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 لخص:الم

)رابيئيد   رجتتاداعيد   رافقداتي   راتنةياي م راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   راتعرف على راعورمدل إاى هددتدت هداه رادد ر دددددد 

  ين  وتقاً اخصدددا صدددين رادفاو ررتي راتعرف على رافروق ذر  رادجا  رجحصدددا ي  راار بظ  با دددتأابا  أترر  راعوتازرن   رصددديحي 

ن ع ومنيج رااسح رجتتااع  من خيل راحصر راشامل ااأتاع راد ر   اوصف  راتحليل  رم راانيج رر تخدواتحقيق هاه رألهدرف تقد  م 

  ت  إصددديحي تايع ران في  )رااحكوما  ورااوقوتا م طرفق ر دددتخدرم أ رع رج دددتبام   و م  ظبيقيا على أترر  مأتاع راد ر ددد  وهن

وقد  وصلت  .م فل  م98رجتنبيا  )عو ف   وم   41) تعد  راسدعو فا   م م فل  من تنسديا  مختلف 401رابااغ عد هن)منظق  تازرن و

ت  رألواى    مد ع  وتر و ا ل راترتي  بااد  هفي  عورمل بيئ  راسدأن راار بظ  بااعنن بين ران راربرز  أنراد ر د  إاى رانتا ج راتااي   

 وأن  مخصدصد  الاشد  أواااا  د  رارفا  ن  ليه قل  رجمشدظ  رات   شد ل وقت رافرر    م رجز حام  رخل را م رم  وأخيررً ياأ أما 

قل   ورصدددل ران فل  مع أ دددر يا  فليه عامل  و ر راعيقا  بين    أوجً عاملراار بظ  بااعنن بين ران في  ه أبرز راعورمل رجتتااعي  

ين راعيقا  ب و ر ران في  اكفرع راسددددددخرفد  بينين   م عامل  ددددددعن قد ع ران فل  على راتكين رجتتااع   رخل راسددددددأن   م عامل 

راعورمددل رافقدداتيدد  راار بظدد  بددااعنن بين ران في   تافددل ت    ددددددعن راورزو رادددفن  الن في  أوجً   م  أهم   بينادداران في  وراعددامي 

 م ددددعن راوع  رافقات  بين ران في  باأل ا  راسددددااب  ج ددددتخدرم راعنن  فليه  ددددعن ميا ر ) راحور  وقبول ر،خرم اد  ران في    

)رج ر ف م راار بظ  بااعنن بين ران في   افلت   اا خلصت رانتا ج أن أبرز راعورمل راتنةياي      قات  راعنن وراقوع  رخل راسأنرمتشا

 ت   منع ران فل  من راتورصددددل مع أ ددددر يا   م  ياأ قنور  إ ر ف  ور ددددح  ج ددددتكاال معامي  ران في   ومن  م  ددددعن رابررمج

الن في   فليه  ددعن ر ددتأاب  رج ر ع ااعااأ  يددكاوي ران في . وقد وتد  تروق ذر   جا   رحصددا ي  ت  رتابا  أترر  )راتأهيلي م 

اار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير راحاا  رجتتااعي  ررافقاتي م )رابيئي   ورجتتااعي    حول محو  راعورمل عين  راد ر ددد 

رابيئي   وراتنةياي م راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير طبيع  راسددددكن اصددددااح من راعورمل ) اصددددااح راات وت   وحول

 راعورمل)رابيئي   ورافقاتي   وراتنةياي م وتقا اات ير راو ع راقاموم  اصااح رااحكوما .  وحول محو  فسكّن ت  بيت يعب 

 راتنةياي . راعورمل-رافقاتي   راعورمل-رجتتااعي   راعورمل-رابيئي   راعورمل-  عنن ران في  الكلمات المفتاحية
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Factors of violence between inmates of correctional institutions: Jazan correctional female 

inmates as a model 

 

Abstract: 

 

This study aimed to identify the (environmental, social, cultural, organizational) factors associated with 

the phenomenon of violence between female inmates in Jazan reformatory, and to identify the 

statistically significant differences associated with the responses of the sample members according to 

their demographic characteristics. Social survey through a comprehensive inventory of the study 

population by using the questionnaire tool . And it was applied to the members of the study community, 

which are all female inmates (convicts and detainees) in the Jazan reformatory, and their number is (104) 

inmates of different nationalities. The number of Saudi women is (15), and the foreigners are (89). The 

study reached the following results: The most prominent factors of the  Prison related  to  violence 

between inmates are: the scarcity of amenities in the first place, followed by the lack of activities that 

occupy free time, then the overcrowding inside the cell, and finally the absence of places designated for 

walking or exercising, And that the most important social factors related to violence between female 

inmates are: first, the factor of the inmate’s lack of communication with her family, followed by the 

factor of tension in relations between female inmates due to the abundance of sarcasm between them, 

then the factor of the inmate’s weak ability to socially adapt inside the prison, then the factor of tension 

in relations between female inmates and female workers, while the most important factor The cultural 

factors associated with violence among female inmates are represented in: the weak religious scruples 

of female inmates first, then the weak cultural awareness among female inmates of the negative effects 

of the use of violence, followed by weak skills (dialogue and acceptance of the other) among female 

inmates, then the spread of the culture of violence and power inside the prison. The  results also 

concluded that the most prominent (administrative) organizational factors related to violence between 

female inmates were represented in: preventing the inmate from communicating with her family, then 

the absence of clear administrative channels to complete the inmates’ transactions, and then the 

weakness of the (rehabilitation) programs for the inmates, followed by the weak response of the 

administration to address the complaints of the inmates .  There were statistically significant differences 

in the answers of the study sample members on the axis of (environmental, social, cultural) factors 

associated with the phenomenon of violence among female inmates according to the variable of social 

status in favor of the married woman,and on the (environmental, and organizational) factors associated 

with the phenomenon of violence among female inmates according to the variable of the nature of 

housing For the benefit of those who live in a popular house, and around the axis of factors 

(environmental, cultural, and organizational) according to the variable of the legal status in   favor of the 

government.                                                                                                  

Keywords: violence inmates - environmental factors - social factors - cultural factors - organizational 

factors. 
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 المقدمة:

ام  عد رااؤ سا  رإلصيحي  ت  وقتنا راحاا  مكان اتنفيا راعقوب  تقط  اا  امت راسأون  ابقا  وإماا رختلفت رانةرع راعقابي  و  ير      

 يا    لك رااؤ سا  اتصبح مؤ سا  معني  بإصيح و أهيل و يافب رااامبين من خيل  حقيق راعدفد من رألهدرف منيا  اان بيئ  

ؤ سا  راعقابي   وتر راسيم  وراحااف  الن جء.  ير أن ظاهرع راعنن بين ران جء  عد من أبرز رااعوقا  اتحقيق ذاك آمن   رخل راا

رايدف ت  رااؤ سا  راعقابي   حيث  عد من رااشكي  راشا ع  وراخظيرع ورات   سبب راقلق اعامل  وإ ر ر  راسأون حتى أميا أصبحت 

سأون  ب ض رانةر عن أمااطيا رااختلف  ورات   تنوو ما بين راضرأ وراشتم وراتحرش ورج تي رء ظاهرع عاااي   حدث ت  تايع را

 م.  2م  ص3042ااتلكا  )رادو ري  وراقاف ورجعتدرء على رانفس ورا

ى رجهتاام من أتل ذاك  ان رجهتاام باعرت  راعورمل راار بظ  بااعنن  رخل رااؤ سا  رجصيحي  من رااو وعا  رات  حاز  عل   

ور توتبت   ر تيا  وهار ما  عت هاه راد ر   إاى معرتته خاص  ت  رااؤ سا  رجصيحي  راخاص  باانساء باعتبا  هاه راةاهرع 

مت رفدع بينين على  ير رااتوقع  وقد عاد  راد ر   ت  ذاك إاى معرت  آ رء ران في  وراعامي  ت  رااؤ سا  رجصيحي  التعرف 

 راار بظ  بةاهرع راعنن تييا. و يل  ذاك  و يح أبعا  هاه راد ر   ت  مشكل  راد ر   وأهدرتيا.على راعورمل 

 مشكلة الدراسة:

 شيد رااؤ سا  رجصيحي  ت  رااالك  راعربي  راسعو ف    رفد ت  ظاهرع راعنن بين ران جء  اا هو راحال ت  معةم رااؤ سا         

 وج ترق ت  ذاك بين  لك راخاص  باارتال أو رانساء  علااً بان رااتوقع أن فكون  فش  راةاهرع بسأونرجصيحي  على مستو  راعاام  

اارأع  واكن هناك مسب  مر فع  من راعنن بين ران في  ت   أون رانساء  على رار م من  ياأ رانساء أقل من رارتال الظبيع  ر

رااؤ سا  رجصيحي  ت  رااالك   إج أن هناك راعدفد من راد ر ا  رات  أيا    رجحصا يا  رادقيق  عن مسب راعنن بين ران في  ت 

اااك باإل ات  إاى  صرفحا  بعض رااعنيين باعااأ  راةاهرع  وبعض رااأي  راخاص  باعااأ  رااشكي   رخل رااؤ سا  رجصيحي  

من ران في  أترر   %32مم ورات  أيا  تييا إاى أن  " 4899وربررز بررمأيا رإلصيحي  ومن ذاك على  بيل راافال   ر    امم ) 

   ااك من خيل عال راباحف  ت  إحد  339عين  راد ر   قد ر تخدمن راعنن مع م في  أخرفا  أو ر تخدم راعنن  دهن " ص

   كا   كون بين ران في  وراترااؤ سا  رإلصيحي  بقسم رانساء باااالك  راعربي  راسعو ف  جحةت راعدفد من حاج  راعنن رات   حدث 

متكر ع ومت رفدع بشكل فوم   قرفبا  رألمر رااي  تر ب عليه راكفير من رأل رر  رااا ف  ورااعنوف  باإل ات  إاى ما فحد ه من حاج  

 جء وراعاملين   بين رانرافو ى وراش ب رات  من يأميا أن  عيق راعاملين عن أ رء ورتبا يم  بكفاءع وتاعلي   إ ات  إاى راتو ر رااي فسو

وحتى إ ر ع راسأن متيأ  ايار راعنن راسا د. وقد فتر ب على ذاك أحياماً بعض رإلصابا  بين ران في  بعضين رابعض أو بين ران في  

ن  هو رمتفاء راعنوراايحةا  أو رألخصا يا  رجتتااعيا  أو رانفسيا   هار ماهيك عن راتلفيا  ت  راابام  وراااتلكا   واعل أبرز آ ا  

ورإلصيح رااي  قبل عليه مختلن رااؤ سا  راعقابي    رافق  ورإلحساس باألمان ت  بيئ  راسأن ماا فعتبر أول عامل هدم ت  صرح راتأهيل

الحد   على رختيتيا و بافنيا.  اا وأن راو ع قد فتظلب أحياماً أن  لأأ ر ر ع راسأن إاى  رو ع ر تخدرم راقوع أو رأل اايب راعقابي  راقا ي

تيا بااحبس رجمفرر ي عند راش ب رااتكر   وهار فشكل من راعنن بين ران جء  ماا قد فنتج عنه مفيً حرمان ران فل  من را فا ر  ومعاقب

 عا قا أمام 

من أتل ذاك  عت راد ر   راحااي  إاى راتعرف على راعورمل راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في   ور تفا   من راد ر ا  راسابق       

يم فرق  ير أن راد ر   راحااي   تشاليم اتحد  قوع ر  باطت   حدفد أبرز أ بع  عورمل عنيت راد ر ا  راسابق  بااتعرض ايا على محو مت

بااةاهرع بحيث  ر بيم من حيث رألهاي   وراعورمل ه   عورمل مر بظ  ببيئ  راسأن  عورمل رتتااعي   و  قاتي   وعومل  نةياي  

عال تييا راباحف  وجحةت تييا رمتشا رً إ ر ف   وذاك من خيل   ر   راةاهرع  رخل  أن تازرن النساء  وهو رااؤ س  رجصيحي  رات   

 الةاهرع من تي   ورهتااماً من رااعنيين من تي  أخر  بااوقاف  ورااكاتح  الةاهرع.

ومن هنا فاكن  حدفد مشكل  راد ر   ت  راتساؤل رار يس راتاا   ما عورمل راعنن بين م في  رااؤ سا  رإلصيحي  ت   أن       

 منظق  تازرن؟ 
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 لدراسة:تساؤالت ا

  سعى راد ر   اإلتاب  على راتساؤل رار يس  راسابق من خيل راتساؤج  رافرعي  راتااي         

 ما عورمل بيئ  راسأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن؟ -4

 ما راعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن؟ -3

   راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن؟ما راعورمل رافقاتي -2

 ما راعورمل راتنةياي  )رإل ر ف م راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في   ت   أن تازرن؟ -1

 هل  وتد تروق ذر   جا  إحصا ي  مر بظ  با تأابا  أترر  راعين  وتقاً اخصا صين رادفاو ررتي ؟ -1

 أهداف الدراسة:

  ر   راحااي  إاى  حقيق رألهدرف راتااي    سعى راد          

 راتعرف على عورمل بيئ  راسأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن.  -4

 راتعرف على راعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن. -3

 في  ت   أن تازرن.راتعرف على راعورمل رافقاتي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران  -2

 راتعرف على راعورمل راتنةياي  )رإل ر ف م راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن. -1

 راتعرف على رافروق ذر  رادجا  رجحصا ي  راار بظ  با تأابا  أترر  راعين  وتقاً اخصا صين رادفاو ررتي . -1

 أهمية الدراسة:

 األهمية العلمية:-4

أهاي  راد ر دد  من أهاي  راشددرفح  رااد و دد  أج وه  ران في   ااا اين من أ ور  رتتااعي  معظل  ت  رااأتاع ومر قب  من   برز -أ 

عالي  إصدددديحين  اااك تإن أي ظاهرع  عيق عالي  إصدددديحين و أهيلين  رخل رااؤ ددددسددددا  رإلصدددديحي  فنب   رجهتاام بيا ومحاوا  

 عيتيا أو راتخفين منيا. 

 اا  كان رألهاي  راعلاي  اياه راد ر دد  من أهاي  رااؤ ددسدد  رااد و دد  وه  رااؤ ددسدد  رجصدديحي   ورات   ايا من أ ور   أهيلي     -أ 

 وإصيحي  مر قب  ت  رااأتاع عاوماً وت  منظق  تازرن على محو خاص.

ران في  ت  رااؤ ددسددا  رإلصدديحي  من تي    ااك  كان أهاي  راد ر دد  ت  راتعرف على راعورمل راار بظ  بةاهرع راعنن بين   -ج  

و حدفد أ فر راعورمل  ر  باطاً من تي  أخر   باإل ددددات  إاى أن راتعرف على طبيع  راعورمل رااتعلق  ببيئ  راسددددأن  وطبيع  راعيقا  

ي  أمر ت    رااؤ ددسددا  رإلصدديحرجتتااعي  .  اا أن راتعرف على راعورمل رافقاتي  وراتنةياي  رات   ر بط بةاهرع راعنن بين رانسدداء ت

  اف  رألهاي .

 األهمية العملية: -3

أن   ر د  عورمل راعنن بين ران في  ت  رااؤ دسدا  رإلصديحي  وما  وف  سفر عنه رانتا ج وراتوصيا  قد ففسح رااأال الايتاين  -أ

أون راتقليل من حاج  راعنن بين ران في  ت   دددد وراباحفين بتلك رإلصدددديحيا  اتظبيق راخظط ورابررمج راتأهيلي  راانا ددددب   وراحد أو

 رانساء خاص  اكوميا  بحث عن راعورمل اد  راارأع ران فل  ت  رااؤ س  رإلصيحي . 

راتعرف على راعورمل رجتتااعي  ورابيئي  ورافقاتي  ورإل ر ف  قد فسداعد ت  و ع راخظط ورابررمج راتأهيلي  راانا ب  الن في  ورات   -أ

  ع  مأين ت  رااأتاع بعد خروتين.عا يدف إل
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 مفاهيم الدراسة:

 أوالٌ: مفهوم العوامل: 

  839م  ص3001)رميس وآخرون    راافيوم رال وي  ما فقتضدددد  أ ررً  أو رأل ر ت  راشدددد ء  وفقال  فرع رإلمتاج عورمل رارخاء -أ

 م.

مم ت  معأم مصدددددظلحا  راعلوم رجتتااعي    " أن راعامل ايس  دددددو   صدددددنين 4893راافيوم رجصدددددظيح   ذ ر بدوي )  -أ

إحصدددددا   موت  الات يرر  ورجختبا ر  رات   دخل ت  مصدددددفوت  معامي  رج  باط  وهو بيار ايس  دددددو   كوفن رو  ر يب 

 .410بين عد  من راات يرر  رااتعلق  بإحد  راةورهر"ص فصل إايه راباحث متيأ  راتحليل راعامل  اعيقا  راترربط

 . 89م راعورمل بأميا  "راةروف أو رألو او رات   حيط بحياع رافر  رايومي  وبيئته رات  فنشأ تييا" ص4833)  بيناا عرف خلن       

 .م3م ص3009مدي  وك رإلتررم  )را اوفضين إايياا را امدي أميا راات يرر  راار بظ  بإحدرث هار راسل      

فقصددددددد بدااعورمدل ت  هاه راد ر دددددد  راات يرر  رابيئي  ورجتتااعي  ورافقاتي  وراتنةياي )رإل ر ف م ورات   ر بط : راافيوم رإلترر   -ج 

اعنابر ر بةاهرع راعنن بين ران في  ت   أن تازرن  ورات   بنت راد ر   مؤيرر  قياس ايا  ااتاا   راعورمل  رابيئي    اجز حام  رخل

وقل   وتر راشدروط راصدحي  راانا دب  السدأناء  وراات يرر  راتنةياي  مفل   مستوفا  راضبط  رخل رإلصيحي  وتاه ف  أما ن را فا ع 

  ررومي ا  رزمنتيا   وراات يرر  رافقاتي    مفل طبيع   قات  راسأن وراتبافن رافقات  الن في  ومفيوم راقوع ومستو  راسيظرع   وراات ي

رجتتااعي   ظبيع  راعيقا  بين ران في  رااشدددكي  رأل دددرف  وحاج  راعنن رأل دددري رااي  عر دددت اه  راسدددأين  ورات  واّد  ادفيا 

 حب رجمتقام من راسأينا  رألخرفا  وخاص  راضعيفا  منين.

