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 الشكر والتقدير

 

 االستقالؿاتقدـ بجزيؿ الشكر إلى رئيس مجمس األمناء الدكتكر تكفيؽ الطيراكم، كلرئيس جامعة 
، إلعداد ىذه األستاذ الدكتكر عبد الناصر القدكمي، لما أسيما بو مف دعـ كتكفي ر الكقت الالـز

 الدراسة.

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى الدكتكر المشرؼ األكؿ عصاـ األطرش الذم قدـ كؿ الدعـ 
كالنصح كالمشكرة، كجسد في داخمي معاني الصمكد كالتحدم، كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى المشرؼ 

مناقشة الرسالة كاإلشراؼ التالي عمييا، كما أتقدـ  الثاني الدكتكر محمد الشاللده عمى تفضمو بقبكؿ
 بجزيؿ الشكر ألعضاء لجنة المناقشة أساتذتي األعزاء.

كأتكج شكرم كامتناني إلى الدكتكر تكفيؽ أبك حديد عمى ما أسيـ بو مف تدقيؽ نحكم كلغكم، كتصحيح 
 الة إلى الكجكد.لمفردات ىذه الدراسة المتكاضعة، كالشكر لكؿ مف أسيـ في إخراج ىذه الرس
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 الممخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الضفة الغربية نحك تطبيؽ قكاعد 
الحد األنى في المجاالت اإلدارية، كالصحية، كالتعميمية التدريبية، كالمجاؿ النفسي كاإلرشادم، كىدفت 

لنزالء نحك مدل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في في كجيات نظر ا االختالؼأيضا إلى معرفة 
متغيرات: الجنس، العمر، مكاف اإلقامة،  باختالؼالضفة الغربية نحك تطبيؽ قكاعد الحد األدنى 

 المستكل التعميمي، نكع الجريمة، تكرار الجريمة، جسامة الجريمة.

ف، حيث تككف مجتمع الدراسة مف اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي بطريقة أداة االستبيا
(، نزيال كنزيمة، 1048جميع النزالء في المراكز اإلصالحية في الضفة الغربية كالبالغ عددىـ) 

كألغراض ىذه الدراسة، كنظرا لمتكزيع الجغرافي لمراكز اإلصالح كالتأىيؿ مف حيث التباعد المكاني 
%(، 30قد تـ اختيار عينة الدراسة بكاقع )( مراكز ف7عمى مختمؼ مناطؽ الضفة الغربية، كعددىا )

مف مجتمع الدراسة، حيث تـ تكزيع االستبياف عمى عينة الدراسة بطريقة عشكائية طبقية متناسبة، 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت مقاييس اإلحصاء الكصفي كاستخداـ االختبارات االحصائية، مثؿ 

 المستقمة. تحميؿ التبايف األحادم، كاختبار "ت" لمعينات

تكصمت الدراسة إلى أف مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الضفة الغربية بتطبيؽ قكاعد الحد 
األدنى لحقكؽ السجناء في جميع المجاالت مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة قد جاء بمستكل مرتفع، 

لحد األدنى بكسط كقد حقؽ المجاؿ اإلدارم الترتيب األكؿ مف حيث مستكل تطبيؽ قكاعد ا
(، كفي 3.77(، تاله في الترتيب الثاني المجاؿ االرشادم كالنفسي بكسط حسابي)4.04حسابي)

(، كفي الترتيب الرابع المجاؿ التعميمي كالتدريبي 3.92الترتيب الثالث المجاؿ الصحي بكسط حسابي )
 (.3.62بكسط حسابي )

بسياسة  االرتقاءبذؿ مزيد مف الجيكد في مجاؿ كأكصت الدراسة مف خالؿ نتائجيا بأىمية السعي نحك 
 التعميـ كالتدريب بالمراكز اإلصالحية بكافة مستكياتيا.
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Abstract 

The study aimed to know the  extent of the application by the  reform and rehabilitation 

centers  in the West Bank of the minimum rules in the administrative, health, educational 

training and the  psychological and guidance domains. It also aimed to know the 

differences in the viewpoints  of the inmates concerning the extent of the commitment by 

the reform and rehabilitation centers in the West  Bank concerning the  application of the 

minimum rules  with the difference of the variables: gender, age, place of residence, 

educational level, repetition of the crime, and the gravity of the crime. 

The study depended on the methodology of the social survey by means of the tool of the 

questionnaire. The population of the study consisted of all the inmates in the reform 

centers in the West bank, whose number is (1048)  male and female inmates. For the 

purposes of the study, and due to the geographical distribution  of the reform and  

rehabilitation center concerning the spatial remoteness  in the different areas of the West 

Bank, the number of which is (7) centers, the sample of the study was chosen by  (30%) of  

the population of the study.  The questionnaire was distributed on the sample of the study 

by means of the proportionate stratified random method. In order to achieve the purposes 

of the study, the researcher used the measures of the descriptive statistics, and he used the 

statistical tests such as the one-way analysis of variance and the “t” test for the independent 

samples. 

The study concluded that the level of the commitment of the reform and rehabilitation 

centers in the West Bank to the application of the minimum rules of the rights of the 

prisoners in all domains from the viewpoint of the individuals of the study same came at a 

high level. The administrative domain achieved the first rank concerning the level of the 
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application of the minimum rules with an arithmetic means of (4.04). It was followed in 

the second rank by the guidance and psychological domain with an arithmetic means of 

(3.77). In the third rank came the health domain with and arithmetic means of (3.92). In the 

fourth rank came the educational and training domain   with an arithmetic means of (3.62). 

The study through its results recommended the importance of exerting more efforts in the 

domain of promoting the policy of education and training in the reform centers in their all 

levels.  
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 الفصل األول
___________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا 
 

 مقدمة:  1.1
عانت البشرية مف تخمؼ القيـ اإلنسانية، كمف كيالت العقكبة القاسية في األزمنة القديمة 

إلى درجة أصبح  اإلفراط في أستخداـ كسائؿ القمع كالتنكيؿ إلىل ما أدمالتي اتسمت بالبدائية،

كطغياف القكة الذم زرع الحقد  كالجماعة،منطؽ االنتقاـ ىك السائد في حؿ النزاعات بيف المجـر 

األمف في المجتمع. كمع التطكر الذم طرأ عمى المجتمعات اإلنسانية، بدأ العالـ  كأنعداـ كالعداكة،

و تحقيؽ العمميات الخاصة يأخذ بالنظرة الحديثة لمعقكبة، إذ أصبح السجف مكانا يتـ مف خالل

اليادفة إلى تحكيؿ سمكؾ النزيؿ كتربيتو بصكرة تتكافؽ مع معتقدات المجتمع كقكانينو، كما يكفؿ 

 تحقيؽ أمنو كاستقراره، كتنمية قكاعد العدالة المجتمعية.

إف التطكر في مفيكـ السجكف قد أصاب الكظيفة كالغاية مف كجكدىا؛ إذ بعد أف كانت السجكف 

المكاف المعد  إلنفاذ العقكبة فقط، كبعد أف كاف السجيف يعامؿ السجناء معاممة قاسية، دكف تيمثؿ 

(، 2012مراعاة لمبادئ التصنيؼ فيتـ تعذيبو، عف طريؽ الجمد كالتنكيؿ كالتعذيب)الٌسمرم، 

أصبحت السجكف المكاف الذم يجب فيو تأىيؿ السجيف كخركجو مف السجف إلى الحياة 

امة؛ ليمارس حياة سكية تكفؿ كقايتو مف العكدة إلى الجريمة مرة أخرل، مف أجؿ االجتماعية الع

عماؿ ىذه البرامج اإلصالحية كالتأىيمية ألذلؾ؛ نشأت اإلصالحيات الحديثة لتككف الجية المنفذة 

 (.1999الالزمة لمنزيؿ)غانـ، 



2 

فترة بعيدة،   لقد عرفت األراضي الفمسطينية نظاـ السجكف ككسيمة لمكافحة الجريمة منذ

نتدابية،إالأف  كىك ما تيدلؿ عميو السجكف الفمسطينية التي يعكد بناء معظميا إلى حقب عثمانية كا 

لمجرميف لـ تتضح معالميا إال بعد قدكـ السمطة الكطنية ا كالتأىيؿ السجكف ككسيمة لإلصالح

الفمسطيني رقـ  كالتأىيؿ ، كبالتحديد بعد صدكر قانكف مراكز اإلصالح1994الفمسطينية عاـ 

كأخضعيا لسيطرة  كالتأىيؿ، سـ السجكف إلى مراكز اإلصالحا، كالذم غٌير 1998لسنة  (6)

شراؼ إدارة مختصة كمستقمة في الشرطة المدنية الفمسطينية، كقد جاء القانكف متفقا مع العديد  كا 

              مف مبادئ كمعايير حقكؽ اإلنساف الدكلية الخاصة في معاممة السجناء كالمجرميف

 (.2001، )أبك ىنكد 

اإلتجاه المعاصر في عمـ الجريمة عمى البحث في سبيؿ الكقاية مف الجريمة،  ركزي؛ مف ىنا

كذلؾ بإعادة احتكاء الجاني كمنعو مف إرتكاب الجريمة مرة أخرل، كذلؾ بإخضاعو لمبرامج 

، كتكفير كسائؿ الرعاية الالحقة العالجية، كالتأىيمية، كاإلصالحية داخؿ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ

 (.2013لو بعد اإلفراج عنو )الكساسبة،

كمف أجؿ تحقيؽ فكرة اإلصالح كالتأىيؿ كالتقكيـ مف قبؿ المؤسسات العقابية، كاف لزاما عمييا أف 

تأخذ بيذه األفكار بدال مف التنكيؿ كالتعذيب، إلعادة دمج الفرد في المجتمع مف جديد، كحماية 

تماعية، كالتركيز عمى الدكر الميـ لمقائميف عمى تحقيؽ العالج كالتقكيـ)الٌدباس، لمييئة االج

2006.) 

كمساىمة في إرساء دعائـ الفكر  كانت قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء تشكؿ إفادة ؛مف ىنا

كالتأىيؿ ىك اليدؼ األسمى مف  اإلصالحي الذم أنطمؽ مف قاعدة تدعك إلى جعؿ اإلصالح

في إدارة عمميات النزيؿ  اإلصالح جانبتأخذ ال كلما كانت األمكر ممية التنفيذ العقابي.كراء ع
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أصبحت الفمسفة الٌدكلية تقكـ عمى التٌطمع لإلرتقاء بمستكل  كمتطمباتو الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ،

المؤسسات العقابية لتككف أكثر التزاما بالحقكؽ، كبتطبيؽ المعاير الدكلية الداعمة 

.                                                                       (2003نة،لذلؾ)البطاي

سكاء عمى المستكل الٌدكلي بصكرة عامة، أك عمى الكضع الفمسطيني بشكؿ خاص، األمر الذم 

 دفع الباحث لمقياـ بيذه الدراسة.

  مشكمة الدراسة 2.1
لتزمت بقكاعد الحد ك  اإلصالح كالتأىيؿ لدييا ىنالؾ العديد مف الدكؿ التي قامت بتأسيس مراكز

األدنى لمعاممة السجناء بما يكفؿ إصالح المجرميف كتأىيميـ، كلكف ما يؤخذ عادة عمييا، أف 

ىك مكجكد في نصكص المكاثيؽ الٌدكلية كالقكانيف المحمية، ففي  عما الممارسة كالتطبيؽ مختمفاف

 (، كالذم1998( لسنة )6كالتأىيؿ الفمسطيني رقـ )الضفة الغربية ىنالؾ قانكف مراكز اإلصالح 

جاء منسجما مع قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء، كلكف ىؿ الممارسة كالتطبيؽ تنسجمعما 

نقد مكجو لمراكز  فيناؾ ىك مكجكد في نصكص قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطيني؟

سس كالبرامج اإلصالحية كالتأىيمية لمنزالء، ففي اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية؛ بأنيا ال تيطبؽ األي 

حكؿ جاىزية مراكز اإلصالح  2001تقرير صادر عف الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف سنة 

تكفر القكاعد الدنيا لمعاممة النزالء في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ  أنياالكالتأىيؿ الفمسطينية، 

 1955اممة السجناء كالصادر عف األمـ المتحدة لسنة الفمسطينية استنادا لقكاعد الحد األدنى لمع

 2009 )ديكاف المظالـ،ك سافد تقارير لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنيكج ؾلككذ(، 2001)أبكىنكد،

 العشركف بينتك  الحادمك  الخامس عشر كالتاسع عشر السنكم تقريرىا في(، ك 2013-2015-

إلى عدـ قدرة  لنزالء إضافوا عددأكتظاظ في إلأف مراكز اإلصالح التأىيؿ ما زالت تعاني مف ا
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تمؾ المراكز عمى الفصؿ بيف النزالء ككذلؾ تعاني بعض المراكز مف عدـ كجكد العيادات الطبية 

في حيف تفتقد غالبية المراكز إلى الكرش المينية إلعداد  الدائمة، كعدـ تكفر األدكية في بعضيا،

الدراسة في تحديد مدل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في كعميو تكمف إشكالية  النزالء كتأىيميـ،

 . 1955قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة بالضفة الغربية 

 أىمية الدراسة 3.1
تنبع أىمية الدراسة مف الناحية النظرية إلى ندرة األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع ىذه 

 1955تأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة الدراسة" مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كال

في الضفة الغربية مف كجية نظر النزالء، كبالتالي ستساىـ الدراسة بإغناء األدب النظرم 

 كالمكتبة الفمسطينية بيذا المكضكع. 

ثراء تطبيقي ميداني،  أما مف الناحية العممية، ستساىـ الدراسة في إعطاء معرفة عممٌية، كا 

اب القرار كالمختصيف في كيفية التعامؿ مع السجناء، كالممثميف بجياز الشرطة الفمسطينية ألصح

دارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في جياز الشرطة الفمسطينية بشكؿ خاص، كفؽ  بشكؿ عاـ، كا 

تساعد عمى تحقيؽ العدالة كاألمف المجتمعي.  الدكلية، كالتيمنظكمة عممية قائمة عمى المعاير 

ىذه الدراسة اآلفاؽ لكؿ ما ىك مستحدث مف عمميات اإلصالح كالتأىيؿ، بيدؼ تحقيؽ كتفتح 

النمك كالتطكر في قطاع ميـ مف قطاعات المجتمع آال كىك قطاع المجرميف كالمنحرفيف، إلعادة 

دمجيـ مف جديد في المجتمع، كما ستعطي ىذه الدراسة المجاؿ إلجراء مزيد مف الدراسات 

 ؽ بيذا المكضكع.العممية التي تتعم
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 أىداف الدراسة 4.1
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

التعرؼ عمى مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية لمبرامج اإلصالحية كالتأىيمية كفقا 
 النزالء.لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء مف كجية نظر 

كجية  كالتدريبية مف كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج التعميميةتكضيح مدل التزاـ مراكز اإلصالح  -1
 النزالء.نظر 

 تبياف مدل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج الصحية مف كجية نظر النزالء. -2

تحديد مدل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج النفسية كاإلرشادية مف كجية  -3
 نظر النزالء.

عرؼ عمى مدل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج اإلدارية مف كجية نظر الت -4
 النزالء.

مدل اإلرتباط القائـ بيف أنكاع البرامج المختمفة التي تكفرىا مراكزاإلصالح كالتأىيؿ مف  فحص-5
 كجية نظر النزالء.

( بيف تقديرات عينية 0.05عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) التعرؼ-6
الدراسة نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء 

، مكاف اإلقامة، المستكل )الجنس، العمرفي المجاؿ الصحي، كالتي تعزل الختالؼ متغيرات
 التعميمي، تكرار الجريمة، جسامة الجريمة(.

تقديرات عينة بيف ( 0.05ت داللة إحصائية عند مستكل داللة )التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذا-7
الدراسة نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء 

، العمر، مكاف اإلقامة، الجنس)متغيرات كالتي تعزل الختالؼ  كالتعميمي،في المجاؿ التدريبي 
 لجريمة، جسامة الجريمة(.ا التعميمي، تكرارالمستكل 
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( بيف تقديرات عينية 0.05التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-8
الدراسة نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء 

العمر، مكاف اإلقامة،  ،)الجنسفي المجاؿ النفسي كاالرشادم، كالتي تعزل الختالؼ متغيرات
 .الجريمة، جسامةالجريمة(المستكل التعميمي، تكرار 

( بيف تقديرات عينية 0.05التعرؼ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-9
الدراسة نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء 

)الجنس، العمر، مكاف اإلقامة، المستكل رم، كالتي تعزل الختالؼ متغيرات في المجاؿ االدا
 التعميمي، تكرار الجريمة، جسامة الجريمة(.

 أسئمة الدراسة 5.1
 ستحاكؿ الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:

كالتأىيؿ الفمسطينية لمبرامج اإلصالحية  السؤاؿ الرئيس: ما مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح
 التأىيمية كفقا لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء مف كجية نظر النزالء؟ ك 

 كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس ما يأتي:

بتطبيؽ البرامج التدريبية كالتعميمية مف كجية نظر  كالتأىيؿ ما مدل التزاـ مراكز اإلصالح-1
 النزالء.

 لصحية مف كجية نظر النزالء؟ كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج ا ما مدل التزاـ مراكز اإلصالح-2

كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج النفسية كاإلرشادية مف كجية نظر  ما مدل التزاـ مراكز اإلصالح-3
 النزالء؟ 

 كالتأىيؿ بتطبيؽ البرامج اإلدارية مف كجية نظر النزالء؟  ما مدل التزاـ مراكز اإلصالح-4

ؽ ببتط التزاـ مراكز اإلصالح كالتاىيؿ بيف مركبات مدل ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائيو-5
 البرامج اإلصالحيو كالتأىيمية؟
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 فرضيات الدراسة 6.1
( بيف تقديرات عينية الدراسة 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) ىؿ-1

نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء في 
، العمر، مكاف اإلقامة، الجنس)متغيرات ، كالتي تعزل الختالؼ عميمياؿ التدريبيي كالتالمج

 الجريمة(. الجريمة، جسامةالمستكل التعميمي، تكرار 

(، بيف تقديرات عينة الدراسة 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل داللة ) ىؿ-2
فة الغربية، بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الض

)الجنس، العمر، مكاف متغيرات لمعاممة السجناء في المجاؿ الصحي، كالتي تيعزل الختالؼ 
 اإلقامة، المستكل التعميمي، تكرار الجريمة، جسامة الجريمة(.

ة (، بيف تقديرات عينية الدراس0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل داللة ) ىؿ-3
نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء في 
المجاؿ النفسي كاالرشادم، كالذم ييعزل الختالؼ متغيرات )الجنس، العمر، مكاف اإلقامة، 

 المستكل التعميمي، تكرار الجريمة، جسامة الجريمة(.

(، بيف تقديرات عينية الدراسة 0.05كل داللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مست ىؿ-4
نحك مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ بتطبيؽ قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء في 
المجاؿ اإلدارم، كالذم ييعزل باختالؼ متغيرات )الجنس، العمر، مكاف اإلقامة، المستكل 

 (.جسامة الجريمة ،التعميمي، تكرار الجريمة

 الدراسةحدود 7.1
الدراسة عمى عينة مف النزالء في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الضفة  تالحدكد البشرية: تركز -

 .الغربية



8 

الحدكد المكانية: مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الضفة الغربية. )مركز إصالح كالتأىيؿ جنيف،  - 

، كمركز إصالح تأ إصالح كتأىيؿ نابمس، مركزمركز إصالح كتأىيؿ  ىيؿ راـ اهلل، طكلكـر

 مركز إصالح كتأىيؿ أريحا، مركز إصالح كتأىيؿ الظاىرية، مركز إصالح كتأىيؿ بيت لحـ(.

 2018-2017يذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ تبدأ الحدكد الزمانية: -

 مصطمحات الدراسة 8.1 
المتعمقة بالتعميـ كالتدريب  : ىي منشآت حديثة تضـ مجمكعة مف البرامجمراكز اإلصالح والتأىيل

 (.2000مف البرامج األخرل )الغامدم،  كاإلرشاد كغيرىا

مف : أماكف يحجز فييا المحككميف أك المكقكفيف لمتحقيؽ معيـ، مف أجؿ تنفيذ العقكبات أو ىي

 (.2009)ىالؿ،  رلجية، كألجؿ إصالحيـ مف جية أخ

لتأىيؿ في الضفة الغربية كالتي شممتيا عينة مجمكعة مراكز اإلصالح كا :نياأب إجرائياكما تعرؼ 

(، كىي أماكف مخصصة  الظاىرية، بيتالدراسة ) لحـ، راـ اهلل، اريحا، نابمس، جنيف، طكلكـر

 إليداع األشخاص المكقكفيف كالمحككميف.

: مساعدة الشخص كخدمتو كاإلشراؼ عميو كتقديـ كؿ ما يمـز لو، كيقابميا بالمغة التأىيل لغة

تعني عممية إعادة تكييؼ المجـر كتمكينو مف واصطالحا (، Rehabilitationة كممة)االنجميزي

 .(2008)الشريؾ، جديد إعادة شخصيتو كقدرتو ليعكد فاعال في المجتمع مف 

"مجمكعة العمميات أك األساليب التي يقصد بيا تقديـ أك إعادة تكجيو مفيوم التأىيل:كيتضمف 

نحك الحياة السكية كيتضمف معنى التأىيؿ إثارة الحكافز األشخاص المنحرفيف أك المجرميف 

اإليجابية عند الشخص بحيث يؤمف بالقيـ كالمكاقؼ الجديدة التي يراد غرسيا في نفسو، فيحتـر 
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" القكانيف بعد أف كاف متمردا عمييا أك يندمج في الحياة االجتماعية بعد أف كاف منعزال عنيا

 .(2007مكسى، )

( لعاـ 6حسب ما كرد في قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينيةرقـ )( النزيمة-النزيل)

ىك كؿ شخص محبكس تنفيذا لحكـ صادر لمحكمة جزائية أك خاصة أك مكقكفا تحت  : "1998

 (.1، ماده 1الحفظ القانكني أك أم شخص يحاؿ نحك المركز تنفيذا إلجراء حقكقي" )الفصؿ 

صدر عف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  : ىك الذم1998( لسنة 6قانون رقم )

، المعمكؿ بو في 1946( لسنة 3الفمسطينية، إذ أنو كبعد االطالع عمى قانكف السجكف )

، المعمكؿ بو في محافظات الضفة 1952( لسنة 23محافظات غزة، كعمى قانكف السجكف رقـ )

ـٌ تاله الغربية، كعمى مشركع مقدـ مف مجمس الكزراء، كبناء عمى مك  افقة المجمس التشريعي، ث

)المجمس التشريعي  2005( لسنة 3مجمكعة مف التعديالت تحتما يسمى: قانكف رقـ )

 الفمسطيني، قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ(.

: ىي مجمكعة المبادئ كاألسس المعايير الدولية ومجموعة قواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء

معايير المقبكلة لمعاممة مختمؼ طكائؼ المسجكنيف البالغيف،كتنظيـ التي تحدد أقؿ األكضاع كال

دارة مؤسساتيـ طبقا لألراء كالممارسات المعاصرة لعمـ العقاب   (.2014 )األحمد،الحديث كا 

منطقة جيكسياسية تقع في فمسطيف، سميت بالضفة الغربية لكقكعيا غرب نير الضفة الغربية:"

المكسكعة كيكيبيديا، % مف مساحة فمسطيف اإلنتدابية")21 األردف كتشكؿ مساحتيا ما يقارب

 الحرة(.
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 الفصل الثاني
___________________________________________________________________ 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 اإلطار النظري 1.2
ات العالقة كالمساس يرتكز ىذا الفصؿ مف الدراسة عمى مجمكعة مف المحاكر الرئيسية ذ

المباشر بفكرة أىداؼ السجكف كتطكرىا التاريخي، كما رافؽ ذلؾ مف تغير في الفمسفة اإلصالحية 
التي تمايزت عبر العصكر المختمفة. مف زاكية أخرل، ستتناكؿ الدراسة أنكاع المؤسسات العقابية، 

 إلى التطكرات التي خضعت كاألنظمة أك األساليب التي تـ أنتياجيا بصكرتيا الكالسيكية كصكالن 
ليا ىذه األساليب، التي تزامنت مع تطكر الفكر اإلصالحي الحديث. كالدراسة ىذه ستعمدي إلى 
البحث في أىـ النظريات العممية، التي ساىمت بتقديـ التفسير، كالتحميؿ لألفعاؿ الجرمية بشكؿ 

لمفكر اإلصالحي بشكؿ خاص. تناكؿ تمؾ النظريات الداعمة كالمفسرة  كذلؾ؛ عمىكعكفت  عاـ،
ثـ تنيي الدراسة بحثيا في مجمكعة مف البرامج اإلصالحية التي تساىـ فيما إذا طبقت بتحقيؽ 

 الغاية المرجكة منيا.

 طور التاريخي لمسجون الت   2.2
ال شؾ بأف اليدؼ مف العقكبة كتغيره كاف مف أىـ العكامؿ التي ساىمت في إختالؼ أىداؼ 

كانت ىذه السجكف أماكف يتـ مف خالليا التحفظ عمى النزالء لردعيـ، كمنعيـ السجكف، فبعد أف 
مف العكد لإلجراـ، أضحت اآلف كفؽ تطكرات الفكر اإلصالحي تخضع لمجمكعة مف البرامج 

إلف يعكد عنصران فاعالن، كمنتجان لمييئة األجتماعية  زيؿلنااإلصالحية الميمة كالتي تساعد كتييئ 
 .(2001، ىنكدأبك )حمايتيا( إلى )السجكفلمؤسسات العقابية التي تسعى جميع ا
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 تاريخ المؤسسات العقابية:  3.2
 أواًل: السجون في العصور القديمة 

نشير ىنا، إلى أف السجكف كانت معركفة منذ القدـ كتحديدان فقد كجدت في عيد الركماف، مف 
كشكمت مقرات إليكاء  فيذىا،تنخالؿ التحفظ عمى أكلئؾ المحككميف بعقكبات بدنية مف أجؿ 

 المذنبيف، الذيف سييعمؿ عمى محاكمتيـ.

الحقيقة، أف السجكف في ىذه المرحمة لـ تكف قائمة عمى فكرة سمب الحرية ألنيا لـ تكف معركفة  
في عيد الركماف أساسان، إال أف ىذه السجكف كانت تؤدم أغراض سياسية تتعمؽ بأكلئؾ الذيف 

رة أساسية مف جانب، أخر كاف يكدع فييا المجرمكف الذيف يخشى مف يتحدكف سمطة الحاكـ بصك 
 .(2011 )المشيداني،حظرىـ

نمحظ مما سبؽ بأف االعتقاد السائد يؤكد عمى أف المجـر أنسانان ال يمكف إصالحو كعميو، كاف 
 كالمجرميف.البطش كالتنكيؿ بشخص الجاني كفقان ليذا اإلعتقاد ىك األساس في معاممة الجناة 

 انيًا: السجون في العصور الوسطى ث

في ىذه العصر كاف يتـ إيداع المساجيف في بعض المباني العتيقة كالقالع كالحصكف كالمخازف، 
، شخصان معينان تتبعكاليدؼ ىنا ىك منع المجـر مف اليرب، فيما كانت الدكلة في تمؾ الحقبة 

يث يصؿ ىذه الشخص عمى مبالغ مالية لمقياـ بيذه الميمة دكف أف تقكـ بإدارة المكقع بنفسيا، ح
 (2012 الغني، )عبدليـ  ومف قبؿ الدكلة كمف قبؿ المسجكنيف أنفسيـ نظيررعايت

 1952كتعتبر إنجمترا ىي أكؿ دكلة شيدت مبنى شبيو بالسجكف تحت إسـ دار اإلصالح سنو 
(house of correction )(.2012 ،)كريكات 

المساجيف مف الفرار، فيما شكمت ىذه السجكف مفسدة  لقد كاف الغرض مف ىذه السجكف ىك منع
أخالقية نتيجة اإلختالط مف الرجاؿ كالنساء، كقد شيدت ىذه السجكف عمميات التعذيب كالتنكيؿ 
 لمجاني الذم كاف يعيش أساسان في مناطؽ مظممة، كظركؼ صحية غاية في كحشيتيا كصعكبتيا 

إلى أستراليا إلستخداميـ في تجديؼ السفف، حيث ثـ يتـ نقؿ السجيف إلى المستعمرات كخصكصان 
 .العقكبةأصبحت ىذه الصكرة تيمثؿ األساس لتنفيذ 
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نمحظ أف ىذه المرحمة بقيت كسابقتيا في العصكر القديمة مف حيث التعامؿ مع المذنبيف، إذ 
المؤقت، بقيت كظيفة السجف كظيفة ثانكية غير عقابية لـ تتعد الحجز األحتياطي أك الحفظ 

 إلى إستغالؿ الطاقات لمجمكع المذنبيف كاستخدامو لتحقيؽ المصالح العامة كالخاصة. ضافةإ

كرة خطكبقيت دكر اإلصالح في ىذه المرحمة مقصكرة عمى طكائؼ معينة مف حيث ال
، )العتيبيكالتنكيؿاإلجرامية،أما مف كانت خطكرتو كبيرة فقد عانى مف أقسى أنكاع التعذيب 

2009.) 

 حمة المعاصرة ثالثًا: المر 

إستيخدمت عقكبة الحبس في ىذه المرحمة كعقكبو جنائية أصمية، كظير في ىذه المرحمة "جكف 
ىكارد"، أعظـ مصمحي السجكف،الذم رفض نظـ اإلدارة السائدة في السجكف القائـ عمى العقاب 

ي كؿ الذم دعا مف خاللو إلى تحقيؽ فكرة اإلصالح العقابي ف ،)حالةالسجكف(ومف خالؿ مؤلف
 (.1977، )عريـكأمريكا مف أكركبا 

 أفكار المساكاة، انتشارلقد القت الدعكات كالمبادئ الفكرية في العصر الحديث مف خالؿ 
كأحتراـ الذات اإلنسانية كاحتراـ حقكقيا إلى تأسيس كظيكر نظريات جديدة في عمـ  كالحرية،

تعاد عف التنكيؿ كالبطش غير المبرر العقاب كالجريمة، نادت ىذه بالحد مف قسكة العقكبات كاإلب
دماجو في المجتمع مف  في تحقيؽ الفكراإلصالحي، عادة الفرد كا   .جديدكا 

عمى ضكء ىذه الدعكات برزت الحاجة إلى تعديؿ نظاـ السجكف مف أجؿ التمكف مف تحقيؽ 
لفصؿ، األمريكي في كالية بنسمفانيا الذم دعا إلى تحقيؽ فكرة ا 1682أىدافيا. إذ صدر قانكف 

الذم قاـ عمى فكرة الجمع،  1823كالعزؿ، كالعمؿ إال أنو لـ يالقي نجاحان. فظير نظاـ ايكبيرف 
ليضع مصير السجيف بيف يديو، فإذا أحسف  اإليرلندم()المتقدمة كتاله ما يسمى بنظاـ المراحؿ 

ذا أساء سمككو نزؿ إلى مستكل تدريجي أقؿ مما يسم ح ببقاءه سمككو أصبح مييأ لإلفراج عنو كا 
  .فترة أطكؿ في السجف

لقد تميز القرف العشريف بتطبيؽ األساليب العقابية الحديثة، القائمة عمى تحقيؽ اإلصالح كالتأىيؿ 
مف خالؿ عمميات التشخيص كالتصنيؼ، كتكفير البرامج المختمفة مف أجؿ تكفير أفضؿ السبؿ 

عادة دمجو مف جديد في الي يئة اإلجتماعية ليككف أنسانان فاعالن الممكنة إلعادة إصالح الفرد كا 
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متحمالن لممسؤكلية، كتـ تقسيـ السجكف في ىذه المرحمة كتنكعت ما بيف سجكف خاصة باألحداث، 
 (.2011كبالنساء، كبالرجاؿ)المشيداني،

لقد استمرت النظرة الجديدة لمعقاب إلى أف كصمت إلى ما يسمى بمفيكـ الدفاع االجتماعي، 
إنما تقع ألف المجتمع ساعد عمييا، ككذلؾ أصبحت النظرة لمجاني بأنو فرد  فالجريمة كفؽ ذلؾ؛

 (. 1997)طالب،جديدأجتماعي ال بد مف إعداده ليعكد فاعالن في المجتمع مف 

، 1945مع بداية ظيكر مدرسة الدفاع اإلجتماعي ممثمة بالعالـ اإليطالي جرامايتكا سنو 
ف الجاني حسب أجتماعي. إذالرة التحقيؽ لمدفاع اكالمستشار الفرنسي مارؾ آنسؿ،تـ تبني فك

المدرسة ضحية، كالمجتمع مسؤكؿ عف إنحرافة، كدعا جراماتيكا إلى إلغاء فكرة الجريمة بأعتبارىا 
ظاىرة قانكنية، كألغى كفؽ ذلؾ المسؤكلية الجنائية المترتبة عمى ذلؾ الفعؿ الجرمي، كأشار إلى 

جتمع، كدعا بدالن مف المسؤكلية الجنائية إلى إحالؿ فكرة مفيكـ عدـ قدرة المجـر التكيؼ مع م
 .المناىضة اإلجتماعية

نمحظ مما سبؽ، أف محكر سياسة جراماتيكا تتمثؿ بتحقيؽ اإلصالح كالتيذيب، كالتأىيؿ مف 
 خالؿ تدابير الدفاع اإلجتماعي كالسياسات اإلصالحية. 

كؿ إصالح المجـر كتأىيمةإجتماعيان، مف تدكر في مجمميا ح هفأفكار  أما ما يتعمؽ بمارؾ أنسؿ،
خالؿ أخذه بفكرة اإلختيار كرفض حتمية السمكؾ الذم نادت بو المدرسة الكضعية اإليطالية، 
حتراـ الكرامة اإلنسانية كحماية الحريات الفردية مف  كطالب بإعادة النظر في الجزاءات الجنائية كا 

يحيط بالجاني كالعمؿ عمى إعادة ما  دراسة،كؿب بيف األسسى األكؿ لسياستو الجنائية كالتمثمو
عادة أدماجو في الييئة اإلجتماعية مف جديد. كتع  إ د المدرسة أكثر شمكالن في صالحو كتأىيمو كا 
رساء قكاعد السياسة العقابية كالتي طالبت باألخذ بفكرة التكافؿ اإلجتماعي، كتكامؿ المنظكمة إ

 (.2010، ة)الكساسبالجريمةاإلصالحية لمكقاية مف 

في النصؼ الثاني مف القرف العشريف انطقمت الدعكة مف خالؿ النظريات المختمفة إلى أفتراض 
يقكـ عمى إمكانية إصالح المجـر كتدعيـ الشعكر باإلنسانية لدية بدالن مف إلغائيا، كالعمؿ الجاد 

عادة الفكر اإلصالحي كالتأىيؿ   (.1994، ـي)غنالمسجيفإلى إستبعاد القسكة كا 
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 نبذه تاريخية –المؤسسات العقابية الفمسطينية  4.2
تعاقبت عمى تنظيـ المؤسسات العقابية الفمسطينية مجمكعة مف األنظمة كالتشريعات، ارتبطت 
بطبيعة الحاؿ بالمراحؿ الزمنية التي تعاقبت عمى حكـ األرض الفمسطينية، كيمكف أف نحصر 

  الحقب الزمنية التي تكالت عمى فمسطيف باآلتي:

 الحقبة العثمانية:  .1

صدر خالؿ ىذه الحقبة مجمكعة مف التشريعات المتعمقة بتنظيـ المؤسسات العقابية، منيا: 
( ـ. كتـ تضمينيا مكاد متعمقة 1879ىػ )1296قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العثماني لسنة 

ركرة كجكد بعمميات التكقيؼ المؤقت كغير المؤقت، كأشار إلى محاؿ التدقيؽ كالحبس، كض
السجالت كأكامر إخالء السبيؿ كتاريخ الحبس ، كنالحظ عمى ىذا النظاـ أنو فرؽ بيف أماكف 

السجكف مف خالؿ مدة االحكاـ فيناؾ مثالن  كبيف أنكاعالحجز الخاصة بالمحككميف كالمكقكفيف،
سجف القضاء، كسجف المكاء، كالسجف العمكمي. أكد ىذا النظاـ عمى ضركرة أنشاء سجكف 

إلى  ـ(1880-ىػ 1297)اصة لمنساء، كما أشار نظاـ إدارة السجكف الداخمية العثماني لسنة خ
ضركرة كجكد الطبيب لغاية المتابعات العالجية لمسجناء، كأكجب عمى فحص أكراؽ السجيف 
بتاريخ األدخاؿ كاإلخراج، كأكد عمى ضركرة عمؿ المساجيف مف خالؿ ما جاء مف أمر بشأف 

 .)2003، )البرغكثي؛ـ(1912-ىػ 1330عثماني لسنو )أجكر السجناء ال

 الحقبة االنتدابية:  .2

، تـ خالليا إنشاء العديد مف السجكف منيا: سجكف 1948-1918أمتدت ىذه الفترة مف عاـ 
المكسكعة الفمسطينية، (غزةصرفند، المسككبية، الدامكف، الرممة، الخميؿ، نابمس، راـ اهلل، جنيف، 

ذكر نترة عدد كبير مف التشريعات ذات العالقة بالمؤسسات العقابية ىذه الف كشيدت .(1996
 منيا:

، مف خالؿ التأكيد عمى كجكد محامي لمدفاع 1926أصكؿ الدفاع عف السجناء الفقراء لسنة  . أ
 عنيـ.

: كيحمؿ ىذا النظاـ الخصكصية لمسجيف 1932نظاـ السجكف كالمدراس اإلصالحية لسنة  . ب
 الحدث مف الذككر كاإلناث. 
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: عٌرؼ ىذا النظاـ المجـر الحدث، كتناكلت جميع ما 1932. نظاـ المدرسة اإلصالحية لسنة ج
 يتعمؽ بأحكالو، ككيفية التعامؿ معو.

