالي:

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من للنزلء وفقا لمتغير العمر11جدو  رقم )

 النسبة المئوية ٪ العدد العمر

 ٪09.1 11 سنة 11إلى  01من 

 ٪11.5 11 سنة 10إلى  10من 

 ٪10.4 19 سنة 15إلى  15من 

 ٪9.2 01 سنة 41إلى  11من 

 ٪1.5 1 سنة فما فو  41

 ٪111.1 111 المجموع

 

 :الجتماعيةتوزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير الحالة 

كمدا  االجتماعيدةتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء المؤسسات اإلصدالحية وفقدا لمتتيدر الحالدة 

 ( التالي:04) تبينه النتائج بجدول رقم

 الجتماعيةلمتغير الحالة  النزلء وفقاتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من ( ال13) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد الجتماعيةالحالة 

 ٪41.4 91 متزو 

 ٪04.0 51 مطل 

 ٪01.0 51 أعزب

 ٪1.5 1 أرمل

 ٪111.1 111 المجموع

 

 ى التعليمي:توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المستو

تم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء المؤسسات اإلصالحية وفقدا لمتتيدر المسدتوى التعليمدي كمدا 

 ( التالي:02) تبينه النتائج بجدول رقم



 
 

  
 

 

 

 

 ي ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المستوى التعليم17) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد المستوى التعليمي

 ٪04.1 54 يقرأ ويكتب

 ٪00.4 01 ابتدائي

 ٪01.1 51 متوس 

 ٪11.0 19 اانو 

 ٪01.1 51 جامعي

 ٪5.4 1 فو  جامعي

 ٪111.1 111 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير الحالة الصحية:

المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء المؤسسات اإلصالحية وفقا لمتتير الحالة الصحية كما تبينه تم حساب التكرارات والنسب 

 ( التالي:01النتائج بجدول رقم )

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير الحالة الصحية 13) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد الحالة الصحية

 ٪11.2 90 سليم

 ٪51.1 10 أعاني من أمرا  ع وية

 ٪09.1 11 أعاني من أمرا  نفسية

 ٪0.9 1 من ذو  االحتياجات الخاصة

 ٪111.1 111 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المدة المحكوم بها:

كمدا  المؤسسات اإلصالحية وفقدا لمتتيدر المددة المحكدوم بهداتم حساب التكرارات والنسب المةوية ألفراد عينة البحث من نزالء 

 ( التالي:09) تبينه النتائج بجدول رقم

 



 
 

  
 

 

 

 

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير المدة المحكوم بها 11) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد المدة المحكوم بها

 ٪11.4 41 أقل من سنتين

 ٪51.1 10 سنوات 1إلى  5 من

 ٪01.5 55 سنوات 2إلى  1من 

 ٪02.1 52 سنوات 01إلى  1من 

 ٪1.5 1 سنة 01إلى  00من 

 ٪1.1 2 سنة فأكثر 01

 ٪111.1 111 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير السوابق:

ندزالء المؤسسدات اإلصدالحية وفقدا لمتتيدر السدواب  كمدا تبيندده تدم حسداب التكدرارات والنسدب المةويدة ألفدراد عيندة البحدث مددن 

 ( التالي:51) النتائج بجدول رقم

 ( التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث من النزلء وفقا لمتغير السوابق11) جدو  رقم

 النسبة المئوية ٪ العدد السوابق

 ٪19.1 24 السابقة األولى

 ٪04.0 51 السابقة الثانية

 ٪51.4 15 سواب  1إلى  1من 

 ٪2.0 00 سواب  1إلى  4من 

 ٪2.0 00 أخرى

 ٪111.1 111 المجموع

 

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 :اإلجابة عن تساؤلت الدراسة :ثانياا 

 تمهيد:

المقدمة لهم مدن قبدل  االجتماعيةنزالء المؤسسات اإلصالحية نحو خدمات الرعاية  اتجاهاتهدف البحث إلى التعرف على      

ين ولاجابدة علدى أسدةلة الدراسدة تدم بنداء اسدتبانة ندملا هدذه المتتيدرات، وتدم تطبيقهدا علدى أفدراد عيندة الجتماعيااألخصائيين 

( نزيال من نزالء إصالحية سدجون محافظدة جددة، وقدد تدم إدخدال البياندات 011( اخصائيا اجتماعيا و )01البحث البال  عددهم)

