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 ةمستخلص الدراس

يق هذا المفرج عنهم بالمجتمع، ولتحق النزالءج التأهيلية التخصصية في دمج هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البرام

نزالء سجون جدة الملتحقين بالبرامج التأهيلية على وزع على المنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبيان الهدف فقد اعتمدت 

( لتحليل لبيانات spssدام برنامج )وتم استخ ( استبيان232ل وتم الحصول على) ( نزي222) المجتمع ، حيث بلغالتخصصية

وكانت ابرز النتائج : اتضح لنا من خالل النتائج أن غالبية النزالء يوافقون بشدة على التأثير اإليجابي لبرنامج ثقة وبرنامج 

 5,2دى متوسط إشراقة عليهم وأنهم يرون أنهم فعال استفادوا منها من خالل إجاباتهم للعبارات المتعلقة بهذه الدورات والتي تتع

، هناك جدوى البرامج التدريبية التأهيلية التي تقدمها اإلصالحيات لمساعدة نزالئها على التغلب على التحديات التي تحيل 2من 

دون إعادة اندماجهم مع المجتمع. وأكبر دليل على ذلك برنامج ثقة وبرنامج إشراقة اللذان أتضح نجاحهما في هذه الدراسة حيث 

 الدراسة:النزالء الذين حضروا هذه الدورات يعتقدون انهم سيجدون وظيفة بعد خروجهم من السجن. وقد اوصت من  % 08إن 

تفعيل الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات السعودية باستقطاب واحتواء النزالء المفرج هنهم واعداد برامج إلعادة دمجهم 

قد وفير قرص العمل للنزالء بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم وانهم اقامت ورش عمل وندوات توعوية بأهمية تالمجتمع، فب 

انشاء منصة باسم تأهيل يتم فيها إيجاد وظائف ودورات تدريبية لتطوير وتأهيل النزالء بما  وللمجتمع،سددوا دينهم للدولة 

 .يتناسب وسوق العمل السعودي

 سجون جدة، النزالء المفرج عنهمالبرامج التأهيلية، دمج النزالء، الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of specialized rehabilitation programs on integrating 

released prisoners into society, and to achieve this goal, it relied on the descriptive analytical 

approach, and designed a questionnaire distributed to inmates of Jeddah prisons enrolled in 

specialized rehabilitation programmes, where the community reached (225) inmates and 

obtained ( 132) a questionnaire, and the program (spss) was used to analyze the data, and the 

most prominent results were: It became clear to us through the results that the majority of the 

guests strongly agree on the positive impact of the Thiqa program and the Ishraqa program on 

them, and that they believe that they have actually benefited from it through their answers to the 

phrases related to these courses, which exceed an average of 4 ,5 out of 5, there is a feasibility of 

rehabilitative training programs offered by correctional facilities to help inmates overcome 

challenges that prevent them from reintegrating with society. The greatest evidence of this is the 

Thiqa program and the Ishraqa program, which proved to be successful in this study, as 80% of 

the inmates who attended these courses believed that they would find a job after their release 

from prison. The study recommended: Activating the societal role of Saudi companies and 

institutions by attracting and containing released inmates and preparing programs to reintegrate 

them into society. Workshops and awareness seminars were held on the importance of providing 

work disks for inmates in a way that contributes to providing them with a decent life and that 

they have paid their debt to the state and society. In which jobs and training courses are created 

to develop and qualify the inmates in line with the Saudi labor market. 
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   المقدمة:. 1

 ضدد المجتمدع بهدا يحتمدي وسديلة نفد  الوقدت فدي الجريمدة و إلدى العدود ظداهرة لمكافحدة فعالدة وسديلة الددمج سياسدة تعدد     

 تدؤدي وظيفدة واإلصدالح والتأهيدل للتربيدة فضاءات العقابية المؤسسات جعل إلى يهدف قطاع السجون إصالح إنو المجرمين،

 اإلجدرام لتعليم مدرسة تكون ال أن على للحرية، والعمل السالبة العقوبة قضاء بعد لمجتمعا في إدماجه إلعادة المحبوس تحضير

وليسدت  واإلدمداج التأهيدل إعدادة طريق عن المجتمع لحماية وسيلة هي الجديدة االساليبظل  في العقوبة فإن وعليه واالنحراف،

 وانتكاسده أخدرى جريمة ارتكاب إلى العودة من وحمايته المفرج عنه المحبوس عودة تفادي هو ذلك من والهدف ، عقوبة مجرد

 أساسدا تتمثل التي السياسة هذه اإلدماج سياسة فشل في يتسبب حاجز أو عائق واالنتكاس العود ال يكون حتى ، اإلجرام عالم في

  .م(2822)عبد الستار،  عنهم المفرج للمساجين الالحقة الرعاية في

بعدد م صعوبات وتحديات مجتمعية من حيث تقبل المجتمع لهدم والنردرة السدلبية التدي يواجهونهدا يواجه النزالء المفرج عنهو     

التي تم مالحرتها فدي االمر الذي يكون له بالغ األثر في نفوسهم وهو عدم تقبل المجتمع لهم في كثير من الحاالت  االفراج عنهم،

 ة للسجن.والعود مستنقع الجريمةمما يجعلهم يعودون الى  عملي،مجال 

 إلدى أدى والدذي بده الدوعي وقلدة لهذا النزيل الخاطئ الفهم بسبب والنزيل المجتمع بين المفاهيم مستوى في فجوة وجود وإن     

 إلعدادة الخارجيدة المصدالح أداء علدى وبالتدالي للمحبوسدين، لالحقدة ا دور الرعايدة علدى تدأثر سدلبية اجتماعيدة تصدورات بنداء

 .م(2822لمهامها )هامل،  بوسينللمح اإلدماج االجتماعي

بهدا علدى تكثيدف الجهدود فدي مجدال تأهيدل الندزالء وتددريبهم مدن كافدة  والمسدؤولينلذلك حرصدت المديريدة العامدة للسدجون      

برندامج ثقدة وبرندامج اشدراقة( وسدأتناول مدن خدالل تدشدين البدرامج التأهيليدة التخصصدية ) –نفسديا واجتماعيدا ومهنيدا -النواحي 

بالشددراكة مددع الجهددات المختلفددة مددن القطدداع العددام والخدداص، تشددغيلها  ورسددالتها وطددرقورؤيتهددا ة اإلداريددة لهددذه البددرامج العمليدد

 وكذلك توضيح المراحل التي يمر بها النزيل في كل برنامج واهداف كل مرحلة.

 والهددادفالعمددل اإلداري المددنرم الل معرفددة مددن خددفددالبرامج التأهيليددة التخصصددية تسددعى لبندداء النزيددل وتزويددده بالمهددارة وال    

ذا السدبب تدم ولهد واسدرهم،ندافعين لمجدتمعهم فداعلين وا أعضداء فدي الحيداة وليكوندالنجاح لشق طريقهم إلكساب النزالء مقومات 

االسدتفادة القصدوى  وسيتم عرض إحصائية إلعداد المستفيدين من هدذه البدرامج بسدجون جدده لمحاولدة تحقيدق اختيار الموضوع،

 ديم مقترحات التحسين والتطوير.ولتق

البرامج التأهيلية التخصصية في دمج الندزالء المفدرج عدنهم بدالمجتمع لندزالء  أثرالدراسة تهدف الى معرفة  هذه وبالتالي فان    

 سجون جده.
 

