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مشكلة األطروحة:  تتمثل مشكلة الدراسة يف السؤال التايل: ما دور برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء يف 

اململكة العربية السعودية؟
أهداف األطروحة: هدفت الدراسة إىل معرفة دور برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع من وجهة نظر املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية 
نظر  وجهة  من  السجناء  ألرس  االجتامعي  األمن  تعزيز  يف  اخلاص  القطاع  برامج  إسهامات  واقع  بالرياض.ومعرفة  التجارية  بالغرفة  االجتامعية 
األخصائيني االجتامعيني.ومعرفة الصعوبات التي تواجه برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة 
املؤثرة  السجن  عائلهم  دخول  عن  والنامجة  السجناء  ارس  تواجه  التي  املشكالت  االجتامعيني.ومعرفة  األخصائيني  نظر  وجهة  من  السجناء  ألرس 
عىل امنهم االجتامعي من وجهة نظر املسئولني عن أرس السجناء.ومعرفة املعوقات التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسؤولية 
املبحوثني من  أراء  إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف  ما  السجناء.ومعرفة  املسئولني عن أرس  نظر  للقطاع اخلاص من وجهة  االجتامعية 
املسئولني عن ارس السجناء حول حماور الدراسة وفقًا ملتغرياهتم الشخصية )العمر, عدد أفراد األرسة, املستوى التعليمي , الدخل الشهري, مدة حكم 

النزيل, طبيعة احلي السكني, ملكية السكن(
جمتمع األطروحة وعينتها: تكون جمتمع الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء السعوديني وعددهم )465( )حسب ما هو مسجل باللجنة الوطنية لرعاية 
السجناء وأرسهم )تراحم(( عند تطبيق الدراسة يف )مدينة الرياض وجدة(، وكانت عينة الدراسة )211( ، والعاملني من األخصائيني االجتامعيني 
املقابلة  الشامل وعددهم )118(فردًا ودليل  )الرياض، وجدة(باحلرص  السجناء وأرسهم )تراحم( يف كل من  الوطنية لرعاية  بالسجون وباللجنة 

املتعمقة للمسئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض وعددهم )8(فردًا
وباللجنة  بالسجون،  العاملني  االجتامعيني  األخصائيني  ملجتمع  الشامل  باحلرص  االجتامعي  املسحي  املنهج  الباحث  استخدم  وأدواهتا:  األطروحة  منهج 
الوطنية)تراحم(، واستخدم أداة االستبانة جلمع البيانات، كذلك استخدم الباحث املنهج املسحي االجتامعي لعينة من املسئولني عن ألرس السجناء، 

ودليل املقابلة املتعمقة باحلرص الشامل جلميع املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض.
أهم النتائج:

1ـ أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة متوسطة عىل واقع إسهامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية، وتقديم 
النواحي العينية، وتعزيز النواحي االجتامعية  واخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء.

للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف  االجتامعية  املسئولية  برامج  تواجه  التي  الصعوبات  متوسطة عىل  بدرجة  موافقون  الدراسة من األخصائيني  أفراد  ـ   2
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق برشكات القطاع اخلاص، وكذلك الصعوبات املتعلقة بأرس السجناء.

للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف  االجتامعية  املسئولية  برامج  تواجه  التي  الصعوبات  متوسطة عىل  بدرجة  موافقون  الدراسة من األخصائيني  أفراد  ـ   ٣
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء، وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء.

4 ـ أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء موافقون بدرجة كبرية عىل املشكالت االقتصادية واالجتامعية والنفسية التي تواجه أرس السجناء 
والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم.

5 ـ أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء موافقون بدرجة كبرية عىل املعوقات التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص.

6 ـ أفراد الدراسة من املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية يرون ضعف ثقافة املسؤولية االجتامعية لكثري من منظامت القطاع اخلاص، ويرون 
أن هناك خلط بني األعامل اخلريية وبرامج املسؤولية االجتامعية ملنظامت القطاع اخلاص املقدمة ألرس السجناء.

٧ ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول )املشكالت االجتامعية( باختالف متغري العمر، وعدد 
أفراد األرسة، واملستوى التعليمي، ومدة حكم النزيل

أهم التوصيات:
1 ـ توعية أرس السجناء بأمهية التعاون مع منظامت القطاع اخلاص واالستفادة من وسائل الدعم املقدمة هلم مثل التدريب.
2 ـ توفري املتطلبات التي حتتاجها منظامت القطاع اخلاص من بيانات ومعلومات عن االحتياجات احلقيقية ألرس السجناء.

٣ ـ تفعيل االتصاالت بني اجلهات املختصة بشئون ارس السجناء وإدارات برامج املسئولية االجتامعية بالقطاع اخلاص.
4 ـ العمل عىل إجياد قاعدة معلومات عن أرس السجناء ودراسة احتياجاهتا الفعلية ورسم اخلطط الالزمة لرعاية تلك األرس من قبل اجلهات القائمة عىل 

شئون السجناء وأرسهم.
5 ـ االهتامم بدعم وحتسني برامج املسئولية االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص ألرس السجناء بحيث تأخذ شكل تنظيمي مؤسيس له خطة وأهداف 

حمددة بدالً من أن تكون جهود خريية عشوائية ومبعثرة قد تؤدي إىل اإلتكالية.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة يف العلوم األمنية
نموذج رقم )11(كلية: العلوم االجتماعية واإلدارية ــ قسم علم االجتماع

أ



ت

الإهـــــــــداء

أهدي هذه الدراسة إىل والديت الغالية صاحبة القلب الكبري أمد اهلل يف عمرها ومتعها 
اهلل بالصحة والعافية .. ال حرمني اهلل من رضاها وبرها وصالح دعائها.

، أهدهيا إىل إخواين وأخوايت ينابيع العطاء الذين زرعوا فـي داخيل التصميم  ومن ثمَّ
واإلرصار وبذل قصارى اجلهد لكي ُأحقق ما أصبو إليه.

كام أهدهيا إىل زوجتي ورفيقة دريب أم يزن التي حتّملت فـي صرٍب وأناٍة كلَّ معانايت، 
وكانت بمؤازرهتا ُمعينًا يل بعد اهلل عىل إمتام هذه الدراسة.

وكذلك إىل أبنائي األعزاء يزن، وزياد، وسلامن، ودينا فلذات كبدي ونبضات قلبي 
الذين حتّملوا فـي براءة الصغار تقصريي نحوهم.

وأخريًا أهدهيا إىل رجال األمن املخلصني يف بالدي املؤمنني بانَّ العمل األمني رسالة، 
والرسالة أمانه، واألمانة مسؤولية واملسؤولية مشرتكة. 

الباحث



ال�شــكر والتقديــر
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل اله وصحبه أمجعني   أما بعد 

فأنني أشكر اهلل العيل القدير أوالً وآخرًا عىل توفيقه بإمتام هذه األطروحة فهو عز وجل أحق بالشكر والثناء وأوىل هبام.
وانطالقًا من قوله عليه الصالة والسالم » ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس« 

 أتقــــدم بالشــكر اعرتافا مني بالفضل من بعدة ملن قدم يل ولزمالئي من منسويب وزارة الداخلية إتاحة الفرصة  لرقي 
والتعلم وااللتحاق بالدراســات العليا سيدي صاحب الســمو امللكي األمري/ حممد بن نايف بن عبد العزيز ويل العهد نائب 
رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية رئيس املجلس األعىل جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية. والشــكر والتقدير ملنسويب 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وعىل رأسهم معايل رئيس جامعة نايف العربية الدكتور/ مجعان بن رشيد بن رقوش.
والشــكر والتقدير موصول لوالدي الدكتور عيل بن حسني احلارثي الذي آثر أن يتسلح الباحث بسالح العلم، ضمن 

بقائه مع كوكبة ضباط إدارته أبان فرتة رئاسته للمديرية العامة للسجون.
كام أتوجه بالشــكر والتقدير إىل مدير عام الســجون اللــواء/ إبراهيم حممد احلمزي الذي أتاح يل مواصلة دراســتي 
وحرصه الدائم واملســتمر عىل الرقي بعمل املديرية العامة للســجون ورفع مستوى منســوبيها علميًا وإداريًا وأمنيًا لتحقيق 

األهداف العامة للمديرية.
كام اخص بالشكر وعظيم االمتنان ملن اخذ بيدي طوال مشواري العلمي حتى أوصلني إىل هذه املرحلة سعادة والدي 
الدكتور/ عبداهلل بن حممد حســنني شلبي املرشف العلمي عىل هذه األطروحة الذي مدين من منابع علمه بالكثري، والذي ما 
توانى يومًا عن مد يد املســاعدة يل يف مجيع املجاالت، ومحدا هلل بأن يرسه يف دريب ويرس به أمري وعســى أن يطيل عمره ليبقى 

نرباسا متأللئا يف نور العلم والعلامء.
والشكر موصول لسعادة عميد كلية العلوم االجتامعية واإلدارية األستاذ الدكتور/ حتسني بن أمحد الطراونة ، وسعادة  
رئيس قســم العلوم االجتامعية األســتاذ الدكتور/يرسي سعيد حســنني، والدكتور/ حممد الصغري واألستاذ حممد بن نبيل 
واألستاذ حسني الســهيل عىل ما يبذلونه من جهود مشكورة يف خدمة الطالب وتشــجيعهم للبحث العلمي وتسهيل املهام 
األكاديمية واإلدارية. والشكر موصول لسعادة الدكتور/ إبراهيم بن حممد الدخيل عميد عامدة اجلودة لسؤاله الدائم وحرصه 
وتشــجيعه إلمتام دراستي . والشكر أيضًا لســعادة اللواء الدكتور/ سعد بن عيل الشهراين ملا قدمه من دعم وتوجيهات أثناء 
هذه األطروحة. والشكر موصول لكافة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة الذين سامهوا فـي تعليمي واملحكمني الذين تكرموا 

بتحكيم أدوات الدراسة، ومنسويب القبول والتسجيل وإدارة اجلودة وقسم التحليل اإلحصائي يف اجلامعة.
كام أتقدم بشــكري إلبائي أعضاء املناقشــة لتكرمهم بإعطاء جــزء من وقتهم الثمني ملراجعة األطروحة ومناقشــتها 
واحلكم عليها وتكرمهم بإســداء اآلراء والتوجيهات الســديدة سعادة األستاذ الدكتور/ أحســن مبارك طالب ،  وسعادة 
األســتاذ الدكتور/ عبد العزيزبن محود الشثري فقد كانوا نعم اآلباء يف مسرييت العلمية هنلت من مدارسهم الفكرية والعلمية 

وتوجيهاهتم السديدة ما يساعدين يف حيايت العلمية والعملية.
والشــكر موصول إىل اللواء/ أمحد بن عبد اهلل الشهري، والعميد/  مبارك بن غازي العتيبي، والعقيد/ حسن بن حممد 
أألمحري، والعقيد/ نارص بن عبد الرمحن الزهراين والعقيد/ أيوب بن حجاب بن نحيت عىل ما قدموه يل من دعم ومساعدة 

وتوجيه مدة دراستي ويف هذه األطروحة.
وال أنســى أن أتقدم بالشكر إىل كل من تفضل عيل باملسامهة بالفكر أو باجلهد أو بالرأي وكان له دور يف هذا العمل ومل 

أذكره راجيا من اهلل العيل القدير أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم. 
  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.

ث
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1150 - معايري قياس املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص
1252 - جملس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض 

56)ب( األمن االجتامعي ألرس السجناء
156 -  مفهوم األمن االجتامعي وخصائصه

265 -  املشكالت التي قد تواجه أرس السجناء
٣٧0 - األمن االجتامعي ألرس السجناء

4٧٩ - منظامت األمن االجتامعي ألرس السجناء يف اململكة العربية السعودية
86)ج( املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية ومحاية أرس السجناء

86أمهية املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية أرس السجناء
88أهداف املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية ومحاية أرس السجناء

8٩متطلبات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية أرس السجناء
٩0اخلدمات التي تقدمها منظامت للقطاع اخلاص ألرس السجناء

٩1)د( التوجه النظري للدراسة
1٩1 -  النظرية البنائية الوظيفية
2٩5 - نظرية التبادل االجتامعي

٩8ثانيًا: الدراسات السابقة
٩8أ - دراسات عن املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص ورعاية أرس السجناء

106ب - دراسات عن األمن االجتامعي
110ج- دراسات عن رعاية أرس السجناء

11٧د- التعقيب عىل الدراسات السابقة



الصفحةاملوضــــــــــــوع

11٩الفصل الثالث: اإلجراءات املنهجية للدراسة
120منهج الدراسـة

120جمتمع وعينة الدراسة
12٣أدوات الدراسة ومراحل تصميمها

14٣إجراءات التطبيق جلمع البيانات
14٣األساليب اإلحصائيـة املستخدمة يف الدراسة

146الفصل الرابع: عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها
14٧أواًل : النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة .

15٩ثانيًا: النتائج املتعلقة باإلجابة عىل أسئلة املقابلة.
168ثالثًا: النتائج املتعلقة باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة. 

228الفصل اخلامس: خالصة ونتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا
22٩خالصة الدراسة 
2٣0نتائـج الدراسـة 

25٧توصيات الدراسة
25٧مقرتحات الدراسة

مقرتح لتفعيل املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص لتعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء 
258يف اململكة العربية السعودية

262قائمة املصادر واملراجع
2٧2مالحق الدراسة



خ

قائمة اجلداول
رقم 

الصفحةاملوضــــــــــــــوعاجلدول

121توزيع جمتمع الدراسة1
12٣حجم العينة إذا علم حجم املجتمع عند مستوى داللة 20.01
128الثبات العام ملحور النواحي املالية٣
128الثبات العام ملحور النواحي العينية4
12٩الثبات العام ملحور النواحي االجتامعية5
1٣0الثبات العام ملحور النواحي اخلاصة بالتأهيل6
1٣0الثبات العام ملحور صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص٧
1٣1الثبات العام ملحور صعوبات تتعلق بأرس السجناء8
1٣1الثبات العام ملحور صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء٩

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 10
1٣2ملفردات حمور النواحي املالية ن = ٣5

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 11
1٣٣ملفردات حمور النواحي العينية ن = ٣5

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 12
1٣4ملفردات حمور النواحي االجتامعية ن = ٣5

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 1٣
1٣4ملفردات حمور النواحي اخلاصة بالتأهيل ن = ٣5

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 14
1٣5ملفردات حمور صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص ن = ٣5

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 15
1٣6ملفردات حمور صعوبات تتعلق بأرس السجناء ن = ٣5

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 16
1٣6ملفردات حمور صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء ن = ٣5

1٣٧الثبات العام ملحور املشكالت االقتصادية1٧

1٣8الثبات العام ملحور املشكالت االجتامعية18



د

رقم 
الصفحةاملوضــــــــــــــوعاجلدول

1٣8الثبات العام ملحور املشكالت النفسية1٩

الثبات العام ملحور املعوقات التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 20
1٣٩االجتامعية للقطاع اخلاص

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 21
140ملفردات حمور املشكالت االقتصادية ن = ٣0

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 22
141ملفردات حمور املشكالت االجتامعية ن = ٣0

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 2٣
142ملفردات حمور املشكالت النفسية ن = ٣0

24
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للمحور، ومعامل االرتباط املصحح 
املسئولية  برامج  من  االستفادة  حيال  السجناء  أرس  تواجه  التي  املعوقات   حمور  ملفردات 

االجتامعية للقطاع اخلاص ن = ٣0
142

14٧توزيع أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني وفق متغري جهة العمل25

14٧توزيع أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني وفق متغري املستوى التعليمي26

التي 2٧ اخلدمة  سنوات  عدد  متغري  وفق  االجتامعيني  األخصائيني  من  الدراسة  أفراد  توزيع 
148قضيتها يف العمل احلايل

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري املسئول عن األرسة يف 28
14٩غياب السجني

عن 2٩ املسئول  عمر  متغري  وفق  السجناء  أرس  عن  املسئولني  من  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع 
150األرسة

150توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري عدد أفراد أرسة السجني٣0

التعليمي ٣1 املستوى  متغري  وفق  السجناء  أرس  عن  املسئولني  من  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع 
151للمسئول عن األرسة

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري العمل احلايل للمسئول ٣2
152عن األرسة



ذ

رقم 
الصفحةاملوضــــــــــــــوعاجلدول

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري الدخل الشهري ألرسة ٣٣
15٣النزيل

السجناء وفق متغري مصادر دخل أرسة ٣4 الدراسة من املسئولني عن أرس  أفراد عينة  توزيع 
15٣السجني

154توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري مدة حكم النزيل٣5

الذي ٣6 احلي  نوعية  متغري  وفق  السجناء  أرس  عن  املسئولني  من  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع 
155تسكنه أرسة السجني

155توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري ملكية السكن٣٧

156توزيع أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء وفق متغري نوع السكن٣8

التجارية ٣٩ بالغرفة  االجتامعية  املسؤولية  بمجلس  املسئولني  من  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع 
15٧بالرياض وفق متغري املكانة الوظيفية

التجارية 40 بالغرفة  االجتامعية  املسؤولية  بمجلس  املسئولني  من  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع 
15٧بالرياض وفق متغري املستوى التعليمي

التجارية 41 بالغرفة  االجتامعية  املسؤولية  بمجلس  املسئولني  من  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع 
158بالرياض وفق متغري سنوات اخلربة يف العمل احلايل

42
إسهامات  واقع  بعد  عبارات  االجتامعيني عىل  الدراسة من األخصائيني  أفراد  استجابات 
برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
16٩

4٣
استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني عىل عبارات بعد واقع إسهامات برامج املسئولية 
حسب  تنازليًا  مرتبة  السجناء  ألرس  العينية  النواحي  تقديم  يف  اخلاص  للقطاع  االجتامعية 

متوسطات املوافقة
1٧٣

44
إسهامات  واقع  بعد  عبارات  االجتامعيني عىل  الدراسة من األخصائيني  أفراد  استجابات 
السجناء  ألرس  االجتامعية  النواحي  تعزيز  يف  اخلاص  للقطاع  االجتامعية  املسئولية  برامج 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
1٧٧

45
إسهامات  واقع  بعد  عبارات  االجتامعيني عىل  الدراسة من األخصائيني  أفراد  استجابات 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
180
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46
استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي 
املقدمة  االجتامعية  الربامج  اخلاص حيال مشاركته يف  للقطاع  االجتامعية  املسئولية  تواجه 

ألرس السجناء وتتعلق برشكات القطاع اخلاص مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
184

4٧
استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي 
االجتامعية  الربامج  يف  مشاركته  حيال  اخلاص  للقطاع  االجتامعية  املسئولية  برامج  تواجه 

املقدمة ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
18٧

48

استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي 
االجتامعية  الربامج  يف  مشاركته  حيال  اخلاص  للقطاع  االجتامعية  املسئولية  برامج  تواجه 
املقدمة ألرس السجناء وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء مرتبة تنازليًا حسب 

متوسطات املوافقة

1٩0

4٩
استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات بعد املشكالت 
االقتصادية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن واملؤثرة عىل 

األمن االجتامعي هلم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
1٩4

50
استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات بعد املشكالت 
االجتامعية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن واملؤثرة عىل 

األمن االجتامعي هلم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
1٩٧

51
استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات بعد املشكالت 
واملؤثرة عىل  السجن  والتي نجمت عن دخول عائلهم  السجناء  تواجه أرس  التي  النفسية 

األمن االجتامعي هلم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
202

204نتائج اختبار » ت« : One Sample T-test « للفروق حول املتوسط الفريض52

5٣
استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات حمور املعوقات 
التي تواجه ارس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
205

20٩نتائج اختبار » ت« : One Sample T-test « للفروق حول املتوسط الفريض54

نتائج » حتليل التباين األحادي«  ) One Way ANOVA ( للفروق يف إجابات أفراد 55
210الدراسة طبقًا إىل اختالف العمر

211نتائج اختبار  LSD  للفروق بني فئات العمر56
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نتائج » حتليل التباين األحادي«  ) One Way ANOVA ( للفروق يف إجابات أفراد 5٧
21٣الدراسة طبقًا إىل اختالف عدد أفراد األرسة

نتائج » حتليل التباين األحادي«  ) One Way ANOVA ( للفروق يف إجابات أفراد 58
215الدراسة طبقًا إىل اختالف املستوى التعليمي

216نتائج اختبار  LSD  للفروق بني فئات املستوى التعليمي5٩

One Way ANOVA ( للفروق يف إجابات أفراد 60 التباين األحادي« )  نتائج » حتليل 
21٧الدراسة طبقًا إىل اختالف الدخل الشهري

218نتائج اختبار  LSD  للفروق بني فئات الدخل الشهري61

أفراد 62 إجابات  للفروق يف   )One Way ANOVA( األحادي«   التباين  » حتليل  نتائج 
220الدراسة طبقًا إىل اختالف مدة حكم النزيل

222نتائج اختبار LSD  للفروق بني فئات مدة حكم النزيل6٣

نتائج » حتليل التباين األحادي » ) One Way ANOVA ( للفروق يف إجابات أفراد 64
22٣الدراسة طبقًا إىل اختالف طبيعة احلي السكني

224نتائج اختبار LSD  للفروق بني فئات طبيعة احلي السكني65

نتائج اختبار » ت« : Independent Sample T-test  للفروق يف متوسطات إجابات 66
226أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري ملكية السكن



قائمة األشكال
الصفحةاملوضــــــــوعرقم الشكل

٣4هرم كرول Carroll للمسؤولية االجتامعية1
٣٧اسرتاتيجيات املسؤولية االجتامعية2

قائمة املالحق
الصفحةاملوضــــــــوعرقم امللحق

2٧٣قائمة بأسامء املحكمني ألدوات الدراسة1
2٧4دليل املقابلة مع املسئولني العاملني بمجلس املسئولية االجتامعية  بالغرفة التجارية2
2٩5استبانة األخصائيني االجتامعيني٣
٣0٣استبانة املسؤولني عن أرس السجناء4
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2

الفصل األول
مشكلة الدراسـة وأبعادها

مقدمة الدراسـة 

تع�د اململك�ة العربية الس�عودية من أق�دم البل�دان العربية الت�ي اهتمت بموضوع املس�ؤولية 
االجتامعية ثقافة و ممارس�ة ، و مل يأت هذا االهتامم من الدولة والقطاع احلكومي فقط، إنام أظهرت 
الكثري من الرشكات العاملة يف القطاع اخلاص يف اململكة قدرا متميزا من املامرسات املسئولة اجتامعيا.

ولعل االهتامم بموضوع املسؤولية االجتامعية يف اململكة يعود لوجود خلفية دينية قوية لدى 
رجال األعامل حفزهتم عىل ممارسة العمل التطوعي واخلريي، والذي أصبح منترشا بشكل كبري 
يف اململك�ة ومنظم من طرف مؤسس�ات تابعة للدولة وأخرى خاصة ش�كلتها بعض الرشكات 

العاملة يف القطاع اخلاص.

»حي�ث ختصص أغل�ب رشكات القطاع اخلاص الكبرية مبالغ س�نوية لألع�امل االجتامعية 
والتطوعية، هتدف من خالهلا إىل مساندة عملية النمو املجتمعي )رد اجلميل للمجتمع(، وحتقيق 
س�معة اجتامعية حس�نة لدى العمالء والزبائن املحتملني، وغالبًا ما يكون اختيارها للمبادرات 
الت�ي تس�اندها وترعاه�ا اختيارًا عش�وائيًا قائ�اًم عىل الربيق اإلعالم�ي لتلك املب�ادرات، أو عىل 

.)Konkolewsky،2002،P.45( »الضغط واإلحلاح بطلب الدعم من القائمني عليها

»ويكتس�ب ال�دور االجتامعي للقط�اع اخلاص أمهية متزايدة بعد خت�ي احلكومات عن كثري 
م�ن أدواره�ا اخلدمية التي صاحبتها برامج اجتامعية كان ينظر إليها عىل أهنا أمر طبيعي ومتوقع، 
يف ظل انتفاء اهلدف الربحي للمؤسس�ات االقتصادية التي تديرها احلكومات، وكان متوقعًا مع 
حتول هذه املؤسس�ات إىل امللكية اخلاصة وإعادة تنظيمها وإدارهتا عىل هذا األس�اس أن يتوقف 
دورها االجتامعي، لكن التطبيق العمي لتجارب اخلصخصة أظهر أن الدور االجتامعي وااللتزام 
األخالق�ي لل�رشكات ه�و أيضا اس�تثامر يعود عليها بزي�ادة الرب�ح واإلنتاج وتقلي�ل النزاعات 
واالختالف�ات بني اإلدارة وب�ني العاملني فيها واملجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضًا انتامء 
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العاملني واملس�تفيدين إىل هذه الرشكات . كام أن كثريًا من قادة وأصحاب الرشكات يرغبون يف 
املش�اركة االجتامعية، وينظرون إىل العملية االقتصادية عىل أهنا نشاط اجتامعي ووطني وإنساين 
هيدف إىل التنمية واملش�اركة يف العمل العام، وليس�ت عمليات معزولة عن أهداف املجتمعات 

Allison،2012،P.102(، وكل ذلك يتعلق باملسؤولية االجتامعية.  والدول وتطلعاهتا«)ِ

وللمس�ئولية االجتامعي�ة دور مهم يف حياة الش�عوب واملنظامت واألفراد، فه�ي تعد بمثابة 
املبادرة التي تتخذها الرشكة لتعظيم صورهتا الذهنية يف أذهان عمالئها، وكلام كانت هذه املبادرة 
فعال�ة كل�ام أدى ذلك إىل خلق صورة ذهنية طيبة لدى عمالئها. ولكي تكون الرشكة فعالة جيب 

عليها إدراك مسئوليتها االجتامعية جتاه عمالئها واملجتمع الذي هي جزء منه. 

وتع�د الصورة الذهنية من املؤرشات اهلامة الدالة عىل فعالية املس�ؤولية االجتامعية للرشكة 
ألهنا مقياس شامل لقدرهتا عىل إحداث تغيري إجيايب ملموس يدركه عمالؤها يف املجتمع.

وترتبط املس�ؤولية االجتامعي�ة للرشكات بتحقيق األمن االجتامع�ي، الذي يتمثل يف أقىص 
إش�باع ممكن الحتياجات األفراد واألرس يف إطار العدالة االجتامعية التي تنبذ الرصاع بني فئات 
املجتمع، وتوفر املناخ املالئم لكي يعيش املجتمع يف إطار مقبول من التقبل والتعاون والش�عور 

باألمن والسلم االجتامعي.

»حيث تعمل املس�ؤولية االجتامعي�ة للرشكات عىل تكميل العم�ل احلكومي وتدعيمه عن 
طري�ق رفع مس�توى اخلدمة أو توس�يعها. كام تس�اهم يف توفري خدمات قد يصع�ب عىل اإلدارة 
احلكومية تقديمها ملا تتس�م به إدارة الرشكات من مرونة وقدرة عىل احلركة الرسيعة، وكل ذلك 
ينمي بدوره اإلحس�اس باملس�ؤولية وبالش�عور بقضايا الوط�ن واألمة ويضعف ال�وازع املادي 
والف�ردي ال�ذي يرافق يف العادة برام�ج التنمية االقتصادي�ة والتحول االجتامع�ي، ولذلك فإن 

.)Smith،2012،P.145( »املسؤولية االجتامعية تسهم يف حتقيق األمن االجتامعي

»واململك�ة العربية الس�عودية من الدول التي تأصلت فيها املس�ؤولية االجتامعية من خالل 
التزامه�ا بمب�دأ التكافل االجتامع�ي الذي يعد من املبادئ األساس�ية التي حث�ت عليها الرشيعة 
اإلس�المية السمحاء، وهيأت هذه األسس الراس�خة النطالق املسؤولية االجتامعية عىل قواعد 

وأصول صحيحة« )احلارثي ، 2009م، ص3(.



4

حيث يس�هم القطاع اخلاص بدور كبري يف حتمل املس�ؤولية االجتامعية من خالل مش�اركته 
املادي�ة وغ�ري املادية يف خمتلف أنش�طة العمل االجتامع�ي ، »ومن أهم املج�االت التي يمكن أن 

يساهم فيها القطاع اخلاص بفعالية ما يي :

1 �  اخلدم�ات واملس�اعدات االجتامعي�ة : ومنه�ا الت�ربع للجمعي�ات اخلريي�ة يف خمتل�ف أنحاء 
اململك�ة.

2 �  دعم إنشاء وتشغيل بعض املراكز االجتامعية مثل مراكز رعاية املسنني واملع�وقني واملكف�وفني 
واأليتام .

3 �  خدم�ات الرعاي�ة الصحي�ة للمواطنني : وتش�تمل عىل تربعات أصحاب األعامل إلن�ش�اء 
مست�ش�فيات خاصة ووحدات لغس�يل الكىل وأمراض القل�ب واألورام ، والتكفل بعالج 

بعض املرىض .

4 � اخلدم�ات التعليمي�ة والتدريبية : ومنها اإلس�هام يف إنش�اء الكليات األهلي�ة التي أقيمت يف 
بع�ض مناط�ق اململكة، و إنش�اء جممع�ات مل�دارس التعليم الع�ام ومدارس حتفي�ظ القرآن 
الكريم ب�بعض املن�اطق ، واإلسهام يف تأهيل وتوظيف الشباب السعودي، وختصيص منح 

للطالب غري القادرين ماديا، ورعاية املوهوبني واملتفوقني.

5 �  املسامهة يف إنشاء البنى التحتية واملرافق العامة : ومنها مسامهة أصحاب األعامل ف�ي تك�اليف 
إنش�اء بعض الط�رق الرسيعة يف عدد من مناط�ق اململكة وقد كانت مواقعها قبل اإلن�ش�اء 
م�صدرا للحوادث املرورية، واملشاركة يف تنفيذ وتشغيل بعض اخل�دمات واملراف�ق العام�ة 

كاحل�دائق واملتنزهات واألسواق«. )احلارثي،2009م، ص11(

وم�ن هذا املنطلق يتب�ني لنا واجب وأمهية تكاتف اجلهود للمش�اركة الفعالة، من جانب القطاع 
اخلاص، للمسامهة يف خدمة املجتمع ورعاية الفئات اخلاصة التي حتتاج إىل الرعاية ومن هذه الفئات 
أفراد أرس الس�جناء وتوفري األم�ن االجتامعي هلم، حيث يالحظ أهنم يف أحومج�ا يكونون إليالرعاية 
بص�ورة تف�وق غريهم من األفراد، وذلك نظرًا لدخول عائل هذه األرس إىل املؤسس�ات اإلصالحية. 
ومن واجب القطاع اخلاص انطالقًا من اإلحس�اس باملس�ؤولية االجتامعي�ة وباعتباره من القطاعات 

اهلادفة للربح أن يسهم يف رعاية هذه األرس بصورة تكفل تلبية احتياجاهتا.
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مشكلة الدراسة

أن تراج�ع مع�دالت اجلريمة يعرب عن حال�ة األمن االجتامعي،ومعي�ار األمن منوط بقدرة 
املؤسس�ات احلكومي�ة واألهلية يف الوقاية م�ن اجلريمة؛ ذلك لتحقيق األمن والش�عور بالعدالة 
التي تعزز االنتامء إىل الدولة بصفتها احلامي واألمني عىل حياة الناس وممتلكاهتم وآماهلم بالعيش 
الكري�م. ولذلك، فاألمن االجتامعي مس�ؤولية اجتامعي�ة بوصفه ينبع من مس�ؤولية الدولة من 
ناحي�ة، والقط�اع اخلاص م�ن ناحية أخرى. لذا كانت املس�ؤولية االجتامعية الت�ي تنامى الوعي 
هب�ا م�ن تنامي الوعي بأمهية األم�ن االجتامعي لتحقيق مناخ مالئم وم�وات هلذه الرشكات فمع 
انتش�ار القطاع اخلاص ب�رزت احلاجة إلرشاكه جنبا إىل جنب مع الدول�ة لتحقيق خطط التنمية 

االقتصادية واالجتامعية التي تتسم بالبعد االسرتاتيجي طويل األجل. 

ولذا برزت املسؤولية االجتامعية كمفهوم يؤسس لفكرة الرشكة املواطنة التي أصبحت مطالبة 
بام هو أكثر من جمرد العمل اخلريي والتطوعي، فاحتضنت الكثري من الرشكات السعودية ممارسات 
املسؤولية االجتامعية كشكل من أشكال املامرسات اإلدارية احلديثة التي حتقق النفع لكل أصحاب 
املصلح�ة عىل حد س�واء، وال ش�ك أن هذا االحتضان ما كان له أن ي�رى النور لوال جهود الدولة 
يف جمال تشجيع ممارسة املسؤولية االجتامعية ووجود جهة تنظم أداء املسؤولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص وحتقق التعاون والتكامل ب�ني خمتل�ف اجلهات ذات العالقة )احلارثي،2009م، ص10(.

 وبالت�ايل فق�د تبنى القط�اع اخلاص عدًدا من األس�اليب والربامج الذي يس�عى من خالهلا 
إىل محاي�ة املجتمع من املش�كالت االجتامعي�ة التي هتدد أمن املجتمع وس�المته، وحيث تعد األرسة 
كوح�دة اجتامعي�ة قد تك�ون أحد) ضحايا اجلريم�ة( بطريقة مب�ارشة أو غري مبارشة، وق�د تعاين من 
مش�اكل متع�ددة ، فاملجرم أًي�ا كان تنوع جريمته ودرجتها البد أنه ينتم�ي )يف الغالب( ألرسة معينة، 
وقد جيلب بجرمه بعض املش�اكل ألرسته، وال ش�ك أن هذه املش�اكل تكون أش�د وقعًا إذا كان هذا 
الش�خص هو املعيل ألرسته، حيث يرتتب عىل س�جنه ترك واجباته ومسئولياته نحو أرسته مما يرتتب 
عليه عدد من املش�كالت االقتصادية واالجتامعية والنفس�ية والصحية التي قد تؤثر عىل األرسة ما مل 
يقدم هلا املس�اعدة من قبل مؤسس�ات املجتمع احلكومية واألهلية ولذا س�نت القوانني والترشيعات 

املنظمة حلامية أفراد تلك األرس وحفظ أمنهم االجتامعي.
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فق�د حرص�ت اململك�ة العربية الس�عودية عىل وض�ع نظاٍم يضم�ن تقديم األم�ن واإلعانة 
والرعاية ألرس السجناء، وهذا ما أكده القرار الوزاري رقم 430٨ لسنة 139٨ه� بشأن املوافقة 
عىل الئحة الرعاية االجتامعية والنفسية يف اإلصالحيات، الذي تضمن ضمن بنوده أمهية العمل 
عىل محاية أرسة الس�جني وتوفري األمن االجتامعي هلا، وتقديم املعونة الالزمة هلا بام يكفل احلياة 
الكريم�ة، ويبعده�ا عن اجلريم�ة واالنح�راف )املوقع اإللك�رتوين للمديرية العامة للس�جون، 

.)www.pgd.gov.sa(

وحي�ث يع�د الدور الذي تقوم به منظ�امت القطاع اخلاص يف تعزي�ز األمن االجتامعي هلذه 
األرس دع�م قائم عىل بعض املس�امهات من ب�اب األعامل اخلريية ال تكف�ي احتياجاهتم، وهو ما 
بينته بعض الدراس�ات التي أجريت يف هذا املجال حيث أش�ارت إىل أن دور القطاع اخلاص يف 
تعزي�ز األمن االجتامعي هلذه األرس ال يكفي مثل دراس�ة املغيصي�ب)2004م( والتي توصلت 
إىل أن غالبية العينة من أرس الس�جناء أفادوا بعدم كفاية دور الرشكات اخلاصة يف تقديم الرعاية 
اخلاصة بأرس سجناء املؤسسات اإلصالحية، ودراسة دافيسDavis)2010م(  أن الدولة وعرب 
قوانينها يمكن هلا أن تعزز من وجود دور فعال ملؤسسات القطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء 
من تقديم العديد من اخلدمات املختلفة هلم، ودراس�ة الثقفي، )2001م( التي أش�ارت نتائجها 
إىل أن الغالبية من  املس�ئولني عن أرس النزالء يتصفون بتدين مستوياهتم املادية والتعليمية وهناك 
دراسة الدورسي، )2007م(، حيث تبني مشكالت أرس سجناء املؤسسات اإلصالحية وطرق 
تعامله�ا معه�ا، وانخفاض دخل أرس النزالء بعد دخول عائلها الس�جن، كام أظهرت النتائج أن 

اجلمعيات اخلريية تعترب أكرب داعم هلذه األرس، يليها وزارة الشئون االجتامعية.

مم�ا يتطل�ب أن ينهض املجتمع بمس�ؤولياته جتاه رعاية ه�ذه األرس كإج�راء وقائي، ملا هلذا 
اإلج�راء من األمهية وال�رورة وقيام منظامت القطاع اخلاص بدوره�ا نحو تلك األرس يضمن 
من جهة دعم مجيع أفراد املجتمع ألهدافها ورس�التها التنموية واالعرتاف بوجودها، ومن جهة 
أخرى املس�امهة يف س�دّ احتياجات تلك األرس ومتطلباهتم احلياتية واملعيش�ية الرورية، إضافًة 
إىل خلق فرص عمل جديدة من خالل إقامة مش�اريع خريية واجتامعية ذات طابع تنموي لتلك 

األرس.
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ونظرًا إلمهال الدراس�ات يف اململكة العربية الس�عودية ألمهية برامج املس�ؤولية االجتامعية 
املقدمة من القطاع اخلاص واملوجهة ألرس الس�جناء، كانت الدراس�ة احلالية والتي يمكن حتديد 

مشكلتها من خالل التساؤل الرئيس التايل:

 ما دور برامج املسـؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السـجناء يف 

اململكة العربية السعودية؟

تساؤالت الدراسة

حتاول الدراس�ة اإلجابة عن مشكلة الدراس�ة املتمثلة يف التساؤل الرئيس، والذي تفرع من 
خالله التساؤالت التالية:

1 �  ما دور برامج املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع من وجهة نظر املس�ؤولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض؟

2 �  ما واقع إس�هامات برامج املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي 
ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني؟

3 �  م�ا الصعوب�ات التي تواجه برامج املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني ؟

4 �  ما املشكالت التي تواجه ارس السجناء والنامجة عن دخول عائلهم السجن املؤثرة عىل امنهم 
االجتامعي من وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء؟

5 �  م�ا املعوق�ات التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ؤولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء ؟

6 �  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني من ارس السجناء حول حماور الدراسة 
وفقًا ملتغرياهتم الش�خصية )العمر، عدد أفراد األرسة، املستوى التعليمي ، الدخل الشهري، 

مدة حكم النزيل، طبيعة احلي السكني، ملكية السكن(؟
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أهداف الدراسة

هت�دف الدراس�ة إىل معرف�ة دور املس�ؤولية االجتامعي�ة للقط�اع اخل�اص يف تعزي�ز األم�ن 
االجتامعي ألرس السجناء، وذلك من خالل ما يي:

1 �  معرف�ة دور برام�ج امل املس�ؤولية االجتامعي�ة للقط�اع اخل�اص جتاه املجتمع م�ن وجهة نظر 
املسؤولية بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض.

2 �  دراس�ة واقع إس�هامات برامج القطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء من 
وجهة نظر األخصائيني.

3 �  معرفة الصعوبات التي تواجه برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني.

4 �  معرفة املشكالت التي تواجه ارس السجناء والنامجة عن دخول عائلهم السجن واملؤثرة عىل 
امنهم االجتامعي من وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء.

5 �  معرفة املعوقات التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املسؤولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص من وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء.

6 �  معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني من ارس الس�جناء حول 
حماور الدراس�ة وفقًا ملتغرياهتم الش�خصية )العمر، عدد أفراد األرسة، املس�توى التعليمي ، 

الدخل الشهري، مدة حكم النزيل، طبيعة احلي السكني، ملكية السكن(

أمهية الدراسة

1- األمهية النظرية:

استمدت هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتناوله املسؤولية االجتامعية للقطاع 
اخل�اص يف جم�ال تعزيز األمن االجتامعي ألرس الس�جناء، ويمكن توضي�ح األمهية النظرية هلذه 

الدراسة من خالل ما يي:
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1 �  أمهية دراسة التطور النظري اخلاص بمفهوم املسؤولية االجتامعية واألمن االجتامعي.

2 �  تس�هم الدراس�ة احلالي�ة يف إث�راء اجلان�ب املعريف اخل�اص باملس�ؤولية االجتامعي�ة واألمن 
االجتامعي.

3 �  يمك�ن أن تك�ون هذه الدراس�ة ن�واة لدراس�ات أخرى تقيس أمهي�ة دوربرامج املس�ؤولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء ودراسة متغريات 

أخرى غري املتغريات التي تناولتها الدراسة احلالية.

4 �  تقدي�م إضاف�ة إىل املكتب�ة العربية بش�كل ع�ام، واملكتبة باململكة العربية الس�عودية بش�كل 
خ�اص، تتعلق بموضوع برامج املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخل�اص يف جمال تعزيز األمن 
االجتامع�ي ورعاية أرس الس�جناء، حي�ث توفر هذه الدراس�ة قدرًا م�ن املعلومات عن هذا 

املوضوع، وذلك لندرة الدراسات امليدانية التي أجريت يف هذا املجال .

2- األمهية العملية:

تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة من خالل:

1 �  أمهي�ة نرش ثقافة املس�ؤولية االجتامعي�ة يف تعزيز األمن االجتامعي م�ن قبل رشكات القطاع 
اخل�اص ودعم ه�ذا املوضوع بش�كل مس�تمر لتفعيل الربام�ج االجتامعية اهلادفة لتحس�ني 

الوضع االجتامعي واالقتصادي للفئات املحتاجة لدعم والرعاية.

2 �  ق�د خت�دم نتائج هذه الدراس�ة اجله�ات ذات االختصاص مثل جملس املس�ؤولية االجتامعية 
بالغرفة التجارية بالرياض واللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم)تراحم( 
وجهات حكومية وأهلية أخرى. لتحس�ني برامج املس�ئولية االجتامعية املقدمة بحيث تأخذ 
ش�كل تنظيمي مؤس�ي له خطة وأهداف حمددة ب�داًل من أن تكون جهود خريية عش�وائية 

ومبعثرة قد تؤدي إىل اإلتكالية.
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حدود الدراسة

1 ـ  احلدود البرشية:

 تتمثل يف:

أ �  املسئولني عن أرس السجناء بمدينة الرياض وجدة. 

ب �  األخصائي�ني العامل�ني بالس�جون وباللجن�ة الوطنية لرعاية الس�جناء وأرسه�م )تراحم( 
بمدينة )الرياض وجدة(.

ج �  املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية.

2 ـ  احلدود الزمنية:

 تم تطبيق الدراسة امليدانية خالل العام 1436ه�.

3 ـ  احلدود املكانية:

 متثلت يف مدينة الرياض وجدة باململكة العربية السعودية.

4 ـ  احلدود املوضوعية:

 متثلت يف دور برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس 
السجناء.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

 :)Responsibility( املسؤولية

املسؤولية يف اللغة:

جاء يف جممع اللغة العربية )2004م( أن املسؤولية يف اللغة »حال أو صفة من يسأل عن أمر 
تقع عليه تبعته، ويقال أنا بريء من مسئولية هذا العمل« ص411.
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التعريف العلمي:

يعرف بيصار )1993م( املسؤولية بأهنا »حالة للمرء يكون فيها صاحلًا للمؤاخذة عىل أعامله 
ملزمًا بتبعاهتا املختلفة«. ص225.

التعريف اإلجرائي:

يع�رف الباحث املس�ؤولية إجرائيًا بأهنا الت�زام رشكات القطاع اخلاص ب�أداء واجباهتا جتاه 
حتقيق األمن االجتامعي يف املجتمع بشكل عام، وأرس السجناء بشكل خاص. 

:)Social Responsibility( 2 ـ  املسؤولية االجتامعية

التعريف االصطالحي:

يرى عارف )2009م( املس�ؤولية االجتامعية عىل أهنا »املسؤولية الفردية عن اجلامعة، وهي 
مس�ئولية الفرد أمام ذاته عن اجلامعة التي ينتمي إليها وهي تكوين ذايت خاص نحو اجلامعة التي 
ينتم�ي إليه�ا ، وفيها يكون الفرد مس�ئواًل ذاتيًا عن اجلامعة؛ أي أنه مس�ئول أم�ام ذاته، أو هو يف 

احلقيقة مسئوٌل وصورة اجلامعة منعكسة يف ذاته« ص25.

وي�رى اخل�رشوم )2012م( أن املس�ؤولية االجتامعية »جمموع�ة الق�رارات واألفعال التي 
تتخذها املنظمة للوصول إىل حتقيق األهداف املرغوبة والقيم السائدة يف املجتمع، والتي متثل يف 
هناية األمر جزءًا من املنافع االقتصادية املبارشة إلدارة املنظمة والتي تسعى إىل حتقيقها كجزء من 

اسرتاتيجيتها« ص110.

التعريف اإلجرائي:

يع�رف الباحث املس�ؤولية االجتامعية إجرائيًا عىل أهنا حرص القط�اع اخلاص عىل التفاعل 
واملش�اركة فيام ي�دور أو جيري يف حميطها االجتامعي من ظ�روف أو أحداث وتغريات، عىل نحو 

يضمن دعم األمن االجتامعي للفئات املحتاجة لدعم واملساندة لتغلب عىل .
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 :)Private Sector( 3 ـ  القطاع اخلاص

التعريف العلمي:

عرف الش�قاوي )1422ه��( القطاع اخلاص بأنه »املؤسس�ات وال�رشكات واهليئات التي 
ت�زاول »النش�اطات االقتصادي�ة القائمة عىل امللكية اخلاصة س�واء كانت ملكي�ة فردية أم ملكية 

مجاعية« ص2.

التعريف اإلجرائي:

املقص�ود بالقطاع اخلاص يف هذه الدراس�ة كل الرشكات واملؤسس�ات اململوكة لألفراد أو 
املجموعات يف اململكة العربية السعودية.

:)Social Responsibility of Private Sector( 4ـ   املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص

التعريف العلمي:

يع�رف جمل�س األعامل العامل�ي للتنمية املس�تدامة يعرف املس�ؤولية االجتامعي�ة بأهنا: »هي 
االلتزام املس�تمر بالعمل والترصف بش�كل أخالقي بام يس�اهم يف التنمية االقتصادية، وحيس�ن 
http://( نوعية حياة القوة العاملة وأرسهم، باإلضافة إىل السكان املحليني واملجتمع بشكل عام

www.wbcsd.org تاريخ االسرتجاع 1435/12/14ه�(.

ك�ام يع�رف البن�ك ال�دويل املس�ؤولية االجتامعية ملنش�آت القطاع اخل�اص بأهن�ا: »االلتزام 
باملس�امهة يف التنمية املس�تدامة من خ�الل العمل مع موظفيها واملجتم�ع املحي واملجتمع ككل، 
http://  »لتحس�ني مس�توى معيش�ة الناس بأس�لوب خيدم التجارة وخي�دم التنمية يف آن واح�د

www.worldbank.org( تاريخ االسرتجاع 1435/12/14ه�(.

وع�رف جملس املس�ئولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض املس�ؤولية االجتامعية عىل 
املس�توى املحي بأهنا: »مسامهة منش�آت القطاع اخلاص يف حتقيق رفاهية حياة موظفيها، وحتقيق 
أه�داف التنمي�ة املس�تدامة للمجتم�ع ال�ذي تعم�ل به، مع الت�رصف بمس�ؤولية بدواف�ع دينية 
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وأخالقي�ة، ولتعزيز مكانتها التنافس�ية يف جمال نش�اطها« ) جملس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجارية بالرياض »حترير املسؤولية االجتامعية«، 1431ه�، ص15(.

ويوضح هذا التعريف املهامت التالية للقطاع اخلاص يف جمال املسؤولية االجتامعية :

1 �  املهمة الداخلية : ترتبط بموظفي هذه املنش�آت والس�عي لتحسني ظروف عملهم واالرتقاء 
بمستوى معيشتهم .

2 �  املهمة اخلارجية : وتتمثل يف مس�امهة املنش�آت يف حتقيق التنمية املس�تدامة لكل إفراد وفئات 
املجتمع من خالل الرقي بمستوى معيشتهم اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا وبيئيا ... الخ.

3 �  املهمة الرقابية : ترتبط بأداء رشكات ومؤسسات القطاع اخلاص إلعامهلا بام ال ير باملجتمع 
الذي تعمل فيه .

التعريف اإلجرائي:

املقص�ود باملس�ؤولية االجتامعي�ة للقط�اع اخلاص يف ه�ذه الدراس�ة األفعال الت�ي تتخذها 
رشكات ومؤسس�ات القطاع اخلاص يف اململكة العربية الس�عودية لرعاية أرس الس�جناء وتوفري 

األمن االجتامعي هلم.

:)Role(5 ـ  الدور

ال�دور يف اللغ�ة: عرف أنيس )1410ه�( الدور بأنه: »دار يدور دورًا، والدور هو النوبة أو 
املناوبة التي يقوم هبا الفرد«. ص303.

التعريف العلمي:

يعرف نارص )1993م( الدور عىل أنه »الس�لوك املتوقع من الفرد، حيث أنه النموذج الذي 
تتطلبه مكانة الفرد يف املجتمع« ص104.

ويع�رف املطريي )2005م( الدور هو »جمموعة من األنش�طة الس�لوكية الت�ي حتقق ما هو 
متوق�ع م�ن الفرد أو املؤسس�ة من مواقف معينة وم�ن زاوية التفاعل االجتامعي، فالدور س�ياق 



14

مؤلف من جمموعة من األفعال املكتسبة يؤدهيا شخص يف موقف تفاعي اجتامعي، ويعتمد دور 
الفرد يف اجلامعة عىل أدوار اآلخرين فيها بحيث نجده يتغري حلدوث أي تغيري فيها«. ص20. 

التعريف اإلجرائي: 

املقص�ود بالدور يف هذه الدراس�ة نمط من األفعال أو الترصف�ات تقوم هبا رشكات القطاع 
اخلاص من منطلق مسئوليتها االجتامعية لتعزيز األمن االجتامعي. 

 :)Security Enhancement( 6 ـ  تعزيز األمن

األمن يف اللغة: 

جاء يف لس�ان العرب البن منظور )د.ت(: »أمن« اهلمزة، وامليم، والنون: أصالن متقاربان 
أحدمه�ا األمان�ة التي ه�ي ضد اخليان�ة. ومعناها: س�كون القل�ب، واآلخر: التصدي�ق« )ج1، 

ص133(.

وق�ال الراغ�ب األصفه�اين )د.ت( أن »أص�ل األم�ن: طمأنين�ة النف�س، وزوال اخلوف، 
واألم�ن، واألمان�ة، واألم�ان يف األصل: مصادر، وجيعل األمان تارة: اس�اًم للحال�ة التي يكون 
عليها اإلنس�ان يف األمن، وتارة اس�اًم ملا يؤمن عليه اإلنس�ان نحو قوله تعاىل چڤ  ڤ  چ] األنفال: 

27[، أي: ما ائتمنتم عليه« ص32.

التعريف العلمي:

يعرف عبود )199٨م( تعزيز األمن عىل »أنه ثمرة اجلهود املبذولة واملشرتكة من قبل الدولة 
وأفراد املجتمع خالل جمموعة من األنشطة والفعاليات يف شتى جماالت احلياة للحفاظ عىل حالة 

التوازن االجتامعي من اجلرائم«. ص3.

كام يعرف القحطاين )2006م( أنه »جمموعة من الوسائل والعمليات التي تلجأ إليها اجلامعة 
للتحكم يف حاالت االنحراف عن املعايري االجتامعية«. ص٨0.
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التعريف اإلجرائي:

املقصود بتعزيزاألمن يف هذه الدراسة صيانة أرس السجناء من خالل األنشطة والربامج التي 
تبذهلا رشكات ومؤسس�ات القطاع اخلاص من منطلق مس�ئوليتها االجتامعي�ة لتلبية احتياجات 

هذه األرس ومحايتها من االنحراف والوقوع يف براثن اجلريمة.

:)tnemecnahnE ytiruceS laicoS( 7 ـ  تعزيز األمن االجتامعي

التعريف العلمي:

وينظ�ر ويثرز )Withers،2007( إىل تعزيز األمن االجتامع�ي عىل أنه »التنظيم الذي هيدف 
إىل مس�اعدة اإلنس�ان عىل مقابلة احتياجاته الذاتية واالجتامعية ويقوم هذا التنظيم عىل أس�اس 

تقديم الرعاية عن طريق اهليئات واملؤسسات احلكومية واألهلية«. ص 12. 

التعريف اإلجرائي:

املقص�ود بتعزي�ز األم�ن االجتامع�ي يف هذه الدراس�ة أن تعي�ش أرسة الس�جني وحتيا حياة 
اجتامعي�ة آمن�ة مطمئنة مس�تقرة، بعي�دًا ع�ن األخط�ار الداخلية التي ق�د تتحداه�م كاألخطار 

االجتامعية واالقتصادية والنفسية التي تنجم عن دخول عائلهم للسجن.

:)ylimaF( 8 ـ  األرسة

التعريف العلمي:

ع�رف عبدالباق�ي )19٨0م( األرسة ع�ىل أهن�ا »جمموعة من األش�خاص ارتبط�وا بروابط 
الزواج والدم واالصطفاء أو التبني مكونني حياة معيش�ية مس�تقلة، ومتفاعلة يتقاس�مون احلياة 
االجتامعي�ة كل م�ع اآلخر، ول�كل من أفراده�ا دورًا اجتامعيًا خاصًا به وهلم ثقافتهم املش�رتكة« 

ص7.
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ك�ام عرف م�ريس )2003م( األرسة عىل أهنا »مجاعة اجتامعية نواهتا امرأة ورجل بينهام عقد 
زواج رشعي وأبناء وقد متتد أفقيا أو رأسيًا« ص32.

التعريف اإلجرائي:

املقصود باألرسة يف هذه الدراسة جمموعة األشخاص الذين ارتبطوا بروابط الزواج مكونني 
حياة معيشية متفاعلة، ولكل فرد منها دور اجتامعي خاص به.

 :)seilimaF ›srenosirP( 9 ـ  أرس السجناء

التعريف العلمي:

تعرف الفريح )2001م( أرس السجناء عىل أهنا »أرس حرمت من األشخاص الذين يقومون 
بإعانتهم أو أشخاص ينتمون إليهم بسبب دخوهلم السجن ألسباب خمتلفة« ص696.

التعريف اإلجرائي: 

تع�رف أرس الس�جناء يف هذه الدراس�ة عىل أهن�ا األرس التي حرمت من عائله�م ومن يقوم 
ع�ىل رعايتهم وإعانتهم وتوف�ري متطلبات احلياة األرسية الكريمة هلم بس�بب دخول هذا العائل 

السجن.
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أواًل:  اإلطار النظري
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الفصل الثاين
اخللفية النظرية للدراسة

أواًل: اإلطار النظري

أ ـ   املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص

1- مفهوم املسؤولية االجتامعية 

يرتب�ط مفه�وم املس�ؤولية االجتامعية بالعق�د االجتامعي حي�ث أهنا تس�تند إىل نظرية العقد 
االجتامع�ي جلان جاك روس�و، التي تنظر للعالق�ة عىل أهنا بمثابة عقد اجتامع�ي ما بني منظامت 
األع�امل واملجتم�ع، مل�ا تقوم به املنظم�ة من عمليات جت�اه املجتمع. فقد ركز ه�ذا التعريف عىل 
العالق�ة م�ا بني الطرف�ني واملتمثل�ة بالعق�د االجتامعي وال�ذي ينظر إلي�ه الفالس�فة واملنظرون 
االجتامعي�ون عىل أنه تعهد والت�زام وأعراف ما بني املنظمة واألفراد، مع اإلش�ارة ضمنيًا إىل أن 
املس�ؤولية االجتامعي�ة ما هي إال نظام فرعي أو جزء، وبام حيق�ق االلتزامات واملهام املتفق عليها 
ضمني�ًا نحو م�ن العقد االجتامعي الذي حيكم العالقة الس�ائدة يف عموم املجتمع املعني إس�عاد 

املجتمع. )البكري، 2001، ص24(

إن املس�ؤولية االجتامعية للقط�اع اخلاص هي قيام منظامت القطاع اخلاص بتنفيذ األنش�طة 
االجتامعية امللزمة هبا اختياريًا أو بنص القانون خلدمة أصحاب املصالح س�واء داخل املنظمة أو 
خارجها وكذلك البيئة املحيطة باملنظمة، وذلك بغض النظر عن العوائد االقتصادية التي سوف 

تتحقق للمنظمة يف األجل القصري أو عىل املدى البعيد«. )ممدوح،2010م،ص369(.

كم تعرف املس�ؤولية االجتامعية بأهنا التزام متخذي القرارات يف الرشكات واملؤسسات للقيام 
بالترصفات التي تساهم يف حتقيق رفاهية املجتمع، ومثال ذلك حتقيق الرقابة عىل السلع التي ينجم عنها 
أرضار للمنتج واس�تخدام اإلمكانات املتاحة للمنظمة يف إجياد حلول ملشاكل املجتمع وتقديم املنح 

الدراسية وتدريب العاملني يف املجتمع باإلضافة إىل تقديم التربعات.)آل مرتك، 2010م،ص10(
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ك�ام يراه�ا عبدالباس�ط )2010م( بأهنا:«مجي�ع املحاوالت التي تس�اهم يف تط�وع منظامت 
القط�اع اخل�اص لتحقيق تنمية بس�بب اعتب�ارات أخالقي�ة واجتامعية، وبالتايل فه�ي تعتمد عىل 
املبادرات احلس�نة من رجال األعامل دون وجود إجراءات ملزمة قانونيًا، وبالتايل فإن املس�ؤولية 

االجتامعية تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم«.ص130  

وأوض�ح عم�ر )2013م( أن املس�ؤولية االجتامعي�ة هي »مس�ئولية املنظامت ع�ن قراراهتا 
وأنش�طتها التي تؤثر عىل املجتمع والبيئة من خالل التزامها بالشفافية والسلوك األخالقي الذي 
جيب أن يتس�ق مع التنمية املس�تدامة ورفاهي�ة املجتمع، وأن يضع يف اعتب�اره توقعات أصحاب 

املصلحة، وأن يضع يف اعتباره القوانني املتعلقة ويتفق مع املعايري العاملية للسلوك«. ص45.

وأوض�ح أب�و الن�رص )2015م( أن املس�ؤولية االجتامعية للقط�اع اخلاص هي »اس�تمرار 
التزام األعامل التجارية بالس�لوك من الناحية األخالقية واملسامهة يف التنمية االقتصادية وحتسني 
نوعي�ة حياة القوى العامل�ة وعائالهتا وأيضًا املجتمع املحي واملجتمع عمومًا، ولذلك جيب عىل 
األس�واق والرشكات العاملية املنافس�ة أن تعرتف بمس�ئوليتها جتاه واجباهت�ا التقليدية والقانونية 

لكي حتصل عىل ميزة تنافسية وتضمن سمعة طيبة لنفسها« .ص31. 

ويرى الباحث من وجهة نظرة أن هذا التعريف السابق  قد بلور مفهوم املسؤولية االجتامعية 
بشكل عام يف مطلبني جيب أن تلتزم هبام منظامت األعامل أمام املجتمع ومها: 

األول: مسئولياهتا املبارشة عام قد تلحقه بالبيئة من أرضار بسبب ممارستها لنشاطها، سواء كانت 
تلك األرضار منظورة أو غري منظورة.  

الثاين: مس�ئولياهتا عن عالج بعض املش�كالت الكامنة أصاًل يف املجتم�ع وال دخل للمنظمة يف 
وجودها، فاملجتمع الذي تعمل فيه املنظمة قد يعاين من بعض املشكالت كمشكلة األمية 

والصحة وخالفه.

ومن خالل ما تقدم، يرى الباحث أن املس�ئولية االجتامعية كانت نتاجًا لالجتاهات احلديثة 
يف اإلدارة التي تقيس مدى نجاح املرشوع ليس فقط باملعايري املالية ولكن بمدى حتملها التزاماهتا 
جت�اه املجتم�ع من خالل ختصيص ج�زء من امل�وارد واألرباح لتحس�ني نوعية احلي�اة واالرتقاء 
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بمس�توى املعيش�ة يف املجتم�ع ، حيث حي�دد الباحثون حمورين هلذه املس�ؤولية خارج املؤسس�ة، 
وهي الدور واألثر االجتامعي عىل مس�توى املجتمع املحي وعىل األخص الذي تقع فيه املنش�أة، 
واملسامهة يف تنميته ثم األثر االجتامعي عىل املستوى املجتمعي األكرب، بزيادة اإلنتاجية والفائض 
االقتصادي، واملشاركة يف تقديم اخلدمات عىل هذا املستوى ويف بناء البَِنى التحتية  ومحاية البيئة.

وختتلف باختالف وجهات النظر يف حتديد شكل هذه املسؤولية فالبعض يراها بمثابة تذكري 
للرشكات بمس�ئولياهتا وواجباهتا حيال جمتمعها الذي تنتس�ب إليه، بينام يرى البعض األخر أن 
مقتىض املس�ؤولية ال يتجاوز جمرد مبادرات اختيارية تقوم هبا الرشكات صاحبة الش�أن بإرادهتا 
املنفردة جتاه املجتمع، ويرى أخرون أهنا صورة من االلتزام الطوعي للرشكات بدورها يف خدمة 

املجتمع، إال أن كل هذه اآلراء تتفق من حيث مضمون هذا املفهوم.

2- مفاهيم تتعلق باملسؤولية االجتامعية لرشكات ومؤسسات القطاع اخلاص 

بجانب ما تم استعراضه من مفاهيم حول املسؤولية االجتامعية فان هناك العديد من املفاهيم 
األخرى ذات العالقة باملسؤولية االجتامعية ولعل من أبرزها ما يأيت : 

أ - مفهوم حوكمة الرشكات:

يرتك�ز مفه�وم احلوكمة عىل ضبط كافة العمليات والق�رارات الصادرة عن الرشكات وفق 
ما تقتضيه القواعد املهنية وأخالقيات العمل وبام ال يتعارض مع األنظمة والترشيعات املعمول 
هب�ا يف مناط�ق عمل الرشكات وعليه ف�ان مفهوم احلوكم�ة يتقاطع مع املس�ؤولية االجتامعية يف 
حتديد مس�ؤوليات الرشكة جتاه قطاع أصحاب املصلحة من املس�تثمرين واملسامهني ولذلك فان 
عنرصي اإلفصاح والشفافية يعدان ركيزتني أساسيتني يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن 

هيئة سوق املال. 

ب- مفهوم املواطنة للرشكات:

تتص�در املس�ؤوليات االقتصادية والقانونية ابرز أوليات مس�ؤوليات ال�رشكات والتي من 
خالهلا تس�تطيع البقاء يف الوس�ط التي تعمل فيه وجتني منه األرباح إال إن مفهوم املواطنة يقتيض 
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ان تعم�ل الرشكات ك� »مواط�ن كبري« تعي وظيفتها احلقيقي�ة يف املجتمع بحيث ال تنحرص عىل 
ممارسة أعامهلا التي تأسست من اجلها .

إن مفهوم املواطنة يقتيض ان تؤدي الرشكات مهمتها املتكاملة جتاه جمتمعها بوصفها - فردا 
صاحلا- ينطلق من قيم جمتمعها وبالتايل تتوىل تقديم مش�اركات فعالة وإجيابية تس�هم يف حتس�ني 
املجتمع وتطويره بحسب التخصص واإلمكانيات املتاحة وال يقترص مفهوم املواطنة للرشكات 
عىل النطاق اجلغرايف الذي نش�أت فيه بل يتجاوزه إىل كافة املناطق التي تعمل فيها ومن هنا نش�أ 
مفه�وم “املواطنة العاملية للرشكة الذي ظهر كاتفاقية عاملي�ة التزمت بتوقيعها )34( رشكة عاملية 

يف املنتدى االقتصادي العاملي بنيويورك عام 2002م 

ج- مفهوم االستدامة للرشكات:

ترتبط املس�ؤولية االجتامعية لل�رشكات ارتباطا وثيقا بمفهوم »التنمية املس�تدامة« ففي عام 
19٨7م خل�ص تقرير »برونتالند« إىل أن النموذج احل�ايل للتنمية االقتصادية ال يمكن أن يدوم 
ع�ىل امل�دى البعيد حيث انه يتس�بب يف نفاذ املوارد الطبيعي�ة وإيذاء املجتمع وق�د عرف التقرير 
التنمية املس�تدامة بأهنا التنمية التي تلب�ي احتياجات احلارض دون اإلرضار بقدرة األجيال املقبلة 

عىل تلبية احتياجاهتا .

ويعتم�د مفه�وم التنمي�ة املس�تدامة ع�ىل ثالث�ة عنارص رئيس�ية وه�ي : محاية البيئ�ة والنمو 
االقتصادي والعدالة االجتامعية.

د- مفهوم االستثامر املسئول اجتامعيًا:

يعن�ي ه�ذا املفهوم بتوجيه االس�تثامر إىل الرشكات التي متارس مهمة املس�ؤولية االجتامعية 
وبالرغم من انه ظهرت بدايات التطبيقات العملية هلذا املفهوم يف السبعينيات من القرن العرشين 
م�ن خ�الل حرص بع�ض االس�تثامرات واملحاف�ظ املالية ع�ىل ال�رشكات ذات املناش�ط النظيفة  
واس�تبعاد رشكات اخلم�ور والتبغ واألس�لحة وغريها من تلك التي تط�رح منتجات وخدمات 
ض�ارة من النواح�ي الصحية واالجتامعي�ة اال انه ويف عقد التس�عينيات من الق�رن العرشين تم 
إدراج العدي�د م�ن القضاي�ا ذات االعتبارات البيئي�ة واحلقوقية وقضايا احلوكم�ه ضمن مفهوم 
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االستثامرات املسئولة اجتامعيا وتم – هلذا الغرض – تطوير العديد من املؤرشات التي يتم قياسها 
لدى الرشكات بغية إدراجها يف بعض املؤرشات املالية املسؤولية اجتامعيا مثل مؤرش داو جونز.

إن حج�م األصول يف االس�تثامرات املس�ئولة اجتامعي�ا قفز من )22.7(بلي�ون دوالر عام 
1997م إىل )225.5(بلي�ون دوالر يف ع�ام 2001م بزي�ادة بلغ�ت )900%( خ�الل األرب�ع 
الس�نوات أما ع�ىل مس�توى الصناديق االس�تثامرية فهناك العدي�د من الصنادي�ق املتخصصة يف 
االس�تثامر يف ال�رشكات املس�ئولة اجتامعي�ا ولع�ل من أبرزه�ا صن�دوق دوميني لالس�تثامرات 

االجتامعية حيث وصل حجم االستثامرات فيه )2( بليون دوال.

هـ- مفهوم التسويق املسئول اجتامعيا: 

يع�د ه�ذا املفهوم من احدث املفاهيم التي تتعلق باملس�ؤوليات االجتامعية للرشكات كام إن 
مفهوم التسويق املسئول اجتامعيا يتمثل يف الفلسفة التسويقية التي تنص عىل أن الرشكة جيب ان 
تأخذ يف حسباهنا ما هو يف مصلحة املستفيد واملستهلك النهائي ويندرج حتت ذلك عمليات تسعري 
املنتج�ات واخلدمات باإلضافة إىل تس�ويق املنتجات وتروجيها بام ال ير بمصالح املس�تهلكني 
وذوهيم وال سيام من النواحي الدعائية التي جيب تراعي القيم واملعتقدات السائدة يف املجتمعات 
املحلية ويندرج ضمن هذا املبدأ مفهوم التسويق اخلري والذي يرتكز حول ربط اجلهود التسويقية 
بدعم اجلهات واملؤسسات اخلريية مقابل تنشيط مبيعات املنتجات واخلدمات. )جملس املسئولية 

االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض، حترير املسؤولية االجتامعية، 2009م، ص16(.

