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:المستخلص  
مـــة ر ا ــ ا العــود مــن ـــد ا ــ البديلــة ــات العقو تطبيــق دو ــ ع التعــرف ــ إ اســة الد رــدفت ر

اســـة للد أداة ر تطــــو تـــم اســــة الد ـــدف ولتحقيــــق ـــي؛ د املجتمــــع رـــ ر بانة(ر لغــــرض) اســــ وذلـــك

البيانــات ـجمـع أجــزاء ثالثــة ـ ع أداة اشــتملت وقـد ــا، تحليل أجــل ــصية،: (مـن ال ات ــ املتغ

جتمــــا البعــــد وفقــــرات قتــــصادي، البعــــد ــــا،)وفقــــرات وثبا داة صــــدق مــــن التأكــــد وتــــم ،

البالغة اسة الد عينة ع داة عت رو سـلطنة) 237(وز ـ العـام دعـاء ـ ن العامل من مبحوثا
ً

وقــــــد ــــــاعمــــــان، م أ مــــــن ــــــان النتــــــائج مــــــن مجموعــــــة ــــــ إ اســــــة الد العوامــــــل .1 :رتوصــــــلت ردو

يـــتم لـــم او ا تنفيــذ تـــم بديلـــة ــات عقو ن ـــوم املح ـــة وج مــن مـــة ر ا ـــ ا العــود ـــ قتــصادية

ي حـــسا متوســـط و مرتفعـــة، جـــة بد جـــاءت ؛ بديلـــة ـــات عقو م علـــ ـــوم املح قبـــل مـــن ا رتنفيـــذ

معيار)3.65(بلغ وانحراف ـة .2 .(0.93) ي، وج مـن مـة ر ا ـ ا العود جتماعية العوامل ردو

ــــات عقو م علــــ ــــوم املح قبــــل مــــن ا تنفيــــذ يــــتم لــــم او ا تنفيــــذ تــــم بديلــــة ــــات عقو ن ــــوم املح

بلـــغ ــــ ك ي حــــسا متوســــط و مرتفعــــة جــــة بد جــــاءت معيــــار)3.56(ربديلـــة، وانحــــراف (0.97) ي،

نت ع بناء اسة الد ت أبر ا روأخ ز
ً

ـا م أ من ان التوصيات عض ا لة: ائج مـش ـة معا ة ورضـر

ــشر ــ ع والعمـل العمــل، قــوة خـارج ــم ملــن مـة الال املــساعدات تــوف خـالل مــن والبطالــة زالفقـر

ا أفراد شئة ت ا ودو لألسر الثقافية     .رالتوعية

املفتاحية لمات مـ :ال ر ا ا العود من ـد ا البديلة، ات العقو يتطبيق د املجتمع  .رة،
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The Role of Applying Alternative Penalties in Reducing 
Recidivism in Jordanian Society (2017/2018) from the 

Convicts Viewpoints 
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ABSTRACT 
The study aimed to identify the role of applying alternative penalties in 
limiting recidivism in the Jordanian society. In order to achieve the goal of 
the study, a a questionnaire was developed for the purpose of collecting data 
consisting of three dimensions, namely personal variables, economic 
dimension paragraphs and social dimension items. The study sample 
included (237) respondents from employees of the public prosecution in the 
Sultanate of Oman. The study attinaed a number of results as follows: The 
role of economic factors in the recidivism from the viewpoint of those 
sentenced to alternative punishments who were or were not executed by 
those sentences to alternative punishments; It came with a high score, with a 
mean of (3.65), and a standard deviation of (0.93). The role of social factors 
in recidivism to crime from the viewpoint of those sentenced to alternative 
punishments that were or were not executed by those sentences to alternative 
punishments, which came with a high degree and an overall mean of (3.56), 
and a standard deviation of (0.97). Finally, based on its findings, the study 
highlighted some recommendations, the most important of which were: the 
need to address the problem of poverty and unemployment by providing the 
necessary assistance to those outside the workforce, and the need for hard 
work to spread cultural awareness for families and their role in raising their 
members. 

Keywords: Application of Alternative Penalties, Limiting Recidivism, 
Jordanian Society. 
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 :مقدمة

ــراك وا ــ للتغ ــ طبي نتــاج ــا وأ ھ ســو أو عاديــھ اجتماعيــھ ره ظــا مــة ر ا انــت ملــا
ـــ الفر جتمـــاع علـــم ائـــد ذكـــر وكمـــا ، جتمـــا ـــايم،(روالتفاعـــل مـــة)" 20:1951ردو ر ا إن

املجتمعات، لقوام وسليمة اجتماعيھ ره ـاوأظا ع تنطـو ـ ال الوحيـدة رة الظـا و ت اد يت ن
لــسالمة منــھ بــد ال عامــل ــا و مفيــدة ره ظــا مــة ر ا إن بــل الــسليمة، رة الظــا أعــراض جميــع
الــذي ــو املجتمــع أن ــ إ الــبعض ــب ذ ولقــد ســليم مجتمــع ــل مــن يتجــزأ ال جــزء ــ و املجتمــع،

الس اص وصم يتم خاللھ من حيث مة ر ا نيخلق أشـاركمـئ ـات،(ا )" 192:2008رالو
الو ات نظر ـاتإن النظر ـشبھ مـا حـد ـ إ ـ و مختلفـة، ـة او مـن املجـرم س تـد أخـذت قـد زصـم ر

املؤســــسات خــــالل مــــن املجتمــــع ودو مــــة ر ا و الفعــــل ــــ ع ركــــزت ــــ ال الكالســــيكية ســـھ املد رأو ر
نحراف و مة ر ا خلق ا ودو الرسمية الذات ن". رو ال مةمجتجدبذلك ر ا من خاليا معا

ن بـــ تبـــاط ـــذا فقـــدرومـــن ـــا جوان افـــة ب جتماعيـــة يـــاة ا يطـــال والـــذي واملجتمـــع مـــة ر ا
باألوضــــاع ومتــــأثره متعــــددة بمراحــــل املجتمعــــات ا ســــ ما ــــ ال جتمــــا الــــضبط عمليــــات رمــــرت

واملؤثرات ا ف السائدة السياسي(جتماعية ية، الدي  ). 2006عايطة،امل)(ةجتماعية،

ا وتنــوع عــدد مــن الــرغم ــ أنوع حـــتم ممــا مــة ر ا تــرفض جميعــا ــا أ إال ملجتمعــات
للعقــــــاب، اجتماعيـــــا املقبــــــو ل الـــــش أو ة الــــــصو إيقـــــاع ـــــ املناســــــبة ـــــة العقو املقابــــــل ـــــ ـــــو لي رن
ي البـــــدا ه طــــو عـــــن ــــ املجتم الفعـــــل د ليخــــرج املرتكــــب، ـــــرم ا مــــع ـــــة العقو تناســــب ة روضــــر رو ر

نوسـامل ــ صـالحات ــ وع ـشفي، وال باالنتقــام أووم ن الــ اعتبــار ـ إ جتماعيــة، العدالـة ظــم
انــھ إال املجتمـع حمايـة ن قــوان اق ـ اخ ـ ع عمــل ملـن مثـل املقابــل ـو ـة ر ا ســلب آخـر ـ بمع

ســلبيھ آثــار مــن لــة الطو ن لــ ا ات ــ ف يــصاحب ومــا ــسانية، قــو ا وتنــامي تطــو قمــع ــر ع
ثقمـس مـن ن الـ يفرضــھ ومـا وأسـرتھ، يـل ال لفــةتقبل ت ـ إ إضـافة املجتمـع، مــع صـداميھ افـة

بديلــھ وسـائل بحـث ـ إ أدى ذلــك ـل الء ـ ال عايـة ومتطلبــات دار و ، املـا و املعمـار رـشاء ي ي
الطبيعـــــة ــــوم ملف اك د أيــــضا ، الــــدو ن ــــاب العمــــل طــــر اختلفــــت ــــ وال ــــة، ر ا ســــلب رعــــن ل ق

ــــــسا عـــديل ـــ يتمثـــل العقـــاب مـــن ـــدف ال وان الثقـــةنية، وإعـــادة ن املنحـــرف عنـــد القـــيم سق
تكبـوا ا م مـ الـبعض وان خاصـة م، نفوسـ ـ ا وتأصـيل جتماعيـة القـيم ـز عز ـق طر عن م رإل

ـــــ إ م إيــــا دافعـــــا ، النفــــ م بتـــــوا اخــــل ن معـــــ ي نا اســــت ظـــــرف تــــأث وتحـــــت بالــــصدفة ــــرم زا
مــــ ـــاب ت يرا نــــا اور ـــ إ ء ــــ كجــــرم نھ نكر ــــس و بــــل م أنفـــس ــــم موھ وضــــع ــــ وإفــــراده، ملجتمــــع

مقتـــ و ي نـــا ا ع ـــشر لل وفقـــا مقننـــھ ـــة العقو أن اعتبـــار ومـــع الطبيعيـــة، م وســـما قيقـــي ا
مــــن ــــة العقو إنفــــاذ عــــد و عليــــھ ــــوم املح فــــان بــــاملجتمع الــــضر اقــــھ إ ومــــدى وفداحتــــھ ــــرم را

ــصا يــصبح أن ض ــ الواجاطنـــومواملف مـــن عليــھ مــا مثــل قـــو ا مــن لــھ عاديــا لـــمقا مــا بــات،
املتوقــع ومـن الــسابق، ـاك باالن الحــق تبـاط ا أو للعـود مؤشــرات أو ـة ا اح ات ضــر نـاك ريكـن ز ور
ـذا و ، و نحـراف بات مـس يتفـادى يجعلـھ يال تـأ صـالحية املؤسسة ع تلقى قد و ي لان ن

إ وعوده ھ صا بمواطنھ شر الصوابطري ،(ق   ).2008والر

وأ صـــو عـــددت املؤســــساتروقـــد ـــ ـــا تطبيق تـــم ــــ ال يـــل والتأ صـــالح بـــرامج ال شــــ
والقانونيــــــة جتماعيـــــة وانـــــب ا جميـــــع مـــــن اســــــة والد للبحـــــث ا إخـــــضاع تـــــم ـــــ وال رالعقابيـــــة،

الع املؤســـــــسات نــــــزالء إصـــــــالح ــــــ امج ـــــــ ال ــــــذه فعاليـــــــة مــــــدى تقيـــــــيم أجــــــل مـــــــن يـــــــةقابواملاليــــــة،
جزائيــــة بقــــضايا ن ــــوم ــــ. املح يجــــة ن انــــت ــــاتوقــــد اتجا عــــدة ــــو ظ بحــــاث و اســــات الد رذه ر

ا حول ة ـ. فكر غ النقـيض ـ ع ـان مـا ـا وم امج، ـ ال ـذه ل مناصـرا ـان مـا ـات تجا ذه ومن
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الرادعـــة ـــة للعقو ومناصـــرا امج ـــ ال ـــذه ي،. (مـــؤمن را ـــ) 1999الـــش ع و تجـــاه أكـــد لفقـــد
وتأميــأ إصـــالح عمليـــة ــ امج ـــ ال ـــذه وفعاليـــة ـــؤالءة عـــودة عـــدم ضـــمان التــا و الء ـــ ال يـــل

أخر مرة رمي ا السلوك إ الء امج. ىال ال ذه فعالية عدم القو إ أخر اتجاه ب ذ نما لب
ملموسة وغ محدودة فائدة ذات ا اعت ك ع   .أو

والعد جتماع منظر تقيـيماالـةوواختلف كيفيـة ـ انائيـة العقابيـة ـالـسياسات ل
يــل والتأ صــالح بــرامج ـــت تب ــ ال الــسياسات تلــك أو الـــردع، ــة نظر ــ ع قائمــة ـــالرغم. انــت و

العــود رة بظــا ــا ط ــق طر عـن امج ــ ال ــذه تقيــيم ــو الـسائد تجــاه أن إال خــتالف ــذا رمـن
مة ر ا ا). Recidivism(إ عالتمعدنتفإذا ذا فإن مرتفعة مة ر ا إ أوالعود فشل

املطبقــة العقابيـة الـسياسة فعاليـة مــة. عـدم ر ا ـ إ العـود أي رة الظـا ــذه معـدل ـان إذا أمـا
ـــــ مــــة ر ا ـــــ ع الــــسيطرة ـــــ العقابيــــة الــــسياسة ـــــذه فعاليــــة ـــــ ع يــــدل ـــــذه فــــان منخفــــضا

  ). 2005الواكد،. (املجتمع

رة ظـــا ـــعـــودالوتمثـــل تحـــدياإ جـــرام ـــ ع عتيــــاد و مـــة ر جتمــــاا –للنظـــام
دافــــھ أ تحقيــــق عــــن النظــــام ــــذا قـــــصو عــــن ــــ وتن املجتمــــع، ــــ الــــسائد ي ـــــذه. رالقــــانو عــــد و

ــا م أســباب لعــدة وذلــك ــا، عل ن البــاحث تمــام ا انــصب ــ ال جتماعيــة ل املــشا مــن رة : الظــا
للنظــام وإصـــالح تقيــيم ــ–مــاجتمحاولــة ــة ملواج فيـــھ الثغــرات وســد ي رةالقـــانو الظـــا ذه

ــــا عل تبــــة امل املختلفــــة ثــــار ــــة رة. ومواج الظــــا ــــذه إن ســــباب ــــذه ي ــــ–وثــــا إ العــــود أي
مــة ر أعبـــاء–ا مــن الــدو ــذه تتحملــھ مــا يجــة ن الــدو انيــة م ــ ع ا ــ كب ماليــا عبئــا ل لــش ل

أل نفــسھ املجـــرم مــع ـــالتعامــل ــشمــنك ال للعناصـــر تــوف مــن ذلـــك يتطلــب ومـــا لـــةمــرة، املؤ ة ر
تلــزم ــ ال املختلفــة املاديــة الوســائل تــوف بجانــب ن، املجــرم أنمــاط مــن نمــط كــذا مــع للتعامــل

ـــــ العقابيـــــة واملؤســـــسات القـــــانو إنفـــــاذ ومؤســـــسات نائيـــــة ا والعدالـــــة القـــــضاء ـــــزة أج نلعمـــــل
ـــــدما. الدولــــة ا ــــاليف ت ـــــ إ املجتإضـــــافة ـــــؤالء ل ــــزة ج ـــــذه ا تقـــــدم ــــ ال نتماعيـــــة جـــــرم

م لطاقــــات. وعـــائال ـــا عطيل جـــراء مــــن الدولـــة ا تتكبـــد ــــ ال املاديـــة ة ـــسا ا ذلــــك ـــ إ ـــضاف رو
ن واملجــــرم نائيــــة ا العدالــــة أنظمــــة ــــ ن العــــامل فــــراد طاقــــات ــــ املتمثلــــة نتاجيــــة ــــا أفراد

رمـــــــي ا للـــــــسلوك ن ةـــــــذهوثالـــــــث. راملكـــــــر خطــــــــو ل ـــــــش جـــــــرام ـــــــ ع عتيـــــــاد إن رســـــــباب
رمــي–اجتماعيــة–اقتــصادية ا الــسلوك معتــادي ــؤالء أســر ــ ع ــة و أفــراد. تر أحــد فاعتيــاد

مــــع املختلفــــة ــــا عالقا ــــضعف و اجتماعيــــا، ســــرة انــــة م مــــن ــــط ا ــــ إ يــــؤدي لإلجــــرام ســــرة
ا املحيط الـسل. املجتمع مكـر الفرد ان سـرةاوكروإذا ـذه ب ـو و جـرام معتـاد أو ررمـي

ــأو إ يــؤدي قــد الــذي مــر املــادي، ــا دخل ملــصدر ســرة ــذه ة خــسا ــ إ يقــود ذلــك فــان ــا رمعيل
املجتمع ع ة سا ا ومضاعفة سرة ذه يان،. (رتفكك   ).2001ال

ظي و ـــة العقو تطـــو صـــو إحـــدى عـــد للمجتمـــع نفعـــا مـــا عمـــل القيــام وأن ر ر
ً

ـــ حيـــثا،ف
مراحل وعدة ال أش عدة سابقا مرت ا ا

ً
أالن عليـھ مـا ـ ا وصـلت ـ ح والنفـي التعـذيب ا م
حديثــة عقابيـة اســاليب بتطبيـق م ـذي ــ ا والـس م علـ وم بــاملح تمـام ا مـن عليــة ترتـب ومـا

املجتمـــع افـــراد بـــا مـــع م ادمـــاج ــ ا والـــس املجتمـــع ـــ ا نـــاة ا اعـــادة ـــ ا الثقـــةادةواعـــــدف
م مان( ال  ).2015الطر
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فكــرة تكـن ــلـم ث لـواح ــ جـاء حيـث املــيالد، قبـل مــا موجـودة العـام للنفــع ـة العقو
ـــ و مـــثال الـــسرقة ففـــي ـــرائم، ا ـــ ع ـــات عقو تتـــضمن نـــصوص مانيـــة الر ات ـــضا ا ـــ عـــشر

ً
و ر

اعط اخر حاالت و ق، للمسر عبدا يصبح السار فان ا حاال ىعض وق
ً

ا ـملجى ـق ا عليـة
سا متل ضبطة ان السار قتل
ً

السالحق ا ف واستخدم ليال السرقة انت و
ً

  ).1988يالشنق( 

للنفــــع العمــــل ـــة عقو فــــان ســــالم ـــ العقــــاب ــــات لنظر التـــا بــــالتطو يتعلــــق روفيمـــا ر
مرت الـزام خـالل من الضر ض عو يتم حيث ة، العقو ثمار اس فكرة ع تقوم مـلعكبـةرالعام

العقو تجمـــع بحيـــث للمجتمـــع، بالفائـــدة العمـــلعـــود ـــة عقو ان حيـــث ض والتعـــو ـــزاء ا ن بـــ ـــة
او مــر لــو مفوضــة ــة عقو ــ و ســالمية، عة الــشر ــ ــر التعز ــة عقو ضــمن العــام للنفــع تقـع

بة ين مان( من حي ).2015، الطر علية يطبق من ع بفائدة عود العام للنفع العمل اان اث
عل ــة ر ل الـسالبة ــة العقو تطبيـق دو نتحـو فائــدةل تحقحـق لــم ان ـاالت ا اضــيق ـ انــھ ـاذا

ناء، بالـــ م اخــتط خـــالل مــن ــتج ت ـــ ال املفاســد درء ة مـــص تحقــق قــد ـــا فا م، حــال لــصالح
ـا ف جـاء ـ ال يـة الفق القاعـدة ـ ماجاء مع ينطق ما و املـصا( و جلـب مـن ـ او املفاسـد درء

ـ).  ا ـس عقابيـة وسـيلة ـر التعز عـد و ــكمـا ا عـود ان ـ ا عليـة ـوم املح تـدفع حيـث صــالح
املجتمـع مـع عليـة ـوم املح دمـج خـالل مـن يتحقـق ذ و قواعده، م ح و ھ لصا عمل و املجتمع
ان شـك وال واصـالحة مـة تقو ـ املجتمـع اشراك ع والعمل سلوكھ، ذيب و فيھ، ش ع الذي

مـصذا تحقيـق مـن فيـھ ملـا للعامة الراحة يحقق ممر للنفـع). 2001، شـلتوت( ا العمـل ان
ـو وت عليـھ ـوم املح نفـسية ـ ع تؤثر يل والتا صالح ومراكز العقابية املؤسسات داخل نالعام

ن حر الء ال مع ختالط با س
ً

ش(    ). 2015،صا

حمايـــ ـــو ـــات للعقو ـــ سا ــدف ال اان وذلـــكملــصة ة، ـــ املعت ساســـية ـــقا طر عـــن
ا لـــوزجــر ك ـــ ت ـــ ال ر والتعـــا والقـــصاص ـــدود با املطلقـــة العدالـــة وتحقيـــق ه ـــ غ دع و ي زـــا ر

درء حــاالت ــ او ــ املعا ــ ع ــر التعز يل ســ ــ ع ص الــ ــ ع يوقــع ــة كعقو س ــ وا مــر،
التنـاز عنـد العام ق ل يفاء اس او ات بالش دود عـا ال ارن اسـتظ س ـ ا أمـا ـاص، ا ـق

ا س ح حتياطفيع يل س ع معينة قضية ذمة ع ص    ). 1984خضر،(ل

ـ بكـر وابـا وسـلم عليـة هللا صل الرسو فان سالم س ا عية مشر ثبوت رومع ل و
وان ـــيم وا واملـــساجد البيـــوت ـــ يوضـــع ن الـــ ـــان و س ـــ ل انـــا م يتخـــذا لـــم عنـــھ هللا

َ
ـــال ن

د املــ ـــ س بـــا اد ا وســلم عليـــة هللا صـــالحرصــل ـــا ا العــصر ـــ ـــس فيمــا يجعلـــة ان
مجتمــع ــان د املــ الن ــم، واخالق م وعبــاد ن املــسلم نظــام ــ ع ن املحبوســ عــرف و يــل والتا

اسـمھ واعلـن دينـھ عـن تحـو ثمامـة س حـ مـن ايـام ثـالث فبعد م وملتقا  1987ابوغـدة،(لالناس
.(  

مرتكــالأن دع ــو العقابيــة الــسياسة مــن العــام ــرــدف القــانو وســيادة مــة، ر ا نب
ســتقرار تحقـق ــ ا يـؤدي ه بـدو الــذي مـر واملــساواة العدالـة لتحقيـق املجتمعــات امـام ـق رالطر

وتحقيق. املجتمع ا تطبيق وآلية ا جدوا حيث من جدال ة ر ل السالبة ات العقو ات أثا وقد
ُ

ر
دا اا و،ف ت ي ل بدائل عن البحث ا ادى الذي تـؤدينمر وان ونفعـا جـدو ـ اك ات العقو

ً
ى

ـــــ ع العــــام بــــالنفع عـــــود الــــذي مر مــــة ر ا ــــاب ت ا ـــــ ا العــــود عــــدم ثـــــم ومــــن اوال صــــالح ــــ را
ً

 املجتمع
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ادخــــال تــــم ي القــــضا ــــاز ا ر تطــــو لغايــــات امللكيــــة نــــة ال لتوصــــيات يجــــة ن دن ــــ رو
لعــاملدائبـ التعـديالت ضـمن ـ املجتم املـادةل2017صـالح اضـافة تـم حيـث ــات العقو  نقـانو

قـم ) 25(  رقم واملادة املجتمعية، صالح بدائل انواع ع نص ا ف جاء وال رمكر رمكـر ) 54( ر
ــ املجتم صــالح بــدائل تطبيــق ط شــر واملتــضمنة وثانيــا

ً
املجتمع.  ــات العقو تطبيــق أن يــةحيــث

تجنــالب ـــ ا ـــدف ــة ر ل الـــسالبة ـــات للعقو واعطـــاء بديلــة التقليديـــة ـــة للعقو الــسلبية ثـــار
بـــالنفع عـــود مجتمعيـــة ـــ ا ـــة عقو وتنفيـــذ املجتمـــع ئـــة ب ضـــمن للبقـــاء الفرصـــة عليـــھ ـــوم املح

  . العام

ـو املح مـن ايـدة امل عـداد تخفـيض ـ ا البديلـة املجتمعيـة ـات العقو ـذه دف و مكما
عليــــلـــع تــــب ي ومــــا يـــل والتأ صــــالح مراكــــز ــــ وانم كمــــا الدولــــھ، ــــا تتحمل ماليــــة لـــف مــــن ھ

ـسيطة بمـدد عليـھ ـوم املح او ن املبتـدئ ن ـوم املح واخـتالط ادمـاج عـدم ـو و م م دف نالك
ســل اثــر مــن لــھ ملــا صــالح مراكــز ــ لــھ طو ومــدد خــاص ع طــا ذات بجــرائم م علــ ــوم املح مــع

ايــــؤد اـــــي تكـــــرار عــــدو ان وســـــر ة ســـــو ـــــ غ عالقــــات ن ـــــو ثـــــارىت ـــــم أ مـــــن وان كمــــا ـــــرائم،
ومـــصدر عملـــھ عـــن عليـــھ ـــوم املح إنقطـــاع عـــدم البديلـــة املجتمعيـــة ـــات العقو لتطبيـــق يجابيـــة
اصــــبحت وقــــد ق الــــر مــــصدر ن لتــــأم ــــسو ال او ــــرائم ا ــــاب ت ال معرضــــا ــــو الي ــــ وح زدخلــــھ، ل رن

املجتمعيــــة ـــات نظــــاملــــةبديالعقو ــــ ــــم م عنــــصر ــــة ر ل الــــسالبة ــــات نائيــــةللعقو ا العدالــــة
ميـة أ مـن ـا ل ملـا عات ـشر عـدة ـا واخـذت املتحدة مم مراكز من العديد ا اج اد تم رحيث

املجتمــع ـــ ع ايجابيــة مـــن. وأثــار تــو ـــة ر ل الــسالبة ـــات للعقو البديلــة املجتمعيــة ـــة العقو ان
ــ ا ــ و لــة ــةامنظــالو ر ل الـــسالبة ــة العقو فــرض عــن يختلــف ـــي عليـــھ،جزا ــوم املح ضــد

