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"الخصائص اإلجتماعٌة لنزالء المؤسسات اإلصالحٌة بالمملكة 

 العربٌة السعودٌة"
 "دراسة مٌدانٌة لنزالء إصالحٌة الحائر"

 

  خالد عبد العزٌز عبد هللا الخرجً
 

 الملخص

تهدؾ هذه الدراسة إلى الكشؾ عن الخصائص اإلجتماعٌة لنزالء 
مفردة من إصبلحٌة الحائر  (222المؤسسات اإلصبلحٌة، وتكونت عٌنة البحث من )

% من إجمالً كل فئة من نزالء الفئات التالٌة: 5التابعة لمدٌنة الرٌاض نزالء بواقع 
الفئة األولى مرتكبً الجرائم المتنوعة، الفئة الثانٌة مرتكبً جرائم الحقوق الخاصة، 

ت، الفئة الفئة الثالثة مرتكبً جرائم المخدرات، الفئة الرابعة: مرتكبً جرائم المسكرا
الخامسة: مرتكبً جرائم األخبلقٌات، الفئة السابعة مرتكبً الجرائم الرشوة 
والتزوٌر، الفئة الثامنة مرتكبً جرائم القتل واالعتداء على النفس، وكانت األدوات 
المستخدمة صحٌفة االستقصاء، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن معظم نزالء 

%، وأن المؤهل المتوسط 6559وجٌن بنسبة المؤسسات اإلصبلحٌة من ؼٌر المتز
ٌمثل المستوى التعلٌمً السائد بٌنهم ، كما كشؾ نتائج الدراسة عن أن هؤالء النزالء 

%، فً حٌن 3856عاما بنسبة  35إلى  25تتراوح أعمارهم على الترتٌب ما بٌن 
أظهرت النتائج أنهم من العاملٌن وأن معظمهم ٌنتسب للقطاع الخاص بنسبة 

% تقٌم بالبدو، 22%، وٌقٌمون فً المدن بخبلؾ نسبة قلٌلة منهم تقدر بنحو 6852
كما أسفرت النتائج عن أن الٌمنٌون ٌمثلون أعلى نسبة نزالء من ؼٌر السعودٌٌن ثم 
المصرٌٌن، وبالتالً أظهرت وجود عبلقة بٌن متوسط دخل الفرد وطبٌعة العمل 

بٌن المستوى التعلٌمً واإلنحراؾ. ونوع الجرٌمة المرتكبة، وعن عدم وجود عبلقة 
 ونوقشت النتائج فً ضوء نتائج أدبٌات التراث العلمً.
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Abstract 

This study aims at clarifying the social characteristics of the guest in 

the reformer institutions. This research sample consists of (220) guest who 

belong to Alhair Reformer of Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia with 

5% for each category of the guests. The first category is perpetrators of 

various crimes, the second is special rights perpetrators, third is drug 

perpetrators, fourth is Alcohol perpetrators, fifth is moral perpetrators, 

seventh is bribe and forge perpetrators, eighth is assault and murder 

perpetrators. The method which has been used is a survey, which has come 

up with the study findings 65.9% which is the majority of the guests in the 

Reformer are un married people and the educational level for most of them is 

the intermediate. Furthermore, the study's findings revealed that the age of 

this group are workers and most of them are working in private sector, and 

they live in the cities, except for a few percentage which estimates about 

20% lives in Bedouins. Further more, the study has come up with the fact 

that Yemenis represents a higher percentage of guests in the reformer than 

the others who are not Saudis, then the Egyptian. Hence, the study has 

showed that there is a relation between the average of the people's income 

and the quality of work on the one hand, and the type of the crime on the 

other hand and that there is no relation between the educational level and 

deviation. These findings have been discussed in the light of scientific 

heritage literature. 
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 مقدمة 

عنً الكثٌر من المفكرٌن والباحثٌن فً مجال علم االجتماع بدراسة 
الجرٌمة; بوصفها إفرازا من إفرازات المجتمع ؼٌر السوٌة، وإحدى الظواهر السلبٌة 
التً تشكل تحدٌا لقٌمه ومعاٌٌره، التً تقتضً دراسة العبلقة بٌنها وبٌن البٌئة 

نحرؾ، للكشؾ عن أسباب اإلنحراؾ، الذي اإلجتماعٌة التً ٌنتمً إلٌها الفرد الم
توؼل داخل المجتمعات اإلنسانٌة عامة دون آخر، وانعكس على تنوع وثراء أنماط 
وأسالٌب الجرٌمة، وارتفاع معدالتها، األمر الذي ال ندري هل هو نتٌجة للتطور 
السرٌع الذي تشهده المملكة على وجه الخصوص أم أن األمر نتٌجة عكسٌة لذلك؟ أم 

 ن السببٌن معا ٌفسران وضع الجرٌمة وتطورها داخل المجتمع السعودي. أ

وذك إٌمانا بأن "االتجاه اإلجتماعً فً تفسٌر  السلوك اإلجرامً ٌعتبر من 
أكثر االتجاهات شٌوعا وأخصبها إنتاجا وأكثرها استٌعابا لكافة الظروؾ والعوامل 

 (1)لوك اإلجرامً". التً ٌشٌع تواجدها عند بحث أسباب الجرٌمة وعلة الس

وعلٌه فإن السلوك الشاذ ال ٌنشا من فراغ، وكذا من الصعب إٌعازه لعامل 
دون آخر، وإنما ٌؤول إلى العدٌد من العوامل والمتؽٌرات، التً تتكامل مع بعضها 
البعض، وتختلؾ فً درجة تأثٌرها من عامل آلخر، والتً أٌضا قد ٌكون مردها إما 

مؤسساته المعنٌة بعملٌة التنشئة التً تلعب دورا هاما وبارزا إلى المجتمع متمثبل فً 
فً تشكٌل اتجاهاته ومٌول األفراد كاألسرة والمدرسة وجماعة الرفاق والمؤسسات 
الثقافٌة....إلى ؼٌر ذلك من المؤسسات والتجمعات من ناحٌة، وإما إلى الفرد ذاته 

للمعاٌٌر والقوانٌن والمحافظة ومدى قدرته على عدم االلتزام باإلٌجابٌة واالمتثال 
علٌها من ناحٌة أخرى، وإما على صعٌد آخر إلى االثنٌن معا، وهذا ما ذهب إلٌه 
أنصار االتجاه التكاملً من أن السلوك اإلجرامً ال ٌنشأ لسبب واحد، وإنما لعدة 
أسباب تتكامل فٌما بٌنها حتى تؤدي إلى هذا السلوك، وباألخص فً ظل التحول 

ما صاحبه من تؽٌر إجتماعى تمثل فً تؽٌر بعض العادات والتقالٌد التنموي و
 والمفاهٌم الحٌاتٌة.   

وجدٌرا بالذكر أن مصطلح الخصائص اإلجتماعٌة ٌشٌر إلى مجموعة من 
المتؽٌرات التً ؼالبا ما تتمثل فً العمر، التعلٌم، المهنة، درجة تفضٌل الوالدٌن، 

ركة التنقل، الحالة اإلجتماعٌة، عدد مرات عدد األبناء، مهنة الوالد، السفر وح
الزواج، األصدقاء، معاملة الوالدٌن، عدد أفراد األسرة، الترتٌب بٌن اإلخوة 
واألخوات، تعاطً المخدرات، إشراؾ الوالدٌن والعبلقة بهم، كٌفٌة قضاء وقت 

ت االقتصادٌة وعبلقة الطبقا ةالفراغ، فضبل عن التركٌب الطبقً وداللته من الناحٌ
والتً تتأثر بدورها بمجموعة من  (2)ببعضها البعض بما تشمله من تدرج اجتماعً،

المتؽٌرات األخرى التً تعكس بطبٌعة العبلقة بٌن المعطٌات اإلقتصادٌة التً لعل 
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من أبرزها محل اإلقامة، ملكٌة السكن، مقدار أو مستوى الدخل، إعالة الؽٌر 
اقع االجتماعً للفرد ودورها فً وعددهم، ووجود مساعدات من الؽٌر، والو

 اإلنحراؾ...إلخ.

وتبرز أهمٌة دراسة الخصائص اإلجتماعٌة للفرد بشكل عام والفرد 
المنحرؾ المودع فً المؤسسات اإلصبلحٌة ودور الرعاٌة على وجه الخصوص فً 

 سٌاق عاملٌن أساسٌٌن:

التصدي ألوجه : وقاٌة المجتمع من اإلنحراؾ بمواجهة المشكبلت الكائنة به وأوال 
القصور والتحدٌات التً تواجه األفراد وتحول بٌنهم وبٌن االمتثال لمعاٌٌره ونظمه 
والتمسك بالسلوك السوي الذي ٌسهم فً االرتقاء بالبناء اإلجتماعً وتفعٌل عملٌة 

 التنمٌة الشاملة.

: تأهٌل نزالء المؤسسات اإلصبلحٌة على أساس موضوعً ٌسهم فً الكشؾ ثانٌا 
افع اإلنحراؾ مع التأكٌد على معالجة هذه األسباب بتعزٌز وتنمٌة القدرات عن دو

الشخصٌة للنزٌل للقضاء على ثقافة الجنوح والحٌلولة بٌنه وبٌن اعتٌاد اإلجرام 
 واتخاذه سبٌبل للحٌاة.

 مشكلة الدراسة

بناء على ما سبق ذكره فإن دراسة الخصائص اإلجتماعٌة لؤلفراد 
هم وأبرز الوسائل التً تسهم فً التعرؾ على دوافع اإلنحراؾ، المنحرفٌن، تعد من أ

وإٌجاد المقترحات والحلول المناسبة للحد منها، ومن ثم فإن مشكلة هذا الموضوع 
تتلخص فً "دراسة الخصائص اإلجتماعٌة لنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة بإصبلحٌة 

موعة من المتؽٌرات بالمملكة العربٌة السعودٌة من خبلل التركٌز على مج رالحائ
األساسٌة التً تتمثل فً الحالة اإلجتماعٌة، المستوى التعلٌمً، العمر، محل اإلقامة، 
الجنسٌة، باإلضافة إلى مجموعة من المتؽٌرات اإلقتصادٌة مثل المهنة، طبٌعة 

 العمل، ملكٌة السكن، متوسط الدخل".

 أهمٌة الدراسة

التوصل لنتائج علمٌة تسهم فً  تتضح أهمٌة الدراسة فً المقام األول فً  
الكشؾ عن الخصائص اإلجتماعٌة، وتفسٌر العبلقة بٌنها وبٌن نوع الجرٌمة/ بهدؾ 
إٌجاد الحلول المناسبة والخطط العبلجٌة للحد من انتشار من االنحراؾ وانتشار 
الجرٌمة والتصدي لها بأسلوب علمً منظم باإلضافة إلى العدٌد من األسباب والتً 

 ا:من بٌنه

  أوال: معرفة بعض  خصائص نزالء المؤسسات اإلصبلحٌة والتً من شأنها
 اإلسهام فً مكافحة الجرٌمة والقضاء علٌها.
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  ثانٌا: تعد الجرٌمة أحد أهم المعوقات التً تواجه مسٌرة التنمٌة بشكل مباشر
 وؼٌر مباشر من حٌث اإلضرار بأمنه واستقراره، أو إهدار طاقاته البشرٌة.

 ثل تحدٌد الخصائص اإلجتماعٌة مؤشرا حٌوٌا لمعالجة مواطن ثالثا: ٌم
الخلل التً تعتري عملٌة التنشئة اإلجتماعٌة، بتعدٌل برامج التربٌة سواء 

 على نطاق األسرة أو المجتمع ككل.

