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 الشكر والتقدير
 

لممشرؼ عمى رسالتي الدكتور عبد ال يسعني في ىذه المرحمة إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف 

بجزيؿ  وأتقدـوما سبقيا مف مراحؿ، ولكؿ مف ساىـ في اجتيازي ليذه المرحمة  ،المطيؼ ربايعة

ومدير عاـ الشرطة المواء  ،الوقائي المواء زياد ىب الريح األمفالشكر والعرفاف لمدير عاـ جياز 

والتأىيؿ في فمسطيف ومستشارىا القانوني وجميع مدراء  اإلصالحمدير عاـ مراكز و ، عطا اهللحاـز 

  فييا.والتأىيؿ والعامميف  اإلصالحمراكز 
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 الممخص: 
مة كالتأىيؿ في الحد مف العكد لمجري اإلصالحعمى دكر العقكبة كبرامج التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 

 اإلصالحدرجة استجابة النزالء العائديف لمجريمة في فمسطيف نحك برامج التعرؼ عمى ي ك في فمسطيف
 كفحص الفركؽ في استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغيرات مستقمة. كالعقكبةي  كالتأىيؿ

ذه الدراسة عمى عالج المشكمة المتمثمة في إيجاد نقطة التكازف بيف العقاب كاإلصالح كقد عممت ى
كالتأىيؿ كفاعميتيا في التطبيؽ بما يحقؽ أىدافيا في الحد مف العكد لمجريمةي كتمخصت المشكمة في 

 سطيف. التساؤؿ الرئيسي: ما دكر العقكبة كبرامج اإلصالح كالتأىيؿ في الحد مف العكد لمجريمة في فم
سػتبانةي التػي ي كأداة االالمسػح االجتمػاعيمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحػث باسػتخداـ مػنيج ك 

ـٌ التحقػؽ مػف مكجيػة لمنػزالء. ك مخصصػة  استبانوعمى تكجيو  الباحث قاـ بتصميمياي حيث عمؿ كقػد تػ
 نة.االستباصدؽ كثبات 

كالبػال  عػددىـ ي فمسػطيفكالتأىيػؿ فػي  اإلصػالحالنػزالء فػي مراكػز تألؼ مجتمع الدراسػة مػف جميػع كقد 
ـٌ اختيػػار 264(ي أٌمػػا عػػدد العائػػديف الكمػػي فػػي مراكػػز اإلصػػالح كالتأىيػػؿ فقػػد بمػػ  )1052) ( عائػػداني كتػػ

التػي خعػعت  تاالسػتبياناي إذا بمػ  عػدد العشػكائية البسػيطةعينة الدراسة مف النزالء العائػديف بالطريقػة 
 .%( مف مجتمع العائديف78.8(ي أم ما نسبتو )264صؿ )( مف أ208لمتحميؿ اإلحصائي )

كالتأىيػػػؿ فػػػي الحػػػد مػػػف العػػػكد لمجريمػػػة فػػػي  اإلصػػػالحأٌف دكر العقكبػػػة كبػػػرامج مػػػف النتػػػائج اتعػػػح كقػػػد 
( 3.64)لممتكسػػط الحسػػابي الكمػػي  لدرجػػة الكميػػةمتكسػػطاني فقػػد بمغػػت ا مػػف كجيػػة نظػػر النػػزالء فمسػػطيف

كالتأىيػػػؿ فػػػي الحػػػد مػػػف العػػػكد  اإلصػػػالحكقػػػد حصػػػؿ مجػػػاؿ دكر بػػػرامج  ي(0.656كانحػػػراؼ معيػػػارم )
(ي كيميػػػو مجػػاؿ دكر العقكبػػة فػػػي الحػػد مػػف العػػػكد 3.73لمجريمػػة عمػػى أعمػػى متكسػػػط حسػػابي كمقػػداره )

 .(3.42بمتكسط حسابي ) لمجريمة
ال فػي إ مسػتقمةتعػزل لمتغيػرات  نحػك العػكد لمجريمػة كذلؾ اتعح عدـ كجكد فركؽ في آراء عينة النزالء

كمتغيػػر النظػػر إلػػى  كمتغيػػر البػػرامج التػػي شػػاركت بيػػا سػػابقانيي متغيػػرات اسػػـ مركػػز اإلصػػالح كالتأىيػػؿ
 .مركز اإلصالح كالتأىيؿ

الدراسة بأف النزالء يستفيدكف مف العقكبة كبرامج اإلصالح مف نكاحو متنكعةي منيا معرفػة  تاستنتج قدك 
أيعػان بػالطالع النزيػؿ عمػى البػرامج الميقدمػة فػي القكانيف السائدة كالقكانيف االجتماعيةي كتظير االسػتفادة 

 ىذه المراكزي مف حيث المينة كالثقافة. 



 د
 

قانكف تصػنيؼ النػزالء  باستحداثعركرة القياـ كصياتي أبرزىا في نياية الدراسة أكصى الباحث بعدة ت
تطكير العمؿ مػع كزارة الداخميػة لتحسػيف أكعػاع مراكػز اإلصػالح كالتأىيػؿ إنشػائياني بأنكاعو المختمفةي ك 

نشػاء حديثػة  مراكػز إصػالح كتأىيػؿ كمأسستيا بحيث يتـ تصكيب أىػدافيا باتجػاه اإلصػالح كالتأىيػؿي كاء
ىػػػذه المراكػػػز تتكافػػػؽ مػػػع أىػػػداؼ اإلصػػػالح كالتأىيػػػؿي مػػػف ظػػػاىرة ازدحػػػاـ  الدكليػػػةل لمحػػػدكفػػػؽ المعػػػايير 

تخصػػػػيص مرشػػػػديف اجتمػػػػاعييف بػػػػدكاـ كامػػػػؿ مػػػػف كزارة التنميػػػػة االجتماعيػػػػة داخػػػػؿ مراكػػػػز اإلصػػػػالح ك 
كالتأىيؿ لدراسة الحالة االجتماعية لمنزيؿ كعائمتو لتسييؿ عممية دمج المفرج عنػو فػي المجتمػع كتحقيػؽ 

 ي لنتائج برامج اإلصالح كالتأىيؿ.عمم
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The role of punishment and rehabilitation programs in reducing the 

recidivism in Palestine 

Prepared by: Ali Mousa Motlaq Rabee. 

Supervisor: Dr. Abdel Lateef Rabayeh  

Abstract: 
The study aimed to identify the role of punishment and rehabilitation programs in reducing 

the recidivism in Palestine. It also aimed to identify the responsiveness of the returning 

inmates toward punishment and reform and rehabilitation programs in reducing recidivism 

in Palestine. 

The study dealt with the problem of finding a balance between punishment, reform and 

rehabilitation, and its effectiveness in implementation, in order to achieve its goals in 

reducing recidivism, and summarized the problem in the main question: What is the role of 

punishment and reform programs and rehabilitation in reducing the recidivism in Palestine. 

In order to achieve the objectives of the study, Social survey approach has been used   and 

a custumised questionnaire has been designed where the researcher directed it to address 

the inmates. The validity and reliability of the questionnaire have been verified. 

The study consisted of all the inmates in the rehabilitation and rehabilitation centers in 

Palestine (1052). The total number of returns in the rehabilitation centers reached (264). 

The sample of the study was chosen from the returns in the random way, so the number of 

questionnaires (208) out of 264 a rate (78.8%) of the returnee. 

The results showed that the responses for punishment and reform and rehabilitation 

programs from the point of view of the inmates, are average of (3.64) and (0.656) the 

standard deviation.  

In addition, there were no differences in the responses of the inmates to recidivism due to 

the variables of the study except in the variables of the name of the reform and 

rehabilitation center and the variations of consideration to the rehabilitation center.   

The study concluded that inmates benefit from punishment and rehabilitation programs in a 

variety of ways, including knowledge of the prevailing laws and social laws, and benefit 

from informing the inmate of the programs offered in these centers, in terms of profession 

and culture. 

The research recommended several recommendations, the most important of which is the 

need to implement the classification of inmates of various types, and to develop the work 

with the Ministry of the Interior to improve the conditions of the rehabilitation and 



 و
 

rehabilitation centers in order to reduce their goals towards reform and rehabilitation. The 

phenomenon of crowding in these centers coincides with the objectives of reform and 

rehabilitation, and the allocation of social counselors full-time from the Ministry of Social 

Development within the rehabilitation and rehabilitation centers to study the social 

situation of the inmate and his family to facilitate the process of integration of the released 

in the community for the results of rehabilitation and rehabilitation programs. 

 

  

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األوؿ: 

______________________________________________________ 

 :الدراسةخمفية عامة عف 

 :مقدمة 1.1
الجريمة مف الظكاىر القديمة كالتي بدأت منذ كجكد اإلنساف عمى ا رضي كتعتبر مف الظكاىر تعٌد 

الطبيعية كالكظيفية التي تزيد مف التعامف كالشعكر الجمعيي لما ليا مف دكر فعاؿ في تكعيحيا 
التطكر تساعد عمى استمرار ديناميكية المجتمع ك  فالنيالمحدكد ما بيف المقبكؿ كغير المقبكؿي كبذلؾ 

  .(2000الدائـي كىذا ما جاء عمى لساف دكركيايـ )كريكاتي 

كالجريمة كفعؿ إنساني معركؼ منذ بدء البشريةي بكصفيا مف الظكاىر االجتماعية الخطيرة في 
المجتمعات البشرية كافةي كحتى إعداد ىذه الدراسة يينظر لممجرميف عمى أنيـ فئة مرفكعة اجتماعيانل 

مف أعرار بالمجتمعي كالتي تطاؿ أمنو كاستقرارهي لذا صار يينظر  االجراميةاليـ بسبب ما تمحقو أفع
عمى أنو فعؿ يتحدد بحدكد الزماف كالمكافي كالجريمة تصبح مشكمة خطيرة تيدد أمف  اإلجراميلمفعؿ 
كاستقرار المجتمعي كفي مثؿ ىذا المكقؼ تصبح الجريمة فعاٌل معادان يطاؿ بأعراره الفرد الفرد 

 .(2000)كريكاتي  مجتمعكال

إال أٌف السعي كالجيكد اإلنسانية لـ تفمح في القعاء عمى الجريمة أك في الحد منياي إذ تعاني 
المجتمعات البشريةي عمى اختالؼ نظميا قكة كععفانل مف ظاىرة الجريمة كالعكد إليياي كتمثؿ ىذه 
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الكقاية مف الجريمة كمكافحتياي لذا تسعى الظاىرة االجتماعية عبئان ثقيالن يكاجو المختصيف في مجاؿ 
السياسة الجنائية الحديثة حيف تنفيذ الجزاء الجنائٌي إلى تحقيؽ أىدافياي المتمثمة في حماية المصالح 
االجتماعيةي كالحفاظ عمى القكاعد كالنظـ كالقيـ المجتمعيةي كذلؾ بمحاربة ظاىرة العكد لمسمكؾ 

نائية بكساطة نظـ العدالة الجنائيةي كعمى رأسيا القعاءي كتسعى اإلجراميي كيتـ التخطيط لمنظـ الج
 الخطكرة اإلجرامية لدل نزالئيا مراكز اإلصالح كالتأىيؿ إلى كععيا مكعع التنفيذي بيدؼ الحٌد مف

 .(2009)بكاقنةي 

 ارهالمجتمعي كاعتبفقديمان كاف يينظر لممجـر العائد لمسمكؾ اإلجرامي مف منطمؽ أنو شخص يحتقر قيـ 
مصدر خطر عمى نفسو كعمى المجتمعي كيجب تشديد العقكبة عميو العتبار أف عكدتو تدلؿ عمى 
ميكلو اإلجرامية التي تستكجب عزلوي لكف ىذه النظرة لـ تدـ طكيالن مع تقدـ المجتمعاتي كانتشار 

ىتماـ في الدراسات العممية الخاصة بالسمكؾ اإلنسانيي كالتي منيا السمكؾ اإلجرامي. فأصبح  اال
ي كليس عمى فعمو اإلجرامٌيي كجرل كعع حٌد كتصكر آخر  جرائـ العكد يتركز عمى شخص المجـر
)لفكرة الخطكرة اإلجرامية التي ال تقبؿ اإلصالح كالتأىيؿ(ي فأصبحت النظرة إلى شخص المجـر ترتبط 

كأصبح إصالح المجـر  بالعغكط الناتجة عف العكامؿ الداخمية كالخارجية المسببة بعكدتو إلى الجريمةي
كتأىيمو لحياة اجتماعية شريفةي ترمي إلى منع العكدة إلى اإلجراـ بكساطة مراكز اإلصالح كالتأىيؿي 
مف أىػـ أىداؼ السياسة الجنائية كغاياتياي بحيث ال يعكد لإلجراـ مػرة أخرلي كيصبح ععكان نافعان 

  .(2014)الشيرانيي  تماعي كالسمككيةة كالمفاىيـ االجلنفسوي كمتكافقا مع المبادئ ا خالقي

فييا إلى  دعىكيعكد الفعؿ في تطكر المراكز العقابية إلى كتابات )جكف ىكرد( اإلنجميزم التي 
اعتبار العقكبة كسيمة لإلصالح كالتأىيؿي بمعاممة النزيؿ معاممة إنسانية ترفع مف معنكياتو كتحافظ 

العديد مف الدكؿ كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية الخاصة عمى كرامتوي فمقيت كتاباتو صدلن كبيران في 
بعمـ اإلجراـ كالعقابي كفي مقدمتيا ا مـ المتحدةي التي أصدرت قراران بقكاعد الحد ا دنى لمعاممة 

المتحدة إعالنان لجميع دكؿ كشعكب العالـ لتغيير نظرتيا نحك دكر  ا مـالسجيفي إذ يعد قرار 
في المجتمع  لإلدماجمكيف اب كالردع إلى دكرىا في اإلصالح كالتأىيؿ كالتالسجكفي المتمثؿ في العق

 .(2015)ا نصارمي  مف جديد

نجد أف فمسطيف مف الدكؿ التي اىتمت بالقكاعد الخاصة بتحسيف مراكز اإلصالح كالتأىيؿي فقد صدر 
يير اسـ السجكف (ي كجرل فيو تغ6قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطيني رقـ ) 1998في العاـ 
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 إلشراؼإلى مراكز اإلصالح كالتأىيؿي كجاء أيعان في ىذا القانكف النص عمى خعكع ىذه المراكز 
كزارة الداخمية الفمسطينية كنص القانكف عمى مجمكعة مف السياسات التي تحاكؿ الحد مف العكد 

ماعيةي كبرامج رعاية أسر لمجريمةي بكساطة العديد مف برامج التدريب المينيي كبرامج الرعاية االجت
النزالءي كبرامج الرعاية الصحيةي كالبرامج التعميميةي كبرامج التثقيؼ الدينٌي مما يساىـ بتحقيؽ اليدؼ 

كمف ىنا يأتي  أخرلكتأىيؿ الجناة كعماف عدـ عكدتيـ لمجريمة مرة  إصالحا ساسي لمعقكبة كىك 
بة كبرامج اإلصالح كالتأىيؿ عمى الجناة كالحد كىك معرفة مدل تأثير العقك  لدراستياليدؼ الرئيسي 

 . أخرلمف عكدىـ لمجريمة مرة 

 مشكمة الدراسة 1.2
إف السمكؾ اإلنساني المنحرؼ كالخارج عف القانكف كالذم يؤدم بو إلى ارتكاب الجرائـ كزعزعة ا مف 

لمجريمة كلمعقكبةي التي المجتمعي ىك أمر كاف ال بد مف تنظيمو في القانكفي فكعع القانكف أساسان 
كجد أنيا تتناسب مع حجـ كظركؼ الجريمةي كال بد مف أف ىذا القانكف كيًجد ليردع الجناة كيعاقبيـ 
العقاب المناسبي كىك ما يعتبر حقان لممجتمع لالقتصاص مف أم شخص يحاكؿ نشر الجريمة في 

 المجتمع.

عقكبات سالبة لمحرية مما  منيافالننا نجد أف كباالشارة لمعقكبات التي كععيا القانكف ليردع الجناة 
يعني أف الجاني يقعي مدة حبس ال بأس بيا في السجكف كالتي باتت اليكـ تسمى بمراكز اإلصالح 

العقكبة بالجناة بؿ بات ىناؾ  إنزاؿكالتأىيؿ كلـ يعد في تاريخنا الحديث اليدؼ مف تمؾ المراكز ىك 
عادةي ىذا الجان إصالحىدؼ أسمى مف ذلؾ كىك  تأىيمو مف أجؿ أف يعكد لممجتمع مرة أخرل  كاء

 ك العيش بأماف كسالـ.حالتي تتجو ن اإلنسانيةع الطبيعة م ـكيتالئبشكؿ مناسب 

كبتخصيص الحديث عف اليدؼ الرئيسي لمراكز اإلصالح كالتأىيؿ فنجد أف محاكلة تأىيؿ الجاني 
حكـ أف العكد إلى الجريمة ىك ا مر بكذلؾ  يلعماف عدـ عكدتو إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرل

أشخاص قادريف عمى ارتكاب الجريمة لمرات  إيجاد نو يعني بالتأكيد  لا كثر خطكرة عمى المجتمع
 كتكراران  فالعكد مف ا مكر التي يجب الكقكؼ أماميا مراران  يؿ خطكرة عمى المجتمعما يشكٌ ي ممتعددة

 .لمكصكؿ إلى الحؿ المالئـ الذم يحد مف ىذه الظاىرة
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كبما أف الظاىرة المراد بحثيا مف خالؿ ىذه الدراسة ىي الكاقع الفمسطيني. فنجد أف ىناؾ ارتفاع بعدد 
البيانات التي كذلؾ ؤكد مشكمة ىذه الدراسةي التي ت النيابة العامةالجرائـ الميبٌم  عنياي فحسب إحصائية 

ي أظيرت زيادة كاعحة كممحكظة 2017 – 2013ابة العامة في تقاريرىا الصادرة منذ أصدرتيا الني
في عدة أنكاع مف الجرائـي إذ بمغت الزيادة في جرائـ القتؿ )القتؿ العمدي القتؿ القصدي القتؿ غير 

% خالؿ نفس الفترةي كزادت قعايا 20%ي كزادت نسبة الشركع بالقتؿ بمعدؿ 33.5قصد( ما نسبتو 
%ي كزادت نسبة قعايا مقاكمة 52.7%ي كزادت الجرائـ االقتصادية بنسبة 21اجرة العامة بنسبة المش

ك قعايا االعتداء عمى ا مالؾ الخاصة  ا مكاؿ%ي كالجرائـ التي تقع عمى 46.5رجاؿ ا مف  بنسبة 
ي كقد الفترة % في نفس60%ي أما الجرائـ االلكتركنية فقد زادات بنسبة 43.8كالعامة فقد زادت بنسبة 

)النيابة العامة  اتعح مف ىذه البيانات كجكد تكرار كعكد الرتكاب نفس الجريمة أك جرائـ أخرل
 (.2017الفمسطينيةي 

ما ىو دور العقوبة وبرامج كالتي تتمحكر حكؿ السؤاؿ التالي:  الباحث إشكاليةكمف ىنا جاءت 
 ؟ففمسطياإلصالح والت أىيؿ في الحد  مف العود لمجريمة في 

 :الفرعية أسئمة الدراسة 1.3
 بيف العكد لمجريمة مف كجية نظر النزالء العائديف؟ك  العقكبة ما العالقة بيف :األوؿالسؤاؿ الفرعي 
ما العالقة بيف برامج اإلصالح كالتأىيؿ كبيف العكد لمجريمة مف كجية نظر  :الثانيالسؤاؿ الفرعي 
 النزالء العائديف؟
 ؟درجة استجابة النزالء العائديف نحك العقكبة في فمسطيفما : الثالثالسؤاؿ الفرعي 
 ؟كالتأىيؿ في فمسطيف اإلصالحدرجة استجابة النزالء العائديف نحك برامج ما  :الرابعالسؤاؿ الفرعي 
 ؟درجة استجابة النزالء العائديف نحك العكد لمجريمة في فمسطيفما  :الخامسالسؤاؿ الفرعي 

متغيرات ل تبعا ء العائديف تجاه العكد لمجريمةالنزال استجابات ىؿ تختمؼ: السادسفرعي السؤاؿ ال
ليةي عدد مرات الدخكؿ لمركز العمر بالسنكاتي الحالة االجتماعيةي المستكل التعميميي مدة الحكـ الحا

ي اإلصالحكالتأىيؿي نكع الجريمة التي ارتكبتيا أكؿ مرةي نكع الجريمة الجديدةي اسـ مركز  الحاإلص
كالتأىيؿ التي شاركت بيا  اإلصالحبرامج اإلصالح كالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقةي برامج 

 كالتأىيؿ؟ اإلصالححالياني النظر إلى مركز 
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  فرضيات الدراسة:  1.4
( بيف α ≥ 0.05عند مستكل الداللة ) إحصائيةعالقة ذات داللة  تكجد: األولى الرئيسية الفرضية

 العائديف.العقكبة كبيف العكد لمجريمة في فمسطيف مف كجية نظر النزالء 
( بيف α ≥ 0.05عند مستكل الداللة ) إحصائيةعالقة ذات داللة  تكجد: الرئيسية الثانيةالفرضية 
 .ف مف كجية نظر النزالء العائديفكالتأىيؿ كبيف العكد لمجريمة في فمسطي اإلصالحبرامج 

في ( α ≥ 0.05): ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الثالثةالرئيسية الفرضية 
مدل استجابات النزالء العائديف نحك العكد لمجريمة في فمسطيف تعزل لمتغيرات: العمر بالسنكاتي 

 اإلصالحليةي عدد مرات الدخكؿ لمركز الحالة االجتماعيةي المستكل التعميميي مدة الحكـ الحا
ي برامج اإلصالحكالتأىيؿي نكع الجريمة التي ارتكبتيا أكؿ مرةي نكع الجريمة الجديدةي اسـ مركز 

كالتأىيؿ التي شاركت بيا حالياني  اإلصالحاإلصالح كالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقةي برامج 
 كالتأىيؿ؟ اإلصالحالنظر إلى مركز 

 
 أىمية الدراسة 1.5

ا كؿ الجانب النظرم كالثاني الجانب العمميي فيتمخص الجانب  يلدراسة مف جانبيفىذه اتتأتى أىمية 
العربية بشكؿ عاـي كالمكتبات  جديدة لممكتباتالنظرم في أف ىذه الدراسة تقكـ بالعافة معمكمات 

الفمسطينية بشكؿ خاصي حكؿ مدل ا ىمية كالدكر الذم تمعبو مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الحد مف 
عكدة الجناة إلى الجريمةي إذ أف ىذا المكعكع ذك أىمية بالغة تأتي مف خالؿ محاكلة إعادة تأىيؿ 

 ف صالح قادر عمى التكيؼ كاالندماج.المجـر كدمجو في المجتمع مرة أخرل ليتحكؿ إلى إنسا

أما ا ىمية العممية فتنبع بالنظر في جدكل العقكبة مف جانبي كالبرامج اإلصالحية التأىيمية كافة 
كالتي تعنى بالنزالء في مراكز اإلصالح كالتأىيؿي كالنظر في نكاقص ىذه البرامجي كأىمية تعديميا 

ل مف أجؿ إعادة تأىيؿ الجناة كدمجيـ في المجتمع مرة أخرل م عافة ما ىك الـز ف جانب آخري فمف كاء
المعمـك لدنيا أف تمؾ البرامج بحاجة دائما إلى تطكير مستمري كبما يتكافؽ مع التغييرات التي تطرأ عمى 
المجتمع بيف الحيف كا خر. كبتخصيص أىمية ىذه الدراسة بشكؿ أكبري نجد أنيا تسمط العكء بشكؿ 

ا ا مكر الكاجب إعافتيا أك تعديميا مباشر عمى مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كبرامجيا في فمسطيفي كم
 عمى ىذه البرامج مف أجؿ الحد مف العكد لمجريمة, كالنظر في جدكل العقكبة. 
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 أىداؼ الدراسة 1.7
 تعمؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

اليدؼ العاـ: التعرؼ عمى دكر العقكبة كبرامج اإلصالح كالتأىيؿ في الحد مف العكد لمجريمة في 
 مسطيفي كبالتالي ىناؾ أىداؼ فرعية كىي ا تي.ف

 كشؼ العالقة بيف العقكبة كالعكد لمجريمة مف كجية نظر النزالء العائديف في فمسطيف. .1
كبيف العكد لمجريمة مف كجية نظر النزالء  كالتأىيؿ برامج اإلصالحكشؼ العالقة بيف  .2

 العائديف في فمسطيف.
 العائدم نحك العقكبة في فمسطيف.درجة استجابة النزالء التعرؼ عمى  .3
 في فمسطيف. درجة استجابة النزالء العائديف نحك برامج اإلصالح كالتأىيؿ التعرؼ عمى .4
 التعرؼ عمى استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة في فمسطيف. .5
تبعا  في فمسطيف العكد لمجريمة التعرؼ عمى االختالؼ في استجابات النزالء العائديف نحك .6

ليةي عدد ت العمر بالسنكاتي الحالة االجتماعيةي المستكل التعميميي مدة الحكـ الحامتغيرال
كالتأىيؿي نكع الجريمة التي ارتكبتيا أكؿ مرةي نكع الجريمة  الحاإلصمرات الدخكؿ لمركز 
ي برامج اإلصالح كالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقةي اإلصالحالجديدةي اسـ مركز 

 .كالتأىيؿ اإلصالحكالتأىيؿ التي شاركت بيا حالياني النظر إلى مركز  حاإلصالبرامج 

 حدود الدراسة ومحدداتيا 1.8
)الخميؿي بيت لحـي أريحاي راـ  فمسطيف: تتناكؿ الدراسة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الحدود المكانية

ي جنيف(  .بالستثناء مركز إصالح كتأىيؿ غزة لدكاعو أمنية كسياسية اهللي نابمسي طكلكـر

: يعتمد الدارس المدة الزمنية الالزمة إلجراءات الدراسة كالتي قد تستغرؽ سنة دراسية الحدود الزمنية
 (.2018 – 2017) السنة الدراسية كاممة أك أكثر في

جريمة كالمكجكديف في النزالء العائديف لمالدراسة عمى : اشتممت الحدكد البشرية ليذه الحدود البشرية
 .  كسياسية ي كلـ يتمكف الباحث مف زيارة مركز إصالح كتأىيؿ غزة  سباب كدكاعو أمنيةىذه المراكز
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  مصطمحات الدراسة 1.9
 : مراكز اإلصالح والتأىيؿ

ىذا القانكفي   حكاـكالتأىيؿ بقرار مف كزير الداخمية كفقا  لإلصالح مركزان  أعمف"المركز ىك أم مكاف 
أما قانكنيان يقصد بيا ا ماكف أك المحاؿ المخصصة لتنفيذ العقكبات السالبة لمحريةي إذ أف تنفيذ ما 

تعد خصيصا لذلؾ كىي ثالث أنكاع )المغمقةي كشبو المفتكحةي  أماكفعداىا مف العقكبات ال يتطمب 
يةي أك إشرافيا قعائيان كيتكاله قاضو لتطبيؽ أك تنفيذ تتكاله اإلدارة العقابالمفتكحة( كاإلشراؼ عميو إداريا ك 

 .(329 .ص .تد.)سميـي  حية"العقكبة مستخدمة برامج إصال

المجرميف المكقكفيف أك المحككميف لقعاء ىذه العقكبة  الستقباؿمؤسسة مخصصة أك تعريؼ آخر: "
عد المجتمع مف ناحيةي القعائية الصادرة في حقيـ جزاءان عمى ما ارتكبكه مف مخالفات كجنايات 

عادة الشخص المنحرؼ لمتكيؼ  ي 2006)البقاليي  "في الحياة العامة داخؿ المجتمع كاالندماجكاء
105).   

التي شممتيا الدراسة كىي مراكز  العفة الغربية: جميع مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في التعريؼ اإلجرائي
ي جنيفي ) نابمس(ي التي يقكـ عمميا عمى أساس إيداع راـ اهللي أريحاي بيت لحـي الخميؿي طكلكـر

.   فيالعدالة صادرة بحقيـي بيدؼ تحقيؽ  المجرميف كتنفيذ أحكاـ صالح النزيؿ المجـر  المجتمع كاء

تغير نكعي في نمط االستجابة لممؤثرات المحيطة بالفرد سكاء كانت مؤثرات داخمية  حداثإ: "اإلصالح
تغير في نمط سمكؾ كتصرفات الفرد حياؿ المثيرات كالمحظكرات في المكقؼي  يتبعوخارجية  أك

مقاييس كعكابط السمكؾ  كفؽمط االستجابة كفي نكعية السمكؾ كيتحدد نكع ىذا التغير في ن
كالسمكؾ كاالخالؽ  ا دباالجتماعي الذم ينسجـ كمتطمبات القكانيف السائدة في المجتمع كقكاعد 

ىك عالج المجـر كتأىيمو بالطرؽ  لإلصالحالمفيكـ المعاصر  أماالجتماعيي المتبعة في المحيط ا
الفنية القائمة عمى العمـي لتغيير سمككو مف سمكؾ معاد لممجتمع إلى سمكؾ منسجـ مع القكاعد 
كمتطمبات قكاعد ا دب كالسمكؾ االجتماعيي قائمان عمى ركنيف ىما حماية الييئة االجتماعية مف خطر 

صالحو كتقكيمو كتأىيمو ليصبح ععكان السمكؾ اإل جراميي كحماية المجـر أك الجانح نفسو بمعالجتو كاء
 .(161 .ي ص1977)عريـي  نافعان لنفسو كلممجتمع الذم يعيش فيو"
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: تغيير سمكؾ النزيؿ المجـر ليصبح فردان سكيان في مجتمعوي عف طريؽ خعكعو التعريؼ اإلجرائي
دمة في المراكزي كتحسيف سمككياتو العامة اجتماعيان كأخالقيان كمينيان لبرامج اإلصالح كالتأىيؿ الميقى 

 كثقافيان كدينيان أثناء محككميتو كبعد انتيائيا.

كبناءا عمى  كالتأىيؿ كاإلصالحالنظرة إلى السجكف الحديثة قد تتعمف معنى العالج صبحت أالتأىيؿ: 
كالفنييف  اإلدارييفشممت كؿ مف تصميـ السجكف كتأىيؿ المكظفيف التي نظرية اإلصالح الحديثة  أسس
المجـر كتأىيمو ىي عممية مستمرة  إصالحي كعممية كاإلصالحإلى نشكء كتطكر برامج لمعالج  إعافة

ي كالتي تستيدؼ عالج أجمعياتتغير باستمراري تبعان لتطكرات المكقؼ كما ينتج عف سير العممية 
صالحو كتأىيمو لمرجكع إلى الييئة االجتماعية ععكان سميمان نافعان لنفسو كلممجتمع. كتعتمد  السجيف كاء

بكميتيا عمى برامج عدةي ليا عناصر أساسية تتمثؿ في التصنيؼ العممي  كالتأىيؿعممية اإلصالح 
عداد البرامجي كدراسة المجـر كفحصوي كتكفير الخدمات  الطبيةي كالتدريب المينيي لمنزالءي كتخطيط كاء

 (.1977)عريـي  الديني تأىيؿقافيي كالتسمية كا لعابي كالالث تأىيؿكال

: اكتساب النزيؿ المجـر ميارات اجتماعية كثقافية كمينية كحرفية ليتمكف مف تغيير التعريؼ اإلجرائي
نمط حياتو مف االعتماد الكمي أك الجزئي عمى الجريمة إلى االعتماد الكمي عمى المينة أك سمككو ك 
 المجتمع.بقيـ كمفاىيـ  كممتزماي متقيدان بقكاعد السمكؾ االجتماعي الحرفة

 برامج الرعاية الصحية والخدمات الطبية: 

 تل( التي أك 1999كالتأىيؿ الفمسطيني لعاـ ) اإلصالحمف دليؿ قانكف مراكز مكاد  أربعيتككف مف 
أكدت عمى عركرة  14-13ففي المكاد مف  كالتأىيؿىمية كبيرة لصحة النزالء في مراكز اإلصالح أ

 كا دكيةالمركز تقدـ الخدمات الطبية لمنزالء مزكدة بعدد مف الممرعيف كالمعدات في كجكد عيادة 
الصحي الدائـ لمنزالء بصفة عامة  كاإلشراؼعنو  اإلفراج أككيقـك الطبيب بمعاينة كؿ نزيؿ عند دخكلو 

لمنزيؿ الذم  أىمية أعطت 15مع تقديـ التقارير الدكرية المنتظمة لممدير مع تكصياتي كالمادة 
 كعركراتيا. الكفاةتتعمؽ بحاالت  16ذكيو كالمادة  إبالغيستدعي نقمو إلى المشفى كعركرة 

 : الجريمة

عمؿه يخترؽي ا سس ا خالقية التي كيععت مف  ىيك ىي عمؿه غير مشركع ناتج عف إرادة جنائٌيةي 
ي قبؿ الجماعةي كجعمت الجماعة الختراقيا جزاءن رسميان كييقٌرر القانكف ليا عقكبةن أك تصٌرفان احتياطٌيان 



9 
 

إنساف بال  راشد ارتكب فعالن مؤذيان نٌص عميو قانكف ميعٌيفي مما تترٌتب عميو عقكبات جنائية يرتكبيا 
 (2011. )التكيجرمي ف ذاتوميحٌددة في القانك 

ف يانك قال الي تي كأقر ةالفمسطيني: كؿ فعؿ مخالؼ لمنصكص المكاد كالتشريعات التعريؼ اإلجرائي
عقكبة مقررة سمفاني كأدل بمف قاـ بو إلى اإليداع كالحجز في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في  ةالفمسطيني
 .فمسطيف

 : العقوبة

فعؿ يتخذه المجتمع كحرماف شخص أك أشخاص مف أشياء ذات قيمة بسبب فعؿ جرل ارتكابوي أك 
ييعتقد أنو قاـ بوي كتككف نسبٌيةي أم أنيا تختمؼ مف حيث الرؤية مف شخص إلى آخري كمف ثقافة إلى 

انكف يعده الق امتناعاأك أخرلي فيي جزاء يقٌرره المشرع كيكقعو القاعي عمى كؿ مف ارتكب فعالن 
 .(2000)بيناـي  جريمة

: الجزاء الذم ينالو كؿ مرتكب فعؿ إجرامي يؤدم بمف ارتكبو إلى اإليداع في مراكز التعريؼ اإلجرائي
 كالتأىيؿي كيكجد لو جزاء مقرر مسبقان في قانكف العقكبات الفمسطيني. اإلصالح

 : العود لمجريمة

الشخص الذم سبؽ الحكـ عميو كارتكب بعد ذلؾ عممية تكرار ارتكاب الجرائـي فالمجـر العائد ىك 
باإلدانة العتبار  جريمة أخرلي سكاء أثبتت ىذه الجريمة رسميان أـ الي  كىك عركرة لصدكر حكـ جديد

 .(30 .ي ص2012)ىامؿي  الشخص عائدان 

منية آخر خالؿ فترات ز  نكع : تكرار الفعؿ اإلجرامي نفسو أك القياـ بفعؿ إجرامي مفالتعريؼ اإلجرائي
 مختمفةي كيؤدم بمف ارتكبو لنيؿ العقكبة.

 :النزالء

 أككؿ شخص ادخؿ إلى ىذه المراكز لقعاء فترة مف الزمف تنفيذا لحكـ صادر مف محكمة جزائية  
)دليؿ  قانكني إلجراءذه المراكز تنفيذا إلى ى أحيؿ أكالتحفظ القانكني  أمرعمى  بناءان  أكقؼ أكخاصةي 

  .(7 .ي ص1999قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿي 

الشخص ذكران كاف أـ أنثى كالذم صدر بحقو حكـ نيائي باإلدانةي حيث إف ىذا كيعٌرؼ كذلؾ بأنو: 
ـ دكؿ العالـي كأما الحكـ الباٌت فيك الحكـ الذم ظكفقان لمقكانيف اإلجرائية في مع ذالتنفيالحكـ كاجب 
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استنفد جميع طرؽ الطعف فيوي فالمحككـ عميو مف اتخذ عده اإلجراءات الجنائية كقيعي بالدانتو 
ٌددت عقكبتوي كيطمؽ عميو المذنب بعد الحكـ كالميفرج عنو بعد تحقيؽ العقكبة كالتٌائب بعد العدكؿ  كحي

 .(44 .ي ص2008)الركيميي  قكالن كعمالن حسب التعريؼ الشرعيعف الفكر الٌعاؿ 

ي كالذم يقعكف فترات فمسطيف: جميع النزالء في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في عريؼ اإلجرائيالت
 .المعمكؿ بو في فمسيطيفالعقكبة المقررة ليـ حسب قانكف العقكبات 
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 الفصؿ الثاني: 
___________________________________________________________ 

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار
يتعمف ىذا الفصؿ خمسة مكاعيع رئيسةي ا كؿ العقكبة مف حيث أغراعيا كأنكاعيا كأىدافيا 

 ف حيث أىميتيا كتشريعاتيااإلصالح كالتأىيؿ ممراكز تائجيا. أما الثاني فمخصص لكخصائصيا كن
كأغراعياي كالثالث عف العكد لمجريمة كصكره كأنكاعو. ثـ التطرؽ إلى أبرز النظريات التي تفٌسر دكر 

النفسية كاالجتماعية في الحد مف العكد لمجريمة ككاقع  فالناحيتيكؿ مف العقكبة كبرامج اإلصالح مف 
ية كا جنبية التي تناكلت ي ثـ مجمكعة مف الدراسات السابقة العربفمسطيفكالتأىيؿ في  اإلصالحمراكز 

 مكعكع الدراسة الحالية. 
 