 . مشكلة الدراسة:1.1

اعيدة للسدجناء مدن خدالل األخصدائيين بتقدديم مختلدف الخددمات االجتم كبيدرا   اهتماما   العربية السعودية أولت المملكة لقد

علددى حددده  نزيددلاالجتمدداعيين والنفسدديين بالسددجون ويشددمل ذلددك: اسددتقبال النددزالء، وبحددث وتشددخيل حدداالتهم، وتتبددع حالددة كددل 

وإيضاح التغيرات النفسية واالجتماعية وما يطرأ عليه من تحسدن أو انتكداس وتقدديم التوصديات الالزمدة بشدأنها، وإشدعار وزارة 

والتنمية االجتماعية بأسماء المحكومين عليهم قبل إطالق سراحهم بمدة كافية والتنسيق معها التخاذ اإلجراءات نحو تأهيدل  العمل

 النزالء وإعدادهم للمجتمع الخارجي وتشغيلهم بإيجاد عمل مناسب لهم.
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ومدا  عدمده.كان يرتكبها من  في حياته من حيث العودة إلى األخطاء التي اجديد امنعطف السجنخروج النزيل من  ويأخذ

هددذه التحددديات  لمواجددهب اعددداد هددؤالء النددزالء لدداالمددر الددذي يتط السددجن،بعددد خروجدده مددن سددلبية قددد يعانيدده مددن أثددار اجتماعيددة 

 ودمجهم فدي المجتمدع ليكوندوا أفدراد صدالحين ألنفسدهم وللمجتمدع علدى حدد سدواء والصحيح،النهج القويم  واوالتغلب عليها ليسلك

 التالي: التساؤلمشكلة البحث في اصيغ الممكن أن إنه من ف عملي،من واقع للنزالء مالحرتي  خالل منو

 بالمجتمع؟المفرج عنهم  النزالءالبرامج التأهيلية التخصصية في دمج  أثر ماس: 
 

 . اسئلة الدراسة:1.1

 جدة؟النزالء المفرج عنهم من سجون عملية دمج ما مدى العالقة بين برنامج ثقة و-2

 ؟سجون جدة دمج النزالء المفرج عنهم منما مدى العالقة بين برنامج اشراقة و-2

 في تنمية مهارات النزالء؟البرامج التأهيلية التخصصية  أثرما -3
 

 أهمية البحث. 1.1

 األهمية العلمية: .1.1.1

نزالء سجون دمج  وأثرها علىة التخصصية البرامج التأهيلي بين من الدراسات الرائدة لبحث االرتباطهذه الدراسة  تعتبر        

 ، حيث انه لم يسبق دراسة هذا الموضوع تحديدا والمهم للغاية.المفرج عنهم بالمجتمع جده

( بعنوان: البرامج اإلصالحية وأثرها في إعادة تأهيل 2822) دراسة: عباسالمجال منها أجريت في هذا  وهنالك دراسات    

التعرف على مدى مساهمة البرامج اإلصالحية في حل مشكالت االحداث بية، وهدفت إلى داخل المؤسسات العقا االحداث

بعنوان: ( 2820لم الخارجي وتقريب الفجوة بينهم وبين مجتمعهم، وكذلك دراسة بن شري)اومساعدتهم على االتصال بالع

 .ج التأهيلية من وجهة نرر نزالء سجن الملزتقييم البراموهدفت إلى تقييم البرامج التأهيلية من وجهة نرر نزالء سجن الملز، 

في دمج النزالء البرامج التأهيلية التخصصية أثر  وهو بحثهتتناول موضوع لم يتم  وتتمثل أهميتها العلمية أيضا  في أنها   

 تزويد المكتبة العربية بالدراسات في هذا المجال وسد القصور في هذا الحقل.ولالمجتمع، المفرج عنهم ب

 . األهمية التطبيقية:1.1.1

أثر البرامج التأهيلية التخصصية )برنامج ثقة وبرنامج اشراقة( التي تقدمها لمعرفة لهذه الدراسة  التطبيقيةتنبع األهمية 

المديرية العامة للسجون لتأهيل النزيل واعطائه المهارات الالزمة، والنتائج التي قد تتوصل إليها الدراسة والتي تفيد في توضيح 

الجهات ذات الصلة بموضوع الدراسة  ةدواستفاثر البرامج التأهيلية التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع، أ

 .هذا المجالوالسيما إدارات السجون من النتائج التي تتوصل إليها في 

 ادة منهم في تنمية المجتمع.صالحين يمكن االستفمؤهلين ووكما تتمثل أهميتها التطبيقية للمجتمع في تقديم أفراد      
 

 هداف الدراسة:. أ1.1

المفددرج عددنهم  النددزالءالبددرامج التأهيليددة التخصصددية فددي دمددج  أثددريتمثددل الهدددف الرئيسددي لهددذه الدراسددة فددي التعددرف علددى 

 بالمجتمع.

 ويندرج تحت هذا الهدف عدة أهداف تتمثل في:

 . المفرج عنهم من سجون جدة لنزالءلاج في تحقيق االندم التأهيلية التخصصية مجاالبر أثرمعرفة  .2
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 .المفرج عنهم من سجون جدة في تنمية مهارات النزالء التأهيلية التخصصية امجالبر أثرمعرفة  .2

 .معية عن النزالء المفرج عنهم من سجون جدةتتغيير النررة المجفي  التخصصية امج التأهيليةالبر أثرمعرفة  .3

 ية في إعادة الثقة للنزالء المفرج عنهم من سجون جدة.امج التأهيلية التخصصالبر أثرمعرفة  .5

  النزالء(.دمج -ات الدراسة: )البرنامج التأهيلية التخصصيةتقديم إطار منهجي عن متغير .2

 

 . فرضيات الدراسة:1.1

 يوجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين دخول النزالء برنامج ثقة وعملية دمجهم في المجتمع بعد خروجهم. .2

 وجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين دخول النزالء برنامج اشراقة وعملية دمجهم في المجتمع بعد خروجهم.ي .2

  

 نموذج الدراسة )العالقة بين المتغيرات(. 1.1
 

 

 

 

 

  

 مصطلحات الدراسة:. 1.1

 مج التأهيلية التخصصية:لبرااأ( 

امج التدي تعمدل علدى تعدديل السدلوك السدلبي لندزالء السدجون واالتجداه بهدم نحدو البدرامج التأهيليدة التخصصدية بأنهدا: تعرف البدر

 السلوك اإليجابي وتعزيز الثقة بالنف  حتى يعودوا إلى مجتمعهم عناصر مؤثرة وفعالة تحمل روح االنتماء للوطن.

 الدمج:ب( 

 أشدكال وعلدى مناسدبة، خددمات علدى تشدتملداعمدة،  مجتمعيدة بيئة ضمن الجميع مشاركة"يعرف الدمج بأنه:  ريف العلمي:التع

 . (م2822)أحمد،  "االجتماعي الدعم من مختلفة

 .تحسين سلوكهم، لكي يصبحوا صالحين في مجتمعهمهو وسيلة تعليمية تأهيلية تساعد نزالء السجون في  التعريف اإلجرائي:

 النزالء:( ج

 سدالبة بعقوبدة نهدائي حكم قضائي ضده ويصدر الجرائم، إحدى في اتهامه يثبت فرد كل"يعرف النزالء بأنهم:  التعريف العلمي:

 (م2820)عبد النبي،  "للحرية

 .سجون جدة في بها عليهم العقوبة المحكوم فترة يقضون الذين هم الذكور التعريف اإلجرائي:

 المجتمع:د( 

نسيج اجتماعي من صنع اإلنسان، ويتكون من مجموعة مدن الدنرم والقدوانين التدي تحددد "يعرف المجتمع بأنه:  علمي:التعريف ال

 .(م2820)منصور،  "المعايير االجتماعية التي تترتب على أفراد هذا المجتمع

 المتغير المستقل: البرامج التأهيلية التخصصية 

 برنامج ثقة 

 برنامج اشراقة 

 المتغير التابع:  
 دمج النزالءأثر عملية 
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 جتماعية ومصالح مشتركة.هم روابط اهو عدد كبير من األفراد المستقرين في بيئة واحدة الذين تجمع التعريف اإلجرائي:
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

