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  الفصــــــل األول



 ٢

ــالفص   ل األولــــ

  

  : الدراسة مقدمة:أوالً

يتفق المهتمين بالعلوم االجتماعية على أن المشاكل االجتماعية ظاهرة عامـة           

 وقد بعث اهللا الرسل لتنظـيم حيـاة البـشر           ،المجتمعات وفي كل العصور    توجد في 

تعد الجريمة من أخطـر     د من هذه المشكالت، و    حولتوضيح القواعد واألسس التي ت    

 فهي مـشكلة تواجـه كافـة     ، وسالمته المشكالت االجتماعية التي تهدد أمن المجتمع     

تهـا  المجتمعات على مر األزمنة والعصور والجريمة على اختالف شـدتها وخطور          

لذا سنت القوانين والتشريعات المنظمة لحماية األفراد        ،تهدد الفرد كما تهدد الجماعة    

  ).٣: ١٤٢٤،حافظ (.اتوحفظ أمن المجتمع

الجريمة بطريقـة مباشـرة أو      ضحايا  كوحدة اجتماعية قد تكون أحد      واألسرة  

مجرم أياً كانـت    فال ،وقد تعاني من مشاكل متعددة نتيجة هذه الظاهرة        ،غير مباشرة 

 وقد يجلب بجرمـه     ،ألسرة معينة ) البغفي ال (البد أنه ينتمي    ودرجتها   تهنوع جريم 

ال شك أن هذه المشاكل تكون أشـد وقعـاً إذا كـان هـذا           و ،بعض المشاكل ألسرته  

الشخص هو المعيل ألسرته، حيث يترتب على سجنه ترك واجباته ومسئولياته نحـو             

والنفـسية  أسرته مما يترتب عليه عدد من المـشكالت االقتـصادية واالجتماعيـة             

 األسرة ما لم يقدم لها المساعدة مـن قبـل مؤسـسات           ثر على   ؤتوالصحية التي قد    

  ).٢٣: ١٤١٤السعيد  (.المجتمع الحكومية واألهلية

ونظراً لقلة الدراسات ونقص المراجع في هذا الموضـوع اختـار الباحـث             

  . موضوع مشكالت أسر النزالء وطرق تعاملها معها

  



 ٣

  :مشكلة الدراسة: ثانياً

إذا كان الجزاء الجنائي بسلب حرية من يرتكب جريمة في حق المجتمع قـد              

 غاية إنسانية لهـا     النزيل فإن رعاية أسرة     ،مجرم وحفظ أمن المجتمع   شرع لتقويم ال  

 يعتنـي   اإلصـالحية  بأن المجتمع خـارج      النزيلثوابها العالجي المتمثل في شعور      

 ولها ثوابها الوقائي    ، وبالتالي الندم على ما اقترفه من جرم في حق مجتمعه          ،بأسرته

وبالتالي وقاية المجتمع من ظهـور      ،  واالنهيارالمتمثل في حماية األسرة من التفكك       

  .منحرفين من أبناء هذه األسر

تبنت المملكة العربية السعودية عدداً من األساليب والبرامج التي تـسعى           وقد  

 حيث سعت إلى تطوير المؤسسات      ،من خاللها إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه       

كمـا   ،النزيـل دة إصالح   العقابية وأدخلت برامج مختلفة من التدريب والتأهيل إلعا       

 وأسـرهم،   النزالءدعمت وشجعت قيام الجمعيات األهلية التي تمتد خدماتها إلى فئة           

وأنشئت مكاتب الضمان االجتماعي التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية التـي تقـوم            

 وفـق   النـزالء  من خالل معاشات تقدم ألسر       النزالءبدور ال يمكن إغفاله مع أسر       

ـ ١٣٩٢( تحديدها بموجب األمر السامي الصادر سنة        ترتيب وقواعد تم   الـذي  ) هـ

 اإلصـالحية  حـال إيداعـه      النزيلتضمن تحديد الخطوات اإلجرائية لمساعدة أسرة       

وأسـرهم   المفرج عنهم    السجناءكذلك أنشئت اللجنة الوطنية لرعاية       .وفترة بقائه فيه  

  .هـ١/١/١٤٢٢وتاريخ ) ٢(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 سنوات إلى تحقيق عدد مـن       ستعت اللجنة رغم عمرها الذي ال يتجاوز        وقد س 

  :األهداف وهي

 علـى   النزالءالعمل على وضع البرامج اإلصالحية داخل السجون لمساعدة          -١

  .إصالح وتعديل مسار حياتهم

تذليل المشكالت والعقبات المادية والمعنويـة ألسـر نـزالء اإلصـالحيات             -٢

 .خدمات الالزمة لهموالسجون واإلسهام في تقديم ال



 ٤

 .مساعدة المفرج عنه ليعود عضوا صالحاً في المجتمع -٣

 .والسجون واقتراح البدائل المناسبة اتتحسين بيئة اإلصالحي -٤

 .إجراء الدراسات حول بدائل السجون -٥

 النزيل وأسرته أال أن أسرة      النزيلوعلى الرغم من كل هذه الجهود تجاه رعاية         

  .لمشاكل يمكن إيجازها في عدد من النقاط وهيال زالت تعاني من العديد من ا

 هـو   النزيل تتمثل في نقص فرص العمل أو أن يكون          :مشكالت اقتصادية  -١

المصدر األساسي للدخل وأن تكون أسرة النزيل وخصوصاً الزوجـة غيـر     

 .مؤهلة علمياً

على تدني الحالة المادية للنزالء     ) ١٢٩،  ١٤١٤السعيد،  ( وقد أكدت دراسة    

  .وأسرهم

تتمثل في سوء األحوال السكنية من حيث مساحة المسكن          :كالت صحية مش -٢

 األدوات الضرورية في المنـزل مـن        رورداءة التهوية واإلنارة ومدى تواف    

 . عدمه

لعل أهم مشكلة نفسية تعاني منها أسر النزالء تكمن فـي            :مشكالت نفسية  -٣

مصدر السلطة  ألفراد غالبية هذه األسرة بعد سجن       والقلق  فقدان الثقة بالنفس    

 .في هذه األسرة

 تتضمن سوء العالقـات داخـل األسـرة والمجتمـع           :مشكالت اجتماعية  -٤

 وذلك في غياب السلطة الضابطة لألدوار داخل األسرة، كذلك من           ،الخارجي

التي تتعرض لها أسرة النزيل التفكك األسري الذي قد         المشكالت االجتماعية   

 ). ١٢٧ ،١٤٠٨الصادي،  (.يحدث نتيجة طلب الطالق

  



 ٥

  :أهمية الدراسة: ثالثاً

ـ تعتبر العالقة بين الفرد واألسرة عالقة اجتماعية تتـأثر بالم          ددات البنائيـة   ح

ـ ومن هنا فإن غياب أي من هذه ال        ،لكيان األسري لة  يوالوظيف غيـاب رب   (ددات  مح

 ، قد يؤدي إلى صورة من االختالف البنـائي والـوظيفي          )اإلصالحيةاألسرة لظروف   

  .المشكالت االجتماعية المختلفة داخل األسرة وخارجهامن نه صور الذي ينتج ع

تلتزم البد أن   وعليه فإن رعاية أسرة النزيل في مثل هذه الظروف حق وواجب            

به الهيئات والمؤسسات االجتماعية، سواء كانت حكومية أم أهلية، فنتيجة جرم المذنب            

ـ ته، ومن   البد أن تعود عليه هو فقط، وال يجب أن تعود على أسر            م فـإن الرعايـة     ث

  .المقدمة لهذه األسر تمثل دعماً لوجودها وتحقيقاً لوظائفها

 وبرامج الرعاية   النزالءوعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تطرقت ألوضاع         

 لم تحظ بالقدر الكافي     النزيلالمقدمة لهم بهدف اإلصالح وإعادة التأهيل، إال أن أسرة          

 فترة العقوبة ومن هنا تبرز األهميـة فـي          النزيل قضاء   الدراسة واالهتمام، خالل  من  

  :جانبين

 :األهمية النظرية -١

 فترة  النزيل أثناء قضاء    النزيلالتعرف على المشكالت التي تتعرض لها أسرة         -

  .العقوبة، وطريقة التعامل مع هذه المشكالت

وبالتـالي سـوف     ،تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القالئل في هذا المجال          -

  .م في زيادة المعرفة اإلنسانيةتسه

 : األهمية التطبيقية -٢

من المتوقع أن تتيح النتائج التي سوف تتوصل إليها هذه الدراسة إلـى فهـم                -

وبالتالي تدعيم جهود الباحثين وتبصيرهم بالمعلومات التي قـد          ،أبعاد المشكلة 

  .تساهم في معالجة تلك المشكالت لدى أسر نزالء المؤسسات اإلصالحية



 ٦

المتوقع أن تساعد هذه الدراسة على تحديد المساعدة المطلوبـة لرعايـة            من   -

 .أسرة النزيل أثناء قضاء عائلها فترة العقوبة

  :أهداف الدراسة: رابعاً
  .التعرف على المشكالت االجتماعية التي تؤثر سلباً على أسر النزالء -١

 .التعرف على المشكالت االقتصادية التي تشكو منها أسر النزالء -٢

 .تعرف على المشكالت الصحية التي تعاني منها أسر النزالءال -٣

 .التعرف على المشكالت النفسية التي تواجه أسر النزالء -٤

 . التعرف على الطرق التي تتعامل بها أسر النزالء مع هذه المشكالت -٥

  :تساؤالت الدراسة: خامساً
  ما المشكالت االجتماعية التي تؤثر سلباً على أسر النزالء؟ -١

 شكالت االقتصادية التي تشكو منها أسر النزالء؟ما الم -٢

 ما المشكالت الصحية التي تعاني منها أسر النزالء؟ -٣

 ما المشكالت النفسية التي تواجه أسر النزالء؟ -٤

 ما طرق تعامل أسر النزالء مع هذه المشكالت؟  -٥

  :مصطلحات الدراسة: سادساً
  :المشكلة -١

 ).٦٦٦: ١٩٩٧الوسيط، (."األمر الصعب المعقد"تعرف المشكلة بأنها 

تقـد  ع بحيـث يعتقـدون أو ي      ،موقف يؤثر في عدد من األفـراد      "وتعرف بأنها   

 ."األعضاء اآلخرون في المجتمع بأن هذا الموقف هو مصدر الصعوبات والمـساوى           

  ).٤٣٣: ١٩٨٥محمد وآخرون، (

 ويؤثر فيهـا    النزيلبأنها كل موقف سلبي يواجه أسرة       " إجرائياًويعرفها الباحث   

  ." من مؤسسات المجتمع المختلفةالمساعدةلم تقدم لها  ما ،ل يختل معه توازنهابشك



 ٧

  :خدمات الرعاية االجتماعية -٢

يعتبر مفهوم خدمات الرعاية االجتماعية من المفاهيم النـسبية التـي تختلـف             
 .باختالف اإلمكانيات والظروف المتاحة لكل مجتمع

 الرسمي التي تعمـل علـى تحـسين         كل الجهود ذات التنظيم   "ويمكن تعريفها بأنها    
  ".ظروف أعضاء المجتمع المعين أو جزء فيه

نسق مـنظم مـن الخـدمات ترمـي إلـى      "عرف خدمات الرعاية بأنها     تكذلك  
طريـق تحـسين    عـن    وذلك   ، األفراد والجماعات لتحقيق مستويات أفضل     اتمساعد

   ).١٥، ١٤١٩الرصخاني  (."أحوالهم وتنمية قدراتهم

مجموعة مـن الخـدمات التـي       " بأنها    إجرائياً ات الرعاية ويعرف الباحث خدم  
ـ      النزالءيقدمها المجتمع بمؤسساته الحكومية واألهلية إلى        ين س وأسـرهم بهـدف تح

  ".أحوالهم وإعادة تأهيلهم

 :)أسر النزالء (النزالءأسر  - ٣

هي تلك األسر التي يودع أجد أفرادها في السجن بسبب ارتكابه سلوك مخـالف   
  . ت طائلة القانون لفترة من الزمنللنظام ويقع تح

تلك األسر التي يكون عائلها أو القائم على شـئونها موجـوداً            "ويعرفها السعيد بأنها    
 ).٥٥: ١٩٩٦ السعيد،( ." بسبب الحكم عليه بالحبس لفترة من الزمناإلصالحيةداخل 

 ):السجون(المؤسسات اإلصالحية  - ٤

ي أعده المجتمع لرعاية األفـراد      المكان الذ "تعرف المؤسسات اإلصالحية بأنها     
الذين وقع فـي حقهـم      والذين قاموا بأعمال إجرامية أو أعمال مخالفة للقوانين والنظم          

  ).١٤٢٤:٦الرشود،  (."حكم بتجريدهم من حريتهم

األماكن التي تخصصها الدولة لتنفيـذ العقوبـات        : كما تعرفها فوزية عبدالستار بأنها    
  ).٢٠: ١٤٢١طالب،  (.والتدابير

 مفيها النزالء نتيجـة ارتكـابه   بأنها األماكن التي يودع     إجرائياً ويعرفها الباحث 



 ٨

يخـضع خاللهـا     ،ويقع تحت طائلة القانون لفترة زمنية محددة       ، للنظام اً مخالف اًسلوك
   .النزيل لعدد من البرامج بهدف إعادة تأهيله وإصالحه

  

  :حدود الدراسة: سابعاً

  )إصالحية الحائر( الدراسة على مدينة الرياض  اقتصرت:الحد المكاني للدراسة

 طبقت هذه الدراسة على النزالء الموجودين في إصالحية :الحد الزماني للدراسة

  هـ١٤٢٧رمضان لعام  /١٧ -١الحائر في الفترة 

 اقتصرت هذه الدراسة على موضوع مشكالت أسر :للدراسة الحد الموضوعي

  .ن وطرق تعاملها معها في مدينة الرياضنزالء المؤسسات اإلصالحية من السعوديي

 



 ٩

  
  

  

ــي   الفصـــــل الثــانـ



 ١٠

ــالفص ــانــل الثـــ   يـ
  ث األولــالمبح

  :مفهوم األسرة: أوالً

يعتبر مفهوم األسرة من المفاهيم التي اختلف العلماء والمختصون حوله نظـراً            
 عام على وجـود      هناك اتفاق   من مجتمع آلخر، ولكنْ    هاوتركيباألسرة  الختالف بناء   

 .عناصر مشتركة لمفهوم األسرة تمثل في الرباط الزواجي ووحدة الـسكن والمعيـشة            
  ).٢٢: ١٩٩٤الخلف، (

 جماعة مـن  :األسرة بأنها "Bergess" , "look"" لوك"و" بيرجس"فقد عرف 
 التبني، ويعيشون معيشة واحدة في بيـت        األشخاص يرتبطون معاً بروابط الزواج أو     

ون مع بعضهم البعض وفقاً ألدوار اجتماعية محدودة كـزوج وزوجـة             ويتفاعل ،واحد
  .وجميعهم يسهم ويحافظ على نمط ثقافي عام) بنين وبنات(وأوالد 

:  األسرة بأنهاogburnand Nimkoff (Murack)وعرف أوجبرن ونيمكوف 
كما قد تتكـون     ،رابطة اجتماعية تتألف من الزوج والزوجة وأطفالهما أو بدون أطفال         

سرة من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها وقد تتـسع األسـرة                األ
بحيث تضم األفراد واألحفاد وبعض األقارب على أن يكونوا مشتركين فـي معيـشة              

  ).٤٥: ١٤٢٢: الحامد والرومي (.واحدة مع الزوج والزوجة واألطفال

  : النقاط التاليةأن يحدد أهم خصائص األسرة في"Geleen" " جيلين"وقد حاول 

  . على األقل من جنسين مختلفينتتميز بوجود رابطة زواجية بين عضوين -١

 .تسير إلى شكل معين من أشكال اإلقامة -٢

 . عليها مصطلحات القرابة وإلزاماتهاتعترف ببعض صالت الدم التي تبنى -٣

 .تقوم على مجموعة وظائف شخصية ومجتمعية تمارسها األسرة -٤



 ١١

 المنظور اإلسالمي عن تلك التعارف التي ترى أن         ويختلف تعريف األسرة من   
التعايش بين الرجل والمرأة بال زواج أحد األنماط الحديثة لألسرة، أو تلك التعـاريف              

  .التي تعد التبني شكالً من أشكال األسرة

لذا فإن التعريف المقبول لألسرة من المنظور اإلسالمي يمكن صياغته بالـشكل            
 عن جماعة اجتماعية مكونة من رجل وامرأة علـى األقـل            األسرة هي عبارة  "التالي  
 برابطة زوجية شرعية ويعيشان في مكان إقامة مـشتركة ويقومـان بوظيفـة              اارتبط

 :الغامـدي  (."تكاثرية وبينهما تعاون من أجل قيام األسرة بواجباتها تجـاه المجتمـع           
٣٣ :١٤١٨.(  

ة التي ارتبط ركناهـا     نها الجماع إ: "فقالوا) األسرة(كما عرف أهل االختصاص     
بالزواج الشرعي والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها وما نتج عنهما من ذريـة             

  ).٤١٩: ١٤٢٥محمد،  (."وما اتصل بهما من أقارب

  : هذا وقد يستنبط من مدلوالت بعض اآليات الكريمات ثالثة تقسيمات لألسرة وهي

ويـا آدم أسـكن   {له تعالى  كما في قو  ،األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة      -١

  ).١٩: األعراف (.}أنت وزوجك الجنة

ولقـد  {األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة والذرية، كما في قوله تعـالى              -٢

 ).٣٨: الرعد (.}أرسلنا رسالً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية

 :األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة واألوالد واألقارب كما في قوله تعالى          -٣

واألهل فـي اآليـة     ) ٦: التحريم(} يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً       {

فاألسرة هنا ال تقتصر علـى الـزوجين واألوالد          ،"قرابة الفرد "الكريمة تعني   

 ).٣٢ هـ،١٤١٨:الغامدي( .واألمهات األصول من اآلباءمن بل تشمل أياً  ،فقط

  :أهمية األسرة في المجتمع: ثانياً

إذا صـلحت صـلح      ،ألسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري       تعتبر ا 

 وهي  ،ي األول  فاألسرة هي النظام اإلنسان    ،ذا فسدت فسد المجتمع كله     وإ ،المجتمع كله 



 ١٢

 ألنها عبارة عـن مجموعـة مـن         ، بل هي أساس المجتمع    ،أول لبنة في بناء المجتمع    

 وله وتتشكل شخصيته في محيطـه     ته ومي  كما أن الفرد تتكون اتجاها     ، المتفاعلة األسر

وذلك من خالل تفاعله مع أعضاء أسرته وأثناء عملية التنشئة االجتماعيـة             ،األسري

  ).٤٢٣: ١٤٢٤محمد،  (.التي تقوم بها األسرة

ع االجتمـاعي للجيـل     يإذاً فاألسرة هي الهيئة األساسية التي تقوم بعملية التطب        

وهي مـصدر    ،موه جوهر ثقافة مجتمعه   الجديد، وهي التي تنقل للطفل خالل مراحل ن       

 واألسرة كجماعة وظيفية تزود أعـضائها       ،العادات والتقاليد والقواعد واآلداب العامة    

بكثير من اإلشباعات األساسية من بينها توفير مشاعر الحب والرحمـة بـين اآلبـاء               

الوديـة   ومثل هذه المشاعر     ، أنفسهم وكذلك نشر التواد والتراحم بين األطفال      ،واألبناء

  ).٤: ١٩٨١حسن،  (.تعتبر ذات أهمية كبرى في النمو االنفعالي

وبهذا نعلم أن األسرة تستمد أهميتها وعلو مكانتها من كونها البيئة االجتماعيـة             

األولى والوحيدة التي تستقبل اإلنسان منذ والدته، وتستمر معه مدى حياته، تعاصـر             

  .انتقاله في مراحل عمره المختلفة

  :ظائف األسرةو: ثالثاً
 لم يقتـصر علـى إشـباع        ،شرع الزواج في اإلسالم لوظائف ومقاصد سامية      

 ، بل شمل مجموعة من الوظائف الجوهريـة       ،الدوافع الجنسية وإنجاب األوالد فحسب    

 .التي البد من توافرها لصالح األسرة كنظام اجتماعي ولصالح المجتمـع واسـتقراره            

  :ويمكن عرض بعض هذه الوظائف كما يلي

 :الوظيفة االقتصادية -١

وظهرت الكثير مـن الـسلع       ،مع ظهور الحياة الحضرية زادت نفقات المعيشة      

 ولما كانت هذه السلع     ،وأصبحت من الحاجات الضرورية في حياة األسرة       ،والخدمات

 فإن دخل األسرة لم يعد يلبي هذه المطالب في كثير مـن             ،والخدمات في تطور مستمر   

وبـاألخص   ، في تلبية احتياجاتها المادية أخـذ أفرادهـا         ورغبة من األسرة   ،األحيان



 ١٣

وال تقتصر وظيفة األسـرة       في النزول للعمل وذلك لتحقيق األمن االقتصادي       ،الوالدان

بل تشمل تنظيم دخل األسـرة       ،االقتصادية على العمل وتلبية حاجات األسرة األساسية      

ر واإلسـراف وتـضييع      واجتناب التبـذي   ،من خالل الموازنة بين الدخل واالستهالك     

  .األموال وصرفها في أمور ال تستحق الصرف

إذاً فاألسرة من خالل هذه الوظيفة تعمل على إشباع احتياجات أعضائها لتأسيس            

التركـي،   (.هيكل اجتماعي مقبول من المجتمع، وبيئة مستقرة تنـتج سـواعد بنـاءه            

  ).٣٩: ١٤١٨الغامدي،  (،)٤:هـ١٤٢٦

 : البشريوظيفة التكاثر وحفظ النوع -٢

 إال أن المجتمعـات     ،التكـاثر تعمل األسر على حفظ النوع البشري عن طريق         

تختلف في كيفية هذا االتصال وتتحكم فيه العـادات والتقاليـد المجتمعيـة واألديـان               

المختلفة، وفي الدين اإلسالمي شرع الزواج لضبط هذا االتصال، فاإلسالم يلي طلـب             

ية ظاهرة مهذبة ويعتبر تلك الدوافع من متـع الحيـاة           الدوافع الجنسية عند اإلنسان تلب    

رواه (".لى مـن دنيـاكم النـساء والطيـب        إحبب   "ρالمحببة للنفس، قال رسول اهللا      

   )البخاري

 ρكما أن الشارع قد دعا بصراحة إلى الزواج وجعله مقروناً باالستطاعة قـال         
طع فعليه بالصوم فإنه     ومن لم يست   ، الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج      ريا معش "

  )رواه مسلم في الصحيح( ".له وجاء

والشك أن اإلسالم سعى من خالل هذه التعاليم إلى إشباع الميل الفطري عنـد              

ـ ١٤١٨الغامـدي،    (.كل من الرجل والمرأة عن طريق الزواج المشروع        ، )٤٨: هـ

 ).١٢٥: ٢٠٠٠السالم، (

 :وظيفة التنشئة االجتماعية -٣

لدراسات والبحوث التربوية واالجتماعية على أهميـة دور        ت العديد من ا   لقد أكد 

 فاألسرة هي الوسيط بـين المجتمـع وأفـراده          ،األسرة في عملية التنشئة االجتماعية    



 ١٤

 ومبادئه وخبراته التـي     هوهي المرجعية التي يستمد منها الطفل قيم      والمدرسة والبيئة   

 الفرد ثقافة مجتمعـه،      ومن خاللها يتعلم   ،تحدد أنماط سلوكه وتشكل مالمح شخصيته     

كما تمثل األسرة القوة االجتماعية التي تدعم الـشعور باأللفـة والمحبـة واالنتمـاء               

لذلك يؤكد علماء النفس والتربية واالجتماع على أهميـة الـدور التربـوي              ،للمجتمع

  .لألسرة في تنشئة األبناء وتحقيق قدر من التوافق النفسي واالجتماعي لهم

ل ذلك أمانة في    ع وج ،م اآلباء واألمهات على تربية أوالدهم     ومن هنا حث اإلسال   

 والرجل راع على    ،األمير راع فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،         "ρأعناقهم قال   

 فكلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن          ،أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده       

  )رواه مسلم(".رعيته

ن المولود يولـد    إاف لدى الطفل حيث     كما حمل اإلسالم األسرة مسئولية االنحر     

 ،ن في عملية التنـشئة     ثم بعد ذلك يأتي دور الوالدي      ،وهو صافي السريرة سليم الفطرة    

 فـأبواه   ،ما من مولود يولد إال يولد على الفطرة       "قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم       

الدراسـات   وهذا مـا أكدتـه       )أبو داوود في سننه   . ("يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه    

الغامـدي،   (.الحديثة من خالل تأثر األبناء بأسرهم عن طريـق القـدوة والمحاكـاة            

  ).٦٨: ١٤٢٤العتيبي، نوره، ( ،)٥١: هـ١٤١٨

وانطالقاً من هذه الرؤية تبرز أهمية عملية التنشئة االجتماعية في تشكيل القـيم             

األسرة في مقدمـة    واألنماط السلوكية المرغوبة من قبل األسرة والمجتمع، كما تظهر          

المؤسسات االجتماعية المؤثرة في تشكيل النظام القيمـي لألبنـاء مثـل المؤسـسات              

العتيبـي،   (.وغيرها من مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية       ،التعليمية والدينية 

١٠١: ١٤٢٤.( 

 :وظيفة الضبط االجتماعي -٤

كوين المجتمع  فهي أساس ت   ،تعتبر األسرة من أدوات الضبط االجتماعي الهامة      

 وهذه األهمية تخولها لممارسة عمليات تربوية  هادفة لتحقيـق           ،وقاعدة الحياة البشرية  



 ١٥

 ويؤكد علماء التربية واالجتماع على أن الفرد ال يولـد إنـساناً             .نمو الفرد والمجتمع  

وأن على المجتمع أن يأخذ في صقله وتهذيبه وتعليمه وتسمى هذه العمليـة              ،اجتماعياً

 وهي عمليـة    ، بها تكيف الفرد مع بيئته االجتماعية بعملية التطبيع االجتماعي         التي يتم 

ومن . تباع تقاليده والخضوع لقوانينه   مع وا تستهدف تعليم األفراد االمتثال لمطالب المجت     

ن عملية الضبط االجتماعي تتم أثناء عملية التنشئة االجتماعية مـن           إهنا يمكن القول    

  .قبل األسرة للفرد

ة يتم فيها اكتساب اللغة والعادات واالتجاهات والتوقعات وطرق إشـباع           فاألسر

 في   وتشكيل أنماط السلوك، لذلك فهي أداة قوية يستخدمها المجتمع         ،الحاجات األساسية 

  .عملية الضبط االجتماعي

واألسرة عندما تقوم بعملية الضبط االجتماعي تستمد قوتها من خصائص تتميز           

فهي الجماعة األولى التي يعيش فيهـا        ،ت المجتمع األخرى  بها عن غيرها من مؤسسا    

 التي يتفاعل فيها الفرد      كما أنها أولى الجماعات    ،حيث سهولة التطبيع والتوجيه    ،الفرد

  .ويحدث فيها التأثير المتبادل بين الفرد وأعضاء أسرته

وقد أجمعت الخبرات اإلنسانية ودلت تجارب المتخصصين على ما للتربية فـي     

فهي المراقب لسلوك الفـرد      ،ل أمامه أثر أي شيء آخر     ءرة من أثر عميق يتضا    األس

  .في حدود القيم والمعايير السلوكية المتعارف عليها ،وتصرفاته

 أحد المنظرين القدماء للضبط االجتماعي على أهميـة         (colee) وقد ركز كولى  

حقق ذاته ويشبع    وأن الجنس البشري ي    ،الجماعات األولية في عملية الضبط االجتماعي     

مثل األسرة وجماعة األصـدقاء وجماعـة الجيـران          ،حاجاته في الجماعات األولية   

 ).٥٢: ١٤٢٦التركي، ( ،)٥٩: ١٤٢٢: الحامد والرومي (.وغيرها

  :الوظيفة النفسية والعاطفية -٥

تعمل األسرة من خالل نظامها في الزواج على تلبية الحاجات العاطفيـة عنـد              

 كمـا تـستجيب     ،الحاجات العاطفية في المودة والتراحم والسكن      وتتمثل هذه    ،اإلنسان



 ١٦

 .األسرة للحاجات النفسية المتمثلة في حاجة الشعور باألمن واالحترام والتقدير والقبول          

لدى أفرادها يخلق جواً    والنفسية  والشك أن عمل األسرة على إشباع الحاجات العاطفية         

  .من االستقرار والسكينة في األسرة

لبية هذه الحاجات من أعضاء األسرة التماسك وبناء عالقـات وثيقـة            تطلب ت تو

 .فيما بينهم ووجود نوع من االلتزامات والحقوق والواجبات لكل عضو فـي األسـرة             

لوجه والشك أن األسرة ال تستطيع القيام بهذه الوظائف على ا         ) ١٢٤: ٢٠٠٠: السالم(

ن الـشعور بوجـوده فـي        إال أ  ، أو فـي غيـره     اإلصالحيةومعيلها غائب عنها في     

  .   يختلف عن وجوده خارجهاإلصالحية

  :دور األسرة في حياة الطفل: رابعاً

شخصية تظهر من خالل التفاعل الدينامي المستمر       إن المراحل الهامة في نمو ال     

 ولما كان الفـرد يقـضي مـع         .بين الفرد والبيئة، أي في المواقف الجماعية المتنوعة       

فالشك أن األسرة هي الجماعة األولية التي يتعلم فيها الطفل          أسرته أولى سنوات حياته     

االنتماء والمسئولية االجتماعية وأساس العالقات الفردية والجماعية المستقبلية ويكـون          

 .وباألخص األبوين ،  لي بين الطفل وباقي أعضاء األسرة     ذلك عن طريق التفاعل العائ    

بين الطفل ووالديه سوف تشكل توقعات      وهذا التفاعل والعالقات الوجدانية التي تحدث       

  ).١٣ :٢٠٠٢وأحمد  قاسم( .الطفل واستجاباته في العالقات االجتماعية التالية

أن األسرة ليست تجمعاً من األفراد الذين ) Goldenbrgo , 1985(ولهذا ترى 

 وقوانينـه   ه بل هي نظام اجتماعي طبيعـي لـه خصائـص          ،يعيشون في مكان واحد   

 وطرائقه في التفاوض وحل مشكالته التي       ،ه وأسلوبه الخاص   وبناؤ ومسئوليته وسلطته 

 وفي هذا النظام األسري يرتبط األفـراد        .تسمح له بتنفيذ أعماله ومهامه بطريقة فاعلة      

برباط عقلي وانفعالي واجتماعي وبشكل يساعدهم على القيـام         اآلخر  البعض  ببعضهم  

  .كل حسب دوره المناط به ،بوظائفهم ومسئولياتهم

على مفهوم األسرة باعتبارها جماعـة ووحـدة اجتماعيـة          " أكرمان"كما يؤكد   



 ١٧

 ويظل تأثيرها قائمـاً     ، وتكوينها  تؤثر بشكل مباشر في بناء شخصية الطفل       ،ووجدانية

 بل وقد يظل هذا التأثير بشكل أو بآخر في سلوك الفرد      ،حتى مرحلة متأخرة من العمل    

نتيجة لتعـدد    ،ثير كثير من التعديل والتغيير    وإن كان يدخل على هذا التأ      ،طيلة حياته 

  ).٥٦: ١٩٨٣: هدى قناوي(. المؤثرات كلما تقدم السن بالطفل

وال شك أن السنوات األولى من حياة الطفل لها أهمية بالغة في تكوين الروابط              

حيـث   ،ة من عمل الطفل    وذلك ألنها تمثل الفترة الحساس     ،االنفعالية بين الطفل ووالديه   

 كما أنها الفترة التي ينمو فيها جهاز الطفـل          ،لتعلم والمرونة وتطور المهارات   قابلية ا 

ثم تقل سرعة نمـوه نـسبياً        ،العصبي في أسرع نمو له في السنين األولى من عمره         

 كبير من المرونـة وقـدرة       ذه السرعة في النمو يصاحبها قدر     وه ،وبالتدريج بعد ذلك  

في المساعدة علـى    ) األسرة(ة المحيطة بالطفل    وهنا يأتي دور البيئ    ،هائلة على التعلم  

إكساب الطفل المهارات والمعلومات التي تساعده على التعبير عـن قدراتـه الكامنـة     

    .وقواه االبتكارية بطريقة سهلة وطبيعية

فهي الطفل تعتبر مرحلة حساسة من عمره،       وكما أن السنوات األولى من حياة       

نها تترك  إحيث   ،وهي من األهمية بمكان    ،األولىتعتبر مرحلة الخبرات واالنطباعات     

كما أنها تطبع شخـصية الطفـل        ،وتؤثر على خبراته التالية    ،آثارها على الطفل دائماً   

 ولذلك فهذه المرحلة يجب أن      ، ونحو الخير أو الشر    ،وتوجهها نحو السواء أو االعتالل    

ال في  مكن توفرها إ  جه الرعاية التي ال ي    ويجب أن تحاط بكل أو     ،تحظى باهتمام خاص  

  ).١٨-١٧: ١٩٩٩دياب، (.وجود األسرة الطبيعية للطفل

من خالل   ،وخالل هذه المرحلة يقوم الوالدان بمساعدة الطفل على تشكيل سلوكه         

أو عدم تشجيعهم ألنماط سلوكية معينـة، كمـا أن           ،تشجيعهم ألنماط سلوكية مرغوبة   

أو من خالل النماذج السلوكية      ،ينالطفل في مراحل عمره األولى يتعلم من خالل التلق        

 ومن خالل تشكيل سلوك الطفل يتم نقل القـيم واالتجاهـات            ،التي يتلقاها من األبوين   

 األبـوان دوراً هامـاً كنمـاذج للتقليـد          مارسحيث ي  ،الخاصة من اآلباء إلى األبناء    

  .والمحاكاة، وتكون احتكاكات الطفل بهما أكبر وحاجته لهما أشد



 ١٨

 هي المصدر األول لتعليم السلوك، فالشك أيـضاً أنهـا تمثـل             وكما أن األسرة  

اإلطار الذي يكتمل فيه النمو النفسي للطفل عن طريـق إشـباع الحاجـات النفـسية                

وهـذا   ،حيث يتوفر للطفل الشعور باألمن والحب واالهتمام والتقبل        ،والوجدانية للطفل 

ويكون دعامة أولى لتقويـة      ،الشعور يربط الطفل بأسرته ويسمح لعاطفته بالنمو السليم       

 بشكل يدعم تكيف الطفل     ،الروابط الوجدانية بين الطفل وأسرته، وبين الطفل واآلخرين       

مع نفسه ومع بيئته، ويساعد على تكوين مشاعره نحو ذاته وعاملـه فـي حاضـره                

  .ومستقبله

والشك أن الخبرات النفسية المناسبة التي يتلقاها الطفل في األسرة تعـد أمـراً              

  .ورياً لتحقيق أمنه النفسي وتساعد على تشكيل شخصيته السويةضر

 وهـذه   .وهكذا تعتبر األسرة مصدراً هاماً لألمن والروابط والعالقات الوجدانية        

الروابط والعالقات الوجدانية تعتبر أهم أسس الصحة النفسية للطفل، وكلما اتسمت هذه            

لى ارتفـاع مـستوى     إته أدى ذلك    االستمرارية واالستقرار بين الطفل وأسر    بالعالقات  

  ).١٥-١٤: ٢٠٠٢قاسم،  (.الشعور باألمن والرضا لدى الطفل ووالديه

وعندما يفقد الطفل العالقات والروابط األسرية التي يجدها في رعاية أبويه له،            

مثل الوفاة أو   (ها  ؤأ على األسرة ظروف تمنعها من القيام بوظيفتها تجاه أبنا         حينما تطر 

فإن ذلك يؤدي إلى شعور الطفـل بعـدم          ،)اإلصالحيةول أحد األبوين    طالق أو دخ  ال

وهـذا قـد     ، ويعمل على إشـباعها    ،األمان، وذلك لفقده من يحقق له حاجاته األساسية       

 وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود انحراف بـين          .يؤدي به إلى الجنوح واالنحراف    

   .هماسر التي فقدت أحد الوالدين أو كليأبناء األ

لى حدوث عدد   إفالحرمان التام واالنفصام الطويل المدى عن الوالدين قد يؤدي          

 فالطفل عندما يحرم من األسرة ال يستطيع أن يوفق بـين            ،من االضطرابات السلوكية  

 ممـا يولـد     ،ن شعوره بالحرمان من األسرة    ع وذلك ناتج    ،حاجاته ومتطلبات مجتمعه  

 وهذا التمرد على قيم المجتمع يؤدي       ،وسلوكه عنده شعوراً بعدم االكتراث بقيم المجتمع     

  .إلى ارتكابه الكثير من االنحرافات السلوكية
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وتبرز أهمية األسرة لسلوك الطفل ونموه الجسمي والنفسي السليم إذا قمنا بعمل            

مثـل  "وأطفال حرموا من الحياة األسـرية        ،مقارنة بين أطفال عاشوا في أسر طبيعة      

حيث وجد أن أطفال هذه المؤسسات يكثر بينهم مـرض           ،"اإليوائيةأطفال المؤسسات   

وعدم القدرة على التفاعل     ، باإلضافة إلى نقص التفاعل االجتماعي واالنعزال      ،الهزال

لى العدوان أكثر من أبناء األسـرة       إلى ميل أطفال المؤسسات     إمع اآلخرين باإلضافة    

  ).٣٤٤: ١٩٨٣: هدى قناوي (.الطبيعية

طفـال  أ مثل   ،ي يعيش بعيداً عن جو األسرة الطبيعي      وهكذا نرى أن الطفل الذ    

هو طفل حرم من عائد وتكيف نفـسي         ،المؤسسات أو يعيش في أسرة أصابها التفكك      

تقوم بتأديـة وظائفهـا      ،من خالل وجوده في أسرة طبيعية      ،كان المفروض أن يعيشه   

 .نمـوه أثناء التفاعل األسري بين أعضاء األسرة بشكل يؤثر في الطفـل و            ،األساسية

  ).١٨: ٢٠٠٢قاسم، (

  :دور األم في حياة الطفل: خامساً

عند الحديث عن الطفل واألسرة البد من ذكر مركز األهمية وصـاحبة الـدور              

حيـث أكـدت العديـد مـن         ،)األم(الرئيسي والهام في عملية التنشئة المبكرة للطفل        

طفل، وذلك من خـالل     الدراسات النفسية والتربوية على التأثير البالغ لألم على نمو ال         

فالطفـل يولـد     ، التي تمثلهـا األم    ،تفاعل الطفل في بداية حياته مع البيئة المحيطة به        

 ومن المستحيل أن ينمو الطفل نمواً سـليماً إال إذا           .عاجزاً ضعيفاً في عالم جديد عليه     

أشبعت حاجاته النفسية والبيولوجية، ويتوقف إشباع حاجاته في هذه الفترة علـى األم             

 وتدفئه  ،فهي التي ترضعه إذا جاع     ،والحنانلتي هي منبع األمن والرعاية واالطمئنان       ا

ولهذا يشعر الطفل في وجـود أمـة بالطمأنينـة           ،وتوفر له الراحة إذا تعب     ،إذا برد 

 والعطـف   ،لى حد كبير على أن حب األم      إن في نمو الطفل     و ويتفق المختص  ،واألمان

دياب  (. عند الطفل  ةية، ونمو الشخصية السليم   الجسمي أمران ضروريان للصحة النفس    

٩١: ١٩٩٩.(  
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فالطفل الرضيع يشعر بوجوده على المستوى النفسي من خالل الرعايـة التـي             

 وحـدة    حيث يشكل هو وأمه    ،سوياً والتي بدونها ال يكون الطفل طفالً        ،يجدها من أمه  

 ،فظياً عمـا يريـد    والتي ال يمكن للطفل أن يعبر فيها ل        ،في المرحلة األولى من عمره    

قاسـم،   (.فتكون عاطفة األمومة هي المعبرة اللفظية عما يريد أن يعبر عنـه الطفـل             

٢٠: ٢٠٠٢.(  

وقد انتهى أحد أطباء األمراض العقلية لألطفال بعد إجراء دراسات مستفيـضة            

على الرضيع إلى أن األم والرضيع بعد الوالدة ال يزاالن يكونان وحدة مـن الوجهـة                

  . العالقة الجسمية الوثيقة بينهما ضرورية للنموالنفسية وأن

وقد وجد هذا الطبيب أن األمومة الوثيقة االتصال بالطفل ضـرورية إلشـباع             

 كما استنتج هذا الطبيب أن قيام األم بتلبية حاجات طفلهـا            ،حاجات الرضيع األساسية  

  ).٩١: ١٩٩٩دياب، (.يؤدي إلى نمو الجهاز العصبي بشكل سليم

 أن ما يعتقد أنه ضروري لضمان الصحة هـو          ١٩٨٠ " Bowlby" ولبيب"كما يقدر   

ضرورة ممارسة الطفل لنوع من العالقة الدافئة القريبة المستمرة مع أمه، وأن هـذه              

العالقة الدافئة والمستمرة بين الطفل وأمه هي التي يؤثر على نمو الطفـل العقلـي               

  ).١٩، ٢٠٠٢: قاسم (.والخلقي

مع األم في سنوات العمر األولى ضرورية إذا ما أريـد           فعالقة الحب المستمرة    

خرين وهنا  للطفل أن يصبح قادراً على تشكيل روابط ذات داللة ومعنى مع األفراد اآل            

 مـن حيـاة الطفـل        على أهمية الـسنتين األوليـين      ١٩٥١" Bowlby"يؤكد بولبي   

ا انتهـت هـذه      وإذ .شكل فيها الرابطة بين الطفل وأمة     ا مرحلة ينبغي أن تت    مباعتباره

 فإن درجـة    ،المرحلة العمرية من حياة الطفل دون أن تتشكل هذه الرابطة بشكل سليم           

 . مـن حياتـه     الطفل ما فاته في السنتين األوليـين       األمومة الكافية بعد ذلك ال تعوض     

  ).٢٠، ٢٠٠٢: قاسم(
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وهذا يوافق الرأي عند المختصين في نمو األطفال وصـحتهم النفـسية حيـث              

 األولى هي أخطر مراحل النمـو تـأثراً بالحرمـان           أن السنوات الثالث  يؤكدون على   

 . سبب مـن األسـباب     أليالعاطفي الناتج عن فراق األم للطفل أو بعدها الطويل عنه           

  ).١٢٣: ١٩٩٩دياب (

د فقط بل المقصود هنـا نوعيـة        ووجم في هذه الفترة ال يقصد منه ال       ووجود األ 

ال تقدم الغذاء والوقاية مجـردة، بـل تقـدم معهـا             فاألم   ،األمومة التي يتلقاها الطفل   

بالضرورة العطف والمحبة والحنان، ومن ثم فإن الجدير باألهمية في هذا الموضـوع             

  .ليس وجود األم في ذاته، بل هو استجابة األم للطفل

وهكذا يمكن القول بأن أساس عالقة الطفل وثقته بنفسه وبالعالم تنبع أساساً من             

ـ          ،ياته األولى نموه في سنوات ح    ن إومن نوع العالقة في المرحلة األولى من عمره ف

كانت عالقة الطفل بأمه في هذه المرحلة تقوم على الثقة واالطمئنان فإن الطفل سوف              

 وإذا لم توضع    ،مع اآلخرين وإنمائها  جتماعية  االعالقات  اليكون أكثر قدرة على تطوير      

ويتعذر بعد ذلك    ،ية تكون ضعيفة غير موفقة    بذور الثقة في عالقة الطفل باألم فإن البدا       

  ).٢٢: ٢٠٠٢قاسم،  (.معتتحقيق الثقة بين الطفل والمج

  : الحرمان من األم وأثره على الطفل:سادساً

مع إجماع العلماء على أهمية األسرة وأثرهـا العميـق فـي تنـشئة الطفـل                

سي في عملية    نراهم يحرصون على إبراز دور األم كصاحبة الدور الرئي         ،االجتماعية

ويؤكدون على مركزها الجوهري بالنـسبة للطفـل، وخاصـة فـي             ،المبكرةالتنشئة  

  .السنوات األولى من حياته

نما تـستمد   إومن القواعد المتفق عليها أن أول أساس لصحة النفس عند الطفل            

مـة لهـذا    عومن اآلراء المد  . من العالقة الحارة الوثيقة الدائمة التي تربط الطفل بأمه        

من المعتقد أن أساس الصحة العقلية هو أن يخبـر الطفـل            " "جون بولبي "رأي قول   ال

  ".يجد كالهما في هذه العالقة اإلشباع والمتعة ،عالقة حارة وحميمة ودائمة بأمه



 ٢٢

فـي بدايـة    " يـة مأصبح من البين اآلن أن الرعاية األمو      "بقوله  " جون ولبي "ويزيد  

ن جدواه عظيمة للوقاية من اعتالل الصحة       الطفولة شيء أساسي للصحة العقلية كما أ      

  ).١٢٥: ١٩٩٩دياب،  (."العقلية

أمام هذه األهمية لدور األم في رعاية أطفالها الشك أن حرمان الطفل من هـذه               

الرعاية يكون له آثار سيئة على الطفل في مراحل حياته المختلفة، وهذا ما أكده عـدد                

أن الحرمـان مـن     " بـولبي "وضح  أيث  ح ،احثين من خالل دراساتهم المختلفة    من الب 

لى عدم قدرة الطفل على إقامة عالقـة        إالعالقة مع األم في مراحل النمو المبكر يؤدي         

 وقد اسـتمد    ،ح واستمرار سوء السلوك   وسوية مع الناس اآلخرين، كما يؤدي إلى الجن       

  .مالحظاته لألطفال المودعين بالمؤسساتمن اقتناعه هذا " بيلبو"

دعوا بالمؤسسات ما   كيف أو  مراهقاً   ٣٨في دراسته لعينة من     " بيرس"كذلك أكد   

 ،ن ويعانون من اضـطراب الخلـق   سنوات أن غالبيتهم ذهانيو٣ابيع و أس ٣بين عمر   

 .وكان السبب وراء ذلك هو انقطاع الرابطة بين األم والطفل في عمـر مبكـر جـداً                

  ).٢٤: ٢٠٠٢قاسم، (

ممن تتراوح أعمارهم   " طفالً ٣٠"وفي بحث أجري على مجموعة من األطفال        

 شهراً نصفهم كان يعيش في مؤسسات والنصف اآلخر كان يعـيش  )٣٥ ـ  ٣٤(بين 

 ،وقد حدث االنفصال منذ أن كان الطفل في الشهر الرابع من عمره            ،في بيوت للكفالة  

وكانت النتيجة أن كان نمو األطفال الذين يعيشون في البيوت يسير بـشكل طبيعـي،               

  ).٩٠: ١٩٨٧فهمي، ( .ؤسسات أقل من المتوسطأطفال المبينما كان نمو 

 ،لسلوك األطفال فـي مؤسـستين     " سبتز"ويماثل البحث السابق مقارنة قام بها       

 في حين كان أطفال المؤسـسة األخـرى         ، في إحداهما أم كل طفل بطفلها      كانت تعنى 

مؤسسة بالعمل فوجد أن نسبة نمو أطفال ال       ،يلقون عناية ضئيلة من موظفات مرهقات     

بينما تضاءلت نسبة تطور نمو أطفال المؤسـسة         ،األولى استمرت على مستوى مرتفع    

وكانوا  ، يميلون إلى الكآبة والتعاسة     أصبحوا ، وعند فصل األطفال عن أمهاتهم     .الثانية

إلـيهم بعـد    حتى إذا ما عادت األمهات      . غالباً ما يبكون ويرتعشون أثناء فترة الفصل      
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ما طال غيابهن، فقد كانت     ، أما عند  ن في نسبة تطور نموهم    فترة قصيرة، ظهر التحس   

  ).١٢٦: ١٩٩٩دياب، (. نموهم ضعيفةلاستعادة األطفال لمعد

إذاً فحرمان الطفل من أمه يعني حرمانـه مـن األمـن واالسـتقرار واألمـن         

ولذا فقد   ،في مرحلة عمرية يكون أشد حاجة لرعاية أمه وعطفها         ،والحنانوالطمأنينة  

قـال تعـالى     ،على موسى عليه السالم وأمه بأن جمع اهللا بينهما ثانيـة          عالى  اهللا ت من  

  ).٤٠سورة طه آية  (.}فرجعناك على أمك كي تقر عينها وال تحزن{

وفي مجتمعنا العربي السعودي هناك فئات تعاني من هذا الحرمان فباإلضـافة            

 الـذين فقـدوا آبـاءهم       النزالءلى األيتام الذين فقدوا الوالدين أو أحدهما هناك أطفال          إ

 ، وعندما يسجن األب   ،بسبب قضائهم فترة العقوبة المقررة من المجتمع      وربما أمهاتهم   

ومـن   ،ال تستطيع الزوجة القيام بدوره، كما ال تستطيع تلبية احتياجات األسرة لوحدها           

 الضغوط النفسية واالجتماعية الناتجة من سـجن        مهنا تعجز عن القيام بدورها كأم أما      

حيث ال ينعمون بعطف األمومة بالقـدر        ،النزالء والضحية في ذلك هم أطفال       ،وجالز

أو بسبب تـشتت مجهودهـا       ،بسبب انشغال األم بالعمل لسد احتياجات األسرة       ،الكافي

  .بين دورها كأم وموجه ومعيل

  :دور األب في حياة الطفل: سابعاً

ة التنشئة االجتماعية   استعرضنا في الصفحات السابقة دور األم وأهميته في عملي        

وأدى  ،خصوصاً في شهور وسني عمره األولى      ،أثر الحرمان منها على حياة الطفل     و

لى االعتقاد بأن دور األب وأثـره فـي         إالتركيز على دور األم وأهميته بالنسبة للطفل        

 وقد أدت هذه النظرة القاصـرة إلـى دور          ،يعتبر ثانوياً مقارنة بدور األم     حياة الطفل 

لمهتمين والمختصين في هذا المجال إلى التركيز أكثر على دور األم، وإعطاء            األب با 

  ).٢٧: ٢٠٠٢: قاسم (.دور األب اهتمام أقل

ومن هنا رأى الباحث التطرق إلى دور األب في حياة األبناء وبعد ذلـك أثـر                

  .الحرمان من األب على األبناء
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 حيث تبدأ   ، من عمر الطفل   تبدأ عالقة الطفل بوالده في الظهور مع السنة الثانية        

لوفـاً  أخبراته بوسط األسرة االجتماعي ويزداد انتباهه ألبيه، ويتعرف إليه ويـصبح م           

 ،األب دوراً هاماً في تكوين شخصية الطفل      يمارس   وهنا   ،ل إليه و ويحاول الوص  ،لديه

التي تجعل الطفل يسعى جاهداً ليجعـل نفـسه          ،من خالل توفير الحاجات الضرورية    

 ويصبح الطفل أكثر تكيفاً مع واقع مجتمعه       ،وهنا تنمو الذات العليا للطفل     ،الدهشبيها بو 

 وهنا يمكن القول بأن وجود األب ضرورة ملحة لتطور النمو االجتماعي عنـد              ،وقيمه

  .الطفل

وقد أكدت الدراسات والبحوث أن مهمة األب في تربية الطفل من سن الثانية ال              

 دور األب في هذه المرحلة ال يمكن أن تقوم بـه            ما أن  ك ،تقل أهمية عن تربية األم له     

  . ة فاألب يقدم لطفله المثال والقدو،ااألم وحده

وبناًء على ذلك فإن األب الذي يغيب عن أطفاله وأسرته في هذه المرحلة يكون قـد                

 وساهم في تكوين شخصيات غير مكتملة النمو، وربمـا          ،أخل بمسؤوليته تجاه أسرته   

  ).٢٩: ٢٠٠٢قاسم، ( ،)١٣١: ١٩٨٠ :دياب (.ةعدواني

 فاألبناء الـذين    ،كذلك يبرز دور األب في عملية التفاعل االجتماعي لدى الطفل         

يشارك آباؤهم في رعايتهم يصبحون أكثر قدرة على مواجهـة المواقـف المختلفـة              

كما أن وجود األب يساعد على تكوين األمـن النفـسي لـدى              ،والمتغيرة في المجتمع  

  .الطفل

وتؤكد بعض الدراسات أن الظروف االجتماعية المضطربة الناجمة عن غيـاب           

 كـذلك أكـدت     ،لـى االنحـراف   إ يمكن أن تؤدي بالطفل      ،أياً كان سبب الغياب   األب  

ومقارنتهم بأطفال جانحين    ،التي استهدفت دراسة جناح األحداث بمصر     ) عنايات زكي (

ـ     تقريباً من األط  ) ٪٦١( أن   ،من المجتمع اإلنجليزي    تفال الجانحين المـصريين كان

كانت عالقاتهم مـع أمهـاتهم عالقـات        ) ٪٦٣( وأن   ،بعةشغير م عالقاتهم مع آبائهم    

وهنـا  . همنجليز عالقاتهم غير مشبعة مع آبـائ      من اإل ) ٪٦٥(وذلك في مقابل     ،مشبعة

مكتب اإلنماء االجتماعي،    (.تتأكد أهمية األب في عملية التفاعل االجتماعي لدى الطفل        
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٤٦: ١٤١٩.(  

في حياة الطفل عند الحديث عن النمو الجنـسي         ودوره  أيضاً تبرز أهمية األب     

 فقد أكدت بعض الدراسات أن النمط الجنسي أو الهوية الجنسية لدى الطفل             ،لدى الطفل 