 العقوبة 2.1
 مفيـو العقوبة:  2.1.1

تيعٌبر كممة العقكبة عف الجزاء كالقصاص لفعؿ يرفعو كؿ مف المجتمع كالقكانيف كا نظمة كاإلنسانيةي 
ي اطمع عمييا كىي عكس الثكاب كاإلثابةي كقد جاء في تعريفيا كتكعيح مفيكميا عشرات التعريفات الت

الباحثي كتتعمؽ بالجكانب القانكنية كاالجتماعيةي كأكؿ ىذه التعريفات أنيا عبارة عف جزاء يقرره القانكف 
 .(1982)حسنيي  اعي مف أجؿ الجريمة كيتناسب معياكيكقعو الق

كيستخدـ مفيكـ العقكبة لمداللة عمى الجزاء الذم يقرره القانكف كالذم يترتب عمى ارتكاب أم فعؿ مف 
شأنو أف يخالؼ القانكف كالنظاـ العاـ كيككف اليدؼ التقميدم منيا الردع الخاص الذم ييدؼ إلى ردع 
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آلخريف مف ارتكاب المجـر عف ارتكاب جريمتو مرة أخرل كالردع العاـ الذم ييدؼ لتخكيؼ أك منع ا
)ابف منظكري  المجازاة كالجزاءي كا خذ بالذنبسمكؾ إجرامي تجنبا لمعقكبةي فقد جاء تعريفيا لغكيان بأنيا 

1993).  
ف تثبت مي باسـ المجتمعي تنفيذان لحكـ قعائي صدر بحؽ ماكىي جزاء يكقع عمى مرتكب الفعؿ الجر 

 .(1983)مصطفىي  الفعؿذلؾ مسؤكليتو عف 
عمى أنيا جزاء تقكيمي يتعمف إيالـ مقصكدي تنزؿ بمرتكب جريمة ذم أىمية لتحممياي بناء كتعٌرؼ 

عمى حكـ قعائي مستند إلى نص قانكني محددي كيترتب عميو إىدار حؽ لمرتكب الفعؿ الجرمي أك 
 .(1995)الصيفيي  لو أك ينقصيما أك يعطؿ استعماليالمصمحة 

القانكني لمعقكبة بالدرجة ا كلىي كتكعح أنيا جزاء جنائي فيو كىذه تعريفات عامة تكعح المفيكـ 
ئي صدر شيء مف العالج كالتقكيـي يتـ إيقاعيا باسـ الشعب أك القانكف أك المجتمعي تنفيذان لحكـ قعا

بناء عمى نص قانكني صريح كارد في ا نظمة كالقكانيفي كتككف مخصصة لمف تنزؿ بحؽ مف ارتكبيا 
  مي. اقكبة مع الفعؿ الجر بحقوي كتتناسب الع

كلمصطمح العقكبة تاريخ منذ نشأة البشرية حيث أنيا كانت في القدـ تعرؼ عمى أنيا "الجزاء بالعرب 
 القتؿ".   أكالقطع أك الرجـ  أك

كقد عيرفت أيعان بأنيا: "مف الناحية القانكنية تمثؿ العقكبة الجزاء السمبي الذم يتـ بصكرة عدكانية تعبر 
ني جاف كتقكـ كأداة لمعبط االجتماعي"ي كعمى الرغـ مف أف ىذا التعريؼ يحمؿ مدلكؿ قانك عف االستي

 .(2003)منصكري  أننا نجده ذك بعد اجتماعي إال
الذيف يرتكبكف أفعاؿ تخالؼ  ا شخاصكلمعقكبة بعد اجتماعي فالعقكبة ىي ردة فعؿ مف المجتمع تجاه 

 (.2002)طالبي  ظة عمى الكاقع المجتمعي السميـافالقانكف كالنظاـ العاـ كذلؾ مف أجؿ المح
كلـ يتفؽ العمـ الحديث عمى مفيـك كاعح لمعقكبة حيث إف جزء منيـ تحدث عمى أف العقكبة تأتي مف 
منظكر قانكنيي فيي جزاء يرتبو القانكف كالقعاء عمى مف يرتكبكف جرائـ مف شأنيا زعزعة ا مف 

الذم يصيب المجـر كيككف  اإليالـكبالحديث عف جكىر العقكبة فيي ذلؾ  يكالنظاـ العاـ في المجتمع
مف العمـ لمعقكبة فيناؾ مف  آخرأما بالنظر إلى منظكر  يبالقدر الذم كانت عميو الجريمة التي ارتكبيا

الطبيعي كذلؾ مف خالؿ القعاء الذم رتب  لإلنسافيجدىا بأنيا ذلؾ االنتقاص مف الحقكؽ القانكنية 
 .(.ت .)سميـي د  ة  نو ارتكب فعال يحظره القانكفذه العقكبعميو ى
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 أىمية العقوبة: 2.1.2
تستمد العقكبة أىميتيا مف تعريفاتيا كأىدافياي فيي لـ تكعع اعتباطيان أك جزافاني إنما ليدؼ مقصكد 

ـٌ با لمجـر كغاية محددةي فيي بمثابة الجزاء كالعالج في كقت كاحدي حيث تككف في البداية ألـ يم
مف شأنو أف يحـر المجتمع مف العيش بسالـ. إال أف العقكبة  إجراميلمعاقبتو عمى ارتكابو  م فعؿ 

في كقتنا الحالي لـ يعد ىدفيا الرئيسي ىك إنزاؿ ا لـ بالمجـر بؿ بات ليا أىداؼ أبعد مف االقتصاص 
الرتكاب ا فعاؿ  حيث أنيا باتت تيدؼ إلى عالج المجـر كمحاكلة منعو مف العكد مرة أخرل

اإلجراميةي كنجد أف العقكبة التي تقع عمى المجـر ىي حؽ مجتمعي فمف حؽ المجتمع االقتصاص مف 
ا شخاص الذيف يرتكبكف أفعاالن إجرامية تيدد ا مف كالنظاـ العاـ في المجتمعي كبما أف المجتمع ال 

لتي كععت العقكبة يتكجب عميو أف يقتص مف المجـر بشكؿ شخصيي فقد أكجدت النصكص ا
)الكريكاتي  ر إال مف قبؿ محاكـ جزائية مختصةالمالئمة لكؿ فعؿ إجراميي إذ أٌف العقكبة ال تصد

2009). 
كنجد أف الغرض الذم ترمي إليو الدكلة مف العقكبة ىك تكطيد النظاـ العاـ بتدعيـ القكانيف التي يعد 

سمككية بيدؼ تنظيـ سمكؾ أفراد المجتمع كتيذيبوي  طرطان في ىذا النظاـي كتحقيؽ عكاباحتراميا ش
كتستمد العقكبة أىيمتيا أيعان مف إرسائيا لألمف في  التعييؽى عمييـ كعمى أعماليـيكليس بيدؼ 

المجتمعي كعدـ سيادة الفكعى كقانكف الغابي إذ ينعـي المجتمع باالستقرار كا مف بكجكد عقكبة تحمي 
ي العقكبة مصالح ا فراد مف أم تعدم عميياي ا مر الذم يقمؿ مف أفراده كنظامو القانكنيي كتحم

النزاعات كالخالفاتي فيستطيع أفراد المجتمع ممارسة أعماليـ بحدكد عالية مف الثقة كا مافي فينتج 
ادهي فتحد مف ئدة بيف أفر اى المحافظة عمى قيـ المجتمع السعنو تقٌدـ المجتمع كرقٌيوي كتؤدم العقكبة إل

 .(2009)عكضي  ا أك تحريًفياعياعي
 

 خصائص العقوبة:  2.1.3
لمعقكبة ثالث خصائص أساسية يجب أف تتحمى بيا مف أجؿ أف تككف في قالبيا السميـي كىذه 

 : (.ت د.)سميـي  الخصائص عمى النحك اآلتي
 ال جريمة كال عقكبة إال بنص" ىك البرىاف عمى ىذه السمةي فال يمكف  المبدأ: قانونية العقوبة"

إيقاع عقكبة بأم شخص دكف نص قانكني يجـر الفعؿ الذم قاـ بو الشخص كيعع لو العقكبة 
 المناسبة. 
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 فالنص القانكنٌي الذم ينص عمى العقكبة المترتبة عمى الفعؿ اإلجرامي المساواة في العقوبة :
ييطٌبؽ عمى مف يرتكبكف الجريمة بشكؿ متساكمي كىذا ال يعني أف القاعي يجبر عمى تطبيؽ 
النص في كؿ الحاالت بنفس المقداري فالقانكف أعطى لمقاعي فرصة لتقدير المكقؼ كاالختيار 

 بيف جميع البشر.  المساكاةا لألصكؿ كالقكاعد العامةي التي مف شأنيا المالئـي لكف ذلؾ يككف كفق
 أم أٌف مف يرتكب الجريمة ىك مف تكقع العقكبة بحقو كبحؽ أم شخص آخر شخصية العقوبة :

أسيـ أك حٌرض أك كاف لو أم تدخؿ في ارتكاب الفعؿ اإلجراميي كىذا يعني بالتأكيد أنو ال يمكف 
 خري فمف يرتكب الجريمة يستحؽ العقاب. أف يعاقب شخص بدالن عف آ

كتكجد مجمكعة أخرل مف الخصائص ذكرت تحت مسميات متنكعةي لكنيا ال تبتعد كثيران عف 
ي سكاء كانت جسدية أـ نفسيةي إذ مؤلمة بطبيعتياالخصائص الثالث السابقةي كمنيا أف العقكبة 

اإلصالح كالتأىيؿ. كذلؾ تتصؼ  فتتعمف تقييد حرية مرتكب الفعؿ الجرميي كذلؾ لتحقؽ غرعيا م
بأنيا محددة مف حيث الكيؼ كالكـ كالشكؿ كالمدةي كالقاعي ينطؽ بيا كيحدد نكعيا كمقدارىاي 

)مف التكبيخ أم  إلى أقسى شكؿ اشكاليا شكؿ مفكتتصؼ بأنيا محددة بالنصكص القانكنية مف أقؿ 
 .(1997)البشرلي  لعماف عدـ تعسؼ السمطة التنفيذية( اإلعداـإلى 
 

 أىداؼ العقوبة وأغراضيا: 2.1.4
فرض العقكبة مف مصمحة الفرد كالمجتمعي كىي ليست مسألة ثأريةي كالعقكبة بالمفيكـ العممي كسيمة 
كلسيت غاية بحد ذاتياي لذا فالف لمعقكبة أىداؼ آنيةي يمكف عٌدىا كسائؿ مف أجؿ تحقيؽ كبمكغ اليدؼ 

 ر اآلتية:النيائي المتمثؿ بالحدل الصك 
رعاء تحقيؽ العدالة .1 الرغـ  ىأفرادهي عم: إذ تككف العقكبة كسيمة إلعادة التكازف في المجتمع كاء

مفيكـ العدالة عند إيقاع العقكبة  عف-فرد في المجتمع  ككنو-مف عدـ شعكر المجـر بالرعا 
عميوي كما أنو ال يشعر بالمسؤكلية عف الجـر الذم اقترفوي  نو يبرر جريمتو بسبب الظمـ 

 (.2010)الشمبرمي  نتيجة عدـ كجكد عدالة في المجتمعالذم كقع عميوي 

جاني مع كرغـ ذلؾي تكجد تكجيات أف باإلمكاف عالج ىذه الحالة بعد تشخيصياي لكي يتجاكب ال
المجتمع في المستقبؿي كيككف ىذا بتصحيح الشعكر لديو أثناء تنفيذ العقكبةي كبذلؾ يقع عمى 
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حتى يشعر بخطئو كيقٌر  عاتؽ اإلدارة العقابية تنمية شعكر المحككـ عميو بعدالة العقكبةل
 .(2009)الكريكاتي  بمسؤكليتو

العقكبةي ليتجنبكا ما يترتب عمى أفعاليـ إنذار لآلخريف بالتمكيح ب تكجيوبو قصد يي : الردع العاـ .2
 اإلجرامية مف آالـ قبؿ ارتكابياي كحتى ال يككف ىناؾ محاكاة أك تقميد أك اقتداء بالجاني. 

لمجـر مف العكد الرتكاب الجريمة عف طريؽ اإلصالح كالتأىيؿ ا: بيدؼ منع الردع الخاص .3
 ٌف  يدهكمندمج مع قيمو كقكاعبشكؿ عممي كعمميي بيدؼ إعادتو إلى المجتمع منتج كصالح 

 .(2009)الكريكاتي  ىك المحافظة عمى القانكف كالنظاـاليدؼ النيائي لنظاـ العدالة الجنائية 

كمف الكاعح أٌف الردع بنكعيو العاـ كالخاص ىك عممية نسبيةي إذ يكجد تكرار لمعكد لمجريمة عند 
رتكب جرائـ كبيرةي عمى الرغـ مف معرفتو ي كأيعان يكجد مف يةالجنائيبعض المجرميف عمف سجالتيـ 

 .(2006)أحمدي  بيـ مثؿ ىذه الجرائـ كالقتؿ مثالالرتكا يغيره تـ تطبيؽ حكـ اإلعداـ عمييـأٌف 
ـٌ إف العقكبة تيدؼ إلى تقكيـ سمكؾ الفرد الذم ارتكب فعالن إجرامياني كالتقكيـ ىنا ال يعني أف يصبح  ث

تحممو الكممة مف معنىي إنما تيدؼ العقكبة إلى جعؿ ىذا الفرد يستكم ىذا الفرد إنسانان صالحان بكؿ ما 
مع باقي أفراد مجتمعو بالخعكع لمقانكف كتجنب مخالفتوي فميس اليدؼ مف العقكبة تحكيؿ جميع 
سمككيات الفرد مف مرفكعة إلى مقبكلةي إنما ىي مخصصة لتعديؿ كتقكيـ السمكؾ الجرميي كيتبع ذلؾ 

فالتقكيـ يسبؽ التيذيب في العقكبةي كبيذا ال يمكف لكـ العقكبة أك إعادة النظر تيذيب نفس الجانيي 
جاميا مع بمجرد عكدة الجاني لمجريمةي لكف يعاد النظر فييا إذا ثبت عدـ صالحيتيا كعدـ انس

 .(2003)منصكري  خصائصيا الثالث السابقة
ا تصيب الجاني بألـ معنكم كجسدم ي  نيمحو العدواف وتحقيؽ العدالةتيدؼ إلى بالغالب العقكبة ك 

ي فتعيد التكازف القانكني تمحو الظمـ الذي وقع عمى المجتمعكنفسي كتسمب حريتوي كفي الكقت ذاتو 
ىدؼ عاـ لمعقكبة يتمثؿ في المنع العاـي كالمكجو إلى جميع أفراد المجتمع كيكجد  مرة أخرل لممجتمع.

ع ككؿ محمي بيذا النظاـي فيسكد شعكر عاـ لدل جميع بأف العقكبة قائمة بقياـ النظاـي كأف المجتم
أفراد المجتمع بالتخكؼ مف العقكبةي كأف الفعؿ الجرمي يقابمو عقاب مقرر لو سمفاني فال تشيع الجرائـ 

يستحؽ العقاب. كاعتبركا أف إجرامي صي كىك المكجو لمف ارتكب فعؿ المنع الخاكيكجد بسيكلة. 
 .(2003)منصكري  بيف فكرتي العدالة كالمنع لتكفيؽىدؼ العقكبة يتمثؿ في ا
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ي كذلؾ بالبعاده بالسجف أك في المستقبؿالحد مف قدرات الجاني أىدافان أخرل لمعقكبة تتمثؿ في كتكجد 
اإلقامة الجبريةي كمف أىدافيا إعادة التأىيؿي كالذم يمنع الجريمة في المستقبؿ عف طريؽ تغيير سمكؾ 

إعادة التأىيؿ البرامج التعميمية كالمينيةي ككعع مراكز العالجي كتقديـ المدعى عميو. كتشمؿ أمثمة 
المشكرة. كيمكف لممحكمة أف تجمع بيف إعادة التأىيؿ أك الحبس أك باإلفراج المشركط. كمف أىدافيا 
إيقاع العقاب المناسب الذم يحكؿ دكف كقكع الجريمة في المستقبؿ عف طريؽ إزالة الرغبة في االنتياؾ 

لمدعى عميو. كعندما يكتشؼ العحايا أك المجتمع أف المدعى عميو قد عكقب بما فيو الكفاية عد ا
عمى ارتكاب جريمةي فالنيـ يحققكف بعض االرتياح بأف اإلجراءات الجنائية تعمؿ بفعاليةي مما يعزز 

 .(Austin, 2004) التشريعاتاإليماف بالنفاذ القانكف ك 

ي منيا االستئصاؿي أم استئصاؿ المجـر الردع الخاصوقد تعددت الوسائؿ المستخدمة في 
االستبعاد مف خالؿ تنفيذ عقكبة المؤبدي أك النفي   أكعف المجتمع بشكؿ نيائيي بتنفيذ عقكبة اإلعداـ 

ـٌ ذلؾ بتنفيذ عقكبة سالبة  أك اإلنذاري كيقصد بو تحذير المجـر مف خطكرة العكد لإلجراـ مرة أخرلي كيت
إعادة تكافقو أك اإلصالحي الذم ييقصد بو تأىيؿ المجـر كتيذيب سمككو بما يحقؽ  لمحرية لمدة قصيرةي

 .(2009)كريكاتي  مع المجتمع مف جديد
 

 نتائج العقوبة:  2.1.5
فيما يتعمؽ بآثار العقكبةي يجب عمى الدكلة أف تجعؿ الكسيمة المستخدمة مطابقة لمغرض الذم تسعى 

الجاني مف العكدي كىك ما يسمى بالكقاية الخاصةي كمنع اآلخريف إليوي كتيدؼ بيذه الكسيمة إلى منع 
مف االقتداء بوي كىك ما ييعرؼ بالكقاية العامةي كىذاف ا ثراف يجب العمؿ عمى تحقيقيما كالتكفيؽ 
بينيماي بحيث ال تسقط الكقاية الخاصة في سبيؿ الكقاية العامةي كال الكقاية العامة في سبيؿ الكقاية 

لكقاية الخاصة ينظر فييا إلى شخص الجانيي كىي تيدؼ إما إلى حمؿ الجاني عمى الخاصةي فا
ما إلى إصالحو كالتآلؼ بينو كبيف الكسط االجتماعي كجعؿ  التكفير عف ذنبو كجعؿ العقكبة زاجرةي كاء
العقكبة مصمحةي كىذا تبعان لمنظرية السائدة في كقت كقكع الجريمةي إذ يكجد تقسيـ لممجرميف عمى 

ث طكائؼ يجب التمييز بينيـل كىي المجرمكف  بحكـ العادةي كالمجرمكف بالصدفةي كتقسيـ ثال
المجرميف بحكـ العادة إلى مجرميف غير قابميف لإلصالحي كىـ مف تأصمت بيـ الجرائـ فأصبحت 
طبيعةي كمجرميف قابميف لإلصالحل  نو ال يزاؿ يكجد بعض ا مؿ في إصالحيـي كال يحقؽ العقاب 

المطمكب إال في ثالث أساليبي كىي: نزع كسائؿ اإلعرار مف المجرميف غير القابميف  ا ثر
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 ؽ الصحيحي كزجر المجرميف بالصدفةلإلصالحي كتحسيف المجرميف الذيف يمكف رجكعيـ إلى الطري
 .(1976)عبد الممؾي 

لمعقكبة أيعان نتائج متنكعة كمتعددةي يتشارؾ بععيا في خصائص العقكبة كأىدافياي إذ أف مف 
ي كذلؾ يتعرؼ تعميـ وتعريؼ أفراد المجتمع بالمعايير االجتماعية المقبولة وبغير المقبولةنكاتجيا 

المقبكلةي  أفراد المجتمع عف طريؽ العقكبة إلى حقكقيـ ككاجباتيـ في مجتمعيـي كما ىي السمككيات
 .(Cullen, 2007) كيات التي قد تعكد عمييـ بالعقابكما ىي السمك 
ي حيث يمكف النظر إلى العقكبة عمى أنيا تكريـ لمقيـ سمو القيـ االجتماعية وتكريميامف نتائجيا 

م المدكنة في القانكفي كيينظر إلى قيمة الحياة البشرية عمى أنيا تكريـ ليذه القيـ بمعاقبة الجاني الذ
خالفيا. كمنو أيعا تقييد حرية ذكم السمككيات المنحرفة مف ارتكاب جرائـ أخرل كبالتالي حماية 
المجتمع. كينتج عنيا تخفيفان مف االنتقاـ كالقصاص عد الذم ارتكب فعالن إجراميي فتقمؿ العقكبة مف 

ص كاالنتقاـ ىذا الشعكر لمف كقع عمييـ الفعؿ الجرمي بالدراج ىذا العنصر القعائي محؿ القصا
 .(Farrington, 2005) الفردم

 
 مراكز اإلصالح والتأىيؿ:  2.2

 مفيـو مراكز اإلصالح والتأىيؿ: 2.2.1
لقد تطكرت ا كعاع في السجكفي كقد أصبحت مؤسسة اجتماعية ليا أىدافيا كبقية مؤسسات 

نما عمى تأىيميـ كعكدتي ـ لممجتمع صالحيف المجتمعي كال يقتصر الكعع فييا عمى عزؿ المجرميفي كاء
لبناء الكطفي إذ أٌف دكر المراكز العقابية ىك تنفيذ أحكاـ قعائية صدرت عف مؤسسات قانكنية 

 .(1999)طالبي  نظاـ العدالة الجنائية المتكامؿ شرعيةي كىذا التكامؿ بيف مؤسسات الدكلة يعمف
كلتحقيؽ العدالة الجنائية أصبح مفيكـ اإلصالح يأتي قبؿ العقاب حيث كاف يأتي بعدهي كتغيير ىذا 
التكجو كاف نتيجة لمنظر كاالستقصاء في مقدرة إعادة التأىيؿ عمى تحسيف سمككيات النزالءي بعد أف 

ة كارتكز عمى كاف يطمؽ عمييـ ميسمى )سجيف كسجناء(ي فقد حظي ىذا التكجو اىتماـ المجتمعات كاف
أساس التعامؿ مع النزيؿ بيدؼ إعادتو فردان صالحان في مجتمعو مع احتفاظو بكافة حقكقو كبكيانو 
كشخصيتو. لذا لقد حاكؿ ىذا التكجو كركاده التكفيؽ بيف االتجاه التقميدم كاالتجاه الكععيي حيث 

االختياري كمف الثاني فكرة أخذكا مف ا كؿ مبدأ المسؤكلية الجنائية الشخصية المبنية عمى حرية 
فالمراكز العقابية تقكـ بتأىيؿ النزالء عف طريؽ تيذيبيـ التدابير االحترازيةي كالتركيز عمى الجانيي 
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صالحيـ  رجاعيـكاء ي مبينة احترافيةي ككؿ ىذا يتـ بكساطة برامج كمناىج تأىيمية إصالحية علممجتم كاء
ت تأثير قكم جدان عمى النزالء بالمفيكـ اإليجابي ليذا عمى أسس عمميةي كىذه البرامج العممية تككف ذا

 : كاآلتي( 1999) النفكذي كذلؾ عف طريؽ الخطكات التي حددىا طالب
التحكـ في تنظيـ أكقات النزالءي كالتحكـ في نكعية العمؿ الذم يؤديو النزالءي كالتحكـ في  (1)

أنفسيـي كالتحكـ في الثقافات الفكرية نكعية غذاء النزالءي كفي الفترة التي ييرٌكح بيا النزالء عف 
التي يجب عميو االعطالع عميياي كالتحكـ في المدة التي يسمح لمنزيؿ بأداء شعائره الدينيةي 

في اتصاالتو  كالتحكـكالتحكـ في استخداـ ا حاديث كالمصطمحات التي يتحدث بيا النزالءي 
 الداخمية كالخارجية مف أجؿ عماف عدـ انحراؼ النزالء. 

تـ  إذاكالتأىيؿ تحصؿ عمى نفكذ كبير بالتحكـ بحياة النزيؿي كىذا الكاقع  اإلصالحمراكز  (2)
استغاللو إيجابان في سبيؿ إصالح كتيذيب النزيؿي فالنو يعكد لممجتمع ععكان صالحان كفعاالن 

 كمنتجان كسكيان. 

ي فيي أقكل بكثير مف المدارس كبيران  كالتأىيؿ عمى ا فراد اإلصالحيككف تأثير مراكز  (3)
كالثكنات العسكرية كالمحيط االجتماعيي كعمى الرغـ مف السمبيات الجانبية في مراكز 

صالح كاسترجاع المذنبيف  اإلصالح كالتأىيؿي إال أنيا عمى قدر عاؿو مف تيذيب كاء
ىيؿي كالتأ اإلصالحكالمحككميف لممجتمعي كىذا التحكؿ ساىـ في تحسيف ظركؼ نزالء مراكز 

كساىـ في اإلعداد لمرحمة جديدة في النظر إلى ىؤالء النزالءي مف ككنيـ أفراد يعاقبكف عمى 
ـٌ تأىيميـ لتحقيؽ التكيؼ االجتماعي مرة  عمؿ اقترفكهي إلى أفراد بحاجة عمى عالج كمف ث

عادة التأىيؿ مياىيلمفاأخرلي كميد ىذا التحكؿ   .لمعقاب إلى ظيكر مدرسة العالج كاء

ف اإلصالح كالتأىيؿي كما يناسبيا مف نظرياتي فالف لنظرية النسؽ دكر كاعح في تفسير أما بشأ
ي كقياميا با دكار المنكطة بياي إذ يتشكؿ نظاـ ةالفمسطينيأسباب كجكد مراكز اإلصالح كالتأىيؿ 

جي تحقيؽ بينياي ىدفيا االستراتي فيماالعدالة الجنائية مف عدد كبير مف ا نساؽ المترابطة كالمتفاعمة 
عادة التكيؼ في المجتمعي فكمما حصؿ اختالؿ في التكازف سعت إلى إعادتو مف خالؿ  التكازف كاء
كظائؼ محددة مكزعة عمى ا نساؽ الفرعيةي التي تتكامؿ فيما بينيا لتحقيؽ التكيؼ كالتكامؿ كحسـ 

عادةك التكتر   .(1999)بالؿي  لممجتمع التكازف اء
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إليو كالمكعحة في رسالة مدير  المككمةىذه ا نساؽي لو دكره ككظيفتو كمراكز اإلصالح كالتأىيؿ أحد 
إلدارة السجكف  اإلستراتيجيةي المكجكدة في الخطة اهلل عطاعاـ الشرطة الفمسطينية المكاء حاـز 

ي كالمكعحة في رسالة مدير إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿي 2013- 2010الفمسطينية خالؿ المدة 
صالح النزالء عمف رؤية كاعحة )بأنيا مراكز إصالح  أنيا تتمثؿ في حماية المجتمع باحتجاز كاء

في المجتمع بشكؿ  ماجاالند إنسانية تتمتع با مف كا مافي لتغيير سمكؾ النزالءي كتحسيف قدراتيـ عمى
 .(2013)المديرية العامة لمشرطةي  فاعؿ كمنتج(

كنسؽ العدالة الجنائية بشكؿ عاـ كنسؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بشكؿ خاصي يتأثر با نساؽ 
        .المحيطة بو أثناء القياـ بكظائفياي فالذا أدت مياميا عمى أكمؿ كجوي فالنيا تسٌيؿ بترابطيا كتفاعميا

مراكز اإلصالح كالتأىيؿ تأدية كظائفياي كىذا كفؽ مبدأ التكامؿي أما إذا فشمت في ذلؾي  يتكقع مفك 
فالنيا ستتسبب في فشؿ النظاـ ككؿ حيف تأديتو لكظائفوي كما يتأثر بأنساقو الداخمية الفرعية مف حيث 

المنكطة بو عمف إمكانياتوي قياـ كؿ مركز مف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بشكؿ منفرد بالنجاز المياـ 
ي التأىيميةمف حيث البنى التحتية كمكاصفات المبانيي كمف خالؿ البرامج ذات الميمات اإلصالحية 

التي تيدؼ إلى إحداث تغير في سمكؾ النزالء كتعزيز استكماؿ تعميميـ كمساعدتيـ في اكتساب 
ؿ لمقانكف عند إطالؽ سراحيـي كلكي ميارات مينية بيدؼ تعزيز قدرة النزالء عمى ممارسة حياة تمتث

ف اليدؼ ا ساسي لمتأىيؿ ىك  يندمجكا مف خالؿ تمكنيـ مف إيجاد مصدر عيش مناسب ككريـي كاء
كنحك أسرىـ كنحك  ذاتيـإحداث تغيرات في شخصية النزالءي عف طريؽ تغيير اتجاىاتيـ نحك 

السمبيةي إذ تأسس ىذا  تسمككياالتنمية نماذج مقبكلة في المجتمع كالقعاء عمى  كبيدؼمجتمعيـي 
االتجاه عمى النظر إلى الجريمة مف زاكية أخرل كاعتبار أف العامؿ االقتصادم دكر كبير في 
السمككيات السمبيةي كغيرىا مف الظركؼ التي يككف قد مٌر بيا النزيؿي كمف ىنا برزت أىمية تأىيؿ 

 .(2013ةي )المديرية العامة لمشرط كدة مرة أخرل لممجتمعالمجـر لمع
كبيذا فالف عدـ قياـ إدارات مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بكظيفتياي فالنيا ستعٌرض نظاـ العدالة الجنائية 
لفقداف مبرر كجكدهي ككنيا لـ تحقؽ حالة االستقرار في المجتمعي كما أٌف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ ليا 

يا تحدد مصير مبرر كجكدىاي فالذا قاـ دكر كبير في خمؽ حالة التكازف لممجتمع أك فقدانوي كبيذا فالن
 كؿ مركز مف ىذه المراكز بكظيفتو بشكؿ متكامؿ كمترابط فالنيا ستحافظ عمى مبرر كجكدىا.  
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إذ أٌف رسالة إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كمبرر كجكدىاي يتمثؿ بتحقيقيا  ىدافيا المنكطة بياي كفؽ 
كبالقكانيف كالمعاىدات كالصككؾ الدكلية )المديرية العامة لمشرطةي االلتزاـ بما أقره القانكف الفمسطينيي 

2013.) 
 

 أىمية مراكز اإلصالح والتأىيؿ:  2.2.2
 ية كالسمكؾ غير السكممفي مكاجية الجريالمتراكمة  اإلنسانيةج المعرفة ئنتاتعٌد السجكف مف  :السجف

السجف بالمفيـك  أفٌ بي ميثاؿ فككر يقكؿ المفكر الفرنس يكسيمة مف كسائؿ الدفاع االجتماعي يكى
الحديثة كنكعا مف أنكاع القكة الحديثة لممجتمع بعيدا عف  اإلنسانيةالمعرفة  أنكاعالحديث يمثؿ نكعا مف 

عندما نبني السجكف فالننا نبني معيا المعاني  إنناالبركفيسكر ماتياسكف  ؿالمصالح التي يخدميا كيقك 
العقابية السائدة في المجتمع كىذا أمر  الفمسفةكىي بدكرىا تشير إلى  إليياكالرمكز الثقافية التي ترمز 

ميـ جدا لتغيير نظرة المجتمع ليذه المؤسسة العقابية كعندما ظيرت السجكف  كؿ مرة في أكركبا كاف 
تختمؼ عف الكقت الحاعر كبعد تيقف المجتمع كالقائميف إلى ا مكر العقابية كنظاـ  كأىداؼليا مياـ 

تؤدم إلى نتائج عكسية عمى مستكل التعامؿ مع  أصبحتالعقكبات الجنائية بأف العقكبات البدنية 
العقكبة التي تأتي عمى ركح كعقؿ كسمعة  إلىالمذنبيف كبذلؾ انتقؿ المجتمع مف العقكبة البدنية 

  .(1999)طالبي  بمفيـك العقكبة السالبة لمحرية وسجنياني أك المذنبي كىكذا استحدثت عقكبات الج
العقكبة السالبة لمحرية تيدؼ إلى اإلصالح كالجزاء في نفس الكقت كىذيف ىدفيف متناقعيف كلكف مف ك 

دارةالعقابية كتسيير  اإلجراءاتالممكف الجمع بينيـ عف طريؽ التكافؽ بيف  ز اإلصالحية عف المراك كاء
كظيفة السجكف ليس فقط عقابية بؿ أنيا مراكز عالجية أيعان  كأصبحتطريؽ عمميا في العالجي 

يستفيد مف ىذه المدة التي سيقيـ فييا  فأالنزيؿ أنو يجب عميو  إقناعمف خالؿ  إالكذلؾ ال يككف 
كانت طبيعتيا كبدكنيا ال  القناعة الذاتية عركرية لالستفادة مف أم تجربة ميما أفداخؿ السجف ذلؾ 

 .(1999)طالبي  صالحية أم شيء يذكر تجاه النزيؿتستطيع المراكز العقابية اإل
كلمسجف مسميات كثيرة كمنيا مراكز اإلصالح كالتأىيؿي المراكز العقابيةي المراكز اإلصالحيةي دار 

دـ حيث كرد ذكرىا في التربية كدار التيذيبي كالسجف يعتبر مؤسسة اجتماعية عرفت منذ الق إعادة
كقد  ي[33( ]سكرة يكسؼي آية إليومما يدعونني  إلي أحبقاؿ ربي السجف )قاؿ تعالى القراف الكريـي 

كاف السجف عممية اقتصاص مف المعتدم بدؿ مف االنتقاـ الشخصي أما في العصكر الكسطى فكاف 
اليدؼ مف االقتصاص التطيير مف الذنكب كالخطايا في المفيكـ الكنيسيي كنجد أف مفيكـ العقكبة 
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صالحيتطكر تدريجيا مف االنتقاـ كاالقتصاص كالتطيير إلى مفيكـ تيذيبي  الحديث  ي كفي التاريخكاء
النظرة لمفرد الجاني انو فرد مف المجتمع كقع في شراؾ الجريمة كالسمكؾ المنحرؼ كعمى  أصبحتفقد 

عادةكتيذيبو  إصالحوالمجتمع العمؿ عمى  دمجو في المجتمع كذلؾ ىك العمؿ االحترافي العممي  كاء
العقاب البدني كسمب عممية تحكؿ مف التركيز عمى  إطاراليادؼ. كبناءن عمى ما تقدـ فاف السجف في 

عادةكالتأىيؿ  العالج كاإلصالحالحرية إلى  عمى اعتبار أٌف اإلصالح لف في المجتمعي  اإلدماج كاء
عادة التأىيؿي بؿ تمكيف النزالء مف إعادة التكافؽ االجتماعيي  كىناؾ مبادئ يتحقؽ بمجرد العالج كاء

 (:2001مسجف تندرج في إطار ما يأتي )العحيافي ل أساسية
 أكال: مصمحة المجتمع كمصمحة الجاني متالزمتاف.

 ثانيان: حماية المجتمع تطمب حماية الجاني مف العكدة لمجريمة.
 عف العكدة لمجريمة.  كاالبتعادثالثان: تصنيؼ النزالء قدر اإلمكافي  نو السبيؿ ا كؿ إلى عالجيـ 

الجاني  إعادةتحقيؽ اليدؼ منيا كىك في السجكف كالمراكز اإلصالحية في  النزالءرابعان: أىمية دكر 
 شخص سميـ لممجتمع كال يعكد لمجريمة.

ك سرىـ كلمجتمعيـ   نفسيـ ا شخاصفقد أصبح لممراكز اإلصالحية دكر ىاـ كعظيـ في إعادة 
النزيؿ الثقة بالنفس كتنمية نكاحي سمككية إيجابية لديو  إكسابسكييف مف خالؿ  أصحاءكلمكطف 

في أفعؿ حالو صحية كنفسية كال يعكد إلى السمكؾ السابؽ  كأسرتوسميمة بيف النزيؿ كتكفير العالقة ال
 .(2001)العحيافي  ى التأقمـ في المجتمع بصكرة عامةالمنحرؼ قبؿ التأىيؿ مما يساعد عم

كيؤدم اإلصالح كالتأىيؿ إلى اندماج السجناء المحرريف في المجتمعي ليذا تعٌد عممية اندماج السجناء 
المحرريف في المجتمعي كعكدتيـ إلى الحياة الطبيعية السابقةي مسؤكلية الجيات الحككمية كالقطاع 

تغيير نظرة المجتمع الخاص عمى حد سكاءي فيك مف ا مكر االجتماعية اليامةي إذا يتطمب ىذا ا مر 
الدكنية لمسجيف المحرر ثـ احتكائو كتقبموي كعركرة صياغة مسألة االندماج عمى أنيا نابعة مف اعتبار 
السجيف المحرر إنساف قد أخطأ ثـ ناؿ عقابوي كالتعامؿ معو بناء عمى قاعدة أنو في مرحمة انتقاليةي 

كلى لتفعيؿ االندماج االجتماعي كجعمو عممية كاعتبارىا أكؿ خطكة في طريؽ االندماج. إف الخطكة ا 
ميسرة بعد الخركج مف السجفي تبدأ مف السجف نفسوي كذلؾ مف خالؿ تقديـ التكجو اإلصالحي لمنزيؿ 
كأسرتوي كتعريفيـ بأبعاد العقكبة كسببياي ثـ البدء بتكجيو أفكاره ليعكد إلى سابؽ عيدهي كأنيا فترة مف 

  مف أخطائو كليس بيدؼ انتقاـ الجيات الرسمية كالحككمة منو حياتو قعاىا مسجكنان ليتعمـ 
(Wood, 2003.) 
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إعافة إلى ذلؾ يؤدم التأىيؿ كاإلصالح المبني عمى أسس عممية إلى القعاء عمى الجيؿ كالنقص 
في المجاالت التربكية كالنفسية  كخصكصاا كاديمي كالمعرفي الذم كاف يعاني منو بعض السجناءي 

ي كالتي تيدؼ إلى تغيير طرؽ التفكير كالقعاء عمى السمكؾ اإلجرامي لدييـي كلكي يدرككا كا خالقية
 كيييئثكابت السمكؾ االجتماعي كا خالقي السكمي كيتمكنكا مف التعامؿ مع اآلخريف بثقافة كفكر. 

أخذ مكانة مف االطالع الستعادة مكانتيـ السابقة في المجتمعي أك  اءسجينلمالتعميـ كاكتساب حرفة ما 
جديدة تتسـ بنفس سمات أفراد المجتمع اآلخريفي كالتمسؾ بالطرؽ الناجحة لكيفية قعاء أكقات الفراغي 
ا مر الذم يخفؼ أك يقعي عمى ما اكتسبكه مف خبرات كميارات إجرامية سابقة أك داخؿ السجفي 

  .(Farrington & Welsh, 2007) في مجتمعو كاالندماجسيان لمعكدة فيصبح النزيؿ مييئان فكريان كنف
 يخرج إلى ظركؼ فيك عنو كاإلفراج الحكـ انقعاء بعد العامة الحياة السجيف إلى الفرد يخرج عندما
 اإلحساس بالظركؼ لديو يتكلد لذلؾ في مركز اإلصالح كالتأىيؿ عاشيا التي تمؾ عف مختمفة معيشية

 كىك بوي المحيطيف الثقة مف كعدـ بالنفكر مكاجو فيك كاالجتماعيةي النفسية الناحية مف المعاكسة
 قد المتطمبات ىذه ككانت أفراد أسرتو مف لآلخريف كربما لنفسو اليكمية الحياة متطمبات بتكفير مطالب
 مستندات بتقديـ ا عماؿ أرباب مطالب مف أنو ككما داخؿ السجف أك المؤسسة اإلصالحيةي لو كفرت
 (.2008)العترمي لجريمة كا السكابؽ مف خمكه عمى دالة

ي لتفادم تكرار الجريمةي يجب أف يتعمف الدمج مجمكعة مف ا ساليب التي تؤدم إلى تقكيـ اإذ 
عادة تكجيييـ نحك الحياة كالقيـ اإليجابية في المجتمعي كالحد مف تأثير نظرة  السمككيات المنحرفةي كاء

راد المجتمع تجاىيـي كأف يتعمف عممية المجتمع السمبية تجاىيـي بتعريفيـ بالدكافع التي تككنت لدل أف
إثارة المحفزات اإليجابية لدييـي بحيث تؤدم بو لإليماف بالقيـ كالمكاقؼ السكيةي التي ييراد تككينيا لديوي 

 .(ICRC, 2006) كتعريفو بأىمية احتراـ القكانيف
ف عممية  ية االجتماعيةي إذ يكجد ال بد أف تأخذ باالعتبار أف المفرج عنو يككف فاقدان لمشخص اإلدماجكاء

لديوي فيك لـ يتعرؼ بعد إلى مكقعو الحقيقي في المجتمعي كذلؾ ال يدرم  خمؿ في تككيف ا نا العميا
ييحٌبذ تمامان كيؼ يصٌنفو المجتمع مف ىذه الناحيةي نتيجة لمككثو في السجف كقعاء العقكبةي لذا ال 

الذم يريده المجتمع فيوي أم بعد أف يستعيد  في المجتمع إال بعد أف يتمكف مف معرفة المكعع دمجو
القيـ الثقافية كاالجتماعية العامة. كيستعيد ىذه القيـ بمساعدتو عمى رفع كفاءتو االجتماعيةي كبتقييـ 

مف  العقميةي لتمكينواحتياجاتو الفرديةي كبتنسيؽ الخدمات المخصصة لو مع إمكاناتو الثقافية كمقدرتو 
 .(Aminu & Abd Halim, 2015) مف الحياة االجتماعيةمستكل ممكف تحقيؽ أفعؿ 
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ىك فعميان عممية تأىيؿ أك إعادة تأىيؿ لممفرج عنوي فيك ييدؼ إلى مساعدتو  اإلدماجٌف بالتالي فا
لمتكيؼ مع مطالب مجتمعو كأسرتوي كتأىيمو إلشغاؿ كظيفة يعتاش منياي بدال مف االعتماد عمى 
الجرائـ كمصدر لمرزؽ. كييدؼ كذلؾ إلى تخفيؼ ا عباء االجتماعية بعد اإلفراجي مف كصـ كنظرة 

 دكنية. 
 

