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 العلـو االجتماعيةكلية : 
 علم اجتماع القسم :
 التأىيل كالرعاية االجتماعية  ختصص:

 ابللغة العربيةادلستخلص 
 صالحيةإلسرم من منظور نزيالت اظتؤسسات األا منألالعائد االجتماعي للربامج التدريبية لتدعيم ا  العنوان

 زينب أزتد جلي  إعداد الطالبو 
 أ.د. ىدل توفيق دمحم سليماف  ادلشرف العلمي
سـري مـن منظـور نـزيالت ألا مـنألجتماعي للربامج التدريبيـة لتـدعيم اما العائد االالتايل:  مشكلة الدراسة يف التساؤؿ الرئيستتمثل مشكلة الدراسة 

 صالحية؟إلادلؤسسات ا
 أىداف الدراسة: 
 يف التعرؼ على العائد االجتماعي للربامج التدريبية لتدعيم األمن األسرم من منظور نزيالت اظتؤسسات اإلصالحية. يتمثل اعتدؼ الرئيس

  ينبثق من ىذا اعتدؼ أىداؼ فرعية كىي:ك 
 التعرؼ على نوعية الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية. .ٔ
  االجتماعي للنزيالت.لربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف تدعيم األمن ل االجتماعي العائدإبراز  .ٕ
 .لنفسي للنزيالتصالحية لتدعيم األمن االربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلمن االجتماعي العائد  توضيح .ٖ
 يف حتقيق تقبل األسرة للنزيلة. لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحيةالربامج التدريبية اظتقدمة  مناالجتماعي العائد  التعرؼ على .ٗ

 .ألمن األسرما مساعدهتا على حتقيقيف  لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحيةلربامج التدريبية اظتقدمة االجتماعي ل العائدالتعرؼ على  .٘
( ٖٚٗ) البػال  عػددىن بسجين الرايض كمكة اظتكرمةغتتمع الدراسة كعينتها: يتمثل غتتمع الدراسة يف رتيع نزيالت اظتؤسسات اإلصالحية  
( ٜٗٔى )علػ( اسػتمارة كحلػلت ٓٛٔكاستخدمت الباحثػة عينػة عشػوائية ككزعػت )( ٕٚٔ)اضتد األدٌل دلة األمريكية بل  حجم العينة كابستخداـ اظتعا

 .للتحليل ة صاضتةاناستب
 سة:  ار ىم النتائج اليت توصلت إليها الدأ
 تقدـ للنزيالت الربامج الدينية اليت تعترب األىم داخل اظتؤسسات اإلصالحية كتسهم يف تعديل السلوؾ. من أبرز أنواع الربامج التدريبية اليت .ٔ

كتغيري ائهػػو ل السػػلوايات اطتيالتعػػاكف مػػع انخػػرين كهتػػذيب السػػلوؾ كتعػػد خػػالؿ مػػنللنػػزيالت  سػػرماألتسػػهم الػػربامج التدريبيػػة يف دعػػم األمػػن  .ٕ
 النظرة للجرنتة كاالندماج مع احمليطني. 

يف تغيػري األفكػار يف اصتوانػب  ربامج التدريبية يف دعم األمن النفسي لدل النزيالت ااساهبن خربات جديدة إىل جانب اظتساعدةعائد للف أىم أ .ٖ
 . كتابيةاإل

سػاعدىا علػى التفاعػػل مػع انخػرين كاػػرس مشػاعر اعتػدك   كالشػػعور احبػة األسػرة كاالعتمػػاد دريبيػػة يف تقبػل األسػرة للنزيلػػة يالػربامج الت ئػدعا أف .ٗ
 على النفس كتكوين مشاعر األلفة مع األسرة. 

اضتميػػدة  كزايدة مهػػارت التواصػػػل مػػع انخػػػرين يف التواصػػل مػػع ا تمػػػع يف الػػتعلم اباللتػػػزاـ ابلوألػػت كالتحلػػي ابألخػػػالؽ  تسػػهم الػػربامج التدريبيػػػة .٘
 كاحرتاـ القيم االجتماعية.

 التوصيات: 
 لتعزيز اندماج النزيلة مع أسرهتا.الربامج الدينية كالثقافية  تدعيم كتفعيل -ٔ

 ألمن األسرم. كالرايضية لتحقيق أىدافها يف  تدعيم ا بية الثقافة كالتعليمية كاظتهنيةالربامج التدريفاعلية االىتماـ بتعزيز  -ٕ
 الربامج التدريبية اليت تقدـ للنزيالت يف حتسني تكيفهن مع ا تمع بعد اطتركج من السجن. اعليةاالىتماـ بتعزيز ف -ٖ
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THESIS ABSTRACT  

Thesis Title: Social Returnees with Training Program to Support Family  

Security: Perspectives of Women Prisoners in Correctional Institutions  

Student: Zainab Ahmed Galley  

Supervision: Prof. Huda Tawfiq Mohammed Sulaiman  

Research Problem: The present research seeks to address the following main  

questions: How is the social returnee with training program able to strengthen  

family security from the perspectives of women prisoners of correctional  

institutions?  

Research Objectives: the central objective is to identify the social returnee with  

training program to strengthen family security from the perspective of women  

prisoners of correctional institutions. Based on this central objective,  

peripheral objective are as under:  

1- Identification of the quality of training program imparted to women  

    internees is the correctional institutions in supporting family security;  

2- Demonstrating the status of social trainee with training program  

    presented to women prisoners in correctional institutions to  

    strengthen social family security;  

   3- Exposition of the status of social returnee with training program  

provided to the women internees of the correctional institutions to  

support psychological security;  

  4- Identification of the social returnee with training program given to  

women prisoners in correctional institutions to achieve family  

acceptance of their returns; and  

 5- Identification of the social returnees with training program imparted to  

women prisoners of correctional institutions in assisting them to gain  

family security. 

Research Population (Sample): the research population sample comprises all women 

serving as internees in prisons of Riyadh, Makkah and al-Madinah. Their total number 

was    . American Equation was used. The sample size turned out to be    . The 

researcher used random sample. She distributed     questionnaires and received     

respondents. The latter were suitable for analysis.  
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 الإهداء

ركضة من رايض اصتنة هجعل هللا ألرب ػتب العلم  إىل كالدم  

 إىل كالدت اضتبيبة حفظها هللا كرعاىا

كألف جبانيب كساندٍل ئواؿ الوألت كحتمل  منإىل   

 انشغايل كصرب كشجعين... زكجي

ائيػػػػرة حيات أبنػإىل ذت  

 مع خالص حيب كتقديرم

  

  ةالباحث
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 شكر وتقدير

ير كالعرفػػػاف إىل سػػػيدم كيل العهػػػد ب يل يف اظتقػػػاـ األكؿ أف أتقػػػدـ بػػػوافر الشػػػكر كالتقػػػدكيطيػػػ     
رئػػيس ا لػػس األعلػػى شػػؤكف السياسػػية كاألمنيػػة رئػػيس غتلػػس الغتلػػس الػػوزرا  كزيػػر الداخليػػة رئػػيس انئػػب 

آؿ سػعود  عبػد العزيػزصتامعة انيف العربيػة للعلػـو األمنيػة صػاحب السػمو اظتلكػي األمػري دمحم بػن انيػف بػن 
 يف ا اؿ األمين   يلسعيو الدؤكب يف سبيل تطوير اظتستول العلمي كالبحث

كالتقدير إىل معايل رئيس جامعة انيف العربية للعلػـو األمنيػة الػداتور/ رتعػاف  اما أتقدـ ابلشكر 
ا. كإىل امج الدراسػات العليػرشيد بن رألوش   علػى اىتمامػو كرعايتػو للدارسػني ابصتامعػة كجهػوده لتطػوير بػر 

سػػػػعادة األسػػػتاذ الػػػداتور/ خالػػػد إبػػػػراىيم الكػػػردم كإىل رئػػػيس ألسػػػم علػػػػم اليػػػة العلػػػـو االجتماعيػػػة عميػػػد  
أعضػػا  ىيهػػة التػػدريس يف ألسػػم علػػم  أحسػػن مبػػارؾ ئالػػب كإىل رتيػػع االجتمػػاع سػػعادة األسػػتاذ الػػداتور/

 االجتماع. 