  :يمكن أن توصل بإحدى الطريقتين التاليتين

لقدوة في البيت   هي ما يسمى بالمحاكاة، حيث يقوم الطفل بمحاكاة ا         :الطريقة األولى 

  .الذي يمثله في الغالب األب

 تعتمد على تعليم الطفل وإكسابه الطريقة التي يتوقعها منـه ولـي             :الطريقة الثانية 

  .أمره، وذلك من خالل تقديم عدد من المعززات االجتماعية والنفسية والمادية

ن إحيـث    ،جد فيها األبوان  ي بيئة األسرة الطبيعية التي يو     وكال الطريقتين تتم ف   

عتمد على عملية التفاعل االجتماعي     يتأثير األب واألم في تشكيل النمط الجنسي لألبناء         

 ،وبناء عليه فإن غياب األب يؤثر في عملية اكتساب النمط الجنـسي لألبنـاء              ،بينهما

وهذا أدى إلى اهتمام بعض الدراسات بهذا الموضوع للوقوف على أثر غياب األب في           

  .سي لألبناءعملية التنميط الجن

 وقد  .ومن ذلك دراسات أجريت على أطفال حرموا من آبائهم في السن الخامسة           

أظهرت نتائجها أن هؤالء األطفال كانوا أقل في اتجاهاتهم للـنمط الجنـسي مقارنـة               

بالمجموعة الضابطة، كما أظهرت دراسات أخرى أن األطفال الذين حرموا من اآلباء            

جنسي لديهم أقل من األوالد الذين حرموا من اآلباء فـي           قبل سن الرابعة، كان النمو ال     

وأن األطفال الذين حرموا من األب بسبب الطالق، وعاشوا مع           ،سن الخامسة أو أكثر   

 .األم يكون التصور الذاتي لديهم أقل من الذين يعيشون في أسـر حاضـرة األبويـة               

  ).٥٤ – ٥٢: ١٤١٦مكتب اإلنماء االجتماعي، (

األب في حياة الطفل دوره في إثراء الطفـل مـن           يمارسها  ومن األدوار التي    

 وذلك من خالل التفاعل فيما بين الوالدين وباقي أعضاء األسرة، حيث            ،الناحية اللفظية 

  .هام محاولة تقليديستمع الطفل إلى األصوات والحركات المصاحبة لها، ومن ث
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هو لغة المحيطين   وقد أثبتت الدراسات في هذا المجال أن أول ما يتعلمه الطفل            

ن يبه والمالصقين واألقرب إليه في مراحل عمره المختلفة، وال يوجـد غيـر األبـو              

  .يقومان بهذا الدور

 األب يتفوقون   ت في هذا المجال أن األطفال حاضري      وقد أثبتت بعض الدراسا   

في القدرات اللفظية على األطفال غائبي األب، بمعنى أن القدرة اللفظية لدى األطفـال              

ين يعيشون مع األسرة أفضل بكثير من القدرة اللفظية لدى األطفال المحرومين من             الذ

   ).٦٥٠: ١٩٩٦: ياسين مبارك (.الوالدين أو أطفال المؤسسات اإليوائية

 حيث يؤثر في بعـض      ،األب دوراً هاماً في عملية النمو العقلي للطفل       يمارس  كذلك  

   .الجوانب العقلية لدى األبناء

لدراسات أن األطفال الذكور الذين يعيشون في أسرة حاضرة         وقد أكدت بعض ا   

  .األبوين يكونون أكثر ذكاء من األطفال غائبي األب

 التي اعتمدت على قياس التحصيل الدراسـي  Janzz, Sciaraومن ذلك دراسة 

 طفل حاضري األب وقـد تـم تثبيـت جميـع            ٧٧٣ طفل غائبي األب ولـ      ٣٠٠لـ  

وذلك للتوصل إلى أثر    ) سية، السنة، الجنس، الذكاء، الخ    السنة الدرا  (.متغيرات البحث 

 ،غياب األب في التحصيل الدراسي لدى األبناء باعتباره أحد أبعاد الجوانب المعرفيـة            

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن األطفال حاضري األب أكثر تحصيالً من األطفـال              

   ).٦٦: ١٤١٩مكتب اإلنماء االجتماعي  (.غائبي األب

يمكن إغفال الدور الذي يضطلع به األب في عملية الـضبط االجتمـاعي             وال  

خـصوصاً فـي     ، األسرة، حيث يقف األب من األسرة موقف القائد والموجـه          ألفراد

 مثل مجتمعنا الذي يقوم     ،المجتمعات التي يرتكز نظام األسرة فيها على النظام األبوي        

الرجال {كما جاء في قوله تعالى       ،على الشريعة اإلسالمية التي خصت الرجل بالقوامة      

، وقد أثبت الدراسات أن غياب األب يتـسبب فـي           )٢٤: النساء(} قوامون على النساء  

  ).٣٥٢: ١٤٢٢البشر،  (.ضعف عملية الضبط األسري
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  :الحرمان من األب وأثره على الطفل: ثامناً

 ، أنثـى   األب في حياة الطفل ذكراً كـان أم        فيما سبق عرضنا أهم مالمح دور     

على  الشك أن الحرمان من األب ال يقل في آثاره السلبية عن خطر الحرمان من األم              و

بر غيـاب األب فتـرة      نمو الطفل وتوجيه سلوكه وتحديد دوره في األسرة، حيث يعت         

ـ     وهروبه من المنزل     ، وانشغاله عنهم  ،هطويلة عن أبنائ   ي تواجـه   من أهم العقبات الت

  .بوية لديهموتحول دون انتقال الخبرة األ، األبناء

وعن تأثير غياب األب في الجوانب النفسية لألبناء أجري بحث على عينتين من             

والمجموعة الثانيـة   ) حاضرة األبوين (األوالد الذكور، األولى تعيش في أسرة طبيعية        

، ) أو الطـالق   اإلصالحيةأو المرض، أو    الوفاة، أو الهجر،    (محرومة من األب بسبب     

  :تائج التالية البحث إلى النوقد توصل

  .أن غياب األب أدى باألبناء الذكور إلى النكوص عن الكالم -

 .بالقلق الجنسي) غائبي األب(يتصف سلوك األبناء الذكور  -

أن غياب األب أدى باإلناث إلى السلوك العدواني بالرغم مـن أن معاملـة               -

 .األسرة لهن لم تكن عدوانية

أطفال، ) ١٠٦(ن بحثه على    وعن عالقة غياب األب بنمو الضمير أجرى هوفما       

، ي األب، وقد قيست  بعض السلوكيات      نصفهم يعيشون مع آبائهم والنصف اآلخر غائب      

مثل العدوانية والنواحي األخالقية عن طريق تقدير المدرسين والوالدين أو أحـدهما،            

  .وكذلك األقران، وقد ظهرت هذه الدراسة بعدد من النتائج أهمها

في الخصائص األخالقية أقـل مـن       ) غائبي األب  (أن درجات األوالد الذكور    -

  .األوالد حاضري األب

 .أن األوالد غائبي األب أكثر عدوانية من األوالد حاضري األب -

نجد أثـر الغيـاب     األوالد   االجتماعية لغياب األب عن      وعند الحديث عن اآلثار   
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ليات األم  واضحاً في عملية التنشئة االجتماعية، حيث يترتب على غيابه زيادة مـسؤو           

 وبالتالي قيامها بـدورين مختلفـين       ،وقيامها ببعض مهامه  وتربيتهم  تجاه تنشئة أبناءها    

  .كما أن غياب األب يؤثر في التحصيل الدراسي لألبناء ،ومحاولة التوفيق بينهما

ولعلنا بعرض نتائج الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع نقف علـى بعـض الحقـائق              

  :ومنها ،والمؤشرات

  .إلى نقص النمو النفسي واالجتماعي لدى األطفاليؤدي ب األب أن غيا -

أن النمو النفسي واالجتماعي لألبناء الذكور الذين يعيشون بال أب يكون قليالً             -

 .قياساً باألبناء الذين يعيشون مع األب

ن صورة الذات لدى الطفل المحروم من األب تعتريها مشاعر الحزن وحب            أ -

 .العزلة

كتئـاب  الطفل المحروم من الرعاية األبوية أعـراض اال       تظهر على شخصية     -

 .المستقبلمن واإلحساس بالخوف 

يواجه الذين توفي أبوهم وهم في سن الطفولة صعوبة فـي عمليـة التوافـق                -

  )٩٤ – ٩٣ :١٤١٩ مكتب اإلنماء االجتماعي( .النفسي واالجتماعي مع أقرانهم

ه لوسط أسري سليم التكوين     وهكذا نرى أن التنشئة السوية للطفل تقتضي معايشت       

معاً توافراً نفسياً بيولوجياً مشبعاً مانحاً للحـب        ) األم واألب (يتوفر فيه أقطاب األسرة     

القاسـم،   (.مما ينتج عنه توافق الطفل مع نفسه ومجتمعه على حـد سـواء             ،واألمان

٣٢: ٢٠٠٢.(  
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  يـانـث الثـالمبح

  كالت أسر النزالءمش

  :مدخل

 ، وكيفيتها  وتختلف قوة ضغطها باختالف أسباب حدوثها      تتعدد أنواع المشكالت  

أو تحدث بشكل تدريجي مسببة عـدداً        ،فتسبب أزمة  ،فقد تحدث المشكلة بشكل مفاجئ    

  .تهاهمن الضغوط التي تعجز بعض األسر عن مواج

من المشكالت االجتماعية التي تواجه      ،أو المعنوي  ،ويعتبر غياب األب المادي   

ى غيابه اضطراب األسرة واختالف توازنها، ما لم يقدم لهـا            حيث يترتب عل   ،األسرة

  ).٢٢ :١٤١٦استنبولي، . (يد العون والمساعدة ،بمؤسساته المختلفة ،المجتمع

 يترتب عليـه آثـار      ، أو األم  اإلصالحيةوال شك أن غياب األب بسبب دخوله        

المنزل، فسوف   فباإلضافة إلى الفراغ الذي يتركه في        ،سلبية على حياة األسرة بأكملها    

يترتب على غيابه عدد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية والصحية التي           

  وقد تؤدي إلى تفكك األسـرة      .وتضعف من قدرتها   ،تعيق األسرة عن القيام بوظائفها    

  ).٨٦: ٨٧: الخوري ( .نهيارهاوا

 ،هـا ومن األهمية بمكان معرفة هذه المشكالت وطرق تعامل أسر النـزالء مع           

  :وهي على النحو التالي

   :المشكالت االقتصادية: أوالً

ينظر كثير من علماء االجتماع للوضع االقتصادي لألسرة على أنه أحـد أهـم              

نـه  إالعوامل المؤثرة في حدوث االنحراف، وذلك ما أكدته معظم الدراسات، حيـث             

 . واألسـرة  الوسيلة الوحيدة التي عن طريقها يتم إشباع الحاجـات األساسـية للفـرد            

  ).٥٥: ١٩٩٠إدريس، (
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وتتمثل المشكالت االقتصادية ألسر نزالء المؤسسات اإلصـالحية فـي تـدني            

 مما ينتج عنه العجـز      ،المستوى االقتصادية لهذه األسر، وانقطاع الدخل أو انخفاضه       

  .عن تلبية الحاجات األساسية لهذه األسر

ـ       " الـسعيد "فقد أكدت نتائج دراسة      اع االجتماعيـة   التـي تبحـث فـي األوض

واالقتصادية ألسر نزالء السجون في مدينة الرياض على الوضع االقتصادي المتردي           

من أفراد عينـة البحـث ال يزيـد    ) ٪١٣(لهذه األسر، حيث أظهرت هذه الدراسة أن   

) ٣٠٠٠(ال يتجاوز دخلهم الـشهري      ) ٪٦٤,٦( و   ،ريال) ١٠٠٠(دخلهم الشهري عن    

 تدل على حجم المعانات المادية لهذه األسـر         ةلشهري وال شك أن هذه الدخول ا      ،ريال

    ).٦٢: ١٤١٦السعيد،  (.اإلصالحيةبعد فقدان عائلها في 

وسوء الحالة االقتصادية عند هذه األسر قد يؤدي إلى تشرد األبناء أو مزاولتهم             

 ،)بيع المـاء  (كالبيع بين السيارات     ،أو العمل في سن مبكرة في أماكن خطرة        ،التسول

 وهذا يعني حرمانهم التعليم وجعلهم عرضة لالنحراف، كما         .اإلشارات الضوئية وعند  

ها للعيش في مساكن رديئة     ستوى االقتصادي لهذه األسر لجوؤ    يترتب على انخفاض الم   

تؤدي إلى تنشئة ألوان من المرض تزيد من احتياجات األسـرة            ،من الناحية الصحية  

المطبقة على النـزالء فـي المجتمـع        " فالخري" فقد أظهرت دراسة     ،للعالج ولألدوية 

من إجمالي عينة البحث،    ) ٪٤٨(السعودي أن المساكن الشعبية للنزالء تمثل ما نسبته         

من عينة البحث، بمعنى أن الـذين يـسكنون فـي           ) ٪٢٣(بعد ذلك تأتي الشقق بنسبة      

 .من إجمالي النزالء الـذين تـم اسـتجوابهم        ) ٪٧١(المساكن الشعبية والشقق يمثلون     

  ).٤٢١ :١٤١٩الخريف، (

كما بينت دراسة حديثة مطبقة على عينة من أسر النزالء في مدينة الرياض أن              

مـنهم فـي أحيـاء      ) ٪٢٣(من أفراد عينة البحث يسكنون في أحياء شعبية، و        ) ٪٥٧(

، المغيـصيب  (. وهذا مؤشر يدل على تدني المستوى االقتصادي لهذه األسر         .متوسطة

١٢٥: ١٤٢٥.(  

لى المشكالت السابقة تبرز مشكلة البطالة ونقص فـرص العمـل           وباإلضافة إ 
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 فالبطالة مـشكلة تـؤرق كافـة        .كعامل مساعد في تهيئة الظروف المسببة لالنحراف      

المجتمعات ولكن بنسب متفاوتة، وذلك ألنها تساهم في خلق مشاكل عديـدة ومتاعـب          

  ).٥٠: ١٤٢٥ ،عبدالسالم (.كثيرة

ر هذه المشكلة منـذ سـنوات، وأصـبحت         وفي مجتمعنا السعودي ظهرت بواد    

 وعلـى   .نا في مراحلهم الدراسية المختلفة    ئمشكلة بارزة في صفوف الخريجين من أبنا      

الرغم من الجهود المشهودة لمعالجة هذه المشكلة المتمثلة في إنـشاء وزارة خاصـة              

ن بالعمل من أهدافها الرئيسية التي قامت من أجلها سن القوانين واألنظمة التي تـضم             

توظيف الشباب السعودي المؤهل، ومن قبلها جهود صاحب السمو الملكي األمير نايف            

بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة في مجال سعودة الوظـائف             

 .في القطاعين الحكومي واألهلي، إال أن مشكلة البطالة الزالت ملحوظـة ومـشاهدة            

  ).١٥: ١٤٢٤حزام المالكي، (

نا في هذا المجال هو أثر البطالة كمـشكلة اقتـصادية علـى األسـرة               وما يهم 

وخاصة عند   ،فباإلضافة إلى األثر المادي الذي تتركه البطالة على األسرة         ،والمجتمع

  :فهناك آثار اجتماعية ونفسية تأتي كنتيجة مصاحبة للبطالة منها ،غياب معيلها

ت األسرية التي قد تـؤدي      حيث تؤدي البطالة إلى حدوث الفقر واألزما      : الفقر  -أ 

  .إلى االنحراف أو على األقل العجز عن تلبية االحتياجات األسرية

ينتج عن البطالة كمشكلة اقتصادية اختالالت فـي األدوار والوظـائف لـدى               -ب 

 .األسرة عندما يعجز رب األسرة عن تلبية احتياجاتها الضرورية

اختالل في المعايير   أي أن يصاب العاطل ب    : اإلحساس باالغتراب عن المجتمع     -ج  

 ).خاصة النظر إلى العمل كقيمة اجتماعية (.والقيم االجتماعية

  :ومن اآلثار النفسية المصاحبة للبطالة

 .وهي من الحاالت التي تنتاب العاطلين عن العمـل         : والفشل باإلحباطالشعور    -أ 

  .وقد يتطور األمر إلى استخدام المخدرات للهروب من واقع المشكلة
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ن عالعاطل  لها   وهي أيضاً من اآلثار النفسية التي يتعرض         : الذات فقدان احترام   -ب 

 .العمل

 وهي اآلثار التي قد يتعرض لها العاطل عن العمل          :التشكيك في القدرة الذاتية     -ج  

 – ٤٨٤: ١٤٢٣محمد الثقفـي،    . (والتي قد تنجم عن طول فترة البحث عن عمل        

٤٨٦.( 

جتمع، أما ما يتعلق بعالقة البطالة      هذا فيما يتعلق بآثار البطالة على األسرة والم       

التي أجريت فـي مجـال       ، معظم الدراسات النظرية المتخصصة    تبالجريمة فقد درج  

 .الجريمة، على اعتبار البطالة من العوامل المسببة لبعض السلوك اإلجرامي المنحرف          

  ).٤٦: ١٤٢٣هاشم الزهراني، (

 ،ن البطالة والجريمـة   إلى وجود عالقة بي   ) المرزوق والثقفي (وقد لفت كل من     

حيث تشير إحصائية وزارة الداخلية إلى ارتفاع متدرج في جرائم العاطلين عن العمل،             

رتكاب اي تمكنه من    ذولعل ذلك راجع إلى الحاجة والفراغ والطاقة الجسمية والنشاط ال         

ليسد بـه حاجاتـه      ، مثل جريمة السرقة من أجل الحصول على المال        ،بعض الجرائم 

اصة مع ضعف عمليتي التنشئة االجتماعية والضبط االجتمـاعي لـدى           الضرورية، خ 

 بالنسبة للعاطل من أبناء نزالء المؤسسات       أ وال شك أن األمر يكون أسو      .الفرد العاطل 

حيث يواجهون آثار البطالة وآثار العقوبة التـي يقـضيها والـدهم فـي               ،اإلصالحية

  .إلى العمل أكبر فيكون وقع البطالة عليهم أشد وحاجتهم ،اإلصالحية

المطبقة على نزالء إصالحية الحائر من العاطلين، أن        " الثقفي"وقد بينت دراسة    

من حجم  ) ٪٥٤,٢(وتمثل ما نسبته     ،غالبية جرائم العاطلين هي المسكرات والمخدرات     

ثـم الجـرائم األخالقيـة بنـسبة        ) ٪٢١,٩(يليها السرقة واالحتيال بنسبة      ،تلك الفئة 

 الحاجة للمال والفراغ كان لهما دور في ارتكاب هذه الجـرائم             والشك أن  .)٪١٣,٥(

على سؤال حول أسباب ارتكاب هذه الجرائم       نفسها  حيث جاءت إجابات العينة السابقة      

ثم بعد ذلـك جـاء    ،)٪٤٦,٩(بنسبة قدرها  ،على أن الحاجة للمال كانت السبب األول  
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وأخيراً رفقاء  ،  )٪١٣,٩(بنسبة  في ارتكاب الجرائم     ثم الرغبة    ،)٪٢١,٥(الفراغ بنسبة   

 ومثل هذه الدراسة توضح معاناة النزالء العاطلين عن العمل،          ).٪٨,٩( بنسبة   ،السوء

  ).٥٢٢: ١٤٢٣الثقفي . (وبالتالي معاناة أسرهم التي يقومون بإعالتها

حيث أثبتـت    ،وباإلضافة إلى البطالة تعاني هذه األسر من ارتفاع عدد أفرادها         

 ١٠-٤من أفراد عينة البحث يتراوح عدد أفرادها بين         ) ٪٧٤( أن   "المغيصيب"دراسة  

 وهذا يعني زيادة االحتياجات الضرورية لهذه األسـرة مـن           .أفراد في األسرة الواحدة   

 وأمام زيـادة الحاجـات ومـا        ،وغيرهاالخدمات   وأجور سكن وفواتير     ،مأكل وملبس 

وازن األسري لـدى هـذه      يتبعها من مشكالت عدم توفرها يؤدي ذلك إلى اختالل الت         

لم تقدم لها المساعدة ويد العون من مؤسسات المجتمع المختلفة، وبـالنظر             ما ،األسر

إلى بعض الدراسات السابقة يظهر لنا أن المساعدات المقدمة لهذه األسر ال تلبي كافة              

ـ من أسر النزالء التي طبقـت ) ٪٨٠(ن  أ" السعيد"فقد أكدت دراسة     ،احتياجاتها  ا عليه

واألسر التي تلقـت     ،اسة لم تتلق أي مساعدة من قبل مؤسسات المجتمع المختلفة         الدر

وغالباً ما يكون مصدر هذه المساعدات األقـارب أو         ) ٪٢٠(المساعدة تعادل ما نسبته     

  ).٩٤ :١٤١٦السعيد،  (.فاعل خير

وفي أحدث دراسة عن هذا الموضوع قد تتغير هذه النسب بشكل يـدعو إلـى               

مـن أسـر النـزالء المـشمولة        ) ٪٧٢(أن  " المغيصيب"ت دراسة    حيث أكد  ،التفاؤل

مـن  ) ٪١٣(فيما ذكرت    ،بالدراسة ذكرت أن المساعدات المقدمة لهم كافية إلى حد ما         

 .أن المساعدات المقدمة لهم من القطاع الخاص غير كافية على اإلطـالق      نفسها  العينة  

 بل تميل إلـى  ، ببساطةأن إجراءات الحصول على المساعدات ال تتم  ) ٪٦٣(كما ذكر   

 وباإلضافة إلى عـدم     .التعقيد لكثرة الشروط المطلوب توفرها للحصول على المساعدة       

من عينة البحث أن تقديم المـساعدات       ) ٪٣٣(الحصول على المساعدات ببساطة ذكر      

، المغيـصيب  (.شك سيؤثر على المستوى المعيشي لهذه األسر        وهذا بال  ،غير منتظم 

١٣٥-١٣٠: ١٤٢٥.(  

 ،هذا الوضع االقتصادي المتردي قد يجبر المرأة على الخروج لطلب العمـل           و
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خصوصاً إذا كان أبناء هذه األسر ال زالوا في سن صغيرة ال تسمح لهـم بـالخروج                 

للعمل، وهذا يعني تراخي الرقابة على األبناء في ظل غياب الوالـدين، وهنـا تـذكر                

الت في مجتمعنا الـسعودي أثنـاء       وجود ظاهرة النساء المعي   ) ١٤٢٤العتيبي،  نوره  (

 أو تعرضه   اإلصالحيةبسبب الموت أو المؤقت بسبب دخوله        ،غياب رب األسرة الدائم   

 وذكرت الباحثة أن االهتمام بالمرأة المعيلة فـي        .لحوادث أو أمراض تمنعه عن العمل     

وذلك راجع إلى خصوصية هذا المجتمع التي تجعـل          ،مجتمعنا السعودي حديث نسبياً   

لية القوامة في األسرة للرجل، وقد أبـرزت هـذه الدراسـة عـدد المـشكالت                مسئو

أظهرت الدراسة  : االجتماعية واالقتصادية التي جعلت المرأة تخرج لطلب العمل ومنها        

ـ   ) ٪١٦,١(و ،من عينة البحث تلجأ للعمل بسبب هجر الزوج       ) ١٩,٤(أن   ة مـن العين

نة البحث تعمل بـسبب وفـاة       عيمن  ) ٪١٢,٦(وتعمل لكون الزوج عاطل عن العمل،       

  .من العينة تعمل بسبب ضعف دخل األسرة) ٪٩,٧(والزوج، 

وأيضاً بينت هذه الدراسة أن المرأة المعيلة تعمل في القطاع الحكـومي بنـسبة              

ـ  يليـه  من عينة البحث فـي عمـل مؤقـت،          ) ٪٣٥,٥(كما يعمل    ،)٪٤١,٩(تقدر ب

وهذا التنوع في العمل يدل على       ،)٪٢٢,٦(العامالت في القطاع الخاص بنسبة قدرها       

تدهور الوضع االقتصادي للمرأة المعيلة وبحثها عن عمل يشبع احتياجات األسرة دون            

االشتراط بتبعية هذا العمل لجهة حكومية أو المطالبة بالثبات في العمل، ومما أبرزتـه     

 حيث أظهـرت إحـصائيات     ،هذه الدراسة تدني مستوى الدخل الشهري للمرأة المعيلة       

ريال ) ٢٠٠٠ -١٨٠٠(من العينة يتراوح متوسط دخلها ما بين        ) ٪٤٥,٢(الدراسة أن   

ريـال  ) ١٦٠٠ -٨٠٠(من عينة البحث يتراوح دخلها ما بـين         ) ٤٨,٤(وأن   ،شهرياً

 – ٢٥٠٠(من عينة البحث أن دخلها يتراوح مـا بـين           ) ٪٦,٤(وأخيراً بينت    ،شهرياً

  ).١٤٢٤العتيبي،  (.ريال شهرياً) ٣٠٠٠

ع هذه المؤشرات اإلحصائية الظاهرة في الدراسة السابقة تبين لنـا حجـم             جمي

المشكلة االقتصادية التي تعانيها المرأة المعيلة لألسرة، وقد ذكرت الدراسـة أن هـذه              

  .المرأة قد تكون زوجة النزيل أو أخته
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  : المشكالت االجتماعية:ثانياً

 عن التنـشئة االجتماعيـة      تعتبر األسرة المؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة     

 ويرجع احتفاظ األسرة بدورها الرئيسي في التنشئة االجتماعيـة          .والضبط االجتماعي 

إلى ما لألسرة اإلنسانية عامة من خصائص أساسية مميزة عن سائر مؤسسات التنشئة             

  ).٢٤٧-٢٤٦: ١٩٩٨أبو جادو،  (.االجتماعية

ومات واكتـساب العالقـات     فاألسرة تسعى لمساعدة األفراد على اكتساب المعل      

الشخصية بينهم، كما يتعلم الفرد في األسرة كيفية المشاركة فـي الـنظم االجتماعيـة               

  .واالقتصادية الموجودة في المجتمع

ي يمثل السلطة الضابطة غائب     واألسرة ال يمكنها القيام بهذه األدوار، واألب الذ       

سلطة الضبط والتوجيه، ومن    خصوصاً في مجتمعنا العربي الذي يمثل األب فيه         ،  عنها

ه فترة العقوبـة تواجـه      زيل عندما تفقد عائلها أثناء قضائ     ن أسرة الن  إهنا يمكن القول    

 وتختلف أسر النزالء في اسـتجابتها لهـذه         . من المشكالت االجتماعية المختلفة    اًعدد

يلجأ إلى مؤسسات المجتمع     ،ومنها ،المشكالت فمنها من يطلب المساعدة من األقارب      

ومنها مـن يحـاول      ،أو الجمعيات الخيرية   ،مثل وزارة الشئون االجتماعية    ،لرسميةا

  .تجاوز هذه المشاكل من خالل تكاتف أعضاء األسرة واعتمادهم على أنفسهم

وقد أبرزت عدد من الدراسات أهم المشكالت االجتماعية التي تواجهها أسـرة            

 الخالفات بين األبنـاء وبالتـالي       النزيل عندما يقضي عائلها فترة العقوبة، نذكر منها       

نشغال كل فرد منهم بمشاكل فرعية دون االهتمام بمستقبل األسرة، وعدم تقدير كـل              ا

مما قد يتسبب فـي      الجديدة التي ظهرت بعد سجن األب،        فرد في األسرة للمسئوليات   

فقـد   ،حدوث صراعات مختلفة حول األدوار والسلوك المتوقع من كل فرد القيام بهـا            

عندما يتعلق األمر بقيام     ، الغموض والصراع في تفاعل أعضاء األسرة فيما بينهم        ينشأ

: ١٤٢١البلعاسـي،    (.وهذا ما يسمى بصراع األدوار     ،مثالً بدور األب والموجه    األخ

٤٣٢.(   



 ٣٦

ومن المشكالت المتعلقة بصراع األدوار مشكلة قيام زوجة النزيل بـدور األب            

مما يـشتت   نفسه   لدورها كأم وزوجة في الوقت       باإلضافة ،كسلطة ضابطة في األسرة   

 وتتأكد صعوبة هذه المهمة إذا      .جهودها ويعيقها عن القيام بدورها األساسي في األسرة       

كانت الزوجة تبحث عن عمل يلبي احتياجات األسرة األساسية في ظل غيـاب األب،              

في مدينة  في بحث أجرته على عدد من األسر        ) ١٤٢٦العتيبي،  نوره  (وهذا ما أكدته    

حيث أكدت خروج المرأة المعيلة في مجتمعنا السعودي للقيام بأعباء األسرة            ،الرياض

المادية في ظل غياب الزوج بسبب الموت أو الهجر أو الطالق أو عدم قدرته بـسبب                

يرجع إلى تدني   قد   وعلى الرغم من كون عمل المرأة        .اإلصالحية أو دخوله    ،المرض

 عـدد مـن     انقطاع الدخل إال أنـه يترتـب عليـه         الفقر و  المستوى المادي لألسرة أو   

ن عمل الزوجة أو ربة البيت يقتضي غيابها لعدد مـن           إالمشكالت االجتماعية، حيث    

وهذا يعني بقاء األوالد وهم في أمس الحاجة للرعايـة بعـد             ،الساعات خارج المنزل  

 فراغاً كبيـراً     بعيدين عن رقابة األب واألم، وهذا يترك       اإلصالحيةدخول والدهم في    

  . نحرافهم في ظل غياب أقطاب السلطة الضابطةايساعد على  ،عند هؤالء األبناء

 ،ومما يترتب على خروج الزوجة للعمل ضعف األبناء في مـستوى الدراسـة            

ها فـي   ئينعكس بالتقصير في واجبها تجاه أبنا     قد  ن إرهاقها وإجهادها في العمل      إحيث  

نياز، ( وهذا ما أكدته بعض الدراسات       .م المدرسية مالحظتهم واإلشراف على واجباته   

 من أسـر النـزالء   اًأن عدد" السعيد" وفي هذا المجال أظهرت دراسة     .)١٠٥: ١٤١٥

لديها أبناء في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس، وأنه كلما كـان المـسئول عـن                

سـي ألبنـاء     ليس له ارتباط مباشر مع أفراد األسرة زاد التسرب الدرا          اًاألسرة شخص 

  ).١٢٣ :١٤١٦السعيد،  (.هذه األسرة

أسر النزالء كثرة عـدد أفرادهـا       معظم  ومن المشكالت االجتماعية التي تواجه      

تبعاً لزيادة عدد أفرادهـا، يعتبـر        ،فباإلضافة إلى زيادة االحتياجات األساسية لألسرة     

تربويـة تجـاه    أداء وظائفها ال  حجم األسرة من العوامل المؤثرة في قدرة األسرة على          

 على األسرة وصعوبة عمليـة      كدت بعض الدراسات على زيادة العبء     حيث أ  ،هاأبنائ
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  . الضبط االجتماعي عندما تكون األسرة كبيرة العدد

نه إذا قل حجم األسرة     إحيث   ،فحجم األسرة يؤثر في عملية التنشئة االجتماعية      

 تواضـع االهتمـام     سرة تبعـه   الرعاية المبذولة لألبناء، وإذا زاد عدد أفراد األ        تزاد

 كما أن حجم هذه األسر يجعل عمليـة الـضبط           ،ة ألفراد هذه األسر   والرعاية المقدمة 

 فقـد  ،وتحول سلطة الضبط إلى األم  ) األب(االجتماعي ضعيفة الجدوى في ظل غياب       

التي أجريت على عينة عشوائية من نزالء اإلصـالحيات         " شمس وعقاد "بينت دراسة   

 ذكروا أن   لنزالءمن  ) ٪٧٠,٧( وإناثاً أن    اًكومين والموقوفين ذكور  والسجون من المح  

لدراسـة أن   كما أظهرت هذه ا    ،بعد غياب الوالد   ،ولة األولى في األسرة   ؤاألم هي المس  

مـن  ) ٪٣٦,٧( و ،من جرائم تعاطي المخدرات   ) ٪١٦,٦٧(من السرقات و  ) ٪٢٩,٦٩(

: البـشر  (.لة عن شئون األسـرة    و تتم عندما تكون الوالدة هي المسؤ      الجرائم األخالقية 

  ).٤٢ – ٤١: ١٤١٦استنبولي، ( ،)٣٥٢ :١٤٢٢

ومن المعلوم أن أسر النزالء في مجتمعنا السعودي تعتبر مـن األسـر كبيـرة               

المطبقة على أسر النزالء في مدينة الريـاض   ) المغيصيب(الحجم، فقد جاء في دراسة      

أفـراد فـي    ) ١٠-٤(ما بـين    من أفراد عينة البحث يتراوح عدد أفرادها        ) ٪٧٤(أن  

 وهذا ال يعني أن نقول بأن حجم األسرة         .)١٢٠: ١٤٢٥،  المغيصيب(األسرة الواحدة   

 ولكن يمكننا القول بأن زيادة عدد أفراد هذه األسر يقلـل            ، للجنوح اً أساسي يعتبر عامالً 

ويضعف العالقات األسرية بشكل يهدد التماسك األسري ويساعد         ،من التطابق األسري  

  ).٢٧٣: ١٤٢٢البكر، . ( التفككعلى

ه فتـرة   قد تواجه أسرة النزيـل أثنـاء قـضائ    ومن المشكالت االجتماعية التي   

 ،د العضوي لكال الزوجين   وها إال بالوج  ؤ فاألسرة ال يكتمل بنا    ،مشكلة الطالق  ،العقوبة

والطالق حينئذ يمثل تصدعاً في هذا البناء، وذلك في ظل غياب األب وحاجة األسـرة               

رابط أعضائها عن طريق التفاعل والتساند الذي يكفل قيـام األسـرة بأدوارهـا              إلى ت 

  ).٤٧: ١٤١٠إدريس، . (هائووظائفها تجاه أبنا

ومـن   ،وقد أظهرت بعض الدراسات المتعلقة بأسر النزالء وجود هذه المشكلة         
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 ،المطبقة على عينة من المفرج عنهم وأسرهم في المجتمع العربي         " خليفة"ذلك دراسة   

من مجموع عينة البحث على حدوث تغير سلبي في ظروف أسرهم           ) ٪٨٦(ي أكد   ذال

خليفة،  (.مبرزين الطالق وهجر الزوجة للمنزل كأهم هذه التغيرات        ،بعد سجن عائلها  

١٥٢-١٥١، ١٩٩٧.(  

وجـود الطـالق كأحـد      " المغيـصيب "عنا السعودي أظهرت دراسة     وفي مجتم 

   . أثناء قضاء عائلها فترة العقوبةالتغيرات التي حدثت في ظروف أسرة النزيل

من عينـة   ) ٪٩(حيث أكد   ) ١٤٣: ١٤٢٥ ،المغيصيب(وقد أكدت ذلك دراسة     

  .أسر النزالء بوجود هذه المشكلة

والشك أن الطالق لدى هذه األسر يتبعه عدد من اآلثار الـسلبية علـى جميـع       

ذه اآلثـار نـذكر      ومن ه  .أفرادها، إال أن األطفال هم األكثر تضرراً من هذه المشكلة         

 ،وقلـة التحـصيل الدراسـي    ،وانخفـاض الطمـوح   ،والقلق ،ضعف الثقة في النفس   

وضعف  ،وسوء التوافق النفسي واالجتماعي    ،واضطراب العالقة بالزمالء والمدرسين   

 :،١٤١٩الغانم،   (.واالنحراف أو الجنوح   ،والتمرد ،عملية الرقابة والضبط االجتماعي   

  ).١٦٠: ١٤٢٦ل، المالك والنوف( ،)٣٣٧-٢٢٥

موجـود معظمهـا   اآلثار السلبية المتعلقة بالطالق أن هذه   الدراسات  لقد أثبتت   و

ها لعـدد مـن   ت والشك أن وقعها على هذه األسر أشد في ظل معايش     ،لدى أسر النزالء  

  .المشكالت في وقت واحد

وتبعاً لمشكلة الطالق تعاني أسر النزالء من مشكلة الهجر في الحياة الزوجيـة             

تهرب من مـسئولياتها،    ى هذه األسر ومن مظاهره انفصال العالقات الزوجية أو ال         لد

المالك والنوفل،  . (وهناك هجر متقطع   ، من الهجر فمنها مؤقت ومنها دائم      وهناك أنواع 

١٨٦، ١٤٢٦.(  

وجود هذه المشكلة كأبرز التغيرات التي حدثت       " المغيصيب"وقد أبرزت دراسة    

من عينة  ) ٪١٥(عائلها للمؤسسة اإلصالحية، حيث أفادت       بعد دخول    ،في أسرة النزيل  
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البحث بحدوث ذلك، والشك أن للهجر آثاره السلبية على األسرة بشكل عام، وذلك تبعاً              

نه يترتب عليه عـدد مـن المـشكالت العاطفيـة           إ إال أنه يمكننا القول      ،لنوع الهجر 

  ).٢٢٠: ٨٧الكندري،( ،)١٤٣: ١٤٢٥، المغيصيب. (واألخالقية والنفسية

باإلضافة إلى المشاكل السالفة تزيد معاناة أسر النزالء عندما تواجه األسرة من            

 ،ومالحقتها بالحديث عن جرم رب األسرة فـي حـق المجتمـع            ،مع بالنبذ تقبل المج 

 .خصوصاً في المدارس، فقد يلجأ أبناء النزالء إلى ترك التعليم خوفاً مـن المواجهـة              

ء النزالء قد يكونون عرضة للوقوع في مشاكل مـع          وذكرت بعض الدراسات أن أبنا    

  .القانون مما يجعلهم عرضة للعقوبة والجزاء

المطبقة على مجموعة من النزالء     " هالل"وفي هذا المجال أظهرت نتائج دراسة       

 بعـد دخـول األبـاء       األوالدوجود انحرافات سلوكية لدى     بمصر  يق  زفي سجن الزقا  

ـ          للمخـدرات بنـسبة     والدرف تعـاطي األ   للسجن، ومن صور هـذا الـسلوك المنح

وأخيراً إثـارة    ،)٪١٦,٦٧(ثم جاء الهروب من المنزل باستمرار بنسبة         ،)٪٢٧,٧٨(

  ).١٤٦: ١٤٢٤هالل،  (.)٪١١,١١(المشاكل مع األبناء واألسرة بنسبة 

 المشكالت االجتماعية التي قد تواجه أسرة النزيـل، بعـد           هوالشك أن جميع هذ   

ن الطالق  إ تعتبر من العوامل المسببة للتفكك األسري، حيث         ةاإلصالحيدخول عائلها   

 وغيرها من المشكالت االجتماعية األخـرى       اإلصالحيةوالهجر ودخول أحد الزوجين     

فـي ظـل     ،نهيار الوحدة األسرية وانحاللها   اوهي   ،تعتبر بداية لحدوث مشكلة أخطر    

ما يترتب عليه عدد    وضعف الرقابة من األم م     ،غياب األب كسلطة ضابطة عن األسرة     

مـن األحـداث    ) ٪٨٦(حيث أفـاد    انحراف األحداث،   أهمها   ،من المشكالت األخرى  

المودعين في الدور بمدينة الرياض أن السبب الرئيسي لدخولهم الدور هـو التفكـك              

  ).، وزارة الشئون االجتماعية١٤٢٤الكتاب اإلحصائي السنوي  (.األسري

  :المشكالت الصحية: ثالثاً

 الصحية ألسر النزالء ترتبط بالمستوى المادي لهذه األسـر، فتـدني            المشكالت
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 وهذا ما   .المستوى االقتصادي لهذه األسر يجبرها على العيش في أحوال سكنية رديئة          

أن معظم المبحـوثين    ) هـ١٤١٧السعيد،  (أثبته عدد من الدراسات، فقد بينت دراسة        

أنـه ال يوجـد     ) ٪٢٨(كـر    وذ ،)٪٧١,١(أشار إلى سكن أسرهم في مساكن مستقلة        

 ويأتي  ،ولكن تسكن األسرة مع أقارب آخرين يشاركونهم السكن        ،ألسرهم سكن مستقل  

أو فـي    ،كالخال،  رب آخرين أو مع أقا   ،ن أو أحدهما  افي مقدمة هؤالء األقارب الوالد    

  .سكن وفر من قبل بعض الجمعيات الخيرية

ـ    مستقل ف الكذلك أظهرت هذه الدراسة أن نوع السكن غير           اًي الغالب يكون بيت

 ،مـن حيـث المـساحة      ،وهذا يعني ضيق المسكن    ، في منزل  اً أو شقة أو دور    اًشعبي

ممن يسكنون في   ) ٪٦٠( وأظهرت هذه الدراسة أن      ةوالتواضع االقتصادي لهذه األسر   

ن بمعنى أنهم سيتركون هذه المنازل متى ما عجزوا عـن           وبيوت مستقلة هم مستأجر   

مـن  ) ٪٥٦,٤(حيث بينت هذه الدراسة أن       ، المالك بالمغادرة  أو طالبهم  ،دفع اإليجار 

الـسعيد،   (.المدة الزمنية التي تقضيها في سكنها ثالث سـنوات        ال تتجاوز   هذه األسر   

٧٢ :١٤١٧.(  

وال شك أن سوء األحوال السكنية لهذه األسر يعيقها عن القيام بعملية التنـشئة              

 ،ورداءة التهوية  ،االزدحام في المساكن  ن  إحيث  . االجتماعية ألبنائها بالشكل الصحيح   

 لألطفال في عمليـة نمـوهم، فهـي      اًوضعف مستوى المرافق الصحية تسبب أضرار     

وتسبب اإلرهاق والتهيج والتوتر وسـهولة انتقـال         ،تحول دون تحقيق الراحة الكافية    

 وكثيرا ما تقتضي الضرورة في المسكن الضيق أن ينام األطفـال            .األمراض والعدوى 

 .تؤذي نفوسـهم  أو سلوكيات   الوالدين في حجرة واحدة، مما قد يعرضهم لخبرات         مع  

وتساعد على انحرافهم وقد ثبت أن هناك عالقة مباشرة بين سوء األحـوال الـسكنية               

بدليل أن نسبة التعرض لألمراض ونسبة الوفيات فـي          ،وتعثر النمو واعتالل الصحة   

 ،١٣٦: ١٩٩٩ديـاب،    (.حيـاء الراقيـة   األحياء الشعبية المزدحمة تزيد عنها في األ      

١٣٧.(  

كذلك يؤدي االزدحام في السكن لدى هذه األسر إلـى لجـوء األطفـال إلـى                



 ٤١

السلطة الـضابطة التـي     في ظل غياب     ، وهذا يشكل خطورة على المجتمع     .الشوارع

تضعف رقابـة األسـرة     بحيث   ،وعجز األم عن القيام بهذا الدور وحدها      ،  يمثلها األب 

ومـن  . ومن ثم االنحـراف    ،ويكونون عرضة لالختالط برفقاء السوء     ،على األطفال 

الدراسات التي كشفت عن العالقة بين خصائص األحياء وانحراف األحـداث دراسـة             

وقـد  . التي تناول فيها خصائص أسر األحداث فـي مدينـة الريـاض           ) محمد الدباغ (

 من أسر عينة    ٪٤٠ تمثل   ةأظهرت هذه الدراسة أن أسر األحداث في األحياء المتوسط        

تليهـا  ،   من مجمل األسر   ٪٣٥الشعبية بنسبة    ثم بعد ذلك جاءت أسر األحياء        ،البحث

ـ وأخيراً أسر األحياء ال    ،٪١٨أسر األحياء خارج مدينة الرياض بنسبة        جـاءت   ةراقي

  ).٦٤ :هـ١٤١٦الريس،  (.)٪٦(بنسبة 

 ، مهمـة  والشك أن لمثل هذه الدراسة وغيرها من الدراسات المماثلة مؤشرات         

وهذا ما أكدته عدد من      ،ن غالبية أسر النزالء تقطن في أحياء شعبية ومتوسطة        إحيث  

التي تبحث في دور القطـاع الخـاص فـي     ،"المغيصيب"ت دراسة   فقد بين  ،الدراسات

مـن أسـر    ) ٪٥٧(أن  ؤسسات اإلصالحية في مدينة الريـاض،       رعاية أسر نزالء الم   

من هـذه األسـر     ) ٪٢٣(و ،قطن أحياء شعبية  النزالء التي تسكن في مدينة الرياض ت      

  ).١٢٥: ١٤٢٥، المغيصيب. (تسكن أحياء متوسطة

كما أن وجود أسر النزالء في هذه األحياء ذات الكثافة السكانية له آثاره السلبية              

 ، حيث تكثر الخالفات والمنازعات الداخلية بين أفراد األسـرة         ،على أفراد هذه األسر   

  .تنشئة االجتماعية ألبناء هذه األسرالتي تنعكس على طبيعة ال

والحي يمكن أن يدعم تأثير األسرة والمدرسة والعقيدة في غرس التزام النظـام             

والقانون في نفس الصغير، ويمكن أن يسهم في انحرافهم من خالل نقـص الخـدمات               

 ووجود األطفال فـي     ،الضرورية لقضاء وقت الفراغ، وسوء المسكن وانتشار البطالة       

 ،فاألطفال بطبيعتهم يميلون إلى التقليـد      ، األحياء يمهد للطفل سبل االنحراف     مثل هذه 

  ).٧٠: هـ١٤١٦السديس،  (.أو هروباً من ظروفهم األسرية ،وبقصد التجربة

وهي تتأثر بـشكل مباشـر       ،إذاً فالحي هو حلقة االتصال بين األسرة والمجتمع       
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 وإذا كان   ، على قيم أفراده   سوف يظهر ذلك  بظروف الحي، فإذا كان الحي صالحاً فإن        

 وهذا ال يعني أن كل من سكن في حي فقيـر يعتبـر        ،العكس فإن تأثيره سوف يالحظ    

درجة األفراد اآلخـرين    بوليس كل فرد يتأثر بظروف الحي الذي يسكن فيه           ،منحرفاً

 .بل أن لكل فرد تركيبته النفسية والعضوية التي تختلف مـن شـخص آلخـر               ،نفسها

  .)١٢٩: ١٩٩٠الطخيس، (

  :المشكالت النفسية: رابعاً

األسرة هي المكان المالئم الذي يشعر فيه الفرد بذاته وبحبه لآلخـرين وبحـب              

اآلخرين له، وال يمكن أن يتحقق هذا الشعور خارج إطار األسـرة كمـا أن األسـرة                 

وال يكون ذلك إال  ،ها وتحافظ على قوتهااً بارزاً في نمو الذات لدى أعضائ   دورتمارس  

 وإذا غاب أحد األبوين ألي سبب من األسـباب          .)األب واألم (افر أركانها األساسية    بتو

وسوف يكون من الصعب     ،فإنه سوف يتعذر تحقيق األمن النفسي ألعضاء هذه األسرة        

  .تلبية الحاجات النفسية لكل فرد من أفرادها

بة تواجـه   ه فترة العقو   معيلها والقائم عليها أثناء قضائ     وأسرة النزيل عندما تفقد   

ما ومن هذه المشكالت     ،التي يعيشها أبناء النزيل وزوجته    ،   من المشكالت النفسية   اًعدد

ه فترة العقوبة، حيث    ه وخصوصاً األطفال أثناء قضائ    يتعلق بأثر غياب األب عن أبنائ     

ه فترة طويلة يساعد على عدم تحديد مكونات الشخصية عنـد           ن غياب األب عن أبنائ    إ

  )٣٤٩ – ٣٤٧، ١٩٨٢مختار، ( .رمه من انتقال خبرات األب إليهالطفل، كما أنه يح

جـد أن    حيـث ن   ،ن غياب األب يعمل على اختالل الهوية الجنسية لألوالد        إكما  

فإذا غـاب األب فـإن       ،بينما البنات يحاكين أمهاتهن    ،بائهماألوالد يميلون إلى تقليد آ    

  .ة بهماألبناء يفقدون القدوة الذي يتعلمون منه أدوارهم الخاص

وكذلك نجد أن أبناء النزالء قد يصبحون أكثـر مـيالً مـن األوالد اآلخـرين                

 األطفـال   نإ: ذلـك بقولـه   ) ١٩٧٨الكيند  (لالنغماس في األنشطة الجانحة، ويوضح      

 التأثير والحساسية والتردد وااللتباس في تحديد أدوارهـم         المحرومين من األب سريعو   



 ٤٣

  .الخاصة بهم

ى غياب األب عن األسرة ضعف مستوى التوافق بـين          ومن اآلثار المترتبة عل   

 ولعل هذا يفسر لنـا كيـف أن   ،بائهمآمقارنة باألبناء الذين يعيشون مع     ،األبناء وأمهم 

  ).٣١، ٢٠٠٢قاسم وأحمد،  (.الطالق يؤدي إلى مشكالت توافقية خطيرة لألوالد

طـاً بـين نمـو      كما تظهر العديد من الدراسات التي تناولت الجانحين أن هناك ارتبا          

نظراً لغياب سلطة األب والتأثير الـسلبي        ،السلوك المضاد للمجتمع وغياب الضمير    

  .لذلك على نمو الخصائص األخالقية لألطفال

تأكد لنا أن التنشئة السوية تقتضي معايشة الطفل لوسط أسـري سـليم             يوهكذا  

يلوجيـاً مانحـاً للحـب      التكوين تتوفر فيه أركان األسرة األم واألب معاً توفراً نفسياً ب          

والعطف الذي يساعد الطفل على النشأة السوية مع نفسه ومجتمعه، مكتسباً ألسـاليب             

قاسـم   (. كـان أم أنثـى  اًالدور االجتماعي الذي عليه أن يؤديه في مستقبل حياته ذكر     

  ).٣٢، ٢٠٠٢: وأحمد

ة ذكـر   ه فترة العقوب  ئومن المشكالت النفسية التي تواجه أسرة النزيل أثناء قضا        

أفراد لمعظم  الشعور بالعزلة واالغتراب واحتقار الذات وفقدان الثقة بالنفس         ) الصادي(

هذه األسر واضطراب العالقات بين أعضاء األسر والعجـز عـن تكـوين عالقـات          

  ).١٢٧، ١٤٠٨الصادي،  (.اجتماعية سليمة

ـ              ر كذلك كشفت العديد من الدراسات عن أهم المشاكل النفسية التي تعانيهـا أس

عن فقدان العائل وما يترتب على ذلك من حرمان عـاطفي، ومعانـاة             الناجمة  النزالء  

هـالل  (. أو غيابـه  غالبية زوجات النزالء من اإلحباط الجنسي نتيجة فقدان الـزوج           

  ).١٣٧-١٣٦هـ، ١٤٢٤

أي ادة في المناخ األسري غير الـسليم،        والشك أن الحرمان العاطفي يحدث ع     

أو بـين    ،سيئة والمشادات المستمرة بـين الوالـدين واألوالد       عندما تسود العالقات ال   

نسجام وتوافق واحترام مما يجعل األسر تعيش في تـوتر          ااألزواج نتيجة لعدم وجود     



 ٤٤

) ١٤٢٥: الـسيف ( وقد أكدت دراسـة      ، ويحرمها األمان النفسي واالجتماعي    ،مستمر

والتي تبحث فـي     ،يةت في سجون المملكة العربية السعود     النزيالالمطبقة على النساء    

أن بعض الزوجات قـد تقـع فـي األفعـال            ،الحرمان العاطفي في األسرة السعودية    

كما توصـلت    ،بسبب ما تعانيه من إحباط وشعور بالعجز       ،المحرمة انتقاماً من الزوج   

بممارسة أفعال جنائية محرمة هو بسبب      وتمردها  هذه الدراسة إلى أن عدوانية الزوجة       

وانتفاء االنسجام والتوافق العاطفي وشعورها      ،لرحمة في تعامل الزوج   فقدانها المودة وا  

، ١٢٣٣: ١٤٢٥الـسيف،    (.بالحرمان الجنسي، مما يدفعها إلـى ممارسـة الخيانـة         

١٢٣٤.(  

التي أجراها على عدد مـن نـزالء الـسجون          " الغامدي"وقد أوضحت دراسة    

لنفسية التـي تعانيهـا     ت ا في المملكة العربية السعودية عن عدد من المشكال       ونزيالتها  

وذكر منها القلق والتوتر وعدم االستقرار النفـسي والـشعور بـالفراغ            ،  أسر النزالء 

  ).٢٦: ١٩٩٣الغامدي،  (.اإلصالحيةالعاطفي نتيجة إيداع عائل األسرة في 

  



 ٤٥

  المبحث الثالث

  الرعاية االجتماعية

  مدخل 

ودراسـتها  ارتبط مفهوم الرعاية االجتماعية باستقصاء المشكالت االجتماعية        
 وبالرغم من معايـشة اإلنـسان لعـدد مـن           .وتخطيط احتياجات التنمية االجتماعية   

المشكالت االجتماعية كظواهر كانت قائمة طوال التاريخ البـشري مثـل المـرض             
 إال أن المجتمع الحديث كان حتماً عليه أن يواجـه العديـد مـن               ،حرمانوالفقر وال 

ة والجيـرة  سـر  التي جعلت مؤسسات المجتمع التقليديـة كاأل       ،المشكالت االجتماعية 
والمجتمع المحلي عاجزة عن عالجها بصورة مالئمة، وكان من نتيجة ذلك ظهـور             

قابـل مظـاهر العـوز       لي ، نسق واسع من الخدمات االجتماعيـة      إلىالحاجة الماسة   
 والمجتمعـات   سروالحاجة وسوء التكيف واألمراض الجسمية والعقلية ومشكالت األ       