  رابعا: توجٌه أنظار المسئولٌن إلى التعرؾ على أكثر أنماط الجرٌمة شٌوعا
اذ كافة اإلجراءات البلزمة لمواجهة داخل المؤسسات اإلصبلحٌة، ومن اتخ

 هذا التوؼل بكل حزم وقوة.

 أهداف الدراسة:

ٌتضح الهدؾ الرئٌسً للدراسة فً التعرؾ على الخصائص اإلجتماعٌة 
بالمملكة العربٌة  رلنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة بالتطبٌق على إصبلحٌة الحائ

 :السعودٌة، وذلك بالتركٌز على األهداؾ الفرعٌة التالٌة

دراسة المتؽٌرات األولٌة لنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة المتمثلة فً: الحالة  .1
اإلجتماعٌة، والمستوى التعلٌمً، والعمر، والمهنة، والدخل، ومحل اإلقامة، 

 وملكٌة السكن والجنسٌة، والدخل الشهري.

 التعرؾ على أنماط الجرائم المرتكبة من قبل نزالء المؤسسات اإلصبلحٌة. .2

سط عدد مرات العود بالنسبة للعائدٌن إلى ارتكاب السلوك اإلجرامً تحدٌد متو .3
 المؤسسات اإلصبلحٌة. ءلنزال

 تساؤالت الدراسة

ٌتمثل التساؤل الرئٌسً للدراسة فً: ما هً الخصائص اإلجتماعٌة لنزالء 
بالمملكة العربٌة السعودٌة ؟  رالمؤسسات اإلصبلحٌة بالتطبٌق على إصبلحٌة الحائ

 ل اإلجابة على التساؤالت التالٌة:  وذلك من خبل

ما المتؽٌرات األولٌة لنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة المتمثلة فً: الحالة  .1
اإلجتماعٌة، والمستوى التعلٌمً، والعمر، والمهنة، والدخل، ومحل اإلقامة، 

 وملكٌة السكن والجنسٌة، والدخل الشهري؟

 ات اإلصبلحٌة ؟ما أنماط الجرائم المرتكبة من قبل نزالء المؤسس .2

ما متوسط عدد مرات العود بالنسبة للنزالء لعائدٌن إلى ارتكاب السلوك  .3
 المؤسسات اإلصبلحٌة ؟ ءاإلجرامً لنزال
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 اإلطار النظري

 Theory  Delinquentتعتمد الدراسة على منظور الثقافة الجانحة الفرعٌة 

Subcultureباحثٌن ألبرت كوهٌن ، وتعود البداٌات األولى فً تنظٌره إلى أفكار ال
Albert Cohen وولتر مٌلر ،Walter Miller حول االنحراؾ استنادا إلى العدٌد من ،

مفاهٌم نظرٌة األنومً حٌث طبٌعة البناء اإلجتماعً والثقافً للمجتمع وما ٌتسم به 
من التماٌز والبلتجانس الذي ٌعد المؤشر األساسً لدراسة وتفسٌر ظاهرة السلوك 

 (3)الجانح.

تتلخص هذه النظرٌة حول فكرة أساسٌة تقر بان "األفراد الذٌن ٌنتمون إلى و
الطبقة اإلجتماعٌة الدنٌا ٌتمٌزون عم سواهم من أفراد الطبقة اإلجتماعٌة الوسطى 

 (4)بخصائص ثقافٌة معٌنة تدفعهم وتشجعهم على ارتكاب السلوك المنحرؾ".

ه حصٌلة تناقض كوهن" االنحراؾ فً سٌاق هذا المنظور بوصف" وٌفسر
بٌن نوعٌن من المعاٌٌر والقٌم والضوابط اإلجتماعٌة، إحداهما: المعاٌٌر الخاصة 
بالطبقة الوسطى وتشكل الهٌكل العام للثقافة التً تسود المجتمع وتعبر عن هوٌته 
الثقافٌة واالجتماعٌة ، واألخرى: المعاٌٌر الخاص بالطبقة الدنٌا وتشكل الهٌكل 

ٌة تستمد أصولها من الثقافة العامة ولكن تأخذها بشكل معكوس الفرعً لثقافة سفل
ٌنسجم من أهدافها وؼاٌاتها وٌبلءم طبٌعة العبلقات اإلجتماعٌة السائدة بٌن أفراد هذه 

 الثقافة الفرعٌة الهامشٌة.

فعلى سبٌل ٌمثل الحوار الذي ٌسوده جو من االحترام والموضوعٌة، 
ا األفراد فً التعبٌر عن الرأي، والتواصل مع الوسٌلة الرئٌسٌة التً ٌعتمد علٌه

اآلخرٌن، بهدؾ إشباع الحاجات األساسٌة للفرد، بٌنما ٌمثل العنؾ والسلوك الجانح 
الوسٌلة األولى التً ٌعبر من خبللها العدٌد من أفراد الطبقة الدنٌا معتادي الجرٌمة 

 واإلنحراؾ.

العنؾ للطبقة الدنٌا من:  بدلٌل ما ذهب إلٌه كوهٌن أثناء التعبٌر عن مكانة
أن العنؾ ٌعد من طرق الحٌاة بالنسبة لبعض أعضاء المجتمع الذٌن ٌفضلون 
األسلوب العنٌؾ فً التعامل مع اآلخرٌن دون الشعور بالذنب نتٌجة العدوان على 

 (5) ؼٌرهم"، وبالتالً ٌمكن إٌجاز أبرز فروض هذا المنظور فً كل مما ٌلً:

لطبقة الدنٌا ٌرجع إلى إحباطهم الشدٌد بسبب ا إن انحراؾ األحداث فً .1
االجتماعٌة الناشئة عن انتمائهم لطبقة اجتماعٌة دنٌا  شعورهم بتدنً منزلتهم

إن الثقافة المسٌطرة فً المجتمع هً ثقافة الطبقة  ٌولدون بها، وحٌث
 ٌستطٌعون التكٌؾ السلٌم معها وبالتالً ٌكون االنحراؾ. الوسطى فإنهم ال

والصعود فً السلم االجتماعً مرتبطة بتمثل قٌم الطبقة  التقدمإن معاٌٌر  .2
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وااللتزام بمعاٌٌرها والمساهمة الفعالة والجادة  الوسطى فً المجتمع
 .بنشاطاتها بل والمشاركة الوجدانٌة لخدمة أهداؾ هذه الطبقة فً الحٌاة

فً  تتمٌز القٌم والمعاٌٌر التً تشٌع بٌن أفراد الطبقة المتوسطة فً الرؼبة .3
الصعود إلى أعلى، وتحمل المسؤولٌة الشخصٌة لكل فشل أو نجاح، وتأجٌل 

 الرؼبات حتى ٌحٌن موعد تحقٌقها واحترام الوقت والتخطٌط السلٌم.

وكون أن الصفات المذكورة آنفا ال تتوفر فً أبناء الطبقة الدنٌا بسبب نمط  .4
حقٌق الطموح التنشئة االجتماعٌة التً ٌمرون بها مما ٌجعلهم ٌفشلون فً ت

 الذي ٌصبون إلٌه.

وبما أن المجتمع ٌخضع أبناء الطبقة العاملة إلى قٌم الطبقة الوسطى ووفقاً  .5
لمعاٌٌر هذه الطبقة، التً لم ٌعهدها أبناء الطبقة الدنٌا فً تنشئتهم السابقة، 
لذا ٌجدون أنفسهم فً منزلة اجتماعٌة أقل من ؼٌرهم نتٌجة عدم قدرتهم 

 ثقافة وقٌم لم ٌنشأوا علٌها.على المنافسة فً 

نتٌجة لذلك ٌشعر أبناء الطبقة الدنٌا بعدم الجدوى فً السعً وراء طموحات  .6
ال ٌستطٌعون تحقٌقها من خبلل انتمائهم إلى طبقتهم الدنٌا، ومن ثم ٌخلدون 

 إلى قناعاتهم بالبقاء حٌث هم.

سبب ٌشكل هذا الشعور بعدم استطاعتهم مجاراة ثقافة الطبقة الوسطى ال .7
الجوهري فً نشوء االنحراؾ وعصابات األطفال الجانحة حٌث ٌسعى 
هؤالء األطفال إلى تنظٌم أنفسهم فً تنظٌمات اجتماعٌة تجمع أفراداً 
متجانسٌن فً ؼالبٌة خصائصهم الفردٌة وظروفهم االجتماعٌة وٌعانون من 

 إحباطات متشابهة.

جانحة جزء من ٌصبح السلوك المنحرؾ الذي ٌصدر عن أفراد العصبة ال .8
ثقافة سفلٌة فرعٌة ٌنتمً إلٌها الطفل الجانح ألنها تحقق بالنسبة إلٌه ما لم 
ٌستطع تحقٌقه فً إطار الطبقة العاملة وما لم ٌستطع تحقٌقه خبلل تنشئته 

 االجتماعٌة المتصلة بهذه الطبقة.

وفً هذا اإلطار ذهب مٌلر إلى التأكٌد على أن العناصر األساسٌة لثقافة 
بقة الدنٌا )العاملة(، والتً تقود إلى االنحراؾ تتمثل فٌما أسماه بـ"االهتمامات الط

 (6)المحورٌة" التً حددها فً ست اهتمامات أساسٌة على النحو التالً: 

افتعال المشاكل والشؽب: كاالصطدام مع المسئولٌن عن األمن، وممارسة أنشطة  .1
ؼٌر المشروعة المصحوبة التوجه البلأخبلقً من إقامة العبلقات الجنسٌة 

 بالسكر واإلدمان.

القوة وشدة المراس: ٌتضمن االهتمام بالشجاعة والقوة الجسمانٌة والمبالؽة فً  .2
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 إبراز السمات الذكورٌة.

الدهاء والمكر: ٌتمثل فً التؽلب على الشخص المنافس بالقدرات العقلٌة التً من  .3
 موضوعٌة والحٌاد.شأنها االلتواء والخداع، والبعٌدة كل البعد عن ال

الدهشة والسرور: تتمثل فً االهتمام بإبراز النشوة والسرور الذي ٌشعر به  .4
 الجانح فً تعاطً الخمور ولعب القمار وممارسة الجنس.

القدر: أي شعور المنحرؾ بأن مستقبله لٌس فً متناول ٌدٌه كما أنه لٌس  .5
سٌر الخاطئ للقضاء بالضرورة خاضعاً للقوى الدٌنٌة وإنما ألسباب حتمٌة كالتف

 والقدر والسحر.

االستقبللٌة: ٌرى مٌلر أن هذا االهتمام ٌحتوي على عناصر متناقضة فهً تعنً  .6
ظاهرٌاً بالنسبة ألفراد العصابة االستقبلل عن الضوابط الخارجٌة كااللتزامات 
فً العمل أو االلتزامات المنزلٌة بٌنما تعنً داخلٌاً خبلؾ ذلك وربما تعنً أٌضاً 

وء المنحرؾ إلى االنطواء والعزلة فترة ما بعد مرحلة من اختبلق المشاكل لج
 والدهشة والسرور.

