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 ّعشقو اىسدٍ، إىل زّبض اخليد ىبّئًب ..شيْد اإلثبء ٍِ ّضٌَ اىفدٍ  إىل شيْد

 جبيبده صْجزغ فجس ٍِ دٍبك ىْنشدا... رجبىَ اىضنب ٌّز  ثدا ًىٌ ٍجيس

 اىسدٍ... جساحل زًض ٍِ أىق اىندٍ غددجيبدك صْفٌ حده غضت 

 ٍالحٌ أصد رعزيِ صحت اهلدٍ...شيْد يف فسدًصو ٍِ جساحو

 رنبدّو أحساز اىصجبح أً اىفدٍ... فإٍب حْبح ال رشبة ثرىخ

 ًإٍب زدٍ ًاىعْش آخسه زدٍ...إذا مبُ ّْو اىعز ىْش مبَنِ

 خترّب ٍِ اإلقداً هنجًب ٍعجدا.

 ال ...شيداء اىعصف املأمٌه جندّبإىل أزًاح األمسٍني عند زة اىع

 طجزٌ ًطبثذ جنبُ زثِ ثنٌ  ....  ًيف فسدًس اىسمحِ ...امليزقَ

 إىل أزًاح اىشيداء األثساز... أىدُ ىرا اىعَو املزٌاضع 
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 الشكر والتقدير
إف  الحمد  الذم  بفضمو تتـ  الصالحات،  كالصبلة  كالسبلـ عمى خير خمؽ  ا ، فمف 
منطمؽ  الحديث   )مف ال يشكر الناس ال يشكر ا(  أتقدـ بمزيد مف  الشكر، كعظيـ  االمتناف 

 ، كأخص بالشكر إلى كؿ مف قاـ بمساعدتي مف أجؿ إخراج  ىذه  الدراسة عمى ىذه الصكرة
د /عبد الفتاح اليمص ، الذم لـ يبخؿ بأم  معمكمات،  كلـ يألك أم   أ.المشرؼ عمى الرسالة 

لى أ. د / محمد الجريسي  لبلرتقاء بيذه الدراسةجيد  لى أ. د/ سناء أبك دقة )مناقشا خارجيا( كا  كا 
 )مناقشا داخميا( لتفضميما بالمناقشة، كالعمؿ عمى إثراء الدراسة بالتعديبلت المناسبة .

 كما ك أتقدـ بالشكر لمف ساندني مساندة األكفياء ،  كعمؿ عمى تييئة الجك المناسب لدراستي ،
كريمة مف الجميكرية رفيؽ عمرم زكجي العزيز  أبك أسامة ، كالشكر مكصكؿ إلى األخت ال

/ األستاذة : أسماء قبلككف ، كأقدـ شكرم كذلؾ لؤلخ الدكتكر :  رة األسرل كالمسرلشاعالمبنانية 
 محمد طكالبة مف جامعة اليرمكؾ بالمممكة األردنية لمتابعتو المستمرة، كحرصو عمى المساعدة ،

لؤلخت  الفاضمة/ األستاذة: نازؾ أبك شاكيش عضك جمعية إدماج لتأىيؿ السجناء  كما كأتقدـ
كالشكر مكصكؿ إلى األخصائية النفسية  : سماح النحاؿ لجيكدىا المشككرة،  بكافر الشكر،

ة كالمتميزة في المساعدة  في ترتيب الدراسة ، كما كأبرؽ بالشكر كالثناء لؤلستاذة الدكتكرة : فاطم
النجار مف جامعة الممؾ سعكد بالمممكة العربية السعكدية التي بادرت مشككرة بإىدائي التدقيؽ 
المغكم الكامؿ لمدراسة بجميع فصكليا، كال يفكتني شكر أخكاتي  في الشرطة النسائية العامبلت 
 في مركز التأىيؿ كاإلصبلح لمساعدتي في تطبيؽ االستبانة ، كأخص بالشكر  مديرة المركز
األخت النقيب /أمؿ نكفؿ، كأخيرنا ..الشكر مكصكؿ لجميع مف قدمكا لي المعمكمات، ك النصح 
 كاإلرشاد،  كالمساعدة،  أك شارؾ  في تحكيـ االستبانة سكاء مف داخؿ فمسطيف أك مف خارجيا .
  بارؾ ا في الجميع ،كجزاىـ عني خير الجزاء ، كجعؿ مف ىذه الدراسة نفعنا لئلسبلـ ك االمة

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف.  -عز كجؿ-بإذف ا 
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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى دكر الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديؿ السمكؾ اإلجرامي      

لدل النزيبلت في ظؿ الظركؼ الراىنة مف قمة اإلمكانيات المادية كالبشرية في محافظات غزة، 
حكاـ كمعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في الكاقع الديمغرافي ك مكقع الخريطة الجنائية كاأل

الصادرة عمى النزيبلت ، كالتعرؼ عمى طبيعة شعكر النزيبلت ، كطبيعة معاممتيف  داخؿ مركز 
التأىيؿ كاإلصبلح تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح بغزة ، كتككنت 

لمنيج ( نزيمة مف نزيبلت مركز التأىيؿ كاإلصبلح بغزة ، كاتبعت الدراسة ا34عينة الدراسة مف )
الكصفي التحميمي ،  كاستخدمت الباحثة االدكات التالية : اإلستبانة كىي مف إعدادىا، كالمقابمة 

 الشخصية . 
 -كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

كجكد دكر إيجابي كاضح ، كتأثير مممكس ألداء الشرطة النسائية العاممة في مركز التأىيؿ -1
 كانت آرائيف إيجابية تجاه المعاممة كشعكرىف كاف ايجابي. كاإلصبلح عمى النزيبلت ، حيث

كجكد جيات داخمية كخارجية كالمؤسسات كالكزارات الحككمية كالخاصة داعمة تشارؾ  -2
 العامبلت في الشرطة النسائية في العمؿ عمى حؿ مشكبلت النزيبلت .

ركز التأىيؿ كاإلصبلح عمى كجكد أثر كاضح لمتكعية  اإلرشادية كالتكعكية  المختمفة داخؿ م -3
سمكؾ النزيبلت بالرغـ مف ضعؼ اإلمكانيات المقدمة مف كزارة الداخمية في اآلكنة األخيرة بسبب 

 سكء األكضاع المعيشية في محافظات غزة .
  -كما أكصت الدراسة بتكصيات أىميا :

، كالحفاظ عمى *أف تقـك إدارة مركز التأىيؿ كاإلصبلح بتكثيؼ عدد برامج التأىيؿ كزيادتيا
 استمرارىا مف أجؿ تعديؿ  لسمكؾ النزيبلت .

كأف يحرص المجتمع الخارجي عمى تقبؿ النزيبلت، كالنظر إلييف نظرة إيجابية بعد خركجيا مف 
 المركز كقضاء مدة محككميتيا .

مع تحديد مدة الحكـ عمى النزيبلت حيث كجد أف أغمب النزيبلت في المركز مكقكفات دكف حكـ 
 ـ مف مركر مدة زمنية ليست قصيرة في المركز.بالرغ
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ABSTRACT 

 
"The role of police women in modifying the criminal 

behavior of the female inmates in Rehabilitation and Reform 

Centers in Gaza governorates". 

 

The purpose of this study is to identify the police women role 

in modifying the criminal behavior of the female inmates in 

Rehabilitation and Reform Centers in Gaza governorates under 

the current circumstances in Gaza within the rare material and 

human resources. 

Whereas, the study identifies the work relationship between the 

police women and inmates in rehabilitation and reform centers.

 In order to know this, the researcher focuses on a sample   of 

(34) inmates were given a questionnaire and having face to face 

interview .

Moreover, the study followed the descriptive analytical method.

The results of the study are: 

There is a clear and positive relation between the working 

police women and inmates in rehabilitation and reform 

centers.

There are many interior and foreign institutions that 

standing side by side with the police women in solving the 

inmates problems.



 

 ظ 

Despite the bad situation in Gaza Strip , the inmates are 

given awareness and guidance lessons to modify their 

behavior. 

 The study has recommendations, including:

The rehabilitation Centers should increase the guidance 

and reform programmes to the female inmates. 

The community should accept the inmates after they get 

out the center and gives them safety . 

The rehabilitation and reform center must limit the 

judgment period to the inmates in the center.       
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 مقدمة : 
ـَ ُمَصمًّى﴾      ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبةن لِّمنَّاِس َكَأْمنان َكاتَِّخُذكْا ِمف مََّقاـِ ِإْبَراِىي  قاؿ تعالى:﴿ َكاِ 

 (.125)البقرة، اآلية : 
ـْ َفِرَجاالن َأْك  ـْ َتُككُنكْا كقاؿ تعالى: ﴿ َفإْف ِخْفُت ـْ َفاْذُكُركْا الّمَو َكَما َعمََّمُكـ مَّا َل ُرْكَباننا َفِإَذا َأِمنُت

 (.239َتْعَمُمكَف")البقرة، اآلية: 
لقد أضحى األمف كاألماف أكلكية كطنية تتسابؽ عمييا الدكؿ المتقدمة كالنامية كمع التقدـ 

متعّددة، البعض إيجابي، كاألغمب سمبي التكنكلكجي الحديث الذم تسّبب في نشكء أنماٍط سمككية 
 نتيجة سكء الفيـ كاإلدراؾ لمثؿ ىذه التطكرات.

إف األمف ىك حماية األمة، كحرمة أراضييا، كسيادتيا كاستقبلليا السياسي كاستقرارىا حيث  
 :ينقسـ إلى عنصريف

 .لتكسعاألكؿ: عسكرم: أم الكسائؿ الكفيمة لحماية الدكلة ضد أعماؿ العدكاف، كسياسات ا
الثاني: غير عسكرم: أم عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكلة، أك تعريضيا لحرب دعائية، 

 (.56: 2003)عباس،.أك ضغكط اقتصادية
فاألمف حالة يكجد بيا اإلنساف، ك تستثار فييا دكافعو الغريزية لمدفاع، أك اليرب أك العدكاف، 

اعة إف حاجة اإلنساف الغريزية إلى األمف تدفعو كىذه الحالة تكجد في الفرد كما تكجد في الجم
إلى الدأب في السعي إلى استكشاؼ البيئة المحيطة بو سكاء كانت بيئة مادية، أك اجتماعية 
لمتعرؼ عمييا، كالتفريؽ بيف النافع كالضار فييا، بحيث يشبع حاجتو إلى األمف، إف المؤسسات 

ى خطط األمف الفكرم ككذلؾ المجتمعي، كمف ىنا األمنية اليكـ تحتاج إلى رؤية جديدة تيدؼ إل
كاف كجكد الشرطة الفمسطينية ضركرة ممحة جدان بعد أف رزخت فمسطيف تحت انتدابات أجنبية، 
كعربية، كاعتنقت ، بؿ تبادلت أدكارنا متنكعة مف الظمـ كاالستبداد بالشعب الفمسطيني المحتؿ 

تكافؽ معيا بناء  1994باتفاقية أكسمك عاـ  ،كبعد ترتيب الصؼ الفمسطيني، كمع بدء التنفيذ
 الجسـ الشرطي الفمسطيني.)المرجع السابؽ(.

كتـ إعادة بناء األجيزة األمنية في محافظات غزة بشكؿ جديد بعد انتخابات المجمس       
،  ككاف مف الضركرة الممحة أف تكضع لبنة جديدة في ىذا 2005التشريعي الفمسطيني عاـ 

ي كجكد الشرطة النسائية في الجسـ األمني الفمسطيني التي بدأت عمميا الفعمي في البناء، أال كى



 

 3 

في مرحمة بناءة مف مراحؿ التغيير كاإلصبلح التي طالت العديد مف مؤسسات  2007عاـ 
 (.25: 2007الدكلة الفمسطينية.)دحبلف،

بتعدد األدكار  كقد الحظت الباحثة خبلؿ عمميا في جياز الشرطة النسائية  في محافظات غزة
كالمياـ ليذا الجياز الذم اختص بالشأف النسكم فقط، مما كاف لو الدكر اإليجابي في تعديؿ 

 السمكؾ بشكؿ عاـ، كالسمكؾ اإلجرامي بشكؿ خاص، كذلؾ مف خبلؿ دكر الشرطة النسائية .
اآلثـ،  كالسمكؾ اإلجرامي ما ىك إال إشباع دكافع مكبكتة كالتماس نكع مف األلـ يرضي الضمير

 (.22: 1986كيخفؼ مف تكترات نفسية ليعيد التكازف النفسي لمفرد.)تركي،
فإف السمكؾ اإلجرامي يعادم معايير السمكؾ التي تكاضع عمييا الناس كالمنظمات االجتماعية، 
كىك سمكؾ يتعارض مع مصالح الجماعة، كأىدافيا، كالسمكؾ الذم ييدد الجماعة، كيعرقؿ قياميا 

 ( .239: 2004ا ككظيفتيا. )العيسكل،بأداء رسالتي
كال شؾ أف العكامؿ االقتصادية ىي مف العكامؿ المؤدية إلي السمكؾ اإلجرامي كلكنيا ليست      

ننا نؤيد أصحاب المدرسة التكاممية عند تفسيرىـ  العكامؿ الكحيدة المسببة الرتكاب الجريمة، كا 
كامؿ االقتصادية ىي مف العكامؿ اإلجرامية لعبلقة العكامؿ االقتصادية حيث ذىبكا إلي أف الع

ذا صادفت تمؾ العكامؿ استعدادنا إجرامينا لدم الفرد فإنيا  المييأة، كالمساعدة لحدكث الجريمة، كا 
 (.34: 2011تتفاعؿ معو فتحدث الجريمة )المركاني، 

ي إقامة كاىتمت الباحثة بمتابعة التعامؿ مع مشاعر اآلخريف الذم يعد مف الميارات اليامة ف
عبلقة إيجابية مثمرة معيـ ، كذلؾ مف خبلؿ اىتماـ ىذه الدراسة كمتغيراتيا لمعرفة دكر الشرطة 
النسائية الفمسطينية في تعديؿ السمكؾ اإلجرامي لدل نزيبلت مراكز التأىيؿ كاإلصبلح في 

 محافظات غزة .

 مشكمة الدراسة وتساؤًلتيا:
إف ميارة تعديؿ السمكؾ اإلجرامي كأثره عمى المجتمع يعد أحد أىـ الميارات التي يعكؿ عمييا    

لتحقيؽ ىذا التعديؿ، كمف خبلؿ عمؿ الباحثة في الشرطة النسائية كرؤيتيا عمى أرض الكاقع 
عرؼ إلى لنزيبلت مراكز التأىيؿ كاإلصبلح ، فقد إرتأت الباحثة القياـ بيذه الدراسة التي تيدؼ الت

دكر الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديؿ السمكؾ اإلجرامي لى نزيبلت مراكز التأىيؿ 
كاإلصبلح في محافظات غزة لمكصكؿ إلى نتائج إيجابية تفيد المجتمع الفمسطيني،  حيث لـ 
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تحظى باىتماـ الباحثيف بيذه الشريحة مف المجتمع الفمسطيني،  لذا فإف مشكمة ىذه الدراسة 
 مكر في السؤاؿ الرئيسي التالي:تتب

ما دور الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديل السموك اإلجرامي لدى نزيالت مراكز 
 التأىيل واإلصالح في محافظات غزة ؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :     
 ما الكاقع الديمكغرافي لمنزيبلت في مركز التأىيؿ كاإلصبلح بغزة؟ -1
ما كاقع الخريطة الجنائية كاألحكاـ الصادرة عمى النزيبلت في مركز التأىيؿ كاإلصبلح  -2

 بغزة ؟
ما طبيعة معاممة النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح مف قبؿ العامبلت في المركز  -3

 مف كجية نظر النزيبلت؟
لمركز مف ما طبيعة شعكر النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح تجاه العامبلت في ا -4

 كجية نظر النزيبلت؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في طبيعة معاممة النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ  -5

كاإلصبلح تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المركز )مديرة ،أخصائية اجتماعية 
 ،أخصائية نفسية ،مراقبة( ؟

اخؿ مركز التأىيؿ ىؿ تكجد فركؽ فردية ذات داللة إحصائية في شعكر النزيبلت د -6
كاالصبلح تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المركز )مديرة ،اخصائية اجتماعية 

 ،اخصائية نفسية ،مراقبة( ؟
 فرضيات الدراسة :

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في طبيعة معاممة النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ  -1
)مديرة ،أخصائية اجتماعية كاإلصبلح تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المركز 

  ،أخصائية نفسية ،مراقبة( .
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في طبيعة شعكر النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ  -2

كاإلصبلح  تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المركز)مديرة، اخصائية اجتماعية 
    ،اخصائية نفسية، مراقبة (.
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 أىداف الدراسة :
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:      
التعرؼ إلى دكر الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديؿ السمكؾ اإلجرامي لدل  .1

 نزيبلت مراكز التأىيؿ كاإلصبلح في محافظات غزة .
 معرفة الكاقع الديمكغرافي لمنزيبلت في مركز التأىيؿ كاإلصبلح بغزة . .2
الجنائية كاألحكاـ الصادرة عمى النزيبلت في مركز الكشؼ عف كاقع الخريطة  .3

 التأىيؿ كاإلصبلح بغزة.
التعرؼ إلى أثر كبياف طبيعة معاممة النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح مف   .4

 قبؿ العامبلت في المركز مف كجية نظر النزيبلت.
زل معرفة الفركؽ في طبيعة معاممة النزيبلت داخؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح تع .5

لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المركز )مديرة ، أخصائية،  اجتماعية ، أخصائية 
 نفسية ، مراقبة( .

 أىمية الدراسة:
 -تكمف أىمية الدراسة في جانبيف نظرم كعممي:     

 أما األىمية النظرية تتمثل في اآلتي:
مكاطف الضعؼ قد تككف ىذه الدراسة كنتائجيا مؤشرنا ميمنا يساعد في التعرؼ إلى  -1

 كالخمؿ لدل الشرطة النسائية، كالحرص عمى معالجتيا، كتعزيز نقاط القكة كدعميا.
قد تفيد ىذه الدراسة كزارة الداخمية الفمسطينية في أف تحصؿ عمى مقاييس كمعايير  -2

جديدة، كعمى ضكئيا تسيـ في تطكير التعامؿ مع النزالء بأساليب أكثر إرضاءن ليـ 
 الجريمة .لمتخفيؼ مف حدة 

 –حسب عمـ الباحثة  –قد تفيد ىذه الدراسة المكتبة العربية في إضافة دراسة نكعية  -3
كالمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس كالصحة النفسية في التعامؿ مع النزالء بشكؿ عاـ، 

 كالنزيبلت عمى كجو الخصكص.
 –مسطيني لحكماء المجتمع الف -ستقدـ الدراسة مجمكعة مف اآلراء كالمقترحات -4

لمكاجية تمؾ الظاىرة كما تضمنو مف مشكبلت عديدة كمختمفة، سكاء كاف ذلؾ عمى 
 المستكل الكقائي أك العبلجي أك التنمكم.
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 : أما األىمية العممية تتمثل في اآلتي
تنبع أىمية الدراسة في الكصكؿ إلى النتائج اإليجابية لدكر الشرطة النسائية في -1

 لدل نزيبلت مراكز التأىيؿ كاإلصبلح في محافظات غزة .تعديؿ السمكؾ اإلجرامي 
تقديـ استراتيجيات لحمكؿ متكاممة لكؿ مشكمة عمى حده، كسيتـ كقاية كثير مف -2

نقاذ مف كقعكا فعبلن في براثف االنحراؼ كتييئتيـ  ىـ في مرحمة ما قبؿ االنحراؼ، كا 
فسيـ كيكسبكف المجتمع نفسينا كاجتماعينا لبلنخراط في المجتمع، كبذاؾ يكسبكف أن
 كقكل فعالة منتجة تعمؿ عمى المحافظة عمى أمنو كتقدمو.

إف تعديؿ السمكؾ اإلجرامي لدل النزيبلت تعد حاجة مف الحاجات الضركرية التي  -3
تثبت أىميتيا كالحاجة إلييا في مجتمعنا الفمسطيني، كلقد أصبحت ىذه الدراسة مف 

خاصة في ظؿ التغيرات المتعددة التي  المستمزمات األساسية في كقتنا الحاضر
 تعصؼ بكؿ مناحي الحياة.

قد تسيـ الدراسة في الرقي بمستكل العامبلت في كزارة الداخمية في التعامؿ مع  -4
 النزيبلت في مراكز التأىيؿ كاإلصبلح.

 مصطمحات الدراسة:
أك  ىك مجمكعة مف المسئكليات، ك األنشطة، كالصبلحيات الممنكحة لشخص: الدور     

فريؽ، كيتـ تعريؼ الدكر في عممية، كيمكف لشخص أك فريؽ أف يككف لو عدة أدكار، عمى سبيؿ 
المثاؿ دكر مدير التييئة، كمدير التغيير الذم يمكف أف يقكـ بيما شخص كاحد.)المعجـ الكسيط 

 ق( .366

 الشرطة الفمسطينية: 
ا لممحافظة عمى سبلمة الناس، الشرطة الفمسطينية ىي ىيئة نظامية مدنية مدربة تدريبنا  خاصن

كتطبيؽ األنظمة، كتنفيذ أكامر الدكلة، كتعميماتيا دكف المساس بأمكاؿ الناس، كأعراضيـ، 
كحرياتيـ الشخصية إال في حدكد القانكف ، ، كتباشر اختصاصيا برئاسة مدير الشرطة، ك 

  كافة شؤكنيا، كنظـ عمميا،بإشراؼ مف كزير الداخمية، كىما المذاف يصدراف القرارات المنظمة ل
لذلؾ جرل تنظيـ جياز الشرطة كفقنا لممبادئ كالقكاعد العامة، كاستنادنا لحاجة أجيزة الشرطة   

كزارة  .لتكصيؼ إداراتيا ، كتمشينا مع التقسيمات، ك المسميات اإلدارية المعمكؿ بيا في
 (.2010)مكقع الصفحة الرسمية لمشرطة الفمسطينية :.الداخمية
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رفو الباحثة إجرائيا بأف جياز الشرطة الفمسطيني أحد أذرع السمطة التنفيذية الذم يتبع لكزارة كتع
قرار السكينة كالحفاظ عمى الصحة  الداخمية، كالذم تقع عميو أعباء حماية األمف كالنظاـ العاـ، كا 

كلة، كمنع العامة لممجتمع، كحماية األركاح كاألعراض كالممتمكات، كذلؾ بيدؼ حماية نظاـ الد
 الجريمة قبؿ كقكعيا.

 الشرطة النسائية:
ظير مفيكـ الشرطة النسائية في البمداف العربية في مطمع السبعينيات في القرف الماضي،      

كيطمؽ مصطمح الشرطة النسائية عمى اإلناث العامبلت في أقساـ الشرطة، ك يعني عمؿ اإلناث 
ا، ك إف كاف البد مف  في الشرطة ضمف إدارات متخصصة لمنساء، ك تش رؼ عمييا نساء أيضن

أف تتعامؿ ىذه اإلدارات مع تمؾ التي يعمؿ بيا رجاؿ ضمف إطار جياز الشرطة. )سعيد 
 (.31: 2010كآخركف،

كتعرفو الباحثة اجرائيا بأنو جزء مف جياز الشرطة الفمسطينية، تعمؿ بيا اإلناث فقط في عدة 
  ف التعامؿ سيبل كميسرا بينيف كإناث.إدارات تختص بالشئكف النسكية، حيث يكك 

 السموك اإلجرامي:
إف السمكؾ اإلجرامي مثمو مثؿ السمكؾ العصابي ،محاكلة غير مباشرة، كغير عقبلنية      

إلشباع الحاجات اإلنسانية، كلمتكيؼ لعدـ الراحة، أك مكاقؼ الفشؿ كاإلحباط، كعندما يعجز 
رد فعؿ البعض يككف عف طريؽ اضطرابات اإلنساف عف الكصكؿ بالحمكؿ الجديدة فإف 

الشخصية، كالبعض عف طريؽ االنخراط في النشاط المضاد لممجتمع أك السمكؾ 
 (.35: 1997اإلجرامي)الديب،

ىك السمكؾ الذم يخرؽ القانكف بالمفيكـ القضائي ، كالذم يشمؿ  وتعرفو الباحثة إجرائًيا:       
تصرفات كسمككيات خارجة عف المألكؼ الذم ييدد الجماعة، كيعرقؿ قياميا بأداء الرسالة 
الكاجب القياـ بيا ، كىك الدرجة التي تحصؿ عمييا النزيمة مف خبلؿ إجابتيا عمى أسئمة فقرات 

 استبانة مكضع الدراسة.  " 
  يالت:النز 
النزيؿ ىك كؿ شخص محبكس لحكـ صادر مف محكمة جزائية أك خاصة ، أك مكقكفا تحت      

الحفظ القانكني ، أك أم شخص يحاؿ إلى المركز تنفيذا إلجراء حقكقي.)مركز الميزاف لحقكؽ 
 (.9:2004اإلنساف ،
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جريمة أك جناية،  كتعرؼ الباحثة مصطمح النزيبلت اجرائيا بأنيف النساء البلتي قمف بإرتكاب
 كبعد التحقيؽ معيف تـ حجزىف داخؿ مراكز التأىيؿ كاإلصبلح.

 مراكز التأىيل واإلصالح:     
إدارة مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ إدارة متخصصة مف إدارات الشرطة الفمسطينية كظيفتيا          

أمنية اجتماعية تيدؼ لتعزيز السبلمة العامة كالمساعدة في تنمية المجتمع مف خبلؿ احتجاز 
صبلحيـ كتأىيميـ، كتعد  جزءنا ال يتجزأ مف ” السجكف“مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ  النزالء كا 

ظكمة العدالة الجنائية الفمسطينية، كقد شيدت اإلدارة تطكرنا كتقدمنا في مختمؼ المجاالت من
اإلدارية كالمينية كاإلنشائية خبلؿ السنكات القميمة الماضية، باإلضافة لتطكر مستكل الخدمات 

العمـ، المقدمة إف كاف لمنزالء داخؿ المراكز، أك لجميكر األىالي، كالمحاميف، كالمكظفيف، كطمبة 
كالباحثيف المعنييف بشؤكف مراكز اإلصبلح، كما كتـ تعزيز العبلقة مع مختمؼ الجيات 
الحككمية، كاألىمية، كالدكلية مف أجؿ الكصكؿ لمتميز كتحقيقو، كعبر العديد مف المشاريع اليامة 

.)زيداف، كالمفصمية التي تـ االنتياء منيا كتسمُّميا كتفعيميا، كتمؾ التي ىي في طكر االنتماء 
2013 :37) 

كتعرؼ الباحثة مراكز التأىيؿ كاإلصبلح اجرائيا بأنو مركز حككمي تابع لكزارة الداخمية يتـ فيو 
حجز مرتكبي الجرائـ كالجنايات طيمة مدة محككميتيـ،  كىي بؤر إصبلحية ذات إدارة 

السبلمة العامة متخصصة مف إدارات الشرطة الفمسطينية، كظيفتيا أمنية اجتماعية تيدؼ لتعزيز 
صبلح كتأىيؿ النزالء .  ك المساعدة في تنمية المجتمع مف خبلؿ احتجاز كا 

  محافظات غزة:
كيمك متر مربع( كتعد مف أكثر مناطؽ العالـ اكتظاظنا  365تبمغ مساحة محافظات غزة )     

كـ  61بالسكاف، كيتككف القطاع مف خمس محافظات، ىي محافظة شماؿ غزة)المساحة: 
كـ  58:  كـ مربعنا (، محافظة الكسطى )المساحة 74:  ا(، محافظة غزة ) المساحةمربعن 

كـ  64:  ، كمحافظة رفح )المساحة )كـ مربعنا 108:  مربعنا(، محافظة خاف يكنس )المساحة
الحد البشرم: اقتصرت عينة الدراسة عمى (2011مربعنا(. )إحصائية صادرة عف كزارة الداخمية :

 التأىيؿ كاإلصبلح في محافظات غزة .نزيبلت مراكز 
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 حدود الدراسة
*الحد المكضكعي: تتناكؿ ىذه الدراسة دكر الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديؿ السمكؾ 

 اإلجرامي لدل نزيبلت مراكز التأىيؿ كاإلصبلح .
 *الحد المكاني :تقتصر ىذه الدراسة عمى مراكز التأىيؿ كاإلصبلح في محافظات غزة 

 ـ . 2015*الحد الزماني : أجريت ىذه الدراسة في العاـ 
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 اإلطار النظري
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 المبحث األول : الشرطة النسائية
 مقدمة :
لقد كاف كال يزاؿ جياز الشرطة الفمسطيني معجزة السمطة الكطنية الفمسطينية ،بالنظر 

عداده، كتدريبو بمدة كجيزة ،كفي ظركؼ صعبة  نشاؤه، كا  لككنو جياز جديد ،تـ ىيكمتو كا 
اعترضيا الكثير مف المعكقات كالعقبات ،كلكف كالحمد  ثـ بيمة الرجاؿ، كصدؽ االنتماء 

اع الكعي بيف المكاطنيف بترسيخ قكاعد أمف جيدة ،كأف يتابع تطكيرىا إلى األحسف ،حتى كارتف
يككف جياز الشرطة ىك اإلطار القانكني الذم يحمي الكحدة الكطنية ،كالديمقراطية، كمبدأ سيادة 
القانكف ،كيساىـ في تحقيؽ العدالة الجنائية ،مف خبلؿ مجيكدات الشرطة المتكاصمة لمنع 

حكاـ القضاء ،كتكفير األمف الجريمة ، كحماية النظاـ العاـ كاآلداب العامة، كتنفيذ القكانيف، كا 
 كاالستقرار لجميع المكاطنيف .

إف ما كصمت إليو الشرطة خبلؿ األعكاـ الماضية يحمؿ بيف طياتو الكثير مف الجيد كالعرؽ 
عطاء ،كتحممكا المسؤكلية لرجاؿ مخمصيف ،قادىـ نخبة مف الضباط العظاـ تمرسكا عمى البذؿ كال

منذ المحظة األكلى ،كأنكركا ذاتيـ كصكالن إلى تحقيؽ الذات الكبرل لمشخصية الفمسطينية، كالدكلة 
 ( . 1:  2002الفمسطينية  ) الجبالي ، 

 : تعريف الشرطة

 أوًًل : الشرطة  لغة :
رجاليا مف )شرط ( أم إف معظـ المعاجـ المغكية اتفقت عمى تفسير كممة الشرطة بما يتميز  بو  

أف شرط الجمد كنحكه شرطنا أم  498 -497مف عبلمات ظاىرة ، فنجد في المعجـ الكسيط  : 
 شقو شقنا يسيرنا ، ) أشرطو ( جعؿ لو عبلمة ، يقاؿ أشرط نفسو لكذا  أعمميا كأعدىا ، 

) الشرط ( العبلمة كالجمع أشراط .

 ثانًيا : الشرطة اصطالحا :
مدنية نظامية، تؤدم كاجبيا في خدمة الشعب ،كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة الشرطة ىي ىيئة 

كاألمف ،كتسير عمى حفظ النظاـ العاـ كاآلداب ،كتتكلى تنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح 
 مف كاجبات .

قرار النظاـ العاـ ،كتنفيذ القكانيف  التي فالشرطة إذف ىي بكجو عاـ أداة الدكلة في صكف األمف ،كا 
تسنيا الدكلة لصالح مكاطنييا  كالشرطة ىـ الجند الذيف َيعتمد عمييـ الخميفة، أك الكالي في 
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استتباب األمف، كحفظ النظاـ كالقبض عمى الجناة كالمفسديف ،كما إلى ذلؾ مف األعماؿ اإلدارية 
 ( .112: 2010التي تكفؿ سبلمة الجميكر كطمأنينتيـ ) كمكب ، 

لقانكف ىي ىيئة نظامية تتبع لكزارة الداخمية ،تؤدم كظائفيا كتباشر كالشرطة كما حددىا ا
اختصاصاتيا برئاسة مدير الشرطة ،كىك الذم يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤكنيا ،كتؤدم 
كاجباتيا في خدمة الشعب، كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة، كتسير عمى حفظ النظاـ ،كاألمف العاـ 

تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات ككفقنا لمقانكف ) دحبلف ،  كاآلداب ،كتتكلى تنفيذ ما
2007 :42. ) 

 الشرطة في تاريخ المسممين :
الشرطة أصبلن : نسبة إلى " الشرط "، أم العبلمات التي تميز زم رجاؿ الشرطة ،أك تميز     

لكي يعرفيا كيعرفيـ  مكاقعيـ في صكرة أعبلـ كرايات كانكا ينصبكنيا عمى مراكزىـ، كمجالسيـ؛
الناس بيا ،كىذا ما يراه " ابف السيد البطميكسي " في كتابو " االقتضاب في شرح أدب الكتاب " ، 
كتاريخ الشرطة عند المسمميف قديـ قدـ العصكر األكلى لئلسبلـ ،كعمى كجو التحديد منذ صدر 

رضي ا  -الخطاباإلسبلـ، كعصر الخبلفة الرشيدة ،كفي خبلفة أمير المؤمنيف عمر بف 
نشاء  -عنو بالذات، بعد الفتح اإلسبلمي المظفر، كامتداد أطراؼ الدكلة اإلسبلمية إدارينا ،كا 

الدكاكيف كبيت الماؿ ،كبعد ما زاد الخراج ،كأصبحت المدينة في حاجة ماسة إلى حراسة ليمية 
حراسة  فيما بينيـ مستمرة، فخصص أمير المؤمنيف ليذه الميمة بعض الرجاؿ الذيف يتناكبكف ال

في نكبات، كدكريات متبادلة، كمنتظمة ، فعرفت بذلؾ كمنذ ذلؾ الكقت أىـ كظائؼ الشرطة 
كتعني بذلؾ تكفير األمف كاألماف لممكاطنيف ،كحراسة مؤسسات الدكلة اليامة ،إال إف الرجاؿ 

الخطاب  الذيف أسندت إلييـ ىذه الميمة في ذلؾ الكقت ،أم في عيد أمير المؤمنيف عمر بف
كاف يطمؽ عمييا اسـ " العسس " كلـ يكف يطمؽ عمييـ اسـ الشرطة بعد ، كأكؿ ما أطمؽ اسـ 
الشرطة عمى المينة ،كاف في عيد أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ، كما أطمؽ عمى رجاؿ 
الشرطة في عيده اسـ " رؤساء الشرطة " ك " أصحاب الشرطة " ، كالشرطة في اإلسبلـ كظيفة 

 (.78-72: 7987ة مف الكظائؼ الشرعية.)عبد السبلـ، ديني
كلكثرة األحداث كالثكرات كالفتف ،ككثرة الخارجيف عمى خبلفة بني أمية ،غمب عمى جياز الشرطة 
خماد الفتف كمطاردة الثائريف،  في زمانيـ الطابع العسكرم لحماية النظاـ ،كالقدرة عمى القمع كا 

ـ تحت اسـ كظائؼ أخرل غير الشرطة، كذلؾ مثؿ كظيفة كعرفكىا كلكنيـ مارسكىا عمى زماني
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"الحجابة " كبعض أعماؿ كظيفة " الحسبة "، كالحسبة كما يقكؿ ابف خمدكف ىي كظيفة دينية مف 
باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،الذم ىك فرض عمى القائـ بأمكر المسمميف يعيف لذلؾ 

ي، كعصر بني أمية باألندلس عرؼ المسممكف مف مف يراه أىبلن لو ،ىذا كفي العصر العباس
أعماؿ الشرطة " نظاـ المباحث " كعمى سبيؿ المثاؿ كاف لمخميفة العباسي " المأمكف" عدد مف 
النسكة العجائز يؤمكنو كؿ مساء بأخبار المصكص ،كقطاع الطرؽ كالمعارضيف السياسييف ، 

ية " صاحب األحداث " ،عاد لو في كبعد ما كاف رئيس جياز الشرطة يسمى في خبلفة بني أم
العصر العباسي اسمو القديـ أم " صاحب الشرطة " كفي دكلة الترؾ " الكالي " ككانت كظيفة 
الشرطة كميمتيا امتدادنا لما كانت عميو في ظؿ الدكلة العباسية، كدكلة بني أمية  باألندلس  

ليب الحـز كالعقاب كالقسكة نفسيا كانت كظيفة سياسية، كشرعية، ككقائية، كعبلجية ،تستخدـ أسا
 )المرجع السابؽ( .

 نشأة الشرطة الفمسطينية :
( أنو تأثرت الشرطة الفمسطينية كجميع نكاحي الحياة في فمسطيف 2119كما أشار ) الحتو ،    

كمؤسساتيا بتعاقب االحتبلؿ عمييا ،حيث كاف يكجد شرطة في فمسطيف في عيد الدكلة العثمانية 
،كلكنيا كانت تعمؿ تحت قيادة عثمانية ،كتبل ذلؾ االحتبلؿ البريطاني ككانت الشرطة تعمؿ 

ـ ،كتكاطؤا مع الييكد فسقطت 7948سمطة االنجميز ،كبعد ذلؾ انسحب االنجميز عاـ  تحت
فمسطيف تحت االحتبلؿ الصييكني ما عدا الضفة الغربية كغزة، كبقى ىناؾ شرطة في غزة تحت 

 إمرة الشرطة المصرية ،كشرطة تعمؿ في الضفة تعمؿ تحت إمرة الشرطة األردنية .
الضفة الغربية كغزة ،أصبحت الضفة الغربية كغزة تحت سمطة ـ كبعد احتبلؿ 7967كفي عاـ 

االحتبلؿ الصييكني ،كأبقت عمى عدد قميؿ مف الشرطة الفمسطينية ،كلكنيا أدخمت ضمف 
 صفكفيا ما يسمى بالشرطة اإلسرائيمية ،كلـ تكف ضمف كياف إدارم مستقؿ. 

جياز الشرطة الفمسطينية في  ـ ،تـ إنشاء7994كبعد اتفاقية أكسمك كدخكليا حيز التنفيذ عاـ 
كياف إدارم مستقؿ في صكرة غير مسبكقة ،كتـ تشكيؿ ىذا الجياز في مناطؽ الضفة الغربية 

 ( .65: 2171كغزة ضمف جياز شرطة كاحد لممنطقتيف  )حمداف، 
كتضيؼ الباحثة ىنا بأنيا التقت مع أحد الضباط القدامى كالذم أدلى بقكلو "أنو في بداية 

ُأجبر أفراد الشرطة عمى ترؾ العمؿ الشرطي بأكامر مف قيادة االنتفاضة  7987االنتفاضة األكلى 
حينذاؾ ، حيث كاف عمميـ جنبنا إلى جنب مع الشرطة اإلسرائيمية ،ككانت ىذه الخطكة بادرة 
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تجاج عمى العمؿ مع العدك اإلسرائيمي خاصة في السمؾ الشرطي ، كبقي ىذا الكضع قائما اح
.لحيف إبراـ نصكص اتفاقية أكسمك 7994حتى العاـ 

 المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية خالل اتفاق أوسمو :
سرائيؿ ،كعمى إثرى   ا تكلت السمطة بعد تكقيع اتفاقية السبلـ بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 

 الكطنية الفمسطينية مسؤكلياتيا كصبلحياتيا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية . 
 النشأة والتطور :

بعد استبلـ السمطة الكطنية الفمسطينية مياميا ،كأصبحت حيز التنفيذ ،أصدر السيد ياسر 
لى لتككيف الشرطة عرفات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية قراره بأف تتكجو النخبة األك 

عداد الككادر األكلى مف الشعب الفمسطيني مف داخؿ الكطف  الفمسطينية بكافة فركعيا ،كا 
لممشاركة في تحمؿ مسؤكلية األعباء األمنية بالمشاركة مع إخكانيـ القادميف مف الخارج ،كقد 

 بدأت ىذه المجمكعة القياـ بالمياـ األكلى كالتي تشمؿ :
مي التنظيمي لمشرطة ،كتقسيـ اإلدارات العامة المتخصصة بجياز البدء باإلعداد الييك -1

 الشرطة، كذلؾ طبقنا لئلمكانات المتكفرة في حينو .
 البدء باستبلـ المنشآت الخاصة بالشرطة مف القكات اإلسرائيمية . -2
البدء بالقياـ بالتدريبات الخاصة بأفراد الشرطة الجدد ،كالذيف تـ تجنيدىـ مف داخؿ  -3

 ؾ لممشاركة في تحمؿ األعباء الممقاة عمى جياز الشرطة .الكطف ،كذل
 كضع الدراسات الخاصة باالحتياجات األكلية السريعة لمشرطة ،كذلؾ لممباشرة بمياميا. -4

ـ (حيث تـ 75/4/7994فقد بدأت الشرطة الفمسطينية بالقياـ بيذه اإلجراءات كذلؾ بتاريخ )
في أرض الكطف، كالتي كانت ال تتجاكز      حصر األعداد المكجكدة مف ضباط كأفراد الشرطة

( فردنا كضابطنا ، حيث تـ تكزيعيـ لمعمؿ في المحافظات الكطف الجنكبية كالشمالية 751) 
  (.47: 2117.)دحبلف،

 الشرطة الفمسطينية منذ اتفاق أوسمو وحتى اآلن :     

( 3كمنيا المادة رقـ )فيما يمي بعض مف نصكص ىذه االتفاقيات التي تيـ ىذه الدراسة       
 مف ىذه االتفاقية نصت عمى التالي :
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 المديرية العامة لقوى الشرطة الفمسطينية :
عاـ : تعمؿ المديرية العامة لقكل الشرطة الفمسطينية "مف اآلف فصاعدنا الشرطة  -1

الفمسطينية "  كفؽ المبادئ التالية : إنيا ستككف مسئكلة عف النظاـ العاـ، كاألمف 
الداخمي داخؿ نطاؽ كالية السمطة الكطنية الفمسطينية كفقنا لممادة الخامسة مف ىذه 

 االتفاقية .
الييكؿ كالتشكيؿ : تتككف الشرطة الفمسطينية مف كحدة متكاممة تمنح لمسمطة الفمسطينية  -2

كتشكؿ مف أربعة فركع : الشرطة المدنية، األمف العاـ، المخابرات، خدمات الطكارئ 
كاإلنقاذ )الدفاع المدني(، كفي كؿ منطقة يخضع كؿ أعضاء فركع الشرطة األربعة لقيادة 

الشرطة الفمسطينية كحدة شرطة سكاحؿ فمسطينية، كتتشكؿ الشرطة مركزية كاحدة،كتشكؿ 
 ( .61:  2117(شرطي ) صياـ ،  9111الفمسطينية مف عدد يصؿ إلى )

 : تكوين جياز الشرطة
 يتككف جياز الشرطة مف الرتب كالدرجات النظامية لمنتسبييا كىي :     
 –مبلـز أكؿ –نقيب  –ائد ر  –مقدـ  –عقيد  –عميد  –فئة الضباط كتتككف مف ) لكاء  -7

 مبلـز ( .
 مساعد ( . –فئة مساعدم الشرطة كتتككف مف ) مساعد أكؿ  -2
 –شرطي  –عريؼ  –رقيب  –فئة ضباط الصؼ كاألفراد كتتككف مف ) رقيب أكؿ  -3

 (.طالب شرطة

 اإلدارات المتخصصة لمشرطة :
مميات الشرطة، المباحث إدارات عامة مختمفة كىي : العبلقات العامة، ع 71ك تتككف مف      

العامة ، قكات حفظ النظاـ كالتدخؿ، التنظيـ كاإلدارة، أمف الشرطة، مكافحة المخدرات، شرطة 
 (.42: 2117المركر، شرطة النجدة، الحراسات.)دحبلف،

 (:26: 6002اختصاصات الشرطة طبًقا لمقانون من وجية نظر )كموب,
ة عمى أف الشرطة الكطنية الفمسطينية ىي ىيئة نص مشركع قانكف ىيئة الشرطة الفمسطيني     

 مدنية نظامية كحدد اختصاصاتيا كما يمي :
 المحافظة عمى األمف العاـ . -
 المحافظة عمى النظاـ العاـ . -
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 المحافظة عمى اآلداب العامة.  -
 حماية أركاح المكاطنيف كممتمكاتيـ. -
 كفالة الطمأنينة، كاألمف، كاالستقرار لجميع المكاطنيف . -
 حماية الممتمكات كالمنشآت العامة . -
 منع الجريمة. -
 ضبط الجريمة. -
 تنفيذ ما تفرضو القكانيف كالمكائح. -
 تنفيذ أحكاـ القضاء . -

 كباستعراض ىذه االختصاصات فإنيا تنقسـ إلى قسميف رئيسيف :        
: تكمـ عف المحافظة عمى األمف العاـ كالنظاـ العاـ ،كاآلداب العامة، كحماية  القسم األول

األركاح كالممتمكات كالمنشآت العامة، ككفالة الطمأنينة، كاألمف، كاالستقرار لجميع المكاطنيف 
جراءات يطمؽ عمييا الكظيفة اإلدارية لمشرطة .  ،كىذا كمو يتحقؽ مف خبلؿ مجمكعة قكانيف كا 

: فيتكمـ عف منع الجريمة، كضبط الجريمة ،ك تنفيذ ما تفرضو القكانيف كالمكائح  انيالقسم الث
  كتنفيذ أحكاـ القضاء، كىك ما اصطمح عمى تسميتو بالكظيفة القضائية لمشرطة .