 -التالي: تم تحليل النتائج فكانا على النحو  SPSSصائي إلى جهاز الحاسب اآللي وباستخدام البرنامج اإلح

المقدمدددة لندددزالء المؤسسدددات اإلصدددالحية مدددن خدددالل  االجتماعيدددةهدددو واقدددع خددددمات الرعايدددة  مددداالسةةةؤا  األو :  -

 ين؟االجتماعيوجهة نظر األخصائيين 

المقدمدة للندزالء، وكاندا  تماعيدةاالج( عبدارات لتحديدد خددمات الرعايدة 01لاجابة على هدذا السدؤال قدام الباحدث بتخصديص )

 النتائج الستجابات أفراد العينة كالتالي:

ين الجتماعي( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من الخصائيين 11) جدو  رقم

 المقدمة للنزلء. الجتماعيةحيا  خدمات الرعاية 
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 أبدا أحيانا دائما

0 

عند  االجتماعييعمل األخصائي 

 استقبالهإيداع النزيل على 

ودراسة حالته وتشخيصها 

 وتقديم العال  المناسب

 5 4 5 ت

 1 أحيانا 1.442 5.11
٪ 51 41 51 

5 

 االجتماعييعمل األخصائي 

توضيح الواجبات التي على 

يجب أن يقوم بها النزيل، كما 

يوضح له حقوقه التي يجب أن 

 يحصل عليها

 1 1 1 ت

 1 أحيانا 1.124 5.01
٪ 11 1 11 

 0 دائما 1.111 1.11 1 1 01 تيتم مساعدة أسر النزالء ماديا   1
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 أبدا أحيانا دائما

بالرفع لهم ومخاطبة ال مان 

، واللجنة الوطنية االجتماعي

لجنة لراعية النزالء وأسرهم )

فع لهم للجمعيات والر تراحم(،

 الخيرية

٪ 011 1 1 

1 

 اتصاالتينظم اإلخصائي 

النزيل مع مجتمعة وأسرته عن 

طري : )الزيارات، والخلوة 

الشرعية، وتصاريح الخرو  

 المؤقتة(

 1 1 1 ت

 5 دائما 1.152 5.11
٪ 11 11 1 

1 

 االجتماعييقوم األخصائي 

التي  االجتماعيةالعوامل  بدراسة

 االنحرافأدت بالنزيل إلى 

 والجريمة

 1 4 1 ت

 1 أبدا 1.104 0.41
٪ 1 41 11 

4 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على تشخيص أسباب عدم تكيف 

النزيل على بيةة السجن، ويقوم 

بتقديم العال  المناسب من خالل 

 االجتماعية الراعيةبرامج 

 1 1 0 ت

 9 أبدا 1.499 0.41
٪ 01 11 11 

2 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على تنمية مهارات النزيل 

لاللتحا  ببرامج  وإرناده

التدريب المهني، ونتل وقا 

 فراغه بما يفيده

 1 1 5 ت

 4 أحيانا 1.211 0.91
٪ 51 11 11 

 2 أحيانا 1.211 0.91 1 1 5 ت االجتماعييقوم األخصائي  1
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 أبدا أحيانا دائما

بتوجيه النزالء للبرامج التعليمية 

لتدريب المهني وتذليله وبرامج ا

المعوقات التي تحول دون 

 في هذه البرامج استمرارهم

٪ 51 11 11 

9 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على مساعدة النزالء على 

التوبة، والتحلي بمكارم 

األخال ، وسلوي الطري  

الصحيح، من خالل تقديم 

 التوجيه واإلرناد لهم

 1 1 5 ت

 1 أحيانا 1.909 5.51
٪ 51 11 11 

01 

 االجتماعييحرص األخصائي 

على إنتال فراغ النزالء 

بالوسائل الترفيهية والرياضية 

 المفيدة لهم

 1 4 1 ت

 01 أبدا 1.104 0.41
٪ 1 31 11 

 1.11  للمحور المتوسط* العام

 درجات 1 من * المتوس 

، واللجندة الوطنيدة االجتمداعيعبارة )يتم مساعدة أسر النزالء ماديا  بالرفع لهدم ومخاطبدة ال دمان ويفسر الباحث حصول ال     

 اهتمداملراعية النزالء وأسرهم )لجنة تراحم(، والرفع لهم للجمعيات الخيرية( على الترتيب األول بدرجة استجابة )دائما( إلدى: 

حية بتقددديم خدددمات المسدداعدات الماديددة المتاحددة للنددزالء بالشددكل ين العدداملين فددي المؤسسددات اإلصددالاالجتمدداعياألخصددائيين 

 المرضي.