نافـــــذة ـــــات عقو كـــــم ا بـــــدل ـــــا إل ـــــوء ال انيـــــة إم ـــــ للقا ـــــيح ت البـــــدائل مـــــن مجموعـــــة ـــــ ف
ع ا أل والغاية النظام حيث من ة ر ل السالبة ة العقو عن التختلف ذلك و ة ر ل ومقيدة

العقو لتطبيق خاص نوع   . ةع

ب البديلــــة ـــــات للعقو فــــات التعر عــــض ــــ جــــاء اوقــــد يـــــضع ــــ ال خــــر ــــزاءات ا ــــا ىأ
ــــ ف ـــة ر ل الــــسالبة ـــة العقو محـــل ــــة موا أو ذاتيـــة بــــصيغة تحـــل ـــي ل ــــ القا أمـــام ع زاملـــشر و

كــم ا ـذا صـدو مـن بـدال ولكـن القـضاء مـن حكـم وصـدو القـضائية جـراءات اتخـاذ ض ـ رتف ر
ر ل ســالبة ــة ــفانــــةعقو املح ــة حر ســلب عليــة الينطــو ــة عقو يــصدر عليــھيھ عمــل. وم وقــد

ا، تنفيـذ اسـاليب عـدد و ا معـدال ـادة و مـة ر ا ـشار ان ـ ع والعل والتق الصنا زالتطو ر
اضــافة ـا، افح وم ـرائم ا مـن ــد ا ـدف زائيـة ا العدالـھ ر تطـو ة ضــر ـ ا ـ د الـذي ورمـر

و ن املجرم دع املجتمـعملالعرا ـ العدالة وتحقيق م، أصالح ـ( ع ـوء).2014يالع ال ان
العـام للنفـع عمـل القيـام املجرم ع يحكم حيث سيطة ال رائم ا يتم البديلة ات العقو ا

ة ر ل مقيدة الغ البديلة ات العقو لتطبيق معينة ف وظر ط شر وفق مقابل وبدو و   .ن
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اسة الد لة   .رمش

لتحأصـــــدقـــــل ـــــس الـــــذي ـــــدف ال مـــــة ر ا مـــــن الوقايـــــة الــــــدوبحت مختلـــــف لقيقـــــھ
ـــذه ـــا نا تت ـــ ال العقابيـــة الـــسياسات ـــداف أ ـــ ـــ غي إحـــداث ذلـــك تطلـــب وقـــد واملجتمعـــات،

ن. لالــدو بــ مــا تتــأ الــت مــا واملجتمعــات الــدو ــذه ــا نا تت ــ ال العقابيــة الــسياسات أن رإال ز ل
متضادين ن للـسياهفاالتجـ. اتجا مثـل سـلوب بـأن القـو ـ إ ب يـذ لو مـةل ر ا ـ ع طرة

ــــة العقو ــــذه فقــــط، ــــة ر ل الــــسالبة ــــات العقو ــــ يتمثــــل املجتمــــع ــــذا–ــــ نظــــر ــــة وج مــــن
ـذا–تجاه ف السلوك، ذا وإصالح م سلوك غي ع عمل التا و ن املجرم دع ع رعمل

ك الــردع ـــة نظر ــ ب ي بأســـاتجــاه العقابيــةس سياســـتھ مقومــات عليـــھ يــذ. ــ نمـــا تجـــاهب ب
ا، وحـــــد ـــــة ر ل الـــــسالبة ـــــات العقو ـــــق طر عـــــن ن املجـــــرم إصـــــالح باســـــتحالة القـــــو ـــــ إ ي لالثـــــا
أســــس ــــ ع قائمـــة افيــــة اح يليــــة وتأ إصـــالحية بــــرامج تطبيــــق يتطلـــب مــــة ر ا ــــ ع فالـــسيطرة

ص2000طالب،. ( علمية ، :15.(  

تزايـــد عـــد رالتمعــــدو أجمعـــا ــــ ال ـــسة الرئ ل املـــشا ن بــــ مـــن اءمـــة ــــ ا ر تقـــا رت
قتـــــصادية ـــــرائم ا ــــا ف ـــــ تك عــــد ـــــ وال الناميــــة قطـــــار ــــ ـــــا معا ة ضــــر ـــــ ع ن ورالــــدولي
ومـــات ا مـــن ايـــد امل تمـــام مـــن الـــرغم ـــ وع ا، ـــش ع ـــ ال ة ـــضا وا خيـــة التا رلألســـباب ر

مؤ قبـــل ومـــن اســـسااملتعاقبـــة، والتخفت لة املـــش ـــذه ضـــبط ـــ نائيـــة ا حـــدهلعدالـــة مـــن يـــف
انـھ إال رة، الظـا ـذه ـم عـن حـصاءات تـوفر وعـدم واملجتمـع، ن املـواطن أمن ع ا رخطو
اضــر ا الوقــت ــ ــسب تك مــة ر ا معـدالت ايــد ب الــصلة ذات ســات املما أن ــ الوا مــن ربـات

ملـــا ـــي د املجتمــع ـــ خاصـــة ميــة ـــارأ التمــنل بـــرامج ـــ ع ة ــ خط ســـلبية اســـات ع وا نميـــةآثـــار
ة ـــــشر ـــــ. ال واقتـــــصادية اجتماعيـــــة ات ـــــ متغ ـــــو وظ التحـــــديث عوامـــــل مت أســـــ قـــــد أنـــــھ رذلـــــك

النامية املجتمعات أو املتقدمة املجتمعات من كث ال ا و كما ي، د   .راملجتمع

ـ ت ا ـ ا العـود موضـوع ـ اسـة الد ذه لة مش رتكمن ـاابر ع اثـرا مـن لـھ ومـا مـة ر
ً

ل يجــة ن ومـاالاملجتمـع مــة ر ا ــادة ـ ا ه بــدو يــؤدي الـذي مــر ــا وتكرا رميـة ا زفعــال ــا رر بع ي
لة مـــش ز ــ وت املجتمــع ثقافــة ــ ع ســل ــاس ع وا جتمــا البنــاء تفكــك ــ ا يــؤدي ســلوك مــن

اب ت ا ا العود يجة ن تبة امل ثار اسة الد رذه ـرار البديلـة ـات العقو تطبيـق ودو رمة
م د صـالحا بـدائل تطبيـق دو ـ ع والتعـرف لـل واملجتمـع الفـرد حياة ع اثر من ا ل ملا را،

الــــسابقة الـــسنوات خــــالل مـــة ر ا ـــسبة تفــــاع ال نظـــرا مــــة ر ل العـــود مـــن ــــد ا ـــ راملجتمعيـــة
ً

ي كما رائم ا عدد بلغ   :حيث

  )169340- 2019عام ) (217633 – 2018عام ) (206656 – 2017عام( 

دافع ان الذي ا مر دو من ا ل وما البديلة املجتمعية ات العقو تطبيق ع رللعمل
ـــــاب ت ا ـــــ ا م وعـــــود ن ـــــانح ا اعـــــداد ديـــــاد ا يجـــــة ن وذلـــــك مـــــة ر ا ـــــ ا العـــــود مـــــن ـــــد ا رـــــ ز

مة ر   .ا
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ـ العقو تحقيـق شكك نظر ات وج رت ظ احيث املؤسـساتلبدة ة وقـد ـا لغايا ريلـة
تالعقا مـــــن ادفـــــةبيــــة اصــــالحية بـــــرامج ـــــ. طبيـــــق ا تـــــؤدي ال البديلـــــة ــــة العقو تطبيـــــق ان وحيـــــث

مـة ر ا ـ ا العـود مـن يحـد الـذي مـر، مـة ر ا ـ م مـ اعـر ـم مـن م علـ وم املح قمخالطة
الـــسوابق اب ــ ا مــع وعالقـــات ات ــ خ ــساب ال. واك تنفيــذ وان ــــــاتعقوكمــا ــة ر ل الــسالبة

يـل والتا صـالح ـومراكز ـة ر ا سـلب ان حيـث جـرام، رة ظـا ـشار ان مـن ـد ا عـن ـزت
نالــك وان ســيما للـردع مثــل ـان امل عــد لـم ن والــ ـة، العقو ــذه لتنفيـذ الوحيــدة الوسـيلة

يل والتأ صالح مراكز عدة  .سلبيات

ا   الد ــــذه لة مـــــش ز ـــــ ت نــــا يمكـــــنـــــذســـــة،رو ـــــ ال لة املــــش خـــــالله مـــــن ـــــا ع ــــ التعب
التا ساؤ العـود: لال مـن ــد ا ـ البديلـة ـات العقو تطبيـق دو نحو ن وم املح ات اتجا رما

ي؟ د املجتمع مـة ر ا   .را

اسة الد مية  :رأ

البد ـات العقو ان حيـث التطبيـق قيـد يـزال و جديدا موضوعا ناو ت اسة الد ذه
ً

ل يلـةر
باوم تتصل املجتم بدائل ا عل يطلق دا ا عليھ واملحافظة اه واستقرا املجتمع رمن

مة ر ا اب ت ا ا العود   .رمن

اوال
ً

ة:  النظر  .مية

ــزأ وســلبيات مــة ر ا ديــاد ا ضــوء ــ ــة م حاجــة البديلــة ــات العقو تطبيــق زصـبح
و ي تا اسة الد ذه مية أ أن ة ر اتتطارا ا مةوالعودة ر ا دياد ا اسباب ا رر ز اق ا ت

كمــا ، اخــر مــرة مــة ر ا ــاب ت ا ــ ا العــود مــن ــد ل البديلــة املجتمعيــة ــات العقو تطبيــق ىودو ر ر
املجتمــع ــ ســرة تماســك ــ ا ــؤدي و عليــة ــوم املح ــ ع يحــافظ البديلــة ــات العقو تطبيــق وأن

الدو ع املالية عباء من خفف يلجرالةو والتأ صالح مراكز لفة   .ء

اإ ميـــــة أ النـــــصوصن افـــــراد حيـــــث مـــــن ي والقـــــانو النظـــــر انـــــب ا ـــــ ي تـــــأ اســـــة يلد ر
تطبيـــــق اليـــــة ـــــ املتمثـــــل ـــــ العم انـــــب وا البديلـــــة، املجتمعيـــــة ـــــات العقو تـــــنظم ـــــ ال القانونيـــــة

الب ـــات العقو لتطبيـــق ـــا توافر الواجـــب ط الـــشر واتبـــاع القانونيـــة وديلـــوالنـــصوص مـــعة نالتعـــاو
العالقة ذات واملؤسسات ات ما ع ومتا املجتمع ن انح ا وادماج   .التطبيق

ـد ا ـ البديلـة ـات العقو تطبيـق دو ـ ع الـضوء ـسلط ل اسـة الد ـذه ميـة أ ي روتأ ر
ــ وال ــة، ر ا ســلب ــ ع القــائم ــات العقو نظــام ــ النظر اعــادة جــوب و مــة ر ا ــ ا العــود ومـن

املرشبحتاص النتائج عطي وال الدولة ع عبئا ل
ً

ا م   .جوة

متطلبـاتإ مـع فاعليـة ـ اك بـديال تمثـل ـ املجتم اصـالح دائل و املجتمعية ات العقو ن
ً

اليــة ا للمؤســسات. املرحلـة أن تــر ــة النظر ــذه ان حيــث بــالغ اثــر لــھ جتمــا الوصــم ىوكمــا
ـ ا ـ كب ا دو صـالحية و يلـة التا

ً ً
سفاءإضـر تكـر التـا و ـا، أفراد ـ ع نـوح ا نحــرافصــفة

م عل املجتمع ا يطلق ال الوصمة أو الصفة تلك يجة ن م    .ف
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النفـسية نإ ـا م نـوا عـدة مـن عليھ وم املح ع سلبا تؤثر ة ر ل السالبة ة العقو
ً

ا بھ الزج عملية عن تج ت النوا ذه م ا من وان ولوالبيولوجية، املجتمعن من اعھ ان
عـــدم مــن عليــھ تــب ي عليـــةومــا عــود الــذي مــر ة، العـــضو او النفــسية ســواء احتياجاتــھ تلبيــة

وعـــدم مـــة ر با الوصــم يجـــة ن حبـــاط و انــة بامل شـــعو لديــة تولـــد ـــا وا كمــا نفـــسية، ربــامراض
فيــــھ ش عــــ الــــذي املجمتــــع و العائلــــة امــــام ام ـــ ر)( 1995. بــــالل( ح يمكــــن. )1983. وســــر مــــا ــــو و

النفــ بالتـــاث عنـــھ عليــةلالعقــو ـــوم املح ـــ ع التكيـــف. والبيولـــو ـــ ع التـــاث حيــث مـــن امـــا
تتمثـل ـة ر ل الـسالبة ـة للعقو الـسلبية ثـار اخطـر مـن ان عليـة، وم للمح والنف جتما

وا خـــاص ل ـــش اســـرتة عامـــة،وعن بـــصفة املجتمـــع عـــن عليـــة ـــوم املح عـــز ـــانبـــھلـــزجلـــ م ـــ
والعــــ يم املفــــا ــــل فيــــھ تختلــــف ل مــــدةومعــــز خــــالل ــــا مع يتــــاقلم ان عليــــة يتوجــــب والــــذي ادات

يجـة ن ـشأ ت ـ وال فرعيـة، ثقافـات من ديدة ا ئة الب ذه شأ ي ما مع والتكييف وميتھ، مح
ب الفرعيـة الثقافـة ذه سم ت ما وغالبا ومغلق، محصو ان م معا الء ال تواجد

ً ً
قفـسار ـاد يم

م تختلــف وخـصائص ســمات وتحمـل ـا ــوومعاي وت املجتمـع ــ الـسائدة يم املفــا عـن ـا يم نفا
املجتمــــع ــــ الــــسائدة يــــة والدي خالقيــــة والقــــيم للمعــــاي خالفــــا

ً
ثــــار ). 1995. بــــالل(  وان كمــــا

ـا تتـاثر ـ ا عائلـة ـ ا تـصل وانمـا وحـده عليھ وم املح ع عود ال ـالسلبية ـةانح حر سـلب
واقتصا نفسيا تؤثر علية وم املح

ً
الطفـال امـا او السـرتھ، املعيـل و ان اذا خاصة عائلة ع ديا

ً ً

ة وعــضو نفـسية ـشئة ت مـن طفـال ـؤالء حرمـان ــ ا يـؤدي الـذي مـر م لرعـاي ـا ل ـ ا بحاجـة
لالنـزالق عرضة اك طفال ؤالء و سي ل الطو املدى وع ـنسليمة، اذااا خاصـة مـة، ر

الن ثار تلك نت اق اما ـسبو اك فاسـدة وقـيم اجراميـة ات ـ خ مـن بـاء م الـ ينقلـة بمـا فـسية
ــة العقو تنفيــذ ة ــ ف ـــ. خــالل بــالغ اثــر ــا ل ــة ر ل الـــسالبة ــات العقو ان التأكيــد مــن والبــد كمـــا

ال الـــــسلبية ثـــــار ان حيـــــث مـــــة، ر ا ـــــ ا العـــــود معـــــدالت ـــــادة بـــــلقـــــفتز ـــــة العقو تنفيـــــذ عنـــــد
ما مرحلة ا ا عـدتتخطا انـھ حيـث عليـة، ـوم املح عـن فـراج و ـة العقو تنفيـذ مـدة اء ان عد

محمـــال عليــة ــوم املح ـــوم ي املجتمــع ــ ا اخــر مـــرة والعــودة والعــودة املجتمـــع عــن عــزال ة ــ ف
ً ى

افـــراد اســــتقبال كيفيــــة ـــشأن والتــــوتر القلــــق مـــشاعر مــــن لــــھتمعــــمجبـــالكث م تقــــبل ومـــدى لــــھ ة
م نـدماج ــ ع تـھ وصــمروقد بــھ يلـصق املجتمــع ان حيـث ، اخــر مـرة جتمــا ــسيج ال ـ ــم ىع

يجــــة ن اخــــر نــــرة مــــة ر ا ــــاب ت ا ــــ ا يدفعــــھ الــــسليم ل بالــــش تقبلــــة عــــدم حــــال ــــ و مــــة ر ىا ر
يـــؤدي الـــذي مـــر ســـابقا لديـــة انـــت ممـــا اوســـع جرميـــة ات ـــ وخ معرفـــة ـــسابة اك

ً
ـــ ـــعا ا ودتـــة

مة ر ر( ا   . )1983. وسر
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ثانيا
ً

العملية:    : مية

ذات ـــــات ا عـــــاو و ا اســـــتجاب مـــــدى ن تبـــــ فعليـــــة عينـــــات ـــــ ع اســـــة الد ـــــذه ي نتـــــأ ر
ــات العقو تطبيــق خــالل مــن ــي د املجتمــع ــ مــة ر ا ــاب ت ا ــ ا العــود مــن ــد ا ــ رالعالقــة ر

مـن يــضمن فاعـل ل ــش ــاخالالبديلـة املجتمـعل ــ م وادمـاج م علــ ـوم املح ــإعــادة غ ــة عقو
ـــــا ف م عـــــاق م علـــــ وصـــــمة ـــــة ر ل الـــــسالبة ـــــة والعقو ن الـــــ ـــــو ي ال ـــــ وح ـــــة ر ل نســـــالبة
ــــوم املح عـــز ـــ إ تـــؤدي ال البديلـــة ــــات العقو أن اذ ـــة ر ل الـــسالبة ـــة العقو اداء عـــد لاملجتمـــع

املجتمـــع ــــ وتبقيــــھ اســـرتة عــــن ــــاتثحيــــعليـــھ ا قبــــل مـــن ع ومتــــا وفاعـــل بنــــاء ل ــــش عمـــل
ـة العقو تنفيـذ ع ـ. القائمة البديلـة ـات العقو تطبيـق دو موضـوع اسـة د ميـة ا ـ وتتج ركمـا ر

ــــــ املجتمعيــــــة صــــــالح بــــــدائل تطبيــــــق ميــــــة أ مــــــدى ــــــ ا نظــــــار وتوجيــــــھ املجتمــــــع بــــــاه ان ة رإثــــــا
التــام والتعـــاو ديثــة ا العقابيــة بـــدالقبــمــننالــسياسات ــا لتطبيق ــ املح املجتمــع مؤســـسات ل

ــةعــن ر ل الــسالبة ــات املوضــوع. العقو ــذا ــ ع الــضوء ــسليط ــ تكمــن اســة الد ميــة ا روان
م اخــتالط دو م علـ ـوم املح فــراد واصـالح يـل تا وأعــادة ـة العقو تنفيـذ وكيفيــة فيـھ نللبحـث

ــــ ا تــــؤدي جرميـــة ات ــــا م م ــــسا واك ن املجــــرم مــــةودالعــــرمـــع ر ا ــــاب ت ا ـــ توجيــــھ. را جــــوب وو
ا ـــــات صـــــالحا ـــــات عقو تطبيـــــق انجـــــاح ـــــ ام ســـــ نحـــــو جتماعيـــــة واملؤســـــسات وميـــــة
بثمــار. املجتمعيـة ي تـأ ــ ال البديلـة ــات العقو تطبيـق ــ ا بـاه ن توجيــھ ـ ا اســة الد ـذه ــس رو

و الدولــة ــ وع م علــ ــوم املح ــ ع بــالنفع عــود ــالــسجيــدة الء ــ ال اعــداد مــن التخفيــف ــ ا
اصـــال لـــفمراكـــز ال ـــ ع الطائلـــة النفقـــات ـــ يتمثـــل مـــا عـــبء الدولـــة تتحمـــل ـــ ال يـــل والتأ ح

الء ال لف و املراكز ذه شاء إ   .املتملثة

اسةأ  الد  :رداف

املجتمـــع ــ ــات العقو تطبيـــق دو ميــة ا ابـــراز ــ ا اســـة الد ــذه رــدف ــ.ر ا ـــدف و يـــانبكمــا
عـــ تبـــة امل قتـــصادية و جتماعيـــة اســـرتھثـــار ـــ وع عليـــھ ـــوم املح ـــ ع البديلـــة ـــات العقو تطبيـــق ن

ــــاب ت ا ـــ ا العـــودة مــــن ـــد وا ذيب، اصـــالحو مــــن ـــات العقو ـــذه تطبيــــق عـــن ـــتج ي قــــد ومـــا رواملجتمـــع
ي د املجتمع مة ر  . را

ــ مف ــ ع الــضوء القــاء ــ ا اســة الد ــذه ــدف ــالعومرو ا ومقــد ــا وتطبيق البديلــة ــات رقو
مـ ـد ــاتالعـودنا العقو مـن بـدال ـا تطبيق واثـار البديلـة ـات العقو ــ ع املجتمـع ـف عر و مـة، ر ا ـ ا

ً

ة ر ل   .السالبة

ــ مـة ر ا ــ ا العـود مــن ـد ا ــ البديلـة ــة العقو دو معرفـة ــ ا اسـة الد ــذه ـدف و ركمـا ر
حيـــــــ دنـــــــيمن نـــــــراملجتمـــــــع روعث الـــــــش الـــــــدخل ومـــــــستو ا تنفيـــــــذ وكيفيـــــــة ـــــــة الوضـــــــعىالعقو وتـــــــاث ي

مة ر ا اب ت ا ا العود من د ا التعلي املستو وعالقة رقتصادي   .ى

أخــرــذهــدفو مــرة م عــود ــ إ أدت ــ ال ســباب أبــر ــ ع الــضوء إلقــاء ــ ا اســة ىالد ز  ر
اسة الد ساؤالت ا: رو ا العائدين خصائص العود-؟مةرما أنماط ؟وما م   بي

عال - نـاك ؟ـل نحـراف ـ إ والعـود ــ التعلي انـب ا ات ـ متغ ن بـ ن -قـة بــ عالقـة نـاك ـل
؟ نحـــراف ــــ إ والعـــود ــــشية واملع الـــسكنية ئـــة يالب ـــوتــــا اســــة الد ميـــة نبيــــانرأ بــــ العالقـــة

الع ن و اسية والد ة سر و ية البي ات املتغ   .نحرافإودرعض



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 
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اسة الد   :رأسئلة

ا الد ذه رتحاو التاليةل ساؤالت ال عن جابة   -:سة

ــــــو و ـــــ الرئ ـــــسأو ال ـــــ ع لتجيــــــب اســـــة الد ـــــذه ي لتـــــأ ــــــاتر العقو تطبيـــــق دو رمـــــا
م نظر وجھ من ي د املجتمع مة ر ا ا العود من د ا ن( رالبديلة   .؟) املحكوم

تف عن ايضا جابة و
ً

التاليةترعا   . سئلة

ا ما تؤدي ال االعوامل ل والعودة مة ر ا اب ت   ؟را

قتـــــــــصادية باالوضـــــــــاع ـــــــــا وعالق مــــــــة ر ا ـــــــــاب ت ا ـــــــــ ا العـــــــــوده ــــــــ ا اســـــــــباب او الـــــــــدافع ربيــــــــان
جتماعية؟   و

مـــة ر ا ـــ ا العـــود مـــن ـــد ل املجتمـــع ــ ن ـــانح ا ادمـــاج ـــ ـــ املح املجتمـــع مؤســـسات دو رمــا
؟ذردوو البديلة ات العقو تنفيذ املؤسسات   ه

؟ما املجتم صالح ببدائل املقصود و وما ات العقو   بدائل

البديلة؟ ات بالعقو املتعلقة القانونية النصوص بتطبيق ام ل   ومدى

جرائية فات   -:التعر

ـات تـؤدي:تجا ـ وال املـسبقة، أملعرفـھ عـن ثقـة املن املـشاعر ــ لـدىوجـإ غبـة رود
أو ن، مع سلوك اتخاذ اص،الفرد ـ أ نحـو تجـاه موضـوع ع حكم إطالق

مو من ا وغ العمل، أدوات العمل، ف رظر   .و

ن قـــاموا:الـــ الـــذين فـــراد وإصـــالح، وعـــالج، لرعايـــة، املجتمـــع أعـــده الـــذي ـــان امل ـــو
والنظم ن للقوان مخالفة إعمال او اجراميھ،   .بإعمال

ومنعــ:نلــا قــھ عو بقــصد تــھ حر ســلبت الــذي ص الــ بنفــسھــو التــصرف مــن ھ
ـ ع فـاظ ول جراميـھ، عمـال ع للرد ا اختا املجتمع من طبي فعل ركرد

ه واستمرا   .ركينونتھ

م عــ أملقــر:املفــرج م ــومي مح أكملــوا الــذين ناء الــ توجــبةرــم بجــرم م أدانــ عــد ،
ص م مجتمع عن م املرتكبدةملعزل رم ا باختالف تختلف   .محدده

ن، يــداع ــستوجب اوخالفــھ، ســابق ــرم راملتكــر الرجــوع :العــود ــ بالــ عت ــ ــ و  أك
عات ـشر ــ مؤشــر ال جــة ع ة رد ـك، رخطــو التــا املن ــھ مــضاعفة و  العــودةو.العقو

ـــ مـــة إ ر قانونيـــا ا ـــا ص عـــودة يقـــصد رمـــي للفعـــل الـــ  كـــما تـــم إن عـــد ا
ائيــا عليــھ مــة ــ باإلدانــة حكمــا تكــبســابقة جر مــة روا أخـــر جر مــة جر ا .ىعــد

إن رمــــي، ا بــــالعود عرف مــــا ــــو مــــة و ر حالــــة ا اذ عــــد جديــــدة عــــودة  أي انــــت
مة ن مستقلة ر كم رصدو ال ا سابقا ا ا ف

َ
.  

