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انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر املساجني
)من وجهة نظر نزالء املراكز اإلصالحية يف منطقة القصيم (اململكة العربية السعودية
سليم القيسي و خالد السويل
:امللخص
 من وجهة نظر نزالء املراكز اإلصالحية،هدفت الدراسة إىل تعرف انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر املساجني
ً
 ولتحليل بيانات، مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من جمتمع الدراسة،نزيال
239  تكونت عينة الدراسة من.يف منطقة القصيم
.) للعينات املستقلةT-Test(  كما مت استخدام اختبار ت، استخدمت مقاييس اإلحصاء الوصفي،الدراسة امليدانية
توصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة انعكاس تطبيق بدائل السجون على البناء االجتماعي للعائلة جاء مرتفعة وإجيابية من وجهة نظر
 وأن تطبيق بدائل السجون يسهم بدرجة مرتفعة يف االستقرار األسري والوقاية من،4.32  إذ بلغ الوسط احلسابي العام،أفراد عينة الدراسة
 ويف توفري املناخ املالئم ألفراد أسر املساجني للعيش كمواطنني فاعلني، ومحاية أسر املساحني من آثار الوصم االجتماعي،التفكك األسري
 وأظهرت النتائج أن انعكاس تطبيق بدائل السجون على البناء االقتصادي للعائلة جاء بصورة إجيابية وبدرجة مرتفعة؛ إذ بلغ،يف اجملتمع
 وأن تطبيق بدائل السجون يسهم بدرجة كبرية يف االستقرار االقتصادي ألسر املساجني من حيث توفري دخل،4.18 الوسط احلسابي العام
 وأظهرت النتائج أن، ويف توفري السكن املالئم هلم، وتوفري االحتياجات املالية وحتسني األوضاع االقتصادية ألسر املساجني،ثابت لألسر
انعكاس تطبيق بدائل السجون على أمن العائلة ووقايتها من اجلرمية جاء بصورة إجيابية وبدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة
. 4.09 الدراسة؛ إذ بلغ املتوسط احلسابي العام
ً
 العمل على تكوين رأي عام لقبول بدائل العقوبات السالبة للحرية من: من أهمها،صيغت عدد من التوصيات
ِ وبناء على نتائج الدراسة فقد
 وضرورة إبراز مدى فاعليتها يف محاية أسر املساجني من اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية املرتتبة من سجن،خالل وسائل اإلعالم
. وتوفري االقتناع لدى القضاء جبدوى تطبيقها،رب األسرة
. أَسر املساجني، بدائل العقوبات:الكلمات املفتاحية

The Counter-Effects Of The Application Of Imprisonment Alternatives
On The Families Of The Imprisoned Individuals From The Point Of View
Of The Prisoners In The Al-Qaseem Region – SUDIA ARABIA”
Salim Alquisi and Khalid Al-Sowail
Abstract:
The main objectives of this study is to identify the nature of the sequences resulted from replacing the
imprisonment punishment on the social, economic and security structure of the families from the point of view
of the imprisoned individuals in the Qaseem region of Saudi Arabia. The study sample is composed of 239 jailed
individuals representing the Qaseem prisons. In order to answer the main questions, the study used standards
of descriptive statistical, and T-Tests of independent samples.
The study has concluded that the degree of the reflection of imprisonment alternatives, as punishments, on the
social structure of the family is of a high degree and with positive results from the point of view of the questioned
individuals, as the main general average was 4.32. it has been shown that the application of imprisonment
alternatives has had high positive results on the stability of the family, prevent social disintegration, protect the
family of the jailed people, prevent social stigma, provide suitable atmosphere enables social integration of the
families of the jailed individuals. Also, it has been elucidated that the application of alternative punishment has
high-positive effects, with 4.18 overall average. Alternative punishments secure the families with fixed income,
contributes to their economic welfare, and provide appropriate housing. The analyses indicated that alternative
punishments have high positive effects in securing and protecting families from crimes, with overall average of
4.09.
The study recommends that a public-awareness and opinion should be established and widespread in order to
publicize recourse to alternative punishments to imprisonment. Furthermore, the effectiveness of alternative
punishment should be emphasized in prevent the families from the social, economic and security negative
consequences resulted from the imprisonment of the paterfamilias.
Keywords: Families of prisoners, imprisonment alternatives.
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السجن مقدار الضرر الناجم عن اجلرمية أو مقدار خطورة

اهتم املفكرون منذ القدم بظاهرة اجلرمية ،مقدمني هلا تفسريات

اجملرم ،فلم تعد العقوبات السالبة للحرية هي الوسيلة الفعالة

متعددة بهدف فهم جوانب هذه الظاهرة وإجياد احللول اليت تؤدي

لتحقيق الردع العام واخلاص ،وهذه يستدعى البحث عن بدائل

إىل احلد منها ومن تهديدها لكيان اجملتمع وأمنه واستقراره،

هلا ،وإن أفضل هذه البدائل ما هو مطبق يف الشريعة اإلسالمية

وواكب هذا االهتمام اهتمام آخر مبفهوم العقوبة وفلسفة النظام

يف جرائم احلدود والقصاص والتعزير؛ فهذه العقوبات هي األقدر

االجتماعي إزاءها ،وتطور النظرة إليها من كونها أداة انتقام يوقعه

على حتقيق الردع العام ،واخلاص ،واحملافظة على أمن اجملتمع

اجملتمع باجلاني إىل أداة تقويم وإصالح له .وملا كان االهتمام بكرامة

واستقراره ،وهناك العديد من بدائل العقوبات السالبة للحرية يف

اإلنسان وحقوقه وأمنه هو أساس العدل والسالم فمن الضروري

الشريعة اإلسالمية مثل اجللد والوعظ واإلرشاد والنفي وغريها.

أن يتوىل القانون إيقاع العقوبات على مستحقيها ،حلماية أفراد

وملا كانت األسرة رحم اجملتمع ونواته األساسية اليت جيد فيها

اجملتمع من الظلم الذي يقع عليهم ،والسياسة اجلنائية يف الدولة ال
ً
ً
متناسقا لرد الفعل االجتماعي ضد اجلرمية،
نظاما
بد وأن تكون

األبناء املناخ املالئم الذي يرتعرعون فيه جبميع مراحل طفولتهم
وصولاً إىل البلوغ ،وفى ظل تنشئة متوازنة خالية من االضطرابات

للعمل على ردع اجلاني.

النفسية واملشكالت السلوكية ،فاألسرة نافذة كبرية يطل منها

ويف الوقت احلالي تثار الكثري من الشكوك حول أداء السجون

الطفل على اجملتمع ،فيتعلم من خالهلا معظم الضوابط السلوكية

لوظيفتها اإلصالحية والوقائية ،يف ظل املشكالت اليت تواجهها

اليت تؤهله ملعاملة اآلخرين بشكل سليم ،فهذا حيتم أن تكون

السجون اليوم ،واليت تتمثل يف االزدحام ،وارتفاع نسب العودة

أسر من تقع عليهم عقوبة السجن مركز اهتمام لدى املعنيني

بني املفرج عنهم ،ويرجع الكثري من الباحثني واملهتمني بشؤون

عن السياسات الرامية حلماية هذه األسر من اآلثار املرتتبة على

اإلصالح والعقاب أن نسب العودة املرتفعة واليت تعد مؤشرات ال

سجن رب األسرة (سالم)1997 ،؛ إذ تتعرض الكثري من أسر املساجني

تقبل النقاش ،إىل فشل الربامج اإلصالحية والعالجية داخل السجن

للتفكك األسري ،بسبب احلكم على األب بالسجن ،وغيابه عن

(العوجي ،1993 ،اليوسف ،2006 ،آل مضواح ،2009 ،مهنا.)2003 ،

األسرة ،وما ينجم عن ذلك من انهيار وحدة األسرة ،وحتلل أو

وتؤكد نتائج العديد من الدراسات اآلثار السلبية لعقوبة السجن

متزق لنسيج األدوار االجتماعية فيها ،عندما خيفق أفرادها يف

على الفرد ،بل متتد لتشمل اجملتمع أيضا .وتتمثل أبرز هذه اآلثار

القيام بالدور املطلوب منهم على حنو سليم ،كما أن تأثري السجن

اليت يرتكها السجن على السجني يف صعوبة اندماجه يف اجملتمع بعد

ال يقتصر على حرمان األسرة منه ،بل يتسع تأثري ذلك ليشمل

اإلفراج عنه ،وافتقاده ملصدر رزقه ،وحرمانه من احلقوق املدنية،

مجيع النواحي االجتماعية واالقتصادية واألمنية هلذه األسر ،إىل

وتعرض أسرته للتفكك واالنهيار ،إضافة إىل اآلثار السلبية على

جانب ما يقع عليها من وصمة عار تلتصق بأفرادها أينما ذهبوا

اجملتمع واليت من أهمها :إرهاق خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج،

(عبادة وأبو دف.)2008 ،

وإفساد املسجونني وتعليمهم بعض فنون اجلرائم اجلديدة ،وانتشار

ومن جانب آخر فإن األهداف املرجوة من وراء السياسات العقابية

البطالة ،واخنفاض املستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي بني

هو اإلصالح والتقويم من جانب ،والردع والزجر من جانب آخر،

املساجني وأسرهم.

وخباصة سياسة العقوبات السالبة للحرية ،ولكن السؤال الذي يطرح

وللتغلب على مساوئ السجون والتقليل من سلبياتها ،نهج القائمون

نفسه هو :إىل أي مدى حققت سياسة العقوبات السالبة للحرية

والعاملون بالسجون ً
نهجا إصالحيا بديال ،يقوم على اختاذ تدابري

هذه األغراض املبتغاة أو بعضها؟ والواقع العملي الذي تفصح

بديلة لعقوبة السجن ،وهذه التدابري تدعو إىل ختطي أسوار السجن،

عنه الدراسات والتقارير واإلحصاءات يؤكد عدم فاعلية سياسة

وفتح باب اإلصالح على اجملتمع ،لكسر طوق العزلة الشديدة اليت

العقوبات السالبة للحرية يف حتقيق أي من هذه األغراض ،بدرجة

فرضت على السجن ،وأفرزت سلبيات كثرية جعلت الكثريين من

تنذر باخلطر وتستوجب إعادة النظر يف سياسة العقوبات السالبة

املختصني يبحثون عن بدائل للسجون (اليوسف .)2006 ،أضف

للحرية بوضعها الراهن ،أو البحث عن بدائل هلذه العقوبات.

اىل ذلك التحول الوظيفي اهلادف الذى طرأ على السجون بوضعها

لتعرف انعكاس تطبيق بدائل
ومن هذا املنطلق تأتي هذه الدراسة
ُّ

التقليدي وكان يركز على منع النزالء من اهلرب وعلى اجلانب

العقوبات السالبة للحرية على أسر املساجني يف منطقة القصيم من

العقابي اجملرد من األهداف االجتماعية واإلصالحية (الزواهره،

اململكة العربية السعودية.

.)2013

مرت العقوبات السالبة للحرية بصفة عامة (قصرية املدة أم

وميكن القول إن األخذ واملطالبة ببدائل العقوبات السالبة للحرية

طويلة) بتطورات هامة على مر الزمن؛ ومن ثم فإن دراسة تاريخ

ًّ
نهائيا ،أو التساهل
ال يعين بأي حال من األحوال إغالق السجون

العقوبات السالبة للحرية يقتضي استقراء نشأتها وتطورها يف

مع املخالفني للقانون و اجلناة ،بل إن املقصود من ذلك أن بعض

عصورها املبكرة ،ثم تعرف اجتاه تطورها يف العصور احلديثة.

العقوبات السالبة للحرية ال تناسب العديد من اجلرائم غري

ترجع نشأة العقوبة إىل أول وجود اإلنسان على األرض (حسين،

خطرا على اجملتمع ،وتكون
املقصودة ،أو اجلرائم اليت ال تشكل
ً

)1973؛ فقد الزمت العقوبة اجملتمع البشري منذ نشأته ،وسارت

عقوبتها قصرية املدة ،كما أنها ال تصلح للمخالفني غري اخلطريين،

معه جنبا إىل جنب يف تطوره عرب القرون ،ومرجع ذلك إىل أن

أو الذين ارتكبوا أفعاال بسيطة بالصدفة ،حبيث ال تناسب عقوبة

العقوبة نوع من الدفاع الغريزي التلقائي عن النفس يأخذ صورة

141

انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر املساجني ...