ك ذلؾ المصاب بمرض ألممساجيف،: خصص لتحقيؽ فكرة العالج 1935د. نظاـ السجكف لسنة 
 لمخطر.يعرض حياتة

: أكد ىذا القانكف عمى اقتراف عقكبة 1946لسنة  49ىػ. قانكف معاقبة المجرميف بالحبس رقـ 
الحبس باألشغاؿ الشاقة، ثـ ترؾ المجاؿ لقاضي القضاه التخفيؼ في ذلؾ بناءان عمى عدد 

.  السكابؽ كماىية المجـر

: أشار ىذا النظاـ إلى التكقيؼ المسمكح بو لإلفراج عف 1938ك. نظاـ السجكف المعدؿ لسنة 
 مساءان.إلى الرابعة  السجيف مف الساعة السابعة صباحان 

(، الذم نقؿ 1938ككذلؾ كجد كال مف نظاـ المدرسة اإلصالحية الحديث المعدؿ لسنة )
، 1946( لسنة 3صالحيات المفتش العاـ إلى مدير المعارؼ آنذاؾ، ككجد قانكف السجكف رقـ )

 الفمسطيني لسنة السجكف()كالتأىيؿ الذم بقي مطبقان حتى صدكر قانكف مراكز اإلصالح 
 . كقد كجدت القانكف مجمكعة مف القكاعد ذات العالقة بحقكؽ 1998

لمنزالء( السجيف مثؿ:) تكفير طبيب، األخذ بنظاـ العقاب، كتشغيؿ النزالء، كعمميات الفصؿ 
 (.2003،)البرغكثي

 الحقبة المصرية: .3

ديؿ كأكامر في الحقيقة، بقيت ىذه الحقبة تعمؿ بتمؾ التشريعات اإلنتدابية، إاٌل ما حصؿ فيو تع
لسنة  298، المتعمؽ بالمجـر الحدث، كاألمر رقـ 1958لسنة  10أخرل مثؿ: األمر رقـ 

تبقى مف حكمو ثالث  إذا، المتعمؽ باألشغاؿ الشاقة لمف بقي خارج المؤسسة العقابية 1954
 .(2003،البرغكثي)أشير 
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 الحقبة األردنية:  .4

لضفة الغربية لمحكـ األردني، الذم ،إذ خضعت ا1967-1948أمتدت ىذه المرحمة مف سنو 
، 1952( لسنة 23كرث عف اإلنتداب المؤسسات العقابية كأخضعيا لقانكف السجكف رقـ )

 (.2001)أبك ىنكد، 1946( لسنة 3كاخضع المؤسسات العقابية في غزة لقانكف السجكف رقـ )

 23ردني رقـ كقد كردت مجمكعة مف التشريعات في ىذه الحقبة نذكر منيا: نص القانكف األ
 23، كجاء قانكف السجكف األردنية رقـ 1946( لسنة 3حرفيان عف قانكف السجكف اإلنتدابي رقـ )

( لسنة 47ببعض االختالفات البسيطة التي تميز فييا عف قانكف السجف االنتدابي، كقانكف رقـ )
 (.2003، )البرغكثي1961( لسنة 9، كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )1953

 الحقبة اإلسرائيمية:  .5

، حيث كرث االحتالؿ االسرائيمي عف اإلدارة المصرية سجف غزة 1994-1967أمتدت مف عاـ 
بك ىنكد، أ)كأريحا المركزم، كمف الحقبة األردنية سجكف الضفة مضافان إلييا سجف طكلكـر 

2001.) 

 حقبة السمطة الوطنية الفمسطينية:  .6

لسنة  6التشريعات مف أىميا: قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ رقـ  شيدت ىذه الحقبة العديد مف
، كىك المنظـ الرئيسي لعمؿ المؤسسات العقابية في فمسطيف. تضمف تسع عشرة فصالن 1998

حددت مف خالليا كيفية التعامؿ مع السجناء، ككيفية اإلدارة لممؤسسات العقابية مف نقؿ، 
نيؼ النزالء، كأمكر متعمقة بنظاـ االنضباط، كالعقكبات، كحقكؽ، كتدريب، كتشغيؿ، كتقييـ، كتص

طالؽكالزيارات، كتخفيض مدة العقكبة،   (.2003،البرغكثي)النزالء سراح  كا 

نمحظ مما سبؽ أف اإلنتقاؿ مف حقبة إلى أخرل، كاف يمثؿ شخص النظاـ الحاكـ كأنو مٌثؿ 
شيدتيا حقبة السمطة الكطنية  مصالحة كغاياتو، كىك بالرغـ مف كؿ التشريعات عدا تمؾ التي

الفمسطينية كانت تقكـ عمى رؤية النظاـ الحاكـ الفمسطينية بعيدان عف تحقيؽ الفكر اإلصالحي 
 . 1955المطمكب تنفيذه كفؽ البرامج اك قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنو 
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 ظم السجون وتطورىا:ن   5.2
 (، إلدارةداـ مجمكعة مف األنظمة)األساليبتعرضت السجكف عبر تاريخيا الطكيؿ إلى استخ

شؤكنيا فيما يتعمؽ بمعاممة النزالء كنشير ىنا، بأف مجمؿ ىذه األساليب تعد  كالسيكية كبالرغـ 
مف ىذه ك مف ذلؾ فقد بقيت ىذه األنظمة قائمة، كييعمؿ بيا في الكثير مف المؤسسات العقابية. 

 األنظمة:

 يعأواًل: النظام الجم

،لنظاـ عمى الجميع بيف النزالء طكاؿ الميؿ كالنيار، في اليقكـ ىذا ا أكالعمؿ،أك الطعاـ، كمع نـك
ىذا فال تعارض بيف ىذا الفكر الجامع، كما بيف تقسيـ المحككـ عمييـ إلى طكائؼ. إذ أف 

ىذه  بقيالتقسيـ يتـ  عمى أساس الجنس، أك السف. فيناؾ طائفة النساء، كالرجاؿ، كاألطفاؿ. 
 عشر طبقان حتى نياية القرف الثامف النظاـ م

مف المآخذ عمى ىذا النظاـ أنو ييحكؿ السجف إلى مدرسة لإلجراـ، كيؤدم إلى الكثير مف المفاسد 
األخالقية نتيجة اإلختالط، كيعمؿ عمى تككيف عصابات إجرامية تنتظر الخركج لتقكـ بعممياتيا، 

السجكف في العصر الذم ظير فيو ىذا  كبالرغـ مف ىذه االنتقادات التي أيرجعت إلى كظيفة
النظاـ عمى اعتبار أف السجكف ىي أماكف لمحجز دكف األخذ بفكرة االصالح كالتأىيؿ كالعالج 

أنو  مف المفيد ىنا أف نكضح أف ىذا النظاـ يحفظ لمنزيؿ صحتو العقمية كالنفسية، عمى إعتبارك 
ذا النظاـ يقمؿ مف النفقات التي تقع كائف اجتماعي مف خالؿ اإلختالط بغيره، ناىيؾ عمى أف ى

 .(2007الستار،  )عبدعمى عاتؽ الدكلة 

 نفراديثانيًا: النظام اإل 

طبؽ ىذا النظاـ في السجكف الكنسية، ثـ في ىكلندا في سجف امسترداـ، ككذلؾ في سجف ساف 
ـٌ استخدامو في ميالنك مف خالؿ  تشييد ميشيؿ في ايطاليا في نياية القرف السابع عشر، كما ت

، كقد كجد النظاـ التطبيؽ الكامؿ مف خالؿ افكار جكف ىكارد 1759منزؿ اإلصالح في عاـ 
 عشراإلنجميزم في سجف فيالدلفيا نياية القرف السابع 
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كيقصد بيذا النظاـ تحقيؽ الفردية كالعزؿ لمسجيف في زنزانة خاصة، كمف خالؿ ىذه الزنزانة 
السجيف، كيطمؽ عمى ىذا النظاـ اسـ نظاـ بنسمفانيا تمارس جميع العمميات الخاصة بمتطمبات 

 .، كأنتشر بعدىا في دكؿ أكركبا 1821نسبة إلى كالية بنسمفانيا الذم طبؽ فييا النظاـ سنو 

يقمؿ ىذا النظاـ مف المفاسد األخالقية، كما ييعد فرصة لمندـ، كقد تحقؽ العزلة شيء مف الردع 
لتكاليؼ باىظة، كيصعب تنفيذه إذا كبير عدد المساجيف،  لدل المساجيف، كلكف ىذا النظاـ يحتاج

كال يييئ سيبؿ العمؿ المثمر داخؿ السجف، كيعمؿ نظاـ العزلة عمى إختالؿ التكازف النفسي 
 (.2015كالعقمي، األمر الذم قد يدفع بالمساجيف إلى حد االنتحار)نجـ، 

 ثالثًا: النظام المختمط 

لنظاميف السابقيف، فيختمط المساجيف نياران كيتشارككف في يقكـ ىذا النظاـ عمى الخمط بيف ا
العمؿ كالتثقيؼ، كينفصمكف ليالن. كعمى الرغـ مف اإلختالط الحادث نياران، إال أنيـ ال يتشارككف 
في الكالـ خكفان مف حدكث اإلنتقاؿ الفكرم الٌضار بينيـ، كعميو سمى ىذا النظاـ بالنظاـ 

نتشار كاسع  نسبة (ألكبرني)الصامت، كسمٌيا إلى سجف أكبرف،حظي ىذا النظاـ بنجاح كبير كا 
 (.2007في أغمب الكاليات المتحدة االمريكية، كبدرجة أقؿ في سجكف أكركبا )مكسى، 

يتميز ىذا النظاـ بقمة تكاليفو عمى الدكلة، كاتاحتو الفرصو لمعمؿ، كيساعد عمى القياـ بعمميات 
(؛ 2003، )الجكىرمياة العادية كما ىي خارج السجف التعميـ كالتيذيب، كيكفر شيئان مف الح

 (.2011، )المشيداني

 رابعًا: النظام التدريجي 

(، يقـك النظاـ عمى Progressive Stage System)يسمى ىذا النظاـ بنظاـ المراحؿ المتقدمو
كضع المحكـك عمييـ في فترة عزلة تتراكح بيف ستو شيكر أك أربعة شيكر حسب سمكؾ النزيؿ، 

 تتدرج ىذه المراحؿ مف الشدة إلى التخفيؼ حسب كؿ مرحمة.ك 

كركفتف(، قد كضع مصير السجيف بيف يديو، إذ )كالتر الالفت لمنظر،أف ىذا النظاـ الذم جاء بو 
عطى لكؿ مرحمة مف المراحؿ مجمكعة مف العالمات، فإذا ما أحرزىا السجيف ظؿ في حالة أأنو 

 .(2003، )الجكىرمؿ شدة كصكالن إلى اإلفراج عنو انتقاؿ مف المرحمة الشديدة إلى األق
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عميو؛ يمكف القكؿ بأنو أكثر ك نتشر ىذا النظاـ كأخذت بو كالن مف فرنسا كسكيسرا كبريطانيا أ
 (.2007الستار،  عبد)الحاضر انظمة السجكف أنتشاران في العصر 

 خامسًا: النظام اإلصالحي 

ممف يتجاكز الثالثيف مف العمر، كيقسـ  عمار المحددةيطبؽ عمى المسجكنيف مف ذكم األ
المرحمة ى السجناء إلى ثالثو درجات ىي الدرجة المتكسطة فإذا ما أحسف السمكؾ انتقؿ إل

ذا أساء السمكؾ ينتقؿ إلى المرحمة الثالثة، كبذلؾ يفقد حؽ التمتع  األيكلى تمييدان لإلفراج عنو، كا 
ـ بأنو يضع مصير السجيف بيف يديو، ككذلؾ باإلفراج الشرطي كتطكؿ مده حبسو. كيتميز النظا

 (.1997، )طالبألنو يرتكز عمى التعميـ، كالعمؿ المنتج  اإلندماج اإلجتماعييعطييـ فرصو 

 أنواع المؤسسات العقابية: 

قامت الدكؿ بإنشاء أنكاع مختمفة مف المؤسسات العقابية، كيعكد ذلؾ إلى تعدد طكائؼ 
السف،إذ يفصؿ األحداث عف البالغيف، أك كفقان لمجنس، فيتـ المجرميف كمف االختالفات مفيكـ 

ر احترازم، أك كفقان ير بفصؿ النساء عف الرجاؿ، أككفقان لنكع الجزاء المفركض، إما بعقكبة أك بت
 .(2002، قيكجيالمحككمية )اللمدة العقكبة مف حيث القصر اك الطكؿ لفترة 

 تنقسم ىذه المؤسسات إلى ثالثة أنواع كاآلتي: 

 المغمقة.المؤسسات العقابية  .1

 المفتكحة.المؤسسات العقابية  .2

 مفتكحة.المؤسسات العقابية شبو  .3

 أواًل: المؤسسات العقابية المغمقة 

يتـ فييا إيداع المجرميف كعزليـ تمامان لخطكرتيـ عمى المجتمع. كعميو تككف ىذه المؤسسات  
يا، كيتميز النظاـ فييا بدرجة كبيرة خارج المدف، كمحاطة بأسكار عالية جدان يصعب اليركب من

 مف الصرامة كالشدة، إذ يكدع فييا المحككـ عمييـ بعقكبات طكيمة أك الع كاد لمفعؿ الجيرمي.
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يصميح ىذا النكع لممحككميف عمييـ كالذيف يمثمكف خطران عمى المجتمع، كال يكجد في شخصياتيـ 
أنو كمف خالؿ نظاـ الٌشدة كالٌصرامة  ما يدؿ عمى صالحيـ كتيذيبيـ، كيؤخذ عمى ىذا النظاـ

نفسيان بسبب العزلة المفركضة عميو، ككذلؾ  وكاضطراب يجعؿ المسجكف يفقد شعكرة بالمسؤكلية،
الستار،  عبد)اليرب كثرة تكاليفو بسبب الضركرات الالزمة مف أطر الحماية المانعة لمسجيف مف 

 (.2003، ))الجكىرم(؛2007

 ة المفتوحة ثانيًا: المؤسسات العقابي

تقكـ ىذه المؤسسات عمى مفيكـ زرع الثقة بيف إدارة المؤسسة كما بيف السجناء، كال يتـ حصار 
المؤسسة بالمباني الضخمة، كاألسكار العالية المانعة لميرب، بؿ ىي أسكار خشبية أك أسالؾ 

شبو المؤسسة شائكة بحراسة أك بدكف. كيكجد في كسط المؤسسة العقابية المفتكحة جناح تأديبي ي
العقابية المغمقة، يكضع بيا مف يكقع عميو جزاء تأديبي. كتقع ىذه المؤسسات في المناطؽ 

أخذ عمى النظاـ أنو يساعد عمى اليرب، كالصناعة الريفية تمكينان لمنزالء مف العمؿ في الزراعة
ـٌ تطبيقو فقد يحدث اإلتصاؿ بيف النز  ذا ما ت الء كأشخاص خارج كيقمؿ القيمة الرادعة لمعقكبة، كا 

 (.2015، نجـ)المفتكحة المؤسسة 

 ثالثًا: المؤسسات العقابية شبو المتفوحة

يتكسط ىذا النكع بيف نكع المؤسسات المغمقة كالمفتكحة، كيكدع فييا المحككـ عمييـ كالذيف ال 
 تنفع معيـ القيكد كالصرامة الشديدة، ككذلؾ أكلئؾ اٌلذيف ال تتمثؿ في شخصياتيـ اإليجابية

ككما ىك الحاؿ في المؤسسة العقابية المفتكحة، فيناؾ قسـ كجناح خاصة الجريمة كاإلبتعاد عف 
مشٌيد بصرامة يكدع فيو اكلئؾ الذيف يصدر بحقيـ جزاء تأديبي لردعيـ كمنيـ مف التأثير عمى 
باقي النزالء، كما كتحتكم ىذه المؤسسات عمى كرش لمعمؿ كالتدريب كيككف مكقعيا عمى 

في المناطؽ الزراعية، كقد انتشرت ىذه المؤسسات في دكؿ مثؿ الكاليات المتحدة  االغمب
يطاليا االمريكية، كالسكيد، كمصر، كسكيسرا،   (. 2002، قيكجيال)كا 

 النظريات العممية ذات العالقة بالفكر اإلصالحي والتأىيمي 

المجتمع، إذ كانت مر تفسير السمكؾ اإلجرامي بمجمكعة مف المراحؿ تبعان لمعصر كلثقافة 
الغيبية كحكـ الميتافيزبقيا ىي الحكـ في التفسير لمفعؿ الجيرمي مف خالؿ األعتقاد بأف ركح 
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شريره تتقمص شخص المجـر فيقكـ بالجريمة، أك أنو قدر ال يمكف اإلفالت منو كبقيت األمكر 
ة طبيعية يمكف عمى حاليا إلى أف أصبحت العمكـ اإلنسانية كمنيا عمـ الجريمة تحديدان ظاىر 

قياسيا كالتنبؤ بيا، كتقـك كغيرىا مف العمـك عمى المشاىدة، كالمالحظة، كالتجربة. كقد كانت 
البدايات مع القيصر الطبيب سيزار لمبركزك كتالمذتو رافائيؿ جارفيمك، كأنريكك فيرم، كىـ ركاد 

 (.2013، الزكاىرة)االيطالية المدرسة الكضعية 

 عند العالم بندورام أواًل: نظرية التعم  

تقر  ىذه النظرية بأف السمكؾ العدكاني يتـ تعممو مف خالؿ المالحظة كالتقميد، فالنماذج السمككية 
مف السمكؾ العداكني يتعمميا الطفؿ مف خالؿ العائمة كاألفراد الراشدكف، فيما يتعمؽ الطفؿ 

 أبك)كالتمفزيكف .نماذج الرمزية بالمالحظة مف خالؿ التايثير األسرم، كتأثير األقراف، كتأثير ال
 (.1996قرة، 

نالحظ بأف األثر الذم يتركو التقميد كالنمكذج يؤدم إلى تعمـ استجابات جديدة مف النمكذج، كأف 
رؤية الطفؿ لمسمكؾ العدكاني مف الكبار يضعؼ مف أثر الكؼ الذم يتعرض لو الدافع العدكاني 

 .الكامف في نفسو فينطمؽ لممارستو 

عديد مف الدراسات إف إثارة الفرد عف طريؽ إىانتة، كالكقكؼ أماـ تحقيؽ رغباتو يعد تشير ال
عامالن ديناميكيان إلثاره العدكانية عنده، كبالتالي تبني الفرد كدفعو بردكد ىجكمية عنيفة كردات 
 فعؿ، كقد يؤدم العقاب إلى زيادة العدكانية، األمر الذم يظير جميان مف خالؿ مؤسسات التنشئة
االجتماعية كاألسرة كالمدرسة مثالن، إذ قيدـ العقاب لمطفؿ لرده ككفو عف سمكؾ معيف، كلكٌنو 

 (.2016، معتكؽ)مستقبالن  كاإلنتقاـ كبنفس الكقت قد يكلد الكراىيو

نمحظ بأف سمكؾ العنؼ عند المراىقيف ىك نتيجة لمعالقات المضطربة في العائمة كالذم نطمؽ 
إذ نرل تمثيالن لكاقع السمكؾ السيء مف طرفيـ كافتقارىـ إلى عالقات  عميو االحباط أك الغضب،

 (.2013، الكريكات)كاالحتراـ المكدة، كالمحبة، 

تفيد ىذه النظرية بأف الجريمة كالسمكؾ المنحرؼ ىك سمكؾ ميتعمـ مف البيئة، كالعائمة، كمؤسسات 
 اشات التمفاز كغيرىا.التنشئة االجتماعية، كمف خالؿ مشاىدة النماذج العنيفة عبر ش
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ييمكننا التصكر السابؽ لفحكل ىذه النظرية بأف مجتمع السجف ىك كأم مجتمع يمكف اف تحدث 
ما مف حاالت العقاب  فيو عمميات الٌتعميـ إما بطريقة السرد المباشر لقصص السجناء أنفسيـ، كا 

التأثير عمى البرنامج  الفردية أك الجماعية التي تتبعيا إدارات السجكف ضد النزالء، كبالتالي
 اإلصالحي أك التأىيمي بصكرتو اإليجابية أك السمبية.

 ثانيًا: نظرية األنومي

مرت ىذه النظرية بمرحمتيف االكلى مف خالؿ دكر كايـ الذم أشار إلى أف ىناؾ قدران مف الطمكح 
ر داخؿ المجتمع. كاآلماؿ تصنعو ظركفان معينة كعدـ التحقيؽ ليا يؤدم إلى انييار القيمة كالمعايي

كالثانية مف خالؿ ركبرت ميرتكف الذم حدد أنماط العالقة بيف أىداؼ المجتمع االجتماعية كبيف 
األنكمي بسبب الصراع القائـ في أشباع  الكسائؿ الثقافية المستخدمة لتحقيؽ ىذه االىداؼ تحدث

لحاجات كالتي يمكف أف الحاجات األساسية لمفرد، كبيف الكسائؿ المتاحة لتحقيؽ االشباع ليذه ا
تحدث بسبب التغيرات التكنكلكجية السريعة، أك حدكث االزمات اإلقتصادية، أك حاالت الرخاء 

في سمسمة العالقات االجتماعية.  تشتتالمفاجئ، أك إنييار التكامؿ األسرم كما ينشأ عنو مف 
ط كالفراغ كالجحكد كالفشؿ األمر الذم يؤدم إلى فقدات الفرد لذاتيتو كمعاناتو مف الشعكر باإلحبا

 االجتماعية،كالشعكر بالعزلة، كبالتالي انييار التكامؿ كالترابط االجتماعي بيف الفرد، ككحدتو 
كآخركف،  السمرم)الالمعياريةفاإلنفصاؿ بيف اإلىداؼ كالكسائؿ ىي حالة مف االنكمي أك 

2010). 

مسؤكؿ عف كجكد  )المجتمعيمة يرل دكركايـ أف الكسط االجتماعي ىك التفسير المنطقي لمجر 
المجـر كالجريمة، كالمجـر شخص اجتماعي مرتبط لكجكد مجتمع كأف حالة األنكمي تنتج مف 
خالؿ التعارض بيف الطمكحات اإلنسانية كالقدرة عمى تحقيقيا، ككذلؾ بركز فكرتي القير كالتسمط 

 (.2016، )معتكؽ؛اعيان( اجتمالمتاف تؤدياف إلى تكليد الضغط لدل بعض األفراد كي ينحرفكا 

ىداؼ كالكسائؿ كعدـ حدكث التناقض تشير ىذه النظرية إلى ضركرة أحداث التالزمية بيف األ
بينيما، كما تؤكد عمى أدكار معينة مف التربية التي تؤدم إلى تحقيؽ التكازف في النفس 

يجابية مع متغيرات العصر. كالمؤسسة اإل الحية بمجتمعيا صاإلنسانية، كجعميا أكثر كاقعية كا 
قادرة عمى تحقيؽ مثؿ ىذا التكازف بأليات عممية تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا فيما يتعمؽ بإصالح 
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السجيف كتأىيمو، كما بيف أختيار الكسائؿ المناسبة كتكافقيا مع اليدؼ، األمر الذم يقتضي 
كئيا تحديد كسابقة عممية يمكف عمى ض والبحث بصكرة معمقة عف كؿ متعمقات النزيؿ،كتشخيص

 االىداؼ كالكسائؿ، كمنع حدكث التناقضات المفضية إلى الجريمة كالفكضى.

 ثالثًا: نظرية الوصم 

يستخدـ المصطح في سكسيكلكجيا االنحراؼ لإلشارة بطريقة تبادلية مع نظرية رد الفعؿ 
ط االجتماعي إلى التفسير االجتماعي لالنحراؼ الذم يتـ نتيجة لمتفاعؿ االجتماعي كالضب
         .يةثاالجتماعي، كليس بإعتباره نتيجة لعكامؿ تتعمؽ بسيككلكجية األفراد كخصائصيـ الكرا

 (.2003) أبك زيد، 

تشير ىذه النظرية إلى أكثر مف مجرد الفعؿ الرسمي مف جانب المجتع لمف أساء التصرؼ مف 
ى مزيد مف اإلنحراؼ خالؿ ألحاؽ النعكت كالصفات الرذيمة، كالدكنية لممذنبيف، مما يؤسس إل

، كىي تشير إلى أف  كالعكد لمجريمة. كقد صيغت الفكرة المحكرية لمنظرية بكاسطة العالـ تانينباـك
عممية تشكيؿ المجـر ىي عممية تمقيب كتعريؼ كعزؿ كتحديد ككصؼ كتأكيد كخمؽ لمكعي 

انب العقاب أك بالذات، كالخطكرة ىنا أف الشخص يصبح مطابقان لمصفة المكصكـ بيا سكاءن في ج
حتى في جانب اإلصالح، ذلؾ أف التأكيد في كمتا الحالتيف يككف منصبان عمى السمكؾ الذم 
يعتبر مكضعان لالستيجاف، كما نشيده مف قبؿ أكلياء األمكر بضركرة ضبط السمكؾ إال أف عممية 

عميو في نفس المتيـ بغض النظر عف النكايا، ك  ةالبحث فيو بحد ذاتيا تنمي كتجسد الكصم
بطاؿ الكصمة في بداياتيا أفضؿ كتعطي نتائج جيده فيما يتعمؽ بالتغمب  فالكؼ بأقصر الطرؽ، كا 

 (.2016عمى الكصمة المالصقة لممتيـ ) معتكؽ، 

فالكصـ تغير تدريجي مف تعريؼ فعؿ معيف بأنو سيء إلى لصؽ السكء بالشخص نفسو، كعميو 
يصبح اعتقاد الشخص بنفسو أنو شرير فجميع أفعاؿ ىذا الشخص تدخؿ في نفاؽ السكء، ك 

 كسيء ميما قاـ بأعماؿ جيده. 

ركزت ىذه النظرية عمى فكرة تيكيؿ الشر إذ أف ثاننبـك قد اعتقد بأنو ال فرؽ بيف المجـر كغيره 
كلكف الذم يحدث أننا نركز عمى افعاؿ دكف غيرىا، كعميو يصبح التعامؿ مع معنى الكصـ 

يؤسس لخمؽ الجريمة كاإلنحراؼ، مع العمـ بأف ىذه النظرية لـ كليس مع الشخص بحد ذاتو،مما 
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تركز عمى مكضكع السببية أكثر مف أىتماميا بكيفية ظيكر الكصـ، كالقائميف عمى تشكيمة 
 .(2013، )الكريكات)التشريع كالتطبيؽ( كتنفيذه

، إذ أفإنالحظ في ىذه النظرية  عممية  لغاء لمكثير مف الجكانب اإلنسانية لمشخص المكصـك
نما تتـ مف خالؿ الفعؿ الذم قاـ بو، كما أنو يتـ  التعامؿ معو ال يتـ مف منطمؽ أنسانيتو كا 

غالؽ مف قبؿ القائميف عمى  فالحكـ عمى الشخص حتى في حالة اصالحةأك  التنفيذ،الجمكد كا 
ف عقابة ال يتـ إال مف خالؿ منظكمة كنظرية الكصـ، مبتعديف عف الصكر المشرقة التي يمكف أ

. كاألمر كذلؾ فستشكؿ ىذه النظرية صعكبة بالغة في نفس  يتحمى بيا الشخص المكصـك
الشخص المكصكـ لتحكيمو إلى شخص فاعؿ كمندمج في المجمتع مف خالؿ البرامج االصالحية 
المعدة لو، كسيبقى الكصـ عائشان معو إذا لـ يتـ معالجة المكضكع قبؿ أف يصبح جزءان مف ذىنية 

 المتيـ. 

 عًا: نظرية توازن النزالء راب

مكارد كآخركف مف خالؿ االعتماد عمى ما افاد بو كظيرت في نياية الخمسينات مف خالؿ   
كميمر كتفيد النظرية إلى أف مجتمع السجف لو قيمة، كأفكاره كمنظكمتو الخاصة كالتي تساعد في 

ادة في سبيؿ تحقيؽ التكازف الحفاظ عمى أمف المؤسسة، كتقكـ اإلدارة بتقديـ بعض االمتيازات لمق
راحة المأمكريف كالمكظفيف. كعكس ذلؾ تحدث اإلضطرابات كتعـ   (.2013، الزكاىرة)الفكضى كا 

 خامسًا: نظرية الضبط اإلداري

نعداـ األمف فيو يعكد إلى تخبط اإلدارة، كعدـ  يرل ديميككيكسيـ ككامبؿ إف اضطرابات السجف كا 
كمعيار لمعدالة، كذلؾ فسكء اإلدارة يعمؿ عمى ظيكر  قدرتيا كمحافظتيا عمى مفيـك السجف
 .(2013، الزكاىرة)كالشغب عصابات النزالء كمحرضيف لمعنؼ 

عادة التوافق االجتماعيسادسا:  مدرسة اإلصالح وا 

يعد فكر ىذه المدرسة مف أرقى ما كصؿ إليو الفكر البشرم مف حيث أف دكر المؤسسات العقابية 
عادة  التكافؽ االجتماعي، فيذا الفكر يعكس حقيقةن ىامة تتمثؿ في أف أم فرد يتمثؿ في العالج كا 

يرتكب فعالن إجراميان، ما كاف ليقكـ بو لكال أف ىناؾ ظركفان فردية كمجتمعية خارجة عف إرادتو 



25 

ساىمت في دفعو الرتكاب ذلؾ الفعؿ. أم أف المجتمع مسؤكؿ مسؤكلية مباشرة عف معالجة 
 أخطائو.

المدرسة يتمثؿ بشكؿ رئيسي في أف ىدؼ العقكبة يتعيف في المقاـ األكؿ أف كما أف فكر ىذه 
يككف إصالحيان، فتصبح فكرة اإلصالح أساسية في برامج المؤسسات العقابية )اإلصالحية( 

 كتحتؿ بذلؾ مكاف فكرة العقكبة التطييرية بيدؼ إعادة التكافؽ االجتماعي.

ع اليامة في مجاؿ الحفاظ عمى سالمة جميع لقد أصبحت اإلصالحيات إحدل مؤسسات المجتم
أفراده. كلتحقيؽ ذلؾ؛ تضمنت برامج اإلصالحيات برامج متعددة كمتنكعة لتكفير أكبر قىٍدر مف 
الخدمات لمنزالء. كلتحقيؽ الفائدة مف تمؾ البرامج يجب أف يتمتع الجياز اإلدارم في المؤسسات 

 (. Wazir,1998تطبيقات تمؾ البرامج )اإلصالحية بقدر كبير مف المعرفة بكؿ أساليب ك 

غير أنو يجب اإلشارة إلى أف ذلؾ ليس بالعقبة الكحيدة التي تكاجو البرامج التأىيمية في 
المؤسسات العقابية. فتمؾ البرامج تكاجو بمشكالتو أخرل مثؿ التعامؿ مع مدمني المخدرات كذكم 

برامج عالجية قبؿ البدء معيا ببرامج  األمراض النفسية كغيرىـ. حيث أف تمؾ الفئات بحاجة إلى
 .تأىيمية سكاء كانت تمؾ البرامج تعميمية أـ مينية

نمحظ مما سبؽ؛ أف ىذه النظرية تمتقي إلى حد ما مع ما جاء مف أفكار خاصة بمدرسة الدفاع 
االجتماعي لكؿ مف مارؾ آنسؿ كجراماتيكا، األمر الذم يمقي تبعاتو عمى ضركرة االىتماـ بالفرد 

العمؿ بكؿ الطاقات الممكنة العادة إدماج النزيؿ، كعكدتو كعضك فاعؿ كمنتج كمسؤكؿ عف ك 
 قضايا أمنو، كاستقرار مجتمعو.

بعبارة أخرل، تتبع ىذه المدرسة كتعطي األفكار الالزمة ذات العالقة باالفكار اإلصالحية 
مقة بالمدمنيف عمى كالتأىيمية كالعالجية لمنزيؿ، كتعطي تفسيرات ذات عالقات عالجية متع

 المخدرات، كبمرضى القصكر العقمي كالنفسي لمنزيؿ.

 وأوىمن: سابعًا: نظرية بناء عمى الفرصة لمعالمين كموارد

تقـك ىذه النظرية عمى أف شباب الطبقة الدنيا في المناطؽ الحضرية يعانكف مف انفصاؿ كبير 
كجكد فرص منحرفة  أىدافيـ معيؽ بيف اآلماؿ كاألىداؼ، كبيف الفرص المشركقة المتاحة لتحق
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في نفس الكقت متاحة ليذه الطبقة المحركمة، كقدرات ىذه الطبقة تفكؽ الكسط المكجكديف فيو، 
كمف ىنا تنشأ مشكمة عدـ التكٌيؼ ألف النسؽ االجتماعي الذم يعيشكف فيو ال يعطييـ الفرصة 

لتالي حدكث السمكؾ المنحرؼ لتحقيؽ الكافية كالعادلة مما يكلد لدييـ الشعكر باإلحباط كالفشؿ با
 (.2010كآخركف،  )السمرماألىداؼ 

 السجون والثقافة الفرعية  نظرية ثامنًا:

نالحظ بأف المعاناة كاأللـ الذم يعانيو السجيف ال تسير عمى نسؽ كاحد بيف مجمكع النزالء، كلكف 
دة، كما يسمى بالثقافات المتفؽ عميو أف ىناؾ سرعة في عممية التكيؼ االجتماعي لمبيئة الجدي

الفرعية في السجكف، كقد طكر العالـ دكنالد كميمر مفيكـ السجننة: كىي عممية تمث ؿ لثقافة 
السجف مما يسمح بالتبادلية بيف السجناء، فالسجننة تعني التغير في اتجاىات كسمككيات النزيؿ 

السجننة. ة بحيث تصبح غير اجتماعية خاصة إذا طالت مدة السجف حيث تكتمؿ فكر 
 .(2013،)الكريكات

نالحظ بأف تكجو المؤسسات اإلصالحية لتطبيؽ البرامج االيجابية تعطي سمككان مقبكالن مف الناحية 
االجتماعية، كتعطي دفعة لتبني قيـ السجف كمقكماتو الدافعة الداعية إلى تحقيؽ الفكر 

 كمنتجان كمتحمالن لمسؤليتو اإلصالحي، كعكدة النزيؿ لإلندماج في مجتمعو ليصبح عضكان فاعالن 
 تجاه مجتمعة.

 تاسعًا: نظرية الردع

إف اليدؼ النيائي مف كراء منظكمة العدالة ىك تحقيؽ ما يسمى الردع العاـ، كالردع الخاص، 
كحماية الييئة االجتماعية؛ كليذا كانت مف ضمف أكاكيات منظكمة العدالة التعرؼ بالجناة 

 لردعيـ.

رة إلى أف نظرية العقكبة مٌرت بخمس مراحؿ أساسية. األكلى تبدأ مف ىنا، ال بٌد مف اإلشا
العصكر الكسطى كتنتيي في منتصؼ القرف الثامف عشر، كتمٌيزت بالقسكة كالتنكيؿ. كالثانية 
تمٌيزت بسيطرة فكرة التعكيض تحت تأثير العالـ )كانت( إذ حاكؿ أف يحقؽ تكازف بيف األذل 

قكبة، كالثالثة مف منتصؼ القرف الثامف عشر إلى أكائؿ القرف الناتج عف الجريمة كدرجة الع
التاسع عشر، كغمبت عمييا المنفعة كسم يت بالمرحمة التقميدية، كمٌثميا جيرمي بينثاـ الذم حاكؿ 
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أف يربط ما بيف الطبيعة البشرية كالعقكبة مقترحان ما نسميو الردع العاـ، كيعني ذلؾ أف اإلنساف 
األلـ كالسعادة(، كما عمينا برأيو إاٌل جعؿ الجريمة صعبة المناؿ كقميمة )لو عقالني يكازف أفعا

الفائدة. كعميو؛ قاـ بنثاـ بكضع نظرية نفسية رياضية تزيد فييا العقكبة عف الجريمة؛ لجعميا غير 
، 1859مقبكلة كغير مستساغة. أما المرحمة الرابعة، فقد بدأت بصدكر القرار اإلنجميزم سنة 

كلت تحكيؿ السجكف مف أماكف إيكاء لممجرميف، إلى أماكف عفنة يصعب العيش فييا، كالتي حا
كقد تـ التكصؿ مف قبؿ لجنة السجكف اإلنجميزية إلى فشؿ ىذه المعاممة. آما المرحمة الخامسة، 

 .، الذم أكد عمى ثنائية كظيفة السجف: كىما الردع كالتأىيؿ 1895فقد بدأت بصدكر قرار 

 عف اؿ فيبس(، بيف نكعيف مف الردع كىما: المطمؽ الذم يعني امتناع الناسمٌيز العالـ )ج
الجريمة خكفا مف العقكبة، كالردع المحدد كيعني امتناع الناس عف الجريمة خكفا مف نشط أمني، 
فيما مٌيز العالـ )كيمياـ تشامبمس(، بيف نكعيف مف الجريمة في مجاؿ حديثو عف مفيكـ الردع، 

، كالتعبيرية كىي غاية كىما الجريمة ال كظيفية اإلدائية كتسعى لتحقيؽ ىدؼ معيف مف قبؿ المجـر
بحد ذاتيا، كىنا الردع ذك فاعمية في الجريمة األكلى كتحتاج لتخطيط، فيما يرل في الثانية بعدان 
 لمردع ألنيا جريمة آنية"بنت لحظتيا كما قاـ العالـ )أنديناس(، بالتفريؽ ما بيف الجرائـ كشرو بحد
ذاتو، كالجرائـ شر ألنيا ممنكعة، األكلى مدعكمة بتقاليد كأخالقيات المجتمع، آما الثانية فيدعميا 

 (.2013الكريكات، )الردع الذم تؤديو العقكبة، كليس بسبب أخالقيات المجتمع كتقاليده 

 تطور فمسفة العقاب واإلصالح

ؿ متعددة متأثرة باألكضاع مرت عمميات الضبط االجتماعي التي مارستيا المجتمعات بمراح
 االجتماعية كالسياسية كالدينية، فكانت فكرة العقاب لمتعامؿ مع مف يخرج عف أطر الجماعة. 

إف التحكؿ كالتغير كالتطكر الذم أصاب المجتمعات القي بتأثيره عمى فكرة العقاب الذم مر 
 كالدينية ةبمراحؿ متعددة كمختمفة حسب ثقافة المجتمع كأطره التربكية كالسياسي

 (.2012لكريكات،)

 ولى مرحمة العصور األ 

كانت العقكبة في العصكر القديمة تقكـ عمى فمسفة العقاب لمجرد اإلنتقاـ كالبطش لكؿ مف 
يخالؼ تقاليد المجتمع، ككاف اإلنتقاـ يتـ بصكرة فردية ثـ انتقؿ إلى الجماعة ثـ إلى المجتمع، 
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كسيمة لمتأىيؿ كاألصالح فقد كانت العقكبة تأخذ طابع كنظران لعدـ اإلدراؾ لمفيـك العقاب ك
البطش كالتنكيؿ، كعدـ اتصاؿ السجيف بالمجتمع، ككضعة في عزلة تامة، إذ كانت العقكبات 

 (.2006)جكف،محددةتاخذ شكؿ الطقكس كيتـ تنفيذىا في مناسبات 

 مرحمة العصور الوسطى 

اع العقكبات البدنية بحقة، إذا ظير في مف أىـ التحكالت التي حصمت ىك حجز الجاني دكف إيق
اكركبا كتحديدان في منتصؼ القرف السادس عشر ما يعرؼ ببيكت العمؿ التي عيٌدت نمكذجان 

كلية؛ ألف العمؿ كاف يحتاج إلى ميارات فنية، ككذلؾ تحكؿ ىذه البيكت صالحية األلمبرامج اإل
جيف عمى اتقاف العمؿ. ساىمت مف تدريب المسا إلى مصانع صغيرة، كبطبيعة الحاؿ ال بدٌ 

األدياف السماكية في تككيف أنماط حضرية خاصة في نكعية التفكير المجتمعي، األمر الذم أدل 
إلى حدكث نقمة نكعية في مفيكـ العقاب، فتغٌير السجف مف ككنو عقكبة تتصؼ بأنيا ردة فعؿ 

ية المتمثمة بالسنف فردية ليصبح عقاب المجتمع لمف يخرج عف سمطتو كذلؾ عف طريؽ الشرع
 (.2000، طالب)نفسو المقرة مف المجتمع 

 مرحمة العصور الحديثة 

كاإلقتصاص إلى المفيكـ اإلصالحي، فالمجـر شخص عادم  تطكر مفيكـ العقكبة مف اإلنتقاـ
كلكٌنو غير منضبط اخالقيان كاجتماعيان، ثـ تٌطكرت النظرة لممجـر بحيث أصبح شخصان مريضان 

كبقية المرضى اآلخريف فيزيقيان أك نفسيان، كعميو بدأ التحسف يظير عمى عقكبة يتطمب العالج 
 السجف 

بيكاريا إلى إلغاء أساليب التعذيب كشتى أنكاع العقكبات البدنية في معاممة المجرميف،  دعى
حالؿ فكرة التيذيب كاإلصالح محؿ فكرة الزجر كالردع. كمع بداية القرف التاسع عشر ثـ  كا 

، ثـ أنشئت مؤسسة التأكيد ع صالح حاؿ المجـر مى أف الفكرة مف العقاب ىي الحد مف الجرائـ كا 
الميرا تحت إشراؼ بركككام الذم حاكؿ تطبيؽ المبادئ الجديدة في معاممة المجرميف كالتي 
تمخصت بأف المجـر شخص يمكف تقكيمو كأصالحو، كاإلصالح ىك حاجة الفرد، ككاجب 

يف بدأت النظرة الحديثو في أف المؤسسة العقابية أصبحتأداة بحمكؿ القرف العشر لممجتمع ك 
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التصنيؼ  فكجد نظاـ المراحؿ كالتدرج كمما أحسف النزيؿ سمككو، كأيخذ بنظامي لإلصالح
 كالتشخيص.