ومن خالل ما تقدم من مفاهيم عن املسئولية االجتامعية فريى الباحث أن ممارسات رشكات 
ومؤسس�ات القطاع اخلاص ملناش�ط املس�ؤولية االجتامعية وبراجمها جيب أن ال ختتزل يف مفهوم 
دون اآلخر بل من الروري وامللح أن يتم التعامل مع مفهوم املس�ئولية االجتامعية وفقا للمبدأ 

الشمويل واملتكامل هلذا املفهوم. 
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3- مراحل وأسباب تطور مفهوم املسؤولية االجتامعية

أ- مراحل تطور مفهوم املسؤولية االجتامعية:

املتتبع لتطور مفهوم املسؤولية االجتامعية يستطيع أن يلمس تغريات مهمة وإضافات نوعية 
أدت إىل إثراء هذا املفهوم عرب الزمن، فلقد تطور مفهوم املسؤولية االجتامعية مع تطور اإلدارة، 
حيث كانت اإلدارة التقليدية حتدد إطار املسؤولية االجتامعية يف جمال االهتامم بالقيم االقتصادية 

فقط 

وحقيق�ة األم�ر أنه ما يقرب منذ نصف ق�رن مىض، مل يكن اصطالح املس�ؤولية االجتامعية 
ه�و أحد املصطلحات املس�تخدمة يف الفك�ر اإلداري، فقد ورد هذا املصطل�ح ألول مرة يف عام 
1923م، حني أش�ار ش�لدون Sheldon إىل أن مسئولية أي منظمة هي بالدرجة األوىل مسئولية 
اجتامعية وإن بقاء أي منظمة واستمرارها حيتم عليها أن تلتزم وتستويف مسئولياهتا االجتامعية عند 
إع�داد وظائفها املختلفة. وبدأ املفهوم يلفت أنظار الباحث�ني باجلامعات ودوائر البحث العلمي 
واملنظامت املهنية باخلارج، بل شارك القضاء األمريكي يف هذا املجال بام أصدره من أحكام ذات 
مغزى وداللة حول أمهية وفاء منظامت األعامل بمسئوليتها االجتامعية. ولعل املتغريات الكبرية 
يف اس�تخدام التكنولوجي�ا والتل�وث البيئي الناجم ع�ن أفعال عرضية أو مقص�ودة وغريها من 
األسباب وما صاحبها من احتجاجات ونداءات من النقابات العاملية ومجعيات الضغط املختلفة 

)البكري،2001، ص ص21-20(

أما مراحل تطور اهتامم الرشكات باملس�ؤولية االجتامعية، فقد مرت بثالث مراحل أساسية 
وهي كام يي: 

1 �  مرحل�ة إدارة تعظي�م األرباح للفرتة من 1٨00-1920م: يف هذه املرحلة كانت املس�ؤولية 
األساس�ية لألعامل هي تعظيم األرباح والتوجه نحو املصلحة الذاتية وأن النقود هي األكثر 

أمهية وأن ما هو جيد يل هو جيد للبلد.
2 �  مرحلة إدارة الوصاية للفرتة من آواخر العرشينيات حتى بداية الستينيات من القرن العرشين: 
وفيها أن املس�ؤولية األساس�ية لألعامل هي حتقيق الربح املالئم الذي حيقق املصلحة الذاتية 
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ومصالح األطراف األخرى مثل املسامهني والعاملني وأن النقود مهمة ولكن األفراد مهمون 
أيضًا، وأن ما هو جيد للرشكات جيد للبلد.

3 �  مرحلة إدارة نوعية احلياة للفرتة من آواخر الستينات من القرن املايض حتى الوقت احلارض: 
يف هذه املرحلة تقوم املسؤولية األساسية للعامل عىل أن الربح رضوري ولكن األفراد أهم من 
النقود، وهذا حيقق املصلحة الذاتية املستنرية لرشكات األعامل ومصالح املسامهني واملجتمع 

ككل، وأن ما هو جيد للمجتمع هو جيد للبلد.)نجم، 2006م، ص ص127-12٨(.
وق�د جتس�دت الن�داءات واالحتجاح�ات يف املراحل الس�ابقة لش�كل مدونات ودس�اتري 
أخالقي�ة، وقد بدأت منش�آت األع�امل بصياغتها وتبن�ي بنودها، وبدأت األه�داف االجتامعية 
واالس�تعداد لاللتزام بالقيم األخالقية  بالظهور يف ش�عارات منظامت األعامل ورسالتها بشكل 

رصيح والفت للنظر)الغايل والعامري. ص ص60-59(.
 ونتيجة ملا سبق من مراحل تطور فريى أصبحت املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص أكثر 
نضوجًا كفكرة نظرية وأقوى حضورًا عىل أرض الواقع كمامرس�ة بحكم تطوير معايري واضحة 
ومؤرشات قياس كمية تطلبها كثري من املنظامت الدولية خاصة تلك التي هتتم بام يسمى بالتنمية 
املس�تدامة، ويف ظ�ل تل�ك اآلراء واالجتاهات اجلدي�دة أصبح لزامًا عىل مرشوع�ات األعامل أن 
تعمل عىل مقابلة توقعات املجتمع وتقدير متطلباته، وأصبحت املنظامت ملزمة س�واء من تلقاء 
نفس�ها أو حتت ضغط الرأي العام س�واء بالوفاء بأش�كال خمتلفة من مس�ئولياهتا االجتامعية مع 
العم�ل يف نف�س الوقت عىل إعالم األطراف املعنية بأش�كال ذل�ك األداء االجتامعي واإلفصاح 

عن نتائجه.)آل مرتك،2010م، ص 15(.     
وحديثًا بدأ املس�تهلكون يظهرون اهتاممهم حول املس�ؤولية االجتامعية، ففي مايو 2001م 
بدأت ISO دراس�ة جدوى ح�ول وضع معايري تعني باملس�ؤولية االجتامعية ومجع وجهات نظر 
املعني�ني هب�ا، كام أنش�أت ISO يف س�بتمرب 2002م جمموع�ة استش�ارية اس�رتاتيجية مكونة من 
املهتمني باملس�ؤولية االجتامعية للرشكات الستش�ارهتم يف تكوين معايري عاملية ISO للمسئولية 
 ISO26000 بإنش�اء املعاي�ري العلمية اجلدي�دة ISO االجتامعي�ة، ويف أكتوب�ر 2004م رفعت
املتضمن معايري املس�ؤولية االجتامعية عىل أن يبدأ العمل هبا يف الربع األخري من العام 200٨م.

)عمر،2013م، ص47(.



25

ب- أسباب تطور املسؤولية االجتامعية:

أن هن�اك العديد من األس�باب املختلفة الت�ي أدت إىل تطور املس�ؤولية االجتامعية ويمكن 
توضيح هذه األسباب عىل النحو التايل: 

1�  الظلم الذي أصاب املس�تهلك وانتهاك حقوقه يف السوق جراء التالعب والغش يف البضائع 
والتالع�ب يف األس�عار، وحجب املعلومات الصحيحة عنه والت�ي ختص املنتجات وتقديم 

اخلدمات ملا بعد البيع.

2 �  التهديدات التي تنال من س�المة وصحة العاملني جراء أماكن العمل غري اآلمنة، أو املوارد 
املستخدمة يف اإلنتاج.

3 �  التل�وث البيئ�ي )اهلواء، املاء، والرتبة( والذي تزايد ج�راء العمليات الصناعية وما تبقى من 
فضالت وخملفات اإلنتاج.

4 �  حمدودية االهتامم باالرتقاء لنوعية أجواء العمل والتي متثلت بضعف املهارات لدى العاملني، 
وحمدودية تكوينها وتطويرها عىل األمد الطويل، وس�وء العالقات اإلنسانية، واتساع نطاق 
املشاركة يف القرارات املتخذة، فضال عن التمييز يف توظيف األفراد سواء عىل أساس اجلنس 

العمر أو املذهب، أو بسبب املحسوبية والوساطة.

5 �  الش�كوك الكث�رية الت�ي تعرتي أع�امل العديد من ال�رشكات الكبرية وخصوص�ًا فيام يتعلق 
بالرشاوى لتسهيل حصوهلا عىل العقود الكبرية لتنفيذ األعامل مثالً.

6 �  الفس�اد الكب�ري ال�ذي أصاب نوعية حياة األفراد يف بعض جوانبه�ا والتي متثلت بخصائص 
وسلوك العامة من األفراد، وبشكل خاص أبناء املدن وما رافقها من تنصل ملنظامت األعامل 

من مسؤوليتها املختلفة جتاه املجتمع. )كرومية، 2014م، ص44(

ويرى الباحث، أن املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص ظهرت كتفاعل لعدة عوامل وهي 
عىل النحو التايل:

1 �  تصاعد ضغوط املجتمع وتناميها مع التوسع يف حجم منظامت األعامل وتعقد عالقاهتا.
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2 �  إسهام أكرب ملنظامت األعامل يف تطوير نوعية احلياة واالرتقاء هبا.

3 �  رضورة إسهام منظامت األعامل يف تعزيز القيم اإلنسانية واالجتامعية.

4 � أمهية رضا املجتمع وقبوله ألهداف منظامت األعامل ووسائل عملها.

5 �  التطور يف وعي اإلنسان وإدراكه لذاته وللمجتمع.

6 �  االهت�امم الع�ايل الذي تبديه اجلامع�ات العاملية الكربى ومراكز البحوث بتدريس مس�ارات 
ختص عالقة األعامل باملجتمع.

7 �  تراكم البحوث العلمية النظرية منها والتطبيقية يف هذا املجال.

4- أمهية ودوافع ومبادئ املسؤولية االجتامعية

أ - أمهية املسؤولية االجتامعية:

يمكن توضيح أمهية املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف املسامهة يف حتقيق اآليت:

1 �  تس�اعد املس�ؤولية االجتامعي�ة يف زي�ادة اإلنتاجية واجل�ودة، حيث أن املجه�ود الذي تبذله 
الرشكات يف س�بيل االضطالع باملس�ؤولية االجتامعية من خالل القوى العاملة والعمليات 
الت�ي تق�وم هبا ت�ؤدي إىل زي�ادة اإلنتاجية وختفي�ض معدل وق�وع اإلخطاء وتع�زز الفعالية 

والكفاءة عن طريق حتسني ظروف العمل وزيادة مشاركة املوظفني يف صنع القرار.

2 �  تفي�د دراس�ة املس�ؤولية االجتامعية يف دراس�ة التوازن ب�ني التحوالت والتغ�ريات الرسيعة 
الت�ي جت�ري يف املجتمعات وبني تغري ش�خصية الفرد يف املجتمع بحيث حي�س الفرد أن هذه 

التحوالت والتغريات منه وله وأنه مسئول عنها.

3 �  زيادة التكافل االجتامعي واالنتامء يف املجتمع.

4 �  حتقيق االستقرار االجتامعي يف املجتمع.

5 �  حتسني نوعية احلياة باملجتمع.

6 � زيادة الوعي بأمهية االندماج بني منظامت املجتمع.
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7 �  زيادة ترابط املجتمع وازدهاره.

٨ �  بناء سمعة طيبة للمنظمة التي تقوم بدورها االجتامعي جتاه املجتمع.

9 �  إجياد بيئة اجتامعية أفضل تعود باملنفعة املبارشة عىل املنظمة يف األجل الطويل.

10�  جتنب املزيد من الترشيعات احلكومية املقيدة لرشكات القطاع اخلاص )أبوالنرص، 2015، 
ص42(.

ويمكن من خالل ذلك تقديم األسباب املؤيدة لقيام املنظمة بمسئولياهتا االجتامعية كالتايل: 

1 �  من مصلحة املنظمة تعزيز وحتسني املجتمع التي تعمل فيه.

2 �  أن الوفاء باملسؤولية االجتامعية قضية أخالقية.

3 �  زيادة فرص البقاء أمام املنظمة.

4 �  إن الترصفات االجتامعية ربام تؤدي إىل الربحية.

5 �  املحافظة عىل العمالء احلاليني.

6 �  كسب عمالء جدد.

7 �  حتسني الصورة العامة للمنظمة أي حتسني سمعة وشهرة املنظمة.

٨ �  تدعيم قدرة املنظمة الفرعي للنش�اط التجاري أو الصناعي عىل نمو االس�تمرارية بتحقيقه 
عوائد للمجتمع.

9 �  أداء املسؤولية االجتامعية رضورة لتجنب التصادم مع اللوائح والنظم احلكومية.

10�  املسامهة يف حتسني قيمة أسهم املنظمة يف األجل الطويل، حيث تقل خماطر االستثامر.

11 �  منح املنظامت الفرصة حلل املشكالت االجتامعية التي فشلت احلكومة يف عالجها.

12 �  االس�تفادة م�ن امل�وارد املالي�ة والبرشية للمنظامت يف حل مش�كالت املجتم�ع )إبراهيم، 
2005م، ص67(. 

ويرى الباحث أن القطاع اخلاص بحاجة أن تكون لديه إسرتاتيجية واضحة، وخطط علمية 
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منهجية، بحيث ال يكون هناك تعارض بني االلتزام بربامج املسؤولية االجتامعية واإلسرتاتيجية 
واخلط�ط اخلاص�ة بكل منظمة، م�ن خالل مش�اركاهتا يف خمتلف رضوب املس�ؤولية، خصوصا 
حماربة الس�لوكيات الس�لبية، ما يفرز س�لوكيات اجيابية مثل الصحة واالنضباط واملواظبة وهي 
قيم بال ش�ك ترفد زيادة اإلنتاج والتنمية، وجتس�د أخالقيات العمل، وحتقق التوازن بني تطبيق 
برامج املسؤولية االجتامعية، وتنفيذ اإلسرتاتيجية اخلاصة برشكات ومؤسسات القطاع احلاص.

ب- دوافع املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص:

أن األس�اس ال�ذي تقوم عليه املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يكم�ن يف بناء وتطوير 
االعامل املستدامة، والتي تتطلب توافر اقتصاديات وأسواق وجمتمعات سليمة وصحية، وتكمن 

الدوافع الرئيسية للمسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص فيام يي: 

1 �  تعزيز املصلحة الذاتية: تعزيز األخالق واجياد جمتمع متامسك واقتصاد عاملي مستدام، حيث 
االسواق والعاملة واملجتمعات املحلية القادرة عىل العمل بشكل جيد.

2 �  االس�تثامر االجتامعي: املس�امهة يف البني�ة التحتية املادية ورأس امل�ال االجتامعي بإعتباره قد 
أصبح جزءًا رضوريًا من ممارسة االعامل التجارية.

3 �  الش�فافية والثقة: هناك توقعات متزايدة عىل أن الرشكات س�وف تكون أكثر انفتاحًا وأكثر 
خضوعًا للمس�ائلة وأن تكون مس�تعدة لتقديم تقارير حول أدائه�ا يف املجاالت االجتامعية 

والبيئية.

4 �  ارتف�اع توقعات اجلمهور من الرشكات: عىل الصعيد العاملي من املتوقع أن تفعل الرشكات 
أكث�ر من جم�رد توفري ف�رص العم�ل واملس�امهة يف االقتصاد من خ�الل الرائ�ب والعاملة 

)الزيود، 2013م، ص79(.

ويرى الباحث من خالل ذلك، أن دوافع املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص تدور حول 
التزام منظامت القطاع اخلاص بتحقيق التنمية املس�تدامة وتعزيز مس�توى املعيش�ة بطريقة يمكن 
م�ن خالهلا خدمة االقتص�اد وجهود التنمية يف آن واحد وذلك بالعمل املش�رتك مع املجتمعات 

املحلية.
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ج- مبادئ املسؤولية االجتامعية:

أن املسؤولية االجتامعية ملنظامت األعامل تقوم عىل تسعة مبادئ أساسية يمكن تلخيصها يف 
اآلت��ي:

1 �  احلامي�ة وإع�ادة اإلصالح البيئ�ي )Environmental Restoration( : بفضل تقديم املنظمة 
ملنتج�ات وخدمات وممارس�ة العمليات واألنش�طة اليومية التي تراعي البيئ�ة، مع الرتويج 

للتنمية املستدامة.

2 �  القّي�م واألخالقي�ات )Ethics(: حي�ث يق�ع ع�ىل عات�ق منظ�امت األعامل تطوي�ر وتطبيق 
املواصفات واملامرسات األخالقية املتعلقة بالتعامل مع أصحاب املصلحة.

3 �  املساءلة واملحاسبة )Accountability(: الكشف عن البيانات وتقديم املعلومات الرورية 
لطالبيها من أصحاب املصلحة يف أي وقت حيتاجوهنا الختاذ القرارات.

4 �  تقوي�ة وتعزي�ز الس�لطات )Em power ment(: حتقي�ق املوازن�ة بني مصالح املس�تخدمني 
والعمالء واملستثمرين واملوردين واملجتمع وغريهم من أصحاب املصلحة.

5 �  األداء املايل والنتائج )Financial Performance and Results(: تعويض املسامهني باألرباح 
والعوائد، مع املحافظة عىل األصول واملمتلكات، وتعزيز النمو عىل املدى الطويل.

6 �  مواصف�ات موق�ع العم�ل )Workplace Standards(: اعتبار العامل�ني رشكاء قّيمني يف 
العمل، من خالل احرتام حقوقهم وتوفري بيئة عمل آمنة وصديقة وخالية من املضايقات.

7 �  العالقات التعاونية )Collaborative Relationship(: ال بد أن تتس�م ممارس�ات منظامت 
األعامل بالعدالة واألمانة مع خمتلف الرشكاء.

٨ �  املنتج�ات واخلدم�ات ذات اجل�ودة )Quality Product and Services(: االس�تجابة 
حلاجيات وحقوق الزبائن بتوفري منتجات وخدمات ذات قيمة وجودة عالية.

9 �  االرتب�اط املجتمع�ي :)Community Involvement( تعمي�ق العالق�ات م�ع املجتمع، 
والتعاون واملش�اركة جلعله املكان األفضل للحياة وممارس�ات األعامل )احلوري وآخرون ، 

2014م، ص ص120-119(.
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وم�ن خ�الل ما تق�دم، يوضح الباح�ث أن هناك مبادئ أساس�ية من وجهة نظ�رة البد من 
توافرها للمسئولية االجتامعية وهي كام يي: 

1 �  االلتزام بتنفيذ إصدارات شهادات اجلودة املختلفة.

2 �  االلتزام بتنفيذ مدونات قواعد السلوك.

3 �  االلتزام باختاذ قرارات تأخذ باالعتبار املسؤولية االجتامعية.

4 �  تصميم أنشطة املنظامت بام يتفق مع احلالة االقتصادية والوضع الثقايف للمجتمع.

5 �  القيام باملبادرات اخلريية التطوعية.

6 �  تنفيذ االسرتاتيجيات التي حتقق الربح للمجتمع واملنظمة معًا.

5- أهداف برامج املسؤولية االجتامعية

هن�اك وجهتي نظر حول أهداف برامج املس�ؤولية االجتامعية ودوافعها إحدامها من وجهة 
نظر الرشكات أنفسها واألخرى من وجهة نظر املجتمع الذي تعمل فيه هذه الرشكات، ويمكن 

توضيح وجهتي النظر تلك من خالل النقاط التالية:

أ - من وجهة نظر الرشكات:

أهداف برامج املسؤولية االجتامعية للرشكات من وجهة نظر الرشكات عىل النحو التايل: 

�  إكساب ثقة اجلمهور ورضا املستهلكني بام يساعد يف خدمة األهداف االقتصادية للرشكات.

�  رعاية ش�ئون العاملني وحتقيق الرفاهية واالس�تقرار النفي هلم سيجعل نتهم أكثر إنتاجية 
م�ن خ�الل تنمية قدراهت�م الفنية واإلنتاجية وتوف�ري األمن الوظيف�ي والرعاية الصحية 

واالجتامعية هلم، مما ينعكس بدوره عىل خدمة نشاط الرشكة.

�  حصول الرشكات عىل عائد مستمر لفرتات طويلة املدى.

�  الس�معة احلس�نة لل�رشكات كميزة تنافس�ية، وقد أظهرت الدراس�ات أن ع�ددًا كبريًا من 
املستهلكني يفضلون الرشاء من رشكات لدهيا دور يف خدمة املجتمع.
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�  حتس�ني الص�ورة العامة ألصن�اف املنتجات واخلدم�ات وزيادة حجم املبيع�ات. )فهمي، 
2015م، ص94(.

ب - من وجهة نظر املجتمع:

أهداف برامج املسؤولية االجتامعية للرشكات من وجهة نظر املجتمع عىل النحو التايل: 

�  زيادة التكافل االجتامعي بني خمتلف رشائح املجتمع.

�  حتسني مستوى احلياة املعيشية ألفراد املجتمع.

�  التزام كل أفراد املجتمع يف حتقيق التنمية املستدامة.

�  تنمية املهارات لدى أفراد املجتمع.

�  مساندة الدولة يف حتقيق األهداف التنموية. 

�  تشجيع القطاع اخلاص يف البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة )أبو النرص، 2014م، 
ص55(.

وحيث أنه يمكن إمجال أهداف املسؤولية االجتامعية عىل النحو التايل:

�  حتسني العالقة مع املجتمع املحي.

�  حتسني مستوى العالقة مع اجلهات احلكومية.

�  حتسني مستوى املعيشة للمجتمع املحي.

�  أن يصبح أفراد املجتمع املحي مصدر التوظيف املفضل للرشكة.

�  افتخار املجتمع املحي بالرشكة.

�  حتسني صورة الرشكة البيئية.

�  زيادة الوعي عن العمل يف الرشكة وعند املرشحني للعمل.

�  توفري بيئة عمل آمنة.

�  توفري الدعم املايل واملعنوي لتعليم املوظفني وتدريبهم.
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�  حتسني رشوط التعاقد مع املوظفني.

�  توفري فرص توظيف عادلة ومتساوية لكل اجلنسيني.

�  االستخدام األمثل للطاقة.

�  التعاقد مع املديرين احلاليني.

�  حتسني مستوى خدمة العمالء.

�  دعم املبادرات يف املجتمع املحي.

�  رشاء املنتجات من الرشكات التي تلتزم بمعايري عادلة للتعامل مع العاملة.

�  إعادة تطوير املخلفات.

�  ضامن توازن ظروف العمل.

�  تبني املبادرات اإلجيابية التي ختدم املجتمع عىل كافة املستويات.

�  املساعدة يف البحث عن حلول مناسبة وعملية ملشكالت املجتمع.)عثامن، 2010م، ص67(.

ويرى الباحث أنه يمكن أن يتم تفعيل تلك األهداف من خالل ما يي: 

1 �  قيام اجلهات املعنية بتوفري البنية التحتية الالزمة ألداء مسئولية املنشآت للمسئولية االجتامعية 
وعىل وجه اخلصوص األنظمة وتوفري الدراسات واملعلومات عىل ضوء االحتياجات الفعلية 

للمجتمع.

2 �  رضورة اهتامم وسائل اإلعالم بالتوعية ونرش ثقافة املسؤولية االجتامعية ومبادئها الصحيحة 
واملجاالت املرتبطة هبا والعائد عىل كل من املنشآت املؤدية هلا وعىل املجتمع.

3 �  قيام الدولة بتيس�ري اإلجراءات املرتبطة بأداء املنشآت للمسئولية االجتامعية وتوفري حمفزات 
نظامية للمنشآت عىل ضوء متيزها يف املسؤولية االجتامعية.

4 �  سن الترشيعات التي تكفل توفري عنرصي الشفافية واإلفصاح من قبل الرشكات املنفذة يف 
جمال املسؤولية االجتامعية.

5 �  تنظيم ورش عمل عىل مس�توى القطاع عايل املس�توى تضم صناع القرار يف اجلهات املعنية 
لتحديد معايري أداء املسؤولية االجتامعية عىل املستوى املحي يف اململكة العربية السعودية.



33

6- أنواع وعنارص املسؤولية االجتامعية

أ - أنواع املسؤولية االجتامعية

يمكن تقسيم املسؤولية االجتامعية إىل ما يي:

1 ـ  املسؤولية االجتامعية الفردية:

ه�ي ش�عور الفرد من تلق�اء نفس�ه بالتزامه لفعل ما حيق�ق املصلحة واخلري نح�و اآلخرين، 
وذلك هبدف مساعدة جمموعات من الناس يمرون بظروف صعبة ويف حاجة إىل هذه املساعدة، 
هذا ويطلق عىل الش�خص الذي لديه الشعور باملسؤولية االجتامعية الفردية مصطلحات عديدة 
تشري إىل طبيعة األعامل اخلرية التي يقوم هبا ومن هذه املصطلحات املتطوع واملتربع وفاعل اخلري 

واملانح«.)أبو النرص، 2015م، ص37(

2 ـ  املسؤولية االجتامعية املؤسسية:

وهو شعور املنظمة من تلقاء نفسها بالتزامها بفعل ما حيقق املصلحة واخلري نحو املجتمع أو 
جزء منه هبجف املس�اعدة يف إش�باع احلاجات  وحل املش�كالت بام يساعد الدولة يف هذه املهمة 
الثقيل�ة، ثم انتقلت هذه اجلهود من املس�ار العالجي إىل املس�ار التنموي، حي�ث بدأت كثري من 
املؤسس�ات والرشكات تقديم برامج ومرشوعات تنموية للمس�امهة يف حتقيق التنمية االجتامعية 
واالقتصادي�ة يف املجتمع، ومن أمثلة املس�ار العالجي تقديم اإلعانات واملأكل وامللبس والدواء 
للفق�راء واملس�اكني ولأليت�ام. ويطلق عىل املؤسس�ة التي لدهيا الش�عور باملس�ؤولية االجتامعية 
املؤسسية وااللتزام هبا مصطلحات عديدة تشري إىل طبيعة أعامل اخلري أو التنمية التي تقوم هبا أو 
تساهم فيها، ومن هذه املصطلحات املمول واملانح واملتربع والرشيك )ليلة،2009م، ص41(.

3 ـ  املسؤولية االجتامعية الداخلية:

ويرى أبو النرص )2015م( أهنا »تتمثل يف إس�هام املنظمة يف تنمية قدرات وتطوير العاملني 
هب�ا واملحافظ�ة عليهم ووقايتهم من أي خماطر قد يتعرضون هلا يف بيئة العمل وحتس�ني مس�توى 

معيشتهم«. ص3٨.
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4 ـ  املسؤولية االجتامعية اخلارجية: 

ي�رى إبراهي�م )2005م( أهنا »تتمثل يف إس�هام املنظمة يف املس�امهة يف حتس�ني أحوال أرس 
العاملني ويف املشاركة يف خدمة املجتمع وتنميته«.ص5٨.

وأض�اف )أريش ب كارول( Archi e B Carroll م�ن أوائ�ل ن�امذج املس�ؤولية االجتامعية 
لل�رشكات، حي�ث أش�ار إىل أن هناك أربعة أنواع من املس�ؤولية االجتامعية وه�ذه األنواع جيب 
وضعها يف االعتبار عند ختطيط وتنفيذ وتقويم برامج املسؤولية االجتامعية من جانب أي منظمة 

هبدف املسامهة يف خدمة وتنمية املجتمع )أبو النرص،2015م، ص39(.

ويمكن توضيح هذه األنواع كام هو موضح بالشكل التايل:

الشكل رقم )1(

هرم كرول Carroll للمسؤولية االجتامعية

املصدر: )الغايل و العامري، ، 2005، ص:٨3(

»فاملس�ؤولية االجتامعية حس�ب كارول )CARROLL( هي حاصل جمموع األنواع األربعة 
للمسؤولية، والتي يمكن كتابتها بالصيغة اآلتية: 

املسؤولية االجتامعية للرشكات = املسؤولية االقتصادية + املسؤولية القانونية + املسؤولية األخالقية + املسؤولية 
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ويرى الغايل والعامري )2005م( أنه»حتى تكون الرشكة مواطنًا صاحلًا، عليها أن تس�عى 
إىل حتقي�ق ليس فقط املصلحة املالية حلملة األس�هم، بل مصالح كاف�ة أصحاب املنفعة اآلخرين 
)املس�تهلكني، املوظف�ني، املديرين، البيئة التي تعمل فيها ووس�ائل اإلع�الم واملجتمع عمومًا(. 
لك�ي تكون الرشكة مس�ئولة اِجتامعًي�ا يعني أّن األمر أبعد من تقدي�م التربعات اخلريية، يتجاوز 
ليشمل املشاركة الفّعالة يف الربامج التعليمية وااللتزام بحامية البيئة إىل جانب العمل وفق مبادئ 

الشفافية واملساءلة«. ص٨3.

يوضح الشكل السابق األنواع املختلفة للمسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص عىل النحو التايل:

1 ـ  املسؤولية اخلريية:

إن املسؤولية اخلريية هي قيام املنظمة بعمل خريي وتقديم اإلعانات واملساعدات للمجتمع 
بام يساهم يف حتسني نوعية احلياة لسكان هذا املجتمع، وخاصة الفئات الفقرية املحتاجة يف املجتمع، 
وأيضًا يدخل حتت املس�ؤولية اخلريية للمنظمة قيامها بالتربع للجمعيات األهلية للمستش�فيات 
التي تقدم الرعاية الصحية للفقراء واألطفال وتقديم املس�اعدات للمعاقني واأليتام واألرامل« 

)حمسن، 200٨م، ص61(.

2 ـ  املسؤولية األخالقية:

يقصد باملس�ؤولية األخالقية للمنظم�ة قيامها بعمل الصواب ولي�س اخلطأ أو بعمل ما هو 
صحي�ح وعادل مع ع�دم األرضار باآلخرين، عىل س�بيل املثال عىل املنظم�ة االلتزام باألخالق 
احلميدة وباحرتام األديان الس�نوية ومراعاة ثقافة املجتم�ع، وذلك يف كل ترصفاهتا مع العاملني 
وأرسه�م وم�ع العمالء وم�ع املنظامت األخرى املنافس�ة هلا أو لغريها، للمنافس�ة هل�ا واملجتمع 
ككل. وتش�مل املس�ؤولية األخالقي�ة أيض�ًا مراع�اة املنظم�ة القي�م واألخالقي�ات املهنية وقيم 
وأخالقيات العمل واإلدارة عند قيامها بإنتاج الس�لع أو بتقديم اخلدمات وعىل املنظمة أيضًا أن 
حترتم وتلتزم وتطبق مواثيق الرشف أو الدساتري األخالقية للمهن التي ينتمي إليها العاملون هبا 
)مث�ل ميثاق الرشف ملهن�ة الطب، ميثاق الرشف ملهنة املحاماة، ميثاق الرشف ملهنة اإلعالم()أبو 

النرص،2015م، ص ص40-39(.
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3 ـ  املسؤولية القانونية:

إن املس�ؤولية القانوني�ة ه�ي اح�رتام املنظمة للوائ�ح والتعليامت املنظمة للعم�ل هبا، والتي 
وضعته�ا لنفس�ها، واحرتام قوانني العم�ل يف املجتمع، واحرتام قوان�ني املجتمع األخرى بصفة 
عام�ة، وع�دم اق�رتاف أي جرائم يف حق العامل�ني أو العم�الء أو املجتمع، وأيض�ًا عىل املنظمة 
احرتام املواثيق واملعاهدات اإلقليمية والوطنية والدولية املعنية أو املرتبطة، مثل اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان.)حمسن، 200٨م، ص62(

4 ـ  املسؤولية االقتصادية: 

أن املسؤولية االقتصادية هي قيام املنظمة بتقديم السلع أو اخلدمات التي أنشئت من أجلها 
أصاًل، عىل أن تكون حريصة وملتزمة بتقديم هذه الس�لع واخلدمات بكفاءة وفاعلية وبالش�كل 
املطلوب واملتوقع وبالسعر املناسب دون املغاالة أو احتكار أو استغالل أو إهدار ملوارد املجتمع 
أو زيادة تلوث البيئة أو زيادة امليل االستهالكي الزائد عىل احلد لدى سكان املجتمع، وأيضًا عىل 
املنظمة أن تراعي مواصفات اجلودة الشاملة يف تلك السلع أو اخلدمات التي تقدمها للعمالء أو 

املستهلكني أوضح كرمة، 2014م،ص231(.

ويوض�ح الباح�ث من خالل ما تقدم، أن كاًل من املس�ؤولية االقتصادي�ة والقانونية يف هذا 
النم�وذج تعت�رب من املطالب األساس�ية للمجتم�ع والتي جي�ب تلبيتها من قبل منظ�امت القطاع 
اخل�اص، يف ح�ني متثل كاًل من املس�ؤولية األخالقي�ة واخلريية توقعات املجتم�ع والتي جيب أن 
تتبناها تلك املنظامت ويعكس الوضع املتسلس�ل هلذه املس�ئوليات طبيعة ترابط بعضها بالبعض 
األخر، إذا ال يمكن للرشكة أو املؤسسة أن تتحمل مسئولية األنشطة اخلريية قبل حتمل املسئوليات 

االقتصادية والقانونية واألخالقية جتاه املجتمع.

وم�ن خ�الل ما س�بق، نج�د أن هناك أرب�ع اس�رتاتيجيات للمس�ئولية االجتامعي�ة، يمكن 
توضيحها من خالل الشكل التايل:
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الشكل رقم )2(

اسرتاتيجيات املسؤولية االجتامعية)*(

)*( املصدر: )الغايل،2009م، ص100(.

ويمكن توضيح هذه االسرتاتيجيات املوضحة يف الشكل السابق عىل النحو التايل:

1 ـ  االسرتاتيجية االستباقية)التطوعية(: 

وهي أن تأخذ املؤسس�ة القيادة يف جمال املبادرة االجتامعية لإليفاء بمستلزمات املسؤوليات 
االقتصادي�ة والقانوني�ة واألخالقي�ة والتطوعي�ة. تأخ�ذ اإلدارة هن�ا زم�ام املبادرة يف األنش�طة 
االجتامعية وذلك باالستجابة للكثري من املتطلبات االجتامعية وفقا لتقديرات املدراء بام يتناسب 
م�ع املواق�ف املختلفة، تتميز ه�ذه االس�رتاتيجية بأن األداء الش�امل ملنظمة األع�امل يأخذ دائام 
يف االعتب�ار أن ال تك�ون الق�رارات املتخذة أو الترصف�ات ذات أثر معاك�س لتطلعات املجتمع 

مصلحته )سليامن،2012م، ص6(.
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2 ـ  االسرتاتيجية التكيفية: 

وهي أن تعمل املؤسسة وفق احلد األدنى املقبول واملطلوب لإليفاء بمتطلبات واملسؤوليات 
االقتصادي�ة واألخالقي�ة والقانوني�ة. ختط�و املنظمة يف هذه االس�رتاتيجية خط�وة متقدمة باجتاه 
املس�امهة باألنشطة االجتامعية من خالل تبني اإلنفاق يف اجلوانب املرتبطة باملتطلبات األخالقية 
والقانوني�ة إضاف�ة إىل االقتصادي�ة، حيث يكون هلا دور اجتامعي واضح م�ن خالل التفاعل مع 

األعراف والقيم وتوقعات املجتمع )املغلوث، 2011م، ص411(.

3 ـ  االسرتاتيجية الدفاعية: 

وهي أن تعمل املؤسسة وفق احلد األدنى املقبول واملطلوب لإليفاء باملتطلبات واملسؤوليات 
االقتصادي�ة واالجتامعي�ة. وتعن�ي القي�ام بدور اجتامع�ي حمدود جدًا ب�ام يتطابق م�ع املتطلبات 
القانوني�ة املفروض�ة فقط، وه�و حلامية املنظمة م�ن االنتقادات وباحلد األدن�ى، ويقع هذا الدور 
ضمن املتطلبات اخلاصة باملنافسة وضغوط الناشطني يف جمال البيئة )احلكيم،2012م، ص5(.

4 ـ  االسرتاتيجية املانعة:  

»وتع�رض ه�ذه االس�رتاتيجية اهتاممًا باألولوي�ات االقتصادية ملنظ�امت العوائد األخرى، 
واألع�امل دون تبن�ي أي دور اجتامع�ي ألن�ه يق�ع خ�ارج نط�اق مصاحله�ا التي جي�ب أن ترتكز 
ع�ىل تعظيم الربح، وه�ي أيضًا قيام املؤسس�ة بمحاربة الطلبات االجتامعي�ة )املغلوث،2011، 

ص412(.

7- العنارص األساسية لربامج املسؤولية االجتامعية

يمكننا تناول العنارص األساسية لربامج املسئولية االجتامعية بطرق خمتلفة وسوف نستعرض 
فيام يأيت طريقتني أساسيتني ومها: 
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الطريقة األوىل:

وترك�ز ه�ذه الطريقة ع�ىل حتديد العنارص األساس�ية التي تش�كل اإلطار العام للمس�ئولية 
االجتامعية، وتوضح مسئولية اإلدارة يف القطاع اخلاص جتاه كل عنرص منها كام يي)*(:

مسئولية اإلدارةالعنرصم

1
املالكون 

واملسامهون
حتقيق أكرب ربح – تعظيم قيمة السهم واملنشأة ككل – تكوين صورة حمرتمة للمنشأة 

يف بيئتها- محاية أصول املنشأة- زيادة حجم املبيعات

العاملون2
أج�ور وروات�ب جمزي�ة – ف�رص تقدم وترقي�ة- تدري�ب وتطوير مس�تمر – عدالة 
وظيفية- ظروف عمل مناس�بة – رعاية صحية- إجازات مدفوعة – تأمني السكن 

ووسائل النقل

العمالء3
منتجات بنوعية جيدة- أسعار مناسبة – سهولة احلصول عىل املنتجات – اإلعالن 
الص�ادق- منتج�ات آمن�ة عند االس�تعامل- إرش�ادات بش�أن اس�تخدام املنتج ثم 

التخلص منه أو من بقاياه بعد االستعامل.

املنافسون4
منافسة عادلة ونزهية – معلومات صادقة وأمينة- عدم استقطاب العاملني بوسائل 

غري نزهية.

5
املجهزون 
)املوزعون 
واملوردون(

االستمرارية – أسعار عادلة – تطوير استخدام املواد املجهزة – تسديد االلتزامات 
والنزاهة يف التعامل

املجتمع6
توظيف أصحاب االحتياجات اخلاصة – توفري فرص عمل جديدة- دعم أنش�طة 
املجتمع- )األطفال والشباب واملسنني(- رعاية املوهوبني- دعم الفنون – املسامهة 

يف حاالت الطوارئ والكوارث- احرتام العادات والتقاليد 

البيئة7
احلد من تلوث اهلواء واملاء والبيئة – االستخدام األمثل والعادل للموارد وخصوصًا 
عري املتجددة منها- تطوير املوارد وصيانتها – التشجري وزيادة املساحات اخلراء.

احلكومة٨
االلت�زام بالترشيع�ات والقوان�ني والوجيهات احلكومية – تس�ديد الرس�وم وعدم 
التهرب منها- املسامهة يف البحث والتطوير – املسامهة يف حل املشكالت االجتامعية 

واالقتصادية  

9
املنظامت 
االجتامعية

التعامل اجليد مع مجعيات محاية املس�تهلك – اخرتام دور مجعيات املجتمع املدين – 
التعامل الصادق مع اإلعالم 

)*(املصدر: )فهمي،2014، ص ص 107-10٨(.
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الطريقة الثانية:

وتقوم هذه الطريقة بحرص أِشكال املسؤولية االجتامعية للرشكات يف شكلني أساسيني مها:

1 ـ مسئولية اجتامعية داخل الرشكة:

وتتمث�ل يف جمموعة األنش�طة التي تق�وم هبا الرشكة جت�اه العاملني س�واء أكان ذلك خاصًا 
بتحس�ني وضعه�م املادي من خالل وض�ع برامج العمل الت�ي تؤدي إىل زي�ادة دخوهلم وتدبري 
احتياجاهت�م بصف�ة منتظم�ة، أو ما تقوم به الرشكة م�ن خدمات خاصة تق�دم ألرس العاملني يف 
ش�كل وس�ائل متعددة ومنها نقل أبنائهم من السكن إىل مدارس�هم وتقديم اخلدمات الطبية هلم 
وألرسه�م، وم�ا تقوم به بعض الرشكات من إنش�اء صناديق للزمالة لتقدي�م العون للعاملني يف 

ظروف معينة مثل الزواج واإلنجاب واملرض )عثامن، 2010م، ص97(.

2 ـ  مسئولية اجتامعية خارج الرشكة: 

أن املسؤولية االجتامعية خارج الرشكة تتمثل فيام يي: 

�  جم�ال محاي�ة املس�تهلك: فمع التح�ول إىل القط�اع اخلاص بع�د حتقيق رغبات املس�تهلك 
واحتياجاهت�م من أهم عوامل النجاح وحتقي�ق الربح بحيث ختصص الرشكات إدارات 

خاصة بتحليل سلوك املستهلك يف خمتلف األنشطة.

�  التش�غيل: ذل�ك أن من أهم بنود املس�ؤولية االجتامعية لرجال األع�امل الذين هم احلراك 
األس�ايس للنم�و والتق�دم، قيامه�م بالتوس�ع يف توف�ري ف�رص عم�ل من خ�الل إقامة 

مرشوعات استثامرية كربى تستوعب عدد كبري من العاطلني عن العمل .

�  البيئة: فبسبب زيادة معدالت الفقر والبطالة يف الدول النامية وما أوجدها من زيادة الضغط 
عىل املوارد الطبيعية ونظرًا الزدياد عدد الس�كان الذي�ن أصبحوا مضطرين إىل االعتامد 
مبارشة عىل هذه املوارد، أكثر من أي وقت مىض، باإلضافة إىل ختي حكومات عديدة عن 
ب�ذل اجلهود حلامية البيئة، وعدم أخذ االهتاممات البيئ�ة بعني االعتبار يف خطط التنمية، 
فقط أدى ذلك إىل ظهور العديد من جوانب القصور يف أدوار املؤسسات الرسمية وغري 
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الرس�مية، وعليه فإنه يقع عىل عاتق القطاع اخلاص جزءًا كبريًا من املس�ؤولية باالهتامم 
بكافة جوانب البيئة أو من خالل مش�اركتهم يف أنش�طة محاية البيئة من التلوث بش�كل 

فعال.

�  املجتمع: وحيث أن املجتمع يعد من أهم عوامل جذب وتش�جيع االس�تثامر واالس�تقرار 
االجتامع�ي والس�يايس، لذا فإن املش�كالت الت�ي تتعل�ق باملجتمع كاجلريم�ة والبطالة 
واألمي�ة وأطف�ال الش�وارع وارتفاع مس�تويات الفقر، ال ب�د وأن تؤثر ع�ىل مناخ عمل 
املس�تثمرين، ومن هنا فإن إس�هام القطاع اخلاص يف حل هذه املشكالت من خالل بناء 
هذه املستش�فيات واملدارس واملس�اكن هو أم�ر رضوري لتحقيق األم�ن االجتامعي مما 

يعود عليهم بالنفع وعىل املجتمع ككل)رمضان، 2015م، ص ص226-225(.

8- نطاق جماالت املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص

إن املطل�ع ع�ىل الكتاب�ات واألبحاث الت�ي حددت جماالت املس�ؤولية االجتامعي�ة للقطاع 
اخل�اص جيد أن االجتاه الس�ائد هو تقس�يم ه�ذه املجاالت إىل أرب�ع جمموعات متجانس�ة ُتعتمد 

أساسًا لقياس وتقييم األداء االجتامعي والتقارير عنه ملؤسسات القطاع اخلاص. وهي كالتايل:

1 �  املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية.

2 �  املسامهات العامة.

3 �  املوارد البرشية.

4 �  املنتج أو اخلدمة. 

وس�يتم تفصيل كل م�ن هذه املجاالت لتحدي�د نطاق األنش�طة ذات املضمون االجتامعي 
التي يتضمنها كل جمال عىل النحو التايل: 

أ- جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية : 

أن ه�ذا املجال من أهم جماالت املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص بس�بب »التوس�عات 
الضخمة والتقدم التقني وما نتج عنهام من استخدام متزايد للموارد الطبيعية غري قابلة للتعويض، 
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وزي�ادة املخلف�ات الصناعية م�ن أدخنة وكيامويات، وتوس�ع يف اس�تخدام األس�مدة الكياموية 
واملبي�دات الزراعي�ة مما أدى إىل تلوث مي�اه األهنار والبحريات والرتب�ة )جربوع،2007م، ص 

.)24٨

وترت�ب عىل أمهي�ة هذا املج�ال أن »قامت احلكومات بإنش�اء اهليئات التي ختتص بدراس�ة 
املش�كالت البيئي�ة، فتك�ون يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة املجل�س اخل�اص بنوعي�ة احلي�اة 
)Council on Environment Quality(  وأنشأت وزارة للبيئة، وأقامت مجهورية مرص العربية 
وزارة لش�ئون البيئة وجملسًا لبحوث البيئة ضمن املجالس العلمية املتخصصة ألكاديمية البحث 
العلم�ي والتكنولوجيا، كام أنش�أت جامعة الدول العربية جمل�س وزراء البيئة العريب، كام قامت 
األمم املتحدة بعقد مؤمتر ستوكهومل يف يونيو 1972م هبدف تشجيع احلكومات واهليئات الدولية 

للعمل عىل محاية البيئة.)السعد،2007، ص٨5(.

ويف اآلونة األخرية لوحظ وجود العديد من املنظامت املهنية التي تنادي من خالل مؤمترات 
علمي�ة باملس�ئولية االجتامعية لرشكات ومؤسس�ات القطاع اخلاص، “فهناك جلنة ش�كلت عام 
2002م م�ن قبل املنظم�ة الدولية لتوحيد القي�اس )ايزو( لبحث املس�ؤولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص ملعايري متفق عليها للمس�ؤولية االجتامعية وفقًا لتقرير املنظمة للتوحيد القياس –آيزو- 

)حنان،2003م،ص255(.

حي�ث قام�ت العديد من ال�دول واملنظامت املهني�ة واجلامع�ات العربية والدولي�ة بالعديد من 
املؤمت�رات والن�دوات العلمية حول أمهية املس�ؤولية االجتامعية س�واء عىل مس�توى احلكومات أو 
املنظامت واهليئات ، وحماولة إجياد احللول املالئمة لالهتامم باملجاالت االجتامعية مثل استخدام املوارد 

الطبيعية والبرشية بكفاءة واحلد من التلوث البيئي وغريها من األنشطة االجتامعية وأمهها كالتايل:

1- أنشطة خاصة باملوارد الطبيعية :

�  االقتصاد والكفاءة يف استخدام املواد اخلام.

�  االقتصاد والكفاءة يف استخدام مصادر الطاقة.

�  املسامهة يف اكتشاف مصادر جديدة للمواد اخلام والطاقة. 
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 2-أنشطة خاصة باملسامهات البيئية:

�  جتنب مسببات تلوث األرض و اهلواء و إحداث الضوضاء

�   تصميم املنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إىل تقليل املخلفات، بإتباع أكثر الطرق 
الفنية كفاءة لتقليل كمية املخلفات.

�  التخلص من املخلفات تكفل ختفيض التلوث)حنان، 2003م، ص259(.

ويرى الباحث أن االهتامم هبذا املجال أمرًا حيويًا ليس فقط ألثره عىل نوعية احلياة، بل ألثره 
عىل ما تتحمله الدول من نفقات وتكاليف باهظة للمحافظة عىل البيئة الطبيعية.

ب-جمال املسامهة العامة: 

ويتحدد نطاق هذا املجال باألنشطة التي تؤدي إىل حتقيق منافع لكافة أفراد وفئات املجتمع 
وأمهها عىل النحو التايل:

1- أنشطة خاصة بالبذل يف سبيل اإلنسانية:

�  تدعيم املؤسسات العلمية واملعرفية

�  تدعيم اهليئات اخلاصة بالرعاية الصحية

�  تدعيم اهليئات التي تقوم باألنشطة الثقافية واخلريية واإلغاثة

2- أنشطة خاصة باملواصالت والنقل:

�  املسامهة يف رصف وإنشاء الطرق.

�  توفري وسائل نقل العاملني.

3- أنشطة خاصة باإلسكان:

�  املسامهة يف تنفيذ برامج اإلسكان.

�  إنشاء مساكن للعاملني.
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4- أنشطة خاصة باخلدمات الصحية:

�  تدعيم الربامج واملشاريع التي حتد من األوبئة واألمراض

�  توفري وسائل وإمكانيات وخدمات العناية والرعاية بالصحة . 

5- أنشطة خاصة برعاية جمموعات معينة من األفراد:

�  املسامهة يف توفري وجبات غذائية لغري القادرين ماليًا.

�  املسامهة يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة مثل املعوقني أو ذوي العاهات.

�  املسامهة يف رعاية الطفولة واملسنني)بدوي، وعثامن، 1992م، ص ص379-3٨0(.

ج - جمال املوارد البرشية : 

ويتح�دد نطاق هذا املجال باألنش�طة التي توج�ه تلبية ملتطلبات العامل�ني بالقطاع اخلاص 
وحتس�ني أحواهلم بصفة عامة . ويندرج حتت هذا املجال كافة األنش�طة االجتامعية التي تتناسب 
وظروف وحجم كل رشكة أو مؤسسة للقطاع اخلاص وإمكانياهتا املالية، من أجل حتسني براجمها 

االجتامعية وعملياهتا الداخلية املتعلقة بالتنظيم البرشي الداخي.

لذلك فإن هذا املجال يمثل جمااًل داخليًا ويتضمن األنشطة التالية:

1-  أنشطة خاصة بسياسات التوظف:

�  توفري فرص عمل متكافئة ألفراد املجتمع

�  قبول توظيف الطالب أثناء العطلة الصيفية

�  قبول توظيف األفراد املعوقني.

2- أنشطة خاصة بتحقيق الرضا الوظيفي:

�  منح العاملني أجور ومرتبات حتقق هلم مستوى معييش مناسب
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�  إتباع سياسة للرتقية تعرتف بقدرات كل العاملني وحتقق فرص متساوية للرتقية

�  إعداد برامج تدريب لزيادة مهارة العاملني

�  املحافظة عىل اس�تقرار العاملة بالصيانة املس�تمرة للمعدات وجدولة اإلنتاج بحيث يمكن 
احلد من البطالة.

�  هتيئة ظروف للعمل تتصف باألمن)بدوي، وعثامن، 1992م، ص ص 3٨1-3٨0(.

د- جمال مسامهات املنتج أو اخلدمة : 

ويتحدد نطاق هذا املجال باألنشطة املرتبطة بالعالقات مع العمالء من حيث حتقيق رضائهم 
عىل املنتج أو اخلدمة. وتتضمن هذه األنشطة التالية: 

1- أنشطة خاصة بتحديد وتصميم املنتجات

�  القيام بالبحوث التسويقية لتحديد احتياجات املستهلكني

�  تعبئة املنتجات بشكل يؤدي إىل تقليل احتامالت التعرض ألي إصابة عند االستخدام.

 2- أنشطة خاصة بتحقيق رضاء املستهلكني

�  وضع بيانات عىل عبوة املنتج للتعريف بحدود وخماطر االستخدام وتاريخ عدم الصالحية

�  القيام بربامج إعالمية تعرف املستهلكني بخصائص املنتج وطرق وجماالت استخدامه

�  توفري مراكز خدمة لصيانة وإصالح املنتج )حنان، 2003م، ص261(.

ومن خالل ما تقدم ، يرى الباحث من وجهة نظره إن كانت األنشطة السابقة توضح اتساع 
نطاق العمليات املرتبطة باألداء واملضمون االجتامعي الشامل لنشاط القطاع اخلاص، فإن ذلك 
ال يعن�ي أن كل منظ�امت القط�اع اخلاص بالرورة س�وف تضطلع بكل هذه األنش�طة. إال أن 
اختيار أي منظمة من القطاع اخلاص ملجموعة األنش�طة التي يمكنها القيام هبا، ال يعد قيدًا يؤثر 
يف رضورة دخ�ول هذه األنش�طة مجيعها يف دائ�رة الوظيفة االجتامعية. ف�ام ال يقوم به منظمة من 

القطاع اخلاص بعينها من هذه األنشطة قد تقوم به منظمة أخرى.
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9- عوائد املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص

من العوائد التي تعود عىل رشكات ومؤسس�ات القط�اع اخلاص من خالل التزامها بربامج 
املس�ئولية االجتامعية والتي وردت عن جملس املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض 

الفوائد التالية: 

أ - حتسني األداء املايل : 

وجود صلة حقيقية بني املامرس�ات املس�ؤولية اجتامعيا للرشكات واألداء املايل اإلجيايب وقد 
بين�ت البحوث التي أجري�ت يف هذا املجال من جماالت املس�ؤولية االجتامعية للرشكات حقيقة 

ذلك .

ب- ختفيض التكاليف التشغيلية :

هنالك العديد من املبادرات التي تستهدف حتسني األداء البيئي وتؤدي إىل ترشيد التكاليف 
مث�ل – تقلي�ل انبعاث الغازات التي تتس�بب يف تغ�ري املناخ العاملي من خالل ترش�يد الرحالت 
والتنق�الت أو من خالل ترش�يد اس�تخدام امل�واد الكيميائية : مثل مواد التنظي�ف يف الفنادق أو 
اس�تخدام األس�مدة الكيميائية يف الزراعة باإلضافة إىل انه يمكن التقليل من تكاليف التخلص 

من النفايات من خالل مبادرات إعادة تدويرها .

ك�ام أن اجلهود املبذولة يف إطار املس�ؤولية االجتامعية للرشكات يف جمال املوارد البرشية مثل 
جداول العمل املرنة والتناوب عىل الوظائف وغري ذلك من الربامج املتصلة بمكان العمل تؤدي 
إىل خفض نسبة غياب العاملني وزيادة االحتفاظ بعدد كبري من املوظفني شديدي احلامس للعمل 

والفعالية والكفاءة اإلنتاجية وخفض تكاليف التوظيف والتدريب .

ج- تعزيز العالمة التجارية :

تستفيد الرشكات املسئولة اجتامعيا من تعزيز سمعتها لدى اجلمهور يف إطار جمتمع اإلعامل 
التجاري�ة فتع�زز بالتايل قدرهتا عىل ج�ذب رأس املال والرشكاء التجاريني وجتد جماال واس�عا يف 
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سوق املنافسة العاملية وعىل املدى البعيد فان الفرص االستثامرية الناشئة من قوة العالمة التجارية 
ستكون أفضل بالنسبة إىل الرشكات املسئولة اجتامعيا .

د- تعزيز املبيعات ووالء العمالء :

إن العودة بصورة ملحوظة إىل تثمني النقاء البيئي واملنتجات الطبيعية قد يدفع املس�تهلكني 
إىل االهت�امم اخل�اص بعملي�ات اإلنت�اج وتأثري ه�ذه العملي�ات واملنتج�ات عىل البيئ�ة ومع أن 
مؤسس�ات األعامل التجارية مطالبة بان تلتزم – يف املقام األول – باملعايري الرشائية للمستهلكني 
مثل األس�عار وجودة الس�لع وتفرها وس�المتها ومالءمتها فإهنا مطالبة كذلك بااللتزام ببعض 
املعاي�ري األخرى املس�تندة إىل قي�م املس�ؤولية االجتامعية ومفاهيمه�ا مقل قلة التأث�ري عىل البيئة 
وع�دم اس�تخدام م�واد او مكونات معدلة وراثيا .. ال�خ وقد أظهرت الدراس�ات تزايد الراغبة 
لدى املس�تهلكني يف الرشاء م�ن الرشكات التي تلتزم بمثل هذه املعاي�ري وحتجم عن التعامل مع 

غريها من الرشكات . 

هـ - زيادة اإلنتاجية واجلودة :

إن اجلهود التي تبذهلا الرشكات يف س�بيل االضطالع باملسؤولية االجتامعية من خالل القوة 
العامل�ة والعملي�ات التي تقوم هب�ا تؤدي يف الغال�ب اىل زيادة اإلنتاجية وختفي�ض معدل وقوع 
األخطاء وتعزز الفعالية والكفاءة عن طريق حتس�ني ظروف العمل وزيادة مش�اركة املوظفني يف 

صنع القرار. 

و - القدرة عىل جذب املوظفني واالحتفاظ هبم :

إن من الس�هل عىل الرشكات املس�ئولة اجتامعيا تعيني موظفني ذوي كفاءة عالية واملحافظة 
عليه�م مم�ا يؤدي إىل خف�ض تكاليف التوظي�ف والتدريب ويتم يف الغالب تعي�ني املوظفني من 
املجتم�ع ال�ذي تعمل فيه الرشكة وهلذا الس�بب س�تصبح القي�م املتعلقة باملس�ؤولية االجتامعية 
لل�رشكات متس�قة م�ع قي�م املوظف�ني، اليشء ال�ذي يس�تبعد أي تع�ارض من حي�ث القيم بني 

الرشكات والعاملني فيها ويعزز بيئة العمل.
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ز- ختفيض الرقابة التنظيمية :

الرشكات التي تفي بمتطلبات االمتثال لألنظمة بوضوح أو تذهب إىل ابعد من ذلك تكتسب 
مزي�دا م�ن الثقة لدى اجله�ات احلكومية، وبالتايل فإهنا متن�ح قدرًا اكرب من حري�ة الترصف، كام 
ختضع لقدر أقل من التفتيش واملراسالت اخلطية، وقد متنح األفضلية أو معاملة »رسيعة« عندما 
تق�دم طلب�ًا للحصول ع�ىل ترخيص عمل، أو تغي�ري مناطق العمل، أو غري ذل�ك من التصاريح 
احلكومية)إصدارات جملس املس�ئولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض- الدليل اإلرشادي 

للسياسات واإلجراءات-،2009م، ص16( .

10- تنمية املسؤولية االجتامعية لدى منظامت القطاع اخلاص والتحديات

         التي تواجهها

أ - تنمية املسؤولية االجتامعية لدى منظامت القطاع اخلاص: 

 يمكن تنمية املسؤولية االجتامعية لدى منظامت القطاع اخلاص بإتباع ما يي: 

�  الرتويج ملفهوم املسؤولية االجتامعية ملنظامت القطاع اخلاص.

�  تطوي�ر الترشيع�ات املحلي�ة لتحفي�ز منظ�امت القط�اع اخل�اص لتبن�ي مفهوم املس�ؤولية 
االجتامعية.

�  تشجيع القطاع املرصيف عىل تبني مفهوم املسؤولية االجتامعية، والرتويج ملفهوم االستثامر 
املسئول اجتامعيًا وبيئيًا وذلك ملعاجلة مشكالت البطالة واحلد من الفقر.

�  عرض التجارب الرائدة، وتوثيق ونرش قصص النجاح لتعظيم االستفادة منها.

�  ن�رش ثقافة »التنمية املس�تدامة« بني نظم إدارة منظامت القط�اع اخلاص العربية، والتعريف 
بمزاياها االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

�  االستفادة من اخلربات األوروبية يف جماالت املسؤولية االجتامعية.

�  زي�ادة ف�رص التع�اون االقتصادي بني املؤسس�ات العربية واألوروبية يف جمال املس�ؤولية 
االجتامعية)رمضان، 2015م، ص229(
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ويتض�ح للباح�ث من خالل م�ا تقدم، أنه م�ع التقدم العلم�ي والتكنولوج�ي اهلائل الذي 
يش�هده الع�امل يف مجيع املج�االت، وتعقد احلياة اإلنس�انية أضعاف�ًا عام كانت عليه، ه�ذا الواقع 
اجلديد يرتتب عليه تداخل وتش�ابك واضطراب يف األدوار واحلدود مما بات يتعني معه رضورة 
تأكيد وترس�يخ منطق االلتزام واملس�ؤولية س�واء يف العالقات بني الدول أو بني الفرد وجمتمعه، 
وبني الفرد ونفس�ه، أو ب�ني منظامت القطاع اخلاص واملجتمع، وهذا ما يتطلب تنمية املس�ؤولية 

االجتامعية لدى منظامت القطاع اخلاص. 

ب- حتديات ممارسة املسؤولية االجتامعية بالنسبة ملؤسسات القطاع اخلاص:

يترصف العديد من رشكات القطاع اخلاص مع مفهوم املسؤولية االجتامعية عىل أهنا فعاليات 
ملامرس�ة العالقات العامة ولتوليد صورة إعالمية تس�ويقية إجيابية وفورية لدى البيئة االجتامعية 

التي تعمل فيها الرشكة، ومن أبرز التحديات التي عرب عنها ممثي ومدراء القطاع اخلاص:
�  ضع�ف وهتله�ل عملي�ة التواصل ب�ني املجتمع امل�دين والقطاع اخلاص. حي�ث يتضح أن 
املقرتح�ات وطلب�ات الدعم التي تتقدم هبا مؤسس�ات املجتمع امل�دين، فأغلب طلبات 
الدعم للمش�اريع املجتمعية تكتب بإجياز شديد وخمل ال يفي بتوضيح الصورة احلقيقية 
للمرشوع والنتائج املتوخاة منه، فطلبات الدعم غالبًا ما تتكون من ورقة واحدة )تفتقر 
إىل البيان�ات واملعلوم�ات املؤث�رة( يف�رتض أهنا حت�وي املعلومات املهمة ع�ن املرشوع 
املطل�وب دعم�ه وعن املؤسس�ة القائمة علي�ه باإلضاف�ة إىل كلامت املقدم�ة والرتحيب 

واإلشادة والشكر واخلتام.
� غي�اب آلي�ات قياس مدى األثر االجتامعي أو املايل أو الرتوجيي الذي ترتكه األنش�طة التي 
تقوم مؤسس�ات القطاع اخلاص برعايتها ودعمها. إن غياب هذه اآلليات ال يفقد تلك 
املامرس�ات معناه�ا فقط بل قد يؤدي إىل ما هو أس�وأ من ذلك كمص�ادرة جهود ونتائج 

عمل مؤسسة ما وإلصاقها باسم مؤسسة أخرى. 
�  غي�اب آليات لقياس األثر االجتامعي للمش�اريع التي تقوم هبا اجلمعيات املدنية واألهلية 
خصوص�ًا عىل املدى البعي�د وبالتايل افتقاده�ا إىل ما يثبت مصداقية هذه املش�اريع أمام 

.)David،2012.p117-118(أعني املانحني واملمولني من القطاع اخلاص



50

ومن خالل ما تقدم، يرى الباحث أنه ملواجهة حتديات ممارسة املسؤولية االجتامعية من قبل 
القط�اع اخلاص، جي�ب االلتزام بالقوانني واألنظم�ة املتبعة والنواحي الصحي�ة والبيئية ومراعاة 
حقوق اإلنس�ان وخاصة العاملني وتطوير املجتمع املحىل وااللتزام باملنافسة العادلة والبعد عن 

االحتكار وإرضاء املستهلك.

11- معايري قياس املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص 

يمك�ن حتدي�د املعاي�ري الت�ي تصن�ف عىل أساس�ها مؤسس�ات القط�اع اخلاص وفق�ًا ملدى 
مسؤوليتها االجتامعية يف اآليت :

�  وجود قطاع واضح داخل املؤسسة تكون مهمته االرشاف عىل حتقيق املسؤولية االجتامعية 
للمؤسسة. 

�  تفرغ فريق العمل اخلاص بتلك املهمة. 

�  وجود ميزانية خمصصة هلذا الغرض.

�  وجود خطة واسرتاتيجية واضحة للعمل. 

� الشفافية يف العمل وااللتزام بقواعد احلكومة. 

� مراعاة حقوق العمل واحرتام العاملني .

� البعد عن الفساد اإلداري واملايل واألخالقي.

� احرتام حقوق االنسان. 

�  خدمة املجتمع. 

� املحافظة عىل البيئة )فهمي،2015م،ص 172(. 

ويرى األرسج)2014م( أن »هناك أسباب عديدة تعوق قياس انتشار املسؤولية االجتامعية 
منه�ا قلة اخل�ربات واملعرفة والق�درة العلمية عىل وض�ع املقاييس واملعايري لقي�اس املجهودات 

املختلفة«.ص23
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وع�ىل الرغ�م من تلك املعوقات التي تواجه قياس وتقييم أثر املس�ؤولية االجتامعية للقطاع 
اخل�اص إال أن هنال�ك بعض املؤرشات التي تس�تخدمها الرشكات لقياس درج�ة نجاح برامج 

املسؤولية االجتامعية التي تتبناها ، وقسم هذه املؤرشات اىل أربع جمموعات رئيسية :

1 �  م�ؤرشات ترتيب الرشكات وفقًا ملس�ؤوليتها االجتامعية: وتض�م هذه املؤرشات مؤرش داو 
جونز لالس�تدامة املالية ، ومؤرش األس�واق املالية التابع للفايننش�يال تايم�ز ، الذي تصدره 
الفايننش�يال تايم�ز املالي�ة ، ويقوم بقياس م�دى التزام ال�رشكات باملعايري البيئي�ة وبمبادئ 
حقوق االنسان ومراعاة حقوق أصحاب املصالح ومؤرش األداء املتقدم املستدام وتستخدم 

هذه املؤرشات لرتتيب الرشكات وفقًا ملدى حتملها ملسؤوليتها االجتامعية والبيئية.

2 �  مب�ادئ وقواعد املامرس�ة: وتتمثل املبادئ التوجيهية التي تقوم ال�رشكات التي تطبق برامج 
للمس�ؤولية االجتامعية با تباعها لتقييم أدائها وتش�مل هذه املبادئ والقواعد قيام الرشكات 
بتقييم داخي أو خارجي رس�مي أو غري رسمي ألدائها ، وتستخدم مبادئ امليثاق العاملي أو 
قواعد مبادرة التجارة األخالقية أو مبادئ س�وليفان العاملية للتقييم الداخي ، بينام تس�تخدم 
ال�رشكات مب�ادئ منظمة الصح�ة العاملية أو صندوق األم�م املتحدة لرعاي�ة الطفولة التابع 
ملنطق�ة األم�م املتحدة للتقيي�م اخلارجي غري الرس�مي ومبادئ منظمة التع�اون االقتصادي 

والتنمية للتقييم اخلارجي الرسمي .

3 �  مب�ادئ وقواع�د نظ�م االدارة واصدار الش�هادات: تس�تخدم ه�ذه املب�ادئ للقيام بفحص 
الرشكات واصدار الشهادات التي تفيد التزامها بمسؤوليتها االجتامعية، وتفيد هذه املبادئ 
يف مس�اعدة الرشكات ع�ىل تقييم برامج املس�ؤولية االجتامعية التي تق�وم بتنفيذها ، خاصة 
تلك املتعلقة بالبيئة ، أما الش�هادات التي حتصل عليها الرشكات فتزيد من ثقة املتعاملني مع 

الرشكة من عمالء وموردين وغريهم . 

4 �  أط�ر املحاس�بة واع�داد التقارير: ع�ىل الرغم من أن ه�ذه املبادئ ال تقدم تقيياًم للمس�ؤولية 
االجتامعية لرأس املال إال أهنا تس�تخدم كوسيلة ال عداد التقارير التي تعرض عىل أصحاب 
املصال�ح فيام يتعلق ب�األداء االجتامعي والبيئي واالقتص�ادي للرشكات.)فهمي، 2015م، 

ص ص174-173( 
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13- جملس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض

أسس�ت الغرف�ة التجاري�ة الصناعي�ة بالرياض جمل�س املس�ؤولية االجتامعية، وه�و بمثابة 
املرجعية ألنش�طة ومرشوعات املس�ؤولية االجتامعية التي تتبناها الرشكات واملؤسس�ات لتنمية 
املجتم�ع وتلبي�ة احتياجات�ه، ويس�عى إىل حش�د الدعم واملس�اندة لربام�ج التنمية املس�تدامة يف 
منطق�ة الرياض خاصة ومناطق اململكة بوجه عام، وخيتص املجلس باقرتاح األنش�طة والربامج 
االجتامعية التي يتوالها القطاع اخلاص ووضع اخلطط  املؤدية لتحقيق أهداف املجلس، ووضع 
برامج حتفيز املسؤولية االجتامعية لدى القطاع اخلاص، وإجياد معايري وأنظمة حملية لتطبيق تلك 

الربامج واملوافقة عىل تنظيم امللتقيات والندوات التي ختدم ثقافة املسؤولية االجتامعية.

 وقد ُشِكَل املجلس من نخبة من ذوي اخلربة املتعمقة واملامرسة والرأي يف العمل االجتامعي 
والتنموي برئاسة صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلامن بن عبدالعزيز.

 ويس�عى املجلس لتعزيز وحفز توجه القطاع اخلاص باململك�ة لتبني برامج تنمية املجتمع، 
وتوف�ري قن�اة تعاون بني القط�اع اخلاص والقط�اع اخلريي واالجتامع�ي يف تنفيذ برام�ج للتنمية 
املستدامة، وللمجلس أمانة عامة تتوىل التحضري الجتامعاته وتنفيذ توصياته ممثلة يف إدارة خدمة 

املجتمع بالغرفة

أ- منطلقات املجلس :

وينطلق هذا املجلس من عدة منطلقات .. أمهها :

�  نجاح برامج املسؤولية االجتامعية يف الدول التي بدأت هبا.

�  دعوة األمم املتحدة إىل مسامهة القطاع اخلاص يف حتقيق أهداف األلفية اجلديدة.

�  توجه القطاع اخلاص باململكة إىل تبني برامج خلدمة املجتمع.

�  احلاجة إىل إجياد قنوات تعاون بني القطاع اخلاص والقطاع اخلريي واالجتامعي عىل شكل 
برامج تنمية مستدامة.
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ب- برامج املجلس

يضطلع جملس املسؤولية االجتامعية بوضع وتنفيذ العديد من الربامج اهلادفة إىل تفعيل دور 
القطاع اخلاص جتاه املسؤولية االجتامعية، ومن أبرز تلك الربامج:

�  التخطيط لتحديد أولويات احلاجات االجتامعية التي تتطلب إسهام القطاع اخلاص.

�  تشكيل جلان وفرق لتحديد آليات لتنفيذ تلك اخلطط بالتعاون مع القطاع اخلاص.

�  ن�رش ثقافة املس�ؤولية التي تعرب عن االنتامء واملواطنة كس�لوك من ال�رشكات يف جمتمعاهتا 
التي تعمل هبا.