وحتى ٌمكن فهم دور هذه النظرٌة فً تفسٌر أثر الخصائص اإلجتماعٌة فً 
اإلنحراؾ وممارسة الجرٌمة،  ٌرجع مٌلر السبب الرئٌسً النحراؾ أبناء 

وقٌام األم بذلك، باإلضافة إلى أن  الطبقة الدنٌا إلى ؼٌاب دور األب فً األسرة
االنخراط فً عصابة من المنحرفٌن ٌساعد المنحرؾ على تطوٌر وتنمٌة 
الحاجات والسلوكٌات التً تتفق مع االهتمامات المحورٌة للطبقة الدنٌا وبذلك 
فإن انحراؾ أبناء الطبقة الدنٌا ال ٌرجع إلى اضطرابات نفسٌة ٌعٌشونها حٌث 

رفون ٌمثلون الشباب األكثر قدرة فً الحً من حٌث القدرات ٌرى مٌلر أن المنح
 الجسمٌة والشخصٌة.

 ًومجمل القول أن نظرٌة الثقافة الفرعٌة الجانحة ترتكز على التناقض القٌم
الفرعٌة السفلى التً تسود إحدى  ةبٌن الثقافة العامة التً تسود المجتمع، والثقاف

هامش الثقافة األصلٌة ألبناء الطبقة الوسطى، طبقاته "الطبقة الدنٌا" التً تقوم على 
وأن اإلنحراؾ محاولة للتوافق مع معاٌٌر جدٌدة وثورة على معاٌٌر على الثقافة 

ومن ثم فإن مواجهة اإلنحراؾ  (7)العامة من قبل أبناء الطبقة الدنٌا فً المجتمع.
 والتصدي لمخاطرة تقوم على عنصرٌن أساسٌٌن:

ٌا للتعرؾ على أهم الخصائص والسمات اإلجتماعٌة السائدة دراسة الطبقة الدن أوال:
 التً تسهم فً نشأة اإلنحراؾ ومستوٌاته األساسٌة ومدى إقرار الثقافة الفرعٌة له.

تحدٌد أهم السبل لبلرتقاء بالثقافة الفرعٌة لمناص الثقافة العامة لتفسٌر طبٌعة  ثانٌا:
حدٌات التً تواجه األفراد حال التناقض القٌمً تزامنا مع التعرؾ على أهم الت
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التحول منها والتمسك بالثقافة األصلٌة ومدى استجابتهم لتلك التحدٌات، لئلجابة على 
االستفسار الذي ٌبادر فً أذهان الباحثٌن من: هل ٌشكل  انعدام السمات والخصائص 

ل اإلجتماعٌة لئلنحراؾ والقضاء على التماٌز والبلتجانس للنسق اإلجتماعً هو الح
القوٌم لمواجهة اإلنحراؾ والتصدي لمخاطرة؟ وإذا كان األمر كذلك فإن اإلنحراؾ 
ظاهرة من المستحٌل القضاء علٌها نظرا لصعوبة تحقٌق العدالة والمساواة 
اإلجتماعٌة ونبذ التماٌز الكائن به، أم أن اإلنحراؾ مردة إلى العوامل الوراثٌة وال 

 تشكٌله. أثر للبٌئة أو الثقافة المكتسبة فً

 الدراسات السابقة

الخصائص اإلجتماعٌة مرتكبً جرائم سرقة المحالت دراسة حول" 
" هدفت إلى دراسة المتؽٌرات األولٌة لمرتكبً جرائم سرقات المحبلت التجارٌة

التجارٌة فً مدٌنة الرٌاض والمتمثلة فً "الجنسٌة، العمر، المستوى التعلٌمً، 
األوالد، محل اإلقامة"، التعرؾ على طبٌعة الدخل، الحالة اإلجتماعٌة، عدد 

الخصائص اإلجتماعٌة األسرٌة لمرتكبً جرائم سرقات المحبلت التجارٌة فً مدٌنة 
الرٌاض، التعرؾ على أهم الخصائص اإلجتماعٌة التً دفعت مرتكبً جرائم 
سرقات المحبلت التجارٌة للقٌام بجرائمهم.وتوصلت الدراسة إلى أن ؼالبٌة مرتكبً 

أوال جرائم السرقة من السعودٌٌن، ثانٌا: لٌس لدٌهم دخل ثابت، ثالثا:من ؼٌر  من:
سنة إلى أقل  22المتزوجٌن، رابعا: من فئة الشباب الذٌن تتراوح أعمارهم أقل من 

سنة، خامسا: ممن ٌعانون من المشكبلت المادٌة فً المقام األول ٌلٌها  42من 
ذات المستوٌات التعلٌمٌة المتدنٌة وهم  المشكبلت اإلجتماعٌة، سادسا: من الفئات

 (8)ٌمثلون نسبة عالٌة ممن لٌس لدٌهم عمل. 

الخصائص اإلجتماعٌة واالقتصادٌة للعائدٌن لجرٌمة تروج دراسة حول" 
" تهدؾ إلى الكشؾ عن العوامل اإلجتماعٌة التً تدفع الفرد إلى العودة المخدرات

االقتصادٌة التً تدفع الفرد إلى لجرٌمة تروٌج المخدرات، الكشؾ عن العوامل 
العودة لجرٌمة تروٌج المخدرات، والخصائص اإلجرامٌة للفرد العائد لجرٌمة تروٌج 

جرٌمة العودة لتروٌج المخدرات فً  دالمخدرات.وتوصلت الدراسة إلى ازدٌا
( سنة،  أن العزاب هم أكثر الفئات مٌبل لمعاودة ارتكاب 45-35المرحلة العمرٌة )

وٌج المخدرات، تدنً المستوى التعلٌمً للعائدٌن لجرٌمة تروٌج جرٌمة تر
المخدرات، أن النسبة األكبر من العائدٌن لجرٌمة تروٌج المخدرات كانوا موظفٌن 
عند ارتكابهم أول جرٌمة تروٌج مخدرات، ان نسبة كبٌرة من العائدٌن لجرٌمة 

تأثر عدد كبٌر من  تروٌج المخدرات آباؤهم متزوجٌن بزوجات أخرى ؼٌر أمهاتهم،
العائدٌن لجرٌمة تروٌج المخدرات سلوك أصدقائهم، أهمٌة الدخل فً العودة لجرٌمة 

 (9)تروٌج المخدرات.

العوامل اإلجتماعٌة المؤثرة فً ارتكاب الشباب جرٌمة دراسة حول" 



(4106يونيه  -إبريل ) 64المجلذ  -حوليات آداب عين شمس     

 خالذ عبذ العزيز عبذ هللا الخرجي    

   78 

" هدفت إلى التعرؾ على العوامل اإلجتماعٌة التً تؤثر فً ارتكاب الشباب السرقة
رٌمة السرقة، ومن تلك العوامل التً تحاول هذه الدراسة إلى إلقاء السعودي ج

 الضوء علٌها العوامل الدٌمؽرافٌة والعوامل األسرٌة.

وتوصلت الدراسة إلى أن جرٌمة السرقة تزداد فً الفئة العمرٌة المبكرة من 
مرحلة الشباب، وأن ؼالبٌة مرتكبً جرائم السرقة من الشباب العزاب، وأن أ ؼلبهم 

 (10)من العاطلٌن عن العمل كما أن أؼلبهم ٌسكن فً األحٌاء الشعبٌة والمتوسطة.

" تهدؾ الخصائص اإلجتماعٌة واالقتصادٌة للعائدٌن للجرٌمةدراسة حول" 
إلى التعرؾ على الخصائص اإلجتماعٌة واالقتصادٌة التً تمٌز المجرم العائد عن 

 لعود للجرٌمة، أو نوعها.ؼٌرة، وما إذا كان هناك ارتباط لهذه الخصائص با

وتوصلت الدراسة إلى ان هناك نوعا من االرتباط بٌن العمر ونمط العود 
للجرٌمة فقد سجل أفراد العٌنة صؽار السن أعلى معدل فً الجرائم المتعلقة 
بالمخدرات والتزوٌر والسكر، بٌنما سجل كبار السن أعلى معدل فً جرائم السرقة. 

بالحالة الزواجٌة فقد سجل العزاب أعلى معدل فً الجرائم كما ٌرتبط أٌضا نط العود 
األخبلقٌة والمضاربات والشكر، بٌنما ٌجل المتزوجون أعلى معدل فً جرائم السرقة 
والمخدرات، وسجل المطلقون أعلى معدل فً جرائم الرشوة والجرائم األخبلقٌة 

سجلوا أعلى معدل فً والمخدرات، كما تبٌن أن األفراد الذٌن كانوا ٌمارسون التسبب 
، وسجل الطبلب أعلى معدالت فً جرائم السرقة تالجرائم المتعلقة بالمخدرا

والجرائم األخبلقٌة بٌنما سجل الموظفون أعلى نسبة فً ممارسة الجرائم المتعلقة 
 (11) بالرشوة والتزوٌر.

" جرائم السرقة عند األحداث بالمملكة العربٌة السعودٌةدراسة حول" 
إلقاء الضوء على جرائم السرقة عند األحداث بصفة عامة، حٌث الحظ هدفت إلى 

الباحث تزاٌد انحراؾ األحداث وتزاٌد نشاطهم اإلجرامً فً المملكة العربٌة 
السعودٌة، كما الحظ أن السرقة تشكل النمط األكثر حدوثا بٌنهم لسهولة ارتكابها 

 بالمقارنة بباقً الجرائم األخرى.

أن ؼالبٌة األحداث من مرتكبً جرٌمة السرقة فً  وتوصلت الدراسة إلى
( سنة، معظم األحداث تلقوا التعلٌم فً 18-13المملكة تتراوح أعمارهم ما بٌن )

المدارس، وجود انخفاض فً دخل أسرة الحدث مرتكب السرقة، تدنً مستوى 
السكن لدى أسر األحداث مرتكبً جرٌمة السرقة، تعدد الزوجات ٌجعل الناشئ 

لئلهمال النفسً والعاطفً والتربوي من اآلباء النشؽالهم بزوجاتهم فضبل ٌتعرض 
 (12)عن تزاٌد حجم األسرة.

ظاهرة السرقات بالمملكة العربٌة السعودٌة وأبعادها دراسة حول" 
" هدفت إلى الكشؾ عن أقوى األسباب الكامنة وراء ارتكاب البعض وخصائصها
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 نتها بدوافع السرقة فً مجتمعات أخرى.ومقار يلجرائم السرقة فً المجتمع السعود

وتوصلت الدراسة إلى أن ؼالبٌة مرتكبً الحوادث فً المملكة هم من فئة 
الشباب، انخفاض المستوى التعلٌمً لدى الجناة فً كل الفئات العمرٌة وخصوصا 
الفئات العمرٌة الصؽٌرة، وجود رابطة إحصائٌة عكسٌة قوٌة بٌن متؽٌر العمر 

ادٌة لدى الجانً، وجود عبلقة قوٌة وطردٌة بٌن متؽٌر العمر ونوع والحالة اإلقتص
المهنة فً فئة الجناة، ؼالبٌة الجناة السعودٌٌن هم من صؽار السن مقارنة بالجناة 

 (13)األجانب وبخاصة اآلسٌوٌٌن الذٌن ٌمارسون السرقة فً سن متأخرة.

" منحرفٌنالتنشئة األسرٌة وظاهرة العود عند األحداث الدراسة حول " 
تهدؾ إلى دراسة أسالٌب التنشئة األسرٌة التً تملٌها ظروؾ األسرة المختلفة ومدى 

 أثر هذه األسالٌب على حاالت العود لدى األحداث.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطا وثٌقا بٌن التنشئة األسرٌة والعود 
ة والجنس للجرٌمة، وأن مجمل  جرائم العود لدى األحداث هً جرائم السرق

والتشرد، وأن حاالت العود ال ترجع إلى عامل واحد بل إلى عوامل متعددة 
ومتداخلة، أثبتت الدراسة أن للتعلٌم دور هام فً اعتٌاد اإلجرام حٌث تبٌن أن معظم 

 (14)األحداث العائدٌن لئلجرام توقؾ مستواهم التعلٌمً عند االبتدائٌة.