 ثانيا : مفهوم العنف:

نين  من ج  تق اه بر وأ راخيل وراشددددددفد من راقول تاء ت  راقاموس رااحيط أن راعنن  دددددد رارتق  وراع: راافيوم رال وي -أ

 م.928م  ص3001وراسير )رافيروز ربا ي  

هو ر تخدرم راض ط أو راقوع مم ت  معأم مصظلحا  راعلوم رجتتااعي  رن راعنن "4893راافيوم رجصظيح    ذ ر بدوي ) -أ

وفعرف  راتير راعنن بامه  رج تعاال  . 114ر تخدرما  ير مشروو  ير مظابق القامون من يأمه راتأ ير على إ ر ع تر  ما"ص

م. وقد ذ ره را امدي 41  ص 4883را ير قداموم  او ددددددا دل راقوع راادا فد  ورابددميد  من أتدل رهدرف ذر ي  ومأتاعي . )راتير  

فر يدداواي  عن  به  ل تعل ما ي أو معنوي فتم بصددو ع مبايددرع أو  ير مبايددرع  وفسددتيدف إفقاو رألذ  رابدم  أو  عرفن أ 

 م.10  ص3009رانفس  أو  ليياا باافر  ذر ه أو ر،خر أو تر ر  ان أو تااع  أو رااأتاع )را امدي 

 أن تازرن  ء رااي فصدد  من بعض ران في   رخلراافيوم رإلترر   العنن   راعنن رااقصدو  ت  هار راد ر د  هو رجعتدر  -ج

ر أداه رألخرفا  حوايا   على رختيف أمورو هار راعنن   ددددددورء  ان افة    ااسددددددب ورجهام  وراشددددددتم وراترهيب أو ما ي  

  ااضرأ وإاحاق رألذ  راأسدي  أو إ يف ماتلكا  را ير وراعبث بيا.

 ثالثا : مفهوم النزيل )السجين(:

رال وي  تاء ت  راقاموس رااحيط  م ل راش ء أم اه  وران ول  راحلول  وعلييم فن ل م وج ومن ج  حل   وران فل  راضين   راافيوم -أ

 م.4083م  ص3001وم فل رااكان  رااقيم تيه )رافيروز ربا ي  
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قه ومنعه من راتصرف بنفسه  ران فل بأمه " راشخص رااي منعت حرفته بقصد  عوف مم4888راافيوم رجصظيح   فعرف رايو ن ) -أ

 ورء  ان ذاك من خيل و عه ت  بيت أو مسأد أو قبو   اا  ان  ا در ت  رااا    رو  ان ذاك من خيل و عه ت  بناء مقفل فو ع 

 .438تيه رأليخاص رااتياون ت  رمتةا  محا اتيم أو  نفيا رألحكام راصا  ع  دهم  اا هو  ا د ومعاول به ت  راوقت راحا ر" ص

راافيوم رإلترر    فقصد به رااتورتدر  إقام  تبرف  ت   أن تازرن  ورء  ن من رااقياا  رااحكوما  أو مان فنتةرن ر تكاال  -ج

 إتررءر  راتحقيق ورااحا ا .

 رابعا : مفهوم المؤسسات اإلصالحية:

 م. 443م  ص3001اانفع )رميس وآخرون  رااؤ س   منشأع  ُؤَ س ا رض واانفع  معين     اا س تيه هاه ر :راافيوم رال وي -أ

منشددددق  عقابي   دفرها رادوا  احبس  مم أميا "4893راافيوم رجصددددظيح   ذ ر ت  معأم مصددددظلحا  راعلوم رجتتااعي  بدوي ) -أ

خا بنةام فشددال أأو ف رااامبين راافن فحكم علييم بااسدأن  وقد فتبع بدرخليا مةام راأاع بين رااسددأومين أو ففرض مةام راحبس رجمفرر ي

 .238راظرفقتين معا" ص

و عرف رااؤ ددددسددددا  رإلصدددديحي  رميا  مفيوم تدفد  تاء   ر ددددتعااايا بعد راحرأ راعاااي  رافامي   وبااتحدفد بعد مد  دددد  رادتاو      

ل رن اار فاكن راقو رجتتااع  ت  أو وبا   حال مةرع إصدديحي    على فد علااء وباحفين أمفال  ددي ر  اابروزو  و وتا يل  ورمرفكو 

مفيوم رااؤ ددسددا  رإلصدديحي  ه  رات  فقيم تييا مأاوع  أيددخاص  م راحكم علييم بعقوب  راسددأن  فقضددون مدع محد ع قاموميا العقوب   

 .م33م  ص3000وه  ورحدع من رااؤ سا  رجتتااعي  راتأهيلي  رات  خصصت ايا أهدرتا و افا  محد ع )طااب  

قصدد باااؤ دسد  رإلصيحي  ت  راد ر   راحااي   أن منظق  تازرن و حدفدر قسم رانساء راخاص باان في  راافيوم رإلترر    ف -ج

وهو مكدان اتيدافب هؤجء ران في  و عدفل  ددددددلو ين من رتل إعا ع راي   حكم عليين ورااوقوتدا  بددرخلده  وهو مكدان اتيدافدب 

  أهيلين و مأين ت  رااأتاع مرع أخر .

 حدود الدراسة:
راحدو  رااو دددوعي  الد ر ددد    قتصدددر هاه راد ر ددد   راتعرف على عورمل راعنن بين ران في  ت  رااؤ دددسدددا  رإلصددديحي   -أ      

تنةياي م وعلى رافروق ذر  رادجا  رجحصددددا ي  راار بظ  با ددددتأابا  أترر  راعين  راتتااعي   رج   رابيئيفقاتي   راعورمل )راورااتافل  ت  

 رادفاو ررتي . وتقاً اخصا صيم

ك  اااالظق  تازرن بت   أن من ورااوظفا راحدو  رابشدرف  الد ر د    طبقت هاه راد ر    حصر يامل على تايع ران في   -أ      

 .م م فل 401ورابااغ عد هن) موقوتا رااحكوما  وراا ) تاان في  من  م م فل 401راعربي  راسعو ف  ورابااغ عد هن )

 ااالك  راعربي  راسعو ف .بااكامي  الد ر     أن رانساء بانظق  تازرن راحدو  را -ج     

 .م4110إاى4128اعام رمنتصن خيل  م إتررء راد ر   راحدو  را مامي  الد ر       -     

 االطار النظري:

 .بق رإلصيحي  وراد ر ا  راساتياا فل   ستعرض راباحف  أبرز رانةرفا  راافسرع اةاهرع راعنن بين ران جء ت  رااؤ سا          

 :النظريات المفسرة للظاهرة
من أبرز رانةرفا  رجتتااعي  ورات  فاكن رج دددددتفا ع منيا ت  راد ر ددددد  راحااي  ه  مةرف    )رجختيط راتفا ددددددل  ومةرف  رافقات      

ع اعا    ورات   دديسددتفا  منيا ت   فسددير ظاهررافرعي م   وذاك اقد  ياا على  فسددير  راسددلو يا  رإلتررمي   اد  راأااعا  وت  رااأت

 راعنن راااا س  رخل رااؤ سا  رإلصيحي  بين ران في  . 

 نظرية االختالط التفاضلي "المخالطة الفارقة": -أ
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رفق ط فعتبر ر وفن  ا جمد صاحب مةرف  )رااخااظ  رافا ق م ورات   نا ي   بأن راسلوك رإلتررم  فكتسب بااتعلم رااي فتم عن        

مخااظ  ر،خرفن ت  رااأتاعا  وراتفاعل معيم وراتأ ير بتوتيييم محو  صرف معين ت  مورقن معين  و بن  ر أاها  و ورتع ومبر ر  

 م.32 ص4103هار راتصرف  حيث رافر  فنحرف رذر  تحت  ف  ر، رء رااؤفدع جمتياك راقامون على ر، رء رااعا    اااك )عل  

جمد رن رجختيط بأيخاص رخرفن من خيل عالي  رج صال بيم  ورء بااكيم رو رإليا ع رو راحر ا  فؤ ي إاى راتأ ر وفعتبر  ا          

مور ابيم ت  راسلوك  ورن راتعلم الدورتع وراايول فعتاد على رأليخاص رااحيظين باافر  تاذر  امور معا فن األمةا   ان راتأ ير  لب  وإذر  

 م.48م  ص3003 ير إفأاب  ) زفقا    ير معا فن  ان راتأ

ومن هنا تإن أبرز يروط رانةرف  رات  ذ رها  ا جمد احدوث راتأ ر باااحيظين ورات   ؤ ي إاى ر  كاأ راسلوك رإلتررم          

 م.43  ص3003) زفقا  

 أن راسلوك رإلتررم  هو  لو ا مكتسب ومتعلم وهار فنف  تكرع أن راسلوك رإلتررم  مو وث. -4

وأن ها راتعلم السدددلوك رإلتررم  فكون باجختيط مع رأليدددخاص  رألخرفن وذاك باج صدددال بيم  دددورء بااكيم أو رإليدددا ع رو  -3

 راحر ا .

فعتادد  علم راددورتع وراايول حسددددددب رألترر  رااحيظين  تيكون راتأ ير  ددددددلب  عندما فكون رااحيظين معا فن األمةا   وفكون  -2

 ااحيظين  ير معا فن األمةا .راتأ ير إفأاب  عندما فكون ر

فحدث راسددددددلوك رإلتررم  األيددددددخاص حين  ترتح  ف  ر، رء رااحباع جمتياك راقامون على ر، رء رااعا  دددددد  رو راالت م   -1

 بااقامون.

فختلن حسدددب راتكرر  ورج دددتارر  رأل دددبقي   تعندما فكون رج صدددال ت  مررحل راظفل رألواى من راتأ ر بااسدددلوك رإلتررم   -1

ه فكون راتأ ير أقو  من رااررحل رااتقدم  وهار فعن  رن رأل بقي  ت  حياه رافر  ذر   أ ير على  لو ه و ةير عندما فقن حيا 

 ت  موقن رختيا  بين راسلوك راسوي أو راانحرف. 

  وظين رانةرف   

ت  رااؤ دسدا  رإلصيحي  )راسأنم من    يدف راباحف  من خيل   ر دتيا راى راتعرف على عورمل ظاهرع راعنن بين ران في          

عورمل) بيئي  ورتتااعي  و نةياي  و قاتي م  و أد أن مةرف  رجختيط راتفا ددددل   قدم رطا رً مةرفا علايا ًفسدددداعد على تيم  لك راعورمل 

ء  سيظرع على باق  ران ج رخل مأتاع راسأن  حيث فوتد ت  بيئ  راسأن تئ  معا فن ألمةا  راسأن هم عا ع  راافن  فشكلون تااع  را

وفتعلم ران جء  لو يا  راعنن من خيل  أ ير هاه رافئ  على  لو يا  ران جء ر،خرفن اتكرر  ور تارر  هاه راسلو يا   رخل راسأن  

تياك موهار فبدو ور ددحا عند  ددعن رإلتررءر  راضددابظ  اسددلو يا  ران جء  أحد راعورمل راتنةياي  رات   سدداعد على زفا ع ترصدد  ر

راقامون اد  ران جء  وطول تترع بقاءهم ت  راسدأن  وعدم راتصدنين و دعن راتورصل مع رإل ر ع وبطء رااعامي  رإل ر ف  وراقامومي  

ايم   اا أن حاج  راعنن رأل ددرف   الن فل  أحد راعورمل رجتتااعي  رات  قد  سدداعد على ماا  دد  هاه راسددلو يا  مع ران جء رألخرفن 

 أن ااا  علاه رافر  ور تسبه من  سلط أترر  رأل رع  ومن خيل قوع راعيق  بأااعا  را عام  وقبواه  رخليا و أ ره بيا. رخل راس

 نظرية الثقافة الفرعية:  -ب

إاى  نفعتبر  دل من )أابر   وهن  وراتر ميلرم من  ور  مةرفد  رافقداتد  رافرعيد  ورات   دو  حول تكرع أن رألترر  راافن فنتاو           

طبق  رتتااعي  معين  فتاي ون بخصا ص  قاتي  محد ع قد  دتعيم أحياما إاى راسلوك رإلتررم . وقد تسر ذاك ) وهنم بأن رجمحررف هو 

حصدددددديلد   نداقض بين موعين من راقيم ورااعدافير أحدرها ه  راقيم ورااعافير راخاصدددددد  بااظبق  ورات  عا ع  افل  قات  رااأتاع راعام  أما 

تي  رافقات  رافرعي  راسدددددفلي  ورات   أخا يدددددكل معكوس الفقات  راسدددددا دع ت  رااأتاع راكبير فكون منسدددددأم ومتي م مع أهدرتيا  رألخر 

 م.42  ص3003و افا يا ) زفقا  

 م34وقد ذ ر ربوعليان أن يروط  كوفن رافقات  رافرعي  ه   )أبو عليان   .   ص       

 مةر رافر  ور فاقيا مع قيم رألقررن. رمحررف راقيم رجتتااعي  من وتيه-4

 ر تخدرم ا   مشتر   عن طرفق رألافاظ ورااصظلحا   ورء ت  راحدفث رو راكتاب .-3

 ر  فاو معدج  راقيم راانحرت  رااشتر   بين أعضاء راأااع  فر بط با  فاو معدج  رااعلوما  عن رألافاظ رال وف .-2
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 اعل راقا ا  بين مأاوعا  من رألترر   ورء  امت معلنه أو  ير معلن . تافل رافقات  رافرعي  ت  يبك  راتف-1

 أترر  رافقات  رافرعي  فعامون من مفس رااشكل .-1

  ير مقبوا  مع رافقات  راعام  ت  رااأتاع.-8

  وظين رانةرف   

قا يم  رحد بحكم راوصددددم وإن  بافنت طب دددديتم ر ددددتخدرم  حليل رانةرف  ت  بيئ  راسددددأن بحيث فصددددبح ران جء منتاين إاى طبق  و         

راسدددابق  قبل رإل رم   اااك تان وتو هم ت  بيئ  راسدددأن ففرض علييم  قات  راسدددأن ورات  فكتسدددبيا ران جء من بعضددديم رابعض بوتو  

ا هم على تااعا  بيا  دد تااعا  أخر  وه  راأااعا  رااسيظرع رات  عا ع  اا س عالي  راعنن وراض ط على باق  ران جء وإتب

رار دو  وراصدات  ر اا  بااتيدفد وهم عا ع مخاافين ألمةا  راسدأن   و ااك عا ع ما فتبا اون بعض راكلاا   راخاص  بيم ورإليا ر  

ورارموز التعامل مع بعضددديم ورات   دل على وتو  قيم ومعافير خاصددد  بيم  أ ء من  قات  مأتاعيم  خاصددد  رذر ما  ورتر  رااورقن 

رز حام ران جء  رخل راعنابر  و دعن رإلتررءر  راضدابظ  اسلو يا  ران جء  عدم ي ل وقت رافرر   قل  أو عدم  فاف   راانا دب  مفل 

 رابررمج راتأهيلي  راانا ب .

و وتد ر أاها  علاي  العنن ت  راسددددددأون  نظلق معةم  فسدددددديرر يا من خيل مسددددددلكين رو ر أاهين  رج أاه رألول فر   على          

راخصدا ص رات  فتسدم بيا ران جء و و ها ت  رمتشدا  راعنن بين ران جء  رخل راسدأن. وفر  أمصا  هار رج أاه رن ران جء رأل فر عنفاً 

مر ديه ت  يدخصيا يم مر بظ  بااعورمل رانفسي  ورجتتااعي  ورافقاتي . رما رج أاه رافام   تينظلق من خيل طبيع   هم من ادفيم  داا 

بيئ  راسددأن ورألو دداو بدرخله  وفعتبر هار رج أاه هو راعامل رأل دداس جمتشددا  راعنن بين ران جء أ فر منيا اي أاه رألول  ورن رحدرث 

م. ومن هاه 482ص  3002هيل )راسددددددأن أمر  ددددددرو ي التقليل من معدج  راعنن بين ران جء  رخل رات ييرر  ت  بيئ  راسددددددأن 

راعورمل  رز حام ران جء  رخل راعنابر  و ددددعن رإلتررءر  راضددددابظ  اسددددلو يا  ران جء  عدم يدددد ل وقت رافرر   قل  أو عدم  فاف  

 راسأن.  اى راعنن بين ران جء ت راد ر ا  راسابق   عورمل بيئي  و نةياي  أ   إرابررمج راتأهيلي  راانا ب   وقد ر فقت علييا معةم 

 الدراسات السابقة:
 عد راد ر دا  راسدابق  من أهم راارتعيا  رات  فرتع راييا راباحث ااسداعد ه ت   شدخيص مشدكل  راد ر د  ورج تفا ع من بعض          

 ير متا أيا.متا أيا ت  تيم معظيا  راد ر   راحااي  و فس

تيناك   ر دددا   ناوات راعنن ت  راسدددأون منيا راعربي  ورألتنبي   دددوف  تناوايا راباحف  بااتو ددديح ألهدرتيا ومتا أيا  وراتعقيب       

 علييا من خيل أوته رج فاق ورجختيف اكل منيا عن راد ر   راحااي   و ااك أوته رج تفا ع منيا ت  راد ر   راحااي .