�  الرتكي�ز ع�ىل دور ختطيطي وتصميمي وتنفيذي للمس�ؤولية االجتامعية وذلك وفقًا لنظام 
املجلس ولوائحه.

ج- أهداف املجلس:

خيت�ص املجلس ب�اإلرشاف عىل الش�ؤون املتعلقة باملس�ؤولية االجتامعي�ة وتنميتها وحتقيق 
أهدافها، وله عىل وجه اخلصوص ما يي:

�  اقرتاح األنشطة والربامج االجتامعية التي يتوالها القطاع اخلاص.

�  اخلطط والدراسات املتعلقة بأهداف املجلس.

�  برامج حتفيز املسؤولية االجتامعية لدى القطاع اخلاص.

�  تنظيم امللتقيات والندوات التي ختدم املسؤولية االجتامعية.

د- الئحة جلنة املسؤولية االجتامعية

جلنة املس�ؤولية االجتامعي�ة هي جلنة تعنى بربامج املس�ؤولية االجتامعية وأنش�طتها بمنطقة 
الري�اض، تقدم اخلطط واإلس�رتاتيجيات لقط�اع األعامل لتبن�ي مفهوم املس�ؤولية االجتامعية، 
منبثق�ة عن إدارة خدمة املجتمع بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وخمصص هلا س�كرتارية، 

يتم إدارهتا من خالل الغرفة.
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1-أهداف اللجنة:

تكمن أهداف اللجنة فيام يي: 

1 �  وضع خطط واسرتاتيجيات هتدف لتبني املسؤولية االجتامعية من مؤسسات القطاع اخلاص 
بمنطقة الرياض.

2 �  تشجيع منتسبي الغرفة وحثهم عىل تبني برامج املسؤولية االجتامعية.

3 �  نقل جتارب املسؤولية االجتامعية بني هذه املؤسسات

4 �  تسليط الضوء عىل برامج املسؤولية االجتامعية الناجحة كنموذج حيتذى.

5 �  اقرتاح وتبني برامج ابتكارية )جديدة( خلدمة املجتمع.

6 �  تقديم خدمات استشارية يف جمال املسؤولية ملنتسبي الغرفة.

2- اإلطار العام لعمل اللجنة:

تكمن مهام واختصاصات اللجنة فيام يي: 

1 �  االستشارات : وتقوم اللجنة بتقديمها لكافة املنشآت املنتسبة لغرفة الرياض.

2 �  التوعية : وذلك من خالل :تنظيم ندوات وحمارضات، وإصدار كتيبات ومطويات. وزيارة 
للرشكات التي تتبنى املس�ؤولية االجتامعية. والتواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة لتأصيل 

ثقافة املسؤولية االجتامعية.

3 �  برامج التأهيل: وتتضمن إقامة دورات تدريبية وورش عمل للعاملني واملهتمني هبذا املجال.

4 �  التحفي�ز: تبن�ي برامج لتحفيز املتميزين يف املس�ؤولية االجتامعية واإلش�ادة بجهود اجلهات 
املتميزة يف أداء املسؤولية االجتامعية.

4 ـ  إدارة اللجنة:

- اللجنة العامة:
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مدة عضوية اللجنة سنتني.

يرأس اللجنة مدير إدارة خدمة املجتمع بالغرفة.

جتتم�ع اللجنة بن�اًء عىل دعوة رئيس اللجنة أو نائبه، ويش�رتط لصحة انعق�اد اللجنة حضور 
نصف األعضاء عىل األقل، وتصدر قراراهتا باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء احلارضين، ويف 
ح�ال تس�اوي عدد األص�وات يرجح اجلانب الذي في�ه الرئيس، وتعترب قراراهت�ا نافذة من تاريخ 
صدورها، وإذا تعذر حضور هذا العدد ُأِجَل االجتامع ملوعد آخر يتم بأي عدد حير من األعضاء.

مهام اللجنة: 

�  وضع السياس�ة العامة واإلرشاف عىل تنفيذها وهلا اختاذ كافة اإلجراءات والقرارات التي 
تراها مناسبة لتحقيق أهدافها.

�  تشكيل فرق العمل ومراجعة أنشطتها.

�  مناقشة الربامج املقرتحة واعتامد تنفيذها

�  اقرتاح أي أنشطة أو برامج حتقق أهداف اللجنة واعتامدها.

�  املوافقة عىل اعتامد الرتشيحات املقدمة لألعضاء اجلدد النضاممهم للجنة.

�  الب�ت يف أم�ر العض�و ال�ذي يتغيب ثالث جلس�ات دون ع�ذر مقبول للنظر يف اس�تمرار 
عضويته يف اللجنة.

اجلهاز اإلداري للجنة:

تتوىل إدارة خدمة املجتمع مهام اجلهاز اإلداري.

مقر اللجنة:

متارس اللجنة نش�اطها وعقد اجتامعاهتا باملقر الرئيي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
االس�رتجاع  تاري�خ    www.csr.org.sa االجتامعي�ة  املس�ئولية  ملجل�س  االلك�رتوين  )املوق�ع 

1435/12/13ه�( 
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ب ـ   األمن االجتامعي ألرس السجناء

1- مفهوم األمن االجتامعي وخصائصه

أ - مفهوم األمن االجتامعي:

ع�ىل الرغ�م من تعدد االجتاه�ات واخت�الف التعريفات اخلاص�ة باألمن االجتامع�ي، تبعًا 
الخت�الف األيديولوجيات والبناء االجتامعي بني الدول، إال أنه يمكن اختيار بعض التعريفات 

التي توضح مفهوم األمن االجتامعي، وهي عىل النحو التايل:

أوض�ح الس�امل )2000م( أن األمن االجتامعي هو: »نس�ق منظم م�ن اخلدمات االجتامعية 
ينشأ ملس�اعدة األفراد واجلامعات لتحقيق مس�تويات مالئمة للمعيشة والصحة، وهو يستهدف 
العالقات الش�خصية واالجتامعية التي تس�مح لألفراح بتنمية أقىص قدراهتم، وحتقيق تقدمهم، 

وحتسني حياهتم، بحيث تنسجم وتتوافق مع حاجات املجتمع« ص22.

وينظر العوجي )2001م( إىل األمن االجتامعي عىل أنه: »كل التنظيامت واألجهزة والربامج 
ذات التنظيم الرس�مي والتي تعمل من أجل الوصول إىل تطوير الظروف االقتصادية والصحية 

لسكان املجتمع أو جزء منهم« ص2٨.

وأوضح عي )2005م( أن األمن االجتامعي هو: »مس�اعدة اإلنسان عىل مقابلة احتياجاته 
الذاتي�ة واالجتامعي�ة ويق�وم ه�ذا التنظيم عىل أس�اس الرعاية ع�ن طريق اهليئات واملؤسس�ات 

احلكومية واأَلهلية« ص16.

وأضاف الس�دحان )1425ه�( أن األمن االجتامعي هو: »النش�اط املنظم الذي هيدف إىل 
إح�داث التكي�ف الناضج بني األفراد وبني بيئتهم االجتامعية، ويتحقق ذلك النش�اط عن طريق 
اس�تخدام األس�اليب والوس�ائل التي تصمم من أجل متك�ني األفراد واجلامع�ات واملجتمعات 
م�ن مقابل�ة احتياجاهتم وحل مش�كالهتم، عن طريق العم�ل املتعاون لتطوي�ر وتنمية الظروف 

االقتصادية واالجتامعية« ص36.

وأوض�ح القرين )2009م( أن األمن االجتامعي هو: »جمموعة اإلجراءات التي عي الدولة 
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اختاذه�ا لتأم�ني املجتمع وبكاف�ة أفراده بوس�ائل العمل واإلنتاج واملس�امهة يف اس�تغالل كامل 
الطاق�ات املختلف�ة ومحاي�ة املجتمع من اإلفس�اد واملفس�دين والعم�الء والس�قوط األخالقي« 

ص٨٨.

ويعرف خليل)2012م(األمن االجتامعي عىل أنه »سالمة األفراد واجلامعات من األخطار 
الداخلي�ة واخلارجية التي قد تتحداهم كاألخطار العس�كرية وما يتعرض له األفراد واجلامعات 

من القتل واالختطاف واالعتداء عىل املمتلكات بالتخريب أو الرسقة«ص12.

أن ه�ذا التح�ول يف مفه�وم األم�ن االجتامعي جاء بع�د إق�رار وثيقة حقوق اإلنس�ان عام 
)194٨م(، حي�ث ب�دأت ال�دول باالهتامم بتوف�ري احلقوق األساس�ية للمواطنني، اس�تجابة ملا 
أوضحته املادة )23( من وثيقة حقوق اإلنسان العاملية التي أكدت أن لكل فرد احلق يف أن يعيش 
يف مس�توى يكف�ل له وألرسته الصح�ة والرفاهية، وبصف�ة خاصة فأن حكوم�ة اململكة العربية 
الس�عودية تضمن ل�كل فرد الغذاء والكس�اء واملس�كن والرعاية الطبية واخلدم�ات االجتامعية 
الروري�ة، ول�ه احلق يف الضامن االجتامعي يف حالة مرضه، وعجزه، وترمله، وش�يخوخته ويف 
احلاالت األخرى التي يفقد فيها وس�ائل معيشته ألسباب خارجة عن إرادته، وال شك أن ذلك 
يشمل حالة أرس السجناء، حيث إن فقداهنا للمعيل خارج عن إرادهتا وهي بذلك تتلقى العناية 

أسوة بفئات املجتمع املحتاجة هلذه الرعاية والعناية )القرين، 2009م، ص90(. 

هذا ويش�ري تاج  إىل أنه: يمكن تقس�يم مفهوم األمن االجتامعي إىل اجتاهني أساسيني، ومها 
االجتاه العالجي واالجتاه املؤس�ي، ويقوم االجتاه األول )العالجي( عىل أس�اس أن نظم األمن 
االجتامعي جيب أن متارس دورها عندما تعجز األنس�اق الطبيعية للمس�اعدة، ويقصد باألنساق 
الطبيعي�ة هنا النظ�ام األرسي والنظام االقتص�ادي، وهذا العجز واضح متاًم�ا لدى أرس النزالء 
بش�كل خ�اص. أما االجتاه الثاين )املؤس�س( فعىل العكس من االجت�اه األول، وال يقدم يف حالة 
العج�ز أو الكوارث كع�الج، إنام ينظر للرعاي�ة االجتامعية باعتبارها وظائف أساس�ية وطبيعية 

للمجتمع الصناعي احلديث )تاج، 2012م، ص21(.

ومن خالل ما تقدم، يرى الباحث أن األمن االجتامعي هو جمموعة من النشاطات االجتامعية 
والتنظي�امت املصمم�ة من أجل تقديم املس�اعدات لألف�راد واجلامعات، وذل�ك للحصول عىل 
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مس�تويات م�ن احلياة مرضي�ة، وتكوين عالقات اجتامعية وش�خصية بينهم وتقوي�ة قدراهتم بام 
حيقق نوعًا من التناغم بني األفراد األرس واجلامعات والفئات وهذا ما تولية حكومة اململكة جل 
عنايتها واهتاممها حيث تعد أرس الس�جناء أحد تلك الفئات التي جيب االهتامم هبا نظرًا ملا تعانيه 

من فقد لعائلها والقائم بشؤون حياهتا املختلفة بسبب قضائه فرتة العقوبة بالسجن.

ب- خصائص األمن االجتامعي:

من خالل التعريفات السابقة، يمكن حتديد بعض اخلصائص التي متيز األمن االجتامعي يف 
املجتمع املعارص كام يي:

1 ـ  التنظيم الرسمي ملنظامت األمن االجتامعي وبراجمها:

تتميز برامج األمن االجتامعي بأهنا ختضع للتنظيم الرسمي من ناحية توفري هياكل تنظيمية، 
واختصاص�ات وسياس�ات حم�ددة، وحتكمه�ا قوان�ني، أو لوائ�ح، أو قرارات، وتس�ري حس�ب 
خط�ط واضحة وتتبع إج�راءات مقننة يف ض�وء ميزانيات معلومة. ويف هذا ضامن الس�تمرارية 
ه�ذه اخلدم�ات وإتاحة الفرصة جلمي�ع األفراد الذي�ن ينطبق عليهم رشوط احلص�ول عىل هذه 
اخلدمات للحصول عليها، دون أن يؤثر ذلك عىل عالقات القرابة أو الصداقة، التي كانت متثل 
نظ�ام الصدقة واإلحس�ان الفردي. وعىل الرغم من أن الصدقة أو اإلحس�ان الفردي س�اهم يف 
التخفيف من حدة بعض املشكالت االجتامعية، وخاصة مشكلة الفقر، إال أنه ال خيضع للتنظيم 
الرس�مي، ك�ام أن فك�رة املس�اعدات املتبادلة الت�ي تقوم ع�ىل العالقات األرسي�ة أو الصداقة ال 
تدخل يف نطاق مفهوم األمن االجتامعي املعارص، ألن هذه املساعدات تتأثر بالروابط الشخصية 

)الدورسي،2007، ص49(.

2 ـ  األمن االجتامعي هيتم باجلوانب اإلنسانية املبارشة:

أن األم�ن االجتامع�ي يف املجتمع�ات املعارصة من احلقوق األساس�ية فه�و حق من حقوق 
اإلنسان، الذي يتمثل يف جمموعة املرشوعات والربامج واخلدمات االجتامعية املبارشة التي هتتم 
بإشباع االحتياجات اإلنسانية، مهام تعددت تلك االحتياجات، سواء كانت حاجات جسمية أم 
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نفسية أم عقلية أم اجتامعية أم تروحيية، وبذلك جيب أن نبني الفرق بني األمن االجتامعي والرعاية 
العامة. فاخلدمات التي هتتم أساسًا باملطالب الرورية الالزمة للمجتمع، والتي يكون هلا تأثري 
غ�ري مبارش ع�ىل األفراد، كخدمات الدفاع واألمن وتوفري املياه الصاحلة للرشب، تعترب خدمات 
عام�ة وتدخل ضمن برام�ج الرعاية العامة، بينام تعترب اخلدمات املوجهة لإلنس�ان مبارشة، مثل 
توفري مسكن حلدث مرشد، أو توفري بعض املرشوعات والربامج الرتوجيية لألطفال أو الشباب، 

هي إحدى خدمات األمن االجتامعي )القرين،2009م، ص94(.

3 ـ  األمن االجتامعي يستبعد دوافع الربح من وراء خدماته:

تعت�رب خدمات األمن االجتامعي حقوق�ًا للمواطنني حيصلون عليه�ا، دون دفع مقابل هلذه 
اخلدم�ات لذل�ك فإن اخلدمات والس�لع الت�ي حيصل عليها الفرد أو يش�رتهيا بالنق�ود ال تدخل 
ضمن برامج الرعاية االجتامعية، فكل نش�اط هي�دف إىل حتقيق الربح، وكل خدمة حيصل عليها 
الفرد إزاء مقابل نقدي ال تعترب من األمن االجتامعي. وهذا ال يعني أن برامج األمن االجتامعي 
خدم�ات اس�تهالكية، فقط بل تعت�رب ذات مردود اجتامع�ي واقتصادي، ذل�ك ألن صور األمن 
االجتامعي وبراجمها االجتامعية، تس�تهدف حتقيق إش�باع احلاجات اإلنس�انية واإلقالل من حدة 
املش�كالت، مما يرتتب عليه تنمية املوارد البرشية، وبذلك فهو ش�كل من أشكال االستثامر بعيد 

املدى )الدورسي،2007م، ص50(.

4 ـ  األمن االجتامعي املعارص يعترب مسئولية املجتمع:

يعترب األمن االجتامعي املعارص مسئولية املجتمع، وهذا يعني أن مسؤولية األمن االجتامعي 
املع�ارص أصبح�ت مس�ئولية املجتمع ككل، س�واء يف ش�كل تنظيامت�ه االجتامعي�ة احلكومية أم 
التنظي�امت االجتامعي�ة األهلي�ة، فكل من هذي�ن النوعني م�ن التنظيامت يكم�ل اآلخر لتحقيق 
األم�ن االجتامعي وتوفريها لس�كان املجتمع. وه�ذا يؤكد مدى إدراك املجتمع ملس�ئولياته جتاه 
إش�باع احتياجات أفراده ومواجهة املش�كالت التي تعرتضهم كمس�ئولية أساسية هلذا املجتمع. 
وال شك أن مشكالت أرس نزالء املؤسسات اإلصالحية تقع ضمن نطاق هذه املسؤولية )حممد، 

1425ه�، ص٨(.
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5 ـ  األمن االجتامعي يتميز بالشمول والتكامل:

تعتمد هذه اخلاصية عىل أس�اس أن احلاجات اإلنسانية متعددة ومتنوعة ولذلك فإن إشباع 
بع�ض احلاج�ات وإغفال البعض اآلخر يش�كل تقصريًا يف برامج األم�ن االجتامعي، مما يرتتب 

عليه ظهور العديد من املشكالت.

 لذل�ك يرى ال�دورسي)2007م(«إن برام�ج األمن االجتامع�ي تتعدد وتتن�وع تبًعا لتنوع 
احلاجات اإلنس�انية وتعدده�ا، مما يدخل ضمن هذه اخلاصية أن األم�ن االجتامعي يقدم جلميع 
الفئ�ات يف املجتم�ع، دون تفضيل فئة عىل أخرى، وإال عجز عن حتقي�ق أهدافه، لذلك فإن أمن 

األطفال دون أرسهم يصبح عديم الفائدة إذا ظلت أرسهم دون رعاية«.ص51

6 ـ  األمن االجتامعي يتميز بوجود أهداف عالجية وقائية: 

يتميز األمن االجتامعي بأنه ذو طابع وقائي وعالجي، فعندما توجه برامج األمن االجتامعي 
وخدماته ملعاجلة املشكالت االجتامعية باملجتمع، مثل مشكالت الفقر وانحراف األحداث فهي 

تقدم اجلانب العالجي.

 ل�ذا ي�رى حممد)1425ه�( انه »إذا كانت برامج األمن االجتامع�ي املقدمة هتدف إىل وقاية 
األف�راد واجلامع�ات م�ن الوقوع يف املش�كالت التي ق�د حتدث م�ا مل تلبِّ بع�ض االحتياجات 
اإلنسانية املتعلقة بالصحة أو الرتبية أو الغذاء، فهي تقدم اجلانب الوقائي، ويف حالة أرس النزالء 

تظهر احلاجة لألمن االجتامعي بجانبيه الوقائي والعالج«.ص9

وم�ن خ�الل م�ا تق�دم، ي�رى الباح�ث أن األم�ن االجتامع�ي يتميز بالش�مولية م�ن حيث 
اخلصائص، فاألمن االجتامعي يتميز بأنه خيضع للتنظيم الرسمي من ناحية توفري هياكل تنظيمية، 
واختصاصات وسياس�ات حمددة، وحتكمها قوانني، أو لوائح، أو قرارات، وتسري حسب خطط 
واضحة، كام أنه يتميز بأنه مس�ئولية املجتمع ككل، س�واء يف شكل تنظيامته االجتامعية احلكومية 
أم التنظي�امت االجتامعية األهلي�ة، فكل من هذين النوعني من التنظي�امت يكمل اآلخر لتحقيق 
األمن االجتامعي وتوفريها لسكان املجتمع، وال هيتم األمن االجتامعي بعملية الربح من خالل 
اخلدم�ات املختلفة التي يقدمها، فهو حقًا من حق�وًق املواطنني حيصلون عليها دون دفع مقابل. 
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ك�ام أنه هيتم باحلقوق اإلنس�انية من خالل جمموعة املرشوع�ات والربامج واخلدمات االجتامعية 
املبارشة التي هتتم بإش�باع االحتياجات اإلنس�انية. ولذلك، فاألمن االجتامعي يتميز بالش�مول 

والتكامل من خالل اخلدمات املختلفة التي يقدمها.

ج- أبعاد األمن االجتامعي:

يمكن توضيح األبعاد املختلفة لألمن االجتامعي عىل النحو التايل:

�  البعد الس�يايس: والذي يتمثل يف احلفاظ عىل الكيان الس�يايس للدولة، ومحاية املصالح العليا، 
واح�رتام الرم�وز الوطنية والثواب�ت التي أمجع عليه�ا غالبية أفراد املجتم�ع، وعدم اللجوء 
إىل طل�ب الّرعاي�ة من جهات أجنبي�ة أو العمل وفق أجندة غري وطني�ة مهام كانت املربرات 
والذرائ�ع، وممارس�ة التعبري وفق القوانني واألنظمة التي تكفل ذلك، وبالوس�ائل الس�لمية 

التي تأخذ باحلسبان أمن الوطن واستقراره.

�  البعد االقتصادي: والذي هيدف إىل توفري أسباب العيش الكريم وتلبية االحتياجات األساسية، 
ورفع مس�توى اخلدمات، مع العمل عىل حتس�ني ظروف املعيشة، وخلق فرص عمل ملن هو 
يف س�ن العمل مع األخذ بعني االعتبار تطوير القدرات واملهارات من خالل برامج التعليم 
والتأهيل والتدريب وفتح املجال ملامرس�ة العمل احلر يف إطار الترشيعات والقوانني القادرة 

عىل مواكبة روح العرص ومتطلبات احلياة الراهنة.

�  البعد االجتامعي: والذي يرمي إىل توفري األمن للمواطنني بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور 
باالنت�امء والوالء، والعمل عىل زيادة قدرة مؤسس�ات التوجيه الوطني لبث الروح املعنوية، 
وزي�ادة اإلحس�اس الوطن�ي بإنج�ازات الوطن واح�رتام تراثه ال�ذي يمثل هويت�ه وانتامءه 
احلضاري واستغالل املناسبات الوطنية التي تساهم يف تعميق االنتامء، والعمل عىل تشجيع 
إنش�اء مؤسس�ات املجتمع املدين لت�امرس دورها يف اكتش�اف املواهب، وتوجي�ه الطاقات، 
وتعزي�ز فك�رة العمل الطوعي لتكون هذه املؤسس�ات قادرة عىل النه�وض بواجبها كداعم 

ومساند للجهد الرسمي يف شتى املجاالت.

�  البعد املعنوي أو االعتقادي: وذلك من خالل احرتام املعتقد الديني بصفته العنرص األسايس يف وحدة 
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األمة التي تدين باإلسالم وتتوحد مشاعرها باجتاهه ، مع مراعاة حرية األقليات يف اعتقادها ، كام 
أن ه�ذا البعد يتطلب احرتام الفكر واإلبداع ، واحلف�اظ عىل العادات احلميدة والتقاليد املوروثة 

باإلضافة إىل القيم التي استقرت يف الوجدان اجلمعي ، ودرج الناس عىل اإليامن هبا .

�  البع�د البيئ�ي: والذي هي�دف إىل محاية البيئة م�ن األخطار التي هتددها كالتل�وث وبخاصة يف 
التجمعات السكنية القريبة من املصانع التي تنبعث منها الغازات التي تسهم يف تلوث اهلواء، 
واألرضار بعنارص البيئة األخرى من نبات ومياه، إضافة إىل مكافحة التلوث البحري الذي 

ير باحلياة املائية والثروات السمكية )عي، 2005م، ص ص23-22(.

وي�رى الباح�ث م�ن خالل م�ا تق�دم، أن أبعاد األم�ن االجتامعي املش�ار إليه�ا تعالج وفق 
مس�تويات أربعة هي أمن الف�رد وأمن الوطن وأمن اإلقليم واألمن الدويل، حيث يس�عى الفرد 
إىل انته�اج الس�لوك الذي يؤمنه من األخطار التي هتدد حيات�ه أو أرسته أو ممتلكاته من خالل ما 
يملك من الوعي، وبإتباع اإلجراءات القانونية لدرء هذه األخطار، واللجوء إىل القانون لتوفري 
األم�ن م�ع احلرص عىل حياة اآلخرين وعدم التعدي والتج�اوز، كام أن مقومات احلامية الفردية 

تساعد يف توفري مستلزمات السالمة العامة.

د- مقومات األمن االجتامعي:

إن األمن االجتامعي، هو وليد مستوى التوازن والطمأنينة التي يشعر هبا اإلنسان، يف تكامل 
العالقات الداخلية وسالمتها، ويقوم األمن االجتامعي عىل جمموعة من املقومات املختلفة التي 

يمكن توضيحها عىل النحو التايل:

�  التامس�ك ب�ني أفراد املجتم�ع، حيث أن االنت�امء إىل وطن وجمتمع واحد، فاألم�ن االجتامعي بام 
يقدمه للمواطن من أسباب الطمأنينة والرفاهية يتطلب من هذا املواطن مسامهة فعالة يف حتقيقه 
انطالقًا من شعور راسخ لديه بأن ما ينعم به غريه من اخلري إنام ينعم به هو أيضًا، وإن ما يصيب 

غريه من رش يرتد عليه أيضًا، واأللفة اجلامعة هي العامل اجلامع من أفراد املجتمع الواحد.

�  التواف�ق عىل مبادئ س�لوكية وأخالقية واح�دة ولتحقيق هذا البد من غ�رس الثوابت الدينية 
الصحيحة لينمو املجتمع عىل أساس يقر بمبدأ الوسطية واالعتدال استنادًا إىل املنهج القرآين 
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وهو س�مة اإلس�الم التي حيققها يف حياة األفراد واجلامعات ويتجه إليها يف الرتبية والترشيع 
حيث يقيم بناءه كله عىل التوازن واالعتدال.

�  توفر أجهزة األمن، تلك العني الساهرة لتأمني العدالة االجتامعية والطمأنينة والنمو واالزدهار 
يف امليادين الثقافية واالقتصادية واالجتامعية.

�  توفر املؤسسات الرتبوية بصورة عامة والتي توجه اإلنسان وتساعده عىل التعلم عىل احلياة االجتامعية 
وتنفيذ سياسة الرتبية املدنية كعامل من عوامل الوقاية من الوقاية من اجلريمة واالنحراف.

�  توفر املقدرة عىل معاجلة الصعاب واآلفات ودور املؤسس�ات والعيادات االجتامعية التي تويل 
مسؤولية احلاالت االجتامعية املرضية أو الناجتة عن خلل يف البيئة االجتامعية ومعاجلتها.

�  توف�ر اجله�از القضائي القادر والعادل عىل تطبيق القوانني واألنظمة الترشيعية وحيس�نه بدورة 
اإلصالحي والعمل عىل إصالحهم وإعادة ائتالفهم مع احلياة االجتامعية السليمة.

�  توفر املؤسسات العقابية واإلصالحية الصاحلة ويقصد هبا إعادة تأهيل املحكوم عليهم مهنيًا واجتامعيًا.

�  توف�ر التس�امح جت�اه من صل�ح من املنحرف�ني أي هتيئه املجتم�ع لتعني من صلح م�ن املذنبني 
وإلفساح املجال أمامه لينحرص جمددًا ضمنه.

�  توف�ر املؤسس�ات االجتامعي�ة واجلمعي�ات اخلريي�ة التي ترصف وقت�ًا وجهدًا يف س�بيل تأمني 
املؤسسات واخلدمات االجتامعية لتقوم عىل  إقامة التعاون  والعروة الوثقى بني أفراد شعب 
واحد تشدهم إىل بعض بعضًا فيشد كالبنيان ويصمد يف وجه الرياح التي يمكن أن تعصف 
به وتتجه لتدمر واعتقد باختصار أن مقومات األمن االجتامعي والس�يايس التي يقوم عليها 

تنظيم حياة اجتامعية آمنه )حمفوظ، 2012م، ص ص2-1(.

هـ- العوامل التي هتدد األمن االجتامعي:

يمكن توضيح العوامل التي هتدد األمن االجتامعي عىل النحو التايل: 

�  االنحراف: وهو االبتعاد عن املس�ار املحدد وانتهاك القواعد واملعايري وجمانبة الفطرة الس�ليمة 
وإتب�اع الطري�ق اخلط�أ املنهي عنه ويأخ�ذ االنحراف أش�كااًل عديدة منها م�ا يتعلق بجرائم 



64

االعت�داء عىل النفس ومنها جرائم االعتداء عىل املمتل�كات ومنها ما يتصل باجلرائم املنافية 
لألخالق كام أن بعض أشكال االنحراف تستهدف النظام االجتامعي كاحلرابة واالحتكار.

�  الغلو: ويعني التجاوز املجانب حلد االعتدال، ولعل أخطر أشكال الغلو هو الغلو أو االعتقاد 
ال�ذي يعتمد املنهج التكفريي ملن س�واه، مما يبيح له ارت�كاب اجلرائم بحقه ومعاداته. كام أن 
الغل�و يف التفكري والزعم باحت�كار احلقيقة يولد الضغائن واألحقاد ويوقع القطيعة بني أبناء 

املجتمع الواحد مما يدفع إىل تقويض األمن االجتامعي وزعزعة أركانه.

� املخ�درات: وه�ي من أخطر اآلفات التي هتدد املجتمع وتعبث بكيانه واس�تقراره ملا ترتكه من 
آثار س�لبية عىل صحة األب�دان والعقول، وتبديد للطاقات والث�روات، وما تورثه من مخول 
واس�تهتار، تفس�د معه العالئق االجتامعية، وتش�كل بوابة الرتكاب جرائم أخرى كالرسقة 

واالغتصاب، وأحيانا القتل.

�  الفق�ر: يعترب الفقر من أبرز املش�كالت االجتامعية واالقتصادية حي�ث يؤدي احلرمان والعوز 
إىل ب�روز ح�االت اجلن�وح التي تدفع أصحاهب�ا إىل الرسق�ة واالنتقام وتش�كل بيئات الفقر 
مناخًا مناسبًا لالنحراف االجتامعي الذي هيدد قيم املجتمع ويبث اخلوف والقلق، وبخاصة 
ل�دى األطفال الذي�ن حيرمون من مقومات احلياة من امل�أوى والرعاية والتعليم حيث تظهر 
ح�االت الت�رشد والعدوان مما يش�كل إخالاًل يف ت�وازن البنية االجتامعية ودافع�ًا إىل العنف 

والتدمري)اجلبري،2011م، ص ص11-9(.

2- املشكالت التي قد تواجه أرس السجناء

أ - مفهوم أرس السجناء:

أوضح الدورسي)2007م( أن أرس الس�جناء هي: »تلك األرس التي يودع أجد أفرادها يف 
السجن بسبب ارتكابه سلوك خمالف  للنظام ويقع حتت طائلة القانون لفرتة من الزمن« ص7.

وأوض�ح العتيب�ي )200٨م( أن أرس الس�جناء ه�ي: »تل�ك األرس الت�ي حتت�اج إىل املعونة 
واملساعدة ملواجهة املشكالت االجتامعية والنفسية واالقتصادية املرتتبة عىل غياب العائل بصدور 

حكم اإليقاف والسجن عليه عن طريق املؤسسات واهليئات احلكومية واألهلية«ص625.
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ويشري الفريح )2011م( أن أرس السجناء هي: »أرس حرمت من األشخاص الذين يقومون 
بإعانتهم أو أشخاص ينتمون إليهم بسبب دخوهلم السجن ألسباب معينة« ص696. 

ويعرفه�ا الس�قا )2012م( ع�ىل أهنا »تلك األرس الت�ي يكون عائلها أو القائم عىل ش�ئوهنا 
موجودًا داخل الس�جن بس�بب احلكم عليه بالس�جن لفرتة من الزمن بغض النظر عن الس�بب 

األسايس الذي أدى إىل دخوله السجن«. ص544.

ومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحث، أن أرسة السجني تعترب أرسة غري متكاملة بنائيًا 
ووظيفيًا ألن العائل )السجني( غري موجود مما يؤثر سلبًا عىل التنشئة االجتامعية، والضبط االجتامعي 
هلذه األرسة وإش�باع حاجاهتا ، األمر الذي يتطلب رعاية أرس الس�جناء لس�د هذه الفجوة، وهي 
من أهم املش�اكل التي يعاين منها الس�جني نفسه وهو داخل السجن حيث ما يتعلق بأرسته وكيفية 
االطمئنان عليها ماديًا، واجتامعيًا وأخالقيًا، كام أن أرسة الس�جني متثل املأوى املناس�ب والطبيعي 
الذي س�يحتضن الس�جني بعد اإلفراج عنه والتي متد له العون ملنعه من العودة إىل اجلريمة، األمر 
الذي يس�تلزم احلامي�ة والعناية والرعاية ألرس الس�جناء باس�تمرار من قبل املؤسس�ات احلكومية 

واألهلية إلشباع حاجاهتا االقتصادية االجتامعية، النفسية، الصحية، التعليمية والدينية.

ب ـ أنواع املشكالت التي قد تواجه أرس السجناء:

يمكن توضيح املشاكل املختلفة التي تتعرض هلا أرس السجناء عىل النحو التايل:

1 ـ  املشكالت االقتصادية:

تتعل�ق املش�كالت االقتصادي�ة  بقص�ور أو نق�ص امل�وارد املادي�ة وع�دم كفايته�ا للوف�اء 
بااللتزامات األرسية أو س�وء توزيع الدخ�ل أو زيادة عدد أفراد األرس أو عدم وجود دخل عىل 
اإلط�الق نتيج�ة لتعطل رب األرسة أو وفاته. وتعترب املش�كالت االقتصادية م�ن العوامل التي 
تؤدي إىل اهنيار األرسة وتفككها نظرًا ملا يرتتب عليها من مش�كالت أخرى منها أمراض س�وء 
التغذية والضعف العام وانتش�ار االنحرافات الشاذة وجرائم اأَلحداث وارتفاع معدل الوفيات 

ونقص قدرات الفرد عىل العمل واإلنتاج )دريس ، 2007م، ص3٨(.
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 ويرى كثري من الباحثني أن املشكلة االقتصادية هلا أثرها يف هتيئة الظروف التي تؤدي بالفرد 
إىل االنحراف، ويمكن إرجاع أسباب ذلك من وجهة نظر الباحث إىل اعتبارات عدة منها: 

�  أن يكون السجني هو املصدر اأَلسايس للدخل.

�  إن أفراد األرسة ال يزالون يف سن اإلعالة .

�  إن زوجات املسجونني قد يكن غري مؤهالت لعمل مناسب .

�  أن غالبية زوجات املسجونني يعملن يف أعامل ذات دخل منخفض.

وينظ�ر عل�امء االجتامع للوض�ع االقتصادي ل�ألرسة عىل أنه أح�د أهم العوام�ل املؤثرة يف 
حدوث االنحراف وذلك ما أكدته معظم الدراسات.

 حيث ترى العتيبي)200٨م(  »أنه الوس�يلة الوحيدة التي عن طريقها يتم إش�باع احلاجات 
األساس�ية للفرد واألرسة، وتتمثل املشكالت االقتصادية ألرس نزالء السجون يف تدين املستوى 
االقتص�ادي هل�ذه األرس وانقط�اع الدخ�ل أو انخفاضه مما ينت�ج عنه العجز ع�ن تلبية احلاجات 
األساسية هلذه األرس وسوء احلالة االقتصادية، مما قد يؤدي إىل ترشد األبناء أو مزاولتهم التسول 
أو العم�ل يف س�ن مبك�رة يف أماكن خط�رية كالبيع بني الس�يارات )بي�ع املاء( وعند اإلش�ارات 

الضوئية وهذا يعني حرماهنم لتعليم وجعلهم عرضة لالنحراف«.ص631

 ويرى الباحث انه يرتتب عىل انخفاض املستوى االقتصادي لبعض األرس جلوؤها للعيش 
يف مساكن رديئة من الناحية الصحية لعدم استطاعتها دفع اإلجيارات يف األحياء الراقية مما يؤدي 
إىل نشأة أنواع من املرض تزيد من احتياجات هذه األرس للعالج واألدوية، باإلضافة إىل مشكلة 
البطالة ونقص فرص العمل كعامل مساعد يف هتيئة الظروف املسببة لالنحراف فالبطالة مشكلة 
ت�ؤرق كاف�ة املجتمع�ات ولكن بنس�ب متفاوتة وذلك ألهنا تس�اهم يف إجياد عدد من املش�اكل، 
وذل�ك مثل الش�عور باإلحباط والفش�ل، واإلحس�اس باالغرتاب وأن احلاج�ة املادية قد تؤدي 

بأرس السجناء إىل عدة طرق غري رشعية إذا مل تتوفر هلا بالطرق الصحيحة.
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2 ـ  املشكالت االجتامعية:

تعترب األرسة املؤسسة االجتامعية األوىل املسئولة عن التنشئة االجتامعية والضبط االجتامعي 
، فاألرسة تس�عى ملساعدة األفراد عىل اكتساب املعلومات واكتساب العالقات الشخصية بينهم 
ك�ام يتعلم الفرد يف األرسة املعايري والقيم التي تس�اعده عىل كيفية املش�اركة يف النظم االجتامعية 
واالقتصادي�ة املوج�ودة يف املجتمع واألرسة ال يمكنه�ا القيام هب�ذه األدوار واألب الذي يمثل 
السلطة الضابطة غائب عنها خصوصًا يف املجتمع اإلسالمي الذي يمثل األب فيه سلطة الضبط 
والتوجي�ه. ومن هنا يمكن القول أن أرس الس�جناء عندما تفقد عائلها أثن�اء قضائه فرتة العقوبة 
تواجه عددًا من املشكالت االجتامعية املختلفة وختتلف هذه األرس يف استجاباهتا هلذه املشكالت 
فمنه�ا م�ن يطلب املس�اعدة من األق�ارب ومنها من يلجأ إىل مؤسس�ات املجتمع الرس�مية مثل 
وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة واجلمعي�ات اخلريية ومنها من حياول جتاوز هذه املش�اكل من خالل 

تكاتف أعضاء األرسة واعتامدهم عىل أنفسهم.

 وقد أبرزت عدد من الدراسات أهم املشكالت االجتامعية التي تواجهها أرسة النزيل مثل 
دراس�ة العتيبي )200٨م( ودراس�ة إدريس )2007م( حيث تذكر تلك الدراس�ات اخلالفات 
بني األبناء، وبالتايل انش�غال كل فرد منهم بمش�اكل فرعية دون االهتامم بمستقبل األرسة وعدم 
تقدير كل فرد منهم من األرسة للمسئوليات اجلديدة التي ظهرت بعد سجن األب مما قد يتسبب 
يف حدوث رصاعات خمتلفة لألدوار والس�لوك املتوقع من كل فرد القيام به فقد ينش�أ الغموض 
وال�رصاع م�ن تفاعل أعض�اء األرسة فيام بينهم عندم�ا يتعلق األمر بقي�ام األخ مثاًل بدور األب 

واملوجه وهذا ما يسمى برصاع األدوار.

ومن املش�كالت املتعلقة برصاع األدوار مش�كلة قيام الزوجة بدور األب كسلطة ضابطة يف 
األرسة باإلضاف�ة لدوره�ا كأم مما يش�تت جهودها ويعيقها عن القيام بدورها األس�ايس وتتأكد 
صعوبة هذه املهمة إذا كانت الزوجة تبحث عن عمل يلبي احتياجات األرسة األساس�ية يف ظل 
غياب األب، ومما يرتتب عىل خروج الزوجة للعمل ضعف األبناء يف مستوى الدراسة حيث إن 
إرهاقها وإجهادها يف العمل قد ينعكس بالتقتري يف واجبها جتاه أبنائها يف مالحظتهم واإلرشاف 

عىل واجباهتم املدرسية )الفريح، 2011م، ص69٨(.
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وكذل�ك م�ن املش�كالت االجتامعية الت�ي تواجه معظ�م أرس الس�جناء كثرة ع�دد أفرادها 
باإلضافة إىل زيادة االحتياجات األساسية لألرسة تبعًا لزيادة عدد أفرادها ويعترب حجم األرسة 
من العوامل املؤثرة يف قدرة األرسة عىل أداء وظائفها الرتبوية جتاه أبنائها، فحجم األرسة يؤثر يف 
عملية التنش�ئة االجتامعية حيث أنه إذا قل حج�م األرسة زادت الرعاية املبذولة لألبناء وإذا زاد 
ع�دد أفراد األرسة يتبعه خلل باالهتامم والرعاية املقدمة ألفراد األرسة كام أن حجم هذه األرسة 
جيع�ل عملي�ة الضبط االجتامعي ضعيفة اجل�دوى يف ظل غياب األب وحتول س�لطة الضبط إىل 

األم )اليوسف، 2004م، ص127(.

وتواجه أرسة الس�جني مش�كلة اجتامعية أخرى أثناء عقوبة السجني، وهي مشكلة الطالق 
ف�األرسة ال يكتم�ل بناؤها إال بالوج�ود العضوي لكال الزوجني والط�الق حينئذ يمثل تصدعًا 
يف ه�ذا البناء وذلك يف ظل غياب األب وحاج�ة األرسة إىل ترابط أعضائها عن طريق التفاعل. 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، تزيد معان�اة أرس الس�جناء عندما تواج�ه األرسة من قب�ل املجتمع بالنبذ 
ومالحقته�ا باحلديث عن جرم رب األرسة يف حق املجتمع خصوصًا يف املدارس فقد يلجأ أبناء 

السجناء إىل ترك التعليم خوفًا من املواجهة )هالل، 2003م، ص146(.

ويرى الباحث بأن مجيع هذه املش�كالت االجتامعية التي قد تواجه أرسة النزيل بعد دخول 
عائله�ا للس�جن تعترب من العوامل املس�ببة للتف�كك األرسي الذي يعترب بداية حلدوث مش�كلة 
أخطر وهي اهنيار الوحدة األرسية وانحالهلا يف ظل غياب األب كسلطة ضابطة وضعف الرقابة 

من األم لكثرة أدوارها يف األرسة.

3 ـ  املشكلة الصحية:

ترتب�ط املش�كالت الصحية باملس�توى امل�ادي ألرسة الس�جني، حيث جيعل تدين املس�توى 
االقتص�ادي هلذه األرس جيربها عىل العيش يف أحوال س�كنية رديئة وال ش�ك أن س�وء األحوال 
السكنية هلذه األرسة يعيقها عن القيام بعملية التنشئة االجتامعية ألبنائها بالشكل الصحيح حيث 
أن االزدحام يف املساكن ورداءة التهوية وضعف مستوى املرافق الصحية تسبب أرضار لألطفال 
يف عملية نموهم فهي حتول دون حتقيق الراحة الكافية وتسبب اإلرهاق والتهيج والتوتر وسهولة 
انتقال األمراض والعدوى، كام يؤدي االزدحام لدى األرس إىل جلوء األطفال إىل الشوارع وهذا 
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يش�كل خط�ورة عىل املجتمع يف ظل غياب الس�لطة الضابطة، ويتضح م�ن خالل ذلك أن هناك 
عالقة مبارشة بني سوء األحوال السكنية وتعثر النمو واعتالل الصحة، بدليل أن نسبة التعرض 
لألمراض ونس�بة الوفيات يف األحياء الش�عبية املزدمحة تزيد عنها يف األحياء الراقية«. )الفريح، 

2011م، ص699(.

وم�ن خ�الل ما تق�دم، ي�رى الباحث أن وج�ود أرس النزالء يف ه�ذه األحي�اء ذات الكثافة 
الس�كانية له آثاره الس�لبية عىل أفراد هذه األرس، حيث تكثر اخلالفات والنزاعات الداخلية بني 
أف�راد األرسة، التي تنعكس عىل طبيعة التنش�ئة االجتامعية ألبن�اء هذه األرس. كام أن احلي الذي 
تعيش فيه هذه األرس يمكن أن يؤدي إىل تأثري واضطراب يف وظيفة األرسة واملدرسة واملؤسسات 
الديني�ة يف غرس الت�زام النظام والقانون يف نفوس األطفال، ويمكن أن يس�هم يف انحرافهم من 
خالل نقص اخلدمات الرورية لقضاء وقت الفراغ، وسوء املسكن وانتشار البطالة، فاألطفال 
بطبيعته�م يميلون إىل التقليد بقصد التجربة، أو هروب�ًا من ظروفهم األرسية، األمر الذي يمهد 

لسبل االنحراف.

4 ـ  املشكالت النفسية:

تعد األرسة هي اإلطار الصحيح الذي يش�عر فيه كل فرد من أفرادها بذاته وحب اآلخرين 
له كام أن األرسة تلعب دورًا بارزًا يف نمو الذات وحتافظ عىل قوهتا إذا توفر هلا بناء حمدد كام يتوفر 
للفرد من خالل األرسة الش�عور باألمن واحلب الذي يس�مح لعاطفته بالنمو الس�ليم باإلضافة 
إىل احلاج�ة إىل التقدي�ر االجتامعي، وال يكون ذلك إال بتوفر أركاهنا األساس�ية األم واألب فإذا 
غ�اب أحدمه�ا يتعذر حتقيق األمن النفي ألعضاء األرسة. وأرسة الس�جني عند ما تفقد معيلها 
والقائم عليها تواجه عدد من املشكالت النفسية من هذه املشكالت ما يتعلق بتأثري غياب األب 
حيث أن غياب األب لفرتة طويلة يس�اعد عدم حتديد مكونات الش�خصية عند الطفل كام حيرمه 
م�ن انتق�ال خ�ربات األب إليه، كام أن غي�اب األب يعمل ع�ىل اختالل اهلوية اجلنس�ية لألوالد 
فيفق�دون األبناء الق�دوة التي يتعلمون منه�ا أدوارهم. كذلك أبناء الس�جناء قد يصبحون أكثر 
مياًل لالنغامس يف األنش�طة اجلانحة فتوفر أركان األرسة يوفر جو نفس�يًا مانحًا للحب والعطف 
يس�اعد األبناء عىل النش�أة الس�وية ويكتس�ب الدور االجتامعي الذي عليه أن يؤديه يف مستقبل 
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حياته، ومن املش�كالت النفس�ية التي تواجه أرسة السجني الشعور بالعزلة واالغرتاب واحتقار 
الذات وفقدان الثقة بالنفس واضطراب العالقات بني أفراد األرسة والعجز عن تكوين عالقات 

اجتامعية سليمة )هالل، 2003م، ص697(.

وقد كشفت العديد من الدراسات مثل دراسة الدورسي )2007م( أن أهم املشاكل النفسية 
الت�ي تعانيها أرس الن�زالء فقدان العائل ما يرتتب عىل ذلك من حرم�ان عاطفي، ومعاناة لغالبية 

زوجات النزالء من اإلحباط اجلني نتيجة فقدان الزوج. )الدورسي، 2007م، ص43(.

وهن�اك جمموع�ة م�ن التغريات االجتامعية الس�لبية الت�ي تلحق باألرسة نتيجة س�جن أحد 
أفراده�ا، وترتبط هذه التغريات بعدة عوامل منها نوع الروابط العاطفية بني الزوجني، واألدوار 
االجتامعية للمحكوم عليهم بالنسبة لألرسة، وكذلك املستوى الثقايف واالقتصادي واالجتامعي 
لألرسة، ومدى نجاح الزوجة يف مقاومة الصعوبات املادية النامجة عن اإلدانة.كام يالحظ أن نوع 
اجلريمة املرتكبة قد يثري املش�اعر العدائية جتاه الس�جني من قبل األق�ارب واجلريان وأهل احلي، 
خاص�ة اذا كانت عقوبة الس�جن جزاء الرتكاب جريمة أخالقية، وت�أيت خطورة هذه التغريات 
النامجة عن س�لب حرية الس�جني م�ن آثار ضارة عىل األرسة كانح�راف األبناء أو طلب الزوجة 
للطالق أو معاناة األرسة من احلرمان والعجز املادي، خاصة اذا كان الس�جني هو عائل األرسة 

ويقيض عقوبة طويلة املدة. )العمر، 2005م، ص220(.

3- األمن االجتامعي ألرس السجناء

أ ـ  مفهوم األمن االجتامعي ألرس السجناء:

أوضح أمحد )2005م(أن األمن االجتامعي ألرس الس�جناء هو: »رعاية أرسة الس�جني إذا 
اتضح أهنا بحاجة لرعاية، وهذا يتم عند دراسة حالة السجني فور دخوله السجن ومالحظة أنه 
يعول أرسة وأن هذه األرسة بحاجة للرعاية والدعم، عندها يتم التنسيق مع املؤسسات الرسمية 
)الضامن االجتامعي( واجلمعيات اخلريية املختصة لرعايتهم وتقديم الدعم واملساعدة الالزمة«.

ص51
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وأوضح دريس )2007م( أن األمن االجتامعي ألرس الس�جناء هو: »اخلدمات املقدمة هلم 
وذلك بتوجيهها إىل املؤسسات املهتمة برعاية هذه الفئة مما حيول بينها وبني االنحراف«.ص30

وأوض�ح )Harry،2011( أن األم�ن االجتامعي ألرس الس�جناء هو: »االهتامم واملس�اعدة 
الت�ي متن�ح ألرس الس�جناء، بغرض معاونته�م يف جهودهم للتكيف مع املجتمع الذي يعيش�ون 

 .p3فيه«٨

ك�ام ينظر بريدج إىل أن األمن االجتامعي ألرس الس�جناء يش�مل اجله�ود التي تبذل لتحقيق 
أه�داف وقائي�ة وعالجية يف الوقت ذات�ه، فمن حيث كونه يؤدي إىل حتقي�ق أهداف وقائية، فإنه 
يتأت�ى ع�ن طريق املس�اعدة عىل تأم�ني احتياج�ات األرسة ومواجهة ما يعرتضه�ا من مصاعب 
نتيج�ة س�جن عائلها، أم�ا من حيث كونه ي�ؤدي إىل حتقيق أهداف عالجية ف�إن ذلك يتمثل من 
خالل مس�اعدة الس�جني عىل االطمئنان عىل أرسته واالس�تجابة لربامج التأهيل التي يتلقاها يف 

.)Berridge،2013،p66( املؤسسة اإلصالحية ذاهتا

ومن خالل التعريفات الس�ابقة، يس�تخلص الباحث، أن األمن االجتامعي ألرس الس�جناء 
هو القيام بمجموعة من الربامج املختلفة التي تس�اهم وتس�اعد أرس السجناء، حيث تعمل هذه 
الربامج عىل الرعاية واحلامية ألرس السجناء، ومعاونتهم عىل التكيف مع املجتمع الذي يعيشون 

فيه ومساندهتم لتخطي الظروف التي وقعت فيها األرسة نتيجة سجن عائلها.

ب- أمهية األمن االجتامعي ألرس السجناء:

تتمثل أمهية األمن االجتامعي ألرس السجناء عىل النحو التايل: 

�  تكمن أمهية توفري األمن االجتامعي ألرس السجناء من قبل املجتمع بكل فئاته أهنا تقي املجتمع 
من خطورة إجرامية قد تتطور إىل انحرافات س�لوكية نتيجة اآلثار الس�لبية التي تتعرض هلا، 
خاص�ة عندما يس�تمر النقص يف االحتياجات وتزداد الضغوط الس�لبية ع�ىل أفراد األرسة، 

باإلضافة إىل حتقيق التكافل االجتامعي بني أفراد املجتمع .

�  أن برام�ج األم�ن االجتامع�ي املوجهة ألرس الس�جناء تعد نوعًا من التدخ�ل االجتامعي الذي 
هيدف إىل حتقيق التضامن والتكافل واالستمرار يف املجتمع، إذ إهنا تقوم بدور كبري يف ضامن 
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صالح األرسة واس�تقرارها، س�واء خالل وجود عائلها يف الس�جن أو حت�ى بعد خروجه، 
وكالمها فرتتان مهمتان للس�جني ولألرسة ذاهتا يف نجاح برامج األمن االجتامعي للس�جني 
وأرسته، ألهنا تساعد يف نجاح إعادة تأهيل السجني وضامن عدم العودة الرتكاب اجلريمة.

�  يعد األمن االجتامعي املقدم ألرس الس�جناء جزًءا مكماًل لربامج الرعاية التي تقدم للس�جني 
نفسه إذ إن هذا النوع من توفري األمن االجتامعي للسجني نفسه ورعاية السجني بعد اإلفراج 
عنه تشكل يف جمموعها أساليب متكاملة لتحقيق أهداف األمن االجتامعي لنزالء السجون، 
ويعطي توفري األمن االجتامعي ألرسة السجني للسجني نفسه وألرسته فرصة حقيقية ثمينة 

إلعادة التكيف مع املجتمع وحتقيق مبدأ الوقاية من اجلريمة.

�  يعد األمن االجتامعي ألرسة السجني حقًا اجتامعيًا وسياسيًا هلم، ومن واجب املجتمع حتقيقها 
هل�م، فإذا كان النظام االجتامعي قد قرر س�لب حري�ة رب األرسة نتيجة خروجه عىل صحة 
نس�بة النظ�م للمجتمع وقوانينه، فال جي�ب أن تعاقب أرسته معه أيض�ًا، ولذلك من واجب 
املجتم�ع أن حي�رص عىل تقديم الدعم والرعاية واملس�اعدة ألرس الس�جناء ب�ام يكفل ضامن 

استقرارهم والتكيف مع الظروف الطارئة التي وقعوا فيها بسبب سجن عائلهم .

�  ي�ؤدي األم�ن االجتامعي ألرس الس�جناء إىل حتقيق أهداف وقائية عالجي�ة يف الوقت ذاته من 
حيث كوهنا تؤدي إىل حتقيق أهداف وقائية تتحقق من املساعدة عىل تأمني احتياجات األرسة 
ومواجهة ما تعرتضها من مصاعب نتيجة س�جن عائلها، ومن حيث كوهنا تؤدي إىل حتقيق 
أهداف عالجية تتحقق من خالل مس�اعدة الس�جني عىل االطمئنان عىل أرسته واالستجابة 
لربامج األمن االجتامعي التي يتلقاها يف املؤسس�ة اإلصالحية ذاهتا، وجيب أال تكون برامج 
األم�ن االجتامع�ي املقدم�ة ألرسة الس�جني عالجي�ة ومرتبط�ة باحلد األدنى م�ن احلاجات 

الرورية فقط، بل جيب أن تكون خدمات وقائية )حممد، 1425ه�، ص ص67-6٨(.

ويستخلص الباحث من خالل ما سبق، أن األمن االجتامعي يعطي للسجني وألرسته فرصة 
حقيقي�ة ثمينة إلعادة التكيف م�ع املجتمع وحتقيق مبدأ الوقاية من اجلريمة وعدم تعرض أرسته 
خلطر الوقوع فيها، إذ إن الظروف التي متر بأرسة الس�جني وبش�كل مفاجئ جتعلها متثل خطورة 
إجرامي�ة أو انحراف�ًا س�لوكيا أو أخالقيا حمتماًل بعد س�جن الزوج، خاصة عندم�ا يكون العائل 
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الوحيد هلا، وعندما تتعرض لضغط احلرمان والعوز واحلاجة. كام يوفر األمن االجتامعي ألرسة 
الس�جني حقوقًا اجتامعية وأساس�ية من واجب املجتمع حتقيقها هلا، ف�إذا كان النظام االجتامعي 
ق�د قرر س�لب حرية رب األرسة نتيجة خروجه عىل نظ�م املجتمع وقوانينه، فال جيب أن تعاقب 
أرست�ه معه أيضًا، ولذلك من واجب املجتمع أن حيرص عىل تقديم الدعم والرعاية واملس�اعدة 

ألرس السجناء بام يكفل ضامن استقرارهم والتكيف مع الظروف الطارئة التي وقعوا فيها.

ج- حماور األمن االجتامعي ألرس السجناء: 

متث�ل عملي�ة األمن االجتامعي ألرسة الس�جني إحدى حلقات الرعاي�ة االجتامعية املوجهة 
لنزالء املؤسسات اإلصالحية )السجناء( وأرسهم يف جمال الوقاية من اجلريمة ومكافحتها، ومن 

خالل ذلك، تتمثل حماور األمن االجتامعي ألرس السجناء فيام يي:

1 ـ  البعد النفيس:

أوض�ح البن�ا )2007م( أن البعد النفي لألمن االجتامعي يتمثل يف: »زرع اإليامن يف نفس 
املس�جونني واملفرج عنه�م، والتوجيه النف�ي واالجتامعي الصحيح ألرس الس�جناء الذي يقي 
م�ن االنحراف�ات والعمل عىل حل مش�اكلهم ومتكينهم من العيش الرشي�ف واإلبقاء عىل صلة 

السجني بأرسته حتى يسهل تكيفه مع أرسته بعد اإلفراج عنه« ص125.

2 ـ  البعد االجتامعي:

 أوضح السقا أنه تتم الرعاية االجتامعية ألرس السجناء من خالل ما يي: 

�  تقديم مساعدات عينية ألرسة السجني.

�  تقديم خدمات تعليمية ألبناء املسجونني بإعفائهم من املرصوفات الدراسية.

�  تقديم خدمات مهنية كإحلاق زوجة املسجون أو أبنائه بأي عمل.

�  توجيه أفراد األرسة حسب كل حالة إىل جهات املساعدة )السقا، 2012م، ص547(.
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3 ـ  البعد االقتصادي:

أوضح الفريح أنه تتم الرعاية االقتصادية ألرس السجناء من خالل ما يي: 

�  منح مساعدات مالية لعائالت املسجونني وقد تكون مؤقتة.

�  منح مساعدات مالية طويلة األجل ألرس املسجونني ملواجهة نفقات احلياة.

�  إعانة حاالت األرس حس�ب نوعية كل منها واستعدادها وخربهتا املهنية والتجارية ملزاولة 
املهن كخياطة املالبس أو أشغال اإلبرة واملرشوعات التجارية كبيع اخلردوات واألقمشة 

)ألفريح،2011م، ص720(.

4 ـ  التدريب املهني والتأهيل: 

هتتم املؤسس�ة العام�ة بالتدريب املهن�ي والتقني من خ�الل برنام�ج األرس املنتجة بتدريب 
أرس املس�جونني عىل املهن املناسبة وتيسري سبل العمل واإلنتاج هلم عن طريق إقامة املرشوعات 

املنتجة هلم وألرسهم.

د- املرتكزات التي يقوم عليها األمن االجتامعي ألرس السجناء:

أن اخلدم�ات الت�ي تقدم ألرس الس�جناء ترتكز ع�ىل جمموعة من املنطلقات األساس�ية التي 
يمكن توضيحها عىل النحو التايل: 

�  إن واج�ب الدول�ة يف محاي�ة املجتمع م�ن آثار اجلريم�ة ال ينتهي بالقبض عىل املج�رم وإيداعه 
السجن، بل يمتد إىل إصالح ذلك السجني، والعمل عىل تقديم الرعاية ألرسته.

�  قابلية السلوك البرشى للتعديل والتغيري متى ما أتيحت الظروف املناسبة لذلك التغيري.

�  أن للمجرم الذي ارتكب جريمته حق عىل الدولة واملجتمع يف رعاية أرسته وتأهيلها، حتى ال 
تنخرط يف االنحراف.

�  إن أفض�ل وس�يلة حلامي�ة أرس الس�جناء من تكرار انح�راف املجرم ه�ي اإلرشاف االجتامعي 
والنفي واالقتصادي الواعي بعيدًا عن الرقابة الرشطية عىل املفرج عنه.
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�  عق�اب املج�رم عىل ما ارتكبه من انحراف جيب أن ال يمتد ويصل إىل أرسته، وال يمكن حتقيق 
ذل�ك إال برعاي�ة هذه األرسة، وع�دم تركها تصارع الظروف القاس�ية يف احلي�اة بعد غياب 

عائلها .

�  إن أرسة املج�رم ه�ي مالذه بعد خروجه من املؤسس�ة العقابية ورعاي�ة هذه األرسة واملحافظة 
عليه�ا خالل فرتة وجود املجرم يف املؤسس�ة العقابية عامل مه�م يف ضامن عدم عودة املجرم 

لالنحراف مرة أخرى بعد اإلفراج عنه.

�  غي�اب ويل أمر األرسة بس�جنه ق�د يؤدى إىل تولد وظهور عدد م�ن املنحرفني يف هذه األرسة، 
ولذل�ك جي�ب توفري الرعاية املناس�بة هل�ذه األرسة التي تصوهن�ا وحتوطه�ا بالرعاية الالزمة 

)الفريح، 2011م، ص ص716-715(. 

ويرى الباحث أن األمن االجتامعي يرتكز عىل جمموعة من العوامل التي ترتبط مع بعضها وهي 
تتمثل يف دور الدولة واملنظامت األهلية يف محاية املجتمع، وقابلية البرش للتغيري، وهتيئة أرسة السجني 
لتقب�ل األم�ر والعمل عىل املحافظ�ة عىل مكوناهتا خالل ف�رتة وجود عائلها يف املؤسس�ات العقابية 

واإلصالحية وهو عامل مهم يف ضامن عدم عودة عائلها لالنحراف مرة أخرى بعد اإلفراج عنه.

هـ- وسائل األمن االجتامعي ألرس السجناء:

يمكن توضيح الوسائل املختلفة لألمن االجتامعي ألرس السجناء عىل النحو التايل: 

�  إعانة اجلهات احلكومية: تتس�م اجلهات احلكومية بأهنا أكثر املؤسس�ات ضامًنا لالستمرارية يف 
اإلعان�ة وخصوًصا من خالل »الضامن االجتامع�ي«، لكنها ربام تكون أعقد اجلهات تنظياًم، 

حيث الروتني والبريوقراطية، ومدى كفاية برامج رعايتها أمر يف غاية األمهية.

�  تفعي�ل دور املؤسس�ات اخلريي�ة التطوعي�ة: أمهية املؤسس�ات اخلريية التطوعي�ة يف رعاية أرس 
السجناء، حيث إن تركها لالجتهادات الفردية أو احلامس التطوعي ال يضمن االستمرارية. 
إضاف�ة إىل أن الغالب يف ه�ذه اجلهود هو توفري العون املادي أو العيني البس�يط، لكن دوائر 
اهت�امم األرس خصوص�ًا بع�د س�جن عائلها تتن�وع من حيث متابع�ة فرص العم�ل لألبناء، 

ومتابعة دراستهم، أو تشغيلهم يف برامج منتجة، مما قد ال يتوفر لدى الدعم التطوعي.
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�  تفعي�ل دور اجل�رية والقرابة: تفعي�ل دور اجلرية والقرابة من خالل وس�ائل اإلعالم واخلطابة 
وإث�ارة هذه املواضيع كثريًا من أجل رفع مس�توى الوع�ي وهبذه القضية، مما قد ينعكس عىل 
وضع برامج من خالل جمتمع احلي والقرابة يف احتواء ورعاية أرس الس�جناء، من ذلك عىل 

سبيل املثال فكرة »الصناديق واملجالس اخلريية« لألرس واألحياء.

�  تبن�ي املرشوعات الرتبوية والوقائية من قبل املؤسس�ات املعني�ة: أمهية تبني مرشوعات تربوية 
ووقائية من قبل املؤسس�ات املعنية بأرس املس�جونني وعىل س�بيل املثال م�ا تبني مرشوعات 
األرس املنتج�ة، وذل�ك من خالل تأهيل أرس الس�جناء ع�ىل إجادة بعض امله�ن أو املهارات 
لزي�ادة دخله�ا ، وربام تكتفي مالًي�ا بذاهتا، وتبني رعاية أوالد الس�جناء - بنني وبنات - من 
خال ل مؤسسات اجتامعية وتربوية، وتضع هلم برامج الرعاية املناسبة للحفاظ عليهم وتنمية 

مهاراهتم.  

�  التوجيه االجتامعي: إن الرعاية التي تقدم ألرس السجناء جيب أن ال تقف عند مسألة اإلعانات 
املادية فحس�ب، بل ينبغي أن متتد إىل توجيه اجتامعي ش�امل، يقي أفرادها من الس�لوكيات 
املنحرف�ة ومصادره�ا. ومن هذه الرعاية الثقافي�ة مدهم باملواد الثقافية املقروءة واملس�موعة 
املناس�بة، أما الرعاية االقتصادية فهي أمر تتطلبه رضورة احلياة، ويمكن أن حتقق من خالل 
التفكري يف مش�اريع عملية ألرس السجناء تتبناها املؤسسات التطوعية ومن هذه املرشوعات 
مث�ل تعلي�م اخلياط�ة للنس�اء وصناعة املأك�والت الش�عبية وصناعة احللوي�ات وغريها من 
اأَلف�كار الت�ي تريع عىل تلك األرس مااًل فتكتفي بنفس�ها عن غريها. وباإلضافة إىل تش�غيل 
النس�اء ومتابع�ة اأَلبن�اء القادري�ن عىل العم�ل وهتيئة ال�دورات التدريبية هل�م أو غريها من 

األعامل املناسبة.

�  االس�تفادة م�ن مصادر املس�اعدة املختلفة: االس�تفادة من كافة املص�ادر القائمة يف املجتمع يف 
مس�اعدة أرسة الس�جني الضحية بال ذنب، خالل س�جنه وبعد اإلفراج عن�ه وهتيئتها لتقبله 
واس�تقباله، وق�د يكون للمؤسس�ة اإلصالحي�ة وخصوًص�ا اأَلخصائي االجتامع�ي الدور 

األكرب.
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�  تبني املس�اعدات املختلفة )فردية، مجاعية، تطوعية، حكومية(: تتبنى يف الغالب جهات خمتلفة 
فردي�ة، مجاعية، تطوعية، حكومية عملية مس�اعدة أرس الس�جناء، وه�ذا يف الواقع أمر بالغ 
اأَلمهية ولكن جيب أن يكون هناك تنس�يق بني هذه اجلهود من أجل أن يكون هناك عدالة يف 
التوزيع والرعاية وثانيًا تغطية أكرب عدد ممكن من األرس املحتاجة إىل الرعاية )هالل،2003م، 

ص ص144-141(.

ويتضح من خالل ما تقدم، أن هناك العديد من الوس�ائل املتنوعة لألمن االجتامعي متمثلة 
يف التوجيه االجتامعي، واالس�تفادة من مصادر املس�اعدة املختلفة، وتبني املس�اعدات املختلفة، 
وإعان�ة اجله�ات احلكومي�ة، وتفعي�ل دور املؤسس�ات اخلريي�ة التطوعي�ة، وتفعي�ل دور اجلرية 
والقراب�ة، وتبني املرشوعات الرتبوية والوقائية من قبل املؤسس�ات املعنية، وتعد هذه الوس�ائل 
نوعًا من التدخل االجتامعي الذي هيدف إىل حتقيق التضامن والتكافل واالس�تمرار يف املجتمع، 
إذ إهنا تقوم بدور كبري يف ضامن صالح األرسة واستقرارها، سواء خالل وجود عائلها يف السجن 
أو حت�ى بعد خروج�ه، وكالمها فرتتان مهمتان للس�جني ولألرسة ذاهتا يف نج�اح برامج األمن 
االجتامعي للس�جني وأرسته، ألهنا تس�اعد يف نجاح إعادة تأهيل الس�جني وضامن عدم العودة 

الرتكاب اجلريمة.

و- دور األمن االجتامعي يف االحتواء الوقائي ألرس السجناء:

أوض�ح دري�س )2007م( أن االحتواء الوقائي هو: »تلك العمليات واأَلس�اليب اإلدارية 
والتنظيمي�ة واإلجرائي�ة التي هتدف إىل كبح الس�لوك االنح�رايف أو اإلجرامي قب�ل وقوعه، كام 
هت�دف إىل التعرف املس�بق عىل األفراد املرش�حني للوق�وع يف االنحراف واجلريم�ة ومنعهم من 

الوقوع فيها ومحايتهم من أنفسهم ومحاية املجتمع منهم« ص42.

ويرى سمويل أن األمن االجتامعي يساعد يف احتواء أرس السجناء من خالل ما يي: 

�  التعاون مع اإلصالحيات واملؤسسات اإلصالحية )السجون( ومؤسسات الرعاية االجتامعية 
للنزالء )الس�جناء( بغرض التوعية واحلث عىل انتهاج أس�لوب وطريقة الوقاية من اجلريمة 
أثناء وجود السجناء يف املؤسسات اإلصالحية )السجون( واإلصالحيات، وبعد خروجهم 
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منها، من خالل الدفع إىل اعتامد برامج تأهيلية تش�مل من مجلة ما تشمل الوقاية من اجلريمة 
وبعد خروجهم منها.

�  التعاون واالتصال املبارش مع عوائل املسجونني والعمل عىل مشاكلهم. 

�  االتص�ال والعم�ل مع عوائل املدمنني للمخدرات واملس�كرات وتقديم يد العون واملس�اعدة 
إليهم للخروج من اأَلزمة التي متر هبا العائلة واألفراد املدمنني.

�  العم�ل عىل املس�اعدة يف ح�ل النزاعات واملش�كالت االجتامعية والرصاعات م�ا بني األفراد 
واجلامع�ات ودًي�ا وبقدر اإلم�كان بعيدًا عن اإلش�كاليات الرس�مية أو ع�ن طريق مكاتب 

الوساطة ومكاتب الوساطة العدلية.

