
 

 

 

 

 

 

 الربامج اإلصالحية 
 يف السجون بني الواقع واملأمول

 على النزالء والعاملني   )دراسة ميدانية
 دينة الرياض( يف سجون م 

 
 إعداد

 ، قسم العلوم الاجتماعية ،أستاذ مشارك في علم الاجتماع 
 العربية السعودية كلية الملك فهد الأمنية، الممل كة 

  



 

 

208 

  



 

 

 

 

209 

 البرامج اإلصالحية في السجون بين الواقع والمأمول 

 )دراسة ميدانية على النزالء والعاملين في سجون مدينة الرياض(

 إبراهيم بن هالل العنزي 

 قسم العلوم االجتماعية ،كلية الملك فهد األمنية، المملكة العربية السعودية.

 dri1432@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 ُملخص:
هدفت الدراسةةةةةةة قلء قلضاء الىةةةةةةوء رلء واقص البرامم امةةةةةةة  ية المضدمة في  
السةةةةةةةةةةةةةةتوق وهةةللةةك مةةدل ه، يضهةةا لمةةا ههةةدع قليةة ، ومةةدل ق  ةةا  الن الء رلء  
المشةةةةةارهة فوها، وايىةةةةةا اسةةةةةتكشةةةةةاع اهم المعوقاب التي هعو  ه،ضو  البرامم  

ة  امةةةةةةةةةة  ية ألهدافها، وللك مس     دراسةةةةةةةةةة مودانية رلء سةةةةةةةةةتوق مد ن 
الرياض. وهنتمي هله الدراسةةةةة قلء الدراسةةةةاب الوةةةةةةية الت،لولية م عتمد  رلء  
منهم المسةةةةةةةةع االجتماري رلء رونتوس للدراسةةةةةةةةة همبلت األولي في الىةةةةةةةة ا   

( م ،وثًا،  71والعاملوس بسةةةةةةةةةةةةةتني المل  وال،اير بمد نة الرياض وهمبلت في  
وام العونة مس الن الء  وهمبلت العونة البانية في الن الء بلاب السةةةةةةةتنوس، وهاق ق

( ن يً ، وارتمدب الدراسةة رلء ادا  االسةتبياق لتمص البياناب مس     136 
هصةةةميم اسةةةتبيانوس  أبد   ا دهما رلء العاملوس بالسةةةتوق وال ر رلء الن الء.  
ولضةد هوةةةةةةةةةةةةةةةلةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة قلء العةد ةد مس النتةايم والتي مس اهمهةا اق برامم  

متواجد  بك  انوارها قال انها ه،تاج قلء امةةةةةةةةةةةةةةة ا والت هو  في السةةةةةةةةةةةةةةتوق 
هطوير في بعض متاالهها والتي مس اهمها االهتمام ب سر الن الء، هما هشفت  
الدراسةةةة رس ه،ضو  برامم امةةةة ا في السةةةتوق ليهداع التي و ةةةعت مس  
اجلها مس     هغوور سةةةةةةةلوهياب الن الء، قال اق الدراسةةةةةةةة هشةةةةةةةفت اق الن الء  
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ام  جلب في العد د مس هلك البرامم وانها ه،تاج قلء انفسةةةةةةةةةةةةةهم ال يتدوق رو 
قرةاد  هطوير بمةا  تنةاسةةةةةةةةةةةةةةةل معهم، ورس ابرد المعوقةاب التي ه،ةد مس هنفوةل  
البرامم امةةةةةة  ية فضد هشةةةةةفت الدراسةةةةةة اق هكدي ارداد الن الء يعد ا د اهم  
هلةةةك المعوقةةةاب وهةةةللةةةك رةةةدم جود الكوادر المةةةدربةةةة رلء هصةةةةةةةةةةةةةةميم البرامم  

نفولها، ولضد و عت الدراسة العد د مس التوةياب الهامة والتي  امة  ية وه
مس اهمها التوةةةةةةية بىةةةةةرور  هطوير البرامم امةةةةةة  ية مس     اهتمامها  
ب سةر الن الء و ل  روام  التلب فوها وهللك  ةرور  هدريل وه هو  العاملوس  

وس في  رلوهةةا نارًا ألهموتهةةا في قرةةاد  هةة هوةة  الن الء ليكونوا افرادًا ةةةةةةةةةةةةةةةةةال،
 المتتمص.

، العةةةاملوس  الن الء: البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةة، السةةةةةةةةةةةةةةتوق،  الكلماااا الماحاااحيااة
 بالستوق، الواقص والم مو . 
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The correctional programs at Jails between reality and 

hope 

(A field study on inmates and staff at jails in Riyadh 

City) 

Ibrahim helal Alanazy 

Department of Social Sciences, King Fahd Security 

College, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: dri1432@hotmail.com 

Abstract: 

The study was aimed to shed the light on the reality of 

correctional programs rendered at jails and find out to what 

extent they have achieved what they were set for, the 

amount of participation in them by inmates as well as 

exploring the main hurdles that prevent these programs 

from achieving the required goals, through a field study on 

the jails located in Riyadh city. The study belongs to the d 

analytic descriptive type of studies and applies the social 

survey approach on two samples for study: the first sample 

was represented by the officers and staff of jails of Al-

Malaz and Al-Ha’ir and included (71) researched persons, 

while the second one was represented by the inmates at the 

two aforementioned jails and included (136) inmates. The 

study used questionnaires as tools to collect data by setting 

two questionnaires, one of them was applied to the staff of 

the jails and the other one was applied to the inmates. The 

study reached several conclusions, the most important of 

them was that correctional programs of all types are 

existent at jails but they need to be developed in some 

aspects particularly taking care of inmates' families. The 

study also revealed that the correctional programs have 

achieved the goals they were set for by changing inmates’ 
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behaviors; however, it found out that the inmates 

themselves are not attracted to many of these programs 

which need to be redeveloped to suit the inmates. In respect 

of the main hurdles which prevent implementation of the 

correctional programs, the study pointed out that one of 

these main hurdles is that jails are overcrowded by inmates 

in addition to lack of the cadres trained to set and 

implement correctional programs. The study presented 

several recommendations, most important of them is the 

necessity of developing the correctional programs by 

making them attractive and taking care of inmates' families 

as well as the need to train and qualify those in charge of 

the programs which are essential to rehabilitate the inmates 

to become good individuals in the society. 

Keywords: Correctional programs, Jails, inmates, staff at 

jails, Reality and hope. 
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 : مقدمة
  اق قالهانت المؤسةةسةةاب امةةة  ية في   يضتها مؤسةةسةةاب للعضاب  قق

شةةةةةةةةةكلها ومىةةةةةةةةةمونها ال،الي ينتلل قلء  د هبور رس للك الل  هانت رلي   
 وس انشةةةةةةةةةةةةةةلةت، فضةد هةانةت المؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةاب العضةابيةة المتمبلةة في السةةةةةةةةةةةةةةتوق  

هعتمد باألسةةةةاي رلء فكر  العضاب مس      شةةةةر المترموس    وامةةةةة  ياب 
  امنسةةةةةةةةةاق  نوع مس مضوماب البولة الصةةةةةةةةةةال،ة ل،يا   في سةةةةةةةةةةتوق ال ه،م  ا

، وال، يضة  وهانت هعتمد باألسةةةةةاي رلء التعل ل والعضاب والعل  رس المتتمص
  وسةةةةةةةةةةةةلوهياب   هصةةةةةةةةةةةةلع مس  بيعة اقهلك الطبيعة بما ه،مل  لم هسةةةةةةةةةةةةتطص   اق

، واسةةةةةةةةةةةةتمرب هلك الطبيعة لفتر   ويلة مس  وهوجهاههم هتاه المتتمص  المترموس
ر ال،د ث وظهور اةةةةةةةةةةواب هطالل بتةةةةةةةةةة ا  ا  هلك  ال مس، ومص العصةةةةةةةةة

 المؤسساب فضد بداب النار  قلء هلك المؤسساب هنتلل هبور.

فمص ظهور  رهةاب امةةةةةةةةةةةةةةة ا االجتمةاري للسةةةةةةةةةةةةةةتوق والتي ه رمهةا  
الدرو  قلء  بداب م وآ روق امبا  "هووارد وبنتام" وغورهم،  1764"بكاريا" سنة  

فكر     وإ   لبدنية في معاملة المترموس  لغاء التعل ل وشتء انواع العضوباب اق
، ونتيتةةة لةةللةةك فضةةد هبنةةت  (1)التهةةل ةةل وامةةةةةةةةةةةةةةة ا م،ةة  فكر  ال جر والردع

المتتمص مس هؤالء النارجوس   افراد لفكر  الم،افاة رلء   المؤسةةةةةةسةةةةةةاب العضابية
  قةةةة  همرلء الضانوق وال يم السةةةايد  في المتتمص، وفي نفل الوقت م،اولة 

 ةال،وس في المتتمص بعد قىاء فتر  رضوبتهم. ارىاءً وه هولهم ليكونوا 

 

(  ناجي م،مد ه  ، برامم الت هو  في المنشآب امة  ية والعضابية: دراسة مودانية 1 
،  24، مم 2008رلء الن الء بالمنشةةةآب العضابية بالشةةةارقة، المتلة العربية للعلوم األمنية،

 191، ص 47ع 
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فالتانل امةةةةةة  ي والت هولي في المؤسةةةةةسةةةةةاب امةةةةةة  ية والعضابية  
  ولضد و ةةةعت جتماعية المعاةةةةر .  اةةةة ع مو ةةةص اهتمام مت ا د في ال،يا  اال

المعر ةةوس للنطر، ومنها رلء سةةبو  المبا    فراد برامم رالمية للتعام  مص األ
( الةةةل  يضوم رلء قبعةةةاد األ فةةةا  واأل ةةةداف رس الوقوع في  CARبرنةةةامم  

ةةةةةة، ة او دمالة رصةةةةةاباب الشةةةةةوارع او لو  السةةةةةلود التانع، بتانل قيتاد  
. وهةلا الواقص ياهر بو ةةةةةةةةةةةةةةوا  (1)فراغ لةد همبةداية  مفوةد  ونةافعةة لمة ء اوقةاب ال

رند ه،د د األهداع الرسةةمية، والتنطيل للمؤسةةسةةاب امةةة  ية، وجعل  امرًا  
مسةةةةةةةةةةلدمًا ب  رند المهتموس بهلا النوع مس المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاب، سةةةةةةةةةةواء مس النا ية  
االجتمةةاعيةةة او النفسةةةةةةةةةةةةةةيةةة او امداريةةة. واةةةةةةةةةةةةةةة ع  نار لةةدور الم  اةةة في  

قةةةةةةةةةةةةة  ية بالمضام األو ،   المتتمعاب المعاةةةةةةةةةةةةةر  بارت ارها مؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةاب 
"فالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةاب العضابية وامةةةةةةةة  ية" لم هعد للك المكاق المعد منفال رضوبة  
ال،ت  فضل، لكنها اةةةةةةةةةةةةةة ،ت اماكس  ن غي اق ينرج منها التانع قلء ال،يا   
االجتماعية العامة ليماري  يا  سةةةةةةوية ومسةةةةةةت يمة هكف  وقا ت  مس العود قلء 

    فتر  بضةةاءه  مس     العمةة     قالبنء للةةك  ولس  ت  االن،راع والعةةدوانيةةة.  
رلء رفص مسةةةةةةةتواه التعليمي والسةةةةةةةلوهي، وهطور قدراه  المهنية  بدار الم  اة 

وإكسةاب  مهنة مفود  هسةارده رلء اكتسةاب معاشة  او رلء ال يام بالمسةؤولياب  
االقتصةةةةةةةةادية واالجتماعيةه ا  جعل  قنسةةةةةةةةانًا معتمدًا رلء نفسةةةةةةةة  بداًل مس اق  

 . (2)لة رلء غورهيكوق را

 

(1)Eugene Herbert (1993), Doing Something About Children at Risk, 

National Institute of  Justice Journal, November, U.S Department of 

Justice, National Institute of Justice, Washington.  

شةةةةةةةة  اق   16-14ندو  امةةةةةةةةة ا والت هو  في المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاب العضابية    ال،لو،  ربود (2 
  33ص ،هة( 1422 ض، ( الريا11/2001-1-3010هة /1422
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هم  ب و ةةةاع السةةةتوق، و   فضد هم االهتمام المملكة العربية السةةةعودية وفي
انواع الةةةدرم المةةةاد  والمعنو  مدار  السةةةةةةةةةةةةةةتوق مس اجةةة  ررةةةايةةةة    هةةة   هوفور

وإةة ا الن الء وهوفور العد د مس البرامم امةة  ية المتمو   التي هسةهم في  
، ومس هنا جاءب فكرب معالتة سةةةةةةةلوههم وإرادههم قلء المتتمص افرادًا فارلوس

ية في  لت،او  الفاء الىةةةةةةةةةةةةوء رلء واقص البرامم امةةةةةةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةةةةةةة ال،الية  
السةةةةةةةةةةةةةةتوق ومةدل ه، يضهةا ألهةدافهةا، ومةا  واجههةا مس ر  ةاب في ه،ضو  مةا 

 و عت مس اجل .

 :مشكلة الدراسة
البرامم التةةة هوليةةةة  بةةة ق    قيمةةةاقهن ص مشةةةةةةةةةةةةةةكلةةةة الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة ال،ةةةاليةةةة مس  

  يفترض اق هكوق هيوامةةةةةةة  ية التي و ةةةةةةعت مةةةةةةة ا ن الء السةةةةةةتوق 
فمس   لها  تمكس المتتمص مس  اللبنة األسةةاسةةية لوظيفة المؤسةةسةةاب العضابية،  

قراد  هنمية هله الموارد ال شةةةةةةرية التان،ة، هنميًة هتف  مص مطال   وا تياجاه ،  
وللك رلء هولة برامم مكبفة لت هولهم وإردادهم، هما اق هلك البرامم هعد لاب 
اهمية بالغةه لكونها هندم شةةةةةةةةةةري،ة مس الشةةةةةةةةةةرايع النطر  في المتتمص، وللك 

لء المتتمص، وهو قةةادر رلء التكيو والتفةةارةة  مص المتتمص  بةةترةةاد  التةةانع ق
الل  سةةةةوع ينرج قلي  دوق ا  ةةةةةعوباب. لللك فالبرامم واألنشةةةةطة المضدمة 
مس قب  دور المؤسةسةاب امةة  ية في المملكة العربية السةعودية ههدع قلء 
هغوور سةلود التان،وس ن،و األفىة ، والتكيو مص السةلود التمعي السةايد في  

مص، ا  امق ع رس جوانل سةةةةةةةةةةلوهية مرفو ةةةةةةةةةةة واأل ل ب  رل هواف ية  المتت
 ومضبولة.

البرامم الع جية    لللك نتد اق الدراسةة ال،الية هسةعء قلء التعرع رلء
ومةدل االسةةةةةةةةةةةةةةتفةاد  منهةا    وامةةةةةةةةةةةةةةة  يةة المضةدمةة مس قبة  هلةك الةدور وواقعهةا
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قد ه،د مس  وه، يضها ليهداع التي و ةةةعت مس اجلها وهللك المعوقاب التي 
وللك مس     دراسةةةةةة واقص هلك البرامم في  وسةةةةةب  هطويرها    االسةةةةةتفاد  منها،

وبللك فاق مشةةةةةكلة الدراسةةةةةة ال،الية هتىةةةةةع مس     سةةةةةتوق مد نة الرياض 
 م،اولة امجابة رلء بعض التساؤالب الهامة والتي هتىع فيما  لي.

 :تساؤالا الدراسة
امجابة رلء رد  هسةةةةةاؤالب   هتمب  مشةةةةةكلة الدراسةةةةةة ال،الية في م،اولة

همب  في متملها هدفا وغاية للدراسةةةةةة ه،او  ه، يضها، والتي جاءب في اربعة  
 هساؤالب هي:

 ما واقص البرامم امة  ية في ستوق مد نة الرياض؟ .1
ما اكبر انواع البرامم امةةةةةةةة  ية التي يضب  رلوها الن الء في سةةةةةةةتوق  .2

 مد نة الرياض؟

الن الء مس البرامم امةةةةةةةةة  ية الضايمة في سةةةةةةةةتوق ما مدل اسةةةةةةةةتفاد    .3
 مد نة الرياض؟

 ما ابرد المعوقاب التي ه،د مس هطبو  البرامم امة  ية؟ .4

 :أهداف الدراسة
بعد ررض مشةةةةةكلة الدراسةةةةةة وهسةةةةةاؤالهها التي هسةةةةةتهدع امجابة رلوها   

مم  الدراسة ال،الية هستهدع باألساي استكشاع واقص البرا   اقفان  يمكس الضو  
امة  ية في ستوق المملكة العربية السعودية مس     دراسة واقص الوجود 

رلء الن الء وهةةللةةك المعوقةةاب التي هعو     هةة ثورهةةاالفعلي لتلةةك البرامم ومةةدل  
رسةةةةةةةم ةةةةةةةةور  وا ةةةةةةة،ة رس هلك البرامم، والتي قد يكوق لها  هنفولها مس اج  

مم وه،ضو  ارلء  دورهةةا في مسةةةةةةةةةةةةةةةارةةد  متنةةل  الضرار في هضويمهم لتلةةك البرا
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رسةةةم اسةةةتفاد  منها وهللك ه،د د موا ةةةص الضو  والىةةةعل فوها مما يسةةةارد في  
السةياسةاب المسةتضبلية لتطوير وه،ضو  ارلء اسةتفاد  مس هلك البرامم، ولت،ضو   
للك فاق الدراسةةةةةة ال،الية قد  ددب بعض األهداع التي هسةةةةةعء قلء ه، يضها  

 وهي:

 امة  ية في الستوق.التعرع رلء واقص البرامم  .1

التعرع رلء مدل اسةةتفاد  الن الء مس البرامم امةةة  ية الضايمة في  .2
 الستوق.

التعرع رلء اكبر البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة التي ي ضبةد  رلوهةا الن الء في  .3
 الستوق.

الةبةرامةم   .4 هةطةبةوة   مةس  هة،ةةةةةةةد  الةتةي  الةمةعةوقةةةةةةةاب  ابةرد  رةلةء  الةتةعةرع 
 امة  ية.

 :أهمية الدراسة
الىةةةةةوء رلء ا د اهم   قلضاءهسةةةةةتمد الدراسةةةةةة ال،الية اهموتها مس      -

بصةةةةةةور  اسةةةةةةاسةةةةةةية وهي رملية  المو ةةةةةةوراب التي همل امس المتتمص  
وق مس     البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة  نقرةاد  هة هوة  النةارجوس رلء الضةا

 التي هستهدع للك.

والتوجوهي  ه،او  الدراسةة ال،الية الكشةل رس الدور التورو  والتربو   -
الل  هضوم ب  المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاب العضابية في قراد  ه هو  التان،وس ليكونوا 

 ارىاء ةال،وس في المتتمص.
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ه،او  الدراسةةةةةةةةةةة ال،الية الكشةةةةةةةةةةل رس واقص البرامم امةةةةةةةةةةة  ية في  -
الستوق دا   المملكة العربية السعودية ومدل فارلية هلك البرامم في 

 ما ةممت مس اجل .

ه،او  الكشةةةل رس المعوقاب التي مس شةةة نها    يةالدراسةةةة ال،ال  اقكما  -
ال،ةد مس دور هلةك البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة في ال يةام بةدورهةا في قرةاد   

 ه هو  الن الء.

الىةةةةةةةةوء رلء دور  الفاءالمعرفة العلمية مس       قثراءفي   امسةةةةةةةةهام -
ن اليها ليكونوا المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاب العضابية في ال يام بدورها في قراد  ه هو   

في المتتمص مص الوةةةةو  قلء هوةةةةياب هتع  مس  ارىةةةاء ةةةةال،وس  
للك الدور اكبر فارلية وهو ما يمكس اسةةةتغ ل  مس قب  ةةةةناع الضرار 
رنةد و ةةةةةةةةةةةةةةص سةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةاب التطوير ل رهضةاء بةللةك الةدور الهةام لتلةك 

 المؤسساب.

 :حدود الدراسة

 الحدود المكانية:  – 1
هطبو   همبلةت ال،ةدود المكةانيةة للةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة في مةد نةة الريةاض  وةث هم  

وإةة  ية   –الدراسةة المودانية رلء سةتوق مد نة الرياض شة  ة سةتس المل  
 .ال،اير

 الحدود الزمانية – 2
همت رملياب هصةةميم ادا  الدراسةةة، وجمص البياناب، وه،لولها، واالنتهاء  

 هة.1440 - 1439مس قردادها     الشهور األربعة األ ور  مس رام 
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 الحدود البشرية: – 3
في   األولءهمبلت ال،دود ال شةةةةةةرية للدراسةةةةةةة في رونتوس، همبلت العونة   

ال،اير واشةةةةةةةةةةتملت العونة رلء  ةةةةةةةةةة ا     وإةةةةةةةةةةة  يةالعاملوس بسةةةةةةةةةةتس المل   
ممس  تعاملوق مص الن الء بشةك  م اشةر، اما العونة البانية فضد هانت  وموظفوس  

المضدمة مس الن الء انفسةةةةةةهم  تي  تبنء  ياي مدل فايد  البرامم امةةةةةةة  ية  
 الوهم وهو ما هستهدف  الدراسة بصور  اساسية.

 الحدود الموضوعية:  – 4
اقتصرب الدراسة رلء هناو  واقص البرامم امة  ية في ستوق مد نة  

التواجةةد الفعلي لتلةةك البرامم ومةةا  الريةةاض، مس     م،ةةاولةةة رةةةةةةةةةةةةةةةةد واقص  
 هواجه  مس ر  اب لت،ضو  اهدافها.

 :اإلطار النظري والدراساا السابقة

 :: مااهيم الدراسةأوالا 
منها قلء ه،ضو  اهدافها  رض ةةةةةةةةةل ة هنطل   الكي هضل الدراسةةةةةةةةة رلء  

للةةك، مس هنةةا هةةاق    فةةتق الت،ةةد ةةد الةةدقو  للمفةةاليم يعةةد اولء النطواب لت،ضو 
مس الىةةةةةةةةةةةةةةرور  في بداية ررض التانل النار  للدراسةةةةةةةةةةةةةةة االهتمام بت،د د  

 المفاليم التي هعتد رلوها بصور  اساسية وهو ما ستتناول  الدراسة فيما  لي.

 البرامج -
  باألسةةةةةةةةاي بالبرامم امةةةةةةةةة  ية التي هضدمها السةةةةةةةةتوق ههتم الدراسةةةةةةةةة  

ولت،د د مفهوم البرامم امةةةةةةةةة  ية هاق يتل قلضاء الىةةةةةةةةوء في البداية رلء  
مفهوم البرامم بصةةةةةةةور  رامة ومس ثم التطر  قلء مفهوم البرامم امةةةةةةةة  ية  

 وبناء هعريو قجرايي ل .
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اهدافها    هي ا  شةةةةةيء هؤدي  التمارة لت،ضو رلء انها "البرامم  هعرع 
وإشةةةةةة اع ا تياجاهها ور  اهها بمسةةةةةةارد  متنصةةةةةة ، وينار لها ب نها األفكار  
التي ه،تو  رلء اوجةة  النشةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةاب المنتلفةةة والع قةةاب والتفةةار ب للفرد 
والتمارة، التي هو ةص بمعرفة التمارة وبمسةارد  متنصةصةوس لسةد  اجاههم  

 . (1)وإش اع ر  اههم

البرامم هي متمو  رةةةةة مس العمليةةةةاب والمعطيةةةةاب ويرل التيةةةةاري اق 
والتوجهاب الىةةةةةةرورية لتنفول سةةةةةةلسةةةةةةلة مس العملياب الم،دد  ب هداع مرغوب  

 فوها. 