 وتعقـدت   ،زادت المـشكالت االجتماعيـة    وتغيرها   ومع تطور المجتمعات     .المحلية
 بإشراف الهيئات الخاصـة أو      ، ضرورة تنظيم الخدمات االجتماعية    إلىبصورة أدت   

لمساعدة المحتاجين وتحقيق أهداف التنمية االجتماعية       ،األهلية والمؤسسات الحكومية  
  . معتمدين على األسس العلمية المدروسة

وال شك أن تطور العلوم االجتماعية والنفسية سـاعد كثيـراً علـى ابتكـار               
، سر األ  عجز األفراد أو   إلىاألساليب العلمية المناسبة، للتعامل مع المشكالت المؤدية        

 عالجها أو التقليل مـن       وذلك بهدف  ،همأسرلق بالنزالء و  ومن تلك المشكالت ما يتع    
  .نتائجها وعواقبها السلبية

وتختلف الدول فيما بينها على األساليب الخاصة التي تنتهجها في سبيل توفير            
 أهمها  ، عدد من العوامل   إلىيمكن إرجاعه   وهذا االختالف   . لرعاية ألفرادها برامج ا 

 ةان، واختالف األسس االقتصادية واأليديولوجي    تطور وسائل الرعاية لدى بعض البلد     
  ).٣: ١٩٧٧رة محمد، نو(. لكل دولة



 ٤٦

وكما ذكرنا أن الدول تتباين فيما بينها على األساليب الخاصة التي تنتهجها في             

ن الرعايـة   إ إال أننـا يمكننـا أن نقـول          ،سبيل توفير الرعاية االجتماعية ألفرادها    

  :يلي االجتماعية تتضمن ما

واع التي تشملها برامج المساعدات؛ أي المساعدات العامة ومـساعدات          كل األن  -١

  .البطالة ومساعدات الفئات الخاصة

برامج الوقاية والعالج لألحداث المنحرفين والمعـوقين حـسياً وعقليـاً وذوي             -٢

 . العاهات

 كالترخيص للمؤسسات التي تخدم الصغار في أعمالهـا         ،خدمات حماية الصغار   -٣

 .صالحياتوبرامج التبني واإل

 وإدارة  ،خدمات رعاية المسنين والمصابين بأمراض مزمنة وضـعاف العقـول          -٤

 .برامج المراقبة االجتماعية لألحداث المنحرفين

 التي تقدم الرعاية االجتماعية والتعويضات النقدية لمن ترك      التأمينات االجتماعية  -٥

 . العملإصاباتالعمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة أو 

 ).١٤: ١٤٢٥، المغيصيب (.ان االجتماعي أو الشعبياإلسك -٦

  :مفهوم الرعاية االجتماعية: أوالً

ـ      إلىلقد نظرت بعض المجتمعات       مـن   اً الرعاية االجتماعية باعتبارهـا نوع

 الذين عجزوا بسبب    ، تقدم للمحتاجين أو المتخلفين أو المعوقين      ،الصدقة أو اإلحسان  

 فـي إشـباع   ، والنظـام االقتـصادي  ،ةرس أو بسبب فشل األ   ،المرض أو الشيخوخة  

 مما يتأكد معه الحاجة الماسة للرعاية االجتماعية المقدمـة          ة،حاجاتهم بطريقة مناسب  

ر في حياة الفئـات     يقصتحصل خلل أو      متى ما  ،من مؤسسات تقوم بوظائف طارئة    

  .المحتاجة والمتخلفة

ى وإذا كانت هذه نظرة ضيقة لدى بعض المجتمعات، فإن مجتمعـات أخـر            



 ٤٧

اعتبرت الرعاية االجتماعية نظاماً اجتماعياً، واعتبرت خدمات الرعاية االجتماعيـة          

 ولهذا اعتبروا الرعاية االجتماعية     .تقوم بوظائف أساسية ومهمة في المجتمع الحديث      

 من الخدمات االجتماعية والمؤسسات ينشأ لمساعدة األفراد والجماعـات          اً منظم اًنسق"

لمعيشة والصحة، وهي تـستهدف العالقـات الشخـصية         لتحقيق مستويات مالئمة ل   

 وتحـسين   ، وتحقيق تقـدمهم   ،واالجتماعية التي تسمح لألفراح بتنمية أقصى قدراتهم      

  ).٦: ١٩٩٦محمد فهمي،  (." بحيث تنسجم وتتوافق مع حاجات المجتمع،حياتهم

ولعل هذا التحول في مفهوم الرعاية االجتماعية جاء بعد إقرار وثيقة حقـوق             

االهتمـام بتـوفير الحقـوق األساسـية        ب حيث بدأت الدول     .)م١٩٤٨(نسان عام   اإل

من وثيقة حقوق اإلنسان العالمية التي      ) ٢٣(للمواطنين، استجابة لما أوضحته المادة      

ته الـصحة   سـر أكدت أن لكل فرد الحق في أن يعيش في مـستوى يكفـل لـه وأل               

ـ        ،والرفاهية سكن والرعايـة الطبيـة      وبصفة خاصة يضمن له الغذاء والكساء والم

فـي حالـة    االجتمـاعي   والخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحق في الـضمان         

مرضه، وعجزه، وترمله، وشيخوخته وفي الحاالت األخرى التي يفقد فيها وسـائل            

 نـزالء   أسـر ، وال شك أن ذلك يـشمل حالـة          معيشته ألسباب خارجة عن إرادته    

  .  للمعيل خارج عن إرادتهان فقدانهاإ حيث ،المؤسسات اإلصالحية

وعلى الرغم من تعدد االتجاهات واختالف التعريفـات الخاصـة بالرعايـة            

 إال أنه يمكننا    ، والبناء االجتماعي بين الدول    ت تبعاً الختالف األيديولوجيا   ،االجتماعية

  :اختيار بعض التعريفات التي تبين مميزات الرعاية االجتماعية ومنها

 :متحدة للرعاية االجتماعيةتعريف هيئة األمم ال -١

النشاط المنظم الذي يهدف    "تعرف هيئة األمم المتحدة الرعاية االجتماعية بأنها        

 إحداث التكيف الناضج بين األفراد وبين بيئتهم االجتماعية، ويتحقق ذلك النشاط            إلى

عن طريق استخدام األساليب والوسائل التي تـصمم مـن أجـل تمكـين األفـراد                

 عن طريـق العمـل      ،مجتمعات من مقابلة احتياجاتهم وحل مشكالتهم     والجماعات وال 



 ٤٨

 الـسيد عطيـة   ( ."المتعاون لتطوير وتنميـة الظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة         

  ).٤ :١٩٨٨وآخرون،

  :الرعاية االجتماعية بأنها" والتر فريد الندر"يعرف  - ٢

دات نسق من الخدمات االجتماعية والمنظمات المصممة من أجل تقديم المساع         "

لألفراد والجماعات، وذلك للحصول على مستويات من الحيـاة مرضـية، وتكـوين             

عالقات اجتماعية وشخصية بينهم وتقوية قدراتهم بما يحقق نوعاً من التنـاغم بـين              

 ).٧: ١٩٩٦فهمي،(. " والجماعات والمجتمعاتسراألفراد واأل

 :تعريف ولنسكي وليبو للرعاية االجتماعية -٣

كـل التنظيمـات    "الرعاية االجتماعية بأنهـا     "  وليبو ولنكسي"يعرف كل من    

 تطـوير   إلىواألجهزة والبرامج ذات التنظيم الرسمي والتي تعمل من أجل الوصول           

  ".الظروف االقتصادية والصحية لسكان المجتمع أو جزء منهم

 إلى أنه يمكن تقسيم مفهوم الرعاية االجتماعية        إلىنفسهما   الباحثانهذا ويشير   

 ويقـوم االتجـاه األول      . وهما االتجاه العالجي واالتجاه المؤسسي     ،نيساسين أ ياتجاه

على أساس أن نظم الرعاية االجتماعية يجب أن تمارس دورهـا عنـدما             ) العالجي(

ي سـر النظـام األ تعجز األنساق الطبيعية للمساعدة، ويقصد باألنساق الطبيعية هنـا         

  .  النزالء بشكل خاصأسر والنظام االقتصادي، وهذا العجز واضح تماماً لدى

 وال يقدم في حالة     ،فعلى العكس من االتجاه األول    ) المؤسس(أما االتجاه الثاني    

 إنما ينظر للرعاية االجتماعية باعتبارها وظائف أساسـية  ،العجز أو الكوارث كعالج 

  )٦: ١٩٨٨السيد عطية وآخرون،  (.وطبيعية للمجتمع الصناعي الحديث

 : "عبدالمنعم شوقي"تعريف  -٤

 مساعدة  إلىالتنظيم الذي يهدف    "يرى عبدالمنعم أن الرعاية االجتماعية تعني       

اإلنسان على مقابلة احتياجاته الذاتية واإلجتماعية ويقوم هذا التنظيم على أساس تقديم            

  ".الرعاية عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية واألهلية



 ٤٩

  

 :"روبرت موريس"تعريف  -٥

الجهود التي تقدمها المؤسـسات     "جتماعية تتضمن   يرى موريس أن الرعاية اال    

الحكومية وغير الحكومية لتخفيف حدة الفقر أو األلم عن الناس المحتاجين للمساعدة            

 ."همأسرأو غير القادرين على إشباع حاجاتهم األساسية بجهودهم الذاتية أو بمساعدة            

 ).٢٠: ١٩٩٩ماهر على، (

  :خصائص الرعاية االجتماعية: ثانياً

 السابقة والنماذج الحديثة للرعاية االجتماعية والتحـوالت        اتن خالل التعريف  م

األساسية التي طرأت عليها حديثاً يمكننا أن نحدد بعض الخصائص والسمات التـي             

  :تميز الرعاية االجتماعية في المجتمع المعاصر فيما يلي

  :التنظيم الرسمي لمنظمات الرعاية االجتماعية وبرامجها وخدماتها -١

اكل يه ريتتميز الرعاية االجتماعية بأنها تخضع للتنظيم الرسمي من ناحية توف         

تنظيمية، واختصاصات وسياسات محددة، وتحكمها قوانين، أو لوائح، أو قـرارات،           

 وفي  .وتسير حسب خطط واضحة وتتبع إجراءات مقننة في ضوء ميزانيات معلومة          

جميع األفراد الـذين ينطبـق      لصة  هذا ضمان الستمرارية هذه الخدمات وإتاحة الفر      

علـى   دون أن يؤثر ذلك      ،عليهم شروط الحصول على هذه الخدمات للحصول عليها       

 . التي كانت تمثل نظام الصدقة واإلحسان الفردي،عالقات القرابة أو الصداقة

وعلى الرغم من أن الصدقة أو اإلحسان الفردي ساهم في التخفيف من حـدة              

 إال أنـه ال يخـضع للتنظـيم         ، وخاصة مشكلة الفقـر    ،بعض المشكالت االجتماعية  

ية أو  سـر الرسمي، كما أن فكرة المساعدات المتبادلة التي تقوم علـى العالقـات األ            

الصداقة ال تدخل في نطاق مفهـوم الرعايـة االجتماعيـة المعاصـرة، ألن هـذه                

  .المساعدات تتأثر بالروابط الشخصية



 ٥٠

ادفة لتوفير الخدمات والبرامج التـي      وبذلك فإن الرعاية تشمل المجهودات اله     
تمكن اإلنسان من إشباع حاجاته المتنوعة، كما تشمل أيضاً طـرق هـذا اإلشـباع               
وتنظيماته والمنظمات أو المؤسسات التي تقوم بتوفير تلك الخدمات، وتمتد لتـشمل            

 مثل تشريعات العمـل والطفولـة       ، التي تكفل تحقيق هذه الخدمات     ،أيضاً التشريعات 
  ).٢٧: ١٩٩٩ماهر أبو المعاطي،  (.ة والتأمين االجتماعيرسواأل

 : الرعاية االجتماعية المعاصرة تعتبر مسئولية المجتمع -٢

وهذا يعني أن مسئولية الرعاية االجتماعية المعاصـرة أصـبحت مـسئولية            
 التنظيمات االجتماعية   م سواء في شكل تنظيماته االجتماعية الحكومية أ       ،المجتمع ككل 

كل من هذين النوعين من التنظيمات يكمل اآلخر لتحقيق أهداف الرعايـة            األهلية، ف 
 وهذا يؤكد مدى إدراك المجتمـع لمـسئولياته         .االجتماعية وتوفيرها لسكان المجتمع   

هم كمسئولية أساسـية    تجاه إشباع احتياجات أفراده ومواجهة المشكالت التي تعترض       
سسات اإلصالحية تقـع ضـمن       نزالء المؤ  أسر وال شك أن مشكالت      .لهذا المجتمع 

 .نطاق هذه المسؤولية 

 : الرعاية االجتماعية تستبعد دوافع الربح من وراء خدماتها -٣

ن وويقصد بذلك أن خدمات الرعاية االجتماعية تعتبر حقوقاً للمواطنين يحصل         
 دون دفع مقابل لهذه الخدمات لذلك فإن الخدمات والسلع التي يحصل عليهـا              ،عليها

يها بالنقود ال تدخل ضمن برامج الرعاية االجتماعية، فكل نشاط يهدف           الفرد أو يشتر  
 وكل خدمة يحصل عليها الفرد إزاء مقابل نقـدي ال تعتبـر مـن               ، تحقيق الربح  إلى

 .الرعاية االجتماعية

 فقط بل تعتبر    ،وهذا ال يعني أن برامج الرعاية االجتماعية خدمات استهالكية        
 ،االجتماعيـة وبرامجهـا   ك ألن صور الرعاية     ذات مردود اجتماعي واقتصادي، ذل    

 مما يترتـب    ،تستهدف تحقيق إشباع الحاجات اإلنسانية واإلقالل من حدة المشكالت        
ماهر  (. وبذا فهي شكل من أشكال االستثمار بعيد المدى        ،عليه تنمية الموارد البشرية   

  ).٢٨: ١٩٩٩المعاطي، أبو



 ٥١

 : التكاملالرعاية االجتماعية المعاصرة تتميز بالشمول و -٤

وتعتمد هذه الخاصية على أساس أن الحاجات اإلنسانية متعددة ومتنوعة ولذلك           

 في برامج الرعايـة     اًريقصتفإن إشباع بعض الحاجات وإغفال البعض اآلخر يشكل         

 لذلك فـإن بـرامج الرعايـة        ، يترتب عليه ظهور العديد من المشكالت      ،االجتماعية

 ومما يدخل ضـمن     .وتعددها ع الحاجات اإلنسانية  االجتماعية تتعدد وتتنوع تبعاً لتنو    

ون تفضيل فئة    د ،هذه الخاصية أن الرعاية االجتماعية تقدم لجميع الفئات في المجتمع         

هم مهمـا   أسـر  فرعاية األطفال دون     ، عن تحقيق أهدافها    وإال عجزت  ،على أخرى 

الـسيد عطيـة     (.هم دون رعايـة   أسـر  قوية، تصبح عديمة الفائدة إذا ظلت        تكان

 ). ٩: ١٩٨٨وآخرون، 

 : الرعاية االجتماعية تهتم بالحاجات اإلنسانية المباشرة -٥

تعتبر الرعاية االجتماعية في المجتمعات المعاصرة من الحقوق األساسية فهي          

 التي تتمثل في مجموعة المشروعات والبرامج والخـدمات         ،حق من حقوق اإلنسان   

 مهمـا تعـددت تلـك    ،جات اإلنـسانية االجتماعية المباشرة التي تهتم بإشباع االحتيا 

 .  ترويحيةم عقلية أم اجتماعية أم نفسية أم سواء كانت حاجات جسمية أ،االحتياجات

فالخدمات . وبذلك يجب أن نبين الفرق بين الرعاية االجتماعية والرعاية العامة    

  والتي يكون لها تأثير غيـر      ،التي تهتم أساساً بالمطالب الضرورية الالزمة للمجتمع      

 تعتبـر   ، كخدمات الدفاع واألمن وتوفير المياه الصالحة للشرب       ،مباشر على األفراد  

خدمات عامة وتدخل ضمن برامج الرعاية العامة، بينما تعتبر الخـدمات الموجهـة             

 أو تـوفير بعـض المـشروعات        ، مثل توفير مسكن لحدث مشرد     ،لإلنسان مباشرة 

 .ى خدمات الرعايـة االجتماعيـة     إحدهي  والبرامج الترويجية لألطفال أو الشباب،      

  ).٢٩: ١٩٩٩ماهر أبو المعاطي، (
 



 ٥٢

 : ووقائيةعالجيةالرعاية االجتماعية ذات أهداف  -٦

عالجي ، فعندما   وقائي و  تتميز الرعاية االجتماعية المعاصرة بأنها ذات طابع        

 ،لمعالجة المشكالت االجتماعية بـالمجتمع وخدماتها توجه برامج الرعاية االجتماعية   

 مشكالت الفقر وانحراف األحداث فهي تقدم الجانب العالجي، وإذا كانت برامج            مثل

 وقاية األفراد والجماعات مـن الوقـوع فـي          إلىالرعاية االجتماعية المقدمة تهدف     

 بعض االحتياجات اإلنسانية المتعلقة بالصحة أو       لم تلبِّ  المشكالت التي قد تحدث ما    

 النزالء تظهر الحاجـة     أسر ، وفي حالة      الوقائي  فهي تقدم الجانب   ،التربية أو الغذاء  

 ).٩: سميرة محمد، د ت (.للرعاية بجانبيها الوقائي والعالج

  :الرعاية االجتماعية في اإلسالم: ثالثاً

 مجتمعـاً يـستند   ،جاء اإلسالم ليشيد مجتمعنا إنسانياً فاضالً على هذه األرض       

 وتقـديم يـد العـون       ،األنانيةمية تنص على تحرر الفرد من        أسس وتعاليم إسال   إلى

 وتجسيداً لروح التكافـل االجتمـاعي وحقـوق األفـراد           ،والمساعدة ألبناء مجتمعه  

مقابلـة  التي من شأنها أن تجعل المجتمع في حالة تسمح له ب          اطة بهم،   جبات المن اوالو

 ولقد نجح اإلسالم في إنشاء مجتمـع إنـساني متـوازن     .احتياجات أفراده وجماعاته  

لرعاية االجتماعية في اإلسالم إذن تقوم على أساس منظم يتحقـق مـن              فا ،متناسق

 وعند تطبيقه أرقى وأعظم صور العدالة االجتماعية بـين أفـراد المجتمـع              ،خالله

  :يلي  ولعل أهم ما جاء به اإلسالم في مجال الرعاية االجتماعية ما.المسلم

 :الرعاية االجتماعية على المستوى الفردي -١

م على تشريعات تطبيقية تسمح بتوفير الرعاية االجتماعيـة         لقد اشتمل اإلسال  

  :ألفراد المجتمع من بينها

 :الزكاة  -أ 

 ويملك نصاب الزكاة، وهي     اًوهي فريضة شرعية ملزمة لكل مسلم يعتبر غني       



 ٥٣

الركن الخامس من أركان اإلسالم، وسميت بهذا االسم ألنها تزكي المـال والـنفس              

 ،}ذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم بهـا        خ {:تعالىوتطهرهما من الخبث قال     

لى جمعها اإلمام وذلك لقـول       الزكاة حق معلوم للفقير في مال الغني، يتو        ،"٣:المائدة"

 )رواه البخاري (."خذها من أغنيائهم، وردها على فقرائهم     " صلى اهللا عليه وسلم   النبي  

ون الزكـوات   بيم يج  األقال إلىيرسل والته    -عليه الصالة والسالم     -وقد كان النبي    

  .ها على الذين تحق لهمومن األغنياء الذين تجب عليهم ليوزع

 :الصدقات  -ب 

 مثل صدقة الفطر وصدقات مناسك الحج التي توفر         ،ومنها الصدقات الالزمة  

للفرد الفقير فرص اإلعاشة وعدم الشعور العوز والحاجة أيام العيـد، وتحـول دون              

األغنياء القادرين، وتـساعد علـى بـث روح          الحسد والضغينة بين الفقراء و     انتشار

 الصدقات االختيارية التي تؤكد على إحساس الفـرد         إلىالتآخي فيما بينهم، باإلضافة     

بالمسئولية تجاه المجتمع، وتزيد الوازع الديني والرغبة في اكتساب المثوبة من اهللا،            

، بـل إن    " ١١:يدالحد"} من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً فيضاعفه له        {: تعالىقال  

 في  وأنفقوا{:  لقوله جل شأنه   ، جعل الصدقة طوق نجاه من التهلكة      تعالىاهللا سبحانه و  

  ".١٩٥ :البقرة ".} التهلكةإلىسبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم 

 الفئات التي لها األولوية في الصدقات في قولـه          تعالىوقد حدد اهللا سبحانه و    

 }ين واألقربين واليتامى والمساكين وابن الـسبيل      لوالدلفقل ما أنفقتم من خير      {: تعالى

 أن الزكاة والصدقة من مصادر الدخل لوكالة        إلى وتجدر اإلشارة هنا     ،"٢١٥:البقرة"

 النزالء أحد المستفيدين من مساعدات هذا الضمان وهـذا          أسرالضمان االجتماعي، و  

 ،)٢٨: ١٤٢٢القعيـب،   ( . النـزالء  أسربدوره يعكس دور الزكاة والصدقة في دعم        

  ).١٦٢:دت  أبو زهرة،(

 :الكفارات والنذور واألوقاف  - ج 

إن الكفارات تكون تكفيراً للعبد من اآلثام التي ارتكبها في حـق اهللا سـبحانه               



 ٥٤

إذا كـان   ( في رمضان، وعدم القدرة على الوفاء بهـذا مـستقبالً            كاإلفطار ،تعالىو

لـم  (في يمينـه    ث  ن أما من تعمد اإلفطار في رمضان، ومن ح        ،)اإلفطار عن عجز  

 أركان الحج، والشـك أن هـذه        اكتمالوكفارة عدم   ) يستطع الوفاء به لعذر شرعي    

 الفقراء الذين ينتفعون منها وتساعدهم على سد احتياجاتهم         إلى المالية مآلها    الكفّارات

  .األساسية

أما النذور فهي صدقات معلقة بشرط إجابة اهللا لمسألة ما وهي واجبـة األداء              

وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اهللا يعلمه           {: تعالى الشرط، قال    متى ما تحقق  

 حتى ولـو لـم      ، أي أن النذور واجبة األداء     ،"٢٧٠:البقرة" }وما للظالمين من أنصار   

تكن معلنة أمام اآلخرين، وقد قرر جمهور الفقهاء أن كل نذر واجب الوفاء، ومن لم               

شك باب يؤدي    ويتوب ويقوم بنذره، هذا بال     له   يغفر اهللا يوف به أثم عند اهللا، إال أن        

  )٣٠ :١٤٢٢القعيب،( .دي على وجهه الصحيح التكافل االجتماعي لو ُأإلىفتحه 

 ال يجب الوقف علـى أحـد،        اف فهي صدقة جارية غير ملزمة، إذ      أما األوق 

ولكنها اختصت بميزة عن كل الصدقات وهي صفة الدوام واالسـتمرار، ولقـد أدى              

 اً كبيراً في باب التكافل االجتماعي في عصور اإلسالم بمـصر والـشام            الوقف دور 

 أو  اً أو بيوت  اً أو عقار   واألوقاف قد تكون ماالً    . وغيرها من البالد اإلسالمية    والحرمين

تباع وال تورث وال توهب، ولكن ال جناح على من يتولى شؤونها            ، وهي ال    أراضي

 وفي مجتمعنا الحـديث أصـبحت وزارة        .لها أن يأكل منها بالمعروف مقابل إدارته     

هي الجهة المنوط بهـا إدارة هـذه        والدعوة واإلرشاد   األوقاف  الشؤون اإلسالمية و  

د  أبو زهر، ( ،)٣٠: ١٤٢٢ القعيب،( .ا مستحقيه إلىالمشروعات والتأكد من وصولها     

   ).١٦٨: ت

 :ةسرالرعاية االجتماعية على مستوى األ -٢

اعية على مستوى الفرد اقتربنا كثيـراً مـن         عندما تحدثنا عن الرعاية االجتم    

 أن قيام كل فرد بمسئولياته      إلىة، وذلك راجع    سرالرعاية االجتماعية على مستوى األ    

  .ة التي ينتمي إليهاسر في المقام األول على األهوواجباته سوف ينعكس أثر



 ٥٥

   :ية من خالل نظامين أساسيين هماسرتحقيق الرعاية األيأتي و

 :النفقة - ١

 :لزوجة على زوجهانفقة ا  - أ 

جباتها المنزليـة   ا طالما أنها تقوم بو    ،تعتبر نفقة الزوجة واجبة في حق الزوج      
 وهذا يعتبر نوعاً من العدالة وتبادل الحقوق والواجبات، فالبد          .ةسروترعى شئون األ  

 للزوجة على   اًأن يوجد من يقوم بسد الحاجات المالية للزوجة واألبناء وجعل ذلك حق           
شمل نفقة الزوجة المسكن والمأكل والملبس حسب مقدرة الزوج، بغض          الزوج، كما ت  

 في المال أو العقار الخـاص بهـا، إذ          ةالنظر عن مدى ما تتمتع به الزوجة من وفر        
 التزامه بالنفقـة    إلىالزوج يجب أن يتكفل بزوجته ما دامت في عصمته، باإلضافة           

نوا تحـت رعايـة األم وفـي         كا على مطلقته مادامت في فترة العدة، واألبناء طالما       
 النزالء ،   أسر أنها هذا النظام من الرعاية مفقود لدى         إلىكنفها، وتجدر اإلشارة هنا     

  . إذا كان المعيل يقضي فترة العقوبة

 :نفقة األقارب  -ب 

وألو األرحام بعـضهم    {: تعالىة لقوله   سروتضمن هذه النفقة التكافل داخل األ     
 المقصود باألقارب، حيث يرى     اإلسالملماء  ، وقد حدد ع   "٦ :األحزاب"} أولى ببعض 

اإلمام أحمد أن القرابة تشمل كل من يرث الفقير العاجز عن الكسب لو مات غنيـاً،                
 وذلك من منطلق أن الحقوق متبادلـة،        ،ولذا وجبت على هؤالء نفقته في حال عجزه       

 في  ونفقة القريب تشترط حاجته وعدم قدرته على العمل حتى ال يعتمد على اآلخرين            
كسب معاشه، هذه النفقة على األقارب ال يتكفل بها المسلم إال إذا كان موسـراً فـي                 

  .غير نفقة األبوين على أبنائهما ونفقة االبن على والديه

 :نظام الميراث - ٢

ينظر اإلسالم للميراث على أنه عملية إجبارية بالنسبة للمورث، فليس للمورث           
، ولقد تولى التشريع اإلسالمي توزيع التركة سلطات على ماله بعد وفاته إال في الثلث    

ة سر ما تبقى بعد الوفاة، بطريقة تحول دون خروج التركة عن نطاق األ            مسواء كلها أ  



 ٥٦

  .أو العائلة، بدرجات تتفق والقرابة بالنسبة للمورث

وتكمن الحكمة من نظام الميراث في اإلسالم في منع تكدس التركة في أيـدي              

 أن األوالد وهم أقرب عالقة بالمورث لن يزيد نصيبهم على           ورثة بعينهم، ألننا نجد   

نصف التركة بعد توزيع األنصبة الخاصة بالوالدين أو الزوجة، والحصة في التركة            

تكون على أساس الحاجة، فنصيب االبن الذكر مثالً ضعف نصيب األنثـى وذلـك              

 تـساوت   راجع لكون الرجل قد أوكلت برعايته الزوجة أو األخـت، وبالتـالي لـو             

القعيـب،   (.األنصبة مع مسئولية التكليف على الرجل كان ذلك مجانباً للعدالة والحق          

  ).١٣٣: أبو زهرة، د ت  (،)٣٢: ١٤٢٢

 :الرعاية االجتماعية على مستوى المجتمع - ٣

ويندرج تحت نمط هذه الرعاية كافة برامج الرعاية االجتماعية على المستوى           

ة هي نواة المجتمع، ومن أمثلة      سرك بحكم أن األ   ة وذل سرالفردي أو على مستوى األ    

  :هذه الرعاية

 :التكافل العام  - أ 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم      : (صلى اهللا عليه وسلم   النبي  قال  

 ).كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى            

  ) مسلمرواه(

إن التكافل هنا يعني التضامن المشترك بين أفـراد         وتأسيساً على هذا الحديث ف    

المجتمع، وإيمانهم بمسئولية بعضهم عن بعض مادياً ومعنوياً واعتقادهم أن كل واحد            

 وهم في مجموعهم يؤلفون قوة متماسكة ال تبدو في اكتمالهـا إال             .منهم مكمل للثاني  

  .  سعادتهبقوة كل فرد من أفرادها و

بدأ التكافل والتضامن االجتمـاعي فـي عـدد مـن           ويتجلى إعالن اإلسالم لم   

نمـا المؤمنـون    إ{ تعـالى النصوص القرآنية والسنة النبوية المطهرة ومن ذلك قوله         

 فإعالن األخوة بين أفراد المجتمع من شأنه أن يوجب التكافل بينهم في كـل               ،}أخوة
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   .مةل ما يتعلق بالطعام والشراب والكساء أو الكراثحاجة من حاجيات الحياة م

وتعاونوا على البر والتقـوى وال       {تعالىكما يبرز التكافل االجتماعي في قوله       

  "٢:المائدة" .}تعاونوا على اإلثم والعدوان

والبر والتقوى يتضمن حسن المعاملة وطيب العشرة ومكارم األخـالق، كمـا       

  .هميتضمن القيام بشئون المحرومين والمحتاجين وإيتائهم حقوقهم التي شرعها اهللا ل

مثل المؤمنين في توادهم     (:صلى اهللا عليه وسلم   النبي   لوومن السنة النبوية ق   

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تـداعى لـه سـائر               

   )رواه مسلم( .)األعضاء بالسهر والحمى

وفي هذا الحديث داللة واضحة على تكافل المجتمع ومسئولية أفراده عن آالم            

  ).٤٨: ١٩٨٨السيد عطية وآخرون،  (. فيهأي فرد

 :رعاية األيتام -ب 

لقد حظيت رعاية األيتام باالهتمام في التشريع اإلسالمي الحنيف ويالحظ ذلك           

من خالل العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تؤكد على االهتمام باليتيم             

 لحين بلوغه من العمـر مـا        وإيوائه والنهي عن أكل ماله والعمل على استثمار ماله        

ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير        {تعالىيسمح له بالتصرف في ماله، قال       

 "٢٢٠:البقرة". }وأن تخالطوهم فإخوانكم

 :الجوار والصدقة -ج  

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننـت       : (صلى اهللا عليه وسلم   النبي  قال  

 قرآنية الكريمة على تأكيد المولى عز      وتشير النصوص ال   .)رواه أحمد  ()أنه سيورثه 

 وفي ذلك إبراز لحـق الجـار        ، الجار ذي القربى والجار الجنب     إلىوجل باإلحسان   

على جاره وإعطاؤه األولوية في الرعاية بما يساعد على تحقيق التكافـل والتـراحم              

 حيث إن قيـام كـل مـسلم         ، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع     .واألمن بين الجيران  

 فال يؤمن من بات شـبعان       ،جاره التي كفلها له الشرع يعني إطعامه إذا جاع        بحقوق  
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 .ه في أهله بخير إذا غـاب ت وتقديم المساعدة له إذا واجهته مشكلة وخلف  ،وجاره جائع 

  .جاب على أمن المجتمع واستقرارهي انعكست باإلانتشرتوكل هذه الفضائل إذا 

 :المؤاخاة في اإلسالم  -د 

 دون أن يكون هنـاك      ،لة احتياجات األخوة في اإلسالم    وهي رعاية تقدم لمقاب   

صـلى اهللا    عندما آخى رسـول اهللا       ،قرابة رحم أو جيرة، وتظهر في أروع صورها       

 بين المهاجرين واألنصار في المدينة المنورة، وكان هذا اإلخـاء مقـدماً             عليه وسلم 

ـ  {موقعة بدر ونزول اآلية الكريمة       حتى   ،على حقوق القرابة   ام بعـضهم   وألو األرح

خـاة  ا وانقطـع أثـر المؤ     ، فنسخت هذه اآلية ما قبلهـا      "٧٥: األنفال" ،}أولي ببعض 

اإلسالمية في الميراث، وانحصر الميراث في األقارب، وظلت أهمية المؤاخاة فـي            

  .الرعاية والمساعدة للمحتاجين من المسلمين فيما بينهم

 :مسئولية الدولة  -ه 

ة عامة عن المواطنين فيها، وما جعـل  يؤكد اإلسالم على مسئولية الدولة بصف 

بيت المال في عصر الخالفة اإلسالمية إال لمواجهة المشكالت المجتمعية وقيام الدولة         

كان يرى أن    -رضي اهللا عنه     -بدورها على الوجه األكمل، فهذا عمر بن الخطاب         

حصول الفقير على نصيب من بيت مال المسلمين ليس من باب التبرع أو اإلحـسان               

  ).٣٧ – ٣٤: ١٤٢٢القعيب، . (لكن هو حق له مشروعو

  :الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودية: رابعاً

 وذلـك لكونـه     ، في المملكة العربية السعودية     كبيرٍ لقد حظي اإلنسان باهتمامٍ   

الركيزة ألي تنمية ونهضة شاملة، فال يمكن تصور نهضة حضارية بدون الركيـزة             

تحقيق بناء اإلنسان السعودي بشكل متكامل يتطلب رعايته الرعايـة          وهي اإلنسان، و  

  .الشاملة ذات الجوانب الثالثة األساسية

تعليمة ليكون متسلحاً بالعلم الصحيح القائم على الـنهج القـويم وهـو             : أولها
 تحقيق صحة بدنية وعقلية له لكي يتمكن من طلب العلم والمساهمة            :اإلسالم، وثانيها 
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 تقديم الرعاية االجتماعية بشكل متكامـل ومتـزامن مـع           :ه، وثالثها في نهضة وطن  
  .اإلنسان من مولده حتى عجزه أو وفاته

شك أن العمل االجتماعي في المملكة العربية السعودية ينطلق مـن أسـس          الو
مستمدة من المنهج الشرعي، الذي اتخذته الدولة نبراساً لها وأعلنتـه فـي نظامهـا               

صت المادة األولى من النظام األساسي للحكم على أن دسـتور           األساسي للحكم، فقد ن   
  . وسنة رسولهتعالىهذه الدولة هو كتاب اهللا 

ة بـشكل عـام     سرولقد أولى النظام األساسي للحكم الجوانب االجتماعية واأل       
وجل، رفع مكانته     منطلقاً من نظرة اإلسالم لإلنسان الذي كرمه اهللا عز         ،أهمية بالغة 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البـر         {تعالىريعة اإلسالمية قال    واحترمه في الش  
} والبحر ورزقناهم من الطيبات وفـضلناهم علـى كثيـر ممـن خلقنـا تفـضيال               

  ".٧٠:اإلسراء"

كما تنطلق هذه النظرة من وجوب كون المجتمع مجتمعاً متعاطفاً متكاتفاً يـشد           
ايـة الـشاملة لجميـع أفـراد        بعضه بعضاً، ومن هنا ترى الدولة وجوب تقديم الرع        

  . المجتمع، والشاملة لجوانب الرعاية كلها وما تحمله من وجوه ومعان

ولقد شهد العمل االجتماعي في المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً فـي            
فهناك مؤسسات خاصة برعاية     .العقدين الماضيين، وهذا التطور شامل للكم والكيف      

اتهم العمرية، فاألطفال الصغار لهم دور خاصة بهم تسمى         األيتام على اختالف مستوي   
دور الحضانة االجتماعية، أما األطفال األكبر سناً فلهـم دور خاصـة تـسمى دور               
التربية االجتماعية، وهناك دور خاصة بالبنين ودور أخرى خاصة بالبنـات، كمـا             

حراف، وجد مؤسسات خاصة برعاية المنحرفين من الجنـسين أو المهـددين بـاالن            ت
يه االجتماعيـة، ومؤسـسة رعايـة       وتسمى دور المالحظة االجتماعية، ودور التوج     

  .اتالفتي

 برعاية المعوقين بمختلف أنواع إعاقتهم مـن        ىويوجد مراكز متخصصة تعن   
الجنسين، فهناك مراكز خاصة بالمعوقين بدنياً، ومراكز خاصة بـالمعوقين إعاقـة            
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 يمكـن   ،أخرى لمن إعاقاتهم بدنية يـسيرة     عقلية، ومراكز أخرى لشديدي اإلعاقة، و     
. معها إعادة تأهيلهم وتدريبهم على حرفة ما، ومراكز خاصة باألطفـال المـشلولين            

  ).٥٩: ١٤٢٥السدحان، (

ومن الفئات االجتماعية المشمولة بالرعاية في المملكة العربية السعودية فئـة           

اإلعانة والرعايـة    يضمن تقديم    ، حيث حرصت الدولة على وضع نظامٍ      النزالء أسر

 نزالء المؤسسات اإلصالحية، من خالل إعداد بحث اجتمـاعي مبـدئي عـن              سرأل

 تحتاج على المساعدة، وإرسال هذا      اًأسراألشخاص الذين يتم القبض عليهم ويعولون       

 إلـى ة ومكان إقامتها وكيفية االتصال بهـا        سرالبحث مع المعلومات الكافية عن األ     

النسائي التابعة لوزارة الشئون االجتماعية في مختلـف        مكاتب اإلشراف االجتماعي    

 سرة لتقديم الرعاية الواجبة لهذه األ     يالمناطق، لكي تتولى التنسيق مع الجمعيات الخير      

حماية الستقرارها وتماسكها وسوف نبين ذلك بعد ذكر األسس والسياسات التي تقوم            

  .ةعليها الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودي

 :أسس الرعاية االجتماعية  -أ 

  :اإلنسان مخلوق مكرم، وله مكانته في اإلسالم - ١

 مـن   ورزقنـاهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحـر           {:تعالىقال  

  "٧٠:اإلسراء"} الطبيات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال

لـسوية  وجل ـ لهذا المخلوق البشري في هيئته ا  ولقد ظهر تكريم اهللا ـ عز 

ريم وتم تخليده فـي     وفطرته وخالفته في األرض، وتسخير الكون له، وذكر هذا التك         

 ومن هذا األساس    . ومن هنا فإن اإلنسان مكرم، وله منزلته المحترمة        .القرآن الكريم 

 مـن   ،يظهر أثر هذا التكريم في األنظمة االجتماعية في المملكة العربية الـسعودية           

  . ه حقوقه الشرعية والمدنية كاملةئن وإعطاخالل احترامها لجنس اإلنسا

 :المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك متواد - ٢

مثـل المـؤمنين فـي      : " قال صلى اهللا عليه وسلم   ففي الحديث أن رسول اهللا      
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ده تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جس            

ذا األساس الـذي يحـث علـى التـراحم           ومن ه  .، رواه البخاري  "بالسهر والحمى 

جتماعية في المملكة العربيـة الـسعودية، حيـث         االوالرحمة، تقوم مظاهر الرعاية     

 . االلتزام بتعليمات دينهم الحنيف الحاثة على التراحم والتواد

 :المجتمع المسلم مجتمع معاطف متكاتف متعاون - ٣

ـ لقد حرص اإلسالم على جعل المجمع المسلم متآزراً متعاو          يـشد بعـضه     اًن

بعضاً، وذلك من خالل الحث المتواصل ألفراده على مساعدة كـل مـنهم لآلخـر،               

والسعي بتفريج كرب إخوانهم المسلمين وإدخال السرور على أنفسهم، وجل األجـر            

 من أفضل األعمـال، فقـد       صلى اهللا عليه وسلم   في ذلك جزيل، بل وعده رسول اهللا        

أفضل العمـل   : (أي العمل أفضل فقال   : ئل س لمصلى اهللا عليه وس   ورد أن رسول اهللا     

رواه ( )و تقضي عنه دينـاً أو تطعمـه خبـزاً         أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً أ      

والشك أن الرعاية االجتماعية عندما تقدم في هذا المجتمـع إنمـا تقـدم              . )المنذري

 . من هذا األساس اإلنسانيانطالقات

 :ولةوجوب تقديم الرعاية الشاملة من قبل الد - ٤

 الرعاية تدخل ضمن الرعية التـي يعـد إمـام           إلىذلك أن الفئات المحتاجة     

كلكـم  : (رد في الحديث أن رسول اهللا قـال       المسلمين راعياً لها ومسئوالً عنها، فقد و      

  .)رواه البخاري( )...راٍع ومسئول عن رعيته فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته

ن تجاه الرعية، هي مـسئولية شـاملة        وهذه المسئولية التي تلزم إمام المسلمي     

 ان، سواًء كانت رعاية اقتـصادية أم       وما تحمله من وجوه ومع     ،لجوانب الرعاية كلها  

الخ، كما أن هذه الرعاية تشمل جميع الفئات المـستحقة          .. نفسية م طبية أ  ماجتماعية أ 

ـ    ،همأسر و النزالء مثل األيتام والمعاقين واألرامل وكبار السن و       ،لهذه ى  وذلـك عل

  . وعلى ولي األمر بشكل خاص،اعتبار أن الرعاية حق لهم على المجتمع بشكل عام

شك أن ذلك هو أبرز األسس التي تقوم عليها الرعاية االجتماعيـة فـي               وال
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  ).٤٠: ٣٧: ١٤٢٥السدحان،  (.المملكة العربية السعودية

 : سياسات الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودية  - ب 

لتنمية الخمسية األولى والثانية التي وضعت للتنمية فـي المملكـة           تعد خطط ا  

العربية السعودية، إذ حققت وما تبعها من خطط تنموية نمواً في جميـع المجـاالت               

ـ ١٤٠٥ – ١٤٠٠(وتعد خطة التنمية الثالثة     . االقتصادية واالجتماعية  البدايـة  ) هـ

غيرات االقتصادية التي حـدثت      وذلك بسبب الت   ،القوية لالهتمام بالجوانب االجتماعية   

 . والذي أثر بدروه في كيان المجتمع      ،بالمملكة العربية السعودية إثر تنامي دخل الفرد      

العمـل  : " ضمن أهدافها العامة الهدف اآلتي     ،فقد ذكرت خطة التنمية الخمسية الثالثة     

وجيـه  على زيادة الوعي بين المواطنين في المملكة العربية السعودية واحتياجاتها وت          

المواطنين وإرشادهم نحو تحقيق أهداف الخطة ومساندة المجتمع السعودي لمعالجـة           

 ". المشكالت التي تنجم عن التغيرات االقتصادية واالجتماعية السريعة

تصدر الدفاع عن الـدين     ) هـ١٤١٠ – ١٤٠٥(وفي الخطة الخمسية الرابعة     

 إلى كما أشارت هذه الخطة  والوطن والمحافظة على استقرار المجتمع أهداف الخطة،      

تحد جديد يلزم مواجهته من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعية عبـر برامجهـا              

 وهو االنحراف بين الشباب نتيجة للتغير في المجتمعات التقليدية والتغيـر            ،وأنشطتها

في وظائف المؤسسات التقليدية، مما يستدعي معه المزيد من االستعداد عبر عدد من             

 وعلى رأسها قيام جميع الجهات الحكومية بتقـدير اآلثـار االجتماعيـة             ،ءاتاإلجرا

  .لبرامجها ونشر دعائمها بجانب المضامين االجتماعية ذات المدى البعيد لسياساتها

وانطالقاً مما سبق كان ضمن أهداف هذه الخطة أهداف خاصـة بالخـدمات             

  :االجتماعية ومنها

  .ساعدة للعجزة والمحرومينتوفير الرعاية العالجية وتقديم الم -

 .تقديم التأهيل والرعاية لألفراد العاجزين أو المحرومين -

 .ة وتماسكهاسردعم روابط األ -
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 .رعاية األحداث المنحرفين أو المعرضين لالنحراف -

استمر الهدف نفـسه فـي   ) هـ١٤١٥ ـ  ١٤١٠(وفي خطة التنمية الخامسة 

مـن واالسـتقرار    لمحافظة على األ   وهو الدفاع عن الدين والوطن وا      ،الخطة الرابعة 

  .االجتماعية للبالد

  : عدد من األهداف الفرعية التي منهاإلىباإلضافة 

 بما يتفـق    ،ة والمساهمة في التنشئة والتربية السليمة للشباب      سرتشجيع تماسك األ   -

  .مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

شجيع تكـوين   وذلك بت،الحث على زيادة العمل االجتماعي التطوعي ودعم قدراته   -

 . وتقديم المساعدات الفنية والمادية لها،الجمعيات الخيرية

االستمرار في تقديم الرعاية المؤسسية للفئات التي تتطلب حاالتها الرعاية داخـل             -

 .المؤسسات االجتماعية

ن ضـمن   وال شك أن الناظر لخطط التنمية الرابعة والخامسة والسادسة يجد أ          

 حيث ذكرت الخطة الرابعة ضمن أهـدافها        ، النزالء سرأأهدافها ما يتعلق بمشكالت     

الخاصة بالخدمات االجتماعية تقـديم التأهيـل والرعايـة لألفـراد العـاجزين أو              

 وإذا نظرنـا علـى      .ة وتماسـكها  سـر المحرومين، كما أكدت على دعم روابط األ      

 النزالء نرى أنها تجعلها عاجزة عن ممارسة دورها فـي           أسرالمشكالت التي تواجه    

  .ة وتماسكهاسر وهذا يهدد روابط األ.المجتمع

أما الخطة الخامسة فإن ضمن أهدافها زيادة العمل االجتماعي التطوعي مـن            

 سـر  التي تعتبر أهم رافد يقدم الدعم والمـساعدة أل         ،خالل زيادة الجمعيات الخيرية   

  ). ٢٨ (النزالء كما سوف نرى في جدول رقم 

ظهر التأكيد علـى زيـادة دخـل         )هـ١٤٢٠-١٤١٥ (وفي الخطة السادسة  

  .األفراد المحتاجين من خالل تقديم المساعدات لهم
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دد من األهـداف    عوضعت  ) هـ١٤٢٠ : ١٤١٥(وفي خطة التنمية السادسة     

  :المرحلية مع مدة الخطة ومنها

  .زيادة دخل األفراد المحتاجين من خالل المساعدات ومن خالل جهودهم الذاتية -

التركيز على رعاية األطفال وتربيتهم وتنـشئتهم علـى         ية و سرتقوية الروابط األ   -

 .أسس قويمة

تحقيق النمو المتوازن للخدمات االجتماعية بين مناطق المملكة العربية الـسعودية            -

 .المختلفة

ي بـدأ  يتواصل ثبات الهدف الذ) ١٤٢٥ ـ  ١٤٢٠(وفي خطة التنمية السابعة 

 والمحافظـة علـى األمـن       الدفاع عن الـدين والـوطن     : منذ خطة التنمية الرابعة   

  . قيم االنتماء والوالء الوطنيستقرار االجتماعي للبالد وتعزيزواال

زيادة إسهام القطاع الخـاص فـي عمليـات         ا نصت هذه الخطة في أهدافها على        كم

  .جتماعيةالتنمية االقتصادية واال

كذلك اهتمت خطة التنمية السابعة بالخدمات التطوعية من خـالل تطويرهـا            

 ولذلك فال عجب أن نالحظ ارتفـاع        ، مفهومها وأهميتها لدى أفراد المجتمع     وترسيخ

 جمعيـة،   ٢٨٠ أكثر من    هـ١٤٢٥حتى بلغ في     لجمعيات الخيرية في المملكة   اعدد  

 وهي لجان قائمة على     ،لجنة تنمية محلية  ) ١٤٠( أكثر   إلىوارتفع عدد لجان التنمية     

  .العمل التطوعي

 ولجان التنمية االجتماعية تعد رافـداً قويـاً         والشك أن هذه الجمعيات الخيرية    

 وذلك لكونها تقوم بالكثير من الخـدمات        ،لمؤسسات الرعاية االجتماعية في المملكة    

  .االجتماعية المتنوعة والمقدمة لفئات وشرائح مختلفة

 خطط التنمية دون ربطها بالنظـام األساسـي         إلىوالحقيقة أنه ال يمكن النظر      

 ومن ذلك ما ورد في خطة التنمية السادسة         .م١٩٩١/ هـ١٤١٢للحكم الصادر عام    

والسابعة، حيث يؤكد النظام األساسي للحكم في المملكة على أن من واجبات الدولـة              
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ته في حالة العجـز أو المـرض أو         أسرتجاه أفرادها توفير حق الرعاية للمواطن و      

 الدولـة حـق     تكفـل ن على   و وقد نصت المادة السابعة والعشر     .الشيخوخة أو الفقر  

ته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والـشيخوخة وتـدعم نظـام            أسرالمواطن و 

  .الضمان االجتماعي وتشجع المؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال الخيرية

ويمكن إجمال كل ما ذكر عن السياسات االجتماعية للمملكة العربية السعودية           

 للحكم في عـدد مـن       ل النظام األساسي  التي تظهر من خالل خطط التنمية ومن خال       

  :النقاط التالية

ته أسـر  مـن خـالل دعـم        ،رعاية المواطن بدءاً من طفولته حتى شيخوخته       -١

وتماسكها، أو من خالل الدولة في حالة العجز عـن ذلـك عبـر المؤسـسات                

  .االجتماعية

ائها ة لكونها نواة المجتمع، ودعم تماسكها ورعايتها لتنشئة أبن        سرالحفاظ على األ   -٢

 .تنشئة إسالمية قويمة

الحفاظ على تماسك المجتمع ورعايته من أي آفة اجتماعية قد تـصيبه نتيجـة               -٣

 .للتغيرات التي يواجهها المجتمع

 .إذكاء الروح الخيرية في المجتمع وفتح آفاق التطوع والتعاون المجتمعي -٤

 .تقديم خدمات الرعاية االجتماعية بناًء على أسـس علميـة ومنهجيـة قويمـة              -٥

 ).٥٢ -٤٣: ١٤٢٥السدحان، (

هم في المملكة العربيـة     أسرالرعاية االجتماعية للمسجونين و   : خامساً

  :السعودية

 :النزالءرعاية   -أ 

 تحقيـق غرضـين     إلـى  اإلصالحياتتهدف الرعاية االجتماعية المقدمة في      

 ومحاولة حلها، حتـى يـستطيع أن يـستجيب          النزيل معرفة مشاكل    :األول: مهمين
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وهو مطمئن النفس وهادئ البال، مما يترتب عليه تحقيـق          وبرامجه  هيل  ألساليب التأ 

  .الهدف من العملية اإلصالحية

 وعلى األخص   ، والمجتمع النزيلهو اإلبقاء على الصلة بين      : والغرض الثاني 

 مثـل   ، من الـصور   اً وتأخذ هذه الصلة عدد    .ة، حتى يتحقق الغرض التأهيلي    سراأل

سـاعة  ) ٢٤( بالخروج لمدة    زيل والسماح للن  ،لشرعية والخلوة ا  ،الزيارات والرسائل 

  . إذا كان متزوجاً وذلك وفق شروط محددة،في الشهر

 أيـاً كانـت فئـاتهم       النزالء جميع   اإلصالحياتوتشمل الرعاية االجتماعية ب   

 بعدد من األخصائيين االجتماعيين     اإلصالحياتالعمرية أو جنسياتهم، لهذا تم تزويد       

  :عيات لتقديم الخدمات االجتماعية المختلفة ومنهاواألخصائيات االجتما

ة مـن   أسر لمعرفة ما إذا كان يعول       اإلصالحية بمجرد دخوله    النزيلبحث حالة    -١

  . عدمه

ة تؤخذ المعلومات الالزمة التـي تحتويهـا االسـتمارة          أسر يعول   النزيلإذا كان    -٢

ـ      إلىالمعدة لذلك، ومن ثم توصيل هذه المعلومات         اعي  مكتـب الـضمان االجتم

 .ةسرة من أجل صرف معاش ضمان األسرالتابعة له منطقة سكن األ

، ويشتمل هذا الملف على البيانات      اإلصالحيةفتح ملف لكل سجين بمجرد دخوله        -٣

، وعن ظروفه العائلية، وعالقتـه بـاآلخرين،        النزيلاألساسية عن الموقوف أو     

 .والمشكالت التي يعاني منها

 للتعرف عليه،   ،اإلصالحية عند دخوله    النزيللة  يقوم األخصائي االجتماعي بمقاب    -٤

 وما يحتاج إليه من خـدمات       ،تهأسروتكوين العالقة المهنية معه، ومعرفة وضع       

 .خالل فترة سجنه

، الءالنـز ، ومع بقيـة     اإلصالحية من حيث اندماجه في بيئة       النزيلمتابعة حالة    -٥

 .وتكوين عالقات إيجابية معهم

 بمـا   ، الصادر من األمم المتحـدة     النزالء لمعاملة   العمل على تطبيق الحد األدنى     -٦



 ٦٧

 ويكفل للنزيل المعاملـة اإلنـسانية أثنـاء         ،يتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية    

  ).٩٧٠: ١٩٩٧الجريوي،  (،)١٠٠: ١٤٢١المرشدي، ( .اإلصالحيةوجوده ب

 : في المملكة العربية السعوديةالنزالء أسررعاية   -ب 

 يـضمن تقـديم    السعودية على وضع نظـامٍ  العربية تقدم ذكر حرص المملكة   

ـ  ٤٣٠٨ أكده القرار الـوزاري رقـم        ، وهذا ما  النزالء سراإلعانة والرعاية أل   ة نس ل

، اإلصالحيات بشأن الموافقة على الئحة الرعاية االجتماعية والنفسية في          هـ١٣٩٨