كعرؼ نظاـ اإلصالح، ككذلؾ أيخذ بنظاـ اإلفراج الشرطي، كنظاـ السجكف المفتكحة لمبنات التي 
عاممة، كما ظير الدفاع االجتماعي حيث جاءت أفكار جراماتيكا يصمح ليا ىذا المكف مف الم

بداليا بفكرة أخرل ىي فكرة مناىضة  عمى أساس الغاء فكرة المسؤكلية الجنائية المرتبطة بالفعؿ،كا 
يدؼ إلى تحقيؽ ييتطمب تغيير فكرة العقاب كنظامو بحيث ه بدكر االمجتمع مف جانب الفاعؿ، كىذ

عادة اإلدماج ل  مفرد، لصالح الييئة االجتماعيةاإلصالح كا 

أما الفقيو الفرنسي مارؾ أنسؿ فقد بنى أفكارة في الدفاع االجتماعي عمى أساس تجديد النظـ 
العقابية، بيدؼ محاربة الجريمة بطرؽ عممية كبنى ىذه األفكار عمى اعتبارات ثالثة: شرعية 

، كتناسب العقكبة مع الجريمة الجرائـ كالعقكبات، كحرية األرادة كأساس لممسؤكلية الجنائية
المرتكبة. كىذا يعني تكجيو اإلىتماـ نحك شخص الجاني بحيث تكجو العقكبة نحك معاممة الجاني 

 (.2002، القيكجي)معاممة مبنية عمى حماية المجتمع كليس عمى الردع 

 .الغربية( الضفة)الفمسطينية البرامج في المؤسسات االصالحية  9.2
 معاممة لسجناء لوالقواعد النموذجية الدنيا المعايير الدولية 

أعتمدىا مؤتمر األمـ المتحدة األكؿ لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف، المنعقد في جنيؼ عاـ 
تمكز /  31( المؤرخ في 24-)د 2663، كأقرىا المجمس االقتصادم كاالجتماعي بقرارية 1955
 . 1977يك ايار / ما 13المؤرخ في  9( 26-)د 2076ك 1975يكليك 

ف الغرض االساسي لمقكاعد النمكذجية الدنيا ال يعني تقديـ كصؼ تفصيمي لنظاـ نمكذجي إ
دارة  لمسجكف، لكف السعي منيا ىك تقديـ رؤية تكافقية تككف أكثر قبكالن في معاممة المسجكنيف كا 

 السجكف.

كالتي  كالجغرافية،اعية كعمى الرغـ مف االختالفات بيف دكؿ العالـ في النكاحية القانكنية كاالجتم
تمنع تطبيقيا في كؿ زماف كمكاف، إاٌل أف الطمكح األكبر ىك في محاكلة تطبيقيا؛ ألنيا في 

 (.1955دنى، الحد األ قكاعد)المتحدة جممتيا تمبي الشركط الدنيا التي تعترؼ بصالحيا األمـ 
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ساجيف كال مانع مف إحداث األصؿ في ىذه القكاعد أف تككف مرنة تراعي الحد األدنى لمعاممة الم
التطكر المستمر كالخركج االستثنائي مف قبؿ إدارة السجكف عمى ىذه القكاعد، طالما أف المبادئ 

 (.2001ىنكد،  أبك)عمييا ليذه القكاعد متفؽ 

تتككف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء مف جزئيف األكؿ منيا: يتناكؿ القكاعد المتعمقة 
لعامة لممؤسسات الجزائية كينطبؽ عمى جميع فئات المسجكنيف. كالثاني: يتضمف النظاـ باإلدارة ا

 (.2010، األحمد)كتطبيقيـ الكاجب تطبيقة عمى كؿ فئة مف فئات المسجكنيف بعد فصميـ 

صالحية في الضفة الغربية كتتكامؿ مع بعضيا البعض تتنكع كتتعدد البرامج داخؿ المؤسسات اإل
عادة إدماجو بمجتمعو، فنجد ىناؾ  يدؼمكحد يضمف إطار  إلى إصالح السجيف كتأىيمو، كا 

البرامج العالجية الطبية، كالبرامج النفسية، كالدينية كالترفييية، كالبرامج الرياضية، كبرامج التسمية 
 كالترفية، كالبرامج العممية كالتدريبية، كبرامج اإلرشاد كالتكجيو. 

تصر الدراسة عمى أربع برامج أساسية لتبٌيف بالتالي فكرة كضمف ىذه السياقات كالبرامج ستق
 التطبيؽ مف عدمة مف جانب إدارة السجكف في الضفة الغربية. 

 أواًل: البرنامج اإلداري 

 السجل  . أ

نالحظ بأف قاضي المكضكع المخكؿ بسمطة تقديرية تخكلو مف تحديد العقكبة المالئمة بحؽ 
ف الممؼ الشخصي الخاصة بالمحككـ عميو، كتفترض المحككـ عميو يتطمب معمكمات دقيقة ع

مجمؿ السياسات الجنائية نقؿ ىذه الممؼ إلى المؤسسة االصالحية بيدؼ اإلطالع عميو كتحديد 
 (. 2010)الكساسبة، الجكانب التي تمكف المؤسسة مف األضطالع بمياميا

لؾ فإينما كجد المسجكنيف، مف قكاعد الحد األدنى إلى ذ 1+2شارت القاعدة السابعة بند رقـ أكقد 
يتكجب مسؾ مجمد كمرقـك الصفحات تكرد فيو المعمكمات التالية بشأف كؿ معتقؿ مف خالؿ 
طالؽ  تفاصيؿ ىكيتو، كأسباب سجنو كالسمطة المختصو، التي قررتو كيكـ كساعة دخكلو كا 

صة بو قد سراحة كما أشار البند الثاني أنو ال يقبؿ سجف أم شخص ما لـ تكف التفاصيؿ الخا
 (.1994الحد األدنى،  )قكاعددكنت سمفان 
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(، 5،6شار قانكف مركز اإلصالح كالتاىيؿ الفمسطيني ليذه القاعدة مف خالؿ المكاد )أكقد 
فالمادة الخامسة أشارت إلى ضركرة كجكد سجؿ عاـ مرقكـ كخاضع إلشراؼ مدير السجف، أما 

كاف إال بمذكرة قانكنية، كالتثبت مف ىكية المادة السادسة فقد اشارت بأف ال يمكف السجف ألم 
مراكز  قانكف)بالنزيؿ النزيؿ، كقانكنية المذكرة، إضافة لفتح ممؼ خاص لقيد التفاصيؿ المتعمقة 

 .(1998، )6(االصالح كالتأىيؿ الفمسطينية رقـ

 الفصل بين الفئات  –ب 

عقد في مدينة الىام سنة الذم أن ،لقد أثيرت مسألو الفصؿ في مؤتمر القانكف الجنائي الدكلي
حكؿ تحديد مفيكمة، فالمفيكـ االمريكي يعني فحص المجـر كتشخيص حالتة االجرامية،  1940

كعميو فيك يشتمؿ عمى التشخيص، كالتكجيو، كالمعاممة. أما المدلكؿ األكركبي فيك يعني تكزيع 
اخؿ المؤسسة الكاحدة المحككـ عمييـ، كتقسيميـ داخؿ المؤسسات العقابية، كتقسيميـ بعد ذلؾ د

 (.1985)السعيد، فئةإلى فئات طبقان ألسمكب المعاممة المخصصة لكؿ 

صال عمى نتائج الفحص، كيعد المرحمة األكلية لمتأىيؿ إذ يتحدد عميو نكع أالتصنيؼ  كيعتمدٌ 
 المعاممة العقابية، كطبيعة المؤسسة العقابية التي ستستقبمو، كما أنو يخفؼ مف األضرار الناجمة
عف اختالط النزالء في مؤسسة عقابية كاحدة، إذ أف كجكد أجنحو معزكلة قد يترتب عميو عدـ 

 (.1970)عبيد، الشديدة بذكم الخطكرة االجرامية  اختالط المجرميف المبتدئيف

( عمى ذلؾ مف خالؿ كضع فئات  8كبالنظر ألىمية الفصؿ كالتصنيؼ، فقد اشارت المادة رقـ )
مؤسسات مختمفة، أك اجزاء مختمفة مف المؤسسات مع مراعاة جنسيـ  السجناء المختمفة في

كعمرىـ كسجؿ سكابقيـ كاسباب احتجازىـ كمتطمبات معاممتيـ مف خالؿ الفصؿ يبيف الرجاؿ 
كالنساء، كالمحبكس احتياطيا عف المسجكف المحككـ عمييـ، كفصؿ المحكـك بتيمة مدنية عنو 

 67األحداث عف الباالغيف فيما اشارت المادة رقـ  عف المحككـ عميو بتيمة جزائية، كفصؿ
بنصيا القائـ عمى مقاصد التصنيؼ الفئكم مف خالؿ فصؿ المجرميف الخطيريف عف اآلخريف، 
كأف يصنؼ المسجكنيف في فئات بغية تيسير عالجيـ بيدؼ إعادة تأىيميـ االجتماعي) قكاعد 

 (.1955الحد األدنى،
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صنيؼ ىذا الجانب في الفصؿ الثامف منو تحت عنكاف ت تناكؿ قانكف اإلصالح الفمسطيني
( التي جازت فصؿ النساء عف الرجاؿ، ككضع األحداث في 24النزالء، كمف خالؿ المادة )

التي قضت بتصنيؼ النزالء ما بيف نزالء مكقكفكف، كنزالء  25مراكز خاصة بيـ، ككذلؾ المادة 
السماح لمنزالء المكقكفيف  26ثـ قررت المادة في دعاكم حقكقية كنزالء مف غير ذكم السكابؽ، 

اإلعتناء بالسجينات  27عمى خمفية حقكقية بالحصكؿ عمى أطعمة كمالبس، كتناكلت المادة 
التي اجازت لألـ التي تضع مكلكدىا في  28الحكامؿ أك المرضعات، إضافة إلى المادة رقـ 

نكف مركز االصالح كالتأىيؿ الفمسطيني ) قا.المركز، بأف ال يتـ كضع اسـ المركز لمكاف لمكالده
 (.1998، 6رقـ 

 أماكن االحتجاز    –ج 

لغاية تحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف المؤسسة اإلصالحية، فال بد مف تكفير شركط مناسبة إلقامة 
المنشأة تتدرج مف ىندسة مكانيا بصكرة عامة، كمف ثـ االىتماـ باألقساـ الداخمية لممنشأة كالتي 

جمكعة مف البرامج التي تمـز لتحقيؽ أغراضيا كعميو، فال بد مف كفاية التقسيـ ستقكـ بم
مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة  (14-9أكردت المكاد مف )(. كقد2008، بنية)كعمميتو

 النزالء ىذه االماكف ككضحتيا.

 النظافة الشخصية  –د 

قابية تتمثؿ في البرامج التي تشكؿ في في أف كسائؿ اإلصالح كالتأىيؿ في المؤسسات الع ال شؾ
مجمكعيا سياسة متكاممة تغطي احتياجات السجيف منذ دخكلو لمسجف إلى ما بعد االفراج عنيـ، 
كالتي تساعدىـ عمى استعادتيـ الثقة بأنفسيـ كتزكيدىـ بالخبرات الحرفية كالعممية التي تؤىميـ 

لنظافة الشخصية إحدل الكسائؿ المؤدية إلى لإلندماج في المجتمع، كتحمؿ مسؤكليتيـ فيو.كتعد ا
تقكيـ سمكؾ المحككـ عمييـ كتيذيبيـ، ذلؾ أف احتفاظ النزيؿ بصحة جيدة مف خالؿ النظافة 
الشخصية قد يساىـ في نجاعة األساليب اإلصالحية األخرل كعميو؛ كجب أف تككف المؤسسة 

بالمظير الالئؽ الذم يدعـ إعتداده مجيزة باألدكات كالمعدات الالزمة لنظافة النزيؿ، كالظيكر 
 (.2010، الكساسبة)تاىيموبنفسو، كيساعد عمى 
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( كدعت برمتيا إلى 17-15أشارت قكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لذلؾ ضمف المكاد مف )
 المحافظة عمى النظافة كتكفير أدكاتيا كمستمزماتيا. 

مسطينية، فالحقيقة أنو لـ يحتكم عمى أم إشارة أما فيما يتعمؽ بقانكف مراكز االصالح كالتأىيؿ الف
 (.   1998االصالح كالتاىيؿ،  قانكف)المكاد تدؿ عمى محتكل ىذه 

 والعقاب  االنضباط-ىـ 

تفرض المؤسسة اإلصالحية مجمكعة مف اإلجراءات الردعية تجاه المساجيف بيدؼ تحقيؽ فكرة 
الضبط كاألمف، كالتي ال تسيء إلى عمميات  المساجيف بطاقة إيجابية تخدـ فكرة مد  االنضباط، كت

 (.2014، جعفر)كالتأىيؿ اإلصالح 

 (.32-27ليذه البعد ضمف المكاد مف) 1955كقد أشارت قكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء 

أما قانكف االصالح كالتأىيؿ الفمسطيني، فقد أشار كذلؾ إلى ىذا البعد مف خالؿ القاعدة الثانية 
عدـ معاقبة المسيء مرتيف إال بعد إعالمو بالمخالفة المرتكبة، كما أنو يؤخذ  فيو،كالمتضمنو

بالحـز في المحافظة عمى األمف كالنظاـ كالعقكبة الجسدية كأم عقكبة قاسية ال إنسانية تككف 
 (1998محظكرة كميان كعقكبة تأديبية )قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية، 

 مومات وحقيم في الشكوى السجناء بالمع تزويد-د

تعمؿ اإلدارات الحديثة عمى تأميف إتصاؿ الخدمة االجتماعية المتبادؿ بيف السجناء كذكييـ؛ 
، الكشكي)كاإلنحراؼحفاظان عمى البعد النفسي لمسجيف، كخكفان مف تعرض أسر السجناء لمتفكؾ 

2008.) 

يو بالمجتمع مف خالؿ تمؾ كمف ضمف ذلؾ تعمؿ اإلدارات عمى المحافظة عمى صمة المحككـ عم
الزيارات، كالسماح لمنزيؿ بإجراء االتصاالت الياتفية، كالمراسالت كالمشاركة في مناسبات 

أقاربو، إذ مف شأف ىذا التكاصؿ المساعدة في تأىيؿ النزيؿ، كزيادة ثقتو  األفراح، كحضكر جنائز
 . (1985)عبد الستار، ينتميإلييابالمؤسسة العقابية التي 
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-37ذلؾ مف خالؿ المكاد مف ) 1955قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنو أقرت 
جميعيا عمى إعطاء ىذا الحؽ لمنزيؿ لمالو مف أثر بميغ في عقد الثقة بيف النزيؿ،  ،أكدت(39
 (.1955ى لمعاممة السجناء، نمؤسسة العقابية )قكاعد الحد األدكال

 ( )قانكف58-50ىذا الحؽ في المكاد مف ) مسطينيةكالتأىيؿ الفكما كفؿ قانكف مراكز اإلصالح 
 (.1955مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية، 

 الدين  –ز 

تبرز أىمية التيذيب الديني كبصكرة خاصة في المؤسسات العقابية؛ ذلؾ أف النزيؿ يشعر أثناء 
كفي دركس الكعظ تنفيذ العقكبة بأنو يمر بأكقات نفسية عصبية، فيجد في أداء الشعائر الدينية، 

إذ أف اإلجراـ قد يككف منشأه إلى  النفسي،كاإلرشاد ما يريح نفسيتو كيساعده عمى تحقيؽ الرخاء 
نقص الكازع الديني أساسان، كمف ثـ يككف التيذيب الديني عامالن مساعدان في استئصاؿ العكامؿ 

 (.2008،ىالؿ)االجراـ الدافعة إلى 

( المقررات لحؽ النزيؿ 42)( كالمادة 41ف خالؿ المادة رقـ )كقد أقرت قكاعد الحد األدنى ذلؾ م
 في ممارسة شعائر الدينية.

 البرنامج اإلرشادي والنفسي  ثانيًا:

إف مف أىـ األىداؼ التي يسعى ىذا البرنامج لتحقيقيا، ىي مساعدة السجيف عمى التخمص مف 
الذيف تصيبيـ حكادث عقمية،  حالة التكتر الناجمة عف االضطرابات العاطفية، كلمساعدة ىؤالء

كمعالجتيـ مدة بقاءىـ في المؤسسة اإلصالحية، كذلؾ لتحسيف حاالتيـ. فيما يسعى اإلخصائي 
                 النفسي إلى إعادة التكافؽ النفسي لمنزيؿ مع البيئة الداخمية، كمع مجتمعو الخارجي

 (.1977ريـ، ع)

عادة تكازنو مف جميع نالحظ بأف التأىيؿ النفسي كاإلرشادم يعم ؿ عمى حفظ الفرد كرعايتو كا 
النكاحي النفسية، كاالجتماعية، كالثقافية، كاالقتصادية، كالمينية عمى أمؿ أف يخرج مف المؤسسة 

 (.1988، السكاربي)مجتمعو صالحية شخصان سكيان كمكاطنان صالحان يسيـ في بناء إلا
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كمف  1955د االدنى لمعاممة السجناء لسنة تمت اإلشارة إلى ىذا الجانب مف خالؿ قكاعد الح
( كالتي اشارت إلى تحسيف عالقات النزيؿ بأسرتو، كاإلىتماـ بمستقبؿ  81-79خالؿ المكاد مف )

كما تضمف قانكف مراكز اإلصالح ، (1955السجيف بعد اطالؽ سراحو)قكاعد الحد االدنى، 
د ذات الصمة المباشرة بيذا البيعد المكاد العديد مف المكا 1998( لعاـ 6كالتأىيؿ الفمسطيني رقـ )

ارتا إلى حؽ النزيؿ بالزيارات شأ يتالكال  )55-53 (( كالمادتيف37-35( كمف )16-13مف )
 ( .1998(،6الخاصة، ككذا حؽ النزيؿ في المراسمة)قانكف االصالح كالتأىيؿ الفمسطيني رقـ )

مف معنكية، كفكرية، كجسمانية، إف اإلشباع النفسي كاستخداـ الطرؽ اإلرشادية السميمة 
كاقتصادية، كاجتماعية لحاجات االنساف سكاء أكاف ىذا اإلنساف قائمان عمى عممية إعادة التأىيؿ 
أك كاف ىك محؿ إعادة التأىيؿ يجب أف يككف أحد أىـ المحاكر الرئيسية لإلدارة الناجحة؛ لما في 

 (.2007، )مكسىكالتأىيؿ ذلؾ مف أىمية قصكل في نجاح عممية اإلصالح 

 ثالثًا: البرنامج الصحي 

بأنيا حالة مف اكتماؿ السالمة بدنيان، كعقميان، كاجتماعيان  :عرفت منظمة الصحة العالمية "الصحة"
كليس مجرد الخمك مف المرض أك الضعؼ ككما قد عد ىذا أحد الحقكؽ األساسية لكؿ إنساف 

 (.2007)عمي، تمييز دكف 

ـ أكثر فئات المجتمع احتياجان لمرعاية الصحية؛ بسبب أفعاليـ غير ى نزالءكعمى اعتبار أف ال
عاد إدماجة كفرد ة المقبكلة اجتماعيان، إال أف ىناؾ فئة كبيرة منيـ تتحيف الفرصة لمخركج كا 

مسؤكؿ في المجتمع. لذا يحتؿ ىذا البرنامج أىمية قصكل لألثر الذم يتركو في النزيؿ سكاء 
 (.1995)السعيد ،عنو ية، أك كاف خارجيا بعد األفراج أكاف داخؿ المؤسسة اإلصالح

إف إىماؿ ىذا البرنامج يؤدم إلى تفشي األمراض المعدية في السجف، كسرعاف ما تنتقؿ ىذه 
 (.2006)شديد، مختمفة العدكل إلى الخارج كبطرؽ 

ف فالرعاية الصحية ذات أىمية قصكل لممسجكنيف، كتعطي لصحتيـ في السجف األكلكية كيجب أ
يككف مستكل الرعاية الصحية في السجف كالعالج متساكيان عمى االقؿ مع المستكل في المجتمع 

( مف ضركرة 26-22خارج السجف. كطبقان لما اشارت إلية قكاعد الحد األدنى في المكاد مف)
تكافر خدمات طبيب مؤىؿ كاحد عمى األقؿ كمممان بالطب النفسي، كيتكاصؿ مع إدارة الصحة 
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ضركرة أف يأخذ مدير المؤسسة جميع النصائح المقدمة لو مف  الكطنية، معلمحمية أك العامة ا
 (.1955( )قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء، 26-25الطبيب حسب منطكؽ المادتيف)

(، 16-13)فمأشار قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية إلى ىذا الجانب مف خالؿ المكاد 
حالة النزالء إلى المستشفى كأشارت إلى كالتي تضمنت مياـ ا طباء المراكز، ككاجبات الطبيب كا 

 (.1998(، 6األصالح كالتأىيؿ رقـ ) )قانكفكفاة النزالء 

يساىـ في استعداده لتقبؿ برامج السجف كالتفاعؿ معيا،  ،ف الحؽ في الرعاية الصحية لمسجيفإ
(، كنظران 2002، سو كبالمجتمع.) العيساكمفضالن عف ككنيا عمالن انسانيان يعيد لمسجيف ثقتو بنف

القكاعد  ،كما أشرنا :ألىمية ىذا الحؽ فقد جاء تضمينو في العديد مف اإلعالنات الدكلية أىميا
(، كما كقع التأكيد 1955النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء) قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء، 

لثامف لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف، حيث دعت عمى ىذا الحؽ في مؤتمر األمـ المتحدة ا
القاعدة التاسعة إلى أف تكفر لمسجناء سيبؿ الحصكؿ عمى الخدمات الصحية المتكفرة في البمد 
دكف تمييز عمى اساس كضعيـ القانكني. كما كقع التنصيص عمى ىذا الحؽ في مؤتمر باريس 

 (.1996. )الفضالكم، 26/10/1996-25المنعقد بتاريخ 

 البرنامج التعميمي والتدريبي  رابعًا:

أخذت بو التشريعات  كذكقو قدالميف التي تكافؽ مستكاه  إحدلأف مبدأ تدريب السجناء عمى 
كالنظـ العقابية الحديثو، ألنو مرتكز أساسي لمنزيؿ خصكصان بعد خركجو مف المؤسسة، ليتمكف 

تحقيؽ أفكار الرعاية الالحقة بعد  (. كىك ذك بعد ميـ في1996، عبد اهلل)حياتو مف مكاصمة 
خركج النزيؿ لمساعدتو في إيجاد العمؿ الذم يتمكف معو مف استمرار الديمكمو االقتصادية 

 (.2008، السديرم)كمعاشو لمتطمبات حياتو 

كنظران ألىمية التدريب الميني في عممية تأىيؿ السجيف فقد كقع إقراره في أغمب التشريعات 
( ضركرة تكفير تدريب 5-7القكاعد الدنيا لمعاممة السجناء حيث نصت المادة )كالمكاثيؽ ال سيما 

( مف قانكف 41نتفاع بو ال سيما الشباب. كما أقرت المادة )إلميني نافع لمسجناء القادريف عمى ا
بشأف مركز التأىيؿ كاإلصالح الفمسطيني عمى أف  1998مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطيني 

تدريب النزالء مينيان كتنمية مياراتيـ كاكسابيـ حرفان أك مينان مفيده خالؿ مدة  يعمؿ المركز عمى
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سراحيـ. كيتـ التدريب الميني النظرم كالعممي  إطالؽتنفيذ العقكبة تساعدىـ عمى عيشيـ بعد 
مراكز االصالح كالتأىيؿ  خارجو. )قانكففي كرش التدريب كالتشغيؿ داخؿ المراكز أك 

 (.1998الفمسطيني، 

رعاية  مالئمة، كتكٌفرقامة، كمعيشة ا  ال تكفي عممية التأىيؿ كاإلصالح لمسجيف بتييئة ظركؼ، ك 
نو يزرع ككٌ  ؛الجانب ال يقؿ أىمية عف باقي البرامج األخرل العممية فيذاصحية، كاإلعداد لمحياة 

كمسؤكالن  عمى اإلندماج مف جديد في مجتمعو، ليككف عنصران فاعالن  النزيؿ كيساعدهالثقو في نفس 
 عف قضاياه كىمكمو. 

فالتدريب الميني: " ىك مجمكعة األعماؿ التي يقصد بيا اكساب السجناء مجمكعة مف الميارات 
التي تساعد في أداء عمؿ كظيفي معيف، حيث ييدؼ إلى تدريب السجناء الذيف تتكافر فييـ 

ثقيفيـ كتكفير حياة كريمة ليـ الصالحية الكتساب حرفة أك مينة أثناء إقامتيـ بالسجف لتدريبيـ كت
لإلستفاده مف طاقاتيـ المعطمة  في مجتمعيـ بعد االفراج عنيـ، كتنمية ميارات أصحاب الخبرة

ستثمار كقت فراغيـ")مرعي،   (. 1990كا 

 أما فيما يتعمق بالبرنامج التعميمي  

ىذا الحؽ ىي  كمف أىـ أىداؼ .(marks,2005فيعتبر التعميـ حقان أساسيان مف حقكؽ األنساف )
المحاكلة في تغيير سمكؾ الفرد، كاستبداؿ السمككيات المنحرفة مف خالؿ عدـ احتراـ القانكف 

بداؿ األنماط السمبية ا  كالنظاـ كاحتراـ حقكؽ اآلخريف إلى سمككيات ايجابية تيدؼ إلى تعديؿ ك 
 (.2000، العيسكم)مقبكؿ كالتخريبية الكافية في نفس النزيؿ إلى 

ساسي مف التعميـ كذلؾ ىك القضاء عمى الجكانب اإلجرامية في نفس النزيؿ، مف إف اليدؼ األ
خالؿ تنمية امكانيات السجيف الذىنية، كتمكينو مف التكٌيؼ مع األشخاص المحيطيف بو، 
باإلضافة إلى أنو يفتح الباب أماـ السجيف لمعمؿ ألف فرصة المتعمـ أكثر حظان مف الجاىؿ، كما 

داخؿ السجف داخؿ المكتبة كعبر طاقات المعرفة العممية  فراغوكقت يساعده عمى تمضيو 
 .(united nation,1995المتكفرة، مما يؤدم بالتالي إلى صرؼ التفكير باإلجراـ مرة أخرل )

( عمى أىمية 77كفي ىذا الجانب أكدت قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء ضمف المادة )
ير كسائؿ تنمية تعميـ جميع المسجكنيف القادريف عمى التعميـ بنصيا "يجب العمؿ عمى تكف



38 

االستفاده منو، بما في ذلؾ التعميـ الديني في الدكؿ التي يككف فييا التعميـ ميسكران، كيجب أف 
يككف تعميـ األمييف كاألحداث اجباريان كأف تمنحيـ اإلدارة عناية خاصة، كيجب قدر المستطاع أف 

كمتكامالن مع نظاـ التعميـ العاـ لمدكلة، حتى يمكنيـ مف متابعة يككف تعميـ السجناء متناسقان 
 (.1955الحد االدنى،  )قكاعدتعميميـ بعد اإلفراج عنيـ دكف عناء 

( مف قانكف مراكز االصالح كالتأىيؿ الفمسطينية 33-30شارت إلية المكاد مف )أكىذا ما 
التعميمية المختصة بتنظيـ دكرات ،كالتي نصت عمى السماح لمنزالء كبالتنسيؽ مع الجيات 1998

لمحك األمية، كتأميف الفرصة التعميمية لمنزالء لمختمؼ المراحؿ التعميمية، ككذلؾ عمى المديرية 
العامة تكفير المقكمات الالزمة لمنزالء، لتمكينيـ مف المطالعة كاالستذكار كايجاد الكسائؿ التي 

شرط الدكاـ اليكمي، كتمكينيـ مف أداء  تضمف ليـ مكاصمة دراستيـ الجامعية استثناء عمى
االمتحانات تحت اإلشراؼ المباشر لمجيات التعميمية المختصو سكاء داخؿ المركز أك خارجو 
كيجب أاٌل تتضمف الشيادة الدراسية التي يحصؿ عمييا السجيف أف مكاف حصكلو عمى ىذه 

اسبة لمسجيف الذم يحصؿ عمى الشيادة ىك السجف، كما تمنح المديرية العامة حكافز تشجيعية من
صالح الفمسطيني رقـ الشيادات العامة أك الجامعية أثناء كجكدة في المركز) قانكف مراكز اإل

(6 ،)1998.) 

 قةالدراسات الساب 10.2

كجدت ىناؾ الكثير مف المقاالت كالدراسات التي تحدثت بطريقة مباشرة عف ىذا المكضكع، 

ىذا المكضكع بطريقة أك بأخرل، كىي تكضح بصكرة كبعضيا اآلخر تحدث عف زكايا تمس 

عامة مفيكـ اإلصالح كالتأىيؿ، كأىميتو، ككيؼ يؤدم إلى تحقيؽ كظيفة العقكبة مف خالؿ 

 تحقيؽ الردع العاـ، كالردع الخاص، كحماية الييئة االجتماعية.

لفكراإلصالحي سنستفيد مما كتب في ىذا المجاؿ باعتبارىا قاعدة نظرية نيتدم بيا في مناقشة ا

ألنيا مبنية عمى معرفة مسبقة، كأيفؽ  كبيرة؛كالتأىيمي، حيث تعد ىذه المقاالت ذات قيمة عممية 

 عممي كاسع.
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ىيل دراسة أصالح والتحكام المتعمقة بحقوق نزالء مراكز اإل: مدى توافق األىناؾ دراسة بعنكاف
فييا  تلتاريخية التي تطكر ىـ المحطات اأتحدث فييا عف  (.2016:)لممؤلؼ الطياركةمقارنة 

كالشرعية الدكلية لحقكؽ االنساف ،كعكؼ عمى ذكر مفاىيـ حقكؽ االنساف ،نسافمبادئ حقكؽ اإل
 ،منزالءلساسية الحقكؽ األعمى ج في مكضكعو لمبحث كعرٌ  ،عبر مجمكعة مف المكثيؽ الدكلية

في دراستو المنيج  ستخدـ الباحثتأىيؿ، أصالح كاللحقكؽ النسبية لنزالء مراكز اإلاككذلؾ 
كالتشريع  ،الذم كصؼ مف خاللو حقكؽ النزالء في االتفاقيات الدكلية ،الكصفي التحميمي

ستخدـ المنيج المقارف كذلؾ بمقارنة حقكؽ النزالء في االتفاقيات الدكلية كقد أككذلؾ  ،ردنياأل
 SPSS,EXCEL في لمبيانات كذلؾ مف خالؿ البرنامجيستعاف الباحث في التحميؿ الكمي كالكأ
ـ كردنييف مف الذككر الذيف صدر بحقيـ حكف مجتمع دراسة الباحث مف جميع النزالء األتكٌ 

ستثناءالمحككمييف بالجرائـ إردنية بصالحية األحدل المؤسسات اإلإلى إدخاليـ إكتـ  ،قضائي
خداـ ستإكىـ مكزعكف عمى خمسة سجكف كما تـ  ،عداـمف الدكلة كالمحككميف باإلأالكاقعة عمى 

ف التشريعات أكقد تكصؿ الباحث مف خالؿ دراستو الى  ،العينة العشكائية البسيطة في الدراسة
تحقيقا  يقكاعد الدكلية الخاصة لمعاممة النزالء عمى مستكل التنفيذ الكاقعال عف ردنية ال تختمؼاأل

ضع ك  :ىمياأكصى الباحث بجممة مف التكصيات مف أكما ،تفاقيات الدكليةلمتطمبات اإل
 ،صالح كالتاىيؿكطنية يشارؾ في كضعيا كافة الجيات المعنية بشؤؤف مراكز اإل ستراتيجيةإ
صالح ـز لمراكز اإلالكمف ثـ تكفير التمكيؿ ال ،عادة النظر في السياسة العقابية القائمةا  ك 

كزارة لى إ ةصالح كالتاىيؿ مف كزارة الداخميإلدارة مراكز اإسراع بكتيرة نقؿ تبعية ىيؿ كاإلأكالت
 العدؿ.

ككذلؾ الحقكؽ  ،نزالءمساسية لخالؿ تكقفو عمى الحقكؽ األمف استفاد الباحث مف ىذه الدراسة 
ف الدراسة ىذه إالٌ ،إنفاآستخدـ الباحث العينة المذككرة أذإختالؼ فقد كاف في العينةاإلالنسبية، أما
ىذه زت ركٌ كمف زاكية أخرل  ىذا مف زاكية ،العينة الطبقيةبككذلؾ  ،بالعينة المنتظمة تقد استعان

دراسة الطياركة عمى  (، فيما أعتمدت1955الدراسة عمى قكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء)
 .ثاؽ دكلييكثر مف مأ

تناكؿ الباحث مكضكع  ،(2015 ،)نجـالعقابجرام وعمم صول عمم اإلأ:ىناؾ دراسة اخرل بعنكاف
معرجا في دراستو عمى مكضكع البحث  ،ف الزكاياعبر مجمكعة مكمفاىيمو جراـ كمدلكالتو عمـ اإل
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كفي الجزء الثاني مف مؤلفو تحدث عف  .كالنظريات المفسرة لسمكؾ االجرامي ،جراـفي عمـ اإل
نظمتو ككيفية تنفيذ الجزاء أك  ،كمؤسساتو ،كتنفيذه ،كخصائصو ،عمـ العقاب مف خالؿ مفاىيمو

منظريات لي ىذه الدراسة النظرية التحميمية اتبع الباحث ف. الجنائي خارج المؤسسات العقابية
ىذه  تخصٌ  ،ساس مف الشمكلية كالمكضكعيةأسبب الجريمة كعالجيا عمى قيمت في راء التي كاآل

كلى ف األأختالؼ بيف ىذه الدراسة كدراسة نجـ باعتبارىا مادة مقررة كاإل ،الدراسة طمبة القانكف
معرفية تزاكج فييا ما بيف  ةلدراسة الحالية نمطيفيما تعكس ا ،تيتـ فقط بطمبة القانكف تحديدا

 ،ـ 1955دنى لمعاممة السجناء لسنة طالع عمى قكاعد الحد األكمف خالؿ اإل ،المعرفة القانكنية
جتماعية كمنظكر رئيس في بعاد اإلألجتماعية مف خالؿ التركيز عمى اكما بيف المعرفة اإل

 الدراسة.

العقابية المتعمقة بالمؤسسات جزئية في الجزئية المتعمقة استفاد الباحث مف ىذا المؤلؼ في ال
الدراسة الحالية مف الكجية التطبيقية  تتمايز  النظرية، فيماساليب المعاممة العقابية مف الكجية أك 

الفمسطينية  لتأىيؿصالح كامراكز اإل لتزاـالميدانية التي كشؼ عنيا االستبياف المتعمؽ بمدل اإل
 ـ.1955لمعاممة السجناء لسنة دنى بقكاعد الحد األ

البرامج اإلصالحية التربوية في المؤسسات :دراسة بعنكاف ،(2014خركف )آأجرل البشير، ك 
ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف العالقة ك  ،العقابية وعالقتيا بالتوافق االجتماعي

إلجتماعي ليؤالء التربكية لنزالء المؤسسات العقابية كعالقتيا بالتكافؽ ا صالحيةاإل البرامج بيف
كمدم مساىمة ذلؾ في تأىيؿ النزيؿ ليعكد الي المجتمع كىك  البرامج النزالء كالكقكؼ عمي ىذه

اكثر فاعمية كذلؾ بغرض الكصكؿ الي تكصيات مف شأنيا إزالة الصعكبات كالمشاكؿ التي قد 
ع المجتمع مف حتي تحقؽ اليدؼ كىك تأىيؿ النزالء كاعدادىـ لمتكيؼ م البرامج تعكؽ تنفيذ تمؾ
التربكية كالتعميمية كالمينية كاإلرشادية كالترفييية كلكي يصؿ الباحث الي  البرامج خالؿ تطبيؽ

ختيار عينة عشكائية بسيطة مككنة إىذه اإلىداؼ فقد تـ استخداـ منيج كصفي  رتباطي كا 
 "نزيمة مف سجف النساء اـ درماف كما استخدـ الباحث 255مف"

كبعد التأكد مف صدؽ  كمقياس التكافؽ االجتماعي "لو يكـ بؿ" حيةاالصال البرامج مقياس
االستبياف التي تـ تطبيقيا كبعدىا تـ تحميؿ النتائج احصائيا كجاءت النتائج النتائج كما يميالتكجد 

المقدمة لنزالء كالتكافؽ اإلجتماعي ليؤالء المساجيف، ال  االصالحية البرامج عالقة ارتباطية بيف



41 

كفقا  االصالحية البرامج ات داللة احصائية في مدم استفادة المساجيف مفتكجد فركؽ ذ
نكع الجريمة(، كبرامج اإلرشاد الديني تساعد –المستكم التعميمي–لممتغيرات االتية )عمر السجيف 

النزالء عمي التخمص مف السمكؾ اإلجرامي بناء عمي ىذه النتائج أكصت الدراسة بتكصيات لكي 
عامة لمسجكف في كضع خطط كاستراتجيات عامة لتحسيف العمؿ في المؤسسات تساعد اإلدارة ال

 .  العقابية

(، تحدث فيو الباحث 2013لممؤلؼ )الكريكات، نظريات عمم الجريمة، كجد مؤلؼ آخر بعنكاف: 
عف عمـ الجريمة كالعمكـ االجتماعية، كتناكؿ المدرسة الكالسيكية كالتفسيرات البيكلكجية كالنفسية 

رات البناء االجتماعي كالعمميات االجتماعية، ككذلؾ التفسيرات الحديثة لمجريمة كالسمكؾ كتفسي
النظريات العممية المفسرة لمسمكؾ  مفالمنحرؼ، ثـ تناكؿ المؤلؼ الحديث عف مجمكعة 

 اإلجرامي، كفيجزء آخر تحدث عف العقكبة كأغراضيا كخصائصيا.