�  االتص�ال والعم�ل م�ع اجلامع�ات واأَلقليات واأَلف�راد املعرض�ني للوقوع يف براث�ن اجلريمة 
.)Samuel،2012،p69-70( واالنحراف

ويمكن ترمجة هذه الربامج الوقائية ألرس السجناء عىل النحو التايل: 

1 ـ  بالنسبة للزوجة :

الوقاي�ة الالزمة هلا هي وقوف األخصائي االجتامعي بجانب األرسة وما ينتظر من الزوجة 
يف ه�ذه املرحل�ة، الوق�وف بجانب زوجها ورعاية األبن�اء، ومواجهة األزمات املالية وتس�تطيع 
برام�ج األم�ن االجتامع�ي أن حتقق الوقاي�ة للزوجة عن طري�ق توفري بعض املس�اعدات املالية، 
وإحلاقها بربامج تدريبية للتمكن من ممارس�ة مهنة مثل األش�غال اليدوية أو الفنية أو اخلياطة أو 
الطبخ، ومس�اعدهتا عىل املش�اركة يف مش�اريع صغرية للتكس�ب من عملها، ومس�اعدة الزوجة 
التي ال تتقن مهنة عىل القيام بأي عمل يتناسب مع قدراهتا من خالل وجودها باملنزل ودون ترك 
اأَلبناء وإمهاهلم مثل: رعاية عدد من أبناء احلي نظري مبلغ من املال أو إعداد وجبات غذائية أيضًا 
نظري مبلغ من املال مثل هذه اأَلعامل حتى وإن كانت بسيطة إال أهنا حتقق للزوجة الوقاية واحلامية 
من الس�ري يف طريق االنحراف، فهي تعمل عىل إقناع الزوجة بالبقاء بني األرسة واألبناء، وعدم 
اختاذ قرار طلب الطالق وهو القرار الس�هل يف حالة تفاهم املشاكل، ورعاية اأَلبناء ومساعدهتم 

عىل مواصلة التعليم.
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2 ـ  بالنسبة لأَلبناء : 

حيتاج اأَلبناء بشكل خاص إىل جهود مكثفة للعمل عىل وقايتهم من سلوك طرق االنحراف 
واجلريمة، ويرجع ذلك إىل أن أطفال أبناء السجناء هم الفئة التي تعاين أكثر من غريها وتستحق 
العناية والرعاية واالهتامم .كام مستقبل األبناء يتأثر تأثريًا من جراء ارتكاب عائل األرسة إحدى 

اجلرائم)دريس، 2007م، ص ص43-42(. 

وم�ن خالل م�ا تقدم، يرى الباح�ث أن دور األم�ن االجتامعي يف االحت�واء الوقائي ألرس 
السجناء يتمثل يف وضع ورسم واعتامد السياسة واالسرتاتيجية الوقائية واإلرشاف عىل التطبيق 
الفعي امليداين هلذه السياس�ة واختيار األس�اليب والنامذج والتقنيات املناسبة للمجتمع وتطبيقها 
ميدانيًا وفعليًا مع األفراد واملؤسسات املعنية اأَلهلية منها واحلكومية عىل حد سواء، وانطالقًا من 
معطيات وحقائق واقع احلال فيام يتعلق باجلريمة واالنحراف والظروف الباعثة هلا يف املجتمع.

4- منظامت األمن االجتامعي ألرس السجناء يف اململكة العربية السعودية

 أنه يف دول عديدة حتمل أرسة السجني وزر سجينها، فتعيش منبوذة من املجتمع، حماربة من 
األجهزة الرسمية، معرضة لالعتقال يف أي وقت، خاصة إذا كان السجن سببه قضية تتعلق بأمن 
الوط�ن، أو سياس�ته، وهذا الوضع يمثل نوعًا من العقوبة الت�ي تطبق بحق أبرياء ليس هلم ذنب 
س�وى صلة القرابة بالسجني.ويف اململكة العربية السعودية هناك نظرة أخرى للسجني وأرسته، 
فهي تنظر للس�جني عىل أنه إنس�ان ارتكب جريمة بحق املجتمع، أو بح�ق أفراده، وأحيانا بحق 
أرست�ه، وحينام يس�تحق الس�جن فإن هذا جي�ب أال ينعكس ع�ىل أوضاع أرسته، حت�ى ال يدفع 
هذا  بقية أفراد األرسة إىل تكرار اخلطأ، وبس�بب هذه النظرة اإلنس�انية، كانت اململكة س�باقة يف 
إقرار عدد من اإلجراءات التي تعزز من عالقة الس�جني بأرسته، وحتمي األرسة من االنحراف 

)اجلارس، 1431ه�، ص7(

ولذل�ك فق�د حرص�ت اململك�ة العربية الس�عودية ع�ىل وضع نظ�اٍم يضمن تقدي�م األمن 
واإلعانة والرعاية ألرس النزالء، وهذا ما أكده القرار الوزاري رقم 430٨ لسنة 139٨ه� بشأن 
املوافق�ة ع�ىل الئحة الرعاية االجتامعية والنفس�ية يف اإلصالحيات، ال�ذي تضمن ضمن بنوده، 



80

أمهي�ة العمل عىل محاي�ة أرسة النزيل وتوفري األمن االجتامعي هلا، وتقدي�م املعونة الالزمة هلا بام 
يكف�ل احلي�اة الكريمة، ويبعدها عن االنح�راف. )املوقع اإللكرتوين للمديرية العامة للس�جون 

)www.pgd.gov.sa( تاريخ االسرتجاع )20  /1435/11ه�(.

 وق�د تع�ددت اجلهات الت�ي تقوم بتوفري األم�ن االجتامعي ألرسة النزي�ل واخلدمات التي 
تقدمها هلذه الفئة ما يي: 

أ – وزارة الشئون االجتامعية:

صدر األمر امللكي رقم 122 يف عام 13٨0ه� بإنش�اء وزارة العمل والش�ئون االجتامعية، 
وذل�ك لتطوير احلياة االجتامعية، بام يتالءم مع الوضع اجلديد للدولة، من خالل تنمية الطاقات 
االجتامعية واالهتامم باملجتمعات املحلية ومساعدهتا عىل النهوض، وتوفري ما حيتاج إليه أفرادها 
م�ن مقومات النمو الس�ليم ثقافيًا وصحي�ًا واجتامعيًا واقتصاديًا، وقد عمل�ت الوزارة من أجل 
وض�ع الربامج واملش�اريع التي تس�هم يف املعاونة عىل رفع املس�تويات االقتصادي�ة واالجتامعية 
للمواطنني، واألخذ بأيدهيم نحو مساعدة أنفسهم، عن طريق تنفيذ أنشطتها املتعددة، التي تأيت يف 
مقدمتها خدمات األمن االجتامعي وأنشطة تنمية املجتمع وخدمات التعاون )املوقع اإللكرتوين 
لوزارة الشؤون االجتامعية )www.mosa.gov.sa( تاريخ االسرتجاع )1435/11/22ه�(. 

ففي جمال توفري األمن االجتامعي ترى العتيبي الوزارة اجلهة املنوط هبا توفري األمن والرعاية 
االجتامعي�ة للمواطن�ني، الذين حتيط هبم مش�اكل اجتامعي�ة، يعجزون ع�ن مواجهتها والتغلب 
عليها باعتامدهم عىل قدراهتم وإمكاناهتم الذاتية. كام تسعى الوزارة إىل املسامهة يف وقاية املجتمع 
من االنحرافات واملش�كالت والظواهر االجتامعية الس�لبية التي تعرقل مسريته وتعوق تقدمه، 
وتعمل عىل حتويل قواه البرشية املعطلة، بس�بب اإلعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية أو لظروف 
اجتامعي�ة واقتصادية قاهرة، إىل طاقات منتجة، تكفل نفس�ها من خ�الل محاية األفراد وتدريبهم 
وتأهيلهم يف دور ومؤسسات ومراكز الرعاية االجتامعية املختلفة، أو من خالل تقديم اإلعانات 
املستمرة لألرسة التي تقوم بمهمة توفري احلامية واألمن االجتامعي بدياًل عن املؤسسات واألرس 
املعرض�ة للتف�كك واالهني�ار ه�ذا إىل جانب تش�جيع القطاع األه�ي اخلريي التطوع�ي ودعمه 
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لإلس�هام يف تقديم اخلدمات االجتامعية املختلفة يف شتى صورها هذا وقد طالت اخلدمات التي 
تقدمه�ا وزارة الش�ئون االجتامعية عددًا من فئات املجتمع املحتاج�ة، ومن ضمنها أرس النزالء، 
الت�ي حظيت باهت�امم الوزارة ورعايتها. ولعل وكالة الض�امن االجتامعي هي اجلهة األوىل املناط 
هبا، حيث تنقسم إعانات الضامن االجتامعي إىل معاشات ومساعدات. وتشمل املعاشات العجز 
الكي، واأليتام، والنس�اء الاليت ال عائل هلن، بينام تش�مل املس�اعدات العجز املؤقت واملصابني 
بك�وارث فردية واملس�اعدات العاجلة ملن هلم ظروف تس�تدعي املس�اعدة، وفق رشوط حمددة، 

واملهجورات أو الاليت بال عائل وأخريًا أرس النزالء )العتيبي،200٨م، ص679(.

 وتقوم وزارة الشئون االجتامعية بمساعدة أرس النزالء عن طريق ما يي: 

1 ـ  مساعدات الضامن االجتامعي:

ويوج�د هناك تعاون بني وزارة الش�ؤون االجتامعية ممثلة بالض�امن االجتامعي وبني اللجنة 
الوطنية لرعاية الس�جناء واملفرج عنهم وأرسهم لالس�تفادة من الدعم املادي الذي تقدمه، ،هذا 
التعاون جيسد مبدأ الرشاكة بني وكالة الضامن االجتامعي واللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرح 
عنه�م وأرسهم، من جانب املس�تفيدين واملس�تفيدات للفئ�ات التي ترعاها اللجن�ة، وأن أرسة 
السجني تستحق معاشًا ضامنيًا يرصف هلا من وكالة الضامن االجتامعي، ويتم رصف مساعدات 
الضامن االجتامعي ألرس النزالء، اس�تنادًا إىل تعميم نائب وزير الداخلية يف 1394/10/22ه� 

املتعلق بحامية أرس النزالء وتوفري األمن والرعاية االجتامعية هلم، وذلك عىل النحو التايل:

�  أن يكون السجني سعودي اجلنسية، يبدأ استحقاق األرسة ابتداء من تاريخ دخول العائل 
السجن وحتى تاريخ إطالق رسحه.

�  إذا كان للس�جني أكثر من أرسة يقرر لكل أرسة معاش�ًا بصفة مستقلة، يطبق عىل السجني 
وأرسهم ما يطبق عىل احلاالت األخرى املس�تفيدة م�ن الضامن من حيث مقدار الدخل 

وعدد العاملة التي حتت كفالتهم ونوع األنشطة التجارية.

� يرصف للس�جني بعد اإلفراج عنه )مقدار معاش أرسته( مدة س�تة أش�هر مساعدة مقطوعة 
لتأهيله للعمل رشيطة أال تقل مدة سجنه عن سنة واحدة وإذا كان للسجني أكثر من أرسة 
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فيرصف له نصف املساعدة املقررة لكل أرسة، كام أنه يف حالة وفاة السجني داخل السجن 
تعدل احلالة من أرسة سجني إىل معاش أرملة وأيتام حسب احلالة االجتامعية لألرسة. 

�  يتم رصف معاشات الضامن االجتامعي للمستحقني من أرس النزالء وفق الفئات املعمول 
هبا، دون احلاجة إىل اتباع اإلجراءات اإلدارية التي تتبعها مصلحة الضامن االجتامعي يف 

العادة للتأكد من استحقاق املستفيدين.

�  يبلغ مدير اإلصالحية إدارة شئون النزالء بوزارة الداخلية مبارشة خالل أسبوع من إيداع 
النزي�ل اإلصالحية باملعلوم�ات الكافية ع�ن النزيل وأرسته ومدى اس�تحقاقها ملعاش 
الض�امن، وتؤخ�ذ هذه املعلومات من النزيل نفس�ه، وتدون يف اس�تامرة معاش الضامن، 
ومن ثم ترسل االستامرة ملصلحة الضامن االجتامعي، حيث يقوم األخصائي االجتامعي 

بالتأكد من املعلومات املوجودة يف االستامرة.

�  ع�ىل وكال�ة الضامن االجتامعي واإلس�كان الش�عبي أن ت�رصف املعاش ل�ألرسة يف حالة 
استحقاقها خالل شهر من تاريخ تسليمها االستامرة)العويف،200٨م، ص٨2(. 

2 ـ  وحدة اإلرشاد االجتامعي: 

باإلضاف�ة إىل ما تقدم�ه وزارة الش�ئون االجتامعية ألرس نزالء املؤسس�ات اإلصالحية من 
املساعدات واملعاشات عن طريق وكالة الضامن االجتامعي تقوم الوزارة بمساعدة هذه األرس عن 
طريق وحدة اإلرشاد االجتامعي، وهي وحدة اجتامعية تعنى بتقديم املساعدة واخلدمة اإلرشادية 
ملن هم بحاجة إليها من أفراد املجتمع، حتى يتمكنوا بأنفسهم من فهم أبعاد مشاكلهم، ويتعرفوا 
عىل البدائل واحللول املناسبة هلا، ومن ثم مساعدهتم والوقوف بجانبهم الختيار البديل أو احلل 
املناس�ب الذي يمكن تنفيذه للتغلب عىل املشكلة، وذلك من خالل إرشادهم إىل أفضل احللول 

املمكنة بمعرفة مرشدين مؤهلني.

 وهتدف وحدة اإلرشاد إىل حتقيق األهداف اآلتية:

�  تفعيل إس�هامات وزارة الش�ئون االجتامعية الوقائية واإلرش�ادية وذلك من خالل دراسة 
املشكالت االجتامعية )ألرس النزالء(، وتقديم احللول املالئمة هلا.
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�  تقدي�م استش�ارات جماني�ة عرب اهلاتف املجاين ملختلف املش�كالت األرسية أو الش�خصية 
والنفسية والدراسية التي تواجه أرس النزالء.

�  فتح س�بيل آمن للتعامل مع املشكالت االجتامعية يف مهدها بام يقلل التكلفة املرتتبة عليها 
أيًا كان نوعها.

�  خدمة العمل االجتامعي الرس�مي والتطوعي والتعاون العلمي مع مراكز البحث العلمي 
واجلامعات بإجراء األبحاث اهلامة التي تتعلق بأرس النزالء.

�  اإلسهام بتنمية الوعي االجتامعي يف املجتمع من خالل تأدية الوحدة للرسالة املنوطة هبا )موقع 
وزارة الشئون االجتامعية(.)موقع وزارة الشئون االجتامعية )www. mosa.gov.sa( تاريخ 

االسرتجاع )1435/12/23ه�(. 

ب- اجلمعيات اخلريية:

تق�دم املؤسس�ات األهلية واجلمعيات اخلريي�ة العديد من اخلدمات والدع�م املايل والعيني 
واإلرش�ادي والتدريب�ي للفئ�ات املحتاجة الت�ي تعرض�ت أو تتعرض لنق�ص يف االحتياجات 
الرورية، هبدف مساعدهتا يف التغلب عىل مواجهة املصاعب، وذلك وفق ما لدى كل منها من 

إمكانات مادية وبرشية متكنها من تقديم خدماهتا.

وي�رى املغيضيب بأنه ال توجد مجعية خريية خمتصة برعاية أرس الس�جناء، إال أن هذه األرس 
تعد إحدى الفئات التي حتتاج لتلقي الدعم واملساندة من أي مجعية خريية تقدم خدمات إنسانية 
ل�ألرس املحتاجة ، وتعد أرس الس�جناء إحدى األرس املصنفة يف نظ�ام أي مجعية خريية مثلها مثل 
بقية الفئات األخرى املحتاجة، وعىل ضوء ذلك يمكن عرض أهم اخلدمات واملس�اعدات التي 

تقدمها اجلمعيات اخلريية ويمكن أن تستفيد منها أرس السجناء من خالل ما يي : 

�  تقدي�م املس�اعدات العيني�ة والنقدي�ة ملختل�ف احل�االت االجتامعي�ة م�ن أرس الس�جناء 
واملحتاجني، وتقدم املس�اعدات املالية ألرس الس�جناء من قبل اجلمعيات اخلريية القيام 
بالبحوث والدراسات االجتامعية وتقديم خدمات اإلرشادات والتوعية وعقد الندوات 

واملحارضات واألمسيات اخلريية، بالتعاون مع اجلهات املختصة.
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� الرعاية الصحية ألبناء أرس السجناء.

�  إيواء أطفال السجني ورعايتهم من الظروف اخلاصة التي يعيشون فيها )املغبصب،1425ه�، 
ص55( .

ج- اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم(:

1 ـ  النشأة والتأسيس:

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأرسهم جلنة خريية وطنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، 
مقره�ا الري�اض ويتبعها عدد من اللجان الفرعية يف املناطق ، وقد بلغت حتى اليوم مخس عرشة 
جلنة. وقد أنشئت اللجنة الوطنية لرعاية النزالء وأرسهم بموجب قرار جملس الوزراء املوقر رقم 
)2( وتاريخ 1/ 1/ 1422ه ويتوىل رئاس�تها وزير الش�ئون االجتامعية، ويش�رتك يف عضويتها 

مندوبني من عدد من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص. 

2 ـ  طبيعة اللجنة:

ترك�ز اللجنة الوطنية لرعاية أرس الس�جناء بحكم ما رس�م هلا من أه�داف وما حدد هلا من 
اختصاص�ات ومه�امت عىل اجلانب�ني الوقائي والعالجي، فهي هتتم بش�ئون األرس وتس�عى إىل 
تأمني احتياجاهتا، بعد أن غاب عنها عائلها، كام أهنا تقدم ما يعرف باألمن االجتامعي للس�جناء 
وأرسهم،  وتستهدف اللجنة يف أنشطتها وبراجمها ومرشوعاهتا التي تنفذها، التعاون مع كل من 

يمد يد العون من املوسورين وأهل اخلري ورجال املجتمع ملساعدة فئات حمددة هي: 
�  النزالء ونزالء اإلصالحيات ودور التوقيف.

�  املفرج عنهم.
�  أرس النزالء.

3 ـ أهداف اللجنة:

تس�عى اللجن�ة الوطنية لرعاية الن�زالء وأرسهم إىل حتقيق عدد من األه�داف املختلفة التي 
يمكن توضيحها عىل النحو التايل: 
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�  العمل عىل وضع الربامج اإلصالحية داخل اإلصالحيات ملساعدة النزالء عىل إصالح مسار 
حياهتم وتعديلها.

�  تذلي�ل املش�كالت املادي�ة واملعنوية ألرس ن�زالء اإلصالحيات واإلصالحيات واإلس�هام يف 
تقديم اخلدمات الالزمة هلم.

�  حتسني بيئة اإلصالحيات واإلصالحيات واقرتاح البدائل املناسبة.
�  إجراء الدراسات املناسبة حول بدائل اإلصالحيات والسجون.

�  رعاي�ة أرس ن�زالء املؤسس�ات اإلصالحي�ة أثناء وج�ود عائلهم داخل املؤسس�ة اإلصالحية، 
وقبل اإلفراج عنهم، وتتضمن هذه الرعاية النواحي االجتامعية والنفس�ية واالقتصادية هلذه 
األرس، كام تس�عى اللجنة إىل حفظ أبناء النزالء ومحايتهم من اس�تغالل ضعاف النفوس هلم 

يف ظل غياب رب األرس وعائلها.
�  العمل عىل تأهيل أرس الس�جناء، ويتضمن هذا التأهيل اجلوانب االجتامعية والنفسية والدينية 
والتعليمي�ة واملهني�ة، مع الرتكيز عىل الناحية املهنية، ألهنا تكس�ب أرس الن�زالء حرفة معينة 
متكنه�م من االنخراط يف س�وق العمل، وبالتايل تس�اعد عىل عدم االنح�راف يف االنحراف 

مرة أخرى.
�  هتيئة املناخ املناسب ألرس السجناء يف املجتمع وذلك من خالل السعي إىل تقبل أرس السجناء، 
حت�ى ال ينخرط�وا إىل اجلريم�ة واالنح�راف، وه�ذا ل�ن يتأت�ى إال بتقديم برام�ج متكاملة 

للمجتمع بشكل عام، وأرس النزالء بشكل خاص.
اختاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزالء اإلصالحيات وأرسهم.

عودهت�م  ع�دم  إىل  ي�ؤدي  ب�ام  وأرسه�م  عنه�م  املف�رج  برعاي�ة  الكفيل�ة  الوس�ائل  اخت�اذ    � 
إىل اجلريمة مرة أخرى.

�  إج�راء الدراس�ات العلمي�ة التي تعمل عىل  إصالح الس�جناء ون�زالء اإلصالحيات واملفرج 
عنهم ودراسة البدائل املمكنة للسجن.

وقد ش�جعت حكومة اململكة مجيع املؤسسات والرشكات عىل تدريب وتوظيف أفراد ارس 
الس�جناء من اجلنسني وذلك بإصدار موافقة معايل وزير العمل باخلطاب رقم 2662/1/1/ع 



86

يف 1433/6/23ه� باحتس�اب من يتم توظيفه من أفراد أرس الس�جناء يف القطاع األهي باثنني 
يف السعودة.

ويوج�د هن�اك تنس�يق م�ع وزارة الرتبية والتعليم بش�أن قيام جل�ان رعاية أرس الس�جناء يف 
املناطق واملحافظات بجمع بيانات الطلبة والطالبات ذوي احلاجة املادية وتزويد إدارات التعليم 
هب�ا من خالل ممثليها يف عضوي�ة اللجان للقيام برعايتهم ضمن أعامل مرشوع روافد ومؤسس�ة 
تكاف�ل، مل�ا قد جيده الطلبة والطالبات من أبناء الس�جناء من ح�رج يف رشح معاناهتم والتعريف 
بظروفهم وإثباهتا، وقد صدرت موافقة س�مو وزير الرتبي�ة والتعليم وعممت عىل كافة إدارات 
الرتبية والتعليم، كام قامت األمانة العامة للجنة بإحاطة رؤس�اء اللجان واإلعالن عرب الصحف 
وت�م الرشوع يف األخذ هبذه الرتتيبات يف مجيع مناطق اململك�ة. )تقرير إنجازات اللجنة الوطنية 

لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم »تراحم«، 1435ه�(.

جـ    املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية ومحاية أرس السجناء

1- أمهية املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية أرس السجناء

يمكن توضيح أمهية املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية أرس الس�جناء كام 
يي: 

1 �  تكميل العمل احلكومي وتدعيمه لصالح أرس الس�جناء عن طريق رفع مس�توى اخلدمة أو 
توسيعها. 

2 �  توفري خدمات قد يصعب عىل اإلدارة احلكومية تقديمها ملا تتسم به منظامت القطاع اخلاص 
من مرونة وقدرة عىل احلركة الرسيعة. 

3 �  تطبيق األسلوب العلمي من خالل متخصصني يف جمال املسؤولية االجتامعية وصنع قنوات 
اتصال مع منظامت ش�بيهة بدول أخرى من دون حساس�ية أو التزام رس�مي واالستفادة من 

جتارهبا الناجعة القابلة للتطبيق. 
4 �  إبراز الصورة اإلنسانية للمجتمع وتدعيم التكامل بني الناس وتأكيد اللمسة احلانية املجردة 

من الرصاع واملنافسة. 
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5 �  إن املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص تزيد من التامسك الوطني، وهذا دور اجتامعي هام 
يقوم به القطاع اخلاص. 

6 �  إن العط�اء بحري�ة عن�رص رئيي للمجتمع الصال�ح، لذا فإن الفرصة أم�ام للقطاع اخلاص 
للمش�اركة ال يس�اعد فقط عىل ختطي عيوب بريوقراطية العمل الرسمي فحسب بل وحيقق 

متطلبات التنمية. 

7 � املس�ؤولية االجتامعي�ة للقط�اع اخل�اص يف رعاية أرس الس�جناء ه�ي بمثابة برام�ج تعليمية 
وتدريبي�ة ألرس الس�جناء ألن فيها تب�ادل للخربات وتوظيف للطاق�ات ومترس عىل العمل 
الفرقي وتعميق للوعي االجتامعي واإلداري، وكل ذلك ينمي بدوره اإلحساس باملسؤولية 
وبالش�عور بقضاي�ا الوط�ن واألمة ويضعف الوازع امل�ادي والفردي ال�ذي يرافق يف العادة 

برامج التنمية االقتصادية والتحول االجتامعي.

٨ �  املس�ؤولية االجتامعية للقط�اع اخلاص داعم مهم للتقارب والرتاب�ط اإلقليمي والدويل بني 
.)Smith،2012،p145( املنظامت اخلارجية، وله اآلن حضور يف املحافل واألزمات الدولية

ومن خالل ما تقدم، يوضح الباحث أن برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص بمنظامته 
املختلفة تقوم بدور مكمل لدور الدول يف معاجلة بعض املشكالت الرئيسية وبخاصة مشكالت 
أرس الس�جناء، فضاًل عن الدور الذي تقوم به تلك املنظامت يف ختفيف ومعاجلة املش�كالت التي 
تواجهه�ا بعض الفئ�ات االجتامعية، كام تقوم برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص بدعم 
الكثري من األنش�طة العلمية والثقافية والتطويرية الت�ي تكمل دور الدول يف تلك املجاالت، كام 

يمكنها أن تعمل منظامت القطاع اخلاص من خالل براجمها عىل رعاية أرس السجناء كام يي:

1 �  زيادة التكافل االجتامعي بني خمتلف رشائح املجتمع مع توليد ش�عور عايل باالنتامء من قبل 
أفراد أرس السجناء للمجتمع وأهنم جزء منه وغري معزولني عنه.

2 �  االس�تقرار االجتامعي نتيجة لتوفري نوع من العدالة االجتامعية وس�يادة مبدأ تكافؤ الفرص 
الذي هو جوهر املسؤولية االجتامعية ملنظامت األعامل.

3 �  حتسني نوعية احلياة ألرس السجناء سواء من ناحية البنية التحتية أو من الناحية االقتصادية.
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4 �  ازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني منظامت املجتمع املختلفة وخمتلف فئات أرس السجناء.

5 �  ختفي�ف األعب�اء التي تتحملها الدولة يف س�بيل إدامة مهامهتا وخدماهت�ا الصحية والتعليمية 
والثقافية واالجتامعية ألرس السجناء.

2- أهـداف املسـؤولية االجتامعيـة للقطـاع اخلـاص يف جمـال رعايـة ومحاية أرس 
السجناء

م�ن الفئات االجتامعية التي جيب ش�موهلا باألمن والرعاية فئ�ة أرس النزالء، حيث حرصت 
الدول�ة ع�ىل وضع نظ�اٍم يضمن تقدي�م اإلعانة واألمن هلذه األرس ، حس�ب آلي�ة منظمة تبدأ من 
إع�داد بح�ث اجتامعي مبدئي عن األش�خاص الذين يتم القبض عليهم ويعول�ون أرسًا حتتاج إىل 
املس�اعدة، وإرسال هذا البحث مع املعلومات الكافية عن األرسة ومكان إقامتها وكيفية االتصال 
هبا إىل مكاتب اإلرشاف االجتامعي التابعة لوزارة الشئون االجتامعية يف خمتلف املناطق، تتوىل هذه 
املكاتب التنسيق مع اجلمعيات اخلريية لتوفري األمن االجتامعي الالزم هلذه األرس، ويمكن توضيح 

األهداف املختلفة للمسؤولية االجتامعي  للقطاع اخلاص يف هذا املجال عىل النحو التايل: 

1 �  توفري الرعاية العالجية وتقديم املساعدة ألرس السجناء.

2 �  تقديم التأهيل والرعاية وتوفري األمن االجتامعي ألرس السجناء.

3 �  دعم روابط األرسة ومتاسكها.

4 �  رعاية أبناء أرس السجناء املعرضني لالنحراف.

5 �  تشجيع متاسك أرس السجناء واملسامهة يف التنشئة والرتبية السليمة ألبنائهم.

6 �  زيادة دخل أرس السجناء املحتاجني من خالل املساعدات ومن خالل جهودهم الذاتية.

7 �  تقوية الروابط األرسية ألرس السجناء والرتكيز عىل أبناء املسجونني وتربيتهم وتنشئتهم عىل 
أسس قويمة.

٨ �  ختطي احلواجز السلبية واالنعزالية التي تواجه أرس السجناء يف التعامل مع املجتمع.. 

9 �  إعداد وتوجيه الطاقات البرشية واملادية وحتويلها إىل عمل اجتامعي. 
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10 �  توفري أس�باب التقدم والرفاهية ألفراد أرس الس�جناء بالوسيلة األيرس وصواًل واألسلوب 
األفضل أداء واألكثر نفعًا.

11 �  س�د الف�راغ يف اخلدم�ات املقدم�ة ألرس الس�جناء وتوس�يع قاعدهت�ا حتقيقا ملب�دأ الكفاية 
االجتامعي�ة بتحوي�ل الطاقات اخلامل�ة إىل طاقات ق�ادرة وعاملة ومنتجة )الس�قا،2012، 

ص5٨0(.

حي�ث ي�رى الباحث أن ه�ذه األهداف يمكن أن يس�هم يف نجاحها وتعزي�ز حتقيقها برامج 
املس�ئولية االجتامعي�ة للقط�اع اخل�اص بام يف�رتض علية م�ن التزام�ات أخالقية وإنس�انية جتاه 
جمتمعه�ا، لتتوائ�م األدوار بني أجهزة الدولة املختلفة وبني منظ�امت القطاع اخلاص، والنهوض 

باملجتمع واملحافظة عىل أمنة واستقراره من االنحراف واجلريمة.

3- متطلبات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية أرس السجناء

إن لنجاح األنش�طة وخمتلف الربام�ج املقدمة من قبل منظامت القط�اع اخلاص فإنه يتطلب 
أن يكون القائمون عليها ذو كفاءة عالية ملتزمني بالقواعد واألس�س واملبادئ التي تكفل معهم 

نجاح ما يصبون إليه، ويرى الثقفي أن ذلك يتم من خالل :

1 �  اعتبار أن إصالح املجتمع واالهتامم بأرس الس�جناء متالزمان ويتحقق التوافق بينهام بجعل 
عملية اإلصالح هتدف إىل التقويم.

2 �  أن محاي�ة املجتمع تتطلب محاية أرس الس�جناء من االنح�راف إىل اجلريمة ومعنى هذا حماولة 
توفري كافة الظروف املالئمة لرعاية أرس السجناء وذلك حتى يتم التغلب عىل الظروف التي 

تؤدي إىل انحراف هذه األرس يف اجلريمة.

3 �  حماولة تش�خيص حالة أرس الس�جناء وتفريد معاملتهم بقدر اإلمكان ألن هذا هو الس�بيل 
األول لعالجهم وإبعادهم عن الوقوع يف اجلريمة.

4 �  االهت�امم ب�دور املس�ئولني ع�ن املس�ؤولية االجتامعية يف القط�اع اخلاص فاالهت�امم بالقوى 
الوظيفي�ة املؤهلة يعترب من أساس�يات نجاح منظامت القطاع اخل�اص ألن املنفذ للعملية هو 
ال�ذي حي�ول الناحي�ة النظرية التخطيطي�ة إىل واقع تنفيذي وه�و الذي ينف�ذ األوامر ويرفع 



90

التقاري�ر ويق�دم املعلومات التي من ش�أهنا أن تكون أس�اس العمل داخ�ل منظامت القطاع 
اخلاص وأساس حتقيق أهدافها االجتامعية )الثقفي،1424ه�، ص69(.

4- اخلدمـات التـي يمكن أن تقدمها برامج املسـؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص 
ألرس السجناء

يمكن عرض أهم اخلدمات واملساعدات التي يمكن أن تقدمها برامج املسؤولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص، ويمكن أن تستفيد منها أرس السجناء من خالل ما يي:

�  الدعم النقدي املستمر.

�  الدعم النقدي املقطوع.

�  الدعم بأشياء عينية.

�  التأمني االجتامعي والنفي )زيارات أرسية(.

�  تدريب وتأهيل أحد أفراد األرسة.

�  املسامهة يف تشغيل أحد أفراد األرسة.

�  دعم املشاريع الصغرية:  

وي�رى الباح�ث أن أرسة الس�جني هلا حق�وق وواجبات مثل غريها م�ن األرس كام أن أرسة 
السجني بحاجة إىل دعم ورعاية تأهيل بمستوى أعىل من غريها من الفئات، ويرجع ذلك إىل ما 

يي:

�  تعد األرسة املصدر الرئيي لألخالق والفضيلة، وتعد الدعامة الرئيس�ية لغرض السلوك 
القويم واملحافظة علية ومتابعته.

�  يمثل عائل األرسة أمهية كربى بالنسبة أَلفراده ويشكل العمود الفقري لألرسة، وبخاصة 
يف املجتم�ع الس�عودي، وغالًب�ا ما يك�ون املصدر الرئيي لس�د االحتياج�ات األرسية 
املادية واملعنوية ويمثل بعد الضبط االجتامعي داخل األرسة، وقد تواجه األرسة بفقدان 

وجوده املبارش عددًا من املشكالت املتعددة التي قد تؤدي إىل اهنيارها .
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�  تتعرض أرسة الس�جني نتيجة س�جن عائلها إىل عدد من املش�كالت االجتامعية والنفس�ية 
باإلضاف�ة إىل املش�كالت االقتصادي�ة التي تب�دو أكثر ب�روزًا وتأثريًا، وق�د تؤدي تلك 

املشكالت وما حتدثه من ضغوط متزايدة إىل اهنيار تلك األرسة وعدم متاسكها.

د ـ  التوجه النظري للدراسة

يعتمد الباحث يف أي علم من العلوم إىل نظريات توجهه يف مجعه للبيانات املتعلقة بالظاهرة 
املدروس�ة، ويف حتديد الفروض التي يريد أن خيترب صدقها أو التس�اؤالت التي يس�عى لإلجابة 

عنها.

ويساعد عىل إجياد تفسريات متعددة للسلوك حمل الظاهرة املراد دراستها، وبناء عىل ذلك فقد 
اس�تفاد الباحث من عدد من النظريات يف بناء إطار تصوري وموجهات نظرية لدراس�ته، حيث 
قام الباحث يف هذه الدراسة باالستفادة من النظرية البنائية الوظيفية، ونظرية التبادل االجتامعي، 
ملا يمكن من فهم الظاهرة موضوع الدراسة » دور برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف 

تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء«.  وكانت عىل النحو التايل:

 )Structural Functional Theory (1- النظرية البنائية الوظيفية

تعتمد النظرية البنائية الوظيفية عىل جمموعة من املبادئ املختلفة وهي عىل النحو التايل: 

1 �  يتك�ون املجتم�ع أو املجتمع املحي أو املؤسس�ة أو اجلامعة مهام يك�ن غرضها وحجمها من 
أج�زاء ووح�دات، خمتلفة بعضها عن بعض وعىل الرغم من اختالفها إال أهنا مرتابطة بنائيًا، 

ومتساندة وظيفيًا، ومتجاوبة وأحدهتا مع األخر، ويوجد بينها اعتامد متبادل.

2 �  املجتمع أو اجلامعة أو املؤسس�ة يمكن حتليلها حتلياًل بنيويًا وظيفيًا إىل أجزاء وعنارص أولية، 
أي أن املؤسسة تتكون من أجزاء أو عنارص لكل منها وظائفها األساسية.

3 �  إن األجزاء التي حتلل إليها املؤسسة أو املجتمع أو الظاهرة االجتامعية إنام هي أجزاء متكاملة، 
فكل جزء يكمل اجلزء اآلخر، وأن أي تغيري يطرأ عىل أحد األجزاء البد أن ينعكس عىل بقية 
األجزاء، ولذلك فإن كل جزء من أجزاء املؤسسة أو النسق له وظائف بنيوية نابعة من طبيعة 
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اجل�زء. وهذه الوظائف خمتلفة نتيجة اختالف األج�زاء أو الوحدات الرتكيبية، وعىل الرغم 
من اختالف الوظائف فإن هناك درجة من التكامل بينها، لذا فوظائف البنى املؤسسية خمتلفة 

ولكن عىل الرغم من االختالف فإن هناك تكاماًل واضحًا بينهام.

4 �  الوظائف التي تؤدهيا اجلامعة أو املؤسسة أو يؤدهيا املجتمع إنام تشبع حاجات األفراد املنتمني 
أو حاج�ات املؤسس�ات األخرى، واحلاجات التي تش�بعها املؤسس�ات ق�د تكون حاجات 

أساسية أو حاجات اجتامعية أو حاجات روحية.

5 �  الوظائف التي تؤدهيا املؤسسة أو اجلامعة قد تكون وظائف ظاهرة أو كامنة أو وظائف بناءة 
أو وظائف هدامة.

6 � وج�ود نظ�ام قيمي أو معياري تس�ري البنى اهليكلي�ة للمجتمع أو املؤسس�ة يف جماله، فالنظام 
القيم�ي ه�و الذي يقس�م العمل ع�ىل األفراد وحي�دد واجب�ات كل فرد وحقوق�ه، كام حيدد 
أس�اليب اتصال�ه وتفاعله م�ع األخرين، إضافة إىل حتدي�ده ملاهية األفعال الت�ي يكافأ عليها 

الفرد أو يعاقب.

7 �  تعتقد النظرية البنيوية الوظيفية بنظام اتصال أو عالقات إنس�انية مترر عن طريقه املعلومات 
واإليعازات من املراكز القيادية إىل املراكز القاعدية أو من املراكز األخرية إىل املراكز القيادية 

)التطاوي، 2009م، ص35(.

واعتامدًا عىل فكرة املامثلة بني املجتمع والكائن احلي العضوي التي اعتمدهتا البنائية الوظيفة 
يف فهمها للمجتمع، فإنه يمكن أن نحدد الركائز األساسية هلذه النظرية عىل النحو التايل:

1 �  يمكن النظر إىل أي يشء، س�واء كان كائنًا حيًا، أو اجتامعيًا، أو س�واء كان فردًا، أو جمموعة 
صغرية، أو تنظياًم رسميًا، أو جمتمعًا، أو حتى العامل بأرسه، عىل أنه نسق أو نظام، وهذا النسق 
يتألف من عدد من األجزاء املرتابطة بنائيًا واملتس�اندة وظيفيًا، فجس�م اإلنسان نسق، يتكون 

من خمتلف األعضاء واألجهزة، وكذلك شخصية الفرد، واملجتمع، والعامل.

2 �  لكل نس�ق احتياجات أساس�ية ال بد من الوفاء هبا، وإال فإن النس�ق س�وف يفني، أو يتغري 
تغريًا جوهريًا، فكل جمتمع مثاًل حيتاج أس�اليب لتنظيم السلوك »القانوين«، وجمموعة لرعاية 

األرسة، وأساليب لتنظيم السلوك األخالقي واإلنساين.
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3 �  ال بد أن يكون النسق دائاًم يف حالة توازن، ولكي يبقى كذلك فال بد أن تلبي أجزاؤه املختلفة 
احتياجات�ه، ف�إذا اختلت وظيف�ة أحد األجزاء فإن ال�كل يصبح يف حالة ع�دم اتزان، األمر 

الذي ربام يؤثر عىل أمنه واستقراره. 
4 �  كل جزء من أجزاء النس�ق قد يكون وظيفيًا، أي يس�هم يف توازن النس�ق، وقد يكون ضارًا 
وظيفيًا، أي يقلل من توازن النسق، وقد يكون غري وظيفي، أي عديم القيمة بالنسبة للنسق.
5 �  يمكن حتقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغريات أو بدائل، فحاجة املجتمع 
لرعاية أرس الس�جناء مثاًل يمكن أن تقوم هبا مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع اخلاص، 
وحاجة املجتمع إىل التامسك، قد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد، أو عن طريق الشعور 

بالتهديد من عدو خارجي.
6 �  وح�دة التحلي�ل جيب أن تكون األنش�طة أو النامذج املتكررة، أو الربام�ج اهلادفة، فالتحليل 
االجتامعي الوظيفي، ال حياول أن يرشح كيف ترعى أرسة معينة أفرادها، ولكنه هيتم بكيفية 
حتقيق األرسة كنظام هلذا اهلدف. وهدف التفس�ري الوظيفي، هو الكش�ف عن كيفية إس�هام 
أجزاء النسق يف حتقيق النسق ككل، الستمراريته، أو يف اإلرضار هبذه االستمرارية )منصور، 

199٨م، ص ص55-54(.
واحلقيق�ة أن�ه يمكن توظيف النظرية البنائي�ة الوظيفي�ة لفهم معطي�ات البحث احلايل املتمثل 
يف  دور برامج املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء من 
خالل رؤية »تالكوت بارس�ونز« ملا يس�ميه املتطلبات الوظيفية للنس�ق. حيث يرى »بارسونز« أن 
مجيع األنس�اق االجتامعية س�واًء عىل املس�توى العام املمثل باملجتمعات أو عىل املس�توى املحدود 
كاملؤسس�ات جيب أن تتحقق هلا أربعة متطلبات أساس�ية، وهذه املتطلبات البد من توافرها حتى 
يس�تطيع النسق االجتامعي االس�تمرار والنمو، فهي متطلبات وظيفية )التكيف - حتقيق اهلدف - 
التكامل - الكمون( . وهذه املتطلبات الوظيفية ألي نسق اجتامعي تقوم هبا أنساق اجتامعية فرعية، 
.)Wallace and Wolf، 1991،p:34( .وكل نسق فرعي له أيضًا جمموعة من املتطلبات الوظيفية
ويرى الباحث أن املؤسسات االجتامعية املتمثلة يف منظامت القطاع اخلاص باعتبارها أنساقًا 
اجتامعية داخل النس�ق االجتامعي األكرب املتمثل يف جمتمع اململكة العربية السعودية، فإننا يمكن 

أن نفهم هذه األنساق يف ضوء النظرية الوظيفية وذلك عىل النحو التايل:
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أ ـ  التكيف:

وه�ذا املتطل�ب يع�ود إىل رضورة أن يتكامل النس�ق االجتامعي مع البيئ�ة اخلارجية ، وهذا 
يتضمن احلصول من البيئة اخلارجية بقدر املستطاع عىل املوارد الرورية لعمل النسق وإلشباع 

احتياجاته. وهذه البيئة تشمل البيئة االجتامعية واملادية.

وبالت�ايل فإنه يمك�ن رؤية منظ�امت القطاع اخلاص يف داخ�ل املنظومة االجتامعية ألنس�اق 
املجتم�ع الك�ربى، حماول�ة من خالل ه�ذا الدور احلصول ع�ىل امل�وارد املادية كالق�وى العاملة 
والدعم املطلوب من األنظمة والقوانني ملامرسة نشاطاهتا االقتصادية املختلفة والقيام بدورها يف 
املجتمع األكرب للمحافظة عىل تكيفه واس�تقراره، من خالل برامج املسئولية االجتامعية املختلفة 

املقدمة ملساعدة الفئات املحتاجة باملجتمع ومنها ارس السجناء.

ب- حتقيق اهلدف:

نجد عىل مس�توى منظامت القطاع اخلاص كأنس�اق اجتامعية أن  هل�ا متطلبات وظيفية البد 
من إش�باعها، كام أن هناك جمموعة من األهداف ترغب تلك املؤسس�ات والرشكات يف حتقيقها، 
ولك�ن يك�ون هن�اك تنظيم لأله�داف التي متثل األولوية بالنس�بة هل�ذه املؤسس�ات واملتمثلة يف 
دراستنا احلالية يف برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص ودورها يف تعزيز األمن االجتامعي 
ألرس السجناء من خالل حشد اإلمكانات والطاقات املتوفرة من القطاع اخلاص وتوجيهها نحو 

حتقيق هدف رعاية ارس السجناء ومحايتهم من اجلريمة واالنحراف.

ج- التكامل: 

ويف دراستنا احلالية فإن التكامل يتمثل يف أداء مجيع منظامت القطاع اخلاص إلحداث عملية 
الت�وازن املطلوب�ة داخل املجتمع من خالل العمل عىل رعاية أرس الس�جناء والبعد عن املصلحة 
العائدة عىل تلك املنظامت من تقديم تلك الربامج هلذه األرس وإذا ما تم ذلك بالش�كل املطلوب 
فإن�ه بال�رورة س�وف ينعكس س�لبًا أو إجيابًا عىل أداء الربام�ج االجتامعية املقدم�ة من القطاع 
اخل�اص لدورها املطل�وب واملناط هبا وه�و رعاية تلك األرس ومس�اعدهتم ع�ىل الظروف التي 

وقعت فيها نتيجة سجن عائلها.
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د- الوقاية:  

وذل�ك الوقاي�ة م�ن التوت�ر واالنحراف ع�ن املعاي�ري والقي�م االجتامعية بدعم ومس�اعدة 
تل�ك األرس ومحايتها من الوقوع يف اجلريمة واالنحراف ومس�اندهتا للتامث�ل والتطابق مع القيم 
االجتامعي�ة والثقافية والتحصني ضد حدوث س�لوك فوضوي ال يتناس�ب م�ع معايري املجتمع 
مل�ا قد حيدث لتلك األرس من احلاجة املاس�ة للبحث عن مصدر رزق ق�د يكون يف أكثر األحيان 

خمالف لقيم ومعايري املجتمع .

وبناًء عىل ما سبق فإنه يمكن حتديد نجاح برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص بمدى 
قدرهتا عىل حتقيق عملية التامثل للقيم واملعايري االجتامعية من قبل أرس السجناء ودعمها ملتطلبات 
احلياة الكريمة ، وتصبح تلك الربامج يف هذه احلالة وس�يطًا بني النس�ق االقتصادي واالجتامعي 
املقدم ألرس الس�جناء وتوفري احتياجاهتا املختلفة، والنسق الثقايف للمجتمع وعندما حيدث ذلك 
التامثل والرتابط فإن مفهوم فقد الش�عور باحلاجة لدى تل�ك األرس يصبح إجيابيًا مما يولدِّ الرغبة 
يف التع�اون والتواصل العاطفي مع س�ائر فئات املجتمع والذي ينت�ج عنه التضامن االجتامعي، 
وهي أمور الزمة لتحقيق التكامل ومنع التصدع واالنحراف، وكذلك تصبح االجتاهات القيمية 
واملعيارية هلذه األرس متوافقة مع القيم واملعايري العامة للمجتمع. وهذا يؤدي إىل صيانة األنامط 
الثقافي�ة داخ�ل املجتمع. ويفرس ذلك دوافع برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص، والتي 
يمكن حتديد نجاحها عن طريق حتديد مدى مسامهتها يف حتقيق متطلب الوقاية والتكامل بصورة 
رئيسية ومتطلب التكيف بصورة فرعية، عن طريق اإلعداد العلمي واملهني لتلك الربامج وعن 
طريق األنش�طة التي هتدف إىل مس�اعدة ارس الس�جناء عىل التكيف الفاعل مع املجتمع لتصبح 

أرس منتجة ومستقرة وآمنة يف املجتمع.

)Social Exchange Theory ( 2- نظرية التبادل االجتامعي

أ - مفهوم النظرية:

 ترج�ع ج�ذور ه�ذا الفكر اىل االجتاه�ات الفكرية يف عل�م االقتصاد وعل�م النفس ورافده 
االصي هو اجتاه املنفعة يف علم االقتصاد الذي ظهر يف بريطانيا عند ادم أسميث وديفيد ريكاردو 
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وجون ستيورت  وجريمي بنثام . واساس هذا االجتاه هو - ان خري االنظمة هي التي تأيت بأعظم 
ق�در م�ن الفائ�دة والرفاهية واحلرية ال كرب عدد م�ن الناس- وتعد نظرية التب�ادل االجتامعي يف 
وقتنا احلايل من ابرز االجتاهات النظرية يف علم االجتامع . حيث يمكن استخدام تصورات هذه 
النظرية لتفس�ري بعض الظواهر االجتامعية وامهها :عدم املس�اواة بني الن�اس يف املجتمع ، وقيام 

السلطة ، والرصاع االجتامعي. )العمر،2005م، ص51(.

 وتؤمن هذه النظرية بأن احلياة االجتامعية ما هي إال عملية تفاعلية تبادلية، بمعنى أن أطراف 
التفاع�ل أو ط�ريف التفاعل تأخذ وتعطي لبعضها البعض. واألخذ والعطاء بني الطرفني يس�مح 
باس�تمرار العالقة التفاعلية ويعمقها، أما إذا أس�ند الفرد عالقته باألخ�ذ دون العطاء أو العطاء 

دون األخذ فإن العالقة البد أن تفرت وتنقطع وتتالشى. 

ويؤك�د جورج هومن�ز– رائد هذه النظري�ة- أن التبادل االجتامعي يبدأ م�ن تفاعل األفراد 
التقاب�ي )وجه�ًا لوج�ه( عاكس�ًا األوج�ه االجتامعي�ة والنفس�ية واالقتصادي�ة لتك�ون قاع�دة 
لعملي�ة التب�ادل قوامه�ا أه�داف وغاي�ات اجتامعية كالس�معة واالعتب�ار واالح�رتام والتقدير 
والنف�وذ االجتامع�ي ولي�س املنفع�ة املادية الرصفة ألهنا ليس�ت دائ�اًم هدف التب�ادل االجتامعي 

)عوض،2010م، ص41(.

وتتأل�ف اجلامعة من ثالثة أنواع رئيس�ية من املواقع االجتامعية )عليا، وس�طى، دنيا( وهبذا 
فإن�ه كلام زاد الفرد من نش�اطاته االجتامعية )داخل املجتم�ع( زادت مكافأته االجتامعية وبالتايل 
تزداد نس�بة نشاطاته الناجحة املؤهلة للمكافئات، وترى هذه النظرية أن هناك ظروف ختضع هلا 

العالقات التبادلية وهي كام يي: 

1 �   كمية املساعدة املقدمة من قبل الطرف األول للطرف الثاين خالل فرتة زمنية حمددة.

2 �  كمي�ة النش�اطات البديل�ة الت�ي يمنحه�ا اآلخ�رون لألش�خاص املش�رتكني يف العالقة 
التبادلية.

3 �  درجة القبول االجتامعي الذي حيصل علية الفرد خالل تبادله مع األخر.

4 �  قيمة القبول  االجتامعي الذي حيصل علية الفرد خالل تبادله مع األخر.

5 �  قيمة األنشطة البديلة املستعملة خالل العالقة املتبادل. )حممد،2011م، ص152(.
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وهناك عدد من األسس التي تقوم عليها نظرية التبادل االجتامعي وهي عىل النحو التايل: 

1 �  أن ما هو مكلف بالنس�بة لفرد معني قد ال يكون ذلك بالنس�بة للفرد اآلخر املش�رتك معه يف 
عالقة تبادلية.

2 �  إن ما هو غري مكلف لفرد معني قد ال يكون ذلك بالنسبة للفدر األخر املشرتك معه يف عالقة 
تبادلية.

3 �  إن ما هو نافع لفرد معني قد يكون غري ذلك لفرد آخر مشرتك معه يف عالقة تبادلية.

4 �  إن ما هو غري نافع لفرد معني قد يكون نافعًا لفدر آخر مشرتك معه يف عالقة تبادلية.

5 �  قد يكون النشاط املتبادل ذا كلفة ومنفعة عاليتني لفرد معني، بينام يكون أقل من ذلك بالنسبة 
لفرد آخر يشرتك معه يف عالقة تبادلية.

6 �  قد يكون النش�اط املتبادل ذا كلفة ومنفعة بس�يطتني بالنس�بة لفرد معني، بينام يكون أكثر من 
ذلك لفرد أخر مشرتك معه يف عالقة تبادلية.

7 �  قد يكون النش�اط املتبادل ذا كلفة بس�يطة إنام منفعته كبرية بالنس�بة لفرد معني، إنام يكون ذا 
كلفة عالية ومنفعة قليلة عند فرد أخر يشرتك معه يف عالقة تبادلية.

٨ �  قد يكون النش�اط املتبادل ذا كلفة كبرية ومنفعة بس�يطة بالنس�بة لفرد معني، لكنه ذو كلفة أقل 
ومنفعة أكثر عند فرد وآخر مشرتك معه يف عالقة تبادلية )عوض، 2010م، ص ص46-45(.

وترتبط هذه النظرية بموضوع الدراس�ة من خ�الل جذرها الفكري االقتصادي القائم عىل 
أن خري األنظمة هي تلك التي تأيت بأعظم قدر من الفائدة والرفاهية، وهذا ما يرتبط باملس�ئولية 
االجتامعي�ة ملنظ�امت القط�اع اخل�اص التي يمكنه�ا تقديم املس�اعدات ألرس الس�جناء، س�واًء 
مس�اعدات مادية وعينية أو تدريب وتأهيل وتوظيف ألفراد أرس الس�جناء. أي أن هذه النظرية 
تؤمن بأن احلياة االجتامعية ما هي إال عملية تفاعلية تبادلية، بمعنى أن أطراف التفاعل أو طريف 
التفاع�ل تأخذ وتعطي، وه�ذا ما يتضح من التفاعل االجتامعي بني برامج املس�ئولية االجتامعية 
ملنظامت القطاع اخلاص وأرس الس�جناء ، األمر الذي يعود بالفائدة عىل منظامت القطاع اخلاص 

من جهة، وأرس السجناء من جهة أخرى.
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ثانيًا: الدراسات السابقة

تعد الدراسات السابقة من املرجعيات املهمة التي يرجع إليها الباحث؛ وذلك للمساعدة يف 
تشخيص املشكلة التي يريد دراستها؛ لذا ال بد لنا يف هذه الدراسة من االستعانة هبذه الدراسات؛ 
للوق�وف عىل آخر ما توصل إليه الباحث�ون يف معاجلتهم ملوضوعاهتم من موجهات نظرية وأطر 
منهجي�ة ونتائ�ج نظري�ة يمكن أن تعني عىل جتن�ب تكرار ما ت�م إنجازه، ومناقش�ة اجلديد الذي 
حتققت إضافته؛ لتنوير الباحث بجميع الدراس�ات التي تناولت هذه العنارص، وكذلك لتحايش 
أي س�لبيات حصل�ت يف تطبيق بعض الدراس�ات، وإلضاف�ة معلومات جدي�دة إىل املعلومات 
السابقة التي توصل إليها الباحثون من قبل يف موضوعات قريبة من موضوعنا، وحماولة عرضها 
بصورة يسهل هبا التعرف عىل أهم خطواهتا والنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات. وسيقوم 

الباحث باستعراض الدراسات حسب حماور الدراسة، وذلك عىل النحو التايل: 

أ - دراسات عن املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص ورعاية أرس السجناء

1 ـ  دراسة الثقفي، )2001م( بعنوان: دور املؤسسات األهلية يف رعاية أرس السجناء:

دراس�ة منش�ورة بالكت�اب التوثيقي للن�دوة العلمية باملديري�ة العامة بالس�جون بالرياض، 
وهدف�ت الدراس�ة إىل التعرف عىل دور املؤسس�ات األهلية يف رعاية أرس الس�جناء، واعتمدت 
الدراس�ة عىل منهج املس�ح الش�امل ملختلف أرس السجناء، وتوصلت الدراس�ة إىل جمموعة من 

النتائج من أمهها:

1 �  أن هناك)6.0%(من أرس النزالء ال متلك سيارة خاصة وال هاتفًا.

2 �  أن)74% )من هذه األرس تعول مخسة أشخاص أو أكثر.

3 �  أن والدي النزيل هم الذين يرعون ش�ؤون أرسته يف ظل غيابه، يليهم يف رعاية ش�ؤون 
األرسة األقارب ثم الزوجة.

4 �  أن الغالبية من املسؤولني عن أرس النزالء يتصفون بتدين مستوياهتم املادية والتعليمية.
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أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتل�ف مع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراس�ة ركزت دور املؤسس�ات األهلية املختلفة يف 
رعاية أرس الس�جناء، أما الدراس�ة احلالية فإهنا تتناول دور املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص 

يف رعاية أرس السجناء.

2ـ   دراسـة املغيصيـب)2004م( بعنـوان: دور القطـاع اخلاص يف رعاية أرس نزالء املؤسسـات 

اإلصالحية:

أجريت هذه الدراسة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم االجتامعية، وهدفت 
الدراس�ة إىل التع�رف عىل دور املؤسس�ات وال�رشكات اخلاصة يف رعاية أرس نزالء املؤسس�ات 
اإلصالحي�ة يف مدينة الرياض من خالل حتديد ن�وع الرعاية التي حتتاجها هذه األرس، والتعرف 
ع�ىل املعوق�ات التي حتد م�ن دور القطاع اخلاص يف رعاي�ة أرس نزالء املؤسس�ات اإلصالحية، 
وإب�راز أه�م أدوار القطاع اخلاص، ومعرفة األدوار واملعوق�ات التي حتد من العمل التطوعي يف 

مساعدة األرس. 

وقد اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحليي، كام تم تطبيق طريقة املسح االجتامعي 
بالعينة يف مجع املعلومات والبيانات، وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج املختلفة 

التي يمكن توضيحها عىل النحو التايل:

1 �  65% م�ن أفراد عينة الدراس�ة أفادوا أن الدعم ال�ذي تقدمه هذه الرشكات ألرس نزالء 
املؤسسات اإلصالحية منتظم.

2 �  70% من أفراد العينة أفادوا بعدم كفاية دور الرشكات اخلاصة يف تقديم الرعاية اخلاصة 
بأرس نزالء املؤسسات اإلصالحية.

3 �  76% م�ن أف�راد العين�ة أف�ادوا ب�أن أكثر األش�خاص قدرة ع�ىل القيام بالرعاي�ة لنزالء 
اإلصالحية هم أخصائيو الرعاية.
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4 �  3٨% من أفراد العينة أفادوا أن جماالت األعامل التطوعية التي يمكن أن تقدمها الرشكات 
هي تشغيل األفراد.

5 �  6٨% من أفراد العينة أفادوا بأن الفئات األكثر استفادة من دعم رشكات القطاع اخلاص 
هم أرس النزالء.

6 �  6٨% من أفراد العينة أفادوا بأن يتقاضون مقاباًل ماديًا نظري مسامهتهم يف هذا العمل.

7 �  65% من أفراد العينة أفادوا أن اجلرائم التي تم بسببها دخول النزيل اإلصالحية جرائم 
أخالقية وجنائية.

٨ �  ٨0% من أرس السجناء يسكنون يف أحياء شعبية ومتوسطة.

9 �  55% من أفراد العينة أفادوا إن إس�هامات القطاع اخلاص هي دعم مادي ومعنوي هلذه 
األرس.

10 �  42% من أفراد العينة أفادوا أن الظروف االقتصادية ألرس النزالء غري مستقرة.

11 �  53% م�ن أف�راد العين�ة ال يعلمون بوجود جهات تقوم بتقديم خدمات ومس�اعدات 
ألرس نزالء املؤسسات اإلصالحية.

12 �  72% من األرس حصلت عىل مساعدات من القطاع اخلاص.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتل�ف م�ع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراس�ة ركزت ع�ىل دور القطاع اخل�اص يف رعاية 
أرس نزالء املؤسس�ات اإلصالحية، أما الدراسة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص يف رعاية أرس الس�جناء، وتعترب هذه الدراس�ة من أكثر الدراس�ات تش�اهبًا مع موضوع 

الدراسة احلالية.
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 The role of social responsibility  :2006(، بعنـوان( J. S. Dryzek 3 ـ  دراسـة دريـزك

at working in penal Est، »Comparative Study« )دور املسـؤولية االجتامعية يف العمل 

يف املؤسسات العقابية »دراسة مقارنة«( 

نرشت هذه  الدراسة بمجلة جامعة أكسفورد، وهدفت الدراسة إىل أمهية التعرف عىل دور 
املس�ؤولية االجتامعية يف العمل يف املؤسس�ات العقابية س�واء أثناء وجود الس�جني بالداخل أو 
بعد خروجه، وقد تكون جمتمع الدراس�ة من عينة من الس�جناء البالغ عددهم )90( مس�جونًا، 
وتم تطبيق أداة الدراس�ة عليهم وهي االس�تبانة، وتم اس�تخدم املنهج الوصفي التحليل يف هذه 

الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:

1 �  ال تقترص أمهية دراس�ة املس�ؤولية االجتامعية يف العمل يف املؤسس�ات العقابية عىل الفرد أو 
اجلامعة فقط، بل رضورية للمجتمع ككل، واملجتمع ككل بحاجة ماس�ة إىل الفرد املس�ئول 
اجتامعيًا ومهنيًا وقانونيًا، واملسؤولية االجتامعية جتعل الفرد السجني عنرصًا فعااًل يف املجتمع 

بعيدًا عن كل اجلوانب السلبية والالمباالة.

2 �  ك�ام أن املس�ؤولية االجتامعي�ة يف املؤسس�ات العقابي�ة جتعل الفرد الس�جني متقب�اًل وواعيًا 
للتغريات التي حتدث يف املجتمع اخلارجي من حوله بل إن اجلهل باملس�ؤولية والنقص فيها 
ألش�د خطرًا عىل هذه النظم واملؤسس�ات من اجلهل بإدارهتا أو تش�غيلها ألن اجلهل األول 

يدمر قبل أن يعطل أما اجلهل الثاين يعطل بالقدر الذي يمكن إصالحه أو تعويضه.

3 �  تفيد دراس�ة املس�ؤولية االجتامعية يف املؤسس�ات العقابية يف دراس�ة التوازن بني التحوالت 
والتغريات الرسيعة التي جتري يف املجتمعات وبني تغري شخصية السجني يف املجتمع بحيث 

حيس الفرد أن هذه التحوالت والتغريات منه وله وأنه مسئول عنها.

4 �  وج�ود عالقة بني األعامل يف الس�جون واألعامل التي مت�ارس يف املجتمع بحكم قوة العمل 
الواحدة ووحدة ميدان العمل الذي س�يصري إليه مستقبل السجني وانعكاسا لذلك يلزم أن 

تكون األعامل يف السجون متنوعة ومنتجة.
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أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراسة موضوع املس�ؤولية االجتامعية، ولكن 
ختتلف مع الدراسة احلالية حيث إن هذه الدراسة ركزت عىل دور املسؤولية االجتامعية يف العمل 
يف املؤسس�ات العقابية، أما الدراس�ة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف 

رعاية أرس السجناء.

 Social responsibility of private sector :2009(، بعنوان( M Roman 4ـ   دراسة رومان

organizations and their role in returning the prisoners to society، »املسـؤولية 

االجتامعية ملنظامت املجتمع املدين ودورها يف إعادة السجني إىل املجتمع«:

ن�رشت هذه الدراس�ة باملجل�ة االجتامعي�ة يف إنجلرتا، وهدف�ت الدراس�ة إىل التعرف عىل 
املسؤولية االجتامعية ملنظامت املجتمع املدين ودورها يف إعادة السجني إىل املجتمع، واستخدمت 
هذه الدراس�ة املنهج الوصفي، وقد تم تطبيق هذه الدراس�ة عىل عينة من السجناء يف أوروبا بلغ 

قوامها )350( سجينًا وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:

1 �  أشار )77 %( من أفراد عينة الدراسة من خالل املقابالت التي أجريت مع السجناء أن معايري 
املس�ؤولية االجتامعية تس�اعد يف تنمية وتطوير أداء السجناء مما يساهم يف إعادة السجني مرة 

أخرى إىل املجتمع.

2 �  أش�ار )71%( م�ن أف�راد عينة الدراس�ة من خالل املقاب�الت التي أجريت مع الس�جناء أن 
املس�ؤولية االجتامعية تس�اعد يف دعم ومتوي�ل برامج املرشوعات الصغرية للس�جناء، حتى 

يتحول السجني من جمرم إىل صاحب عمل يستطيع حتمل أعباءه.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراسة مع الدراس�ة احلالية يف دراسة موضوع املس�ؤولية االجتامعية ملنظامت 
القط�اع اخلاص، ولكن ختتلف مع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراس�ة ركزت: »املس�ؤولية 
االجتامعية ملنظامت القطاع اخلاص ودورها يف إعادة الس�جني إىل املجتمع، أي أن هذه الدراس�ة 
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ترك�ز عىل إع�ادة الس�جني إىل املجتمع، أما الدراس�ة احلالية فإهن�ا تتناول املس�ؤولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء«.

 Services provided by private 2010(، بعنوان( Marais، Anel 5ـ   دراسة مارياس وأنل

sector Establishments for the care of prisoners and their families اخلدمات املقدمة 

 Stellenbosch من مؤسسـات القطاع اخلاص لرعاية السـجناء وأرسهم، وهي دراسـة بمجلـة

 .University

هدف�ت هذه الدراس�ة إىل التعرف عىل ما تم تقديمه من مؤسس�ات القط�اع اخلاص لرعاية 
الس�جناء واملفرج عنهم وأرسهم ألرس الس�جناء واقعها وآفاقها، واعتمدت الدراسة عىل املسح 
الش�امل ملختلف أرس الس�جناء من خدمات اللجنة وعدده�م )٨٨( أرسة ، هذا بجانب خمتلف 
العامل�ني يف تقديم هذا النوع من اخلدمات من خالل احلرص الش�امل، واعتمدت الدراس�ة عىل 

استامرة استبيان تم تطبيقها عىل األرس ودليل املقابلة الذي طبق عىل العاملني.

 وق�د توصلت الدراس�ة إىل وجود ف�روق جوهرية باختالف جنس العائ�ل )ذكر – أنثى(، 
حيث تأكد من نتائج اختبار )ت( أن قيمة اخلطأ من النوع األول يف خمتلف األبعاد التي تعرب عن 
اخلدمات أكرب من )0.05( ، ومن ثم فإننا نقبل الفرض الصفري القائل: ال توجد فروق معنوية 
ذات داللة إحصائية بني إجابات مفردات عينة الدراسة عىل البعد اخلاص بقياس مدى رضا أرس 
الس�جناء عىل اخلدمات االجتامعية، االقتصادية والتنظيمية التي تقدم إليهم من قبل مؤسس�ات 

القطاع اخلاص.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتلف مع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراس�ة ركزت عىل »اخلدمات املقدمة من مؤسسات 
القطاع اخلاص لرعاية السجناء وأرسهم، أي أن هذه الدراسة ركزت عىل رعاية السجناء وأيضًا 
رعاية أرس الس�جناء، أما الدراس�ة احلالية فإهنا تتناول املس�ؤولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص يف 

رعاية أرس السجناء«.
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 The role of private sector in the :2010(، بعنوان( Davis، Bennett 6 ـ  دراسة دافيس

care of the prisoners› families، »القطاع اخلاص ودوره يف رعاية أرس السـجناء«، وقد تم 

نرش هذه الدراسة بمجلة جامعة إنجلرتا.

هدفت الدراس�ة إىل التعرف عىل دور القطاع اخلاص ودورها يف رعاية أرس الس�جناء. وقد 
اس�تخدمت هذه الدراس�ة املنه�ج الوصفي التحلي�ي، وقد ق�ام الباحث بتوزيع )94( اس�تامرة 

استبيان عىل بعض أفراد أرس السجناء وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أمهها:

1 �  احتلت املسؤولية االجتامعية كهدف تسعى إىل حتقيقه مؤسسات القطاع اخلاص يف رعاية أرس 
السجناء من خالل إجابات أفراد العينة املرتبة السادسة من بني سبعة أهداف تم حتديدها.

2 �  احتل القطاع اخلاص املرتبة األوىل يف مدى ارتباطه بمهام حتقيق املسؤولية االجتامعية ألرس 
السجناء.

3 �  مجيع املبحوثني أبدوا اهتامما بدور رشكات القطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء من خالل 
براجمهم االجتامعية املختلفة.

4 �  تبني من استطالع رأي عينة الدراسة أهنا تدعم وتؤيد وجود مجعية حلامية أرس السجناء تقوم 
عىل دعمهم وتقديم اخلدمات املختلفة هلم.

5 �  أمجع�ت عينة الدراس�ة عىل أن الدولة وعرب قوانينها يمكن هل�ا أن تعزز من وجود دور فعال 
ملؤسس�ات القطاع اخلاص يف رعاية أرس الس�جناء من تقديم العديد م�ن اخلدمات املختلفة 

هلم.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع دور القطاع اخلاص ودورها يف 
رعاية أرس الس�جناء، وهي من أكثر الدراس�ات تش�اهبًا مع موضوع الدراسة، ولكن ختتلف مع 
الدراسة احلالية يف أهنا حتدثت عن دور القطاع اخلاص فقط يف رعاية أرس السجناء، أما الدراسة 

احلالية فتتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء.
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7- دراسـة األرسج ) 2014 ( بعنوان  » املسـؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص ودورها يف التنمية 

املستدامة للملكة العربية السعودية«

هيدف هذا البحث إىل دراس�ة دور املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف التنمية املستدامة 
يف اململكة العربية السعودية وذلك بغية التوصل إىل جمموعة من التوصيات التي من شأهنا تعزيز 
دورها يف التنمية يف اململكة العربية السعودية. وذلك من خالل التعرف عىل مدى تبني الرشكات 
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية ملفه�وم املس�ئولية االجتامعي�ة، والتع�رف عىل تأثريات املس�ئولية 
االجتامعي�ة للرشكات ع�ىل املجتمع الس�عودي، و التعرف عىل املس�ئولية االجتامعية للرشكات 

ودورها يف حتقيق التنمية يف املجتمع السعودي.

وألغ�راض حتقيق هذه األهداف تّم إتب�اع منهجني للبحث مها أواًل املنهج الوصفي والذي 
يعتمد عىل وصف املفاهيم الواردة يف الدراسة وصًفا علمًيا دقيًقا، هبدف حتديد مالحمها وصفاهتا 

اخلاصة  متهيًدا لتحليلها.