 أىداؼ مراكز اإلصالح والتأىيؿ:  2.2.3
عادة تأىيؿ  تستمد مراكز اإلصالح كالتأىيؿ دكرىا مف المدارس الفكرية التي تناكلت اإلصالح كاء
النزالءي فقد تعددت المدارس كالتكجيات التي بحثت في الدكر المنكط بالمؤسسات العقابية عبر التاريخ  

ص مجـر الح(ي ففي العصر الحديث كمف مبدأ أف الفي ككنيا )عقكبة( أـ )إصالح( أـ )عقكبة كاء
صالحوي ك  ف اإلصالح ىك حاجة الفرد ككاجب عمى المجتمعي منكط أشخص يمكف تقكيمو كاء

بالمؤسسات العقابية القياـ بوي كنفيان لما كاف سائدان مف أفكار بأف العقكبة تيدؼ إلى االنتقاـ ممف 
خالؼ تقاليد كتعاليـ المجتمع كقيموي مف اجؿ تحقيؽ المنفعة االجتماعية المرتبطة بفكرة الردع العاـي 

يخالؼ قيـ المجتمع سيترددكف كيفكركف ألؼ مرة قبؿ إتيانيـ أم فعؿ  فرادأف إذ ساد االعتقاد با
كمف اجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ النيائي لمعقكبةي كالتدابير السالبة لمحريةي ي المجتمع تجنبان لمعقاب

ع المتمثمة في حماية المجتمع مف الجريمة كأثارىا المتالحقةي كتمكيف السجيف مف التكيؼ مع المجتم
كظركفو بعد اإلفراج عنوي كجعمو مكاطف صالح لو حقكقوي كعميو التزامات يؤدييا عبر مكاصمتو لمعيش 

 .(2010)جزاء الديفي  الكريـ في الحياة
عند متابعة مراحؿ تطكر النظرة التاريخية إلى فمسفة العقاب كأىدافوي تجد فمسفتاف رئيسيتاف ا كلى 

يقاع الجز  ج المجرميف مف خالؿ اء القاسي بكحشيةي كالثانية تبنت تأىيؿ كعالتبنت العقاب باالنتقاـ كاء
  .(2010)السرحافي  برامج محددة

ففي العصكر ا كلى تحدد ىدؼ العقكبة باالنتقاـ فكاف المجني عمية يقكـ باالنتقاـ مف الجانيي كتحكؿ 
ي فكاف يحتجز الجاني االنتقاـ مف قبؿ الجماعة نحك الجانيي كمف ثـ أصبح المجتمع ينتقـ مف الجاني

  .(2001التكيجرمي) بة المقررة بحقو كفؽ طقكس معركفةإلى حيف إيقاع العقك 
كفي العصكر الكسطى كمع تطكر الفكر البشرم خاصة بعد ظيكر ا دياف أصبح ىناؾ إقرار بالنسانية 

جتمع اإلنسافي كبناء أنماط حعرية في التعامؿي ففي منتصؼ القرف السادس عشر تغيرت نظرة الم
لمفيكـ العقابي كأصبح حجز الجاني دكف مصاحبة ذلؾ لمعقكبة البدنيةي كأقيـ ما يعرؼ ببيكت العمؿي 
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ككانت ىذه البيكت نماذج أكلية لممؤسسات اإلصالحيةي نظرا الف العمؿ يتطمب بعض المياراتي 
رة ساعدت في كبالتالي كاف ال بد مف تدريب مف يمتحؽ بتمؾ البيكتي كشكمت تمؾ البيكت مصانع صغي

تكفير النفقات المطمكبةي كتحكؿ العقاب مف ككنو ردة فعؿ فردية إلى ككنو يتصؼ بردة فعؿ المجتمعي 
  .(2001بالجماعو عمى معاقبة مف يخرج عف سمطتو ككنيا سمطة شرعية اقرىا المجتمع )العحيافي 

بعض الخركؽ عبر  أما في العصكر الحديثة لـ تبؽ السمطة الدينية ىي السائدةي فقد ظيرت ليا
ممارسات فرديةي طغى مف خالليا االنتقاـ بأساليب التعذيب القاسيي كنتيجة لذلؾ انتقؿ المجتمع في 
فمسفة العقاب نقمة نكعيةي مف العقاب بقصد االنتقاـ كاإليالـي إلى عقاب بيدؼ إصالح مف خالؼ 

كجكف ىكرد كبنثاـ في  1764مقررات المجتمعي فبرز ىذا التحكؿ مف خالؿ ما طرحو بيكاريا سنة 
دعكاتيـ إلى إلغاء أساليب التعذيبي ككؿ أنكاع العقكبات البدنية في معاممة المجرميفي كاستبداليا بفكرة 
التيذيب كاإلصالحي عمى أف تككف الغاية القصكل مف العقاب ىك تحقيؽ الردع عمى المستكل الفردم 

 (.2001كالجماعي )طالبي 
شر ارتسمت فكرة دكر العقاب بالردع أكال كاإلصالح ثانياي إذ يتكجب تقديـ كفي نياية القرف التاسع ع

الرىبة مف العقابي كمف ثـ الرغبة باإلصالحي بشكؿ متزامفي فظيرت عدة مدارس منيا المدرسة 
التقميدية ا كلىي التي تحكؿ فييا العقاب مف عقاب مجتمعي إلى عقاب مؤسسيي كساد االعتقاد باف 

في مصمحة المجتمع مف خالؿ ردع الجاني لما لو مف تأثير في ردع اآلخريف عف العقاب سيساىـ 
المدرسة التقميدية الثانيةي فتبنت فكرة العدالة المطمقةي بالرعاء  ماأمخالفة القيـ كالعادات المجتمعيةي 

شعكرىا بعيدا عف المنفعة االجتماعية التي قامت عمييا سابقتياي إذ ال يصمح ا ذل الناتج عف الجريمة 
إال عف طريؽ التكفير كالتطيير بالعقابي كاف العقكبة ىي عدؿ الجريمةي فكما قاؿ ىيجؿ أف اقتراؼ 

ىك نفي لمعدالةي كاف إيقاع العقكبة ىك نفي لمجريمةي فمـ يقتصر دكر العقكبة عمى العدالة بؿ الجريمة 
المدرسة الكععيةي فقد  أماتجاكزه إلى تحقيؽ دكر الردع العاـي فكانت العدالة أكال كالردع العاـ ثانياني 

-1856كفيرم )(ي كانريك1909-1835نادت بمبدأ الردع الخاص فحسبي ككاف مف ركادىا لمبركزك)
الجانب االجتماعي كعامؿ ميـ في بركز  أبرزت(ي 1934-1823(ي كركفائيؿ جاركفالك)1929

مسؤكلية المجتمع في التأثير عمى سمككيات ا فرادي فركزت عمى  كأظيرتي اإلجراميةالشخصية 
شخص الجاني دكف النظر إلى مسؤكليتو الفرديةي كاف رد الفعؿ االجتماعي يجب أف ينحصر في 
التدابير االحترازية في تحقيؽ ىدؼ الجزاء الجنائي المتمثؿ في استئصاؿ العكامؿ التي أدت إلى كقكع 

باالستئصاؿ مف المجتمع إذا لـز ا مر ذلؾي كظيرت مدرسة الردع  أكبالتيذيبي  أكالجريمة بالعالجي 
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مف أىمياي إصالحية أكال كاإلصالح ثانيا في نياية المرحمة الكععيةي كفييا أقيمت عدة إصالحيات 
نيكيكرؾ التي أنشأىا بكركامي قامت ىذه المدرسة عمى مجمكعة مف المبادئ أىمياي أف المجـر شخص 
يقبؿ التقكيـ كاإلصالحي كاإلصالح حؽ لمفرد ككاجب عمى المجتمعي فمف عكامؿ تحقيقو تعكيد المجـر 

سسة العقابيةي ككؿ نزيؿ ال بد كاف عمى التعاكف مع الجماعةي كالتعاكف ال يتسنى إال إذا فرعتو المؤ 
صالح يجب أف يركز عمى التيذيب كالتربيةي يتمقى العالج المالئـ لحاجاتو المتفقة مع شخصيتوي كاال

بة ىك الردع أكال قبؿ العمؿ عمى إعادة تأىيؿ الجاني لالندماج مع المجتمع. فكاف اليدؼ مف العقك 
 (.2001)العحيافي  كاإلصالح ثانيا

 
 :فاع االجتماعيمدرسة الد

ي أما حديثا فانو يشتمؿ  إلىكاف مفيكـ الدفاع االجتماعي قديما ييدؼ   حماية المجتمع مف المجـر
عمى معاني إنسانية نبيمة ترمي إلى حماية المجـر كالمجتمع مف الظكاىر اإلجراميةي ىي إذف حركة 
نظرية ىدفت إلى تكجيو القكاعد كالنظـ الجنائية نحك العمؿ عمى استعادة المجـر كمساعدتو عمى 

 (. 2011استعادة تكيفو مع المجتمع )الربدم 
 

 جارمتكا وحركة الدفاع االجتماعي:
صالحوي ليتكيؼ مع الحياة   يرل أف اليدؼ مف العقكبة ىك إصالح كتقكيـ المجـر كتأىيمو كاء

الجنائيةي االجتماعيةي تمييدا لعكدتو إلى حظيرة المجتمعي في معرض انتقاده لفكرة الجريمة كالمسؤكلية 
 .(1981)أبك عامري  عمى دراسة الفعؿ كحده ـ االقتصاربدراسة شخص الفاعؿ كعد كطالب
ي أم انو فعؿ ال عصيانا اجتماعي عمى قواعد المجتمع ونظموأف الجريمة  يرل جارمتكااذاي 

بسبب مرض  شخص خارج عمى قواعد المجتمعاجتماعي معاد لممجتمعي كالمجـر ما ىك إال 
يككف عحية لظركؼ اجتماعية اجتماعي الـ بو يتعمؽ بسكء التكيؼي كاعتبر أف الشخص المنحرؼ 

معينةي دفعت بو إلى طريؽ االنحراؼي كفي المقابؿ عمى المجتمع االلتزاـ في تأىيؿ المنحرفيفي 
لغاء اسـ الجريمة واستبداليا ي باستبداؿ قانوف العقوبات بقانوف الدفاع االجتماعيكطالب  وا 

لغاءبالعصياف االجتماعي،   .العقوبة واستبداليا بتدابير الدفاع االجتماعي وا 
نما وسائؿ تربوية وعالجية وقائية تنفذ عمى المجـر كرىاكعدـ   ي اعتبار التدابير الوقائية عقوبة، وا 

عمى شاكمة ما يحصؿ مف إكراه لممريض بمرض معدم أك ما يقع عمى المجانيفي كتنفذ التدابير 
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حتى تبم  تمؾ التدابير الكقائية ىدفيا ال بد مف أف تشمؿ الثكرة الكقائية في مكاف آخر غير السجفي ك 
اإلصالحية النظاـ االجتماعي كاالقتصادم كالتعميمي كالصحيي ككؿ ما مف شأنو أف يقاكـ االعطراب 

   .(2001)طالبي 
 

 مارؾ انسؿ وحركة الدفاع االجتماعي:
الكقاية منيا تككف عف طريؽ ا ساليب مكافحة الجريمة ك  نادل أنسؿ الى ابراز الدكر الكقائيي حيث
التي تدفع إلى ارتكابياي عف طريؽ حماية  بمكافحة الظروؼالمجتمعية المتبعة عد الجريمةي كذلؾ 

المجـر بالصالحو كتأىيموي حتى ال يعكد إلى الجريمة مرة أخرلي كعميو فقد دفع باتجاه مجمكعة مف 
الؿ اإلنساف ومف أجمو، وال مسوغ لوجود المجتمع ال وجود لممجتمع إال مف خالمبادئي أساسيا انو 

 (.2001)طالبي  إذا لـ يضمف التحقيؽ الكامؿ إلمكانات الكائف اإلنساني
فالدفاع االجتماعي يسعى لحماية المجتمع مف المشاريع اإلجراميةي عف طريؽ مجمكعة مف التدابير  

ة كتخميصو مف سمككو السمبيي سكاء غير الجزائيةي المكجية إلى الحد مف فاعمية الجانح اإلجرامي
بتطبيؽ كسائؿ عالجيةي أك تربكيةي أك باستخداـ أسمكب العزؿ كاإلبعاد لمف ال يستجيب لمتدابير 

 (.2011ال يقتصر عمى التكفير عف خطأ الجاني باليقاع العقاب عميو )الربدمي  السابقةي أم
كعميو ال بد مف كعع سياسات جنائية تكلي ا ىمية الكبرل لمكقاية الفرديةي كليكتمؿ نظاـ العدالة 
الجنائية حدد أف دكر القانكف ىك استنياض لقدرات الفردي كبعث الثقة بنفسوي كتفعيؿ إحساسو نحك 

معطيات العمـك المسؤكلية االجتماعيةي عبر دراسة الكاقعة اإلجراميةي كدراسة شخصية المتيـي كفؽ 
اإلنسانيةي عمى أساس تنشئة الفرد كتأىيمو اجتماعياي كترتب عمى فكرة مدرسة الدفاع االجتماعي نتائج 
عديدة أثرت عمى السياسة الجنائية المعاصرة خاصة فيما يتعمؽ بالصالح المجـر كاعتباره عحية لمعديد 

تكسيع نطاؽ المسؤكلية الجنائية مف الظركؼ التي ساىمت في تكرطو بالجريمةي كمف ىذه النتائج 
مقية( يترتب عمييا عركرة عدـ إلقاء المـك  المخففة فيي مسؤكلية ثالثية ا بعاد )فردية كاجتماعية كخي

ي كطالب إلغاءهعمى  المجـر لكحدهي بؿ عمى المجتمع بأسرهي كركز عمى إصالح قانكف العقكبات بدؿ 
   .(2011الربدمي في نظاـ عقابي مكحد )"انسؿ" إدماج العقكبة بالتدابير االحترازية 
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 العود لمجريمة: 2.3
 تعريؼ مفيـو العود: 2.3.1

كباإلشارة إلى العكد لمجريمة في التشريعات القديمة فنجد أنو كعمى مر التاريخ العقابي يعتبر العكد مف 
منيا لذلؾ المجـر الذم دخؿ  ا عمىالعناصر المشددةي فيجكز لمقاعي تشديد العقكبة كاختيار الحد 

بأنو بات شخص خطير عمى المجتمع كيشكؿ خطران عمى  إليوالعائد إلى الجريمة فينظر  إطارعمف 
ـر إلى ارتكاب المزيد مف المجتمعيي فالعكد إلى الجريمة ىك دليؿ قاطع عمى اتجاه نفسية المج ا مف
 .(2007)قشقاشي  الجرائـ

لركماني بأنو عكدة المجـر إلى ارتكاب ذات الجريمة التي سبؽ أف كقد جاء عف العكد في القانكف ا
حكـ عميو بالعقكبة بسبب ارتكابو ذلؾ الفعؿ كىك ما يعرؼ اآلف بالعكد الخاصي ككانت العقكبة تشدد 
عمى المجـر الذم يعكد الرتكاب نفس الجريمةي كقد اقتصر القانكف الركماني عمى العكد الخاص كلـ 

طريقا في نصكصوي فجاء في إعالف ككنتيمياف "أف مف جرح شخصان  كؿ مرة قد يجد العكد العاـ 
ييعفى عنوي أما مف يفعؿ ذلؾ بعد الحكـ عميو مرتيف فالنو يعتبر كالقاتؿ"ي كبالتسمسؿ التاريخي لمعكد 
نجد أنو كفي العصكر الكسطى أيعان اقتصر عمى العكد الخاص دكف العاـ كأمر بتشديد العقكبة في 

عينو كفي المرة  تفقألعكد الخاص كقد أصدر شارلماف في فرنسا عمى أف السارؽ لممرة ا كلى حالة ا
 14الثانية يجدع أنفو كفي الثالثة تقطع رأسو. كقرر لكيس الحادم عشر في ا مر الذم أصدره في 

ـ أف ا شخاص الذيف ال يقكمكف بعمؿ جدم كيعيثكف في ا رض فسادان يطردكف  1478مارس سنة 
ف المدينة فالف عادكا إلييا يعاقبكف بالحبس ككذلؾ النساء الالتي يفسدف أخالؽ الشبابي كسب الديفي م

كمع التطكر الذم طرأ عمى مفيكـ العكد لمجريمة فانتقؿ مف فكرة العكد الخاص لمعكد العاـ ككاف ذلؾ 
صية المجـر الذم الثكرة الفرنسية. كفي النظاـ الحديث بات العكد ىك دليؿ كاعح عمى أف شخ إباف

يعكد لمجريمة ال بد مف دراسة شخصيتو بشكؿ كبير مف أجؿ بمكرة الطريقة المناسبة لمتعامؿ معو 
حيث أف النظرة ليذا المجـر الذم اعتاد عمى الجريمة باتت نظرة  أخرلكمنعو مف العكد لمجريمة مرة 

كاالبتعاد عف ككنو سبب مشدد إصالحية تتعمف االىتماـ بالكاقع التشريعي لمفيكـ العكد لمجريمةي 
 .(2007)قشقاشي  جـر الذم يعكد لمجريمة بشكؿ فردملمجريمة كالتعامؿ مع الم

ف الناظر لمصطمح العكد لمجريمة بالمكانو النظر إلى ذلؾ ا مر مف منظكر قانكني كأخر اجتماعي ك  اء
العكد  إطارفيذا المجـر العائد لمجريمة كالذم يرتكب أكثر مف جريمة ليس بالعركرة أف يككف عمف 

ـ كمف تعدد الجرائ إطارفمف يقكـ بارتكاب عدة جرائـ قبؿ صدكر حكـ قعائي بات فيك يدخؿ عمف 
حكـ قعائي بات  بحقوىنا نجد أف الشخص الذم يسمى عائد لمجريمة ىك ذلؾ المجـر الذم يصدر 

كنيائي كمستكفي لكافة كسائؿ الطعكف فيقكـ المجـر بارتكاب جريمة أك جرائـ أخرل مف شأنيا أف 
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لعكد لمجريمة العائد إلى الجريمة كىذا ال يعني أنو ال يمكف ارتباط تعدد الجرائـ با إطارتععو عمف 
فقد يرتكب المجـر جريمتيف أك أكثر قبؿ صدكر حكـ قعائي بات كمف ثـ يعكد كيرتكب جريمة أخرل 

 .(2007)قشقاشي  بيف تعدد الجرائـ كالعكد لمجريمةفينا يككف قد جمع 
بأنو ارتكاب الشخص لجريمة أك أكثر بشرط صدكر حكـ قعائي بات بحؽ  ويعرؼ العود في القانوف

بعد صدكر الحكـ القعائي كنجد أف العكد مكجكد في  التاليةالجرائـ  أكالمجـر فيقكـ بارتكاب الجريمة 
كؿ التشريعات القانكنية كلو العديد مف ا نكاع فنجد منو العكد العاـ كالخاص كيقسـ أيعان مف حيث 

اد كنجد أيعان العكد البسيط كالمتكرر كاالعتي كا خرلتي يتطمبيا القانكف بيف ارتكاب الجريمة المدة ال
 .(2003)الجكىرمي  اإلجرامية ا فعاؿعمى ارتكاب 

كذلؾ يعٌرؼ العكد لمجريمة بأٌنو العكدة إلى اإلجراـ بصكرة عامةي أم أف يرتكب المتيـ جريمة جديدةي 
عقكبة بسبب جريمة سابقةي لذا يعٌد العكد لمجريمة مف الظركؼ الشخصية مع أٌنو قد سبؽ الحكـ عميو ب

المشددة لمعقكبة في أغمب القكانيفي  ٌنو يكشؼ عف الخطكرة اإلجرامية لدل الجاني. كانطالقان مف ىذا 
ي  ف حالة العكد لديو كالعقابالتعريؼ فقد ناؿ المتيـ العائد عناية خاصة في دراسات عممي اإلجراـ 

ح دليالن عمى فشؿ العقكبة أك عدـ كجكد خاصية الردع فييا كالتي سبؽ إيقاعيا عمى الجانيل لذا تصب
فالف تشديد العقكبة عميو يككف سببو أٌف المجـر العائد قد سبؽ أف تمقى إنذاران مف الييئة المخصصة 

ـٌ إٌف ىذه الييئة بالقناع تقٌدر أف تككف العقكبة  العقكبة بأاٌل يعكد إلى جريمتوي ممثال بحكـ اإلدانةي ث
 .(2003)عبد المنعـي  اني مف نزعة خطرة لديو بعد العكدبقدر ما يكشؼ تصرؼ الج

نما نص عمى العقكبة المترتبة  أما قانكف العقكبات الفمسطيني فمـ يكرد تعريفان لمعكد بصفة عامةي كاء
و الصحيفة الجنائية التي تعد عميو في جريمة السرقةي كجريمة تداكؿ المسكككات الزائفةي كذلؾ لـ يقر ل

 (.  2017أساس ظاىرة العكد لمجريمة )شحتكي 
 

 أنواع العود:  2.3.2
ـٌ تقسيـ العكد لمجريمة بالدرجة ا كلى باالعتماد عمى النكاحي القانكنية ي كاعتمدت المسميات القانكنية  ت

بصكرة صريحة لذلؾي بشكؿ كبير في تصنيؼ العكد لمجريمةي كلـ يأت عمـ االجتماع بصكر العكد 
كنظران لمعالقة الكطيدة بيف القانكف كعمـ االجتماع الجنائيي فالننا نأخذ صكر العكد مف خالؿ التناكؿ 

حاالت العائديف بصفة الفقيي القانكني كالذم ييسر لنا طرؽ التعامؿ مع المكاعيع المتعمقة بالعكد ك 
ؿ مف العكد العاـ كالخاص مفيكمان قانكنيان ي حيث إف لكالعكد العاـ كالخاصعتمد تسمية عامةي لذا ا
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أف أكؿ صكرة الذم يقكماف عميوي حيث  ا ساسمختمفان عف اآلخري يترتب عنو اختالؼ فقيي حكؿ 
ي كمفادىا أف الذم لـ يكف معركفان في التشريعات القديمة عكد ىي صكرة العكد العاـلمعٌرفيا القانكف 

الجديدة مختمفة عف الجريمة التي سبؽ الحكـ فييا نيائياني فال  المجـر يعتبر عائدان متى كانت الجريمة
يشترط تطابؽ بيف الجريمتيفي أم أف ىذا النكع مف العكد ال ييتـ بطابع الجريمة أك بنكعيا ككيفية 

رد مف خالؿ تأصؿ السمكؾ كالنية الجنائية لدل الف اإلجراميةارتكابيا بؿ الميـ ىنا ىك كجكد الخطكرة 
 .(2008ثمافي )ع اإلجرامي

ص في العكد حيث أنو يككف خاصا متى كاف االرتباط بيف الجريمتيف متصالن يليذا كجد مقياس التخص
بكحدة الطبيعة بينيما فتككف متطابقتافي فالشخص الذم يرتكب جنحة بسيطة كالسرقة نياراي كيرتكب 
بعد صدكر حكـ نيائي فييا نفس الجنحة يككف في عكد خاصي كعميو يككف الفرؽ كالتفاكت بيف العكد 

 الذم تستند إليو ىاتاف الصكرتاف.  ا ساسمف خالؿ  العاـ كالخاص
حيث أف المؤبد ىك حيف يقكـ الجاني بارتكاب جريمة أك عدة جرائـ في  مؤبد أك مؤقتكقد يككف العكد 
حكـ نيائي بحقو بسبب ارتكابو جريمة أك جرائـ سابقة أما العكد المؤقت ففيو يقـك  صدكرأم كقت بعد 

الحكـ النيائي كبيف ارتكاب جريمة أخرل أك عدة جرائـي أما  صدكرمنية بيف المشرع بتحديد الفترة الز 
العكد البسيط فيك حيف يككف قد صدر حكـ نيائي عمى الجاني  كؿ مرة كعاد كارتكب جريمة مرة 

فيجد القاعي أف ىذه السابقة الكحيدة ىي كافية العتبارىا ظرؼ مشدد كالعتبار الجاني مارس  أخرل
النيائية  ا حكاـريمة أما العكد المتكرر فيك بعكس البسيط كالذم يتطمب العديد مف العكد عمى الج

 .(2003)الجكىرمي  أخرلمرة  اإلجرامية ا فعاؿرتكب الصادرة بحؽ الجاني ثـ عاد كا
 

 أسباب العود: 2.3.3
ي كىي عكامؿ داخمية كعكامؿ خارجيةي تيفيتنقسـ أسباب العكد لمسمكؾ اإلجرامي إلى مجمكعتيف أساس

تتمخص العكامؿ التي تؤدم بالمفرج عنيـ إلى تدفع المجـر بدكرىا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرلي 
العكدة لمجريمة بعدـ تقبؿ المجتمع لممفرج عنيـي  كبانفصاؿ الفرد عف الجماعات التي يسكدىا احتراـ 

لذيف تسكدىـ الميكؿ اإلجرامية يؤدم ذلؾ إلى اندفاع الفرد القانكفي كاالختالط بمجمكعة مف المجرميف ا
 (.2014إلى تعمـ السمكؾ اإلجرامي كالقياـ بوي كذلؾ التفكؾ ا سرم كالعكز المادم )الشيرانيي 

 كىذه ا سباب متعددة تستعرعيا الدراسة عمى النحك اآلتي: 
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ي كتتعمؽ بجنسو كقدراتو العقميةي أك تككينو : كىي ا سباب المتعمقة بالعائد ذاتوأواًل: األسباب الداخمية
 النفسي كالعقميي كىي كما يأتي: 

: تتمثؿ بالخصائص الكراثية التي تنقؿ مف ا ب إلى االبف بطريقة التناسؿي إذ أٌف ما نسبتو الوراثة (1
% مف آباء المجرميف العائديف إلى الجريمة مصابكف بمرض عقمي أك مدمني مخدرات 66

عمى أنيـ مجرميف أساساني لذا فالف بععان مف المجرميف كبسبب عامؿ الكراثة كالخمكري فعالن 
 .(2008)عثمافي  يمة لعدـ قدرتو عمى التحكـ بنفسويرتكبكف جر 

: يؤثر الجنس في الحاجة إلى الجريمة كدكافع اإلجراـي كيختمؼ بيف الذككر كاإلناث مف الجنس (2
حيث نسبة جرائـ ا نثى كنسبة جرائـ الذكري ككذلؾ نكع الجرائـ المرتكبةي فحاجة الذكر إلى 
 اإلجراـ أكثر مف حاجة ا نثىي أٌما االختالؼ النفسي كالفيزيكلكجي كالجسدم بينيما فتككيف ا نثى
النفسي كالفسيكلكجي كالجسدم يجعميا عاطفية كععيفة أكثر مف الذكري كأععؼ كقت ارتكاب 
الجريمة كالكقكؼ في مسرحياي إال إذا كانت تحت عغكط شديدة تدفعيا الرتكاب الجريمةي كذلؾ 

 إجراـ ا نثى في الجرائـ المالية كالجنسية كالمخدرات. 
العامة كالخاصة عند بعض ا شخاصي كبيذه القدرات : يعٌد الذكاء مجمكعة مف القدرات الذكاء (3

يحقؽ الشخص لنفسو مكانة متميزة في المجتمعي فمنطقيان أف الععؼ العقمي سبب الرتكاب 
الجريمة لقمة التفكير في العكاقبي كأف الذكاء يقي صاحبو مف الكقكع في الجريمة كلكف ىذا ليس 

ع بذكائو الرتكاب جريمةي بناء عمى قدرتو العقمية في دائمان في الكاقعي إذ يالحظ أف الذكي قد يندف
التخطيط لمجريمةي كتنفيذىا بدقة دكف عمـ الناس بوي خصكصان أف بعض الجرائـ الخطرة تحتاج 
إلى ذكاء كفطنة الرتكابياي كليس مف السيؿ لغير ا ذكياء ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـي كييالحظ أف 

أكثر مف غيرىـي بسبب مقدرتيـ عمى ممارسة الكثير مف  العكد في الجريمة يككف مف ا ذكياء
 الطرؽ ك ا ساليب في ارتكاب الجريمة عدة مرات. 

: إف المرض يككف سبب مف أسباب ارتكاب الجريمةي بالنسبة لألمراض الععكية قد تؤدم المرض (4
 إلىبالشخص إلى ارتكاب جريمةي خصكصان ا مراض المزمنة كالتي تككف بدافع مادمي إعافة 

ا مراض النفسيةي خصكصان ا مراض النفسية التي تجعؿ مف المجـر يعتقد أنو قد حقؽ ذاتو عف 
طريؽ اإلجراـي كقد تؤدم بالشخص الرتكاب الجريمة بسبب الصراعات النفسية الالشعكرية ىي 
ف التي تدفع إلى اإلجراـ مرة أخرلي أما ا مراض العقمية فيي سبب مف أسباب العكد لمجريمة  
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يمة دكف الشخص الذم لديو اعطرابات عقمية ال يعرؼ ماذا يفعؿ أحيانان كيمكف أف تحدث الجر 
 .معرفتو أك كعيو بما يفعؿ

لى نكعية الثقافة التي نشأ عمييا الفردي  : ترجعالثقافيالمستوى  (5 إلى المستكل العممي كالثقافيي كاء
كاقب الجريمة فيقدـ عميياي بؿ كيكررىا فتدني المستكل الثقافي يجعؿ اإلنساف جاىالن با نظمة كبع

نتيجة لذلؾ الجيؿي كما أف نكعية الثقافة ليا دكرة أيعا في التأثير اإليجابي أك السمبي في ارتكاب 
فأنو يتأثر بيا كتككف قابميتو الرتكاب الجريمة يي الجريمة فالذا كانت ثقافة الفرد ذات طابع إجرام

   .(2008)عثمافي  عالية

ي التي قد تؤدم إلى عكداألسباب الخارجيةثانيًا:  لإلجراـي كأبرز  تو: كىي ا سباب المحيطة بالمجـر
 ىذه ا سباب كأىميا ما يأتي:

: كالتي تعرؼ بالكصـي إذ أٌف المجتمع ال عدـ تقبؿ المجتمع لممفرج عنو وطرؽ معاممتيـ لو (1
ع لممفرج عنيـ مف أىـ يتقبؿ المجـر عند خركجو مف السجفي  بحيث يعتبر عدـ تقبؿ المجتم
عنو بالعزلة عف الجماعة  عكامؿ العكد الرتكاب الجريمةي كيتعح ذلؾ مف خالؿ شعكر المفرج

عند خركجو مف السجفي بحيث ال ييقبؿ  عميوكفي كتظير مظاىر الكصـ لممجـر لقانتي تحتـر اال
لتجارة كأم مجاؿ في مجاؿ العمؿي كعدـ تقبؿ صداقة المفرج عنوي كعدـ التعامؿ معو في مجاؿ ا

قد تزرع الشؾ كالشبية لدل  المفرج عنوي لما لو مف سكابؽآخري كتكجد أيسر ال تقبؿ مصاىرة 
كذلؾ النظرة السمبية لمجاني مف قبؿ المجتمع ككصمو كعدـ تقبموي كتبني المفرج عنيـ المجتمع. 

كعدـ قدرتيا عمى القياـ بالكظائؼ  االجتماعي لمثقافة الفرعية في السجفي ككذلؾ اختالؿ النسؽ
يدفعيـ لمعكد  أىدافيـالمفرج عنيـ مف اجؿ تحقيؽ  أماـالكسائؿ المشركعة  بياي كانعداـالمنكطة 

 .(2008)الركيميي  الرتكاب الجريمة
: لمتفكؾ ا سرم صكرتيفل تفكؾ مادم كتفكؾ معنكمي فا كؿ يككف بغياب ممكؿ التفكؾ األسري (2

غالبا ا بي كالثاني يككف بغياب مصدر الحناف كالتي تككف عادة ا ـي كقد ا سرة الذم يككف ك 
يككف لمنزاعات بيف الزكجيف دكر النحراؼ ا بناءي فيك يؤثر عمى نفسيتيـ نتيجة لمعغكطات 

 النفسية التي تؤدم إلى اإلجراـ. 
ريمة مرة أخرلي : لمعكامؿ االقتصادية دكر في دكافع الفرد إلى ارتكاب الجالعوامؿ االقتصادية (3

خصكصان في حاالت تعرض المجتمع أك الدكلة  زمات اقتصادية كغالء المعيشةي كعدـ تكفر 
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فرص عمؿي فكؿ ىذا قد يؤدم إلى ارتكاب جرائـ عدة مراتي كغالبية ىذه الجرائـ تككف لمكسب 
 المالي سكاء إلعانة الشخص لنفسو أك لعائمتو خاص إذا كاف ىك العائؿ الكحيد. 

قد يشعر العائد لمجريمة بعد دخكلو لمسجف أٌف العقكبة التي تمقاىا بسيطة ب بتطبيؽ القانوف: التسي   (4
مقارنة مع ما جناه ماديان مف جرائـي كقد يككف ىناؾ إغفاؿ أك عدـ تطبيؽ القكانيف كالعدالة بالشكؿ 

لمقياـ  ة دافعالصحيحي الذم يكفؿ شيكع ا مف كالسمـ في المجتمعي فيككف ىذا ا مر بمثاب
  .(1973)المرصفاكمي  بالجريمة مرة أخرل

كال بد أف لمعامؿ السياسي دكر ميـ في العكد لمجريمةي فتردم ا كعاع السياسية تدفع با شخاص  (5
 السيئالسياسي إلى ارتكاب الجرائـ مرات عدةل مف أجؿ التغمب عمى النتائج المتأتية مف الكاقع 

يمة يترتب بناءن عمى العديد مف العكامؿي كأىـ تمؾ العكامؿ نجد أف العكد لمجر ,  (1998)السماؾي 
ىي العكامؿ االقتصادية كحالة الفقر التي تدفع با شخاص إلى ارتكاب الجرائـل مف أجؿ تكفير 
لقمة العيشي بؿ كنجده يعكد إلى الفعؿ اإلجرامٌي مراران كتكراران كي يخرج مف حالة الفقر التي يعاني 

 (. 1973منيا )المرصفاكمي 
تحدث  كأحداثطالع عمى جرائـ المى الثقافات كالحعارات ا خرل كاكلعؿ االنفتاح المجتمعي ع  (6

في المجتمعات ا خرلي فيذا يعني أف الشخص المتابع لمثؿ ىذه ا حداث قد يقكـ بارتكاب 
كالجزاءات رامية الكاقع القانكني الذم ينظـ ا فعاؿ اإلج ككذلؾلجريمة كممارستيا بشكؿ متكرري ا

فالذا لـ تكف ىذه التشريعات منظمة بطريقة مف شأنيا الحد مف العكدي فالف دكر كبير  المترتبة عمييا
 .(2006)الصالحي  اب الجريمة كعمى العكد الرتكابياذلؾ يشجع عمى ارتك

 
 شروط العود: 2.3.4

بجريمة أك بعدة  يشترط في العكد لمجريمة أف يككف قد صدر حكـ بات كنيائي بحؽ المجـر المعتاد
جرائـ أخرل قبؿ عكدتو الرتكاب جرائـ أخرلي كمف ىنا يأتي الشرط الثاني كىك عركرة ارتكاب جريمة 

 .(2003)الجكىرمي  شأنيا أحكاـ قعائية نيائية سابقةجديدة بعد الجرائـ التي صدر ب
الذم سبؽ الحكـ  إٌف العكدة لمجريمة ىي عممية تكرار ارتكاب الجرائـي فالمجـر العائد ىك الشخص

عركرة لصدكر حكـ  الي كىكعميو كارتكب بعد ذلؾ جريمة أخرلي سكاء أثبتت ىذه الجريمة رسميان أـ 
 (.2006عف معفي  2012جديد باإلدانة العتبار الشخص عائدان )ىامؿي 
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فقد ي مف حيث العكد العاـ كالخاص كفكرة العكدة لمجريمة لـ تكف كاعحة المعالـ في القكانيف القديمة
سادت القسكة في العقاب مع المجـر المبتدئ ككذلؾ المجـر العائدي كلـ يكف اليدؼ مف العقاب تحقيؽ 
ي كالحقان تـ االىتماـ بفكرة  الردع العاـ أك الخاصي فقد كانت الغاية مف العقاب االنتقاـ مف المجـر

ـ اتخاذىا بحؽ المخالفيف فالعقكبات التي يت. العكدة لمجريمة لمحاكلة التقميؿ منيا قدر المستطاع
لمقانكف تؤسس لمعداكة عند المجرميف حيث يككف رد الفعؿ متبادال بيف المجـر كالمجتمعي كيصبح 

بكراىية المجتمع كاالغتراب عف  اإلحساسالممجأ اآلمف لو نتيجة  اآلخريفالمجـر يعتبر المجرميف 
إلى تكرط المفرج عنيـ في جرائـ  (ي كيؤدم السجف2008ل الركيميي 2012الحياة الطبيعية )ىامؿي 

 (.   (Esmaili et al., 2006  أخرل
 

 النظريات المفسرة لمعودة لمجريمة: 2.3.5
عالقات تربط بيف ظاىرة العكد كالنتائج  أكيتجمى البحث في مجاؿ العكد لمجريمة في كشؼ عالقة 

المترتبة عمى العقكبة التي يتكقعيا القانكف عمى مف يرتكب سمكؾ جنائي كالردع العاـ كالخاصي أك 
خالؿ فترة حكمو أك محاكلة  اإلجراميةعزؿ الجاني عف مجتمعو كي ال يرتكب مزيدا مف السمككيات 

 كتكجدمنيا.  ا خيرةز عمى دماجة في المجتمعي كسنركإىيمو كعالجو كالتأكيد عمى إعادة كتأ إصالحو
عدة اتجاىات حكؿ جدكل دكر المراكز العقابية كبرامجيا في الحد مف العكد لمجريمةي فطرؼ يعتقد أف 

ما أف يتسبب بكصموي كسيؤدم إلى زيادة في   فرصة تكفرالسجف بيدؼ الردعي إما أف يحقؽ اليدؼ كاء
 (2011)قرشيي تؤدم إلى العكد لمجريمة كالجنكح  العكامؿ التي

 :أما أبرز النظريات المفسرة لمعود لمجريمة فيي كما يأتي
تركز نظرية ي ك نقمت نظرية الكصـ االىتماـ مف الشخص المجـر إلى ردة فعؿ المجتمع: نظرية الوصـ

ع أك بعض أفراده تككف المجتمي كمف أسسيا أٌف مجتمع في بناء الجريمة كاالنحراؼالكصـ عمى دكر ال
ر الكصمة عف الرفض االجتماعي تعبٌ ي حيث كتطبيؽ صفات معينة  فراد آخريف ليـ القدرة عمى بناء

  .جتماعيةلشخص أك مجمكعة مف ا شخاص عمى أساس خصائص إ
يشير الكصـ إلى كجكد خصائص جسمية أك عقمية أك نفسية أك إجتماعية أك سمككية غير مرغكب ك 

سية كالعقمية كالمغكية أنماط الكصمة الجسمية كالحي كتكعح ىذه النظرية أٌف مف إجتماعيافييا 
غالبا ما ي ك لالندماج في حياتو الطبيعية عنيـ قابميةيككف مف بيف السجناء المفرج ي حيث كالجنائية

ٌف بات في إعادة اندماجو في المجتمعيكاجو السجيف المفرج عنو صعك  ـ افتراض نظرية الكصي كاء
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كتطبيقيا عمى المفرج عنيـ تؤثر في سمككيـ خصكصا تطبيؽ العالمات السمبية عمييـ كىذا يزيد مف 
 السمكؾ المنحرؼ لدييـي مما يقمؿ مف فرص االندماج االجتماعي كيزيد مف فرص العكد لمجريمة.

 (2003)منصكري 
كما ييمنا في مجاؿ البحث  بشكؿ عاـ اإلنساني: ليا تأثير كبير عمى السمكؾ نظرية المخالطة الفارقة

المجرميفي  لألفرادليا عالقة كبيرة في التنشئة االجتماعية  أف إذ اإلجراميىك تأثيرىا عمى السمكؾ 
التكرار واالستمرارية والعمؽ كتأثيرىا ينصب في ككنيا تكعح خصائص العالقات اإلنسانية مف حيث 

كمنطمقاتيا أف السمكؾ اإلنساني مكتسباي كالسمكؾ اإلجرامي  ومعالـ أخرى ذات اثر في شخصية الفرد
ييكتسب عف طريؽ التفاعؿ مع اآلخريف باالتصاؿ كالتكاصؿ المباشري كالمرحمة الرئيسية لعممية التعمـ 

فف عمف الجماعات المختمفةي كعممية التعمـ تتعمف  الودية والحميمةتحدث مف خالؿ العالقات 
ي كتحديد اتجاىات الحكافز كالدكافع كاالتجاىات كتبريرات السمكؾ ًا أو بسيطاً ارتكاب الجريمة كاف معقد

ي كيتـ تعميـ االتجاه المحدد لمدكافع كالحكافز مف خالؿ تعريؼ القكانيف كتفسيرىا كفؽ اإلجرامي
اتجاىاتيـي  كيصبح الشخص مجرما عندما تزيد التعريفات كالتفسيرات المنتيكة لمقانكف عف كؼ 

 تفاعمييتبنكنيا كفي ىذه الحالة يكمف المكقؼ ال بأفرادالتي تحدث نتيجة الختالط الفرد احترامو ك 
 .(2011)قرشيي 

كقد تختمؼ العالقات التفاعمية عف بععيا مف حيث التكرار كاالستمراريةي كا سبقيةي كعمؽ التأثير 
فقا لما تقدـ يصبح مجرماي اتصؿ الفرد بمجرميف ك  فالذا اإلجراميةعمى الفرد كىذه تنطبؽ عمى العالقات 

عف طريؽ االختالط بالمجرميف أك  اإلجراميأك يككف لديو استعداد إجرامي كبير. كتعمـ السمكؾ 
يعبر عف  اإلجراميي كالسمكؾ أخرلالتي تتعمنيا أم عممية  اآللياتالجانحيف فاف ذلؾ يتعمف كافة 

  .(2011)قرشيي  مف أجؿ الماؿالماؿ كالعامؿ يعمؿ احتياج الفرد كقيمو فالمص يسرؽ مف أجؿ 
يميؿ دكركايـ رافعان التفسيرات النفسية كالبيكلكجية إطكرىا العالمة  النظرية الالمعيارية )األنومي(:

التفسير االجتماعيي إذ أكد أف الجريمة ظاىرة اجتماعية طبيعية غير سكية في  أىميةكمركزان عمى 
المجتمعات اإلنسانيةي كحٌكؿ السؤاؿ الشائع لماذا أجـر ا فراد في ىذا المجتمع إلى لماذا زاد اإلجراـ 

 .(2006)اليكسؼي في ىذا المجتمع كذلؾ الزمف؟ 
فية تفقد ما ليا مف فاعمية عندما تتغير الخصائص الحظ )دكركايـ( أف المعايير االجتماعية كالثقا

ازدياد في حجـ السمكؾ  ابيحايصالمميزة لمجماعة تغيران سريعاني مما يخمؽ حالة )ا نكمي( التي 
كمما زاد التماثؿ بيف ا ععاء في  -1ي كقامت نظريتو عمى فرعيف أساسييفي ىما: نحرافياإل
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لتماسؾ في الجماعة زادت مقاكمتيا لمسمكؾ المنحرؼي ككمما قكم ا -2الجماعة زاد تماسكيـ معا 
ىي  تتأثركانتيى لتأكيد أف الجريمة كبالتحديد ظاىرة االنتحار ذات عالقة قكية بظاىرة الفرديةي التي 

ا خرل بدرجة التماسؾ االجتماعيي التي تتحدد بمدل تغمغؿ التغير االجتماعي لمككنات البنى 
 ربعة أنماط لالنتحاري كىيي ا ناني كاإليثارم كا نكمي كالقدرم. االجتماعية بالمجتمعي كقٌدـ أ

كعمى الرغـ مف أف دكركايـ قد كظؼ فكرة ا نكمي لتفسير ارتفاع معدالت االنتحاري إال أف العمماء مف 
نحرافية بكجو عاـي كمنيـ ككىف ككالكد كميرتكف ستخداميا في تفسير السمككيات اإلبعده طكركىا ال

مف مجمكعة  تتألؼثقافة أم مجتمع  أفٌكر أفكار دكركايـ حكؿ الالمعياريةي فافترض فميرتكفي ط
ثقافية مشركعة كذات اجبار اجتماعي أك عغط ثقافي كمجمكعة مف الكسائؿ المشركعة تسمح  أىداؼ

كالكسائؿ غير المشركعة التي ال  كا ىداؼفي تحقيؽ الطمكحات  بالتباعيابو الثقافة  فراد المجتمعي 
ي كتبايف أفراد المجتمع في الخصائص االجتماعية كاالقتصادية قكانينوتسمح بيا ثقافة المجتمع كال 

مكانياتيـ  أىدافيـلتحقيؽ  المشركعةبايف في بمكغ الكسائؿ تي ا مر الذم يعكس ىذا عمى الكاء
ؿ المشركعةي يظير ما يطمؽ االنحراؼ المشركعةي كعندما يعجز الفرد في تحقيؽ أىدافو بالسب

الذم يعبر عف ابتكار كتطكير سبؿ غير مشركعةي مف قبؿ ا فراد لتحقيؽ أىدافيـ ذات  أالبتكارم
الذم يشير إلى انتماء الفرد لبيئة منحرفة منذ نشأتو ا كلىي  أالنتمائيالثقافيي كاالنحراؼ  اإلجبار

في مكاجية الكاقعي مما يؤدم بو إلى التكيؼ السمبيل  كاالنحراؼ اإلنسحابٌي الذم يمثؿ فشؿ الفرد
كتعاطي المخدرات أك الخمر كمغيبات العقؿي كاالنحراؼ الثكرم الذم يؤدم إلى جرائـ العنؼ خاصة 

ي كاالنحراؼ الطقكسي كىك يمثؿ حالة مف حاالت االنحراؼ غير كاإلتالؼالعرب كالتكسير كالحرؽ 
كف نكعيف االنحراؼ المعيب الذم يمثؿ فعؿ فيو خرؽ القكاعد المعيبي فاالنحراؼ كفؽ نظرية ميرت

االخالقية ما يدعك لتجريمو كتحديد عقاب لفاعمو )جريمة( كاالنحراؼ غير المعيب سمكؾ ال يتنافى مع 
 (.2006)اليكسؼي قكاعد القانكف الجنائي 

االجتماعية كبناء الفرصة فييا عمى متغيرم الطبقة  اأما نظرية ا نكمي عند كمكارد كاكىمف فقد اعتمدك 
 تأخذعممية اغتراب ا فراد عف معايير المجتمع كتبنييـ سمككا غير اجتماعي  أففي المجتمع فافترعا 

 :(2010)المصراتيي  الخطكات التالية
  بشرعيتيا.  اإليمافالتحرر النسبي مف االنتماء لمتنظيمات االجتماعية القائمة نظرا لفقداف 
  أنفسيـاالعتماد عمى غيرىـ في معالجة مشاكميـ بدال مف االعتماد عمى. 
  الرتكاب جريمة كالتدرب عمييا لتحريرىـ مف الخكؼ.  ا زمةالتزكد بالكسائؿ 
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  سبؿ غير مشركعة.  إتباعاجتناب كقكع العقكبة عمييـ كىـ بذلؾ يسعكف لمنجاح عند 

مف قبؿ  تكقعواالجتماعيةي إلى حاالت الفشؿ أك  كقد أرجعا ىذه الحالة مف االغتراب عف المعايير
ا فراد في تحقيؽ أىدافيـي كىـ غالبان ما يحممكف التنظيـ االجتماعي مسؤكلية ىذا الفشؿ لما يركنو في 

مف قصكري كعدـ تكافر عدالة اجتماعية فيو مما يحمميـ عمى تككيف اتجاىات سالبة  كتنظيموالمجتمع 
النسبي يؤدم إلى ععؼ الشعكر بالكالء كاالنتماء كاإليماف بشرعية شعكرىـ بالحرماف  أىميامف 

 إجراميالذم يدفعيـ إلى تبني سمكؾ  ا مرالتنظيـ االجتماعي كالقكاعد كالقكانيف كالعكابط االجتماعية 
لتحقيؽ غاياتيـي كيقكالف بأف الفرص غير المشركعة ىي كالفرص المشركعةي مف حيث تكافرىا أماـ 

ي فالفرص غير المشركعة غير متاحة أماـ الجميعي فالسارؽ إتباعيافراد غير متكافئيف في ا فرادي فا 
لف يسرؽ ما لـ تتح لو فرصة السرقةي كال تتاح ىذه الفرصة دائمان أماـ الجميعي إعافة إلى أٌف الفرد لف 

يـ ذات يحظى بقبكؿ المحرفيف ما لـ يتقف ىذا الفعؿي أم أف لجماعات االنحراؼ ثقافة خاصة ب
  .(2011)قرشيي معايير تتمايز عف الثقافة العامة لممجتمع. 