" هدفت إلى سً اجتماعًالعود للجرٌمة من منظور نفدراسة حول" 
التعرؾ على السمات النفسٌة للمجرم العائد،  وبٌان العبلقة بٌن المتؽٌرات 
اإلجتماعٌة والسمات النفسٌة، لبٌان لدور المتؽٌرات اإلجتماعٌة فً ظهور السمات 

 النفسٌة لدى المجرمٌن العائدٌن للجرٌمة.

ورة التقلٌدٌة وتوصلت الدراسة إلى أن المجرم العائد تنطبق علٌه الص 
للمجرم العادي، وهذا ٌعنً أن ٌنتمً من حٌث الخلفٌة اإلجتماعٌة إلى الطبقة 
اإلجتماعٌة الدنٌا، والتً تعانً من عدم الوفرة االقتصادٌة، وشٌوع األمٌة وسوء  

 (15) األحوال السرٌة الضعٌفة فً مجال المبحوثٌن.

" هدفت إلى بحث ٌمةالبطالة فً العالم العربً وعالقته بالجردراسة حول" 
العبلقة بٌن البطالة كمتؽٌر مستقل وبٌن الجرٌمة بأنواعها كمتؽٌر تابع فً الوطن 
العربً، وذلك فً محاولة للمساهمة فً توضٌح طبٌعة ونمط وأسباب هذه العبلقة إن 

 وجدت.

وتوصلت الدراسة إلى أن البطالة تؤدي وتسبب السلوك اإلجرامً لدى 
توفرت بعض العوامل اإلقتصادٌة، واالجتماعٌة والنفسٌة، الفرد العاطل، إذا ما 

 (16)وأبرزت الدراسة أٌضا انتشار األمٌة بدرجة كبٌرة بٌن المجرمٌن العاطلٌن.

" هدفت إلى جمع بٌانات النزالء العائدون إلى السجوندراسة حول" 
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تفصٌلٌة عن السمات والخصائص التً ٌتمٌز بها المجرم العائد للسجون بدولة 
وٌت ومعرفة األنماط األكبر شٌوعا بٌن العائدٌن للسجون، وكذلك الكشؾ عن الك

 العوامل التً تؤدي إلى ظاهرة العود بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.

% من اإلناث، 257% من العائدٌن 9752وتوصلت الدراسة إلى أن 
سنة، معظم  35-18% من العائدٌن إلى اإلجرام تقع أعمارهم ما بٌن 6357

%، وٌتضح من الدراسة أن 7552دون إلى اإلجرام من الكوٌتٌٌن ونسبتهم العائ
% من العائدٌن 41% من العائدٌن للجرٌمة من ذوي التعلٌم المتوسط، وأن 7552

% من المتزوجٌن، كما بٌنت أن الظروؾ اإلقتصادٌة 42إلى اإلجرام من العزاب، و
بعد اإلفراج عنه لم تكن هً واألسرٌة التً تنتج عن قفل أبواب العمل أمام السجٌن 

السبب المباشر فً العود لئلجرام، إال أنها كانت سببا مساعدا دفع البعض إلى سلوك 
 (17)طرٌق الجرٌمة مرة أخرى.

 الضوابط المنهجٌة:

تقوم هذه الدراسة على مجموعة من اإلجراءات والخطوات المنهجٌة التً 
 ٌمكن التعرؾ علٌها فٌما ٌلً:

 منهج الدراسة:

التً تعرؾ على    Descriptiveالدراسات الوصفٌة د هذه الدراسة منتع 
أنها: طرٌقة علمٌة منظمة وموضوعٌة، تهتم بدراسة الظروؾ والممارسات 
والمعتقدات واآلراء، ووجهات النظر والقٌم واالتجاهات، حول موضوع معٌن أو 

ع، وبٌن بعض ظاهرة معٌنة أو قضٌة معٌنة، ودراسة العبلقة بٌن ما هو كائن وواق
 األحداث السابقة التً تكون قد أثرت أو تحكمت فً األحداث والظروؾ الراهنة.

وتستخدم الدراسة منهج المسح اإلجتماعً باعتباره من أهم المناهج العلمٌة 
التً  تهتم بدراسة الظواهر اإلجتماعٌة أو بعض خصائصها كالخصائص اإلجتماعٌة 

ٌة الحائر موضوع دراستنا هذه، من خبلل لنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة بإصبلح
جمع البٌانات وتفسٌرها بهدؾ الحصول على معلومات كافٌة ودقٌقة تسهم فً الكشؾ 

 مدى حدتها من فئة ألخرى. ةعن العوامل المؤدٌة لئلنحراؾ ومعرف

 مجتمع وعٌنة الدراسة:

ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع نزالء إصبلحٌة الحائر التابعة لمدٌنة  
لرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة، ومن ثم فقد تم اختٌار عٌنة عشوائٌة طبقٌة قومها ا

% من إجمالً كل فئة من نزالء الفئات التالٌة: 5مفردة من النزالء بمعدل  222
الفئة األولى مرتكبً الجرائم المتنوعة، الفئة الثانٌة مرتكبً جرائم الحقوق الخاصة، 

م المخدرات، الفئة الرابعة: مرتكبً جرائم المسكرات، الفئة الفئة الثالثة مرتكبً جرائ
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الخامسة: مرتكبً جرائم األخبلقٌات، الفئة السابعة مرتكبً الجرائم الرشوة 
 والتزوٌر، الفئة الثامنة مرتكبً جرائم القتل واالعتداء على النفس. 

راسة : هناك مجموعة من المحددات الرئٌسٌة التً تحٌط بهذه الدحدود الدراسة

 وهً على النحو التالً:

 اقتصرت هذه الدراسة على األشخاص السعودٌٌن وؼٌر الحدود البشرٌة :
 السعودٌٌن المودعٌن بالمؤسسات اإلصبلحٌة بمدٌنة الرٌاض.

 اقتصرت الحدود المكانٌة للدراسة على سجن الحائر فً مدٌنة الحدود المكانٌة :
 الرٌاض.

 وجمع البٌانات من المبحوثٌن فً الفترة من  : تم تطبٌق الدراسةالحدود الزمانٌة
 (.2212ماٌو  22إلى  2212أبرٌل  8شهر) 

 اقتصرت هذه الدراسة على معرفة الخصائص اإلجتماعٌة الحدود الموضوعٌة :
لنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة بإصبلحٌة الحائر ، وذلك من خبلل التعرؾ على 

لى التعرؾ على مدى اعتٌادهم المتؽٌرات األولٌة لهؤالء النزالء، باإلضافة إ
 لئلجرام.

 أدوات جمع البٌانات:

تم استخدام صحٌفة االستقصاء لجمع البٌانات وقد تم تطبٌق استمارة البحث  
%% من 5على عٌنة محددة من النزالء قبل البدء فً توزٌع االستبٌانه بمعدل 

عٌار الصدق مفردة الختبار م11إجمالً حجم العٌنة المنتقاة بلػ قوامها تقرٌبا 
والثبات من خبلل عدة مراحل فقد تم توزٌع االستمارة على هؤالء عٌنة الثبات أوال 
لتحكٌمها من خبلل أجوبتهم وتم تعدٌل األسئلة وفق مبلحظاتهم إلى أن وصلت 

مفردة من نزالء  11% آخرٌن بمعل 5لصورتها النهائٌة ثم تم إجراء الثبات على 
ً المرحلة األولى ثم تم إعادة ملئها بعد أسبوعٌن، تم ملئ االستمارة ف ثآخرٌن حٌ

وإلجراء معامل الثبات طبقت معادلة ألفا لحساب الثبات على تساؤالت متؽٌرات 
، كما تم تحكٌم  2582وخصائص النزالء وحققت االستمارة معامل ثبات قدرة 

 الصحٌفة من قبل عدد من أساتذة االجتماع.

 نتائج الدراسة: 

لتحلٌلٌة إلى مجموعة من النتائج العامة المتباٌنة، وفقا توصلت الدراسة ا
لتباٌن محاور ومتؽٌرات الدراسة وفٌما ٌلً ٌمكن عرض وتحلٌل وتفسٌر ومناقشة 

 هذه النتائج: 
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 (1جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب الحالة اإلجتماعٌة

 م
 فئة الجرٌمة

 أرمل مطلق متزوج أعزب

 % ك % ك % ك % ك

الجرائم   .1
 نوعةالمت

1 254 2 259 - - - - 

الرشوة   .2
 والتزوٌر

4 158 4 158 - - - - 

 - - - - - - 254 1 الحقوق الخاصة  .3

 - - 154 3 451 9 1259 24 األخالقٌات  .4

 - - 254 1 257 6 154 3 المسكرات  .5

 158 4 352 7 1259 24 1554 34 المخدرات  .6

 254 1 259 2 356 8 3158 72 السرقة  .7

اء واالعتدالقتل   .8
 على النفس

8 356 3 154 1 254 - - 

 253 5 654 14 2554 56 6559 145 اإلجمالً

( توزٌع العٌنة حسب الحالة اإلجتماعٌة، إذ  تبٌن من 1ٌوضح الجدول رقم )
الجدول أن معظم نزالء إصبلحٌة الحاٌر من ؼٌر المتزوجٌن، حٌث وصلت نسبة 

لعٌنة، ونبلحظ أن بٌان هذه %( من إجمالً ا6559الفئة األولى " أعزب" إلى )
النسبة قد جاء  على النحو التالً: الترتٌب األول: مرتكبً جرائم السرقة بمعدل 

%(، ٌلٌهم فً 1554%(، الترتٌب الثانً: مرتكبً جرائم المخدرات بنسبة )3158)
%(، بٌنما جاء فً الترتٌب 1259الترتٌب الثالث: مرتكبً جرائم األخبلقٌات بنسبة )

(، وفً الترتٌب 356رتكبً جرائم القتل واالعتداء على النفس بنسبة )الرابع: م
%(، وفً الترتٌب 158الخامس جاء مرتكبً جرائم الرشوة والتزوٌر بنسبة )

%(، وفً الترتٌب األخٌر جاء 154السادس جاء مرتكبً جرائم المسكرات بنسبة )
كبً جرائم %( وقد تساوى ذلك مع مرت254مرتكبً الجرائم المتنوعة بنسبة )

 الحقوق الخاصة. 

%( 2554كما تبٌن من الجدول أن نسبة النزالء المتزوجٌن تقدر بحوالً )
من إجمالً عٌنة النزالء، وذلك بالترتٌب على مرتكبً كل من الجرائم التالٌة:  

%(، 356%(، السرقة بنسبة )451%(، األخبلقٌات بنسبة )1259المخدرات بنسبة )
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%(، القتل واالعتداء على 158الرشوة والتزوٌر بنسبة ) %(،257المسكرات بنسبة )
 %(.259%(، الجرائم المتنوعة بنسبة )154النفس بنسبة )

وتبٌن أٌضا من الجدول أن نسبة النزالء المطلقٌن قلٌلة حٌث وصلت فقط 
%(، وذلك بالتوزٌع على كل من مرتكبً الجرائم التالٌة: المخدرات بنسبة 654إلى )

%(، المسكرات والقتل 259%(، السرقة بنسبة )154قٌات بنسبة )%(، األخبل352)
 %(.254واالعتداء على النفس بنسبة )

كما تبٌن أٌضا أن نسبة النزالء األرامل قلٌلة جدا إذ تقدر بحوالً 
%(، ثم السرقة 158%(، وذلك لكل من مرتكبً جرائم المخدرات بنسبة )253)

 %(.254بنسبة )

زالء إصبلحٌة الحائر من ؼٌر المتزوجٌن ثم ومما سبق ٌتضح أن معظم ن
المتزوجٌن على الصعٌد العام وقد ٌرجع ذلك إلى حداثة السن وطبٌعة الجرائم 

 المرتكبة.