 وثانًي�ا املنه�ج التحليي التقييم والذي يعتمد عىل حتلي�ل العالقات التي تم وصفها بناًء عىل 
املنهج السابق يف هذه الدراسة، ومن ثم بيان النتائج. 

وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: :

1 �  أظه�رت الدراس�ة ان�ه ال يوج�د تعريف واح�د متفق عليه للمس�ؤولية االجتامعي�ة للقطاع 
اخل�اص. و مع ذلك يمكن تعريف املس�ؤولية االجتامعية للقط�اع اخلاص عىل ان ما تقوم به 
الرشكات و تقدمه للمجتمع طبقا لتوقعاته من هذه الرشكات عىل ان تتضمن هذه املسؤولية 
االجتامعية مراعاة حلقوق اإلنسان و قيم املجتمع و أخالقياته وااللتزام بالقوانني و مكافحة 

الفساد و الشفافية واإلفصاح .

2 �  تزاي�د االهت�امم باملس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخل�اص يف اململكة وأصبح هل�ا األولوية من 
حيث حتويل الرشكات إيل رشكاء يف التنمية املستدامة .

3 �  حتمل الرشكات ملسؤولياهتا االجتامعية حيقق العديد من الفوائد للمجتمع املحىل و الرشكات 
معا والتي تتمثل يف تقديم سلع ومنتجات صحية للمجتمع واملحافظة عىل بيئة نظيفة خالية 
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م�ن التل�وث و زي�ادة والء املوظف�ني ومتتع الرشك�ة باملصداقي�ة و خلق عالق�ات جيدة مع 
املسامهني وغريهم من أصحاب املصالح.

كام بينت الدراسة أن هناك أسبابا عديدة تعوق انتشار املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص 
يف اململكة العربية السعودية، من أمهها : 

1 �  ع�دم وجود ثقافة املس�ؤولية االجتامعية لدى معظم ال�رشكات، حيث إن معظم جهود هذه 
الرشكات غري منظمة.

2 �  غي�اب ثقاف�ة العطاء للتنمية حي�ث أن معظم جهود الرشكات تنح�رص يف أعامل خريية غري 
تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفري مالبس أو خدمات هلم دون التطرق إىل مشاريع تنموية 

تغري املستوى املعييش للفقراء بشكل جذري ومستدام.
3 �  قل�ة اخل�ربات واملعرفة والق�درة العلمية عىل وض�ع املقاييس واملعايري لقي�اس املجهودات، 

فهناك حتى اآلن خلط بني األعامل اخلريية واملسئولية االجتامعية.

ب - دراسات عن األمن االجتامعي

1 ـ  دراسة الفادين )2005م( بعنوان: دور األجهزة األمنية السودانية يف حتقيق األمن االجتامعي:

أجريت هذه الدراسة بجامعة أم درمان اإلسالمية، وهدفت الدراسة حتديد األساس الذي 
تبن�ى عليه األجهزة األمنية تصوراهتا يف جمال حتقيق األمن االجتامعي بالرتكيز عىل دراس�ة حالة 
قوات الرشطة باعتبارها الصف االجتامعي باملجتمع، ومن ثم املواءمة بني الدور األمني والدور 
االجتامع�ي يف فعالي�ة أداء وواجبات املهنة. واس�تخدم الباحث املنهج الوصف�ي التحليي الذي 
يق�وم عىل مج�ع املعلومات وحتليلها وتوضي�ح الرأي فيها، واعتمد البح�ث يف مجع البيانات عىل 

االستبيان واملالحظة واملقابالت الشخصية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:

1 �  مهمة األمن االجتامعي ليست مهمة خاصة بأجهزة الدولة فقط، ولكن املجتمع جزء أسايس 
من منظومة األمن االجتامعي، وهو املشارك الرئيي للحفاظ عىل األمن االجتامعي.

2 �  ألجه�زة الرشطة دور كب�ري يف األمن االجتامعي باعتبار الرشطة ه�ي أكثر األجهزة التصاقًا 
باجلمهور واملجتمع وهلا أثر كبري يف احلفاظ عىل األمن االجتامعي.
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3 �  للتنش�ئة االجتامعية بكافة تفاصيلها دور كبري يف قضية األمن االجتامعي منذ الس�نني األوىل 
للطفل، مرورًا باملدرسة ودورها يف ذلك حتقق األمن االجتامعي.

4 �  الرتبية الدينية والنشأة يف املساجد هلا دور كبري يف حتقيق األمن االجتامعي بصورة عامة.

5 � أجه�زة األم�ن هل�ا دور كب�ري يف حتقي�ق األمن االجتامع�ي باعتباره�ا توفر املعلوم�ات وتعد 
الدراسات والبحوث للحفاظ عىل األمن االجتامعي وسط املجتمع والدولة بصورة عامة.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع حتقيق األمن االجتامعي، ولكن ختتلف 
مع الدراس�ة احلالية يف أهنا حتدثت عن دور األجهزة األمنية يف حتقيق األمن االجتامعي، أما الدراسة 

احلالية فتتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتقيق األمن االجتامعي ألرس السجناء.

2 ـ  دراسة نجم )2008م( بعنوان: دور األرسة الفلسطينية يف حتقيق األمن االجتامعي 
ن�رشت هذه الدراس�ة بمجل�ة الق�راءة واملعرفة بمرص، وهدف�ت الدراس�ة إىل التعرف عىل 
دور األرسة يف حتقي�ق األمن االجتامعي يف ضوء املعايري اإلس�المية وم�دى قيام األرسة بدورها 
يف حتقيق�ه من وجهة نظر الرشعيني والرتبويني. واس�تخدمت الباحثة املنه�ج الوصفي التحليي 
ولتحقي�ق هدف الدراس�ة ت�م تصميم اس�تبانة، وتكونت عينة الدراس�ة م�ن )37( مدرس من 

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية بنسبة )60%( من أفراد املجتمع األصي. 
وق�د دلت نتائج الدراس�ة عىل أن أداء األرسة الفلس�طينية يف حتقيق أم�ن الفرد احتل املرتبة 
األوىل بوزن نس�بي قدره )73.210%(، ثم أمن املجتمع بوزن نس�بي قدره )69.2٨7%(، ثم 
أمن األرسة بوزن نسبي قدره )63.604%(. كام أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى ملتغري التخصص )رشعي – تربوي(.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع حتقيق األمن االجتامعي ، ولكن 
ختتلف مع الدراسة احلالية يف أهنا حتدثت عن دور األرسة يف حتقيق األمن االجتامعي ، أما الدراسة 
احلالية فتتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتقيق األمن االجتامعي ألرس السجناء.
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3 ـ  دراسة نصيف )2009م( بعنوان: األمن االجتامعي لدى أساتذة اجلامعة املستنرصية 

نرشت هذه الدراس�ة بمجلية كلية الرتبية بجامعة بابل، وهدفت الدراسة إىل قياس مستوى 
األم�ن االجتامعي لدى أس�اتذة اجلامعة املس�تنرصية، التعرف عىل الف�روق يف األمن االجتامعي 
لدى أس�اتذة اجلامعة املس�تنرصية بحس�ب متغريي اجلنس والتحصيل، وتم تطبيق الدراسة عىل 

أساتذة اجلامعة املستنرصية يف بغداد. وتوصلت الدراسة عىل عدة نتائج منها:

1 �  أن األستاذ اجلامعي عمومًا يشعر بضعف األمن االجتامعي يف املجتمع وذلك بسبب الظرف 
األمني الذي مر به القطر والتهديد الذي واجه األساتذة بشكل كبري.

2 �  مل يظه�ر هنال�ك ف�روق يف الش�عور بضعف األم�ن االجتامعي لدى أفراد عين�ة البحث عىل 
وف�ق متغ�ري اجلنس وهذا ي�دل عىل أن الش�عور بضعف األمن يش�مل كل من التدريس�يني 

والتدريسيات.

3 �  مل يظهر هنالك فروق يف الشعور بضعف األمن االجتامعي لدى أفراد عينة البحث عىل وفق 
متغ�ري التحصي�ل وهذا يدل عىل أن الش�عور بضعف األمن يش�كل كل من محلة املاجس�تري 

والدكتوراه.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع األمن االجتامعي، ولكن ختتلف 
مع الدراسة احلالية يف أهنا حتدثت عن األمن االجتامعي لدى أساتذة اجلامعة، أما الدراسة احلالية 

فتتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتقيق األمن االجتامعي ألرس السجناء.

4ـ   دراسـة القـرين )2009م( بعنـوان: هتديدات األمن االجتامعي املصاحبة إلسـاءة اسـتخدام 

تقنيات اهلاتف النقال

أجري�ت ه�ذه األطروحة بجامعة ناي�ف العربية للعلوم األمنية، قس�م العل�وم االجتامعية، 
وهدفت األطروحة التعرف عىل أكثر تقنيات اهلاتف النقال التي تس�تخدم بصورة س�يئة، وأكثر 
األماكن التي يتم فيها اإلس�اءة، والتعرف عىل أنواع اجلرائم ذات الصلة بس�وء استخدام اهلاتف 
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النق�ال، واالس�تخدامات الس�لبية لالس�تخدام والتع�رف ع�ىل التأث�ريات عىل مس�توى األمن 
االجتامعي.

واعتمدت الدراسة عىل طريقة املسح االجتامعي كأحد طرق املنهج الوصفي باستخدام أداة 
قياس حمكمة ومقننة، طبقت عىل عينة مكونة من )11171( من سكان مدينة الرياض، ومن فئة 

أعامر خمتلفة، ذكورًا وإناثًا.

وتوصلت الدراس�ة إىل أن أكثر تقنيات اهلاتف النقال التي تستخدم بصورة سيئة هي: تقنية 
البلوت�وث، تقني�ة الكامريا، تقنية تس�جيل املحادث�ات، تقنية املكامل�ات املرئية، خدمة الرس�ائل 
متعددة الوسائط )MMS(. وكان أكثر األماكن التي تتم فيها إساءة استخدام اهلاتف النقال، هي: 
صاالت األفراح، جممعات املراكز التجارية، املطاعم واملقاهي الكويف ش�وب، املنتزهات، مراكز 
التجميل واملش�اغل النس�ائية، أما اجلرائم التي تنتج عن سوء االستخدام فهي: التشهري، تصوير 
االعتداء اجلني، تناقل الصور بام فيها املقاطع اإلباحية. واألس�اليب الس�لبية لالس�تخدام هي: 
التش�هري، تصوير االعتداء اجلني، تناقل الصور بام فيها املقاطع اإلباحية. واألس�اليب الس�لبية 
لالس�تخدام ه�ي: االطالع عىل مقاطع الفيديو الغري أخالقية، االس�تخدام أثناء قيادة الس�يارة، 
املعاكس�ات بني اجلنس�ني، تبادل صور الفيديو الس�يئة بني النقال واإلنرتنت. وكانت التأثريات 
املتوقع�ة عىل مس�توى األم�ن االجتامعي، ه�ي: زيادة اجلرائ�م األخالقية، انح�راف األحداث، 

إضعاف القيم األخالقية.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع األمن االجتامعي، ولكن ختتلف 
مع الدراس�ة احلالية يف أهنا حتدثت عن هتديدات األمن االجتامعي املصاحبة إلس�اءة اس�تخدام 
تقنيات اهلاتف النقال، أما الدراسة احلالية فتتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتقيق 

األمن االجتامعي ألرس السجناء.
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5 ـ  دراسـة الضبـع )2012م( بعنـوان: دور املأسسـة يف حتقيـق األمن االجتامعـي واالقتصادي 

للمرأة الفقرية املعيلة، دراسة مسحية  

نرشت هذه الدراس�ة باملجلة األرنية للعلوم االجتامعية، وهدفت هذه الدراس�ة يف التعرف 
عىل  دور الدولة عرب برامج الرعاية االجتامعية )املأسسة( يف حتقيق األمن االجتامعي واالقتصادي 
للمرأة الفقرية املعيلة، وقد اس�تخدم الباحث منهج املس�ح االجتامعي الشامل، حيث قام بتطبيق 
الدراس�ة امليدانية عىل مجيع النس�اء الفقريات املعيالت بناحية مش�طا، التابع�ة ملركز طام، حمافظة 
سوهاج، مجهورية مرص العربية، وقد بلغ عددهن )350( امرأة. وتم تطبيق استبيان من تصميم 

الباحث بعد إخضاعه للتحكيم. 

وق�د أظه�رت النتائج أن النس�بة الغالبة من أف�راد جمتمع البحث من األمي�ات واملتعطالت 
عن العمل. كام كش�فت النتائج يف جمملها أن برامج املأسس�ة التي حتصل من خالهلا النس�اء عىل 
إعانات مالية من الدولة ال حتقق هلن أي نوع من األمن االجتامعي أو االقتصادي، فضاًل عن أهنا 

ال تضمن هلن أي مستقبل.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع حتقيق األمن االجتامعي، ولكن 
ختتلف مع الدراسة احلالية يف أهنا حتدثت عن دور الدولة عرب برامج الرعاية االجتامعية يف حتقيق 
األم�ن االجتامع�ي واالقتصادي للمرأة الفق�رية املعيلة، أما الدراس�ة احلالية فتتناول املس�ؤولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتقيق األمن االجتامعي ألرس السجناء.

ج- دراسات عن رعاية أرس السجناء

1ـ   دراسـة خليفـة )1998م(، بعنـوان: رعايـة املسـجونني واملفرج عنهم وأرسهـم يف املجتمع 

العريب:

أجريت هذه الدراسة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم االجتامعية، وهدفت 
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الدراسة التعرف عىل رعاية املسجونني واملفرج عنهم وأرسهم يف املجتمع العريب، وقد اعتمدت 
الدراسة عىل املنهج الوصفي التحليي، وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:

1 �  عدم كفاية ما يقدم من خدمات ومساعدات وخصوًصا ألرس املسجونني.

2 �  ت�دين مس�توى اإلس�هام الفع�ال يف الرعاي�ة االجتامعي�ة املقدم�ة للفئات املعني�ة من جانب 
املؤسس�ات االجتامعية اأَلهلية التطوعية ويف أغلب اأَلحوال نتيجة طبيعية لعدم توافر املواد 

الالزمة لتحقيق اأَلهداف املعنية هلذه املؤسسات.

3 �  غياب الدور املجتمعي اجلامهريي يف مواجهة متطلبات الرعاية للفئات املعنية، سواء لغياب 
الدور اإلعالمي أو التوعوي الذي البد أن يستثري اجلمهور من سكان املجتمع لتوفري الرعاية 

واإلسهام الفعال يف ذلك أو لعدم قيام أجهزة التثقيف والتعليم الديني واالجتامعي.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتلف مع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراس�ة ركزت عىل رعاية املس�جونني واملفرج عنهم 
وأرسهم يف املجتمع العريب، أما الدراسة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص 

يف رعاية أرس السجناء.

2 ـ  دراسـة دريـس )2007م( بعنـوان: »اخلدمات املقدمة مـن اللجنة الوطنية لرعاية السـجناء 

واملفرج عنهم وأرسهم ألرس السجناء واقعها وآفاقها«:

أجريت هذه الدراسة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم االجتامعية، وهدفت 
الدراس�ة إىل التع�رف عىل اخلدم�ات املقدمة من اللجن�ة الوطنية لرعاية الس�جناء واملفرج عنهم 
وأرسهم ألرس السجناء واقعها وآفاقها، كام هدفت الدراسة إىل العمل عىل تقييم جودة اخلدمات 
االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والتنظيمية املقدم�ة من اللجنة الوطنية لرعاية الس�جناء واملفرج عنهم 
وأرسهم بمنطقة الرياض. وقد ركزت الدراس�ة ع�ىل كل من اخلدمات االقتصادية واالجتامعية 
واخلدمات املرتبط�ة باإلجراءات التنظيمية التي متكن من احلصول عىل خمتلف خدمات اللجنة، 
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واعتمدت الدراسة عىل املسح الشامل ملختلف أرس السجناء من خدمات اللجنة وعددهم )٨٨( 
أرسة، هذا بجانب خمتلف العاملني يف تقديم هذا النوع من اخلدمات من خالل احلرص الشامل، 
واعتمدت الدراس�ة عىل اس�تامرة اس�تبيان تم تطبيقه�ا عىل األرس ودليل املقابل�ة الذي طبق عىل 
العامل�ني. وقد توصلت الدراس�ة احلالية إىل جمموعة من النتائ�ج املختلفة التي يمكن توضيحها 

عىل النحو التايل:

1 �  أن هن�اك خصوصي�ة متي�ز هذا النمط من األرس عن غريها م�ن األرس األخرى، وتتأكد هذه 
اخلصوصية من تفاعل جمموعة من العوامل التي جتعلنا نصنف هذا النمط ضمن األرس التي 
تع�اين م�ن الفقر، فلقد أك�دت البيانات عىل جمموعة من املؤرشات التي من أمهها أن النس�بة 
الغالبة )٨0.7%( تعوهلا امرأة، وبالنظر إىل نوع العمل الذي يامرس�ه مفردات عينة الدراسة 
من الذين يعولون األرس التي تتلقي اخلدمات تأكد أن النسبة األعىل )96.6%( يعانون من 

البطالة.

2 �  بالنظر إىل املس�توى التعليمي تأكد أن الغالبية مل يس�تكملوا تعليمهم أو أن نوعية التعليم ال 
تلب�ي االحتياج�ات االقتصادية ومن ثم فان ذلك مل يفس�ح هلؤالء م�ن احلصول عىل برامج 
تعليمي�ة ذات ج�ودة بام يمكنهم من التواصل مع س�وق العمل الذي يف�رض نوعية خاصة 
م�ن امله�ارات واخلربات والتجارب التي ال يمكن صقلها إال من خالل االنخراط يف برامج 
تعليمية متخصصة ذات جودة. وبالنظر إىل عدد أفراد األرسة اإلمجايل ثبت أن النس�بة العليا 
)51.1%” ي�رتاوح عدده�م م�ن )5( أف�راد إيل أقل م�ن )10( أفراد، وأك�د مؤرش الدخل 
الش�هري ع�ىل أن أغل�ب األرس )٨3%( حتصل عىل دخل ش�هري يقل ع�ن )1000( ريال 

شهريًا، ومن املؤرشات السابقة يتأكد أن أغلب هذه األرس تقع حتت خط الفقر.

3 �  أن اخلدمات املرتبطة بفاعلية اخلدمات التنظيمية يف متكني األرس من االستفادة من اخلدمات 
التي تقدمها اللجنة الوطنية حيتل املرتبة األوىل بوزن نس�بي قدره )2.77%(، يف حني حقق 
متغري جودة اخلدمات االجتامعية املقدمة من اللجنة الوطنية املرتبة الثانية بوزن نس�بي قدره 
)1.32%(، ويأيت يف الرتتيب الثالث واألخري من األمهية متغري جودة اخلدمات االقتصادية 

املقدمة من اللجنة بوزن نسبي قدره )%1.2٨(.
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أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتلف مع الدراسة احلالية حيث إن هذه الدراسة ركزت عىل اخلدمات املقدمة من اللجنة الوطنية 
لرعاية الس�جناء واملفرج عنهم وأرسهم ألرس السجناء واقعها وآفاقها، أما الدراسة احلالية فإهنا 

تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء.

3 ـ  دراسـة الدورسي، )2007م( بعنوان: مشـكالت أرس نزالء املؤسسات اإلصالحية وطرق 

تعاملها معها:

أجريت هذه الدراس�ة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة اجلنائية، وهدفت 
الدراس�ة التعرف عىل املشكالت االجتامعية والصحية والنفس�ية واالقتصادية التي تواجه أرسة 
النزي�ل، وأيض�ًا التعرف عىل الطرق التي تتعامل هبا أرس النزالء مع هذه املش�كالت. واعتمدت 
الدراسة عىل املنهج الوصفي وهو املنهج األنسب ملوضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل عدة 

نتائج منها: 

1 �  انخفاض دخل أرس النزالء بعد دخول عائلها السجن.

2 �  زيادة أعباء الرتبية عىل األم بعد سجن املعيل.

3 �  زيادة الفراغ لدى األبناء وضعف الرقابة بعد سجن األب.

4 �  بروز عدد من املشكالت النفسية لدة أفراد هذه األرس مثل القلق والتوتر والشعور باليأس.

5 �  تعترب اجلمعيات اخلريية أكرب داعم هلذه األرس، يليها وزارة الشئون االجتامعية.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع مش�كالت أرس النزالء وطرق 
التعامل معها، ولكن ختتلف مع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراس�ة ركزت عىل مش�كالت 
أرس نزالء املؤسسات اإلصالحية وطرق تعاملها معه، أما الدراسة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء وأيضًا املشكالت التي تواجههم.
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4ـ   دراسـة العتيبـي )2008م(، بعنـوان: دور خدمة اجلامعة يف حتقيـق التكيف االجتامعي ألرس 

السجناء:

نرشت هذه الدراسة  باملجلد الرابع للمؤمتر العلمي الدويل احلادي والعرشون للخدمة االجتامعية، 
وهدف�ت الدراس�ة التع�رف ع�ىل دور خدمة اجلامع�ة يف حتقيق التكي�ف االجتامعي ألرس الس�جناء، 

واعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحليي، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:

1 �  أن م�ن أه�م أدوار طريقة خدم�ة اجلامعة يف تقديم اخلدمات االقتصادية ألرس الس�جناء هو 
توجيه أرس السجناء إىل مصادر اإلمكانات يف البيئة لالستفادة منها، وكذلك تقديم مساعدات 
مالية ألرس الس�جناء، هذا فضاًل عن تنظيم برامج للتدريب املنهي ألرس السجناء عن طريق 
اجلامع�ات، وهذا الدور ال�ذي تضطلع به خدمة اجلامعة عىل درجة كبرية من األمهية وذلك، 
ألن أرس الس�جناء غالبًا ما يعانون من أزمات اقتصادية وذلك نظرًا لس�جن عائلها ومصدر 

دخلها اخلاص.

2 �  أن م�ن أه�م جوان�ب ال�دور االجتامعي لطريق�ة خدمة اجلامع�ة يف إش�باع احتياجات أرس 
الس�جناء هو تقوية العالقات االجتامعية بني الس�جني وأرسته وتقوي�ة العالقات والروابط 
داخل أرس الس�جناء، إضافة إىل إكس�اب أرس الس�جناء القيم االجتامعية اإلجيابية كالتعاون 

وحتمل املسؤولية واحرتام نظم املجتمع.

3 �  أن من أهم اجلوانب املهنية لدور طريقة خدمة اجلامعة يف مساعدة أرس السجناء عىل مواجهة 
مش�كالهتم هي االهتامم بدراس�ة مش�كالت أرس الس�جناء وحتليلها ومش�اركتهم يف حتديد 

أسباهبا ومساعدهتم عىل طرح احلول الفعالة.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف دراسة موضوع أرس السجناء والتكيف االجتامعي 
مع هذه األرس، ولكن ختتلف مع الدراسة احلالية حيث إن هذه الدراسة كنت من منظور اخلدمة 
االجتامعي�ة، ورك�زت عىل دور خدمة اجلامع�ة يف حتقيق التكيف االجتامعي ألرس الس�جناء، أما 

الدراسة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء.
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 Changes that have occurred within the family :5ـ   دراسة فورنس )2012م(، بعنوان

breadwinner impact entry prisonالتغـريات التـي حدثت داخل األرسة أثردخول عائلها 

السجن، وهي دراسة بمجلة الشباب واملراهقة بالواليات املتحدة األمريكية.

هدف�ت هذه الدراس�ة التعرف عىل التغريات الت�ي حدثت داخ�ل األرسة أثردخول عائلها 
الس�جن. وقد اس�تخدمت هذه الدراس�ة املنه�ج املس�حي، وتوصلت الدراس�ة إىل جمموعة من 

النتائج أمهها:

1 �  أن العوامل النفس�ية واجلنس�ية هي التي أثرت كثريا عىل أفراد األرس خاصة الزوجة بالنسبة 
للعوامل اجلنسية حيث وجد الباحث أن الغالبية العظمى من هذه النوعية من األرس تشتكي 
م�ن فق�دان العاطف�ة أو باألصح املش�كالت العاطفي�ة، كذلك اتض�ح أن غالبي�ة زوجات 

املساجني يشتكني من اإلحباط اجلني نتيجة فقدان الزوج رب األرسة.

2 �  أن الغالبية العظمى من األرس )65.6%( يؤكد أنه حصل تغيري س�لبي أو أن التغري يف أمور 
األرسة يتجه نحو األس�وأ مع مرور الزمن. ونس�بة )4.3 %( فقط أش�ارت إىل أن التغري يف 
أمور األرسة املختلفة تتجه لألفضل، أما األرس التي عربت أن هناك تغريات إجيابية وأخرى 

سلبية نتيجة دخول عائلها إىل السجن فقد بلغت نسبتهم )22.6 %(.

3 �  أوضح�ت بع�ض األرس أنه م�ن األمور اإلجيابية داخل األرسة بعد مغ�ادرة عائلها ودخوله 
السجن تتمثل يف راحة العقل، الراحة من مشاكل رشب املسكرات من الزوج رب األرسة، 

واهلدوء وعدم إثارة املشكالت.

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتل�ف مع الدراس�ة احلالي�ة حيث إن هذه الدراس�ة ركزت ع�ىل التغريات الت�ي حدثت داخل 
األرسة أثر دخول عائلها الس�جن، أما الدراس�ة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص يف رعاية أرس السجناء.
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 Social care to the families and relatives :2012(، بعنوان( Kraines6ـ   دراسة كارينز

of the prisoners in the state of Virginia، الرعاية االجتامعية ألرس وأقارب املسـاجني يف 

والية فريجينيا، وهي دراسة منشورة بمجلة )Conflict Resolution( بوالية فرجينيا. 

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الرعاية االجتامعية ألرس وأقارب املساجني يف والية فريجينيا، 
واستخدمت هذه الدراسة املنهج املسحي التحليي، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:

1 �  الغالبية العظمى من أرس املس�اجني تقل دخوهلم الس�نوية عن مخس�ة اآللف دوالر أمريكي 
والبقية ال تزيد عن مخسة عرش ألف دوالر وهذا الدخل ال يفي باحتياجات األرسة األساسية.

2 �  كش�فت الدراس�ة أن 92 % من أفراد العينة )زوجات املساجني( يشتكون من املشاكل املالية 
التي تعرضن هلا بعد دخول عائلهم السجن.

3 �  وكذل�ك أتض�ح أن 75 % يعان�ون من مش�كلة البطالة وع�دم وجود عمل مناس�ب.كام إن 
العالقات العائلية تعرضت لعدة مشكالت كنتيجة العتقال أحد أفرادها بنسبة %57.

4 �  أن عدم معرفة ما حدث وحيدث لعائل األرسة داخل الس�جن إحدى املش�كالت اأَلساسية 
الت�ي تتع�رض هلا أرس الس�جناء وذل�ك نتيجة لعدم تعاون املس�ئولني يف الس�جن لتس�هيل 

إجراءات الزيارة وتوفري معلومات كافية عن قريب أرسة السجني.

5 �  أن معظم املش�اكل الس�ابقة تفاقمت وازدادت حدهتا مثل مش�كالت املواصالت التي تذكر 
كمش�كلة يف وقت دخول عائل األرسة للس�جن ولكن مع مرور الوقت أشتكى ثالثة أرباع 
العين�ة )75%( من هذه املش�كلة، وقد ازدادت نس�بة من يش�تكون من املش�كالت الصحية 

بحيث تضاعف العدد مع مرور الزمن. 

أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف دراس�ة موضوع رعاية أرس الس�جناء، ولكن 
ختتلف مع الدراس�ة احلالية حيث إن هذه الدراسة ركزت عىل الرعاية االجتامعية ألرس وأقارب 
املساجني يف والية فرجينيا، أما الدراسة احلالية فإهنا تتناول املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص 

يف رعاية أرس السجناء يف الرياض.
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د ـ التعقيب عىل الدراسات السابقة

أ- استنتاجات الدراسات السابقة :

اتفقت اغلب الدراسات السابقة عىل االستنتاجات التالية:

1 �  أمهية املس�ؤولية االجتامعية للمجتمع بش�كل عام، وللس�جني وأرسته بشكل خاص، وتبني 
.)2010( Davis، Bennett ودراسة )2006( J. S. Dryzek ذلك يف دراسة

2 �  أظهرت الدراس�ات الس�ابقة وجود معاناة لدى أرس الس�جناء، مثل تدين مس�توياهتم املادية 
والتعليمية، حيث جاء ذلك يف دراس�ة الثقفي )2001م(، ودراس�ة املغيصيب )2004م(، 
ودراسة كارينز )2012(، وتبني أن هذه األرس تعاين من مشكالت نفسية، ومن وجود تغيري 

سلبي لألرسة نتيجة وجود عائلهم يف السجن )فورنس، 2012(. 

3 �  تبني من الدراسات السابقة ضعف دور القطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء، وظهر ذلك 
 Daviss، Bennett يف دراس�ة الثقفي )2001م(، ودراس�ة املغيصيب )2004م( ودراس�ة

،)2010(

4 �  أمهية حتقيق األمن االجتامعي، وأمهية دور األجهزة املختلفة يف حتقيق هذا األمن مثل أجهزة 
األمن، وأيضًا التنشئة االجتامعية من خالل األرسة، حيث أشارت دراسة الفادين )2005م( 
إىل ذلك، ودراس�ة نجم )200٨م(، كام أظهرت بعض الدراس�ات مثل دراسة الضبع، التي 

أظهرت أن دور الدولة عرب برامج الرعاية االجتامعية ال حتقق األمن االجتامعي.

5 �  عدم كفاية ما يقدم من خدمات ومس�اعدات ألرس الس�جناء، وتبني ذلك يف دراس�ة خليفة 
)199٨م(، وانخفاض دخل أرس السجناء بعد دخول عائلها السجن، وضعف الرقابة عىل 

األبناء دراسة الدورسي)2007م(.

ب- أوجه الشبه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:

من خالل العرض الس�ابق للدراس�ات السابقة، نالحظ أهنا اشرتكت مع البحث احلايل من 
عدة نواحي وهي:



118

1 ـ  من ناحية اهلدف من البحث: 

تش�اهبت غالبية الدراسات الس�ابقة مع الدراس�ة احلالية من ناحية اهلدف العام من البحث 
واملتمثل يف رعاية أرس السجناء.

2 ـ  املنهج املتبع: 

م�ن ناحية املنهج املتبع، فقد اش�رتك البحث احلايل مع الدراس�ات الس�ابقة يف املنهج حيث 
اعتمدت الدراسات السابقة عىل املنهج الوصفي. 

3 ـ  جمال تطبيق الدراسة: 

تش�اهبت بع�ض الدراس�ات الس�ابقة م�ع الدراس�ة احلالي�ة يف جمال تطبي�ق الدراس�ة وهو 
اجلهات املعنية بأرس الس�جناء مثل )تراحم( وأرس الس�جناء وجاء ذلك يف دراس�ات: املغيصيب 
)2004م(، ودراس�ة Marais، Anel )2010( ودراس�ة Davis، Bennett )2010( ودري�س 

)2007(ودراسة الدورسي )2007( ودراسة فورنس )2012( وكارينز )2012(.

3 ـ  أداة مجع البيانات: 

ومن ناحية أداة الدراسة، خيتلف البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف أداة مجع البيانات، 
حيث تم مجع البيانات بواس�طة االس�تبانة يف الدراسات الس�ابقة، والبحث احلايل يعتمد يف مجع 

البيانات عىل أداتني للدراسة باإلضافة لدليل املقابلة.

وتتمثل أمهية الدراس�ات الس�ابقة للبحث احلايل يف كتابة اإلطار النظ�ري للبحث، وحتديد 
تس�اؤالت وأه�داف البح�ث، وبن�اء أداة البحث، وحتدي�د حماوره، ومناقش�ة النتائ�ج يف ضوء 

الدراسات السابقة.

وق�د لوح�ظ عدم وج�ود بحث يوض�ح دور برامج املس�ؤولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص 
باململكة جتاه تعزيز األمن االجتامعي ألرس الس�جناء، فقد كان تناول كل دراسة لذلك املوضوع 
يف كث�ري م�ن األحيان من زاوية اخرى. لذا توصل الباحث إىل قناعة بأن ما يقدمه يف هذا البحث 
ال يمثل تكرارًا ملا قدمه غريه من الباحثني، وأنه يمكن أن يسد بعض النقص يف هذا املجال اهلام.
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الفصل الثالث
اإلجراءات املنهجية للدراسة

متهيد

يتن�اول هذا الفص�ل منهجية الدراس�ة ويبني جمتمع وعينة الدراس�ة، كام يوض�ح كيفية بناء 
أدوات الدراس�ة جلمع البيان�ات الالزمة، واإلجراءات العلمية املس�تخدمة يف التأكد من صدق 
وثبات أدوات الدراسة، والكيفية التي طبقت هبا الدراسة ميدانيًا، وأساليب املعاجلة اإلحصائية 

التي تم استخدامها يف حتليل بيانات الدراسة.

منهج الدراسة

استخدم الباحث املنهج املسحي االجتامعي باحلرص الشامل ملجتمع األخصائيني االجتامعني 
العاملني بالسجون، وباللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم( بالرياض 
وج�دة، وكذل�ك باحلرص الش�امل ملجتمع املس�ؤولني العامل�ني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية 
بالغرف�ة التجارية بالرياض باملقابالت املتعمقة. واس�تخدم املنهج املس�حي االجتامعي لعينة من 

املسؤولني عن أرس السجناء.

واعتم�د الباحث عىل إس�رتاتيجية منهجية جتمع ب�ني التحليل الكمي للنتائ�ج التي جاءت 
هبا االس�تبانة للمس�ؤولني ع�ن أرس الس�جناء واألخصائي�ني االجتامعي�ني، والتحلي�ل الكيفي 
للمقاب�الت املتعمق�ة الت�ي متت مع املس�ئولني العاملني بمجلس املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة 

التجارية الرياض.

جمتمع وعينة الدراسة

بناًء عىل موضوع ومش�كلة الدراس�ة وأهدافها، فقد حتدد املجتمع املستهدف عىل أنه يتكون 
من:
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1 �  املس�ؤولون عن ُأرس الس�جناء الس�عوديني )حس�ب ما هو مس�جل باللجنة الوطنية لرعاية 
السجناء وأرسهم )تراحم( عند تطبيق الدراسة يف مدينة الرياض وجدة(.

2 �  العاملني من األخصائيني االجتامعيني يف الس�جون والعاملني من األخصائيني االجتامعيني 
)باللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأرسهم )تراحم(( يف كل من )الرياض، وجدة(

3 �  املسؤولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض.

ويوضح اجلدول التايل عدد مفردات جمتمع الدراس�ة لكل من أرس الس�جناء واألخصائيني 
االجتامعيني يف الس�جون ويف اللجنة الوطنية لرعاية الس�جناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم(، 
يف)الري�اض، ج�دة( واملس�ؤولني العامل�ني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرف�ة التجارية 

بالرياض.

جدول رقم )1(

توزيع جمتمع الدراسة

أرس السجناء
العاملني بمجلس املسؤولية 
االجتامعية بالغرفة التجارية 

بالرياض

األخصائيني العاملني باللجنة 
الوطنية لرعاية السجناء 
واملفرج عنهم وأرسهم

األخصائيني 
العاملني باملديرية 

العامة للسجون
املدينة

الرياض163٨94٨

جدة3022239

املجموع4658118

حيث اتبع الباحث أسلوب احلرص الشامل لكل من جمتمع األخصائيني االجتامعيني وجمتمع 
املس�ئولني العاملني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجاري�ة بالرياض من خالل تطبيق 
أدوات الدراسة عىل مجيع أفراد جمتمعي الدراسة وعددهم )11٨( من األخصائيني االجتامعيني 
وبع�د التطبيق امليداين حصل الباحث عىل )11٨( اس�تبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي ، كذلك 
ق�ام الباحث بمقابلة مجيع العاملني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية وعددهم )٨( من املس�ئولني 

العاملني باملجلس.
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  وقد اعتمد الباحث عىل أسلوب احلرص الشامل لالعتبارات التالية:

�  صغر حجم عدد مفردات جمتمع الدراسة.

�  طبيعة موقعهم الوظيفي املرتبط بشكل وثيق بموضوع الدراسة.

�  هبدف التعرف عىل طبيعة برامج املس�ؤولية االجتامعية من وجهة نظر املس�ئولني العاملني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية.

أم�ا بالنس�بة ملجتمع أرس الس�جناء فقد اخت�ار الباحث عينة عش�وائية بس�يطة ممثلة ملجتمع 
الدراس�ة يف ض�وء املعادالت اإلحصائية املحددة للحد األدنى املناس�ب حلج�م العينة التي متثل 
جمتم�ع الدراس�ة وحتديدًا من خ�الل معادلة رابطة الرتبي�ة األمريكية . ومن خ�الل هذه املعادلة 
وجد أن العينة املناس�بة حلجم املجتمع البالغ عدده )465( هو )211( بنس�بة خطأ )5%( وذلك 
بدرجة ثقة )95%( من جمتمع الدراسة حسب مدخل رابطة الرتبية األمريكية )الصياد، 19٨9م، 

ص137(.  

ولتحديد حجم العينة يوجد مدخلني: 

املدخل األول: مدخل كوهني عندما يكون االختبار اإلحصائي معلوم مسبقًا. 

املدخل الثاين: مدخل رابطة الرتبية األمريكية عندما يكون االختبار اإلحصائي غري معلوم«.  

ت�م حتدي�د حج�م العينة يف هذه الدراس�ة باس�تخدام مدخل رابط�ة الرتبي�ة األمريكية وفق 
املعادلة التالية: 

 X2 x N x K )1-K(                          

 n =                                                                  

 82 )N - 1(+X2x K )1-K (    

 حيث أن : 

n  � 1 = حجم العينة. 

N  � 2 = حجم املجتمع. 
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K  � 3 = نسبة املجتمع Population Proportion  واقرتح كريجيي ومورجان أن تساوي 
 .)0.5=K( 0.5

δ  � 4 = درج�ة الدق�ة املرغوب�ة Degree of Accuracy واق�رتح كريجي�ي ومورج�ان أن 
 .)0.05 = δ( 0.05 تساوي

 Desired 2= اختب�ار مرب�ع كاي عن�د درج�ة حرية واحدة ومس�توى الثقة املرغ�وبχ  � 5
Confidence Level واعترب كريجيي ومورجان هذا املس�توى إما أن يكون مس�اويًا ل�� 

0.05 وبالتايل فإن قيمة كا2 اجلدولية تصبح )=3.٨412χ(؛ أو أن يكون مس�اويًا ل� 
 .)6.6352χ=( 0.01 وبالتايل فإن قيمة كا2 اجلدولية تصبح

وباستخدام املعادلة السابقة نجد أن حجم العينة يوضحه اجلدول التايل :

جدول رقم )2(

حجم العينة إذا علم حجم املجتمع عند مستوى داللة 0.01
حجم العينةكا2)مستوى الداللة(نسبة املجتمعحجم املجتمع

4650.50.056.635211

وبع�د التطبيق امليداين تم احلصول عىل )167( اس�تبانة مكتمل�ة البيانات وصاحلة للتحليل 
اإلحصائي.

أدوات الدراسة ومراحل تصميمها

يعتمد اختيار أدوات مجع املعلومات عىل طبيعة منهج الدراس�ة ومش�كلة الدراس�ة وطبيعة 
البيانات التي حيتاجها الباحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

وبناء عىل طبيعة البيانات املطلوب مجعها، وعىل املنهج الذي ٌأتبع يف هذه الدراسة، استخدم 
الباحث االس�تبانة يف هذه الدراسة ملجتمعي أرس السجناء واألخصائيني االجتامعيني، باإلضافة 

لديل مقابلة متعمقة للمسؤولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بغرفة الرياض.
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حيث قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة جلمع البيانات ، معتمدًا - بعد اهلل- يف ذلك عىل:

�  سعادة املرشف العلمي عىل الرسالة.

�  التواصل مع عددًا من املختصني يف جمال املسؤولية االجتامعية واملديرية العامة للسجون. 

�  وعدد من أساتذة اجلامعات:

1 �  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

2 �  جامعة الطائف.

وتم حتكيمها من )17( من األساتذة واملختصني.

�  اخلربة الوظيفية للباحث.

�  الدراسات السابقة يف نفس املجال.

وكانت أدوات الدراسة عىل النحو التايل:

1- استبانة األخصائيني :

تكونت االستبانة من جزئني اجلزء األول يتعلق باملتغريات املستقلة للدراسة والتي تتضمن 
املتغ�ريات املتعلقة باخلصائص الش�خصية والوظيفية ملفردات الدراس�ة ممثل�ة يف )جهة العمل – 
املس�توي التعليم�ي – عدد س�نوات اخلدم�ة التي قضيتها يف العم�ل احلايل( أما اجل�زء الثاين من 

اإلستبانة فيتكون من: 

حمور واقع إسهامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي 
لألرس املستفيدة )ارس السجناء(وينقسم إىل أربعة حماور فرعية:

1 �  بعد النواحي املالية ويشتمل عىل )٨( عبارات.

2 �  بعد النواحي العينية ويشتمل عىل )7( عبارات .

3 �  بعد النواحي االجتامعية ويشتمل عىل )5( عبارات .

4 � بعد النواحي اخلاصة بالتأهيل ويشتمل عىل )4( عبارات .
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�  حم�ور الصعوب�ات التي تواجه برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وينقسم إىل ثالثة ابعاد فرعية:

1 � بعد صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص ويشتمل عىل )5( عبارات .

2 �  بعد صعوبات تتعلق بأرس السجناء ويشتمل عىل )3( عبارات .

3 �  بعد صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء ويشتمل عىل )6( عبارات.

ويقاب�ل كل فق�رة من فقرات األبع�اد قائمة حتمل العب�ارات التالية :)بدرج�ة كبرية جدًا – 
بدرجة كبرية –  بدرجة متوسطة – بدرجة منخفضة – بدرجة منخفضة جدًا(.

وق�د تم إعطاء كل عبارة من العبارات الس�ابقة درجات لتت�م معاجلتها إحصائيًا عىل النحو 
اآليت: بدرجة كبرية جدًا)5( درجات، بدرجة كبرية )4( درجات، بدرجة متوسطة )3( درجات، 

بدرجة منخفضة )2( درجتان، بدرجة منخفضة جدًا )1( درجة واحدة.

وقد تبنى الباحث يف إعداد الفقرات الشكل املغلق )Closed Questionnaire( الذي حيدد 
االستجابات املحتملة لكل سؤال.

2- استبانة املسؤولني عن أرس السجناء :

تكونت االستبانة من جزئني اجلزء األول يتعلق باملتغريات املستقلة للدراسة والتي تتضمن 
املتغ�ريات املتعلق�ة باخلصائ�ص الش�خصية والوظيفية ملفردات الدراس�ة ممثلة يف )املس�ئول عن 
األرسة يف غياب الس�جني - عمر املس�ئول عن األرسة - عدد أفراد أرسة الس�جني - املس�توى 
التعليمي للمس�ئول عن األرسة - العمل احلايل للمس�ئول عن األرسة - الدخل الشهري ألرسة 
النزي�ل - مص�ادر دخ�ل أرسة الس�جني - مدة احلكم للنزي�ل - نوعية احلي الذي تس�كنه أرسة 

السجني- ملكية السكن - نوع السكن( أما اجلزء الثاين من اإلستبانة فيتكون من: 

�  حمور املش�كالت التي تواجه ارس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد 
تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم من وجهة نظر املس�ؤولني عن تلك األرس، وينقس�م إىل ثالثة 

حماور فرعية:
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1 �  بعد املشكالت االقتصادية ويشتمل عىل )5( عبارات.

2 �  بعد املشكالت االجتامعية ويشتمل عىل )10( عبارات .

3 �  بعد املشكالت النفسية ويشتمل عىل )5( عبارات .

�  حم�ور املعوق�ات  التي تواجه ارس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص من وجهة نظر املسؤولني عن تلك األرس، ويشتمل عىل )7( عبارات .

ويقاب�ل كل فق�رة من فق�رات املحاور قائمة حتم�ل العبارات التالية :)بدرج�ة كبرية جدًا – 
بدرجة كبرية –  بدرجة متوسطة – بدرجة منخفضة – بدرجة منخفضة جدًا(.

وق�د تم إعطاء كل عبارة من العبارات الس�ابقة درجات لتت�م معاجلتها إحصائيًا عىل النحو 
اآليت: بدرجة كبرية جدًا)5( درجات، بدرجة كبرية )4( درجات، بدرجة متوسطة )3( درجات، 

بدرجة منخفضة )2( درجتان، بدرجة منخفضة جدًا )1( درجة واحدة.

وق�د تبني الباحث يف إعداد املحاور الش�كل املغلق )Closed Questionnaire( الذي حيدد 
االستجابات املحتملة لكل سؤال.

3- أداة دليل املقابلة املتعمقة: 

حيث قام الباحث بتصميم دليل مقابلة للمس�ئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية 
بالغرف�ة التجارية بالرياض جلم�ع املزيد من املعلومات حول موضوع الدراس�ة حيث تم إعداد 
جمموعة من األس�ئلة وحتكيمها من قبل املختصني للكش�ف عن واقع وطبيعة برامج املس�ؤولية 
االجتامعية  من وجهة نظر املس�ئولني العاملني بالغرفة، وتم اس�تخدام أس�لوب املقابلة املتعمقة 

وذلك لألسباب التالية:

1 �  عدم تقييد املبحوث يف إجابات حمددة. 

2 �  ترك املجال لإلدالء بكل ما يريد املبحوث بحرية تامة.

وقد تعمد الباحث توحيد األسئلة للخروج برؤية شاملة حمددة عن موضوع الدراسة معتمدًا 
عىل التحليل الكيفي عند حتليل نتائجها، ولقد اشتملت املقابلة عىل األسئلة الرئيسية التالية:
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1 �  م�ا دور برام�ج املس�ؤولية االجتامعي�ة جت�اه املجتم�ع م�ن وجهة نظ�ر العاملني باملس�ؤولية 
االجتامعية؟

2 �  م�ا واق�ع إس�هامات برام�ج املس�ؤولية االجتامعي�ة جت�اه املجتمع م�ن وجهة نظ�ر العاملني 
باملسؤولية االجتامعية؟

3 �  ما الصعوبات التي تواجه برامج املسؤولية االجتامعية جتاه املجتمع من وجهة نظر العاملني 
باملسؤولية االجتامعية؟

 إجراءات التطبيق واختبارات صدق وثبات أدوات الدراسة:

أ- الصدق الظاهري لألدوات:

 للتعرف عىل مدى صدق أدوات الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها عىل عدد 
م�ن املحكمني من أعض�اء هيئة التدريس باجلامعات وبلغ ع�دد املحكمني )17( حمكاًم وامللحق 

رقم )1(.

ويف ضوء آراء املحكمني قام الباحث بإعداد أدوات هذه الدراسة بصورهتا النهائية وامللحق 
رقم )2( يوضح االستبانتني ودليل املقابلة يف صورهتام النهائية.

ب- ثبات أدوات الدراسة: 

بع�د التحق�ق من الصدق الظاه�ري قام الباحث بتطبيق عينة اس�تطالعية قوامها        )30( 
فردًا من أرس السجناء)ارس السجناء( و )35( فردًا من األخصائيني االجتامعيني حلساب كل من 

الثبات وصدق البناء للتأكد من صالحية األدوات للتطبيق امليداين.

أواًل: استبانة األخصائيني :

أ – الثبات:

للتحقق من الثبات ملفردات بعد )النواحي املالية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:
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جدول رقم )3(

الثبات العام لبعد النواحي املالية
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.٨9550.٨7٨
20.٨9160.٨٨4
30.٨7570.٨77
40.٨٨7٨0.٨٨9

الثبات العام لبعد النواحي املالية )٨97.0(

م�ن خ�الل النتائ�ج املوضح�ة أع�اله يتض�ح أن ثب�ات بع�د النواح�ي املالية مرتف�ع حيث 
بلغ)0.٨97( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة لتطبيق امليداين.

ك�ام يتضح من اجلدول الس�ابق أن مجي�ع املفردات املكونة لبعد )النواحي املالية( تس�اهم يف 
زيادة الثبات هلذا البعد.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )النواحي العينية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ :

جدول رقم )4(

الثبات العام لبعد النواحي العينية

رقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة
قيمة ألفا إذا حذف 

العنرص
10.٨9950.902
20.90360.٨92
30.٨9270.910
40.٨٨٨--

الثبات العام لبعد النواحي العينية )0.911(

م�ن خ�الل النتائج املوضحة أع�اله يتضح أن ثبات بع�د النواحي العيني�ة مرتفع حيث بلغ 
)0.911( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.



129

وأيضًا من اجلدول الس�ابق يتضح أن مجيع املفردات املكونة لبعد )النواحي العينية( تس�اهم 
يف زيادة الثبات هلذا البعد.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )النواحي االجتامعية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:

جدول رقم )5(

الثبات العام لبعد النواحي االجتامعية
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.95040.90٨
20.90150.905
30.901--

الثبات العام لبعد النواحي االجتامعية )0.930(

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد النواحي االجتامعية مرتفع حيث بلغ 
)0.930( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

ومن اجلدول الس�ابق يتض�ح أن مجيع املفردات املكونة لبعد )النواحي االجتامعية( تس�اهم 
يف زي�ادة الثب�ات هلذا البعد فيام عدا العبارة رقم )1( والتي كان حذفها س�ريفع من درجة الثبات 
إىل )0.950( ب�داًل عن )0.930( ولكن الباحث رأى عدم حذفها خاصة وأهنا تتمتع بدرجة 
عالية من صدق املحتوى من قبل املحكمني وصدق االتس�اق الداخي كذلك مما يدعم وجودها 

كام أن درجة الثبات يف وجودها مرتفعة األمر الذي يقلل من احلاجة حلذفها.

وللتحق�ق م�ن الثبات ملفردات بع�د )النواحي اخلاص�ة بالتأهيل( تم اس�تخدام معامل ألفا 
كرونباخ:
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جدول رقم )6(

الثبات العام لبعد النواحي اخلاصة بالتأهيل
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.96230.919
20.91740.93٨

الثبات العام لبعد النواحي اخلاصة بالتأهيل )0.950(

م�ن خ�الل النتائج املوضحة أع�اله يتضح أن ثبات بع�د النواحي اخلاص�ة بالتأهيل مرتفع 
حيث بلغ )0.950( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

وم�ن اجلدول الس�ابق يتض�ح أن مجيع املفردات املكون�ة لبعد )النواحي اخلاص�ة بالتأهيل( 
تس�اهم يف زيادة الثبات هلذا البعد فيام عدا العبارة رقم )1( والتي كان حذفها س�ريفع من درجة 
الثب�ات إىل )0.962( ب�داًل عن )0.950( ولكن الباحث رأى عدم حذفها خاصة وأهنا تتمتع 
بدرج�ة عالية من ص�دق املحتوى من قبل املحكمني وصدق االتس�اق الداخي كذلك مما يدعم 

وجودها كام أن درجة الثبات يف وجودها مرتفعة األمر الذي يقلل من احلاجة حلذفها.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص( تم استخدام 
معامل ألفا كرونباخ:

جدول رقم )7(

الثبات العام لبعد صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.٨5640.٨17
20.٨6350.٨57
30.٨13--

الثبات العام لبعد صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص )0.870(

م�ن خالل النتائ�ج املوضحة أعاله يتض�ح أن ثبات بعد صعوبات تتعل�ق برشكات القطاع 
اخلاص مرتفع حيث بلغ )0.٨70( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.
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وم�ن اجل�دول الس�ابق يتضح أن مجي�ع املفردات املكون�ة لبعد )صعوب�ات تتعلق برشكات 
القطاع اخلاص( تساهم يف زيادة الثبات هلذا البعد .

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )صعوبات تتعلق بأرس السجناء( تم استخدام معامل ألفا 
كرونباخ:

جدول رقم )8(

الثبات العام لبعد صعوبات تتعلق بأرس السجناء
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.٨9030.٨31
20.٨73--

الثبات العام لبعد صعوبات تتعلق بأرس السجناء)0.906(

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد صعوبات تتعلق بأرس السجناء مرتفع 
حيث بلغ )0.906( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

ومن اجلدول السابق يتضح أن مجيع املفردات املكونة لبعد )صعوبات تتعلق بأرس السجناء( 
تساهم يف زيادة الثبات هلذا البعد.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء( 
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:

جدول رقم )9(

الثبات العام لبعد صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.93340.921
20.92650.924
30.93260.926

الثبات العام لبعد صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء )0.938(
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م�ن خ�الل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد صعوب�ات تتعلق باجلهات املختصة 
بش�ئون أرس الس�جناء مرتفع حيث بلغ )0.93٨( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة 

تطبيق امليداين.

وم�ن اجل�دول الس�ابق يتضح أن مجيع املف�ردات املكونة لبع�د )صعوبات تتعل�ق باجلهات 
املختصة بشئون أرس السجناء( تساهم يف زيادة الثبات هلذا البعد.

ب- صدق البناء :

- الصدق لبعد )النواحي املالية(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )10(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد النواحي املالية ن = 35

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.565**0.66750.757**0.٨21
20.610**0.70٨60.6٨7**0.767
30.774**0.٨3٨70.764**0.٨3٨
40.663**0.73٨٨0.635**0.72٨

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتضح من اجلدول رقم )10( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة لبعد )النواحي 
املالي�ة( وبني املجموع ال�كي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة عند مس�توى 

0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.565 و 0.774.
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ـ الصدق لبعد )النواحي العينية(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )11(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد النواحي العينية ن = 35

معامل االرتباط رقم العبارة
املصحح

معامل االرتباط 
معامل االرتباط رقم العبارةبالبعد

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
10.730**0.٨1650.711**0.777
20.691**0.7٨260.79٨**0.٨54
30.7٨4**0.٨4970.625**0.734
40.٨27**0.٨77---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتضح من اجلدول رقم )11( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة لبعد )النواحي 
العينية( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة عند مس�توى 

0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.625 و 0.79٨.

- الصدق لبعد )النواحي االجتامعية(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:
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جدول رقم )12(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد النواحي االجتامعية ن = 35

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.613**0.73٨40.٨49**0.905
20.٨٨6**0.92950.٨61**0.913
30.٨٨0**0.929---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )12( أن كل معام�الت االرتب�اط ب�ني املف�ردات املكون�ة لبعد 
)النواحي االجتامعية( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة 
عند مستوى 0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.613 و ٨٨6.0.

- الصدق لبعد )النواحي اخلاصة بالتأهيل(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )13(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد النواحي اخلاصة بالتأهيل ن = 35

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.7٨6**0.٨7530.929**0.962
20.937**0.96540.٨6٨**0.926

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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يتضح من اجلدول رقم )13( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة لبعد )النواحي 
اخلاصة بالتأهيل( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة عند 

مستوى 0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.7٨6 و 0.937.

- الصدق لبعد )صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )14(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص ن = 35

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.642**0.7٨140.793**0.٨79
20.607**0.75050.632**0.755
30.٨10**0.٨٨7---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )14( أن كل معام�الت االرتب�اط ب�ني املف�ردات املكون�ة لبعد 
)صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا 
منه درجة املفردة دالة عند مس�توى 0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 

0.607 و ٨10.0.

- الصدق لبعد )صعوبات تتعلق بأرس السجناء(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:
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جدول رقم )15(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد صعوبات تتعلق بأرس السجناء ن = 35

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.797**0.92030.٨52**0.939
20.٨32**0.912---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتضح من اجلدول رقم )15( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة لبعد )صعوبات 
تتعل�ق بأرس الس�جناء( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع الكي حمذوف�ًا منه درجة املفردة دالة 

عند مستوى 0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.797 و ٨52.0.

- الصدق لبعد )صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )16(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء ن = 35

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.767**0.٨3٨40.٨71**0.910
20.٨2٨**0.٨٨٨50.٨41**0.٨94
30.775**0.٨4560.٨23**0.٨79

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )16( أن كل معام�الت االرتب�اط ب�ني املف�ردات املكون�ة لبعد 
)صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع 
ال�كي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة عند مس�توى 0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة 

تراوحت بني 0.767 و ٨71.0.

ثانيًا: استبانة أرس السجناء )أرس السجناء(:

أ – الثبات:

للتحقق من الثبات ملفردات بعد )املشكالت االقتصادية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:

جدول رقم )17(

الثبات العام لبعد املشكالت االقتصادية
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.92040.926
20.91550.920
30.91٨--

الثبات العام لبعد املشكالت االقتصادية )0.935(

م�ن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد املش�كالت االقتصادية مرتفع حيث 
بلغ)0.935( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

كام يتضح من اجلدول السابق أن مجيع املفردات املكونة لبعد)املشكالت االقتصادية( تساهم 
يف زيادة الثبات هلذا البعد.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )املشكالت االجتامعية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:
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جدول رقم )18(

الثبات العام لبعد املشكالت االجتامعية
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.93460.943
20.94070.932
30.932٨0.934
40.93190.931
50.934100.933

الثبات العام لبعد املشكالت االجتامعية )0.941(

م�ن خ�الل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد املش�كالت االجتامعية مرتفع حيث 
بلغ )0.941( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

وأيض�ًا من اجلدول الس�ابق يتضح أن مجيع املفردات املكونة لبعد )املش�كالت االجتامعية( 
تس�اهم يف زيادة الثبات هلذا البعد فيام عدا العبارة رقم )6( والتي كان حذفها س�ريفع من درجة 
الثب�ات إىل )0.943( ب�داًل عن )0.941( ولكن الباحث رأى عدم حذفها خاصة وأهنا تتمتع 
بدرج�ة عالية من ص�دق املحتوى من قبل املحكمني وصدق االتس�اق الداخي كذلك مما يدعم 

وجودها كام أن درجة الثبات يف وجودها مرتفعة األمر الذي يقلل من احلاجة حلذفها.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )املشكالت النفسية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:

جدول رقم )19(

الثبات العام لبعد املشكالت النفسية
قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة

10.90140.901
20.٨٨650.901
30.٨٨1--

الثبات العام لبعد املشكالت النفسية )0.914(
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من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد املش�كالت النفس�ية مرتفع حيث بلغ 
)0.914( مما يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

ومن اجلدول الس�ابق يتضح أن مجيع املفردات املكونة لبعد )املش�كالت النفسية( تساهم يف 
زيادة الثبات هلذا البعد.

وللتحقق من الثبات ملفردات بعد )املعوقات التي تواجه أرس الس�جناء حيال االستفادة من 
برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ:

جدول رقم )20(

الثبات العام لبعد املعوقات التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص

قيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارةقيمة ألفا إذا حذف العنرصرقم العبارة
10.٨6٨50.٨70
20.٨7260.٨67
30.٨٨170.٨95
40.٨74--

الثبات العام لبعد املعوقات التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص )0.891(

م�ن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات بعد املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء 
حيال االس�تفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص مرتفع حيث بلغ )0.٨91( مما 

يدل عىل ثبات البعد وصالحيته للدرجة تطبيق امليداين.

وم�ن اجلدول الس�ابق يتضح أن مجي�ع املفردات املكون�ة لبعد )املعوقات  الت�ي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( تساهم يف زيادة الثبات 
هل�ذا البعد فيام عدا العبارة رقم )7( والتي كان حذفها س�ريفع م�ن درجة الثبات إىل )٨95.0( 
بداًل عن )0.٨91( ولكن الباحث رأى عدم حذفها خاصة وأهنا تتمتع بدرجة عالية من صدق 
املحت�وى م�ن قبل املحكمني وصدق االتس�اق الداخ�ي كذلك مما يدعم وجوده�ا كام أن درجة 

الثبات يف وجودها مرتفعة األمر الذي يقلل من احلاجة حلذفها.
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ب- صدق البناء :

ـ الصدق لبعد )املشكالت االقتصادية(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )21(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد املشكالت االقتصادية ن = 30

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.٨26**0.٨9340.793**0.٨72
20.٨54**0.90750.٨25**0.٨93
30.٨44**0.٨97---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )21( أن كل معام�الت االرتب�اط ب�ني املف�ردات املكون�ة لبعد 
)املش�كالت االقتصادي�ة( وب�ني املجم�وع ال�كي وكذل�ك املجم�وع ال�كي حمذوفًا من�ه درجة 
املفردة دالة عند مس�توى 0.01 وأن قيم معامالت االرتب�اط املصححة تراوحت بني 0.793 

و٨54.0.

- الصدق لبعد )املشكالت االجتامعية(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:
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جدول رقم )22(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد املشكالت االجتامعية ن = 30

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.774**0.٨5260.552**0.573
20.645**0.٨1770.٨00**0.774
30.٨17**0.٨92٨0.7٨4**0.661
40.٨70**0.٨6090.٨29**0.771
50.766**0.٨26100.794**0.730

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )22( أن كل معام�الت االرتب�اط بني املف�ردات املكون�ة لبعد 
)املش�كالت االجتامعية( وبني املجموع ال�كي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة 
دال�ة عن�د مس�توى 0.01 وأن قي�م معام�الت االرتب�اط املصحح�ة تراوح�ت ب�ني 0.552 

و٨70.0.

- الصدق لبعد )املشكالت النفسية(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:
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جدول رقم )23(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد املشكالت النفسية ن = 30

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.751**0.٨4٨40.74٨**0.٨33
20.٨35**0.٨9150.751**0.٨49
30.٨40**0.906---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )23( أن كل معام�الت االرتب�اط ب�ني املف�ردات املكون�ة لبعد 
)املش�كالت النفس�ية( وبني املجموع الكي وكذلك املجموع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة 
عند مستوى 0.01 وأن قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.74٨ و ٨40.0.

- الصدق لبعد )املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص(:

للتعرف عىل االتس�اق الداخي ومدى ارتباط العنارص باملجموع الكي للبعد تم اس�تخدام 
معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكي للبعد، ومعامل االرتباط املصحح:

جدول رقم )24(

معامل االرتباط بني درجة العنرص واملجموع الكيل للبعد، ومعامل االرتباط املصحح 
ملفردات بعد املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص ن = 30

رقم العبارة
معامل االرتباط 

املصحح
معامل االرتباط 

بالبعد
رقم العبارة

معامل االرتباط 
املصحح

معامل االرتباط 
بالبعد

10.749**0.٨3150.731**0.٨1٨
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20.736**0.٨0260.756**0.٨32
30.649**0.73470.552**0.690
40.704**0.7٨2---

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل

يتضح من اجلدول رقم )24( أن كل معامالت االرتباط بني املفردات املكونة لبعد )املعوقات  
التي تواجه أرس الس�جناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( وبني 
املجم�وع الكي وكذلك املجم�وع الكي حمذوفًا منه درجة املفردة دالة عند مس�توى 0.01 وأن 

قيم معامالت االرتباط املصححة تراوحت بني 0.552 و 0.756.

إجراءات التطبيق جلمع البيانات 

بعد حصول الباحث عىل خطاب تعريف من اجلامعة، يفيد بارتباطه هبا وقيامه بأعداد دراسة 
ميدانية كمتطلب للحصول عىل درجة الدكتوراه، تم توزيع االستبانات عىل أفراد عينة الدراسة 
من قبل الباحث شخصيًا ومجعها ، بعد إعطائهم املدة الكافية حيث متكن من مجع )167( استبانة 
صاحلة للتحليل خاصة بأرس الس�جناء و )11٨( استبانة صاحلة للتحليل خاصة باألخصائيني ، 
واس�تغرق توزيع االس�تبانات ومجعها، )15( يومًا إضافة إىل إجراء املقابلة وذلك خالل الفصل 

الدرايس الثاين للعام الدرايس )1436ه�(.

األساليب اإلحصائية

تم االس�تفادة من خدمات مركز املعلومات واحلاس�ب اآليل بجامعة ناي�ف العربية للعلوم 
األمني�ة يف معاجل�ة البيانات إحصائيًا باس�تخدام برنام�ج احلزمة اإلحصائية للعل�وم االجتامعية 

SPSS، فبعد حساب كل من:

أ �  معامل ارتباط بريسون )Pearson( بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 
لتحديد مدى الصدق البنائي واالتساق الداخي ألداة الدراسة.

ب �  معامل ألفا كرونباخ )Cronbach›s alpha( لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة.
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ج �  تضمنت املعاجلة األساليب اإلحصائية التالية:

�  التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص مفردات الدراسة، ولتحديد االستجابة جتاه 
حماور الدراسة التي تضمنتها أداة الدراسة.

�  حساب املتوسط احلسايب، واالنحراف املعياري، لتحديد استجابات مفردات عينة الدراسة 
نحو حماور الدراسة املختلفة.

�  متوس�ط الوزن النس�بي لتحديد األمهية النسبية وذلك برب اس�تجابات )بدرجة كبرية 
ج�دًا( × 5، واس�تجابات )بدرج�ة كبرية( × 4، واس�تجابات )بدرجة متوس�طة( × 3، 

واستجابات )بدرجة منخفضة( × 2، واستجابات )بدرجة منخفضة جدًا( × 1.

�  اختب�ار )كا2( حلس�ن املطابق�ة الختب�ار م�ا إذا كان أف�راد املجتمع توزيع بالتس�اوي عىل 
االس�تجابات اخلمس�ة املختلفة )بدرجة كبرية جدًا – بدرجة كبرية –  بدرجة متوس�طة 

– بدرجة منخفضة جدًا(.  – بدرجة منخفضة 

�  تم اس�تخدام اختبار ت لعينة واحدة حول املتوس�ط )3( الختبار ما إذا كان أفراد املجتمع 
توزيع بالتس�اوي عىل االستجابات اخلمسة املختلفة )بدرجة كبرية جدًا – بدرجة كبرية 

– بدرجة منخفضة جدًا(.  – بدرجة منخفضة  –  بدرجة متوسطة 

�  حتلي�ل التباي�ن أح�ادي االجتاه )ANOVA( ملعرف�ة داللة الفروق يف اس�تجابات مفردات 
جمتمع الدراسة نحو حماور الدراسة باختالف اخلصائص الديموجرافية هلم.

�  اختبار )LSD( لتوضيح صالح الفروق ذات الداللة اإلحصائية إذا كان هناك فروق.

د �  تم احلصول عىل املتوس�طات احلس�ابية إلجابات مفردات جمتمع الدراس�ة، حيث تم حتديد 
طول خاليا املقياس اخلاميس )احلدود الدنيا والعليا( املس�تخدم يف حماور الدراس�ة، حيث تم 
حس�اب املدى )5-1=4(، ثم تقس�يمه عىل عدد خاليا املقي�اس للحصول عىل طول اخللية 
الصحيح أي)5/4=0،٨( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية 
املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول 

اخلاليا كام يي:
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�  متوسط من 1.0 إىل أقل من 1.٨0 يشري إىل بدرجة منخفضة جدًا.

�  متوسط من 1.٨0 إىل أقل من 2.60 يشري إىل بدرجة منخفضة.

�  متوسط من 2.60 إىل أقل من 3.40 يشري بدرجة متوسطة.

�  متوسط من 3.40 إىل أقل من 4.20 يشري إىل بدرجة كبرية.

�  متوسط 4.20 إىل 5.0 يشري إىل بدرجة كبرية جدًا.
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الفصل الرابع
عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

أواًل : النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة .

ثانيًا: النتائج املتعلقة باإلجابة عىل أسئلة املقابلة.

ثالثًا: النتائج املتعلقة باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة. 
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الفصل الرابع
عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

أواًل : النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة 
1- النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني: 

جدول رقم )25(

توزيع أفراد الدراسة من األخصائيني وفق متغري جهة العمل
النسبةالتكرارجهة العمل

٨773.7املديرية العامة للسجون
3126.3اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم(

100%11٨املجموع

يتض�ح م�ن اجلدول رق�م )25( أن )٨7( من أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني يمثلون ما نس�بته 
73.7% م�ن إمجايل أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني جهة عملهم املديرية العامة للس�جون وهم الفئة 
األكثر من أفراد الدراسة من األخصائيني ، بينام )31( منهم يمثلون ما نسبته 26.3% من إمجايل أفراد 
الدراسة من األخصائيني جهة عملهم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم(.

جدول رقم )26(

توزيع أفراد الدراسة من األخصائيني وفق متغري املستوى التعليمي
النسبةالتكراراملستوى التعليمي

1613.6ثانوي
7563.6بكالوريوس
1411.9دبلوم عايل
1210.2ماجستري
10.٨دكتوراه
100%11٨املجموع
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يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )26( أن )75( من أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني يمثلون ما 
نس�بته 63.6% من إمجايل أفراد الدراس�ة من األخصائيني مستواهم التعليمي بكالوريوس وهم 
الفئة األكثر من أفراد الدراس�ة من األخصائيني ، بينام )16( منهم يمثلون ما نس�بته 13.6% من 
إمجايل أفراد الدراسة من األخصائيني مستواهم التعليمي ثانوي ، و )14( منهم يمثلون ما نسبته 
11.9% م�ن إمج�ايل أفراد الدراس�ة من األخصائيني مس�تواهم التعليمي  دبل�وم عايل ، و)12( 
منهم يمثلون ما نس�بته 10.2% من إمجايل أفراد الدراس�ة من األخصائيني مس�تواهم التعليمي 
ماجس�تري ، و)1( منهم يمثل ما نس�بته 0.٨% من إمجايل أفراد الدراس�ة من األخصائيني مستواه 

التعليمي دكتوراه .