وخدددددمات الرعايددددة  ،يناالجتمدددداعيالنددددزالء حيددددال عالقددددتهم باألخصددددائيين  اتجاهدددداتمددددا هددددي  السةةةةؤا  الثةةةةاني: -

 المقدمة لهم؟ االجتماعية

 ،يناالجتمداعيحيال عالقتهم باألخصائيين النزالء  اتجاهات( عبارات لتحديد 9لاجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص )

 المقدمة لهم، وكانا النتائج الستجابات أفراد العينة كالتالي: االجتماعيةوخدمات الرعاية 



 
 

  
 

 

 

 

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من النزلء حيا  عالقتهم 11جدو  رقم )

 المقدمة لهم الجتماعيةن وخدمات الرعاية يالجتماعيباألخصائيين 
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 محايد موافق
غير 

 موافق

0 

ليس من ال رور  أن يتدخل أو 

 االجتماعييعمل األخصائي 

بدراسة وتشخيص أو عال  

المشاكل التي تواجهني داخل 

 السجن

 14 2 015 ت

 1 مواف  1.900 5.14
٪ 44 1 11 

5 

ال أا  كثيرا  في األخصائي 

والتصريح له ببع   االجتماعي

 االجتماعيةاألسرار والمشاكل 

 19 1 015 ت

 1 مواف  1.959 5.11
٪ 44 1 15 

1 

 االجتماعيلم أجد من األخصائي 

عند إيداعي السجن أ  رعاية 

بالخوف  وإزالة نعور  اجتماعية

 من السجون

 10 5 055 ت

 0 مواف  1.111 5.19
٪ 29 0 51 

1 

لم يخبرني األخصائيون 

ون في أ  من واجباتي االجتماعي

التي يجب أن أقوم بها أو حقوقي 

 التي يجب أن أحصل عليها

 19 1 001 ت

 5 مواف  1.121 5.11
٪ 21 5 51 

1 

 االجتماعيلم يوجهني األخصائي 

جماعة صالحة أو تحذير  لرفقة 

 من جماعة غير صالحة

 19 1 001 ت

 1 مواف  1.121 5.11
٪ 21 5 51 

 9غير  1.115 0.12 012 2 10 تعند  االجتماعييحرص األخصائي  4
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 محايد موافق
غير 

 موافق

محكومية النزيل على  انتهاءقرب 

تأهيله وإعداده لبيةته ومجتمعه الذ  

 سيعيش فيه

٪ 54 1 49 

 مواف 

2 

على  االجتماعيخصائي يحرص األ

مساعدتي لحل المشكالت 

 التي تزعجني كثيرا   االجتماعية

 91 01 14 ت

 2 محايد 1.911 0.41
٪ 11 9 40 

1 

دائما   االجتماعييعمل األخصائي 

على غري القيم الدينية كأداء 

 االجتماعيةالصالة بوقتها، والقيم 

 كالعدل، والصد ، واألمانة

 91 9 11 ت

 1 محايد 1.901 0.41
٪ 10 4 41 

9 
يتعامل األخصائيون مع النزالء 

 بالود والحرص على مصالحهم

 11 01 15 ت

 4 محايد 1.909 0.29
٪ 11 05 11 

 درجات 1 من * المتوس 

ة ندعور  وإزالد اجتماعيدةعند إيداعي السجن أ  رعاية  االجتماعيويفسر الباحث حصول العبارة )لم أجد من األخصائي      

 اسدتقباالبالخوف من السجون( على الترتيب األول بدرجة اسدتجابة )موافد ( إلدى: أن ندزالء المؤسسدات اإلصدالحية ال يجددون 

كدي  االجتمداعيوهدم فدي هدذه المرحلدة بأندد الحاجدة لألخصدائي  ،ين فدي بدايدة إيدداعهم السدجناالجتماعيجيدا  من األخصائيين 

 مرند لهم.يكون لهم القلب الحاني واأل  ال

مدددددى إلمددددام نددددزالء المؤسسددددات اإلصددددالحية بحقهددددم فددددي الحصددددول علددددى خدددددمات الرعايددددة  الثالةةةةث: مةةةةاالسةةةةؤا   -