لمنظريات العممية المفسرة لمجريمة عمى إعتبار  سنستفيد مٌما كتب في المجاؿ النظرم المؤسس
 القكة المرجعية ليذا المؤلؼ منالزاكية العممية الخاصة بالبحث في النظريات المتعمؽ بالجريمة.

ممؤلؼ ل ،نماطوأو ،سبابو، أىيلأصالح والتالعنف داخل مراكز اإلبعنكاف  ،خرلأدراسة كجدت 
كقد  ،سباب العنؼ في السجكفأالعنؼ كنظرياتو ك  تناكؿ فيو الباحث مفيكـ .(2013 ه،)الزكاىر 

لى المراجع إالذم تضمف مسحا مكتبيا بالرجكع  ؛جتماعيسح اإلمدراستو عمى منيج ال تعتمدأ
داة أستطالع الميداني لجميع البيانات بكاسطة كاإل،مدراسةلطار النظرم كالمصادر الجاىزة لبناء اإل

كف مجتمع الدراسة مف جميع نزالء كقد تكٌ  ،سئمة الدراسةأجابة عمى حصائيا لإلإالدراسة كتحميميا 
عتمد الباحث عمى العينة العشكائية البسيطة المككف أفيما  ،ردفىيؿ في األأصالح كالتمراكز اإل

قاـ الباحث بكصؼ خصائص عينة  ،مراكز كمف ثـ سحب مركزا كاحدا بطريقة عشكائية 9مف 
كالمستكل  ،كالحالة االجتماعية ،قامةف اإلامكك  ةنكالديا ،جتماعيالدراسة مف خالؿ النكع اإل

كمتغير الديانة  ،ناثكثر مف اإلأكجد الذككر  ؛،جتماعيكالمينة فمف ناحية النكع اإل ،التعميمي
ما عف المستكل التعميمي أككذلؾ المتزكجكف  ،كثر نسبةأكمجتمع المدينة  ،كاف لصالح المسنيف

ا ىمعاطميف عف العمؿ تاللعمى نسبة ألممينة فقد كانت  كبنسبة ،الثانكية ةعمى نسبة لفئتأفكان
سباب أ كعف ،المعيارية لمجمكعة مف المتغيرات نحرافاتثـ تناكؿ المتكسطات كاإل ،العمؿ الحرفي

سباب الشخصية كاأل ،كالنفسية ،داريةكاإل ،قتصاديةسباب اإلالعنؼ فقد تناكؿ مجمكعة مف األ
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سباب العنؼ في مراكز ألف المتكسط الكمي ألى إالنتائج  تدلٌ كالصحية كقد  ،كالدينية ،قميميةكاإل
  ،سباب النفسيةثـ األ ،قتصادمعد اإلفقد جاء مرتفعا مف خالؿ البٌ  ،دنيةر ىيؿ األأصالح كالتاإل
ستفادة تـ اإل ،سفؿ اليـرأعد الديني في فيما جاء البٌ  ،كالصحية ،داريةكاإل ،كالشخصية ،يميةمقكاإل

فيما  ،قؿ يحد منياك عمى األميات كالتأىيؿ أع عمنقيقة العنؼ ككائف يممف المؤلؼ في عكس ح
كلى العينة في األ تدمة ففي حيف تمثمخالدراسة ىذه مع الدراسة الحالية في العينة المست تختمفأ

 كبنفس الكقت طبقية.في الثانية عينة منتظمة  تكانك ،في العينة العشكائية البسيطة

 كالبحث اإلحصائي في القضاء كالشرطة الجريمة كسكعةعمـكىناؾ دراسة أخرل بعنكاف:م
(، تناكؿ فيو الباحثاف عدة مف األمكر تتعمؽ 2012البكرم،، كالسجكف لممؤلفيف)المشيداني

جتماعية،كما  باإلحصاء كأصكؿ البحث العممي الجنائي، كالبحث في الجريمة كمشكمة قانكنية كا 
رل متعمقة بالبحث الجنائي،كطرؽ البحث الخاصة تـ البحث في السياسة الجنائية، كمكاضيع أخ

كتطٌرؽ الباحثاف في الباب الخامس مف مؤلفيما الى إحصاءات المؤسسات  بدراسة الجريمة،
تناكال نشأة السجكف، كمعكقات إصالحيا،كأنكاعيا، كأكضاعيا  العقابية كاإلصالحية الجنائية،إذ

 تنفيذ المعاممة.كماتـ التركيز عمى اإلدارة العقابية، كأساليب ال

 ،سنستفيد مما كتب باعتباره قاعدة نظرية نيتدم بيا في مجاؿ الحديث عف السجكف كطبيعتيا
كالمعكقات الحقيقية التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىدافيا،كما سنتعرؼ عمى حقيقة الدراسات 

الذم  األمر حصاءالجنائيساسية لإلككذلؾ الحديث عف األىمية كالعكامؿ األ حصائية،اإل
 .حصاءساسية لإلستبياف كأحد الطرؽ األعطي ليذه الدراسة بعدا أخر يتعمؽ بتحسيف جكدة اإلسي

    دور إدارة السجون في تأىيل السجناء في منطقة المدينة المنورة بعنكاف:ىناؾ دراسة اخرل 
كضح الباحث فييا مشكمة الدراسة القائمة  ،(2011 ،لممؤلؼ )الرشيدم العامميننظر  نوجيةم

كف مجتمع الدراسة فييا كتكٌ . دارة السجكف في تأىيؿ السجناء في منطقة المدينة المنكرةإكر عمى د
 فرد. 100دارة السجكف بمنطقة المدينة المنكرة حيث بمغ عددىـ إمف جميع العامميف في 

عتمد عمى أداة االستبانة لجمع البيانات أك  ،ستخدـ الباحث في دراستو المنيج التحميمي الكصفيأ
 النتائج التي تكصمت ليا الدراسة: كمف 
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دارة السجكف عمى تحسيف الخدمات كالكجبات خالؿ شير رمضاف تشجيعا أتحرص  -1
 لمصياـ.

 لتحاؽ بالبرامج التعميمية لمنزالء.إلدارة السجكف عمى اإتحرص  -2
 نيـ مف العمؿ.منح النزالء شيادات مينية تمكٌ  -3
ىتماـ إمعالجة النفسية كانت مكضع كبرامج ال ،تقديـ الكجبات كتحقيؽ الرعاية الصحية -4

 دارة السجكف.إمف طرؼ 

في تناكليا مجمكعة مف البرامج التأىيمية كمدل نجاح ىذه  ،تمتقي ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية
 ندماجية لمنزيؿ في مجتمعو.إلالبرامج عمى تحقيؽ المسؤكلية ا

فيما تجسدت عينة الدراسة لدل  ،أنفسيـأف عينة الدراسة في الدراسة الحالية ىـ النزالء بكتتمايز 
 دارة السجكف.إالرشيدم بالعامميف في 

لممؤلؼ  النزيل وضماناتو في ضوء القانون والقرارات الدولية،ىناؾ دراسة أخرل بعنكاف:حقكؽ
 رحمة تنفيذ العقكبة،متناكؿ الباحث فية دراسة ضمانات المحككـ عمييـ في  ،(2010حمد،األ)

كالصادرة عف األمـ  ،الدكلية الخاصة بالسجناء كالمكاثيؽ تفاقياتاإل ج عمى البحث فيكعرٌ 
كفي  ،المتحدة كمنيا القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء كىك مكضكع بحثنا كدراستنا ىذه

في ك  ،حداث المجرديف مف حريتيـألمـ المتحدة بشاف حماية اخر تناكؿ المؤلؼ قكاعد األأمبحث 
لى مجمكعة مف إكخمص  ،ؤلؼ دراسة تحميمية نمكذجية لسجف حمب المركزمـ المفصؿ الحؽ قدٌ 
مية بيف السجناء ألنتشار ااك  ،كالسمب ،رتفاع ممحكظ في جرائـ السرقةاىميا كجكد أالنتائج مف 

السيئة  ف الماؿ كالرفقةأنتائج الكشؼ عمى الكمف  ،ضمنخف سجناء المبحكثيفمكمستكل الدخؿ ل
كصى الباحث في دراستو أكقد  .نحراؼإلسبابا رئيسية لدكافع اأس كانت كعمميات الدفاع عف النف

كقانكف السمطة ، صكؿ المحاكماتأكقانكف  ،لى ضركرة تعديؿ قانكف العقكبات العامةإ
كمنيا كذلؾ الدعكة  ،حكاـألصدار قانكف جديد خاص بتنفيذ العقكبات كاإضافة الى ،إالقضائية

ي حتياطإلعادة النظر في التكقيؼ اا  مابعد السجف ك ةاـ حيظصدار التشريعات التي تنإالى 
 .ىذه التكصيات مف جممة عدد اخر مف التكصيات ،كتطبيقة
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 لىـ مراحؿ الدعك أالتي تعتبر مف  ،لى مرحمة التنفيذ العقابيإؼ رٌ عسنستفيد مف المؤلؼ في الت
جتماعي دفاع اإلالجزائية كىك ال لليو الدعك إساسي التي ترقى تصاليا باليدؼ األإل الجزائية

ذ ال بد مف ،إكلف تتحقؽ ىاتيف الغايتيف بمجرد صدكر الحكـ عمى الجاني ،ىيؿ المحككـ عميةأكت
زكاؿ  مفت كعالجيا كالتثب وكالكشؼ عف درجة الخطكرة الجرمية لممحككـ عمي ،كالتتبع ،شراؼاإل

 كصالحو كتآلفو االجتماعي. ،الحالة الخطرة لديو

 والتأىيل،صالح يفة العقوبة ودورىا في اإلظو .(2010 ،الكساسبة):لممؤلؼأخرل ىناؾ دراسة 
ائؼ العقكبة ظكك  ،ة مفيكـ العقكبة كتطكرىا التاريخيتتناكؿ الباحث في دراس .مقارنة دراسة

بية في اكما تناكؿ دكر المؤسسات العق ،ىيموأصالح الجاني كتإثر التنفيذ العقابي في أك  ،كنتائجيا
قدرة المؤسسات العقابية ككفقا لمبرامج عف بحثنا في نستفيد مما كتب س .ىيموأصالح الجاني كتإ
كحماية  ،الخاص العاـ، كالردعىدافيا المتمثمة بتحقيؽ الردع أصالحية مف تحقيؽ ىيمية كاإلأالت

 ،مف المجتمعياألعمى لى القضاء إبعادىا المفضيةأخطار الجريمة ك أالييئة االجتماعية مف 
 كتيديد استقراره.

دراسة الكساسبة عف الدراسة الحالية ككنيا؛ تبحث في العقكبة كتطكرىا ضمف نطاؽ عاـ،  تختمؼ
في حيف ركزت الدراسة الحالية عمى مخرجات تطبيؽ البرامج كالتي ستساىمنيايةن في تحقيؽ 

 اإلجتماعية. الييئة ىداؼ العقكبة القائمة عمى تحقيؽ الردع العاـ كالخاص،كحمايةأ

 جتماعية بسجن النساء بالرياض من منظورإلالرعاية انكاف: خدمات خرل بعأكجدت دراسة 
جتماعية التي التناكلت فيو الحديث عف السياسة ا. (2009 ،)العتيبيلممؤلؼوالتطوير التخطيط

جتماعية مستقرة عف إجتماعية كتأميف بيئة إلحتياجات المادية كالثقافية كاإلشباعاأتساعد في 
جتماعية لمنزيالت التي تعمؿ عمى تأمينيا كزارة إلالرعاية ا طريؽ التخطيط لبرامج كخدمات

صالحيـ.الداخمية التي تبنت كجية النظر العالمية فيما يتعمؽ بمعاممة النزالء  كقد ىدفت  كا 
عتمدت إحتياجات النزيالت داخؿ السجف كما إالدراسة ىذه الى تحديد الخدمات القائمة لمقابمة 

را عمى سجف صماعي باستخداـ الدراسة الكصفية التي طبقت قجتالا حالدراسة عمى منيج المس
لى جممة مف النتائج إالنساء التابع لممديرية العامة لمسجكف بمدينة الرياض. كقد تكصمت الباحثة 

 النزيالت.ف م لممبحكثات ترتبط بالخصائص الديمكجرافية
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برامج التأىيمية الضامنة لتمبية تمتقي ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية بتنازليا زاكية ميمة مف ال
الخدمات االجتماعية كرعايتيا. فيما تتمايز ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية مف خالؿ مجتمع 

 .1955دنى لمعاممة السجناء الدراسة. كمف خالؿ تعدد البرامج كمدل تالـز مع قكاعد الحد األ

 6التأىيل الفمسطيني رقم الح و اإلصتأىيل السجين وفقا لقانون مراكز بعنكاف: دراسة أخرل 
ثناء تنفيذ أبحثت ىذه الدراسة مكضكع تأىيؿ السجيف  ،(2009 ،لممؤلفة )بكاقنة .1998لسنة 

ثناء تنفيذ أكالتأىيؿ المعنكم لمسجيف  ،ـ عرض تفصيمي لكؿ مف التأىيؿ المادمفتالعقكبة. 
ساس ألساسية لمسجيف كاألا ببياف الحقكؽ ،ساليب تأىيموأسس لمعالجة النزيؿ ك أككضع  ،العقكبة

 القانكني ليا.

 لتزاموإلألف يككف نمكذجا  ف القانكف المذككر يقترب،أكمف النتائج التي خرجت بيا الدراسة
دنى لمعاممة النزالء عمى الرغـ مف كجكد عقبات مادية تؤثر بشكؿ سمبي ألمجمكعة قكاعد الحد اب

اليدؼ مف العقكبة عمى الكجو الصحيح  مكانية تطبيؽ القانكف كالتي تحكؿ دكف تحقيؽإعمى 
كعدـ  ،مكانات المادية لمدكلةإلكضعؼ ا ،بنية السجكفأكطبيعة  ،نظمةغياب المكائح كاأل :مثؿ

 منية لممؤسسات العقابية.ألعتبارات اإلكمف ثـ ا ،فراد المجتمعأكجكد كعي كافي عند 

خيرة قد جعمت مف قكاعد الحد ف األأف التمايز الحاصؿ بيف ىذه الدراسة كالدراسة الحالية. إ
صالح كالتأىيؿ الفمسطيني بيذه القكاعد كلك اإلمراكز دنى ىك الحاكـ في مدل التزاـ قانكف األ
صالح كالتأىيؿ رتيا بمدل التطبيؽ لقانكف مراكز اإلبأف بصٌ  ،فادة ليذه الدراسةإنيا حققت أ

 الفمسطيني مف الناحية التطبيقية عمى السجكف الفمسطينية.

المؤسسات العقابية بين الواقع والطموح دراسة سة أخرل لمباحث إياد البرغكثي في مؤلفو: درا
. تناكؿ فيو الحديث عف التطكر التاريخي لممؤسسات العقابية (2003اجتماعية قانونية )

كعالقتيا بغيرىا مف مؤسسات العدالة الجنائية في فمسطيف، كتعرضت الدراسة لمبحث في أكضاع 
سطينية بيف ما ىك كائف، كما ينبغي أف يككف، كقد أستعرض الباحث أحكاؿ السجكف السجكف الفم

الفمسطينية كأبرز مشاكميا كفحص التعديالت التي أدخميا قانكف السجكف الجديد عمى أنظمة 
السجكف، كالدالالت التي تبرزىا التغيرات كالتعديالت القانكنية المتعمقة بيا، كفحص ما إذا كاف 

قانكنية تحكؿ دكف نظاـ أحدث كأكثر إنسانية كتطرقت الدراسة إلى التنظيـ القانكني ىناؾ ثغرات 
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لممؤسسات العقابية في فمسطيف كخمصت الدراسة عمى مستكل السياسات  شممت قانكف مراكز 
اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطيني كقضايا كضعو مكضع التنفيذ، كالعمؿ عمى نشر المعرفة المتعمقة 

 .القانكف متعمقة بتطبيؽ خرل كأمكرأ بالمجاؿ،

تمايزت الدراسة الحالية عف دراسة البرغكثي ككنيا قدمت نتائج دقيقة مف خالؿ اإلستبياف المقدـ 
 مما أعطى دفقان عمميان قائـ عمى اإلستجكاب المباشر مف قبؿ الباحث تجاه النزالء . ،لمنزالء

ؽ البرامج اإلصالحية في مراكز ككذلؾ قد تمايزت الدراسة الحالية بتركيزىا عمى مدل تطبي
اإلصالح التأىيؿ الفمسطينية، مف خالؿ منيج الدراسة القائـ عمى المسح اإلجتماعي بأداة 

 اإلستبياف، فيما غمب المنيج القانكني عمى دراسة البرغكثي.

، بٌيف مف مراكز اإلصالح والتأىيل الفمسطينيةبعنكاف:  (2001دراسة أخرل لمحقكقي )أبك ىنكد،
ليا مدل األنسجاـ بيف قانكف اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطيني مع المعايير الدكلية. كتكصؿ خال

بدراستو: إف المباني كمراكز لإلصالح ال تمبي الحاجة، ألنيا لـ تصمـ أساسا ليذا الغرض، كدعا 
ج إلى ضركرة إعادة البناء كالترميـ لتتمكف مف تحقيؽ الغايات المرجكة منيا. كما أشار إلى برام

الرعاية الصحية كضركرة مراجعتيا، ككذلؾ إلى البرامج التدريبية كالتثقيفية لمنزالء، كقاؿ بكجكب 
تشكيؿ ىيئة أك سمطة عميا لمسجكف يككف أعضاءىا أشخاص يمثمكف جيات قضائية كبرلمانية 

 كحقكقية تتكلى المتابعة كالتدقيؽ عمى عمؿ المؤسسات العقابية.

دراسة أبك ىنكد في أداة الدراسة , ففي حيف استخدمت دراسة أبك  تمايزت الدراسة الحالية عف
ىنكد أداة المقابمة كاالستطالع الميداني إلستكشاؼ اإليجابيات ك السمبيات في مدل صالحية 

فيما إعتمدت الدراسة الحالية عمى إداةاإلستبياف  ،كقدرتيا عمى تنفيذ البرامج، المراكز اإلصالحية
مف األغراض يأتي عمى رأسيا مدل تطبيؽ البرامج اإلصالحية كآليات رئيسة لتحقيؽ مجمكعة 

 إستخداميا ك أىميتيا كذلؾ مف خالؿ إستجكاب النزالء . 

 االجتماعيو داخل السجونالرعاية  ماتتكامل خد. بعنكاف (1988ىناؾ دراسة أخرل)لمرمخاني،
مجيا في اعية وبر االجتما الرعاية تقييم خدماتبعنكاف  .(2003خرل)لممطيرم،أ كدراسة

كلى عمى مدل زت الدراسة األركٌ .المؤسسات اإل صالحية من وجية نظر نزالء سجن الدمام
جتماعية التي كفمتيا قكاعد ستفادة السجكف السعكدية فيما يتعمؽ باالستفادة مف برنامج الرعاية اإلإ
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كالخطط اليادفة  طكر الحاصؿ في البرامجكمدل التٌ  ،ـ1955ية السجناء لعاـ ادنى لرعالحد األ
 لتحقيؽ ىذا البعد.

سنستفيد مف ىذه الدراسة في اآللية التي تناكليا الباحث في بحثو عف البرامج ذات العالقة بجانب 
الرعاية االجتماعية، ككيؼ قٌدمت رؤيتيا بعممية مطابقة ذلؾ مع ما جاء في قكاعد الحد األدني 

 .1955لمعاممة السجناء 

التحكؿ تقييـ برامج الخدمات  زت عمى االستطالع المقدـ مف النزمكٌ مطيرم فقد ر الما دراسة أ
 النيائي لمدراسةنيا تبحث في البعد كاليدؼ تقي ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية ككٌ مت ،جتماعيةاإل

كرسـ السياسات ، لى تحقيؽ البرامجإكرية كخطط تنفيذيو تيدؼ يجاد قنكات تطٌ إكالقائـ عمى 
كعكدة ، صالحي المجتمعيلى تحقيؽ الفكر اإلإسعى تساليب عممية حقيقية أب البرامجية كتطكيرىا
 منو.أمجتمعو ك  في قضايا ال كفعاالن ك النزيؿ مندمجا مسؤ 

لممؤلؼ البرامج التعميمية التأىيمية في المؤسسات االصالحية كجدت دراسة اخرل بعنكاف: 
عميمية كالتأىيمية في المؤسسات لى النتائج الميمة لمعممية التإشار فييا .أ(2001،يافح)الض
ىمية ىذه العممية التي تساىـ ألى إكما أشار  ،سرىـ كذلؾنما ألا  ك  ،صالحية ليس لمنزيؿ فقطاإل

صالحية كذلؾ الستغراؽ النزيؿ في عمؿ منتج ستقرار النظاـ في المؤسسات اإلا  في ضماف ك 
د ىذه يجابية منتجة.تع  لى طاقة اإكتحكيؿ طاقاتو  ،صالحوإداخؿ المؤسسة مما يكفؿ عممية 
كضعؼ  ،عمار النزالءفادت النتائج بالصغر النسبي ألأكقد  ،الدراسة مف الدراسات االستطالعية

كيد عمى أكالت ،نخفاض المستكل التعميمي لدل الكثير مف النزالءإثـ  ،التحصيؿ العممي لدييـ
التأىيمية داخؿ المؤسسات ف االلتحاؽ بالبرامج التعميمية إبركز قضية التسرب مف المدارس ثـ 

ىمية المستكل التعميمي لمنزالء كالتي أكمف النتائج التأكيد عمى مدل  ،العقابية تعكد لرغبة النزم
 تؤثر بشكؿ كاضح عمى االستفادة مف باقي البرامج المنفذة بالمؤسسة.

أىيمي في حيف ركزت دراسة الضحياف عمى برنامج كاحد فقط أال كىك البرنامج التعميمي ك الت
ككاحد مف البرامج ذات العالقة الميمة في عمميات التغير ك تحقيؽ عمميات اإلصالح كالتأىيؿ , 
كانت الدراسة الحالية تتناكؿ اربعان مف البرامج مدلمة عمى تأثيرىا عمى عمميات االصالح ك 
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قائمة عمى التأىيؿ مف زاكية ؛ ك مف زاكية اخرل قدرة ىذه البرامج عمى تدعيـ أىداؼ العقكبة ال
 المساعدة في تحقيؽ الردع العاـ ك الخاص , ك حماية الييئة االجتماعية .

تناكؿ فييا دراسة  ،(1999 ،لممؤلؼ )غانـ أثر السجن في سموك النزيلدراسة أخرل بعنكاف: 
كالعالقة بيف خصائص النزيؿ  ،جتماعية لنزالء السجكف العربيةإلالخصائص الديمكجرافيةكا

كعف نظاـ  ،خالقيألككذلؾ تحدث عف التيذيب ا ،الديني بالسجكف العربية كعمميات التعذيب
ثـ تناكؿ مكضكع بناء القكة كنظاـ الضبط بالسجف كتأثيرىما  .التعميـ كالتدريب كالمكافأة كالعمؿ

ا عمى النزالء في السجكف ممحكر آخر تحدث عف ثقافة السجف كتأثيرى النزيؿ، كفيعمى سمكؾ 
 ستو بعالقة النزيؿ بالمجتمع الخارجي كأثره عمى سمكؾ النزيؿ.كأنيى درا ،العربية

 .حصائية في تحميؿ بياناتوإلستعاف باألساليب اأثـ  ،ستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميميأ
لى قانكف إلييا أف السجكف العربية كغيرىا مف السجكف في العالـ تحتكـ إكمف النتائج التي تكصؿ 
 ات مف خاللو بيف النزالء.القكة الذم تنتظـ العالق

لى إتشير  الخارجي، كىيككذلؾ التأكيد عمى أف لمنزيؿ ثقافة خاصة تختمؼ عف ثقافة المجتمع 
 كظركؼ المعيشة في السجكف العربية. ،ؼ مع ظركؼ العزلةنكع مف التكيٌ 

التي مف ك  ،تمتقي ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدىا عمى أىمية البرامج المقدمة لمنزيؿ
جرامية لتتناغـ مع سمككيات كأفكار إلكتغيير ثقافتو ا ،شأنيا أف تعمؿ عمى تعديؿ سمكؾ النزيؿ

 كمعتقدات العالـ الخارجي.

 دراسة،دنى لمعاممة المسجونين الخاصة بالعمل والتعميمألقواعد الحد اخرل بعنكاف: أدراسة 
ىدفت ىذه الدراسة  ،(1993 ،يرملممؤلؼ )السد صالحية الحائر بمدينة الرياضإتطبيقية في 

دنى التي طبقت كالتي لـ تطبؽ في السجكف السعكدية لمعاممة السجناء أليـ قكاعد الحد اك لى تقإ
دنى ألخالؿ قكاعد الحد ا االسالـ، كمفالخاصة بالعمؿ كالتعميـ في ضكء حقكؽ االنساف في 

الستكشافية الكصفية التي اتبع فييا ىذه الدراسة مف الدراسات ا كتعد   .مـ المتحدةألالصادرة عف ا
ـ تبنى العينة العشكائية المنتظمة. كتكصمت تك  ،جتماعيألضافة لمنيج المسح ا،إالمنيج التقكيمي
 لى جممة مف النتائج منيا: إىذه الدراسة 
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كلى الخاصة بالتعميـ. كما خرجت الدراسة بنجاح ألأف غالبية القكاعد تـ تطبيقيا عدا القاعدة ا
كما كشفت  ،كذلؾ نظرا لمحكافز التي تقدـ فييا ؛برامج التعميـ الديني التي تقدـ بالسجكفمممكس ل

ستفادة مف إلصكر في عممية تصريؼ منتجات التدريب الميني كاقلى إالدراسة عبر نتائجيا 
 بالرغـ مف أف النظاـ قد نص صراحة عمى تصريؼ ىذه المنتجات. ،عائداتيا

خيرة عددا مف البرامج ألككذلؾ في تناكؿ ا ،سة الحالية بنكع العينةتمايزت ىذه الدراسة عف الدرا
 .1955دنى لمعاممة النزالء سنة ألكاخضاعيا مع منظكمة قكاعد الحد ا

ركزت دراسة البشير عمى مدل تكافقية البرامج اإلصالحية مع األبعاد اإلجتماعية فيما تمايزت 
ف خالؿ إسترشادىا بقكاعد الحد األدنى لمعاممة الدراسة الحالية عنيا ككنيا تبحث في البرامج م

( 6،كمدل تمثؿ ذلؾ في قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية رقـ )1955النزالء لسنة 
في إدارة المراكز عمى ىذه القكانيف كتطبيقيا  .كمف ثـ مدل تطبيؽ النظاـ القائـ1998لسنة 

 كصكالن الي تحقيؽ الفكر اإلصالحي كالتأىيمي.

 دراسات األجنبية:ال

 ككريستيف سيممرزلد أكرز الممؤلؼ،ركن نظريات عمم الجريمةكىناؾ دراسة أخرل،بعنكاف:
نماطيا أتناكؿ  فيو الباحثاف نظرية الجريمة ك ،الخريشا(ع راف (. ترجمة )ذياب البداينو،2013)

 كرابطالر ك  ،كصـ،كنظرية ال البيكلكجية ةكالنظري ،ختيار العقالنيكنظرية اإل ،كعف نظريات الردع
كالتكامؿ بيف نظريات عمـ الجريمة  كقد  نكمي كعف مجمكعة أخرل مف النظريات،كاأل،جتماعيةاإل

ـ مدل يلى مراجعة المفاىيـ كالمبادئ األساسية في نظريات عمـ  الجريمة كتقيإىدؼ الكتاب 
 الجنائية،دالة الع كلنظاـ ،ت لمقانكف الجنائياككتفسير  جرامي،لمسمكؾ اإل كتفسيراتا مناسبتي

الجريمة المؤسس الحقيقي لجمب  ، األساس التنظيرم لمفيكـستفاد الباحث مف ىذه الدراسةأكقد
لى المجتمع إصالح كالتأىيؿ لشخصو كعكدتو كتحقيؽ عمميات اإل ،المجـر لممؤسسات العقابية

 .بقضاياه كمتفاعالن  كمندمجان  مسؤكالن 

كرصد النظريات بصكرة عامة، في حيف  لنظرم،تمايزت دراسة ركنالد عمى تناكؿ المكضكع ا
استفادت الدراسة الحالية كركزت عمى مجمكعة محددة مف ىذه النظريات كالتي رأل الباحث فييا 
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عالقة يمكف تجسيدىا في مكضكعو البحثي، ككنيا تشكؿ أىمية في األفؽ الخاص المتعمؽ 
 التأىيؿ. ك بتحقيؽ عمميات األصالح

لممؤلؼ  ،مريكيةالصحية بالسجناء في الواليات المتحدة األاف:العنايةككذلؾ كجدت دراسة بعنك 
(shalit,2004)نكاع الرعاية أنكع مف  هعتبار إتزمت ىذه الدراسة بالبرنامج الصحي عمى ،ال
ككيؼ أنيا تختمؼ في كثير مف زكاياىا عما ىك  ،جتماعية،فذكر تاريخيا ككقتيا الحالياإل

ىك خركجيا بمفيـك الصحة  ىذه الدراسةائج المستخمصة مف كمف النت .رض الكاقعأحاصؿ عمى 
ؼ مرضى السجكف التي تأخرت اشكالية في عمميات إسعإف ىناؾ أالمربكطة بعمميات الدفع ك 

ت داخمية في السجف،كذلؾ عدـ قرب المصحات كالمشافي مف ك لعدـ اتصاالأمنية أألسباب 
كمف  .غمب تككف تالفة بسبب سكء التخزيفالسجكف ثـ أف األدكية المكجكدة في المخازف عمى األ

فتة لمنظر أف األدكية لمرضى السجكف يتـ صرفيا مف خالؿ المدير كليس مف خالؿ مالنتائج الم
 .دارة السجكفإضد  ةالقضائي الشكاكلاألمر الذم شيد الكثير مف  ،صيفتالمخ

كأشارت مف خالؿ  ،تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية ككنيا تحدثت عف البعد الصحي
لو،فيما تمايزت الدراسة الحالية  ليات المعيقولى الضعؼ الحاصؿ في ىذا الجانب كاآلإنتائجيا 

 كمدل تطبيؽ ذلؾ مف طرؼ قانك ،1955دنى لمعاممة السجناء لسنة بتناكليا قكاعد الحد األ
 .كالتأىيؿ الفمسطينية عمى أرض الكاقع مراكزاألصالح

، قديم برنامج التدريب التعميمي والميني في السجونتكجدت دراسة أخرل بعنكاف:
مجية المقدمة اعمميات البر اللى التعرؼ عمى إىدفت ىذه الدراسة (، Clarke) ,2003لممؤلؼ:

جتماعي،فيما تشكؿ مجتمع سمكب المسح اإلأأعتمدت الدراسة عمى  لمنزيالت داخؿ السجكف،
ضمت  فقد تـ تبني العينة العشكائية البسيطة العينو الدراسة فييا مف سجكف المممكة المتحدة،كعف

ككذلؾ مجمكعة أخرل مف غير  ؛بجريمة أخرل اثـ عادك  سراحيـ، مجمكعة مف السجناء المطمؽ
 ،عمى معمميف ةحتكت العينأ فيما لى كادر السجكف كعددىا ستة سجكف،إإضافة  ،العائديف
ي خرجت بيا الدراسة ىك فيما كمكظفيف تحت التجرية،كمف النتائج الت ،كعمماء نفس ،كمينيف
ككذلؾ دعت مف  الثقة في نفكس النزيالت مف خالؿ التأكيد عمى ميارات التعميـ،ز عزييتعمؽ بت
ىتماـ بتطكير الكادر كتغير نظرتو فيما يتعمؽ بجدكلي العمميات التعميمية لى اإلإ نتائجيا خالؿ

 .االمكانيات بالنسبة لمسجينات عزيزالتي تشعر بالثقو كت
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كمجتمع الدراسة،ككذلؾ  ة،ختالؼ العينإايزت ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية مف خالؿ تم
ندرك عمى الجانب أبضميا مجمكعو مف البرامج فيما اقتصرت دراسة  تمايزت الدراسة الحالية

ختالؼ الناتج في نزيالت كمف التمايزات األخرل ىك اإلالالتعميمي كدكره في تككيف الثقة لدل 
صالح اإل ؽ مراكزيكشؼ عف مدل تطبة يفيدؼ الدراسة الحال ؛الدراسةمف مرجك اليدؼ ال

 .1955لسنة  سجناءدنى لمعاممة الىيؿ الفمسطينية لقكاعد الحد األأكالت

 فترة التجربة في سجن كاليفورنيا. تطبيق عمى الجريمة والجانيدراسة أجنبية اخرل بعنكاف:
شار المؤلفيف فييا الى أىمية تكفير .أ(patersilia Joan & Turner Susan 1998)يفلممؤلف

كميارات مينية تسيؿ  ،صالحية لتأىيؿ النزالء بمستكيات تعميمية أفضؿإلالبرامج في المؤسسات ا
 عمييـ فرص الحصكؿ عمى العمؿ.

نما مف خالؿ ما ا  صالحية بطريقة سحرية. ك مر ال يتحقؽ لممؤسسة اإلشارا الى أف ىذا األأك 
رشادم لمف كدا عمى الجانب اإلأمج تتيح الفرصة لمنزيؿ مف االستفادة منيا. كما يتكفر ليا مف برا

شارا الى أف عدد المتمقيف ليذه البرامج أقؿ عددا مف أكلئؾ الذيف لـ يتعممكىا. أيرغب بالتكبة. كقد 
كىذا يدؿ عمى مدل تأثير قضاء فترة مع مجمكعة متنكعة مف السجناء في اكتساب خبرات جديدة 

 فراج عنيـ.يطبؽ بعضيـ تمؾ الخبرات بعد اإل ،جراـفي اإل

تمايزت الدراسة الحالية عف دراسة بترسيميا، بتأكيدىا عمى أربع مف البرامج الضركرية،كالتي يجب 
أف تيطبؽ عمى جميع النزالء في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في حيف رأت دراسة بترسيميا أف البرامج 

تيطبؽ عمى النزالء في سجف كاليفكرنيا، األمر الذم أدل اإلصالحية كبذات اإلرشادية لـ 
 الىتمايزات في سمكؾ النزالء كنتيجة منطقية لعدـ تطبيؽ البرامج بصكرة عامة عمى كؿ النزالء.

 : تأثير البناء التنظيمي لمنزالء عمى األىداف اإلصالحية لإلدارة فيدراسة أخرل أجنبية بعنكاف
تشير ىذه الدراسة عمى أنو بالرغـ مف أف الدراسات  ،(1974 ،)لينككلف جيفرم،لممؤلؼ السجون
نماط المختمفة لمنظـ غير الرسمية التي ألف السجكف قد أعطت اىتماما كبيرا لعالقات اعالعديدة 

 الٌ ،إالنسؽ أك النظاـ األكبر الذم يعيشكف فيو مف ناحية أخرل،ك تنظـ عالقات النزالء مف ناحية
جتماعي الخاصة بالنزالء  إلزت عمى الجكانب غير الرسمية لمتنظيـ اركٌ أف أغمب ىذه الدراسات قد 

كقد بحثت ىذه الدراسة في مشكمتيف ىامتيف ىما:ما التأثير الذم ينجـ عف الفرضية التي كصمت 
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ىدافيا أرة ك ادإلالييا نتائج الدراسات السابقة كالقائمة بأف التنظيـ غير الرسمي لمنزالء يتعارض مع ا
كثانييما: عندما يظير ىذا التعارض كيككف حقيقة   .جتماعي األكبر خارج السجفإلا كمع النظاـ

يعمؿ ىذا  سمككيـ، ىؿجتماعي غير الرسمي الذم ينظـ عالقات النزالء كيحكـ إلفي التنظيـ ا
 التعارض عمى منع كصكؿ األىداؼ العالجية في البرنامج الى النزالء.

لية؛ ككنيا بحثت في التنظيـ الرسمي كغير الرسمي في إدارة تتمايز ىذه الدراسة عف الدراسة الحا
السجكف، فيما سمطت الدراسة الحالية الضكء عمى التنظيـ الرسمي مف خالؿ قكاعد الحداألدنى 

 .1998، كقانكف مراكز اإلصالح كالتاىيؿ الفمسطينية سنة 1955لمعاممة السجناء لسنة 

 يمي:بما وستتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

كتناكات جميع  باإلستبيافاستخداميا ألسمكب )المسح االجتماعي( كتمثمت أداة الدراسة  -
مراكز اإلصالح كالتاىيؿ مف كمى الجنسيف الذككر كاالناث كأظيرت الدراسة التمايزك 
الفركقات بيف المحافظات أييما اكثر تطبيقا لمبرامج كبيذه المعطيات تختمؼ ىذه الدراسة 

 لدراسات التي تـ ذكرىا كدراستيا.عف جميع ا
 كالتأىيؿ.سيتـ إجراء الدراسة في الضفة الغربية عمى مراكز اإلصالح  -
ستحصؿ الدراسة ىذه عمى البيانات مف استجابات نزالء مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في  -

 الضفة الغربية.
تكرار ميمي، ك ، كالعمر، كمكاف اإلقامة، كالمستكل التععتمد الدراسة عمى متغيرات الجنسست -

 .الجريمة جسامة، ك الجريمة
 أحدثت ىذه الدراسة كبينت التمايز الذم حصؿ بيف المحافظة كبعدىا عف اإلدارة المركزية. -
تمايزت الدراسة باستخداميا العينة العشكائية الطبقية المتناسبة إلظيار الفركقات بيف  -

 لمفترض.المحافظات لعمميات التطبيؽ لمبرنامج اإلصالحي كالتأىيمي ا
تعطي ىذه الدراسة أىمية قصكل لتحديث السياسات العامة المتعمقة بتنظيـ مراكز  -

 اإلصالح كالتأىيؿ. 
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 الفصل الثالث
___________________________________________________________________ 

جراءاتياو  منيجية الدراسة  ا 
 

عتيا الدراسة لتحقيؽ أىدافيا مف خالؿ عرض يتناكؿ ىذا الفصؿ المنيجية كاإلجراءات التي أتب
منيجيتيا، كالتعرؼ عمى مجتمعيا كعينة دراستيا، ككصؼ أداة جمع البيانات، المتضمف 
اإلجراءات السيككمترية المستخدمة لمتأكد مف صدؽ األداة كثباتيا، كطريقة تطبيؽ الدراسة 

 ستخدمة في تحميؿ البيانات.ميدانيا، كمحددات الدراسة، كأساليب المعالجة اإلحصائية الم

 نوع الدراسة ومنيجيا 1.3 
ىداؼ ألالدراسة كا ةكذلؾ في ضكء طبيع ،تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفيو المسحية

بيدؼ ،حيث ستعتمد ىذه الدراسو عمى منيج المسح االجتماعي ،لى تحقيقياإالتي تسعى 
 ةالمعايير الدكلي الغربية بتطبيؽلضفيىيؿ في اأصالح كالتالتعرؼ عمى مدل التزاـ مراكز اإل

، كقد اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح مف كجيو نظر النزالء 1955لحقكؽ السجناء لسنو 
االجتماعي بأسمكب العينة، لجمع البيانات كتحميميا باستخداـ أساليب اإلحصاء الكصفي 

 لإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار الفرضيات.

