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ممخص
تركز الدراسة الحالية ،التي ىي بعنكاف "الكصـ االجتماعي ،االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة مف
كجية نظر نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف في الضفة الغربية" عمى استجابات عينة مف النزالء
العائديف في مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية نحك الكصـ االجتماعي الكاقع عمييـ مف قبؿ
المجتمع ضدىـ ،كصعكبة اندماجيـ بالمجتمع بعد الخركج ،كأسباب عكدتيـ لمجريمة.
تيدؼ الدراسة إلى معرفة استجابات النزالء العائديف نحك عممية الكصـ االجتماعي ،اندماجيـ في
المجتمع كامكانيات عكدتيـ لمجريمة ،كالكشؼ عف العبلقات بيف الكصـ االجتماعي ،االندماج
االجتماعي كالعكد لمجريمة مف كجية نظر النزالء العائديف ،كفحص الفركؽ في استجابات النزالء
العائديف تبعان لمتغيرات شخصية كديمكغرافية.
كلتحقيؽ ىذه األ ىداؼ تـ اختيار عينة مف مجتمع الدراسة مف النزالء العائديف في الضفة الغربية
كعددىا  138نزيؿ عائد.
كأظيرت الدراسة الحالية أ ف الكصـ االجتماعي الذم يتـ إلصاقو عمى المفرج عنيـ ،يؤثر عمى
اندماجيـ في المجتمع ،كيؤدم إلى صعكبة اندماجيـ في المجتمع كىذا يسيـ في عكدتيـ إلى الجريمة،
كقد أظيرت الدراسة أيضا بأف المتغيرات الشخصية كالديمغرافية الخاصة بالنزالء العائديف ال تؤثر عمى
استجابتيـ نحك العكد لمجريمة ،كتتنبأ متغيرات الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي إضافة
إلى المتغيرات التي دخمت نمكذج االنحدار كىي عدد مرات الدخكؿ لمركز اإلصبلح كالتاىيؿ ،نكع
الجريمة األكلى ،نكع الجريمة األخيرة ،مدة المحككمية األكلى ،مدة المحككمية األخيرة كالمدة خارج
المركز في المرة األخيرة ،بالعكد لمجريمة.
أظيرت الدراسة أنو ال يمكف تفسير عكدة النزالء لمجريمة إال بعد معرفة دكر جميع العكامؿ المؤثرة،
فينالؾ العكامؿ األكثر منبئة كىي الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي ،كيمكف اعتبار أف
الكصـ االجتماعي في الضفة الغربية ىي ظاىرة مجتمعية يعاني منيا كثير مف النزالء المفرج عنيـ،
كتؤثر الكصمة االجتماعية عمى االندماج االجتماعي كتشكؿ صعكبة بالغة في اندماج النزالء المفرج
عنيـ في المجتمع ،كتؤدم في كثير مف االحياف إلى عكدة النزالء المفرج عنيـ إلى الجريمة ،كذلؾ بعد
فشؿ محاكالت اندماجيـ .كعكامؿ الكصـ كاالندماج االجتماعي مرتبطة بالعكامؿ السائدة في المجتمع
منيا الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالمؤسساتية كالسياسية.
ك

كتكصي الدراسة بإيجاد السبؿ لمتقميؿ مف إلصاؽ صفات الكصـ عمى المفرج عنيـ ،كاطبلؽ المسميات
السمبية عمييـ ،كبتخفيؼ النظرة السمبية لمنزالء إضافة إلى العمؿ عمى تكظيؼ النزالء المفرج عنيـ
كخاصة أصحاب الشيادات ،كتكفير فرص العمؿ المناسبة ألصحاب الميف ،كدعكة السمطة الكطنية
الفمسطينية إلنشاء مشاريع كبرامج تيدؼ الستيعاب طاقات النزالء المفرج عنيـ كتشغيميـ كاالستفادة
مف خبراتيـ ،كالعمؿ عمى تحسيف أكضاع مراكز اإلصبلح كالتاىيؿ الفمسطينية،
إضافة إلى العمؿ عمى نشر أىمية النزيؿ المفرج عنو في المجتمع ،كالعمؿ عمى ادماجو في المجتمع
عمى اعتبار أ نو جزء مف المجتمع ،كالتكصؿ إلى برامج كقائية لتغيير نظرة المجتمع لمنزالء المفرج
عنيـ بكافة الكسائؿ.
إضافة الى ذلؾ ،تقترح الدراسة نشر ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج ،إذ أنيا تعتبر الدراسة
األكلى في فمسطيف التي تبحث دكر الكصـ االجتماعي بالعكد لمجريمة ،كاجراء المزيد مف البحكث
كالدراسات عف الكصـ االجتماعي ،كالعمؿ عمى تخفيؼ آثاره في مجتمعنا الفمسطيني.
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Abstract

The study, titled „Social Stigmatisation, Reintegration into Society and Recidivism
from the Viewpoint of Recidivist Inmates in Correction and Rehabilitation Centres
in the West Bank‟, focuses on the responses of a number of recidivist inmates in
Palestinian correction and rehabilitation centres to social stigmatisation, untenable
reintegration into society after release and causes of recidivism.
The study aims to identify the responses of recidivist inmates to social
stigmatisation, reintegration into society and potential recidivism. It uncovers the
links between social stigmatisation, reintegration into society and recidivism from
the point of view of recidivist inmates. In addition to examining differences
between recidivist inmates‟ responses according to personal and demographic
variables, the study identifies key social techniques, which need to be implemented
to reduce social stigmatisation from the perspective of these inmates.
The study provides an answer to the main research question: “What are the
recidivist inmates‟ responses to social stigmatisation, reintegration into society and
potential recidivism?” The study hypothesises that a link is in place between social
stigmatisation and recidivism as well as between social stigmatisation and
reintegration into society. Differences in released inmates‟ response to recidivism
are attributed to the variables of age, educational attainment, socioeconomic status
and place of residence. Social stigmatisation and reintegration into society have an
impact on recidivism.
To achieve these goals, a sample of recidivist inmates in the West Bank was
determined. Selected according to the stratified random sampling method, the
sample comprised 138 recidivist inmates.
The study shows that social stigmatisation attached to released inmates negatively
affects and impedes their reintegration into society and contributes to recidivism.
The study shows that personal and demographic variables of recidivist inmates do
not impact their response to recidivism. The latter is predicted by the variables of
social stigmatisation and reintegration into society as well as variables in the
م

regression model. These include the number of entries into prison, type of the first
offence, type of the last offence, duration of the first sentence, duration of the last
sentence, and period spent outside the prison before recidivism. These variables
influence recidivist inmates‟ response to recidivism.
The study shows that recidivism can only be interpreted after the role of all
influential factors is investigated. Of these, social stigmatisation and reintegration
into society are the most predictable. In the West Bank, social stigmatisation can be
considered as a social phenomenon, of which many released inmates suffer. It
affects and effectively impedes reintegration into society. Oftentimes, social stigma
causes recidivism as a result of failed attempts of social reintegration. Social
stigmatisation and reintegration are linked to cultural, social, economic, institutional
and political conditions in society.
With the present thesis included, most studies on social stigmatisation highlight the
role social stigmatisation plays in the recidivism of released inmates. On the other
hand, personal and demographic variables do not contribute to identifying inmates‟
response to recidivism.
The study recommends that solutions be devised to reduce the stigmatisation and
negative designations of released inmates. These need to be viewed as an integral
part of the society. They should be assisted to overcome these obstacles, have
confidence in them, and help them lead a new life. Social cohesion should be
consolidated, enhancing opportunities of reintegration into society for released
inmates. These also need to be accepted, respected and allowed the chance of proper
rehabilitation in society.
In addition to employing released university-educated inmates and providing
employment opportunities to professional ones, the Palestinian National Authority
should launch projects and programmes to assimilate, employ and use the potential
and expertise of released inmates. Conditions in correction and rehabilitation
centres should be improved so as to play a role in improving reintegration
opportunities for inmates after release. In particular, appropriate employment
opportunities need to be provided. In cooperation with households, social conditions
should be enhanced throughout the West Bank.
The importance of released inmate in society should be stressed. Released inmates
should be reintegrated into society as effective members of the society. They need
to be viewed as patients who need to be cured. In coordination with relevant bodies,
preventative programmes should be initiated to change the community view of
released inmates, using all media (audiovisual and printed media, education
curricula, mass media, social media, etc.).
Finally, a proposal is made to publish conclusions of the present study. In Palestine,
this is the first study that addresses the role of social stigmatisation in recidivism.
Further research and studies on social stigmatisation are needed to alleviate its
impact on the Palestinian society.
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الفصل األول
المدخل إلى الدراسة
سنتعرؼ في ىذا الفصؿ عمى مشكمة الدراسة الرئيسية كالتي دفعت لمبحث عف ىذا المكضكع ،إضافة
إلى التعرؼ عمى اىمية الدراسة عمى المستكييف النظرم كالتطبيقي ،كالتعرؼ عمى األىداؼ التي
تعمؿ الدراسة لتحقيقيا ،كاألسئمة التي تسعى الدراسة لبلجابة عمييا ،إضافة إلى عرض فرضيات
الدراسة.
1.1

المقدمة

كضعت النظريات االجتماعية لتفسير ظكاىر كمشكبلت اجتماعية ،ككذلؾ نظريات عمـ الجريمة ،فقد
عممت عمى تفسير أسباب الجريمة ،ككؿ نظرية فسرت الجريمة مف منطمقات معينة ،ففي بداية ىذه
النظريات كاف التركيز عمى الفعؿ فقط ،كبعد ذلؾ عمى الفرد المجرـ؛ بسبب تككينو البيكلكجي أك
الصفات النفسية ،كالحقا أصبح التركيز عمى العكامؿ االجتماعية مثؿ البناء االجتماعي كالبيئة
االجتماعية .أما نظرية الكصـ فقد نقمت االىتماـ مف الشخص المجرـ إلى رد فعؿ المجتمع .كقدمت
نظريات الكصـ مفاىيـ كثيرة بنيت عمى نظريات رد الفعؿ االجتماعي كاالنحراؼ الثانكم ،كقد ركزت
ىذه النظرية عمى دكر المجتمع في بناء الجريمة كاالنحراؼ (الكريكات.)2008 ،
فالعنصر األساس في ىذه النظرية ليس سمكؾ الفرد ،بؿ ىك ردة فعؿ المجتمع عمى سمكؾ معيف،
بناء عمى القيـ كالمعايير السائدة في المجتمع ،كبالتالي فإف االنحراؼ يعكد
باعتباره سمكؾ انحرافي ن

لطبيعة

النظرة

االجتماعية

تجاه

سمكؾ

األفراد

في

المجتمع،

كليس

لمسمكؾ

نفسو

(القريشي.)Becker, 1963; 2011 ،
كال يتحدد االنحراؼ مف خبلؿ السمكؾ االنحرافي نفسو بؿ مف خبلؿ ردة الفعؿ االجتماعية عمى ىذا
السمكؾ ،الذم يعتبره المجتمع تيديدا لقيمو ،كبالتالي يتـ كصـ الفرد المرتكب ليذا السمكؾ بأنو منحرؼ،
كبعد ذلؾ يبدأ الفرد المكصكـ بتقبؿ ىذه اليكية الجديدة (عياد2007 ،؛ الكريكات.)2008 ،
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تركز نظرية الكصمة االجتماعية عمى ردكد فعؿ المجتمع عمى االنحراؼ كالجريمة ،كتأثيرىا عمى تزايد
مدل الجريمة  .كتستند نظرية الكصـ عمى فكرة أف المجتمع أك بعض أفراده تككف ليـ قدرة عمى بناء
كتطبيؽ صفات معينة ألفراد آخريف مف نفس المجتمع ،كغالبان ما تككف عممية كصـ األفراد في
المجتمع سمبية عمى المكصكميف كتؤثر عمييـ ،إضافة إلى أنيا تؤثر عمى المجتمع بصفة عامة
).(Becker, 1963; Breen, 2011 from Akers & Sellers, 2009
كتتككف لدل الفرد المكصكـ فكرة بأنو منبكذ داخؿ المجتمع ،كقد ينتج عف ذلؾ مشكبلت نفسية
كاجتماعية كاقتصادية يعاني منيا الفرد المكصكـ ،يضاؼ إلى ذلؾ ما اكتسبو الفرد المفرج عنو مف
سمات داخؿ مركز اإلصبلح كالتأىيؿ ،كغالبان ما تككف مرفكضة اجتماعيان ،فالبيئة داخؿ مركز
اإلصبلح كالتأىيؿ تختمؼ أشد االختبلؼ عف البيئة االجتماعية السائدة ،خاصة بيئة أكلئؾ النزالء ذكم
التيـ

الخطيرة،

فتككف

بيئتيـ

أشبو

ببيئة معدة

الكتساب

الصفات

المنحرفة

أصبلن،

فيكاجو ىذا الفرد صعكبة بالتخمص مف تمؾ السمات ،كصعكبة في االندماج االجتماعي
(.)Mingus & Burchfield, 2012
ىؤالء األفراد المفرج عنيـ ،قد يتحكلكف إلى ضحايا نتيجة ليذه الكصمة ،فقد يككف أحدىـ غير منحرؼ
اجتماعيان بطبيعتو ،كال يمتمؾ السمات اإلجرامية ،كبصفتو قد ارتكب جرـ فيذا الكصـ يضفي سمة
االنحراؼ عمى سمككو ،كال يعني أف جميع النزالء المفرج عنيـ منحرفيف اجتماعيان ،بؿ منيـ مف ىك
قابؿ لمعكدة إلى حياتو الطبيعية ،كالعيش ضمف مجتمعو السابؽ (.)Becker, 1963
إضافة إلى ضعؼ العبلج فيناؾ عكامؿ تسيـ في عدـ إعادة دمج المجرميف كىي النقص الحاد في
تمكيؿ إعادة دمج المجرميف ،كعدـ تكفير اإلفراج المشركط عنيـ ،كنقص الخدمات بعد إطبلؽ السراح
كضعؼ الرعاية البلحقة ،باإلضافة إلى أف كصـ المجرميف يؤدم إلى قمة حماية المجتمع ليـ،
فالمجرميف ال يمقكف ترحيبا في مجتمعيـ ،عمى اعتبار أنيـ مجمكعة مف األشخاص يمكف أف تضر
أكثر بالمجتمع بعد اإلفراج ،كاعادة ادماجيـ ستككف أكثر صعكبة ،ألنيـ يجدكف صعكبة بالغة في أف
يثبتكا أنيـ جديركف بالثقة لآلخريف ).(Breen, 2011 from Travis & Petersilia, 2001
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 2.1مشكمة الدراسة
بعد أف يخرج الشخص عف القكاعد القانكنية كالقكاعد االجتماعية المتعارؼ عمييا في المجتمع ،يتـ
اتخاذ اإلجراءات القانكنية بحقو مف خبلؿ المحاكـ القضائية ،فيتـ تحكيمو إلى العقكبة ،كلكنو كبعد
انتياء فترة عقكبتو غالبا ما يكاجو صعكبات في إعادة اندماجو في المجتمع ،خاصة إذا كانت السياسة
العقابية في الدكلة تيدؼ إلى الردع كالقسكة بدال مف اإلصبلح كالتأىيؿ .كبالتالي يكاجو الشخص
المفرج عنو رفض اجتماعي كمشكبلت كعقبات تؤدم إلى صعكبات في اندماجو في المجتمع مف جديد
كصعكبة في التكيؼ مع المجتمع كصعكبة في تحسيف أكضاعو االجتماعية كاألسرية كأكضاعو
االقتصادية كالمينية.
يرجع ذلؾ إلى رفض المجتمع لمسمكؾ الذم قاـ بو ىذا الفرد حيث أف المجتمع قد كصـ ذلؾ السمكؾ
االنحرافي ،كيعتبر أف مرتكب ذلؾ السمكؾ ىك شخص مكصكـ ،كبالتالي تزيد احتمالية عكدة النزيؿ
المفرج عنو إلى ارتكاب السمكؾ اإلجرامي ،بعد أف انتيت فرصتو في االندماج مع المجتمع مف جديد.
كحسب إحصائيات دائرة البحكث كالتخطيط كالتطكير التابعة لمشرطة الفمسطينية الصادرة بتاريخ
 2016/2/10فيبمغ معدؿ الجريمة ( )88جريمة لكؿ  10آالؼ مكاطف في مناطؽ الضفة الغربية،
منذ سنة  ،2013تتكزع ما بيف القتؿ ،كالشركع بالقتؿ ،الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ ،االعتداءات،
المخدرات كغيرىا (الشرطة الفمسطينية .)2016 ،كقد تـ فحص مدل تكفر احصائيات حكؿ عدد أك
نسب مقدرة لمعائديف لمجريمة في المجتمع الفمسطيني ،كلكف تكصمت لنتيجة بعدـ تكفر ىذه البيانات.
لذلؾ تحاكؿ الدراسة الحالية التعرؼ عمى العبلقة بيف الكصمة االجتماعية كما يمحؽ بيا عمى النزالء
المفرج عنيـ كبيف اندماجيـ االجتماعي كامكانيات عكدتيـ الرتكاب السمكؾ المنحرؼ كاإلجرامي.
بالتالي ،يتـ طرح السؤاؿ الرئيس لمدراسة :ما ىي كجيات نظر النزالء العائديف نحك الكصـ
االجتماعي ،االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة؟
 3.1أهمية الدراسة
تعتبر ىذه الدراسة ميمة مف الجانبيف النظرم كالتطبيقي .فعمى المستكل النظرم ،تكتسب الدراسة
أىميتيا مف ناحية إ ثراء المكتبة العربية بنظريات كدراسات جديدة في مجاؿ الكصـ االجتماعي،
االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة .كمف الناحية العممية ،فتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا بتسميطيا
الضكء كتناكليا لظاىرة اجتماعية مف نكاحي عديدة ،فيي تعمؿ عمى بياف ظاىرة الكصمة االجتماعية
3

التي يتعرض ليا النزالء المفرج عنيـ ،ثـ تتناكؿ أثر ىذه الكصمة عمى عكدة المفرج عنو لمجريمة،
كذلؾ تتعرض ألسمكب التعامؿ مع المفرج عنيـ ،كنظرة المجتمع السمبية إلييـ كالنظرة اإليجابية ،حيث
يتـ تناكؿ اآلثار المتنكعة لمكصمة عمى المفرج عنيـ ،فتضع ىذه الرسالة بيف يدم المختصيف عامة
قيمة .كذلؾ تفيد متخذم الق اررات كراسمي سياسات العدالة
كأخصائيي عمـ الجريمة خاصة معمكمات ّ

الجنائية في الك ازرات كالمؤسسات المختمفة.

كذلؾ تفيد الباحثيف مف حيث االطبلع عمى تجارب سابقة ألبحاث قد تمت في مجتمعات أخرل،
يعد ىذا النكع مف الرسائؿ
كتفيدىـ بإعداد أدكات جمع بيانات تتناسب كمجتمعنا الفمسطيني ،حيث ّ
عدة لباحثيف آخريف بتناكؿ ىذا
األكلى التي يتـ تناكليا في المجتمع الفمسطيني ،فتفتح مجاالت ّ
المكضكع في مناطؽ مختمفة ،كبمتغيرات إضافية.
 4.1أهداف الدراسة
تعمؿ ىذه الدراسة عمى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 .1معرفة استجابات النزالء العائديف نحك عممية الكصـ االجتماعي ،اندماجيـ في المجتمع كامكانيات
عكدتيـ لمجريمة.
 .2الكشؼ عف العبلقات بيف الكصـ االجتماعي ،االندماج االجتماعي كالعكد إلى الجريمة مف كجية
نظر النزالء العائديف.
 .3فحص مدل الفركؽ في استجابات النزالء العائديف نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغيرات شخصية
كديمكغرافية.
 .4معرفة أثر مجمكعة مف المتغيرات في العكد لمجريمة.
 5.1أسئمة الدراسة
تعمؿ ىذه الدراسة عمى إجابة األسئمة اآلتية:
 .1ما ىي استجابات النزالء العائديف نحك عممية الكصـ االجتماعي ،اندماجيـ في المجتمع
كامكانيات عكدتيـ لمجريمة؟
 .2ما العبلقة بيف كؿ مف الكصـ االجتماعي ،االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة مف كجية نظر
النزالء العائديف؟
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 .3ما الفركؽ في استجابات النزالء العائديف نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغيرات شخصية كديمغرافية.
 .4ما ىك أثر الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي كمتغيرات أخرل في العكد لمجريمة مف
كجية نظر نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف؟

 6.1فرضيات الدراسة
 .1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف الكصـ االجتماعي
كالعكد لمجريمة.
 .2تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف الكصـ االجتماعي
كعدـ االندماج االجتماعي.
 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ
العائد نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير العمر.
 .4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ
العائد نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير سنكات التعميـ.
 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ
العائد نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
 .6تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ
العائد نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.
 .7تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ
العائد نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير مكاف السكف.
 .8يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05لمكصـ االجتماعي ،كعدـ
االندماج االجتماعي عمى العكد لمجريمة.
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 7.1حدود الدراسة
 .1الحدكد المكانية :الضفة الغربية ىي المجتمع العاـ لمدراسة كالمجتمع الخاص لمدراسة ىك
المؤسسات العقابية الكاقعة في محافظات الضفة الغربية.
 .2الحدكد الزمانية :استغرقت فترة جمع البيانات مف الميداف مف  2016/9/1كحتى
.2017/8/31
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تركز الدراسة عمى الكصمة االجتماعية الكاقعة عمى النزالء العائديف ،كعدـ اندماجيـ االجتماعي
كعكدتيـ إلى االنحراؼ كالجريمة كما يتبيف مف استجابات النزالء العائديف لمراكز التأىيؿ كاإلصبلح.
بناء عمى ذلؾ سيتـ تكضيح مفيكـ الكصمة االجتماعية كالتعرؼ عمى أنماطيا ،كالتعرؼ عمى نظرية
ن

الكصـ كأبرز ركادىا كمراحؿ تطكرىا كتفسيرىا لبلنحراؼ كالجريمة ،كماىية دكر الكصمة االجتماعية
عمى اندماجيـ االجتماعي ،كعمى العكد لمجريمة.
 1.2تمهيد
لدراسة الكصـ االجتماعي أىمية كبيرة في التعرؼ عمى نظرة المجتمع لمجريمة كاالنحراؼ ،مف خبلؿ
التعرؼ عمى ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿ في المجتمع ،كدراسة العبلقة بيف المجتمع كالشخص
المجرـ أك المنحرؼ عف ىذا المجتمع ،كالتعرؼ عمى إمكانية إعادة اندماج ىؤالء المنحرفيف في
المجتمع مف جديد أك إحتمالية عكدتيـ الرتكاب المزيد مف الجرائـ ،لذلؾ يتـ دراسة مدل مساىمة
الكصمة االجتماعية عمى النزالء العائديف لمتعرؼ عمى الصعكبات التي كاجيتيـ في االندماج
االجتماعي كالمتغيرات الشخصية كالديمكغرافية كالمتغيرات المرتبطة بالجريمة (مثؿ نكع الجريمة)
كمتغيرات المرتبطة بكجكدىـ في المركز (مثؿ عدد مرات الدخكؿ لممركز) التي تساىـ في عكدتيـ
لمجريمة.
 2.2الوصم االجتماعي
 .1.2.2الوصم في المغة:
يعرؼ الكصـ في المّغة عمى أنو :العار ،كالعيب كالصدع كالعقدة كتعد الكصمة ىي العار كالعيب
(القصير 2011 ،عف مصطفى كاخركف1989 ،؛ شبمي .)2014 ،كتعني الكصمة شارة العار ،كرم انز
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لمعار أيضان ،أك كصمة العار ،كىي عادة تككف عبلمة مميزة الزمة تمصؽ عمى مجمكعة معينة أك فرد
لغرض اإلذالؿ العمني ،النبذ ،أك االضطياد ).(Hinshaw, 2006
 .2.2.2الوصم في المغة االنجميزية:
تعد الكصمة  stigmaفي المّغة االنجميزية كممة يكنانية االصؿ كيعد أكؿ مف استخدميا في عمـ
االجتماع ارفنج جكفماف ،حيث تشير إلى كجكد عبلمات جسدية تكشؼ عف كؿ ما ىك غير عادم
كسيئ مف الناحية االخبلقية لؤلشخاص الذيف يمارسكف سمككا غير سكم ،مف أجؿ تمييزىـ عمى أنيـ
اشخاص منحرفكف كسيئك الخمؽ ،كذلؾ بكضع عبلمات في صكرة كشـ ثـ كضعو بالحرؽ أك الحفر
في اجساد المجرميف كالعبيد أك الخكنة ،كيتـ تمييز ىؤالء األشخاص عف البقية لمحذر منيـ تجنب
مخالطتيـ كعدـ االقتراب منيـ ).(Goffman, 1963a; Goffman, 1963b
كتعبر كممة الكصـ  Labellingعمى أف الشخص المكصكـ يعتبر شخصان غير مرغكب فيو مف
المجتمع ،كتمنعو الكصمة مف التقبؿ االجتماعي عمى اعتبار أنو شخصان مختمؼ عف بقية أفراد
المجتمع ،كيمكف التعرؼ عمى الشخص المكصكـ مف خبلؿ مميزات خاصة يتميز بيا عف األفراد
اآلخريف ،إما أف تككف جسمية أك عقمية أك نفسية أك اجتماعية ).(Goffman, 1963a
 .3.2.2مفهوم الوصم االجتماعي:
اتجيت النظريات ،التي قامت بكضع أطر تصكرية لمجريمة ،إلى افتراض أف السمكؾ اإلجرامي سمكؾ
و
معاد لممجتمع ،كأنو يمثؿ خركجان كنزكعان عمى القيـ المشتركة السائدة في ثقافة المجتمع ،كأف ىذا
السمكؾ غير السكم يشكؿ اختبلالن كاضطرابان في االستقرار االجتماعي داخؿ المجتمع ،كتعبر الكصمة
االجتماعية عف الرفض كالسخط االجتماعي عمى شخص أك مجمكعة مف األشخاص عمى اساس
خصائص اجتماعية ينظر إلى تميزىا كاختبلفيا عف المجتمع ،كيعرؼ الكصـ بأنو تمؾ العممية التي
تنسب األخطاء أك اآلثاـ التي تدؿ عمى االنحطاط الخمقي إلى أشخاص في المجتمع فتصفيـ بصفات
بغيضة كسمات تجمب ليـ العار كتتمثؿ ىذه الصفات بخصائص جسمية أك عقمية أك نفسية أك
اجتماعية (الركيمي ،2008 ،عف جابر.)1989 ،
كيستخدـ مصطمح الكصمة أيضا ،لتحقير ،أك لكصؼ شيء يرتبط مع شخص أك مجمكعة بأنيا
مخزية ) ،(Hinshaw, 2006كينظر لممكصكـ عمى أنو مختمؼ عف أعضاء المجتمع ،فالكصمة إذان
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ممصقة عمى مثؿ ىذا الشخص أك ىذه المجمكعة مف المجتمع المختمفة في االعراؼ الثقافية ،كيمكف
أف تككف ناجمة عف مجمكعة مف االضطرابات العقمية كاالعاقة كاألفعاؿ الغير شرعية أك التكجو
الجنسي أك االختبلفات في العرؽ أك الديف أك العقيدة كغيرىا ،كاضافة إلى االختبلفات االجتماعية
كالسياسية