االنتقام من اجلاني واإلضرار به (عبدالستار.)1992 ،

من البدائل للعقوبة السالبة للحرية ،ومن أمثلة هذه البدائل:

وقد تطور مفهوم العقوبة وأغراضها مع تطور اجملتمعات البشرية،

اإلفراج الشرطي ،واالختيار القضائي ،ونظام شبه احلرية .ومن

حبيث ال يقتصر أثرها على مرتكب اجلرمية ،بل ردع كل من

املواقع اليت أخذ بها قانون العقوبات األردني نظام وقف طالب

تسول له نفسه التفكري بارتكاب اجلرمية ،وأصبح اهلدف من

املؤمتر األول ملكافحة اجلرمية ومعاملة املذنبني والذي عقد يف

العقوبة حتقيق العدالة والردع العام واخلاص .ففي بداية القرن

جنيف عام  1995باحلد من العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة

العشرين بدأ االهتمام بالسجون لكونها مؤسسات اجتماعية تهدف

(الكساسبة.)2010 ،

إىل اإلصالح والتأهيل ،وقد أصبحت العقوبات السالبة للحرية يف
العصر احلاضر ُتطبق ضمن سياسة عقابية وجنائية حديثة

مشكلة الدراسة وأسئلتها

(منور.)2004 ،

نظراً لتعرض أسر املساجني للعديد من املشكالت االجتماعية

كما أن املؤمترات الدولية قد اهتمت بأنظمة السجون وإصالحها،

والنفسية واألمنية نتيجة سجن رب األسرة وغيابه عنها ،إضافة إىل
ً
بروزا وتأثريًا؛ فقد
تعرضها للمشكالت االقتصادية اليت تعد أكثر

مدارس فقهية ركزت اهتمامها على السجون كاملدرسة العقابية

تؤدي تلك املشكالت وما حتدثه من ضغوط إىل انهيار تلك األسر

واإلصالحية ( الضحيان.)2001 ،

وعدم متاسك أفرادها ،جبانب اعتبار أسر السجناء أسرا غري متكاملة

إال أن جتربة التطبيق يف العصر احلاضر حول أداء السجون لوظيفة

من الناحية البنائية ألن رب األسرة غري موجود ،فهو املسؤول األول

اإلصالح والتأهيل والوقاية من اجلرمية ،أثارت الشكوك ،وأخذ

عن األسرة من حيث التنشئة االجتماعية والضبط والرقابة،

البعض يتساءل عما إذا كانت عمليه التأهيل واإلصالح ممكنة

واحلزم وإشباع حاجات األسرة؛ لذا جاءت هذه الدراسة للبحث يف

ًّ
واقعيا ،أم إنها تصورات ورغبات فقط ،حيول دون حتقيقها واقع

املشكالت اليت تفرزها عقوبة سجن رب األسرة على أسر املساجني،

احلياة والسجن ،كما بينت الدراسات االجتماعية والقانونية أن

ويف إبراز أهمية البدائل هلذه العقوبات يف محاية هذه األسر من

ً
آثارا سلبية من النواحي االجتماعية
للعقوبات السالبة للحرية

املشكالت املرتتبة على سجن رب األسرة ،وحتديد املعوقات اليت

والنفسية واالقتصادية على احملكوم عليه وعلى أفراد أسرته

تقف وراء عدم تفعيل العقوبات البديلة ،ويف ضوء ما تقدم ستحاول

(اخلثعمي. )2008 ،

هذه الدراسة تسليط الضوء على بدائل العقوبات السالبة للحرية،

وقد بدأ التحسني يظهر على العقوبة السالبة للحرية ،وظهرت

فمن الناحية االجتماعية يصاب احملكوم عليه بوصمة عار تلحق

والتوسع يف معرفة آثارها االجتماعية واالقتصادية واألمنية على

به وبأفراد أسرته ،وفقدان االعتبار االجتماعي ،وتفكك األسرة،

أسر املساجني يف منطقة القصيم ،وتعرف اقرتاحات املساجني

واحنراف األبناء ،والتحقري االجتماعي للمحكوم عليه وألفراد

بشأن العقوبات البديلة ،ثم الوصول إىل برامج تطبيقية تعكسها

أسرته .أما اآلثار السلبية النفسية فتبدو من خالل ما يتعرض

توصيات هذه الدراسة لتفعيل محاية أسر املساجني من املشكالت

له احملكوم عليه وأفراد أسرته ،من األمراض النفسية العديدة،

اليت ترتتب على سجن رب األسرة؛ هلذا فإن مشكلة الدراسة تتحدد

مثل :االكتئاب ،والقلق ،والشعور باإلحباط ،واملهانة ،وعدم التكيف

بشكل رئيس يف معرفة انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة

النفسي واالجتماعي (طالب. )2002 ،

للحرية على أسر املساجني يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية

ومن اآلثار السلبية االقتصادية :فقدان احملكوم عليهم بالعقوبات

واألمنية ،وكذلك معرفة البدائل اليت يفضلها املساجني أنفسهم،

السالبة للحرية لوظائفهم وأعماهلم ،وانقطاع املورد املالي ألفراد

واملعوقات اليت تقف وراء عدم تطبيق العقوبات البديلة .تنطلق

أسرهم ،وانتشار البطالة ،وحرمان اجملتمع من النشاط اإلنتاجي

الدراسة من سؤال رئيس هو :ما انعكاس تطبيق بدائل العقوبات

للمحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية (القهوجي .) 2002 ،و

ًّ
ًّ
واقتصاديا وأمنيا يف
اجتماعيا
السالبة للحرية على أسر املساجني

هناك جمموعة من السلبيات الناجتة عن تطبيق العقوبات السالبة

منطقة القصيم باململكة العربية السعودية؟

ًّ
زمنيا منها :تبادل
للحرية على النساء ذوات العقوبات القصرية

وتتفرع عن هذا السؤال التساؤالت التالية:

اخلربات اإلجرامية ،والتفكك األسري ،والعودة للجرمية ،وتعرض

 -1ما انعكاس تطبيق بدائل السجون على األوضاع االجتماعية

السجينات وأسرهن للوصم االجتماعي املرتبط بالسجناء (الحق،

ألسر املساجني من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

.)2013

 -2ما انعكاس تطبيق بدائل السجون على األوضاع االقتصادية

وإزاء هذه السلبيات للعقوبات السالبة للحرية تباينت االجتاهات

ألسر املساجني من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

وتعددت اآلراء يف مدى فاعلية العقوبات السالبة للحرية ،وجدوى

 -3ما انعكاس تطبيق بدائل السجون على أمن أسر املساجني

اإلبقاء عليها أو إبداهلا بعقوبات أخرى؛ إذ ظهر اجتاه يطالب باإلبقاء

ووقايتها من اجلرمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

على عقوبة السجن ألمناط من اجلرائم أو اجلناة ،ويرى اجتاه آخر

 -4ما معوقات تطبيق بدائل السجون من وجهة نظر أفراد عينة

إبداهلا بعقوبات أخرى وخباصة العقوبات السالبة للحرية القصرية

الدراسة؟

املدة ،ملا هلا من آثار سلبية على احملكوم عليهم ،خاصة ممن ال
تتوفر لديهم اخلطورة اإلجرامية (طالب.)2002 ،

أهمية الدراسة

ً
عددا
وبسبب ذلك أدخلت كثري من الدول يف تشريعاتها اجلزائية

 -1تربز أهمية الدراسة من خالل قلة الدراسات اليت تناولت موضوع
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بدائل العقوبات السالبة للحرية ،أو اليت حبثت يف أهمية تطبيق

اإلبدال جعل شيء مكان شيء آخر) (ابن منظور)1979 ،

هذه البدائل على أسر املساجني؛ فمن ثم ميكن هلذه الدراسة أن تعد

أما التعريف النظري لبدائل العقوبات فقد بينها (الذيابي)2001 ،

يف موضوعها إضافة علمية حقيقية ،إىل املكتبة العربية ومكتبة

بأنها :جمموعة من التدابري اليت حتل حمل عقوبة السجن وتعمل

الدراسات االجتماعية والقضائية.

على تطبيق سياسة منع اجلرمية ،وهي جمموعة من التدابري اليت

 -2وتربز أهمية الدراسة من خالل حماولتها الكشف عن مقرتحات

حتل حمل السجن إلصالح اجلاني ومحاية اجلماعة أو التثبت من

لتطبيق عقوبات بديلة ذات جدوى وفاعلية وقابلية للتطبيق،

املتهم والكشف عن حاله ،وعرفها (اليوسف )2006 ،بأنها اإلجراءات

بشكل يؤدي إىل تاليف األضرار واملخاطر االجتماعية واألمنية

اجملتمعية اليت يتخذها اجملتمع ملعاقبة املخالفني لنواميس وقوانني

واالقتصادية ،النامجة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية أو

اجملتمع ،واليت تهدف إىل إصالحهم وتطبيق العقوبة عليهم بسبب

على األقل احلد من آثارها.

خمالفتهم للقوانني دون تنفيذ هذه العقوبة داخل أماكن حمددة

 -3تسعى الدراسة إىل الكشف عن األسس اليت يستند إليها تطبيق

خصيصا لذلك ،وعزهلم عن اجملتمع.

العقوبات البديلة يف كل من علمي االجتماع والعقاب ،وتناقش

يقصد بها يف هذه الدراسة اإلجراءات اليت يتم إختاذها ملعاقبة

مناد
التفسريات اليت يقف كل منها يف مواجهة اآلخر ما بني
ٍ

خمالفي القانون ،وهي إجراءات اجتماعية تهدف إىل إصالحهم،

باإلبقاء على العقوبات السالبة للحرية ومناد حبتمية تقليص

وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذ هذه العقوبة داخل السجن،

تطبيقها والتوسع يف األخذ بنظام العقوبات البديلة.

ونظرا لتعدد هذه البدائل وكثرتها ،فسوف تركز الدراسة على ما

 -4تكتسب هذه الدراسة أهمية عملية من حماولتها الكشف عن

سيتم ذكرها الحقا يف الدراسة.

ًّ
ًّ
واجتماعيا
اقتصاديا
الكثري من املشكالت اليت تواجه أسر املساجني
ًّ
وأمنيا نتيجة تطبيق العقوبات السالبة للحرية على رب األسرة،

العقوبة السالبة للحرية

حلصر أسبابها وتاليف آثارها أو تقليصها ،من خالل ما تقرتحه

عرفها ( اليوسف )2006 ،بأنها ما يصدر من املؤسسات القضائية من

وتكشف عنه من عقوبات بديلة هلا مسة اجلدوى وقابلية التطبيق

أحكام حبق املذنبني ،تقضي حبرمان احملكوم عليهم من حريتهم،

مبا حيقق مساعي إصالح السياسة العقابية.

بإيداعهم يف مؤسسة عقابية بقصد إصالحهم وتهذيبهم ،يف حني

 -5قد تساعد هذه الدراسة اجلهات املختصة وأصحاب القرار ،على

عرفها (الوريكات ،)2009 ،بأنها تلك العقوبات اليت حترم احملكوم

اختاذ القرارات املناسبة خبصوص تطبيق بدائل العقوبات السالبة

عليه من حريته بإيداعه يف إحدى املؤسسات العقابية خالل الفرتة

للحرية ً
بناء على ما ستسفر عنه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات.

الزمنية اليت حيددها احلكم القضائي الذي صدر بإدانته ،وعرفها
(زيد )1980 ،بأنها مصادرة حرية احملكوم عليه بناء على ُ
حكم

أهداف الدراسة

قضائي عن طريق إيداعه يف مؤسسة ملدة معينة بقصد إصالحه

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

وتأهيله مبختلف الطرق والوسائل ،وعرفها (السراج )1983 ،بأنها

 -1تعرف انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر

عقوبات حترم احملكوم عليه من حريته بإيداعه يف سجن.

املساجني يف اجملال االجتماعي.
 -2تعرف انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر

النظريات ذات العالقه

املساجني يف اجملال االقتصادي.

نظرية الوصم االجتماعي:

 -3تعرف انعكاس تطبيق العقوبات السالبة للحرية على أسر

القيم واملعايري السائدة عن سلوك بأنه منحرف أو إجرامي

املساجني يف اجملال األمين.

(السمالوطي .)1989 ،ووفقا هلذه النظرية فإن ارتكاب األفراد

 -4تعرف املعوقات اليت تعرتض طريق تطبيق بدائل العقوبات

للجرمية ال يعود إىل األسباب احمليطة بالفرد ،بل إىل طبيعة النظرة

السالبة يف اجملتمع السعودي.

اليت حيملها اجملتمع حنوه ،وقد ال يكون السلوك املنحرف موجودا

 -5الكشف عن الفروق اإلحصائية يف تصورات أفراد عينة الدراسة

أو حقيقيا ،واملهم هو ردة الفعل الذي خيلق االحنراف ،وعلى هذا

لـ(انعكاس بدائل السجون على البناء االجتماعي واالقتصادي،

فاالحنراف وفق النظرية هو صناعة اجتماعية وهذا ما ينطبق

وانعكاس بدائل السجون على أمن العائلة ووقايتها من اجلرمية،

على السلوكيات املنحرفة اليت قد يرتكبها أفراد أسر السجناء من

ومعوقات تطبيق العقوبات البديلة) ،اليت تعزى إىل اختالف

حيث تأثري اجملتمع وعاداته وتقاليده اليت تدفع إىل مثل هذه

خصائصهم الدميوغرافية والنوعية.