 مجتمع الدراسة .23  
في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية كالنزيالت نزالء جميع السيتككف مجتمع الدراسة مف 

(، كالتي ستشمؿ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ 1048في الضفة الغربية كالبالغ عددىـ)
(، كمركز إصالح كتاىيؿ بيت لحـ 136اآلتية:)مراكز إصالح كتأىيؿ الظاىرية كعدد نزالئو )

(، كمركز إصالح كتأىيؿ 152، كمركز إصالح كتأىيؿ جنيف كعدد نزالئو)(82كعدد نزالئو )
( كمركز إصالح 190(، كمركز إصالح كتأىيؿ نابمس، كعدد نزالئو)251راـ اهلل كعدد نزالئو )

(. )اإلدارة 156(، مراكز إصالح كتأىيؿ أريحا كعدد نزالئو)81كتأىيؿ طكلكـر كعدد نزالئو )
 العامة لمشرطة(.
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 دراسةعينة ال3.3
حيث سيتـ  ،نزيؿ( 1048) ة% مف مجتمع الدراس30فسيتـ اختيارىا بكاقع  ةالدراس ةما عينأ

العشكائية الطبقية، كنظرا لمتباعد المكاني،  ةالعين ةبطريق ةداه الدراسو عمى عينو الدراسأتكزيع 
 .لمراكزكتكزيعيا الجغرافي، فستعتمد ىذه الدراسة عمى اختيار عينة عشكائية طبقية مف ىذه ا

جرت عممية تكزيع االستبانات عمى النزالء كالنزيالت في مراكز اإلصالح كالتأىيؿ المذككرة 
بحضكر الباحث كبإشراؼ الضباط العامميف في ىذه المراكز، كذلؾ بعد أف تـ التكضيح لمنزالء 

 .اإلجابة كالنزيالت أفراد عينة الدراسة كيفية اإلجابة عف أسئمة كفقرات اإلستبانة، كحريتيـ في

 المعالجة اإلحصائية: 3. 4
جابات إلكمف ثـ قاـ بترميز ا ،ستمارةإعطاء رقـ لكؿ إب بعد جمع بيانات الدراسة قاـ الباحث

 :. حيث كانت كالتالي5-1رقاـ مف ألا ان معطي

 : مفتاح المقياس(1جدول رقم )
 المقياس الرقم
 بشدة غير مكافؽ 1
 غير مكافؽ 2
 محايد 3
 مكافؽ 4
 افؽ بشدةمك  5

لمخركج بالنتائج كاحتاجت الدراسة  ، (SPSS)حصائيةإلتحميؿ برنامج الرـز ا تـ استخداـ نظاـ
 لى:إ

  استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالنسب المئكية لكؿ فقرة مف فقرات
 االستبياف.

 .معادلة الثبات ألفا كركنباخ 
   .معامؿ االرتباط بيرسكف لصدؽ الفقرات 
 األحادم التبايف  اختبار(One Way Analysis Of Variance.) 
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  اختبارT-test المستقمتيف.  لمعينيتيف 
  اختبارLSD  .لمفركؽ 

 تصحيح المقياس:

 (: مفاتيح التصحيح2جدول)
 الدرجة المتوسط الحسابي

 معارض بشدة 1.8-1
 معارض 1.81-2.60

 محايد 2.61-3.40
 موافق 3.41-4.20

 بشدة موافق 4.21-5

 

 صدق المقياس: 

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المحكر الذم تنتمي 
إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب 

 مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. رتباط بيف كؿ فقرةإلمعامالت ا

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
رات رتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقإالكصكؿ إلييا، كيبيف مدم 

 اإلستبانة.

 :Reliabilityاالستبانة ثبات ثالثا: -3

لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة  حتى يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة
ستقرار إلأكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني ا
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فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ  رىا بشكؿ كبيركعدـ تغيٌ  يافي نتائج
 فترات زمنية معينة.

 أواًل: نتائج االتساق الداخمي

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ، 2جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر المحكر  α= 0.01معنكية  لكالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستك 

 .صادؽ لما كضع لقياسو

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكمية لممجال: (3جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

 **572. تحرص أدارة مراكز اإلصالح عمى تعبئة جميع البيانات الخاصة بالنزالء.   .1
 **559. الفصؿ بيف النزالء حسب جرائميـ. تعمؿ إدارة المراكز عمى  .2
 **694. تكضح إدارة مراكز اإلصالح مجمكعة التعاليـ الكاجب تطبيقيا كتكزيعيا عمى النزالء.  .3
 **613. تقرأ إدارة مراكز اإلصالح حقكؽ ككاجبات النزيؿ بصكرة شفيية.  .4
 **523. تكثؽ الزيارات بسجؿ خاص.  .5
 **678. ميع الشكاكل مف النزالء.تستقبؿ إدارة مراكز االصالح ج  .6
 **685. تعمؿ إدارة مراكز االصالح عمى معالجة الشكاكل بصكرة فردية.  .7
 **654. تعمـ إدارة مراكز االصالح النزيؿ بكؿ ما يتعمؽ بالحاالت الطارئة الكاقعة عمى اسرتو كحاالت الكفاة أك تغير سكف االسرة.  .8
 **513. النزالء مف حمؿ السالح.يمنع رجاؿ األمف الذيف يتعاممكف مع   .9

 **625. تعمؿ مراكز االصالح عمى تمتع النزيؿ بالزيارات الخاصة لالسرة.  .10
 **566. يكجد سجؿ خاص لالمتعة المحفكظة.  .11
 **704. راعي اإلدارة أماكف النكـ كالترفيو كالتعميـ كتحرص عمى تنظيميا.ت  .12
 **548. م في غرؼ مظممة كباردة.تمنع االدارة عمميات التعذيب كالحبس اإلنفراد  .13
 **642. تدعـ االدارة األنشطة الرياضية كالمينية لمنزالء كتعرض المتفكقيف منيا عمى شاشات العرض.  .14
 **723. تطبيؽ اإلدارة مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات عمى جميع النزالء دكف استثناء.  .15
 **724. بات عمى جميع النزالء دكف استثناء.تسمح االدارة مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاج  .16
 **618. يعطي الحؽ لمنزيؿ بقبكؿ أك رفض الزائر.  .17
 **678. يكجد لجنة مختصة بتسجيؿ الشكاكل لألمييف.  .18
 **628. تكفر اإلدارة كسيمة لتقديـ الشكاكل صندكؽ.  .19
 **627. تستجيب اإلدارة لمشكاكل المقدمة الييا.   .20

 . α=0.01ئيًا عند مستوي داللة االرتباط دال إحصا **
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بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني كالدرجة الكمية لممجاؿ،  االرتباطمعامؿ  (4جدول )يوضح 
كبذلؾ يعتبر  α= 0.01المبينة دالة عند مستكم معنكية  االرتباطكالذم يبيف أف معامالت 

 . المحكر صادؽ لما كضع لقياسو

 

 والدرجة الكمية لممجال الثانيكل فقرة من فقرات المحور  بين االرتباطمعامل : (4جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

 **723. تكفر مراكز اإلصالح طاقـ مدرب لمعالج النفسي كاإلرشادم.  .21
 **762. تدعـ مراكز اإلصالح برامج العالج النفسي كاإلرشادم.  .22
 **736. في تحقيؽ الراحة النفسية.تعرض مراكز اإلصالح برامج عبر شاشات العرض تساىـ   .23
 **651. تشيد مراكز اإلصالح بقيـ النظافة الضركرية.  .24
 **748. تعرض إدارة المراكز لكحات فنية تعبر عف حب الحياة كتحقؽ التعاكف كاأللفة بيف الناس.  .25
 **764. تعرض مراكز اإلصالح البرامج التي تزيؿ الحقد كالكراىية لممجتمع مف خالؿ شاشات العرض.  .26
 **773. تيتـ مراكز اإلصالح بنكعية الغذاء المقدـ ألصحاب الحاالت النفسية كاإلضطرابات.  .27
 **821. تعمؿ مراكز اإلصالح عمى مشاركة الحاالت النفسية في مجمكعة مف المسابقات الداخمية في المركز.  .28
 **667. ؿ.تكفر مراكز اإلصالح اإلتصاالت المختمفة لتخفيؼ العبء النفسي لمنزي  .29
 **816. تكفر مراكز اإلصالح كادر متخصص لمتابعة كؿ حالة.  .30
 **843. تعمؿ مراكز االصالح عمى محاضرات تكعكية إرشادية مف شأنيا التخفيؼ مف الضغكطات التي يعاني منيا النزيؿ.  .31
 **766. الجة الالزمة.تدعـ إدارة مركز االصالح كالتأىيؿ التقارير الطبية النفسية لكؿ نزيؿ كتكصي لو بالمع  .32

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 لممجاؿ،بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني كالدرجة الكمية  االرتباط( معامؿ 4جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α= 0.01المبينة دالة عند مستكم معنكية  االرتباطكالذم يبيف أف معامالت 

 . ضع لقياسوالمحكر صادؽ لما ك 
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 والدرجة الكمية لممجال الثالث بين كل فقرة من فقرات المحور االرتباطمعامل :  (5جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

 **743. تتابع إدارة مراكز االصالح كالتاىيؿ المراحؿ التعميمية لمنزالء.  .33
 **706. تشجع كتدعـ إدارة المركز النزالء الراغبيف بالتعميـ.  .34
 **757. تنظـ إدارة المركز البرامج التعميمية لمنزالء مع الجيات المختصة.   .35
 **799. تكفر إدارة المركز كؿ المتطمبات العممية كالعممية لمنزيؿ.  .36
 **572. تكجد مكتبة خاصة داخؿ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ.  .37
 **588. التعميـ. تعمؿ إدارة المراكز عمى تكفير الكتب كالمراجع الخاصة لعممية  .38
 **767. تحفز إدارة المراكز المتعمميف كتمنحيـ حكافز عينية كمادية.  .39
 **716. يعطى النزالء المؤىميف عمميا فرصة التدريس داخؿ المركز.  .40
 **755. يكجد مشاغؿ لمتدريب الميني المتعدد.  .41
 **779. يعتاش منيا.ىيكتسب النزيؿ مين  .42
 **801. ميـ كتدريب لتطكير أداء النزالء في المحكر التدريبي كالحرفي.تكفر مراكز اإلصالح ىيئة تع  .43
 **775. تدعـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أم انجاز عممي كميني كتحفز عمى متابعتو كمحاكلة إخالء سبيمو.  .44
 **762. تدعـ مراكز اإلصالح مشاركة النزيؿ في الندكات كالمعارض كتعمؿ عمى تقديـ انجازاتيـ.  .45
 **708. ح إدارة المركز لمنزالء مف متابعة دراساتيـ العميا.تسم  .46
 **609. بتـ تشغيؿ النزالء داخؿ المراكز.  .47
 **630. يتكفر شاشات عرض داخؿ الغرؼ كفي الصاالت لغايات التعميـ كالتدريب.  .48
 **483. يتـ تشغيؿ النزالء خارج المركز.  .49
 **583. يعطى النزالء أجكر مقابؿ عمميـ.  .50
 **640. امؿ إدارة المركز مع النزالء الذيف يشارككف في برامج تعميمية كتدريبية بطرؽ أفضؿ مف غيرىـ.تتع  .51
 **546. يسمح لمنزالء بتسكيؽ منتجاتيـ اليدكية داخؿ المركز.   .52

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 لممجاؿ،كالدرجة الكمية  الثالثلمحكر بيف كؿ فقرة مف فقرات ا االرتباط( معامؿ 5جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α= 0.01المبينة دالة عند مستكم معنكية  االرتباطكالذم يبيف أف معامالت 

 . المحكر صادؽ لما كضع لقياسو
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 والدرجة الكمية لممجال الرابع معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور: (6جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
لال 

باط
رت

 

 **772. يتكفر كادر طبي مؤىؿ لكؿ الحاالت.  .53
 **763. تتابع مراكز اإلصالح الحالة الصحية لجميع النزالء.  .54
 **786. يا.جتشخص مراكز االصالح الحاالت الصحية الفردية كتعمؿ عمى عال  .55
 **750. تكفر مراكز اإلصالح مستمزمات العالج األكلية.  .56
 **633. حكامؿ كالمكاليد.تكفر اإلدارة رعاية طبية لم  .57
 **681. تحرص مراكز االصالح عمى إيجاد مستشفى خاص داخؿ المراكز لمعالجة الحاالت الطارئة.  .58
 **780. تكفر اإلدارة لكؿ نزيؿ كجبة طعاـ ذات قيمة كنكعية غذائية كافية في الساعات المعتادة.  .59
 **813. يسمح باالستعانة في الطبيب في أم كقت.  .60
 **760. إلدارة بفحص طبي شامؿ لمنزيؿ قبؿ دخكلو المركز.تقـك ا  .61
 **748. تكفر مراكز اإلصالح المستمزمات الطبية مف كراسي متحركة كأدكات طبية خاصة لنزالئيا مف ذكم االحتياجات الخاصة.  .62
 **781. تحرص إدارة مراكز اإلصالح عمى كجكد أدكات النظافة الخاصة بالنزيؿ.  .63
 **804. صالح األمراض السارية كتحكؿ المصابيف بيا الى أماكف عالج خاصة.تعالج مراكز اال  .64
 **748. تفصؿ مراكز اإلصالح النزالء المصابيف بأمراض معدية الى حجرات عالجية خاصة.  .65
 **741. يزكد كؿ نزيؿ بسرير فردم كلكازمو.  .66
 **752. بتـ تزكيد النزالء بمالبس الئقة تناسب المناخ.  .67
 **635. دارة بدخكؿ أدكية مف الخارج إذا لـز األمر.تسمح اإل  .68
 **700. تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ دكرم كؿ فترة معينة.  .69
 **772. يسمح لممريض بمرض مزمف بزيارات خاصة كاستثنائية لذكيو في حاؿ طمب ذلؾ.   .70

 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  **

 لممجاؿ،الكمية  الرابع كالدرجة بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر رتباطاال( معامؿ 6جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α= 0.01المبينة دالة عند مستكم معنكية  االرتباطكالذم يبيف أف معامالت 

 . المحكر صادؽ لما كضع لقياسو
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 فقرات االستبانة الكمية ل مجال والدرجةبين كل  االرتباطمعامل :  (7جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

 **856. المحكر االكؿ: المحكر االدارم 1
 **918. المحكر الثاني: المحكر النفسي كاالرشادم 2
 **924. المحكر الثالث: المحكر التعميمي كالتدريبي 3
 **876. المحكر الرابع: المحكر الصحي 4

كالذم يبيف  فقرات االستبانة،ية لمكالدرجة الكم مجاؿ  بيف كؿ  االرتباط( معامؿ 7جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر المحكر صادؽ  α= 0.01أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 . لما كضع لقياسو

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ

استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة، ككانت النتائج كما ىي مبينة في 
 (.7جدكؿ )

 االستبانةثبات  كرو نباخ لقياساختبار ألفا  يوضح نتائج:  (8جدول )
 معامل ألفا كرونباخ المجال م 

 .916 المحكر األكؿ: المحكر االدارم 1

 .932 كاالرشادم المحكر الثاني: المحكر النفسي 2

 .939 المحكر الثالث: المحكر التعميمي كالتدريبي 3

 .952 المحكر الرابع: المحكر الصحي 4

 .977 االستبانة فقراتجميع 

 

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ 8مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) يتضح
اإلستبانة. كذلؾ كانت قيمة معامؿ  لكؿ مجاؿ مف مجاالت( 0.91،0.95)مجاؿ كتتراكح بيف 

( كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع، كتككف اإلستبانة 0.977ألفا لجميع فقرات اإلستبانة كانت )
( قابمة لمتكزيع. كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف 8في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )
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لحة لمتكزيع كلتحميؿ النتائج كلإلجابة أداة الدراسة صا إستبانة الدراسة مما يجعؿصدؽ كثبات 
 عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا. 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 5.3
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 

 كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية 

 ب الجنستوزيع أفراد العينة حس -

% مف اإلناث كىذا  9.4% مف عينة الدراسة مف الذككر  90.6أف ما نسبتو ( 9)جدكؿ يبيف 
 الذككر.جنس مف ىـ العينة غالبية عمى أف يدؿ 

 : الجنس(9)جدول 

 التكرار الجنس

النسبة المئوية 
% 

 90.6 250 ذكر

 9.4 26 أنثى

 100.0 276 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر -

، سنة20أقؿ مفمف عينة الدارسة أعمارىـ  9.1ما نسبتو  أف( 10)جدكؿ يتبيف مف 
 سنة فما فكؽ. كىذا 00أعمارىـ% 20.2سنة،ك 00ك20تتراكح بيف  أعمارىـ% 6...ك

 عمى فقرات االستبانة.قادرة عمى اإلجابة اليدؿ عمى أف العينة مف الفئة العمرية 



62 

 : العمر(10)جدول 
 ة المئوية %النسب التكرار العمر

 9.1 25 سنة 20اقؿ مف 

 66.7 184 سنة 00سنة حتى 20

 24.3 67 سنة فما فكؽ 00

 100.0 276 المجموع

 مكان السكن توزيع أفراد العينة حسب  -

%، كأف 42.8الدراسة مف سكاف المدينة كنسبتيـ معظـ عينة  أف( 11)جدكؿ يتضح مف 
ما يكضح اف أماكف سكف العينة نة المخيـ مف سك14.4كأفذكم سكاف القرل، % ىـ مف 02.0

 .تشتمؿ عمى المناطؽ المدينة كالقرية كالمخيـ

 مكان السكن: (11)جدول 
 النسبة المئوية % التكرار مكان السكن

 مدينة
118 42.8 

 قرية
117 42.4 

 مخيم
41 14.9 

 المجموع
276 100.0 

 

 المستوى التعميميتوزيع أفراد العينة حسب  -

مف ذكم المستكل التعميمي عينة الدارسة  مف15.2أف ما نسبتو ( 12)جدكؿ يتبيف مف 
مف ذكم مستكل تعميمي ثانكم، أما  %26.6ك،مف ذكم إعدادم فما دكف% 20.3كاالمي، 

 %. 36ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأعمى نسبتيـ 
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 المستوى التعميمي: (12)جدول 
 % النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي

 15.2 42 أمي

 30.1 83 أعدادم فما دكف

 37.7 104 ثانكم

 17.0 47 جامعي فأعمى

 100.0 276 المجموع

 جسامة الجريمةتوزيع أفراد العينة حسب  -

ذكم تصنيؼ مف عينة الدارسة ىـ مف % 69.6أف ما نسبتو ( 13)جدكؿ يتبيف مف 
كما نسبتو  ريمتيـ جنحة،ذكم تصنيؼ ج% ىـ مف 25.0كما نسبتو جريمتيـ بالجناية. 

 تصنيؼ جريمتيـ مخالفة.% ىـ مف 5.4

 جسامة الجريمة : (13)جدول 
 النسبة المئوية % التكرار جسامة الجريمة 

 69.6 192 جناية

 25.0 69 جنحة

 5.4 15 مخالفة

 100.0 276 المجموع
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 تكرار الجريمة. توزيع أفراد العينة حسب  -

ذكم تكرار الجريمة لممرة % مف أفراد العينة ىـ  73.2أف( 14)كؿ جدتبيف النتائج المكضحة في 
ىـ مف ذكم تكرار % 6.2كأف ما نسبتو ،مف ذكم تكرار الجريمة لممرة الثانية..33ك األكلى،

 % مف ذكم تكرار الجريمة أكثر مف ثالث مرات. 1.3الجريمة لممرة الثالثة في حيف اف 

 تكرار الجريمة : (14)جدول 

 النسبة المئوية % التكرار يمةتكرار الجر 

 73.2 202 المرة األكلى

 11.6 32 المرة الثانية

 6.2 17 المرة الثالثة

 9.1 25 أكثر مف ثالث مرات

 100.0 276 المجموع

 

 المحافظةتوزيع أفراد العينة حسب  -

% 12.3الدراسة ىـ مف محافظة بيت لحـ ك% مف عينة 10.1ما نسبتو  أف( 15)جدكؿ يبيف 
%  16.3% مف محافظة نابمس، ك12.0% مف محافظة راـ اهلل، ك26.1محافظة الخميؿ، كف م

، ك14.1مف محافظة أريحا   تككف% مف محافظة جنيف. كبذلؾ 9.1% مف محافظة طكلكـر
 العينة غطت المحافظات التي يتكاجد فييا مراكز اإلصالح في الكطف. 
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 : المحافظة(15)جدول 

 التكرار المحافظة

بة المئوية النس
% 

 10.1 28 بيت لحم

 12.3 34 الخليل

 26.1 72 رام هللا

 12.0 33 نابلس

 16.3 45 أريحا

 14.1 39 طكلكـر

 9.1 25 جنيف

 100.0 276 المجمكع
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 اإلجابة عمى أسئمة الدراسة: 6.3
 ما مدى التزام مراكز اإلصالح والتاىيل بتطبيق البرامج اإلدارية من وجية نظر النزالء؟

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والتقدير لفقرات 16الجدول رقم )
 . المحور االول

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 المحور االداري

تحرص أدارة مراكز اإلصالح عمى تعبئة جميع البيانات الخاصة  1
 مكافؽ بشدة %88 .948 4.38 بالنزالء. 

 محايد %64 1.450 3.22 تعمؿ إدارة المراكز عمى الفصؿ بيف النزالء حسب جرائميـ. 2

تكضح إدارة مراكز اإلصالح مجمكعة التعاليـ الكاجب تطبيقيا  3
 موافق %82 1.078 4.11 كتكزيعيا عمى النزالء.

 موافق %75 1.241 3.76 شفيية. تقرأ إدارة مراكز اإلصالح حقكؽ ككاجبات النزيؿ بصكرة 4

 مكافؽ بشدة %86 .909 4.29 تكثؽ الزيارات بسجؿ خاص. 5

 مكافؽ بشدة %84 1.057 4.21 تستقبؿ إدارة مراكز االصالح جميع الشكاكل مف النزالء. 6

 مكافؽ بشدة %84 .915 4.22 تعمؿ إدارة مراكز االصالح عمى معالجة الشكاكل بصكرة فردية. 7

دارة مراكز االصالح النزيؿ بكؿ ما يتعمؽ بالحاالت الطارئة تعمـ إ 8
 موافق %81 1.113 4.04 الكاقعة عمى اسرتو كحاالت الكفاة أك تغير سكف االسرة.

 مكافؽ بشدة %88 .974 4.38 يمنع رجاؿ األمف الذيف يتعاممكف مع النزالء مف حمؿ السالح. 9

 مكافؽ %84 .1.004 4.20 زيارات الخاصة لالسرة.تعمؿ مراكز االصالح عمى تمتع النزيؿ بال 10

 مكافؽ بشدة %86 .982 4.28 يكجد سجؿ خاص لالمتعة المحفكظة. 11

 موافق %79 1.250 3.96 راعي اإلدارة أماكف النـك كالترفيو كالتعميـ كتحرص عمى تنظيميا.ت 12

 موافق %72 1.466 3.59تمنع االدارة عمميات التعذيب كالحبس اإلنفرادم في غرؼ مظممة  13
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 اردة.كب

تدعـ االدارة األنشطة الرياضية كالمينية لمنزالء كتعرض المتفكقيف  14
 موافق %71 1.336 3.53 منيا عمى شاشات العرض.

 تطبيؽ اإلدارة مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات عمى جميع 15
 موافق %80 1.150 4.00 النزالء دكف استثناء.

مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات عمى جميع النزالء  تسمح االدارة 16
 مكافؽ بشدة %84 .972 4.20 دكف استثناء.

 مكافؽ بشدة %86 .906 4.32 يعطي الحؽ لمنزيؿ بقبكؿ أك رفض الزائر. 17

 موافق %78 1.145 3.91 يكجد لجنة مختصة بتسجيؿ الشكاكل لألمييف. 18

 مكافؽ بشدة %86 .870 4.30 اكل صندكؽ.تكفر اإلدارة كسيمة لتقديـ الشك 19

تسمح إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لمنزيؿ بتحكيؿ األمكاؿ التي  20
 موافق %79 1.152 3.94 حصؿ عمييا مف العمؿ داخؿ المركز كخارجو.

 موافق %81 .689 4.04 الدرجة الكمية 

المئوية والتقدير لفقرات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة : (16جدول رقم )
 المحوراالداري. 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى اف الفقرات: 

 1 ،5 ،6 ،7 ،9 ،11 ،16 ،17 ،19 قد حازت عمى تقدير مكافؽ بشدة. كحازت الفقرتيف .
( كالتي تنصاف عمى التكالي" تحرص إدارة مراكز اإلصالح عمى تعبئة جميع البيانات 9، 1)

جاؿ األمف الذيف يتعاممكف مع النزالء مف حمؿ السالح" عمى أعمى الخاصة بالنزالء، يمنع ر 
ىذه إلجراءات ىي  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن مثل(. 4.39متكسط حسابي اذ بمغ )

إجراءات اجبارية اليتـ اغفاليا كذلؾ لما يتعرض لو المكظؼ المسئكؿ مف مساءلة إدارية حكؿ 
( كالتي تقضي 9البيانات حكليـ. أما فيما يتعمؽ بالفقرة رقـ) ممفات النزالء كضركرة استيفاء كافة

بعدـ حمؿ السالح فإنو إجراء متبع، القصد منو حماية سالمة رجاؿ األمف كالنزالء في المكاقؼ 
 التي تحدث فييا شجارات خكفا مف التقاط النزالء لمسالح كاستخدامو أثناء الشجارات. 
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  عمى درجة مكافؽ. ككانت 20، 18، 15، 14، 13 ،10،12، 8، 4، 3كحازت الفقرات رقـ .
( كالتي تنص عمى " تكضح إدارة مراكز اإلصالح مجمكعة مف التعاليـ الكاجب 3الفقرة رقـ )

( كيعزك الباحث ىذه 4.11تطبيقيا كتكزعيا عمى النزالء" عمى اعمى متكسط حسابي اذ بمغ )
كز اإلصالح إدعاء النزالء بعدـ معرفة النتيجة إلى أف ىذا اإلجراء ىك إجراء يجنب إدارة مرا

 القكاعد المتبعة في المراكز مما يخفؼ مف الخالفات كالشجارات فيما بعد. 

 ( كالتي تنص عمى " تعمؿ إدارة المراكز عمى الفصؿ بيف النزالء حسب 2كحازت الفقرة رقـ )
إلى أف التجربة (. كيعزك الباحث ىذه النتيجة 3.20جرائميـ" عمى أقؿ متكسط حسابي إذ بمغ )

األمنية في السمطة الفمسطينية فيما يتعمؽ بمراكز اإلصالح ىي تجربة حديثة العيد مقارنة بالدكؿ 
االخرل كذلؾ لحداثة تكلي السمطة الفمسطينية زماـ األمكر األمنية كلذلؾ فإف مثؿ ىذه التطكرات 

 تـ تحقيقيا. تحتاج إلى العديد مف اإلمكانيات المادية كالخبرات اإلدارية حتى ي

 ( 4.04كما كحازت الدرجة الكمية عمى تقدير مكافؽ إذ بمغ المتكسط الحسابي ليا) 

السؤال البحثي: ما مدى التزام مراكز اإلصالح والتاىيل بتطبيق البرامج االنفسية واالرشادية 
 من وجية نظر النزالء؟

سبة المئكية كالتقدير لفقرات ( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالن17يبيف الجدكؿ رقـ )
 المحكر الثاني.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والتقدير لفقرات : (17جدول رقم )
 المحور النفسي واإلرشادي 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 المحور النفسي واإلرشادي

 موافق %82 1.130 4.08 اكز اإلصالح طاقـ مدرب لمعالج النفسي كاإلرشادم.تكفر مر  21

 موافق %80 1.117 3.99 تدعـ مراكز اإلصالح برامج العالج النفسي كاإلرشادم. 22

تعرض مراكز اإلصالح برامج عبر شاشات العرض تساىـ في تحقيؽ  23
 محاٌد %65 1.400 3.23 الراحة النفسية.

 موافق %83 1.060 4.15 إلصالح بقيـ النظافة الضركرية.تشيد مراكز ا 24
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تعرض إدارة المراكز لكحات فنية تعبر عف حب الحياة كتحقؽ التعاكف  25
 موافق %70 1.355 3.51 كاأللفة بيف الناس.

تعرض مراكز اإلصالح البرامج التي تزيؿ الحقد كالكراىية لممجتمع مف  26
 محاٌد %64 1.432 3.18 خالؿ شاشات العرض.

تيتـ مراكز اإلصالح بنكعية الغذاء المقدـ ألصحاب الحاالت النفسية  27
 موافق %75 1.297 3.77 كاإلضطرابات.

تعمؿ مراكز اإلصالح عمى مشاركة الحاالت النفسية في مجمكعة مف  28
 موافق %73 1.243 3.67 المسابقات الداخمية في المركز.

المختمفة لتخفيؼ العبء النفسي تكفر مراكز اإلصالح اإلتصاالت  29
 موافق %82 1.100 4.09 لمنزيؿ.

 موافق %75 1.252 3.75 تكفر مراكز اإلصالح كادر متخصص لمتابعة كؿ حالة. 30

تعمؿ مراكز االصالح عمى محاضرات تكعكية إرشادية مف شأنيا  31
 موافق %74 1.320 3.72 التخفيؼ مف الضغكطات التي يعاني منيا النزيؿ.

تدعـ إدارة مركز االصالح كالتأىيؿ التقارير الطبية النفسية لكؿ نزيؿ  32
 موافق %81 1.109 4.05 كتكصي لو بالمعالجة الالزمة.

 موافق %75 .938 3.77 الدرجة الكمية 

 

يشير الجدكؿ السابؽ إلى أف جميع فقرات المحكر حازت عؿ تقدير مكافؽ باستثناء الفقرتيف رقـ 
( كالتي تنص عمى " تشيد 24حازتا عمى تقدير محايد. كحازت الفقرة رقـ ) ( المتاف26، 23)

( كبعزك 4.15مراكز اإلصالح بقيـ النظافة الضركية(، عمى أعمى متكسط حسابي إذ بمغ )
الباحث ىذه النتيجة إلى أف مراكز اإلصالح تعي الفركقات الفردية في االىتماـ في النظافة تبعا 

يككف النزيؿ قد قدـ منيا. كألف اإلختالط في ىذه األماكف ىك أعمى منو  لمخمفية المجتمعية التي
خارج ىذه المراكز ال بد كمف التشديد كالتركيز عمى النظافة خكفا مف انتقاؿ األمراض المعدية 

( عمى 26عمى إختالؼ أنكاعيا. أما الفقرات التي حازت عمى تقدير محايد فقد حازت الفقرة رقـ )
( كالتي تنص عمى" تعرض إدارة مراكز اإلصالح البرامج التي 3.18إذ بمغ ) أقؿ متكسط حسابي

تزيؿ الحقد كالكراىية لممجتمع مف خالؿ شاشات العرض". كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 
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مراكز اإلصالح في ىذه المرحمة يقتصر دكرىا في أغمب األحياف عمى ايجاد مئكل لمنزالء كليس 
 ية. التطكر لكضع خطط عالج

 (3.77كما وحازت الدرجة الكلٌة لمحور على تقدٌر موافق اذ بلغ المتوسط الحسابً )

 السؤال البحثي: 

 ما مدى التزام مراكز اإلصالح والتاىيل بتطبيق برامج التعميم والتدريب من وجية نظر النزالء؟

ية والتقدير لفقرات ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئو 11يبين الجدول رقم )
 المحور الثالث.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والتقدير لفقرات : (18جدول رقم )
 المحور التعميمي والتدريبي.  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 المحور التعميمي والتدريبي

 موافق %82 1.050 4.08 مراكز االصالح كالتاىيؿ المراحؿ التعميمية لمنزالء. تتابع إدارة 33

 موافق %84 .995 4.18 تشجع كتدعـ إدارة المركز النزالء الراغبيف بالتعميـ. 34

 موافق %79 1.109 3.95 تنظـ إدارة المركز البرامج التعميمية لمنزالء مع الجيات المختصة.  35

 موافق %77 1.125 3.87 ز كؿ المتطمبات العممية كالعممية لمنزيؿ.تكفر إدارة المرك 36

 موافق بشدة %88 .865 4.39 تكجد مكتبة خاصة داخؿ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ. 37

 موافق %82 1.092 4.11 تعمؿ إدارة المراكز عمى تكفير الكتب كالمراجع الخاصة لعممية التعميـ. 38

 موافق %71 1.310 3.57 ميف كتمنحيـ حكافز عينية كمادية.تحفز إدارة المراكز المتعم 39

 موافق %73 1.317 3.65 يعطى النزالء المؤىميف عمميا فرصة التدريس داخؿ المركز. 40
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 محاٌد %67 1.412 3.35 يكجد مشاغؿ لمتدريب الميني المتعدد. 41

 موافق %68 1.397 3.41 يعتاش منيا.ةيكتسب النزيؿ مين 42

راكز اإلصالح ىيئة تعميـ كتدريب لتطكير أداء النزالء في المجاؿ تكفر م 43
 التدريبي كالحرفي.

 موافق 68% 1.366 3.42

تدعـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أم انجاز عممي كميني كتحفز عمى متابعتو  44
 كمحاكلة إخالء سبيمو.

 موافق 68% 1.426 3.39

كات كالمعارض كتعمؿ عمى تقديـ تدعـ مراكز اإلصالح مشاركة النزيؿ في الند 45
 انجازاتيـ.

 موافق 72% 1.279 3.61

 موافق %70 1.382 3.51 تسمح إدارة المركز لمنزالء مف متابعة دراساتيـ العميا. 46

 موافق %78 1.197 3.88 بتـ تشغيؿ النزالء داخؿ المراكز. 47

 محاٌد %63 1.468 3.14 لتدريب.يتكفر شاشات عرض داخؿ الغرؼ كفي الصاالت لغايات التعميـ كا 48

 %47 1.396 2.37 يتـ تشغيؿ النزالء خارج المركز. 49
غٌر موافق 

 بشدة

 محاٌد %57 1.407 2.87 يعطى النزالء أجكر مقابؿ عمميـ. 50

تتعامؿ إدارة المركز مع النزالء الذيف يشارككف في برامج تعميمية كتدريبية بطرؽ  51
 أفضؿ مف غيرىـ.

 موافق 68% 1.307 3.39

 موافق %83 1.076 4.14 يسمح لمنزالء بتسكيؽ منتجاتيـ اليدكية داخؿ المركز.  52

 موافق %72 .859 3.61 الدرجة الكمية 

 

 أف:  لىإيشير الجدكؿ السابؽ 

  52، 47،51، 46، 45، 44، 43، 42، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33الفقرات 
( كالتي تنص عمى " تشجع كتدعـ إدارة المركز 34رقـ ) عمى تقدير مكافؽ. كحازت الفقرةحازت 
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( كيعزك الباحث ىذه النتيجة 4.19النزالء الراغبيف بالتعميـ" عمى أعمى متكسط حسابي اذ بمغ )
إلى أف القكانيف التي صدرت بخصكص تطكير مراكز اإلصالح قد ركزت عمى أىمية التعميـ 

عادة تأىيؿ النزالء. كأف األمكر في تطكر  عمى الرغـ مف تطكرىا ال يسير عمى ذات الكتيرة في كا 
جميع المراكز كما كرد في تقرير المحامي حسيف أبك ىنكد في تقريره الصادر عف الييئة المستقمة 

 . 2001لحقكؽ اإلنساف " تقرير حكؿ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية" عاـ 
  ( كالتي تنص عمى " 50لفقرة رقـ )، عمى درجة محايد. كحازت ا50، 48، 41كحازت الفقرات

(. كيعزك الباحث ىذه 2.89يعطى النزالء أجكر مقابؿ عمميـ" عمى أقؿ متكسط حسابي إذ بمغ )
لنتيجة إلى أف المدة التي يقضييا النزيؿ في مراكز اإلصالح ىي عبارة عف عقكبة يقضييا عف 

ىك نكع مف إعادة التاىيؿ كفي جـر اقترفو بحؽ اآلخريف كلذلؾ فأف العمؿ في المراكز اإلصالح 
 ذات الكقت ىك نكع مف العقكبة إذ يككف بال مقابؿ. 

 ( كالتي تنص عمى " يتـ تشغيؿ النزالء خارج المركز" عمى تقدير غير 49كحازت الفقرة رقـ )
(. كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف طبيعة 2.40مكافؽ بشدة إذ بمغ المتكسط الحسابي ليا )

األمنية عمى المناطؽ تختمؼ بإختالؼ تبعية المناطؽ لمتقسيمات اإلدارية كاإلمنية  سيطرة األجيزة
تبعا إلتفاؽ أكسمك، كألف المناطؽ كالقرل الفمسطينية جغرافيا ال تفصؿ بينيا مساحات شاسعة ال 
تستطيع مراكز اإلصالح تشغيؿ النزالء خارج المراكز كذلؾ لصعكبة السيطرة اإلمنية في حاالت 

مء لما يقتضيو مف تنسيؽ أمني مع الجيات اإلسرائيمية في حالة دخكؿ ىركب النزيؿ إلى الطكار 
 مناطؽ إداريا كأمنيا خاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية. 

 
 ( كالتي تنص عمى " تكجد مكتبة خاصة داخؿ مركز اإلصالح 37كحازت الفقرة رقـ )

(. كيعزك الباحث إلى 4.40ا )كالتأىيؿ" عمى تقدير مكافؽ بشدة إذ بمغ المتكسط الحسابي لي
إدراؾ الجيات المختصة في إصالح السجكف إلى إىمية كجكد المكاتب في مراكز اإلصالح 

% مف العينة ىـ 16.9إلعادة تأىيؿ كتثقيؼ النزالء كفي النظر إلى تكزيعة العينة فأف ما نسبتو 
ذه الفئة كليس اخضاعيا ذكم التعميـ الجامعي فأكثر األمر الذم تكفير بيئة تعزز قدرات مثؿ ى

 لظركؼ تعكد بيا الى الكراء. 
 ( 3.62كما كحازت الدرجة الكمية عمى تقدير مكافؽ إذ بمغ المتكسط الحسابي ليا.) 
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ما مدى التزام مراكز اإلصالح والتاىيل بتطبيق البرنامج الصحي من وجية السؤال البحثي: 
 نظر النزالء؟

بي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية كالتقدير لفقرات ( المتكسط الحسا20يبيف الجدكؿ رقـ )
 .المحكر الرابع

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية والتقدير لفقرات :  (20جدول رقم )
 الصحي المحور

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 المحور الصحي

 موافق %82 1.108 4.12 ر كادر طبي مؤىؿ لكؿ الحاالت.يتكف 53

 تتابع مراكز اإلصالح الحالة الصحية لجميع النزالء. 54
4.24 979. 85% 

مكافؽ 
 بشدة

 موافق %84 .982 4.18 تشخص مراكز االصالح الحاالت الصحية الفردية كتعمؿ عمى عالجدىا. 55

 لية.تكفر مراكز اإلصالح مستمزمات العالج األك  56
4.20 975. 84% 

مكافؽ 
 بشدة

 موافق %71 .999 3.55 تكفر اإلدارة رعاية طبية لمحكامؿ كالمكاليد. 57

تحرص مراكز االصالح عمى إيجاد مستشفى خاص داخؿ المراكز لمعالجة  58
 الحاالت الطارئة.