 ات العربية:لدراسر -أ

 م( بعنوان: أثر السجن في سلوك النزيل، )دار النشر، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض(9111دراسة غانم )  -4

هدتت راد ر د  التعرف على  مةم راضبط وبناء راقوع بااسأون راعربي  وعيقتيا بتأ ير راسأن على  لوك ران فل  و ااك راتعرف على  

لى  ل راوصددف  راتحليل     م  ظبيقيا ع راد ر دد  اانيج قات  راسددأن و أ يرها على  ددلوك ران فل بااسددأون راعربي   وقد ر ددتخدمت هاه 

مبحو ا   401مبحو ا  و ومس 430م في وم فل  حيث  مصددددر 212س ورأل  ن. وقد  ان  وزفع راعين  إتااايا من مأتاع مصددددر و وم

مبحو دا  و دامت أ رع تاع رابياما  رج ددددددتاا ع بأامب راأدرول وراتقا فر رات  أ يحت الباحث ت  راحصددددددول على بعض  448ورأل  ن 

من راابحو ين رن تااع  راقوع  %13ر   ألهم رانتا ج راتااي   حيث أ د  مسب رابياما  ذر  راصدل  باو دوو راد ر د .وقد  وصدلت راد 

فتحكاون ت  إفقاعا  راحياع رايومي   رخل راسدددأن وففر دددون وتيه مةرهم و قاتتيم على بقي  ران جء.  اا  وصدددلت رانتا ج إاى وتو  

 من راسلو يا  راانحرت  منيا راعنن. قات  خاص  بااسأن  ختلن عن  قات  رااأتاع راخا ت  رات   ساح بااكفير 

 راتعقيب على راد ر    

 تفق راد ر دد  راسددابق  مع راد ر دد  راحااي  ت   ومياا فبحفان ت  راعورمل رافقاتي  ورجتتااعي  رااؤ رع  أوته رج فاق ورجختيف -أ

  وفكان رجختيف ت  أن راد ر دد  راحااي  على  ددلوك ران فل  و يهاا فسددتخدمان راانيج راوصددف  ور رع رج ددتبام  اأاع رابياما 

أ ددداتت راعورمل  رابيئي  وراتنةياي  راار بظ  بسدددلوك راعنن بين ران في   بيناا فعتبر راعنن أحد تورمب راد ر ددد  راسدددابق    اا 

 بي .ن رادول راعررقتصر  راد ر   راحااي  على  أن ورحد من  أون رااالك  راعربي  بيناا راد ر   راسابق   ناوات عدع  أون م
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ر دتفا   راد ر د  راحااي  من راد ر د  راسابق  ت  راتعرف على  قات  راسأن وأ رها على  لوك :  أوته رج دتفا ع من راد ر د  -أ

ران جء  وبناء راقوع ت  راسأون وعيقتيا بااعنن بين ران جء  عورمل  قاتي    وقد وظفت ذاك ت  رإلطا  رانةري الد ر   راحااي   

 بناء رج تبام .و

)دراسةةةة اجتماعية علي عينة من السةةةجناج، المجلة العربية للدراسةةةات   م( بعنوان: العنف في السةةةجن2002دراسةةةة هال  )  -2

هدتت راد ر ددد  التعرف على  راعورمل أو رأل دددباأ رااسدددئوا  عن راعنن ت  راسدددأن. وقد  (.23، العدد91األمنية والتدريب، المجلد

م م فل  م رختيا هم 430ح رجتتااع  ت    ر دددته على م جء  دددأن را قازفق ت  مصدددر وراافن بلغ عد هم )ر دددتخدم راباحث رااسددد

باأل ددددلوأ راعشددددور   راانتةم   اا ر ددددتخدم أ رع راايحة  من خيل  ؤف  ماط معيشدددد  ران جء و ددددلو يم وأمشددددظتيم وعيقا يم 

 رخل راسدددأن وأ دددبابه  اا فر  راباحث.وقد  وصدددلت راد ر ددد  ألهم رجتتااعي    اا ر دددتخدم رااقابل   الكشدددن عن مةاهر راعنن 

رانتا ج راتااي    أن أبرز راعورمل راار بظ  ببيئ  راسددأن ورات   سددبب راعنن بين ران جء على راتورا   رجز حام  وعدم وتو  أمشددظ  

  ت  را فا ع  ورإلتررءر  رألمني   اتي  اشددددد ل وقت رافرر   عدم  وتر راشدددددروط راصدددددحي   رخل را م رم   وعدم وتو   سدددددييي

رااشدددد ع  ورااعامي  رااا ف  بين ران جء   اا أن من أهم أ دددباأ راعنن راار بظ  بظبيع  راحياع وراعيقا  رجتتااعي  ت  راسدددأن 

خر  بنسددب   و أ   أ ددباأ أ%3431  و ددرق  بعض ران جء ااتعلقا  رقرأميم بنسددب %2141رااعامي  رااا ف  بين ران جء بنسددب 

 متقا ب   ااقاا  ورج تصاأ راأنس  ورااخد ر .

 راتعقيب على راد ر     

 تفق هاه راد ر دددد  مع راد ر دددد  راحااي  ت  أن  يهاا  بحفان ت  راعورمل راار بظ  بااعنن ومنيا عورمل    أوته رج فاق ورجختيف-أ  

ف  العنن بين ران جء   اا ر فقت راد ر ددتين ت  ر ددتخدرم راانيج راوصددف  مر بظ  ببيئ  راسددأن باإل ددات  إاى راعورمل رجتتااعي  رااؤ 

الد ر ددد   ورختلفت راد ر ددد  راحااي  عن راد ر دددد  راسدددابق  ت  إ دددات  راعورمل راتنةياي  ورإل ر ف    اا      راد ر دددد  راحااي  على 

 ران في  تقط.

 ات رج ددتفا ع من راد ر دد  راسددابق  ت  راتعرف على راعورمل رابيئي  ورجتتااعي  ورات   دداهات ت   ن راد ر دد  أوته رج ددتفا ع م -أ

 صيا   رإلطا  رانةري الد ر   راحااي   باإل ات  إاى رختيا  رانةرفا  راافسرع وصيا   أ ور  تاع رااعلوما .

   )  اا  ماتستير  يرالج في إصالحية الحائر بالرياضم( بعنوان: العوامل المؤدية للعنف بين النز2001دراسة الغامدي)  -2

 منشو ع  تامع  مافن راعربي  العلوم رألمني    لي  راد ر ا  راعليا  قسم راعلوم رجتتااعي م 

ر  ذهدتت راد ر   إاى   ر تقصاء راعورمل راخاص  ببيئ  راسأن ورات   ييئ حدوث راعنن بين ران جء من خيل راتعرف على رافروق  

رادجا  رحصا يا  اوتيا  مةر ران جء  ت  راعورمل رااؤ ف  إاى راعنن وبين خصا صيم رادفاو ررتي   وقد ر تند   راد ر   على ر تخدرم 

 م رتنح  الن جء1راانيج راوصف     اا  م ر تخدرم رج تبام  ور تاا ع رااقابل  اأاع رابياما  ورات   م  ظبيقيا على عين  عشور ي  من )

م  ابط  41م م فل  وقد  ات مقابل  مع   باط رإلصيحي  راافن بلغ عد هم )203رااحكومين ت  إصيحي  راحا ر وقد بلغ عد هم )

 م وإتررء مقابل  يخصي  معيم.3ور تخدم أ لوأ راحصر راشامل الباحفين رجتتااعيين وعد هم)

مل رااؤ ف  العنن ورااتعلق  ببيئ  راسأن ت  إصيحي  راحا ر ه  وتو  أوقا  وقد  وصلت راد ر   ألهم رانتا ج راتااي   أن من أهم راعور 

ترر   بيرع اد  ران جء وقل  رألمشظ  راترتييي   وعدم  وتر راعناف  راصحي  وعيج الن جء  مع   رفد وتو  راعنصرف   وراتايي  بين 

وتو  تروق ذر   جا  رحصا ي  بين متو ظا  آ رء ران جء ت  ران جء  ورجز حام بين ران جء  رخل راسأن.  اا  وصلت إاى عدم 

 راعورمل رات   ييئ حدوث راعنن بين ران جء  رتع إاى راات يرر  رادفاو ررتي  راخاص  بيم.

 راتعقيب على راد ر   

 ر بظ  ببيئ  راسددددأن تفق هاه راد ر دددد  مع راد ر دددد  راحااي  ت  أن  يهاا  بحفان ت  راعورمل راا أوته راشددددبه ورجختيف -أ

وعيقتيا بااعنن بين ران جء  و يهاا فسددتخدمان راانيج راوصددف  ور رع رج ددتبام  الد ر دد . و ختلن ت  أن راد ر دد  راسددابق  

رقتصدددددر  على راعورمل رااؤ ف  العنن راار بظ  ببيئ  راسدددددأن  ير أن راد ر ددددد  راحااي   بحث أفضدددددا عن راعورمل رااتعلق  

م أتنحه 1رجتتااع  ورإل ر ي   اا رن راد ر د  راسدابق  ر تخدمت راعين  راعشور ي  الن جء رااحكومين من )بااأامب رافقات  و
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  راد ر دد  راحااي   سددتيدف تايع ران في رارفاض بينااوتايع راضددباط ورألخصددا يين رجتتااعيين ت   ددأون راحا ر بادفن  

 بسأون منظق  تازرن  وتايع رااوظفا  من أخصا يا  مفسيا  ورتتااعيا  وميحةا  وإ ر فا .

   راد ر دد  راحااي  من راد ر دد  راسددابق  ت  راتعرف على راعورمل رااتعلق  ببيئ  راسددأن   ر ددتفا  راد ر دد   أوته رج ددتفا ع من -أ    

 وقد  اهم ذاك ت  صيا    ساؤج  راد ر   و حدفد أهايتيا. ، يا وبين راعنن اد  ران جء ت  رااؤ س  رإلصيحي وراعيق  بين

م( بعنوان: العوامل المؤدية إلي جرائم العنف لدى األحداث الجانحين في دار المالحظة بالرياض،  2090دراسةةةة الدوسةةةري) -1

 بية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية(.)رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العر

 ورتع رألحدرث راأامحين ج  كاأ ترر م راعنن  راعورمل رااؤ ف  إاى ترر م راعنن اد  رألحدرث  هدتت هاه راد ر    راتعرف على  

درث  ر    بأ لوأ راحصر راشامل األحراانيج راوصف  راتحليل  الد راأامحين من وتيه مةر رألخصا يين ت   ر  راايحة  وقد ر تخدمت

م   اا ر تخدمت رأل لوأ مفسه مع رألخصا يين رجتتااعيين 13رااوقوتين ت   ر  راايحة  رجتتااعي  ت  مدفن  رارفاض ورابااغ عد هم )

ألترر  راعين  من رألحدرث   م أخصا    و امت رأل رع  رااستخدم  ت  تاع رااعلوما  ه  رااقابل 42ورانفسيين ت  رادر  حيث  ان عد هم )

وقد  وصلت راد ر   ألهم رانتا ج التااي   أن أترر  راد ر    من رألحدرث  ور تبام  موزع  على رألخصا يين من أترر  راعين  ت  راد ر  .

تي  رأل فر و وحا من ومورتقون  أن وقت رافرر  من أبرز  ورتع ر  كاأ ترر م راعنن اد  راحدث. بيناا أيا   رانتا ج إاى أن راعورمل 

 مةر رألخصا يين  امت )إ مان رااخد ر    عن اورزو رادفن    تقاء راسوءم.

 راتعقيب على راد ر         

 ي راد ر دددددتين  بحث عن راعورمل رااؤ ف  إاى راعنن بين ران جء  و سدددددتخدم راانيج راوصدددددف   :أوته رج فاق ورجختيف-أ

وأ ددلوأ راحصددر راشددامل اأايع ران جء ورااوظفين من أخصددا يين مفسدديين ورتتااعيين    اا ر ددتخدمت  ي راد ر ددتين أ رع 

ث عن راعورمل رااؤ ف  العنن بين م في  رااؤ سا  رج تبام  ت  تاع رااعلوما   أما أوته رجختيف تااد ر   راحااي   بح

رإلصدديحي  مر  ع على راعورمل )رابيئي  ورافقاتي  ورجتتااعي  ورإل ر ف م  أما راد ر دد  راسددابق  تي   بحث ت  عورمل راعنن  

 اد  راحدث رااي أو و بدر  راايحة .

اد ر   راسابق  ت  راتعرف على م فد من راعورمل رجتتااعي  أوته رج دتفا ع من راد ر    ر تفا   راد ر   راحااي  من ر -أ

 رجتتااعي   رخل رااؤ س  رإلصيحي  رااتعلق  بحياع ران فل وعيقته 

)  ر ددد  ميدرمي  على م( بعنوان: أنماط العنف بين نزالج المؤسةةةسةةةات اإلصةةةالحية والعوامل المرتبطة بها، 2099دراسةةةة العقيل)  -1

 ع راسعو ي  مكتب  راالك تيد راوطني   رارفاضم.رإلصيحيا  ت  رااأتا

هدتت راد ر دد  ااعرت  مد  رج  باط بين ماط راعنن رااي فتعرض اه ران فل مع ران جء ر،خرفن وبين بيئ  رااؤ ددسدد  رإلصدديحي  من  

ترر   ترتييي  راكاتي  اشدددد ل وقتحيث ) ورتر راخدما  راصددددحي  وراعيتي  ورجتتااعي  رايزم  الن فل  و ورتر رألمشددددظ  راتعلياي  ورا

 ران فدل مع  ورتر رابررمج راتد فبي  وراتأهيلي   و ورتر رألما ن راانا ددددددب  ج ددددددتقبال ران فل ا ور ه من رألقا أ  ورز حام ران جء  رخل

   مدن  اأتاع الد ر عنابر رإلصديحي   و ورتر رألمن  رخل رإلصديحي م. وقد ر دتخدم  راانيج راوصدف    وقد  م رختيا  راباحث  يث

وه  رارفاض وبرفده وحا ل   اا  م  ظبيق رج دددددتبام  على ران جء رااحكومين ورااوقوتين ت  رااؤ دددددسدددددا  رإلصددددديحي  اتلك راادن 

وقد  وصدددلت متا ج راد ر ددد  إاى   م مبحو ا.140م جء من  ل عنبر  وقد بلغ عد  عين  راد ر ددد  ) 40با دددتخدرم راظرفق  راعشدددور ي  ل 

عيق  بين أمااط راعنن اد  ران جء وبين بيئ  رإلصددديحي   أي أن ما  وتره رااؤ دددسددد  رإلصددديحي  من ظروف مي ا   تافل ت   وتو 

رجز حام و ياأ رإلتررءر  راضددابظ  ورجحتررزف  و باعد وقت را فا ع وعدم منا ددبتيا و يرها   لعب  و  مبايددر ت  ماا  دد  أمااط 

 سا  رإلصيحي .راعنن بين ران جء ت  رااؤ 

 راتعقيب على راد ر   

أوته راشددددبه ورجختيف عن راد ر دددد  راحااي     تفق هاه راد ر دددد  مع راد ر دددد  راحااي  ت  أن  يهاا فسددددتخدمان راانيج راوصددددف   -أ

  رااؤ سا  بين ران في  ترج تبام   أ رع اأاع رااعلوما   و يدف راد ر   راحااي  إاى راتعرف على راعورمل رابيئي  راار بظ  بااعنن 

رإلصدددددديحي   اا هدتت راد ر دددددد  راسددددددابق  إاى راتعرف على مد  رج  باط بين أمااط راعنن وبين بيئ  رإلصدددددديحي   ورجختيف بين 

ت    راد ر دتين فتافل ت  أن راد ر د  راسددابق  ر دتخدمت مأتاع راد ر دد  من أ فر من مدفن  ت  رااأتاع راسدعو ي  بيناا راد ر دد  راحااي
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منظق  ورحدع ه   دأن تازرن   ااك  بظت راد ر د  راسدابق  عورمل راعنن بين ران جء بأمااط راعنن  بيناا راد ر   راحااي   بحث عن 

 راعورمل راار بظ  بسلوك راعنن مفسه.

 ابيئي  رااؤ ف  العنن بينأوته رج دددتفا ع من راد ر ددد   ر دددتفا   راد ر ددد  راحااي  من راد ر ددد  راسدددابق  ت   راتعرف على راعورمل ر-أ

  ران جء   وقد ر تفا   منيا ت  صيا   راتساؤل رألول وبناء رج تبيان.