التي

يفرضيا

المجتمع

كالتي

يمكف

أف

تمعب

دك ار في

فرض

الكصمة

(عياد.)Brenda & Laurie, 2005; 2007 ،
كيعكد استخداـ الكصمة إلى ازمنة قديمة حيث كاف اليكنانيكف يحرقكف أك يقطعكف بعض اعضاء
الجسـ كمف ثـ يعمنكف عمى المؤل أف حامؿ ىذه العبلمة أك تمؾ خائف أك مممكؾ (القصير.)2011 ،
كقد يتخذ الكصـ أشكاالن عدةّ ،فيمكف أف يككف عمنيان ،مثؿ النفكر مف المفرج عنو كعدـ التفاعؿ معو
اجتماعيان ،إلى الرفض االجتماعي ،كاعتباره خصـ يجب معاداتو ،كقد يتخذ الكصـ صك انر أخرل مثؿ
التكذيب كالتجريد مف اإلنسانية ،كاظيار عدـ الطمأنينة أثناء التعامؿ مع ىذا الشخص ،ككصفو بالعار،
مبني عمى
كعدـ إنشاء أم اتصاؿ معو .تؤدم ىذه األشكاؿ المتعددة بالمفرج عنو التخاذ مكقؼ يككف
ّ
أساس الخكؼ مف الظيكر أماـ المجتمع ،مما يثير فييـ ضغكط اجتماعية عدة ،ىي بحد ذاتيا تجسيدان
لمكصمة االجتماعية التي يعاني منيا المفرج عنو ،كقد يكصؼ ايضا اسـ الشخص كيتغير ليصؼ
السمكؾ اإلجرامي ليذا الشخص ،كىذه الصفات التي يفرضيا المجتمع تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف
كنمط الجريمة ).(Jacoby, Snape & Baker, 2005; Bos et al., 2013
كقد أجمعت دراسات (مثؿ الركيمي2008 ،؛ القصير2011 ،؛ شبمي )2014 ،أف الكصـ االجتماعي
كمفيكـ شامؿ ككاسع ،يش ير إلى كجكد خصائص جسمية أك عقمية أك نفسية أك اجتماعية أك سمككية
غير مرغكبة اجتماعيان كتحرـ المفرج عنو مف التقبؿ االجتماعي ،فيك في نظر المجتمع شخص
مختمؼ عف بقية األشخاص ،حيث ينظر إليو المجتمع عمى أنو شخص مصاب باالنحطاط الخمقي،
كأف االتصاؿ معو يجمب العار ،إذ يعتبركنو فردان غير مرغكب فيو بينيـ ،مما يحرمو مف التأييد
االجتماعي كالتقبؿ االجتماعي.
كتشير الكصمة االجتماعية الستنكار شديد أك عدـ الرضا مف شخص أك مجمكعة مف األشخاص،
عمى أسس كأفعاؿ مميزة اجتماعيان ،كالتي ينظر إلييا عمى أنيا انحراؼ عف قيـ كمبادئ المجتمع،
كيعمؿ عمى تميز تمؾ األفعاؿ ،أعضاء آخريف مف المجتمع ،كمف ثـ يمكف اضافتو لمثؿ ىذا الشخص
أك ىذه المجمكعة مف األشخاص كصمة العار المناسبة ليـ ،مف قبؿ المجتمع األكبر منيـ كاألكثر
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تنظيمان كالتزامان بقيـ المجتمع ،كالذم يختمؼ عف المعايير الثقافية بالنسبة لممنحرفيف
).(Henslin, 2008
كيمكف أيضا أنو يتـ كصؼ كصمة العار كتسمية تربط شخص إلى مجمكعة مف الخصائص غير
المرغكب فييا التي تشكؿ الصكرة النمطية عنو ،كيتـ تثبيتيا عميو أيضا ،كبمجرد فعؿ السمكؾ
االنحرافي ألكؿ مرة كلمرة كاحدة ،سيبقى الشخص مكصكـ ،كلك تغير سمككو لؤلفضؿ ،كسيبقى مطمكب
منو كمية كبيرة مف التعميـ لسمككو الجيد ،كمع ذلؾ ،فإف السمات التي يختارىا المجتمع تختمؼ
باختبلؼ الزماف كالمكاف ،كما يعتبر في مكاف أك في مجتمع معيف سمكؾ سمبي انحرافي ،يمكف أف
يككف ىك القاعدة في بمد آخر ،كعندما يصنؼ المجتمع األفراد إلى مجمكعات معينة يتعرض الشخص
المكصكـ إلى فقداف حالتو الشخصية كيبدأ بالشعكر بالتمييز ضده ،كيبدأ المجتمع بتشكيؿ التكقعات
بشأف الجماعات المكصكمة كيتـ تثبيت الصكرة النمطية الثقافية لدييـ ).(Guerino et al., 2011

 3.2نظرية الوصم
 .1.3.2ظهور النظرية:
تعكد بداية نظرية الكصـ إلى ما كتبو تاننبكـ ) (Tannenbaum, 1938عف أف ما يؤدم إلى كجكد
المجرـ ىك الكيفية التي يعاممو بيا االخركف ،حيث أشار إلى أف تمؾ الكيفية كما يصاحبيا مف عمميات
مرحمية بما يبلزميا مف تأثير متبادؿ مشترؾ ،إنما تؤدم إلى تأكيد الشر كاالثـ أك المبالغة في
تصكيرىا ،حيث

تتمحكر فكرة ىذه النظرية حكؿ اعتبار الجريمة كاالنحراؼ مف انتاج أجيزة

كمؤسسات المجتمع القانكنية كالعرفية ،حيث تقكـ ىذه االجيزة بإلصاؽ صفة االنحراؼ كاالجراـ
لشخص ما مما يجعؿ ذلؾ الشخص يتصرؼ كفقا لما الحؽ بو .كترل ىذه النظرية أف المنحرفيف
يتجيكف إلى أف يككنكا منفرديف أك متميزيف بخصائص يمصقيا عمييـ اخركف .
كاف عالـ االجتماع الفرنسي إميؿ دكركيايـ أكؿ مف اكتشؼ كصمة العار كظاىرة اجتماعية في عاـ
 ،1895كبحسب جكفماف ) (Goffman,1963aترجع جذكر نظرية الكصـ إلى ما أدركو اميؿ
دكركايـ منذ فترة طكيمة قبؿ ظيكر ىذه النظرية ،حيث أدرؾ أف كثي ار مف األفراد يتجيكف إلى االنحراؼ
بسبب تمؾ النظرة كاالنطباع االجتماعي الذم تككف ضدىـ مف قبؿ المجتمع الذم الصؽ بيـ كصمة
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معينة نتيجة لسمككيـ االنحرافي كليس لسمات متأصمة في االشخاص ،كأف ىذه الكصمة تبقى عالقة
في تاريخيـ االجتماعي .كبحسب ىذه النظرية فإف الكصـ عممية اجتماعية ال يرجع بالضركرة لمفعؿ
االنحرافي نفسو ،فالفعؿ ليس ىك المحدد لما ىك انحراؼ كما ىك غير انحراؼ ،إنما المحدد ىك ردة
الفعؿ االجتماعية عمى ىذا الفعؿ ،التي تتبع الفعؿ االنحرافي ).(Becker, 1963
أم أف الكصـ يرتبط بردة الفعؿ االجتماعية عف ذلؾ الفعؿ االنحرافي كليس الفعؿ ،فالكصـ ىك بيف
طرفيف :االنحرافي كردة الفعؿ االجتماعي تجاىو ،بعدىا يتـ تحديد االنحراؼ مف غير االنحراؼ ،أم
االستمرار في االنحراؼ مف عدمو ،كمف ثـ يتـ انتقاؿ الفرد مف مكانة إلى أخرل ،كمف سكم إلى غير
سكم ،كيؤكد ذلؾ أف الكصـ عممية تدريجية ،كال يحصؿ دفعة كاحدة ،خاصة أنيا ال يككف مباشرة عمى
الشخص إنما عمى الفعؿ ،ثـ ينتقؿ إلى صاحب الفعؿ ،الذم حينيا يدرؾ طبيعة الكصـ ،كعند إدراكو
يغير صكرتو الذاتية (.)Breen, 2011
يغير أك ال ّ
لذلؾ تتككف لديو فكرة عمى أف ّ

كقد جاءت تسمية ىذه النظرية بنظرية الكصـ بسبب تركيزىا عمى التسميات أك الكصمات أك العبلمات
التي تكضع مف قبؿ المجتمع عمى بعض أفراده ليتـ اعتبارىـ منحرفيف عف المجتمع

(كيرس كسيميرز.)2013 ،
كمف األىمية ذكره في ىذا الصدد أف نظرية الكصـ ال تمثؿ نظرية كاحدة في عمـ الجريمة كعمـ
اجتماع االنحراؼ ،بؿ ىي تشكيؿ مف أفكار تضميا طريقة كاحدة في التفسير ،كمف خبلؿ ىذه األفكار
تـ تكسيع دائرة االىتماـ حكؿ المجرـ كزيادة االىتماـ بالتأثيرات المتعمقة بو أكثر مف مجرد االىتماـ
بتكصيؼ السمكؾ كدكافعو كأسبابو ).(Williams, 2004
نظرية الكصـ االجتماعي ىي نظرية تحدد اليكية الذاتية لمشخص مف خبلؿ تحديد سمكؾ األفراد الناتج
عف تأثرىـ بالمصطمحات المستخدمة ضدىـ ،لكصفيـ أك تصنيفيـ في المجتمع عمى أنيـ منحرفيف،
كترل نظرية الكصـ أف االنحراؼ غير متأصؿ في فعؿ الشخص ،كلكف ىك ناتج عف كصـ االغمبية لو
بأنو ارتكب فعؿ سمبي يشكؿ انحرافان عف معيار مف المعايير الثقافية في المجتمع ،فالكصمة مف خبلؿ
المسميات السمبية التي تشكميا عمى الفرد تغير مفاىيـ الذات كاليكية االجتماعية لمفرد
).(Macionis & Gerber, 2012
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 .2.3.2أبرز رواد النظرية:
 .1.2.3.2فرانك تاننبام ):(Tannenbaum
عالـ نفساني امريكي ألؼ كتاب "الجريمة كالمجتمع" ،يعتبر فرانؾ تننباكـ جد نظرية الكصـ ،كاعتمد في
دراستو عمى المصادر القانكنية كدراسات االنحراؼ ،كيقكؿ تاننباـ أف ما يؤدم إلى تككيف المجرـ ىك
الطريقة التي يعاممو بيا االخركف .كتحدث تننباكـ عف أف ما ينظر إليو كشيء قانكني في مجتمع ،قد
ال ينظر إليو كشيء قانكني في مجتمع آخر ،كقد كصؼ التفاعؿ االجتماعي مع المتكرطيف في
الجريمة بأنو محكر عمـ اإلجراـ الحديث .بينما يختمؼ ذلؾ بالنسبة لمدافع األصمي الرتكاب أكؿ
جريمة ،فالمجرـ ألكؿ مرة

يختمؼ عف المجرـ المعتاد بالنسبة لمتفاعؿ االجتماعي

).)Tannenbaum, 1938
كترجع جذكر نظرية الكصمة لفرانؾ تننباكـ ،مف منتصؼ إلى أكاخر الثبلثينات ،كفي ىذا الكقت،
ساد التأكيد عمى الحتمية البيكلكجية كالتفسيرات الداخمية لمجريمة .كتغيرت ىذه الييمنة مف قبؿ المدرسة
الكضعية في أكاخر الثبلثينات مع انتشار التفسيرات االجتماعية لمجريمة التي كانت تشجيع عمى نياية
عممية كصـ المجرميف ).(Sumner, 1994
كفي دراسة مع الشباب الجانحيف كجد تننباكـ أف الكصـ أك العار غالبان ما يساىـ في المشاركة الفعالة
في األنشطة اإلجرامية الجماعية ،فقد يسبب كصؼ الفرد بالمجرـ عمى سمككو لينتقؿ إلى تمؾ الجماعة
المنظمة كيصبح جزء مف ىكيتيـ في إشارة إلى تشكيؿ الثقافة الفرعية في المجتمع كالجريمة المنظمة،
بناء عمى أنو مكصكـ كبذلؾ فقد تقبؿ
فكمما زاد تأثير الكصمة عمى الفرد تزيد احتمالية ارتكابو لمجرائـ ن

ىذا الفرد صفة االنحراؼ ).(Ogrady, 2011

 .2.2.3.2ادوين ليمرت ):(Edwin Lemert
نظرية الكصـ نابعة مف تننباـ كبيكر كليميرت ،كاألىـ ىك ليمرت مؤسس النسخة األصمية مف ىذه
النظرية ،فضبل عف دكره في عمـ اجتماع االنحراؼ ،فقد درس النظرية مف خبلؿ كتابو الشيير
"الباثكلكجيا االجتماعية" ،كقد كضع ليمرت أكؿ تحميؿ منيجي عمى تأثيرات نظاـ الضبط االجتماعي
في حدكث كتشكيؿ السمكؾ المنحرؼ كالجريمة ،كادخؿ ليمرت مفيكـ االنحراؼ الثانكم المرتبط بطبيعة
النظرة لممجرـ كتقبمو لصفة الكصـ ،فيك انحراؼ يأتي بعد االنحراؼ األكلي الذم يحدث لممرة األكلى،
كىك متصؿ بالسمكؾ العمني لؤلفراد كالذم يؤثر في ذلؾ ىك دكر المجتمع في التعامؿ مع االشخاص
كادانتيـ (.)Lemert, 1951; Breen, 2011
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كبحسب ليميرت ) (Lemert, 1951فإف الفرد ينتقؿ مف االنحراؼ األكلي إلى االنحراؼ الثانكم نتيجة
لنظرة المجتمع لو كاعتباره أف ىذا الفرد قد ارتكب سمككا منحرفا ،كيؤدم ذلؾ إلى الصاؽ صفة الكصـ
عمى الفرد المجرـ فالكصمة االجتماعية يتـ الصاقيا بالفرد نتيجة انتقالو مف االنحراؼ األكلي إلى
االنحراؼ الثانكم ).(Lemert, 1951; Lawteacher, n. d
كىناؾ عكامؿ شخصية تتصؿ بما يحيط باإلنساف غير السكم مف ظركؼ نفسية كعبلقات تؤثر عمى
نفسيتو كتدفعو ألف يسمؾ طريقا منحرفا ،كلكف ىذه العكامؿ مف كجية نظر ليمرت ال تمثؿ أىمية
بالنسبة لمعكامؿ التي تؤدم إلى الصاؽ صفة الكصـ بالفرد المجرـ ).(Lemert, 1951
 .3.2.3.2هوارد بيكر ):(Howard Becker
قدـ بيكر في كتابو الخارجيف عف القكاعد االجتماعية في  1963كفي مقاالتو عاـ  1964كمنشكراتو
في مجمة المشاكؿ االجتماعية المنظكر االكثر أىمية لنظرية الكصـ ككضعو محط االىتماـ البارز في
مركز نظريات الجريمة كاالنحراؼ (كيرس كسيميرز 2013 ،عف .)Ben-Yehuda et al., 1989
كيرل بيكر أف االنحراؼ ليس ىك الفعؿ الذم يرتكبو الفرد بؿ أف االنحراؼ ىك التبعات التي يطبقيا
االخركف مف معايير كقكاعد عمى مرتكبي ىذا الفعؿ ،فالمنحرؼ ىك مف طبؽ عميو مسمى كصـ
بنجاح كامؿ بينما السمكؾ المنحرؼ ىك السمكؾ الذم يصفو الناس بذلؾ ،فالعبلقة بيف االنحراؼ كردكد
الفعؿ بالنسبة لبيكر ليست ثابتة فتختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف ،كقياـ الفرد بجرـ كاحد عمى االقؿ
كفيمة بكصمو مف قبؿ المجتمع ،كيرل بيكر بأف تشكيؿ الفرد ىك انعكاس لتعريؼ اآلخريف لو
).(Becker, 1963
كيصؼ بيكر كيؼ يتبنى الشخص افكار منحرفة ,كيقكؿ بأف االنحراؼ ليست نكعية العمؿ المرتكب
كانما نتيجة اخرل في تطبيؽ القكاعد كالعقكبات عمى المجرـ ).(Lemert, 1951; Cullen, 1984
 .4.2.3.2ارفينج جوفمان (:)Erving Goffman
يعد جكفماف أىـ مساىـ في نظرية الكصـ ،كيعتبر مف أىـ عمماء االجتماع خاصة في الكاليات
المتحدة ،كتشمؿ كتبو األكثر شعبية عرض الذاتي في الحياة اليكمية ،كالتفاعؿ الطقكسي ،كتحميؿ
اإلطار

عمى

أفكار

تؤكد

بأف

االنحراؼ

قد

يككف

ناتج

عف

المجتمع

).(Goffman, 1959; Goffman, 1974; Goffman, 1982
كيرل جكفماف أف ىكية المنحرؼ تعتمد عمى معمكمات يكتسبيا مف اآلخريف ،كليس بالضركرة أف يككف
المكصكـ مخالؼ لمقكاعد الدينية أك االجتماعية ،فالتعامؿ مع االخريف يككف عمى درجة كبيرة مف
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التعقيد كالغمكض ،كطمبات المجتمع مميئة بالتناقضات ) ،(Goffman, 1963bحيث أف المكصكـ
بالعار يمكف أف يككف غير مختمؼ عف االخريف ،كيقكؿ جكفماف أف المكصكـ بالعار يدخؿ في كاقع
اخر مف خبللو يعمف الشخص بأنو قد تقبؿ الكاقع الجديد بأنو مختمؼ عف بقية أفراد المجتمع
) (Goffman, 1963aتماما كما تحدث ليمرت عف االنحراؼ الثانكم.
كقد طكر جكفماف المقكلة الرئيسية في نظرية الكصـ كالتي تعتبر بأف تشكيؿ الفرد ىك انعكاس لتعريؼ
اآلخريف لو ،باعتبار أف األفراد الذيف يتـ كصميـ أك نعتيـ بشكؿ كبير عمى أنيـ منحرفيف ىـ عمى
األرجح الذيف يأخذكف اليكية الذاتية المنحرفة ،بحيث يصبحكف أكثر انحرافان مما لك أنو لـ يتـ كصميـ
).(Goffman, 1963a
كاضافة إلى ىؤالء المفكريف نذكر جكرج ىربرت ميد فيك مف أكائؿ الذيف ركزكا عمى تأثير المجتمع،
بناء عمى صكرة
فقد ركز جكرج ىربرت ميد عمى العمميات الداخمية لمكيفية التي يبنى فييا العقؿ ن

الذات ،العقؿ ،النفس ،كالمجتمع ،كيبيف كيؼ تأتي المعرفة لؤلشخاص ألكؿ مرة ،ككيؼ تأتي في كقت
الحؽ .ككفقا لميد فيذه ىي عممية اجتماعية كاقعية ) ،(Mead, 1934المفيكـ المركزم لميد ىك
الذات ،كجزء مف شخصية الفرد تتككف مف الكعي الذاتي كالصكرة الذاتية ،إضافة إلى أفكار اآلخريف
).(Macionis, 2012
ميمي الذم كصؼ االثار النفسية العميقة التى انشأتيا الكصمة
كاضافة إلى ذلؾ نجد ألبرت ّ

االجتماعية مف خبلؿ ىيمنة جماعة اخرل ،حيث قاؿ أنو كمما طاؿ الظمـ عمى المضطيديف ال يمكف
تخيؿ شفائيـ ،كأكد عمى أف األشخاص المذنبيف يييمف عمييـ االنتباه إلى دكافع الكصمة فيي تبرز
استغبلؿ كتجريـ الضحية ).(Memmi, 1965

كتحدث عالـ االجتماع ديفيد مات از أف التعامؿ السيئ مع المنحرفيف مف قبؿ المجتمع كالسمطات ،يكفر
فرصا جديدة إلقامة ىكيات منحرفة ،كيقكؿ أف مفيكـ السبب الميـ في عمـ الجريمة ال يفسر أف
السمكؾ المنحرؼ نابع مف الشخص نفسو ،كبدال مف ذلؾ يمكف اعتبار الميؿ الطبيعي لبلنحراؼ نابع
مف السيرة الشخصية كاالجتماعية ،التي تقترح أف األشخاص يجبركف عمى حركة انحرافية معينة،
كالتفاعؿ السمبي مف قبؿ المجتمع مع ىؤالء األشخاص يفاقـ كيعجؿ عممية تحكليـ إلى مجرميف
).(Matza, 1969
كقد كتب عالـ االجتماع كالمؤرخ األلماني جيرىارد فكلؾ ) ،(Falk, 2001أف جميع المجتمعات دائمان
ما تصـ بعض الظركؼ كبعض السمككيات عمى أنيا خارجة عف مبادئ المجتمع ،كىذا يؤدم إلى
14

إيجاد فئة مف الغرباء في المجتمع المنفصميف عف باقي أفراد المجتمع ،كالذيف يصعب إيجاد أم
عبلقات معيـ ،مما يزيد مف صعكبة مسألة االندماج كالتضامف بيف فئات المجتمع.
كقد أجمعت دراسات ) ،(Shaw, 1991; Frosh, 2002; Hughey, 2012عمى أف المجتمع
يسعى إلى إلصاؽ صفة الكصـ عمى النزيؿ المفرج عنو ،باعتباره منحرؼ ،سكاء بقصد إلحاؽ الضرر
بو أك مف دكف قصد ،كذلؾ مف خبلؿ أفراد المجتمع المتحمسيف إلى إلصاؽ ىذه المسميات عمى
المنحرفيف ،أك مف خبلؿ القيـ السائدة في المجتمع كثقافة أفراد ىذه المجتمع التي يصعب تغييرىا ،مما
يسيؼ فب إيجاد أفكار جديدة بالنسبة لممكصكميف تعمؿ عمى إلحاؽ الضرر بالمجتمع الذم ساىـ في
إلصاؽ الكصمة بيـ.
 .3.3.2أنماط الوصم االجتماعي:
كيمكف أف تنتج الكصمة االجتماعية عف عدـ القدرة عمى اإلدراؾ كالحكـ الناتج مف االضطراب العقمي
أك األمراض النفسية ،كيمكف ايضا أف تنتج مف اإلعاقات الجسدية كاألمراض كغيرىا
) ،(Henslin, 2008كيمكف أف تنتج الكصمة مف عدـ شرعية األفعاؿ التي يرتكبيا الشخص،
كالتكجو الجنسي الشاذ كاليكية الجنسية ،كالمعتقدات ،كالقيـ ،كالتعميـ ،كالعرؽ ،كالييبة ،كالثركة،
كاالحتبلؿ ،كالطبقة ،كالديف ،كالجماؿ ،كالعبلقات ،كالفكر ،كاالعتداء الجنسي أك اإلجراـ كغيرىا ،كغالبا
ما تختمؼ الصفات المرتبطة مع الكصمة ،اعتمادا عمى السياقات االجتماعية كالسياسات المقابمة التي
يستخدميا المجتمع ،في أجزاء مختمفة مف العالـ ،ككؿ مجتمع يختمؼ عف اآلخر
).(Public safety performance project, 2011
ككفقا إلرفنغ غكفماف ) (Goffman,1963aىناؾ ثبلثة أشكاؿ مف الكصمة االجتماعية ،األكلى ىي
التشكىات العمنية أك الخارجية ،مثؿ الندبات كالمظاىر المادية لممرض كفقداف الشيية العصبي،
كالجذاـ ،أك مف إعاقة جسدية أك اإلعاقة االجتماعية ،كغيرىا ،أما الثانية فيي كصـ االنحرافات في
الصفات الشخصية ،بما في ذلؾ التسرب مف المدارس ،كالعمؿ عمى كظيفة ذات األجكر المنخفضة،
كاإلفبلس كالبطالة كاالعتماد عمى الرعاية االجتماعية ،كالزنا ،كاالضطراب العقمي ،كادماف المخدرات،
كادماف الكحكؿ ،كالخمفية الجنائية كعمى ىذا النحك ،أما الثالثة فيي الكصمات القبمية كىي صفات
بناء عمى الديانة الذم يعتبر عمى أنو انحراؼ عف السائد المعيارم
مجمكعة عرقية أك جنسية ،أك ن
العرؽ أك الجنسية أك الديف.
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كيمكف أف تحدث الكصمات االجتماعية في العديد مف األشكاؿ المختمفة ،كالثقافة ،كالسمنة ،كالجنس،
كالعرؽ ،كالمرض ،كغيرىا ،ككثير مف الناس الذيف تـ كصميـ ،يشعركف كما لك أنيـ قد تحكلكا مف
شخص طبيعي إلى شخص آخر ممكث ،فيـ يشعركف بأنيـ مختمفيف عف المجتمع كأف قيمتيـ قد
انخفضت مف قبؿ اآلخريف ،كىذا يمكف أف يحدث في مكاف العمؿ ،كالمؤسسات التعميمية ،كالرعاية
الصحية ،كاألىـ أنو يحدث في نظاـ العدالة الجنائية ،كحتى قبؿ الخركج مف المركز اإلصبلحي
).(Hughes & Wilson, 2002
بدء مف الكصمة
أكرد بريف ( )Breen, 2011ستة أنماط لمكصمة االجتماعية ،كقد تسمسؿ بيا ن
الجسمية ،التي ترتبط باإلعاقات الجسمية ،حيث تنتج تمؾ االعاقات عف قصكر أك عجز في الجياز