 : اإلطار النظري:المبحث األول

 امج التأهيلية التخصصية:أوالً: البر

 كلده هذا كان وإن الوسائل، من وغيرها اإلمكانات وتوفير وإمدادها بالمرافق المباني إنشاء على لم يقتصر بالسجون االهتمامإن 

 للنزالء واإلصالحية البرامج التأهيلية تقديم في يتمثل آخر جانب من اهتماما   ه يوجدأن إال النزالء، لحياة مناسبةبيئة  توفير بقصد

 .وسلوكياتهم خصائصهم مع يتناسب الذي بالشكل

 ءالندزال حداالت لدراسدة أكثدر أو اجتماعي أخصائي سجن كل حيث يوجد في السجون داخل االجتماعي العمل إلى باإلضافة هذا

 دفدع سدبيل فدي .الندزالء االجتمداعيون األخصدائيون ويعداي  االجتماعيدة، وظدروفهم انحدرافهم علدى أسدباب كثدب عدن والتعرف

 ومجتمعه. لنفسه مفيد كمواطن مجتمعه إلى للعودة الجانح

 تعريف التأهيل:

 تنشدئته عمليدة ويقصدد بدذلك يفده،تك إعدادة علدى العمل أو التكيف، عن العاجز الشخل مساعدة "لقد عرف الشريك التأهيل بأنه:

 ."فقدها وقواه التي قدراته استعادة من ليتمكن خدمته تستدعيه ما وفق وإعداده

 الجواندب عدن واإلقدالع سدلوك المجتمدع، مدع وتكيفده لألفضدل، النزيدل سدلوك تغييدرينصدب فدي  الدراسدة هدذه فدي التأهيدلوإن 

 لة.المقبو السلوكية بالجوانب واألخذ المرفوضة السلوكية

 :البرامج التأهيليةمفهوم 

 بهددف بالمؤسسدات اإلصدالحية للندزالء توجيهها يتم التي إليها المخطط األنشطة مجموعة"امج التأهيلية بأنها: عرف طالب البر

 بمسدتواهم للنهدوض وذلدك المجتمدع، فدي السدائدة الضدبط االجتمداعي لقواعدد ونردرتهم وشخصديتهم اتجاهداتهم فدي تغيير إحداث

 .م(2822)طالب،  "والمهني والقيمي المعرفي

 إحدداث علدى تسداعده والتديسدجون جددة فدي  للنزيدل تقددم التدي البدرامج الدراسدة هدذه فدي التخصصدية التأهيلية بالبرامج ويقصد

 .ومجتمعه وأسرته، ذاته، نحو اتجاهه في ايجابية تغيرات

 امج التأهيلية التخصصية في سجون جدة:البر

 مدن الكثيدر تطبيدق علدى السدعودية المملكة العربية في للسجون العامة المديرية حرصت فقد التأهيلية رامجالب ألهمية إنه وإدراكا  

 توازنده النزيدل وإعدادة إصدالح إلدى ومتكاملدة ومترابطدة متناسدقة مجملهدا فدي تدؤدي للندزالء التدي التخصصدية التأهيلية البرامج

ا قضاء محكوميته بعد ليخرج ه،لدي األخالقية المسئولية وتنمية واالجتماعي، النفسي ا مجتمعه في فاعال عضو   اإلسهام على قادر 

 امج التأهيلية التخصصية التي تقدم في سجون جدة فيما يلي:وتتمثل البر بنائه في

 ( برنامج ثقة:1 

بقى من مدير عام السجون تستهدف نزالء السجون الذين تسعادة هو مبادرة نبيلة ورؤية طموحة أطلقها إن برامج ثقة 

على عدة  عنهمحكومياتهم سنة فأقل، تهدف إلى تهيئة المستفيد لالندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل اإلفراج 

 مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف، 
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مان في تنفيذ برامجه وأنشطته التأهيلية المسئولية المجتمعية اللذين يساه نويتم تنفيذه بمساندة من القطاعين العام والخاص ضم

)التقرير  والتدريبية والثقافية واالجتماعية والرياضية وغيرها، تمهيدا إلعادة دمجه في المجتمع، ويكون على ثالث مراحل

 :السنوي إلدارة المراكز التأهيلية التخصصية، المديرية العامة للسجون(

 أنا أريد:األولى:  المرحلة-أ

تنمي لدى المستفيد )النزيل( االستبصار بجوانب القوة والضعف، والسلوكيات الخاطئة وتعريفه بأهمية التغيير في  هذه المرحلة

حياته، ورفع مستوى الدافعية لديه، وتنمية روح التفكير اإليجابي، وكيفية التعامل مع الضغوطات النفسية، وحل المشكالت 

 واتخاذ القرار.

 :قأنا واثالثانية:  المرحلة-ب

لخوف، ويكتسب مهارة القيادة والتخطيط، وكيف اهذه المرحلة تنمي لدى المستفيد )النزيل( كيفية التخلل من مشاعر اإلحباط و

 يدبر ويخطط للميزانية الشخصية والعائلية في اإلدارة المالية، وتنمية العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير مهارة التفاوض.

 :زأنا جاهالثالثة:  المرحلة-ج

هذه المرحلة تنمي لدى المستفيد )النزيل( كيف يكتسب ثقة أسرته، ويتم تهيئته لسوق العمل، وتقوية روح المواطنة، وحب العمل 

 التطوعي، وخدمة المجتمع وحمله على روح المبادرة واإلبداع.

 رسم بياني توضيحي لبرنامج )ثقة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :إشراقة( برنامج 1

اإلدمان وإعادة تأهيلهم كما يقوم على فلسفة المجتمعات العالجية حيث يمثل المدمنين من على عالج  هو برنامج عالجي يعمل

مجتمعا  مصغر مثاليا قائما على أسلوب علمي ومنهجي يساهم في تعديل سلوك المستفيدين )النزالء( وتحديد هويتهم ويتم على 

 تأهيلية التخصصية، المديرية العامة للسجون()التقرير السنوي إلدارة المراكز ال عدة مراحل تتمثل في
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 :االنتماء -أ

هذه المرحلة تنمي لدى المستفيد )النزيل( التأمل والتفكير في مشكلة اإلدمان والعمل على اتخاذ القرار في التوقف عن التعاطي، 

 تحقيق التعافي.ويتم فيه التركيز على الدافعية واالستبصار بخطورة المرض واتخاذ خطوات إيجابية فعاله ل

 :البناء -ب

هذه المرحلة يتم فيها التركيز على تصحيح الوضع أي التأهيل بكل جوانبه النفسية واالجتماعية والعملية والروحية وتحقيق 

 التوافق فيما بينها.

 :الدمج -ج

لعلمية والروحية وتحقيق هذه المرحلة يتم فيها التركيز على تصحيح الوضع أي التأهيل بكل جوانبه النفسية االجتماعية وا

 التوافق فيما بينها.

وإن هذه البرنامج القصد منها بناء اإلنسان وتنميدة المكدان بدأن تكدون هدذه المراكدز مسداهمة فدي تأهيدل وإصدالح ندزالء السدجون 

 وتقليل نسبة العود للجريمة والعودة بهم للمجتمع أفراد صالحين يحملون روح االنتماء للوطن.