)  ر ددد  مسدددحي  على  دددأن م( بعنوان: العنف لدى نزالج السةةةجون بالمملكة العربية السةةةعودية، 2092دراسةةةة الدوسةةةري) -3

 .لي  راعلوم رجتتااعي   قسم علم رجحتااوممحاتة  راقرفا     اا  ماتستير  ير منشو ع  تامع  مافن راعربي    

هدتت راد ر دددد  التعرف على  راعورمل رات   ؤ ي إاى أمااط راعنن اد  م جء راسددددأون ت  منظق  راحدو  راشدددداااي   ور، ا  راسددددلبي   

رااتر ب  على أمااط راعنن بين ران جء وخصددا ص  ددحافاه. وقد ر ددتخدم راباحث راانيج راوصددف  راتحليل  رمظيقا من طبيع  راد ر دد   

رهم رانتا ج   م م فل  ر ددتخدم تييا أ رع رج ددتبام  على رترر  راد ر دد .110ي  من م جء  ددأن راقرفا  رابااغ عد هم )باختيا  عين  عشددور 

رات   وصدددلت راييا راد ر ددد   أن أهم راعورمل راار بظ  ببيئ  راسدددأن وايا عيق  بحدوث راعنن بين ران جء  تافل ت  عدم وتو  مشددداط 

شدددروط راصدددحي    اا أن أهم راعورمل رات   ر بط باأتاع راسدددأن وايا عيق  بأمااط راعنن ت    ب  اشددد ل وقت رافرر  وعدم  وتر را

بعض ران جء ت  ترض راسديظرع على ر،خرفن   اا أن أهم ر، ا  رااتر ب  من تررء أعاال راعنن  افلت ت  راخسا ر رااااي   اإل يف 

 اسأن أميم رألص ر  نا ورافقررء ورااحبو ين افترع قصيرع.وراحرق ااررتق راسأن   اا فتاي   حافا راعنن ت  ر

 راتعقيب على راد ر    

 أوته راشبه ورجختيف  -أ

 تفق هاه راد ر   مع راد ر   راحااي  ت  أن  يهاا   بحفان ت  راعورمل راار بظ  ببيئ  راسأن أو رااؤ س  رإلصيحي  ورااتعلق           

رجتتااعي    اا ر فقت  ل من راد ر ددددتان ت  ر ددددتخدرم راانيج راوصددددف  وأ رع رج ددددتبام . بيناا رختلفت  باأتاع راسددددأن وطابع راعيق 

 وراد ر ددد  راحااي  عن راد ر ددد  راسدددابق  ت  راعورمل راار بظ  بااعنن بين ران في   دددورء  امت رافقاتي  منيا أو رجتتااعي  أو رابيئي  أ

ع   ااك      راد ر دد  راسددابق  على ر، ا  راسدددلبي  من تررء أعاال راعنن وخصددا ص  دددحافاه راتنةياي  رإل ر ف  راار بظ  بااةاهر

بيناا راد ر   راحااي       على راعورمل رااسبب  العنن بأورمب مختلف    اا رختلفت راد ر تان ت  أن راد ر   راحااي   ستيدف  أون 

   ر تيدتت  أن راقرفا  ت  راحدو  راشاااي .أحد رااناطق راحدو ف  راأنوبي   بيناا راد ر   راسابق

 أوته رج تفا ع من راد ر    -أ

 ات رج دتفا ع من راد ر د  راسدابق  ت  رجطا  رانةري  تياا فتعلق بااعورمل راار بظ  ببيئ  راسدأن ورااتعلق  باأتاع راسأن  من         

فاه راكشدددن عن موو راعورمل رااسددداعدع اوتو  هاه راةاهرع ت  خيل معرت  ر، ا  رااتر ب  من تررء أعاال راعنن وخصدددا ص  دددحا

 رااؤ سا  رإلصيحي   وقد  م رج تفا ع منه ت  صيا   عبا ر  رج تبام   وت  راتحليل وراتفسير النتا ج.

 .عاان رأل  نم) ر  ومكتب  راحامد  م( بعنوان: العنف داخل مراكز االصالح والتأهيل اسبابه وأنماطه،2092دراسة الزواهرة)  -3

هدتت راد ر دد  التعرف على  على رأل ددباأ ) رجقتصددا ف  ورج ر ف  ورانفسددي  وراشددخصددي  ورجقلياي  ورادفني  وراصددحي  م العنن         

ورمااطه  ت  مرر   رإلصدددديح وراتأهيل رأل  مي  من وتي  مةر أترر  راعين   راعيق  بين بعض راات يرر  راشددددخصددددي  ورادفاو ررتي  

اعنن ت  مرر   رجصدديح وراتأهيل رأل  مي  من وتي  مةر أترر  راعين  . وقد ر ددتخدم راباحث منيج رااسددح  رجتتااع   حيث فتكون ور

مم في من موقوتين ومحكومين   ر تخدم تييا أ رع 8313مأتاع راد ر د  من تايع ران جء ت  مرر   راتأهيل ت  رأل  ن ورابااغ عد هم)

ر  راد ر دد . وقد  وصددلت رانتا ج إاى   وتو  عيق  ذر   جا  رحصددا يا بين راات يرر  راشددخصددي  ورأل ددباأ رإل ر ف  رج ددتبام  على رتر

 ورجقتصا ف  ورانفسي  وراشخصي   ورمااط راعنن ت  مرر   رجصيح وراتأهيل.

 راتعقيب على راد ر   

 أوته راشبه ورجختيف -أ

ي  أن  يهاا  بحفان ت  راعورمل راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران جء ت  رااؤ ددسددا  رجصدديحي   تفق هاه راد ر دد  مع راد ر دد  راحاا  

  يوراتأهيلي     اا ر فقت ت  ر ددتخدرم راانيج  رااسددح  وأ رع رج ددتبام . بيناا رختلفت ت  أن راد ر دد  راحااي   بحث ت  راعورمل رجتتااع

ان في   وراتعرف على رافروق رادرا  رحصددددددا يا ج ددددددتأابا  رترر  راعين  حول رااحاو  وتقا ورافقداتي  ورابيئي  وراتنةياي  العنن بين ر

 الات يرر  رادفاو ررتي    بيناا راد ر د  راسدابق   بحث ت  رأل باأ راشخصي  ورانفسي  ورادفني  ورجقتصا ف  ورجقلياي  وراصحي  العنن
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رأل دباأ وأمااط راعنن بين ران جء     اا رختلفت ت  أن راد ر د  راحااي   سددتيدف  بين ران جء وراعيق  بين راات يرر  راشدخصدي  و لك

  أن رانساء بانظق  تازرن  بيناا راد ر   راسابق  ر تيدتت مرر   رجصيح وراتأهيل رج  مي .

 أوته رج تفا ع من راد ر    -أ

ااعرت  راعورمل راار بظ  بااةاهرع   ورات  رمعكسددددت ت  صدددديا   ر ددددتفا   راد ر دددد  راحااي  من راد ر دددد  راسددددابق  ت  راتعاق         

 راتساؤج  و حدفد رجطا  رانةري وراخلفي  رانةرف  .

 ب/ الدراسات األجنبية:

 م(: االكتظاظ والعنف في المؤسةةةةةةسةةةةةةات اإلصةةةةةةالحية االتحادية2002،) Crystal.A.Brooks  دراسةةةةةةة كريسةةةةةةتا  بروك  -9 

overcrowding and violence in federal correctional institutions: an empirical analysis    حليدددل  أرفب (  

 أطروح   راد تو ره ت  رافلسف   تامع     سل ت  مدفن  تيي افيا  راوجفا  رااتحدع رألمرفكي م. 

حيث ر ددتخدم راباحث اأاع رابياما  وقد هدتت هاه راد ر دد  إاى  راتعرف على أ ر رج تةاظ على معدل راعنن ت  راسددأون رج حا ف .  

 %23م فل من رألمرفكيين رألصليين و 408مؤ دس   أناء  ضم 418من رااكتب راار  ي رج حا ي  مكتب راسدأون ت  وريدنظن  ل

 من راا و . %8328من أصل ر بام   و ان عد  رافيد رايين 

 ط بااعنن عندما فتم راتحكم ت  مستو  رألمن.وقد  وصلت رانتا ج اياه راد ر    أن رج تةاظ ت  راسأون ج فر ب  

 راتعقيب على راد ر   

رج تةاظ  أحد راعورمل رابيئي  ت  راسدددأون ورات  قد  ؤ ي راى راعنن بين ران جء  اا تاء   عتبر  أوته راشدددبه ورجختيف   -أ

ت    ر ددددا  أخر  و     علييا هاه راد ر دددد  تي   تشددددابه مع راد ر دددد  راحااي  رات   بحث عن راعورمل رابيئي  العنن بين 

    على أ ر رج تةاظ على معدل راعنن ت  ران في  ت  رااؤ دددددسدددددا  رإلصددددديحي . و ختلن ت  أن راد ر ددددد  راسدددددابق   

راسأون  بيناا راد ر   راحااي   بحث عن راعورمل رابيئي  ورجتتااعي  ورافقاتي  ورإل ر ف  رات  قد  ؤ ي بااعنن بين ران جء ت  

  ر تخدمت    راحاايراسأون   اا  ختلن ت  رن راد ر   راسابق  ر تخدمت راانيج راتأرفب  ت  راسأون رج حا ف   بيناا راد ر

 رااسح رجتتااع  اسأن منظق  تازرن ت  رااالك .

 أوته رج تفا ع من راد ر    -أ

ر دددتفا   راد ر ددد  راحااي  من راد ر ددد  راسدددابق  ت  رإلطا  رانةري  وراتعرف على رج تةاظ ت  راسدددأون   أحد راعورمل     

  لعب  و ها ت  ظاهرع راعنن بين ران جء .رابيئ  رااؤ ف  العنن بين ران جء وأميا من راعورمل رات  

م( بعنوان: ثقافة العنف الجنسةةي في 2003) mark s.fleisher ; jessie L. krienertدراسةةة مارك فيشةةر و جيسةةي كرينرت -3  

راينوي  ) بحث مقدم إاى زر ع راعدل رألمرفكي    تامع  وفسددترون  تامع  the culture of prison    sexual violence السةةجون

  تا م.

هدتت راد ر د  إاى  راتعرف على  قات  راعنن راأنسد  ت  راسأون بسأون رارتال ورانساء ذر  رألمن راعاا  ت  تايع أمحاء راوجفا   

رااتحدعم. ويددددالت راانيأي  رانوعي  اياه راد ر دددد  على تاع رابياما  باااقابي  راشددددامل  ويددددبه راانةا  رات  أ احت السددددأناء راتعبير 

م مشا  ا ت   181بحرفه عن  صو ر ين راشخصي  بشأن راعنن راأنس   رخل راسأن  وبتصايم منيأ  ألخا راعينا  وذاك باختيا  ) 

  ول. 40 أنا من  20رمرأعم ت 418 تال و 109راسأن )

 و وصلت راد ر   ألهم رانتا ج راتااي   

رااتعلق  بااسددلوك راأنسدد   واكنه  ددلوك فضددر باانةام رجتتااع  السددأناء    أن  قات  راسددأناء  تاتع بنةام معقد من رااعتقدر  وراقورعد 

  اا  وصلت إاى أن راسأناء يرط  ذر ي  ت  مأتاع راسأون ااحاوا  راحفاظ على راسيم ورانةام رجتتااع .

 راتعقيب على راد ر   

 أوته راشب  ورجختيف   -أ

  رابحث عن  قات  راسأن رااؤ ف  العنن بين ران جء  بيناا  ختلن ت   ون راد ر    تشابه راد ر   راسابق  وراد ر   راحااي  ت  

راسدابق       على راتعرف على  قات  راعنن راأنسد  ت  بيئ  راسأن  بيناا راد ر   راحااي  هدتت على راتعرف على راعورمل 
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راعنن بين ران في .         اا رن راد ر دددددد  راسددددددابق   رااختلفد  )رافقداتيد  ورابيئيد  ورجتتاداعيد  وراتنةيايد م راار بظ  بةاهرع

ر دتخدمت رااقابي  راشدامل  ويدبه راانتةا  اأاع رابياما  على تايع أترر  عينا  راد ر    بيناا راد ر   راحااي   ستخدم أ رع 

   أن تراد ر   راحااي   بحث رج تبام  ورااقابل    اا أن راد ر   راسابق  طبقت على مأاوع  من راسأون ت  عدع  ول بيناا 

 ورحد بأحد مناطق رااالك .

 رج تفا ع من راد ر    -أ

ر دتفا   راد ر د  راحااي  من راد ر د  راسابق  ت  راتعرف على  قات  راسأينا  ر أاه راعنن راأنس   أحد أيكال راعنن  رخل   

 راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في .راسأن ورات   فيد من خيل محاو  راد ر   ت  راعورمل رافقاتي  

 التعقيب علي الدراسات السابقة:
 أوجه االتفاق  واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية: -

 فاكن ميحة   ورتق ورختيف راد ر   راحااي  ت  تورمب  ناواتيا راد ر ا  راسابق  ه           

 روج  من حيث رااو وو ورألهدرف 

خيل ر دتعررض راد ر دا  راسابق   أد راباحف  أن هناك  شابه من حيث راات ير راتابع وهو ظاهرع راعنن بين ران جء ت  من   

مم و 3044مم و  ر   راعقيل)3042رااؤ سا  رجصيحي   و بافن ت   ناول رابعض رألمااط اتلك راةاهرع  د ر   را ورهرع)

ورمل تأاء  راعورمل راار بظ  ببيئ  راسدددأن  أهدرف الد ر ددد   األ لبي    د ر ددد  من حيث راات يرر  رااسدددتقل  ت   ناول راع

ممورابعض  ناول عدع عورمل مختلف  3044مم  وراعقيل)3042مم  و  ر   رادو ري)3009مم و  ر   را امدي)3002هيل)

 مم.3042ر ر ف  ويخصي  ورقتصا ف  وصحي  ومفسي   د ر   را ورهرع)

   اميا  من حيث راانيج

رعتادد  راددد ر ددددددا  راسددددددابقدد  على راانيج راوصددددددف  راتحليل   ددددددورء بددأ ددددددلوأ رااسددددددح راشددددددامددل أو راعيندد    مدداعدددر   ر دددددد    

مم ر ددتخدمت راانيج راتأرفب . و ر ددتخدمت راد ر دد  راحااي  راانيج راوصددف  بأ ددلوأ رااسدددح Crystal.A.Brook  (3001برو س

 رجتتااع .

 ه أتاع راد ر   وعينت اافا  من حيث م

رااؤ سا  رإلصيحي   ورء ت  مناطق رااالك  أو رادول راعربي  ورألتنبي  بعينا  من   ناوات تايع راد ر ا  راسابق   مأتاع 

مم  ناوات 3040ران جء رااحكومين ورااوقوتين ورخصدددا يين رااؤ دددسدددا  رجصددديحي  )راسدددأون م ماعدر   ر ددد  رادو دددري)

 تاع  أن رانساء ت  منظق  تازرن. مأتاع  ر  راايحة  رجتتااعي  ) عاف  رألحدرثم . ور تخدمت راد ر   راحااي  مأ

  رع  ربعا  من حيث رأل

 نوعت رأل ور  راعلاي  رات  رعتاد  علييا راد ر دا  راسدابق  من ر تبام  ومقابل  وميحة  وإن  ان أ لب راد ر ا  راسابق     

 ر ددد  راحااي  رج دددتبام  مم راأدرول وراتقا فر. ور دددتخدمت راد4888ر دددتخدمت رج دددتبام  ورااقابل   وأ ددداتت   ر ددد   امم)

 ورااقابل .

 خامسا  من حيث رانتا ج 

من خيل رانتا ج رات   وصدددددلت إاييا راد ر دددددا  راسدددددابق  ر دددددتظاعت راباحف  أن  حد  راعورمل رابيئي  ورجتتااعي  ورافقاتي    

 ج الد ر دد  ل  حليل رانتات  تصددرااؤ ددسددا  رجصدديحي . ورات   تضددح وراتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت  

 تيتيا مع  لك راد ر ا  راسابق .راحااي  ر فاقيا ورخ

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

 أوال: عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
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 تياا فل  ما  وصلت رايه راد ر   من متا ج ت   وء راتساؤج  

 رانتا ج رااتعلق  بوصن أترر  عين  راد ر   -أ

 وه  رانتا ج رااتعلق  باابياما  رجواي  )الن في م  وفاكن  حدفد خصا ص أترر  عين  راد ر   على رانحو راتاا        

 (9جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للعمر

 النسبة المئوية التكرار العمر

 13.5 14  ن  30أقل من

 54.8 57  ن 20راى أقل من  30من 

 23.1 24  ن 10راى أقل من  20من 

 8.7 9  ن 10راى أقل من   10من

 %100 104 رااأاوو

 ن   20راى أقل من  30فتضح من خيل ر تعررض راأدول أعيه أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر    ترروح أعاا هن من          

م من رتااا  رترر  عين  راد ر دد   ترروح  %23.1م من رتااا  أترر  عين  راد ر دد   ت  حين وتد أن ما مسددبته) %54.8وذاك بنسددب  )

 30م من رتااا  رترر  عين  راد ر    ترروح أعاا هن  أقل من  13.5%   اا وتد رن ما مسبته )10 دن  راى أقل من 20أعاا هن من 

 ن   وهاه رانتيأ   10منراى أقل  10من رتااا  أترر  عين  راد ر   حيث  ترروح أعاا هن من 8.7%) دن     بيناا رانسدب  رجقل ه )

مم و  ر ددددددد  3044 دددل على   رفددد رافئدد  راشددددددبددابيدد  من أعاددا  ران في   أترر  عيندد  راددد ر ددددددد   وهددار فتفق مع   ر ددددددد  راعقيددل)

 ددن  31مم  رذ  بينت راد ر ددتين راسددابقتين أن رانسددب  راكبر  من م جء رااؤ ددسددا  رإلصدديحي  هم من رافئ  راعارف  )3042رادو ددري)

 مم أن أ لب مر كب  أعاال راعنن من م جء راسأن هم متو ظ  وص ا  راسن.3002اا أ د  متا ج   ر   هيل)تأقلم   

 (2جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للجنسية

 النسبة المئوية التكرار الجنسية

 85.6 89  ير  عو ف 

                          14.4      15  عو ف   

 %     100 104 المجموع

فتضددددح من خيل ر ددددتعررض راأدول أعيه أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر دددد   ير  ددددعو فا   من تنسدددديا  مختلف  حول        

م 14.4%م من رتااا  أترر  عين  راد ر    ت  حين وتد أن راسعو فا  مفلن ما مسبته) %85.6ر يوبيا  وفانيا  وإمدوميسيا  بنسب  )

رترر  عين  راد ر دددد  وهن رألقل وه  متيأ   دل على  بافن راأنسدددديا  من رانسدددداءران في  راار كبا  راأرر م ت   ددددأون من رتااا  

 رااالك   وه  متيأ  طبيعي  اكنيا  وتر انا مأاجً أو ع ااعرت  آ رء ران في  على رختيف تنسيا ين.