ة النزيـل وتقـديم المعونـة       أسر أهمية العمل على رعاية      ،الذي تضمن ضمن بنوده   

 هذا وقد تعددت الجهات     . ويبعدها عن االنحراف   ،زمة لها بما يكفل الحياة الكريمة     الال

  : والخدمات التي تقدمها لهذه الفئة في الشكل اآلتيالنزيلة أسرالتي تقوم برعاية 

 :وزارة الشؤون االجتماعية - ١

هــ بإنـشاء وزارة العمـل       ١٣٨٠ في عـام     ١٢٢صدر األمر الملكي رقم     

 بما يتالئم مع الوضع الجديـد       ،ذلك لتطوير الحياة االجتماعية   والشئون االجتماعية، و  

 من خالل تنمية الطاقات االجتماعية واالهتمام بالمجتمعات المحلية ومساعدتها          ،للدولة

 وتوفير ما يحتاج إليه أفرادها من مقومات النمو السليم ثقافياً وصحياً            ،على النهوض 

  .واجتماعياً واقتصادياً

 من أجل وضع البرامج والمشاريع التي تسهم في المعاونة           وقد عملت الوزارة  

 واألخذ بأيديهم نحو مساعدة     ،على رفع المستويات االقتصادية واالجتماعية للمواطنين     

 التي تأتي في مقدمتها خـدمات الرعايـة        ، عن طريق تنفيذ أنشطتها المتعددة     ،أنفسهم

  .االجتماعية وأنشطة تنمية المجتمع وخدمات التعاون

 مجال الرعاية االجتماعية تعد الوزارة الجهة المنوط بها توفير الرعايـة            ففي

 يعجزون عـن مواجهتهـا      ، الذين تحيط بهم مشاكل اجتماعية     ،االجتماعية للمواطنين 

  .والتغلب عليها باعتمادهم على قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية

  المساهمة فـي وقايـة المجتمـع مـن االنحرافـات           إلىكما تسعى الوزارة    
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والمشكالت والظواهر االجتماعية السلبية التي تعرقل مسيرته وتعوق تقدمه، وتعمل          

 بسبب اإلعاقة البدنية أو النفـسية أو العقليـة أو           ،على تحويل قواه البشرية المعطلة    

 تكفل نفسها من خالل رعاية      ، طاقات منتجة  إلى ،لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة   

 دور ومؤسسات ومراكز الرعاية االجتماعية المختلفة،       فيوتدريبهم وتأهيلهم   األفراد  

مة توفير الرعاية بـديالً     هة التي تقوم بم   سرأو من خالل تقديم اإلعانات المستمرة لأل      

 جانب تـشجيع القطـاع      إلى المعرضة للتفكك واالنهيار هذا      سرعن المؤسسات واأل  

 االجتماعية فـي    لإلسهام في تقديم خدمات الرعاية    ودعمه  األهلي الخيري التطوعي    

  .شتى صورها

 من فئات   اً عدد ةاالجتماعيهذا وقد طالت الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون         

 .يت باهتمام الوزارة ورعايتها   حظ التي   ،النزالء أسر ومن ضمنها    ،المجتمع المحتاجة 

 حيث تنقـسم إعانـات   ،ولعل وكالة الضمان االجتماعي هي الجهة األولى المناط بها    

 وتشمل المعاشـات العجـز الكلـي،        . معاشات ومساعدات  إلىجتماعي  الضمان اال 

، بينما تـشمل المـساعدات العجـز المؤقـت           لهن واأليتام، والنساء الالتي ال عائل    

 ،والمصابين بكوارث فردية والمساعدات العاجلة لمن لهم ظروف تستدعي المساعدة         

 وهذا مـا    النزالء سرأ والمهجورات أو الالتي بال عائل وأخيراً        ،وفق شروط محددة  

  .يهمنا

وتقوم وكالة الضمان االجتماعي بصرف المعاشات عـن طريـق الـصراف            

 في تطور يعكس اهتمام الوزارة بالمستفيدين من هذه الخدمـة،           ، بشكل شهري  ،اآللي

 ولعل هذه المبادرة فـي      .حيث كان الصرف للمعاشات والمساعدات يتم بشكل سنوي       

 الضمان بالجهات الحكومية األخـرى للحـصول        ، وربط مكاتب  اًجعل المعاش شهري  

 مراجعتهم لإلدارات األخـرى     إلىعلى المعلومات الخاصة بالمستفيدين دون الحاجة       

ألوامر الملكية التي أمر بها خادم الحـرمين الـشريفين          وتوج هذا اإلجراء الجديد با    

ـ             د الملك عبداهللا بن عبدالعزيز من زيادة مخصصات الضمان االجتماعي ورفـع الح

 مما  ،ريال) ٢٨,٠٠٠ (إلىريال  ) ١٦,٢٠٠(األعلى لمعاش الضمان االجتماعي من      



 ٦٩

 المـستحق والمحتـاج     إلـى  بذل الجهود للوصول     إلىدفع الوزارة بجميع قطاعاتها     

  )١(. والمتعفف

ألف ) ٣٦٧(هـ  ١٤٢٧وقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان االجتماعي لسنة         

 .مليون ريال ) ٥٢٠٠(ميزانية قدرها   بشخص، و ) ١,٢٠٠,٠٠٠( بما مجموعه    ،ةأسر

 فـي   ،كما أكد وكيل وزارة الشئون االجتماعية للضمان االجتماعي واإلسكان الشعبي         

، وذلـك   النزالء أسرآالف من   ) ٧(تصريح له، أن وكالة الضمان االجتماعي تعول        

 وأسرهم النزالء واللجنة الوطنية لرعاية     اإلصالحياتمن خالل التنسيق بين الوكالة و     

  .والمفرج عنهم

وكما ارتفعت مخصصات المعاش في الضمان االجتمـاعي ارتفعـت مبـالغ            

) ١٨٠٠(، حيث كان الفرد في النظام القديم بأخـذ          النزالء سرالمساعدات المقدمة أل  

ريال، وارتفع الحد   ) ٣١٠٠( أما في النظام الجديد فقد أصبح بأخذ الفرد الواحد           ،ريال

 وفي المرحلة القادمة سيكون الحد األعلـى        ،لف ريال أ) ١٥(األعلى للمساعدة ليبلغ    

ألف ريال، وفق ما ذكـره وكيـل وزارة الـشئون االجتماعيـة             ) ٢٨(للمساعدة هو   

 ومن الخطوات التي قامت بها وكالة الضمان        .للضمان االجتماعي واإلسكان الشعبي   

اتب االجتماعي لتسهيل خدمات الحصول على المعاش أو المساعدة، افتتاح خمسة مك          

 منها مكتب نسائي واحد، تقوم      اً،مكتب) ٨٢(جديدة في مدن المملكة ليبلغ عدد المكاتب        

على إدارته أستاذة مؤهلة من جامعة الملك سعود في مجـال الخدمـة االجتماعيـة،               

ويعمل معها عدد من الموظفات المتخصصات في مجال الخدمة االجتماعية والتأمين           

 سيخدم شريحة واسعة من األرامـل والمطلقـات         االجتماعي، والشك أن هذا المكتب    

  . خدمة العنصر النسائيإلى التي تحتاج سرواأل

 فيـتم ذلـك     النـزالء  سرأما طريقة صرف مساعدات الضمان االجتماعي أل      
 أسـر  المتعلق برعاية    هـ٢٢/١٠/١٣٩٤ تعميم نائب وزير الداخلية في       إلىاستناداً  
  :يلي  وقد شمل ماالنزالء

                                   
  . ١٣٥٧٤هـ، صحيفة الرياض، العدد رقم ١٦/٧/٤٢٦ في ٢٢٧/ األمر املكي رقم أ ) ١(



 ٧٠

 وفق الفئات   النزالء أسرالضمان االجتماعي للمستحقين من     يتم صرف معاشات      -أ 
 اإلدارية التي تتبعهـا مـصلحة       ات اإلجراء تباعا إلى دون الحاجة    ،المعمول بها 

  .الضمان االجتماعي في العادة للتأكد من استحقاق المستفيدين

 بوزارة الداخلية مباشرة خالل أسبوع      النزالء إدارة شئون    اإلصالحيةيبلغ مدير     -ب 
ته ومـدى   أسـر  و النزيـل  بالمعلومات الكافية عن     اإلصالحية النزيل إيداع   من

 نفسه، وتدون فـي     النزيلاستحقاقها لمعاش الضمان، وتؤخذ هذه المعلومات من        
 ، ومن ثم ترسل االستمارة لمصلحة الضمان االجتماعي       ،استمارة معاش الضمان  

 .ودة في االستمارةحيث يقوم األخصائي االجتماعي بالتأكد من المعلومات الموج

ة  سـر أن تصرف المعاش لأل   واإلسكان الشعبي    الضمان االجتماعي    وكالةعلى    -ج  
الكتـاب  ( )١( .في حالة استحقاقها خالل شهر من تـاريخ تـسليمها االسـتمارة           

 ،)٣٣: ١٤٢٦التركي،   (،)١٤٢٤اإلحصائي السنوي لوزارة الشئون االجتماعية      
  ).١٣٧٣٤العدد : ١٤٢٧جريدة الرياض، (

  دة اإلرشاد االجتماعيوح

 نـزالء المؤسـسات     سر أل ة ما تقدمه وزارة الشئون االجتماعي     إلىباإلضافة  
اإلصالحية من المساعدات والمعاشات عن طريق وكالة الضمان االجتماعي، تقـوم           

وهـي وحـدة    عن طريق وحدة اإلرشاد االجتمـاعي،        سرالوزارة بمساعدة هذه األ   
لخدمة اإلرشادية لمن هم بحاجة إليها مـن أفـراد           بتقديم المساعدة وا   ماعية تعنى اجت

 ويتعرفوا على البدائل والحلول ،المجتمع، حتى يتمكنوا بأنفسهم من فهم أبعاد مشاكلهم       
المناسبة لها، ومن ثم مساعدتهم والوقوف بجانبهم الختيار البديل أو الحل المناسـب             

 أفـضل   إلىهم هاتفياً   الذي يمكن تنفيذه للتغلب على المشكلة، وذلك من خالل إرشاد         
 تحقيق األهداف   إلى وتهدف وحدة اإلرشاد     .ول الممكنة بمعرفة مرشدين مؤهلين    الحل
  :اآلتية

                                   
  ). مصلحة الضمان االجتماعي(كان مسمى وكالة الضمان االجتماعي واإلسكان الشعبي في تاريخ التعميم ) ١(



 ٧١

تفعيل إسهامات وزارة الشئون االجتماعية الوقائية واإلرشادية وذلك من خالل          

 وفـق   ،، وتقديم الحلول المالئمة لها    )ية والفردية سراأل(دراسة المشكالت االجتماعية    

  .ر شرعي يتوافق مع الثوابت واألطر المرجعية للمجتمع السعوديمنظو

  :الخدمات التي تقدمها وحدة اإلرشاد

ية أو  سـر تقديم استشارات مجانية عبر الهاتف المجاني لمختلف المشكالت األ          -أ 

  .الشخصية والنفسية والدراسية

ـ               -ب  ة فتح سبيل آمن للتعامل مع المشكالت االجتماعية في مهدها بما يقلـل التكلف

 .المترتبة عليها أياً كان نوعها

خدمة العمل االجتماعي الرسمي والتطوعي والتعاون العلمي مع مراكز البحث            -ج  

 .العلمي والجامعات بإجراء األبحاث الهامة للمجتمع

اإلسهام بتنمية الوعي االجتماعي في المجتمع من خالل تأدية الوحدة للرسـالة          -د  

 .المنوطة بها

  :مل معها وحدة اإلرشاد االجتماعيأبرز المشكالت التي تتعا

ي، إيذاء ضد أحد الزوجين، إيـذاء أحـد أفـراد           سرالعنف األ (ية  أسرمشكالت    -أ 

  ).ي، مشكالت األبناء، الخالفات الزوجيةسرة اآلخرين، التصدع األسراأل

إيذاء ضد النفس، تعاطي المخدرات أو المنشطات، انحراف        : مشكالت شخصية   -ب 

االكتئـاب، الرهـاب االجتمـاعي،      ( نفسية   جنسي، مشكالت عاطفية، مشكالت   

 .، مشكالت طفولة، مشكالت مراهقة)الخرف والقلق، الوسواس

 .اإلصابة في حادث، اإلصابة بمرض، إعاقة جسمية أو عقلية: مشكالت صحية  -ج  

مشكالت سوء التكيف الدراسي، مشكالت ضـعف أو سـوء          : مشكالت دراسية   -د  

 .سيالتحصيل الدراسي، هروب من المدرسة، فشل درا

 أحكـام وتعـاليم الـشريعة    يخالفمثل ارتكاب فعل منحرف    : مشكالت شرعية   -ه 
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 .اإلسالمية، استشارات قانونية

  : الفئات المستهدفة من الوحدة

  .لهاك المعرضة للتفكك بأشسراأل  -أ 

 .األرامل والمطلقات الالتي ال يستطعن السيطرة على أبنائهن  -ب 

 .بنائهماآلباء الذين يفتقدون اآللية المناسبة لتوجيه أ  -ج  

 .األطفال والفتيات والفتيان المعرضون لإليذاء  -د  

 ومساعدتهم لتجاوز المصاعب التي تواجههم إثر غيـاب عائـل           النزالء أسر  -ه 

 .ةسراأل

ة متعاطي المخدرات أو مدمني المـسكرات وأقـاربهم لمـساعدتهم فـي             أسر  -و 

 .التعرف على األسلوب األمثل للتعامل مع هذه الحاالت

جتماعية وتبصيرهم بطرق الحصول عليهـا واإلفـادة        المحتاجون للخدمات اال    -ز 

 .منها

الكتـاب اإلحـصائي    ( .الطالب المتسربون دراسياً نتيجة ظروفهم االجتماعية       -ح  

  ).١٥٤ -١٥٣: ١٤٢٤السنوي، 

 :الجمعيات الخيرية -٢

هناك العديد من الهيئات والجمعيات الخيرية التي تمارس األعمال التطوعيـة           

 نـزالء المؤسـسات     أسـر نت الدراسة تهتم بمشكالت     في المملكة العربية، ولما كا    

 أسر نشاط بعض الجمعيات التي تطال خدماتها فئة         إلىاإلصالحية فالبد من التطرق     

  .النزالء أسر جهود اللجنة الوطنية لرعاية إلى، وبعد ذلك سوف نتطرق النزالء

 :جمعية البر

ـ وهي جمعيـة    ه١٤٠٢ ذو الحجة    ٢٥ تأسست جمعية البر في      :التعريف بالجمعية 
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 ، الرياض وما حولها من القرى     منطقة تشمل خدماتها    ،خيرية ذات شخصية اعتبارية   

  .وتعمل تحت إشراف وزارة الشئون االجتماعية

دون أن  )  الريـاض  منطقة( تقديم الخدمات التي تحتاجها      إلىتهدف الجمعية   و

  :يكون لها هدف ربحي من وراء هذه الخدمات، وتشمل خدماتها

 وأيتـام   أسـر  من   االجتماعيةاعدات العينية والنقدية لمختلف الحاالت      تقديم المس  -١

  .ومحتاجين

 .ذوي الظروف الخاصة والمسنين والعجزةومن األيتام ورعايتهم إيواء الصغار  -٢

القيام بالبحوث والدراسات االجتماعية وتقديم خدمات اإلرشادات والتوعية وعقـد           -٣

 .لتعاون مع الجهات المختصة با،الندوات والمحاضرات واألمسيات الخيرية

 .إصالح ذات البيت والداللة على الزواج -٤

 .الرعاية الصحية للمحتاجين -٥

 : كفالة األيتام

 أحـد   ،تقوم وحدة الكفاالت باإلشراف على تنفيـذ مـشروع كفالـة األيتـام            

 الرياض، حيث تقـوم الوحـدة       منطقةالمشروعات الرائدة التي تنفذها الجمعية داخل       

 وعلى ضوء   .يم اجتماعياً عن طريق باحثين وباحثات متخصصات      بدراسة وضع اليت  

 والتعليمية  المعيشية حيث تغطي الكفالة لليتيم مصاريفه       ،تلك الدراسة تتم كفالة األيتام    

 ريال في العام الواحد، يتم دفع المبلغ كـامالً أو           ٢٤٠٠والصحية، وتبلغ قيمة الكفالة     

  .، حسب رغبة الكافلعلى أقساط

 :ةأسركفالة 

 ولـضمان أداء    . الفقيرة سرتقوم الجمعية بتقديم المساعدات النقدية والعينية لأل      

هذه المهمة بكفاءة وموضوعية أنشأت الجمعية وحدة البحوث المكونة من عدد مـن             

 وذلك من   ، وتحديد درجة استحقاقها للمساعدة    سرالباحثات المؤهالت لدراسة حالة األ    



 ٧٤

 وتقوم الجمعية حالياً    ، المرشحة للمساعدة  سرخالل دراسات مكتبية وميدانية على األ     

ة أسرالمساعدات العينية والنقدية شهرياً، وتكلفة كفالة       لها  ة تقدم   أسر ١٤٣٢بمساعدة  

 .  ريال سنويا٧٢٠٠ً و، ريال شهريا٦٠٠ًفقيرة تبلغ 

 :إيواء األطفال

تمتد خدمات الجمعية لتشمل األطفال، حيث تقوم الجمعيـة بـإيواء األطفـال             

 كهدف من أهدافها األساسية، وقد وفرت دور اإليواء لتكون بمثابة مقـر             ،يتهمورعا

ومأوى تحتضن في رحابها األطفال فاقدي األبوين وأصـحاب الظـروف الخاصـة             

والمشكالت االجتماعية لترعاهم وتوفر لهم المسكن واإلعاشـة والملـبس والتربيـة            

 ١٥٠٠لنفسية، وتكلفـة اإليـواء      الدينية والرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية وا     

  : ومن الدور اإليوائية. ريال سنويا١٨٠٠٠ًريال شهرياً و

 طفالً وطفلة من حديثي الوالدة وحتى سن التاسـعة          ١٢٢ تحتضن   :دار الزهراء  -١

  .للبنين وسن الزواج للبنات

 طفالً يتلقون الرعايـة واالهتمـام بـدار         ٨٣ يوجد اآلن ما يقارب      :دار الفتيان  -٢

 . سن الرابعة عشرىإلالفتيان 

لرابعة عـشر وترعـاهم     شاباً تجاوزت أعمارهم سن ا     ٤٩ يأوي   :مركز الشباب  -٣

 .تيسر لهم سبل العيش المستقلالجمعية حتى ت

 :العالج الصحي

جمعية البر بفتح عيادات خيرية فـي أنحـاء محافظـة           بقامت اللجنة الصحية    

الكلي بسعة إجماليـة     مركز لغسيل    إلى بلغ عددها خمس عيادات باإلضافة       ،الرياض

 إلـى  وقدمت اللجنة الصحية بجمعية البر خـدماتها         ، جهاز غسيل كلوي   ١٥قدرها  

 مليون ريـال، وتـشمل      ٣,٥ إلى بتكلفة تصل    ، سنوياً اًمريض) ن ألف سيخم(حوالي  

 الفقيـرة، كمـا تـشمل       سـر خدمات هذه اللجنة من تعولهم الجمعية من األيتام واأل        

 .ادرين على تحمل تكاليف العالجالمحتاجين من المرضى غير الق



 ٧٥

   :مكتب الزواج

 وانضم هذا المكتب    هـ،١٤٠٧ عام   أسس مكتب الزواج وإصالح ذات البين     ت

 : منها، جمعية البر ليصبح فرعاً من فروعها، ويقوم المكتب بعدد من الخدماتإلى

 تباع تعاليم الـدين   ، وذلك با  داللة الراغبين والراغبات في الزواج والتنسيق بينهم       -١

  .الحنيف

 . وفقاً لما جاءت به الشريعة اإلسالمية،التعريف بفضائل النكاح -٢

 .تقديم خدمات اإلرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات -٣

 واالسـتعانة بـذوي الخبـرة       ،إعداد البحوث والدراسات العلمية واالجتماعيـة      -٤

  .واالختصاص في الحدود التي يسمح بها النظام

 :الحقيبة المدرسية

صت جمعية البر على أن تشمل خدماتها تأمين احتياجات األيتام وأبناء           لقد حر 

 فقامت  ، الفقيرة، الذين قد يعجزون عن توفير ما يحتاجونه من أدوات مدرسية           سراأل

 مـن أدوات    ، حقيبة مدرسية تحتوي على جميع االحتياجات المدرسية       ٢٠٠٠بتوفير  

الب الفقيـر يواصـل مـشواره        تجعل الط  رياالً) ٧٥( بـ   ،وأقالم ودفاتر وكتب فقط   

  .التعليمي بيسر وسهولة

                  :وهذا الجدول يوضح عدد الطالب الذين تسعى الجمعية لتوفير حقائبهم المدرسية

  )أ ( 

  المجموع  الفئة  ذكور  إناث

  ١٤٨  أطفال الجمعية  ٥٤  ٩٤

  ٦٧٠  األيتام  ٣٤٥  ٣٢٥

  ٨٢٥  أطفال األسر المحتاجة  ٣٦٠  ٤٦٥

  ١٦٤٣  المجموع



 ٧٦

 :إفطار صائم

 حيث توزع وجبات جـاهزة قبـل        ،تقوم الجمعية بتنفيذ مشروع إفطار صائم     
 عن طريـق الدراسـات الميدانيـة        ،ة المحتاجة المسجلة لدى الجمعية    سراإلفطار لأل 

 ١٠ النزالء ، وتبلـغ قيمـة إفطـار صـائم            أسر سرالمتخصصة، ومن بين هذه األ    
  .رياالت

 :كسوة العيد

 المـسجلة   سر وحرصاً من الجمعية على األ     ، موسم فرح لجميع المسلمين    العيد
 وتبلـغ قيمـة     ،سرلديها، تقوم الجمعية بتقديم مالبس العيد، عن طريق كسوة هذه األ          

  .ةسرال لألير ٥٠٠٠ ريال و ١٠٠٠الكسوة لليتيم 

                      : الفقيرة الذين ترعاهم الجمعيةسروهذا الجدول يوضح عدد األيتام وأبناء األ

   )ب( 

  مجموع  الفئة  ذكور  إناث

  ٢٥٤  أطفال الجمعية  ٧٨  ١٧٦

  ١٨٨٢  األيتام  ١٢٠٠  ٦٨٢

  ١٤٣٢  أطفال األسر المحتاجه  ٧٧٠  ٦٦٢

  ٣٥٦٨  المجموع
 

 :عدةسجيل في الجمعية لطلب المساالت

ـ             -١ دم عند التسجيل بالجمعية لالستفادة من مساعدتها وخدماتها يطلـب مـن المتق
 واستيفاء المسوغات التي تؤكد حاجته      ،للمساعدة تقديم جميع المستندات المطلوبة    

 التي تقوم باستكمال البحث المكتبي لتحديـد مـن          ، مكاتب األحياء  إلىللمساعدة  
 إدارة الجمعية لتحويلها لقـسم      إلى وترفع ملفاتهم    ،تنطبق عليه شروط المساعدة   

  .راءات الالزمةالبحوث الستكمال البحث الميداني واإلج

 .تقدم الجمعية مساعداتها لمن هم داخل محافظة الرياض -٢



 ٧٧

أيتام ـ مرضى ـ عجزة   (يصنف المسجلون المستحقون للمساعدة حسب فئاتهم  -٣

 ). سجناء ـ أراملأسر فقيرة لتحسين معيشتها ـ أسرـ مطلقات ـ 

 تصرف المساعدات النقدية الشهرية للحاالت المستحقة بشيكات بنكية تسلم عـن           -٤

شهر ربيع األول ـ  ( ويتم الصرف أربع مرات في العام ،طريق مكاتب الجمعية

 ). اآلخر ـ رمضان ـ ذو الحجةىجماد

في حالة وفاة أحد المسجلين بالجمعية يطلب من زوجته أو أبنائه إحضار شهادة              -٥

 أو  ى وبموجبها يعدل التسجيل باسم زوجـة المتـوف        ،وفاة رسمية أوصك شرعي   

 . أبنائها

 ، جميع الحاالت سنوياً للتأكد من أن المستفيد ما زال على قيد الحيـاة             يعاد بحث  -٦

 ).٧١ – ٦٤: ١٤٢٥، المغيصيب(  .وأن حالته مازالت تستحق المساعدة

  :وأسرهموالمفرج عنهم  السجناءاللجنة الوطنية لرعاية  -٣

  :النشأة والتأسيس

ة ذات  ية وطني هيئة خير وأسرهم  والمفرج عنهم    السجناءاللجنة الوطنية لرعاية    

رها الرياض ويتبعها عدد من اللجـان الفرعيـة فـي           شخصية اعتبارية مستقلة، مق   

  .المناطق حسب الحاجة، وقد بلغت حتى اليوم خمس عشرة لجنة

هم بموجب قـرار    أسر والمفرج عنهم و   النزالءأنشئت اللجنة الوطنية لرعاية     

رئاسـتها وزيـر    هـ ويتـولى    ١/١/١٤٢٢وتاريخ  ) ٢(مجلس الوزراء الموقر رقم     

ن الجهات الحكوميـة    الشئون االجتماعية، ويشترك في عضويتها مندوبون من عدد م        

  .والقطاع الخاص

 :طبيعة اللجنة

 بحكم ما رسم لها من أهداف وما حدد لهـا مـن اختـصاصات               ،تركز اللجنة 

 إلـى  وتـسعى    سرالعالجي، فهي ترعى شئون األ    الوقائي و  على الجانبين    ،ومهمات



 ٧٨

لها، كما أنها تقدم ما يعرف بالرعاية الالحقة        ئ بعد أن غيب عنها عا     ،اتهااحتياج تأمين

  .همأسرللسجناء المفرج عنهم و

 بالتعاون مع   ،تستهدف اللجنة في أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها التي تنفذها       

  :كل من يمد يد العون من الموسرين وأهل الخير ورجاالت المجتمع فئات محددة هي

  .إلصالحيات ودور التوقيف ونزالء االنزالء -١

 .المفرج عنهم -٢

  .النزالء أسر -٣

 :أهداف اللجنة

 تحقيق عـدد    إلىهم  أسر والمفرج عنهم و   النزالءتسعى اللجنة الوطنية لرعاية     

  : منها،من األهداف

 النـزالء  لمساعدة   اإلصالحياتالعمل على وضع البرامج اإلصالحية داخل        -١

  .وتعديلها على إصالح مسار حياتهم

 اإلصالحيات نزالء اإلصالحيات و   سرشكالت المادية والمعنوية أل   تذليل الم  -٢

 .واإلسهام في تقديم الخدمات الالزمة لهم

 .مساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً في المجتمع -٣

 . واقتراح البدائل المناسبةاإلصالحياتتحسين بيئة اإلصالحيات و -٤

 .اإلصالحياتإجراء الدراسات المناسبة حول بدائل  -٥

 خالل عدد مـن العمليـات        تتحقق تلك األهداف العامة سعت اللجنة من       ولكي

  : نذكر منها،لى بلوغ هذه األهدافالمساعدة إ

 نزالء المؤسسات اإلصالحية أثنـاء وجـودهم داخـل المؤسـسة            أسررعاية   -١

 وقبل اإلفراج عنهم، وتتضمن هذه الرعاية النـواحي االجتماعيـة           ،اإلصالحية

 حفـظ أبنـاء النـزالء       إلى، كما تسعى اللجنة     سره األ والنفسية واالقتصادية لهذ  
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  . وعائلهاسروحمايتهم من استغالل ضعاف النفوس لهم في ظل غياب رب األ

 :تأهيل المفرج عنه قبل خروجه من المؤسسة اإلصالحية -٢

 ،ويتضمن هذا التأهيل الجوانب االجتماعية والنفسية والدينية والتعليمية والمهنية        

 حرفة معينة تمكنـه مـن       النزيلاحية المهنية، ألنها تكسب     مع التركيز على الن   

 وبالتالي تساعد على عدم     ،االنخراط في سوق العمل بعد خروجه من اإلصالحية       

  .عودته لالنحراف مرة أخرى

تهيئة المناخ المناسب للمفرج عنه من المؤسـسة اإلصـالحية فـي المجتمـع               -٣

 :الخارجي

 حتى ال   ،ته والمجتمع أسره من قبل    لى تقبل المفرج عن   وذلك من خالل السعي إ    

 وهذا لن يتـأتى إال بتقـديم بـرامج          . الجريمة واالنحراف مرة أخرى    إلىيعود  

 . والمفرج عنهم بشكل خاصالنزالء أسرمتكاملة للمجتمع بشكل عام، و

 : توفير فرص العمل الشريفة وتهيئتها للمفرج عنهإلىالسعي  -٤

 األولى في حياة المفرج عنه عقبـة        وذلك للعمل من أجل تفادي أن تكون السابقة       

 ويلبـي   ،تحول دون استقامته وحصوله على عمل يسكب مـن خاللـه قوتـه            

ته األساسية، كما أنه من الضروري توفير مثـل هـذه الفـرص             أسراحتياجات  

 في المؤسسة اإلصالحية، إن كان ثمـة        النزيلة خالل وجود    سرلبعض أفراد األ  

 .األمر هذا سرحاجة لذلك واستدعت ظروف األ

تهيئة المفرج عنه أثناء وجوده في المؤسسة اإلصالحية وقبيل خروجـه منهـا              -٥

  :للتعايش مع مجتمعه

 قبل خروجه من اإلصالحية بوقت كـاٍف        النزيلمن األهمية بمكان أن تتم تهيئة       

، ويكون ذلك من خالل البـرامج       اإلصالحيةومتناسب مع المدة التي قضاها في       

خصصة ذات النظـرة الـشمولية المتكاملـة للعمليـة          االجتماعية والنفسية المت  

  .اإلصالحية
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العمل على إصالح المفرج عنهم من خالل برامج الرعاية الالحقة تحقيقاً لمبـدأ              -٦

 :االستفادة من جميع طاقات المجتمع البشرية

هذه البرامج يتم إعدادها من خالل عدد من المختصين في المجال االجتمـاعي             

، وتوجـه هـذه     اإلصـالحيات  المختصين في    إلىضافة  والنفسي والشرعي باإل  

 .البرامج لفئة المفرج عنهم

 : مساعدة المفرج عنهم في االستفادة من مكانات المجتمع المتاحة -٧

ويتم ذلك من خالل توفير المعلومات الالزمة للمفـرج عـنهم عـن إمكانـات               

حقيق لمبدأ   وفي هذا ت   . وكيفية االستفادة منها في سلوك الطريق القويم       ،المجتمع

 ليساعد نفسه حتى    المفرج عنه  وهو مساعدة    ،من أهم مبادئ الخدمة االجتماعية    

  . االنحراف مرة أخرىإلى ومن ثم يعود ،ال يكون عالة على المجتمع

  : بعض إنجازات اللجنة

 حيـث بلـغ مـا تـم صـرفه           ،النـزالء تنفيذ مشروع تسديد الديون عن       -١

  .هـ١٤٢٤وذلك حتى سنة نزيل ) ٤٨١(ريال لإلفراج عن ) ٦١٠٣٨٧٨(

 الموقـوفين بـسجن الملـز       النـزالء افتتاح مكتب التعقيب على معامالت       -٢

 وقـد تـم     . لتعميمه بعد نجاح التجربـة     ،)كتجربة أولى (وإصالحية الحائر   

 بالـدوائر   النـزالء هـ على عدد من معـامالت       ١٤٢٦ خالل عام    بالتعقي

 . معاملة١٦٤٨ حيث بلغ عدد ما تم إنجازه من خالل المكتب ،الحكومية

مجلد فتاوى الشيخ محمد العثيمين على مجموعة من سجون         ) ١٢٠٠(توزيع   -٣

 .المملكة

 . في إصالحية الحائرالنزالء أسرتوزيع كوبونات غذائية على  -٤

 .اإلصالحياتفرش عدد من مصليات  -٥

هم، حيث تم توزيع الدفعة األولـى مـن         أسر و النزالءتنفيذ مشروع كسوة     -٦
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 . هـ١٤٢٤ وذلك حتى سنة ،سوةك) ١٠٨٠(الكسوة وعددها 

 .النزالءشريط توعوي دعوي وتوزيعها على ) ٥٠٠٠(تأمين  -٧

 ١١٠٠تـم تـأمين     ) شركة الدفة (من خالل إحدى شركات القطاع الخاص        -٨

 بمنـاطق   النـزالء  أسر وقد تم توزيعها على      ،ثوب جاهز بمقاسات مختلفة   

 .ريال) ٧٠,٠٠٠( بمبلغ سبعين ألف ريال ،المملكة

  . ألف ريال للسجناء١٥٠٠٠تبرع بمبلغ وقدره كما تم ال -

 . ثوب من مختلف المقاسات٢٤,٠٠٠التبرع بعدد  -

مائة ألـف مجلـة     ) ١٠٠,٠٠٠(الستالم عدد   " ةسراأل"تم التنسيق مع مجلة      -٩

 . عن طريق لجان المناطقالنزالء أسر ووزعت على ،تبرعاً منهم للجنة

تبرع من مؤسـسة    ) لإلفتاءفتاوى اللجنة الدائمة    ( مجلد   ٢٧٠تم تأمين عدد     -١٠

 ووزعت على لجان المناطق لتوزيعها على مكتبات        ،األميرة العنود الخيرية  

 .اإلصالحيات

سلة غذاء  ) ١٨٥٠٠( المحتاجة، وقد تم توزيع      النزالء سرتنفيذ سلة الغذاء أل    -١١

 .هـ١٤٢٥حتى نهاية 

شركة ورجال أعمال للتعريف باللجنـة وأهـدافها        ) ٢٠٠(زيارة أكثر من     -١٢

 .هاودور

 ،، حيث تصدر المجلة بصفة دورية     "تواصل"إصدار خمسة أعداد من مجلة       -١٣

هم من  أسر و النزالء نشر الوعي وتغيير النظرة السلبية لشريحة        إلىوتهدف  

 ونشر الدراسات والبحوث التي     ، وإلقاء الضوء على معاناتهم    ،قبل المجتمع 

من كـل   آالف نسخة   ) ١٠(تحد من انتشار الجريمة في المجتمع، وتوزيع        

 ،عدد على األمراء والمسئولين في الدولة ورجال األعمـال واألكـاديميين          

وفقاً لقوائم وضـوابط معينـة فـي        وطالباتها   طالب الجامعة    إلىباإلضافة  
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 .التوزيع

إعداد برنامج إذاعي في إذاعة الرياض عن جهود اللجنة في تسديد ديـون              -١٤

 .المعسرين

 في القنـاة األولـى كـل عـام          التنسيق لبث حلقة خاصة عن أعمال اللجنة       -١٥

  ).النزالء سرعوي ألومصاحبة لفعاليات األسبوع الت(
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  المبحث الرابع

  الدراسات السابقة

 أسـر حول معانـاة    ) smith ١٩٨٦ (ث من هذه الدراسات بحث قامت به سمي       :أوالً

 تواجه مشكالت نفـسية واجتماعيـة       النزالء أسر بينت فيه أن     ، في بريطانيا  النزالء

 حالة ممن تعرض زوجها أو رفيقها       ٢٧ وقد قامت الباحثة بمقابلة      .واقتصادية متعددة 

   .اإلصالحيةة التي خلفها بعد دخوله سر وكانت الضحية األ،اإلصالحيةبة  عقوإلى

وقد بينت هذه الدراسة أنه ال توجد مصادر شاملة للمعلومات التي تتعلـق بأنظمـة               

   . بسيط جداًسرالرعاية االجتماعية، وأن تفهم المجتمع ألحوال هذه األ

 مشكالت أسـر النـزالء      وسوف تختلف عنها الدراسة الحالية في كونها تتطرق إلى        

  . وطرق تعامل هذه األسر مع المشكالت

 (Ferrado, Gohsons and Bolton:1983) قام كل من فيريدو جاسون وبـولتن  :ثانياً

و أقارب المساجين في والية أرزونا األمريكيـة،        أسربدراسة مشابهة على عدد من      

، وقد ظهرت هذا    يلالنزة  أسر على   اإلصالحية إبراز دور    إلىوكانت الدراسة تهدف    

  :الدراسة بعدد من النتائج منها

  . النزالءأسر مستوى الدخل عند الغالبية العظمى من انخفاض -١

 جاءت بعد دخول عائـل      النزالء أسرأن أغلب المشاكل المالية التي تعاني منها         -٢

 .اإلصالحيةة سراأل

 . يعانون من البطالةالنزالء أسرمن أفراد ) ٪٧٥(كذلك اتضح أن  -٣

نتائج هذه الدراسة وجود مشاكل صحية يعاني منها ثلث عينة البحـث            أظهرت   -٤

  .النزيلبعد دخول عائلها 

لقد كشفت الدراسة السابقة عن أثر السجن على أسرة النزيل، وسوف تختلف عنهـا              
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دراسة الباحث في كونها تتطرق إلى موضوع مشكالت أسر النزالء، وطرق التعامل            

 .مع هذه المشكالت

 وقد ركزت هذه الدراسة على التغيرات .)Schneller: 1975(ة سكنلر  دراس:ثالثاً

وقد ركـز الباحـث علـى       . اإلصالحيةثر دخول عائلها    إة  سرالتي حدثت داخل األ   

 العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية والجنسية، وأظهرت دراسته تـأثر          مختلف

غيرها من العوامل األخـرى      بالعوامل النفسية والجنسية أكثر من       النزالء أسرأفراد  

 تـشتكي مـن     سر حيث وجد الباحث أن الغالبية العظمى من هذه األ         ،خاصة الزوجة 

كما أظهرت نتائج هذه الدراسـة أن       . فقدان العاطفية أو تعاني من المشاكل العاطفية      

من عينة الدراسة تؤكد أنه حصل تغيير سلبي وأن التغييـر فـي أمـور               ) ٪٦٥,٦(

   .أسوة يتجه نحو األسراأل

األوضاع السيئة ألسر النـزالء، خاصـة األوضـاع         أظهرت دراسة سكنلر    

وسوف تختلف عنها دراسة الباحث في تركيزها على مـشكالت          . النفسية، والجنسية 

  . أسر النزالء وطرق تعاملها معها

من أحدث الدراسات التي    ) ١٤٢٥ (المغيصيب تعد دراسة عبداهللا عبدالرحمن      :رابعاً

 . النزالء في مدينة الرياض    أسرر الذي يقوم به القطاع الخاص تجاه         الدو إلىتطرقت  

 أسـر اجها  ت تحديد نوع الرعاية التي تح     إلىوقد سعى الباحث من خالل هذه الدراسة        

 .ةسرالمعوقات التي تحد من دور القطاع الخاص تجاه هذه األ          إلى باإلضافة   ،النزالء

 وقـد   .سر القطاع الخاص تجاه هذه األ     كما حاول الباحث إبراز األدوار التي يقوم بها       

  :خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج منها

يقعون فـي الفئـة     بعد النزيل   النزالء   أسر من المسئولين عن رعاية      ٪٨٢أن   -١

  . سنة٥٠ أكثر من إلى ٣٠العمرية من 

 مستواهم التعليمـي     بعد النزيل   النزالء أسر من المسئولين عن رعاية      ٪٥٩أن   -٢

 .ابتدائي فأقل
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 . أفراد١٠ أكثر من إلى ٦ يتراوح عدد أفرادها من النزالء أسر من ٪٤٤أن  -٣

 إلى ١٠٠ نزالء المؤسسات اإلصالحية يتراوح دخولهم من        أسر من   ٪٧٢أن   -٤

 . ريال شهريا٤٠٠٠ًأقل من 

 من أفراد العينة أفادت أن مدة حكم النزيل تتراوح بين سنتين وأكثـر              ٪٨٥أن   -٥

 . سنوات١٠من 

 .لنزالء سيكنون في أحياء شعبية ومتوسطة اأسر من ٪٨٠أن  -٦

وثة ال يعلمون عن دور القطاع الخاص فـي تقـديم           ح المب سر من األ  ٪٣٨أن   -٧

 .النزالء سرالرعاية االجتماعية أل

 من إسهامات القطاع الخاص فـي تقـديم         ٪٥٥يمثل الدعم المادي والمعنوي      -٨

 . نزالء المؤسسات اإلصالحيةسرالرعاية أل

 نزالء المؤسسات اإلصالحية منتظم     سر القطاع الخاص أل   أن الدعم المقدم من    -٩

 .٪٧٣ حد كبير إلى

 نزالء المؤسسات اإلصالحية غير مستقرة بنسبة       سرأن الظروف االقتصادية أل    -١٠

٤٢٪. 

 من حجم العينة ال يعلمون بوجود جهـات تقـوم بتقـديم خـدمات               ٪٥٣أن   -١١

 . نزالء المؤسسات اإلصالحيةسرومساعدات أل

 نزالء المؤسـسات    سرلتي تقوم بتقديم خدمات ومساعدات أل     أن أكثر الجهات ا    -١٢

 .اإلصالحية في وزارة الشئون االجتماعية

 .٪٧١أن إجراءات الحصول على المساعدات ال تتسم بالمرونة بنسبة  -١٣

 .٪٧٢ حد ما بنسبة إلىأن المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات كافية  -١٤

ت تغيرات فـي ظـروفهم    نزالء المؤسسات اإلصالحية حدثأسر من  ٪٨٥أن   -١٥

 . المؤسسة اإلصالحيةإلىة سرالمعيشية نتيجة لدخول عائل األ
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 ،انقطاع الدخل الشهري من أكثر التغيرات التي حدثت في ظـروف المعيـشة             -١٦

  .٪٢١ المؤسسة اإلصالحية بنسبة إلىة سرنتيجة لدخول عائل األ

ـ   لالقطاع الخاص   التي يقدمها   المساعدات المالية    نسبة   ٪٤٧ -١٧ شكالت حـل الم

  .  ة المؤسسة اإلصالحيةسرالمترتبة على دخول عائل األ

  النـزالء  أسر الخدمات التي تحتاج إليها      من٪  ٢٨  نسبة يوفر القطاع الخاص   -١٨

  .  عمل للزوجات توفير فرصمثل

 .بدراسة حالة احتياجات٪ نسبة اهتمام الشؤون االجتماعية ٣٧أن  -١٩

 .ألسر النزالءن المساعدات المقدمة ٪ م٨٤القطاع الخاص يقدم  -٢٠

ن وقت المساعدات المقدمة من جانب القطاع الخاص هي فـي شـهر             ٪ م ٣٧ -٢١

 .رمضان

 .أثناء تعاملها مع القطاع الخاص٪ ٧٦بنسبة ة صعوبات سراألتواجه  -٢٢

العقبـات التـي    ٪ مـن    ٣٨نسبة  تمثل  إجراءات الحصول على المساعدة     أن   -٢٣

  .  في التعامل مع القطاع الخاصسرجهتها األاو

إلى موضوع دور القطـاع الخـاص تجـاه أسـر           سة المغيصيب   تطرقت درا 

النزالء، والمعوقات التي تحد من هذا الدور، وسوف تختلف عنها الدراسة الحالية في             

كونها تهتم بالمشكالت التي تواجه أسر النزالء أثناء قضاء النزيل فتـرة العقوبـة،              

 . وطريقة تعامل األسر مع هذه المشكالت

من أهم الدراسات التي    ) هـ١٤١٧(د  ي عبداهللا بن عبدالعزيز السع     تعد دراسة  :ساًخام

وضـع   كـشف ال   إلـى ت  ، حيث سع  اإلصالحيات نزالء   أسر موضوع   إلىتطرفت  

 في الرياض، وقد توصـلت هـذه        اإلصالحيات نزالء   سراالجتماعي واالقتصادي أل  

  : عدد من النتائج نذكر منهاإلىالدراسة 

هم متدنية، حيث أظهرت هذه الدراسة أن الغالبية        أسرلنزالء و لتعد الحالة المادية     -١



 ٨٧

ريـال  ) ٣٠٠٠( الذين شملهم البحث ال يتجاوز دخلها        النزالء أسرالعظمى من   

ريـال  ) ٥٠٠٠( النزالء دخولها الشهرية من أسرمن ) ٪٥(شهرياً ـ ما نسبته  

  .فأكثر

 . النزالء تعيش في أحياء شعبيةأسرأن معظم  -٢

 ال تملك سيارة خاصة     النزالء أسرمن  ) ٪٠,٦ (أظهرت نتائج الدراسة أن هناك     -٣

 .وال هاتفاً

خمـسة أشـخاص أو     تعول   سرمن هذه األ  ) ٪٧٤(بينت نتائج هذه الدراسة أن       -٤

 .أكثر

ته في  أسر هم الذين يرعون شؤون      النزيلأظهرت نتائج هذه الدراسة أن والدي        -٥

 .ة األقارب ثم الزوجةسر يليهم في رعاية شؤون األ،ظل غيابه

 النزالء يتصفون   أسرتائج هذه الدراسة أن الغالبية من المسؤولين عن         أظهرت ن  -٦

 .بتدني مستوياتهم المادية والتعليمية

مـن  ) ٪٣٥(أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود تسرب دراسي لدى أبنـاء           كذلك   -٧

 . المشمولة بالبحثسراأل

 عبدالعزيز السعيد الوضع االقتصادي واالجتماعي    بن  لقد بينت دراسة عبداهللا     

، وسوف تختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة مـن خـالل            النزالء سرالمتردي أل 

  . النزالء وطرق تعاملها معهاأسرعرض مشكالت 

عن موضوعه المعنون   ) هـ١٤١٨( أظهرت دراسة محروس محمود خليفة       :اًدسسا

هم في المجتمع العربي والمطبق في كـل مـن          أسرين والمفرج عنهم و   النزيلبرعاية  

  : أبرزها، من النتائجاًعدد) ردن، تونسمصر، األ(

والمتوسط )  سنة ٥٠ – ٣٠(من عينة البحث هم في الفئة العمرية        ) ٪٦١,٩(أن   -١

 سنة، وهذا يدل علـى أن نـسبة         ٣٨,٣ إلىالحسابي لعمر المبحوثين قد وصل      



 ٨٨

  .األفراد الذين هم في سن النضج والعمل بين المجرمين مرتفعة

 أسـر  أن هناك تحوالت وتغيرات طرأت على        كذلك أظهرت نتائج هذه الدراسة     -٢

ة سـر من عينة البحـث أن األ     ) ٪٨٦,٩(ين بعد سجن العائل، إذ أظهرت       النزيل

 .أصبحت في حاجة للعون والمساعدة مالياً ومعنوياً بعد سجن عائلهم

 األفراد المبحوثين لم تصل     سرأكدت نتائج هذه الدراسة أن المساعدات المقدمة أل        -٣

 .سرن األم) ٪٣٣,٣ (إلىإال 

 ، غيـر كافيـة    النزيلة  سرمن المبحوثين أن الخدمات المقدمة أل     ) ٪٥٩,٩(أكد   -٤

 .وتهتم بالشكل دون الجوهر

ة بعد سجن عائلهـا     سربينت هذه الدراسة أن أهم التغيرات التي طرأت على األ          -٥

 . ويعتبر الطالق أحد مظاهرة،شكال التفككأهي بعض 

األوضاع المترديـة ألسـر     عن  أبرزت لنا دراسة محروس بعض المؤشرات       

راسة الباحث في تطرقها لمشكالت     النزالء في الوطن العربي، وسوف تختلف عنها د       

 .أسر النزالء وطرق تعاملها معها

 إلـى التـي تهـدف     ) ١٤٠٧( دراسة كل من المرزوقي والغامدي والصياد        :اًسابع

ء ية واالقتـصادية والتعليميـة لنـزال      سـر الكشف عن الخصائص االجتماعيـة واأل     

 وعالقتها بالفرد نحو ارتكاب الجريمة، قد ظهرت هذه الدراسة بعدد من            اإلصالحيات

  :النتائج نذكر منها

وهذا مؤشـر   ) ٪٧٠أكثر  (هم يسكنون في بيوت شعبية      أسر و النزالءأن غالبية    -١

  .النزيلة سرعلى انخفاض المستوى االقتصادي أل

لدراسة يقومـون بإعالـة     تقريباً من عينة ا   ) ٣٥(أن  أيضاً  أظهرت هذه الدراسة     -٢

 .همئأقربا

 ممـا   اإلصـالحيات ومن نتائج هذه الدراسة تدني المستوى االقتصادي لنزالء          -٣



 ٨٩

اسـة أن   ر فقد بينـت نتـائج الد      ،همأسريعكس الوضع االقتصادي الذي تعيشه      

 .ريال) ٣٠٠٠(من العينة دخولهم الشهرية أقل أو تساوي ) ٪٦٧(

حـسين األوضـاع االقتـصادية      ومن هنا كان ضمن توصيات هذه الدراسة ت       

  .ته ورفع مستوياتهم التعليمية والمهنيةأسرللسجين و

وسوف تختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في جعل مشكالت أسر النزالء            

  . محور اهتمامها

 وهي دراسـة أنثروبولوجيـة      ،اإلصالحيةعن مجتمع   ) ١٩٨٥: غانم( دراسة   :اًثامن

 وذلك  ،اإلصالحية من خاللها معرفة مجتمع       حاول ، المصرية اإلصالحياتعلى أحد   

 عـدد مـن     إلى وقد تطرق بحثه     .من خالل معايشة النزالء ومتابعة حياتهم اليومية      

، اإلصـالحيات  نذكر منها الحاجات وطريقة إشـباعها فـي مجتمـع            ،الموضوعات

، اإلصـالحية لنزالء وبناء القوة والعالقات االجتماعية داخـل     لواألنشطة االقتصادية   

 وثقـافي   اإلصالحيةحياة العائلية للنزالء وعالقتها بالتفاعل االجتماعي في مجتمع         وال

  .اإلصالحية

 نذكر منها ماله عالقـة بهـذا        ، عدد من النتائج   إلىوقد خلصت هذه الدراسة     

 حيـث بينـت هـذه    ، ما جاء في الفصل السابع من هذه الدراسـة     خصوصاً ،البحث

  :الدراسة

ير بين النزالء، كما بينت أن أغلب حـاالت         انتشار حاالت الطالق بشكل كب     -١

حدثت أثناء قضاء النزيل فترة العقوبـة، وهـذا يبـين دور            ) ٪٦٠(الطالق  

  .ةسرالعقوبة السالبة للحرية في تفكك األ

من عينة البحث كان يواجه مشاكل مع أفراد        ) ٪٢٤(أيضاً بينت الدراسة أن      -٢

 .عائلته قبل ارتكاب جريمته األولى

ونزالء يتلقون زيارة   ) ٪٢٢(يتلقون زيارات من أهلهم نسبة      وجود نزالء ال     -٣

ونزالء يتلقون زيارة كـل شـهرين أو أكثـر          ) ٪٢٧(واحدة كل شهر بنسبة     



 ٩٠

 على ضعف العالقات االجتماعيـة بـين        اً وهذا يعطي مؤشر   ،)٪١٠(بنسبة  

  .تهأسرالنزيل و

ء، كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود تعدد في حاالت الزواج لدى النـزال             -٤

 .المتزوجين قد تزوج بأكثر من زوجة) ٪٣١(حيث ظهر أن 

 مما يساعد علـى     ،للنزيل غالباً ما تكون حياة غير مستقرة      ية  سرأن الحياة األ   -٥

 .انحرافات النزالء في كثير من الحاالت

لقد أعطت هذه الدراسة بعض المؤشرات عن أوضاع أسر النزالء أثناء غياب            

الباحث في اتجاهها إلى بحـث مـشكالت أسـر          النزيل وسوف تختلف عنها دراسة      

   .النزالء وطرق تعاملها معها

  



 ٩٠

  

  

  

  

  

  

  ث ــالــل الثــالفص



 ٩١

  الفصل الثالث 

  المبحث األول

  )اإلجراءات المنهجية(الطريقة واإلجراءات 
  

  : منهج الدراسة:المطلب األول
في ضوء طبيعة الدراسة والبيانات المستهدف الحصول عليها لدراسة 

 نزالء المؤسسات اإلصالحية وطرق تعاملها معها، سيستخدم الباحث أسرمشكالت 

 أن إلىإذ يشير بعض الباحثين ، (descriptive method)نهج الوصفي الم

البحث الوصفي يعني وصف ما هو كائن واالهتمام بالظروف الكائنة والممارسات 

السائدة والمعتقدات واآلراء التي يؤمن بها الناس واالتجاهات التي تتبلور حول 

جمع بيانات عن موضوع أو موقف معين، ولكون المنهج الوصفي يعتمد على 

وتحديد أبعادها ومحاورها بصورة دقيقة، فإن في هذا ) موضوع الدراسة(المشكلة 

 وصف الظاهرة كما هي إلىيهدف  آخر الستخدام المنهج الوصفي كمنهج اًمبرر

  . ، لذلك فالمنهج الوصفي هو األنسب لهذه الدراسةدة في مجتمع الدراسةوجمو

  : مجتمع الدراسة:المطلب الثاني
 في إصالحية الحائر النزالء والنزالء أسرألف مجتمع الدراسة من جميع يت