في تفسير الجريمةي  بارزاممخص نظرية ا نكميي أف ا ىداؼ )الطمكحات( المادية خاصة تمعب دكران 
خاصة إٍف أيصيب البناء االجتماعي بدرجة عميقة مف التغيير يمتد إلى كسائؿ العبط االجتماعيي 

االجتماعيةي كما أٌف الفشؿ في تحقيؽ ىذه الطمكحات بالسبؿ المشركعةي إما لعدـ خصكصان المعايير 
قدرتيـ المادية كالجسمية عمى ذلؾي أك الستعجاؿ ا فراد في تحقيؽ تمؾ الطمكحات يقكدىا إلى تبني 

ض التي تحر  كا فكاراالغتراب عف كاقعيـ مما يحفزىـ لتبني القيـ  أكدرجة مف الشعكر بعدـ االنتماء 
عمى التحرر مف العكابط االجتماعية بيدؼ تحقيؽ الطمكحات التي عادة ما تككف مشركعة كىذا 

ا فراد يجرمكف عنكة جراء الصراع الحادث بيف طمكح  إفي أم إجراميبدكره ما يحفزىـ الرتكاب سمكؾ 
تماعي مسؤكلية الثقافية المشركعة كبيف كساؿ العبط االجتماعي فيـ يحممكف النظاـ االج كأىدافوالفرد 

 ( 2006اليكسؼي . )إجراميةارتكاب ا فراد سمككيات 
 
 
 



37 
 

 : فمسطيفواقع مراكز اإلصالح والتأىيؿ في  2.4
يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة كاقع ىذه المراكزي كذلؾ بناء عمى ما قاـ بو الباحث مف زيارات ميدانية 

 اك نكابيـي كبناء عمى ما صٌرح بو مديرك ىذه المراكز فمسطيفإلى جميع مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في 
في المقابالت التي أجراىا الباحث معيـي كقاـ الباحث بجمع البيانات كالمعمكمات المسمكح بأخذىا عف 

ي جنيفي كال تتعمؽ بالنزالءي كذلؾ مف مراكز: ) المراكزكاقع  راـ اهللي أريحاي بيت لحـي الخميؿي طكلكـر
إذ يعرض ىذا الجزء مف الدراسة أكعاع رؽ الدراسة لمركز اصالح كتأىيؿ غزةي كلـ تتطنابمس(ي 

المراكز ككاقعيا مف حيث عدد النزالء كالقدرة االستيعابية كعدد العائديف كالمساحة كالغرؼي كجكدة 
المراكز مف حيث البنية التحتية كالمرافؽ كالمؤسسات الشريكة كالداعمة لمبرامج المقدمةي كالمؤسسات 

 أىميةلما ليذه المعمكمات حكؿ كاقع ىذه المراكز مف  يابية كالمتابعة لعمؿ ىذه المراكزالييئات الرقك 
كالتأىيؿ كدكرىا في الحد مف العكد لمجريمة كفقا لكاقع  اإلصالحفيي تعكس كاقع العقكبة ككاقع برامج 

 المركز الذم يطبقيا.
نيا مف نكع السجكف المغمقة التي تتسـ أب فمسطيفكبصكرة عامة تتميز مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في 

كمساحاتيا صغيرةي كمعظـ مبانييا قديمة تتككف مف المباني التي تسممتيا السمطة مف  يا منيبالتشدد 
مباني حديثة غير مؤىمة  مف أكزمف االنتداب البريطانيي  أقيمتكالتي كانت قد  اإلسرائيمياالحتالؿ 
مركز بيت لحـ الذم كاف محؿ سكف عائمي  نابمسي ككذلؾكالتأىيؿ مثؿ مركز راـ اهلل كمركز  كمراكز

حديثا كفؽ معايير كمكاصفات  إنشائوفقد تـ  أريحامف مباني مدينة بيت لحـ القديمةي عدا مركز 
  حديثة.

 
 

 :  فمسطيفوالتأىيؿ في  اإلصالحالييكمية اإلدارية في مراكز  2.4.1
 اإلصالحكمراكز ي مؤسسات العدالة الجنائية بنائيا الييكمي ككظيفتيا المنكطة بيالكؿ مؤسسة مف 

 .  (2017)مقابمة: العطاكنةي  تعتمد النظاـ الييكمي التالي فمسطيفكالتأىيؿ في 
المركز بكافة جكانبو كمتابعة كافة القعايا الخاصة  إدارةعمى  اإلشراؼ والتأىيؿ:مدير مركز اإلصالح 

 .بالنزالء كالعامميف
 غيابو عف المركز.  أثناءالمدير  بأعماؿ: يقـك نائب مدير المركز
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كالمخاطبات  كاإلجازاتيختص الطاقـ العامؿ في المركز مف حيث فترات الدكاـ قسـ الموارد البشرية: 
 الرسمية.

بمعالجو النزالء كيعتبر حمقة كصؿ ما بيف المركز  الخاصةالسجالت يختص بقسـ الرعاية الصحية: 
 كالخدمات الطبية كيشرؼ عمى النظافة العامة كنظافة النزالء. 

 الخطكرةمسؤكؿ عف عممية تصنيؼ النزالء حسب درجو النفسي:  واإلرشادقسـ الرعاية االجتماعية 
ذلؾ , كقيـ ككاجباتيـ بمكجب كتيب خاص بكليو لمنزالء الجدد كاطالعيـ عمى حقأالت بكيقكـ بمقا

المرعى النفسييف كمدميف المخدرات كيعقد جمسات تفري  نفسي  خاصةكيقكـ بمقابمو جميع النزالء 
 بشكؿ شيرم.   االجتماعيةمتابعو الزيارات مف قبؿ مديريو الشؤكف ي كيقـك بءلمنزال

ك محككميو كتكثيؽ أذكرات تكقيؼ  مكر القعائية مف ميختص بالدارة جميع اقسـ شؤوف النزالء: 
لمنزالت كتكثيؽ كافو المعمكمات  أكليوكيقـك بعقد مقابالت  ميةاليك عمى السجالت  ءالنزالممفات  ةكاف

يـ بالنزالء كالتٌ  ةالخاص ةكالسنكي ةالشيريءات حصاكعمؿ اإلةي لكتركنياإل الشبكةبيـ عمى  الخاصة
 بكؿ نزيؿ.  ةحكؿ مدد الحكـ كالتكقيؼ الخاص ةالعام ةمع القعاء كالنياب ةكالمتابع يلييـإ ةالمكجي

الكزارات ذات  ةالمركز ككاف ةدار إالقسـ بالتنسيؽ ما بيف  ؿمسؤك ـك يققسـ التدريب والتأىيؿ الميني: 
 ةالمناسبعداد كتجييز البرامج إفي  ةكقاؼي كالشؤكف االجتماعيكالتعميـ كا  ةالتربي ةكمنيا كزار  ةيالعالق

الديني كالبرامج  كاإلرشاد الكعظلمنزالء حسب التكصيات مثؿ البرامج التعميمية كبرامج  كالمالئمة
 الرياعية كالبرامج الثقافية كالترفييية.   

 : قسـ يختص بمتابعة شؤكف النزيالت. قسـ النساء
الفكاتير كالمشتريات يقدـ تقارير يكمية  كالعدادالمالية  با مكريختص والمالية:  اإلداريةقسـ الشؤوف 

 حصائات سنكية. إكشيرية كيقدـ  كأسبكعية
 : يشرؼ عمى ثالث جكانب. األمنيةقسـ الشؤوف 

  كالكاميراتكالنكافذ  كا بكاب كاإلقفاؿالشائكة  كا سالؾاالمف المادم يختص بفحص الجدراف  -1
  .يف الطاقـ كالنزالءاالمف الديناميكي المبني عمى العالقة االيجابية ما ب -2
يقكـ بالتفتيش الدكرم عمى كافة مرافؽ المركز كمياجع النزالء  إذ)التفتيش(  اإلجرائياالمف  -3

المعدة مسبقا كيشرؼ عمى  الطكارئكالية التعامؿ مع الحاالت الطارئة مف خالؿ خطط 
 اإلعرابكيتابع حاالت  اإلدارمكالعزؿ  االنفرادم كالحبس التأديبيةالزيارات كيقكـ بالعقكبات 

 عف الطعاـ.
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 :فمسطيفوالتأىيؿ في  اإلصالحلمراكز  اإلنشائيالواقع  2.4.2
كالتأىيؿي  اإلصالحكالمباني الخاصة بمراكز  اإلنشاءاتحديثة في  أنظمةتعتمد كافة الدكؿ الحديثة 
ي أىدافيااجؿ تحقيؽ عمى ىذه المراكز لمقياـ بالمياـ المطمكبة مف  لإلشراؼكتعد ككادر مؤىمة كمدربة 

بو مديرك ىذه المراكز تتصؼ بأف  أدلىكالتأىيؿ في العفة العربية كفقا لما  اإلصالحككاقع مراكز 
كىي قسـ النزالء كالذم عادة ينقسـ  أقساـمف طابقيف كأكثري يكجد في كؿ مركز عدة  غالبيتيا تتككف

( كقسـ لمعامميف كقسـ لممرافؽي كىي ا حداثلمنزالء )قسـ الرجاؿ كقسـ النساء كقسـ  أقساـثالث  إلى
 مبينة في كؿ مركز عمى حدة كما يمي:

مككف مف طابقيف عمى  لالستخداـ التجارمف مف مبنى حديث معد : مكك وتأىيؿ راـ اهلل إصالحمركز 
مف تسعة  ا رعيتبم  دنـ كاحد كالبناء القائـ عمى كامؿ المساحةي يتككف الطابؽ  ا رضمساحة مف 

كقسـ لممرافؽ التابعة   لإلدارةع لمنزالءي منيا ميجع لمتيكيف يكدع فيو النزالء الحديثيفي كقسـ مياج
لممركز كىي عمى النحك التالي مطبخ كعيادة كغرفة مكتبة كتب ككمبيكتر كنشاطات ك فكرة نفسية 

ةي كالطابؽ كمكاف  لمزيار  المحاميفكفكرة عادية مقامة عمى سطح المركز كثالث غرؼ صغيرة لمقابمة 
العاليةي كالفكرة تقع  ا حكاـالعمكم يتككف مف احد عشر غرفة نزالئيا مف المصنفيف الخطيريف مف ذكم 

عمى سطح الطابؽ الثاني مف المبنى كيعتمد المركز نظاـ التصنيؼ حسب الخطكرةي كبرامج التأىيؿ 
نماكالتدريب ال تعتمد عمى برامج منتظمة  )مقابمة: جمعة  اإلمكانيات المتاحة في المركز تعتمد عمى كاء

2017). 
 أىداؼمبنى المركز حديث كيتطابؽ مع المكاصفات الالزمة لتحقيؽ  :أريحاوتأىيؿ  إصالحمركز 

يتككف جزء منو مف طابقيف ، وعمى ارض مساحتيا ثماني دنمات فدكنماالمؤسسة كتبم  مساحتو 
 أربعقسـ لمرجاؿ مككف مف  أقساـالمركز كالطابؽ السفمي يتككف مف ثالث  إدارةالطابؽ العمكم تشغمو 

لعدـ  أخرل  غراضيستخدـ  كا خير لألحداثي كقسـ مف ثالث مياجع ي كقسـ لمنساء مككفمياجع
مرافؽ المركز فتشتمؿ عمى قاعة صفية كمكتبة كغرفة كمبيكتر كقاعة  أماي ا حداثكد نزالء مف كج

لمنساء تستخدـ لمرياعة كفكرة  لمرجاؿ كفكرة  أنشطةاليدكية كصالة رياعية لمرجاؿ كقاعة  لألعماؿ
كمختبر  ا سبكعخبز غير فاعؿ كمغسمة مالبس كعيادة يشغميا طبيب كممرض مقيميف طيمة ملمنساء ك 

حة كيعتمد نظاـ الزيارات المفتك ي كمكاف مخصص لمزيارات أسرة أربعتحميؿ كغرفة رعاية طبية فييا 
لمنساء.كيعتمد المركز نظاـ التصنيؼ حسب الجنس كالخطكرة كالفئة العمريةي كال يكجد برامج تأىيؿ 
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نماكتدريب منتظمة  )مقابمة: ا سطةي  المقدمة مف المؤسسات الشريكة تعتمد عمى المبادرات كاء
2017). 

بيت لحـ القديمة  يتككف المركز مف مبنى قديـ جدا مف مباني مدينةمركز إصالح وتأىيؿ بيت لحـ: 
 تشغمومعد لمسكف العائميي مقاـ عمى ارض مساحتيا دنـ كنصؼي يتككف مف طابقيفي العمكم منيا 

مرافؽ المركز فتشتمؿ عمى عيادة طبيب  أمايتككف مف ثالث غرؼ لمنزالءي  كا رعيالمركزي  إدارة
 با نشطةلمقياـ  أيعاكمكتبة متكاععة كقاعة لمزيارة يستخدـ  أسنافغير مقيـ كممرض مقيـ كعيادة 

مقكمات  أدنىالتعميميةي كتبم  مساحة الفكرة ثالثمائة متري كيتكفر كسيمة اتصاؿي كال يتكفر في المركز 
  .(2017)مقابمة: ىنديةي  مقكمات التصنيؼ  دنىالتأىيؿ كالتدريبي كيفتقر المركز 

: يتككف مف مبنى قديـ زمف االنتداب البريطاني يقع عمى مساحة تبم  مركز إصالح وتأىيؿ الخميؿ 
ي ثالث منيا تبمع ا رعيمتر يتككف مف ست مياجع  لمنزالء بمساحات مختمفة في الطابؽ  1200
دارةمتر مربعي  24متر مربع كثالث غرؼ تبم   40 المركز تشغؿ الطابؽ العمكم مف المبنىي  كاء

لفكرة كالكنتيف كالمطبخ كمغسمة كصالكف حالقة كغرفة الزيارة كالعيادة كمرافؽ المركز تشتمؿ عمى ا
يشغميا طبيب عمى مدار يكميف   ا سنافالطبية يشغميا طبيب غير مقيـ كممرض مقيـ  كعيادة 

حديث معطؿ كفكرة  أحذيةحديث معطؿ كمصنع  كمخبزتشتمؿ عمى المكتبة   أنشطةكغرفة  أسبكعيا
نماي كبرامج التأىيؿ ال تتـ كفؽ برامج منتظمة كال يكجد نظاـ تصنيؼ محدد  اتر تعتمد عمى المباد كاء

 . (2017)مقابمةي العطاكنةي 
زمف االنتداب البريطانيي تبم  المساحة الكمية لممبنى  أقيـ: البناء قديـ طولكـر وتأىيؿ إصالحمركز 

ي كيتككف مف طابؽ كاح( متر مربع يقع عمف أسكار مق1120) دي يتككف مف ثالث اطعة طكلكـر
ف مف خمس مياجع منيا ميجع  افؽي فالقسـ الخاص بالنزالء يتكك لمنزالء كالعامميف كالمر  أقساـ

كمبيكتر  كأجيزةكال يكجد قسـ لمنساءي كتتككف مرافؽ المركز مف قاعة صفية فييا مكتبة  لألحداث
عف العمؿ ككنتيف كصالكف كعيادة طب عاـ كمكاف لمزيارة كباحة لمفكرة كمخبز معطؿ  أسنافكعيادة 

قسـ العامميفي كيعتمد نظاـ تصنيؼ  إلى إعافةحالقة كمغسمة مالبسي كيتكفر كسيمة اتصاؿ كمطبخ  
ي كبرامج التأىيؿ كالتدريب ال تتـ اآلخريفيفصؿ نزالء القعايا المالية كالقعايا البسيطة عف النزالء 

نماكفؽ برامج منتظمة  ة في المركز كبالشراكة مع المؤسسات الشريكة اإلمكانيات المتاحتعتمد عمى  كاء
 . (2017)مقابمة: سالمةي  كمؤسسات المجتمع المدني
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المقاـ عمييا  ا رضتبم  مساحة  اإلنشاءاتكاقع المركز مف حيث وتأىيؿ جنيف:  إصالحمركز 
( متر مربع مككف مف طابؽ كاحدي كيقع 803( متر مربع كتبم  مساحة المباني )2011المركز )

المركز داخؿ أسكار مقاطعة جنيف كىك مبنى قديـ يعكد لحقبة االنتداب البريطانيي تـ ترميمو عاـ 
أقساـي قسـ  ي كالمركز مككف مف ثالثكا سكاربشكؿ جزئي تعمف بعض المباني الداخمية  2009

شاغر كال  لألحداثمياجع منيا ميجع  10لمنساء مككف مف ميجعيف كفكرةي كقسـ لمرجاؿ مككف مف 
الفكرة الرئيسية الخاصة بالمركزي  إلى باإلعافةيكجد بو نزالء يتعمف ىذا القسـ فكرة خاصة بو 

بس كمخبز كمغسمة مال يطةكمخكتشمؿ مرافؽ المركز عمى مخزف لمعيدة كغرفة صفية كمكتبةي  
االكتظاظ  كحالةكمطبخ كمكاف لمزيارةي  أسنافمعطؿ كصالكف حالقة ككنتيف كعيادة طب عاـ كعيادة 

نماال تسمح باعتماد أم نظاـ لمتصنيؼي كالتدريب الميني ال يعتمد عمى برنامج دكرم كمنتظـ  يتـ  كاء
  .(2017)مقابمةي الحجي  اإلدارةمف خالؿ مبادرات مف قبؿ 

المقاـ عمييا المركز اقؿ مف دنـ كيتككف المركز مف  ا رض مساحةنابمس:  صالحوا  مركز تأىيؿ 
متر مربعي عدد مياجعيا سبع مياجع سعة كؿ  أربعمائةثالث طبقات كؿ طبقة تتككف مف مساحة تبم  

ميجع عشركف نزيالي كتتككف مرافؽ المركز مف المطبخ كالعيادة كمخبز غير عامؿ كمشغؿ خياطة 
 أنظمةالصفيةي كال يعتمد أم نظاـ مف  لألنشطةغير عامؿ كمكاف لمزيارة كمكتبة كال يكجد غرفة 

نماك غير منتظمة  بكالتدريالتصنيؼي كبرامج التأىيؿ  اإلمكانيات المتاحة في المركز تعتمد عمى  اء
 . كبالشراكة مع المؤسسات الشريكة كمؤسسات المجتمع المدني

 فمسطيفكالتأىيؿ في  اإلصالحتصؼ مراكز ت عدد النزالء وطبيعة العقوبة وتكرار العود:

غير مؤىمة لمقياـ بالدكر  بأنياالمشددي كتعتبر  ا منيمف السجكف المغمقة التي تعتمد النظاـ  بأنيا
ي كىذا ا مر انعكس عمى القدرة االستيعابية لممراكز كعمى القياـ بالدكر اإلنشاءاتالمنكط بيا مف حيث 

كتأىيؿ النزالءي إذ تعاني ىذه المراكز مف اكتظاظ في عدد النزالء كالذم بم   إصالحالمنكط بيا في 
القدرة االستيعابية ليذه المراكز مجتمعةن  أفي حيف ( ف1052) إلى في كافة المراكز اإلجماليعددىـ 
العامة لمراكز  اإلدارةعمى  إعافيا( نزيؿي كىؤالء  يشكمكف عبئا 166أم بفارؽ بم  ) ( نزيؿ886بم  )

عدد النزالء كالقدرة االستيعابية كعدد  كقد تـ تكزيع النزالء عمى المراكز مف حيث ياإلصالح كالتأىيؿ
 .(2017)مقابمة: حاليقةي  كالمكقكفيف كفؽ الجدكؿ التالي العائديف كالمحككميف
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 وقدرتيا االستيعابية وعدد النزالء فييااإلصالح والتأىيؿ الفمسطينية ( مراكز 2.1جدوؿ )
عدد العائديف عمى 

 قضايا جزائية
القدرة  عدد المحكوميف عدد الموقوفيف

 االستيعابية
الي عدد ماج

 النزالء
 اسـ المركز

 راـ اهلل 248 213 109 139 66
 أريحا 165 124 81 84 17
 بيت لحـ 73 85 27 46 20
 الخميؿ 140 96 40 100 32
 طكلكـر 80 60 49 31 23
 جنيف 156 150 106 50 46
 نابمس 190 158 72 118 60
 المجموع 1052 886 484 586 264

 
( نزيؿ زيادة عمى قدرة 35كتأىيؿ راـ اهلل  يكجد فيو ) إصالح( بأٌف مراكز 2.1ستدؿ مف الجدكؿ )ن

( نزيؿ زيادة عمى قدرة المركز 41كتأىيؿ أريحا يكجد فيو ) إصالحالمركز االستيعابيةي كمراكز 
( نزيؿ اقؿ مف قدرة المركز االستيعابيةي 12كتأىيؿ بيت لحـ يكجد فيو ) إصالحاالستيعابيةي مراكز 

( نزيؿ زيادة عمى قدرة المركز االستيعابيةي مراكز 44يكجد فيو ) كتأىيؿ الخميؿ إصالحكمراكز 
 إصالح( نزيؿ زيادة عمى قدرة المركز االستيعابيةي كمراكز 20كتأىيؿ طكلكـر يكجد فيو ) إصالح

كتأىيؿ نابمس  إصالحزيادة عمى قدرة المركز االستيعابيةي كمراكز  نزالء( 6كتأىيؿ جنيف يكجد فيو )
عدد العائديف لمجريمة  أفيؿ زيادة عمى قدرة المركز االستيعابيةي كيدؿ الجدكؿ عمى ( نز 32يكجد فيو )

 ( نزيؿ.282بدعاكل جزائية في كافة المراكز بم  )
 
 

 برامج مراكز اإلصالح والتأىيؿ المعتمدة في كافة المراكز: 2.4.3
ي متفاكتةمجمكعة مف البرامج التي يتـ تطبيقيا بنسب  فمسطيفكالتأىيؿ في  اإلصالحتقدـ مراكز 

المادية كالبشرية المتكفرة كالفرص المتاحة كرغبة النزالء  لإلمكانياتكيخعع تطبيؽ ىذه البرامج 
 بالمشاركة بيا كىذه البرامج مصنفة كاآلتي:
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عركرة ممحة لتكفير أجكاء مف الراحة كاآلماف لمنزيؿي حيث إٌف  تعد ىذه أواًل: برامج الخدمات الصحية:
الخدمات الصحية متكفرة مف خالؿ ممرض مقيـ بشكؿ دائـ في المركزي كزيارة طبيب الصحة عمى 

ي كالعالج متكفر عند العركرة في المستشفيات حسب الحالةي كيعقد ا سبكعفي  أياـمدار خمس 
عاكف مع كزارة الصحة يكزع خالليا نشرات صحية تثقيفية بشكؿ صحية بالت إرشاديةالمركز برامج 

دكرمي كالظركؼ الصحية مف حيث التيكية كالتدفئة مناسبة حسب الفصكؿي كذلؾ يختص ىذا 
بمعالجو النزالء كيعتبر حمقو كصؿ ما بيف المركز كالخدمات الطبية  الخاصةالبرنامج بالسجالت 

)مقابمة:  سنافأزالءي كيتكفر في بعض المراكز المركز عيادة العامة كنظافة الن النظافةكيشرؼ عمى 
 . (2017العطاكنةي 

كبرنامج مكازم كبرنامج تكجييي كىناؾ تعاكف  أميةيتعمف ىذا البرنامج محك ثانيًا: البرامج التعميمية: 
  .العاليحقيقي بيف المراكز ككزارة التربية كالتعميـ مف اجؿ الدخكؿ في برنامج التعميـ 

( أىـ حؽ مف حقكؽ النزيؿ كىك حقو في 36-30تعميـ كتثقيؼ النزالء تناكؿ القانكف في المكاد ) كفي
عمى تاميف الفرص التعميمية لمنزالء سكاء  (31-30) تيفالتثقيؼ كالتعميـ فحرص المشرع في الماد

قة بالمراكز أـ أك مكاصمة المراحؿ الدراسية سكاء في المدارس الممح ا ميةبتنظيـ دكرات تعميمية لمحك 
عمى تكفير المقكمات الالزمة لممطالعة كمكاصمة  التأكيدفي المدارس العامة أك المينية خارجياي مع 

عمى عدـ ذكر أٌية بيانات ليا عالقة  أكدتا (33 -32)دتيف االدراسات الجامعية لمنزالء كفي الم
بالمراكز اإلصالحية في الشيادة الدراسيةي كقررت صرؼ حكافز تشجيعية لمنزيؿ الذم يحصؿ عمى 

فقد منحتا لمنزيؿ الحؽ في  (35-34)المادتيف  أماكجكده في المركز.  أثناءالشيادات الجامعية 
مشاركة في الندكات التي تعقدىا المديرية العامة  ممارسة حياتو الثقافية العادية كباقي المكاطنيفل مف

المراكزي كمنحتاىما اإلطالع عمى الكتب كالمطبكعات في مكتبة المركزي كسمحتا  إداراتبالتنسيؽ مع 
 لمنزيؿ بالحعار الكتب كالمجالت كالصحؼ المسمكح بتداكليا. 

شؤكف االجتماعية لعدة برامج في بالتنسيؽ مع كزارة ال يتعمف البرنامجثالثًا: البرامج االجتماعية: 
عف المخدراتي كيزكر النزالء  اإلقالعحكؿ المخدراتي كبرنامج  تكعيةمجاالت مختمفة منيا برنامج 

عمى النتائج تقدـ الكزارة  مختصيف مف كزارة الشؤكف االجتماعية لدراسة حاالتيـ كؿ عمى حدة كبناءن 
 إرشاديةالنفسي خدمات  كاإلرشادالرعاية االجتماعية مساعدات  سر المحتاجيف منيـي كما كتقدـ دائرة 

 لمنزالء لمساعدتيـ في حؿ مشاكميـ مف اجؿ تسييؿ اندماجيـ في المجتمع بعد اإلفراج. 
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لمنزالء الجدد كاطالعيـ عمى  أكليوالنفسيي كيقكـ بمقاالت  اإلرشادأيعان  جتماعيةاإلكتتعمف البرامج 
المرعى النفسييف  خاصةحقكقيـ ككاجباتيـ بمكجب كتيب خاص بذلؾي كيقكـ بمقابمو جميع النزالء 

ي كيقكـ بمتابعو الزيارات مف قبؿ مديريو الشؤكف ءلمنزالكمدميف المخدرات كيعقد جمسات تفري  نفسي 
 ( 2017)مقابمة: سالمةي  بشكؿ شيرم. االجتماعية

تـ عقد دكرت  إذبرامج غير منتظمة تعتمد عمى المبادرات : برامج التأىيؿ والتدريب الميني: رابعاً 
دارةقص شعر كدكرات خياطة كتصميح مكف خياطة كطيك  مخابز كالفسيفساء لعدد مف النزالء في  كاء

ؿ ي كتقكـ المراكز بتسييكأريحاكراـ اهلل كالخميؿ كنابمس  كطكلكـبعض المراكز مثؿ مركز جنيف 
تكاجو المراكز في انتظاـ برامج التأىيؿ كالتدريب  كالصعكبة التياليدكيةي  شغاؿبا النشاطات الخاصة 
 العمؿ كالتأميف الخاص بذلؾ. إصابةالمراكز في تحمؿ مخاطر  إدارةتعتمد عمى عدـ قدرة 

كالجماعية تنس لنشاطات الرياعية المختمفة الفردية ا تتعمف ىذه البرامجخامسًا: البرامج الرياضية: 
 كشطرنج.

ي كتقاـ خطبة إرشاديةيزكر المراكز شيخ بشكؿ أسبكعي يقدـ دركس الديني:  اإلرشادسادسًا: برامج 
كصالة الجمعة بشكؿ منتظـي كينظـ برنامج لتجكيد القراف الكريـ. كتقاـ خطبة كصالة الجمعة بشكؿ 

 (2017)مقابمة: جمعةي  منتظـ.
الذم  عميو القانكف الفمسطيني المخصص لمراكز اإلصالح كالتأىيؿي تتماشى ىذه البرامج مع ما نٌص 

 خصص فقد طالب بتكفير اإلمكانيات المناسبة لتحقيؽ مبدأ التأىيؿ كاإلصالح كا ىدافو عمى الكاقعي
بشأف مراكز  1998لسنة  6رقـ أحكاـ قانكف ( مف 29-24كبحسب المكاد )المشرع الفمسطيني 
بفصؿ النزالء  أكصت( 24تناكؿ فييا فرز النزالء في المراكزي ففي المادة ) ي لمتزالء اإلصالح كالتأىيؿ

في مركز خاص بيـي  حداثا ليتعذر الحديث اك االتصاؿ اك الرؤيةي كما يكعع  اإلناثالذككر عف 
( فقد أكصتا بتكزيع النزالء عمى أربعة أصناؼ بالقدر الذم تسمح بو الظركؼ: 26-25كفي المادتاف )

النزالء في دعكل  -2مف المحاكـ المختصة.  أحكاـالنزالء المكقكفكف الذيف لـ تصدر عدىـ  -1
 ؽ.النزالء مف ذكم السكاب -4النزالء مف غير ذكم السكابؽ.  -3حقكقية. 

ركزت عمى تدريب  41تناكلت مكاده مكعكع استغالؿ الكقت ففي المادة تدريب وتشغيؿ النزالء: 
مينة تساعده عمى كسب عيشة بعد سراحوي كحسب  كأداخؿ المركز اك خارجو لكسب حرفة النزيؿ 
ركز المناسبة داخؿ اك خارج نطاؽ الم ا عماؿيمكف تشغيؿ النزيؿ المحككـ في أم مف  أنة 42المادة 
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كذلؾ حسب مقتعيات ساعات العمؿ المنصكص عمييا في قانكف العمؿي يستثنى مف ذلؾ النزيؿ 
إال  43المكقكؼ كالمريض كالمسف إال إذا رغبي فيما عدا المحككميف باإلشغاؿ الشاقةي كقررت المادة 

ارج المركزي تشتغؿ النزيمة خ أاليشتغؿ النزيؿ المحككـ عميو بالحبس البسيط في أعماؿ خفيفةي كعمى 
 كالتعميمات.  ا نظمة تحددهمنحت لمنزيؿ تقاعي أجر بدؿ العمؿ  44كالمادة 

 الداخمي: واإلشراؼمؤسسات وىيئات الرقابة  2.4.4
مف اجؿ الحفاظ عمى حقكؽ النزالءي فيناؾ عدة مؤسسات  لمرقابةكالتأىيؿ  اإلصالحتخعع مراكز 

رقابو داخمية  إشرافيةكالتأىيؿ في فمسطيف منيا مؤسسات  اإلصالحتتابع كتراقب سير العمؿ في مراكز 
 .الميني كمنيا ا داءكخارجية تقدـ مالحظاتيا لجيات االختصاص ىدفيا تقييـ كتقكيـ 

 
عمى جميع  جكلةيقكـ بزيارات دكريو لممركز كزيارات مفاجئو كعمؿ  -:الشرطةديواف المظالـ في 

المركز كجيو  إدارةت النزالء كيتـ متابعتيا مف قبؿ مياجع كمرافؽ المركز كاالستماع لشكاكل كاحتياجا
  العامةداره االختصاص باإل

 : يقكـ بجكالت تفتيش دكريو مدير عاـ مركز اإلصالح والتأىيؿ
دقيقو لالطالع عمى  تفتيشية بزيارةيقكمك مراكز اإلصالح والتأىيؿ:  دارةإمف  الخاصةلجنو التفتيش 

 كيفيو سير العمؿ كالكعع العاـ في المركز. 
 النيابة كرؤساءالمحاكـ  رؤساءتقكـ بزيارات دكريو مف قبؿ : / النائب العاـالقضاء والنيابة العامة

 ا مكركمناقشو  يالمعيشيةشاممو عمى كافو مياجع النزالء كاالطالع عمى ظركفيـ  بجكلةكتقكـ  العامة
 ءلمنزال عائيةالق

 المراكز لمقياـ لدكر المنكط بو في كافة المراكز.   لزيارةلو صالحيات كال يمارسيا كال يحعر  المحافظ:
: يقكـ ىذا الكزير بزيارات غير منتظمة لإلطالع عمى كاقع ىذه المراكزي كيعمؿ عمى ر الداخميةيوز 

رشاد القائميف عمييا مف النكاحي المينية   كالقانكنية.تكجيو كاء
: يؤدم كزير العدؿ دكر رقابي أكثر منو تقييمي ليذه المراكزي إذ يعمؿ عمى تمتع النزيؿ وزير العدؿ

 .(2017)مقابمة: الحجي  بكافة حقكقو مقابؿ االلتزاـ بالكاجبات المككمة إليو
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  الخارجي: واإلشراؼىيئات ومؤسسات الرقابة  2.4.5
النزالء كتجرم مقابالت  أسماءتقكـ بزيارة شيرية تتطمع عمى  -اإلنساف:أواًل: الييئة المستقمة لحقوؽ 

معيـ كتقـك بجكلة تفتيش كتستقبؿ شكاكاىـ كتقـك بمقابمة مدير المركز كيتـ نقاش القعايا المثارة مف 
 النزالء كيقدـ مالحظاتيـ.

 الطارئةكبعض الزيارات  تقكـ بزيارة المركز كؿ ثالثة شيكر مرةالدولي:  األحمرثانيًا: لجنة الصميب 
تفقديو عمى جميع مياجع  جكلة بالجراءكتقكـ  المرعيةعف الطعاـ كبعض الحاالت  اإلعرابكحاالت 

 الصيفيةك  الشتكيةكتكفير بعض المالبس  ءالنزالكمرافؽ المركز كنقؿ الرسائؿ ما بيف  ءالنزال
 لمنزالء  ا سنافكتركيب  الطبيةبعض الخدمات  اكيقدمك كمساعدات عينيو 

تيدؼ  كفردية جماعية لقاءاتالمركز كعمؿ  بزيارةيقكـ  ثالثًا: مركز عالج وتأىيؿ ضحايا التعذيب:
 (2017. )مقابمة: حاليقةي ءنزالالالتفري  النفسي لبعض  اإلرشاد إلى

منظكمة العدالة الجنائية كؿ ال يتجزأ كيترتب عمى الكزارات المختمفة  إف: المؤسسات الشريكةرابعًا: 
كتأىيؿ النزالء بيدؼ  إصالحتشارؾ كؿ كاختصاصيا في عممية  أفكمؤسسات المجتمع المدني 

دماجيـ إصالحيـ تقتصر الشراكة كبدكر محدكد عمى  إذالكاقع يفيد بغير ذلؾ  فأ إالفي المجتمعي  كاء
 المؤسسات اآلتية:

بشكؿ سنكم مع بداية كؿ فصؿ دراسي يشرؼ  ا مية: تقدـ برامج محك رة التربية والتعميـوزا (1
نزيؿ , كتقدـ برنامج  12حؽ بالبرنامج تخصصيف مف كزارة التعميـ كقد التعمييا مدرسيف م

التعميـ المكازم الذم يؤىؿ النزيؿ بالدخكؿ المتحاف الثانكية العامة , كبرنامج الثانكية العامة 
غبيف بااللتحاؽ بو كقد تقدـ ليذا العاـ ثالث طالب كنجح منيـ طالب كاحد كتقدـ بالعاـ لمرا

حيث  العمياطالب , كىناؾ تفعيؿ لبرنامج الدراسات  أربعةالماعي خمس طالب نجح منيـ 
راـ اهلل كتـ االتفاؽ مع جامعة القدس  كتأىيؿ إصالحقاـ كزير التعميـ العالي بزيارة لمركز 

 ستقباؿ االلتحاؽ الراغبيف باستكماؿ تعميميـ العالي مف النزالء بالجامعة.المفتكحة ال

تقكـ عمى دكرات تجكيد كحفظ القراف الكريـ كيحصؿ  الدينية:والشؤوف  األوقاؼوزارة  (2
رشادالممتحقكف بيا عمى شيادات رسمية مف الكزارة , كتقدـ ندكات كعض  ديني بشكؿ  كاء

المناسبات الدينية   بالحياءي كتقيـ صالة الجمعة كتكفر الكتب كالنشرات الدينية كتقكـ أسبكعي
  ا عيادكشعائر 
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يقابؿ عدد  إذاجتماعي مرة كاحدة بالشير  أخصائي: يزكر المركز وزارة الشؤوف االجتماعية (3
عدات مالية مف النزالء ممف لدييـ مشاكؿ اجتماعية كيتـ الربط بيف النزالء كذكييـ , كتقدـ مسا

 كعينية لمنزالء كذكييـ كبعض المساعدات الطارئة حسب برنامج الكزارة.