 (2جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب المستوى التعلٌمً

  م

 نوع الجرٌمة

 دراسات علٌا جامعً متوسط ًابتدائ ٌقرأ وٌكتب أمً

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

الجرائم  1
 المتنوعة

- - - - 1 254 1 254 1 254 - - 

الرشوة  2
 والتزوٌر

- - - - 1 254 5 253 2 259 - - 

الحقوق  3
 الخاصة

- - - - - - - - 1 254 - - 

 254 1 259 2 1259 24 352 7 - - 259 2 األخبلقٌات 4

 - - - - 352 7 154 3 - - - - المسكرات 5

 - - 352 7 1852 42 554 12 259 2 356 8 المخدرات 6

 154 3 352 7 2253 49 856 19 259 2 254 1 السرقة 7

القتل واالعتداء  8
 على النفس

- - 1 254 1 254 8 356 2 259 - - 

 158 4 12 22 6259 134 1958 44 253 5 5 11 اإلجمالً

(  توزٌع العٌنة طبقا للمستوى التعلٌمً ، حٌث تبٌن 2ٌوضح  الجدول رقم )
ما ٌزٌد عن نصؾ العٌنة من الحاصلٌن على المؤهل المتوسط حٌث وصلت  أن

%( من إجمالً عٌنة الدراسة ونبلحظ أن هذه النسبة جاءت 6259نسبتهم إلى )
%(، 2253موزعة على مختلؾ أنماط الجرائم على الترتٌب كما ٌلً: السرقة بنسبة )
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تل واالعتداء على (، الق1259%(، األخبلقٌات بنسبة )1852المخدرات بنسبة )
%(، الرشوة والتزوٌر بنسبة 352%(، المسكرات بنسبة )356النفس بنسبة )

%(. وفً المستوى الثانً كانت نسبة 254%(، الجرائم المتنوعة بنسبة )253)
%(، وذلك بالترتٌب على 1958الحاصلٌن على المستوى االبتدائً من النزالء )

%(، المخدرات بنسبة 856بنسبة ) مرتكبً كل من الجرائم التالٌة:  السرقة
%(، المتنوعة بنسبة 154%(، المسكرات بنسبة )352%(، األخبلقٌات بنسبة )554)
%( وقد تساوى ذلك مع كل من جرائم الرشوة والتزوٌر، والقتل واالعتداء 254)

على النفس. وفً الترتٌب الثالث جاء المستوى التعلٌمً  الجامعً حٌث أن نسبة 
%(، وذلك بالتوزٌع على كل 12المؤهل الجامعً من النزالء تقدر )الحاصلٌن على 

%( لكل فئة، الرشوة 352من مرتكبً الجرائم التالٌة: المخدرات والسرقة بنسبة )
%( وقد تساوى ذلك مع كل من جرائم األخبلقٌات، والقتل 259والتزوٌر بنسبة )

%( لكل فئة، وفً 254)واالعتداء على النفس، ثم المتنوعة والحقوق الخاصة بنسبة 
المستوى التعلٌمً الرابع جاء المستوى األمً حٌث بلؽت نسبة النزالء األمٌٌن 

%(، 356%(، موزعة على كل من الجرائم التالٌة: المخدرات بنسبة )5)
%(. بٌنما جاء مستوى من ٌقرا 254%(، والسرقة بنسبة )259واألخبلقٌات بنسبة )

%( من إجمالً عٌنة الدراسة، 253ٌمً الخامس بنسبة )وٌكتب فً المستوى التعل
وجاء بٌان هذه النسبة موزعة  على مرتكبً  الجرائم كالتالً: المخدرات والسرقة 

%(. وفً المستوى 254%( لكل فئة، القتل واالعتداء على النفس بنسبة )259بنسبة )
ت الدراسة حٌث %( من إجمالً مفردا158األخٌر جاء حملة الدراسات العلٌا بنسبة )

 %(.254%(، ثم جرائم األخبلقٌات بنسبة )154بنسبة ) ةجرائم السرق

ومن ذلك ٌتضح أن أعلى نسبة تعلٌم بٌن النزالء هو نسبة التعلٌم المتوسط 
والتعلٌم الجامعً وقد ٌرجع ذلك إلى سوء الحالة اإلقتصادٌة حٌث ارتفاع معدل 

 ة التً تمثل مقوم حٌاة الفرد.البطالة مقابل ارتفاع معدل الحاجات األساسٌ

 (3جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب الفئة العمرٌة

 % ك الفئة العمرٌة م

0 - 47 99 57 

4 47 - 57 :7 5:88 

5 57 – 67 51 0588 

6 67- 77 0; :88 
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 % ك الفئة العمرٌة م

7 77- ; 680 

 %011 441 اإلجمالً       

 

نزالء، حٌث ( توزٌع العٌنة حسب الفئة العمرٌة لل3ٌوضح الجدول رقم )
حٌث وصلت إلى  35 – 25تبٌن أن أعلى نسبة للنزالء تقع فً الفئة العمرٌة من 

%(، وقد جاء بٌان هذه النسبة موزعة على أنماط الجرائم محل الدراسة 3856)
%(، األخبلقٌات بنسبة 12%(، السرقة بنسبة )1455كالتالً: المخدرات بنسبة )

%(، المتنوعة والرشوة والتزوٌر 158نسبة )%(، القتل واالعتداء على النفس ب852)
%(، الحقوق الخاصة بنسبة 259%( لكل فئة، المسكرات بنسبة )154بنسبة )

%(. وتلٌها فً الترتٌب الثانً النزالء الذٌن ٌنتمون إلى الفئة العمرٌة األقل من 254)
%( من إجمالً عٌنة النزالء، وذلك بالترتٌب على 35سنة  وكانت نسبتهم ) 25 –

%(، األخبلقٌات بنسبة 2352مرتكبً كل من الجرائم التالٌة:  السرقة بنسبة )
%(، 253%(، القتل واالعتداء على النفس بنسبة )352%(، المخدرات بنسبة )455)

%( لكل فئة. بٌنما ٌأتً فً الترتٌب الثالث 259الرشوة والتزوٌر والمسكرات بنسبة )
فقد كانت نسبتهم حوالً  45 – 35من   النزالء الذٌن ٌنتمون إلى الفئة العمرٌة

%( من إجمالً عٌنة نزالء المؤسسة، وقد جاء بٌان هذه النسبة من حٌث 1356)
%(، 253%(، السرقة بنسبة )852الجرائم المدرجة كالتالً: المخدرات بنسبة )

%( لكل 259الرشوة والتزوٌر، واألخبلقٌات والقتل واالعتداء على النفس بنسبة )
%(. بٌنما سجل فً الترتٌب الرابع مجموعة النزالء 254كرات بنسبة )فئة، والمس

%( من إجمالً 856بنسبة تصل إلى ) 55 -45الذٌن ٌنتمون إلى الفئة العمرٌة  من 
عٌنة النزالء، موزعة على كل من الجرائم التالٌة: المسكرات والمخدرات بنسبة 

%(، الرشوة 154نسبة )%(، السرقة ب158%( لكل فئة، األخبلقٌات بنسبة )253)
%(. أما الترتٌب الخامس فقد جاء 254والتزوٌر والقتل واالعتداء على النفس بنسبة )

فأكثر وذلك بمعدل ٌصل  -55فٌه مجموع النزالء الذٌن ٌنتمون إلى الفئة العمرٌة من 
%( من إجمالً عٌنة النزالء " عٌنة الدراسة"، موزعة على كل من 451إلى )

%(. ومما سبق 259%(، األخبلقٌات بنسبة )352: المخدرات بنسبة )الجرائم التالٌة
%( من إجمالً عٌنة النزالء أقل من 7358ٌتبٌن أن معظم النزالء بنسبة تصل إلى )

عاما وهذا ٌعد مؤشرا خطٌر وحٌوي ٌستدل به على أن معدالت الجرٌمة ترتفع  35
 نً التالً:بٌن الشباب بمعدل ؼٌر طبٌعً. كما هو موضح بالشكل البٌا
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العمريت الفئت حسب العينت توزيع

 
 (4جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب المهنة قبل دخول السجن

 % ك فئة العمل م

 81 054 ٌعمل  0

 61 :: ال ٌعمل 4

 441 441 اإلجمالً       

 

( نوضح توزٌع العٌنة حسب عمل النزٌل، 4من خبلل الجدول رقم )
جدول إلى أن فئة بوصؾ موقفه من ذلك إلى قسمٌن ٌعمل وال ٌعمل، وتشٌر بٌانات ال

%( من إجمالً عٌنة النزالء مرتكبً 62ٌعمل تمثل أعلى نسبة حٌث وصلت إلى )
%( األخبلقٌات 1852%(، المخدرات بنسبة  )2356الجرائم التالً: السرقة بنسبة  )

%( لكل فئة، القتل 253%( الرشوة والتزوٌر والمسكرات بن سبة )12بنسبة )
%(، الحقوق الخاصة 154%(، المتنوعة بنسبة )158واالعتداء على النفس بنسبة )

النزالء ؼٌر العاملٌن ما نسبته  %(.بٌنما سجلت فئة  ال ٌعمل فً حق254بنسبة )
%( من إجمالً عٌنة النزالء وبٌانها كالتالً: المخدرات والسرقة بنسبة  42)
%(، المسكرات 356%(، القتل بنسبة )654%( لكل فئة، األخبلقٌات بنسبة )1352)
 %(.154%(، الرشوة والتزوٌر بنسبة )253نسبة )ب

مما سبق ٌتضح أن ما ٌقرب من نصؾ عٌنة النزالء من ؼٌر العاملٌن وإن 
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دل هذا فإنما ٌدل على ارتفاع معدل البطالة التً تمثل أحد العوامل األساسٌة 
 لئلنحراؾ وارتكاب الجرٌمة. كما هو موضح بالشكل البٌانً التالً:

السجن دخول قبل المهنت حسب العينت توزيع

 يعمل

%60

يعمل ال

%40
 يعمل

يعمل ال

 
 (5جدول رقم )

 وزٌع العٌنة حسب طبٌعة العملت

 % ك طبٌعة العمل م

 :508 64 عام  0

 8:84 1; خاص 4

 054 441 اإلجمالً       

 

أما فٌما ٌتعلق بطبٌعة عمل النزٌل وانتماءه المهنً قبل دخول  
( إلى أن  القطاع الخاص ٌستحوذ 5المؤسسة اإلصبلحٌة وتشٌر بٌانات الجدول رقم )

وٌتسع لٌشمل شرٌحة كبٌرة منهم حٌث تقدر نسبة النزالء على اهتمام األفراد 
%( من إجمالً عٌنة النزالء وذلك على النحو التالً: 6852المنتسبٌن له بحوالً )

%(، األخبلقٌات بنسبة 1859%(، المخدرات بنسبة )353السرقة بنسبة )
%(، المتنوعة 253%(، المسكرات بنسبة )3%(، الرشوة والتزوٌر بنسبة )1251)