ـــــــھ ن:رالالمعيا بـــــــ تقــــــــاطع يجـــــــة ن تحـــــــصل ، جتمــــــــا تبـــــــاك مــــــــن فــــــــدارحالـــــــة
عــــدم عنــــد أي عھ، أملــــشر والوســــائل لتحقيـــــقوأملجتمعيــــھ املناســــبة الفــــرص تــــوفر

البنائيھ املجتمع قة لطر يجة كن والطموحات، اجات،   .ا
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عـــد:الوصــم ـــ ح ص للـــ مـــھ مال وتظـــل فعـــل، كـــرد بـــاملجرم، املجتمـــع ا يلـــصق زســـمھ
وفق اعمالھ تنميط ا عل تب ي عنھ، فراج و ھ للعقو   .مھالسذهانفاذه

املجتمعيـــة صــالح امل : بــدائل ــات املــادةالعقو ـــ ــا عل املنــصوص ) رمكـــر25(جتمعيـــة
قم املعدل ات العقو قانو رمن  .2017لسنة27ن

املجتمعيـــة دمـــة دمـــة: ا جـــر مـــدفوع ـــ غ عمـــل بالقيـــام عليـــھ ـــوم املح الـــزام ـــ
عـن تقــل ال املحكمـة ا تحـدد ملـدة ـتزوالسـاعة) 40(املجتمـع ع ســاعة) 200(ـد

العمل تنفيذ يتم ان سنةع ع د تز ال مدة  .خالل

املجتمعيـــة ا : املراقبــة تحـــدد ملـــده مجتمعيـــة لرقابـــة ـــضوع با عليــھ ـــوم املح الـــزام ـــ
سنوات ثالث ع د تز وال ر اش ستة عن تقل ال  .املحكمة

أو يل تأ نامج ل ضوع با طة املشر املجتمعية عليـھ: اكواملراقبة ـوم املح الـزام ـ
تأ نـــامج ل ـــضوع عليـــھبا ـــوم املح ســـلوك م لتقـــو ـــدف املحكمـــة ا تحـــدد يـــل

نھ  .وتحس

البديلـة ات ـو: العقو ت قانونيـة نـصوص بموجـب ا فرضـ يـتم ـ ال ـات العقو تلـك نـ
املجتمعية صالح بدائل ب و ة ر ل السالبة ات العقو عن وبديال

ً
. 

الع تنفيذ ال: ةقوقا املراكـز ـ الـص ـ قا أو العـام مـدعاملد ـا ف يوجـد ال ـ
ومراقبــــــة زائيــــــة ا ــــــام ح بإنفـــــاذ يقــــــوم والــــــذي العــــــام النائـــــب مــــــن ــــــس عـــــام

ــو و النافــذة عات ــشر ال ــ ة مقــر مجتمعيــة ــات عقو واي ا تنفيــذ عية نمــشر ر و
ة املدير خالل من اشرافھ تحت املجتمعية ات العقو  .ةختصاملتطبيق

جتمــا امل : املـشرف ـ ن املعــ ص املجتمعيــةالـ ـات العقو تبــاط ا ضـابط او ــة ردير
لھ املحددة بالواجبات يقوم الذي  .املحكمة

املجتمعية ات العقو ة : قسم ا و قبـل مـن صـ أو بدايـة محكمـة ـل ـ امل رالقسم ز
  .العدل

ا : املؤســــسة لــــد تنفــــذ ــــ ال الرســــمية ــــات ا اائلبــــدــــ عتمــــد املجتمعيةو صــــالح
ـــالـــو ع بنـــاء ر ــــةز املدير ـــد و ل ـــا مع م تفـــا مـــذكرة توقيـــع ـــتم و املـــدير ب ـــس ت

ا لد مجتم اصالح كبديل تنفذ ال  .باألعمال

املجتمعيـة دمـة ل جـدو ــات : لنمـوذج العقو ـة مدير قبـل مـن ـ ع الـذي النمــوذج ـو
تح خاللـــھ مــن يـــتم والـــذي املجتمعيـــةأيـــديـــداملجتمعيــة دمـــة ا تنفيـــذ واوقــات ام

توافـــــــق تبـــــــاطو ا ضـــــــابط خـــــــالل مـــــــن ـــــــستكمل و عليـــــــھ ـــــــوم واملح املؤســـــــسة رمـــــــع
 .املؤسسة

املجتمعيـة دمـة ل ي الدو التقييم ـة: رنموذج املدير قبـل مـن ـ ع الـذي النمـوذج ـو
املؤســـــــسة لـــــــدى صـــــــال للبـــــــديل نفيـــــــذه ب عليـــــــھ ـــــــوم املح ام ـــــــ ال مـــــــدى لحـــــــو

ك  .ةالشر



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 
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التنفيــذ صـدو : وقـف فــو ــة العقو تنفيــذ عليـق خــاللرــو واقــف شــرط ـ ع ــا حكــم ر
القانو ا يحدد منية ه نف  .ز

اسة الد ملوضوع املفسرة ات    :رالنظر

منطلــق               و ســي لـــذا ، جتمــا طــار ـــا م ا ومــن أطــر عـــدة ــا يحكم اســة الد نــذه ـــذهر
جتماعيــــة ـــــات النظر اســــة تفـــــس رالد تناولــــت ـــــ خـــــاللنحـــــال مــــن العوامـــــلراف ـــــ ع ــــ ك ال

النفــسيةجتماعيــ ــات والنظر ــا ال والعــودة مــة ر ا ــاب ت وا نحــراف ــ ع ــا وتأث ــا وعالق رة
صية ال صال ا يجة ن جرامي السلوك ا تطرقت   . ال

ما                تجــــسد ــــ ال اء و واملعتقــــدات ــــار ف مجموعـــــة ــــا ا ــــ جتماعيــــة ــــة يـــــةروالنظر
والعالقـات بيعـةوط والعمليــات نظمـة و ـ ــالب ا يـصار ـي ل ماعـات وا فـراد ن بـ جتماعيـة

واملجتمعات النظم م ف ا م سن،. ( ستفادة   ) .2015ا

مـــن                 املجتمـــع ـــ ـــات العقو انـــواع اختلفـــت فقـــد عھ ـــسا امل ات والتطـــو ات ـــ للتغي رونظـــرا ر
ً

الــذ مــر ا، واغراضــ ــا انواع احيــث مــندىي الغــرض لتحديــد تــصدت ــة فكر ــات حر وجــود ــ ا
ذات ـــــ ع ـــــات العقو تطبيـــــق اخــــتالف تفـــــسر ـــــات نظر عـــــدة ــــو ظ ذلـــــك يجـــــة ن ـــــان ف ــــات رالعقو

ات النظر ذه م ا ومن ان وامل الزمان باختالف اص و   :فعال

اوال
ً

القديمة– التقليدية او الكالسيكية ة   . النظر

ع ك ال م سا كةوالقد املش ختالفـاامع تقليـل ـ النـاس ن انـتب ف م بيـ ت
متمركـزا ـان حيـث يـاة، ا نـوا من العديد والتغي العظيم الفكر د ع الكالسيكية املرحلة
ً

نتاجـــا الكالســـيكية قبــل مـــا مرحلــة ـــ القــانو ـــان و الوســـطى العــصو ـــ يــة الدي البنـــاءات ــ ع
ً

ن ر
و القـــضائية ات غالعلغلـــبللتفـــس م املـــ ـــان ف الـــرأي، ــــ التقلـــب ع طـــا عــــدةـــا يواجـــھ مـــا بـــا

ً

والقــسوة التعــسفية ــات العقو تطبيــق يــتم ــان كمــا خاصــة، ومحاكمــات عــذيب و ة ســر امــات ا
املدان مع   ).2011الدباس،) (2013البداينة،. (املفرطة

الـسائد النظـام قــسوة مـن التخفيـف ـ ا ســة املد ـذه اب ـ ا اتجـھ ياسةالــسـرلقـد
ا مبـــدا ه اقـــرا ـــق طر عـــن وذلـــك نائيـــة، مايـــةرا القـــانو ـــان ف والعقـــاب، م التجـــر ـــ نلـــشرعية

القــــانو شــــدد فقــــد وعليــــھ رمــــي، ا الــــسلوك دع منــــھ ساســــية الغايــــة انــــت و فــــراد نحقــــو ّق
ر

امل العواقـــب ـــ النظـــر أمعـــان ن املــواطن ـــ ع واوجـــب خالقيـــة، لية املـــسؤ ـــ ع ي بـــةتوالكالســي
واقع و عليھ، قدام قبل السلوك يتوجـبع ـان فقد حاسما عنصرا العقالنية انت مر

ً ً

مقابــــل ي قــــانو ــــ غ ســــلوك اي مــــن ــــا عل املتحــــصل املتعــــة ن و ــــ ع ا قــــاد ــــو ي ان الفــــرد ــــ زع
ً
ر ن

الفعـل ضـد واملقر بالقانو ض املفر رالعقاب ،. (نو الع). 2013البداينـة،)(1991رمنـصو قـابوايقـاع
رــا ا ــو و ــ اك شــر بعاد الســ اســتخدامھ يــتم ــون ــة العقو تطبيــق مــن الغايــة فــان وعليــھ مــة

مـا)Deterrence(الردع الـردع مـن نوعـان ناك ان حيث بالعـام: ، ـس مـا او ـ املجتم النـوع
اص با س او الفردي   ).1997الصيفي،. (والنوع
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العــام العــام: الــردع الــردع القــانو نعــرف انــھدةعــّ ــ ع عــرف حيــث مختلفــة فــات عر
ّ

لل" منھانذار بذلك م ينفر ي جرام عاقبھ لسوء ديد ال ق طر عن افة ،".(ناس ) 1973حس
بانھ عرفيھ وتم ـاب"ّكما ت ا عـن يمتنعـوا ـي ل ـة بالعقو ح التلـو ـق طر عـن ن لآلخر انذار رتوجيھ

ا الم من ا عل تب ي ما تجنبوا و مة، ر اقامذاا ات،".(وا بانـ). 2008رالو عـرف تـم ھّوقد
يوجـھ"  الـذي نـذار بمثابـة ـ و بـھ، ـة العقو ايقـاع ـق طر عـن بـاملجرم قتداء من ن خر منع

ن ،".(لآلخر دي   ).1991ا

لـدى تتـوافر ال النفسية جرامية الدوافع ة مواج و ي العام الردع مضمو نان ن
مل فـــراد الـــرانـــععـــض ــــو ـــة العقو ايقـــاع مـــن ـــدف ال فــــان ة مـــة، ديــــدر ة بـــصو العـــام ردع

اجراميــة دوافــع م لــد تتــوفر الــذين فــراد ــ ا ــسبة بال وخــاص عــام ل ــش املجتمــع افــراد افــة ل
)، ــــسي مــــن) 2005ا بــــع ت ــــ و النــــاس، اغلــــب لــــدى تتواجــــد جراميــــة الــــدوافع وان ســــيما وال

ت ف سان امنـا(املجتمـعـخلقالطبيعة اجرامـا
ً ً

اجـ)  ـ ا يتجـو ـةلقـد العقو وان ، ـ فع رام
لــم مــن ــشية ا ب ــس التحــو ــذا دو ائــل ا لــ ،. (ن انــھ). 1967حــس يــر الــبعض ىان

منتقـدين العقـاب، وشـده م التجـر ا املستمد العام الردع وقوة اثر مدى تقدير ل الس من س ل
قـــــسوة مة مـــــسا مـــــدى ــــالعبــــذلك ديـــــقو ال ان ين ـــــ معت العــــام، الـــــردع تحقيـــــق ـــــ ـــــةة بالعقو د

القـانو النظــام ضــعف دليــل ـو مــا العــام الــردع ــاص  ).1989عبيــد،(نلتحقيـق ا الــردع : امــا
جتمـــا او ، النفـــ او ، ــس ا لـــل ا الــة ا ـــق طر عـــن ي ــا ا م وتقـــو اصــالح منـــھ ــدف زفال

ت ا ـ ا التوجـھ ـ ا بـھ ادى جراـابرالـذي ـاب ت ا ـ ع قـدام مـن ملنعـھ وذلـك مـة اخـررر ىمـة
يحقـــــق بمــــا املجــــرم ص ــــ ـــــ امنــــة ال جراميــــة ة طــــو ا عـــــالج ــــ ا ــــدف انــــھ اي رمــــستقبال،

ً

املجــرم ـو و بذاتــھ ن معـ ص ــ ـ ع ينــصب ـاص ا الــردع ان ذلـك املجتمــع، ن ـ و نــھ ب التـآلف
تھ ـــــص معـــــالم ـــــ غي فانـــــھوفقــــو. )1985عبدالـــــستار،(ــــدف ـــــا وفكر الكالســـــيكية ـــــة للنظر ا

ً

العدالــــةيتوجــــب لعمليــــة ــــ ب ي كمــــا افــــة، النــــاس حقــــو ام ــــ اح نائيــــة ا العدالــــة نظــــام ــــ قع
ــــــو ت ان يتوجــــــب اذ ــــــا، اتخاذ الواجــــــب املحاكمـــــات اصــــــو متبعــــــة علنيــــــة، ــــــو ت ان نائيـــــة نا ل ن

فقــــد ي، القــــضا التــــصرف ــــة حر يحــــدد ممــــا بالقــــانو محــــددة ــــة اتبــــاعتــــابرانالعقو مــــن ــــا ا ربي
ـــصية ال م وا ـــ ل باالدانـــةالقــضاة كـــم ا اصـــدار عنـــد القـــانو س كمـــا). 2013البداينـــة،(نولـــ

عنيفــة، جــرائم يرتكبــو الــذين اولئــك بحــق البدنيــة ــات العقو اســتخدام ض عــا لــم ــا ا بي نوان ر ر
ا وقــــد منــــھ، اف ــــ اع اع ـــــ الن ي ــــا ا اســــتجواب اثنــــاء التعــــذيب ب ــــ ةتحديــــدانــــھ ـــــ الف يــــد

الدفا القضية لتحض واملقاضاةالزمنية سـة. ع املد او ـة النظر ـار اف ن ب التداخل نالك ران
ـــار اف و جتمــــاالكالســـيكية العقـــد ــــة ــــسكيونظر مونت بـــدا كتابــــھ) Montesquieu(حيـــث ـــ

الغا ان ــ ا ذلــك معلــال ــات العقو شــدة ــ ا انتقــاده بتوجيــھ ن القــوان ح ر
ً

منــعمــنيــةو ــو العقــاب
ال وتقليلـــــــھ جـــــــرام ســـــــووكـــــــبح ر وتبعـــــــھ ي، ـــــــا ا مـــــــن كتابـــــــھ) Rousseau(ونتقـــــــام العقـــــــدـــــــ

حمايةجتما تتحقق ا خل من الذي ى، د بحده ات العقو جعل بوجوب خاللة من مناديا
ً

ـــ الفـــرد عنـــھ تنـــاز مـــا عـــادل مـــا ـــو و ه ـــ غ ايـــذاء مـــن ومنعـــھ املجـــرم مـــن ماعـــة عـــنلـــدفالا اع
ب ممثلــــة ماعــــة ا تقــــوم ان مقابــــل ـــــقنفــــسھ، طر عــــن عليــــھ عتــــداء د عنــــھ،و بالــــدفاع رالدولـــــة

املعتدي   ).1993الصيفي،( معاقبة



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 
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فراد حياة تنظم قة طر ا توصل سان ان ع تقوم جتما العقد ة نظر ان
عــن فــرد ــل فيــھ نــاز ي اجتمــا ميثــاق بمقتــ التعاقــد خــالل مــجــزلمــن ملجتمعــھء تــھ حر ن

وحما العدالـــة تحقيـــق ا،لغايـــات وشـــرعي الـــسلطة، ـــرت ظ العقـــد ـــذا و املتعاقـــدين، مـــصا يـــة
العقــــــــــــــــــــــــــد يخــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــ ع العقــــــــــــــــــــــــــاب وتوقيــــــــــــــــــــــــــع للقــــــــــــــــــــــــــوة، ا اســــــــــــــــــــــــــتخدام رات ـــــــــــــــــــــــــ قوم

جــدا ).1999عبـدالرحمن،.(جتمـا قديمـة خيــة تا جـذو ــ ا عـود جتمــا العقـد فكــرة ران ر
ا الفلــسفة ســطنانليوــ وا افالطــو عنــد ــا فكر وجــدت ــا ا حيــث ريــة مــنن ــا ا القــو مكننــا و لو،

ـــ بــوذا فلـــسفة ــ قـــديما موجــودة انـــت ــا وا كمـــا خيــا، تا والقانونيـــة الــسياسية ـــار ف اقــدم
ً ً

ر
ســـــو،(م.ق6نالقـــــر ات ). 2002ور الثـــــو نتـــــائج ـــــ الكالســـــيكية ســـــة املد تـــــأث نلمـــــس ان مكننـــــا رو ر

و ــــسية مــــنكيــــمرالفر النــــاس ميــــع املــــساواة ت احتــــض مــــا فكال يــــاة،ة ا ــــ ــــق ا حيــــث،
الدولـة ا تتخذ ال جراءات ع ضة املفر والقيود العدل، اقامة ة ا وال الفردية ة ر ووا

ــة). 2011الــدباس،( للعقو ــ النف ب املــذ ان ن بــ ي ــ وا ل ــش ــاص(و وا العــام ــ) الــردع وال
املد بـــھ االكســـةرنـــادت ـــة نظر ـــ ع يرتكـــز والـــذي التقليديـــة انالســـيكية حيــــث ، جتمـــا لعقـــد

اجتماعية ة مص وتحقيق املجتمع عن والدفاع ة العقو من دف ي،(ال دا   ).2008املش

ثانيا
َ

جتماعية:  ة ايمعندالنظر ك دو أميل ة     ،رنظر

النســـــ ـــــ ـــــايم ك دو ـــــا طرح ـــــ ال جتمـــــا ـــــ التغي ـــــة نظر ـــــعديـــــرد مـــــند العديـــــد
امل يف لتـص اســتھ د ــ ع تقــسيمرمؤلفاتـھ نظــام ـ ع عتمــد ال انيكيــة مي مجتمعـات ــ ا جتمعــات

العمـــــــــــل وتقـــــــــــسيم التخـــــــــــصص مـــــــــــن دقيـــــــــــق نظـــــــــــام ـــــــــــ ع عتمـــــــــــد ة عـــــــــــضو وجتمعـــــــــــات العمـــــــــــل
ـــــسن،( حـــــاو). 2015ا ـــــايم( لوقـــــد ك دو تـــــھ) رأميـــــل نظر خـــــالل مـــــن مـــــة ر ل نحـــــراف تفـــــس

الفــــ ن بــــ نــــوعواملردللعالقــــة ــــا يحكم العالقــــة تلــــك أن يــــر ــــو ف مــــاىجتمــــع، و:  ن :لالنــــوع
ــــ ع عتمــــد والــــذي املجتمــــع، أفــــراد ن مــــاب والتــــضامن ــــاتف الت ــــ تمثــــل و ي ــــاني املي التماســــك

أعـــضاء ن بــ ــشابھ ال ب ــس ـــ م ا العقــل ما فرضــ و املجتمــع، اعـــضاء ن بــ س والتجــا التماثــل
أفر مشاعر حدة و ـذومادهواملجتمع و م، وتقاليـد م وعـادا م ـا وأف م ـرعتقـدا يوجـد النـوع ا

ــــ تــــھ لذات وفقدانــــھ ــــار ف و املعتقــــدات ــــذه ل ــــا أفراد ــــضوع ــــسيطة ال البدائيــــة املجتمعــــات
  .التغي

يا الثــــا أفــــراد :لنـــوع ن بــــ التمـــايز خــــالل مـــن ــــر يظ النـــوع ــــذا و العـــضو التماســــك او يالتـــضامن
مـــــشاعر ـــــ واملجتمـــــع فرد،ممـــــمعتم ـــــل ل ـــــ التعب ـــــة حر و م ـــــا وأف م مـــــنرقـــــدا نوعـــــا يحـــــدث ا

ً

مكـــــن و ـــــ م ا العقـــــل ســـــيطرة تقـــــل التـــــا و أفـــــراده، ن بـــــ والعالقـــــات الوظـــــائف ـــــ خـــــتالف
ماديـــا ة املتطــو املجتمعـــات ـــ النـــوع ـــذا مالحظــة
ً

ـــ .ر ز ـــ ي التـــضامن مـــن النــوع ـــذا خـــالل ومـــن
مــــن خــــتالل مــــن حالــــة ــــاملحيــــثاملجتمــــع ع ــــساعد ــــ ال جتماعيــــة واملعــــاي س بــــؤقــــاي الت

وضـع و وظ املعاي لتلك امل يار ا إ مر يصل ح أفراده، قبل من فيھ املرغوب ربالسلوك
تكـــب ف قيـــد ـــل مـــن ة املحـــر الفـــرد وات شـــ تنطلـــق ديـــد ا الوضـــع لـــذلك يجـــة ون ـــة، رالالمعيا ر

العام النظام مع ض تتعا رأفعاال
ً

  .معمجتلل
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ر ايم(ىو ك اعتيا) ردو رة ظا مة ر ا رةأن ظـا ـ ف ـا عل القـضاء ـصعب و مجتمـع، أي ـ دية
وذلــك نفــسھ املجتمــع ـا تج ي رة ظــا مــة ر وا وظائفـھ، مــن جــزء ــ ف لـذا املجتمــع، نــاء ب تتـصل
املـــــسلك ــــذا ــــسلك من واعتبــــا مـــــة، جر ا عــــد ــــ ال الــــشاذة الـــــسلوك قواعــــد لــــبعض ربانتقــــاده

رمــامج
ً

ا، رة ظــا ــ ع بالقــضاء مجتمــع أي يقــوم يفــصلوعنــدما الــذي املعيــار فــإن ائيــا مــة ر
ً

ـــستحيل ـــذا و ينعـــدم، جتمـــا الـــضبط أن أي ينعـــدم، ع املـــشر والعمـــل املمنـــوع العمـــل ن وبـــ
مـــن ـــ كث مـــال إ حيـــث مـــن ـــة النظر ـــذه ـــ ع مأخـــذ نالـــك أن إال مثـــا مجتمـــع ـــ إال تحقيقـــھ

ا ـــــاملجتمعـــــات الالل إضـــــافة ـــــا، عل الـــــسابق التقـــــسيم تطبيـــــق للعقـــــليمكـــــن ا ـــــ كب ا دو ـــــا عطا
ً ً

ر
ــ ع عملــت ــة النظر ــذه وان كمــا املجتمــع، ــ موجــودة أخــر ضــوابط الي اعتبــار دو ــ م ىا ن

ُ

أداة و املجتمـــــع أســــاس ـــــو الفــــرد أن مـــــن الــــرغم ـــــ ع املجتمــــع دو عظـــــيم و الفــــرد دو ش رمــــ ر
فيھ ي،( التغي سن،)(1984 رالدو   .)2015ا

ثالثا
ً

الوصم- ة واحدةعد :  نظر ة النظر ـم من ذه ـات أ ـم ـ النظر د جـرام ف ـوا ا  رأوجـد
وتـر ت ـ ومل ــة ىبيكـر ــ وآخـر منحـرف فعــل يوجـد ال أنـھ النظر  ــ ـم الـذين النــاس يحـدد وإنمـا طبي

و والــسلطة القــوة مواقــع ــ ــو ومــا منحــرف مــا  عــد منحــرف بأنــھ صلــا يوصــم عنــدما. ذلــك غ
، انحراف و أو ـ. يثانو انحراف إ سيقود ما و الفـرد مـع املجتمـع ـا يتعامل ال قة الطر أن

ن بـــ تفاعليـــة يجـــة ن إال نحـــراف ذلــك ومـــا املنحـــرف، الـــسلوك ذلـــك ــ ه اســـتمرا ـــ إ تـــؤدي ــ رال
ع ا نام و ھ، تجا املجتمع أفعال دود و املنحرف، الفرد تمليرفعل ايـةة ال ـ تـصل صاعدية

املنحــرف اســتقرار ــ بــاالنحرافإ وصــمھ ثــم املنحــرف، الــسلوك ذلــك ــ تقــوم.  ع الوصــم ــة ونظر
ن ت أساس ن ت فرض    )  1994،ا(ع

بــھ -:   مـا مايوصـف يجــة ن ـ ع مـايقوم بقــدر يتـھ وما الفعــل نوعيـة ـ ع يقــوم ال نحـراف أن
املجتمــع مــن الفعــلننأ-.  الفاعــل ن طــرف ن بــ تقــوم أجتماعيــة عمليــة دةحــراف و ، ــ رنحرا

آخــــر جانــــب مــــن بــــاالنحراف صــــمھ و ــــ نحرا الفعــــل ذلــــك تجــــاه املجتمــــع فــــإن. وفعــــل نــــا ومــــن
ــــــ ع نـــــوح ا صــــــفة إضـــــفاء ــــــ ا ـــــ كب ا دو صــــــالحية و يلـــــة التا للمؤســــــسات أن تـــــر ـــــة النظر