جدول رقم )27(

توزيع أفراد الدراسة من األخصائيني وفق متغري عدد سنوات اخلدمة التي قضيتها يف 
العمل احلايل

النسبةالتكرارعدد سنوات اخلدمة
4941.5أقل من 5 سنوات

453٨.1من 5 إىل أقل من 10 سنوات
2319.5من 10 سنوات فأكثر

10.٨مل يبني
100%11٨املجموع

يتضح من اجلدول رقم )27( أن )49( من أفراد الدراسة من األخصائيني يمثلون ما نسبته 
41.5% من إمجايل أفراد الدراس�ة من األخصائيني عدد س�نوات خدمتهم يف عملهم احلايل أقل 
م�ن 5 س�نوات وهم الفئة األكثر من أفراد الدراس�ة من األخصائيني ، بين�ام )45( منهم يمثلون 
م�ا نس�بته 3٨.1% من إمجايل أفراد الدراس�ة من األخصائيني عدد س�نوات خدمتهم يف عملهم 
احلايل من 5 إىل أقل من 10 س�نوات ، و )23( منهم يمثلون ما نس�بته 19.5% من إمجايل أفراد 
الدراس�ة من األخصائيني عدد س�نوات خدمتهم يف عملهم احلايل من 10 سنوات فأكثر ، و)1( 
منهم يمثل ما نسبته 0.٨% من إمجايل أفراد الدراسة من األخصائيني مل يبني عدد سنوات خدمته 

يف عمله احلايل .
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2 - النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء

جدول رقم )28(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري املسئول عن األرسة يف غياب السجني

النسبةالتكراراملسئول عن األرسة يف غياب السجني
2012.0أخرى

5432.3والد السجني
2917.4أم السجني

137.٨عم السجني
116.6خال السجني

2313.٨أحد أبناء السجني
14٨.4والد زوجة النزيل

31.٨مل يبني
100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )2٨( أن )54( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نسبته 32.3% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء املسئول عن أرسهم والد السجني 
وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )29( منهم يمثلون ما نس�بته 
17.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء املسئول عن أرسهم أم السجني ، مقابل 
)23( منهم يمثلون ما نس�بته 13.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء املسئول 
ع�ن أرسهم أحد أبناء الس�جني ، و)20( منهم يمثلون ما نس�بته 12.0% م�ن إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء املس�ئول عن أرسهم آخرون ، و)14( منهم يمثلون ما نسبته 4.٨% 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء املسئول عن أرسهم والد زوجة النزيل ، و)13( 
منهم يمثلون ما نسبته 7.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء املسئول عن أرسهم 
ع�م الس�جني ، و)11( منه�م يمثل�ون ما نس�بته 6.6% من إمجايل أف�راد عينة الدراس�ة من أرس 
السجناء املسئول عن أرسهم خال السجني ، و)3( منهم يمثلون ما نسبته 1.٨% من إمجايل أفراد 

عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .



150

جدول رقم )29(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري عمر املسئول عن األرسة
النسبةالتكرارعمر املسئول عن األرسة

116.6أقل من 20 سنة
3219.2من 20 سنة إىل أقل من 30 سنة
3319.٨من 30 سنة إىل أقل من 40 سنة

٨752.1من 40 سنة فأكثر
42.4مل يبني

100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )29( أن )٨7( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نس�بته 52.1% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء أعامرهم من 40 سنة فأكثر وهم 
الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء ، بينام )33( منهم يمثلون ما نسبته %19.2 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء أعامرهم من 30 سنة إىل أقل من 40 سنة ، مقابل 
)32( منهم يمثلون ما نس�بته 19.2% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء أعامرهم 
من 20 س�نة إىل أقل من 30 س�نة ، و)11( منهم يمثلون ما نس�بته 6.6% من إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء أعامرهم أقل من 20 س�نة ، و)4( منهم يمثلون ما نسبته 2.4% من 

إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

جدول رقم )30(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري عدد أفراد أرسة السجني
النسبةالتكرارعدد أفراد أرسة السجني

3319.٨أقل من 4 أفراد
47243.1 – 6 أفراد

75331.7 أفراد فأكثر
95.4مل يبني

100%167املجموع



151

يتضح من اجلدول رقم )30( أن )72( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نس�بته 43.1% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عدد أفراد أرسهم 4 – 6 أفراد 
وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )53( منهم يمثلون ما نس�بته 
31.7% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عدد أفراد أرسهم 7 أفراد فأكثر ، مقابل 
)33( منهم يمثلون ما نسبته 19.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عدد أفراد 
أرسهم أقل من 4 أفراد ، و)9( منهم يمثلون ما نس�بته 5.4% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من 

أرس السجناء مل يبينوا  .

جدول رقم )31(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري املستوى التعليمي 
للمسئول عن األرسة

النسبةالتكراراملستوى التعليمي للمسئول عن األرسة
1911.4أمي

3621.6يقرأ ويكتب
159.0ابتدائي
3319.٨متوسط
3621.6ثانوي

2515.0جامعي
31.٨مل يبني

100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )31( أن )36( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نس�بته 21.6% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء مستواهم التعليمي يقرأ ويكتب 
وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )36( منهم يمثلون ما نس�بته 
21.6% م�ن إمج�ايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء مس�تواهم التعليمي ثان�وي ، مقابل 
)33( منهم يمثلون ما نس�بته 19.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مستواهم 
التعليمي متوس�ط ، و)25( منهم يمثل ما نس�بته 15.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس 
الس�جناء مس�تواهم التعليم�ي جامعي ، و)19( منهم يمثل ما نس�بته 11.4% م�ن إمجايل أفراد 
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عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء أميني ، و)15( منهم يمثل ما نسبته 9.0% من إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء مس�تواهم التعليمي ابتدائي ، و)3( منهم يمثل ما نس�بته 1.٨% من 

إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

جدول رقم )32(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري العمل احلايل 
للمسئول عن األرسة

النسبةالتكرارالعمل احلايل للمسئول عن األرسة
643٨.3عاطل عن العمل

1710.2موظف بالقطاع اخلاص
3٨22.٨موظف بالقطاع احلكومي

169.6لدي عمل خاص
2716.2متقاعد
53.0مل يبني

100%167املجموع

يتض�ح م�ن اجلدول رقم )32( أن )64( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون 
ما نس�بته 3٨.3% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء عاطلني عن العمل وهم الفئة 
األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء ، بينام )3٨( منهم يمثلون ما نسبته 22.٨% من 
إمج�ايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عملهم احلايل موظفني بالقط�اع احلكومي ، مقابل 
)27( منهم يمثلون ما نسبته 16.2% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء متقاعدين 
، و)17( منهم يمثل ما نس�بته 10.2% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عملهم 
احلايل موظفني بالقطاع اخلاص ، و)16( منهم يمثل ما نسبته 9.6% من إمجايل أفراد عينة الدراسة 
م�ن أرس الس�جناء عملهم احل�ايل لدهيم عملهم اخلاص ، و)5( منهم يمثل ما نس�بته 3.0% من 

إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا  .
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جدول رقم )33(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري الدخل الشهري 
ألرسة النزيل

النسبةالتكرارالدخل الشهري ألرسة النزيل
4٨2٨.7أقل من 3000 ريال

6035.9من 3000 إىل أقل من 6000 ريال
4526.9من 6000 ريال فأكثر

14٨.4مل يبني
100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )33( أن )60( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نسبته 35.9% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء دخل أرسهم الشهري من 3000 
إىل أقل من 6000 ريال وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )4٨( 
منه�م يمثلون ما نس�بته 2٨.7% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء دخل أرسهم 
الشهري أقل من 3000 ريال ، مقابل )45( منهم يمثلون ما نسبته 26.9% من إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء دخل أرسهم الشهري من 6000 ريال فأكثر ، و)14( منهم يمثلون 

ما نسبته ٨.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا  .

جدول رقم )34(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري مصادر دخل أرسة السجني
النسبةالتكرارمصادر دخل أرسة السجني

14٨.4مصادر أخرى
5231.1من عمل األبناء

2012.0عمل الزوجة
7645.5الضامن االجتامعي

53.0مل يبني
100%167املجموع
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يتض�ح م�ن اجلدول رقم )34( أن )76( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون 
ما نس�بته 45.5% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء مصدر دخل أرسهم الضامن 
االجتامعي وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )52( منهم يمثلون 
ما نسبته 31.1% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مصدر دخل أرسهم من عمل 
األبن�اء ، مقاب�ل )20( منه�م يمثلون ما نس�بته 12.0% م�ن إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس 
الس�جناء مصدر دخل أرسهم عمل الزوجة ، و)14( منهم يمثلون ما نس�بته ٨.4% من إمجايل 
أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء ألرسهم مصادر دخل أخرى ، و )5( منهم يمثلون ما نسبته 

3.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا  .

جدول رقم )35(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري مدة حكم النزيل
النسبةالتكرارمدة حكم النزيل

4024.0أقل من سنتني
27444.3 – 5 سنوات
63319.٨ – ٨ سنوات

9159.0 سنوات فأكثر
53.0مل يبني

100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )35( أن )74( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نسبته 44.3% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مدة حكمهم 2 – 5 سنوات وهم 
الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء ، بينام )40( منهم يمثلون ما نسبته %24.0 
من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء مدة حكمهم أقل من سنتني، مقابل )33( منهم 
يمثلون ما نس�بته 19.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء مدة حكمهم 6 – ٨ 
س�نوات ، و)15( منهم يمثلون ما نس�بته 9.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء 
مدة حكمهم 9 سنوات فأكثر ، و)5( منهم يمثلون ما نسبته 3.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة 

من أرس السجناء مل يبينوا  .
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جدول رقم )36(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري نوعية احلي الذي 
تسكنه أرسة السجني

النسبةالتكرارنوعية احلي الذي تسكنه أرسة السجني
4426.3شعبي

9٨5٨.7متوسط
2213.2راقي

31.٨مل يبني
100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )36( أن )9٨( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نس�بته 5٨.7% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء احلي الذي يسكنون فيه متوسط 
وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )44( منهم يمثلون ما نس�بته 
26.3% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء احلي الذي يسكنون فيه شعبي ، مقابل 
)22( منهم يمثلون ما نسبته 13.2% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء احلي الذي 
يس�كنون فيه راقي ، و)3( منهم يمثلون ما نس�بته 1.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس 

السجناء مل يبينوا .

جدول رقم )37(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري ملكية السكن
النسبةالتكرارملكية السكن

5432.3ملك
10٨64.7إجيار

53.0مل يبني
100%167املجموع
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يتضح من اجلدول رقم )37( أن )10٨( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون 
ما نسبته 64.7% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء سكنهم إجيار وهم الفئة األكثر 
من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )54( منهم يمثلون ما نسبته 32.3% من إمجايل 
أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء س�كنهم ملك ، و )5( منهم يمثلون ما نس�بته 3.0% من 

إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا  .

جدول رقم )38(

توزيع أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء وفق متغري نوع السكن

النسبةالتكرارنوع السكن
159.0فيال

3420.4دور يف فيال
7041.9بيت مسلح
4526.9بيت شعبي

31.٨مل يبني
100%167املجموع

يتضح من اجلدول رقم )3٨( أن )70( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما 
نس�بته 41.9% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء س�كنهم بيت مسلح وهم الفئة 
األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء ، بينام )45( منهم يمثلون ما نسبته 26.9% من 
إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء سكنهم بيت ش�عبي ، مقابل )34( منهم يمثلون ما 
نس�بته 20.4% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء س�كنهم دور يف فيال ، و)15( 
منه�م يمثلون ما نس�بته 9.0% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء س�كنهم فيال ، 

و)3( منهم يمثلون ما نسبته 1.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .
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3- النتائج املتعلقة بوصف أفراد جمتمع الدراسة من املسؤولني العاملني   بمجلس املسؤولية

       االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض : 

جدول رقم )39(

توزيع أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجارية بالرياض وفق متغري املكانة الوظيفية

النسبةالتكراراملكانة الوظيفية
337.5مدير إدارة

337.5إداري
22.5رئيس قسم

100%٨املجموع

يتضح من اجلدول رقم )39( أن )3( من أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني بمجلس املسؤولية 
االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض يمثلون ما نس�بته 37.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة من 
املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض مديري إدارات ، بينام )3( منهم 
يمثلون ما نسبته 37.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية 
بالغرفة التجارية بالرياض  إداريني، مقابل )2( منهم يمثالن ما نسبته 25.0% من إمجايل أفراد جمتمع 

الدراسة من املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض رؤساء أقسام .

جدول رقم )40(

توزيع أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجارية بالرياض وفق متغري املستوى التعليمي

النسبةالتكراراملستوى التعليمي
337.5بكالوريوس

450.0ماجستري
112.5دكتوراه
100%٨املجموع
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يتض�ح م�ن اجلدول رق�م )40( أن )4( م�ن أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس 
املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرف�ة التجاري�ة بالري�اض يمثلون ما نس�بته 50.0% من إمج�ايل أفراد 
جمتمع الدراس�ة من املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض مؤهلهم 
ماجستري ، بينام )3( منهم يمثلون ما نسبته 37.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني 
بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالري�اض مؤهلهم بكالوري�وس، مقابل )1( 
منهم يمثل ما نس�بته 12.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس املسؤولية 

االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض مؤهله دكتوراه .

جدول رقم )41(

توزيع أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجارية بالرياض وفق متغري سنوات اخلربة يف العمل احلايل

النسبةالتكرارسنوات اخلربة يف العمل احلايل
--أقل من سنة

337.5من سنة حتى أقل من مخس سنوات
562.5من مخس سنوات فأكثر

100%٨املجموع

يتض�ح م�ن اجل�دول رق�م )41( أن )45 من أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس 
املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض يمثلون ما نسبته 62.5% من إمجايل أفراد جمتمع 
الدراسة من املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض سنوات خربهتم 
يف العم�ل احلايل من مخس س�نوات فأكثر ، بين�ام )3( منهم يمثلون ما نس�بته 37.5% من إمجايل 
أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  

سنوات خربهتم يف العمل احلايل من سنة حتى أقل من مخس سنوات.
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ثانيا : النتائج املتعلقة باإلجابة عىل أسئلة املقابلة

السؤال األول : » ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع من وجهة 
نظر املسؤولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية«

للتع�رف عىل دور برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جت�اه املجتمع تم رصد نتائج 
املقابلة مع املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة التجارية بالري�اض  واملتعلقة هبذا 

اجلانب وجاءت النتائج كالتايل :

املحـور األول: دور برامـج املسـئولية االجتامعيـة للقطـاع اخلاص جتـاه املجتمع مـن وجهة نظر 

املسئولني العاملني بمجلس املسئولية االجتامعية 

مدى إسهام القطاع اخلاص يف حتسني مستوى معيشة األرس الفقرية :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف حتس�ني مس�توى معيش�ة األرس الفق�رية تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القطاع اخلاص يف هذا اجلانب عدم وجود برامج متخصصة يف التعامل مع هذه األرس وعدم وجود 
خطة واضحة لتحويل هذه األرس من أرس حمتاجه ألرس منتجة مكتفية ، ماعدا اجتهادات تقوم هبا 
بعض مؤسس�ات القطاع اخلاص. وهو ما يتناقض مع مفه�وم نظرية التبادل االجتامعي التي ترى 
أن خ�ري األنظم�ة هي تلك التي تأيت بأعظم قدر من الفائدة والرفاهية واحلرية ألكرب عدد ممكن من 
األش�خاص. وأن احلياة االجتامعية ما هي إال عملية تفاعلية تبادلية وتتفق مع نتائج دراسة كارينز
Kraines )2012( عندما اش�ارة اىل أن 75 % من ارس الس�جناء يعانون من مش�كلة البطالة وعدم 

وجود عمل مناسب. مما يستوجب تفعيل دور برامج املسئولية االجتامعية املوجهة ألرس السجناء.

مدى إسهام القطاع اخلاص يف الرعاية الصحية للمحتاجني :

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف الرعاية الصحية للمحتاجني تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
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اخل�اص يف هذا اجلانب أنه باس�تثناء برنامج أصدقاء امل�رىض ال توجد لدى القطاع اخلاص دعم 
لنش�اط الرعاية الصحية لوج�ود قناعة بأن اخلدمات الصحية احلكومي�ة تقوم هبذا اجلانب ومن 

يقدم دعم يف هذا املجال يف القطاع اخلاص هم أفراد وليس مؤسسات.

مدى دعم القطاع اخلاص للجمعيات اخلريية:

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القطاع اخل�اص يف دعم اجلمعي�ات اخلريية تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف ه�ذا اجلانب أن دعم القطاع اخلاص يمثل ما ب�ني 60% - 70% من دخل اجلمعيات 

اخلريية وهي مسامهات مقطوعة وليست مستمرة.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتوفري التدريب املنتهي بالعمل:

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف توفري التدريب املنتهي بالعمل تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا النش�اط يعد األكثر رواجًا ويلقى دعاًم من القطاع اخلاص ويعزو 
الباحث يف ذلك الفضل هذا إىل ضغوط وزارة العمل عىل منظامت القطاع اخلاص يف هذا اجلانب.

مـدى قيـام القطـاع اخلـاص بتحمـل تكاليف بعـض البنـى األساسـية للمجتمع مثـل املدارس 

واملستشفيات :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف حتمل تكاليف بعض البنى األساس�ية للمجتمع 
مثل املدارس واملستشفيات تبني من استجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجاري�ة بالرياض  حول مس�امهات القطاع اخل�اص يف هذا اجلانب أن هذا النش�اط نادر حاليا 

حيث يتم االعتامد يف هذا اجلانب عىل احلكومة مع وجود حاالت نادرة تتعلق ببناء املدارس.

مدى قيام القطاع اخلاص بتذليل الصعوبات لتوظيف املواطنني  :

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القط�اع اخل�اص يف تذليل الصعوب�ات لتوظيف املواطن�ني  تبني من 
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اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مس�امهات 
القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا النشاط زاد االهتامم به يف اآلونة األخرية لضغوط وزارة العمل.

مدى مسامهة القطاع اخلاص يف دعم الربامج التوعوية )اإلرشادية( :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القط�اع اخلاص يف دعم الربام�ج التوعوية )اإلرش�ادية( تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن مسامهة القطاع اخلاص يف هذا املجال جيدة للطبيعة اإلعالمية 

يف هذا املجال.

مدى دعم القطاع اخلاص البحث العلمي يف اجلامعات:

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القط�اع اخلاص يف دع�م البح�ث العلمي يف اجلامع�ات تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القط�اع اخل�اص يف ه�ذا اجلان�ب أنه يتم إنش�اء ك�رايس علمية بدعم م�ن أم�راء املناطق وبعض 
املحافظني ولكن اجلامعات تبالغ يف حتديد ميزانيات هذه الكرايس مما يؤدي إىل عزوف اإلسهام 

يف هذا اجلانب.

مدى تقديم القطاع اخلاص منحًا دراسية للشباب من اجلنسني)الفتيات، الشباب( :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف تقديم القطاع اخلاص منحًا دراس�ية للشباب من 
اجلنسني)الفتيات، الشباب( تبني من استجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هناك حاالت نادرة حيث 

أن الرتكيز عىل الربامج التدريبية فقط لوجود برنامج خادم احلرمني لالبتعاث اخلارجي.

مدى مسامهة القطاع اخلاص يف حل املشكالت االجتامعية الدخيلة عىل املجتمع)مثل املخدرات ...(

في�ام يتعل�ق بم�دى إس�هام القط�اع اخل�اص يف ح�ل املش�كالت االجتامعي�ة الدخيل�ة عىل 
املجتمع)مثل املخدرات( تبني من اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة 
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التجاري�ة بالري�اض  حول مس�امهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أهنا ش�به معدومة باس�تثناء 
طباعة بعض الكتيبات.

مدى تشجيع القطاع اخلاص عىل قيام املنشآت الصغرية ومتويل املشاريع للسعوديني:

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف قيام املنشآت الصغرية ومتويل املشاريع للسعوديني 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 
مس�امهات القط�اع اخل�اص يف هذا اجلانب أن�ه تتم عملي�ات التمويل من قب�ل الصناديق العامة 
واخلاصة وال تتس�م باجلدية وال تتناس�ب مع أعداد املحتاجني وكثرة املتطلبات اإلدارية لتمويل 

تلك املنشآت.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بدعم وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة )مثل أرس السجناء( :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القط�اع اخلاص يف دعم وتأهي�ل ذوي االحتياجات اخلاصة )مثل 
أرس الس�جناء( تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 
بالري�اض  ح�ول مس�امهات القطاع اخلاص يف ه�ذا اجلانب أن هذا الدعم يت�م من قبل مجعيات 
خريي�ة متخصص�ة ودور القطاع اخل�اص هو دعم تلك اجلمعيات ولي�س هنالك برامج موجهة 

لتلك الفئات اال من خال تلك اجلهات.

مدى دعم القطاع اخلاص لنشاطات حقوق اإلنسان :

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف دعم نشاطات حقوق اإلنسان تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف ه�ذا اجلانب أنه ال علم هلم بدعم القطاع اخلاص يف هذا املجال وأن وجد فانه حمدود 

جدًا لثقافة املوجودة لدى منظامت القطاع اخلاص.

مدى مسامهات القطاع اخلاص يف حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف دعم حاالت الط�وارئ مثل الكوارث الطبيعية 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 
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مس�امهات القط�اع اخلاص يف هذا اجلانب أن اجلميع يبادر للمس�امهة يف حال�ة الكوارث مثل ما 
حدث يف كارثة السيول يف جدة.

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه محاية املستهلك ؟

مدى اهتامم القطاع اخلاص بزيادة أمان املنتج :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف زيادة أمان املنتج تبني من اس�تجابات املس�ئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن االهتامم هبذا اجلانب دوافعه ربحية وليست خريية.

مدى توفري القطاع اخلاص البيانات الالزمة عن املنتج :

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القط�اع اخل�اص يف توف�ري البيانات الالزم�ة عن املنت�ج تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القط�اع اخل�اص يف هذا اجلان�ب أن توفري هذه البيانات حتكمها أنظم�ة ملزمة للقطاع اخلاص مما 

زاد من اهتاممه هبذا اجلانب.

مدى ابتعاد القطاع اخلاص عن اإلعالنات املضللة :

فيام يتعلق بمدى ابتعاد القطاع اخلاص عن اإلعالنات املضللة تبني من استجابات املسئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن هذا االبتعاد ضعيف فالقطاع اخلاص هيتم بالربح بدرجة كبرية.

مدى استخدام القطاع اخلاص منتجات صحية :

فيام يتعلق بمدى اس�تخدام القطاع اخلاص منتجات صحية تبني من اس�تجابات املس�ئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن هذا االستخدام ضعيف فالقطاع اخلاص هيتم بالربح بدرجة كبرية.
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مدى التزام القطاع اخلاص باملواصفات واملعايري القياسية للمنتجات :

في�ام يتعلق بمدى التزام  القطاع اخلاص باملواصفات واملعايري القياس�ية للمنتجات تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 

القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا االلتزام جيد بسبب رقابة األمانات واجلامرك.

مدى تقديم القطاع اخلاص تشكيلة من املنتجات بأسعار مناسبة ملختلف الدخول :

فيام يتعلق بمدى تقديم القطاع اخلاص تشكيلة من املنتجات بأسعار مناسبة ملختلف الدخول 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب يتعلق باهتامم القطاع اخلاص بالربح.

مدى دفع القطاع اخلاص تعويضات مناسبة للمستهلك يف حالة تعرضه ألرضار جراء استخدامه 

ملنتجاهتا:

فيام يتعلق بمدى دفع القطاع اخلاص تعويضات مناسبة للمستهلك يف حالة تعرضه ألرضار 
جراء اس�تخدامه ملنتجاهتا تبني من اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة 

التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا األمر يتم بعد عناء.

مدى منح القطاع اخلاص احلق للمستهلك يف إعادة واستبدال السلعة :

فيام يتعلق بمدى منح القطاع اخلاص احلق للمس�تهلك يف إعادة واس�تبدال السلعة تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 

القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف بسبب استغالل بعض املستهلكني له.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بشكاوى اجلمهور :

في�ام يتعلق بمدى اهتامم القطاع اخلاص بش�كاوى اجلمهور تبني من اس�تجابات املس�ئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن هذا اجلانب لدوافع ربحية.
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ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال البيئة ؟

مدى اهتامم القطاع اخلاص باملحافظة عىل سالمة البيئة :

في�ام يتعل�ق بم�دى اهتامم القطاع اخل�اص باملحافظة عىل س�المة البيئة تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف وال يتم االهتامم به من قبل القطاع اخلاص.

مدى التزام  القطاع اخلاص باللوائح الصادرة من اجلهات املختصة حلامية البيئة :

في�ام يتعلق بمدى التزام  القطاع اخلاص باللوائح الصادرة من اجلهات املختصة حلامية البيئة 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف لقلة املتابعة والرقابة.

مدى إتباع القطاع اخلاص أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة تكفل تقليل املخلفات :

في�ام يتعلق بمدى إتباع  القطاع اخلاص أس�اليب حديثة يف تصمي�م املنتجات بطريقة تكفل 
تقليل املخلفات تبني من اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 

بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف.

مدى اهتامم القطاع اخلاص باستخدام تقنيات حديثة لتخفيف حدة الضوضاء :

في�ام يتعلق بمدى اهتامم القطاع اخلاص باس�تخدام تقنيات حديثة لتخفيف حدة الضوضاء 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف لعدم وجود قوانني رادعة.

مدى إتباع القطاع اخلاص تقنيات حديثة للتخلص من النفايات :

في�ام يتعل�ق بمدى إتب�اع القطاع اخل�اص تقني�ات حديثة للتخل�ص من النفاي�ات تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
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القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم االهتامم بالتخلص من النفايات لوجود رشكات تعمل عىل 
إعادة تدوير تلك النفايات وخاصة املواد الطبية والبالستيكية .

مدى وجود أقسام يف رشكات القطاع اخلاص خمتصة بتطبيق املعايري املتعلقة بالبيئة:

في�ام يتعل�ق بمدى وجود أقس�ام يف رشكات القط�اع اخلاص خمتصة بتطبي�ق املعايري املتعلقة 
بالبيئة تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  

حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه ال توجد أقسام.

مدى مسامهة القطاع اخلاص مع اجلهات املعنية يف املحافظة عىل حتسني ونظافة املدن :

فيام يتعلق بمدى مس�امهة القطاع اخلاص مع اجلهات املعنية يف املحافظة عىل حتس�ني ونظافة 
املدن تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  
حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم محالت مدعومة من بعض منظامت القطاع 

اخلاص.

مدى ختلص القطاع اخلاص من خملفات اإلنتاج بطريقة تقلل الرضر البيئي :

في�ام يتعلق بم�دى ختلص القطاع اخل�اص من خملفات اإلنت�اج بطريقة تقلل ال�رر البيئي 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 
مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم يف حاالت نادرة مثل مسامهة القطاع اخلاص يف 

سحب مياه املجاري يف بحر جدة ولكنها برامج غري مستمرة.

مدى قيام القطاع اخلاص  بجهود ملموسة خلدمة البيئة :

في�ام يتعل�ق بمدى قيام القط�اع اخلاص  بجهود ملموس�ة خلدمة البيئة تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أنه نشاط حمدود وغري ملموس .
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ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال العاملني؟

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتحسني ظروف العمل به :

في�ام يتعل�ق بم�دى اهتامم القط�اع اخلاص بتحس�ني ظروف العم�ل به تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم فقط ببعض املؤسسات والرشكات الكبرية.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتقديم العالج للعاملني به :

في�ام يتعل�ق بمدى اهت�امم القطاع اخل�اص بتقديم الع�الج للعاملني به تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف ه�ذا اجلانب انه يت�م التامني الطبي عىل مجي�ع موظفني القطاع اخل�اص بحكم أنظمة 

وزارة العمل ولكن يتباين هذا التامني بتباين حجم أصول تلك الرشكات.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بوسائل األمن الصناعي :

فيام يتعلق بمدى اهتامم القطاع اخلاص بوسائل األمن الصناعي تبني من استجابات املسئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 
اجلان�ب أن�ه بحكم أنظمة وزارة العمل امللزمة هتتم بعض منظ�امت القطاع اخلاص تويل اهتاممها 

هبذا الشأن وتتبنى لدهيا أقسام وإدارات هتتم بوسائل األمن الصناعي.

مدى تبنى القطاع اخلاص إجراءات حلامية حقوق العاملني هبا :

فيام يتعلق بمدى تبنى القطاع اخلاص إجراءات حلامية حقوق العاملني هبا تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أنه حمدود وهو مفهوم شبه معدوم يف بعض منشآت القطاع اخلاص.
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مدى تكافؤ الفرص بني املوظفني يف القطاع اخلاص يف مجيع االمتيازات الوظيفية:

فيام يتعلق بمدى تكافؤ الفرص بني املوظفني يف القطاع اخلاص يف مجيع االمتيازات الوظيفية 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه منعدم.

ثالثًا: النتائج املتعلقة باإلجابة عىل تساؤالت الدراسة

السـؤال الثـاين: » ما واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطـاع اخلاص يف تعزيز 
األمن االجتامعي ألرس السجناء  من وجهة نظر األخصائيني« ؟

1- واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسـني النواحي املالية ألرس 

السجناء من وجهة نظر األخصائيني االجتامعيني:

للتعرف عىل واقع إسهامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي 
املالية ألرس السجناء تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات 
املعيارية والرتب الس�تجابات أفراد الدراس�ة من األخصائيني عىل عبارات بعد واقع إسهامات 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء وجاءت النتائج كام 

يوضحها اجلدول التايل:



169

جدول رقم )42(
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متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

1

تقدم برامج املسئولية 

االجتامعية دعم مايل 

كاف ألرس السجناء

1223441424ت

3.12٨21.2424٨1
%10.319.737.612.020.5

2

تساهم  برامج املسئولية 

االجتامعية يف دفع نفقات 

العالج لبعض أرس 

السجناء

132٨4721٨ت

2.٨5471.0607٨2
%11.123.940.217.96.٨

3

ختصص برامج املسئولية 

االجتامعية منح مالية 

لبعض الطلبة من أبناء 

أرس السجناء

1537351٨11ت

2.76721.152374
%12.931.930.215.59.5

4

تساهم برامج املسئولية 

االجتامعية يف دفع 

إجيارات منازل بعض 

أرس السجناء

1440312112ت

2.٨0511.171303
%11.933.926.317.٨10.2

5

تساهم برامج املسئولية 

االجتامعية يف دفع 

تكاليف اخلدمات مثل 

الكهرباء واملاء واهلاتف 

ألرس السجناء

203٨321117ت

2.72031.266٨45
%16.932.227.19.314.4



170

م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري

الرتتيب 

الكي

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

6

تساهم برامج املسئولية 

االجتامعية يف سداد 

الديون عن بعض أرس 

السجناء

1744251٨13ت

2.70941.21٨116
%14.537.621.415.411.1

7

تقدم برامج املسئولية 

االجتامعية قروضًا حسنة 

لبعض أرس السجناء

2430331٨12ت

2.69231.24٨٨77
%20.525.62٨.215.410.3

٨

تقدم برامج املسئولية 

االجتامعية تكاليف 

األدوات املدرسية ألبناء 

ارس السجناء

2629351612ت

2.65251.249٨0٨
%22.024.629.713.610.2

2.79530.99422املؤرش العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة 
متوسطة عىل واقع إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس 
الس�جناء بمتوس�ط )2.7953 من 5.00( وهو متوس�ط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس 
اخلاميس ) من 2.60 إىل 3.40( وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق بدرجة متوسطة عىل أداة 

الدراسة.

وم�ن خ�الل النتائج املوضحة أع�اله يتضح أن هناك جتان�س يف موافقة أفراد الدراس�ة من 
األخصائيني عىل واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية 
ألرس الس�جناء حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء ما بني )2.6525 إىل 3.12٨2 ( وهي 
متوس�طات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلاميس والتي تش�ري إىل )بدرجة متوسطة( عىل 
أداة الدراس�ة مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عىل واقع إسهامات 
املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتس�ني النواحي املالية ألرس الس�جناء حيث يتضح من 
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النتائج أن أفراد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل ثامنية من مالمح واقع 
إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتس�ني النواحي املالية ألرس السجناء تتمثل 
يف العب�ارات رق�م )1 ، 2 ، 4 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، ٨( والت�ي تم ترتيبها تنازليًا حس�ب موافقة أفراد 

الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة كالتايل:

1 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )1( وه�ي »تقدم برام�ج املس�ئولية االجتامعية دعم م�ايل كاف ألرس 
الس�جناء« باملرتب�ة األوىل م�ن حيث موافق�ة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.12٨2 من 5(.

2 �  ج�اءت العبارة رقم )2( وهي »تس�اهم  برامج املس�ئولية االجتامعي�ة يف دفع نفقات العالج 
لبعض أرس الس�جناء« باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها 

بدرجة متوسطة بمتوسط )2.٨547 من 5(.

3 �  ج�اءت العبارة رقم )4( وهي »تس�اهم برامج املس�ئولية االجتامعي�ة يف دفع إجيارات منازل 
بعض أرس الس�جناء« باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها 

بدرجة متوسطة بمتوسط )2.٨051 من 5(.

4 �  جاءت العبارة رقم )3( وهي »ختصص برامج املسئولية االجتامعية منح مالية لبعض الطلبة 
من أبناء أرس السجناء« باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها 

بدرجة متوسطة بمتوسط )2.7672 من 5(.

5 �  جاءت العبارة رقم )5( وهي »تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف دفع تكاليف اخلدمات 
مثل الكهرباء واملاء واهلاتف ألرس السجناء« باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )2.7203 من 5(.

6 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )6( وهي »تس�اهم برامج املس�ئولية االجتامعية يف س�داد الديون عن 
بعض أرس السجناء« باملرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها 

بدرجة متوسطة بمتوسط )2.7094 من 5(.

7 �  جاءت العبارة رقم )7( وهي »تقدم برامج املس�ئولية االجتامعية قروضًا حس�نة لبعض أرس 
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الس�جناء« باملرتب�ة الس�ابعة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 
متوسطة بمتوسط )2.6923 من 5(.

٨ �  جاءت العبارة رقم )٨( وهي»تقدم برامج املس�ئولية االجتامعية تكاليف األدوات املدرس�ية 
ألبناء ارس الس�جناء« باملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها 

بدرجة متوسطة بمتوسط )2.6525 من 5(.

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء تتمثل يف تقديم برامج املسئولية االجتامعية 
دع�م مايل كاف ألرس الس�جناء وتفرس هذه النتيجة بأن مس�ئويل القط�اع اخلاص يدركون حاجة 
هذه األرس للدعم املايل لتلبية احتياجاهتا املختلفة ولذلك نجدهم حيرصون عىل تقديم دعم مايل 
كاف ألرس الس�جناء وعلي�ه نج�د أن أبرز مالمح واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء تتمثل يف تقديم برامج املسئولية االجتامعية دعم 

مايل كاف ألرس السجناء.

وتتس�ق ه�ذه النتائج مع مفهوم النظري�ة البنائية الوظيفية والتي تب�ني أن املجتمع عبارة عن 
أجزاء بنائية لكل منها وظيفتها جتاه اجلزء األخر.

وتتف�ق ه�ذه النتائج مع نتيجة دراس�ة املغيصي�ب )2004( والتي بين�ت أن 55% من أفراد 
العينة أفادوا إن إسهامات القطاع اخلاص هي دعم مادي ومعنوي هلذه األرس.

2- واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديـم النواحي العينية 
ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني االجتامعيني :

للتعرف عىل واقع إس�هامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي 
العينية ألرس السجناء تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات 
املعيارية والرتب الس�تجابات أفراد الدراس�ة من األخصائيني عىل عبارات بعد واقع إسهامات 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء وجاءت النتائج كام 

يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )43(
استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني عىل عبارات بعد واقع إسهامات برامج 

املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء مرتبة تنازليًا 
حسب متوسطات املوافقة

م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري
الرتتيب 

الكي

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جدًا

9
تنفذ برامج املسئولية 

االجتامعية مرشوعات 
صغرية ألرس السجناء

2019391٨21ت
3.00٨51.316311 %17.116.233.315.417.9

10
هتتم برامج املسئولية 

االجتامعية بتوظيف أحد 
أفراد أرسة السجني

19323٨199ت
2.71791.151063 %16.227.432.516.27.7

11
تقدم برامج املسئولية 

االجتامعية أجهزة طبية 
ألرس السجناء

213٨301٨10ت
2.64101.192376 %17.932.525.615.4٨.5

12

تقدم برامج املسئولية 
االجتامعية مساعدات 

قانونية ألرس السجناء )مثل 
توكيل حمامي(

23302٨2214ت

2.777٨1.293962 %19.725.623.91٨.٨12.0

13

تقدم برامج املسئولية 
االجتامعية املالبس ألرس 

السجناء يف مناسبات 
معينة مثل األعياد ومواسم 

املدارس

1٨39301613ت

2.71551.214455
%15.533.625.913.٨11.2

14
تساهم برامج املسئولية 

االجتامعية يف  مساعدة أبناء 
أرس السجناء عىل الزواج

2637271610ت
2.54311.225757 %22.431.923.313.٨٨.6

15
تقدم برامج املسئولية 

االجتامعية مواد غذائية 
ألرس السجناء

2331312012ت
2.71791.251524 %19.726.526.517.110.3

2.74241.0367٨املؤرش العام
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م�ن خ�الل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني موافقون بدرجة 
متوس�طة عىل واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس 
السجناء بمتوسط )2.7424 من 5.00( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلاميس 

) من 2.61 إىل 3.40( وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق بدرجة متوسطة عىل أداة الدراسة.

وم�ن خ�الل النتائج املوضح�ة أعاله يتضح أن هناك تف�اوت يف موافقة أفراد الدراس�ة من 
األخصائيني عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية 
ألرس الس�جناء حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء ما بني ) 2.5431 إىل 3.00٨5 ( وهي 
متوس�طات تقع يف الفئتني الثانية و الثالثة من فئات املقياس اخلاميس واللتان تش�ريان إىل )بدرجة 
منخفضة / بدرجة متوس�طة( عىل أداة الدراس�ة مما يوضح التفاوت يف موافقة أفراد الدراسة من 
األخصائيني عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية 
ألرس الس�جناء حي�ث يتضح م�ن النتائج أن أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني موافق�ون بدرجة 
متوس�طة عىل س�تة م�ن مالمح واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخل�اص يف تقديم 
النواحي العينية ألرس الس�جناء تتمثل يف العبارات رقم )9 ، 12 ، 10 ، 15 ، 13 ، 11( والتي 

تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة كالتايل:

1 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )9( وهي »تنفذ برامج املس�ئولية االجتامعية مرشوعات صغرية ألرس 
الس�جناء« باملرتب�ة األوىل م�ن حيث موافق�ة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.00٨5 من 5(.

2 �  جاءت العبارة رقم )12( وهي»تقدم برامج املس�ئولية االجتامعية مس�اعدات قانونية ألرس 
السجناء )مثل توكيل حمامي( « باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني 

عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )2.777٨ من5(.

3 �  جاءت العبارة رقم )10( وهي »هتتم برامج املس�ئولية االجتامعية بتوظيف أحد أفراد أرسة 
الس�جني« باملرتب�ة الثالثة م�ن حيث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )2.7179 من 5(.
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4 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )15( وهي»تق�دم برام�ج املس�ئولية االجتامعي�ة م�واد غذائي�ة ألرس 
الس�جناء« باملرتب�ة الرابعة من حي�ث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )2.7179 من 5(.

5 �  ج�اءت العب�ارة رقم )13( وهي»تقدم برامج املس�ئولية االجتامعية املالبس ألرس الس�جناء 
يف مناس�بات معينة مثل األعياد ومواس�م املدارس« باملرتبة اخلامس�ة من حيث موافقة أفراد 

الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )2.7155 من 5(.

6 �  جاءت العبارة رقم )11( وهي»تقدم برامج املسئولية االجتامعية أجهزة طبية ألرس السجناء« 
باملرتب�ة السادس�ة من حي�ث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها بدرجة متوس�طة 

بمتوسط )2.6410 من 5(.

ك�ام يتضح م�ن النتائج أن أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني موافقون بدرج�ة منخفضة عىل 
واحدة من مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية 
ألرس الس�جناء تتمثل يف العبارة رقم )14( وهي»تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف مساعدة 

أبناء أرس السجناء عىل الزواج« بمتوسط )2.5431 من 5(.

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء تتمثل يف تنفيذ برامج املسئولية االجتامعية 
مرشوعات صغرية ألرس السجناء وتفرس هذه النتيجة بأن مسئويل القطاع اخلاص يدركون حاجة 
ه�ذه األرس المتالك مصدر دخ�ل يقيها احلاجة ولذلك نجدهم حيرصون عىل تنفيذ املرشوعات 
الصغ�رية لتل�ك األرس وعليه نجد أن أبرز مالمح واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع 
اخل�اص يف تقدي�م النواح�ي العينية ألرس الس�جناء تتمثل يف تنفي�ذ برامج املس�ئولية االجتامعية 
 ،)2009( M Roman مرشوعات صغرية ألرس الس�جناء الذي يتفق مع نتيجة دراسة رومان
والتي بينت أن املسئولية االجتامعية تساعد يف دعم ومتويل برامج املرشوعات الصغرية للسجناء..

وهذا ما يتضح من خالل نتائج املقابلة مع املس�ئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجاري�ة بالرياض  أن مالمح واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتس�ني 
النواحي العينية ألرس السجناء تتمثل يف تقديم خدمة حمدودة فيام يتعلق بتنفيذ مرشوعات صغرية 



176

ألرس الس�جناء وحتتاج برامج يف هذا اجلانب األمر يتطل�ب بأن يكون هنالك توعية لتفعيل دور 
منظ�امت القط�اع اخلاص يف هذا اجلانب أما فيام يتعلق بتقدي�م خدمات صحية نوعية فأن الرؤية 
بأن الدولة تقوم هبذا اجلانب األمر الذي يقلل من فعالية هذا الدور وفيام يتعلق بتقديم خدمات 
قانوني�ة فأن هناك رغب�ة يف تقديمها ولكن عدم وجود جهة تنظيمية يقل�ل من فاعلية هذا الدور 

ملنظامت القطاع اخلاص.

وتتس�ق هذه النتائج مع دراس�ة األرسج )2014م( والتي بينت غياب ثقافة العطاء للتنمية 
حي�ث أن معظ�م جهود ال�رشكات تنحرص يف أعم اخلريية غ�ري تنموية مرتبطة بإطع�ام فقراء أو 
توف�ري مالب�س أو خدمات هلم دون التط�رق إىل مش�اريع تنموية تغري املس�توى املعييش للفقراء 

بشكل جذري ومستدام.

وتتس�ق ه�ذه النتائج مع مفهوم النظري�ة البنائية الوظيفية والتي تب�ني أن املجتمع عبارة عن 
أجزاء بنائية لكل منها وظيفتها جتاه اجلزء األخر.

3- واقع إسهامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية 
ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني االجتامعيني :

للتعرف عىل واقع إس�هامات برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي 
االجتامعي�ة ألرس الس�جناء ت�م حس�اب التك�رارات والنس�ب املئوي�ة واملتوس�طات احلس�ابية 
واالنحراف�ات املعيارية والرتب الس�تجابات أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عىل عبارات بعد 
واقع إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس السجناء 

وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )44(

استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني عىل عبارات بعد واقع إسهامات برامج 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس السجناء مرتبة 

تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري
الرتتيب 

الكي

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جدًا

16
تساهم برامج املسئولية 
االجتامعية يف توظيف 

أبناء أرس السجناء

1٨30271623ت
2.96491.3627٨1

%15.٨26.323.714.020.2

17

تستجيب برامج املسئولية 
االجتامعية ملتطلبات 

األمن االجتامعي التي 
حتتاجها أرس  السجناء

22362٨19٨ت

2.601٨1.1٨4274
%19.531.924.٨16.٨7.1

1٨

تعمل برامج املسئولية 
االجتامعية عىل ختطي 

الوصم االجتامعي ألرسة 
السجني

2232321413ت

2.6٨141.24٨322
%19.52٨.32٨.312.411.5

19
هتتم برامج املسئولية 

االجتامعية برعاية املسنني 
من أرس السجناء

3225331311ت
2.52631.277525

%2٨.121.92٨.911.49.6

20
هتتم برامج املسئولية 
االجتامعية باألنشطة 

الرتفيهية ألرس السجناء

2532291314ت
2.63721.2٨9123

%22.12٨.325.711.512.4

2.70091.10925املؤرش العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة 
متوس�طة عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية 
ألرس الس�جناء بمتوس�ط )2.7009 م�ن 5.00( وهو متوس�ط يقع يف الفئ�ة الثالثة من فئات 
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املقياس اخلاميس ) من 2.60 إىل 3.40( وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق بدرجة متوسطة 
عىل أداة الدراسة.

وم�ن خ�الل النتائج املوضح�ة أعاله يتضح أن هناك تف�اوت يف موافقة أفراد الدراس�ة من 
األخصائي�ني ع�ىل واق�ع إس�هامات املس�ئولية االجتامعي�ة للقط�اع اخل�اص يف تعزي�ز النواحي 
االجتامعية ألرس الس�جناء حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم عىل واقع إس�هامات املسئولية 
االجتامعي�ة للقط�اع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس الس�جناء ما بني ) 2.5263 إىل 
2.9649 ( وهي متوس�طات تق�ع يف الفئتني الثانية والثالثة من فئ�ات املقياس اخلاميس واللتان 
تش�ريان إىل )بدرجة منخفضة / بدرجة متوس�طة( عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة 
أفراد الدراس�ة من األخصائيني عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز 
النواح�ي االجتامعية ألرس الس�جناء حيث يتضح م�ن النتائج أن أفراد الدراس�ة من األخصائيني 
موافقون بدرجة متوسطة عىل ثالثة من مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص 
يف تعزي�ز النواحي االجتامعية ألرس الس�جناء تتمثل يف العبارات رق�م )16 ، 1٨ ، 20( والتي تم 

ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة كالتايل:

1 �  ج�اءت العبارة رقم )16( وهي»تس�اهم برامج املس�ئولية االجتامعي�ة يف توظيف أبناء أرس 
الس�جناء« باملرتب�ة األوىل م�ن حيث موافق�ة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )2.9649 من 5(.

2 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )1٨( وه�ي» تعمل برام�ج املس�ئولية االجتامعية عىل ختط�ي الوصم 
االجتامعي ألرسة الس�جني« باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني 

عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )2.6٨14 من 5(.

3 �  جاءت العبارة رقم )20( وهي»هتتم برامج املس�ئولية االجتامعية باألنش�طة الرتفيهية ألرس 
الس�جناء« باملرتب�ة الثالثة م�ن حيث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )2.6372 من 5(.

كام يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة منخفضة عىل اثنني 
م�ن مالمح واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزي�ز النواحي االجتامعية 
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ألرس الس�جناء تتمث�الن يف العبارتان رقم )17 ، 19( واللتان تم ترتيبهام تنازليًا حس�ب موافقة 
أفراد الدراسة من األخصائيني عليهام بدرجة منخفضة كالتايل:

1 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )17( وهي »تس�تجيب برامج املس�ئولية االجتامعي�ة ملتطلبات األمن 
االجتامعي التي حتتاجها أرس  الس�جناء« باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من 

األخصائيني عليها بدرجة منخفضة بمتوسط )2.601٨ من5(.

2 �  ج�اءت العب�ارة رقم )19( وهي »هتتم برامج املس�ئولية االجتامعية برعاية املس�نني من أرس 
الس�جناء« باملرتب�ة الثانية م�ن حيث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني عليها بدرجة 

منخفضة بمتوسط )2.5263 من 5(.

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس الس�جناء تتمثل يف مس�امهة برامج املس�ئولية 
االجتامعية يف توظيف أبناء أرس السجناء وتفرس هذه النتيجة بأن مسئويل القطاع اخلاص يدركون 
ب�أن األرس تع�اين من بطالة أبنائها مما يزيد من حاجاهتا االجتامعية ولذلك نجدهم حيرصون عىل 
برامج توظيف أبناء أرس السجناء وهو مما جعل أبرز مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس الس�جناء تتمثل يف مس�امهة برامج املس�ئولية 

االجتامعية يف توظيف أبناء أرس السجناء.

وتتس�ق ه�ذه النتائج مع مفهوم نظري�ة التبادل االجتامع�ي والتي تبني أمهية تب�ادل األدوار 
ودعم أجزاء املجتمع لبعضها البعض.

وتتف�ق ه�ذه النتائج مع نتيجة دراس�ة املغيصي�ب )2004( والتي بين�ت أن 3٨% من أفراد 
العينة أفادوا أن أهم الربامج التي يمكن أن تقدمها الرشكات هي تشغيل أفراد ارس السجناء.

ويتض�ح م�ن خ�الل نتائج املقابل�ة مع املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة 
التجارية بالرياض  فيام يتعلق بإسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي 
االجتامعية ألرس السجناء تتمثل أن هنالك برامج توظيف ولكن ليس بفعالة يف هذا املجال رغم 
أهنا من مبادي مفهوم املس�ئولية االجتامعية واحلاجة إليها ماس�ة يف ض�ل التحوالت االقتصادية 
وتقلبات الس�وق األمر الذي يتطلب من منظامت القطاع أن تتبنى برامج توظيف حقيقية ألبناء 
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تلك األرس تعزيز األمن االجتامعي هلم األمر الذي يساعد من وقاية تلك األرس ومحاية املجتمع 
واملحافظة عىل أمنة واستقراره.

4- واقع إسهامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل 

ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني االجتامعني:

للتعرف عىل واقع إس�هامات برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي 
اخلاصة بالتأهيل ألرس الس�جناء تم حس�اب التكرارات والنس�ب املئوية واملتوس�طات احلسابية 
واالنحراف�ات املعيارية والرتب الس�تجابات أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عىل عبارات بعد 
واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواح�ي اخلاصة بالتأهيل ألرس 

السجناء وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )45(

استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني عىل عبارات بعد واقع إسهامات برامج 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري
الرتتيب 

الكي
بدرجة 

منخفضة 
جدًا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جدًا

21

تساهم برامج املسئولية 
االجتامعية يف وقاية 
أفراد أرس السجناء 

من اجلريمة من خالل 
الربامج التوعوية

2132261٨20ت

2.٨6321.3512٨1
%17.927.422.215.417.1

22
تساهم برامج املسئولية 
االجتامعية يف التأهيل 
النفي ألرس السجناء

233432244ت
2.5٨971.123064

%19.729.127.420.53.4
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23

تساهم املسئولية 
االجتامعية يف  تقديم 
برامج إرشادية دينية 

ألرس السجناء

2332322110ت

2.6٨641.217393
%19.527.127.117.٨٨.5

24

تساهم برامج املسئولية 
االجتامعية يف تأهيل أبناء 
أرس السجناء للعمل من 

خالل التدريب

1٨3٨331٨11ت

2.72411.1٨3٨52
%15.531.02٨.415.59.5

2.72461.066٨٨املؤرش العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة 
متوس�طة عىل واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص يف تعزي�ز النواحي اخلاصة 
بالتأهيل ألرس الس�جناء بمتوس�ط )2.7246 من 5.00( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من 
فئ�ات املقي�اس اخلاميس ) من 2.61 إىل 3.40( وهي الفئة التي تش�ري إىل خي�ار موافق بدرجة 

متوسطة عىل أداة الدراسة.

وم�ن خ�الل النتائج املوضح�ة أعاله يتضح أن هناك تف�اوت يف موافقة أفراد الدراس�ة من 
األخصائيني عىل واقع إس�هامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة 
بالتأهي�ل ألرس الس�جناء حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم عىل واقع إس�هامات املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء ما بني ) 2.5٨97 
إىل 2.٨632 ( وهي متوسطات تقع يف الفئتني الثانية و الثالثة من فئات املقياس اخلاميس واللتان 
تشريان إىل )بدرجة منخفضة / بدرجة متوسطة( عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة 
أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائيني عىل واقع إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقط�اع اخلاص يف 
تعزي�ز النواح�ي اخلاصة بالتأهيل ألرس الس�جناء حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراس�ة من 
األخصائيني موافقون بدرجة متوسطة عىل ثالثة من مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء تتمثل يف العبارات رقم )21، 

24 ، 23( والتي تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد عليها بدرجة متوسطة كالتايل:
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1 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )21( وهي»تس�اهم برامج املس�ئولية االجتامعية يف وقاي�ة أفراد أرس 
الس�جناء م�ن اجلريمة من خ�الل الربامج التوعوي�ة« باملرتبة األوىل من حي�ث موافقة أفراد 

الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )2.٨632 من5(.

2 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )24( وهي» تس�اهم برامج املس�ئولية االجتامعية يف تأهي�ل أبناء أرس 
الس�جناء للعم�ل من خ�الل التدري�ب« باملرتبة الثانية من حي�ث موافقة أفراد الدراس�ة من 

األخصائيني عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )2.7241 من5(.

3 �  جاءت العبارة رقم )23( وهي»تساهم املسئولية االجتامعية يف  تقديم برامج إرشادية دينية 
ألرس السجناء« باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )2.6٨64 من 5(.

ك�ام يتضح م�ن النتائج أن أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني موافقون بدرج�ة منخفضة عىل 
واحدة من مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة 
بالتأهيل ألرس الس�جناء تتمثل يف العبارة رقم )22( وهي»تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف 

التأهيل النفي ألرس السجناء« بمتوسط )2.5٨97 من 5(.

ويتض�ح م�ن خ�الل النتائ�ج املوضح�ة أع�اله أن أبرز مالم�ح واقع إس�هامات املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس الس�جناء تتمثل يف مس�امهة 
برامج املسئولية االجتامعية يف وقاية أفراد أرس السجناء من اجلريمة من خالل الربامج التوعوية، 
ويعزو الباحث هذه النتيجة بأن مس�ئويل القطاع اخلاص يدركون معاناة أرس الس�جناء وحاجتها 
االجتامعي�ة للرعاية  األمر الذي جيعل البعض م�ن تلك األرس بيئة هتدد األمن االجتامعي نتيجة 
فق�د عائله�ا بدخوله الس�جن مما ق�د يدفع بع�ض أفرادها لرباث�ن اجلريمة واالنح�راف ولذلك 
نجدهم حيرصون عىل وقاية أفراد أرس السجناء من الوقوع يف ذلك  من خالل الربامج التوعوية 
وعليه نجد أن أبرز مالمح واقع إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي 
اخلاصة بالتأهيل ألرس الس�جناء تتمثل يف مسامهة برامج املسئولية االجتامعية يف وقاية أفراد أرس 

السجناء من اجلريمة.
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وتتسق هذه النتائج مع مفهوم النظرية البنائية الوظيفية والتي تبني أمهية قيام أجزاء املجتمع 
بمس�اندة بقي�ة األج�زاء لوقايتها م�ن األخطار االجتامعية كام تتس�ق م�ع مفهوم نظري�ة التبادل 

االجتامعي والتي تبني أمهية تبادل األدوار ودعم أجزاء املجتمع لبعضها البعض.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج م�ع نتيج�ة دراس�ة الف�ادين )2005م( والتي بين�ت أن مهم�ة األمن 
االجتامع�ي ليس�ت مهمة خاصة بأجهزة الدول�ة فقط، ولكن املجتمع جزء أس�ايس من منظومة 

األمن االجتامعي، وهو املشارك الرئيي للحفاظ عىل األمن االجتامعي.

وه�ذا يتفق مع نتائج املقابلة مع املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 
بالرياض  فيام يتعلق بإس�هامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي اخلاصة 
بالتأهي�ل ألرس الس�جناء تتمثل يف وج�ود برامج فعالة تدعم وقاية أفراد أرس الس�جناء وغريهم 
م�ن فئ�ات املجتمع األخرى من اجلريم�ة من خالل الربامج التوعوية لالعتقاد بأن هذا النش�اط 
هو من اهتاممات منظامت القطاع اخلاص أما فيام  يتعلق بتقديم برامج إرش�ادية دينية فريون 

أن القطاع اخلاص يدعم تلك الربامج ولكن ال تدخل ضمن برامج املسئولية االجتامعية.

السـؤال الثالث : »ما الصعوبات التي تواجه املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص 
حيـال مشـاركته يف الربامـج االجتامعيـة املقدمـة ألرس السـجناء مـن وجهـة نظر 

األخصائيني االجتامعيني«؟

1- الصعوبات التي تتعلق برشكات القطاع اخلاص :

للتع�رف عىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته 
يف الربام�ج االجتامعي�ة املقدم�ة ألرس الس�جناء وتتعل�ق ب�رشكات القطاع اخلاص تم حس�اب 
التكرارات والنس�ب املئوية واملتوسطات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات 
أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني عىل عبارات بع�د الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية 
للقط�اع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق برشكات 

القطاع اخلاص وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )46(

استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي تواجه 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس 

السجناء وتتعلق برشكات القطاع اخلاص مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري
الرتتيب 

الكيل

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جدًا

1
ضعف برامج املسئولية 

االجتامعية املقدمة من قبل 
القطاع اخلاص

111٨342٨26ت
3.34191.246٨11

%9.415.429.123.922.2

2
كثرة املتطلبات التي حيتاجها 
القطاع اخلاص لدعم ارس 

السجناء

634322٨17ت
3.136٨1.143993

%5.129.127.423.914.5

3
عدم انتظام الدعم املقدم من 
القطاع اخلاص ألرس السجناء

122527341٨ت
3.1٨101.234292

%10.321.623.329.315.5

4
ضعف ثقافة املسؤولية 

االجتامعية لدى منظامت 
القطاع اخلاص

1232322219ت
3.03421.23٨275

%10.327.427.41٨.٨16.2

5
معظم جهود منظامت القطاع 

اخلاص تنحرص يف أعامل 
خريية غري تنموية

1427312421ت
3.09401.279704

%12.023.126.520.517.9

3.15731.044٨0املؤرش العام

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة 
متوس�طة ع�ىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق برشكات القطاع اخلاص بمتوسط )3.1573 
من 5.00( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلاميس ) من 2.61 إىل 3.40( 

وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق بدرجة متوسطة عىل أداة الدراسة.
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وم�ن خ�الل النتائج املوضح�ة أعاله يتض�ح أن هناك جتان�س يف موافقة أفراد الدراس�ة من 
األخصائي�ني ع�ىل الصعوبات الت�ي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته 
يف الربام�ج االجتامعي�ة املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق برشكات القط�اع اخلاص حيث تراوحت 
متوس�طات موافقتهم ع�ىل الصعوبات الت�ي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقط�اع اخلاص حيال 
مش�اركته يف الربام�ج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق ب�رشكات القطاع اخلاص ما بني 
) 3.0342 إىل 3.3419 ( وه�ي متوس�طات تق�ع يف الفئ�ة الثالث�ة من فئ�ات املقياس اخلاميس 
والتي تش�ري إىل )بدرجة متوسطة( عىل أداة الدراسة مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة 
من األخصائيني عىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 
يف الربام�ج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق ب�رشكات القطاع اخلاص حيث يتضح من 
النتائج أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة متوسطة عىل مخسة من الصعوبات التي 
تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف الربام�ج االجتامعية املقدمة ألرس 
الس�جناء وتتعلق برشكات القطاع اخلاص تتمثل يف العبارات رقم )1 ، 3 ، 2 ، 5 ، 4( والتي تم 

ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة كالتايل:
1 �  ج�اءت العبارة رقم )1( وهي »ضعف برامج املس�ئولية االجتامعي�ة املقدمة من قبل القطاع 
اخل�اص« باملرتب�ة األوىل م�ن حي�ث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني عليه�ا بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.3419 من 5(.
2 �  جاءت العبارة رقم )3( وهي»عدم انتظام الدعم املقدم من القطاع اخلاص ألرس السجناء« 
باملرتب�ة الثاني�ة من حي�ث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني عليها بدرجة متوس�طة 

بمتوسط )3.1٨10 من 5(.
3 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )2( وهي »كث�رة املتطلبات الت�ي حيتاجها القطاع اخل�اص لدعم ارس 
الس�جناء« باملرتب�ة الثالثة م�ن حيث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.136٨ من 5(.
4 �  جاءت العبارة رقم )5( وهي»معظم جهود منظامت القطاع اخلاص تنحرص يف أعامل خريية 
غ�ري تنموية« باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.0940 من 5(.
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5 �  ج�اءت العب�ارة رقم )4( وه�ي »ضعف ثقافة املس�ؤولية االجتامعية ل�دى منظامت القطاع 
اخل�اص « باملرتب�ة اخلامس�ة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.0342 من 5(.
يتض�ح من خ�الل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية 
للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق برشكات القطاع 
اخل�اص تتمث�ل يف ضعف برامج املس�ئولية االجتامعي�ة املقدمة من قبل القطاع اخل�اص وتفرس هذه 
النتيجة بأن رشكات القطاع اخلاص تركز عىل اجلانب الربحي مما جيعل هناك ضعف بربامج املسئولية 
االجتامعي�ة املقدم�ة م�ن قبل القطاع اخل�اص وعليه نجد أن أب�رز الصعوبات التي تواجه املس�ئولية 
االجتامعي�ة للقط�اع اخلاص حيال مش�اركته يف الربام�ج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق 
برشكات القطاع اخلاص تتمثل يف ضعف برامج املسئولية االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص.

وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة األرسج)2014م( يف:
عدم وجود ثقافة املس�ؤولية االجتامعية لدى معظم ال�رشكات، حيث إن معظم جهود هذه 
ال�رشكات غ�ري منظمة. وغياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الرشكات تنحرص يف 

أعامل خريية غري تنموية مرتبطة بإطعام فقراء
أو توف�ري مالب�س أو خدم�ات هل�م دون التطرق إىل مش�اريع تنموية تغري املس�توى املعييش 

للفقراء بشكل جذري ومستدام.
وتتف�ق هذه النتائج مع نتيجة دراس�ة خليفة )199٨(، والتي بينت ع�دم كفاية ما يقدم من 
خدمات ومس�اعدات وخصوًصا ألرس املس�جونني كام بينت تدين مس�توى اإلس�هام الفعال يف 
الرعاي�ة االجتامعية املقدمة للفئات املعنية من جانب املؤسس�ات االجتامعي�ة اأَلهلية ويف أغلب 

اأَلحوال نتيجة طبيعية لعدم توافر املواد الالزمة لتحقيق اأَلهداف املعنية هلذه املؤسسات. 
ويتضح من خالل نتائج املقابلة مع املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 
بالرياض  فيام يتعلق بالصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 
يف الربام�ج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق ب�رشكات القطاع اخلاص تبني أن من هذه 
الصعوب�ات عزوف القطاع اخلاص يف الدخول يف التزام�ات طويلة األجل باإلضافة إىل ضعف 

الرغبة يف املشاركة لعدم طرح اجلهات املختصة لربامج فاعلة تدعم مشاركة القطاع اخلاص.
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2- الصعوبات التي تتعلق بأرس السجناء :

للتع�رف ع�ىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء تم حساب التكرارات والنسب املئوية 
واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة من األخصائيني عىل 
عبارات بعد الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج 
االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )47(

استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي 
تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة 

ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري
الرتتيب 

الكي
بدرجة 

منخفضة 
جدًا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية 
جدًا

6
قلة التعاون من 
قبل أرس السجناء

1423331٨25ت
3.15041.317611

%12.420.429.215.922.1

7

ضعف إعطاء 
بيانات حقيقية 
من قبل األرس  

عن أوضاعها

9313٨1916ت

3.01771.157143
%٨.027.433.616.٨14.2

٨

ضعف التزام 
أرس السجناء 
بتنفيذ الربامج 
االجتامعية مثل 

التدريب

1430301723ت

3.04391.312912
%12.326.326.314.920.2

3.0٨190.15177املؤرش العام
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م�ن خ�الل النتائ�ج املوضح�ة أعاله يتض�ح أن أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافقون 
بدرجة متوسطة عىل الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 
يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق بأرس الس�جناء بمتوس�ط )3.0٨19 من 
5.00( وه�و متوس�ط يقع يف الفئ�ة الثالثة من فئات املقياس اخل�اميس ) من 2.61 إىل 3.40( 

وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق بدرجة متوسطة عىل أداة الدراسة.
وم�ن خ�الل النتائ�ج املوضحة أع�اله يتضح أن هن�اك جتان�س يف موافقة أفراد الدراس�ة من 
األخصائي�ني ع�ىل الصعوب�ات التي تواجه املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص حيال مش�اركته 
يف الربام�ج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق بأرس الس�جناء حيث تراوحت متوس�طات 
موافقتهم عىل الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج 
االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق بأرس السجناء ما بني ) 3.0177 إىل 3.1504( وهي 
متوسطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلاميس والتي تشري إىل )بدرجة متوسطة( عىل أداة 
الدراسة مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عىل الصعوبات التي تواجه 
املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء 
وتتعلق بأرس السجناء حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة 
متوسطة عىل ثالثة من الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 
يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء تتمثل يف العبارات رقم )6 ، ٨ 

، 7( والتي تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد عليها بدرجة متوسطة كالتايل:
1 �  جاءت العبارة رقم )6( وهي »قلة التعاون من قبل أرس الس�جناء« باملرتبة األوىل من حيث 
موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )3.1504 من 5(.

2 �  ج�اءت العبارة رقم )٨( وهي »ضعف التزام أرس الس�جناء بتنفي�ذ الربامج االجتامعية مثل 
التدري�ب« باملرتب�ة الثاني�ة من حيث موافق�ة أفراد الدراس�ة من األخصائي�ني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.0439 من 5(.
3 �  جاءت العبارة رقم )7( وهي »ضعف إعطاء بيانات حقيقية من قبل األرس  عن أوضاعها« 
باملرتب�ة الثالث�ة من حي�ث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني عليها بدرجة متوس�طة 

بمتوسط )3.0177 من 5(.
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية 
للقط�اع اخل�اص حي�ال مش�اركته يف الربامج االجتامعي�ة املقدم�ة ألرس الس�جناء وتتعلق بأرس 
الس�جناء تتمث�ل يف قلة التع�اون من قبل أرس الس�جناء وتفرس هذه النتيجة بأن قل�ة التعاون من 
قبل أرس الس�جناء ال يتيح للقطاع اخلاص تقديم براجمه بالصورة املطلوبة مما يعوق هذه الربامج 
وعليه نجد أن أبرز الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته 
يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء تتمثل يف قلة التعاون من قبل 

أرس السجناء.

ويتضح من خالل نتائج املقابلة مع املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 
بالرياض  فيام يتعلق بالصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 
يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق بأرس السجناء تتعلق 
يف قلة التعاون من قبل أرس الس�جناء حيث يرى املس�ئولني بمجلس املسئولية االجتامعية أن أرس 
السجناء ال تعي اهداف تلك الربامج الذي جيعل منها ال تتعاون مع املسئولني عن تلك الربامج 

وهذا راجع ألمرين أما لعدم املشاركة قطعيًا أو لعدم االستمرار يف تلك الربامج.   

3- الصعوبات التي تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء :

للتع�رف عىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته 
يف الربام�ج االجتامعي�ة املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق باجلهات املختصة بش�ئون أرس الس�جناء 
تم حس�اب التكرارات والنس�ب املئوية واملتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية والرتب 
الس�تجابات أفراد الدراس�ة من األخصائيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي تواجه املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق 

باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )48(

استجابات أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني عىل عبارات بعد الصعوبات التي تواجه 

املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء 

وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري
الرتتيب 

الكي

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية جدًا

9
ضعف قواعد البيانات 
اخلاصة بأرس السجناء

1536231623ت
2.96461.349135

%13.331.920.414.220.4

10
البطء يف إجراءات 

التعامل مع أرس 
السجناء

1730291919ت
2.93٨61.305446

%14.926.325.416.716.7

11

ضعف توفر دراسات 
علمية دقيقة حول 

االحتياجات احلقيقة 
ألرس السجناء

724342527ت

3.35041.212٨41
%6.020.529.121.423.1

12

ضعف االتصاالت 
بني اجلهات املختصة 

وإدارات املسئولية 
االجتامعية بالقطاع 

اخلاص

425452514ت

3.19٨31.0233٨2
%3.421.63٨.٨24.112.1

13

معظم جهود منظامت 
القطاع اخلاص يف 

رعاية أرس السجناء غري 
منظمة

1025372321ت

3.17241.210653
%٨.621.631.919.٨1٨.1

14
اخللط بني األعامل 
اخلريية واملسئولية 

االجتامعية

1229321429ت
3.163٨1.331524

%10.325.027.612.125.0

3.15041.05٨94املؤرش العام
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م�ن خ�الل النتائ�ج املوضح�ة أعاله يتض�ح أن أفراد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافقون 
بدرجة متوسطة عىل الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 
يف الربام�ج االجتامعي�ة املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق باجلهات املختصة بش�ئون أرس الس�جناء 
بمتوس�ط )3.1504 من 5.00( وهو متوس�ط يقع يف الفئة الثالثة م�ن فئات املقياس اخلاميس 
)من 2.61 إىل 3.40( وهي الفئة التي تشري إىل خيار موافق بدرجة متوسطة عىل أداة الدراسة.