البرامم قجراييةًا: بة نهةا جميص األنشةةةةةةةةةةةةةةطةة البضةافيةة واالجتمةاعيةة    وهعرع 
والد نية والريا ةةةةةةية والفنية والمهنية والصةةةةةة،ية التي هضام دا   امةةةةةةة  ياب  

 ي  في التكيو السةةةةةةةةةةةةةةليم مص البولة االجتماعية  التي ههدع قلء مسةةةةةةةةةةةةةةارد  الن
 .(2)والبضافية بشك  سو  وفار  

 البرامج اإلصالحية -

لمةةد ريةةة العةةامةةة للسةةةةةةةةةةةةةةتوق بةةالمملكةةة العربيةة  ل  لموقص الرسةةةةةةةةةةةةةةمي  وفضةةا ل
ق برامم امةةةةةة ا والت هو  هما هطل  رلوها يضصةةةةةد بها البرامم  تالسةةةةةعودية ف

التي هنصةةة  لشةةةغ  وقت فراغ الن ي  بما يعود ه هول  وإةةةة     تء ينرج  
رىةةةةةةةوا ةةةةةةةةال،ا لنفسةةةةةةة  ولمتتمع  مس     هضديم البرامم التعليمية والبضافية  

 

العملياب األسةاسةية في العم  مص التماراب، هلية الندمة   م،مد،  ( ا مد شةمل الد س1 
 52، ص1995، االجتماعية، جامعة  لواق، الضاهر 

العم  في جماراب بمؤسةةةةسةةةةاب الرراية االجتماعية، لبناق: مره    التياري،  وسةةةةل  (2)
  .36ه، ص1400، التدريل االجتماري
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هم   التي هتناسةةل مص قدراههم وموول  األرما هشةةغولهم في و هية  نوالريا ةةية والم
 .(1)(لمد رية العامة للستوق الموقص الرسمي ل

هي هلةةك البرامم المضةةدمةةة للن الء  بةة نهةةا    البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةوهعرع  
بمنتلل هنصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةاههةا وبرامتهةا التي ههةدع قلء هة هوة  الن ية  وإ راجة   
للمتتمص ب،وةةةةث يسةةةةةةةةةةةةةةتطيص اق  تعةةةةايي مص المتتمص النةةةةارجي ويكوق فردًا 

 .(2)نافعاً 

اما التعريو امجرايي لل ا ث فيما  تعل  بالبرامم امةةة  ية، فيضصةد  
هسةةةةةةارد الن ي  رلء هعد   سةةةةةةلوه  مس النا ية االجتماعية،  بها: البرامم التي 

وهله   تها ليهداع المرسةةومة سةةلًفا.موللك مس     البرامم المضدمة ل  وم ء
البرامم متمبلة في رد  اوج  نفسةةةةةةةةةةةةةية واجتماعية وهوعية د نية، وهعليم وثضافة  

وقايية  وهربية وم اولة الهواياب، ق ةةةةةةةةةةةةةافة قلء الرراية الصةةةةةةةةةةةةة،ية الع جية وال
وجميعها هضدم بشةةةةةةيء هبور مس المرونة وةةةةةةةواًل قلء هعد   سةةةةةةلود واهتاهاب  

 الن الء وإكسابهم ال يم والعاداب الطو ة مردادهم امرداد األمب .

 الرعاية االجحماعية: -
نوع مس الرراية   انهاوهناد مس ه،دف رلء البرامم امةةةةةةةةةةة  ية رلء  

السةةتندام  مس   االجتماعية مما جع  مس الىةةرور  هو ةةع هلا المفهوم ناراً 
 رس البرامم امة  ية. رال عض للتعبوقب  

 

 https://www.pgd.gov.sa/Culture/Reports/Pages/Rep014.aspx  موقص امدار  العامة للستوق ال  )1(

"فارلية البرامم التعليمية دا   المؤسةةةةسةةةةاب امةةةةة  ية  ال،ربي،ربد الع ي  متعل   (2 
ض: جامعة نايو العربية للعلوم في ه هو  الن الء"، رسةةةةةالة ماجسةةةةةتور غور منشةةةةةور ، الريا

 41، ص 2010، األمنية
 

https://www.pgd.gov.sa/Culture/Reports/Pages/Rep014.aspx
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و ةةةةةةةةةةةةةةص متمورةة مس النبراء وال ةةا بوس هعريفةةاب متعةةدد  لمفهوم  ولضةةد  
الرراية االجتماعية للم،كوم رلوهم دا   السةةةةةةةةةةةةتوق، منها مبً  ما اورده ربد  

م( مس انها مسارد  الن ي  او المفرج رن  مس ق دل المؤسساب 1986   العا 
امةةةةةةةةةةة  ية رلء قراد  التواف  المت اد  بون  وبوس المتتمص،  اةةةةةةةةةةةة البولة  
الم ةاشةةةةةةةةةةةةةةر  التي ه،يل بة ، وللةك هم،ةاولةة لمنص رودهة  قلء ارهكةاب ا  افعةا  

 .(1)مىاد  ل يم المتتمص وقوانون ، وليماري  يا  سوية هموا س ةالع

وورد هةةللةةك مفهوم رةةام للررةةايةةة االجتمةةاعيةةة في معتم مصةةةةةةةةةةةةةةطل،ةةاب 
( رلء انهةةةةا: "جهود 1996التنميةةةةة االجتمةةةةاعيةةةةة  جةةةةامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة،  

و دماب هبل  ن،و األفراد الل س  صةةةةةلوا رلء الرراية في المنشةةةةةآب المنتلفة  
كةةالمسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةةيةةاب ودور الم  اةةة لي ةةداف، وللةةك بعةةد  روجةة  مس هةةله  

د بالمنشةةةآب المنتلفة ما ل  ر قة بالمؤسةةةسةةةاب امةةةة  ية  المنشةةةآب، ويضصةةة
 .(2)المنتلفة، وايىًا مؤسساب رراية األ داف 

وفي  ةةةوء قرما  مدا   قدار  التود  الشةةةاملة هسةةةتطيص الدراسةةةة ه،د د  
المفهوم امجرايي التةةالي المتمبةة  في هوق الررةةايةةة االجتمةةاعيةةة للن الء ع ةةار   

غلل رلوها الطابص الفني، وهعتمد رلء  رس رملية مسةةةةةةةةةةةةةةتهدفة ومضصةةةةةةةةةةةةةةود ، ي
منهتيةةةة قسةةةةةةةةةةةةةةتراهيتيةةةة في هنايمهةةةا للبرامم التي هضةةةدم للم،كوم رليةةة  ب،وةةث  
ينىةةةةةص لهله الرراية منل ق دار  السةةةةةتس وقب  امفراج واثناء وبعده، هما همتد  

 

دراسةةةةةةةة للعوام  النفسةةةةةةةية التي هكمس وراء جريمة الضت     ربدالعا ،  م،مد ج   الد س (1 
رند الضاه ب المصةةرياب، الضاهر : رسةةالة دهتوراه غور منشةةور ، هلية التربية، جامعة روس 

 17، ص1987، شمل

معتم مصةةةةةةطل،اب التنمية االجتماعية والعلوم المتصةةةةةةلة بها،  ،جامعة الدو  العربية (2 
 .1996، الضاهر 
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م ل  وألسةةةةةةةةةره    هله الرراية بك  مفاليمها وبرامتها مص ا ت ع الم،تول المضدد
اسةةةةل مس التواف  االجتماري والنفسةةةةي لهم جميعًا فيما بونهم  لت،ضو  سةةةةضل من

بةةةة  مس جهةةةةة ا رل ه، يضةةةةًا ألمس   مس جهةةةةة، وبونهم وبوس المتتمص الم،يل 
 .(1)وسعاد  واستضرار المتتمص

 المؤسسة اإلصالحية:
بالمؤسةةةةسةةةةاب امةةةةة  ية ه  التنايماب التي اوجدها المتتمص    يضصةةةةد 

وانةا  ةالوهةا مسةةةةةةةةةةةةةةلوليةة الت،فب رلء األفراد المةلنبوس الةل س ارهكبوا افعةااًل هنة   
ب نامة المتتمص ونسةةةةةةةةةةةةة   يم ، بهدع  ماية افراده مس مسةةةةةةةةةةةةةاويهم مس جهة  

وللك   -مس جهة ا رل   –وإرادههم قلء بولة المتتمص ه رىةةةةةةةةةةةةاء فارلوس فوها 
 .عد ر ج وإة ا شنصوتهم وسلوهياههم الغور سويةب

م( ب نها: "ناام اجتماري مؤسةةةةةةةسةةةةةةةاهي هنفل  1993وقد ررفها العوجي  
مس   لة  العضوبةاب والتةدابور امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة والع جيةة والتة هوليةة التي هتنةلها  

 . (2)الم،اكم والهولاب المنتصة ب،  المن،رفوس"

لل ا ث، فتن  يضصد ب  الستس بمفهوم  ال،د ث، اما التعريو امجرايي  
وهعد مؤسةسةة اجتماعية هنتاج للمعرفة امنسةانية في مواجهة التريمة والسةلود 
غور السةةةةةو ه ألق ال ا ث  رل اق النار  السةةةةةايد  في المتتمص قد انتضلت مس  

ب،وث يمكس التوفو  بوس امجراءاب    قلء التهل ل وامةةةة ا التريمة والعضاب 
ية وإدار  المؤسةسةاب امةة  ية، ومس ثم  نار قلء السةتوق همؤسةسةاب العضاب

 

قسةةةةةةهاماب الندمة االجتماعية في موداق السةةةةةةتوق واجه   الرراية   ،رمىةةةةةةاق  السةةةةةةود (1 
 34، ص1995، ال  ضة، دار المعرفة التام ية، امسكندرية

"الت هو  االجتماري في المؤسةةةةسةةةةاب العضابية، بوروب: مؤسةةةةسةةةةة   العوجي، مصةةةةطفء (2 
  22، ص1993، 1ص،  التسور للنشر والتودي
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ر جية ه هولية. وفي هله الدراسةةةة، فتق ال ا ث يضصةةةد بها ه،د دًا قةةةة  ية  
 ال،اير وش  ة ستس المل  بمد نة الرياض.

 : برامج الرعاية االجحماعية داخل السجن وخارجه:ثانياا 
ق النطو  األولء في رمليةة  همبةة  الررةايةة االجتمةةاعيةةة لن الء السةةةةةةةةةةةةةةتو 

  وإكسةةةةةةابهم األفراد ه هو  وإةةةةةةة ا   قراد ، فلكي  تم  الت هو امةةةةةةة ا وإراد   
مهاراب جد د  يسةةةتطيعوق بها الل،ا  برهل المتتمص هاق البد في البداية مس  
  هوفور التو النفسةةةةةي واالجتماري المناسةةةةةل الل  يتعلهم رلء اسةةةةةتعداد لتضب 

 ، لللك فاق الهولة العامة للسةةةةةةةةةةةةتوق دايما ما  رملية امةةةةةةةةةةةةة ا التي والت هو
هعمة  رلء هوفور العةد ةد مس برامم الررةايةة االجتمةاعيةة للن الء، وفي المضةابة   
هعم  مؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةاب المتتمص المدني المتمبلة في التم ياب النورية في هضديم  

في م،اولة لنل   الة مس االسةةةتضرار النفسةةةي والمعنو    ألسةةةرهماوج  الرراية  
 للن الء انفسهم، ومس هلك البرامم ما  لي:

 الرعاية االجحماعية والناسية  -

االجتمةةارووس والنفسةةةةةةةةةةةةةةووس    بةةاأل صةةةةةةةةةةةةةةةايووس لضةةد هم ه ويةةد السةةةةةةةةةةةةةةتوق   
فسةةةةةةةةةياب وللك مس اج  التعام  االجتماري  ناالجتماعياب وال  واأل صةةةةةةةةةايياب 

التانل   اقرلء اسةةل رلمية ةةة،ي،ة، ومما ال شةةك في   والنفسةةي مص الن الء  
في ال،س اق رند   هؤ ل   اقالنفسي واالجتماري يعد مس اهم األمور التي يتل  

ق هبورا مس  ةاالب ارهكةاب  ا  ، ويمكس الضو هة هولهمالء وإرةاد     التعةامة  مص الن
الترايم يكوق السةةبل فوها باألسةةاي هو اسةة اب اجتماعية ونفسةةية وا  م،اولة  

لا هم هغوور الاروع ق قالال هؤهي بفايد    ي ية   السةةةةةةةةةةةةةلود دوق   ه هو   راد م
باألسةةةةةةةةةاي،    امجرامياالجتماعية والنفسةةةةةةةةةية التي رملت رلء  ل  السةةةةةةةةةلود  

  وهللك فاق التواجد في السةةةةةةةةةتس قد ينل   الة مس ردم االسةةةةةةةةةتضرار النفسةةةةةةةةةية
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هم هضديم  االجتماري للن الء مما يشةةةةةك   اج ا  ةةةةةد التغوور، لللك هاق مس الم
في رمليةة    مرةاد هنطو  اولء    اوجة  الررةايةة االجتمةاعيةة والنفسةةةةةةةةةةةةةةيةة للن الء

 امة ا والت هو .

 الرعاية الصحية  -

هعد الرراية الصةةةةة،ية للن ي  مس  ةةةةةرورياب العم  امةةةةةة  ي، لللك 
نصةةةت الي،ة الندماب الطبية رلء ققامة مسةةةتوةةةةفاب بالسةةةتوق  توافر فوها  
جميص التتهو اب الىةةةرورية، واأل  اء والمسةةةاردوق الصةةة،ووق والممر ةةةوق، 
وه ويةةدهةةا بتميةةة  اممكةةةانيةةةاب ال دمةةة لع ج منتلل ال،ةةةاالب، الق اكتمةةةا   

الن ي  وسةة مت  مس األمراض مس األمور المهمة لوتضب  ما يضدم ل  مس  ةةة،ة  
 . (1)برامم ا رل 

 الرعاية المصاحبة والالحقة  -

ويضصةةةةةةةةةةةةةةد بةالررةايةة المصةةةةةةةةةةةةةةا  ةة هي اوجة  الررةايةة التي هبةدا مس  وس  
    فتر  العضوبةة  تء ال هةدفص   اسةةةةةةةةةةةةةةرهة ال  ض رلء المتهم بررةا تة  وررةايةة  
قلء ال،ود رس الطري  السةول،   األسةر   افراد الاروع المادية واالجتماعية ا د 

العنةايةة ال  ضةة فيضصةةةةةةةةةةةةةةد بها   امةاوربمةا الةد و  في داير  التريمةة واالن،راع،  
وهوجوههم وهوسةةةةةيص مدارههم   قرشةةةةةادهمالرراية المضدمة للمفرج رنهم مس     

رس التفكور في التريمة وموا س الشةةةةبهاب   قبعادهمبالتالي  وههل ل سةةةةلوههم و 
ومهنيًا مس     ما  توفر في السةةةةةةةةةةتس مس    رلمياً   ه هو ً واالن،راع وه هولهم  

 

البرامم التة هوليةة مس وجهةة نار ن الء سةةةةةةةةةةةةةةتس ضويم  ، ه  بس رشةةةةةةةةةةةةةةوةد منةا ي بس  نبة  (1 
 46، ص 2018، 72، ع 33المل ، المتلة العربية للعلوم األمنية، مم 
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برامم امةةةةةةةةةةةةة ا والرراية لكي يكوق المفرج رنهم بمع   رس الاروع التي  
 . (1) مر  او قادههم ل ن،راع 

   الزياراا -

هلا المتا  هي ال ياراب، مس اج  العم  مس اهم اشةةةةةةةةةةكا  الرراية في  
رلء استمرار اهصا  الستوس بالمتتمص النارجي مس     التواة  المستمر  
مص اقارب واه  الن ي ه ألق ال ياراب لها اهمية هبور  رلي  ورلء افراد اسةةةره ،  
فال يار  ةةةةةلة مس ةةةةة ب الر م والضربء، ورنصةةةةر مهم مس رناةةةةةر الترابل  

،ةةةث رلوهةةةا د ننةةةا ال،نيو، همةةةا اق لهةةةله ال يةةةاراب اهميةةةة  االجتمةةةاري التي ي
رايمةةة في التضلوةة  مس هكويس اره ةةا ةةاب قجراميةةة جةةد ةةد ، وسةةةةةةةةةةةةةةةد هةة  منةةافةةل  
الن رةةةاب امجراميةةةة، وهنةةةا يمكس منع الم،كوم رليةةة  بعض الم ايةةةا وال،واف ، 

 ومنها:

( مس ناام السةةةةةةةةةةتس والتو يو 12:  وث هىةةةةةةةةةةمنت الماد   الزيارة العامة ▪
بةةةةةالضرار الودار  رقم  وال ي،ةةةةة التنفوةةةةةليةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر   ( وهةةةةةاري   3919ة 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةة قوارد ديار  المسةةةةتونوس والموقوفوس ومراسةةةةلتهم وجواد 22/9/1398
 صةةةةةةةةةةةةةةولهم رلء  عةةةام رلء نفضتهم النةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةة وارهةةداء ديهم النةةةاص، 

 .(2)و صولهم رلء هدايا شنصية غور ممنورة

 

 p014.aspxhttps://www.pgd.gov.sa/Culture/Reports/Pages/Re  موقص امدار  العامة للستوق ال (1 

 

،  2001،ودار  الدا لية، األمس العام، امدار  العامة للسةتوق، دلو  قجراءاب السةتوق  (2 
  19ص 

البرامم امةةة  ية في السةةتوق، الرياض: المد رية العامة للسةةتوق،    ،ودار  الدا لية -
  د. ب.(.، قدار  الشؤوق العامة

https://www.pgd.gov.sa/Culture/Reports/Pages/Rep014.aspx
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ملكي ودير  : وهىةةةةةةةةمس قرار ةةةةةةةةةا ل السةةةةةةةةمو الزيارة االخحالء الشاااااارعي ▪
هةةةةةةةةةةةةةةة اق  تاا للم،كوم رلوهم  17/6/1411( وهاري   1745الدا لية رقم  

والموقوفوس الل س مىةةةةةةةةء رلوهم في السةةةةةةةةتس ث ثة اشةةةةةةةةهر ف كبر فرةةةةةةةةةة 
اال ت ء الشرري باألدواج، او بال وجاب مر  ه  شهر لمد  ث ف ساراب  
مص هنصةةةةي  اماكس مناسةةةة ة للنلو  الشةةةةرعية منفصةةةةلة رس اناار ال وار 

 .(1)لمراجعوس دا   الستس وه ثوبها باألثاف المناسل وا

: هما هىةةةمس الضرار الودار  المشةةةار إجازة الخلوة الشاارعية خارا السااجن ▪
قلي  ان  يتود منع السةةةةةتوس  سةةةةةس السةةةةةور  والسةةةةةلود بعد مىةةةةةي نصةةةةةل  
م،كوموت  التي ال هض  رس سةةةةنة وا د  قجاد  مدهها اربص ورشةةةةروق سةةةةارة  

 .(2)الشرعية ارج الستس لغرض النلو  

: ويطب  هةلا البرنةامم في سةةةةةةةةةةةةةةتوق المملكةة،  وةث هم  زياارة اليو  العاايلي ▪
قنشاء ردد مس الو داب السكنية هم هنصيصها لبرنامم ديار  الووم العايلي  
مته   بكةامة  النةدمةاب المن ليةة  وةث يسةةةةةةةةةةةةةةتطيص الن ية  االجتمةاع بعةايلةة  
كاملةة  ال وج، ال وجة، قلء جانل األبنةاء(، وهله ال،واف  والممو اب هتع   

 

التنطيل للبرامم امةة  ية في المؤسةسةاب امةة  ية،  ،  الغامد   م،مد بس  امد (1 
شةةةةةة  اق   14ندو  امةةةةةةة ا والت هو  في المؤسةةةةةةسةةةةةةاب امةةةةةةة  ية والعضابية، الرياض  

  .43، ص (2001ر اكتوب 30هة /1422

البرامم الت هولية في المؤسةسةاب امةة  ية،    ، آ  سةعود سةار  بنت م،مد بس سةعود (2 
 األنواع، المعوقاب وال،لو (، ب،ث مضدم لندو  امةةة ا والت هو  األولء، الرياض: ودار   

 72، ص 2001، الدا لية
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سةةةةةةةةةةةةوق في انفسةةةةةةةةةةةةهم الضدر  رلء التكيو مص برامم امةةةةةةةةةةةةة ا  الن الء  لم
 . (1)المنتلفة وامق ع رس سلبياب الما ي

 سر النزالء من قبل الجمعياا الخيرية أرعاية  -
بالستوق مص   ه دم قد ا  مفاليم الرراية االجتماعية للم،كوم رلوهم 

العربية   بالمملكة  األهلي  النور   النشا   اهسعت  اددهار  والل   السعودية، 
نشا اه  وفعالياه  ب،وث لم هضتصر رلء هضديم المسارداب المالية والعونية في 
برامم   ليشم   األهلي  النور   النشا   اهسص  ب   ف،سل،  الد نية  المناس اب 

ومس هنا وجهت    ،(2)ومشاريص هنموية هسهم في دفص رتلة التنمية في المتتمص 
امتها قلء فلة الم،كوم رلوهم واسرهم بارت ار التم ياب األهلية ج ءًا مس بر 

 ،(3)اق هله الفلة في اشد اال تياج لبرامم ه،موها مس العود  لممارسة التريمة
رقم   االجتماعية  الشلوق  ودار   هعميم  هىمس  وبتاري   960ولضد   )

ه الموج  لعموم التم ياب النورية بالمملكة هعليماب بش ق هضديم  3/1406/ 19
ألس المستونوسامراناب  للستوق(،   (4) ر  العامة  للمد رية  الرسمي  الموقص      

دياد  رلء ه سيل اللتنة الو نية لرراية الن الء والمفرج رنهم واسرهم: وهي  
 

الت هو  لن الء الستوق  الت،دياب التي هواج  برامم  التويتر ،    م،مد بس ربد الم،سس   (1 
الرياض العضابية،  المؤسساب  في  والت هو   امة ا  ندو   شوا   14 ،  وامة  ياب، 

 67ص  (،30/10/2001هة /1422

ورقة رم   و  العم  األهلي، والرراية االجتماعية    افب،   افب، نتول ربد الوهاب  (2 
لن الء المؤسساب العضابية مضدمة قلء ندو : دور المتتمص المدني في منص التريمة، المره  

 62، ص 2005، الضومي لل ،وف االجتماعية والتنايية، الضاهر 

عية لسةةةةةةةةةنة  هضرير ودار  العم  والشةةةةةةةةةؤوق االجتما  ،ودار  العم  والشةةةةةةةةةلوق االجتماعية (3 
 18، صهة1402

 https://www.pgd.gov.sa/Culture/Reports/Pages/Rep014.aspx  موقص امدار  العامة للستوق ال  )4(

https://www.pgd.gov.sa/Culture/Reports/Pages/Rep014.aspx
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هولة  ورية لاب شنصية ارت ارية مستضلة، ومضرها الرياض، ولها لتاق فرعية  
رقم   الودراء  متلل  قرار  بموجبها  ةدر  وقد  المنا  .  وهاري   2في   )

هة الضا ي بتنشايها ب،وث  تولء رياستها ودير الشؤوق االجتماعية  1422/ 1/1
لشؤوق االجتماعية،  ورىوية مندوبوس مس التهاب التالية: ودار  الدا لية، ودار  ا

ودار  الشؤوق امس مية، ودار  امر م، ودار  الص،ة، ودار  التعليم، ودار  العم   
هرش،    الضطاع  مس  مندوب  بالرياض،  النورية  التم ياب  المدنية،  والندمة 

 . (1) الغرفة التتارية والصناعية

بةةةةالع األهميةةةةة في رمليةةةةة    ويمكس الضو  اق دور التم يةةةةاب النوريةةةةة 
المستونوس مما يىمس لهم  يا  هريمة ويمنص رنهم    ألسرراية االجتماعية  الر 

لء العضوبة هانت موجهة ق اقشةةةةةةةةةةةةر الوقوع في االن،رافاب  اةةةةةةةةةةةةةة في  ا   
راي  األسةةةةةةةةر  ، فهنا يكوق دور التم ياب األهلية هبور في هوفور اممكانياب  

لكة مس  ةماناب  المادية والعونية التي هعوس األسةر  وللك بتانل ما هوفره المم
 مرانة األسر وهوفور مضوماب ال،يا  الكريمة لهم.