ً ً
ر ى

فـــ نحــــراف س تكــــر التــــا و ـــا، املجتنمأفراد ــــا يطلق ــــ ال الوصـــمة أو الــــصفة تلــــك مــــعيجــــة
م وضــع .علــ ت( وقــد ــ واكتمالــھ) مل نــوح ا لتبلــو املراحــل مــن رعــددا

ً
انحرافــھ -:   الفــرد يرتكــب

ھ تجا املجتمع فعل دة الختبار ة كباد رو ر   . ل

نحرافيـــــة -  تـــــصرفاتھ ـــــ ع الفـــــرد معاقبـــــة ة صـــــو ـــــ املجتمـــــع فعـــــل دة رتحـــــدث الفـــــرد رريكـــــ - .ر
و نحراف من أك م و ـ - .لانحرافھ ع الفـرد عقـاب وذلـك ـ أك فعل بردة املجتمع يقوم

ــ و املــرة عقــاب مــن أقــو فــض و أشــد ل ــش املنحــرف ىســلوكھ الفــرد -. ر لــدى نحــراف يــزداد
ضــده العقــاب ســو يما الــذين ــ ع بالعــداء شــعو ــصاحبھ نو ر للمج -. ر الرســمية الــردود تمــعتبــدأ

بوت جديدا شكال أخذ
ً ً

ع نحراف صفة   .  الفردإضفاء



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 
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املجتمـــــع- ـــــ ع مباشـــــر كـــــرد نحـــــراف الوصـــــم يـــــزداد صـــــفة املنحـــــرف يقبـــــل املرحلـــــة ـــــذه ـــــ
مــن منبـوذا فـردا بوصـفھ ديـد ا جتمـا مركــزه مـع والتوافـق التكييـف محاولـة مـع بـاالنحراف

ً ً

قـ .املجتمج عـدم ـا عل يؤخـذ ـة النظر ذه بداردو ـشوء كيفيـة تفـس ـ ـع وع نحـراف، ايـة
بدايتـھ س ولـ فيـھ سـتمرار و نحـراف ـ إ العـود رة ظـا لتفـس ـة النظر ـذه تـص فقـد .  ـذا

مقولـة ـ إ نحراف تفس حاولت ال جتماعية ات النظر عض استعراض عد ش أن بقي
ن كي مــــر ن وشــــيلدو( للعــــامل ، نالينــــو جــــانح)كجلــــور طفــــل أللــــف املستفيــــضة ما اســــ د رعــــد

وضـــــباط: "قـــــاالحيــــث والعقـــــل البــــدن وأطبـــــاء مــــة ر ا علمـــــاء مـــــن ــــ الكث باســـــتطاعة أن الشــــك
حــــداث مـــع م عـــامل أو م اســـ د خـــالل مـــن ـــشفوا يك أن الـــشرطي فـــراج و القـــضائية راملراقبـــة

ن ـــــو بت الـــــصلة ذات العوامـــــل مـــــن ة ـــــ كب مجموعـــــة ن ـــــانح ـــــؤالءنـــــاحاا مـــــن أحـــــدا أن إال ،
ً

ستطيع ال جميعا
ً

و يجة الن إحداث العوامل من مجموعة أو واحد عامل بانفراد يجزم أن
أخـر عوامـل وجـود عـدم قاطعـة ة بـصو لنا يؤكد أن ؤالء من واحد بمقدو س ول كما ناح، ا

َ ُ
ر ٍر

ي الـــسب ميـــة مـــن ة ـــ كب جـــة د ـــ ع ـــو ت وقـــد لـــھ، فـــة معر ـــ رغ ن ـــو ـــانحتة ا الـــسلوك ن ـــو
ا مي أ تط ما قبلرو من فة املعر العوامل ل وفو    ). 1989عبدالسالم، (.ق

مـة ر ا ــ ا العـود رة ظــا ـ ع الوصــم ـة نظر ابــة: تطبيـق ت ا يجـة ن جــزاءه املجـرم ينــال ان رعـد
اليزا املجتمع بان يفاجأ يل، والتا صالح مركز من سراحھ طلق و مة ر اوعاملل كمـذنب لة

اب ــ ا لقــب عليــھ يطلــق اذ مــدةمنحــرف ــاء ان عــد ــ ح مــة ر با يوصــم انــھ ذلــك الــسوابق،
املجتمع سراحھ واطالق واصالحھ تھ تو عد و ومية سن،(مح   ).2015ا

عـا ا
َ

التفاضــ:ر خــتالط ــة علــم :نظر ــ رة شــ جتماعيــة ــات النظر ــ أك ـة النظر ــذه عــد
جوتنم،جــرا مـــن جـــزء أنـــھ ـــ ع الفــرد ـــ إ ـــة النظر ـــذه ـــلظـــر ـــ ب ي و ـــا إل ـــ ت ي ـــ ال ماعتــھ

جماعتــھ موقــف خــالل مــن يتــھ كرا أو القــانو حــب يــتعلم ــو ف ــا، ا واتجا ا وتــصرفا ــا نمواقف
جتمـا كيـب ال يـة وما نوعيـة ـ ع تتوقـف الفـرد لـدى التفـضيلية الـة ا ذه ف ، القانو نمن

ب اص جا عدمھماعل من للقانو ا ام اح ومدى   .نة

قـدم الــسلوك) ذرالندسـ(و ـ إ بـالفرد تـؤدي ـ ال للعمليـة ية تفـس ة صـو ـ ع تـھ رنظر
ـــــ أساســـــية منطلقـــــات خـــــالل مـــــن ـــــ يرثـــــھان :نحرا وال الفـــــرد يتعلمـــــھ ـــــ نحرا . الـــــسلوك

والتفو جتمــــا تــــصال عمليــــة خــــالل مــــن يــــتم ــــ نحرا نبــــاعــــلالــــسلوك خــــر و الفــــرد ن
نح الــسلوك علــم تــصالوعمليــة ــ ت عالقــات ــا بي ــو ي ــ ال ماعــات ا وســط ــ تــتم ــ نرا

ــشمل.املباشــر و مــة، ر ا ــاب ت ا فــن ــ ع الفــرد لــدى ــ نحرا الــسلوك علــم عمليــة ــشتمل رو
ــا ا ت ا وطــر والتحــض رالتخطــيط وامليــوو ق للــدوافع اصــة ا ــات ــلتجا ـــتال إ الفــرد قــود

املنحر يرالسلوك الت وإ التصرفاتف ذه ل عطى ال ات
ُ

.   

يحيطـو الـذين اص ـ مـن وامليـو للـدوافع اص ا تجاه علم عملية وتتم نكما ل
، القــانو تجــاه ماعــة ا ن بــ الــرأي ــ انقــسام نــاك ــان وإذا ، القــانو نحــو م ــا واتجا نبــالفرد ن

صرا ش ع الفرد عايبدأ
ً

عدمـھثق مـن القـانو نـصوص مناسـبة مدى حو نافيا ل
ً

يبـدأو.  نحـراف
القـــانو ـــاك ان ـــ غـــضاضة تـــر ال ـــ ال ماعـــة ا اء أ لديـــھ ـــ ت حينمـــا الفـــرد نلـــدى ى بـــاينو.ر ت

بحـــــسب يا ـــــس التفاضـــــلية العالقـــــات
ً

ـــــا:  وعمق ا، ا،وأســـــبقي واستمرا ـــــا، رتكرا و. ر تتـــــضمنكمـــــا
املنحر السلوك علم أيلفعملية ا يتضم ال آخرليات   .علم
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الـــــسلو               ــــــذهوان يفـــــسر ال فإنــــــھ ذلـــــك ومــــــع عامـــــة، وقـــــيم حاجــــــات عـــــن ــــــ ع املنحـــــرف ٍك
َ

ِ
ا نفـــــس والقـــــيم اجــــات ا عـــــن ـــــ ع أيـــــضا ــــو الـــــسو الـــــسلوك ألن والقـــــيم اجــــات ا

ً
مـــــا.ي غـــــم رو

ـــة نظر أي تنلــھ لــم ل ـــش العلمــاء قبـــل مــن تمــام ا مـــن ــة النظر ـــذه بــھ أنـــھى،أخــرحظيــت إال
أنــــــو عــــــض تفـــــــس عــــــن ــــــا ز ــــــا عل أخــــــذ

ُ
لالنفعـــــــال ــــــا ف ــــــو ي ــــــ وال جرامـــــــي، الــــــسلوك ناع
عــــن عـــاجزا تـــھ واعت للفـــرد، ــــرة ا ادة ـــ إ ـــة النظر ـــشر لــــم كـــذلك أســـاس، ا دو واملـــصادفة

ً
ر ٌ ر

يقـــو ن بــاملجرم خـــتالط بـــأن القــو حـــد عنـــد توقفــت ـــة النظر أن كمـــا أفعالــھ، ـــ إلالــتحكم ـــد
تـــدف ـــ ال العوامـــل اســـة بد تحفـــل ولـــم مـــة، ر نـــاكرا ثـــم ن، بـــاملجرم خـــتالط ـــ إ ص الـــ ع

مثـــــل علميـــــا ا قياســـــ يـــــصعب ـــــة النظر ـــــ ات ـــــ املتغ مـــــن عـــــدد
ً

ســـــتمرار،:  و والتكـــــرار، العمـــــق،
واملخالطة سبقية، ،( و   ).1991العتي

السابقة اسات   :رالد

الع والبحــث اســات الد مــن ــدف ال ــران غايــةــول ــ موضــوع تطبيــقلتنــاو ان اذ ميــة،
تـــم وقـــد ، ـــة ر ل الـــسالبة ـــات للعقو الـــسلبية ثـــار تجنـــب ـــ ا ـــدف ـــ املجتم صـــالح بــدائل
ــا ي من ــ ع طــالع و ــا م لالســتفادة الـصلة ذات الــسابقة اســات الد مــن مجموعــة ــ ا رالرجـوع

اسات الد ذه ومن ا داف وا ا   :رومشكال

اشــــــرف،ةاســــــرد القــــــواقزة، البدي)2016(، ــــــات العقو الواقــــــع، ن بــــــ ــــــي زا ا ع ــــــشر ال ــــــ لــــــة
دو مـــن ـــا ل ومــا البديلـــة ــات والعقو زائيـــة ا عات ـــشر ال اســة الد ـــذه تناولــت وقـــد رواملطلــوب، ر

ــــذه ان املــــدة ة قــــص ــــة ر ل الــــسالبة ــــات العقو ســــلبيات ــــت ي و يــــل، والتا صــــالح ــــ فاعــــل
جـ اسـة ـاءترالد بح مطلــوبع وشـاملة عامــھ انـت ـا ا ـا ــاتف العقو ـ ع تزكـر لــم ـا ا يـث

املجتمع ع العام بالنفع عود وال الفعالھ   .البديلة

امنــــھ، امحمــــدي، اســــة، زائــــر)2016(رد ا ع ــــشر ال ــــ ــــة ر ل الــــسالبة ــــات العقو بــــدائل ي،
الباحثـ ــدفت حيـث انموذجــا العــام للنفـع العمــل ـة عقو

ً
ا يتعلــقــة مــا ـل ــ ع الـضوء ــسليط

ـــــة العقو ـــــةـــــذه للعقو كبـــــديل العـــــام للنفـــــع العمـــــل ـــــة لعقو ي يجـــــا الـــــدو بـــــإبراز ـــــا يم رومـــــا
املــــدة ة قــــص ــــة ر ل القــــانو. الــــسالبة ــــ ــــات العقو بــــدائل تناولــــت اســــة الد ــــذه ان ن حــــ نــــ ر
بھ والعمل ه اقرا وماتم ي رد   .ر

احمـــد، خوالـــدة، اســـة، ا)2015(رد ـــة عقو بـــدائل القـــانو، ـــ املـــدة ة قـــص س ـــي،ـــ رد ن
ضــوء ــ ع ــي د القــانو ــ البديلــة ــات العقو نظــام ــ ع الــضوء بالقــاء اســة الد ــذه روقامــت نر
ـا يأخـذ ان يمكـن ـ ال البديلـة ـات العقو عـض عرض ا الباحث تطر وقد نة، املقا ن قالقوان ر

ـــــي د ي القـــــانو اـــــذان.  راملـــــشرع وتحه البديلـــــھ ـــــات العقو اقـــــرار قبـــــل تمـــــت اســـــة ـــــرلد ا ديـــــد
الية ا اس د عليھ و ملا خالفا ي د رالقانو ر   .ن

محـــسنة،          ي، القحطـــا اســـة اســــة)2014(رد د ـــ و حـــداث، قــــضايا ـــ البديلـــة ــــات العقو ر،
ع ا ف وجاء ن، ال عن البديلة ات العقو مالئمة مدى معرفة ا دفت نھ ـانتـادةرمقا م ئج،

البديلة، ات العقو لتطبيق اجة ـاا لتفعيل الـضوابط تـوافر مـن بـد ال انھ اسـة.كما الد ـذه ران
اســـ د ن حـــ ـــ حـــداث، ـــ ا تخصيـــص وتـــم عات ـــشر ال ـــ البديلـــة ـــة العقو ـــ تبحـــث رجـــاءت

املجتمع شموال ك و العامة للفئات ات العقو تناولت
ً

.  



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 
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ـي، الكيال اسـة، الــسالبة )2013(مھاســارد ـات للعقو البديلــة ـات ـةالعقو ر مجلــة–ل
ــات العقو يــة ما بيــان ــ ا اســة الد ــذه ــدفت والقانونيــة، قتــصادية للعلــوم دمــشق رجامعــة

الفلــسطي ع ــشر ال ــا م املختلفــة عات ــشر ال ــ الباحــث. البديلــة يتطــر لــم اســة الد ــذه ــ قو ر
اســ د ــ ــي د ع ــشر ال ــ را انوتطــتھر ن حــ ــ عــام، ل ــش املوضــوع ــ ا ــا ف اســةقر الد رــذه

البديلھ املجتمعية ات العقو وتطبيق القانو عديل عد ي د القانو املوضوع نتناولت   . رن

محمــــــد ــــــات، الو ، اســــــة رد ــــــة)2013(ر لعقو بــــــديال ا بوصــــــف الغرامــــــة صــــــالحية مــــــدى ،
وا ــي د ع ــشر ال ــ املــدة قــص س ــ انارملقــرا بوصــف الغرامــة صــالحية مــدى بيــان ــا ف وجــاء

املــــشرع ان ــــ ا الباحــــث أشــــار و واملقــــار ــــي د ع ــــشر ال ــــ املــــدة قــــص س ــــ ا ــــة لعقو نبــــديال ر
محــل الغرامــة إحــالل ة بــضر الباحــث ــ واو ــة، العقو تنفيــذ وقــف نظــام بتطبيــق قــام ــي رد ور

ـي د ع ـشر ال املدة قص س ا ة ـاتاءتوجـ.رعقو للعقو ـا تناول ـ اليـة ا اسـة الد رـذه
مة ر ا ا العود من د ا ا ودو   .رالبديلة

ــــد ف الكــــساسبة، اســــة، يــــل)2012(رد والتا صــــالح ــــ ديثــــة ا العقابيــــة الــــنظم دو ر،
تطــو بيــان اســة الد ــذه وجــاءات قــو ا ليــة دنيــة امعــة ا اســات د مجلــة نــة مقا اســة رد ر ر ر ر قر

الالساتالـــسيا املؤســــسات وتطـــو ـــة ر ل الـــسالبة و يــــلرعقابيـــة وتا وتثقيـــف ـــذيب ـــ عقابيـــة
الء تطرقـت.ال ن حـ ـ ـي د القـانو ـ املجتمعيـة ـات العقو اقـرار قبـل تمـت اسـة الد ذه ران نر

مھ ر ا اب ت ا ا العود من د ا ا ودو البديلة املجتمعية ات العقو ا اس رد   .رر

اســــة، ايمــــنالــــاملرد ك)2010(ك، ــــة ر ل الــــسالبة ــــات العقو نظــــام، ــــ لإلصــــالح نمــــوذج
بــدل لإلصــالح كنمــوذج ــة ر ل الــسالبة ــات العقو بــدائل موضــوع ــا ف تنــاو نائيــة، ا لالعدالــة
ـــات ج وجـــود عـــدم النتــائج مـــن ـــان و صــالحية، امج ـــ ال ـــ ع او ا لوحــد ـــة العقو ـــ ع عتمــاد

تطبيــــــ عــــــة بمتا بــــــمخولــــــة عيــــــقدائق الــــــذي مــــــر ــــــة ر ل الــــــسالبة ــــــات العقو وتنفيــــــذل تطبيــــــق
ـ.البدائل ا العـودة ـ ـد ا مـن البديلـھ ات العقو تطبيق دو تبحث اسة الد ذه ان ن رح ر

كم ا صدو عد ا تطبيق ع القائمة ات ا يان و مة ر  .را

اســة ق،ـــ ( رد مــة العــود عــن) 2009 وفار ر ــ،)24 (اجتمــا فــن رمنظــو مــن ل اســة و  رد
ـت يـةع لدو ثـالث ـ أجر اسـة انـت وإن ) الـسعودية - ردن - الـصومال ( ر ـ ركـزت رالد انــب ع  ا

ل النف انب من أك ش    .جتما ا

 ، ثم ا اسة تطرقت)  2008(رد ، واملأمو الواقع ن ب ة ر ل السالبة ات العقو لبدائل
تحديـــــد ـــــ ا اســـــة الد الـــــثـــــارـــــذه ـــــ ع ـــــة ر ل الـــــسالبة للعقـــــوالت الـــــسلبية واملجتمـــــع،ر ن

نتـــــائج ـــــم ا ومـــــن ـــــا ومعوقا ـــــة، ر ل الـــــسابقة ـــــات العقو ببـــــدائل خـــــذ ـــــات اتجا ـــــ ا والتعـــــرف
واسرتھ ن ال ع ة ر ل السالبة ات للعقو السالبية ثار تحديد اسة، ـذه.رالد ان ن حـ ـ

اذ اوســــع ل ــــش جــــاءت اســــة ــــرالد تا ــــشا ــــة ر ل الــــسالبة ــــات العقو اثــــار ــــ ا اوســــعطرقــــت ل
ا مي وا البديلة ات العقو ت ي   .   و

اســــة د ــــب،( رأمــــا ب ) 2008الغر املتعــــا( واملوســــومة للمــــدمن جتمــــا ــــ) لالقبــــو وال
ن للمــــدمن جتمـــا القبـــو نحـــو ــــاض الر بمدينـــة املجتمـــع أفـــراد مــــن عينـــھ اء آ ملعرفـــة لـــدفت ر

نتعاامل جتمـاف املـ من الباحث استخدم وقد ـا، قوام عينـھ ـ ع مبحوثـا) 185(تطبيقـا
ــــم أ مــــن ــــان و قتــــصادية، و والثقافيــــة، جتماعيــــة، ــــصائص ا مختلفــــي املجتمــــع أفــــراد مــــن

اسة الد ا إل توصلت ال   :رالنتائج
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تقبـــــل .1 املجتمـــــع واجـــــب مـــــن أن ن يـــــر العينـــــة نـــــصف مـــــن ـــــ أك اء آ وانـــــت عـــــددمناملـــــر ن
ما بحاجــة املــدمن ص الــ وان م، ــعـاف إ يحتــاج ض مــر وانـھ املجتمــع، عايــة ــ إ رسـھ

 .عالج

يجابية .2 إ تميل املتعا املدمن نحو اسة الد عينة اء آ ران  .ر

اج .3 الز مسئولية تحمل املتعا للمدمن يمكن انھ ن ير العينة نصف من أك وإن  .و

يج .4 جة د تفاع ا رناك اسـةابير الد عينة عالقـةرإجابات تبـاط نحـو مـعرة عمـل
املتعا  .املدمن

القبـو .5 نحو املجتم تجاه و ن املبحوث ات متغ ن ب عالقة وجود إ اسة الد لتوصلت ر
املتعا للمدمن  .جتما

ـــ .6 ومتغ التعليميـــة، الـــھ أ ـــ ومتغ العمـــر، ـــ متغ ن بـــ احـــصائيھ داللـــھ ذات عالقـــة وجـــود
الالـــا ن ـــ و الـــوظيفي الوضـــع ـــ ومتغ جتماعيـــة عالقـــةة تبـــاط ـــ جتمـــا رقبـــو ل

املتعا باملدمن اجيھ  .وز

باملدمن .7 عمل عالقة جتما القبو ن و جتماعية الة ا متغ ن ب عالقة لوجود
 .املتعا

ــ .8 ومتغ جتماعيــة، الـة ا ــ ومتغ العمــر ــ متغ ن بــ عالقــة نلوضــاوجـود ــ و الــوظيفي، ع
لال جتما القبو املتعالمتغ املدمن مع جوار عالقة  .رتباط

ــ .9 ومتغ الــوظيفي الوضــع ــ ومتغ جتماعيــة الــة ا ــ ومتغ العمــر ــ متغ ن بــ عالقــة وجــود
املتعا باملدمن صداقھ عالقة تباط لال جتما القبو ومتغ ، ر الش رالدخل ل  .ي

اسة د عنوان) 2008،ولرا( رأما وعال" فجاءت جتما مـةالوصم ر ا ـ ا بـالعود " قتھ
ــــ إ ــــدفت ــــ تجــــاه: وال ســــرة و املجتمــــع أفــــراد ســــھ يما الــــذي جتمــــا الوصــــم ر مظــــا رصــــد ر

يئاتــھ و ومؤسـساتھ املجتمـع قبــل مـن الوصـم جــراء م عـ للمفـرج الفعــل د إيـضاح م، عـ راملفـرج
التعرف كذلك ـوأفراده، قتـصاديةالع و جتماعيـة انـة امل ن بـ وعمليـةعالقـة م عـ للمفـرج

مـــــة ر ا ـــــ إ والعـــــود الوصـــــم ن بـــــ العالقـــــة أيـــــضا الوصـــــفي. الوصـــــم، املـــــن الباحـــــث اتبـــــع وقـــــد
ــــا قوام عــــشوائية عينــــھ ــــ ع جتمــــا املــــ مــــة) 117(بأســــلوب ر ل العائــــدين ناء الــــ مــــن

بالــسعود الـــشمالية ــدود ا اوعية،بمنطقــة عـــدد مــن) 100(ينــھ ــان و العائـــدين، ــ غ زابـــرمــن
  :  النتائج

الــسوابق، .1 يفة ــ م عــ املفــرج تجــاه جتمــا الوصــم ر مظــا ــم أ مــن ان ن تبــ
مـن م وتحق م وإقصاؤ م، ر مصا او م مع التعامل او بالعمل، القبو لوعدم

املجتمع أفراد   .قبل

ســ .2 تما الــذي جتمــا الوصــم ر مظــا مســھران مقــاطع م، عــ املفــرج تجــاه رة
س قبل بمن قا و   .ررة
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قتـــصادية- .3 و جتماعيـــة انـــة امل ان ـــ ع العائـــدين ـــ وغ العائـــدين اتفـــاق اتــ
جتما الوصم تاث قل مرتفعھ انت لما ف الوصم تأث عكسية عالقة ا   .ل

جتمــا- .4 التقبــل ونــوع جــة د تحــدد مــة ر ا نوعيــة ااران مــعو والتعامــل لــرفض
م ع   .املفرج

اسات. ب يةرالد   :جن

ن،(Jeffrey, et.al , 2009)ىأجـر الــ ـة عقو ــ ع الـردع تــأث تقيـيم ــ إ ـدفت فقـد
ـــام أح ـــم بحق صـــدر الــذين ن املجـــرم ـــ إ ــسبة بال مـــة ر ا ـــ إ العـــود معــدالت ن بـــ نـــت قا رحيــث

بال مة ر ا إ العود معدالت مع ن ـسبةبال بالوضـعإ حكمـا ـم بحق صـدر الـذين ن املجـرم
يتحـ القــضا ختبــار عمــل. ت ن الــ ــة عقو إن ــ ع دليــل أي تــوفر عــدم اســة الد وجــدت روقــد

وجـدت فقـد ذلـك مـن العكـس ـ وع مة، ر ا إ للعود ا ن وم املح احتمالية من التقليل ع
ا ن للمجــرم العـــود معــدل إن ــ ع ـــا قو دلــيال نــاك صــلـــذيإن ـــن أع ن بالــ ـــام أح ــم بحق در

معدل من يوأسرع القضا ختبار تحت ن للموضوع سبة بال  . العود

الء(Gordon et.al, 2008 )وقـام ــ ال ـ إ ـسبة بال مـة ر ا ـ إ العـود معـدالت بفحـص
ـــــسفيل و مركـــــز ـــــ م وجـــــود خـــــالل ـــــ امل ب التـــــد ـــــرامج و التعلـــــيم بـــــرامج ـــــ وا اشـــــ رالـــــذين

ةـــالحلإلصـــ ـــ الف ـــ يـــة الغر يـــا فرجي ـــرامج. 2000-1999واليـــة و التعلـــيم بـــرامج إن وجـــدا وقـــد
مـة ر ا ـ إ العود معدل تخفيض ايجابيا ا تأث ا ل ان املركز ذا امل ب ـان. رالتد فقـد

املعــــدل و% 6.71ــــذا التعلــــيم بــــرامج ــــ وا اشــــ الــــذين ناء الــــ ــــ إ ــــسبة ــــ% 8.75بال سبةبال
مقلل امل ب التد برامج وا اش ـذه% 26ابلرذين من أي وا ش لم الذين ناء لل