األفعال (القريشي.)2011 ،
ومن اجلدير ذكره أنه من منطلق أن الوصم االجتماعي ،هو

املفاهيم االجرائية

الصفة اليت يلصقها اجملتمع باألفراد الذين يدخلون السجن؛

البدائل:

ومن ثم تصاحب هذه الصفة أسر هؤالء األفراد بدرجة حتددها

البديل يف اللغة مبعنى البدل ،وبدل الشيء غريه واخللف منه،

ً
سببا
الرؤية اجملتمعية ،وما قد ينجم عنها من تبعات قد تكون

ومجعه أبدال ،واستبدل الشيء وتبدله به إذا أخذ مكانه .جاء

للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية اليت تعاني منها
ً
نظريةُ ،
أسر املسجوننيُ .
ويلقى الضوء
عرف هذا املفهوم بوصفه
سي َّ

يف اللسان( :واألصل يف التبديل تغيري الشيء عن حاله ،واألصل يف
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على آراء الرواد يف هذا اجلانب.

السالبة للحرية وحنو أسلوب املعاملة العقابية والعاملني يف املركز.
 -3كانت اجتاهات العاملني يف مركز إصالح وتأهيل «سواقة» حنو

نظرية الردع:

تأثري برامج اإلصالح والتأهيل ،إجيابية.

تنطلق نظرية الردع من أن العقاب هو وسيلة حتول دون خروج

دراسة (اليوسف )2006 ،بعنوان :آراء القضاة والعاملني بالسجون حنو

األفراد على قواعد النظام؛ و من ثم جيب أن يعاقب الفرد حتى ال

البدائل االجتماعية للعقوبات السالبة للحرية :دراسة اجتماعية

يعود إىل الفعل اخلاطئ ،وميتنع غريه عن تقليده؛ و بهذا ينحصر

يف الرياض ،هدفت الدراسة إىل تعرف رأي القضاة والعاملني يف

هدف العقاب يف إجياد ارتباط وثيق يف أذهان الناس بني فكرة اخلطأ

السجون يف اململكة العربية السعودية حنو البدائل االجتماعية

و فكرة األمل مبا يؤدي إىل منعه من عودة املخطئ هو أو غريه ،إىل

للعقوبات السالبة للحرية ،وكان من أهم النتائج اليت توصلت إليها

الفعل اخلاطئ (غامن .)1994 ،فإذا كانت نظرية اجلزاء تنظر إىل

الدراسة :أن القضاة يعتقدون أنه من الضروري التفكري يف بدائل

املاضي باعتبار العقاب مقابال يتحمله املخطئ من جراء خمالفة

للسجون مع اإلبقاء على العقوبة التقليدية للسجن وأن عقوبة

قد صدرت عنه فعال ،فان نظرية املنع تضع املستقبل يف اعتبارها

اجللد متثل البديل األول املفضل لدى القضاة ،وبينت النتائج أن

أكثر مما تضع املاضي؛ إذ ترمي إىل منع وقوع خمالفات جديدة عن

الضباط يشعرون بأهمية التفكري يف بدائل للسجون إال أنهم يرون

طريق توقيع العقاب بسبب خمالفة وقعت فعال .واملنع الذي ميكن

ًّ
ً
ضروريا ملعاقبة اجملرمني ،وأظهرت الدراسة
خيارا
أن السجن يعترب

أن حيققه توقيع العقاب قد يقتصر أثره علي املخطئ الذي وقع

أن اآلثار االجتماعية للسجون على السجني وأسرته غري واضحة

عليه العقاب حقا ،يصده العقاب وأمله عن العودة مرة أخري إىل

املعامل يف أذهان الكثري من القضاة والضباط ،وأخريا بينت الدراسة

ارتكاب اخلطأ -و قد ميتد أثره إىل أفراد اجملتمع كله ،حبيث ميتنع

أن بديل الغرامة ميثل املرتبة األوىل كعقوبة بدل السجن حسب آراء

اجملرمون احملتملون أو عدد منهم من ارتكاب اخلطأ خوفا من أن

الضباط ،واتضح أن بعض أفراد العينة ال يعرفون بعض البدائل

يلحقهم مثل العقاب الذي أصاب املخطئ فعال نتيجة الرتكابه

مما يتطلب املزيد من التوعية بها.

خطئه ،وال يأتي ذلك إال باإلعالن عن العقوبة و جعلها معلومة

دراسة (العنتلي )2000 ،بعنوان :بدائل العقوبات السالبة للحرية

للكافة ال عند تقريرها فحسب بل عند تنفيذها كذلك (العوا،

قصرية املدة :دراسة مقارنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

1998م).

ومصر وفرنسا ،وقد هدفت الدراسة إىل البحث عن البدائل

ويرى بيكاريا ( )Beccaria, 1964أن فائدة العقوبة ال عالقة هلا

التشريعية اليت ميكن عن طريقها االبتعاد عن العقوبات السالبة

باجلرمية وقد وقعت بالفعل؛ وإمنا نفعها يف منع وقوع اجلرمية
ً
مستقبال ،فكأن وظيفة العقوبة على حد قول بيكاريا ،هي الردع

للحرية القصرية املدة .ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
ما يلي :أن العقوبات السالبة للحرية تثري الكثري من املشكالت

والزجر ال التمثيل والتنكيل وال إزالة اجلرمية .هذا الردع ينصرف

مثل توحيد العقوبات السالبة للحرية واألماكن اليت تنفذ فيها

إىل اجلماعة على عمومها ،وهو ما يطلق عليه الردع العام ،وكذلك

هذه العقوبات واإلشراف القضائي واإلداري على تنفيذها وبرامج

ينصرف إىل اجملرم نفسه برتهيبه بالعقوبة وإنذاره ،وهو ما يسمى

التأهيل واإلصالح اليت جيب تطبيقها على النزالء احملكوم عليهم

بالردع اخلاص (السمري.)2009 ،

بالعقوبات السالبة للحرية القصرية املدة ،وغايته البحث عن بدائل
العقوبات يف ضوء التشريعات احلديثة.

الدراسات السابقة

دراسة ماريون ( )Marion and Sims, 2003حول تأثري عقوبة

دراسة ( البطوش )2008 ،حول اجتاهات العاملني والنزالء يف مراكز

اخلدمة االجتماعية يف اجملتمع احمللي كعقوبة بديلة للسجن ،وقد

اإلصالح والتأهيل يف األردن حنو العقوبة السالبة للحرية .وهدفت

هدفت إىل تعرف مدى تأثري اخلدمة االجتماعية كعقوبة بديلة

الدراسة إىل تعرف اجتاهات النزالء والعاملني يف مركز إصالح

للسجن يف اجملتمع ومدى فاعليتها يف التأثري على عودة األشخاص

وتأهيل -سواقة -حنو ثقافة السجن وأساليب املعاملة العقابية،

إىل ارتكاب السلوك اجلرمي ،وقد توصلت الدراسة إىل أن تكليف

وكذلك معرفة اجتاهاتهم حنو اآلثار االجتماعية واالقتصادية

ً
جناحا
الشخص اخلارج على القانون بعقوبات بديلة يف اجملتمع أكثر

والنفسية والعضوية للعقوبة السالبة للحرية ،وحنو أسباب العودة

يف خفض نسب العودة إىل اجلرمية من بقاء الشخص يف السجن.

إىل اجلرائم ،وكذلك معرفة اجتاهاتهم حنو تطبيق بدائل للعقوبة

دراسة كيمبينن ( ،)Kempianen, 2003حول تأهيل السجناء يف

السالبة للحرية .وتكونت عينة الدراسة من  200فرد من نزالء
مركز إصالح وتأهيل -سواقة -إضافة إىل  80فرداً من العاملني يف

منتجعات خاصة بدل السجون التقليدية ،وقد توصلت الدراسة إىل
أن املنتجعات التأهيلية اخلاصة ميكن أن تكون ذات أثر يف سلوك

املركز نفسه ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من

السجناء اجلدد ،لكنها ليست جمدية مع السجناء املتكرر إجرامهم؛

أهمها:

إذ وجد من خالل الدراسات التتبعية ألفراد مت تأهيلهم يف هذه

 -1وجود اجتاهات إجيابية لدى النزالء حنو العقوبة السالبة للحرية

املنتجعات أن النتائج كانت أكثر جدوى لدى اجملرمني الذين مل

بشكل عام يف حني كانت اجتاهاتهم سلبية حنو مدى تأثري الربامج

يسبق سجنهم مقارنة مبعتادي اإلجرام.

اإلصالحية ،وحنو أسلوب املعاملة العقابية داخل املركز.

دراسة مايكيل ( )Michel, 1993حول بدائل السجون ،وهدفت

 -2وجود اجتاهات إجيابية لدى النزالء حنو تطبيق بدائل العقوبات

الدراسة إىل معرفة مدى تأثري حتسني أوضاع السجون على إصالح
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املساجني والتقليل من نسب العودة إىل اجلرمية يف الواليات املتحدة

للحرية يف حماولة متواضعة إلضفاء الطابع التطبيقي على هذه

األمريكية ،وقد خلصت الدراسة إىل أن حتسني أوضاع السجون لن

الدراسة ،من خالل تقديم نتائج هذا اجلانب لصناع القرار يف جمال

يؤدي إىل حلول عملية ملشكالت السجون احلالية ،وال إىل إصالح

السياسة االجتماعية ،للتطبيق الفعلي للجوانب القابلة للتطبيق،

املساجني ،وأن السجون القدمية والسجون احلالية تركز على

واليت ال تؤدي إىل ظهور مشكالت أخرى ،وتوافق املنظومة القيمية

العقوبة -وإن برزت يف ثوب إصالحي -وهذا ما جعل السجون فاشلة

و املعيارية السائدة يف اجملتمع املدروس ،أي أن هذه الدراسة حاولت

بوضعها احلالي حتى مع كل ما يقال عن تطور الربامج اإلصالحية،

قدر اإلمكان األخذ بعني االعتبار اخلصوصية الثقافية جملتمع

فهي تظل عاجزة عن تعديل السلوك اإلجرامي للمنحرفني.

الدراسة.

دراسة ساك ( )Sack, 1976بعنوان :أطفال آلباء مسجونني ،وهدفت
الدراسة إىل تتبع تأثريات انفصال األب عن األسرة ودخوله السجن

منهجية الدراسة

على أفراد األسرة الذكور ،وأظهرت هذه الدراسة اليت مشلت دراسة

اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي للوقوف
ً
ًّ
علميا ،والرجوع
وصفا
على مالمح مشكلة الدراسة ووصفها

فقد أظهرت الدراسة أن أحد أبناء هذه األسر أصبح لصا وسارقا ،وأن

لألدبيات والدراسات املتعلقة مبوضوعها من املصادر املتوفرة لبناء

أحد األبناء قد قام بسرقة السيارات ،وآخر تعرض للقتل بسبب

اإلطار النظري .واستخدام منهج املسح االجتماعي جلمع البيانات

مقاومته الخنراط أمه يف عالقات جنسية غري مشروعة ،وبعض

من أفراد عينة الدراسة بهدف حتليلها وتفسريها إلجابة أسئلة

األبناء اآلخرين قد تعلموا تعاطي املخدرات يف أعمار صغرية.

الدراسة املتعلقة بوصف وحتليل انعكاس تطبيق بدائل العقوبات

دراسة سكينلر ( )Schneller, 1975بعنوان :اآلثار النفسية

على البناء العائلي يف اجملتمع السعودي ،من وجهة نظر النزالء

واالجتماعية للسجن على أسر السود يف والية تكساس يف الواليات

احملكومني بالسجن يف مراكز اإلصالح والتأهيل مبنطقة القصيم.

ست أسر يف والية واشنطن ،أن األبناء قد اخنرطوا يف أعمال إجرامية؛

املتحدة ،وهدفت الدراسة إىل معرفة التغيري الذي حدث يف بعض
جماالت حياة األسر قبل سجن رب األسرة وبعده .ولتحقيق أهداف

جمتمع وعينة الدراسة

الدراسة ُ
ص ّمم مقياس لسؤال زوجات املسجونني ملعرفة كم تغري
َ
حدث يف ظروف وجماالت حمددة يف حياة األسرة ،وأظهرت نتائج

ّ
تكون جمتمع الدراسة املستهدف من مجيع النزالء احملكومني
بالسجن يف مراكز اإلصالح يف منطقة القصيم القادرين عن

هذه الدراسة أن سجن رب األسرة كانت له تأثريات سلبية خمتلفة

التعبري عن آرائهم ،والبالغ عددهم حنو  1320سجني (وزارة الشؤون

على حياة الزوجة واألطفال وظروفهم املعيشية ،وأظهرت الدراسة

االجتماعية )2013 ،خالل فرتة تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي

أن التقبل االجتماعي ألسر املسجونني ممكن خاصة يف الطبقات

األول من عام 2014-2013م.

الدنيا واملتوسطة.