 ثالثا : البرامج اإلصالحية داخل السجن:

بعملية الت هو  وامةةةةةة ا هلك البرامم التي هنصةةةةة  لشةةةةةغ  ويضصةةةةةد  
 تء ينرج رىةةةوا ةةةةال،ا لنفسةةة    وإةةةة   وقت فراغ الن ي  بما يعود ه هول   

 ومتتمع  وهشم  العد د مس األنواع.

  

 

دور الضطاع الناص في رفص األداء في المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاب  الشةةةةةةةةةةهراني،  سةةةةةةةةةةعد بس رلي (1 
،  امةةةةةة  ية، الرياض: ندو  امةةةةةة ا والت هو  في المؤسةةةةةسةةةةةاب العضابية وامةةةةةة  ية 

2001.  
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   : البرامج الحعليمية •

للعضلية    قةةةةةة االتكيو االجتماري هو   اوقلا هاق الت هو  االجتماري  
النفسةةية االجتماعية لن الء السةةتوق، فتق  ور وسةةولة مةةة ا هله العضلية   او

هي التعليم. فةةالتعليم  لعةةل دورًا هبورًا في انىةةةةةةةةةةةةةةةاج اممكةةانيةةاب الةةلهنيةةة بمةةا  
يسةتت ع  للك في هغور اسةلوب التفكور ومنهم التصةرع في ال،يا . ا ةل قلء 

  وإكسةةاب هطوير الن ي  التعليم في السةةتوق يعد رمً  هنمويًا  هل قلء   اقللك  
رن ،   امفراجمهاراب هسةةةةةارده في ال،صةةةةةو  رلء فرص العم  الشةةةةةريو بعد  

، وبصةةةفة رامة هناد نوراق  ومس ثم همهد ل  االندماج في النسةةةيم االجتماري
 للتعليم دا   الستس هما: اساسياق

التعليم العام:  وث  نصرع في البداية قلء التعليم االبتدايي الل   هدع    –  1
، بوةد انة  ال يضل رنةد هةلا ال،ةد بة  يمتةد قلء التعليم البةانو   األميةةء م،و  قل

والتامعي، والا هاق مس المتعلر انتاام السةةةتوس في الدراسةةةاب التام ية فان   
 رس بعد. او تابص هعليمة رس  ري  المراسلة  اقيمكن  

م  الفني: هو ل دم بالنسةةةةة ة للمسةةةةةتونوس الل س  نضصةةةةه   اوالتعليم الناص  –  2
  او تعلم مهنة    اقالت ه  المهني وال،رفي وهلا النوع مس التعليم  تيع للسةةةةتوس  

 .(1) رفة هسارده رلء التكسل بشرع وامانة

(  132  في منتلل المرا ة   قنشةةةةةةةةةةةةةةاؤهةاوقةد بلع رةدد المةداري التي هم 
( مدرسةةةة 41( مدرسةةةة لمر لة هعليم الك ار وم،و األمنية و 42مدرسةةةة منها  

( مداري نسةةةةةةةةايية  4( مدرسةةةةةةةةة للمر لة البانوية و 45للمر لة المتوسةةةةةةةةطة و  
 

برامم الت هو  في المنشةةآب امةةة  ية والعضابية: دراسةةة مودانية   ه  ،  ناجي م،مد (1 
،  47، ع 24بية للعلوم األمنية، مم رلء الن الء بالمنشةةآب العضابية بالشةةارقة، المتلة العر 

  215 - 214، ص 2008
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، وبلع ردد الدارسةةةةةةوس والدارسةةةةةةاب في جميص  األميةلمر لة هعليم الك ار وم،و 
(  2644  التعليم  ه بمنتلل مرا 1437المرا   الدراسةةةةةةةةية للعام الدراسةةةةةةةةي 

 .(1)دارسًا ودارسة

 البرامج الدينية  •

لضد رسةةم الد س امسةة مي للمسةةلم منهم  ياه  الل  يعصةةم  رس النط   
وهعد      قةةةة اويىةةةمس ل  ال،يا  السةةةوية، لللك هاق مس المهم رند م،اولة 

الوري بتعاليم    وإكسةابهم تم نشةر الوري الد ني بونهم   اقسةلود ن الء السةتوق 
 الد س امس مي ال،نيو، وللك مس    :

وهشةةةةةةةةارد فوها فر  رم  مس دا   السةةةةةةةةتس ومس  برامم الورب وامرشةةةةةةةةاد   -
فري  الورب وامرشةةةاد مس    – ارج   فري  الورب وامرشةةةاد دا   السةةةتس 

فري  الورب وامرشةةةةةاد بهولة األمر بالمعروع  –ودار  الشةةةةةؤوق امسةةةةة مية  
 والنهي رس المنكر(.

برامم ومسابضاب  فب الضرآق الكريم، و فب هتاب هللا يعد ا د اهم الضوارد   -
الهادفة قلء قةةةةةةةةة ا وهضويم الن ي  او الن يلة، وقد هاق الهتمام ةةةةةةةةةا ل 
السةةةمو الملكي ودير الدا لية األثر الكبور في و ةةةص هلا البرنامم مو ةةةص  

الضرار الودار  رقم   ( وهةةةةاري   1405التنفوةةةةل،  وةةةةث اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر سةةةةةةةةةةةةةةموه 
هةةةةة المتىمس ةرع  واف  للن الء الدارسوس بال،لضاب دا   28/3/1410

 الستوق.

 

،  ضويم البرامم الت هولية مس وجهة نار ن الء سةةةةةةةةةةةتس المل  ، ه  بس رشةةةةةةةةةةةود منا ي بس  نب   (1)
 45مرجص ساب ، ص 
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الشةةةةةةةةةةةةةةريفوس رقم  و  ال،رموس  امر  ةةةةةادم  ( وهةةةةةاري   107/8قةةةةةد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر 
هةةةةةةةةةةةةةةةة( المتىةمس قرفاء السةتوس الل   تمكس مس  فب الضرآق  7/2/1408 

الكريم غو ًا اثناء فتر  سةتن  مس نصةل م،كوموت ، هما اةةدر امره الكريم  
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة( الةل   ؤهةد مةدل االهتمةام  27/11/1411( وهةاري   2081رقم  

  .(1)  للضرآق الكريمبالن ي  وهسهو  امر  فا

 البرامج الثقافية  •
هشةةةةةةةةةةةةارد فوها فر  رم  هابعة للسةةةةةةةةةةةةتوق، وودار  البضافة وامر م، وودار   

 التعليم.
هضوم قدار  التعليم في ه  منطضة بترشةةةيع فري  رم  مس العاملوس المؤهلوس   -

لد ها للتدريل في هنصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةاب هندم الن الء وههدع قلء هضويمهم ورفص 
 البضافي.مستواهم 

 نسةةةةةةةة  الفري  التابص لودار  البضافة وامر م مص فري  رم  قدار  السةةةةةةةةتوق   -
لدرو  رجا  الفكر واألدب والد س للمشةةةةةةةةةةةةارهة في الندواب والم،ا ةةةةةةةةةةةةراب 

 مة ا وإرشاد ن الء الستوق.
يضوم فري  رم  ودار  التعليم بمشارهة فري  رم  قدار  الستس بتثراء مكت ة   -

التي هتناو  مو ةةةةةةةةةةوراب د نية وا   ية ورلمية    السةةةةةةةةةةتس، ومدها بالكتل 
ليسةةةةةتفود منها الن الء والن ي ب، وهوفور الصةةةةة،ل والمت ب السةةةةةيار  التي  

 هنتضء بعناية لندمة اهداع قة  ية.

 

دور المؤسةةةةةةسةةةةةةاب األهلية في رراية اسةةةةةةر الن الء، الرياض:   البضفي، م،مد بس  مود (1 
 22، ص 2001، ب العضابيةندو  امة ا الت هو  في المؤسسا
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اسةةةت،داف مكت ة ةةةةوهية ورقمية هشةةةم  الضرآق الكريم والم،ا ةةةراب الد نية   -
 والبضافية.

ض اف م هةادفةة بواسةةةةةةةةةةةةةةطةة اسةةةةةةةةةةةةةةت،ةداف مكت ةة مرييةة  تم رس  ريضهةا رر  -
الفود و، ويمكس درم وهشةةةةةةتيص الن ي  في قرداد بعض المضاالب للصةةةةةة،ل 
ا في اجه     ا مشةةةةةةةةةةةةةةةارهةً الووميةة دوق امشةةةةةةةةةةةةةةةار  قلء هونة  ن يً ، بة  موا نةً

 امر م. 

 البرامج الرياضية •
 هعد األنشةةةةطة الريا ةةةةية ق دل البرامم امةةةةة  ية المط ضة في السةةةةتوق 
  بالمملكة العربية السةةةةةعودية وللك لشةةةةةغ  وقت الن الء وال،فام رلء ةةةةةة،تهم،

بلع ردد األنشةطة الريا ةية المضامة في السةتوق رشةر  انشةطة رلء الن،و    وقد 
التالي   هر  الضدم، هر  الطاير ، هر  السةةةةةةةةةةةلة، هر  الود، هنل الطاولة، بلياردو،  

،   الموقص الرسةةةةةةةةمي فوب(ق ماء راد ، شةةةةةةةةد  ب ، هماريس لياقة، ب  ة بوبي 
في هضويم هفكور    للمد رية العامة للسةةةتوق(. واألنشةةةطة الريا ةةةية لها دور هبور

الن الء وههل ل سةلوههم دياد  رلء ال،فب رلء الصة،ة العامة وهنمية الضدراب 
 العضلية.

 برامج الحأهيل المهني  •
  لعم  وإردادهيضصةةةةةةد بالتدريل المهني في السةةةةةةتوق هعليم الن ي   رفة ما 

. وهبدو اهمية  امفراجبعد ا  معوس ومس ثم قيتاد مصدر مشروع لص  تكسل منه
التةدريةل المهني للن ية  في انة  يسةةةةةةةةةةةةةةارةده رلء قرةاد  ثضتة  بنفسةةةةةةةةةةةةةة  مس     
االسةةةةةةةةةةةةةةتفةاد  مس هلةك البرامم التةدريبيةة مس نةا يةة والت امة  وهضبلة  لضوارةد ونام  

انشةغال  وبالتالي هتنل  المؤسةسةة العضابية مس نا ية ا رل، هما ان   ؤد  قلء 
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وقورةة  فريسةةةةةةةةةةةةةةةةة لل طةةالةةة والفراغ والملةة  ومةةا  نتم رنهمةةا مس امراض بةةدنيةةة  
 .(1)وا طراباب نفسية

 :رية الماسرة للدراسةرابعا: النظ

االسةةةةتناد قلء  نارية هسةةةةارد في هفسةةةةور  مو ةةةةوع     رل ال ا ث   ةةةةرور 
الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ال،ةاليةة، فةالناريةة لهةا دور هبور في هوجية  ال ةا ةث بتمص معلومةاب 
مترابطة، ومس ثم ق ةةةةةةةةةفاء معنء رلوها او هفسةةةةةةةةةورها. وهسةةةةةةةةةارد ال ا ث رلء  
ه،د د مسةةةةةةار واهتاه ال ،ث ن،و المو ةةةةةةوراب التي قد هكوق اكبر اهمية مس  

،  ( 3). هما انها هعم  رلء هسهو  قدراد النتايم التي يص  قلوها نطاق (2)غورها
وبناًء رلء للك قام ال ا ث في هله الدراسةةةةةةةةة باسةةةةةةةةتندام نارية وا د  منطلضًا  
مس م ةاديهةا وا رهةا الناريةة التي بةتمكةانهةا اق هسةةةةةةةةةةةةةةارةد رلء فهم مو ةةةةةةةةةةةةةةوع  

ة الرياض". الدراسةةةةةة ال،الية وهو: "واقص البرامم امةةةةةة  ية في سةةةةةتوق مد ن
 ومس هنا فتق الدراسة سوع هنطل  مس نارية رلمية، وهي: 

ناريةةة الىةةةةةةةةةةةةةة ل الةةلاهي:  وةةث هؤهةةد هةةله الناريةةة التي قةةدمهةةا هةة  مس 
، اق ا تمالية ارهكاب األفراد  Hirshi & Gotterdsonجوهفرسةةةوق وهورشةةةي 

ي،دف بسةةةةةةبل وجود الفرةةةةةةةة مص هوفور شةةةةةةنصةةةةةةية هتسةةةةةم    امجراميللسةةةةةةلود  

 

برامم الت هو  في المنشةةآب امةةة  ية والعضابية: دراسةةة مودانية رلء    ه  ، ناجي م،مد  (1)
 216، مرجص ساب ، ص الن الء بالمنشآب العضابية بالشارقة

 .1985، النارية في رلم االجتماع، الضاهر ، مكت ة مدبولي ن يم ا مد، سمور (2 
 

،  الناريةةةاب المعةةةاةةةةةةةةةةةةةةةر  في رلم االجتمةةةاع، مطةةةابص الفردد ، الريةةةاض   العرابي،  ( كمةةةت3 
 ه.1411
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وهعتمد العناةةةةةةةةةةر الرييسةةةةةةةةةية لها رلء الموو    ،(1)المننفض  بالىةةةةةةةةة ل اللاهي
والن اراب األسةةةةةاسةةةةةية ليو ةةةةةاع التي ه،و  هله الموو  قلء جريمة، معتبريس  
التريمة ب نها سةةةةةةةلوهياب مس الضو  او النداع التي هتنل  ل ًا لت،ضو  مصةةةةةةةالع  

، ويرل ه  مس جوهفرسةةةةةوق وهورشةةةةةي  ةةةةةرور  النار قلء التريمة مس  (2)لاهية
لعةامةة بمةا في للةك: اللةل  او المنفعةة النيةة، المنفعةة       صةةةةةةةةةةةةةةايصةةةةةةةةةةةةةةهةا ا

، فضد آ  ا لهما لهله النصةةةةةاي   (3)ال سةةةةةيطة، االبتهاج، النطور ، امشةةةةة اع
في االرت ار قلء النار قلء التريمة همشةةةةةةةكلة متمنىةةةةةةةة رس هدني الىةةةةةةة ل  
الةلاهي الةل  يضوم رلء فكر  "اق النةاي ينتلفوق في المةدل الةل  يكونوق فية   

او  ةةا ةةةةةةةةةةةةةةعوس ل غراءاب النيةةة او ب  ةةار  ا رل في قةةدرههم رلء    مةةلرنوس
 .(4)الت،كم و  ل النفل"

و  ةةةةةةةةةةةةةة الضو ، فتن  يمكس قبراد اهمية هله النارية في رسةةةةةةةةةةةةم ام ار 
النار  لهله الدراسةة مس     قدرهها رلء قلضاء الىةوء رلء ما يتر  دا   
المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاب االجتماعية في المواقل التفارلية المنتلفة مس     دراسةةةةةةةةةةة  
 شةةةةةةنصةةةةةةية الفارلوس في هله المؤسةةةةةةسةةةةةةاب امةةةةةةة  ية والت هولية، ا  ه فراد 

فةارلوس ومتفةارلوس مص البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة والع جيةة دا ة  هةله الةدور، وما  

 

النارية المعاةةةةةةةةةةةر  في رلم االجتماع، لاب السةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةة ،    ،ربماق، قبراليم  روده، م،مد (1 
 1989، الكويت

، ناريةة رلم االجتمةاع: ةةةةةةةةةةةةةةةيغهةا وهطورهةا، مكت ةة مةدبولي، الضةاهر   ،وآ روق روده م،مةد   (2 
1990. 

(3)Lewis Coser, and Rosenberg Bernard, Sociological theory, Macmillan 
publishing Co., Inc., New York, 1976. 

 1980، النارياب االجتماعية، الضاهر : مكت ة ول ة  تاد ، ( فؤاد4 
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هتىمن  هله التفار ب مس اهتاهاب  يمية وم يارية، والتي مس   لها يمكس  
فهم مةةةدل هفةةةارةةة  الن يةةة  مص البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةة والع جيةةةة دا ةةة  هةةةله 

هكيو    المؤسةةةةةسةةةةةاب ونتا ها في هعد   سةةةةةلوه  هرمود مهمة في رملية قراد 
 الن الء اجتماعيًا وثضافيًا مص واقعهم االجتماري التد د. 

 الدراساا السابقة خامساا: 
هناد العد د مس الدراسةاب التي هناولت او ةاع السةتوق دور البرامم التي 

لك  متتمص ظروف  الناةةةةةةةةةةةةةة   اقوه هو  الن الء ونارا   قةةةةةةةةةةةةة اهضدمها في 
في التعام  معهم فاق ال ا ث  ر   هرسةةةةم الكيةية التي هسةةةةتندم   افرادهو بيعة  

التي هناولت مو ةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةة مس    العربية ةةةةةةةرور  الترهو  رلء الدراسةةةةةةةاب 
ههتم ه   اق    هناو  رد  دراسةةاب رلء سةةبو  المبا  وليل ال،صةةر رلء  

 .دراسة بتناو  المو وع في ا دل الدو  العربية

(، بعنوان: البرامج الحعليمية والحأهيلية  2001)  دراساااة ساااعود ال اااحيان -
 .(1)في المؤسساا اإلصالحية

هةةةدفةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة قلء التعرع رلء مةةةدل هفعوةةة  البرامم التعليميةةةة في 
المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاب امةةةةةةةةة  ية لما للتعليم مس دور هام في رفص مسةةةةةةةةتول البرامم  

ة  مدب الدراسةةةةةة رلء رون ول  ارت امةةةةةة  ية المضدمة في هلك المؤسةةةةةسةةةةةاب،
المسةةةةةةةةةةةةع االجتماري رس  ريضا لعونة، واسةةةةةةةةةةةةتهدفت العونة متمورة مس ن الء  
السةةةةتوق في  المملكة العربية السةةةةعودية والمملكة المغربية، وارتمدب الدراسةةةةة  

  203مفرده منها    610، وبلع  تم العونة  رلء االستبياق ه دا  لتمص البياناب 

 

البرامم التعليمية والت هولية في المؤسةةةةةسةةةةةاب امةةةةةة  ية،    الىةةةةة،ياق،(سةةةةةعود بس  ةةةةة،ياق  1 
 ه1422، جامعة نايو العربية للعلوم األمنية، الرياض
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س المملكة المغربية،  م  407ن ي  في سةةةتوق المملكة العربية السةةةعودية ومنها  
ولضد هوةةةةةةلت الدراسةةةةةة قلء العد د مس النتايم الهامة والتي مس اهمها  ةةةةةعل 

مص انتشةةار ظاهر  التسةةرب مس الدراسةةة بوس  المسةةتول التعليمي لن الء السةةتوق  
الن الء مص قلة ارداد المنتسةةةةةبوس للبرامم التعليمية والمهنية مما يعكل  ةةةةةعل  

 ا تياجاب الن الء.قدراب هلك المؤسساب رلء هلبية 

(، بعنوان: برامج الحأهيل في المنشاااااااا ا 2008دراسااااااااة: ناجي هالل ) -
اإلصاااااالحية والعقابية: دراساااااة ميدانية على النزالء بالمنشااااا ا العقابية 

 .(1)بالشارقة
هدفت الدراسةة قلء امجابة رلء هسةاؤلوس رييسةووس وهما: ه  هناد اره ا   

واالجتماعية للن الء ومدل االسةةةةةتفاد  مس برامم    الديموغرافيةبوس النصةةةةةاي  
للن الء ومدل   امجراميالت هو  في السةةةةةةةةةةةةةتس؟، وه  هناد ر قة بوس التاري   

 االستفاد  ببرامم الت هو  في الستس؟
ة رلء منهم المسةةةةةةةةةع االجتماري بطريضة ال،صةةةةةةةةةر ولضد ارتمدب الدراسةةةةةةةةة

الشةةةةةةةةةةةةام ، وارتمدب رلء اسةةةةةةةةةةةةتمار  المضابلة ه دا  لتمص البياناب، وهم هطبو   
، ولضد هوةةةلت الدراسةةة امماراب الدراسةةة رلء الن الء في سةةتس الشةةارقة بدولة 

وجود ر قة سةةةةلبية بوس ال،الة  قلء ردد مس النتايم، فضد هشةةةةفت الدراسةةةةة رس  
ومدل االشةتراد في برامم التعليم في السةتس، هما هشةفت رس وجود التعليمية  

ر قة سةةةةلبية ايىةةةةا بوس ال،الة التعليمية للن الء ومدل ممارسةةةةة رم  رسةةةةمي  
في السةتس فلضد اهىةع ارهفاع نسة ة الل س ال يمارسةوق رم  دا   السةتس مس  

الن الء    الن الء المتعلموس، وهشةةفت الدراسةةة رس وجود ر قة قيتابية بوس اهتاه
 

ابية: دراسةةة مودانية رلء  برامم الت هو  في المنشةةآب امةةة  ية والعض  ه  ،  ناجي م،مد (1 
 ، مرجص ساب ،الن الء بالمنشآب العضابية بالشارقة
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فلضد اكد ردد هبور منهم ردم    ن،و التريمة ومدل شةةةةةةةةعورهم بت نول الىةةةةةةةةمور
روده  قلء ممارسةةة األرما  امجرامية بعد  روج  مس السةةتس وهللك هشةةفت  
النتةايم ر قةة قيتةابيةة بوس االهتةاه ن،و التريمةة واالسةةةةةةةةةةةةةةتفةاد  بةدروي الورب  

نسةةةةةةةةةةة ة هبور  مس الن الء اشةةةةةةةةةةةارب قلء ردم رودههم    اقالد ني، فلضد اهىةةةةةةةةةةةع  
الرهكةةةةاب الترايم بعةةةةد امفراج رنهم بفىةةةةةةةةةةةةةةةةة  هةةةة ثور دروي الورب الةةةةد ني  
واالسةةةتفاد  منها، وهشةةةفت الدراسةةةة ايىةةةا ر قة قيتابية بوس  بيعة العود قلء 

فلضد اهىةةةةةةةةةةةةع ارهفاع نسةةةةةةةةةةةة ة    التريمة ومدل االشةةةةةةةةةةةةتراد في البرامم التعليمية
امم التعليم في السةةةةةةةةةةتس بوس الن الء مرهكبي التريمة ألو   المشةةةةةةةةةةترهوس في بر 

مر ، في  وس اننفةاض هةله النسةةةةةةةةةةةةةة ةة بوس الن الء الةل س سةةةةةةةةةةةةةةب  لهم ارهكةاب 
 التريمة اكبر مس مره.