امج   .ال

اســة د دفت ن) Papps and Winkelmann, 2007(رواســ بـــ ية الــسب العالقــة اختبـــار
باســـــتخدام والعـــــشوائية، الثابتـــــة ثـــــار نمـــــاذج تطبيــــق بواســـــطة ولنـــــدا، ـــــ مـــــة ر وا البطالــــة

ااتيانــــب خـــــالل قليميـــــة املقطعيــــة الزمنيـــــة عـــــامالـــــسالسل مــــن ة ـــــ عـــــام1996لف ـــــ ،2005ح
جــرائم أنــواع عــض و ــرائم، ا إجمــا ــ ع للبطالــة يل ضــ أثــر وجــود ــ إ اســة الد ــذه روخلــصت

ات املمتل ع   .عتداء

جـــرائم) Mikeal& Panu, 2007(ىوأجـــر ن بـــ العالقـــة ـــ البحـــث ـــ إ ـــدفت اســـة رد
باالعتمــــاداتصابالعــــ اســــة الد نتــــائج ــــرت وأظ بيكــــرروالبطالــــة، نمــــوذج ــــ مــــة،(Becker)ع ر ل

مـــستو ـــ ع للبطالـــة معنـــو ا تـــأث يجـــد لـــم لكـــن مـــة، ر وا البطالـــة ن بـــ طرديـــة عالقـــة ىوجـــود ي
  .العنف

اســــة     د ـــدفت ــــ(Donis, 2006)رو ع عتــــداء جــــرائم ــــ ع البطالــــة تــــأث اســــة د ــــ رإ
وع ات، الـشرطةجرااملمتل لـدى ـا ع التبليـغ تـم ـ ال العنـف ةئم ـ الف خـالل ـسا فر -1990ـ

ـــ200.0 اخت بيكـــرDonisوقــد عتمـــد(Becker, 1968)فرضــية مـــة ر ا ــاب ت ا نحـــو امليـــل ربــأن
ع املـشر ـ وغ ع املـشر العمـل مـن املتوقعـة واملنـافع ـاليف الت نـة مقا ـ وع و بيانـات.  ر اسـتخدم وقـد

ا املستو دالـ.  والكيزىع املقطعيـة اسة الد نتائج نروجاءت بـ طرديـة عالقـة وجـود ـ ع ة
الشباب ن ب مة ر وا   .البطالة
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س د العمـــل"عنــوان(Daniel & Stephen, 2006)رأمــا ســو ف ظـــر ن بــ قالعالقـــة و
ة آسـيو دو ثـالث ـ مـة ر ا ات يـة(لومـستو نو ا ـا و و واليابـان اليا طر) راســ قــةباسـتخدام

ســـجو تجميعيـــة بيانــات ـــ ع ك املـــش امـــل للت ــسن ةا وجـــود.  نو عـــن اســـة الد نتــائج ت رأفـــ
املجتمعات تلك الشباب ن ب وخاصة مة ر وا البطالة ن ب ة قو   . عالقة

قـام ــات) Aallen, 2005(كمـا املمتل ـ ع عتـداء وجـرائم البطالــة ن بـ العالقـة اسـة ربد
ك مر املتحـــــدة الواليــــات مــــستخدمابوايــــةــــ الزمنيـــــة الــــسالسل أســـــاليب تطبيــــق ســـــطة

ً
بيانـــــات

ة ـ الف غطـي ليـة ات ألثـر. 1992 – 2002ملتغ مختلطـة نتـائج وجـود ـ إ اسـة الد ـذه روخلـصت
ـي ـ إ النتـائج ت أشا حيث ات، املمتل ع عتداء جرائم ع موجـب(1): رالبطالة أثـر وجـود

ـ) سالب( ـ ع اليـة ا مـللبطالة جـل ـبن وال الـسلب وجـرائم املـس الـسطو سـرقةجـر (رائم ام
ات ـــ(2) ). رالــسيا ع عتـــداء جـــرائم ات ـــ متغ ــ ع الـــسابق العـــام ـــ للبطالــة ســـالب أثـــر وجـــود
ات    . املمتل

اســـة د ـــ(Boritch, 2005)رأمـــا ع ي العقـــا العمـــل بـــرامج تـــأث تقيـــيم ـــ إ ـــدفت فقـــد
مــة ر ل العــود ن. معــدل تبـــ العقــــذمــنوقــد العمــل بــرامج ـــ نخــراط إن اســة الد أثنـــاءره ي ا

لـــــصا مـــــة ر ا ـــــ إ العـــــود معـــــدل تخفـــــيض ـــــ ع عمـــــل ـــــة ر ل الـــــسالبة ـــــة العقو مـــــدة تنفيـــــذ
ــــؤالء عنــــد العــــود معــــدل إن ذلــــك امج، ــــ ال ــــذه ــــ ن ك بمقــــدار% 24.6املــــش مــــن% 17.7اقــــل

وتــأث امج، ــ ال ــذه ــ وا ــش لــم الــذين لمــاــذهمعــدل الــضعف ــسبة ب يــزداد أيــضا امج ــ ال
تف يرا العقـا العمـل بـرامج ـ ك اشـ الذي ن ال ات ا م مستو رع إن. ى اسـة الد ـذه روأضـافت

صـــو ذو الء ـــ ال ن بـــ مـــة ر ا ـــ إ العـــود معـــدل ـــ الفـــر تخفـــيض ـــ ع عمـــل امج ـــ ال لـــذه ي ق
والـسوداء ـ. البيـضاء ع ــان امج ـ ال ـذه تـأث ـ الــسوداءئـةفوأك صـو ذو و الـذ ناء لالـ ي ر

ت ـةالذين العمر الفئـة م أعما ضـد40-26رقع العنـف جـرائم يرتكبـوا الـذين ناء والـ سـنة،
ات املخد وجرائم   .راص

اسـات(Schweitzer, Robert and Dwyer, 2003)ىوأجر الد مـن لعدد تحليلية اسة رد ر
العــود حـــو اليا اســ ـــ ــت أجر ــ ـــلال ـــسيةاإ ا ــرائم ا ـــ ملرتك ــسبة بال مــة وجـــدوقــ.ر د

بلـغ ن املـذنب مــن الفئـة ـذه ل ـسبة بال العـود معـدل أن ــ%)  19(يـل وا اشـ الـذين ـ إ ـسبة بال
مقابل عالجية العالجية% 27برامج امج ال ذه وا ش لم للذين سبة   . بال

السابقة اسات الد عن اسة الد ذه يم رما   :ر

اسة السابقالعرض من يت الد أن اسات رللد ا دةاستفا ر وانب  م  :التالية ا

لة تحديــد 1- تناولـت مــش ــ ال اسـات الد ــ إ الرجـوع خـالل مــن وذلـك اســة، رالد العوامــلر
مة ر ا إ العود مة  .املسا

ات تحديد 2-  اسة مصط  .رالد

ـ أداة بنـاء 3-  إ الرجـوع خـالل مـن وذلـك اسـة اسـادورالد الد ا اسـتخدم ـ ال ـرات ال ت
مةالتناولت ر ا إ العود مة املسا اسةعوامل الد أداة  .رلبناء
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تناولــت نتــائج مناقــشة-4 ــ ال اســات الد ــ إ الرجــوع خــالل مــن وذلــك اســة، رالد العوامــلر
مـــــة ر ا ـــــ إ العـــــود ـــــ مة أوجـــــھاملـــــسا اســـــاتلبيـــــان الد مـــــع خـــــتالف و رتفـــــاق

  .بقةالسا

اسات واتفقت اسة مع السابقة رالد الية رالد ا جوانب، عدة  ا م  :أ

ـا اختيـار .1 مــن مـن عينا ا تنفيـذ يـتم لـم او ا تنفيـذ تـم بديلـة ـات عقو م علـ ـوم املح
بديلة ات عقو م عل وم املح تطبيـق.قبل ـ ة الصاد املحاكم ام اح خالل من روذلك

ــال ح و البديلـة املجتمعيــة ـات عقالــصامعقو ـ م علــ وم بـاملح ة مجتمعيــةراد ــات و
املجتمبد( صالح ة) ائل ر ل السالبة ة العقو عن   .بديلة

الية .2 ا اسة الد ت ــدربي ا البديلة ات العقو تطبيق دو نحو ن وم املح ات راتجا
ي د املجتمع مـة ر ا ا العود   رمن

بمعرفــــةقا .3 اليـــة ا اســــة الد مــــةاملـــمــــلالعوارمـــت ر ا ـــ إ العــــود ــــ مة ومجتمــــعسا ،
اسـة ـورد و بالبحـث تناولـھ تـم أن ـسبق ـاتلـم العقو بـدائل نحـو ن ـوم املح ـات اتجا

مة ر ا اب ت ا ا العود من د ا ا ودو ة ر ل رالسالبة  .ر

ـ .4 توصـيات تقـديم ـ اسـة الد ـذه نتـائج م ـس أن مةموضـوعريتوقـع املــسا العوامـل
العــــو إــــ مــــةـــــد ر اتيجيا واســـــ سياســــات ر وتطــــو خـــــاص ل شـــــاملةــــش أمنيــــة ات

عام ل ش ن  .للمواطن

ـ ـود مـن الـرغم وع ـ ا اسـات أن إال تبـذل، زالـت وال بـذلت، ال  حـسب – الـسابقة رالد
الباحـث نـاو ــتم لــم – املتواضـع علـم ـ لب إ العـود ـ مة املــسا تقـديرالعوامـل ــ و مـة ر  ا

اليـة ةراسـالد أن : الباحث ـوظ الـنقص ـسد ا يؤكـد مـر بالـذات؛ نامليـدا ـذا ـ امل ـ الـذي  ع
ا مي محليا البحثية أ

ً
.  

اسة الد ية   :رمن

معرفــــة ــــ إ ــــدفت اجتماعيــــة اســــة د مــــنرـــذه ـــــد ا ــــ البديلــــة ــــات العقو تطبيـــق ردو
املجتمــــع ــــ مـــــة ر ا ــــ ا ــــرالعـــود املتبعــــة يــــة املن عتمــــد و ــــي، اــــذد املــــه ــــ ع اســــة رلد

اجتما م تضمن النظـرالذي طـار لبنـاء زة ـا ا واملـصادر املراجـع ـ إ بـالرجوع يا يمكت
ً

البيا مــع ي امليــدا ســتطالع و اســة، لإلجابــةرللد إحــصائيا ــا وتحليل اســة الد أداة بواســطة رنــات
اسة الد أسئلة  .رع

امجتم وعين اسة الد   :رع

مجتمع اراسـالدينحصر ـ تنفيـذة تـم بديلـة ـات عقو عليـھ ـوم مـنملح ا تنفيـذ يـتم لـم او ا
تطبيــــــق ــــــ ة الـــــصاد املحــــــاكم ــــــام اح خـــــالل مــــــن وذلـــــك بديلــــــة، ــــــات عقو م علـــــ ــــــوم املح رقبـــــل

مجتمعيـــةالعقو ـــات عقو ـــ م علـــ وم بـــاملح ة الـــصاد ـــام ح و البديلـــة املجتمعيـــة بــــدائل(رـــات
ــ املجتم عــ) صــالح ابديلــة والبــاللعقن ــة ر ل الــسالبة ــة م،و عــدد موالبــالغ عــدد ) 270(غ

ومــــا، مح
ً

جعت فاســــ العينــــة، مفــــردات جميــــع ــــ ع بانات ســــ ــــع تو وتــــم) 242(زوتــــم بانة، اســــ
بعاد ة)5(اســـ الــــصا بانات ســـ عــــدد ليـــصبح ي، حــــصا للتحليـــل ا صــــالحي لعـــدم بانات اســــ

ـس) 237(تحليللل مـا ل ـش ل بانة ،) %44(تھاس ـ الك اسـة الد مجتمـع عينـ%) 87.8(ورمـن ةمـن
العل البحث ألغراض مقبولة سبة و ة، املختا اسة رالد   . ر
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قم رجدو  )1(ل
اسة الد عينة خصائص   روصف

امل سبة ةال املتغ العدد ئو  املتغ فئات
35.9%  
64.1% 

85 
152 

وج   م
 أعزب

الة ا
 جتماعية

16%  
49.4%  
26.2%  
8.4% 

38  
117  
62  
20 

فأقل30   سنة
  سنة40- 31
  سنة50- 41

فأك 51  سنة

 
 العمر

12.2%  
32.1%  
40.5%  
15.2% 

29  
76  
96  
36 

فأقل5   سنوات
  سنوات6-10

  سنة15- 11
فأك16  سنة

ةسنوات  ا

74.3%  
25.7% 

176  
61 

وس الو   رب
عليا اسات التعلي رد ل  املؤ

قـمبـالنظر ـدو ا ـ رإ أفـر) 1(ل أغلـب الفئـةعينـادأن مـن ـانوا اسـة الد ــةرة 40-31(العمر
ـــسبة) ةســـن م%)49.4(ب أعمــــا تقـــع والــــذين ن املبحـــوث ـــسبة بلغــــت ن حـــ ــــ فــــأك51(ر، ) ســـنة

سبة أفراد%) 8.4(ب مجموع اسةمن الد   .رعينة

أن وجــد فقــد ن للمبحــوث ــ التعلي ــل املؤ ــ ملتغ ـسبة ال ادة) %74.3(و الــش حملــة مــن ــم
امعية حملةوا م من أما وس، الو العليارب اسات مرالد سب   %).25.7(فجاءت

دمــة ا فئــة ذو مــن ــانوا ن املبحـوث معظــم فــإن دمــة ا مـدة ــ بمتغ يتعلــق بمــا -11(يأمـا
ـــــسبة) ةســــن15 دمـــــة%) 40.5(ب ا فئـــــة ذو مـــــن ن املبحـــــوث أقـــــل ـــــان نمـــــا فأقـــــل5(يب ) ســـــنوات

م سب لغت   %).12.2(و

مل ـــسبة ال اـــتغو أنا وجـــد فقـــد ن للمبحـــوث جتماعيـــة ـــ%) 64.1(لـــة ن، وج ـــ م ـــانوا
أن ن ن%) 35.9(ح وج م غ  .انوا

سة الدا   :رأداة

و الوقـــــوف خـــــالل مـــــن اســـــة الد أداة املتعلـــــقرتتمثــــل النظـــــر انـــــب ا ـــــ ع تطبيـــــقيطـــــالع ربـــــدو
مــــن ــــد ا ــــ البديلـــة ـــات املجتمــــعالعقو ـــ مـــــة ر ا ـــ ا ـــالعـــود نــــاءي،رد و ر تطـــو تــــم حيـــث

ا مـــــع متكيفـــــة بانة ياســـــ العـــــدوا الـــــسلوك مقيـــــاس ـــــ ع باالعتمـــــاد املبحوثـــــة، ئـــــة القـــــواقزة،((لب
امحمدي،2016 خوالدة؛2016؛ القحطا2015؛ ي،2014ي،؛ الكيال  )2013؛

ي مما بانة س ونت ت   :حيث

ــــــصية. 1 ال ـــــصائص ات :ا ـــــ متغ واملــــــستو(وشــــــملت ةعليالتىالعمــــــر، ــــــ وا ، الــــــةـــــ وا ،
  ).جتماعية

مةالعو.2 ر ا إ العود مة املسا جتماعية امل و قتصادية   :العوامل

قتصادية -أ الالعوامل مة مةاملسا ر ا إ باألسئلة عود ست   )19-1(وق

جتماعية -ب مةالعوامل مةاملسا ر ا إ باألسئل العود ست  )25-20(ةوق



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 

  عید محمد الوریكات/ أ
 فایز المجالي/ د.أ
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مقيــاس وفـــق جابــات ـــ(وصــنفت ما ا ــ)يكــرت و إجابـــات بخمــس وحــددت تنطبـــق(،
أبــدا تنطبــق ال ا، نــاد ينطبــق أحيانــا، ينطبــق غالبــا، ينطبــق دائمــا،
ً ً ً ً ً

وأعطيــ)ر مــن، قامــا أ جابــة ت
ً

ر
الرقم)1-5( يدل بحيث دائما(ع) 5(، تنطبق

ً
أبدا( ع) 5(والرقم)  تنطبق ال

ً
.(  

اسةأدصدق الد   :راة

فقـد اســة، الد أداة صـدق مـن ـرللتأكـد ع ة ســتما عـرض ســاتذة) 6(رتـم مـن ن، محكمـ
جتم علم قسم ن، اديمي ن واملختص س، التد يئة باململكـةرأعضاء مؤتـة، بجامعة اع،

مــدى مــن وللتحقــق ــا، تحكيم لغــرض اشــمية، ال اردنيــة بــآ خــذ تــم حيــث ــا، محتوا ءرصــدق
اعتباملحا مع م، عديال و ن يكم   :ر

و .1 الفقراتالدقة صياغة   .الوضوح

ة .2 وا غ فقرات أو غامضة ات عبا استخدام  .رتجنب

واحـــد .3 فكـــرة ـــ ع الفقـــرة اشـــتمال جابــــةمراعـــاة الفـــرد ـــستطيع محـــددة ة
بدقة ا  .ع

اسة الد أداة   :رثبات

مــــن    التأكــــد عينـــــةتــــم ــــ ع ــــا ع وتو مبــــدئيا، ا عرضــــ خــــالل مــــن اســــة، الد أداة زثبــــات
ً

ر
يــــــةا تجر اســــــة20بلغــــــتســـــتطالعية الد عينــــــة اء أ ــــــ ع بنــــــاء ة ســــــتما عــــــديل وتــــــم رمبحوثــــــا، ر ر

ً

معا اســــــتخراج تــــــم التعــــــديل عــــــد و ألفـــــــاســــــتطالعية، نبــــــاخ كر معادلــــــة باســــــتخدام ــــــا ثبا ومـــــــل
)Cronbach Alpha (ـــ ع مجــال ـــل جـــةلفقـــرات د مـــدى مـــن التحقــق ليـــتم ـــل، ك ولــألداة رحـــدة

الــبع ا عـــض ــا فقرا مـــن فقــرة ـــل ــساق ـــلا ك داة ثبــات التـــا و ـــ. ض، كمــا النتـــائج انــت و
قم دو ا ة رمو ل   :ي) 2(ّ

قم رجدو   )2(ل
معامل اسةقيم الد عاد أ من عد ل و ل ك لألداة الداخ ساق لال رالثبات ُ  

الثبات  معامل
  رقم

 البعد
 عدالب

سلسل
 Test-Retest الفقرات

Cronbach's 
Alpha 

ق 1  0.84 0.85 19-1 تصاديةالعوامل
جتماعية 2  0.82 0.87 35- 20 العوامل

ل 1-3 ك  0.89 0.92 35-1 داة
نتــا مــن ن بــ قــمّي ــدو ا رئج اســـة،) 2(ل الد عــاد وأ ات ــ متغ ميــع الثبــات معامـــل رأن

ّ

حـوامرتفعة، ـ الك الثبـات معامـل قيمـة بلغت ومقبولـة%) 92(حيث مرتفعـة ثبـات ـسبة ـ و
العلألغر والبحث ي حصا التحليل   .اض

حصائية ة   :املعا

جت للعلــــوم حــــصائية م الــــر برنــــامج اســــة الد زــــستخدم ــــة) SPSS.16.1(ماعيــــةر معا ــــ
فرض واختبار اسة الد أسئلة عن لإلجابة التاليةرالبيانات حصائية ات للمعا وفقا ا، يا

ً
:  

خــ -1 لوصــف ــة املئو ــسب وال ات التكــرا املتوســطاترحــساب وحــساب اســة، الد عينــة رصائص
اسة الد أسئلة عن لإلجابة ة املعيا نحرافات و سابية را  .ر
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تحليــل -2 املتعــددحـساب نمــاذج) Multiple Regression Analysis(نحـدار صــالحية الختبـار
اس عادهرالد وأ ع التا املتغ ع عاده وأ املستقل املتغ وتأث  .ة

امل -3 نحـدار املتـدرجتحليـل دخـو) Stepwise Multiple Regression Analysis(تعـدد لالختبـار
بامل بؤ الت معادلة املستقلة ات عاملتغ التا  .تغ

التبـــــاين -4 م تـــــ معامـــــل التبـــــاين)VIF) (Variance Inflation Factor( اختبــــار واختبـــــار
عــــــال )Tolerance(املــــــسموح تبــــــاط ا وجــــــود عــــــدم مــــــن ٍللتأكــــــد ن) Multicollinearity(ر بــــــ

املستقلة ات  .املتغ

لتــــــــــــواء -5 معامــــــــــــل ــــــــــــع) Skewness(اختبــــــــــــار التو بــــــــــــع ت البيانــــــــــــات أن مــــــــــــن للتأكــــــــــــد زوذلــــــــــــك
 ).Normal Distributions(الطبي

حــــادي -6 التبــــاين تــــأث) ANOVA(تحليــــل ــــالختبــــار ع والوظيفيــــة ــــصية ال ات ــــ املتغ ات
املـــــــستقلة ات ـــــــ املتغ اء إ ن املبحـــــــوث ات زتـــــــصو اســـــــتخدامر ـــــــ إ إضـــــــافة ـــــــا، عاد وأ عـــــــة والتا

شيفھ اختبار قة بطر البعدية نات فر) Scheffe Test(راملقا وجود  .قوحالة

النتائج   :عرض

و السؤال عن العما: لجابة دو نحـو ن املحكوم ات مـنراتجا ــد ا ـ فتـصادية وامـل
؟ ي د املجتمع مـة ر ا ا    رالعود

قم رجدو   )3(ل

فتصادية العوامل دو نحو ن املحكوم ات التجا ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر
ال من ـد يا د املجتمع مـة ر ا ا   رعود

قم
ر

رة  
فق

ال
 

 الفقرة

ط
س

تو
امل

ي  
سا

ا
ف 

حرا
ن

  
ار

عي
امل

ي  

بة
لرت

ا
 

ىاملستو
سبة بال

للمتوسط
ي سا  ا

اكمة نالديو 1 ب  امل إ س مة  العود ر  مرتفع 19 1.00 3.51 ا
مة 2 ر ل العود إ يؤدي ثابت دخل وجود  فعمرت 10 0.99 3.65 عدم
تفاع 3 إ إ تؤدي سعار را مة العود ر  مرتفع 7 0.95 3.73 ا

4 
اتب يتد ا يلعب والر دو

ً
ادة  ر إمعدالت ز  العود

مة ر  ا
 مرتفع 6 0.94 3.77

5 
م مسكن وجود عدم ع للمفرج  إ م يدفع مالئم

شرد مة ال ر ل والعود سو  لوال
 مرتفع 13 0.98 3.61

6 
تفاع ادة إ يؤدي السكن رجوأ را إ ز  العود

مة ر  ا
 مرتفع 15 0.99 3.57

7 
ن ابتعاد  إ  لفقرا  يؤدي بيھ تمام عن بو  ب

م م وعدم أوالد ع تا متا مة  موقوع و ر  ا
نحراف  .و

 مرتفع 8 0.97 3.71
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للمتوسط
ي سا  ا

8 
رمان  يؤدي  املشكالت من جملھ إ  قتصادي ا

ةا جتماعية  .سرة ع ط
 مرتفع 1 0.74 3.99

9 
م يضطر ع اب إ املفرج ت رمي السلوك را بحثا ا

ً
 

ش سبل عن  ساسية حاجاتھ وسد الع
 مرتفع 4 0.94 3.88

10 
ئة قتصادية وفالظر تؤثر و ع الس  رظ

ة انحرافات م فراد سلوك ىمستو ع كب  وأخالق
 مرتفع 3 0.93 3.92

11 
ع رةقد عدم م ع  إحساسھ إ تؤدي العمل املفرج
ع أصبح بأنھ ثقيال عبئا

ً ً
 بحق مقصر وانھ معاملجت 

التا عائلتھ رمي السلوك يرتكب و  ا
 مرتفع 14 1.00 3.58

12 
إ جھيت م ع ات استعمال املفرج  لوالكحو راملخد

ب ر م من ولل ل م مشا موم البطالة و ب  .س
 مرتفع 11 0.99 3.64

13 
حوال إ البطالة تؤدي  قتصادية تردي

ات انة وانخفاض واملعنو  والسمعتة جتماعية امل
م ع للمفرج ة  رعتبا

 مرتفع 5 0.94 3.83

14 
سا ًرادو البطالة تلعب ًئ   من توف عدم  ر

 املجتمع
 مرتفع 2 0.87 3.94

15 
حباط بالفشل رالشعو سيطر ن ع و  عن العاطل

م، ع املفرج  عالقتھ ً◌ع سلبا ينعكس مما العمل
 باملجتمع

 تفعمر 18 1.01 3.52

ادة ا البطالة تؤدي 16 إمعدالت  ز مة العود ر  مرتفع 12 0.96 3.63 ا

17 
ن من العديد فقدان إ البطالة تؤدي املفرج املواطن

م لوظائف م ادة ذلك عن ينجم حيث ع البطالة  ز
إمعدالت و مة العود ر  ا

 مرتفع 16 0.99 3.56

18 
ب املجتمع انحالل إ البطالة تؤدي ف س  والظر

ادة و إمعدالت زقتصادية مة العود ر  .ا
 مرتفع 17 1.00 3.54

19 
ع و العراقيل وضع إ البطالة تؤدي  لتحو  ال املوا

سلبا ينعكس مما املجتمع تقدم ندو
ً

 ىاملستو ع 
التا لإلفراد املع مة العود و ر ا  إ

 مرتفع 9 0.54 3.67

قتصاديةالع 1-19  مرتفع - 0.54 3.69 وامل
ـــدو ا نحــ) 3(لــش ن ـــوم املح ـــات اتجا أن ـــ مـــنإ ــــد ا ـــ فتـــصادية العوامـــل دو رو