الحركي ،كينتج ذلؾ عف األصا بة ببعض األمراض أك عف تشكىات خمقية نتيجة لعكامؿ كراثية أك
تعرضيـ لمحكادث المركرية ،أك نتيجة بعض اإلصابات كالشمؿ النصفي أك الجزئي أك الكمي أك نتيجة
ضمكر عقمي أك خمؿ في المخ أك جراء فقداف طرؼ أك أكثر كغيرىا (القصير ،)2011 ،كيمكف
استخداـ مصطمح الكصـ الجسمي أك األعاقة لئلشارة إلى الصفات الجسدية أك العقمية أك حتى
المرضية ،كىي قد تشير إلى القيكد المفركضة عمى الناس مف قيكد مجتمع ،أك قد تككف لئلشارة إلى
ىكية األشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمع ) .(Linton, 1998أما الكصمة العقمية ،فترتبط بالضعؼ
العقمي أك التخمؼ العقمي لمفرد ،عمى نحك ال يساعد عمى التعمـ المعتاد ،فيؤدم ذلؾ إلى شعكره بالعزلة
كالخكؼ ما يؤثر بشكؿ سمبي عميو.
ثـ أكضح بريف) (Breen, 2011أف الكصمة الحسية ترتبط باإلعاقات الحسية ،كفقداف كفاءة كظيفة
إحدل الحكاس أك بعضيا بدرجة كمية أك جزئية ،كفقداف حاسة السمع أك البصر أك فقداف حاسة
الممس ،كتسبب ىذه اإلعاقات نقص قدرة الفرد عمى التكاصؿ كالنمك كالتعمـ لدرجة ال يستطيع معيا
التقدـ عمى نحك مناسب في برامج التعميـ الخاص بو ،إال في حاالت كجكد مساعدات إضافية لما
يتناسب مع احتياجاتيـ التربكية ،فبل يستطيع اكتساب الميارات ،كتؤثر الكصمة الحسية في عبلقات
الشخص االجتماعية كالشخصية كتترؾ لديو آثا انر نفسية سيئة (شبمي.)Breen, 2011; 2014 ،
أما الكصمة المغكية المرتبطة بعيكب استخداـ المّغة كالكبلـ ،فالكبلـ يككف غير سكم ،كغير كاضح،
ترتبط الكصمة المغكية بعيكب استخداـ المّغة كالكبلـ ،فالكبلـ يككف غير سكم كيعكؽ االتصاؿ كيسبب
حالة مف الضيؽ لممتحدث أك المستمع ،كيرجع ذلؾ إلى اضطرابات عضكية المنشأ نتيجة إلصابة
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مباشرة أك اضطراب جسمي أك اضطرابات سببيا كظيفي نفسي ذات عبلقة بكظائؼ الجياز الكبلمي
(القصير2011 ،؛ .)Breen, 2011
أما الكصمة العرقية ترتبط بكجكد اختبلؼ في السبللة كالكطف كالديف داخؿ المجتمع الكاحد .أما
الكصمة الجنائية فتشير إلى عممية نسب األخطاء كالصفات الدالة عمى االنحطاط الخمقي إلى
األشخاص المفرج عنيـ ،حيث تؤثر ىذه األنماط عمى الشخص المكصكـ بسبب نظرة المجتمع الدكنية
لو ،مما يؤدم لكجكد آثار سمبية لدل الشخص ،كقد تتطكر مع مركر الكقت لتصبح حاف انز الرتكاب
الجرائـ مرة أخرل ضد المجتمع ).(Scheff, 1984; Thoits, 1999; Breen, 2011
 .4.3.2الوصم كعممية تفاعل اجتماعي رمزي:
مف المفاىيـ الرئيسية في التفاعمية الرمزية ىك الصكرة المنعكسة لمذات ،كالذم يككف فيو مفيكـ الذات
لمشخص عبارة عف انعكاس لمفاىيـ اآلخريف عنو ،كعميو فإف المفيكـ الذاتي يتشكؿ مف خبلؿ
األكصمة االجتماعية كمف خبلليا يتشكؿ الفعؿ لدل الفرد ،كبيذا فإف نظرية الكصـ ترل بأف األكصمة
في عممية التفاعؿ الرمزم تطبؽ أيضان في السمكؾ اإلجرامي ،كترل نظرية الكصـ أيضا أف اطبلؽ ىذه
التسميات عمى المنحرفيف كالمجرـ أـ المدمف أك السارؽ أك القاتؿ كغيرىا تزيد مف السمكؾ االنحرافي
ليذا الشخص ،كقد أكدت التفاعمية الرمزية عمى أف تبادؿ المعاني في التكاصؿ مف خبلؿ المّغة كالكبلـ
المفظي كااليماءات كاالشارات كالتشارؾ في ىذا التفاعؿ مع اليكية الذاتية لمفرد ،يؤدم إلى أبعاد رمزية
لمعنى الكممات كاألفعاؿ (الكريكات2008 ،؛ كيرس كسيميرز.)2013 ،
 .5.3.2مراحل عممية الوصم:
تمر عممية إلصاؽ الكصمة بعدد مف المراحؿ التدريجية المتداخمة كالمتبادلة كالمشتركة كالتي تعتمد في
كيفية انتقاليا عمى ما تحكيو الظركؼ مف خبلؿ تفاعؿ الجماعة أك أثناء قياميا باألنشطة الحياتية كقد
حددىا ليمرت ( )Lemert, 1951; Lemert, 1967بالمراحؿ التالية:
 .1يرتكب الفرد انحرافو األكؿ كبادرة الختبار ردة فعؿ المجتمع تجاىو.
 .2تحدث ردة فعؿ المجتمع في صكرة معاقبة الفرد عمى تصرفاتو االنحرافية.
 .3يكرر الفرد انحرافو كبحجـ أكبر مف االنحراؼ األكؿ.
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 .4يقكـ المجتمع بردة فعؿ أكبر كذلؾ بعقاب الفرد عمى سمككو المنحرؼ بشكؿ أشد كرفض
أقكل مف عقاب المرة األكلى.
 .5يزداد االنحراؼ لدل الفرد كيصاحبو شعكر بالعداء عمى الذيف يمارسكف العقاب ضده.
 .6تبدأ الردكد الرسمية لممجتمع كتأخذ شكبلن جديدان بإضفاء صفة االنحراؼ عمى الفرد.
 .7يزداد االنحراؼ كرد مباشر عمى المجتمع.
 .8في ىذه المرحمة يقبؿ المنحرؼ صفة الكصـ باالنحراؼ مع محاكلة التكييؼ كالتكافؽ مع
مركزه االجتماعي الجديد بكصفو فردان منبكذان مف المجتمع.
 .6.3.2االثار االيجابية والسمبية لنظرية الوصم:
إف كجكد صفة معينة ال تككف كاصمة بحد ذاتيا ،فقد تككف بعض الصفات كاصمة في بعض
المجتمعات كلكنيا ليست كذلؾ في مجتمعات أخرل ،كانيا إف كانت كاصمة في بعض التفاعبلت ال
تككف كاصمة في تفاعبلت اخرل ،كتساعد الكصمة عمى تبرير الكضع االجتماعي السائد لجماعة مف
الناس أك معاممتيـ أك السيطرة عمييـ ،كالكصمة تعمؿ كأداة لمضبط مف اجؿ الحفاظ عمى النظاـ
االجتماعي ،كقد تككف الكصمة أحيانان في مكانيا الصحيح ،كذلؾ إف القت تفيمان مف ِقبؿ الفرد
المنحرؼ اجتماعيا ،فإذا أدرؾ أف تصرفاتو السابقة تضعو خارج إطار مجتمعو ،كأف العكدة لمسمكؾ
السكم سكؼ تعيده إلى حيث ما كاف عميو ،عندىا يرتدع عما كاف يقكـ بو (.)Wood, 2003
ّ

إف آثار نظرية الصـ تعتبر في صدارة اىتماـ العديد مف المفكريف ،كمنيا أفكار ليمرت )(Lemert
عف االنحراؼ األكلي الذم يحدث لعدة أسباب ،كاالنحراؼ الثانكم الذم يأتي ردا عمى رد فعؿ
مجتمعي لبلنحراؼ األكلي ،إضافة إلى أفكار جكفماف ) (Goffmanعف تحكؿ الشخص الطبيعي إلى
منحرؼ كأسباب ىذا التحكؿ المرتبطة بردكد األفعاؿ االجتماعية عمى المنحرفيف ،إضافة إلى إسيامات
بيكر ) (Beckerفي تكضيح أحد أىـ األسباب لتحكؿ الشخص إلى مجرـ ،المرتبط بدخكؿ المرحمة
التالية مف االنحراؼ ،إضافة إلى ىذه اآلثار نجد تركيز النظرية عمى تطكر الجريمة كاالنحراؼ مف
خبلؿ تطكر االنحراؼ الفردم الذم يؤدم إلى االنحراؼ الجماعي المنظـ مع جماعات تحمؿ نفس
االفكار ،كىذه ىي الخطكرة فيزيد ذلؾ مف االنحراؼ كالجريمة كيشكؿ تيديد لممجتمع
).(Becker, 1963; Goffman, 1963a; Hamlin, n. d.; Lemert, 1951
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أما اآلثار السمبية فتتمخص بالشعكر بالنبذ كالعزلة االجتماعية كقمة الدعـ مف العائمة كالمجتمع ،كارتفاع
مشاعر القمؽ كاالكتئاب كالعدائية كالميؿ لمعكدة إلى السمكؾ االجرامي ،كفي حالة تحكؿ الكصـ إلى
ضغط اجتماعي كنفسي عمى الفرد المنحرؼ ،كلـ تظير أية بادرة إلصبلح ىذا الفرد ،ككانت جميع
ردكد أفعاؿ المجتمع تجاىو تتمثؿ بالرفض كاإلقصاء ،كطغياف ىذه الردكد عمى أية بادرة إيجابية تجاه
المنحرؼ ،سيؤدم ذلؾ إلى استمرار الفرد بانحرافاتو السمككية ،فيك لـ يجد مف انر آخر
ليحقؽ ذاتو خبللو ،أك لـ يجد بيئة تتقبمو ،كىذا التمييز يؤدم إلى آثار اجتماعية كاقتصادية
سيئة ،فيقمؿ مف

فرصو إليجاد فرص عمؿ مناسبة أك إقامة عبلقات اجتماعية جيدة

(.)Bordieri & Drehmer, 1986; Williams, 2003; Wood, 2003
 .7.3.2انتقادات نحو نظرية الوصم:
عدة انتقادات لنظرية الكصـ ،كقد لخصيا كؿ مف (القصير2011 ،؛ الكريكات )2014 ،بأف
تـ تكجيو ّ
ّ
النظرية لـ تفسر طبيعة السمكؾ االجرامي ،ككيؼ كانت بدايتو ،إنما ركزت عمى ردة فعؿ المجتمع بعد
ارتكاب السمكؾ االجرامي ،كلـ تكضح سبب ارتكاب شخص معيف لبلنحراؼ اكثر مف شخص اخر،
كرّكزت بشكؿ كبير عمى دكر المجتمع في تأثيره عمى سمكؾ الفرد االنحرافي دكف االخذ بعيف االعتبار
العكامؿ الذاتية لمفرد في عكدتو لبلنحراؼ كالجريمة ،أيضان تجاىمت دكر العكامؿ االقتصادية كالسياسية
كالنفسية بشكؿ كاضح كصريح.
كقد اتيمت نظرية الكصـ أنيا تعمؿ عمى تعزيز اآلثار المترتبة عمى السياسات الغير عممية ،كأىـ
انتقاد يكمف في فشميا في شرح الجرائـ األكثر خطكرة في المجتمع ،كتركيزىا عمى جرائـ بسيطة يمكف
احتكائيا ).(Vito, Maahs & Holmes, 2006
ك أرل كالتر غكؼ أف المجتمع ليس لو تأثير في المجرميف عمى اإلطبلؽ خاصة المجرميف أصحاب
الدكافع العقمية ،حيث أف السمككيات االنحرافية تأتي مف سمبيات خاصة باألشخاص ،كيبدك أف الكصمة
كاقعيا يمكف أف تبرز قضايا المرض العقمي ،كلكنيا ناد ار ما تككف السبب الكامؿ ).(Gove, 1975
فبالرغـ مما حازت عميو نظرية الكصـ مف قبكؿ كاسع المدل مف قبؿ األكاديمييف كالممارسيف ،إال أف
ىناؾ بعض النقاد لمنظرية منذ نشأتيا ،ففي بدايات ىذه النظرية كمنذ كقت مبكر عارض كؿ مف
) (Gibbs, 1966; Bordua, 1967; Akers, 1968تجاىؿ نظرية الكصـ السمكؾ المنحرؼ
الفعمي كىكيتو الفعمية كدكره ،كصكرة المنحرؼ باألكراه ،فمـ تيتـ النظرية أف حتى أضعؼ الناس ليسكا
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مضطريف لئلذعاف لكصـ االنحراؼ كالسماح لو فك انر بتحديد ىكياتيـ الذاتية الخاصة ،فيـ يقاتمكف مرة
أخرل ،كيرفضكف كينكركف صفة الكصـ التي لحقت بيـ ،كعمى خبلؼ ذلؾ يفاكضكف ىكياتيـ،
كاضافة إلى ذلؾ فإف الكصـ ال ينتج السمكؾ في المقاـ األكؿ ،حيث أف ىناؾ عكامؿ أخرل تؤدم إلى
بدء االنحراؼ (كيرس كسيميرز 2013 ،عف .)Rogers & Buffalo, 1974
 4.2اندماج النزالء المفرج عنهم في المجتمع
 .1.4.2مفهوم االندماج االجتماعي:
تعد العبلقات االجتماعية مف أىـ أساليب التكامؿ كاالندماج االجتماعي ،فبل بد مف تكافر أدكات
مختمفة لتعزيز العبلقات االجتماعية التي تؤدم إلى تحقيؽ التكامؿ كاالندماج االجتماعي ،كقد تطكرت
أساليب العبلقات االجتماعية مع مركر الكقت إال أف االندماج كالتكامؿ االجتماعي قد تطكر بشكؿ
بناء عمى تعزيز العبلقات االجتماعية مع التطكر العممي كالتكنكلكجي كمع
ممحكظ في السنكات األخيرة ن
انتشار الشبكات االجتماعية عمى االنترنت في جميع األعماؿ المختمفة كالتفاعبلت االجتماعية

المختمفة ).(Rubin, 2012
بالتالي ،تعتبر عممية اندماج النزالء المفرج عنيـ في المجتمع ،كعكدتيـ إلى الحياة الطبيعية السابقة،
مسؤكلية الجيات الحككمية كالقطاع الخاص عمى حد سكاء ،فيك مف األمكر االجتماعية اليامة،
فيتطمب ىذا األمر تغيير نظرة المجتمع الدكنية لمنزيؿ المفرج عنو ،ثـ احتكائو كتقمبو ،كضركرة صياغة
مسألة االندماج عمى أنيا نابعة مف اعتبار النزيؿ المفرج عنو إنساف قد أخطأ ثـ ناؿ عقابو ،كالتعامؿ
بناء عمى قاعدة أنو في مرحمة انتقالية ،كاعتبارىا أكؿ خطكة في طريؽ االندماج ( Wood,
معو ن

.)2003

كقد أثبتت الدراسات أف عممية اعادة دمج المجرميف في المجتمع بعد اإلفراج عنيـ تكاجو عدد مف
القضايا كالمشاكؿ ،منيا نقص الركابط األسرية كالصراع إليجاد فرص عمؿ كافية فيصبح االندماج
أكثر صعكبة ) .(Breen, 2011 from Windzio, 2009االمر الذل غالبا ما يؤدل إلى ضعؼ
التعميـ كقمة الميارات في العمؿ باإلضافة إلى إنيـ غالبا ما يجدكف صعكبة في السكف ،كجميع ىذه
العكامؿ تزيد مف فرص العكدة إلى اإلجراـ ،كبالتالي لـ تنجح عممية إعادة اإلدماج في ظؿ الكصمة
االجتماعية ).(Breen, 2011 from Petersilia, 2001
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عندما يخرج الفرد النزيؿ إلى الحياة العامة بعد انقضاء الحكـ كاإلفراج عنو فيك يخرج إلى ظركؼ
معيشية مختمفة عف تمؾ التي عاشيا بالمؤسسة اإلصبلحية لذلؾ يتكلد لديو اإلحساس بالظركؼ
المعاكسة مف الناحية النفسية كاالجتماعية ،فيك مكاجو بالنفكر كعدـ الثقة مف المحيطيف بو ،كىك
مطالب بتكفير متطمبات الحياة اليكمية لنفسو كربما لآلخريف مف أفراد أسرتو ككانت ىذه المتطمبات قد
كفرت لو داخؿ مركز اإلصبلح كالتأىيؿ أك المؤسسة اإلصبلحية ،ككما أنو مطالب مف أرباب األعماؿ
بتقديـ مستندات دالة عمى خمكه مف السكابؽ كالجريمة (العترم.)2008 ،
تؤكد نظرية الكصـ عمى أىمية االندماج االجتماعي ،فمف الممكف منع االنحراؼ االجتماعي ،كالتقميؿ
مف التفاعؿ االجتماعي السمبي مع المفرج عنيـ كاالستعاضة عنو بالتسامح االجتماعي ،كيتـ في ىذا
اإلطار التركيز عمى إعادة تأىيؿ المجرميف مف خبلؿ إشراكيـ في الحياة الطبيعية بعيدا عف مسميات
الكصـ ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ سياسات الكقاية المتعمقة بالمخططات التي تمكف المفرج عنيـ لبلندماج
االجتماعي كالمغفرة عمى اعتبار أف المنحرؼ ضحية لسمبيات المجتمع ،كالعمؿ عمى بدائؿ االحتجاز
التي تؤدم إلى االندماج االجتماعي ،فتجربة مركز اإلصبلح كالتأىيؿ قد تؤدم إلى تكرط المفرج عنيـ
في جرائـ أخرل كقد تككف اكثر تعقيدان .فعممية تطبيؽ الكصمة مبالغ فييا عمى النزالء المفرج عنيـ،
فيمكف لمنظاـ القضائي إيقاؼ كتقييد ىذا االتجاه باستخداـ أساليب حديثة في التعامؿ مع المذنبيف
كاستخداـ حد أقصى لمجزاءات التي تقكـ عمى المراقبة ،خدمة المجتمع كأساليب أخرل
).(Vito, Maahs & Holmes, 2006; Esmaili, Zieyaei, Khajeh & Baratvand, 2011
يعتبر تعزيز أسس الثقافة بيف السجناء السابقيف ،ميـ لتحسيف احتراـ الذات لدييـ ،كتساعد عمى تنمية
اإلحساس باالنتماء لممجتمع ) ،(Wooldredge et al., 1994كيمكف تنمية الثقافة بيف السجناء
السابقيف ،مف خبلؿ البرامج كالخدمات التي تركز عمى الخصائص التي تشمؿ القيـ ،كالمعتقدات،
كأساليب حؿ المشكمة ،كىذه األساليب قد تككف مفيدة في الحد مف العكدة إلى اإلجراـ بيف السجناء،
كتعمؿ البرامج التي تشمؿ التدريب عمى الميارات االجتماعية كأساليب حؿ المشاكؿ االجتماعية بفعالية
كبيرة في حؿ مشاكؿ السجيف ).(Joshua, 2016
كتظير األبحاث أف فعالية العبلج يجب أف تشمؿ التقنيات المعرفية السمككية كاالجتماعية ،كالتعمـ مف
النماذج السابقة ،كلعب األدكار ،كتعزيز الثقة في النفس ،كتكفير المكارد كاالقتراحات المفظية
كالمممكسة ،كىذه االمكر يمكف اف تدفع إلى إعادة الييكمة المعرفية لمسجناء ،كتتضمف فعالية التدخؿ
عنصر الكقاية مف العكد لمجريمة ،كىذه الكقاية ىي النيج المعرفي السمككي الذاتي لمسجناء ،التي تركز
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تعميـ

عمى

استجابات

بديمة

لمحاالت

المعرضة

لخطر

لمجريمة

العكد

) ،(Dowden et al., 2003كتبيف البحكث أيضا أف نيج العدالة التصالحية ،مف أجؿ إعادة تأىيؿ
العائديف تعمؿ إلى جانب الفكائد العبلجية األخرل ،عمى الشفاء النفسي لمسجناء كاعادة االندماج في
المجتمع كما في السابؽ ).(Joshua, 2016
كامكانية حصكؿ المفرج عنيـ عمى فرص العمؿ التي تتطمب ميارات متدنية بشركط االستمرار في
العمؿ ،مف المرجح أف يعمؿ ذلؾ عمى تحقيؽ نتائج طيبة ،عمى األقؿ عمى المدل القصير ،مف خبلؿ
تعزيز الضكابط االجتماعية الداخمية كالخارجية التي تحد مف السمكؾ تجاه العمؿ القانكني ،فأم عمؿ
قانكني لممفرج عنيـ بعد الخركج مف السجف ،قد تساعد عمى ترجيح كفة الميزاف الختيار الجانب
القانكني،

كعدـ

الحاجة

إلى

االنخراط

في

النشاط

اإلجرامي

مف

جديد

).(Kowalski & Bellair, 2011
كيعتبر التعميـ في السجف كبرامج إعادة تاىيؿ السجناء ميمة جدان في الحد مف العكد لمجريمة ،كتساعد
السجناء المفرج عنيـ عمى االندماج في المجتمع ،كيساعد عمى منع الجرائـ الجنائية كالعكد لمجريمة
).(SpearIt, 2016
كيمكف اف يتقيد السجناء السابقيف في القياـ باألعماؿ االجرامية ،ألنيـ أكثر عرضة لخطر قطع
العبلقات االجتماعية ،كمف ىذا المنظكر ،ينخرط المفرج عنيـ باألعماؿ اإلجرامية كالسمكؾ الغير
قانكني إجباريان ،بالرغـ مف احتمالية اختيار ىؤالء السجناء الرفض التاـ لمنشاط اإلجرامي الغير قانكني
).(Kowalski & Bellair, 2011
 5.2العود لمجريمة
 .1.5.2مفهوم العود لمجريمة:
العكد لمجريمة ىك تكرار فعؿ شخص سمكؾ غير مرغكب فيو بعد أف خضع لمعقاب أك لئلصبلح فإما
انو قد تـ معاقبتو عمى سمككو السابؽ مف ذكم الخبرة ،أك أنو قد تـ تدريبو عمى االبتعاد عف ىذا
السمكؾ كتركو ) .(Henslin, 2008كيعتبر العكد لمجريمة عممية تكرار ارتكاب الجرائـ ،فالمجرـ العائد
ىك الشخص الذم سبؽ الحكـ عميو كارتكب بعد ذلؾ جريمة أخرل سكاء أثبتت ىذه الجريمة رسميا اـ
لـ

يتـ

إثباتيا،

كىك ضركرة

لصدكر

حكـ جديد

(ىامؿ 2012 ،عف معف.)2006 ،
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باإلدانة

العتبار

الشخص

عائدا

 .2.5.2المجرم المعتاد:
المجرـ المعتاد ىك الشخص المداف بارتكاب جريمة جديدة أديف فييا سابقا ،كتصبح الجريمة لديو
كالمينة ،كتعاقب الدكلة كالسمطات القضائية المختمفة المجرـ المعتاد بقكانيف مختمفة عف المجرـ
العادم ،كتستيدؼ ىذه القكانيف المجرميف المعتاديف بعقكبات معززة أك رادعة ،كىي مصممة لمكاجية
العكد اإلجرامي بعد فشؿ إصبلحو عف طريؽ السجف ،فتككف طبيعة كنطاؽ كنكع قكانيف المجرـ المعتاد
تختمؼ عف القكانيف العادية ،كقد كانت تطبؽ عندما يداف شخص ما مرتيف الرتكابو جرائـ مختمفة،
كىذا يختمؼ باختبلؼ نكع كحجـ الجريمة كمدل خطكرتيا ،كمدل خطكرة المجرـ المعتاد
).(Zimring, Hawkins & Kamin, 2001
 .3.5.2نظرة عامة:
فكرة العكد لمجريمة فكرة حديثة فمـ تكف كاضحة المعالـ في القكانيف القديمة حيث سادت القسكة في
العقاب مع المجرـ المبتدئ ككذلؾ المجرـ العائد كلـ يكف اليدؼ مف العقاب تحقيؽ الردع العاـ أك
الخاص ،فقد كانت الغاية مف العقاب االنتقاـ مف المجرـ كالحقا تـ االىتماـ بفكرة العكد لمجريمة
لمحاكلة التقميؿ منيا قدر المستطاع (قشاش.)2004 ،
فالعقكبات التي يتـ اتخاذى ا بحؽ المخالفيف لمقانكف تؤسس لمعداكة عند المجرميف حيث يككف رد الفعؿ
متبادال بيف المجرـ كالمجتمع ،حيث يعتبر المجرـ المجرميف اآلخريف الممجأ اآلمف لو نتيجة االحساس
بكراىية المجتمع كاالغتراب عف الحياة الطبيعية (الركيمي2008 ،؛ ىامؿ ،)2012 ،كيمكف أف يؤدم
السجف إلى تكرط المفرج عنيـ في جرائـ أخرل ).)Esmaili et al., 2011
كيمكف مبلحظة ىذه الفكرة مف خبلؿ التعرؼ عمى نسب العائديف لمجريمة بالمقارنة مع االكضاع داخؿ
المركز اإلصبلحي نفسو ،ففي التاريخ الحديث ،ازداد معدؿ الجريمة في الكاليات المتحدة بشكؿ
ممحكظ ،مما أدل إلى زيادة أعداد النزالء داخؿ المراكز اإلصبلحية ،كبالتالي حدكث آثار سمبية عمى
النزالء في الظركؼ كالبيئات السيئة لممؤسسة العقابية ،كأدل ذلؾ إلى ازدىار العصابات داخؿ المراكز
اإلصبلحية ،مما دفع قادة العصابات المنظمة المكجكدة داخؿ ىذه المراكز إلى اتخاذ العديد مف
الق اررات التكتيكية الرئيسية ،كىذا أدل إلى ازدياد الجريمة المنظمة كازدياد نسبة العكد لمجريمة بشكؿ
كبير ).(Visher, 2003
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ككفقا لدراسة عف نسبة العائديف لمجريمة في الكاليات المتحدة األمريكية نشرت في عاـ  2003مف قبؿ
المعيد الحضرم ،فإف  7مف أصؿ  10ذككر يعكدكف لمجريمة كيتـ القبض عمييـ مرة أخرل ،كىذا
بناء عمى تأثره بالبيئة االجتماعية مف أقرانو ،أك مف قبؿ
يحدث نتيجة لمخصائص الشخصية ،أك ّ

األسرة ،أك المجتمع ،أك السياسات عمى مستكل الدكلة ).(Visher, 2003

كال يمكف أف نستثني مف ذلؾ ظركؼ الفرد قبؿ السجف ،كاألمكر التي حدثت بينما كاف في السجف،
كالفترة بعد إطبلؽ سراحو مف السجف عمى المدل القريب كالبعيد عمى حد سكاء ،كالعديد مف األسباب
األخرل .كأحد أىـ األسباب الرئيسية لتكرار الجريمة مرة أخرل ىك الصعكبة التي تقع عمى الفرد في
االندماج مرة أخرل في الحياة العادية ،حيث أف السجناء يجدكف صعكبة في إعادة تأسيس العبلقات
مع أسرىـ ،كمع المجتمع المحيط بيـ ،كبالتالي يقكدىـ ذلؾ لمعكدة إلى أماكف خطيرة عمى المجتمع،
لتتطكر بذلؾ الجريمة في المرة الثانية ،كتصبح أكثر خطكرة كتعقيدان مف الجريمة األكلى ،كيصبح
السجناء قمقكف بشأف إطبلؽ سراحيـ حيث ينتيي بيـ األمر في نفس الحاؿ ،كفي كؿ مرة يتـ إطبلؽ
سراحيـ فييا يككنكف متحمسكف لتككف حياتيـ مختمفة ىذه المرة ).(Visher, 2003
إف افتراض نظرية الكصـ كتطبيقيا عمى المفرج عنيـ تؤثر في سمككيـ خصكصا تطبيؽ العبلمات
السمبية عمييـ كىذا يزيد مف السمكؾ المنحرؼ لدييـ ،كتطبيؽ الكصمة عمى المستكل البعيد يؤدم إلى
ضعؼ العبلقات االجتماعية كالتقميؿ مف أىمية قانكف العقكبات عمى اعتبار أنو سيفقد أىميتو إذا
تضاعفت العكدة لمجريمة كازداد االنحراؼ ).(Vito, Maahs & Holmes, 2006
حسب أحمد كأحمد ) (Ahmed & Ahmed, 2015فإف لمكصـ تأثير عمى العكد لمجريمة فمف أىـ
أسباب العكد لمجريمة طريقة التعامؿ مع النزيؿ في المركز اإلصبلحي ،ككصمة العار االجتماعية عمى
النزيؿ المفرج عنو كالتي تمصؽ بو ،إضافة إلى التمييز ضده عف باقي المجتمع كأخي انر األسباب
الشخصية الخاصة بالنزيؿ نفسو.
فقد تؤثر الكصمة االجتماعية عمى سمكؾ األشخاص ،ليصبح سمككيـ اإلنحرافي نمطي معتاد ،الذم قد
يشكؿ عكاطؼ كمعتقدات خاصة بيذه الفئة كمف المتكقع بعد ذلؾ أف سمككيـ لف يتغير ليصبح لدييـ
اكتئاب ،كتضع الكصمة الشخص في تيديد لميكية االجتماعية ،كبعد أف يدرؾ األشخاص المكصكميف
أنيـ ال يعاممكف بنفس الطريقة التي يعامؿ فييا باقي المجتمع يتككف لدييـ شعكر بالتمييز
ضدىـ )(Brenda & laurie, 2005; Cox, Abramson, Devine & Hollon, 2012
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ككصمة العار قد تؤثر عمى سمكؾ أكلئؾ الذيف يكصمكف ،أكلئؾ الذيف غالبان ما يبدأكف بالتصرؼ عمى
أساس الصكرة النمطية التي لحقت بيـ ،كيبدأكف في التصرؼ عمى أنيـ مكصكميف كمختمفيف ،كمف
المتكقع أف يتغير ليس فقط سمككيـ ،كانما ستتغير أفكارىـ ،كسيشكؿ ذلؾ أيضا العكاطؼ كالمعتقدات
لدييـ ).(Hughes & Wilson, 2002
فالنقطة األساسية لمنظكر الكصـ ىي العار الذم يعاني منو األشخاص الذيف يتـ كصميـ كمجرميف
كمنحرفيف عادة ما تعزز سمكؾ االنحراؼ المستقبمي أكقر مف تثبيطو ،فكصـ المنحرؼ يضعو بمستكل
عالي مف الخطر لمتصرؼ كفؽ ىذا الكصـ ،كلعب دكر المنحرؼ كتطكير مفاىيمو الذاتية كمنحرؼ
عمى نحك ال رجعة فيو (كيرس كسيميرز.)2013 ،
ككصمة العار قد تؤثر عمى سمكؾ أكلئؾ الذيف يكصمكف ،أكلئؾ الذيف غالبان ما يبدأكف بالتصرؼ عمى
أساس الصكرة النمطية التي لحقت بيـ ،كيبدأكف في التصرؼ عمى أنيـ مكصكميف كمختمفيف ،كمف
المتكقع أف يتغير ليس فقط سمككيـ ،كانما ستتغير أفكارىـ ،كسيشكؿ ذلؾ أيضا العكاطؼ كالمعتقدات
لدييـ ،كغالبان ما يسبب الكصـ األكتئاب كالمرض النفسي ألعضاء الفئات االجتماعية المكصكمة،
فتضع ىذه الكصمات اليكية االجتماعية لمشخص في حالة تيديد ،مثؿ تدني احتراـ الذات كتتغير
نظرتو لنفسو ،فيبدأ أعضاء الجماعات المكصكمة إلى إدراؾ أنيـ ال يعالجكف بنفس الطريقة التي يتـ
فييا عبلج باقي الحاالت االجتماعية ،كأنيـ يتعرضكف لمتمييز ضدىـ ،كقد أظيرت الدراسات أف معظـ
األطفاؿ يدرككف الصكرة النمطية الثقافية لمفئات المختمفة في المجتمع ،كحتى األطفاؿ الذيف ىـ
أعضاء في جماعات مكصكمة ).(Brenda & Laurie, 2005
كتتمخص العكامؿ التي تؤدم بالمفرج عنيـ إلى العكد لمجريمة بعدـ تقبؿ المجتمع لممفرج عنيـ
) ،(Peace Dialogue, n.d.كبانفصاؿ الفرد عف الجماعات التي يسكدىا احتراـ القانكف ،كاالختبلط
بمجمكعة مف المجرميف الذيف تسكدىـ الميكؿ اإلجرامية يؤدم ذلؾ إلى اندفاع الفرد إلى تعمـ السمكؾ
اإلجرامي كالقياـ بو ،كذلؾ التفكؾ األسرم كالعكز المادم (الشيراني.)2014 ،
معظـ األبحاث المتعمقة بالعكد لمجريمة تشير إلى أنو إذا حصؿ السجناء السابقيف عمى فرصة عمؿ
بعد خركجيـ مف السجف ،تقؿ فرصة عكدتيـ لبلنحراؼ كالجريمة مرة أخرل كتزيد إمكانية اندماجيـ في
المجتمع مف جديد ) .(Stephen et al., 2010حتى إذا كاف ىذا العمؿ غير مناسب ليـ أك ال
يكفي الحتياجاتيـ األساسية ،فقد تبيف أنو كحتى إذا تـ عرض عمؿ ىامشي عمييـ ،كخاصة بالنسبة
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لمسجناء السابقيف الذيف تزيد أعمارىـ عمى  26عامان ،فيقمؿ ذلؾ مف فرصة ارتكابيـ الجريمة مف جديد
مقارنة بالسجناء السابقيف الذيف ال يجدكف أم مجاؿ أك فرصة لمعمؿ ).(Christopher, 2000
كجدت دراسة أخرل أف السجناء السابقيف يككنكف أقؿ عرضة لمعكد لمجريمة إذا كجدكا فرصة عمؿ
مستقرة كمناسبة خبلؿ السنة األكلى مف إطبلؽ السراح المشركط )،(Makarios & Travis, 2010
كعمى الرغـ مف أف األبحاث أكضحت أف حصكؿ السجناء السابقيف عمى عمؿ يمكف أف يقمؿ مف
العكد لمجريمة ،إال إف األىمية تكمف في دراسة قدرة السجناء السابقيف في الحصكؿ عمى عمؿ بمجرد
االفراج عنيـ مف السجف.
كالى جانب العمؿ فإف قمة التعميـ يجعؿ السجناء السابقيف ال يتمتعكف في ميارات عالية في العمؿ فبل
يجدكف مجاالن لمعمؿ في أماكف العمؿ مرتفعة األجكر ،مما يجبرىـ عمى البحث في أماكف العمؿ
المنخفضة األجكر ،فالعديد مف السجناء كجدكا صعكبة بالغة في العثكر عمى عمؿ قبؿ السجف
).(Stephen et al., 2010
كاذا كاف السجيف السابؽ قضى عقكبة سجف طكيمة ،فإنو في الغالب قد فقد فرصتو الكتساب الخبرة في
العمؿ أك التكاصؿ مع أصحاب العمؿ كقمت فرصتو في الحصكؿ عمى كظيفة محتممة ،كليذا السبب،
فإف أصحاب العمؿ كالككاالت التي تساعد في التكظيؼ يعتقدكف أف السجناء السابقيف ال يمكف أف
يحصمكف عمى فرصة عمؿ مناسبة ليـ ،أك الحفاظ عمى فرص العمؿ التي قد تتكفر ليـ ،كاضافة إلى
ذلؾ ،فإف بعض أصحاب العمؿ غير راغبيف في تكظيؼ السجناء السابقيف ،نظ انر لتاريخيـ اإلجرامي
).(Stephen et al., 2010
كقد يمعب االختبلؼ العرقي كتنكع األصكؿ في المنطقة الكاحدة دكر في عكدة السجناء السابقيف إلى
الجريمة ،ففي الكاليات المتحدة األمريكية ،يقؼ العرؽ حاجز أماـ المكاطنيف ذكم األصكؿ األفريقية في
عممية حصكليـ عمى فرصة عمؿ بعد اإلفراج عنيـ ،أك إمكانية اندماجيـ في المجتمع مف جديد،
ككفقا لمدراسات ،فإف األميركييف األفارقة أكثر عرضة لمعكد لمجريمة؛ ألف فرص العمؿ غير متكفرة كما
ىك