ومت أخذ عينة عشوائية طبقية من املساجني النزالء يف سجون

ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة املذكورة العربية منها

منطقة القصيم ،حيث مت اختيارهم من مجيع سجون املنطقة،
وهي :السجن العام بربيدة ،وسجن الرس ،وسجن عنيزةُ .
وو ِّزعت

تعرف انعكاس بدائل السجون على
هذه الدراسة ،على رغم أهمية ُّ

أداة الدراسة (االستبانة) ،على عينة من النزالء يف السجون

البناء العائلي ألسر املساجني .وميكن القول إن انعكاس سجن رب

املذكورة ،حجمها  300وحدة معاينة بشكل مناسب لعدد النزالء

األسرة على البناء االجتماعي واالقتصادي واألمين ألسر املساجني،

فيها؛ إذ ُوزعت  150استبانة يف سجن بريدة ،و 150استبانة يف سجين

مل يتم تناوله من قبل على حد علم الباحث؛ لذا تتميز الدراسة

الرس وعنيزة بشكل واحد يف كال السجنني .وبعد إجراء التطبيق

احلالية بأنها الدراسة األوىل اليت تناولت العقوبات البديلة متغريا

الذي استمر  10أيام بإشراف الباحث نفسه ،رجعت  291استبانة،

مستقال على البناء االجتماعي واالقتصادي واألمين ألسر املساجني.

وبعد تفحصها وجد أن  52استبانة غري صاحلة للتحليل اإلحصائي؛

ومن املالحظ أن معظم الدراسات السابقة قد ركزت على بدائل

وبذلك يكون عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل اإلحصائي 239

العقوبات السالبة للحرية من وجهة نظر املبحوثني من خالل

استبانة تشكل ما نسبته  % 80من حجم االستبانات اليت ُوزعت

طرح بدائل خمتلفة ميكن أن تقلل من اآلثار السلبية املرتتبة على

على املساجني أفراد عينة الدراسة يف سجون منطقة القصيم،
وتشكل ما نسبته  % 18من جمتمع الدراسة الكلي .وقد ُت ُو ّ
خي

والذي عادة ما يتمثل بسجن املتهم أو الشخص املرتكب للسلوك

احلذر لكي متثل العينة اجملتمع األصلي للدراسة ،بتوزيع واحد

الذي يعاقب عليه القانون .وختتلف هذه الدراسة من حيث التوسع

حسب األهمية النسبية لعدد النزالء يف سجون املنطقة ،وفيما يلي

يف تعرف اجتاهات عينة الدراسة لتشمل إضافة إىل البدائل املقرتحه

خصائص عينة الدراسة:

االجتاهات حنو تأثري السجن على واقع األسرة اليت ينتمي إليها

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن أكثر الفئات العمرية تكرارا كانت

السجني من حيث تأثريها السليب بتعطيل األدوار الطبيعية ألحد

الفئة العمرية  21-18سنة بنسبة  ،%37.2تلتها الفئة العمرية 35-26

أفرادها الفاعلني مما يشكل حالة من احتمالية حدوث التفكك

سنة بنسبة  ،%29.7ثم الفئة العمرية  45-36سنة بنسبة  ،%21.8ثم

األسري الذي قد ينتج عن ذلك ،أضف إىل ذلك أن الدراسة احلالية

أخريًا الفئة العمرية أكثر من  45سنة بنسبة .%11.3

حاولت الرتكيز على معوقات تطبيق بدائل العقوبات السالبة

ويتضح من اجلدول رقم ( )2أن أكثر أفراد العينة الدراسية هم

واألجنبية ،نالحظ وجود نقص يف الدراسات السعودية يف موضوع

تطبيق األحكام التقليدية للسلوك املنحرف واجلرمية بشكل عام،
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من فئة املتزوجني بنسبة  ،% 65,3ثم فئة األعزاب بنسبة ،%34.7
ويالحظ من اجلدول خلو عينة الدراسة من فئة املطلقني واألرامل.
ويظهر من اجلدول رقم ( )3أن مستوى الدخل ملعظم أفراد عينة
الدراسة جاء مبستوى منخفض؛ إذ تبني أن فئة الدخل أقل من
 2000ريال قد جاءت بالرتتيب األول بنسبة  ،%53.5تلت ذلك الفئة
 4000-2000ريال بنسبة  ،%17.6ثم جاءت الفئة أكثر من  4000ريال
بنسبة  ،%15.9ثم أخريًا جاءت الفئة دون دخل بنسبة .% 13.0
ويظهر من اجلدول رقم ( ،)4أن أفراد عينة الدراسة ممن دخل
السجن ألول مرة قد شكلوا ما بنسبة  ،% 51.5ثم تال ذلك الذين سبق
أن سجنوا ملرتني بنسبة  ،%23.8ثم أخريًا الذين سبق أن سجنوا
ثالث مرات أو أكثر بنسبة .% 24.7

اجملالي ،2011 ،البطوشُ -)2008 ،ب ِن َي ْ
ت أداة الدراسة اليت تكونت من
األجزاء التالية:
اجلزء األول :يتضمن املعلومات العامة عن خصائص عينة الدراسة
من املساجني يف سجون منطقة القصيم طبقا للعوامل الشخصية
التالية :العمر ،واملستوى التعليمي ،واملهنة ،واحلالة االجتماعية،
ومكان اإلقامة ،والدخل ،ونوع اجلرمية املرتكبة ،وعدد مرات
دخول السجن ،ومدى زيارة األهل ،ومدى الشعور بالسعادة من
زيارة األهل واألصدقاء.
اجلزء الثاني :يتضمن احملاور الفرعية التالية:
 -1حمور العقوبات البديلة املقرتحة من قبل السجناء.
 -2حمور تقييم أثر العقوبات البديلة يف حال تطبيقها.
 -3حمور تقييم أثر العقوبات السالبة للحرية على أفراد عينة

أداة الدراسة
بعد إجراء املسح املكتيب واالطالع على اجلانب النظري والدراسات
السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة ،مثل دراسة (آل مضواح،2009 ،
اجلدول ( )1التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر
العدد

النسبة املئوية %

25-18

89

37.2

فئات متغري العمر بالسنوات
35-26

71

29.7

الدراسة ،من حيث :االحنراف السلوكي ،واملشكالت اليت يتعرضون
هلا يف السجن.
اجلزء الثالث :يتضمن ثالثة حماور تقيس مدى انعكاس بدائل
السجون على البناء العائلي ،من حيث:
 -1انعكاس بدائل السجون على البناء االجتماعي ،ويقاس بالفقرات
.10-1

45-36

52

21.8

أكثر من 45

27

11.3

 -2انعكاس بدائل السجون على البناء االقتصادي ،ويقاس بالفقرات

اجملموع

239

100

.20-11

اجلدول ( )2التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية
احلالة االجتماعية

العدد

النسبة املئوية %

متزوج

156

65.3

َع َزب

83

34.7

اجملموع

239

100

اجلدول ( )3التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب الدخل الشهري
العدد

النسبة املئوية %

ال دخل

31

13

فئات الدخل الشهري (ريال سعودي)
أقل من 2000

128

53.5

4000 – 2000

42

17.6

أكثر من 4000

38

15.9

اجملموع

239

100

اجلدول ( )4التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسب عدد مرات دخول
السجن
عدد مرات دخول السجن

العدد

النسبة املئوية %

مرة واحدة

123

51.5

مرتان

57

23.8

 3مرات

59

24.7

اجملموع

239

100

جدول ( )5معامل الثبات (كرنباخ الفا) للمحاور والدرجة الكلية للمقياس
احملاور

معامل الثبات

انعكاس بدائل السجون على البناء االجتماعي

0.87

انعكاس بدائل السجون على البناء االقتصادي

0.80

انعكاس بدائل السجون على أمن العائلة ووقايتها من اجلرمية

0.80

الكلي للمقياس

0.89
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 -3انعكاس بدائل السجون على أمن العائلة ووقايتها من اجلرمية،
ويقاس بالفقرات .30-21
اجلزء الرابع :يتضمن حمورا واحدا لقياس معوقات تطبيق
العقوبات البديلة ،ويقاس بالفقرات .10-1
مع األخذ بعني االعتبار أن قيم املتوسطات احلسابية اليت توصلت
إليها الدراسة ستتم معاملتها لتفسري البيانات على النحو التالي:
مرتفع

متوسط منخفض

( 3.5فما فوق)

()3.49-2.5

( 2.49فأقل)

صدق وثبات أداة الدراسة
اختبارات الصدقُ :عرضت أداة الدراسة على ( )5من احملكمني
املختصني من أساتذة كلية العلوم االجتماعية (قسم علم
االجتماع) ،وكلية العلوم الرتبوية يف جامعة مؤتة ،للتحقق من
ُ
خذ مبالحظاتهم ،حيث أُعيدت
مدى صدق فقرات األداة ،وأ ِ
ُ
جريت
صياغة بعض الفقرات اليت رأى احملكمني ضرورة ذلك ،كما أ ِ
التعديالت اليت طلبها احملكمون بشكل دقيق حيقق التوازن بني
مضامني األداة يف فقراتها.

ثبات أداة الدراسة
مت التحقق من ذلك باستخدام معامل كرنباخ الفا Alpha
 ،Cronbachوجاءت قيمة معامالت الثبات حملاور الدراسة كما يف
اجلدول رقم (.)5
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جدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى لفقرات حمور انعكاس تطبيق بدائل السجون على البناء االجتماعي ألسر املساجني
رقم الفقرة

الفقرات

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

1

تساعد العقوبات البديلة على االستقرار األسري والوقاية من التفكك األسري

4.460

0.999

مرتفع

3

تساعد العقوبات البديلة على محاية أسر املسجونني من آثار الوصم االجتماعي

4.393

0.928

مرتفع

7

تسهم العقوبات البديلة يف توفري املناخ املالئم ألفراد أسر املسجونني ليصبحوا مواطنني صاحلني يف اجملتمع

4.364

0.990

مرتفع

2

تسهم العقوبات البديلة يف محاية أفراد أسر املسجونني من التشرد والفقر واحلرمان

4.343

1.045

مرتفع

6

تسهم العقوبات البديلة يف تغيري نظرة اجملتمع السلبية ألسر املسجونني

4.318

1.073

مرتفع

8

تسهم العقوبات البديلة يف إكساب أسر املسجونني املهارات االجتماعية الالزمة لالندماج يف اجملتمع

4.314

1.024

مرتفع

4

تساعد العقوبات البديلة على زيادة الروابط االجتماعية بني أسر السجناء واألسر األخرى (اجلريان)

4.305

1.022

مرتفع

10

تساعد العقوبات البديلة على تقبل أسر املساجني يف املناسبات االجتماعية

4.305

1.006

مرتفع

9

تسهم العقوبات البديلة يف زيادة انتماء ووالء أسر املسجونني للدولة

4.297

1.053

مرتفع

5

تسهم العقوبات البديلة يف محاية أفراد أسر املسجونني من العنف األسري

4.151

1.244

مرتفع

االجتاه العام

4.32

0.85

مرتفع

يتضح من اجلدول متتع املقياس بكافة حماوره بدرجة مرتفعة من

على البناء االجتماعي ألسر املساجني ،جاءت بصورة إجيابية

الثبات؛ إذ احنصرت معامالت الثبات بني (  ،)0.88 - 0.80وتعد هذه

وبدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغ

النسب مقبولة لغايات التحليل اإلحصائي وتعميم هذه الدراسة.

املتوسط احلسابي العام  ،4.32باحنراف معياري ( .)0.85وتراوحت

 6.3أساليب املعاجلة اإلحصائية

أوساط استجابات أفراد عينة الدراسة على مضامني الفقرات ،بني

ُ
استخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي
إلجابة أسئلة الدراسة،

الوسط ( )4.46حدا ألعلى منسوب الفقرة رقم ( ،)1والوسط ()4.151

والتحليلي ،وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية (:)SPSS.V-20

حدا ألدنى منسوب الفقرة رقم (.)5

 -1مقاييس اإلحصاء الوصفي ،لوصف خصائص عينة الدراسة،

وتبني من خالل التحليل على مستوى الفقرات املتعلقة بهذا احملور،

اعتمادا على التكرارات والنسب املئوية ،من أجل إجابة أسئلة

أن مجيع الفقرات جاءت مبستوى مرتفع ،مما يشري إىل أهمية هذه

الدراسة باستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

الفقرات بالنسبة ألفراد عينة الدراسة؛ إذ تبني أن تطبيق بدائل

 -2استخدام اختبار-تي ( )T-Testللعينات املستقلة لتحديد الفروق

العقوبات السالبة للحرية الذي يسهم يف االستقرار األسري والوقاية

ذات الداللة اإلحصائية بني املتوسطات حسب املتغريات املستقلة

من التفكك األسري ،من أهم االنعكاسات االجيابية على البناء

املصنفة إىل جمموعتني.

األسري ،وجاءت يف الرتتيب األول بدرجة مرتفعة؛ إذ بلغ الوسط
احلسابي هلذه الفقرة  4.46باحنراف معياري  ،0.99وجاء يف الرتتيب

عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

الثاني بدرجة مرتفعة الفقرة “تساعد العقوبات البديلة على

يتضمن الفصل احلالي إجابة أسئلة الدراسة ،وفقا ملا أظهرته

محاية أسر املسجونني من آثار الوصم االجتماعي“؛ إذ بلغ الوسط

نتائج املعاجلات اإلحصائية ،حول إجابات أفراد عينة الدراسة من

احلسابي هلذه الفقرة  4.39باحنراف معياري  ،0.928ويف الرتتيب

املساجني يف منطقة القصيم ،حنو مدى انعكاس تطبيق بدائل

الثالث الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف توفري املناخ املالئم

السجون على البناء العائلي.