دل توفيػق دمحم سػليماف الػيت رة/ ىػسعادة األسػتاذة الػداتو  ة الفاضلتكأخص بعظيم الشكر أستاذ 
رتػػل الشػػكر كالتقػػدير فلها مػػين أنحتػػين مػػن كألتهػػا فػػوجهتين كأرشػػدتين فقػػدمت يل كمأشػػرفت علػػى رسػػاليت 

كعتػػا مػػين خػػالص الػػدعا   امػػا أتقػػػدـ ابلشػػكر كالتقػػدير إىل السػػادة احملكمػػني عتػػذه الدراسػػػة كأرتػػل الوفا  
 النهائية.  ابلورهت اكاطتركج هب ةانحيث اانت الفائدة ابرية إلسهامهم يف حتكيم االستب

امػػػا أتوجػػػو لػػػالص الشػػػكر كالتقػػػدير لعضػػػوم اظتناألشػػػة كاضتكػػػم علػػػى الرسػػػالة لتفضػػػلهما بقبػػػوؿ  
 اظتناألشة كاضتكم عليها كالتكـر إبسدا  انرا  كالتوجيهات السديدة كاإلرشادات اظتفيدة. 

سػػػوا  مػػػن توزيػػػع أك رتػػػع  األصػػػدألا  كالػػػزمال  كاػػػل مػػػن مػػػد يػػػد العػػػوف كالشػػػكر موصػػػوؿ صتميػػػع 
 االستباانت أك ألدـ يل اظتشورة. 

   كآخر دعواان أف اضتمد هلل رب العاظتني.  

   الباحثة        
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 احملتوايت قائمة

 اظتوضوع
رألم 
 اللفحة

 ج اظتستخلص ابللغة العربية 
 د اظتستخلص ابللغة االؾتليزية 

 ىػ ىدا  اإل
 ر الشكر كالتقدير 
 ز ايت فهرس احملتو 

 م ألائمة اصتداكؿ 
 س ألائمة اظتالحق 

 ع ألائمة انايت القرآنية 
 ٔ الفلل االكؿ: مشكلة الدراسة كأبعادىا 

 ٔ مقدمة الدراسة -ٔ
 ٖ مشكلة الدراسة -ٕ
 ٘ تساؤالت الدراسة -ٖ
 ٘ أىداؼ الدراسة -ٗ
 ٙ أقتية الدراسة -٘
 ٚ حدكد الدراسة -ٙ
 ٚ اظتفاىيم كاظتلطلحات -ٚ

 ٔٔ  الثاٍل: اطتلفية النظرية للدراسةالفلل 
 ٕٔ اإلئار النظرم اكن:
 ٕٔ اظتؤسسات اإلصالحية -ٔ
 ٕٔ العربية السعودية ؤسسات اإلصالحية يف اظتملكةاظت -أ
 ٖٔ  نشأة كتطور اظتؤسسات اإلصالحية يف اظتملكة-ب
 ٗٔ  اظتديرية العامة للسجوف-ت
 ٘ٔ سات اإلصالحيةالربامج التدريبية يف اظتؤس -ٕ 
 ٙٔ أىداؼ الربامج التدريبية-أ
 ٙٔ أىداؼ التدريب داخل اظتؤسسات اإلصالحية -ب

 ج



 

 اظتوضوع
رألم 
 اللفحة

 ٕٔ أنواع الربامج التدريبية يف اظتؤسسات اإلصالحية -ج
 ٕٛ كسائل ؾتاح الربامج التدريبية -د
 ٕٛ اظتعوألات اليت تواجو الربامج التدريبية -ق
 ٖٓ العائد االجتماعي كاألمن-ٖ
 ٖٔ األمن  -ٔ
 ٕٖ أقتية األمن-أ
 ٖٖ أنواع األمن-ب
 ٖٖ األمن االجتماعي-ٕ
 ٖٗ أبعاد األمن االجتماعي-أ
 ٖ٘ خلائص األمن االجتماعي-ب
 ٖٚ مقومات االمن االجتماعي-ج
 ٖٛ العوامل اليت هتدد األمن االجتماعي-د
 ٜٖ مفهـو األمن النفسي-ٕ
 ٓٗ أساليب حتقيق األمن النفسي-أ
 ٔٗ ملادر الشعور ابألمن النفسي-ب
 ٕٗ مهددات األمن النفسي-ج
 ٘ٗ األمن األسرم-ٗ
 ٚٗ خلائص األمن األسرم-أ
 ٔ٘ أقتية األمن األسرم-ب
 ٙ٘ النظرايت كالدراسات السابقة ذات العالألة ابلدراسةاثنيآ:
 ٓٙ الدراسات السابقة-أ
 ٜٙ اليةأكجو االتفاؽ بني الدراسات السابقة كالدراسة اضت-ب

 ٔٚ الفلل الثالث: اإلجرا ات اظتنهجية للدراسة
 ٕٚ منهج الدراسةأكن:
 ٕٚ غتتمع الدراسةاثنيآ:
 ٖٚ عينة الدراسةاثلثآ: 

 ح



 

 اظتوضوع
رألم 
 اللفحة

 ٗٚ الدراسة رابعآ:أدكات
 ٗٚ إجرا ات التطبيق صتمع البياانتخامسآ:
 ٘ٚ األساليب اإلحلائية اظتستخدمةسادسآ:

 ٙٚ لدراسة كتفسريىاالفلل الرابع: حتليل نتائج ا
 ٚٚ كصف خلائص مفردات الدراسةأكن:
 ٜٚ النتائج اظتتعلقة ابإلجابة على تساؤالت الدراسةاثنيآ:

"ما نوعية الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزيالت اظتؤسسات  -التساؤؿ األكؿ:
 اإلصالحية"؟

ٛٔ 

ظتقدمة لنزيالت لربامج التدريبية االعائد االجتماعي ل" ما  -التساؤؿ الثاٍل :
 اظتؤسسات اإلصالحية يف تدعيم األمن االجتماعي للنزيالت " ؟

ٖٛ 

الربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت  العائد االجتماعي من"ما  -التساؤؿ الثالث:
 ٘ٛ اظتؤسسات اإلصالحية يف تدعيم األمن النفسي للنزيالت " ؟

امج التدريبيػػة اظتقدمػػة لنػػزيالت الػػرب  العائػػد االجتمػػاعي مػػن" مػػا  -التسػػاؤؿ الرابػػع :
 اظتؤسسات اإلصالحية يف حتقيق تقبل األسرة للنزيلة " ؟