 وظائف الشرطة :
 الوظيفة اإلدارية لمشرطة :  -1

، بحصانة األمف العاـ، كيقصد بيا مجمكعة األنشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة إدارية 
كالنظاـ العاـ، كاآلداب العامة ،كما تقتضيو ىذه األغراض ،كيشمؿ ذلؾ جميع األعماؿ الكقائية 
جراءات تقمؿ مف فرص  التي تيدؼ إلى منع كقكع الجريمة ،كما تتخذ كزارة الداخمية مف تدابير كا 

طنيف بطريؽ مضر باألمف ارتكابيا ، بما يطكر مف أكامر كنكاىي تحد مف إطبلؽ حريات المكا
 ( . 777:  2171العاـ ، كالمنشآت السكنية العامة، كالصحة العامة، كاآلداب العامة ) كمكب ، 

 ( أنو يمكف تحديد كظائؼ الشرطة اإلدارية في ثبلث أغراض :2111ككما أشار ) محمد ،
فييا شعكر : كيقصد باألمف العاـ إنشاء حالة يسكد المجتمع  المحافظة عمى األمن العام -أ

بالطمأنينة بالقدر الكافي إلزالة مخاكفو مف أم أخطار تيدده ،سكاء في ذلؾ األخطار 
التي تيدد نظمو السياسية أك االجتماعية أك االقتصادية ،أك األخطار التي تيدد حياتو أك 
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مالو كسكاء كاف الخطر مف صنع اإلنساف في صكرة جريمة مف الجرائـ ،أك مف الطبيعة 
 رثة مف الككارث .في شكؿ كا

: المقصكد بالنظاـ ىك تنظيـ مظاىر الحياة الخارجية لؤلفراد  المحافظة عمى النظام -ب
براز  بصكرة تمكنيـ مف مباشرة نشاطيـ في يسر كسيكلة ،دكف مضايقة أك تعطيؿ كا 
صكر الكظيفة اإلدارية لمشرطة في حفظ النظاـ ىك تنظيـ حركة المركر في الطرؽ 

منيا أيضا حفظ النظاـ في األماكف العامة ،التي تؤميا جماىير العامة مف المدف، ك 
غفيرة مف المكاطنيف مثؿ :االحتفاالت الرسمية، كاالحتفاالت الدينية، كالمباريات الرياضية 

 كاالنتخابات العامة، كاألسكاؽ األسبكعية ،كالمعارض  .
كالمكائح ما ضمنيا : مف ىذه القكانيف  تنفيذ ما تفرضو القوانين والموائح من واجبات -ت

المشرع قيكدنا عمى بعض األنشطة الفردية ،بقصد حماية األمف العاـ، كيخص الشرطة 
 ( .54: 2116بتنفيذىا بكصفيا األداة المسئكلة عف صكف األمف العاـ ) صياـ ، 

 : الوظيفة القضائية لمشرطة -2

تتمثؿ ىذه الكظيفة كىي الكظيفة التي تمارسيا نيابة عف السمطة القضائية ك لمصمحتيا ،ك 
القضائية باإلجراءات التي تقكـ بيا الشرطة عقب كقكع الجريمة، بقصد معرفة الفاعؿ كالبحث 

عف األدلة، كما يتبع ذلؾ مف إجراءات الضبط كصكالن إلى الحقيقة، كتقديـ الفاعؿ لجية القضاء  
 ( . 737: 2173)كمكب ، 

 الوظيفة اًلجتماعية لمشرطة : -3

( فإنو لـ تعد كظيفة الشرطة في المجتمعات الحديثة مقصكرة 7995المراسي ،كما أشار )      
عمى الكظيفتيف التقميديتيف لمشرطة المتعمقتيف بحماية األركاح، كاألمكاؿ، كاألعراض، بؿ امتد ىذا 
الدكر إلى القياـ بخدمات اجتماعية عديدة ،كمد يد العكف كالرعاية لؤلفراد بقصد تكفير المناخ 

 ي كاألمني لؤلفراد في المجتمع .االجتماع
فالشرطة أكؿ مف تعمـ أف الجرائـ إنما تقكـ بسبب كجكد بعض المشاكؿ االجتماعية كلمكاجية 
ذلؾ كاف عمى جياز الشرطة كاجب التدخؿ لمعمؿ عمى حؿ ما يمكف حمو مف  مشاكؿ بالتعاكف 

إف ىذا الدكر االجتماعي مع األفراد ،أصحاب المصمحة الحقيقية في حميا، كالقضاء عمييا، بؿ 
 مفركض عمى جياز األمف، بحكـ طبيعة عممو في مكافحة الجريمة .
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كترجع أىمية قياـ الشرطة بالكظيفة االجتماعية إلى أف جياز الشرطة يعد المسئكؿ عف الجريمة 
أماـ المجتمع ،بؿ إف الرأم العاـ يحممو مسؤكلية ىبكط المستكل الخمقي في مجتمعو مما يدفعو 

اإلسراع ببذؿ الجيد االجتماعي البلـز لمكقاية مف الجريمة ،بالمشاركة بالبحث عف أسبابيا  إلى
، السيما بعد أف تقدـ عمى اإلجراـ كما تكصؿ إليو  كعكامميا، ككيفية الكقاية منيا ،كعبلج  المجـر

 .( 54: 2116مف حقائؽ، فتحت اآلفاؽ أماـ جيكد المجتمع في الكقاية مف الجريمة )صياـ ، 
كترل الباحثة أف الكظيفة االجتماعية لمشرطة تمثؿ كظيفة ميمة جدنا مف كظائؼ الشرطة     

ككف المجتمع الفمسطيني مجتمع متماسؾ كتربطو عبلقات اجتماعيو حميمة، كتربطيـ كذلؾ صمة 
القرابة في أغمب العبلقات، كبالتالي أصبح مف الضركرة أف تقترف ىذه الكظيفة بإدارة ميمة مف 

 ارات الشرطة كىي إدارة العبلقات العامة.إد
 الوظيفة السياسية لمشرطة : -4

ـ(كىي التي تستيدؼ كقاية المجتمع مف مظاىر االنحراؼ 2111كما أشار) محمد ،     
السياسي كالتطرؼ مف االتجاىات السياسية المناىضة ،كالتيارات التي تيدؼ إلى اإلخبلؿ بنظاـ 

لة، ككذلؾ محاربة الشائعات، كالدعايات المغرضة، كاألنشطة الحكـ كزعزعة االستقرار في الدك 
 ( . 738:  2173اليدامة لنظاـ الدكلة ) كمكب ،

 الوظيفة اًلقتصادية لمشرطة : -5

أف مف المياـ األساسية لمشرطة حيث تقـك بالمحافظة عمى االقتصاد الكطني، كحماية      
محاربة الجرائـ االقتصادية، كالمالية، األمكاؿ العامة لمدكلة ،كىي في سبيؿ ذلؾ تسعى إلى 

كمحاربة الفساد االقتصادم ، فالجرائـ المتعمقة بتزكير العممة المحمية، أك العممة التي يعتمد 
عمييا االقتصاد بالدكلة، أك تيريبيا إلى الخارج، أك تيريب الذىب، كىناؾ جرائـ أخرل متعمقة 

ؾ التيرب مف دفع الضرائب المستحقة، كمحاربة باالقتصاد كتيريب البضائع مف كالى الببلد كذل
جرائـ الرشكة كاالبتزاز، كؿ ىذه األعماؿ يجب أف تشرؼ عمييا ىيئة الشرطة، كيككؿ إلييا 
االختصاص بشكؿ أك بآخر، بإنشاء شرطة متخصصة ليذه المجاالت، كلعؿ ما تقكـ بو شرطة 

، كمبلحقة لصكص  كاببلت التميفكف ،مف البمدية مف مراقبة أعماؿ سرقة التيار الكيربائي، كالمياه
الكاجبات التي ليا طابع اقتصادم كمف ضمف اختصاص الشرطة االقتصادم محاربة ظاىرة 
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تزكير الفكاتير الضريبية ،كال يتأتى ما سبؽ إال بالتنسيؽ مع الكزارات ،كاألجيزة المعنية ككزارة 
 ( . 77:  2171التمكيف، كالصحة، كالحكـ المحمي، ) حمداف ، 
 القيم السموكية الالزم توفرىا في رجل الشرطة :

 ( إلى أف ىذه القيـ تتمثؿ في : 2114أشار )ميرزا ،      
االىتماـ بالمظير العاـ شرط ضركرم الكتساب ثقة الجماىير  العناية بالمظير العام : -7

كاحتراميا فمظير اإلنساف مرآة عاكسة يستنبط مف خبللو المبلمح األساسية لمشخصية، 
 فضبلن عف تصرفاتو العادية التي تصدر عنو عفكنا كبتمقائية مجردة ..

في مكقؼ : ينبغي عمى رجؿ الشرطة أف يتصكر نفسو  اإلحساس بآًلم الجماىير -2
الشاكي أك المستعيف بو ،فيستشعر بما يعانيو مف متاعب أك آالـ ، فيقدر اضطرابو، أك 
ذا أطاؿ الشاكي الحديث  ليفتو، كما يعانيو مف الضيؽ، كييدئ مف ركعو، كيطمئنو، كا 
نتيجة النفعالو ،أك تشتت ذىنو، أك عدـ تمتعو بطبلقة المساف كالقدرة عمى التعبير 

يتحمى بالصبر في التفاىـ معو ، كعميو كذلؾ أف يخفي شعكره بالممؿ،  الكاضح ،فعميو أف
 أك اإلرىاؽ ،كأف يبادر إلى مكاساة الشاكي إذا تطمب األمر ذلؾ .

: إف تجاىؿ رجؿ الشرطة االلتزاـ بالصدؽ في عممو، يسئ إلى نفسو كثيرنا أكثر  الصدق -3
اـ الصدؽ يتطمب أف يتكخى مف إساءتو لآلخريف، كبذلؾ يفقد اآلخريف ثقتيـ بو، كالتز 

رجؿ الشرطة ذكر الحقيقة المجردة بكؿ دقة ،فيمؿ يحرر مف المحاضر، كالبيانات 
 لمقضايا كفيما يقدـ لرؤسائو مف اإلحصاءات، كالتقارير، كالبيانات .

: يعد التكاضع مف أجمؿ الفضائؿ التي يتحمى بيا رجؿ الشرطة ،ك تنازؿ كريـ التواضع  -4
ف تياكف، أك تنصؿ مف الكاجبات كالتبعات، كعندما يتخمى رجؿ ممف يممؾ السمطة دك 

الشرطة عف مظاىر الكبرياء، يتضاعؼ احتراـ الناس لو كيتاح لو بذلؾ أف يؤدم رسالتو 
 بنجاح .

مف كاجب رجؿ الشرطة عند تعاممو مع اآلخريف أف ال يستجيب لدكاعي الغضب  الحمم : -5
فاتيـ ،كتغمبيـ عمى أمرىـ ،فيكبح جماح ، كأف يقدر الظركؼ النفسية التي تحكـ تصر 

 نفسو، كيتجنب ردكد الفعؿ، كما يترتب عمييا مف نتائج يصعب تداكليا، كعبلج آثارىا .

 اإلطارالنظري
 

الفصلالثاني
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:  كرجؿ الشرطة يجب أف يعامؿ الناس بالرفؽ ،خاصة إذا قاـ بتفتيش أحد  الرفق -6
عثر ،كال المنازؿ فيجب عميو أف يترفؽ بأصحاب المنزؿ ،فبل يتمؼ، كال يخرب، كال يب

 يحيط إجراء التفتيش بالعنؼ كالضجة ،كال يباغت امرأة أك طفبل في غفمة .
ْف َحَكْمَت َفاْحُكـ َبْيَنُيـ ِباْلِقْسِط  -تعالى -العدؿ : يقكؿ ا -7 ِإفَّ  ۚ في سكرة المائدة : " َكاِ 

شرطة التمسؾ (،  لذلؾ يتعيف عمى رجؿ ال42المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف " ) المائدة ، آية : 
، كأماناتيـ  بالعدؿ في جميع أحكاؿ عممو ،خاصة عندما تتفاكت أمامو أقدار الخصـك

 المادية كاالجتماعية 
: رجؿ الشرطة عميو أف يتحمى باألخبلؽ الحميدة في تعاممو  األخالق الفاضمة واألمانة -8

 ىـ .مع أفراد الجميكر ،ألنو أحكج الناس إلى اكتساب محبتيـ ككسب ثقتيـ كتأييد
ا نحك التزاماتو العامة    اإلخالص والوًلء : -9 رجؿ الشرطة يجب أف يككف مخمصن

كالمحافظة عمى الممتمكات التي البد مف صيانتيا، كحسف استخداميا ،حتى تحافظ عمى 
 كفاءتيا باستمرار .

: يتعيف عمى رجؿ الشرطة التعاكف مع جميع  زمبلئو في العمؿ ،كعدـ  التعاون-00
فات  شخصية، ال طائؿ مف كرائيا إال مضيعة لمكقت .                    الدخكؿ في خبل

 ( .  89:  2172) عاشكر ، 
كما كترل الباحثة أف ىناؾ قيما أخرل  ميمة مف القيـ السمككية الكاجب تكافرىا في      

الرجؿ الشرطي كىي : سعة الصدر، كعدـ فظاظة المساف، كعدـ التسرع  في الحكـ 
كا ِمْف َحْكِلَؾ  "  : -تعالى -قكلواستنادنا ل  " َكَلْك ُكْنَت َفظًّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ

كما ينبغي لرجؿ الشرطة أف يككف أمينا أكالن مع نفسو ،  (759) آؿ عمراف ، آية :  
،بحيث ال يقبؿ الرشكة بكؿ أنكاعيا، أك حتى أخذ حاجة ميما كانت صغيرة ،دكف أف 

ه الصغائر مف األمكر التي تترؾ أثرنا سيئنا في نفكس المكاطنيف، يدفع ثمنيا ،ألف ىذ
كثانينا أف يككف أميننا في عممو مع رؤسائو، فبل يخفي الحقيقة أك يغيرىا ،فيككف بذلؾ قد 

 قصر في القياـ بكاجبو عمى الكجو األكمؿ .
 ( :070: 6002شروط شغل الوظيفة الشرطية من وجية نظر )كموب,

ىنالؾ عدة شركط لشغؿ الكظيفة الشرطية يجب أف تتكفر في المكظفيف المراد تعيينيـ في      
 جياز الشرطة ،كيمكف إيجاز ىذه الشركط عمى النحك التالي :
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: كىك أف يككف متمتعنا بالجنسية الفمسطينية، كمع ذلؾ يجكز استثناءن  شروط الجنسية -7
تعييف أبناء الدكؿ العربية، أك األجانب ،كذلؾ لسد النقص أك االستعانة بخبرتيـ في 
بعض المجاالت بضكابط معينة كىي الحاالت التي ال تعرض أمف الدكلة لمخطر أك 

  تسرب أسرارىا لمخارج .
:يجب عمى الشخص المرشح لمكظيفة أف يككف  رة وحسن السمعةأن يكون محمود السي -2

محمكد السيرة، كحسف السمعة بكؿ ما يحفظ لو كرامتو ،ككرامة الكظيفة الشرطية التي 
سيشغميا كسيتحمؿ مسئكليتيا في مكاجية األفراد المتعامميف مع اإلدارة ،حتى ال تنعدـ 

 الثقة كالطمأنينة فيو .
كظيفة تعني قياـ المكظؼ بأداء خدمة عامة ،مما يتطمب فيو : ال شروط السن أو العمر -3

قدرنا مف النضج الذىني أك اإلحساس بالمسئكلية ،فمف الضركرم لكي يستطيع الشخص 
القياـ بأعباء الكظيفة أف يككف قد بمغ سننا معينة ،كقد حدد القانكف السف األدنى لتكلي 

ف المقررة بالتقكيـ الميبلدم، كيتـ الكظيفة العامة بثمانية عشر سنة كيككف حساب الس
 إثبات ذلؾ السف بشيادة الميبلد .

: يتطمب القانكف تكافر المياقة الصحية أك الطبية فيمف يريد أف يشغؿ  المياقة البدنية -4
إحدل الكظائؼ في الشرطة ،كذلؾ حتى يتمكف مف القياـ بمياـ الكظيفة، كتحمؿ أعبائيا 

 ة الطبية " القكمسيكف الطبي " .،كتثبت ذلؾ المياقة بمعرفة المجن

 : الشرطة النسائية
 نشأة الشرطة النسائية :

بدأت أكلى المحاكالت بإشراؾ الفتيات في العمؿ الشرطي خبلؿ فترة الحرب العالمية األكلى    
عندما أصبحت الغالبية العظمى مف الرجاؿ في القكات المسمحة ،كما ترتب عمى ذلؾ مف ظركؼ 

ؿ في المصانع، كالمتاجر، كالزراعة، كالخدمات لدفع االقتصاد الكطني لؤلماـ دفعت المرأة لمعم
كاإلبقاء عمى استمراريتو ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل فقد أسيمت التغيرات االجتماعية خبلؿ 
فترة الحرب في خمؽ ظركؼ عرضت العديد مف الفتيات لؤلخطار البدنية كاألخبلقية ،مما دعا 

يتيف عف طريؽ إلحاؽ عدد أكبر مف  النساء في أجيزة الشرطة النسائية فضبلن إلى الحاجة لحما
  عف حاجة الببلد األكركبية خاصة بريطانيا لنساء يعممف في الجيش كالشرطة .
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ترتكب بيف ككاف يرتبط  كجكد المرأة في الشرطة مف كجية النظر األمريكية بالجرائـ التي كانت 
األطفاؿ األحداث ،حيث يعكد كجكد الشرطة رسمينا في الكاليات المتحدة األمريكية إلى عاـ 

ـ( ،كىذا ال ينفي كجكد شرطة نسائية سابقة ،حيث إنو بانتياء الحرب العالمية األكلى 7945)
(مدينة أمريكية تكظؼ نساء بالشرطة ،كمع ذلؾ كانت النساء تخضع لقائمة  211كاف نحك )

اختبارات كفحكص كتفرقة ،ككاف عمييف القياـ بالتحقيؽ، كرككب الخيؿ، كالعمؿ في المطارات 
 (96: 2172.)عاشكر،

كتعقب الباحثة أف الشرطة النسائية ىف نساء عامبلت كجدف في ىذه المينة كضركرة ممحة     
تو مف قد فرضيا كاقع الحياة الجديد مف أجؿ التعامؿ مع العنصر النسكم بجميع خصكصيا

تحقيؽ، كتفتيش، كاستجكاب كتعديؿ سمكؾ غير مرغكب فيو ،حيث ال غنى عف كجكد الشرطة 
 النسائية في الييكؿ الشرطي، أك في الجسـ األمني بشكؿ عاـ .

 الشرطة النسائية في فمسطين : 
ـ ،كتـ تكميؼ العقيد " فاطمة البرناكم " 7994تأسست الشرطة النسائية في فمسطيف عاـ      
ادة إدارة الشرطة النسائية ، كقد تـ عقد دكرات تدريبية لمشرطة النسائية، كذلؾ عمى النحك بقي

 التالي :
: حيث عقدت بجمعية الشابات المسيحية  ،كشارؾ فييا تسعكف شرطية كقد  الدورة األولى

انسحب مف ىذه الدكرة عشر شرطيات جراء الحكاجز االجتماعية ،كتدربت الشرطيات عمى 
 السبلح، كالعمـك الشرطية، كاإلسعافات األكلية، كتمرينات في المياقة البدنية .

إضافة لمدكرة السابقة اإلجراءات القانكنية الكاجب : كعقدت في نابمس ،كتضمنت  الدورة الثانية
 اتخاذىا عند التحقيؽ .

: كعقدت في طكلكـر ،كتضمنت االنضباط العسكرم، كالعمكـ القانكنية، كأصكؿ  الدورة الثالثة
 التفتيش كالتحقيؽ مع المتيميف .

ية الفمسطينية بدعـ كتكالت الدكرات التأىيمية كالتدريبية ،كتـ تأسيس مبنى مستقؿ لمشرطة النسائ
( برتبة 63( منيف )313مف منظمات األمـ المتحدة ،كبمغ عدد العامبلت في الشرطة النسائية )

:  2119ضابط " مف مبلـز حتى عقيد " كىؤالء الضابطات لدييف شيادات جامعية )المقيد ، 
271.)



 اإلطارالنظري
 

الفصلالثاني
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 :  ميام الشرطة النسائية الفمسطينية
 : إدارة الشرطة النسائية:  وًًل أ

تقكـ العامبلت في اإلدارة بمياـ مرافقة السجينات إلى المحكمة ،كالعمؿ اإلدارم كاألرشفة، 
 كالعمؿ عمى الحاسب اآللي ،كمتابعة الشرطيات، ك العمؿ عمى حؿ مشاكميف .

 : إدارة مكافحة المخدرات:  ثانًيا
كتجار المخدرات  تقـك العامبلت في ىذه اإلدارة بمشاركة زمبلئيف في العمؿ لضبط الميربيف،

كالمدمنيف، كيتعيف عمييف التفتيش الذاتي لممرأة في الميمة التي يكمفف بيا، كالشرطية ىي أكؿ 
 مف يدخؿ المنزؿ بغرض التفتيش .

 إدارة المباحث العامة :: ثالثًا 
 تقـك الشرطة النسائية بميمة التفتيش ضمف القضايا الجنائية إضافة إلى التحقيؽ .

 : اإلصالح والتأىيل المينيمركز :  رابًعا
تضـ ىذه المراكز العدد األكبر مف العامبلت في الشرطة النسائية ،حيث تتكلى الشرطة النسائية 
التحفظ عمى السجينات المحككـ عمييف، كمتابعة قضاياىف، كتكفير متطمباتيف كاحتياجاتيف، 

 كالحفاظ عمى النظاـ داخؿ السجكف النسائية .
 خامًسا: المحاكم :

 تكلى الشرطة النسائية حفظ النظاـ داخؿ المحاكـ ،كفي أثناء الجمسات إلى جانب زمبلئيف .ت
 مراكز التدريب :: سادًسا

تقكـ الشرطة النسائية باإلشراؼ عمى تدريب الشرطيات في أثناء تمقييف دكرات تنشيطية، كدكرات 
 االستعداد .

 : إدارة أمن الشرطة:  سابًعا
متابعة القضايا التي تتعمؽ بالشرطيات مف مخالفات، كما إلى ذلؾ، تقـك الشرطة النسائية ب

كتشارؾ عناصر مف الشرطة النسائية الفمسطينية في مؤتمرات، كندكات عربية، كدكلية  )المقيد ، 
2119 :277. ) 

*كتضيؼ الباحثة كمف منطمؽ خبرتيا الشرطية، ككنيا عممت في  ىذا  المجاؿ أف مف مياـ 
ا :العمؿ في إدارة المعابر بمشاركة زمبلئيف ، حيث العمؿ عمى مراقبة الشرطة النسائية  أيضن

حركة المغادرة كالكصكؿ لممسافريف ، كختـ جكازات السفر ، ككذلؾ ميمة تفتيش النساء 



 

 25 

المسافرات إذا لـز األمر، كما كترل أف ىناؾ أىمية لكجكد الشرطة النسائية تستيدؼ كقاية 
السياسي كالتطرؼ، كحماية األركاح كاألمكاؿ، كما كامتد دكرىا المجتمع مف مظاىر االنحراؼ 

لمقياـ بالخدمات االجتماعية مف إصبلح بيف األزكاج كالعمؿ عمى حؿ المشكبلت العائمية 
 باختبلؼ أنكاعيا.
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 المبحث الثاني
 تعديل السموك اإلجرامي

 مقدمة*
 أوًًل : تعديل السموك

 .االنسانيمفيـك السمكؾ 
 *مفيكـ تعديؿ السمكؾ

 *األغراض األساسية لتعديؿ السمكؾ
 *األسس النظرية التي يستند إلييا منحى تعديؿ السمكؾ

 *مبادئ تعديؿ السمكؾ
  *الخصائص العامة لمنحى تعديؿ السمكؾ

 *أساليب تعديؿ السمكؾ
 *الخطكات األساسية في عممية تعديؿ السمكؾ

 ثانًيا : السموك اإلجرامي:
 *مفيـك السمكؾ اإلجرامي

 *اليدؼ مف السمكؾ اإلجرامي
 *خصائص السمكؾ اإلجرامي

 *تصنيفات الجرائـ
 *مراحؿ ارتكاب الجريمة

 النظريات العممية في تفسير الظاىرة اإلجرامية
: النظريات البيكلكجية كالنفسية في تفسير السمكؾ اإلجرامي  أكالن

 مكؾ اإلنسانيثانينا: النظريات االجتماعية في تفسير الس
 *العكامؿ المسببة لمسمكؾ اإلجرامي

 أكال : العكامؿ الداخمية لمسمكؾ االجرامي
 ثانيا : العكامؿ الخارجية لمسمكؾ االجرامي

 *مبادئ الكقاية مف الجريمة 
 *كيفية العمؿ عمى تعديؿ سمكؾ السجناء

 *الجريمة في الشريعة اإلسبلمية
 *العقكبة في الشريعة اإلسبلمية
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 المبحث الثاني

 تعديل السلوك اإلجرامي
 مقدمة :

ازداد االىتماـ في اآلكنة األخيرة بالجكانب النفسية لمسمكؾ اإلجرامي ، كبالعبلقة القائمة بيف      
، كنمكىا في إطار تأثرىا  التككيف العضكم، كالتككيف النفسي لئلنساف ،كبدراسة شخصية المجـر

 .بالمحيط االجتماعي الذم نعيش فيو 
فاإلنساف في عالمنا المعاصر يكاجو أزمات معقدة ،تتناكؿ جميع جكانب حياتو النفسية 
كاالجتماعية، كالعقمية، كالجسمية ، كما يجتاح العالـ تيار مادم رىيب أدل إلى قمب المعايير 
 كزلزلة القيـ اإلنسانية ، كسيادة المنافسة المادية كمحاكلة الكصكؿ إلى األىداؼ بأم السبؿ، أك
الكسائؿ، حتى كلك كانت غير قانكنية أك مشركعة مف قبؿ المجتمع ،كىذا ما أدل إلى كثرة 
االنحرافات السمككية، كاالضطرابات النفسية كالعقمية ، كانتشرت حاالت اإلجراـ بشتى أنكاعيا 
كارتفعت األصكات تنادم بضركرة الحد مف ظاىرة اإلجراـ ، كتخميص المجتمع مف المجرميف 

 ( . 15:  2001اتكا يقمقكف أمف الكطف كالمكاطف  )الزعبي ،الذيف ب
 أوًًل : تعديل السموك :

السمكؾ ىك عبارة عف ذلؾ النشاط الذم يصدر عف الكائف الحي  مفيوم السموك اإلنساني:-1
كنتيجة لعبلقتو بظركؼ بيئة معينة ،كالذم يتمثؿ بالتالي في محاكالتو المتكررة لمتعديؿ كالتغيير 

الظركؼ حتى يتناسب مع مقتضيات حياتو ،كحتى يتحقؽ لو البقاء كلجنسو االستمرار في ىذه 
 ( .22:   2008)أبك حماد ، 

( السمكؾ : ىك كؿ األفعاؿ كالنشاطات التي تصدر عف الفرد  15:  2010كيعرؼ ) الخطيب ، 
 ظاىرة كانت، أـ غير ظاىرة .

ىك ذلؾ الجزء مف تفاعؿ الكائف الحي مع بيئتو ، الذم  كالسمكؾ كما أشار جكنستكف ك بنيبيكر
يمكف مف خبللو تحرم حركة الكائف الحي، أك حركة جزء منو في المكاف كالزماف ، كالذم ينتج 

:  2007منو تغير قابؿ لمقياس مف جانب كاحد عمى األقؿ مف جكانب البيئة ) ضمرة كآخركف ، 
السمكؾ اإلنساني يتمثؿ في سمسمة متعاقبة مف ( إف  79:  2009( . كيرل ) الصعيدم ، 40

شباع  األفعاؿ ، كردكد األفعاؿ التي تصدر عف اإلنساف في محاكالتو المستمرة؛ لتحقيؽ أىدافو، كا 
 رغباتو المتطكرة، كالمتغيرة .
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كتعرؼ الباحثة السمكؾ بأنو نشاط، أك كصؼ، أك قكؿ، أك فعؿ يصدر عف الفرد ، كبالتالي 
ختمفة تجاه ىذا المكقؼ الذم يكاجيو ، كذلؾ نتيجة تفاعؿ الفرد مع الظركؼ يمحقو استجابات م

البيئية ، كالسمكؾ يتميز بو الحيكاف مثمما يتميز بو اإلنساف بالرغـ مف كجكد الفكارؽ كاالختبلؼ 
كالتفاكت بيف ىذيف الكائنيف ، كالسمكؾ يتغير مف كقت آلخر، كيخضع ذلؾ لمظركؼ الحياتية 

 كائف الحي بشكؿ عاـ، كاإلنساف بشكؿ خاص.التي يعيشيا ال
 .مفيوم تعديل السموك:-2

( أنو التطبيؽ العممي المنظـ لممبادئ السمككية عمى مستكل 44: 2010كيعرفو ) الخطيب ، 
السمكؾ اإلنساني ، كتمؾ المبادئ انبثقت عف البحكث المخبرية التي شكمت اإلطار النظرم العاـ 

 لمنظرية السمككية . 
( أنو عممية تيدؼ إلى تطبيؽ إجراءات عبلجية بيدؼ  90:  2009و ) الصعيدم ، ك يعرف

 ضبط السمكؾ المنحرؼ، كتعديمو، كالتكجيو إلى السمكؾ السكم . 
( أنو تغير السمكؾ عف طريؽ تغير الظركؼ المحيطة بو سكاء 24: 2008كما يعرفو )أبكحماد،

لجديدة التي تحدث بعد السمكؾ ) منيا الظركؼ التي تسبؽ ظيكر السمكؾ، أك الظركؼ ا
مبلبسات التعزيز ( ، كالذيف يعممكف في ىذا الميداف يعتقدكف أف الفرد السيئ التصرؼ ) يؤدم 
سمكؾ غير مبلئـ (، إما ألنو تعمـ أف يسيء التصرؼ ، أك ألنو لـ يتعمـ كيؼ يحسف التصرؼ، 

حكاؿ يمكف إعادة تعميمو أك كبلىما معا، أك أنو قد عزز عمى إساءة التصرؼ ، كفي أم األ
 بحيث يحسف التصرؼ.

( أنو الجانب التطبيقي لمنظرية السمككية بالعبلج كاإلرشاد  15: 2007كيعرفو )ضمرة كآخركف ، 
النفسي ، فقد قاـ كؿ مف بافمكؼ ككاطسكف  بكضع أسس النظرية السمككية، كطكر سكنر تمؾ 

 رؼ الحقنا بعمـ تعديؿ السمكؾ اإلنساني. األفكار، ككضعيا ضمف إطار مفاىيمي متقف، كىك ما ع
( ىك مجمكعة مف اإلجراءات العممية  52: 2000كتعديؿ السمكؾ كما عرفو ) الركساف ،  

المنظمة التي تتمثؿ في تحديد السمكؾ الحالي ) المرغكب فيو أك غير المرغكب فيو ( كمف ثـ 
بيف المثيرات، كاالستجابات تعديمو كفؽ عدد مف األساليب التي تعمؿ عمى تقكية العبلقة 

 المرغكب فييا ، أك عمى إضعاؼ العبلقة بيف المثيرات، كاالستجابات غير المرغكب فييا .
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 األغراض األساسية  لتعديل السموك :
يتميز تعديؿ السمكؾ بأنو عمـ منظـ ينظر لمسمكؾ نظرة مكضكعية كشاممة بعيدة عف العشكائية 
كالغمكض ، كىذا بحد  ذاتو سيكفر معمكمات كبيانات ىامة حكؿ كيفية تغيير سمككنا الشخصي 
كتعديمو ، ككيؼ لنا أف نعمؿ عمى تعديؿ سمكؾ اآلخريف، باإلضافة إلى كيفية قياـ اآلخريف 

 أنماط سمككنا .بتعديؿ 
إف النقطة األساسية الثانية تتمثؿ في أف تعديؿ السمكؾ قد يقدـ لنا معمكمات حكؿ الطريقة األمثؿ 
لمتعامؿ مع المشكبلت النفسية كاالجتماعية لؤلفراد ، باإلضافة إلى أنو قد يزكدنا بمعمكمات ىامة 

عمى تحسيف عبلقاتنا  ترتبط بجميع خصائص حياتنا اليكمية ، ىذه المعمكمات قد تساعدنا
الشخصية، كتكيفنا الشخصي بالعمؿ، كميارات العناية باألطفاؿ ، كطرؽ الضبط لذكاتنا، كالى 
جانب المتغيرات، كاألسباب الشخصية لدراسة تعديؿ السمكؾ يكجد العديد مف األغراض المينية 

راءات، كقكانيف التعمـ فإذا عمؿ المعالج في مؤسسة لتقديـ الخدمات النفسية البد مف اإللماـ بإج
لمسمكؾ اإلنساني؛ ألنو سيقكـ بتطبيؽ إجراءات العبلج السمككي عمى العديد مف الحاالت التي 

 يكاجييا .
إف تكسيع تطبيقات تعديؿ السمكؾ قد تيدؼ إلى إيجاد إجراءات كقائية، كعبلجية لممشكبلت التي 

 يكاجييا المجتمع .
تساعد األفراد عمى فيـ أنفسيـ، كفيـ قكانيف التعمـ  ك تطبيقات العبلج السمككي يمكف أف   

االجتماعي ألنماط سمككيـ المختمفة ، كىذا ما يعمؿ عمى زيادة الضبط الذاتي لؤلفراد أنفسيـ في 
 ( . 34:  2007جك مف الحرية كالكرامة كالمينية ) ضمرة كآخركف ، 

  األسس النظرية التي يستند إلييا منحى تعديل السموك :
ميداف تعديؿ السمكؾ بالعديد مف النماذج النظرية نناقش ىذه النماذج بإيجاز، كنعرض  تأثر

لؤلسس العامة التي تستند إلييا تمؾ النماذج كىي : نمكذج االشراط الكبلسيكي، كنمكذج االشراط 
 اإلجرائي كنمكذج التعمـ االجتماعي، كنمكذج التعمـ المعرفي .

 : نموذج اًلشراط الكالسيكي  -1
 تكصؼ مبادئ االشراط الكبلسيكي، أك ما يسمى باالشراط االستجابي      
  (respondent conditioning   ( كاالشراط البافمكفي )pavlovian 

conditioning  بأنيا المبادئ التي تكضح تشكؿ العبلقات بيف المثيرات القبمية )
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كمبادئ التعمـ ىذه تفسر أشكاؿ التعمـ البسيط، أم أف تمؾ  كالسمكؾ االستجابي
االستجابات التي تحدثيا مثيرات بيئية معينة، كقد كاف ليذه المبادئ أثر كبير عمى 

 ميداف تعديؿ السمكؾ .
كمف النماذج المعركفة التي انبثقت عف ىذه المبادئ  النمكذج المعركؼ باسـ )سمككية 

كضع أسسو  عالـ النفس األمريكي جكف كاطسكف استنادا  االستجابة ( الذم –المثير 
إلى دراسات عالـ الفسيكلكجيا الركسي إيفاف بافمكؼ ، كتبعنا ليذه األسس طكر جكزيؼ 
كلبي أسمكب تقميؿ الحساسية التدريجي، كطكر ىانزكآيزيؾ أسمكب المعالجة بالتنفير، 

إلى اإلفادة مف قكانيف التعمـ كطكر سالتر أسمكب معالجة ردكد الفعؿ الشرطية ، إضافة 
التي كصفيا بافمكؼ، فقد كظؼ ىؤالء المعالجكف المبادئ التي قدمتيا نظريات التعمـ 

 ( . 21:  2010ليؿ كمكرر ك جثرم كغيرىـ  ) الخطيب ، 
ـ بإمكانية تطبيؽ مبادئ االشراط الكبلسيكي عمى طيؼ كاسع 1996كيعتقد  شارؼ ،

كاد االتجاه الكبلسيكي السمككي بشكؿ كبير في اثر البيئة مف األنماط السمككية، كيؤمف ر 
عمى السمكؾ ، كبذلؾ يعتمدكف عمى المراقبة المباشرة لممثيرات البيئية، كالكيفية التي 
يستجيب ليا األفراد دكف التعمؽ بالعكامؿ، كالمتغيرات النفسية الداخمية مثؿ األفكار 

 ( . 22:  2007كالتخيبلت . ) ضمرة كآخركف ، 
 نموذج اًلشراط اإلجرائي  -2

ييتـ نمكذج االشراط اإلجرائي بدراسة قكانيف التعمـ التي يخضع ليا السمكؾ       
 –اإلجرائي، كيستند ىذا النمكذج إلى بحكث ثكرندايؾ حكؿ االشراط الفعاؿ كبخاصة 

قانكف األثر  ، كبحكث بكرس سكنر المعركفة باسـ التحميؿ السمككي التجريبي  -منيا
ا كالف مسفية السمككية الراديكالية ، كقد كاف لمفمسفة السمككية السكنرية ) أك ما يسمى أيضن

بفمسفة عمـ سمكؾ اإلنساف ( األثر األكبر عمى ميداف تعديؿ السمكؾ كينصب جؿ اىتماـ 
الباحثيف كالممارسيف الذم يكظفكف ىذا النمكذج عمى تحميؿ السمكؾ في الكضع البيئي 

 يو، كعبلقتو بالمتغيرات البيئية القبمية كالبعدية . الطبيعي الذم يحدث ف
كذلؾ يؤكد ىذا النمكذج عمى أىمية دراسة السمكؾ الظاىر باستخداـ الطرائؽ العممية 

 ( . 22:  2010المكضكعية  )الخطيب ، 
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 نموذج التعمم اًلجتماعي : -3
عندما حاكؿ  ارتبط اسـ ىذا االتجاه في العبلج السمككي بالعالـ ألبرت باندكرا      

 ـ . 1969صياغة أفكاره حكؿ التعمـ كمبادئو في كتابو مبادئ تعديؿ السمكؾ 
كحسب ىذه النظرية يفترض التعمـ االجتماعي أف بعض أنماط السمكؾ قد تككف محككمة 
كمنظمة بالمثيرات الخارجية بشكؿ أكلي ، كقد تككف متأثرة بالخبرات الشخصية السابقة 

البعدية أك لكاحؽ السمكؾ البيئية قد تككف بمثابة الطكر الثاني  حيث إف تأثير المثيرات
الستمرارية السمكؾ، كتمعب بعد ذلؾ العمميات المعرفية دكرنا في استمرار السمكؾ، أك 
احتماالت حدكثو بالمستقبؿ اعتمادنا عمى اختبلؼ أنماط التفكير كالعمميات الكسيطية 

 ( . 25: 2007الداخمية  ) ضمرة كآخركف ، 
كيرل أتباع ىذا المنحى أف التعمـ قد يحدث دكف تدريب مباشر، أك دكف تأثير مباشر 

ا التعمـ بالمحاكاة  نما مف خبلؿ التعمـ بالمبلحظة، أك ما يسمى أيضن لمظركؼ البيئية ، كا 
قد جاء  أك النمذجة ، كباختصار فإف نمكذج التعمـ االجتماعي الذم كضع أسسو باندكرا

كمحاكلة لتضييؽ اليكة بيف المنحى السمككي، كعمـ النفس المعرفي ، كلكف ىذا النمكذج 
حاكؿ تحقيؽ ذلؾ دكف التخمي عف المنيج العممي الذم تتبناه النظرية السمككية .  

 ( . 23:  2010)الخطيب ، 
 نموذج التعمم المعرفي )تعديل السموك المعرفي (  : -4

إلى أنو ظير ىذا االتجاه العبلجي في تعديؿ السمكؾ  Wilson,Oleary,1980يشير 
 لئلشارة إلى دكر العمميات المعرفية كالكسطية في إظيار السمكؾ .

كيستند ىذا االتجاه إلى أىمية إدراؾ كتفسير كعزك الفرد لسمككو، كألنماط تفكيره 
لمعرفي مف أكثر كالعبارات الذاتية كاالستراتيجيات المعرفية ، كيعد أسمكب إعادة البناء ا

األساليب العبلجية السمككية المعرفية استخدامنا حيث يتعمـ خبللو األفراد طرؽ التفكير 
العقبلنية، كرفع الكعي لدييـ نحك أثر أنماط التفكير المتبعة عمى سمككيـ غير المبلئـ ، 

ني الفرد كحالتيـ االنفعالية إف أفكار الفشؿ، أك أنماط التفكير اليادمة لمذات تنشأ مف تب
ألبنية معرفية خاطئة نحك مكاقؼ الحياة المختمفة، كبالتالي ييدؼ العبلج إلى تحديد تمؾ 
األفكار اليدمة كالعمؿ عمى استبداليا بأفكار أكثر عقبلنية ، كخبلؿ ىذه العممية يمكف 
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لممعالج استخداـ طيؼ كاسع مف األساليب اإلرشادية مف قبيؿ الجداؿ العقبلني، كالتحميؿ 
 ( . 24:  2007نطقي لممكاقؼ كغيرىا مف األساليب )ضمرة كآخركف  ، الم

 مبادئ تعديل السموك :
: أم أنو يحاكؿ تعديؿ السمكؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى أسبابو الحالية كماضيو تحميمي  -1

كمحاكلة معالجة ىذه األسباب لمكصكؿ إلى تغير السمكؾ ، كىنا البد مف اإلشارة إلى أف 
يحاكؿ الرجكع إلى األسباب الماضية بالقدر الذم يحتاجو التعامؿ مع تعديؿ السمكؾ 

المشكمة أك السمكؾ مكضع التعديؿ، أم أف محاكلة تعديؿ السمكؾ إذا نجحت دكف 
 الرجكع إلى األسباب الماضية فبل حاجة لمثؿ ىذا الرجكع .

نظرية  : أم أنو ييتـ في مشكبلت عممية حياتية أكثر مف اىتمامو في قضايا تطبيقي -2
فأنماط السمكؾ التي يحاكؿ تعديميا ىي أنماط تثير المشكبلت في الحياة اليكمية لكؿ مف 
الفرد كمف حكلو ،كمف ناحية أخرل فإف ىذا المنحى يتميز عف باقي المناحي في أنو 

 ييتـ في مناقشة نظريات أك افتراضات كما في المناحي األخرل .
اف ال بما يقكؿ إنو سكؼ يفعمو إال إذا كاف : أم أنو معنى بما يفعمو اإلنس سموكي -3

مكضع التعديؿ ىك السمكؾ المفظي ، كلذلؾ فنادرنا ما يعتمد معدؿ السمكؾ طريقة 
االستبانة كمحاكلة لتحديد المشكمة المراد تعديميا ، بؿ يمجأ إلى مبلحظة السمكؾ كما 

 يحدث كليس كما يقاؿ أنو يحدث .
لبحث العممي أف معظـ سمككيات اإلنسانية متعممة،  : لقد أكضح ا السموك تحكمو نتائجو -4

كبذلؾ نستطيع تغيير ىذا السمكؾ كقت نشاء، فاإلنساف يسمؾ، كسمككو لو نتائج تحددىا 
البيئة ، كتؤثر عمى احتمالية حدكث السمكؾ في المستقبؿ ، فإذا كاف لمسمكؾ نتائج 

ذا كانت نتائج السمكؾ ايجابية فتزداد احتمالية حدكث السمكؾ مرة أخرل في المستقب ؿ ، كا 
 سمبية فتقؿ احتمالية حدكثو في المستقبؿ .

:يركز معدؿ السمكؾ عمى نشاط اإلنساف لتركيز عمى السموك القابل لممالحظة المباشرة ا -5
القابؿ لممبلحظة، كالقياس بطريقة عممية حتى يستطيع تفسير نتائج السمكؾ بطريقة 

لنشاطات القابمة لممبلحظة المباشرة ينبع مف كاضحة ، فإف تركيز معدؿ السمكؾ عمى ا
تأكيده عمى ضركرة تقكيـ فعالية إجراءات العبلج المستخدمة،  فعندما يككف سمككو غير 
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قابؿ لممبلحظة لف يككف القياس دقيقنا كمكضكعينا ،  فمعدؿ السمكؾ يقكـ بتعريؼ السمكؾ 
 إجرائينا ليصبح قابؿ لمقياس المكضكعي .

إف معظـ نظريات  ك عمى أنو ىو المشكمة, وليس مجرد عرض ليا :التعامل مع السمو  -6
عمـ النفس التقميدية تتعامؿ مع السمكؾ عمى أنو عرض لصراعات نفسية داخمية، كلذلؾ 
فإف أسمكبيا في العبلج يقكـ عمى معالجة األسباب النفسية الداخمية ، مما يؤدم إلى 

حرارة الجسـ ) سمكؾ ظاىر ( فإف أسبابو تغير السمكؾ الظاىر تمقائينا مثؿ ارتفاع درجة 
مثبلن االلتيابات ) أسباب نفسية خفية (، كبذلؾ يرل سكينر أنو البد مف معالجة السمكؾ 

 الظاىر عمى أنو مشكمة، كليس مجرد عرض ليا .
تنظر  السموك غير المقبول يخضع لمقوانين نفسيا التي يخضع ليا السموك المقبول : -7

إذا تـ تعزيزه سيقكل  –شاذنا أـ سكينا–ت اإلنسانية المتعممة كالسمكؾ السمككية إلى السمككيا
ذا تـ معاقبتو سيضعؼ ، كليذا ال ينكر تعديؿ السمكؾ أف بعض السمككيات الشاذة ىي  كا 
نتيجة لعكامؿ جينية، أك بيكلكجية، أك تمؼ الدماغ تؤدم إلى أنماط سمككية معينة لدل 

ا، ك النظرة إلى اإلنساف ، إال أف ىذه األنماط السم ككية تتأثر بالظكاىر البيئية أيضن
السمكؾ الشاذ  عمى انو نتيجة لعكامؿ عضكية داخمية تضع العراقيؿ أماـ المحاكالت 
التربكية كالعبلجية ، إذا نظرنا إلى السمكؾ عمى انو متعمـ فيذا يشكؿ حافزنا لتصميـ 

 البرامج العبلجية المناسبة .
: إذ يفترض تعديؿ السمكؾ أف  ا بل يخضع لقوانين معينةسموك اإلنسان ليس عشوائيً  -8

سمكؾ اإلنساف اإلنساني كغيره مف الظكاىر الطبيعية األخرل ال يحدث عشكائينا، أك 
صدفة ، كلكف ىناؾ أسباب محددة كراء ىذا السمكؾ ، كالكتشاؼ ىذه األسباب البد مف 

االستنتاجية ) عكامؿ داخمية ( استخداـ الطرؽ العممية، كليس استخداـ الطرؽ االفتراضية 
بؿ نبحث تجريبينا عف أسباب ىذا السمكؾ،  كمف األمثمة عمى ىذه السمككيات كضع 

 حذكة الحصاف عمى باب المنزؿ أك حمؿ خرزة زرقاء .
: فما يعزز فرد ال يعزز فرد آخر   العالج  السموكي قائم عمى أساس الفروق الفردية -9

، كقد يصمح أسمكب العقاب مع طفؿ ما، كال يصمح  كما يعاقب فرد ال يعاقب فرد آخر
 (. 26:  2008مع فرد آخر  ) أبك حماد ، 
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  الخصائص العامة لمنحى تعديل السموك :
التركيز عمى السمكؾ الظاىر كليس عمى عمميات نفسية داخمية مفترضة، كتكجيو  -1

أك زيادة  اإلجراءات العبلجية نحك تشكيؿ سمكؾ جديد أك تقميؿ سمكؾ غير مرغكب فيو
 سمكؾ مرغكب فيو .

تكظيؼ التكتيكات العبلجية المستمدة مف نتائج البحكث العممية كالتجريبية، كتكظيؼ  -2
 استراتيجيات البحث ذات المنحى الفردم .

تقكيـ فاعمية أساليب تعديؿ السمكؾ بتكاصؿ كاالىتماـ بقياس التغيرات التي يمكف  -3
 مبلحظتيا بشكؿ مباشر .

كالخبرات الفردية، كتكييؼ برامج تعديؿ السمكؾ اعتمادنا عمى  االىتماـ بالخصائص -4
 طبيعة المشكمة .

تعريؼ السمكؾ المستيدؼ إجرائينا، كتحديد األىداؼ السمككية، كتحديد اإلجراءات  -5
 العبلجية بدقة ككضكح .

التعامؿ مع السمكؾ بكصفو ظاىرة تخضع لقكانيف معينة، ال ظاىرة تحدث عشكائينا  -6
 بالصدفة .

التركيز عمى تطبيؽ إجراءات تعديؿ السمكؾ في البيئة الطبيعية، كاالىتماـ بدكر  -7
 األشخاص الميميف في حياة المتعالج في إنجاح عممية تعديؿ السمكؾ .

التعامؿ مع السمكؾ سكينا كاف، أك شاذا بكصفو محصمة لمتعمـ، كلذلؾ يمكف تعديمو  -8
ذلؾ ال يعني إنكار حقيقة أف بعض باألساليب المنبثقة عف مبادئ التعمـ ، إال أف 

 المظاىر السمككية ىي نتاج عمميات فسيكلكجية أك كراثية .
السمكؾ الحالي يتأثر باألحداث البيئية ) الداخمية كالخارجية (؛ كليذا فالتركيز ينصب  -9

 ( . 37:  2010عمى الحاضر ال عمى المستقبؿ )الخطيب ،

 أساليب تعديل السموك : 
: كيقصد بذلؾ األسمكب تقديـ كؿ المعززات المرغكب فييا ،كالتي تمي  التعزيز اًليجابي -1

حدكث االستجابة المرغكب فييا، كتعمؿ عمى تقكية العبلقة بيف المثير كاالستجابة 
 كالمعززات األكلية كالمفظية كاالجتماعية كالرمزية .
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كقؼ : كيقصد بذلؾ األسمكب تقديـ كؿ المعززات التي تعمؿ عمى  التعزيز السمبي -2
حدكث االستجابات غير المرغكب فييا ،كالتي تعمؿ عمى تقكية العبلقة بيف المثير 

 كاالستجابة كتتمثؿ في إيقاؼ حدث مؤلـ، كالسمكؾ اليركبي، كالسمكؾ التجنبي .
: كيقصد بذلؾ األسمكب تقسيـ أك تحميؿ السمكؾ إلى عدد مف  تشكيل السموك -3

كتعزيزىا، حتى يتـ تحقيؽ السمكؾ النيائي  االستجابات ) الميمات( الفرعية المتتابعة
 المرغكب فيو كيعمؿ ىذا األسمكب عمى تقكية العبلقة بيف المثير كاالستجابة .

 : كيقصد بذلؾ األسمكب ربط عدد مف أشكاؿ السمكؾ المتتابعة  تسمسل السموك -4
قة ) االستجابات ( معا كتعزيز السمكؾ النيائي ،كيعمؿ ىذا األسمكب عمى تقكية العبل

 بيف المثير كاالستجابة كخاصة عند بناء أشكاؿ جديدة مف السمكؾ .
: كيقصد بيذا األسمكب  مبلحظة المتعمـ لسمكؾ األنمكذج كتقميده،  أسموب النمذجة -5

كذلؾ مف أجؿ تقكية العبلقة بيف المثير كاالستجابة ،أك تعمـ أشكاؿ السمكؾ المرغكب 
 فييا، أك غير المرغكب فييا .