الحاؿ

في

المجتمعات

التي

يعكدكف

إلييا

في

ما

يتعمؽ

باألمريكييف

البيض

) .(Bellari & Kowalski, 2011كفي دراسة أخرل يعتبر األمريكييف مف أصكؿ أفريقية ىـ النسبة
األعمى مف بيف السجناء العائديف في الكاليات المتحدة ،فمدييـ مستكيات أعمى بكثير مف العكدة إلى
اإلجراـ بالمقارنة مع البيض ).(Michael et al., 2007
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 7.2الدراسات السابقة
دراسة الشهراني ( :)2014ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر الكصـ االجتماعي في بطالة المفرج
عنيـ ،كمعرفة دكر العكز المادم بالعكد لمجريمة لدل المفرج عنيـ.
أف ىناؾ إجماع لدل المفرج عنيـ عمى دكر الكصـ االجتماعي في بطالة المفرج
أظيرت النتائج ّ

عنيـ ،كأف قصكر ميارات التدريب الميني داخؿ المؤسسات اإلصبلحية يؤدم إلى بطالتيـ عف
العمؿ ،كأف العكز المادم لو دكر بالعكد إلى الجريمة.

دراسة هامل ( :)2012ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التصكرات االجتماعية لمسجيف لدل
مسؤكلي المؤسسات العمكمية المتعاقدة مع ك ازرة العدؿ كأثرىا في إعادة اإلدماج االجتماعي
لممحبكسيف ،كاذا كانت ىذه التصكرات تتأثر بنكع الجريمة ،سف السجيف ،جنسو ،حالتو المدنية ،مستكاه
التعميمي ،مدة الحبس ،العكد اإلجرامي ،ك المستكل االقتصادم لمسجيف.
كأظيرت النتائج بأنو يحمؿ مسؤكؿ المؤسسة العمكمية تصكرات سمبية عف السجيف ،كيتأثر تصكر
مسؤكؿ المؤسسة العمكمية لمسجيف بعكامؿ مختمفة منيا :نكع الجريمة ،سف السجيف ،جنس السجيف،
الحالة المدنية لمسجيف ،المستكل التعميمي لمسجيف ،مدة حبس السجيف ،السكابؽ العدلية لمسجيف،
كالمستكل االقتصادم لمسجيف.
دراسة القصير ( :)2011ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مظاىر الكصـ االجتماعي مف كجية
نظر منتسبي دار التربية االجتماعية كالممحقيف بيا في مدينة الرياض ،كالتعرؼ عمى أىـ المقترحات
الفعالة لمحد مف مظاىر الكصـ االجتماعي.
كقد أظيرت النتائج أف أىـ مظاىر الكصـ االجتماعي تتمثؿ في شعكرىـ باالختبلؼ عف اآلخريف،
ككانت ىذه الظاىر الفتة كظاىرة ،كقد اتفقت إجابات أفراد عينة الدراسة عمى ضركرة كجكد نظاـ فعاؿ
لرعاية المفرج عنيـ مف األطفاؿ الذيف ليس لدييـ أسر.
دراسة التويجري ( :)2011ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الخصائص االجتماعية كاالقتصادية لمسمكؾ
اإلجرامي ،كمعرفة طبيعة العكد لمجريمة لدل العائدات :العكد العاـ أك الخاص لدل السجينات
المحررات في المممكة العربية السعكدية.
كقد أظيرت النتائج أف أسباب العكد لمجريمة تعكد لرفيقات السكء ،ثـ الحرماف العاطفي مثؿ كفاة أحد
الكالديف بالنسبة لمعائدات كغير العائدات .أما الخصائص االجتماعية العامة فأظيرت النتائج أف سبب
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العكد يعكد إلى ضعؼ الكازع الديني ككجكد مغريات مادية كاستمرار المشكبلت األسرية كضعؼ
اإلرادة ،كاستمرار المشكبلت االقتصادية.
عنيف ،كالتعرؼ عمى
دراسة شمبي ( :)2014ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مكقؼ األسرة مف المفرج
ّ
عنيف ،كالتعرؼ
مظاىر االستجابة السمبية لؤلسرة ،كالتعرؼ عمى آثار الكصـ االجتماعي تجاه المفرج
ّ

عمى النتائج المترتبة عف االستبعاد.

كقد أظيرت النتائج مكافقة أفراد العينة عمى العكامؿ التي تؤدم إلى ظاىرة الكصـ االجتماعي كمكقؼ
األسرة مف المفرج عنيا ،كأف مف أىـ عكامؿ الكصـ االجتماعي اإلحراج في المجتمع ،كالتمسؾ
بالعادات كالتقاليد حفاظان عمى سمعة األسرة.
دراسة الرويمي ( :)2008ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الكصـ في العكد لمجريمة مف
خبلؿ تحديد أىـ مظاىر الكصـ االجتماعي الذم يمارسو المجتمع تجاه المفرج عنيـ ،كرصد مظاىر
الكصـ االجتماعي الذم تمارسو األسرة تجاه المفرج عنيـ ،كالكشؼ عف ردة فعؿ المفرج عنيـ مف
الكصـ االجتماعي تجاه المجتمع ،كذلؾ في المنطقة الشمالية في المممكة العربية السعكدية.
كأظيرت النتائج أف أىـ مظاىر الكصـ االجتماعي الذم يمارسو أفراد المجتمع تتمثؿ في رفض
التشغيؿ كعدـ قبكؿ شراكتيـ أك التعامؿ معيـ أك قبكؿ مصاىرتيـ ،كعزليـ ككرىيـ كاحتقارىـ .كأف ىذا
الكصـ يتـ مف قبؿ األقرباء كاألسرة.
دراسة ) :Breen (2011تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مشكمة الكصمة عمى المخالفيف،
كالصفات السمبية الكافعة ضدىـ ،كصعكبة إدماجيـ في المجتمع ،كتشير نتائج ىذه الدراسة حكؿ "آثار
كصؼ كتيديد الكصمة عمى اإلدماج" إلى أف المخالفيف يكاجيكف مشاكؿ إعادة إدماج مجددا في
المجتمع ،كيرجع ذلؾ إلى حقيقة أنيـ تـ كصميـ في المجتمع ،كالتسمية التي تنطبؽ عمييـ ىي
أصحاب الصكرة النمطية أم الكصمة السمبية المرتبطة بو .كرأل المشارككف في ىذه الدراسة أنيـ
سكؼ يككف تركيزىـ عمى المسمى بغض النظر عما إذا كانت ىناؾ حاجة إلى الكشؼ عف سكابؽ
جنائية أك الكشؼ عف أنيـ تعرضكا لمسجف .كمع ذلؾ ،أكضح كؿ مف المشاركيف أنيـ يشعركف كما لك
كانكا مستبعديف مف المجتمع عندما خرجكا مف السجف ،كنتيجة لذلؾ تصارعكا مع عدـ كجكد طريؽ
لمتكيؼ كاعادة اإلدماج مع كجكد سكابؽ جنائية.
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كعمى الرغـ مف تيديد الكصمة عمييـ إال أنيا لـ تكف منتشرة بيف المشاركيف كما ىك متكقع ،فيي
مشكمة تؤثر في إعادة إدماج بعض المخالفيف .كذكر المشارككف أنيـ شيدكا تيديدا لمكصمة التي
كانت تعاني في الغالب مف ىذه الظاىرة عندما كانكا يتقدمكف لمكظائؼ.
دراسة ) :Mingus & Burchfield (2012تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة اآلثار السمبية لمكصـ
االجتماعي عمى السجناء بعد اإلفراج عنيـ ،كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة كبعنكاف "مف السجف إلى
التكامؿ تطبيؽ تعديؿ نظرية الكصـ عمى ممارسة الجنس لمجناة" أنو كمف خبلؿ كصـ المجرميف
يحدث عكاقب سمبية جانبية لدييـ ،فبعد اإلفراج عف المساجيف ال يتـ مكاجيتيـ باستراتيجيات قادرة
عمى تأقمميـ كاندماجيـ ،بؿ إف ىذه السياسات قد تفاقـ المشاكؿ كتعجؿ في اإلنحراؼ كالسمككيات
المخالفة ،فكصمة العار تأثر عمى المخالفيف في محاكالتيـ إلعادة االندماج في المجتمع ،كعكاقب ىذه
العممية ال تيدؼ إلى حماية المجتمع بؿ عمى العكس.
دراسة ) :Esmaili, Zieyaei, Khajeh & Baratvand (2011ىدفت الدراسة حكؿ "العبلقة
بيف العكد إلى اإلجراـ ،الكصمة ،ىكية المنحرؼ كالمقاطعة االجتماعية بيف السجناء في تبريز" إلى
تحديد العبلقة بيف كضع العبلمات الكاصمة عمى السجناء المفرج عنيـ كىكية المنحرؼ كالمقاطعة
االجتماعية مع معدؿ العكد كأىـ ىدؼ كمؤشر لتكرطيـ في ارتكاب الجريمة ،ككفقا لمنتائج التي
تكصمت إلييا ىذه الدراسة التي تتحدث عف تطبيؽ الكصمة مف الناحية النظرية ،يمكف أف تؤدم تجربة
السجف لتكرط المفرج عنيـ في جرائـ أخرل .فعممية تطبيؽ الكصمة مبالغ فييا عمى السجناء المفرج
عنيـ ،فيمكف لمنظاـ القضائي إيقاؼ كتقييد ىذا االتجاه باستخداـ حد أقصى لمجزاءات التي تقكـ عمى
المراقبة ،خدمة المجتمع كأساليب أخرل ما عدا السجف.

 8.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
بعد استعراض بعض الدراسات التي تناكلت مكضكع الكصـ االجتماعي كعبلقتو بضعؼ االندماج
كالعكد لمجريمة في مناطؽ مختمفة مف العالـ ،يتبيف أف جميع تمؾ الدراسات ىي دراسات لـ تجرل في
فمسطيف ،فقد تمت في دكؿ عربية كأجنبية ،كالتي تختمؼ بشكؿ أك بآخر في بنائيا االجتماعي عف
المجتمع الفمسطيني ،كما اختمفت الدراسة الحالية عف معظـ الدراسات السابقة في أنيا تسمط الضكء
عمى دكر الكصـ كصعكبة االندماج عمى العكد لمجريمة في حيف اف كثير مف الدراسات السابقة ركزت
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عمى إبراز جكانب أخرل في التأثير عمى العكد لمجريمة كاف منيا العامؿ االقتصادم كدكر العكز
المادم إضافة إلى دكر االسرة أك دكر المؤسسات العامة أك دكر المؤسسة العقابية كغيرىا .إال اف
الدراسة الحالية تقاطعت مع بعض الدراسات السابقة في التركيز عمى الدكر المباشر لردة الفعؿ
االجتماعية عمى العكد لمجريمة ،كلكف تميزت الدراسة الحالية في انيا الكحيدة التي فحصت العبلقة
بيف الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة مف كجية نظر النزالء العائديف داخؿ
المؤسسة اإلصبلحية.
كقد اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناكليا لماىية محاكر الدراسة .فبعض منيا
فحص محكريف :العكد لمجريمة كعدـ االندماج االجتماعي؛ كدراسات أخرل فحص محاكر الكصـ
االجتماعي كالعكد لمجريمة .أما الدراسة الحالية ففحصت المحاكر الثبلثة معا.
إضافة إلى ذلؾ فأغمبية الدراسات السابقة ركزت عمى فرضيات العبلقة كالفركؽ .أما الدراسة الحالية
فقد اضافت فرضية لفحص األثر (كىك أثر الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي عمى العكد
لمجريمة).
كقد تشابيت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداـ البحث الكمي لمكصكؿ إلى
نتائجيا ،كالقائـ عمى تكزيع االستمارة عمى عينة الدراسة .كذلؾ فقد اعتمدت معظـ الدراسات السابقة
عمى فحص التبايف في االستجابة تبعا لمتغيرات ديمكغرافية أك اجتماعية ،كقد تقاطعت الدراسة الحالية
مع معظـ الدراسات السابقة في التركيز عمى أف ىناؾ نظرات كاتجاىات سمبية مف قبؿ المجتمع تجاه
المفرج عنيـ ،كأف لتمؾ االتجاىات دكر في العكد لمجريمة

كبالرغـ مف أف لكؿ بمد ظركفو كطبيعتو الخاصة بو ،إال أف ذلؾ ال يمنع مف االستفادة مف نتائج تمؾ
الدراسات  ،حيث يتضح أف مكضكع الدراسة ميـ في المجتمع الفمسطيني كلـ يناؿ االىتماـ مف
الباحثيف ،بحيث تعتبر الدراسة الحالية ىي األكلى التي تتناكؿ مكضكع الكصـ االجتماعي كعبلقتو
باالندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة ،في المجتمع الفمسطيني.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة واجراءاتها

 1.3نوع الدراسة ونهجها
تعتبر الدراسة الحالية كصفية ،حيث تعتمد عمى نيج المسح االجتماعي ،كذلؾ مف خبلؿ معرفة
االرتباط بيف الكصـ االجتماعي ،عدـ االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة ،كمعرفة الفركؽ في مدل
استجابة النزالء العائديف نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغيرات شخصية كديمغرافية ،كثـ معرفة أثر
مجمكعة مف المتغيرات المستقمة عمى العكدة لمجريمة.
 2.3مجتمع وعينة الدراسة
يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع النزالء العائديف المحككميف ،خبلؿ الفترة الكاقعة بيف االعكاـ 2013
–  2016في الضفة الغربية ،كعددىـ النيائي ( )215نزيؿ عائد ،كذلؾ كفؽ سجؿ كؿ كاحد مف
مراكز التأىيؿ كاإلصبلح .كقد تـ اختيار عينة عشكائية طبقية بنسبة معاينة  %64.2كيظير الجدكؿ
التالي ( )1.3تكزيع أفراد المجتمع كأفراد العينة كفؽ مراكز التأىيؿ كاإلصبلح:
جدكؿ  :1.3تكزيع أفراد المجتمع كأفراد العينة كفؽ مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ.
المركز

عدد أفراد المجتمع

عدد أفراد العينة

مركز إصبلح كتأىيؿ نابمس

115

74

مركز إصبلح كتأىيؿ راـ اهلل

45

29

مركز إصبلح كتأىيؿ أريحا

22

14

مركز إصبلح كتأىيؿ الخميؿ

19

12

مركز إصبلح كتاىيؿ بيت لحـ

14

9

المجمكع

215

138
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 3.3خصائص عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف ( )138نزيؿ عائد مف نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف في الضفة
الغربية ،كقد تكزعت العينة باألعداد كالنسب المئكية حسب متغيرات الدراسة المستقمة كىي العمر
بالسنكات ،كسنكات التعميـ ،كالمستكل االقتصادم ،كالحالة االجتماعية ،كمكاف السكف ،كعدد مرات
دخكؿ مركز اإلصبلح كالتأىيؿ ،كنكع الجريمة األكلى ،كنكع الجريمة األخيرة ،كمدة المحككمية األكلى،
كمدة المحككمية األخيرة ،كالمدة خارج المركز في المرة األخيرة ،كما في الجدكؿ رقـ (:)2.3
جدكؿ  :2.3التكزيع التكرارم لمميزات أفراد العينة كفؽ المتغيرات المستقمة.
المتغيرات

العمر بالسنكات

المستكل التعميمي

المستكل االقتصادم

العدد

النسبة المئوية

 30فأقؿ

66

%47.9

40-31

40

29.0%

50-41

21

15.2%

اكثر مف 50

11

8.0%

3سنكات فأقؿ

5

3.6%

 6-4سنكات

23

16.7%

 9-7سنكات

41

29.7%

 10سنكات فأكثر

69

50.0%

3سنكات فأقؿ

5

3.6%

منخفض جدان

22

15.9%

منخفض

50

36.2%

متكسط فأعمى

66

%47.9
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العدد

النسبة المئوية

المتغيرات
اعزب

58

42.0%

متزكج

67

48.6%

غير ذلؾ

13

9.9%

مدينة

73

52.9%

قرية

39

28.3%

مخيـ

26

18.8%

 3مرات أك أقؿ

88

63.8%

عدد مرات الدخكؿ لمركز

 5-4مرات

27

19.6%

اإلصبلح كالتاىيؿ

 7-6مرات

13

9.4%

 8مرات أك أكثر

10

7.2%

مالية

30

21.7%

سرقة

27

19.6%

مخدرات

32

23.2%

قتؿ

22

15.9%

شجار

15

10.9%

أخرل

12

8.7%

مالية

31

22.5%

سرقة

23

16.7%

مخدرات

30

21.7%

الحالة االجتماعية

مكاف السكف

نكع الجريمة األكلى

نكع الجريمة األخيرة
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المتغيرات

مدة المحككمية األكلى

مدة المحككمية األخيرة

المدة خارج المركز في المرة
األخيرة

العدد

النسبة المئوية

قتؿ

32

23.2%

شجار

12

8.7%

أخرل

10

7.2%

 3شيكر فأقؿ

69

50.0%

 6-4شيكر

13

9.4%

 9-7شيكر

11

8.0%

 12-10شير

18

13.0%

 13شير فأكثر

27

19.6%

 3شيكر فأقؿ

49

33.3%

 6-4شيكر

12

8.7%

 9-7شيكر

8

5.8%

 12-10شير

13

9.4%

 13شير فأكثر

59

42.8%

 3شيكر فأقؿ

33

23.9%

 6-4شيكر

27

19.6%

 9-7شيكر

5

3.6%

 12-10شير

29

21.0%

 13شير فأكثر

44

31.9%
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 4.3أداة الدراسة
تستخدـ ىذه الدراسة االستبانة كأداة ليا ،حيث تتككف مف قسميف ،األكؿ يتناكؿ المعمكمات الشخصية
كالمتغيرات الديمغرافية لمنزالء العائديف ،كىي (عمر النزيؿ ،سنكات التعميـ ،المستكل االقتصادم ،الحالة
االجتماعية ،مكاف السكف ،عدد مرات دخكؿ المركز اإلصبلحي ،نكع الجريمة األكلى ،نكع الجريمة
األخيرة ،مدة المحككمية األكلى ،مدة المحككمية األخيرة ،المدة التي قضاىا النزيؿ خارج المركز
اإلصبلحي في المرة األخيرة) .أما القسـ الثاني ،فيتككف مف ( )45فقرة مكزعة عمى أربعة محاكر،
كىي :المحكر األكؿ :فقرات الكصـ األسرم ،المحكر الثاني :فقرات الكصـ االجتماعي كالمؤسسي،
كالمحكر الثالث :فقرات عدـ االندماج االجتماعي ،كالمحكر الرابع :فقرات :إمكانيات العكد لمجريمة.
كما في الممحؽ رقـ (.)1
 .1.4.3تحكيم أداة الدراسة:
تـ بناء كتطكير أداة الدراسة (االستبانة) ،كذلؾ باالستفادة مف البحكث العممية ،كباالطبلع عمى
الدراسات السابقة الخاصة بمكضكع الدراسة ،كتـ اختيار مجمكعة مف المحكميف كعددىـ  7محكميف
مف مجاالت مختمفة (انظر لمممحؽ رقـ  )2كقد تـ مراجعة مبلحظاتيـ حكؿ األداة ،كتـ التأكد مف
الصدؽ الظاىرم لؤلداة مف خبلؿ ،عرضيا عمى تسعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص
في عمـ الجريمة ،كعمـ االجتماع ،كمناىج البحث العممي ،كاالحصاء االجتماعي ،كالقانكف ،مف حممة
الدكتكراه كمف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية ،كأشار المحكمكف إلى إجراء بعض
التعديبلت مثؿ ،إزالة بعض العبارات ،كاضافة بعض العبارات األخرل ،كالتعديؿ عمى بعض الفقرات
كإزالة الفقرات التي تتككف مف مقطعيف ،كتغير مستكيات اإلجابة في محاكر االستبانة مف (مكافؽ
بشدة ،مكافؽ ،محايد ،غير مكافؽ ،غير مكافؽ بشدة) ،إلى (مكافؽ بشدة ،مكافؽ ،ال أدرم ،غير مكافؽ،
غير مكافؽ بشدة) ،كالتعديؿ عمى أسمكب صياغة بعض العبارات ،كبعد إجراء التعديبلت المطمكبة،
أشار المحكمكف بصبلحية أداة الدراسة.
 .2.4.3توزيع االستبانة:
جرت عممية تكزيع االستبانة في مجتمع الدراسة عمى العينة باستخداـ العينة العشكائية الطبقية في
مناطؽ كمحافظات الضفة الغربية ،فقد تـ تكزيع االستبانة عمى نزالء مراكز اإلصبلح كالتاىيؿ في تمؾ
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المحافظات بمساعدة مف مدراء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ ،كيكضح الجدكؿ ( )3.3أسماء مراكز
اإل صبلح كالتاىيؿ كاماكنيا كأسماء مدرائيا كتاريخ تكزيع االسبانة فييا مع عدد االستبانات المكزعة
عمى النزالء العائديف.

جدكؿ  :3.3الجدكؿ الزمني لتكزيع االستبانة عمى النزالء العائديف حسب المركز اإلصبلحي.
المركز
مركز إصبلح
كتأىيؿ نابمس
مركز إصبلح
كتأىيؿ راـ اهلل
مركز إصبلح
كتأىيؿ أريحا
مركز إصبلح
كتأىيؿ بيت لحـ
مركز إصبلح
كتأىيؿ الخميؿ

مدير المركز

المحافظة

المنطقة

محافظة نابمس

كسط نابمس

محافظة راـ اهلل

بيتكنيا

الرائد نائؿ جمعة

محافظة اريحا

كسط اريحا

المقدـ قدرم سكافطة

2016/11/15

محافظة بيت لحـ

البمدة القديمة

المقدـ أشرؼ

2016/11/10

14

محافظة الخميؿ

الظاىرية

2016/11/13

19

المقدـ تيسير
االسطة عمي

الرائد حساـ أبك
فرحة

تاريخ التوزيع

العدد

2016/11/28

115

2016/11/14

45
22

 5.3صدق وثبات أداة الدراسة
 .1.5.3الصدق الداخمي ألداة الدراسة:
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محاكر الدراسة مع محكرىا ،كقد تـ قياس االتساؽ
الداخمي لمعرفة مدل ارتباط كؿ فقرة في المحكر الكاحد بالدرجة الكمية لممحكر نفسو ،كاظير التحميؿ
كجكد ارتباط طردم متكسط ،بيف الفقرات كالمحاكر كما ىك مكضح في الجداكؿ التالية:
أكالن :نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحكريف األكؿ كالثاني
(الكصـ األسرم كاالجتماعي) مع الدرجة الكمية لممحكريف ،حسب الجدكؿ رقـ (:)4.3
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جدكؿ  :4.3نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محكر الكصـ
االجتماعي.
الرقم

R

الفقرة

1

أسبب ليـ الخجؿ.
يقكؿ لي أفراد أسرتي ّ
بأنني ّ

**0.538

2

ينظر لي أفراد األسرة كإنسانان فاشبلن.

**0.614

3

تعتبرني أسرتي شخصا مثي ار لمخكؼ في نفكسيـ.

**0.592

4

سببت ليـ المشاكؿ.
يذ ّكرني أفراد األسرة دكمان ّ
بأنني ّ

**0.671

5

تعتبرني أسرتي ّأنني إنساف كسكؿ.

**0.461

6

سمبي.
تشعرني أسرتي ّأنني إنساف
ّ

**0.641

7

تذ ّكرني أسرتي ّأنني إنساف منعزؿ.

**0.547

8

يعتبرني أفراد أسرتي ّأنني إنساف غير منتج.