ٛٛ 

لػػػربامج التدريبيػػػة اظتقدمػػػة لنػػػزيالت العائػػػد االجتمػػػاعي ل" مػػػا  -التسػػػاؤؿ اطتػػػامس :
 " ؟ حتقيق األمن االسرماظتؤسسات اإلصالحية يف مساعدهتا على 

ٜٔ 

 ٖٔٔ ا كمقرتحاهتاالفلل اطتامس: ملخص الدراسة كتوصياهت
 ٗٔٔ النتائج اظتتعلقة بوصف مفردات عينة الدراسةأكن:
 ٘ٔٔ النتائج اظتتعلقة ابإلجابة على تساؤالت الدراسةاثنيآ:
 ٕٗٔ توصيات الدراسةاثلثآ:

 ٕٙٔ اظتراجعاظتلادر ك 
 ٖٙٔ  اظتالحق
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 قائمة اجلداول 

رألم 
 عنواف اصتدكؿ اصتدكؿ

رألم 
 اللفحة

 ٓٓٔ زيالت داخل اظتؤسسات اإلصالحيةتوزيع الن  -ٔ
الثبات العاـ حملور نوعية الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزيالت اظتؤسسات   -ٕ

 (ٜ٘ٓ.ٓاإلصالحية )
ٔٓٗ 

لربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات لاالجتماعي العائد الثبات العاـ حملور   -ٖ
 (ٕٛٛ.ٓاإلصالحية يف تدعيم األمن االجتماعي )

ٔٓ٘ 

الربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت  مناالجتماعي العائد الثبات العاـ حملور   -ٗ
 (ٚٙٚ.ٓاظتؤسسات اإلصالحية يف تدعيم األمن النفسي )

ٔٓٙ 

الربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت  مناالجتماعي العائد الثبات العاـ حملور   -٘
 (ٕٜٔ.ٓاظتؤسسات اإلصالحية يف حتقيق تقبل األسرة للنزيلة )

ٔٓٚ 

ربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات االجتماعي للالعائد الثبات العاـ حملور   -ٙ
 (ٖٕٜ.ٓ) حتقيق األمن األسرماإلصالحية يف مساعدهتا على 

ٔٓٛ 

االتساؽ الداخلي كمدل ارتباط العناصر اب موع الكلي للمحور ظتفردات ػتور   -ٚ
 ٓٗالت اظتؤسسات اإلصالحية ف = نوعية الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزي

ٜٔٓ 

االتساؽ الداخلي كمدل ارتباط العناصر اب موع الكلي للمحور ظتفردات ػتور   -ٛ
لربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف العائد االجتماعي ل

 ٓٗتدعيم األمن االجتماعي ف = 

ٔٔٓ 

موع الكلي للمحور ظتفردات ػتور االتساؽ الداخلي كمدل ارتباط العناصر اب   -ٜ
الربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف  العائد االجتماعي من

 ٓٗتدعيم األمن النفسي ف = 

ٔٔٔ 

االتساؽ الداخلي كمدل ارتباط العناصر اب موع الكلي للمحور ظتفردات ػتور   -ٓٔ
نزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف الربامج التدريبية اظتقدمة ل العائد االجتماعي من

 ٓٗحتقيق تقبل األسرة للنزيلة ف = 

ٕٔٔ 

االتساؽ الداخلي كمدل ارتباط العناصر اب موع الكلي للمحور ظتفردات ػتور   -ٔٔ
لربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف العائد االجتماعي ل
 ٓٗف =  حتقيق األمن األسرممساعدهتا على 

ٖٔٔ 

 د



 

رألم 
 عنواف اصتدكؿ اصتدكؿ

رألم 
 اللفحة

( ٜٗٔ) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري العمر  -ٕٔ  ٕٚ 
 ٘ٚ ( ٜٗٔ) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري اضتالة االجتماعية  -ٖٔ
 ٚٚ ٜٗٔ) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري اظتؤىل العلمي  -ٗٔ
) ف =  غري اظتهنة ألبل دخوؿ السجنتوزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق مت  -٘ٔ

ٜٔٗ ) 
ٜٚ 

 ٔٛ ( ٜٗٔ) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري اظترتب الشهرم  -ٙٔ
( ٜٗٔ) ف = توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري مدة اضتكم   -ٚٔ  ٖٛ 
 لعقوبةتوزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري اظتدة اليت ألضيتها من مدة ا  -ٛٔ

 ( ٜٗٔ) ف = 
ٛ٘ 

 ٙٛ ( ٜٗٔ) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري نوع القضية   -ٜٔ
) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري عدد مرات دخوؿ السجن  -ٕٓ

ٜٔٗ ) 
ٛٛ 

) ف =  توزيع مفردات الدراسة من النزيالت كفق متغري الربامج اليت التحقت هبا   -ٕٔ
ٜٔٗ ) 

ٜٓ 

) ف ق متغري الربامج اليت التحقت هباتوزيع مفردات الدراسة من النزيالت كف  -ٕٕ
=ٜٔٗ )  

ٜٖ 

العائد االجتماعي استجاابت مفردات الدراسة من النزيالت على عبارات ػتور   -ٖٕ
لربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف تدعيم األمن ل

 سطات اظتوافقةاالجتماعي مرتبة تنازليان حسب متو 

ٜ٘ 

العائد االجتماعي استجاابت مفردات الدراسة من النزيالت على عبارات ػتور   -ٕٗ
الربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف تدعيم األمن  من

 النفسي مرتبة تنازليان حسب متوسطات اظتوافقة

ٜٚ 

العائد االجتماعي ور استجاابت مفردات الدراسة من النزيالت على عبارات ػت  -ٕ٘
الربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية يف حتقيق تقبل األسرة  من

 للنزيلة مرتبة تنازليان حسب متوسطات اظتوافقة

ٜٜ 

 ٓٓٔالعائد االجتماعي استجاابت مفردات الدراسة من النزيالت على عبارات ػتور   -ٕٙ



 

رألم 
 عنواف اصتدكؿ اصتدكؿ

رألم 
 اللفحة

حتقيق ت اإلصالحية يف مساعدهتا على لربامج التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسال
 مرتبة تنازليان حسب متوسطات اظتوافقة األمن األسرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة ادلالحق

 

 ر



 

رألم 
 عنواف اظتلحق اظتلحق

رألم 
 اللفحة

 ٕٕٓ السجوف  خطاب تسهيل مهمة موجو إىل مديرم ٔ
 ٕٕٔ خطاب تسهيل مهمة موجو للمديرية العامة للسجوف  ٕ
طاب تسهيل مهمة موجو ظتدير اإلدارة العامة لسجن النسا  خ ٖ

 ابظتلز
ٕٕٕ 

 ٖٕٕ ألائمة أبشتا  احملكمني  ٗ
 ٕٕٗ الدراسة  أدكات ٘

 

 

 

 

 

 ز



 

 

 اآلايت القرآنية كشاف                                 

 اآلية
اسم 
 السورة

 رقم
 اآلية

ا آِمننا َكاْرُزْؽ أَْىَلُو َكِإْذ ألَاَؿ ِإبْػرَاِىيُم َربِّ اْجَعْل َىَذا بَػلَ  دن
 ِمَن الثََّمرَاتِ 