ة كعف كاقع الكبائية المعدي ا مراضتعقد دكرات تثقيفية كتكعكية لمنزالء عف وزارة الصحة:  (4
 كااليدزافة الشخصية كتقدـ فحكصات لمنزالء بشكؿ دكرم لمف يرغب منيـ كفحص الكبد ظالن

بشكؿ كامؿ كتقكـ بتكفير  إليياـ كتقدـ الرعاية الطبية لمنزالء المحكليف كبعض فحكصات الد
عمى الصحة البيئية  باإلشراؼالمفقكدة اك غير متكفرة بالخدمات العسكرة كتقكـ  ا دكية

بالتعاكف مع البمدية كالخدمات العسكرية كتقـك بفحص المياه في مختبرات خاصة كيكجد في 
 خاصة.  إسعاؼالمركز سيارة 

تقدـ خدماتيا لممراكز كمنيا االتحادات كالنقابات المينية مثؿ  مؤسسات المجتمع المدني: (5
مقابمة: ) نقابة الخياطيف كنقابة الحالقيف الذيف يقدمكف خدماتيـ في مركزم نابمس كجنيف

 (2017ىندية: 
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 الدراسات السابقة 2.5
 

 الدراسات العربية: 2.5.1
البرامج االرشادية في السجوف ودورىا في الحد مف العود  (.1998) ضحياف ،ضحيافالدراسة 
 .مجمة كمية االنسانيات والعمـو االجتماعية. لمجريمة

في تغيير السمكؾ كارتباط ذلؾ التحكؿ في الحد مف  اإلرشاديةىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر البرامج 
زيادة فاعمية برامج اإلصالح كالتأىيؿ في السجكف تعتمد  أفالعكد إلى الجريمة كخمصت الدراسة إلى 

الذم يستطيع بخبرتو كميارتو كتدخمو الميني في التعرؼ عمى التبايف  إجماعي أخصائيعمى تكفر 
قناعيـالمناسب لكؿ منيـ  التأىيؿبرنامج دية لمنزالء لممساعدة في اختيار في القدرات الفر  في  كاء

لـ تتكفر فرص عمؿ مناسب  إذاميات التأىيؿ تعتبر جيدا عائعا عم أفاالندماج بيا كخمص إلى 
االجتماعي عمى مكاجية ما يطرأ  ا خصائيلمنزالء المفرج عنيـي كاالستمرار في مساعدتو مف خالؿ 

أما منيج  يفي المجتمع اإلدماجمف عقبات اك مشاكؿ لممساىمة في تكيؼ النزيؿ كتحقيؽ عممية  أمامو
كبة الكصكؿ إلى مجتمع الدراسة كىـ النزالء علباحث منيج دراسة الحالة نظرا لصاستخدـ ا فقد الدراسة

ككنيـ ال يرغبكف في تذكر الماعي  أخرلإلى الجريمة مرة  اك يعكدالمفرج عنيـ منذ سنو كالذيف لـ 
يقكـ ىذا  إذيتحدث عف الماعي  أفكالحديث عنو,  كاقتصر البحث عمى عينو منيـ ممف كافؽ منيـ 

مقابالت حرة تمييا مقابالت مكجية كمحددة لمحصكؿ عمى اكبر قدر مف المعمكمات  إجراءالمنيج عمى 
كسجف العكد ممف التحقكا  حائؿ إصالحيةكقد تمثؿ مجتمع الدراسة بالنزالء الذيف سبؽ ليـ دخكؿ 

نية كتعميمية كاستخدـ ؾ الذيف التحقكا ببرامج ميئكخرجكا مف السجف كلـ تشمؿ اؤال إرشاديةببرامج 
مف بيف العينات غير االحتمالية كالتي تعتمد عمى تحديد المفردة  ا نسبالباحث عينة كرة الثمج ككنيا 

 ثـ يتعرؼ عمى باقي كحدات الدراسة مف خالؿ مساعدة المفردة ا كلى.  ا كلى
 

االصالح الفمسطيني رقـ تأىيؿ السجيف وفقا لقانوف مراكز التأىيؿ و (. 2009) تياني دراسة بواقنة،
 . رسالة ماجستير.1998لسنة  6

العامة لمراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية  اإلدارةلقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ 
عمى ارض الكاقع كتحقيؽ اليدؼ المرجك منو متمثال في التأىيؿ  كاإلصالحفي تطبيؽ قانكف التأىيؿ 

تنفيذ العقكبة سعيا لمكصكؿ إلى صكرة  أثناءي كىدفت إلى التطرؽ لمكعكع تأىيؿ السجيف كاإلصالح
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غياب  أفالتأىيؿ إلى   ساليبالتأىيؿ كخمصت دراستيا النظرية كالعممية  أساليبشاممة ككاعحة عف 
الذم يستمـز بالعركرة كعع  ا مرالنص عمى كيفية ممارستيا يععؼ مف كجكدىا كلربما يعدميا 

كتعميمات كقد تمثمت عينة الدراسة بمجمكعة عشكائية مف المساجيف في سجف طكلكـر  كأنظمةائح لك 
كسجف جنيف كسجف راـ اهلل كقد تكصمت الدراسة أيعان إلى أف مباني مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في 

عادةالمجرميف  إصالحفمسطيف ال تصمح لتحقيؽ النتيجة المرجكة كىي  ىـ تأىيميـ كالحد مف عكد كاء
تأىيؿ المجرميف كقد أكصت  إعادةالمادية تحكؿ أيعان دكف تحقيؽ  اإلمكانياتععؼ  أفلمجريمة كما 

عف مراكز  المسئكلةتأىيؿ تمؾ المراكز كأكصت بعركرة تأىيؿ الطكاقـ  إعادةالدراسة بعركرة 
الخاصة ( 45اإلصالح كالتأىيؿ كقد أكصت الدراسة أيعان بعركرة كعع معايير لتطبيؽ نص المادة )

تحت بند ثمثي المدة كعركرة تفعيؿ تمؾ المادة كما كجدت الدراسة أنو ال بد مف جعؿ مراكز  باإلفراج
 عامة تابعة لمشرطة. إدارةمستقمة تتبع لكزارة الداخمية بدؿ اعتبارىا  إدارةاإلصالح كالتأىيؿ 

 
امة لمسجوف في تنمية (. دور إدارة اإلصالح والتأىيؿ بالمديرية الع2009العتيبي، سعد )دراسة 

 .ميارات النزالء "دراسة ميدانية عمى المتدربيف مف نزالء سجوف المممكة. رسالة ماجستير
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة اإلصالح كالتأىيؿ بالمديرية العامة لمسجكف في تصميـ 

قدرات كرغبات النزالء كتكفؿ حصكليـ عمى فرص عمؿ مناسبةي كالتعرؼ عمى أكجو  تالءـبرامج 
التنسيؽ مع كزارة العمؿ كالجيات ا خرل ذات العالقة بما يحقؽ التكامؿ بيف مخرجات البرامج 

 التدريبية كفرص العمؿ المتاحة.
تطبيقيا عمى عينة بم  حجميا ي التي قاـ بنةستبااإلكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأداة 

( نزيالني كقد تكصؿ إلى أٌف النزالء العائديف  كثر مف مرتيف يركف أٌف البرامج المقدمة في 655)
السجكف ذات تأثير إيجابي عمييـي بينما يرل المشرفكف عمى السجكف ذكم الخبرة الكبيرة أٌف ىذه 

في ىذيف المجاليف  ؽالفرك كبيرةي ككانت  البرامج بحاجة إلى تطكير كتحسيفي كأنيا تكاجو مشكالت
 لصالح ذكم الخبرة العالية.  
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(. دور برامج حفظ القرآف الكريـ في تأىيؿ النزالء بالمؤسسات 2010الحربي، محمد )دراسة 
 اإلصالحية. رسالة ماجستير.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برامج القرآف الكريـ المقدمة في السجكف عمى تقكية الكازع الدينيي  
 كعمى تغيير نظرتيـ تجاه السجكفي كفي الحد مف العكد لمجريمة.

مع عينة بم   اإلستبانةكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في إجراء دراستوي كاستخدـ أداة 
بيف أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغيرات  فركؽ( نزيالني كقد تكصؿ إلى عدـ كجكد 167حجميا )

العمر كنكع الجريمة كعدد مرات العكدي كذلؾ في دكر برامج القرآف الكريـ المقدمة في السجكف عمى 
 فركؽتقكية الكازع الدينيي كعمى تغيير نظرتيـ تجاه السجكفي كفي الحد مف العكد لمجريمةي ككجكد 

تعزل لمتغير نكع الجريمة  فركؽتعزل لمتغير عدد مرات العكد في تغيير نظرتيـ إلى السجكفي ككجكد 
 في مجالي تغيير نظرتيـ تجاه السجكفي كفي الحد مف العكد لمجريمة.

 
مدى فاعمية برامج اإلصالح والتأىيؿ في الحد مف العود إلى (. 2012)نايؿ  ،الرشيديدراسة 
 .رسالة ماجستير ية عمى السجناء في سجوف منطقة حائؿ،ميدان دراسة-الجريمة

في الحد مف العكد لجريمة لدل  كالتأىيؿىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية برامج اإلصالح 
السجناء في منطقة حائؿ بالمممكة العربية السعكدية كالتعرؼ عمى تصكرات النزالء لمستكل فاعمية 

مج التعميمية كالبرامج الدينيةي كاعتمدت الدراسة منيجية المسح االجتماعي برامج التأىيؿ الميني كالبرا
كالذم تعمف المسح المكتبي كاالطالع عمى الدراسات السابقة كالبحكث النظرية كالميدانية  لبمكرة 

مف خالؿ  المتجمعةالنظرم كاعتمدت الدراسة المسح االستطالعي كتحميؿ البيانات  اإلطارمنطمقات 
ىي مجتمع الدراسة  الدراسةعمى االستبياف عمى صعيد البحث الميداني التحميمي أما عينة  اإلجابة

سجيف كحكؿ  350الذم يتمثؿ بكؿ سجناء منطقة حائؿ حسب سجالت سجكف حائؿ كالبال  عددىـ 
نتائج الدراسة فقد كجد الدارس أف المستكل التعميمي في سجكف تمؾ المنطقة مرتفع كذلؾ نظرا الىتماـ 

لسجكف بيذا الجانب كما كجدت الدراسة أف ىناؾ فعالية لمبرامج المينية في السجكف حيث أف تمؾ ا
تأىيؿ حياتيـ بعد الخركج مف السجكف أما تكصيات  إعادةعمى  ا شخاصالبرامج تساعد ىؤالء 

ي الدراسة فكاف أىميا عركرة حؿ المشاكؿ المالية الخاصة بالسجناء كالتركيز عمى التيذيب الدين
 لمسجناء مف خالؿ زيادة المحاعػرات الدينيػة كحمقات الكعظ كاإلرشاد الديني.
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رسالة  .ف العقوبة والعود إلى الجريمةعالعالقة بيف العفو (. 2010) يمفأ ،الشبرميدراسة 
 ماجستير.

ة إلى عكد المشمكليف بالعفك عف العقكبة الرتكاب الجريم أدتىدفت الدراسة إلى معرفة العكامؿ التي 
لقاء شيكعا بيف العائديف بعد العفك عف العقكبة.كتحديد  ا كثر اإلجرامية ا نماطالعكء عمى  كاء

سكؼ يجدكنيا لدل المجتمع المحيط  أنيـمستكيات التقبؿ التي يعتقد المشمكليف بالعفك عف العقكبة 
عكد بيف مف سبؽ بيا في مكاجية مشكمة ال ا خذعنيـي كالتكصؿ إلى مقترحات يمكف  اإلفراجبيـ بعد 

لجمع المعمكمات مف عينة  استبانوالعفك عنيـ كقد اعتمد الباحث استخداـ المنيج الكصفي حيث صمـ 
نزيؿي  150لمجريمة كعددىـ  االدراسة كىـ نزالء سجف الحائر الذيف شمميـ العفك عف العقكبة ثـ عادك 

العكامؿ الشخصية لمعكد ىك عدـ حصكؿ  أىـ أف أىمياكخمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف 
العكامؿ االجتماعية المؤدية لمعكد ىك رفقاء  أىـ أفالفرد المفرج عنو عمى فرصة عمؿ كبينت الدراسة 

بعاىة مستديمة  إصابتيـلمبعض لمعكد  أدتالعكامؿ البيكلكجية كالنفسية التي  أىـ أفالسكء كبينت 
لعكامؿ االقتصادية.كبينت الدراسة أف ا نماط اإلجرامية ا أىـككاف لتدني مستكل الدخؿ الشيرم مف 

ا كثر شيكعان بيف النزالء قبؿ العفك عف عقكبتيـ تمثمت باالختالس كالنشؿ كاالعتداء عمى النفس 
شيكعا بعد العفك عف العقكبة تمثمت في السرقة  ا كثرالجرائـ  أماكالسرقة كالزنا كالتزييؼ كالتزكيري 

العينة مكافقكف عمى  أفراد أفتجار بالمخدرات كالحكادثي كما أظيرت الدراسة تيريب الخمكر كاال
عنيـ كىما  صعكبة الحصكؿ عمى فرصة  اإلفراجمستكييف كجدكىا لدل المجتمع المحيط بيـ بعد 

عمؿ كالمنع مف السفر نتيجة لصحيفة السكابؽ اقترحت عينة الدراسة انو يمكف تكفير برامج تدريبية 
عائميـ كتفعيؿ  االسجناء الذيف فقدك  سر ي ة كتساعدىـ عمى الكسب كاقترحكا تكفير مأكل لتعميميـ حرف

الدراسة إلى االىتماـ بتكفير  كأكصتي كاإلرشادبرامج اإلصالح كالتأىيؿ كخاصة تمؾ المتعمقة بالكعظ 
بداءفرص الحصكؿ عمى عمؿ لمنزالء المفرج عنيـ  ؽ مف السكاب أصحابفيما يتعمؽ بمنع  المركنة كاء

عطاءالسفر  كعركرة معيميـ سجف  آثارالعائديف لمجريمة االىتماـ الكافي في الدراسة لمعالجة  أبناء كاء
 المجتمع المحيطيف بيـ. أفراداحتكاء المفرج عنيـ كتسييؿ اندماجيـ في المجتمع مف قبؿ 
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مجمة  .مقارنة"دور النظـ العقابية الحديثة في اإلصالح والتأىيؿ "دراسة (. 2012) فيددراسة 
 .الشريعة والقانوف ـدراسات، عمو 

الذيف  ا شخاصجاء في الدراسة أف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كالسجكف كجدت مف أجؿ عقاب 
يرتكبكف الجرائـ كيخالفكف القانكف كالنظاـ العاـ في الدكلة كالمجتمع كىذا ا مر بدأ يخمؽ فمسفات 

ذااإلصالح كالتأىيؿ  جديدة لمحديث عف دكر العقكبة كدكر مراكز ما كاف اليدؼ منيا ىك فقط  كاء
كارتكزت الدراسة عمى سؤاؿ ميـ يتمثؿ  أخرلالعقاب أـ الردع كالحد مف العكدة الرتكاب الجرائـ مرة 

في ماىية دكر مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كاعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كخمصت الدراسة 
ابي لكي تؤدم المراكز العقابية دكرىا اإلصالحي كالتأىيمٌي فال بد مف أف أنو لقد استقر في الفكر العق
كالدينية كالمينية  كا خالقيةمبنية عمى تمبية متطمبات النزيؿ النفسية  ىادفةيككف لدييا برامج كسياسات 

كالتي تمكنو مف تعديؿ سمككو كتؤىمو لمخركج إلى المجتمع بعد إنقعاء مدة محككميتو ععكا نافعا 
كمنتجا كما إف تطكير المراكز العقابية يتطمب في كثير مف ا حياف مكاكبة التطكرات التي تطرأ في 

كالكسائؿ اإلدارية التي تحكـ عمؿ المجتمع سكاء كانت تطكير في التشريعات أك تطكير في ا ساليب 
ىذه المراكز بما يحقؽ كظيفة العقكبة كالمتمثمة في إصالح النزالء كتأىيميـ ك لقد اتعح مف خالؿ ىذه 
الدراسة أف ىنالؾ بعض النظـ اإلدارية الحديثة في اإلصالح كالتأىيؿ قد حققت نتائج جيدة في 

راكز العقابية كتخصيصيا كتفعيؿ العمؿ العقابي اإلصالح كالتأىيؿ كمف أىـ ىذه النظـ خصخصة الم
 كالتدريب الميني داخؿ ىذه المراكز.

 
فيؼ الضغوط ي معرفي سموكي لتخ(. فاعمية برنامج إرشاد2014العتيبي، ضيؼ اهلل )دراسة 

لدى نزالء السجوف )دراسة شبو تجريبية عمى سجناء سجف الممز بمدينة الرياض(. رسالة  ةسيالنف
 .ماجستير

كط النفسية لدل غىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير اإلرشاد المعرفي السمككي في تخفيؼ الع
المسجكنيفي كمعرفة كفاءة فنيات اإلرشاد السمككي في إكساب المسجكنيف المقدرة عمى مكاجية 

 العغكط النفسية.
اليدؼ استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي عمى عينة عابطة كعينة تجريبيةي تككنت  اكلتحقيؽ ىذ

في مدينة الرياضي كقاـ بتطبيؽ برنامج معرفي سمككي مقترح عمى  ( مسجكف20كؿ مجمكعة مف )
السجناءي كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في القياس البعدم بيف المجمكعة 
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ة كالمجمكعة العابطة في العغكط النفسية لصالح المجمكعة التجريبيةي التي استفاد أفرادىا التجريبي
مف البرنامج المقترحي كذلؾ كجكد فكرؽ لصالح المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم في العغكط 

 النفسية تبعان لمتغيرات العمر كنكع القعية كمدة الحكـ الصادرة بحؽ السجيف.
 

(. دور السياسة الجنائية في معالجة العود إلى الجريمة. رسالة 2014ر، قطاؼ )عامدراسة 
 .ماجستير

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف دكر القكانيف المطبقة في مجاؿ السياسة الجنائية في الجزائر في 
حث عالج مشكمة العكد إلى تكرار ارتكاب الجريمة كالعكد إلى السمكؾ اإلجراميي كقد استخدـ البا

المنيج الكصفي المسحي في دراستوي ككانت دراسة مسحية لمقكانيف العقكبات لمظركؼ المشددةي حيث 
لعكدة الجاني  مشددة نظران تناكؿ الباحث في دراستو مجمكعة مف القكانيف التي تنص عمى عقكبات 

 الرتكاب الفعؿ اإلجرامي.
الح كالتأىيؿي كالبرامج المقدمة فييا ال كقد تكصؿ الباحث إلى أٌف العقكبات المطبقة في مراكز اإلص

صغار السف كذلؾ لما  تحد مف العكد لمجريمةي فقد تكصؿ إلى أٌف أغمب العائديف إلى الجريمة مف
ئـ العكد احمؿ المجتمع النسبة ا كبر في جر يتسـ أصحاب ىذه الفئة مف سمات غير سكيةي كذلؾ يت

كصـ إجتماعيا كىذا ما أكدتو نظرية الكذلؾ لما يالقيو المفرج عنو مف صعكبات في التأقمـ كاإلندماج 
ادماجو اجتماعيا كأعطاه  اإلجتماعيي كأٌف المشٌرع الجزائي لـ يدخر جيدان في إعادة إصالح السجيف كء

كما ىك الحاؿ في الدكؿ المتطكرةي  الرعاية المطمقةي لكف بالمقابؿ أغفؿ تماما تطبيؽ بدائؿ العقكبات
بالرغـ مف نجاعتيا الى حد ماي كعدـ اىتماـ المشرع الجزائرم بمعتادم االجراـي حتى أنو جعؿ ظرؼ 
العكد مف ظركؼ التشديد ما يفسر حرماف معتادم االجراـ مف البديؿ الكحيد الذم أقره كالمتمثؿ في 

 عقكبة العمؿ لمنفع العاـ.
(. اجتماعيات مؤسسة السجوف: بيف اتجاه الدفاع االجتماعي 2015)شريؾ، مصطفى دراسة 

 .االجتماعية والبحوث الدراسات مجمة والشريعة اإلسالمية.
ىدفت ىذه الدراسة إجراء مقارنة بيف سياسة القكانيف االجتماعية السائدة في السجكف كبيف تطبيؽ 

الباحث المنيج المقارف في دراستوي كاستخدـ الشريعة اإلسالمية مع العائديف إلى الجريمةي كقد استخدـ 
 ا سمكب المسحي في مقارنة اإلجراءات االجتماعية المتبعة في الجزائر.
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الشريعة اإلسالمية يتفقاف بكثير مف اإلجراءاتي منيا ك كقد تكصؿ الباحث إلى أف السياسة االجتماعية 
يمجأ إلييا إال في بعض الجرائـ  أٌف عقكبة السجف ليست أساسية فاستخداميا لحاالت معدكدة كال

البسيطة مف ا شخاص المبتدئيف لـ يقكمكا بالجرائـ الكبيرة كلمدة قصيرةي كالسرقة البسيطة التي لـ 
تشمؿ التركيع كالتيديد كالتخريبي كاعتبار البقاء في السجف مدعاة لالختالط مع ذكم الخبرة في 

مية مع قكانيف العقكبات بأٌف اليدؼ منيا حماية الجرائـي فيفعؿ التصنيؼي كتتفؽ الشريعة اإلسال
المصالح ا ساسية المعتبرة في المجتمعي كليس العقكبة مف أجؿ العقكبة فقطي كيتفقاف أيعان بكجكب 
شغاؿ أكقات  كجكد القدكة الصالحة في مراكز اإلصالح كالتأىيؿي كطرؽ تحسيف التفكير كالسمكؾي كاء

كار البناء معيـي فيذه ا مكر جميعيا إلى جانب العقكبة تحد مف فراغ النزالءي كاستخداـ أسمكب الح
 عكدة المجـر لإلجراـ.

 
 الدراسات األجنبية: 2.5.2

Donohue, J. & Siegelman, P. (1998). Allocating Resources among Prisons 

and Social Programs in the Battle against Crime. 
عالقة بيف تخصيص المكارد في السجكف كالبرامج االجتماعية كبيف ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ال

 الحد مف زيادة الجريمة كالسمكؾ اإلجرامي في محافظات البيرك في أمريكا الجنكبية.
( سجنان مكزعيف عمى محافظات البيركي كقاـ الباحثاف 19كقد استخدـ الباحث ا سمكب المسحي في )

( سجينان كمف فئات عمرية مختمفةي كقد 274بم  حجميا ) باختيار عينة قصدية مف ىذه السجكف
استعرض الباحثاف بطريقة مسحية التغيرات في سمكؾ السجناء بعد التحاقيـ ببرامج اجتماعية في 
السجكفي حيث أظيرت النتائج أنو كمما زاد اإلنفاؽ عمى ىذه البرامج كتخصيص مكارد أكثر ليا زادت 

سمككيات السجناءي كذلؾ تبٌيف عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير العمر في فعاليتياي كبالنتيجة تحٌسف في 
مجاؿ تحسف السمككياتي كأظيرت النتائج أٌف لمبرامج التعميمية المقدمة لمسجناء ا ثر ا كبر في الحد 
مف العكد لمجريمةي ثـ البرامج االجتماعيةي كلـ تظير فركؽ في ىذيف المجاليف )التعميمي كاالجتماعي( 

 لمتغيرات العمر كالحالة االجتماعية كنكع الجريمة كمدة المحككمية.  تعزل
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Francis, C. & Gendreau, P. (2000). Assessing Correctional 

Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects. Policies, processes, and 

decisions of the criminal justice system. 
عف تاريخ برامج اإلصالح كالتأىيؿ في الكاليات المتحدة االمريكية حيث أنو كفي تحدثت الدراسة 

السبعينات مف العصر المنصـر كانت برامج اإلصالح كالتأىيؿ تعاني مف اعرابات كبيرة كليس ليا 
معالـ كاعحة كقد كانت ال تجد نجاحا في تحقيؽ اليدؼ المرجك منيا كىك الحد مف العكد لمجريمة أما 

لتسيعينيات مف ذات القرف فقد كعحت الدراسة بأف تمؾ الفترة كانت ذىبية فيما يتعمؽ ببرامج في ا
تجاه الجناة كبدأت تمؾ البرامج تحد مف العكد لدل  كبيران  اإلصالح كالتأىيؿ كقد كانت تمقى نجاحان 

ية كالبحثية مف الجناة كبالكصكؿ إلى العمـ الحديث لتمؾ البرامج فقد بدأت تعتمد عمى الفكرة التجريب
 أجؿ الكصكؿ إلى نتائج أكثر نجاعة تجاه الجناة.

كقد كجدت الدراسة أف ىناؾ تياريف تجاه كاقع برامج اإلصالح كالتأىيؿ حيث أف التيار ا كؿ يجد أف 
دراسة كتطكير برامج اإلصالح كالتأىيؿ أمر ليس بالعركرم  ف ذلؾ المكعكع جامد كال يمكف 

ج أكثر مما كصمت اليو في السابؽ أما التيار الثاني فقد تحدث عف عركرة الكصكؿ مف خاللو لنتائ
التجارب البحثية مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج ناجحة كذات أىمية تتعمؽ ببرامج اإلصالح كالتأىيؿ 

 كالحد مف العكد لمجريمة مف خالؿ تمؾ البرامج.
 

Lochner, L. & Moretti, E. (2003). The Effect of Education on Crime: 

Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports 
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير برامج التربية داخؿ السجكف عمى الحد مف انتشار الجريمةي 
كالتقميؿ مف العكد لياي كذلؾ باستخداـ أمثمة حٌية مف كاقع السجناء كتقارير مشرفي السجكفي كالتقارير 
الذاتية التي يقدميا السجناء أنفسيـ بعد الخعكع لبرامج تربكية في كالية ككلكمبيا في الكاليات المتحدة 

 ا مريكية.
( سجينان عمى 4150كقد استخداـ الباحثاف ا سمكب المسحي في مسح بيانات لسجناء بم  عددىـ )

سنة( كمف مختمؼ  60 – 14ة )فترات زمنية متنكعةي كخععكا لبرامج تربكيةي كمف فئات عمرية مختمف
 المتعقدات الدينية كالطائفية كمف السكد كالببض.

سنة( فما فكؽي في اكتساب  40كقد أظيرت النتائج أف كجكد فركؽ لصالح الفئات العمرية الكبيرة )
السمككيات الحسنة نتيجة لمبرامج التربكيةي ككجكد فركؽ عرقية لصالح )البيض( مقابؿ )السكد( في 



56 
 

بة ليذه البرامجي كعدـ كجكد فركؽ مف حيث المعتقدات الدينيةي كأظيرت النتائج كجكد دكر االستجا
كبدرجة متكسطة ليذه البرامج في الحد مف تكرار نفس الجريمة أك ارتكاب جريمة أخرلي أم أنو 

 يف. السجناء العائديف كغير العائد اإلجرامي لدلكبصكرة عامة فالف البرامج التربكية تقمؿ مف السمكؾ 
 

Howells et al (2004). Correctional Offender Rehabilitation Programs: 

The National Picture in Australia. 
لقد تحدثت ىذه الدراسة عف كاقع البرامج اإلصالحية لدل استراليا كأف كجكد مثؿ ىذه البرامج تيدؼ 

يع دكؿ العالـي كأكعحت أف برامج العادة تأىيؿ الجناة ىك أمر يمقى الكثير مف ا ىمية في جم
التأىيؿ في استراليا تستند إلى ثالث كسائؿ أكليا يتحدث عف كصؼ معاممة المجرميف كالكسيمة الثانية 
تعتمد عمى كيفية تطكير العالقة بيف الدكلة كالجناة عمى اسس دكلية اما الكسيمة الثالثة تركز عمى 

كاجيياي اما عف الكسيمة التي حصمت مف خالليا ىذا الدراسة مستقبؿ برامج التأىيؿ كالعراقيؿ التي قد ت
عمى المعمكمات فكانت عف طريؽ مقابالت التي اجريت مع المسؤكليف عف برامج اإلصالح كالتأىيؿ 
في كاليات استراليا كما استقت معمكماتيا مف برامج ككثائؽ اإلصالح كالتأىيؿ كالتشريعات التي نصت 

 عمى تمؾ البرامج.
الدراسة إلى نتيجة بأف التشريعات التي تنظـ برامج اإلصالح كالتأىيؿ تعاني مف فجكة في ككصمت 

التطبيؽ حيث أف النصكص ال تجد ليا مكانا كافيا في التطبيؽ لذلؾ فالف تمؾ البرامج في كؿ الكاليات 
كؿ عمى حدة تعاني مف فجكة التطبيؽ كما أف البرامج تخمط بيف الجناة فال تتعامؿ مع مرتكبي الجرائـ 

فتخمط بيف مف يركتب السرقة أك الجرائـ الجنسية كىذا ما يدعيا ال تنجح دائما في معالجة الجناة مف 
 خالؿ برامج اإلصالح كالتأىيؿ.

 
Gaes, G (2013). The Impact of Prison Education Programs on Post-

Release Outcomes. Master Thesis  
معرفة أثر برامج التعميـ اإلصالحي في السجكف عمى السجناء العائديف كغير ىدفت ىذه الدراسة إلى 

 العائديف كعمى المجتمعي خصكصان عند نشر ىذه النتائج.
كقد استخدـ الباحث ا سمكب المسحي لبرامج التعميـ اإلصالحيي حيث قاـ بتقييـ نتائج الدراسات 

نيا دراسات كمنيا آراء باحثيف كمحمميف في ىذا ( م14المتعمقة بيذه البرامجي حيث بم  حجـ العينة )
المجاؿي كعمؿ عمى استخالص التأثير الكمي ليذه البرامج عمى السجناء كالمجتمع عمى السكاءي بعد 
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إجراء ىذا التقييـ تبٌيف أف المحمميف يركف بفاعمية ىذه البرامج كبدرجة متكسطة تقترب مف المنخفعةي 
تأثير ىذه البرامج عمى السجناء العائديف كغير العائديف يككف بدرجة  فيما أظيرت نتائج الدراسات أفٌ 

 متكسطةي كعمى المجتمع يككف بدرجة منخفعة.   
 

Ministry of Justice Analytical Series (2013). Transforming 

Rehabilitation: a summary of evidence on reducing reoffending 
في أف العكدة لمجريمة ىك مف ا مكر التي تعتبر في غاية ا ىمية ال سيما لقد استيمت الدراسة حديثيا 

لالشخاص المذيف يقعكف فترة قصيرة كىـ في عمر كبير في السجف كاشارت إلى أنو ال بد مف ايجاد 
حمكؿ جذرية بشأف ىذا ا مر فالحديث يجب أف يككف عف كسائؿ تأىيؿ تسمح بالحد مف العكد 

ؾ اال مف خالؿ تذليؿ الصعاب أماـ ىؤالء المذم ارتكبكا الجرائـ كتسييؿ الحياة لمجريمة كال يككف ذل
عمييـ بعد خركجيـ مف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ مف أجؿ عماف عدـ عكدتيـ الرتكاب الجريمة كقد 
كجدت الدراسة أف عمى الدكلة ايجاد العمؿ كالسكف المناسب كتكفير الجك االسرم الخالي مف 

 بد أيعان مف عالج االشخاص المذيف يعانكف مف مشاكؿ عقمية كال بد أيعان مف كجكد االعطرابات كال
اندية تحتكم عمى العديد مف النشاطات التي مف شأنيا التأثير عمى نفسية كعقمية ىؤالء المذيف ارتكبكا 

العكدة الجرائـ كقعكا فترة الحبس في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ ككجدت أف كؿ ىذه االمكر قد تحد مف 
 لمجريمة بشكؿ كبير.

ككجدت الدراسة أنو كعمى الرغـ مف أف النتيجة ثابتة بالنسبة ليؤالء المذيف يعتادكف ارتكاب الجريمة اال 
اف خمفياتيـ كدكافعيـ الرتكاب الجريمة مختمفة فالعمر كالجنس مثال مف العكامؿ التي تؤثر عمى فكرة 

عامة كأخرل خاصة تختص بكؿ حالة عمى حدة  ف ذلؾ  العكد لمجريمة لذلؾ ال بد مف ايجاد برامج
 مف شأنو اف يعع حدا لمعكد لمجريمة.

 
Brewster, L (2014).  The Impact of Prison Arts Programs on Inmate 

Attitudes and Behavior: A Quantitative Evaluation. Justice Policy 

Journal. 
تطبيؽ برامج )فنكف السجكف( عمى مكاقؼ السجناء كتعديؿ سمككيـ أثر  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

 بطريقة التقييـ الكمي.
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استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مف سجناء سجكف كاليفكرنيا في الكاليات المتحدة 
( سجيناني استخدـ فييا فنكف كآداب متنكعة مع السجناءي مع مسرح 31ا مريكيةي كبمع حجـ العينة )

( أسبكعاني كاستخدـ مقياس مف تصميمو 12سجفي كطريقة اإللقاء كالتحدث كالكتابة التعبيريةي لمدة )ال
ىك لقياس التغيرات في المكاقؼ كالسمككيات التي كانت في بداية تطبيؽ البرنامج حتى نيايتوي كاشتمؿ 

فع اإلنجازي كالمركنة ىذا المقياس إدارة الكقتي كالحياة االجتماعية بيف السجناءي كالكفاءةي كالدا
 الفكريةي كالسيطرة العاطفيةي كالمبادرةي كالثقة بالنفسي كاالرتباط اإليجابي.

كقد أظيرت النتائج كجكد تأثير إيجابي ليذا البرنامج عمى سمككيات كمكاقؼ السجناءي كأظيرت عدـ 
العممي كنكع الجريمة كجكد فركؽ استجابة أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغيرات الجنس كالعمر كالمؤىؿ 

 كمدة المحككمية كعدد مرات المحككميات المختمفة. 
 

 ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة 
إف أكؿ ما يميز ىذه الدراسة عف سابقتيا مف الدراساتي ىك إعافتيا نكاحو لـ تتطرؽ إلييا الدراسات  

ف دكر مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كبرامجيا السابقة بشأف العكد إلى الجريمة كأسبابوي فقد جمعت ما بي
كبيف العقكبةي كذلؾ في الحد مف العكد إلى الجريمةي كما تتعمنو ىاتيف المسألتيف مف مكاعيع ذات 

 صمة.
إعافة إلى ذلؾي تعٌد ىذه الدراسة مف الدراسات الفمسطينية ا كائؿ التي تتناكؿ بشكؿ تفصيمي الكاقع 

كالتأىيؿي مف حيث البرامج المقدمةي كتقديـ كصؼ ميداني ليذه المراكزي الحالي لمراكز اإلصالح 
نزالئيا. كذلؾ المشكالت الفنية كمشكالت البنى التحتية التي تعاني منيا  نظر كاالطالع عمى كجيات

 ىذه المراكزي التي تعٌد معيقات لميدؼ الذم أسست مف أجمو مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في فمسطيف. 
ف الدراسات الحديثة التي تدرس كتبحث في الكاقع الفمسطيني مف حيث حداثة التجربة كذلؾ تعد م

الفمسطينية بالنشاء مراكز إصالح كتأىيؿي كطريقة مأسستيا. كستتناكؿ جميع مراكز اإلصالح كالتأىيؿ 
عمف مجاؿ البحثي كلف تستثني إال مركز إصالح كتأىيؿ غزة  سباب أمنية ال تسمح  فمسطيففي 
 و في الدراسةي كىي الدراسة ا كلى التي تصدر في ىذا المجاؿ مف جامعة القدس. بشمكل

مف جانب آخر تتناكؿ التفسير االجتماعي لمعكدي إذ أف الدراسات الفمسطينية السابقة تناكلت ىذه 
 المراكز مف حيث البعد القانكنيي أك مف حيث اإلمكانيات كالبرامجي أك مف حيث الكاقع كالمأمكؿ.
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 : الفصؿ الثالث
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :منيجية الدراسة
فػػي تنفيػػذ الدراسػػةي كمػػف ذلػػؾ تعريػػؼ  الباحػػثالتػػي اتبعيػػا  منيجيػػةلميتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػػالن 

عػداد أداة الدراسة)االسػتبانة(ي كالتأكػد  منيج الدراسػةي ككصػؼ مجتمػع الدراسػةي كتحديػد عينػة الدراسػةي كاء
مف صدقيا كثباتياي كبياف إجراءات الدراسةي كا ساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتػائجي 

 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
 

 منيج الدراسة 3.1
 منػاىج عػد أحػدالػذم يي  يمػنيج المسػح االجتمػاعيباسػتخداـ  الباحػث قػاـمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسػة 

كعػاع اجتماعيػة معينػة سػائدة أك أمشػكمة اجتماعيػة  أكيػتـ فييػا دراسػة ظػاىرة التػي البحث االجتماعي 
مختمؼ جكانب الظاىرة  تصكرتصؼ أك بحيث نحصؿ عمى كافة المعمكمات التي  يفي منطقو جغرافية

ي كيقـك عمػى دراسػة العممية ا غراضالمدركسة كبعد تصنيؼ كتحميؿ البيانات يمكف االستفادة منيا في 
 .(2015ل مقدـي 2011)أحمدي  معينةفي منطقة جغرافية  ةاالجتماعية القائم  كعاعا
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 مجتمع الدراسة 3.2
كالبال  ي مجتمع نظرمك فمسطيفمراكز االصالح كالتأىيؿ )السجكف( في  نزالءتألؼ مجتمع الدراسة مف 

العائديف في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ النزالء كتكٌكف المجتمع ا صمي مف جميع ي (1052عددىـ )
( يكعح حجـ 3.1كالجدكؿ رقـ ) ي%( مف المجتمع النظرم25.1( أم ما نسبتو )264البال  عددىـ )

 مجتمع الدراسة عمى النحك اآلتي: 
 ( حجـ مجتمع الدراسة وتوزيعو3.1جدوؿ )
 نسبة العائديف عدد العائديف عدد النزالء مركز اإلصالح والتأىيؿ

 66 248 راـ اهلل 
26.6%  

 17 165 أريحا
10.3%  

 20 73 بيت لحـ
27.4%  

 32 140 الخميؿ
28.9%  

 23 80 طكلكـر
28.8%  

 46 156 جنيف
29.5%  

 60 190 نابمس
31.5%  

%25.1 124 3001 المجموع

 

 :عينة الدراسة 3.3
ـٌ اختيار عينة الدراسة مف النزالء العائديف بالطريقة  التعػرؼ عمػى النػزالء حيػث تػـ ي العشكائية البسػيطةت

  عػػددىـ إذ بمػػي كالتأىيػػؿف خػػالؿ سػػجالت مراكػػز اإلصػػالح العائػػديف فػػي مراكػػز اإلصػػالح كالتأىيػػؿ مػػ
نسػبة ب (ي أم208)عينػة الدراسػة كعػددىا  اختياركتـ كالتأىيؿي  اإلصالح مراكز( نزيؿ عائد في 264)

 مف النزالء.  ( يكعح تكزيع أفراد عينة 3.2)الجدكؿ %( مف مجتمع العائديفي ك 78.8) ةمعاين
ي كيظيػػر اف نسػػبة العمػػر بالسػػنكاتمتغيػػر حسػػب ( تكزيػػع أفػػراد عينػػة الدراسػػة 3.2) يبػػيف الجػػدكؿحيػػث 
ي سػنة 44-35مػف  %18.3ي كنسػبة سػنة 34-25مف % 42.8ي كنسبة سنة 25 قؿ مف % 28.4

ي لممتػػزكجيف% 43.3أف نسػػبة  الحالػػة االجتماعيػػةكيبػػيف متغيػػر  .سػػنة فػػأكثر 45مػػف % 10.6نسػػبة ك 
% 30.3أف نسبة  التعميميالمستكل كيبيف متغير  .لغير ذلؾ% 12.5ي كنسبة لمعزاب% 44.2كنسبة 

% 5.8ي كنسػبة لمػدبمكـ% 3.8ي كنسػبة لمثانكم% 33.7ي كنسبة لالعدادم% 26.4ي كنسبة لالبتدائي
% 29.8كنسػػػبة  يلممكقػػكفيف% 32.7بة أف نسػػػ مػػػدة الحكػػـ الحاليػػةكيبػػػيف متغيػػر . لبكػػالكريكس فػػأعمى
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كيبيف  .سنكات فأكثر 3% مف 22.1سنكاتي كنسبة  3أقؿ مف -1% مف 15.4ي كنسبة  قؿ مف سنة
% 30.3ي كنسػػبة لممػرة الثانيػة% 38أف نسػبة  كالتأىيػػؿ اإلصػالحمركػز ؾ فػي عػدد مػرات دخكلػػتغيػر م

التػي ارتكبتيػا أكؿ مػرة  نػكع الجريمػةكيبػيف متغيػر  . كثر مف ثالث مرات% 31.7ي كنسبة لممرة الثالثة
% جػػػػػرائـ جنسػػػػػية كأخالقيػػػػػةي كنسػػػػػبة 5.8% جػػػػػرائـ المخػػػػػدرات كالكحكليػػػػػاتي كنسػػػػػبة 23.1أف نسػػػػػبة 

% جػػرائـ ماليػػة كاقتصػػادية. كيبػػيف متغيػػر نػػكع  الجريمػػة الجديػػدة 31.3% جػػرائـ عنػػؼي كنسػػبة 39.9
% 10.6اتي كنسػػػبة % جػػػرائـ المخػػػدرات كالكحكليػػػ26التػػػي عػػػدت بسػػػببيا فػػػي المػػػرة االخيػػػرة أف نسػػػبة 

% جػرائـ ماليػة كاقتصػادية. كيبػيف 30.8% جػرائـ عنػؼي كنسػبة 32.7جػرائـ جنسػية كأخالقيػةي كنسػبة 
%  ريحػػػػاي كنسػػػػبة 8.7% لمظاىريػػػػةي كنسػػػػبة 7.7متغيػػػػر اسػػػػـ مراكػػػػز االصػػػػالح كالتأىيػػػػؿ أف نسػػػػبة 

يفي كنسػبة % لجنػ16.3% لنػابمسي كنسػبة 27.9% لبيػت لحػـي كنسػبة 4.8% لراـ اهللي كنسبة 26.4
. كيبػػيف متغيػػر 8.2 أف نسػػبة  بػػرامج اإلصػػالح كالتأىيػػؿ التػػي شػػاركت بيػػا فػػي المػػرة السػػابقة% لطػػكلكـر
% 10.6ي كنسػػػبة بػػػرامج التأىيػػػؿ كالتػػػدريب المينػػػي %6.3ي كنسػػػبة البػػػرامج الصػػػحية كالنفسػػػية% 9.1

% بػػػػرامج 13.5بة البػػػػرامج االجتماعيػػػػة كاالرشػػػػادمي كنسػػػػ% 9.1ي كنسػػػػبة البػػػػرامج التعميميػػػػة كالثقافيػػػػة
أف  بػرامج االصػالح كالتأىيػؿ التػي شػاركت بيػا حاليػان كيبيف متغيػر  .% لـ أشارؾ51.4رياعيةي كنسبة 

ي كنسػػػػبة بػػػػرامج التأىيػػػػؿ كالتػػػػدريب المينػػػػي %8.7ي كنسػػػػبة البػػػػرامج الصػػػػحية كالنفسػػػػية% 11.5نسػػػػبة 
% 8.2الرشػػػادمي كنسػػػبة البػػػرامج االجتماعيػػػة كا% 4.8ي كنسػػػبة البػػػرامج التعميميػػػة كالثقافيػػػة% 11.1

أف نسػبة  النظر إلػى مراكػز االصػالح كالتأىيػؿكيبيف متغير  .% لـ أشارؾ55.8برامج رياعيةي كنسبة 
لمكاف لمعقػاب كاالصػالح % 33.7ي كنسبة مكاف لإلصالح% 24كنسبة  مكاف لمعقاب فقطي% 42.3
  .معان 

 .N=208 دراسةال اتحسب متغير  النزالءأفراد عينة  توزيع :(1.1) جدوؿ

 النسبة المئوية العدد مستوىال المتغير
 28.4 59 سنة 25أقؿ مف  العمر بالسنوات

 42.8 89 سنة 34إلى  25مف 
 18.3 38 سنة 44إلى  35

 10.6 22 سنة 45أكثر مف 
 43.3 90 متزكج الحالة االجتماعية

 44.2 92 أعزب
 12.5 26 غير ذلؾ

 30.3 63 ابتدائي المستوى التعميمي
 26.4 55 اعدادم
 33.7 70 ثانكم
 3.8 8 دبمـك
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 النسبة المئوية العدد مستوىال المتغير
 5.8 12 بكالكريكس فما فكؽ

 32.7 68 مكقكؼ مدة الحكـ الحالية
 29.8 62 أقؿ مف سنة

مف سنة إلى أقؿ مف ثالث 
 سنكات

32 15.4 

 22.1 46 ثالث سنكات فأكثر
عدد مرات دخولؾ في مركز 

 اإلصالح والتأىيؿ
 38.0 79 المرة الثانية
 30.3 63 المرة الثالثة

 31.7 66 أكثر مف ثالث مرات
نوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ 

 مرة
 23.1 48 جرائـ المخدرات كالكحكليات
 5.8 12 جرائـ جنسية كأخالقية

 39.9 83 جرائـ عنؼ
 31.3 65 جرائـ مالية كاقتصادية

الجديدة التي عدت  نوع الجريمة
 بسببيا في المرة االخيرة

 26.0 54 جرائـ المخدرات كالكحكليات
 10.6 22 جرائـ جنسية كأخالقية

 32.7 68 جرائـ عنؼ
 30.8 64 جرائـ مالية كاقتصادية

 7.7 16  الخميؿ اسـ مركز االصالح
 8.7 18 اريحا
 26.4 55 راـ اهلل 
 4.8 10 بيت لحـ
 27.9 58 نابمس 
 16.3 34 جنيف
 8.2 17 طكلكـر

برامج اإلصالح والتأىيؿ التي 
 شاركت بيا في المرة السابقة

 9.1 19 البرامج الصحية كالنفسية
 6.3 13 برامج التأىيؿ كالتدريب الميني
 10.6 22 البرامج التعميمية كالثقافية

 9.1 19 البرامج االجتماعية كاالرشادم
 13.5 28 برامج رياعية
 51.4 107 لـ أشارؾ

برامج االصالح والتأىيؿ التي 
 شاركت بيا حالياً 

 11.5 24 البرامج الصحية كالنفسية
 8.7 18 برامج التأىيؿ كالتدريب الميني
 11.1 23 البرامج التعميمية كالثقافية
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 النسبة المئوية العدد مستوىال المتغير
 4.8 10 البرامج االجتماعية كاالرشادم

 8.2 17 برامج رياعية
 55.8 116 لـ أشارؾ

كيؼ تنظر إلى مركز اإلصالح 
والتأىيؿ الذي تقضي فيو 

 محكوميتؾ

 42.3 88 مكاف لمعقاب فقط
 24.0 50 مكاف لإلصالح

 33.7 70 مكاف لمعقاب كاإلصالح معا

 صدؽ األداة:  3.4
بتصميـ االستبانة بصكرتيا ا كليةي كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرعيا  قاـ الباحث

اف يي حيث كزع الباحث االستبعمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة
عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كعكح لغة 

كصالحية محاكرىا لمتطمبات الدراسة المتيا لغكياني كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركسي الفقرات كس
عافة أم معمكمات أك تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة ي ككفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة كاء

 بصكرتيا النيائية.