قصد بو كؿ األحداث المؤلمة التي تمي حدكث االستجابة غير المرغكب فييا : كيالعقاب  -6
كتعمؿ عمى إضعاؼ العبلقة بيف المثير كاالستجابة، كتتمثؿ في أشكاؿ العقاب المفظي 
كاالجتماعي كالجسمي، كثمف االستجابة، كالتصحيح الزائد، كالحرماف مف المعززات 

 اإليجابية .
ف عززت : كيقصد بذلؾ إيقاؼ ت المحو -7 قديـ المعززات ألشكاؿ السمكؾ التي سبؽ كا 

 ( . 87: 2000تدريجينا بيدؼ إضعاؼ العبلقة بيف المثير كاالستجابة  ) الركساف ، 
كتعقب الباحثة إشارة القرآف الكريـ إلى مجمكعة مختمفة مف األساليب العبلجية التي يتـ 

أف نشكز المرأة حيث جاء استخداميا في تعديؿ السمكؾ كتصحيحو، كمف ذلؾ ما كرد بش
ِتي َتَخاُفكَف ُنُشكَزُىفَّ َفِعُظكُىفَّ َكاْىُجُركُىفَّ ِفي اْلَمَضاِجِع  -تعالى -في قكلو  "َكالبلَّ
ـْ َفبَل َتْبُغكا َعَمْيِيفَّ َسِبيبلن  ۚ َكاْضِرُبكُىفَّ   ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًّا َكِبيرنا " ۚ َفِإْف َأَطْعَنُك

 (34-)النساء
نبلحظ في ىذه اآلية شمكليا عمى ثبلثة أساليب مف أساليب تعديؿ السمكؾ ، فاألسمكب  

 األكؿ كاف أسمكبنا كعظينا ، كالثاني أسمكب عقابي سمبي ، أما األسمكب الثالث فقد كاف 
 أسمكبنا عقابينا ايجابيا .
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 ( :38: 2010الخطوات األساسية في عممية تعديل السموك من وجية نظر )الخطيب,
 تحديد السمكؾ المستيدؼ . -1
 تعريؼ السمكؾ المستيدؼ. -2
 قياس السمكؾ المستيدؼ. -3
 التحميؿ الكظيفي لمسمكؾ. -4
 تصميـ خطة العبلج. -5
 تنفيذ خطة العبلج. -6
 تقييـ فاعمية العبلج. -7
يصاليا إلى مف ييميـ األمر .  -8  تمخيص النتائج كا 

يراد تعديمو كيتطمب ذلؾ مف فالخطكة األكلى في عممية تعديؿ السمكؾ ىي تحديد السمكؾ الذم 
المعالج مقابمة الفرد الذم تتـ معالجتو، كاألشخاص الميميف في حياتو، بيدؼ تفيـ طبيعة 
المشكمة، كالحصكؿ عمى مكافقتيـ عمى المعالجة، كالعمؿ عمى جمع المعمكمات الكافية عف 

 ة .المشكمة مف خبلؿ مبلحظة الفرد،  أك استخداـ االختبارات النفسية المناسب
بعد ذلؾ يقكـ المعالج بتعريؼ السمكؾ المستيدؼ عمى نحك كاضح ككامؿ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك 
أف يصبح باإلمكاف قياس السمكؾ المستيدؼ بمكضكعية، كتجنب التحيزات الشخصية في الحكـ 

  عمى فعالية إجراءات التعديؿ التي ستستخدـ .
بدء بالمعالجة، كذلؾ مف أجؿ اكتشاؼ أما الخطكة الثالثة فتشتمؿ عمى قياس السمكؾ قبؿ ال

العكامؿ ذات العبلقة بالسمكؾ ،  فمما ال شؾ فيو أف التعرؼ عمى العكامؿ التي قد تككف مسئكلة 
 عف حدكث المشكمة السمككية سيزيد مف احتماؿ كضع خطة العبلج المناسبة .
يقكـ المعالج بتحديد كبعد قياس السمكؾ كاعتمادنا عمى تحميؿ الظركؼ التي تحدث المشكمة فييا 

اإلجراءات العبلجية التي سيستخدميا ، ككتابة ذلؾ بشكؿ كاضح ككامؿ ، إضافة إلى ذلؾ يحدد 
ا تصميـ البحث المناسب الذم سيستخدـ لتقييـ فعالية العبلج .  المعالج أيضن

ثناء ىذه المرحمة يستمر المعالج بقياس ا        لسمكؾ ثـ يبدأ المعالج بتنفيذ خطة العبلج، كا 
المستيدؼ ، فالقياس في برامج تعديؿ السمكؾ عممية متكاصمة ،إضافة إلى ذلؾ يقكـ المعالج 
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بالتحقؽ مف دقة القياس، كغالبنا ما يعني ذلؾ الطمب مف شخص آخر ) بعد تدريبو ( قياس 
 السمكؾ المستيدؼ بشكؿ دكرم أثناء عممية المعالجة .

تحدد مدة العبلج ( يبدأ المعالج بالتكقؼ عف  كاعتمادنا عمى طبيعة المشكمة ) فيي التي
اإلجراءات العبلجية تدريجينا ، كذلؾ بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كفي ىذه المرحمة يحاكؿ 
المعالج تعميـ التغير الذم حدث في السمكؾ ، كيحاكؿ المحافظة عمى استمراريتو، كلمتأكد مف 

قؼ عف المعالجة ، كعندئذ يقـك المعالج  بتقييـ ذلؾ فيك يقـك بمبلحظة السمكؾ دكرينا بعد التك 
أىمية التغيير الذم حدث في السمكؾ المستيدؼ كيمخص النتائج ، كيعمؿ عمى إيصاليا 

 ( . 38:  2010كأيضاحيا لمف ييميـ األمر ) الخطيب ، 
 ثانًيا : السموك اإلجرامي :
 مفيوم السموك اإلجرامي :

 المعنى المغوي لمجريمة : -1
( في مادة جـر ما يمي الجـر : القطع جرمو 1997لساف العرب )ابف منظكر ،جاء في 

 يجرمو جرمنا : قطعو ، كشجرة جريمة : مقطكعة .
كالجـر : التعدم، كالجـر : الذنب ، كالجمع : إجراـ ك جرـك ، كىك الجريمة ، كقد جـر 

جرمنا مف سأؿ .. كأجـر ، فيك مجـر ك جريـ ، كفي الحديث : ) المسمميف في المسمميف 
:  الذنب .  عف شيء لـ يجـر عميو فحـر مف أجمو مسألتو ( ، كالجـر

كجـر إلييـ كعمييـ جريمة كأجـر : جنى جناية ، كجـر : إذا عظـ جرمو ، أم:  أذنب 
،  كالجاـر : الجاني ، كالمجـر : المذنب  ) عماد  ... كفبلف لو جريمة إلي :  أم جـر

 ( . 16: 2011الديف ، 
 اًلصطالحي : المعنى -2

ـ :" ىي محظكرات شرعية زجر 1998الجريمة في الشريعة اإلسبلمية كما أشار عكدة ، 
عنيا بحد أك تعزير، كالحد ىك العقكبة المقدرة في الشريعة كحد السرقة  -تعالى -ا

 كالزنا كالقصاص في القتؿ، كالتعزير ىك العقكبة التي ترؾ لكلي األمر تقديرىا .     
 ( .22: 2011م :) الداىر  
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الجريمة اجتماعينا ىي السمكؾ المخالؼ لما ترتضيو الجماعة ، أك ىي نكع مف الخركج 
عمى قكاعد السمكؾ التي يضعيا المجتمع ألفراده ، فالمجتمع ىك الذم يحدد ماىية 

 ( . 23:  2011السمكؾ المنحرؼ أك اإلجرامي كفقنا لقيمو كمعاييره  )القريشي ، 
ا الجريمة :  ىي فعؿ ال اجتماعي يتضمف خرقنا لقكاعد الجماعة كعاداتيا كمعاييرىا                         أيضن

 ( . 56:  2001) الزعبي ، 
كتضيؼ الباحثة أف السمكؾ اإلجرامي ىك أف يقـك الفرد بفعؿ أك امتناع عف فعؿ يجرمو  

ا سمكؾ يخرج عف القك  اعد القانكف ، كيككف ذلؾ تحت ظركؼ معينة ، كىك أيضن
األخبلقية ، كبالتالي تجرمو الدكلة لما يترتب عميو مف أضرار تمس المجتمع، كذلؾ      

 بغض النظر عما إذا كاف ارتكاب ىذا السمكؾ بقصد أك دكف قصد .
 : اليدف من السموك اإلجرامي

ـ أف سمكؾ المجرميف كالجانحيف يمثؿ في الغالب سمكؾ تعكيضينا ، 1964يرل كاركؿ ،      
ؿ الذم يتصؼ سمككو بالضعؼ كالتخنث  يحاكؿ الحصكؿ عمى المكانة االجتماعية بيف فالطف

أقرانو عف طريؽ السرقة ، كقد يستمر ىذا السمكؾ البل تكيفي لمحصكؿ عمى تقديرىـ إذا حقؽ ىذا 
ا إلى مثؿ ىذا السمكؾ، كالى سمككيات أخرل مضادة  السمكؾ الغاية المرجكة، كقد يمجا أيضن

ف أبناء األغنياء كأصحاب المناصب العالية ، كذلؾ بغرض الحصكؿ عمى رضا لممجتمع عدد م
زمبلئيـ فالسمكؾ اإلجرامي يمثؿ حربنا ضد اإلحباط أنو يتكلد مف الشعكر باإلخفاؽ كاإلحباط 
كاإلحساس بالظمـ ، مما يجعؿ المجرميف يقكمكف بسمككياتيـ اإلجرامية كشكؿ مف أشكاؿ العدكاف 

 تعبيرنا عف الشعكر بالنقص لدل المجرميف، أك في بيئتيـ المباشرة .  عمى المجتمع ، كذلؾ
كلذلؾ يرل كاركؿ أنو البد مف اعتبار كؿ مجـر ككؿ حدث حالة مرضية البد مف االنتباه إليو  
كاالىتماـ بحالتو، ككذلؾ االىتماـ بالعكامؿ االجتماعية التي أدت إلى الجريمة كالجنكح بدالن مف 

  ( . 79:  2001ريمة كفرض العقاب القاسي بحؽ المجرميف )الزعبي ، التركيز عمى الج
 خصائص السموك اإلجرامي :

أكضح ىكؿ أف ىناؾ سبع خصائص البد مف تكافرىا لمحكـ عمى السمكؾ بأنو سمكؾ      
 إجرامي كىذه الخصائص ىي :

جتماعية : فالسمكؾ اإلجرامي يؤدم إلى أحداث الضرر بالمصالح الفردية، أك االالضرر  -1
 أك بيما معنا كىذا ىك الركف المادم لمجريمة .
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ا قانكننا، كمنصكص عميو في قانكف التحريم  -2 : البد أف يككف السمكؾ اإلجرامي محرمن
 العقكبات .

: كىنا البد مف كجكد سمكؾ يؤدم إلى كقع الضرر سكاء أكاف ايجابينا أـ سمبينا ، اإلكراه  -3
 عمدينا أـ غير عمدم .

: كىنا البد أف يتكافر في السمكؾ اإلجرامي الكعي التاـ مف قبؿ  الجنائيتوافر القصد  -4
الجاني حتى يككف مسئكالن عنو ، كىذا السمكؾ يختمؼ عف السمكؾ الذم يرتكبو الفرد 

 باكرنا ،ك يرتكبو الطفؿ أك المجنكف .
: إف رجؿ الشرطة عندما يدخؿ منزالن ليقبض  التوافق بين التصرف والقصد الجنائي -5

ى شخص بأمر مف القاضي أك المسئكؿ القانكني،  ثـ يرتكب جريمة الثناء كجكده في عم
المنزؿ بعد تنفيذ أمر القبض ، فيذا الرجؿ ال تكجو إليو تيمة دخكؿ المنزؿ بقصد 

 ارتكاب الجريمة ؛ ألف التصرؼ كالقصد الجنائي لـ يمتقيا معا .
: حتى يمكف تجريمو  وسوء التصرفتوافر العالقة الفعمية بين الضرر المحرم قانوًنا  -6

فمف يساؿ عف نتيجة فعمو ، إال إذا كانت ىناؾ رابطة سببية بيف الفعؿ كالنتيجة الرابطة 
 التي تربط الفعؿ الحاصؿ مف الجاني بالنتيجة التي يساؿ عنيا .

يجب النص عمى عقكبة لمفعؿ المحـر قانكننا : كىذا ىك مبدأ الشريعة الذم يقرر ال  -7
 ( . 110: 2010عقكبة إال بنص  )الداىرم ،  جريمة كال

 تصنيفات الجرائم :
صنفت الجرائـ تصنيفات مختمفة كفقنا لميدؼ مف التصنيؼ، كفيما يمي عرض ألىـ ىذه      

 التصنيفات :
: سمكت غالبية التشريعات تقسيـ الجريمة كفؽ جسامتيا تقسيم الجرائم وفق جسامتيا  -1

ا إلى ثبلثة أنكاع ، كىي : جنايا ت جنح، كمخالفات، كذلؾ كفقنا لمعقكبة المقررة منيا عممن
أف ىذه التقسيمات تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف فما يعد جناية،  في كقت ما قد 
يككف جنحة أك مخالفة في كقت آخر أك العكس،  تبعا لمغير الذم يطرأ عمى القيـ 

 االجتماعية أك السمطة التي تممؾ التشريع .
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: تقسـ الجرائـ كفؽ إيجابيتيا إلى : جرائـ إيجابية مثؿ  م وفق إيجابيتياتقسيم الجرائ -2
جريمة القتؿ، أك السرقة، أك االحتياؿ، أك تزكير العمبلت ، كالى جرائـ سمبية مثؿ 
االمتناع عف القياـ بعمؿ يفرضو القانكف مثؿ التقصير في إنقاذ غريؽ كاف باإلمكاف 

 بعض الجرائـ كغيرىا .إنقاذه أك االمتناع عف التبميغ عف 
: تقسـ الجرائـ كفؽ درجة استمرارىا إلى : جرائـ  تقسيم الجرائم وفق درجة استمرارىا -3

كقتية تنتيي بانتياء الجريمة ، مثؿ جريمة القتؿ أك االختبلس ، كالى جرائـ مستمرة 
 كمتجددة مثؿ جريمة الخطؼ كالتزكير .

رائـ كفؽ تعمدىا إلى : جرائـ عمدية : تقسـ الج تقسيم الجرائم بحسب القصد الجنائي -4
بمعنى يتكافر فييا القصد الجنائي ، كالى جرائـ غير عمدية ال يتكافر فييا القصد 

 ( .25: 2011الجنائي.)القريشي،
: تقسـ الجرائـ كفؽ مكضكع ضررىا إلى : جرائـ  تقسيم الجرائم وفق موضوع ضررىا -5

 ضد المصمحة العامة كجرائـ ضد األفراد .
 أنكاع كىي : 7كتقسـ الجرائـ مف الناحية االجتماعية إلى  م اًلجتماعي لمجريمة :التقسي -6

جرائـ ترتكب ضد الممتمكات مثؿ السرقة كالحريؽ العمد كالتسميـ، ك جرائـ ترتكب               
شاعة  ضد األفراد مثؿ القتؿ كالضرب،  كجرائـ ترتكب ضد النظاـ العاـ مثؿ جرائـ أمف الدكلة، كا 

ىماؿ األطفاؿ ، كجرائـ الفك  ضى كالتخريب، كجرائـ ترتكب ضد األسرة مثؿ الخيانة الزكجية كا 
ترتكب ضد الديف مثؿ االعتداء عمى أماكف العبادة، كجرائـ ترتكب ضد األخبلؽ مثؿ األفعاؿ 

الفاضحة كالجارحة لمحياء في األماكف العامة، كجرائـ ترتكب ضد المصادر الحيكية لممجتمع مثؿ 
في غير مكسمو أك صيد طيكر منع صيدىا في غير األكقات المحددة ، أك تبديد ثركات الصيد 

 المجتمع .) المرجع السابؽ(.

 مراحل ارتكاب الجريمة :
 ( : 1993كما أشار) الميدي , 

: إف السبب في ارتكاب الجريمة ىك كاقعة مادية سابقة عمى كقكع  مرحمة السببية -1
الجريمة ، كتككف تمؾ الكاقعة سببنا في تكلد الدافع في ارتكاب الجريمة مثؿ الحالة 

 االقتصادية كالفقر كالعكز... الخ .
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كىي حالة نفسية تنتاب الجاني لفترة زمنية معينة  مرحمة الدافع إلى ارتكاب الجريمة : -2
د عف حدكث السبب ، كتؤدم إلى التفكير في ارتكاب الجريمة مثؿ ) الحقد ، الرغبة تتكل

في االنتقاـ ، الرغبة في الثراء....الخ ( ،  كىذه المرحمة تمي مرحمة السبب فيي تنشأ 
 عنيا إذ أف السبب حالة مادية كالدافع حالة نفسية .

رتكاب الجريمة ، كتمثؿ الصراع : كىي مرحمة ذىنية مبكرة في اإلعداد ال مرحمة التفكير -3
الداخمي لمجاني بيف الحالة النفسية المتكلدة لديو،  كالتي تدفعو إلى ارتكاب الجريمة، 

 كالعكامؿ األخرل المختمفة التي قد تجعمو يحجـ عف ذلؾ .
: كفي ىذه المرحمة يبدأ الجاني بكضع خطة مناسبة لمتنفيذ ، كما قد  مرحمة التخطيط -4

عاينة لمكاف الجريمة ، كاختيار أدكات التنفيذ الفعمي لمجريمة كأسمكبو يتطمبو ذلؾ مف م
 كزمنو .

: كتتمثؿ في إعداد أدكات التنفيذ كتكزيع األدكار عمى الشركاء مرحمة اإلعداد والتجييز  -5
 إف كجدكا كاالنتقاؿ إلى مكاف الجريمة .

: كفي ىذه المرحمة تترجـ المرحؿ السابقة إلى كاقع فعمي حيث ينفذ  مرحمة التنفيذ -6
 الجاني خطتو كينتيي دكره ليبدأ دكر الباحث الجنائي .

كىي مرحمة الحقة الرتكاب الجريمة إذ يقكـ الجاني بمحاكلة  مرحمة التمويو والتضميل : -7
مكض الحادث، تضميؿ الباحث الجنائي مف خبلؿ إخفاء اآلثار التي قد تقكده لكشؼ غ

 (.64: 2001أك تكجيو البحث إلى جية تبعد الشبو بالجاني الحقيقي  )الزعبي ، 

 النظريات العممية في تفسير الظاىرة اإلجرامية :
 : أوًًل : النظريات البيولوجية والنفسية في تفسير السموك اإلجرامي

 :   نظرية لمبروزو ) النظرية اإليجابية ( -1

( رائد عمـ اإلجراـ، حيث أكد عمى 1909 -1836لي سيزار لمبركزك ) يعد الطبيب اإليطا     
أىمية األسباب البيكلكجية في ارتباطيا بالجريمة،  كقد فسر نتائجو عف عمـ اإلجراـ عمى أساس 
دراساتو عمى األفراد العسكرييف، كعمى السجناء في السجف العسكرم االيطالي في الفترة  بيف عاـ 

أف طبيعة المجـر كليس طبيعة الجريمة ىي التي يتعيف اف تؤخذ في ـ ، كيرل 1878 -1864
 االعتبار،  كيعد أف الجريمة ظاىرة طبيعية ضركرية كالكالدة كالحمؿ كالمكت .
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ـ أف نظرية لكمبركزك تؤكد أف النزعات اإلجرامية كراثية عند 1995ككما يشير ربيع كآخركف ، 
( يؤكد 1911الذم نشرتو ابنتو جينا لكمبركزك ك فريرك) الفرد ، حيث إف كتابو " المجـر المكلكد "

عمى أف المجـر تكجد لديو بعض الخصائص الجسمية كالعقمية االرتدادية ، كالتي ينقاد تحت 
 تأثيرىا إلى اقتراؼ الجريمة .

كمف خبلؿ تشريح لكمبركزك لجثث بعض المجرميف اتضح لو أف لدل اإلنساف المجـر صفات ) 
ة بما لدل القردة كالطيكر ، أك لدل اإلنساف الكحشي مثؿ طكؿ الفؾ السفمي ارتدادية ( شبيي

كالذقف قميمة الشعر أك اليزيمة، باإلضافة إلى تميزىـ بانخفاض معدالت اإلحساس باأللـ كاالندفاع 
في التصرؼ، كالقسكة، كسيكلة االستثارة، كانعداـ الخجؿ، كتكقؼ النمك كاإلصابة بالمرض  ) 

 ( . 108: 2001الزعبي ، 
% 100ككاف لمبركزك في بدء دراستو يعتقد أف المجرميف بالكالدة يشكمكف جميع المجرميف بنسبة 

% تقريبنا، كاعتبره الصنؼ الغالب بيف خمسة 40تقريبنا، كلكنو فيما بعد خفض نسبتيـ إلى 
 أصناؼ مف المجرميف كاألصناؼ األربعة األخرل ،ىـ كما سماىـ ككصفيـ لكمبركزك :

 جرميف بالفطرة أك الكراثة : كىؤالء ىـ ضحايا الجريمة الذيف ال سبيؿ إلى عبلجيـ أك الم
 إصبلحيـ .

 .المجرميف العاطفييف : كيصدر إجراميـ عف تيكر كاندفاع عاطفي 
   كيدخؿ ضمف ىذه الفئة المجرمكف السياسيكف الذيف يصدر إجراميـ أحياننا عف كطنية

 جامدة .
 كىـ المجرمكف الذيف يصدر إجراميـ عف نقص عقمي  المجرميف المصابيف بالجنكف :

 يفقدىـ القدرة عمى التمييز بيف الخير كالشر .
  المجرميف بالصدفة أك أشباه المجرميف : كىـ المجرمكف الذيف يرتكبكف إجراميـ تحت

تأثير بعض الظركؼ االجتماعية القاسية ، أك لسكء التنشئة االجتماعية، أك التربية 
 ( . 138: 2011ت تأثير أم عامؿ نفسي اجتماعي آخر  ) القريشي ،السيئة أك تح

 :     نظرية كرتشمر
ـ( أخذ مقاييس جسمانية لممرضى 1930 -1920حاكؿ الطبيب األلماني كرتشمر بيف سنة ) 

 في المستشفيات بأمراض عقمية كقد كصؿ نتيجة ليذه المقاييس إلى ثبلثة أنماط جسمانية ىي :
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 احب ىذه النمط يتميز بالنحافة، كضيؽ العظاـ،  كفقر الدـ ،كجفاؼ النمط النحيؿ : كص
 الجمد، كطكؿ الذراعيف، كنحافتيما، كضعؼ العضبلت، أك االفتقار إلييا كرقة اليديف .

  النمط الرياضي : كيتميز الفرد مف ىذا النمط بالقكة البدنية، كانتشار العضبلت في
افة الخصر، كضيؽ الحكض، كاكتساء جسمو كضخامتيا، كاتساع القفص الصدرم، كنح

 ساقيو كذراعيو بالعضبلت .
  النمط السميف  : كفي رأيو أف ىذا النكع ال يكتمؿ النمك فيو إال في أكاسط العمر، كيتميز

 باستدارة الجسـ، كاتساع الحكض ،كذلؾ سمنة األطراؼ مع قمة العضبلت .

ا إذ  قد تختمط مميزاتيا في بعض األفراد ، كقد كيقرر كرتشمر أف ىذه األنماط ليست متمايزة تمامن
( مف المرضى بالفصاـ كالجنكف الدكرم أف معظـ مرضى  260كجد بدراستو لمائتيف كستيف) 

الفصاـ مف النمط الثالث السميف ،  كلما حاكؿ تطبيؽ نظريتو عمى عينة مف السكييف مف غير 
المتقمبكف في عكاطفيـ الذيف المرضى كجد أف السكييف مف ذكم النزعة الدكرية ، أم أكلئؾ 

يتذبذبكف في مزاجيـ بيف الفرح كالحزف مف النمط الثالث السميف ، ككجد أف ذكم النزعة الفصامية 
ممف يتقمبكف بيف الحساسية الزائدة كالبركد العاطفي كىـ مف المقيدكف نفسينا الجامدكف مف النكعيف 

 (232: 2011األكؿ كالثاني .)الداىرم،
 نظرية التحميل النفسي  ل ) فرويد (:  -2

  لقد اعتبرت ىذه المدرسة أف الشخصية اإلنسانية مككنة مف ثبلثة عناصر ىي :           
: كىي مستكدع الغرائز، كالرغبات الشاذة، كالعدكانية، كالحيكانية، كالبدائية  IDاألنا الدنيا  -1

 حاجات المجتمع أك قيمو .الفجة ، كتيتـ باإلشباع الفكرم لمغرائز دكف النظر ل
: كىي مستكدع المعايير كالقيـ كالمثؿ كالمبادئ المنطقية ، كتسير   EGOاألنا الوسطى  -2

كفقنا لمبدأ الكاقع، كتراعي قيـ المجتمع ، كتحاكؿ أف تكفؽ بيف مطالب الذات الدنيا 
 كالذات العميا كتعمؿ عمى تحقيؽ تكازف الفرد .

: كىي مستكدع القيـ كالمثالية، أو الضمير الخمقي  Super ego  الذات العميا -3
 كالنزعات الركحية كالصكفية .
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كتميؿ مدرسة التحميؿ النفسي أك النظرية التحميمية في تفسير الجريمة إلى القكؿ بكقكعيا نتيجة 
 ألم مف األسباب اآلتية :

ك ضعؼ في العجز عف التحكـ في الدافع اإلجرامي ) الذات الدنيا ( بسبب كجكد عجز أ -1
الذات الكسطى، أك الذات العميا، ككقكفيما دكف النمك المطمكب ، كتقكؿ ىذه المدرسة إف 
المجـر لديو قدرة قميمة عمى الكبت ، أم إزاحة الدكافع السمبية إلى منطقة البلشعكر في 

 حياتو .
قد ينتج اإلجراـ عف تككيف الخمؽ المضاد لممجتمع بسبب حدكث اضطراب في نمك  -2

الكسطى،  كيحدث ىذا االضطراب في السنكات الثبلث األكلى مف حياة الفرد ، الذات 
كيبلحظ ىنا أف األمراض النفسية كالعقمية أيضا تحدث عندما يحدث خمؿ في كظائؼ 

 ىذه الذات الكسطى .
قد يؤدم النمك الزائد عف الحد في الذات العميا إلى تككيف ما يسمى بالمجـر العصابي،   -3

الحاد جدنا ال يكفر أم إشباع لمطالب الذات الدنيا مف حيث إف  ذلؾ ألف الضمير
 الضمير الحاد يحـر صاحبو كثير مف كجكه اإلشباع .

كمؤدل ىذه النظرية أف المبالغة في إىماؿ تككيف ذكات اإلنساف، أك التشدد الزائد في تككيف 
 ( . 157:  2004الذات العميا قد يؤدم إلى حدكث الجريمة  ) العيسكم ، 

 ثانًيا : النظريات اًلجتماعية في تفسير السموك اإلنساني :
 :  نظرية التفكك اًلجتماعي -1

يشير مفيكـ التفكؾ االجتماعي إلى أم تكتر أك تصدع أك ضعؼ يطرأ عمى العبلقات      
" إلى أف التفكؾ االجتماعي ىك نقص  االجتماعية في المجتمع ، كيذىب  " تكماس كزينانكي

ا إلى انحراؼ عف القيـ  تأثير قكاعد السمكؾ عمى أعضاء الجماعة ، كقد يشير المفيكـ أيضن
ـ ، كفي جميع األحكاؿ فإف 1985كالمعايير المقررة في المجتمع، كىذا كما يرل  غيث ، 

االجتماعي  كيصبح الترابط االجتماعي ينعدـ كتشيع الفردية، كالفكضى، كعدـ التماسؾ 
 المجتمع غير منظـ .

كلعؿ أبرز مف أكضح عبلقة التفكؾ االجتماعي بالظاىرة اإلجرامية ىك العالـ األمريكي     
" سيميف " عمى أساس المقارنة بيف أنكاع المجتمعات المختمفة مف ناحية ، كبيف مراحؿ 
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جتمعات البدائية أك حياة الفرد داخؿ المجتمع الكاحد مف ناحية أخرل ، فكجد أف الم
زاء ذلؾ  الريفية تتميز باالنسجاـ كالتشابو في أىدافيا ، كقيميا، كعاداتيا كتقاليدىا ، كا 
فإف أفرادىا يشعركف باألمف كالطمأنينة ، كبالتالي ال يكجد ىناؾ مبرر التخاذ سمكؾ 

ائـ معارض ألىداؼ المجتمع ، كىذا ال يعني أنو ال تكجد ىناؾ سمككيات منحرفة، أك جر 
في مثؿ ىذه المجتمعات لكنيا قميمة ، كيقع أغمبيا ضد المجتمعات المجاكرة ،أك القريبة 
عمى حيف تتميز المجتمعات المتحضرة بعدـ االنسجاـ بيف ظركؼ األفراد كرغباتيـ نتيجة 
لكبر حجميا كتعدد جماعتيا ، كتضارب مصالحيا كحيث تككف العبلقات ضعيفة 

كىذه المجتمعات تتميز بضعؼ التماسؾ، كعدـ اكتماؿ  كتعاقدية بالدرجة األكلى ،
 تنظيميا، كبالتالي تدفع األفراد إلى ارتكاب أنكاع السمكؾ اإلجرامي .

كذلؾ إذا نظرنا إلى مراحؿ حياة الفرد داخؿ المجتمع نجده ينتقؿ خبلؿ حياتو مف جماعة 
إلى أخرل ، فيك يبدأ حياتو األسرية، ثـ ينتقؿ إلى جماعة المعب، ثـ جماعة المدرسة ثـ 
جماعة العمؿ ..الخ ، كىذا االنتقاؿ المتكاصؿ لمفرد يعرضو إلى أنكاع مختمفة مف 

طبيعتيا ككسائميا ، كبذلؾ فإف كؿ جماعة تفرض عميو االلتزاـ الضكابط االجتماعية ب
بأنكاع معينة مف السمكؾ حتى يستطيع التجاكب معيا ، بيف أف نماذج السمكؾ في 
الجماعات المتعددة التي يعيش فييا الفرد قد تتعارض كتتصارع ما قد يؤدم إلى إتياف 

ة استجابتو لتأثير إحدل الجماعات أنكاع مختمفة مف السمكؾ اإلجرامي أك االنحرافي نتيج
دكف غيرىا،  السيما إذا كانت ىذه الجماعة تستبيح السمكؾ اإلجرامي، أك المنحرؼ بينما 

 ( . 198:  2011يستيجنو غيرىا مف الجماعات ) القريشي ،
 نظرية الوسم اًلجتماعي -2

يا ـ(  أف لمرت  حدد نظرية الكسـ االجتماعي في صكرت1995يرل) ربيع كآخركف ، 
الحديثة،  حيث ذكر فرضيف أساسييف لنظريتو اعتبرىما األساس في االنحراؼ 

 االجتماعي ىما :
  ، يعد االنحراؼ ظاىرة نسبية غير ثابتة تتحدد في إطار الجماعة التي تنشأ فييا

ا كبيرنا عمى قكاعدىا كمعاييرىا،  فيكسـ فاعميا  فالجماعة تعد بعض أنكاع السمكؾ خركجن
اعد الجماعة كمعاييرىا ، كاالنحراؼ ال يككف مف خبلؿ نكعية الفعؿ بالخركج عمى قك 
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الذم ارتكبو الفاعؿ ، بؿ يظير مف خبلؿ النتائج التي أدل إلييا ،أك عمى ما يطمقو 
 اآلخركف مف صفة الفاعؿ يسمكنو بكسمة االنحراؼ .

  ال يتـ االنحراؼ مف خبلؿ مكقؼ كاحد بؿ نتيجة مجمكعة مف المكاقؼ، كالظركؼ
الجتماعية ، فاالنحراؼ ىك عممية اجتماعية تتـ بيف طرفيف ىما : ما يقكـ بو الشخص ا

 المجـر مف فعؿ منحرؼ مف جية ، كاستجابة اآلخريف نحك فعؿ المجـر مف جية أخرل 

كاستنادا إلى ذلؾ يمكف أف نبلحظ كجكد نكعيف مف االنحراؼ : األكؿ : االنحراؼ األكلي ،أك 
كىك الفعؿ الذم يقكـ بو المجـر مكرىا ، كىك عمى عمـ بانحرافو، كيشعر السمكؾ الفعمي لممجـر 

بغرابتو ، كشذكذه في قرارة نفسو ، أما النكع الثاني مف االنحراؼ فيك االنحراؼ الثانكم أك 
استجابة المجتمع نحك السمكؾ اإلجرامي ، كىذا النكع مف االنحراؼ يقره الفرد المجـر كيدرؾ 

سية كاالجتماعية ، كيدرؾ طبيعة الدكر الذم يقكـ بو كىذا الفعؿ يثبت مف ماىيتو كخصائصو النف
دراكو لردكد فعؿ المجتمع نحكه،  كلذلؾ  خبلؿ تكراره عدة مرات ، كمف خبلؿ خبرة الفرد الذاتية كا 
يرل )لمرت( أف األفراد المنحرفيف غالبا ما يبرركف انحرافيـ األكؿ بأف ما قامكا بو  يعد تافيا 

ؤقتة ، كأنو جزء مف دكر اجتماعي مقبكؿ حتى يسمط المجتمع أضكاءه عميو ، كيعده كأخطاء م
انحرافنا يكسـ صاحبو باالنحراؼ،  كيتحفظ أصحاب ىذه النظرية عمى أسمكب تقديـ المنحرفيف 
إلى السجكف كاإلصبلحيات كالمؤسسات العبلجية كغيرىا،  كذلؾ العتقادىـ أف مثؿ ىذه 

 (.  123: 2001صبلحيـ ألنيا تسـ ىؤالء األفراد باإلجراـ ) الزعبي ، المؤسسات تعرقؿ عممية إ
 العوامل المسببة لمسموك اإلجرامي :

 أوًًل : العوامل الداخمية لمسموك اإلجرامي :
: حيث إنو كال شؾ أف البعد عف ركح الديف اإلسبلمي السمح ، كمما  العامل الديني -1

المسالمة، كاإلخاء، كالتعاكف، كالبر، كالتقكل يدعك إليو مف التسامح، كالعفك، كالصفح، ك 
كالكرع، كالخشكع، كالتكاضع ،كالتراحـ، كالتعاطؼ، كالمحبة، كالمكدة، كاإليماف ، فبل يقتؿ 
القاتؿ حيف يقتؿ كىك مؤمف،  فالديف عاصـ عظيـ مف الزلؿ، كالديف يكبح جماح 

االنتقاـ،  كيدفع إلى اليدكء، الشيكات كالغرائز كنكبات الثكرة ، كالتييج كالغضب كالثأر ك 
كالسكينة، كالصبر، كالجمد، كقكة االحتماؿ، كالرضا، كالقناعة ، كالمسمـ أخك المسمـ 
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كنصيره في الحؽ كرفيؽ نضالو ، كالديف خير ىاد لمقيـ، كالسمكؾ الخمقي القكيـ ) 
 . ( 35:  2004العيسكم ، 

االستقرار ينتاب الشخص  : مثؿ الشعكر بالقمؽ ، كىك شعكر بعدـ العامل النفسي -2
المصاب نتيجة لتخكفو مف أمكر ال يخشى أحد خطرنا منيا ، لذلؾ يمتنع عف سمكؾ 

 مسمؾ معيف يبدك في نظر الناس طبيعيا . 
كالشعكر بالقمؽ المستمر يترتب عميو عدـ قدرة الفرد عمى مكاجية الحياة كمخاكفيا 

لفقد الثقة بنفسو ، كالخكؼ مف  الكىمية ، فيقدـ عمى االنتحار كقد يؤدم ىذا القمؽ
المستقبؿ،  فبل يستطيع أف يسمؾ الطريؽ القكيـ إلشباع حاجاتو ، فيندفع إلى الجريمة 
كقد يسمؾ سمككنا شاذنا في نظر األفراد العادييف،  كسرقة ماؿ الغير دكف أف يككف بحاجة 

الغير كىك ما  إليو  كىك ما يسمى بجنكف السرقة ، أك يمجأ  إلى إشعاؿ الحريؽ في ممؾ
 ( . 224:  2010يسمي بجنكف الحريؽ ) الكريكات ، 

: يؤدم تعاطي المخدرات بأنكاعيا إلى اضطرابات نفسية، كجسدية، كاجتماعية  المخدرات -3
متعددة ، كما يؤدم االنحراؼ كاإلجراـ عند المدمف نتيجة اضطراب الكعي التي تحدثيا 

 ( . 196:  2001المخدرات  )الزعبي ، 
كالمخدرات تساىـ في زيادة عدد الجرائـ المرتبطة بيا ، فاإلدماف عمييا مع الشح في 
المكارد المادية البلزمة لتكفير حاجتو منيا قد يدفع المدمف عمييا إلى ارتكاب بعض 
الجرائـ ، كفي مقدمتيا ما يقع عمى ماؿ الغير، كتزكير التذاكر الطبية ، فضبلن عما 

مخدرات كالييركيف مف غياب العقؿ كالعيش في عالـ الخياؿ ، يؤدم إليو بعض أنكاع ال
مما يقكد المدمف إلى العديد مف الجرائـ كالقتؿ أك الضرب،  أك جرائـ جنسية تتمثؿ في 
االعتداء عمى العرض، كبذلؾ تساىـ المخدرات في زيادة اإلجراـ،  كما يصدؽ عمى 

كغير المباشر عمى مدمنييا ،  الخمكر يصدؽ عمى المخدرات مف حيث تأثيرىا المباشر،
:  2010كما تؤثر مف الناحية االجتماعية كاالقتصادية عمى ذرية المدمف ) الكريكات ، 

270 . )  
: تشير اإلحصاءات الجنائية في مختمؼ الدكؿ إلى كجكد  العامل النوعي ) الجنس ( -4

 كأسمكبو .تفاكت كبير بيف كؿ مف الرجؿ كالمرأة ، سكاء مف حيث كـ اإلجراـ كنكعو 
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حيث إف إجراـ المرأة أقؿ بكثير مف إجراـ الرجؿ،  كأف معدؿ االختبلؼ بينيما ال يتسـ 
ا تبعا لتغير الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية  بحالة الثبات ، بؿ يتغير ارتفاعنا كانخفاضن
كالثقافية،  كالتقاليد التي تسكد المجتمع ، كما أف إجراـ النساء يرتفع خبلؿ فترات 

فع في المدف عنو في القرل كاألرياؼ ، كيختمؼ أيضا باختبلؼ مراحؿ الحركب ، كيرت
 العمر المختمفة  )المرجع السابؽ( . 

كتشير الباحثة إلى أف  المرأة تستأثر بأكفى نصيب في جرائـ اإلجياض، كقتؿ األطفاؿ 
مف  حديثي الكالدة ، كتكاد ىذه الجرائـ كقفنا عمى المرأة كحدىا ، كالقذؼ، كالسب، كالسرقة

خفاء األشياء المسركقة كممارسة البغاء، كشيادة الزكر،  كال تميؿ  المحبلت التجارية، كا 
المرأة إلى الجرائـ التي تتطمب القكة كالعنؼ كما في جرائـ القتؿ بالعنؼ كالضرب 
كالجرح، ككما أف إجراـ المرأة يختمؼ عف إجراـ الرجؿ مف حيث الكـ كالنكع ، فيك 

ا مف  حيث األسمكب، فإجراـ الرجؿ يتسـ بالقكة، كالعنؼ؛ لذلؾ يمجأ يختمؼ عنو أيضن
الرجؿ إلى القتؿ، كالضرب، كالجرح، كالسطك، كالمقاكمة،  في حيف يتسـ إجراـ المرأة 
بالغدر، كعدـ األمانة، فيي أكثر ميبلن إلى الجرائـ التي تحتاج إلى قكة بدنية كالقتؿ بالسـ 

خفاء ا  لمسركقات، كعمى شاكمتيا مف الجرائـ .أك القذؼ، كالسب، كالسرقة، كا 
 ثانًيا : العوامل الخارجية لمسموك اإلجرامي :

 العوامل اًلجتماعية :  -1
: يشير مفيكـ التفكؾ األسرم إلى انييار الكحدة األسرية ، كتحمؿ أك تمزؽ  التفكك األسري -أ

بالدكر المناط بو نسيج األدكار االجتماعية ، عندما يخفؽ فرد، أك أكثر مف إفرادىا في القياـ 
ا إلى أم كىف، أك سكء تكيؼ كتكافؽ 1989عمى نحك سميـ كما يرل شكرم ، ـ كيشير أيضن

كانحبلؿ الركابط التي تربط كؿ عضك مف أعضاء الجماعة األسرية مع اآلخر، كال يقتصر 
ا عبلقات الكالديف  ىذا الكىف عمى ما قد يصيب العبلقة بيف الكالديف ، بؿ قد يشمؿ أيضن

 ( . 239: 2011ائيما  ) القريشي ، بأبن
كذلؾ يقصد بالتفكؾ أك التصدع المعنكم لؤلسرة أف تسكدىا عبلقات سيئة مع كجكد األبكيف 
معنا ، فيكثر بينيا الشجار كالشقاؽ كالمشاحنات مما يؤدم إلى افتقار كؿ منيما حب اآلخر 

جراـ ، أك االنحراؼ سكاء كتقديره ، أك يككف كبلىما أك أحداىما قدكة سيئة لؤلبناء في اإل
تمثؿ ذلؾ في عادات غاية في السكء ، كاإلدماف عمى الخمر أك المسكرات  أك االعتياد 
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عمى القمار، أك ممارسة أعماؿ منافية لؤلخبلؽ ، أك تتسـ بطابع اإلجراـ كمثاليا التحريض 
لعناية عمى ارتكاب الجريمة ، أك االستجداء مف الغير مما يؤدم إلى انصرافيما عف ا

بأبنائيـ كتيذيبيـ كتكجيييـ ، كىـ أحكج ما يككف لذلؾ في ىذه المرحمة مف العمر  ) 
 . ( 363:  2010الكريكات ، 

: حيث إنو مف صكر االنييار القيمي، كالخمقي  المستوى القيمي والخمقي السائد في األسرة  -ب
 في األسرة التالي :

ماط السمكؾ المتعارؼ عمييا كتقديرىا، عدـ احتراـ العادات كالتقاليد االجتماعية كأن -
كخفكت القيـ الركحية أك انعداميا ، كتغميب الغرائز كاالستسبلـ ليا، كاليركب مف 
الكاقع االجتماعي لممجتمع كمحاكلة تقميد كمحاكاة نماذج سمككية معينة في 
مجتمعات أخرل تختمؼ عف المجتمع األصمي، كعدـ مباالة اآلباء بالضبط في 

ضعؼ ىذا النظاـ نتيجة لمضعؼ البدني، أك الذىني أك األدبي لآلباء ، األسرة ك 
كنقص النظاـ بسبب عدـ كجكد أحد األبكيف، كاختبلؼ األبكيف في شأف تربية 
األبناء كرقابتيـ ، كقسكة نظاـ األسرة كصرامتو، أك اتسامو بالميف كالتساىؿ 

 ( . 242:  2011الشديديف )القريشي ، 
صبة األصدقاء السيئة تزكد الفرد الذم انضـ إلييا بعادات مستيجنة في : إف عرفاق السوء  -ت

المجتمع كبمثؿ سيئة ، كتدفعو إلى السمكؾ اإلجرامي بطريؽ الحث أك اإليحاء كالتقميد أك 
: 2002بكاسطة التيديد كاإلرىاب ، كبذلؾ تتحكؿ ىذه العصبة إلى جماعة إجرامية )الشاذلي،

38.) 
(إلى أف الجماعات اإلجرامية يكثر انتشارىا 1999الرحيـ ،  كيشير كؿ مف )عمي ك عبد

ف كاف ىذا ال يمنع مف قياميا في مختمؼ مراحؿ العمر،  كتنشأ  في مرحمة المراىقة،  كا 
غالبنا بسبب التفكؾ األسرم، كضعؼ المستكل االقتصادم لؤلسرة،  كالمسكف الضيؽ 

مع آخر يبلءـ ظركفو كأحكالو ، الذم يدفع الحدث إلى الفرار مف المنزؿ بحثنا عف مجت
 ( . 376:  2010فيجد ضالتو في مجتمع األصدقاء  ) الكريكات ، 

 العوامل اًلقتصادية : -2
: صمة الفقر بالجريمة صمة مباشرة كغير مباشرة ، كتفسيرىا ال يحتاج إلى كبير الفقر  -أ

لو كألسرتو  مف العناء ، فالفرد الذم ال يستطيع أف يحقؽ الحد األدنى مف مطالب الحياة



 

 51 

، نظرنا لقسكة الظركؼ التي يعاني منيا قد تضعؼ مقاكمتو أماـ ضغط الحاجة ، كال يجد 
أمامو كسيمة إلشباع حاجاتو الضركرية إال بطريؽ غير مشركع ، فينزلؽ إلى مياكم 

 الجريمة .
ذا كاف لمفقر يدفع بذاتو إلى ارتكاب بعض الجرائـ ، السيما جرائـ الماؿ لسد ما يحتا ج كا 

إليو مف االحتياجات الضركرية كالمأكؿ كالممبس ...الخ ، فإنو يرتبط بأحكاؿ كثيرة بصمة 
غير مباشرة تنتيي بدكرىا إلى سمكؾ سبيؿ الجريمة ، فالفقر يقترف بسكء التغذية الذم 
يؤدم إلى كىف الجسـ كضعفو ، الذم يترتب عميو عدـ مقدرة الفرد عمى مقاكمة ما 

 اء أكانت عضكية أـ نفسية أـ عقمية .يتعرض لو مف أمراض سك 
كلمفقر عبلقة غير مباشرة بجرائـ االعتداء عمى العرض ، فقد ال يستطيع الفرد الزكاج 
لضيؽ إمكانياتو المالية مما يدفعو إلشباع غريزتو الجنسية بطرؽ غير مشركعة ، كحتى 

األمر الذم يؤدم  لك أتيح لو الزكاج فقد ال يتكافر لديو ما ينفقو عمى زكجتو كأسرتو ،
بالزكجة إلى االنحراؼ، كتشرد األبناء، أك انضماميـ إلى عصابة إجرامية طمبنا لمماؿ أك 

  ( . 355:  2010تحت تأثير إغرائو  ) الكريكات : 
: البطالة ىي ظاىرة اجتماعية اجتاحت العالـ برمتو ، فمـ تفمت منيا ال الدكؿ  البطالة -ب

المتقدمة كال النامية،  كىي مشكمة مزمنة قد تشؿ جزءنا كبيرنا مف أفراد المجتمع الذم 
تصيبو ، كىي مؤشر لدرجة التخمؼ المكجكد في ذلؾ المجتمع ، فكمما كاف عدد 

ا البمد أقؿ تخمفنا ، ككمما زاد عدد العاطميف فيو زادت العاطميف قميبلن في بمد ما كاف ىذ
درجة تخمفو .  كالبطالة ىي أف يككف الفرد قادرنا عمى العمؿ كراغبنا فيو ، كمف ضمف 

 " كال تتكفر لو فرص العمؿ . 65 -15القكل المنتجة سنو بيف "
مثؿ القمؽ، كتعد البطالة مشكمة اقتصادية تنتج عنيا مشكبلت اجتماعية كنفسية كثيرة 

كاالضطراب، كالتكتر لؤلفراد الجماعات كالمجتمعات ، ككذلؾ نماذج كثيرة مف االنحراؼ، 
دماف المخدرات، كالمسكرات ، كليا آثار مدمرة تنعكس عمى الدخؿ القكمي،  كاإلجراـ، كا 
كعمى اقتصاد الببلد بصفة عامة،  كتنعكس أثارىا عمى استقرار األسرة كعمى العبلقات 

 (  . 257:  2011ية ) القريشي ، االجتماع
كترل الباحثة أف ىناؾ عكامؿ شخصية تضاؼ إلى العكامؿ المسببة لمجريمة      

كالسمكؾ اإلجرامي ، كالتي تتمثؿ في العكامؿ الكراثية حيث إنيا تنتقؿ مف السمؼ إلى 
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الخمؼ ، كمف الممكف أف يرث اإلنساف عف أبكيو االستعداد لمجريمة ، كما أف ىناؾ 
بعض األمراض تككف دافعنا لمسمكؾ اإلجرامي ، ككذلؾ المرحمة العمرية لئلنساف مف 
الطفكلة حتى الشيخكخة ، كمف الطبيعي أف ترتكب الجرائـ في مرحمة الشباب أكثر منيا 

 في أم مرحمة أخرل .
 : مبادئ الوقاية من الجريمة

ألف جذكر الجريمة تكفير فرص النمك السكم لكؿ عناصر الشخصية في الطفكلة ، ذلؾ  -1
تكجد في أعماؽ الشخصية منذ التاريخ المبكر لمفرد ، كيستطيع اآلباء منع النزعات غير 
قامة  االجتماعية مع أطفاليـ  عف طريؽ تكفير جك انفعالي صحي في المنزؿ،  كا 
عبلقات كدية مع أطفاليـ ، كأف ُيكجيكا بعناية نمكىـ الخمقي كنمك شخصيتيـ،  كفي ىذا 

 تطيع أف  يمعب المسجد ك المدرسة كمنظمات الشبيبة دكرنا ىاما .الصدد يس
اكتشاؼ االستعداد لمجنكح كالجريمة اكتشافنا مبكرنا ، إف الفرد ال يصبح مجرمنا بيف عشية  -2

كضحاىا ، إنما اإلجراـ ينمك تدريجينا ، فمف المحتمؿ القضاء عمى النزعات اإلجرامية 
فيا االكتشاؼ المبكر، كاإلرشاد في المراحؿ قبؿ أف يستفحؿ أمرىا عف طريؽ اكتشا

 األكلى .
إبعاد العكامؿ التي تشجع الجريمة ، كيتضمف ىذا المبدأ إبعاد األطفاؿ عف البيكت  -3

زالة األحياء الشعبية القذرة كالتكسع في اإلمكانيات التركيحية، تقدـ منافذ  السيئة كا 
ا تنظيـ أندية الصب  ية لكي تقضي عمى تأثير الشمؿ. لؤلطفاؿ المحركميف، كمف ذلؾ أيضن

فرض سمطاف القانكف بصكرة حازمة، كتكفير اإلشراؼ الدقيؽ ، ال شؾ أف إغراء ارتكاب  -4
الجريمة يقارف بالخكؼ مف العقكبة ، فالفرد يتردد في ارتكاب الجريمة إذا تبيف أنو سيمقى 

ظاـ القضائي حتمنا عقابو ، كفي ىذا الصدد فإف حسـ رجاؿ الشرطة، كقكتيـ، كحـز الن
 سكؼ يؤدم إلى إصبلح كثير مف الحاالت الجدية كتمنعيا مف ارتكاب الجريمة 

تكفير نظاـ جيد لئلصبلح الحككمي كالشرعي، فعمى أساس مف يتكقؼ ارتكاب الجريمة  -5
فيناؾ كثير مف مرتكبي الجرائـ يفمتكف مف العقاب بسبب ضعؼ القانكف  ) العيسكم ، 

2004 :88 . ) 
كتعتقد الباحثة أف أساليب الترغيب كالترىيب تتبلءـ كثيرنا مع النفس البشرية كنيييا      

عف ارتكاب الجريمة ، ألف اإلنساف بطبيعتو يقارف بيف أمريف مختمفيف ، فالجريمة ىي 
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كاحدة مف المفاسد االجتماعية التي يجب عمى اإلنساف المسمـ أف يبتعد عنيا بأسمكب 
في حاؿ بعده عف  -عز كجؿ-ترغيب تارة  أخرل طمعنا في رضى ا الترىيب تارة كال

 ارتكاب السمكؾ اإلجرامي أك الجريمة.