وم�ن خ�الل النتائ�ج املوضح�ة أعاله يتض�ح أن هناك جتان�س يف موافق�ة أفراد الدراس�ة من 
األخصائي�ني ع�ىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق باجلهات املختصة بش�ئون أرس الس�جناء حيث 
تراوحت متوس�طات موافقتهم ع�ىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص 
حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس 
السجناء ما بني ) 2.93٨6 إىل 3.3504 ( وهي متوسطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس 
اخلاميس والتي تش�ري إىل )بدرجة متوس�طة( عىل أداة الدراس�ة مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد 
الدراس�ة من األخصائيني عىل الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص حيال 
مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء 
حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل ستة من 
الصعوبات التي تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية 
املقدمة ألرس السجناء وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء تتمثل يف العبارات رقم )11 ، 
12 ، 13 ، 14 ، 9 ، 11( والتي تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد عليها بدرجة متوسطة كالتايل:

1 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )11( وهي »ضعف توفر دراس�ات علمية دقيقة ح�ول االحتياجات 
احلقيقة ألرس السجناء« باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة من األخصائيني عليها 

بدرجة متوسطة بمتوسط )3.3504 من 5(.

2 �  جاءت العبارة رقم )12( وهي »ضعف االتصاالت بني اجلهات املختصة وإدارات املسئولية 
االجتامعية بالقطاع اخلاص« باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني 

عليها بدرجة متوسطة بمتوسط )3.19٨3 من5(.
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3 �  جاءت العبارة رقم )13( وهي»معظم جهود منظامت القطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء 

غ�ري منظم�ة« باملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني عليها بدرجة 

متوسطة بمتوسط )3.1724 من 5(.

4 �  ج�اءت العب�ارة رقم )14( وهي »اخللط بني األعامل اخلريية واملس�ئولية االجتامعية« باملرتبة 

الرابع�ة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها بدرجة متوس�طة بمتوس�ط 

)3.163٨ من 5(.

5 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )9( وه�ي »ضعف قواع�د البيانات اخلاص�ة بأرس الس�جناء« باملرتبة 

اخلامس�ة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها بدرجة متوس�طة بمتوسط 

)2.9646 من 5(.

6 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )10( وهي »الب�طء يف إجراءات التعام�ل مع أرس الس�جناء« باملرتبة 

السادس�ة من حيث موافقة أفراد الدراس�ة من األخصائيني عليها بدرجة متوسطة بمتوسط 

)2.93٨6 من 5(.

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز الصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية 

للقط�اع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس الس�جناء وتتعلق باجلهات 

املختصة بش�ئون أرس الس�جناء تتمثل يف ضعف توفر دراس�ات علمية دقيقة حول االحتياجات 

احلقيقي�ة ألرس الس�جناء وتف�رس ه�ذه النتيجة ب�أن ضع�ف توفر دراس�ات علمي�ة دقيقة حول 

االحتياج�ات احلقيقة ألرس الس�جناء ال يتي�ح الرتكيز عىل ما حتتاجه ه�ذه األرس مما يضعف من 

فعالي�ة ه�ذه الربامج ويع�وق فاعلية هذه الربام�ج وعليه نج�د أن أبرز الصعوب�ات التي تواجه 

املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء 

وتتعل�ق باجلهات املختصة بش�ئون أرس الس�جناء تتمث�ل يف ضعف توفر دراس�ات علمية دقيقة 

حول االحتياجات احلقيقة ألرس السجناء.
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ويتض�ح م�ن خ�الل نتائج املقابل�ة مع املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة 

التجارية بالرياض  فيام يتعلق بالصعوبات التي تواجه املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال 

مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء وتتعلق باجلهات املختصة تبني أن من هذه 
الصعوبات عدم وجود الربامج املتوافقة مع مفهوم املسئولية االجتامعية وإن وجدة فهي حمدودة 
األمر الذي جيب أن تكون تلك الربامج يف متناول أفراد ارس الس�جناء ملس�اعدهتم وتوفري األمن 

االجتامعي هلم .

السؤال الرابع : » ما املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول 
عائلهم السـجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم من وجهة نظر املسؤولني 

عن أرس السجناء » ؟

البعـد األول: املشـكالت االقتصاديـة التـي تواجه أرس السـجناء كام حددها مسـؤويل هذه 
األرس:

للتع�رف عىل املش�كالت االقتصادي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجم�ت عن دخول 
عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم تم حس�اب التكرارات والنسب املئوية 
واملتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من أرس 
الس�جناء عىل عبارات بعد املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن 
دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم وج�اءت النتائج كام يوضحها 

اجلدول التايل:
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جدول رقم )49(

استجابات أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء عىل عبارات بعد املشكالت 

االقتصادية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
م

املتوسطاستجابة أفراد العينةبنود البعد
االنحراف 

املعياري
االختبارات اإلحصائية

الرتتيب 

الكي

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

كا2 حلسن املطابقة

االحتامليةالقيمة

1

ضعف استقرار 

الظروف 

االقتصادية لألرسة

5٨345564ت

3.99401.029٨4٨5.9٨٨**0.0001
%3.04.٨20.533.13٨.6

2
انخفاض مستوى 

املعيشة

310366453ت
3.92770.96964٨4.301**0.0002

%1.٨6.021.73٨.631.9

3

ضعف قدرة 

األرسة عىل تلبية 

كل متطلبات 

املعيشة

5٨455356ت

3.٨٨021.02٨5274.2٨7**0.0003
%3.04.٨26.931.733.5

4

خروج األبناء 

للعمل يف سن 

مبكرة

192٨36443٨ت

3.32731.3120611.394*0.0225
%11.517.021.٨26.723.0

5

تراكم الديون عىل 

األرسة بعد دخول 

عائلها السجن

1220404054ت

3.62651.2525034.602**0.0004
%7.212.024.124.132.5

3.75600.٨7505املؤرش العام

** دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01 فأقل 
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من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون 
بدرج�ة كب�رية عىل املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول 
عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم بمتوسط )3.7560 من 5.00( وهو 
متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس ) من 3.41 إىل 4.20( وهي الفئة التي 

تشري إىل خيار بدرجة كبرية عىل أداة الدراسة.
أن مجي�ع قي�م مرب�ع كاي كان�ت دالة إحصائي�ًا عند مس�توى )0،01( فأقل، مم�ا يبني تباين 

وجهات نظر جمتمع الدراسة عىل فقرات البعد. 
وم�ن خ�الل النتائج املوضحة أعاله يتض�ح أن هناك تفاوت يف موافقة أفراد عينة الدراس�ة 
من أرس الس�جناء عىل املشكالت االقتصادية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول 
عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم 
عىل املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن 
والت�ي قد تؤث�ر عىل األمن االجتامعي هلم ما بني ) 3.3273 إىل 3.9940 ( وهي متوس�طات 
تقع يف الفئتني الثالثة و الرابعة من فئات املقياس اخلاميس واللتان تش�ريان إىل )بدرجة متوس�طة 
/ بدرج�ة كب�رية( عىل أداة الدراس�ة مما يوضح التف�اوت يف موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس 
الس�جناء عىل املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم 
الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة 
من أرس الس�جناء موافق�ون بدرجة كبرية عىل أربعة من املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس 
الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والت�ي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم 
تتمث�ل يف العب�ارات رق�م )1 ، 2 ، 3 ، 5( والت�ي ت�م ترتيبه�ا تنازليًا حس�ب موافقة أف�راد عينة 

الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية كالتايل:
1 �   ج�اءت العب�ارة رق�م )1( وه�ي »ضعف اس�تقرار الظ�روف االقتصادية ل�ألرسة« باملرتبة 
األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية بمتوس�ط 

)3.9940 من 5(.
2 �  جاءت العبارة رقم )2( وهي »انخفاض مس�توى املعيش�ة« باملرتبة الثانية من حيث موافقة 

أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.9277 من 5(.
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3 �  جاءت العبارة رقم )3( وهي »ضعف قدرة األرسة عىل تلبية كل متطلبات املعيشة« باملرتبة 
الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية بمتوس�ط 

)3.٨٨02 من 5(.

4 �  جاءت العبارة رقم )5( وهي»تراكم الديون عىل األرسة بعد دخول عائلها السجن« باملرتبة 
الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط 

)3.6265 من 5(.

كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء موافقون بدرجة متوسطة عىل 
واح�دة من املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجم�ت عن دخول عائلهم 
السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف العبارة رقم )4( وهي “خروج األبناء 

للعمل يف سن مبكرة “ بمتوسط )3.3273 من 5(.

يتض�ح من خ�الل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز املش�كالت االقتصادي�ة التي تواجه أرس 
الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والت�ي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم 
تتمث�ل يف ضعف اس�تقرار الظروف االقتصادي�ة لألرسة وتفرس هذه النتيج�ة بأن فقدان األرسة 
ألحد أفرادها بالس�جن يؤثر عىل مصادر دخل األرسة مما يتس�بب يف ضعف اس�تقرار الظروف 
االقتصادية لألرسة وعليه نجد أن أبرز املش�كالت االقتصادية التي تواجه أرس الس�جناء والتي 
نجم�ت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن االجتامعي هل�م تتمثل يف ضعف 

استقرار الظروف االقتصادية لألرسة.

وتتف�ق ه�ذه النتائج مع نتيجة دراس�ة املغيصيب )2004م( والتي بين�ت أن 42% من أفراد 
العينة أفادوا أن الظروف االقتصادية ألرس النزالء غري مس�تقرة كام وتتفق هذه النتائج مع نتيجة 
دراس�ة الثقفي، )2001م( والتي بينت أن الغالبية من املسؤولني عن أرس النزالء يتصفون بتدين 
مس�توياهتم املادية والتعليمية وتتفق كذلك مع نتيجة دراس�ة ال�دورسي، )2007( والتي بينت 
 Kraines انخفاض دخل أرس النزالء بعد دخول عائلها السجن كام تتفق مع نتيجة دراسة كارينز
)2012(، والتي بينت أن 92 % من أفراد العينة )زوجات املساجني( يشتكون من املشاكل املالية 

التي تعرضن هلا بعد دخول عائلهم السجن.
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2- املشكالت االجتامعية التي تواجه أرس السجناء كام حددها مسؤويل هذه األرس:

للتع�رف ع�ىل املش�كالت االجتامعية الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجم�ت عن دخول 
عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم تم حس�اب التكرارات والنسب املئوية 
واملتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من أرس 
الس�جناء عىل عبارات بعد املش�كالت االجتامعي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن 
دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم وج�اءت النتائج كام يوضحها 

اجلدول التايل:

جدول رقم )50(

استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات بعد املشكالت 
االجتامعية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد 

تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
م

املتوسطاستجابة أفراد العينةبنود البعد
االنحراف 

املعياري
االختبارات اإلحصائية

الرتتيب 

الكي

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

كا2 حلسن املطابقة

االحتامليةالقيمة

6
زيادة أعباء الرتبية 

عىل األم

37224٨٨6ت
4.24700.96255142.494**0.0001

%1.٨4.213.32٨.951.٨

العزلة عن اجلريان7
1317344545ت

3.62651.20٨1641.470**0.0005
%7.٨10.220.534.327.1

٨
ضعف املراقبة 

عىل األبناء

٨1635455٨ت
3.79631.1749952.012**0.0003

%4.99.921.627.٨35.٨

9
ظهور خالفات 

عائلية

1022365641ت
3.5٨1٨1.1742٨37.939**0.0006

%6.113.321.٨33.924.٨
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م

املتوسطاستجابة أفراد العينةبنود البعد
االنحراف 

املعياري
االختبارات اإلحصائية

الرتتيب 

الكي

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

كا2 حلسن املطابقة

10

وجود مشاكل 

صحية ألحد أفراد 

األرسة

2216444737ت

3.36751.2947122.373**0.00010
%13.39.626.52٨.322.3

11

النظرة الدونية 

لألرسة بعد 

دخول عائلها 

السجن

313454٨54ت

3.٨4051.0359464.699**0.0002
%1.٨٨.027.629.433.1

12
ضعف انتظام 

األبناء يف التعليم

1221444741ت
3.50911.2027329.273**0.000٨

%7.312.726.72٨.524.٨

13

انخفاض مستوى 

التحصيل العلمي 

لألبناء

519455241ت

3.64٨11.0775647.753**0.0004
%3.111.727.٨32.125.3

14
الترسب الدرايس 

لدى األوالد

٨19514937ت
3.53661.109٨643.195**0.0007

%4.911.631.129.922.6

15

ظهور 

االنحرافات من 

قبل أحد أفراد 

األرسة

1116574335ت

3.46301.1373944.790**0.0009
%6.٨9.935.226.521.6

3.66٨90.7٨697املؤرش العام

** دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01 فأقل                 

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون 
بدرج�ة كب�رية عىل املش�كالت االجتامعي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجم�ت عن دخول 
عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم بمتوسط )3.66٨9 من 5.00( وهو 
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متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس ) من 3.40 إىل 4.20( وهي الفئة التي 
تشري إىل خيار بدرجة كبرية عىل أداة الدراسة.

أن مجي�ع قي�م مرب�ع كاي كانت دال�ة إحصائيًا عند مس�توى )0.01( فأقل، مم�ا يبني تباين 
وجهات نظر جمتمع الدراسة عىل فقرات البعد. 

وم�ن خ�الل النتائج املوضحة أعاله يتض�ح أن هناك تفاوت يف موافقة أفراد عينة الدراس�ة 
من أرس الس�جناء عىل املش�كالت االجتامعية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول 
عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم 
عىل املش�كالت االجتامعية التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن 
والت�ي قد تؤث�ر عىل األمن االجتامعي هلم ما بني ) 3.3675 إىل 4.2470 ( وهي متوس�طات 
تقع يف الفئتني الثالثة واخلامس�ة من فئات املقياس اخلاميس واللتان تش�ريان إىل )بدرجة متوسطة 
/ بدرجة كبرية جدا( عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس 
الس�جناء عىل املش�كالت االجتامعية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم 
الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة 
من أرس الس�جناء موافقون بدرجة كبرية جدا عىل واحدة من املش�كالت االجتامعية التي تواجه 
أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم 

تتمثل يف العبارة رقم )6( وهي»زيادة أعباء الرتبية عىل األم« بمتوسط )4.2470 من 5(. 

ك�ام يتض�ح من النتائج أن أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرجة كبرية عىل 
ثامني�ة من املش�كالت االجتامعي�ة التي تواج�ه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخ�ول عائلهم 
السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف العبارات رقم )11 ، ٨ ، 13 ، 7 ، 9 
، 14 ، 12 ، 15( والتي تم ترتيبها تنازليًا حس�ب موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء 

عليها بدرجة كبرية كالتايل:

1 �  جاءت العبارة رقم )11( وهي»النظرة الدونية لألرسة بعد دخول عائلها الس�جن« باملرتبة 
األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية بمتوس�ط 

)3.٨405 من 5(.
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2 �  ج�اءت العبارة رق�م )٨( وهي»ضعف املراقبة عىل األبناء« باملرتب�ة الثانية من حيث موافقة 
أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.7963 من 5(.

3 �  ج�اءت العب�ارة رق�م )13( وهي»انخف�اض مس�توى التحصي�ل العلمي لألبن�اء« باملرتبة 
الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية بمتوس�ط 

)3.64٨1 من 5(.

4 �  ج�اءت العب�ارة رقم )7( وهي»العزل�ة عن اجلريان« باملرتبة الرابعة م�ن حيث موافقة أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.6265 من 5(.

5 �  ج�اءت العب�ارة رقم )9( وهي»ظهور خالف�ات عائلية« باملرتبة اخلامس�ة من حيث موافقة 
أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.5٨1٨ من 5(.

6 �  جاءت العبارة رقم )14( وهي»الترسب الدرايس لدى األوالد « باملرتبة السادسة من حيث 
موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.5366 من 5(.

7 �  ج�اءت العب�ارة رقم )12( وهي»ضعف انتظام األبناء يف التعليم« باملرتبة الس�ابعة من حيث 
موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.5091 من 5(.

٨ �  ج�اءت العب�ارة رق�م )15( وهي»ظه�ور االنحرافات م�ن قبل أحد أف�راد األرسة« باملرتبة 
الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية بمتوس�ط 

)3.4630 من 5(.

كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء موافقون بدرجة متوسطة عىل 
واح�دة من املش�كالت االجتامعية التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت ع�ن دخول عائلهم 
الس�جن والت�ي ق�د تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هل�م تتمثل يف العب�ارة رق�م )10( وهي»وجود 

مشاكل صحية ألحد أفراد األرسة« بمتوسط )3.3675 من5(.

يتض�ح م�ن خالل النتائ�ج املوضحة أعاله أن أبرز املش�كالت االجتامعية الت�ي تواجه أرس 
الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والت�ي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم 
تتمثل يف زيادة أعباء الرتبية عىل األم وتفرس هذه النتيجة بأن فقدان األرسة لويل أمرها بالس�جن 



201

جيع�ل األم تق�وم بالدوري�ن مع�ا مما يزيد أعب�اء الرتبية ع�ىل األم وعليه نجد أن أبرز املش�كالت 
االجتامعي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف زيادة أعباء الرتبية عىل األم.

وتتف�ق هذه النتائج مع نتيجة دراس�ة الثقفي، )2001م( والت�ي بينت أن والدي النزيل هم 
الذي�ن يرعون ش�ؤون أرسته يف ظل غيابه، يليهم يف رعاية ش�ؤون األرسة األق�ارب ثم الزوجة 
وتتفق كذلك مع نتيجة دراسة الدورسي، )2007( والتي بينت زيادة أعباء الرتبية عىل األم بعد 

سجن املعيل وكذلك زيادة الفراغ لدى األبناء وضعف الرقابة بعد سجن األب.

3-املشكالت النفسية التي تواجه أرس السجناء كام حددها مسؤويل هذه األرس :

للتع�رف ع�ىل املش�كالت النفس�ية الت�ي تواج�ه أرس الس�جناء والت�ي نجمت ع�ن دخول 
عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم تم حس�اب التكرارات والنسب املئوية 
واملتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة من أرس 
السجناء عىل عبارات بعد املشكالت النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول 
عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامع�ي هلم وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول 

التايل:
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جدول رقم )51(

استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات بعد املشكالت 
النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة

م

بنود البعد

استجابة أفراد العينة

املتوسط
االنحراف 

املعياري

االختبارات اإلحصائية
الرتتيب 

الكيل

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

كا2 حلسن املطابقة

االحتامليةالقيمة

17

الشعور 

باإلحباط 

والبأس

91727545٨ت

3.٨1٨21.1٨0505٨.606**0.0003
%5.510.316.432.735.2

1٨

الشعور بالتوتر 

والقلق داخل 

األرسة

6٨435950ت

3.٨3731.02٨7072.٨55**0.0002
%3.64.٨25.935.530.1

19
اخلوف من 

املستقبل

920405047ت
3.63٨61.171153٨.51٨**0.0004

%5.412.024.130.12٨.3

20

غياب األمان 

النفي داخل 

األرسة

711365٨54ت

3.٨4941.0٨21٨67.313**0.0001
%4.26.621.734.932.5

21

الشعور بعزلة 

األرسة عن 

املجتمع

1117474547ت

3.59٨٨1.1٨7593٨.1٨0**0.0005
%6.610.22٨.126.92٨.1

3.75060.91647املؤرش العام

** دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01 فأقل                 

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون 
بدرجة كبرية عىل املش�كالت النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم 
السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم بمتوسط )3.7506 من 5.00( وهو متوسط 
يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلاميس )من 3.41 إىل 4.20( وهي الفئة التي تشري إىل 

خيار بدرجة كبرية عىل أداة الدراسة.
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أن مجي�ع قي�م مرب�ع كاي كان�ت دالة إحصائي�ًا عند مس�توى )0،01( فأقل، مم�ا يبني تباين 
وجهات نظر جمتمع الدراسة عىل فقرات البعد. 

ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك جتانس يف موافقة أفراد عينة الدراسة من 
أرس السجناء عىل املشكالت النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم 
الس�جن والت�ي قد تؤث�ر عىل األمن االجتامع�ي هلم حي�ث تراوحت متوس�طات موافقتهم عىل 
املش�كالت النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد 
تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم ما بني )3.59٨٨ إىل 3.٨494 ( وهي متوسطات تقع يف الفئة 
الرابع�ة م�ن فئات املقياس اخلاميس والتي تش�ري إىل )بدرجة كبرية( عىل أداة الدراس�ة مما يوضح 
التجانس يف موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عىل املش�كالت النفس�ية التي تواجه 
أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم 
حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء موافقون بدرجة كبرية عىل مخسة 
من املشكالت النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي 
ق�د تؤث�ر عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف العبارات رق�م )20 ، 1٨ ، 17 ، 19 ، 21( والتي 
تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية كالتايل:

1 �  جاءت العبارة رقم )20( وهي»غياب األمان النفي داخل األرسة« باملرتبة األوىل من حيث 
موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.٨494 من 5(.

2 �  جاءت العبارة رقم )1٨( وهي»الشعور بالتوتر والقلق داخل األرسة« باملرتبة الثانية من حيث 
موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.٨373 من 5(.

3 �  جاءت العبارة رقم )17( وهي»الشعور باإلحباط والبأس« باملرتبة الثالثة من حيث موافقة 
أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.٨1٨2 من 5(.

4 �  جاءت العبارة رقم )19( وهي»اخلوف من املستقبل« باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.63٨6 من 5(.

5 �  جاءت العبارة رقم )21( وهي»الشعور بعزلة األرسة عن املجتمع« باملرتبة اخلامسة من حيث 
موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط )3.59٨٨ من 5(.
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز املشكالت النفسية التي تواجه أرس السجناء 
والت�ي نجم�ت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤث�ر عىل األمن االجتامع�ي هلم تتمثل يف 
غي�اب األم�ان النفي داخل األرسة وتفرس هذه النتيجة بأن فقدان األرسة لويل أمرها بالس�جن 
يش�عرها بالقلق عىل املس�تقبل مما يقلل من الش�عور باألمان النفي داخل األرسة وعليه نجد أن 
أبرز املشكالت النفسية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي 

قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف غياب األمان النفي داخل األرسة.

وتتف�ق ه�ذه النتائ�ج مع نتيج�ة دراس�ة ال�دورسي، )2007م( والتي بينت ب�روز عدد من 
املش�كالت النفس�ية لدة أفراد هذه األرس مثل القلق والتوتر والشعور باليأس كام تتفق مع نتيجة 
دراسة فورنس )2012م(، والتي بينت أن العوامل النفسية هي التي أثرت كثريا عىل أفراد األرس 
خاص�ة الزوج�ة حيث وجد الباحث أن الغالبية العظمى من هذه النوعية من األرس تش�تكي من 

فقدان العاطفة أو باألصح املشكالت العاطفية.

وللتعرف عىل ما إذا كانت أرس السجناء تواجه مشكالت نجمت عن دخول عائلهم السجن 
اس�تخدم الباحث اختبار »ت : One Sample T-test« حول املتوس�ط الفريض )63 ( وجاءت 

النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )52(

نتائج اختبار »ت : One Sample T-test« للفروق حول املتوسط الفريض

املتوسط احلسايب
االنحراف 

املعياري
املتوسط 
الفريض

الداللةقيمة ت

املشكالت التي نجمت عن دخول 
العائل السجن

73.257514.٨3035631.0960.275

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن املتوسط احلقيقي أكرب من املتوسط الفريض وبام 
أن�ه ال توج�د فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل فأن أفراد عينة الدراس�ة من 

أرس السجناء موافقون بدرجة كبرية عىل املشكالت التي نجمت عن دخول العائل السجن  .
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السؤال اخلامس : » ما املعوقات التي تواجه ارس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص من وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء«؟

للتع�رف ع�ىل املعوقات الت�ي تواجه ارس الس�جناء حي�ال االس�تفادة من برامج املس�ئولية 
االجتامعي�ة للقط�اع اخل�اص تم حس�اب التك�رارات والنس�ب املئوية واملتوس�طات احلس�ابية 
واالنحرافات املعيارية والرتب الس�تجابات أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء عىل عبارات 
حمور املعوقات التي تواجه ارس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )53(

استجابات أفراد عينة الدراسة من املسئولني عن أرس السجناء عىل عبارات حمور املعوقات 
التي تواجه ارس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة
م

املتوسطاستجابة أفراد العينةبنود املحور
االنحراف 

املعياري
االختبارات اإلحصائية

الرتتيب 

الكيل

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

كا2 حلسن املطابقة

االحتامليةالقيمة

1

بعض الربامج 

االجتامعية املقدمة من 

قبل القطاع اخلاص  ال 

تلبي احتياجاتنا

99495347ت

3.71861.0970259.976**0.0001
%5.45.429.331.728.1

2

كثرة اإلجراءات 

املطلوبة لرصف 

املساعدات ألرس 

السجناء

1124364650ت

3.59881.2372730.874**0.0003
%6.614.421.627.529.9
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م

املتوسطاستجابة أفراد العينةبنود املحور
االنحراف 

املعياري
االختبارات اإلحصائية

الرتتيب 

الكيل

بدرجة 

منخفضة 

جدًا

بدرجة 

منخفضة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

كبرية

بدرجة 

كبرية 

جدًا

كا2 حلسن املطابقة

3

عدم انتظام الدعم 

املقدم من القطاع 

اخلاص ألرس ة السجني

1315345649ت

3.67661.2087545.186**0.0002
%7.89.020.433.529.3

4

قلة التعاون من قبل 

القطاع اخلاص يف دعم 

أرسة السجني

1020434845ت

3.59041.1810235.145**0.0004
%6.012.025.928.927.1

5

صعوبة االلتزام بتنفيذ 

الربامج االجتامعية مثل 

التدريب

1611445343ت

3.57491.2144141.713**0.0005
%9.66.626.331.725.7

6

ضعف تناسب 

الوظائف املتاحة ألفراد 

أرس السجناء

1131374741ت

3.45511.2306722.850**0.0006
%6.618.622.228.124.6

7

أن  املساعدات املقدمة 

ألرسة السجني من 

القطاع اخلاص غري 

كافية

2719373351ت

3.37131.4332217.102**0.0027
%16.211.422.219.830.5

3.56990.91844املؤرش العام

** دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01 فأقل                 

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون 
بدرج�ة كب�رية ع�ىل املعوق�ات التي تواجه ارس الس�جناء حي�ال االس�تفادة من برامج املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص بمتوس�ط )3.5699 من 5.00( وهو متوس�ط يقع يف الفئة الرابعة 
من فئات املقياس اخلاميس ) من 3.41 إىل 4.20( وهي الفئة التي تش�ري إىل خيار بدرجة كبرية 

عىل أداة الدراسة.
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أن مجي�ع قي�م مرب�ع كاي كان�ت دالة إحصائي�ًا عند مس�توى )0،01( فأقل، مم�ا يبني تباين 
وجهات نظر جمتمع الدراسة عىل فقرات املحور. 

وم�ن خ�الل النتائج املوضحة أعاله يتض�ح أن هناك تفاوت يف موافقة أفراد عينة الدراس�ة 
من أرس الس�جناء عىل املعوقات التي تواجه ارس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص حيث تراوحت متوس�طات موافقتهم عىل املعوقات التي تواجه ارس 
الس�جناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص ما بني ) 3.3713 إىل 
3.71٨6 ( وهي متوس�طات تقع يف الفئتني الثالث�ة والرابعة من فئات املقياس اخلاميس واللتان 
تش�ريان إىل )بدرجة متوس�طة / بدرجة كبرية( عىل أداة الدراس�ة مما يوضح التفاوت يف موافقة 
أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عىل املعوقات التي تواجه ارس الس�جناء حيال االس�تفادة 
من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراس�ة 
من أرس الس�جناء موافقون بدرجة كبرية عىل س�تة من املعوقات التي تواجه ارس الس�جناء حيال 
االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص تتمثل يف العبارات رقم )1 ، 3 ، 2 ، 4 

، 5 ، 6( والتي تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة أفراد عليها بدرجة كبرية كالتايل:
1 �  ج�اءت العب�ارة رقم )1( وهي»بعض الربامج االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص  ال 
تلبي احتياجاتنا« باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها 

بدرجة كبرية بمتوسط )3.71٨6 من 5(.
2 �  جاءت العبارة رقم )3( وهي»عدم انتظام الدعم املقدم من القطاع اخلاص ألرس ة السجني«  
باملرتب�ة الثاني�ة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليه�ا بدرجة كبرية 

بمتوسط )3.6766 من 5(.
3 �  جاءت العبارة رقم )2( وهي»كثرة اإلجراءات املطلوبة لرصف املساعدات ألرس السجناء« 
باملرتب�ة الثالث�ة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليه�ا بدرجة كبرية 

بمتوسط )3.59٨٨ من 5(.
4 �  ج�اءت العب�ارة رقم )4( وهي»قلة التعاون من قبل القطاع اخلاص يف دعم أرسة الس�جني« 
باملرتب�ة الرابع�ة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية 

بمتوسط )3.5904 من 5(.
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5 �  ج�اءت العب�ارة رقم )5( وهي»صعوبة االلت�زام بتنفيذ الربامج االجتامعي�ة مثل التدريب« 
باملرتبة اخلامس�ة من حيث موافقة أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء عليها بدرجة كبرية 

بمتوسط )3.5749 من 5(.

6 �  جاءت العبارة رقم )6( وهي»ضعف تناسب الوظائف املتاحة ألفراد أرس السجناء«  باملرتبة 
السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عليها بدرجة كبرية بمتوسط 

)3.4551 من 5(.

كام يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء موافقون بدرجة متوسطة عىل 
واحدة من املعوقات التي تواجه ارس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية 
للقط�اع اخل�اص تتمث�ل يف العبارة رق�م )7( وهي»أن  املس�اعدات املقدمة ألرسة الس�جني من 

القطاع اخلاص غري كافية« بمتوسط )3.3712 من 5(.

يتض�ح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن أبرز املعوقات التي تواجه ارس الس�جناء حيال 
االس�تفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص تتمثل يف أن بعض الربامج االجتامعية 
املقدم�ة م�ن قبل القطاع اخل�اص  ال تلبي احتياج�ات األرس وتفرس هذه النتيجة ب�أن عدم تلبية 
بع�ض الربام�ج االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخل�اص  الحتياجات األرس يقلل من معاجلة 
وتلبية حاجات أرس الس�جناء مما يعوق استفادهتم من هذه الربامج وعليه نجد أن أبرز املعوقات 
التي تواجه ارس الس�جناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص تتمثل 

يف أن بعض الربامج االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص  ال تلبي احتياجات األرس.

وللتع�رف ع�ىل م�ا إذا كان�ت أرس الس�جناء تواجه معوق�ات حيال االس�تفادة م�ن برامج 
 »One Sample T-test : املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص اس�تخدم الباحث اختب�ار » ت

حول املتوسط الفريض ) 21 ( وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )54(

نتائج اختبار » ت : One Sample T-test« للفروق حول املتوسط الفريض

املحور
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الفريض

الداللةقيمة ت

املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 
االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص
24.96416.420٨721-34.2٨7**0.000

** فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 0.01 فأقل

يتض�ح من خالل النتائ�ج املوضحة أعاله أن املتوس�ط احلقيقي أكرب من املتوس�ط الفريض 
وبام أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل فأن أفراد عينة الدراس�ة من 
األرس املس�تفيدة موافقون بدرجة كبرية عىل املعوقات التي تواجه ارس الس�جناء حيال االستفادة 

من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص بمتوسط )3.5699 من 5.00(.

السـؤال السـادس: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني من املسئولني عن 
ارس السـجناء حول حماور الدراسـة وفقًا ملتغرياهتم الشـخصية )العمر، عدد أفراد األرسة، 
املسـتوى التعليمـي ، الدخـل الشـهري، مدة حكـم النزيل، طبيعـة احلي السـكني، ملكية 

السكن(؟

أواًل : الفروق باختالف متغري العمر:

للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا 
 )One Way ANOVA( »إىل اخت�الف متغري العمر اس�تخدم الباحث » حتليل التباي�ن األحادي
لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراس�ة طبقًا إىل اختالف متغري العمر وجاءت النتائج 

كام يوضحها اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )55(

نتائج » حتليل التباين األحادي« )One Way ANOVA( للفروق يف إجابات أفراد 
الدراسة طبقًا إىل اختالف العمر

جمموع مربعاتمصدر التبايناملحاور
درجات 

احلرية
متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

املشكالت االقتصادية

0010.**11.01933.6735.414بني املجموعات
107.٨65159.67٨0داخل املجموعات

11٨.٨٨4162املجموع

املشكالت االجتامعية
4.39031.463بني املجموعات

2.434.0670 95.5٨٨159.601داخل املجموعات
99.97٨162املجموع

املشكالت النفسية

03٨0.*7.02432.3412.٨7٨بني املجموعات
129.370159.٨140داخل املجموعات

136.393162املجموع

املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت 

عن دخول عائلهم السجن 
والتي قد تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم

6.17732.059بني املجموعات
4.074**.00٨0 ٨0.357159.5050داخل املجموعات

٨6.534162املجموع

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة 

من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص

7.12432.375بني املجموعات

2.939*.0350 12٨.456159.٨0٨0داخل املجموعات

135.5٨0162املجموع

     ** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل         * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول )املشكالت االجتامعية( باختالف متغري العمر.

كام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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0.05 فأق�ل يف اجتاه�ات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت النفس�ية، املعوقات  الت�ي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري العمر.

ويتض�ح م�ن خالل النتائ�ج املوضحة أع�اله عدم وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند 
مس�توى 0.05 فأق�ل يف اجتاه�ات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم( باختالف متغري العمر.
ولتحدي�د صال�ح الفروق ب�ني كل فئتني من فئ�ات العمر نح�و االجتاه حول ه�ذه املحاور 

استخدم الباحث اختبار »LSD« وهذه النتائج يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )56(

نتائج اختبار »LSD« للفروق بني فئات العمر

املتوسطنالعمراملحاور
أقل من 

)20( سنة

من )20( 
سنة  إىل أقل 

من )30( 
سنة

من )30( 
سنة  إىل أقل 

من )40( 
سنة

من 
 )40(
سنة 
فأكثر

املشكالت االقتصادية

*-114.0909أقل من )20( سنة
من )20( سنة  إىل أقل 

من )30( سنة
324.157٨-**

من )30( سنة  إىل أقل 
من )40( سنة

333.٨7٨٨-*

-٨73.5379من )40( سنة فأكثر

املشكالت النفسية

*-114.2364أقل من )20( سنة
من )20( سنة  إىل أقل 

من )30( سنة
324.007٨-*

من )30( سنة  إىل أقل 
من )40( سنة

333.77٨٨-

-٨73.5٨٨5من )40( سنة فأكثر
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املشكالت التي تواجه 
أرس السجناء والتي 

نجمت عن دخول عائلهم 
السجن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم

*-114.01٨2أقل من )20( سنة
من )20( سنة  إىل أقل 

من )30( سنة
324.0101-**

من )30( سنة  إىل أقل 
من )40( سنة

333.757٨-

-٨73.551٨من )40( سنة فأكثر

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة 

من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص

*-114.0779أقل من )20( سنة
من )20( سنة  إىل أقل 

من )30( سنة
323.7954-*

من )30( سنة  إىل أقل 
من )40( سنة

333.575٨-

-٨73.3941من )40( سنة فأكثر

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل            * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ما يي:

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين أعامرهم من )20( س�نة  إىل أقل من )30( س�نة وأفراد الدراسة الذين أعامرهم من )40( 
سنة فأكثر حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن 
دخ�ول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( لصالح أفراد الدراس�ة الذين 

أعامرهم من )20( سنة  إىل أقل من )30( سنة.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذي�ن أعامرهم أقل من )20( س�نة وأفراد الدراس�ة الذين أعامرهم من )40( س�نة فأكثر حول 
)املشكالت االقتصادية، املشكالت النفسية، املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت 
عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم، املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة 

الذين أعامرهم أقل من )20( سنة.
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وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين أعامرهم من )20( س�نة  إىل أقل من )30( س�نة وأفراد الدراسة الذين أعامرهم من )40( 
س�نة فأكثر حول )املش�كالت النفسية، املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االستفادة من 
برام�ج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراس�ة الذي�ن أعامرهم من )20( 

سنة  إىل أقل من )30( سنة.
وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين أعامرهم من )30( س�نة  إىل أقل من )40( س�نة وأفراد الدراسة الذين أعامرهم من )40( 
س�نة فأكث�ر حول )املش�كالت االقتصادي�ة( لصالح أف�راد الدراس�ة الذين أعامره�م من )30( 

سنة  إىل أقل من )40( سنة.

ثانيًا : الفروق باختالف متغري عدد أفراد األرسة:

للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا 
 One Way ( « إىل اختالف متغري عدد أفراد األرسة استخدم الباحث » حتليل التباين األحادي
ANOVA( لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراس�ة طبقًا إىل اختالف متغري عدد 

أفراد األرسة وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )57(

نتائج » حتليل التباين األحادي« )One Way ANOVA( للفروق يف إجابات أفراد 
الدراسة طبقًا إىل اختالف عدد أفراد األرسة

مصدر التبايناملحاور
جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

املشكالت االقتصادية

21202.1060.14٨0.٨630.بني املجموعات
110.٨26155.7150داخل املجموعات

111.037157املجموع
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املشكالت االجتامعية

29602.14٨0.2410.7٨60.بني املجموعات
95.027155.6130داخل املجموعات

95.323157املجموع

املشكالت النفسية

1.1542.5770.7140.4910بني املجموعات
125.237155.٨0٨0داخل املجموعات

126.391157املجموع

املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت 

عن دخول عائلهم السجن 
والتي قد تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم

42002.2100.بني املجموعات
.4050.6670 ٨0.311155.51٨0داخل املجموعات

٨0.732157املجموع

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة 

من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص

3.41021.705بني املجموعات

2.066.1300 127.944155.٨250داخل املجموعات

131.354157املجموع

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية 
املش�كالت النفس�ية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخ�ول عائلهم 
الس�جن والت�ي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم، املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري عدد أفراد األرسة.

ثالثًا : الفروق باختالف متغري املستوى التعليمي:

للتع�رف ع�ىل ما إذا كان�ت هنالك ف�روق ذات داللة إحصائي�ة يف إجابات أفراد الدراس�ة 
 One ( « طبقًا إىل اختالف متغري املس�توى التعليمي اس�تخدم الباحث » حتليل التباين األحادي
Way ANOVA( لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري 

املستوى التعليمي وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )58(

نتائج » حتليل التباين األحادي« )One Way ANOVA( للفروق يف إجابات أفراد 
الدراسة طبقًا إىل اختالف املستوى التعليمي

مصدر التبايناملحاور
جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

املشكالت االقتصادية

5.95٨51.1921.562.1740بني املجموعات
120.52915٨.7630داخل املجموعات

126.4٨7163املجموع

املشكالت االجتامعية

4.3575.٨7101.431.2160بني املجموعات
96.22715٨.6090داخل املجموعات

100.5٨3163املجموع

املشكالت النفسية

3.3435.6690.7940.5560بني املجموعات
133.07415٨.٨420داخل املجموعات

136.417163املجموع

املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت عن 

دخول عائلهم السجن والتي 
قد تؤثر عىل األمن االجتامعي 

هلم

3.6735.7350بني املجموعات

1.379.2350
٨4.14315٨.5330داخل املجموعات

٨7.٨16163املجموع

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من 
برامج املسئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص

10.20352.041بني املجموعات

2.572*.0290
125.37715٨.7940داخل املجموعات

135.5٨0163املجموع

     * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية 
املش�كالت النفس�ية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخ�ول عائلهم 

السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( باختالف متغري املستوى التعليمي.
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كام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأق�ل يف اجتاه�ات أف�راد الدراس�ة ح�ول )املعوق�ات  التي تواج�ه أرس الس�جناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري املستوى التعليمي.

ولتحدي�د صال�ح الفروق بني كل فئتني من فئات املس�توى التعليمي نحو االجتاه حول هذا 
املحور استخدم الباحث اختبار »LSD« وهذه النتائج يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )59(

نتائج اختبار  »LSD« للفروق بني فئات املستوى التعليمي

املحاور
املستوى 
التعليمي

أمياملتوسطن
يقرأ 

ويكتب
جامعيثانويمتوسطابتدائي

املعوقات  التي 
تواجه أرس السجناء 

حيال االستفادة 
من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع 

اخلاص

***-194.0226أمي
*-363.7341يقرأ ويكتب

-153.0476ابتدائي
-333.5325متوسط
-363.3٨96ثانوي

-253.5200جامعي

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل          * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ما يي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراسة األميني  
وأفراد الدراسة الذين مستواهم التعليمي ابتدائي حول )املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة األميني.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
األمي�ني  وأف�راد الدراس�ة الذين مس�تواهم التعليمي ثانوي ح�ول )املعوقات  الت�ي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة 

األميني.
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وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين يقرأون ويكتبون وأفراد الدراس�ة الذين مس�تواهم التعليمي ثانوي حول )املعوقات  التي 
تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح 

أفراد الدراسة الذين يقرأون ويكتبون.

رابعًا : الفروق باختالف متغري الدخل الشهري:

للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا 
 One Way ( »إىل اختالف متغري الدخل الش�هري اس�تخدم الباحث » حتليل التباي�ن األحادي
ANOVA( لتوضي�ح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراس�ة طبق�ًا إىل اختالف متغري الدخل 

الشهري وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )60(

نتائج » حتليل التباين األحادي« )One Way ANOVA( للفروق يف

إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف الدخل الشهري

مصدر التبايناملحاور
جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

املشكالت االقتصادية

0000.**11.54225.771٨.652بني املجموعات
100.060150.6670داخل املجموعات

111.602152املجموع

املشكالت االجتامعية

0030.**6.30523.1526.042بني املجموعات
7٨.263150.5220داخل املجموعات

٨4.56٨152املجموع

املشكالت النفسية

0030.**9.23524.6176.079بني املجموعات
113.945150.7600داخل املجموعات

123.179152املجموع
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املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت عن 

دخول عائلهم السجن والتي 
قد تؤثر عىل األمن االجتامعي 

هلم

٨.25224.126بني املجموعات
9.346**.0000 66.217150.4410داخل املجموعات

74.46٨152املجموع

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من 
برامج املسئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص

7.71623.٨5٨بني املجموعات

4.952**.00٨0 116.٨60150.7790داخل املجموعات

124.576152املجموع

     ** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل                                         

يتض�ح من خ�الل النتائج املوضحة أعاله وج�ود فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 
0.01 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية 
املش�كالت النفس�ية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخ�ول عائلهم 
الس�جن والت�ي قد تؤث�ر عىل األم�ن االجتامعي هلم، املعوق�ات التي تواجه أرس الس�جناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري الدخل الشهري.

ولتحدي�د صال�ح الفروق بني كل فئتني من فئات الدخل الش�هري نح�و االجتاه حول هذه 
املحاور استخدم الباحث اختبار »LSD« وهذه النتائج يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )61(

نتائج اختبار » LSD« للفروق بني فئات الدخل الشهري

املتوسطنالدخل الشهرياملحاور
أقل 

من3000  
ريال

من 3000 
إىل أقل 

من6000ريال

من 6000    
ريال فأكثر

املشكالت االقتصادية

***-4٨4.0375أقل من 3000 ريال
من 3000 إىل أقل 

من6000ريال
603.7233-*

-453.3333من  6000   ريال فأكثر
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املشكالت االجتامعية

***4٨3.٨٨33أقل من 3000 ريال
من 3000 إىل أقل 

من6000ريال
603.6065

453.3632من  6000   ريال فأكثر

املشكالت النفسية

**-4٨4.0302أقل من 3000 ريال
من 3000 إىل أقل 

من6000ريال
603.70٨3-

-453.4000من  6000   ريال فأكثر
املشكالت التي تواجه 

أرس السجناء والتي 
نجمت عن دخول 

عائلهم السجن والتي 
قد تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم

***-4٨3.9611أقل من 3000 ريال
من 3000 إىل أقل 

من6000ريال
603.6609-*

-453.3652من  6000   ريال فأكثر

املعوقات  التي تواجه 
أرس السجناء حيال 

االستفادة من برامج 
املسئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص

**-4٨3.7٨57أقل من 3000 ريال
من 3000 إىل أقل 

من6000ريال
603.4952-

-453.2095من  6000   ريال فأكثر

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل              * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ما يي:

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين دخلهم الش�هري أقل من 3000 ريال وأفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري من 6000 
ريال فأكثر حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت النفسية، املشكالت 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 
االجتامع�ي هل�م، املعوق�ات  الت�ي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراسة الذين 
دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال وأفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري من 3000 إىل أقل 
من6000ريال حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت التي تواجه أرس 
الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم( 

لصالح أفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين دخلهم الشهري من 3000 إىل أقل من6000ريال وأفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري 
من 6000 ريال فأكثر حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي 
نجم�ت عن دخ�ول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هل�م( لصالح أفراد 

الدراسة الذين دخلهم الشهري من 3000 إىل أقل من6000ريال.

خامسًا : الفروق باختالف متغري مدة حكم النزيل:

للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا 
 One Way ( »إىل اخت�الف متغري مدة حكم النزيل اس�تخدم الباحث » حتليل التباي�ن األحادي
ANOVA( لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراس�ة طبقًا إىل اختالف متغري مدة حكم 

النزيل وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )62(

نتائج » حتليل التباين األحادي« )One Way ANOVA( للفروق

 يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف مدة حكم النزيل

مصدر التبايناملحاور
جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

املشكالت االقتصادية

٨٨403.2950.3740.7720.بني املجموعات
124.52٨15٨.7٨٨0داخل املجموعات

125.413161املجموع
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املشكالت االجتامعية

93503.3120.5050.6790.بني املجموعات
97.42115٨.6170داخل املجموعات

9٨.356161املجموع

املشكالت النفسية

1.3443.44٨0.5260.6650بني املجموعات
134.66615٨.٨520داخل املجموعات

136.011161املجموع

املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت عن 

دخول عائلهم السجن والتي 
قد تؤثر عىل األمن االجتامعي 

هلم

36103.1200.بني املجموعات

.2190.٨٨30
٨6.66115٨.54٨0داخل املجموعات

٨7.022161املجموع

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من 
برامج املسئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص

14.53634.٨45بني املجموعات

6.361**.0000
120.34715٨.7620داخل املجموعات

134.٨٨2161املجموع

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل                                         

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية 
املش�كالت النفس�ية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخ�ول عائلهم 

السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( باختالف متغري مدة حكم النزيل.

     ك�ام يتض�ح م�ن خ�الل النتائج املوضح�ة أعاله وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند 
مستوى 0.01 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول )املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري مدة حكم النزيل.

ولتحدي�د صال�ح الفروق بني كل فئت�ني من فئات مدة حكم النزيل نح�و االجتاه حول هذا 
املحور استخدم الباحث اختبار »LSD« وهذه النتائج يوضحها اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )63(

نتائج اختبار »LSD« للفروق بني فئات مدة حكم النزيل

املتوسطنمدة حكم النزيلاملحاور
أقل من 

سنتني
 2(-)5
سنوات

 9(-)٨
سنوات

من )9( 
سنوات 

فأكثر

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة 

من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص

*****-403.9٨57أقل من سنتني
*-5743.54٨6( - )2سنوات
-٨333.2554( - )6سنوات

-153.02٨6من )9( سنوات فأكثر

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل             * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ما يي:

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين مدة حكم نزيلهم أقل من سنتني وأفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم )6-٨( سنوات 
و من )9( س�نوات فأكثر حول )املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االستفادة من برامج 
املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراس�ة الذين مدة حك�م نزيلهم أقل من 

سنتني.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين مدة حكم نزيلهم أقل من سنتني وأفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم )2-5( سنوات 
ح�ول )املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم أقل من سنتني.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذي�ن م�دة حك�م نزيلهم )2-5( س�نوات وأفراد الدراس�ة الذي�ن مدة حكم نزيله�م من )9( 
س�نوات فأكثر حول )املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املسئولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم )2-5( سنوات.
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سادسًا : الفروق باختالف متغري طبيعة احلي السكني:

للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا 
 One Way (»إىل اختالف متغري طبيعة احلي السكني استخدم الباحث » حتليل التباين األحادي
ANOVA( لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري طبيعة احلي 

السكني وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )64(

نتائج » حتليل التباين األحادي« )One Way ANOVA( للفروق يف إجابات أفراد 
الدراسة طبقًا إىل اختالف طبيعة احلي السكني

مصدر التبايناملحاور
جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
الداللة 

اإلحصائية

املشكالت االقتصادية

0.000**14.05527.02710.063بني املجموعات
112.433161.69٨0داخل املجموعات

126.4٨7163املجموع

املشكالت االجتامعية

12.٨٨626.44311.٨29بني املجموعات

**0.000 ٨7.697161.5450داخل املجموعات

100.5٨3163املجموع

املشكالت النفسية

7.66623.٨334.793بني املجموعات

**0.010 12٨.751161.٨000داخل املجموعات

136.417163املجموع

املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت عن 

دخول عائلهم السجن والتي قد 
تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم

11.45٨25.72912.0٨0بني املجموعات

**0.000 76.35٨161.474داخل املجموعات

٨7.٨16163املجموع

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من 
برامج املسئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص

16.7622٨.3٨1بني املجموعات

11.356**0.000 11٨.٨1٨161.73٨0داخل املجموعات

135.5٨0163املجموع

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل                                         
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يتض�ح من خ�الل النتائج املوضحة أعاله وج�ود فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 
0.01 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية 
املش�كالت النفس�ية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخ�ول عائلهم 
الس�جن والت�ي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم، املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال 
االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري طبيعة احلي السكني.

ولتحديد صالح الفروق بني كل فئتني من فئات طبيعة احلي السكني نحو االجتاه حول هذه 
املحاور استخدم الباحث اختبار »LSD« وهذه النتائج يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )65(

نتائج اختبار »LSD« للفروق بني فئات طبيعة احلي السكني

املحاور
طبيعة احلي 

السكني
راقيمتوسطشعبياملتوسطن

املشكالت االقتصادية
****-444.2011شعبي

-9٨3.640٨متوسط
-223.3273راقي

املشكالت االجتامعية
****444.1159شعبي

9٨3.533٨متوسط
223.3449راقي

املشكالت النفسية
***-444.0693شعبي

-9٨3.690٨متوسط
-223.3909راقي

املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي 
نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد 

تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم

****-444.122٨شعبي
-9٨3.6016متوسط

-223.3526راقي

املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 
االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص

****-444.003٨شعبي
*-9٨3.4٨54متوسط

-222.9740راقي

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل               * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل
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يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ما يي:

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين طبيعة حيهم الس�كني ش�عبي وأفراد الدراس�ة الذين طبيعة حيهم السكني متوسط حول 
)املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي 
نجم�ت ع�ن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر ع�ىل األمن االجتامعي هل�م، املعوقات  التي 
تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح 

أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني شعبي.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذي�ن طبيعة حيهم الس�كني ش�عبي وأفراد الدراس�ة الذي�ن طبيعة حيهم الس�كني راقي حول 
)املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية، املش�كالت النفس�ية، املش�كالت التي تواجه 
أرس الس�جناء والت�ي نجم�ت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر ع�ىل األمن االجتامعي 
هلم، املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني شعبي.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين طبيعة حيهم الس�كني ش�عبي وأفراد الدراس�ة الذين طبيعة حيهم السكني متوسط حول 

)املشكالت النفسية( لصالح أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني شعبي.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين طبيعة حيهم الس�كني متوس�ط وأفراد الدراس�ة الذين طبيعة حيهم الس�كني راقي حول 
)املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني متوسط.
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سابعًا: الفروق باختالف متغري ملكية السكن:

للتع�رف ع�ىل ما إذا كانت هنال�ك فروق ذات داللة إحصائية يف متوس�طات إجابات أفراد 
 Independent : الدراس�ة طبقًا إىل اختالف متغري ملكية الس�كن اس�تخدم الباحث اختبار » ت

Sample T-test« وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )66(

»Independent Sample T-test : نتائج اختبار »ت

للفروق يف متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبقًا إىل اختالف متغري ملكية السكن
الداللةقيمة تاالنحرافاملتوسطالعددملكية السكناملحاور

املشكالت االقتصادية
0020.**3.156-543.4556.951990إجيار
10٨3.9042.799420ملك

املشكالت االجتامعية
0300.*2.190-543.4٨13.٨41990إجيار
10٨3.7653.744690ملك

املشكالت النفسية
0340.*2.136-543.5259.973٨40إجيار
10٨3.٨477.٨669٨0ملك

املشكالت التي تواجه أرس 
السجناء والتي نجمت عن دخول 
عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل 

األمن االجتامعي هلم

543.4٨61.7٨7400إجيار
-2.7٨7

**.0060
10٨3.٨209.6٨5520ملك

املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من 

برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 
اخلاص

543.44441.03190إجيار

-1.243.2170
10٨3.6444.٨15190ملك

** فروق دالة عند مستوى 0.01 فأقل              * فروق دالة عند مستوى 0.05 فأقل

يتض�ح م�ن خ�الل النتائ�ج املوضحة أع�اله عدم وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية عند 
مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول )املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( باختالف متغري ملكية السكن.
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ويتض�ح م�ن خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 
0.05 فأق�ل يف اجتاه�ات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االجتامعية، املش�كالت النفس�ية( 

باختالف متغري ملكية السكن، لصالح الذين يسكنون ملك.

كام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
0.01 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة حول )املش�كالت االقتصادية، املش�كالت التي تواجه 
أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( 

باختالف متغري ملكية السكن، لصالح الذين يسكنون ملك.
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الفصل اخلامس
خالصة ونتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا

خالصة الدراسة 

نتائج الدراسة

توصيات الدراسة 

مقرتحات الدراسة 
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الفصل اخلامس
خالصة ونتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا

يشتمل هذا الفصل عىل ملخص الدراسة، وأهم النتائج التي توصلت إليها وأبرز التوصيات 
املقرتحة يف ضوء تلك النتائج.

خالصة الدراسة

احتوت هذه الدراسة عىل مخسة فصول باإلضافة إىل املراجع واملالحق. 

وتناول الفصل األول كمدخل للدراسة مشكلة الدراسة وأمهيتها وأهدافه�ا، والتساؤالت 
التي جتيب عنها، وأهم املصطلحات التي استخدمها الباحث يف دراسته.

وتناول الباحث يف هذا الفصل مفاهيم الدراسة وحدد أهداف دراسته.

أما الفصل الثاين فقد ناقش اإلطار النظري للدراس�ة كام اش�تمل عىل الدراس�ات الس�ابقة 
للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها.

وتناول الفصل الثالث اإلجراءات املنهجية للدراسة، وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة 
املنهج املس�حي االجتامعي، وأوضح الباحث جمتمع الدراس�ة املس�تهدف وب�ني الباحث يف هذا 
الفصل كيفية إعداد أدوات الدراس�ة )اإلس�تبانات( ودليل املقابل�ة، وأوضح الباحث بعد ذلك 
إجراءات صدق وثبات أدوات الدراس�ة )اإلس�تبانة( بعرضها يف صورهت�ا األولية عىل املرشف 
وجمموعة من املحكمني ويف ضوء آرائهم قام الباحث بتطبيق أدوات دراس�ته، وحدد األس�اليب 

اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بيانات الدراسة.

أم�ا الفص�ل الرابع فقد تناول ع�رض وحتليل نتائج الدراس�ة متناواًل اإلجابة عىل أس�ئلتها 
ومناقشة نتائجها وربطها بالدراسات السابقة.

ويف الفصل اخلامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص الدراسة، وعرض أهم نتائجها، 
واقرتح أبرز توصياهتا.
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 نتائج الدراسة 

أواًل : النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة 

1-  النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة من األخصائيني االجتامعيني:

أن )٨7( م�ن أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائيني يمثلون ما نس�بته 73.7% م�ن إمجايل أفراد 
الدراس�ة م�ن األخصائي�ني جهة عمله�م املديرية العامة للس�جون وه�م الفئة األكث�ر من أفراد 
الدراس�ة من األخصائيني ، بينام )31( منهم يمثلون ما نس�بته 26.3% من إمجايل أفراد الدراسة 
من األخصائيني جهة عملهم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم( .

أن )91( م�ن أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائيني يمثلون ما نس�بته 67.2% م�ن إمجايل أفراد 
الدراسة من األخصائيني مستواهم التعليمي بكالوريوس وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة من 
األخصائيني ، و )14( منهم يمثلون ما نسبته 11.9% من إمجايل أفراد الدراسة من األخصائيني 
مس�تواهم التعليمي  دبلوم عايل ، و)13( منهم يمثلون ما نس�بته 11% من إمجايل أفراد الدراس�ة 

من األخصائيني مستواهم التعليمي ماجستري.

أن )49( م�ن أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائيني يمثلون ما نس�بته 41.5% م�ن إمجايل أفراد 
الدراس�ة من األخصائيني عدد س�نوات خدمتهم يف عملهم احلايل أقل من 5 سنوات وهم الفئة 
األكثر من أفراد الدراسة من األخصائيني ، بينام )45( منهم يمثلون ما نسبته 3٨.1% من إمجايل 
أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائيني عدد س�نوات خدمتهم يف عملهم احلايل م�ن 5 إىل أقل من 10 
سنوات ، و )23( منهم يمثلون ما نسبته 19.5% من إمجايل أفراد الدراسة من األخصائيني عدد 
سنوات خدمتهم يف عملهم احلايل من 10 سنوات فأكثر ، و)1( منهم يمثل ما نسبته 0.٨% من 

إمجايل أفراد الدراسة من األخصائيني مل يبني عدد سنوات خدمته يف عمله احلايل.

2- النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة من املسؤولني عن أرس السجناء:

أن )54( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما نسبته 32.3% من إمجايل أفراد 
عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء املس�ئول عن أرسهم والد الس�جني وهم الفئة األكثر من أفراد 
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عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )29( منهم يمثلون ما نسبته 17.4% من إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء املسئول عن أرسهم أم الس�جني ، مقابل )23( منهم يمثلون ما نسبته 
13.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء املسئول عن أرسهم أحد أبناء السجني، 
و)20( منهم يمثلون ما نس�بته 12.0% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء املسئول 
عن أرسهم آخرون ، و)14( منهم يمثلون ما نسبته ٨.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس 
السجناء املسئول عن أرسهم والد زوجة النزيل ، و)13( منهم يمثلون ما نسبته 7.٨% من إمجايل 
أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء املسئول عن أرسهم عم السجني ، و)11( منهم يمثلون ما 
نس�بته 6.6% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء املسئول عن أرسهم خال السجني، 

و)3( منهم يمثلون ما نسبته 1.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

أن )٨7( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 52.1% من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء أعامرهم من 40 سنة فأكثر وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة 
من أرس السجناء ، بينام )33( منهم يمثلون ما نسبته 19.2% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس 
الس�جناء أعامرهم من 30 س�نة إىل أقل من 40 سنة ، مقابل )32( منهم يمثلون ما نسبته %19.2 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء أعامرهم من 20 سنة إىل أقل من 30 سنة ، و)11( 
منهم يمثلون ما نسبته 6.6% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء أعامرهم أقل من 20 
سنة ، و)4( منهم يمثلون ما نسبته 2.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

أن )72( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 43.1% من إمجايل أفراد 
عين�ة الدراس�ة من أرس الس�جناء عدد أفراد أرسه�م 4 – 6 أفراد وهم الفئة األكث�ر من أفراد عينة 
الدراسة من أرس السجناء ، بينام )53( منهم يمثلون ما نسبته 31.7% من إمجايل أفراد عينة الدراسة 
من أرس السجناء عدد أفراد أرسهم 7 أفراد فأكثر ، مقابل )33( منهم يمثلون ما نسبته 19.٨% من 
إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عدد أفراد أرسهم أقل من 4 أفراد ، و)9( منهم يمثلون 

ما نسبته 5.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

أن )36( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 21.6% من إمجايل أفراد 
عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء مس�تواهم التعليمي يقرأ ويكتب وهم الفئة األكثر من أفراد عينة 
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الدراسة من أرس السجناء ، بينام )36( منهم يمثلون ما نسبته 21.6% من إمجايل أفراد عينة الدراسة 
من أرس الس�جناء مس�تواهم التعليمي ثان�وي ، مقابل )33( منهم يمثلون ما نس�بته 19.٨% من 
إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء مس�تواهم التعليمي متوس�ط ، و)25( منهم يمثل ما 
نسبته 15.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مستواهم التعليمي جامعي ، و)19( 
منهم يمثل ما نسبته 11.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء أميني ، و)15( منهم 
يمثل ما نسبته 9.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مستواهم التعليمي ابتدائي ، 

و)3( منهم يمثل ما نسبته 1.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

أن )64( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 3٨.3% من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء عاطلني عن العمل وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة من أرس 
السجناء ، بينام )3٨( منهم يمثلون ما نسبته 22.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء 
عملهم احلايل موظفني بالقطاع احلكومي ، مقابل )27( منهم يمثلون ما نسبته 16.2% من إمجايل 
أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء متقاعدين ، و)17( منهم يمثل ما نسبته 10.2% من إمجايل 
أفراد عينة الدراس�ة من أرس السجناء عملهم احلايل موظفني بالقطاع اخلاص ، و)16( منهم يمثل 
ما نسبته 9.6% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء عملهم احلايل لدهيم عملهم اخلاص 

، و)5( منهم يمثل ما نسبته 3.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا.

أن )60( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 35.9% من إمجايل أفراد 
عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء دخل أرسهم الش�هري من 3000 إىل أقل من 6000 ريال وهم 
الفئة األكثر من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )4٨( منهم يمثلون ما نسبته 7.%2٨ 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء دخل أرسهم الشهري أقل من 3000 ريال ، مقابل 
)45( منهم يمثلون ما نسبته 26.9% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء دخل أرسهم 
الشهري من 6000 ريال فأكثر ، و)14( منهم يمثلون ما نسبته ٨.4% من إمجايل أفراد عينة الدراسة 

من أرس السجناء مل يبينوا  .

أن )76( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 45.5% من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء مصدر دخل أرسهم الضامن االجتامعي وهم الفئة األكثر من أفراد 
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عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ، بينام )52( منهم يمثلون ما نس�بته 31.1% من إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء مصدر دخ�ل أرسهم من عمل األبناء ، مقاب�ل )20( منهم يمثلون ما 
نسبته 12.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مصدر دخل أرسهم عمل الزوجة، 
و)14( منه�م يمثلون ما نس�بته ٨.4% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء ألرسهم 
مصادر دخل أخرى ، و )5( منهم يمثلون ما نس�بته 3.0% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس 

السجناء مل يبينوا  .

أن )74( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نسبته 44.3% من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء مدة حكمهم 2 – 5 سنوات وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة 
من أرس السجناء ، بينام )40( منهم يمثلون ما نسبته 24.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس 
السجناء مدة حكمهم أقل من سنتني، مقابل )33( منهم يمثلون ما نسبته 19.٨% من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء مدة حكمهم 6 – ٨ سنوات ، و)15( منهم يمثلون ما نسبته %9.0 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مدة حكمهم 9 سنوات فأكثر ، و)5( منهم يمثلون 

ما نسبته 3.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا  .

أن )9٨( م�ن أف�راد عين�ة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نس�بته 5٨.7% من إمجايل 
أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء احلي الذي يسكنون فيه متوسط وهم الفئة األكثر من أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء ، بينام )44( منهم يمثلون ما نسبته 26.3% من إمجايل أفراد عينة 
الدراس�ة من أرس الس�جناء احلي الذي يسكنون فيه ش�عبي ، مقابل )22( منهم يمثلون ما نسبته 
13.2% من إمجايل أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء احلي الذي يس�كنون فيه راقي ، و)3( 

منهم يمثلون ما نسبته 1.٨% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا  .

أن )10٨( من أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء يمثلون ما نس�بته 64.7% من إمجايل 
أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء سكنهم إجيار وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة من 
أرس السجناء ، بينام )54( منهم يمثلون ما نسبته 32.3% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس 
الس�جناء س�كنهم ملك ، و )5( منهم يمثلون ما نسبته 3.0% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من 

أرس السجناء مل يبينوا  .
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أن )70( من أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء يمثلون ما نسبته 41.9% من إمجايل أفراد 
عينة الدراسة من أرس السجناء سكنهم بيت مسلح وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة من 
أرس السجناء ، بينام )45( منهم يمثلون ما نسبته 26.9% من إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس 
السجناء سكنهم بيت شعبي ، مقابل )34( منهم يمثلون ما نسبته 20.4% من إمجايل أفراد عينة 
الدراسة من أرس السجناء سكنهم دور يف فيال ، و)15( منهم يمثلون ما نسبته 9.0% من إمجايل 
أف�راد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء س�كنهم في�ال ، و)3( منهم يمثلون ما نس�بته 1.٨% من 

إمجايل أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء مل يبينوا .

3-  النتائج املتعلقة بوصف أفراد جمتمع الدراسة من املسؤولني العاملني بمجلس املسؤولية 
االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  :

أن )3( م�ن أف�راد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني العامل�ني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية 
بالغرف�ة التجاري�ة بالري�اض  يمثل�ون ما نس�بته 37.5% م�ن إمجايل أف�راد جمتمع الدراس�ة من 
املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  مديري إدارات، بينام )3( 
منهم يمثلون ما نسبته 37.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراسة من املسئولني بمجلس املسؤولية 
االجتامعي�ة بالغرف�ة التجاري�ة بالري�اض   إداريني، مقاب�ل )2( منهم يمثالن ما نس�بته %25.0 
من إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة التجارية 

بالرياض  رؤساء أقسام.

أن )4( م�ن أف�راد جمتمع الدراس�ة م�ن املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة 
التجاري�ة بالري�اض  يمثل�ون ما نس�بته 50.0% من إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني 
بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجاري�ة بالرياض  مؤهلهم ماجس�تري ، بينام )3( منهم 
يمثل�ون ما نس�بته 37.5% م�ن إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية 
االجتامعي�ة بالغرفة التجاري�ة بالرياض   مؤهلهم بكالوريوس، مقابل )1( منهم يمثل ما نس�بته 
12.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة 

التجارية بالرياض  مؤهله دكتوراه .
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أن )5( م�ن أف�راد جمتمع الدراس�ة م�ن املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة 
التجاري�ة بالري�اض  يمثل�ون ما نس�بته 62.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة من املس�ئولني 
بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  س�نوات خربهتم يف العمل احلايل من 
مخس س�نوات فأكثر ، بينام )3( منهم يمثلون ما نس�بته 37.5% من إمجايل أفراد جمتمع الدراس�ة 
م�ن املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض   س�نوات خربهتم يف 

العمل احلايل من سنة حتى أقل من مخس سنوات.

ثانيا: النتائج املتعلقة باإلجابة عىل أسئلة املقابلة 

السـؤال األول :» ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع من وجهة 
نظر املسؤولني العاملني بمجلس املسؤولية االجتامعية بغرفة الرياض«

للتع�رف عىل دور برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جت�اه املجتمع تم رصد نتائج 
املقابلة مع املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعي�ة بالغرفة التجارية بالري�اض  واملتعلقة هبذا 

اجلانب وجاءت النتائج كالتايل :

املحور األول: دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع 

مدى إسهام القطاع اخلاص يف حتسني مستوى معيشة األرس الفقرية :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف حتس�ني مس�توى معيش�ة األرس الفقرية تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القط�اع اخل�اص يف هذا اجلانب عدم وج�ود برامج متخصصة يف التعامل م�ع هذه األرس وعدم 
وج�ود خطة واضحة لتحويل هذه األرس م�ن أرس حمتاجه ألرس منتجة مكتفية ماعدا اجتهادات 

تقوم هبا بعض مؤسسات القطاع اخلاص.