ألفراد أسر املسجونني ليصبحوا مواطنني صاحلني يف اجملتمع“؛ إذ
بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.36باحنراف معياري  ،0.99ويف

إجابة أسئلة الدراسة

الرتتيب الرابع الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف محاية أفراد أسر

ً
أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول (ما انعكاس تطبيق بدائل

املسجونني من التشرد والفقر واحلرمان“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي

السجون على البناء االجتماعي ألسر املساجني ،من وجهة نظر

هلذه الفقرة  4.34باحنراف معياري  ،1.04ويف الرتتيب اخلامس

أفراد عينة الدراسة؟):
ُ
وجدت املتوسطات احلسابية
ومن أجل إجابة هذا السؤال أ ِ
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،حول انعكاس

الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف تغيري نظرة اجملتمع السلبية
ألسر املسجونني“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.31باحنراف
معياري  ،1.07ويف الرتتيب السادس الفقرة “تسهم العقوبات البديلة
يف إكساب أسر املسجونني املهارات االجتماعية الالزمة لالندماج يف

تطبيق بدائل السجون على البناء االجتماعي ألسر املساجني،
ُ
ور ّتبت بشكل تنازلي حسب املستوى ،واجلدول رقم ( )6يبني هذه

اجملتمع“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.31باحنراف معياري

النتائج.

 ،1.09وجاء يف الرتتيب السابع الفقرة “تساعد العقوبات البديلة

تشري النتائج يف اجلدول إىل أن درجة انعكاس تطبيق بدائل السجون

على زيادة الروابط االجتماعية بني أسر السجناء واألسر األخرى
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انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر املساجني ...

جدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى النعكاس فقرات حمور تطبيق بدائل السجون على البناء االقتصادي لألسرة
رقم الفقرة

الفقرة

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

11

تساعد العقوبات البديلة على االستقرار الوظيفي للمحكومني

4.377

1.029

مرتفع

20

تسهم العقوبات البديلة يف توفري املخصصات املالية لتأهيل املساجني وأفراد أسرهم يف املشاريع اإلنتاجية

4.321

1.024

مرتفع

19

تسهم العقوبات البديلة يف تقليل األعباء املالية على أسر املساجني املرتتبة على تكاليف الزيارات للسجون

4.289

1.019

مرتفع

12

تسهم العقوبات البديلة يف حتسني األوضاع االقتصادية ألسر احملكومني

4.256

1.044

مرتفع

13

تساعد العقوبات البديلة على تعليم احملكومني وأفراد أسرهم مهنا وأعماال حتسن أوضاعهم االقتصادية

4.255

0.956

مرتفع

17

تسهم العقوبات البديلة يف توفري النفقات على الرعاية الالحقة للمساجني وأسرهم

4.201

1.030

مرتفع

16

تسهم العقوبات البديلة يف توفري السكن املالئم ألسر السجناء

4.138

1.109

مرتفع

14

تساعد العقوبات البديلة على اخنراط املساجني وأفراد أسرهم باملشاريع اإلنتاجية يف الدولة

4.135

1.136

مرتفع

18

تساعد العقوبات البديلة على تقليل االعتماد على األم واألوالد يف توفري نفقات األسرة

4.130

1.132

مرتفع

15

تساعد العقوبات البديلة على التقليل من اعتماد أسر السجناء على طلب املساعدات املالية من الغري

3.774

1.350

مرتفع

االجتاه العام

4.18

0.88

مرتفع

(اجلريان)“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.30باحنراف

يف الرتتيب الثاني بدرجة مرتفعة الفقرة “تسهم العقوبات البديلة

معياري  ،1.02ويف الرتتيب الثامن الفقرة “تسهم العقوبات البديلة

يف توفري املخصصات املالية الالزمة لتأهيل املساجني وأفراد أسرهم

على تقبل أسر املساجني يف املناسبات االجتماعية“؛ إذ بلغ الوسط

يف العمل املشاريع اإلنتاجية“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة

احلسابي هلذه الفقرة  4.30باحنراف معياري  ،1.00ويف الرتتيب

 4.321باحنراف معياري  ،1.024ويف الرتتيب الثالث الفقرة “تسهم

التاسع الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف زيادة انتماء ووالء

العقوبات البديلة يف تقليل األعباء املالية على أسر املساجني املرتتبة

أسر املسجونني للدولة“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة 4.29

من تكاليف الزيارات للسجون“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة

باحنراف معياري  ،1.05يف الرتتيب العاشر األخري بدرجة مرتفعة

 4.289باحنراف معياري  ،1.019ويف الرتتيب الرابع الفقرة “تسهم

الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف محاية أفراد أسر املسجونني من

العقوبات البديلة يف حتسني األوضاع االقتصادية ألسر احملكومني“؛

العنف األسري“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.15باحنراف

إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.256باحنراف معياري ،1.04

معياري .1.24

ويف الرتتيب اخلامس الفقرة “تساعد العقوبات البديلة على
تعليم احملكومني وأفراد أسرهم مهنا وأعماال حتسن أوضاعهم

ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني (ما انعكاس تطبيق

االقتصادية“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.255باحنراف

بدائل السجون على البناء االقتصادي لألسرة ،من وجهة

معياري  ،0.95ويف الرتتيب السادس الفقرة “تسهم العقوبات البديلة

نظر أفراد عينة الدراسة؟):

يف توفري النفقات على الرعاية الالحقة للمساجني وأسرهم“؛ إذ

ُ
وجدت املتوسطات احلسابية
ومن أجل إجابة هذا السؤال أ ِ
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،حول انعكاس

وجاء يف الرتتيب السابع الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف توفري

تطبيق بدائل السجون على البناء االقتصادي للعائلة ،واجلدول

السكن املالئم ألسر السجناء“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة

رقم ( )7يبني هذه النتائج.

 4.138باحنراف معياري  ،1.109ويف الرتتيب الثامن الفقرة “تساعد

تشري النتائج يف اجلدول ( )7إىل أن درجة انعكاس تطبيق بدائل

العقوبات البديلة على اخنراط املساجني وأفراد أسرهم باملشاريع

السجون على البناء االقتصادي للعائلة جاءت بصورة إجيابية

اإلنتاجية يف الدولة“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة 4.13

وبدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغ

باحنراف معياري  ،1.00ويف الرتتيب التاسع الفقرة “تسهم العقوبات

املتوسط احلسابي العام  ،4.18باحنراف معياري ( .)0.88وتراوحت

البديلة يف تقليل االعتماد على األم واألوالد يف توفري نفقات األسرة“؛

أوساط استجابات أفراد عينة الدراسة على مضامني الفقرات

إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.13باحنراف معياري  ،1.132ويف

بني الوسط ( )4.377حدا ألعلى منسوب الفقرة رقم ( )11والوسط

الرتتيب العاشر األخري بدرجة مرتفعة الفقرة “تسهم العقوبات

( )3.774حدا ألدنى منسوب الفقرة رقم (.)15

البديلة يف التقليل من اعتماد أسر السجناء على طلب املساعدات

وتبني من خالل التحليل على مستوى الفقرات املتعلقة بهذا

املالية من الغري“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.15باحنراف

احملور ،أن تطبيق بدائل السجون يسهم يف االستقرار الوظيفي

معياري .1.24

للمحكومني ،وأنها جاءت من أهم االنعكاسات االجيابية على البناء
االقتصادي للعائلة ،يف الرتتيب األول بدرجة مرتفعة؛ إذ بلغ
الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.377باحنراف معياري  ،1.029وجاء
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بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.201باحنراف معياري ،1.03

ً
ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث (ما انعكاس تطبيق
بدائل السجون على أمن العائلة ووقايتها من اجلرمية من

القيسي و السويل

جدول ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى النعكاس فقرات حمور تطبيق بدائل السجون على أمن أسر املساجني ووقايتها من اجلرمية
رقم الفقرة

الفقرة

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

21

تسهم العقوبات البديلة على احملافظة على االستقرار األمين ألسر السجناء يف اجملتمع

4.280

1.077

مرتفع

22

تسهم العقوبات البديلة يف الوقاية من اجلرائم يف اجملتمع

4.184

1.041

مرتفع

28

تسهم العقوبات البديلة يف شعور اجملرمني جبدوى استقامته وبعدم تفكريه يف ارتكاب اجلرمية.

4.113

1.108

مرتفع

24

تسهم العقوبات البديلة يف شعور أسر املساجني باهتمام اجملتمع وبكفالتهم حقوقيا وهي مبثابة دعوة إىل االبتعاد عن اجلرمية

4.080

1.236

مرتفع

23

تساعد العقوبات البديلة على وقاية اجملرمني من العودة للجرمية

4.067

1.176

مرتفع

30

تسهم العقوبات البديلة يف تعديل األمناط السلوكية السلبية للمجرمني

4.054

1.189

مرتفع

27

تسهم العقوبات البديلة يف التأكيد أمن اجملتمع من خالل توفري إجراءات املراقبة الدائمة للمجرمني

4.050

1.118

مرتفع

26

تسهم العقوبات البديلة يف توسم األمانة يف اجملرمني مما يعزز من حفاظهم على قوانني وأنظمة اجملتمع

4.046

1.210

مرتفع

29

تسهم العقوبات البديلة يف تشكل رد فعل إحيابي للمجرمني جتاه جمتمعهم

4.038

1.157

مرتفع

25

تسهم العقوبات البديلة يف منح اجملرمني الثقة اليت حياولون أن يكونوا أهال هلا بإجيابيتهم حنو جمتمعهم

4.034

1.309

مرتفع

االجتاه العام

4.09

0.94

مرتفع

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟):

السلوكية السلبية للمجرمني“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة

ُ
وجدت املتوسطات احلسابية
ومن أجل إجابة هذا السؤال أ ِ
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ،حول انعكاس

العقوبات البديلة يف تأكيد أمن اجملتمع من خالل توفري إجراءات

تطبيق بدائل السجون على أمن أسر املساجني ووقايتها من

املراقبة الدائمة للمجرمني“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة

اجلرمية ،واجلدول رقم ( )8يبني هذه النتائج.

 4.05باحنراف معياري  ،1.118ويف الرتتيب الثامن الفقرة “تسهم

تشري النتائج يف اجلدول إىل أن درجة انعكاس تطبيق بدائل السجون

تسهم العقوبات البديلة يف توسم األمانة يف اجملرمني مما يعزز من

على أمن العائلة ووقايتها من اجلرمية جاءت بصورة إجيابية

حفاظهم على قوانني وأنظمة اجملتمع“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي

وبدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغ

هلذه الفقرة  4.046باحنراف معياري  ،1.210ويف الرتتيب التاسع

املتوسط احلسابي العام  ،4.09باحنراف معياري ( .)0.94وتراوحت

الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف تشكل رد فعل أحيابي للمجرمني

أوساط استجابات أفراد عينة الدراسة إىل مضامني الفقرات بني

جتاه جمتمعهم“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.038باحنراف

الوسط ( )4.03حدا ألعلى منسوب الفقرة رقم ( )21والوسط

معياري  ،1.157يف الرتتيب العاشر األخري بدرجة مرتفعة الفقرة

( )4.034حدا ألدنى منسوب الفقرة رقم (.)25

“تسهم العقوبات البديلة يف منح اجملرمني الثقة اليت حياولون أن

وتبني من خالل التحليل على مستوى الفقرات املتعلقة بهذا

يكونوا أهال هلا بإجيابيتهم حنو جمتمعهم“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي

احملور أن تطبيق بدائل السجون يسهم يف احملافظة على االستقرار

هلذه الفقرة  4.03باحنراف معياري .1.309

األمين ألسر السجناء يف اجملتمع ،وأنها جاءت من أهم االنعكاسات
اإلجيابية على البناء األمين والوقائي للعائلة ،يف الرتتيب األول
بدرجة مرتفعة؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة 4.280

 4.054باحنراف معياري  ،1.189وجاء يف الرتتيب السابع الفقرة «تسهم

ً
رابعا :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع (ما معوقات تطبيق
بدائل السجون من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟):

باحنراف معياري  ،1.077وجاء يف الرتتيب الثاني بدرجة مرتفعة

ومن أجل إجابة هذا السؤال أُوجدت املتوسطات احلسابية

الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف الوقاية من اجلرائم يف اجملتمع“؛

واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات

إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.184باحنراف معياري ،1.041

تطبيق بدائل السجون ،واجلدول رقم ( )9يبني هذه النتائج.