 موافق 72% 1.275 3.62

ية كافية في الساعات تكفر اإلدارة لكؿ نزيؿ كجبة طعاـ ذات قيمة كنكعية غذائ 59
 المعتادة.

 موافق 78% 1.298 3.88

 موافق %82 1.105 4.09 يسمح باالستعانة في الطبيب في أم كقت. 60

 موافق %82 1.115 4.09 تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ لمنزيؿ قبؿ دخكلو المركز. 61
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ية تكفر مراكز اإلصالح المستمزمات الطبية مف كراسي متحركة كأدكات طب 62
 الخاصة. االحتياجاتخاصة لنزالئيا مف ذكم 

 موافق 77% 1.205 3.85

 موافق %80 1.191 4.01 تحرص إدارة مراكز اإلصالح عمى كجكد أدكات النظافة الخاصة بالنزيؿ. 63

صالح األمراض السارية كتحكؿ المصابيف بيا الى أماكف عالج إلتعالج مراكز ا 64
 خاصة.

 موافق 82% 1.146 4.08

تفصؿ مراكز اإلصالح النزالء المصابيف بأمراض معدية الى حجرات عالجية  65
 خاصة.

 موافق 73% 1.379 3.67

 موافق %75 1.423 3.74 يزكد كؿ نزيؿ بسرير فردم كلكازمو. 66

 موافق %73 1.343 3.63 بتـ تزكيد النزالء بمالبس الئقة تناسب المناخ. 67

 موافق %82 1.098 4.09 لخارج إذا لـز األمر.تسمح اإلدارة بدخكؿ أدكية مف ا 68

 موافق %70 1.423 3.48 تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ دكرم كؿ فترة معينة. 69

يسمح لممريض بمرض مزمف بزيارات خاصة كاستثنائية لذكيو في حاؿ طمب  70
 ذلؾ. 

 موافق 74% 1.307 3.72

 موافق %83 .934 4.13 الدرجة الكمية 

 موافق %78 .765 3.88 مية لجميع فقرات االستبانةالدرجة الك 

 

يشير الجدكؿ السابؽ الى اف جميع فقرات المحكر حازت عمى درجة مكافؽ باستثناء الفقرتيف 
( كالتي تنص عمى " 54( المتيف حازتا عمى درجة مكافؽ بشدة. كحازت الفقرة رقـ )56، 54)

( 4.20ء" عمى أعمى متكسط حسابي اذ بمغ )تتابع مراكز اإلصالح الحالة الصحية لجميع النزال
كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف ىذا اإلجراء ىك إجراء نص عميو القانكف بكجكب كجكد عيادة 

 طبية داخؿ كؿ مركز اإلصالح تككف تابعة لمخدمات الطبية العسكرية. 
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كالتي تنص عمى ( كالتي تنص عمى أعمى متكسط حسابي لتقدير المكافؽ 55كحازت الفقرة رقـ )
" تشخص مراكز اإلصالح الحاالت الصحية الفردية كتعمؿ عمى عالجيا". كيعزك الباحث ىذه 

 النتيجة كما أسمفنا سابقا الى نص القانكف عمى أىمية االىتماـ بالناحية الصحية لمنزالء. 

(. 3.92كما كحازت الدرجة الكمية لممحكر عمى تقدير مكافؽ اذ بمغ المتكسط الحسابي ليا )
كحازت الدرجة الكمية لجميع فقرات االستبانة عمى تقدير مكافؽ اذ بمغ المتكسط الحسابي ليا 

(3.84 .) 

 السؤال البحثي الثاني: 

مدل تطبيؽ مراكز ( α=0,05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ىل 
في الضفة الغربية مف كجية  1955االصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 نظر النزالء تعزل لمتغيرات الدراسة؟

 كلالجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ اختبار الفرضيات التالي: 

 الفرضية اولى:

مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 

في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955سنة كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء ل

 . "لمتغير الجنس النزالء تعزل

( 21)الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ التحميؿ )ت( لمجمكعتيف مستقمتيف كيكضح الجدكؿ رقـ 

 .النتائج
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نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير :  (21جدول)
 الجنس. 
المتغير  ور المحاسم 

 المستقل

عدد 

 االستمارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  tقيمة 

 الداللة

 ذكر المحور االداري
250 4.02 .705 

-1.653 

 

.099 

 انثى 
26 4.25 .465 

المحور النفسي 

 واالرشادي

 ذكر
250 3.76 .966 

-.642 .525 

 انثى
26 3.84 .602 

المحور التعميمي 

 تدريبيوال

 ذكر
250 3.60 .890 

-1.191 .239 

 انثى
26 3.73 .455 

 ذكر المحور الصحي
250 4.11 .958 

-1.303 

.194 

 انثى 
26 4.36 .629 

 الدرجة الكمية

 ذكر
250 3.87 .789 

-1.652 30.. 

 انثى
26 4.05 .472 

 

 ي تقكؿ انو " "تالفرضية ال قبكؿ   يشير الجدكؿ السابؽ الى
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مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05جد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تك 
في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 في جميع المحاكر كالدرجة الكمية.. "لمتغير الجنس النزالء تعزل

 اذ بمغ مستكل الداللة كالتالي:  

( α=0,05عمى مف )أ.( كىك 099)" بمغ مستكل الداللة  المحكر االدارمكر االكؿ " المح .1

 مما يعني قبكؿ الفرضية. 

عمى مف أ.( كىك 525)" بمغ مستكل الداللة المحكر النفسي كاالرشادم“الثاني المحكر  .2

(α=0,05 .مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

عمى مف أ.( كىك 239)مستكل الداللة " بمغ  المحكر التعميمي كالتدريبي“الثالث: المحكر  .3

(α=0,05.مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

( مما α=0,05عمى مف )أ.(كىك 194)" بمغ مستكل الداللة  المحكر الصحي“الرابع: المحكر  .4

 يعني قبكؿ الفرضية.

( مما يعني قبكؿ α=0,05كىك اعمى مف ) .(106كبمغ مستكل الداللة لمدرجة الكمية ) .5

 الفرضية.

 :لثانيةالفرضية ا

مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . العمر"لمتغير  النزالء تعزل
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( 22الحادم كيكضج الجدكؿ رقـ )الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ا

 النتائج:

نتائج استخدام اختبار تحميل التباين االحادي لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير  : (22جدول)
 العمر:

مجموع  مصدر التباين المحور 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 312. 2 624. بيف المجمكعات المحور االداري

.656 

 

.520 

 

 475. 273 129.764 خالؿ المجمكعات

  275 130.387 المجمكع

المحور النفسي 
 واالرشادي

 389. 2 779. بيف المجمكعات

.441 

 

.644 

 

 883. 273 240.945 خالؿ المجمكعات

  275 241.724 المجمكع

المحور التعميمي 
 والتدريبي

 372. 2 743. بيف المجمكعات

.502 

 

.606 

 

 741. 273 202.235 خالؿ المجمكعات

  275 202.978 المجمكع

 981. 2 1.962 بيف المجمكعات المحور الصحي

1.125 

 

.326 

 

 872. 273 238.105 خالؿ المجمكعات

  275 240.067 المجمكع

 436. 2 872. بيف المجمكعات الدرجة الكمية

.743 

 

.477 

 

 587. 273 160.264 خالؿ المجمكعات

  275 161.136 المجمكع

 

  :يشير الجدكؿ السابؽ الى قبكؿ الفرضية الني تقكؿ انو
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مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

نظر في الضفة الغربية مف كجية  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . العمر "لمتغير  النزالء تعزل

 اذ بمغ مستكل الداللة كالتالي: 

( α=0,05عمى مف )أ.( كىك 520)" بمغ مستكل الداللة  المحكر اإلدارمالمحكر االكؿ "  .1

 مما يعني قبكؿ الفرضية. 

عمى مف أ.( كىك 644)" بمغ مستكل الداللة المحكر النفسي كاإلرشادم“الثاني المحكر  .2

(α=0,05مما )  .يعني قبكؿ الفرضية 

.( كىك اعمى مف 606)" بمغ مستكل الداللة  المحكر التعميمي كالتدريبي“الثالث: المحكر  .3

(α=0,05 .مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

( α=0,05عمى مف )أ.( كىك 326)" بمغ مستكل الداللة  المحكر الصحي“الرابع: المحكر  .4

 مما يعني قبكؿ الفرضية. 

( مما يعني قبكؿ α=0,05كىك اعمى مف ) .(477مدرجة الكمية )كبمغ مستكل الداللة ل .5

 الفرضية.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف إدارة السجف تكضح القكاعد كالتعمميات كتتعامؿ مع النزالء 

عمى حد سكاء عمى اختالؼ أعمارىـ فاف ذكم األعمار األقؿ يككنكف في مراكز خاصة لألحداث 

 ة لمفكاعد كاإلجراءات ال تتأثر باختالؼ العمر النيا قكاعد كاضحةلذلؾ فاف النظرة الشمكلي

مكجية لجميع األعمار التي ينص القانكف عمى كجكب كجكدىا في مركز اإلصالح كليس في 

 مركز أحداث. 
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 الثالثة: الفرضية 

مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955أىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة كالت

 . مكاف السكف"لمتغير  النزالء تعزل

  ماألحادالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف 

 لفحص داللة الفروق تبعا األحادينتائج استخدام اختبار تحميل التباين   (23الجدول رقم )
 مكان السكن:

مجموع  مصدر التباين المحور 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 040. 3 120. بيف المجمكعات المحور االداري

.083 

 

.969 

 

 479. 272 130.268 خالؿ المجمكعات

  275 130.387 المجمكع

المحور النفسي 
 واالرشادي

 143. 3 429. بيف المجمكعات

.161 

 

.922 

 

 887. 272 241.295 خالؿ المجمكعات

  275 241.724 المجمكع

المحور التعميمي 
 والتدريبي

 288. 3 864. بيف المجمكعات

.387 

 

.762 

 

 743. 272 202.114 خالؿ المجمكعات

  275 202.978 المجمكع

 254. 3 761. بيف المجمكعات المحور الصحي

.288 

 

.834 

 

 880. 272 239.306 خالؿ المجمكعات

  275 240.067 المجمكع

 120. 3 360. بيف المجمكعات الدرجة الكمية

.203 

 

.894 

 

 591. 272 160.776 خالؿ المجمكعات

  275 161.136 المجمكع
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 يشير الجدكؿ السابؽ الى قبكؿ الفرضية الني تقكؿ انو " "

مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات داللة

في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . مكاف السكف " لمتغير النزالء تعزل

 اذ بمغ مستكل الداللة كالتالي: 

( مما α=0,05.( كىك اعمى مف )969)اللة " بمغ مستكل الد المحكر اإلدارمالمحكر االكؿ " -1

 يعني قبكؿ الفرضية. 

.( كىك اعمى مف 922)" بمغ مستكل الداللة المحكر النفسي كاالرشادم“الثاني المحكر -2

(α=0,05 .مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

عمى مف أ.( كىك 762)" بمغ مستكل الداللة  المحكر التعميمي كالتدريبي“الثالث: المحكر -3

(α=0,05 .مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

( α=0,05.( كىك اعمى مف )834)" بمغ مستكل الداللة  المحكر الصحي“الرابع: المحكر -4

 مما يعني قبكؿ الفرضية. 

( مما يعني قبكؿ α=0,05كىك اعمى مف ) .(894ة )كبمغ مستكل الداللة لمدرجة الكمي-5

 الفرضية.

ء عمى اختالؼ الخمفية السكنية القادمكف منيا اال أنيـ كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف النزال

في آخر المطاؼ يتكاجدكف في ذات المكاف كيعيشكف ذات الظركؼ كجميعيـ يخضعكف لظركؼ 

 عقابية عمى اختالؼ حدتيا كلذلؾ فاف نظرتيـ لألمكر ذاتيا. 
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مدل تطبيؽ ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )الرابعة: الفرضية

في الضفة الغربية  1955مراكز االصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . المستكل التعميمي"تعزل لمتغير  مف كجية نظر النزالء 

 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم 

حادي لفحص داللة الفروق تبعا أللتباين ااختبار تحميل ا استخدام( نتائج 24الجدول رقم )
 المستوى التعميمي لمتغير
مجموع  مصدر التباين المحور 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 2.710 3 8.131 بيف المجمكعات المحور االداري

6.030 

 

.001 

 

 449. 272 122.257 خالؿ المجمكعات

  275 130.387 المجمكع

المحور النفسي 
 واالرشادي

 3.426 3 10.278 بيف المجمكعات

4.026 

 

.008 

 

 851. 272 231.446 خالؿ المجمكعات

  275 241.724 المجمكع

المحور التعميمي 
 والتدريبي

 3.369 3 10.106 بيف المجمكعات

4.750 

 

.003 

 

 709. 272 192.872 خالؿ المجمكعات

  275 202.978 المجمكع

 4.507 3 13.522 بيف المجمكعات المحور الصحي

5.412 

 

.001 

 

 833. 272 226.545 خالؿ المجمكعات

  275 240.067 المجمكع

 3.292 3 9.877 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

5.920 

 

.001 

 

 556. 272 151.259 خالؿ المجمكعات

  275 161.136 المجمكع
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 الفرضية الني تقكؿ انو " "رفض كؿ السابؽ الى يشير الجد

مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . المستكل التعميمي "لمتغير  النزالء تعزل

 غ مستكل الداللة كالتالي: اذ بم 

( مما α=0,05مف ) أقؿ.( كىك 001)" بمغ مستكل الداللة  المحكر اإلدارمالمحكر االكؿ "  .1
 الفرضية.  رفضيعني 

مف  أقؿ.( كىك 008)" بمغ مستكل الداللة المحكر النفسي كاإلرشادم“الثاني المحكر  .2
(α=0,05 مما يعني )الفرضية. رفض 
مف  أقؿ.( كىك 003)" بمغ مستكل الداللة  التعميمي كالتدريبيالمحكر “الثالث: المحكر  .3
(α=0,05 مما يعني )الفرضية. رفض 
( مما α=0,05مف ) اقؿ.( كىك 001)" بمغ مستكل الداللة  المحكر الصحي“الرابع: المحكر  .4

 الفرضية. رفضيعني 
 فضر ( مما يعني α=0,05مف ) أقؿ.( كىك 001)كبمغ مستكل الداللة لمدرجة الكمية  .5

 .الفرضية

 .LSDكلمعرفة لصالح مف تأتي الفركؽ تـ اجراء اختبار 

 الفروق. لمعرفة  lsdاختبار  :(25جدول )
 المحور

 المتغير
المؤىل 
 العممي

 امي
إعدادي فما 

 دون
 ثانوي

جامعي 
 فأعمى

 المحور االداري

  

  امي
 

  

    -.436* إعدادم

    -.493* ثانكم
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جامعي 
 فأعمى

**493.-    

المتكسطات 
 الحسابية

 4.44 4.01 3.95 3.95 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي اإلعدادم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي األمي
 لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ االعدادم. 

 ميمي الثانكم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي األمي بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التع
 لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الثانكم. 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأكثر كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الجامعي فأكثر 

ل المؤى المتغير المحور
إعدادي فما  امي العممي

جامعي  ثانوي دون
 فأعمى

المحور النقسي 
 واإلرشادي

  

  امي
 

  

    -.558* إعدادم

    -.353* ثانكم

جامعي 
    -.563* فأعمى

المتكسطات 
 3.60 3.81 3.60 4.16  الحسابية

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

 المستكل التعميمي اإلعدادم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي  بيف فئة النزالء مف ذكم
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ االعدادم. 
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  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الثانكم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الثانكم. 

  مف ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأكثر كالنزالء مف ذكم المستكل بيف فئة النزالء
 التعميمي األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الجامعي فأكثر

 المحور
 المتغير

المؤىل 
 العممي

 امي
إعدادي فما 

 دون
 ثانوي

جامعي 
 فأعمى

المحور التعميمي 
 والتدريبي

  

  امي
 

  

    -.557* إعدادم

    -.399* ثانكم

جامعي 
 فأعمى

*572.-    

المتكسطات 
 الحسابية

 4.03 3.47 3.63 3.46 

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي اإلعدادم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ االعدادم. 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الثانكم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الثانكم. 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأكثر كالنزالء مف ذكم المستكل
 الجامعي فأكثر التعميمي األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ 
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 المحور
 المتغير

المؤىل 
 العممي

 امي
إعدادي فما 

 دون
 ثانوي

جامعي 
 فأعمى

 المحور الصحي

 

 

  امي
 

  

    -.641* إعدادم

    -.448* ثانكم

جامعي 
 فأعمى

*665.-    

المتكسطات 
 الحسابية

 4.60 3.96 4.16 3.94 

 : يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي اإلعدادم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ االعدادم. 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الثانكم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 لثانكم. األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ ا

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأكثر كالنزالء مف ذكم المستكل
 التعميمي األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الجامعي فأكثر 

 المحور
 امي المؤىل العممي المتغير

إعدادي فما 
 دون

 ثانوي
جامعي 
 فأعمى

 الدرجة الكمية

 
 

  امي
 

  

    -.548* إعدادم

    -.423* ثانكم

    -.573* جامعي فأعمى

المتكسطات 
 الحسابية

 4.31 3.76 3.89 3.74 
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 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي اإلعدادم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 ـ االعدادم. األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعمي

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الثانكم كالنزالء مف ذكم المستكل التعميمي
 األمي لصالح فئة النزالء مف ذكم التعميـ الثانكم. 

  بيف فئة النزالء مف ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأكثر كالنزالء مف ذكم المستكل
 ذكم التعميـ الجامعي فأكثر  التعميمي األمي لصالح فئة النزالء مف

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى اف النزالء مف ذكم المستكل التعممي األعمى قادريف أكثر عمى 
معرفة ما ىك كاجب إتباعو مف قبؿ إدارة المركز كما ىك ال يجب. كلذلؾ فيـ قادريف أكثر عمى 

 الحكـ بتكفر ما ىك مذككر في فقرات الدراسة مف عدمو. 

 الخامسة: ية الفرض 

مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . جسامة الجريمة "لمتغير  النزالء تعزل

( 26الجدكؿ رقـ ) حميؿ التبايف االحادم كيكضالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تح
 النتائج:

حادي لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير ألنتائج استخدام اختبار تحميل التباين ا : (26جدول)
 جسامة الجريمة:

 

يشير الجدكؿ السابؽ الى قبكؿ الفرضية الني 
 تقكؿ انو " "

" " ال تكجد فركؽ ذات داللة 
ة إحصائية عند مستكل الدالل

(α=0,05 ) مدل تطبيؽ مراكز
االصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد 
االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

في الضفة الغربية مف كجية  1955
جسامة لمتغير  نظر النزالء تعزل

 . الجريمة "
 . اذ بمغ مستكل الداللة كالتالي: 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

بيف  المحور االداري
 مكعاتالمج

2.603 2 1.301 
2.780 .064 

خالؿ 
 المجمكعات

127.785 273 .468 
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 المجمكع
130.387 275    

بيف  المحور النفسي واالرشادي
 المجمكعات

4.769 2 2.385 

2.747 

 

.066 

 

خالؿ 
 المجمكعات

236.955 273 .868 

 المجمكع
241.724 275  

بيف  المحور التعميمي والتدريبي
 مكعاتالمج

3.124 2 1.562 

2.134 

 

.120 

 

خالؿ 
 المجمكعات

199.854 273 .732 

 المجمكع
202.978 275  

بيف  المحور الصحي
 المجمكعات

.739 2 .369 

.421 

 

.657 

 

خالؿ 
 المجمكعات

239.328 273 .877 

 المجمكع
240.067 275  

بيف  الدرجة الكمية
 المجمكعات

2.387 2 1.193 

2.052 

 

.130 

 

خالؿ 
 المجمكعات

158.749 273 .581 

 المجمكع
161.136 275  

 

 السادسة: الفرضية 

مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . تكرار الجريمة" تعزل لمتغير زالءالن

( 27الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم كيكضج الجدكؿ رقـ )
 النتائج:
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 نتائج استخدام اختبار تحميل التباين االحادي لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير : (27)جدول 
 تكرار الجريمة:

مجموع  مصدر التباين المحور 
 مربعاتال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 1.170 3 3.509 بيف المجمكعات المحور االداري

2.508 

 

.059 

 

 466. 272 126.878 خالؿ المجمكعات

  275 130.387 المجمكع

المحور النفسي 
 واالرشادي

 136. 3 409. بيف المجمكعات

.154 

 

.927 

 

 887. 272 241.315 خالؿ المجمكعات

  275 241.724 المجمكع

المحور التعميمي 
 والتدريبي

 265. 3 795. بيف المجمكعات

.357 

 

.784 

 

 743. 272 202.183 خالؿ المجمكعات

  275 202.978 المجمكع

 1.696 3 5.088 بيف المجمكعات المحور الصحي

1.963 

 

.120 

 

 864. 272 234.979 خالؿ المجمكعات

  275 240.067 المجمكع

 529. 3 1.586 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

.901 

 

.441 

 

 587. 272 159.550 خالؿ المجمكعات

  275 161.136 المجمكع

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى قبكؿ الفرضية الني تقكؿ انو " "

مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 

في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 . تكرار الجريمة " تعزل لمتغير النزالء
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 اذ بمغ مستكل الداللة كالتالي: -

عمى مف أ.( كىك 059" بمغ مستكل الداللة ) المحكر اإلدارمكؿ " ألالمحكر ا .1

(α=0,05 .مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

.( كىك 927)" بمغ مستكل الداللة المحكر النفسي كاإلرشادم“الثاني المحكر  .2

 ( مما يعني قبكؿ الفرضية. α=0,05عمى مف )أ

.( كىك 784)" بمغ مستكل الداللة  المحكر التعميمي كالتدريبي“الثالث: المحكر  .3

 ( مما يعني قبكؿ الفرضية. α=0,05عمى مف )أ

عمى مف أ.( كىك 120)" بمغ مستكل الداللة  المحكر الصحي“الرابع:  المحكر .4

(α=0,05 .مما يعني قبكؿ الفرضية ) 

( مما يعني α=0,05كىك اعمى مف ) .(441كبمغ مستكل الداللة لمدرجة الكمية ) .5

 قبكؿ الفرضية.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف النزيؿ يعامؿ ذات المعاممة ال نو يخضع 

كانيف فميس ىناؾ قانكف خاص يميز مف لدييـ تكرار في الجريمة عف لذات الق

 غيرىـ فاف القكانيف كاضحة في تطبيقيا عمى الجميع دكف تميز. 

 

مدل ( α=0,05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) السابعة: الفرضية 
في الضفة  1955لسجناء لسنة تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة ا

 . المحافظة"تعزل لمتغير  الغربية مف كجية نظر النزالء
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( 28حادم كيكضج الجدكؿ رقـ )ألتحميؿ التبايف ا اختبارىذه الفرضية تـ استخداـ  الختبار

 النتائج:

 نتائج استخدام اختبار تحميل التباين االحادي لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير :  (28جدول)
 محافظة:ال

مجموع  مصدر التباين المحور 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة  
 الداللة

 4.735 6 28.409 بيف المجمكعات المحور االداري

12.489 

 

.000 

 

 379. 269 101.979 خالؿ المجمكعات

  275 130.387 المجمكع

المحور النفسي 
 واالرشادي

 7.515 6 45.088 بيف المجمكعات

10.280 

 

.000 

 

 731. 269 196.636 خالؿ المجمكعات

  275 241.724 المجمكع

المحور التعميمي 
 والتدريبي

 6.097 6 36.585 بيف المجمكعات

9.858 

 

.000 

 

 619. 269 166.393 خالؿ المجمكعات

  275 202.978 المجمكع

 6.925 6 41.550 بيف المجمكعات المحور الصحي

9.384 

 

.000 

 

 738. 269 198.516 خالؿ المجمكعات

  275 240.067 المجمكع

 6.037 6 36.221 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

13.000 

 

.000 

 

 464. 269 124.915 خالؿ المجمكعات

  275 161.136 المجمكع

 

 الفرضية الني تقكؿ انو " " رفض يشير الجدكؿ السابؽ الى
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مدل تطبيؽ مراكز االصالح ( α=0,05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال ت

في الضفة الغربية مف كجية نظر  1955كالتأىيؿ لقكاعد الحد االدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 في جميع المحاكر كالدرجة الكمية. “المحافظة  لمتغير النزالء تعزل

 اذ بمغ مستكل الداللة كالتالي: 

( مما α=0,05مف ) أقؿ.( كىك 000)" بمغ مستكل الداللة  المحكر اإلدارمكؿ " أللمحكر اا .1

 الفرضية.  رفضيعني 

مف  أقؿ.( كىك 000)" " بمغ مستكل الداللة المحكر النفسي كاإلرشادم“الثاني المحكر  .2

(α=0,05 مما يعني )الفرضية رفض 

مف  أقؿ.( كىك 000)مستكل الداللة  " " بمغ المحكر التعميمي كالتدريبي“الثالث: المحكر  .3

(α=0,05 مما يعني )الفرضية  رفض 

( مما α=0,05مف ) أقؿ.( كىك 000)" بمغ مستكل الداللة  المحكر الصحي“الرابع: المحكر  .4

 الفرضية. رفضيعني 

 رفض( مما يعني α=0,05مف ) أقؿ.( كىك 000)كبمغ مستكل الداللة لمدرجة الكمية  .5

 الفرضية.

 .LSDاختبارح مف تأتي الفركؽ تـ اجراء كلمعرفة لصال .6

 الفركؽ.  لمعرفة lsdاختبار
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 جنين طولكرم أريحا نابمس رام اهلل الخميل بيت لحم المحافظة المتغير المحور

المحور 
 اإلداري

 

 

  بيت لحـ
 

.*737.-  *406.-  *567.- 

  الخميؿ
 

*481.-     

  راـ اهلل
 

     

 -.802* -.402* -.641*  -.973* -.492*  نابمس

  أريحا
 

*331.-     

 -.400*    -.571*   طكلكـر

        جنيف

المتكسطات 
 الحسابية

 3.71 3.96 4.44 3.47 4.11 3.87 4.27 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

 ريحا كجنيف لصالح بيف فئة النزالء مف محافظة بيت لحـ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأ

 فئة النزالء مف محافظة بيت لحـ.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة الخميؿ كالنزالء مف محافظة راـ اهلل   لصالح فئة النزالء مف

 محافظة الخميؿ.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة نابمس كالنزالء مف محافظات الخميؿ كراـ اهلل كأريحا كطكلكـر

 ء مف محافظة نابمس.  كجنيف لصالح فئة النزال

  بيف فئة النزالء مف محافظة أريحا كالنزالء مف محافظة راـ اهلل لصالح فئة النزالء مف

 محافظة أريحا.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة طكلكـر   كالنزالء مف محافظتي راـ اهلل كجنيف لصالح فئة

  .  النزالء مف طكلكـر
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 جنين طولكرم أريحا نابمس رام اهلل يلالخم بيت لحم المحافظة المتغير المحور

المحور 
النفسي 

 واالرشادي

 

 

  بيت لحـ
 

*819.-     

  الخميؿ
 

*942.-  *461.-  *633.- 

  راـ اهلل
 

     

  نابمس
 

*1.165-  *685.-  *856.- 

  أريحا
 

*481.-     

 -.461*    -.770*   طكلكـر

        جنيف

المتكسطات 
 بيةالحسا

 3.50 3.38 4.32 3.15 3.84 3.55 4.01 

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

  بيف فئة النزالء مف محافظة بيت لحـ كالنزالء مف محافظة راـ اهلل لصالح فئة النزالء مف

 محافظة بيت لحـ.  

 كجنيف لصالح  بيف فئة النزالء مف محافظة الخميؿ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا

 فئة النزالء مف محافظة الخميؿ.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة نابمس كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا كجنيف لصالح

 فئة النزالء مف محافظة نابمس.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة أريحا كالنزالء مف محافظة راـ اهلل لصالح فئة النزالء مف

 محافظة أريحا. 

  فئة النزالء مف محافظة طكلكـر كالنزالء مف محافظتي راـ اهلل كجنيف لصالح فئة بيف

   .  النزالء مف محافظة طكلكـر
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 جنين طولكرم أريحا نابمس رام اهلل الخميل بيت لحم المحافظة المتغير المحور

المحور 
التعميمي 
 والتدريبي

 

 

  بيت لحـ
 

*819.-     

  الخميؿ
 

*939.-  *455.-  *477.- 

  راـ اهلل
 

     

  نابمس
 

*1.015-  *531.- *553.-  

  أريحا
 

*485.-     

     -.624*   طكلكـر

     -.462*   جنيف

المتكسطات 
 الحسابية

 3.32 3.20 1.14 3.13 3.66 3.52 3.68 

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

 ت لحـ كالنزالء مف محافظة راـ اهلل لصالح فئة النزالء مف بيف فئة النزالء مف محافظة بي

 محافظة بيت لحـ.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة الخميؿ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا كجنيف لصالح

 فئة النزالء مف محافظة الخميؿ.  

 كلكـر كجنيف بيف فئة النزالء مف محافظة نابمس كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا كط

لصالح فئة النزالء مف أريحا كالنزالء مف محافظة راـ اهلل لصالح فئة النزالء مف محافظة 

 أريحا.

  بيف فئة النزالء مف محافظة طكلكـر كالنزالء مف محافظة راـ اهلل لصالح فئة النزالء مف

   .  محافظة طكلكـر
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  اهلل لصالح فئة النزالء مف بيف فئة النزالء مف محافظة جنيف كالنزالء مف محافظة راـ

 محافظة جنيف.   

 جنين طولكرم أريحا نابمس رام اهلل الخميل بيت لحم المحافظة المتغير المحور

المحور 
 الصحي 

 

 

  بيت لحـ
 

*697.-    *610.- 

  الخميؿ
 

*697.-    *610.- 

  راـ اهلل
 

     

  نابمس
 

*1.108-  *781.-  *1.020- 

  أريحا
 

*326.-     

 -.720*  -.482*  .-808*   طكلكـر

        جنيف

المتكسطات 
 الحسابية

 3.90 3.90 4.59 3.49 4.27 3.79 4.51 

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى الفركؽ جاءت كالتالي: 

  بيف فئة النزالء مف محافظة بيت لحـ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كجنيف لصالح فئة

 ظة بيت لحـ.  النزالء مف محاف

  بيف فئة النزالء مف محافظة الخميؿ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كجنيف لصالح فئة

 النزالء مف محافظة الخميؿ.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة نابمس كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا كجنيف   لصالح

 فئة النزالء مف محافظة نابمس. 
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  ظة أريحا كالنزالء مف محافظة راـ اهلل كأريحا لصالح فئة النزالء بيف فئة النزالء مف محاف

 مف محافظة أريحا. 

  بيف فئة النزالء مف محافظة طكلكـر كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كاريحا كجنيف لصالح

   .  فئة النزالء مف محافظة طكلكـر

 جنين لكرمطو  أريحا نابمس رام اهلل الخميل بيت لحم المحافظة المتغير المحور

الدرجة 
 الكمية

 

 

  بيت لحـ
 

*788.-  *363.-  *511.- 

  الخميؿ
 

*765.-  *359.-  *507.- 

  راـ اهلل
 

     

  نابمس
 

*1.065-   *660.- *808.- 

  أريحا
 

     

 -.436*    -.693*   طكلكـر

        جنيف

المتكسطات 
 الحسابية

 3.61 3.61 4.37 3.31 3.97 3.68 4.12 

 

 يشير الجدكؿ السابؽ الى أف الفركؽ جاءت كالتالي: 

  بيف فئة النزالء مف محافظة بيت لحـ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا كجنيف لصالح

 فئة النزالء مف محافظة بيت لحـ.  

  بيف فئة النزالء مف محافظة الخميؿ كالنزالء مف محافظات راـ اهلل كأريحا كجنيف لصالح

 فئة النزالء مف محافظة الخميؿ.  
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  بيف فئة النزالء مف محافظة نابمسكالنزالء مف محافظات راـ اهلل كجنيف كطكلكـر   لصالح

 فئة النزالء مف محافظة نابمس. 

  بيف فئة النزالء مف محافظة طكلكـر كالنزالء مف محافظتي راـ اهلل كجنيف لصالح فئة

   .  النزالء مف محافظة طكلكـر

الباحث ىذه النتيجة الى أف مركزية الشرطة ىي عمميا في مدينة راـ اهلل كما أف تركيز  كيعزك

شراؼ مراكز اإلصالح تتركز في راـ اهلل،  مؤسسات حقكؽ اإلنساف التي تعمؿ عمى متابعة كا 

لذلؾ نجد اف النزالء في المراكز المكجكدة في راـ اهلل ىـ أكثر مكافقة عمى تكفر ما كرد مف مكاد 

الدراسة كذلؾ لقربيـ مف مركز اإلدارة كخضكع ىذه المراكز لمزيارات اإلشرافية كالمتابعة في 

الفجائية كالمستمرة. أما فيما يتعمؽ قي باقي المناطؽ فيي بعيدة عف الرقابة المركزية كما اف 

 تركز مؤسسات حقكؽ اإلنساف كمتابعتيا ليذه المراكزكاف لو أكبر األثر في ىذا التمايز.كعميو

فيبدك بأف ثقؿ التغيير في تحديث البرامج كتماشييا مع منظكمة حقكؽ االنساف مف جانب , كمع 

 ما قالت بو المكاثيؽ الدكلية ىي أسباب رئيسية في الحكـ عمى ىذا التغيير. 

 

 

 

 

 

 



99 

 :مناقشة النتائج
د الحد سي إلى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعيىدفت الدراسة بشكؿ رئ

 .في الضفة الغربية مف كجية نظر النزالء1955األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

( برامج دكلية رئيسية شممت:البرنامج اإلدارم، كالبرنامج 5كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إختيار )

الصحي، كالبرنامج النفسي كاإلرشادم كمف خالؿ تطبيؽ اإلجراءات الدراسة المتمثمة باختيار 

( نزيؿ كنزيمة مف جميع مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في الضفة الغربية 276مف)  عينة مككنة

( فقرة تنتمي 70ككذلؾ جمع البيانات التي تمت مف خالؿ تطبيؽ إستبانة الدراسة التي شممت )

( محاكر رئيسية، فقد تـ التكصؿ إلى عدد مف النتائج خالؿ المعالجات اإلحصائية حيث 4الى )

ؿ عاـ إلى مستكل التزاـ مراكز اإلصالح كالتاىيؿ الفمسطينة بتطيؽ المعايير أشارت النتائج كبشك

 جاء مرتفع .1955الدكلية لمعاممة السجناء لعاـ 

حيث حقؽ البرنامج اإلدارم الترتيب األكؿ كتاله البرنامج الصحي في الترتيب الثاني، تاله 

التعميمي كالتدريبي في الترتيب  البرنامج النفسي كاإلرشادم في الترتيب الثالث،كجاءالبرنامج

 الرابعكاألخير .

نمحظ ىنا؛ مف خالؿ عرض النتائج أف ىناؾ بعض القصكر كالنقص في التزاـ مراكز اإلصالح 

كالتأىيؿ الفمسطينية بتطيؽ بعض المعايير الدكلية لحقكؽ السجناء، كىذا اليعني أف ىناؾ ضعؼ 

جيكد كبيرة، كمتابعة حثيثة تبذؿ في سبيؿ في العممية ذاتيا بؿ عمى العكس مف ذلؾ فيناؾ 

تحسيف ظركؼ النزالء كتطبيؽ ىذه المعايير كاإلرتقاء بيا إلى مستكل الدكؿ المتقدمة في العالـ 

 رغـ ماتعانيو السمطة الكطنية الفمسطنية مف ضغكط داخمية كخارجية كقمة االمكانيات كالمكارد .

  



100 

 يمي عرض ومناقشة ألسئمة الدراسة: وفي ما

اإلصالح والتاىيل لقواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء  السؤال األول ما مدى تطبيق مراكز

 في الضفة الغربية1555لعام 

 ما مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة :السؤال األول
مف ( 9، 1كحازت الفقرتيف ) المجال اإلداريفي الضفة الغربية.  في 1955السجناء لعاـ 

كالتي تنصاف عمى التكالي" تحرص إدارة مراكز اإلصالح عمى تعبئة جميع ( 16جدكؿ )
يمنع رجاؿ األمف الذيف يتعاممكف مع النزالء مف حمؿ )البيانات الخاصة بالنزالء، 

 (.4.39متكسط حسابي اذ بمغ )(عمى أعمى السالح

 إجراءات اجبارية ال يتـ إلجراءات ىي اىذه  ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن مثل
اغفاليا كذلؾ لما يتعرض لو المكظؼ المسئكؿ مف مساءلة إدارية حكؿ ممفات النزالء 

( كالتي تقضي بعدـ 9كضركرة استيفاء كافة البيانات حكليـ. أما فيما يتعمؽ بالفقرة رقـ)
حمؿ السالح فإنو إجراء متبع، القصد منو حماية سالمة رجاؿ األمف كالنزالء في 

مكاقؼ التي تحدث فييا شجارات خكفا مف التقاط النزالء لمسالح كاستخدامو أثناء ال
 الشجارات. 

 ،مكر ( التي أشارت الى غياب تطبيؽ األ2009كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )بكاقنة
اإلدارية في السجكف الفمسطينية، المتعمقة بحفظ سجالت منظمة تحتكم عمى جميع 

متعتيـ كتنظيـ الزيارات كأف ىناؾ ضعؼ في تطبيؽ األنظمة أبيانات الخاصة بالنزالء ك 
 كالتعميمات.
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ما مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لعاـ :السؤال الثاني
 .المجال النفسي واإلرشادييفي الضفة الغربية. ف1955

 ( 4.15حازت عمى أعمى متكسط حسابي  )(التي 24( أف الفقرة  رقـ )17كيشير الجدكؿ رقـ )

ٌة(، على أعلى متوسط حسابً رتشٌد مراكز اإلصالح بقٌم النظافة الضرو )والتً تنص على 

إلى أن مراكز اإلصالح تعً الفروقات الفردٌة فً  ( وبعزو الباحث هذه النتيجة4.15إذ بلغ )

ٌل قد قدم منها. وألن اإلختالط فً هذه االهتمام فً النظافة تبعا للخلفٌة المجتمعٌة التً ٌكون النز

األماكن هو أعلى منه خارج هذه المراكز ال بد من التشدٌد والتركٌز على النظافة خوفا من 

. كما حازت الدرجة الكلٌة للمحور على موافق اذ بلغ المتوسط الحسابً نتقال األمراض المعدٌةإ

(3.77  ) 

ح كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء ما مدل تطبيؽ مراكز اإلصال:السؤال االثالث 
 .المجال الصحييفي الضفة الغربية. ف1955لعاـ 

السابؽ الى اف جميع فقرات المحكر حازت عمى درجة مكافؽ باستثناء رقـ ) يشير الجدكؿ 
( كالتي تنص 54( المتيف حازتا عمى درجة مكافؽ بشدة. كحازت الفقرة رقـ )56، 54الفقرتيف )

" تتابع مراكز اإلصالح الحالة الصحية لجميع النزالء" عمى أعمى متكسط حسابي اذ بمغ  عمى
( كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف ىذا اإلجراء ىك إجراء نص عميو القانكف بكجكب 4.20)

 كجكد عيادة طبية داخؿ كؿ مركز اإلصالح تككف تابعة لمخدمات الطبية العسكرية. 