 (2جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للحالة االجتماعية
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 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 22,1 23 ع باء

 54.8 57 مت وت 

 15.4 16 مظلق 

 7.7 8 ر مل 

 %100 104 المجموع

م من رتااا   54.8%فتضدح من خيل ر دتعررض راأدول أعيه أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر   مت وتا  وذاك بنسب  )        

م 15.4%م من رتااا  رترر  عين  راد ر دد  عازبا    اا وتد رن ما مسددبته )  %22.1أترر  عين  راد ر دد   ت  حين وتد أن ما مسددبته)

من رتااا  أترر  عين  راد ر ددد   ر رمل   وهاه رانتيأ   دل  7.7%) من رتااا  رترر  عين  راد ر ددد  مظلقا     بيناا رانسدددب  رجقل ه )

رختيف راحاا  رجتتااعي  بين ران في  أترر  عين  راد ر د  ماا فخدم أهدرف راد ر د  راحااي  وذاك التعرف على آ رء رترر  راعين   على

 (2جدو  رقم )                        باختيف راحاا  رجتتااعي .

 توزيع أفراد العينة وفقا للمستوى التعليمي

 بة المئويةالنس التكرار المستوى التعليمي

 50.0 52 أمي 

 33.7 35  قرأ و كتب

 7.7 8 ربتدر  

 8.7 9 متو ط تأعلى

 %       100 104 المجموع

م  %50.0فتضح من خيل ر تعررض راأدول أعيه أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر   مستورهن راتعليا  أم  وذاك بنسب  )        

م من رتااا  رترر  عين  راد ر ددددد   قرأ و كتب    اا وتد رن ما  %33.7ت  حين وتد أن ما مسدددددبته)من رتااا  أترر  عين  راد ر ددددد   

ممن رتااا  أترر  % (7.7م من رتااا  رترر  عين  راد ر دد  مسددتورهن راتعليا  متو ددط تأعلى    بيناا رانسددب  رجقل ه 8.7%مسددبته )

نتيأ   دل على  دم  رااسدتو  راتعليا  اد  ران في   أترر  عين  راد ر    وقد عين  راد ر د  حيث مسدتورهن راتعليا  ربتدر     وهاه را

 اعنن هم متدم  رااستو  راتعليا .مم أن أ لبي  م جء راسأن مر كب  أعاال ر3002أ د  متا ج   ر   هيل )

 (5جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للمهنة

 النسبة المئوية التكرار المهنة

 4.8 5 موظف 

 58.7 61  ب  من ل

 2848 38 أعاال حرع

 %      100 104 المجموع

فتضح من خيل ر تعررض راأدول أعيه راخاص بتوزفع أترر  راعين  وتقا الاين  قبل رإلفدرو أن أ لبي  ران في  أترر  عين                

م من رتااا  %2848م من رتااا  أترر  عين  راد ر ددد   ت  حين وتد أن ما مسدددبته)%1943راد ر ددد   هن  با  من ل وذاك بنسدددب  )

م من إتااا  أترر  عين  راد ر   من رااوظفا   تقد  كون راوظيف  %4.8حرع   بيناا رانسب  رألقل ه ) رترر  عين  راد ر   فعالن أعاال

رافابت  رادخل  أنب راارأع إاى حد ما من راوقوو ت  راأرفا  مقا م  باألعاال راحرع أو عدم راعال  و دننةر إن  ان الاين  عيق  أفضا 
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اأدول أعيه إاى رإلختيف ت  رااين  بين  أترر  عين  راد ر دد  ماا فخدم أهدرف راد ر دد  ت  باسددتو  راعنن  اكن عاوماً مشددير متا ج ر

 على آ رء ران في  باختلن رااين.راتعرف 

 (3جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للدخل الشهري

 النسبة المئوية التكرار الدخل الشهري

 58.7 61 4000أقل من             

                        34.6        36 2000أقل منراى 4000من

         6.7 7 تأ فر2000من

 %      100 104 المجموع

لاير 4000فتضح من خيل ر تعررض راأدول أعيه أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر    خلين راشيري قبل رجفدرو أقل من          

م من رتااا  رترر  عين  راد ر دد  فترروح %34.6م من رتااا  أترر  عين  راد ر دد   ت  حين وتد أن ما مسددبته) 58.7%وذاك بنسددب  )

م من رتااا  أترر  عين  %(6.7لاير  عو ي  بيناا رانسب  رجقل ه  ما مسبته 2000راى أقل من  4000 خلين راشديري قبل رجفدرو من

لاير تأ فر  وهاه رانتيأ   دل على أن  اابي  ران في  من ذوي رادخل رااحدو   وهار 2000راد ر ددددد   خلين راشددددديري قبل رجفدرو من

مم على  ددددبيل راافال ورات  أيددددا   إاى أن 3044فتفق مع راعدفد من راد ر دددا  رات   بظت بين راعنن وراأرفا  مفل   ر دددد  راعقيل)

 لاير أو أقلم. 4000 فتعد )دو  ورااي جرانسب  راكبر  من م جء رااؤ سا  رإلصيحي  هم من ذوي رادخل رااح

 (7جدو  رقم )                                                                      

 توزيع أفراد العينة وفقا لنوع السكن

 النسبة المئوية التكرار نوع السكن

 16.3 17 ملك

 78.8 82 رفأا 

 4.8 5 خيري

 %100 104 المجموع

فتضددح من خيل ر ددتعررض راأدول أعيه راخاص بتوزفع أترر  راعين  وتقا انوو راسددكن قبل رجفدرو أن أ لبي  ران في  فسددكن ت        

م من رتااا  رترر  عين  16.3%م من رتااا  أترر  عين  راد ر دددددد   ت  حين وتد أن ما مسددددددبته) %78.8من ل رفأا  وذاك بنسددددددب  )

م من رتااا  رترر  عين  راد ر د  فسددكن ت  من ل خيري   وهاه 4.8%ملك  بيناا رانسدب  رجقل ه  ما مسددبته )راد ر د  فسددكن ت  من ل 

رانتيأ   تفق مع رانتا ج راسددددابق  ت  خصددددا ص ران في  اكون أ لبين تقيرر  من ذوي رادخل رااحدو   باإل ددددات  إاى أن أ لبين  ير 

 رتدر  على رااالك .    عو فا  وبااتاا  جفالكن بيو  باعتبا هن و

 (1جدو  رقم)

 توزيع أفراد العينة وفقا لطبيعة السكن

 النسبة المئوية التكرار طبيعة السكن

 8.7 9 عاا ع

 31.7 33 يق 
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 59.6 62 بيت يعب 

 %100 104 المجموع

م من  %59.6فتضدح من خيل ر تعررض راأدول أعيه أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر   فسكن بيت يعب  وذاك بنسب  )          

م من رتااا  رترر  عين  راد ر ددد  فسدددكن ت  يدددق   بيناا رألقل ه  ما 31.7%رتااا  أترر  عين  راد ر ددد   ت  حين وتد أن ما مسدددبته)

رتااا  رترر  عين  راد ر دد  فسددكن من ل عاا ع  وهاه رانتيأ   دل على بسدداط  طبيع  حيا ين راسددكني  وه  متيأ   م من (8.7%مسددبته 

 طبيعي  ألن رأل لبي  مستو   خلين راشيري بسيط تدر أو ذوي رادخل رااحدو  .

 (1جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا نوع الجريمة

 النسبة المئوية التكرار نوع الجريمة

 33.7 35 مخد ر ) عاط  أو ر أا م

 6.7 7  رق 

 16.3 17   وفر

 5.8 6 مشاترع

 4.8 5 زما

 32.7 34 أخر 

 %100 104 المجموع

فتضددددح من خيل ر ددددتعررض راأدول أعيه راخاص بتوزفع ران في  وتقا انوو راأرفا  أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر دددد          

م من رتاداا  أترر  عيند  راد ر دددددد   ت  حين وتد أن ما 33.7% ددددددورء بدااتعداط  أو رج أدا  وذادك بنسددددددبد  )قضددددددافداهن مخدد ر  

م من رتااا  رترر  عين  راد ر دددددد  من قضددددددافا أخر  مفل راأرر م رااااي  وراقتل وراتيرفب   اا وتد رن ما مسددددددبته ) %32.7مسددددددبته)

من إتااا  أترر  عين  راد ر ددد  قضدددافاهن 6.7%) اا وتد أن ما مسدددبته) م من رتااا  أترر  عين  راد ر ددد  قضدددافاهن   وفر 16.3%

 م من إتااا  أترر  عين  راد ر ددد  قضدددافاهن مشددداترع  بيناا رانسدددب  رجقل ه                     ) 5.8% دددرق    اا وتد أن ما مسدددبته)

مم  رذ  بينت راد ر   أن رانسب  راكبر  من 3044يل)من رتااا  أترر  عين  راد ر د   قضدافاهن زما   وهار فتفق مع   ر د  راعق%4.8)

م جء رااؤ دسدا  رجصديحي   خلور راسدأن بسدبب قضدي  مسكرر    اا أ د   متا ج    ر   هيل أن ر لب مر كب  رعاال راعنن ت  

ين  ا  بين ران في  أترر  عراسدأن من راادرمين ت  قضدافا ترر م رااخد ر  وراقتل وراسددرق   وهاه رانتيأ   دل على رختيف موو راأرف

 راد ر   ماا فخدم أهدرف راد ر   راحااي  وذاك التعرف على آ رء رترر  راعين  باختيف موو راأرفا .

 (90جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا للوضع القانوني

 النسبة المئوية التكرار الوضع القانوني

 30.8 32 محكوم 

 69.2 72 موقوت 

 %      100 104 المجموع

فتضح من خيل ر تعررض راأدول أعيه راخاص بتوزفع أترر  عين  راد ر   وتقا الو ع راقاموم  أن أ لبي  ران في  أترر  عين          

 م من رتااا  رترر  %30.8م من رتااا  أترر  عين  راد ر د   بيناا رانسدب  رجقل ه  ما مسبته)%69.2راد ر د  موقوتا  وذاك بنسدب  )
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عين  راد ر د  محكوما   ومةم راتوقين رااي فتم ت  راسحن هو اضاان  ررم  راارأع و ييئ  رابيئ  رااي ا  ايا احف  حقوقيا حتى وه  

قيد راتوقين  وذاك ألن  دددأون رانسددداء مييأع ج دددتقبال رانسددداء وحف   ررمتين وخصدددوصددديتين أتضدددل من مرر   راشدددرط  وراتوقين 

 إاى وتو  متخصصا  ت  راتعامل مع ران في   رخل رااؤ سا  رإلصيحي  . رااتعا ف علييا  باإل ات 

 (99جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا لمدة العقوبة

 النسبة المئوية التكرار مدة العقوبة

 10.6 11 أقل من  ن 

 9.6 10  نور 2من  ن  راى رقل من 

 10.6 11  نور  تأ فر2من 

 69.2 72 موقوتا 

 %       100      104 المجموع

فتضدح من خيل ر دتعررض راأدول أعيه راخاص بتوزفع أترر  راعين  وتقا اادع راعقوب  أن أ لبي  ران في  أترر  عين  راد ر              

وبنفس رانسب  م 30م من إتااا  أترر  عين  راد ر   وذاك ألمه  اا أير  ت  راأدول  قم)69.2%ام فحد ن مدع عقوبتين وذاك بنسب  )

من أترر  عيندد  راددد ر دددددد  هن موقوتددا  باعنى أمين قيددد راتحقيق معين أوت  مررحددل رااحددا ادد  وام فحكم عليين بعددد.  اددا وتددد أن مددا 

م من إتااا  أترر  عين  راد ر د   قل مدع محكوميتين عن راسدن  و سداو  مسدبتين مع مسب  رااحكوما  بعقوب    فد عن 10.6%مسدبته)

 دددنور  وهن  2م من رتااا  رترر  عين  راد ر ددد  مدع راعقوب  من  دددن  إاى أقل من 9.6%  ت  حين وتد أن ما مسدددبته)رافيث  دددنور 

 .ت  قضافاهن رانسب  رألقل  وهاه رانتيأ  طبيعي  اكون أ لب ران في  موقوتا  ام فتم صدو  راحكم

 (92جدو  رقم )

 توزيع أفراد العينة وفقا لعدد مرات دخو  السجن

 النسبة المئوية التكرار مرات دخو  السجنعدد 

 98.1 102 هاه راارع تقط 

 1.9 2 هاه راارع ومرع  ابق 

 100%     104 المجموع

فتضح من خيل ر تعررض راأدول أعيه راخاص بتوزفع أترر  عين  راد ر   وتقا اعد  مرر   خول راسأن أن أ لبي  ران في            

م من  %1.9م من إتااا  أترر  عين  راد ر    بيناا رانسب  رألقل ه  )98.1%أول مرع فدخلن راسأن وذاك بنسب  )أترر  عين  راد ر د  

  .ى قل  راعو  ت  راعين  رااد و إتااا  أترر  عين  راد ر    بق اين  خول راسأن اارع ورحدع  ير راارع راحااي   وها رانتيأ   شير إا

 علي أسئلة الدراسة: النتائج المتعلقة باإلجابة ب:

 التساؤ  االو : ما عوامل بيئة السجن المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن جازان؟-4

التعرف على متا ج راسدؤرل رجول ت  راد ر د   م حسداأ راتكرر ر  ورانسدب راائوف   ورااتو دظا  راحسابي   ورجمحررتا  رااعيا ف     

 راد ر   وتاء  رانتا ج  اا فل   ورار ب إلتابا  أترر  عين  

( اجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارات المتعلقة بالمحور االو  عوامل بيئة السجن المرتبطة بظاهرة العنف بين 92جدو  رقم)

 النزيالت
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 تأقل   0404 را  عند مستو  

من خيل ر ددتعررض رانتا ج رااو ددحه أعيه فتبين أن عورمل بيئ  راسددأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  مورتق  بد ت            

موهار متو ددط فقع باافئ  رارربع  من رااقياس رااتد ج راخاا دد   1من 2482 بيرع  وذاك من وتي  مةر رترر  راعين  باتو ددط حسدداب )

 موهار فشير راى رااورتقه بد ت   بيرع على ر رع راد ر  .  1430راى أقل من 2410ن )ورات   ترروح مابي

تاقل   ماا فبين  بافن وتيا  مةر أترر  عين    0404وفتضح من رانتا ج أن قيم مربع  اي اأايع راعبا ر   امت  را  عند مستو         

 راسأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في . راد ر   حول إتابا يم على راعبا ر  رااتعلق  بعورمل بيئ 

و اا فتضددددددح أن هناك  فاو  ت    ت  رااورتق  العبا ر  رااتعلق  بااعورمل رابيئي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في    حيث         

ربع  من رااقياس  رااتد ج م وه  متو ددددددظا   قع ت  رافئتين رافااف  ورار 2404- 1448 رروحدت متو ددددددظدا    تد  رااورتقد  مابين) 

راخاا د  ورات   شدير على رااورتقه )بد ته  بيرع  و  ت  متو دظ م   حيث فتضح من رانتا ج أن هناك  اامي  عبا ر  رااتعلق  بعورمل 

-1-2-3-4م)بيئ  راسددأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع وه  راعبا ع  ق

 موقد تاء  هاه راعبا ر  مر ب   نازايا حسب   ت  رااورتق  ألعلى قيم متو ط حساب  وأقل قيم  رمحررف معيا ي  8-3-9-42

 اا فتضدح من رانتا ج أن خاسد  عبا ر  رااتعلق  بعورمل بيئ  راسأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر          

موقد تاء  هاه راعبا ر  مر ب   نازايا حسدددب   ت  رااورتق  43-44-40-8-1رااورتق  علييا متو دددظ  وه  راعبا ع  قم)راعين    ت  

 حساب  وأقل قيم  رمحررف معيا ي  ألعلى قيم متو ط

ا يدددددكل قات  رافرعي   أخ ؤ د هاه رانتيأ  ماتاء ت  مةرف  )رافقات  رافرعي  م رااسددددتخدم  ت  راد ر ددددد  راحااي  ورات   ر  أن راف        

معكوس الفقات  راسدددا دع ت  رااأتاع راكبير  فقات  بيئ  راسدددأن رات   دل على وتو  قيم ومعافير خاصددد   باان جء و قات  راعنن ت ء من 

صدد  رذر ما م  خا34 قات  مأتاعيم . حيث  شدترط اتكوفن هاه رافقات  رافرعي   أن فكون أترر ها فعامون من مفس رااشددكل  )ربوعليان  ص

 ورتر  رااورقن راانا دددب  مفل  رز حام ران جء  رخل راعنابر  عدم يددد ل وقت رافرر   و ددديق مسددداح  را م رم   وقل   وتر راشدددروط 

راصدددحي    ورات  تاء  متا ج راد ر ددد  راحااي   ؤ د  وترهاه راعورمل رابيئي   رخل بيئ  راسدددأن وراار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  

  رء أترر  عين  راد ر  .وتقا ج

 التساؤ  الثاني: ما العوامل االجتماعية المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن جازان؟ -3

التعرف على متا ج راسؤرل رافام  ت  راد ر    م حساأ راتكرر ر  ورانسب راائوف   ورااتو ظا  راحسابي   ورجمحررتا  رااعيا ف        

 ترر  عين  راد ر   وتاء  رانتا ج  اا فل   ورار ب إلتابا  أ

قلة عدد دورات المياه 

 مقارنة بعدد النزيالت
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( اجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارات المتعلقة بالمحور الثاني العوامل االجتماعية المرتبطة بظاهرة العنف بين 92جدو  رقم)
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العنف األسري الذي 
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7117 .175  2110 2 32 51 12 7 ك

5 

.00

0 

99 

% 311 11.