**0.506

9

تذكرني أسرتي ّأنني أغضب بسيكلة.

**0.340

10

بأنني منبكذ مف المجتمع.
تعتبرني أسرتي ّ

**0.651

11

بأنني ال زلت مجرمان.
يشعرني أفراد المجتمع ّ

**0.496

12

يذ ّكرني المجتمع بسكابقي اإلجرامية.

**0.629

13

يعتبرني الناس خريج سجكف.

**0.575

14

سيئ السمعة.
إلي أفراد المجتمع كإنساف ّ
ينظر ّ

**0.547

15

يعتبرني المجتمع ّأنني إنساف سمبي.

**0.578

16

يعتبر أفراد المجتمع نظراتي ّأنيا مخيفة.

**0.549

17

يتعامؿ معي رجاؿ األمف كالشرطة كصاحب سكابؽ إجرامية.

**0.447

18

إلي أنني غير منتج.
في حالة ّ
تكجيي ألماكف عمؿ ينظركف ّ

**0.532
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19

تعتبرني المؤسسات االجتماعية مريضان نفسيان.

**0.364

20

البقية.
بأف مؤسسات الدكلة تعاممني كشخصان مختمفان عف ّ
أالحظ ّ

**0.519

** داؿ إحصائيا عند مستكل داللة ((α ≤ 0.01
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4.3أف االرتباط بيف الدرجة الكمية لمحكر الكصـ االجتماعي كبيف جميع
فقراتو داؿ إحصائيا ،عند مستكل داللة ( .)α ≤ 0.01كقد كاف معامؿ ارتباط بيرسكف في جميع
الفقرات قكم كمكجب ،كىذه النتائج تشير إلى تكفر االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر مع الدرجة الكمية
لممحكر ،كبالتالي فإف عبارات ىذا المحكر يمكف اعتبارىا صادقة كيمكف تطبيقيا.
ثانيان :نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث (عدـ
االندماج االجتماعي) مع الدرجة الكمية لممحكر ،حسب الجدكؿ رقـ (:)5.3
جدكؿ  :5.3نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محكر عدـ االندماج
االجتماعي.
الرقم
1

R

الفقرة
ال يقيـ أفراد المجتمع عبلقات جديدة معي بعد خركجي مف مركز اإلصبلح
كالتاىيؿ.

**0.436

2

ال أجد مف يقبؿ مصاىرتي بسيكلة.

**0.660

3

يتجنبكف الحديث معي.
العديد مف أفراد أسرتي ّ

**0.600

4

ال يرّحب بي أفراد المجتمع.

**0.611

5

أكاجو صعكبات عديدة بالحصكؿ عمى كظيفة حككمية.

**0.521

6

ال تتـ دعكتي لممناسبات العامة.

**0.514

7

ال يتعاكف معي الناس.

**0.643

8

ال يساعدني أحد في األسرة عمى مكاجية مشاكمي.

**0.623
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9

يستقبمني الناس بطريقة غير مريحة.

**0.690

10

يتجاىمني أفراد المجتمع.

**0.695

11

تكجيت إلييا.
يرفض أصحاب العمؿ قبكلي في أماكف العمؿ الخاصة التي ّ

**0.571

12

كاجيت صعكبات بالغة في إيجاد صداقات جديدة.

**0.648

13

يرفضني الناس كمّما حاكلت إقامة عبلقات جديدة.

**0.617

14

عني كال يرغبكف في الحديث معي.
أجد أف أفراد المجتمع يبتعدكف ّ

**0.682

15

يشعرني أفراد األسرة بعدـ االرتياح أثناء كجكدم معيـ.

**0.531

** داؿ إحصائيا عند مستكل داللة ()α ≤ 0.01
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5.3أف الفقرات المتعمقة بعدـ االندماج االجتماعي ترتبط ارتباطان مكجبان مع
الدرجة الكمية ليذا المحكر ،كقد كانت جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل داللة
( ،)α ≤ 0.01كقد كاف معامؿ ارتباط بيرسكف في جميع الفقرات قكم كمكجب ،كىذه النتائج تشير إلى
تكفر االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر مع الدرجة الكمية لممحكر ،كبالتالي فإف عبارات ىذا المحكر
يمكف اعتبارىا صادقة كيمكف تطبيقيا.
ثالثان :نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر الرابع (العكد
لمجريمة) مع محكرىا حسب الجدكؿ رقـ (:)6.3

جدكؿ  :6.3نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محكر العكد لمجريمة.
الرقم

R

الفقرة

1

أدل عدـ حصكلي عمى فرصة عمؿ إلى عكدتي لمجريمة.

**0.573

2

أدل عدـ قبكؿ الناس لي إلى ارتكابي الجريمة ثانيةن.

**0.695

3

لقد ارتكبت الجريمة الحالية انتقامان لتعامؿ المجتمع.

**0.663

4

أفضؿ أصدقاء المركز اإلصبلحي عمى األصدقاء اآلخريف.
ّ

**0.642
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5

أفضؿ دخكؿ المركز اإلصبلحي ثانيةن.
جعمني النفكر االجتماعي ّ

**0.663

6

بدأت أتقبؿ كأتعايش مع السمكؾ اإلجرامي.

**0.610

7

نظرة المجتمع لي كإنساف غير منتج أدت لعكدتي لمجريمة.

**0.815

8

نظرة المجتمع لي كإنساف منعزؿ أدت لعكدتي لمجريمة.

**0.779

9

شعرت عند عكدتي لمجريمة ّأنني سأعيد حقكقي المسمكبة مني.

**0.737

10

نظرة المجتمع لي كصاحب سكابؽ إجرامية أدت لعكدتي لمجريمة.

**0.671

** داؿ إحصائيا عند مستكل داللة ((α ≤ 0.01

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6.3أف الفقرات المتعمقة بالعكد لمجريمة ترتبط ارتباطان مكجبان مع الدرجة
الكمية ليذا المحكر ،كقد كانت جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل داللة
( ،)α ≤ 0.01كقد كاف معامؿ ارتباط بيرسكف في جميع الفقرات قكم كمكجب ،كىذه النتائج تشير إلى
تكفر االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر مع الدرجة الكمية لممحكر ،كبالتالي فإف عبارات ىذا المحكر
يمكف اعتبارىا صادقة كيمكف تطبيقيا.
رابعان :نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاكر الدراسة مع الدرجة الكمية
حسب الجدكؿ رقـ (:)7.3

جدكؿ  :7.3نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص صدؽ االتساؽ الداخمي لممحاكر مع الدرجة الكمية.
المحور

R

الكصـ األسرم

**0.717

الكصـ االجتماعي

**0.893

عدـ االندماج االجتماعي

**0.888
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**0.863

العكد لمجريمة

** داؿ إحصائيا عند مستكل داللة ()α ≤ 0.01
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )7.3أف محاكر أداة الدراسة ترتبط ارتباطان مكجبان كقكيان مع الدرجة الكمية
لممحاكر ،كقد كانت جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( ،)α ≤ 0.01كقد كاف
معامؿ ارتباط بيرسكف في جميع المحاكر قكم كمكجب ،كىذه النتائج تشير إلى تكفر االتساؽ الداخمي
لممحاكر مع الدرجة الكمية ليذه المحاكر ،كبالتالي فإف عبارات أداة الدراسة يمكف اعتبارىا صادقة
كيمكف تطبيقيا.
يتضح مف خبلؿ فحص معامؿ االرتباط بيف الفقرات كالمحاكر ،أف األداة تتميز بصدؽ دخمي مقبكؿ،
مما يعني أف األداة صالحة لبلستعماؿ.
 .2.5.3ثبات أداة الدراسة:
تـ تقدير قيـ ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامؿ الثبات ألفا كركنباخ ،كما يتبيف في الجدكؿ رقـ
(:)8.3

جدكؿ  :8.3نتائج كركنباخ ألفا لمحاكر الدراسة كلمدرجة الكمية.
محاور الدراسة

قيمة معامل كرونباخ ألفا

عدد الفقرات

المحكريف األكؿ كالثاني :الكصـ األسرم كاالجتماعي

0.870

20

المحكر الثالث :عدـ االندماج االجتماعي

0.810

15

المحكر الرابع :العكد لمجريمة

0.872

10

تـ التحقؽ مف دقة القياس مف خبلؿ فحص ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساؽ الداخمي كبحساب
معادلة الثبات كركنباخ ألفا ) ،(Cronbach Alphaكتـ الحصكؿ عمى نتائج متقاربة ،إذ بمغت قيمة
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الثبات لممحكريف األكؿ كالثاني المرتبطيف بالكصـ ( )0.870فيي قيمة عالية ،كبمغت قيمة الثبات
لممحكر الثالث عدـ االندماج االجتماعي ( )0.810فيي عالية أيضان ،كبمغت قيمة الثبات لممحكر
الرابع العكد لمجريمة ( )0.872كىي أيضان عالية ،كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف
الثبات ،حيث اف الدرجة الكمية لمحاكر االستبانة بمغت قيمة ثباتيا ( ،)0.930كىي درجة عالية جدان،
كىذا يعني أف عمى قارئ الدراسة أف يثؽ بنتائجيا بمقدار قيمة الثبات (.)0.930

 6.3طرق تحميل االبيانات
بعد جمع البيانات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ اجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة كذلؾ
باستخداـ الرزـ اإلحصائية ( .)SPSSكلمتكصؿ لننتائج الدراسة كفؽ السؤاؿ الرئيس كالفرضيات ،فقد
تـ استخداـ المقاييس كاالختبارات االحصائية التالية:
 .1فحص صدؽ المحتكل لؤلداة باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف.
 .2فحص معامؿ الثبات لممحاكر كاألداة باستخداـ كركنباخ ألفا.
 .3استخداـ االحصاء الكصفي ،كمف خبلؿ جداكؿ التكزيعات التك اررية ،األشكاؿ البيانية ،مقاييس
النزعة المركزم (المتكسط الحسابي) ،مقاييس التشتت (مقياس االنحراؼ المعيارم) كذلؾ
لكصؼ مميزات عينة الدراسة كلكصؼ استجابات المبحكثيف اتجاه فقرات محاكر الدراسة.
 .4فحص قكة كاتجاه االرتباط بيف استجابات المبحكثيف نحك الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج
االجتماعي؛ كفحص قكة كاتجاه االرتباط بيف استجابات المبحكثيف نحك الكصـ االجتماعي
كالعكد لمجريمة ،كباستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف.
 .5استخداـ تحميؿ التبايف أحادم االتجاه ،لمعرفة الفركؽ في استجابات النزالء العائديف نحك العكد
لمجريمة تبعا لممتغيرات المستقمة كاستخداـ القياس البعدم  LSDلمعرفة مصادر الفركؽ اف
كجدت.
 .6استخداـ نمكذج االنحدار الخطي المتعدد لفحص التنبؤ بكجكد أثر لمتغيرات الدراسة (الكصـ
االجتماعي ،عدـ االندماج االجتماعي) عمى العكد إلى الجريمة مف (المستكل  1إلى .)5
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 .7استخداـ نمكذج االنحدار المكجستي المتعدد لفحص التنبؤ بكجكد أثر لمتغيرات الد ارسة (الكصـ
االجتماعي ،عدـ االندماج االجتماعي) عمى العكد لمجريمة ،لزيادة قكة التنبؤ بيف ىذه
المتغيرات ،حيث يعطي ىذا االختبار قيمة احتمالية لمعكد إلى الجريمة (مف  0إلى .)1
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

نتطرؽ أكال لنتائج سؤاؿ البحث الرئيس ،كثـ لنتائج الفرضيات.
السؤاؿ الرئيس :ما ىي استجابات النزالء العائديف نحك عممية الكصـ االجتماعي ،اندماجيـ في
المجتمع كامكانيات عكدتيـ لمجريمة؟
 1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
سنتطرؽ إلى النتائج المرتبطة باتجاىات نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف اتجاه الكصـ
االجتماعي ،عدـ االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة.
تـ اعتماد المعيار التالي لتحديد استجابات النزالء:
.1

أم كسط حسابي مف ( )1.79 - 1يعني عدـ المكافقة الشديدة مف قبؿ أفراد الدراسة.

.2

مف ( )2.59 - 1.8يعني عدـ مكافقة أفراد الدراسة.

.3

مف ( )3.39 - 2.6يعني عدـ تأكد أفراد الدراسة.

.4

مف ( )4.19 - 3.4يعني مكافقة أفراد الدراسة.

.5

مف ( )5.00 – 4.2يعني المكافقة الشديدة مف قبؿ أفراد الدراسة.

 .1.1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة والدرجة الكمية:
سنتعرؼ في ىذا الجدكؿ عمى درجة الكصـ ،عدـ االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة ،لدل نزالء
مراكز اإلصبلح كالتاىيؿ العائديف ،كقد تـ قياس المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحاكر
أداة الد ارسة كلمدرجة الكمية لممحاكر التي أجاب عمييا أفراد العينة ،حسب الجدكؿ رقـ (:)1.4
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الجدكؿ  :1.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحاكر الدراسة
الفقرة

عدد الفقرات

M

S.D.

الكصـ األسرم

10

3.013

0.733

الكصـ االجتماعي

10

3.492

0.674

الكصـ األسرم كاالجتماعي

20

3.253

0.625

عدـ االندماج االجتماعي

15

3.515

0.754

العكد لمجريمة

10

3.479

0.824

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )1.4أف محكر عدـ االندماج االجتماعي حقؽ االستجابات األكثر ارتفاعان مف
بيف محاكر الدراسة ،الذم حصؿ عمى متكسط استجابات ) )M=3.515كانحراؼ معيارم
) ،(SD=0.754مما يدؿ عمى أف االنزالء العائديف يكاجيكف صعكبة في اندماجيـ مجددنا في المجتمع
مما يسيـ في عكدتيـ الرتكاب الجريمة .كيتبيف أف فقرات محكر الكصـ األسرم كانت األكثر انخفاضا
في االستجابات فقد حصمت ىذه الفقرات عمى درجة متكسطات حسابية أقؿ إرتفاعا مف باقي المحاكر فقد
بمغ متكسط استجابات عينة الدراسة ليذا المحكر ) )M=3.013كانحراؼ معيارم )،(SD=0.733
كىذا يدؿ عمى اف النزالء العائديف يتأثركف بالكصـ االجتماعي الذم يفرضو المجتمع أكثر مف الكصـ
االجتماعي الذم تفرضو األسرة.
 .2.1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور الوصم األسري:
سنتعرؼ في ىذا الجدكؿ عمى درجة الكصـ األسرم لدل نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف ،كقد
تـ قياس المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المحكر التي أجاب عمييا أفراد العينة
نحك الكصـ األسرم ،حسب الجدكؿ رقـ (:)2.4
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الجدكؿ  :2.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات محكر الكصـ األسرم.
M

S.D.

الفقرة

الرقم
1

أسبب ليـ الخجؿ.
يقكؿ لي أفراد أسرتي ّ
بأنني ّ

3.152

1.237

2

ينظر لي أفراد االسرة كأنسانان فاشبلن.

2.507

1.221

3

تعتبرني أسرتي شخصا مثي ار لمخكؼ في نفكسيـ.

3.050

1.148

4

سببت ليـ المشاكؿ.
يذ ّكرني أفراد األسرة دكمان ّ
بأنني ّ

3.594

1.078

5

تعتبرني أسرتي ّأنني إنساف كسكؿ.

3.000

1.100

6

سمبي.
تشعرني أسرتي ّأنني إنساف
ّ

3.130

1.138

7

تذ ّكرني أسرتي ّأنني إنساف منعزؿ.

3.166

1.270

8

يعتبرني أفراد أسرتي ّأنني إنساف غير منتج.

2.898

1.233

9

تذكرني أسرتي ّأنني أغضب بسيكلة.

3.007

1.275

10

بأنني منبكذ مف المجتمع.
تعتبرني أسرتي ّ

2.630

1.196

الدرجة الكمية لممحكر

3.013

0.733

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )2.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحكر الكصـ األسرم ىي قريبة جدان
مف درجة الحيادية حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا المحكر ) )M=3.013كاالنحراؼ المعيارم ليذا
المحكر منخفض فقد بمغ ) ،(SD=0.733كقد حققت الفقرة الرابعة مف ىذا المحكر االستجابة األكثر
ارتفاعان ،كالتي تقكؿ "يذكرني أفراد األسرة دكمان بأنني سببت ليـ المشاكؿ" كالتي حصمت عمى متكسط
حسابي ) )M=3.594كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.078تمييا الفقرة السابعة مف ىذا المحكر ،كالتي
تقكؿ "تذكرني أسرتي أنني إنساف منعزؿ" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.166كانحراؼ
معيارم ) ،(SD=1.270تمييا الفقرة األكلى مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ "يقكؿ لي أفراد أسرتي بأنني
أسبب ليـ الخجؿ" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.152كانحراؼ معيارم
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) ،(SD=1.237كىذه العبارات الثبلثة كانت ىي التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية أكثر
ارتفاعان ،كىذه القيـ الثبلثة تعني أف لدل النزالء العائديف درجة مرتفعة مف الكصـ األسرم.
تفاعا ،كىي الفقرة الثانية التي
بالمقابؿ ،نبلحظ الفقرات التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية أقؿ ار ن
حصمت عمى أقؿ متكسط حسابي بيف فقرات أداة الدراسة كالتي تقكؿ "ينظر لي أفراد األسرة كأنسانان
فاشبلن" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.507كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.221تمييا
الفقرة العاشرة كالتي تقكؿ "تعتبرني أسرتي بأنني منبكذ مف المجتمع" كالتي حصمت عمى متكسط
حسابي منخفض عف الحيادية فقد بمغ ) )M=2.630كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.196تمييا العبارة
الثامنة التي تقكؿ "يعتبرني أفراد أسرتي أنني إنساف غير منتج" كالتي حصمت عمى استجابة منخفضة
أيضان عف الحيادية فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ) )M=2.898كانحراؼ معيارم
) ،(SD=1.233حيث تعني ىذه القيـ درجات لـ تصؿ الحيادية في الكصـ األسرم.
 .3.1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور الوصم االجتماعي:
سنتعرؼ في ىذا الجدكؿ عمى درجة الكصـ االجتماعي لدل نزالء مراكز اإلصبلح كالتاىيؿ العائديف،
كقد تـ قياس المتكسطات الحسابية كاالنح ارفات المعيارية لفقرات ىذا المحكر التي أجاب عمييا أفراد
العينة نحك الكصـ االجتماعي ،حسب الجدكؿ رقـ (:)3.4

الجدكؿ  :3.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات محكر الكصـ االجتماعي.
M

S.D.

الفقرة

الرقم
11

بأنني ال زلت مجرمان.
يشعرني أفراد المجتمع ّ

3.427

1.145

12

يذ ّكرني المجتمع بسكابقي اإلجرامية.

3.492

1.109

13

يعتبرني الناس خريج سجكف.

3.666

1.055

14

سيئ السمعة.
إلي أفراد المجتمع كإنساف ّ
ينظر ّ

3.268

1.097

15

يعتبرني المجتمع ّأنني إنساف سمبي.

3.521

1.088
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16

يعتبر أفراد المجتمع نظراتي ّأنيا مخيفة.

3.376

1.108

17

يتعامؿ معي رجاؿ األمف كالشرطة كصاحب سكابؽ إجرامية.

4.108

1.137

18

إلي أنني غير منتج.
في حالة ّ
تكجيي ألماكف عمؿ ينظركف ّ

3.579

1.145

19

تعتبرني المؤسسات االجتماعية مريضان نفسيان.

3.000

1.232

20

البقية.
بأف مؤسسات الدكلة تعاممني كشخصان مختمفان عف ّ
أالحظ ّ

3.485

1.251

الدرجة الكمية لممحكر

3.492

0.674

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )3.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحكر الكصـ االجتماعي ىي مرتفعة
عف درجة الحيادية حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا المحكر ) )M=3.492كاالنحراؼ المعيارم ليذا
المحكر منخفض فقد بمغ ) ،(SD=0.674كقد حققت الفقرة السابعة عشرة مف ىذا المحكر االستجابة
األكثر ارتفاعان ،كالتي تقكؿ "يتعامؿ معي رجاؿ االمف كالشرطة كصاحب سكابؽ إجرامية" كالتي
حصمت عمى استجابة مرتفعة فقد بمغ المتكسط الحسابي ) )M=4.108كانحراؼ معيارم
) ،(SD=1.137تمييا الفقرة الثالثة عشرة مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ "يعتبرني الناس خريج سجكف"
كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.666كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.055تمييا الفقرة
لبخامسة عشرة مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ "يعتبرني المجتمع أنني إنساف سمبي" كالتي حصمت عمى
متكسط حسابي ) )M=3.521كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.088كىذه العبارات الثبلثة كانت ىي
التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية مرتفعة تقريبان ،كىذه القيـ الثبلثة تعني أف لدل النزالء
العائديف درجة مرتفعة مف الكصـ االجتماعي.
تفاعا ،كىي الفقرة التاسعة
بالمقابؿ ،نبلحظ الفقرات التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية أقؿ ار ن
عشرة التي حصمت عمى أقؿ متكسط حسابي بيف فقرات ىذا المحكر كالتي تقكؿ "تعتبرني المؤسسات
االجتماعية مريضان نفسيان" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.000كانحراؼ معيارم
) ،(SD=1.232تمييا الفقرة الرابعة عشرة كالتي تقكؿ "ينظر إلي أفراد المجتمع كإنساف سيئ السمعة"
كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.268كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.097تمييا العبارة
السادسة عشرة التي تقكؿ "يعتبر أفراد المجتمع نظراتي أنيا مخيفة" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي
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) )M=3.376كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.108حيث تعني ىذه القيـ درجات أقؿ إنخفاضنا عف باقي
فقرات الكصـ االجتماعي.
 .4.1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور عدم االندماج االجتماعي:
سنتعرؼ في ىذا الجدكؿ عمى درجة االندماج االجتماعي لدل نزالء مراكز اإلصبلح كالتاىيؿ
العائديف ،كقد تـ قياس المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المحكر التي أجاب
عمييا أفراد العينة نحك األندامج االجتماعي ،حسب الجدكؿ رقـ (:)4.4

الجدكؿ  :4.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات محكر عدـ االندماج االجتماعي.
M

S.D.

الرقم

3.840

3.631

22

ال أجد مف يقبؿ مصاىرتي بسيكلة.

3.427

1.266

23

يتجنبكف الحديث معي.
العديد مف أفراد أسرتي ّ

3.159

1.135

24

ال يرّحب بي أفراد المجتمع.

3.478

1.012

25

أكاجو صعكبات عديدة بالحصكؿ عمى كظيفة حككمية.

4.101

1.141

26

ال تتـ دعكتي لممناسبات العامة.

3.405

1.111

27

ال يتعاكف معي الناس.

3.630

1.101

28

ال يساعدني أحد في األسرة عمى مكاجية مشاكمي.

3.471

1.160

29

يستقبمني الناس بطريقة غير مريحة.

3.463

1.033

30

يتجاىمني أفراد المجتمع.

3.587

1.001

31

يرفض أصحاب العمؿ قبكلي في أماكف العمؿ الخاصة التي

4.115

1.114

21

الفقرة
ال يقيـ أفراد المجتمع عبلقات جديدة معي بعد خركجي مف
مركز اإلصبلح كالتاىيؿ.

49

تكجيت إلييا.
ّ
32

كاجيت صعكبات بالغة في إيجاد صداقات جديدة.

3.456

1.184

33

يرفضني الناس كمّما حاكلت إقامة عبلقات جديدة.

3.463

1.095

3.289

1.215

يشعرني أفراد األسرة بعدـ االرتياح أثناء كجكدم معيـ.

2.833

1.293

الدرجة الكمية لممحكر

3.515

0.754

34
35

عني كال يرغبكف في الحديث
أجد أف أفراد المجتمع يبتعدكف ّ

معي.

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحكر عدـ االندماج االجتماعي ىي
مرتفعة عف درجة الحيادية حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا المحكر ) )M=3.515كاالنحراؼ المعيارم
ليذا المحكر منخفض فقد بمغ ) ،(SD=0.754كقد حققت فقرة رقـ ( )31مف ىذا المحكر االستجابة
األكثر ارتفاعان ،كالتي تقكؿ "يرفض أصحاب العمؿ قبكلي في أماكف العمؿ الخاصة التي تكجيت إلييا"
كالتي حصمت عمى متكسط حسابي مرتفع فقد بمغ ) )M=4.115كانحراؼ معيارم )،(SD=1.114
تمييا الفقرة رقـ ( ) 25مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ "أكاجو صعكبات عديدة بالحصكؿ عمى كظيفة
حككمية" كالتي حصمت عمى استجابة مرتفعة أيضان فقد بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة
) )M=4.101كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.141تمييا الفقرة رقـ ( )21مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ
"ال يقيـ أفراد المجتمع عبلقات جديدة معي بعد خركجي مف مركز اإلصبلح كالتأىيؿ" كالتي حصمت
عمى متكسط حسابي ) )M=3.840كانحراؼ معيارم ) ،(SD=3.631كىذه العبارات الثبلثة كانت
ىي التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية أكثر ارتفاعان ،كىذه القيـ الثبلثة تعني أف لدل النزالء
العائديف صعكبة في االندماج االجتماعي بعد الخركج مف المركز اإلصبلحي ،خاصة في الحصكؿ
عمى كظائؼ كفرص عمؿ جديدة.
تفاعا ،كىي الفقرة رقـ ()35
بالمقابؿ ،نبلحظ الفقرات التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية أقؿ ار ن
التي حصمت عمى أقؿ متكسط حسابي بيف فقرات ىذا المحكر كالتي تقكؿ "يشعر أفراد األسرة بعدـ
االرتياح أثناء كجكدم معيـ" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي منخفض عف الحيادية ))M=2.833
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كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.293تمييا الفقرة رقـ ( )23كالتي تقكؿ "العديد مف أفراد أسرتي يتجنبكف
الحديث معي" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.159كانحراؼ معيارم )،(SD=1.135
تمييا العبارة رقـ ( )34التي تقكؿ "أجد أف أفراد المجتمع يبتعدكف عني كال يرغبكف في الحديث معي"
كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.289كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.215حيث تعني ىذه
القيـ درجات أقؿ انخفاضان عف باقي فقرات محكر عدـ االندماج االجتماعي.
 .5.1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور العود لمجريمة:
سنتعرؼ في ىذا الجدكؿ عمى درجة العكد لمجريمة لدل نزالء مراكز اإلصبلح كالتاىيؿ العائديف ،كقد
تـ قياس المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات ىذا المحكر التي أجاب عمييا أفراد العينة
نحك العكد لمجريمة ،أنظر الجدكؿ رقـ (:)5.4

جدكؿ  :5.4المتكسطات الحسابية كاالنح ارفات المعيارية لفقرات محكر العكد لمجريمة.
M

S.D.

الرقم

الفقرة

36

أدل عدـ حصكلي عمى فرصة عمؿ إلى عكدتي لمجريمة.

3.702

1.258

37

أدل عدـ قبكؿ الناس لي إلى ارتكابي الجريمة ثانيةن.

3.637

1.113

38

لقد ارتكبت الجريمة الحالية انتقامان لتعامؿ المجتمع.

3.471

1.215

39

أفضؿ أصدقاء المركز اإلصبلحي عمى األصدقاء اآلخريف.
ّ

3.630

1.238

40

أفضؿ دخكؿ المركز اإلصبلحي ثانيةن.
جعمني النفكر االجتماعي ّ

3.608

1.167

41

بدأت أتقبؿ كأتعايش مع السمكؾ اإلجرامي.

3.029

1.317

42

نظرة المجتمع لي كإنساف غير منتج أدت لعكدتي لمجريمة.

3.231

1.148

43

نظرة المجتمع لي كإنساف منعزؿ أدت لعكدتي لمجريمة.

3.391

1.161

44

شعرت عند عكدتي لمجريمة ّأنني سأعيد حقكقي المسمكبة مني.