 كيفية العمل عمى تعديل سموك السجناء :
( إلى أف أسمكب تعديؿ السمكؾ يتضمف االعتماد عمى الدكافع 276: 2011أشار)الداىرم،   

لسمككية المطمكبة،  كىذا يعني أنو ال يكجد الفردية لمشخص السجيف ، كذلؾ لتحقيؽ التغيرات ا
أسمكب معيف يمكف استخدامو مع كؿ السجناء ، كذلؾ لتعدد دكافعيـ كاختبلؼ المشاكؿ التي 

 أدت بيـ إلى السجف ، فكؿ مشكمة بحاجة إلى أسمكب متميز كمتفرد لحميا .
، حيث ترل أف  كما أف تعديؿ السمكؾ يعتمد عمى نظرية التعمـ في تفسير السمكؾ اإلجرامي

السمكؾ اإلجرامي، أك المنحرؼ سمكؾ متعمـ، كمكتسب مف البيئة ، كليس لو عبلقة بالكراثة التي 
نما  يحمميا الفرد ، كانطبلقنا مف ىذا األساس فاف تعديؿ السمكؾ أك تغييره ال يحدث فجأة ، كا 

جراءات البد مف القياـ بيا بغرض تييئة الظركؼ المناسبة إل حداث التغيير تسبقو مراحؿ كا 
 المطمكب كالمناسب في السمكؾ .

كلعؿ أكلى المراحؿ في تغيير السمكؾ تتمثؿ في إدراؾ أف سمككنا ما بحاجة إلى تعديؿ أك تغيير،  
ثـ تحديد السمكؾ المطمكب تغييره أك تعديمو ، ككذلؾ تحديد األنشطة كالجيكد الكاجب القياـ بيا 

 مف أجؿ التأثير عمى السمكؾ .
 ذلؾ البد مف األخذ بعيف االعتبار بعض الشركط منيا :  كمف أجؿ
قدرة المصدر ) المؤثر ( عمى التأثير،  بحيث يككف  -

 ذلؾ مدركنا إدراكنا جيدنا مف قبؿ الشخص الذم ستقع عميو عممية تغيير السمكؾ .
تييئة الفرد المستيدؼ في عممية تغيير السمكؾ نفسينا ،  -

ثارة ركح ال  تنافس، ككذلؾ إيجاد الثقة في النفس .مثؿ إثارة الطمكح، كا 

كلكف المبدأ الذم ترتكز عميو معظـ أساليب تعديؿ أك تغيير السمكؾ ينطمؽ مف أساس أف البيئة 
االجتماعية الجديدة الذم يكجد فييا الفرد حالينا سيككف أقكل تأثيرنا مف خبرات الفرد السابقة أك 

 .صراعاتو الداخمية أك شخصيتو بتككينيا العاـ 
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فأساليب تغيير السمكؾ تيدؼ إلى إيجاد مرحمة مف التحكـ الذاتي عند الشخص تتمثؿ في تنمية 
ميارات كقدرات معينة لديو، كاستقبللية متميزة عنده ، كقد يحدث تغيير السمكؾ بأسمكب غير 
مباشر كذلؾ مف خبلؿ البيئة المحيطة بالشخص السجيف، كتغيير الطريقة التي يتفاعؿ بيا مع 

 فراد فيما بينيـ )المرجع السابؽ( .األ
 م  : 1998الجريمة في الشريعة اإلسالمية كما يرى عودة , 

تعرؼ الجرائـ في الشريعة اإلسبلمية بأنيا محظكرات شرعية، زجر ا عنيا بحد أك تعزير ،     
كىذه المحظكرات قد تككف بإتياف فعؿ منيي عنو، أك ترؾ فعؿ مأمكر بو ، كىذه األفعاؿ سكاء 
أكانت المنيي عنيا أـ المأمكر بيا ، إنما تعد جرائـ ككنيا تشكؿ ضررنا بنظاـ الجماعة أك 
بإفرادىا، أك بأمكاليـ، كممتمكاتيـ، أك بأعراضيـ ، كغير ذلؾ مما يستكجب معو صيانة حاؿ 
الجماعة ، كبيذا الغرض مف تحديد الجرائـ كتقرير العقكبات عمييا تتفؽ القكانيف الكضعية مع 

 الشريعة اإلسبلمية .
 كبات إلى األقساـ كتنقسـ الجرائـ في الشريعة اإلسبلمية كفقنا لجسامة ما يتقرر ليا مف عق

 التالية :
: كىي الجرائـ المعاقب عمييا بحد ، كالحد لغة كما أشار الرازم ،  جرائم الحدود -1

ا فالحد : ىك 1982 ـ : ىك الحاجز بيف شيئيف كحد الشيء منتياه  ، أما اصطبلحن
أم أنيا محددة معينة ليس ليا حد أدنى كال حد  -تعالى-العقكبة المقدرة حقا  

كما إنيا ال تقبؿ اإلسقاط ال مف الجماعة كال مف اإلفراد،  كجرائـ الحدكد  أعمى ،
كردت عمى سبيؿ الحصر ، كىي سبع جرائـ : الزنا، القذؼ، شرب الخمر، السرقة، 

 الحرابة )قطع الطريؽ(، الردة، البغي.
: كىي الجرائـ التي تقع عمى النفس، كالقتؿ العمد، أك شبو  جرائم القصاص و الدية -2

عمد، أك القتؿ الخطأ ، أك تقع عمى ما دكف النفس كالجرح العمد، أك الجرح الخطأ ال
، كالعقكبتاف المقررتاف ليذه الجرائـ تتمثؿ في القصاص، كالدية، كالكفارة، ك الحرماف 
مف الميراث، كالكصية ، كىي عقكبات مقدرة حقنا لؤلفراد، أم أنيا ذات حد كاحد ، 

 إذا شاء فتسقط العقكبة عف الجاني . كلممجني عميو أف يعفك عنيا
: كالتعزير ىك عقكبة عمى الذنكب التي لـ تقرر ليا الشريعة اإلسبلمية  جرائم التعزير -3

عقكبة مقدرة،  كتبدأ بالعقكبات البسيطة كالنصح، كاإلنذار، كتنتيي بأشد العقكبات 
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ع القاضي كالحبس، كالجمد ، بؿ كالقتؿ في الجرائـ الجسمية أك الخطيرة،  كيتمت
بسمطة تقديرية في تحديد عقكبات ىذه الجرائـ بما يتناسب مع حاؿ المجـر كنفسيتو 

 ( . 27:  2010كسكابقو  ) الكريكات ، 

 : العقوبة في الشربعة اإلسالمية

ـ ( فإف العقكبة في الشريعة اإلسبلمية يجب أف تككف محققة 1998ككما أشار )عكدة ، 
 إلفراط كالتفريط ،  كتعد كذلؾ إذا تكفرت فييا العناصر التالية :لمصمحة الجماعة ، كبعيدة عف ا

أف تككف العقكبة كافية لتأديب الجاني كمنعو مف العكدة لمجريمة،  كىنا يجب أف تككف   -1
 أماـ القاضي عدة عقكبات لمجريمة الكاحدة ، كىك يختار منيا ما يراه مناسبن 

 بيف حدييا األدنى كاألعمى . 
كافية لزجر كردع الغير عف ارتكاب الجريمة ، بحيث إذا فكر في  أف تككف العقكبة -2

الجريمة كعقكبتيا كجد أف ما يعكد عميو مف ضررىا قد يزيد عمى ما يعكد عميو مف نفعيا 
 ، كىذا يقتضي أف تككف أنكاع العقكبات كحدكدىا العميا،  بحيث تنفر مف الجريمة .

بحيث تككف العقكبة عمى قدر الجريمة ،  أف يككف ىناؾ تناسب بيف الجريمة كالعقكبة ، -3
فبل يصح أف يككف عقاب قطع الطريؽ ، مثميا مثؿ عقكبة السرقة العادية ، أك تككف 

 عقكبة القتؿ العمد متساكية مع عقكبة القتؿ الخطأ .
أف تككف العقكبة عامة بحيث تطبؽ عمى كؿ مف ارتكب جريمة ، فبل يعفى منيا أم  -4

 (. 97:  2011ك لغير ذلؾ مف األسباب  ) القريشي ، شخص لمركزه أك سمطتو ، أ
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 لمبحث الثالثا
 مراكز التأىيل واإلصالح  

 مقدمة :
منذ نشأة الجريمة نتج عنيا العقاب،  في المقابؿ كانت مراكز اإلصبلح " السجكف " جزء      

مف ىذا العقاب ، ينظر إلييا في السابؽ عمى أنيا أماكف لمعقكبة كالتعذيب، لكف اليكـ تعد 
مؤسسات السجكف ككاحدة مف المؤسسات االجتماعية التي تمعب دكرنا أساسينا كىامنا في تشكيؿ 

مية السمككيات االيجابية لدل النزالء كتكجيو الفكر لدييـ ، بما يتكافؽ مع عقيدة كثقافة كتن
المجتمع أك البيئة التي ينتمكف إلييا ، التي بدكرىا تساعد عمى إكساب الفرد جممة مف السمككيات 
ح االجتماعية المقبكلة ، التي ال تتعرض مع الشرع كالسمكؾ ، كمف ىنا كاف دكر مراكز اإلصبل

كالتأىيؿ إلعادة تأىيؿ النزيؿ كتنشئتو مف ،  ليستطيع التفاعؿ في المجتمع كفقنا لممعايير التي 
 ( . 12:  2013يحتكـ إلييا مجتمعو  ) أبك بطيحاف ، 

 مفيوم مراكز التأىيل واإلصالح " السجن":
ف كزير الداخمية مراكز التأىيؿ كاإلصبلح ىي تمؾ المراكز التي تنشا، كتحدد أماكنيا بقرار م     

كتككف معدة الستقباؿ النزالء ، كىذه المراكز يمكف إلغاؤىا، كالعدكؿ عف استعماليا عند الضركرة 
 ( . 9:  2004) مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ، 

ـ : ىي المؤسسات التي يكدع فييا األشخاص 2010المؤسسات اإلصبلحية كما يرل السرحاني ،
يدىـ مف حريتيـ لفترات محددة ، بسبب ارتكابيـ أفعاالن تحرميا الذيف صدر بحقيـ أحكاـ بتجر 

الشريعة أك النظاـ يقدـ خبلليا لمسجيف ) النزيؿ ( العديد مف البرامج التي تيدؼ إلصبلحو 
عادة تأىيمو كالبرامج في غالبو اختيارية ال يجبر النزيؿ عمييا) أبك بطيحاف ،  (  . 12:  2013كا 

صبلح السجف : مؤسسة اجتماعية  عقابية إصبلحية أكجده المجتمع لمعاقبة، كتيذيب، كا 
عادتيـ إلى المجتمع مرة أخرل كعناصر صالحة) العتيبي  الخارجيف عف  قيمو كأنظمتو كا 

،2009  :23.) 
ا : مكاف معد مف قبؿ كزارة الداخمية بمحافظات غزة الستقباؿ مف يرتكبكف مخالفة  السجف أيضن

ترات متفاكتة يقدـ خبلليا العديد مف البرامج التي تيدؼ إلى قانكنية ، كيصدر بحقو حكـ لف
 ( . 6:  2013إصبلحيـ كتقكيـ سمككيـ  ) أبك بطيحاف ، 
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النزالء : ىـ مجمكعة أفراد قامكا بارتكاب مخالفات بحؽ أشخاص آخريف أك بالحؽ العاـ يعاقب 
 ( . 6: 2013عمييا القانكف في غزة  ) أبك بطيحاف ،

مة ىك كؿ شخص طبيعي محبكس تنفيذنا لحكـ صادر مف محكمة، أك مكقكفا تحت النزيؿ أك النزي
الحفظ القانكني أك أم شخص يحاؿ إلى المراكز تنفيذنا إلجراء حقكقي ) مركز الميزاف لحقكؽ 

 (  .9:  2004اإلنساف ، 
ر النزيمة كفؽ القانكف السعكدم : ىي كؿ نزيمة تـ إيداعيا في السجف بناء عمى حكـ شرعي صد

ضدىا كتمضي العقكبة لفترة زمنية محددة ب ستة أشير فما فكؽ داخؿ السجف ) العتيبي 
،2009  :24. ) 

 أىداف البرامج التأىيمية والعالجية في المؤسسات اإلصالحية :
إف البرامج في المؤسسات اإلصبلحية تعمؿ عمى تحقيؽ عدة أىداؼ اجتماعية غاية في      

األىمية شرط تكافر القناعة كاإليماف بكظيفة كمياـ المؤسسات اإلصبلحية ، كمف أىـ ىذه 
 األىداؼ ما يمي :

عادة تأىيمو كبناءه مف جديد . -1  إصبلح اإلنساف غير السكم ) المجـر (، كا 
 الجريمة أك عمى األقؿ الحد منيا بكاسطة إصبلح األشخاص المجرميف .القضاء عمى  -2
 إعادة تكجيو طاقات النزالء مف اليدـ إلى البناء كاإلنتاج . -3
 الحفاظ عمى سبلمة كامف المجتمعات . -4
 ( .115:  2002حفظ النظاـ كاألمف داخؿ المؤسسات اإلصبلحية  )  الريفي ،  -5

ا عدة أىداؼ لمسج   ف منيا :ذكر الداىرم أيضن
 عزؿ المجرميف ككقاية المجتمع مف أذاىـ . -1
 ردع المجرميف كجعميـ يندمكف عمى ما فعمكه . -2
 تقميؿ احتماؿ كقكع الجريمة في المستقبؿ . -3
إصبلح المجرميف مف خبلؿ تأىيميـ كتدريبيـ كتعميميـ ليتمكنكا مف العكدة إلى أعماليـ  -4

 في المجتمع كىـ عمى درجة عالية مف الكفاءة .
قاء الركح المعنكية لدل أفراد المجتمع نتيجة معرفتيـ باف كؿ مف يخطئ يناؿ العقاب ارت -5

 ( . 256: 2011كيشعرىـ باألمف كالطمأنينة  )الداىرم ، 
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كترل الباحثة أف البرامج التأىيمية في مراكز التأىيؿ كاإلصبلح تعمؿ عمى كشؼ دكافع    
مكانية تفادم ىذه الدكافع في الخا رج ، ككذلؾ تعمؿ ىذه البرامج عمى استحداث الجريمة ، كا 

 شخصية جديدة لمنزيؿ ترغب في السمكؾ السكم كتعزز الثقة لديو .

 م :1985لسجناء كما يرى توفيق , ااًلتجاىات الحديثة لرعاية 
 األخذ بمبدأ تفريد  المعاممة في السجكف طبقنا لقكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف . -1
مراكز لمتدريب الميني لتأىيؿ المسجكنيف عمى ميف تتناسب كخبراتيـ العمؿ عمى إنشاء  -2

كاحتياجات المجتمع ، مع االستفادة بخبرات مصمحة الكفاية اإلنتاجية بكزارة الصحة 
كالمنظمات الدكلية ، كتزكيد الجياز الفني لمتدريب كالتأىيؿ بالسجكف باإلمكانيات 

 كاألدكات الحديثة المتطكرة كالفنييف .
بداؿ السجكف الحالية بمؤسسات عقابية إصبلحية بيا مف اإلمكانيات المادية ما است -3

 يعينيا عمى انجاز عمميات اإلصبلح .
 إعادة دراسة نظاـ أجكر المسجكنيف حتى تتناسب مع درجات الميارة المختمفة لكؿ منيـ. -4
 كضع حكافز لممسجكنيف بيدؼ تشجيعيـ عمى العمؿ كاإلنتاج في كرش السجكف . -5
اء مراكز استقباؿ بالسجكف لتصنيؼ المسجكنيف طبقنا لمتصنيؼ العممي الحديث ، مع إنش -6

 تخصيص كتنكيع السجكف لتقابؿ ىذا التصنيؼ .
معاممة المسجكنيف كالعماؿ العادييف مف حيث إصابات العمؿ، كأمراض الميف ،  -7

 باإلضافة إلى ضركرة مراعاة إجراءات  األمف الصناعي ليـ .
سجيف الذم قاربت مدة عقابو عمى االنتياء أف يتصؿ بالمجتمع إتاحة الفرصة لم -8

 الخارجي  بشرط  إجراء بحث اجتماعي لو قبؿ التصريح لو بذلؾ .
أف يسمح لبعض فئات المسجكنيف بمغادرة السجف يكمينا خبلؿ األشير األخيرة التي  -9

لقادر ، تسبؽ اإلفراج عنيـ ، لمعمؿ في الخارج لحساب مؤسسة عامة أك خاصة ) عبد ا
2005 :195 . ) 

 التطور التاريخي لممؤسسات اإلصالحية ) السجون ( :
ـ فإف نظاـ السجكف ليس قديمنا في عيده كما يتصكر البعض، إذ 1991كما أشار الربيع ،      

تعكد نشأتو إلى أكثر مف مئة كخمسيف عامنا عمى كجو التقريب ، ككانت نشأة السجكف مرتبطة 
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بفكرة الحبس كالتحفظ عمى المسجكنيف ، كمنع ىركبيـ إذ كاف السجف ميمتو مقصكرة عمى إيكاء 
المتيميف الذيف تجرل محاكمتيـ كالمحككـ عمييـ بعقكبات مدنية انتظارنا لتنفيذىا فييـ  كلـ تعد 

، كعندما السجكف مكاننا لتنفيذ عقكبة سالبة لمحرية ، حيث لـ تكف ىذه العقكبات معركفة في القدـ 
عرفت العقكبات السالبة لمحرية كبديؿ لمعقكبات البدنية في زمف فيو الفكارؽ بيف الطبقات  
رىابنا لغيرىـ مف األفراد ، حتى  ا لمجماعة كا  كاستبدت فيو الدكلة بحقيا مف عقاب المجرميف انتقامن

ني ، مثاؿ ذلؾ ال يسيركا عمى دربيـ فقد اندمجت مع بعض أنماطيا صكر اإليبلـ كالتعذيب البد
الحبس في السراديب الرطبة المظممة مع التقييد بالسبلسؿ الحديدية الغميظة، كاإلرغاـ عمى القياـ 
بأعماؿ السخرة، كأعماؿ الدكاب تحت درب السياط، كلـ تكف الدكلة في ذلؾ الكقت تيتـ بشئكف 

نما كاف المسجكنكف أك أقاربيـ ىـ الذيف يتكمفكف بسد  المسجكنيف مف حيث الغذاء كالكساء ، كا 
حاجاتيـ ، لذلؾ غالبنا ما يمكت السجيف الفقير مف الجكع أك المرض ، كلـ يكف تصنيؼ السجكف 
معركفنا، كحتى الفصؿ بيف الجنسيف لـ يكف معمكالن بو ، مما دفع بعض المسجكنات إلى فساد 

 ( . 59: 2009األخبلؽ، كأدم ذلؾ إلى تفشي األمراض بينيـ  ) العتيبي ،
 ع السجون قبل اإلسالم :واق

( إلى أنو ارتبط العقاب منذ بداية الخمؽ، كأخذ العقاب يتطكر مع 2006كأشار ) الكريكات ،
تطكر المجتمعات في العصكر القديمة ، فكاف لكؿ مجتمع طرقو المحددة في العقكبة التي كاف 

ما دخؿ السجف عند -عميو السبلـ-منيا السجف ، كقد ذكر في القرآف الكريـ في قصة يكسؼ 
َـّ َبَدا َلُيـ مِّف َبْعِد َما َرَأُكا اآْلَياِت  -سبحانو كتعالى -بعد اتيامو بمراكدة امرأة العزيز ، فقاؿ " ُث
ا في قصة سميماف  35َلَيْسُجُننَُّو َحتَّٰى ِحيٍف" )يكسؼ ،اآلية :  -فقاؿ  -عميو السبلـ-( كأيضن

ِنيَف ِفي اأْلَْصَفاِد  " )ص ،اآلية :"َكالشََّياِطيَف ُكؿَّ َبنَّ -سبحانو كتعالى   -37اٍء َكَغكَّاٍص َكآَخِريَف ُمَقرَّ
ا في تيديد فرعكف لسيدنا  38 "َقاَؿ َلِئِف  -تعالى–في قكلو  -مكسى عميو السبلـ -( كذكر أيضن

 ( . 29اتََّخْذَت ِإلَٰينا َغْيِرم أَلَْجَعَمنََّؾ ِمَف اْلَمْسُجكِنيَف " ) الشعراء ،اآلية : 
أما في عيد اإلمبراطكريات مثؿ اإلمبراطكرية الكمدانية ، فكاف األسرل يكضعكف في السجكف 
ككانكا يسكمكف فييا سكء العذاب، كسجكف الركـ التي كانت تعرؼ بشدة البطش كالتنكيؿ ، 
ككانت عبارة عف سراديب مظممة أعدت تحت األرض ، كسجكف الفرس كالحبشة،  كسجكف 

 (. 14:  2013منيا سجف النعماف ابف المنذر في العراؽ ) أبك بطيحاف ،العرب قبؿ اإلسبلـ، ك 
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 واقع السجون في اإلسالم :
( أف معاممة السجناء في اإلسبلـ اتسمت بالعدؿ كالرعاية 199فقد أشار )الجريكم ،           

ـَ َعَمٰى  في كتابو الكريـ : "َكُيْطِعُمكفَ  -عز كجؿ-كاإلحساف، كالعطؼ، كالرحمة ، يقكؿ ا  الطََّعا
ـْ َجَزاءن َكاَل ُشُككرنا  " ـْ ِلَكْجِو المَِّو اَل ُنِريُد ِمنُك ا َكَأِسيرنا ِإنََّما ُنْطِعُمُك ) اإلنساف ،  ُحبِِّو ِمْسِكيننا َكَيِتيمن

 ( . 9-8اآلية : 
، سكاء أكاف ذلؾ في  -صمى ا عميو كسمـ-كقد كاف الحبس معركفنا في عيد الرسكؿ        

 بيت، أـ مسجد، أـ كاف يتككؿ الخصـ، أك ككيمو عميو، كمبلزمتو لو .
ككاف الغريـ يؤمر بمبلزمة غريمو ،كالمتيـ الذم صدر بحقو عقكبة، أك اتيـ بجناية يكضع في 

 مكاف ما كيكضع عميو حافظ يحرسو ،حتى ال ييرب، ككاف ىذا ما يعرؼ باسـ الترسيـ .
ا لمسجف ،بؿ كاف -صمى ا عميو كسمـ-ؿ كىنا يتضح أنو لـ يكف في عيد الرسك  مكاننا مخصصن

يريد أف  -عميو السبلـ-يحدد مكاف السجف كمدتو بحسب الظركؼ ،كلـ يكف  -عميو السبلـ-
 يناؿ السجناء أم نكع مف أنكاع التعذيب أك االضطياد .

حاؿ   استمر ال -رضي ا عنو -ـ إلى أنو في عيد أبي بكر الصديؽ1987كأشار  أبك غدة ، 
كما كاف عميو في عيد الرسكؿ ، كعندما تكلى عمر بف الخطاب استمر بالحبس في أكؿ عيده 

في  -رضي ا عنو-كصاحبو أبي بكر  -صمى ا عميو كسمـ -بحسب المتبع في زمف النبي
 المسجد، كالبيكت كالدىاليز، ثـ اشترل دارنا بمكة كاتخذىا سجننا دائمنا ، فكاف ذلؾ أكؿ بيت اتخذ
سجننا دائمنا في اإلسبلـ ، كمف مميزات ىذه الدار التي أصبحت سجننا إنيا ساحة كاسعة تحيط 
بيا الحجرات كالمرافؽ ، كتتخمميا أشعة الشمس كاليكاء، كتتكفر فييا األسباب الصحية األخرل ، 

لـ يستجد أم شيء في أحكاؿ السجناء ، أما  -رضي ا عنو -كفي عيد عثماف بف عفاف
فقد انشأ مكانا لمسجف كجعمو بالككفة ، كاتخذه مف  -رضي ا عنو -ة عمي بف أبي طالبالخميف

القصب كسماه )نافعنا ( كحبس فيو المصكص ، فنقبكه كىربكا فبنى غيره مف الطيف كالحجارة 
كسماه )مخيسنا ( كالمخيس مف التخييس بمعنى التذليؿ كالتمييف كالتيذيب، ككاف ييدؼ مف ذلؾ 

  الردع .التأديب ك 
كلكف السجكف في اإلسبلـ بالمفيكـ كالكضع القريب مما نعرفو اآلف لـ تعرؼ إال في عيد 
األمكييف كالعباسييف ، عندما تطكرت الدكلة اإلسبلمية حيث تـ التكسع في تشييد السجكف نظرنا 

ذلؾ  التساع إرجاء الدكلة اإلسبلمية ، كنظرنا لمتطكر الذم حدث في المجتمعات اإلسبلمية في
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الكقت، كمف ىنا يتضح ما قاـ بو رجاؿ العمـ كالقضاء في اإلسبلـ في ذلؾ الكقت كضع قكاعد 
كأسس كمبادئ نظاـ السجكف ، كبيذا يككنكف قد سبقكا ما يعرؼ اآلف بقكاعد الحد األدنى لمعاممة 

 ( . 61:  2009المدنييف بقركف  ) العتيبي ، 
 السجون في العصر الحديث :

أصبح السجف في العصر الحديث ليس مؤسسة عقابية بقدر أنيا مؤسسة كقائية كعبلجية      
عمى عكس ما كانت في القديـ ، حيث كانت السجكف بمثابة كيٍؼ أك قمعة يحشر فييا المجرمكف 
، ككاف التعذيب ىك األسمكب السائد في معاممتيـ ، إلى أف ظيرت حركات اإلصبلح االجتماعي 

بتياـ كغيرىـ كقد –ـ ،  كحذا حذكه آخركف مثؿ ىيكارد  1764ي تزعميا بتكاريا سنة لمسجكف الت
حبلؿ  دعكا إلى إلغاء أساليب التعذيب كشتى أنكاع العقكبات البدنية في معاممة المجرميف ، كا 
فكرة التيذيب كاإلصبلح محؿ الزجر كالردع، كقد ظيرت كذلؾ حركات مماثمة في فرنسا كأمريكا 

ـ إلصبلح المجرميف ركعي فيو 1790نتيجة ذلؾ قياـ أكؿ سجف في فيبلدلفيا سنة ، كانت مف 
الفصؿ بيف مرتكب الجرائـ الخطيرة كمرتكب الجرائـ البسيطة ، كالفئة األكلى تعزؿ بدكف عمؿ، 

ـ أنشئت إصبلحية 1876أما الفئة الثانية تعيش في عنابر كحجرات بصكرة جماعية، كفي سنة 
كككام في نيكيكرؾ، الذم حاكؿ تطبيؽ المبادئ الجديدة في معاممة ألميراتحت إشراؼ بر 

)عبدالقادر،  (191: 2005المجرميف التي تركز عمى المعاممة اإلنسانية اإلصبلحية لممجـر
 -ممخص خطة عمؿ اإلصبلحية لبركككام:    

صبلحو . -1  المجـر شخص يمكف تقكيمو كا 
 اإلصبلح ىك حاجة الفرد ككاجب المجتمع . -2
 لمجـر مع الجماعة عامؿ ىاـ مف العكامؿ التي تساعد عمى تحقيؽ إصبلحو .تعاكف ا -3
ال يتأتى ىذا التعاكف بشكؿ فعاؿ إال إذا كاف مف حؽ إدارة السجف أف تطيؿ مدة العقكبة  -4

 أك تنقص منيا بحسب نكع سمكؾ المجـر بيف جدراف السجف .
 البد أف يككف اإلصبلح تيذيبيا كتربكيا . -5
 أف يتعمـ السجيف حرفة مف الحرؼ خبلؿ فترة كجكده في السجف . مف األىمية بمكاف  -6
البد مف عبلج كؿ مجـر عبلجا فرديا يتفؽ مع حاجاتو الخاصة حتى يككف في اإلمكاف  -7

 إعادة تنظيـ شخصيتو )المرجع السابؽ( .
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 واقع مراكز اإلصالح والتأىيل في فمسطين :
لـ يختمؼ كاقع السجكف في فمسطيف عف باقي دكؿ الكطف العربي كثيرنا ، فكانت في      

 -عميو السبلـ-العصكر القديمة حسب الدكلة المسيطرة كنظاميا ، فقد كاف لسيدنا سميماف 
سجكف في بيت المقدس كفي العصر اإلسبلمي ، كاف حاليا حاؿ ببلد المسمميف حتى انتياء 

ـ (، كتقسيمو 1948، ثـ اختمؼ األمر بعد سيطرة الدكلة الييكدية عاـ ) الخبلفة العثمانية
لفمسطيف أصبحت تحت سيطرة الييكد مف جانب ككاف الجزء األكبر ، مع ىذا االستعمار كجزء 
دارتو إلى مصر ، كىك  دارتو إلى األردف كىي الضفة كجزء تبع نظامو كا  تبع في نظامو كا 

ـ( ، بعد ذلؾ تـ احتبلؿ جميع األراضي 1967ؿ حتى عاـ )محافظات غزة كبقيا عمى نفس الحا
الفمسطينية،  كأصبحت تحت السيطرة الييكدية بالكامؿ ، كفي ىذه الفترة أصبح المتحكـ في 

ـ 1948السجكف كالمتعامؿ مع السجناء ىـ الييكد ، فأنشأ العديد مف السجكف في مناطؽ )
زة كاف السجف الرئيس في كسط غزة ، ككاف (كالضفة الغربية كمحافظات غزة ، ففي محافظات غ

يعرؼ باسـ السرايا كنظرنا لبلحتبلؿ الصييكني كانت السجكف في الغالب سجكف سياسية تتخذ 
ـ( ، مما اضطر العدك 1987ضد األخكة المناضميف ، فامتؤلت السجكف كخاصة بعد انتفاضة )

ار ، كتـ نقؿ مجمكعة مف إلى إنشاء سجكف أخرل بعضيا كانت عبارة عف خياـ مثؿ سجف أنص
ـ (، لكف في المقابؿ كاف السجف بالنسبة لمسجناء 1948األسرل إلى سجكف األراضي المحتمة )

الجنائييف مختمؼ ، ىذه الفئة ال يتخذ معيا عقكبات صارمة، كذلؾ مف أجؿ إشاعة الفكضى بيف 
 الفمسطينييف

الحاؿ حتى قدكـ السمطة الفمسطينية ككانت تتخذ لئلسقاط كالربط األمني مع العدك،  كبقي ىذا  
ـ( إثر اتفاقية أكسمك التي عقدت بيف المنظمة بقيادة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات 1994عاـ )

كالكياف الصييكني كفي تمؾ المرحمة  أم بعد تطبيؽ اتفاقية أكسمك مباشرة ، أصبحت محافظات 
العمؿ عمى ترتيب كتنظيـ القانكف  غزة كالضفة الغربية تحت إدارة فمسطينية ، التي بدأت فعبلن 

الفمسطيني، كمف ضمنو السجكف كالتعامؿ مع السجناء، لقد كانت السجكف عند بداية دخكؿ 
السمطة الكطنية الفمسطينية عبارة عف مباني قديمة متيالكة تفتقر إلى أدنى مقكمات البنية التحتية 

إصبلح كترميـ السجكف في محاكلة  المطمكبة لمحياة فييا ، كقد حاكلت السمطة بذؿ الجيد نحك
ا ذكم األحكاـ العالية ؛ لذا قامت بترميـ المباني  منيا ، ألف تككف مقبكلة إليداع النزالء خصكصن
كبناء بعض المرافؽ الحيكية كالضركرية ليا،  كمف ثـ طالبت بإلغاء قكانيف السجكف القديمة التي 
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ضد السجناء ، كتخمك تمامنا مف أية فمسفة كانت تتضمف في كثير مف بنكدىا القسكة كاإلىانة 
 ( . 190:  2002إصبلحية  ) الريفي ، 

كفي ىذه الفترة لـ تنشأ سجكف جديدة في محافظات غزة، كبقيت السجكف القديمة كما ىي مع 
ـ (حيث اختمؼ 2000تحسف في معاممة السجناء كبقي الحاؿ عمى ما ىك عميو حتى عاـ )

ـ ( فأصبحت المقار األمنية في محافظات غزة معرضة لمقصؼ 2000األمر مع انتفاضة عاـ )
مف قبؿ العدك الصييكني، كمف ضمف ىذه المقرات السجكف، كأدل ىذا األمر إلى حالة الفكضى 

ـ ( حتى 2000في األراضي الفمسطينية، كعدـ السيطرة عمى الشارع خبلؿ ىذه الفترة بيف عاـ )
فاز االتجاه اإلسبلمي المتمثؿ في حركة حماس ـ ( حيث 2006إجراء االنتخابات في عاـ )

،الذم أدل إلى انقساـ داخمي بيف أبناء الشعب الفمسطيني في محافظات غزة، كبدأت الفكضى 
في الشارع كعدـ السيطرة، كفقدت الشرطة ىيبتيا، كانتشرت الجريمة، كازدادت األحكاؿ سكءنا، 

 ة التامة عمى محافظات غزة بالكامؿ .األمر الذم فرض عمى حركة حماس حسـ األمر، كالسيطر 
كبعد سيطرة حماس عمى محافظات غزة بدأت في فرض النظاـ كاألمف عمى الشارع الفمسطيني 
بالقضاء عمى الفكضى، كترتيب األكضاع الداخمية، كأخذت كزارة الداخمية عمى عاتقيا فرض 

عادة الحقكؽ إلى أصحابيا، فأكلت الكزارة مراكز اإلصبلح كالتأىيؿ ) السجكف  األمف كاألماف، كا 
 ( اىتمامنا كبيرنا إلصبلح نزالئيا، إال أف ىناؾ صعكبات تكاجييـ في تنفيذ برامجيـ 

كالمتمثمة أساسنا بالعدك الصييكني الذم قاـ بقصؼ المقار األمنية، كمراكز اإلصبلح كالتأىيؿ بما 
 ( .23:  2013بطيحاف ، فييا السجف المركزم بالسرايا، كغيرىا مف المراكز األخرل  )أبك

كتفيد الباحثة بكجكد مركز كاحد لمتأىيؿ كاإلصبلح خاص بالنزيبلت في محافظة غزة       
دكف بقية المحافظات ، حيث يتـ تسميـ النزيبلت مف جميع المحافظات إلى ىذا المركز ، كما 

سائية في عدا ذلؾ فيي عبارة عف غرؼ تكقيؼ مؤقت تكجد في كؿ قسـ مف أقساـ الشرطة الن
كؿ  محافظة  لحيف صدكر الحكـ عمى النزيمة ، حيث يتـ إحضار النزيمة في كؿ كقت  
المحاكمة الخاصة بيا ، ثـ العكدة بيا مرة أخرل إلى مركز التأىيؿ كاإلصبلح الرئيس بغزة ، 

 كتشرؼ عمى ىذه العممية عناصر مف الشرطة النسائية كؿ حسب محافظتو .
 صالح الفمسطيني :قانون مراكز التأىيل واإل

 67ـ ، كيشتمؿ عمى 28/5/1998ـ ، الذم صدر بتاريخ 1998لسنة  6ىك القانكف رقـ      
 ( . 8:  2004مادة مقسمة إلى تسعة عشر فصبلن  )مركز الميزاف لحقكؽ االنساف ، 
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في البداية نشير إلى أف مدراء مراكز   : أقسام ومرافق مركز التأىيل واإلصالح في غزة
ح يتـ تعيينيـ بقرار مف مدير عاـ المراكز، أما عف أقساـ كمرافؽ مركز إصبلح غزة ىي اإلصبل

 عمى النحك التالي :
مسئكؿ عف ممفات الضباط كاألفراد لمعامميف في المركز ، كتعميـ :  مكتب إدارة المركز -1

 التعميمات كالقرارات اإلدارية التي تصدر مف مدير المركز .
كؿ عف ممفات النزالء في المركز، كاحتساب مدة أحكاميـ مسئ : مكتب شئون السجناء -2

 كتكقيفيـ،  كتدقيؽ أكامر الحبس، كالتكقيؼ، كاإلفراج التي تصدر مف الجية القضائية .
تتمثؿ ميمتو في عمؿ ممفات أمنية لمنزالء كتصنيفيـ لدل دخكليـ  : مكتب األمن -3

بينيـ ، كذلؾ بقرار مف مدير  المركز،  كالتحقيؽ في شكاكل النزالء كالمشاكؿ التي تحدث
 المركز، إضافة إلى اإلشراؼ األمني عمى العمؿ داخؿ المركز .

كميمتو ترتيب كتنظيـ عممية زيارة أىالي السجناء ، كشكفات كسجبلت  : مكتب الزيارات -4
خاصة ) يتـ مف خبلليا تسجيؿ أسماء الزائريف كتكاريخ الزيارات .....( فيما يتعمؽ 

 بالزيارات االعتيادية أك االستثنائية .
جراء : مكتب رؤساء األمن والحراسات -5 مسئكؿ عف استقباؿ النزالء لدل دخكليـ المركز كا 

التفتيش البلـز ليـ،  كعرضيـ عمى طبيب المركز كتكزيع الحراسات الداخمية في أقساـ 
 النزالء ،باإلضافة إلى الحراسات الخارجية لممركز .

العمكد الفقرم في المركز، مسئكؿ عف تمكيف النزالء كالطكاقـ  : مكتب الشئون اإلدارية -6
النظافة كالمقصؼ كالسيارات العاممة في المركز ، باإلضافة إلى اإلشراؼ عمى قسـ 

 الخاصة بالمركز .
يتكلى اإلشراؼ عمى زيارة العامميف لمككمييـ مف النزالء ،  : مكتب العالقات العامة -7

ا عمى المكتبة، كفصكؿ  كيشرؼ عمى زيارات مؤسسات حقكؽ اإلنساف ، كاإلشراؼ أيضن
إشرافو عمى الجانب  محك األمية، كقاعات االمتحانات لمطمبة مف النزالء ، باإلضافة إلى

 التثقيفي لمنزالء مف ندكات ثقافية كدينية .
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يعمؿ فيو مكظفكف تابعكف لكزارة   : مكتب الباحث اًلجتماعي واألخصائي النفسي -8
الشئكف االجتماعية ، تتمثؿ مياميـ في تأىيؿ النزالء مف الجانب النفسي، كمحاكلة حؿ 

 ز، أك تتعرض ليا أسرتو في الخارج .المشاكؿ االجتماعية ، التي يتعرض ليا في المرك
ىذا القسـ مستقؿ عف مباني المركز فيو يتـ حجز النزيبلت بمكجب   : قسم النساء -9

 أكامر قضائية ، كيديره طاقـ نسائي تحت إشراؼ مدير المركز .
يتألؼ مف عيادة طبيب عاـ كعيادة أسناف ، باإلضافة  : القسم الطبي في المركز-10

معالجة اإلدماف مف المخدرات ( التي أنشئت حديثا ، كيشرؼ عمى  إلى كحدة الفطاـ )
المركز الطبي أطباء عامكف كمتخصصكف في مختمؼ نكاحي الطب تابعكف لمخدمات 

 الطبية العسكرية .
يتـ فيو تدريب كتعميـ النزالء عمى بعض الحرؼ : قسم التأىيل الميني -11

التحؼ اليدكية ، كيضـ كرشة خياطة  كالخياطة، كالحدادة، كالحبلقة ، كبعض مشغكالت
:  2002يعمؿ فييا عدد مف النزالء، كيحصمكف عمى أجر مقابؿ عمميـ  ) الريفي ، 

193) . 

 المبادئ األساسية لمعاممة السجناء وفق القانون الفمسطيني :
كانكف األكؿ /  14المؤرخ في  45/111اعتمدت كنشرت عمى المؤل الجمعية العامة      

 ـ :1990ديسمبر 
 يعامؿ كؿ السجناء بما يمـز مف االحتراـ لكرامتيـ المتأصمة كقيمتيـ كبشر . -1
ال يجكز التمييز بيف السجناء عمى أساس العنصر أك المكف ، أك الجنس أك المغة أك  -2

السياسي أك غير السياسي ، أك األصؿ القكمي أك االجتماعي ، أك الديف ، أك الرأم 
 الثركة ، أك المكلد أك أم كضع آخر .

مف المستحب ، مع ىذا ، احتراـ المعتقدات الدينية كالمبادئ  الثقافية لمفئة التي ينتمي  -3
  إلييا السجناء ، متى اقتضت الظركؼ المحمية ذلؾ .

السجناء كحماية المجتمع مف الجريمة بشكؿ تضطمع السجكف بمسؤكليتيا عف حبس  -4
يتكافؽ مع األىداؼ االجتماعية األخرل لمدكلة كمسؤكلياتيا األساسية عف تعزيز رفاه 

 كنماء كؿ أفراد المجتمع .
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باستثناء القيكد التي مف الكاضح أف عممية السجف تقتضييا ، يحتفظ كؿ السجناء بحقكؽ  -5
في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ، كحيث تككف  اإلنساف ، كالحريات األساسية المبينة

الدكلة المعنية طرفنا في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية، كاالجتماعية، 
كالثقافية ، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ، كبركتكككلو االختيارم ، 

 دة .كغير ذلؾ مف الحقكؽ المبينة في عيكد أخرل لؤلمـ المتح
يحؽ لمسجناء أف يشارككا في األنشطة الثقافية كالتربكية الرامية إلى النمك الكامؿ  -6

 لمشخصية البشرية .
يضطمع بجيكد إللغاء عقكبة الحبس االنفرادم، أك لمحد عف استخداميا، كتشجع تمؾ  -7

 الجيكد .
ادة ينبغي تييئة الظركؼ التي تمكف السجناء مف االضطبلع بعمؿ مفيد مأجكر ييسر إع -8

انخراطيـ في سكؽ العمؿ في بمدىـ ، كيتيح ليـ أف يساىمكا في التكفؿ بأسرىـ كبأنفسيـ 
 ماليا .

ينبغي أف تكفر لمسجناء سبؿ الحصكؿ عمى الخدمات الصحية المتكفرة في البمد دكف  -9
 تمييز عمى أساس كضعيـ القانكني .

ينبغي العمؿ بمشاركة كمعاكنة المجتمع المحمى كالمؤسسات االجتماعية ، كمع  -10
إيبلء االعتبار الكاجب لمصالح الضحايا عمى تييئة الظركؼ المؤاتية إلعادة إدماج 

 السجناء المطمؽ سراحيـ في المجتمع في ظؿ أحسف الظركؼ الممكنة .
 ( ء 39لميزاف لحقكؽ اإلنساف ، تطبؽ المبادئ المذككرة أعبله بكؿ تجرد ) مركز ا

 أشكال الرعاية المقدمة لمسجناء :
 : التعميم  -1

حيث إف التعميـ مف أكجو الرعاية العبلجية التي تقدـ لممجرميف داخؿ السجكف ،      
 كمف أىـ ىذه األكجو كليذا ينبغي أف يحرص القائمكف عمى التعميـ في المؤسسة العقابية 

) السجكف ( عمى استيدافو تأىيؿ المحككـ عميو ، عف طريؽ تككيف عقميتو بقدراتو عمى  
فيـ األمكر كحسف التصرؼ الذم ال ينطكم عمى مخالفة ألكامر الشارع كنكاىيو ، أما 
ف كاف خطكة عمى  االقتصار عمى مجرد تعميـ القراءة كالكتابة، كمبادئ الحساب فيك كا 
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ممنا بو كخاصة بالنسبة لممحكـك عميو مف الشباف في ضمنيـ طريؽ ، إال أنو قد صار مس
في برامج محك األمية التي تحرص كافة الدكؿ عمى كفالتيا بالنسبة لجميع أفراد 
المجتمع، كمف كسائؿ التعميـ داخؿ السجف إلقاء الدركس كالمحاضرات ، كتكزيع 

نشاء مكتبة داخؿ المؤسسة العقابية )السجكف ( )أبك الصحؼ كالمجبلت، كا 
 (52: 2013بطيحاف،

 :  التيذيب الديني والخمقي -2
كيقصد بالتيذيب غرس القيـ المعنكية لدل اإلنساف سكاءن مف الناحية الدينية أك      

الخمقية، حيث إف الكعظ كاإلرشاد الديني يمعب دكرنا فعاالن في عممية العبلج كالتأىيؿ 
السجيف، كتغيير كتعدؿ أفكاره  االجتماعي لمسجيف ، إذ عف طريؽ الديف يتيقظ ضمير

كطباعو كأنماطو السمككية كاتجاىاتو االجتماعية الخاطئة ، كينمي فيو الرغبة ألف يعيش 
ا مف شأف التيذيب الديني استئصاؿ  بعد اإلفراج عنو في ظؿ القانكف ، كما يككف أيضن

اميـ إلى عامؿ مف عكامؿ اإلجراـ ، حيث تبلحظ أف كثيرنا مف المحككـ عمييـ يرجع إجر 
 نقص الكازع الديني كالخمقي ، كضعؼ في سيطرة القيـ الدينية عمييـ 

أما بالنسبة لمتيذيب الخمقي يقصد بو غرس القيـ في نفس المحككـ عميو إلى الحد 
األدنى ، الذم يجعمو يحجـ عف سمكؾ سبيؿ الجريمة ،  ىذا النكع مف التيذيب مع 

 (.27: 2010كؿ، )مكسي،التيذيب الديني في كفالة التأىيؿ المأم
 :   الرعاية الصحية والطبية -3

تتضمف الرعاية الصحية المقدمة لممسجكنيف في المؤسسة العقابية كافة أشكاؿ      
 الخدمات الصحية العبلجية كالكقائية .

كلمرعاية الصحية أىمية كبرل في برنامج التأىيؿ الذم يخضع لو المحككـ عمييـ ، 
 العكامؿ التي دفعتيـ إلى الجريمة .كخاصة إف كاف المرض أحد 

كتعد الخدمات العبلجية المقدمة لممحككـ عمييـ حؽ ليـ، كنتيجة ليذا الحؽ يككف في 
كؿ ليماف أك سجف غير مركزم طبيب، أك أكثر أحدىـ مقيـ تناط بو األعماؿ الصحية 

طبيب كمؼ كفقنا لما تحدده البلئحة الداخمية  لمسجف المركزم طبيب ، فإذا لـ يعيف لو 
 (.59: 2003أحد األطباء المحككميف أداء األعماؿ المنكطة بطبيب السجف )عطية،
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 :  التوجيو والتأىيل الميني وبرنامج العمل -4
مكانيات معطمة كتعريفو بالطرؽ       كيعني التأىيؿ اكتشاؼ ما لدل الفرد مف قدرات كا 

 المناسبة كاألساليب البلزمة لبلستفادة منيا .
في السجف ذات قيمة تأىيمية غير مباشرة ، حيث يؤدم إلى إحداث تغييرات يعد العمؿ 

ا عف طريؽ  في العبلقات كفي أخبلؽ النزالء حيف اإلفراج عنيـ في السجف،  كأيضن
العمؿ في السجف يمكف تعميـ النزالء التعكد عمى مزاكلة العمؿ كمينة، أك حرؼ معينة 

 (.208-2005:196لقادر،يتعيشكف منيا بعد خركجيـ مف السجف )عبد ا
ا      كتضيؼ الباحثة أف التأىيؿ المنيي لدل مركز التأىيؿ كاإلصبلح قد كضح كضكحن

بارزنا في النزيبلت، حيت تـ في األياـ  األخيرة افتتاح مشركع عمؿ المعجنات بمنحة 
قطرية مقدمة لجمعية إدماج لتأىيؿ السجناء ، كالذم ييدؼ إلى تأىيؿ النزيمة مينينا 

كسابيا خبرة عممية في ى ذا المجاؿ لكي تستطيع مكاجية الحياة كظركفيا حاؿ قضاء كا 
 محككميتيا كخركجيا مف المركز .  