سورة 
 البقرة

ٕٔٙ 

سورة  الَِّذيَن آَمُنوا َكَلَْ يَػْلِبُسوا ِإنتَانَػُهْم ِبظُْلم  
 األنعاـ

ٕٛ 

ياَلِؼ ألُػَرْيش   سورة  ِإلِ
 ألريش

ٔ 

 س
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادىا

 
 مقدمة الدراسة

تُعػػد اصترنتػػة مػػن أخطػػر الظػػواىر االجتماعيػػة الػػيت عرفتهػػا البشػػرية منػػذ أألػػدـ العلػػور    
فقد أدت التغريات اليت مرت هبا  ةاظتعطيات احمليط نتيجةالعلور كاألزمنة  ابختالؼكاختلفت 

كمػػػػا صػػػػاحبتو مػػػػن تطػػػػور حػػػػداث اجتماعيػػػػة كسياسػػػػية كاألتلػػػػادية أا تمعػػػػات اإلنسػػػػانية مػػػػن 
إىل تنػػامي كتغيػػري فتػػع اظتعيشػػة غيػػري مسػػتول الػػوعي تزايدة مسػػتول الػػدخل أك مػػن تكنولػػوجي 

اضػػػية حػػػدث الظػػواىر السػػػلبية كاتسػػاع نطػػػاؽ اصتػػرائم كاالعتػػػدا ات  فخػػالؿ اطتمسػػػني سػػنة اظت
حػػػػػدث علػػػػػى أصػػػػػعدة أخػػػػػػرل   آكالػػػػػدخل كاػػػػػركؼ العمػػػػػل إال أف تراجعػػػػػحتسػػػػػن يف اللػػػػػحة 

ن مػػرام على الػػك األمػػن االجتمػػاعي كدرجػػة األاننيػػة االعالألػػات األسػػرية كالػػركابع االجتماعيػػة ك 
مظػاىر سػلبية  كجػودَل يفلػح يف اظتقابػل يف منػع  فأنػوالتطور اضتضارم ألد حقق مكاسب ابرية 

  نساف. اإل يةتعكر رفاى
 زادتحيػث  ديثػةكتعترب اصترنتة النسائية من أخطر الظواىر االجتماعيػة يف العلػور اضت

 نسػػػبتها يف انكنػػػة األخػػػرية يف البلػػػداف اظتتقدمػػػة كالناميػػػة علػػػى حػػػد سػػػوا  انتيجػػػة اػػػري مباشػػػرة
  ٕ٘ٔٓيف ميػادين العمػل )عمػاد الػدين   آركتيان يف دائػرة نشػاط أاثػر اتسػاعالندماج اظترأة تد

( كألف اظتػػػرأة عضػػػو فّعػػػاؿ يف ا تمػػػع فػػػلف أم اؿتػػػراؼ يف سػػػلواها مػػػن اظتمكػػػن أف يػػػرتؾ ٖص 
 فقػد زادت أعػداد اصتػرائم النسػائية لػ  جليػآ يف ا تمعػات العربية   كاتضػح ذآاثره على ا تمػع

راسػػػة ىػػػذه مػػػا جعػػل دشػػهدىا العػػػاَل العػػرد ابلعقػػػود األخػػرية  الػػػيت  ا تمعيػػة للتطػػػوراتنتيجػػة 
يف غتػػاؿ التنشػػهة  اظتػػرأة تؤديهػػاكذل  لطبيعػػة األدكار االجتماعيػػة الػػيت  ىرة عتػػا أقتيػػة خاصػػةالظػػا

(  فهنػػػاؾ شػػػبو اتفػػػاؽ بػػػني البػػػاحثني حػػػوؿ زايدة ٖص   ٕ٘ٔٓاالجتماعيػػػة )عمػػػاد الػػػدين  
ات من القرف اظتاضػي  كاػاف ا اخػتالؼ حػوؿ يمعدالت جرائم اظترأة كتنوع أفتائها منذ الستين

ألػف  ٓٓٚزايدة ىذه اظتعدالت  إذا بلغػت نسػبة النسػا  اظتوألوفػات أاثػر مػن )تفسري أسباب 
عػػاـ ا العػػدد زايدة عمػػا اػػاف عليػػو يف كنتثػػل ىػػذ (ـ  يف رتيػػع أؿتػػا  العػػاَل ٕٙٔٓيف عػػاـ  امػػرأة

دتػػػارس  اظتػػػرأة كأصػػػبحتـ(ٕٙٔٓنرتنػػػت إل)موألػػػع العربيػػػة علػػػى شػػػبكة ا %ٓ٘بنسػػػبة  ٕٓٓٓ
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جػػرائم القتػػل  كَل كمنهػػا بتػػزاز كالسػػلب  كأعمػػاؿ العنػػف ألة كاالكمنهػػا السػػر  ؼتتلػػف أفتػػاط اصترائم
بػل للػت األحػداث  ى النسػا  البالغػات فقععلػ مقلػورة دة اظتعػدالت كتنػوع األفتػاطتكن زاي

 .(ٕٗٔص   ـٜٜٙٔأيضان )الثاألب  
اضتاجػػة إىل إىل  ضػػركرة زايدة عػػدد النػػزيالت يف "اظتؤسسػػات اإلصػػالحية" ألػػد تػػؤدم ك 

تأىيػل النػزيالت با تمع بعد خركجها مػن تلػ  اظتؤسسػات  حيػث اىتمػت يف  إدماج اظترأة يف
اع اطتػػاص بعػػد انتهػػا  لقطػػابكأف مثػػل ىػػذا التػػدريب سػػوؼ يؤىػػل النػػزيالت للعمػػل   كتػػدريبهن

علػػػى سػػػلوؾ إكتػػػاابن داخػػػل السػػػجوف يػػػنعكس يف كأف التػػػدريب العملػػػي كالتعلػػػيم مػػػدة العقوبػػػة 
اقتضػػى  هنعلػػى مػػن متػػرج مػػن خاصػػةىػػذه اناثر   كتظهػػر نعنػػد إئػػالؽ سػػراحه يناتالسػػج

النػػػػزيالت ابظتؤسسػػػػات أتىيػػػػل  فعمليػػػػة( ٖ٘ٔـ  ٜٜٙٔالثاألػػػػب  إئػػػػالؽ السػػػػراح اظتشػػػػركط )
ابلقضػػػا  علػػػى  هممايسػػػتمػػػع ؿتػػػو االسػػػتقرار كاالستمرار ا دكر ابػػػري يف ا ػػػاه  ااإلصػػػالحية عتػػػ

رب مػن تعتػ ؤسسػات اإلصػالحيةاظتااىرة اصترنتة أك التقليل من نسبة حدكثها  اما ال متفى أف 
هبػػػا ابللػػػورة الػػػيت تكفػػػل  النػػػزيالت سػػػلوؾ أف تقػػػّوـالػػػيت نتكػػػن  همػػػةاظتؤسسػػػات االجتماعيػػػة اظت

كمػػن اظتعػػركؼ  كاضتػػد مػػن اصترنتػة كاالؿتػػراؼ. نمػػع ا تمػػع حػ  نتكػػن االسػػتفادة مػنه نتواصػله
لشػػػعورىا بتقييػػػد كأسػػػرهتا للضػػػغع النفسػػػي علػػػى اظتػػػرأة السػػػجينة  آأف بيهػػػة السػػػجن دتثػػػل ملػػػدر 

فقداهنا ألسرهتا كشعورىا ابلذنب لعدـ ألدرهتا علػى أدا  أدكارىػا االجتماعيػة. كابلػرام حريتها ك 
كايفتو ألد تطػورت  فلفمن أف السجن كضع لضبع السلوؾ اإلنساٍل للخارجني عن القانوف  

التأىيليػػة  عػػرب العلػػور التارمتيػػة مػػن حػػبس اضتريػػة كاالاتفػػا  هبػػا إىل اإلصػػالح كإدخػػاؿ الػػربامج
 للمؤسسات العقابية.