3.644

1.170

51

45

نظرة المجتمع لي كصاحب سكابؽ إجرامية أدت لعكدتي
لمجريمة.
الدرجة الكمية لممحكر

3.442

1.290

3.479

0.824

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5.4أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحكر العكد لمجريمة أكبر مف درجة
الحيادية حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذا المحكر ) )M=3.479كاالنحراؼ المعيارم ليذا المحكر قد
بمغ ) ،(SD=0.824كقد حققت الفقرة رقـ ( )36مف ىذا المحكر االستجابة األكثر ارتفاعان ،كالتي
تقكؿ "أدل عدـ حصكلي عمى فرصة عمؿ إلى عكدتي لمجريمة" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي
) )M=3.702كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.258تمييا الفقرة رقـ ( )44مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ
"شعرت عند عكدتي لمجريمة أنني سأعيد حقكقي المسمكبة مني" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي
) )M=3.644كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.170تمييا الفقرة رقـ ( )37مف ىذا المحكر ،كالتي تقكؿ
"أدل عدـ قبكؿ الناس لي إلى ارتكابي الجريمة ثانيةن" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي
) )M=3.637كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.113كىذه العبارات الثبلثة كانت ىي التي حصمت عمى
درجة متكسطات حسابية أكثر ارتفاعان ،كىذه القيـ الثبلثة تعني أف لدل النزالء العائديف إحتمالية كبيرة
لمعكد إلى الجريمة.
تفاعا ،كىي الفقرة رقـ ()41
بالمقابؿ ،نبلحظ الفقرات التي حصمت عمى درجة متكسطات حسابية أقؿ ار ن
التي حصمت عمى أقؿ متكسط حسابي بيف فقرات ىذا المحكر كالتي تقكؿ "بدأت أتقيؿ كاتعايش مع
السمكؾ اإلجرامي" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي ) )M=3.029كانحراؼ معيارم
) ،(SD=1.317تمييا الفقرة رقـ ( )42كالتي تقكؿ "نظرة المجتمع لي كإنساف غير منتج أدت لعكدتي
لمجريمة" كالتي حصمت عمى متكسط حسابي بمغ ) )M=3.231كانحراؼ معيارم )،(SD=1.148
تمييا العبارة رقـ ( )43التي تقكؿ "نظرة المجتمع لي كإنساف منعزؿ أدت لعكدتي لمجريمة" كالتي حصمت
عمى استجابة متكسط حسابي بمغ ) )M=3.391كانحراؼ معيارم ) ،(SD=1.161حيث تعني ىذه
القيـ درجات أقؿ استجابة مف باقي فقرات محكر العكد لمجريمة.
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 2.4نتائج الفرضيات
 .1.2.4نتائج الفرضية األولى:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف الكصـ االجتماعي كالعكد
لمجريمة.
جدكؿ  :6.4استجابات أفراد العينة نحك محكرم الكصـ االجتماعي كالعكد لمجريمة
المحور

M

S.D.

الكصـ األسرم كاالجتماعي

3.253

0.625

العكد لمجريمة

3.479

0.824

معامل االرتباط

الداللة االحصائية

0.684

0.000

يتبيف مف نتائج الفحص اإلحصائي بكجكد عبلقة طردية كمتكسطة القكة ،كدالة إحصائيا بيف الكصـ
األسرم-االجتماعي كبيف العكد لمجريمة ،حيت تعكس ىذه النتائج صحة الفرضية البديمة القائمة بكجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف الكصـ االجتماعي كالعكد لمجريمة.
 .2.2.4نتائج الفرضية الثانية:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف الكصـ االجتماعي كعدـ
االندماج االجتماعي.
جدكؿ  :7.4استجابات أفراد العينة نحك محكرم الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي.
المحور

M

S.D.

الكصـ االسرم-االجتماعي

3.253

0.625

عدـ االندماج االجتماعي

3.515

0.754

معامل االرتباط

الداللة االحصائية

0.662

0.000

يتبيف مف نتائج الفحص اإلحصائي بكجكد عبلقة طردية كمتكسطة القكة ،كدالة إحصائيا بيف الكصـ
األسرم-االجتماعي كبيف عدـ االندماج االجتماعي ،حيت تعكس ىذه النتائج صحة الفرضية البديمة
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القائمة بكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف الكصـ االجتماعي
كعدـ االندماج االجتماعي.
 .3.2.4نتائج الفرضية الثالثة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك
العكد لمجريمة تعزل لمتغير العمر.
جدكؿ  :8.4استجابات أفراد العينة نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير العمر.
الفئة العمرية

التكرار

M

S.D.

مف  21إلى  30سنة

66

3.507

0.812

مف  31إلى  40سنة

40

3.542

0.791

مف  41إلى  50سنة

21

3.433

0.809

اكثر مف  50سنة

11

3.163

1.058

المجمكع

138

3.479

0.824

يظير مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ أف الفركؽ غير ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية الستجابات النزالء
تبعا لفئاتيـ العمرية ،مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلفات لبلستجابات كفؽ ىذا المتغير.

جدكؿ  :9.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمفركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة
عمى العكد لمجريمة تبعا لمفئة العمرية.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

1.353

3

0.451

داخؿ المجمكعات

91.676

134

0.684

المجمكع

93.029

137
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قيمة ( )Fالدالة االحصائية

0.659

0.579

تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )9.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α ≤ 0.05في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى العكد لمجريمة كفقان لمتغير الدراسة الفئة العمرية،
حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية المحسكبة ( )0.579كىي اعمى مف الداللة االحصائية المجدكلة
كالتي ( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى تشابو استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير العمر.
كتعني ىذه النتيجة رفض الفرضية البديمة كقبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تقكؿ" :ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير العمر".
 .4.2.4نتائج الفرضية الرابعة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك
العكد لمجريمة تعزل لمتغير سنكات التعميـ

جدكؿ  :10.4استجابات أفراد العينة نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير مستكل التعميـ.
سنوات التعميم

التكرار

M

S.D.

 3سنكات أك اقؿ

5

3.880

0.870

مف  4إلى  6سنكات

23

3.560

0.865

مف  7إلى  9سنكات

41

3.407

0.934

 10سنكات أك اكثر

69

3.465

0.741

المجمكع

138

3.479

0.824

يظير مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ ( )10.4أف الفركؽ الظاىرة كاضحة بيف المتكسطات الحسابية
الستجابات نزالء سنكات تعميميـ  3سنكات فأقؿ كبيف باقي السنكات ،مما يدؿ عمى كجكد اختبلفات
لبلستجابات كفؽ ىذه المجمكعة العمرية ،كلكف الفحص اإلحصائي كفؽ نتائج االختبار البعدم لػ ػ
"شيفيو" كاختبار  LSDال يظي ار أف الفركؽ ىي دالة إحصائيا.
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جدكؿ  :11.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمفركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة
عمى العكد لمجريمة حسب سنكات التعميـ.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

1.182

3

0.394

داخؿ المجمكعات

91.847

134

0.685

المجمكع

93.029

137

قيمة ( )Fالدالة االحصائية

0.575

0.633

تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )11.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α ≤ 0.05في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى العكد لمجريمة يعزل إلى عدد سنكات التعميـ ،حيث
بمغت قيمة الداللة اإلحصائية المحسكبة ( ،)0.633كىي اعمي مف الداللة االحصائية المجدكلة كالتي
( ،)α ≤ 0.05مما يشير إلى تشابو استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير سنكات التعميـ.
كتعني ىذه النتيجة رفض الفرضية البديمة كقبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تقكؿ" :ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير سنكات التعميـ".
 .5.2.4نتائج الفرضية الخامسة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد
نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير المستكل االقتصادم

جدكؿ  :12.4استجابات أفراد العينة نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير المستكل االقتصادم.
المستوى االقتصادي

التكرار

M

S.D.

متدني جدان

22

3.627

0.777

متدني

50

3.392

0.683
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متكسط فأعمى

66

3.495

0.933

المجمكع

138

3.479

0.824

يظير مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ رقـ ( )12.4أف الفركؽ غير ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية
الستجابات النزالء تبعا لمستكياتيـ االقتصادية (لممجمكعات متدني جدان -متدني -متكسط فأعمى).

جدكؿ  :13.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمفركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة
عمى العكد لمجريمة حسب المستكل االقتصادم.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

0.880

2

0.440

داخؿ المجمكعات

92.149

135

0.683

المجمكع

93.029

137

قيمة ( )Fالدالة االحصائية

0.645

0.526

تشير النتائج في جدكؿ ( )13.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α ≤ 0.05في إجابات أفراد عينة الدراسة نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير المستكل االقتصادم،
حيث بمغت قيمة الداللة االحصائية المحسكبة ( )0.526كىي أعمى مف قيمة الداللة المجدكلة كىي
( ،)α ≤ 0.05كبالتالي يتـ رفض الفرضية البديمة كقبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تقكؿ :ال يكجد فركؽ
ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( ،)α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد تعزل لمتغير
المستكل االقتصادم.
 .6.2.4نتائج الفرضية السادسة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك
العكد لمجريمة تعزل لمتغير الحالة االجتماعية
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جدكؿ  :14.4استجابات أفراد العينة نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

M

S.D.

اعزب

58

3.572

0.787

متزكج

67

3.316

0.855

غير ذلؾ

13

3.900

0.633

المجمكع

138

3.479

0.824

يظير مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ رقـ ( )14.4أف الفركؽ الظاىرة كاضحة بيف المتكسطات الحسابية
الستجابات النزالء المطمقيف كاألرامؿ كغيرىـ كبيف باقي الحاالت االجتماعية (أعزب كمتزكج) ،مما
يدؿ عمى كجكد اختبلفات لبلستجابات كفؽ مجمكعات الحالة االجتماعية ،كلكف الفحص اإلحصائي
كفؽ نتائج االختبار البعدم لػ ػ "شيفيو" كاختبار  LSDال يظير أف الفركؽ ىي دالة إحصائيا.

جدكؿ  :15.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمفركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة
عمى العكد لمجريمة حسب الحالة االجتماعية.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

4.581

2

2.291

داخؿ المجمكعات

88.448

135

0.655

المجمكع

93.029

137

قيمة ( )Fالدالة االحصائية

3.496

0.033

تشير النتائج في الجدكؿ رقـ ( )15.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ≤ α
 )0.05في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى العكد لمجريمة يعزل إلى الحالة االجتماعية ،حيث بمغت
قيمة الداللة االحصائية المحسكبة ( )0.033كىي أقؿ مف قيمة الداللة المجدكلة كىي (،)α ≤ 0.05
كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية البديمة القائمة بكجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( ≤ α
 ،)0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.
58

 .7.2.4نتائج الفرضية السابعة:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد
نحك العكد لمجريمة تعزل لمتغير مكاف السكف

جدكؿ  :16.4استجابات أفراد العينة نحك العكد لمجريمة تبعا لمتغير مكاف السكف
مكان السكن

التكرار

M

S.D.

مدينة

73

3.474

0.724

قرية

39

3.382

0.936

مخيـ

26

3.638

0.913

المجمكع

138

3.479

0.824

يظير مف خبلؿ نتائج ىذا الجدكؿ ( )16.4أف الفركؽ غير ظاىرة بيف المتكسطات الحسابية
الستجابات النزالء تبع ا لمكاف سكنيـ ،مما يدؿ عمى عدـ كجكد اختبلفات لبلستجابات كفؽ ىذا
المتغير.

جدكؿ  :17.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( )ANOVAلمفركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة
عمى العكد لمجريمة حسب مكاف السكف.
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

1.030

2

0.515

داخؿ المجمكعات

92.000

135

0.681

المجمكع

93.029

137
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قيمة ( )Fالدالة االحصائية

0.755

0.472

تشير النتائج في جدكؿ رقـ ( )17.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )α ≤ 0.05في إجابات أفراد عينة الدراسة عمى العكد لمجريمة كفقان لمتغير الدراسة مكاف السكف،
حيث بمغت قيمة الفحص ( )0.472كىي اعمى قيمة الداللة المجدكلة كىي ( ،)α ≤ 0.05كبالتالي
يتـ رفض الفرضية البديمة ،كقبكؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند
مستكل داللة ( ،)α ≤ 0.05في مدل استجابة النزيؿ العائد تعزل لمتغير مكاف السكف.
 .8.2.4نتائج الفرضية الثامنة:
يكجد اثر ذك داللة احصائية عمى مستكل داللة ( ،)α ≤ 0.05لمتغيرات الدراسة (الكصـ
االجتماعي ،عدـ االندماج االجتماعي) عمى العكد لمجريمة
لفحص ىذه الفرضية استخدـ نكعاف مف تحميؿ االنحدار المتعدد:
 .aاالنحدار الخطي المتعدد :ىذا النكع مف االنحدار يعطي قيمة التنبؤ بمستكل العكد لمجريمة
(المستكل مف  1إلى )5
 .bاالنحدار المكجستي المتعدد :ىذا النكع مف االنحدار يعطي قيمة احتمالية لمعكد إلى الجريمة
(مف  0إلى .)1

 .1.8.2.4تحميل االنحدار الخطي:
النتائج مكضحة في الجداكؿ التالية:

جدكؿ  :18.4ممخص النمكذج (.)Model Summary
نموذج

R

مربع R

مربع  Rالمعدلة

الخطأ المعياري

1

0.806

0.649

0.563

0.544
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تشير النتائج في جدكؿ ( )18.4إلى كجكد عبلقة قكية بيف متغير الدراسة التابع "العكد لمجريمة" كباقي
متغيرات الدارسة المستقمة التي دخمت نمكذج االنحدار حيث بمغت قيمة  R = 0.806كقيمة مربع
 Rىي  0.65كىي قيـ مقبكلة لنمكذج االنحدار.

جدكؿ  :19.4نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم لنمكذج االنحدار (.)ANOVA
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بيف المجمكعات

60.410

27

2.237

داخؿ المجمكعات

32.619

110

0.297

المجمكع

93.029

137

قيمة ( )Fالدالة االحصائية

0.000

7.545

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )19.4اف قيمة  Fتساكم  7.545عند درجة حرية  137كمستكل معنكية
يساكم  0.000كىك أقؿ مف الداللة االحصائية المجدكلة ( )α ≤ 0.05كىذا يعني اف النمكذج
االحصائي الذم تـ اختيارة لبلنحدار ذك داللة احصائية ،مما يدؿ عمى اف المتغرات المستقمة ليا تأثير
في التبنؤ بمتغير الدارسة التابع كمساىمة ذات داللة احصائية في تصنيؼ مستكل العكد لمجريمة.

جدكؿ  :20.4معامبلت نمكذج االنحدار (.)Coefficients

النموذج )(Model

(Unstandardized

(Standardized

)Coefficients

)Coefficients

المعامالت الغير معيارية

المعامالت المعيارية

B

Std. Error

الثابت)(Constant

0.118

0.404

Sig.
T

الداللة
االحصائية

Beta
0.292

0.771

الكصـ االجتماعي

0.482

0.114

0.366

4.222

0.000

عدـ االندماج االجتماعي

0.472

0.093

0.432

5.052

0.000

عدد مرات الدخكؿ

مف  5-4مرات

0.286

0.136

0.138

2.101

0.038

لمركز اإلصبلح

مف  7-6مرات

0.216

0.181

0.077

1.194

0.235
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 8مرات أك أكثر

0.167

0.216

0.053

0.772

0.442

كالتاىيؿ

سرقة

-0.188

0.397

-0.091

-0.475

0.636

مخدرات

0.007

0.380

0.004

0.019

0.985

قتؿ

-0.085

0.404

-0.038

-0.211

0.834

شجار

-0.283

0.348

-0.107

-0.813

0.418

أخرل

-0.110

0.406

-0.038

-0.272

0.786

سرقة

0.240

0.404

0.109

0.595

0.5530

مخدرات

-0.023

0.375

-0.012

-0.061

0.951

قتؿ

0.265

0.410

0.136

0.646

0.520

شجار

0.244

0.368

0.084

0.664

0.508

أخرل

0.042

0.436

0.013

0.096

0.923

 3أشير أك أقؿ

-0.065

0.200

-0.040

-0.325

0.746

مف  6- 4شيكر

-0.482

0.219

-0.172

-2.199

0.030

مف  9-7شيكر

0.178

0.236

0.059

0.754

0.453

مف  12-10شير

0.213

0.204

0.087

1.042

0.300

 3أشير أك أقؿ

-0.069

0.239

-0.039

-0.288

0.774

مدة المحككمية

مف  6- 4شيكر

0.010

0.198

0.004

0.052

0.958

األخيرة

مف  9-7شيكر

-0.021

0.243

-0.006

-0.088

0.930

مف  12-10شير

-0.288

0.197

-0.103

-1.462

0.146

 3أشير أك أقؿ

0.139

0.154

0.067

0.904

0.368

المدة خارج المركز

مف  6- 4شيكر

-0.034

0.288

-0.008

-0.118

0.906

في المرة األخيرة

مف  9-7شيكر

0.264

0.154

0.131

1.711

0.090

مف  12-10شير

0.058

0.146

0.033

0.397

0.692

نكع الجريمة األكلى

نكع الجريمة األخيرة

مدة المحككمية األكلى

يكضح جدكؿ ( )20.4معامبلت المتغيرات التي دخمت نمكذج االنحدار كمستكل داللة كؿ منيا حيث
تدؿ ىذه المستكيات عمى اف بعض ىذه المتغيرات ذات داللة احصائية كبعضيا ليست ذات داللة (مع
العمـ اف ىذه الدالالت ال تؤثر عمى قيمة التنبؤ كانما تؤثر عمى فعالية التنبؤ في النمكذج مف عدمو)
بناء عمى النمكذج المقترح إذا كاف شخص لدية المتغرات المستقمة التالية:
فمثبل :ن
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الكصـ االجتماعي =  ،3.7عدـ االندماج االجتماعي =  ،4عدد مرات دخكؿ مركز اإلصبلح = بيف
 4ك 5مرات ،نكع الجريمة االكلى = قتؿ ،نكع الجريمة األخيرة = مخدرات ،مدة المحككمية األكلى =
 4إلى  6اشير ،مدة المحككمية األخيرة =  13شير أك اكثر ،المدة خارج المركز =  7إلى  9اشير.
العكد لمجريمة = – )0.085*1( - )0.286*1( + )0.472*4( + )0.482*3.7( + 0.118
()0.034*1( – )0*1( + )0.482*1( – )0.023*1
= 3.485
كىذه القيمة تدلؿ عمى مستكل العكد لمجريمة مف  5ام بما نسبتة  %62إمكانية العكد لمجريمة.
جدكؿ ( )21.4يكضح المتغيرات المساعدة التي لـ تدخؿ النمكذج كىذه المتغيرات في العادة ال تدخؿ
بنمكذج االنحدار حتى لك تـ تعريفيا.
جدكؿ  :21.4المتغيرات التي لـ تدخؿ النمكذج (.)Excluded Variables
Collinearity
النموذج)(Model

Beta In
قيمة بيتا

Sig.
الداللة

T

Partial

Statistics

 Correlationإحصاء الخاصية الخطية

اإلحصائية االرتباط الجزئي

Tolerance
الخطأ

عدد مرات الدخكؿ لممركز ( 3مرات

.a

.

.

.

0.000

نكع الجريمة األكلى (مالي)

.a

.

.

.

0.000

نكع الجريمة األخيرة (مالي)

.a

.

.

.

0.000

.a

.

.

.

0.000

.a

.

.

.

0.000

.a

.

.

.

0.000

أك أقؿ)

مدة المحككمية األكلى ( 13شير أك
أكثر)
مدة المحككمية األخيرة ( 13شير أك
أكثر)
المدة خارج المركز في المرة األخيرة
( 13شير أك أكثر)
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تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد لفحص ىذه الفرضية كبما أف ىذا النكع يعتمد عمى
المتغيرات العددية فقط ،فقد تـ تحكيؿ المتغيرات النكعية المستقمة في النمكذج إلى متغيرات عددية
كذلؾ باضافة متغيرات مساعدة كما يمي:
مثبل المتغير "نكع الجريمة األكلى" ،حسب الجدكؿ .4.22
بناء عمى متغير نكع الجريمة األكلى.
جدكؿ  :22.4مثاؿ عمى المتغيرات المساعدة ن
اسم المتغير المساعد

قيمة المتغير

الوصف

1

إذا كاف نكع الجريمة مالي

0

غير ذلؾ

1

إذا كاف نكع الجريمة سرقة

0

غير ذلؾ

1

إذا كاف نكع الجريمة مخدرات

0

غير ذلؾ

1

إذا كاف نكع الجريمة قتؿ

0

غير ذلؾ

1

إذا كاف نكع الجريمة شجار

0

غير ذلؾ

1

إذا كاف نكع الجريمة اخرل

0

غير ذلؾ

نكع الجريمة األكلى_1
نكع الجريمة األكلى_2
نكع الجريمة األكلى_3
نكع الجريمة األكلى_4
نكع الجريمة األكلى_5
نكع الجريمة األكلى_6

كىكذا لباقي متغيرات الدراسة كىي :عدد مرات الدخكؿ لمركز اإلصبلح كالتأىيؿ ،نكع الجريمة األخيرة،
مدة المحككمية األكلى ،مدة المحككمية األخيرة كالمدة خارج المركز اإلصبلحي في المرة األخيرة.
 .2.8.2.4تحميل االنحدار الموجستي:
يستخدـ االنحدار المكجستي عندما يككف المتغير التابع ( )yمتغي ار ثنائيا ياخذ قيمتيف فقط يرمز لؤلكلى
كىي كقكع الحدث (العكد لمجريمة) بالرمز ( )1كذلؾ باحتماؿ قدرة ( )pبينما يرمز لمثانية كىي عدـ
كقكع الحدث (عدـ العكدة لمجريمة) بالرمز ( )0باحتماؿ يساكم ( )1-pفيما ال يضع قيكدا عمى انكاع
المتغيرات المستقمة كالتي يمكف ليا اف تككف عددية أك غير عددية (فئكية) أك خميط مف االثنيف كما ال
يشترط اعتدالية تكزيعيا.
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نتائج تحميؿ االنحدار المكجستي مكضحة في الجداكؿ التالية:
جدكؿ  :23.4كفاءة تصنيؼ النمكذج في الخطكة صفر (.)Classification Table
المتوقع ()Predicted

التصنيف

التصنيف الصحيح %

الخطوة 0

ال

نعـ

المشاىد

ال

0

38

0.0

()Observed

نعـ

0

100

100.0
72.5

النسبة العامة

جدكؿ  :24.4اختبار الداللة اإلحصائية لمنمكذج ككؿ ( Omnibus Tests of Model
.)Coefficients
الخطكة 1

Model

مربع كاي

درجات الحرية

الداللة

53.906

27

0.002

كيتضح مف جدكؿ ( )24.4أف قيمة مربع كام تساكم ( )53.9عند درجة حرية ( )27كمستكل
معنكم يساكم ( )P-value = 0.002كىذا يعني أف النمكذج اإلحصائي الذم تـ تكفيقو ذك داللة
إحصائية (معنكم) مما يدؿ عمى أف المتغيرات المكجكدة في النمكذج عند الخطكة األكلى ليا أىمية
كتأثير كمساىمة ذات داللة إحصائية في تصنيؼ العكد لمجريمة (يعكد أك ال يعكد بنسبة احتمالية
معينة .)P
جدكؿ  :25.4تفسير المتغيرات الداخمة في النمكذج (.)Model Summary
-2 Log likelihood
الخطكة 1

108.525a

Cox & Snell

Nagelkerke

234.

0.467

تشير النتائج في الجدكؿ ( )25.4إلى أف المتغيرات الداخمة في النمكذج عند الخطكة األكلى
قد فسرت حكالي  %47باستخداـ معامؿ (  ) Nagelkerkeك %42

باستخداـ معامؿ

(  ) Cox & Snellمف المتغيرات في متغير العكد لمجريمة (المتغير التابع) كىذا يدؿ عمى انو ما
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يزاؿ ى ناؾ نسبة مف المتغيرات المؤثرة في المتغير التابع تعكد لمتغيرات اخرل غير مدرجة في
النمكذج.
جدكؿ  :26.4كفاءة تصنيؼ النمكذج في الخطكة كاحد (.)Classification Table
المتوقع ()Predicted

التصنيف

التصنيف الصحيح %

الخطوة 1

ال

نعـ

المشاىد

ال

22

16

57.9

()Observed

نعـ

5

95

95.0
84.8

النسبة العامة

يتضح مف جدكؿ ( )26.4أف النمكذج في الخطكة  1كلدل تضميف المتغيرات المتنبئة قد حقؽ نسبة
تصنيؼ كمية صحيحة كىي عبارة عف عدد التنبؤات الصحيحة عمى العدد الكمي لعينة الدراسة بمغت
 %84.8كىي نسبة مرتفعة ،كبالنظر لمخطكة ( )0كالمكضحة في جدكؿ رقـ ( )23.4كالتي تبيف نتائج
التحميؿ دكف ام مف المتغيرات المستقمة (المتنبئة) فانة يمكف مبلحظة التحسف في نسبة التصنيؼ
الصحيحة التي حققيا النمكذج حيث ارتفعت بنسبة (.)%12.3

جدكؿ  :27.4نتائج نمكذج االنحدار المكجستي لمتغير العكد لمجريمة (.)Variables in Model
B

S.E.

Sig.

)Exp(B

المعامالت

الخطأ المعياري

الداللة اإلحصائية

العدد النيبيري

الكصـ االجتماعي

1.199

0.669

0.000

3.318

عدـ االندماج االجتماعي

1.437

0.563

0.000

4.206

عدد مرات الدخكؿ

 3مرات أك أقؿ

0.591

1.387

0.067

0.554

لمركز اإلصبلح

مف  5-4مرات

-0.081

1.470

0.095

0.922

كالتاىيؿ

مف  7-6مرات

-0.593

1.635

0.071

0.553

مالية

1.415

1.960

0.047

4.115

سرقة

0.241

1.377

0.086

1.273

مخدرات

1.384

1.376

0.031

3.990

قتؿ

0.787

1.569

0.061

2.197

المتغير

نكع الجريمة األكلى
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شجار

0.607

1.249

0.062

1.836

مالية

-1.484

2.182

0.049

0.227

سرقة

-0.542

1.613

0.073

0.581

مخدرات

-1.976

1.602

0.021

0.139

قتؿ

0.165

1.600

0.091

1.179

شجار

-1.381

1.625

0.039

0.251

 3أشير أك أقؿ

-0.275

1.283

0.083

0.760

مدة المحككمية

مف  6- 4شيكر

-1.136

1.357

0.040

0.321

األكلى

مف  9-7شيكر

0.275

1.340

0.083

1.316

مف  12-10شير

0.415

1.325

0.075

1.514

 3أشير أك أقؿ

0.094

1.302

0.094

1.098

مدة المحككمية

مف  6- 4شيكر

1.209

1.159

0.029

3.349

األخيرة

مف  9-7شيكر

0.799

1.315

0.054

2.222

مف  12-10شير

0.787

1.143

0.049

2.196

 3أشير أك أقؿ

0.987

0.829

0.023

2.683

المدة خارج المركز

مف  6- 4شيكر

-0.584

0.737

0.042

0.558

في المرة األخيرة

مف  9-7شيكر

-0.206

1.544

0.089

0.814

مف  12-10شير

0.532

0.770

0.049

1.702

-5.966

2.862

0.011

0.001

نكع الجريمة األخيرة

الثابت)(Constant

تشير النتائج في جدكؿ رقـ ( )27.4إلى اف بعض المتغيرات المستقمة ليا تأثير معنكم عمى العكد
لمجريمة ( )P-value < 0.05ام اف ىذه المتغيرات ليا اىمية في تفسير العكد إلى الجريمة كبعض
ىذه المتغيرات ليس ليا تأثير معنكم عىمى العكد لمجريمة ( .)P-value > 0.05ام اف ىذه
المتغيرات ليا اىمية قميمة في تفسير العكد إلى الجريمة.
كما اشارت قيمة نسبة الترجيح  )Exp(B)( Odds Ratioإلى اف ارتفاع الشعكر بالكصـ االجتماعي
يؤدم إلى ارتفاع احتمالية العكد إلى الجريمة بينما كمما ارتفعت الجرائـ المالية في متغير نكع الجريمة
األخيرة يؤدم إلى انخفاض احتمالية العكد إلى الجريمة كىكذا لباقي المتغيرات.
بناء عمى النمكذج المقترح إذا كاف شخص لديو المتغرات المستقمة التالية:
فمثبل:
ن
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الكصـ االجتماعي =  ،3.7عدـ االندماج االجتماعي =  ،4عدد مرات دخكؿ مركز اإلصبلح = بيف
 4ك 5مرات ،نكع الجريمة األكلى = قتؿ ،نكع الجريمة األخيرة = مخدرات ،مدة المحككمية األكلى =
 4إلى  6أشير ،مدة المحككمية األخيرة =  13شير أك اكثر ،المدة خارج المركز =  7إلى  9أشير.