  :   الرعاية النفسية واًلجتماعية
يحتاج المحككـ عميو إلى نكع خاص مف الرعاية النفسية كاالجتماعية ، باعتبار     

عادة سماتو النفسية كاالجتماعية في حاجة إلى دراستيا بشكؿ دقيؽ حتى يسي ؿ تأىيمو كا 
 تكجييو .

كتتضمف الرعاية النفسية استخداـ الطرؽ النفسية بمختمؼ أنكاعيا لمعكنة مف اضطربت 
شخصياتيـ ،  كاف اضطرابنا خفيفنا أك عنيفنا، كيستخدـ العديد مف األساليب لمساعدة 
الشخص المحككـ عميو إلزالة ىذه االضطرابات ، كيتـ مف خبلؿ األخصائي 

أك األخصائي النفسي مساعدة النزيؿ عمى التخمص مف مختمؼ المخاكؼ االجتماعي، 
كالمشاعر، كاالضطرابات التي تسيطر عميو عند دخكلو السجف ، كما يساعد النزيؿ عمى 
فيـ ميمة السجف، كىي إعداده لمكاجية ظركؼ الحياة بعد خركجو مف السجف ، حتى ال 

اؾ أف تحقيؽ ىذا الغرض يتطمب ينزلؽ مرة أخرل في الجريمة،  كيساعده عمى إدر 
التجاكب التاـ بيف النزيؿ كالمتخصصيف في السجف ، كيحاكؿ األخصائي االجتماعي 
اكتساب ثقة النزيؿ حتى يستطيع أف يمـ بمختمؼ المشاكؿ التي يعاني منيا أثناء كجكده 
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 بالسجف ، سكاء كانت تمؾ المشاكؿ تتعمؽ بو أك بأسرتو ، كيعمؿ األخصائي االجتماعي
 ( . 208 -196:  2005عمى مساعدتو عمى فيـ مشاكمو كحميا.  ) عبد القادر ،

 :   التأىيل في الجانب الثقافي والرياضي -5
إلى أف  الرياضة تعد عنصرنا ىامنا في المؤسسات 1974كقد أشار عبد المالؾ ،     

اإلصبلحية ، ألنيا مف أىـ األنشطة التي تتيح متنفسنا لمطاقة الجسمية كالحركية،  
كتساعد النزالء عمى اكتساب المياقة البدنية كالتخمص مف الكثير مف االضطرابات النفسية 

كتقديره، كما تستخدـ األنشطة الرياضية عمى نطاؽ ، كالحصكؿ عمى تقبؿ المجتمع 
كاسع في عبلج المنحرفيف؛ لككنيا كسيمة فعالة في منع السآمة كالممؿ ، كتييئة الفرص 
المتعددة الحتراـ النظاـ كالخضكع لمقكانيف ، كاالمتثاؿ لمقيـ كالتعبير عف الشعكر بالحب 

( . 53:  2013حاف ، نحك اآلخريف كممارسة الخبرات القيادية  ) أبك بطي  
فسبلمة العقؿ كاتزانو ترتبط ارتباطنا كثيقنا بسبلمة البدف ، كقد ثبت أف سبلمة البدف تسيـ 
بقدر كبير في تأىيؿ السجناء باعتباره شرطنا لمتفكير المعتدؿ ، كالقدرة عمى مكاجية 
ى المشكبلت بالشكؿ الذم يتناسب كالنظـ االجتماعية السائدة في المجتمع  ) مكس

،2007  :157  ) 
تضيؼ الباحثة أف ىناؾ أىمية لمسجناء داخؿ السجف كرعايتيف مف خبلؿ التأىيؿ      

النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ التأىيؿ الرياضي، كذلؾ بممارسة الرياضة داخؿ السجف، 
كالتأىيؿ الثقافي مف خبلؿ التعميـ كتقديـ الدكرات كالنشاطات داخؿ السجف حديثا مف 

ة إدماج ، كالتي تيتـ بالنزيبلت خاصة داخؿ السجف ، كبعد خركجيف عف خبلؿ جمعي
 طريؽ إدماجيف في المجتمع، كتعميميف مينة مقبكلة لبلبتعاد بيف عف الجريمة.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 قة التي تناكلت الشرطة النسائية : الدراسات السابأوًل*
 تناكلت السمكؾ اإلجرامي: الدراسات السابقة التي ثانيا*
 تناكلت مراكز التأىيؿ كاإلصبلح  : الدراسات السابقة التيثالثا*
 *تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 77 

 الدراسات السابقة
قامت الباحثة باالطبلع عمى العديد مف الدراسات ، كاعتمدت البعض منيا كالقريبة مف دراستيا ، 

الدراسات السابقة التي تناكلت الشرطة النسائية قميمة، كلـ يعط ىذا المكضكع حيث تؤكد أف 
 -االىتماـ الكافي مف الباحثيف  كارتأت تصنيفيا عمى النحك التالي :

 راسات تناولت الشرطة النسائية الفمسطينية:دأكال: 
 الدراسات العربية: -أوًل:

 ( :2012دراسة ) عاشور )  -1
لدى العامالت بمينة الشرطة, وعالقتيا بالذكاء العاطفي  سمات الشخصيةبعنكاف : " 

 وبعض المتغيرات "
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل سمات الشخصية كالذكاء العاطفي لدل العامبلت بمينة 

المستكل  –سنكات الخبرة  -العمر –الشرطة، كعبلقتيا ببعض المتغيرات : ) الحالة االجتماعية 
 مؿ ( .طبيعة الع –التعميمي 

دارات الشرطة  87كقد تككنت عينة الدراسة األصمية مف )  ( عاممة مف العامبلت بمراكز كا 
(، كقد  2012 -2011النسائية كأقساميا المختمفة في محافظات قطاع غزة لمعاـ الدراسي ) 

مثؿ ىذا العدد مجتمع الدراسة ، ك تـ استخداـ أسمكب الحصر الشامؿ في الدراسة ، كاستخدمت 
احثة كبلن مف مقياس سمات الشخصية مف إعدادىا ، كمقياس الذكاء العاطفي مف إعداد عبده الب

 ( كتـ تقنينو مف قبؿ الباحثة .2002كعثماف )
كتكصمت الدراسة إلى أف سمات الشخصية لدل العامبلت بمينة الشرطة يعد مرتفعنا ، كأف الذكاء 

ا ، كذلؾ يكجد عبل قة ارتباطية بيف سمات الشخصية كالذكاء العاطفي لدييف يعد مرتفعنا أيضن
 العاطفي لدل العامبلت بمينة الشرطة .

 ( :2009دراسة  المقيد )  -2

 الشرطة النسائية وتطبيقاتيا في الدول العربية "بعنكاف : "      
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع الشرطة النسائية في العالـ العربي ، كقد بمغت عينة الدراسة 

%( مف مجتمع الدراسة الذم يمثؿ جميع العامبلت بالشرطة النسائية في الدكؿ العربية ،كتـ 10)
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 االستعانة بالمنيج الكصفي ، كاستخدـ الباحث استبانة حكؿ اتجاه المرأة نحك العمؿ الشرطي،
 كمشكبلتو كىي مف إعداد الباحث .

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا أف اتجاه العامبلت في الشرطة النسائية في الدكؿ 
 العربية نحك العمؿ الشرطي ىك اتجاه قكم، كايجابي، كمشجع لمغاية . 

 : (2007دراسة البريمي )  -3
راسة ميدانية عمى عينة من د –الرضا الوظيفي لدى الشرطة النسائية بعنكاف : " 

 موظفات الشرطة النسائية بالشارقة . "

ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى  درجة الرضا الكظيفي لدل مكظفات الشرطة النسائية بالشارقة ، كقد 
( مبحكثة  ،كاستخدمت الباحثة منيج المسح االجتماعي بالعينة ، 156بمغت عينة الدراسة  )

ف أسئمة تتعمؽ بالبيانات الشخصية لممبحكثات ، كاألسئمة التي كذلؾ تـ تصميـ استبياف يتضم
 تقيس الرضا الكظيفي لمشرطة النسائية .

كقد تكصمت النتائج إلى كجكد عبلقة ارتباط طردية معنكية بيف الشعكر بالسعادة في العمؿ 
  كجميع محاكر الرضا الكظيفي المتمثمة في الرضا عف محتكل العمؿ ، كالمستقبؿ الكظيفي،

 كالراتب ، كالمزايا الكظيفية ، كالتطكر في العمؿ ، كالعبلقات االجتماعية ، كالمسار الكظيفي .
 ( :2004دراسة األحمدي )  -4

تدريب العنصر النسائي ومعوقاتو بوزارة الداخمية في ظل خصوصية المرأة في بعنكاف : "      
 المممكة العربية السعودية "

العنصر النسائي، كمعكقاتو في كزارة الداخمية السعكدية ، كتدكر كتعني ىذه الدراسة بتدريب 
الدراسة حكؿ كاقع ، كمعكقات تدريب العنصر النسائي ، إضافة إلى الفركؽ ذات الداللة 
اإلحصائية في آراء كؿ مف العامبلت كالقيادات في القطاعات المعنية بالعمؿ النسائي في كزارة 

 المدينة المنكرة .الداخمية بمنطقتي مكة المكرمة ك 
كاستعاف الباحث في الدراسة بمنيج المسح االجتماعي الذم يعد أحد أنماط الدراسات المسحية 

 التي تنتمي إلى الدراسات الكصفية ، كالذم يعرؼ بالمنيج الكصفي التحميمي .
كتكصؿ الباحث خبلؿ دراستو إلى عدد مف النتائج أىميا أف ىناؾ كاقع متدف لتدريب العنصر 

لنسائي في كزارة الداخمية حيث أف حكالي ربعيف فقط قد حصؿ عمى دكرات تدريبية متخصصة ا
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%( ، كذلؾ ىناؾ احتياجات تدريبية قكية لمعنصر النسائي 21.9أثناء الخدمة بنسبة قدرىا )
بكزارة الداخمية كفي مقدمتيا بالترتيب : االحتياجات التدريبية اإلدارية، ثـ االحتياجات التدريبية 

 األمنية .
دراسة  المكتب العربي لمشرطة الجنائية التابع لألمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية  -5

 (: 1992العرب,)

 الشرطة النسائية في الدول العربية "بعنكاف : "      
حيث تـ عرضيا عمى المؤتمر السادس عشر لقادة الشرطة كاألمف العرب الذم عقد في تكنس 

ـ ، كيبدك مف سياؽ ىذه الدراسة أف الدكؿ التي لدييا تجربة 9/1992/ 16-14خبلؿ الفترة مف 
سابقة في مجاؿ الشرطة النسائية أجمعت عمى كجكد حماس كبير لبللتحاؽ بيا ، كفي عدـ كجكد 
صعكبات تذكر في عممية تجنيد المرأة في السمؾ الشرطي إال أف قطر ، كسمطنة عماف ، كليبيا 

مثؿ ىذا الحماس في إقباؿ المرأة عمييا ، أما بالنسبة لشركط  أكضحكا أنيـ لـ يمحظكا كجكد
القبكؿ فقد أظيرت الدراسة أف كبل مف األردف ، تكنس ، السكداف ، عماف ، لبناف ، كليبيا تطبؽ 
الشركط نفسيا التي تطبؽ عمى الرجؿ ، كذلؾ تشترط الدكؿ العربية شيادة اإلجازة العممية 

فئة الضابطات باستثناء ليبيا التي تقبؿ حامبلت الشيادة الثانكية ، الجامعية كحد أدنى لمقبكؿ في 
ككذلؾ سمطنة عماف التي يتـ فييا تجنيد النساء كضابطات منذ بداية دخكليف لمسمؾ الشرطي ، 
كما تشترط كؿ مف البحريف ، األردف ، السكداف ، سكريا ، كلبناف أف تككف المتقدمة لبللتحاؽ 

 ينما تغفؿ كؿ مف اإلمارات ، تكنس ، سمطنة عماف ليبيا ىذا الشرط .بالسمؾ الشرطي عزبة ، ب
كتطبؽ عمى عناصر الشرطة النسائية قكاعد االنضباط نفسيا التي تسرم عمى رجاؿ الشرطة، 
كفي سمطنة عماف تطبؽ ىذه القكاعد مع بعض االستثناءات التي تتناسب كطبيعة عمؿ المرأة ، 

قكاعد خاصة كضعت بصكرة ركعيت فييا طبيعة المرأة أما في سكريا كقطر فتسرم عمييا 
األنثكية ، كفي كؿ البمداف العربية التي لدييا شرطة نسائية يسمح النظاـ لمشرطية بالزكاج كىي 

 في سف الخدمة باستثناء لبناف .
نما تكمف المشكبلت الحقيقية  كأكضحت الدراسة أف الشرطيات ال يعانيف مشكبلت في الترقية كا 

امؿ مع األب ، كالزكج ، كاألكالد ، كاإلخكاف ، كلـ يكف لدييف أم مشكبلت مع الجميكر في التع
 الذم يبدم دكمنا تعاطفنا مع الشرطيات .
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 (: 1990دراسة  بنيام , ) -6

 دور المرأة في مجال الشرطة "بعنكاف : " 

ف المرأة اشتممت الدراسة عمى عشرة فصكؿ تناكؿ الفصؿ األكؿ أثر البيئة في تقسيـ العمؿ بي
كالرجؿ، ثـ مفاىيـ الدراسة ، كتناكؿ الفصبلف الثاني كالثالث عمؿ المرأة في مجاؿ الشرطة في 
بعض الدكؿ األجنبية ، بينما تطرقت الفصكؿ الرابع كالخامس كالسادس إلى نشأة الشرطة في 
جميكرية مصر العربية ، كحكل الفصؿ السابع دراسة سابقة قامت بيا كمية الضباط 

صصيف إلمكاف إدخاؿ العنصر النسائي في الشرطة ، أما الفصكؿ الثامف كالتاسع كالعاشر المتخ
 فقد ركزت عمى العمؿ الميداني الذم كاف مقتصرنا عمى المدف كالمحافظات المصرية .

كخمصت الدراسة إلى أف التجربة المصرية لـ تكف ناجحة بالرغـ مف أف المرأة دخمت في مجاؿ 
ـ  1920ـ كضابطة ، بينما كانت ىناؾ إرىاصات شرطية بدأت عاـ 1983الشرطة رسمينا عاـ 

بتعييف ضابطي شرطة بريطانييف لتدريب النساء عمى العمؿ في مجاؿ الشرطة ، كتـ تدريب 
 خمس فتيات ألغراض الحراسة كالتفتيش .

 الدراسات األجنبية : -ثانيا :
 ( :1999دراسة  براون )  -1

 " في التعامل مع ضابطات الشرطة في كل من انجمترا و ويمزمظاىر التمييز بعنكاف : "    
ىذه الدراسة تكشؼ عف حقيقة النسبة المتدنية لمعنصر النسائي في الرتب العميا البريطانية 
كاألدكار االختصاصية ضمف القكل األمنية ، كتيدؼ الدراسة إلى كشؼ األكضاع المختمفة 

التحرش الجنسي كذلؾ مف خبلؿ نماذج استبيانية لطريقة االنتشار كالترقية ، ككذلؾ حاالت 
 تـ تكزيعيا عمى العامميف ضمف القكل األمنية في بريطانيا .

كخمصت الدراسة إلى كجكد تمييز في المعاممة بيف الجنسيف بشكؿ كاسع ، ككذلؾ كجكد 
حاالت التعرض لمتحرشات الجنسية  ، كذلؾ تشمؿ ىذه الدراسة مناقشة رفض الضباط لدكر 

ابطات ، كاستندت الدراسة إلى المعمكمات المستقاة مف المركز الكطني لممعمكمات في الض
 بريطانيا .
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 ( :1998دراسة  فيجا )  -2

 العامالت في الشرطة النسائية كما يراىا نظراؤىا الرجال "بعنكاف : "      
الدراسة استطاعت ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى الضباط العامميف مع النساء ، كخمصت 

إلى أف أفراد قكل األمف أقكل بيف الرجاؿ عما ىك عميو بيف النساء ، كال ينظر الرجاؿ إلى 
النساء كأعضاء فريؽ مساكم ليـ حيث يسيطر عمييـ مفيكـ القكة الجسدية    كال يزاؿ ىناؾ 
مفيكـ سائد يفيد أف الضباط األمنييف مف العنصر النسائي أكثر مبلئمة لممكاقؼ العاطفية 
ضمف أعماؿ القكل األمنية ، حيث يترتب عمي ىذا الفيـ  تكميؼ النساء بأعماؿ ىامشية مف 
األعماؿ االجتماعية المنكطة بقكل األمف عمى اعتبار أنو مف غير المألكؼ عمؿ النساء في 
مجاؿ القكل األمنية العتبارات الجنس ، كيؤكد الرجاؿ أف النساء يفشمف في تأكيد جدارتيف 

ـ كجنس لطيؼ في اختيار العمؿ المناسب ، كيعرضف أنكثتيف لؤلخطار ، إلى في تكقعاتي
 جانب ذلؾ فإف األخطار تككف بدرجة أكبر إذا كانت المرأة متزكجة كلدييا أطفاؿ.

 ثانيا: الدراسات التي تناولت السموك اإلجرامي :
 (:2010دراسة إبراىيم وآخرون ) -1

 طقة المدينة المنورة"بعنوان "السموكيات المنحرفة لألحداث في من
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األسباب الشخصية، كاالجتماعية، ككيفية الكقاية لكؿ مف       

العدكانية كالسرقة بيف تبلميذ المرحمتيف المتكسطة كالثانكية بمنطقة المدينة المنكرة، كأشارت 
لعدكاف كالسمكؾ العدكاني النتائج إلى كجكد تأثير جكىرم لكؿ مف الشؾ كاالستياء، كالرغبة في ا

كالعدكانية، كمككف تقدير الذات الجسمي، كتقدير الذات االجتماعي، كالتقدير الكمي لمذات عمى 
جنكح األحداث العدكانية، كلـ يكجد تأثير جكىرم لكؿ مف مككف الذات األدائي، كمستكل تعمـ 

ة، كعدـ كفاية المصركؼ الكالديف، كمينة األميات، كمستكل دخؿ األسرة الشيرم، كحجـ األسر 
اليكمي، كانفصاؿ الكالديف عمى جنكح األحداث العدكانية، ككمما تدنت مينة اآلباء، كقؿ مستكل 
مكاف المعيشة، ككسمت العبلقة بيف الزكجيف بالضعؼ كالسيئة، كقضى األحداث كقت فراغيـ 

ضت الحاجة إلى االنتماء، خارج البيت، فكمما زادت احتمالية انحراؼ األبناء نحك العدكانية، كانخف
كارتفعت مشكمتا السرقة كالتدخيف كالتعاطي كأحد المشكبلت النفسية، كانخفض مستكل مينة األب 
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إلى عامؿ متسبب، كانخفض مستكل مكاف السكف  لبيت شعبي مستأجر، كارتفع عدد أفراد األسرة 
 أدل ذلؾ إلى جنكح األحداث لمسرقة.

 (:2011دراسة عبد اهلل ) -2
 "العوامل اًلجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة "بعنوان 

ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى العكامؿ االجتماعية المؤدية إلى الجريمة، كدكر ىذه العكامؿ في      
دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة كالعكد إلى ارتكابيا، كاستخدـ الباحث أداة استبياف، مف إعداده، 

( 60المسح االجتماعي في دراستو، كتككنت عينة الدراسة مف )  كستخدـ المنيج المقارف، كمنيج
( أنثى، كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: أف نسبة العزاب تفكؽ 2( ذكرنا، ك ) 58فردنا، منيـ )

%(، 3116%( ، في حيف كانت نسبة المتزكجيف ) 4116نسبة المبحكثيف اآلخريف حيث بمغت )
%(، كما اتضح أف نسبة المبحكثيف 813%(، كاألرامؿ ) 1813أما المطمقيف فقد كانت نسبتيـ  )

%( في  35%(، مقابؿ ) 65المقيميف في الحضر ىي النسبة العالية حيث بمغت نسبتيـ )
الريؼ، كما تبيف أف أكثر المبحكثيف ىـ ممف كاف دخميـ يقؿ عف الحاجة، حيث بمغت نسبتيـ) 

ف كاف دخميـ يفيض عف الحاجة فقد بمغت %( يسد الحاجة، أما الذي3117%(، مقابؿ  ) 6313
%(،  65%(، ككذلؾ نسبة العاطميف عف العمؿ قد شكمت نسبة كبيرة فقد بمغت) 5نسبتيـ )

% (ىـ 10%( ىـ مف الذيف يعممكف أعماؿ حرة في حيف بمغت كبنسبة  ) 25كتمتيا كبنسبة) 
 مف الباعة المتجكليف.

 (:2011دراسة عماد الدين )  -3

 وك اإلجرامي عند المرأة "السمبعنكاف : "  

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ العكامؿ المؤثرة في إجراـ المرأة سكاء الداخمية منيا كالخارجية مع 
بياف أىـ االتجاىات المفسرة ليا ، كقد اعتمد الباحث المنيج التحميمي بغرض دراسة الجريمة 

ف أجؿ تحميؿ األحكاـ كالقرارات بصفة عامة مع االستعانة بالمنيج التأصيمي )االستقرائي ( م
القضائية المطبقة في الجزائر،  كما استخدـ الباحث المنيج اإلحصائي مف خبلؿ االعتماد عمى 

 مجمكعة مف األرقاـ كالنسب لتفسير السمكؾ اإلجرامي عند المرأة .
عكامؿ كقد كاف مف أىـ نتائج الدراسة أف السمكؾ اإلجرامي عند المرأة يعزل إلى تفاعؿ عدة 

 داخمية، كخارجية أثرت في تككيف المرأة عمكمنا كسمككيا اإلجرامي تباعا .
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 (: 2009دراسة  الشمري )  -4
التعرض لإلساءة في مرحمة الطفولة واضطرابات الشخصية وعالقتيما  بعنكاف : "     

 بالسموك اإلجرامي " 
الطفكلة ، كاضطرابات ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى مدل العبلقة بيف التعرض لئلساءة في 

( مف مرتكبي السمكؾ اإلجرامي  100الشخصية كبيف السمكؾ اإلجرامي ، كقد تككنت العينة مف )
( مف غير المرتكبيف لمسمكؾ اإلجرامي 100) سرقة ، قتؿ ، جمب كاتجار في المخدرات ( ، ك)

كاالقتصادم ،  مع األخذ بعيف االعتبار تجانس العينتيف مف حيث السف كالمستكل االجتماعي ،
كالذكاء ، كمستكل التعميـ ، كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي في الدراسة ،كاستخدـ الباحث 
استمارة جمع البيانات عف المجرميف كتشمؿ ) السف ، مستكل التعميـ ، المستكل االجتماعي 

ا استخدـ االقتصادم ، الكظيفة قبؿ ارتكاب الجريمة ، نكع الجريمة ، مدة العقكبة ( ، ك  أيضن
الباحث استبياف تشخيص الشخصية لقياس اضطرابات الشخصية مف إعداد عبد ا سكر 

( ، كاستبياف  التعرض لخبرات اإلساءة في مرحمة الطفكلة مف إعداد عماد مخيمر ك  2004)
 (.1998كعماد عبد الرازؽ )

كؿ مف التعرض لئلساءة كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية ايجابية بيف 
 في الطفكلة كاضطرابات الشخصية، ك السمكؾ اإلجرامي .

 (:2009دراسة الطاىر )  -5

 : " نظرية التقميد في تفسير السموك اإلجرامي بين الطرح والنقد "بعنكاف      
حيث  يذكر الباحث بأنيا تعد مف أىـ النظريات السكسيكلكجية، كيرل صاحب ىذه النظرية 

أف التقميد ىك العامؿ األساس في ظيكر السمكؾ اإلجرامي ، كترل نظرية التقميد أف  جبريالتارد
السمكؾ اإلجرامي ما ىك إال سمكؾ اجتماعي مكتسب بكاسطة المحاكاة كالتقميد التي مف خبللو يتـ 
تعمـ السمكؾ المنحرؼ كاإلجرامي ، كيقكؿ تارد في ىذا الصدد إنو البد مف كجكد مثاؿ، أك قدكة 

نمط مف أنماط السمكؾ االجتماعي يسعى الفرد لتقميده ، فالمجـر يجد مثاالن أك نمطنا في  ألم 
مجـر آخر يقمده في سمككو ، كقد صاغ تارد ثبلثة قكانيف لمتقميد األكؿ أف األفراد يقمدكف بعضيـ 

يسو البعض بصكرة أكثر ظيكرنا كمما كانكا متقاربيف ، كالثاني أنو في الغالب يقمد المرؤكس رئ
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األعمى ، كالثالث أنو في حالة تعارض األذكاؽ كالمكديبلت فإف اإلنساف يقمد الحديث منيا دكف 
 القديـ .

كخمصت الدراسة إلى أف نظرية التقميد تشرح كضعنا ثابتنا، كال تراعي أف ظاىرة الجريمة مثميا مثؿ 
نفسر السمكؾ اإلجرامي  الظكاىر االجتماعية عرضة لمتغير بتغير المجتمع ، كما أنو ال يمكف أف

بعامؿ التقميد فقط ، بؿ ىناؾ عكامؿ جديدة تتدخؿ في تحديد ىذا السمكؾ منيا األكضاع النفسية 
 ، االجتماعية ، السياسية ، الثقافية كاالقتصادية لؤلفراد. 

 (: 2008دراسة  بوالماين )  -6

 وثقافية والقانونية "الجريمة والمسألة السوسيولوجية دراسة بأبعادىا السوسيبعنكاف : "   
ىدفت الدراسة إلى فيـ الجريمة في المجتمع الجزائرم بأبعادىا االجتماعية ، كالثقافية كالقانكنية ، 
كاستخدـ الباحث في دراستو منيج تحميؿ المضمكف باعتبار أف ىذا المنيج كأداة تقنية تجمع بيا 

بعاد السكسيكثقافية كالقانكنية لظاىرة بيانات متعمقة ، كىك ما اعتبره الباحث كأداة في تفسير األ
الجريمة ، كبجانب ىذا المنيج استعاف الباحث بالمنيج اإلحصائي ، كقد استخدـ الباحث 
المبلحظة كالسجبلت كالكثائؽ كأدكات لمدراسة  كقد تككنت العينة مف المفردات التي خضع ليا 

( ممفنا ، أما العينة فقد 320)  البحث، كىي عبارة عف ممفات المجرميف كقد تككف المجتمع مف
 ( ممفا . 32كانت) 

كقد خمصت الدراسة إلى أف التنمية كالتغير االجتماعي في الجزائر  أفرز العديد مف المشاكؿ 
االجتماعية التي مست البنية االجتماعية الجزائرية مما نتج عنيا ظاىرة الجريمة ، كالتي أخذت 

ا بحيث الصكرة التقميد ية لمجريمة كالمتمثمة في القتؿ ، كالصكرة الحديثة مف اختبلس طابعنا مزدكجن
 ، كجريمة اقتصادية ، كاالختبلس ، كاإلىماؿ كالرشكة التي أصبحت منتشرة بنسب مرتفعة .

 (:2005دراسة  حنتول )  -7

: " أنماط السموك اإلجرامي في مرحمة الرشد وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية بعنكاف      
 ن المودعين في سجون المنطقة الغربية "لدى عينة م

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أنماط السمكؾ اإلجرامي كالمتمثمة في ) القتؿ 
، السرقة ، الرشكة ، الجنسية ، المخدرات ( ، كالمتغيرات الشخصية كالتي شممت ) السيككباتية ، 

(  شخص مف المكدعيف في 130ة مككنة مف)العدكانية ، السيطرة ، قكة األنا ( ، لدل عين



 

 79 

سجكف المنطقة الغربية ، كقد تـ استخداـ المقاييس الخاصة بيذه المتغيرات كالمستخمصة مف 
مقياس مينسكتا متعدد األكجو عمى النحك التالي : مقياس العدكانية مف إعداد مميكة كآخركف ) 

( ، 1988( ، ك ربيع ) 1973ركف )( ، مقياس السيطرة كقكة األنا مف إعداد مميكة كآخ1973
كلئلجابة عمى تساؤالت الدراسة كفقنا لممتغيرات السابقة اعتمد الباحث المنيج الكصفي السببي 

 المقارف .
كقد انتيت الدراسة إلى إظيار فركؽ إحصائية دالة بيف متكسطات درجات السيككباتية لدل عينة 

مف المممكة العربية السعكدية تبعنا ألنماط  مف المجرميف المكدعيف في سجكف المنطقة الغربية
السمكؾ اإلجرامي المرتكب ، كيمكف القكؿ إف الفركؽ كانت في صالح جريمة القتؿ مقارنة 

 باألنماط اإلجرامية األخرل .
  (:  2005دراسة  المشيداني ) -8
 بعنوان"واقع الجريمة واتجاىاتيا في الوطن العربي"     

الكمي لمجريمة حيث شممت جميع الجرائـ المسجمة في األقطار اتبعت ىذه الدراسة المنيج 
العربية، مف خبلؿ اإلحصاءات السنكية المسجمة في المراكز المعنية بالجريمة في الكطف العربي، 
كخمصت الدراسة إلى كجكد تبايف كاضح بيف األقطار العربية في معدؿ عدد الجرائـ المسجمة فييا 

أعمى درجة مف معدؿ ىذه الجرائـ ،كسجمت سمطنة عماف  ،كسجمت جميكرية مصر العربية
الترتيب األخير بأقؿ معدؿ بيف األقطار العربية، ككشفت الدراسة عف تبايف كاضح بيف األقطار 
العربية في أنكاع الجرائـ، كمثمث جرائـ السرقة خمس مجمكعة الجرائـ المرتكبة في الكطف العربي 

%( ،ليبيا 39.5ع في نسبة السرقات مثؿ السعكدية )كىناؾ دكؿ غنية اتسمت بمستكل مرتف
%(، أما جرائـ القتؿ العمد فيي مرتفعة في لبناف 29.11%( قطر ، )3%( ،مقابؿ )45.7)

 ،العراؽ ،اليمف  ،السكداف .
 :(2004دراسة  العبد الوىاب )  -9

 " الدافع والباعث عمى الجريمة وأثرىما في العقوبات التعزيرية "بعنكاف :      
دفت الدراسة  التعرؼ إلى اثر الدافع كالباعث عمى الجريمة في العقكبات التعزيرية  ، كتقـك ى

الدراسة عمى منيجيف األكؿ منيج كثائقي: كيقكـ عمى أساس تجميع األفكار النظرية ، أما المنيج 
الباعث الثاني: استنتاجي تأصيمي استقرائي، كيعتمد عمى تتبع األقكاؿ كالسكابؽ التي ركعي فييا 
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(  100كالدافع لمكصكؿ إلى قكاعد مكضكعية  لتقدير العقكبة المناسبة ، كقد تككنت العينة مف ) 
( نزيبلن ،  213مفردة مف النزالء في سجف خميس مشيط مف مجتمع البحث الذم يبمغ ) 

 كاستخدـ الباحث االستبياف كأداة لمدراسة .
دم إلى السمكؾ اإلجرامي ، كذلؾ ىناؾ بكاعث كقد خمصت النتائج إلى أف ىناؾ دكافع داخمية تؤ 

ا إف الدافع كالباعث لو اثر في تخفيؼ العقكبة، أك تشديدىا أك منعيا ،  خارجية تؤدم إليو ، كأيضن
ا إف االىتماـ بالدافع كالباعث في العقكبات التعزيرية يحقؽ العدالة كاإلصبلح لمجاني  كأيضن

 بحسب دناءة الدافع أك سمكه .
 (:  2004السيف ) دراسة  -10

 بعنوان "الحرمان العاطفي وعالقتو بجرائم البنات والمتزوجات"
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف عبلقة ثقافة المجتمع بالحرماف العاطفي األسرم عند      

الزكجات، كدفعيف نحك ممارسة الجريمة كاالنحراؼ بحثنا عف مشاعر الحب كالحناف، كالكشؼ 
ع بالحرماف العاطفي األسرم عند الزكجات كدفعيف نحك ارتكاب  الجريمة عف عبلقة ثقافة المجتم

كاالنحراؼ كرد فعؿ كانتقاـ ككراىية لمزكج، ككذلؾ الكشؼ عف العكامؿ الثقافية المرتبطة بطبلؽ 
النساء في المجتمع ك حرمانيف مف العاطفة الزكجية ك عبلقة ذلؾ بارتكابيف السمكؾ اإلجرامي، 

المؤثرة في الحرماف العاطفي عند بنات األسر السعكدية غير المتزكجات  كالكشؼ عف العكامؿ
خاصة ما يتعمؽ بأسمكب المعاممة الكالدية ليف، كأجريت ىذه الدراسة عمى النساء المسجكنات في 
سجكف النساء، كدكر المبلحظة االجتماعية في جميع أنحاء المممكة العربية السعكدية، ك كاف 

كقد ركز الباحث عمى استخداـ االستبياف كأداة لجمع البيانات، كتكصمت ( امرأة، 228عددىف )
الدراسة إلى نتائج أىميا: أف األسرة تمعب دكرنا ميمنا في ارتكاب المرأة لمجريمة األخبلقية، حيث 
إف غالبية المتزكجات يتجيف إلى ىذا النكع مف الجرائـ لفقداف العاطفة الزكجية بسبب الطبلؽ 

لزكج الذم ُأجبرف عمى الزكاج منو بضغط مف األسرة ، لمحاكلة االنتقاـ، كأف كسكء معاممة ا
غالبية الفتيات ينحرفف بسبب سكء معاممة الكالديف، ك اإلخكة، ك فقداف الحناف ك العطؼ، ك 
تقصير اآلباء في إشباع الحاجات األساسية ليف؛ فيتجيف إلى ممارسة أفعاؿ مخمة باآلداب سدنا 

 . لمحاجة المادية 
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 (:2001دراسة  المرفدي ) -11

" العوامل الشرعية والقانونية لجريمة شرب الخمر واثر الخمر في السموك  بعنكاف :     
 اإلجرامي  "

تحدث الباحث في دراستو عف تعريؼ الخمر كاإلدماف حيث إنو كما عرفو الباحث ىك المتخذ مف 
أنكاع الحبكب كالحنطة كالشعير كالذرة أك العنب أك الزبيب أك الخمير أك التمر ، أك مف سائر 

ا تحدث عف أسباب شرب الخمر، كقد أكد الباحث أف السبب الرئيس لشرب  مف غير ذلؾ ، أيضن
الخمر يكمف في الشخصية ذاتيا ، كذلؾ تحدث عف تأثير الخمر عمى الجسـ، كالعقؿ حيث أف 

دمف ال يقكل عمى السيطرة الخمر يؤثر عمى تكازف الجسـ، كسبلمة العقؿ، كيصبح الشخص الم
عمى تكازف جسمو ، كال يستطيع السيطرة عمى أفكاره ، كقد يصاب بنكبات الجنكف ك يتأثر لديو 
ا تحدث عف مراحؿ تككيف عادة اإلدماف عمى الخمر، كىي أربعة مراحؿ حيث أف  الكبد ، كأيضن

رحمة الحرجة ، كأخيرنا المرحمة األكلى ىي الشرب االجتماعي، تمييا مرحمة اإلنذار، تمييا الم
مرحمة اإلدماف  ، كذلؾ تحدث عف العقكبات الشرعية كالقانكنية في اليمف لشارب الخمر حيث 
يعاقب شارب الخمر بثمانيف جمدة كفؽ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف اليمني ، ثـ تحدث عف الصمة 

لجرائـ، مثؿ جرائـ بيف ظاىرة تعاطي الخمر، كالجريمة حيث يعد الخمر أحد أسباب ارتكاب ا
 االعتداء ، كالجرائـ الجنسية ، كالقتؿ ، كاالنتحار كالقذؼ ، كمخالفة قكاعد المركر كغيرىا  .  

 : الدراسات التي تناولت مراكز التأىيل واإلصالحثالثا : 

 أوًل : الدراسات العربية:
 (:2013دراسة أبو بطيحان )  -1

: " واقع التأىيل التربوي لنزًلء مراكز التأىيل واإلصالح بمحافظات غزة وسبل  بعنكاف     
 تطويره "

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع التأىيؿ التربكم لنزالء مراكز التأىيؿ كاإلصبلح كسبؿ تطكيره ، 
تيف كقد كظفت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبلءمتو لمكضكع الدراسة ، كاستخدـ الباحث أدا

( فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت ، طبقت عمى عينة عشكائية 65: االستبانة مككنة عمى مف )
( نزيبلن مف أربع محافظات في غزة ، أما األداة الثانية فكانت استخداـ 437طبقية مقدارىا )
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المقابمة مع عدد مف مديرم مراكز التأىيؿ كاإلصبلح ، كمدير التكجيو السياسي كالمعنكم في 
 قة الكسطى  لكزارة الداخمية لمعرفة سبؿ تطكر مراكز التأىيؿ كاإلصبلح . منط

كقد تكصمت الدراسة إلى أف كاقع التأىيؿ التربكم في مراكز التأىيؿ كاإلصبلح بمحافظات غزة 
 %( بدرجة قميمة .45.60بمغ كزف نسبي )

  (:2011دراسة الرشيدي ) -2

لسجناء في منطقة المدينة المنورة من " دور إدارة السجون في تأىيل ابعنكاف :      
 وجية نظر العاممين "

ىدفت الدراسة إلى تحديد ما تقكـ بو إدارة السجكف في برنامج تأىيؿ السجناء في جميع الجكانب 
الدينية  ، كالتعميمية ، كالمينية ، كاالجتماعية ، كالنفسية،  كالصحية  كاستخدـ الباحث المنيج 

 ( نزيؿ 100ت عينة الدراسة مف )الكصفي التحميمي ، كتككن
ككاف مف نتائج الدراسة أف إدارة السجكف تحرص عمى تحسيف الخدمات كالكاجبات خبلؿ شير 
رمضاف تشجيعنا عمى الصياـ ، كذلؾ تحث النزالء عمى االلتحاؽ بالمراحؿ التعميمية المختمفة، 

 سجكف .كمنحيـ شيادات مينية ، كذلؾ الحرص عمى كجكد عيادة صحية داخؿ ال
 (:2010دراسة  الحربي ) -3

 " دور برنامج حفظ القرآن الكريم في تأىيل النزًلء بالمؤسسات اإلصالحية "بعنكاف :      
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر برنامج  حفظ القرآف الكريـ في تأىيؿ النزالء بالمؤسسات 

مختمفة معدة لذلؾ ، كمعرفة اإلصبلحية مف تقكية لمكازع الديني لدل النزالء مف خبلؿ برامج 
برنامج حفظ القرآف الكريـ في الحد مف العكدة لمجريمة ، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

 ( نزيبل .240( نزيبلن مف المجتمع الكمي الذم يبمغ )167التحميمي ، ككانت العينة )
مى أف دكر برنامج حفظ كمما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج مكافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيرة ع

القرآف الكريـ في تقكية الكازع الديني لدل النزالء ، كانضماميـ إلى برامج التأىيؿ المختمفة، كعدـ 
 العكدة إلى الجريمة .
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 (:2009دراسة  العتيبي ) -4

من منظور التخطيط  –: " خدمات الرعاية اًلجتماعية بسجن النساء بالرياض بعنكاف  
 والتطوير.  "

ىدفت الدراسة إلى الخدمات االجتماعية القائمة لمقابمة احتياجات النزيبلت داخؿ السجف ، كقد 
( مف المخططيف المسئكليف في 11( نزيمة مف سجف النساء بالرياض ، ك)80تككنت العينة مف) 

إدارة اإلصبلح كالتأىيؿ بالمديرية العامة بالرياض ، كاالختصاصيات االجتماعيات العامبلت 
(أخصائية ، كقد تـ االستعانة بمنيج المسح االجتماعي باستخداـ 15ف النساء كعدده )بسج

الدراسة الكصفية ، كقد تـ استخداـ استبانة كىك األداة الرئيسة في ىذه الدراسة، كمكجية إلى 
النزيبلت السعكديات، كالعربيات في سجف النساء بمدينة الرياض ، كقد تـ استخداـ استبانة مع 

ا استبانة لؤلخصائيات االجتماعيات المسئكالت عف تنفيذ خدمات الرعاية المقاب مة ، كأيضن
االجتماعية المقدمة لمنزيبلت داخؿ سجف النساء ،كذلؾ الدليؿ االسترشادم لمقاببلت الخبراء 

 كالمخططيف المسئكليف عف تقديـ خدمات الرعاية االجتماعية لمنزيبلت .
( بيف متكسطي 0.020ؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فرك 

النزيبلت كاالختصاصيات في الدرجة الكمية لممحكر المتعمؽ بالخدمات التأىيمية، كذلؾ لصالح 
متكسطات النزيبلت ، أم أف معظـ النزيبلت يريف قمة االستفادة مف ىذه الخدمات المقدمة التي 

صبلحيف، كمف ثـ عدـ  إشباع حاجاتيف كرغباتيف المينية . تسيـ في تأىيميف كا 
  ( :2004دراسة الزىراني )  -5

 " دور األنشطة الثقافية والرياضية  في تأىيل اإلحداث في اإلصالحيات "بعنكاف : 

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر األنشطة الثقافية كالرياضية في تأىيؿ األحداث  كقد كاف المنيج 
استخداـ استبانتيف كاحدة لؤلحداث كأخرل لؤلخصائييف  ، كقد المسح االجتماعي الشامؿ ، كتـ 

 ( مف األخصائييف . 8( مف األحداث ، ك)210تككنت العينة مف )
 كتمخصت أىـ النتائج في أف األنشطة الثقافية كالرياضية ليا دكر عاٍؿ في تأىيؿ األحداث .
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 (:2003دراسة  الرشود ) -6

 دعم البرامج التأىيمية في المؤسسات اإلصالحية " دور الجمعيات األىمية فيبعنكاف : " 
ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى دكر الجمعيات التأىيمية في دعـ البرامج التأىيمية لمنزالء  كقد تـ 
استخداـ منيج المسح االجتماعي الذم يحاكؿ تحميؿ كتفسير كاقع الحاؿ لمجمكعة كبيرة نسبينا 

( مفردة 214( مفردة مف مجتمع البحث الذم يبمغ ) 203مف األفراد ، حيث تككنت العينة مف )
، كقد استخدـ الباحث االستمارة كأداة لمدراسة التي تـ تكزيعيا عمى المسئكليف كالمشرفيف عمى 
البرامج التأىيمية في المؤسسات اإلصبلحية ، كعمى المسؤكليف كالمشرفيف عمى اإلعانات في 

 الجمعيات األىمية .
في أف إسيامات الجمعيات األىمية يتركز بالدرجة األكلى عمى الدعـ  كتتمخص أىـ النتائج

 المادم بسبب عدـ تكفر الكادر البشرم المدرب لمقياـ بأعماؿ كمتابعة النزالء مف الجمعيات .
 (:2003دراسة عطية ) -7

 جرائم النساء اًلخالقية في المجتمع اًلردني "بعنكاف "
ىدفت الدراسة  التعرؼ إلى الخصائص الشخصية كاألسرية لممبحكثات، كالمكقكفات عمى      

( مبحكثة مف 90خمفية ارتكاب الجرائـ األخبلقية ، ك قد تـ إجراء الدراسة عمى عينة قكاميا )
نزيبلت مركز إصبلح ك تأىيؿ الجكيدة ) سجف النساء (، كخمصت الدراسة إلى ارتفاع نسبة 

%( 33%( مقابؿ )37.8%( ، ك ارتفاع نسبة العازبات )59ف النزيبلت حيث بمغت )األمية بي
%( ك ارتفاع نسبة المكاتي يقمف في المدف 6.7%( مطمقات،  ك األرامؿ )17.8متزكجات ك )

%( في المخيمات، ك 2%( في البادية، ك )6%( في القرل، ك )24%( في حيف بمغت )56)
 %(.33دينار حيث يشكمف ) 700ارتفاع المكاتي يقؿ دخميف عف 

 ثانيا /الدراسات األجنبية :
 ( : 2008دراسة فومدوز )  -1

 : " حق نزًلء مراكز التأىيل واإلصالح في إعادة تأىيميم في جنوب أفريقيا. "بعنكاف      
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى حقكؽ النزالء مف خبلؿ عممية إعادة تأىيميـ داخؿ السجكف في جنكب 

تككنت عينة الدراسة مف النزالء مف كبل الجنسيف الذككر كاإلناث كىـ المستيدفكف في أفريقيا ، ك 
برامج تعديؿ السمكؾ المكجكدة في المراكز ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ،كتـ جمع 
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البيانات المستخدمة الدراسة الميدانية مف خبلؿ استبانة طبقت عمى عينة مف النزالء مف كبل 
  الجنسيف .

كقد تكصمت الدراسة لعدد مف النتائج منيا أف ىناؾ تجاىؿ بعض حقكؽ النزالء بدرجة متكسطة ، 
ا تمقي النزالء لحقكقيـ يؤدم إلى نجاح برامج التأىيؿ، كبالتالي ذلؾ ينعكس إيجابينا عمى  أيضن

 سمكؾ النزالء .
 (:2007دراسة  جاكوبس )  -2

 نزًلء سجون سوازيالند " تأثير إعادة التأىيل عمى كثافةبعنكاف : "     
ىدفت الدراسة إلى تقييـ التكمفة المادية إلعادة التأىيؿ ، كتحديد أثر البرامج اإلصبلحية عمى 
سمككيات الجاني ، كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ، كتككنت عينة الدراسة مف  

، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات .570)  ( نزيبلن
كقد تكصمت الدراسة لعدد مف النتائج منيا أف كاقع برامج تأىيؿ النزالء التعميمية كالمينية 

 كالعبلجية مف قبؿ الخدمات اإلصبلحية في مدينة سكازيبلند كانت بدرجة متكسطة .
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 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة
 :  السابقة عمى النحك التاليكقد رأت الباحثة في ضكء ما سبؽ اف تعقب عمى الدراسات 

حسب  الموضوعمف حيث فمف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة نبلحظ أنيا تختمؼ 
تقسيميا حيث أف ىناؾ دراسات تعمقت بالشرطة النسائية ، كدراسات تعمقت بالسمكؾ اإلجرامي ، 

 كدراسات تعمقت بمراكز التأىيؿ كاإلصبلح " السجكف " .
فإف الدراسات التي تعمقت بالشرطة النسائية تباينت أىدافيا فيناؾ دراسات  اليدف كمف حيث

تناكلت سمات الشخصية كعبلقتيا بالذكاء العاطفي لدل الشرطة النسائية ، كبعض الدراسات 
تحدثت عف الرضا الكظيفي لدل الشرطة النسائية ، كأخرل تحدثت عف دكر الشرطة النسائية 

ية ، كالدراسات األجنبية ركزت عمى التمييز في التعامؿ بيف الشرطة كتطبيقاتيا في الدكؿ العرب
 النسائية كرجاؿ الشرطة .

كبالنسبة لمدراسات التي تعمقت بالسمكؾ اإلجرامي تتبعت الباحثة أىدافيا، كالحظت أف ىناؾ تبايننا 
مي  في تناكؿ السمكؾ اإلجرامي بيف الباحثيف كالميتميف حيث تناكؿ بعضيـ السمكؾ اإلجرا

كمتغير تابع لبلضطرابات الشخصية، كالتعرض لئلساءة في الطفكلة ككذلؾ الخمر ، كذلؾ تـ 
 تناكؿ السمكؾ اإلجرامي كمتغير مستقؿ عند المرأة .