( كالتي تنص عمى أعمى متكسط حسابي لتقدير المكافؽ كالتي تنص عمى 55كحازت الفقرة رقـ )
" تشخص مراكز اإلصالح الحاالت الصحية الفردية كتعمؿ عمى عالجيا". كيعزك الباحث ىذه 

ككما  النتيجة كما أسمفنا سابقا الى نص القانكف عمى أىمية االىتماـ بالناحية الصحية لمنزالء
نية ركزت عمى الجانب الصحي أم البد مف فحص النزيؿ بشكؿ اسرنا سابقا ىناؾ نصكص قانك 

 . دكرم ككذلؾ عند خركجو الى المحكمو كقدكمو منيا كىنا يخضع النزيؿ لمفحص الطبي

( 765( أف الدرجة الكمية لمنحراؼ المعيارم كانت).20كنالحظ مف النتائج الكاردة في الجدكؿ )
 دراسة.كيعد ىذا مؤشرا لتجانس إجابات أراد عينة ال
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ما مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لعاـ لرابع:السؤال ا
 .التعميمي والتدريبيالمجال يفي الضفة الغربية. ف 1955

 ( كالتي تنص عمى " تشجع كتدعـ إدارة المركز النزالء الراغبيف 34كحازت الفقرة رقـ )
( كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف 4.19ي اذ بمغ )بالتعميـ" عمى أعمى متكسط حساب

القكانيف التي صدرت بخصكص تطكير مراكز اإلصالح قد ركزت عمى أىمية التعميـ 
عادة تأىيؿ النزالء. كأف األمكر في تطكر عمى الرغـ مف تطكرىا ال يسير عمى ذات  كا 

كد في تقريره الصادر الكتيرة في جميع المراكز كما كرد في تقرير المحامي حسيف أبك ىن
عف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف " تقرير حكؿ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ الفمسطينية" 

 . 2001عاـ 
  نيا أىيؿ الفمسطنية ك أف ىناؾ قصكر كاضح في اغمبية مراكز اإلصالح كالتأكيمكف القكؿ

لمراكز تفتقد الى ال تمتـز بالمعايير الدكلية في المجاؿ تعميـ كتدريب الميني كاف ىذه ا
كجكد مراكز لمتدريب الميني النزالء .كيمكف القكؿ ىنا اف ىذه الدراسة تتفؽ مع 

( كالتي ىدفت إلى دراسة البرامج التعميمية كالتأىيمية في 2001دراسو)الضحياف ،
المؤسسات اإلصالحية في السعكدية كالمغرب ، كقد أظيرت نتائجيا بأف معظـ نزالء 

ىـ مف مستكيات التعميمية المتدنية كالذيف ىـ بحاجة الى المزيد مف  المراكز اإلصالحية
التعميـ كأف المراكز اإلصالحية تمتـز بمستكيات متكسطة بتطبيؽ المعايير الدكلية في 

التي أشارت ك ( 2001مجاؿ التعميـ كالتدريب ،كما تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة، )أبكىنكد،
بية،كتثقيفيةكحرفيةمنتظمة لمنزالء في السجكف نتائجيا الى ضركرة كضع برامج تدري

 الفمسطنيةحسب المعايير الدكلية

بمدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )بالفرضيات(مناقشةالنتائج المتعمقة
الح والتأىيل ( بين تقديرات عينة الدراسة نحو مستوى مدى تطبيق مراكزاإلص0.05داللة)

ء في في الضفة الغربية من وجية نظر النزال1555السجناء لسنة لمعاممة  لقواعد الحد اإلدنى
 المجال اإلداري والمجال الصحي والتعميمي والتدريبي والنفسي واإلرشادي والتى تعزى لمتغيرات 

 )الجنس ،العمر،مكان السكن ،مستوى التعميمي،تكرار الجريمة ،جسامة الجريمة(



103 

صائية بين متوسط التقديرات عينة الدراسة نحو أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إح
تطبيق مراكز اإلصالح والتأىيل في الضفة الغربية بتطبيق المعايير الدولية لحقوق السجناء 
 في المجال اإلداري والصحي والتعميمي والتدريبي والنفسي واإلرشادي تعزى لمتغيرات الدراسة 

 تكرار الجريمة ،جسامة الجريمة ( )الجنس ،العمر، مكان السكن ، مستوى التعميمي،

ف البرامج جميعيا تطبؽ عمى جميع متغيرات الدراسة سكاء كانت ذكر أـ ؛أك يمكف القكؿ ىنا
أنثى كعمى الكبير كالصغير كغـ أختالؼ مكاف السكف إال أنيـ يخضعكف لنفس البرامج كأف ليس 

فرؽ مابيف مف كانت تيمتو ىناؾ قانكف خاص يميز مف لدييـ تكرار في الجريمة عف غيرىـ كال
 . عمى الجميع ةجناية عمى جنحة أك عمى مخالفة فاالقانكف كالبرامج  مكحد

( α=0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )لفرضية التي تقول أنياأما

في  1955مدى تطبيق مراكز اإلصالح والتأىيل لقواعد الحد األدنى لمعاممة السجناء لسنة 
 .المحافظة"تعزى لمتغير  لضفة الغربية من وجية نظر النزالءا

إف الدراسة اثبتت أنو يكجد فركؽ كبيذا تككف الفرضية قد رفضت كأف مركز إصالح كتأىيؿ راـ 
 .حتؿ المركز األكؿ بيف المراكز في تطبيؽ البرامج التي تـ ذكرىاإاهلل 

مميا في مدينة راـ اهلل كما أف تركيز كيعزك الباحث ىذه النتيجة الى أف مركزية الشرطة ىي ع

شراؼ مراكز اإلصالح تتركز في راـ اهلل،  مؤسسات حقكؽ اإلنساف التي تعمؿ عمى متابعة كا 

ف النزالء في المراكز المكجكدة في راـ اهلل ىـ أكثر مكافقة عمى تكفر ما كرد مف مكاد ألذلؾ نجد 

المراكز لمزيارات اإلشرافية كالمتابعة  في الدراسة كذلؾ لقربيـ مف مركز اإلدارة كخضكع ىذه

ف أالفجائية كالمستمرة. أما فيما يتعمؽ قي باقي المناطؽ فيي بعيدة عف الرقابة المركزية كما 

تركز مؤسسات حقكؽ اإلنساف كمتابعتيا ليذه المراكزكاف لو أكبر األثر في ىذا التمايز.كعميو 

نساف مف جانب , كمع إلييا مع منظكمة حقكؽ افيبدك بأف ثقؿ التغيير في تحديث البرامج كتماش

 ما قالت بو المكاثيؽ الدكلية ىي أسباب رئيسية في الحكـ عمى ىذا التغيير. 
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 االستنتاجات9.3 
اثبتت الدراسة أف أفراد عينة الدراسة ىـ مف األشخاص القادريف عمى إجابة فقرات االستبانة،  -1

 64.7سنة، ك 20ينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف % مف ع8.8إذ تكصمت عبر تحميميا إلى نسبة 

 سنة فما فكؽ. 40أعمارىـ  24.4سنة، ك 40 -20أعمارىـ ما بيف 

كأعمى مستكل تعميمي لمنزالء، فيما أحتؿ التعميـ األيمي  36.3أحتؿ التعميـ الثانكم نسبة  -2

 .14.9لمنزالء أقميا نسبة بكاقع 

%، في حيف أحتؿ قطاع البدك أقؿ 42دينة بنسبة تكزع أفراد عينة الدراسة عمى مناطؽ الم -3

 .% مف عينة الدراسة.3نسبة بكاقع 

، 24.1%، ثـ جنحة بنسبة67.8إف اكثر الجرائـ المرتكبة ىي مف نكع الجنايات بنسبة -4

 .5.4كمخالفة بنسبة 

لصالح بيت  10.5% لصالح راـ اهلل، 26.1أحتؿ تكزيع عينة الدراسة حسب المحافظة نسبة -5

،  13.6لصالح مدينة نابمس،  11.9لصالح مدينة الخميؿ،  11.9، لحـ لصالح مدينة طكلكـر

 لصالح مدينة جنيف. 10.5

( مما يعني قبكؿ a=0.05.(، كىك أعمى مف )109بمغ مستكل الداللة في المحكر اإلدارم )-6

 الفرضية.

( مما a=0.05).(، كىك أعمى مف 108بمغ مستكل الداللة في المحكر النفسي كاإلرشادم) -7

 يعني قبكؿ الفرضية.
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( مما a=0.05.(، كىك أعمى مف )182بمغ مستكل الداللة في المحكر التعميمي كالتدريبي) -8

 يعني قبكؿ الفرضية.

( مما يعني قبكؿ a=0.05.(، كىك أعمى مف )665بمغ مستكل الداللة في المحكر الصحي) -9

 الفرضية.

( مما يعني قبكؿ a=0.05.(، كىك أعمى مف )179) بمغ مستكل الداللة لمدرجة الكمية -10

 الفرضية.

أظيرت الدراسة أف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ تتعامؿ مع النزالء بطريقة متساكية حسب -11

جسامة الجريمة المرتكبة، فالقكاعد مكحدة، كاألنظمة كالقكانيف المتبعة ىي مكحدة، كليست 

 مخصصة لجريمة دكف أخرل.

الرفض لمفرضية التي تقكؿ: بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  أظيرت الدراسة -12

حكؿ مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد األدنى   a=0.05مستكل الداللة 

 ، تعزل لمتغير المحافظة ، كفي الدرجة الكمية ليا.1955لمعاممة النزالء لسنة 
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 التوصيات10.3 
سة، كاف لزاما أف تمتـز ىذه الدراسة في تقديـ مجمكعة مف التكصيات ذات بناء عمى نتائج الدرا

العالقة بتحسيف ظركؼ النزالء، لمتمكف مف تحقيؽ الفكر اإلصالحي كالتأىيمي الذم تصبك إلى 

تحقيقو مراكز اإلصالح كالتأىيؿ، ليتمٌكف السجف نياية مف تحقيؽ مجمكعة األىداؼ التي كجد 

و تحقيؽ الفكر اإلصالحي لمنزيؿ كتمكينو مف العكدة لإلندماج في مجتمعمف أجميا، كعمى رأسيا 

كمتفاعالن مع قضايا مجتمعو، كالعمؿ عمى استقراره كأمنو، كمف  فردا فاعال، كمسؤكالن، كمنتجا،ن 

 ىذه التكصيات:

ال بد مف بذؿ الجيكد كمضاعفتيا لتحقيؽ عمميات النمك المعرفي كالتعميمي، كضركرة أف  (1)

لؾ مع التعاكف مع كؿ مؤسسات الدكلة ايمانا بشراكة كبالدكر التكاممي لجميع يتزامف ذ

ىذه المؤسسات في تحقيؽ الكعي المجتمعي لكؿ القطاعات، كعمى رأسيا قطاع النزالء 

الذيف يحتاجكف أكثر مف غيرىـ لمعمميات التعميمية المبرمجة كالمخطط ليا لتككف 

ف كذلؾ أداه مف األدكات الميمة في تحقيؽ مساىمة في تحقيؽ الكعي المعرفي، كلتكك 

ثراءة مف الزاكية العممية.  الفكر اإلصالحي كا 

تؤكد الدراسة عمى ضركرة االىتماـ بالبرامج المينية كالتدريبية، كتمكيف النزالء عمى  (2)

اإلقباؿ عمى االتقاف ليا، لمتأسيس عمييا في جمب المنفعة اإلقتصادية لمنزالء بعد اإلفراج 

ككف المؤسسات اإلصالحية عكنا كمساعدا لمجمكعة قضت الظركؼ كاألحكاؿ عنيـ، كلت

 أف يككنكا ضحية ألعماليـ اإلجرامية.

تكصي الدراسة ىذه بااللتفات إلى الجكانب الرياضية كالترفييية؛ كٌكنيا تشكؿ المخرج  (3)

 لمحالة النفسية لمنزيؿ كالذم يفترض أنو يعاني مف مجمكعة مف الضغكط المختمفة، التي

يحتاج لمتعبير عنيا كالتنفيس ليا، األمر الذم يمكف تحقيقو مف خالؿ البرامج الرياضية 
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كالترفييية لتفريغ عمميات الكبت كالقير لمنزيؿ، كتحكيؿ الطاقات السمبية إلى إيجابية، 

كمالزمة ىذه البرامج مع مجمكعة مف القكاعد االرشادية، إلكماؿ عممية التغيير لألفضؿ 

 راكز اإلصالح كالتأىيؿ لتحقيقيا.كالتي تسعي م

مف أجؿ خمؽ مجتمع نظيؼ، كاع لقضاياه كخاؿ مف الجريمة، كاف ال بٌد ليذه الدراسة  (4)

أف تكصي بيذا البعد ذك األىمية القصكل في تغيير فكرة المجتمع عف النزيؿ، كالعمؿ 

ئة، كىذا جاىدا عمى تحقيؽ التعاكف المجتمعي، لكؿ ما فيو مف خير يعكد عميو كعمى أبنا

يحتاج إلى قكاعد كلبنات تأسيسية حقيقية في تكفير العمؿ المجدم لمنزيؿ، كتخميصو 

 بركية مف الكصـ الي يمكف أف يجعمو مجرما مف جديد.

تكصي الدراسة باالىتماـ بالنظـ اإلدارية إلدارة المؤسسة اإلصالحية، كتمكيف الكادر  (5)

مكبة في التعامؿ مع مجمكع النزالء، لما مف العامؿ فييا مف التزكد بالمعرفة كالميارة المط

شأف ذلؾ مف تحقيؽ القدرة عمى الكقكؼ عمى فيـ الشخصيات كتكليد الكفايات المعرفية 

 تعامؿ معياالقادرة عمى ال
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 .العربية

الطرق العممية الحديثة في اإلصالح وتأىيل المجرمين  (.1977لجبار )عريـ،عبد ا-

 ، بغداد: مطبعة المعارؼ.2، طبحث في نظرية اإلصالح المعاصر،والجانحين

، القاىرة: دار النظام القانوني لمعاممة المسجونين في مصر(،2007عمي، ابراىيـ محمد)-

 .النيضة العربية

 ،الككيت.اإلنسان في السجون حقوقا(.1994غنايـ، محمد غنايـ )-

 (.1998(، لسنة)6رقـ) ،قانون مراكز اإلصالح والتأىيل الفمسطينية-

  1955اعد الحد االدنى لمعاممة السجناء،قو-

، دورة التدريب الميني والعمل في المؤسسات اإلصالحية (.1990مرعي، ابراىيـ بيكمي)-

 ة كالتدريب.الرياض: دار النشر بالمركز العربي لمدراسات االمني

الى عمم األجتماع الجنائي أىم النظريات المفسرة لمجريمة  (. مدخؿ2016)معتكؽ،جماؿ-

 ،القاىرة: دار الكتاب الحديث.واإلنحراف

، عماف: 4، دراسةتحميميةكصفية،طأصول عمم األجرام والعقاب(، 2015نجـ،محمد صبحي)-

 دار الثقافة لمنشركالتكزيع.

 منشركالتكزيع، عماف: داركائم2، طت عمم الجريمةنظريا(.2013كريكات،عايد )-
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 :لجان ومؤتمرات

ندكة السجكف  ،السجونلنزالء  اإلجتماعية الرعاية(.2008)محمد عبد العظيـ  الكشكي،-
 .أكاديمية مبارؾ القاىرة:



113 

، دراسة مٌدانٌة، برامج التأهٌل فً المنشأت االصالحٌة والعقابٌة(.2008هالل، محمد ناجً )-

، الرٌاض: جامعة ناٌف 47، العدد 24لعربٌة للدراسات األمنٌة والتدرٌب، المجلد المجلة ا

 العربٌة للعلوم االمنٌة.

أساليب المعاملة العقابية داخل السجن وفقاً لقانون التأهيل واإلصالح (. 2006شدٌد،ماري) -

 ،فلسطٌن: بحث مقدم الى نقابة المحامٌن الفلسطنٌٌن،غٌرمنشور.6996لسنه  6رقم 

 التقارير:

السمطة حقوق االنسان في مناطق  كضع-2015كالعشركف التقرير السنكم الكاحد -

 .المظالـ(الصادر عف الييئة المستقمو لحقكؽ االنساف )ديكاف  ،الفمسطينية

 ،السمطة الفمسطينيةنسان في مناطق أل حقوق ا كضع-2009التقرير السنكم الخامس عشر  -

 المظالـ(.كؽ االنساف )ديكاف عف الييئة المستقمو لحق الصادر

، السمطة الفمسطينيةحقوق االنسان في مناطق  كضع-2013عشر التقرير السنكم التاسع -

 المظالـ(.عف الييئة المستقمو لحقكؽ االنساف )ديكاف  الصادر

، منشكر القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء. )1955الجمعية العامة لألمـ المتحدة )-

 18/3/2017استرجع بتاريخ  قع االلكتركني:عمى المك 

htt://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html 

 كيكبيديا ،المكسكعةالحرة -

 22/8/2017استرجع بتاريخ  منشكر عمى المكقع االلكتركني:

https://ar.wikipedia.org/wiki/  
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( 27) ارٌر القانونٌةسلسلة تق ،مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينة .(2001حسٌن ) بوهنود،أ-

 (.2005(، لسنة)3.الفلسطنٌة لحقوق المواطن الهٌئه

 الرسائل الجامعية:

من  لمنوره ا المدينة منطقة في دور إدارة السجون في تأىيل السجناء(.2011الرشيدم،عمي)-

 نايؼ العربية جامعة ،رسالةماجستير، الرياض ،ر النزالءوجية نظ

قواعد الحد األدنى لمعاممة المسجونين الخاصة بالعمل (. 1993السديرم،عبد الكىاب سعدك)

 ، المعيد العالي لمعمـك االمنية، رسالة ماجستير غير منشكرة.والمسجونين

اتجاىات النزالء نحو برامج التعميم والتدريب الميني في (. 2000الغامدم، محمد )-

تير غير منشكرة ما جس. رسالة دراسة مسحية في إصالحيات الرياض المؤسسات اإلصالحية

تأىيل السجين وفقا لقانون (. 2009بكاقنو، تياني )-أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية.  ،الرياض

جامعة  ،ماجستير، نابمسرسالة  (.1998( لسنة )6الفمسطيني رقم)مراكز اإلصالح والتأىيل 

عمقة فً ، مذكرة لنٌل الدراسات المالسجين حقوق.(1996الفضالوي، بسمة )-النجاح الكطنية.

 غٌر منشورة جامعة المناره. ،العلوم الجنائٌة، تونس

حقوق السجناء وفاعلية هيئة التحقيق واالدعاء  .(2008السدٌري، عبد الوهاب بن سعود )-

مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فً  ، اطروحةالعام في حمايتها

 العربٌة للعلوم االمنٌة. جامعة ناٌف ،العلوم االمنٌة، الرٌاض

، رسالة ماجستٌر، الوسيط في تنظيم السجون .(2012عبد الغنً، إٌهاب مصطفى )-

 دار الفكر الجامعً األسكندرٌة.،اإلسكندرٌة
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 (1الممحق رقم )

 

 جامعو القدس

 كميو األداب

 ماجستير عدالو جنائيو وعمم جريمو

 اختي النزيمة / اخي النزيؿ:

تطبيق مراكز اإلصالح والتأىيل لقواعد الحد االدنى  مكـ بأنني أقكـ بدراسة بعنكاف )مدلأكد إعال
( آمميف اىتمامكـ في الضفة الغربية من وجية نظر النزالء 1955لمعاممة السجناء لسنة 

باإلجابة عف جميع إسئمةاإلستبانة بكؿ دقة كمكضكعية , كىي جزء مف متطمبات الحصكؿ عمى 
تخصص عدالة جنائية كعمـ الجريمة بجامعة القدس/فمسطيف , لذا يسرني أف  درجة الماجستير

 أضع بيف أيديكـ ىذه اإلستبانة , آمالن منكـ التعاكف باإلجابة عف فقراتيا .

 عمما أف إجابتكـ ستحاط بالسرية التامة كستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكرا لكـ عمى حسف تعاكنكـ،

 المشرف
 رشد. عصام االط

 د. محمد شاللده
 محمد عيسى ابوكف: الطالب
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 اداة الدراسة بصىرتها االولية

 : المتغيرات الديمىغرافية -أوال:

 الجنس-1
 

   أنثى ) (-ب ذكر ) (

 العمر -2
 

  فما فوق) ( 40-ج ) (40سنو حتى 20-ب سنو)(20اقل من -أ

  مخيم)   ( -ج قرية)   (-ب مدينة)   (–أ مكاف السكف -3

4- 
 المستكىالتعميمي

 جامعي فأعمى  )  ( -ج ثانوي )   ( -ب إعدادي فما دون)  ( -أ أمي  )       (-أ

5- 
 جسامةالجريمة

 جنحة )      ( -ب جناية )    ( -أ
 

  مخالفة  )    ( -ج

تكرار  -6
 الجريمة

 المرةاألولى )   ( -أ
 

 المرة الثانية )    ( -ب
 

 ثالث مرات)   ( أكثرمن-د المرةالثالثة)    (-ج
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 -محاكر اإلستبانة: 

فيما يمي مجمكعة مف الفقرات كالتي تقيس مدل تطبيؽ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ لقكاعد الحد 
 ـ في الضفة الغربية مف كجية نظر النزالء. 1955األدنى لمعاممة السجناء لسنة 

 المناسبة لرأيؾ .يرجى كضع عالمة )  ( عند التقدير الذم تراه مناسب اك في الخانة 

غير  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة العبارة الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

تحرص إدارةمراكز اإلصالح عمى تعبئة  1
 .جميع البيانات الخاصة بالنزالء

     

تعمؿ إدارة المراكز عمى الفصؿ بيف  2
 .النزالء حسب جرائميـ

     

تكضح إدارةمراكز اإلصالح مجمكعة  3
الكاجب تطبيقيا كتكزعيا عمى  التعاليـ
 النزالء

     

تقرأ إدارة مراكز اإلصالح حقكؽ ككاجبات  4
 النزيؿ بصكرة شفيية.

     

      .تكثؽ الزيارات بسجؿ خاص 5
تستقبؿ إدارة مراكز اإلصالح جميع  6

 .الشكاكل مف النزالء
     

تعمؿ إدارة مراكز اإلصالح عمى معالجو  7
 و.الشكاكم بصكره فردي

     

تيعمـ إدارة مراكز اإلصالح النزيؿ بكؿ ما  8
يتعمؽ بالحاالت الطارئة الكاقعة 
أسرتو كحاالت الكفاة أك تغيير سكف  عمى ي

 األسرة.

     

تعمؿ مراكز اإلصالح عمى تمتع النزيؿ  9
 بالزيارات الخاصة لألسرة

     

      .يكجد سجؿ خاص لألمتعة المحفكظة 10
مف الذم يتعاممكف مع يمنع رجاؿ األ 11

 .النزالء مف حمؿ السالح
     

     تراعي اإلدارة أماكف النـك كالترفيو كالتعميـ  12
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 .كتحرص عمى تنظيميا 
تمنع اإلدارة عمميات التعذيب ك  13

 .الحبسإلنفرادم في غرؼ مظممة كباردة
 

     

تهدعـ اإلدارة األنشطة الرياضية كالمينية  14
لمتفكقيف منيا عمى لمنزالء كتعرض ا

 .شاشات العرض

     

تطبيؽ اإلدارة مبدأ المساكاة في الحقكؽ  15
 كالكاجبات عمى جميع النزالء دكف إستثناء

     

تسمح اإلدارة بإطالع النزالء عمى   16
المعمكمات التي تخصيـ بيدؼ التأكد مف 

 صحتيا

     

يعطى الحؽ لمنزيؿ بقبكؿ أك رفض   17
 .الزائر

     

يكجد لجنة مختصة بتسجيؿ الشكاكل  18
مييف  لألي

     

تكفر اإلدارة كسيمة لتقديـ الشكاكل  19
 صندكؽ

     

تسمح أدارة مراكز اإلصالح ك التاىيؿ  20
لمنزيؿ بتحكيؿ األمكاؿ التي حصؿ عمييا 

 .مف العمؿ داخؿ المركز الى خارجو 
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 واإلرشادي يثانيا:المحور النفس

غير  العبارة  الرقـ
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

تكفر مراكز اإلصالح طاقـ مدرب لمعالج  21
 .النفسي كاإلرشادم

     

تدعـ مراكز اإلصالح برامج العالج النفسي  22
 .كاإلرشادم

     

تعرض مراكزاإلصالح برامج عبر شاشات  23
 .العرض تساىـ في تحقيؽ الراحة النفسية

     

تشيد مراكز اإلصالح بقيـ النظافة  24
 .الضركرية

     

تعرض إدارة المراكز لكحات فنيو تعبر عف  25
 حب الحياة كتحقؽ التعاكف كاأللفة بيف الناس

     

تعرض مراكز اإلصالح البرامج التي تزيؿ  26
الحقد كالكراىية لممجتمع مف خالؿ شاشات 

 العرض

     

بنكعيو الغذاءالمقدـ تيتـ مراكز اإلصالح  27
 .ألصحاب الحاالت النفسية كاالضطرابات 

     

تعمؿ مراكز اإلصالح عمى مشاركو الحاالت  28
النفسية في مجمكعو مف المسابقات الداخمية 

 .في المركز

     

تكفر مراكز اإلصالح اإلتصاالت المختمفة  29
 .لتخفيؼ  العبء النفسي لمنزيؿ 

     

الح كادر متخصص تكفر مراكز اإلص 30
 .لمتابعة كؿ حالو 

     

تعمؿ مراكز اإلصالح عمى محاضرات تكعية  31
رشاد مف شأنيا التخفيؼ مف الضغكطات  كا 

 .ؿالتي يعاني منيا النزي

     

تدعـ إدارة مركز اإلصالح كالتأىيؿ  32
التقاريرالطبية النفسية لكؿ نزيؿ كتكصي لو 

 .بالمعالجةالالزمة
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 لمحور التعليمي والتدريبيثالثا:ا

 

غير موافق  العبارة الرقـ
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

تتابع إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ  33
 .المراحؿ التعميمية لمنزالء

     

تشجع كتدعـ إدارة المركز النزالء  34
 الراغبيف بالتعميـ.

     

ية تنظـ إدارة المركز البرامج التعميم 35
 .لمنزالء مع الجيات المختصة

     

تكفر أدارة المركز كؿ المتطمبات العممية  36
 .كالعممية  لمنزيؿ

     

تكجد مكتبة خاصة داخؿ مركز  37
 .اإلصالح كالتأىيؿ 

     

تعمؿ إدارة المراكز عمى تكفير  الكتب  38
 .كالمراجع الخاصة بعممية التعميـ 

     

المتعمميف كتمنحيـ تحفز إدارة المراكز  39
 .حكافز عينية كمادية 

     

يهعطى النزالء المؤىميف عمميا فرصو   40
 .التدريس داخؿ المركز

     

      .يكجد مشاغؿ  لمتدريب الميني المتعدد 41
      .يكتسب النزيؿ مينو يعتاشمنيا  42
تكفر مراكز اإل صالح ىيئو تعميـ ك  43

في المجاؿ تدريب لتطكير أداء النزالء 
 .التدريبي كالحرفي

     

تدعـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أم  44
إنجاز عممي كميني كتحفز عمى 

 .متابعتو كمحاكلة إخالء سبيمو 

     

تدعـ مراكز اإلصالح مشاركة النزيؿ  45
في الندكات كالمعارض كتعمؿ عمى 

 .تقديـ انجازاتيـ 

     

بعة تسمح إدارة المركز لمنزالء مف متا 46
 .دراساتيـ العميا  
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 .يتـ تشغيؿ النزالء داخؿ المراكز 47
 

     

تكفر مراكز اإل صالح ىيئو تعميـ ك  48
تدريب لتطكير أداء النزالء في المجاؿ 

 .التدريبي كالحرفي

     

تدعـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أم  49
إنجاز عممي كميني كتحفز عمى 

 .متابعتو كمحاكلة إخالء سبيمو 

     

تدعـ مراكز اإلصالح مشاركة النزيؿ  50
في الندكات كالمعارض كتعمؿ عمى 

 .تقديـ انجازاتيـ 

     

تسمح إدارة المركز لمنزالء مف متابعة  51
 .دراساتيـ العميا  

     

      .يتـ تشغيؿ النزالء داخؿ المراكز  52
 

 رابعاُ:المحور الصحي

غير مكافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

ر غي
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 بشدة

      .يتكفر كادر طبي مؤىؿ لكؿ الحاالت 53
تتابع مراكز اإلصالح الحالة الصحية  54

 .لجميع النزالء
     

تشخص مراكز اإلصالح الحاالت  55
 .الصحية الفردية كتعمؿ عمى عالجيا

     

تكفر مراكز اإلصالح مستمزمات العالج  56
 .األكلية

     

تكفر اإلدارة رعاية طبية لمحكامؿ  57
 .كالمكاليد

     

تحرص مراكز اإلصالح عمى إيجاد  58
مستشفى خاص داخؿ المراكز لمعا لجة 

 .الحاالت الطارئة

     

تكفر اإلدارة لكؿ نزيؿ كجبة طعاـ ذات  59
قيمة كنكعية  غذائية كافية في الساعات 

 .المعتادة
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يب في أم يسمح باالستعانة في الطب 60
 .كقت

     

تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ لمنزيؿ  61
 .قبؿ دخكلو المركز

     

تكفر مراكز اإلصالح المستمزمات الطبية   62
مف كراسي متحركة كأدكات  طبية خاصة 

 لنزالئيا مف ذكم االحتياجات الخاصة.

     

تحرص إدارة مراكز اإلصالح عمى كجكد  63
 .منزيؿأدكات النظافة الخاصة ل

     

تهعالج مراكز اإلصالح األمراض السارية  64
كتحكؿ المصابيف بيا الى أماكف عالج 

 .خاصة

     

تفصؿ مراكز اإلصالح النزالء المصابيف  65
بأمراض معدية إلى حجرات عالجية 

 خاصة.

     

      .يزكد كؿ نزيؿ بسرير فردم كلكازمو 66
تناسب  يتـ تزكيد النزالء بمالبس  الئقة 67

 .المناخ
     

تسمح اإلدارة بدخكؿ أدكية مف الخارج إذا  68
 .لـز األمر

     

تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ دكرم  69
 كؿ فترة معينة

     

يسمح لممريض بمرض مزمف بزيارات  70
خاصة كاستثنائية لذكيو في حاؿ طمب 

 ذلؾ
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 (2الممحق رقم )
 هائيةاداة الدراسة بصىرتها الن

 :المتغيرات الديمىغرافية-أوال: 

 الجنس-1
 

   أنثى ) (-ب ذكر ) (

 العمر-2
 

فما فوق  40-ج )(40سنو حتى 20-ب سنو)(20اقل من -أ
)( 

 

  مخيم)   ( -ج قرية )   ( -ب مدينة ) (–أ مكاف السكف -3

4-
 المستكىالتعميمي

 معي فأعمى  )  (جا -ج ثانوي )   ( -ب إعدادي فما دون)  ( -أ أمي )   (-أ

5- 
 جسامةالجريمة

 جنحة )      ( -ب جناية )    ( -أ
 

  مخالفة  )    ( -ج

 المرةاألولى )   ( -أ تكرار الجريمة -6
 

 المرة الثانية )    ( -ب
 

المرةالثالثة)    -ج
) 

 أكثرمن ثالث مرات)  (-د

 

 -محاور اإلستبانة: 

ى تطبيق مراكز اإلصالح والتأىيل لقواعد الحد األدنى لمعاممة فيما يمي مجموعة من الفقرات والتي تقيس مد
 م في الضفة الغربية من وجية نظر النزالء. 1955السجناء لسنة 

 يرجى وضع عالمة )( عند التقدير الذي تراه مناسب او في الخانة المناسبة لرأيك.

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير  غير موافق محايد موافق
موافق 
 بشدة

تحرص إدارةمراكز اإلصالح عمى تعبئة  1
 .جميع البيانات الخاصة بالنزالء

     

تعمؿ إدارة المراكز عمى الفصؿ بيف  2
 .النزالء حسب جرائميـ

     

تكضح إدارةمراكز اإلصالح مجمكعة  3
التعاليـ الكاجب تطبيقيا كتكزعيا عمى 

 النزالء
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تقرأ إدارة مراكز اإلصالح حقكؽ  4
 النزيؿ بصكرة شفيية.ككاجبات 

     

      .تكثؽ الزيارات بسجؿ خاص 5
تستقبؿ إدارة مراكز اإلصالح جميع  6

 .الشكاكل مف النزالء
     

تعمؿ إدارة مراكز اإلصالح عمى معالجو  7
 الشكاكل بصكره فرديو.

     

تيعمـ إدارة مراكز اإلصالح النزيؿ بكؿ ما  8
يتعمؽ بالحاالت الطارئة الكاقعة 
أسرتو كحاالت الكفاة أك تغيير  عمى ي

 سكف األسرة.

     

تعمؿ مراكز اإلصالح عمى تمتع النزيؿ  9
 بالزيارات الخاصة لألسرة

     

      .يكجد سجؿ خاص لألمتعة المحفكظة 10
يمنع رجاؿ األمف الذم يتعاممكف مع  11

 .النزالء مف حمؿ السالح
     

ترفيو تراعي اإلدارة أماكف النـك كال 12
 كالتعميـ كتحرص عمى تنظيميا.

     

تمنع اإلدارة عمميات التعذيب كالحبس  13
 .إلنفرادم في غرؼ مظممة كباردة

 

     

تهدعـ اإلدارة األنشطة الرياضية كالمينية  14
لمنزالء كتعرض المتفكقيف منيا عمى 

 .شاشات العرض

     

تطبيؽ اإلدارة مبدأ المساكاة في الحقكؽ  15
جبات عمى جميع النزالء دكف كالكا

 إستثناء

     

تسمح اإلدارة بإطالع النزالء عمى  16
المعمكمات التي تخصيـ بيدؼ التأكد 

 مف    صحتيا

     

يعطى الحؽ لمنزيؿ بقبكؿ أك رفض  17
 .الزائر

     

يكجد لجنة مختصة بتسجيؿ الشكاكل  18
مييف  لألي
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كل تكفر اإلدارة كسيمة لتقديـ الشكا 19
 صندكؽ

     

تسمح أدارة مراكز اإلصالح كالتاىيؿ  20
لمنزيؿ بتحكيؿ األمكاؿ التي حصؿ عمييا 

 مف العمؿ داخؿ المركز الى خارجو.

     

 

 واإلرشادي ًثانٌا: المحور النفس

غير  العبارة  الرقـ
مكافؽ 
 بشدة

غير 
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 بشدة

معالج تكفر مراكز اإلصالح طاقـ مدرب ل 21
 .النفسي كاإلرشادم

     

تدعـ مراكز اإلصالح برامج العالج النفسي  22
 .كاإلرشادم

     

تعرض مراكزاإلصالح برامج عبر شاشات  23
 .العرض تساىـ في تحقيؽ الراحة النفسية

     

تشيد مراكز اإلصالح بقيـ النظافة  24
 .الضركرية

     

ر عف تعرض إدارة المراكز لكحات فنيو تعب 25
 حب الحياة كتحقؽ التعاكف كاأللفة بيف الناس

     

تعرض مراكز اإلصالح البرامج التي تزيؿ  26
الحقد كالكراىية لممجتمع مف خالؿ شاشات 

 العرض

     

تيتـ مراكز اإلصالح بنكعيو الغذاءالمقدـ  27
 ألصحاب الحاالت النفسيةكاالضطرابات.

     

كو الحاالت تعمؿ مراكز اإلصالح عمى مشار  28
النفسية في مجمكعو مف المسابقات الداخمية 

 .في المركز

     

 المختمفة تكفر مراكز اإلصالح اإلتصاالت 29
 لتخفيؼ العبء النفسي لمنزيؿ.

     

تكفر مراكز اإلصالح كادر متخصص  30
 لمتابعة كؿ حالو.  

     

     تعمؿ مراكز اإلصالح عمى محاضرات تكعية  31
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رشاد مف شأنيا التخفيؼ مف الضغكطات  كا 
 .ؿالتي يعاني منيا النزي

 تدعـ إدارة مركز اإلصالح كالتأىيؿ التقارير 32
الطبية النفسية لكؿ نزيؿ كتكصي لو 

 .بالمعالجةالالزمة

     

 

 ثالثا: المحور التعلٌمً والتدرٌبً

غير مكافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

غير 
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 بشدة

بع إدارة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ تتا 33
 .المراحؿ التعميمية لمنزالء

     

تشجع كتدعـ إدارة المركز النزالء  34
 الراغبيف بالتعميـ.

     

تنظـ إدارة المركز البرامج التعميمية  35
 لمنزالء مع الجيات المختصة.

     

تكفر أدارة المركز كؿ المتطمبات العممية  36
 كالعممية لمنزيؿ.

     

تكجد مكتبة خاصة داخؿ مركز  37
 اإلصالح كالتأىيؿ.

     

تعمؿ إدارة المراكز عمى تكفير الكتب  38
 كالمراجع الخاصة بعممية التعميـ.

     

تحفز إدارة المراكز المتعمميف كتمنحيـ  39
 حكافز عينية كمادية.

     

يهعطى النزالء المؤىميف عمميا فرصو   40
 .كزالتدريس داخؿ المر 

     

      .يكجد مشاغؿ لمتدريب الميني المتعدد 41
      يكتسب النزيؿ مينو يعتاشمنيا. 42
تكفر مراكز اإل صالح ىيئو تعميـ  43

كتدريب لتطكير أداء النزالء في المجاؿ 
 .التدريبي كالحرفي

     

تدعـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أم  44
إنجاز عممي كميني كتحفز عمى 

 كمحاكلة إخالء سبيمو.متابعتو 
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تدعـ مراكز اإلصالح مشاركة النزيؿ  45
في الندكات كالمعارض كتعمؿ عمى 

 تقديـ انجازاتيـ.

     

تسمح إدارة المركز لمنزالء مف متابعة  46
 دراساتيـ العميا.

     

      يتـ تشغيؿ النزالء داخؿ المراكز. 47

تكفر مراكز اإل صالح ىيئو تعميـ  48
ريب لتطكير أداء النزالء في المجاؿ كتد

 .التدريبي كالحرفي

     

تدعـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أم  49
إنجاز عممي كميني كتحفز عمى 

 متابعتو كمحاكلة إخالء سبيمو.

     

تدعـ مراكز اإلصالح مشاركة النزيؿ  50
في الندكات كالمعارض كتعمؿ عمى 

 تقديـ انجازاتيـ.

     

المركز لمنزالء مف متابعة  تسمح إدارة 51
 دراساتيـ العميا.