مدى إسهام القطاع اخلاص يف الرعاية الصحية للمحتاجني :

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف الرعاية الصحية للمحتاجني تبني من استجابات 
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املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف هذا اجلانب أنه باس�تثناء برنامج أصدقاء امل�رىض ال توجد لدى القطاع اخلاص دعم 
لنش�اط الرعاية الصحية لوج�ود قناعة بأن اخلدمات الصحية احلكومي�ة تقوم هبذا اجلانب ومن 
يق�دم دع�م يف ه�ذا املجال يف القطاع اخل�اص هم أفراد وليس مؤسس�ات ومن باق�ي التربعات 

اخلريية.

مدى دعم القطاع اخلاص للجمعيات اخلريية:

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القطاع اخل�اص يف دعم اجلمعي�ات اخلريية تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف ه�ذا اجلانب أن دعم القطاع اخلاص يمثل ما ب�ني 60% - 70% من دخل اجلمعيات 

اخلريية وهي مسامهات مقطوعة وليست مستمرة.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتوفري التدريب املنتهي بالعمل:

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف توفري التدريب املنتهي بالعمل تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا النش�اط يعد األكثر رواجًا ويلقى دعاًم من القطاع اخلاص ويعود 

الفضل بعد اهلل  إىل ضغوط وزارة العمل عىل منظامت القطاع اخلاص يف هذا اجلانب.

مـدى قيـام القطـاع اخلـاص بتحمـل تكاليف بعـض البنـى األساسـية للمجتمع مثـل املدارس 

واملستشفيات :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف حتمل تكاليف بعض البنى األساس�ية للمجتمع 
مثل املدارس واملستشفيات تبني من استجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجاري�ة بالرياض  حول مس�امهات القطاع اخل�اص يف هذا اجلانب أن هذا النش�اط نادر حاليا 

حيث يتم االعتامد يف هذا اجلانب عىل احلكومة مع وجود حاالت نادرة تتعلق ببناء املدارس.
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مدى قيام القطاع اخلاص بتذليل الصعوبات لتوظيف املواطنني  :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف تذليل الصعوبات لتوظي�ف املواطنني  تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القط�اع اخل�اص يف هذا اجلانب أن هذا النش�اط زاد االهتامم به يف اآلونة األخرية لضغوط وزارة 

العمل.

مدى مسامهة القطاع اخلاص يف دعم الربامج التوعوية )اإلرشادية( :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القط�اع اخلاص يف دعم الربام�ج التوعوية )اإلرش�ادية( تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن مسامهة القطاع اخلاص يف هذا املجال جيدة للطبيعة اإلعالمية 

يف هذا املجال.

مدى دعم القطاع اخلاص البحث العلمي يف اجلامعات:

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القط�اع اخلاص يف دع�م البح�ث العلمي يف اجلامع�ات تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القط�اع اخل�اص يف ه�ذا اجلان�ب أنه يتم إنش�اء ك�رايس علمية بدعم م�ن أم�راء املناطق وبعض 
املحافظني ولكن اجلامعات تبالغ يف حتديد ميزانيات هذه الكرايس مما يؤدي إىل عزوف اإلسهام 

يف هذا اجلانب.

مدى تقديم القطاع اخلاص منحًا دراسية للشباب من اجلنسني)الفتيات،الشباب( :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف تقديم القطاع اخلاص منحًا دراس�ية للشباب من 
اجلنسني)الفتيات، الشباب( تبني من استجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هناك حاالت نادرة حيث 

أن الرتكيز عىل الربامج التدريبية فقط لوجود برنامج خادم احلرمني لالبتعاث اخلارجي.
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مدى مسامهة القطاع اخلاص يف حل املشكالت االجتامعية الدخيلة عىل املجتمع)مثل املخدرات ...(

في�ام يتعل�ق بم�دى إس�هام القط�اع اخل�اص يف ح�ل املش�كالت االجتامعي�ة الدخيل�ة عىل 
املجتمع)مثل املخدرات( تبني من اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجاري�ة بالري�اض  حول مس�امهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أهنا ش�به معدومة باس�تثناء 

طباعة بعض الكتيبات.

مدى تشجيع القطاع اخلاص عىل قيام املنشآت الصغرية ومتويل املشاريع للسعوديني:

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف قيام املنشآت الصغرية ومتويل املشاريع للسعوديني 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 
مس�امهات القط�اع اخل�اص يف هذا اجلانب أن�ه تتم عملي�ات التمويل من قب�ل الصناديق العامة 
واخلاصة وال تتس�م باجلدية وال تتناس�ب مع أعداد املحتاجني وكثرة املتطلبات اإلدارية لتمويل 

تلك املنشآت.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بدعم وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة )مثل أرس السجناء( :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القط�اع اخلاص يف دعم وتأهي�ل ذوي االحتياجات اخلاصة )مثل 
أرس الس�جناء( تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 
بالري�اض  ح�ول مس�امهات القطاع اخلاص يف ه�ذا اجلانب أن هذا الدعم يت�م من قبل مجعيات 
خريية متخصصة ودور القطاع اخلاص حمدود يف هذا اجلانب، وإن كانت هناك مسامهات تتبناها 

بعض منظامت القطاع اخلاص فإهنا تتربع عن طريق األعامل التطوعية واخلريية.

مدى دعم القطاع اخلاص لنشاطات حقوق اإلنسان :

فيام يتعلق بمدى إسهام القطاع اخلاص يف دعم نشاطات حقوق اإلنسان تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف ه�ذا اجلانب أنه ال علم هلم بدعم القطاع اخلاص يف هذا املجال وأن وجد فانه حمدود 

جدًا لثقافة املوجودة لدى منظامت القطاع اخلاص.
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مدى مسامهات القطاع اخلاص يف حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية :

في�ام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف دعم حاالت الط�وارئ مثل الكوارث الطبيعية 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 
مس�امهات القط�اع اخلاص يف هذا اجلانب أن اجلميع يبادر للمس�امهة يف حال�ة الكوارث مثل ما 

حدث يف كارثة السيول يف جدة.

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه محاية املستهلك ؟

مدى اهتامم القطاع اخلاص بزيادة أمان املنتج :

فيام يتعلق بمدى إس�هام القطاع اخلاص يف زيادة أمان املنتج تبني من اس�تجابات املس�ئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن االهتامم هبذا اجلانب دوافعه ربحية وليست خريية.

مدى توفري القطاع اخلاص البيانات الالزمة عن املنتج :

في�ام يتعل�ق بمدى إس�هام القط�اع اخل�اص يف توف�ري البيانات الالزم�ة عن املنت�ج تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القط�اع اخل�اص يف هذا اجلان�ب أن توفري هذه البيانات حتكمها أنظم�ة ملزمة للقطاع اخلاص مما 

زاد من اهتاممه هبذا اجلانب.

مدى ابتعاد القطاع اخلاص عن اإلعالنات املضللة :

فيام يتعلق بمدى ابتعاد القطاع اخلاص عن اإلعالنات املضللة تبني من استجابات املسئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن هذا االبتعاد ضعيف فالقطاع اخلاص هيتم بالربح بدرجة كبرية.
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مدى استخدام القطاع اخلاص منتجات صحية :

فيام يتعلق بمدى اس�تخدام القطاع اخلاص منتجات صحية تبني من اس�تجابات املس�ئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن هذا االستخدام ضعيف فالقطاع اخلاص هيتم بالربح بدرجة كبرية.

مدى التزام القطاع اخلاص باملواصفات واملعايري القياسية للمنتجات :

في�ام يتعلق بمدى التزام  القطاع اخلاص باملواصفات واملعايري القياس�ية للمنتجات تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 

القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا االلتزام جيد بسبب رقابة األمانات واجلامرك.

مدى تقديم القطاع اخلاص تشكيلة من املنتجات بأسعار مناسبة ملختلف الدخول :

فيام يتعلق بمدى تقديم القطاع اخلاص تشكيلة من املنتجات بأسعار مناسبة ملختلف الدخول 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب يتعلق باهتامم القطاع اخلاص بالربح.

مدى دفع القطاع اخلاص تعويضات مناسبة للمستهلك يف حالة تعرضه ألرضار جراء استخدامه 

ملنتجاهتا :

فيام يتعلق بمدى دفع القطاع اخلاص تعويضات مناسبة للمستهلك يف حالة تعرضه ألرضار 
جراء اس�تخدامه ملنتجاهتا تبني من اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة 
التجاري�ة بالرياض  حول مس�امهات القطاع اخلاص يف هذا اجلان�ب أن هذا األمر يتم بعد عناء.

مدى منح القطاع اخلاص احلق للمستهلك يف إعادة واستبدال السلعة :

فيام يتعلق بمدى منح القطاع اخلاص احلق للمس�تهلك يف إعادة واس�تبدال السلعة تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 

القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف بسبب استغالل بعض املستهلكني له.
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مدى اهتامم القطاع اخلاص بشكاوى اجلمهور :

في�ام يتعلق بمدى اهتامم القطاع اخلاص بش�كاوى اجلمهور تبني من اس�تجابات املس�ئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 

اجلانب أن هذا اجلانب لدوافع ربحية.

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال البيئة ؟

مدى اهتامم القطاع اخلاص باملحافظة عىل سالمة البيئة :

في�ام يتعل�ق بم�دى اهتامم القطاع اخل�اص باملحافظة عىل س�المة البيئة تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف وال يتم االهتامم به من قبل القطاع اخلاص.

مدى التزام  القطاع اخلاص باللوائح الصادرة من اجلهات املختصة حلامية البيئة :

في�ام يتعلق بمدى التزام  القطاع اخلاص باللوائح الصادرة من اجلهات املختصة حلامية البيئة 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف لقلة املتابعة والرقابة.

مدى إتباع القطاع اخلاص أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة تكفل تقليل املخلفات :

في�ام يتعلق بمدى إتباع  القطاع اخلاص أس�اليب حديثة يف تصمي�م املنتجات بطريقة تكفل 
تقليل املخلفات تبني من اس�تجابات املسئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية 

بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف.

مدى اهتامم القطاع اخلاص باستخدام تقنيات حديثة لتخفيف حدة الضوضاء :

في�ام يتعلق بمدى اهتامم القطاع اخلاص باس�تخدام تقنيات حديثة لتخفيف حدة الضوضاء 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أن هذا اجلانب ضعيف لعدم وجود قوانني رادعة.
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مدى إتباع القطاع اخلاص تقنيات حديثة للتخلص من النفايات :

في�ام يتعل�ق بمدى إتب�اع القطاع اخل�اص تقني�ات حديثة للتخل�ص من النفاي�ات تبني من 
اس�تجابات املسئولني بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات 
القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم االهتامم بالتخلص من النفايات لوجود رشكات تعمل عىل 

إعادة تدوير تلك النفايات وخاصة املواد الطبية والبالستيكية .

مدى وجود أقسام يف رشكات القطاع اخلاص خمتصة بتطبيق املعايري املتعلقة بالبيئة:

في�ام يتعل�ق بمدى وجود أقس�ام يف رشكات القط�اع اخلاص خمتصة بتطبي�ق املعايري املتعلقة 
بالبيئة تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  
حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه ال توجد أقسام متخصصني يسند إليها تطبيق 

املعايري البيئية.

مدى مسامهة القطاع اخلاص مع اجلهات املعنية يف املحافظة عىل حتسني ونظافة املدن:

فيام يتعلق بمدى مس�امهة القطاع اخلاص مع اجلهات املعنية يف املحافظة عىل حتس�ني ونظافة 
املدن تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  
ح�ول مس�امهات القط�اع اخلاص يف ه�ذا اجلانب أن�ه يتم مح�الت تطوعية مدعوم�ة من بعض 

منظامت القطاع اخلاص وحتت إرشاف منظمة لذلك.

مدى ختلص القطاع اخلاص من خملفات اإلنتاج بطريقة تقلل الرضر البيئي :

في�ام يتعلق بم�دى ختلص القطاع اخل�اص من خملفات اإلنت�اج بطريقة تقلل ال�رر البيئي 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 
مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم يف حاالت نادرة مثل مسامهة القطاع اخلاص يف 

سحب مياه املجاري يف بحر جدة ولكنها برامج غري مستمرة.
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مدى قيام القطاع اخلاص  بجهود ملموسة خلدمة البيئة :

في�ام يتعل�ق بمدى قيام القط�اع اخلاص  بجهود ملموس�ة خلدمة البيئة تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أنه نشاط حمدود وغري ملموس .

ما دور املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال العاملني؟

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتحسني ظروف العمل به :

في�ام يتعل�ق بم�دى اهتامم القط�اع اخلاص بتحس�ني ظروف العم�ل به تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أنه يتم فقط ببعض املؤسسات والرشكات الكبرية.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتقديم العالج للعاملني به :

في�ام يتعل�ق بمدى اهت�امم القطاع اخل�اص بتقديم الع�الج للعاملني به تبني من اس�تجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 
اخل�اص يف ه�ذا اجلانب انه يت�م التامني الطبي عىل مجي�ع موظفني القطاع اخل�اص بحكم أنظمة 

وزارة العمل ولكن يتباين هذا التامني بتباين حجم أصول تلك الرشكات.

مدى اهتامم القطاع اخلاص بوسائل األمن الصناعي :

فيام يتعلق بمدى اهتامم القطاع اخلاص بوسائل األمن الصناعي تبني من استجابات املسئولني 
بمجلس املسؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول مسامهات القطاع اخلاص يف هذا 
اجلان�ب أن�ه بحكم أنظمة وزارة العمل امللزمة هتتم بعض منظ�امت القطاع اخلاص تويل اهتاممها 

هبذا الشأن وتتبنى لدهيا أقسام وإدارات هتتم بوسائل األمن الصناعي.
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مدى تبنى القطاع اخلاص إجراءات حلامية حقوق العاملني هبا :

فيام يتعلق بمدى تبنى القطاع اخلاص إجراءات حلامية حقوق العاملني هبا تبني من استجابات 
املس�ئولني بمجل�س املس�ؤولية االجتامعية بالغرف�ة التجارية بالرياض  حول مس�امهات القطاع 

اخلاص يف هذا اجلانب أنه حمدود وهو مفهوم شبه معدوم يف بعض منشآت القطاع اخلاص.

مدى تكافؤ الفرص بني املوظفني يف القطاع اخلاص يف مجيع االمتيازات الوظيفية:

فيام يتعلق بمدى تكافؤ الفرص بني املوظفني يف القطاع اخلاص يف مجيع االمتيازات الوظيفية 
تبني من اس�تجابات املس�ئولني بمجلس املس�ؤولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض  حول 

مسامهات القطاع اخلاص يف هذا اجلانب.

السـؤال الثـاين: » ما واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطـاع اخلاص يف تعزيز 
األمن االجتامعي ألرس السجناء من وجهة نظر األخصائيني اإلجتامعيني« ؟

1- واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسـني النواحي املالية ألرس 

السجناء :

أف�راد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل واقع إس�هامات املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء.

أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافق�ون بدرجة متوس�طة ع�ىل ثامنية من مالم�ح واقع 
إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف حتسني النواحي املالية ألرس السجناء تتمثل يف:

1 �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية دعم مايل كاف ألرس السجناء.

2 �  تساهم  برامج املسئولية االجتامعية يف دفع نفقات العالج لبعض أرس السجناء.

3 �  تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف دفع إجيارات منازل بعض أرس السجناء.

4 �  ختصص برامج املسئولية االجتامعية منح مالية لبعض الطلبة من أبناء أرس السجناء.
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5 � تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف دفع تكاليف اخلدمات مثل الكهرباء واملاء واهلاتف 
ألرس السجناء.

6 �  تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف سداد الديون عن بعض أرس السجناء.

7 �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية قروضًا حسنة لبعض أرس السجناء.

٨ �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية تكاليف األدوات املدرسية ألبناء ارس السجناء.

يرى جمتمع الدراس�ة من املس�ؤولني بمجلس الغرفة التجارية أن إسهامات القطاع اخلاص 
تقوم عل بعض التربعات التي يقدمها القطاع اخلاص للجمعيات اخلريية التي تقوم عىل ش�ؤون 

أرس السجناء أو اجلهات احلكومية التي هلا صلة بالسداد عن ديون النزالء.

2- واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس 

السجناء :

أف�راد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل واقع إس�هامات املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء.

أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة متوسطة عىل ستة من مالمح واقع إسهامات 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء تتمثل يف:

1 �  تنفذ برامج املسئولية االجتامعية مرشوعات صغرية ألرس السجناء.

2 �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية مساعدات قانونية ألرس السجناء )مثل توكيل حمامي(.

3 �  هتتم برامج املسئولية االجتامعية بتوظيف أحد أفراد أرسة السجني.

4 �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية مواد غذائية ألرس السجناء.

5 �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية املالبس ألرس السجناء يف مناسبات معينة مثل األعياد 
ومواسم املدارس.

6 �  تقدم برامج املسئولية االجتامعية أجهزة طبية ألرس السجناء.
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أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائيني موافق�ون بدرجة منخفض�ة عىل واحدة م�ن مالمح واقع 
إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تقديم النواحي العينية ألرس السجناء تتمثل يف 

»تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف مساعدة أبناء أرس السجناء عىل الزواج«.

3 - واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعيـة للقطاع اخلاص يف تعزيـز النواحي االجتامعية 

ألرس السجناء:

أف�راد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل واقع إس�هامات املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس السجناء.

أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة متوسطة عىل ثالثة من مالمح واقع إسهامات 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي االجتامعية ألرس السجناء تتمثل يف:

1 �  تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف توظيف أبناء أرس السجناء.

2 �  تعمل برامج املسئولية االجتامعية عىل ختطي الوصم االجتامعي ألرسة السجني.

3 �  هتتم برامج املسئولية االجتامعية باألنشطة الرتفيهية ألرس السجناء.

أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافق�ون بدرج�ة منخفضة ع�ىل اثنني من مالم�ح واقع 
إس�هامات املس�ئولية االجتامعية للقط�اع اخلاص يف تعزي�ز النواحي االجتامعية ألرس الس�جناء 

تتمثالن يف:

1 �  تس�تجيب برام�ج املس�ئولية االجتامعية ملتطلب�ات األمن االجتامعي الت�ي حتتاجها أرس  
السجناء.

2 �  هتتم برامج املسئولية االجتامعية برعاية املسنني من أرس السجناء.

4- واقع إسهامات برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل 

ألرس السجناء :

أف�راد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل واقع إس�هامات املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء.
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أفراد الدراسة من األخصائيني موافقون بدرجة متوسطة عىل ثالثة من مالمح واقع إسهامات 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس السجناء تتمثل يف:

1 �  تس�اهم برامج املس�ئولية االجتامعية يف وقاية أفراد أرس الس�جناء من اجلريمة من خالل 
الربامج التوعوية.

2 �  تس�اهم برام�ج املس�ئولية االجتامعي�ة يف تأهي�ل أبن�اء أرس الس�جناء للعم�ل من خالل 
التدريب.

3 �  تساهم املسئولية االجتامعية يف  تقديم برامج إرشادية دينية ألرس السجناء.

4 �  أفراد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة منخفضة عىل واحدة من مالمح واقع 
إسهامات املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز النواحي اخلاصة بالتأهيل ألرس 
السجناء تتمثل يف » تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف التأهيل النفي ألرس السجناء. 

السـؤال الثالث : »مـا الصعوبات التي تواجه برامج املسـئولية االجتامعيـة للقطاع اخلاص 
حيـال مشـاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السـجناء من وجهـة نظر األخصائيني 

اإلجتامعيني« ؟

1- الصعوبات التي تتعلق برشكات القطاع اخلاص

أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافقون بدرجة متوس�طة ع�ىل الصعوبات الت�ي تواجه 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء 

وتتعلق برشكات القطاع اخلاص.

أفراد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل مخس�ة م�ن الصعوبات التي 
تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس 

السجناء وتتعلق برشكات القطاع اخلاص تتمثل يف:

1 �  ضعف برامج املسئولية االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص.

2 �  عدم انتظام الدعم املقدم من القطاع اخلاص ألرس السجناء.
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3 �  كثرة املتطلبات التي حيتاجها القطاع اخلاص لدعم ارس السجناء.

4 �  معظم جهود منظامت القطاع اخلاص تنحرص يف أعامل خريية غري تنموية.

5 �  ضعف ثقافة املسؤولية االجتامعية لدى منظامت القطاع اخلاص.

2- الصعوبات التي تتعلق بأرس السجناء

أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافقون بدرجة متوس�طة ع�ىل الصعوبات الت�ي تواجه 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء 

وتتعلق بأرس السجناء.

أفراد الدراس�ة م�ن األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل ثالثة م�ن الصعوبات التي 
تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس 

السجناء وتتعلق بأرس السجناء تتمثل يف:

1 �  قلة التعاون من قبل أرس السجناء.

2 �  ضعف التزام أرس السجناء بتنفيذ الربامج االجتامعية مثل التدريب.

3 �  ضعف إعطاء بيانات حقيقية من قبل األرس  عن أوضاعها.

3- الصعوبات التي تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء

أف�راد الدراس�ة م�ن األخصائي�ني موافقون بدرجة متوس�طة ع�ىل الصعوبات الت�ي تواجه 
املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء 

وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء.

أف�راد الدراس�ة من األخصائيني موافقون بدرجة متوس�طة عىل س�تة م�ن الصعوبات التي 
تواجه املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مش�اركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس 

السجناء وتتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء تتمثل يف:

1 �  ضعف توفر دراسات علمية دقيقة حول االحتياجات احلقيقة ألرس السجناء.
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2 �  ضعف االتصاالت بني اجلهات املختصة وإدارات املسئولية االجتامعية بالقطاع اخلاص.

3 �  معظم جهود منظامت القطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء غري منظمة.

4 �  اخللط بني األعامل اخلريية واملسئولية االجتامعية.

5 �  ضعف قواعد البيانات اخلاصة بأرس السجناء.

6 �  البطء يف إجراءات التعامل مع أرس السجناء.

السـؤال الرابع : »ما املشـكالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم 
السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم من وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء«؟

املحور األول : املشكالت االقتصادية :

أف�راد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرج�ة كبرية عىل املش�كالت االقتصادية 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم.

أف�راد عين�ة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافق�ون بدرجة كب�رية عىل أربعة من املش�كالت 
االقتصادي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف:

1 �  ضعف استقرار الظروف االقتصادية لألرسة.

2 �  انخفاض مستوى املعيشة.

3 �  ضعف قدرة األرسة عىل تلبية كل متطلبات املعيشة.

4 �  تراكم الديون عىل األرسة بعد دخول عائلها السجن.

أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرجة متوس�طة عىل واحدة من املشكالت 
االقتصادي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف »خروج األبناء للعمل يف سن مبكرة«. 
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2- املشكالت االجتامعية :

أف�راد عين�ة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرج�ة كبرية عىل املش�كالت االجتامعية 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم.

أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء موافقون بدرجة كبرية جدا عىل واحدة من املشكالت 
االجتامعية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل 

األمن االجتامعي هلم تتمثل يف »زيادة أعباء الرتبية عىل األم«. 

أف�راد عين�ة الدراس�ة م�ن أرس الس�جناء موافق�ون بدرجة كبرية ع�ىل ثامنية من املش�كالت 
االجتامعي�ة التي تواجه أرس الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر 

عىل األمن االجتامعي هلم تتمثل يف:

1 �  النظرة الدونية لألرسة بعد دخول عائلها السجن.

2 � ضعف املراقبة عىل األبناء.

3 �  انخفاض مستوى التحصيل العلمي لألبناء.

4 �  العزلة عن اجلريان.

5 �  ظهور خالفات عائلية.

6 � الترسب الدرايس لدى األوالد.

7 �  ضعف انتظام األبناء يف التعليم.

٨ �  ظهور االنحرافات من قبل أحد أفراد األرسة.

أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرجة متوس�طة عىل واحدة من املشكالت 
االجتامعية التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل 

األمن االجتامعي هلم تتمثل يف »وجود مشاكل صحية ألحد أفراد األرسة«. 
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3- املشكالت النفسية :

أف�راد عين�ة الدراس�ة م�ن أرس الس�جناء موافق�ون بدرج�ة كبرية عىل املش�كالت النفس�ية 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم.

أفراد عينة الدراسة من أرس السجناء موافقون بدرجة كبرية عىل مخسة من املشكالت النفسية 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 

االجتامعي هلم تتمثل يف:

1 �  غياب األمان النفي داخل األرسة.

2 �  الشعور بالتوتر والقلق داخل األرسة.

3 �  الشعور باإلحباط واليأس.

4 �  اخلوف من املستقبل.

5 �  الشعور بعزلة األرسة عن املجتمع.

السؤال اخلامس: »ما املعوقات التي تواجه ارس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص من وجهة نظر املسؤولني عن أرس السجناء«؟.

أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرجة كبرية عىل املعوقات التي تواجه ارس 
السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص.

أف�راد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرجة كبرية عىل س�تة م�ن املعوقات التي 
تواجه ارس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص تتمثل يف:

1 �  بعض الربامج االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص  ال تلبي احتياجات األرسة.

2 �  عدم انتظام الدعم املقدم من القطاع اخلاص ألرس ة السجني.

3 �  كثرة اإلجراءات املطلوبة لرصف املساعدات ألرس السجناء.

4 �  قلة التعاون من قبل القطاع اخلاص يف دعم أرسة السجني.
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5 �  صعوبة االلتزام بتنفيذ الربامج االجتامعية مثل التدريب.

6 � ضعف تناسب الوظائف املتاحة ألفراد أرس السجناء.

أفراد عينة الدراس�ة من أرس الس�جناء موافقون بدرجة متوس�طة عىل واحدة من املعوقات 
التي تواجه ارس الس�جناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص تتمثل 

يف »أن  املساعدات املقدمة ألرسة السجني من القطاع اخلاص غري كافية«.

السـؤال السـادس: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني من املسئولني عن 
ارس السـجناء حول حماور الدراسـة وفقًا ملتغرياهتم الشـخصية )العمر، عدد أفراد األرسة، 
املسـتوى التعليمـي ، الدخـل الشـهري، مدة حكـم النزيل، طبيعـة احلي السـكني، ملكية 

السكن(؟

أواًل : الفروق باختالف متغري العمر:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة 
حول )املشكالت االجتامعية( باختالف متغري العمر.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين أعامرهم من )20( س�نة  إىل أقل من )30( س�نة وأفراد الدراسة الذين أعامرهم من )40( 
سنة فأكثر حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن 
دخ�ول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( لصالح أفراد الدراس�ة الذين 

أعامرهم من )20( سنة  إىل أقل من )30( سنة.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذي�ن أعامرهم أقل من )20( س�نة وأفراد الدراس�ة الذين أعامرهم من )40( س�نة فأكثر حول 
)املشكالت االقتصادية، املشكالت النفسية، املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت 
عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم، املعوقات  التي تواجه أرس 
السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة 



253

الذين أعامرهم أقل من )20( سنة.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين أعامرهم من )20( س�نة  إىل أقل من )30( س�نة وأفراد الدراسة الذين أعامرهم من )40( 
س�نة فأكثر حول )املش�كالت النفسية، املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االستفادة من 
برام�ج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراس�ة الذي�ن أعامرهم من )20( 

سنة  إىل أقل من )30( سنة.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين أعامرهم من )30( س�نة  إىل أقل من )40( س�نة وأفراد الدراسة الذين أعامرهم من )40( 
س�نة فأكث�ر حول )املش�كالت االقتصادي�ة( لصالح أف�راد الدراس�ة الذين أعامره�م من )30( 

سنة  إىل أقل من )40( سنة.

ثانيًا : الفروق باختالف متغري عدد أفراد األرسة:

     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة 
حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت النفسية، املشكالت التي تواجه 
أرس الس�جناء والت�ي نجم�ت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر ع�ىل األمن االجتامعي 
هلم، املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص( باختالف متغري عدد أفراد األرسة.

ثالثًا : الفروق باختالف متغري املستوى التعليمي:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة 
حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت النفسية، املشكالت التي تواجه 
أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( 

باختالف متغري املستوى التعليمي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراسة األميني  
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وأفراد الدراسة الذين مستواهم التعليمي ابتدائي حول )املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 
االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة األميني.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراسة األميني  
وأفراد الدراسة الذين مستواهم التعليمي ثانوي حول )املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال 

االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة األميني.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين يقرأون ويكتبون وأفراد الدراس�ة الذين مس�تواهم التعليمي ثانوي حول )املعوقات  التي 
تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح 

أفراد الدراسة الذين يقرأون ويكتبون.

رابعًا : الفروق باختالف متغري الدخل الشهري:

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين دخلهم الش�هري أقل من 3000 ريال وأفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري من 6000 
ريال فأكثر حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت النفسية، املشكالت 
الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األمن 
االجتامع�ي هل�م، املعوق�ات  الت�ي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراسة الذين 
دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال وأفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري من 3000 إىل أقل 
من6000ريال حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت التي تواجه أرس 
الس�جناء والت�ي نجمت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هلم( 

لصالح أفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال.
وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين دخلهم الشهري من 3000 إىل أقل من6000ريال وأفراد الدراسة الذين دخلهم الشهري 
من 6000 ريال فأكثر حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت التي تواجه أرس السجناء والتي 



255

نجم�ت عن دخ�ول عائلهم الس�جن والتي ق�د تؤثر عىل األم�ن االجتامعي هل�م( لصالح أفراد 
الدراسة الذين دخلهم الشهري من 3000 إىل أقل من6000ريال.

خامسًا : الفروق باختالف متغري مدة حكم النزيل:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة 
حول )املشكالت االقتصادية، املشكالت االجتامعية املشكالت النفسية، املشكالت التي تواجه 
أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السجن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( 

باختالف متغري مدة حكم النزيل.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراسة الذين 
مدة حكم نزيلهم أقل من س�نتني وأفراد الدراس�ة الذين مدة حكم نزيلهم )6-٨( س�نوات و من 
)9( سنوات فأكثر حول )املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم أقل من سنتني.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.05 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين مدة حكم نزيلهم أقل من سنتني وأفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم )2-5( سنوات 
ح�ول )املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم أقل من سنتني.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذي�ن م�دة حك�م نزيلهم )2-5( س�نوات وأفراد الدراس�ة الذي�ن مدة حكم نزيله�م من )9( 
س�نوات فأكثر حول )املعوقات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املسئولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين مدة حكم نزيلهم )2-5( سنوات.

سادسًا : الفروق باختالف متغري طبيعة احلي السكني:

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين طبيعة حيهم الس�كني ش�عبي وأفراد الدراس�ة الذين طبيعة حيهم السكني متوسط حول 
)املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية، املش�كالت الت�ي تواجه أرس الس�جناء والتي 
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نجم�ت ع�ن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر ع�ىل األمن االجتامعي هل�م، املعوقات  التي 
تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص( لصالح 

أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني شعبي.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذي�ن طبيعة حيهم الس�كني ش�عبي وأفراد الدراس�ة الذي�ن طبيعة حيهم الس�كني راقي حول 
)املش�كالت االقتصادية، املش�كالت االجتامعية، املش�كالت النفس�ية، املش�كالت التي تواجه 
أرس الس�جناء والت�ي نجم�ت عن دخول عائلهم الس�جن والتي قد تؤثر ع�ىل األمن االجتامعي 
هلم، املعوقات  التي تواجه أرس السجناء حيال االستفادة من برامج املسئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني شعبي.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين طبيعة حيهم الس�كني ش�عبي وأفراد الدراس�ة الذين طبيعة حيهم السكني متوسط حول 

)املشكالت النفسية( لصالح أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني شعبي.

وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية عند مس�توى 0.01 فأقل بني اجتاهات أفراد الدراس�ة 
الذين طبيعة حيهم الس�كني متوس�ط وأفراد الدراس�ة الذين طبيعة حيهم الس�كني راقي حول 
)املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة من برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع 

اخلاص( لصالح أفراد الدراسة الذين طبيعة حيهم السكني متوسط.

سابعًا: الفروق باختالف متغري ملكية السكن:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة 
ح�ول )املعوق�ات  التي تواجه أرس الس�جناء حيال االس�تفادة م�ن برامج املس�ئولية االجتامعية 

للقطاع اخلاص( باختالف متغري ملكية السكن.
وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائي�ة عند مس�توى 0.05 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراس�ة 
حول )املشكالت االجتامعية، املشكالت النفسية( باختالف متغري ملكية السكن، لصالح الذين 

يسكنون ملك.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01 فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول 
)املش�كالت االقتصادية، املش�كالت التي تواجه أرس السجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم 
الس�جن والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم( باختالف متغري ملكية السكن، لصالح الذين 

يسكنون ملك.

توصيات الدراسة 
1 �  االهتامم بدعم وحتسني برامج املسئولية االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص.

2 �  العمل عىل دعم انتظام الدعم املقدم من منظامت القطاع اخلاص ألرس السجناء.
3 �  توفري املتطلبات التي حيتاجها القطاع اخلاص لدعم ارس السجناء من بيانات ومعلومات.

4 �  تضمني جهود منظامت القطاع اخلاص ألعامل تنموية مستمرة.
5 �  توعية أرس السجناء بأمهية التعاون مع منظامت القطاع اخلاص واالستفادة من وسائل الدعم 

املقدمة هلم مثل التدريب.
6 �  توجيه أرس السجناء بإعطاء بيانات حقيقية عن أوضاعها.

7 �  االهتامم بإجراء دراسات علمية دقيقة حول االحتياجات احلقيقية ألرس السجناء.
٨ �  تفعيل االتصاالت بني اجلهات املختصة بشئون ارس السجناء وإدارات املسئولية االجتامعية 

بالقطاع اخلاص.
9 �  االهتامم بتسهيل إجراءات التعامل مع أرس السجناء من قبل القطاع اخلاص ووضع اللوائح 

التي تسهل احلصول عىل اخلدمات املقدمة هلم .
10 �  تشجيع القطاع اخلاص عىل معاجلة املشكالت االجتامعية ومنها تسديد الديون عن السجناء 

حتى ال يؤدي ذلك لرتاكم الديون عىل األرسة بعد دخول عائلها السجن.
11 �  تكوي�ن قاع�دة معلوم�ات عن أرس الس�جناء ودراس�ة احتياجاهتا الفعلية ورس�م اخلطط 

الالزمة لرعاية تلك األرس.

مقرتحات الدراسة 
1 �  إجراء دراسات مستقبلية حول معوقات برامج املسئولية االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص.
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2 �  إج�راء دراس�ات مس�تقبلية حول س�بل تفعيل برامج املس�ئولية االجتامعي�ة املقدمة من قبل 
القطاع اخلاص.

3 � إجراء دراس�ات مس�تقبلية حول املتطلبات الالزمة لدعم تنفيذ برامج املس�ئولية االجتامعية 
املقدمة من قبل القطاع اخلاص.

مقرتح لتفعيل املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص لتعزيز األمن االجتامعي ألرس 
السجناء يف اململكة العربية السعودية

أن املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص املوجهة ألرس الس�جناء ال تعنى جمرد املش�اركة يف 
األع�امل اخلريية و عمل محالت تطوعية و إنام تتس�ع لتش�مل مس�ئوليتهم جت�اه أفراد تلك األرس 
والعمل عىل فتح باب رزق للش�باب فخلقهم ملش�اريع الشباب الس�تيعاب البطالة  مثاًل ال يعد 
من أس�مى ما يمكن أن تقوم به من عطاء ، فيجب أن يكون للقطاع اخلاص دور تنموي أس�ايس 
يف احلف�اظ عىل أمن واس�تقرار املجتمع بحيث يصبح العطاء من أج�ل التنمية جزء ال يتجزأ من 
أنش�طة هذا القطاع، وكي تصبح املس�ؤولية االجتامعية املوجهة ألرس الس�جناء مؤثرة يف األمن 
االجتامعي هلم فهي يف حاجة ألن تأخذ ش�كل تنظيمي و مؤس�ي له خطة وأهداف حمددة بدال 
من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة وخريية قد تؤدى إىل اإلتكاليه.ويمكن أن تساهم املسؤولية 

االجتامعية للقطاع اخلاص ىف ذلك من خالل عدة حماور كام يي:-

املحور االقتصادي:
يعت�رب من أهم املحاور التي تتناوهلا إدارة املس�ؤولية االجتامعية لرعاية ارس الس�جناء، ومن 
خالل�ه تق�وم الرشكات بتبني برامج ومنح للتعليم والتدريب إلفراد ارس الس�جناء بام يمكن من 
تطوير املهارات وحتس�ني الفرص يف إجياد وظائف مناس�بة بمنش�آت القطاع اخلاص  ذات دخل 
معقول�ة، حيث تأيت مس�امهة القطاع اخلاص حتت مظلة املس�ؤولية االجتامعية يف هذا املجال من 
حي�ث أن�ه م�ن جهة توفر ف�رص وظيفية لعدد م�ن أفراد ارس الس�جناء يف خمتل�ف  املجاالت أو 
تس�اعدهم يف إنش�اء مش�اريع صغرية تعود بالفائ�دة عليهم وحتافظ عليهم م�ن الوقوع يف براثن 
اجلريم�ة واالنح�راف. وم�ن جهة أخ�رى تعمل عىل ترقي�ة األجيال ورف�ع كفاءهتا ومس�تواها 

التعليمي من أبناء تلك األرس. 
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املحور الصحي:

من املحاور املهمة التي جيب أن تتناوهلا برامج املسؤولية االجتامعية املوجهة ألرس السجناء،  
املحور الصحي حيث يتوجب عىل منظامت القطاع اخلاص املس�امهة يف نرش الوعي الصحي بني 
أفراد ارس الس�جناء و ذلك من خالل تنظيم احلمالت املوجهة من جهة وتوفري األموال الالزمة 

لعالج احلاالت املحتاجة للعالج  من جهة أخرى. 

املحور االجتامعي : 

من املحاور التي جيب أن تتناوهلا برامج املسؤولية االجتامعية ألرس السجناء املحور االجتامعي 
من رعاية ومس�اعدة وتوفري هلم س�بل العيش والطمأنينة عىل حياهتم ومس�تقبلهم وذلك بابتكار 
مشاريع وأنشطة تتناوهلا برامج املسئولية االجتامعية  تتناسب مع أعامر أفراد تلك األرس،،وتصنيفهم 

وجنسهم واهتاممهم بحيث  توفر هلم تلك الربامج الرعاية االجتامعية والنفسية املناسبة.

أهداف برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء:

1 �  رفع املستوى العام ألرس السجناء يف خمتلف املجاالت الصحية واالجتامعية والنفسية. 

2 �  توظي�ف كل امل�وارد واإلمكانيات يف س�بيل تنظيم آلية موحدة ختدم املش�اريع واحلمالت 
املوجهة خلدمة أبناء ارس السجناء من اجلنسني من تدريب وتوظيف وتأهيل وإعانات مادية 

وعينية تساعد تلك األرس عىل العيش بأمان وطمأنينة وتوافق مع فئات املجتمع األخرى.

 ولك�ي تنج�ح تلك املش�اريع  واألنش�طة للقط�اع اخلاص جي�ب أن تنبع من رغب�ة صادقة 
وإحساسا باملسؤولية جتاه تلك األرس .

منطلقات نجاح برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي:

إن املنطلق�ات الت�ي تقوم بتفعيل املس�ئولية االجتامعي�ة يف تعزيز األم�ن االجتامعي،  تتمثل 
بنرش ثقافة املس�ؤولية االجتامعية و ثقافة العطاء التنموي بني املؤسس�ات والرشكات الكربى يف 

اململكة، وهذه الثقافة جيب أن تنترش من خالل:
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1 �   إب�راز الواج�ب األخالقي و الوطني الذي حيت�م عىل تلك املنظامت اجتاه تلك األرس أن 
تقوم به.

2 �  وض�ع القوانني املحفزة للمؤسس�ات و التي جتعل من عطائه�م حافزا إلنجاح وترويج 
أنشطتهم التجارية .

3 �  ج- نرش الوعي باملس�ؤولية االجتامعية بني منظامت القطاع اخلاص واألفراد حيال تلك 
األرس وذل�ك بتبن�ي برامج عمل علمية حمددة يف جمال املس�ؤولية يمكن تقييمها وقياس 

مردودها لتلك األرس.

متطلبات نجاح برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء:  

لنجاح برامج املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء 
يف اململكة العربية السعودية فريى الباحث ما يي :

1 �  قيام اجلهات املعنية بشئون السجناء وأرسهم بتوفري البنية التحتية الالزمة ألداء الرشكات 
للمس�ؤولية االجتامعي�ة وعىل وجه اخلصوص األنظمة وتوفري الدراس�ات واملعلومات 

عىل ضوء االحتياجات الفعلية لتلك أألرس.

2 � رضورة اهتامم وسائل اإلعالم بأرس السجناء وبنرش ثقافة املسؤولية االجتامعية وبراجمها 
املوجهة لتلك األرس. 

3 �  توف�ري حمف�زات نظامية للقطاع اخلاص عىل ضوء متيزها يف برامج املس�ؤولية االجتامعية 
املوجهة ألرس السجناء.

4 �  تبادل اخلربة والتجارب العملية بني اجلهات املعنية بش�ئون الس�جناء وأرسهم من جهة 
والقط�اع اخل�اص من جه�ة أخرى، لتع�رف عىل نقاط الق�وة والضع�ف لتطبيق أفضل 

األساليب جدوى يف جماالت املسؤولية االجتامعية املوجهة لتلك األرس.

5 �  تنظيم ورش�ة عمل عىل مس�توى عايل تضم خرباء يف املسئولية االجتامعية وصناع القرار 
يف اجله�ات املعني�ة لتأس�يس صندوق للمس�ئولية االجتامعي�ة يتم عن طريق�ة دعم ارس 

السجناء يف مجيع املجاالت االقتصادية واالجتامعية والنفسية والتأهيلية. 



261

آليات نجاح برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص لتعزيز األمن االجتامعي  ألرس السجناء:

يمكننا أن نتناول تلك اآلليات من خالل تأسيس صندوق للمسؤولية االجتامعية يتم عن طريق 
دعم الربامج املوجهة ألرس السجناء، وسنتناول ذلك من حيث وصفه وإبراز أهدافه واملستفيدين 

منه من أبناء ارس السجناء ، وإبراز مؤرشات أدائه ورشكاء العمل فيه من خالل اجلدول التايل : 

أهداف تأسيس 
الصندوق

هيدف هذا الصندوق  إىل تأمني موارد مالية ثابتة لدعم البنية التنموية ملشاريع املسؤولية 
االجتامعية املوجهة ألرس السجناء عىل مستوى املبادرات الوطنية للقطاع اخلاص ، وعىل 

مستوى برامج املسؤولية االجتامعية للرشكات
ارس السجناء من )األبناء والبنات وزوجات السجناء( املستفيدون

أبرز مؤرشات نجاح 
الصندوق

�  حجم موارد الصندوق من منظامت القطاع اخلاص لدعم مشاريع املسؤولية االجتامعية 
وبراجمها.  

 �  حجم مشاريع املسؤولية االجتامعية وبراجمها املدعومة من صندوق املسؤولية 
االجتامعية 

 �  عدد األرس املستهدفة من مشاريع صندوق املسؤولية االجتامعية وبراجمها. 

�   عدد األشخاص من ارس السجناء املستفيدون من مشاريع صندوق املسؤولية 
االجتامعية وبراجمها. 

رشكاء العمل

�  وزارة الداخلية ممثلة باملديرية العامة للسجون.

�  وزارة الشؤون االجتامعية ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم 
)تراحم(. 

 �  البنوك واملؤسسات املالية واالستثامرية. 

�  رشكات ومؤسسات القطاع اخلاص.

�  الغرف التجارية ممثلة بمجلس املسئولية االجتامعية. 

�  األكاديميني االجتامعيني واخلرباء املختصني يف جمال برامج املسؤولية االجتامعية. 

اإلدارة

من املمكن أن تتم إدارة الصندوق من خالل 

�  جملس إدارة برئاسة أحد أعضاء الغرف التجارية وبعضوية ممثلني عن اجلهات املعنية 
بعض األكاديميني املختصني بالتأهيل وبعض اخلرباء املتخصصني يف املسئولية االجتامعية.

�  جمالس املسئولية االجتامعية بالغرفة التجارية بالرياض أو جدة.
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األستاذ/ الدكتور ……………….: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أفيدكم أنني أقوم بدراس�ة ميدانية اس�تكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة 
يف العل�وم األمنية، موضوعها : دور برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن 
االجتامعي ألرس الس�جناء.  وبام أن رأيكم عامل أس�اس يف حتقيق هذه الدراسة ألهدافها، فإنني 
آمل التفضل بتحديد آرائكم حول الفقرات التي يش�تمل عليها هذا الدليل، مع إيامين التام أنكم 
ستتحرون الدقة يف اإلجابة، علاًم بأن كل املعلومات الواردة سُتعامل بمنتهى الرسية ولن تستخدم 

إال ألغراض البحث العلمي فقط.

  مع شكري وتقديري لكم سلفًا،، 

                   والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الباحث           

عبداهلل بن سعيد احلارثي          
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)     (مدير إدارة 1-
)     (إداري  2-
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)     (أخصائي5-
)     (أخرى.....................................6-

2-املستوى التعليمي:

)     (اقل من الثانوي                                                 1-
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)     (أقل من سنة1-
)     (من سنة حتى أقل من مخس سنوات2-
)     (من مخس سنوات فأكثر     3-
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ثانيًا: حماور الدراسة:

املحور األول: دور برامج املسـئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع من وجهة نظر 
املسئولني العاملني بمجلس املسئولية االجتامعية.

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه املجتمع؟ 

 من خالل:

مدى إسهام برامج القطاع اخلاص يف حتسني مستوى معيشة األرس الفقرية

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى إسهام القطاع اخلاص يف الرعاية الصحية للمحتاجني

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى دعم القطاع اخلاص للجمعيات اخلريية

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتوفري التدريب املنتهي بالعمل

........................................................................................
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............................................................................................
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م�دى قيام القطاع اخلاص بتحم�ل تكاليف بعض البنى األساس�ية للمجتمع مثل املدارس 
واملستشفيات 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى قيام القطاع اخلاص بتذليل الصعوبات لتوظيف املواطنني  

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة القطاع اخلاص يف دعم الربامج التوعوية )اإلرشادية( 
........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

..................................
مدى دعم القطاع اخلاص البحث العلمي يف اجلامعات 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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مدى تقديم القطاع اخلاص منحًا دراسية للشباب من اجلنسني)الفتيات، الشباب(

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

م�دى مس�امهة القطاع اخل�اص يف حل املش�كالت االجتامعي�ة الدخيلة ع�ىل املجتمع)مثل 
املخدرات ......(

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تشجيع القطاع اخلاص عىل قيام املنشآت الصغرية ومتويل املشاريع للسعوديني

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم القطاع اخلاص بدعم وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة )مثل أرس السجناء(

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى دعم القطاع اخلاص لنشاطات حقوق اإلنسان

........................................................................................

............................................................................................
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..................................

مدى مسامهات  القطاع اخلاص يف حاالت الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص جتاه محاية املستهلك؟

من خالل:

مدى اهتامم القطاع اخلاص بزيادة أمان املنتج

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى توفري القطاع اخلاص البيانات الالزمة عن املنتج

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى ابتعاد القطاع اخلاص عن اإلعالنات املضللة 

........................................................................................
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............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى استخدام القطاع اخلاص منتجات صحية 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى التزام  القطاع اخلاص باملواصفات واملعايري القياسية للمنتجات
........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

..................................
مدى تقديم القطاع اخلاص تشكيلة من املنتجات بأسعار مناسبة ملختلف الدخول 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

م�دى دف�ع القطاع اخلاص تعويضات مناس�بة للمس�تهلك يف حالة تعرض�ه ألرضار جراء 
استخدامه ملنتجاهتا

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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مدى منح القطاع اخلاص احلق للمستهلك يف إعادة واستبدال السلعة 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم القطاع اخلاص بشكاوى اجلمهور

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال البيئة ؟

من خالل :

مدى اهتامم القطاع اخلاص باملحافظة عىل سالمة البيئة 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى التزام  القطاع اخلاص باللوائح الصادرة من اجلهات املختصة حلامية البيئة

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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مدى اتباع  القطاع اخلاص أساليب حديثة يف تصميم املنتجات بطريقة تكفل تقليل املخلفات

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم القطاع اخلاص باستخدام تقنيات حديثة لتخفيف حدة الضوضاء 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى إتباع القطاع اخلاص تقنيات حديثة للتخلص من النفايات

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى وجود أقسام يف رشكات القطاع اخلاص خمتصة بتطبيق املعايري املتعلقة بالبيئة

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة القطاع اخلاص مع اجلهات املعنية يف املحافظة عىل حتسني ونظافة املدن

........................................................................................

............................................................................................
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............................................................................................
..................................

مدى ختلص القطاع اخلاص من خملفات اإلنتاج بطريقة تقلل الرر البيئي

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى قيام القطاع اخلاص  بجهود ملموسة خلدمة البيئة

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف جمال العاملني؟

من خالل:

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتحسني ظروف العمل به

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم القطاع اخلاص بتقديم العالج للعاملني به

........................................................................................

............................................................................................
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............................................................................................
..................................

مدى اهتامم القطاع اخلاص بوسائل األمن الصناعي

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تبنى القطاع اخلاص إجراءات حلامية حقوق العاملني هبا

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تكافؤ الفرص بني املوظفني يف القطاع اخلاص يف مجيع االمتيازات الوظيفية 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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املحور الثاين: واقع إسـهامات برامج املسـئولية االجتامعية للقطـاع اخلاص يف تعزيز األمن 
االجتامعي ألرس السجناء.

ما دور برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن االجتامعي )لبعد النواحي 
املادية( ؟ 

من خالل :

مدى تقديم برامج املسئولية االجتامعية دعم مايل كاف ألرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة  برامج املسئولية االجتامعية يف دفع نفقات العالج لبعض أرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى ختصيص برامج املس�ئولية االجتامعية منح مالية لبعض الطلبة من أبناء أرس الس�جناء 
ملواصلة دراساهتم

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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مدى مسامهة  برامج املسئولية االجتامعية يف دفع إجيارات منازل بعض أرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مـدى مسـامهة  برامج املسـئولية االجتامعية يف دفـع تكاليف اخلدمات مثـل الكهرباء واملاء 
واهلاتف ألرس السجناء 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة  برامج املسئولية االجتامعية يف سداد الديون عن بعض أرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تقديم برامج املسئولية االجتامعية قروضًا حسنة لبعض أرس السجناء 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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مدى تقديم برامج املسئولية االجتامعية تكاليف األدوات املدرسية ألبناء ارس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ما دور برامج املسئولية االجتامعية يف تعزيز األمن االجتامعي )لبعد النواحي العينية( ؟

 من خالل :

مدى تنفيذ برامج املسئولية االجتامعية ملرشوعات صغرية ألرس السجناء 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم برامج املسئولية االجتامعية بتوظيف أحد أفراد أرسة السجني

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تقديم برامج املسئولية االجتامعية أجهزة طبية ألرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................
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مدى تقديم برامج املسئولية االجتامعية مساعدات قانونية ألرس السجناء )مثل توكيل حمامي(

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تقديم برامج املس�ئولية االجتامعية املالبس ألرس الس�جناء يف املناسبات )مثل األعياد 
ومواسم املدارس(

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة برامج املسئولية االجتامعية يف  مساعدة أبناء أرس السجناء عىل الزواج 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى تقديم برامج املسئولية االجتامعية مواد غذائية ألرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ما دور برامج املسـئولية االجتامعية يف تعزيز األمن االجتامعي )لبعد النواحي االجتامعية(؟ 
من خالل :



290

مدى مسامهة برامج املسئولية االجتامعية يف توظيف أبناء أرس السجناء 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اس�تجابة برامج املس�ئولية االجتامعية ملتطلب�ات األمن االجتامعي الت�ي حتتاجها أرس  
السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى ختطي الوصم االجتامعي ألرسة السجني من خالل برامج املسئولية االجتامعية

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم برامج املسئولية االجتامعية برعاية املسنني من أرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى اهتامم برامج املسئولية االجتامعية باألنشطة الرتفيهية ألرس السجناء

........................................................................................
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............................................................................................

............................................................................................
..................................

مـا دور برامـج املسـئولية االجتامعيـة يف تعزيـز األمـن االجتامعـي )لبعد النواحـي اخلاصة 
بالتأهيل( ؟ من خالل :

مدى مسامهة برامج املسئولية االجتامعية يف وقاية أفراد أرس السجناء من اجلريمة من خالل 
الربامج التوعوية )اإلرشادية(:

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة برامج املسئولية االجتامعية يف التأهيل النفي ألرس السجناء :

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة املسئولية االجتامعية يف  تقديم برامج إرشادية دينية ألرس السجناء:

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

مدى مسامهة برامج املسئولية االجتامعية يف تأهيل أبناء أرس السجناء للعمل من خالل التدريب:

........................................................................................
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............................................................................................

............................................................................................
..................................

املحـور الثالث: الصعوبات التي تواجه برامج املسـئولية االجتامعيـة للقطاع اخلاص حيال 
مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء.

هناك عدة عنارص قد متثل صعوبات تواجه برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال 
مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء، سأرسد عليك بعضًا منها من فضلك قل 

رأيك فيها: 

ضعف الربامج االجتامعية املقدمة من قبل القطاع اخلاص  

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

كثرة املتطلبات التي حيتاجها القطاع اخلاص لدعم أرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

عدم انتظام الدعم املقدم من القطاع اخلاص ألرس السجناء 

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................



293

ضعف ثقافة املسؤولية االجتامعية لدى معظم منظامت القطاع اخلاص

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

معظم جهود منظامت القطاع اخلاص تنحرص يف أعامل خريية غري تنموية

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ضعف توفر دراسات علمية دقيقة حول االحتياجات احلقيقية ألرس السجناء

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

ضعف االتصاالت بني اجلهات املختصة بتنفيذ خدمات املسؤولية االجتامعية للقطاع اخلاص

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

معظم جهود رشكات القطاع اخلاص يف رعاية أرس السجناء غري منظمة

........................................................................................

............................................................................................
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............................................................................................
..................................

اخللط بني األعامل اخلريية واملسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
..................................

م�ا الصعوب�ات األخرى الت�ي تواج�ه برامج املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخل�اص حيال 
مشاركته يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء من وجهة نظرك:

........................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

........................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

ما رؤيتك املقرتحة لتفعيل دور املسئولية االجتامعية لتعزيز األمن االجتامعي ألرس السجناء؟

.......................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................

شكرًا لك ألتاحتنا هذا الوقت                                
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ملحق رقم )3(

استبانة األخصائيني االجتامعيني

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

كلية العلوم االجتامعية واإلدارية

قسم علم االجتامع

استبانة 

األخصائيني االجتامعيني

إعداد الباحث

عبداهلل سعيد احلارثي

إرشاف

د. عبداهلل حمد حسنني شلبي
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األستاذ / األستاذة……………….: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أفيدكم أنني أقوم بدراس�ة ميدانية اس�تكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة 
يف العل�وم األمنية، موضوعها :دور برامج املس�ئولية االجتامعي�ة للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن 
االجتامعي ألرس الس�جناء.  وبام أن رأيكم عامل أس�اس يف حتقيق هذه الدراسة ألهدافها، فإنني 
آم�ل التفض�ل بتحدي�د آرائكم حول الفقرات التي يش�تمل عليه�ا هذا املقياس، م�ع إيامين التام 
أنكم س�تتحرون الدقة يف اإلجابة، علاًم بأن كل املعلومات الواردة س�ُتعامل بمنتهى الرسية ولن 

تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

       مع شكري وتقديري لكم سلفًا،، 

                   والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

                                                                الباحث

                                                          عبداهلل بن سعيد احلارثي
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أواًل: البيانات األولية: 

1-جهة العمل: 

)     (املديرية العامة للسجون1-

)     (اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم )تراحم(2-

2- املستوى التعليمي:  

)     (ثانوي1-

)     (بكالوريوس2-

)     (دبلوم عايل3-

)     (ماجستري4-

)     (دكتوراه5-

3-عدد سنوات اخلدمة التي قضيتها يف العمل احلايل: 

)     (أقل من )5( سنوات1-

)     (من )5( إىل أقل من )10( سنوات2-

)     (من )10( سنوات فأكثر3-
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 ثانيًا: حماور الدراسة:

املحـور األول: واقـع إسـهامات برامـج املسـئولية االجتامعيـة للقطـاع اخلـاص يف تعزيز األمن 

االجتامعي ألرس السجناء:

لربامج املس�ؤولية االجتامعية للقطاع اخل�اص أدوار عديدة يف جمال تعزيز األمن االجتامعي 
ألرس الس�جناء، وفيام يي بعض هذه األدوار، الرجاء وضع إش�ارة )P( يف اخلانة التي تتوافق مع 

وجهة نظرك: 

العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا
            النواحي املالية

1
تقدم برامج املس�ئولية االجتامعية دعم مايل كاف 

ألرس السجناء

2
تساهم  برامج املسئولية االجتامعية يف دفع نفقات 

العالج لبعض أرس السجناء

3
ختص�ص برامج املس�ئولية االجتامعي�ة منح مالية 

لبعض الطلبة من أبناء أرس السجناء  

4
دف�ع  يف  االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�اهم 

إجيارات منازل بعض أرس السجناء

5
دف�ع  يف  االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�اهم 
تكالي�ف اخلدمات مثل الكهرب�اء واملاء واهلاتف 

ألرس السجناء 

6
تس�اهم برام�ج املس�ئولية االجتامعي�ة يف س�داد 

الديون عن بعض أرس السجناء

7
تقدم برامج املس�ئولية االجتامعية قروضًا حس�نة 

لبعض أرس السجناء 

٨
تكالي�ف  االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تق�دم 

األدوات املدرسية ألبناء ارس السجناء
النواحي العينية
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العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

9
تنفذ برامج املسئولية االجتامعية مرشوعات 

صغرية ألرس السجناء 

10
هتت�م برامج املس�ئولية االجتامعية بتوظيف 

أحد أفراد أرسة السجني

11
تق�دم برامج املس�ئولية االجتامعي�ة أجهزة 

طبية ألرس السجناء

12
تقدم برامج املسئولية االجتامعية مساعدات 
قانونية ألرس السجناء )مثل توكيل حمامي(

13
تق�دم برامج املس�ئولية االجتامعية املالبس 
ألرس الس�جناء يف مناس�بات معين�ة مث�ل 

األعياد ومواسم املدارس 

14
يف   االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�اهم 

مساعدة أبناء أرس السجناء عىل الزواج 

15
تق�دم برام�ج املس�ئولية االجتامعي�ة م�واد 

غذائية ألرس السجناء 
      النواحي االجتامعية

16
يف  االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�اهم 

توظيف أبناء أرس السجناء 

17
االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�تجيب 
ملتطلب�ات األمن االجتامع�ي التي حتتاجها 

أرس  السجناء

1٨
تعم�ل برام�ج املس�ئولية االجتامعي�ة ع�ىل 

ختطي الوصم االجتامعي ألرسة السجني 

19
هتت�م برام�ج املس�ئولية االجتامعي�ة برعاية 

املسنني من أرس السجناء

20
هتتم برامج املس�ئولية االجتامعية باألنشطة 

الرتفيهية ألرس السجناء
       النواحي اخلاصة بالتأهيل
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العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

21
تساهم برامج املسئولية االجتامعية يف وقاية 
أفراد أرس الس�جناء من اجلريمة من خالل 

الربامج التوعوية 

22
يف  االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�اهم 

التأهيل النفي ألرس السجناء  

23
تس�اهم املس�ئولية االجتامعي�ة يف  تقدي�م 

برامج إرشادية دينية ألرس السجناء  

24
يف  االجتامعي�ة  املس�ئولية  برام�ج  تس�اهم 
تأهيل أبناء أرس السجناء للعمل من خالل 

التدريب 
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املحور الثاين: الصعوبات التي تواجه برامج املسئولية االجتامعية للقطاع اخلاص حيال مشاركته 

يف الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء.

 تواج�ه برامج املس�ؤولية االجتامعية للقط�اع اخلاص صعوبات عديدة  حيال مش�اركته يف 
الربامج االجتامعية املقدمة ألرس السجناء، وفيام يي بعض هذه الصعوبات، الرجاء وضع إشارة 

)P( يف اخلانة التي تتوافق مع وجهة نظرك فيام يي: 

العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا
      صعوبات تتعلق برشكات القطاع اخلاص 

1
ضعف برام�ج املس�ئولية االجتامعية املقدمة 

من قبل القطاع اخلاص  

2
كث�رة املتطلبات التي حيتاجها القطاع اخلاص 

لدعم ارس السجناء 

3
عدم انتظام الدعم املقدم من القطاع اخلاص 

ألرس السجناء 

4
ضع�ف ثقاف�ة املس�ؤولية االجتامعي�ة ل�دى 

منظامت القطاع اخلاص

5
اخل�اص  القط�اع  منظ�امت  جه�ود  معظ�م 

تنحرص يف أعامل خريية غري تنموية
     صعوبات تتعلق بأرس السجناء

قلة التعاون من قبل أرس السجناء 6

7
ضع�ف إعطاء بيانات حقيقية من قبل األرس  

عن أوضاعها 

٨
ضع�ف التزام أرس الس�جناء بتنفي�ذ الربامج 

االجتامعية مثل التدريب
صعوبات تتعلق باجلهات املختصة بشئون أرس السجناء

9
ب�أرس  اخلاص�ة  البيان�ات  قواع�د  ضع�ف 

السجناء
البطء يف إجراءات التعامل مع أرس السجناء10
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العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

11
ضع�ف توف�ر دراس�ات علمية دقيق�ة حول 

االحتياجات احلقيقة ألرس السجناء

12
ضع�ف االتصاالت ب�ني اجله�ات املختصة 
بالقط�اع  االجتامعي�ة  املس�ئولية  وإدارات 

اخلاص 

13
معظ�م جه�ود منظ�امت القط�اع اخلاص يف 

رعاية أرس السجناء غري منظمة

14
واملس�ئولية  اخلريي�ة  األع�امل  ب�ني  اخلل�ط 

االجتامعية
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ملحق رقم )4(

استبانة املسؤولني عن أرس السجناء

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

كلية العلوم االجتامعية واإلدارية

قسم علم االجتامع

استبانة 

املسؤولني عن أرس السجناء

إعداد الباحث

عبداهلل سعيد احلارثي

إرشاف

د. عبداهلل حمد حسنني شلبي
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األستاذ / األستاذة……………….: 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أفيدكم أنني أقوم بدراس�ة ميدانية اس�تكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة 
يف العل�وم األمنية، موضوعها : دور برامج املس�ئولية االجتامعية للقطاع اخلاص يف تعزيز األمن 
االجتامعي ألرس الس�جناء.  وبام أن رأيكم عامل أس�اس يف حتقيق هذه الدراسة ألهدافها، فإنني 
آم�ل التفض�ل بتحدي�د آرائكم حول الفقرات التي يش�تمل عليه�ا هذا املقياس، م�ع إيامين التام 
أنكم س�تتحرون الدقة يف اإلجابة، علاًم بأن كل املعلومات الواردة س�ُتعامل بمنتهى الرسية ولن 

تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

    مع شكري وتقديري لكم سلفًا،، 

            

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته        

            الباحث

            عبداهلل بن سعيد احلارثي
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أواًل: البيانات األولية:

1-املسئول عن األرسة يف غياب السجني: 

)     (أم السجني2-)     (والد السجني1-

)     (خال السجني4-)     (عم السجني3-

)     (والد زوجة السجني6-)     (أحد  أبناء السجني5-

)     (أخرى تذكر ..............7-

2-عمر املسئول عن األرسة: 

)     ()20( إىل أقل من )30( سنة2-)     (أقل من )20( سنة1-

)     ()40( سنة فأكثر4-)     ()30( إىل أقل من )40( سنة3-

3-عدد أفراد أرسة السجني: 

)     ()4-6( أفراد2-)     (أقل من )4( أفراد1-

)     (-)7( أفراد فأكثر3-

4- املستوى التعليمي للمسئول عن األرسة:  

)     (يقرأ ويكتب2-)     (أمي1-

)     (متوسط4-)     (ابتدائي3-

)     (جامعي6-)     (ثانوي5-

)     (أخرى تذكر ............7-

5-العمل احلايل للمسئول عن األرسة: 

)     (موظف بالقطاع اخلاص2-)     (عاطل عن العمل1-
)     (عمل خاص4-)     (موظف بالقطاع احلكومي3-
)     (متقاعد5-
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6-الدخل الشهري ألرسة النزيل: 

م�ن 2-)     (أقل من )3000( ريال1- أق�ل  إىل   )3000(
)6000( ريال

)     (

)     (4-)     (من)6000( ريال فأكثر3-

5-مصادر دخل أرسة السجني: 

)     (عمل الزوجة2-)     (من عمل األبناء1-

أخ�رى 4-)     (الضامن االجتامعي3- مص�ادر 
تذكر...........

)     (

7-مدة احلكم للنزيل: 

)     ()2-5( سنوات2-)     (أقل من سنتني1-
)     ()9( سنوات فأكثر4-)     ()6-٨( سنوات3-

8-نوعية احلي الذي تسكنه أرسة السجني: 

)     (متوسط2-)     (شعبي1-
)     (4-)     (راقي3-

9-ملكية السكن: 

)     (إجيار2-)     (ملك1-

10-نوع السكن: 

)     (دور يف فيال 2-)     (فيال1-
)     (بيت شعبي4-)     (بيت مسلح3-
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ثانيًا: حماور الدراسة:

املحـور األول: املشـكالت التي تواجه أرس السـجناء والتي نجمت عن دخول عائلهم السـجن 

والتي قد تؤثر عىل األمن االجتامعي هلم من وجهة نظر املسئولني عنهم:

نتيجة دخول عائل األرسة للسجن حدث ما يي: 

العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا
     املشكالت االقتصادية

ضعف استقرار الظروف االقتصادية لألرسة1
انخفاض مستوى املعيشة2

3
ضعف ق�درة األرسة ع�ىل تلبي�ة كل متطلبات 

املعيشة
خروج األبناء للعمل يف سن مبكرة4

5
تراك�م الديون ع�ىل األرسة بعد دخ�ول عائلها 

السجن
         املشكالت االجتامعية

زيادة أعباء الرتبية عىل األم6
العزلة عن اجلريان7
ضعف املراقبة عىل األبناء٨
ظهور خالفات عائلية9

وجود مشاكل صحية ألحد أفراد األرسة10

11
النظ�رة الدوني�ة ل�ألرسة بع�د دخ�ول عائله�ا 

السجن
ضعف انتظام األبناء يف التعليم12
انخفاض مستوى التحصيل العلمي لألبناء 13
الترسب الدرايس لدى األوالد14
ظهور االنحرافات من قبل أحد أفراد األرسة 15
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العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا
املشكالت النفسية

الشعور باإلحباط والبأس17
الشعور بالتوتر والقلق داخل األرسة 1٨
اخلوف من املستقبل19
غياب األمان النفي داخل األرسة20
الشعور بعزلة األرسة عن املجتمع21

املحـور الثـاين: املعوقـات  التي تواجه أرس السـجناء حيال االسـتفادة من برامج املسـئولية 
االجتامعية للقطاع اخلاص من وجهة نظر املسئولني عنهم.

تواج�ه أرس الس�جناء حي�ال االس�تفادة م�ن برام�ج املس�ئولية االجتامعية للقط�اع اخلاص 
معوقات عديدة، وفيام يي بعض هذه الصعوبات، الرجاء وضع إشارة )P( يف اخلانة التي تتوافق 

مع وجهة نظرك فيام يي: 

العباراتم
بدرجة 
كبرية 
جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

جدًا

1
بعض الربامج االجتامعية املقدمة من قبل القطاع 

اخلاص  ال تلبي احتياجاتنا

2
كث�رة اإلج�راءات املطلوب�ة لرصف املس�اعدات 

ألرس السجناء

3
ع�دم انتظ�ام الدع�م املق�دم من القط�اع اخلاص 

ألرس ة السجني 

4
قلة التعاون من قبل القطاع اخلاص يف دعم أرسة 

السجني

5
صعوبة االلت�زام بتنفيذ الربام�ج االجتامعية مثل 

التدريب
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6
ضع�ف تناس�ب الوظائ�ف املتاح�ة ألف�راد أرس 

السجناء

7
أن  املساعدات املقدمة ألرسة السجني من القطاع 

اخلاص غري كافية