ويف الرتتيب الثالث الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف شعور

تشري النتائج يف اجلدول أن مستوى املعوقات اليت تواجه تطبيق

اجملرمني جبدوى استقامته وبعدم تفكريه يف ارتكاب اجلرمية“؛

بدائل السجون جاءت بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة

إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.113باحنراف معياري ،1.108

الدراسة؛ إذ بلغ املتوسط احلسابي العام  ،3.036واحنراف معياري

ويف الرتتيب الرابع الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف شعور أسر

( .)0.85وتراوحت أوساط استجابات أفراد عينة الدراسة إىل

املساجني باهتمام اجملتمع وبكفالتهم حقوقيا وهي مبثابة دعوة

مضامني الفقرات بني الوسط ( )3.326حدا ألعلى منسوب الفقرة

إىل االبتعاد عن اجلرمية“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة

رقم ( )6والوسط ( )2.703حدا ألدنى منسوب الفقرة رقم (.)2

 4.080باحنراف معياري  ،1.236ويف الرتتيب اخلامس الفقرة “تساعد

وتبني من خالل التحليل على مستوى الفقرات املتعلقة بهذا احملور

العقوبات البديلة على وقاية اجملرمني من العودة للجرمية“؛ إذ

أن مجيع الفقرات جاءت مبستوى متوسط ،مما يشري إىل أنه ال يوجد

بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  4.067باحنراف معياري  ،1.17ويف

معوقات كبرية لتطبيق بدائل السجون وأنه من السهل التغلب عليها

الرتتيب السادس الفقرة “تسهم العقوبات البديلة يف تعديل األمناط

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ تبني أن “عدم وجود جهة
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جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملستوى لفقرات حمور معوقات تطبيق بدائل السجون
رقم الفقرة

الفقرة

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

6

عدم وجود جهة متخصصة تتابع تنفيذ العقوبات البديلة

3.326

1.124

متوسط

5

قلة توفر أشخاص مؤهلني علميا ومتخصصني لتطبيق العقوبات البديلة

3.285

1.070

متوسط

4

تفتح العقوبات البديلة جماال للقضاة لتطبيق العقوبات البديلة بني احملكومني مبزاجية

3.218

1.158

متوسط

7

صعوبة مراقبة احملكوم عليهم من قبل اجلهات الرقابية

3.105

1.097

متوسط

3

عدم اقتناع بعض رجال القضاء باألخذ بالعقوبات البديلة

3.063

1.035

متوسط

1

عدم الثقة يف بدائل العقوبات البديلة

3.038

1.173

متوسط

10

اخلوف من ردة فعل اجملين عليهم حيول دون تطبيق العقوبات البديلة

3.008

1.087

متوسط

9

العقوبات البديلة ال حتقق الردع الكايف للمجرمني

2.829

1.175

متوسط

8

العقوبات البديلة ال حتقق العدالة اجلنائية يف اجملتمع

2.791

1.123

متوسط

2

العقوبات البديلة ال تفي مبعاقبة اجملرم وردعه

2.703

1.117

متوسط

االجتاه العام

3.036

0.85

متوسط

جدول ( )10التوزيع النسيب إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو البدائل اليت يؤيدونها بدل عقوبة السجن
الرقم

إجابات أفراد عينة الدراسة

التكرار ( ك )*

النسبة ( ) %

الرتتيب

1

دفع الغرامات املالية

125

28

1

2

املصادرة واإلتالف والتغريم

26

6

5

3

اهلجر والتشهري

17

4

8

4

اإلفراج الشرطي (تقيد احلرية بشروط والتزامات)

102

23

2

5

نظام شبه احلرية (العمل خالل ساعات النهار خارج املؤسسة اإلصالحية والعودة إليها بعد انتهاء ساعات العمل

70

16

3

6

املنع من السفر واإلقامة اجلربية

25

5

6

7

اإلدانة وتأجيل تنفيذ احلكم (وقف تنفيذ احلكم مع املراقبة)

45

10

4

8

النفي والتغريب

13

3

9

9

إزالة الضرر وتعويض اجملين عليه

25

5

7

متخصصة تتابع تنفيذ العقوبات البديلة“ ،هو من أهم املعوقات

الفقرة  3.00باحنراف معياري  ،1.08ويف الرتتيب الثامن الفقرة

اليت تواجه تطبيق بدائل السجون يف اجملتمع ،وجاء يف الرتتيب

“العقوبات البديلة ال حتقق الردع الكايف للمجرمني“؛ إذ بلغ الوسط

األول بدرجة متوسطة ،؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة 3.326

احلسابي هلذه الفقرة  2.829باحنراف معياري  ،1.175ويف الرتتيب

باحنراف معياري  ،1.124وجاء يف الرتتيب الثاني بدرجة متوسطة

التاسع الفقرة “العقوبات البديلة ال حتقق العدالة اجلنائية يف

الفقرة “قلة توفر أشخاص مؤهلني علميا ومتخصصني لتطبيق

اجملتمع“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  2.791باحنراف

العقوبات البديلة“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة 3.285

معياري  ،1.123يف الرتتيب العاشر واألخري بدرجة متوسطة الفقرة

باحنراف معياري  ،1.07ويف الرتتيب الثالث الفقرة “تفتح العقوبات

“العقوبات البديلة ال تفي مبعاقبة اجملرم وردعه“؛ إذ بلغ الوسط

البديلة جماال للقضاة لتطبيق العقوبات البديلة بني احملكومني

احلسابي هلذه الفقرة  2.703باحنراف معياري .1.117

مبزاجية“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  3.218باحنراف

وتظهر النتائج يف اجلدول رقم ( )10إجابات أفراد عينة الدراسة

معياري  ،1.15ويف الرتتيب الرابع الفقرة “صعوبة مراقبة احملكوم

حنو البدائل اليت يؤيدونها بدل عقوبة السجن؛ إذ جاء يف الرتتيب

عليهم من قبل اجلهات الرقابية“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه

األول عقوبة “دفع الغرامات املالية“ وبنسبة  ،% 28.00ويف الرتتيب

الفقرة  3.105باحنراف معياري  ،1.097ويف الرتتيب اخلامس الفقرة

الثاني عقوبة “اإلفراج الشرطي (تقيد احلرية بشروط والتزامات)“

“عدم اقتناع بعض رجال القضاء باألخذ بالعقوبات البديلة“؛ إذ

وبنسبة  ،% 23.00ويف الرتتيب الثالث عقوبة “نظام شبه احلرية

بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  3.063باحنراف معياري  ،1.035ويف

(العمل خالل ساعات النهار خارج املؤسسة اإلصالحية والعودة

الرتتيب السادس الفقرة “عدم الثقة يف بدائل العقوبات البديلة“؛

إليها بعد انتهاء ساعات العمل“ وبنسبة  ،% 16.00ويف الرتتيب الرابع

إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه الفقرة  3.038باحنراف معياري ،1.173

عقوبة “اإلدانة وتأجيل تنفيذ احلكم (وقف تنفيذ احلكم مع

وجاء يف الرتتيب السابع الفقرة “اخلوف من ردة فعل اجملين عليهم

املراقبة)“ وبنسبة  ،% 10.00ويف الرتتيب اخلامس عقوبة “املصادرة

حيول دون تطبيق العقوبات البديلة“؛ إذ بلغ الوسط احلسابي هلذه

واإلتالف والتغريم“ وبنسبة  ،% 6.00يف الرتتيب السادس عقوبة

150

القيسي و السويل

جدول ( )11التوزيع النسيب الجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة تأثري العقوبات البديلة على البناء العائلي
الرقم

العقوبات البديلة

1

دفع الغرامات املالية

2

املصادرة واإلتالف والتغريم

3

اهلجر والتشهري

4

اإلفراج الشرطي (تقيد احلرية بشروط والتزامات)

5

نظام شبه احلرية (العمل خالل ساعات النهار خارج املؤسسة اإلصالحية والعودة إليها بعد انتهاء ساعات العمل

6

املنع من السفر واإلقامة اجلربية

7

اإلدانة وتأجيل تنفيذ احلكم (وقف تنفيذ احلكم مع املراقبة)

8

النفي والتغريب

9

إزالة الضرر وتعويض اجملين عليه
املستوى العام لتأثري العقوبات البديلة

تأثري إجيابي

تأثري سليب

العدد

144

95

النسبة

60.25

39.75

العدد

159

80

النسبة

66.53

33.47

العدد

40

199

النسبة

16.68

83.32

العدد

200

39

النسبة

83.68

16.32

العدد

174

65

النسبة

72.80

27.20

العدد

162

77

النسبة

67.78

32.22

العدد

152

87

النسبة

63.60

36.40

العدد

89

150

النسبة

37.24

62.76

العدد

124

115

النسبة

51.88

48.12

النسبة

62.76

37.23

الرتتيب
6
4
9
1
2
3
5
8
7
---

“املنع من السفر واإلقامة اجلربية“ وبنسبة  ،%5.00ويف الرتتيب

ً
ً
ً
وأمنيا على البناء العائلي
واقتصاديا
اجتماعيا
السالبة للحرية

األخري عقوبة “النفي والتغريب“ وبنسبة .% 3.00

يف اجملتمع السعودي ،ويعد الكشف عن آراء املساجني حنو بدائل

-2النتائج املتعلقة بإجابات أفراد عينة الدراسة حنو “درجة تأثري

السجون هو اهلدف الرئيس الثاني للدراسة ،وقد عرض الباحث
نتائج هذه الدراسة يف الفصل الرابع منها ،ولتحقيق أهدافها ُ
اعتمد

ألسر املساجني):
ُ
ومن أجل إجابة السؤال أوجدت التكرارات والنسب املئوية إلجابات

ُ
واستخدم منهج املسح االجتماعي جلمع
املنهج الوصفي التحليلي،
البيانات من أفراد عينة الدراسة اليت تكونت من  239من النزالء

أفراد عينة الدراسة حنو درجة تأثري العقوبات البديلة املقرتحة

احملكومني بالسجن يف سجون منطقة القصيم ،وقد تبني من نتائج

يف حال تطبيقها على البناء األسري ألسر املساجني ،يف جدول رقم

الدراسة امليدانية ما يلي:

(.)11

 -1أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة خبصائص أفراد عينة الدراسة،

تظهر النتائج يف اجلدول درجة تأثري العقوبات البديلة حسب

أن حنو  %90من أفراد عينة الدراسة يقعون يف الفئات العمرية

أهميتها على البناء العائلي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛

احملصورة بني ( )45 -18سنة ،مقابل  %10للذين يقعون يف الفئات

إذ جاء بالرتتيب األول من حيث األهمية والتأثري اإلجيابي على

العمرية األخرى -وأن أكثر أفراد العينة الدراسية هم من فئة

البناء العائلي عقوبة “اإلفراج الشرطي (تقيد احلرية بشروط

املتزوجني بنسبة  ،% 65,3وأن حنو  % 66منهم يقل دخلهم

والتزامات)“ بنسبة تأييد  ،% 83.68ويف الرتتيب الثاني عقوبة

الشهري عن  2000ريال ،وأن حنو  % 60من أفراد عينة الدراسة من

“نظام شبه احلرية (العمل خالل ساعات النهار خارج املؤسسة

املستويات التعليمية املنخفضة ،وأن حنو  % 25من العاطلني عن

اإلصالحية والعودة إليها بعد انتهاء ساعات العمل“ بنسبة تأييد

العمل .وتشري هذه النتائج بشكل واضح إىل أن معظم املسجونني

 ،% 72.80ويف الرتتيب الثالث تأثري عقوبة «املنع من السفر واإلقامة

أفراد عينة الدراسة هم من الفئات العمرية الشابة واملتزوجة

اجلربية « بنسبة تأييد  ،% 67.78ويف الرتتيب الرابع تأثري عقوبة

والفقرية ومن املستوى التعليمي املنخفض .وعند ربط هذه النتائج

“املصادرة واإلتالف والتغريم“ بنسبة تأييد  ،% 66.53ويف الرتتيب

مع الوضع األسري للمساجني ميكن احلكم على الوضع االجتماعي

اخلامس تأثري عقوبة “اإلدانة وتأجيل تنفيذ احلكم (وقف تنفيذ

واالقتصادي هلذه األسر ،خصوصا بعد سجن رب األسرة؛ إذ إنها يف

احلكم مع املراقبة)“ بنسبة تأييد  ،% 63.60ويف الرتتيب السادس

األصل أسر فقرية مع وجود رب األسرة يف البيت ،فكيف سيكون حال

تأثري عقوبة “دفع الغرامات املالية“ بنسبة تأييد  ،%60.25ويف

هذه األسر يف حال غياب رب األسرة ولفرتات طويلة يف السجن عند
ً
أطفاال صغاراً حباجة
افرتاض أنه العائل الوحيد لألسرة وأن لديه

العقوبات البديلة املقرتحة يف حال تطبيقها على البناء األسري

الرتتيب األخري عقوبة “اهلجر والتشهري“ بنسبة .% 16.68

للرعاية والرتبية .وجتدر اإلشارة هنا إىل أهمية األسرة لألبناء؛ إذ

مناقشة النتائج

تعد من العوامل الرئيسة اليت تؤثر يف تكوين شخصيتهم وتتحكم

هدفت الدراسة بشكل رئيس إىل تعرف انعكاسات تطبيق العقوبات

يف سلوكهم وتوجيههم؛ ففيها ميارس االبن جتاربه األوىل ومنها
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انعكاس تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على أسر املساجني ...