كبالنسبة لمدراسات المتعمقة بمراكز التأىيؿ كاإلصبلح " السجكف "  فإف الدراسات تناكلت مراكز 
كزت عمى دكر كؿ مف التأىيؿ التربكم لمنزالء ، كذلؾ التأىيؿ كاإلصبلح كمتغير مستقؿ ، كر 

األنشطة الرياضية كالثقافية ، كدكر برنامج حفظ القرآف الكريـ في تأىيميـ ، كبعض الدراسات 
ا دكر إدارة السجكف  ركزت عمى دكر الجمعيات األىمية  ، كخدمات الرعاية االجتماعية ، كأيضن

األجنبية فقد ركزت عمى حؽ التأىيؿ لمسجيف ، كىناؾ  في تأىيؿ النزالء ، كبالنسبة لمدراسات
 دراسة أخرل ركزت عمى كثافة السجكف كتأثيره عمى إعادة التأىيؿ .

الحظت الباحثة أنو نظرنا الختبلؼ الباحثيف مف حيث األىداؼ  المنيج المستخدمكمف حيث 
كدراسات أخرل  اختمفت المناىج المستخدمة حيث استعانت بعض الدراسات بالمنيج الكصفي ،

استعانت بالمنيج الكصفي التحميمي ، كدراسات استعانت بالمنيج السببي المقارف ، كمعظـ 
 الدراسات استعانت بالمنيج الكصفي التحميمي .

فقد تباينت نتائج الدراسات السابقة فعمى مستكل الشرطة النسائية نبلحظ أف  النتائجكمف حيث 
سائية كبعض المتغيرات مثؿ الرضا الكظيفي، كسمات الباحثيف قد ربطكا بيف الشرطة الن
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الشخصية كالذكاء العاطفي، حيث إنيـ تكصمكا إلى عبلقات مكجبة، كأخرل سمبية تربط بيف 
الشرطة النسائية كىذه المتغيرات ، كعمى مستكل السمكؾ اإلجرامي ، كمراكز التأىيؿ كاإلصبلح 

 كجبة كأخرل سمبية مع بعض المتغيرات ."السجكف " أظيرت نتائج الدراسات كجكد عبلقات م
كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في عدة جكانب أىميا التعرؼ عمى بعض العبلقات التي 
تؤثر في متغيرات الدراسة الحالية الشرطة النسائية ، كالسمكؾ اإلجرامي ، كمراكز التأىيؿ 

الستراتيجيات التي تعزز دكر كاإلصبلح " السجكف " ، كذلؾ استفادت الباحثة مف بعض ا
الشرطة النسائية، كتحد مف السمكؾ اإلجرامي داخؿ مراكز التأىيؿ كاإلصبلح " السجكف " ، كما 
ا مف بعض المقاييس  في الدراسات األخرل في بناء مقاييس الدراسة  استفادت الباحثة أيضن

 الحالية .
شرطة النسائية حيث إنو لـ يتناكؿ إال كتكمف خصكصية الدراسة الحالية في أنيا تناكلت متغير ال

ا تكمف خصكصية الدراسة في الفئة التي تطبؽ عمييا الدراسة، حيث إنيا طبقت  نادرنا ، كأيضن
 عمى النزيبلت داخؿ مراكز التأىيؿ كاإلصبلح .
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات 

كمػف يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا مفصبلن لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة فػي تنفيػذ الدراسػة، 
عػػػػػداد أداة  ذلػػػػػؾ تعريػػػػػؼ مػػػػػنيج الدراسػػػػػة، ككصػػػػػؼ مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة، كتحديػػػػػد عينػػػػػة الدراسػػػػػة، كا 
الدراسة)االسػػتبانة(، كالتأكػػد مػػف صػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػائية 

  التي استخدمت في معالجة النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
  منيجية الدراسة:

أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي التي مف   
دور الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديل تحاكؿ مف خبلليا كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة )

(،كتحميؿ بياناتيا، كبياف العبلقة بيف السموك اإلجرامي لدى نزيالت مراكز التأىيل واإلصالح
راء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا، كىك أحد أشكاؿ مككناتيا كاآل

التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة كتصكيرىا كمينا عف طريؽ جمع 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة.   بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة أك المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كا 

 ر الدراسة:مصاد
 اعتمدت الدراسة عمي نكعيف أساسييف مف البيانات:

كذلؾ بالبحث فػي الجانػب الميػداني بتكزيػع اسػتبيانات لدراسػة بعػض مفػردات البيانات األولية: -1
الدراسػػػة كحصػػػر كتجميػػػع المعمكمػػػات البلزمػػػة فػػػي مكضػػػكع الدراسػػػة، كمػػػف ثػػػـ تفريغيػػػا كتحميميػػػا 

اإلحصػائي   SPSS(Statistical Package For Social Science)باسػتخداـ برنػامج : 
كاسػػػتخداـ االختبػػػارات اإلحصػػػائية المناسػػػبة بيػػػدؼ الكصػػػكؿ لػػػدالالت ذات قيمػػػة كمؤشػػػرات تػػػدعـ 

 مكضكع الدراسة.
لقػػػد قامػػػت الباحثػػػة  بمراجعػػػة الكتػػػب كالػػػدكريات كالمنشػػػكرات الخاصػػػة، أك البيانـــات الثانويـــة: -2

عن دور الشـرطة النسـائية الفمسـطينية فـي  تتعمؽ بالتعرؼ المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة كالتي
بيػػدؼ إثػػراء مكضػػكع الدراسػػة تعــديل الســموك اإلجرامــي لــدى نــزيالت مراكــز التأىيــل واإلصــالح, 

بشكؿ عممي، كذلؾ مػف أجػؿ التعػرؼ عمػي األسػس كالطػرؽ العمميػة السػميمة فػي كتابػة الدراسػات، 
 ت في بعد الدراسة.ككذلؾ أخذ تصكر عف آخر المستجدات التي حدث
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  مجتمع الدراسة :
ت في مراكز التأىيؿ كاإلصبلح بمحافظات يتككف مجتمع الدراسة مف جميع النزيبل 

 : غزة
 عينة الدراسة :

ت فػي مراكػػز التأىيػؿ كاإلصػػبلح ( نزيمػػة مػف النػػزيبل34اشػتممت عينػة الدراسػػة عمػى )
 :2015لمعاـ  بمحافظات غزة
 أدوات الدراسة :

 اعتمدت الدراسة عمى أداتيف مف أدكات البحث كىي :االستبانة كالمقابمة الشخصية 
 اًلستبانة:-1

كتعرفيػػا الباحثػػة بأنيػػا مجمكعػػة مػػف األسػػئمة المكتكبػػة، يقػػـك الشػػخص المسػػتيدؼ باإلجابػػة عنيػػا، 
سػة كىي األداة األكثر اسػتخداما فػي الحصػكؿ عمػى المعمكمػات كاآلراء كاالتجاىػات مػف عينػة الدرا

 مباشرة.
بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع    

 رأم عينة مف المتخصصيف قامت الباحثة ببناء االستبانة كفؽ الخطكات اآلتية:

 تحديد األنماط الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد. -
 االستبانة عمي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدم مبلئمتيا لجمع البيانات.عرض  -
 تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ. -
( مػػف المحكمػػيف المختصػػيف بػػالعمـك اإلداريػػة، بعضػػيـ أعضػػاء 15عػػرض االسػػتبانة عمػػى )  -

مية، كجامعػػػة ىيئػػػة تػػػدريس فػػػي أكاديميػػػة اإلدارة كالسياسػػػة لمدراسػػػات العميػػػا ،كالجامعػػػة اإلسػػػبل
األردف ،جامعػة الممػؾ  –األزىر، كجامعة األقصى، كجامعػة القػدس المفتكحػة ،جامعػة اليرمػكؾ 

 ( يبيف أعضاء لجنة التحكيـ. 1لبناف كالممحؽ رقـ )-السعكدية، الجامعة المبنانية -سعكد
كبعد إجراء التعديبلت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ، كتعديؿ، كصياغة بعض الفقرات  -
( فقػػػرة مكزعػػػة عمػػػى بعػػػديف، آلراء 19قػػػد بمػػػغ عػػػدد فقػػػرات االسػػػتبانة بعػػػد صػػػياغتيا النيائيػػػة )ك 

النزيبلت لكؿ مف )مديرة المركز، األخصػائية االجتماعيػة، األخصػائية النفسػية، المراقبػة( حيػث 
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أعطى لكؿ فقػرة كزف مػدرج كفػؽ سػمـ متػدرج خماسػي )أكافػؽ بشػدة، أكافػؽ، ال أدرم، أعػارض، 
دور الشـــرطة النســـائية ( لمعرفػػػة 1،  2،  3، 4، 5( أعطيػػػت األكزاف التاليػػػة )أعػػػارض بشػػػدة

 .الفمسطينية في تعديل السموك اإلجرامي لدى نزيالت مراكز التأىيل واإلصالح
 ( يبيف االستبانة في صكرتيا النيائية. 2كالممحؽ رقـ ) 

راسػػػة، كقػػػػد تػػػـ تقسػػػػيـ تكزيػػػع االسػػػتبانة عمػػػػي جميػػػع أفػػػراد العينػػػػة لجمػػػع البيانػػػػات البلزمػػػة لمد -
 االستبانة إلي قسميف كالتالي:

 : يحتكم عمى البيانات األكلية لمنزيمة لحظة دخكؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح.القسم األول -
 : يحتكم عمى البيانات الخاصة بالنزيمة بعد دخكؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح.القسم الثاني -
( فقػػرة مكزعػػة عمػػي بعػػديف لكػػؿ مػػف رأم النػػزيبلت بػػػ)مديرة 19يتكػػكف مػػف )  القســم الثالــث: -

 المركز، كاألخصائية االجتماعية، كاألخصائية النفسية، كالمراقبة كالتالي:
 

 

 صدق وثبات اًلستبانة:

 قامت الباحثة  بتقنيف فقرات االستبانة، كذلؾ لمتأكد مف صدقو كالتالي:     

 األداة من وجية نظر المحكمين:أوًًل: صدق 

تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف  
المتخصصيف ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، ككذلؾ ممف يعممكف 

في بعض الجامعات العربية،  حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات 

 البعد عدد الفقرات

11 
)المديرة, واألخصائية اًلجتماعية, واألخصائية كيؼ تتعامؿ 

 ( مع النزيمة في مركز التأىيؿ كاإلصبلح النفسية, والمراقبة

8 
المديرة, واألخصائية اًلجتماعية, شعكر النزيمة نحك )

 ( في مركز التأىيؿ كاإلصبلحواألخصائية النفسية, والمراقبة
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تبانة، كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االستبانة، ككذلؾ كضكح صياغاتيا االس
 المغكية، كفي ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر.

 ثانًيا: صدق اًلتساق الداخمي:

 جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة 
( نزيمة، كذلؾ لعدـ تكفر عينة استطبلعية، كتـ حساب معامؿ ارتباط 34المككنة مف )

بيرسكف بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد االستبانة، كالدرجة الكمية لبلستبانة، ككذلؾ تـ حساب 
معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كالدرجة الكمية لمنمط الذم تنتمي إليو 

 ( .SPSSاستخداـ البرنامج اإلحصائي )كذلؾ ب

 خاص بمديرة المركز.-1

 أ_ تعامل مديرة المركز مع النزيمة.

 (1الجدول )

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: )تعامل مديرة المركز مع النزيمة(  مع الدرجة 
 الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.719 المديرة بي.كثيران ما تمتقي   .1

 0.01دالة عند  0.382 تبتعد المديرة عني، كال تتعامؿ معي.  .2

 0.01دالة عند  0.534 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي.  .3

 0.01دالة عند  0.756 تيتـ بحؿ مشكبلتي.  .4

 0.01دالة عند  0.505 تتعامؿ معي بكصفي إنسانة سكية.  .5

 0.01دالة عند  0.443 تحسسني بأنني مجرمة.  .6

 0.01دالة عند  0.411 ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي.  .7
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 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.703 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي.  .8

 0.01دالة عند  0.573 تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في المركز.  .9

 0.01دالة عند  0.741 تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات التي أقدميا ليا.  .10

 0.01دالة عند  0.756 تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ النزيمة.  .11

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

فقػرات البعػد، كالدرجػة الكميػة يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف 
( 0.756-0.382(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
 ب_ شعور النزيمة تجاه مديرة المركز:

 (2الجدول )

نحو مديرة المركز(  مع الدرجة  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني: )شعور النزيمة
 الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.666 أحب المديرة كأحترميا.  .1

 0.01دالة عند  0.732 أخاؼ مف المديرة.  .2

 0.01دالة عند  0.643 أكره المديرة كال أحترميا.  .3

 0.01دالة عند  0.778 معيا.كثيرنا ما أتشاجر   .4

 0.01دالة عند  0.629 أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا.  .5

 الطريقةواإلخراءات
 

الفصلالرابع
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 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.738 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا.  .6

 0.01دالة عند  0.718 أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر.  .7

 0.01دالة عند  0.730 ال أشعر بتأثيرىا.  .8

 0.418( = 0.01داللة )( كعند مستكل 32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد، كالدرجػة الكميػة 
( 0.778-0.629(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

 قرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.كبذلؾ تعد ف

 خاص باألخصائية اًلجتماعية:-2

 أ_ تعامل األخصائية اًلجتماعية مع النزيمة.

 (3الجدول )

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: )تعامل األخصائية اًلجتماعية بالمركز مع 
 النزيمة(  مع الدرجة الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.770 كثيرنا ما تمتقي األخصائية االجتماعية بي.  .1

 0.01دالة عند  0.813 تبتعد األخصائية االجتماعية عني، كال تتعامؿ معي.  .2

 0.01دالة عند  0.771 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي.  .3

 0.01دالة عند  0.834 تيتـ بحؿ مشكبلتي.  .4

 0.01دالة عند  0.702 إنسانة سكية. تتعامؿ معي عمى أنني  .5
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 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.650 تحسسني بأنني مجرمة.  .6

 0.01دالة عند  0.772 ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي.  .7

 0.01دالة عند  0.738 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي.  .8

 0.01دالة عند  0.649 تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في المركز.  .9

 0.01دالة عند  0.569 التي أقدميا.تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات   .10

 0.01دالة عند  0.761 تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ النزيمة.  .11

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد، كالدرجػة الكميػة  يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط
( 0.834-0.569(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
 ب_ شعور النزيمة تجاه األخصائية اًلجتماعية بالمركز .

 (4الجدول )

فقرات البعد الثاني: )شعور النزيمة نحو األخصائية اًلجتماعية معامل ارتباط كل فقرة من 
 بالمركز(  مع الدرجة الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.771 أحب األخصائية االجتماعية، كأحترميا.  .1

 0.01دالة عند  0.769 أخاؼ مف األخصائية االجتماعية.  .2

 0.01دالة عند  0.837 االجتماعية، كال احترميا. أكره األخصائية  .3
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 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.915 كثيرنا ما أتشاجر معيا.  .4

 0.01دالة عند  0.871 أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا.  .5

 0.01دالة عند  0.715 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا.  .6

 0.01دالة عند  0.792 أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر.  .7

 0.01دالة عند  0.752 ال اشعر بتأثيرىا.  .8

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجػدكؿ السػابؽ أف معػامبلت االرتبػاط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد كالدرجػة الكميػة 
( 0.915-0.792(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01)لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة 

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
 خاص باألخصائية النفسية:-3

 أ_ تعامل األخصائية النفسية مع النزيمة.

 (5الجدول )

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: )تعامل األخصائية النفسية مع النزيمة(  مع 
 الدرجة الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.949 كثيرنا ما تتقابؿ األخصائية النفسية معي.  .1

 0.01دالة عند  0.748 تبتعد األخصائية النفسية عني، كال تتعامؿ معي.  .2

 0.01دالة عند  0.799 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي.  .3
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 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.931 تيتـ بحؿ مشكبلتي.  .4

 0.01دالة عند  0.895 تتعامؿ معي عمى أنني إنسانة سكية.  .5

 0.01دالة عند  0.941 تحسسني أنني مجرمة.  .6

 0.01دالة عند  0.733 ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي.  .7

 0.01دالة عند  0.699 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي.  .8

 0.01دالة عند  0.663 تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في المركز.  .9

 0.01دالة عند  0.798 تيمؿ الشكاكل، كاالقتراحات التي أقدميا.  .10

 0.01دالة عند  0.849 تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ النزيمة.  .11

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد، كالدرجػة الكميػة 
( 0.949-0.663(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
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 النفسية بالمركز:ب_ شعور النزيمة تجاه األخصائية 

 (6الجدول )

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني: )شعور النزيمة نحو األخصائية النفسية 
 بالمركز(مع الدرجة الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.742 أحب األخصائية النفسية، كأحترميا.  .1

 0.01دالة عند  0.836 النفسية.أخاؼ مف األخصائية   .2

 0.01دالة عند  0.844 أكره األخصائية النفسية، كال احترميا.  .3

 0.01دالة عند  0.929 كثيرنا ما أتشاجر معيا.  .4

 0.01دالة عند  0.904 أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا.  .5

 0.01دالة عند  0.883 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا.  .6

 0.01دالة عند  0.671 خاطر.أنفذ ما تطمبو بطيب   .7

 0.01دالة عند  0.797 ال اشعر بتأثيرىا.  .8

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

البعػد، كالدرجػة الكميػة يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات 
( 0.929-0.671(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو
 خاص بالمراقبة:-4

 أ_ تعامل المراقبة مع النزيمة.
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 (7الجدول )

المراقبة مع النزيمة(  مع الدرجة الكمية معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: )تعامل 
 لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.625 كثيرنا ما تمتقي المراقبة بي.  .1

 0.01دالة عند  0.801 تبتعد المراقبة عني، كال تتعامؿ معي.  .2

 0.01دالة عند  0.811 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي.  .3

 0.01دالة عند  0.688 مشكبلتي.تيتـ بحؿ   .4

 0.01دالة عند  0.467 تتعامؿ معي عمى أنني إنسانة سكية.  .5

 0.01دالة عند  0.862 تحسسني أنني مجرمة.  .6

 0.01دالة عند  0.585 ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي.  .7

 0.01دالة عند  0.870 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي.  .8

 0.01دالة عند  0.848 تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في المركز.  .9

 0.01دالة عند  0.506 تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات التي أقدميا.  .10

 0.01دالة عند  0.667 تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ النزيمة.  .11

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01)( كعند مستكل داللة 32ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد، كالدرجػة الكميػة 
( 0.870-0.467(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو. 
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 بالمركز:ب_ شعور النزيمة تجاه المراقبة 

 (8الجدول )

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني: )شعور النزيمة نحو المراقبة المركز(  مع 
 الدرجة الكمية لمبعد

 مستوى الدًللة معامل اًلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.634 أحب المراقبة كأحترميا.  .1

 0.01دالة عند  0.643 أخاؼ مف المراقبة.  .2

 0.01دالة عند  0.807 المراقبة، كال احترميا.أكره   .3

 0.01دالة عند  0.765 كثيرنا ما أتشاجر معيا.  .4

 0.01دالة عند  0.679  أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا.  .5

 0.01دالة عند  0.765 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا.  .6

 0.01دالة عند  0.707 أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر.  .7

 0.01دالة عند  0.801 ال اشعر بتأثيرىا.  .8

 0.418( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.01( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات البعػد، كالدرجػة الكميػة 
( 0.807-0.634(، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )0.01)لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة 

 كبذلؾ تعد فقرات البعد صادقة لما كضعت لقياسو.
 : Reliabilityثبات اًلستبانة

أجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات االستبانة، كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة 
 االستطبلعية بطريقتيف ىما: التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
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 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية  

حيث احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ نمط مف أنماط االستبانة، ككذلؾ درجة النصؼ 
الثاني مف الدرجات كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ثـ جرل تعديؿ الطكؿ 

( يكضح 9كالجدكؿ )  (Spearman-Brown Coefficient)فباستخداـ معادلة سبيرمانبراك 
 ذلؾ: 

 ( 9الجدول )

يوضح معامالت اًلرتباط بين نصفي كل نمط من أنماط اًلستبانة, وكذلك اًلستبانة ككل قبل 
 التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 البعد
عدد 
 الفقرات

اًلرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.651 0.650 *11 مع النزيمة مف قبؿ مديرة المركز.التعامؿ 

 0.841 0.725 8 شعكر النزيمة نحك المديرة في مركز التأىيؿ كاإلصبلح.

 0.838 0.835 *11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ األخصائية االجتماعية.

شعكر النزيمة نحك األخصائية االجتماعية في مركز التأىيؿ 

 كاإلصبلح.
8 0.865 0.928 

 0.906 0.884 *11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ األخصائية النفسية.

شعكر النزيمة نحك األخصائية النفسية في مركز التأىيؿ 

 كاإلصبلح.
8 0.848 0.918 

 0.908 0.902 *11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ المراقبة.

 0.895 0.810 8 شعكر النزيمة نحك المراقبة في مركز التأىيؿ كاإلصبلح
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 * تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساكييف.

(،كىذا يدؿ عمى 0.928 – 0.651يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات تراكح بيف )
 أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ: -2
استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ، كذلؾ  

إليجاد معامؿ ثبات االستبانة، حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ نمط مف أنماط 
 ( يكضح ذلؾ:10االستبانة ككذلؾ لبلستبانة ككؿ كالجدكؿ )

 (10الجدول )

 ط اًلستبانة وكذلك لالستبانة ككل يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل نمط من أنما

 عدد الفقرات البعد
معامل ألفا 

 كرونباخ
 0.812 11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ مديرة المركز.

 0.851 8 شعكر النزيمة نحك المديرة في مركز التأىيؿ كاإلصبلح.

 0.908 11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ األخصائية االجتماعية.

األخصائية االجتماعية في مركز التأىيؿ شعكر النزيمة نحك 

 كاإلصبلح.
8 0.917 

 0.950 11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ األخصائية النفسية.

شعكر النزيمة نحك األخصائية النفسية في مركز التأىيؿ 

 كاإلصبلح.
8 0.934 

 0.897 11 التعامؿ مع النزيمة مف قبؿ المراقبة.

 0.867 8 مركز التأىيؿ كاإلصبلح.شعكر النزيمة نحك المراقبة في 
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(،كىذا يدؿ 0.950 – 0.812يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات تراكح ما بيف )
عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة 

 الدراسة.

 -:المقابمة-2

لشخص أك لعدة أشخاص، كذلؾ مف أجؿ كتعرفيا الباحثة بأنيا مجمكعة مف األسئمة تكجو 
 الحصكؿ عمى معمكمات كبيانات كثيقة الصمة بمكضكع الدراسة.

بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع رأم 
 -بعض المتخصصيف قامت الباحثة ببناء أسئمة المقابمة الشخصية كفؽ الخطكات اآلتية:

 األسئمة التي شممتيا المقابمة الشخصية.تحديد -

 . عرض األسئمة عمى المشرؼ مف أجؿ اختيار مدل مبلئمتيا  لجمع البيانات-
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 :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة

 إعداد األدكات بصكرتيا النيائية.

حصػػمت الباحثػػة عمػػى كتػػاب مكجػػو مػػف أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة لمدراسػػات العميػػا؛ لتسػػييؿ  -1
فػػػػي الػػػػكزارات ميمػػػة الباحثػػػػة فػػػػي تكزيػػػػع االسػػػػتبانات عمػػػػى المكظفػػػات فػػػػي المكاقػػػػع اإلداريػػػػة 

 ( يكضح ذلؾ.6كممحؽ رقـ ) الفمسطينية بمحافظة غزة
بػػإجراء الصػػدؽ كالثبػػات بتكزيػػع بعػػد حصػػكؿ الباحثػػة عمػػى التكجييػػات كالتسػػييبلت ، قامػػت  -2

 ( استبانة عمى النزيبلت في مركز التأىيؿ كاإلصبلح في محافظات غزة.34)
تػػـ تػػرقيـ كترميػػز أداة الدراسػػة، كمػػا تػػـ تكزيػػع البيانػػات حسػػب األصػػكؿ كمعالجتيػػا إحصػػائينا،  -3

 (.SPSSمف خبلؿ جياز الحاسكب لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة مف خبلؿ برنامج )
  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:األساليب 

اإلحصائي كتـ  (SPSS)لقد قامت الباحثة بتفريغ االستبانة كتحميميا مف خبلؿ برنامج 
 استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات كالمتكسطات الحسابية، كالنسب المئكية. -1
 ".Pearsonيرسكف "إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط ب -2
إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات االسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػركاف لمتجزئػػة النصػػفية  -3

 المتساكية، كمعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساكية، كمعامؿ ارتباط ألفا كركنباخ.
 لمفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف. T.Testاختبار  -4
 لمفركؽ بيف متكسطات ثبلث عينات فأكثر.تحميؿ التبايف األحادم  -5
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 الصعوبات التي واجيت الباحثة :
الحظػػػػػت الباحثػػػػػة رفػػػػػض بعػػػػػض النػػػػػزيبلت تعبئػػػػػة االسػػػػػتبانة ، كذلػػػػػؾ خجػػػػػبل مػػػػػف إدالء  -1

 المعمكمات، كخكفا مف عدـ األماف.
ىناؾ بعض النزيبلت ال تعرؼ القراءة كالكتابػة بشػكؿ جيػد حيػث تػـ اسػتدعاء االخصػائية  -2

 االجتماعية مما أفقد بعض المعمكمات السرية .
بعض النزيبلت قد أساءت الفيـ حيث اعتقدف مف خبلؿ تعبئة االسػتبانة إنػو سػيتـ تعػديؿ  -3

أكضػػاعيف المعيشػػية فػػي المركػػز رغػػـ محاكلػػة الباحثػػة جاىػػدة إقنػػاعيف بأنػػو فقػػط لغػػرض 
 عممي 
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتوصياتيا
 

 نتائج الدراسة*
 تفسير النتائج*
 تكصيات الدراسة*
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 الفصل الخامس  
 نتائج الدراسة وتوصياتيا

قامػػػػت الباحثػػػػة بعػػػػرض نتػػػػائج الدراسػػػػة، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ اإلجابػػػػة عػػػػف أسػػػػئمة الدراسػػػػة  
كاستعراض أبػرز نتػائج االسػتبانة التػي تػـ التكصػؿ إلييػا مػف خػبلؿ تحميػؿ فقراتيػا، بيػدؼ التعػرؼ 

دور الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديل السموك اإلجرامي لدى نزيالت مراكز التأىيـل عمػى  
تـ إجراء المعالجػات اإلحصػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف اسػتبانة الدراسػة باسػتخداـ  ، كقدواإلصالح

(، لمحصػكؿ عمػى نتػائج الدراسػة التػي تػـ SPSSبرنامج الػرـز اإلحصػائية لمدراسػات االجتماعيػة )
 عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ .

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:
ــع الــديموغرافي لمنــزيالت فــي مركــز ة الدراسػػة عمػػى :يػػنص السػػؤاؿ األكؿ مػػف أسػػئم مــا الواق

 ؟ التأىيل واإلصالح بغزة
كلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التكرارات كالنسب المئكية، كالجداكؿ التالية  

 تكضح ذلؾ:
 (11الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر
 النسبة المئوية العدد العمر

 11.76 4 سنة. 20أقؿ مف 

   38.24 13 سنة. 30- 21مف 

 32.35 11 سنة. 40-31مف 

 14.71 5 سنة. 50-41مف 

 2.94 1 سنة فما فكؽ. -51مف 

 100 34 المجموع
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( بأف  النسبة مف نزيبلت مركز التأىيؿ 11الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ ) تفسر
( سنة احتمت المرتبة األكلى حيث كانت 30-21كاإلصبلح مف المكاتي تقع أعمارىف بيف )

(، بينما احتمت المرتبة الثانية النزيبلت المكاتي تقع أعمارىف بيف 38.24النسبة المئكية ليف )
(، كاحتمت المرتبة الثالثة النزيبلت 32.35نة حيث كانت النسبة المئكية ليف )( س31-40)

(، كتمتيا 14.71( سنة حيث كانت النسبة المئكية ليف )50-41المكاتي تقع أعمارىف بيف )
(، 11.76( سنة، حيث كانت النسبة المئكية ليف )20النزيبلت التي تقع أعمارىف أقؿ مف )

 (2.49( فما فكؽ  بنسبة )51مف النزيبلت المكاتي تقع أعمارىف مف )ككانت أقؿ النسب المئكية 
حيث بمغت نسبة المبحكثيف مف ذكم الفئة  (2003جاءت ىذه النتيجة متكافقة مع دراسة )المايز:

عاما أم)مرحمة الشباب (ىي األعمى نسبة ، كما كتكافقت مع دراسة )نكرم  17العمرية ما فكؽ 
( سنة ،كىي نسبة 33-26األعمى كانت مف الفئة العمرية ما بيف )( بأف النسبة 2011عبدا:

قريبة مف اعمار المبحكثات في دراسة الباحثة، كما اختمفت مع نفس الدراسة في أف النسبة األقؿ 
سنة حيث بمغت  51( سنة ككانت لدل الباحثة النسبة األقؿ ما فكؽ 49-42تتراكح ما  بيف )

 %2.49النسبة 
 (12الجدول )

 ع عينة الدراسة حسب مكان اًلقامةتوزي
 النسبة المئوية العدد مكان اإلقامة

 58.82 20 مدينة

 29.41 10 مخيـ

 11.76 4 قرية

 100 34 المجموع

( أف العدد األكبر مف النزيبلت ىف مف 12تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عؿ الجدكؿ رقـ )
(، ككانت أقؿ 29.41(، تمتيا النزيبلت مف سكاف المخيـ بنسبة )58.82سكاف المدف بنسبة )

 ( ، 11.76نسبة مف النزيبلت مف سكاف القرية بنسبة )
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( حيث كاف العدد 2011اسة )نكرم عبدا ،( كدر 2003كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )عطية ،
% ،كفي 56( نسبة 2003االكبر مف النزيبلت ىف مف سكاف المدف كبمغت في دراسة )عطية ،

 % كىي نتائج متقاربة الى حد ما .65( نسبة2011دراسة )نكرم عبدا، 
 (13الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة اًلجتماعية
 النسبة المئوية ددالع الحالة اًلجتماعية

 14.71 5 آنسة.

 55.88 19 متزكجة.

 8.82 3 أرممة.

 20.59 7 مطمقة.

 100 34 المجمكع

( أف النسبة األكبر مف نزيبلت مؤسسة  13تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
تمتيا في  (،55.88التأىيؿ كاإلصبلح  كانت مف المتزكجات، حيث كانت النسبة المئكية ليف )

(، كتمتيا في المرتبة الثالثة النزيبلت 20.59المرتبة الثانية النزيبلت مف المطمقات بنسبة )
 (، ككانت النسبة أقؿ نسبة مئكية مف النزيبلت مف األرامؿ.14.71اآلنسات بنسبة )

ه (بأف نسبة المتزكجات كانت النسبة االكبر في اتجا2004اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )السيؼ،
( في أف نسبة العزاب 2011ارتكاب الجريمة ، كاختمفت ىذة النتيجة مع دراسة )نكرم عبدا، 

مف المتزكجات تمييا المطمقات ثـ االرامؿ، ككذلؾ الحاؿ  أم الغير متزكجات كانت النسبة االكبر
( حيث كانت نسبة العازبات ىي االعمى نسبة مف المتزكجات 2003اختمفت مع دراسة )عطية ،

 المطمقات كاألرامؿ.ك 
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 (14الجدول ) 
 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي

 النسبة المئوية العدد المستوى التعميمي

 11.76 4 ابتدائي فما دكف.

 26.47 9 ابتدائي.

 23.53 8 إعدادم.

 26.47 9 ثانكم.

 11.76 4 جامعي فما فكؽ.

 100 34 المجمكع
(  أف تكزيع النزيبلت في مؤسسة 14االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )تكضح الباحثة مف خبلؿ 

التأىيؿ كاإلصبلح حسب المستكل التعميمي كانت النسبة األكبر مف النزيبلت المكاتي مستكاىف 
(، حيث تمتيا في المرتبة الثالثة النزيبلت 26.47التعميمي ابتدائي، كثانكم متساكم كبنسبة )

(، ككانت النسبة األقؿ مف النزيبلت متساكية 32.53دم بنسبة )المكاتي مستكاىف التعميمي إعدا
 (.11.76حسب المستكل التعميمي ابتدائي فما دكف، كجامعي فما فكؽ بنسبة )

( بأف أعمى نسبة كانت في المرحمة الثانكية 2003كجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة )المايز:
 . التعميمي كأف النسب المتدنية كانت ممف ىـ أقؿ في المستكل
  (15الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب مكان السكن
 النسبة المئوية العدد مكان السكن

 14.71 5 الكالديف.

 5.88 2 الكالد فقط.

 14.71 5 الكالدة فقط.
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 61.76 21 الزكج.

 2.94 1 أخرل.

 100 34 المجمكع

( أف النسػػبة المئكيػػة لنػػزيبلت 15تكضػػح الباحثػػة مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى الجػػدكؿ رقػػـ )
مؤسسػػة التأىيػػؿ كاإلصػػبلح حسػػب مكػػاف السػػكف كانػػت كالتػػالي: احتمػػت المرتبػػة األكلػػى النػػزيبلت 

(، بينما كانت في المرتبة الثانية، كالثالثة بالتساكم النزيبلت 61.76التي تسكف مع الزكج بنسبة )
(، ككانػت فػي المرتبػة الرابعػة النػزيبلت التػي 14.71كف مع الكالديف، كالكالدة فقط بنسػبة )التي تس

(، ككانػػت المرتبػػة الرابعػػة لمنػػزيبلت التػػي تعػػزك مكػػاف السػػكف 5.88تسػػكف مػػع الكالػػد فقػػط بنسػػبة )
 (. 2.94ألخرل بنسبة )

مكػػاف (حيػػث كانػػت األعمػػى نسػػبة حسػػب 2003كاختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )المػػايز:
% ، كأف األقؿ نسبة كانت لمف يسكنكف 73السكف ىـ ممف يسكنكف مع الكالديف إذ بمغت نسبتيـ 

 مع الكالد فقط إذ كانت متدنية .
 (16الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة
 النسبة المئوية العدد عدد أفراد األسرة

1-3 8 23.53 

3-6 9 26.47 

6-9 10 29.41 

 20.59 7 فكؽ فما 9

 100 34 المجمكع

( أف عدد نزيبلت مؤسسة التأىيؿ 16تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
 (9-6كاإلصبلح حسب عدد أفراد األسرة، حيث كانت في المرتبة األكلى عدد أفراد األسرة مف )

(، 26.47( بنسبة )6-3(، ككانت في المرتبة الثانية عدد أفراد األسرة مف )29.41بنسبة )
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(، كجاءت في المرتبة 23.53( بنسبة )3-1كجاءت في المرتبة الرابعة عدد أفراد األسرة مف )
 ( .20.59فما فكؽ( بنسبة ) 9الخامسة عدد أفراد األسرة )

( ككذلؾ اختمفت مع 2012)عبدا ابراىيـ كآخركف : اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
( في أف النسبة االعمى الرتكاب الجريمة ىـ ممف لدييـ زيادة في 2003نتائج دراسة )المايز:

% ،فيما بمغت النسبة 37.5( 2003عدد أفراد األسرة حيث بمغت النسبة في دراسة )المايز:
 .%.5لؤلسر القميمة العدد إلى 

 (17الجدول )
 يع عينة الدراسة حسب الترتيب في األسرةتوز 

 النسبة المئوية العدد الترتيب في األسرة

1 11 32.35 

2 3 8.82 

3 4 11.76 

4 5 14.71 

5 3 8.82 

7 3 8.82 

8 4 11.76 

9 1 2.94 

 100 34 المجمكع

( تكزيع نزيبلت مؤسسة التأىيؿ 17تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
كاإلصبلح حسب الترتيب في األسرة حيث كانت كالتالي: كاف في المرتبة األكلى الترتيب األكؿ 

(، كجاءت في المرتبة الثانية الترتيب الرابع في األسرة بنسبة 32.35في األسرة بنسبة )
في المرتبة الثالثة كالرابعة بالتساكم الترتيب الثالث كالثامف في األسرة بنسبة (، كجاء 14.71)
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(، كجاء في المرتبة الخامسة كالسادسة كالسابعة بالتساكم الترتيب الثاني كالخامس 11.76)
(، كجاء في المرتبة الثامنة كاألخيرة الترتيب التاسع في األسرة بنسبة 8.82كالسابع بنسبة )

(2.94)    .         

( في أف الترتيب األخير بيف أفراد االسرة ىك 2003اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة) المايز: 
% ، في حيف كاف االختبلؼ مع نفس الدراسة في األعمى نسبة حيث 1األقؿ نسبة حيث بمغت 

 % .18.5كانت لمترتيب السابع  بيف أفراد األسرة بنسبة 
 (18الجدول )

 اسة حسب الدخل الشيري لألسرةتوزيع عينة الدر 
 النسبة المئوية العدد الدخل الشيري لألسرة

 23.53 8 ال يكجد دخؿ.

 64.71 22 شيكؿ. 1000أقؿ مف 

 5.88 2 شيكؿ. 2000- 1001مف 

 2.94 1 شيكؿ. 3000- 2001مف 

 2.94 1 شيكؿ. 4000-3001مف 

 100 34 المجمكع

 
( أف تكزيع نزيبلت مؤسسة التأىيؿ 18تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )

كاإلصبلح حسب الدخؿ الشيرم جاءت حسب الترتيب التالي: جاء في المرتبة األكلى الدخؿ 
(، كجاء في المرتبة الثانية )ال يكجد دخؿ( بنسبة 64.71شيكؿ( بنسبة ) 1000)أقؿ مف 

(، كجاء في 5.88شيكؿ( بنسبة ) 2000-1001رتبة الثالثة )مف (، كجاء في الم23.53)
-3001شيكؿ(، كالدخؿ مف ) 3000-2001المرتبة الرابعة كالخامسة بالتساكم الدخؿ مف )

 ( 2.92شيكؿ( بنسبة ) 4000
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كتفسر الباحثة ذلؾ بأف العدد األكبر مف النزيبلت كاف مف الدخؿ المحدكد الذم يقدر ب) أقؿ 
 1000ككذلؾ )ال يكجد دخؿ(، بينما عدد النزيبلت المكاتي يزيد دخميف عف )شيكؿ(  1000مف 

 شيكؿ( كاف بنسبة قميمة جدنا مقارنة بباقي النزيبلت.
( أف األكثر نسبة في ارتكاب الجريمة كانت 2003اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )عطية:

ي حيف اختمفت النتائج مع %(،  ف33مف العائبلت ذكم الدخؿ المتكسط حيث بمغت النسبة )
( في أف النسبة األعمى كانت مف العائبلت ذكم الدخؿ المتدني 2011نتائج دراسة )نكرم عبدا:

 .% (63.3)الذم يقؿ عف الحاجة( حيث بمغت النسبة )
 (19الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب نوع السكن
 النسبة المئوية العدد نوع السكن

 8.82 3 دكر في عمارة.

 11.76 4 شقة.

 61.76 21 منزؿ شعبي.

 17.65 6 أخرل.

 100 34 المجمكع

( أف تكزيع عينة الدراسة حسب نكع 19تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
(، كجاء في المرتبة الثانية 61.76السكف جاء كالتالي: المرتبة األكلى )منزؿ شعبي( بنسبة )

(، كجاء في المرتبة 11.76كجاء في المرتبة الثالثة )شقة( بنسبة )(، 17.65)أخرل( بنسبة )
 (.8.82الرابعة )دكر في عمارة( بنسبة )

الباحثة أف النسبة األكبر مف نزيبلت مؤسسة التأىيؿ كاإلصبلح حسب متغير نكع السكف  كتفسر
 (.61.76ىف مف سكاف )المنزؿ الشعبي( بنسبة )

(حيث كاف 2013جاءت النتائج في ىذا الجدكؿ متفقة مع نتائج دراسة )عبدا ابراىيـ كآخركف:
معظـ النزالء ممف يسكنكف البيت الشعبي ىـ األكثر في ارتكاب الجريمة كتحديدا جريمة السرقة ، 
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( حيث بمغت نسبة مف يرتكبكف الجريمة ممف ىـ 2003ككذلؾ جاءت متفقة مع دراسة )المايز:
 % .35نكف البيت أك ألمنزؿ الشعبي األكثر حيث كانت النسبة يسك

 (20الجدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب عدد الغرف

 النسبة المئوية العدد عدد الغرف

1 5 14.71 

2 15 44.12 

3 10 29.41 

4 4 11.76 

 100 34 المجموع

عينة الدراسة حسب متغير ( أف تكزيع 20تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
وجاء  (،44.12( بنسبة )2عدد الغرؼ في المنزؿ جاءت كالتالي: المرتبة األكلى عدد الغرؼ )

( 1(، كجاء في المرتبة الثالثة عدد الغرؼ )29.41( بنسبة )3في المرتبة الثانية عدد الغرؼ )
 (.11.76( بنسبة )4(، كجاء في المرتبة الرابعة عدد الغرؼ )14.71بنسبة )
( حيث جاء 2003( مع نتائج دراسة )المايز :20الباحثة اختبلؼ النتائج في جدكؿ رقـ ) كتفسر

% كىذا 49.5( كاف يحظى بالنسبة األعمى حيث كانت 11-8في دراستو أف عدد الغرؼ مف )
 ( مف الغرؼ .2اختمؼ مع نتيجة ىذه الدراسة حيث النسبة األعمى كانت لعدد )
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 (21الجدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب نوع السكن 
 النسبة المئوية العدد نوع السكن

 58.82 20 ممؾ.

 35.29 12 مستأجر.

 5.88 2 أخرل.

 100 34 المجموع

( تكزيع عينة الدراسة حسب ممكية 21تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
(، كجاء في 58.82األكلى )ممؾ( بنسبة )السكف حيث جاء التكزيع كالتالي: جاء في المرتبة 

 (.5.88(، كجاء في المرتبة الثالثة )أخرل( بنسبة )35.29المرتبة الثانية )مستأجر( بنسبة )
الباحثة أف تكزيع العينة حسب ممكية السكف تبعنا لممتغير ممؾ جاءت بالنسبة األكبر حيث  كتفسر

 (.58.82كانت النسبة المئكية )
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 اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة: 
مــا واقـع الخريطــة الجنائيـة واألحكــام الصــادرة يػنص السػؤاؿ الثػػاني مػف أسػئمة الدراسػػة عمػى :

 ؟ عمى النزيالت في مركز التأىيل واإلصالح بغزة
كلئلجابػة عػػف ىػذا التسػػاؤؿ قامػػت الباحثػة باسػػتخداـ التكػػرارات كالنسػب المئكيػػة، كالجػػداكؿ 

 لية  تكضح ذلؾ:التا
 (22الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب القضية التي دخمت بسببيا النزيمة
 النسبة المئوية العدد نوع القضية

 8.82 3 سرقة.

 5.88 2 مخدرات.

 52.94 18 أخبلقية )آداب(.

 17.65 6 اعتداء.

 14.71 5 أخرل.

 100 34 المجموع

الدراسة حسب القضية التي دخمت بسبيا النزيمة مؤسسة ( يكضح تكزيع عينة 22الجدكؿ رقـ )
التأىيؿ كاإلصبلح، حيث جاء الترتيب كالتالي: جاء في المرتبة األكلى )أخبلقيات( بنسبة 

(، كجاء في المرتبة الثالثة )أخرل( 17.65(، كجاء في المرتبة الثانية )اعتداء( بنسبة )52.94)
(، كجاء في المرتبة الخامسة 8.82ة )سرقة( بنسبة )(، كجاء في المرتبة الرابع14.71بنسبة )

 (.5.88)مخدرات( بنسبة )
الباحثة أف النسبة األكبر مف نزيبلت مؤسسة التأىيؿ كاإلصبلح ممف دخمف المؤسسة  كتفسر  

 عمى خمفية )أخبلقيات(
( كدراسة)عبدا إبراىيـ كآخركف ، 2005، كجاءت ىذه النتيجة مختمفة مع دراسة )المشيداني

( حيث جريمة السرقة كانت تمثؿ النسبة االعمى في حيف كانت في ىذه الدراسة أف 2012
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القضية االخبلقية )اآلداب (ىي النسبة االكبر ، ككذلؾ اختمفت مع دراسة )بكالمايف، 
ايضا مع دراسة (حيث كانت جريمة االختبلس ىي النسبة االكبر .ككاف االختبلؼ 2008
 %.    57( حيث كانت النسبة االعمى لجريمة السرقة كبنسبة 2003)المايز:

  (23الجدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب مدة الحكم

 النسبة المئوية العدد مدة الحكم

 8.82 3 محكـك

 91.17 31 مكقكؼ

 100 34 المجموع

( تكزيع عينة الدراسة حسيب مدة الحكـ 23تكضح الباحثة مف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
الصادرة بحؽ النزيمة ، فقد جاءت حسب التكزيع التالي: جاءت مدة الحكـ بصفة محكـك بنسبة 

(، حيث ترل الباحثة أف النسبة 91.17( كمف لـ يصدر بحقيف أم حكـ جاءت بنسبة )8.81)
 (. 91.17لممتغير )مكقكؼ(حيث كانت النسبة المئكية )االكبر كانت 

( أف معظـ النزيبلت تعتبر مكقكفة الحكـ 23الباحثة مف خبلؿ النتائج في جدكؿ رقـ ) كتفسر
كدكف محاكمة ، أما عدد النزيبلت المحككـ عمييف فكانت النسبة ضئيمة جدا ، في حيف أف 

% لممحككميف مف شيريف 38( صنفت مدة الحكـ عمى النزالء فكانت نسبة 2003دراسة )المايز:
 8يـك )أكثر مف  241أما أقؿ نسبة كانت لمف عمييـ مدة حكـ أكثر مف الى اربعة أشير ، 

 % (.3أشير( إذ بمغت ىذه النسبة )
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 (24الجدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب الفترة التي قضتيا النزيمة في المركز

 
 النسبة المئوية العدد الفترة الزمنية

0 3 8.82 

0.1 3 8.82 

0.2 1 2.94 

0.3 3 8.82 

0.4 3 8.82 

0.5 1 2.94 

0.6 1 2.94 

0.8 3 8.82 

1 3 8.82 

2 7 20.59 

3 4 11.76 

4 2 5.88 

 100 34 المجمكع

( يتضح أف تكزيع عينة الدراسة حسب الفترة التي 24كمف خبلؿ االطبلع عمى الجدكؿ رقـ )
قضتيا النزيمة في مركز التأىيؿ كاإلصبلح بأف المرتبة األكلى مف النزيبلت جاءت متساكية بيف 

(، كجاء في المرتبة الثانية )أربع سنكات( 2.94)ستة أشير، كخمسة أشير، كشيريف( بنسبة )
(، كجاء في المرتبة الثالثة ) أقؿ مف شير، كشير، كثبلثة أشير، كأربع اشير، 5.88بنسبة )
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(، كجاء في المرتبة 8.82كثمانية أشير، كسنة( بنسبة متساكية حيث كانت النسبة المئكية )
 (.20.59(، كجاء في المرتبة الخامسة )سنتيف( بنسبة )11.76الرابعة )ثبلثة سنكات( بنسبة )

(حيث كانت النسبة 2003النتيجة متكافقة مع دراسة )المايز: بأف ىذه جاءتكتفسر الباحثة 
% (، 54( أياـ كحتى شيريف كبمغت النسبة )10األعمى لمف قضى في المركز فترة زمنية مف )
أشير ، في كانت  8% ( لمف قضى أكثر مف 1لكنيا جاءت مختمفة مع نفس الدراسة بنسبة )

 لمف قضى أكثر مف سنتيف . %(20.59النسبة في ىذه الدراسة) 
 (25الجدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد زيارات األىل لمنزيمة
 النسبة المئوية العدد عدد الزيارات

 5.88 2 مرتيف في األسبكع .

 41.18 14 كؿ أسبكع.

 20.59 7 كؿ اسبكعيف.

 17.65 6 كؿ شير.

 2.94 1 كؿ سنة.

 11.76 4 ال تكجد زيارة.