 ي لبرنامج )إشراقة(رسم بياني توضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النزالء:دمج ثانياً: 

 ( الدمج:1)

 تعريف الدمج:

 الفدرد إلصدابة نتيجدة العدزل، أو التمييدز، بعددم تندادي التي اإلنسان، حقوق من نابع أخالقي، اجتماعي مفهوم دمج بأنهليعرف ا"

يحتاجهدا الفدرد فدي البيئدة العاديدة، مدع العمدل علدى  التدي الخدمات كافة وتقديم ،أو ارتكابه لجريمة منافية لثقافة المجتمع ما بإعاقة

 .م(2820)أبو نصر، " عدم عزلهم من المجتمع
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كدل فدرد يختلدف عمدن يطلدق عليده لفدي سدوي فدي الندواحي الجسدمية، أو العقليدة، أو االجتماعيدة إلدى  "كما عرفه فهمي على أنده:

 م(.2822)فهمي،  ".إلى استخدام أقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتى يصل

 ( النزالء:1) 

 تعريف النزيل:

 إال إيدداعهم يجدوز ال الدذين األشدخاص معددة إليدواء أمداكن هدي التدي السدجون بأحدد إيداعده يدتم شدخل كدليعرف النزيل بأنده: 

 م(.2820ري، )بن ش بالسجن الجبر أو بموجب حكم لتنفيذ أو إيداع بطاقة بموجب

 حقوق النزالء في السجون:

 :م(2820)محمد،  تتمثل الحقوق الواجب توافرها للنزيل في السجون في اآلتي

  :السجين في التعليم حق-1

وضدع منداهج التعلديم  مدن خداللإنشاء المدارس داخل السجون لمختلدف المراحدل الدراسدية وكدذلك محدو األميدة. خالل  وذلك من

 ن.والتثقيف داخل السجو

  السجين في التدريب المهني: حق-1

يعدود السدجين إلدى المجتمدع إنسدانا  صدالحا  قدادرا  علدى  لكديوتنريمده جيددا  يعد من الحلوق الضرورية للسجين من خدالل تدريبده 

 مدن إقامدة السدجن هدو تهدذيب أخدالق المسدجون وإعدادة تأهيلده إلدى المجتمدع عضدوا  صدالحا   الهدف الرئيسديالكسب؛ باعتبار أن 

 منتجا .

 االقتصادية: الحقوق-1

الحق في العمل أحد أبرز الحقوق االقتصادية التي اهتمت بها المواثيدق الدوليدة كدون العمدل يلعدب دورا  محوريدا  فدي تقدويم  يعتبر

ى السجين، وتأهيله وكذلك كونه وسيلة الكتساب المال والدذي مدن خاللده يمكدن للسدجين اإلنفداق علدى أسدرته، وكدذلك اإلنفداق علد

 نفسه.

 الصحية: الحقوق-1

توافر الرعاية الصحية والخدمات الطبية للسجناء، ويشمل ذلك إقامدة العيدادات والمستوصدفات داخدل السدجون، وتوقيدع  ضرورة

 إلى مستشفيات متخصصة إذا لزم األمر. النزالءالكشف الطبي، وتوفير األدوية الالزمة، ونقل المريض من 

 النظريات المفسرة:

 ظم:نظرية الن

التقليديدة أو السدلوكية ألن كدل تأتي نررية النرم في إطار النرريات الحديثة التدي تقدوم علدى أسداس نقدد النرريدات السدابقة سدواء 

ركز على أحد متغيري التنريم )العمل واإلنسان( باعتبار أن التنريم نرام مقفدل، بينمدا يدرى للتنرديم فدي نرريدة الدنرم إلدى  منهما

إن دراسدة أي تنرديم البدد أن تكدون مدن منطدق وعل مع البيئة المحيطة به وذلدك ضدمانا السدتمرارية التنرديم. أنه نرام مفتوح يتفا

المتبادلة. فالنرم البشدرية تحدوي عدددا كبيدرا مدن المتغيدرات المرتبطدة ببعضدها، المتغيرات وتأثيراتها النرم، بمعنى تحليل أعلى 

تتصددى هدي مما كان عليده فدي النرريدة الكالسديكية والنرريدة السدلوكية، فمستوى التحليل إلى هج وبالتالي فنررية النرم نقلت من

   .م(2822)بودوخة،  .لتساؤالت لم تتصدى النرريتين السابقتين

 :م(2822)بودوخة،  وفق نررية النرم يحتاج الى المقومات التالية أو برنامج كل نرامإن 
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 أو البرنامج مللنرا المكونةوجود توازن بين االجزاء  من األهمية. 

  الخارجيةالتعاي  والتأثر بين النرام والبيئة. 

 .االتصال مع البيئة المحيطة ووجود تفاعل تبادلي بينهم 

 يق نظرية النظم على متغيرات الدراسة:بتط

في تأهيدل من مواد تساهم  امجما تحتويه البرامج التأهيلية التخصصية للنزالء من خالل عرض ية النرم على البرريتم تطبيق نر

ائج المتوقدع تحقيقهدا مدن هدذه البرامج)مخرجدات(، ، والنتد)عمليدات( وانشطتها كيفية تقديم هذه البرنامجوبيان  النزالء)مدخالت(،

 خالل التغذية الراجعة. من-الدمجعملية  – ثر لهذه العمليةومن ثم قياس األ

 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة:

: البرامج اإلصالحية وأثرها في إعادة تأهيل األحداث، دراسة ميدانية، هدفت الدراسة إلى ، بعنوانم(1112دراسة: عباس )

 البرامج مساهمة مدى على العقابية، والتعرف المؤسسات داخل لألحداث المقدمة اإلصالحية البرامج أهم على الضوء إلقاء

 مجتمعه، والتعرف وبين بينهم الفجوة وتقريب ارجيالخ االتصال بالعالم على ومساعدتهم األحداث مشكالت حل في اإلصالحية

االجتماعي لألحداث، ولتحقيق هذه االهداف  الوصم تأثير من التخفيف في والتأهيلية اإلصالحية البرامج دور فاعلية مدى على

عدد من استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتصميم استبانة وزعت على عينة الدراسة، ولقد توصلت الدراسة إلى 

 سليمة صحية المجتمع بحالة إلى للرجوع تأهيلهم وفي الجانحين إصالح عملية في مهم دورا   الصحية للبرامج النتائج أهمها: أن

 بين النزالء العمل روح وتنمية والجسمية النفسية الصحة مستوى ترفع والفنية الرياضية البرامج أن .األمراض من خالية

بين  واالجتماعية األسرية الروابط تنمية ضرورة على التأكيد إلى تسعى والنفسية االجتماعية برامجال أن .اإلصالحية والمؤسسة

 الرروف طريق معالجة وذلك وأسرته، النزيل بين العالقة لتسهيل مرنه أنرمة وخلق وأسرهم اإلصالحية المؤسسات نزالء

 الخالفات أي األسري بالتفكك االجتماعية المتمثلة كالرروف لألجرام دفعهم في رئيسا   سببا كانت التي االجتماعية واألسباب

في  مساهما   عامال   يعد اإلصالحية المؤسسة داخل الدينية والمحاضرات بالقضايا االهتمام وأن .وغيرها والبطالة والفقر األسرية

 أبواب وفتح بالسلوك الحسن ليوالتح التسامح إلى والدعوة والحرام الحالل هو ما وتوضيح والدعوة الدين مبادئ وشرح تبين

 التربية نرام تطور الخير لألخرين، وإن وحب االنحرافي والسلوك الجريمة ارتكاب عن للعدول اجل من لألحداث التوبة

 التعامل على وقدراته شخصيته تحسين ومساعدتهم على وتهذيبهم النزالء إصالح اجل من اإلصالحية المؤسسات في والتعليم

 الكتب وقراءة الهوايات كمزاولة المؤسسة في أقامته خالل له الفائدة يحققه بما فراغه أوقات استغالل إلى ةإضاف الناس، مع

 وغيرها.