لفقػرات االسػتبانة مػف ناحيػة أخػرل تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ ا داة أيعػان بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف 
االسػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ  كاتعح كجكد داللة إحصائية فػي جميػع فقػراتمع الدرجة الكمية لألداةي 

 ذلؾ: تبيف ةكؿ التاليدااؽ داخمي بيف الفقرات. كالجتسا
 

 ( لمصفوفة ارتباط فقراتPearson Correlationارتباط بيرسوف ) نتائج معامؿ(: 3.3جدوؿ )
 محور العقوبة في الحد مف العود لمجريمة

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

1 0.430
**

 0.000 7 0.530
**

 0.000 13 0.522
**

 0.000 

2 0.385
**

 0.000 8 0.571
**

 0.000 14 0.481
**

 0.000 

3 0.474
**

 0.000 9 0.521
**

 0.000 15 0.615
**

 0.000 

4 0.637
**

 0.000 10 0.394
**

 0.000 16 0.425
**

 0.000 

5 0.710
**

 0.000 11 0.552
**

 0.000    

6 0.614
**

 0.000 12 0.673
**

 0.000    
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 ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.4جدوؿ )
 برامج االصالح والتأىيؿ في الحد مف العود لمجريمة محور

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

1 0.574
**

 0.000 14 0.675
**

 0.000 27 0.716
**

 0.000 

2 0.566
**

 0.000 15 0.648
**

 0.000 28 0.537
**

 0.000 

3 0.595
**

 0.000 16 0.624
**

 0.000 29 0.649
**

 0.000 

4 0.596
**

 0.000 17 0.701
**

 0.000 30 0.576
**

 0.000 

5 0.575
**

 0.000 18 0.565
**

 0.000 31 0.528
**

 0.000 

6 0.567
**

 0.000 19 0.667
**

 0.000 32 0.495
**

 0.000 

7 0.650
**

 0.000 20 0.644
**

 0.000 33 0.451
**

 0.000 

8 0.700
**

 0.000 21 0.708
**

 0.000 34 0.465
**

 0.000 

9 0.579
**

 0.000 22 0.647
**

 0.000 35 0.536
**

 0.000 

10 0.598
**

 0.000 23 0.651
**

 0.000 36 0.573
**

 0.000 

11 0.632
**

 0.000 24 0.640
**

 0.000 37 0.613
**

 0.000 

12 0.639
**

 0.000 25 0.626
**

 0.000 38 0.363
**

 0.000 

13 0.690
**

 0.000 26 0.630
**

 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 
 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 3.5جدوؿ )
 محور العود لمجريمة والدوافع المساعدة لو 

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ
 اإلحصائية

1 0.562** 0.000 7 0.592** 0.000 13 0.665** 0.000 
2 0.620** 0.000 8 0.468** 0.000 14 0.594** 0.000 
3 0.597** 0.000 9 0.691** 0.000 15 0.315** 0.000 
4 0.576** 0.000 10 0.691** 0.000 16 0.423** 0.000 
5 0.416** 0.000 11 0.442** 0.000    
6 0.557** 0.000 12 0.461** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة 3.5
 قاـ الباحث مف التحقؽ مف ثبات ا داةي مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثباتي

دكر العقكبة كبرامج للمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفاي ككانت الدرجة الكمية 
كىذه النتيجة تشير الى تمتع  ي(0.941) فمسطيفاالصالح كالتأىيؿ في الحد مف العكد لمجريمة في 
 يبيف معامؿ الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية (3.7) ىذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. كالجدكؿ

 .بالنسبة لمنزالء

 لمنزالء معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 3.6جدوؿ )
 معامؿ الثبات المجاالت

 0.831 العقكبة في الحد مف العكد لمجريمة محكر
 0.867 برامج االصالح كالتأىيؿ في الحد مف العكد لمجريمة محكر

 0.798 محكر العكد لمجريمة كالدكافع المساعدة لو
 0.941 الدرجة الكمية

 

 :المعالجة اإلحصائية 3.6 
ا معينػة(ي كذلػؾ تمييػدا قامػكالتأكد مف صالحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أر  تبعد جمع االستبيانا

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبةي كتحميػػؿ البيانػػات 
ات كفقػػا  سػػئمة الدراسػػػة بيانػػات الدراسػػػةي كقػػد تمػػت المعالجػػػة اإلحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػط

لفحػػص صػػدؽ االسػػتمارة تػػـ اسػػتخداـ  ياإلسػػتبانةالحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 
( لفحػػص Cronbach Alphaألفػػا )معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكفي فػػي حػػيف تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ كركنبػػاخ 

مقارنػة  كاسػتخداـ تحميػؿتباط بيرسػكف  تـ استخداـ معامؿ ار كلفحص صحة الفرعيات ي ثبات االستبانة
ي (one way ANOVA)ا حػادم تحميػؿ التبػايف كاختبػار (ي t- test)ت( ) المتكسػطات أم اختبػار

 (SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesكذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية )
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 الفصؿ الرابع: 

_____________________________________________________ 
 :الدراسةنتائج 

 تمييد 4.1
دور  تعمف ىذا الفصؿ عرعا لنتائج الدراسةي التي تكصؿ إلييا الباحث عف مكعكع الدراسة كىك "

الفركقات تبعان " كبياف  فمسطيفالعقوبة وبرامج االصالح والتأىيؿ في الحد مف العود لمجريمة في 
الدراسةي كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة لمتغيرات 

الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات 
 التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقؿ 2.33 منخفعة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية

 
الدراسػػة بنػػاءان عمػػى اسػػتجابات النػػزالء  إلييػػاالتػػي تكصػػمت  السػػتخراج النتػػائج اإلحصػػائيتحميػػؿ كقػػد تػػـ ال
 ي كفي ما يأتي تكعيحان ليذه النتائج. العائديف 
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 نتائج أسئمة الدراسة: 4.2
  :الرئيسالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   4.2.1

مف  فمسطيفوالتأىيؿ في الحد مف العود لمجريمة في  اإلصالحدور العقوبة وبرامج ما  :نص السؤاؿ
 ؟ النزالءوجية نظر 

بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات  قػػاـ الباحػػثعػػف ىػػذا السػػؤاؿ  لإلجابػػة
كالتأىيػؿ  اإلصػالحرامج بػمحػكر العقكبػة ك محػكر  تشػمؿ التػي اإلسػتبانةمحػاكر  أفراد عينة الدراسػة عمػى

 عينػػة الدراسػػة عمػػى مػػف كجيػػة نظػػر النػػزالء فمسػػطيففػػي  كالػػدكافع المسػػاعدة لػػو العػػكد لمجريمػػةكمحػػكر 
 محاكر الدراسة. 

 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحاور الدراسة 4.3جدوؿ )

 الرقـ
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

 68.5 متكسطة 0.72536 3.4249 العقكبة  1
 74.7 عالية 0.74140 3.7367 كالتأىيؿ  اإلصالحبرامج  2
 72.9 متكسطة 0.65668 3.6443 كالتأىيؿ اإلصالحبرامج الدرجة الكمية لمعقكبة ك  
 74.4 عالية 0.60854 3.7188 محكر العكد لمجريمة كالدكافع المساعدة لو  3

 73.2 متكسطة 0.55952 3.6613 لمحاكر الدراسة الدرجة الكمية
 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
مػف فػي فمسػطيف  العػكد لمجريمػة كالػدكافع المسػاعدة لػوككالتأىيؿ  اإلصالحعينة الدراسة نحك العقكبة كبرامج 

( 0.559)بمػ  ( كانحػراؼ معيػارم 3.66)قػد بمػ   لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف نظر النزالءكجية 
كالعكامػػػػؿ كالتأىيػػػػؿ كالعػػػػكد لمجريمػػػػة  اإلصػػػػالحالعقكبػػػػة كبػػػػرامج  :أف محػػػػاكر الدراسػػػػةكىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى 

حصػػؿ محػػػكر بػػػرامج ي فقػػػد بدرجػػػة متكسػػطة تجػػاء مػػف كجيػػػة نظػػر النػػػزالءفػػي فمسػػػطيف المسػػاعدة لػػػو 
(ي كيميػػػو 3.73كالتأىيػػػؿ فػػػي الحػػػد مػػف العػػػكد لمجريمػػػة عمػػػى أعمػػى متكسػػػط حسػػػابي كمقػػػداره ) صػػالحاإل

بمتكسػػػط (ي كيميػػو محػػكر العقكبػػة 3.71مجريمػػة كالػػدكافع المسػػاعدة لػػو بمتكسػػط حسػػابي )لمحػػكر العػػكد 
 .(3.42حسابي )
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    :األوؿتعمقة بالسؤاؿ الفرعي مالنتائج ال 4.2.2
 مف وجية نظر النزالء العائديف  بيف العقوبة وبيف العود لمجريمةنص السؤاؿ: ما العالقة 

ـٌ تحكيمو إلى الفرعيات التالية:   لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ت

بػػيف ( α ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػػائيةذات داللػػة  عالقػػةكجػػد ت :ألولػػىاالرئيسػػية الفرضػػية 
 مف كجية نظر النزالء. العقكبة كبيف العكد لمجريمة

مػف كجيػة  فمسػطيففػي  العقكبػة كالعػكدة لمجريمػةبيف معامؿ ارتباط بيرسكف حساب بحص الفرعية فتـ 
  .نظر النزالء

 
في  العقوبة والعودة لمجريمةبيف  معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة اإلحصائية لمعالقة (:4.1جدوؿ )

 مف وجية نظر النزالء فمسطيف
 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف المتغيرات

 0.048 0.230 العودة لمجريمة العقوبة

 
(ي كمستكل -0.615يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )

( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةعكسية (ي أم أنو تكجد عالقة 0.048الداللة )
قمت العقكبة فاعمية ي أم أنو كمما زادت مف كجية نظر النزالء فمسطيففي  العقكبة كالعكدة لمجريمةبيف 

 ي كالعكس صحيح.درجة استجابة النزالء نحك العكد لمجريمة
 

 :الثانيالنتائج المرتبطة بالسؤاؿ الفرعي  4.2.3
برامج اإلصالح والتأىيؿ وبيف العود لمجريمة مف وجية نظر النزالء نص السؤاؿ: ما العالقة بيف 

   .العائديف

بػػيف ( α ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػػائيةذات داللػػة  عالقػػةكجػػد : تنيػػةالثاالرئيسػػية الفرضػػية 
 مف كجية نظر النزالء. فمسطيفالعكد لمجريمة في كبيف  برامج اإلصالح كالتأىيؿ

 بػػرامج اإلصػػالح كالتأىيػػؿ بػػيفمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كالداللػػة اإلحصػػائية حسػػاب بحػػص الفرعػػية تػػـ ف
  .مف كجية نظر النزالء فمسطيفالعكد لمجريمة في ك 
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العود و  برامج اإلصالح والتأىيؿبيف  معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة اإلحصائية لمعالقة (:4.1جدوؿ )
 مف وجية نظر النزالء فمسطيفلمجريمة في 

 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف المتغيرات
 0.021 -0.763 العكدة لمجريمة برامج اإلصالح كالتأىيؿ

 
(ي كمستكل -0.763يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )

( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة عكسية (ي أم أنو تكجد عالقة0.021الداللة )
ي أم أنو كمما زادت مف كجية نظر النزالء فمسطيفالعكد لمجريمة في ك  برامج اإلصالح كالتأىيؿبيف 

 فاعمية برامج اإلصالح كالتأىيؿ قمت درجة استجابة النزالء نحك العكد لمجريمةي كالعكس صحيح.
   : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي  4.2.4

 فمسطيف؟في  العقوبةدرجة استجابة النزالء العائديف نحو ما 
 المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػىقػػاـ الباحػػث بحسػػاب 

 . مف كجية نظر النزالء العقكبة محكر عفالتي تعبر  اإلستبانة فقرات
لمحور بات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا4.4جدوؿ )

 مف وجية نظر النزالء العقوبة

 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

دمج برامج اإلصالح كالتأىيؿ في العقكبة يقمؿ مف  10
 السمكؾ العدكاني لدل النزيؿ.

 عالية 1.235 3.78
75.6 

 73.0 متوسطة 1.388 3.65 عقكبة الحبس تدفع النزيؿ لمراجعة نفسو. 4
 72.8 متوسطة 1.235 3.64 كجكد النزيؿ في المركز يعتبر كفاره عف جريمتو .  9
 72.0 متوسطة 1.348 3.60 تقؿ سمككيات النزيؿ اإلجرامية نتيجة لمعقكبة. 16
 71.8 متوسطة 1.308 3.59 اإلقامة في المركز تعمـ النزيؿ استغالؿ كقت الفراغ. 12
 71.4 متوسطة 1.328 3.57 المعمكمات عف الجرائـ.تصنيؼ النزالء يقمؿ مف تبادؿ  11
إقامة النزيؿ في المركز تعزز مف العادات االيجابية مثؿ  13

 )االنعباط كالسيطرة عمى رد الفعؿ(.
 متوسطة 1.365 3.49

69.8 
 69.2 متوسطة 1.333 3.46 كالتأىيؿ. اإلصالحالعقكبات قصيرة المدة ال تتعمف  8
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 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

 68.8 متوسطة 1.399 3.44 السجيف بالندـ.قعاء العقكبة ييشعر  5
 68.2 متوسطة 1.370 3.41 المنفعة مف الجريمة أكبر مف عرر العقكبة. 3
 67.8 متوسطة 1.289 3.39 قعاء العقكبة يعمـ النزيؿ احتراـ قكانيف المجتمع. 6
 66.4 متوسطة 1.430 3.32 العقاب عمى الجريمة يردع أفراد المجتمع عف ارتكابيا. 7
ىدؼ العقكبة التي يفرعيا المجتمع ىك االنتقاـ لممجني  14

 عميو.
 متوسطة 1.328 3.23

64.6 
 64.6 متوسطة 1.385 3.23 اإلصالح. تيدؼ العقكبة إلى  15
 62.8 متوسطة 1.543 3.14 .تكاجد النزيؿ في المركز يزيد معمكماتو عف اإلجراـ 1
 57.0 متوسطة 1.511 2.85 .لمجريمةتشديد العقكبة عمى النزيؿ يقمؿ مف العكدة  2

 68.5 متوسطة 0.7253 3.4249 الدرجة الكمية

 
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

مف كجيػة نظػر النػزالء  فمسطيففي الحد مف العكد لمجريمة في  العقكبة محكرمجاؿ عينة الدراسة عمى 
دكر مجػاؿ أف ( كىذا يدؿ عمى 0.725( كانحراؼ معيارم )3.42) لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف

بدرجػػة  جػاء مػف كجيػة نظػػر النػزالء فمسػػطيفكالتأىيػؿ فػػي الحػد مػف العػػكد لمجريمػة فػي  اإلصػالحبػرامج 
 .متكسطة

( فقػػرة جػػاءت 15عاليػػةي ك)جػػاءت بدرجػػة ة كاحػػدة ( أف فقػػر 4.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
دمج برامج اإلصالح كالتأىيؿ في العقكبة يقمػؿ مػف السػمكؾ العػدكاني . كحصمت الفقرة " بدرجة متكسطة

عقكبػػة الحػػبس تػػدفع النزيػػؿ لمراجعػػة (ي كيمييػػا فقػػرة " 3.78عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )"  لػػدل النزيػػؿ
" تشػديد العقكبػة عمػى النزيػؿ يقمػؿ مػف العػكدة لمجريمػة(. كحصمت الفقػرة "3.65" بمتكسط حسابي )نفسو

تكاجػػد النزيػػؿ فػػي المركػػز يزيػػد معمكماتػػو عػػف اإلجػػراـ" (ي يمييػػا الفقػػرة "2.85عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي )
 (.3.14بمتكسط حسابي )
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 :الرابعالفرعي النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.2.5
 ؟ىيؿوالتأ اإلصالحدرجة استجابة النزالء العائديف نحو برامج ما 

 قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى
 كالتأىيؿ.  اإلصالحبرامج  كرحم عفالتي تعبر  اإلستبانة فقرات

 
لمحور بات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا4.0جدوؿ )

 والتأىيؿ  اإلصالح برامج

 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 النسبة المؤية الدرجة

 84.4 عالية 0.973 4.22 اإلرشاد الديني يقٌكـ سمكؾ النزيؿ. 37
تعريؼ النزيؿ با خالؽ الحميدة يؤدم إلى احتراـ  38

 المجتمع.
 عالية 1.175 4.17

83.4 
التكاصؿ مع  النزيؿ مفتكجد كسائؿ اتصاؿ تيمٌكف  33

 الخارج.
 عالية 0.946 4.15

83.0 
برامج الكعظ كاإلرشاد الديني تعزز االنعباط  36

 ا خالقي لمنزيؿ.
 عالية 1.074 4.10

82.0 
يكجد اىتماـ مف اإلدارة لمحفاظ عمى الركابط العائمية  35

 لمنزيؿ.
 عالية 1.026 4.02

80.4 
 80.0 عالية 1.000 4.00 في المركز تمفاز بشكؿ دائـ.يتكفر  34
 77.6 عالية 1.239 3.88 التدريب الميني ييكسب النزيؿ ميارات مينية جديدة. 14
 77.6 عالية 1.209 3.88 .اإلفراجتعمـ حرفة يساعد في مكاجية البطالة بعد  17
ممارسة النشاط الرياعي يحافظ عمى استقرار نفسية  26

 النزيؿ
 عالية 1.211 3.87

77.4 
البرامج التعميمية في المركز تؤدم إلى زيادة الكعي  5

 عند النزيؿ.
 عالية 1.113 3.85

77.0 
 76.8 عالية 1.154 3.84 االنتظاـ بالتدريب الميني يرفع مف التفاني بالعمؿ. 13
االلتحاؽ بالبرامج المينية تقمؿ مف العغط النفسي  12

 لمنزيؿ. 
 عالية 1.154 3.81

76.2 
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 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 النسبة المؤية الدرجة

اكتساب الميارات المينية ييسٌيؿ إيجاد فرص عمؿ  15
 عنو. اإلفراجلمنزيؿ بعد 

 عالية 1.264 3.79
75.8 

تكجد جمسات منتظمة مع ا خصائي االجتماعي  32
 كالنزالء.

 عالية 1.201 3.79
75.8 

كتساب الميارات المينية تزيد مف فرص االندماج ا 16
 عف النزيؿ. اإلفراجفي المجتمع بعد 

 عالية 1.276 3.77
75.4 

 75.2 عالية 1.195 3.76 البرامج التعميمية قممت مف اكتساب السمكؾ اإلجرامي. 6
 75.0 عالية 1.215 3.75 تعٌمـ مينة يساعد النزيؿ عمى تعزيز ثقتو بنفسو. 18
 74.8 عالية 1.243 3.74 تتكاصؿ الدكرات المينية داخؿ المراكز. 11
التعميمية المقدمة في المركز تطكر مف البرامج  8

 القدرات الذىنية لمنزيؿ.
 عالية 1.166 3.73

74.6 
 74.2 عالية 1.148 3.71 النزالء. المكتبة ليا تأثير كبير في تثقيؼ  10
 73.6 عالية 1.214 3.68 لمتعميـ ا كاديمي أكلكية عند إدارة المركز. 2
 73.6 عالية 1.242 3.68 يشرؼ عمى البرامج التعميمية ككادر متخصصة.  9
 73.2 متكسطة 1.236 3.66 المركز.تتطكر ميارة القراءة كالكتابة لدل النزيؿ في  7
اإلرشاد النفسي لمنزيؿ يقمؿ مف التفكير في كاقع  29

 العقكبة.
 متكسطة 1.252 3.66

73.2 
 73.0 متكسطة 1.202 3.65 مستكياتو.استكماؿ التعميـ متاح بكؿ  4
 73.0 متكسطة 1.261 3.65 يكجد تنكع غذائي في الكجبات المقدمة. 28
يحصؿ المتدرب عمى نفس الشيادة مف مركز  20

اإلصالح كالتأىيؿ ال تختمؼ عف الشيادات في 
 مراكز خارج السجف.

 متكسطة 1.278 3.64

72.8 
 72.8 متكسطة 1.383 3.64 صحة النزالء. تتكفر ا دكية العركرية لمحفاظ عمى 22
مكاصمة التعميـ ا كاديمي يثير اىتماـ النزيؿ أثناء  1

 قعاء العقكبة.
 متكسطة 1.244 3.63

72.6 
يشارؾ النزيؿ النشاط الرياعي لقعاء كقت في شيء  27

 مفيد
 متكسطة 1.323 3.63

72.6 
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 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 النسبة المؤية الدرجة

 72.2 متكسطة 1.477 3.61 يمارس النزيؿ النشاط الرياعي الذم يختاره 25
 72.2 متكسطة 1.321 3.61 اإلرشاد النفسي لمنزيؿ ييبعد عنو التفكير اإلجرامي. 30
االنتظاـ بالبرامج التدريبية ييحٌسف مف تعامؿ النزالء  21

 مع بععيـ بععان.
 متكسطة 1.335 3.57

71.4 
كاقع النظافة في المركز ينعكس إيجابان عمى صحة  31

 النزالء. 
 متكسطة 1.277 3.53

70.6 
تدريب النزيؿ عمى مينة يككف بشكؿ مناسب مع  19

 احتياجات السكؽ.
 متكسطة 1.274 3.51

70.2 
برامج تعميـ الميف كاإلرشاد كالبرامج الدينية تزيد  3

 مستكل الكعي بخطكرة الجريمة عند النزيؿ.
 متكسطة 1.365 3.49

69.8 
 65.6 متكسطة 1.414 3.28 كمنتظـ.يتكفر الكشؼ الطبي المناسب بشكؿ دكرم  23
 60.6 متكسطة 1.448 3.03 تيتـ اإلدارة بتكفير ا دكات الرياعية لمنزالء 24

 74.7 عالية 0.741 3.7367 الدرجة الكمية

 
أفراد  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات

 أف فمسػطيففػي  كالتأىيػؿ فػي الحػد مػف العػكد لمجريمػة اإلصػالحبػرامج  عينة الدراسة عمى مجاؿ محػكر
دكر مجػػػاؿ أف ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 0.741( كانحػػػراؼ معيػػػارم )3.73)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي 

 جاء بدرجة عالية. فمسطيففي  كالتأىيؿ في الحد مف العكد لمجريمة اإلصالحبرامج 
( فقػػرة جػػاءت 16عاليػػة ك)جػػاءت بدرجػػة ة فقػػر ( 22)( أف 4.17كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي "  اإلرشػػػاد الػػػديني يقػػػٌكـ سػػػمكؾ النزيػػػؿ. كحصػػػمت الفقػػػرة " بدرجػػػة متكسػػػطة
" بمتكسػػط حسػػابي  تعريػػؼ النزيػؿ بػػا خالؽ الحميػػدة يػؤدم إلػػى احتػػراـ المجتمػع(ي كيمييػا فقػػرة " 4.22)
" عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي  تيػػتـ اإلدارة بتػػكفير ا دكات الرياعػػية لمنػػزالء(. كحصػػمت الفقػػرة " 4.17)
 (.3.28بمتكسط حسابي )"  يتكفر الكشؼ الطبي المناسب بشكؿ دكرم كمنتظـ(ي يمييا الفقرة " 3.03)
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 :الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي  4.2.6
 ؟استجابة النزالء العائديف نحو العود لمجريمة في فمسطيفدرجة ما 
قػاـ الباحػث بحسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات عف ىذا السػؤاؿ  إلجابةلك 

مػف  كالػدكافع المسػاعدة لػومحػكر العػكد لمجريمػة  عفالتي تعبر  اإلستبانة فقرات أفراد عينة الدراسة عمى
 كجية نظر النزالء. 

 
لمحور ستجابات أفراد عينة الدراسة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال4.2جدوؿ )

 .مرتبة تنازلياً  مف وجية نظر النزالءوالدوافع المساعدة لو  لمجريمة العود

 الرقـ
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

يشعر النزيؿ باالرتياح عند تكجيو إلى المسجد بعد  5
 اإلفراج عنو.

 عالية 0.993 4.12
82.4 

يساعد اكتظاظ المركز بتبادؿ ا فكار اإلجرامية لدل  7
 النزالء.

 عالية 1.124 4.04
80.8 

يتعمـ النزيؿ مف النزالء اآلخريف أساليب جديدة في  4
 اإلجراـ.

 عالية 1.148 4.00
80.0 

استمرار النزيؿ في ممارسة السمكؾ اإلجرامي بعد اإلفراج  6
 يحرمو مف تعاطؼ المجتمع.

 عالية 1.191 3.96
79.2 

خالؿ قعاء العقكبة يتعرؼ النزيؿ عمى مجرميف  1
 محترفيف.

 عالية 1.146 3.89
77.8 

 77.6 عالية 1.212 3.88 يشعر النزيؿ بالغربة عف عائمتو رغـ تكاصمو معيـ. 8
 76.8 عالية 1.244 3.84 خركجو.يجد النزيؿ صعكبة في إيجاد عمؿ بعد  3
 75.0 عالية 1.231 3.75 معاممة النزالء فيما بينيـ تعزز فكرة االنتقاـ. 13
 74.8 عالية 1.197 3.74 رغـ تعمـ النزيؿ مينة في السجف إال أف المجتمع يرفعو  2
تخمص النزيؿ مف العادات السيئة لـ يغير مف نظرة  14

 المجتمع نحكه بعد اإلفراج. 
 عالية 1.187 3.72

74.4 
رغـ ارتفاع مستكل ثقافة النزيؿ إال أف المجتمع ينظر إليو  11

 دكنية.بنظرة 
 عالية 1.257 3.68

73.6 
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مع  يقعي النزيؿ عقكبتو في جٌك مف الشجار كالقتاؿ 10
 النزالء اآلخريف.

 متكسطة 1.258 3.65
73.0 

 71.4 متكسطة 1.190 3.57 لمجريمة.يدفع االنفعاؿ النزالء بعد اإلفراج إلى العكد  9
اإلصالح  دخكلو مركزالمجتمع يرفض النزيؿ بسبب  15

 كالتأىيؿ.
 متكسطة 1.340 3.48

69.6 
برامج اإلصالح كالتأىيؿ عززت مف التزاـ النزيؿ بالعمؿ  12

 عنو  اإلفراجبعد 
 متكسطة 1.331 3.41

68.2 
العقاب يترؾ أثران في نفس النزيؿ يقمؿ مف عكدتو  16

 لمجريمة.
 متكسطة 1.439 2.77

55.4 
 74.4 عالية 0.6085 3.7188 الدرجة الكمية

 
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

المتكسػػط الحسػػابي  أفالتػػي تسػػاعد لػػو فػػي فمسػػطيف دكافع الػػك  محػػكر العػػكد لمجريمػػةعينػػة الدراسػػة عمػػى 
 فمسػطيف فػي جريمػةملعػكد لاحكر مأف ( كىذا يدؿ عمى 0.608( كانحراؼ معيارم )3.71)لمدرجة الكمية

 .عاليةبدرجة  جاء
( فقػػرات جػػاءت 5عاليػػةي ك)جػػاءت بدرجػػة ة فقػػر  (11)أف السػػابؽ كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ 

بعػػد اإلفػػراج عنػػو"  لػػى المسػػجدو إعنػػد تكجيػػيشػػعر النزيػػؿ باالرتيػػاح . كحصػػمت الفقػػرة " بدرجػػة متكسػػطة
اكتظاظ المركز بتبادؿ ا فكار اإلجرامية لدل  يساعد(ي كيمييا فقرة " 4.12عمى أعمى متكسط حسابي )

العقػاب يتػرؾ أثػران فػي نفػس النزيػؿ يقمػؿ مػف عكدتػو (. كحصمت الفقرة " 4.04" بمتكسط حسابي )النزالء
بػرامج اإلصػالح كالتأىيػؿ عػززت مػف التػزاـ (ي يمييػا الفقػرة " 2.77" عمى أقؿ متكسط حسابي ) لمجريمة

 (.3.41بمتكسط حسابي )" النزيؿ بالعمؿ بعد االفراج عنو 
 

 :السادسالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي  4.2.7
 :متغيراتالنزالء العائديف تجاه العود لمجريمة والدوافع المساعدة لو تبعا ل استجابات تختمؼ ىؿ

لية، عدد مرات الدخوؿ العمر بالسنوات، الحالة االجتماعية، المستوى التعميمي، مدة الحكـ الحا
والتأىيؿ، نوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ مرة، نوع الجريمة الجديدة، اسـ مركز  اإلصالحلمركز 
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والتأىيؿ التي  اإلصالح، برامج اإلصالح والتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقة، برامج اإلصالح
 والتأىيؿ؟ اإلصالحشاركت بيا حاليًا، النظر إلى مركز 

 التالية:الفرعية فرعيات التحكيمو إلى عف ىذا السؤاؿ تـ  كلإلجابة
 الفرضيات الفرعية الناتجة عف الفرضية الرئيسية الثالثة:

 نتائج الفرضية األولى: 
فياستجابةالنزالءالعائديننحو(α ≥ 0.05) "ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة

 "بالسنكاتالعمر يعزل لمتغير  فمسطيففي  العودللجريمة
العػػػكد  نحػػػكعينػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػابية السػػػتجابة  ا كلػػػىلفحػػص الفرعػػػية ك 

 . العمر بالسنكاتلمتغير  يعزلالعائديف مف كجية نظر النزالء  فمسطيففي  لمجريمة
 

العود  نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.7)جدوؿ 
 العمر بالسنواتمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيففي  لمجريمة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر بالسنوات
 0.68832 3.7023 59 سنة 25أقؿ مف 

 0.64344 3.6868 89 سنة 34إلى  25مف 
 0.44992 3.7845 38 سنة 44إلى  35

 0.48325 3.7784 22 سنة 45أكثر مف 

مػػف كجيػػة نظػػر  فمسػػطيفالعػػكد لمجريمػػة فػػي نحػػك  يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاىر  (4.7)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ 
    ا حػػػادمتػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف  ي كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽالعمػػػر بالسػػػنكاتلمتغيػػػر  النػػػزالء يعػػػزل

(One way ANOVA)  (3.8رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 

العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.8) ؿجدو
 العمر بالسنواتمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.311 0.117 3 0.350 بيف المجمكعات
 

0.817 
 0.374 204 76.307 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 
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( α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.817)المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة 
 مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في نحك تكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو 
 . ا كلىالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .بالسنكاتالعمر لمتغير 



 : الثانيةنتائج الفرضية 
فياستجابةالنزالءالعائديننحو(α ≥ 0.05) "ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة

 ."الحالة االجتماعية في فمسطيف يعزل لمتغير العودللجريمة
العػػػكد  نحػػػكعينػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الثانيػػػةلفحػػػص الفرعػػػية ك 

 . الحالة االجتماعيةلمتغير  يعزل العائديف مف كجية نظر النزالء فمسطيفلمجريمة في 
 

 العود نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.9)جدوؿ 
 الحالة االجتماعيةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية
 0.56269 3.7514 90 متزكج
 0.61851 3.6678 92 أعزب
 0.72697 3.7861 26 غير ذلؾ

مػػف كجيػػة نظػػر  فمسػػطيفالعػػكد لمجريمػػة فػػي  نحػػك يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاىر  (4.9)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ رقػػـ 
ا حػػػادم تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف  ي كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽالحالػػػة االجتماعيػػػةلمتغيػػػر  النػػزالء يعػػػزل

(One way ANOVA)  (3.01رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 

في الدوافع التي تؤدي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.30) ؿجدو
 الحالة االجتماعيةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفالعود لمجريمة في  إلى

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.609 0.226 2 0.452 بيف المجمكعات
 

0.545 
 0.372 205 76.204 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 
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( α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.545) المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة
 مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في نحك تكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو 
 . الثانيةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .الحالة االجتماعيةلمتغير 

 
 : الثالثةنتائج الفرضية 

فياستجابةالنزالءالعائديننحو(α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة"

 ."المستكل التعميمي في فمسطيف يعزل لمتغيرالعودللجريمة
العػػػكد  نحػػػكالدراسػػػة عينػػػة  أفػػػرادسػػػتجابة تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية ال الثالثػػػةلفحػػػص الفرعػػػية ك 

 . المستكل التعميميلمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفلمجريمة في 
 دالعو  نحك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.33)جدوؿ 

 المستوى التعميميمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي

 0.73579 3.6240 63 ابتدائي
 0.57444 3.7545 55 اعدادم
 0.56040 3.7705 70 ثانكم
 0.21843 3.8906 8 دبمـك

 0.43939 3.6354 12 بكالكريكس فما فكؽ

مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.11)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
 0ne)ا حادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف  ي كلمعرفة داللة الفركؽالمستكل التعميميلمتغير  النزالء يعزل

way ANOVA)  (3.01رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 

العود لمجريمة في  نحو العينة أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.31) ؿجدو
 المستوى التعميميمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.768 0.286 4 1.143 بيف المجمكعات
 

0.547 
 0.372 203 75.513 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 
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( α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.547)المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة  
 مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو 
 . الثالثةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .المستكل التعميميلمتغير 

 
 : الرابعةنتائج الفرضية 

فياستجابةالنزالءالعائديننحو(α ≥ 0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة"

 ."مدة الحكـ الحالية في فمسطيف يعزل لمتغيرالعودللجريمة
العػػػكد  نحػػػكعينػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الرابعػػػةلفحػػػص الفرعػػػية ك 

 . مدة الحكـ الحاليةلمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفلمجريمة في 
 

العود  نحك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.31)جدوؿ 
 مدة الحكـ الحاليةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة الحكـ الحالية
 0.70541 3.6847 68 مكقكؼ

 0.60222 3.7560 62 أقؿ مف سنة
مف سنة إلى أقؿ مف ثالث 

 سنكات
32 3.7246 0.60343 

 0.46522 3.7147 46 ثالث سنكات فأكثر

 
مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.13)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

ا حػػػادم تػػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  ي كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽمػػدة الحكػػػـ الحاليػػةلمتغيػػر  النػػزالء يعػػزل
(One way ANOVA)  (3.03رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 
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العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.34) ؿجدو
 مدة الحكـ الحاليةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.148 0.056 3 0.167 بيف المجمكعات
 

0.931 
 0.375 204 76.489 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 

( α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.931) المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة 
 مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو 
 . الرابعةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .مدة الحكـ الحاليةلمتغير 

 
 : الخامسةنتائج الفرضية 

فياستجابةالنزالءالعائديننحو(α ≥ 0.05) "ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة

 ."عدد مرات دخكؿ مركز اإلصالح كالتأىيؿ في فمسطيف يعزل لمتغيرالعودللجريمة
العػػكد  نحػػكعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الخامسػػةلفحػػص الفرعػػية ك 

 . عدد مرات دخكؿ مركز اإلصالح كالتأىيؿلمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفلمجريمة في 
 

العود  نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.30)جدوؿ 
 اإلصالح والتأىيؿعدد مرات دخوؿ مركز مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 

عدد مرات دخوؿ مركز 
 اإلصالح والتأىيؿ

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.54824 3.7714 79 المرة الثانية
 0.69360 3.6835 63 المرة الثالثة

 0.59525 3.6894 66 أكثر مف ثالث مرات

مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.15)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
تػػـ اسػػتخداـ  ي كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽعػػدد مػػرات دخػػكؿ مركػػز اإلصػػالح كالتأىيػػؿلمتغيػػر  النػػزالء يعػػزل
 :(3.05رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (0ne way ANOVA)ا حادم تحميؿ التبايف 
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العود لمجريمة في  نحكالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.32) ؿجدو
 عدد مرات دخوؿ مركز اإلصالح والتأىيؿمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  التبايف مصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.475 0.177 2 0.354 بيف المجمكعات
 

0.622 
 0.372 205 76.303 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 

( أم أنو α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( 0.622) المحسكبة يالحظ أف قيمة الداللة 
عدد لمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال 

 . الخامسةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .مرات دخكؿ مركز اإلصالح كالتأىيؿ
 

 : السادسةنتائج الفرضية 
في استجابة  انزتء ا انئبيت        (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػةال "

 "نوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ مرةلمتغير  في فمسطيف يعزىنحو انئود نلار م  
العػػكد  نحػػكعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  السادسػػةلفحػػص الفرعػػية ك 

 . نكع الجريمة التي ارتكبتيا أكؿ مرةلمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفلمجريمة في 
 

العود  نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.37)جدوؿ 
 نوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ مرةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 

نوع الجريمة التي ارتكبتيا 
 أوؿ مرة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.51426 3.8750 48 جرائـ المخدرات كالكحكليات
 0.46425 3.7240 12 جرائـ جنسية كأخالقية

 0.69406 3.6604 83 جرائـ عنؼ
 0.56989 3.6769 65 جرائـ مالية كاقتصادية

 



82 
 

مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.17)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ  ي كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽنػػكع الجريمػػة التػػي ارتكبتيػػا أكؿ مػػرةلمتغيػػر  النػػزالء يعػػزل

 :(3.08رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (0ne way ANOVA)ا حادم التبايف 

العود لمجريمة في  نحكالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.38) ؿجدو
 نوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ مرةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.421 0.523 3 1.569 بيف المجمكعات
 

0.238 
 0.368 204 75.088 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 

 
( α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.238) المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة

 مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو 
 . السادسةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .نكع الجريمة التي ارتكبتيا أكؿ مرةلمتغير 

 
 : السابعةنتائج الفرضية 

في استجابة  انزتء ا انئبيت        (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػةال "

 "الجديدة نوع الجريمةلمتغير  في فمسطيف يعزىنحو انئود نلار م  
العػػكد  نحػػكعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  السػػابعةلفحػػص الفرعػػية ك 

 . الجديدة نكع الجريمةلمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفلمجريمة في 
 

العود  نحك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.39)جدوؿ 
 الجريمة الجديدة نوع الجريمةمف وجية نظر النزالء يعزى فمسطيفلمجريمة في 
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الجديدة نوع الجريمة

 0.58388 3.8426 54 جرائـ المخدرات كالكحكليات
 0.53658 3.6733 22 جرائـ جنسية كأخالقية
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 0.65280 3.6664 68 جرائـ عنؼ
 0.60236 3.6855 64 جرائـ مالية كاقتصادية

 
مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.19)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

ا حػػادم تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  داللػػة الفػػركؽي كلمعرفػػة الجديػػدة نػػكع الجريمػػةلمتغيػػر  النػػزالء يعػػزل
(One way ANOVA)  (3.11رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 

العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.10) ؿجدو
 الجديدة نوع الجريمةمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.018 0.377 3 1.131 بيف المجمكعات
 

0.386 
 0.370 204 75.525 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 
 
( أم α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( 0.386) المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة 

لمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أنو 
 . السابعةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .الجديدة نكع الجريمة

 
 : الثامنةنتائج الفرضية 

في استجابة  انزتء ا انئبيت        (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػةال "

 "اإلصالحاسـ مركز لمتغير  في فمسطيف يعزىنحو انئود نلار م  
العػػػكد  نحػػػكعينػػػة الدراسػػػة  أفػػرادتػػػـ حسػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الثامنػػػةلفحػػص الفرعػػػية ك 

 . اإلصالحاسـ مركز لمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفلمجريمة في 
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العود  نحك المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.13)جدوؿ 
 اإلصالحاسـ مركز مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد اإلصالحاسـ مركز 

 0.34946 3.8164 16  الخميؿ
 0.55784 3.5243 18 ريحاأ

 0.38556 3.9761 55 راـ اهلل 
 0.80161 3.4063 10 بيت لحـ
 0.72595 3.6897 58 نابمس 
 0.63328 3.5625 34 جنيف
 0.60520 3.5956 17 طكلكـر

مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.19)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
ا حػػادم تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  ي كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽاإلصػػالحاسػػـ مركػػز لمتغيػػر  النػػزالء يعػػزل

(One way ANOVA)  (3.11رقـ )كما يظير في الجدكؿ: 

العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.11) ؿجدو
 اإلصالحاسـ مركز مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.151 1.098 6 6.590 بيف المجمكعات
 

0.006 
 0.349 201 70.066 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 

  
( α ≥ 0.05) المجدكلة الداللةمف مستكل أقؿ ( كىي 0.006) المحسكبة الداللةيالحظ أف مستكل 

لمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان 
 .الخميؿكالتأىيؿ في راـ اهلل كمف ثـ  اإلصالحي ككانت الفركؽ لصالح نزالء مركز اإلصالحاسـ مركز 
 يمي:ا الفركؽ كىي كممصدر  لبياف (LSDاختبار )كتـ فحص نتائج . الثامنةالفرعية  رفضكبذلؾ تـ 
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( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.11الجدوؿ )
 والتأىيؿ اإلصالحمتغير اسـ مركز أفراد عينة الدراسة حسب 