 التي يجب أن تقدم لهم؟ االجتماعية

( عبددارات لتحديددد مدددى إلمددام النددزالء بحقهددم فددي الحصددول علددى خدددمات 9لاجابددة علددى هددذا السددؤال قددام الباحددث بتخصدديص )

 -كالتالي: نا النتائج الستجابات أفراد العينة ، وكااالجتماعيةالرعاية 



 
 

  
 

 

 

 

( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من النزلء حيا  مدى 11) جدو  رقم

 الجتماعيةإلمامهم بحقهم في الحصو  على خدمات الرعاية 
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0 

 االجتماعيةسمعا عن الرعاية 

لكنني ال أعرف عنها أ  نيء 

 يذكر

 55 51 011 ت

 0 مواف  1.210 5.11
٪ 21 04 01 

5 

ال أعلم بأن من حقو  النزالء 

مساعدات مادية ألسرهم عن طري  

، أو الجمعيات االجتماعيال مان 

 الخيرية

 19 1 44 ت

 4 محايد 1.995 0.11
٪ 11 1 12 

1 

 االجتماعيلم يوضح لي األخصائي 

عن حقوقي التي يكفلها لي النظام، 

 أو واجباتي التي يجب أن أقوم بها

 10 1 000 ت

 5 مواف  1.111 5.11
٪ 25 5 54 

1 

ال أعلم أنه من حقوقي في خدمات 

الزيارة تنظيم  االجتماعيةالرعاية 

مع أسرتي، وتمكيني من الخلوة 

 الشرعية مع زوجتي

 94 2 15 ت

 2 محايد 1.911 0.25
٪ 11 1 45 

1 
كل ما  االجتماعييقدم األخصائي 

 في وسعه لحل مشكالتي

 002 2 10 ت

0.11 1.112 
غير 

 مواف 
9 

٪ 51 1 21 

4 
عندما تحصل لي مشكلة في السجن 

 لحلها عياالجتماألجأ لألخصائي 

 011 9 11 ت

0.40 1.191 
غير 

 مواف 
1 

٪ 51 4 44 

 1 مواف  1.115 5.11 10 2 012 ت االجتماعيلم يخبرني األخصائي  2
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 محايد موافق
غير 

 موافق

بأن هناي برامج تعليمية أو برامج 

للتدريب المهني متاحة لي كي 

 أستفيد منها

٪ 49 1 54 

1 

أعلم أنه من حقوقي توجيهي 

تعليم والتدريب للدخول في برامج ال

 المهني

 20 1 24 ت

 1 محايد 1.924 5.11
٪ 19 1 14 

9 

ال أعلم أنه من حقي أن توفر لي 

الوسائل الترفيهية واألنشطة 

 الرياضية

 15 01 011 ت

 1 مواف  1.114 5.19
٪ 44 4 52 

 1.71  للمحور المتوسط* العام

 درجات 1 من * المتوس 

لكنني ال أعرف عنها أ  نيء يدذكر( علدى الترتيدب األول  االجتماعيةول العبارة )سمعا عن الرعاية ويفسر الباحث حص     

بددليل عددم وجدود  االجتماعيدة،بدرجة استجابة )مواف ( إلى: عدم معرفة النزالء بحقوقهم فدي الحصدول علدى خددمات الرعايدة 

 جيدة لهم في المؤسسات اإلصالحية لنزالئها. اجتماعيةرعاية 

كل ما في وسعه لحل مشكالتي( على الترتيب االخير بدرجة استجابة  االجتماعيما يرجع حصول العبارة )يقدم األخصائي ورب

 ين في حل المشكالت التي تواجه النزالء في المؤسسات اإلصالحية.االجتماعياألخصائيين  اهتمام)غير مواف ( إلى: عدم 

لنةةةزلء  الجتماعيةةةةين فةةةي تقةةةديم خةةةدمات الرعايةةةة الجتمةةةاعيخصةةةائيين مةةةاهي المعوقةةةات التةةةي تواجةةةه اإل السةةةؤا  الرابةةةع:

 اإلصالحية؟المؤسسات 

ين فدي تقدديم االجتمداعي( عبارة لتحديدد المعوقدات التدي تواجده اإلخصدائيين 01لاجابة على هذا السؤال قام الباحث بتخصيص )