مقارنة. تتناول هذه  دراسة :واألردني العراقي األحداث قانون في الالحقة الرعاية بعنوان: أحكام م(،1112دراسة: الكوردي )

 بين واالختالف الشبه إظهار أوجه هو منه واألردني، والغرض العراقي األحداث انونق في الالحقة الرعاية أحكام الدراسة

 ذلك، تحقيق سبيل قانون، وفي كل في القوة من نقاط االستفادة بهدف الدراسة، بموضوع يتعلق فيما البلدين لكال األحداث قانون

 بعض في القانونين بين وهي: التشابه بنتائج الدراسة تمنالمقارن، والنقدي، واخت التحليلي، االستقرائي المنهج الباحث استخدم

 واالختالف البلدين، كال في الالحقة بالرعاية خاص قسم وجود القانون، متن ضمن الرعاية الالحقة تعريف إدراج مثل المسائل،

 سائل،الم بعض في األردني القانون لصالح كانت الرجحان كفة فإن الخالف، مسائل وبخصوص .أخرى مسائل في
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 الرعاية الالحقة، وفي من المستفيدين األحداث دائرة نطاق واتساع لألحداث، الالحقة للرعاية التوجيهية اللجنة مثل وجود 

 عنه المفرج للحدث األمن االقتصادي عنصر توفير على النل مثل العراقي، القانون لصالح كانت الرجحان كفة أخرى، مسائل

 بعد أشهر ستة عن تزيد ال لمدة له الالحقة وتقديم الرعاية أشهر بثالثة عنه اإلفراج قبل ثالحد وتهيئة وصريح، واضح بشكل

 .صحيح والعك  المشرع العراقي، من االستفادة األردني المشرع بإمكان اإلفراج، وعليه،

 يدانيدة. هددفت الدراسدةم دراسدة -الملز سجن نزالء نرر وجهة من التأهيلية البرامج بعنوان: تقييم م(،1112دراسة: بن شري )

 االجتماعيدة، والرعايدة الصدحية، والرعايدة والتأهيدل، والدينيدة، والتددريب )التعليميدة، التأهيليدة البدرامج واقدع علدى التعرف إلى

 هنداك هدل البدرامج، ومعرفدة تلدك مدن النزيدل استفادة من تحد التي العوامل على والتعرف الملز، سجن والبرامج الرياضية( في

 اسدتخدم والوظيفيدة، وقدد الشخصدية بداختالف خصائصدهم محاورهدا إزاء الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائي  ا لةدا فروق

الدراسة  إليه توصلت ما أهم الملز، ومن بسجن نزيل   225من  مكونة عينة على وطبق االستبانة االجتماعي المسح منهج الباحث

 مدن كدل واقدع علدى متوسدطة وافقدوا بدرجدة كمدا ،)الدينية واقع )لبرامج على عالية ةبدرج الدراسة عينة أفراد موافقة :نتائج من

 بدرجدة وافقدوا حدين فدي ،)الرياضدية والبدرامج االجتماعيدة، وبدرامج الرعايدة الصدحية، الرعايدة وبدرامج التعليميدة، البدرامج(

 النزيدل مدن اسدتفادة مدن تحدد التدي العوامدل علدى عاليدة بدرجدة وافقدوا وكدذلك ،)والتأهيدل التددريب( بدرامج واقدع علدى منخفضة

 قددرة وضدعف البدرامج، فدي هدذه االشدتراك علدى تشدجع التدي الحدوافز أهمهدا: ضدعف ومدن الملدز، سدجن فدي التأهيليدة البدرامج

 تهمرؤيد فدي الدراسدة عيندة أفدراد غالبيدة بدين إحصدائي  ا فدروق دالدة وجدود تبدين كمدا التأهيلية، البرامج أهداف تنفيذ على العاملين

 التدي العوامدل لمحور رؤيتهم في الدراسة عينة أفراد غالبية بين إحصائي  ا دالة فروق وعدم وجود التأهيلية، البرامج واقع لمحور

 .التأهيلية البرامج من النزيل استفادة تحد من

االردن. دراسدة  فدي اجداتهمواحتي والتأهيل االصالح مراكز نزالء يواجهها التي ، بعنوان: المشكالتم(1111دراسة: العليمات )

األردن، وتحديدد احتياجداتهم  فدي والتأهيدل اإلصدالح مراكدز ندزالء تواجه التي المشكالت تحديد :الى الدراسة هذه ميدانية. هدفت

 اسدتبيان باسدتخدام البياندات جمدع والصحية، وقد اعتمدت الدراسة على المدنهج الوصدفي التحليلدي، وتدم واالقتصادية االجتماعية

 اسدتبيان خدالل من السن الديمغرافية وظروف االجتماعية البيانات جمع وتم .النزالء من 323من  عشوائية غير عينة على طبق

 الدذاتي لالحتياجدات. بيندت للتقددير مقيداس عدن اإلجابدة خدالل مدن الندزالء احتياجدات تحديدد الدراسدة، وتدم لهدذه خصيصدا صدمم

 العالقات بين ومن السجون في بالعاملين النزالء عالقات من يشكون السجن، فهم ةبيئ عن سلبي تصور لديهم النزالء ان الدراسة

الهاتفيدة، جدودة  االتصداالت وكفايدة الزيدارات وقدت فدي قصدور :التاليدة القضدايا مدن يشدكون فهم ذلك الى إضافة أنفسهم، النزالء

 والترفيه، قلة فرص التدريب التعليم فرص ةواسرية، قل شخصية النفسية، مشكالت والصحة الصحة المرافق والطعام، مشكالت

اخالء  وبعد ألسرهم او محكوميتهم فترة اثناء سواء متعددة احتياجات لديهم النزالء فإن بالحاجات، يختل والعمل، وفيما المهني

 نريفدة طعدام جباتو وتقديم مدتها، وزيادة للزيارة، مناسبة مرافق ثابت، داخل ومصدر العمل الى النزالء يحتاج اجماال .طرفهم

 .ألسرةل صحي توفير تأمين وصحية،

في عملية اإلصالح والتأهيل بالسجون، دراسة ميدانية، هدفت  االجتماعية، بعنوان: دور برامج الخدمة م(1111دراسة: محمد )

فة دور بدرامج ومعر والتأهيليهذه الدراسة للتعرف على األسباب التي تقف خلف عجز المؤسسات من القيام بدورها اإلصالحي 

الخدمدة االجتماعيددة التددي تقدددم داخددل هددذه المؤسسددات، واألنشددطة التدي تتبددع إلنجدداح عمليددة اإلصددالح والتأهيددل لنددزالء السددجون، 

 وكذلك هدفت الدراسة إلى تقييم برامج الخدمة االجتماعية التي تؤهل النزيل تعليميا ومهنيا ودينيا ،
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المؤسسة اإلصالحية والتأهيلية لتأهيل النزالء لتقدويم سدلوكه اإلجرامدي، ورصدد بدرامج  التي تقدمها االجتماعيةوتحليل البرامج  

الرعاية الالحقة التي تقدمها المؤسسات اإلصالحية والتأهيلية للطلقاء المفدرج مدنهم، والتعدرف علدى المعوقدات التدي تواجده تنفيدذ 

 فدياتبعت الدراسة المنهج الوصدفي التحليلدي ، تدم اسدتخدامه برامج اإلصالح والتأهيل داخل المؤسسات اإلصالحية والتأهيلية، و

سجن سوبا غرب إذ تم وصف بيئة السجن ومرافقه الخدمية والتعليميدة المختلفدة مثدل امداكن  فيوصف مجتمع الدراسة والمتمثل 

زالء واالدارة ومكتب الن فيمجتمع السجن المتمثل  فيوصف العالقات االجتماعية  فيالسكن وورش التأهيل كذلك تم استخدامه 

 فدديالخدمددة االجتماعيددة. توصددلت الدراسددة الددى عدددد مددن النتددائج منهددا: ان مكتددب الخدمددة االجتماعيددة داخددل السددجن المتمثددل 