(، بعنوان: دور مراكز اإلصاااالا والحأهيل  2914دراساااة نور البياي اااة ) -
ز إصاالا في الحد من العودة إلى الجريمة لدي النزيالا في األردن: مرك

 .(1)ء باألردنللنسا ةوتأهيل الجويد
هدفت الدراسةةةةةة قلء التعرع رلء دور مره  امةةةةةة ا والت هو  في ال،د  

النسةاء، ولت،ضو  هل الدراسةة   وه هو  قةة امس العود قلء التريمة في مره  
  79هم اسةةةةةةتندام منهم المسةةةةةةع االجتماري رلء متتمص الدراسةةةةةةة المكوق مس  

، وارتمدب الدراسةة رلء  باألردق للنسةاء جويد   وه هو  قةة ان يلة في مره   
االسةةةةةةتبياق ه دا  لتمص البياناب ولضد هوةةةةةةةلت الدراسةةةةةةة قلء العد د مس النتايم  

للنسةةةةةاء ن،و   التويد   وه هو   قةةةةةة افي مراك   هوج  الن ي ب  اقمس اهمها  

 

(. دور مراك  امةةةةةةة ا والت هو  في ال،د مس العود   2014  البيايىةةةةةة  نور م،مد هريم (1 
قلء التريمة لدل الن ي ب في األردق: مره  قةة ا وه هو  الدويد  للنسةاء، رسةالة ماجسةتور، 

  2014ق، جامعة مؤه ، األرد
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مدل اهمية المعام ب امنسانية في ال،د مس العود للتريمة قد جاءب مرهفعة  
وه هو  التويد  للنسةةةاء   قةةةة ااهتاه الن ي ب في مراك    اقواظهرب النتايم  

، المتمبلة في ههل ل    والت هوليةن،و مدل اهمية هطبو  البرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية  
وهب يفهس مهنيا ود نيا وه هولهس نفسةةةةةةةةةةةةةةيا وررا تهس اجتماعيا   لن ي ب سةةةةةةةةةةةةةةلو ا

ايىةةةةةةةةةةةةا، اظهرب   مرهفعةوةةةةةةةةةةةةة،يا وإراد  اندماجهس في المتتمص، قد جاءب 
ن،و مدل   التويد   وه هو  قةةةةةةةةةةةةةةة ااهتاهاب الن ي ب في مراك    اقالنتايم  

هس  اهمية اهصةةةةةا  الن ي ب بالعالم النارجي فضد هانت مرهفعة، ايىةةةةةا اهتاهاه 
 مرهفعة.ن،و مدل اهمية هعاوق وهشارد مؤسساب المتتمص المدني هانت 

البرامج اإلصاااالحية الحرةوية    (، بعنوان:2007دراساااة انحصاااار عابدين ) -
في المؤسااساااا العقابية وعالقحها بالحوافج االجحماعي وةعم المحتيراا  

 .(1)بالسودان الديموغرافية: دراسة تطبيقية لسجون والية سنار
هدفت الدراسةةةةة قلء الكشةةةةل رس الع قة بوس البرامم امةةةةة  ية التربوية  
لن الء المؤسساب العضابية ور قتها بالتواف  االجتماري لهؤالء الن الء والوقوع 
رلء هةله البرامم ومةدل مسةةةةةةةةةةةةةةاهمةة للةك في هة هوة  الن ية  ليعود قلء المتتمص  

االرتمةاد رلء المنهم  وهو اكبر فةارليةة، ولي ه،ض  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اهةدافهةا فضةد هم  
ن ي  ون يلة    150الوةةفي الت،لولي وا تيار رونة رشةوايية بسةيطة مكونة مس  

  %27ون يلة، وهمب  العونة   ن ي   554ة سةةةةةةنار ال الع رددهم  يمس سةةةةةةتوق وال
مس متتمص الدراسةةةةةةة األةةةةةةةلي، هما هم اسةةةةةةتندام م ياي البرامم امةةةةةةة  ية  

ولضد هوةةةةلت الدراسةةةة قلء العد د  وم ياي التواف  االجتماري    هووم.م ب (

 

البرامم امةةةةةةةة  ية التربوية في المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاب العضابية   ،رابد س، انتصةةةةةةةار ربد الر مس (1 
ور قتها بالتواف  االجتماري وبعض المتغوراب الديموغرافية: دراسةةةةةةةةةةة هطبي ية لسةةةةةةةةةةتوق والية 

 2007، سنار، رسالة ماجستور، هلية التربية، جامعة السوداق للعلوم والتكنولوجيا، السوداق
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هنةةاد ر قةةة اره ةةا يةةة موج ةةة بوس البرامم    اقمس النتةةايم الهةةامةةة والتي منهةةا  
امةةةة  ية التربوية المضدمة للن الء والتواف  االجتماري لهم، وان  هوجد فرو  
في مدل االسةةةةةتفاد  مس البرامم امةةةةةة  ية التربوية المضدمة لهم ونوع جريمة  

واق البولة المادية واالجتماعية للمؤسةةةةةةسةةةةةةاب  ه ومسةةةةةةتواه التعليمي،الن ي  ورمر 
العضابية ه،د مس اسةةةةةةةةةةةةتفاد  الن الء مس البرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية والتربوية المضدمة 

 الوهم.

 :اإلجراءاا المنهجية للدراسة

 :نوع الدراسة -

هعد الدراسةةة ال،الية دراسةةة وةةةةية ه،لولية، ويعتمد األسةةلوب الوةةةفي  
للوةةةةةةةةةةةةةةةو  قلء   لهةارلء هتميص البيةانةاب  و  ظةاهر  معونةة وه،لوفي متملة   

النتيتة النهايية للدراسة مس     الوةل والت،لو  الكمي والكيفي، ويعد هلا 
 األسلوب هو األنسل للدراسة.

 :منهج الدراسة -
وهو في هله  هعتمد الدراسةةةةةةةةة ال،الية رلء منهم المسةةةةةةةةع االجتماري ، 

البرامم امةةةةة  ية في سةةةةتوق مد نة الرياض "مو ةةةةوع  الدراسةةةةة لتضويم واقص 
الدراسةةةةةةةة" مس وجهة نار رونة مس الىةةةةةةة ا ، والموظفوس المدنووس والموظفوس  
الةل س لةد هم ر قةة بةالن الء بمةد نةة الريةاض، ولتشةةةةةةةةةةةةةةني  الواقص وهضويمة  مس  
اج  الوةةةةةةةةو  قلء مضتر اب ووسةةةةةةةاي   تم بمضتىةةةةةةةاها ه،سةةةةةةةوس واقص البرامم  

ك هاق البد مس قجراء مسةةةةةع موداني للمسةةةةةتفود س مس البرامم  امةةةةةة  ية، للل
وهم الن الء، ومعرفة مدل اسةةةةةةةةةتفادههم مس هلك البرامم، وهلا ال يضاي بشةةةةةةةةةك   

 ة،يع قال قلا هم دراسة الن الء وا ل مريياههم  و  البرامم امة  ية.
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وال  توقل منهم المسةةةةةةةةةةةةةع االجتماري رند وةةةةةةةةةةةةةةل الااهر  فضل، ب   
التعرع رلء الع قةاب بوس المتغوراب التي هؤثر في الاةاهر ،    تعةدل للةك قلء

لللك يمكس هصةةةةنيو هله الدراسةةةةة  ةةةةمس الدراسةةةةاب الوةةةةةةية التي هسةةةةتندم  
 منهم المسع االجتماري.

 :الدراسة وااأد -
اداهوس    الدراسةةة لتتول رس هسةةاؤالهها، واشةةتملت رلء  ب او هم هصةةميم اد 

لتمص البياناب وهما ع ار  رس اسةةةةةةةةةةةةةتمارهوس ل سةةةةةةةةةةةةةتبياق هطب  ا داهما رلء  
مس اج  رةةةةةةةةةد واقص البرامم امةةةةةةةةة  ية    الىةةةةةةةة ا  والعاملوس في السةةةةةةةةتوق 

المضدمة دا   السةةةةةةةةةةتس والمعوقاب التي هواجهها، وهطب  االسةةةةةةةةةةتمار  األ رل  
هة في البرامم  رلء الن الء مس اج  رةد مدل استفادههم وإ  الهم رلء المشار 

  .امة  ية والت هولية المضدمة لهم

 :أسلوب الححليل والحاسير
لضد ارتمدب الدراسةةةةةةةةةةةة في ه،لو  البياناب رلء اسةةةةةةةةةةةتندام األسةةةةةةةةةةةالول  
ام صةةةةةةةةةةةةايية المناسةةةةةةةةةةةة ة باسةةةةةةةةةةةةتندام ال، م ام صةةةةةةةةةةةةايية للعلوم االجتماعية  

Statistical Package for Social Sciences    التي  رم  لهةا ا تصةةةةةةةةةةةةةةةارًا
بةالمتوسةةةةةةةةةةةةةةل  وهم االرتمةاد رلء معةامة  ام صةةةةةةةةةةةةةةةاء النةاص    SPSSبةالرم   

ال،سةةةةةةةةةةةةةةةةابي واالن،راع الم يةةةار  مص قيتةةةاد الودق النسةةةةةةةةةةةةةةبي والترهوةةةل وفضةةةا  
، همةا هم االرتمةاد رلء معةامة  الفةا هرون ةاس ل يةاي ث ةاب ادا  ل سةةةةةةةةةةةةةةتتةابةاب 

 ، واستندام معام  االره ا  بورسوق ل ياي مدل الصد .الدراسة

  رباريال "ليكارب "لم ياي  ولضد ةةةةةةةةةةةممت اسةةةةةةةةةةتمارهي االسةةةةةةةةةةتبياق وفضا 
وهم هضسةيم االسةتتاباب   ،(مواف  بشةد ، مواف ، غور مواف ، غور مواف  بشةده 
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وفلتها    مننفض لناهم المتوسةةل ال،سةةابي ل سةةتتاباب وهي: درجة  ضاً رلوها وف
(، ودرجةةة 2.49:    1.75وفلتهةةا مس     ةةةةةةةةةةةةةة يوودرجةةة    ،(1.74:    1   مس

(  4:  3.25مرهفص وفلتها مس   ودرجة    ،(3.24  :  2.50وفلتها مس    متوسةةةةل
ه يل    اب ( ع ار   12فضد ا توب رلء      لناةةةةةةةةة بالن الءرس االسةةةةةةةت انة ااما 

وفضا لنفل اسةةةةةةةةلوب  امةةةةةةةةة  ية التي هضدم لهم،مدل االسةةةةةةةةتفاد  مس البرامم  
 الل  هم هو ي،  سابضا. م ياي ليكارب 

 :صدق أداة الدراسة -
همبلت الطريضة    :عد   ر  قام ال ا ث بالت كد مس ةةةةةةد  ادا  الدراسةةةةةة ب

  25األولء في قجراء هتربة اسةتط عية ل سةتبياق،  وث قام ال ا ث بتطبو   
  ،العاملوس اسةةةةةت اناب مس الناةةةةةةة ب  10، وردد لن الءالناةةةةةةة با  مساسةةةةةت انة  

ا ومدل مناسةةةةبتها لت،ضو  اهداع الدراسةةةةة، مواسةةةةللته  همافضراهبهدع الت كد مس  
 ولضد هم هعد   االست انة بعد اكتشاع العد د مس اوج  التطوير.

ق ىةةةةةةةةةةةةارها  مس     فهي هانت  ياي الصةةةةةةةةةةةةد    اما الطريضة البانية
، وقد هم  رلم االجتماعم،كموس مس المتنصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةوس في    5 للت،كيم مس قب 

 بصورهها النهايية.قب  ارتماد األدواب ، األدواب  األ ل بمضتر اههم في هعد  
 سةاب دالالب الصةد  بتيتاد   اما الطريضة البالبة فضد هانت مس     

وفضًا لمعام  اره ا    -ةةد  بناء ليدا  رس  ري   سةاب معام ب االره ا   
بوس الفضراب والدرجة الكلية ليدا  في العونة سةةةةةةةةةةالفة اللهر، فضد   -بورسةةةةةةةةةةوق  

(  0.05مة داللة الفرو  جميعها لاب داللة ق صةةةةةايية رند مسةةةةةتول  كانت  ي
 وللك هما  تىع فيما  لي. بوس الفضر  ومتموع فضراب ادا  الدراسة
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 (1جدو  رقم  
معد  الصد  لفضراب واقص البرامم امة  ية  وفضًا لمعام  اره ا  بورسوق  

 مفرد  ( 71 ق =  

 ال  ار   م 
معام  
اره ا   
 بورسوق 

البرامم امة  ية المعمو  بها  اليا ه،ض  الهدع  1
 ** 0.492 المطلوب بشك  هام 

الو ص الضايم للبرامم امة  ية  ي،تاج ل عض   2
 ** 0.528 ام افاب ال سيطة 

الو ص الضايم للبرامم امة  ية ي،تاج الكبور مس   3
 ** 0.679 امة  اب  والتعد   

البرامم امة  ية ال،الية ال ه،ض  الهدع وه،تاج   4
 ** 0.617 قلء هغوور  بشك  هام  

لم نلمل اثر قيتابي للبرامم امة  ية رلء الن الء    5
 ** 0.356 والمفرج رنهم 

 ** 0.374 البرامم ال،الية هضدم انشطة متعدد  ومتنورة  6

ن  ب اق البرامم امة  ية ال هشم   اسر    7
 ** 0.396 الستوس 

 ** 0.575 البرامم  ال،الية هفتضد رنصر التلب بالنس ة للن الء  8

العاملوق رلء البرامم امة  ية ليل لد هم الت هو    9
 ** 0.539 الكافي
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البرامم امة  ية مدرجة  مس  طة العم  ولكس   10
 ** 0.682 ال هطب  

البرامم المعمو  بها  اليا في ستوق الرياض  غور   11
 ** 0.473 كافية 

البرامم المعمو  بها ع ار  رس م،ا راب د نية مس   12
 ** 0.473 فتر  أل رل فضل 

( ةةا  ة ارلي  10وبالنار في التدو  السةاب   تىةع اق ال  ار  رقم  
( هعبر رس اقة   يمةة ل ره ةا   5( بونمةا ال  ةار  رقم    0.682اره ةا  بمضةدار    

( ، ويتىةةةةةةةةع ايىةةةةةةةةا مس التدو  السةةةةةةةةاب  اق جميص ع اراب  0.356بمضدار  
 الم،ور دال  ق صاييًا.

 (2جدو  رقم  
د  الن الء مس البرامم امة  ية وفضًا  معد  الصد  لفضراب مدل استفا

 مفرد ( 71لمعام  اره ا  بورسوق  ق = 

 ال  ار   م 
معام  
اره ا   
 بورسوق 

 ** 0.352 البرامم المط ضة  اليا هعتبر مفود  جدا للن الء   1
 ** 0.648 الكبور مس الن الء وال ايريس  بنوق رلء هله البرامم  2

الن الء هغورب ا وال   ليفى  بعد  ال عض  مس 3
 ** 0.713 انىمام  لهله البرامم 
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البرامم امة  ية ساردب الن الء رلء    الكبور   4
 ** 0.752 مس مشك ههم االجتماعية 

البرامم ال،الية هضدم انشطة مناس ة  سل هصنيفاب   5
 ** 0.530 الن الء  

 ** 0.477 ارل اق البرامم ال،الية بعىها مفود جدا  6
 ** 0.493 البرامم ال،الية ال هشتص الستناء بااللت،ا  بها   7
 ** 0.538 البرامم ال،الية رهو ة ومملة وغور جالبة   8
 * 0.285 البرامم ال،الية بعىها رديم الفايد   9

 * 0.256 ردد قلو  مس الن الء مستفود مس البرامم   10

ي،رص هبور مس الن الء رلء االلت،ا  بالبرامم   11
 ** 0.663 امة  ية 

ساردب بعض البرامم الن الء رلء هنةيو مد    12
 ** 0.754 الم،كومية  

ظهرب ر ماب هعد   السلود رلء الملت،ضوس بهله   13
 ** 0.812 البرامم 

( ةةا  ة ارلي  13وبالنار في التدو  السةاب   تىةع اق ال  ار  رقم  
( هعبر رس اقةةةة   يمةةةةة  10( بونمةةةةا ال  ةةةةار  رقم    0.812اره ةةةةا  بمضةةةةدار    
( ، ويتىةةةةةةع ايىةةةةةةا مس التدو  السةةةةةةاب  اق جميص  0.256ل ره ا   بمضدار  

  ( غور دال  10( ،     9ع اراب الم،ور دال  ق صةةةةةةةاييًا ردا ال  ارهوس رقم   
 ق صاييًا.
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 (3جدو  رقم  
معد  الصد  لفضراب اكبر انواع البرامم امة  ية التي يضب  رلوها الن الء  

 مفرد  ( 71وفضًا لمعام  اره ا  بورسوق  ق =  

 ال  ار   م 
معام  
اره ا   
 بورسوق 

 ** 0.673 برنامم الرراية الص،ية الوقايية   1
 ** 0.602 برنامم الرراية الص،ية الع جية  2
 ** 0.573 برنامم التدريل المهني    3
 ** 0.812 برنامم الرراية النفسية   4
 ** 0.693 برنامم الرراية االجتماعية   5
 ** 0.685 برنامم الع ج رس امدماق  6
 ** 0.623 األنشطة الريا ية والترفوهية  7
 ** 0.582 برنامم معاش اسر  الن ي    8
 ** 0.499 برنامم العفو رس الن ي    9

 ** 0.328 برنامم الورب وامرشاد  10
 ** 0.506 البرامم التعليمية  11
 ** 0.574 البرامم البضافية   12
 ** 0.536 البرامم امر مية  13
 ** 0.755 ه هو  وهشغو  الن الء  14

( ةةةةةا  ة ارلي  4وبالنار في التدو  السةةةةاب   تىةةةةع اق ال  ار  رقم  
( هعبر رس اقةةةة   يمةةةةة  10( بونمةةةةا ال  ةةةةار  رقم    0.812اره ةةةةا  بمضةةةةدار    
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( ، ويتىةةةةةةع ايىةةةةةةا مس التدو  السةةةةةةاب  اق جميص  0.328ل ره ا   بمضدار  
 ع اراب الم،ور دال  ق صاييًا .

 (4جدو  رقم  
عوقاب التي ه،د مس  هطبو  البرامم  معد  الصد  لفضراب ابرد الم

 مفرد  ( 71امة  ية وفضًا لمعام  اره ا  بورسوق  ق = 

 ال  ار   م 
معام  
اره ا   
 بورسوق 

ردم وجود متنصصوس في قرداد البرامم امة  ية   1
 ** 0.637 في الستوق 

 ** 0.688 الم اني غور مهي   لتطبو  البرامم امة  ية   2
 ** 0.417 العاملوق في الستوق غور مؤهلوس لتطبو  البرامم   3
 ** 0.498 التكدي في الستوق يعو  هطبو  البرامم  4
 ** 0.658 اللوايع واألنامة في الستوق ال هسارد في التطبو    5
 ** 0.730 ردم وجود استتابة مس الستناء في هطبو  البرامم   6

نض  الكوادر المسارد  هاأل  اء واأل صايووس   7
 ** 0.707 النفسووس واالجتمارووس 

 عل   التنسو   بوس العاملوس في الستوق لتطبو    8
 ** 0.748 البرامم 

ال  وجد هعاوق بوس الكوادر العاملة في الستوق   9
 ** 0.717 البرامم لتطبو  

 * 0.248 المنصصاب المالية غور  هافية  للستوق   10
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 ** 0.721 البولة في الستس رامة ال هسارد في هطبو  البرامم   11
 ** 0.351  عل  ر  ة الن الء   في االلت،ا  بهله  البرامم   12

التي هدفص بالن ي  لتضب   البرامم    عل  الم،ف اب  13
 ** 0.580 امة  ية 

 ** 0.755 ه هو  وهشغو  الن الء  14

( ةةةةةا  ة ارلي  8وبالنار في التدو  السةةةةاب   تىةةةةع اق ال  ار  رقم  
( هعبر رس اقةةةة   يمةةةةة  10( بونمةةةةا ال  ةةةةار  رقم    0.748اره ةةةةا  بمضةةةةدار    
التدو  السةةةةةةاب  اق جميص  ( ، ويتىةةةةةةع ايىةةةةةةا مس 0.248ل ره ا   بمضدار  

 ( ، غور دال  ق صاييًا. 10ع اراب الم،ور دال  ق صاييًا ردا ال  ار  رقم   

 :ثباا أداة الدراسة -
يعد الب اب مس متطل اب ادا  الدراسةةةةةةة، ي،ث يعطي الب اب اهسةةةةةةاقًا في  
نتايم الدراسةةةةة، وللت،ض  مس الب اب لم،اور االسةةةةت انة فضد هم اسةةةةتندام معام   

 الفا هرون اس وجاءب النتايم هما  و ،ها التدو  التالي:

 (  و ع معام ب ث اب الفا هرون اس لم،اور الدراسة5جدو  رقم  

ردد  العونة  اسة م،اور الدر 
 ال  اراب 

معام   
ث اب الفا 
 كرون اس 

الم،ور األو : واقص البرامم امة  ية في  
 0.739 12 71 الستوق 

الم،ور الباني: مدل استفاد  الن الء مس  
 0.811 13 71 البرامم امة  ية الضايمة في الستوق 
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الم،ور البالث: اكبر انواع البرامم  
 0.859 14 136 رلوها الن الء امة  ية التي يضب   

الم،ور الرابص: ابرد المعوقاب التي ه،د مس  
 0.845 13 71 هطبو  البرامم امة  ية 

 8140. معام  الب اب الكلي 

مرهفص،     تىةةةةةةع مس التدو  السةةةةةةاب  اق ث اب جميص م،اور االسةةةةةةتبياق
قلء   0.739 وةةةث هراو ةةةت معةةةام ب الب ةةةاب لم،ةةةاور الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةا بوس  

( وهي معةام ب مرهفعةة في  0.814( همةا بلع معةامة  الب ةاب الكلي  0.859
 متملها وهشور قلء ة  ية ادا  الدراسة للتطبو  الموداني.