ا املتوسط بلغ إذ مرتفعة، انت ي د املجتمع مـة ر ا ا يرالعود نحـراف) 3.69(سا و
ات)0.54(ياملعيار انت فقد الفقرات مستو ع أما مرتفعةى، اسة الد عينة أفراد ات   .رجا

الفقرة أن إ كذلك دو ا ش ت) 8(لكما عال رمـان  يؤدي"نص ـ  قتـصادي ا  إ
ة جتماعيـة املـشكالت مـن جملـھ ـ ط ـ ا ـ"سـرة ع و باملرتبـة جـاءت ي، حــسا بمتوسـط

معيـار) 3.99( الفقـرة)0.74(يوانحـراف احتلـت نمـا ب ـ) 1(، ـال ع اكمـة نالـديو"تـنص  ـ امل
ب إ س مة  العود ر بمتوسط" ا ة خ ياملرتبة معيار) 3.51(حسا   ).1.00(يوانحراف
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العــو رة ظــا ــ ع مباشــرة آثــار قتــصادي للعامــل أن ــ ع يجــة الن ــذه مــة،وتفــسر ر ل د
ن م عل تجب ممن ھ وذو نفسھ ع نفاق عن الفرد ة قد عدم أن توترهرإذ عليھ تب ي م، فق

ا تلك تأث تحت يندفع وقد النفسية، حالتھ سوء ف مةوقلقھ ر ل العود إ   .الة

ي الثـــا الـــسؤال عـــن ــــدمـــا: جابـــة ا ـــ جتماعيـــة العوامـــل دو نحـــو ن املحكـــوم ـــات راتجا
؟ ي د املجتمع مـة ر ا ا العود    رمن

قم رجدو   )4(ل

سا ا جتماعيةاملتوسطات العوامل دو نحو ن املحكوم ات التجا ة املعيا نحرافات و ربية ر
يا د املجتمع مـة ر ا ا العود من    رـد

  رقم
 الفقرة

 الفقرة
  املتوسط
ي سا  ا

  نحراف
 ياملعيار

 الرتبة

ىملستوا
سبة بال

للمتوسط
ي سا  ا

20 
ال الضوابط ضعف سباب م أ من ة سر

مة ر ا إ العود إ  تؤدي
 مرتفع 11 0.94 3.56

21 
قنوات املف تصال ضعف ن وأفرادب م ع  رج

مة ر ا إ العود إ يؤدي  سرة
 مرتفع 1 0.94 3.79

22 
للمفرج الالحقة الرعاية توفر إعدم يؤدي م ع
مة ر ا إ  العود

 مرتفع 2 0.98 3.76

23 
ب سرة تمام ا يؤديعدم م ع املفرج أفراد مطالب

مة ر ا إ العود  .إ
 مرتفع 3 0.96 3.74

24 
املفرجعدم ا ألبنا صدقاء بنوع سرة تمام ا

مة ر ا إ العود إ يؤدي م  .ع
 مرتفع 13 1.00 3.54

25 
ا معدم ع املفرج بناء ل بمشا سرة تمام

مة ر ا إ العود إ  .يؤدي
 مرتفع 14 1.02 3.53

26 
املفرج يؤدي بناء بمشاعر سرة تمام ا عدم

العود إ م مةع ر ا  .إ
 مرتفع 12 0.99 3.55

27 
إ تؤدي ال سباب م أ من جية الز واملشكالت

مة ر ا إ  .العود
 مرتفع 4 0.96 3.69

28 
إ العود إ تؤدي ال سباب من سر يالتفكك

م ر  .ةا
 مرتفع 10 0.98 3.57

29 
عليھ سل اس ع ا لھ عنھ املفرج ره مصا عدم

عائلت تبعاتوع من ضر من قھ ي ملا نظرا رھ
ً

العاطفي، العنوسھ ستقرار  .وعدم
 مرتفع 5 0.99 3.66

30 
املفرج إشراك جتماعيةعدم الفعاليات عنھ

م ش م بقصد مرغوب، وذلك غ م أ م روإشعا
مةف ر ل العود يؤديإ  .م

 مرتفع 7 0.98 3.61

31 
من جتماعية املشاركة إعدم تؤدي ال سباب

مة ر ا إ  .العود
 مرتفع 15 1.01 3.52
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32 
إ تؤدي ال سباب من جتما العودحتقار

مة ر ا  .إ
 مرتفع 9 0.98 3.58

33 
سباب من والضمان الكفالھ إعدم تؤدي ال

مة ر ا إ  .العود
 مرتفع 8 0.96 3.59

34 
جتماعية عانھ سبابعدم م أ من واملادية

مة ر ا إ العود إ تؤدي  .ال
 مرتفع 16 0.99 3.50

35 
من السوابق اب أ تؤديمخالطة ال سباب

مة ر ا إ العود  .إ
 مرتفع 6 0.94 3.63

 مرتفع - 0.56 3.61 جتماعيةالعوامل 35- 20
ـــدو ا دو) 4(لـــش نحـــو ن ـــوم املح ـــات اتجا أن ـــ مـــنرإ ــــد ا ـــ جتماعيـــة العوامـــل

ي ـسا ا املتوسـط بلغ إذ مرتفعة، انت ي د املجتمع مـة ر ا ا نحـراف) 3.61 (رالعود و
ات)0.56(ياملعيار اتجا انت فقد الفقرات مستو ع أما مرتفعةى، اسة الد عينة   .رأفراد

الفقـرة أن ـ إ كـذلك ـدو ا ـش ع) 21(لكمـا تـنص ـ قنـوات" ـال ن تـصال ضـعف بـ
وأفراد م ع مة املفرج ر ا إ العود إ يؤدي ـ"سرة و باملرتبة جاءت ي، حـسا بمتوسـط

معيــــــار) 3.79( الفقــــــرة)0.94(يوانحــــــراف احتلــــــت نمــــــا ب تــــــ) 34(، ــــــ ــــــال ع عانــــــھ" نص عــــــدم
ـ إ العـود ـ إ تــؤدي ـ ال سـباب ـم أ مـن واملاديـة مـةجتماعيـة ر بمتوســط" ا ة ـ خ املرتبـة

ي معيار) 3.50(حسا   ).0.99(يوانحراف

جتماع العوامـــل أن ذلـــك تفـــس مكـــن مـــة؛و ر ل العـــود رة بظـــا ة ـــ كب صـــلة ـــا ل يـــة
تحد ال سر أن إ ذلك د مكن املاليـةرو املصادر افة حباط من عانو إساءات ا ف نث

جتماعي و قتصادية للـضغوطو اسـتجابة لإلسـاءة م يـدفع الـذي مـر والنفـسية والعاطفية ة
ي مما رمان، ا عن الناجمة حباط و مةالبنائية ر ل العود إ م   .دفع

الثالــــث الــــسؤال عــــن د: جابــــة وذو ــــام أثــــر نالــــك مــــستوــــل عنــــد إحــــصائية  α (ىاللــــة
ل) 0.05 العود قتصادية و جتماعية مةللعوامل   .ر

وذلـك ات ختبـا عـض إجـراء تـم الثالـث، الـسؤال عـن لإلجابـة نحـدار تحليـل تطبيق رقبل
مالئمة ضمان أجل التامن النحو ع وذلك نحدار تحليل اضات الف يتعلـق: البيانات فيمـا

املـــــستقلةبـــــاف ات ـــــ املتغ ن بـــــ عـــــال تبـــــاط ا وجـــــود عـــــدم ة ضـــــر ٍاض ر قـــــام" Multicollinearity" ور
التبـــاين م تـــ معامـــل بـــإجراء التبـــاين"Variance Inflation Factor- VIF"الباحـــث واختبـــار ،

بــھ قــم" Tolerance"املــسموح ــدو ا ــش و املــستقلة، ات ــ املتغ مــن ــ متغ ــل رل إذا) 5(ل أنــھ ــ إ
مع التبــــــاينـــــان م تـــــ يتجــــــاو) VIF(امــــــل ـــــ أقــــــل) 5(زللمتغ بــــــھ املـــــسموح التبــــــاين قيمـــــة انــــــت و

التــا) 0.05(مـن و أخـر مــستقلة ات ـ متغ مــع عـال تبـاط ا لــھ ـ املتغ ــذا أن القـو يمكــن ىفإنـھ ٍل ر
ــــ لة مــــش حــــدوث ــــ إ نحــــدارســــيؤدي الختبـــــار. تحليــــل القاعــــدة ــــذه ــــ ع عتمــــاد تــــم وقــــد

املــستقلة" Multicollinearity"رتبــاط ات ــ املتغ ن قــم. بــ ــدو ا ــش روكمــا يحتــو() ل يوالــذي
ـ التبـاينع م تـ معامــل وقيمـة املـستقلة ات ـ املـسموح) VIF(املتغ ــل" Tolerance" والتبـاين ل

قيمـــة أن نالحـــظ ، ـــ مـــن) VIF(متغ أقـــل انـــت ات ـــ املتغ اوح) 10(ميـــع ـــ كمـــا) 3.119-3.491(وت
قيمــ أن مــننالحـظ ـ أك انــت ات ــ املتغ ميــع املـسموح التبــاين ن) 0.05(ة بــ اوح ــ  – 0.374(وت

تبــــــاط) 0.395 ا بوجــــــود تتعلــــــق حقيقيـــــة لة مــــــش توجــــــد ال أنــــــھ القــــــو يمكــــــن رولـــــذلك نٍعــــــالل بــــــ
املستقلة ات   .املتغ
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قم رجدو   )5(ل

لتواء ومعامل بھ املسموح والتباين التباين م ت معامل   اختبار

ا  تاملتغ
بھ املسموح التباين

Tolerance 
تقييم معامل

 )VIF(التباين
لتواء معامل

Skewness 

قتصادية  0.211 3.119 0.395 العوامل

جتماعية  0.209 3.491 0.374 العوامل

اض ـ اف مـن التحقيـق أجل ـومن الطبي ـع تـم) Normal Distribution(زالتو فقـد للبيانـات
ـساب اح ـ إ ناد لتـواءسـ معامـل قــم) Skewness(قيمــة ـدو ا ـش وكمــا ات، ـ رللمتغ ) 5(ل

مع قيمـة مــنفـإن أقـل انـت اســة الد ات ـ متغ ميــع لتـواء بأنــھ) 1(رامــل القـو يمكــن لولـذلك
بـالتو تتعلــق حقيقيـة لة مـش توجـد عال ـز اســة،الطبي الد صــالحيةرلبيانـات مـن التأكـد تم وسـ

ع فرضية ل ل   .حداالنموذج

  )6(لجدو

لالنحدار التباين تحليل صال) Analysis Of variance(نتائج من عنللتأكد لإلجابة النموذج حية
الثالث   .السؤال

داللة ىمستو
F 

Fقيمة
ة  املحسو

متوسط
عات  املر

مجموع
عات  املر

معامل
 R2التحديد

ة ر ا جات  املصدر رد

 نحدار 58.925 29.46
طأ 56.918  ا

  
0.000 

  
116.64* 0.243 

115.842 

  
0.509 

  
)2، 234( 

 الك

إحصائي*  داللة مستوذات ع   )  α≥ 0.05(ىة

ــدو ا ــ قيمــة) 6(ليو تفــاع ال ونظــرا ، ــ و اســة الد فرضــية اختبــار نمــوذج رصــالحية ر
ً

)F (

داللـةا مـستو ع دولية ا ا قيم عن ة ـة)  α≥ 0.05(ىملحسو حر جـات إن،)2،234(رود حيـث
قتــــصادية و جتماعيــــة العوامــــل عــــاد ــــ%) 50.9(تفــــسرأ التبــــاين مــــةالعــــود(مــــن ر ا ــــ ،)إ

وأثر دو يؤكد ذا قتصاديةرو و جتماعية العوامل عاد مةتفسأ ر ا إ   . العود

  )7(لجدو

قتصادي و جتماعية العوامل اثر الختبار املتعدد نحدار تحليل مةنتائج ر ل العود   ة

ىمستو
 tداللة

tقيمة
ة  املحسو

Beta 
طأ ا
 ياملعيار

B العوامل 

قتصادية 0.280 0.026 0.362 10.645* 0.000  العوامل

جتماعية 0.209 0.024 0.305 8.876* 0.000  العوامل

داللة        *   مستو ع إحصائية داللة   )α≤0.05(ىذات
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حـــــ النتـــــائج مـــــن ـــــدويتـــــ ا ـــــ دة الـــــوا لصائية اختبـــــار)7(ر قـــــيم عـــــة متا ومـــــن ،)t (أن
الت الفرعيــــة ات ــــ واملتعلقـــــةاملتغ قتـــــصادية(اليــــة والعوامــــل جتماعيــــة ـــــ) العوامــــل تــــأث ــــا ل

ن وم املح نظر ة وج من مة ر ل قبـلالعود مـن ا تنفيـذ يـتم لـم او ا تنفيذ تم بديلة ات عقو
ب ات عقو م عل وم قيماملح بلغت حيث ة) t(ديلة، ـ) 10.645،8.876(املحسو و ، التـوا ـ ع

عند ة معنو داللةقيم   ). 0.05 ≥(ىمستو

التــد املتعــدد نحــدار تحليــل إجــراء لتحديــدStepwise Multiple Regressionروعنــد
أثــرأ يمثــل الــذي ، ــ ا الر النمــوذج ــ مة املــسا ــ حــدة ــ ع مــستقل ــ متغ ــل العوامــلميــة

ــــدو ا مـــن يتـــ كمــــا مـــة، ر ل العـــود ــــ قتـــصادية و ــــبوالـــذي) 8(لجتماعيـــة ترت ن يبـــ
املرتبـة احتـل قـد قتـصادية العوامـل ـ متغ فـإن نحـدار، معادلـة املستقلة ات املتغ لدخو

هو مقــدا مــا وفــسر العوامــل%) 46.3(رــ ــ متغ ودخــل ع، التــا ــ املتغ ــ التبــاين جتماعيــةمــن
قتصادية العوامل متغ مع فسر ل%) 57.8(حيث العـود التباين امن ـ متغ بوصـفھ مـة ر

ً

عا تا
ً

 .  

  )8(لجدو

التد املتعدد نحدار تحليل إ"  Stepwise Multiple Regression"رنتائج بالعود بؤ للت
كمت قتصادية و جتماعية العوامل خالل من مة ر مستقلةا ات   غ

داللة  * tىمستو
tقيمة

ة  املحسو

   R2قيمة

معامل
 التحديد

دخو ب املستقلةلترت العناصر
بؤ الت  معادلة

قتصادية 0.463 *14.029 0.000  العوامل

 جتماعيةالعوامل 0.503 *10.421 0.000

مستو      *   ع إحصائية داللة   )α≤0.05(ىذات

الـسؤال عـن ـعجابة مـستو: الرا عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فـر نالـك ىـل ) α  0.05(و
قتـصاد ـصيةللعوامل ال ـصائص ل تبعـا مـة ر ل العـود ـ مة املـسا ية

ً
النـوع( العمـر،

ة ا التعليمي، املستو ،   ).ىجتما

حـــاديال التبـــاين تحليـــل اســـتخدام تـــم الفرضـــية ـــذه ملعرفـــة) One Way Anova(ختبـــار
ــــــصية ال ات ــــــ للمتغ عــــــز مــــــة ر ل العــــــود ــــــ مة املــــــسا قتــــــصادية العوامــــــل ــــــ ق ىالفــــــر و

ة(والوظيفيـة ـ وا شـيفھ) العمـر، اختبــار البعديــة) Scheffe Test(وتطبيـق نـات املقا رالسـتخراج
الفـــــــــــر وجـــــــــــود حالـــــــــــة تــــــــــ اختبـــــــــــار اســـــــــــتخدام أيــــــــــضا وتـــــــــــم ق،

ً
ن) T.test(و املبحـــــــــــوث ات رلتـــــــــــصو ّ

مـــــةالعوامـــــل(نحـــــو ر ل العـــــود ـــــ مة املـــــسا واملـــــستو) قتـــــصادية قتـــــصادية الـــــة ا ىتبعـــــا
ً

  :التعلي
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أوال
ً

ات:  ـــ للمتغ تبعـــا مـــة ر ل العـــود ــ مة املـــسا قتـــصادية للعوامـــل ن املبحـــوث ات لتــصو
ً

ر
صية ةالعم(ال وا   )ر،

دو  )9(لا

للعوامل ن املبحوث ات لتصو حادي التباين تبعارتحليل مة ر ل العود مة املسا قتصادية
ً

صية ال ات ة(للمتغ وا   )العمر،

الامل التباين تغ ة مصدر ر ا جات  رد
مجموع
عات  املر

متوسط
عات  املر

 )ف(قيمة
ىمستو

 الداللة

 العمر
امل ن   جموعاتب

املجموعات  داخل
)3،233( 

5.57  
77.44 

1.86  
0.332 

25.67* 0.000 

ة  ا
املجموعات ن   ب

املجموعات  داخل
)3،233( 

2.73  
80.29 

0.91  
0.344 

12.11* 0.000 

مستوذ*  ع إحصائية داللة   )  α ≥ 0.05(ىات

ال. 1 ـــ مة املـــسا قتـــصادية للعوامـــل ن املبحـــوث ات تـــصو ـــ قـــات رالفر مـــةو ر ل عـــود
العمر ملتغ تبعا

ً
  

قـــــم ـــــدو ا ا عرضــــ ـــــ ال النتـــــائج ت رأشــــا العـــــودل) 9(لر ـــــ مة املـــــسا قتــــصادية لعوامـــــل
مل إحصائية داللھ ذات ق فر نالك أن مة ر ـول مة املـسا قتـصادية العوامـل ـ العمـر تغ

أن وجــدت حيــث مــة ر ل الداللــة) =25.67F(العــود ــةو) =0.000(ىومــستو معنو يجــة الن ــذه
داللة مستو ي)= 0.05(ىعند فيما الفرضية فض يقت مما املتغر، ذا   . تعلق

ـــــ ا ن يبـــــ حيـــــث البعديـــــة نـــــات للمقا شـــــفيھ اختبـــــار نتـــــائج ذلـــــك عـــــز رو نالـــــك) 10(لدوز أن
عمـــار ذو ن املبحـــوث إجابـــات متوســـطات ن بـــ ق فـــر يمـــصادر فأقـــل30(و الفئـــة) ســـنة ومتوســـط

عـــة فـــأك51(الرا ــــ) ســــنة و الفئـــة متوســــط بلـــغ فأقــــل30(حيــــث متوســــط)3.58) (ســـنة أمـــا ،
عــةالف الرا فــأك51(ئــة بلــغ) ســنة عمــار) 3.81(فقــد ذو ن املبحــوث فــأك51(يولــصا ،)ســنة

عمـار ذو ن املبحـوث إجابـات متوسـطات ن بـ ق فر مصادر نالك يوأن ومتوسـط) سـنة40-31(و
ــ و الثانيــة) فأقـلســنة30(الفئـة الفئــة متوسـط بلــغ متوســط)3.72) (سـنة40-31(حيــث أمــا ،
و فأقـــل30(ــالفئــة بلــغ) ســنة عمــار) 3.58(فقــد ذو ن املبحــوث وأن)ســـنة40-31(يولـــصا ،

عمــــارنا ذو ن املبحــــوث إجابــــات متوســــطات ن بــــ ق فــــر مــــصادر يلــــك ومتوســـــط) ســــنة40-31(و
ــ و فأقـل30(الفئـة بلــ) ســنة الثالثــةحيــث الفئــة متوسـط متوســط)3.73) (سـنة50-41(غ أمــا ،
و فأ30(الفئة بلغ) قلسنة عمار) 3.58(فقد ذو ن املبحوث   ). سنة55-46(يولصا
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قم دو را   )10(ل

سابية ا املتوسطات ن ب البعدية نات للمقا شيفھ اختبار تحليل   رنتائج
العود مة املسا قتصادية العمرللعوامل ملتغ تبعا مة ر ل

ً
  

فأك51  سنة
46 -55

 سنة
31 -40

 سنة
سنة30

 فأقل
املتوسط
ي سا  ا

العمر  فئات

فأقل30 3.58 - *014 *0.15 *0.23  سنة
 سنة40- 31 3.72 - - - -
 سنة50- 41 3.73 - - - -
فأك51 3.81 - - - -  سنة

داللة        *  مستو ع إحصائية داللة   )  α≥ 0.05 (ىذات

مة. 2 املـــسا قتـــصادية للعوامـــل ن املبحـــوث ات تـــصو ـــ قـــات رالفر مـــةو ر ل العـــود ـــ
ة ا ملتغ تبعا

ً
  

دو ا ا عرض ال النتائج ت لوأشا مـةللع) 9(ر ر ل العـود ـ مة املـسا قتـصادية وامـل
قتــص العوامــل ــ ة ــ ا ــ ملتغ إحــصائية داللــھ ذات ق فــر نالــك العــودوأن ــ مة املــسا ادية

أن وجـــدت حيـــث مـــة ر الداللـــة) =12.11F(ل عنـــد)  =0.000(ىومـــستو ـــة معنو يجـــة الن ـــذه و
داللة ي)= 0.05(ىمستو فيما الفرضية فض يقت مما املتغر، ذا   . تعلق

ــــدو ا ن يبــــ حيــــث البعديــــة نــــات للمقا اختبــــار نتــــائج ذلــــك عــــز لو ر مــــصادر) 11(ز نالــــك أن
ن بـــ ق ةوفـــر ـــ ا ســـنوات ذو ن املبحـــوث إجابـــات فـــأك16(يمتوســـطات الفئـــة) ســـنة ومتوســـط

ـــ فأقـــل5(و عــــة) ســــنوات الرا الفئـــة متوســــط بلـــغ فــــأك16(حيــــث متوســــط)3.81)(ســـنة أمـــا ،
ــــال و فأقــــل5(فئــــة بلــــغ) ســــنوات ة) 3.64(فقــــد ــــ ا ســــنوات ذو ن املبحــــوث ســــنة16(يولــــصا

  ). فأك

قم دو را   )11(ل

للعواملن سابية ا املتوسطات ن ب البعدية نات للمقا شيفھ اختبار تحليل قتصاديةرتائج
ة ا متغ حسب مة ر ل العود مة   املسا

سنة16
 فأك

 سنة15- 11
6-10

 سنوات
سنوات5

 فأقل
املتوسط
ي سا  ا

ة ا  فئات

فأقل5 3.64 - - - *0.17  سنوات
 سنوات6-10 3.70 - - - -
 سنة15- 11 3.71 - - - -
فأك16 3.81 - - - -  سنة

إح        *  داللة داللةذات مستو ع   )  α≥ 0.05(ىصائية
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ثانيــا
ً

ال:  نحـــو ن العــامل ات تـــصو ـــ ق رالفـــر مـــةو ر ل العـــود ـــ مة املــسا قتـــصادية عوامـــل
تبعا
ً

التعليمي" واملستو قتصادية الة   ":  ىا

املعطيــات ــدوـش ا ـ ــ) 12(لحــصائية إحــصائية داللـة ذات قــات فر يوجــد أنـھ ــ وإ
ا ات ــــرتـــصو ملتغ تبعــــا مــــة ر ل العــــود ــــ مة املــــسا قتــــصادية العوامــــل نحــــو ن لعــــامل

ً
الــــة( ا

قيمة) قتصادية تفاع ا ب س قيمـة)t(روذلك لغـت و دوليـة، ا ـا قيم عـن ة ) =3.44t(املحسو

الداللة داللـة) =0.001(ىومستو مـستو عنـد ـة معنو يجـة الن ـذه يقتـ)α ≥ 0.05(ىو ممـا ،
الفرضـية، نرفـض العــامل ات تـصو ـ إحـصائية داللـھ ذات ق فـر توجــد ال أنـھ ـ ع تـنص ـ روال و

العوا قتــصاديةنحــو الــة ا تبعـــا مــة ر ل العــود ــ مة املـــسا قتــصادية مــل
ً

ـــدو.  ا ن بــ لو
ل ــسبة بال ق الفــر أن وأيــضا

ً
م متوســط تفــاع ا بــدليل ن وج ــ امل لــصا انــت قتــصادية رالــة

بلغ حيث ي سا نا وج امل إجابة عزب)3.78(متوسط فئة إجابة ومتوسط ،)3.71 .(  

املعطيــات ــدوـش ا ـ ــ) 12(لحــصائية إحــصائية داللـة ذات قــات فر يوجــد أنـھ ــ وإ
املـــ قتـــصادية العوامــل نحـــو ن العـــامل ات ـــرتــصو ملتغ تبعــا مـــة ر ل العـــود ــ مة سا