اصالح وتأهيل النزالء داخل السجن، أن البرامج التأهيلية داخل المؤسسة اإلصدالحية  فياالخصائيين االجتماعيين له دور فعال 

 تحسين مستواهم المادي. فيعدم عودتهم للجريمة وكذلك  فية جدا  للنزالء حيث ساعدت والتأهيلية مفيد
 

 المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

لقد تبين أن هناك اتفاق بين تلك الدراسات مع هذه  الحالية،من خالل عقد مقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة 

م(، اهتمت بتوضيح أثر البرامج اإلصالحية في 2822التأهيلية لنزالء السجون، فدراسة عباس )الدراسة في أهمية البرامج 

 العراقي األحداث قانون في الالحقة الرعاية م(، فتناولت أحكام2822إعادة تأهيل األحداث. بينما دراسة الكوردي )

الملز. ودراسة  سجن نزالء نرر وجهة من التأهيلية البرامج م(، فاهتمت بتقييم2820أما دراسة بن شري ) واألردني،

بينما دراسة  االردن، في واحتياجاتهم والتأهيل االصالح مراكز نزالء يواجهها التي م(، تناولت المشكالت2822العليمات )

 في عملية اإلصالح والتأهيل بالسجون.  االجتماعيةم(، فاهتمت بتوضيح دور برامج الخدمة 2822محمد )

أن الدراسات السابقة تناولت عدة جوانب خاصة بمتغيرات الدراسة، إال أن  ليالمقارنة اتضح  ومن خالل عقد هذه

تتناول موضوعا  لم يتم التركيز عليه بشكل مباشر في تلك الدراسات وهو: أثر البرامج التأهيلية التخصصية في  دراستنا هذه

 دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع.

 

 منهجية الدراسة. 1
 

 منهج الدراسة: .1.1

لتحقيق األهداف التي تم اإلشارة إليها من إجراء هذه الدراسة فسوف أعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج األنسب 

 لدراسة الرواهر أو المشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف والتحليل بطريقة علمية.
 

 مجتمع الدراسة:. 1.1

 .(228وعددهم ) يع نزالء سجون جدة الملتحقين بالبرامج التأهيلية التخصصيةيتكون مجتمع الدراسة من جم
 

 عينة الدراسة: . 1.1

 ( نزيل.232التي بلغت ) ة التخصصيةمج التأهيلينزالء سجون جدة الملتحقين بالبرالقد تم اختيار عينة عشوائية من 
 

 أداة الدراسة:. 1.1

 البيانات لجمع االستبانةالدراسة متمثلة في  أداة ميمت بتصمق الدراسة بموضوع القةالع ذات السابقة الدراسات على االطالع بعد

 عينتها.  أفراد من والمعلومات
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 صدق وثبات أداة الدراسة:. 1.1

تم التأكد من صدق االستبانة من خالل توزيع االستبانة على ذوي االختصاص )محكمين( لمعرفة آرائهم عن مدى سالمة 

 توزيع استبانات بعدية وقبلية والمقارنة بينها ليتضح الثبات والصدق فاالستبانة.االستبانة وكذلك 

(، إلجابات عينة الدراسة التي تم Cronbach’s Alphaوللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل ألفا كرونباخ )

 ( قيم معامالت ثبات متغيرات الدراسة:2الحصول عليها، ويبين جدول )
 

 ساليب اإلحصائية:األ. 1.1

 استخدم في معالجة البيانات: اختبار الفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة، ويتم استخدام معامل ارتباط بيرسون.  تم

 (: قيم معامالت ثبات متغيرات الدراسة1جدول )

 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات المتغير

 8,002 6 المتغير األول: برنامج ثقة

 8,020 6 الثاني: برنامج إشراقة المتغير

 8,022 2 : دمج النزالء في المجتمعالمتغير الثالث

 13211 11 الدرجة الكلية

 (.            SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج )          

 . حدود الدراسة:1.1

 التأهيلية التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع.تركز الدراسة على أثر البرامج )أ( حدود موضوعية:  

 ستطبق الدراسة على جميع نزالء سجون جدة الملتحقين بالبرامج التأهيلية التخصصية. الحدود البشرية:)ب( 

 سوف تطبق الدراسة في سجون جدة. )ج( الحدود المكانية: 

 .م2822-ه 2552خالل سنة )د( الحدود الزمانية: 

 

 يل بيانات الدراسة:تحل. 1

هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر برنامجي ثقة وإشراقة على عملية دمج النزالء ولتحقيق ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة لكل عبارات االستبانة، ولتحديد درجة االستجابة تم حساب طول الفترة في مقياس 

(، ثم تقسيمها على أكبر قيمة في المقياس؛ أي 5=  2 - 2خالل حساب المدى بين درجات المقياس؛ أي ) ليكرت الخماسي، من

 (، فيصبح التوزيع كالتالي:8,08= 2/ 5)

 (: درجات استجابة المقياس الُمستخدم في الدِّراسة1جدول )

 درجة االستجابة قيمة المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 2,08إلى أقل من  2,88من 
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 منخفضة 2,68إلى أقل من  2,08من 

 متوسطة 3,58إلى أقل من  2,68من 

 مرتفعة 5,28إلى أقل من  3,58من 

 مرتفعة جدا 2,88إلى أقل من  5,28من 

 

 برنامج ثقة: أثرأواًل: تحليل متغير 

 ، وذلك كالتالي:برنامج ثقة( آراء أفراد العيِّنة ألثر 3يرهر جدول )

 ابي واالنحراف المعياري لمتغير برنامج ثقة(: المتوسط الحس1جدول )

 (.  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

ُمرتفعة جدا، حيث تراوحت  كانت متغير برنامج ثقةيتضح من الجدول السابق أن درجة ُموافقة أفراد العيِّنة لمعرم عبارات 

(، وهذا يدل على أن اتجاه أفراد العيِّنة 8,608 -8,232(، وبانحرافات معيارية بين )5,20-5,65المتوسطات الحسابية لها بين )

 .ثقة(برنامج )متغير لالهذا جدا  إيجابي 

 : تحليل متغير أثر برنامج إشراقة:ثانيا

 برنامج إشراقة، وذلك كالتالي: ( آراء أفراد العيِّنة ألثر5يرهر جدول )

 العبارات ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 االستجابة

ترتيب 

 األهمية

2 
يتم التهيئة لالندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته 

 وإمكاناته قبل اإلفراج.
 2 مرتفعة جدا 8,232 5,22

2 
القوة لديه وكيفية يساهم في معرفة النزيل لنقاط الضعف و

 .االستفادة منها
5,62 8,630 

 مرتفعة جدا
3 

 2 مرتفعة جدا 8,253 5,20 .زيادة قدرة النزيل على التفكير اإليجابي 3

 2 مرتفعة جدا 8,652 5,62 ينمي كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية. 5

 6 مرتفعة جدا 8,608 5,65 ينمي التخلل من مشاعر اإلحباط والخوف.   2

 3 مرتفعة جدا 8,622 5,62 يقوي روح المواطنة، وحب العمل التطوعي. 6

 جدا مرتفعة 8,505 13121 برنامج ثقة
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 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير برنامج إشراقة1جدول )

 (.  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

انت ُمرتفعة جدا، حيث تراوحت ك متغير برنامج إشراقةيتضح من الجدول السابق أن درجة ُموافقة أفراد العينة لمعرم عبارات 

يدل على أن اتجاه أفراد كذلك (، وهذا 8,668 -8,530(، وبانحرافات معيارية بين )5,22-5,66المتوسطات الحسابية لها بين )

 .أيضا (إشراقةالعيِّنة إيجابي جدا  للمتغير )برنامج 

 ثالثا: تحليل المتغير التابع دمج النزالء في المجتمع:

 ، وذلك كالتالي:دمج النزالء في المجتمعآراء أفراد العيِّنة ل (2يرهر جدول )

 دمج النزالء في المجتمع(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير 1جدول )

 العبارات ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 االستجابة

ترتيب 

 األهمية

 2 مرتفعة جدا 8,530 5,22 .العمل على عالج المدمنين من اإلدمان وإعادة تأهيلهم 2

 6 مرتفعة جدا 8,222 5,66 التأمل والتفكير في مشكلة اإلدمان.ينمي  2

 3 مرتفعة جدا 8,232 5,23 .يساهم في زيادة الوعي بخطورة المرض 3

 8,650 5,62 يساعد في اتخاذ خطوات إيجابية فعاله لتحقيق التعافي. 5
 مرتفعة جدا

5 

 2 مرتفعة جدا 8,225 5,26 يساهم في الدمج في المجتمع.    2

 5 مرتفعة جدا 8,668 5,62 بناء قدرات النزيل وتهيئة المكان المناسب. 6

 جدا مرتفعة 8,505 1311 برنامج إشراقة

 العبارات ت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 االستجابة

ترتيب 

 األهمية

2 
ن بشكل مناسب يتم تعليم النزالء مهنة أثناء تواجدهم في السج

 .لسوق العمل السعودي
 5 مرتفعة جدا 8,223 5,52

 3 مرتفعة جدا 8,032 5,22 إمداد النزيل بمهارات يستفاد منها بعد االفراج عنه 2

 2 مرتفعة جدا 8,255 5,65 تقديم برامج تدريبية تساهم في دمج النزيل في المجتمع 3
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 (.  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على مخرجات برنامج ) 

كانت ُمرتفعة جدا، حيث  دمج النزالء في المجتمعُموافقة أفراد العينة لمعرم عبارات متغير يتضح من الجدول السابق أن درجة 

(، وهذا كذلك يدل على أن 8,223 -8,222(، وبانحرافات معيارية بين )5,62-5,50تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين )

 .عنحو متغير دمع النزالء في المجتماتجاه أفراد العيِّنة إيجابي جدا  

 العالقة بين متغيرات الدراسة

 (، ويتضح ذلك في الجدول التالي:Pearson Correlationيمكن التعرف على العالقات من خالل معامل االرتباط بيرسون )

 (: قيم معامل االرتباط بين أبعاد المتغيرات1جدول )

 (.                    SPSSمن إعداد الباحثتين باالعتماد على ُمخرجات برنامج )المصدر: 

               (.α=8.82** االرتباط دال إحصائي  ا عند مستوى )
 

المستقلة برنامج ثقة وبرنامج إشراقة والمتغير التابع دمج متغيرات اليرهر من الجدول السابق ان هناك عالقة إيجابية بين 

 ء في المجتمع.النزال

 

 8,226 5,50 المحلي تقديم برامج مهنية تتوافق مع احتياجات السوق 5
 مرتفعة جدا

2 

 2 مرتفعة جدا 8,222 5,62 رفع مستوى الوعي للنزيل بخطورة الجريمة على المجتمع     2

 جدا مرتفعة 8,668 1311 دمج النزالء في المجتمع

 العمر العالقة
الحالة 

 االجتماعية

المستوى 

  التعليمي
 برنامج ثقة

برنامج 

 راقةإش

دمج النزالء 

  في المجتمع

      2 العمر 

     2 **8,22 الحالة االجتماعية

    2 **8,32  8,82 ستوى التعليميالم

   2 8,82- 8,80- 8,28- برنامج ثقة

  2 **8,60 -8.85 8,80- 8,85- برنامج إشراقة

دمج النزالء في 

 المجتمع
-8.28 -8,22 8,25- 8,22** 8,22** 2 
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 نتائج اختبار الفرضيات:

( للكشف عن أثر المتغيرات المستقلة على المتغير Regressionالختبار فرضيات الدراسة، تم تطبيق تحليل االنحدار البسيط )

 التابع، وفيما يلي اختبار فرضيات الدراسة.

 Regression(: تحليل االنحدار الخطي 1جدول )

 فأقل. 8.82** دالة احصائيا عند مستوى 

 فأقل 8.82*   دالة احصائيا عند مستوى 

من المتغير التابع دمج النزالء  %3,2في النموذج األول وضعنا متغيرات التحكم فقط والتي شرحت نسبة دالة احصائيا وهي 

 في المجتمع. 

إيجابية ذات داللة إحصائية بين دخول النزالء برنامج ثقة وعملية دمجهم في المجتمع بعد كانت الفرضية األولى أن هناك عالقة 

من المتغير التابع  %20,0خروجهم. في النموذج الثاني، بعد أضافة المتطلبات البشرية كمتغير مستقل أصبح النموذج يفسر 

 βeta =0.50 , p< 0.05)  دمج النزالء في المجتمع له تأثير إيجابي طردي على برنامج ثقةولها داللة إحصائية. ويتضح أن 

برنامج ثقة ودمج النزالء في ( بين 8.82(. إذن تم إثبات الفرضية األولى، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .المجتمع

ودمج النزالء  برنامج إشراقة ن ( بي α≤8.82كانت الفرضية الثانية أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

من المتغير التابع ولها  %20,2كمتغير مستقل أصبح النموذج يفسر  برنامج إشراقة. في النموذج الثالث، بعد أضافة في المجتمع

 المتغير التابع:

 زالء في المجتمعدمج الن
 1نموذج  1نموذج  1نموذج 

 8,85- 8,82- 8,85- العمر

 8,82 8,82 8,22 الحالة االجتماعية 

 8,82- 8,28- 8,28- المستوى التعليمي

    

     لةالمتغيرات المستق

  **8,28  برنامج ثقة 

 **8,25   برنامج إشراقة

 3,2%* 20,0%** 20,2% ( 2R)   2ر

 **2R )  22,2%** 22,8%( 2التغير في ر
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 (. βeta =0.74 , p< 0.05)  دمج النزالء في المجتمعتأثير إيجابي طردي على  برنامج إشراقة لهداللة إحصائية. ويتضح أن 

برنامج إشراقة ودمج النزالء ( بين 8.82إذن تم إثبات الفرضية الثانية، توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .في المجتمع

 التوصيات:ملخص النتائج و. 1

لفئة في ا %23.8( من نزالء إصالحيات السجون في جدة، وتم التوصل إلى أن غالبية العينة بنسبة 232تكونت العينة من ) -

والغالبية عزاب )غير مستواهم التعليمي )ثانوية عامة فأقل(،  %20.0سنة(، وأن الغالبية بنسبة  38 - 28)ما بين العمرية 

 . %22,8متزوجين( بنسبة 

اتضح لنا من خالل النتائج أن غالبية النزالء يوافقون بشدة على التأثير اإليجابي لبرنامج ثقة وبرنامج إشراقة عليهم وأنهم  -

 .2من  5,2يرون أنهم فعال استفادوا منها من خالل إجاباتهم للعبارات المتعلقة بهذه الدورات والتي تتعدى متوسط 

تشير النتائج إلى جدوى البرامج التدريبية التأهيلية التي تقدمها اإلصالحيات لمساعدة نزالئها على التغلب على التحديات  -

أتضح نجاحهما في  اللذانع. وأكبر دليل على ذلك برنامج ثقة وبرنامج إشراقة التي تحيل دون إعادة اندماجهم مع المجتم

يعتقدون انهم سيجدون وظيفة بعد خروجهم من من النزالء الذين حضروا هذه الدورات  % 08 إنهذه الدراسة حيث 

 السجن.