 :عينة الدراسةمجحمع و 
واقص البرامم امةةةة  ية  ألق الدراسةةةة ههدع باألسةةةاي قلء اسةةةتكشةةةاع  

في السةةةةةةةةةةتوق فتق للك قد فرض رلء الدراسةةةةةةةةةةة نوعية العونة التي هفودها في  
هشةةةةةةةةةةةةةةمة  نوروس مس العونةة    اقيتةل    انهةاه،ضو  اهةدافهةا، والتي رال ال ةا ةث  

   هتمب  األولء في الىةة ا  والعاملوس في السةةتوق، وللك لت،ضو  الهدع األو 
الث الل  المتمب  في رةةةةةةةد واقص البرام امةةةةةةة  ية في السةةةةةةتوق والهدع الب

 ن  رلء انواع البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة التي يضبة  رلوهةا الن الء والهةدع الرابص  
الل  ي،او  اسةةةتكشةةةاع المعوقاب التي ه،د مس هطبو  البرامم امةةةة  ية ، 

 الء انفسةةةةهم وللك  تء  اما النوع الباني مس العونة فان   تمب  في رونة مس الن
اسةةةتفاد  الن الء   تبنء ه،ضو  الهدع الباني مس الدراسةةةة الل   دور  و  مدل 

مس البرامم امةةةةةةةةةةةة  ية الضايمة في السةةةةةةةةةةةتوق، ولضد جاءب رونة الدراسةةةةةةةةةةةة  
بنوروهةةا ممبلةةة لمنتلل فلةةاب متتمص الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة العةةام والمتمبةة  في العةةاملوس  

  والن الء في الستوق 
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ولضد هكونت العونة النهايية للدراسةةةة مس جميص رناةةةةر متتمص الدراسةةةة  
  قجماليوقد بلع ردد  لمتتمص الدراسةةةةةةةةةةةةالل  هم ه،د ده بال،صةةةةةةةةةةةر الشةةةةةةةةةةةام  

( هم  81 العاملوس في السةةتوق بمد نة الرياض والل س يمبلوق متتمص الدراسةةة 
يص  قجمةةالي العةةاملوس ولضةةد هم اسةةةةةةةةةةةةةةتهةةدافهم جميعةةا هعونةةة للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة وهم هود 

االسةةةةةةةةةةةت اناب رلوهم قال وقد بلع ردد الل س اسةةةةةةةةةةةتتابوا للدراسةةةةةةةةةةةة واهموا قجابة  
( مس الىةةةةةةةةةةةةةة ةا ، والموظفوس المةدنووس والموظفوس الل س لهم  71   االسةةةةةةةةةةةةةةتبيةاق

اما بالنسةةة ة لعونة الن الء فهي هتكوق مس ن الء  ر قة بالن الء بمد نة الرياض، 
وا السةةةةةةةةةتس هعضاب رلء  سةةةةةةةةةتوق الرياض بك  مس ال،اير والمل ، الل س اودر

اقترافهم افعةةا  هعةةاقةةل رلوهةةا األنامةةة والضوانوس، وقةةد بلع رةةدد الن الء الةةل س  
امجابة رلء االسةتبياق   اهموام ،وثا وبلع ردد الل س   150اسةتهدفتهم الدراسةة 

 مس الن الء، وللك هما  تىع في التدو  التالي.( 136 
ء متتمص الدراسة ونس ة  ردد االست اناب المودرة رل و ع   (6جدو  رقم  

 العايد منها 

الموظفوق   الى ا   المستهدع
 المدنووق 

موظل ل   
 المتموع الن الء  ر قة بالن الء

االست اناب  
 235 150 55 15 15 المودرة 

 217 141 53 11 12 العايد منها 
 % 92 % 94 % 96 % 73 % 80 % للعايد منها 

االست اناب التي  
 207 136 51 9 11 هم ه،لولها 

 % 95 % 96 % 96 % 82 % 92 النس ة الملوية 
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الدراسةةةةةةةةة قد نت،ت في اسةةةةةةةةتهداع   اقويتىةةةةةةةةع مس التدو  السةةةةةةةةاب   
الغالبية العامء مس متتمص الدراسةةةةةةة فضد بلغت نسةةةةةة ة النسةةةةةة ة المشةةةةةةارهة في  

مس    %82ردد الىةةةة ا  بالسةةةةتوق ونسةةةة ة   قجماليمس    %92الدراسةةةةة النهايية  
الموظفوس الل س لهم ر قة بالن الء مس  مس   %96الموظفوس المدنووس ونسةةةةةةةةةةةةة ة  

مس قجمالي الن الء وبلغت النسةةةةةةةة ة    %96    هعام  م اشةةةةةةةةر معهم ونسةةةةةةةة ة  
مس متتمص الدراسةة العام. وفيما  لي وةةل دقو  لنصةاي     %95امجمالية  

 رونة الدراسة.

 :خصايص عينة الدراسة

 :العاملين بالسجون عينة الدراسة من  -1
  و ع هوديص العونة مس العاملوس بالستوق وفضًا للوظيفة  (7جدو  رقم  

 الوظيفة 
النس ة   العدد  

 الملوية 

 % 39 28 ا صايي اجتماري 

 % 25 18 ا صايي نفسي 

 % 4 3  بول 

 % 11 7 رسكر  

 % 21 15 وظايل لاب ر قة بالن الء 

 % 100 71 امجمالي 
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الدراسةةةةةةة مس   تىةةةةةةع مس التدو  السةةةةةةاب  اق النسةةةةةة ة األكبر مس رونة  
مس    %39العاملوس بالسةتوق هانت مس األ صةايووس االجتمارووس بنسة ة بلغت 

  %25قجمالي العونة وه ها في الترهول األ صةةةةةايووس النفسةةةةةووس بنسةةةةة ة بلغت 
مس العونة، ويمكس الضو  اق هله الفلة مس العونة هم المسةةلولوس باألسةةاي رس  

البالبة فلة الموظفوس امداريوس  ققامة البرامم امةةةةةةة  ية، وجاءب في المره ة  
، اما رس فلة العسةةةةةةةةةةاكر فضد   %21الل س لهم هعام  مص الن الء بنسةةةةةةةةةة ة بلغت  

مس العونة، ويمكس الضو  اق العونة    %4وبلغت نسةةةةةةةةةة ة الىةةةةةةةةةة ا     %11بلغت 
جاءب ممبلة لمتتمص الدراسةةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةةور  هضترب قلء  د هبور مس همبو  هلك  

  الفلاب في الواقص.
للتنص   (  و ع هوديص العونة مس العاملوس بالستوق وفضًا 8جدو  رقم  

 الدراسي

النس ة   العدد   التنص  الدراسي 
 الملوية 

 % 28 20 رلم نفل 
 % 48 34 رلم اجتماع 

 % 4 3 شريعة
 % 4 3 مدرب

 % 9 6 ا رل  لاب ر قة بالن الء( 
 % 7 5 لم يستتل 
 % 100 71 امجمالي 
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ق النسةةةةةة ة األكبر مس العونة والتي بلغت  ا  السةةةةةةاب  تىةةةةةةع مس التدو   
هنصة  رلم  في الترهول    ويلي هاق هنصةصةهم الدراسةي رلم االجتماع    48%

مس قجمالي العونة ويرجص ارهفاع هلك النسةة ة قلي اق    %28النفل وللك بنسةة ة  
للك هو هنصةةةة  األ صةةةةايووس االجتمارووس والنفسةةةةووس وهم الفلة األكبر مس  

وغال ا ما يكونوق مس    %9ق، بونما جاءب نسةةةةةةةةةةةة ة  ا رل(  العاملوس بالسةةةةةةةةةةةةتو 
جاءب مس هنصةةةةة  الشةةةةةريعة،    %4العسةةةةةاكر والىةةةةة ا ، في  وس اق نسةةةةة ة  

رفىةةةةةةوا امفصةةةةةةاا رس هنصةةةةةةصةةةةةةهم    %7مس المدربوس بونما اق نسةةةةةة ة    %3و
 الدراسي.

الدرجة (  و ع هوديص العونة مس العاملوس بالستوق وفضًا 9جدو  رقم  
 العلمية

 العلميةالدرجة 
النس ة   العدد  

 الملوية 
 % 1 1 ثانو  
 % 6 4 دبلوم

 % 75 53 بكالوريوي 
 % 3 2 ماجستور 
 % 1 1 دهتوراه 

 % 14 10 لم يستتل 

 % 100 71 امجمالي 

النسةةةةةةةة ة األكبر هانت مس اةةةةةةةةة،اب    اق السةةةةةةةةاب   تىةةةةةةةةع مس التدو 
  األ صةايووس العونة وللك الق   قجماليمس    %75المؤه  التامعي وللك بنسة ة  
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الدراسةة  اسةتكملوايكونوا قد  اقالبد  الشةريعةاالجتمارووس والنفسةووس وهنصة   
لم  ةلهروا مسةةةةةةةةةةةةةةتول    %14نسةةةةةةةةةةةةةة ةة   اققلء نهةايةة المر لةة التةام يةة، في  وس  

درجةةة   ألةةةةةةةةةةةةةةة،ةةاب   %3، و%6هعليمهم، وقةةد بلغةةت نسةةةةةةةةةةةةةة ةةة المؤهةة  البةةانو   
رونة الدراسةةةةةةةةة قد  اق، ويتىةةةةةةةةع مس للك  لدرجة الدهتوراه   %1الماجسةةةةةةةةتور ، و

 جاءب ممبلة لمنتلل المؤه ب الدراسية.

ردد سنواب (  و ع هوديص العونة مس العاملوس بالستوق وفضًا 10جدو  رقم  
 نبر  ال

 سنواب النبر  
النس ة   العدد  

 الملوية 

 % 20 14 سنواب  5  -  1مس 

 % 33 24 سنة  10  -  6مس 

 % 31 22 سنة  16 -  11مس 

 % 9 6 سنة ف كبر  17مس 

 % 7 5 لم يستتل 

 % 100 71 امجمالي 

النسةةةةةة ة األكبر مس العونة والتي بلغت   اق  السةةةةةةاب    تىةةةةةةع مس التدو 
سةةنواب، وجاءب   10قلء   6قد هانت سةةنواب النبر  لهم ما بوس    %33نسةةبتها  

  11الل س بلغت سةةةةةةةنواب النبر  لد هم ما بوس    %31في المره ة البانية بنسةةةةةةة ة  



 

 

 

 

255 

مس العونة سةةةةةنواب النبر  لد هم ما بوس سةةةةةنة    %20ق نسةةةةة ة  اراما، و   16قلء 
مس العونة قد هتاودب سةةنواب النبر  لد هم    %9نسةة ة  قلء  مسةةة سةةنواب، واق 

لم هو ةةةةةةع قجاباههم، ويتىةةةةةةع مس    %7السةةةةةة عة رشةةةةةةر راما، بونما اق نسةةةةةة ة  
التدو  السةةةةةاب  اق رونة الدراسةةةةةة جاءب لتغطي منتلل سةةةةةنواب النبر  لدل 

 العاملوس في الستوق.

 النزالءعينة الدراسة من  – 2

 امة  ي الء وفضا للمره   الن  (  و ع هوديص العونة 11جدو  رقم  

النس ة   العدد   المره  امة  ي
 الملوية 

 % 60.3 82 ستس ال،اير 

 % 39.7 54 ستس المل 

 % 100 136 امجمالي 

نسةةة ة العونة مس ن الء سةةةتس ال،اير قد   اق تىةةةع مس التدو  السةةةاب   
مس ن الء ستس    %39.7العونة، بونما بلغت النس ة    قجماليمس    %60.3بلغت  
، وقد جاءب هلك النسةةةةةةةل متوافضة مص النسةةةةةةة ة الواق ية لمتتمص الدراسةةةةةةةة المل 

  وث اق الدراسة قد استندمت اسلوب المسع الشام .
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 الن الء وفضا للسس (  و ع هوديص العونة مس 12جدو  رقم  

النس ة   العدد   العمر
 الملوية 

 % 19.9 27 سنة  25اق  مس 

 % 27.9 38 سنة    35اق  مس  – 25مس 

 % 22.8 31 سنة  45اق  مس  – 35مس 

 % 16.9 23 سنة  55اق  مس  – 45مس 

 % 12.5 17 سنة فاكبر  55مس 

 % 100 136 امجمالي 

النسةةةةةةةل بوس الفلاب العمرية للعونة قد  اق تىةةةةةةةع مس التدو  السةةةةةةةاب   
قلء   25ة  وث بلغت النسةةةةةةةةةة ة األكبر لدل الفلة العمرية ما بوس  بجاءب متضار 

رونةة الن الء، بلغةت النسةةةةةةةةةةةةةة ةة    قجمةاليمس    %27.9رةامةا وللةك بنسةةةةةةةةةةةةةة ةة  35
  %19.9وبلغت النسة ة راما،    45قلء   35لدل الفلة العمرية ما بوس    22.8%

لةدل الفلةة   %16.9رةامةا، وبلغةت النسةةةةةةةةةةةةةة ةة  25س  لةدل الفلةة العمريةة األقة  م
لةةدل الفلةةة    %12.5رةةامةةا ، بونمةةا هةةانةةت النسةةةةةةةةةةةةةة ةةة    55قلء    45العمريةةة مس  

راما،    55العمرية األكبر سةةةةةةنا وهي التي ي هي اةةةةةةة،ابها في سةةةةةةس اكبر مس 
 وبللك  تىع اق رونة الدراسة قد جاءب ممبلة لمنتلل الفلاب العمرية.
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 لسبل ام داع بالستس العونة مس الن الء (  و ع هوديص 13جدو  رقم  

س  بسببها ال تد النس ة   العدد   ضىية التي سأ
 الملوية 

 % 14.0 19 سرقة

 % 15.4 21 مندراب 

 % 12.5 17 ا   ية 

 % 1.5 2 قت 

 % 13.2 18 مسكراب 

 % 11.8 16 مشاجراب 

 % 17.6 24 مرور

 % 10.3 14 د وق 

 % 3.7 5 ا رل 

 % 100 136 امجمالي 

رونة الدراسةةةةةةةةة جاءب ممبلة لمنتلل  اق   تىةةةةةةةةع مس التدو  السةةةةةةةةاب  
 وث وهانت النسةةةةةةةةة ة األكبر مس الن الء هتعل  اسةةةةةةةةة اب هواجدهم    الترايمانواع 

مس العونة وفي المره ة    %17بالسةةةةةةةةةتس في المنالفاب المرورية وللك بنسةةةةةةةةة ة  
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وفي المره ة البالبة جرايم السةرقة بنسة ة    %15.4البانية جرايم المندراب بنسة ة  
  %11.8المشةةةةةاجراب بنسةةةةة ة    %13.2وجاءب جرايم المسةةةةةكراب بنسةةةةة ة    14%

بونما جاءب جرايم    %12.5والترايم األ   ية بنسةةةة ة    %10.3الد وق بنسةةةة ة  و 
هانت ألسةةةةةة اب ا رل،    %3.7مس العونة بونما اق نسةةةةةة ة    %1.5الضت  بنسةةةةةة ة  

العونة الدراسةةةة قد جاءب ممبلة لمنتلل انواع المنالفاب    اقويتىةةةع مس للك  
 التي دفعت بالن الء قلء الستس.

 وفضا لمد  العضوبة عونة مس الن الء (  و ع هوديص ال14جدو  رقم  

س  بسببها  تد  الضىية التي سأ
النس ة   العدد  

 الملوية 

 % 36.0 49 اق  مس سنتوس 

 % 20.6 28 سنواب  5اق  مس   – 2

 % 16.2 22 سنواب  10اق  مس   – 5

 % 11.8 16 سنواب  15اق  مس   –  10

 % 6.6 9 سنواب  15اكبر مس  

 % 8.8 12 لم ي،دد 

 % 100 136 امجمالي 
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اق النسةةة ة األكبر مس العونة قد جاءب مد     تىةةةع مس التدو  السةةةاب 
، وبلغت النسةةةةةةةة ة  %36ام داع بالسةةةةةةةةتس لد هم اق  مس سةةةةةةةةنتوس وللك بنسةةةةةةةة ة  

للمد  ما    %16.2للفتر  مس سةةنتوس قلء  مسةةة سةةنواب وبلغت النسةة ة    20.6%
للمد  ما بوس رشةر  قلء   %11.8بوس  مسةة قلء رشةر  سةنواب، وبلغت النسة ة 

للمد  األكبر مس  سةةة رشةةر راما،    %6.6نسةة ة   مسةةة رشةةر سةةنة، وبلغت ال
مس العونة، وبللك هكوق العونة قد جاءب   %8.8ولم ي،دد مد  العضوبة نسةةةةةةةةة ة  

 ممبلة لمنتلل انواع العضوباب و الترايم.

 :نحايج الدراسة

 أوالا: اسحعراض نحايج الدراسة
لضد هوةةةةةلت الدراسةةةةة قلء العد د مس النتايم والتي سةةةةوتم مناقشةةةةتها في  

 اور اساسية هتول رس هساؤالب الدراسة.م،

الحسااااااااااؤل األول: ماا واقع البرامج اإلصاااااااااالحياة في ساااااااااجون ماديناة   -1
 الرياض؟.

 هدع هلا الم،ور مس الدراسةةةةةةةةة قلء امجابة رلء التسةةةةةةةةاؤ  األو  مس  
هسةةةةةةةةةةةةاؤالهها والل   دور  و  واقص البرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية في سةةةةةةةةةةةةتوق مد نة  

الهدع فضد هم و ةص رد  ع اراب يتول رنها  الرياض، ومس اج  ه،ضو  للك  
افراد رونة الدراسةة مس العاملوس في السةتوق ولضد جاءب النتايم هما  و ة،ها  

 التدو  التالي:
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 (14جدو  رقم  
واقص البرامم امة  ية في الستوق مس وجهة نار العاملوس في ستوق   

 مد نة الرياض( 

المتوسل  ال  ار  
 ال،سابي 

االن،راع 
 الم يار  

الودق 
 الترهول  النسبي 

. البرامم امة  ية ال،الية  1
ال ه،ض  الهدع وه،تاج قلء 

 هغوور بشك  هام  
2.27 0.79 57 % 11 

. الو ص الضايم للبرامم  2
  يضة    ق افةامة  ية يعتبر 
 للت هو  وامة ا 

3.23 0.68 81 % 3 

. البرامم امة  ية المعمو  3
 2 % 82 0.64 3.28 بها  الًيا ه،ض  الهدع المطلوب 

. الو ص الضايم للبرامم  4
امة  ية ي،تاج قلء  

 امة  اب والتعد   
2.45 0.86 61 % 9 

. نلمل اثًرا قيتابيًّا للبرامم 5
امة  ية رلء الن الء والمفرج  

 رنهم  
3.23 0.88 81 % 4 

. البرامم ال،الية هضدم انشطة 6
 8 % 74 0.64 2.96 متعدد  ومتنورة 
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. هناد  رور  ب ق هشم   7
البرامم امة  ية اسر  الستوس  

 ألهموتها 
3.45 0.86 86 % 1 

. البرامم ال،الية بها بعض مس  8
 6 % 77 0.68 3.07 رناةر التلب بالنس ة للن الء 

. العاملوق رلء البرامم  9
 7 % 76 0.76 3.03 امة  ية لد هم الت هو  الكافي 

. البرامم امة  ية مدرجة 10
 مس  طة العم  ولكس ال  

 هطب   
2.45 0.89 61 % 10 

 الًيا  . البرامم المعمو  بها  11
 5 % 80 0.54 3.18 في ستوق الرياض منورة 

. البرامم المعمو  بها ع ار   12
رس م،ا راب د نية مس فتر  

 أل رل فضل 
2.26 1.01 57 % 12 

المتوسل ال،سابي العام  
 -   0.77 2.91 واالن،راع الم يار  

 تىةةةةةةع اق افراد رونة   م التي يعكسةةةةةةها التدو  السةةةةةةاب مس     النتاي      
الدراسةةةة يسةةةتتوبوق قجمااًل رلء م،ور واقص البرامم امةةةة  ية في السةةةتوق  

( وهو متوسةةل يضص  4مس    2.91بالمملكة العربية السةةعودية بمتوسةةل  سةةابي  
قلء   2.50في الفلةةةة البةةةالبةةةة مس الم يةةةاي المتةةةدرج الربةةةاري التي هبةةةدا مس  

 واف ( رلء فضراب ادا  الدراسة.( وهي الفلة التي هشور قلء درجة  م3.24
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ويتىةةةةع مس النتايم اق هناد ه ا ًنا في موافضة افراد رونة الدراسةةةةة رلء  
واقص البرامم امةةة  ية في سةةتوق مد نة الرياض،  وث هراو ت متوسةةطاب  

( وهي متوسةةةةةةةةةةةةةةطةاب هضص في الفلةة البةانيةة  3.45قلء   2.26موافضتهم مةا بوس  
اي الربةةاري التي هشةةةةةةةةةةةةةةور قلء درجةةة  غور  والبةةالبةةة والرابعةةة مس فلةةاب الم يةة

مواف ، مواف ، ومواف  بشةةةةةةةةةةةد ( رلء ادا  الدراسةةةةةةةةةةةة، ما  و ةةةةةةةةةةةع الت ا س في  
اسةةتتاباب افراد رونة الدراسةةة رلء واقص البرامم امةةة  ية في سةةتوق مد نة  

 العونةمس وجهة نار  الرياض،

هوس  يتىةع مس النتايم اق افراد رونة الدراسةة موافضوق بشةد  رلء ع ار و  
(، اللتةةاق هم هرهوبهمةةا هنةةادليةةًا  3  -7فضل مس هةةلا الم،ور وهمةةا: ال  ةةارهةةاق:  

 سةل موافضة افراد رونة الدراسةة رلوهما وفضًا ألرلء  يم للمتوسةل، ووفضًا ألق   
  يم ل ن،راع الم يار   وث  هساو   يم المتوسل هما  لي:

م  ( وهي: "هنةاد  ةةةةةةةةةةةةةةرور  بة ق هشةةةةةةةةةةةةةةمة  البرام 7جةاءب ال  ةار  رقم   .1
امةةة  ية اسةةر  السةةتوس ألهموتها" بالمره ة األولء مس  وث الموافضة 

مس    3.45بشةةةد  رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةة بمتوسةةةل  سةةةابي  
، ويشةةةةةةةور للك قلء مدل اهمية االهتمام  (0.86( وان،راع م يار   4

االسةةةةةةتضرار النفسةةةةةةي والمعنو   اقب سةةةةةةر المسةةةةةةتونوس ويرجص للك قلء 
ق سةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةهم األماق واال ملناق رلء  مس       قالم   للن الء ال يكت

لويهم  ارج الستس، لللك فاق رونة الدراسة مس العاملوس بالستوق قد 
 راوا للك وجاءب استتاباههم هشور قلء اهمية للك بالدرجة األولي. 

( وهي: "البرامم امةةةةةةةة  ية المعمو  بها  الًيا  3جاءب ال  ار  رقم   .2
لمره ة البانية مس  وث الموافضة بشةةةةد  رلوها  ه،ض  الهدع المطلوب" با

( وان،راع  4مس    3.28مس قب  افراد رونة الدراسةةة بمتوسةةل  سةةابي  
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، ويشةةةةةةةةةور للك قلء اق السةةةةةةةةةتوق هوفر منتلل انواع  (0.64م يار   
البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة للن الء قلء الةدرجةة التي رال معهةا افراد العونةة  

 كفا تها.