5 

49.

0 

30.

8 

1.9 

التمييز العنصري بين  2

 النزيالت

 

9951 .312 2127 9 2 59 22 5 ك

10 

.00

0 

3 

% 211 221

2 

211

0 

211 91

0 

 مشاجرة أطفا  النزيالت 2

 

9291 .723 2102 9 91 33 92 5 ك

37 

.00

0 

90 

% 211 921

5 

321

5 

971

2 

91

0 

الوصم االجتماعي اتجاه  2

 النزيلة

 

9711 .322 2192 9 1 72 91 2 ك

20 

.00

0 

1 

% 211 971

2 

791

2 

717 91

0 
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 االجتماعي داخل السجن
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رااو دددح  أعيه فتبين أن راعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  مورتق  بد ت   من خيل ر دددتعررض رانتا ج        

موهار متو ددط فقع باافئ  رارربع  من رااقياس رااتد ج راخاا دد   1من 2410 بيرع  وذاك من وتي  مةر أترر  راعين  باتو ددط حسدداب )

 شير راى رااورتقه بد ت   بيرع على ر رع راد ر  .موهار ف  1430راى أقل من 2410ورات   ترروح مابين )

تاقل   ماا فبين  بافن وتيا  مةر أترر  عين    0404وفتضدح من رانتا ج أن قيم مربع  اي اأايع راعبا ر   امت  را  عند مستو        

 ين ران في .راد ر   حول إتابا يم على راعبا ر  رااتعلق  بااعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن ب

و ادا فتضددددددح أن هنداك  فداو  ت    ت  رااورتق  العبا ر  رااتعلق  بااعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في           

م وه  متو ددظا   قع ت  رافئتين رافااف  ورارربع  من رااقياس  رااتد ج  3490- 1441حيث  رروحت متو ددظا    ت  رااورتق  مابين) 

اا د  ورات   شير على رااورتق  )بد ته  بيرع  و  ت  متو ظ م   حيث فتضح من رانتا ج أن هناك  بع  عبا ر  رااتعلق  بااعورمل راخ

-9-3-8-3رجتتاداعيد  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع وه  راعبا ع  قم)

 حساب  وأقل قيم   هاه راعبا ر  مر ب   نازايا حسب   ت  رااورتق  ألعلى قيم متو طوقد تاء   م8-40-43

 اا فتضددددح من رانتا ج أن خاسدددد  عبا ر  رااتعلق  بااعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر      

وقد تاء  هاه راعبا ر  مر ب   نازايا حسدددددب   ت  رااورتق   م44-1-1-2-4راعين    ت  رااورتق  علييار متو دددددظ  وه  راعبا ع  قم)

 حساب  وأقل قيم  رمحررف معيا ي  ألعلى قيم متو ط

خا أو ؤ د  رانتا ج راسدابق  الد ر د  ماتاء ت  مةرف  )رافقات  رافرعي  م رااستخدم  ت  راد ر   راحااي   ورات   ر  أن رافقات  رافرعي     

راعنن ت ء   راسدا دع ت  رااأتاع راكبير  فقات  بيئ  راسأن رات   دل على وتو  قيم ومعافير خاص   باان جء و قاتيدكل معكوس الفقات  

وفشترط اتكوفن هاه رافقات  رافرعي   أن  تافل ت  يبك  راتفاعل راقا ا  بين مأاوعا  من رألترر   ورء  امت معلن  . من  قات  مأتاعيم 

م  وراعيقا  بين ران في  ت  مأتاع راسددأن عبا ع عن مأاوعا  متفاعل  مع بعضدديا  كن ايا راوجء 34صأو  ير معلن  )ربوعليان  

وراتقدفر ورادتاو عنيا  ددددد من فختلن معيا أو فصددددايا وفاي  بينيا وبين رألخرفا    وقد تاء  متا ج راد ر دددد  راحااي   ؤ د  وترهاه 

ن ران في  من حيددث مورتقدد  أترر  راعيندد  علييددا بددد تدد   بيرع ومتو ددددددظدد    ددااتايي  راعورمددل رجتتادداعيدد  راار بظدد  بةدداهرع راعنن بي

راعنصدري من خيل مشوء راتح با  بينين وتق الأنسيا  ورأل فان رااختلف   وراوجء رجتتااع  الأااع  متيأ  اااك راتايي و  ر  تعل 

ي  مفي ماا فل م ران فل  باااشددددددا    ت  أعاال راشدددددد ب   وراتايي  ر أداه من فخداان أتكدا هن وعدا ر ين أو فتيأم على معتقدر ين رادفن

توتر العالقات بين النزيالت 
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غياب النزيلة مشاركة أسرتها  90
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الوالج االجتماعي للجماعة من 

 قبل النزيلة يجعلها تشارك العنف 
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مم 3009رجتتااع  وتقا الاكام  رجتتااعي  بين ران في  ذور  رانفوذ وراقد ع رااا ف  ورابدمي .و تفق هاه رانتيأ  مع   ر دددددد  را امدي)

 جء. وهار فدل على أن راعيقا  بين ران في  فشددددددوبيا حيدث راعنصددددددرف  بين ران جء من أهم راعورمل رااؤ ف  ج  كاأ راعنن بين ران

ورات   تفق مع   ابعض  اا تاء ت  رانتا ج راسابق راتو ر وراصررو ماا فساهم ت  خلق حاج  راش ب راعنيف  بين ران في  مع بعضين ر

م وه  أمو  يدددا ع  ت   قات  راسدددأن ألن مم أن راعيقا  بين ران جء  كفر بيا رااشددداترر  رات   تنشدددر بيني3002متا ج    ر ددد  هيل)

  .صررو ورااصلح  راخاص  ورج ت يلراعيقا  بين ران جء ت  أ ا يا  قوم على را

 التساؤ  الثالث: ما العوامل الثقافية المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن جازان؟ -2

راتكرر ر  ورانسددب راائوف   ورااتو ددظا  راحسددابي   ورجمحررتا  رااعيا ف  التعرف على متا ج راسددؤرل رافااث ت  راد ر دد   م حسدداأ 

  ورار ب إلتابا  أترر  عين  راد ر   وتاء  رانتا ج  اا فل  

( اجةابةات أفراد عينة الدراسةةةةةةة علي العبارات المتعلقة بالمحور الثالث العوامل الثقافية المرتبطة بظاهرة العنف بين 95) جةدو  رقم 
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ثقةةافةةة المةةةةةةرب من أجةةل  9

 العقاب السائدة في المجتمع

 

9011 .759 2119 2 25 30 92 2 ك

97 

.00

0 

9

2 % 211 921

5 

571

7 

221

0 

911 

ضعف التعامل الصحيح مع  2

الةةتةةبةةةايةةن الةةثةةقةةةافةةي بةةيةةن 
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الجهةةةل يقود السةةةةةةتخةةةدام  2
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ضعف التعامل الصحيح مع  2

 التباين الديني بين النزيالت
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 تأقل 0404 را  عند مستو 

من خيل ر ددددددتعررض رانتدا ج رااو ددددددحه أعيه فتبين أن راعورمل رافقاتي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  مورتق علييا            

م وهار متو ددددط فقع باافئ  رارربع  من رااقياس رااتد ج  1من 2418بد ت   بيرع  وذاك من وتي  مةر أترر  راعين  باتو ددددط حسدددداب )

 و فشير راى رااورتق  بد ت   بيرع. م 1430راى أقل من 2410وح مابين )راخاا   ورات   ترر

تاقل   ماا فو دددح  بافن وتيا  مةر أترر    0404وفتضدددح من رانتا ج أن قيم مربع  اي اأايع راعبا ر   امت  را  عند مسدددتو        

   بةاهرع راعنن بين ران في .عين  راد ر   حول إتابا يم على راعبا ر  رااتعلق  بااعورمل رافقاتي  راار بظ

و ااك فتضددددح أن هناك  فاو  ت    ت  رااورتق  العبا ر  رااتعلق  بااعورمل رافقاتي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في    حيث       

م وه  متو ددددددظا   قع ت  رافئا  رافااف  ورارربع  وراخامسدددددد  من رااقياس   3484- 1420 رروحت متو ددددددظا    ت  رااورتق  مابين) 

صةةعف التعامل الصةةحيح مع  5

 التباين العرقي بين النزيالت
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انتشةةةةار ثقافة العنف والقوة  3

 داخل السجن
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الةةتةةعصةةةةةةةةةب الةةقةةبةةلةةي بةةيةةن  7

 النزيالت يقود للعنف
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ضةةةةةةعف الوعي الثقافي بين  99

النزيالت بةةاألثةةار السةةةةةةةالبةةة 
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ضةةةةةةعف مهةةةارات) الحوار  92

 وقبو  االخر( لدى النزيالت
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ات   شدددير على رااورتق  )بد ته  بيرع تدر و  ت   بيرع  و  ت  متو دددظ م   حيث فتضدددح من رانتا ج أن تايع رااتد ج راخاا ددد  ور

 رراعبدا ر  رااتعلقد  بدااعورمدل رافقداتي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع  عد

م   تد  رااورتقد  علييا متو ددددددظ   وقد تاء  هاه  1-4يدا بدد تد   بيرع تددأ  وراعبدا  ين  قم ) م   تد  رااورتقد  علي40راعبدا ع  قم)

 راعبا ر  مر ب   نازايا حسب   ت  رااورتق  ألعلى قيم متو ط حساب  وأقل قيم  رمحررف معيا ي   

 ةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  ادا فتضددددددح من رانتدا ج أن هنداك عبا  ين رااتعلق  بااعورمل رافقاتي  راار بظ  ب         

وقد تاء  مر ب   نازايا حسددب   ت  رااورتق  ألعلى قيم متو ددط حسدداب   م1-4راعين    ت  رااورتق  علييا متو ددظ  وه  راعبا ع  قم)

  .وأقل قيم  رمحررف معيا ي 

  لنزيالت في سجن جازان؟ التساؤ  الرابع: ما العوامل التنظيمية المرتبطة بظاهرة العنف بين ا - 1

التعرف على متا ج راسددؤرل رارربع ت  راد ر دد   م حسدداأ راتكرر ر  ورانسددب راائوف   ورااتو ددظا  راحسددابي   ورجمحررتا  رااعيا ف   

   ورار ب إلتابا  أترر  عين  راد ر   وتاء  رانتا ج  اا فل  

المتعلقة بالمحور الرابع العوامل التنظيمية المرتبطة بظاهرة العنف بين ( اجابات أفراد عينة الدراسة علي العبارات 93جدو  رقم)
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9  

قيد االجراجات االدارية تع

في التعامل مع معامالت 
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ضعف معرفة النزيلة 

بحقوقها وواجباتها داخل 
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من خيل ر دددددتعررض رانتا ج رااو دددددح  أعيه فتبين أن راعورمل راتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  مورتق  بد ت           

موهار متو ددط فقع باافئ  رارربع  من رااقياس رااتد ج راخاا دد   1من 2439 بيرع  وذاك من وتي  مةر أترر  راعين  باتو ددط حسدداب )

 موهار فشير راى رااورتقه بد ت   بيرع على ر رع راد ر  .  1430راى أقل من 2410ن )ورات   ترروح مابي

تاقل   ماا فو دددح  بافن وتيا  مةر أترر    0404وفتضدددح من رانتا ج أن قيم مربع  اي اأايع راعبا ر   امت  را  عند مسدددتو         

 تنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في .عين  راد ر   حول إتابا يم على راعبا ر  رااتعلق  بااعورمل را

و اا فتضح أن هناك  فاو  ت    ت  رااورتق  العبا ر  رااتعلق  بااعورمل راتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في    حيث        

ارربع  من رااقياس  رااتد ج م وه  متو ددددددظا   قع ت  رافئتين رافااف  ور 2421- 1448 رروحدت متو ددددددظدا    تد  رااورتقد  مابين) 

راخاا ددددد  ورات   شدددددير على رااورتقه )بد ته  بيرع  و  ت  متو دددددظ م   حيث فتضدددددح من رانتا ج أن  ل راعبا ر  رااتعلق  بااعورمل 

   تددراتنةيايدد  راار بظدد  بةدداهرع راعنن بين ران في  من وتيدد  مةر أترر  راعيندد    تدد  رااورتقدد  علييددا  بيرع  عدددر عبددا ع ورحدددع  

فوات مواعيد النزيلة في 

 المستشفي()المحكمة، 

% 931

2 

221

7 

2312 911 91

1 

7111

2 

.00

0 

منع النزيلة من التواصل  3

 مع أسرتها

7512 .123 2193 2 2 95 27 23 ك

2 

.00

0 

9 

% 221

2 

251

3 

9212 211 91

1 

7  

ضعف البرامج)التأهيلية( 

 للنزيالت

01 2 95 32 22 ك

0 

2100 722. 7212

3 

.00

0 

2 

% 221

9 

511

3 

9212 211 01

0 

1  

قلةعدداالخصائيات)االجتما

عيات والنفسيات(مقارنة 

 بعدد النزيالت

01 9 27 55 99 ك

0 

2172 357. 3113

1 

.00

0 

1 

% 901

3 

521

1 

2513 910 01

0 

1  

تشديد العقوبات االدارية 

علي المخالفات لألنظمة 

 الرسمية

01 93 21 25 92 ك

0 

2125 102. 2117

3 

.00

0 

92 

% 921

5 

221

0 

2719 951

2 

01

0 

التفاوت في المعاملة بين  90

النزيالت من قبل االدارة 

 والعامالت

 

1017 .152 2151 2 2 27 21 92 ك

9 

.00

0 

90 

% 991

5 

231

2 

2513 211 21

1 

ضعف استجابة االدارة  99

 لمعالجة شكاوي النزيالت

 

01 2 29 52 27 ك

0 

2117 152. 2112

1 

.00

0 

2 

% 231

0 

591

0 

2012 211 01

0 

غياب قنوات ادارية  92

واضحه الستكما  معامالت 

 النزيالت

 

01 2 95 33 29 ك

0 

2109 352. 1112

0 

.00

0 

2 

% 201

2 

321

5 

9212 911 01

0 

  .212 2171 رااتو ط راعام



 

27 
 

م  وقد تاء  هاه راعبا ر  مر ب   نازايا حسدددددب   ت  رااورتق  ألعلى قيم متو دددددط 8رااورتق  علييا بد ت  متو دددددظ  ه  راعبا ع  قم)

  .حساب  وأقل قيم رمحررف معيا ي

  من ن بين ران في ادا فتضددددددح من رانتدا ج أن عبدا ع ورحددع تقط من راعبدا ر  رااتعلقد  بدااعورمل راتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعن     

م شدددددددفد راعقوبا  رإل ر ف  على رااخاافا  األمةا  8وتيد  مةر أترر  راعيند    تد  رااورتق  علييا متو ددددددظ   تقد تاء  راعبا ع  قم)

  رار ددددددايد  ت  راار ب  )رافامي  عشددددددرم بين راعبا ر  رااتعلق  بااعورمل راتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من حيث   ت

.م   ع و راباحف  هاه رانتيأ  راى أن راعقوبا  رإل ر ف  803م  وبامحررف معيا ي )  2421مورتق  أترر  راعين  علييا باتو دددط حسددداب ) 

رااشددد ع رات   عال بابدأ راقامون جبروح راقامون قد  ؤ ي إاى متيأ  عكسددي  بين ران في  ت  رااؤ ددسددا  رإلصدديحي   ااتار  ور  كاأ 

 راعنن.  

ممحيث أن رختيط ران جء باختيف راقضافا  3009فتضدح من رانتا ج راسدابق  الد ر د  راحااي  أميا  تفق مع متا ج   ر د  را امدي)       

عدم رإلهتاام راى يددكاوي ران جء  وعدم تعااي  رابررمج بد ت   بيرع  عورمل مر بظ  بااعنن  بين ران جء ت  رجصدديحي .  اا  تفق مع 

مم أن رابطء ت  إتررءر  حضدو  راألسا  من قبل رااحكا  وراتصنين  ير رانا ب  وعدم راتأهيل وراتد فب 3042ا ورهرع )  ر د  ر

 الن جء من رأل باأ رإل ر ف  راار بظ  بااعنن  رخل مرر   رإلصيح وراتأهيل.  