يستمد خرباته وعنها يقتبس العادات والتقاليد ويعرف معنى

األسري ،وتساعد العقوبات البديلة على محاية أسر املسجونني من

اخلطأ والصواب .ومن أهم مظاهر تفكك األسرة التفكك املادي الذي

آثار الوصم االجتماعي ،ويف توفري املناخ املالئم ألفراد أسر املسجونني

يراد به غياب أحد الوالدين أو كليهما معا يف نطاق األسرة ،وعلى

ليصبحوا مواطنني صاحلني يف اجملتمع ،ويف محاية أفراد أسر

ضوء أهمية موقع األسرة ووظائفها االجتماعية ودورها احليوي

املسجونني من التشرد والفقر واحلرمان ،ويف تغيري نظرة اجملتمع

يف تنشئة الفرد ،نستطيع أن ندرك املشكالت املختلفة اليت تعصف

السلبية ألسر املسجونني .وتوافق هذه النتائج دراسة (سالم)1997 ،

بأسر املساجني ووظائفها يف جمال الضبط االجتماعي وانعكاساتها

ودراسة (شكري ،)1999 ،اللتني أشارتا إىل أن أسر املساجني تتعرض

اخلطرية على مستقبل األبناء واستقرارهم النفسي واالجتماعي.

للتفكك بسبب احلكم على األب بالسجن وابتعاده عن األسرة ،وما

وتظهر بوادر االحنالل الوظيفي األسري من مصدرين :أوهلما

ينجم عن ذلك من انهيار وحدة األسرة وحتلل أو متزق نسيج

التفكك األسري ،وثانيهما عدم اجناز األسرة لوظائفها األساسية.

األدوار االجتماعية فيها .ويشري (اخلثعمي )2008 ،إىل أهمية االجتاه

وتؤكد اإلحصاءات احلديثة أن الصلة وطيدة بني التفكك األسري

حنو تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ،للوقاية من املشكالت

املادي وبني املشكالت االجتماعية واالقتصادية واألمنية اليت

االجتماعية اليت تتعرض هلا أسر املساجني ،وللمساعدة على تلبية

تواجهها األسرة؛ فقد أظهرت الدراسات املتعلقة يف هذا الشأن ،مثل

احتياجات األسرة .ويف هذا تأكيد تفريد العقوبة ونظرية الدفاع

دراسة (سعدون ،)2011 ،ودراسة ( رشاد و مصطفى ،)2008 ،أن

االجتماعي ،أي ضرورة مراعاة ظروف اجلاني الشخصية واألسرية

معظم اجملرمني واألطفال اجملرمني ينتمون إىل أسر مفككة.

من جهة ومحاية اجملتمع من جهة أخرى .وتشري هذه النتائج إىل
أن بدائل السجون تسهم يف التقليل من اآلثار السلبية ،واملخاطر

 -2أظهرت نتائج الدراسة أن حنو  % 48من أفراد عينة الدراسة

احلقيقية اليت تعاني منها أسر املساجني ،وتؤثر على األسرة

هم من أصحاب السوابق الذين سبق أن دخلوا السجن ،مما يشري

وتعوق من تقدمها وتطورها على كافة األصعدة؛ إذ إن العالقات

إىل ارتفاع نسبة العودة لدى املساجني ذلك بسبب إخفاق عقوبة

األسرية احلسنة ترتك آثارا اجيابية على أفراد األسرة ،مما يساهم

السجن يف أداء دورها املأمول ،وتبني من النتائج أن نسبة كبرية من

يف منو العالقات االجتماعية واألسرية بشكل أفضل ويفسح اجملال

أفراد عينة الدراسة  % 41.4من مرتكيب اجلرائم الواقعة على األموال

إلبداع األفراد يف هذه األسر يف جوانب احلياة املختلفة.

(السرقة ،وحيازة وشراء املسروقات ،واالحتيال ،واإلضرار بأموال
الغري ،وحترير شيكات من غري رصيد ،وإساءة االئتمان) .وتشري

 -5أظهرت نتائج الدراسة أن درجة انعكاس تطبيق بدائل السجون

هذه النتائج إىل أثر عقوبة احلبس على املساجني من حيث العودة

على البناء االقتصادي للعائلة ،جاءت بصورة إجيابية وبدرجة

َ
بالعوز االقتصادي
للجرمية ،ولنوع اجلرائم املرتكبة اليت ترتبط

مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغ املتوسط

هلم مما دفعهم إىل ارتكاب مثل هذا النوع من اجلرائم .وتلتقي هذه

احلسابي العام  .4.18وتبني من النتائج أن تطبيق بدائل السجون

النتائج وما أشارت إليه دراسة (التوجيري )2011 ،ودراسة (اجملالي،

يسهم بدرجة كبرية يف االستقرار االقتصادي للعائلة من خالل

 ،)2011من أن الوضع االقتصادي السيئ من أهم العوامل اليت تدفع

االستقرار الوظيفي للمساجني ،ويف توفري املخصصات املالية الالزمة

إىل السلوك اإلجرامي ،وسواء يف ذلك الفقر واخنفاض الدخل

لتأهيل املساجني وأفراد أسرهم يف العمل باملشاريع اإلنتاجية ،ويف

واالضطراب االقتصادي وعدم الشعور باألمن.

تقليل األعباء املالية على أسر املساجني املرتتبة من تكاليف الزيارات
للسجون ،ويف حتسني األوضاع االقتصادية ألسر احملكومني ،ويف

 -3أظهرت نتائج الدراسة أن  % 63من املساجني أفراد عينة الدراسة

توفري السكن املالئم ألسر املساجني ،ويف اخنراط املساجني وأفراد

يزورهم يف السجن األهل والعائلة ،وأن نسبة كبرية من املساجني 75

أسرهم باملشاريع اإلنتاجية يف الدولة ،ويف تقليل االعتماد على األم

 %يسعدون بهذه الزيارات .وتشري هذه النتائج إىل أهمية الرعاية

واألوالد يف توفري نفقات األسرة وطلب املساعدات املالية من الغري.

الالحقة للمسجونني وأسرهم ،اليت تسعى إىل حتقيق العديد من

ويتأكد من العرض السابق مدى أهمية تطبيق بدائل السجون على

األهداف سواء املباشرة أو غري املباشرة وهى مجيعا ترتكز على

البناء االقتصادي للعائلة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

جمموعة من املبادئ ،من أهمها ربط السجني بأسرته وأهله باعتبار

وتلتقي هذه النتائج وما أشارت إلية دراسة (القهوجي)2002 ،

أن هذا الشخص سيعود مرة أخرى إىل االرتباط بهم بعد انقضاء

و(التوجيري ،)2011 ،من أن من أهم اآلثار السلبية االقتصادية ألسر

فرتة العقوبة؛ ومن ثم جيب تيسري وسائل اتصال املسجونني

املسجونني ،فقدان السجني عمله ،مما يعين انقطاع املورد املالي

بأسرهم عن طريق الزيارات واالتصاالت اهلاتفية وغريها.

ألفراد أسرته وتعرضهم للمشكالت االقتصادية .ويف هذا الصدد
أظهرت دراسة (رشاد ومصطفى )2008 ،ودراسة باسكال وآخرين

 -4أظهرت نتائج الدراسة أن درجة انعكاس تطبيق بدائل السجون

( )Paschal, et.al, 2003أن املشكالت االقتصادية اليت تواجهها أسر

على البناء االجتماعي للعائلة بصورة إجيابية جاءت بدرجة

املساجني هلا أثرها يف تهيئة الظروف اليت تؤدي بأفراد األسرة إىل

مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغ املتوسط

االحنراف ،فضيق املوارد االقتصادية وعدم قدرة األسرة على إعالة

احلسابي العام  .4.32وتبني من النتائج أن تطبيق بدائل السجون

نفسها مما يدفعها إىل االعتماد على املعونة والصدقة يف ظروف

يسهم بدرجة كبرية يف االستقرار األسري والوقاية من التفكك

تتيح ألفراد األسرة فرصا مواتية الرتكاب اجلرمية واالحنراف.
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القيسي و السويل

 -6أظهرت نتائج الدراسة أن درجة انعكاس تطبيق بدائل السجون

الرابع “صعوبة مراقبة احملكوم عليهم من قبل اجلهات الرقابية“،

على أمن العائلة ووقاية أفرادها من اجلرمية واالحنراف ،جاءت

ويف الرتتيب اخلامس “عدم اقتناع بعض رجال القضاء باألخذ

بصورة إجيابية وبدرجة مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة

بالعقوبات البديلة“ ،وتوالت بقية املعوقات :عدم الثقة يف بدائل

الدراسة؛ إذ بلغ املتوسط احلسابي العام  ،4.09وتبني من خالل

العقوبات البديلة ،واخلوف من ردة فعل اجملين عليهم حيول دون

التحليل على مستوى الفقرات املتعلقة بهذا احملور ،أن تطبيق

تطبيق العقوبات البديلة ،وأن العقوبات البديلة ال حتقق الردع

بدائل السجون يسهم يف احملافظة على البناء العائلي ألسر املساجني

الكايف للمجرمني ،وأن العقوبات البديلة ال حتقق العدالة اجلنائية

يف اجملتمع ،وأنه من أهم االنعكاسات االجيابية على البناء األمين

يف اجملتمع .ويف الرتتيب العاشر واألخري بدرجة متوسطة الفقرة

والوقائي هلذه األسر .وتبني من النتائج أن العقوبات البديلة تسهم

“العقوبات البديلة ال تفي مبعاقبة اجملرم وردعه“؛ إذ بلغ الوسط

يف وقاية أسر املساجني من اجلرائم وتعديل األمناط السلوكية

احلسابي هلذه الفقرة  .2.703ويشري الباحث إىل أنه كان متوقعا

السلبية للمجرمني ،ويف شعور رب األسرة وأفرادها جبدوى

أن تكون النتائج على هذا احملور أعلى مما عليه ،إال أنه يبدو أن

استقامتهم وبعدم تفكريهم يف ارتكاب اجلرمية والعودة الرتكابها.

استجابات معظم أفراد الدراسة جاءت متأثرة بتعلقهم بتطبيق

وتسهم أيضا يف شعور أسر املساجني باهتمام اجملتمع وبكفالتهم

بدائل السجون عليهم ،وأن آراءهم حنو معوقات تطبيقها على أرض

حقوقيا ،وهي مبثابة دعوة إىل االبتعاد عن اجلرمية وتشكيل

الواقع كانت متساهلة.

رد فعل إجيابي جتاه جمتمعهم ومنحهم الثقة للعمل باجيابية
حنو جمتمعهم .ويرى الباحث أن هذه النتائج جاءت نتيجة

 -8أظهرت نتائج الدراسة املتعلقة بآراء أفراد عينة الدراسة حنو

مباشرة لألثر اإلجيابي لبدائل السجون على األوضاع االجتماعية

البدائل املتاحة اليت يؤيدون تطبيقها بدل عقوبة السجن ،أن عقوبة

واالقتصادية ألسر املساجني ،األمر الذي انعكس على أمن العائلة

“دفع الغرامات املالية“ جاءت بالرتتيب األول كعقوبة يفضلونها على

ووقايتها من االحنراف واجلرمية ،وأن تطبيق بدائل يعمل على

عقوبة السجن بنسبة  ،%28.00ويف الرتتيب الثاني عقوبة “اإلفراج

محاية أسر املساجني من االحنراف واجلرمية .وتؤكد هذه النتيجة

الشرطي (تقييد احلرية بشروط والتزامات)“ بنسبة  ،% 23.00ويف

أن الضرر الناتج عن تفكك الروابط والعالقات األسرية بسبب

الرتتيب الثالث عقوبة “نظام شبه احلرية (العمل خالل ساعات

سجن رب األسرة ،قد يؤدي إىل ازدياد معدالت اجملرمني واجلرائم

النهار خارج املؤسسة اإلصالحية والعودة إليها بعد انتهاء ساعات

يف اجملتمع ،مما يؤكد أن غياب رب األسرة هو أحد بل من أهم

العمل“ بنسبة  ،% 16.00ويف الرتتيب الرابع عقوبة “اإلدانة وتأجيل

األسباب املؤدية إىل التفكك االجتماعي ،وظهور ما يسمى بالبيوت

تنفيذ احلكم (وقف تنفيذ احلكم مع املراقبة)“ بنسبة  ،% 10.00ويف

َ
أسلوب حياة .ويف
احملطمة ،ومن ثم ظهور االحنراف بني أفرادها

الرتتيب اخلامس عقوبة “املصادرة واإلتالف والتغريم“ بنسبة 6.00

هذا الصدد أشارت دراسة (الشنقيطي ،)2011 ،إىل أن الدول اليت
ً
أشواطا طويلة يف استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية،
قطعت

 ،%ويف الرتتيب السادس عقوبة “املنع من السفر واإلقامة اجلربية“
بنسبة  ،%5.00ويف الرتتيب األخري عقوبة “النفي والتغريب“ بنسبة

مل يؤد استخدامها فيها إىل أية زيادة يف معدالت اجلرمية فيها ،إال أن

 .% 3.00ويفسر الباحث وجود تأييد مرتفع لتطبيق بدائل

حداثة استخدام البدائل يف الدول العربية قد ال يسمح هلا بالوصول

السجون عليهم ،جبدية استعدادهم ملعاملة تطبيق هذه العقوبات،

إىل مثل هذه النتائج اآلن ،وخباصة أنه مل تتم دراسات معمقة يف

وأنهم يعانون من حياة السجن أشد املعاناة؛ إذ بلغت نسبة املؤيدين

هذا املوضوع .وتلتقي هذه النتائج ونظريات الدفاع االجتماعي

لتطبيق بدائل السجون حنو  % 98من أفراد عينة الدراسة.