%( لكل فئة من إجمالً النزالء العاملٌن.أما النزالء 257والحقوق الخاصة بنسبة )
%( من إجمالً عٌنة النزالء 3158العاملٌن بالقطاع العام فقد وصلت نسبتهم إلى )
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%(، السرقة 1154:  المخدرات بنسبة )ةاستنادا إلى مرتكبً كل من الجرائم التالٌ
%(، القتل واالعتداء على النفس بنسبة ..4%(، األخبلقٌات بنسبة )951بنسبة )

( لكل فئة، ٌتبٌن مما سبق أن القطاع 155%(، المتنوعة والمسكرات بنسبة )3)
الخاص ٌعد منافس قوي لقطاع األعمال بالمملكة العربٌة السعودٌة خاصة وأنه 

 على اهتمام األفراد بنسبة عالٌه على النقٌض تماما من القطاع العام. ذٌستحو

 (6قم )جدول ر

 توزٌع العٌنة حسب محل إقامة النزٌل

 % ك محل اإلقامة م

 %1: 098 مدن 0

 %41 66 بدو 4

 441 441 اإلجمالً       

ٌوضح هذا الجدول توزٌع العٌنة حسب محل إقامة النزٌل، حٌث تبٌن أن 
معظم مفردات العٌنة من نزالء إصبلحٌة الحاٌر من المدن حٌث وصلت نسبتهم 

( وحول بٌان هذه النسبة من الجرائم محل 6و مبٌن بالجدول رقم )%( كما ه82)
%(، 25%(، المخدرات بنسبة )2757الدراسة فقد تبٌن ما ٌلً: السرقة بنسبة )

%(، المسكرات 5%(، القتل واالعتداء على النفس بنسبة )1356األخبلقٌات بنسبة )
%(، 154سبة )%(، المتنوعة بن257%(، الرشوة والتزوٌر بنسبة )451بنسبة )

%(. كم ا بٌنما تقدر نسبة  القانطٌن بالبدو من النزالء 254الحقوق الخاصة بنسبة  )
%(، من إجمالً عٌنة النزالء وذلك بالترتٌب على مرتكبً كل من 22حوالً )

%(، األخبلقٌات 654%(، المخدرات بنسبة )951الجرائم التالٌة: السرقة بنسبة )
%(، المسكرات والقتل واالعتداء 259ٌر بنسبة )%(، الرشوة والتزو257بنسبة )

 %(. 254على النفس بنسبة )

ٌتبٌن مما سبق أن معظم النزالء من القاطنٌن بالمدن وتشٌر هذه النتٌجة إلى 
ارتفاع معدل الجرٌمة بٌن أفراد مقابل تدنً مستوى الجرٌمة ألفراد البدو وقد ٌرجع 

ن أبرزها: انتشار االبتكارات الحدٌثة، ذلك الباحث إلى العدٌد من العوامل والتً م
ارتفاع معدل طموحات األفراد مقابل ارتفاع معدل البطالة، ارتفاع معدل المعٌشة 

 حٌث  الؽبلء الفاحش من متطلبات الحٌاة األساسٌة، وأخٌرا ارتفاع معدالت الهجرة.
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 (7جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب ملكٌة السكن

 % ك ملكٌة السكن م

 7687 041 ملك  0

 6787 011 إٌجار 4

 441 441 اإلجمالً       

 

( توزٌع العٌنة حسب ملكٌة السكن، وقد تبٌن أن ما 7ٌوضح الجدول رقم )
% 5455ٌزٌن عن نصؾ النزالء قاطنٌن بمساكن مملوكة لهم  وٌبلػ نسبتهم حوالً 

السرقة بنسبة  من إجمالً عٌنة النزالء بالترتب على مرتكبً كل من الجرائم التالٌة: 
%(، القتل 1254%(، األخبلقٌات بنسبة )1554%(، المخدرات بنسبة )2259)

%(، المتنوعة 253%(، المسكرات بنسبة )451واالعتداء على النفس بنسبة )
%(. أما بالنسبة لفئة اإلٌجار فقد 254والرشوة والتزوٌر والحقوق الخاصة بنسبة )

التالٌة:  معٌنة النزالء حٌث الجرائ%( من إجمالً  4554تبٌن أن ما نسبته )
%(، الرشوة 559) %( لكل فئة، األخبلقٌات بنسبة1559المخدرات والسرقة بنسبة )

%(، القتل واالعتداء على النفس 253%(، المسكرات بنسبة )352والتزوٌر بنسبة )
 %(.259%(، المتنوعة بنسبة )154بنسبة )

التً ٌتمتع  ى المؤشر االقتصاديوبالنظر إلى النتٌجة السابقة نجدها تشٌر إل
به أفراد عٌنة الدراسة التً قد تنعكس سلبا أو إٌجابا على تحدٌد اآلثار السلوكٌة 
واالجتماعٌة واالقتصادٌة لنزالء المؤسسات اإلصبلحٌة، ألن الذٌن ٌسكنون باإلٌجار 
ٌعانون من ارتفاع تكالٌؾ المعٌشة، وتزداد الضؽوط االقتصادٌة علٌهم فً حالة 
تعرض أحد أفراد األسرة لعقوبة سالبة للحرٌة قصٌرة المدة نتٌجة الحاجة لنفقات 
إضافٌة، فضبل عن تكالٌؾ الزٌارة فً ضوء انقطاع الدخل إذا كان المحكوم علٌه هو 

 العائل. 

 (8جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب فئة الجرٌمة

 % ك نوع الجرٌمة م

 086 5 الجرائم المتنوعة 0

 588 : لتزوٌرالرشوة وا 4
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 % ك نوع الجرٌمة م

 186 0 الحقوق الخاصة 5

 0886 58 األخبلقٌات 6

 687 01 المسكرات 7

 5086 ;8 المخدرات 8

 :588 0: السرقة 9

القتلللللللل واالعتلللللللداء  :

 على النفس

04 786 

 %011 441 اإلجمالً

 

( توزٌع العٌنة حسب فئة الجرٌمة أو سبب دخول 8ٌوضح الجدول رقم )
ٌنة الدراسة توزعت بٌن ثمان فئات من الجرائم، تمثلت السجن، ومن المبلحظ أن ع

%(، ومرتكبً جرائم المخدرات 3658فً مرتكبً جرائم السرقة وكانت نسبتهم )
%(، مرتكبً 1654%(، مرتكبً الجرائم األخبلقٌة بنسبة )3154وكان نسبتهم )

%(، مرتكبً جرائم المسكرات 554جرائم القتل واالعتداء على النفس حوالً )
%( 356%(، مرتكبً جرائم الرشوة والتزوٌر فكانت نسبتهم حوالً )455انت )فك

%(، وأخٌرا مرتكبً جرائم 154ومرتكبً الجرائم المتنوعة ووصلت نسبتهم )
 %(.254الحقوق الخاصة وكانت نسبتهم )

وتشٌر هذه النتائج إلى أن جرٌمتً السرقة والمخدرات ٌمثبلن أكثر الجرائم 
المجتمع السعودي ٌلٌهم على الترتٌب جرائم األخبلقٌات بٌنما  شٌوعا وانتشارا داخل

 مثلت جرائم الحقوق الخاصة نسبة قلٌل جدا تكاد ال تذكر. 

 (9جدول رقم)

 توزٌع العٌنة حسب جنسٌة النزٌل

 % ك الجنسٌة م

 1; :;0 سعودي 0

 01 44 ؼٌر سعودي 4

 441 441 اإلجمالً       
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النزالء طبقا لمتؽٌر الجنسٌة إلى صنفٌن ٌوضح هذا الجدول توزٌع عٌنة 
أساسٌٌن سعودي وؼٌر سعودي، فقد تبٌن أوال: أن معظم مفردات العٌنة من النزالء 

%( من إجمالً عٌنة النزالء موزعة على كل من 92السعودٌٌن حٌث بنسبة بلؽت )
%(، 3254%(، المخدرات بنسبة )3455مرتكبً الجرائم التالٌة: السرقة  بنسبة )

%(، المسكرات 5%(، القتل واالعتداء على النفس بنسبة )1352خبلق بنسبة )األ
%(،  259%(، المتنوعة بنسبة )253%(، الرشوة والتزوٌر بنسبة )352بنسبة )

 %(.254الحقوق الخاصة بنسبة )

%( من 12أما فٌما ٌتعلق بالنزالء ؼٌر السعودٌٌن فوصلت نسبتهم إلى ) 
ان جنسٌة هؤالء األفراد فقد جاءت مرتبطة بالجرائم إجمالً عٌنة النزالء. وحول بٌ

%( حٌث كل من الجنسٌات التالٌة: الٌمنٌة بنسبة 352التالٌة: األخبلقٌات بنسبة )
%(، والسورٌة 254%(، والسودانٌة بنسبة )259%(، والمصرٌة بنسبة )154)

الٌة: %( حٌث كل من الجنسٌات الت253%(، تلٌهم جرائم السرقة بنسبة )254بنسبة )
%(، ثم جرائم الرشوة بنسبة 254%(، والجٌبوتٌة بنسبة )158الٌمنٌة بنسبة )

%(، والصٌنٌة بنسبة 259%( حٌث كل من الجنسٌات التالٌة: المصرٌة بنسبة )154)
%( على كل من الجنسٌات الثبلث التالٌة: 154%(، والمسكرات بنسبة )254)

بنسبة  لكل فئة على حدة، ثم المخدرات( 254الفلسطٌنٌة والسودانٌة والٌمنٌة بنسبة )
%( لكل 254%( على كل من الجنسٌات التالٌة: الٌمنٌة والباكستانٌة بنسبة )259)

%( للجنسٌة الٌمنٌة، والقتل واالعتداء 254فئة، وأخٌرا الجرائم المتنوعة بنسبة )
 %( للجنسٌة الٌمنٌة.254على النفس بنسبة )

%( من 5سبة إذ تقدر نسبتهم بحوالً )مما سبق ٌتبٌن أن الٌمنٌون أعلى ن
النزالء ؼٌر السعودٌٌن موزعة على كل من جرائم السرقة األخبلقٌات والمخدرات 
والمتنوعة والمسكرات والقتل واالعتداء على النفس، ٌلٌهم المصرٌٌن بنسبة 

 %(، حٌث كل من جرائم األخبلقٌات والرشوة والتزوٌر.158)

 (12جدول رقم)

 ب دخل النزٌل شهرٌاتوزٌع العٌنة حس

 % ك فئة الدخل م

0 4711 80 6884 

4 4711-5711 54 4685 

5 5711-7111 00 :85 

 4084 :4 فأكثر7111 6
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 % ك فئة الدخل م

 011 054 اإلجمالً

 

( توزٌع العٌنة حسب دخل  النزٌل شهرٌا، وقد 12ٌوضح الجدول رقم )
ولً والتً تبٌن أن معظم مفردات العٌنة من النزالء هم من أرباب فئة الدخل األ

%( من إجمالً 4652لاير(، حٌث وصلت نسبتهم إلى ) 2522تتمثل فً األقل من )
عٌنة النزالء كما هو مبٌن بالجدول أما فٌما  ببٌان هذه النسبة من حٌث الجرائم 

 %(، المخدرات بنسبة2355المرتكبة فهً على النحو التالً: السرقة بنسبة )
الرشوة والتزوٌر والمسكرات بنسبة  %(،455%(، األخبلقٌات بنسبة )1356)
 %(.لكل257%( لكل فئة، و المتنوعة والقتل واالعتداء على النفس بنسبة )155)

إلى  25522ما بٌن ) يفئة. أما فٌما ٌتعلق بالنزالء التً ٌتراوح دخلها الشهر
%( من إجمالً عٌنة النزالء وذلك على 2453( لاير فوصلت نسبتها إلى )55222