اد رونة الدراسةةةةةةةةةةةة موافضوق رلء سةةةةةةةةةةةت كما  تىةةةةةةةةةةةع مس النتايم اق افر 
( هم هرهوبهةا هنةادليةًا  6  -9 -8  -11 -5 -2ع ةاراب مس هةلا الم،ور وهي:  

 سةةةل موافضة افراد رونة الدراسةةةة رلوها وفضًا ألرلء  يم للمتوسةةةل، ووفضًا ألق   
  يم ل ن،راع الم يار   وث  هساو   يم المتوسل هما  لي:

( وهي: "الو ةص الضايم للبرامم امةة  ية يعتبر  2جاءب ال  ار  رقم   .1
  يضة للت هو  وامةةةةةةة ا" بالمره ة األولء مس  وث الموافضة  ق ةةةةةةافة

(  4مس   3.23رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةةة بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  
العونةة  روق    افراد   اقممةا يشةةةةةةةةةةةةةةور قلء مةا   ،(0.68وان،راع م يةار   

، وانها  دف هطورا هبورا في متا  البرامم امةةةة  ية المضدمة للن الء
بها هطوراب هبور  رما سةةةةةةةةةةب  بما ي،ض  األهداع التي و ةةةةةةةةةةعت مس  

 اجلها.

( وهي: "نلمل اثًرا قيتابيًّا للبرامم امةةةةةةةةةةةة  ية  5جاءب ال  ار  رقم   .2
الموافضةةة رلوهةةا  رلء الن الء والمفرج رنهم" بةةالمره ةةة البةةانيةةة مس  وةةث  

( وان،راع  4مس    3.23مس قب  افراد رونة الدراسةةة بمتوسةةل  سةةابي  
، مما يشةةةةور قلء األثر اميتابي للبرامم امةةةةة  ية  (0.88م يار   

التي هضةدم للن الء فضةد جةاءب اسةةةةةةةةةةةةةةتتةابةاب افراد العونةة بة نهم    اوق  
 هغورا واثرا قيتابيا نتيتة لتلك البرامم المضدمة.

( وهي: "البرامم المعمو  بها  الًيا في سةةةتوق  11ر  رقم  جاءب ال  ا .3
الريةاض منورةة" بةالمره ةة البةالبةة مس  وةث الموافضةة رلوهةا مس قبة  افراد 
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( وان،راع م يار   4مس    3.18رونة الدراسةةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةابي  
، ويؤهد للك رلء ما هم رةةده في الت ء النار  مس الدراسةة (0.54 

 يةة المضةدمةة والتي ارلنةت رنهةا امدار   و  نوعيةة البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة 
العامة للسةتوق رلء موقعها الرسةمي رلء امنترنت مما يشةور قلء اق  
هلك البرامم ليسةةةةةةةةةةةةت افترا ةةةةةةةةةةةةية فضل ب  هي مط ضة فع  رلء ارض 

 الواقص.

( وهي: "البرامم ال،الية بها بعض مس رناةةةةةةةر  8جاءب ال  ار  رقم   .4
ابعة مس  وث الموافضة رلوها مس  التلب بالنسةةةةةةةةةةةةة ة للن الء" بالمره ة الر 

( وان،راع  4مس    3.07قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةل  سةةةةةةةةابي  
، ويرجص للةةةك قلء اق البرامم هشةةةةةةةةةةةةةةمةةة  العةةةد ةةةد مس  (0.68م يةةةار   

البرامم الترفوهيةةةة والريةةةا ةةةةةةةةةةةةةةيةةةة والتعليميةةةة والتي هلضي قبو  مس قبةةة  
 الن الء.

امم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةةة  ( وهي: "العةةاملوق رلء البر 9جةةاءب ال  ةةار  رقم   .5
لد هم الت هو  الكافي" بالمره ة النامسةةةةةةةةةةة مس  وث الموافضة رلوها مس  

( وان،راع  4مس    3.03قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةل  سةةةةةةةةابي  
  اق( ن  ب 9و  8، ومس     مراجعةة جةدو  رقم  (0.76م يةار   

معام العاملوس ي،ملوق مؤه ب رليا دياد  رلء التنصةةةةةةة  في رلم  
والنفل والشةةةةةةةةةةةةةةريعةةة ممةةا يتعلهم فعليةةا مؤهلوس للتعةةامةة  مص    االجتمةةاع

 البرامم االجتماعية والنفسية والد نية المضدمة.

( وهي: "البرامم ال،ةاليةة هضةدم انشةةةةةةةةةةةةةةطةة متعةدد  6جةاءب ال  ةار  رقم   .6
ومتنورة" بالمره ة السةةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةةة مس  وث الموافضة رلوها مس قب  افراد 
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( وان،راع م يار   4مس    2.96رونة الدراسةةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةابي  
 0.64.) 

العونة غور موافضوس رلء   افراد  اقويتىةةةةةع ايىةةةةةا مس التدو  السةةةةةاب   
( هم هرهوبهةا هنةادليةًا  سةةةةةةةةةةةةةةل رةدم  12  –  10  –  4  –  1اربعةة ع ةاراب وهي  

موافضة افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةة رلوها وفضًا ألرلء  يم للمتوسةةةةةةةةةةةل، ووفضًا ألق   يم  
 متوسل هما  لي:ل ن،راع الم يار   وث  هساو   يم ال

وهي: "الو ةةةةةةةةةةةةص الضايم للبرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية ي،تاج قلء  4ع ار  رقم  .1
العونة رلوها   افراد  وث جاءب اسةةةةةةةةةةةةةتتاباب  امةةةةةةةةةةةةةة  اب والتعد  "  

( وهؤهد هله النتيتة  86( وان،راع م يار   .2.45بمتوسةل  سةابي  
 رلء استتاباب رونة الدراسة رلء هفاية البرامم المضدمة فعليا.

البرامم امةةةة  ية مدرجة  ةةةمس  طة العم   وهي: "  10ع ار  رقم  .2
( وان،راع  2.45ولكس ال هطب " وقةةد جةةاءب بمتوسةةةةةةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةةةةةةةابي  

مةا  ةد  رلء الممةارسةةةةةةةةةةةةةةة الفعليةة للبرامم انهةا هطب   (، م89م يةار   .
رلء ارض الواقص وليسةت برامم وهمية غور   ي ية، وهؤهد اسةتتاباب  
األفراد هنا رلء ةةةةة،ة ودقة اسةةةةتتاباههم السةةةةابضة رلء ال  اراب التي  

 هم الموافضة رلوها.

" البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةةة ال،ةةاليةةة ال ه،ض  الهةةدع   وهي:  1ع ةةار  رقم   .3
(  2.27هغوور بشةك  هام " وقد جاءب بمتوسةل  سةابي   وه،تاج قلء

(، وهةد  رةدم موافضةة العونةة رلء هةله ال  ةار   0.79وان،راع م يةار   
 اق البرامم امة  ية المط ضة ه،ض  ما و عت مس اجل .
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" البرامم المعمو  بهةا ع ةار  رس م،ةا ةةةةةةةةةةةةةةراب    وهي:  12ع ةار  رقم   .4
( وان،راع  2.26ابي  د نية مس فتر  أل رل فضل" جاءب بمتوسةةل  سةة

(، ويةةد  رةةدم الموافضةةة رلء هةةله ال  ةةار  رلء التةة كوةةد 1.01م يةةار   
 رلء هنوع البرامم المضدمة وانها  تم هنفولها بصفة مستمر .

برامم امةةةة ا و    اقالنتايم جاءب لتشةةةور قلء  اقوبللك يمكس الضو  
واق    التة هوة  في السةةةةةةةةةةةةةةتوق متواجةد  رلء ارض الواقص بصةةةةةةةةةةةةةةور  قيتةابيةة همةا

مس   اجل الضايموس رلوها مؤهلوس لللك وانها هفي بالغرض الل  و ةةةةةةةةةةةةعت مس  
قيتةةابي رلء    هةة ثورلهةةا    انهةةاوجهةةة نار العةةاملوس بةةالسةةةةةةةةةةةةةةتوق، وانهم  روق  

 سلوهياب الن الء.

الحسااااااؤل الثاني: ما أكثر أنواع البرامج اإلصاااااالحية الحي يقبل عليها   - 2
 النزالء في سجون مدينة الرياض؟.

 هدع هلا الم،ور مس الدراسةةةةةةةة قلء امجابة رلء التسةةةةةةةاؤ  الباني مس  
انواع البرامم امةةةة  ية التي يضب     ةهسةةةاؤالهها والل   هدع يسةةةعء قلء معرف

رلوهةةا الن الء مس وجهةةة نار العةةاملوس بةةالسةةةةةةةةةةةةةةتوق، وللةةك مس     هوجيةة   
رلوها    انواع البرامم امةةةةةةة  ية هي األكبر في ق  ا  الن الءهسةةةةةةاؤ  رس ا  

 ولضد جاءب االستتاباب هما  و ،ها التدو  التالي.
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 (15جدو  رقم  
 اكبر انواع البرامم امة  ية التي يضب  رلوها الن الء، مس وجهة نار  

 العاملوس في ستوق مد نة الرياض(

المتوسل  ال  ار  
 ال،سابي 

االن،راع 
 الم يار  

الودق 
 الترهول  النسبي 

الص،ية  برنامم الرراية   -1
 12 % 73 0.77 2.92 الوقايية 

برنامم الرراية الص،ية    -2
 9 % 75 0.71 2.99 الع جية 

 2 % 87 0.79 3.49 برنامم التدريل المهني   -3
 13 % 72 0.68 2.86 برنامم الرراية النفسية   -4
برنامم الرراية    -5

 7 % 76 0.62 3.04 االجتماعية 

برنامم الع ج مس    -6
 11 % 74 0.66 2.96 امدماق 

األنشطة الريا ية    -7
 3 % 87 0.79 3.46 والترفوهية 

برنامم معاش اسر     -8
 5 % 83 0.78 3.30 الن ي 

 4 % 86 0.69 3.45 برنامم العفو رس الن ي    -9
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برنامم الورب    -10
 1 % 90 0.90 3.58 وامرشاد 

 6 % 76 0.57 3.04 البرامم التعليمية   -11
 8 % 75 0.67 3.01 البرامم البضافية   -12
 14 % 56 0.79 2.25 امر مية البرامم   -13
 10 % 75 0.80 2.99 ه هو  وهشغو  الن الء  -14

المتوسل ال،سابي العام  
 -   0.77 2.91 واالن،راع الم يار  

مس     النتايم المو ةةةةةةةةةةةة،ة ار ه  تىةةةةةةةةةةةةع اق افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةةة        
رلوها  يسةةتتوبوق قجمااًل رلء م،ور اكبر انواع البرامم امةةة  ية التي يضب   

بمتوسةةةةةةةةةةةةةةل  بهةا    الن الء في سةةةةةةةةةةةةةةتوق مةد نةة الريةاض، مس وجهةة نار العةاملوس
وهو متوسةةةةةةةةةةةةل يضص في الفلة البالبة مس الم ياي   –(  4مس   2.91 سةةةةةةةةةةةةابي  

( وهي الفلة التي هشةةةور قلء 3.24قلء   2.50المتدرج الرباري التي هبدا مس  
 درجة مواف  رلء فضراب ادا  الدراسة.

النتايم اق هناد ه ا ًنا في موافضة افراد رونة الدراسةةةةة رلء  ويتىةةةةع مس  
اكبر انواع البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة التي يضبة  رلوهةا الن الء في سةةةةةةةةةةةةةةتوق مةد نة  

،  وةةث  بهةةا  الريةةاض مس وجهةةة نار العةةاملوس في سةةةةةةةةةةةةةةتوق مةةد نةةة الريةةاض 
( وهي متوسةةطاب هضص  3.58قلء   2.25هراو ت متوسةةطاب موافضتهم ما بوس  

بانية، والبالبة والرابعة مس فلاب الم ياي الرباري التي هشةةةةةةةةةةةور قلء في الفلة ال
درجة  غور مواف ، مواف ، ومواف  بشةةةةةةةةةةد ( رلء ادا  الدراسةةةةةةةةةةة، ما  و ةةةةةةةةةةع  

انواع البرامم امةةةةةةةةة  ية التي    و رلء    العونةاسةةةةةةةةتتاباب افراد في الت ا س  
اق     وث  تىةةةةةةةةةةع مس النتايم،  يضب  رلوها الن الء في سةةةةةةةةةةتوق مد نة الرياض 
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افراد رونة الدراسةةةةة موافضوق بشةةةةد  رلء  مل ع اراب مس هلا الم،ور، وهي  
(، التي هم هرهوبها هنادليًا  سةةةةةةةةةل الموافضة 8  -9  -7  -3  -10ال  اراب رقم  

بشةد  رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةة، وفضًا ألرلء  يم للمتوسةل، ووفضًا ألق   
 سل هما  لي: يم ل ن،راع الم يار   وث  هساو   يم المتو 

( وهي: "برنةامم الورب وامرشةةةةةةةةةةةةةةةاد" بةالمره ةة  10جةاءب ال  ةار  رقم    .1
األولء مس  وث الموافضة بشةةةةةةةةةةةةةد  رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةةةة 

، ويعكل  (0.90(، وان،راع م يار   4مس    3.58بمتوسةل  سةابي  
للك اق ارلء برامم امةةةةةةةةةةةة ا هواجدا وفارلية وه ثورا في الن الء هي  

مم الد نية والتي هتمب  في الم،ا ةةةةةةةةةةةةراب الد نية والندواب وغورها  البرا
مس سةةب  الورب وامرشةةاد وهي مس اهم البرامم التي ههدع قلء هعد    
سةةةةلود التان،وس وإرادههم قلء الطري  الضويم الل   تماشةةةةء مص هعاليم  

 الد س و يم المتتمص.

لمره ةة البةانية  ( وهي: "برنةامم التةدريةل المهني" بةا3جةاءب ال  ةار  رقم   .2
مس  وث الموافضة بشةةةةةةةد  رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةة بمتوسةةةةةةل  

، ويرجص ارهفاع  (0.79(، وان،راع م يار   4مس    3.49 سةةةةةةةةةةةةةةابي  
هةله النسةةةةةةةةةةةةةة ةة قلء اق برامم التةدريةل المهني  لتمل فوهةا الن الء فةايةد  
هنفعهم  ةةةةا   كبور  مس     قكسةةةةةةةةةةةةةةةةةاب المهس والمهةةةةاراب التي قةةةةد 

 مس الستس وهللك هشغ  اوقاب فراغهم. روجهم 

( وهي: "األنشةةةةطة الريا ةةةةية والترفوهية" بالمره ة  7جاءب ال  ار  رقم   .3
لبةالبةة مس  وةث الموافضةة بشةةةةةةةةةةةةةةد  رلوهةا مس قبة  افراد رونةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة 

، وهي  (0.79(، وان،راع م يار   4مس   3.46بمتوسةةةةةةةل  سةةةةةةةابي  
في سةةةةةس الشةةةةة اب لما مس اهم البرامم التي يضب  رلوها الن الء  اةةةةةةة  
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لهةا مس هلبيةة لر  ةاههم وشةةةةةةةةةةةةةةغة  وقةت فراغهم ديةاد  رلء مةا ه،ملة  مس  
 اجواء الترفي  والمتعة لهم.

( وهي: "برنةةةامم العفو رس الن يةةة " بةةةالمره ةةةة  9جةةةاءب ال  ةةةار  رقم    .4
الرابعة مس  وث الموافضة بشةةةةةةةةةةةةةد  رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةةةة 

، وللك (0.69راع م يار   (، وان،4مس    3.45بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  
لما لها مس اهمية هبور  لهم وهو هدفهم باألسةةةةةةةةةاي الق ا  مس الن الء  

هواجده في السةتس في النروج من  لللك   اثناءهكمس رغبت  األولء   قنما
 جاءب برامم العفو رنهم بالموافضة الشد د .

( وهي: "برنةامم معةاش اسةةةةةةةةةةةةةةر  الن ية " بةالمره ةة  8جةاءب ال  ةار  رقم   .5
امسةةةةةةة مس  وث الموافضة بشةةةةةةد  رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةةة الن

، وللك (0.78(، وان،راع م يار   4مس    3.30بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  
الق  الة االستضرار التي ه يشها األسر  هنعكل بك  ه كود رلء ال،الة 
النفسةية والم اجية للن ي  نفسة  ، لللك جاءب هلك االسةتتابة في مره ة  

 متضدمة.

ع اراب    ثمانيويتىةةع مس النتايم اق افراد رونة الدراسةةة موافضوق رلء 
  1  –  6 –  14 –  2 –  12 –  5 –  11مس هةلا الم،ور، وهي ال  ةاراب رقم  

(، التي هم هرهوبهةةا هنةةادليةةًا  سةةةةةةةةةةةةةةةل الموافضةةة رلوهةةا مس قبةة  افراد رونةةة  4  -
 يار   وث  الدراسةةةةةة، وفضًا ألرلء  يم للمتوسةةةةةل، ووفضًا ألق   يم ل ن،راع الم

 هساو   يم المتوسل هما  لي:
( وهي: "البرامم التعليميةةةة" والتي جةةةاءب في المره ةةةة 11ع ةةةار  رقم   .1

العونة مس العاملوس    افراد السةةةةةةةةادسةةةةةةةةة مس  وث الموافضة رلوها مس قب  
(،  57 .( وان،راع م يار   4مس   3.04بمتوسةةةل  سةةةابي    بالسةةةتوق 
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رامم التعليميةةة لةةدل رلء الب  ام  ةةا ويشةةةةةةةةةةةةةةور للةةك قلء قةةد هبور مس  
الن الء  ةاةةةةةةةةةةةةةةةة مص هوافر رةدد هبور مس المةداري بمرا لهةا المنتلفةة  

 التي هم هوفورها في الستوق. األميةدياد  رلء مداري هعليم م،و 

( وهي: "برامم الررةةةايةةةة االجتمةةةاعيةةةة" والتي جةةةاءب في 5ع ةةةار  رقم   .2
 المره ة السةةةةةةةةابعة مس  وث الموافضة رلوها وللك بمتوسةةةةةةةةل  سةةةةةةةةابي  

  ام  ا ( وهو ما يشةةةةةةور قلء 62( وان،راع م يار    .4مس    3.049
 رلء برامم الرراية االجتماعية مس قب  الن الء.

( وهي: "البرامم البضةةةافيةةةة" والتي جةةةاءب في المره ةةةة 12ع ةةةار  رقم   .3
(  4مس   3.01البامنة مس  وث الموافضة رلوها بمتوسةةةةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةةةةابي  

 (.69.وان،راع م يار   

( وهي: "برامم الرراية الصةةةةةةةة،ية الع جية" والتي جاءب 2 ع ار  رقم  .4
في المره ة التاسةةةةةةةةةةعة مس  وث الموافضة رلوها  وث جاءب بمتوسةةةةةةةةةةل  

(، ويرجص للةك قلء 77( وان،راع م يةار   .4مس  2.99 سةةةةةةةةةةةةةةابي  
هواجد المسةةةةةةةةةةةةتوةةةةةةةةةةةةةفاب دا   السةةةةةةةةةةةةتوق ومعها هوفور اوج  الرراية  

 الص،ية للن الء.

" والتي جةةاءب في هوةة  وهشةةةةةةةةةةةةةةغوةة  الن الء( وهي: "هةة 14ع ةةار  رقم   .5
( وان،راع م يار   4مس    2.99المره ة العاشةةةةةةةر  بمتوسةةةةةةةل  سةةةةةةةابي  

(، ويرجص ارهفةةاع الموافضةةة رلء هلةةك النوعيةةة مس البرامم قلء اق  80 .
برامم الت هو  والتشةةغو  هعد مس اهم برامم امةةة ا لدل الن الء نارا  

  بسةةةةةةةةةةةةةةو  العمةة   ةةا  ألنهةةا هكسةةةةةةةةةةةةةةبهم ال،رع التي هؤهلهم ل لت،ةةا
  روجهم بعد ه دية فتر  العضوبة.
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( وهي: "برنةةامم الع ج مس امدمةةاق"  وةةث جةةاءب في 6ع ةةار  رقم   .6
( وان،راع  4مس    2.96المره ة ال،ادية رشةةةةةةةةةةر بمتوسةةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةةابي  

، وهي مس اهم البرامم التي مس شةةةةةة نها اق هعود الن الء  (66م يار   .
الضويم، ويرجص ارهفاع هله النسةة ة  الل س رانوا مس امدماق قلء المسةةار 

مس العونة هاق سةةةةةةةةةةبل د ولهم للسةةةةةةةةةةتس هو    %15.4قلء اق نسةةةةةةةةةة ة  
 المندراب لللك هاق هلا البرنامم هو األهم بالنس ة لهم.

( وهي: "برنامم الرراية الصةةةةةة،ية والوقايية"  وث جاءب 1ع ار  رقم   .7
  في المره ة البانية رشةةةةةةةر مس  وث الموافضة رلوها بمتوسةةةةةةةل  سةةةةةةةابي

 (.77( وان،راع م يار   .4مس  2.92 

"  وث جاءب في المره ة  برامم الرراية النفسةةةةةية"( وهي: 4ع ار  رقم   .8
(  4مس   2.86البالبة رشةر مس  وث الموافضة رلوها بمتوسةل  سةابي  

 (.68وان،راع م يار   .

ويتىةةةةةع مس النتايم اق رد الموافضة قد جاءب في ع ار  وا د  مس هلا 
(، وهي: "البرامم امر ميةة"  وةث جةاءب في  13 ةار  رقم  الم،ور، وهي ال 

  2.25المره ة الرابعة رشةةةر واأل ور  مس بوس االسةةةتتاباب بمتوسةةةل  سةةةابي  
(، ويرجص رةةةدم الموافضةةةة رلء للةةةك النوع مس  79( وان،راع م يةةةار   .4مس  

البرامم قلء انةة  ال يسةةةةةةةةةةةةةةتضطةةل قال الموهوبوس في للةةك المتةةا  لةةللةةك جةةاءب  
 رلي  بعدم الموافضة.االستتابة 
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: ما مدى اسااااااحاادة النزالء من البرامج اإلصااااااالحية  ثالثالحساااااااؤل ال  - 3
 القايمة في سجون مدينة الرياض من وجهة نظر النزالء ؟. 

لكي  ت،ض  امجابة رلء الهدع البالث مس اهداع الدراسة وهو المتعل   
بمدل استفاد  الن الء مس البرامم امة  ية الضايمة هاق البد مس دراسة للك 
رلء رونة مس الن الء انفسهم  تء  تمكس رةد انط اراههم رس هلك البرامم  

بياق  اص  مدل فايدههم منها، للد فاق ال ا ث قد رمد قلء هطبو  است
بالن الء ل جابة رلء للك التساؤ  ولضد جاءب االستتاباب هما هتىع في  

 التدو  التالي:

 (16جدو  رقم  
 استفاد  الن الء مس البرامم امة  ية الضايمة، مس وجهة نار الن الء   

 بمد نة الرياض( 

 ال  ار 
المتوسل  
 ال،سابي 

االن،راع  
 الم يار  

الودق  
 النسبي 

 الترهول 

. ارل اق البرامم المط ضة  الًيا هعد  1
 مفود  جًدا لواقص ه هو  الن الء.  