 100 34 المجموع

( يكضح تكزيع عينة الدراسة حسب عدد زيارات األىؿ لمنزيمة حيث جاء الترتيب 25الجدكؿ رقـ )
(، كجاء في المرتبة الثانية )كؿ 41.18كالتالي: جاء في المرتبة األكلى )كؿ أسبكع( بنسبة )

(، كجاء في 17.65(، كجاء في المرتبة الثالثة )كؿ شير( بنسبة )20.59أسبكعيف( بنسبة )
(، كجاء في المرتبة الخامسة )مرتيف في األسبكع( 11.76المرتبة الرابعة ) ال تكجد زيارة( بنسبة )

 (.2.94(، كجاء في المرتبة السادسة )كؿ سنة( بنسبة )5.88بنسبة )
كتكضح الباحثة أف النسبة األكبر مف النزيبلت يزكرىف األىؿ )كؿ أسبكع( حيث جاءت       

 .(41.18النسبة المئكية )
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( أف الزيارة كؿ أسبكع جاءت 2003كبالمقارنة مع نتائج دراسات أخرل فقد أشارت )دراسة المايز:
%( ، كاختمفت في أف الزيارة كؿ سنة قد حظيت بنسبة 45.5في المرتبة األكلى بنسبة )

 )صفر%(، كىذا يدؿ عمى حرص األىؿ لزيارة ابنتيـ النزيمة في فترات كجيزة كمتقاربة.
 لسؤال الثالث من أسئمة الدراسة:اإلجابة عن ا

ما طبيعة معاممة النزيالت داخل مركـز التأىيـل ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى :
 ؟ واإلصالح من قبل العامالت في المركز من وجية نظر النزيالت

كلئلجابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ قامػػػػت الباحثػػػػة باسػػػػتخداـ التكػػػػرارات كالمتكسػػػػطات كالنسػػػػب 
 كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ:المئكية، 

 طبيعة معاممة النزيمة من قبل مديرة المركز. -1
  (26الجدول )

التكرارات والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد, وكذلك 
 ترتيبيا في البعد

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 6 0.488 0.702 63.53 1.466 3.176 108 كثيرنا ما تتقابؿ المديرة معي. 1

 10 0.027 2.311- 50.00 1.261 2.500 85 تبتعد المديرة عني، كال تتعامؿ معي. 2

 9 0.024 2.364- 50.59 1.161 2.529 86 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي. 3

 4 0.000 4.592 75.88 1.008 3.794 129 مشاكمي. تيتـ بحؿ 4

5 
تتعامؿ معي عمى أساس أنني إنسانة 

 سكية.
141 4.147 0.821 82.94 8.143 0.000 2 

 11 0.007 2.875- 48.82 1.133 2.441 83 تحسسني بأنني مجرمة. 6

 7 0.185 1.353- 54.12 1.268 2.706 92 ال تحاكؿ حؿ مشاكمي. 7

 5 0.034 2.209 70.59 1.398 3.529 120 تنفيذ رغباتي.تعمؿ عمى  8
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

9 
تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في 

 المركز.
132 3.882 1.038 77.65 4.958 0.000 3 

10 
تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات الكاردة ليا 

 مني.
92 2.706 1.338 54.12 -1.282 0.209 8 

11 
تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ 

 النزيمة.
149 4.382 0.697 87.65 11.565 0.000 1 

  0.009 2.785 65.08 0.532 3.254 110.636 الدرجة الكمية 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

(  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى "تحػػػرص عمػػػى زيػػػارة األىػػػؿ البنػػػتيـ النزيمػػػة " احتمػػػت المرتبػػػة 11الفقػػػرة )-
 %(.87.65)األكلى بكزف نسبي قدره 

(  كالتػػػي نصػػت عمػػػى "تتعامػػػؿ معػػي عمػػػى أسػػاس أننػػػي إنسػػػانة سػػكية" احتمػػػت المرتبػػػة 5الفقػػرة )-
%( كذلػػػؾ دؿ غمػػػى حسػػػف معاممػػػة العػػػامبلت فػػػي المركػػػز مػػػع 82.94الثانيػػػة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره )

 النزيبلت.
 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

كال تتعامؿ معي" احتمػت المرتبػة العاشػرة بػكزف (  كالتي نصت عمى" تبتعد المديرة عني 2الفقرة )-
 %( كىذا يدؿ عمى كجكد قبكؿ نكعا ما مع المديرة مف قبؿ النزيبلت.50.00نسبي قدره )

(  كالتي نصت عمى" تحسسني بأنني مجرمة " احتمت المرتبة األخيرة بػكزف نسػبي قػدره 6الفقرة )-
 %( كمف ذلؾ يتضح رفض داخمي ليذا اإلحساس.48.82)

 %(65.08ا الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي )أم 
كتفسر الباحثة ما سػبؽ بػأف مػديرة مركػز التأىيػؿ كاإلصػبلح تتعامػؿ مػع النػزيبلت بصػكرة         

جيدة، كتعزك الباحثػة ذلػؾ لمتػدريبات التػي تمقتيػا مػديرة المركػز حػكؿ التعامػؿ مػع النػزيبلت، ككػاف 
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النػػػزيبلت عمػػػى الفقػػػرات التػػػي تتعمػػػؽ فػػػي معاممػػػة المػػػديرة أثػػػر ىػػػذه التػػػدريبات كاضػػػح فػػػي إجابػػػات 
( كالتػػي تػػنص عمػػى )تحػػرص عمػػى زيػػارة األىػػؿ ألبنػػتيـ 11لمنػػزيبلت، حيػػث حصػػمت الفقػػرة رقػػـ )

النزيمة( عمى المرتبة األكلى، كيتضح مف ذلؾ أف مػديرة مركػز التأىيػؿ كاإلصػبلح تيػتـ بالعبلقػات 
مى زيارة األىؿ إلبنتيـ النزيمة ساعد المديرة في تككيف االجتماعية لمنزيمة، ككذلؾ حرص المديرة ع

عبلقػػػات مينيػػػة إيجابيػػػة مػػػع النػػػزيبلت، ككػػػذلؾ تتعامػػػؿ المػػػديرة مػػػع النػػػزيبلت عمػػػى أنيػػػف سػػػكيات 
( )تتعامؿ معي عمى أسػاس أننػي انسػانة سػكية(، كذلػؾ 5كظير ذلؾ في االجابة عمى الفقرة رقـ )

نو مف المينية أال كىك التقبػؿ كقبػكؿ النػزيبلت كمػا ىػف يظير اف المديرة تتعامؿ بمستكل البأس م
 مف دكف شرط أك قيد.

كتؤكػػػد الباحثػػػة أنػػػو يجػػػب االىتمػػػاـ بالعبلقػػػات االجتماعيػػػة لمنػػػزيبلت كعػػػدـ حرمػػػاف النػػػزيبلت مػػػف 
التكاصػػػؿ مػػػع المجتمػػػع المحػػػيط بيػػػف حتػػػى ال ينتػػػابيف شػػػعكر بػػػأنيف منبػػػكذات مػػػف قبػػػؿ المحػػػيط 

اقػػب كخيمػػة، كظيػػر ذلػػؾ جميػػان فػػي اجابػػات النػػزيبلت عمػػى الفقػػرات، الخػػارجي، كبػػذلؾ تكػػكف العك 
ككػػذلؾ يجػػب تقبػػؿ النػػزيبلت كمػػاىف دكف شػػرط أك قيػػد، كىػػذا التقبػػؿ يسػػاعد المػػديرة عمػػى تعػػديؿ 

 السمكؾ اإلجرامي لدل النزيبلت.
  طبيعة معاممة النزيمة من قبل اًلخصائية اًلجتماعية: -2

 (27الجدول )
ًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد, وكذلك التكرارات والمتوسطات وا

 ترتيبيا في البعد
رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
كثيرنا ما تتقابؿ األخصائية 

 االجتماعية معي.
132 3.882 1.320 77.65 3.897 0.000 5 

2 
تبتعد األخصائية االجتماعية 

 عني، كال تتعامؿ معي.
74 2.176 1.242 43.53 -3.865 0.000 10 

 11 0.000 5.031- 39.41 1.193 1.971 67 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي. 3
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رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 3 0.000 6.564 82.94 1.019 4.147 141 تيتـ بحؿ مشاكمي. 4

5 
تتعامؿ معي عمى أساس أنني 

 إنسانة سكية.
145 4.265 0.963 85.29 7.656 0.000 1 

 8 0.014 2.582- 48.24 1.328 2.412 82 تحسسني أنني مجرمة. 6

 7 0.070 1.871- 51.18 1.375 2.559 87 ال تحاكؿ حؿ مشاكمي. 7

 6 0.010 2.719 73.53 1.451 3.676 125 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي. 8

9 

المقدمة تحرص عمى تنفيذ البرامج 

 في المركز.

 

143 4.206 0.914 84.12 7.694 0.000 2 

10 
تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات الكاردة 

 ليا مني.
82 2.412 1.234 48.24 -2.780 0.009 9 

11 
تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ 

 النزيمة.
139 4.088 1.311 81.76 4.839 0.000 4 

  0.014 2.606 65.08 0.568 3.254 110.636 الدرجة الكمية 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
  أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

(  كالتػػػي نصػػت عمػػػى "تتعامػػػؿ معػػي عمػػػى أسػػاس أننػػػي إنسػػػانة سػػكية" احتمػػػت المرتبػػػة 5الفقػػرة )-
 %(.85.29األكلى بكزف نسبي قدره )
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احتمػػت المرتبػػة  (  كالتػػي نصػػت عمػػى" تحػػرص عمػػى تنفيػػذ البػػرامج المقدمػػة فػػي المركػػز"9الفقػػرة )-
 %(.84.12الثانية بكزف نسبي قدره )

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
(  كالتػػي نصػػت عمػػى "تبتعػػد األخصػػائية االجتماعيػػة عنػػي كال تتعامػػؿ معػػي " احتمػػت 2الفقػػرة )-

 %(.43.53المرتبة العاشرة بكزف نسبي قدره )
احتمػػت المرتبػػة األخيػػرة بػػكزف  (  كالتػػي نصػػت عمػػى "تتػػدخؿ فػػي شػػؤكني دكف رغبتػػي"3الفقػػرة )-

 %(.39.41نسبي قدره )
 %(65.08أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ) 

كتفسر الباحثة ما سبؽ أف األخصائية االجتماعية بمركز التأىيؿ كاإلصبلح، تقـك بالدكر الميني 
ألخصائية المطمكب منيا، كتتعامؿ مع النزيبلت بصكرة جيدة، كتعزك الباحثة ذلؾ ألف ا

االجتماعية تتصرؼ بمينية في التعامؿ مع النزيبلت، ككذلؾ التدريبات التي تتمقاىا بصكرة 
مستمرة حكؿ التعامؿ مع النزيبلت، ككاف أثر ما كاضح في إجابات النزيبلت عمى الفقرات التي 

عمى  تتعمؽ في معاممة األخصائية االجتماعية لمنزيبلت، كظير ذلؾ جميان في إجابة النزيبلت
( عمى أعمى كزف نسبي 5فقرات المقياس حيث كانت إجابة النزيبلت عمى حصمت الفقرة رقـ )

كالتي نصت عمى )تتعامؿ معي عمى أساس أنني إنسانة سكية كمحترمة( كتظير ىذه اإلجابة 
مينية االخصائية االجتماعية في تقبميا لمنزيبلت حيث يعد التقبؿ ميثاؽ أخبلقي متعارؼ عميو 

( كالتي تنص عمى 9عامميف في مجاؿ الخدمة االجتماعية، كما كحصمت الفقرة رقـ )لدل ال
)تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في المركز( عمى المرتبة الثانية، كىذا يؤكد أف االخصائية 

 االجتماعية لدييا برامج عممية تعمؿ عمى تطبيقيا عمى النزيبلت.
عامميف في مراكز التأىيؿ كاإلصبلح عمى الحرص عمى كتؤكد الباحثة مما سبؽ أنو يجب عمى ال

تقبؿ النزالء دكف شرط أك قيد، ككذلؾ تطبيؽ البرامج اليادفة التي تخدـ ىذه الشريحة كضركرة 
 االىتماـ بتنكيع البرامج المعدة لمتأىيؿ كاإلصبلح.
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 طبيعة معاممة النزيمة من قبل األخصائية النفسية
 (28الجدول )

لمتوسطات واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد, وكذلك التكرارات وا
 ترتيبيا في البعد

رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
كثيرنا ما تتقابؿ األخصائية النفسية 

 معي.
124 3.647 1.433 72.94 2.633 0.013 6 

2 
تبتعد األخصائية النفسية عني، كال 

 تتعامؿ معي.
82 2.412 1.234 48.24 -2.780 0.009 11 

 10 0.020 2.448- 49.41 1.261 2.471 84 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي. 3

 4 0.002 3.304 75.29 1.350 3.765 128 تيتـ بحؿ مشاكمي. 4

5 
تتعامؿ معي عمى أساس أنني 

  إنسانة سكية.
142 4.176 0.968 83.53 7.084 0.000 1 

 9 0.110 1.643- 52.94 1.252 2.647 90 تحسسني أنني مجرمة. 6

 7 0.624 0.494- 57.65 1.387 2.882 98 ال تحاكؿ حؿ مشاكمي. 7

 5 0.002 3.447 74.12 1.194 3.706 126 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي. 8

9 
المقدمة تحرص عمى تنفيذ البرامج 

 في المركز.
129 3.794 1.149 75.88 4.030 0.000 3 

10 
تيمؿ الشكاكل، كاالقتراحات الكاردة 

 ليا مني.
94 2.765 1.327 55.29 -1.034 0.309 8 
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رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

11 
تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ 

 النزيمة.
137 4.029 1.314 80.59 4.568 0.000 2 

  0.012 2.655 65.99 0.658 3.299 112.182 الدرجة الكمية 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

(  كالتػػي نصػػت عمػػى "تتعامػػؿ معػػي عمػػى أسػػاس أننػػي إنسػػانة سػػكية " احتمػػت المرتبػػة 5الفقػػرة )-
 %(.83.53األكلى بكزف نسبي قدره )

احتمػت المرتبػة الثانيػة (  كالتي نصت عمى "تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ النزيمػة" 11الفقرة )-
 %(.80.59بكزف نسبي قدره )

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
(  كالتػػي نصػػت عمػػى "تتػػدخؿ فػػي شػػؤكني دكف رغبتػػي " احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة بػػكزف 3الفقػػرة )-

 %(.49.41نسبي قدره )
احتمػت المرتبػة (  كالتي نصػت عمػى "تبتعػد األخصػائية النفسػية عنػي كال تتعامػؿ معػي" 2الفقرة )-

 %(.48.24األخيرة بكزف نسبي قدره )
 %(65.99أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ) 

كتفسػػر الباحثػػة مػػا سػػبؽ بػػأف األخصػػائية النفسػػية بمركػػز التأىيػػؿ كاإلصػػبلح، تقػػـك بالػػدكر المينػػي 
خصػائية النفسػية المطمكب منيا، ك تتعامؿ مع النزيبلت بصكرة جيدة، كتعزك الباحثػة ذلػؾ ألف األ

تتصػػرؼ بمينيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع النػػزيبلت، ككػػذلؾ التػػدريبات التػػي تتمقاىػػا بصػػكرة مسػػتمرة حػػكؿ 
التعامػػػػؿ مػػػػع النػػػػزيبلت، ممػػػػا كػػػػاف لػػػػذلؾ أثػػػػر كاضػػػػح حيػػػػث إخبلقيػػػػات المينػػػػة التػػػػي تميػػػػزت بيػػػػا 

كمينيػة،  االخصائية النفسية، كذلؾ مػف خػبلؿ السػرية التامػة لممعمكمػات، كاألمانػة كالتعامػؿ بجديػة
كتقبػػؿ النزيمػػة كمػػا ىػػي كتعػػديؿ سػػمككيا ككػػاف لػػذلؾ أيضػػا أثػػر كاضػػح فػػي إجابػػات النػػزيبلت عمػػى 
الفقرات التي تتعمؽ في معاممة األخصائية النفسية لمنزيبلت، ككػاف أثػر ىػذه التػدريبات كاضػح فػي 
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حيث حصمت إجابات النزيبلت عمى الفقرات التي تتعمؽ في معاممة االخصائية النفسية لمنزيبلت، 
( كالتي تنص عمى )تحرص عمى زيارة األىؿ ألبنتيـ النزيمة( عمى المرتبة األكلػى، 11الفقرة رقـ )

كيتضػػح مػػف ذلػػؾ أف االخصػػائية النفسػػية بمركػػز التأىيػػؿ كاإلصػػبلح تيػػتـ بالعبلقػػات االجتماعيػػة 
الخصػػػائية لمنزيمػػػة، ككػػػذلؾ حػػػرص االخصػػػائية النفسػػػية عمػػػى زيػػػارة األىػػػؿ إلبنػػػتيـ النزيمػػػة سػػػاعد ا

النفسػػية فػػي تكػػكيف عبلقػػات مينيػػة إيجابيػػة مػػع النػػزيبلت، ككػػذلؾ تتعامػػؿ االخصػػائية النفسػػية مػػع 
( )تتعامػػػؿ معػػي عمػػػى 5النػػزيبلت عمػػػى أنيػػف سػػػكيات كظيػػر ذلػػػؾ فػػي االجابػػػة عمػػى الفقػػػرة رقػػـ )

أسػػاس أننػػي انسػػانة سػػكية(، كذلػػؾ يظيػػر اف االخصػػائية النفسػػية تتعامػػؿ بمسػػتكل البػػأس منػػو مػػف 
لمينيػػة أال كىػػك التقبػػؿ  كقبػػكؿ النػػزيبلت كمػػا ىػػف مػػف دكف شػػرط أك قيػػد كالػػذم يعػػد مػػف المبػػادئ ا

 األساسية لؤلخصائي النفسي.
كتؤكػػػد الباحثػػػة أنػػػو يجػػػب االىتمػػػاـ بالعبلقػػػات االجتماعيػػػة لمنػػػزيبلت كعػػػدـ حرمػػػاف النػػػزيبلت مػػػف 

ت مػػػف قبػػػؿ المحػػػيط التكاصػػػؿ مػػػع المجتمػػػع المحػػػيط بيػػػف حتػػػى ال ينتػػػابيف شػػػعكر بػػػأنيف منبػػػكذا
الخػػارجي، كبػػذلؾ تكػػكف العكاقػػب كخيمػػة، كظيػػر ذلػػؾ جميػػان فػػي اجابػػات النػػزيبلت عمػػى الفقػػرات، 
ككػػذلؾ يجػػب تقبػػؿ النػػزيبلت كمػػاىف دكف شػػرط أك قيػػد، كىػػذا التقبػػؿ يسػػاعد المػػديرة عمػػى تعػػديؿ 

السر المكاتي السمكؾ اإلجرامي لدل النزيبلت، ككذلؾ يجب تقديـ برامج نفسية لدمج النزيبلت مع ا
 يتمف إلييا بعد التعرض لبلنحراؼ، ككذلؾ تقديـ البرامج التكعية لممجتمع المحيط لتقبؿ النزيبلت.

 طبيعة معاممة النزيمة من قبل المراقبة: -3
  (29الجدول )

التكرارات والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد, وكذلك 
 بعدترتيبيا في ال

رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 اًلستجابات

 المتوسط
اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 1 0.000 5.576 81.76 1.138 4.088 139 كثيرنا ما تتقابؿ المراقبة معي. 1

 11 0.002 3.462- 45.29 1.238 2.265 77 تبتعد المراقبة عني، كال تتعامؿ معي. 2

 10 0.011 2.691- 48.82 1.211 2.441 83 تتدخؿ في شؤكني دكف رغبتي. 3

 6 0.002 3.438 73.53 1.147 3.676 125 تيتـ بحؿ مشاكمي. 4
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رقم 
 الفقرة

مجموع  الفقرة
 اًلستجابات

 المتوسط
اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

5 
تتعامؿ معي عمى أساس أنني إنسانة 

 سكية.
132 3.882 1.094 77.65 4.701 0.000 2 

 8 0.062 1.930- 52.35 1.155 2.618 89 تحسسني أنني مجرمة. 6

 7 0.394 0.863- 56.47 1.193 2.824 96 ال تحاكؿ حؿ مشاكمي. 7

 5 0.002 3.376 74.12 1.219 3.706 126 تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي. 8

9 
تحرص عمى تنفيذ البرامج المقدمة في 

 المركز.
129 3.794 1.095 75.88 4.229 0.000 4 

10 
تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات الكاردة ليا 

 مني.
87 2.559 1.133 51.18 -2.270 0.030 9 

11 
تحرص عمى زيارة األىؿ البنتيـ 

 النزيمة.
132 3.882 1.274 77.65 4.040 0.000 3 

  0.003 3.164 64.97 0.458 3.249 110.455 الدرجة الكمية 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

تتقابؿ المراقبػة معػي" احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي (  كالتي نصت عمى "كثيرنا ما 1الفقرة )-
 %(.81.76قدره )

(  كالتػػػي نصػػت عمػػػى "تتعامػػػؿ معػػي عمػػػى أسػػاس أننػػػي إنسػػػانة سػػكية" احتمػػػت المرتبػػػة 5الفقػػرة )-
 %(.77.65الثانية بكزف نسبي قدره )

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
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دكف رغبتػػي" احتمػػت المرتبػػة العاشػػرة بػػكزف (  كالتػػي نصػػت عمػػى "تتػػدخؿ فػػي شػػؤكني 3الفقػػرة )-
 %(.48.82نسبي قدره )

(  كالتي نصت عمى "تبتعد المراقبة عني كال تتعامؿ معي" احتمت المرتبة األخيرة بػكزف 2الفقرة )-
 %(.45.29نسبي قدره )

 %(.64.97أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ) 
المراقبػػة بمركػػز التأىيػػؿ كاإلصػػبلح، تقػػـك بالػػدكر المينػػي كتػػرل الباحثػػة أنػػو يتضػػح ممػػا سػػبؽ بػػأف 

المطمػػكب منيػػا، ك تتعامػػؿ مػػع النػػزيبلت بصػػكرة جيػػدة، كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ ألف المراقبػػة تتصػػرؼ 
بمينية في التعامؿ مع النزيبلت، ككذلؾ التػدريبات التػي تتمقاىػا بصػكرة مسػتمرة حػكؿ التعامػؿ مػع 

ابات النزيبلت عمػى الفقػرات التػي تتعمػؽ فػي معاممػة المراقبػة النزيبلت، ككاف أثر ما كاضح في إج
 لمنزيبلت.

( أف العػػػامبلت فػػػي مركػػػز 26،27،28،29كتفسػػػر الباحثػػػة مػػػف خػػػبلؿ االطػػػبلع عمػػػى الجػػػداكؿ )
التأىيؿ كاإلصبلح لدييف إدراؾ كاٍع ألدكارىف المطمكبة منيف، ككذلؾ تحظى العامبلت بقبكؿ مػف 

تيػار الػدقيؽ لمعػامبلت فػي مراكػز التأىيػؿ، كالػدكرات المسػتمرة التػي النزيبلت، ككؿ ىػذا يرجػع لبلخ
تتمقاىػػا العػػامبلت حػػكؿ التعامػػؿ مػػع النػػزيبلت، ككػػذلؾ العمػػؿ كفريػػؽ مػػف قبػػؿ العػػامبلت، كتقسػػيـ 
األدكار، السػػػمات الشخصػػػية اإليجابيػػػة التػػػي تتمتػػػع بيػػػا العػػػامبلت، كىػػػذا مػػػا تكصػػػمت إليػػػو دراسػػػة 

خصػػية لػػدل العػػامبلت بمينػػة الشػػرطة يعػػد مرتفعنػػا، كأف الػػذكاء ( بػػػأف سػػمات الش2012)عاشػػكر،
ػػا، كتفسػػر الباحثػػة نجػػاح العػػامبلت فػػي مركػػز التأىيػػؿ كاإلصػػبلح فػػي  العػػاطفي لػػدييف مرتفػػع أيضن
أداء األدكار المطمكبة مػنيف بػأف لػدييف اتجػاه إيجػابي نحػك العمػؿ الشػرطي، كىػذا مػا اثبتػو دارسػة 

ت فػي الشػرطة النسػائية فػي الػدكؿ العربيػة نحػك العمػؿ الشػرطي ( بأف اتجاه العامبل2009)المقيد،
ىػػػك اتجػػػاه قػػػكم كايجػػػابي كمشػػػجع لمغايػػػة، ككػػػذلؾ الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل العػػػامبلت فػػػي الشػػػرطة 

(، ككػػػذلؾ رضػػػا الجميػػػكر الػػػذم يتمقػػػى الخدمػػػة مػػػف 2007النسػػػائية الػػػذم اثبتػػػو دراسػػػة )البريمػػػي، 
مركػػز التأىيػػؿ كاإلصػػبلح بػػأدكارىف المطمكبػػة مػػنيف الشػػرطة النسػػائية سػػاعد عمػػى قيػػاـ العػػامبلت ب

الذم أتبثتو دراسة )المكتب العربي لمشرطة النسائية( كالتي تكصمت إلى أف العامبلت في الشػرطة 
ػا تعاطفنػا مػع الشػرطيات، كظيػر  النسائية لـ يكف لدييف أم مشكبلت مع الجميكر الذم يبػدم دكمن

ي برنػػامج تعمػػيـ الميػػف داخػػؿ السػػجف، كذلػػؾ مػػف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ دمػػج النػػزيبلت فػػي المشػػاركة فػػ
 خبلؿ جمعية إدماج لمرعاية البلحقة لمسجناء.
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 اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:
ما طبيعـة شـعور النـزيالت داخـل مركـز التأىيـل ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى :

 ؟ يالتواإلصالح تجاه العامالت في المركز من وجية نظر النز 
كلئلجابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ قامػػػػت الباحثػػػػة باسػػػػتخداـ التكػػػػرارات كالمتكسػػػػطات كالنسػػػػب 

 المئكية، كالجداكؿ التالية  تكضح ذلؾ:
 شعور النزيمة نحو مديرة المركز: -1

 (30الجدول )
التكرارات والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد وكذلك 

 في البعدترتيبيا 
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 1 0.000 22.595 94.71 0.448 4.735 161 أحب المديرة كأحترميا. 1

 3 0.047 2.061- 50.59 1.331 2.529 86 أخاؼ مف المديرة. 2

 7 0.000 6.667- 36.47 1.029 1.824 62 أحترميا.ال أحب المديرة، كال  3

 8 0.000 7.803- 35.29 0.923 1.765 60 كثيرنا ما أتشاجر معيا. 4

 6 0.000 5.921- 38.82 1.043 1.941 66 أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. 5

 5 0.000 5.142- 39.41 1.167 1.971 67 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا. 6

 2 0.000 11.037 91.18 0.824 4.559 155 بطيب خاطر. أنفذ ما تطمبو 7

 4 0.001 3.603- 45.88 1.142 2.294 78 ال أشعر بكجكدىا. 8

  0.008 2.839- 54.04 0.612 2.702 91.875 الدرجة الكمية 
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 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

المػديرة كأحترميػػا" احتمػت المرتبػػة األكلػػى بػكزف نسػػبي قػػدره (  كالتػػي نصػت عمػػى "أحػػب 1الفقػرة )-
(94.71.)% 
(  كالتػي نصػت عمػى "أنفػذ مػا تطمبػو بطيػب خػاطر" احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف نسػبي 7الفقرة )-

 %(.91.18قدره )
 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:

ت المرتبػة السػابعة بػكزف نسػبي (  كالتي نصت عمى "ال أحب المػديرة كال احترميػا" احتمػ3الفقرة )-
 %(.36.47قدره )

(  كالتي نصػت عمػى" كثيػرنا مػا أتشػاجر معيػا" احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره 4الفقرة )-
(35.29.)% 

 %(54.04أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ) 
كتفسػػػر الباحثػػػة مػػػا سػػػبؽ أف المػػػديرة بمركػػػز التأىيػػػؿ كاإلصػػػبلح لػػػدييا قبػػػكؿ عػػػاٍؿ مػػػف قبػػػؿ     

(، كالتي تنص عمى )احب المػديرة كاحترميػا( 1النزيبلت، ظير ذلؾ جمينا في اإلجابة عمى الفقرة )
ديرة حيث إف النزيبلت يحببف المديرة كيحترمنيا كذلؾ يكضح أثر المعاممة الجيدة التي تنتيجيا الم

مػػػع النػػػزيبلت حيػػػث أف المػػػديرة تتعامػػػؿ مػػػع النػػػزيبلت معاممػػػة جيػػػدة كتتعامػػػؿ معيػػػف عمػػػى أنيػػػف 
سػػيككنف جػػزء ميػػـ مػػف المجتمػػع، ككػػاف أثػػر المعاممػػة الجيػػدة التػػي تقػػدميا المػػديرة لمنػػزيبلت كالتػػي 

(، كالتػػي 7أثػػرت بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى حػػب النػػزيبلت لممػػديرة كاضػػح فػػي اإلجابػػة عمػػى الفقػػرة رقػػـ )
صػػػت عمػػػى )أنفػػػذ مػػػا تطمبػػػو بطيػػػب خػػػاطر( حيػػػث أف النػػػزيبلت ينفػػػذف مػػػا تطمبػػػو المػػػديرة بطيػػػب ن

خاطر، كبذلؾ قامػت المػديرة بأنشػاء مخبػز لمنػزيبلت داخػؿ المركػز حيػث أف منتجػات ىػذا المخبػز 
 يتـ بيعيا باألسكاؽ.

رات مراكػػز كتؤكػػد الباحثػػة عمػػى مػػا سػػبؽ كجػػكد عبلقػػة جيػػدة بػػيف المػػديرة كالنػػزيبلت، كأف مػػدي     
التأىيؿ تنػتيج المعاممػة الجيػدة مػع النػزيبلت ممػا كػاف لػذلؾ أثػر إيجػابي عمػى العبلقػة بػيف المػديرة 
كالنزيبلت، كذلؾ بتطبيؽ البرامج المقدمة مف قبؿ المديرة لمنزيبلت  مما يزيد ذلؾ قكة كتجدم نفعػان 

 حيث أف النزيبلت يشعرف بعد ذلؾ بحب كطيب خاطر تجاه المديرة.
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 النزيمة نحو األخصائية اًلجتماعية: شعور -2
 (31الجدول )

التكرارات والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد,وكذلك 
 ترتيبيا في البعد

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
أحب األخصائية االجتماعية 

 كأحترميا.
157 4.618 0.779 92.35 12.107 0.000 2 

 4 0.000 4.568- 39.41 1.314 1.971 67 أخاؼ مف األخصائية االجتماعية. 2

3 
ال أحب األخصائية االجتماعية، كال 

 احترميا.
65 1.912 1.379 38.24 -4.602 0.000 5 

 8 0.000 5.649- 37.06 1.184 1.853 63 كثيرنا ما أتشاجر معيا. 4

 6 0.000 5.319- 37.65 1.225 1.882 64 أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. 5

 3 0.001 3.581- 41.76 1.485 2.088 71 أعاندىا كأحرص عمى إغضابيا. 6

 1 0.000 14.870 92.94 0.646 4.647 158 أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر. 7

 7 0.000 4.936- 37.65 1.320 1.882 64 ال أشعر بكجكدىا. 8

  0.010 2.749- 52.13 0.834 2.607 88.625 الدرجة الكمية 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

(  كالتي نصت عمى "أنفذ ما تطمبو بطيب خػاطر " احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي 7الفقرة )-
 %(.92.94قدره )

كالتػػي نصػػت عمػػى "أحػػب األخصػػائية االجتماعيػػة كأحترميػػا " احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة (  1الفقػػرة )-
 %(.92.35بكزف نسبي قدره )

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
(  كالتػػػي نصػػػت عمػػػى "ال اشػػػعر بكجكدىػػػا" احتمػػػت المرتبػػػة السػػػابعة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره 8الفقػػػرة )-
(37.65.)% 
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مػا أتشػاجر معيػا" احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره  (  كالتي نصػت عمػى "كثيػرنا4الفقرة )-
(37.06.)% 

 %(52.13أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ) 
كتفسر الباحثة ما سبؽ أف األخصائية االجتماعية بمركز التأىيؿ كاإلصبلح لدييا قبكؿ عالي مف 

كالتي تنص عمى )أنفذ ما تطمبو بطيب ( 7قبؿ النزيبلت، ظير ذلؾ جمينا في اإلجابة عمى الفقرة )
خػػػاطر( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف االخصػػػائية االجتماعيػػػة تقػػػـك بالػػػدكر المينػػػي المطمػػػكب منيػػػا بتقبػػػؿ 
النزيبلت، ككذلؾ المعاممة الجيدة التي تنتيجيا تجاه النزيبلت أدت إلى قبكؿ النزيبلت لؤلخصائية 

صائية االجتماعية بطيب خاطر، كذلؾ يدؿ كذلؾ أدل إلى أف تقكـ النزيبلت بتنفيذ ما تطمبو األخ
عمى حب االخصائية االجتماعية كاحتراميا مف قبؿ النػزيبلت حيػث ظيػر ذلػؾ كاضػحا فػي إجابػة 

 ( كالتي نصت عمى )احب االخصائية االجتماعية كاحترميا(.1النزيبلت عمى الفقرة رقـ )
العػػامبلت فػي مراكػػز التأىيػػؿ كتؤكػد الباحثػػة ممػا سػػبؽ أنػو يجػػب عمػى االخصػػائيات االجتماعيػات 

كاإلصػػبلح االىتمػػاـ بمشػػاعر النػػزيبلت تجػػاىيف، حيػػث إذا مػػا احبػػت النػػزيبلت االخصػػائية تقػػـك 
صبلحيف.  بتنفيذ البرامج المقدمة مف قبؿ االخصائية مما يساعد في تأىيميف كا 

 شعور النزيمة نحو األخصائية النفسية: -3
 (32الجدول )

فات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد, وكذلك التكرارات والمتوسطات واًلنحرا
 ترتيبيا في البعد

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 1 0.000 8.899 88.24 0.925 4.412 150 أحب األخصائية النفسية، كأحترميا. 1

 3 0.012 2.670- 47.65 1.349 2.382 81 أخاؼ مف األخصائية النفسية. 2

3 
ال أحب األخصائية النفسية، كال 

 احترميا.
77 2.265 1.377 45.29 -3.112 0.004 5 

 8 0.000 4.464- 41.18 1.229 2.059 70 كثيرنا ما أتشاجر معيا. 4

 7 0.000 3.878- 42.94 1.282 2.147 73 أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. 5
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 6 0.002 3.337- 44.12 1.388 2.206 75 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا. 6

 2 0.000 7.121 85.88 1.060 4.294 146 أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر. 7

 4 0.009 2.764- 47.65 1.303 2.382 81 ال اشعر بكجكدىا. 8

  0.141 1.510- 55.37 0.895 2.768 94.125 الدرجة الكمية 

  يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

(  كالتي نصت عمى "أحب األخصائية النفسية كأحترميا " احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف 1الفقرة )-
 %(.88.24نسبي قدره )

(  كالتػي نصػت عمػى "أنفػذ مػا تطمبػو بطيػب خػاطر" احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف نسػبي 7الفقرة )-
 %(.85.88)قدره 

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
(  كالتػي نصػت عمػى "أحػس بالممػؿ أثنػاء مقابمتيػا" احتمػت المرتبػة السػابعة بػكزف نسػبي 5الفقرة )-

 %(.42.94قدره )
(  كالتي نصػت عمػى "كثيػران مػا أتشػاجر معيػا" احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره 4الفقرة )-
(41.18.)% 

 %(55.37كمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي )أما الدرجة ال 
كتفسر الباحثة ما سبؽ أف األخصائية النفسية بمركز التأىيؿ كاإلصبلح لدييا قبكؿ عالي مف قبؿ 

( كالتػػي تػػنص عمػػى )أنفػػذ مػػا تطمبػػو بطيػػب 7النػػزيبلت، ظيػػر ذلػػؾ جمينػػا فػػي اإلجابػػة عمػػى الفقػػرة )
لدكر الميني المطمكب منيا بتقبػؿ النػزيبلت، خاطر( كىذا يدؿ عمى أف االخصائية النفسية تقـك با

ككػػذلؾ المعاممػػة الجيػػدة التػػي تنتيجيػػا تجػػاه النػػزيبلت أدت إلػػى قبػػكؿ النػػزيبلت لؤلخصػػائية كذلػػؾ 
أدل إلى أف تقكـ النزيبلت بتنفيذ ما تطمبو األخصائية النفسية بطيب خاطر، كذلؾ يدؿ عمى حب 

بلت حيػث ظيػر ذلػؾ كاضػحا فػي إجابػة النػزيبلت االخصائية االجتماعيػة كاحتراميػا مػف قبػؿ النػزي
 ( كالتي نصت عمى )احب االخصائية النفسية كاحترميا(.1عمى الفقرة رقـ )
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كتؤكد الباحثة مما سبؽ أنو يجػب عمػى االخصػائيات النفسػيات العػامبلت فػي مراكػز التأىيػؿ      
كاإلصػػبلح االىتمػػاـ بمشػػاعر النػػزيبلت تجػػاىيف، حيػػث إذا مػػا احبػػت النػػزيبلت االخصػػائية تقػػـك 

صبلحيف.  بتنفيذ البرامج النفسية المقدمة مف قبؿ االخصائية مما يساعد في تأىيميف كا 
  مة نحو المراقبة:شعور النزي -4

 (33الجدول )
التكرارات والمتوسطات واًلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد, وكذلك 

 ترتيبيا في البعد
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 اًلستجابات
 المتوسط

اًلنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
قيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 1 0.000 10.905 87.65 0.739 4.382 149 كأحترميا.أحب المراقبة،  1

 3 0.018 2.496- 49.41 1.237 2.471 84 أخاؼ مف المراقبة. 2

 4 0.003 3.159- 46.47 1.249 2.324 79 ال أحب المراقبة، كال احترميا. 3

 8 0.000 7.141- 40.00 0.816 2.000 68 كثيران ما أتشاجر معيا. 4

 6 0.000 5.416- 41.18 1.013 2.059 70 مقابمتيا.أحس بالممؿ أثناء  5

 7 0.000 4.295- 41.18 1.278 2.059 70 أعاندىا، كأحرص عمى إغضابيا. 6

 2 0.000 7.121 85.88 1.060 4.294 146 أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر. 7

 5 0.000 4.672- 41.76 1.138 2.088 71 ال اشعر بكجكدىا. 8

  0.016 2.534- 54.19 0.668 2.710 92.125 الدرجة الكمية 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في البعد كانتا:

(  كالتي نصت عمػى "أحػب المراقبػة كأحترميػا" احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف نسػبي قػدره 1الفقرة )-
(87.65.)% 

 نتائحالذراسةوتفسيرها
 

الفصل

الخامس
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الثانيػة بػكزف نسػبي (  كالتػي نصػت عمػى" أنفػذ مػا تطمبػو بطيػب خػاطر" احتمػت المرتبػة 7الفقرة )-
 %(.85.88قدره )

 وأن أدنى فقرتين في البعد كانتا:
(  كالتي نصػت عمػى "أعانػدىا كأحػرص عمػى إغضػابيا " احتمػت المرتبػة السػابعة بػكزف 6الفقرة )-

 %(.41.18نسبي قدره )
(  كالتي نصػت عمػى "كثيػران مػا أتشػاجر معيػا" احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي قػدره 4الفقرة )-
(40.00.)% 

 %(54.19أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى كزف نسبي ) 
كتفسر الباحثة ما سبؽ أف المراقبة بمركز التأىيؿ كاإلصبلح لدييا قبكؿ عالي مػف قبػؿ النػزيبلت، 

( كالتي تنص عمى )أنفػذ مػا تطمبػو بطيػب خػاطر( كىػذا 7ظير ذلؾ جمينا في اإلجابة عمى الفقرة )
قػـك بالػدكر المينػي المطمػكب منيػا بتقبػؿ النػزيبلت، ككػذلؾ المعاممػة الجيػدة يدؿ عمى أف المراقبة ت

التػػي تنتيجيػػا تجػػاه النػػزيبلت أدت إلػػى قبػػكؿ النػػزيبلت لممراقبػػة كذلػػؾ أدل إلػػى أف تقػػكـ النػػزيبلت 
بتنفيذ ما تطمبو المراقبة بطيب خػاطر، كذلػؾ يػدؿ عمػى حػب المراقبػة كاحتراميػا مػف قبػؿ النػزيبلت 

( كالتي نصت عمػى )احػب المراقبػة 1كاضحا في إجابة النزيبلت عمى الفقرة رقـ )حيث ظير ذلؾ 
 كاحترميا(.

 كتؤكد الباحثة عمى ما سبؽ أف المراقبػات العػامبلت فػي مراكػز التأىيػؿ كاإلصػبلح تقػـك باإلىتمػاـ
بمشػػػاعر النػػػزيبلت ، حيػػػث أف المراقبػػػة تقػػػـك بتنفيػػػذ البػػػرامج اليكميػػػة  المقدمػػػة لمنػػػزيبلت مػػػف قبػػػؿ 
صػبلحيف كىػذا مػا سػبب محبػة  المركز، ككذلؾ تنفذ األنشطة اليكمية مما يسػاعد فػي تػأىيميف ، كا 

  النزيبلت لممراقبة .
 اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة:

: ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية في طبيعة معاممة عمى أنوينص السؤاؿ الخامس 
النــزيالت داخــل مركــز التأىيــل واإلصــالح تعــزى لمتغيــر الصــفة الوظيفيــة داخــل مركــز اإلصــالح 

 "مديرة, أخصائية اجتماعية, أخصائية نفسية, مراقبة ؟
ذات  ولإلجابة عن ىـذا السـؤال قامـت الباحثـة بصـياغة الفـرض التـالي: ًل توجـد فـروق

دًللة إحصائية في طبيعة معاممة النزيالت داخـل مركـز التأىيـل واإلصـالح تعـزى لمتغيـر الصـفة 
 الوظيفية داخل المركز )مديرة, أخصائية اجتماعية, أخصائية نفسية, مراقبة(.
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 كلئلجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم
One Way ANOVA . 

 (34جدول )
مصدر التباين, ومجموع المربعات, ودرجات الحرية, ومتوسط المربعات, وقيمة "ف" ومستوى الدًللة تعزى 

 لمتغير الصفة الوظيفية

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة الدًللة قيمة "ف"
مستوى 
 الدًللة

طبيعة معاممة 
النزيالت داخل مركز 

 واإلصالح.التأىيل 

 2.321 3 6.963 بيف المجمكعات
0.061 

 
0.980 

 
غير دالة 
 إحصائيان 

 37.764 132 4984.794 داخؿ المجمكعات
  135 4991.757 المجمكع

 3.91( =  0.01( كعند مستكل داللة )3،132ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

 2.67( = 0.05)( كعند مستكل داللة 3،132ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ؼ" المحسػػكبة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ؼ" الجدكليػػة فػػي الدرجػػة 
 الكمية، أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الصفة الكظيفية.

( بأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ فػػي طبيعػػة المعاممػػة مػػع النػػزيبلت داخػػؿ 34تفسػػر الباحثػػة الجػػدكؿ رقػػـ )
أىيؿ كاإلصبلح تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المركز )مديرة، أخصائية اجتماعية، مركز الت

أخصػػػائية نفسػػػية، مراقبػػػة(، كتفسػػػير ذلػػػؾ ألف طػػػاقـ المػػػكظفيف داخػػػؿ المركػػػز يعقػػػدكف اجتماعػػػات 
دكرية لكضع آليات التعامؿ مع النزيبلت، كيتـ التعامؿ مػع النػزيبلت داخػؿ المركػز بطريقػة كاحػدة 

 ميع طاقـ المكظفيف.مف قبؿ ج
( بأف أعمى فقرتيف كانتا أف النزيبلت تنفذ ما 30،31،32،33،34كتفسر الباحثة نتائج الجداكؿ )

تطمبو المكظفة منيف عف طيب خاطر، كأف النزيبلت تحب المكظفات كتحترميف، كىذا يدؿ عمػى 
يف، ككانػػػت تفيػػـ المكظفػػػات لمشػػػاعر النػػػزيبلت كتتقػػبميف كتعمػػػؿ عمػػػى المسػػػاعدة فػػي حػػػؿ مشػػػاكم

النتػػػػائج السػػػػابقة دليػػػػؿ عمػػػػى نجػػػػاح البػػػػرامج التأىيميػػػػة المختمفػػػػة )النفسػػػػية، كالدينيػػػػة، كالرياضػػػػية، 
كاالجتماعية، كالتربكية، كالتأىيمية( كالتي يقدميا مركز التأىيؿ كاإلصبلح لمنػزيبلت ، حيػث أثبتػت 

اجبػػػات خػػػبلؿ ( أف إدارة السػػػجكف تحػػػرص عمػػػى تحسػػػيف الخػػػدمات كالك 2011دراسػػػة ) الرشػػػيدم، 
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شػػير رمضػػاف تشػػجيعنا عمػػى الصػػياـ، ككػػذلؾ تحػػث النػػزيبلت عمػػى االلتحػػاؽ بالمراحػػؿ التعميميػػة 
المختمفػػػة كمػػػنحيف شػػػيادات مينيػػػة، كتفسػػػر الباحثػػػة أف البػػػرامج الدينيػػػة ليػػػا أثػػػر كبيػػػر فػػػي تقبػػػؿ 

( مكافقػػػة نػػػزالء مراكػػػز 2010النػػػزيبلت لكضػػػعيف كحسػػػف التعامػػػؿ حيػػػث أثبتػػػت دراسػػػة )الحربػػػي، 
لتأىيػػؿ كاإلصػػبلح بدرجػػة كبيػػرة عمػػى أف دكر برنػػامج حفػػظ القػػرآف الكػػريـ فػػي تقكيػػة الػػكازع الػػديني ا

لدل النػزالء، كانضػماميـ إلػى بػرامج التأىيػؿ المختمفػة، كعػدـ العػكدة إلػى الجريمػة، كتفسػر الباحثػة 
ىرانػي، أف األنشطة الرياضية ليػا دكر كبيػر فػي تقبػؿ النػزيبلت لممكظفػات حيػث أثبتػت دراسػة )الز 

( أف األنشػػػطة الثقافيػػػة كالرياضػػػية ليػػػا دكر عػػػاٍؿ فػػػي تأىيػػػؿ األحػػػداث، كتفسػػػر الباحثػػػة أف 2004
العبلقػػػة الجيػػػدة بػػػيف العػػػامبلت كالنػػػزيبلت ترجػػػع إلػػػى تمقػػػي النػػػزيبلت لحقػػػكقيف التػػػي نػػػص عمييػػػا 

رامج ( أف تمقػػي النػػزالء لحقػػكقيـ يػػؤدم إلػػى نجػػاح بػػ2008القػػانكف كىػػذا مػػا اثبتتػػو دراسػػة )فكمػػدكز،
  التأىيؿ، كبالتالي ذلؾ ينعكس إيجابنا عمى سمكؾ النزالء.

 اإلجابة عن السؤال السادس من أسئمة الدراسة:

: ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية فـي طبيعـة شـعور ينص السؤاؿ السادس عمى أنو
الوظيفيـة النزيالت داخل مركز التأىيل واإلصالح نحو العامالت في المركز تعـزى لمتغيـر الصـفة 

 داخل مركز اإلصالح "مديرة, أخصائية اجتماعية, أخصائية نفسية, مراقبة .
ولإلجابة عن ىـذا السـؤال قامـت الباحثـة بصـياغة الفـرض التـالي: ًل توجـد فـروق ذات 
دًللــة إحصــائية فــي طبيعــة شــعور النــزيالت داخــل مركــز التأىيــل واإلصــالح نحــو العــامالت فــي 

ــر الصــفة  ــز تعــزى لمتغي ــة, أخصــائية المرك ــديرة, أخصــائية اجتماعي الوظيفيــة داخــل المركــز )م
 .نفسية, مراقبة(

 كلئلجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسمكب تحميؿ التبايف األحادم
One Way ANOVA . 
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 (35جدول )
الدًللة تعزى مصدر التباين, ومجموع المربعات, ودرجات الحرية, ومتوسط المربعات, وقيمة "ف" ,ومستوى 

 لمتغير الصفة الوظيفية

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
قيمة 
 الدًللة

مستوى 
 الدًللة

طبيعة شعور 
النزيالت داخل مركز 

 .التأىيل واإلصالح 

 9.755 3 29.265 بيف المجمكعات.
0.263 

 
0.852 

 
غير دالة 
 إحصائيان 

 37.076 132 4894.000 المجمكعات.داخؿ 
  135 4923.265 المجمكع

 3.91( =  0.01( كعند مستكل داللة )3،132ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

 2.67( = 0.05( كعند مستكل داللة )3،132ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

الجدكلية في الدرجػة الكميػة، يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" 
 أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الصفة الكظيفية.