 -كالتالي: لنتائج الستجابات أفراد العينة للنزالء في المؤسسات اإلصالحية، وكانا ا االجتماعيةخدمات الرعاية 

 



 
 

  
 

 

 

 

ين الجتماعي( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والترتيب لستجابات أفراد العينة من الخصائيين 11جدو  رقم )

 للنزلء. الجتماعيةين في تقديم خدمات الرعاية الجتماعيحيا  المعوقات التي تواجه اإلخصائيين 
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0 

تدني مستوى التجهيزات المكتبية 

الخاصة بمكتب األخصائي 

 االجتماعي

 1 5 1 ت

 1 مواف  1.155 5.11
٪ 11 51 1 

5 

عدم توافر قاعات مناسبة لعقد 

وإلقاء  واالجتماعاتالندوات 

 المحاضرات

 0 1 9 ت

 1 مواف  1.415 5.11
٪ 91 1 01 

1 

عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ 

والثقافية  االجتماعيةالبرامج 

 والتعليمية والدينية

 5 5 4 ت

 01 مواف  1.111 5.11
٪ 41 51 51 

1 

النقص الشديد في أعداد 

ين مقارنة االجتماعياألخصائيين 

 الكبير بأعداد النزالء

 1 0 9 ت

 0 مواف  1.104 5.91
٪ 91 01 1 

1 
عدم وضو  األنظمة المتعلقة بعمل 

 االجتماعياألخصائي 

 5 5 4 ت

 00 مواف  1.111 5.11
٪ 41 51 51 

4 

عدم حصول األخصائيين 

ين على حقوقهم المعنوية االجتماعي

 والمادية

 1 0 9 ت

 5 مواف  1.104 5.91
٪ 91 01 1 

2 

بيةة العمل في المؤسسات 

اإلصالحية بيةة صحية وجاذبة 

 يناالجتماعيلعمل األخصائيين 

 4 1 0 ت

0.11 1.212 
غير 

 مواف 
01 

٪ 0 11 41 
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1 

ليس هناي تقدير ووعي من إدارات 

المؤسسات اإلصالحية لدور 

في  االجتماعيةخدمات الرعاية 

 السجون

 5 1 1 ت

0.11 1.212 
غير 

 مواف 
05 

٪ 11 11 51 

9 

ال يوجد تعاون من إدارات 

المؤسسات اإلصالحية على تذليل 

العقبات التي تواجه األخصائي 

 االجتماعي

 0 0 1 ت

 4 مواف  1.421 5.21
٪ 11 01 01 

01 

محدودية الدورات التدريبة الخاصة 

ين االجتماعيبتدريب األخصائيين 

 االجتماعيةفي مجال الرعاية 

 5 1 1 ت

 2 مواف  1.111 5.41
٪ 11 1 51 

00 

عدم وجود دليل عمل متطور 

وحديث يواكب التطورات العلمية 

 االجتماعيةفي مجال الرعاية 

 بالسجون

 0 5 2 ت

 1 مواف  1.499 5.41
٪ 21 51 01 

05 

ين االجتماعيتكليف األخصائيين 

بأعمال إدارية تعيقهم من القيام 

 االجتماعيةاية بمهام خدمات الرع

 المقدمة للنزالء

 5 1 1 ت

 9 مواف  1.111 5.41
٪ 11 1 51 

01 

قلة الوعي لدى بع  النزالء 

المقدمة  االجتماعيةبأهمية الخدمات 

 لهم

 0 1 9 ت

 1 مواف  1.415 5.11
٪ 11 1 11 

 1.31  للمحور المتوسط* العام



 
 

  
 

 

 

 

 درجات 1 من * المتوس 

ين مقارندة بأعددداد الندزالء الكبيددر( علددى االجتمدداعيحصدول العبددارة )الددنقص الشدديد فددي أعدداد األخصددائيين ويفسدر الباحددث      

ين فددي المؤسسدددات االجتمدداعيالترتيددب األول بدرجددة اسددتجابة )موافدد ( إلددى: أنهددا أهدددم المعوقددات التددي تواجدده األخصددائيين 

 اجتماعيدةوعدم تمكنهم من القيام بتقدديم خددمات  ،هقر إنتاجيتهموزيادة أعباء العمل عليهم مما يلقي ب الله على تق ،اإلصالحية

 جيدة للنزالء.