كىذه القيمة تدؿ عمى أف احتماؿ الشخص ذك المكاصفات السابقة بعكدتو إلى الجريمة ىك  %66كىي
نسبة قريبة مف النسبة في حالة استخداـ االنحدار الخطي.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج ،االستنتاجات والتوصيات

ىدفت ىذه الد ارسة إلى التعرؼ عمى الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي كفؽ استجابات
نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف في الضفة الغربية كفحص دكر مجمكعة مف المتغيرات عمى
عكدتيـ لمجريمة.

 1.5مناقشة أسئمة الدراسة وفرضياتها
 .1.1.5مناقشة نتائج السؤال الرئيس:
ما ىي استجابات النزالء العائديف نحك عممية الكصـ االجتماعي ،اندماجيـ في المجتمع كامكانيات
عكدتيـ لمجريمة؟
لقد كانت استجابة نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف لمحاكر الدراسة الثبلثة كىي الكصـ األسرم
كاالجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة متكسطة ،مما قد يدؿ عمى أىمية الكصـ االسرم
كاالجتماعي إضافة إلى تكفر ضعؼ االندماج االجتماعي لدييـ كبدكرىما قد يؤدياف لعكدتيـ لمجريمة .إال
اف استجابة النزالء العائديف لعبارات عدـ االندماج االجتماعي كانت األكثر مكافقة لدل النزالء العائديف،
مما يدؿ عمى أف النزالء العائديف يكاجيكف صعكبة في اندماجيـ مجددان في المجتمع ،مما قد تساىـ
في عكدتيـ الرتكاب الجريمة .في حيف كانت استجاباتيـ نحك الكصـ األسرم ىي األكثر انخفاضان ،كىذا
يدؿ عمى اف النزالء العائديف يتأثركف بالكصـ االجتماعي الذم يفرضو المجتمع أكثر مف الكصـ
االجتماعي الذم تفرضو األسرة .كأظيرت نتائج الدراسة كجكد ارتباط داؿ احصائيان بيف محاكر
الدراسة ،فيكجد ارتباط عكسي بيف الكصـ كاالندماج إم كمما زلد الكصـ االجتماعي تقؿ فرص
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االندماج االجتماعي ،كيكجد ارتباط طردم بيف الكصـ كالعكد لمجريمة ،فكمما زاد الكصـ االجتماعي
تزيد العكد لمجريمة.
تتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات السابقة في مجاؿ الكصـ االجتماعي كاالندماج االجتماعي كالعكد
لمجريمة (الركيمي2008 ،؛ MIngus & Burchfield, 2012؛ الشيراني.(2014 ،
أكدت ىذه الدراسات عمى أف لمكصـ االجتماعي دكر في ضعؼ اندماج المفرج عنيـ ،إضافة إلى أف
كصـ المجرميف يحدث عكاقب سمبية جانبية لدييـ ،فيكاجييـ المجتمع برفض التشغيؿ كعدـ قبكؿ
شراكتيـ أك التعامؿ معيـ أك قبكؿ مصاىرتيـ ،كعزليـ ككرىيـ كاحتقارىـ ،مما يدفع المفرج عنو لمعكد
إلى الجريمة ،فبعد اإلفراج عف النزالء ال يتـ مكاجيتيـ باستراتيجيات قادرة عمى تأقمميـ كاندماجيـ.
كقد أجمعت دراسات كثيرة منيا )،(Jacoby, Snape & Baker, 2005; Bos et al., 2013
عمى أف الكصـ االجتماعي الكاقع عمى النزيؿ السابؽ بجميع أشكالو ،يسبب النفكر مف المفرج عنو
كعدـ التفاعؿ معو اجتماعيان ،كيؤدم إلى الرفض االجتماعي ،كاعتباره خصـ يجب معاداتو .كقد يتخذ
الكصـ صك انر أخرل مثؿ التكذيب كالتجريد مف اإلنسانية ،كاظيار عدـ الطمأنينة أثناء التعامؿ مع ىذا
الشخص ،ككصفو بالعار ،كعدـ إنشاء أم اتصاؿ معو .تؤدم ىذه األشكاؿ المتعددة بالمفرج عنو
مبني عمى أساس الخكؼ مف الظيكر أماـ المجتمع ،مما يثير فييـ ضغكط
التخاذ مكقؼ يككف
ّ
اجتماعية عدة ،ىي بحد ذاتيا تجسيدان لمكصمة االجتماعية التي يعاني منيا المفرج عنو.
كبحسب دراسات محددة ) ،(Matza, 1969; Kowalski & Bellair, 2011كدراسة )كيرس
كسيميرز )2013 ،فإف التعامؿ السيئ مع المنحرفيف مف قبؿ المجتمع كالسمطات ،إضافة إلى إطبلؽ
مسميات سمبية عمى النزيؿ السابؽ كالمجرـ أك المدمف أك السارؽ أك القاتؿ كغيرىا ،يكفر فرصا جديدة
إلقامة ىكيات منحرفة ،كالى إيجاد فرص جديدة لبلنخراط بشكؿ قيرم في االنحراؼ.
اف نتائج الدراسة تعكس كاقع نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ العائديف في الضفة الغربية ،فيناؾ
صعكبة حقيقية في اندماج النزالء المفرج عنيـ في المجتمع بعد الخركج مف المركز اإلصبلحي ،كىك
الناتج مف شعكرىـ بالكصـ ،إضافة إلى إلصاؽ صفة المنحرؼ أك المجرـ عمييـ ،كاألىـ ىك التعامؿ
السمبي معيـ كعدـ تقبميـ كاحتراميـ .ىذه العممية تؤدم في نياية المطاؼ إلى تكرط المفرج عنيـ في
جرائـ جديدة ،بعد أف كاجو ىؤالء النزالء صعكبات بالغة في التقبؿ االجتماعي كبعد أف استنفذت جميع
محاكالت اإلصبلح كاالندماج االجتماعي.
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كيمكف التعرؼ عمى األسباب التي دفعت النزالء إلى االستجابة المرتفعة بخصكص الكصـ االجتماعي،
عدـ االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة مف خبلؿ التعرؼ عمى طبيعة مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ
إضافة إلى معاممة النزيؿ بعد الخركج مف المركز اإلصبلحي ككبل السببيف مرتبط باآلخر فطبيعة
المركز اإلصبلحي تعكس التعامؿ الذم سيتـ لمنزيؿ بعد الخركج ،إضافة إلى أف طبيعة النظرة لمنزيؿ
في المجتمع تعكس طبيعة مراكز اإلصبلح كىالتأىيؿ في ذلؾ المجتمع.
كأكؿ خطكة بالنسبة لمنزيؿ المفرج عنو لبلندماج االجتماعي ىي المركز اإلصبلحي نفسو ،حيث انو
يميد الطريؽ اماـ النزالء لمكاجية الصعكبة البالغة في االندماج في المجتمع ،كيؤثر عمى نفسية النزيؿ
في تغيير سمككو لؤلفضؿ ،كليذا يجب التعرؼ عمى كاقع مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية كدكرىا
في إصبلح كتأىيؿ النزالء قبؿ خركجيـ لممجتمع .األىـ مف ذلؾ ىك التعرؼ عمى دكر ىذه المراكز
في الرعاية البلحقة لمنزيؿ بعد خركجو مف المركز اإلصبلحي لضماف اندماجو في المجتمع كعدـ
عكدتو الرتكاب الجريمة ،كقد تـ التطرؽ إلى كثير مف الدراسات التي تشرح كاقع ىذه المراكز كدكرىا
في إصبلح كاعادة تأىيؿ النزالء المفرج عنيـ.
كيتضح مف تقرير لمييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف حكؿ مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ
الفمسطينية (أبك ىنكد )2001 ،أف ىذه المراكز ،ككفقا لقانكف مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطيني رقـ
 6لعاـ  ،1998تتفؽ مػع المعػايير الدكلية الخاصة بالنزالء كالمحتجزيف ،كتعتبر ىذه المراكز متطكرة
كتزداد تطك ار كاصبلحا لمكاكبة التطكر المستمر في مجاؿ رعاية كتأىيؿ النزالء ،كخاصة إذا نظرنا إلى
أكضاع مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ في كثير مف الدكؿ العربية.
فتمتزـ مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية مع القكاعد العامة لمعاممة النزالء ،مف حيث السجبلت
بناء عمى الجنس كالعمر كخطكرة الجريمة ،إضافة إلى قاعدة أماكف
كالفصؿ بيف فئات النزالء ن
االحتجاز كطبيعتيا كالنظافة الشخصية كالطعاـ كالتماريف الرياضية كالخدمات الطبية كالرعاية الصحية

كالعقاب كالتزكيد بالمعمكمات كالحؽ بالشككل كاالتصاؿ بالعالـ الخارجي كغيرىا ،إال أف كثير مف
ا لمباني الخاصة بيذه المراكز لـ تكف قد صممت لغرض اإلصبلح كالتأىيؿ ،باستثناء المراكز الجديدة،
كلـ تتكفر فييا المرافؽ التي تمبي كثير مف متطمبات المعايير الدكلية.
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كفي دراسة حكؿ تأىيؿ النزيؿ الفمسطيني (بكاقنة )2009 ،ككفقا لقانكف مراكز التأىيؿ اإلصبلح
الفمسطيني فإف القانكف الفمسطيني المختص بيذه المراكز ،يقترب ألف يككف نمكذجيان ،اللتزامو
بمجمكعة قكاعد الحد األدنى لمعاممة النزالء ،كتقريره لحقكؽ النزيؿ مف مراعاة لمجكانب اإلنسانية
كاحتراـ كرامتو االنسانية ،مع إصبلحو كتأىيمو ،فيك قانكف مكاكب لمستجدات العصر ،كخصكصان
إصبلح النزيؿ كتأىيمو .كمف ناحية تطبيقو فإف مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية تنسجـ إلى حد
كبير مع القانكف عمى الرغـ مف كجكد عقبات مادية تؤثر بشكؿ سمبي عمى إمكانية تطبيؽ القانكف مف
اىميا غياب المكائح كاألنظمة النابعة مف ركح القانكف لتنفيذ أحكامو كطبيعة أبنية المراكز ،حيث أف
أغمب مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية لـ تؤسس لتحقيؽ أىداؼ تأىيمية كاصبلحية لمنزيؿ ،فيي
و
مباف قديمة ،كىذا ما يتعارض مع ضركرة تكاجد أماكف مخصصة لمعبادة كالتعميـ كمساحات كافية
لمرياضة البدنية كالترفيو أك لممشاغؿ الحرفية كغيرىا ،كما أف إمكانية الفصؿ بيف النزالء ،كفؽ ىذه
الدراسة ،غير متاحة في أغمبيا بسبب طبيعة مباني المراكز.
كىذه العكامؿ إضافة إلى تكافر عكامؿ أخرل مف أىميا :ضعؼ اإلمكانيات المادية لمدكلة كالتي
تتطمبيا عممية تأىيؿ كاصبلح النزيؿ كغياب إلزاـ المجتمع بكامؿ مؤسساتو العامة كالخاصة منيا
لممشاركة في ىذا التأىيؿ ،كعدـ كجكد كعي كاؼ مف أفراد المجتمع ،حكؿ ضركرة إصبلح كتأىيؿ
النزيؿ (األمر الذم يعكد إلى المعتقدات القديمة التي ما زالت راسخة في أذىانيـ حكؿ مفيكـ السجيف
بأنو إنساف غير طبيعي) ،كعدـ كجكد متطكعيف لممساعدة في عممية التأىيؿ كاالعتبارات األمنية
لممؤسسة العقابية كالتي تقؼ أماـ تأىيؿ النزيؿ كاصبلحو كاعادة إدماجو في المجتمع ،كخصكصا فيما
يتعمؽ بصمة النزيؿ بالعالـ الخارجي -كؿ ىذه العكامؿ تعتبر مف عكائؽ تأىيؿ النزيؿ كتسييؿ اندماجو
في المجتمع.
أم أف ىذه العكامؿ آنفة الذكر تجعؿ لممركز اإلصبلحي دكر في عكدة النزالء لمجريمة .كمف بعض
تجارب النزالء في ىذه المراكز كجدنا مف الحكار مع النزالء العائديف (عريض كعطية )2016 ،أف
النزالء يتعممكف السمكؾ اإلجرامي اكثر داخؿ ىذه المراكز اإلصبلحية ،فيتعممكف جرائـ جديدة ،كتتطكر
معيـ االمكر إلى اف يصبحكا أعضاء في جرائـ منظمة كشبكات مجرميف ،فيصبح المركز اإلصبلحي
أداة لزيادة ىذا اإلجراـ في النزيؿ.
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كمف ناحية ثانية فإف التعامؿ السمبي الذم يتمقاه المفرج عنيـ يؤسس لعكدتيـ لمجريمة ،فالكصـ
االجتماعي في المجتمع الفمسطيني لو دكر في صعكبة اندماج المفرج عنيـ ،فيكاجييـ المجتمع برفض
التشغيؿ كعدـ قبكؿ شراكتيـ أك التعامؿ معيـ مما يدفع المفرج عنو لمعكد إلى الجريمة .كفي حكار مع
المحامي كساـ عريض كالمرشد االجتماعي لمعالجة متضررم المخدرات كالكحكؿ السيد نمر عطية
عف قضية تأىيؿ النزالء كتعامؿ المجتمع معيـ ضمف برنامج حالنا (عريض كعطية )2016 ،يمكف
التعرؼ عمى الصعكبة التي يكاجييا النزيؿ الفمسطيني في محاكالتو إلعادة االندماج في المجتمع،
حيث يجد صعكبة في إيجاد فرص عمؿ مناسبة فيرفضو أصحاب العمؿ إلى جانب عدـ تقبؿ النزيؿ
السابؽ ،حيث يعتبر المفرج عنيـ في المجتمع الفمسطيني مجرميف أك مدمنيف أك سارقيف كغيرىا ،مما
يسيـ في العكد المتكرر لمجريمة ،فيعتبر اإلجراـ السبيؿ الكحيد اماـ كثير مف المفرج عنيـ.
إضافة إلى ذلؾ ال تتكفر مؤسسات لرعاية كتأىيؿ النزالء خارج المركز اإلصبلحي ،كالتي تؤدم إلى
اندماج النزالء في المجتمع كتكفر ليـ احتياجاتيـ مف فرص العمؿ أك العبلقات االجتماعية أك غيرىا،
كىذه األكضاع تسيـ في ضعؼ اندماج النزالء في المجتمع إلى جانب سكء األكضاع التأىيمية داخؿ
المركز اإلصبلحي.
كبالتطرؽ لدكر األسرة في الجريمة نجد كبحسب دراسة عبد اهلل ( ،)2011اف األسرة يمكف اف تمعب
دك انر كبي انر في الجريمة ،كخاصة إذا تفككت أك في حاؿ عدـ قياميا بمياميا الرئيسية.
إال اف لؤلسرة العربية دكر كبير في الجريمة كاالنحراؼ لؤلشخاص المنحرفيف كخاصة عند االحداث،
كال يقتصر دكرىا عمى المنحرؼ في الجانب السمبي فيمكف أف يككف لؤلسرة العربية دكر إيجابي في
التقميؿ مف الجريمة ،حيث أف األسرة ىي التي تنشئ الفرد في البداية ،كىي التي تضبط سمكؾ أفرادىا،
كىي التي تقدـ العناية كالحماية ليـ ،إضافة إلى أنيا تكفر ليـ المنزلة االجتماعية كاالقتصادية في
المجتمع (خكج كعبد السبلـ.)1988 ،
ىذا فيما يتعمؽ بدكر األسرة في الجريمة بشكؿ عاـ أما بخصكص نظرة االسرة لمنزيؿ المفرج عنو
كمكانتو في المجتمع بعد الخركج مف المركز اإلصبلحي ،نجد أف أفراد األسرة في الغالب ال يتقبمكف
النزيؿ بينيـ كال يعتبركنو جزء مف المجتمع ،كىذا ما أكدتو نتائج الدراسة الحالية فإف األسرة إلى جانب
المجتمع تمعب دكر في عكدة النزالء المفرج عنيـ إلى الجريمة ،كذلؾ مف خبلؿ إطبلؽ مسمى
المنحرؼ كالمجرـ عمى ىذا النزيؿ إضافة إلى عدـ تقبمو بينيـ ،كبالرجكع إلى كثير مف الدراسات حكؿ
دكر األسرة في الجريمة ،ال نجد أم دراسة تتحدث عف دكر األسرة كخاصة األسرة العربية في العكد
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لمجريمة ،فتقتصر جميع الدراسات عمى ذكر دكر االسرة في الجريمة بشكؿ عاـ ،فالدراسات التي
تتحدث عف العكد لمجريمة تذكر دكر المجتمع بشكؿ عاـ في العكد لمجريمة ،فقد تحدثت كثير مف
الدراسات منيا (خكج كعبد السبلـ ،1988 ،شبمي )2014 ،عف دكر المجتمع كنظرتو السمبية
لممنحرؼ كالتي تؤسس لمعكد إلى الجريمة ،كلكف لـ يتـ التطرؽ لنظرة األسرة لممنحرؼ المفرج عنو.
كىذه النظرة لمنزيؿ ،إلى جانب إلصاؽ صفة الكصـ عمى ىذا النزيؿ عمى اعتبار انو شخص منحرؼ
عف المجتمع ،تؤدم بالتالي إلى زيادة فرص عكدتو الرتكاب الجريمة .كاألسرة الفمسطينية عمى كجو
الخصكص تمر في أكضاع اجتماعية كسياسية كاقتصادية صعبة كمعقدة مما يجعميا تكاجو صعكبة
بالغة في رعاية كتػأىيؿ النزيؿ المفرج عنو ،حيث يعتبر ىذا العامؿ تفسي ار اضافيا لعرقمة اندماج النزيؿ
في المجتمع.
كعند دراسة عبارات محكر العكد لمجريمة في درجة استجابة نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ ،كانت
العبارات األكثر استجابة عمى الترتيب :أدل عدـ حصكلي عمى فرصة عمؿ إلى عكدتي لمجريمة،
شعرت عند عكدتي لمجريمة أنني سأعيد حقكقي المسمكبة مني ،أدل عدـ قبكؿ الناس لي إلى ارتكاب
الجريمة ثانية.
نبلحظ ىنا أف النزالء المفرج عنيـ في الضفة الغربية تزداد فرصة عكدتيـ إلى الجريمة بسبب عدـ
حصكليـ عمى فرص عمؿ مناسبة ليـ ،خاصة إذا كانك مف فئة المتعمميف .نجد في الفقرة الثالثة أف
النزالء العائديف لمجريمة في الضفة الغربية لـ يجدكا أم فرصة لتقبؿ الناس ليـ مما يشير إلى صعكبة
بالغة في محاكالتيـ لبلندماج االجتماعي ،مما قد يساىـ في عكدتيـ الرتكاب الجريمة .إضافة إلى ذلؾ
فإف عكدة ىؤالء النزالء إلى الجريمة يعتبر بالنسبة ليـ ،طريقة الستعادة حقكقيـ الضائعة في المجتمع
كأف ارتكاب الجرائـ سيعيد ىذه الحقكؽ التي لـ تتكفر ليـ بالطرؽ المشركعة كفي ظؿ القانكف ،مما
دفعيـ لمبحث عف حقكقيـ بالطرؽ الغير مشركعة ).(Cloward & Ohlin, 1960
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 .2.1.5مناقشة نتائج الفرضيات:
 .1.2.1.5مناقشة الفرضية األولى:
(تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الكصـ األسرم-االجتماعي كالعكد لمجريمة)
لقد تـ قبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد عبلقة طردية كمتكسطة القكة (ذات داللة إحصائية) بيف
الكصـ االجتماعي كالعكد لمجريمة ،فقد كانت استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة ترتفع كمما ارتفعت
استجاباتيـ نحك الكصـ األسرم كاالجتماعي.
اتفقت ىذه النتائج مع كثير مف الدراسات السابقة
(الركيمي2008 ،؛ )Breen, 2011; Esmaili, Ziyaeh, Khajeh & Baratvand, 2011
في اف لمكصـ االجتماعي الكاقع عمى النزيؿ المفرج عنو دكر كبير في عكدتو لبلنحراؼ كالجريمة مرة
اخرل .كفؽ نتائج ىذه الدراسات ،فقد كجد النزالء السابقيف تأثي ار كبي ار لمكصمة االجتماعية التي لحقت
بيـ بعد خركجيـ مف مركز اإلصبلح كالتأىيؿ ،بؿ تشكؿ تيديدا ليـ كالندماجيـ االجتماعي فبل يتـ
قبكليـ كجزء مف المجتمع كيتـ رفض تشغيميـ أك التعامؿ معيـ كبالتالي تزيد فرص عكدتيـ الرتكاب
مزيد مف الجرائـ ،فالكصمة سمة مؤثرة عمى المفرج عنيـ ،كتؤدم إلى زيادة كره المفرج عنيـ لممجتمع.
كأجمعت دراسات ) (Scheff, 1984; Thoits, 1999; Breen, 2011أف الكصمة تؤثر عمى
الشخص المكصكـ بسبب نظرة المجتمع الدكنية لو ،مما يؤدم لكجكد آثار سمبية لدل الشخص ،كقد
تتطكر مع مركر الكقت لتصبح حاف انز الرتكاب الجرائـ مرة أخرل ضد المجتمع ،كيتفؽ ركاد نظرية
الكصمة االجتماعية كؿ مف تننباكـ ) (Tannenbaum, 1938كجكفماف ) (Goffman,1963aمع
أف ما يؤدم إلى كجكد المجرـ ىك الكيفية التي يعاممو بيا االخركف ،فإلصاؽ صفة االنحراؼ كاالجراـ
لشخص ما يجعؿ ذلؾ الشخص يتصرؼ كفقا لما الحؽ بو ،كيتجو كثير مف المفرج عنيـ إلى
االنحراؼ كالجريمة بسبب تمؾ النظرة كاالنطباع االجتماعي الذم تككف ضدىـ ،فيزيدىـ ذلؾ انح ارفا
عف المجتمع.
كقد اتفقت دراسات كؿ مف ) (Visher, 2003; Ogrady, 2011مع ىذه النتائج ،فالكصـ أك العار
غالبان ما يساىـ في المشاركة الفعالة في األنشطة اإلجرامية الجماعية ،فكمما زاد تأثير الكصمة عمى
بناء عمى أنو مكصكـ كبذلؾ فقد تقبؿ ىذا الفرد صفة االنحراؼ.
الفرد تزيد احتمالية ارتكابو لمجرائـ ن
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فأحد أىـ األسباب الرئيسية لتكرار الجريمة مرة أخرل ىك الصعكبة التي تقع عمى الفرد في االندماج
مرة أخرل في الحياة العادية ،الناتج عف تأثير الكصـ عمييـ ،حيث أف المفرج عنيـ يجدكف صعكبة في
إعادة تأسيس العبلقات مع أسرىـ ،كمع المجتمع المحيط بيـ ،كبالتالي يقكدىـ ذلؾ لمعكدة إلى أماكف
خطيرة عمى المجتمع ،لتتطكر بذلؾ الجريمة في المرة الثانية ،كتصبح أكثر خطكرة كتعقيدان مف الجريمة
األكلى ،كفؽ مفاىيـ ليمرت ) (Lemert, 1967حكؿ "االنحراؼ الثانكم".
كيمكف التعرؼ عمى األسباب التي دفعت النزالء إلى االستجابة المرتفعة بخصكص الكصـ االجتماعي
كتأثيره عمى العكد لمجريمة مف خبلؿ التعرؼ عمى طبيعة معاممة النزيؿ بعد الخركج مف المركز
اإلصبلحي ،فالتعامؿ السمبي الذم يتمقاه المفرج عنيـ يؤسس لعكدتيـ لمجريمة ،فالكصـ االجتماعي في
المجتمع الفمسطيني لو دكر في دفع المفرج عنو لمعكد إلى الجريمة ،كبالرجكع إلى حكار قناة مساكاة
الذم تـ نشره عمى يكتيكب( ،2016/8/22 ،عريض كعطية ،)2016 ،يمكف التعرؼ عمى طبيعة
نظرة المجتمع الفمسطيني لمنزيؿ السابؽ ،حيث يعتبر المفرج عنيـ في المجتمع الفمسطيني مجرميف أك
مدمنيف اك سارقيف كغيرىا ،مما يسيـ في العكد المتكرر لمجريمة ،فيعتبر اإلجراـ السبيؿ الكحيد اماـ
كثير مف المفرج عنيـ.
 .2.2.1.5مناقشة الفرضية الثانية:
(تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الكصـ األسرم-االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي)
لقد تـ قبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بكجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الكصـ االجتماعي كعدـ
االندماج االجتماعي ،فقد كانت الدرجة الكمية لبلندماج تقؿ كمما ارتفعت الدرجة الكمية لمكصـ
االجتماعي لدل نزالء مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ ،حيث يتبيف بكجكد عبلقة عكسية كمتكسطة القكة،
كدالة إحصائيا بيف الكصـ األسرم-االجتماعي كبيف االندماج االجتماعي.
كيمكف تأكيد ىذه النتائج مف خبلؿ التعرؼ عمى الدراسات السابقة التي تحدثت عف دكر الكصـ في
ضعؼ االندماج االجتماعي ،فقد اتفقت ىذه النتائج مع كثير مف الدراسات السابقة منيا دراسات
(الركيمي2008 ،؛ القصير2011 ،؛ شمبي2011 ،؛ ىامؿ2012 ،؛ الشيراني ،)2014 ،كدراسات
) (Breen, 2011; Esmaili et al., 2011; Mingus & Berchfield, 2012التي أجمعت
عمى أف الكصـ االجتماعي الكاقع عمى المفرج عنيـ لو دكر كبير في ضعؼ اندماجيـ في المجتمع،
فيشعر المفرج عنيـ بأنيـ مختمفيف عف باقي أفراد المجتمع ،فمف مظاىر الكصـ االجتماعي الذم
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يمارسو المجتمع رفض التشغيؿ كعدـ قبكؿ تشغيميـ أك شراكتيـ أك التعامؿ معيـ أك قبكؿ مصاىرتيـ،
كعزليـ ككرىيـ كاحتقارىـ ،فيكاجيكف صعكبة بالغة في إعادة اندماجيـ مجددا في المجتمع.
كبحسب دراسات ) ،(Jacoby, Snape & Baker, 2005; Bos et al., 2013فإف الكصـ يمكف
أف يككف عمنيان ،مثؿ النفكر مف المفرج عنو كعدـ التفاعؿ معو اجتماعيان ،إلى الرفض االجتماعي،
كاعتباره خصـ يجب معاداتو ،كقد يتخذ الكصـ صك انر أخرل مثؿ التكذيب كالتجريد مف اإلنسانية،
كاظيار عدـ الطمأنينة أثناء التعامؿ مع ىذا الشخص ككصفو بالعار ،كعدـ إنشاء أم اتصاؿ معو.
كقد أجمعت دراسات مثؿ (الركيمي2008 ،؛ القصير2011 ،؛ شبمي )2014 ،أف الكصـ االجتماعي
كمفيكـ شامؿ ككاسع ،يشير إلى كجكد خصائص جسمية أك عقمية أك نفسية أك اجتماعية أك سمككية
غير مرغكبة اجتماعيان كتحرـ المفرج عنو مف التقبؿ االجتماعي ،فيك في نظر المجتمع شخص
مختمؼ عف بقية األشخاص ،حيث ينظر إليو المجتمع عمى أنو شخص مصاب باالنحطاط الخمقي،
كأف االتصاؿ معو يجمب العار ،إذ يعتبركنو فردان غير مرغكب فيو بينيـ ،مما يحرمو مف التأييد
االجتماعي كالتقبؿ االجتماعي.
كبحسب دراسات ) (Henslin, 2008; Guerino et al., 2011فإف الكصمة تشير إلى استنكار
شديد أك عدـ الرضا مف شخص أك مجمكعة مف األشخاص ،عمى أسس كأفعاؿ مميزة اجتماعيان ،كالتي
ينظر إلييا عمى أنيا انحراؼ عف قيـ كمبادئ المجتمع ،فيتـ كصؼ كصمة العار كتسمية تربط
شخص إلى مجمكعة مف الخصائص غير المرغكب فييا التي تشكؿ الصكرة النمطية عنو ،كيتـ تثبيتيا
عميو أيضا ،كيتفؽ مع ىذه النتائج الباحث ميمي ) (Memmi, 1965في اف االثار النفسية العميقة
التى انشأتيا الكصمة االجتماعية مف خبلؿ ىيمنة جماعة اخرل تؤدم إلى ضعؼ االندماج
االجتماعي.
كيمكف التعرؼ عمى األسباب التي دفعت النزالء إلى االستجابة المرتفعة بخصكص دكر الكصـ
االجتماعي في صعكبة االندماج االجتماعي ،مف خبلؿ التعرؼ عمى طبيعة مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ
إضافة إلى معاممة النزيؿ بعد الخركج مف المركز اإلصبلحي ،كىي األسباب نفسيا التي تـ ذكرىا
خبلؿ مناقشة سؤاؿ الدراسة الرئيس.
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 .3.2.1.5مناقشة الفرضيات :7-3
الفرضية الثالثة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير العمر.
تشير نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى
العكد لمجريمة كفقان لمتغير الدراسة الفئة العمرية ،مما يشير إلى تشابو استجابات النزالء نحك العكد
لمجريمة تبعا لمتغير العمر.
الفرضية الرابعة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير سنكات التعميـ.
تشير نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى
العكد لمجريمة كفقان لمتغير عدد سنكات التعميـ ،مما يشير إلى تشابو استجابات النزالء نحك العكد
لمجريمة تبعا لمتغير سنكات التعميـ.
الفرضية الخامسة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير المستكل االقتصادم.
تشير نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى العكد
لمجريمة كفقان لمتغير المستكل االقتصادم ،مما يشير إلى عدـ تشابو استجابات النزالء نحك العكد
لمجريمة تبعا لمتغير المستكل االقتصادم.
الفرضية السادسة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.
تشير نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى
العكد لمجريمة كفقان لمتغير الحالة االجتماعية ،مما يشير إلى تشابو استجابات النزالء نحك العكد
لمجريمة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية.
الفرضية السابعة :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل استجابة النزيؿ العائد نحك العكد لمجريمة
تعزل لمتغير مكاف السكف
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تشير نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في إجابات أف ارد عينة الدراسة عمى
العكد لمجريمة كفقان لمتغير مكاف السكف.
كيتبيف مف فحص صحة ىذه الفرضيات أنو ال يتكفر دكر في تحديد استجابات
النزالء نحك عكدتيـ لمجريمة .تختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسات أخرل بشأف دكر
المتغيرات

الشخصية

فعمى

كالديمغرافية.