( بأنو ال تكجد فركؽ في طبيعة شعكر النزيبلت داخؿ مركز 35تفسر الباحثة نتائج الجدكؿ رقـ )
ز )مديرة، التأىيؿ كاإلصبلح نحك العامبلت في المركز تعزل لمتغير الصفة الكظيفية داخؿ المرك

أخصائية اجتماعية، أخصائية نفسية، مراقبة(، كتفسر الباحثة ذلؾ ألف طاقـ المكظفات داخؿ 
المركز لدييف تقبؿ لمنزيمة، كيتفيمف مشاعرىف، كمشاكميف، كيعمؿ الطاقـ داخؿ المركز ككحدة 

 كاحدة مف أجؿ إصبلح النزيمة؛ لذا كاف ال يكجد فركؽ في التعامؿ مع النزيمة. 
  اإلجابة عف السؤاؿ السابع مف أسئمة الدراسة:

: ما طبيعة التدخل من قبل العامالت في المركز لتعديل ينص السؤاؿ السابع عمى أنو
 السموك اإلجرامي لدى نزيالت مركز التأىيل واإلصالح في محافظات غزة ؟

واألخصــائية ولإلجابــة عــن ىــذا الســؤال قامــت الباحثــة بمقابمــة كــل مــن )مــديرة المركــز, 
 اًلجتماعية واًلخصائية النفسية(:
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 المقابمة الخاصة بمديرة مركز التأىيؿ كاإلصبلح:
 كيف تتمقين النزيمة في أول جمسة بعد استالميا من الجية المختصة؟ : السؤاؿ األكؿ

 يتـ تحكيميا إلى الدائرة القانكنية التخاذ االجراءات القانكنية بفتح الممؼ، كأكامر التكقيؼ
ثبات الشخصية، كمف ثـ تحكؿ إلى الطبيب المختص لممعاينة الطبية بحيث تككف الئقة، أك  كا 

 غير الئقة طبينا كصحينا، ثـ تحكؿ إلى األخصائية االجتماعية لمقياـ بدراسة الحالة عف النزيمة.
 : كيف تقوم الشرطة النسائية بالتعامل مع النزيمة ؟ السؤاؿ الثاني

النزيمة منذ دخكليا السجف كفؽ القانكف بحيث تعرض عمييا البلئحة يتـ التعامؿ مع 
عطائيا االحتياجات األساسية لمنزيمة  الداخمية لمسجف كحقكقو كنزيؿ، كما عمييا مف كاجبات ، كا 

 كما تحتاجو حسب القانكف، كيبدأ إخضاعيا بعد ذلؾ لمبرامج اإلصبلحية.
 لديك طرق أخرى ؟أذكريياىل يستخدم العنف والشدة, أم  السؤاؿ الثالث:

ال يستخدـ العنؼ ،كىناؾ عدة طرؽ  لمعقاب مكجكدة في الئحة منظمة داخؿ السجف، 
 كمنيا الحجز االنفرادم ،كحرماف الكنتينة، كاالتصاالت، كاإلجازات، كبعض االمتيازات .

 ؟حددي ما ىي الجيات المختصة التي تيتم بدعم النزيمة نفسًيا أو اجتماعًيا السؤاؿ الرابع :
ىناؾ أخصائية اجتماعية تابعة لممركز، كأخصائية نفسية مف خارج المركز، كما كاف  

 ىناؾ عدة اتفاقيات مع بعض المؤسسات الخاصة بالدعـ النفسي.
 ىل تشعرين بتقبل النزيمة لتعميمات الشرطة النسائية بصدر رحب ؟ السؤاؿ الخامس:

 صحيح ىناؾ تقبؿ كاضح لمتعميمات بصدر رحب .
 : ىل لديكم خطة لمتابعة النزيمة بعد خروجين من مركز التأىيل واإلصالح؟ لسؤاؿ السادسا

نعـ بكؿ تأكيد ىناؾ خطة كاضحة لمتابعة النزيمة بعد اإلفراج، حيث يتـ زيارة بعض 
 النزيبلت، كحؿ مشاكميف إلعادة دمجيف في المجتمع.

 المقابمة الخاصة باألخصائية االجتماعية:

 ىل باإلمكان أن تحدثيننا عن استقبالك األول لمنزيمة؟ : السؤاؿ األكؿ
في البداية نبدأ بتأىيؿ النزيمة اجتماعينا ، كتعريفيا عمى المكاف، كالنزيبلت المتكاجدات 
معيا بالغرفة نفسيا ، كجعميا تتقبؿ فكرة كجكدىا في المركز ،خاصة أنيا تككف في ىذا الكقت 
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جيد أف نجعميا تتقبؿ ىذا الكاقع المفركض عمييا، كالكضع بحالة صدمة، كعدـ تقبؿ كنسعى بكؿ 
 المعيشي الجديد الذم كصمت إليو النزيمة.

 : ىل تقومين بإعداد محاضرات مساىمة في تعديل السموك لدى النزيمة؟ السؤاؿ الثاني
نعـ صحيح كيككف ذلؾ بشكؿ دكرم كمنظـ ،كاالستعانة بجيات متعددة لممساعدة في 

 ىذا المجاؿ.

 : كيف تكون مساىمتك في حل المشكالت اًلجتماعية الخاصة بالنزيمة؟ ؤاؿ الثالثالس
نعـ نساىـ بكؿ ما نستطيع، كفي حدكد اإلمكانيات المسمكحة ، كنحاكؿ أف نمبي رغبات 
 النزيمة في إخفاء بعض الحقائؽ التي تخصيا ،خاصة عند زيارة أطراؼ خارجية لزيارة النزيبلت .

تقومي بدعم اجتماعي لمنزيالت إلعادة التأىيل لديين لكي تستطيع ىل  السؤاؿ الرابع :
 اًلندماج في المجتمع؟

نقكـ بيذا النكع مف الدعـ مف خبلؿ األنشطة الدكرية لممركز ، كما كنقكـ بالتركيز عمى 
ىذا النكع مف الدعـ عند قرب خركج النزيمة كانتياء محككميتيا ، كفي حاؿ تكفر االتصاؿ لدينا 

 خارج المركز ننسؽ معيـ مف أجؿ إتماـ ىذا االندماج المجتمعي. بأطراؼ 
 : ما البرنامج المستخدم لديكم من أجل إعداد النزيمة؟ السؤاؿ الخامس

لدينا برامج عديدة  كمنيا :البرامج الترفييية، كاالجتماعية، كالنفسية، كالدينية، كالثقافية، ككؿ ىذه 
يد مرتبة مع جيات داخمية كخارجية ، كفي األغمب تككف البرامج تنطكم تحت برنامج منظـ بمكاع

 مف العنصر النسائي.
 : ىل تعتقدين نجاح البرنامج المستخدم بدرجة مرضيو؟ السؤاؿ السادس

 نأمؿ في ذلؾ كا المستعاف.
 ما ىي المعيقات التي تواجيك أثناء تأدية عممك مع النزيمة ؟أذكري السؤاؿ السابع :

نكاجو صعكبة في تقبؿ النزيمة لممكاف، أك عندما تخبرنا النزيمة ببعض أكيد خاصة عندما 
المعمكمات غير الصحيحة حكؿ الكاقع الذم كانت تعيش فيو ، أك تخفي عنا طبيعة عبلقاتيا 
االجتماعية خارج المركز ، كنادرنا جدنا نجد النزيمة التي تخبرنا بتفاصيؿ قضيتيا بصدؽ خاصة 

الممكف أف تتغير اعترافاتيا مع مركر المدة الزمنية التي تقضييا النزيمة في بداية تكاجدىا ، كمف 
 داخؿ مركز التأىيؿ كاإلصبلح.
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 المقابمة الخاصة باألخصائية النفسية :
 ىل تقومين بوضع جدول, أو برنامج إرشادي لتوعية النزيالت؟ أذكري :السؤاؿ األكؿ

صحيح كذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ لمحاضرات تكعية دينية، كثقافية، كحقكقية ترتقي بفكر 
 .النزيمة كتعدؿ مف سمككيا 

 : كيف تساىمين في حل المشكالت سواء داخمية أو خارجية لدى النزيمة؟ السؤاؿ الثاني
يككف ذلؾ  بالتعاكف مع األىؿ كمع مؤسسات المجتمع المدني سكاء مؤسسات نفسية، أك 

ا  حقكقية، أك مخاتير إلى حؿ الكثير مف المشكبلت التي تكاجينا، كتكاجو النزيمة أيضن
 ىل تالحظين أن ىناك تحسًنا في بعض السموكيات لدى النزيمة؟ السؤاؿ الثالث:

نعـ ،بكؿ تأكيد حيث إف أغمب النزيبلت أصبحف ممتزمات بالصبلة، كبعض العبادات 
ىناؾ ىدكء نفسي كاضح لدل أغمب النزيبلت، كتقبؿ ممحكظ األخرل، كقراءة القرآف ،كما كأصبح 

 لمكاقع الذم تكاجدف فيو.

 : ما ىي الجيات الداعمة لمنزيمة؟ أذكري السؤاؿ الرابع
يكجد جيات عديدة لدعـ النزيبلت، كمنيا الجيات الحقكقية مثؿ :المركز الفمسطيني لحؿ      

النزاعات ، الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف، ككذلؾ الجيات األىمية مثؿ :المركز الفمسطيني 
لمديمقراطية كحؿ النزاعات ، كالجيات الحككمية مثؿ :كزارة األكقاؼ ،كىيئة التكجيو السياسي 

 دائرة العمؿ النسائي التابعة لكزارة الداخمية.-المعنكم ك 
 :حددي المعيقات التي تواجيك أثناء القيام بعممك؟ السؤاؿ الخامس

ىناؾ بعض المعيقات التي تكاجينا مثؿ :عدـ تقبؿ بعض النزيبلت لمجمكس، أك الحكار  
ة ،كعدـ تمقي المساعدة خاصة في األياـ األكلى لدخكليا المركز، كذلؾ التقبؿ لمحديث بمصداقي

 الكافية كالمطمكبة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات الحقكقية لقضايا األخبلقيات .
 :ىل لديك إضافات أخرى ترغبين بإدًلئيا لم أتطرق إلييا؟ السؤاؿ السادس

أتمنى مف المجتمع أف ينظر لمنزيمة نظرة مقبكلة خاصة بعد خركجيا ، حتى ال تمارس 
 . مة أك تقبؿ عمييا مرة أخرلالجري
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 توصيات الدراسة
 بناءا عمى نتائج الدراسة تكصي الباحثة بالتكصيات التالية :

 االىتماـ بالنزيبلت ك مراعاتيف ك خاصة الفئة العمرية الراشدة ، فيجب-1
االىتماـ بيف اىتماـ كبيرا حتى ال يقعف فريسة لمغير  فيف بمثابة القدكة الحسنة التي  -2

يبنى عميو المجتمع الفمسطيني ، كما ك تعتبر ىذه المراحؿ بمثابة العمكد الفقرم لؤلسرة 
 الفمسطينية . 
نشر الكعي األمني في المدف أكثر منو في القرل ك المناطؽ النائية ، كذلؾ نتيجة  -3

كجكد النسبة االكبر مف مرتكبات الجريمة ىف مف سكاف المدف ك االىتماـ بفئة المتزكجات ك 
 االطبلع عمى اىـ االسباب التي تجعؿ النزيمة ترتكب مثؿ ىذه الجرائـ .

معرفة الحاالت االجتماعية مف مرتكبات الجرائـ ك العمؿ عمى زيادة الدخؿ الشيرم   -4
المؤسسات االجتماعية  زارة الشؤكف االجتماعية مف اجؿ ليف كذلؾ عف طريؽ التكاصؿ مع 

تحسيف دخؿ اسرىف الشيرم لتخفيؼ حدة جريمة السرقة لدييف ك كذلؾ االتصاؿ مع مؤسسات 
المجتمع المدني مف اجؿ خمؽ فرص عمؿ لدييف مف اجؿ تحسيف المعيشة ك التغمب عمى 

 الظركؼ المادية .
ظركفيا الحياتية بشكؿ دقيؽ لبلطبلع عمى معرفة دراسة الحالة االجتماعية لمنزيمة ك -5

اسباب ارتكاب الجريمة حيث اثبتت الدراسة اف نسبة المتزكجات ىي األعمى نسبة في ارتكاب 
الجريمة مف بيف الفئات االخرل،  لذلؾ فإف التعرؼ عمى مثؿ ىذه الظركؼ يساعد عمى حؿ 

ؿ القائمة داخؿ االسرة ك العمؿ عمى المشكبلت االجتماعية ك الذم بدكره يخفؼ مف حدة المشاك
 عبلجيا قدر المستطاع .

تحديد فترة زمنية لزيارة النزيمة ك معرفة الزائريف ليا ك كذلؾ معرفة ما يحممكف داخؿ  -6
حقائبيـ خكفا مف كجكد اشياء تضر بالكضع االمني لمنزيمة ك قد كجد الباحثة خبلؿ دراستيا اف 

 نزيبلت مما يسبب ذلؾ عدـ مساكاة بيف النزيبلت .ىناؾ تفاكت في الزيارات لبعض ال
ف تقكـ ادارة مركز التأىيؿ ك االصبلح بتكثيؼ عدد برامج التأىيؿ ك زيادتيا ، ك أ-7

 الحفاظ عمى استمرارىا مف اجؿ تعديؿ حقيقي لسمكؾ النزيبلت .
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كالنظر الييف نظرة إيجابية بعد   حرص لمجتمع الخارجي عمى تقبؿ النزيبلت-8
ا مف المركز ك قضاء مدة محككميتيا ك متابعة شؤكنيا ، ك ىذا يعتبر مف الرعاية خركجي

 البلحقة لمنزيبلت .
تحديد مدة الحكـ عمى النزيبلت حيث كجد اف اغمب النزيبلت  في المركز مكقكفات -9

 دكف حكـ ، بالرغـ مف مركر مدة زمنية ليست قصية في المركز.
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 المراجع
 قائمة المصادر والمراجع

 أكال : المصادر :
  .القرآف الكريـ -7
 .السنة النبكية -2

 ثانيا : المراجع :
ألحداث في منطقة المدينة السموكيات المنحرفة ل(: 2012إبراىيـ، عبدا كآخركف) .1

 مجمة كمية التربية، الزقازيؽ، مصر. المنورة,
الدار المصرية المبنانية،  الشرطة من منظور إسالمي,(: 7998إماـ، عبد الكاحد) .2

 القاىرة،  مصر.
قع التأىيل التربوي لنزًلء مراكز اإلصالح والتأىيل وا (:2013أبك بطيحاف، فؤاد) .3

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية،  غزة، فمسطيف. بمحافظات غزة,
 حل المشكالت السموكيةتعديل السموك اإلنساني وأساليب  (:  2008أبك حماد، ناصر) .4

 ، جدارا لمكتاب العالمي،  عماف، األردف.
دراسة ، الرضا الوظيفي لدى الشرطة النسائية بالشارقة (: 2007البريمي، عائشة) .5

كظفات الشرطة النسائية بالشارقة،  رسالة ماجستير، مركز ميدانية عمى عينة مف م
 بحكث شرطة الشارقة،  اإلمارات.

الشرطة في كل من  مظاىر التمييز في التعامل مع ضابطات : (1999اكف،  دراسة)بر  .6
 بريطانيا. إنجمترا و ويمز,

رسالة ماجستير غير ، دور المرأة في مجال الشرطة (: 1990بنياـ، أيرف غالي) .7
 منشكرة، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس.

مديرية ائيمي لمقرات الشرطة الفمسطيني, الآثار القصف اإلسر  (:2112الجبالي، غازم) .8
 غزة، فمسطيف. العامة لمشرطة,

من منظور القانون اًلجتماعي ,  المرأة اليمنية والجريمة(: 2118) نجيب الجميؿ، .9
 مف.ليرسالة ماجستير، ا
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ىيل النزًلء دور برنامج حفظ القرآن الكريم في تأ (:2010الحربي، محمد) .10
لمعمكـ األمنية ، لعربية جامعة نايؼ ا رسالة ماجستير،  بالمؤسسات اإلصالحية, 

 الرياض، السعكدية.
األردف ، دار الفكر، عماف، تعديل السموك اإلنساني(: 2010الخطيب، جماؿ)  .11

. 
، كمية التربية، جامعة محاضرات في مناىج البحث التربوي (:2006الخطيب، عامر) .12

 األزىر، غزة، فمسطيف.
دار الحامد،   ,أساسيات عمم النفس الجنائي ونظرياتو(: 2011الداىرم ، صالح ) .13

 عماف، األردف.
اإلجراءات الشرطية والعوامل اًلجتماعية المرتبطة بظاىرة (:  2004الدلبحي، عكض ) .14

عة نايؼ العربية لمعمـك جام ، رسالة ماجستير،تعاطي النساء لممسكرات والمخدرات
 األمنية، الرياض، السعكدية.

، السجون واألحداث الخدمة اًلجتماعية في محيط نزًلء (:1997الديب، محمد ) .15
 مصر.، مكتبة األنجمك المصرية

دور الجمعيات األىمية في دعم البرامج التأىيمية في  (:2003الرشكد، عبد ا ) .16
ة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، الرياض، جامع ، رسالة ماجستير،المؤسسات اإلصالحية

 السعكدية.
دار الفكر لمطباعة ، 1ط اني,تعديل وبناء السموك اإلنس (: 2000الركساف، فاركؽ ) .17
 النشر كالتكزيع، عماف، األردف.ك 
مراكز اإلصالح )السجون ( في فمسطين واقعا وقانونا في : ( 2002الريفي، حمدم ) .18

 فمسطيف. ،، مطبعة منصكر، غزة2ط ،ظل القواعد والمعايير الدولية
 .األردف، دار زىراف، عماف، أسس عمم النفس الجنائي :(2001الزعبي، أحمد ) .19
دور األنشطة الثقافية والرياضية في تأىيل األحداث في : (2004الزىراني، طارؽ ) .20

 .معة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية، جا، رسالة ماجستيرالحياتاإلص
، كمية الحرمان العاطفي وعالقتو بجرائم البنات والمتزوجات: ( 2004السيؼ، محمد ) .21

 .الرياض، السعكدية ،الممؾ فيد األمنية
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، أبحاث النظريات اًلجتماعية لتفسير السموك اإلجرامي: (1987الساعاتي، حسف ) .22
معة نايؼ العربية ، جاألمنية الكقائية العربية األكلىالخطة ا –الندكة العممية السادسة 

 لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية.
الطفولة واضطرابات  التعرض لإلساءة في مرحمة: (2009الشمرم، ضيؼ ا ) .23
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 ( 1ممحق رقم ) 
  

 االستبانة في صكرتيا األكلية ) قبؿ التحكيـ ( 

 
 بســم اهلل الرحمــن الرحيــــــــم

 
 ............................................................حفظياهللالسيد الدكتور / 

 تحية طيبة كبعد،،،،

 الموضوع / المشاركة في تحكيم مقياس تعديل السموك اإلجرامي
 -تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف :

 " دور الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديل السموك اإلجرامي
 التأىيل و اإلصالح في محافظات غزة "لدى نزيالت مراكز 

 كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات العميا . 
بداء الرأم فيما تركنو  كعميو أرجك مف سيادتكـ الكريمة التكـر باالطبلع عمى فقرات المقياس ، كا 

 مناسبنا مف تعديبلت أك إضافات عميو .
 جزيؿ الشكر ك التقدير،،، كلكـ منا

 
الباحثة /                                                                                   

 حناف النحاؿ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

( أمام اإلجابة التي تختارىا , وتمثل وجية  xالرجاء قراءة ىذه اًلستبانة مع وضع عالمة ) 
 نظرك .

إجابتك في ىذه اًلستبانة سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العممي  , وسيتم التعامل معيا 
 بسرية تامة .

 
 
 

 
 الباحثة
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 قبل دخول مركز التأىيل واإلصالح () أوًًل : البيانات األولية خاصة بالنزيمة

 العمر.–أ 
 .                                                   )    (سنة 20مف أقؿ-1
 سنة.                                              )    ( 30- 20مف -2
 سنة.                                             )    ( 40- 30مف  -3
 )    (            سنة.                                  50- 40مف  -4
 )    (                                              سنة . 50ما فكؽ  -5

 أين كنت تقيمين قبل دخولك مركز التأىيل واإلصالح ؟ - ت
 مخيـ .                                                   )     (                                                          -1
 مدينة .                                                   )     ( -2
 )     (.                                                               قرية -3

 مستواك التعميمي ؟-ج

 أمي .                                                    )    (-1        
 إبتدائي.                                                 )     ( -2        
 اعدادم .                                                )    (  -3        

 .                                                )    ( ثانكم فما فكؽ-4         

 مع من كنت تعيشين قبل دخولك مركز التأىيل واًلصالح؟ -د
 الكالديف .                                               )     (-1
 )     ( الكالد فقط.                                             -2
 الكالدة فقط.                                             )     (-3
 :.......................( أخرل )أذكرىا-4

 ؟ كم عدد أفراد أسرتك -ىـ 
           ........................................ 

 كم ترتيبك بين أفراد أسرتك ؟ -و
....................................... 
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 كم الدخل الشيري ألسرتك ؟ -ز
 شيكؿ.                                   )    ( 1000أقؿ مف -1
 شيكؿ.             )    ( 2000أقؿ مف  –شيكؿ  1000مف  -2
 شيكؿ  .            )    ( 3000أقؿ مف  –شيكؿ  2000مف -3
 شيكؿ.              )    ( 4000أقؿ مف  –شيكؿ  3000مف -4
 شيكؿ .                                )    ( 4000أكثر مف -5

 نوعية السكن الذي كنت تقيمين فيو قبل دخولك مركز التأىيل واًلصالح ؟ -ح

 دكر في عمارة .                                          )     ( -1
 )     (                                   شقة .                  -2
 منزؿ شعبي.                                              )      (-3

 كم عدد الغرف في السكن الذي كنت تقيمين فيو؟ -ط

............................................ 
 حددي نوع ممكية السكن ؟ -ي

 )      (                           ممؾ .                      -1
 مستأجر.                                             )      (-2
 سكف حككمي.                                        )     (-3
 )     (                                                        كقؼ .-4
 )اذكرىا..........................................(أخرى -5
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 ثانًيا :بيانات خاصة بالنزيمة )بعد دخول مركز التأىيل واًلصالح(.
 ما ىي القضية التي دخمت بسببيا مركز التأىيل واًلصالح ؟ –أ 
 (     سرقة.                                                                   )-1
 مخدرات.                                                                )     (-2
 أخبلقية)آداب(.                                                         )     (-3
 إعتداء.                                                                  )     (-4
 رل  ).أذكرىا : ..................................................(أخ-5

 كم مدة الحكم الصادرة بحقك ؟ -ب

 أقؿ مف شير.                                                           )     (-1
 أشير.                                                     )     ( 6-مف شير-2
 سنة.                                                    )     (–أشير  6مف -3
 )     (              سنكات.                                      3مف سنة _-4
 )      (                                                         سنكات فأكثر  . 3مف -5

 مركز التأىيل واًلصالح منذ دخولك وحتى اًلن ؟كم قضيت في  –ج 
)             ..........................       ( 

 كم مرة أدخمت مركز التأىيل واًلصالح قبل ذلك؟ -ىـ 
)          ..............................       ( 

 كم مرة يزورك أىمك أثناء فترة بقاءك في مركز التأىيل واإلصالح ؟ -د
 )     (        مرتيف في االسبكع .                                         -1
 كؿ أسبكع .                                                         )     (-2
 )     ( كؿ اسبكعيف.                                                       -3
 )     (                                             كؿ شير .              -4
 كؿ سنة .                                                            )     (-5
 )     (     ال تكجد زيارة.                                                   -6
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 واإلصالح : ثالثًا : بيانات عن العاممين في مركز التأىيل
 كيف تتعامل معكم مديرة مركز التأىيل واًلصالح ؟

 
 
 

أوافق  العبارة
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      كثيرنا ما تتقابؿ معنا. .1

      تبتعد عنا ،ك ال تتعامؿ معنا. .2

      تتدخؿ في شؤكننا دكف رغبتنا. .3

      تيتـ بحؿ مشاكمنا. .4

      اسكياء.تتعامؿ عمى اساس اننا  .5

      تحسسنا أننا مجرمات. .6

      ال تحاكؿ حؿ مشاكمنا. .7

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتنا. .8

تحرص عمى تنفيذ البرامج في  .9

 المركز.

     

تيمؿ الشكاكل ك االقترحات  .10

 الكاردة ليا منا.

     

تحرص عمى زيارة االىؿ  .11

 ألبنائيـ النزالء.
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 مركز التأىيل واًلصالح ؟ما ىو شعورك نحو مديرة 
أوافق  العبارة 

 بشدة
أعارض  أعارض ًل أدري أوافق

 بشدة
      احبيا، ك احترميا -1

      اخاؼ منيا    -2

      ال احبيا ،ك ال احترميا. -3

      كثيرنا ما اتشاجر معيا . -4

أحس بالممؿ اثناء  -5

 مقابمتيا.

     

اعاندىا ك احرص عمى  -6

 اغضابيا.

     

تطمبو بطيب أنفذ ما  -7

 خاطر.

     

      ال أشعر بكجكدىا. -8
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 ؟كيف تتعامل األخصائية اًلجتماعية معكم

أوافق  العبارة

 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق

 بشدة

      . كثيرنا ما تتقابؿ معنا.1 .1

      . تبتعد عنا ك ال تتعامؿ معنا2 .2

. تتدخؿ في شؤكننا دكف 3 .3

 رغبتنا

     

      بحؿ مشاكمنا. تيتـ 4 .4

. تتعامؿ عمى اساس اننا 5 .5

 اسكياء

     

      . تحسسنا باننا مجرمات6 .6

      . ال تحاكؿ حؿ مشاكمنا7 .7

      . تعمؿ عمى تنفيذ رغباتنا8 .8

. تحرص عمى تنفيذ البرامج 9 .9

 في المركز

     

تيمؿ الشكاكل ك   .10

 االقترحات الكاردة ليا منا

     

تحرص عمى زيارة االىؿ  .11

 ألبنائيـ النزالء
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 ما ىو شعورك نحو األخصائي اإلجتماعي؟

 

اوافق  العبارة 

 بشدة

اعارض  اعارض ًل ادري اوافق

 بشدة

      احبيا ك احترميا .12

      اخاؼ منيا  .13

      ال احبيا ك ال احترميا .14

      كثيرا ما اتشاجر معيا  .15

      احس بالممؿ اثناء مقابمتيا .16

عمى اعاندىا ك احرص  .17

 اغضابيا

     

      انفذ ما تطمبو بطيب خاطر .18

      ال اشعر بكجكدىا .19
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 كيف تتعامل معكم األخصائية النفسية ؟

اوافق  العبارة
 بشدة

اعارض  اعارض ًل ادري اوافق
 بشدة

      .كثيران ما تتقابؿ معنا1

.تبتعد عنا ك ال تتعامؿ 2
 معنا

     

.تتدخؿ في شؤكننا دكف 3
 رغبتنا

     

      تيتـ بحؿ مشاكمنا .4

تتعامؿ عمى اساس اننا  .5
 اسكياء

     

      تحسسنا باننا مجرمات .6

      ال تحاكؿ حؿ مشاكمنا .7

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتنا .8

تحرص عمى تنفيذ  .9

 البرامج في المركز

     

تيمؿ الشكاكل ك  .10
االقترحات الكاردة ليا 

 منا

     

تحرص عمى زيارة  .11
 االىؿ ألبنائيـ النزالء
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 ما ىو شعورك نحو األخصائية النفسية ؟
 

اوافق  العبارة 
 بشدة

اعارض  اعارض ًل ادري اوافق
 بشدة

      أحبيا ك احترميا. .12

      أخاؼ منيا . .13

ال أحبيا، ك ال  .14

 احترميا.

     

      كثيرنا ما اتشاجر معيا . .15

أحس بالممؿ اثناء  .16

 مقابمتيا.

     

أعاندىا، ك احرص  .17

 عمى اغضابيا.

     

أنفذ ما تطمبو بطيب  .18

 خاطر.

     

      ال أشعر بكجكدىا. .19

 
 
 
 



 

 766 

 كيف تتعامل معكم األخت المراقبة:

أوافق  العبارة
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      كثيرنا ما تتقابؿ معنا. .1

      تبتعد عنا ك ال تتعامؿ معنا. .2

دكف تتدخؿ في شؤكننا  .3
 رغبتنا.

     

      تيتـ بحؿ مشاكمنا. .4

تتعامؿ عمى أساس أننا  .5
 أسكياء.

     

      تحسسنا باننا مجرمات. .6

      ال تحاكؿ حؿ مشاكمنا. .7

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتنا. .8

تحرص عمى تنفيذ البرامج  .9

 في المركز.

     

تيمؿ الشكاكل ك  .10
 االقترحات الكاردة لو منا.

     

زيارة االىؿ  تحرص عمى .11
 ألبنائيـ النزالء.
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 ما ىو شعورك نحو اًلخت المراقبة ؟ 
 

أوافق  العبارة 
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      احبيا، ك احترميا. .12

      اخاؼ منيا. .13

      ال احبيا ،ك ال احترميا. .14

      كثيرنا ما اتشاجر معيا. .15

      أحس بالممؿ اثناء مقابمتيا. .16

أعاندىا، ك أحرص عمى  .17

 اغضابيا.

     

      أنفذ ما تطمبو بطيب خاطر. .18

      ال أشعر بكجكدىا. .19
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 ( 2ممحق رقم )   
 االستبانة في صكرتيا النيائية  

 
 بســم اهلل الرحمــن الرحيــــــــم

 
 حفظو اهلل              -----------------------السيد الدكتور /   
 تحية طيبة كبعد،،،،

 الموضوع / المشاركة في تحكيم مقياس تعديل السموك اًلجرامي 
 -تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف :

 " دور الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديل السموك اًلجرامي
 لدى نزيالت مراكز التأىيل و اًلصالح في محافظات غزة "

كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات         
 العميا .

بداء الرأم فيما تركنو  كعميو أرجك مف سيادتكـ الكريمة التكـر باالطبلع عمى فقرات المقياس ، كا 
 مناسبنا مف تعديبلت، أك إضافات عميو .

 كلكـ منا جزيؿ الشكر ك التقدير،،،
 

 الباحثة / حنان النحال 
 
 



 

 769 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  

تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف )دكر الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديؿ السمكؾ اإلجرامي 
في مراكز التأىيؿ كاإلصبلح في محافظات غزة (كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير 

 تخصص القيادة كاإلدارة–لمدراسات العميا بغزة مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة 
كعميو أرجك منكـ التعاكف في إجراء ىذه الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عمى التساؤالت الكاردة في    

 ىذه االستبانة كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
 كنعممكـ أف ما تدلكف بو مف بيانات كآراء لف يستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط 

( في المكاف المناسب بكؿ مصداقية كأمانة، كالرجاء اإلجابة  x/ الرجاء كضع إشارة ) مبلحظة
 عمى كؿ الفقرات الكاردة كال تعطى أكثر مف إجابة لمفقرة الكاحدة.

 
 كلكـ مني الشكر كالتقدير..

 
 

 الباحثة / حناف حمد النحاؿ
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 مركز التأىيل واإلصالح (لحظة دخول ) أوًًل : البيانات األولية خاصة بالنزيمة

 العمر.–أ 
 )    ( سنة.                                                     20أقؿ مف-1
 سنة.                                                  )    (  30- 21مف-2
 سنة.                                                )    ( 40- 31مف  -3
 سنة.                                                )    ( 50-  41مف -4
 )    (                                                       سنة  فما فكؽ. 51  -5

 أين كنت تقيمين قبل دخولك مركز التأىيل واإلصالح ؟ -ب
 )     (                                                               .                                                            مدينة -4
 )     (     .                                                            مخيـ -5
 )     (                        قرية   .                                       -6

 

 الحالة اًلجتماعية:-ج
 )   (      أنسة .                                                   -1
 )   (         متزكجة.                                               -2
 )   (    أرممة.                                                  -3
 )   (                                                    مطمقة. -4

 مستواك التعميمي ؟ -د

 )    (  ابتدائي فما دكف.                                            -1
 ابتدائي.                                                      )    (  -2
 )    (                           إعدادم.                           -3
 ثانكم.                                                       )    ( -4
 )    (   .                                                  جامعي فما فكؽ -5
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 مع من كنت تعيشين قبل دخولك مركز التأىيل واًلصالح؟  -ىـ 
 )     (                                  الكالديف .            -1
 )      ( الكالد فقط.                                            -2
 )     (     الكالدة فقط.                                           -3
 الزكج .                                               )     ( -4
  )     (                                 األخكة .              -5
 أخرل )أذكرييا :.......................( -6
 

 ؟ كم عدد أفراد أسرتك -و 

 أفراد .                                       )     ( 3مف فرد إلى  -1
 )     (   أفراد .                                   6أفراد إلى  3مف  -2
 )     ( أفراد  .                                  9لى أفراد إ 6مف  -3
 (         )                                  أفراد فأكثر.              9  -4

 
 (        )           كم ترتيبك بين أفراد أسرتك ؟                        -ز 
 كم الدخل الشيري ألسرتك ؟ -ح 

 (  )     شيكؿ .                                1000أقؿ مف -1
 (   )     شيكؿ.           2000أقؿ مف  –شيكؿ 1001مف  -2
 (    )    شيكؿ  .          3000أقؿ مف  –شيكؿ 2001مف -3
 (     )   شيكؿ  .         4000أقؿ مف  –شيكؿ  3001مف -4
 (   )   شيكؿ .                               4000أكثر مف -5

 نوعية السكن الذي كنت تقيمين فيو قبل دخولك مركز التأىيل واًلصالح ؟ -ط

 )     (  دكر في عمارة .                                     -9
 )     (                     شقة .                          -2
 )     (                               منزؿ شعبي.         -3
 أخرل أذكرييا ..............................................(-4
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 كم عدد الغرف في السكن الذي كنت تقيمين فيو؟ -ي

)                                             ( 
 حددي نوع ممكية السكن ؟ -ك

 )      (                                            ممك .     -1
 )      (                                   مستأجر.           -10

 أخرى )اذكرييا..........................................(               

 
 ثانًيا :بيانات خاصة بالنزيمة )بعد دخول مركز التأىيل واإلصالح(

 
 ىي القضية التي دخمت بسببيا مركز التأىيل واإلصالح ؟ ما –أ 
 سرقة.                                                             )     (-1
 مخدرات.                                                          )     (-2
 )     (               أخبلقية )آداب(.                                    -3
 إعتداء.                                                            )     (-4
 أخرل  ).أذكرييا : ..................................................(-5
 

 كم مدة الحكم الصادرة بحقك ؟ -ب

 )     (                أقؿ مف شير.                                       -1
 )     (             أشير.                             6أقؿ مف  -مف شير-2
 )     (           أقؿ مف سنة.                              –أشير  6مف -3
 )     (          سنكات.                              3مف سنة _ أقؿ مف -4
 )     (          .                                              فأكثرسنكات  3مف -5
 

 كم قضيت في مركز التأىيل واإلصالح منذ دخولك وحتى اًلن ؟ –ج 
)         ......................................          ( 
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 كم مرة أدخمت مركز التأىيل واإلصالح؟ -د
              ()             ................................ 

 
 كم مرة يزورك أىمك أثناء فترة بقاءك في مركز التأىيل واإلصالح ؟ -ىـ 
 ( )   مرتيف في األسبكع .                                                   -1
 ( )                           كؿ أسبكع .                                   -2
 )     (                                           كؿ أسبكعيف.              -3
 (   )                                             كؿ شير .                -4
 (  )                                               كؿ سنة .                -5
 (  )                                                د زيارة.           ال تكج-6
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 ثالثًا : بيانات عن العاممين في مركز التأىيل واإلصالح :
 كيف تتعامل معك مديرة مركز التأىيل و اإلصالح ؟

 

أوافق  العبارة
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      تمتقي المديرة بي .كثيرنا ما  -11

تبتعد المديرة عني، ك ال  -12

 تتعامؿ معي.

     

تتدخؿ في شؤكني دكف  -13

 رغبتي.

     

      تيتـ بحؿ مشكبلتي. -14

تتعامؿ معي بكصفي  -15
 إنسانة سكية.

     

      تحسسني بأنني  مجرمة. -16

      ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي. -17

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي. -18

البرامج  تحرص عمى تنفيذ -19
 المقدمة في المركز.

     

تيمؿ الشكاكل كاالقتراحات   -20
 التي أقدميا ليا.

     

تحرص عمى زيارة األىؿ  -21
 البنتيـ النزيمة.
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 ما ىو شعورك نحو مديرة مركز التأىيل واإلصالح ؟
 

أوافق  العبارة 
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      أحب المديرة، ك أحترميا.  -22

      أخاؼ مف المديرة.   -23

      أكره المديرة ،ك الأحترميا. -24

      كثيرنا ما أتشاجر معيا . -25

      أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. -26

أعاندىا ك أحرص عمى  -27

 إغضابيا.

     

أنفذ ما تطمبو بطيب  -28

 خاطر.

     

      ال أشعر بتأثيرىا. -29
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 ؟كيف تتعامل األخصائية اًلجتماعية معك
 

أوافق  العبارة
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

كثيران ما تمتقي األخصائية   .20
 االجتماعية بي.

     

تبتعد األخصائية   .21
االجتماعية عني ك ال 

 تتعامؿ معي.

     

تتدخؿ في شؤكني دكف  .22
 رغبتي.

     

      تيتـ بحؿ مشكبلتي. .23

تتعامؿ معي بكصفي    .24
 إنسانة سكية.

     

      تحسسني بأنني مجرمة.  .25

      ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي. .26

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي.  .27

تحرص عمى تنفيذ البرامج    .28
 المقدمة في المركز.

     

تيمؿ الشكاكل ك  .29
 االقتراحات التي أقدميا ليا.

     

تحرص عمى زيارة   .30
 األىؿ البنتيـ النزيمة.
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 اًلجتماعية؟ما ىو شعورك نحو األخصائية 
 

أوافق  العبارة 
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

أحب األخصائية االجتماعية  -1

 ك أحترميا.

     

أخاؼ مف االخصائية  -2

 االجتماعية.

     

أكره األخصائية   -3

 االجتماعية ك ال أحترميا.

     

      كثيرنا ما أتشاجر معيا .  -4

      أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. -5

أعاندىا ك أحرص عمى  -6

 إغضابيا.

     

أنفذ ما تطمبو مني بطيب  -7

 خاطر.

     

      ال أشعر بتأثيرىا. -8
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 كيف تتعامل معك األخصائية النفسية ؟

 

أوافق  العبارة
 بشدة

أعارض  ضأعار  ًل أدري أوافق
 بشدة

ثيران ما تمتقي األخصائية . ك1
 النفسية بي.

     

تبتعد عني، ك ال تتعامؿ .2
 معي.

     

تتدخؿ في شؤكني دكف .3
 رغبتي.

     

      تيتـ بحؿ مشكبلتي. .4

تتعامؿ معي بكصفي إنسانة  .5
 سكية.

     

      تحسسني أنني مجرمة. .6

      ال تحاكؿ حؿ مشكبلتي.  .7

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي. .8

تحرص عمى تنفيذ البرامج  .9
 المقدمة في المركز.

     

االقتراحات تيمؿ الشكاكل ك  .10
 التي أقدميا ليا.

     

تحرص عمى زيارة األىؿ  .11

 البنتيـ النزيمة.
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 ما ىو شعورك نحو األخصائية النفسية ؟

 

أوافق  العبارة 
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

أحب األخصائية النفسية ك  .12

 أحترميا.

     

أخاؼ مف األخصائية  .13

 النفسية.

     

األخصائية النفسية، ك أكره  .14

 ال أحترميا.

     

      كثيرنا ما أتشاجر معيا . .15

      أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. .16

أعاندىا ك أحرص عمى  .17

 إغضابيا.

     

أنفذ ما تطمبو بطيب  .18

 خاطر.

     

      ال أشعر بتأثيرىا. .19
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 كيف تتعامل معك  المراقبة ؟

 

أوافق  العبارة
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      كثيرنا ما تمتقي المراقبة بي. .20

تبتعد عني ،ك ال تتعامؿ  .21
 معي.

     

تتدخؿ في شؤكني دكف  .22
 رغبتي.

     

      تيتـ بحؿ مشكبلتي. .23

تتعامؿ معي بكصفي  .24
 إنسانة سكية.

     

      تحسسني أنني مجرمة. .25

ال تحاكؿ حؿ  .26
 مشكبلتي.

     

      تعمؿ عمى تنفيذ رغباتي. .27

تحرص عمى تنفيذ  .28
 البرامج المقدمة في المركز.

     

تيمؿ الشكاكل ك  .29
 االقتراحات التي أقدميا ليا.

     

تحرص عمى زيارة  .30
 األىؿ البنتيـ النزيمة.
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 ما شعورك نحو األخت المراقبة ؟ 
 

أوافق  العبارة 
 بشدة

أعارض  أعارض ًل أدري أوافق
 بشدة

      احترميا.أحب المراقبة ك  .31

      أخاؼ مف المراقبة. .32

      أكره المراقبة ،ك ال احترميا. .33

      كثيرنا ما أتشاجر معيا. .34

      أحس بالممؿ أثناء مقابمتيا. .35

أعاندىا ،ك أحرص عمى  .36

 إغضابيا.

     

ػنفذ ما تطمبو بطيب  .37

 خاطر.

     

      ال أشعر بتأثيرىا. .38
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 (3ممحق رقم)
 األساتذة المحكمينالرسالة إلى 

 

 
 بســم اهلل الرحمــن الرحيــــــــم

 
 السيد الدكتور / ................................................................حفظو اهلل

 
 تحية طيبة كبعد،،،،

 الموضوع / المشاركة في تحكيم مقياس تعديل السموك اًلجرامي 
 -بعنكاف :تقـك الباحثة بإجراء دراسة 

 " دور الشرطة النسائية الفمسطينية في تعديل السموك اإلجرامي
 لدى نزيالت مراكز التأىيل و اإلصالح في محافظات غزة "

 كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة ك السياسة لمدراسات العميا .
بداء الرأم فيما تركنو كعميو أرجك مف سيادتكـ الكريمة التكـر باالطبلع عمى  فقرات المقياس ، كا 

 مناسبنا مف تعديبلت، أك إضافات عميو .
 

 كلكـ مني جزيؿ الشكر ك التقدير،،، 
 

 الباحثة / حنان النحال 
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 (4ممحق رقم ) 
 كتاب موجو إلى المبحوثات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  
الفمسطينية في تعديل السموك دور الشرطة النسائية تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف )

كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى درجة اإلجرامي في مراكز التأىيل واإلصالح في محافظات غزة (
 تخصص القيادة كاإلدارة–الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا بغزة 

تساؤالت الكاردة في كعميو أرجك منكـ التعاكف في إجراء ىذه الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عمى ال
 ىذه االستبانة كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

 كنعممكـ أف ما تدلكف بو مف بيانات كآراء لف يستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط 
( في المكاف المناسب بكؿ مصداقية كأمانة، كالرجاء اإلجابة  xمبلحظة / الرجاء كضع إشارة )

 ر مف إجابة لمفقرة الكاحدة.عمى كؿ الفقرات الكاردة كال تعطى أكث
 

 كلكـ مني الشكر كالتقدير..
 
 

 الباحثة / حنان حمد النحال
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 (5ممحق رقم )
 أسئمة المقابمة الشخصية

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األداة الثانية من أدوات البحث )المقابمة الشخصية(

 
ا عمى األخكات العامبلت   تتضمف ىذه األداة ثبلثة مجمكعات مف األسئمة كالتي ستطرح بإذف

 في مركز التأىيؿ كاإلصبلح.
 

مدير  --------------*المجموعة األولى: األسئمة الخاصة  بالنقيب 
 مركز التأىيل واإلصالح

 السؤاؿ األكؿ : كيؼ تستقبميف النزيمة في أكؿ جمسة بعد استبلميا مف الجية المختصة؟
 

 النسائية بالتعامؿ مع النزيمة ؟السؤاؿ الثاني : كيؼ تقـك الشرطة 
 السؤاؿ الثالث: ىؿ تستخدميف العنؼ كالشدة مع النزيمة أـ لديؾ طرؽ أخرل ؟أذكرييا

 السؤاؿ الرابع : ىؿ ىناؾ جيات مختصة تيتـ بدعـ النزيمة نفسيا أك اجتماعيا ؟حددييا
 رحب ؟السؤاؿ الخامس: ىؿ تشعريف بتقبؿ النزيمة لتعميمات الشرطة النسائية بصدر 

 السؤاؿ السادس : ىؿ لديؾ خطة لمتابعة النزيمة بعد خركجيا مف مركز التأىيؿ كاإلصبلح؟
 ---المجمكعة الثانية :األسئمة الخاصة باألخصائية النفسية 

 السؤاؿ األكؿ: ىؿ تقكميف بكضع جدكؿ أك برنامج إرشادم لتكعية النزيمة؟ أذكرييا
 

 --- خصائية النفسية*المجموعة الثانية :األسئمة الخاصة باأل
 السؤاؿ األكؿ: ىؿ تقكميف بكضع جدكؿ أك برنامج إرشادم لتكعية النزيمة؟ أذكرييا

 السؤاؿ الثاني : ىؿ تساىميف في حؿ المشكبلت سكاء الداخمية أك الخارجية لدل النزيمة؟
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  السؤاؿ الثالث: ىؿ تبلحظيف كجكد تحسف في بعض السمككيات لدل النزيمة؟
 : ىؿ لديؾ جيات داعمة لمنزيمة؟ كضحييا  السؤاؿ الرابع

 السؤاؿ الخامس :ىؿ يكجد لديؾ معيقات تكاجيؾ اثناء القياـ بعممؾ؟
 السؤاؿ السادس :ىؿ لديؾ إضافات أخرل ترغبيف بإدالئيا كنت أنا لـ أتطرؽ إلييا؟

 -----------المجموعة الثالثة : األسئمة الخاصة باألخصائية اًلجتماعية 
 : ىؿ باإلمكاف أف تحدثينني عف أكؿ استقباؿ لؾ لمنزيمة؟ السؤاؿ األكؿ

 السؤاؿ الثاني : ىؿ تقكميف بإعداد محاضرات تساىـ في تعديؿ السمكؾ لدل النزيمة ؟
 السؤاؿ الثالث : ىؿ تساىميف في حؿ المشكبلت االجتماعية الخاصة بالنزيمة؟

لتأىيؿ لدييا لكي تستطيع االندماج في السؤاؿ الرابع : ىؿ تقكميف بدعـ اجتماعي لمنزيمة إلعادة ا
 المجتمع؟

 
 السؤاؿ الخامس : ما البرامج المستخدمة لديؾ مف أجؿ إعداد النزيمة ؟عددييا

 السؤاؿ السادس : ىؿ تعتقديف بنجاح البرامج المستخدمة بدرجة مرضيو؟
 ريياالسؤاؿ السابع : ىؿ يكجد لديؾ معيقات تكاجيؾ أثناء تأدية عممؾ مع النزيمة ؟أذك
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 (6ممحق رقم ) 
 كتاب تسييل الميام
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 (7ممحق رقم )
 أسماء السادة األساتذة الذين شاركوا في تحكيم اًلستبانة  

 الدولة الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية اسم الدكتور

الجامعة  إدارة أعماؿ أستاذ مشارؾ د.فارس أبكمعمر

 اإلسبلمية

 فمسطيف

أكاديمية اإلدارة  صحة نفسية أستاذ مساعد د.محمد الجريسي

 كالسياسة

 فمسطيف

الجامعة  عمـك الحديث أستاذ مشارؾ د.محمد طكالبة

 األردنية

 األردف

رئيس جامعة العمكـ  د.عبدالناصر أبكالبصؿ 

 سابقا-اإلسبلمية

 األردف جامعة اليرمكؾ شريعة

جامعة القدس  طبيب نفسي أستاذ مساعد د. يكسؼ عكض ا

 المفتكحة 

 فمسطيف

جامعة الممؾ  لغة عربية أستاذ مشارؾ د.فاطمة النجار

 سعكد

 السعكدية

 فمسطيف جامعة األقصى عمـ النفس أستاذ مساعد د.سمير العبسي

 فمسطيف جامعة األقصى عمـ النفس أستاذ مساعد د.سمير مخيمر

الجامعة  لغة عربية أستاذ مساعد د.أسماء قبلككف

  المبنانية

 لبناف
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 فمسطيف جامعة األقصى إعبلـ  أستاذ مساعد د.نبيؿ الطيراكم

اإلرشاد  أستاذ مساعد د.كليد القططي

 النفسي

 فمسطيف جامعة األقصى

مناىج طرؽ  أستاذ مساعد د. سييمة شاىيف

 التدريس

جامعة القدس 

 المفتكحة

 فمسطيف

اقتصاد  أستاذ مشارؾ د.زكريا شطناكم

 إسبلمي

 األردف عجمكف جامعة

الجامعة  عمـك سياسية أستاذ مشارؾ د.كليد المدلؿ

 اإلسبلمية

 فمسطيف

إدارة  أستاذ مشارؾ  د.ماىر درغاـ

 كمحاسبة

الجامعة 

 اإلسبلمية

 فمسطيف

 