راد ر ددد  راحااي  ورات   نا ي  بأن راسدددلوك رإلتررم   و ؤ د متا ج راد ر ددد  ماتاء ت  مةرف  )رااخااظ  رافا ق  م رااسدددتخدم  ت        

فكتسددددب بااتعلم رااي فتم عن طرفق مخااظ  ر،خرفن ت  رااأتاعا  وراتفاعل معيم وراتأ ير بتوتيييم. ومن أبرز يددددروط رانةرف  رات  

ادورتع وراايول حسددددددب رألترر   علم ر-4ذ رهدا  ددددددا جمدد احدوث راتأ ر باااحيظين ورات   ؤ ي إاى ر  كاأ راسددددددلوك رإلتررم   هو 

رااحيظين  تيكون راتددأ ير  ددددددلب  عنددمددا فكون رااحيظين معددا فن األمةادد   وفكون راتددأ ير إفأدداب  عندددمدا فكون رااحيظين  ير معددا فن 

 م  فحدث راسدددددلوك رإلتررم  األيدددددخاص حين  ترتح  ف  ر، رء رااحباع جمتياك راقامون على ر، رء رااعا  ددددد  رو راالت-3األمةا .

م  حيث فوتد ت  بيئ  راسددأن تئ  معا فن ألمةا  راسددأن وفعتبرون هم راافن عا ع ما فشددكلون تااع  43  ص3003بااقامون) زفقا  

راسيظرع على باق  ران جء  وفتعلم ران جء  لو يا  راعنن من خيل  أ ير هاه رافئ  على  لو يا  ران جء ر،خرفن  وهار فبدو ور حأ 

عورمل رااسدداعدع  ااعورمل راتنةياي  رااتوترع ت  رانتا ج راسددابق  الد ر دد  راحااي  مفل   عقيد رجتررءر  رإل ر ف   و شدددفد عندما  توتر را

راعقوبدا  رإل ر فد  الاخاافا  األمةا  رار دددددداي  وذاك العال بابدأ راقامون جبروح راقامون   اا أن عدم راتصددددددنين وتقا انوو راأرفا  

 كسب راص ا  ت  راسن راسلو يا  راعنيف  ور باو راقا ع بااسأن. وراسن ومدع راحكم ف

 العينة وفقا  لخصائصهم الديموغرافية؟ السؤا  الخام : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية مرتبطة باستجابات أفراد -1

م اعينتين مسددتقلتين   بعد T-test) م ورختبا one way Anovaوايتاب  عن هار راسددؤرل  م ر ددتخدرم رختبا   حليل راتبافن رألحا ي)   

راتحقق من يددددددرط رإلعتددرايد  التوزفع ت  رافروق رافر فد  ت  محداو  راد ر دددددد  باختيف راات يرر  رادفاو ررتي   با ددددددتخدرم رختبا  

(kolmogorov-smirnov(  م وراتحقق من يددددددرط  أدامس راتبدافن ت  رافروق بداختبداlevene  م  وذادك اتو دددددديح  جاد  رافروق ت

طبيع   -رادخل راشددديري–رااين  -رااسدددتو  راتعليا  -راحاا  رجتتااعي -راأنسدددي -تابا  مفر ر  راعين  طبقا اات يرر  راد ر ددد )راعارر

م اتحدفد صااح رافروق LSDمدع راعقوب   مرر   خول راسأنم و م ر تخدرم رختبا )-راو دع راقاموم -موو راأرفا -موو راسدكن-راسدكن

 ند وتو  تروق  بين من رختبا   حليل راتبافن. و امت متا ج راتحليل  اا هو مو ح بااأدرول راتااي  راات يرر  ع بين تئا 

 

 جداو  المتغيرات ذات الفروق الدالة احصائيا: -أ

وه   يث مت يرر   بينت متا ج رجختبا ر  اتو ددديح  جا  رافروق ت  رتابا  مفر ر  راعين  طبقا الخصدددا ص رادفاو ررتي  رميا       

 راو ع راقاموم مو امت رانتا ج  اا فل  -طبيع  راسكن-ذر   جا  رحصا ي  حول محاو  راد ر   وه   مت ير)راحاا  رجتتااعي 
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  حالة االجتماعية::الفروق لمتغير ال9-أ

                                 (97) جدو  رقم                                                                

 ( لتوضيح مصدر الفروق وفقا لمتغير الحالة االجتماعيةLSDيوضح نتائج اختبار)

الحالة  المحور

 االجتماعية

 االجتماعيةالحالة  المتوسط الحسابي العدد

 أرملة مطلقة متزوجة عزباج

المحور االو : عوامل 

بيئة السجن المرتبطة 

بظاهرة العنف بين 

 النزيالت

  * *  212592 22 عزباج

    * 217292 57 متزوجة

    * 217091 93 مطلقة

     213127 1 أرملة

المحور الثاني:العوامل 

االجتماعية المرتبطة 

بين بظاهرة العنف 

 النزيالت

   *  212111  22 عزباج

    * 213225 57 متزوجة

     212291 93 مطلقة

     212750 1 أرملة

المحور الثالث:العوامل 

الثقافية المرتبطة 

بظاهرة العنف بين 

 النزيالت

   *  212351 22 عزباج

    * 217019 57 متزوجة

     215902 93 مطلقة

     213252 1 أرملة    

م تأقل ت  إتابا  أترر  عين   0401فتضدح من خيل رانتا ج رااو ح  أعيه وتو  تروق ذر   جا  إحصا ي  عند مستو   جا )        

ر  يراد ر دددد  حول رااحو  رألول ورافام  ورافااث  راعورمل)رابيئي   ورجتتااعي   رافقاتي مراار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات 

تتاداعيد  اصددددددااح راات وتد   و ذادك فعو  إاى  ون راات وتد   كون أ فر قلقدا و و ر ت  بيئ  راسددددددأن من راع باء ورااظلق  راحدااد  رج

ورأل مل   وذاك خوتاً على أ ر يا من راشتا  بسبب راوصم رااي فأعل را وج فتر يا  وفن عور أبناءها منيا  أو حرماميم من زفا  يا   

مم ت  أن هناك عيق   3042رانفسددي  و ددلو يا تيدتعيا ج  كاأ راعنن.  حيث  ؤ د  متا ج   ر دد  را ورهرع )ماا فؤ ر  ددلباً ت  حااتيا 

مم حيث ج فوتد 3009رفأابي  بين راحاا  رجتتااعي  وراعنن  بين ران جء  رخل راسأن  بيناا  ختلن رانتا ج راسابق  مع   ر   را امدي)

  أ رء رترر  راعين  ت  راعورمل رات   ييئ حدوث راعنن بين ران جء ت  إصدددددديحي  راحا ر تروق ذر   جا  إحصددددددا ي  بين متو ددددددظا

 .راحاا  رجتتااعي باارفاض  رتع اات ير 

 (91) جدو  رقم                            :الفروق لمتغير طبيعة السكن: 2-أ

 سكنلتوضيح مصدر الفروق وفقا لمتغير طبيعة ال (LSDيوضح نتائج اختبار)

المتوسط  العدد طبيعة السكن المحور

 الحسابي

 طبيعة السكن

 بيت شعبي شقة عمارة

المحور االو : عوامل 

بيئة السجن المرتبطة 

بظاهرة العنف بين 

 النزيالت

    215723 1 عمارة

 *   215272 22 شقة

  *  211379 32 بيت شعبي
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المحور الرابع:العوامل 

التنظيمية المرتبطة 

بظاهرة العنف بين 

 النزيالت

    217207 1 عمارة

 *   217002 22 شقة 

  *  211372 32 بيت شعبي

م تأقل ت  إتابا  أترر  عين   0401فتضدح من خيل رانتا ج رااو ح  أعيه وتو  تروق ذر   جا  إحصا ي  عند مستو   جا )        

رادد ر دددددد  حول رااحو  رألول ورارربع  راعورمدل)رابيئي   وراتنةياي مراار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير طبيع  راسددددددكن 

بيت يددعب    ع و راباحف  هاه رانتيأ  إاى عشددور ي  راح  راسددكن  رااتافل ت  بيو  قدفا  ويددعبي  وطرق  دديق  اصددااح من فسددكّن ت  

وأزق  ورااي قد  كفر به راأرر م ورااشدددكي  راعنيف    اااشددداترر  وراقتل أحياما ماا فدتع ران في  إاى  شدددبيه بيئ  راسدددأن رااي فأاع 

إاى  لك رألحياء راعشدددددور ي    فيرع رااشدددددكي  ورااخاافا  رانةامي  ماا فدتعيا إاى ر  كاأ مفس عد ر من رااأرمين وباختيف راأرر م 

مم أن رألحياء راعشددور ي   تاي  بوتو  مشددكي  ت  4892راسددلو يا  رابيئي  وظروف رااعيشدد  خا ج راسددأن. و ؤ د   ر دد  بو عناق  )

 لاعيش  و وء رااعامل   دتع  كاميا إاى  راأرر م ورجمحررف.رابيئ  رجتتااعي  ومقص راخدما  ورإلمكاما  راضرو ف  ا

 :الفروق لمتغير الوضع القانوني:2-أ 

 (91) جدو  رقم

 ( لداللة الفروق في اجابات أفراد عينة الدراسه حو  محاور الدراسة طبقا الختالف متغير الوضع القانونيT-testنتائج اختبار )

الوضع   المحور

 القانوني

المتوسط      العدد  

 الحسابي

االنحراف    

 المعياري

 درجات  Tقيمة    

 الحرية

الداللة   

 االحصائية

المجوراالو :عوامل بيئة 

السجن المرتبطة بظاهرة 

 العنف بين النزيالت

 009. 102 2.667 45548. 3.8317 32 محكومة

 007. 65.694 2.778 50593. 3.5534 72 موقوفة

 المحور الثاني: العوامل

االجتماعية المرتبطة 

بظاهرة العنف بين 

 النزيالت

 1.166 35419. 3.5833 32 محكومة
 

1.318 
 

102 
 

80.732 
 

.246 
 

 49035. 3.4711 72 موقوفة 191.

المحور الثالث:العوامل 

الثقافية المرتبطة بظاهرة 

 العنف بين النزيالت

 013. 102 2.526 36536. 3.7448 32 محكومة

 010. 66.527 2.645 41122. 3.5313 72 موقوفة

المحور الرابع: العوامل 

التنظيمية المرتبطة بظاهرة 

 العنف بين النزيالت

 006. 102 2.804 50167. 3.9818 32 محكومة

 009. 54.480 2.697 45360. 3.7025 72 موقوفة

 تأقل   0401تروق  را  عند مستو 

تأقل ت  إتابا  أترر  عين    0401فتضح من خيل رانتا ج رااو ح  أعيه وتو  تروق ذر   جا  إحصا ي  عند مستو   جا        

ر  يراد ر   حول رااحو  رألول ورافااث ورارربع  راعورمل)رابيئي   ورافقاتي   وراتنةياي مراار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات 

صااح رااحكوما     فسر راباحف  هاه رانتيأ   أن ران في  بعد راحكم عليين فكّن أ فر  كين ورمدماج ت  بيئ  راسأن  راو ع راقاموم  ا

تيكتسبن من  قاتتيا رافرعي    وراعنن ورجعتررض على رألمةا  رار اي  راال م   ضامناً مع منتيك  راقامون ت  راسأن ماط من هاه 

حدرث راش ب وحاج  راعنن  بيناا رااوقوتا  ج ف ان متاسكا  باافقات  رألصلي   ت  رااأتاع خا ج راسأن  رافقات  رافرعي  رات   دتع إل
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أن ران فل ت  بيئ  م م4893وعا ع مافرتضن  قبل وتو هن ورمتاا ين ابيئ  راسأن ورابعد عن ران في  رألخرفا . و ؤ د   ر    ا ه)

  إاى هؤجء ران جء وراتكين مع رافقات  راأدفدع بخاص  عند راحكم بتنفيا عقوب  طوفل   رخل راسأن وبحكم  عافشه مع  تقاء راسأن فنتا

 راسأن.

 ثانيا : نتائج الدراسة:  

 النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة:

 جازان؟: ما عوامل بيئة السجن المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن النتائج المتعلقة بالسؤا  األو  -9

أن عورمل بيئ  راسأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  تاء  مورتق  بد ت   بيرع  وذاك من وتي   أظير  متا ج راد ر د         

م  حيث فتبين  من رانتا ج أن هناك  اامي  عبا ر  رااتعلق  بعورمل بيئ  راسدددددأن  1من 2482مةر أترر  راعين  باتو دددددط حسددددداب  عام )

 بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع  تافل ت  راعبا ر  راتااي  راار بظ  

 قل  رجمشظ  رات   ش ل وقت رافرر . -3                                 مد ع  وتر و ا ل راترتي . -4

 . يق مساح  را م رم  -2                                   .جز حام  رخل را م رم ر -2

 .قل   وتر أما ن منا ب  ال فا ع-3     . ياأ أما ن مخصص  الاش  أوماا    رارفا ه-1

  .قل   وتر راع ل راصح  -1                          .قل  رألما ن رااخصص  التشايس-3   

بيناا فتضدح من رانتا ج أن خاس  عبا ر  رااتعلق  بعورمل بيئ  راسأن راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر         

 راعين    ت  رااورتق  علييا متو ظ    تافل ت  راعبا ر  راتااي  

 . وء رات اف  -4

 . ر ي رابيئ  راصحي  -3

 .قل   وتر راتيوف  راانا ب  -2

 . ر  رااياهقل  عد   و -1

 .قل   وتر مياه راشرأ -1

 : ما العوامل االجتماعية المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن جازان؟النتائج المتعلقة بالسؤا  الثاني -2

أن راعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  تاء  مورتق  بد ت   بيرع  وذاك من  أظير  متا ج راد ر ددددد  

م   حيث فتبين  من رانتا ج أن هناك  بع  عبا ر  رااتعلق  بااعورمل  1من 2410مةر أترر  راعين  باتو ط حساب  عام )وتي  

رجتتاداعيد  راار بظد  بةداهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع  تافل ت  راعبا ر  

 راتااي  

 أ ر يا. قل   ورصل ران فل  مع  -4

  و ر راعيقا  بين ران في  اكفرع راسخرف  بينين. -3

  عن قد ع ران فل  على راتكين رجتتااع   رخل راسأن. -2

  و ر راعيقا  بين ران في  وراعامي . -1

 زورجم. - ياأ ران فل  عن مشا    أ ر يا ت  راانا با  رجتتااعي )وتاعـ مرض -1

  في .راتايي  راعنصري بين ران  -8

 راعنن أحد آايا  رارتض رجتتااع  رااي  اا  ه ران في  ر أاه ورقعين.  -3
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بيناا فتضددح من رانتا ج أن خاسدد  عبا ر  رااتعلق  بااعورمل رجتتااعي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي        

  راتااي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا متو ظ    تافل ت  راعبا ر  

 راتايي  رجتتااع   خل راسأن وتقاً الاكام  رجتتااعي  بين ران في . -4

 راوصم رجتتااع  ر أاه ران فل .  -3

 مشاترع أطفال ران في .  -2

 راعنن رأل ري رااي  عر ت اه ران فل   ابقاً. -1

 ااع .راوجء رجتتااع  الأااع  من قبل ران فل  فأعليا  شا ك ت  راعنن راأ -5

 : ما العوامل االثقافية المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن جازان؟النتائج المتعلقة بالسؤا  الثالث -2

أن راعورمل ررافقاتي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  تاء  مورتق  بد ت   بيرع  وذاك من  أظير  متا ج راد ر ددددد      

م   حيث فتبين  من رانتا ج أن راعبا ر  رااتعلق  بااعورمل رافقاتي   1من2418حسدددددداب  عام )وتي  مةرأترر  راعين  باتو ددددددط 

راار بظد  بةداهرع راعنن بين ران في  من وتيد  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع  عدر راعبا ع ) ددددددعن راورزو 

اتعامل راصددددددحيح مع راتبافن راعرق   و قات  راضددددددرأ رادفن م   ت  رااورتق  علييا بد ت   بيرع تدأ وراعبا  ين ) ددددددعن ر

   راتر يب حسب رانتا ج  ااتاا راسا دع ت  رااأتاعمتاء    ت  رااورتق  علييا متو ظ   حيث  تافل راعبا ر  ت

  عن راورزو رادفن  الن في . -4

  عن راوع  رافقات  بين ران في  باأل ا  راسااب  ج تخدرم راعنن.  -3

 راحور  وقبول ر،خرم اد  ران في . عن ميا ر )  -2

 رمتشا   قات  راعنن وراقوع  رخل راسأن. -1

  عن راتعامل راصحيح مع راتبافن رادفن  بين ران في . -1

 ر تخدرم راعنن بين ران في  آاي  التعبير عن رجحتأاج. -8

 راتعصب راقبل  بين ران في  فقو  العنن. -3

 ران في .  عن راتعامل راصحيح مع راتبافن رافقات  بين -9

 راتيايش رااي  تعرض اه ران فل  ف فد من قابليتيا العنن. -8

 راأيل فقو  ج تخدرم راقوع افرض راسيظرع بين ران في . -40

  عن راتعامل راصحيح مع راتبافن راعرق  بين ران في . -44

  قات  راضرأ من أتل راعقاأ راسا دع ت  رااأتاع.   -43

 العوامل االتنظيمية المرتبطة بظاهرة العنف بين النزيالت في سجن جازان؟: ما النتائج المتعلقة بالسؤا  الرابع -2