الفروؽ في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 151. 29210. اريحا  الخميؿ
 342. 15973.- راـ اهلل 
 086. 41016. بيت لحـ
 448. 12675. نابمس 
 158. 25391. جنيف
 284. 22082. ـر4طكلؾ

 151. 29210.- الخميؿ اريحا
 005. *45183.- راـ اهلل 
 613. 11806. بيت لحـ
 301. 16535.- نابمس 
 825. 03819.- جنيف
 721. 07128.- طكلكـر

 342. 15973. الخميؿ راـ اهلل 
 005. *45183. اريحا
 005. *56989. بيت لحـ
 011. *28648. نابمس 
 002. *41364. جنيف
 021. *38055. طكلكـر

 086. 41016.- الخميؿ بيت لحـ
 613. 11806.- اريحا
 005. *56989.- راـ اهلل 
 162. 28341.- نابمس 
 463. 15625.- جنيف
 422. 18934.- طكلكـر

 448. 12675.- الخميؿ نابمس



86 
 

الفروؽ في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 301. 16535. اريحا
 011. *28648.- راـ اهلل 
 162. 28341. بيت لحـ
 320. 12716. جنيف
 564. 09407. طكلكـر

 158. 25391.- الخميؿ جنيف
 825. 03819. اريحا
 002. *41364.- راـ اهلل 
 463. 15625. بيت لحـ
 320. 12716.- نابمس
 851. 03309.- طكلكـر

 284. 22082.- الخميؿ طكلكـر
 721. 07128. اريحا
 021. *38055.- راـ اهلل 
 422. 18934. بيت لحـ
 564. 09407.- نابمس
 851. 03309. جنيف

 
 : التاسعةنتائج الفرضية 

في استجابة  انزتء ا انئبيت        (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػةال "

بػرامج اإلصػالح والتأىيػؿ التػي لمتغيػر  فػي فمسػطيف يعػزى نحو انئود نلار م  وان وافع انمسبع ة نت  
 "شاركت بيا في المرة السابقة

الػػدكافع  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  التاسػػعةلفحػػص الفرعػػية ك 
بػػػرامج اإلصػػػالح لمتغيػػػر  مػػػف كجيػػػة نظػػػر النػػػزالء يعػػػزل فمسػػػطيفالعػػػكد لمجريمػػػة فػػػي  إلػػػىالتػػػي تػػػؤدم 

 . كالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقة
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العود  نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.14)جدوؿ 
برامج اإلصالح والتأىيؿ التي شاركت بيا مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 

 في المرة السابقة
برامج اإلصالح والتأىيؿ التي 
 شاركت بيا في المرة السابقة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.60218 3.7533 19 البرامج الصحية كالنفسية
 0.53085 3.8221 13 برامج التأىيؿ كالتدريب الميني
 0.45711 3.7756 22 البرامج التعميمية كالثقافية

 0.53483 3.5428 19 كاإلرشادمالبرامج االجتماعية 
 0.79274 3.4196 28 برامج رياعية
 0.58477 3.7979 107 لـ أشارؾ

 
مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.22)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 ي كلمعرفة داللة الفػركؽبرامج اإلصالح كالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقةلمتغير  النزالء يعزل
 :(3.14رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (One way ANOVA)ا حادم تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.10) ؿجدو
برامج اإلصالح والتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

 السابقة
مجموع  مصدر التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.289 0.799 5 3.996 بيف المجمكعات
 

0.049 
 0.349 202 70.660 داخؿ المجمكعات 

 207 74.656 المجمكع 

 
( α ≥ 0.05)المجدكلة مف مستكل الداللة  أقؿ( كىي 0.049) المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة 

مف كجية نظر النزالء يعزل لمتغير  فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان 
التاسعة. ككانت الفرعية  رفضكبذلؾ تـ . كالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقةبرامج اإلصالح 

برامج التأىيؿ كالتدريب الميني كالبرامج الرياعية لصالح برامج التأىيؿ كالتدريب المينيي الفركؽ بيف 
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. كتـ فحص نتائج كالثقافيةكبيف البرامج التعميمية كالثقافية كالبرامج الرياعية لصالح البرامج التعميمية 
 يمي: الفركؽ كىي كمامصدر  لبياف (LSDاختبار )

 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.12الجدوؿ )
 متغير برامج اإلصالح والتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقةأفراد عينة الدراسة حسب 

في  الفروؽ  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 750. 06883.- برامج التأىيؿ كالتدريب الميني البرامج الصحية كالنفسية
 906. 02228.- البرامج التعميمية كالثقافية

 281. 21053. كاإلرشادمالبرامج االجتماعية 
 063. 33365. برامج رياعية
 765. 04461.- لـ أشارؾ

 750. 06883. البرامج الصحية كالنفسية الميني برامج التأىيؿ كالتدريب
 825. 04655. البرامج التعميمية كالثقافية

 197. 27935. ةكاإلرشاديالبرامج االجتماعية 
 047. *40247. برامج رياعية
 891. 02422. لـ أشارؾ

 906. 02228. البرامج الصحية كالنفسية البرامج التعميمية كالثقافية
 825. 04655.- التأىيؿ كالتدريب المينيبرامج 

 217. 23281. ةكاإلرشاديالبرامج االجتماعية 
 039. *35593. برامج رياعية
 874. 02233.- لـ أشارؾ

 281. 21053.- البرامج الصحية كالنفسية ةكاإلرشاديالبرامج االجتماعية 
 197. 27935.- برامج التأىيؿ كالتدريب الميني

 217. 23281.- التعميمية كالثقافيةالبرامج 
 491. 12312. برامج رياعية
 لـ أشارؾ
 

-.25513 .089 

 063. 33365.- البرامج الصحية كالنفسية برامج رياعية
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 047. *40247.- برامج التأىيؿ كالتدريب الميني
 039. *35593.- البرامج التعميمية كالثقافية

 491. 12312.- ةكاإلرشاديالبرامج االجتماعية 
 003. *37825.- لـ أشارؾ

 765. 04461. البرامج الصحية كالنفسية لـ أشارؾ
 891. 02422.- برامج التأىيؿ كالتدريب الميني
 874. 02233. البرامج التعميمية كالثقافية

 089. 25513. ةكاإلرشاديالبرامج االجتماعية 
 003. *37825. برامج رياعية



 : العاشرةنتائج الفرضية 
في استجابة  انزتء ا انئبيت        (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػةال "

 ."والتأىيؿ التي شاركت بيا حالياً  اإلصالحبرامج لمتغير  في فمسطيف يعزىنحو انئود نلار م  
العػػكد  نحػػكعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  العاشػػرةلفحػػص الفرعػػية ك 

كالتأىيػػؿ التػػي شػػاركت بيػػا  اإلصػػالحبػػرامج لمتغيػػر  مػػف كجيػػة نظػػر النػػزالء يعػزل فمسػػطيفلمجريمػة فػػي 
 . حاليان 

 
العود  نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.17)جدوؿ 

والتأىيؿ التي شاركت بيا  اإلصالحبرامج مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 
 حالياً 

والتأىيؿ التي  اإلصالحبرامج 
 شاركت بيا حالياً 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.58769 3.5859 24 البرامج الصحية كالنفسية
 0.64810 3.7500 18 المينيبرامج التأىيؿ كالتدريب 

 0.57765 3.6984 23 البرامج التعميمية كالثقافية
 0.71431 3.3000 10 ةكاإلرشاديالبرامج االجتماعية 

 0.59411 3.6176 17 برامج رياعية
 0.59648 3.7963 116 لـ أشارؾ
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مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.27)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
تـ استخداـ  ي كلمعرفة داللة الفركؽكالتأىيؿ التي شاركت بيا حاليان  اإلصالحبرامج لمتغير  النزالء يعزل

 :(3.18رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (One way ANOVA)ا حادم تحميؿ التبايف 

العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.18) ؿجدو
 والتأىيؿ التي شاركت بيا حالياً  اإلصالحبرامج مف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.689 0.615 5 3.076 بيف المجمكعات
 

0.139 
 0.364 202 73.580 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 

 
( α ≥ 0.05) المجدكلة مف مستكل الداللة أكبر( كىي 0.139)المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة 

 مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في  نحكتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو 
 .العاشرةالفرعية  قبكؿكبذلؾ تـ  .كالتأىيؿ التي شاركت بيا حاليان  اإلصالحبرامج لمتغير 

 
 : الحادي عشرنتائج الفرضية 

في استجابة  انزتء ا انئبيت        (α ≥ 0.05) توجد فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللػةال "

 ."النظر إلى مركز اإلصالح والتأىيؿلمتغير  في فمسطيف يعزىنحو انئود نلار م  
 نحػػكعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الحػػادم عشػػرلفحػػص الفرعػػية ك 

 . النظر إلى مركز اإلصالح كالتأىيؿلمتغير  مف كجية نظر النزالء يعزل فمسطيفالعكد لمجريمة في 
العود  نحو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.19)جدوؿ 

 النظر إلى مركز اإلصالح والتأىيؿمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيفلمجريمة في 
النظر إلى مركز اإلصالح 

 والتأىيؿ
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.62441 3.8004 88 مكاف لمعقاب فقط
 0.69528 3.5250 50 مكاف لإلصالح

 0.48893 3.7545 70 مكاف لمعقاب كاإلصالح معا
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مػف كجيػة نظػر  فمسػطيفالعػكد لمجريمػة فػي  نحػك يػةكجكد فػركؽ ظاىر  (4.29)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 
تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ  ي كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽالنظػػر إلػػى مركػػز اإلصػػالح كالتأىيػػؿلمتغيػػر  النػػزالء يعػػزل

 :(3.21رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (One way ANOVA)ا حادم التبايف 

العود لمجريمة في  نحوالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.10)ؿجدو
 النظر إلى مركز اإلصالح والتأىيؿمف وجية نظر النزالء يعزى لمتغير  فمسطيف

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.532 1.277 2 2.553 المجمكعاتبيف 
 

0.031 
 0.361 205 74.103 داخؿ المجمكعات 

 207 76.656 المجمكع 

 
( α ≥ 0.05) المجدكلة ( كىي أقؿ مف مستكل الداللة0.031) المحسكبة يالحظ أف مستكل الداللة

مف كجية نظر النزالء يعزل لمتغير  فمسطيفالعكد لمجريمة في نحك أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان 
النظر إلى مركز اإلصالح كالتأىيؿي ككانت الفركؽ لصالح الذيف يعتبركنو مكاف لمعقاب كيميو الذيف 

معان. كبذلؾ تـ رفض الفرعية الحادم عشر. كتـ فحص نتائج  كاإلصالحيعتبركنو مركزان مكاف لمعقاب 
 يمي: اتجاه الفركؽ كىي كما لبياف (LSDاختبار )

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )4.13الجدوؿ )
 والتأىيؿ اإلصالحمتغير النظر إلى مركز أفراد عينة الدراسة حسب 

الفروؽ في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

مكاف لمعقاب 
 فقط

 010. *27543. مكاف لإلصالح
 634. 04596. كاإلصالح معامكاف لمعقاب 

 010. *27543.- مكاف لمعقاب فقط مكاف لإلصالح
 041. *22946.- مكاف لمعقاب كاإلصالح معا

مكاف لمعقاب 
 كاإلصالح معا

 634. 04596.- مكاف لمعقاب فقط
 041. *22946. مكاف لإلصالح
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 الفصؿ الخامس:

_____________________________________________________ 
 مناقشة النتائج والتوصيات:



 مناقشة النتائج: 5.1
 : السؤاؿ الرئيسينتائج مناقشة  5.1.1

مف وجية نظر  فمسطيفوالتأىيؿ في الحد مف العود لمجريمة في  اإلصالحدور العقوبة وبرامج ما 
 ؟ النزالء

 اإلصػالحبػرامج نحػك ك كػاف متكسػطان العقكبػة استجابات النزالء نحػك محػكر أٌف  الدراسة نتائجاتعح مف 
مجػاؿ ككػاف ىـ مف كجية نظػر كالعكامؿ المساعدة لو كاف عاليان  العكد لمجريمةنحك ك كاف عاليان  كالتأىيؿ
ثػـ مجػاؿ العػكد كالػدكافع المسػاعدة لػو (ي 3.73عمى كبمتكسط حسػابي بمػ  )كالتأىيؿ ا  اإلصالحبرامج 

يػػرل الباحػػث أٌف سػػبب ىػػذه  ي(3.42كبمتكسػػط حسػػابي ) العقكبػػة مجػػاؿ ثػػـ (ي 3.71بمتكسػػط حسػػابي )
النتيجػػػة يتعمػػػؽ با كعػػػاع داخػػػؿ مراكػػػز اإلصػػػالح كتنفيػػػذ الخطػػػط كاآلليػػػات المتعمقػػػة بػػػالنزالء كالتعامػػػؿ 
معيػػـي فالنزيػػؿ فػػي ىػػذه المراكػػز ييفػػرض عميػػو القيػػاـ بتنفيػػذ القػػكانيف كالمػػكائح كمػػف عػػمنيا العمػػؿ كالقيػػاـ 

صالح كالتأىيؿي كالتي بدكرىا تعٌد أفعؿ مف العقكبة بالنسػبة لمنزيػؿي  نيػا قػد تنسػجـ بأنشطة برامج اإل
مكانيػػات النزيػػؿ مػػف جيػػةي كقػػد تيشػػعره أٌنػػو يقعػػي عقكبػػة كفػػي الكقػػت ذاتػػو  مػػع بعػػض مػػف طمكحػػات كاء
يمارس بعض النشاطات التي تحد مف تأثير تقييد حريتوي كتسيـ في التخفيػؼ مػف العػغكطات النفسػية 

  جتماعية كالفكرية نتيجة لمحبس.كاال
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ة النزيػػؿ عػػف االسػػتمرار فػػي مسػػاعد( مػػف حيػػث 1998) العػػحيافنتػػائج دراسػػة كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع 
ك مشػاكؿ لممسػاىمة فػي تكيػؼ أمػف عقبػات  أمامػواالجتماعي عمى مكاجيػة مػا يطػرأ  ا خصائيطريؽ 

 .في المجتمع اإلدماجالنزيؿ كتحقيؽ عممية 
 

   :األوؿمناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي  5.1.2
 العالقة بيف العقوبة وبيف العود لمجريمة مف وجية نظر النزالء العائديف؟ ما

 ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو إلى الفرضية التالية: 
بػػيف ( α ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػػائيةذات داللػػة  عالقػػةكجػػد ت :الرئيسػػة األولػػىالفرضػػية 

 .مف كجية نظر النزالء العائديف فمسطيففي العقكبة كبيف العكد لمجريمة 
ي مف كجية نظر النزالء فمسطيففي  العقكبة كالعكدة لمجريمةبيف عكسية عالقة اتعح مف النتائج كجكد 

أم أنو كمما زادت العقكبة قمؿ ذلؾ مف العكد لمجريمةي يرل الباحث أٌف العقكبة المقررة  ية جريمة ىي 
حد ذاتيا عقاب كجزاء يكٌعح لمجاني مدل الخطأ الذم ارتكبو الجاني بحؽ نفسو كمجتمعوي كأٌف ىذه ب

العقكبة ىي بمثابة النظاـ الذم ييسٌير المجتمعي إعافة إلى ككنيا تقييدان لمحريةي فيي بذلؾ تعٌرؼ 
بي كىنا الباحث ال الجاني بأٌف القعاء كالعدؿ مكجكديفي كأٌف أية مخالؼ لمقكانيف ال بد لو مف عقا

يميؿ إلى تشديد العقكبات بالقدر الذم يميمو باتجاه تكعيح فكرة العقكبة لدل النزالء أنفسيـي حتى 
تتحقؽ الفكرة مف كراء تغيير مسميات )سجف كسجيف( إلى نزيؿ كمراكز إصالح كتأىيؿي  ٌف فكرة 

 عامرمؼ ىذه النتيجة مع دراستي كتختالعقكبة ا ساسية كرسالتياي ىي تقميؿ الجرائـ كالحد منيا. 
 .(2010) الشبرميك ( 2014)
 

  :الثانيمناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي  5.1.3
 .ما العالقة بيف برامج اإلصالح والتأىيؿ وبيف العود لمجريمة مف وجية نظر النزالء العائديف 

 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو إلى الفرعية التالية: 
بػػيف ( α ≥ 0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) إحصػػائيةذات داللػػة  عالقػػةيكجػػد : انيػػةالث الرئيسػػيةالفرضػػية 

 مف كجية نظر النزالء. فمسطيفالعكد لمجريمة في بيف ك  برامج اإلصالح كالتأىيؿ
ي أم أنو كمما زادت العكد لمجريمةك  برامج اإلصالح كالتأىيؿبيف  عكسية عالقةأظيرت النتائج كجكد 

فاعمية برامج اإلصالح كالتأىيؿ قمؿ ذلؾ مف العكد لمجريمةي يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى ماىية 
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برامج اإلصالح كالتأىيؿ المطبقة كالمستخدمة في ىذه المراكز في فمسطيفي حيث إنيا تعمؿ عمى 
لممجتمع عف طريؽ اكتساب حرفة أك  تعريؼ النزيؿ بالمكاناتو الجسدية كالفكريةي كأنو فرد يمكف إعادتو

مينةي كعف طريؽ تعريفو بالطريؽ القكيـ الذم يجب إتباعو في المجتمعي كيرل الباحث أٌف دكر ىذه 
البرامج تتعح بشكؿ كاعح عندما ال تككف فرصة أماـ النزيؿ في المراكز إال أف يتبع كيستخدـ ىذه 

ير نمط تفكير النزيؿ تجاه نفسو ككاقعو كمجتمعوي لتغ –كىي كذلؾ  –البرامجي فتككف ىي الحؿ ا مثؿ 
كتتعح فعاليتيا أيعان عف طريؽ عمميا عمى تحفيز النزيؿ عمى امتالؾ معمكمات ثقافية كفكرية 

 كاجتماعية كعممية أحياناني فتتحرؾ لديو الدكافع لدل تغيير نمط حياتو.
ي كتتفؽ مع دراسة (Howells, et al., 2004)كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ىكميمز كأخركف 

 .(Francis, Cullen & Gendreau, 2000)فرانسيس ككليف كجنديريك 
 

   :الثالثالسؤاؿ الفرعي نتائج مناقشة  5.1.4
 فمسطيف؟درجة استجابة النزالء العائديف نحو العقوبة في ما 



(ي 3.42بدرجػػة متكسػػطةي حيػػث بمغػػت الدرجػػة الكميػػة )كانػػت لعقكبػػة االسػػتجابة نحػػك محػػكر ا اتعػػح أفٌ 
يرل الباحث أٌف العقكبة بحد ذاتيا إجراء ييدؼ إلى التقميؿ مف السمكؾ اإلجرامي كالعدكاني أك أية حيث 

تحقػػؽ النتػػائج المتكقعػػة منيػػاي تي ك ممػػا يطبػػؽ مبػػدأ الػػردع الخػػاص سػػمككيات غيػػر مرغكبػػة فػػي المجتمػػع
ء الػػذم سػػيتعرض لػػو مسػػتقبالن فػػي حالػػة ارتكابػػو لمجريمػػة مػػرة أخػػرل. كتسػػيـ فػػي تعريػػؼ النزيػػؿ بػػالجزا

كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة أيعػػا إلػػى أٌف العقكبػػة تعػػزؿ النزيػػؿ عػػف مجتمعػػو كحياتػػو العاديػػةي فتشػػعره 
العقكبة بانتقاص حدث فػي مكانتػو السػابقةي ا مػر الػذم يكعػح لػو تػأثير العقكبػة كفداحػة الجريمػة التػي 

مػف التقميػؿ فػي دكران مسػاندان لمعقكبػة برامج اإلصالح كالتأىيؿ جتمعو كنفسوي كذلؾ تؤدم ارتكبيا بحؽ م
لمراجعة نفسو كالتعرؼ عمى إمكانيات كأمكر جديدة عقكبة الحبس ي كتدفعو السمكؾ العدكاني لدل النزيؿ

كتخميصػان لػو  ريمتػوعػف جٌد تكفيػران كجػكد النزيػؿ فػي المركػز يعػيمكنو القياـ بيا بدالن مف الجريمةي ثػـ إٌف 
 لعقكبة.بفعؿ اتقؿ مف السمككيات غير المرغكبةي كالتي 
إنمػػا تحتػػاج ٌف عقكبػػة السػػجف ليسػػت أساسػػية مػػف أ (2015) شػػريؾتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة 
مػػف أٌف لمعقكبػػة دكر غيػػر فعػػاؿ فػػي الحػػد مػػف  (2014)دراسػػة عػػامرلإلصػػالح إلكماليػػاي كتختمػػؼ مػػع 

 العكد لمجريمة. 
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  :الرابعالسؤاؿ الفرعي نتائج مناقشة  5.1.5
 فمسطيف؟والتأىيؿ لمجريمة في  اإلصالحدرجة استجابة النزالء العائديف نحو برامج ما 



اتعح مف النتائج أٌف لبرامج اإلصالح كالتأىيؿ دكر كبدرجة عالية في الحػد مػف العػكد لمجريمػةي إذ بمػ  
(ي حيػػػػث يعػػػػزك الباحػػػػث ىػػػػذه النتيجػػػػة إلػػػػى أٌف تعػػػػدد ىػػػػذه البػػػػرامج 3.73الدرجػػػػة الكميػػػػة ليػػػػذا المحػػػػكر )

عفائيا أجكاءن مختمفة عف أجكاء الحبسي كمحاكاتيا كتماشييا مع بعض ا إلمكانيات المينية كتنكعياي كاء
لػدل النػزالء تػؤدم إلػى تغييػر فػي كاقػع الحػػبس الػذم يعيشػو النزيػؿي كتعطػي لمنزيػؿ صػكرة فكريػة جديػػدة 
عف نفسو ككاقعػو ككاقػع المركػز كعػف إمكانياتػوي إعػافة إلػى اعتبارىػا تفريغػان لمطاقػات الجسػدية كالفكريػة 

كؾ النزيؿي كخصكصان برامج اإلصالح الدينيي الكامنة لدل النزالءي ثـ إنيا تعمؿ عمى تقكيـ كتعديؿ سم
اآلخػػػريف داخػػػؿ المركػػػز كالمجتمػػػع حتػػػراـ ا مػػػر الػػػذم يدفعػػػو الالنزيػػػؿ بػػػا خالؽ الحميػػػدة التػػػي تعػػػٌرؼ 
كتسػيـ أيعػان بػرامج  ياالنعػباط ا خالقػي لمنزيػؿمف تعزز التي برامج الكعظ كاإلرشاد الديني خارجوي ك 
فاظ عمى الركابط حبالاىتماـ اإلدارة بالتخفيؼ مف حدة الحبسي كيؤدم  مع الخارجاالجتماعي التكاصؿ 

العائميػػة لمنزيػػؿ كالتكاصػػؿ مػػع الخػػػارج بتخفيػػؼ كطػػأة الحػػبس عميػػوي إعػػػافة إلػػى ا مػػكر الترفيييػػة مػػػف 
حػافظ عمػػى اسػتقرار نفسػػية تممارسػة النشػاط الرياعػػي  التػػي تكػكف بشػػكؿ دائػـي حيػػث إفٌ تمفػاز رياعػة ك 
 . النزيؿ
ييكسب النزيؿ ميارات  المكجكد عمف برامج اإلصالح كالتأىيؿ التدريب المينيالباحث أيعان أٌف كيرل 

اكتساب ي كأٌف اإلفراجمكاجية البطالة بعد عمى تعمـ حرفة ي كيساعده ىذا التدريب عمى مينية جديدة
نتظاـ بالتدريب االي إعافة إلى عنو اإلفراجإيجاد فرص عمؿ بعد عمى النزيؿ الميارات المينية ييسٌيؿ 

اكتساب الميارات المينية تزيد مف فرص االندماج لدل النزيؿي ف يرفع مف التفاني بالعمؿالذم الميني 
كيرل الباحث أٌف ىذه اإلمكانات كالفرص التي تكفرىا برامج  يعف النزيؿ اإلفراجفي المجتمع بعد 
داخؿ المركز خصكصان مع تكٌفر  لنزيؿالذم يتعرض لو اقمؿ مف العغط النفسي اإلصالح كالتأىيؿ ت

ر الكشؼ الطبي المناسب بشكؿ دكرم تكفٌ مع ا خصائي االجتماعي كالنزالءي ك  جمسات منتظمة
 .اإلدارة بتكفير ا دكات الرياعية لمنزالءي كاىتماـ كمنتظـ

كد كمف جية أخرل يكجد دكر فٌعاؿ لمبرامج التعميمية في زيادة دكر برامج اإلصالح كالتأىيؿ مف الع
البرامج تزيد مف الكعي عند النزيؿي كالحظ الباحث أيعان بأٌف البرامج التعميمية لمجريمةي حيث إٌف 

 اإلستبانةأثناء تعبئة معيـ  الحديثلدل النزالء بعد  مف اكتساب السمكؾ اإلجرامي ؿقمتالتعميمية 
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يساعد النزيؿ أك حرفة مينة تعٌمـ حكؿ فعالية البرامج التعميميةي كاتعح لو أٌف كتكعيح بعض الفقراتي 
ي كذلؾ برامج التعميمية المقدمة في المركزمع تطكر في قدراتو الذىنية نتيجة لم عمى تعزيز ثقتو بنفسو

مكتبة تأثير أٌف لم فمسطيفاتعح لمباحث مف خالؿ معاينتو  قساـ كمرافؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في 
البرامج يشرؼ عمى ي حيث لمتعميـ ا كاديمي دارة المركزأكلكية عند إمع كجكد  كبير في تثقيؼ النزالء

ي يالمتدنالنزالء كخصكصان ذكم التعميـ تتطكر ميارة القراءة كالكتابة لدل التعميمية ككادر متخصصةي ف
برامج تعميـ الميف كاإلرشاد كالبرامج الدينية ثقافة ذكم التعميـ المتقدـي ىذا باإلعافة إلى أٌف  مف كتزيد
 الء.  النز لدل مستكل الكعي بخطكرة الجريمة مف تزيد التي 

في  (Farrington, 2005)فارننجتكف ك  (Cullen, 2007)ككليف تتفؽ ىذه النتيجة مع ما عرعو 
 تأثير قعاء العقكبة عمى النزيؿ. 

 
   :الخامسمناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي  5.1.6

  ؟ما درجة استجابة النزالء العائديف نحو العود لمجريمة في فمسطيف 
 نػاتج (3.7ليػذا المحػكر )بدرجة عاليةي حيث بمغت الدرجػة الكميػة أكعحت النتائج كجكد عكد لمجريمة 

ي يعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى كجػػكد عكامػػؿ جريمػػةممعػػكد لل بالنزيػػؿ تػػؤدمعػػف مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ 
عػدـ اسػتقرار نفسػية لفي المركز قػد يػؤدم  عدـ تصنيؼ النزالءاالكتظاظ ك ك يداخؿ المركزمنيا متعددة  
, ككذلؾ ىناؾ تبادؿ باإلصالحااليجابية التي تختص  السمككية لمتغيرات كمف ثـ عدـ استجابتيـ النزالء

لـ يستخدميا  جراـساليب جديدة في اإلاآلخريف أمف النزالء  النزيؿ ـتعمٌ ي ك بيف النزالء اإلجراميةلمخبرات 
 تسػػبياالتػػي يك اإلصػػالحدكر فػػي عمميػػة  النػػزالءلفتػػرة الحػػبس التػػي يقعػػييا  أف اكمػػ يأك يتكقعيػػا مسػػبقان 
فتػرة اقػؿ  كأمة زمنية ال تقؿ عػف عػاـ داخػؿ المركػز ال بد مف أم يستكفي مد إصالحيالف أم برنامج 

دكر فػي عمميػات  فسػيكلكجية أـكانػت  بيكلكجيػة كلمعكامػؿ الذاتيػة  فعمػيي إصالح إلىمف ذلؾ ال تؤدم 
مػػف العػػالج  أطػػكؿفتػػرات  إلػػىالمخػػدرات بحاجػػة  أكممػػف يتعػػاطكف الكحكليػػات  ىعػػء المر الفػػالنز  العػػكد

لمتعػػػكد دكر كبيػػػر  أفي كمػػػا ذكم النزيػػػؿ إشػػػراؼرعايػػػة الحقػػػة مػػػف جيػػػات مختصػػػة تحػػػت  إلػػػىكبحاجػػػة 
كمػػف  يا خػػرللػػـ يقػـ بالسػػرقة مػػرة تمػك  إذامػػدمف كيشػعر بػػالنقص  أصػػبحفالسػارؽ المتعػػكد عمػػى السػرقة 

ه اسػػػتمرار بسػػػبب مػػػف تعػػػاطؼ المجتمػػػع  انػػػوحرما سػػػباب الخاصػػػة بالنزيػػػؿ التػػػي تدفعػػػو لمعػػػكد لمجريمػػػة 
بعػد  النػزالءالعػاطفي الػذم يػدفع  أكالنفسػي االنفعػاؿ عنوي كػذلؾ  فراجبعد اإل اإلجراميممارسة السمكؾ ل

تبػادؿ الخبػرات  إلىاد نظاـ تصنيؼ منيجي بيف النزالء يكدم لعدـ اعتم أفي كما معكد لمجريمةلفراج اإل
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تتعمػػػؽ بالبيئػػػة التػػػي خارجيػػػة العكامػػػؿ لمك بػػػيف النػػػزالء فػػػي كيفيػػػة تنفيػػػذ الجريمػػػة كفػػػي تنكعيػػػاي  اإلجراميػػػة
عنو فانو  اإلفراجكانت ثقافة المجتمع ال تتقبؿ النزيؿ بعد  فالذادكر في العكد لمجريمة  االجتماعية لمنزيؿ

 أفؿ تحقيقيػػاي كمػػا الرتكػػاب الجريمػػة مػػف اجػػ سػػيدفعوممػػا  أىدافػػولػػف يجػػد الفػػرص المشػػركعة لتحقيػػؽ 
 يلمعػػغكط االجتماعيػػة كاالقتصػػادية تػػأثير كبيػػر عمػػى دفػػع المفػػرج عنػػو الرتكػػاب الجريمػػة بشػػكؿ متكػػرر

لتقميػؿ مػف فػرص كالظركؼ السياسية بشكؿ عاـ في فمسػطيف تتسػبب فػي انغػالؽ الكسػائؿ المشػركعةي كا
ي كنتيجػػة إلػػى اعتبػػار المجتمػػع الفمسػػطيني مجتمػػع ًقبىمػػي كيتسػػـ بالتعصػػب لمعائمػػة كالفػػردي العمػػؿ المتاحػػة

لمػدفاع عػف الػنفس كالشػرؼ كا رض كأم أمػر خػاص.  باالندفاعيػةكيتسـ أفراد الشعب الفمسطيني عامة 
 لمجػردالنزيػؿ المجتمػع  فقػد يػرفضكمنيا أيعان نظرة المجتمػع إلػى المفػرج عنػوي عمػى أنػو مجػـر سػابؽي 

ي كيػػأتي ىػػذا الػػرفض بأشػػكاؿ متنكعػػة كعػػدـ التشػػغيؿ كرفػػض التعامػػؿ و مركػػز اإلصػػالح كالتأىيػػؿدخكلػػ
اليكمي كتجنبوي كاعتباره مف رفقاء السكء الػذم يمحقػكف العػار بكػؿ مػف يقتػرب مػنيـي خاصػة فػي محػيط 

 المجتمع كليس في ا سرة نفسيا. 
دكافع الػك  ( مػف حيػث العكامػؿ 1998) ( كالسػماؾ2008) نتػائج دراسػتي عثمػافالنتيجػة مػع  ىػذهكتتفؽ 

قد تؤدم بالشخص إلى ارتكاب جريمةي كالنفسية بالنسبة لألمراض الععكية فالجريمةي رتكاب المؤدية ال
ا مػراض النفسػية التػي تجعػؿ مػف المجػـر يعتقػد ك خصكصان ا مراض المزمنة كالتي تككف بػدافع مػادمي 

أنو قد حقؽ ذاتو عف طريؽ اإلجػراـي كقػد تػؤدم بالشػخص الرتكػاب الجريمػة بسػبب الصػراعات النفسػية 
الالشػػعكرية ىػػي التػػي تػػدفع إلػػى اإلجػػراـ مػػرة أخػػرلي أمػػا ا مػػراض العقميػػة فيػػي سػػبب مػػف أسػػباب العػػكد 

قميػػػة ال يعػػػرؼ مػػػاذا يفعػػػؿ أحيانػػػان كيمكػػػف أف تحػػػػدث لمجريمػػػة  ف الشػػػخص الػػػذم لديػػػو اعػػػطرابات ع
 دالجريمة دكف معرفتو أك كعيو بما يفعؿ. 

 
   :السادسمناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي  5.1.7

متغيرات العمر بالسنوات، الحالة تبعا ل عود لمجريمةالنزالء العائديف تجاه ال استجابات ىؿ تختمؼ 
والتأىيؿ،  اإلصالحاالجتماعية، المستوى التعميمي، مدة الحكـ الحالية، عدد مرات الدخوؿ لمركز 

، برامج اإلصالح اإلصالحنوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ مرة، نوع الجريمة الجديدة، اسـ مركز 
والتأىيؿ التي شاركت بيا حاليًا، النظر  اإلصالحوالتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقة، برامج 

 والتأىيؿ؟ اإلصالحإلى مركز 
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  عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة
 : ناتجة عف الفرضية الرئيسية الثالثةالفرضيات الفرعية ال

 : األولىالفرعية نتائج الفرضية 
انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 "العمر بالسنوات عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
لمتغير  لعكد لمجريمة يعزلنحك ا في استجابات النزالء العائديف إحصائيادالة  تكجد فركؽاتعح بأنو ال 
يرل الباحث أٌف الشخص الذم يعيش ظركؼ اقتصادية أك اجتماعية صعبةي حيث ي العمر بالسنكات

كدفعتو ىذه الظركؼ الرتكاب جريمةي أك كاف مف المدمنيف أك ذكم السمكؾ اإلجراميي فالنو يندفع 
الرتكاب الجريمة مرة أخرل دكف التقييد بقيكد معينةي خصكصان أف نزالء مراكز اإلصالح العائديفي 

كدرجة االنعباط الذاتي ي الخمس كأربعكف سنةلباحث كاف غالبيتيـ مف ىـ دكف سف كممف التقى بيـ ا
تساعدىـ عمى التي جسدية ال يـإمكانيات ؿباستغال ا مر الذم يسمح ليـالسمبية  إلىلدييـ تميؿ 

ارتكاب الجريمة مرة أخرلي فقد كانت أعمارىـ متقاربة كيمكف القكؿ أنيـ مف نفس الجيؿي لذا لـ تظير 
  في آرائيـ. فركؽ

 
 : الثانيةالفرعية الفرضية نتائج 

انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 "الحالة االجتماعية عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
العكد لمجريمة مف كجية نظر نحك  العائديففي استجابات النزالء  إحصائيادالة  تكجد فركؽتبٌيف أنو ال 
ي يرل الباحث أف الحالة االجتماعيةي ككما نالحظ في بيئتنا الحالة االجتماعيةلمتغير  النزالء يعزل

في ا ىبحيث تبقى آثار تقاليدىاي طبع بعاداتيا كقيميا تيالفرد ك ا سرة التي ينشأ فييا المحميةي أف تأثير 
مى الجريمة أك شجع عا سر تحمؿ في قيميا ما يبعض مف قيـ ىذه  نتفالذا كا يجميع مراحؿ حياتو

يجد فالنزيؿ ذلؾ ينعكس عمى فالف  يكاف االنعباط االجتماعي لدييـ ععيؼ إذاخاصة  يسٌيؿ ارتكابيا
أخرلي كيرل  ارتكابيا كيعاكدىا مراتمناسبة تكفر ظركؼ  ةحالفي الجريمة كراغبان فييا إلى نفسو قريبان 

قد يككف ليا تأثير أكبر مف مبيئة االجتماعية بيئة الحي كالمدرسة كالعمؿ كالصداقة الباحث أيعان أف ل
 الحالة االجتماعية. 
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كما أٌف العغكط الناتجة عف ا كعاع االقتصادية السائدةي رغـ عدـ قدرة النزالء بمختؼ حاالتيـ 
بطرؽ مشركعة يدفعيـ إلى تحقيقيا بطرؽ غير مشركعةي االجتماعية مف تحقيؽ أىدافيـ المشركعة 

 فتؤدم بيـ إلى ارتكاب الجريمة.
 

 : الثالثةالفرعية الفرضية نتائج 
انزتتتء ا  استتتجابةبتفتتتي  (α ≥ 0.05) ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ال توجػػػد فػػػروؽ "

 ."التعميميالمستوى  عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م انئبي    نحو ان
العكد لمجريمة مف كجية نحك في استجابات النزالء العائديف  إحصائيادالة  تكجد فركؽتبٌيف بأنو ال 

يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أٌف المستكل التعميمي ال  يالمستكل التعميميلمتغير  نظر النزالء يعزل
نكعية ك  لدل الفرد كالجماعةي الذاتيكاالنعباط  يؤثر بالقدر الذم تؤثر فيو الثقافة العامة السائدةي

يجعؿ اإلنساف جاىالن با نظمة كبعكاقب التعميمي أحيانان فتدني المستكل تمقاىا النزيؿي الثقافة التي 
ي لكف المتعمـ قد يدرؾ ذلؾي لكف الثقافة السائدة قد تسيطر عمى الفرد أكثر مف الدرجة العمميةي الجريمة

سائدة لدل أفراد المجتمعي كخصكصان المثقفيف أك المتعمميفي كالذيف يعرفكف معنى ناىيؾ عف الفكرة ال
في غير جرائـ القتؿ كأمف الدكلةي ىي  فمسطيفالعقكبة كالجزاءي يمتمككف فكرة أف العقكبات المطبقة في 

جف ة لدينا ما ىي إلى مككث في السعقكبات بسيطةي كذلؾ الحاؿ لغير المثقؼي الذم يعي بأف العقكب
أٌف المتعمميف قد يستخدمكف خبرتيـ  اكم معيشية في السجف ال تتكفر خارجوي أسابكقد يتكفر لو 

 كمعرفتيـ العممية في تنفيذ جرائميـي عمى الرغـ مف معرفتيـ بخطكرتيا في إطار اختصاصيـ.

 : الرابعةالفرعية الفرضية نتائج 
انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 ."مدة الحكـ الحالية عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
العكد لمجريمة مف كجية في استجابات النزالء العائديف نحك  إحصائيادالة تكجد فركؽ تبٌيف بأنو ال 

ي يرل الباحث بكجكد أسباب عديدة لعدـ كجكد فركؽي منيا مدة الحكـ الحاليةلمتغير  نظر النزالء يعزل
أك عقكبة مالية. سجف أيان كاف نكعيا ي فمسطيفكالمعمكؿ بيا في المقررة عمى المجـر  اتععؼ العقكب

ذا  سيؤدم إلى آثار أكثر سمبية ىدؼ العقكبة ىك تحقيؽ الردع كالزجر فالف ععفيا نظرنا إلى أف كاء
ي كسبب آخر يكمف النعداـ الردع كالزجرعدة مجريمة مرات لتتمثؿ في العكد كعكسية في الكقت ذاتوي 
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يبقى في  برامج اإلصالح كالتأىيؿي لذا إذ لـ ينسجـ معي جريمتونتائج تكعيتو بالنزيؿ ععؼ تأىيؿ في 
تقمؿ مف  –لألسؼ  –يتداكلكف نفس ا فكار اإلجراميةي إذ ال يتمقكف إرشادات كثيرة مع زمالئو مركز ال
 فكار اإلجرامية لدييـي كذلؾ الحظ الباحث عدـ تفعيؿ آلية إلزاـ النزيؿ بالتعيد بعدـ ارتكاب الجريمة ا

ال سيمقى عقكبة أشد مف السابؽي ا مر الذم يككف بمثابة حافز لمعكد لمجريمة.   مرة أخرلي كاء
 

 : الخامسةالفرعية الفرضية نتائج 
انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 ."عدد مرات دخوؿ مركز اإلصالح والتأىيؿ عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
لمتغير  العكد لمجريمة يعزلفي استجابات النزالء العائديف نحك  إحصائيادالة فركؽ تبٌيف عدـ كجكد 

لى  .دخكؿ مركز اإلصالح كالتأىيؿعدد مرات  يرل الباحث أسباب ذلؾ تعكد لشخص النزيؿ نفسو كاء
الظركؼ المحيطة بوي فقد تتمثؿ الدكافع الرتكاب جرائـ مختمفة بالعكامؿ الكراثية كالفكرية التي يحمميا 

بو ىذه العكامؿ إذ قد تكسكتأثيرات التنشئة كالبيئة االجتماعيتيف بمختمؼ مستكياتيا كنكعياتياي  النزيؿي
نفسو كقت عدـ قدرتو عمى عبط ك  كتكفر االستعدادية لديوي سمككيان إجراميان يدفعو لمقياـ بالجريمةي

ارتكاب الجريمة خاصة أنو قد ارتكب جريمة سابقان كقد يعتاد ا مري كسبب آخر يتمثؿ بالذكاء أك 
اآلخريف مثالني كأسباب أخرل  بقدرات عقمية معينة يستغميا الفرد لتحقيؽ كسب غير مشركعي كخداع

المفرج عنوي كعدـ تقبؿ المجتمع  مكجكدة في بيئةكاجتماعية اقتصادية كسياسية كدينية كثقافية كأسباب 
 .أك أكثرأخرل مؤثران في عكدتو لمجريمة مرة فتمثؿ دافعان  يلو كغياب الرعاية الالحقة

 
 : السادسةالفرعية الفرضية نتائج 

انزتتتء ا  استتتجابةبت فتتتي (α ≥ 0.05) ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ال توجػػػد فػػػروؽ "

 "نوع الجريمة التي ارتكبتيا أوؿ مرة عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م انئبي    نحو ان
معكد لمجريمة لفي استجابات النزالء العائديف نحك تكجد فركؽ دالة إحصائيان تبٌيف مف النتائج بأنو ال 

ي يرل الباحث أٌف الفرد العادم عندما يرتكب جريمة نكع الجريمة التي ارتكبتيا أكؿ مرةلمتغير  يعزل
تككف ليا دكافعيا كأسبابياي سكاء في أكؿ مرة أـ في مرات الحقةي إذ أٌف الدافع لمقياـ بفعؿ إجرامي 

ارتكاب  معتادكالعكامؿ التي تؤدم إلى ذلؾي إال في حالة كالمؤثرات  يحتاج إلى كثير مف العغكطات 
الجرائـ خصكصان السرقات أك المخدرات كالحشيشي فيذه الفئة مف المجرميف لدييـ دكافعيـ الخاصة 
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الحياة الذم التي تعٌد سمكؾ اعتيادم بالنسبة ليـي ففي حياتيـ الخاصة فالف الجريمة ىي أسمكب 
جة السرقةي أك عدـ قدرتيـ عمى التحمؿ دكف تناكؿ الممنكعات بمختمؼ نتيالتكسب اعتادكا عميوي مثؿ 

أشكالياي لكٌف الفرد العادم المصنؼ بجرائـ أخرلي قد تدفعو ظركؼ كعكامؿ معينة الرتكاب جريمةي 
 كقد تدفعو ظركؼ أخرل الرتكاب جريمة أخرلي تجعمو غير قادر عمى تمالؾ نفسو.