     

      .يتـ تشغيؿ النزالء داخؿ المراكز  52
 

 رابعاُ: المحور الصحً

غير مكافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

غير 
 مكافؽ

مكافؽ  مكافؽ محايد
 بشدة

      .يتكفر كادر طبي مؤىؿ لكؿ الحاالت 53
تتابع مراكز اإلصالح الحالة الصحية  54

 .جميع النزالءل
     

تشخص مراكز اإلصالح الحاالت  55
 .الصحية الفردية كتعمؿ عمى عالجيا

     

تكفر مراكز اإلصالح مستمزمات العالج  56
 .األكلية

     

تكفر اإلدارة رعاية طبية لمحكامؿ  57
 .كالمكاليد

     

تحرص مراكز اإلصالح عمى إيجاد  58
جة مستشفى خاص داخؿ المراكز لمعا ل
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 .الحاالت الطارئة
تكفر اإلدارة لكؿ نزيؿ كجبة طعاـ ذات  59

قيمة كنكعية غذائية كافية في الساعات 
 .المعتادة

     

يسمح باالستعانة في الطبيب في أم  60
 .كقت

     

تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ لمنزيؿ  61
 .قبؿ دخكلو المركز

     

 تكفر مراكز اإلصالح المستمزمات 62
الطبية مف كراسي متحركة كأدكات طبية 
خاصة لنزالئيا مف ذكم االحتياجات 

 الخاصة.

     

تحرص إدارة مراكز اإلصالح عمى كجكد  63
 .أدكات النظافة الخاصة لمنزيؿ

     

تهعالج مراكز اإلصالح األمراض السارية  64
كتحكؿ المصابيف بيا الى أماكف عالج 

 .خاصة

     

صالح النزالء المصابيف تفصؿ مراكز اإل 65
بأمراض معدية إلى حجرات عالجية 

 خاصة.

     

      .يزكد كؿ نزيؿ بسريرفرديكلكازمو 66
يتـ تزكيد النزالء بمالبس الئقة تناسب  67

 .المناخ
     

تسمح اإلدارة بدخكؿ أدكية مف الخارج  68
 .إذا لـز األمر

     

تقـك اإلدارة بفحص طبي شامؿ دكرم  69
 فترة معينةكؿ 

     

يسمح لممريض بمرض مزمف بزيارات  70
خاصة كاستثنائية لذكيو في حاؿ طمب 

 ذلؾ
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 (3الممحق رقم )

 
 جامعة القدس
 كميو األداب

 ماجستير عدالو جنائية وعمم جريمة
 حضرة الدكتكر/ة 
 -تحيو طيبو كبعد: 

دابفي مرحمةالماجستير، كأقكـ بإعداد أفيد حضرتكـ بأني أحد طمبة جامعةالقدس /أبكديس بكميةاأل
تطبيق مراكز اإلصالح والتاىيل لقواعد الحدى األدنى لمعاممة السجناء  مدل-رسالة بعنكاف: 

 . حيث تـ تكزيع المعايير الى في الضفة الغربية من وجية نظر النزالء 1955لسنة 
م( كذلؾ استكماالن لمتطمبات أربعة مجاالت )الصحي، التعميـ كالتدريب ،النفسيكاإلرشادم، اإلدار 
 الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العدالة الجنائية كعمـ الجريمة.

كألنكـ مف أصحاب الخبرة كالتخصص في ىذا المجاؿ أرجك التكـر بتحكيـ ىذه اإلستبانة مف 
حيث محتكل الفقرات كالصياغة المغكية بإضافة أك حذؼ أك تعديؿ أم فقرة بما تركنو 

بداان مناسب ء الرأم إف كانت الفقرة تنتمي الى المجاؿ الذم تقيسو أـ ال، عممان باني سأستخدـ كا 
 مقياس ًسمـ خماسي التدرج كعمى النحك التالي.

 مكافؽ بشدة،مكافؽ،محايد، غير اكافؽ، غير مكافؽ بشدة
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث        

 محمد عيسى ابو كف 
0592122059 
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 (4الممحق رقم )
 شف باسماء السادة المحكمين:ك

 الجامعة االسم والرتبة

 جامعة اإلستقالؿ أ.د.عبد الناصر القدكمي

 جامعة اإلستقالؿ أ.د. غساف الحمك

 جامعة اإلستقالؿ الدكتكر محمد البيدكسي

 جامعة اإلستقالؿ الدكتكر أحمد ابك جعفر

 جامعة اإلستقالؿ الدكتكر ياسر عبيد اهلل

 جامعة األستقالؿ كسالدكتكر محمد دب

 جامعة القدس المفتكحة )فرع أريحا( الدكتكر راتب أبك رحمة
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 كتاب تسييل الميمة:  (5الممحق رقم )
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 : (6الممحق رقم )

 "م بشأن مراكز اإلصالح والتأىيل " السجون1998(   لسنة 6قانون رقم ) 
ة، رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، بعد رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطيني

المعمكؿ بو في محافظات غزة، كعمى قانكف  1946لسنة  3االطالع عمى قانكف السجكف رقـ 
ـ المعمكؿ بو في محافظات الضفة الغربية، كعمى مشركع القانكف 1952لسنة  23السجكف رقـ 

 :أصدرنا القانكف التالي المقدـ مف مجمس الكزراء، كبناء عمى مكافقة المجمس التشريعي،
 الفصل األول

 (1مادة ) 
يككف لأللفاظ كالعبارات التالية الكاردة في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ 

الكزارة: كزارة الداخمية. الكزير: كزير الداخمية. المركز: أم مكاف أعمف -القرينة عمى غير ذلؾ: 
ى ىذا القانكف. النزيؿ / النزيمة: كؿ شخص محبكس تنفيذا لحكـ مركزان لإلصالح كالتأىيؿ بمقتض

صادر مف محكمة جزائية أك خاصة أك مكقكفان تحت الحفظ القانكني أك أم شخص يحاؿ إلى 
المركز تنفيذا إلجراء حقكقي. المدير العاـ: مدير عاـ مراكز اإلصالح كالتأىيؿ. المدير: مدير 

يو ميمة اإلشراؼ عمى المركز أك أم شخص آخر عيف مركز اإلصالح كالتأىيؿ المكككؿ إل
لمقياـ بالكاجبات المنكطة بالمدير جميعيا أك بعضيا. مأمكر المركز: ىك الضابط المكككؿ إليو 
اإلشراؼ عمى المركز. المديرية العامة: مصمحة مراكز اإلصالح كالتأىيؿ في فمسطيف المشكمة 

ؿ مادة يحظر إدخاليا إلى النزيؿ في المركز كتشمؿ بمكجب ىذا القانكف. المادة الممنكعة: ىي ك
النقكد كالثياب كالمشركبات الركحية كالمخدرات كالسمكـ كاآلالت كاألدكات كالعصي كالشفرات 
كالسكاكيف كاألسمحة عمى اختالؼ أنكاعيا كالطعاـ قبؿ فحصو ككؿ مادة ضارة بالجسـ كالحياة 

أحكاـ ىذا القانكف كالنظـ كالتعميمات الصادرة كأم مادة يحظر عمى النزيؿ حيازتيا بمقتضى 
 .بمقتضاه
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  الفصل الثاني

 المراكز واإلشراف عمييا

 )2مادة )
تنشأ المراكز كتحدد أماكنيا بقرار مف الكزير، كيجكز لو إلغاؤىا كالعدكؿ عف استعماليا عند 

 .الضركرة
 )3مادة )

كاإلشراؼ عمييا كيتـ تعييف المدير العاـ بقرار  المراكز تتبع الكزارة كتتكلى المديرية العامة إدارتيا
 .مف الكزير أما مأمكرم المراكز فيتـ تعيينيـ مف المدير العاـ

 )4مادة )
يتكلى مدير المركز إدارة كسير أعماؿ المركز كتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف أك أية أنظمة أك لكائح أك 

ز اإلصالح كالتأىيؿ أك أم مسؤكؿ تعميمات أخرل صادرة بمقتضاه تحت إشراؼ مدير عاـ مراك
 .آخر يفكضو بذلؾ

 )5مادة )
يحفظ في كؿ مركز سجؿ عاـ مرقكـ لمنزالء كدفتر يكمية لحكادث المركز، كينشأ ممؼ خاص 
لكؿ نزيؿ كتخضع ىذه السجالت كالممفات إلشراؼ كرقابة المدير كيككف مسئكالن عف تنظيميا 

 .كاستيفاء بياناتيا

  الثالث الفصل

 لنزالءقبول ا

 )6مادة )
يككف إدخاؿ النزيؿ إلى المركز بمكجب مذكرة قانكنية كيحظر إبقاؤه في المركز بعد انتياء -1

يتعيف عمى مأمكر المركز التثبت مف ىكية النزيؿ كقانكنية - 2المدة المحددة قانكنان في المذكرة. 
 .يفتح ممؼ خاص لقيد التفاصيؿ المتعمقة بالنزيؿ- 3المذكرة. 
 )7مادة )
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يكدع كؿ مف يحجز أك يعتقؿ أك يتحفظ عميو أك تقيد حريتو كفؽ القانكف في أحد األماكف التي 
يصدر بتحديدىا قرار مف الكزير كفقان لممادة الثانية مف ىذا القانكف كيعتبر النزالء في أم مركز 
ة مف المراكز تحت الحفظ القانكني في عيدة مدير المركز كيخضعكف النضباط المركز كأنظم

 .المديرية العامة
 (8مادة )

يجب تفتيش النزيؿ لدل دخكلو المركز كتضبط منو المكاد الممنكعة كيجرم تفتيش النزيؿ -1
يحتفظ مأمكر المركز بنقكد كأمتعة النزيؿ التي يجمبيا معو أك التي - 2األنثى بكاسطة أنثى. 

د كأمتعة النزيؿ في حالة تسمـ نقك - 3ترسؿ إليو بمكجب إيصاالت ترد إليو فكر اإلفراج عنو. 
يسقط حؽ النزيؿ المفرج عنو أك كرثتو في حاؿ كفاتو في المطالبة بنقكده - 4كفاتو إلى كرثتو. 

كأمتعتو بعد مركر ثالث سنكات مف تاريخ اإلفراج أك الكفاة، كتؤكؿ ممكيتيا إلى الدكلة إذا لـ 
 .يتقدـ أحد الستالميا خالؿ تمؾ المدة

  )9مادة )
تتمؼ ثياب النزيؿ إذا اتضح أنيا مضرة بالصحة - 2لنزيؿ لباسان خاصان بالمركز. يرتدم ا 1- 

 .العامة إذا كانت مدة سجنو سنة فأقؿ فإف زادت عمى ذلؾ تسمـ إلى مف يختاره النزيؿ

  الفصل الرابع

 تفقد المراكز وتفتيشيا

  )10مادة )
بداء لكزيرم الداخمية كالعدؿ أك مف ينتدبو أم منيما حؽ الدخكؿ -1 ألم مركز بقصد تفقده كا 

يجكز لمكزير - 2المالحظات أك المقترحات التي يركنيا عمى أف تدكف في سجؿ خاص. 
كبالتنسيؽ مع كزير الشؤكف االجتماعية تعييف مفتشيف كأخصائييف اجتماعييف مف ذكم الكفاءة 

 .لدراسة حالة النزيؿ النفسية كاالجتماعية
 )11مادة )

و كلممحافظيف كقضاة المحكمة العميا كالمركزية كؿ في دائرة اختصاصو لمنائب العاـ أك ككالئ
صحة -1-الدخكؿ في جميع أماكف المركز في أم كقت لتفقده بقصد التحقؽ مما يمي: 
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فحص طعاـ النزالء مف - 2السجالت كاألكراؽ كالقيكد المتعمقة بإدارة المركز كانضباطو كنظامو. 
ضي بو القكانيف كالمكائح كاتخاذ ما يركنو الزمان بشأف ما يقع تطبيؽ ما تق- 3حيث كميتو كنكعو. 

تنفيذ أحكاـ المحاكـ كأكامر - 5عدـ كجكد شخص نزيؿ بغير كجو قانكني. - 4مف مخالفات. 
بداء  النيابة كقاضي التحقيؽ يجرم تنفيذىا عمى الكجو المبيف فييا كليـ قبكؿ شكاكل النزالء كا 

ييـ بجميع ما يطمبكنو مف البيانات الخاصة بالميمة المكككؿ مالحظاتيـ كعمى المدير أف يكاف
 .إلييـ القياـ بيا

يقكـ المدير العاـ بزيارات تفتيشية دكرية لجميع المراكز لمتحقؽ مف تنفيذ النظـ  )12مادة )
 .كالتعميمات كالقرارات كافة كيرفع تقريره في ىذا الشأف إلى الكزير

  الفصل الخامس

 خدمات الطبيةالرعاية الصحية وال

 )13مادة )
تنشأ في كؿ مركز عيادة كتزكدىا الخدمات الطبية بطبيب كعدد مف الممرضيف كالمعدات 

معاينة كؿ نزيؿ لدل دخكلو المركز كقبؿ -1-كاألدكية الالزمة كيقكـ الطبيب بالمياـ التالية: 
- 2ذلؾ التقرير.  اإلفراج عنو كيدكف تقريران عف حالتو الصحية مكضحان بو تاريخ كساعة إعداد

العناية بصحة النزالء - 3اإلشراؼ الصحي الدائـ عمى النزالء في حالة اإلضراب عف الطعاـ. 
 .كتقديـ تقرير دكرم عنيا إلى المدير متضمنان تكصياتو بيذا الشأف

  )14مادة )
يتعيف عمى الطبيب تفقد أماكف نكـ النزالء كالحجر االنفرادم كالتثبت مف حالة النزالء  -1

لصحية كمعالجة المرضى منيـ كنقؿ مف تتطمب حالتو المرضية إلى العيادة أك إلى ا
المستشفى المختص كعزؿ المشتبو في إصابتيـ بأمراض معدية أك كبائية لحيف الشفاء 

 كتطيير األلبسة كالفراش كاألطعمة. 
 .تحتسب المدة التي يقضييا النزيؿ في المستشفى مف ضمف مدة العقكبة المقررة- 2
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  )15مادة )
يحاؿ النزيؿ المريض فكران إلى المستشفى إذا استدعت حالتو ذلؾ كأف تبادر إدارة المركز إلى -1

إبالغ جية اإلدارة التي يقيـ في دائرة اختصاصيا أىمو إلخطارىـ بذلؾ فكران كيؤذف ليـ بزيارتو 
ذا تكفي أم النزيؿ يقكـ الطبيب بعمؿ تقرير يتضمف ما يمي:  اشتكاء النزيؿ مف تاريخ -أ-كا 
نكع العمؿ الذم كاف يقكـ بو -المرض أك التاريخ الذم لكحظ فيو ألكؿ مرة بأنو مريض. ب 

. ج  اليكـ كالكقت الذم تبمغ فيو الطبيب -يكـ دخكلو لممستشفى لمعالج. د -النزيؿ في ذلؾ اليـك
المريض قبؿ نكع المرض كآخر مرة تـ الكشؼ فييا عمى النزيؿ -بحالة النزيؿ المرضية. ىػ 

تاريخ الكفاة كأسبابيا كأية مالحظات أخرل يراىا الطبيب عمى المتكفى عند معاينتو -كفاتو. ك 
يعتبر النزيؿ أثناء فترة مككثو في المستشفى أك في أم مكاف آخر لمعالج تحت - 2لمجثة. 

كجكده تحت الحفظ القانكني كيترتب عمى المأمكر اتخاذ التدابير الالزمة لممحافظة عميو أثناء 
 .العالج كبشكؿ ال يسيء إلى ذلؾ النزيؿ

 )16مادة )
يجب عمى المدير أك مف ينكب عنو إبالغ النيابة العامة أك أم جية مختصة فكران بكفاة أم نزيؿ 
يمكت فجأة أك نتيجة حادث أك إصابتو إصابة بالغة كبكؿ جناية تقع مف النزالء أك عمييـ أك أم 

 .حادث كاف خطيران 

  سادسالفصل ال

بالغيم باألوراق القضائية  إعالن النزالء وا 

 )17مادة ) 
عمى مأمكر المركز أك مف ينكب عنو اطالع النزيؿ عمى أية أكراؽ قضائية أك أية أمكر تخصو 

 .فكر كصكليا إلدارة المركز كاثبات كصكليا إليو في سجؿ رسمي
  )18مادة )

برفع طمبو أك شككاه عمى النمكذج - 1ؾ: لمنزيؿ الحؽ في تقديـ أية شككل أك أم طمب كيتـ ذل
يسجؿ طمبو أك شككاه في سجؿ خاص قبؿ إرسالو إلى الجية المختصة كيبمغ - 2الخاص بذلؾ. 

 .بالرد فكر كصكلو
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  الفصل السابع

 حاالت استخدام األسمحة النارية

 )19مادة )
ة زنزانة بيا أحد يحظر عمى المدير أك مف ينكب عنو أك أية فرد مف أفراد المركز الدخكؿ ألي

 .النزالء ما لـ يكف مصحكبان بمرافؽ لو
 

 )20مادة )
 1يحظر عمى أفراد المديرية العامة حمؿ السالح داخؿ المركز إال في األحكاؿ الضركرية اآلتية: 

لمدفاع عف النفس بعد استنفاذ الكسائؿ األخرل مثؿ الغاز المسيؿ لمدمكع أك خراطيـ المياه أك -
 - 3ع ىركب النزيؿ إذا تخطى حدكد السجف كتعذر منعو بالكسائؿ األخرل. لمن- 2اليركات. 

إلنياء أم تمرد أك شغب أك أعماؿ عنؼ باتت تيدد باقتحاـ أبكاب المركز أك تسمؽ أسكاره أك 
لدفع األذل عف النزالء أك غيرىـ ممف يتكاجدكف  - 4تنذر باإلخالؿ الجسيـ باألمف كالنظاـ فيو. 

 .ضيـ لمخطر أك لألذل المحدؽ كاستنفاذ الكسائؿ األخرل إلنقاذىـفي المركز عند تعر 
  )21مادة )

إذا ما استخدـ السالح النارم إلنذار النزيؿ أك تخكيفو أك ردعو يتعيف إطالؽ ثالث عيارات 
تحذيرية، فإف لـ يمتثؿ تطمؽ النار باتجاه ساقيو مع الحرص قدر اإلمكاف لتجنب اإلصابات 

 .اإلسعاؼ كالعالج الالـز الخطرة كيقدـ لممصاب
  )22مادة )

 .ال يجكز استخداـ السالح النارم في الحاالت التي تعرض حياة اآلخريف لمخطر
  )23مادة )

عمى المدير إبالغ الجيات المعنية باستخداـ األسمحة النارية مع البدء بالتحقيؽ اإلدارم لمكقكؼ 
 .عمى أسباب كدكافع الحادث
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  الفصل الثامن

 لنزالءتصنيف ا

  )24مادة )
يكضع النزالء الذككر في قسـ منفصؿ عف النزيالت اإلناث بحيث يتعذر الحديث أك االتصاؿ أك 

 .الرؤية بينيما، كيكضع األحداث في مراكز خاصة بيـ
  )25مادة )

يصنؼ النزالء مف كؿ جنس داخؿ المراكز كيكزعكف في أقساـ منفصمة بالقدر الذم تسمح بو 
 النزالء المكقكفكف الذيف لـ تصدر ضدىـ أحكاـ مف المحاكـ المختصة. - 1ظركؼ كؿ مركز: 

 النزالء مف غير ذكم السكابؽ. - 3النزالء في دعاكل حقكقية كدعكل الديف كالنفقة.  -2
 .النزالء مف ذكم السكابؽ - 4 

    )26مادة )
مة خاصة أك مالبس لمنزالء المكقكفيف أك المحكـك عمييـ في قضايا حقكقية الحؽ في إدخاؿ أطع

 .أك أغطية مف خارج المركز
  )27مادة )

تعامؿ النزيمة الحامؿ ابتداء مف ظيكر أعراض الحمؿ عمييا كالى ما بعد الكضع بستيف يكمان، 
معاممة خاصة مف حيث التغذية كأكقات النكـ كالعمؿ كتكفر ليا العناية كالرعاية الطبية كفؽ ما 

 .الالزمة كي تضع حمميا في المستشفىيكصي بو الطبيب كتتخذ التدابير 
  )28مادة )

إذا كضعت النزيمة طفميا في المركز فال يذكر ذلؾ في السجالت الرسمية كال في شيادة الميالد 
كيعتبر المستشفى مكاف الكالدة كيبقى الطفؿ بمعية أمو حتى بمكغو السنتيف مف العمر كعمى 

 .عف بقية النزيالت المدير أف يكفر لألـ المرضعة مكانان منفصالن 
  )29مادة )

إذا لـ ترغب النزيمة في إبقاء طفميا معيا بعد كالدتو أك إذا بمغ الثانية مف عمره يسمـ لمف لو -1
 2الحؽ في حضانتو شرعان بعد األـ إال إذا قرر الطبيب أف حالة الطفؿ الصحية ال تسمح بذلؾ. 
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ذا لـ يكجد مف لو حؽ حضانة الطفؿ شرعان يتـ إي - داعو في إحدل مؤسسات رعاية األطفاؿ كا 
 .عمى أف تخطر األـ بمكاف إيداع طفميا كيسمح ليا برؤيتو دكريان 

 

  الفصل التاسع

 تعميم وتثقيف النزالء

  )30مادة )
تقـك المديرية العامة بالتنسيؽ مع الجيات التعميمية المختصة بتنظيـ دكرات تعميمية لمحك األمية 

القراءة كالكتابة كما كتقكـ بتأميف الفرص التعميمية لمنزالء اآلخريف لمنزالء الذيف ال يحسنكف 
لمكاصمة تعميميـ في مختمؼ المراحؿ الدراسية سكاء في المدارس الممحقة بالمركز أـ في 
المدارس العامة أك المينية خارجيا، كفؽ اإلمكانات المتاحة كمتطمبات الحفاظ عمى النزالء كأمف 

 .المركز
  )31مادة )

ى المديرية العامة بالتنسيؽ مع الجيات التعميمية المختصة تكفير المقكمات الالزمة لمنزالء عم
يجاد الكسائؿ التي تضمف ليـ مكاصمة دراستيـ الجامعية  لتمكينيـ مف المطالعة كاالستذكار كا 
استثناء عمى شرط الدكاـ اليكمي كتمكينيـ مف أداء االمتحانات تحت اإلشراؼ المباشر لمجيات 

 .التعميمية المختصة سكاء داخؿ المركز أك خارجو
  )32مادة )

يجب أال تتضمف الشيادة الدراسية أك المينية الممنكحة لمنزيؿ أية بيانات تفيد بأنيا قد منحت لو 
 .أثناء كجكده في المركز أك مف مدرسة ممحقة بالمركز

  )33مادة )
الذم يحصؿ عمى الشيادات العامة أك تمنح المديرية العامة حكافز تشجيعية مناسبة لمنزيؿ 

 .الجامعية أثناء كجكده في المركز
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  )34مادة )
لقاء المحاضرات اإلرشادية  تقكـ المديرية العامة بالتنسيؽ مع إدارة المراكز بعقد الندكات التثقيفية كا 

تاحة الفرصة لمنزالء كافة لممشاركة فييا  .كاألخالقية كالدينية كالتربكية كالثقافية كا 
  )35مادة )

تنشأ في كؿ مركز مكتبة عامة تيدؼ إلى تثقيؼ كتيذيب النزالء عمى أف تضـ المطبكعات 
النافعة كالمسمكح بتداكليا قانكنان، كيشجع النزالء عمى المطالعة كاالنتفاع بتمؾ الكتب كالمطبكعات 

 .في أكقات فراغيـ كتتاح ليـ الفرص المناسبة لتحقيؽ ذلؾ
  )36مادة )

زالء إحضار الكتب كالمجالت كالصحؼ المسمكح بتداكليا قانكنان عمى نفقتيـ كذلؾ كفؽ يجكز لمن
الضكابط التي تحددىا إدارة المركز في ىذا الشأف كفؽ المكائح كالتعميمات التي تصدرىا المديرية 

 .العامة

  الفصل العاشر

 حقوق النزالء

    )37مادة )   
يمنع تعذيب النزيؿ أك استعماؿ  - 2ألمكر الخاصة. يمنع تشغيؿ النزيؿ في البيكت أك في ا-1

يحظر عمى األفراد في  - 4يمنع مخاطبة النزيؿ ببذاءة أك بألقاب محقرة.  - 3الشدة معو. 
يحظر دخكؿ حجرة النزيؿ ليالن إال عند الضركرة  - 5المركز مكاكمة النزيؿ أك زائره أك ممازحتو. 

ح لمنزيؿ بإقامة شعائره كتأديتو فرائضو الدينية يسم - 6كبحضكر المدير أك مف ينكب عنو. 
يستحـ النزيؿ مرتيف عمى األقؿ في األسبكع صيفان كمرة كاحدة عمى األقؿ في  - 7بحرية تامة. 

يغسؿ  - 9يغسؿ النزيؿ كجيو كأطرافو مرتيف في اليكـ صباحان كمساءان.  - 8األسبكع شتاء. 
يقص شعر النزيؿ مرة كاحدة في  - 10بكع. النزيؿ مالبسو مرة كاحدة عمى األقؿ في األس

يحمؽ النزيؿ  - 12يزاؿ شعر النزيؿ المحككـ عميو بالحبس ثالثة أشير بأكثر.  - 11الشير. 
تزكد إدارة المركز حجرة النزيؿ بكسائؿ اإلنارة ككسائؿ  - 13ذقنو مرتيف عمى األقؿ في األسبكع. 

 - 15فرشة إسفنج كخمس بطانيات صكؼ.  يتككف فراش النزيؿ مف - 14التدفئة أياـ البرد. 



141 

تكزع  - 16تكزع كجبات الطعاـ عمى النزيؿ في المكاف المعد لو في حجرتو في األكقات المقررة. 
 .كجبة العشاء كقت غركب الشمس

 الفصل الحادي عشر

 نقل النزالء

  )38مادة )
إيداعو في الكقت يتكلى المدير مسئكلية تنفيذ كؿ أمر قضائي بشأف إحضار أحد النزالء أك 

 .المحدد في ذلؾ األمر
  )39مادة )

 .تنقؿ أكراؽ النزيؿ كحاجياتو كأماناتو إلى المركز المنقكؿ إليو
 )40مادة )

تعريضو ألنظار الجميكر إال ألدنى قدر ممكف كيجب  -يحظر عند نقؿ النزيؿ ما يمي: أ  1- 
 -و لمعالنية بشتى أشكاليا. ب اتخاذ تدابير لحمايتو مف شتائـ الجميكر كفضكلو كعدـ تعريض

نقمو في ظركؼ سيئة مف حيث التيكية كاإلضاءة أك بأية كسيمة تعرضو لعناء جسدم ال ضركرة 
 .لو

  الفصل الثاني عشر

 تدريب وتشغيل النزالء

  )41مادة )
كسابيـ حرفان أك مينان مفيدة خالؿ مدة  يعمؿ المركز عمى تدريب النزالء مينيان كتنمية مياراتيـ كا 
تنفيذ العقكبة، تساعدىـ عمى كسب عيشيـ بعد إطالؽ سراحيـ كيتـ التدريب الميني النظرم 
كالعممي في كرش التدريب كالتشغيؿ داخؿ المركز أك خارجو كفؽ النظـ كالتعميمات التي تصدرىا 

 .المديرية العامة بيذا الخصكص
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 )42مادة )
أك خارجو في أم عمؿ مف األعماؿ  يجكز تشغيؿ النزالء المحككميف داخؿ نطاؽ المركز-1

المناسبة كال يجكز تشغيؿ النزالء المكقكفيف إال إذا رغبكا في ذلؾ عمى أف ال تزيد ساعات العمؿ 
يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ  - 2اليكمي عف ثماف ساعات كال يجكز تشغيميـ في أياـ أعيادىـ. 

 إذا رغبكا في العمؿ كشيد الطبيب أعاله النزالء المرضى كمف بمغكا سف الستيف إال )1الفقرة )
 .بقدرتيـ عمى ذلؾ

 ( 43مادة ) 
يجكز تشغيؿ النزيؿ المحككـ عميو بالحبس البسيط في أعماؿ خفيفة إذا رغب في ذلؾ، كال -1

فيما عدا المحككميف باألشغاؿ الشاقة يجب أال يتصؼ  - 2يجكز تشغيؿ النزيمة خارج المركز. 
 .قسكة أك اإليالـالشغؿ في المركز أك خارجو بال

 (44مادة )
 .يمنح النزيؿ مقابؿ عممو في المركز أك خارجو أجران تحدده األنظمة كالتعميمات

 

  الفصل الثالث عشر

 تخفيض مدة العقوبة

 (45مادة )
يفرج عف النزيؿ إذا أمضى ثمثي المدة المحككـ بيا عميو ككاف خالؿ تمؾ المدة حسف السير  1- 

إذا كانت العقكبة الحبس المؤبد  - 2اج عنو خطران عمى األمف العاـ. كالسمكؾ كال يشكؿ اإلفر 
 .فيفرج عنو إذا أمضى عشريف عامان في المركز ككاف سمككو خالليا حسنان 

 
 (46مادة )

يككف اإلفراج طبقان لممادة السابقة بقرار مف الكزير بناءن عمى اقتراح المدير العاـ، كتحدد في  1- 
إذا كاف اإلفراج مشركطان يجكز إعادة المفرج عنو إلى المركز إلتماـ  - 2 القرار أسباب اإلفراج.
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مدة العقكبة المتبقية مف العقكبة المحككـ بيا عميو إذا ثبت كقكع ما يدؿ عمى سكء سمككو أك إذا 
 .خالؼ شركط اإلفراج عنو، كذلؾ بقرار مف النائب العاـ يذكر فيو األسباب المكجبة اإلعادة

 
 (47مادة )

ب عمى المدير أف يرسؿ تقريران لممدير العاـ عف كؿ نزيؿ تزيد مدة محككميتو عمى عشرة يج
سنكات بعد مضي الست سنكات األكلى، مكضحان فيو كافة البيانات المتعمقة بالنزيؿ عمى أف 

 .يتبعو تقريران دكريان كؿ سنة مف السنكات التي تنقضي مف المدة المتبقية
 

 (48مادة )
مطة الكطنية اإلفراج عف بعض النزالء في المناسبات الكطنية أك الدينية كيتـ يجكز لرئيس الس

 .اإلفراج في الكقت المحدد بقرار العفك

  الفصل الرابع عشر

 المواد الممنوعة

 (49مادة )
ال يجكز إدخاؿ المادة الممنكعة إلى النزيؿ في المركز، كال يجكز لو حيازتيا أك إخراجيا منو إال 

 .تي يسمح بيا ىذا القانكففي الحدكد ال
 (50مادة )

يجكز لمأمكر المركز أك مف ينكب عنو فحص كافة األشياء التي يتـ إدخاليا إلى المركز أك 
إخراجيا منو كلو أف يكقؼ أك يستكقؼ كؿ شخص أك نزيؿ يشتبو بأنو يدخؿ أك يخرج أك يحكز 

ا كجدت تمؾ المادة فمو ضبطيا أية مادة ممنكعة إلى المركز كلو أك يكعز بتفتيشو قانكنان فإذ
 .كتقديـ الشخص الذم ضبطت معو لمجيات المختصة
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 (51مادة )
استعماليا عمى الكجو الذم  - 1إذا لـ ينتج عف المادة الممنكعة جريمة جاز لممدير ما يمي: 

إلى بيعيا كدفع قيمتيا  - 3إتالفيا إذا كانت عديمة النفع كالقيمة.  - 2يرتأيو لمنفعة النزالء. 
 .الخزينة العامة لمسمطة إذا كانت ذات قيمة

  الفصل الخامس عشر

 الزيارات

 (52مادة )
يسمح بزيارة النزيؿ في فترات دكرية منتظمة تحدد األنظمة كالتعميمات مكاعيدىا شريطة أف يسمح 

 .بالزيارة األكلى بعد انتياء التحقيؽ أك انقضاء مدة شير مف تاريخ التكقيؼ أييما أقرب
 (53) مادة

لمنزيؿ الحؽ في أف يراسؿ أسرتو كأصدقاءه كأف يتسمـ الرسائؿ منيـ، كإلدارة المركز أف تطمع 
 .عمى الرسائؿ الكاردة إليو أك الصادرة منو مع الحفاظ عمى سرية الرسائؿ

 (54مادة )
ف يسمح لمحامي النزيؿ المكقكؼ أك المحككـ في مقابمتو عمى انفراد سكاء كانت المقابمة بدعكة م

 .النزيؿ أك بناء عمى طمب المحامي
 (55مادة )

لممدير أف يسمح بزيارة النزيؿ المريض بناءن عمى تكجيو الطبيب، كما يجكز لو السماح لرجاؿ 
الديف بزيارة النزالء بقصد الكعظ كاإلرشاد أك إقامة الشعائر الدينية في األكقات كاألمكنة التي 

 .تحددىا األنظمة كالتعميمات
 (56مادة )

 - 2لممدير أف يعد سجالن خاصان لمزائريف يدكف فيو اسـ كعنكاف كؿ زائر يدخؿ المركز.  1- 
ذا رفض الزائر خضكعو لمتفتيش  كيجكز لو تفتيش أم زائر يشتبو في حيازتو أشياء ممنكعة كا 

 .فيجكز منعو مف الزيارة كيدكف أسباب الرفض في السجؿ المذككر
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 (57مادة )
نزيؿ إجازة طارئة مدتيا ثالثة أياـ في حالة كفاة أك نقؿ أحد أقاربو حتى يجكز لممدير منح ال-1

الدرجة الثانية إلى المستشفى في حالة مرضية خطيرة شريطة أف يقدـ كفيالن يضمنو أثناء فترة 
لممدير منح النزيؿ حسف السمكؾ إجازة مدتيا أربع  - 2اإلجازة كالعكدة إلى المركز حاؿ انتيائيا. 

ة كؿ أربعة أشير عمى األقؿ شريطة أف يككف قد أمضى ربع مدة محككميتو كقدـ كعشركف ساع
 .كفيالن يضمنو أثناء ىذه اإلجازة

 
  )58مادة )   

يعتبر النزيؿ في حالة ىركب كيحاؿ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو عف ىذه الجريمة إذا لـ 
 .يعد إلى المركز خالؿ اثنتي عشرة ساعة مف انتياء مدة إجازتو

  الفصل السادس عشر

 النزالء المحكوم عمييم باإلعدام

   )59مادة )   
يعزؿ النزيؿ المحككـ عميو باإلعداـ عف سائر النزالء كيكضع تحت الرقابة الدائمة كتمنع -1

لمنائب العاـ أك ممثميو أك أحد  - 2زيارتو إال بعد الحصكؿ عمى إذف خطي مف المدير العاـ. 
عمى المدير حاؿ تمقيو قرار التصديؽ  - 3مركز زيارتو في أم كقت. رجاؿ الديف أك طبيب ال

شعار أسرتو أك أحد أقاربو لزيارتو في اليكـ الذم يسبؽ اليـك  عمى حكـ اإلعداـ إبالغ النزيؿ كا 
يتمك المدير التيمة كمنطكؽ الحكـ عمى مسمع الحاضريف شريطة أف  - 4المعيف لتنفيذ الحكـ. 

لعاـ أك ككيمو كطبيب المركز كمندكب عف الشرطة كشخصيف آخريف يككف مف بينيـ النائب ا
 5يختارىما النائب العاـ كاحد رجاؿ الديف ينتمي إليو المحككـ عميو كمحاميو إذا رغب في ذلؾ. 

تنفذ عقكبة اإلعداـ داخؿ المركز بناء عمى طمب النائب العاـ إلى المدير العاـ كتسمـ الجثة  -
 .ا الستالميا تسمـ لمييئة المحمية الكاقع بدائرتيا المركز لدفنياإلى أىمو فإذا لـ يتقدمك 
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  )60مادة )
يكقؼ تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ النزيمة الحامؿ المحكـك عمييا باإلعداـ إلى ما بعد الكالدة كحتى -1

ة ال ينفذ الحكـ المذككر في أياـ العطؿ الرسمية كاألعياد الديني - 2بمكغ الطفؿ سنتيف مف عمره. 
خطار  - 3كالكطنية.  ال يجكز تأخير تنفيذ حكـ اإلعداـ بعد تسمـ قرار التصديؽ عمى الحكـ كا 

 .المحككـ عميو كأسرتو باألمر
 

  الفصل السابع عشر

 نظام االنضباط والعقوبات

  )61مادة )
يصدر الكزير الئحة تنظـ الكاجبات كاألعماؿ التي يجب أف يمتـز بيا النزيؿ ككذلؾ -1

يجب إعالـ النزيؿ بالالئحة التنظيمية المذككرة في البند  - 2التي ينبغي تجنبيا.  المحظكرات
دكف اإلخالؿ بالمسئكلية الجنائية يعاقب النزيؿ تأديبيان إذا خالؼ القكانيف أك  - 3السابؽ. 

تدكف المكاد المتعمقة بالجرائـ كالعقكبات عمى  - 4األنظمة كالتعميمات المعمكؿ بيا في المركز. 
 .كحة كتعمؽ في مكاف ظاىر عمى باب المركز الخارجي كفي غرفة طعاـ النزالء لالطالع عمييال

 (62مادة )
تفرض عمى النزيؿ إذا خالؼ األنظمة أك التعميمات بداخؿ المركز إحدل العقكبات التأديبية 

ف بعض الحرماف م - 3الحبس االنفرادم لمدة ال تزيد عمى أسبكع.  - 2اإلنذار.  - 1 -التالية:
 .المزايا المقررة لفئتو مف النزالء لمدة ال تزيد عف ثالثيف يكمان 

 (63مادة )
ال يجكز تكقيع أم مف العقكبات المذككرة في المادة السابقة عمى النزيؿ إال بعد إجراء تحقيؽ 
يتضمف مكاجيتو بالمخالفة المنسكبة إليو كسماع أقكالو كتحقيؽ دفاعو كيجب أف يككف قرار تكقيع 

جزاء مسببان كأف يتـ التحقيؽ بمعرفة المحقؽ كتابة كتقيد الجزاءات التي تكقع عمى النزالء في ال
 .سجؿ الجزاءات
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  الفصل الثامن عشر

 إطالق سراح النزالء

 (64مادة )
يجب عمى المدير اإلفراج عف النزيؿ بعد ظير اليكـ الذم تنتيي فيو مدة محككميتو أك  1- 

يتـ اإلفراج عف النزيؿ فكران إذا صدر  - 2ز إبقائو في المركز بعد ذلؾ. اليكـ السابؽ لو، كال يجك 
إذا كاف النزيؿ مكقكفان احتياطيان كصدر أمر باإلفراج عنو، فيجب  - 3بحقو عفك عاـ أك خاص. 

 .تنفيذ أمر اإلفراج فكران ما لـ يكف مكقكفان لسبب آخر

  الفصل التاسع عشر

 أحكام عامة

 (  65مادة )  
 .كزير األنظمة كالتعميمات الالزمة لتنفيذ ىذا القانكفيصدر ال
 (66مادة )

المعمكؿ بو في محافظات غزة كقانكف  1946( لسنة  3يمغى كؿ مف قانكف السجكف رقـ )
المعمكؿ بو في محافظات الضفة الغربية كأية أحكاـ أخرل  1952لسنة  23السجكف رقـ 

 .تتعارض مع أحكامو
 (67مادة ) 

ات كؿ فيما يخصو تنفيذ ىذا القانكف كيعمؿ بو اعتباران مف تاريخ نشره في عمى جميع الجي
 .الجريدة الرسمية

ىجرية. ياسر  1419/  2/  2ميالدية. المكافؽ  1998/  5/  28صدر بمدينة غزة بتاريخ 
 عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

 
، اعداد معيد الحقكؽ في جامعة -المقتفي  -ظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف عف من
 .بيرزيت
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 القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء (10الممحق رقم )
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