  .بمدينة الرياض

  : عينـة الدراسـة:المطلب الثالث

يعد اختيار أفراد عينة الدراسة من اإلجراءات المنهجية الهامة واألساسية 

 والدراسات اإلنسانية عموماً، ولتحديد العينة ، خصوصاً،في الدراسات الوصفية

 وأن يحدد عدد ، المجتمع األصلي للدراسةإلىالبد من اإلشارة أوالً تيارها واخ

 ثم التوجه للحصول على عدد كاف من األفراد لتمثل خصائص المجتمع ،أفراده



 ٩٢

لتعميم النتائج على المجتمع األصلي، لذلك يعتبر اختيار العينة من الخطوات 

  . الهامة في إعداد الدراسة

 الدراسة على إصالحية الحائر في مدينة قتناء طبنه بالنسبة للسجإحيث و

 لوجود عدد أكثر من النزالء يتبعه تنوع في القضايا مقارنةً بباقي الرياض

 وقد بلغ عدد النزالء وقت تطبيق الدراسة . في مدينة الرياضاإلصالحيات

 ، فقطأسرحيث تم توزيع أداة الدراسة على النزالء الذين يعولون )  نزيال٤٢٢٠ً(

 ولم يتم الحكم ،فو نزيل موق١٢٠٠ منهم ، نزيل سعودي٢٣٢٠لبالغ عددهم وا

 يمثلون اً سجين١١٢٤ وبالتالي تم اختيار ، وهذه الفئة تم استبعادها.عليه بعد

استبانه تمثل ) ١٢٠( تم توزيع اإلصالحيةووفق األجنحة داخل  ،مجتمع الدراسة

 وذلك من الجناح رقم ،نعوديونحة التي يشغلها النزالء الس في األجعينة الدراسة

ن  عدد النزالء السعودييإلى وقد بلغ نسبة العينة )١٩( الجناح رقم إلى) ١(

 وتمثلت هذه الفئة بعدد ، أما باقي األجنحة فكانت لغير السعوديين.)٪٥,١٧(

  .نطاق البشري للدراسة ال سجين تم استبعادهم خارج ١٩٠٠

 وتم التعرف عليها من خالل ،النزالء أسركما طبقت أداة الدراسة على 

 وجمعية ، وهي جمعية النهضة النسائية، مساعداتسرالجمعيات التي تقدم لهذه األ

 وتم اختيار عينة الدراسة من الفئة المستهدفة ،الوفاء النسائية في منطقة الرياض

 وحصر بهذه الطريقة ،ة لها نزيل في سجن إصالحية الحائرسرن تكون األأوهي 

ة من أسر) ٤٠(ة موزعة على النحو التالي أسر) ١٢٠(مؤلفه من عينة قصديه 

ة من أسر) ٤٠(ة من جمعية الوفاء النسائية وأسر) ٤٠( النسائية والنهضةجمعية 

 االجتماعية في صائيةخاأل التي تزور إصالحية الحائر من خالل سراأل

قد ) زالء والنسراأل( أن عدد عينتي الدراسة إلى وتجدر اإلشارة هنا .اإلصالحية

حددت وفق ما سمحت به إدارة إصالحية الحائر والجمعيات المتعاونة في حالة 

استبانه ) ١١٧(وقد رجع الباحث بـ ) النهضة النسائية والوفاء النسائية (سراأل

  . استبانه للنزالء) ١٠٢( و سرلأل



 ٩٣

  : أداة الدراسـة:المطلب الرابع

 من أكثر ة ويعتبر االستبانتتعدد أدوات جمع البيانات، فهناك االستبانة ،

 لما يتميز به من انخفاض تكلفته، فهو ،أدوات جمع البيانات استخداماً وشيوعاً

  .ت من أعداد كبيرة بأقل وقت وجهداألداة الفضلى للحصول على معلوما

لذلك ستكون أداة الدراسة هي االستبانة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي 

ويقابل هذا التدريج ) ير موافق، غير موافق بشدة، غمحايدموافق بشدة، موافق، (

 فالتوجه موافق بشدة يقابل ،لفظي تدريج رقمي يعبر عن القيمة الوزنية لكل اتجاهلا

، )٣(فيقابل القيمة ) محايد(، أما التدريج )٤(ويقابل موافق التدريج ) ٥(التدريج 

  .التواليعلى ) ١(، )٢(وتتراوح قيم غير موافق وغير موافق بشدة القيم 

وفي ضوء دراسة األدبيات التي تضمنها اإلطار النظري لهذه الدراسة، وفي ضوء 

  .)١(االطالع على الدراسات السابقة قام الباحث بتصميم أداة الدراسة الملحق رقم 

 واألخرى النزالء أسرة ب واحدة خاص، استبانتينعملوفي ضوء ذلك تم 

أن البحث يدور أساساً حول مشكالت  أنه رغم وهنا ال بد من توضيح. النزالءب

 النزالء إلى، فإن الباحث رأى ضرورة الرجوع  النزالء وطرق تعاملها معهاأسر

 في اإلصالحياتأيضاً في دراسة هذه المشكالت، وذلك ألن النظام المتبع لدى 

الخلوة الشرعية تنظيم ته من خالل أسر بالنزيلالمجتمع السعودي يسمح باتصال 

ة سرته، وال شك أن ذلك يجعل المعيل لألأسر والنزيللمستمرة بين واالتصاالت ا

ته وقادراً على توصيفها ، بهذا أعطى الباحث أسرمشاكل لمن النزالء معايشاً 

صوالً ألقرب الطرق وانسبها للتصدي وهم أسر لمشكالت النزالءاهتماماً لرؤية 

 الصلة بهذه راء األفراد ذويآ وذلك من خالل معرفة ،لمثل هذه المشكالت

  . المشكالت

  : وتحتوي أداة الدراسة على قسمين رئيسيين



 ٩٤

  :  البيانات األولية:القسم األول

  -:يختص هذا القسم بالبيانات األولية 

 إلى باإلضافة األولية األسئلة من حيث مضمون ،حيث تشابهت االستبانتين

هنة قبل دخول  والمستوى العلمي والمالنزيل تمثلت بعمر النزالءبيانات خاصة ب

  . وعدد سنوات الحكم ، والتهمة،اإلصالحية

  : القسم الثاني

 النزالء وطرق تعاملها أسرعبارة تقيس مشكالت ) ٤٩(يتضمن هذا القسم 

  :  وهذه العبارات موزعة على خمسة محاور أساسية هي.مع هذه المشكالت

  .فقرات) ١٠( ويتكون من ، المشكالت االقتصادية:المحور األول -

 .فقرة) ١٣( المشكالت االجتماعية، ويتكون من :ور الثانيالمح -

 .فقرات) ٨( المشكالت النفسية، ويتكون من :المحور الثالث -

 .فقرات) ٥(المشكالت الصحية، ويتكون من  :المحور الرابع -

) ١٣( التعامل مع المشكالت، ويتكون من ليباأس :المحور الخامس -

 . فقرة

لمحاور األساسية الخمسة بإحدى وتتم االستجابة عن جميع عبارات ا

)  بشدةغير موافق، ، غير موافقمحايدموافق بشدة، موافق، (االستجابات الخمس 

على ) ١(، )٢(، )٣(، )٤(، )٥(حيث تدرج االستجابات الخمس السابقة بالدرجات 

الترتيب في حالة العبارات الموجبة، أما في حالة العبارات السالبة فيتم عكس 

لنفس االستجابات السابقة ) ٥(، )٤(، )٣(، )٢(، )١( لتصبح ،قةالدرجات الساب

  . على الترتيب

وأقصى درجة يمكن أن يحصل عليها المستجيب على جميع عبارات 



 ٩٥

 درجة، بينما أقل درجة يمكن أن يحصل عليها المستجيب على ٢٢٠االستبانة 

  . درجة٤٤جميع عبارات االستبانة هي 

اختيار صدق وثبات أداة ( دراسةتقنين أداة ال :المطلب الخامس

  :)الدراسة

  :صدق االستبانة]  ١[

 ،عبارة) ٤٩(قام الباحث بعرض الصورة األولية الستبانة الدراسة 

من ذوي ) ٢( ملحق رقم ،محكمين) ٧(على   البيانات األوليةإلىباإلضافة 

 ومدى قياس العبارة ، وطلبت منهم اإلجابة عن مدى وضوح العبارة،االختصاص

 ومدى مناسبة العبارة مع خصائص العينة، وعلى المحكم أن ،وضعت لقياسهما 

يقرر ذلك حسب معيار كمي تدريجي من النوع الثالثي، بالنسبة لمدى وضوح 

) ٢(القيمة "  حد ماإلىواضحة "وأعطيت ) ٣(القيمة " واضحة"العبارة أعطيت 

 مدى مالءمة وكذلك بالنسبة لإلجابة عن).  ١(القيمة " غير واضحة"وأعطيت 

  .العبارة لقياس ما وضعت ألجله ومناسبة العبارة للمستجيبين

  :ثبات االستبانة]  ٢[

   من ةلحساب ثبات االستبانة تم تطبيقها على عينة استطالعية مكون

 من - هانفسلعينة ل أخرىلسهولة الوصول مرة  - معاًنزيل ة أسر ونزيالً) ٢٥(

بعد أسبوعين من التطبيق  هانفسعلى العينة خارج عينة الدراسة، ثم أعيد تطبيقها 

 ثبات إلى وقد تم التوصل ،األول، وتسمى هذه الطريقة طريقة إعادة االختبار

  :االستبانة بصورتها النهائية من خالل الخطوات التالية

 ، في صورتها األولية على عدد من المحكمين من المختصيناألداةعرض  )١(

 : م حول كل عبارة هيوطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاته

  .مدى وضوح العبارة  -أ 



 ٩٦

 . العبارة لقياس ما وضعت لقياسهمالئمةمدى   -ب 

 . العبارة للمحور الذي تنتمي إليهمةئمالمدى   -ج 

 .تحديد نسبة االتفاق بين المحكمين على كل عبارة )٢(

  .حساب معامل الثبات لكل عبارة )٣(

 وقد قام الباحث بالتحقق من ثبات فقرات االستبانة عن طريق حساب

أو البعد الفرعي (معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور 

  ).الذي تنتمي له العبارة

وقد استخدمت طريقة كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات كل فقرة من فقرات 

 .االستبانة



 ٩٧

    )١(  جدول رقم 

  )المحكمين ومعامل الثبات  (األول للمحور األداةثبات 

  

  

  

  قياس الفقرة ما وضعت لقياسه  مناسبة الفقرة  وضوح الفقرة

ر 
حو
الم

ول
األ

 واضحة  
إلى حد

  ما

غير

 واضحة

  المجموع
  مناسبة

إلى حد

  ما

غير

  مناسبة

  المجموع
  مناسبة

إلى حد

  ما

غير

  مناسبة

  المجموع
قيمة معامل ألفا 

  إذا حذفت الفقرة

قيمة معامل 

االرتباط للفقرة 

  والدرجة الكلية

معامل الثبات 

  الكلي للمحور

٠,٥٢  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١  

٠,٦٣  ٠,٧٧  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٢  

٠,٥٥  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٣  

٠,٤٥  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٤  

٠,٥٣  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  -  ١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٥  

٠,٤١  ٠,٧٩  ٪١٠٠  ٠,١٠  -  ٠,٩٠  ٪١٠٠  ٠,١٠  -  ٠,٩٠  ٪١٠٠  ٠,١٠  -  ٠,٩٠  ٦  

٠,٥٣  ٠,٨٤  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٧  

٠,٤٥  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٥  ٠,٨٥  ٨  

٠,٦٦  ٠,٧٧  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٩  

رة
ــ

ـق
الف

  

٠,٤٥  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١٠  

٨١٪  



 ٩٨

    )٢(  جدول رقم 

  )المحكمين ومعامل الثبات ( للمحور الثاني األداةثبات 

 
  قياس الفقرة ما وضعت لقياسه  مناسبة الفقرة  وضوح الفقرة

ر 
حو
الم

ني
لثا
ا

 واضحة  
 حد إلى

  ما

غير 

 واضحة

  مجموعال
  مناسبة

 حد إلى

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
  مناسبة

 حد إلى

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
قيمة معامل ألفا 

  إذا حذفت الفقرة

قيمة معامل 

االرتباط للفقرة 

  والدرجة الكلية

معامل الثبات 

  الكلي للمحور

  

٠,٤٧  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١  

٠,٤٥  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٢  

٠,٤٥  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٣  

٠,٦٤  ٠,٧٧  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠ ٠,٩٠  ٤  

٠,٦٨  ٠,٧٦  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٥  

٠,٦٢  ٠,٧٧  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٦  

رة
ــ

ـق
الف

  

٠,٥٢  ٠,٧٧  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٧  

  ٠,٥٠  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠ ٨  

  ٠,٣٩  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠ ٩  

  ٠,٢٨  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠ ١٠  

  ٠,٣٨  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١١  

  ٠,٤٥  ٠,٨١  ٪١٠٠  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ١٢  

  ٠,٢٥  ٠,٨١  ٪١٠٠  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ١٣  

٠,٨٠٣  

  



 ٩٩

    )٣(  جدول رقم 

  )المحكمين ومعامل الثبات( للمحور الثالث األداةثبات 

  قياس الفقرة ما وضعت لقياسه  مناسبة الفقرة  وضوح الفقرة

ر 
حو
الم

ث
ثال
ال

 واضحة  
 حد إلى

  ما

غير 

 واضحة

  المجموع
  مناسبة

 حد إلى

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
  مناسبة

 حد إلى

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
ألفا قيمة معامل 

  إذا حذفت الفقرة

قيمة معامل 

االرتباط للفقرة 

  والدرجة الكلية

معامل الثبات 

  الكلي للمحور

٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ١  -  v  ٠,٥٧  ٠,٨٥  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  

٠٦١  ٠,٨٤  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٢  

٠,٥٩  ٠,٨٤  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٣  

٠,٦٤  ٠,٨٤  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٤  

٠,٧٢  ٠,٨٣  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٥  

رة
ــ

ـق
الف

  

٠,٧٣  ٠٨٣  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٦  

  ٠,٥١  ٠,٨٥  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٧  

  ٠,٥٦  ٠,٨٥  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٨  

٠,٨٦  

  

  

  

  



 ١٠٠

     )٤( جدول رقم 

  )المحكمين ومعامل الثبات(ثبات األداة للمحور الرابع 

 

  قياس الفقرة ما وضعت لقياسه  مناسبة الفقرة  وضوح الفقرة

ر ا
حو
الم

بع
را
ل

  

 واضحة
إلى حد 

  ما

غير 

 واضحة

  المجموع
  مناسبة

إلى حد 

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
  مناسبة

إلى حد 

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
قيمة معامل ألفا 

  إذا حذفت الفقرة

قيمة معامل 

االرتباط للفقرة 

  والدرجة الكلية

معامل الثبات 

  الكلي للمحور

٠,٦٩  ٠,٨٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١  

٠,٨١  ٠,٧٤  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٢  

٠,٦٥  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٣  

٠,٧٨  ٠,٧٥  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٤  

الف
رة
ــ

ـق
  

٠,٧٣  ٠,٧٦  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٥  

٠,٨٣  



 ١٠١

    )٥(  جدول رقم 

  )المحكمين ومعامل الثبات( للمحور الخامس األداةثبات 

 
  فقرة ما وضعت لقياسهقياس ال  مناسبة الفقرة  وضوح الفقرة

ر 
حو
الم

س
خام
ال

 واضحة  
 حد إلى

  ما

غير 

 واضحة

  المجموع
  مناسبة

 حد إلى

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
  مناسبة

 حد إلى

  ما

غير 

  مناسبة

  المجموع
قيمة معامل ألفا 

  إذا حذفت الفقرة

قيمة معامل 

االرتباط للفقرة 

  والدرجة الكلية

معامل الثبات 

  الكلي للمحور

٠,٤٥  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١  

٠٦٧  ٠,٧٥  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٢  

٠,٣٧  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٣  

٠,٧١  ٠,٧٥  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٤  

رة
ــ

ـق
الف

  

٠,٤٨  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  -  ٠,٣٠  ٠,٧٠  ٥  

  ٠,٥٥  ٠,٧٧  ٪١٠٠  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٧٠  ٪١٠٠  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٧٠  ٦  

  ٠,٤٤  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٧  

  ٠,٤٦  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  -  ٠,٢٠  ٠,٨٠  ٨  

  ٠,٣٠  ٠,٧٩  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٩  

  ٠,٥١  ٠,٧٨  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ٪١٠٠  -  ٠,١٠  ٠,٩٠  ١٠  

  ٠,٤٧  ٠,٧٨  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ١١  

  ٠,٤١  ٠,٧٨  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ٪١٠٠  -  -  ٠,١٠٠  ١٢  

  ٠,٣٣  ٠,٧٩  ٪١٠٠  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,٨٠  ٪١٠٠  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٧٠  ١٣  

٠,٧٩  

  



 ١١٤

  :اإلحصائيةاالختبارات 

تم استخدام عدة أساليب إحصائية لتحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن 

  :تساؤالتها

وتم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة باستخدام مقاييس النزعة المركزية  

 وقد تم استخدام حزمة .٢واختبار كا) ت( واختبار ،والتكرارات والنسب المئوية

 في (SPSS)البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروفة اختصاراً ببرنامج 

  . تفريغ البيانات الكمية وتحليلها إحصائياً باستخدام األساليب السابقة

بعد جمع بيانات الدراسة تم معالجة البيانات باستخدام بالبرنامج اإلحصائي 

)SPSS(وقد استخدمت االختبارات اإلحصائية لوصف بيانات الدراسة ، :  

، ائص مفردات الدراسـة الديموغرافيـة     التكرارات والنسبة المئوية لوصف خص      - أ

 إلـى رائهم تجاه عبارات محاور الدراسة الرئيسة التي تهـدف          آوكذلك وصف   

  . هاعباراتو االستبانةالتعرف على تكرارات استجابات أفراد العينة على أسئلة 

استخدام المتوسط الحسابي لتحديد مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات               -

 .المبحوثين على عبارات محاور الدراسة 

 استخدام االنحراف المعياري لتحديد مقيـاس التـشتت فـي إجابـات             -جـ -

  .المبحوثين لكل عبارة عن المتوسط

   . لقياس درجات ثبات أداة الدراسة ألفا معامل كرونباخ -د

 لدراسة داللة الفروق بين تكرارات استجابات Chi-Square ٢ اختبار كا-هـ 

  .أفراد العينة على عبارات االستبانة

 لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات، وذلك T-test) ت( اختبار -و 

  .غيرات ذات المجموعتين المستقلتينللمت

  



 

١١٥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

ــل الـــالفص   ع ــرابـ
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  الفصل الرابع 

   تحليل بيانات الدراسة ومناقشتها 
  

 اإلصـالحية  نزالء المؤسسات    أسرمشكالت   "استهدفت الدراسة تحديد    

  :  وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية"وطرق تعاملها معها 

   النزالء؟أسرما المشكالت االجتماعية التي تؤثر سلباً على  -١

  النزالء؟أسرما المشكالت االقتصادية التي تشكو منها  -٢

  النزالء؟أسرما المشكالت الصحية التي تعاني منها  -٣

  النزالء؟أسرما المشكالت النفسية التي تواجه  -٤

  النزالء مع هذه المشكالت؟ أسرما طرق تعامل  -٥

ـ           ى مـا   وبعد تحليل بيانات الدراسة من خالل إجابات مجتمع الدراسة عل

التحليالت ومناقشات  فقد أسفرت الدراسة عن     ) االستبانة(ورد في أداة الدراسة     

    :النتائج التالية

  

  



 

١١٧ 
 

  

  

  

  المبحث األول

ة مع سرنتائج البيانات الشخصية وعالقتها بطرق تعامل األ

  مشكالتها

    :البيانات الشخصية للنزالء: والًأ

   :العمر -أ

  ) ٦(جدول رقم 

  للنزالء وفقاً للعمر التوزيعات التكرارية 

  ٪النسبة  التكرار  العمر

  ٪٢  ٢   سنة ٢٠ من أقل

  ٪٣٦,٣  ٣٧   سنة ٣٠ من  أقل إلى ٢٠من 

  ٪٤٢,٢  ٤٣   سنة ٤٠ من  أقل إلى ٣٠من 

  ٪١٤,٧  ١٥   سنة ٥٠ من أقل إلى ٤٠من 

  ٪٤,٩  ٥   أكثر سنة ف٥٠من 

  ٪١٠٠  ١٠٢  المجموع

أعمارهم ) ٪٤٢,٢( بنسبة   ءالنزالأن غالبية   ) ٦(تدل بيانات الجدول رقم     

) ٢٠( من فئات العمر من      النزالء يليهم   ،سنة) ٤٠( من   أقل إلىسنة  ) ٣٠(من  

 ثـم   ،من مجتمع الدراسـة   ) ٪٣٦,٣(سنة وذلك بنسبة    ) ٣٠( من   أقل إلىسنة  



 

١١٨ 
 

من ) ٪١٤,٧( وذلك بنسبة    سنة  ) ٥٠(  من   أقل إلى سنة) ٤٠(المبحوثين من   

  للفترة مـا   ةمثلن الفئة العمرية الم   أيانات  يالحظ من خالل الب    .مجتمع الدراسة 

كبر مـن   سنة هي األعمار التي حازت على الكم األ       ) ٤٠ (إلى) ٢٠(بين سن   

،  الفترة الزمنية لعطاء الشباب    – في نظر الباحث     – وتعتبر هذه الفترة     .النزالء

 وهذا تفسير منطقي لنتـائج      . عطاء سلبي  أويجابي  إما فترة عطاء    إفهي تمثل   

) ٪٧٨,٦(سنة  ) ٤٠ (إلى) ٢٠(ث تمثل الفترة العمرية من      ي بح ،لسابقالجدول ا 

من النزالء  ) ٪٦٢,٧(كما يوضح الجدول أن      ،)النزالء(جمالي المبحوثين   إمن  

وطبقاً لعادات المجتمع يتوقـع الباحـث أن         ،قد تجاوزوا سن الثالثين وبالتالي    

شاكل اقتـصادية  اً تواجه م أسرومن ثم فقد تركوا      ،يكون هؤالء من المتزوجين   

  .ة النزيلأسرهو ما يزيد من أثر ذلك على  و،واجتماعية ونفسية وصحية

  :اإلصالحيةالمهنة قبل دخول  –ب

  )٧(جدول رقم  

   اإلصالحيةلنوع المهنة قبل دخول  وفقاً للنزالءالتوزيعات التكرارية 

  ٪النسبة   التكرار  المهنة 

  ٪٢٠,٦  ٢١  عسكري 

  ٪١١,٨  ١٢  موظف حكومي 

  ٪١٧,٦  ١٨  ال حرة أعم

  ٪١٦,٧  ١٧  موظف قطاع خاص 

  ٪٣٣,٣  ٣٤  ال يعمل 

  ٪١٠٠  ١٠٢  المجموع 

هم من  ) النزالء(ثون  والمبح غالبية    أن إلى) ٧(تشير بيانات الجدول رقم     

من المبحـوثين   ) ٪٣٣,٣(ن  أ إلىحيث تشير النتائج     ،فئة العاطلين عن العمل   

 كمـا   ،اإلصـالحية سباب دخولهم   وقد يكون ذلك أحد أ     ،ال يعملون ) النزالء  (



 

١١٩ 
 

 علـى نـسبة     وان موظفي القطاع العسكري قد حـصل      أتوضح نتائج التحليل    

ثم بعد ذلـك جـاء       ، )٪١٧,٦(نسبة  بعمال الحرة    موظفو األ  يليهم)  ٪٢٠,٦(

لقطاعـات الثالثـة    وهذه النسب بين ا    ،)١٦,٧( القطاع الخاص بنسبة     موظفو

 النـسب   أقـل على  قطاع الحكومي    ال وأخيراً حصل موظفو   ،متقاربة نوعا ما  

) ٪٣٣,٣(نا مـن ال يعملـون       ننا إذا استبعد  أ وتظهر بيانات الجدول   .)١١,٨(

 أسـر مـن   ) ٪٤٩,١(ن  أفإن معنى ذلـك     ) ٪١٧,٦(ن بأعمال أخرى    والعاملي

 من وظـائف    النزالءيه  كان يحصل عل   ، تعاني من انقطاع دخل منتظم     النزالء

 وهو األمر الذي يزيـد مـن        ،صرسمية ومؤسسات القطاع الخا   في مؤسسات   

 وهـذا   .معاناة قرابة نصف المبحوثين من المشكالت االقتصادية معاناة كبيرة        

  . هؤالء النزالء مع تلك المشكالتأسريزيد صعوبة تعامل 

 :المستوى التعليمي - أ

  ) ٨(جدول رقم 

    وفقاً للمؤهل العلمي)النزالء(التوزيعات التكرارية للمبحوثين

  ٪النسبة   التكرار  المؤهل 

  ٪١٥,٧  ١٦  أمي 

  ٪٦,٩  ٧  يقرأ ويكتب 

  ٪٢٣,٥  ٢٤  ابتدائي 

  ٪٢٩,٤  ٣٠  متوسط 

  ٪٢٠,٦  ٢١  ثانوي 

  ٪٣,٩  ٤  جامعي 

  ٪١٠٠  ١٠٢  المجموع 

أن غالبية المبحوثين حاصلين على مستوى      ) ٨(تشير بيانات الجدول رقم     

ئة المـستوى    أن غالبية المبحوثين من ف     إلى حيث أشارت النتائج     ي متدنٍ تعليم



 

١٢٠ 
 

ويليهم فئة المستوى التعليمـي االبتـدائي        ،)٪٢٩,٤(بنسبة  ) متوسط(التعليمي  

بنـسبة  ) ثـانوي (ثم من أفادوا بـأن مـستواهم التعليمـي           ،)٪٢٣,٥(بنسبة  

 .)٪٣,٩(بنسبة  ) جامعي(، وأخيراً من أفادوا بأن مستواهم التعليمي        )٪٢٠,٦(

 العظمى من النزالء والتي تمثل       الجدول السابق يتضح أن الغالبية     إلىوبالنظر  

من وجهـة    ، وهذا يعني  ،هم من أصحاب المستوى التعليمي المتدني     ) ٪٤٦,١(

أن دخل العاملين من هذه الفئة قبـل دخـول اإلصـالحية هـو               ،نظر الباحث 

 وانقطاع هـذا الـدخل أو       ،نظراً لضعف المستوى التعليمي    ،باألساس ضعيف 

  .نزالء الأسر كبيرة تواجه انخفاضه يترتب عليه مشكالت اقتصادية

كما أن ضعف المستوى التعليمي لهذا الفئة يبين ضعف قدرة هذه الفئـة             

  .على عمليات التوجيه واإلرشاد بصورة علمية وتربوية قبل دخول اإلصالحية

خصوصاً إذا علمنا    ،ة هذا النزيل عرضة للتفكك واالنحراف     أسروهذا يعني أن    

  .)١٠جدول  (مة المخدرات من نصف العينة دخلت بتهأكثرأن 

 :الحالة االجتماعية  - ب

  ) ٩(جدول رقم 

   للحالة االجتماعية  وفقاً )النزالء(التوزيعات التكرارية للمبحوثين

  ٪النسبة  التكرار  الحالة االجتماعية

  ٪٧٢,٥  ٧٤  متزوج 

  ٪٦,٩  ٧  مطلق 

  ٪١  ١  رمل أ

  ٪١٩,٦  ٢٠  عزب أ

  ٪١٠٠  ١٠٢  المجموع

هم من فئة   ) النزالء (أن غالبية المبحوثين  ) ٩(توضح بيانات الجدول رقم     

ن أ والشك ،)٪١٩,٦(  ثم يليهم فئة العزاب بنسبة    ) ٪٧٢,٥(بنسبة   ،المتزوجين



 

١٢١ 
 

هو أن يكـون    ساس في انتقاء العينة     ن األ  أل هاأسرهذه الفئة من العزاب تعيل      

  كما كانت نسبة المطلقين    .اإلصالحية قبل دخوله    ةسرأل معيالً و اً سعودي النزيل

) ٪٧٢,٥( وتوضح بيانات هذا الجـدول أن        ،)٪١( نسبة   أقل وأرمل   ،)٪٦,٩(

مدى ضخامة المـشاكل التـي      وهذا يعكس   . أسرمن النزالء متزوجون ولهم     

 ويأتي في مقدمتها الحرمان العـاطفي       ،النزالء أسرتعاني منها نسبة كبيرة من      

  .النزيلة بعد غياب سربالنسبة للزوجة وزيادة المسؤولية على أعضاء األ

  اإلصالحية البيانات العامة التي تتعلق بالنزيل ودخوله :ثانيا

 :الجريمةنوع  -أ

  ) ١٠(جدول رقم 

     الجريمةلنوع  وفقاً )النزالء(التوزيعات التكرارية للمبحوثين

  ٪النسبة  التكرار  نوع التهمة

  ٪١  ١  قتل العمد 

  ٪٥٢,٩  ٥٤  مخدرات

  ٪٢٢,٥  ٢٣  سرقة

  ٪١  ١  زنا 

  ٪٦,٩  ٧  لواط

  ٪٤,٩  ٥  تزوير 

  ٪٢  ٢  اختالس

  ٪٢  ٢  حقوق مالية 

  ٪١  ١  حيازة سالح

  ٪٣,٩  ٤  سكر 

  ٪١  ١  أموالغسيل 

  ٪١  ١  مضاربة 



 

١٢٢ 
 

  ٪١٠٠  ١٠٢  المجموع

وفقـاً  ) النـزالء ( أن غالبية المبحوثين  ) ١٠(توضح بيانات الجدول رقم     

 نـسبة   بـأعلى حيـث كانـت      ،لنوع التهمة هم من فئة المروجين للمخدرات      

 وبعد ذلـك    ،من فئة المبحوثين  ) ٪٢٢,٥( يليها تهمة السرقة بنسبة    ،)٪٥٢,٩(

ثم بـاقي   ) ٪٤,٩( يليها تهمة التزوير بنسبة      ،)٪٦,٩(تأتي تهمة اللواط بنسبة     

، وتوضح بيانات الجدول أن نسبة كبيرة من جرائم المبحـوثين  أقلالتهم بنسب  

يبـين الجـدول أن     حيث   ،هي جرائم تستجلب وصماً كبيراً من جانب المجتمع       

ثم اللـواط    ، ثم السرقة  ،نسبة كبيرة من المبحوثين قد أدينت بجرائم المخدرات       

 في وضع اجتماعي ونفسي سيء وتجعل       النزالء أسرومثل هذه الجرائم تضع     

هـو  هـذا    ولعـل    . تعاني من الوصم والنبذ االجتماعي بشكل كبير       سرهذه األ 

 مـن   تنتقل سر من هذه األ   بيرةي جعلنا نجد في موضع الحق نسبةً ك       السبب الذ 

  .مسكنها بعد إيداع النزيل في اإلصالحية

   :اإلصالحيةتكرار دخول النزيل في  -ب    

  ) ١١(جدول رقم 

    اإلصالحيةلتكرار دخول  وفقاً )النزالء(التوزيعات التكرارية للمبحوثين

  ٪النسبة  التكرار  اإلصالحيةتكرار دخول 

  ٪٣٦,٣  ٣٧  نعم 

  ٪٦٣,٧  ٦٥  ال 

  ٪١٠٠  ١٠٢  لمجموع ا

وفقـاً  ) النـزالء  (أن غالبية المبحوثين  ) ١١(توضح بيانات الجدول رقم     

ن أو ،)٪٦٣,٧( بنسبة   ،اإلصالحية لم يسبق دخولهم     ،اإلصالحيةلتكرار دخول   

ن والشك أ .  قبل ذلك  اإلصالحيةدخلت  ) ٪٣٦,٣(في  والمتمثلة   ،النسبة المتبقية 

 أم مرة   أول كانت    سواءً ،ةسراأل على   تأثير له   اإلصالحيةنزيل  مجرد دخول ال  



 

١٢٣ 
 

 يظهر من بيانات الجدول أن ثلث العينة من النزالء قد سـبق لهـا               .ثاني مرة 

 النـزالء مـع المـشكالت       أسـر عني تكرار معاناة    وهذا ي  ،اإلصالحيةدخول  

 وتـزداد هـذه     ،االقتصادية واالجتماعية والنفسية المترتبة على عقوبة النزيل      

حيث يترتب على   األوالد   وله عدد من     اً النزيل متزوج  المشكالت حدة إذا كان   

  . النزالء مع هذه المشكالتأسرذلك صعوبة تعامل 

  : )النزيل (ةسراألعدد السنوات التي حكم بها على معيل   - ت

  ) ١٢(جدول رقم 

   لعدد سنوات الحكم  وفقاً )النزيل (ةسراأللمعيل التوزيعات التكرارية 

  ٪سبةالن  التكرار  عدد سنوات الحكم 

  ٪١٠,٨  ١١   من سنة أقل

  ٪٦٤,٧  ٦٦   سنوات ٥ من أقل إلىمن سنة 

  ٪١٨,٦  ١٩   سنوات ١٠ من أقل إلى سنوات ٥من 

  ٪٤,٩  ٥   سنة ١٥ من أقل إلى سنوات ١٠من 

  ٪١  ١   سنة ٢٠ من أقل إلى سنة ١٥من 

  ٪١٠٠  ١٠٢  المجموع 

وفقـاً  ) النـزالء ( أن غالبية المبحوثين  ) ١٢(توضح بيانات الجدول رقم     

) ٥( من   أقل إلىعدد سنوات الحكم قد انحصرت في فئة السنوات من من سنة            ل

 حيث جاءت الفتـرة     األخرىمع تباين النسب     ،)٪٦٤,٧(وذلك بنسبة    ،سنوات

 مـن   أقل ثم نسبة    ،)٪١٨,٦(سنوات بنسبة   ) ١٠( من   أقل إلى) ٥(الزمنية من   

 ومـن   .)٪٥,٩( سـنة    ٢٠ إلـى  ١٠وبعد ذلك جاءت نسبة      ،)٪١٠,٨(سنة  

 فـي   ةسـر األ التـي يقـضيها معيـل     مع اختالف عدد السنوات     أنه  المالحظ  

 بزيادة مـدة    هازداد تأثير وي ،ةسراألعلى   سلبي   إال أنها ذات تأثير    ،اإلصالحية

مـن  ) ٪٢٤,٥(أن   الجدول يتبـين     إلىوبالنظر   ،اإلصالحيةإيداع النزيل في    



 

١٢٤ 
 

 ضخامة  إلىو ما يشير    إجمالي النزالء تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات، وه       

ن الجدول يوضـح أن     إبل   ،النزالء أسر التي تواجه نسبة الربع من       تالالمشك

 ، مدة تزيد عن عـشر سـنوات       النزيل سيغيب عنها     النزالء أسرمن    ) ٪٥,٩(

  .سر على هذه األوهو ما يؤكد األثر الكبير

   وخصائصهمالنزالء أسرالبيانات التي تتعلق بأوضاع  :ثالثاً

   :ة خالل فترة غياب النزيلسرل لألالمعي -أ

  ) ١٣(جدول رقم 

    ه عقوبتالنزيل فترة قضاء أثناء ةسراأللمعيل التوزيعات التكرارية 

  المجموع   نزيلوفقاً لل  ةسرلألوفقاً 
  المسئول

 ٪النسبةالتكرار ٪النسبة التكرار  ٪النسبة التكرار

  ٪٢١,٩  ٤٨  ٪٢٢,٥  ٢٣  ٪٢١,٤  ٢٥  والد النزيل

  ٪٨,٤  ١٦  ٪١٥,٧  ١٦  -  -   النزيلأم

  ٪٤٢,٩  ٩٤  ٪٢٤,٥  ٢٥  ٪٥٩  ٦٩  زوجة النزيل

  ٪٧  ١٧  ٪٧,٨  ٨  ٪٧,٧  ٩  والد الزوجة

  ٪٧  ١٧  ٪١٠,٨  ١١  ٪٥,١  ٦   األوالد

  ٪١٢,٨  ٢٧  ٪١٨,٦  ١٩  ٪٦,٨  ٨  األقاربحد أ

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

اء  خـالل فتـرة قـض      ةسرلأل المعيل   ) ١٣(توضح بيانات الجدول رقم     

)  النـزالء والنـزالء    أسر( المبحوثين   آلراء وفقا   اإلصالحيةعقوبته ب ) النزيل(

 زوجة النزيل قد أصبحت هي المـسؤولة        أنومن المالحظ من خالل الجدول      

وفقـا  ) ٪٤٢,٩( والمعيلة فترة غياب النزيل وذلك بنـسبة         ةسراألعن رعاية   

 ،سـر األوثين من    المبح آلراءوفقا  ) ٪٥٩( حيث كانت النسبة   ،آلراء الطرفين 



 

١٢٥ 
 

، ولعل االختالف في النـسبة      )النزالء( المبحوثين   آلراءوفقا  ) ٪٢٤,٥(ونسبة  

  . ضعف التواصل بين الزوجة والنزيلإلىبين الطرفين عائد 

وكـذلك   ،)٪٢١,٩( النزيل قـد حـصل علـى         أبن  وتوضح البيانات أ  

 إلـى  يمكن إرجاعـه     األقارب، واالختالف في نسبة     )٪١٢,٨( بنسبة   األقارب

  .ةسر من األأكثرتوقع النزيل من أقاربه العون والمساعدة 

النزيل "  ووالد زوجة  واألوالد النزيل   أم"كما يوضح الجدول تقارب نسب      

  .على التوالي) ٪٧(و) ٪٧(و )٪٨,٤(في النسب بين 

 هذا الجدول يخـالف مـا جـاءت بـه دراسـة              أن إلى  اإلشارة وتجدر

ة في ظل غيـاب     سرل عن األ  حيث ذكرت أن المسؤو    ،)١٤٢٥صيب،  يالمغ(

 والشك أن ذلك يدل على الدور الذي تقوم به زوجة النزيل            .)األب(النزيل هو   

وهذا يمثل عبئـاً علـى الزوجـة        . نفسه والتربية في الوقت     ،ةسرفي إعالة األ  

  .يستدعي تقديم المساعدة من قبل المؤسسات األهلية والحكومية

  :لعمر المعيل خالل فترة غياب النزي -    ب

  ) ١٤(جدول رقم 

   خالل فترة غياب النزيل ةسرلأللعمر المعيل التوزيعات التكرارية 

  المسئول  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسرلألوفقاً 
  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة التكرار

  ٪٦,٣  ١٤  ٪٨,٨  ٩  ٪٤,٣  ٥  عام٢٠ من أقل
  ٪١٩,٦  ٤٣  ٪٢٣,٥  ٢٤  ٪١٦,٢  ١٩   عام ٣٠ من أقل إلى٢٠من 
  ٪٢٧,٨  ٦١  ٪١٩,٦  ٢٠  ٪٣٥  ٤١  عام ٤٠ من أقل إلى ٣٠من 
  ٪٢٤,٢  ٥٣  ٪١٥,٧  ١٦  ٪٣١,٦  ٣٧  عام ٥٠ من أقل إلى ٤٠من 
  ٪٢١,٥  ٤٨  ٪٣٢,٣  ٣٣  ٪١٢,٨  ١٥    أكثر عام ف٥٠من 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 



 

١٢٦ 
 

 المبحوثين من   آراءوجود اختالف في    ) ١٤(توضح بيانات الجدول رقم     

 أسـر السـتجابات    عمر المعيل بالنـسبة      أن فنجد   ةسرلألية عمر المعيل    ناح

جابـات  إبينما في    ،)٪٣٥(وبنسبة   ، عاماً ٤٠ من   أقل إلى ٣٠النزالء كان من    

 الجـدول   إلـى وبالرجوع  ) ٪٣٢,٣(وبنسبة   ،أكثر عاماً ف  ٥٠النزالء كان من    

 المبحـوثين   آراءن  أ في فترة غياب النزيل يرى الباحث        ةسرلألالسابق المعيل   

 حيث  ، النسب الكلية للمبحوثين   أكدته وهذا ما    ، الواقع إلىقرب  أ) النزالء أسر(

) ٤٠( من   أقل إلى) ٣٠(من   الفترة العمرية للمعيل خالل فترة غياب النزيل         إن

 البيانات فان الفئة العمرية التالية      إلى وبالرجوع   .)٪٢٧,٨(عاماً جاءت بنسبة    

 والتي تليهـا    ،)٪٢٤,٢(وبنسبة كلية    ،عاماً) ٥٠( من   أقل إلى) ٤٠(كانت من   

ن عمـر المعيـل     أوهذه داللة علـى     . )٪٢١,٥( بنسبة   أكثرعاماً ف ) ٥٠(من  

 تحمل المسئولية خـالل     ويستطيع خالل فترة غياب النزيل كبير نسبياً،        ةسرلأل

  . فترة غياب النزيل

يـل   النز ة بأن سرفي العمر بين النزيل واأل    ويمكن تفسير اختالف الرأي     

 وذلك ألن القائم عليها كبير في الـسن         ، المساعدة إلىة  سر حاجة األ  أراد بيان 

 تصغير الـسن ألن     إلىة تميل   سرفي مقابل أن األ   . وال يستطيع تلبية متطلباتها   

  . ولالمسؤول األول أثناء غياب النزيل هي الزوجة، كما يوضح الجد

      :ةسراألالمستوى التعليمي لمعيل  -    ج

  ) ١٥ (جدول رقم

    ةسراألللمستوى التعليمي لمعيل التوزيعات التكرارية 

المستوى   المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل

  ٪النسبة التكرار  ٪النسبة التكرار  ٪النسبة التكرار  التعليمي

  ٪٤٣,٨  ٩٦  ٪٤٢,٢  ٤٣  ٪٤٥,٣  ٥٣  أمي 

  ٪٢٢,٨  ٥٠  ٪١٧,٦  ١٨  ٪٢٧,٤  ٣٢  ابتدائي 



 

١٢٧ 
 

  ٪١٩,٦  ٤٣  ٪٢٠,٦  ٢١  ٪١٨,٨  ٢٢  متوسط 

  ٪٩,٥  ٢١  ٪١٥,٧  ١٦  ٪٤,٣  ٥  ثانوي 

  ٪٤,٣  ٩  ٪٣,٩  ٤  ٪٤,٣  ٥  جامعي 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

حول المستوى التعليمي    المبحوثين   آراء) ١٥(توضح بيانات الجدول رقم     

ن المستوى التعليمي   أ يظهرحيث   ،اإلصالحية النزيلة بعد دخول    سرلمعيل األ 

 أميـة المعيـل     إلى النزالء أسرمن  ) ٪٤٥,٣ (أشارفقد   ،متدٍنللمعيل الجديد   

وهذه النتائج تقاربت مـع      ، االبتدائي  المستوى إلى) ٪٢٧,٤ (كما أشار  ،الثاني

 األميـة  نسبة الحاصلين على     أنحيث   ،النزالءنتائج استجابات المبحوثين من     

، ومن  من المستوى التعليمي المتوسط   ) ٢٠,٦ (نسبته ما   إلى إضافة) ٪٤٢,٢(

، كذلك متدنٍ ) النزيلبعد  (ن المستوى التعليمي للمعيل الثاني      أخالل ذلك يتبين    

ة سروال شك أن ذلك يعني صعوبة اإلرشاد والتوجيه بصورة علمية وتربوية أل           

ن إ حيـث    ،ة النزيـل  أسر والمتضرر األول هي     .النزيل من قبل هذا المسؤول    

المـستوى التعليمـي للمعيـل    غياب السلطة الضابطة التي يمثلها األب وتدني        

 ال يهيئ البديل    قل عرضة لالنحراف، أو على األ     سرل أبناء هذه األ   الثاني يجع 

  .األنسب لألب أو المعيل الغائب

     : الخاصة بالنزيلةسراأل أفرادعدد  -    د

  ) ١٦(جدول رقم 

   النزيل   ةأسر أفرادلعدد التوزيعات التكرارية 

  المجموع   قاً للنزيلوف  ةسرلألوفقاً 
  عدد األفراد

 ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار
  ٪٢٣,٢  ٥١  ٪٢٨,٤  ٢٩  ٪١٨,٨  ٢٢  أفراد ٤ من أقلأ

  ٪١٦,٩  ٣٧  ٪٢٠,٦  ٢١  ٪١٣,٧  ١٦   أفراد ٥ إلى ٤من 
  ٪٢٠,٥  ٤٥  ٪١٥,٧  ١٦  ٪٢٤,٨  ٢٩   أفراد ٧ إلى ٦من 



 

١٢٨ 
 

  ٪٢٠,٥  ٤٥  ٪١٦,٧  ١٧  ٪٢٣,٩  ٢٨   أفراد ١٠ إلى ٨من 
  ٪١٨,٧  ٤١  ٪١٨,٦  ١٩  ٪١٨,٨  ٢٢   أفراد ١٠ من ثرأك

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

 أسـر  المبحوثين من    آراءاختالف في   ) ١٦( الجدول رقم    بياناتتوضح  
 النزالء أسرحيث تشير بيانات    ،  ةسراأل أفراد فيما يتعلق بعدد     النزالء و النزالء
 كمـا تـشير النـسبة       ،أفراد ٧ ىإل أفراد ٦للفئة من   ) ٪٢٤,٨( ما نسبته    إلى

 أمـا ،  النزالء أسر والخاصة بعينة    أفراد ١٠ إلى أفراد ٨للفئة من   ) ٪٢٣,٩(
فـراد والفئـة    أ ٤ من   أقلفقد كانت متساوية لكل من الفئتين       ) ٪١٨,٨(النسبة  
 الفئة   في )٪٢٨,٤(نسبة   إلى أشارت فقد   النزالءما عينة    أ ،فرادأ ١٠ من   أكثر
فراد ثم تقاربت أ ٥ إلىفراد  أ٤للفئة من  ) ٪٢٠,٦( النسبة   ويليها،  أقل ف أفراد ٤

  . بالنسباألخرى بالنسبة للفئات األخرىالنسب 

مـن مجتمـع الدراسـة      ) ٪٨٠ ( مـن  أكثرأن  ومن هنا يالحظ الباحث     
 وهذا يوافـق مـا      .١٠ – ٤ بين   همأسر عدد أفراد    يتراوح) همأسر و النزالء(

 أسـر مـن  ) ٪٧٤(كـرت أن   حيث ذ ،)١٤٢٥،  المغيصيب(جاءت به دراسة    
والشك أن ذلك يعني صعوبة     .  أفراد ١٠ – ٤ يتراوح عدد أفرادها بين      النزالء

 في ظل زيادة عدد أفرادها وما يتبع ذلك من          سراألوضاع االقتصادية لهذه األ   
ط االجتماعي   وصعوبة عملية الضب   ،لهؤالء األفراد زيادة االحتياجات األساسية    

 وهذا بدوره يعكس المـشكالت      ،سلطة الضابطة لهذه األعداد في ظل غياب ال     
  .ة النزيلأسراالقتصادية واالجتماعية التي تواجه 

      :يةسراألالدخل الشهري للمسئول عن الرعاية  -    هـ

  ) ١٧(جدول رقم 

      ةسراألدخل الشهري لمعيل للالتوزيعات التكرارية 
  عالمجمو  وفقاً للنزيل  ةسرلألوفقاً 

  الدخل الشهري للمعيل
 ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار

  ٪٦٣,١  ١٣٨  ٪٥٥,٩  ٥٧  ٪٦٩,٢  ٨١   ريال٢٠٠٠ من أقل



 

١٢٩ 
 

  ٪٢٥,١  ٥٥  ٪٣١,٤  ٣٢  ٪١٩,٧  ٢٣   ريال٤٠٠٠ من أقل إلى ٢٠٠٠من 

  ٪٧,٧  ١٧  ٪٧,٨  ٨  ٪٧,٧  ٩  ريال٦٠٠٠ من أقل إلى ٤٠٠٠من 

  ٪٤,١  ٩  ٪٤,٩  ٥  ٪٣,٤  ٤  أكثرف ريال ٦٠٠٠من 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع

التشابه الكبير بين اسـتجابات عينتـي   ) ١٧(توضح بيانات الجدول رقم   
الدراسة من خالل االستجابات حول الدخل الشهري للمعيل، فمن خالل الجدول           

مـن  ) ٪٥٥,٩( ومـا نـسبته      النزالء أسرمن  ) ٪٦٩,٢(ن ما نسبته    أيتضح ب 
ل وهذا يعكـس ضـخامة المـشكلة         ريا .٢٠٠٠ من   أقل ذكروا الفئة    النزالء

ة قـد   سر خاصة أن المعيل الثاني لأل     ،ة النزيل أسرمنها  االقتصادية التي تعاني    
، ثم يلي ذلك نسبة     النزيلة  أسرجانب   إلى ،ة بحاجة لإلنفاق عليها   أسريكون له   

من اسـتجابات  ) ٪٣١,٤( وما نسبته النزالء أسربالنسبة الستجابات   ) ٪١٩,٧(
ما باقي   أ ، ريال ٤٠٠٠ من   أقل إلى ريال   ٢٠٠٠ الفئة من    كانت لصالح  النزالء

  .الفئات من الدخل فقد حصلت على نسب قليلة 

   النزيل ةأسرالبيانات التي تتعلق بسكن : رابعاً

 النزيـل  عن تغيير السكن بعد دخول       النزالء أسروفق إجابات    -أ 

  :اإلصالحية) المعيل(

  ) ١٨(جدول رقم 

    من ناحية تغيير السكن النزالء أسرت  الستجاباالتوزيعات التكرارية

  ٪النسبة  التكرار  اإلصالحيةتغيير السكن بعد دخول المعيل 

  ٪٣٢,٥  ٣٨  نعم 

  ٪٦٧,٥  ٧٩  ال 

  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

لم ) النزالء أسر( أن غالبية المبحوثين  ) ١٨(توضح بيانات الجدول رقم     
 وهـذا   ،إلصـالحية ا ةسـر لأليقوموا بتغيير سكنهم الحالي بعد دخول المعيل        



 

١٣٠ 
 

من العينة لم يغيروا سكنهم بالمقارنة مع       ) ٪٦٧,٥(ضح من خالل استجابات     او
  . سكنهم قاموا بتغييرسراألمن ) ٪٣٢,٥(ما نسبته 

 ةسراأل على   تأثيرنه يوجد   أال  إمن العينة قليلة    ) ٪٣٢,٥(ن النسبة   أومع  
ـ        من خالل تغيير السكن      د ارتـبط   خاصةً أن المتوقع أن يكون تغيير السكن ق

ة الـذي   سر وذلك النقطاع أو انخفاض دخل األ      ،مستوى أقل أحياء   إلىبالتوجه  
 سـر كانت تحصل عليه من عمل النزيل، ولعل ما يؤكد ذلك أن نجد نسبة األ             

النسبة التي تسكن في    نفس  هي  ) ٪٣٢,٥(التي غيرت سكنها بعد سجن النزيل       
الحـظ هـذا فـي      يوسوف  ) ١٩(على ما جاء في الجدول رقم       ،  أحياء شعبية 

  .الجداول الالحقة 

    :اآلن ةسراألنوع الحي الذي تسكنه  -ب

  ) ١٩(جدول رقم 

  اآلن عن نوعية الحي الذي تسكنه النزالء أسرالتوزيعات التكرارية الستجابات 

  ٪النسبة  التكرار  نوع الحي 

  ٪٢٣,٩  ٢٨  راقي 

  ٪٤٣,٦  ٥١  متوسط 

  ٪٣٢,٥  ٣٨  شعبي 

  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع

حياء أ يسكنون في    النزالء أسرأن غالبية   ) ١٩(نات الجدول رقم    تدل بيا 
 تسكن  سرمن األ ) ٪٣٢,٥(وكذلك ما نسبته     ،)٪٤٣,٦( وذلك بنسبة    ،متوسطة

 . راقية أحياءتسكن في   ) ٪٢٣,٩( وما نسبته    ،سرما باقي األ  أ،  أحياء شعبية في  
. ة النزالء يعيشون في أحياء شـعبية ومتوسـط        أسرمن  ) ٪٧٦(وهذا يبين أن    

 األمر الذي يبـرز     ، على ضعف مستوياتهم االقتصادية    والشك أن ذلك مؤشر   
  .إحدى مشكالتهم االقتصادية المتمثلة في السكن



 

١٣١ 
 

  

  

       :اإلصالحيةة بعد إدخال النزيل سروجود سكن مستقل لأل -ج
  ) ٢٠(جدول رقم 

      النزيل ةسرألسكن مستقل الستجابات المبحوثين عن توفر التوزيعات التكرارية 
  المجموع  وفقاً للنزيل  ةسرلألوفقاً 

  وجود السكن
  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار

  ٪٦٥,٢  ١٤٣  ٪٦١,٨  ٦٣  ٪٦٨,٤  ٨٠  نعم 

  ٪٣٤,٧  ٧٦  ٪٣٩  ٣٩  ٪٣١,٦  ٣٧  ال 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

 اًم سـكن   لـديه  النزالء أسر غالبية   أن) ٢٠(توضح بيانات الجدول رقم     
مـن  ) ٪٦١,٨( وكذلك   ،النزالء أسرمن إجابات   ) ٪٦٨,٤ (بنسبةمستقل وذلك   

وهـذا  .  ليس لديهم سكن مـستقل     ه، بينما تظهر ثلث العينة بأن     النزالءإجابات  
 والشك أن ذلك يدل     . أخرى أسر سوف تضطر للسكن مع      سريعني أن هذه األ   

لى انقطاع الدخل    يدل ع   قد  النزالء، بل  سرعلى ضعف المستوى االقتصادي أل    
من النزالء ذكروا أنهـم ال      ) ٪٣٣,٣( خصوصاً إذا عرفنا أن      ،سرألعن هذه ا  
ن أ، مـا يعنـي      )٧( كما يوضح الجدول رقم      ، قبل دخول اإلصالحية   يعملون

 وهذا ما   ،انقطع دخلها بعد دخوله اإلصالحية    هم  أسرالثلث من النزالء بين أن      
  . سرية لدى هذه األيوحي بزيادة المشكالت االجتماعية والنفس

  ) ٢١(دول رقم ـج
   ال يملكون سكن مستقل     للذينالنزالء  أسرالتوزيعات التكرارية لمكان سكن 