%(، والمخدرات 658%( والسرقة بنسبة )951ً: األخبلقٌات بنسبة )النحو التال
%( لكل فئة، 155%(، والرشوة والتزوٌر والمسكرات والقتل بنسبة )3بنسبة )

%(، أما النزالء التً ٌتراوح دخلها الشهري 257وأخٌرا الجرائم المتنوعة بنسبة )
نزالء بالمؤسسة %( من إجمالً عٌنة ال2152فأكثر( فكانت حوالً ) 55222من )

%(، األخبلقٌات بنسبة 553%(،  السرقة بنسبة )1251كالتالً: المخدرات بنسبة )
%(، الرشوة والتزوٌر والحقوق الخاصة والقتل واالعتداء على النفس بنسبة 155)
إلى  35522%(، بٌنما جاء النزالء الذٌن ٌتراوح دخلها الشهري ما بٌن )257)

%( من إجمالً عٌنة النزالء كالتالً:  853إلى ) ( لاير حٌث وصلت نسبتهم55222
%( لكل فئة، 155%(، األخبلقٌات والمخدرات بنسبة )358السرقة بنسبة )

%( وقد تساوى ذلك مع المسكرات. مما سبق ٌمكن توزٌع 257والمتنوعة بنسبة )
دخل النزالء إلى نزالء منخفضة الدخل والتً ٌتراوح دخلها الشهري أقل من 

 25522 ، وأسرة متوسطة الدخل حٌث ٌتراوح دخلها الشهري من  )( لاير25522)
( لاير وأسر مرتفعة الدخل وٌتراوح الدخل 55222إلى  35522لاير و  35522إلى 

 فأكثر(. 55222لدٌها أكثر من )

وٌشٌر ذلك إلى أن معظم النزالء " عٌنة الدراسة" من ذوي الدخل 
خل المرتفع فعددهم قلٌل نوعا ما، وتدل المنخفض والمتوسط بٌنما النزالء ذوو الد

النتٌجة السابقة على تنوع الدخل الشهري ألفراد عٌنة الدراسة مع انخفاضها نسبٌا 
لدى األؼلبٌة، مما ٌعنً القدرة على دراسة تأثٌر مستوٌات الدخل المتباٌنة فً تحدٌد 

زالء المؤسسات اآلثار السلوكٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة لآللٌات اإلجتماعٌة على ن
 اإلصبلحٌة وعبلقتها باألمن الفكري. 
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شهريب النسيل دخل حسب العينت توزيع

 
 (11جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب مدة عقوبة النزٌل
 

 % ك العقوبة م

0 - 0 06 886 

4 0 – 7 010 678; 

5 7 – 01 8: 518; 

6 01 – 07 41 ;80 

7 07 – 41 08 985 

 186 0 فأكثر 41 8

 %011 441 اإلجمالً    

 

( توزٌع الفئة  حسب مدة العقوبة، حٌث تبٌن أن 11قم )ٌوضح الجدول ر



(4106يونيه  -إبريل ) 64المجلذ  -حوليات آداب عين شمس     

 خالذ عبذ العزيز عبذ هللا الخرجي    

   94 

أعلى النسبة عقوبة ٌتراوح ما بٌن سنة إلى خمس سنوات حٌث وصلت نسبتهم إلى 
%(، 1259%(، المخدرات بنسبة )1856%( كالتالً: السرقة  بنسبة )4559)

%(، مسكرات بنسبة 257%(،  الرشوة والتزوٌر بنسبة )852أخبلقٌات بنسبة )
%(، والحقوق 154(، والمتنوعة والقتل واالعتداء على النفس بنسبة )253%)

%(، أما فٌما ٌتعلق بالنزالء التً تتراوح مدة عقوبتها ما بٌن 254الخاصة بنسبة )
%( من إجمالً عٌنة  951عشرة سنوات إلى خمسة عشرة سنة فوصلت نسبتهم إلى )

%(، والسرقة بنسبة 451) النزالء من مرتكبً الجرائم التالٌة: المخدرات بنسبة
%(، كما وصلت نسبة النزالء التً تتراوح مدة 154%(، واألخبلقٌات بنسبة )356)

(، من إجمالً 753عقوبتها من خمسة عشرة عاما إلى عشرٌن عاما فكانت حوالً )
%(، السرقة والقتل واالعتداء 455: المخدرات بنسبة  )ةعٌنة مرتكبً الجرائم التالٌ

%( لكل فئة، بٌنما سجل النزالء  الذٌن ٌتراوح مدة عقوبتهم 154ة )على النفس بنسب
%( من إجمالً عٌنة النزالء مرتكبً الجرائم التالٌة: 654أقل من سنة بنسبة بلؽت )

%(، الرشوة والتزوٌر 154%(، والمسكرات بنسبة )158السرقة بنسبة )
ئة، المخدرات بنسبة %( لكل ف259واألخبلقٌات والقتل واالعتداء على النفس بنسبة )

(254.)% 

وٌشٌر ذلك إلى أن معظم النزالء " عٌنة الدراسة" من عقوبات الدرجة  
الثانٌة والثالثة أي القصٌرة والمتوسطة والتً  تتراوح ما بٌن سنة إلى خمس سنوات 
وخمس سنوات إلى عشرة سنوات، وٌؾ المقابل سجلت عقوبات الدرجة األخٌر أي 

ل بٌن النزالء بنسبة قلٌلة جدا ال تذكر إذ جاءت نسبتها ما فوق الكبٌرة  أقل معد
 %( لمرتكبً جرائم  السرقة، كما هو موضح بالشكل البٌانً التالً:254ٌعادل )
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 (12جدول رقم )

 توزٌع العٌنة حسب دخول السجن

 % ك اعتٌاد اإلجرام م

 5:84 6: نعم 0

 :808 058 ال 4

 %011 441 اإلجمالً

 

( توزٌع العٌنة حسب اعتٌاد اإلجرام وأسبقٌة 12قم )ٌوضح الجدول ر
دخول السجن قبل هذه المرة من عدمها للنزالء، فتبٌن من الجدول أن ما ٌزٌد عن 
نصؾ عٌنة النزالء لم ٌسبق لهم دخول السجن حٌث وصلت نسبتهم حوالً 

%(، 1654%(، والمخدرات بنسبة )2658%( كالتالً: السرقة بنسبة )6158)
%(، الرشوة والتزوٌر والقتل واالعتداء على النفس بنسبة 856ات بنسبة )واألخبلقٌ

%( وقد 254%(، والمتنوعة بنسبة )158%( لكل فئة، والمسكرات بنسبة )356)
تساوى هذه النسبة مع الحقوق الخاصة، وتبٌن أٌضا من الجدول أن نسبة النزالء 

الء النزالء حوالً الذٌن سبق لهم دخول السجن ؼٌر قلٌلة حٌث وصلت نسبة هؤ
%(، السرقة 15%( من إجمالً عٌنة النزالء كالتالً: المخدرات بنسبة )3852)

%(، والقتل 257%(،  المسكرات بنسبة )757%(، األخبلقٌات بنسبة  )12بنسبة )
 %(.259%(، والمتنوعة بنسبة )158واالعتداء  على النفس بنسبة )

اعتٌاد الجرٌمة بٌن نزالء وٌتبٌن من بٌانات الجدول إلى ارتفاع معدل 
إصبلحٌة الحاٌر خاصة وأن النسبة التً توصل إلٌها الباحث خطٌرة وال ٌستهان بها 
إذا علمنا أن إجمالً متوسط مرات االعتٌاد تتراوح ما بٌن من مرة إلى إحدى عشرة 
مرة، وٌشٌر ذلك إلى ضعؾ أثر عملٌة اإلصبلح والتأهٌل، وعدم جدواها فً العدٌد 

ان بل وضعؾ القوانٌن وانعدام الشدة والحزم فً تطبٌق العقوبة التً ٌناط من األحٌ
بها الزجر بجوار اإلصبلح، وبتتبع بٌان هذه النسبة نجد متوسط اعتٌاد اإلجرام 

 لنزالء إصبلحٌة الحاٌر ٌقع ضمن خمس مستوٌات أساسٌة كما ٌلً:

وٌضم هذا  : حٌث متوسط عدد اعتٌاده من مرة إلى ثبلث مراتالمستوى األول .1
 المستوى مرتكبً جرائم القتل واالعتداء على النفس.

: حٌث متوسط عدد اعتٌاده من مرة إلى خمس مرات وٌضم هذا المستوى الثانً .2
 المستوى مرتكبً جرائم السرقة.

حٌث متوسط عدد اعتٌاده من ثبلثة إلى سبعة مرات وٌضم  المستوى الثالث: .3
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 والمسكرات.هذا المستوى مرتكبً الجرائم المتنوعة 

: حٌث متوسط عدد اعتٌاده من مرة إلى ثمانٌة مرات وٌضم هذا المستوى الرابع .4
 المستوى مرتكبً جرائم األخبلقٌات.

: حٌث متوسط عدد اعتٌاده من مرة إلى إحدى عشرة مرة المستوى الخامس .5
 وٌضم هذا المستوى مرتكبً جرائم المخدرات.

 تفسٌر النتائج ومناقشتها:

دراسة أن معظم عٌنة نزالء إصبلحٌة الحاٌر من ؼٌر أوضحت نتائج ال
%، ثم النزالء 2554%، ٌلٌهم النزالء  المتزوجٌن بنسبة 6559المتزوجٌن بنسبة 
%، بٌنما سجل النزالء  األرامل أقل معدل بٌن الفئات 654المطلقٌن بنسبة 

ام %. بخبلؾ ما توصلت إلٌه دراسة إله253اإلجتماعٌة لنزالء اإلصبلحٌة بنسبة 
أحمد سالم " فعالٌة برامج الرعاٌة اإلجتماعٌة لنزالء  السجون ودور الممارسة 

من أن الحالة اإلجتماعٌة لنزالء سجن برج  (18)العامة للخدمة اإلجتماعٌة فً دعمها"
%، بٌنما جاء فً 5259العرب : بٌانها كالتالً: الترتٌب األول " متزوج" بنسبة 

%، أما الترتٌب الثالث فجاء فٌه "أرمل" 3654الترتٌب  الثانً " أعزب" بنسبة 
 %.852بنسبة 

أما عن المستوى التعلٌمً لنزالء اإلصبلحٌة فقد تبٌن من النتائج أن معظم 
النزالء من ذوي المؤهبلت المتوسطة، ٌلٌهم النزالء ذات المؤهل االبتدائً، ثم 

، بٌنما حظً النزالء ذات المؤهل الجامعً، ثم النزالء  الذٌن ٌقرؤون وٌكتبون
النزالء ذوي المؤهل فوق  الجامعً )دراسات علٌا، ماجستٌر، دكتوراه( بأقل نسبة 
موجودة حٌث تكاد ال تذكر أثناء المقارنة بٌن المؤهبلت السابقة. واتفقت هذه النتٌجة 
إلى حد ما مع دراسة ونٌان عبٌد دهام السبٌعً"النظام الجمعً وأثره على نزالء  

والتً أشار فٌها إلى أن  (19)ة من ذوي  العقوبات قصٌرة المدى" المؤسسات العقابٌ
% من 23% حاصلون على الثانوٌة العامة، وأن ما نسبته 2952ما نسبته من 

% حاصلون على الشهادة 2255الحاصلٌن على الشهادة االبتدائٌة، وأن ما نسبته 
% 851نسبته  % حاصلون على الدبلوم العالً وأن ما856المتوسطة، وأن ما نسبته 
% حاصلون على درجة البكارلٌوس، بٌنما األقلٌة 559أمٌون، وأن ما نسبته 

%، على العكس مما ذهبت دراسة إلهام سالم 257حاصلون على دراسات علٌا بنسبة 
إلى ؼٌر ذلك حٌث جاء بها إلى أن من ٌقرأ وٌكتب هم النسبة الؽالبة على نزالء 

 السجون فً مصر.