ها عليهم، فعلى سبيل المثال ساعد أهداف البرامج حيث إن اغلب النزالء يعترفون بتأثيرلقد حققت هذه البرامج التأهيلية  -

 برنامج ثقة النزالء على:

 .بناء ثقة النزالء في أنفسهم وقدراتهم والتخلل من مشاعر اإلحباط 

 التفكير اإليجابي ومعرفة كيفية التعامل مع الضغوط 

 وساعد برنامج إشراقة المدمنين على:

 حقيق التعافيزيادة الوعي بخطورة اإلدمان واتخاذ خطوات إيجابية فعالة لت 

على اإلصالحيات والسجون في مختلف بلدان العالم إقامة مثل هذه البرامج لالستفادة القصوى من النزالء بعد خروجهم  -

 ومساهمتهم في االقتصاد كقوى عاملة والتأكد من عدم رجوعهم على الجريمة واندماجهم في المجتمع لمواطنين صالحين.

مؤسسات السعودية باستقطاب واحتواء النزالء المفرج هنهم واعداد برامج إلعادة تفعيل الدور المجتمعي للشركات وال -

 المجتمع.دمجهم فب 

اقامت ورش عمل وندوات توعوية بأهمية توفير قرص العمل للنزالء بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم وانهم قد سددوا  -

 وللمجتمع.دينهم للدولة 

 د وظائف ودورات تدريبية لتطوير وتأهيل النزالء بما يتناسب وسوق العمل السعودي انشاء منصة باسم تأهيل يتم فيها إيجا -
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في مساعدة  هذه البرامج على النزالء ونتائجنوصي بتكرار هذه الدراسة في بلدان أخرى ودراسة أثر البرامج التأهيلية  -

 النزالء على االندماج وإعادة العي  حياة طبيعية بعد الخروج.

 

 المراجع:. 1

 ، القاهرة: اتيراك للنشر والتوزيع.3م(، تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة، ط2820بو نصر، مدحت )أ .2

 م(، الدمج الشامل مفهومه وخليفته النررية، العين: دار الكتاب الجامعي.2822أحمد، زيدان ) .2

انية، جامعة نايف م(، تقييم البرامج التأهيلية من وجهة نرر نزالء سجن الملز، دراسة ميد2820بن شري، مناجي ) .3

 العربية للعلوم األمنية.

 ، عمان: مركز الكتاب األكاديمي.3م(، نررية النرم أصولها وتطبيقاتها، ط2820بودوخة، مسعود ) .5

 والنشر. للطباعة ، بيروت: دار الطليعة5اإلصالحية، ط والمؤسسات والعقوبة م(، الجريمة2822طالب، أحسن ) .2

 ئ علم اإلجرام والعقاب، اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.م(، مباد2822فوزية ) الستار، عبد .6

 الشارقة: مجلة الفكر الشرطي. .النزالء تأهيل إعادة في العقابية المؤسسات م(، دور2820محمد ) محمود النبي، عبد .2

 يع.، مصر: المكتب الجامعي للنشر والتوز5م(، واقع رعاية المعوقين في الوطن العربي، ط2822فهمي، سيد ) .0

م(، الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسجناء في ضوء المعايير الدولية لرعايتهم، 2820محمد، إبراهيم إسماعيل ) .2

 دراسة تحليلية مقارنة للتجربتين المصرية والسعودية، الرياض. جامعة الملك سعود.

 لنشر والتوزيع.م(، بناء اإلنسان، الطبعة الثانية، عمان: أمواج ل2820منصور، حسن عبد الرازق ) .28

م(، التصورات االجتماعية للسجين لدى مسؤولي المؤسسات المتعاقدة مع وزارة العدل وأثرها 2822هامل، سميرة ) .22

 في إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين، دراسة ميدانية، جامعة الحاج لخضر.

السجون بمنطقة لية التخصصية، مديرية اكز التأهيالتقرير السنوي إلدارة المراكز التأهيلية التخصصية، إدارة المر .22

 مكة المكرمة، المديرية العامة للسجون، وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية.

 

 المالحق. 1

 

           االخوة األفاضل .............................                                                                                 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

يسعى هذا االستبيان إلى قياس أثر البرامج التأهيلية التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع " دراسة استطالعية 

 لنزالء سجون جدة" .
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 منكم التكرمزيادة فاعليتها، آمل ونررا  لدوركم الفاعل في إنجاح هذه الدراسة والتي تهدف إلى تحسين البرامج المقدمة و 

وسوف يتم التعامل مع اجاباتكم  جدة.باختيار اإلجابة التي تتوافق مع تجربتكم خالل تلقى تلك البرامج المقدمة من أدارة سجون 

 بكل سرية ولن تستخدم إال لتحقيق أهداف البحث العلمي. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

 الحذيفيحمد علي / أالباحث

 

 القسم األول: المتغيرات الشخصية  .أ

يحتوي على البيانات األولية لعينة الدراسة والتي تشمل على خصائصها الشخصية ما عليك إال اختيار العبارة المناسبة      

 (.بوضع عالمة )

 العمر: -2

عام إلى  36عام        من  32عام إلى  32من  عام   38 –عام  26عام     من 22 –عام 22عام       من  28أقل من 

 عام فأكثر    52عام       من  58

  الحالة االجتماعية: -2

 متزوج          أخرى ......................           أعزب

 المستوى التعليمي:  -3

 ثانوي فأقل         دبلوم       بكالوريوس      أخرى ...... 

 

 االستبيان . القسم الثاني: -ب 

 )√(:وينقسم إلى قسمين ما عليك إال اختيار العبارة المناسبة بوضع عالمة  

 أوالً: أثر برامج ثقة في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع، البرامج المقدمة تعزز نظرة النزيل االيجابية لنفسه.

 الفقــــــــــــرات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

1 
يتم التهيئة لالندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته 

 وإمكاناته قبل اإلفراج.

     

1 
يساهم في معرفة النزيل لنقاط الضعف والقوة لديه 

 وكيفية االستفادة منها

     

      زيادة قدرة النزيل على التفكير االيجابي 1

      ينمي كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية 1

      ينمي التخلل من مشاعر اإلحباط والخوف. 1

      يقوي روح المواطنة، وحب العمل التطوعي. 1
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 البرامج المقدمة تعزز نظرة النزيل االيجابية للمجتمع. بالمجتمع،ثانياً: أثر برامج إشراقة في دمج النزالء المفرج عنهم 

 الفقــــــــــــرات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

ير غ

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      العمل على عالج المدمنين من اإلدمان وإعادة تأهيلهم 1

      ينمي التأمل والتفكير في مشكلة اإلدمان. 2

      يساهم في زيادة الوعي بخطورة المرض  2

      يساعد في اتخاذ خطوات إيجابية فعاله لتحقيق التعافي. 11

      مجتمع.يساهم في الدمج في ال 11

      بناء قدرات النزيل وتهيئة المكان المناسب. 11

 

 ثالثا: أثر البرامج التخصصية في دمج النزالء المفرج عنهم بالمجتمع:

 الفقــــــــــــرات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

11 
يتم تعليم النزالء مهنة أثناء تواجدهم في السجن بشكل 

 اسب لسوق العمل السعوديمن

     

      أمداد النزيل بمهارات يستفاد منها بعد االفراج عنه 11

      تقديم برامج تدريبية تساهم في دمج النزيل في المجتمع 11

      تقديم برامج مهني تتوافق مع احتياجات السوق المحلي 11

11 
رفع مستوى الوعي للنزيل بخطورة الجريمة على 

 ع المجتم

     

 

 ولماذا؟من وجهة نظرك كأحد المتدربين ببرنامجي اشراقة وثقه هل تتوقع الحصول على عمل بعد تلقيك للتدريب؟ 

 اتوقع الحصول على عمل                             ال اتوقع الحصول على عمل 

اذكر السبب 

...................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

.................... 
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