ً
ىاملـــستو(

ـــ قي) التعلي تفـــاع ا ب ـــس قيمـــة)t(مـــةروذلـــك لغـــت و دوليـــة، ا ـــا قيم عـــن ة ) =3.44t(املحـــسو
الداللة داللـة) =0.001(ىومستو مـستو عنـد ـة معنو يجـة الن ـذه يقتـ)α ≥ 0.05(ىو ممـا ،

ذات ق فـر توجــد ال أنـھ ـ ع تـنص ـ وال الفرضـية، وفـض نر العــامل ات تـصو ـ إحـصائية رداللـھ
العـــو ـــ مة املـــسا قتـــصادية العوامـــل ـــنحـــو التعلي املـــستو تبعـــا مـــة ر ل ىد

ً
ـــدو.  ا ن بـــ لو

للمـــــستو ــــــسبة بال ق الفـــــر أن ىأيـــــضا و
ً

تفــــــاع ا بـــــدليل العليــــــا اســـــات الد لــــــصا انـــــت ــــــ رالتعلي ر
العليـــا اســـات الد إجابــــة متوســـط بلـــغ حيـــث ي ـــسا ا م فئــــة)3.83(رمتوســـط إجابـــة ومتوســـط ،

وس الو الب   ). 3.66(رحملة

قم دو را  )12(ل

تحلي اختبارنتائج م) t(ل ر ل العود مة املسا قتصادية العوامل نحو ن املبحوث ات رلتصو ةّ
ملتغ يتبعا

ً
التعليمي( واملستو قتصادية الة   ).ىا

املتغ املتغ  فئات
الوسط

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار
 )t(قيمة

ىمستو
 الداللة

الة ا
 قتصادية

  أعزب
وج  م

3.71  
3.78 

0.38  
0.34 

3.44* 0.001 

ىاملستو
 التعلي

وس الو   رب
عليا اسات  رد

3.66  
3.83 

0.35  
0.28 

4.125* 0.001 

مستو*  ع إحصائية داللة   )  α ≥ 0.05(ىذات
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ـع الرا الـسؤال عـن داللـة: جابة ذات ق فـر نالـك مـستووـل عنـد ) α  0.05(ىإحـصائية
مـة ر ل العــود ـ مة املــسا جتماعيـة ــصيةللعوامـل ال ـصائص ل تبعــا

ً
النــوع( العمـر،

ة ا التعليمي، املستو ،   ).ىجتما

أوال
ً

ات:  ــــ للمتغ عــــز مــــة ر ل العـــود ــــ مة املــــسا جتماعيـــة للعوامــــل ن العــــامل ات ىتـــصو ر
والوظيفية صية   ال

دو  )13(رقملا
التباين جتماعية) One Way Anova(تحليل للعوامل ن العامل ات العودرلتصو مة املسا

والوظيفية صية ال ات للمتغ عز مة ر   ىل

املستقل التباينمصد املتغ  ر
جات رد
ة ر  ا

مجموع
عات  املر

متوسط
عات  املر

 )F(قيمة
ىمستو

 الداللة

 العمر
املجموعات ن   ب

املج  موعاتداخل
)3،233( 

7.215  
154.739 

2.405  
0.664 

8.98* 0.000 

ة  ا
املجموعا ن   تب

املجموعات  داخل
)3،233( 

16.995  
144.959 

5.665  
0.622 

16.91* 0.000 

داللة*  مستوذات ع   )  α ≥ 0.05(ىإحصائية

مــة. 1 ر ل العــود ــ مة املــسا جتماعيــة للعوامــل ن العــامل ات تــصو ــ ق رالفــر تبعــاو
ً

  ":العمر"ملتغ

قــــــــــم ــــــــــدو ا ــــــــــ النتــــــــــائج ت رأشــــــــــا ذات) 13(لر ق فــــــــــر توجــــــــــد إحــــــــــصائيةوأنــــــــــھ داللــــــــــھ
ــــ ــــ) العمـــــر(ملتغ مة املـــــسا جتماعيــــة للعوامـــــل ن العــــامل ات تـــــصو حيـــــثرــــ مــــة ر ل العـــــود

قيمــــة أن الداللــــة) =8.98F(وجــــدت مـــــستو) =0.000(ىومـــــستو عنــــد ـــــة معنو يجــــة الن ـــــذه ىو

املتغ)α ≥ 0.05(داللة ذا يتعلق فيما الفرضية فض يقت مما   .ر،

اخت نتائج ذلك عز دوزو ا ن يب حيث البعدية نات للمقا لبار مـصادر) 14(ر نالـك أن
إجا متوسطات ن ب ق عماروفر ذو ن املبحوث فأقل30(يبات عـة) سنة الرا الفئـة 51(ومتوسط

فـــــــأك ـــــــ) ســـــــنة و الفئـــــــة متوســـــــط بلـــــــغ فأقـــــــلســـــــ30(حيـــــــث الفئـــــــة)3.44) (نة متوســـــــط أمـــــــا ،
عــــة فـــــأك51(الرا بلـــــغ) ســـــنة عمـــــارولـــــصا) 3.80(فقـــــد ذو ن فـــــأك51(يالعـــــامل وأن ).ســـــنة

إجابــــات متوســــطات ن بــــ ق فــــر مــــصادر عمــــارونالــــك ذو ن ومتوســـــط) ســــنة50-41(ياملبحــــوث
ــ و فأقـل30(الفئـة الثالثــة) ســنة الفئــة متوسـط بلــغ متوســط)3.78 ()سـنة50-41(حيــث أمــا ،
و فأقل30(الفئة بلغ) سنة العامل) 3.64(فقد عمارولصا ذو   ).سنة50-41(ين

قم دو را   )14(ل
ال نات للمقا شيفھ اختبار تحليل سابيةرنتائج ا املتوسطات ن ب   بعدية

ملتغ تبعا مة ر ل العود مة املسا جتماعية للعوامل ن العامل ات لتصو
ً

ر   العمرّ

سنة51
سنة30 سنة40- 31 سنة50- 41 فأك

 فأقل
املتوسط
ي سا ا ا  لعمرفئات

فأقل30 3.44 - - *0.34 *0.36  سنة
 سنة40- 31 3.64 - - - -
 سنة50- 41 3.78 - - - -
فأك51 3.80 - - - -  سنة

مستو*  ع إحصائية داللة   )  α ≥ 0.01(ىذات
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ق. 2 العــامــوالفــر ات تبعــارتــصو مــة ر ل العــود ــ مة املــسا جتماعيــة للعوامــل ن ل
ً

ة"ملتغ   ".ا

قــمأ ــدو ا ــ النتــائج ت رشـا ــ) 13(لر ملتغ إحــصائية داللــھ ذات ق فــر ة(ونالـك ــ ) ا
قيمـة أن وجـدت حيـث مـة ر ل العـود ـ مة املـسا جتماعية للعوامل ات ) =16.91F(رتصو

الداللة داللة) =0.000(ىومستو مستو عند ة معنو يجة الن ذه يقتـ)α ≥ 0.05(ىو ممـا ،
فيما الفرضية املتغرفض ذا   . يتعلق

دو ا ن يب حيث البعدية نات للمقا اختبار نتائج ذلك عز رو مـصادر) 15(لز نالـك أن
ة ـــ ا ســـنوات ذو ن املبحـــوث إجابـــات متوســـطات ن بـــ ق يفـــر فـــأك16(و الفئـــة) ســـنة ومتوســـط

ـــ فأقـــل5(و عـــة) ســـنوات الرا الفئـــة متوســـط بلـــغ فـــأك16(حيـــث متوســـط)3.87) (ســـنة أمـــا ،
ـــ و فأقـــل5(الفئـــة بلـــغ) ســـنوات ة) 3.44(فقـــد ـــ ا ســـنوات ذو ن املبحـــوث ســـنة16(يولـــصا

ة). فأك ـ ا سـنوات ذو ن املبحـوث إجابات متوسطات ن ب ق فر مصادر نالك يوأن سـنة16(و
الفئـــ) فــأك الثانيــةومتوســط عــة) ســنوات10-6(ة الرا الفئـــة متوســط بلــغ فـــأك16(حيـــث ) ســنة

أم)3.87( الثانية، الفئة متوسط بلـغ) سـنوات10-6(ا سـنوات) 3.58(فقـد ذو ن املبحـوث يولـصا
فأك16(ةا سـنوات). سنة ذو ن املبحـوث إجابـات متوسـطات ن ب ق فر مصادر نالك يوأن و

ة ال) سنة15-11(ا ـومتوسط و فأقـل5(فئة الثالثـة) سـنوات الفئـة متوسـط بلـغ -11(حيـث
أمـــ)3.77) (ســنة15 ـــ، و الفئـــة متوســـط فأقـــل5(ا بلـــغ) ســـنوات ن) 3.44(فقـــد املبحـــوث ولـــصا

ا سنوات   ). سنة15-11(ةيذو

قم دو را   )15(ل

سابية ا املتوسطات ن ب البعدية نات للمقا شيفھ اختبار تحليل   رنتائج
ا رلتصو اّ سنوات متغ حسب مة ر ل العود مة املسا جتماعية للعوامل ن العامل   ةت

سنة16
 فأك

11 -15
 سنة

6-10
 سنوات

سنوات5
 فأقل

املتوسط
ي سا  ا

سنوات ةفئات  ا

فأقل5 3.44 - - *0.33 *0.43  سنوات
 سنوات6-10 3.58 - - - *0.29

 سنة15- 11 3.77 - - - -
فأك16 3.87 - - - -  سنة

 مستو ع إحصائية داللة   )  α ≥ 0.05(ىذات
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ثانيـــا
ً

مـــةا:  ر ل العـــود ـــ مة املـــسا جتماعيـــة العوامـــل نحـــو ن العـــامل ات تـــصو ـــ ق رلفـــر و
اتبع
ً

التعليمي" واملستو جتماعية الة   ":  ىا

قـم دو ا حصائية املعطيات رش قـات) 16(ل فر يوجـد أنـھ ـ إحـصائيةوإ داللـة ذات
العـو ـ مة املـسا جتماعية للعوامل ن العامل ات تبعـارتصو مـة ر ل د

ً
جتماعيـة( الـة ) ا

قيمـــة تفـــاع ا ب ـــس ـــا)t(روذلـــك قيم عـــن ة قيمـــةاملحـــسو لغـــت و دوليـــة، ىومــــستو) =9.51t(ا

داللـــة)= 0.000(الداللـــة مــــستو عنـــد ــــة معنو يجـــة الن ــــذه ممــــا)α ≥ 0.05(ىو فــــض، ريقتـــ
تـــــ ـــــ إحـــــصائية داللـــــھ ذات ق فـــــر توجــــــد ال أنـــــھ ـــــ ع تـــــنص ـــــ وال نوالفرضـــــية، العــــــامل ات رصو

الــ ا ـــ ملتغ تبعــا مــة ر ل العـــود ــ مة املـــسا جتماعيــة للعوامــل
ً

جتماعيـــة ـــدو. ة ا ن بــ لو
مت تفـــاع ا بـــدليل ن وج ــ امل لـــصا انـــت جتماعيـــة الــة ل ـــسبة بال ق الفـــر أن رأيــضا و

ً
م وســـط

ن وج امل إجابة متوسط بلغ حيث ي سا ع)3.79(ا فئة إجابة ومتوسط   ). 3.46(زب،

قـم دو ا حصائية املعطيات رش د) 16(ل ذات قـات فر يوجـد أنـھ ـ إحـصائيةوإ اللـة
تبعـا مـة ر ل العـود ـ مة املــسا جتماعيـة للعوامـل ن العـامل ات تـصو ـ
ً

ــ(ر التعلي ) ىاملـستو
قيمـــةوذلـــ تفـــاع ا ب ـــس قيمـــة)t(رك لغـــت و دوليـــة، ا ـــا قيم عـــن ة ىتوومــــس) =9.51t(املحـــسو

داللـــة)= 0.000(الداللـــة مــــستو عنـــد ــــة معنو يجـــة الن ــــذه يقتـــ)α ≥ 0.05(ىو ممــــا رفــــض،
ن العــــــامل ات تـــــصو ـــــ إحـــــصائية داللـــــھ ذات ق فـــــر توجــــــد ال أنـــــھ ـــــ ع تـــــنص ـــــ وال رالفرضـــــية، و

املـــسا جتماعيـــة ـــللعوامـــل التعلي املـــستو ـــ ملتغ تبعـــا مـــة ر ل العـــود ـــ ىمة
ً

ـــدو.  ا ن بـــ لو
أن أيــضا

ً
م متوســـط تفــاع ا بــدليل ن وج ــ امل لــصا انـــت ــ التعلي للمــستو ــسبة بال ق رالفــر ى و

ـــ العليـــاا اســـات الد فئـــة إجابـــة متوســـط بلـــغ حيـــث ي حملـــة)3.77(رسا فئـــة إجابـــة ومتوســـط ،
وس الو   ). 3.34(رالب

ق دو را  )16(مل

اختبار تحليل املسا) t(نتائج جتماعية للعوامل ن املبحوث ات رلتصو تبعاّ مة ر ل العود مة
ً

التعليمي(يملتغ واملستو جتماعية الة   ).ىا

 املتغ
فئات

 املتغ
الوسط

ي سا  ا
نحراف

 ياملعيار
 )t(قيمة

ىمستو
 الداللة

جتماعية الة  ا
  أعزب
وج  م

3.46  
3.79 

0.61  
0.44 

6.09* 0.000 

التعلي  ىاملستو
وس الو   رب

اسات رد
 عليا

3.34  
3.77 

0.56  
0.49 

6.38* 0.000 

مستو*  ع إحصائية داللة   )  α ≥ 0.05(ىذات
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النتائجمناق   :شة

ــــ. 1 ا العـــود مــــن ــــد ا ــــ فتـــصادية العوامـــل دو نحــــو ن ـــوم املح ــــات اتجا أن النتـــائج ردلـــت
مـة ر يجةا الن ذه وتفسر مرتفعة، انت ي د قراملجتمع قتصادي العامل ـوأن ي ند

ـــو ف مـــة ر ا ـــ إ العـــود ـــ إ دافعـــا
ً

وال ـــرائم ا عـــض ـــاب ت ا ـــ إ ص الـــ ـــرائمريـــدفع ا ســـيما
س وامللــــ ــــل املأ ة ضــــر احتياجــــات مــــن إليــــھ يحتــــاج مــــا لــــسد املــــال ــــ ع ــــ... ورالواقعــــة وأن. ا

ا ص يال قـد املـال، ـ ع صو ا أجل من ع املشر غ السلوك اب ت ا إ أ ي قد للفق و ـأر
ـصو ا غيـة حتيـال و النـصب أو الــسرقة مثـل ـرائم ا أنـواع مختلـف ـاب ت ا ـ لإ املــال،ر ـ ع

الطــــالق ــــا ع ــــتج ي قــــد وعائلــــة ة أســــر ل مــــشا ــــ إ الفقــــر يــــؤدي قــــد وكــــذلك يحتاجــــھ، مــــا وتـــوف
طفال شرد ـوو ي ممـا م، ل منـا ـ إ العودة عن والتأخر العمل إ طفال و ساء ال وء نو لـھز

قتـصادي العامـل و تـد وأن ، سـر والتفكـك جتماعيـة ـشئة الت ـ سـلبية رآثار خلـقي يـؤدي
والعـود رمـي ا الـسلوك ـاب ت ال امليـل ـ إ بـالبعض يـؤدي الـذي مـر املجتمـع، طبقات ن ب رفجوة

ســ مـة ر ســعارل ــ ـاد ا تفــاع عــد خـصوصا ساســية يــاة ا متطلبـات ن لتــأم رعيا
ً ً

الــذي
الرقا ـــــات ا قبـــــل مـــــن قابـــــة وجـــــود عـــــدم وكـــــذلك عـــــام، ل ـــــش العامليـــــة ســـــواق دتھ بيـــــةرشـــــ

ـــــ إ ص بالــــ يــــدفع ممــــا الــــسلع، أســــعار ـــــ ع دين واملــــستو التجــــار ــــ ع ختــــصاص اب ــــ روأ
عة مـشر غ بأعمال مختلـفوالقيام ـاب ت ا قـل ـ ع اليوميـة متطلباتـھ ن لتـأم املـال عـن ربحثـا

ً

ـــرا ا املـــالأنمــاط ـــ ع الواقعــة وخاصـــة مــع. ئم اســـة الد ـــذه اســـةروالتقــت ؛2016القـــواقزة،(رد
خوالـــــــــدة؛2016،امحمــــــــدي ي،2015؛ القحطـــــــــا ــــــــي،2014؛ الكيال اســـــــــة) 2013؛ ،(رود ـــــــــ والر

أن) 2008 ــــ إ ــــا نتائج ت أشــــا ــــ معــــدالتروال تفــــاع ا ــــ ع الــــدخل ومــــستو للبطالــــة دو رنــــاك ى ر
ال ن ب العالقة وأن مة ر طرديةا عالقة مة ر وا   .بطالة

العوا. 2  دو نحـــو ن ـــوم املح ــــات اتجا أن النتـــائج ــــردلـــت ا العـــود مـــن ـــــد ا ـــ جتماعيـــة مــــل
أن يجـة الن ذه وتفسر مرتفعة، انت ي د املجتمع مـة ر ارا عـد بُ سـ جتمـا لعامـل

ا ـ إ تـؤدي وقد سر التصدع إ تؤدي ال سباب ـشرديمن ال ـ إ باألبنـاء يـدفع ممـا لطـالق،
تأث تحت إجرامية عصابات إ نضمام نأو ب قائمة جية الز العالقة تظل وقد ، املا وغراء

العال تظل وقد ، املا غراء تأث وتحت أنھ إال ن ج أنـھوالز إال ن، ج الز ن ب قائمة جية الز وقة و
للع جــــة الز تــــضطر قــــد اجــــة ا وطــــأة ــــستجيبووتحــــت وقــــد ش والعــــ ق للــــر مــــصدر لتــــوف زمــــل

ة الــدعا ســة مما نحــو لــق فت املــال رإلغــراء آثــارر مــن فعــال ــذه ل مــا يخفــي وال القــوادة، أعمــال أو
ة خط وإجرامية    .مرضية
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نحــراف أن ــ إ ذلــك تفــس مكــن شــدةو ولكــن ــة بو وال قتــصادية ات املــستو افــة ل يحــدث
ســ لــدى ــو ت ا ــشا نان قتــصادير و ــ التعلي املــستو منخفــضة ـــم. ىر ديــاد با أنــھ زإضــافة

ً

تــزداد فأنــھ لإلعالــةســرة يجــة ن نفــسيا ضــغطا ل ــش ممــا قتــصادية و جتماعيــة ــا متطلبا
ً ً

لألبنـــــاء ـــــشة واملع ية الـــــ جتمـــــاواملتطلبـــــات التكيـــــف مـــــن نوعـــــا نحـــــراف ـــــو ي التـــــا و
ً

ن
ك جتمــا البنــاء تــولــضغوط مل ــة الالمعيا ــة نظر تقــو نمــا مؤشــرا. رل ــ خ ــ التعلي فاملــستو

ً
ى

ـــــ ع املـــــستولالســـــتدالل ـــــسب تفعـــــت ا لمـــــا انـــــھ ـــــ فطبي ـــــدث ا لوالـــــدي الثقـــــا ىاملـــــستو رى
أفــــضل، م مــــستوا ــــان لمــــا للوالــــدين ــــ ــــاالتعلي عل يجمــــع ــــاد ي ــــ ال يات البــــد مــــن وأصــــبح

ــــش والت بيــــة ال مجــــاالت ــــ لوالــــديناملختــــصو ــــ التعلي املــــستو ــــان لمــــا انــــھ جتماعيــــة ىئة
يكـــس ذلـــك فــــان متقـــدما، ـــدث ا

ً
ــــ ال ـــة بو ال والطــــر ســـاليب أحـــسن ــــم تف ـــ ع ة القــــد قم ر

م صـــغا ــشئة ت ــ ع م اســـة.رــساعد الد ــذه نتــائج التاليــةروالتقــت اســات الد القـــواقزة،((رمــع
امحمدي،2016 خوالدة؛2016؛ القحطا2015؛ ي،2014ي،؛ الكيال   .)2013؛

إن. 3 النتــائج قتــصاددلــت و جتماعيــة العوامــل عــاد ــ%) 50.9(تفــسريةأ التبــاين مــن
مـــــــة( ر ا ــــــــ إ و)العـــــــود وفــــــــس، ـــــــ و املرتبــــــــة احتـــــــل قــــــــد قتــــــــصادية العوامـــــــل ــــــــ متغ مــــــــاإن ر

ه العوامـل%) 46.3(رمقدا ت ـ متغ ودخل ع، التا املتغ التباين مـعمن فـسر حيـث جتماعيـة
قتصادية العوامل م%) 57.8(متغ ر ل العود التباين عامن تا ا متغ بوصفھ ة

ً ً
 .  

العاطـل ص ال ألن سر التصدع إ يؤدي قتصادي العامل أن ذلك تفس مكن يو
ــــشعـــن و الطــــالق ـــ إ يــــؤدي قـــد ممــــا ألســـرتھ ش والعــــ ق الــــر مـــصدر تــــوف ـــستطيع ال ردزالعمــــل

تــؤدي قــد أو املــادي غــراء تــأث تحــت إجراميــة عــصابات ــ إ نــضمام أو جبنـاء ــر والبطالــة
قـــد وكـــذلك طفـــال، ـــشئة ت ـــ ع ســـلبية نتـــائج ـــا ل ـــو ي قـــد ـــ ال العمـــل ـــ إ طفـــال و جـــة نالز و

الب الدخلتؤدي أو املا د املو عدام ال نظرا للفرد، رمي ا السلوك اب ت ا إ رطالة
ً

لعـدمر نظرا
ً

أنماط اب ت ا إ العمل عن العاطل أ ي قد التا و العلم، فرص مثـلرتوفر رائم ا من معينة
ـــــر و وال حتيـــــال و النـــــصب أو ــــ... الــــسرقة ـــــ. ا التفك ـــــ إ بـــــھ تـــــؤدي فــــراغ أوقـــــات لديـــــھ ونـــــھ

تـؤدي وقــد املـال ــ ع ـصو ا أجــل مـن عة مــشر ـ غ ســلوكيات ـاب ت ا ــ إ لوالتخطـيط و البطالــةر
ممـ بــاملجتمع فعـال ـ وغ مفيـد ــ غ ص ـ بـأن بالـشعو العمــل عـن العاطـل ص لــھربالـ يولـد ا

رمي ا السلوك اب ت ا التا و والفشل   .رحباط

ــ ع املجتمــع ا فرضــ ــ ال الــسلبية ة الــصو مــن روانطالقــا
ً

ل ــش مــدفوعا بأنــھ ــشعر يــل ال
ً

عنـ يـھ عـن املجتمـع يكـف ال بمـا للقيام ر املجتمـع. ھيق بـھ بـأ ت الـذي املـص يجـسد بـذلك ـو . و
محا مــن جــدو ال كمجـرم نفــسھ ـ إصــالحھىفيعت ــ. ولـة ع ينغلــق يجعلـھ املجتمــع مــن النبـذ ــذا و

بــــھ. ذاتــــھ ــــ ت وت النابــــذ، املجتمــــع تجــــاه نرجــــ موقــــف ــــ ب ــــو نجــــراف ــــ إ الوصــــم عمليــــة
انحة ا العصابات ات   . رتيا
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ا الء ال من ا فكث
ً

عمليـات مـن سلـسلة ا مـر قـد ـ ط وا ـ الفع نحـراف ـ إ ـوا ان ولـذي
عا تبدأ الرفـاقالوصم، أو اللعـب العمـل، باألسـرة، تتمثـل ـ وال مـة امل ماعـات ا ـ. دة إ ي ـأ و

عليـــــھ حكـــــم و يليـــــة التأ ـــــاملؤســـــسة ع طـــــالع خـــــالل مـــــن ـــــا ر و ـــــام ح نفـــــس واملـــــسئولو ن
ال. ســــوابقھ تفاعــــلفالغالبيــــة لعمليــــة وليــــدة ايــــة ال ــــ ــــو ــــ ط ا نحــــراف حــــاالت مــــن ــــ عظ

واصـم والبطالــةكمــ.عالئقـي ـالفقر قتــصادية املؤشـرات تفـاع ال يجــة ن أنـھ ذلــك تفـس يمكـن را
معدالت تفاع وا جو و الدخل ي روتد ضـعفر ب ـس الكـساد معـدل تفاع ا مت أس م رالت

ــ مــع لألفــراد الــشرائية النقــدزالقــوة تــوفر لعــدم ع والبــضا الــسلع أنــواع مختلــف ــ ع العــرض ادة
ن لتـــــأم م والــــــال ــــــذهزاملـــــا تفـــــسر أن يمكــــــن كمـــــا ــــــي، د املجتمـــــع ألفــــــراد ساســـــية اجــــــات را

العامليـــ صــات البو يــار ال يجــة ن أنــھ يجــة العــالرالن قتــصاد و باقتـــصاديات. ة الــضر ــ إ رأدى
املج ا وم والدو مةلاملجتمعات ر ا إ العود معدالت تفاع ا إ أدى مما أيضا ي د رتمع   .ر

إ. 5 النتــــــائج داللـــــــةدلــــــت مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود ىــــــ ) α≥0.05(و
و مــن مــة ر ل العــود ــ مة املــسا قتــصادية تــمللعوامــل بديلــة ــات عقو ن ــوم املح نظــر ــة ج