اليت ترى أن اهلدف الذي تسعى إليه تدابري الدفاع االجتماعي،
هو تأهيل اجملرم وأسرته باعتبار أن التأهيل هو السبيل الوحيد

 -9بينت النتائج أن درجة تأثري العقوبات البديلة اليت يفضلونها

حلماية اجملتمع ومحاية اجملرم نفسه وأسرته على حد سواء من

حسب أهميتها على البناء العائلي جاءت بدرجة مرتفعة؛ إذ

اإلجرام.

جاءت يف الرتتيب األول من حيث األهمية والتأثري االجيابي على
البناء العائلي ،عقوبة «اإلفراج الشرطي (تقيد احلرية بشروط

 -7أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى املعوقات اليت تواجه تطبيق

والتزامات) بنسبة تأييد  ،% 83.68ويف الرتتيب الثاني عقوبة “نظام

بدائل السجون جاءت بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد

شبه احلرية (العمل خالل ساعات النهار خارج املؤسسة اإلصالحية

عينة الدراسة؛ إذ بلغ املتوسط احلسابي العام  ،3.036وتبني من

والعودة إليها بعد انتهاء ساعات العمل“ بنسبة تأييد  ،% 72.80ويف

خالل التحليل على مستوى الفقرات املتعلقة بهذا احملور ،أن

الرتتيب الثالث عقوبة “املنع من السفر واإلقامة اجلربية“ بنسبة

“عدم وجود جهة متخصصة تتابع تنفيذ العقوبات البديلة“ ،هو

تأييد  ،% 67.78ويف الرتتيب الرابع عقوبة “املصادرة واإلتالف

من أهم املعوقات اليت تواجه تطبيق بدائل السجون يف اجملتمع،

والتغريم“ بنسبة تأييد  ،% 66.53ويف الرتتيب اخلامس عقوبة

وجاء يف الرتتيب األول بدرجة متوسطة ،ويف الرتتيب الثاني “قلة

“اإلدانة وتأجيل تنفيذ احلكم (وقف تنفيذ احلكم مع املراقبة)“

توفر أشخاص مؤهلني علميا ومتخصصني لتطبيق العقوبات

بنسبة تأييد  ،% 63.60ويف الرتتيب السادس عقوبة “دفع الغرامات

البديلة“ ،ويف الرتتيب الثالث “تفتح العقوبات البديلة جماال للقضاة

املالية“ بنسبة تأييد  ،%60.25ويف الرتتيب األخري عقوبة “اهلجر

لتطبيق العقوبات البديلة مبزاجية بني احملكومني“ ،ويف الرتتيب

والتشهري“ بنسبة  .% 16.68وبينت النتائج أن آراء عينة الدراسة
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حنو طريقة معاملة العائلة ألفراد عينة الدراسة يف حال تطبيق

آل مضواح ،مضواح بن حممد .)2009( ،املنفعة املستقبلية للعقوبات

العقوبات البديلة املقرتحة ،كانت إجيابية بشكل عام؛ إذ بلغت نسبة

اجلنائية من منظور اجتماعي ،دكتوراه غري منشورة ،جامعة نايف

التأييد للمعاملة الودية والعادية هلم  % 24.7 ،% 55.6على الرتتيب،

للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.

مقابل  % 10.9 ،% 3.8على الرتتيب للمعاملة اليت تتسم بالنفور
واإلهمال .أما بالنسبة لألقارب فبلغت نسبة التأييد للمعاملة

آل مضواح ،مضواح بن حممد )2012( ،العقوبات السالبة للحرية،

الودية والعادية هلم  % 31.4 ،% 45.6على الرتتيب ،مقابل 9.6 ،% 6.7

مفهومها وفلسفتها ،حبث مقدم لندوة بدائل العقوبات السالبة

 %على الرتتيب للمعاملة اليت تتسم بالنفور واإلهمال .أما بالنسبة

للحرية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،ندوة بدائل

لألصدقاء فبلغت نسبة التأييد للمعاملة الودية والعادية هلم 37.7

العقوبات السالبة للحرية بالتعاون مع إدارة السجون اجلزائرية ،يف

 % 28.9 ،%على الرتتيب ،مقابل  % 13.0 ،% 11.7على الرتتيب للمعاملة

الفرتة 2012 -12 -10م.

اليت تتسم بالنفور واإلهمال .أما بالنسبة ملعاملة الزمالء يف العمل

األمم املتحدة )2009( ،تقرير التنمية البشرية لعام 2009م ،متوفر

فبلغت نسبة التأييد للمعاملة الودية والعادية هلم % 34.7 ،% 31.8

عرب موقع الرابط – www.un.org

على الرتتيب ،مقابل  % 18.4 ،% 7.9على الرتتيب للمعاملة اليت تتسم
بالنفور واإلهمال.

البطوش ،حنني عبد السالم .)2008( ،اجتاهات العاملني والنزالء يف
مراكز اإلصالح والتأهيل يف األردن حنو العقوبات السالبة للحرية-

التوصيات

دراسة مقارنة ،جامعة مؤتة :رسالة ماجستري غري منشورة،

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة توصي مبا يلي:

الكرك ،األردن.

 -1العمل على إجراء املزيد من الدراسات امليدانية املتعلقة ببدائل
العقوبات السالبة للحرية وانعكاس تطبيقها على النواحي املختلفة

التوجيري ،أمساء عبد اهلل ،)2011( ،اخلصائص االجتماعية

للمساجني وأسرهم يف خمتلف الدول العربية ،إلجياد إطار عملي

واالقتصادية للعائدات للجرمية ،جامعة نايف العربية للعلوم

مشرتك ميكن من خالله إجياد اآلليات املناسبة لتطبيق بدائل

األمنية ،الرياض.

العقوبات السالبة للحرية.
 -2العمل على تكوين رأي عام لقبول بدائل العقوبات السالبة

حسين ،حممود جنيب .)1973 ( ،علم العقاب ،دار النهضة العربية

للحرية من خالل وسائل اإلعالم ،وضرورة إبراز مدى فاعليتها يف

للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

محاية أسر املساجني من اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية
املرتتبة على سجن رب األسرة ،وتوفري االقتناع التامة جبدوى

اخلثعمي ،صاحل .)2008( ،وجهة الضبط واالندفاعية لدى املتعاطني

تطبيقها.

وغري املتعاطني للهريوين ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة

 -3ضرورة العمل على ختطي املعوقات اليت تواجه تطبيق بدائل

نايف للعلوم األمنية ،السعودية.

العقوبات السالبة للحرية ،ووضع ضوابط وشروط واضحة لرجال
القضاء ،ختلو من االضطراب وغريه من السلبيات ،حبيث يتم سن

الذيابي ،حجاب .)2001 ( ،بدائل السجون ،جامعة اإلمام حممد

قوانني تتضمن مواد توجب استخدام البدائل كلما كان ذلك ممكنا.

بن سعود اإلسالمية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،السعودية،

 -4سن قوانني جديدة جتيز تطبيق بدائل للعقوبات السالبة

الرياض.

للحرية تهدف إىل التقليل من اآلثار السلبية ألسر السجناء.
 -5العمل على تطوير بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية

رشاد ،عبد اللطيف ومدحية مصطفى )2008( ،االجتاهات اجملتمعية

تستهدف إحداث تكيف وتوافق نفسي واجتماعي للجاني وأسرته،

حنو أسر السجناء واحملتجزين بني السلم والعنف ،مركز ماعت

وأن تسهل على اجلناة االستمرار يف أعماهلم ومهنهم ،وأن تساعدهم

للدراسات احلقوقية والدستورية ،جامعة  6أكتوبر ،القاهرة ،مصر.

على االستمرار يف دورهم االجتماعي واألسري وكسب قوتهم وقوت
أسرهم بطرق شريفه.

الزواهري ،عمر عبد اهلل .)2013( ،العنف داخل مراكز اإلصالح
والتأهيل أسبابه وأمناطه ،دار احلامد للنشر ،عمان ،االردن.

املراجع
ابن منظور ،حممد بن مكرم .)1979( ،لسان العرب ،دار صادر للنشر

زيد ،حممد إبراهيم ،)1980( ،علم اإلجرام والعقاب ،دار الثقافة

والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
السراج ،عبود )1983( ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،منشورات جامعة

أمحد ،فؤاد عبد املنعم )2012( ،مفهوم العقوبة وأنواعها يف األنظمة

الكويت ،الكويت.

املقارنة ،ورقة عمل مقدمة يف ملتقى االجتاهات احلديثة يف
العقوبات البديلة ،جدة ،السعودية.
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سعدون ،نوري )2011 ( ،العوامل االجتماعية املؤثرة يف ارتكاب

القيسي و السويل

اجلرائم ،جملة جامعة الرمادي األنبار للعلوم اإلنسانية ،العدد

غريب ،سيد أمحد )1995( ،دراسات يف علم االجتماع العائلي ،دار

األول ،اجمللد ( ،)4ص ص  ،159 -132جامعة األنبار ،العراق.

املعرفة اجلامعية ،القاهرة ،مصر.

سالم ،إيهاب )1997( ،تأثري االعتقال أو السجن على أسر السجناء

القريشي ،غين ناصر )2011( ،علم اجلرمية ،دار صفاء للنشر

واملعتقلني ،مركز حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء ،القاهرة ،مصر.

والتوزيع ،عمان ،األردن.

السمري ،عدلي )2009( ،علم االجتماع اجلنائي ،دار املسرية للنشر

القهوجي ،علي عبدالقادر .)2002( ،أصول علمي اإلجرام والعقاب،

والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.

منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،بريوت.

السمري ،عدلي ،وطلعت لطفي ،وآمال عبد احلميد ،وعايدة عبد

الكساسبة ،فهد يوسف .)2010( ،وظيفة العقوبة ودورها يف اإلصالح

الفتاح ،)2010( ،علم اجتماع اجلرمية واالحنراف ،دار املسرية للنشر

والتأهيل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

والتوزيع ،عمان ،األردن.
الحق ،حظيه الحق حممد )2013( ،بدائل العقوبات السالبه للحرية:
الشنقيطي ،حممد عبد اهلل )2011 ( ،أنواع العقوبات البديلة اليت

دراسه تطبيقيه على سجن النساء مبدينة أبها يف اململكة العربية

تطبق على الكبار ،ورقة عمل مقدمة يف ملتقى االجتاهات احلديثة

السعودية ،رسالة ماجستري غري منشوره ،حامعة نايف للعلوم

يف العقوبات البديلة ،جدة ،السعودية.

األمنية السعودية.

الضحيان ،سعود بن ضحيان .)2001( ،أثر الربامج التعليمية

اجملالي ،توفيق .)2011( ،بدائل العقوبات السالبة للحرية من وجهة

والتأهيلية يف املؤسسات العقابية ،أكادميية نايف للعلوم األمنية

نظر القضاة واحملامني يف األردن ،دراسة ميدانية حملافظة العاصمة،

والتدريب ،الرياض ،السعودية.

رسالة دكتوراه غري منشورة ،الكرك ،جامعة مؤتة ،األردن.

طالب ،أحسن ،)2002( ،اجلرمية والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية،

مهنا ،عطية )2003( ،مشكلة ازدحام السجون ،دراسة مقارنة ،املركز

دار الزهراء للنشر والتوزيع ،ط ،2الرياض ،السعودية.

القومي للبحوث اجلنائية واالجتماعية :اجمللة اجلنائية القومية،
اجمللد السادس واألربعون ،العدد األول ،القاهرة.

عبد الستار ،فوزية .)1985( ،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ،دار
النهضة للنشر ،ط ،5بريوت ،لبنان.

منور ،حممد سعيد .)2004( ،دراسات يف فقه القانون ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

عبد الستار ،فوزية .)1992( ،مبادئ علم العقاب ،دار النهضة
العربية للنشر ،القاهرة ،مصر.

الوريكات ،حممد عبد اهلل .)2009( ،أصول علمي اإلجرام والعقاب،
دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

العنتلي ،جاسم بن راشد اخلديم )2000( ،بدائل العقوبات السالبة
للحرية قصرية املدة ،دراسة مقارنة يف دولة اإلمارات العربية
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املتحدة ومصر وفرنسا ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان.

يف السجون حنو البدائل االجتماعية للعقوبات السالبة للحرية،
مؤسسة امللك خالد اخلريية ،الرياض ،السعودية.
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