2.50 0.82 74% 7 

. مس     م  ااهي فتق الكبور  2
مس رفاقي الن الء  بنوق رلء هله  

 البرامم. 
2.52 0.81 75% 6 

.  أ  ب اق ال عض مس رفاقي 3
الن الء قد هغورب ا والهم ليفى  بعد  

 البرامم. انىمامهم لهله  
2.54 0.76 76% 5 
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د ب البرامم امة  ية ب،وث  4 . اأرد
هساردنا ل،  الكبور مس مشك هنا  

 االجتماعية.  
2.20 0.83 73% 8 

. البرامم ال،الية هضدم انشطة  سل  5
 هصنيفاهنا دا   العنابر.  

2.61 0.74 77% 4 

. البرامم امة  ية ساردهنا رلء  6
 هنةيو مد  الم،كومية  

2.07 0.95 64% 11 

. رند هطبو  البرامم ال،الية نرل  7
 انها غور مشتعة لنا ل لت،ا  بها.  

3.17 0.65 81% 1 

. البرامم ال،الية رهو ة ومملة وغور  8
 جالبة لنا.  

3.15 0.66 80% 2 

. ردد مس رفاقي الن الء غور 9
 مستفود مس البرامم.  

3.01 0.71 79% 3 

. ي،رص الكبور مس الن الء رلء  10
 االلت،ا  بالبرامم امة  ية. 

1.86 1.01 59% 12 

. ارل اق البرامم ال،الية يمكس 11
 االستفاد  منها هبوراً 

2.09 0.92 68% 10 

. ظهرب ر ماب هعد   السلود  12
ليفى  رلء الملت،ضوس منا بهله  

 البرامم 
2.11 0.89 71% 9 

المتوسل ال،سابي العام واالن،راع   
 الم يار  

2.48 0.81 - - 



 

 

 

 

275 

 تىةةةةةةةةةةع اق افراد رونة    بالتدو  السةةةةةةةةةةاب مس     النتايم المو ةةةةةةةةةة،ة      
الدراسةةةةةةةةةةة يسةةةةةةةةةةتتوبوق قجمااًل رلء م،ور: مدل اسةةةةةةةةةةتفاد  الن الء مس البرامم  
امةةةةةةة  ية الضايمة في السةةةةةةتوق مس وجهة نار العاملوس في سةةةةةةتوق مد نة  

  البانيةوهو متوسل يضص في الفلة    –(  4مس    2.48الرياض، بمتوسل  سابي  
( وهي الفلةةة  2.49قلء    1.75مس الم يةةاي المتةةدرج الربةةاري التي هبةةدا مس  

 ( رلء فضراب ادا  الدراسة.غور مفود التي هشور قلء درجة  
ويتىةةةةةع مس النتايم اق هناد موافضة افراد رونة الدراسةةةةةة رلء اسةةةةةتفاد   
الن الء مس البرامم امةةة  ية الضايمة في السةةتوق مس وجهة نار الن الء في  

قلء   1.98هم ما بوس  سةتوق مد نة الرياض،  وث هراو ت متوسةطاب موافضت
( وهي متوسةةةةةةةةةةةةةةطةةاب هضص في الفلةةة البةةانيةةة والبةةالبةةة مس فلةةاب الم يةةاي  3.17

التي هشةةةةةةةةةةةور قلء درجة  مفود  / غور مفود ( رلء ادا  الدراسةةةةةةةةةةةة، ما    الرباري
 و ةةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةةتتاباب افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةة رلء اسةةةةةةةةةةتفاد  الن الء مس البرامم  

الفلة الم ،وثة مس الن الء،  امةةةةةةةةة  ية الضايمة في السةةةةةةةةتوق مس وجهة نار 
 وث  تىةةةةةةع مس النتايم اق افراد رونة الدراسةةةةةةة موافضوق بدرجة  مفود ( رلء  

  2  -3  -5  -9  -8  -7سةةةةةة عة ع اراب مس هلا الم،ور وهي ال  اراب رقم:  
(، التي هم هرهوبها هنادليًا  سةةةةةةةةةةةل موافضة افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةة رلوها وفضًا  1  –

ألق   يم ل ن،راع الم يار  رند هسةةةةةةةةةةةةةاو   يم  ألرلء  يم للمتوسةةةةةةةةةةةةةل، ووفضًا  
 المتوسل هما  لي:

( وهي: " رنةةد هطبو  البرامم ال،ةةاليةةة نرل انهةةا  7جةةاءب ال  ةةار  رقم   .1
غور مشةةةةةةةةةةةةةةتعةة لنةا ل لت،ةا  بهةا " بةالمره ةة األولء مس  وةث الموافضةة  

(، 4مس   3.17رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةةة بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  
،و  تىةةةةةةةةةةةةع هله االسةةةةةةةةةةةةتتابة ا ت ع رؤية (0.65وان،راع م يار   
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الن الء رس رؤية العاملوس بالسةةةةةةةةةتوق،  وث را  العاملوس فايد  البرامم  
 للن الء في  وس انهم هم انفسهم ال يشعروق بللك.

( وهي: "البرامم ال،ةاليةة رهو ةة ومملةة وغور جةالبةة  8جةاءب ال  ةار  رقم   .2
لوهةةةا مس قبةةة  افراد رونةةةة  لنةةةا " بةةةالمره ةةةة البةةةانيةةةة مس  وةةةث الموافضةةةة ر

،  ( 0.55(، وان،راع م يار   4مس   3.15الدراسةةةة بمتوسةةةل  سةةةابي  
لي  في االسةةتتابة السةةابضة واق ردم قوهفسةةر هلك النتيتة ما هم التوةةة  

 وغور جالبوتها. للك بسبل رهابة البرامم اقفايد  البرامم للن الء  روق 

 الء غور مسةةةةةةةةتفود مس ( وهي: "ردد مس رفاقي الن9جاءب ال  ار  رقم   .3
البرامم " بةةالمره ةةة البةةالبةةة مس  وةةث الموافضةةة رلوهةةا مس قبةة  افراد رونةة  

 (.0.71(، وان،راع م يار   4مس  3.01الدراسة بمتوسل  سابي  

( وهي: "البرامم ال،ةاليةة هضةدم انشةةةةةةةةةةةةةةطةة  سةةةةةةةةةةةةةةل 5جةاءب ال  ةار  رقم   .4
ضة رلوها مس هصةةةةةةنيفاهنا دا   العنابر " بالمره ة الرابعة مس  وث المواف

(، وان،راع 4مس    2.61قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةل  سةةةةةةةةابي  
، ولع  للك يشةةةةةةةور قلء اق البرامم المضدمة هسةةةةةةةتهدع (0.74م يار   

 الن الء وفضا ال تياجاههم.

( وهي: " أ  ب اق ال عض مس رفةاقي الن الء قةد  3جةاءب ال  ةار  رقم   .5
البرامم" بالمره ة النامسةة هغورب ا والهم ليفىة  بعد انىةمامهم لهله 

مس  وث الموافضة رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةة بمتوسةةةةةل  سةةةةةابي  
، وهتطاب  هلك االسةةةةةةةةةتتابة  (0.76(، وان،راع م يار   4مس    2.54 

مص مةا اشةةةةةةةةةةةةةةار قلية  العةاملوس بةالسةةةةةةةةةةةةةةتوق مس اق البرامم لهةا هة ثور في 
 سلوهياب الن الء.
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م  اةةةاهي فةةةتق الكبور مس   ( وهي: "مس    2جةةةاءب ال  ةةةار  رقم   .6
رفاقي الن الء  بنوق رلء هله البرامم " بالمره ة السةةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةةة مس  وث 

مس   2.52الموافضة رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةة بمتوسةل  سةابي  
، ممةةا يشةةةةةةةةةةةةةةور قلء اق البرامم جةةالبةةة (0.81(، وان،راع م يةةار   4

 بالنس ة لهم ويتدوق بها فايد .

( وهي: "ارل اق البرامم المط ضةة  ةاليًةا هعةد مفوةد  1 جةاءب ال  ةار  رقم  .7
جًدا لواقص ه هو  الن الء " بالمره ة السةةةابعة مس  وث الموافضة رلوها مس 

(، وان،راع 4مس    2.50قب  افراد رونة الدراسةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةل  سةةةةةةةةابي  
 .(0.82م يار   

رلء ثماني  غور موافضوق ويتىةةةةةةةةع مس النتايم اق افراد رونة الدراسةةةةةةةةة 
(،  10 - 6  –  11  – 12 – 4ع ةاراب مس هةلا الم،ور، وهي ال  ةاراب رقم  

التي هم هرهوبها هنادليًا  سةةةةل الموافضة رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةة، وفضًا  
ألرلء  يم للمتوسةةةةةةةةةةل، ووفضًا ألق   يم ل ن،راع الم يار   وث هسةةةةةةةةةةاو   يم  

 المتوسل هما  لي:
ب ال4ال  ار  رقم   .1 د  برامم امةةةة  ية ب،وث هسةةةاردنا ل،  ( وهي: "اأرد

الكبور مس مشةةةةةةةةةةةةةةك هنةةا االجتمةةاعيةةة" والتي جةةاءب في المره ةةة البةةامنةةة 
وهةد   (  83( وان،راع م يةار   .4مس    2.20بمتوسةةةةةةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةةةةةةةابي  

االسةةةةةةةةتتابة رلء هله ال  ار  بعد الموافضة رلء اق الكبور مس الن الء ال 
 هم.يعتضدوق في فايد  البرامم امة  ية بالنس ة ل

( وهي: "ظهرب ر ماب هعد   السةةلود ليفىةة  رلء 12ال  ار  رقم   .2
الملت،ضوس منا بهله البرامم" وجاءب بالمره ة التاسةةةعة بمتوسةةةل  سةةةابي  

( وهةد  رةدم الموافضةة رلء هلةك 89( وان،راع م يةار   .4مس   2.11 
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ال  ار  قلء اق الن الء ال  روق اق لهله البرامم ه ثورا في هعد   السةةلود  
 فعليا وهو ما  تناقض مص ما اشار قلي  العاملوق بالستوق.

( وهي: ارل اق البرامم ال،الية يمكس االسةةةةةةةةةةةةتفاد  منها 11ال  ار  رقم   .3
( 4مس    2.09كبورًا " وجاءب في المره ة العاشةةةةةةر  بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  

( وهي هؤهةد رلء االسةةةةةةةةةةةةةةتتةابةاب السةةةةةةةةةةةةةةةابضةة 92وان،راع م يةار     .
 للم ،وثوس.

البرامم امةةةةةةةة  ية سةةةةةةةاردهنا رلء هنةيو مد   "( هي: 6 ال  ار  رقم  .4
" والتي جاءب في المره ة ال،ادية رشةةةةةةر بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  الم،كومية

 (.95( وان،راع م يار   .4مس  2.07 

االلت،ةةةةةا   10ال  ةةةةةار  رقم   .5 الن الء رلء  مس  الكبور  "ي،رص  ( وهي: 
أل ور   بالبرامم امةةةةةةةةةة  ية" والتي جاءب في المره ة البانية رشةةةةةةةةةر وا

( وهي هد  1.01( وان،راع م يار   4مس   1.86بمتوسةةةةل  سةةةةابي  
 رلء ردم ر  ة الن الء في االشةةةةةةةةتراد في البرامم امةةةةةةةةة  ية المضدمة 

وقةد يكوق للةك راجص قلء انهم يشةةةةةةةةةةةةةةعروق بةاق هلةك البرامم مضةدمةة لهم 
بشةةةةةةةةةك  قج ار  نارا لتواجدهم في السةةةةةةةةةتس مما يع  بونهم وبونا راد  

 رس الر  ة في المشارهة فوها.نفسي ي،تبهم 
مس     النتايم المو ةةةةةة،ة ار ه  تىةةةةةةع اق افراد رونة الدراسةةةةةةة مس  
الن الء يسةةةةةةةةةةةةةةتتوبوق قجمةةااًل رلء م،ور: مةةدل اسةةةةةةةةةةةةةةتفةةاد  الن الء مس البرامم  

، بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  الن الءامةةةةةةة  ية الضايمة في السةةةةةةتوق مس وجهة نار  
وهو متوسةةةةةةةةةةةةةةل يضص في الفلةة البةانيةة مس الم يةاي المتةدرج    –(  4مس    2.48 

( وهي الفلة التي هشةةةةةةةةةةةةور قلء درجة 2.49قلء   1.75اري التي هبدا مس  الرب
 غور مفود  رلء فضراب ادا  الدراسة قجمااًل.
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: مااا أبرز المعوقاااا الحي تحااد من تطبيج البرامج رابعالحسااااااااااااؤل ال  -  4
 ؟اإلصالحية في سجون مدينة الرياض

لل   هدع هلا الم،ور قلء امجابة رلء التسةةةةةةةةةةةاؤ  الرابص للدراسةةةةةةةةةةةة وا
ي،او  رةةةةةةةةةةةةةةةد اهم المعوقاب التي هعو  البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  ية والت هولية في  
ه،ضو  ما و ةةةةةةةةةةةةةةعةت مس اجلة ، ولت،ضو  للك الهةدع فضةد هم هوجية  العةد د مس  
ال  اراب لعونة الدراسةةةةةةة مس العاملوس بالسةةةةةةتوق ولضد جاءب االسةةةةةةتتاباب هما  

  و ،ها التدو  التالي:

 (17جدو  رقم  
 ابرد المعوقاب التي ه،د مس هطبو  البرامم امة  ية في الستوق، مس   

 وجهة نار العاملوس في ستوق مد نة الرياض( 

 ال  ار 
المتوسل  
 ال،سابي 

االن،راع  
 الم يار  

الودق  
 النسبي 

 الترهول 

ردم وجود متنصصوس في    -1
قرداد البرامم امة  ية في  

 الستوق 
3.07 0.70 77% 5 

الم اني غور مهي   لتطبو     -2
 البرامم امة  ية  

2.62 1.14 66% 12 

العاملوق في الستوق غور    -3
 مؤهلوس لتطبو  البرامم  

3.00 0.81 75% 6 

التكدي في الستوق يعو     -4
 هطبو  البرامم 

3.58 0.69 90% 1 



 

 

280 

اللوايع واألنامة في الستوق ال   -5
 هسارد في التطبو   

2.63 0.88 66% 10 

ردم وجود استتابة مس الن الء    -6
 في هطبو  البرامم  

2.35 0.93 59% 13 

كوادر  اله،تاج البرامم   -7
المسارد  هاأل  اء  

واال تصاةووس النفسووس  
 واالجتمارووس 

3.17 0.70 79% 2 

 عل التنسو  بوس العاملوس    -8
 الستوق لتطبو  البراممفي 

2.68 0.84 67% 9 

ال  وجد هعاوق بوس الكوادر    -9
العاملة في الستوق لتطبو   

 البرامم 
2.63 0.93 66% 11 

المنصصاب المالية غور    -10
 كافية للستوق  

3.17 093 79% 3 

البولة في الستس رامة ال    -11
 هسارد في هطبو  البرامم  

2.76 0.87 69% 8 

 عل ر  ة الن الء في    -12
 االلت،ا  بهله البرامم  

2.87 0.67 72% 7 

 عل الم،ف اب التي هدفص    -13
بالن ي  لتضب  البرامم  

 امة  ية  
3.14 0.70 79% 4 

المتوسل ال،سابي العام واالن،راع  
 الم يار  

2.90 0.83 -  
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 تىةةةةةةع اق افراد رونة الدراسةةةةةةة يسةةةةةةتتوبوق   التدو  السةةةةةةاب مس     
قجمااًل رلء م،ور ابرد المعوقاب التي ه،د مس هطبو  البرامم امةةةةةةةةةةة  ية  
في السةةةةةةةةةتوق مس وجهة نار العاملوس في سةةةةةةةةةتوق مد نة الرياض بمتوسةةةةةةةةةل  

وهو متوسةةةةةةةةةةةةل يضص في الفلة البالبة مس الم ياي   –(  4مس   2.90 سةةةةةةةةةةةةابي  
( وهي الفلة التي هشةةةور قلء 3.25قلء   2.50رباري التي هبدا مس  المتدرج ال

 رلء فضراب ادا  الدراسة.  "مواف "درجة 
ويتىةةةةع مس النتايم اق هناد ه ا ًنا في موافضة افراد رونة الدراسةةةةة رلء  
م،ور ابرد المعوقاب التي ه،د مس هطبو  البرامم امةةةةةة  ية في السةةةةةتوق  

مد نة الرياض،  وث هراو ت متوسةةطاب  مس وجهة نار العاملوس في سةةتوق  
  و  ( وهي متوسةةةةةةةةطاب هضص في الفلة البانية3.58قلء   2.35موافضتهم ما بوس  

غور مواف  مس فلاب الم ياي الرباري التي هشةةةةةةور قلء درجة  والرابعة البالبة  
مواف  ومواف  بشةةةةةد ( رلء ادا  الدراسةةةةةة، ما  و ةةةةةع الت ا س في اسةةةةةتتاباب  و 

رلء م،ور ابرد المعوقاب التي ه،د مس هطبو  البرامم  افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةةة 
،  وث  تىةع مس النتايم  افراد العونةامةة  ية في السةتوق مس وجهة نار  

اق افراد رونة الدراسةةةةة موافضوق بشةةةةد  رلء ع ار  وا د  فضل مس هلا الم،ور،  
س  (، التي هم هرهوبها هنادليًا  سةةةةةةل الموافضة بشةةةةةةد  رلوها م 4وهي ال  ار  رقم  

قب  افراد رونة الدراسةةةةةةة، وفضًا ألرلء  يم للمتوسةةةةةةل، ووفضًا ألق   يم ل ن،راع  
 الم يار   وث  هساو   يم المتوسل هما  لي:

( وهي: "التكدي في الستوق يعو  هطبو  البرامم"  4جاءب ال  ار  رقم    .1
الدراسةةة بالمره ة األولء مس  وث الموافضة بشةةد  رلوها مس قب  افراد رونة  

، ولع  للك (0.90(، وان،راع م يار   4مس   3.58بمتوسةةةل  سةةةابي  
اهم المعوقاب التي هعو  هطبو  البرامم امةةةةةةةةةة  ية هو   اقيشةةةةةةةةةور قلء 
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الن الء البرامم    هكةةةةدي  الضةةةةايموس رلء  يتعةةةة   العةةةةدد  هكةةةةدي  وللةةةةك ألق 
امةةة  ية يصةةعل روهم هشةةني  ه   الة مس الن الء ومعرفة ا تياج   

م وهوجية  الن الء قلء مةا  نةاسةةةةةةةةةةةةةةبهم ف يةاد  العةدد هتعة  الضةايموس  مس البرام
الفرو   مرارةةةةةةا   دور  متتمص  هكةةةةةة   التميص  مص  البرامم  تعةةةةةةاملوق  رلء 

 واال تياجاب الفردية للن الء.

  ق دلكما  تىةةةةةةةةةةةةةع مس النتايم اق افراد رونة الدراسةةةةةةةةةةةةةة موافضوق رلء 
  -11  –  12  -3  -1  -13  -10  -7رشةةةةةةةةةةةر  ع ار  مس هلا الم،ور وهي:  

، وقد هم هرهوبها هنادليًا  سةةةةةل موافضة افراد رونة الدراسةةةةةة ( 2  –  9 –  5 –  8
رلوهةةا وفضةةًا ألرلء  يم للمتوسةةةةةةةةةةةةةةل، ووفضةةًا ألقةة   يم ل ن،راع الم يةةار  رنةةد  

 هساو   يم المتوسل هما  لي:

( وهي: "ه،تاج البرامم الكوادر المسةةةةةارد  هاأل  اء  7جاءب ال  ار  رقم   
واال تصةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةووس النفسةةةةةةةةةةةووس واالجتمارووس" بالمره ة األولء مس  وث  

مس    3.17الموافضة رلوها مس قب  افراد رونة الدراسةةةةةة بمتوسةةةةةل  سةةةةةابي  
، رلء الرغم مس اق رونة الدراسةةةة هشةةةفت (0.70(، وان،راع م يار   4

اق نسةةةة ة هبور  مس العاملوس هم مس ام صةةةةايووس االجتمارووس والنفسةةةةووس  
سةةةةةةةةةةةةور قلء دياد  ردد الن الء وما ي،تاج مع  قلء دياده في ردد ويمكس هف

 الضايموس رلء هنفول هلك البرامم.

هافية للستوق"    ( وهي: "المنصصاب المالية غور10جاءب ال  ار  رقم   
بةةالمره ةةة البةةانيةةة مس  وةةث الموافضةةة رلوهةةا مس قبةة  افراد رونةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة 

 (.0.93   (، وان،راع م يار 4مس  3.17بمتوسل  سابي  

  ( وهي: " ةعل الم،ف اب التي هدفص بالن ي  لتضب 13جاءب ال  ار  رقم   
البرامم امةة  ية" بالمره ة البالبة مس  وث الموافضة رلوها مس قب  افراد 
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(، وان،راع م يار   4مس    3.14رونة الدراسةةةةةةةةةةةةةة بمتوسةةةةةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةةةةةابي  
ك البرامم  المشةةةةارهة في هل، فالن ي  رندما ال يتد رايد رلي  مس (0.70 

 فان  ال يسعء قلء المشارهة فوها.

( وهي: "ردم وجود متنصةةةةصةةةةوس في قرداد البرامم  1جاءب ال  ار  رقم   
امة  ية في الستوق" بالمره ة الرابعة مس  وث الموافضة رلوها مس قب   

(، وان،راع م يار   4مس    3.07افراد رونة الدراسةةةةةةة بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  
تم هنفولها قال انها ه هي مس ارلء وليل مس  ، فاق هانت البرامم  (0.70 

 ابتكار او هطوير العاملوس.

( وهي: "العاملوق في السةةتوق غور مؤهلوس لتطبو   3جاءب ال  ار  رقم   
البرامم" بةالمره ةة النةامسةةةةةةةةةةةةةةة مس  وةث الموافضةة رلوهةا مس قبة  افراد رونةة  

،  ( 0.81(، وان،راع م يار   4مس   3.00الدراسةةةةةةة بمتوسةةةةةةل  سةةةةةةابي  
ق هةاق هنةاد رةدد هبور مس ام صةةةةةةةةةةةةةةةايووس االجتمةارووس والنفسةةةةةةةةةةةةةةووس  وا

 ومتنصصي الشريعة قال انهم قد يكونوا غور مؤهلوس لتنفول هلك البرامم

  في االلت،ا  بهله  ر  ة الن الء ( وهي: " ةةةةةةةةةةةةةعل12جاءب ال  ار  رقم   
البرامم" بالمره ة السةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةة مس  وث الموافضة رلوها مس قب  افراد رونة  

 .(0.67(، وان،راع م يار   4مس  2.87بمتوسل  سابي   الدراسة

( وهي: "البولة في السةةةةةةةةةةتس رامة ال هسةةةةةةةةةةارد في هطبو   11ال  ار  رقم   
البرامم" وجاءب في المره ة السةةةةةةةةةابعة مس  وث الموافضة رلوها بمتوسةةةةةةةةةل  

( ومنها دياد  األرداد  0.87( وان،راع م يار   4مس    2.76 سةةةةةةةةةةةةابي  
 ء المشارهة.وردم ق  ا  الن الء رل
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" ةعل التنسةو  بوس العاملوس في السةتوق لتطبو   ( وهي: 8ال  ار  رقم   
البرامم"  وث جاءب في المره ة البامنة مس  وث الموافضة رلوها بمتوسةةل  

( ويشةور للك قلء وجود 0.84( وان،راع م يار   4مس   2.68 سةابي  
برامم  قدر مس التدا   بوس اال تصةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةاب لدل العاملوس رلء هنفول ال

 امة  ية وردم التنسو  فيما بونهم رلء هنفول هلك البرامم.