أن راعورمل رراتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  تاء  مورتق  بد ت   بيرع  وذاك  أظير  متا ج راد ر ددد         

 ج أن راعبدا ر  رااتعلقد  بدااعورمل م  حيدث فتبين  من رانتدا 1من2439من وتيد  مةر أترر  راعيند  باتو ددددددط حسدددددداب  عدام )

راتتنةياي  راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  من وتي  مةر أترر  راعين    ت  رااورتق  علييا  بيرع  عدر راعبا ع) شدددددددفد 

 يب رراعقوبا  رإل ر ف  على رااخاافا  األمةا  رار ددداي م تاء    ت  رااورتق  علييا متو دددظ   حيث  تافل راعبا ر  ت  رات

 حسب رانتا ج  ااتاا  

 منع ران فل  من راتورصل مع أ ر يا. -4

  ياأ قنور  ر ر ف  ور حه ج تكاال معامي  ران في .-3

  عن رابررمج)راتأهيلي م الن في .-2

  عن ر تأاب  رج ر ع ااعااأ  يكاوي ران في .-1

  عن معرت  ران فل  بحقوقيا وورتبا يا  رخل راسأن.-1

 خظابا  ورااعامي مراور  ع الن فل . ياو)را-8

  عقيد رجتررءر  رإل ر ف  ت  راتعامل مع معامي  ران في . -3
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 قل  عد رجخصا يا  )رجتتااعيا  ورانفسيا ممقا م  بعد  ران في .-9

 تور  مورعيد ران فل  ت  )رااحكا   رااستشفى ..م.-8

 رج ر ع وراعامي .راتفاو  ت  رااعامل  بين ران في  من قبل -40

  ياأ راتصنين الن في  ت  راعنابر. -44           

  شدفد راعقوبا  رإل ر ف  على رااخاافا  األمةا  رار اي .-43  

هم العينة وفقا  لخصائص النتائج المتعلقة بالسةؤا  الخام : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية مرتبطة باستجابات أفراد -1

 الديموغرافية؟

 الفروق باختالف متغير الحالة االجتماعية: -1

م تأقل ت  إتابا  أترر  عين  راد ر دددد  حول رااحو  رألول  0401وتو  تروق ذر   جا  إحصددددا ي  عند مسددددتو   جا ) -أ

ورافددام  ورافددااددث  راعورمددل)رابيئيدد   ورجتتادداعيدد   رافقدداتيدد مراار بظدد  بةدداهرع راعنن بين ران في  وتقددا اات ير  راحدداادد  

 تتااعي  اصااح راات وت .رج

رارربع  تأقل ت  إتابا  أترر  عين  راد ر   حول رااحو    0401عدم وتو  تروق ذر   جا  إحصا ي  عند مستو   جا  -ب

 .راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير راحاا  رجتتااعي  راعورمل راتنةياي  رإل ر ف 

 الفروق باختالف متغير طبيعة السكن: -2

م تأقل ت  إتابا  أترر  عين  راد ر دددد  حول رااحو  رألول  0401وتو  تروق ذر   جا  إحصددددا ي  عند مسددددتو   جا ) -أ

ورارربع  راعورمل)رابيئي   وراتنةياي مراار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير طبيع  راسددكن اصددااح من فسددكّن 

 .ت  بيت يعب 

رافام  تأقل ت  إتابا  أترر  عين  راد ر دد  حول رااحو    0401صددا ي  عند مسددتو   جا عدم وتو  تروق ذر   جا  إح -أ

 .راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير طبيع  راسكن ورافااث  راعورمل )رجتتااعي   ورافقاتي م

 الفروق باختالف متغير الوضع القانوني: -3

تأقل ت  إتابا  أترر  عين  راد ر دددددد  حول رااحو  رألول   0401 جا وتو  تروق ذر   جا  إحصددددددا ي  عند مسددددددتو   -أ

ورافددااددث ورارربع  راعورمددل)رابيئيدد   ورافقدداتيدد   وراتنةيايدد مراار بظدد  بةدداهرع راعنن بين ران في  وتقددا اات ير راو ددددددع 

 .راقاموم  اصااح رااحكوما 

رافام   ت  إتابا  أترر  عين  راد ر   حول رااحو  تأقل   0401عدم وتو  تروق ذر   جا  إحصا ي  عند مستو   جا   -أ

 راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  وتقا اات ير راو ع راقاموم . راعورمل )رجتتااعي م

، المسةةةتوى التعليمي، المهنة قبل دخو  السةةةجن،الدخل الشةةةهري،نوع السةةةكن،نوع الفروق باختالف متغير العمر، الجنسةةةية -4

 :الجريمة، مدة العقوبة

تأقل ت  إتابا  أترر  عين  راد ر ددد  حول محاو  راد ر ددد    0401عدم وتو  تروق ذر   جا  إحصدددا ي  عند مسدددتو   جا  

رأل بعد   وه   راعورمددل)رابيئيدد   رجتتادداعيدد   رافقدداتيدد   راتنةيايدد مراار بظد  بةدداهرع راعنن بين ران في  وتقددا اات ير راعار  

 ن  قبل  خول راسأن رادخل راشيري موو راسكن موو راأرفا   مدع راعقوب .  رااستو  راتعليا   راايراأنسي 

 ثالثا : توصيات الدراسة: 

 تناول راباحف  أهم راتوصيا  ت   وء رانتا ج رات   وصلت إاييا راد ر   حول رااحاو  رار يسي  وه   راعورمل)رابيئي  ورجتتااعي       

 :ورافقاتي  وراتنةياي م راار بظ  بةاهرع راعنن بين ران في  ت  رااؤ سا  رجصيحي    تياا فل 

ب آ ا ه راسددلبي  على  ددلوك ران في   تعلى راسددلظ  راقضددا ي  ر ددتخدرم راعقوبا  محاوا  رات لب على مشددكل  رإلز حام  اتأن .4

رابدفل  و فعيليا ت  رجمحررتا  وراأرر م راادمي  خاصدددد  اد  راشددددياأ وصدددد ا  راسددددن الحد من راعقوبا  راحبسددددي  رات    فد 

 راض ط على رااؤ سا  رجصيحي .
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ظ  ورابررمج راتأهيلي  اشدددددد ل وقت رافرر    وذاك من خيل  و   ددددددرو ع إحدرث   ييرر  منا ددددددب  ومسددددددتارع ت  رألمشدددددد .3

رألخصددا يا  رجتتااعيا  ورانفسدديا  وتقا احاا  ران في  ومتابعتيا وراايحة   رااسددتارع   ـدددددددأن  صددام مشدداطا  خاصدد  

 بـأ اايب عيتي   لو ي  اان فاا  ن  لو يا  عدورمي .

يص رألما ن راانا دددب  ايا ت   دددأون رانسددداء من قبل راأي  رإل ر ف  راعليا رإلهتاام باألمشدددظ  راترتييي  ورارفا دددي  و خصددد .2

رااسدددئوا  عن راسدددأون   و و  رجخصدددا يا  رجتتااعيا  اتفعيل  لك رابررمج من خيل  وتير رانشددداطا  رااسدددرحي  ورافني  

  .ورارفا ي  ورااسابقا   رات   عال على خلق  وح راتعاون ورألاف  ورإلمسأام بين ران في

 وتير راشروط راصحي  راانا ب   رخل راعنابرمن ) كيين وإما ع   يوف م من قبل رااتخصصون ت  رألمن وراسيم  باااؤ س    .1

رإلصديحي  حرصدا على صدح  ران في   وراتقليل من راضد ط رانفسد  ورإلحباط اد  ران في  رااؤ ر  دلبا على  لو يا ين  

  عيا التخين من حاج  راعنن بينين.

 دددرو ع إفأا  أمشدددظ   قاتي  ورتتااعي  الن في  من قبل رألخصدددا يا  رجتتااعيا   بحيث  كون ذر  طابع رتتااع  فخلق  .1

تو رإلمسددأام ورألاف  وفقلل من راسددخرف  بين ران في    ـدددددددأن  فشددا  ن ران في   قاتا ين رااختلف  باااسددابقا  ورااعلوما  

 اتبا ل رافقاتا  رااتعد ع ادفين . 

فين بررمج راتوعي  وراتوتيه ورإل يدددا  من قبل إ ر ع راتوتيه رافكري ورااعنوي اتقوف  راورزو رادفن  اد  ران في   بظرق  ك .8

 مبتكرع  ع ز راحور  ورانقاش  بعيد عن راظرق راتقليدف  الندور  ورااحا رر  رادفني . 

  رجخصدددا يا  رجتتااعيا  ورااسدددئواين عن  نسددديق  رإلهتاام بااتورصدددل رأل دددري مع ران فل  وعدم رإلمقظاو   من خيل  و .3

را فا ر  ورج صداج  رايا في  اتوتيرها بصدو ع مسدتارع و اتي  جطائنان ران فل  على ذوفيا وراحفاظ على راصل  رات   خفن 

 من راتو ر وراقلق الن في .

أ دددددرر ها من قبل ر ر ع راتوتيه رافكري راحرص القضددددداء على راعنصدددددرف  بين ران في  أفا  ان موعيا  و كفين راتوعي  ب .9

 ورااعنوي.

رإلهتاام بااتصدددنين وتق رااعافير رادواي  اتقسددديم م جء رااؤ دددسدددا  رجصددديحي  راار بظ  باإلهتاام رادوا  احقوق رجمسدددان   .8

خصدصين راات ومررعاع اةروف ران فل رجتتااعي  من قبل اأن   ظبيق راعقوبا   وتحص راحاا  رانفسدي  ورجتتااعي  من قبل

 رانفسيين ورجتتااعين ت  رااؤ سا  رجصيحي . 

رإلهتاام ببررمج راتأهيل وراتد فب رااين  الن في  ومعاملتيا  معامل  بررمج راتوعي  و حفي  راقررن ت   ددأون رانسدداء  وذاك  .40

رافرر  باا في م قد ر ين  بااتعاون من رإل ر ع مع راأيا  رألخر  اتد فب ران في  على رااين راانا ددددددب  اين ويدددددد ل وقت

 وإمكاميا ين.

 وتير راعددفدد من راو ددددددا دل رااي اد  النةر إاى يددددددكاو  ران في  با خاذ رإلتررءر  رافو ف  ورايزم  بحقين من قبل ر ر ع  .44

 رااؤ سا  رجصيحي .

جحتورء راصددررعا  وراخيتا    وفد  ددأون رانسدداء بعد   ات   من رألخصددا يا  رجتتااعيا  ورانفسدديا  ومريدددر  ررادفن  .43

 بين ران في .

 كفين رابررمج راتد فبي  العامي  اتعلم أ دداايب راتعامل رااي ا  مع ران في   اتأنب رإلحتكا ا  رااسددب  الكررهي  وعدورمي    .42

 ران في  العامي .

أ فر قرأ من رااأتاع وذو قابلي  أ فر رإلهتاام باااوقوتا  وو دددعين ت  أما ن خاصددد    اكون ران في  رااوقوتا  جف ان  .41

 التقوفم و عدفل  لو يا ين.

 

 المصادر والمراجع
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 المصادر:           

 راقرآن راكرفم             

 أوال: المراجع العربية:      

 .  413مم .راورزو رادفن  وأ ره ت  راحد من راأرفا   مأل  راأامع  رج يمي   راعد 3040أز ي  عبدهللا  ين ) -

 مم . رااعأم راو يط  مكتب  راشروق رادواي .3001أميس  ربررهيم وآخرون  ) -

 مم. معأم مصظلحا  راعلوم رجتتااعي   مكتب  ابنان.4893بدوي  أحاد ز    ) -

 مم.  أون رانساء  رارفاض  ر ا فاي  مافن راعربي  العلوم رألمني .4883راتر    مصظفى  ) -

 راعا ل   رارفاض  تامعه مافن راعربي  العلوم رألمني .مم. راعنن 4883راتير  مصظفى  ) -

 . .ن، مم. مبا ئ علم رجتررم   مشق4833خلن  محاد  ) -

مم. راعنن اد  م جء راسددأون ت  رااالك  راعربي  راسددعو ف     دداا  ماتسددتير  ير منشددو ع  3042رادو ددري   ر   ) -

 رارفاض  تامع  مافن راعربي  العلوم رألمني .

مم. راعورمل رااؤ ف  راى ترر م راعنن اد  رجحدرث راأامحين ت  ر  راايحة  رجتتااعي   3040مو دددددى )رادو دددددري   -

   اا  ماتستير  ير منشو ع  رارفاض  تامع  مافن راعربي  العلوم رألمني .

ر راتناي  راعورمل رجتتااعي  ايمحررف قررءع  دديسدديواوتيا  و ق  عال  ددان رعاال مؤ ا مم. 3003 زفقا   مرر   ) -

 رابشرف . رأل  ن   تامعه راظفيل  راتقني .

مم. راعنن  رخدل مرر   رجصدددددديح وراتدأهيدل  راظبعد  رجواى  رأل  ن   ر  راحامد 3042را ورهرع  عبددهللا راابدا ك  )  -

 النشر وراتوزفع.

 عربي  العلوم رألمني .مم. راعال راظوع  ان جء رااؤ سا   رإلصيحي   رارفاض  تامع  مافن را3000طااب  رحسن  ) -

 عبدرارحان  عل  إ ااعيل  ) . م. راعنن رأل ري رأل باأ وراعيج  مصر  مكتب  رجمألو رااصرف . -

مم.  و  راورزو رادفن  رألخيق  ت   وتيه راسددددددلوك رجمسددددددام   رااأل  راعربي  4883راعبدد راقدا    عل  عبدد راع ف  ) -

 . 42  و3علوم رألمني    مالد ر ا  رجمني   تامع  مافن راعربي  ال

   رارفاض  تامع  مافن راعربي  العلوم رااني .4مم و ا ل رإلعيم وراعنن رأل ري  ط3040عفاان  عفاان ربو زفد) -

م. رانةرفا  راحدفف  ت   فسير راسلوك رجتررم   راظبع  رألواى  رارفاض   ر  رانشر بااار   4103عل   بد  رادفن  ) -

 ني  وراتد فب.راعرب  الد ر ا  رألم

 رجمحررف رجتتااع  وراأرفا   منشو ر  أي  تب.(.ربوعليان  بسام محاد  ) .  -

  رارفاض  4مم. أمااط راعنن بين م جء رااؤ سا  رإلصيحي  وراعورمل راار بظ  بيا  ط3044راعقيل  صااح عبدهللا   ) -

 مكتب  راالك تيد راوطني .
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ين  ت  مأدال رارعدافد  رايحقد   رارفداض  تدامعد  مدافن راعربي  العلوم مم. راتخصددددددص راا3008راعار  معن خليدل  )  -

 .رجمني .

 م.  أن رانساء  رإل كند ف   رااكتب راأامع  راحدفث.4899 امم  عبدهللا عبد را ن   ) -

 مم. أ ر راسأن ت   لوك ران فل  رارفاض  أ ا فاي  مافن راعربي  العلوم رجمني .4888عبد را ن   )  امم  عبدهللا -

  رارفاض  تامع  مافن راعربي  العلوم رجمني .4مم. ترر م راعنن و بل رااورتي   ط3001 امم  عبدهللا عبد را ن   ) -

  كاأ راعنن بين م جء إصديحي  راحا ر باارفاض    اا  مم. راعورمل رجتتااعي  رااؤ ف  ج3009را امدي  إبررهيم   ) -

 ماتستير  ير منشو ع. تامع  مافن راعربي  العلوم رألمني   رارفاض   لي  راعلوم رجتتااعي   قسم علم رجتتااو.

 ا .مكتب   حقيق راتررث مؤ س  رار ا مم. راقاموس رااحيط.  راظبع  رافامن  3001رافيروز ربا ي  مأد رادفن  ) -

مم. رإل دددددديم وراعنصددددددرفدد  و فددا ددددددددل راقبدددا دددل وذوي رألاورن ت  مي رن 4881قددا ع  عبدددد راع ف  عبدددد رارحان ) -

  تدع   ر  رابشير.3رج يم ط

مم. راسأن  اؤ س  رتتااعي    ر   عن ظاهرع راعو   رارفاض   ر  رانشر بااار   4893 ا ه  مصظفى عبد رااأيد ) -

 فب.راعرب  الد ر ا  رألمني  وراتد 

 رأل  ن أمورج النشر وراتوزفع.- عاان4مم.  قات  راعنن ومصا  ها ط3042منصو   حسن عبدرارزرق  ) -

م. راعنن ت  راسددددددأن   ر دددددد  رتتااعي  على عين  من راسددددددأناء راأامحين  رااأل  راعربي  3002هيل  مدات  محاد ) -

 . 28  و49الد ر ا  رألمني   تامع  مافن راعربي  العلوم رألمني    م

 . 42389مم. ر تةاظ راسأون فواد رااشا ل  ترفدع رارفاض  راعد 3008رايو ن  عبدهللا ) -

مم. رانةم راحدفف  ت  إ ر ع رااؤ ددددسددددا  راعقابي  ورجصدددديحي   رارفاض  تامع  مافن راعربي  4888رايو ددددند عبدهللا ) -

 العلوم رألمني .
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