املح قبل من ا تنفيذ يتم لم او ا ـتنفيذ التعلي ـل املؤ ـ ملتغ عـز بديلـة، ات عقو م عل ىوم
املبحــــوث لــــصا ق الفــــر انــــت عليــــاوو اســــات د ــــ التعلي ـــــل املؤ ذو رن ذات. ي ق فـــــر نالــــك ووأن

ا قتـصادية العوامـل ـ العمـر ـ ملتغ إحـصائية نظـرداللھ ـة وج مـن مـة ر ل العـود ـ مة ملـسا
ا ا تنفيذ تم بديلة ات عقو ن وم بديلـةاملح ات عقو م عل وم املح قبل من ا تنفيذ يتم لم و

ن املبحــــــوث لــــــصا ق الفــــــر عمــــــارووأن فــــــأك51(يذو داللــــــھ)ســــــنة ذات ق فــــــر نالــــــك وأن و،
مة املـــــسا قتــــصادية العوامــــل ــــ ة ــــ ا ــــ ملتغ نظـــــرإحــــصائية ــــة وج مــــن مــــة ر ل العــــود ــــ

يت لم او ا تنفيذ تم بديلة ات عقو ن وم بديلـةاملح ات عقو م عل وم املح قبل من ا تنفيذ م
ة ـــــ ا ســـــنوات ذو ن املبحـــــوث فـــــأك16(يولـــــصا داللـــــة). ســـــنة ذات قـــــات فر يوجـــــد أنـــــھ ـــــ ووإ

مــــة ر ل العــــود ــــ مة املــــسا قتــــصادية العوامــــل ــــ ــــ نإحــــصائية ــــوم املح نظــــر ــــة وج مــــن
قبــــل مـــن ا تنفيــــذ يــــتم لــــم او ا تنفيـــذ تــــم بديلــــة ـــات تبعــــاعقو بديلــــة ــــات عقو م علـــ ــــوم املح

ً

جتماعية( الة ال) ا ل سبة بال ق الفر نووأن وج امل لصا انت جتماعية   . ة

أن ــ إ ذلــك ــ ب تنفيــالــس يــتم لــم او ا تنفيــذ تــم بديلــة ــات عقو ن ــوم قبــلاملح مــن ا ذ
بديلــة ــات عقو م علــ ـوم الاملح ة ــ ا اب ـ أ مــن ونــو ي مــا نعـادة ً

العلميــة الت واملــؤ لــة طو
ا وملنــافع العمــل لتفاصــيل ــا ا اد ــ أك ــم أ حيــث العاليــة،

ً
ــدر ل قتــصادية العوامــل ــ ع لتغلــب

مة ر ل العود رة ظا بالع. من امـا ال ـ أك ـان الفرد عمر اد لما وأنھ
ً

الـسنز كبـار ألن ذلـك مـل
ا ـــ خ وأن الـــسن، صـــغار مـــن م ـــ غ مـــن ايـــة ود ـــة تجر ـــ أك مرـــم لـــد تولـــد لـــة الطو ن العـــامل ت

العمـــــل يــــات بحي ايــــة د ـــــ أك ــــصبحو و ف رمعــــا لمــــ. نر ادتوأنــــھ لمـــــا ــــ العل الفــــرد ـــــل مؤ اد زا ز
ل جتماعيــــة و قتــــصادية العوامــــل ــــ يجابيــــة العناصــــر تقيــــيم ــــ ع اتــــھ رةرقد ظــــا مــــن ــــد

مة ر ل   .العود
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إحــــــصائي. 6 داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ النتــــــائج داللـــــــةودلــــــت مــــــستو عنــــــد ) α≥0.05(ىة
ــ وج مــن مــة ر ل العــود ــ مة املــسا جتماعيــة تــمللعوامــل بديلــة ــات عقو ن ــوم املح نظــر ة

ـ ملتغ عـز بديلـة، ات عقو م عل وم املح قبل من ا تنفيذ يتم لم او ا ـىتنفيذ التعلي ـل املؤ
اســــات د ــــ التعلي ـــــل املؤ ذو ن املبحــــوث لــــصا ق الفــــر انــــت رو ي ذات. عليــــاو ق فـــــر نالــــك ووأن

املــ جتماعيــة العوامـل ــ العمــر ـ ملتغ إحــصائية نظــرداللـھ ــة وج مـن مــة ر ل العــود ـ مة سا
عل وم املح قبل من ا تنفيذ يتم لم او ا تنفيذ تم بديلة ات عقو ن وم بديلـةاملح ات عقو م

عمــــــار ذو ن املبحــــــوث لــــــصا ق الفــــــر يوأن فــــــأك51(و و)ســــــنة داللــــــھ، ذات ق فــــــر نالــــــك وأن
ـــــ مة املـــــسا جتماعيـــــة العوامـــــل ـــــ ة ـــــ ا ـــــ ملتغ نظـــــرإحــــصائية ـــــة وج مـــــن مـــــة ر ل العـــــود

عق م عل وم املح قبل من ا تنفيذ يتم لم او ا تنفيذ تم بديلة ات عقو ن وم بديلـةاملح ات و
ة ـــــ ا ســـــنوات ذو ن املبحـــــوث فـــــأك16(يولـــــصا يوجـــــد). ســـــنة أنـــــھ ـــــ داللـــــةوإ ذات قـــــات وفر

مــــ مــــة ر ل العــــود ــــ مة املــــسا جتماعيــــة العوامــــل ــــ ــــ نإحــــصائية ــــوم املح نظــــر ــــة وج ن
تبعــــا بديلــــة ــــات عقو م علـــ ــــوم املح قبــــل مـــن ا تنفيــــذ يــــتم لــــم او ا تنفيـــذ تــــم بديلــــة ـــات عقو
ً

جتماعية( الة امل) ا لصا انت جتماعية الة ل سبة بال ق الفر نووأن   . وج

  :التوصيات

اسة الد تو نتائج من تقدم ما   :رضوء

م. 1 حقــــا و الــــ ــــو ت نأن اتن دو ــــ إ ــــا ف ن العــــامل يخــــضع وأن يــــل والتأ لإلصــــالح رراكــــز
وان ا من خاصة الء، ال مع التعامل بكيفية م ف سـالةلتعر وتحديد النفسية، رب

ا بمقتضا والعمل صالحية ن   . ال

ا. 2  تقــوم والتنظيمــاتأن ، و بالــ اصــة ا اســات الد ــ ع ــ ك ال ــادة بز املعنيــة نــات ر
ســـــــمية ـــــــ ـــــــذهرالغ ل ـــــــ ط ا الـــــــدو ـــــــة بمواج الكفيلـــــــة طـــــــط ا وإعـــــــداد ـــــــا، رداخل

فرعية ثقافات من ا يرتبط وما   . التنظيمات

ين،تقــــسي.3 ــــ ط ل إصــــالح مركــــز مثــــل متخصــــصة، مراكــــز ــــ إ يــــل والتأ صــــالح مراكــــز م
كــــذلكوأخـــر املـــدة، ة قــــص ـــات العقو لـــذو ومركــــز املـــدة، لـــة طو ــــات العقو يلـــذو ي

خا إصالح نمركز باملوقوف   . ص

يـل.4 ال وإشـعار وثابتـة، علميـة ألسس وفقا يل والتأ صالح مراكز الء ب تمام ة ورضر
يـــــضمنباال الـــــذي ل بالـــــش صــــالح مركـــــز ـــــ إ دخولـــــھ ظــــة مـــــن ام ـــــ ح و تمــــام

ا نالتفاعل ال مجتمع مع   . لسليم

تالئـ.5 ـ ال العقابية املعاملة عليھ وم املح ع تطبق اجرامـھ،أن أسـباب عـا و فـھ ظر وم
ـــ إ ـــة العقو نفيـــذ ب البـــدء قبـــل عليـــھ ـــوم املح يخـــضع وأن يـــل، التأ ـــ إ بـــھ وتـــؤدي

إضـــافةفحــص يلـــھ، تأ مقتــضيات عـــن كــشف و تھ، ـــص جوانـــب نــاو ي لشـــامل
بنظـــام خـــذ ــ بحيـــثإ عليـــھ، ـــوم املح ــصية ـــ ع يطـــرأ ملــا تبعـــا ـــة العقو تــدرج

بق وتزداد القيود سلوكھتخفض التحسن   . در

جتماعيـــــــــــة. 6 املؤســــــــــسات الوطنيـــــــــــة،(دعــــــــــوة املعونــــــــــة صـــــــــــندو جتماعيــــــــــة، التنميــــــــــة ة ا قو ر ز
جتمـــــــاومؤســـــــس افـــــــل الت ن) ات تحـــــــس ا ـــــــدف ماليـــــــة وسياســـــــات بـــــــرامج لتنفيـــــــذ
مةوضاع ر ل العود معدالت تخفيف أجل من م ع للمفرج واملادية   .قتصادية
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ــ. 7 معا ة قـــوةورضــر خــارج ـــم ملــن مــة الال املـــساعدات تــوف خــالل مـــن وذلــك الفقــر لة مـــش زة
ال غطي بحيث جو مستو ن وتحس رالعمل مى ع للمفرج ساسية اجات ا دخل

مة ر ل للعود دافعا الفقر و ي ال ي
ً

  .ن

س. 8 تكـــــر تتطلــــب ــــة أولو ذات قــــومي أمــــن قــــضية ــــا واعتبا البطالــــة لة مــــش ــــة معا ة رضــــر ور
اجـــــاتا ا لتلبيــــة تكفــــي مناســــبة ــــأجو و املجتمــــع ألفــــراد عمــــل فــــرص لتــــوف رــــود

الـــدخ وذو والفقـــراء ن للعـــاطل ة يالـــضر مـــة،ور ر ا ـــ ا يتحولـــوا ال ـــ ح املحـــدودة لو
ـ البطالـة وضـع ـ ع العمـل مـن بد ـوال أع ـ الوظيفيـة والفـرص ـا، ل مـستو ـى ىأد

ثم واس مالية سياسة خالل من ا ل مالئمةىمستو ة   . را
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املراجع  :قائمة

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

واملؤ). 2002 (طالب،أحسن ة والعقو مة ر صالحيةا شر.سسات وال للطباعة الطليعة  . دار

يم، ديث الجتما الدفاع حركة ).٢٠٠٥ (شأت أكرم إبرا ا ا نائية السياسة ي ف رودو  .ا

يم، ي حمـدم إبـرا ونيـة املراقبـة ).٢٠٠٨ (زفـو ـات لتنفيـذ وسـيلة لك ـة الـسالبة العقو ر .ل
اديمية ك أ  .ألمنل رمبا

سمرة ن،أبو س ا عبد ي). 2005 (محمد نا ا النفس ع.علم والتو شر لل الراية  .زدار

سمرة ن،أبو س ا عبد ي). 2005 (محمد نا ا النفس ع.علم والتو شر لل الراية  .زدار

مــــــة). 2002 (طالــــــب،أحــــــسن ر صــــــالحيةا واملؤســــــسات ــــــة للطباعــــــة.والعقو الطليعــــــة دار
شر  .وال

جر،أســــــــــماء التـــــــــــو املحـــــــــــسن عبــــــــــد بـــــــــــن هللا عبـــــــــــد ـــــــــــت جتماعيـــــــــــة .)2011 (يب ـــــــــــصائص ا
للعائـــــدات قتــــصادية مــــة،و ر نـــــايف ل جامعـــــة ، املاجــــست ادة شـــــ لنيــــل مـــــذكرة

منية للعلوم ية  .العر

ن . )2001 (ذبــاب نــھ،البداي ــو  ب املعنونــة العلميــة النــدوة مــالإع العــام، والــرأي واملعتقــد تجــاه ت
ن ــــو مـــــة، مــــن واق عـــــام رأي ت ر اديميـــــة،1/2001 /26 – 24 مــــن واملنعقـــــدة ا  نـــــايف أ
اضا منيھ، للعلوم  ).48- ص(،لر

ان، ـھ نمـاذج .)2003( احمـد وعـسكر محمـود ربـد ر تفـس ـ جتماعيـھ النظر  .جتماعيــھ الظـوا
ھ املكتبھ شر للطباعة املصر عوا وال  .زلتو

محمد جتما.)2002 (البكر، البناء البطالة اململكـة:أثر ـ ـا وأثر للبطالـة تحليليـة اسة رد
السعودية ية جتماعيةمجل. العر العلوم   .)2 (ة

،جاســــــتو نبوتو خ .)1964(  ل ي وعبــــــاس غيــــــث، محمــــــد: ترجمـــــــة،جتمــــــاع علــــــم رتــــــا  الـــــــدار .شــــــر
شر للطباعة القوميھ   .وال

ـــــالق عبـــــد ،الـــــدين جمـــــال مـــــة). 2001 (رمـــــضان والـــــسيد ا ر دمـــــة رمنظـــــو مـــــن نحـــــراف و ا  ا
ام مكتب .جتماعية ديث ا  .ا

، دي ات نقانو شرح ).١٩٩٢ (يفخر ا س مطبعة. العام القسم: العقو  .أوف

ي، ر ي ا ـشئة عالقـة .)2009 (ربندو تر ة الت ـة مـن حـداث، انحـراف ـ سـر ن نظـر وج  العـامل
حــــــداث يــــــة اململكــــــة ــــــ جــــــدة محافظــــــة ــــــ املالحظــــــة ردو ــــــ و  رســــــالة ،الــــــسعودية العر

ة غ ماجست شو   . ردن مؤتة، جامعة .رم

، ضة دار). الثانية الطبعة (العقاب علم ).١٩٧٣ (نجيب محمود حس ية ال  .العر

ي أحمدا سام حـداث .)2009(صة، جنـوح ـ قتـصادية و جتماعيـة العوامل رسـالة.ردو
مؤتة جامعة ة، شو م غ   .رماجست

، ـ ثع للـھ عبـد ا ـ بـن الل ـات بـدائل ).٢٠٠٨ (ع ـة الـسالبة العقو ر ن ل  لواملـأمو الواقـع بـ
ميدانية( اسة شو غ ماجست رسالة،)رد اديمية. رةم  .منية لعلومل نايف أ
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ن). 2012 (خاليفيــــــة،خـــــض املنحــــــرف حــــــداث عنـــــد ســــــة املد لــــــدو جتماعيـــــة ات رالتــــــصو ر ر
بيــــة( ال اعــــادة بمراكــــز ميدانيــــة اســـة اه،)رد الــــدكتو ادة شــــ لنيــــل مقدمــــة حـــة رأطر و

ال علم قسنطينةعلوم ي منتو جامعة ، جتما  .رنفس

س خليفـــة، واملرعايـــة .)1997( ومحـــر ن ون ـــياملـــ العر العـــالم ـــ م واســـر م عـــ اديميـــة.فـــرج أ
منيھ للعلوم  .نايف

اللطيــف عبــد املــنعم؛خليفــھ، عبـــد محمــود ــات.)ت.ب( و تجا لوجية ــوم(  ســي -القيـــاس-املف
وال .)التغي للطباعة ب غر عدار والتو  .زشر

محمــد والــده، دن ).2005(ا ــ مــة ر ا رة لظـــا ــ قلي محافظـــةرالتحليـــل اســية د رحالـــة
ة .البلقاء شو م غ ماجست رسالة التطبيقية.ر البلقاء   .جامعة

الـــــسيد ، ـــــ ر؛يخ مـــــا ، ـــــوار ن؛يوال حـــــس اســـــامھ؛والباشـــــا ميــــــد؛والـــــسبا ا عبـــــد  وصـــــفوت
العـــ .)1986( الـــراي ـــ نحـــغي باالتجـــاه وعالقتـــھ مـــھام ر ا ــــي.و العر بـــاملركز ـــشر ال دار

وال منيھ اسات برللد  .رتد

، ــــــ أســــــامھ محمــــــد، يخ والــــــسبا ن، حــــــس اشــــــا و ر، مــــــا ــــــراو العــــــام .)1988(يوال الــــــرأي ــــــ غ
مة ر ا نحو باالتجاه ب.وعالقتھ والتد منيھ اسات للد ي العر باملركز شر ال ردار  .ر

جتما .)1985( يدالس رمضان، املنظو من نحراف، و مھ ر دمھ).2ط (را ل العا د املع
 .جتماعيھ

، ـــــــ مـــــــة .)2008( ســـــــعود والر ر ا ـــــــ ا بـــــــالعود وعالقتـــــــھ جتمـــــــا ماجـــــــستالوصـــــــم ســـــــالة ر،
ه شو للعلوم.رم ية العر نايف جامعة والبحوث، اسات الد اض منيھ،رمركز  .الر

محمــد ، ــ نحــو .)2004 (الزع امليــل ــ اديميــة و قتــصادية و جتماعيــة ات ــ املتغ عــض أثــر
اشــــــميةالــــــس ال امعــــــة ا طلبــــــة لــــــدى ي العــــــدوا ة،.لوك ــــــشو م ــــــ غ ماجــــــست رســــــالة ر

دن قاء، رالز   .ر

يــــل ن ـــار، والتطبيــــق .)1996( الز ــــھ النظر ن بــــ املعاصـــر جتمــــا الــــنفس ن).6 (علــــم عــــ مكتبــــة
 .شمس

ــ .)2009( عمــرــرة،اوالز د املجتمــع ــ رمــي ا الــسلوك ــ ع قتــصاديھ ات ــ املتغ مــنرأثــر ي
العـام مــن ــاز ج ــ ن العــامل نظــر ـة مؤتــة،.وج جامعــة ة، ــشو م ــ غ اه دكتــو رســالة ر ر

  . ردن

ر، ي ختبار ).١٩٦٨ (فت أحمد وسر اسة :القضا  .الجتما الدفاع  رد

عليھ .)1999( صا السعد، املج ع.علم والتو شر لل الصفاء  .زدار

س،ســــم العــــود ).2006 (يــــو رة ةظــــا ســــر ف للظــــر اســــة نحرافد ــــ وا ميدانيــــة( ر اســــة رد
بيــــة ال اعــــادة مــــة ،)بمراكــــز ر ا جتمــــاع علــــم ــــ املاجــــست ادة شــــ لنيــــل مــــذكرة
با جامعة نحراف، عنابةو  .مختار

س ،سـم  رة .)2006 (يــو ـ العــود ظـا اســة ا ف رنحرافد ة وللظـر اسـة(  ســر  بمراكــز ميدانيــة رد
ادة لنيــــل مــــذكرة ،)بيــــةال اعــــادة مــــة جتمــــاع علــــم ــــ املاجـــــست شــــ ر نحـــــراف ا  .و

 .عنابة مختار با جامعة



ة في الحـد من العود الى الجریمـة في دور تطبیق العقوبات البدیل
 )المحكومین(من وجھ نظرھم ) 2017/2018(المجتمع األردني 
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يمالـــ ابـــرا دي، يـــ .)2001(سو العر ات مـــا دولـــة ـــ جـــرام ـــ ـــا وأثر قتـــصادية ةرالعوامـــل
اليمناملتحدة، عدن، جامعة ة، شو م غ ماجست رسالة   .ر

الــــرح؛فــــؤاد الــــسيد، ســــعدوعبــــد جتمــــا .)1999( من الــــنفس معاصــــرهعلــــم ــــة ر الفكــــر.ؤ، دار
ي  .العر

محمد واملجتمع . )2002( شفيق، مة ر ديث.ا ا ام ا  .املكتب

ي، را مـ .)1999( سعيد،سياف الش ر ا ـ إ العـود ه،ةعوامـل ـشو م ـ غ ماجـست رسـالة قـسم.ر
الر سعود، امللك جامعة دآب، لية  .اضجتماع،

ال .)1986( احمد الصادي، ال اسر الالحقـةرعاية الرعايـة أسـاليب من كأسلوب النـدوهء ابحـاث ،
مــــــن منيــــــھ اســــــات للد ــــــي العر بــــــاملركز عــــــشر الثامنــــــة ،1986يوليــــــو30 – 28رالعلميــــــھ

اض،  ).95-ص(الر

الــــشع،صــــا هللا عبــــد بــــن ســــليمان لنيــــل). 2008( بــــن مــــذكرة مــــة، ر ا ــــ وأثــــره الطــــالق
نائيــــة، ا الــــسياسة تخــــصص ــــ املاجــــست ادة منيــــة،جامعــــةشـــ للعلــــوم نــــايف

اض  .الر

ســـــــــعود يان، والتعلي .)2001( الـــــــــ يليـــــــــھ التا امج ـــــــــ صـــــــــالحيھال املؤســـــــــسات ـــــــــ مركـــــــــز.ميـــــــــة
ا ا والبحوث، اسات نارالد منيھيديمية للعلوم  .ف

ك مبـــا أحــــسن املؤســـس .)2000(رطالـــب، الء ــــ ل الطـــو صــــطالحيةالعمــــل نــــايف،ات اديميـــة أ
منية للعلوم ية   .العر

صـــــــالحيھ . )1998( طالب،أحـــــــسن واملؤســـــــسات ـــــــة والعقو مـــــــة ر العليـــــــا،.ا اســـــــات الد ـــــــد رمع
منيھ للعلوم نايف اديمية  .ا

عـــــزت فـــــيظ، ا ـــــيمعبـــــد ف و قمـــــر جتماع .)2001(ز ـــــشئة الت بالـــــسلوكأســـــاليب ـــــا وعالق يـــــة
اســـــــة د ـــــــ أســـــــيوطرنحرا بمدينـــــــة العـــــــشوائية املنـــــــاطق إحـــــــدى ـــــــ رســـــــالة.ميدانيـــــــة

مصر رة، القا جامعة ة، شو م غ   .رماجست

الـسالم، ق عبـد اجتمـا .)1989( وفـار نفـ منظـو مـن مـة ر ل لعر .رالعـود بـاملركز ـشر ال ـيدار
ب والتد منيھ اسات رللد   .ر

فـرج أحمـد ـش اق، ـات،؛زالعبـدالر معـدالت .)2008(عايـد رالو ـ ع قتـصادية ات ـ املتغ أثـر
ك املـــش امـــل الت تحليـــل مـــن دن، ـــ مـــة ر جامعـــة .را مـــؤتمر مقدمـــة عمـــل قـــة رو

الرق العصر اب عنوان الدو طالل بن ن س   .10-2008/7/12را

ــــي، ــــات .)1991(حكمــــت العرا جتمــــاعالنظر علــــم ــــ جتما. املعاصــــره اســــات الد ،عيــــھرقــــسم
سعود امللك  .جامعة

ســـند محمــــد ايلـــة، حــــداث، .)1993(الع وجنـــوح ة ســــر ــــشئة الت انمـــاط ن بــــ رســــالةالعالقــــة
دن عمان، دنية، امعة ا ة، شو م غ رماجست ر   .ر

،  .)2ط (والعقاب إلجرام عل لأصو ).١٩٩٩ (آمال عثمان ؛سر رأنو ع

صا ، إ . )2002( يالعمر جتماعيةالعود العوامل ضوء للعلوم. نحراف نايف اديمية ا
 .منيھ

، سو الرحمن يالع ن . )2005( عبد املجرم قوقية .عالج ا ل ا دار ات شو  .رم
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محمـــــد بـــــن ـــــي تر جرامـــــيالبطالـــــة. )2000 (العيطـــــان، بالـــــسلوك ـــــا ـــــ(وعالق ع ـــــة نظر اســـــة رد
السعودي ل .)املجتمع ية العر باملجلة والتد منية اسات رلد    ).41(1،ر

محمــــد التعلــــيم .)2000( الغامــــدي، بـــــرامج نحــــو الء ــــ ال ـــــات املؤســـــساتاتجا ــــ ـــــ امل ب روالتــــد
العليا اسات الد د مع منيرصالحيھ، للعلوم نايف اديمية ا  .ھ،

ـ عبـد هللا عبـد غـانم، ن أثـر ).١٩٩٩ (الغ يـل سـلوك ـ الـ اديميـة. ال للعلـومال نـايف أ يـة  عر
 .منية

ب سامية،غر أحمد، سيد جـابر،محمد ـعلـم). 2005 (محمد نحرا الـسلوك داراجتمـاع ،
امعية ا  .املعرفة

ــز العز عبــد ـب، ا . )2006( الغر العــالم ــ لإلدمــان العــود رة ــيظــا ب، .لعر والتــد بحــاث رمركــز
منيھ للعلوم ية العر نايف  .جامعة

ا عبــد ـب، ـزالغر املتعــا.)2008( لعز للمـدمن جتمــا ميدانيـھ، :لالقبــو اســة العلــومرد مجلــة
منيھ د ف امللك لية ب اسات والد العلوم بمركز   .)28( 16 ،رمنيھ

محمــــد ، املرا .)2002( الفــــا طــــالب ــــات ــــتجا غ ماجــــست ســــالة ات، املخــــد نحــــو ــــھ الثانو رحلــــھ ر
وال يھ العر اسات الد مركز ه، شو رم بر منيھرتد للعلوم نايف اديمية  .،ا

ســــــفيلد، جتمــــــاع، .)1973( لبــــــو رالز علــــــم ــــــ ساســــــيھ ــــــات ،: ترجمــــــةتجا الــــــنكالو ياحمــــــد
ب ،وعواطف رهيوار القا جامعة ق، الشر ضة  .ومكتبة
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