  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل
  مكان السكن

  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة التكرار

  ٪٥٥,٥  ٤٢  ٪٤٣,٦  ١٧  ٪٦٧,٦  ٢٥   النزيلمع والدي 

  ٪٣٢,٥  ٢٤  ٪٣٨,٥  ١٥  ٪٢٤,٣  ٩مع والدي زوجة النزيل  



 

١٣٢ 
 

  ٪٦  ٥  ٪١٢,٨  ٥  -  -   اإلخوةحد أمع 

  ٪٦  ٥  ٪٥,١  ٢  ٪٨,١  ٣   األقاربحد أمع 

  ٪١٠٠  ٧٦  ٪١٠٠  ٣٩  ٪١٠٠  ٣٧  المجموع 

 اً الذين ال يملكون سـكن     النزالء أسرن  أب) ٢١(يتضح من خالل الجدول     
 تـربطهم  األفـراد  ؤالءن هأتضح ب وي .خرينآفراد  أ لهم قد سكنوا لدى      مستقالً

  مستقالً اً الذين ال يملكون سكن    النزالء أسر حيث أشارت    ،النزيلصلة قرابة مع    
 ومـا   ،النزيل قد سكنوا مع والدي      ةأسر ٣٧ أصلمن  ) ٪٦٧,٦(ن ما نسبته    أب

 اسـتجابات   إلى وباإلشارة قد سكنوا مع والدي زوجة النزيل،     ) ٪٢٤,٣(نسبته  
 وكذلك  النزيل ، قد سكنوا مع والدي    النزالء أسرمن  ) ٪٤٣,٦(ظهر أن    النزالء

   .النزيلقد سكنوا مع والدي زوجة ) ٪٣٨,٥(ما نسبته 

 قد واجهت مشكلة من حيث السكن خـالل         ة النزيل أسر أنضح  يووهذا  
 السكن مـع    إلى اللجوء   أو وتمثلت باالنتقال من سكنها      ،)النزيل(غياب المعيل   

  .النزيل والد زوجة أو النزيلالد و رىوقد أخذ النسبة الكب .هابأقار

       النزالء سرأل نوع السكن الحالي -د

  ) ٢٢(جدول رقم 

  لنوع السكن الحالي     التوزيعات التكرارية 

  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسرلألوفقاً 
 نوع السكن

 ٪النسبةالتكرار ٪النسبة التكرار  ٪النسبة التكرار
  ٪١٨,٧  ٤١  ٪٢٤,٥  ٢٥  ٪١٣,٧  ١٦  فيال 

  ٪٣٦  ٧٩  ٪٣٥,٣  ٣٦  ٪٣٦,٨  ٤٣  بيت شعبي 

  ٪٢٢,٣  ٤٩  ٪١٥,٧  ١٦  ٪٢٨,٢  ٣٣  دور من فيال 

  ٪٢٢,٨  ٥٠  ٪٢٤,٥  ٢٥  ٪٢١,٤  ٢٥  شقة 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 



 

١٣٣ 
 

 النـزالء  سرألنوعية السكن وطبيعته    ) ٢٢(توضح بيانات الجدول رقم     
 قد  النزالء سرألسكن الحالي   ن ال أ حيث يتضح ب   ،اإلصالحية النزيلبعد دخول   
 يسكنون فـي    النزالء أسرمن  ) ٪٣٦,٨( فما نسبته    ، ألخرى ةأسراختلف من   
 يسكنون فـي دور مـن       سراألمن  ) ٪٢٨,٢(نسبته    ما إلى إضافةبيت شعبي   

المتمثلة والنسبة القليلة   . يسكنون في شقة من عمارة    ) ٪٢١,٤( وما نسبته    ،فيال
نالحـظ   النـزالء  اسـتجابات    معلمقارنة  وبا ،يسكنون في فيال  ) ٪١٣,٧(في  

 النزالء أسرمن  ) ٣٥,٣( فيالحظ ما نسبته     ، حد ما في االستجابات    إلىالتقارب  
 ،يسكنون فـي فـيال    ) ٪٢٤,٥( ما نسبته    إلى إضافة ،يسكنون في بيوت شعبية   

أن ثلـث   ) ٢٢(يسكنون في شقة، ويتبين من الجدول رقم        نفسها  وكذلك النسبة   
ضـيقة   ما يعني أن الثلث يسكن فـي أحيـاء   ،وت شعبيةالعينة يسكنون في بي   

 كمـا   .سر وهذا يترتب عليه مشكالت صحية واجتماعية على هذه األ         .المساحة
 يسكن في شـقة، وفـي كـالً    سريبين الجدول أن ما يقارب ربع العينة من األ   

 بالنسبة لهذه    على نوعية السكن   الحالتين يظهر أثر غياب األب كمصدر للدخل      
  .سراأل

       :النزالء سرطبيعة  السكن الحالي أل -هـ

  ) ٢٣(جدول رقم 

  لطبيعة السكن الحالي     التوزيعات التكرارية 

  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل
 طبيعة السكن

 ٪النسبةالتكرار ٪النسبة التكرار  ٪النسبة التكرار

  ٪٣١  ٦٨  ٪٣٣,٣  ٣٤  ٪٢٩,١  ٣٤  ملك 

  ٪٦٨,٩  ١٥١  ٪٦٦,٧  ٦٨  ٪٧٠,٩  ٨٣  يجار إ

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

 ةسـر أل طبيعة السكن الحـالي      أن إلى) ٢٣(توضح بيانات الجدول رقم     
) ٪٦٦,٧(و) ٪٧٠,٩( حيث كانت النـسبة      ،"إيجار"النزيل في الغالبية العظمى     



 

١٣٤ 
 

 وهذه النـسبة تبـين الوضـع        .النزالء النزالء و  أسرعلى التوالي الستجابات    
جر من أ ولمعرفة النسب المئوية لقيمة السكن المست،سر لهذه األالمادي المتردي

  :لجدول التالي ننظر ل النزالء أسرقبل 



 

١٣٥ 
 

  ) ٢٤(جدول رقم 

   السنوية للسكن       للقيمة اإليجاريةالتوزيعات التكرارية 

  المجموع  وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل
  اإليجار

  ٪نسبةال  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار

  ٪٢٩,٢  ٦٤  ٪٣٨,٢  ٢٦  ٪٤٥,٨  ٣٨   ريال ١٠٠٠٠ من أقل
  ٪٢١,٩  ٤٨  ٪٣٦,٨  ٢٥  ٪٢٧,٧  ٢٣   ١٥٠٠٠ من أقل إلى ١٠٠٠٠من 

  ٪١٣,٢  ٢٩  ٪١٦,٢  ١١  ٪٢١,٧  ١٨  ريال ٢٠٠٠٠ من أقل إلى ١٥٠٠٠من 

  ٪١,٨  ٤  ٪٤,٤  ٣  ٪١,٢  ١   ٣٠٠٠٠ من أقل إلى ٢٠٠٠٠من 

  ٪٢,٧  ٦  ٪٤,٤  ٣  ٪٣,٦  ٣   ريال٣٠٠٠٠ من أكثر

  ٪١٠٠   ٢١٩  ٪١٠٠  ٦٨  ٪١٠٠  ٨٣  المجموع 

 النـزالء  أسرالتقارب الكبير في استجابات     ) ٢٤(توضح بيانات الجدول    
 اًالذين ال يملكون سـكن     النزالء أسريجارية لسكن    من ناحية القيمة اإل    النزالءو

) ٪٤٥,٨( ما نسبته    أن ومن خالل البيانات اتضح      ،يجاراتإلى اإل  اوئ لج وإنما
 ، ريال ١٠,٠٠٠ عن سكنهم   يجارإ  يقل اً الذين ال يملكون سكن    الءالنز أسرمن  
 مـن   أقل إلى )ريال  ١٠,٠٠٠( من   جارياإلمن فئة   ) ٪٢٧,٧(هم ما نسبته    ييلو
من ) ٪٣٨,٢( فان ما نسبته     النزالء وبالمقارنة مع استجابات     .)ريال١٥,٠٠٠(

 ريـال،  ١٠,٠٠٠ مـن    أقل مساكنهم   إيجار اً الذين ال يملكون سكن    النزالء أسر
 إلـى ريال  ١٠,٠٠٠ من   إيجاراتهمتراوحت  ) ٪٣٦,٨( ما نسبته    إلى باإلضافة
الذين ال  النزالء أسر لمساكن اإليجاريةن القيمة أ ريال ومن المالحظ   ١٥,٠٠٠

 المنازل في منطقة    إيجارات مقارنة مع    ، قد كانت نوعاً ما متدنية     اًيملكون سكن 
 أن حتى تـستطيع     أجرة أقلازل   من إلىت  ة قد لجأ  سر األ أنيدل  الرياض وهذا   
النقطاع أو انخفاض دخلها بعد دخـول        لهذه المساكن    اإليجاريةتتحمل القيمة   

م غير مناسـبة    أذا كانت هذه المساكن مناسبة      إولمعرفة ما   ،  اإلصالحيةمعيلها  
ة حيث  سر المسكن لأل  مةمالئمثل بحالة المسكن لمعرفة مدى      فقد طرح سؤال يت   

   :ة في الجدول التاليكانت االستجابات متمثل

  



 

١٣٦ 
 

  ) ٢٥(جدول رقم 

  ة      سرحالة المسكن الحالي لألالتوزيعات التكرارية 

  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل
  حالة السكن

  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار

  ٪٢٦,٤  ٢١  ٪٩,٨  ١٠  ٪٩,٤  ١١  في حالة ممتازة 

  ٪٣٢  ٧١  ٪٢١,٦  ٢٢  ٪٤١,٩  ٤٩  في حالة جيدة 

  ٪٣٧,٤  ٨٢  ٪٤٣,١  ٤٤  ٪٣٢,٥  ٣٨  في حالة مناسبة نوعا ما  

  ٪١٦,٨  ٣٧  ٪٢٢,٥  ٢٣  ٪١٢  ١٤  في حالة سيئة 

  ٪٣  ٨  ٪٢,٩  ٣  ٪٤,٣  ٥  في حالة سيئة جدا 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ٪١٠٠  ١١٧  المجموع 

 النزيلة  أسري تسكنه   حالة المسكن الذ  ) ٢٥(توضح بيانات الجدول رقم     
 حالـة   أنأكـدوا   ) ٪٤١,٩( أن ما نـسبته      النزالء أسرابات  استجحيث تظهر   
أشاروا أن حالة السكن مناسبة     ) ٪٣٢,٥( ما نسبته    إلى باإلضافة ،السكن جيدة 

مـا اسـتجابات   أ الحالة السيئة للـسكن،      إلى) ٪١٢( ما نسبته    وأشار . ما اًنوع
ته  بينما أفاد مـا نـسب      ،بأن السكن مناسب لحد ما    ) ٪٤٣,١( فقد أشار    النزالء

بـأن الـسكن    ) ٪٢١,٦( وبعد ذلك أشار     .بأن السكن في حالة سيئة    ) ٪٢٢,٥(
 نالحظ التقارب فـي     النزالء و النزالء أسربحالة جيدة وبالمقارنة بين إجابات      

 أن نـسبة    إلـى الرضاء عن السكن لحد ما، ومع ذلك فإن البيانـات تـشير             
في حـين    ،جداً  قد رأت أن مسكنها سيء أو سيء          النزالء أسرمن  ) ٪١٦,٣(

اً زايـد مت اً ولعل ذلك يعكس إحـساس     .بين النزالء ) ٪٢٥,٤(بلغت هذه النسبة    
  . تهأسر من جانب النزيل على بالقلق

  

  

  



 

١٣٧ 
 

   ة النزيل على مساعدات أسر بحصول البيانات المتعلقة: رابعا 

  ) ٢٦(جدول رقم 

الحصول على   المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل

 ٪النسبةالتكرار ٪النسبة التكرار  ٪سبةالن التكرار  المساعدات
  ٪٥٦,٦  ١٢٤  ٪٥١  ٥٢  ٦١,٥  ٧٢  نعم 

  ٪٤٣,٤  ٩٥  ٪٤٩  ٥٠  ٣٨,٥  ٤٥  ال 

  ٪١٠٠  ٢١٩  ٪١٠٠  ١٠٢  ١٠٠,٠  ١١٧  المجموع 

 من نصف مجتمع الدراسة قد      أكثر أن) ٢٦(توضح بيانات الجدول رقم     
 أسـر مـن   ) ٪٦١,٥( حيث تشير ما نـسبته       ،حصل على إعانات ومساعدات   

 وما نـسبته    ،النزالء أسر أنهم حصلوا على مساعدات وفق استجابات        النزالء
 النـزالء  قد حصلوا على مـساعدات وفـق اسـتجابات           النزالءمن  ) ٪٥١(

 التي نالت هـذه المـساعدات       سرولتوضيح نوعية هذه المساعدات بالنسبة لأل     
   :يوضح ذلك الجدول التالي

  )٢٧(جدول رقم 

  ةسرالمساعدات المقدمة لأللنوع التوزيعات التكرارية 

  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل
  نوع المساعدات

 ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار

  ٪٥١,٢  ٦٣  ٪٥٣,٨  ٢٨  ٤٩,٣  ٣٥  نقدية 

  ٪٧  ٩  ٪٩,٦  ٥  ٥,٦  ٤  عينية 

  ٪١١,٣  ١٤  ٪٣,٨  ٢  ١٦,٩  ١٢   وتوجيه إرشاد

  ٪٣٠  ٣٧  ٪٣٢,٧  ١٧  ٢٨,٢  ٢٠  نقدية وعينية 

  ٪١٠٠  ١٢٣ ٪ ١٠٠,٠  ٥٢  ١٠٠,٠  ٧١  المجموع 

 النـزالء  أسـر  تقارب استجابات    إلى) ٢٧(توضح بيانات الجدول رقم     
 وتمثلـت   ،النزالء أسر إلى من حيث طبيعة المساعدات التي قدمت        ،النزالءو



 

١٣٨ 
 

 وما نـسبته    ،النزالء أسروفقا الستجابات   ) ٪٤٩,٣(بالمساعدات النقدية بنسبة    
 سـر األمن  ) ٪٢٨,٢(كما أشار ما نسبته      ،النزالءقا الستجابات   وف) ٪٥٣,٨(

وفقـا  ) ٪٣٢,٧(نـسبته     أشـار مـا    ،عينية بالمقابل النقدية و المساعدات  ال إلى
 وذلك  ،النزالء سر ويالحظ االهتمام بالمساعدات النقدية أل     ،النزالءالستجابات  

 نتيجـة فقـدان      المالية التي تتكبدها   األزماتة قادرة على مواجهة     سرلتكون األ 
  ). النزيل(المعيل 

  ة النزيل  أسرمصادر دخل 

  ) ٢٨(جدول رقم 
  النزالء   النزالءأسر

  ال  نعم  ال  نعم
مصادر 

  الدخل
  ٪  ت  ٪  ت

  الترتيب  االنحراف  المتوسط
  ٪  ت  ٪  ت

  الترتيب  االنحراف  المتوسط

ــل  ــن عم م

  االوالد
٣  ٠,٤١  ١,٢٢  ٪٧٧  ٧٩  ٪٢٢,٥  ٢٣  ٦  ٠,٣١  ١,١١  ٪٨٨  ١٠٤  ٪١١,١  ١٣  

ــل  ــن عم م

  الزوجة
٦  ٠,٢٣  ١,٠٥  ٪٩٤  ٩٦  ٪٥,٩  ٦  ٣  ٠,٣٨  ١,١٧  ٪٨٢  ٩٦  ٪١٧  ٢١  

  ٨  ٠,٢١  ١,٠٤  ٪٩٥  ٩٧  ٪٤,٩  ٥  ١٠  ٠,٠١  ١  ٪١٠٠  ١١٧  -  -  من التجارة

  ١١٦  ٪٠,٩  ١  من العقارات
٩٩,١

٪  
٩٧  ٪٤,٩  ٥  ٩  ٠,٠٨  ١  

٩٥,١

٪  
٧  ٠,٢١  ١,٠٤  

الـــضمان 

  االجتماعي
٩٨  ٪١٦,٢  ١٩  

٨٣,٨

٪  
٧٠  ٪٣١,٤  ٣٢  ٤  ٠,٣٧  ١,١٦  

٦٨,٦

٪  
١  ٠,٤٦  ١,٣١  

الجمعيـــات 

  الخيرية
٦٠  ٪٤٨,٧  ٥٧  

٥١,٣

٪  
٨٠  ٪٢١,٦  ٢٢  ١  ٠,٥٠  ١,١٤  

٧٨,٤

٪  
٤  ٠,٤١  ١,٢١  

ــات  التامينـ

  االجتماعية
١٠٥  ٪١٠,٣  ١٢  

٨٩,٧

٪  
٩  ٠,١٣  ١,٠١  ٪٩٨  ١٠٠  ٪٢  ٢  ٧  ٠,٣٠  ١,١٠  

ــسة  المؤسـ

  العامة للتقاعد
٨١  ٪٣٠,٨  ٣٦  

٦٩,٢

٪  
٨٩  ٪١٢,٧  ١٣  ٢  ٠,٤٦  ١,٣٠  

٨٧,٣

٪  
٥  ٠,٣٣  ١,١٢  

احـــــدى 

ــسات  مؤسـ

  الحكومة

١١٤  ٪٢,٦  ٣  
٩٧,٤

٪  
١٠  ٠,٠٩  ١,٠١  ٪٩٩  ١٠١  ٪١  ١  ٨  ٠,١٥  ١,٠٢  

ــد   ــن اح م

  االقارب
٧٨  ٪٢٣,٥  ٢٤  ٥  ٠,٣٢  ١,١١  ٪٨٨  ١٠٣  ٪١٢  ١٤  

٧٦,٥

٪  
٢  ٠,٤٢  ١,٢٣  

 نـزالء   سـر تنوع مصادر الدخل أل   ) ٢٨(يتضح من خالل الجدول رقم      
 بأن الجمعيات الخيرية    سر األ من) ٪٤٨,٧( حيث أفاد    ،المؤسسات اإلصالحية 

وفـق  ) ٪٢١,٦( يلي ذلك المؤسسة العامة للتقاعد بنـسبة         ،هي مصدر الدخل  
مـن  ) ٪١٧(، كأحد مصادر الدخل، وفي الترتيب الثالث أشـار          سرإجابات األ 
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) ٪١٦,٢( عمل الزوجة كمصدر للدخل، وفي الترتيب الرابع أفـاد           إلى سراأل
وبعد ذلـك تـأتي     . عي هو مصدر الدخل    النزالء بأن الضمان االجتما    أسرمن  

  . أقلالمصادر األخرى بنسب 

أما النزالء فقد جاء الضمان االجتماعي في الترتيـب األول كمـصدر            
 ثم جاء األقارب في الترتيـب       ،)٪٣١,٤(هم، وذلك بنسبة    سرللدخل بالنسبة أل  

ة سر، وفي الترتيب الثالث جاء عمل األوالد كمصدر أل        )٪٢٣,٥(الثاني بنسبة   
، وفي الترتيـب الرابـع جـاءت        حسب رأي النزالء  ) ٪٢٢,٥(لنزيل بنسبة   ا

 ،وفق آراء النـزالء   ) ٪٢١,٦(الجمعيات الخيرية كمصدر للدخل وذلك بنسبة       
  . أقلوبعد ذلك تأتي المصادر األخرى بنسب 

 الجدول السابق يظهر اختالف في اإلجابات بـين النـزالء           إلىوبالنظر  
 علـى عـدد مـن       سـر  إال أن اعتماد األ    ،هم في ترتيب مصادر الدخل    أسرو

 مثل اعتمادها على الجمعيات     ،المصادر يدل على ضعف مستواها االقتصادي     
  . الخيرية أو الضمان االجتماعي

  ) ٢٩(جدول رقم 

  التوزيعات التكرارية الستجابات المبحوثين وفق الجهات التي تقدم المساعدات       

  المجموع   زيلوفقاً للن  ةسروفقاً لأل
  جهة المساعدة

  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار

  ٪٤٧,١  ٥٨  ٪٧١,٢  ٣٧  ٪٢٩,٥  ٢١  وزارة الشئون االجتماعية 

  ٪١١,٣  ١٤  ٪٣,٨  ٢  ٪١٦,٩  ١٢  الشركات والمؤسسات الخاصة

  ٪٢٩,٢  ٣٦  ٪١٩,٢  ١٠  ٪٣٦,٦  ٢٦  الجمعيات الخيرية 

  ٪١٢,١  ١٥  ٪٥,٨  ٣  ٪١٦,٩  ١٢  النزالء أسراللجنة الوطنية لرعاية 

  ٪١٠٠  ١٢٣٪ ١٠٠,٠  ٥٢  ٪١٠٠  ٧١  المجموع 

  في استجابات المبحوثين مـن     اًاختالف) ٢٩(توضح بيانات الجدول رقم     
مـن  ) ٪٣٦,٦ (أشـار  حيث   ،النزالء سرناحية الجهات التي تقدم مساعدات أل     

 المـساعدات تـأتيهم مـن     ن هذه   أ اللذين يتم تقديم مساعدات لهم ب      النزالء أسر
، كمـا   بذلك النزالءمن استجابات   ) ٪١٩,٢(شار  أ بالمقابل   ،معيات الخيرية الج
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تقـدم  وزارة الشئون االجتماعية     بأن   النزالء أسرمن  ) ٪٢٩,٥(ا نسبته    م أشار
لكـل  ) ٪١٦,٩(ها  يويلوفق استجابات النزالء،    ) ٪٧١(يقابلها  لهم المساعدات،   

ـ   لجنمن الشركات والمؤسسات الخاصة وال      .النـزالء  أسـر ة  ة الوطنية لرعاي
ويظهر من هذا الجدول أن الجمعيات الخيرية جاءت في المرتبة األولى كمقدم            

 ويدل ذلك على فاعلية الجمعيات الخيريـة فـي تقـديم            ،سرللمساعدة لهذه األ  
 أسـر رسمية وفق إجابة    ال مقارنة مع باقي الجهات الرسمية وغير        ،المساعدات

لنسب تعكس ضعف اإلسهام الرسمي     فإن هذه ا  نفسه  ، ولكن في الوقت     النزالء
 مـن مـشكالت     سـر  بالتصدي لما تواجهه هـذه األ      النزالء أسرفي معاونة   

   .ةسر تهز كيان األقلمشكالت من قالاقتصادية، وما يرتبط بهذه ال

  ) ٣٠(جدول رقم 

  الستجابات المبحوثين وفق انتظام المساعدات       التوزيعات التكرارية 

انتظام   المجموع   وفقاً للنزيل  ةسر لألوفقاً

  ٪النسبة التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  المساعدات

  ٪٤,٢  ٣  -  -  ٪٤,٢  ٣   جداًمنتظمة

  ٪٤٣,٩  ٥٤  ٤٤,٢  ٢٣  ٪٤٣,٦  ٣١  منتظمة 

  ٪٥٣,٦  ٦٦  ٥٥,٨  ٢٩  ٪٥٢,١  ٣٧  غير منتظمة 

  ٪١٠٠  ١٢٣  ١٠٠,٠  ٥٢  ٪١٠٠  ٧١  المجموع 

تقارب استجابات المبحوثين مـن      مدى   )٣٠(توضح بيانات الجدول رقم     
، النـزالء  سـر  من حيث طبيعة المساعدات التي تقدم أل       ،النزالء و النزالء أسر

) ٪٥٢,١( وذلك بنسبة    ،ن هذه المساعدات غير منتظمة    أحيث توضح البيانات ب   
، النـزالء وفقـا السـتجابات     ) ٪٥٥,٨( ونسبة   ،النزالء أسروفقا الستجابات   

 هـذه المـساعدات     أن إلى النزالء أسرمن  ) ٪٤٣,٦( ما نسبته    أشاربالمقابل  
) ٪٤,٢(ولم يشر سوى     ،النزالءمن  ) ٪٤٤,٢( ما نسبته    إلى باإلضافةمنتظمة  

  . منتظمة بشكل جيد بأنها الذين يحصلون على مساعدات النزالء أسرمن 

ولمعرفة مرونة الحصول على هذه المساعدات من عدمه ننظر للجدول          
   :التالي
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  ) ٣١(جدول رقم 

التوزيعات التكرارية الستجابات المبحوثين حول مرونة وسرعة المساعدات 

         النزالء سرالمقدمة أل

البساطة والمرونة   المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل

  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة التكرار  للمساعدات

  ٪٢٣,٦  ٢٩  ٢٨,٨  ١٥  ٪١٩,٧  ١٤  نعم 

  ٪٧٦,٤  ٩٤  ٧١,٢  ٣٧  ٪٨٠,٣  ٥٧  ال 

  ٪١٠٠  ١٢٣  ١٠٠,٠  ٥٢  ٪١٠٠  ٧١  المجموع 

 أسـر توافق استجابات المبحوثين من     ) ٣١(توضح بيانات الجدول رقم     
 سـر  وفقـا لأل   ، فيما يتعلق بطبيعة الحصول على المساعدات      النزالء و النزالء

ن المـساعدات ال    أ إلىحيث تشير البيانات     ،التي تحصل على هذه المساعدات    
 الـذين   النـزالء  سـر أل )٪٨٠,٣( يتسم بالبساطة والمرونة بنسبة      تسير بشكل 

 بالمقابل  ،النزالءوفقاً الستجابات   ) ٪٧١,٢( وبنسبة   ،يحصلون على المساعدات  
 ، والبـساطة  بالمرونـة ن المساعدات تتسم    أ إلى) ٪١٩,٧(شار فقط ما نسبته     أ

 مـا   شـار أ الذين يحصلون على مساعدات، كما       النزالء أسروفقا الستجابات   
  . المساعدات تتسم بالمرونة والبساطةأن إلى النزالءمن ) ٪٢٨,٨(نسبته 

  ) ٣٢(جدول رقم 

  لمرونة للمساعدات  عدم اأسبابالتوزيعات التكرارية الستجابات المبحوثين 

  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسروفقاً لأل
  األسباب

 ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار ٪النسبة  التكرار
من قبل المؤسسات التعقيد 

  ٪٤٤,٦  ٤٢  ٪٤٣,٢  ١٦  ٪٤٥,٦  ٢٦  االصالحية 

كثرة المتطلبات التي تحتاجها 

المؤسسات المتبرعة لصرف 

  المساعدات 
٥٥,٤  ٥٢  ٪٥٦,٨  ٢١  ٪٥٤,٤  ٣١٪  

  ٪١٠٠  ٩٤  ٪١٠٠  ٣٧  ٪١٠٠  ٥٧  المجموع 
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ب الرئيسي لعـدم مرونـة      بن الس أب) ٣٢(يتضح من خالل الجدول رقم      
 تطلبهـا  أو هي كثرة المتطلبات التي تحتاجها النزالء سرأل المقدمةالمساعدات  

وفقـا  ) ٪٥٤,٤( وذلـك بنـسبة      ،المؤسسات المتبرعة لصرف المـساعدات    
 ويـشير   ،النـزالء وفقا الستجابات   ) ٪٥٦,٨( وبنسبة   ،النزالء أسرالستجابات  

 اإلصـالحية من قبل المؤسـسات     ) الروتين اإلداري  (التعقيد إلى اآلخرالسبب  
وفقا الستجابات  )٪٤٣,٢(  وبنسبة النزالء أسروفقا الستجابات   ) ٪٤٥,٦(بنسبة  
، ويظهر لنا من خالل هذا الجدول كثرة اإلجـراءات التـي تتطلبهـا              النزالء

 من جهة كإمام المسجد     أكثر مثل شهادة    ،الجهات المتبرعة بصرف المساعدات   
  .وغير ذلك من اإلجراءاتنفسه والجمعيات الموجودة في الحي 

 ولعل ذلك يتمثل    ، بعد ذلك التعقيد من قبل المؤسسات اإلصالحية       ويأتي
  لحـصوله  النزيـل في التأخير من قبل المؤسسات اإلصالحية في رفع أوراق          

  .على مساعدات الضمان االجتماعي

  )٣٣(جدول رقم 

  التوزيعات التكرارية الستجابات المبحوثين حول كفاية المساعدات      

  كفاية المساعدات  المجموع   وفقاً للنزيل  ةسرألوفقاً ل

  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار  ٪النسبة  التكرار

  ٪٢٠,٦  ٦  ٪٢٦,٧  ٤  ٪١٤,٢  ٢  كافية 

  ٪٣١  ٩  ٪٢٦,٧  ٤  ٪٣٥,٧  ٥   حد ما إلىكافية 

  ٪٤٨,٢  ١٤  ٪٤٦,٧  ٧  ٪٥٠  ٧   اإلطالقغير كافية على 

  ٪١٠٠  ٢٩ ٪ ١٠٠,٠  ١٥  ٪١٠٠  ١٤  المجموع 

 أشـاروا استجابات المبحوثين الـذين      )٣٣(قم  توضح بيانات الجدول ر   
 المقدمـة حول كفاية المساعدات     ) ٣١( حسب جدول رقم     ،بمرونة المساعدات 

 وفقـا   ،ةأسـر  ١٤من أصل   ) ٪٥٠( غير كافية على اإلطالق بنسبة       بأنهالهم  
يلي  ،نفسها اإلجابة   النزالءمن  ) ٪٤٦,٧ (أشار بينما   ،النزالء أسرالستجابات  
على التوالي، بكفاية    النزالء و النزالء أسرمن  ) ٪٢٦,٧(و) ٪٣٥,٧(ذلك إجابة   
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 النزالء أسرمن  ) ٪٢٦,٧(و) ٪١٤,٢( وأخيراً أفاد    . حد ما  إلىهذه المساعدات   
  . بكفاية هذه المساعدةالنزالءو

، على  سرويظهر لنا هذا الجدول عدم كفاية المساعدات المقدمة لهذه األ         
بأن هذه المساعدات يتم استالمها بشكل       هي من أفادت     سرالرغم من أن هذه األ    

 لزيـادة حجـم     سـر شك يظهر حاجة مثـل هـذه األ        بسيط ومرن، وهذا بال   
  .المساعدات المقدمة لها بشكل يلبي حاجاتها األساسية

ـ   أسرالبيانات المتعلقة بعالقة النزيل ب    : رابعا    ةته من وجه

   :نظر النزيل

  )٣٤(جدول رقم   

  ته أسر بالنزيلعالقة 

 أفراد بين العالقة   اإلصالحيةة قبل سر األأفرادالعالقة بين 

ة في الوقت سراأل

  الحالي
  ال ادري  ال عالقة  ضعيفة  قوية

  اإلجمالي

  ٦١  -  -  ٥  ٥٦  ت
ية
قو

  ٪  ٥٩,٨  -  -  ٪٤,٩  ٪٥٤,٩٪  

  ٢٢  -  ٣  ١٣  ٦  ت

فة
ضعي

  ٪  ٢١,٦  -  ٪٢,٩  ٪١٢,٧  ٪٥,٩٪  

  ٢  -  ١  ١  -  ت

ال  قة
عال

  ٪  -  ٢  -  ٪١  ٪١٪  

  ١٧  ٥  ١  ٣  ٨  ت

ال  ري
اد

  ٪  ١٦,٧  ٪٤,٩  ٪١  ٪٢,٩  ٪٧,٨٪  

  ١٠٢  ٥  ٥  ٢٢  ٧٠  ت
  اإلجمالي

٪  ١٠٠  ٪٤,٩  ٪٤,٩  ٪٢١,٦  ٪٦٨,٦٪  

  ٠,٠٠٠=      عن درجة معنوية ٩) =DF(        درجة الحرية٧٢,٨١٦=  ٢كا

 النزيل توزيع مفردات العينة حسب عالقة       إلى) ٣٤(تشير بيانات الجدول رقم     

، حيـث توضـح بيانـات       النزالء وفقا الستجابات    ،الحاليته في الوقت    أسر بأفراد
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 مـا نـسبته     أشـار في السابق حيـث     عليه  ما كانت   انخفضت ع ن العالقة   أالجدول  

 النـسبة بعـد دخـول       وضـعفت  ،اإلصالحية قوة العالقة قبل دخول      إلى) ٪٦٨,٦(

 اإلصـالحية النزيل   وهذا مؤشر لوجود عالقة بين دخول        .)٪٥٩,٨ (إلى اإلصالحية

  .تهأسرفاض درجة العالقة بين النزيل ووانخ

  ) ٣٥(جدول رقم 

    لهم  سرلزيارات األ وفقاً للنزالءالتوزيعات التكرارية 

  ٪النسبة  التكرار  الزيارة

  ٥٣,٩  ٥٥  نعم 

  ٤٦,١  ٤٧  ال 

  ١٠٠,٠  ١٠٢  المجموع

يتلقون ) ٪٥٣,٩(أن غالبية النزالء بنسبة      ) ٣٥( الجدول رقم    بياناتتدل  

 عدم تلقي زيارات    إلى النزالءمن  ) ٪٤٦,١ (أشار بالمقابل   ،همأسرزيارات من   

يـزور   قـسم    ، قـسمين  إلى انقسموا   النزالء أسرن  أهم وهذا يوضح ب   أسرمن  

هم أسر وال شك أن نسبة من ال يتلقون زيارة من           ،النزيل وقسم ال يزور     ،النزيل

كد الدور  تمثل نسبة عالية تقترب من نصف المبحوثين مما يؤ        ) ٪٤٦,١(البالغة  

  .يةسرخصوصاً على العالقات األ ،اإلصالحيةالسلبي إليداع المعيل في 

  ) ٣٦(جدول رقم 

   لطبيعة الزيارات   وفقاً للنزالءالتوزيعات التكرارية 

  ٪النسبة    التكرار  طبيعة الزيارة
  ٪٢٣,٦  ١٣  زيارات اسبوعية 

  ٪٣٨,٢  ٢١  زيارات شهرية 

  ٪٢٣,٦  ١٣  كل ثالثة شهور 

  ٪١٤,٥  ٨  سنوية فقط ت ازيار

  ١٠٠,٠  ٥٥ ٪ 



 

١٤٥ 
 

حول طبيعة الزيـارات     النزالء جاباتإ) ٣٦( الجدول رقم    بيانات توضح

هم تـزورهم   أسر بأن   النزالءمن  ) ٪٣٨,٢( حيث أفاد    ،همأسرالتي يتلقونها من    

هم تزورهم بـشكل    أسرأن  نفسها  من العينة   ) ٪٢٣,٦ ( أشار بشكل شهري، فيما  

 ،هم تتم كل ثالثة أشهر    أسركر أن زيارتهم من قبل      أسبوعي، ومثل هذه النسبة ذ    

هم تـزورهم   أسـر من النزالء الذي يتلقون الزيارة أن       ) ٪١٤,٥(وأخيراً ذكر   

  .بشكل سنوي

من النزالء الذين يتلقـون  ) ٪٣٨(في هذا الجدول يظهر لنا أن ما يقارب        

 زيارتهم بشكل سنوي أو كل ثالثة أشهر، ولـو اسـتبعدنا غيـر              تتمالزيارات  

 النزالءمن  ) ٪١٠( لوجدنا   ،تقريباً) ٪٢٨( وهم يشكلون    ،النزالءلمتزوجين من   ا

 ، أو كل ثالثة أشـهر ،المتزوجين الذين يتلقون الزيارة تتم زيارتهم بشكل سنوي  

  وذلك ألن كالً   ،وهذا يظهر نوع من الحرمان العاطفي بالنسبة للزوج والزوجة        

ذا الحـق يترتـب عليـه    منهم يستحق خلوة شرعية كل شهر، وعدم ممارسة ه     

، ويتجلى ذلك في الفتور الذي يطرأ علـى         تهأسر و نزيلأضرار نفسية بالنسبة لل   

  . همأسرالعالقة الزوجية للنزالء و

  ) ٣٧(جدول رقم 

   ة النزيل عن النزيل  أسرلرضا  وفقاً للنزالءالتوزيعات التكرارية 

  ٪النسبة  التكرار  ةسررضا األ

  ٪٥٦,٩  ٥٨  نعم 

  ٪٤٣,١  ٤٤  ال 

 ٪ ١٠٠,٠  ١٠٢  المجموع

هم أسـر ل مدى رضـا     و ح النزالءإجابات  ) ٣٧(توضح بيانات الجدول رقم     

 أكثرفيما بين    ،هم غير راضية عنهم   أسرمن العينة أن    ) ٪٤٣,١(عنهم، حيث أشار    

 وال يعني ذلك رضـا      .هم راضية عنهم  أسرأن   )٥٦,٩(من نصف العينة من النزالء    

 ولكن ربما يكون هذا الرضا هو مـن أجـل           ،نزيلالة عن الجرم الذي ارتكبه      سراأل



 

١٤٦ 
 

ته التـي هـي     أسر إلى جادة الحق، ومن ثم الرجوع       إلى على العودة    النزيلمساعدة  

  .بأمس الحاجة له

 ويمكن إرجاع ،همأسرورغم ذلك ال يمكن تجاهل الذين أكدوا على عدم رضا    

 .لوصم االجتماعي  أو ما يمكن تسميته با     ،ةسر العار أو العيب الذي لحق باأل      إلىذلك  

 قد قام بتغيير سكنه بعد دخول       النزالء أسرمن  تقريباً  ) ٪٣٢(ولعل ما يؤكد ذلك أن      

 .عائلها للسجن



 
١٤٦

  المبحث الثاني

  النزالء أسرالمشكالت التي تواجه 
لنزالء بعد   ا أسرلقد تناول الباحث في هذا المبحث المشكالت التي تواجه          

، ونتابع فيما يلي ما كشفت عنه الدراسة وذلك على          اإلصالحيةغياب معيلها في    

  : النحو التالي 

    :  النزالء أسرحجم المشكالت التي تواجهها  - ١

  ) ٣٨(جدول رقم 

 بعد دخول المعيل النزالء أسرالتوزيعات التكرارية لحجم المشكالت التي تواجهها 

        اإلصالحية

    المجموع  وفقاً للنزيل  ةسرلألوفقاً 

%النسبةالتكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

  ٩٣,٩  ٢٠٠٦  ٩١,٢  ٩٣  ٩٦,٦  ١١٣  نعم 

  ٦,١  ١٣  ٨,٨  ٩  ٣,٤  ٤  ال 

  ١٠٠  ٢١٩  ١٠٠,٠  ١٠٢  ١٠٠,٠  ١١٧المجموع

ثر دخـول   إ تواجه مشكالت    ةسراأل أن) ٣٨(توضح بيانات الجدول رقم     

 حيث  ،النزالء و النزالء أسر وفق استجابات كل من      ،اإلصالحية سرلألالمعيل  

ثر دخول المعيل   إ يواجهون مشكالت    أنهم إلى النزالء أسرمن  %) ٩٦,٦ (أشار

 أن إلـى وا أشـار  النـزالء من  %) ٩١,٢( ما نسبته    إلى باإلضافة ،اإلصالحية

، وهو األمر الذي يضفي أهميـة       اإلصالحيةثر دخوله   هم تواجه مشكالت إ   أسر

  . النزالءأسرعلى االهتمام بمعالجة مشكالت 

  



 
١٤٧

  :  النزالءأسرأنواع المشكالت التي تواجه   - ٢

 النزالء عدداً كبيرا من المشكالت ويمكن أن نتابع أنواع هـذه            أسرتواجه  

  :  النزالء على النحو التالي أسرشكالت التي تواجهها الم

 النزالء من وجهة نظر     أسرالمشكالت االقتصادية التي تواجهها      -أ

  : ةسراأل

 النـزالء عبـر     أسـر يمكن متابعة المشكالت االقتصادية التي تواجهها       

   :الجدول التالي 



 
١٤٨



 
١٤٩

 أسـر جه  المشكالت االقتصادية التي توا   ) ٣٩(توضح بيانات الجدول رقم     

ة بعـد   سـر انخفض دخل األ  " حيث جاءت عبارة     ،نزالء المؤسسات اإلصالحية  

، فقـد أبـدى     %)٤,٠٥(في الترتيب األول بمتوسط حسابي قدره       " سجن عائلها 

 موافقتهم على ما جاء في العبـارة، فيمـا أبـدى            النزالء أسرمن  %) ٤٩,٦(

  .موافقتهم بشدة%) ٣٦,٨(

فـي  " لى تلبية كل متطلبات المعيـشة     ة قادرة ع  سرلم تعد األ  "جاءت عبارة    •

مـوافقتهم علـى مـضمون      %) ٤٤,٤( الثاني، حيث أكد ما نسبته       الترتيب

مضمون هـذه     موافقتهم بشدة على   سرمن األ %) ٣٦,٨( فيما أبدى    ،العبارة

يبرزها ) ٣,٨٨(العبارة، في حين ظهرت هذه العبارة بمتوسط حسابي قيمته          

  .سركمشكلة اقتصادية عند هذه األ

فـي  " ةسرارتفاع تكاليف المواصالت أثناء قضاء حوائج األ      "ت عبارة   جاء •

، حيـث   النـزالء  أسر، من المشاكل االقتصادية التي تواجه       الترتيب الثالث 

 وأكد  ، بموافقتهم على مضمون هذه العبارة     النزالء أسرمن  %) ٤٠,٢ (أشار

 . على موافقتهم بشدة على مضمون هذه العبـارة        سرمن هذه األ  %) ٣٦,٨(

وهذا بدوره يعكس بـروز     ) ٣,٨٨(قد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة       و

  .سرهذه المشكلة عند هذه األ

 االستدانة من آخرين لإلنفاق على      إلىلجأ  " جاءت عبارة    الترتيب الرابع في   •

 على موافقتهم على مضمون     النزالء أسرمن  %) ٤٢,٧( حيث أكد    ،"سراأل

 .قتهم بشدة على مضمون هذه العبارة     على مواف %) ٢٩,٩(العبارة، فيما أكد    

  ).٣,٧٩ (وقد تبين أن قيمة المتوسط الحسابي للعبارة

فـي  " هناك نقص في فرص العمل للقادرين علـى العمـل         " جاءت عبارة    •

 مـوافقتهم ومـوافقتهم     سرمن هذه األ  %) ٣٥( حيث أفاد    ،الترتيب الخامس 

لحسابي لهـذه   بشدة على مضمون العبارة، في حين تبين أن قيمة المتوسط ا          

  .سربرزها كمشكلة اقتصادية تواجه هذه األيوهذا بدوره  .)٣,٦٦(العبارة 



 
١٥٠

انقطـع دخـل    " جاءت عبارة    النزالء أسر وفق إجابات    الترتيب السادس في   •

موافقتهم بشدة  %) ٣٦,٨(و%) ٤٠,٢( حيث أفاد    ،"ة بعد سجن عائلها   سراأل

لحسابي لهذه العبارة   على مضمون العبارة بالتوالي، وقد بلغ قيمة المتوسط ا        

  .سروهذا يبين وجود هذه المشكلة عند هذه األ) ٣,٥٨(

الترتيـب  فـي   "  على أفرادهـا   لإلنفاقة ما يكفي    سرلدى األ "جاءت عبارة    •

من المبحوثين بالموافقـة علـى مـضمون        %) ١٧,١ (أشارحيث   ،السابع

) %٥٤,٧( وفي المقابل أفـاد      .بالموافقة بشدة %) ١٢,٨ (أشارالعبارة، فيما   

موافقتهم بـشدة   عدم  %) ٩,٤( الموافقة على مضمون العبارة، فيما أكد        مبعد

 وقد أخذت هذه العبـارة متوسـط حـسابي قـدره            .على مضمون العبارة  

نفق به على   ت ال تملك ما     النزالء أسر أن   إشارة وهذا بدوره يعطي     .)٢,٢٣(

  .سر، والشك أن ذلك يبين تردي الظروف االقتصادية لهذه األهاأفراد

اضطر " وعبارة   ،"اضطر األبناء للعمل في سن مبكرة     "وأخيراً احتلت عبارة     •

ة لجأ  سربعض أفراد األ  " وعبارة   ،"ة للتسول بدافع الحاجة   سربعض أفراد األ  

 علـى   ةسعة والعاشر المراتب الثامنة والتا  " ةسرللعمل في أعمال ال تقبلها األ     

علـى  ) ١,٦٦(و) ١,٧٧(و) ٢,٠٦(التوالي، وذلك بمتوسط حسابي قـدره       

، وذلك وفق   سر والشك أن هذه العبارات ال تمثل مشكالت لهذه األ         .التوالي

  .متوسطها الحسابي

يظهـر لنـا ضـخامة المـشكالت        ) ٣٩( بيانات الجدول رقم     إلىوبالنظر  

 أثناء قضاء النزيل فترة العقوبة، حيـث        النزالء أسراالقتصادية التي تواجه    

  .تظهر العبارات السبع

، يأتي فـي    سر من المشكالت االقتصادية التي تواجه هذه األ       اًاألولى عدد 

 مثل العجز   ،مقدمتها انخفاض الدخل الذي يتبعه عدد من المشكالت االقتصادية        

 ،ةسـر  علـى األ   لإلنفـاق  واالستدانة من اآلخرين     ،عن تلبية متطلبات المعيشة   

لتـي  من المشكالت االقتصادية ا     كذلك .واضطرار األبناء للعمل في سن مبكرة     



 
١٥١

 وهذا يوضح البطالة بين     . النزالء نقص فرص العمل للقادرين عليه      أسرتواجه  

 . االنحـراف  إلى سر والشك أن ذلك قد يؤدي بأفراد هذه األ        .سرأفراد هذه األ  

 بتهمـة   اإلصـالحية  دخل   خصوصاً إذا علمنا أن أكثر من نصف عينة النزالء        

  .المخدرات

 حيث وافق   ،سر على هذه األ   وبعد ذلك يأتي انقطاع الدخل كمشكلة مؤثرة      

شك يفاقم من آثار المشكالت على هـذه          وهذا بال  .على ذلك %) ٦٩(أكثر من   

 إلـى  في ظل كثرة عدد أفرادها وغياب معيلها، مما يجعلها أكثر حاجة             ،سراأل

  .مساعدة الجهات الحكومية واألهلية حتى تستطيع القيام باألدوار المناطة بها

 هذه المـشكالت    إلى ألنها األقرب    النزالء أسربات  والباحث هنا يؤكد على إجا    

  .واألقدر على وصف معاناتها

 النزالء من وجهـة     أسرالمشكالت االقتصادية التي توجهها       -ب

  : نظر النزالء

 النزالء وذلك من    أسريوضح الجدول التالي المشكالت االقتصادية التي تواجه        

  : وجهة نظر النزالء



 
١٥٢



 
١٥٣

 أسـر المشكالت االقتصادية التي تواجه     ) ٤٠(توضح بيانات الجدول رقم     

  .النزالء وفق إجابات النزالء

فـي  " ة قادرة على تلبية كل متطلبات المعيـشة       سرلم تعد األ  "جاءت عبارة    •

 موافقتهم بشدة على مـضمون  النزالءمن %) ٤٩( حيث أكد  ، األول الترتيب

قـد   و .مضمون العبـارة   على موافقتهم على  %) ٣١,٢ (أشار فيما   ،العبارة

الة المادية المتردية لهذه     وهذا يبرز الح   .)٤,١٦(جاءت بمتوسط حسابي بلغ     

، وتعكس القلق الشديد من جانب النزالء على األوضاع االقتـصادية           سراأل

  . همسرأل

هناك نقص في فـرص العمـل للقـادرين    " جاءت عبارة   الترتيب الثاني في   •

 فيمـا   . العبارة من النزالء على مضمون   %) ٤٧,١( حيث وافق بشدة     ."عليه

 وقد بلغ المتوسط الحـسابي لهـذه        .على مضمون العبارة  %) ٣٢,٤(وافق  

 وهذا يعني شعور الغالبية العظمى من النزالء بقلة فـرص           .)٤,١٠(العبارة  

 وربما يكـون ذلـك أحـد أسـباب دخـولهم            ،ةسرالعمل المتاحة ألفراد األ   

  .اإلصالحية

فـي  " ةسـر  قضاء حوائج األ   ارتفاع تكاليف المواصالت أثناء   "جاءت عبارة    •

من النزالء على موافقتهم ومـوافقتهم      %) ٣٨,٢( حيث أكد    ، الثالث الترتيب

بشدة على مضمون العبارة، وقد بلغ المتوسـط الحـسابي لهـذه العبـارة              

  .النزيلة أسر وهذا يبرز هذه العبارة كمشكلة اقتصادية تواجه .)٣,٩٠(

 الترتيب الثالث في إجابات      أن هذه العبارة أخذت    إلى هنا   شارةاإل روتجد

 ، وهذا يدل على وجود مشكلة قد نعتبرها سهلة        ،في الجدول السابق   النزالء أسر

 على  اً كونها مؤشر  إلى، باإلضافة   سرولكنها في الواقع تواجه الكثير من هذه األ       

  .سرتدني المستوى المادي لهذه األ

 ،"ن عائلهـا  ة بعد سج  سرانخفض دخل األ  " الرابع جاءت عبارة     الترتيبفي   •



 
١٥٤

 ، على موافقتهم بشدة على مضمون العبارة      النزالءمن  %) ٤٥,١(حيث أكد   

على هذه العبارة، وقد بلغ المتوسط الحـسابي لهـذه          %) ٢٩,٤(فيما وافق   

 في الجدول السابق    سر وهذا يؤكد ما سبق أن ذهبت إليه األ        .)٣,٨٢(العبارة  

، ومن ثم زيادة    حيةاإلصالمن انخفاض الدخل كنتيجة طبيعية لدخول المعيل        

 النزيل من حرمانها مـن  أسرحجم المشكلة االقتصادية بوجه خاص ومعاناة       

  . مصدر الدخل األساسي

فـي  " ةسـر  االستدانة من آخرين لإلنفاق علـى األ       إلىلجأنا  "جاءت عبارة    •

 على موافقتهم بشدة على     النزالءمن  %) ٣٥,٣( حيث أكد    ، الخامس الترتيب

 وقـد بلـغ المتوسـط       .بالموافقة فقط %) ٢٩,٤(د   فيما أك  ،مضمون العبارة 

 ويظهر  .)١,٤٤(عند انحراف معياري قدره     ) ٣,٥٩(الحسابي لهذه العبارة    

أو  بسبب انقطاع الـدخل      سرلنا أن هذه تظهر كمشكلة اقتصادية عند هذه األ        

، وهي مؤشر على تدني المـستوى       لإلصالحيةبعد دخول المعيل     هانخفاض

  .سرالمادي لهذه األ

 ،"ة بعد سجن عائلها   سرانقطاع دخل األ  " السادس جاءت عبارة      الترتيب في  •

،  على موافقتهم بشدة على مضمون العبارة      النزالءمن  %) ٤٦,١(حيث أكد   

 وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه      .على مضمون العبارة  %) ١٢,٧(فيما وافق   

 وهذا يبين أن أكثر من نصف العينة أكـد علـى انقطـاع              .)٣,٥٥(العبارة  

  .لإلصالحيةالدخل بعد دخول المعيل 

 حيث  ،"اضطر األبناء للعمل في سن مبكرة     " جاءت عبارة    في الترتيب السابع   •

من %) ١٥,٧(على موافقتهم على مضمون العبارة، فيما أكد        %) ١٧,٦(أكد  

 وقـد بلـغ     .على الموافقة بشدة على ما جاء في مضمون العبـارة          النزالء

 النـزالء  وهذا يبين من وجهة نظر       .)٢,٦٠(المتوسط الحسابي لهذه العبارة     

 أي أنهـا مـشكلة      ، لهذه المشكلة يكون في نطاق بـسيط       سرأن مواجهة األ  

  .اقتصادية بدرجة متوسطة



 
١٥٥

تبين من خالل آراء    ) ١٠) (٩) (٨(وباقي العبارات التي أخذت الترتيب      

 وذلـك وفـق المتوسـط       ، أنها تمثل مشكالت اقتصادية بدرجة ضعيفة      النزالء

  .بي لهذه العبارةالحسا

ويتبين من خالل هذا الجدول وجود عدد من المشكالت االقتصادية التـي            

عدم القـدرة علـى     " حيث جاءت    ،النزيل وذلك وفق نظرة     النزيلة  أسرتواجه  

 ومن  ،تلبية متطلبات المعيشة في الترتيب األول، ويلي ذلك نقص فرص العمل          

يلي ذلك من العبارات التي في      ة، وما   سرثم ارتفاع تكاليف المواصالت على األ     

 ، الواقـع أكثـر    إلى أقرب   النزالء أسر وهنا يرى الباحث أن إجابات       .الجدول

 إلـى ن المشكالت االقتصادية السالفة الذكر يمكن إرجاعها في مجملهـا           إحيث  

 النـزالء ة، الذي جاء ترتيبها وفق رأي       سرعن األ  هأو انقطاع انخفاض الدخل   

انقطاع للدخل لما رأينا الـنقص       كن هناك انخفاض أو   الرابع والسادس، فلو لم ي    

ة للدين، ومن وجهة نظر الباحث أن       سر وال احتاجت األ   ،في متطلبات المعيشية  

 ضـعف   إلـى ته يمكن إرجاعـه     أسر و النزيلالتفاوت في وجهات النظر بين      

 ،النزالء أسر وهي إحدى المشكالت التي تواجه       ،والنزيلة  سرالتواصل بين األ  

 لعلمها بأنه في هذه الحالة ال       ، بكل مشكلة تواجهها   للنزيلة  سربالغ األ عدم إ لأو  

ة من معاناته النفـسية داخـل       سر وإنما سوف تزيد األ    ،يستطيع تقديم المساعدة  

  .اإلصالحية

ته، نرجـع   أسرولمعرفة عدم إلمام النزيل ببعض المشكالت التي تواجه         

ال ( في خانة    سر إجابات األ   إجابات الطرفين في الجدولين السابقين لنرى أن       إلى