ؤديهػػػػػا مؤسسػػػػػات السػػػػػجنا  مػػػػػن العمليػػػػػات االجتماعيػػػػػة الػػػػػيت ت عمليػػػػػة أتىيػػػػػل عػػػػػدتُ ك 
عمليػػػػة بسػػػػيطة يف مظهرىػػػػا  عميقػػػػة يف مضػػػػموهنا  كراػػػػا أاثػػػػر تعقيػػػػدان خػػػػالؿ ىي السػػػػجوف 

تنفيػػذىا  ذلػػػ  أف حتقيػػق اعتػػػدؼ مػػن كجػػػود ىػػذه اظتؤسسػػػات لػػيس ابألمػػػر اعتػػني أك السػػػهل  
ظتا تتطلبو من جهد كعمل  كمنهجية علمية  كبرامج فنية تلم بعناصر العمليػة التأىيليػة    اعتباران 

 النػزيالت  أتىيػلفر اضتكمة كاللرب يف األدا  من ألبل القائمني على إعػادة ااما يتطلب ىذا تو 
ألقتيػػة  آكنظػػر .(ٗٔ  صٕٔٔٓشػػري : حػػ  تسػػرتجع اػػل نزيلػػة شخلػػيتها السػػوية اظتتوازنػػة )

يف ضػػو  اظتواثيػػق الدكليػػة الػػيت التزمػػت هبػػا الػػدكؿ قػػوؽ السػػجنا  كتلبيػػة احتياجػػاهتم االعػػرتاؼ ح
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يف مكافحػػػة اصترنتػػػػة كمعاملػػػػة السػػػػجنا  اأشػػػػخاص ضػػػػلوا الطريػػػػق القػػػػوَل ككتػػػػب علػػػػى ا تمػػػػع 
فرتة ػتكوميتهم  انقضا هموف يف تنمية ا تمع بعد  موائنني صاضتني يسعالجهم ح  يعودكان

 جرا  ىذه الدراسة.هبذا اظتوضوع كإ لالىتماـة الباحثدفع  ىذا ما ك 
 مشكلة الدراسة

تبػػػدؿ مفهػػػـو السػػػجوف مػػػن مؤسسػػػات عقابيػػػة إىل مؤسسػػػات إصػػػالحية  فأصػػػبحت  
االجتمػػاعي  هتػػدؼ يف اظتقػػاـ األكؿ إىل إعػػادة أتىيػػل نػػزال  السػػجوف كؽتارسػػة عمليػػات الضػػبع 

ايػػة االجتماعيػػة كاللػػحية ىػػدفها إخضػػاع السػػجنا  لػػربامج الرع(.ك ٗٚـ  ص ٕٕٓٓ) فػػايق  
السػجني يف ا تمػع ليكػوف عضػوآ كالتأىيلية  كاظتهنية أثنا  التنفيذ العقاد هبػدؼ إعػادة إدمػاج 

عمليػػػػػة التأىيػػػػػل مقتلػػػػػرة علػػػػػػى  كال تكػػػػػػوف(.ٖٛٛـ   ٕٕٔٓفػػػػػاعالن كمنتجػػػػػآ) الكساسػػػػػبة  
  بسػػببو بػػل تعمػػل علػػى أتىيػػل اظتػػرأة الػػيت ارتكبػػت جرمػػان دخلػػت اظتؤسسػػات اإلصػػالحيةالرجل 

حالػة نفسػية  كنتيجة لالنعزاؿ عن ا تمع اطتارجي كاضتد من حريتها داخل السجن فلهنا تعػاٍل
يف اظتؤسسػػػة  آكألد توصػػػلت بعػػػا الدراسػػػات إىل أف اظتػػػرأة السػػػجينة الػػػيت َل تتلػػػق تػػػدريبسػػػيهة.

حيػػث إف ؾتاحهػػا يف وبة التكيػػف بعػػد انقضػػا  ػتكوميتها اإلصػػالحية تسػػتمر معاانهتػػا يف صػػع
كيف أك فشلها يعتمد علػى عػدد الػربامج التدريبيػة الػيت تلقتهػا داخػل اظتؤسسػة اإلصػالحية  الت

ـ ص ٜٜٙٔفرت للمػػرأة بعػػد خركجهػػا مػػن السػػجن ) الثاألػػب  اكاػػذل  نػػوع الػػربامج الػػيت تػػو 
ٔ٘ٗ).  
فقػد اىتمػت إدارة السػجوف حقوؽ السػجنا  كتلبيػة احتياجاهتم ألقتية االعرتاؼ  كنظران  

ربيػػػػة السػػػػعودية بتػػػػوفري بيهػػػػة صػػػػاضتة تشػػػػبع االحتياجػػػػات النفسػػػػية كاالجتماعيػػػػة يف اظتملكػػػػة الع
عػػػة مػػػن الػػػربامج التدريبيػػػة الػػػيت كاالألتلػػػادية لنػػػزيالت اظتؤسسػػػات اإلصػػػالحية مػػػن خػػػالؿ غتمو 

اجتماعيػػػان أك األتلػػػاداين   لكػػػي  أكنفسػػػيان  أكثقافيػػػان  أكهم يف إعػػػادة أتىيػػػل النػػػزيالت دينيػػػان تسػػػ
داخػػل اظتؤسسػػة يف الػػربامج التكيػػف مػػع الواألػػع اصتديػػد الػػذم يعشػػنو يسػػتطعن عػػن ئريػػق تلػػ  

ا  أدكارىػػػػن ككاػػػػائفهن االجتماعيػػػػة داخػػػػل السػػػػجن اإلصػػػػالحية   ليلػػػػبحن ألػػػػادرات علػػػػى أد
 ا يؤدم إىل تدعيم األسرة كاحملافظة على اياهنا من التفك  أك االؿتالؿ.م كعالألتهن أبسرىن

يبيػػػة كتعليميػػػة للسػػػجوف للنػػػزيالت بػػػرامج  تدر  كمػػػن الػػػربامج الػػػيت كفرهتػػػا اإلدارة العامػػػة
تكػػوف اختياريػػػة للنزيلػػة  فهنػػاؾ ػتػػو أميػػػة تػػدرس اظتنػػاىج السػػعودية لللػػػف كتوعويػػة كتطويريػػة 
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 "اظتتوسػػطة كالثانويػػة كاصتامعيػػة كاظتاجسػػتري" اظتراحػػل العلويػػةامػػا تػػدرس   السػػادس يف السػػجن 
شػرتؾ ظتعهد التقين كاظتهػين ألسػم إدارة التعلػيم اظتإضافة إىل الدكرات التدريبية اظتهنية اظتقدمة من ا

مػػن دكرات اضتاسػػب انيل  كاطتيائػػة الػػيت ينػػدرج حتتهػػا عػػدد  آإدارة مسػػتقلة حديثػػة تضػػم عػػدد
لتطػوير الػذات الطباعة كاللبااة كاطتيائة كالتطريز كالتجميل  كبرامج أخرل :من الدكرات مثل

اهػػػارات كيػػػة اػػػالتطريز تقػػػـو عليهػػػا ؼتتلػػػات دكالػػػدكرات اظتختلفػػػة يف الرسػػػم   كاظتشػػػغوالت الي
عاليػػػة ظتسػػػاعدة النػػػزيالت كتػػػدريبهن جبػػػودة عاليػػػة كإعطػػػائهن شػػػهادات معتمػػػدة مػػػن التػػػدريب 