سبيؿ

المثاؿ:

حسب

دراسات

) ،(Christopher, 2000; Makarios & Travis, 2010; Stephen et al., 2010فإف
النتائج تشير إلى أف لمكضع االقتصادم الجيد لمنزالء المفرج عنيـ كتمتعيـ بمستكل اقتصادم مرتفع،
أك حصكليـ عمى فرصة عمؿ مناسبة ليـ بعد قضاء حكميـ ،دكر في استجابات النزالء نحك عكدتيـ
لمجريمة ،كنحك إمكانية اندماجيـ في المجتمع.
إضافة إلى أف البطالة في المجتمع الفمسطيني تؤثر عمى الشباب في جميع المستكيات النفسية
كاالجتماعية كالسياسية كاالمنية ،مما يؤدم إلى االتجاه إلى جرائـ اآلداب ،كجرائـ الدخؿ غير المشركع
لكسب الرزؽ كغيرىا (مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني-كفا .)2017 ،كأجمعت دراسات (مثؿ:
الركيمي2008 ،؛ Breen, 2011؛ الشيراني ،)2014 ،أف بطالة المفرج عنيـ كعدـ حصكليـ عمى
فرص عمؿ ،كرفض تشغيميـ كعدـ قبكؿ شراكتيـ ،إضافة إلى عكزىـ المادم لو دكر في عكدتيـ
لمجريمة ،كانيـ يشيدكف تيديدا لمكصمة كمما كانكا يتقدمكف لمكظائؼ.
كيعكد عدـ كجكد دكر لممتغيرات الشخصية كالديمغرافية في استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة إلى
أف المجتمع الفمسطيني بجميع فئاتو المختمفة يتأثر بنفس الظركؼ سكاء االجتماعية أك االقتصادية أك
السياسية ،كلديو نفس المشاكؿ تقريبان ،كتجمعو كثي انر مف الظركؼ المتشابية ،فكجكد االحتبلؿ كىك
المشكمة الرئيسية التي تكاجو الشباب الفمسطيني ،إضافة إلى انتشار المخدرات كاإلدماف عمييا في
أغمب المدف الفمسطينية ،كالذم بات ييدد مستقبؿ كثير مف الشباب الفمسطيني ،إضافة إلى انتشار
البطالة كقمة فرص العمؿ كالتي تدفع إلى القياـ بالجرائـ ،إضافة إلى قمة فرص التمكيف كضعؼ تنمية
المكارد

البشرية،

ىذا

كغيره

يؤدم

آثار

إلى

اجتماعية

كاقتصادية

كنفسية

خطيرة

(إعمار2017 ،؛ مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني-كفا)2017 ،
إضافة إلى أف النزالء المفرج عنيـ لدييـ نفس التجرية في نفس المؤسسات العقابية ،كبنفس القانكف
المطبؽ عمييـ ،كبالتالي لدييـ كجيات نظر متقاربة بالنسبة لمعكد إلى الجريمة ،في مجاؿ مراكز
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اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية كدكرىا في إصبلح كتأىيؿ النزالء ،كفي تكفير الخدمات اإلصبلحية كفي
الرعاية البلحقة ليـ ،حيث اف ىذه المراكز متشابية كتخضع لنفس القانكف كينطبؽ عمييـ نفس
اإلجراءات تقريبان (بكاقنة2009 ،؛ ابكىنكد.)2001 ،
 .4.2.1.5الفرضية الثامنة:
يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة (الكصـ االجنماعي كعدـ االندماج االجتماعي) عمى
العكد لمجريمة.
لقد تـ قبكؿ الفرضية البديمة فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي
عمى العكد لمجريمة ،حيث تشير نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة قكية بيف متغير الدراسة التابع "العكد
لمجريمة" كباقي متغيرات الدارسة المستقمة التي دخمت نمكذج االنحدار ،كىذا يعني اف النمكذج
اإلحصائي الذم تـ اختياره لبلنحدار ذك داللة احصائية ،مما يدؿ عمى اف المتغيرات المستقمة ليا
تأثير في التبنؤ بمتغير الدارسة التابع كمساىمة ذات داللة احصائية في تصنيؼ مستكل العكد
لمجريمة.
لقد تـ ادخاؿ متغيرات اخرل لنمكذج االنحدار (مثؿ متغيرات عدد مرات الدخكؿ لمركز اإلصبلح
كالتأىيؿ ،نكع الجريمة األكلى ،نكع الجريمة األخيرة ،مدة المحككمية األكلى ،مدة المحككمية األخيرة،
كالمدة خارج المركز في المرة األخيرة) كال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف بعض ىذه المتغيرات كىي
(الكصـ االجتماعي ،كعدـ االندماج االجتماعي) ذات داللة إحصائية كبعضيا كىي (عدد مرات
الدخكؿ لمركز اإلصبلح كالتأىيؿ ،نكع الجريمة األكلى ،نكع الجريمة األخيرة ،مدة المحككمية األكلى،
مدة المحككمية األخيرة ،كالمدة خارج المركز في المرة األخيرة) ليست ذات داللة مع العمـ اف ىذه
الدالالت ال تؤثر عمى قيمة التنبؤ كانما تؤثر عمى فعالية التنبؤ في النمكذج مف عدمو.
إف الكصـ ىي ظاىرة مؤثرة عمى العكد لمجريمة في كثير مف االحياف ،كىذا ما أكدتو الدراسات السابقة
كخاصة دراسات (الركيمي2008 ،؛ Breen,2011؛ الشيراني )2014 ،في مجاؿ دكر الكصـ
االجتماعي في العكد لمجريمة ،كالتي تكصمت إلى اف لمكصـ االجتماعي كصعكبة االندماج االجتماعي
الدكر البارز في التأثير عمى العكد لمجريمة بغض النظر عف دكر المتغيرات الشخصية في ذلؾ.
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بالرغـ مف أف الدراسات العربية السابقة مثؿ (الركيمي2008 ،؛ الشيراني )2014 ،كدراسات أجنبية
مثؿ ( (Mingus & Burchfield, 2012لـ تفحص أثر متغيرات تابعة لمكصـ االجتماعي كلبلندماج
االجتماعي عمى العكد لمجريمة ،اال أف مف خبلؿ فحص االرتباط أكدت أف لمكصـ االجتماعي عمى
المفرج عنيـ ،كاطبلؽ المسميات السمبية عمييـ ،إضافة إلى ضعؼ اندماجيـ ،كرفض تشغيميـ كعدـ
قبكؿ شراكتيـ أك التعامؿ معيـ أك قبكؿ مصاىرتيـ ،كعزليـ ككرىيـ كاحتقارىـ ،عكاقب سمبية جانبية
لدييـ ،مما يدفعيـ لمعكد إلى الجريمة ،فبعد اإلفراج عف النزالء ال يتـ مكاجيتيـ باستراتيجيات قادرة
عمى تأقمميـ كاندماجيـ فكصمة العار كصعكبة االندماج تؤدم إلى العكد لمجريمة.
كىذا ما تكصمت إليو نتائج دراسة أحمد كأحمد ) (Ahmed & Ahmed, 2015كالتي أكدت بأف
كصمة العار االجتماعية عمى النزالء المفرج عنيـ كالتمييز ضدىـ في المجتمع ليا تأثير منبئ لعكدة
ىؤالء النزالء المفرج عنيـ لمجريمة إلى جانب تأثير المركز اإلصبلحي في ذلؾ.
كتؤكد نتائج الفرضية الثامنة بشأف األثر مدل التنبؤ بعكدة النزالء المفرج عنيـ لمجريمة مف خبلؿ
شعكرىـ بالكصـ االجتماعي كبمكاجيتيـ لصعكبة بالغة في اندماجيـ االجتماعي ،فبعد التعرؼ عمى
العبلقة بيف الكصـ االجتماعي كصعكبة االندماج االجتماعي كالعكد لمجريمة لدل النزالء العائديف
كدمج متغيرات أخرل في نمكذج االنحدار ،يمكف لنا كبعد فحص فرضية االنحدار الخاصة بتأثير
الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي عمى العكد لمجريمة أف نتنبأ بإمكانية عكدة النزالء المفرج
عنيـ إلى الجريمة بنسب عالية .أم ،كمف خبلؿ المتغيرات المساعدة (كىي :عدد مرات الدخكؿ لمركز
اإلصبلح كالتأىيؿ ،نكع الجريمة األكلى ،نكع الجريمة األخيرة ،مدة المحككمية األكلى ،مدة المحككمية
األخير كالمدة خارج المركز اإلصبلحي في المرة األخيرة) ،إضافة إلى تأثر النزالء بالكصـ االجتماعي
كعدـ االندماج االجتماعي ،يمكننا التنبؤ بشكؿ كاضح كبنسبة عالية بعكدة النزالء المفرج عنيـ
لمجريمة.
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 2.5االستنتاجات
 .1ال يمكف تفسير عكدة النزالء لمجريمة اال بعد معرفة دكر جميع العكامؿ المؤثرة ،فينالؾ العكامؿ
األكثر منبئة كىي الكصـ االجتماعي كعدـ االندماج االجتماعي.
 .2يمكف القكؿ بأف الكصـ االجتماعي في الضفة الغربية ىي ظاىرة مجتمعية يعاني منيا كثير
مف النزالء المفرج عنيـ ،في حيف أف لمعكامؿ الشخصية ،مثؿ العمر كمكاف السكف ،ال يتكفر
دكر في تحديد استجاباتيـ.
 .3تؤثر الكصمة االجتماعية عمى االندماج االجتماعي كتشكؿ صعكبة بالغة في اندماج النزالء
المفرج عنيـ في المجتمع .أم أف الكصمة االجتماعية ىي أصؿ سكء االندماج كالعامؿ
األساس المنبئ لمعكد لمجريمة.
 .4لمعكامؿ منيا االجتماعية ،الثقافية ،االقتصادية كالسياسية الدكر األكثر مساىمة في تحديد
درجة الكصـ االحتماعي ،مدل اندماج النزالء في األسرة كالمجتمع كمدل عكدتيـ لمجريمة.
كىذه العكامؿ ىي األساس في حالة أف الظركؼ الشخصية لمنزالء (مثؿ العمر كمكاف السكف
كسنكات التعميـ) ال تحدد الفركؽ في استجابات النزالء نحك العكد لمجريمة.
 .5لماىية التأىيؿ كاإلصبلح في المراكز دكر ىاـ كلكنو ثانكم (نسبة لمكصـ االجتماعي
كالمكانيات االندماج القائمة في المجتمع) لتحديد مدل اندماج النزيؿ كمدل عكدتو لمجريمة.
أم أف في حالة أف النزيؿ تمقى البرنامج التأىيمي األفضؿ في مركز التأىيؿ كاإلصبلح اال أف
عدـ تكافر إمكانيات الحماية كالرعاية األسرية كالمجتمعية ىي التي تساىـ في تنفيذ االنحراؼ
كالجريمة كبالتالي لعكدة النزيؿ لممركز.
 3.5التوصيات
بعد االنتياء مف ىذه الدراسة كاستخبلص أىـ النتائج التي خرجت بيا ،يمكف كضع العديد مف
التكصيات التي تشكؿ في مجمميا تطكي انر لممعرفة العممية ،كمدخبلن لمجمكعة مف اإلجراءات العممية
التي مف شأنيا التخفيؼ مف درجة الكصـ االجتماعي الكاقعة عمى النزالء المفرج عنيـ .كىي عمى
النحك التالي:
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 .1.3.5مستوى السياسات االجتماعية المستوى المجتمعي:
 .1إيجاد السبؿ لمتقميؿ مف إلصاؽ صفات الكصـ عمى المفرج عنيـ كاطبلؽ المسميات السمبية
عمييـ ،كبتخفيؼ النظرة السمبية لمنزالء كاعتبارىـ جزء ال يتجزء مف المجتمع ،كمساعدتيـ عمى
تخطي تمؾ العقبة كزرع الثقة بيـ كمساعدتيـ لبدء صفحة جديدة.
 .2زيادة قيـ التعاكف كالترابط كالتكافؿ االجتماعي التي تؤدم إلى زيادة فرص االندماج االجتماعي
بيف النزالء المفرج عنيـ كتقبميـ كاحتراميـ كترؾ الفرصة ليـ حتى يتراجعكا عف تصرفاتيـ
العدائية تجاه المجتمع.
 .2.3.5مستوى المؤسسات الرسمية بشكل عام:
 .1العمؿ عمى تكظيؼ النزالء المفرج عنيـ كخاصة اصحاب الشيادات كتكفير فرص العمؿ
المناسبة ألصحاب الميف.
 .2دعكة السمطة الكطنية الفمسطينية إلنشاء مشاريع كبرامج تيدؼ الستيعاب النزالء المفرج عنيـ
كتشغيميـ كاالستفادة مف خبراتيـ.
 .3العمؿ عمى إيجاد برامج لمرعاية البلحقة تكفؿ لمنزيؿ اندماجو في المجتمع بعد الخركج مف
المركز اإلصبلحي ،كتكفير فرص العمؿ المناسبة لمنزالء ،كتحسيف األكضاع االجتماعية
لمنزالء بالتعاكف مع األسرة ،كذلؾ في جميع مناطؽ كمحافظات الضفة الغربية.
 .3.3.5مستوى الضبط االجتماعي المتمثمة بالشرطة والمحاكم ومراكز اإلصالح والتأهيل:
 .1العمؿ عمى تحسيف أكضاع مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ الفمسطينية بما يتكافؽ مع المعايير
الدكلية في مجاؿ إصبلح النزيؿ كتأىيمو خصكصا الدكر الذم يجب أف تمعبو ىذه المراكز في
زيادة فرص االندماج االجتماعي لمنزالء بعد الخركج مف المركز كالتأثير عمى نفسيتيـ كتغيير
أفكارىـ.
 4.3.5مستوى اإلعالم:
 .1العمؿ عمى نشر أىمية النزيؿ المفرج عنو في المجتمع ،كالعمؿ عمى إعادة اندماجو في
المجتمع عمى اعتبار انو جزء مف المجتمع أك انو مريض كيجب عبلجو.
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 .2التكصؿ إلى برامج كقائية لتغيير نظرة المجتمع لمنزالء المفرج عنيـ بكافة الكسائؿ (مرئية
كمسمكعة كمقركءة كمناىج كخطب ككسائؿ إعبلـ كمكاقع تكاصؿ كغيرىا) كالتنسيؽ مع جيات
العبلقة لتفعيميا.
 .5.3.5مستوى البحث العممي:
 .1العمؿ عمى نشر ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج ،إذ أنيا تعتبر الدراسة األكلى في
فمسطيف التي تبحث دكر الكصـ االجتماعي بالعكد لمجريمة.
 .2إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات عف الكصـ االجتماعي كالعمؿ عمى تخفيؼ آثاره ،كاجراء
المزيد مف البحكث عف العكد لمجريمة كالتكصؿ إلى أىـ أسبابو في مجتمعنا الفمسطيني.
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المالحق

ممحق  :1االستبانة

جامعة القدس
كمية اآلداب /برنامج عمم الجريمة

استبانة
يق ػ ػ ػ ػ ػػكـ الباح ػ ػ ػ ػ ػػث ب ػ ػ ػ ػ ػػإجراء د ارس ػ ػ ػ ػ ػػة بعنػ ػ ػ ػ ػ ػكاف( :الوصمممممممممممم ،االنمممممممممممدماج االجتمممممممممممماعي والعمممممممممممود
لمجريممممممممة ممممممممن وجهمممممممة نظمممممممر نمممممممزالء مراكمممممممز اإلصمممممممالح والتأهيمممممممل العائمممممممدين فمممممممي الضمممممممفة
تخص ػ ػ ػ ػ ػػص عم ػ ػ ػ ػ ػػـ الجريم ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف جامع ػ ػ ػ ػ ػػة
الغربيمممممممممممة) كذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ لني ػ ػ ػ ػ ػػؿ درج ػ ػ ػ ػ ػػة الماجس ػ ػ ػ ػ ػػتير ف ػ ػ ػ ػ ػػي
ّ

القػ ػ ػ ػػدس .لػ ػ ػ ػػذا نرجػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػػف حض ػ ػ ػ ػرتكـ التعػ ػ ػ ػػاكف كتعبئػ ػ ػ ػػة االسػ ػ ػ ػػتبانة المرفقػ ػ ػ ػػة كمػ ػ ػ ػػا تركنػ ػ ػ ػػو مناسػ ػ ػ ػػبان
مػ ػ ػ ػػف كجيػ ػ ػ ػػة نظػ ػ ػ ػػركـ ،مػ ػ ػ ػػع العمػ ػ ػ ػػـ ّأنيػ ػ ػ ػػا السػ ػ ػ ػػتخداـ البحػ ػ ػ ػػث العممػ ػ ػ ػػي فقػ ػ ػ ػػط ،كسػ ػ ػ ػػيتـ التعامػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػع
بياناتكـ بشكؿ عممي كمكضكعي.

الطالب :يكنس ربيع
المشرؼ :أ.د .سييؿ حسنيف
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القسم األول :معمومات عامة

الرجاء وضع دائرة حول الخيار الذي ينطبق مع حالتك:
 -1العمر بالسنوات:
أ)  20فأقؿ.

ب) 30 – 21

ج)40- 31

ق) أكثر مف 50

د) 50 – 41

 -2سنوات التعميم:
أ)  3سنكات فأقؿ

ج)  9-7سنكات.

ب)  6-4سنكات.

د)  10سنكات فأكثر.

 -3كيف تحدد مستوى أسرتك االقتصادي؟
ب) منخفض.

أ) منخفض جدان.

ج) متكسط.

د) مرتفع.

ق) مرتفع جدان.

 -4الحالة االجتماعية:
أ) أعزب.

ج) مطمّؽ.

ب) متزكج.

 -5مكان السكن:
أ) مدينة.

ب) قرية.

ج) مخيـ.
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د) بادية.

د) أرمؿ.

ق) آخر.

 -6عدد مرات دخولك لمركز اإلصالح والتأهيل:
الرجاء التحديد ________ :مرة.

 -7نوع الجريمة التي بسببها دخمت مركز اإلصالح والتأهيل ألول مرة:
الرجاء التّحديد.__________________ :

 -8نوع الجريمة التي بسببها دخمت مركز اإلصالح والتأهيل لممرة األخيرة:
الرجاء التّحديد.__________________ :

 -9ما مدة المحكومية ألول جريمة ارتكبتها:
الرجاء التّحديد(____ :شير).

 -10ما مدة المحكومية لمجريمة األخيرة:
الرجاء التّحديد(____ :شير).

 -11ما المدة التي قضيتها خارج المركز اإلصالحي في المرة األخيرة:
الرجاء التّحديد(_____ :شير).
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القسم الثاني :محاور االستبانة
يرجى وضع دائرة حول الرقم الذي يتناسب مع وجهة نظرك أمام كل فقرة من الفقرات التالية:
المحور األول :الوصم األسري
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

ال

غير

أدري موافق

غير
موافق
بشدة

.1
.2

أسبب ليـ الخجؿ.
يقكؿ لي أفراد أسرتي ّ
بأنني ّ

ينظر لي أفراد االسرة كأنسانان فاشبلن.

.3

تعتبرني أسرتي شخصا مثي ار لمخكؼ في نفكسيـ.

5

.4
.5

سببت ليـ المشاكؿ.
يذ ّكرني أفراد األسرة دكمان ّ
بأنني ّ

5

4

تعتبرني أسرتي ّأنني إنساف كسكؿ.

5

4

3

.6
.7

سمبي.
تشعرني أسرتي ّأنني إنساف
ّ

5

4

3

2

تذ ّكرني أسرتي ّأنني إنساف منعزؿ.

5

4

3

2

1

.8

يعتبرني أفراد أسرتي ّأنني إنساف غير منتج.

5

4

3

2

1

.9

تذكرني أسرتي ّأنني أغضب بسيكلة.

5

4

3

2

1

.10

بأنني منبكذ مف المجتمع.
تعتبرني أسرتي ّ

5

4

3

2

1
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5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

2

1
1

المحور الثاني :الوصم االجتماعي والمؤسسي

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

ال

غير

أدري موافق

غير
موافق
بشدة

.11

بأنني ال زلت مجرمان.
يشعرني أفراد المجتمع ّ

5

4

3

2

1

.12

يذ ّكرني المجتمع بسكابقي اإلجرامية.

5

4

3

2

1

.13

يعتبرني الناس خريج سجكف.

5

4

3

2

1

.14

سيئ السمعة.
إلي أفراد المجتمع كإنساف ّ
ينظر ّ
يعتبرني المجتمع ّأنني إنساف سمبي.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

.16

يعتبر أفراد المجتمع نظراتي ّأنيا مخيفة.

5

4

3

2

1

.17

يتعامؿ معي رجاؿ األمف كالشرطة كصاحب سكابؽ

5

4

3

2

1

.15

إجرامية.
.18

إلي أنني غير
في حالة ّ
تكجيي ألماكف عمؿ ينظركف ّ
منتج.

5

4

3

2

1

.19

تعتبرني المؤسسات االجتماعية مريضان نفسيان.

5

4

3

2

1

.20

بأف مؤسسات الدكلة تعاممني كشخصان مختمفان عف
أالحظ ّ

5

4

3

2

1

البقية.
ّ
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المحور الثالث :عدم االندماج االجتماعي

الرقم
.21

موافق

الفقرة

بشدة

ال يقيـ أفراد المجتمع عبلقات جديدة معي بعد خركجي مف 5

موافق
4

ال

غير

أدري موافق
3

2

غير
موافق
بشدة
1

مركز اإلصبلح كالتاىيؿ.
.22

ال أجد مف يقبؿ مصاىرتي بسيكلة.

5

4

3

2

1

.23

يتجنبكف الحديث معي.
العديد مف أفراد أسرتي ّ

5

4

3

2

1

.24
.25

يرحب بي أفراد المجتمع.
ال ّ

5

4

3

2

1

أكاجو صعكبات عديدة بالحصكؿ عمى كظيفة حككمية.

5

4

3

2

1

.26

ال تتـ دعكتي لممناسبات العامة.

5

4

3

2

1

.27

ال يتعاكف معي الناس.

5

4

3

2

1

.28

ال يساعدني أحد في األسرة عمى مكاجية مشاكمي.

5

4

3

2

1

.29

يستقبمني الناس بطريقة غير مريحة.

5

4

3

2

1

.30

يتجاىمني أفراد المجتمع.

5

4

3

2

1

.31

يرفض أصحاب العمؿ قبكلي في أماكف العمؿ الخاصة

5

4

3

2

1

تكجيت إلييا.
التي ّ

.32

كاجيت صعكبات بالغة في إيجاد صداقات جديدة.

5

4

3

2

1

.33

يرفضني الناس كمّما حاكلت إقامة عبلقات جديدة.

5

4

3

2

1

.34

عني كال يرغبكف في الحديث 5
أجد أف أفراد المجتمع يبتعدكف ّ

4

3

2

1

.35

5

معي.

يشعرني أفراد األسرة بعدـ االرتياح أثناء كجكدم معيـ.
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4

3

2

1

المحور الرابع :العود لمجريمة

الرقم

الفقرة

موافق
بشدة

موافق

ال

غير

أدري موافق

غير
موافق
بشدة

.36

أدل عدـ حصكلي عمى فرصة عمؿ إلى عكدتي لمجريمة.

5

4

3

2

1

.37

أدل عدـ قبكؿ الناس لي إلى ارتكابي الجريمة ثانيةن.

5

4

3

2

1

.38

لقد ارتكبت الجريمة الحالية انتقامان لتعامؿ المجتمع.

5

4

3

2

1

.39

أفضؿ أصدقاء المركز اإلصبلحي عمى األصدقاء
ّ

5

4

3

2

1

.40

أفضؿ دخكؿ المركز اإلصبلحي
جعمني النفكر االجتماعي ّ

اآلخريف.

5

4

3

2

1

ثانيةن.

.41

بدأت أتقبؿ كأتعايش مع السمكؾ اإلجرامي.

5

4

3

2

1

.42

نظرة المجتمع لي كإنساف غير منتج أدت لعكدتي لمجريمة5 .

4

3

2

1

.43

نظرة المجتمع لي كإنساف منعزؿ أدت لعكدتي لمجريمة.

5

4

3

2

1

.44

شعرت عند عكدتي لمجريمة ّأنني سأعيد حقكقي المسمكبة

5

4

3

2

1

.45

نظرة المجتمع لي كصاحب سكابؽ إجرامية أدت لعكدتي

مني.

5

لمجريمة.

*** شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ معنا ***
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ممحق  :2قائمة محكمي االستبانة

األسم

التخصص

المؤسسة

 .1د .عصاـ األطرش.

عمـ الجريمة

جامعة اإلستقبلؿ

 .2د .بساـ بنات.

عمـ االجتماع

جامعة القدس

 .3د .عبد المطيؼ ربايعة.

عمـ الجريمة

السمطة الفمسطينية

 .4د .كفاء الخطيب.

عمـ االجتماع

جامعة القدس

 .5د .عزمي ابك السعكد.

عمـ الجريمة

جامعة القدس

القانكف

جامعة القدس

الخدمة االجتماعية

جامعة القدس

 .6د .جياد الكسكاني.
 .7د .صبلح كتد.
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