) ١٠,٣(في العبارة الحاصلة على ترتيب واحـد و       %) ٢,٦(تفاوتت بين   ) أدري

   .في العبارتين التاسعة والعاشرة

في العبـارة الرابعـة     %) ٢,٩(بينما النزالء تفاوتت اإلجابة عندهم بين       

الت في العبارة الثامنة، وهذا يظهر أن ما يجهله النزالء من المشك          %) ١٨,٦(و

ة، وهذا ما يجعل الباحـث      سرهم أكثر مما تجهله األ    أسراالقتصادية التي تواجه    



 
١٥٦

  .سر إجابات األإلىيميل دائماً 

  :  النزالءأسرالمشكالت االجتماعية التي تواجهها  - ٢

 النزالء من خـالل     أسريمكن متابعة المشكالت االجتماعية التي تواجهها       

  : بيانات الجدول التالي

 النزالء من وجهـة     أسرت االجتماعية التي تواجهها     المشكال  -أ  

  : سرنظر األ

 النـزالء،   أسريوضح الجدول التالي المشكالت االجتماعية التي تواجهها        

  . سر األوذلك من وجهة نظر هذه



 
١٥٧



 
١٥٨

 أسـر المشكالت االجتماعية التي تواجه     ) ٤١( بيانات الجدول رقم     تبرز

  :النزالء سرأنزالء المؤسسات اإلصالحية، من وجهة نظر 

في الترتيـب األول كمـشكلة      " زيادة أعباء التربية على األم    " جاءت عبارة    •

بالموافقة بـشدة علـى     %) ٤٧,٩ (أشار، وقد   النزيل ةأسراجتماعية تواجه   

بالموافقة على هـذه العبـارة، وقـد        %) ٣٢,٥ (أشارمضمون العبارة، كما    

 أن ذلك يبـرز     والشك) ٣,٩٦(جاءت هذه العبارة عند متوسط حسابي قدره        

 مسؤوليات األم وأصبحت تقوم     ، حيث زادت  اإلصالحيةأثر غياب األب في     

  .ةسربعدة أدوار في األ

في الترتيب الثـاني مـن      " ةسرغياب األب كمسؤول عن األ    "جاءت عبارة    •

بالموافقة بـشدة   %) ٣٣,٣(و%) ٤٤,٤(حيث أفاد    ،النزالء أسروجهة نظر   

لى التوالي، وقـد بلـغ المتوسـط        والموافقة على مضمون العبارة وذلك ع     

 وتظهر لنا بيانات هذه العبـارة أهميـة دور          .)٣,٨٤(الحسابي لهذه العبارة    

 ولعل زيادة   .ةسرن غيابه يمثل مشكلة اجتماعية لأل     إ حيث   ،ةسر في األ  األب

 وذلك ألنه   ،ةسرأعباء التربية على األم هي نتيجة حتمية لغياب األب عن األ          

ته، سـر لى كونـه المعيـل أل     إ باإلضافة   ،ةسر األ يمثل السلطة الضابطة في   

 ، يكون أشد إذا زاد عـدد أفرادهـا        سروالشك أن وقع هذه المشكلة على األ      

  .وعجزت األم عن القيام بدورها

زيادة الفـراغ لـدى األبنـاء وضـعف         "في الترتيب الثالث جاءت عبارة       •

 فيمـا وافـق بـشدة       ،على مضمون العبارة  %) ٤١( حيث وافق    ،"المراقبة

 وقـد بلـغ المتوسـط       .على مضمون العبـارة    النزالء أسرمن  %) ٢٢,٢(

 والشك ذلك يبين أثر غيـاب المعيـل عـن           .)٣,٥٥(الحسابي لهذه العبارة    

ن زيادة الفراغ وضعف المراقبة ترتب عليه تعرض هـؤالء          إ حيث   ،ةسراأل

، كما أن    النزالء أسراألبناء لالنحراف، وهذه إحدى المشكالت التي تواجه        

 المراقبة جاء كنتيجة لغياب األب ، وسبق أن أشـرنا ألهميـة دور              ضعف



 
١٥٩

  . ة في جزٍء سابقسراألب في الضبط االجتماعي داخل األ

في الترتيب الرابع من المـشكالت      " يةسرضعف العالقات األ  " عبارة   تجاء •

موافقتـه علـى    %) ٣١,٦(حيث بين    ،النزالء أسراالجتماعية التي تواجه    

على هذه العبارة، وقـد بلـغ       %) ٢٣,٩( وافق بشدة     فيما ،مضمون العبارة 

 يعتـري ، وهذه العبارة تبرز ضعف      )٣,١٠(المتوسط الحسابي لهذه العبارة     

ة، والشك أن ضعف الترابط     سرية في ظل بعد المعيل عن األ      سرالعالقات األ 

  .ةسر تفكك األإلىة أثناء غياب النزيل قد يؤدي سربين أعضاء األ

 حيـث أبـدى     ،"ةسـر نبذ المجتمـع لأل   "ت عبارة   في الترتيب الخامس جاء    •

مـوافقتهم  %) ١٦,٢(موافقتهم على مضمون العبارة، فيما أبدى       %) ٣٥,٩(

وقد بلغ المتوسـط الحـسابي لهـذه العبـارة           .بشدة على مضمون العبارة   

، وتظهر هذه العبارة عملية الوصم االجتماعي والعار الذي يلحـق           )٢,٩٥(

، ولعل ذلك يبرز تبديل بعـض       اإلصالحيةة من جراء دخول معيلها      سرباأل

  .اإلصالحيةلسكنها بعد دخول معيلها  النزالء أسر

 حيـث   ،"تدني المستوى الدراسي لألوالد   "في الترتيب السادس جاءت عبارة       •

علـى  %) ١٩,٧(على موافقتهم على مضمون العبارة فيما أكد        %) ٣٥(أكد  

 الحـسابي للعبـارة      وقد بلغ المتوسط   ،موافقتهم بشدة على مضمون العبارة    

جه األبناء بعد دخـول   تظهر هذه العبارة أبرز مشكلة اجتماعية توا   .)٢,٩٤(

الـسعيد،  (وهذه النتيجة تتفق مع ما جاءت بـه دراسـة            .لإلصالحيةبائهم  آ

 أسـر  نتائجها وجود ضعف في المستوى التعليمي ألبناء         تالتي أكد ) ١٤١٧

  .النزالء

في الترتيب الـسابع للمـشكالت      " دبروز خالفات بين األوال   "جاءت عبارة    •

 فيمـا أكـد     ،بالموافقـة %) ٣١,٦ (أشـار  حيـث    ة،سراالجتماعية لهذه األ  

 بينمـا رفـض هـذه       ،على موافقتهم بشدة على مضمون العبارة     %) ١٢,٨(

 .)٢,٧٢( قدره   اً حسابي اً وهذا جعلها تأخذ متوسط    .%)٤٥(العبارة ما يقارب    



 
١٦٠

ن األبناء تأخـذ أهميـة متوسـطة        وتظهر نسب هذه العبارة أن الخالفات بي      

 عنـد هـذه     يقلل من حدوث مثل هذه المـشكلة      وهذا   ،النزالء سربالنسبة أل 

ن هذه الخالفات تحدث لغياب السلطة الـضابطة        إ وهنا يمكن القول     ،سراأل

   .التي يمثلها األب

موضـحة  " التسرب الدراسي لدى األوالد   "في الترتيب الثامن جاءت عبارة       •

 وقد بلغ المتوسط الحسابي لهـذه       ،بمضمون العبارة ) %٣٦(رفض أكثر من    

) ١٤١٧الـسعيد،   (، وذلك يوافق ما جاءت به نتائج دراسة         )٢,٥٩(العبارة  

  .النزالءمن وجود تسرب دراسي لدى أبناء 

يعنـي عـدم     هـذا ال      ولكن ،فيأما باقي العبارات فقد جاءت بمتوسط ضع      

 مضمون العبارة رقم     بالموافقة على  سرمن األ %) ٣٤ (أشاروجودها، حيث   

ة كنتيجة لسجن معيلها، كذلك     سر، التي تتحدث عن تفرق بعض أفراد األ       )٩(

، وهـذا   سـر وجود مشكلة الهجر لدى هذه األ      النزالء أسرمن  %) ٢٨(أكد  

 بل يرى الباحث    ،بدوره يترتب عليه مشكلة الحرمان العاطفي لدى الزوجات       

حيث ) ١٤٢٥،  المغيصيب( مقارنة بما جاء في دراسة       ،أن النسبة قد زادت   

  .من عينة البحث%) ١٥(بينت نتائج دراسته وجود هذه المشكلة لدى 

حيـث   ،النزالءومما ظهر في هذا الجدول وجود انحرافات بين بعض أبناء           

عنـدما أكـدت وجـود      ) ١٤٢٤هالل،  (دراسة  %) ٢٥(أكد ذلك أكثر من     

  .النزالءمن أبناء %) ٢٧(االنحراف لدى أكثر من 

قد اسـتحقوا    النزالء األمر خطورة أن أكثر من نصف العينة من          ومما يزيد 

  .العقوبة في قضية المخدرات

من %) ٢١(كذلك أظهرت بيانات هذا الجدول وجود مشكلة الطالق لدى          

 ويأتي فـي    ،يةسر، وهذا بدوره يترتب عليه عدد من المشكالت األ        النزالء أسر

  . حصول ذلكسرمن األ%) ١٥ ( أكد حيث،مقدمتها تشرد األبناء



 
١٦١

 من المـشكالت االجتماعيـة      اًيظهر لنا عدد  ) ٤١( الجدول رقم    إلىوالنظر  

، وترتبط معظم هذه المشكالت بشكل مباشر بغياب         النزالء أسرالتي تواجه   

األب، مثل زيادة أعباء التربية على األم وضعف المراقبة على األبناء وتدني      

ة سـر ونبذ المجتمـع لأل    .يةسرالمستوى الدراسي لهم، وضعف العالقات األ     

ة نـاقمين   سر قد يجعل أفراد هذه األ      عن جرم النزيل    المسئولية  يحملها شكٍلب

  .على المجتمع

  

 النزالء من وجهـة     أسرالمشكالت االجتماعية التي تواجهها      -ب 

  : نظر النزالء

  .  النزالء من وجهة نظر النزالءأسريوضح الجدول التالي مشكالت   



 
١٦٢



 
١٦٣

 أسـر المشكالت االجتماعية التي تواجه     ) ٤٢(ل رقم    بيانات الجدو  تبرز

  .النزالءوذلك وفق آراء  النزالء

 ،فـي الترتيـب األول    " زيادة أعباء التربية علـى األم     "حيث جاءت عبارة     •

 وقد بلغ متوسـطها الحـسابي       .بمضمون العبارة %) ٧٥,٥(موضحة قبول   

 ،وجينوأغلبهم مـن المتـز     ،النزالء، والشك أن ذلك يعني شعور       )٤,٠٩(

باألعباء التي تواجه األم أثناء قضائهم فترة العقوبة، وهذه العبـارة توافـق             

  . في الجدول السابقسرلدى األ هانفسالتربية 

 حيـث   ،"ةسرغياب األب كمسؤول عن األ    "في الترتيب الثاني جاءت عبارة       •

بالموافقة بشدة علـى مـضمون العبـارة، فيمـا وافـق            %) ٥٩,٨ (أشار

، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهـذه العبـارة         هانفس رةعلى العبا %) ١٦,٧(

، وقد أخـذت    النزيلة  أسر، وهذا يبرز هذه العبارة كمشكلة تواجه        )٤,٠٦(

ة سرفي السابق، ما يؤكد أهمية دور األب في األ         هنفسهذه العبارة الترتيب    

  . من جراء هذا الغيابسرومعاناة هذه األ

فـي الترتيـب    " وضعف المراقبـة  زيادة الفراغ لدى األبناء     "جاءت عبارة    •

على القبول بمضمون العبارة، وقد      النزالءمن  %) ٦٨,٦( حيث أكد    ،الثالث

، وأخذت هذه العبارة الترتيـب      )٣,٧٦(بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة      

 الـثالث الـسابق     أن جميع العبارات  في الجدول السابق، وهذا يؤكد       هنفس

 النزيـل يلمسها كل مـن      النزالء رأستبرز مشكالت اجتماعية لدى     ذكرها  

  .ته، ما يستدعي الحاجة للمساعدة من قبل مؤسسات المجتمع المختلفةأسرو

 حيـث   ،"تدني المستوى الدراسي لألوالد   "في الترتيب الرابع جاءت عبارة       •

، وقد بلـغ المتوسـط       النزالءمن  %) ٥٧,٩( بقبول مضمون العبارة     أشار

بتـدني   النـزالء ز هذه العبارة شعور     ، وتبر )٣,٤١(الحسابي لهذه العبارة    

  .اإلصالحيةمستوى أبنائهم دراسياً بعد دخولهم 



 
١٦٤

، النزالءفي الترتيب الخامس لدى     " يةسرضعف العالقات األ  "جاءت عبارة    •

من عينة البحث على مضمون العبـارة، فيمـا   %) ٢٥,٥(حيث وافق بشدة   

ي لهـذه   وقد بلغ المتوسط الحـساب    . على مضمون العبارة  %) ٢٤,٥(وافق  

 هي في أمس الحاجة     أسرلدى   والشك أن ضعف العالقات      .)٣,٢١(العبارة  

 األكبر  سراة للتفكك واالنهيار، والخ    التماسك في عالقاتها يجعلها عرض     إلى

  .من ذلك هو المجتمع

 حيـث وافـق     ،"ةسـر نبذ المجمـع لأل   "في الترتيب السادس جاءت عبارة       •

 وقـد بلـغ     .%)٢٠,٦(دة   فيما وافق بش   ،على مضمون العبارة  %) ٢٤,٥(

 بهذا النبذ   النزيل والشك أن شعور     .)٣,٠٦(المتوسط الحسابي لهذه العبارة     

  .هعملية تأهيلمعها صعب ت قد .لنفسية عليهته يزيد من الضغوط اسرأل

، النزالءفي الترتيب السابع وفق استجابات      " التسرب الدراسي "جاءت عبارة    •

 وقد  .بالموافقة بشدة %) ١٨,٦(ب   فيما أجا  ،بالموافقة%) ٢٢,٥(حيث أجاب   

 وهذا أيضاً يتوافق مع ما جاءت به        .)٣,٠٠(بلغ المتوسط الحسابي للعبارة     

وقـد   ،النزالءمن وجود تسرب دراسي لدى أبناء       ) ١٤١٧السعيد،  (دراسة  

  .يكون ذلك بداية االنحراف لهؤالء األبناء

 حيث وافـق  ،"بروز الخالفات بين األوالد "في الترتيب الثامن جاءت عبارة       •

 وقـد بلـغ المتوسـط       .%)١٢,٧( فيما وافق بـشدة      ،%)٢٩,٤(على ذلك   

ولعل بروز هذه الخالفات هو نتيجة غيـاب        ). ٢,٨٨(الحسابي لهذه العبارة    

  .السلطة الضابطة الذي يمثلها األب

في الترتيب التاسع، حيث وافق     " ةسرتفرق بعض أعضاء األ   "جاءت عبارة    •

، وقد أخـذت    %)١٥,٧(، فيما وافق بشدة     على مضمون العبارة  %) ١٨,٦(

وتبرز لنا هذه العبارة أثر غياب      ) ٢,٧٢( قدره   اً حسابي اًهذه العبارة متوسط  

أن ) ١٤٢٥،  المغيـصيب (األب كسلطة ضابطة، حيث بينت نتائج دراسـة         

ة وترك المنزل كان ضـمن التغيـرات التـي          سرالخالفات بين أعضاء األ   
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  .سسات اإلصالحيةة المعيل من نزالء المؤسرحدثت أل

بمتوسـطات حـسابية    ) ١٢(و) ١١(و) ١٠(وأخيراً جاءت العبارات رقم     

بوجـود مـشكلتي     النزالءضعيفة، إال أنه ال يمكن إغفال قبول ربع العينة من           

االنحراف بين بعض أبناء النزالء، وهجر الحياة الزوجية كمشكالت اجتماعية،          

وتبـرز  ) ١٤٢٥،المغيصيب(ودراسة  ) ١٤٢٤هالل،  (وهذا يتوافق مع دراسة     

  .النزالء أسرهذه المشكلة لدى 

) النـزالء  أسـر (نجد طرفي العينة    ) ٤٢(و) ٤١( الجدولين   إلىوبالنظر  

 سـر قد اتفقوا على عدد من العبارات كمشكالت اجتماعية تواجه األ         ) النزالء(و

) ٢(و) ١(أثناء قضاء النزيل لفترة العقوبة، وقد أخذت هذه العبارات األرقـام            

تفاق طرفي العينة على هذه المشكالت دليـل علـى          اشك أن     وال .)٩(و) ٣(و

 . ذلك ان بشكل جعل العينتين تالحظ    سرضخامة هذه المشكالت وأثرها على األ     

ن ما يحتـل الترتيـب      إ حيث   .أما باقي العبارات فإن التفاوت فيما بينها بسيط       

ما يحتل الترتيب    و ، نجده يأخذ الترتيب السادس لدى النزالء      سرالخامس لدى األ  

 نجده يحتل الترتيب السابع لدى النزالء، وما يحتل الترتيـب           سرالثامن عند األ  

 نجده يحتل الترتيب الحادي عشر عند النزالء، وهكذا مـع           سرالعاشر لدى األ  

  .أغلب العبارات

المـشكالت  أهم عـاملين مـؤثرين فـي         أن   إلىولعل التقارب هنا يعود     

  . األب واألممااالجتماعية ه

 في بعض    ضعف التواصل  إلىتشابه بين النسب فيمكن إرجاعه      الأما عدم   

، بما في ذلك عدم قـدرة       هم ألي سبب من األسباب    أسرنزالء و  ال الحاالت بين 

  . المبحوث على تحديد موقفه من المشكلة المطروحة عليه

 ،)ال أدري (وإذا أردنا توضح ذلك نرجع أيضاً إجابات الطرفين في خانة           

%) ١,٧( تدرجت نسبة إجابتها فـي هـذه الخانـة بـين             سر األ حيث نجد أن  
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%) ٤,٩( بينما النزالء تـدرجت إجابـاتهم فـي النـسبة بـين              ،%)١٣,٤(و

 ما يعني أن النزالء ال يدرون عن هذه المشكالت بشكل أكبر من             ،%)٢٣,٥(و

نه من غير الممكن معرفـة كافـة النـزالء لكـل     إ حيث ، وهذا معقول .سراأل

  .همأسرتواجه المشكالت التي 

  

  :  النزالء أسرالمشكالت النفسية التي تواجه   - ٣

 النزالء مـن خـالل مـا        أسريمكن متابعة المشكلة النفسية التي تواجه       

  : يتضمنه الجدول التالي

من وجهة نظر   ( النزالء   أسرالمشكالت النفسية التي تواجه       -أ  

  ): ة النزيلأسر

 النـزالء مـن     أسرلتي تواجه   يوضح الجدول التالي المشكالت النفسية ا     

  . سروجهة نظر األ



 
١٦٧
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 نزالء  أسرالمشكالت النفسية التي تواجه     ) ٤٣( بيانات الجدول رقم     تبرز

نتائج على النحو   ال وقد جاءت    . النزالء أسرالمؤسسات اإلصالحية وفق إجابات     

  :التالي

 الترتيب األول كمشكلة نفسية تواجـه     " الشعور بالقلق والتوتر  "احتلت عبارة    •

 سـر مـن األ  %) ٤٥,٣ (أشـار  وقـد    .لإلصالحية بعد دخول معيلها     سراأل

على مـضمون   %) ٤٤,٤(ما وافق   في ،الموافقة بشدة على مضمون العبارة    ب

  ).٤,١٦( وبلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة ،العبارة

ة أسـر والشك أن هذه النسب تدل على الحالة النفسية السيئة التـي تواجـه              

 الشعور بـالقلق والتـوتر      غى، حيث يط  لإلصالحيةئلها  النزيل بعد دخول عا   

  .ةسرعلى أعضاء األ

الترتيب الثاني وفق   " ةسرضعف مستوى االستقرار النفسي لأل    "أخذت عبارة    •

من العينة بالموافقة، فيما وافق بـشدة       %) ٤٥,٣ (أشار، حيث   سرإجابات األ 

 هـذه   ولعـل ). ٤,٠٧(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة        %)٤٢,٧(

 النزالء لالستقرار النفسي بعد غياب المعيل عنها        أسر رالعبارة توضح افتقا  

  .اإلصالحيةفي 

 حيث وافق بشدة    ،"واإلحباطفي الترتيب الثالث جاءت عبارة الشعور باليأس         •

علـى   هانفـس مـن العينـة     %) ٣٩,٣( ووافق   ،سرمن عينة األ  %) ٤٣,٦(

  ).٣,٩٩(ه العبارة مضمون العبارة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذ

ة من حيث اإلحباط واليأس وعدم القدرة       سروهنا تظهر لنا الحالة النفسية لأل     

  .ةسرعلى التكيف مع الوضع الجديد لأل

 حيث وافـق بـشدة      ،في الترتيب الرابع  " الخوف من المستقبل  "جاءت عبارة    •

مـن  %) ٣٨,٥( على مضمون العبارة، فيما وافق       سرمن عينة األ  %) ٤١(

). ٣,٩٢( وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبـارة         .على العبارة  هاسنفالعينة  
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 والشـك أن    . عائلها ة على مستقبلها بعد سجن    سروهنا يظهر لنا عدم أمن األ     

 غياب الدور الذي يفترض أن تقوم به مؤسسات المجتمع          هذا الشعور يظهر  

  .سرالمختلفة لتبديد الشعور بالخوف لدى هذه األ

الشعور بالعزلة واالغتراب، حيث وافق     "جاءت عبارة   في الترتيب الخامس     •

 سـر مـن األ  %) ٣٩,٣( فيما وافق    ،%)٤١,٩(بشدة على مضمون العبارة     

  ). ٣,٩١(على مضمون العبارة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة 

ن المجتمع قد يساعد على تعميق هـذا الـشعور بنبـذ         إوهنا يمكن القول    

 اعتزال  إلى سراء هذه األ  دي بأعض ؤعيلها بشكل قد ي   ة ومالحقتها يحرم م   سراأل

معـه    بشكٍل يـصعب   سر، خاصة إذا زاد الوصم االجتماعي لهذه األ       المجتمع

ا بـدوره يعمـق الـشعور بالحقـد         الدخول في عالقات اجتماعية جديدة، وهذ     

  .المجتمععلى ينة والضغ

 بـه    النزالء بالموافقة بشدة على ما جاءت      أسرن من   و المبحوث أشاركما  

 فيما وافق على مضمون العبارة      ،%)٤٢,٧( وذلك بنسبة    ،"افتقاد القدوة "عبارة  

  ).٣,٨٦( وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة .%)٣٥(

ته، أسـر  المعيل عن  ومقدار الفجوة التي خلفها غياب األب أ      وهذا يوضح   

يمثلهـا  كما أن معطيات هذه العبارة تبرز الدور المفقود للسلطة الضابطة التي            

  .األب

 حيـث   ،"في الترتيب السابع جاءت عبارة الحرمان العاطفي بالنسبة للزوجة         •

 وبلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة      .%)٣٦,٨(وافق على مضمون العبارة     

)٣,٥٠.(  

وهنا يظهر لنا الحرمان الذي تعانيه الزوجة أثناء قضاء زوجهـا فتـرة             

من النزالء قد أفـادوا بـأن       %) ٣٨(العقوبة، خصوصاً إذا عرفنا أن أكثر من        

  .زياراتهم تتم كل ثالثة أشهر أو بشكل سنوي
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في الترتيب األخيـر مـن   " ةسرضعيف التوافق بين أفراد األ    " جاءت عبارة    •

 النـزالء، حيـث وافـق       سـر العبارات التي توضح المشكالت النفـسية أل      

من %) ٣٠,٨( فيما وافق بشدة     ، على مضمون العبارة   سرمن األ %) ٣٤,٢(

  ).٣,٤٤( وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة . على ذلكسرألا

وعلى الرغم من أن هذه العبارة جاءت بأقل متوسط حسابي بين العبارات            

 إال أنها مؤشر على ضعف يعتري العالقات بين أفراد النزالء أثنـاء             ،األخرى

  . قضاء النزيل فترة العقوبة

نفسية الـسابقة، نجـد أن لهـا         جميع المشكالت ال   إلىوالشك أنه بالنظر    

 حيث يتفـاوت المتوسـط الحـسابي لهـذه          ، النزالء أسر لدى   اً كبير اًحضور

 وهـذا   .)٣,٨٥(وبمتوسط حسابي كلي قدره     ) ٤,١٦(و) ٣,٤٤(المشكالت بين   

، وال شـك أن لموقـف       سرت النفسية التي تواجه هذه األ     يبرز ضخامة المشكال  

ير في ذلك، إذ يعكس ذلـك امتـداد          دوره الكب  اإلصالحياتالمجتمع من نزالء    

  . سر، األمر الذي يزيد معاناة هذه األة النزيلسرالوصم االجتماعي أل

  

 النزالء من وجهة نظـر      أسرجه  االمشكالت النفسية التي تو    -ب 

  : النزالء

 النـزالء مـن     أسريوضح الجدول التالي المشكالت النفسية التي تواجه        

  . وجهة نظر النزالء
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 نـزالء   أسـر المشكالت النفسية التـي تواجـه       ) ٤٤( رقم    الجدول يبرز

  : وقد جاءت نتائجه كالتالي.المؤسسات اإلصالحية من وجهة نظر النزالء

في الترتيب األول من وجهة نظر النزالء، حيث        " افتقاد القدوة "جاءت عبارة    •

مـن  %) ٢٥,٥( فيمـا أبـدى      ،%)٥٧,٨(وافق بشدة على مضمون العبارة      

 ).٤,٢٩( وقد بلغ المتوسط الحـسابي لـذلك         . على العبارة  النزالء موافقتهم 

ة من قبل النزيل، وأنه من أهم المشكالت النفسية التي تواجه           سرة في األ  والقد

   .تهأسر

لمبحـوثين  ل" الشعور بـالقلق والتـوتر    "في الترتيب الثاني جاءت عبارة      

لموافقة با%) ٣٨,٢ (أشار على موافقتهم بشدة، كما      %)٤٨(  حيث أكد  )النزالء(

  ).٤,٢٤( في حين بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة ،على مضمون العبارة

والشك أن هذه العبارة تعكس شعور النزيل بالقلق والتوتر الـذي يعـاني       

 حيـث   ،سـر ته وهذه العبارة تقارب استجابة المبحوثين مـن األ        أسرمنه أفراد   

هـذا بـدوره يعكـس       النزالء، و  أسرأخذت الترتيب األول لدى المبحوثين من       

  .الشعور المشترك لبروز هذه المشكلة

 أشـار  حيـث    ،في الترتيب الثالث  " الخوف من المستقبل  "وجاءت عبارة   

بالموافقة بشدة على مضمون العبـارة      ) النزالء(من المبحوثين من    %) ٤٤,١(

  ).٤,١١( وقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة .على العبارة%) ٣٦,٣(كما وافق 

ل بعد دخولـه    ته من المستقب  أسرالعبارة شعور النزيل بخوف     وتظهر هذه   

 وهذا بـدوره قـد      .يد من معاناته وضغوطه النفسية    ، األمر الذي يز   لإلصالحية

 وتجدر  . في المجتمع  اً نافع اًينعكس على عملية تأهيله وإصالحه وإعادته عضو      

 مـا   ،ةسـر لى أن هذه العبارة أخذت الترتيب الرابع لدى فئـة األ          إ هنا   شارةاإل

  .يعكس الشعور المشترك ببروز هذه المشكلة

 أشـار  حيـث    "الشعور بالعزلة واالغتراب  "في الترتيب الرابع جاءت عبارة       •
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 فيمـا وافـق     . بالموافقة بشدة على مضمون العبارة     )النزالء(من  %) ٤٦,١(

 وقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة تقارب       .على مضمون العبارة  %) ٣٣,٣(

ته، حيث أخذت هذه العبارة الترتيـب       أسرة بين النزيل و   في الشعور بالمشكل  

ته بالعزلـة   أسـر  وهذا يعكس إحساس كل من النزيل و       .سرالخامس لدى األ  

ة داخل المجتمع، النبذ االجتماعي أو الوصـم        سرواالغتراب الذي تعايشه األ   

  .ة بجرم النزيلسرومالحقة األ

ـ  "ةسـر ضعف مستوى االستقرار النفـسي لأل     "جاءت عبارة    • ي الترتيـب    ف

من النزالء بالموافقة على مضمون العبارة،      %) ٤٢,٢ (أشارالخامس، حيث   

 وقد بلغ المتوسـط الحـسابي لهـذه         .موافقتهم على ذلك  %) ٣٦,٣(كما أكد   

، ما يجعلها ضمن المشاكل النفسية التي يرى النزالء وجودهـا           )٤(العبارة  

  .همأسرلدى 

والموافقة بشدة على مـضمون     ن من النزالء بالموافقة     و المبحوث أشاركما  

علـى  %) ٣٥,٣(و%) ٣٦,٣(وذلك بنـسبة    " الشعور باليأس واإلحباط  "عبارة  

، مـا يجعلهـا تحتـل       )٣,٧٨(التوالي، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة        

 رغم أن ترتيب هذه العبارة لدى النزالء جاء متأخراً بالنسبة           ،الترتيب السادس 

 إال أن متوسـطه الحـسابي يبـرزه         ،ظر النزيل للمشكالت النفسية من وجهة ن    

  .ة النزيلأسركمشكلة تواجه 

 حيـث   ،"الحرمان العاطفي بالنسبة للزوجة   "في الترتيب السابع جاءت عبارة       •

 فيما وافق   ،من النزالء بالموافقة بشدة على مضمون العبارة      %) ٣٩,٢ (أشار

  ).٣,٦٢(ة ، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبار%)٢٤,٥(على العبارة 

 وذلك يبرز   ،هتأسرل و يفي ترتيب العبارة بين كل من النز       اًوهنا يظهر تطابق  

ن الذي يعاني من هذه المشكلة هـو        إ حيث   ،الشعور المشترك بهذه المشكلة   

  .الزوج والزوجة

 ،في الترتيب الثامن  " ةسرضعف التوافق بين أفراد األ    "وأخيراً جاءت عبارة     •
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لنزالء على مضمون العبارة، والموافقة بـشدة    من ا %) ٣,٣٣(وذلك بموافقة   

والشك أن تطـابق     ).٣,٣٣( وقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة       .%)٢٣,٥(

العبارتين في الترتيب وتقاربهما في المتوسط الحسابي يبرز إحساس النزيل          

  .ة بحجم هذه المشكلةسرواأل

 فـي   اًناك اتفاق  والنزالء نجد أن ه    سر المشكالت النفسية لدى األ    إلىوبالنظر   •

ـ    ،الترتيب في العبارتين الثامنة والسابعة لدى طرفي العينة         اً كما نرى تقارب

  ".الشعور بالعزلة واالغتراب"في عبارتي 

 النـزالء  حيث أخـذت لـدى       ،من حيث الترتيب  " والشعور بالقلق والتوتر  "

 ويمكن تفسير   .)١(و) ٥( الترتيب   سر فيما أخذت لدى األ    ،)٢(و) ٤(الترتيب  

ته بضخامة هذه المشكلة، وبـروز      أسرا التقارب بشعور كل من النزيل و      هذ

  .أغلب الدراسات المماثلةفي  بشكل جعلنا نلحظها يهماهاتين المشكلتين لد

أما االختالف في باقي العبارات من حيث الترتيب واألهمية فيمكن تفسيره      

تها مـن    من أصعب المشكالت التي يمكن مالحظ       تعتبر بأن المشكالت النفسية  

 غير المختصين، والشك أن مالحظتها من قبل النزالء سوف يكون أصعب ما           

  .ته بذلكأسرلم يبلغه أفراد 

لى المشكالت النفسية مقارنة بالمشكالت االقتصادية      إ شارةاإلوهنا تجدر   

 حيث  ،واالجتماعية والصحية نالت أعلى متوسط حسابي إجمالي لطرفي العينة        

فيما بلغ المتوسط الحسابي     ).٣,٩٢( للنزالء قد بلغ     ن المتوسط الحسابي الكلي   إ

 النـزالء مـن هـذه       أسـر  وهذا بدوره يبرز معانـاة       .)٣,٨٥(ة  سرالكلي لأل 

   .المشكالت



 
١٧٥

 النزالء من وجهـة     أسرالمشكالت الصحية التي تواجهها     : رابعاً

  : سرنظر األ
الء  النـز  أسريوضح الجدول التالي المشكالت الصحية التي تعاني منها           -أ 

  . سرمن وجهة نظر األ

  



 
١٧٦



 
١٧٧

 اإلصالحية نزالء المؤسسات    أسرإجابات  ) ٤٥( الجدول رقم    تبرز بيانات 

 ،ة أثناء قضاء النزيل فترة العقوبـة      سرحول المشكالت الصحية التي تواجه األ     

  :وذلك من خالل النقاط التالية

فـي الترتيـب    " ةسرعدم القدرة على تحمل تكاليف عالج األ      "جاءت عبارة    •

، حيث وافق على مضمون العبـارة       )٣,٢٩( بمتوسط حسابي قدره     ،ولاأل

  %).٢٠,٥( كما وافق بشدة ،%)٤٦,٢(

، كما تبين   سروالشك أن هذه العبارة تبرز ضعف المستوى المادي لهذه األ         

  .أنها تضطر للعالج في مستشفيات أهلية على حسابها الخاص

إذا مرض أحد   صعوبة الحصول على رعاية صحية كاملة       "حصلت العبارة    •

 أسـر على الترتيب الثاني في المشكالت الصحية التي تواجه         " ةسرأفراد األ 

فيمـا وافـق بـشدة      %) ١٩,٧(النزالء، حيث وافق على مضمون العبارة       

  ).٣,٢٢(، وقد بلغ متوسطها الحسابي %)١٧,١(

يرى الباحث أن هذه العبارة تبرر العبارة السابقة، بمعنى أن عدم حـصول             

على رعاية صحية كاملة هو الذي جعلها تلجـأ للمستـشفيات           ة  سرهذه األ 

 وهذا  .ة االقتصادية سراألهلية وبالتالي تحمل تكاليف مادية أكبر من قدرة األ        

  . ويفاقم حجم مشكالتها االقتصاديةسربدوره يزيد من معاناة هذه األ

في الترتيب الثالث، حيـث  " ةسرضيق مساحة السكن على األ    "جاءت عبارة    •

 وقـد   .%)١٧,١( فيما وافق بشدة     ،%)١٩,٧(ى مضمون العبارة    وافق عل 

  ).٢,٣٦(بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة 

 سـر مـن األ  %) ٦٢,٤(هنا يرى الباحث أنه على الرغم من عدم قبول          

لمضمون العبارة، وتدني المتوسط الحسابي لهذه العبارة، إال أنه ال يمكن إغفال            

نفسها  سرألا، وهي نسبة    %)٣٦,٨ (سراألمضمون العبارة من    بنسبة من قبل    

 ضيقة علـى    ناكس وهذا يدلنا على أن مثل هذه الم       .التي تسكن البيوت الشعبية   



 
١٧٨

  . في ظل زيادة عدد أفرادهاسرهذه األ

الترتيـب  "  رعاية دائمة  إلىة بحاجة   سروجود مريض في األ   "أخذت عبارة    •

هـا   فيمـا قبل ،%)٦٥(الرابع، حيث رفض مضمون العبـارة أكثـر مـن           

 لـديها مـريض     سر، وهذا يبين أن ما يقارب ثلث العينة من األ         %)٢٩,٩(

 والنزيـل ة  سر رعاية دائمة، والشك أن ذلك يزيد من معاناة األ         إلىبحاجة  

 .على حد سواء

في الترتيـب الخـامس،     " ةسرسوء التغذية ألفراد األ   "وأخيراً جاءت عبارة     •

  .سرمن األ%) ٢٥( فيما قبلها ،%)٦٦(حيث رفض مضمون العبارة 

لـى  إوهذا يبين أن ربع العينة يعاني من سوء التغذية الذي يمكن إرجاعه             

  .سرتردي المستوى المادي لهذه األ

لى العبارات السابقة يظهر لنا انخفاض في المتوسطات الحسابية         إوبالنظر  

 ،)٥( والعبارة رقم    ،)٤( والعبارة رقم    ،)٣( مثل العبارة رقم     ،لبعض العبارات 

 النـزالء،   أسرفها على أنها مشكالت ضعيفة من وجهة نظر         نا نصن بشكل يجعل 

 الصحة التي تقدم عالجها بالمجان       وجود وزارة  إلىيمكن أن نرجع ذلك     وربما  

 .للمواطنين الذين ال يجدون العالج في المستشفيات التابعة للوزارات األخـرى          

وجـود  والشك أن بروز العبارتين األولى والثانية كمشكالت صعبة في ظـل            

وزارة الصحة، قد نرجعه إلى صعوبة الحصول على مواعيد قريبة للعالج في            

  . ظل تزايد أعداد المراجعين لهذه المستشفيات
  

 النزالء من وجهة نظر     أسرالمشكالت الصحية التي تواجهها      -ب

   : النزالء

 النـزالء   أسريوضح الجدول التالي المشكالت الصحية التي تعاني منها           -أ 

  . نظر النزالء من وجهة



 
١٧٩

  



 
١٨٠

إجابات نزالء المؤسـسات اإلصـالحية      ) ٤٦( الجدول رقم    تبرز بيانات 

  :هم، وذلك على النحو التاليأسرحول المشكالت الصحية التي تواجه 

صعوبة الحصول على رعاية صحية كاملة إذا مـرض أحـد           "جاءت عبارة    •

بـارة   حيث وافق بشدة على مـضمون الع       ،في الترتيب األول  " ةسرأفراد األ 

على ذلك، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه       %) ٢٥,٥( فيما وافق    ،%)٣٩,٢(

    ).٣,٦٠(العبارة 

 بنقص في الرعاية الصحية المقدمـة لهـذه         النزالءوهنا يظهر لنا شعور     

أو يمثل حالة القلـق      ،النزالء فيه من جهة     اً وقد يكون هذا الشعور مبالغ     .سراأل

 إذا كان معيلها ليس له عمل بإمكانها العالج         رس ألن هذه األ   ،همأسرالزائد على   

  .في مستشفيات وزارة الصحة بالمجان

في الترتيب الثاني، حيـث     " ة  سرضيق مساحة السكن على األ    "جاءت عبارة    •

 فيمـا وافـق علـى ذلـك         ،%)٣٣,٣(وافق بشدة على مضمون العبـارة       

  ).٣,٤٥( وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة .%)٣١,٤(

من النزالء أفادوا بـضيق مـساحة       %) ٦٤(يظهر لنا أن أكثر من      وهنا  

هذا الضيق قد يترتب عليـه عـدد مـن          هم، والشك أن    أسرالسكن على أفراد    

 وتعرضهم لرفقاء الـسوء، كمـا أن        ،مشكالت مثل خروج األطفال للشوارع    ال

  .سرضيق هذه المساكن يدل على تدني المستوى االقتصادي لهذه األ

في الترتيب  "  رعاية دائمة  إلىة بحاجة   سرد مريض في األ   وجو"ة  جاءت عبار  •

 حيث وافق بشدة على     ،الثالث من المشكالت الصحية من وجهة نظر النزالء       

 وقـد بلـغ     .%)٢١,٦( فيما وافق على ذلـك       ،%)٣٧,٣(مضمون العبارة   

   ).٣,٤٣(المتوسط الحسابي لهذه العبارة 

 وجـود   إلـى  أشارء  من النزال %) ٥٨(وتظهر هذه العبارة أن أكثر من       

 رعاية صحية دائمة، ما يظهر حاجة مثـل هـذه   إلىمريض في العائلة بحاجة  



 
١٨١

ثر على مـدى تقبـل      ؤ ألن مثل هذه المشكلة قد ت      ، لرعاية صحية خاصة   سراأل

  .  لإلصالح والتأهيل داخل اإلصالحيةالنزيل

فـي الترتيـب    " ةسرعدم القدرة على تحمل تكاليف عالج األ      "جاءت عبارة    •

 فيمـا وافـق     ،%)٣٤,٣(، حيث وافق بشدة على مضمون العبـارة         الرابع

   .وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة. نفسها على العبارة%) ٢٣,٥(

من النزالء أكد على ضعف المـستوى       %) ٥٨(تظهر هذه العبارة أن أكثر      

  .هم بشكل يجعلها عاجزة عن تحمل تكاليف العالج ألفرادهاسرالمادي أل

حيث وافق   ".ةسرسوء التغذية ألفراد األ   "يب الخامس جاءت عبارة     وفي الترت  •

%) ٢٠,٦( فيمـا وافـق      ،من النزالء على مضمون العبارة    %) ٢٧,٥(بشدة  

  .هانفسالعبارة على 

 بوجود سوء   أشاروتبين لنا هذه العبارة أن ما يقارب النصف من النزالء           

 تـدني المـستوى     إلىته، وهذا أيضاً يمكن إرجاعه      أسرالتغذية كمشكلة تواجه    

  .سرالمادي لهذه األ

وإجابات النزالء  ) ٤٥( النزالء في الجدول رقم      أسر إجابات   إلىوبالنظر  

ن العبارة الثانيـة    إ حيث   ،يظهر لنا تقارب في اإلجابات    ) ٤٦(في الجدول رقم    

 تأخـذ   سر تأخذ الترتيب األول لدى النزالء، والعبارة الثالثة لدى األ         سرلدى األ 

 تأخذ الترتيب الثالـث     سر والعبارة الرابعة لدى األ    .ثاني لدى النزالء  الترتيب ال 

وهـذا   .لـدى الطـرفين  نفسه  أما العبارة الخامسة فتأخذ الترتيب     ،لدى النزالء 

 ، ببروز هذه المشكالت بـشكل يجعـل النزيـل يلحظهـا           اًبدوره يعطي مؤشر  

  .ته في التعبير عنهاأسر كويشار

 بشكل جعل إجاباتهم تأخـذ      النزالءلق لدى   كما أنه يظهر للباحث زيادة الق     

 إال أن تقارب اإلجابات     ،سرمتوسطات حسابية أعلى من متوسطات إجابات األ      

  .سر االهتمام بالوضع الصحي لهذه األإلىفيما بينها يدعو 



 
١٨٢

  :  النزالء لمواجهة مشكالتهاأسرالطرق التي تلجأ إليها : اًخامس

واألسـاليب المختلفـة لمواجهـة       عدٍد من الطرق     إلى النزالء   أسرتلجأ  

  : وذلك على النحو التالي ،مشكالتها

 النزالء لمواجهة مشكالتها من وجهة نظـر        أسرالطرق التي تلجأ إليها      -أ  

  .  النزالءأسر

  



 
١٨٣
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موافقتهم على ما جاء في العبارة      )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٣٥ (أشار •

 ،مـوافقتهم بـشدة   %) ٣٥,٩ (أشار كما   ،"ات الخيرية ياالستعانة بأحد الجمع  " 

 عدم الموافقة بشدة ، كـذلك مـا نـسبته           إلى%) ٢١,٤( ما نسبته    أشاربينما  

وفـق  ) ١( ضوء ذلك جاء ترتيب العبـارة        في عدم الموافقة و   إلى%) ٤,٣(

 ). ٣,١١(المتوسط الحسابي عند 

 نزالء المؤسـسات    أسروهذا يظهر الدور البارز للجمعيات الخيرية في دعم         

حية، حيث تقدم هذه الجمعيات الدعم بشكل نقدي أو عيني حسب إمكانية هذه             اإلصال

  . الجمعيات

موافقتهم على ما جاء في العبارة      )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٢٦,٥(أكد   •

%) ٢٥,٦ (أشـار  كمـا    ،"طلب المساعدة من وزارة الـشؤون االجتماعيـة       "

 كذلك ما ،دم الموافقة بشدة عإلى%) ٢٩,٩( بينما أكد ما نسبته   ،موافقتهم بشدة 

وفق ) ٢( عدم الموافقة وفي ضوء ذلك جاء ترتيب العبارة          إلى%) ٦(نسبته  

 ). ٣,١١(المتوسط الحسابي عند 

وهنا يظهر لنا الدور الذي تقوم وزارة الشؤون االجتماعية، ممثلة في وكالـة             

 حتـى    بشكل شـهري   سرالضمان االجتماعي التي تقدم المساعدات النقدية لهذه األ       

 مـن خـالل     سر ووحدة اإلرشاد االجتماعي التي تقوم بخدمة هذه األ        ،يخرج معيلها 

 .  توجيهها عبر الهاتف بكيفية مواجهة المشاكل وحلها

موافقتهم على ما جـاء فـي       )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٢٣,١(وضح   •

مـوافقتهم  %) ٢٩,٩( كما وضح    ،" األقارب لحل المشكلة   إلىاللجوء  " العبارة

 كـذلك مـا     ، عدم الموافقة بـشدة    إلى%) ٣١,٦( بينما وضح ما نسبته      ،شدةب

) ٣( ضوء ذلك جاء ترتيب العبـارة        في و . عدم الموافقة  إلى%) ٨,٥(نسبته  

وهو األمر الـذي يظهـر دور القـيم         ،  ) ٣,١١(وفق المتوسط الحسابي عند     

له والعادات المتعارف عليها من مساعدة األقارب ومعاونتهم فيما يتعرضون          

 أقاربها طلباً للمـساعدة فـي مواجهـة         إلىة  سرمن مشكالت ، حيث تلجأ األ     

 ال يوافقون على ذلك، مـا       سرمن األ %) ٤٠(في المقابل نجد أن     . مشكالتها



 
١٨٥

 .  بشكل مستمرسريظهر عدم قدرة األقارب على حل مشكالت هذه األ

ـ      )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٢٣,٩ (أشار  •  يموافقتهم على ما جـاء ف

 بينمـا   ،موافقتهم بـشدة  %) ٢٥,٦ (أشار كما   ،"االستعانة باألصدقاء "العبارة  

 إلى%) ٦( عدم الموافقة بشدة، كذلك ما نسبته        إلى%) ٣٠,٨( ما نسبته    أشار

 الحسابي  وفق المتوسط ) ٤(ء ترتيب العبارة     ضوء ذلك جا   وفي. عدم الموافقة 

 ). ٣,٠٥(عند 

 من حيـث األهميـة      ، بعد األقارب  هنا يرى الباحث أن جماعة األصدقاء تأتي      

من عينة المبحـوثين أنهـم يـستعينون        %) ٤٩,٥( النزالء حيث أكد     ،سربالنسبة أل 

 ويعكس ذلك قوة روابط الـصداقة       .بأصدقائهم لمواجهة مشكالتهم بعد سجن المعيل     

 . وهو أمر يميز المجتمع السعودي بشكل خاص،بين المبحوثين وأصدقائهم

موافقتهم على ما جاء في العبارة      )  النزالء أسر(ين  لمبحوثمن ا %) ٣٦,٨(بين   •

 بينمـا   ،موافقتهم بشدة %) ١١,١( كما بين    ،"مام المسجد إطلب المساعدة من    "

 إلى%) ٦(، كذلك ما نسبته      عدم الموافقة بشدة   إلى%) ٣٠,٨( ما نسبته    أشار

وفق المتوسط الحسابي   ) ٥( ضوء ذلك جاء ترتيب العبارة       في و .عدم الموافقة 

 ). ٢,٩١(عند 

 النـزالء تلجـأ إلمـام       أسرمن  %) ٤٧,٩(ومن خالل الجدول يظهر لنا أن       

 من المشكالت السابقة، وال شك أن ذلك يبين الـدور           اًالمسجد عندما تواجه أي   

، ولعل ذلك يتجلى     وإرشادها سرالذي يقوم به إمام المسجد من مساعدة هذه األ        

 من خالل   سرل لهذه األ  في مساعدة الجمعيات الخيرية والمحسنين في الوصو      

شهادته لمثل هذه األسر بحاجتها للمساعدة وسالمة تـصور النـزالء للـدور       

 .الفعلي إلمام المسجد

وافقتهم على مـا جـاء فـي        م)  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٢٩,٩ (أشار •

مـوافقتهم  %) ١٥,٤ (أشـار  كما   ،"طلب المعونة من أحد المحسنين    "العبارة  

 عدم الموافقة بـشدة ، كـذلك مـا          إلى%) ٣٩,٣(سبته   ما ن  أشار بينما   ،بشدة

) ٦( ضوء ذلك جاء ترتيب العبـارة        وفي.  عدم الموافقة  إلى%) ٥,١(نسبته  



 
١٨٦

 ). ٢,٧١(وفق المتوسط الحسابي عند 

 النزالء تلجأ لطلب المعونة من المحـسنين        أسرمن  %) ٤٥,٣(وهذا يبين أن    

 على تردي األوضاع المادية     لمواجهة مشكالتها االقتصادية، وال شك أن ذلك مؤشر       

 . مؤشر على علو نزعة اإلحسان عند المواطن السعوديه، كما أنسرلهذه األ

موافقتهم على مـا جـاء فـي        )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٢٢,٢ (أشار •

 أشـار كمـا   " ةسـر خروج الزوجة للعمل بقصد توفير احتياجات األ      "العبارة  

 عـدم الموافقـة     إلى%) ٤٧( نسبته    ما أشار بينما   ،موافقتهم بشدة %) ١٨,٨(

 ضوء ذلك جاء ترتيب     في و . عدم الموافقة  إلى%) ٧,٧(، كذلك ما نسبته     بشدة

 . )٢,٥٨( وفق المتوسط الحسابي عند )٧(العبارة 

 النزالء تؤيد خروج الزوجـة للعمـل        أسرمن  %) ٤١(وتبين هذه العبارة أن     

 االقتصادي المتردي   ة، وهذا يعني باإلضافة للوضع    سرلمواجهة احتياجات األ  

 وهذا سيترتب عليـه غيـاب       .أن األبناء سيفقدون األم لساعات بشكل يومي      

 . الرقابة عن األبناء األمر الذي قد يعرضهم لالنحراف

وافقتهم على مـا جـاء فـي        م)  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ١٠,٣ (أشار •

 كمـا   ،"صحيةاالستعانة بالمستشفيات لمواجهة المشكالت النفسية وال     "العبارة  

 عـدم   إلـى %) ٤٦,٢( منا نسبته    أشار بينما   ،موافقتهم بشدة %) ٢٣,١ (أشار

 ضوء ذلـك    في و . عدم الموافقة  إلى%) ٤,٣(، كذلك ما نسبته     شدةالموافقة ب 

 ). ٢,٤٧(وفق المتوسط الحسابي عند ) ٩(جاء ترتيب العبارة 

واجهـة  م لهذه الطريقـة ل    يلجؤونال  %) ٥٠(تظهر هذه العبارة أن أكثر من       

 أسـر مـن  %) ٣٣,٤(، فيما وافق على العبـارة     مشكالتهم النفسية والصحية  

 بالمشكالت االقتصادية التي واجهتها بعد      سرالنزالء، وقد يكون اهتمام هذه األ     

 . سجن المعيل طغى على االهتمام بالمشكالت الصحية

وافقتهم على مـا جـاء فـي        م)  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٢٢,٨ (أشار •

%) ١٢,٨ (أشـار  كمـا    ،"ألوالد للحصول على العائد المالي    تشغيل ا "ارة  العب

، كذلك   عدم الموافقة بشدة   إلى%) ٥٠,٤( ما نسبته    أشار بينما   ،موافقتهم بشدة 



 
١٨٧

 ضوء ذلك جاء ترتيـب العبـارة        في و . عدم الموافقة  إلى%) ٩,٤(ما نسبته   

 ). ٢,٣٧(وفق المتوسط الحسابي عند ) ١٠(

هم ئ النزالء ال يوافقون على تشغيل أبنا      أسرمن  %) ٥٩ (وتبين هذه العبارة أن   

 سـر من هـذه األ   %) ٣٥,٦(كطريقة لمواجهة مشكالتهم االقتصادية، إال أن موافقة        

، كما أن ذلك قد يترتب      سرعلى تشغيل األوالد دليل على الحاجة المادية لدى هذه األ         

 .عليه ترك األبناء لمدارسهم

وافقتهم على مـا جـاء فـي        م)  النزالء أسر(بحوثين  من الم %) ١٧,١ (أشار •

 وأسرهم والمفـرج    النزالءطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لرعاية       "العبارة  

%) ٥٢,١( مـا نـسبته   أشار بينما  ،موافقتهم بشدة %) ٦,٨ (أشار كما   ،"عنهم

 فـي  و . عدم الموافقـة   إلى%) ٧,٧( كذلك ما نسبته     ، عدم الموافقة بشدة   إلى

 ). ٢,١٨(وفق المتوسط الحسابي عند ) ١١(بارة ضوء ذلك جاء ترتيب الع

، ال توافق على طلب المـساعدة        النزالء أسرمن  %) ٥٩(وتظهر العبارة أن    

، إذا واجهتهـا أي      وأسرهم والمفرج عنهم   النزالءمن اللجنة الوطنية لرعاية     

ـ  ،من المشكالت االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية أو النفسية         ا يظهـر    م

 ويرى الباحث أن الـضعف فـي دور اللجنـة           . لهذه اللجنة  الدور الضعيف 

 أنها في مواردها المادية تعتمد بشكل كبير على الزكـاة           إلىالوطنية، يرجع   

 . سر ما يجعلها تتحرك بصعوبة لدعم هذه األ،والصدقات

موافقتهم على ما جاء في العبارة      )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٧,٧ (أشار •