 النتائج والتوصيات .1

 النتائج الخاصة بالنزلء .1.1

 سنة. 10إلى أقل من  10من النزالء يقعون بالفةة العمرية من  %11.5أن  -0

 من النزالء هم من المتزوجين. %41.4أن  -5

 نهادة الثانوية. من النزالء حاصلون على %11.0أن  -1

 لديهم أمرا  نفسية. %09.1و ،من النزالء لديهم أمرا  ع وية %51أن  -1

 من النزالء هم من أصحاب السواب . %10أن  -1

 ين.االجتماعيوعالقتهم باألخصائيين  ،المقدمة لهم االجتماعيةغالبية النزالء نحو خدمات الرعاية  اتجاهاتسلبية   -4

 .االجتماعيةلمام بأحقيتهم في الحصول على خدمات الرعاية أن غالبية النزالء ليس لديهم اإل -2

 االجتماعية.أن غالبية النزالء ال يعرفون ماهية خدمات الرعاية  -1

 بحل المشكالت التي تواجههم. االجتماعيةاألخصائي  اهتمامأن غالبية النزالء أفادوا بعدم  -9
 

 ينالجتماعيالنتائج الخاصة باألخصائيين  .1.1

 سنة. 14ين العاملين في المؤسسات اإلصالحية أقل من االجتماعيخصائيين من األ %21أن  -0

 سنوات. 1ين سنوات خبراتهم أقل من االجتماعيمن األخصائيين  %41أن  -5

 لم يحصلوا على أ  دورة تدريبية. %11بينما  ،ين حصلوا على دورة تدريبية واحدةاالجتماعيمن األخصائيين  %11أن  -1

 المتمثلة بمساعدة أسر النزالء ماديا . االجتماعيةبتقديم خدمات الرعاية  عييناالجتمايحرص األخصائيين  -1

 ،والخلوة الشرعية ،عن طري  )الزيارات ،النزالء مع مجتمعهم اتصاالتين بتنظيم االجتماعييحرص األخصائيين  -1

 (.المؤقتةوتصاريح الخرو  

 لسجن.ين بالعمل على تكيف النزيل في ااالجتماعيال يحرص األخصائيين  -4

 ودراسة حالته وتشخيصها. استقبالهين على االجتماعيعند إيداع النزيل السجن ال يحرص األخصائيين  -2

النقص الشديد في  ،بشكل جيد االجتماعيةين بتقديم خدمات الرعاية االجتماعيمن المعوقات التي تعي  األخصائيين  -1

 أعدادهم مقارنة  بأعداد النزالء الكبيرة.

 ين على حقوقهم المادية والمعنوية.االجتماعيصول األخصائيين من المعوقات عدم ح -9

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 التوصيات .1.1

 ين في المؤسسات اإلصالحية ليتناسب مع أعداد النزالء.االجتماعيزيادة اعداد األخصائيين  -0

 .االجتماعيةين في مجال خدمات الرعاية االجتماعيالدورات التدريبية لألخصائيين  تكثيف  -5

 ين ماديا  ومعنويا .االجتماعيخصائيين بتحفيز األ االهتمام -1

 والعاملين بهذا المجال. االجتماعيةإدارات المؤسسات اإلصالحية بدور خدمات الرعاية  اهتمام -1

 وتعريفهم بأحقيتهم في هذه الخدمات. االجتماعيةتوعية النزالء بدور خدمات الرعاية  -1

 لنزالء.متطورة تخدم جميع نرائح وفةات ا اجتماعيةوضع برامج خدمات  -4
 

 المصادر والمراجع. 3

 النبوية   الكريم والسنةالقرآن  :المصادر :أولا 

 المراجع العربية :ثانياا 

جامعة  ،القاهرة ،كاالجتماعيفي مجال الدفاع  االجتماعيةم(.كالممارسة العامة للخدمات 5111ماهر) ،ابو المعاطي (0

 الكتاب الجامعي. ،حلوان

 .اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،م(.كمبادف علم اإلجرام والعقاب5111لي)محمد زكي وفتو  الشاذ ،ابو عامر (5

 مكتبة المنار. ،الكويا ،م(.كأحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم0921حسن) ،ابو غدة (1

 ،جامعة الملك سعود ،النزالء وسلوكهمك اتجاهاتهــ(.كفاعلية برامج السجون في تتيير 0109حسن محمد) ،األحمر  (1

 الريا .