( وهي: " اللوايع واألنامة في السةةةةةةةةةةةةةةتوق ال هسةةةةةةةةةةةةةةارد في  5ال  ار  رقم   
التطبو " وجاءب في المره ة التاسةةةةةةةةعة مس  وث الموافضة رلوها بمتوسةةةةةةةل  

 (.0.88( وان،راع م يار   4مس  2.63 سابي  

العةةةةةاملةةةةةة في  ال  وهي:    (9ال  ةةةةةار  رقم    الكوادر  هعةةةةةاوق بوس   وجةةةةةد 
السةةةةةةةةةةةةةةتوق لتطبو  البرامم  وةث جةاءب في المره ةة العةاشةةةةةةةةةةةةةةر  مس  وةث 

( وهي  0.93( وان،راع م يار   4مس    2.63الموافضة بمتوسةل  سةابي  
مس  وث ردم التنسةةةةةةةةو  بوس    8هشةةةةةةةةور قلء ما هوةةةةةةةةةلت قلي  ال  ار  رقم 

 الضايموس رلء هنفول البرامم امة  ية.

الةبةرامةم    (2رقةم    الة ة ةةةةةةةار   لةتةطةبةوة   مةهةيةةةةةةة    غةوةر  "الةمة ةةةةةةةانةي  وهةي: 
ضة، امةةةةةةةة  ية"  وث جاءب في المره ة ال،ادية رشةةةةةةةر مس  وث المواف

 (.1.14( وان،راع م يار   4مس  2.35بمتوسل  سابي  

( "ردم وجود استتابة مس الن الء في هطبو   6ولضد جاءب ال  ار  رقم   
وجةةاءب ه،مةة  داللةةة رةةدم  ة رشةةةةةةةةةةةةةةر  البرامم"  وةةث جةةاءب في المره ةةة البةةانيةة

( مما  د  0.93( وان،راع م يار   4مس    2.35 بمتوسةةةل  سةةةابي   الموافضة
البرامم واق العواي  ال هكمس في قررا ةةةةةةةةةةةةةةهم رس   ق  ةةةةا  الن الء رلء  رلء 

 المشارهة بضدر ما هكمس في األس اب سابضة اللهر.
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 نحايج االسحدالالا اإلحصايية:ثانياا: 

اسةةةةتعراض االسةةةةتدالالب ام صةةةةايية  و  االسةةةةتتاباب لم،اور فيما  لي 
 الدراسة

 (18جدو  رقم  
للم،اور في  وء متغور     One-Way ANOVAنتايم ه،لو  الت ا س األ اد  

 الدرجة العلمية

 البياق الم،ور
متموع  
 المربعاب 

درجاب 
 ال،رية 

متوسل  
 المربعاب 

 يمة 
  ع(

الداللة  
 ام صايية

األو : واقص  
البرامم 

 امة  ية.

بوس 
 المتموراب

0.205 3 0.068 

0.424 0.736      
 المتموراب

10.796 67 0.161 

  70 11.001 المتموع

البالث: اكبر 
انواع البرامم 
امة  ية  

التي يضب  
 رلوها الن الء.

بوس 
 المتموراب

0.467 3 0.156 

0.808 0.494      
 المتموراب

12.920 67 0.193 

  70 13.387 المتموع
الرابص: ابرد  

المعوقاب 
التي ه،د مس   

هطبو  
البرامم 

 امة  ية.

بوس 
 المتموراب

0.413 3 0.138 

0.546 0.652 
     

 المتموراب
16.874 67 0.252 

  70 17.287 المتموع



 

 

286 

األ ةةةةةةاد    الت ةةةةةةا س  ه،لوةةةةةة   نتةةةةةةايم    One -Way ANOVAدلةةةةةةت 
( ار ه رلء انةة  ال هوجةةد فرو  لاب داللةةة  13المعرو ةةةةةةةةةةةةةةةةة في التةةدو   
( بوس استتاباب رونة الدراسة ه عًا الدرجة 0.05ق صايية رند مستول داللة  

العلمية لتميص م،اور الدراسةةةةةةةةة األربعة ا  انهم اهفضوا رلء ما هىةةةةةةةةمنت  هله  
 الم،اور بمنتلل الدرجاب العلمية للم ،وثوس.

 (19جدو  رقم  
للم،اور في  وء    One-Way ANOVAنتايم ه،لو  الت ا س األ اد  

 متغور  سنواب النبر  

 البياق  الم،ور
متموع 
 المربعاب

درجاب  
 ال،رية

متوسل 
 المربعاب

 يمة 
  ع(

الداللة  
 ام صايية 

األو : واقص البرامم 
 امة  ية. 

بوس  
 المتموراب

0.108 4 0.252 

1.664 0.169      
 المتموراب

9.993 66 0.151 

  70 11.001 المتموع

البالث: اكبر انواع  
البرامم امة  ية  

التي يضب  رلوها  
 الن الء.

بوس  
 المتموراب

1.509 4 0.377 

2.096 0.091      
 المتموراب

11.878 66 0.180 

  70 13.387 المتموع

الرابص: ابرد  
المعوقاب التي ه،د 
مس  هطبو  البرامم  

 امة  ية. 

بوس  
 المتموراب

1.952 4 0.488 

2.101 0.091      
 المتموراب

15.335 66 0.232 

  70 17.287 المتموع

 (0.01** دالة رند مستول داللة  
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األ ةةةةةةاد    الت ةةةةةةا س  ه،لوةةةةةة   نتةةةةةةايم    One-Way ANOVAدلةةةةةةت 
( ار ه رلء انةة  ال هوجةةد فرو  لاب داللةةة  14المعرو ةةةةةةةةةةةةةةةةة في التةةدو   

( بوس اسةةةةةتتاباب رونة الدراسةةةةةة ه عًا لسةةةةةنواب 0.05ق صةةةةةايية رند مسةةةةةتول  
النبر  لتميص م،اور الدراسةةةةةةةةةةةةةةة، ما ردا الم،ور الباني  هواف  البرامم الضايمة  

تدو  رقم في السةةةةةةتوق ألهداع قةةةةةةة ا وه هو  الن الء(. هما اثبتت نتايم ال
( ار ه وجود فرو  لاب داللة ق صةةةايية بوس اسةةةتتاباب العونة الم ،وثة  13 

وفضةةًا لمتغور سةةةةةةةةةةةةةةنواب النبر  للم،ور البةةاني  وةةث لغةةت  يمةةة  ع( للم،ور  
(، ولمعرفة داللة الفرو  لفلة النبر   0.01( بمستول داللة  5.324كالتالي:  

( هما  بوس التدو  رقم Scheffeفضد هم اسةةةةةةةةةةتندام اال ت ار ال عد  شةةةةةةةةةةيةي   
 ( التالي:10 

 (20جدو  رقم  

 (Scheffeاال ت ار ال عد  شيةي   

متوسل   فلة النبر  
 اال ت ع 

النط  
 الم يار  

 يمة  
 الداللة

سنة   17مس 
 ف كبر 

  5 –  1مس 
 0.689 0.188 0.282 سنواب 

  10 –  6مس  
 0.134 0.175 0.474 سنواب 

  16  – 11مس  
 0.006 0.177 * 0.709 سنة 
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مس النتايم ار ه  تبوس اق هناد ا ت ع لو داللة ق صةةةايية بوس فلتي  
سةةةةةةةةةةةنة(، وهانت النتايم    16 –  11سةةةةةةةةةةةنة ف كبر( والفلة  مس    17النبر   مس 

 سنة ف كبر(.  17لصالع الفلة العمرية  مس 

 :خحامية لنحايج الدراسةمناقشة ثالثاا:  

هعد مراك  امةةةةةةةة ا والت هو  في السةةةةةةةتوق اماكس مراد  بناء الن الء  
نفسةةةةةةيًا وجسةةةةةةديًا وفكريًا لينرجوا بعد قىةةةةةةاء م،كومياههم ارىةةةةةةاء فارلوس في  

 متتمعهم قادريس رلء امسهام في بناء نهىة الدولة. 
وقةد هةدفةت هةله الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة قلء معرفةة واقص البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة في  

ة اهتاهاب الىةةةةةة ا  والعاملوس مس ا تصةةةةةةاةةةةةةةووس  السةةةةةةتوق، مس     معرف
ومراقبوس ن،و هةله البرامم. همةا هةدفةت قلء معرفةة مةدل اسةةةةةةةةةةةةةةتفةاد  الن الء مس  
البرامم امةةةةةةةةةةةةةة  ية الضايمة في السةةةةةةةةةةةةةتوق، وهللك التعرع رلء اكبر انواع  
البرامم امة  ية التي يضب  رلوها الن الء، ومس ثم نص  قلء ابرد المعوقاب 

هطبو  البرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية. وقد اشةةةةةةةةةةةةتملت رونة ال ،ث رلء   التي ه،د مس
( م ،وثًا مس الىةةةةة ا  واال تصةةةةةاةةةةةةووس والمد ريس، بونما اشةةةةةتملت رونة  71 

 ( م ،وثًا مس فلة الن الء بك  مس ستني ال،اير والمل .136ال ،ث رلء  

 : مناقشة واقع البرامج اإلصالحية في السجون  - 1

ردم وةةةةةةةةو  البرامم امةةةةةةةة  ية قلء   اظهرب نتايم الدراسةةةةةةةة ال،الية
اسةةةةةةةةر  السةةةةةةةةتوس،  وث اق رراية اسةةةةةةةةر  السةةةةةةةةتوس همب  ق دل  لضاب الرراية  
االجتماعية الموجهة لن الء المؤسةةةسةةةاب امةةةة  ية واسةةةرهم في متا  الوقاية  
مس التريمةةةة ومكةةةاف،تهةةةا، وهةةةلا  تف   مص مةةةا جةةةاء في دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة األ مر   
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لتي هصل اثر البرامم امة  ية في ، التي بونت المشك ب ا(1)هةةةةة(1420 
مؤسةسةاب ام داع، وهاق منها: انشةغا  الن الء بالمشةك ب األسةرية رس متابعة  
برامم الت هو ، وةةةةةعوبة هوفو  الن الء بوس ما  رغبوق في  وبوس ما  رغل في   
ال روق. هما بونت الدراسةةة ال،الية اننا ب،اجة ماسةةة لتصةة،يع الو ةةص الضايم  

  ية. هناد  اجة مل،ة قلء  ةةةةةةةةةةرور  هغور النار  السةةةةةةةةةةلبية  للبرامم امةةةةةةةةةةة
للمتتمص هتاه السةةةةةةتوس لكي يسةةةةةةارد نفسةةةةةة  رلء هغور او ةةةةةةار  االجتماعية  

 والنفسية واألسرية. 

مناقشااااااة مدى اسااااااحاادة النزالء من البرامج اإلصااااااالحية القايمة في    - 2
 السجون:

كشةةةةةةةةةةفت نتايم الدراسةةةةةةةةةةة ال،الية وبدرجة اهفا  قجمااًل  غور مفود ( اق  
الن الء بسةةةةةتوق مد نة الرياض ال يسةةةةةتفودوق مس البرامم امةةةةةة  ية، بالرغم  
مس للةةك، فضةةد بونةةت فلةةة ا رل مس الم ،وثوس اق بعض البرامم ال،ةةاليةةة مفوةد  

لبرامم. وهله جدًا. هما  تىةةةةةةةةةةع اق ردًدا هبورًا مس الن الء ال يسةةةةةةةةةةتفودوق مس ا
هةةةةةةةةةةةةةةةةةة( التي هناولت مدل  1417النتايم هنتلل مص ما جاء في دراسةةةة العبود  

فارلية المؤسةةةةةةسةةةةةةاب امةةةةةةة  ية،  وث هاق م،ور االهفا  مص هله الدراسةةةةةةة  
 و  متمورة مس النتايم، لع  مس ابردها وما ل  ر قة بمو ةةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةةة  

 ممو ًا جدًا،  اةةةةةةةةةةة  ال،الية، هو اق دور التوجي  والم  اة قد  ضضت نتا اً 
في هغوور نار  ال،دف ن،و لاه  ودرجة قبول  لراء المسلولوس ودرجة اكتساب   
الةبةرامم   قق  الةضةو :  يةمةكةس  ثةم  ومةس  الةمةنةتةلةفةةةةةةةة.  الةمةتةةةةةةةاالب  فةي  لةلةمةعةلةومةةةةةةةاب 

 

فارلية برامم الستوق في هغوور اهتاهاب الن الء وسلوههم، رسالة    ، األ مر   ( سس م،مد1  
 ه1420، ماجستور غور منشور ، جامعة الملك سعود، الرياض
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امةةةةةةةةةةةةةةة  يةة الموجهةة لي ةداف هكوق لاب فةايةد  اكبر مس البرامم الموجهةة 
ف مادالوا في  ور سةةةةس التربية، وقد للسةةةةتناء ال ريس. وهلا هعلول  اق ام دا

 نتد اللاب الفارلة لدل الصغار  سل رؤية نارية مود.

مناقشااااااة أكثر أنواع البرامج اإلصااااااالحية الحي يقبل عليها النزالء في    - 3
 السجون:

مس الم  ب اق البرامم امةةةةة  ية لاب األهمية التي هوج  للسةةةةتناء  
هي برامم التة هوة  والتةدريةل رلء بعض ال،رع والمهس التي هتنةاسةةةةةةةةةةةةةةةل مص  
قةةدراب هةة  منهم وموولةة  وللةةك همهوةةًدا لممةةارسةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةاهةة  الطبي يةةة بوس افراد 
متتمعة ،  وةث بونةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ال،ةاليةة مس     نتةايتهةا، اق مس بوس هلةك  

لبرامم: برنامم الورب وامرشةةةةةةةةةةةةةاد، التدريل المهني، األنشةةةةةةةةةةةةةطة الريا ةةةةةةةةةةةةية  ا
والترفوهية. وهي برامم هتصةةةةةةل ب نها همي فراغ السةةةةةةتوس. والنتايم ار ه هتف   

هةةةةةةةة(، رس البرامم التعليمية والت هولية  1422مص ما جاء في دراسة الى،ياق  
مم التعليمية  في المؤسةةةسةةةاب امةةةة  ية،  وث هوةةةة  بدراسةةةت  قلء اق البرا

والتة هوليةة اسةةةةةةةةةةةةةةهمةت في ال،ةد مس العنل لةدل الن الء، همةا سةةةةةةةةةةةةةةارةدههم رلء  
اكتسةاب مهاراب مفود  اسةهمت وسةاردب رلء بدء  يا  جد د  نا ةتة لهؤالء  
ا التي اجريت  و   الن الء بعد امفراج رنهم. ومس الدراسةةةةةةةةةةاب ال،د بة ايىةةةةةةةةةةً

ضةدمةة لهم بةدار الم  اةة اهتةاهةاب األ ةداف المن،رفوس ن،و برامم الررةايةة الم
هةةةةةةةةةةةةةةة(،  و  اهتاهاب األ داف 1421االجتماعية بالرياض: دراسةة الشةهر   

المن،رفوس ن،و البرامم المضدمة لهم بدار الم  اة االجتماعية بالرياض. وقد 
هوةةةةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةةةة قلء متمورة مس النتايم مس ابردها: ما  تف  مص بعض  

مم الد ني جاء في المره  األو  بالنسةة ة  نتايم الدراسةةة ال،الية، وهو اق البرنا
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الهتمةام األ ةداف بة ، همةا جةاء البرنةامم الفني والمهني في المره  األ ور مس  
  وث االهتمام. 

مناقشاااااة أبرز المعوقاا الحي تحد من تطبيج البرامج اإلصاااااالحية في    - 4
 السجون:

ب ومس  ةمس األهداع األسةاسةية لهله الدراسةة معرفة الع  اب والمعوقا
للوةو  قلء هطبو  امب  لهله البرامم،  وث هبوس اق هناد معوقاب ه،د مس  
هطبو  برامم امةةةةةةةةةةةةةةة ا والتةة هوةة ، ومس اهم هةةله المعوقةةاب: رمليةةة هكةةدي  
الن الء، ونض  الكوادر المسةةةةةةةةةةارد  هاأل  اء واال تصةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةووس النفسةةةةةةةةةةووس  
واالجتمارووس، وايىةةةةةةًا المنصةةةةةةصةةةةةةاب المالية غور هافية للسةةةةةةتوق،  ةةةةةةعل  

م،ف اب التي ال هسةةةةةةةةةةارد رلء هضب  الن ي  لهله البرامم امةةةةةةةةةةة  ية، وهله ال
هةةةةةةةةةةةة(،  و  ردم وجود 1423النتايم هتواف  مص ما جاء في دراسة الرروجي  

الوري الكةافي بة هميةة التةدريةل المهني وامةةةةةةةةةةةةةةة ا  والتة هوة  واثره اميتةابي  
   ةةةةةةةةةةةةةةعل  رلء الن ية ، وهةلا مةا هنطل  بة  ناريةة التفةارة  الرم   مس   

الم،ف اب التي بةدورهةا ا ةةةةةةةةةةةةةةعفةت الر  ةة في ام  ةا  رلء بعض هةله البرامم  
 امة  ية والت هولية.
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 ملخص نحايج الدراسة:رابعاا:  

 وقد  لأصت الدراسة قلء اهم النتايم التي هم رر ها رلء الوج  التالي:
نتايم الم،ور األو : واقص البرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية في السةةةةةةةةةةةةتوق في  -  1

 مد نة الرياض:
الم ،وثوس   • غةةةةةالبيةةةةةة  اق  الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البرامم    اهفضوابونةةةةةت  اق  رلء 

امةةةةةةة  ية ال هشةةةةةةم  اسةةةةةةر  السةةةةةةتوس وهاق متوسةةةةةةطها ال،سةةةةةةابي  
 3.45.) 

اق الو ص الضايم للبرامم امة  ية ي،تاج قلء قة  اب وهعد  ،  •
 (.3.28وهاق متوسطها ال،سابي  

رلء الن الء والمفرج   هناد اثر قيتابي ملموي للبرامم امةةةةةةةةةة  ية •
 (.3.23رنهم وهاق متوسطها ال،سابي  

نتةةايم الم،ور البةةاني: اكبر انواع البرامم امةةةةةةةةةةةةةةة  يةةة التي يضبةة     -  2
 رلوها الن الء في الستوق:

او ةةةة،ت الدراسةةةةة اق اكبر انواع البرامم امةةةةة  ية التي يضب  رلوها الن الء  
 في الستوق وب،سل اولوياهها هتمب  في:

 (.3.58الورب وامرشاد، وهاق متوسطها   برنامم •

 (.3.49برنامم التدريل المهني وهاق متوسطها   •

 (. 3.46األنشطة الريا ية والترفوهية، وهاق متوسطها   •

 (.3.45برنامم العفو رس الن ي  وهاق متوسطها   •
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نتةايم الم،ور البةالةث: ابرد المعوقةاب التي ه،ةد مس هطبو  البرامم    -  3
 امة  ية في الستوق:

بونت الدراسةة اق غالبية الفلة الم ،وثة مس متتمص الدراسةة، وبنسة ة   •
ملويةةة مرهفعةةة جةةدًا  روق اق التكةةدي في السةةةةةةةةةةةةةةتوق يعو  هطبو   

 (.3.58البرامم وهاق متوسل ال  ار   

نض  الكوادر المسةةةةةةةةةارد  هاأل  اء واال تصةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةووس النفسةةةةةةةةةووس   •
 (.3.17بي  واالجتمارووس وهاق متوسطها ال،سا

المنصصاب المالية غور هافية للستوق وهاق متوسطها ال،سابي    •
 3.17.) 

 ةةةةةةةةةةةةعل الم،ف اب التي هدفص بالن ي  لتضب  البرامم امةةةةةةةةةةةةة  ية    •
 (.3.14وهاق متوسطها  

نتايم الم،ور الرابص: مدل اسةةةةةةتفاد  الن الء مس البرامم امةةةةةةة  ية   -  4
 ار الن الء:الضايمة في ستوق مد نة الرياض مس وجهة ن

بونت الدراسةةةةةةةة اق غالبية الفلة الم ،وثة مس متتمص الدراسةةةةةةةة، هرل   •
ان  هطبو  البرامم ال،الية نرل انها غور مشةةتعة لنا ل لت،ا  بها  

 (.3.17وهاق متوسطها  
وفي ال  ةةار  " البرامم ال،ةةاليةةة رهو ةةة ومملةةة وغور جةةالبةةة لنةةا وهةةاق   •

 (.3.15متوسل هله ال  ار   
ردد مس رفاقي الن الء غور مستفود مس البرامم " هاق   وفي ال  ار  " •

 (.3.01متوسطها ال،سابي  
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" البرامم ال،الية هضدم انشةطة  سةل هصةنيفاهنا دا   العنابر " هاق   •
 (.2.61متوسطها ال،سابي  

 توصياا الدراسة:
مس الدراسةة في  ةوء ام ار النار  للدراسةة، والنتايم التي هم التوةة  قلوها  

 ،  تضدم ال ا ث بالتوةياب التالية:المودانية
هوفور اممكةةةانةةةاب المةةةاديةةةة واممكةةةانةةةاب الفنيةةةة لتطبو  برامم التةةة هوةةة    -1

 المناس ة.

ه ويةةد العةةاملوس بةةالسةةةةةةةةةةةةةةتوق بةةدوراب هةةدريبيةةة متضةةدمةةة، في  ر  قرةةاد    -2
 الت هو  النفسي واالجتماري والمهني.

 والت هو  للستوق.هنصي  مو انية مستضلة لبرامم امة ا  -3

اسةةةةت،داف ال،واف  وهشةةةةتيص و ث الن الء رلء االلت،ا  ب،ماي ببرامم   -4
 الت هو  والتدريل والتعليم المنعضد  لهم.

التعةةةةاوق مص منامةةةةاب المتتمص المةةةةدني بتميص انشةةةةةةةةةةةةةةطتهةةةةا النوريةةةةة    -5
والندمية والتكافلية، وبناةةةةةةةةةةةة التم ياب النورية في التعاوق مص قدار  

ه هو  ورراية الن الء دا   السةةةةةةتس وبعد امفراج  السةةةةةةتس ل سةةةةةةهام في  
 رنهم.

االسةةةةةتفاد  مس المتنصةةةةةصةةةةةوس في و ةةةةةص برامم قةةةةةة  ية مبنية رلء   -6
 دراساب مس ضة.

 اراد  النار في البرامم ال،الية وه،سوس و عها الضايم. -7
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