 أشـار  كمـا    ،"حدى الشركات والمؤسـسات الخاصـة     ن إ طلب المساعدة م  "

 ، عدم الموافقة بشدةإلى%) ٥٣( ما نسبته أشار بينما ،موافقتهم بشدة %) ٤,٣(

ضوء ذلـك جـاء ترتيـب       في   و . عدم الموافقة  إلى%) ٧,٧(كذلك ما نسبته    

 ). ٢,٠٢(وفق المتوسط الحسابي عند ) ١٢(العبارة 

الضعيف للقطاع الخاص في تقديم     ويرى الباحث أن هذه العبارة توضح الدور        

وقد يكون الضعف فـي إبـراز القطـاع         . المساعدات لهذه الفئة في المجتمع    

 وقد يكون هذا الضعف راجع إلى       الخاص للدور الذي يقوم به تجاه هذه األسر       



 
١٨٨

 .السرية في األعمال الخيرية من قبل هذا القطاع

لى ما جاء في العبارة     موافقتهم ع )  النزالء أسر(من المبحوثين   %) ٩,٤ (أشار •

 ،موافقتهم بـشدة  %) ٢,٦ (أشار كما   ،"طلب المساعدة من األخصائي النفسي    "

%) ٦(، كذلك ما نسبته      عدم الموافقة بشدة   إلى%) ٦١,٥( ما نسبته    أشاربينما  

وفـق المتوسـط    ) ٩( ضوء ذلك جاء ترتيب العبارة       وفي.  عدم الموافقة  إلى

 ). ١,٨٥(الحسابي عند 

الء لم تستجب لمـضمون هـذه    النزأسرمن %) ٦٧,٥(رة أن تظهر هذه العبا 

 للنزيـل  قلة الوعي بأهميـة األخـصائي النفـسي          إلى، ويمكن إرجاع ذلك     العبارة

 .  النزالءأسرته، أو لعدم توافر مثل هذه الخدمة أمام أسرو

الطرق التي يلجأ إليها النزالء لمواجهة مشكالتها مـن وجهـة نظـر               -ب

  . النزالء



 
١٨٩



 
١٩٠

 ما جاء فـي     لىع موافقتهم   إلى )النزالء (المبحوثينمن  %) ٤١,٢ (أشار

 ،"االستعانة بالمستشفيات لمواجهة المشكالت النفسية والصحية     "مضمون العبارة   

 إلـى  %)٢١,٦( ما نسبته    أشار بينما   موافقتهم بشدة، %) ١٤,٧ (إلىباإلضافة  

) ١(ة  حيث جاء ترتيـب العبـار      ،%)٦,٩(ته  ب كذلك ما نس   ،عدم الموافقة بشدة  

 ).٣,٢(ند قيمة متوسط حسابي تساوي عالنزالء وفق بيانات المبحوثين من 

النزالء والنزالء   أسرمن المالحظ مدى االختالف بين استجابات كل من         

 ، للعبـارة  ةهمية ضعيف أة  سر األ عطتأ في الوقت الذي     ،حول مضمون العبارة  

وهـذا   .توسطةهمية م أالنزالء  ة نظر   ه ولكن من وج   ،باعتبارها مشكلة صحية  

ة بالمـشكالت   سـر  اهتمـام األ   إلـى  –ي الباحـث     رأ وفق –االختالف ناتج   

 يـرى أن    النزيـل ، في مقابل أن     لمت بها نتيجة فقدان المعيل    أاالقتصادية التي   

ة هو  سرالمكان المناسب للتعامل مع المشكالت الصحية والنفسية التي تواجه األ         

  .المستشفى

 ما جـاء فـي      إلى موافقتهم   إلى )الءالنز(من المبحوثين   %) ٣١,٤(وضح   •

 إلـى باإلضـافة    ،" األقـارب لحـل المـشكلة      إلىاللجوء  "مضمون العبارة   

 عدم الموافقة   إلى %)٢٤,٥( بينما وضح ما نسبته      موافقتهم بشدة، %) ٢١,٦(

وفق بيانـات   ) ٢(حيث جاء ترتيب العبارة      ،%)١٦,٧( كذلك ما نسته     ،بشدة

  ).٣,٠٨(توسط حسابي تساوي د قيمة معنالنزالء المبحوثين من 

ال حـرج بـالعرف والعـادات    حظ من خالل تحليل مضمون العبارة أنه     يال

 فـي حـل     األقارب إلىوالتقاليد والقيم المتعارف عليها في المملكة اللجوء        

 ،همية متوسطة أعطت  أن العبارة    أ لوحظالنزالء   أسرولكن عند    ،المشكالت

وهـذا باعتقـاد     .والنزالء سرن األ وبترتيب متقارب بين استجابات المبحوثي    

يعـول  و أن المجتمع المحلي يقوم على العالقات القرابية         إلىيرجع  الباحث  

من %) ١٨(  لذلك نرى أن، حل مشكالتهافية  سرعليها كثيراً في مساعدة األ    

  . كان أحد األقارب، أثناء قضائهم فترة العقوبة،النزالء ذكروا بأن المعيل



 
١٩١

 مـا جـاء فـي       لىع موافقتهم   إلى )النزالء(ثين  من المبحو %) ١٩,٦(أكد   •

باإلضـافة   ،"طلب المساعدة من وزارة الشؤون االجتماعية     "مضمون العبارة   

 عـدم   إلـى  %)٢٩,٤( بينما أكد ما نـسبته       ،موافقتهم بشدة %) ٢٦,٥ (إلى

) ٣(حيث جاء ترتيـب العبـارة        ،%)١٠,٨(ته  ب كذلك ما نس   ،الموافقة بشدة 

 ). ٣,٠٢(د قيمة متوسط حسابي تساوي عنالنزالء  وفق بيانات المبحوثين من

من ناحيـة    النزالء والنزالء    أسرهنا يرى الباحث أن التقارب في استجابات        

دور وزارة   إلـى  يعـود    ة،سـر المشكالت التي تواجه األ    لمعالجة   األهمية

ته أسر و النزيلالشؤون االجتماعية في توعية المؤسسات اإلصالحية بأحقية        

  .ان االجتماعيبمساعدات الضم

 ما جـاء فـي      لىع موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١٠,٨ (أشار •

  وأسرهم النزالءطلب المساعدة من اللجنة الوطنية لرعاية       "مضمون العبارة   

 مـا   أشـار  بينما   ،موافقتهم بشدة %) ١٨,٦ (إلىباإلضافة   ،"والمفرج عنهم 

حيـث   ،%)١٨,٦(ته  بس كذلك ما ن   ، عدم الموافقة بشدة   إلى %)٣٦,٣(نسبته  

عند قيمة متوسط   النزالء  وفق بيانات المبحوثين من     ) ٤(جاء ترتيب العبارة    

   ) ٢,٥٦(حسابي تساوي 

 ضعف الدور الـذي     إلى أهمية هذه العبارة يعود      ضعفويرى الباحث أن    

 اعتماد هذه اللجنـة     إلى وربما يرجع ذلك     ،همأسروالنزالء  تقوم به اللجنة تجاه     

دي على الصدقات والزكاة مما يجعلها تتحرك بصعوبة لـدعم          في موردها الما  

من وجهـة نظـر     ) الرابع( ولعل أخذها للترتيب     . وحل مشكالتها  ،ةسرهذه األ 

 دور اللجنة في تخليص معـامالت النـزالء المتـأخرة فـي             إلىالنزالء يعود   

  .المؤسسات الحكومية وسداد الدين عن بعض النزالء

 ما جـاء فـي      لىع موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١٨,٧ (أشار •

 إلـى باإلضـافة    ،"حـد الجمعيـات الخيريـة     أاالستعانة ب "مضمون العبارة   

 عدم الموافقة   إلى %)٣٦,٣( ما نسبته    أشار بينما   ،موافقتهم بشدة %) ١٣,٧(



 
١٩٢

وفق بيانـات   ) ٥(حيث جاء ترتيب العبارة      ،%)١٧,٦( تهب ما نس  كبشدة كذل 

  ).٢,٥٥(قيمة متوسط حسابي تساوي د عنالنزالء المبحوثين من 

 الجمعيات الخيرية كان سـببها مـشكالت        إلى اللجوء   أنويالحظ الباحث   

 هذه الجمعيات للحصول علـى      إلى اللجوء   إلى النزالء أسر ا مما دع  ،اقتصادية

ن الجمعيات الخيرية تقـدم المـساعدات الماديـة     أ ومن المعروف    .المساعدات

ولكن يعود سبب االخـتالف فـي اسـتجابات          ،محتاجينوالمساعدات العينية لل  

 تـام   إدراكة وعدم   سر عن األ  النزيل بعد   إلى – الباحث   رأيفي   –المبحوثين  

  .ة من مشكالت حقيقيةسربما تواجهه األ

 مـا جـاء فـي       إلـى  موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١٨,٦(بين   •

%) ٩,٨ (إلـى  باإلضافة ،"طلب المساعدة من إمام المسجد    "مضمون العبارة   

 كذلك  ، عدم الموافقة بشدة   إلى %)٣٨,٢(بينما بين ما نسبته     ،  موافقتهم بشدة 

وفق بيانات المبحـوثين    ) ٦(حيث جاء ترتيب العبارة      ،%)٢٢,٥(ما نسته   

هنا يرى الباحث أن     .)٢,٣٩(عند قيمة متوسط حسابي تساوي       ،النزالءمن  

 حيث  ، حول مضمون العبارة    النزالء والنزالء  أسر في استجابات    اًهناك تقارب 

، وهذا بدوره يوضح الدور الذي يقـوم        سرلدى األ ) الخامس(أخذت الترتيب   

 ولعل ذلك   . في سبيل حل مشكالتها    سربه إمام المسجد من مساعدته لهذه األ      

 مـن خـالل   سريتجلى في مساعدته للجمعيات الخيرية في الوصول لهذه األ    

 ، وسالمة تصور النزالء للـدور       ةشهادته لمثل هذه األسر بحاجتها للمساعد     

 .الفعلي إلمام المسجد

 مـا جـاء فـي       إلى موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١١,٨ (أشار •

 إلىباإلضافة   ،"تشغيل األوالد للحصول على العائد المالي     "مضمون العبارة   

 عدم الموافقة   إلى %)٤٠,٢( ما نسبته    أشار بينما   ،موافقتهم بشدة %) ١٢,٧(

وفق بيانات  ) ٧(حيث جاء ترتيب العبارة      ،%)٢٣,٥(ته  ب كذلك ما نس   ،بشدة

   ) ٢,٣٣(عند قيمة متوسط حسابي تساوي النزالء المبحوثين من 
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 حـسب   ،هنا يرى الباحث أنه رغم األهمية الـضعيفة لمـضمون العبـارة           

تباع هذه الطريقـة    ا إال أن قبول ربع العينة من النزالء         ،متوسطها الحسابي 

  . النزالءسرردي األوضاع المادية ألدليل على ت

 ما جـاء فـي      لىع موافقتهم   إلى )النزالء  (من المبحوثين   %) ١٥,٧ (أشار •

%) ٨,٨ (إلـى باإلضافة ، "طلب المعونة من أحد المحسنين"مضمون العبارة  

 كذلك  ، عدم الموافقة بشدة   إلى %)٤٠,٢( ما نسبته    أشار بينما   موافقتهم بشدة، 

وفق بيانات المبحـوثين    ) ٨(جاء ترتيب العبارة    حيث   ،%)٢٠,٦(ته  بما نس 

  ). ٢,٣٢(د قيمة متوسط حسابي تساوي عنالنزالء من 

االسـتعانة   إلىة النزيل قد تلجأ     أسر أن   إلىورغم أن العبارات السابقة تشير      

 أهميـة  أعطـت والنزالء   سرنه وفق استجابات كل من األ     أال  إ ،بالمحسنين

ذلـك  أن   علـى اعتبـار      ،للنـزالء سبة   وضعيفة بالن  ،سر وفقا لأل  ،متوسطة

   .استجداء غير مقبول من وجهة نظر النزالء

 مـا جـاء فـي       إلى موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١٩,٦ (أشار •

مـوافقتهم  %) ٢,٩ (إلـى باإلضافة   ،"االستعانة باألصدقاء "مضمون العبارة   

 كـذلك مـا     ، عدم الموافقة بـشدة    إلى %)٣٨,٢( ما نسبته    أشار بينما   بشدة،

وفق بيانات المبحوثين مـن     ) ٩(حيث جاء ترتيب العبارة      ،%)٢٢,٥(ته  بنس

  . )٢,٢٦(عند قيمة متوسط حسابي تساوي النزالء 

 ، أعطيت أهمية متوسطة لهـذه العبـارة       سرويرى الباحث أن استجابات األ    

 أن المجتمع المحلي يعتمد على العالقات القرابية فـي حـل   إلىوذلك راجع   

 الـذين النزالء   بخالف استجابة    ،أكثر من اعتماده على األصدقاء    مشكالته،  

  .اإلصالحيةنهم األصدقاء بعد دخول أعطوا أهمية ضعيفة للعبارة لفقدا

 مـا جـاء فـي       لىع موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ٨,٨ (أشار •

 ،"ةسـر خروج الزوجة للعمل بقصد توفير احتياجـات األ       "مضمون العبارة   



 
١٩٤

 إلـى  %)٤٠,٢( ما نسبته    أشار بينما   موافقتهم بشدة، %) ٩,٨ (لىإباإلضافة  

حيث جاء ترتيـب العبـارة       ،%)٢٩,٤(ته  ب كذلك ما نس   ،عدم الموافقة بشدة  

عند قيمة متوسط حسابي تـساوي      النزالء  وفق بيانات المبحوثين من     ) ١٠(

)٢,١٨.(  

 جعلتها تعطي هـذه العبـارة أهميـة         النزيل أسرأن حاجة   من المالحظ   

 اإلصـالحية  وغياب المعيل في     ،ة أوالً سر حاجة األ  إلىسطة، وذلك راجع    متو

فلـم  النـزالء   وضيق فرص العمل بالنسبة للمرأة في المجتمع السعودي، أمـا           

يوافقوا على هذه العبارة لضعف مستواهم التعليمي وعدم تقبلهم لعمل زوجاتهم           

  .خارج المنزل

 ما جـاء فـي      لىعافقتهم   مو إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١١,٨ (أشار •

 إلـى باإلضـافة    ،"طلب المساعدة من األخصائي النفـسي     "مضمون العبارة   

 عـدم الموافقـة     إلى %)٤٨( ما نسبته    أشار بينما   موافقتهم بشدة، %) ٤,٩(

وفـق  ) ١٢(حيث جاء ترتيـب العبـارة        ،%)١٩,٦(ته  ب كذلك ما نس   ،بشدة

  ).٢,٠٥( تساوي عند قيمة متوسط حسابيالنزالء بيانات المبحوثين من 

خـذت  أنها أال  إ، حل مشكلة نفسية  إلىوعلى اعتبار مضمون العبارة اللجوء      

عن قلـة    وهذا ناتج    .همأسر و النزالءخير لكل من    أهمية ضعيفة وبترتيب    أ

الوعي بأهمية األخصائي النفسي ودوره في حل المـشكالت التـي تواجـه             

  .تهأسر والنزيل

 في اإلجابات   اً الجدولين نجد أن هناك تقارب      العبارات السابقة في   إلىوبالنظر   •

) ٣(مثل العبارة رقـم     )  والنزالء سراأل(بين بعض العبارات لطرفي العينة      

 أخذت  سرلدى األ ) ٥( والعبارة رقم  ،لدى النزالء ) ٢( أخذت رقم    سرلدى األ 

 يقابلها العبـارة رقـم   ،سرلدى األ) ٢( والعبارة رقم ،لدى النزالء) ٦(الرقم  

  . لنزالءلدى ا) ٣(



 
١٩٥

 بروز مثل هذه الطـرق      إلىتقارب اإلجابات هنا يعود      ويرى الباحث أن  

 أما االخـتالف فـي بـاقي        .في التعامل مع المشكالت في المجتمع السعودي      

 بشكل يجعل   ،ة والنزيل سر ضعف التواصل بين األ    إلىالعبارات فيمكن إرجاعه    

  .اته مع المشكالت التي تواجههأسرالنزيل يجهل طريقة تعامل 

 مـا جـاء فـي       إلى موافقتهم   إلى )النزالء(من المبحوثين   %) ١٩,٦ (أشار •

 "طلب المساعدة من إحدى الشركات والمؤسسات الخاصـة       "مضمون العبارة   

 إلى %)٢٩,٤( ما نسبته    أشار بينما   ،موافقتهم بشدة %) ٢٦,٥ (إلىباإلضافة  

ـ      ،%)١٠,٨(ته  ب كذلك ما نس   ،عدم الموافقة بشدة   ارة حيث جاء ترتيـب العب

د قيمة متوسط حسابي تـساوي       عن النزالءوفق بيانات المبحوثين من     ) ١٣(

)١,٨٧.( 

هم لهذه العبارة يعـود     أسروالنزالء  هنا يرى الباحث أن ضعف استجابة       

 كما  . ضعف الدور الذي يقوم به القطاع الخاص تجاه هذه الفئة من المجتمع            إلى

 الذي يقوم به تجاه هذه      أنه قد يعود إلى ضعف القطاع الخاص في إبراز دوره         

  . األسر

  

  



 197

  

  

  

  

  

  

  

  

ــالفص   ـســامــــل الخــ
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  األولالمبحث 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
 نزالء المؤسسات   أسرمشكالت  ( مجموعة من النتائج عن      إلى توصلت الدراسة    لقد

  :البحث ما يلي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها )اإلصالحية وطرق تعاملها معها

  بيانات الديموغرافيةالنتائج الخاصة بال: أوالً

  النتائج التي تتعلق بالنزالء ) أ(

ائج    أظهر   .١ سـنة بنـسبة   ) ٤٠ (إلى) ٢٠( النزالء تراوحت ما بين      أعمار أنت النت
 . عينة الدراسةإجماليمن %) ٧٨,٥(

 من متوسـط فمـا دون بنـسبة          متدنٍ نزالءن المستوى التعليمي لل   ت النتائج أ  أظهر .٢
)٥٢,٩.(% 

  .عاطلين عن العملكانوا من النزالء %) ٣٣,٣(نسبته ن ما أت النتائج أظهر .٣

 .%)٧٢,٥( بنسبة اًأسرن ويعولون و متزوجالنزالء غالبية أنت نتائج الدراسة أظهر .٤

نـسبته    مـا   أن النزيـل  إلـى  المنـسوبة    الجريمةت نتائج الدراسة من حيث      أظهر .٥
 . من مروجي المخدرات همالنزالءمن %) ٥٢,٩(

  : النزالءأسرالنتائج التي تتعلق ب) ب(
النزيـل  ة بعـد دخـول      سـر ن المسئول عن رعايـة األ     أت نتائج الدراسة    أظهر   .١

 النـزالء  أسـر  وفقا لتحليل بيانات     ،%)٥٩(  بنسبة   النزيل زوجة    هي   اإلصالحية
 .النزالءوفقا لتحليل بيانات  %)٢٤,٥(بنسبة و
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 فيمـا   الءالنـز  و النزالء أسر الدراسة    عينتي آراءت نتائج الدراسة اختالف     أظهر  .٢
 عـام   ٤٠-٣٠ ترى الفترة العمرية مـن       النزالء أسرن  إحيث  يتعلق بعمر المعيل،    

 بنسبة  أكثر عام ف  ٥٠ الفئة العمرية للمعيل من      أن النزالء بينما يرى    ،%)٣٥(بنسبة  
)٣٢,٥.(% 

 النزيـل  بعد دخـول     النزالء سرن المؤهل العلمي للمعيل أل    ت نتائج الدراسة أ   أظهر .٣

 النزالء و النزالء أسر الدراسة   ، وهذا ما توافقت علية عينتا     نية كانت متد  اإلصالحية

 .%)٤٣,٨(بنسبة 

 حيث دلـت    ،النزالء أسر أفرادت نتائج الدراسة تباين االستجابات حول عدد        أظهر .٤

 وفقـا   ،أفراد ١٠ إلى ٤ة من   سر األ أفرادتمثل فئة عدد    %) ٦٢,٤(النتائج ما نسبته    

%)  ٥٣,٤( نـسبته     أن ما  إلىت النتائج   أشار، في حين    النزالء أسرالستجابت عينة   

 . وفق استجابات النزالءأفراد ١٠ إلى ٤ة من سر األأفرادتمثل فئة عدد 

 فيما يتعلـق بالـدخل      النزالء و النزالء أسر استجابات   تقاربت نتائج الدراسة    أظهر .٥

 %)٦٩,٢(قـل بنـسبة     أ ريـال ف   ٢٠٠٠ة حيث كانت فئة الدخل من       سرالشهري لأل 

 . التواليعلى%) ٥٥,٩(و

   : النزالءأسرالنتائج التي تتعلق بطبيعة سكن ) جـ(

 النزيـل  نتيجة دخـول     ، لم تقم بتغيير سكنها    النزالء أسرن  ت نتائج الدراسة أ   أظهر .١

 لديها سـكن مـستقل بنـسبة    النزالء أسرن غالبية   وأ ،%)٦٧,٥ ( بنسبة اإلصالحية

وفقا لعينة الدراسـة    %) ٦١,٨( و )سراأل(وفقا لعينة الدراسة     %)٦٨,٤(استجابات  

 .)النزالء(

 اً وليس ملك  إيجار النزالء أسر تسكنهي  ذن طبيعة السكن ال   ت نتائج الدراسة أ   أظهر .٢

 ولعـل مرجـع     .النزالءوفقاً لعينة   %) ٦٦,٧( و ،سروفقا لعينة األ  %) ٧٠,٩(بنسبة  

  للسكن للفئة  اإليجاريةت النتائج بان القيمة     أظهر، كما    التظاهر إلىميل النزالء   ذلك  

وفقـا   %)٧٥(  وبنسبة ،سروفقاً لعينة األ  %) ٧٣,٥(قل كانت بنسبة    أ ف ١٥٠٠٠من  

 .النزالءلعينة 
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   :ة والمساعداتسرالنتائج التي تتعلق بدخل األ )د(

 .قليلة جدا أخرى من جهات النزالء سرن مصادر الدخل ألأت نتائج الدراسة أظهر .١

ـ      ال سرن المساعدات التي تتم لأل    أت نتائج الدراسة    أظهر .٢  هـذه   ىتـي تحـصل عل

  وبنـسبة  ،النـزالء  أسـر  من%) ٥٢,١ (حيث أفاد بذلك   ،المساعدات غير منتظمة  

 .النزالء أسروفقا الستجابات %) ٥٥,٨(

 ،اإلطـالق  غير كافية على     النزالء سرن المساعدات التي تقدم أل    أت الدراسة   أظهر .٣

 .النزالء من%) ٤٦,٧( والنزالء أسر من%) ٥٠( حيث قال بذلك

 الجمعيـات   أنتبـين    )قليلة (األخرى المساعدات   أنت  أظهرائج الدراسة    نت ومع أن 

وزارة الـشؤون    ومـن    ،النـزالء  أسـر  من%) ٣٦,٦(أخذت أعلى نسبة    الخيرية  

 .نزالءوفقا لل%) ٧١( بنسبة االجتماعية

   :اإلصالحية بعد دخول بأسرتهالنتائج التي تتعلق بعالقة النزيل  )هـ(

 قبـل دخـول     النزيـل  و النزيـل  أسرالف العالقة بين    ت النتائج الدراسة اخت   أظهر  .١

 وهـذا   .٧٢,٨١٦=٢ عندما تكون قيمة كـا     ٠,٠٥≤α عند قيمة    .هاوبعد اإلصالحية

ن مـا    وأ ،النزيل و النزيلة  أسر يضعف العالقة بين     اإلصالحية دخول   أن إلىمؤشر  

 .النزيل غير راضين عن النزالء أسرمن %) ٤٣,١(نسبته 

 في  النزيل يزورون   النزالء أسرمن  %) ٥٣,٩ (نسبتهما   أنت نتائج الدراسة    أظهر .٢

%) ٦١,٨( شهر بنسبة أ ة كل ثالث  أو غالبية الزيارات تكون شهرية      أن ووجد   ،سجنه

 . سروفقا الستجابات األ

  نتائج الدراسة وفق محاور وتساؤالت الدراسة : ثانياً

   :األولنتائج التساؤل 

عن ) النزيل(ء أثناء غياب المعيل  النزالأسرالمشكالت االقتصادية التي تواجه 

   ةسراأل
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) ٣٩( المعيارية بجدولي واالنحرافات التحليل للمتوسطات الحسابية توضح نتائج

 نزالء المؤسسات اإلصالحية أثناء أسر من المشكالت االقتصادية التي تواجه اًعدد) ٤٠(و

  : وجاءت نتائجها على النحو التالي،سرغياب المعيل عن األ

 وقد بلـغ متوسـط اإلجابـات        ."אא"العبارة   -١

 وهذا يوح   .وفق استجابات النزالء   )٤,٠٠( النزالء و  أسروفق استجابات   ) ٤,٠٥(

 . سرالوضع االقتصادي الحرج لهذه األ

 وقد بلغ متوسط  ."אא"العبارة   -٢

 .النزالءوفق استجابات    )٤,١٦( و ،النزالء أسرفق استجابات   و) ٣,٨٨(اإلجابات  

 وال شك أن ارتفاع النـسبة التـي         .سروهذه نتيجة لتردي الوضع المادي لهذه األ      

  .همأسريقول بها النزالء تعكس قلقاً أكبر على 

 وقد بلغ متوسـط     ."אאאאא"العبارة   -٣

. النزالءوفق استجابات    )٣,٩٠( و ،النزالء أسروفق استجابات   ) ٣,٨٢(اإلجابات  

 بعد أن كانت تعتمد     ،ة بسيارات األجرة لقضاء حوائجها    سروهنا يظهر استعانة األ   

  .نسبة كبيرة منها على النزيل في ذلك

 وقد بلـغ متوسـط   ."אאא"العبارة   -٤

. النزالءوفق استجابات    )٣,٥٩( و ،النزالء أسروفق استجابات   ) ٣,٧٩(اإلجابات  

 ويرجـع  .عدم كفاية دخلهـا المـادي     على    لالستدانة دليل  سروالشك أن لجوء األ   

مل والتقليـل مـن لجـوء       ح الت النزالء محاولة   إلىالفرق البسيط بين االستجابتين     

 .هم لالستدانة من اآلخرين أسر

 وقـد بلـغ متوسـط       ."אא"العبارة   -٥

النـزالء،  وفق استجابات    )٤,١( و ،النزالء أسروفق استجابات   ) ٣,٦٦(اإلجابات  

 .سر البطالة لدى أفراد هذه األ ضخامةهذه العبارة تظهر

 وقد بلغ متوسط اإلجابات    ."אא"العبارة   -٦

 .النزالءوفق استجابات  )٣,٥٥( و،النزالء أسروفق استجابات ) ٣,٥٨(
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 وقد بلغ متوسط اإلجابـات  ."אא"العبارة   -٧

 ويبـرر   .النزالءوفق استجابات    )٣,٨٢( و ،النزالء أسروفق استجابات   ) ٣,٥٨(

 .  الظهور بمظهر الغنىإلىارتفاع النسبة بين النزالء بميل النزيل 
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    :اؤل الثانينتائج التس

عن ) النزيل( النزالء أثناء غياب المعيل أسرالمشكالت االجتماعية التي تواجه 

    ةسراأل

) ٤١( المعيارية بجدولي واالنحرافات التحليل للمتوسطات الحسابية توضح نتائج

 نزالء المؤسسات اإلصالحية أثناء أسرية التي تواجه جتماع من المشكالت االاًعدد) ٤٢(و

  -: وجاءت نتائجها على النحو التالي،سرمعيل عن األغياب ال

وفـق  ) ٣,٩٦( وقد بلغ متوسط اإلجابـات       ."אא"العبارة   -١

زيـادة   مما يدل علـى      .النزالءوفق استجابات    )٤,٠٩( و النزالء أسراستجابات  

 . أعباء التربية على األم بعد سجن النزيل زيادة كبيرة

) ٣,٨٤( وقد بلغ متوسـط اإلجابـات        ."אא"العبارة   -٢

 يـدل علـى      وهذا .النزالءوفق استجابات    )٤,٠٦( و النزالء أسروفق استجابات   

  .ةسرالفراغ الذي خلفه غياب األب عن األ

 وقد بلـغ متوسـط اإلجابـات        ."אאאאא"العبارة   -٣

وهـذا   .النـزالء وفق استجابات    )٣,٧٦( و ،النزالء سرأوفق استجابات   ) ٣,٥٥(

 .ثر غياب السلطة الضابطة التي يمثلها األبأيظهر 

 العبارات السابقة نلحظ ارتفاع المتوسطات الحـسابية لـدى النـزالء            إلىوبالنظر  

 .همأسر وهذا يعكس قلقاً زائداً لدى النزالء على سرمقارنةً بإجابات األ

    :نتائج التساؤل الثالث

عن ) النزيل( النزالء أثناء غياب المعيل أسرالمشكالت النفسية التي تواجه 

     ةسراأل

) ٤٣( المعيارية بجـدولي     واالنحرافاتتوضح نتائج التحليل للمتوسطات الحسابية      

 نزالء المؤسسات اإلصـالحية أثنـاء       أسرية التي تواجه    لنفس من المشكالت ا   اًعدد) ٤٤(و

  :   وجاءت نتائجها على النحو التالي،سرغياب المعيل عن األ
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وفق استجابات ) ٤,١٦( وقد بلغ متوسط اإلجابات     ."אא"العبارة   -١

 مـن   سـر معاناة األ  مما يدل على     .النزالءوفق استجابات    )٣,٨٢( و ،النزالء أسر

  .  تفوق توقع النزالءمشكالت نفسية كبيرة

 وقد بلغ متوسـط اإلجابـات       ."אאא"العبارة   -٢

 وهنـا   .وفق استجابات النـزالء    )٤,٠٠( و ، النزالء أسروفق استجابات   ) ٤,٠٧(

 وهو أثـر يفـوق توقـع        ،ةسرعيل على االستقرار النفسي لأل    يظهر أثر فقدان الم   

 . النزالء لما يحدثه غيابهم

وفـق  ) ٣,٩٩( وقد بلغ متوسـط اإلجابـات        ."אא" العبارة -٣

لحالـة   مما يدل علـى ا     النزالء،وفق استجابات    )٣,٧٨( و ،النزالء أسراستجابات  

 ويدل أيضاً على أن الواقـع يفـوق توقـع           . من ناحية  سرالنفسية الحرجة لهذه األ   

 . ةسر وما يحدثه في مستوى االستقرار النفسي لأل،همأسرالنزالء ألثر غيابهم عن 

وفق اسـتجابات  ) ٣,٩٢(وقد بلغ متوسط اإلجابات  ."אא" العبارة -٤

خوف أعضاء هـذه     مما يدل على     .النزالءوفق استجابات    )٣,٥٩( و ،النزالء أسر

 . وقلق ينتاب أفرادها وما يرتبط بذلك من توتر، من المستقبلسراأل

وفـق  ) ٣,٩١( وقد بلغ متوسـط اإلجابـات     ."אאא" العبارة -٥

معانـاة   مما يدل علـى      .النزالءوفق استجابات    )٤,٠٣( و ،النزالء أسراستجابات  

 والشك  .اإلصالحية نتيجة إيداع معيلها في      ، النزالء من عزلة اجتماعية كبيرة     أسر

 .سر موقف اجتماعي حازم تجاه هذه األإلىأن ذلك يشير 

 أسـر وفق استجابات   ) ٣,٨٦( وقد بلغ متوسط اإلجابات      ."אא"العبارة   -٦

فـي  المعيـل  أن إيـداع   مما يدل على  .النزالءوفق استجابات    )٤,٢٩( و ،النزالء

 .ة للقدوة بشكل شبه تامسر قد ترتب عليه افتقاد األاإلصالحية

) ٣,٥٠( وقد بلغ متوسط اإلجابـات   ."אא"العبارة   -٧

 يـدل علـى     وهذا .النزالءوفق استجابات    )٣,٦٢( و ،النزالء أسروفق استجابات   

  .اإلصالحيةإيداع المعيل في يمارسه الدور الخطير على العالقات الزوجية الذي 
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وفق ) ٣,٤٤( وقد بلغ متوسط اإلجابات ."אאאא"العبارة  -٨

رجعه  والشك أن ذلك م    .النزالءوفق استجابات    )٣,٣٣( و ،النزالء أسراستجابات  

 .ةسرلضبط وتوجيه العالقات بين أفراد األ مصدر اادةغياب المعيل الذي يمثل ع

     :نتائج التساؤل الرابع

عن ) النزيل( النزالء أثناء غياب المعيل أسرالمشكالت الصحية التي تواجه 

    ةسراأل

) ٤٥( المعيارية بجدولي واالنحرافات التحليل للمتوسطات الحسابية توضح نتائج

 نزالء المؤسسات اإلصالحية أثناء أسرلتي تواجه  من المشكالت الصحية ااًعدد) ٤٦(و

بانحراف ) ٣,٣٦(و) ٢,٦٣( وقد بلغ المتوسط العام لهذا المحور .سرغياب المعيل عن األ

 وهذا . على التواليالنزالء والنزالء أسروفق استجابات ) ١,٥٧( و،)١,٥٥(معياري عام 

 يوجد مشكالت كبيرة يبين أن جميع العبارات أعطت أهمية متوسط فما دون حيث ال

 وجود مستشفيات حكومية إلىولعل ذلك راجع .  من الناحية الصحيةالنزالء أسرتواجه 

ة النزيل لبعض المشكالت أسرومع ذلك قد تتعرض .  بالمجانسرتقدم خدماتها لهذه األ

  .ة نتيجة سجن عائلهاسرالصحية، التي قد تنجم عن انخفاض المستوى المادي لأل

     :الخامسنتائج التساؤل 

   النزالء لحل مشكالتها أسر إليهاوالطرق التي تلجأ  األساليب

توضح نتائج التحليل للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مفردات 

حول التساؤل الرياض إصالحية الحائر بمدينة  النزالء في والنزالء أسرعينة الدراسة من 

 النزالء أسر إليها التي تلجأ واألساليبالطرق ث في يبح، والذي الخامس لهذه الدراسة

ن المتوسط العام لهذا المحور إ. ةسرعن األ) النزيل( أثناء غياب المعيل ،لحل مشكالتها

  النزالءأسرستجابات وفق ا) ١,٣٧(و) ١,٤٩( بانحراف معياري ،)٢,٤٥(و) ٢,٦٥(

 أسرساليب التي تلجأ إليها  إليها إليضاح األاإلشارة  والبد من. على التواليوالنزالء

  :النزالء في حل مشكالتها
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) ٣,١١( وقد بلغ متوسط اإلجابـات   ."אאא"العبارة   -١

 وهنا يظهـر    .النزالءوفق استجابات    )٢,٥٥( و ، عالية النزالء أسروفق استجابات   

 . سردور الجمعيات الخيرية في دعم هذه األ

 وقد بلغ متوسط اإلجابـة      ".אאאא"العبارة   -٢

 وهذا يوضح الدور الـذي تقـوم وزارة الـشؤون           .وفق استجابة النزالء  ) ٣,١١(

 .سراالجتماعية ممثلة في وكالة الضمان االجتماعي لمساعدة هذه األ

وفق اسـتجابات   ) ٣,١١( وقد بلغ متوسط اإلجابات      ."אא"العبارة   -٣

 أسـر وتظهر هذه العبارة اعتمـاد      . وفق استجابات النزالء  ) ٣,٠٨( النزالء و  رأس

 . الوسائل التي تواجه بها مشكالتها بعد سجن المعيلىحدالنزالء على األقارب كإ

وفق ) ٣,٠٥( وقد بلغ المتوسط الحسابي لإلجابات       ".א"العبارة   -٤

 وهنـا يظهـر أن      .ابات النـزالء  وفق اسـتج  ) ٢,٢٦( و ، النزالء أسراستجابات  

 أما النزالء فكانـت     . وفق المتوسط الحسابي   . ذات أهمية متوسطة   سراستجابات األ 

  الكبير بفقدانهم  النزالءإحساس   إلى ولعل ذلك يرجع     .أهمية اإلجابات لديهم ضعيفة   

 .اإلصالحيةألصدقائهم بعد دخول 

وسط الحسابي لهذه العبارة     وقد بلغ المت   ."אא"العبارة   -٥

 وهنـا   .وفق استجابات النـزالء   ) ٢,٣٩( و ، النزالء أسروفق استجابات   ) ٢,٩١(

 . ويضعف وفق إجابات النزالءسريظهر دور اإلمام من خالل إجابات األ

) ٢,٧٦( وقد بلغ المتوسط الحسابي لإلجابات ."אא"العبارة   -٦

 وهـذه العبـارة تبـين       .وفق إجابات النزالء  ) ٢,٣٢( و ، النزالء أسروفق إجابات   

  .سر لألالسيئالوضع االقتصادي 
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  المبحث الثاني

 توصيات الدراسة
 بين الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات      يوصي الباحث بإيجاد السبيل للتنسيق     -١

 سـر الخيرية المختلفة حول تقديم المساعدات المالية والعينية والرعاية االجتماعية أل         

 حتى تتحقق األهداف المرسومة لهذه المؤسسات والجمعيات من         ،اإلصالحياتنزالء  

 نـزالء   أسـر  أكبر عدد ممكـن مـن        إلى وحتى تصل مساعداتهم المتنوعة      ،ناحية

ن أ وعلى اعتبار    ، هذه المساعدات  سر تطلب هذه األ   أن دون   ، المحتاجة اإلصالحيات

  . سرسبة لأل المشكالت بالنأساسالمشكالت االقتصادية هي 

العاملين في المؤسسات الحكوميـة والجمعيـات        األخصائيين تأهيليوصي الباحث ب   -٢

بحيث يكونـوا علـى      ،ومساعدتهم اإلصالحيات نزالء   أسرالخيرية التي تقوم بدعم     

 وتقـديم المـساعدات     ،سـر إلمام ودراية بالوضع النفسي ألفراد هذه النوعية من األ        

نمـا   وإ ،الجانب االقتـصادي   يقتصر الدعم على      وال . وحل مشكالتهم  ،المناسبة لهم 

 حيث أوضحت الدراسة مواجهة هـذه       ،سريكون مدعوما بدراسة الحالة النفسية لأل     

 .  لمشاكل نفسية كبيرةسراأل

 عـدد كـاف مـن األخـصائيين          بتوفير اإلصالحياتيوصي الباحث بقيام إدارات      -٣

وتقـديم   ، النزيل ةسرئل أل تسنى لهم دراسة حالة كل عا     تاالجتماعيين المؤهلين، لكي    

 والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية عن      اإلصالحيةالمعلومات الوافية إلدارة    

 حتـى قبـل     أو ،وذلك من فترة صدور الحكـم      ، للمساعدة النزيلة  أسرمدى حاجة   

 . ة بفقدان المعيلسر األتتأثرصدور الحكم حتى ال 

 النزالءالبشري للجنة الوطنية لرعاية     يوصي الباحث باالهتمام بتقديم الدعم المادي و       -٤

 وذلك لتتمكن   ،سر عنهم باعتبارها الجهة المختصة برعاية هذه األ       ،والمفرجوأسرهم  

 . من إقامة البرامج والمشاريع الداعمة لهذه الفئة من المجتمع

 النـزالء فـإن     أسرلما كانت المشكلة االقتصادية هي أكبر المشكالت التي تواجهها           -٥

بوضع الخطط والبدائل الكفيلة عملياً بالتصدي لهذه المشكالت وذلك         الباحث يوصي   
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 :على النحو التالي 

 النزالء التي تقـرر حجـم       أسراالعتماد على ما تنتهي إليه دراسة حاالت          -أ

  . سرالمساعدة المادية الفورية لهذه األ

  ويثبت عدم وجـود    النزيل هو   ، التي يكون معيلها الرئيسي    سرفي حالة األ     -ب

كـامالً  ، يوصي الباحث بصرف مرتب النزيـل        سرمصادر أخرى لهذه األ   

كما يوصي الباحث بإعطاء زوجات النزالء وأبنـائهم األولويـة          . ته  سرأل

 . بالتعيين في العمل

  

 التوصيات المستقبلية
 وذلك بدراسة هذه ، تعمقاًأكثر تكون اإلصالحيات نزالء سرالقيام بدراسات أل

لتحقق من أوضاعها لقرب عن طريق المالحظة والمعايشة  عن سرالنوعية من األ

 .  دقة وموضوعيةأكثر لتكون نتائجها ،االجتماعية واالقتصادية المختلفة
 



 ٢٠٨

  عـــــــــــــــــــــالمراج
  :المراجع العربية : أوًال 

  القرآن الكريم
  األحاديث الشريفة

، سيكولوجية التنشئة االجتماعيـة، دار المـسيرة   )١٤١٨(أبو جادو، صالح،    -١

  .عمان: للنشر والتوزيع والطباعة

دار الفكـر   : ، تنظيم اإلسالم للجمتمـع، القـاهرة      )د ت (أبو زهرة، محمد،     -٢

 .للطباعة والنشرالعربي 

دراسة تجريبية لتطبيق المدخل الـواقعي فـي        ) ١٤١٠(إدريس، الجوهرة،    -٣

خدمة الفرد لمواجهة المشكالت االجتماعية للمرأة السعودية المطلقة، دراسة         

مطبقة على الجمعيات الخيرية النسائية بمدينة الرياض، رسـالة ماجـستير،           

لي للخدمـة االجتماعيـة للبنـات       الرئاسة العامة لتعليم البناء، المعهد العـا      

 .بالرياض، الرياض

، الرعاية االجتماعيـة لألطفـال المحـرومين مـن          )١٤٠٣(إدريس، مي،    -٤

الوالدين، دراسة تقويمية لبرامج رعاية األطفال في دور الحضانة بالرياض،          

 .جامعة الملك سعود، الرياض

قتـصادية فـي    ، تأثير المشكالت االجتماعية اال    )١٤١٦(استنبولي، ابتسام،    -٥

التوازن األسري، دراسة تحليلية ألثر المشكالت على األسر المستفيدة مـن           

خدماتها الجمعيات الخيرية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة الملـك          

 .سعود، الرياض

، برامج الرعاية االجتماعية في المملكـة العربيـة         )هـ١٤٢٦الباز، راشد،    -٦

 .الرياض: ملك عبالعزيز العامةالسعودية تطور وتطوير، مكتبة ال

مكافحة الجريمة في المملكـة العربيـة الـسعودية،         ) ١٤٢٢(البشر، خالد،    -٧

 .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض

، تفعيل دور مؤسسات الضبط االجتماعي فـي ظـل          )١٤٢٢(البكر، محمد،    -٨



 ٢٠٩

يـة للدراسـات    المتغيرات االجتماعية واالقتصادية المعاصرة، المجلة العرب     

 .الرياض: ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية٣٢األمنية والتدريب، العدد 

: علم النفس االجتماعي، مكتبة الملك فهد الوطنيـة       ) ١٤٢١(البلعاس، فالح،    -٩

 .الرياض

، اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على سجن       )١٤٢٦(التركي، سعود    -١٠

 .عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجام: عائل األسرة، الرياض

دور المؤسسات األهلية في رعايـة أسـر        ) ١٤٢٢(الثقفي، محمد بن حميد،      -١١

السجناء، بحث مقدم لندوة اإلصالح والتأهيل في المؤسسات العقابية المنعقدة          

هـ تحت إشراف اإلدارة العامة للـسجون،       ٨/١٤٢٢ /١٦ – ١٤في الفترة   

 .الرياض

الخـصائص االجتماعيـة واالقتـصادية      ) ١٤٢٣(ميد،  الثقفي، محمد بن ح    -١٢

للعاطلين عن العمل من مرتكبي الجرائم، بحث مقدم لندوة المجتمع واألمـن            

 .في دورتها السنوية الثانية المنعقدة بمقر كلية الملك فهد األمنية، الرياض

السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية،     ) ١٩١٧(الجريوي، محمد عبداهللا،     -١٣

 . الثانيةالطبعة

، رعاية الجمعيـات األهليـة لنـزالء المؤسـسات          )١٤٢٤(حافظ، نجوى،    -١٤

 .الرياض: اإلصالحية، جامعة نايف العربية

، األسرة والضبط االجتماعي، مكتبة     )١٤٢٢(الرومي،  نايف  ومحمد   ،الحامد -١٥

 .الرياض: الملك فهد الوطنية

 ذات  ، مقدمـة الخدمـة االجتماعيـة، منـشورات        )١٩٨١(حسن، محمود،    -١٦

 .الكويت: السالسل

الجريمة في المدن السعودية، دراسة فـي       ) ١٤١٩( الخريف، رشود محمد     -١٧

 .مركز أبحاث مكافحة الجريمة: جغرافية الجريمة، الرياض
 

، رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم فـي        )١٤١٨(خليفة، محروس،    -١٨



 ٢١٠

 .لرياضا: المجتمع العربي، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

 .بيروت: ، بيكولوجية األسرة، دار الجيل)١٩٨٨(الخوري، توما جورج،  -١٩

، نمو الطفل وتنشئته بين األسـر ودور الحـضانة،          )١٩٩٩(دياب، فوزية،    -٢٠

 .القاهرة: مكتبة النهضة المصرية

، دور الجمعيات األهلية فـي دعـم البـرامج          )هـ١٤٢٤(الرشود، عبداهللا،    -٢١

الحية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية      التأهيلية في المؤسسات اإلص   

 .للعلوم األمنية، الرياض

، تكامل خدمات الرعاية االجتماعية داخل      )١٤١٩(الرصفاني، عبدالرحمن،    -٢٢

السجن، دراسة ميدانية بمدينة الرياض، رسالة ماجـستير، أكاديميـة نـايف            

 .العربية للعلوم األمنية، الرياض

الجريمة والبطالة، بحث مقدم لنـدوة المجتمـع        ،  )١٤٢٣(الزهراني، هاشم،    -٢٣

واألمن في دورتها السنوية الثانية، المنعقدة بمقر كلية الملك فهـد األمنيـة،             

 .الرياض

، الـضبط االجتمـاعي والتماسـك       )م٢٠٠٠(السالم، خالد بن عبدالرحمن،      -٢٤

 .األسري، الطبعة األولى

لمملكـة العربيـة    ، الرعاية االجتماعيـة فـي ا      )١٤٢٥(السدحان، عبداهللا،    -٢٥

 .الرياض: السعودية، النشأة والتطور، إدارة الملك عبدالعزيز

، انحراف األحداث وعالقتـه بالخـصائص       )١٤١٦(السديس، عبدالرحمن،    -٢٦

العمرانية، دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، المركز العربي للدراسات األمنية         

 .والتدريب، الرياض

جتماعي واالقتـصادي ألسـر نـزالء       ، الوضع اال  )١٤١٧(السعيد، عبداهللا،    -٢٧

السجون، دراسة ميدانية عن أسر نزالء السجون في مدينة الرياض، مركـز            

 .الرياض: أبحاث مكافحة الجريمة

، الحرمان العاطفي في األسرة السعودية وعالقتـه        )١٤٢٥(السيف، محمد،    -٢٨



 ٢١١

نية، بجرائم اإلناث، بحث مقدم لندوة المجتمع واألمن في دورتها السنوية الثا          

 .المنعقدة بمقر كلية الملك فهد األمنية، الرياض

رعاية أسر النزالء كأسلوب مـن أسـاليب        ) م١٩٨٨(الصادي، أحمد فوزي     -٢٩

الرعاية الالحقة، الندوة العلمية الثامنة عشر حول الرعاية الالحقـة للمفـرج         

 .عنهم بين النظرية والتطبيق، المركز العربي للدراسات األمنية، الرياض

، العمل الطوعي لنزالء المؤسسات اإلصـالحية،       )هـ١٤٢١(، أحسن   طالب -٣٠

 .الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

، اقتصاديات الجريمة دراسة مقارنة مع التطبيق       )١٤٢٥(عبدالسالم، رضا،    -٣١

على عينة من سجناء أحد السجون المـصرية، مجـد المؤسـسة الجامعيـة              

 .يروتب: للدراسات والنشر والتوزيع

، دور األسرة في تنشئة األبناء علـى قـيم التنميـة            )١٤٢٤(العتيبي، نوره،    -٣٢

والتحديث دراسة ميدانية بمدينة الرياض، رسالة دكتـوراه، جامعـة الملـك            

 .سعود، الرياض

، مدخل في الرعاية االجتماعيـة والخدمـة        )١٩٨٨(عطية وآخرون، السيد،     -٣٣

 .دريةإسكن: االجتماعية، المكتب التجاري الحديث

، مقدمة في الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعيـة        )١٩٩٩(علي، ماهر،    -٣٤

سلسلة طرق ومجاالت الخدمة االجتماعية، الكتاب السابع، الكتاب الجامعي،         

 .القاهرة

، الرعاية االجتماعية في السجون، األهداف وسبل       )١٩٩٠(الغامدي، سعيد،    -٣٥

ن، الريـاض، مركـز أبحـاث       التطوير، دراسة استطالعية آلراء المسجوني    

 .مكافحة الجريمة

، دور األسـرة فـي تربيـة        )١٤١٨(الغامدي، عبدالرحمن بن عبدالخالق،      -٣٦

 .أوالدها، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض

، مجتمع السجن، دراسـة أنثروبولوجيـة، المكتـب         )١٩٨٥(غانم، عبداهللا،    -٣٧



 ٢١٢

 .الجامعي، اإلسكندرية

ر السجن في سلوك النزيل، جامعة نايف العربيـة       ، أث )١٩٩٩( غانم، عبداهللا،  -٣٨

 .الرياض: للعلوم األمنية

مدخل إلـى الرعايـة االجتماعيـة، دار المعرفـة          ) ١٩٩٦(فهمي، محمد،    -٣٩

 .اإلسكندرية: الجامعية

 .القاهرة: ، الصحة النفسية، مكتبة الخانجي)١٩٨٧(فهمي، مصطفى،  -٤٠

ـ         )٢٠٠٢(قاسم، محمد،    -٤١ : كندرية للكتـاب  ، أطفال بـال أسـر، مركـز اإلس

 . اإلسكندرية

: ، شركة منشورات دار الراتب الجامعيـة      )١٩٩٧(القاموس العربي الوسيط     -٤٢

 .بيروت

، سياسة الرعاية االجتماعيـة والتكتيكـات المهنيـة         )١٤٢٢(القعيب، سعد،    -٤٣

لتحقيق أهدافها، األطر النظرية وواقع الممارسة، السلسلة العلميـة لفلـسفة           

 .الرياض: ار الخريجي للنشر والتوزيعالرعاية االجتماعية، د

، علم الـنفس األسـري، مكتبـة الفـالح للنـشر            )١٤٢١(الكندري، أحمد،    -٤٤

 .الكويت: والتوزيع

، العالقات األسرية، الزهراء للنـشر      )١٤٢٦(،  النوفل  وربيع ، حصة المالك -٤٥

 .الرياض: والتوزيع

 المملكـة   ، البطالة وعالقتها بالجريمـة فـي      )١٤٢٤(المالكي، عبدالرزاق،    -٤٦

العربية السعودية، دراسة ميدانية في المؤسسة اإلصالحية بالحـائر بمدينـة           

 .الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

، دور األسرة في أمن المجتمع، بحث مقدم في ندوة          )١٤٢٥(محمد، إدريس،    -٤٧

: كلية الملك فهـد األمنيـة     المجتمع واألمن في دورتها السنوية الثالثة، بمقر        

 .الرياض

، مذكرات في الخدمة االجتماعية، المكتـب الجـامعي       )د ت (محمد، سميرة،    -٤٨



 ٢١٣

 .اإلسكندرية: الحديث

، المرجع فـي مـصطلحات العلـوم        )١٩٨٥(محمد، علي محمد، وآخرون      -٤٩

 .االجتماعية، بيروت، دار الكتاب الحديث

 .نجلو المصرية، الطفل تنشئته وحاجاته، اال)١٩٨٩(محمد، هدى،  -٥٠

، الرعاية واإلصالح مراحل تطورها وتطبيقاتها      )١٤٢١(المرشدي، علوش،    -٥١

في المملكة العربية السعودية، وزارة الداخليـة، مركـز أبحـاث مكافحـة             

 .الجريمة، الرياض

، دور القطاع الخاص في رعاية أسر نـزالء         )١٤٢٥(صيب، عبداهللا،   يالمغ -٥٢

 في مدينة الرياض، رسالة ماجـستير،       المؤسسات اإلصالحية، دراسة طبيقية   

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض

، المشكالت التربوية واالجتماعية الناتجة عن خـروج        )١٤١٥(نياز، حياة،    -٥٣

المرأة للعمل، دراسة ميدانية على عينة من العـامالت الـسعوديات بجـدة،             

 .رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

، اإليداع في الـسجون واألحـوال األسـرية         )١٤٢٤(ل، ناجي محمد،    هال -٥٤

للسجناء، دراسة سوسيولوجية على السجناء بإحدى المؤسسات العقابية، مجلة         

 .الرياض: البحوث األمنية، العدد الخامس والعشرون، كلية الملك فهد األمنية

المطابع سيكولوجية األسرة العربية،    ،  )١٩٩٦(،  مباركأحمد   و  حمدي ياسين، -٥٥

 .الكويت: الدولية

  
  : الدوريات : ثانيًا 

 . ١٣٧٣٤صحيفة الرياض ، المملكة العربية السعودية ، العدد  -١

   .١٣٥٧٤صحيفة الرياض ، المملكة العربية السعودية ، العدد  -٢
 