 الرباط. ،م(.كمؤسسة السجون في المترب0929) أحمد ،البقالي (1

م(.كالسجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية مقارنا  بنظام السجن والتوقيف في المملكة 0992) عبد هللامحمد بن  ،الجريو  (4

 مؤسسة فؤاد بعينو. ،بيروت ،5طــ ،المجلد الثاني ،العربية السعودية

وزارة  ،الريا  ،هـ(.كالرعاية واإلصال  والتأهيل في سجون المملكة العربية السعودية0151) حسين بن علي ،الحاراي (2

 الداخلية.

 ،ناغلي الو ائف اإلنرافية المتوسطة نحو خصائص المرؤوسين المهنيةك اتجاهاتهــ(.ك0150) حمد بن محمد ،الرميح (1

 ألمنية والتدريب.أكاديمية نايف العربية للعلوم ا ،الريا  ،رسالة ماجستير غير منشورة

رسالة ماجستير غير  ،داخل السجون االجتماعيةه(.كتكامل خدمات الرعاية 0109) عبد العزيز عبد الرحمن ،الرميخاني (9

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا  ،منشورة

 ام.مطابع األمن الع ،الريا  ،م(.كأنظمة وتعليمات السجونك0999) حميد  فال  وآخرون ،الشهراني (01

 ،الريا  ،بالسجونك االجتماعية)د.ت(.كدليل الممارسة المهنية للخدمات  وعلوش المرند  عبد الرحمن ،الطعيمي (00

 وزارة الداخلية المديرية العامة للسجون.



 
 

  
 

 

 

 

 ،بسجن النساء بالريا  من منظور التخطي  والتطوير االجتماعيةه(.كخدمات الرعاية 0111) نورة بشير ،العتيبي (05

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا  ،غير منشورة رسالة ماجستير

 ،في السجون رسالة ماجستير غير منشورة االجتماعيةهــ(.كالممارسة المهنية للخدمة 0114) نوف محمد ،العتيبي (01

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا 

 العبيكان للطباعة والنشر.، الريا  ،سلوكيةهــ(.كالمدخل إلى البحث في العلوم ال0151) صالح حمد ،العساف (01

 مطابع مداد. ،الريا  ،المعاصر. الطبعة األولى االجتماعيهــ(.كمدخل إلى علم النفس 0109) فال  محروي ،العنز  (01

جامعة نايف  ،الريا  ،هــ(.كرعاية المسجونين والمفر  عنهم وأسرهم في المجتمع العربيك0101) محروي ،خليفة (04

 م األمنية.العربية للعلو

 عالم الكتب. ،القاهرة ،واإلرناد النفسي التوجيهم(.ك0922) عبد السالمحامد  ،زهران (02

 .5طــ ،درا العلوم للطباعة والنشر ،الريا  ،الجنائيك االجتماع(.كدراسات في علم 0914) سيد، صبحي (01

 دار الطليعة. ،بيروت ،هــ(.كسيسولوجيا الجريمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحيةك0151) أحسن مباري ،طالب (09

 دار الفنون للطباعة والنشر. ،بيروت ،كالعقوبة-الجريمةم(.كعلم اإلجرام 0992) أحسن مباري ،طالب (51

المكتب العلمي  ،اإلسكندرية ،كاالجتماعيةم(.كاألسس النظرية للرعاية 0991) محمود وأميرة يوسف ،عبد الفتا  (50

 للنشر والتوزيع.

 .اإلسكندرية ،الكتاب الجامعي الحديث ،النساءكم(.كسجن 0999)عبد هللا  ،غانم (55

المكتب الجامعي  ،اإلسكندرية ،من المنظور اإلسالمي االجتماعيةم(.كمدخل إلى الرعاية 0911) سيد محمد ،فهمي (51

 الحديث.

 المكتب الجامعي الحديث. ،اإلسكندرية االجتماعي،واألمن  االجتماعيةم(.كالرعاية 0991) سيد محمد ،فهمي (51

أبحا  الندوة العلمية الثانية  ،م(.كدور التدريب المهني والعمل بالمؤسسات اإلصالحيةك0990راهيم)إب ،مرعي (51

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الريا  ،الخاصة

 وزارة الداخلية. ،هــ(. الريا 0199) نظام السجن والتوقيف (13

 ة:المرجع األجنبي
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