إلى  25عظم عٌنة النزالء تتراوح أعمارهم ما بٌن أوضحت النتائج أن م
عاما، ثم النزالء الذٌن تتراوح  25عاما، ٌلٌهم النزالء الذٌن تقل أعمارهم عن  35

إلى  45عاما، ثم النزالء الذٌن تتراوح أعمارهم مابٌن  45إلى  35أعمارهم ما بٌن 
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تفق بذلك مع دراسة عاما، لت 55عاما، وأخٌرا النزالء الذٌن تزٌد أعمارهم عن  55
الهام سالم والتً بٌنت أن المرحلة العمرٌة للنزالء عٌنة الدراسة بسجن العرب ٌقعوا 

%، ثم الفئة العمرٌة التً تتراوح 4951سنة بنسبة  35إلى  25فً الفئة العمرٌة من 
%. ودراسة صالح الدهٌمان 42سنة حٌث بلؽت نسبتها المئوٌة  45إلى  35ما بٌن 

التً أشار  (20)التأهٌل المهنً فً الحد من العنؾ بٌن نزالء السجون" " مدى مساهمة
إلى أقل  32% من مجتمع الدراسة هم من الفئة العمرٌة من 25فٌها إلى ما نسبته 

 Paul Cavadino. Beverleyسنة،  وذلك على العكس تماما من دراسة 35من 

Thompson. "the rehabilitation of prisoners – the role of the custodial 

institution"   من السجناء تتراوح أعمارهم ما بٌن 74والتً توصلت إلى أن %
 (21)سنة. 18-22

تشٌر  نتائج الدراسة إلى أن معظم نزالء إصبلحٌة الحاٌر من العاملٌن 
% من إجمالً عدد 6852%، ٌنتسب معظمهم إلى القطاع الخاص بنسبة 62بنسبة 

% من العاملٌن بالقطاع العام، بٌنما توصلت الدراسة 3158العاملٌن على العكس من 
% من إجمالً عٌنة النزالء من ؼٌر  العاملٌن. بٌنما اختلفت هذه النتٌجة 42إلى أن 

مع دراسة منٌؾ سبهان المطٌري "تقٌٌم خدمات الرعاٌة اإلجتماعٌة وبرامجها فً 
والتً توصل  (22)المؤسسات اإلصبلحٌة من وجهة نظر نزالء شعبة سجن الدمام"

فٌها إلى أن عٌنة الدراسة طبقا لعمل النزٌل قبل دخوله إلى السجن حٌث جاءت فً 
% من إجمالً 3759المرتبة األولى النزالء الذٌن ال عمل لهم حٌث بلؽت النسبة 

%، ثم 3155العٌنة، ثم الموظفٌن  الذٌن ٌعملون فً القطاع الخاص بنسبة مقدارها 
% وٌلً ذلك فً 2151ً القطاع الحكومً بنسبة مقدارها الموظفٌن الذٌن ٌعملون ف

% وأخٌرا الذٌن ٌمارسون النشاط 655الترتٌب من ٌحترؾ التجارة بنسبة مقدارها 
%، على ؼرار دراسة إلهام سالم والتً جاء بها أن 352الزراعً بنسبة مقدارها 

أعمال حرة" المهنة الخاصة بالنزالء قبل دخولهم السجن: جاء فً الترتٌب األول " 
%، ثم 1555%، وفً الترتٌب الثانً " موظؾ قطاع عام" بنسبة 7252بنسبة 

 %. 951العاملٌن " بالقطاع الخاص بنسبة 

% 82توصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة من مفردات عٌنة الدراسة 
% فً البدو، وعطفا 22ٌقٌمون بالمدن، بٌنما ٌقٌم األقلٌة من نزالء المؤسسة بنسبة 

النتٌجة أفادت الدراسة إلى أن عٌنة الدراسة وفقا لملكٌة السكن بٌانها  على تلك
% ٌملكون المنازل 5455كالتالً: أن أعلى نسبة من النزالء المؤسسات اإلصبلحٌة 

% من إجمالً عٌنة النزالء. بٌنما 4555التً ٌقٌمون فٌها، ٌسكن باإلٌجار ما نسبته 
ع الدراسة الحالٌة حٌث أكدت نتائج دراسة اختلفت دراسة ونٌان عبٌد دهام السبٌعً م

% ٌسكنون باإلٌجار، بٌنما 6351على أن أعلى نسبة من مفردات عٌنة الدراسة 
%. وٌتفق هذا مع دراسة 3956األقلٌة ٌملكون المنازل التً ٌقٌمون فٌها بنسبة 

% من مجتمع الدراسة ٌسكنون فً بٌوت مستأجرة، 52الدهٌمان والتً تشٌر إلى أن 
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 % ٌسكنون فً بٌوت مع األهل.12% ٌسكنون فً بٌوت ملك لهم، وأن 42وأن 

% من 92أشارت النتائج إلى أن معظم النزالء من السعودٌٌن بنسبة 
% من النزالء ؼٌر السعودٌٌن حٌث كل من 12إجمالً عٌنة الدراسة مقابل 

ٌنٌة الجنسٌات التالٌة، الٌمنٌة والمصرٌة والسودانٌة والسورٌة والجٌبوتٌة والص
والفلبٌنٌة والباكستانٌة، وبالتالً ٌمثل الٌمنٌون أعلى نسبة نزالء فً إصبلحٌة الحاٌر 
من ؼٌر السعودٌٌن الموقفٌن فً جرائم السرقة واألخبلقٌات والمسكرات والمخدرات 
والمتنوعة والقتل واالعتداء على النفس على العكس تماما من المصرٌٌن الموقفٌن 

خبلقٌات فقط. واتفقت دراسة منٌؾ سبهان المطٌري "تقٌٌم فً جرائم التزوٌر واأل
خدمات الرعاٌة اإلجتماعٌة وبرامجها فً المؤسسات اإلصبلحٌة من وجهة نظر 

أكثرٌة أفراد العٌنة هم من  نزالء شعبة سجن الدمام" مع الدراسة الحالٌة من أن
% معلبل 1958% وتلً ذلك نسبة ؼٌر السعودٌٌن 7752السعودٌٌن بنسبة مقدارها 

ذلك بقوله أن " كون معظم النزالء من السعودٌٌن أمر طبٌعً ٌتناسب مع نسبة 
الوافدٌن إلى المجتمع السعودي"، وكذلك دراسة بادي الحربً والتً أكد فٌها على أن 

% 758% مقابل 9252نزالء المؤسسات اإلصبلحٌة ٌمثل السعودٌٌن بها ما نسبته 
 من النزالء  ؼٌر السعودٌٌن.

عن الدخل الشهري للنزالء فقد أوضحت النتائج أن معظم عٌنة نزالء أما 
لاير، ٌلٌهم النزالء الذي  25522الدراسة من أنصار الدخل المنخفض األقل من 

لاير شهرٌا، ثم النزالء الذي ٌزٌد دخلهم  35522إلى  25522ٌتراوح دخلها ما بٌن 
 35522لها الشهري ما بٌن لاير شهرٌا وأخٌرا النزالء التً ٌتراوح دخ 55222عن 
لاير. وهذا ٌتفق مع دراسة ونٌان عبٌد دهام السبٌعً حٌث أشار أن  55222إلى 

لاير بمعدل  35222أعلى نسبة من عٌنة النزالء ٌقل الدخل الشهري ألسرهم عن 
من إجمالً عٌنة الدراسة، وكذلك دراسة منٌؾ سبهان المطٌري والتً أكد  62565

% جاءوا فً المرتبة األولى للدخل 3751ة الدراسة بنسبة فٌها على أن معظم عٌن
% من 2755لاير شهرٌا، ودراسة الدهٌمان التً تشٌر إلى أن  2222األقل من 

 لاير. 35222مجتمع الدراسة هم ممن كان دخلهم الشهري أقل من 

أما عن عقوبة النزالء فقد تبٌن أن معظم عٌنة الدراسة تتراوح مدة عقوبتهم 
ة إلى خمس سنوات، ٌلٌهم النزالء الذٌن تتراوح مدة عقوبتهم من خمس ما بٌن سن

سنوات إلى عشرة سنوات، ثم النزالء الذٌن تتراوح مدة عقوبتهم من عشر سنوات 
إلى خمسة عشرة سنة، وٌلٌهم النزالء الذٌن تتراوح مدة عقوبتهم من خمسة عشرة 

بتهم أقل من سنة، وأخٌرا سنة إلى عشرون سنة، ثم النزالء الذٌن تتراوح مدة عقو
عشرون سنة. وهذا ٌتفق مع دراسة الدهٌمان  النزالء الذٌن تزٌد مدة عقوبتهم عن

% تبلػ مدة عقوبتهم من سنة إلى ثبلث سنوات، وأن 4858التً أشار فٌها إلى أن 
% تبلػ مدة محكومٌتهم من سبعة إلى 858% من أربعة إلى ستة سنوات وأن 4152
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% من إجمالً 1652دراسة بادي الحربً والتً أوضحت أن عشرة سنوات. وكذلك 
أفراد الدراسة مدة حكمهم خمس سنوات وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، فً حٌن 

% من 1358% من إجمالً أفراد الدراسة 1358% منهم ٌمثلون ما نسبته 23أن 
أكد فٌها على إجمالً أفراد الدراسة مدة حكمهم سنتان. وكذلك دراسة المطٌري  التً 

% من إجمالً عٌنة الدراسة بلؽت عقوبتهم أقل من سنتٌن، وٌلً 4255أن ما نسبته 
 %.2151بنسبة مقدارها  ذلك فً الترتٌب الفئة من سنتٌن إلى أربعة سنوات

أما عن اعتٌاد اإلجرام فقد تبٌن من النتائج أن معظم النزالء من إجمالً 
%، ٌلٌهم ما 6158ن قبل هذه المرة بنسبة عٌنة الدراسة لم ٌسبق ل هم دخول السج

% من نزالء إصبلحٌة الحاٌر الذٌن أكدوا على اعتٌادهم اإلجرام 3852نسبته 
الظاهرة فً  وتكرار دخولهم السجن قبل هذه المرة، حٌث بلػ متوسط عدد تكرار تلك

حق هؤالء النزالء من مرة واحدة إلى إحدى عشرة مرة، ٌمثل فٌها مرتكبً جرائم 
خبلقٌات والمخدرات أعلى معدل اعتٌاد بٌن مرتكبً الجرائم األخرى. وتتفق هذه األ

% من 5157النتٌجة إلى حد ما مع دراسة المطٌري والتً أوضح فٌها أن ما نسبته 
% من أفراد العٌنة 1551أفرا العٌنة لم ٌسبق لهم أن دخلوا من قبل، وأن هناك 

لذٌن دخلوا السجن ثبلث مرات دخول السكن أكثر من خمس مرات، فً حٌن أن ا
%، أما الذٌن دخلوا لمرة واحدة 157جاءت نسبتهم فً مؤخرة الترتٌب حٌث بلؽت 

% ولمرتٌن 1255ولمرتان فإن نسبتهم متقاربة إلى حد كبٌر حٌث بلؽت لمرة واحدة 
1156.% 
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