تؤدم لمعكد لمجريمة تنحصر في الظركؼ المحيطة كقت ارتكاب  كيرل الباحث أٌف مجمؿ الدكافع التي
الفكرة ا ساسية لمردع  ٌف كتكفر الفرصة كغياب الحراسةي  كاالستعداديةكتكفر عناصرىا الجريمةي 

تتمثؿ في العقكبة بيدؼ كالتي  يمكاجية الدكافع الجرمية لدل ا فراد بكسائؿ معادة لإلجراـ ىي العاـ
نفسية كامنة  تعداداتكتتمثؿ في صكرة اس يغمب الناسأكىذه الدكافع مكجكدة لدل  يالجريمةكع منع كق

ببياف  لمناس كافةي يشكؿ إنذاران  أنوبتبرز  كبةعقأىمية الردع العاـ كيدؼ لمي لذا فالف في النفس البشرية
العقكبة مف ىذه الزاكية  فكظيفة يعمى ارتكاب الجريمة فينصرفكف عنيا تباآلثار السيئة التي تتر 

كبصفة خاصة أكلئؾ الذيف تتكافر لدييـ ميكؿ كنزعات  يتيذيبية كمكعكعيا نفسية أفراد المجتمع
بالتالي ك  يدكف ارتكاب جرائـ في المستقبؿ فالخشية مف ا لـ الذم تحدثو العقكبة يقؼ حائالن  يإجرامية

دكافع ال تنفصؿ عف العقكبةي كال تنفصؿ عف لذا يرل الباحث أٌف ال يبيذا ا لـ الفرديتحقؽ إحساس 
 الحالة النفسية كالذىنية التي عايشيا الفرد كقت ارتكابو لمجريمة.  

 
 : السابعةالفرعية الفرضية نتائج 

انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 ."الجديدة نوع الجريمة عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
لمتغير  لعكد لمجريمة يعزلا في استجابات النزالء العائديف نحك فركؽ دالة إحصائيان اتعح عدـ كجكد 

ي يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى كجكد أسباب كعكامؿ معينة لكؿ جريمةي فجريمة نكع  الجريمة الجديدة
تقابمو دكافع أبسط مف دكافع ارتكاب جريمة قتؿ عمى  يالشتـالسرقة أك االعتداء البسيط بالعرب أك 

سبيؿ المثاؿي لذا تتنكع الجرائـ بتنكع الدكافع كالحالة التي عمييا الفردي فقد يرتكب فرد ما جريمة قتؿ 
 سباب بسيطةي كقد يمتنع عف ذلؾ  سباب ذات أثر كبير عمى النفس كالفردي لذا يرل الباحث أف 

حاؿ  اإلجراميالجاني لمفعؿ إدراؾ الدكافع الرتكاب جريمة جديدة يعكد إلى عدـ  عدـ كجكد فركؽ في
بطريقة النفس عبط التي تؤدم إلى  وحاسة مف حكاس ةفعاؿ المادية بأيدراؾ ا ي أم عدـ إارتكابو
في ىذه الحالة مباشرةي ف بكقت قريب رتكابياادراؾ الجريمة عقب مؤكدةي كيعكد أيعان إلى عدـ إيقينية 
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الجاني الفعؿ المادم الذم ارتكبوي  نو يككف تحت تأثير الدكافع التي أدت إلى ارتكاب شاىد ال ي
ي فالجريمة الجديدة ليا دكافعيا الخاصة التي تحجب قدرة آثار كمعالـ الجريمةيشاىد إنما الجريمةي 

 الفرد عمى التفكير بالعقكبة التي قد يتعرض ليا.
كردة فعؿ مف الجاني عمى فعؿ تـٌ عدهي كىك في ىذه الحالة قد مف جية أخرل قد تككف الجريمة 

يدخؿ في صراع نفسي مع ذاتوي إما أف يقكـ بفعؿ يكاجو بو ما تعرض لو مف تعدم عمى حقكقوي أك 
يشعر بأنو قد تعرض لمميانةي فيقكده ىذا الشعكر إلى ارتكاب الجريمة الجديدةي يسانده في ذلؾ كعيو 

كبة سابقة كأٌنو قد ناؿ جزاء العقكبة السابقةي فيتككف لديو دافع قكم الرتكاب كمعرفتو بأنو تعرض لعق
 جريمة جديدة.

 
 : الثامنةالفرعية الفرضية نتائج 

انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 ."اإلصالحاسـ مركز  عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
 عزلتلعكد لمجريمة في استجابات النزالء العائديف نحك افركؽ دالة إحصائيان أظيرت النتائج كجكد 

كالتأىيؿ في راـ اهلل كمف ثـ  اإلصالحي ككانت الفركؽ لصالح نزالء مركز اإلصالحاسـ مركز لمتغير 
ي كذلؾ أفعؿ بفرؽ حيث التيكية كالغرؼ راـ اهلل مفي يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أٌف مركز الخميؿ

ي فقد الحظ الباحث الخميؿغيره مف المراكزي أما بالنسبة لسجف مع  مع النزالء مقارنةالتعامؿ بسيط في 
أف النزالء فيو ىـ ممف تدفعيـ العكامؿ البيئية الرتكاب الجريمة أكثر مف غيرىـي إذ يعانكف بشكؿ 

قاليد كالقيـ التي تدفع الرتكاب الجريمةي مع العمـ أٌف ىذا المركز ال كاعح مف تأثير البيئة العدائية كالت
يقؿ قدران مف حيث المرافؽ كالبرامج المكجكدة فيو عف مركز راـ اهللي أٌما باقي المراكز فتعاني مف 

 االكتظاظ ا مر الذم يؤدم إلى عدـ التصنيؼ المناسب لعزؿ النزالء عف بععيـ بععان.
نتيجة لعدـ تعامؿ العامميف مع النزالء بنفس المستكل  فركؽمف جية أخرل يعزك الباحث كجكد 

االحتفاظ كالطرؽي كيرل الباحث أٌف ىذا أمر طبيعي بكجكد اختالفات بيف ا فرادي إذ يعمؿ جميع عمى 
الرعاية  كانتأالرعاية الالزمة لو سكاء  بتأميف كالقياـي محككميتواالنتياء مف مدة  حيف لىإ نزيؿبال

 ـيقع عمى عاتؽ المركز أف يقك  نوالكاليدؼ ف غايةليذه ال اكتحقيق يالصحية أك الرعاية االجتماعية
ي ىذا سكمٌ  كالنساف عالمجتم لىإمساعدة النزيؿ عمى العكدة  شأنيامف  صالحيةإبرامج  العدادب

النزيؿ بحيث تمكنو مف  ؿكتنفيذ برامج تعمؿ عمى تأىي عداداليقكـ ب أف في كاجب المركز لىإ عافةباإل
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ي لكف الحظ الباحث عدـ أداء ىذه الكاجبات بالطريقة العيش الكريـ كىذا ما يسمى بالرعاية الالحقة
ذاتيا في جميع المراكزي كاتعح لمباحث أيعان عدـ مناسبة باقي مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لمقياـ بيذه 

يكمية كالفنية كاالجتماعية كالنفسيةي كما ىك الحاؿ في مركزٌم راـ اهلل الكاجبات مف النكاحي الي
كالظاىرةي خصكصان عيؽ المساحة كعدـ تكفر جميع اإلمكانيات الكاجبة مف أجؿ عممية اإلصالح 

 كالتأىيؿ.
 

 : التاسعةالفرعية الفرضية  نتائج
انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

بػرامج اإلصػالح والتأىيػؿ التػي شػاركت بيػا فػي المػرة  عػزى لمتغيػرتفتي فلستطي     ئود نلار مت  نحو ان
 ."السابقة

لعكد لمجريمة يعزل في استجابات النزالء العائديف نحك افركؽ دالة إحصائيان  اتعح مف النتائج كجكد
لصالح برامج ككانت الفركؽ  يشاركت بيا في المرة السابقةبرامج اإلصالح كالتأىيؿ التي لمتغير 

ي أم أف العائديف لمجرائـ كالذيف تمقكا برامج مينية البرامج التعميمية كالثقافيةك التأىيؿ كالتدريب المينيي 
كتعميمية كثقافية لدييـ دكافع أقؿ الرتكاب الجرائـي يعزك الباحث ىذه النتيجة لعدة أسبابي ا كؿ أٌف 

امجيف ىما ا كثر فعالية كتداكؿ داخؿ المراكزي كالثاني مالحظة الباحث إقباؿ النزالء عمى نالبر  ىذيف
ىذيف البرنامجيف أكثر مف باقي البرامجي كالثالث تنكع الميف كالمكاعيع الثقافية المعركعة فييماي 

الت كأىداؼ ىذه ا مر الذم يؤدم إلى انجذاب النزالء ليـي كالسبب الرابع كا ىـي ىك آثار مجا
البرامج عمى النزيؿ نفسوي كذلؾ مف حيث اكتساب النزيؿ لمينة داخؿ المركزي مما يؤدم لتكفير فرص 

ي كمعرفتو آلثار الجريمة كأىمية بقائو عمف المجتمع عف طريؽ محككميتولديو لمعمؿ بعد انتياء 
 البرامج الثقافية.

بكجكد اىتماـ بو مف الناحية الجسدية كالفكرية مف جية أخرلي تؤدم ىذه البرامج إلى شعكر النزيؿ 
مف المالحظ أف النزالء يعتقدكف أف جسدىـ كعقميـ ىك أىـ شيء بقي لدييـ لممحافظة عمى السكاءي ف

عميو داخؿ المركزي فبعد أف فقدكا حريتيـ كباقي االعتبارات االجتماعية داخؿ مراكز اإلصالح 
يعيركنو أكبر اىتماـي كما يعتبركف أف المحافظة عمى سالمتيـ  كالتأىيؿ لـ يتبؽ منيـ إال الجسدي الذم

ىك كسيمتيـ الستعادة الحياة الحرة كالمقدرة عمى التحرؾ كبذؿ الجيدي  نيـ بدكنو ال أمؿ ليـ في 
مف أىـ الكسائؿ لتنمية القدرات استعادة مكانتيـ أك إيجاد مكانة الئقة بيـي لذا تعتبر ىذه البرامج 
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شبا كما إنيا كسيمة لتحقيؽ أغراض عالجية عف طريؽ إنفاذ  يكالفكرية ع الحاجات البدنيةالجسمية كاء
 .الطاقة الزائدة

 
 : العاشرةالفرعية الفرضية نتائج 

انزء ا انئبي     اسجابةبت في (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ"

 "والتأىيؿ التي شاركت بيا حالياً  اإلصالحبرامج  عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م نحو ان
 عزلتلعكد لمجريمة في استجابات النزالء العائديف نحك افركؽ دالة إحصائيان أظيرت النتائج عدـ كجكد 

يرل الباحث أف البرامج جميعا المقدمة في  .كالتأىيؿ التي شاركت بيا حاليان  اإلصالحبرامج لمتغير 
المراكز تؤدم إلى إزالة صفة القيكد عف حرية النزيؿ بشكؿ جزئيي كأنيا تمنحو جزء مف االستقاللية 
بالتفكير كبالشعكر بأنو ال يزاؿ فرد لديو قدرات عقمية كجسدية تمكنو مف العيش كباقي ا فرادي كذلؾ 

يالحظ أف النشاطات الرياعية ليا دكر كبير في المعاممة حيث عمى الرغـ مف أنو مسجكف فعمياني 
العقابية ككنيا تشكؿ جزءا مف عممية التأىيؿ حيث تييئ النزيؿ جسديا كذىنيا لإلقباؿ عمى برامج 

كىي تكلد لدل النزيؿ استعدادا لتحمؿ قيكد النظاـ كااللتزاـ  ياإلصالح كالتأىيؿ بكعع جسدم مريح
ي باإلعافة إلى ذلؾ كبذلؾ يككف النشاط الرياعي مخرجا يتنفس النزيؿ مف خاللو يبقكاعد السمكؾ

يعتبر النشاط الرياعي استثمارا لكقت فراغ النزيؿي بما ىك مفيدي ككنو كسيمة فعالة الكتساب المياقة 
البدنية كالميارات الرياعية المختمفةي كمف ابرز النشاطات الرياعية التي تمارس داخؿ مراكز 

 اإلحماء الصباحيالفردية كبمبادرات طكعية كفردية مف النزالءي مثؿ  الرياعة صالح كالتأىيؿاإل
 .كالتنس

أما بالنسبة لمترفيو فالنو يعد كسيمة لمتركيح عف النفسي خصكصان أنو يتكفر في الفكرة كفي البرامج 
تماماتيا العادية عبر االجتماعية كالثقافيةي أم مكجكد في المراكز إلبعاد ما يشغميا عنو بتغير اى

الكسائؿ كالنشاطات التي تكفر الراحة النفسية كاليناء كالشعكر باالنشراح كالسعادةي كبذلؾ ال يجد 
السجيف الكقت لمتفكير بكاقعو ا ليـ الذم يسكده الحرماف مف الحرية كيخرجو مف نمط الحياة العادية 

اعحة تقكـ عمى تعميـ النزيؿ كتدريبو عمى إلى فسحة جديدة مف النشاطي كلمترفيو كظيفة تأىيمية ك 
اإلبداع كالتصكر كالتنكيع في النشاطات اليكميةي كتنمية المكاىب كالقدرات الذاتية. كلمترفيو أىمية كبيرة 
في تنظيـ أكقات النزيؿ فيك أسمكب معاممة ييدؼ إلى اإلصالح كالتأىيؿي مف خالؿ دكر ألألخصائي 

تجانسة مف النزالء في المجاالت الثقافية كاالجتماعية كالرياعية الذم يعمؿ عمى تشكيؿ مجمكعات م
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كالترفيييةي المسمكح مزاكلتيا داخؿ السجفي كتشجيع النزالء باالنعماـ إلييا لخمؽ ركح التعاكف 
كالتنافس كحسف السمكؾ بيف النزالءي ا مر الذم يصرؼ النزالء عف التفكير في االنحراؼ كالتمرد 

ه في التحسف كتنمية شخصيتو كقدراتوي كيؤدم إلى التقميؿ مف العكامؿ النفسية مثؿ كالمخالفات كيساعد
سرعة الغعب كاالندفاعيةي كالسمككيات التي لدل النزيؿ مثؿ السرقة أك الغشي كتؤدم إلى معرفة 

إلى عائمتو كجماعتو مف غير مبرري مما يسيـ في تقميؿ  االنحيازمكانة الفرد في المجتمعي كعدـ 
 مؿ كالدكافع المؤدية الرتكاب الجريمة.العكا
 

 : الحادية عشرالفرعية الفرضية نتائج 
انزتتتء ا  استتتجابةبت فتتتي (α ≥ 0.05) ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة ال توجػػػد فػػػروؽ "

 "النظر إلى مركز اإلصالح والتأىيؿ عزى لمتغيرتفي فلسطي   ئود نلار م انئبي    نحو ان
النظر لمتغير  عزلتلعكد لمجريمة في استجابات النزالء العائديف نحك افركؽ دالة إحصائيان تبٌيف كجكد 

إلى مركز اإلصالح كالتأىيؿي ككانت الفركؽ لصالح الذيف يعتبركنو مكانان لمعقاب كيميو الذيف يعتبركنو 
ي يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أٌف النزالء قد أدرككا اليدؼ مف معان  كاإلصالحمركزان مكاف لمعقاب 

في جكىرىا ألـ أك أذل يصيب مف تنزؿ بو العقكبة كأثر العقكبة كأدرككا مغزاىا الحقيقيي كىك أنيا 
 كيافكيكقعو المجتمع عميو كرىا عف طريؽ الييئة المختصة دفاعا عف  يمباشر بسبب ارتكابو الجريمة

افظة عمى مصالحو باإلعافة إلى ردع الجاني عف التمسؾ بالجريمة مرة أخرل كالمح يالمجتمع
عادتو ععكان   .في المجتمع فاعالن  كاء

كأصبحكا عمى عمـ بأٌف في العقكبة تحقيقان لمعدالة أك عدالة العقكبة كعدـ تجنييا كتعدييا عمى حرية 
بالقدر الذم  يأك حريتو أك مالو تتسـ بقدر مف اإليالـ يصيب الجاني سكاء في شخصوالفردي فالعقكبة 

اقتربت العقكبة مف قدر  مافكم يأك التساىؿ في قدر العقكبة ةيتناسب مع الجـر الذم ارتكبو دكف المبالغ
عمى أف تراعى الظركؼ المختمفة التي  يخطكرة الجاني عمى المجتمع أمكف القكؿ بتحقيؽ العدالة

كىي كذلؾ  يعمى العدالة كقيمة اجتماعية ان كتعتبر الجريمة عدكان يأحاطت بالمجـر عند ارتكابو جريمتو
ما تتصؼ بو الجريمة مف  ا فرادي كمرجع ىذه الصفة ميرفي ع المستقرك عدكاف عمى الشعكر بيا 

إلى محك عذاب الظمـ في شقيو  بةالعقك  تيدؼف يلممجني عميو مف حؽ لو حرمانان  رىااعتباب يظمـ
كمما الحظو الباحث أيعان  يكأف ترعي الشعكر بيا الذم انتيؾ لمعدالةي ياالجتماع االعتبار بالعادة

الجريمة قد  كأف كاالجتماعيي يدؼ إلى إعادة التكازف القانكنيتكظيفة قد تعرفكا أف لمعقكبة  أف النزالء
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 صكرة العقكبةكتكعيح شباع إلأتي الجريمة تفسببتو مف عرر لفرد أك أكثري بما  ازفأخمت بيذا التك 
كدرجة الخطكرة الجرمية  يمع جسامة الجريمة سبةالعقكبة تككف متنانظر النزيؿي إعافة إلى أٌف  في

 قوال يتناسب كالعرر الذم ألح كبيران  عرران بالنزيؿ كىي ال تككف شديدة إلى درجة أنيا تمحؽ  يلمجاني
 في المجتمع.  المطمكب التكازف حقؽت فالكبسيطة  خفيفة تككف المف جية أخرل كالمجتمعي  بالغير

باعتباره مكانان لإلصالح كالتأىيؿ كالعقكبة معاني فيذا يعكد إلى  إلى مركز اإلصالح كالتأىيؿأما النظر 
تكامؿ دكر العقكبة كبرامج اإلصالح كالتأىيؿ سكياني كدكرىما في التأثير عمى طريقة تفكير النزيؿ عف 

مؿ عمى تيذيب الفرد كسمككياتوي حيث إٌف الحياةي كذلؾ دكرىما في تعريؼ النزيؿ بكجكد قانكف يع
عمى االحتراـ  الذم يدؿكىي المعيار  ياإلنسانيالبشرم كالرقي  كالتطكر العدالة تعتبر مرآة التحعر

كتشكؿ في الكقت نفسو المقياس الحقيقي لدكلة الديمقراطية  يكحقكقو كحرياتو ا ساسية دالمكفكؿ لمفر 
 العدالةفي مجاؿ  يأىمية ىذا الحؽ بصكرة كاعحة كتتجمىي اإلنسافكسيادة القانكف كاحتراـ حقكؽ 

كىي  يما يممؾ كقكاـ حياتو ككجكده عزأ ىي اإلنسانيةككف الحرية الشخصية كالكرامة  يالجزائية
كمكفكلة ازدىر  كمحمية ككمما كانت ىذه الحقكؽ مصكنة يفي المجتمع السميـ كا صؿ ا ساس

ذا يالمجتمع كتقدـ الحقيقة لـ تغب  كىذه يمؾ الحقكؽ لالنتياؾ اىتزت ثقة الفرد في مجتمعوتعرعت ت كاء
الشخصية مف أىـ ا ىداؼ  اإلنساففقد كاف النعاؿ في سبيؿ حقكؽ  يعف ا ذىاف عمى مر العصكر

 تحقيقيا. إلىالتي يسعى 
قبؿ  إنساف ىككبذلؾ  يالدعكل الجزائية ىك متيـ دهالشخص الذم يرتكب جريمة كقد حركت ع كيعتبر

 أف يككف محاطان  جبكي يفترة المحاكمة ثناءأنساف اليككف متيـ كيجب الحفاظ عمى جميع حقكقو ك أف
كذلؾ تطبيقا لجميع  يكبعدىا ثناءىاكأبا مف مف جميع الجكانب كفي طيمة فترة ما قبؿ محاكمتو 

ككنيا تراعي حقكؽ المتيـ في جميع فترات  يكالمحمية المطبقة في فمسطيف كالمكاثيؽ الدكلية اإلعالنات
سكاء كانت قانكنية أك غير  اإلجراءاتككف أم شخص في ىذه الفترة قد يتعرض لبعض  يالمحاكمة

 .نسافالقانكنية النتياؾ حقكقو ك
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 التوصيات:  5.2
 بعد التكصؿ إلى النتائج السابقة فالف الباحث يكصي بما يأتي: 

 توصيات عامة: 
مع كزارة الداخمية لتحسيف أكعاع مراكز اإلصالح كالتأىيؿ إنشائياني كمأسستيا تطكير العمؿ  (1

 . بحيث يتـ تصكيب أىدافيا باتجاه اإلصالح كالتأىيؿ
 ىذه المراكزمف ظاىرة ازدحاـ  لمحدحديثة كفؽ المعايير الدكليةل  مراكز إصالح كتأىيؿ إنشاء (2

 تتكافؽ مع أىداؼ اإلصالح كالتأىيؿ. 
كعدـ االلتجاء إليو إال في  يتكفرت عقكبات بديمة إذااإلسراؼ في الحبس د مف العمؿ عمى الح (3

كذلؾ لمحد مف ازدحاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ مف التي تستكجب ذلؾي العركرية ا حكاؿ 
 .أجؿ زيادة فاعميتيا في تحقيؽ أىدافيا المنظمة قانكنيان 

 عف طريؽ االجتماعي كالنفسي  صالحفي اإل تأىيؿالصالح ك اإلمراكز تدعيـ دكر العمؿ عمى  (4
 المؤسسات الرسمية كمؤسسات المجتمع المدني. الشراكة مع 

حتى يتـ إيجاد منظكمة مكممة  ىداؼ اإلصالح  الالحقة مرعايةعمى إيجاد برامج ل عمؿال (5
 .كالتأىيؿ بما يخدـ القطاعات المختمفة في المجتمع

 توصيات موجية لمقائميف عمى مراكز اإلصالح والتأىيؿ: 
قعاء مدة العقكبة لتعزيزىا  لمنزيؿ أثناءكاالجتماعية الحفاظ عمى الركابط العائمية االىتماـ ب (0

لتسييؿ عممية اندماجو  ي كمنح النزيؿ فرصة أكبر لمتكاصؿ مع العالـ الخارجيكزيادة فاعميتيا
   عنو. اإلفراجبعد 

لتزيد كتحسيف ميارات النزالء بما يتناسب مع احتياجات المجتمع برامج مينية جديدة  إعافة (2
 عف النزيؿ.  اإلفراجمف فرص االندماج في المجتمع بعد 

 في كافة المراكز كاعتماده قانكف تصنيؼ النزالء بأنكاعو المختمفة باستحداثعركرة القياـ  (3
أكالني كلمتقميؿ مف فرص اكتساب النزيؿ أفكار إجرامية  النزالءتخفيؼ جك المشاحنات بيف ل

جديدةي فعدـ التصنيؼ ييدـ أم ىدؼ لبرامج اإلصالح كالتأىيؿ بكؿ ما تحممو الكممة مف 
 معنى. 

تفعيؿ اإلمكانيات المادية كالمعنكية لمراكز اإلصالح كالتأىيؿي كتحكيميا إلى مرافؽ إنتاجية في  (4
 المجاالت المختمفة.
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ديف اجتماعييف بدكاـ كامؿ مف كزارة التنمية االجتماعية داخؿ مراكز اإلصالح تخصيص مرش (5
كالتأىيؿ لدراسة الحالة االجتماعية لمنزيؿ كعائمتو لتسييؿ عممية دمج المفرج عنو في المجتمع 

 كتحقيؽ عممي لنتائج برامج اإلصالح كالتأىيؿ.

 ح كالتأىيؿ إلى مرافؽ إنتاجيةالعمؿ عمى تحكيؿ مرافؽ التأىيؿ كالتدريب في مراكز اإلصال (6
 .لتكفير دخؿ لمنزالء كالمراكز عمى السكاء
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 المقابالت:
صالح راـ اهللي نائؿ جمعة /رائد الساعة الكاحدة  2017-8-13االحد المكافؽ ي مدير مركز تأىيؿ كاء
  .ظيران 

الساعة  22/8/2017عقيد/ تيسير ا سطةي مدير مركز إصالح كتأىيؿ أريحاي يـك الثالثاء المكافؽ 
 صباحان في مكتب مدير المركز 11
الساعة العاشرة في  28/8/2017 يكـ االثنيف المكافؽبيت لحـي مدير مركز ي شرؼ ىنديةأ /مقدـ

 .ر المركز في بيت لحـيمكتب مد
 7/9/2017نائب مدير مركز اصالح كتأىيؿ الخميؿ يكـ الخميس المكافؽ  يراعي العطاكنة /رائد

 الساعة الحادية عشر صباحا في مكتب المدير في المركز.
ي يكـ االثنيف المكافؽ  /مقدـ صباحا في مكتب المدير  11/9/2017جعفر سالمةي مدير مركز طكلكـر

 داخؿ المركز. 
ة عصرا ثالساعة الثال 2017\9\14أسامة الحجي نائب مدير مركز جنيفي يكـ الخميس المكافؽ  /رائد

 في مكتب مدير المركز داخؿ المركز.
 11ي الساعة 20/9/2017يؿ نابمسي يكـ ا ربعاءي رائد/ أحمد حاليقةي مدير مركز إصالح كتأى

 صباحان في مكتب مدير المركز.
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 المالحؽ: 
 : لمنزالء( االستبانة الموجية 1ممحؽ رقـ )

 جامعة القدس
 عمـ الجريمة برنامج ماجستير

 

  
 اخي النزيؿ /ة  حفظؾ اهلل 

دور العقوبة وبرامج اإلصالح والت أىيؿ في الحد  مف العود لمجريمة يقكـ الباحث بدراسة ميدانية عف "
ي لذا الجريمةعمـ ج كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنام (فمسطيففي 

ي مع العمـ تطابقان مع تكجياتؾم تراهكاإلجابة عمى فقراتيا لما مارةتعبئة االستبنرجك مف حعرتكـ التكـر 
 .حسف تعاكنؾ ـلك ان ر ك غراض البحث العممي فقطي شاأنيا 

 الباحث / عمي ربيع 
اشرافالدكتور/عبداللطيفربايعة
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 القسـ األوؿ: الرجاء وضع دائرة حوؿ رقـ الخيار الذي يتطابؽ مع حالتؾ: 
 

 (العمر بالسنوات1
 سنة 34لى إ 25مف  2 سنة   25قؿ مف أ 1
 سنة 45كثر مف أ 4 سنة 44لى إ 35 3

 (الحالة االجتماعية2
 بعز أ 2 متزكج 1
  رمؿأ 4 مطمؽ 3

 المستوى التعميمي(3
 اعدادم 2 ابتدائي 1
 دبمـك   4 ثانكم 3
 دراسات عميا 6 بكالكريكس 5

 الحاليةمدة الحكـ (4
 أقؿ مف ثالث سنكات لىإمف سنة  2 ةقؿ مف سنأ 1
 مكقكؼ 0 كثرأثالث سنكات ف 3

 )السجف(: والتأىيؿ اإلصالحمركز ؾ في حدد عدد مرات دخول: حالة العود(5
 المرة الثالثة 2 المرة الثانية 1
    مراتكثر مف ثالث أ 3

 في كؿ مرة اذكرىا؟ما ىي مدة الحكـ الصادرة بحقؾ (6
 المرة الثانية 2 المرة االكلى 1
 المرة االخيرة   4 المرة الثالثة 3

 التي ارتكبتيا أوؿ مرة؟ نوع الجريمة(  حدد 7
 جرائـ جنسية كأخالقية 2 جرائـ المخدرات كالكحكليات 1
  كاقتصاديةجرائـ مالية  4 جرائـ عنؼ 3

 ( حدد نوع  الجريمة الجديدة التي عدت بسببيا في المرة االخيرة ؟8
 جرائـ جنسية كاخالقية 2 جرائـ مخدرات ككحكليات 1
   جرائـ مالية كاقتصادية 4 جرائـ عنؼ 3

 الحالية؟ محكوميتؾ والذي تقضي فياإلصالح والتأىيؿ مركز ( ما اسـ 9
 ريحاأمركز  2 الخميؿمركز  1
 مركز بيت لحـ 4 مركز راـ اهلل 3
 مركز جنيف 6 مركز نابمس 5
   مركز طكلكـر 7
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 (  حدد برامج اإلصالح والتأىيؿ التي شاركت بيا في المرة السابقة، يمكنؾ اختيار اكثر مف اجابة30
 برامج التأىيؿ كالتدريب الميني 2 برامج صحية كنفسية 1
 اجتماعية كاالرشادمبرامج  4 برامج تعميمية كثقافية 3
 لـ اشارؾ في أم برنامج 6 برامج رياعية 5

 ( حدد برامج االصالح والتأىيؿ التي شاركت بيا حاليًا، يمكنؾ اختيار اكثر مف اجابة33
 برامج التأىيؿ كالتدريب الميني 2 برامج صحية كنفسية 1
 برامج اجتماعية كاالرشادم 4 برامج تعميمية كثقافية 3
 لـ اشارؾ في أم برنامج   6 رياعيةبرامج  5

 ( كيؼ تنظر إلى مركز اإلصالح والتأىيؿ الذي تقضي فيو محكوميتؾ31
 مكاف لإلصالح 2 مكاف لمعقاب فقط 1
   مكاف لمعقاب كاإلصالح معا 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

 القسـ الثاني: فقرات االستبانة:
 اختيارؾ في المحاور اآلتية: ( اماـ العبارة التي تناسبالرجاء وضع إشارة )

  محور العقوبة االوؿ:المحور 
حيث يحتوي ىذا المحور عمى مجموعة مف الفقرات التي تعبر عف دور العقوبة في الحد مف  

 العود لمجريمة.
موافؽ  الفقرة الرقـ

 بشدة
 محايد موافؽ

 
معارض  معارض

 بشدة
      .التكاجد في المركز يزيد معمكمات النزيؿ عف اإلجراـ  .1
      .تشديد العقكبة يقمؿ مف عكدة الجاني لمجريمة  .2
      منفعة الجريمة أكبر مف عرر العقكبة عمى النزيؿ.  .3
      عقكبة الحبس تدفع النزيؿ لمراجعة نفسو.  .4
      قعاء العقكبة ييشعر النزيؿ بالندـ.  .5
      قعاء العقكبة يعمـ النزيؿ احتراـ قكانيف المجتمع.  .6
      العقاب عمى الجريمة يردع أفراد المجتمع عف ارتكابيا.  .7
      العقكبات قصيرة المدة ال تتعمف اإلصالح كالتأىيؿ  .8
      كجكد النزيؿ في المركز يعتبر كفاره عف جريمتو .  .9

دمج برامج اإلصالح كالتأىيؿ في العقكبة يقمؿ مف   .10
 السمكؾ العدكاني لدل النزيؿ.

     

      النزالء يقمؿ مف تبادؿ المعمكمات عف  الجرائـ.تصنيؼ   .11
      إقامة النزيؿ في المركز تعممو استغالؿ كقت الفراغ.  .12
إقامة النزيؿ في المركز تعزز مف العادات اإليجابيةي   .13

 مثؿ االنعباط كالسيطرة عمى رد الفعؿ.
     

ىدؼ العقكبة التي يفرعيا المجتمع ىك االنتقاـ لممجني   .14
 عميو.

     

      اإلصالح. تيدؼ العقكبة إلى   .15
      تقؿ سمككيات النزيؿ اإلجرامية نتيجة لمعقكبة  .16
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 والتأىيؿ.محور برامج االصالح 
امج االصالح االستجابة نحو بر  عفتعبر حيث يحتوي ىذا المحور عمى مجموعة مف الفقرات التي 

 والتأىيؿ.
 
موافؽ  الفقرة الرقـ

 بشدة
 محايد موافؽ

 
معارض  معارض

 بشدة
مكاصمة التعميـ ا كاديمي  يثير اىتماـ النزيؿ أثناء قعاء  17

 العقكبة.
     

      إف لمتعميـ ا كاديمي أكلكية عند إدارة المركز. 18
      برامج التعميـ تزيد مستكل الكعي حكؿ خطكرة الجريمة. 19
      إكماؿ تعميـ النزيؿ متاح بكؿ مستكياتو. 20
      البرامج التعميمية في المركز تؤدم إلى زيادة كعي النزيؿ. 21
      البرامج التعميمية تقمؿ مف اقتراؼ السمكؾ اإلجرامي. 22
      تتطكر ميارة القراءة كالكتابة لدل النزيؿ في المركز . 23
البرامج التعميمية المقدمة في المركز تطكر مف القدرات الذىنية  24

 لمنزالء.
     

      يشرؼ عمى البرامج التعميمية ككادر متخصصة.  25
      المكتبة ليا تأثير كبير في تثقيؼ النزالء.   26
      تتكاصؿ الدكرات المينية داخؿ المراكز. 27
      االلتحاؽ بالبرامج المينية تقمؿ مف العغط النفسي لمنزيؿ.  28
      يزيد مف التفاني بالعمؿ. االنتظاـ بالتدريب الميني 29
      التدريب الميني ييكسب النزيؿ ميارات مينية جديدة. 30
      اكتساب الميارات المينية ييسٌيؿ إيجاد فرص عمؿ بعد االفراج. 31
اكتساب الميارات المينية ترفع مف فرص االندماج في المجتمع  32

 بعد االفراج.
     

      النزيؿ في مكاجية البطالة بعد االفراج.تعمـ حرفة يساعد  33
      تعمـ مينة يساعد النزيؿ عمى تعزيز ثقتو بنفسو. 34
تدريب النزالء عمى مينة يككف بشكؿ مناسب مع احتياجات  35

 السكؽ.
     

يحصؿ المتدرب عمى نفس الشيادة مف مركز االصالح  36
 السجف. كالتأىيؿ ال تختمؼ عف الشيادات في مراكز خارج

     

      االنتظاـ بالبرامج التدريبية ييحٌسف مف تعامؿ النزيؿ مع اآلخريف  37
      تتكفر ا دكية العركرية لمحفاظ عمى صحة النزالء. 38
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موافؽ  الفقرة الرقـ
 بشدة

 محايد موافؽ
 

معارض  معارض
 بشدة

      يتكفر الكشؼ الطبي المناسب بشكؿ دكرم كمنتظـ. 39
      تيتـ اإلدارة بتكفير ا دكات الرياعية لمنزالء. 40
      يمارس النزيؿ النشاط الرياعي الذم يختاره. 41
      ممارسة النشاط الرياعي يحافظ عمى استقرار نفسية النزيؿ. 42
      يشارؾ النزيؿ النشاط الرياعي لقعاء كقت في شيء مفيد. 43
      يكجد تنكع غذائي في الكجبات المقدمة. 44
      العقكبة. اإلرشاد النفسي يقمؿ مف التفكير في كاقع 45
      اإلرشاد النفسي ييقمؿ مف التفكير اإلجرامي لدل النزيؿ. 46
      كاقع النظافة في المركز مناسبمصحة النزالء.  47
      تكجد جمسات منتظمة مع ا خصائي االجتماعي كالنزالء. 48
      تكجد كسائؿ اتصاؿ تيمٌكف النزالء مف التكاصؿ مع الخارج. 49
      يتكفر في المركز تمفاز بشكؿ دائـ. 50
      يكجد اىتماـ مف اإلدارة لمحفاظ عمى الركابط العائمية لمنزالء. 51
      برامج الكعظ كاإلرشاد الديني تعزز االنعباط ا خالقي. 52
      اإلرشاد الديني ييحٌسف سمكؾ النزيؿ. 53
      احتراـ المجتمع.تعريؼ النزيؿ با خالؽ الحميدة يؤدم إلى  54
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 لو:العود لمجريمة واالدوافع المساعدة المحور الثالث: 
موافؽ  الفقرة الرقـ

 بشدة
 محايد موافؽ

 
معارض  معارض

 بشدة
 .عمى مجرميف محترفيف النزيؿ تعرؼيخالؿ قعاء العقكبة  55

 . يرفعوف المجتمع إال أمينة في السجف  النزيؿ رغـ تعمـ 56

 يجد النزيؿ صعكبة في إيجاد عمؿ بعد خركجو مف المركز . 57

 .جراـساليب جديدة في اإلاآلخريف أمف النزالء النزيؿ ـ تعمٌ  58

بعد اإلفراج  لى المسجدو إعند تكجييشعر النزيؿ باالرتياح  59
 عنو.



 يحرموفراج بعد اإل اإلجراميفي ممارسة السمكؾ  النزيؿ استمرار 60
 .مف تعاطؼ المجتمع



 يساعد اكتظاظ المركز بتبادؿ ا فكار اإلجرامية لدل النزالء  61

 .معيـ ورغـ تكاصمعف عائمتو بالغربة شعكرالنزيؿ  62

 إلى العكد لمجريمة .فراج بعد اإل النزالءاالنفعاؿ يدفع  63

 .بيف النزالء الشجار كالقتاؿمف  في جكٌ ة عقكباء النزيؿ قع 64

ينظر إليو بنظرة  ف المجتمعة النزيؿ إال أرغـ ارتفاع مستكل ثقاف 65
 دكنية . 



برامج اإلصالح كالتأىيؿ عززت مف التزاـ النزيؿ بالعمؿ بعد  66
 اإلفراج عنو.



 . االنتقاـ فكرة النزالء فيما بينيـ تعزز معاممة 67

مف نظرة المجتمع  غيري ال السيئةمف العادات النزيؿ  تخمص 68
 نحكه.السمبية 



مركز االصالح  وبسبب دخكلالمفرج عنو المجتمع  رفضي 69
 كالتأىيؿ.



 العقاب ترؾ أثران في نفس النزيؿ كقمؿ مف عكدتو لمجريمة. 70
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( كتب تسييؿ الميمة: 2ممحؽ رقـ )
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 ( قائمة بأسماء المحكميف:3)ممحؽ رقـ 
 مكاف العمؿ التخصص االسـ والمقب الرقـ

 جامعة االستقالؿ عمـ النفس الجنائي د. جياد السكيطي 1
 جامعة القدس عمـ ا رض كالبيئة د. زياد قناـ  2
 جامعة القدس عمـ النفس التربكم أ. د. عمر الريماكم 3
 جامعة القدس مناىج كأساليب تعميـ د. عمي أبك راس 4
 جامعة القدس عمـ النفس التربكم د. سيير صباح 5
 جامعة القدس جريمةعمـ  د. سييؿ حسنيف 6
 جامعة القدس اجتماععمـ  د. كفاء الخطيب 7
 جامعة القدس عمـ النفس التربكم د. نبيؿ عبد اليادم 8
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 فيرس الجداوؿ: 
 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ
 42 كقدرتيا االستيعابية كعدد النزالء فييااإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية مراكز  2.1
 60 حجـ مجتمع الدراسة كتكزيعو 3.1
 N=208 61 الدراسةتكزيع أفراد عينة النزالء حسب متغيرات  3.2
( لمصفكفة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 3.3

 في الحد مف العكد لمجريمةمحكر العقكبة  ارتباط فقرات
63 

( لمصفكفة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 3.4
  محكر برامج االصالح كالتأىيؿ ارتباط فقرات 

64 

( لمصفكفة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ) 3.5
 محكر العكد لمجريمة كالدكافع المساعدة لوارتباط فقرات 

64 

 65 معامؿ الثبات لممجاالت لمنزالء نتائج 3.6
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.1

 لمحاكر الدراسة
68 

العقكبة كالعكدة بيف  معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية لمعالقة 4.2
 في فمسطيف مف كجية نظر النزالء لمجريمة

68 

برامج اإلصالح بيف  ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية لمعالقة معامؿ 4.3
 العكد لمجريمة في فمسطيف مف كجية نظر النزالءك  كالتأىيؿ

69 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.4
 لمحكر العقكبة مف كجية نظر النزالء

69 

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتكسطات الحسابية  4.5
 لمحكر برامج اإلصالح كالتأىيؿ

71 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4.6
لمحكر العكد لمجريمة كالدكافع المساعدة لو مف كجية نظر النزالء مرتبة 

 تنازليان 

74 

 الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات  4.7
في فمسطيف مف كجية نظر النزالء يعزل لمتغير  العكد لمجريمة نحك

 العمر بالسنكات

76 

 76العكد  نحكالعينة  أفرادالستجابة  ا حادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف  4.8
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 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ
 العمر بالسنكاتلمجريمة في فمسطيف مف كجية نظر النزالء يعزل لمتغير 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 4.9
لمجريمة في فمسطيف مف كجية نظر النزالء يعزل لمتغير  نحك العكد

 الحالة االجتماعية

77 
 

في الدكافع التي العينة  أفرادالستجابة  ا حادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف  4.10
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