هم ىػػذه كتسػػ(ٕ٘ٔ  صٜٜٙٔالثاألػػب ية  ىػػػ موألع االألتلػػادٕٙٗٔ)اضتمػػدم  التقػػين كاظتهين
 . الربامج إبعادة النزيالت ضتالة السوا  ا تمعي

ة تتمثل يف عدـ اسػتطاعة اظتػرأة التكيػف بعػد خركجهػا مػن السػجن إذا لذا فلف اظتشكل 
ا تمػػػع اظتتمثلػػػة يف نظػػػرات كتزداد تلػػػ  اظتشػػػكالت لػػػديها عنػػػدما تواجػػػو يػػػان َل تتلػػػق تػػػدريبان ااف

االزدرا  كالنظػػػػرة الدكنيػػػػة كصػػػػعوبة االنػػػػدماج يف اضتيػػػػاة االجتماعيػػػػة  كالتفكػػػػري يف رد االعتبػػػػار 
( كدتتػػػد تلػػػ  ٕٛ-ٕٚىػػػػ  ص ص ٕٛٗٔصػػػدمة اإلفػػػراج )دريػػػس  لنفسػػػها اػػػا يطلػػػق عليػػػو 

منهػا عػدـ تقبػل األسػرة عتػا كعػدـ ألػدرهتا ك مؤثرة على مستول األمػن األسػرم  اناثر إىل األسرة
 .على االندماج يف ا تمع مرة أخرل

كيف اػػػػل تزايػػػػد أعػػػػداد اصتػػػػرائم النسػػػػائية  كمػػػػن ا تزايػػػػد أعػػػػداد النسػػػػا  اظتودعػػػػات يف  
يف اظتملكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية عػػػػػدد اظتوألوفػػػػػات بلغػػػػػت نسػػػػػبة السػػػػػجينات السػػػػػجوف  حيػػػػػث 

 ىػ(.  ٖٚٗٔ( نزيلة )اظتديرية العامة للسجوف ٕٖٜ( نزيلة كبل  عدد احملكومات )ٓٚٛٔ)
كانطالألػػػان مػػػن مسػػػؤكلية إدارة السػػػجوف ؿتػػػو أدا  كاائفهػػػا اإلصػػػالحية كالتأىيليػػػة فقػػػد 

ىيل االجتماعي للمػرأة السػعودية السػجينة لتتوافػق اىتمت ابلربامج اليت تساعد على إعادة التأ
أبكضػػػػاع النػػػػزيالت يف نفسػػػيان كاجتماعيػػػػان مػػػع ذاهتػػػػا كأسػػػػرهتا كغتتمعهػػػا. لػػػػذل  ازداد االىتمػػػاـ 

كاجتماعيػػػان  آالعمػػػل علػػػى أتىػػػيلهن دينيػػػان كنفسػػػي السػػػجوف مػػػن النسػػػا  السػػػعودايت مػػػن خػػػالؿ
ظتسػػاعدهتن علػػى حػػل َل بػػرامج تدريبيػػة كاألتلػػاداين أثنػػا  ألضػػا  مػػدة العقوبػػة يف السػػجن  بتقػػد

مشكالهتن اظتتعددة  كالتعامل مع مشكالت حياهتن كفق القانوف  اما اىتمت بتقدَل الربامج 
األسػػػرية ظتسػػػاعدهتن علػػػى تسػػػيري أمػػػور أسػػػرىن بعػػػد ألضػػػا  فػػػرتة العقوبػػػة كاطتػػػركج مػػػن السػػػجن 

 أخرل. كالعمل على  فيف منابع اصترنتة كاضتيلولة دكف عودهتن للسجن مرة
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 علػػى عػػدـ العػػودة إىل اصترنتػػة. النػػزيالت مسػػاعدةالػػربامج التدريبيػػة فمػػن أىػػداؼ ىػػذه  
كبنػػػا  علػػػػى أقتيػػػة الػػػػربامج التدريبيػػػػة اعتادفػػػة إىل إعػػػػادة التأىيػػػػل النفسػػػي االجتمػػػػاعي لنػػػػزيالت 

 :الرئيساظتؤسسات اإلصالحية   كيف ضو  ذل  تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤؿ 
سري من منظـور نـزيالت ألا منألماعي للربامج التدريبية لتدعيم اما العائد االجت
 صالحية؟إلادلؤسسات ا

 فرعيو كىي االتايل:تساؤالت  التساؤؿ الرئيسن مكيتفرع 

 الفرعية:تساؤالت ال
 الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية؟ ةاىيم .ٔ
يف  نػػػزيالت اظتؤسسػػػات اإلصػػػػالحيةلػػػربامج التدريبيػػػة اظتقدمػػػة لل العائػػػد االجتمػػػاعي مػػػا .ٕ

 ؟االجتماعي للنزيالتتدعيم األمن 
يف الػربامج التدريبيػة اظتقدمػة لنػزيالت اظتؤسسػات اإلصػالحية  العائػد االجتمػاعي مػن ما .ٖ

 ؟لنفسي للنزيالتااألمن تدعيم 
يف  اظتؤسسػات اإلصػالحية الػربامج التدريبيػة اظتقدمػة لنػزيالت العائػد االجتمػاعي مػنما  .ٗ

 بل األسرة للنزيلة؟حتقيق تق

يف  لنػػػزيالت اظتؤسسػػػات اإلصػػػػالحيةربامج التدريبيػػػة اظتقدمػػػة العائػػػد االجتمػػػاعي للػػػمػػػا  .٘
 مساعدهتا على حتقيق األمن األسرم؟

 أىداف الدراسة 
التعػػرؼ علػػى العائػػد االجتمػػاعي للػػربامج التدريبيػػة لنػػزيالت اظتؤسسػػات  اذلــدف العــام: 

 م.تدعيم األمن األسر يف  كدكرهاإلصالحية 
 وىي:ويندرج حتتو رلموعة من األىداف 

 التعرؼ على نوعية الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزيالت اظتؤسسات اإلصالحية. .ٔ
لػػربامج التدريبيػػة اظتقدمػػة لنػػزيالت اظتؤسسػػات اإلصػػالحية يف لالعائػػد االجتمػػاعي إبػػراز  .ٕ

 .االجتماعي للنزيالتتدعيم األمن 
التدريبية اظتقدمة لنزيالت اظتؤسسات اإلصػالحية الربامج  العائد االجتماعي من توضيح .ٖ

 لنفسي للنزيالت.لتدعيم األمن ا
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اظتؤسسػػػػات  الػػػػربامج التدريبيػػػػة اظتقدمػػػػة لنػػػػزيالت العائػػػػد االجتمػػػػاعي مػػػػن التعػػػػرؼ علػػػػى .ٗ
 يف حتقيق تقبل األسرة للنزيلة. اإلصالحية

سػػػػػػات لنػػػػػػزيالت اظتؤسلػػػػػػربامج التدريبيػػػػػػة اظتقدمػػػػػػة العائػػػػػػد االجتمػػػػػػاعي لالتعػػػػػػرؼ علػػػػػػى  .٘
 يف مساعدهتا على حتقيق األمن األسرم. اإلصالحية

 أمهية الدراسة:

نتكن النظر إىل أقتية ىذه الدراسة من الناحية العلمية )النظريػة(  كالعمليػة )التطبيقيػة(  
 على النحو التايل:

 األمهية العلمية )النظرية(
ابلتعػرؼ  اظتعنيػةربيػة عاللدراسػات إضػافة لالدراسة اضتاليػة اثابػة مل الباحثة أف تكوف أت .ٔ

سػػرم مػػن منظػػور نػػزيالت ألا مػػنألعلػػى العائػػد االجتمػػاعي للػػربامج التدريبيػػة لتػػدعيم ا
 صالحية.إلاظتؤسسات ا

ة علػػى النزيلػػػة يػػتنبػػع أقتيػػة ىػػذه الدراسػػة مػػن أقتيػػة التعػػػرؼ علػػى فائػػدة الػػربامج التدريب .ٕ
 صم.داخل اظتؤسسة اإلصالحية يف استقرارىا كتقبلها للواألع كمواجهتها للو 

من الربامج التدريبية يف حتقيق تواصل النزيلة مع االجتماعي على العائد  الضو تسليع  .ٖ
 .أسرهتا كإصالح العالألات كبنا  الثقة

 األمهية العملية )التطبيقية(
ليهػػا الدراسػػة يف اسػػتفادة كاضػػعي بػػرامج اإلصػػالح ألػػد تػػؤدم النتػػائج الػػيت ستتوصػػل إ  .ٔ 

جوف علػػى تطػػوير الػػربامج التدريبيػػة اظتقدمػػة للنػػزيالت يف كالتأىيػػل يف اإلدارة العامػػة للسػػ
 اظتؤسسات اإلصالحية.  

اما ألد تعني العاملني يف السجوف علػى معرفػة العائػد مػن الػربامج التدريبيػة كاالسػتفادة  . ٕ
 منها يف إصالح النزيالت.

 اما ألد يستفاد من التوصيات يف تعزيز اصتانب البحثي يف اظتوضوع. .ٖ 

 

 راسةحدود الد
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نتكن حلر غتاالت الدراسة من خالؿ حتديد إئارىا اظتوضوعي كالبشرم كالزمين  
 كاظتكاٍل  كذل  على النحو التايل:

 احلدود ادلوضوعية
العائػػد االجتمػػػاعي للػػػربامج التدريبيػػػة معرفػػػة  األتلػػرت حػػػدكد الدراسػػػة اظتوضػػوعية علػػػى 

مػػن خػػالؿ التعػػرؼ علػػى ألػػدرة  تػػدعيم األمػػن األسػرمكأثػػره يف لنػزيالت اظتؤسسػػات اإلصػػالحية 
للوصػم كمػدل تعميػق التواصػل مػع  نالنزيالت على االسػتقرار كاالنػدماج يف ا تمػع كمػواجهته

مػدل ك  نوعية الربامج التدريبية اليت تقدـ لنزيالت اظتؤسسات اإلصػالحيةالتعرؼ على ك أسرىن 
 حية.ما حتققو الربامج التدريبية من دعم اجتماعي لنزيالت اظتؤسسات اإلصال

 احلدود البشرية

 اإلصالحية.نزيالت اظتؤسسات يف  تنحلر حدكد الدراسة البشرية   
 احلدود الزمنية

جػػػػرا  اإلئػػػػار النظػػػػرم كاظتنهجػػػػي للدراسػػػػة اظتػػػػدة الػػػػيت ألامػػػػت فيهػػػػا الباحثػػػػة إب يف تتحػػػػدد     
 ىػ .ٖٛٗٔ-ٖٚٗٔعاـ النلف األكؿ لكالتطبيق العملي كىي يف 

 احلدود ادلكانية 
ديد ىذه السجوف لتكوف ؽتثلة للمجتمع السعودم من اظتنطقة الوسطى سػجوف كألد مت حت 

 الرايض كاظتنطقة الغربية سجوف مكة اظتكرمة.

 مفاىيم ومصطلحات الدراسة
 Social returnالعائد االجتماعي

أف العائد ىو ما يعػود ابلػربح  إىل " ٜٖٗىػ  ٘ٔٗٔ  يشري اظتعجم "الوجيز اللغويادلفهوم 
د يف ألػػاموس ملػػطلحات العلػػـو االجتماعيػػة إىل أنػػو العائػػد الػػدكرم الػػذم لتلػػل كيشػػري العائػػ

 .(ٔٔص  ىػ ٖٖٗٔشتاعيل  إ)ال فرتة زمنية ػتددة  عليو الفرد يف هناية
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  االصطالحيادلفهوم 
غتموعة من اإلجرا ات لتطوير اال اىػات االجتماعيػة لرفػراد كتشػجيعهم علػى تقبػل   

النافعػػػػة كتكػػػػوين اظتهػػػػارات العملية سػػػػوا  لرفػػػػراد أك ظتعلومػػػػات األفكػػػػار اصتديػػػػدة كااتسػػػػاب ا
اظتزااي اليت لتلػل عليهػا ( كنتكن تعريفو أبنو نتثل ٜٕٛـ ص ٕٚٓٓ  ف)عبد اللطياصتماعات
كاذل  الوحدة نتيجة ظتمارستها ألنشطتها االجتماعية  يف حني أف العائد االجتماعي ا تمع 

الجتماعي  كلتسب على أساس ئرح التكلفػة االجتماعيػة يستخدـ لتقييم األدا  ا آمؤشر  ثلنت
 .(ٕٕٗـ  ص ٜٕٓٓرم  )الشكمن العوائد كاظتزااي االجتماعية

 التعريف اإلجرائي
مػػن خػػالؿ اإلكتػػاد يف سػػلوؾ نػػزيالت اظتؤسسػػات اإلصػػالحية  التػػأثريغتمػػوع ؼترجػػات  
واصلهن مع أسرىن أثنا  نفسهن كتأب كحتقيق استقرارىن كثقتهن يف الربامج التدريبية نمشاراته
 يف اظتؤسسة اإلصالحية. تواجدىن

 Training Programs الربامج التدريبية
التػػػدريب )درب( فػػػالانن ابلشػػػي   كعليػػػو  كفيػػػو: عػػػوده كمرنػػػو  كيقػػػاؿ: درب  اللغـــويادلفهـــوم 

 .(ٕٚٚ)اظتعجم الوسيع   البعري  علمو السري على الدركب
ع لػػو كيهػػدؼ إىل إحػػداث تغيػػريات يف الفػػرد ىػػو نشػػاط يػػتم التخطػػي االصــطالحيادلفهــوم 

كاصتماعػػة مػػن انحيػػة اظتعلومػػات كاطتػػربات كاظتهػػارات كمعػػدالت األدا  كئػػرؽ العمػػل كالسػػلوؾ 
كاال اىػػات اػػا كتعػػل اظتتػػدربني الئقػػني للقيػػاـ أبعمػػاعتم كمسػػهولياهتم بكفػػا ة كمقػػدرة كإنتاجيػػة 

ل السػػػلوؾ كفقػػػا امج اعتادفػػػة لتعػػػديعاليػػػة  كالتػػػدريب ىػػػو نظػػػاـ مػػػن اطتطػػػوات كالعمليػػػات كالػػػرب 
 .(ٜق  صٖٗٗٔ)السعدكف  ظتتطلبات اظتستقبل

  التعريف اإلجرائي
األنشػػطة الػػيت تقػػـو بػػو النػػزيالت يف اظتؤسسػػات اإلصػػالحية للمسػػاعدة يف تطػػوير ىػػي  

عتػػػػن ظتسػػػػاعدهتن يف رفػػػػع مهػػػػاراهتن كافػػػػا اهتن  ليكػػػػوف عائػػػػدآ إجتماعيػػػػآمهػػػػاراهتن كمعػػػػارفهن 
يف اظتؤسسػػة اإلصػػالحية  لضػػماف أمػػنهن األسػػرم خػػالؿ تواجػػدىن ل سػػلواهنكمقػػدرهتن لتعػػدي

 كاذل  بعد خركجهن منها. 
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 Domestic securityاألمن األسري
  ألمنمفهوم ا

أصػػل األمػػن ئمأنينػػة الػػنفس كعػػدـ خوفهػػا  يقػػاؿ: أمػػن امسػػلم كزانن كفعػػالن كأمػػن  األمــن لغــة
 البلد: ائمأف بو أىلو. 
مػػن الطمأنينػػة كالقػػدرة علػػى مواجهػػة األحػػداث كالطػػوارئ دكف  ىػػو اعتػػدك  األمــن اصــطالحاً 

اضطراب كىو اثابة القواعد كالوسائل كالشرعية اليت تطبقها مؤسسة ما لتكتسب القوة كحتقػق 
لنفسها اضتماية الداخلية كاطتارجية من األخطار الواألعة كاحملتملة  كاألمن ىو اختػاذ اإلجػرا ات 

ـ  ص ٕٛٓٓ)ؾتم  كراحػػة كئمأنينػػة غتموعػػة مػػن النػػاسمة كاالحتيائػػات الالزمػػة ألمػػن كسػػال
ٕٔٗ).  
كيف اللغػػة  "famille"األسػرة يف اللغػة: المػة "أسػرة" يف اللغػة العربيػة تقابلهػا يف اللغػة الفرنسػية  
 تعػػين "الػػدركع اضتلػػينة  كأىػػل الرجػػل كعشػػريتو  كتطلػػق علػػى اصتماعػػة الػػيت "family"ؾتليزيػػة إلا

  .(ٕٛـ  ص ٕٕٔٓ)سليماف  ها أسريربطها أمر مشرتؾ  كرتع
عػن ئريػق  حتل لػو شػرعان  ابمرأةاصتماعة اظتعتربة اليت تنشأ ابرتباط رجل   صطالحاألسرة يف اإل

نهػػػا األكالد  كترعػػػى اصتػػػداف بكنفهػػػا  كبػػػذل  تشػػػمل ثالثػػػة عناصػػػر: الػػزكاج الشػػػرعي كيتفػػػرع م
جػػػداد  كاألبنػػػا ) الرألػػػاعي  ككالػػػديهم  كىػػػم األالزكجػػػاف اللػػػذاف سػػػيكوانف فيمػػػا بعػػػد الوالػػػدين  

 (.ٗٓٗـ  صٕٕٔٓ
األمن األسرم: ىو الشعور ابلبيهة االجتماعية على أهنا بيهة صديقة كشعور الفرد أبف انخرين 
قرار لترتمونو كيتقبلونو داخل األسػرة  امػا يعػرؼ أبنػو التعػاكف بػني الرجػل كاظتػرأة لتحقيػق االسػت

 .(ٛٗص ـ ٕٕٔٓاألسرم صتميع أفراد العائلة)سليماف  
شػػعور النزيلػػة ابلتقبػػل مػػن األسػػرة كتواصػػل األسػػرة مػػػع  ياإلجرائــمفهــوم األمــن األســري 
 النزيلة فرتة ألضا  عقوبتها.

 Women  in correctional institutions نزيالت ادلؤسسات اإلصالحية

 اللغويالتعريف 
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نػػزؿ ابظتكػػاف   اللغػػة:" اعػػي الضػيف يقػػاؿ:فالفف النزيػل يفكرد يف معجػم اظتعجػػم الػػوجيز أ 
 .(ٜىػ  ص ٜٕٗٔحل فيو أك على القـو حل ضيفآ كرتيعها نزال ")الغامدم  

قػػو كمنعػػو مػػن ُمنعػػت حريتػػو بقلػػد تعويالػػذم النزيػػل ىػػو الشػػخص  االصــطالحيعريــف تال
ألبػػو  امػػا اػػاف  ـمسػػجد أ ـاػػاف ذلػػ  مػػن خػػالؿ كضػػعو يف بيػػت أالتلػػرؼ بنفسػػو  سػػوا آ  

الؿ كضػػػعو يف بنػػػا  مقفػػػل يوضػػػع فيػػػو األشػػػػخاص سػػػائدان يف اظتاضػػػي  أك اػػػاف ذلػػػ  مػػػن خػػػػ
اظتتهمػػوف يف انتظػػار ػتػػاامتهم أك تنفيػػذ األحكػػاـ اللػػادرة ضػػدىم امػػا ىػػو سػػائد كمعمػػوؿ بػػو 

يف إحػػدل اصتػػرائم  كيلػػدر  ويف الوألػػت اضتاضػػر.  امػػا نتكػػن تعريفػػو أبنػػو اػػل فػػرد يثبػػت اهتامػػ
 .(ٜص  ىػ ٜٕٗٔ)الغامدم  ضائي هنائي بعقوبة سالبة للحريةضده حكم أل
ك يقػـو ابالعتػدا  علػى حقػوؽ الغري كيلػدر أ و أبنػو الشػخص الػذم فت فعػم ػترمػآكمت تعريف

خػل مكػاف ؼتلػص لتنفيػذ ألانوٍل يسػتوجب حػبس حريتػو لفػرتة معينػة داحقو حكم شرعي أك 
 .(ٜىػ  ص ٖٔٗٔ)اضترد  ىذه العقوبة

 ادلؤسسة اإلصالحية 
ق احملكػػػـو اػػػل األنظمػػػة العقابيػػػة اظتطبقػػػة حػػػيشػػػمل اظتفهػػػـو اظتوسػػػع للمؤسسػػػة العقابيػػػة    

النظاـ كالنظاـ عبارة عن غتموعة عناصر بشػرية كتؤلػف  عليهم بعقوابت جزائية فاظتؤسسة تعين
نػػػػػو يقلػػػػػد ابظتؤسسػػػػػة   معػػػػػني لتحقيػػػػػق أىػػػػػداؼ ػتػػػػػددة  امػػػػػا أيف مػػػػػا بينهػػػػػا كحػػػػػدة ذات أدا

عػػػة مػػػػن ا ػػػػرمني اإلصػػػالحية اػػػػل منظمػػػػة مت إعػػػدادىا بغػػػػرض فػػػػرض أليػػػود مكانيػػػػة علػػػػى غتمو 
اظتنحػػػرفني سػػػلوايان عػػػن ألواعػػػد ا تمػػػع كاللػػػادر ضػػػدىم أحكػػػاـ ألضػػػائية هنائيػػػة بعقوبػػػة سػػػالبة 

 .(ٙـ ص ٕٛٓٓ ل العمل)العتيليللحرية  كذل  يف أم مرحلة من مراح
ىي اظترأة اليت منعت حريتها بوضػعها يف  مفهوم نزيالت ادلؤسسات اإلصالحية إجرائياً 

ة حتلػػل علػػى ثنػػا  ىػػذه الفػػرت يف تلػػ  اظتؤسسػػة كأ مػػن الػػزمن ي فػػرتةاظتؤسسػػة اإلصػػالحية كتقضػػ
 ىل حتقيق األمن للنزيلة كأسرهتا.برامج تدريبية هتدؼ إ
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