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   مشكمة الدراسة :مشكمة الدراسة :أواًل: أواًل: 

تعػاسن  الكييػػر مػػف البمػػااف مػػف الجريمػة التػػ  يماراػػحا اال ػػااص المسن ر ػػوف ومػػا تعػاسن  الكييػػر مػػف البمػػااف مػػف الجريمػة التػػ  يماراػػحا اال ػػااص المسن ر ػػوف ومػػا   
 ..  حاحالل  تاببه هذه الجرائـ مف هار    الجواسنب االجتماعية والمالية والماايةتاببه هذه الجرائـ مف هار    الجواسنب االجتماعية والمالية والمااية

اػػارت هػػذه البمػػااف االمكاسنيػػات االوتلػػااية والايااػػية واالجتماعيػػة لم ػػا اػػارت هػػذه البمػػااف االمكاسنيػػات االوتلػػااية والايااػػية واالجتماعيػػة لم ػػا   لؾلؾلػػذلػػذ  
مػػف تمػػؾ الجػػرائـب ومػػف بػػيف تمػػؾ االمكاسنيػػات تطػػوير المػػارات العمميػػة المتميمػػة بت اػػيس مػػف تمػػؾ الجػػرائـب ومػػف بػػيف تمػػؾ االمكاسنيػػات تطػػوير المػػارات العمميػػة المتميمػػة بت اػػيس 

ر ػػق وػػػارات االالػػائييف االجتمػػاعييف الػػػذيف ر ػػق وػػػارات االالػػائييف االجتمػػاعييف الػػػذيف   بحػػاؼبحػػاؼكميػػات واواػػاـ لماامػػة االجتماعيػػػة كميػػات واواػػاـ لماامػػة االجتماعيػػػة 
ا اكيػػر  اعميػػة ومحسنيػػة  ػػ  مواجحػػات الم ػػاكؿ التػػ  تعاسنيحػػا ا اكيػػر  اعميػػة ومحسنيػػة  ػػ  مواجحػػات الم ػػاكؿ التػػ  تعاسنيحػػا يماراػػوف هػػذه المحسنػػة ليكوسنػػو يماراػػوف هػػذه المحسنػػة ليكوسنػػو 

عػػػف طريػػػؽ اعتمػػػاا المماراػػػة المحسنيػػػة التػػػ  تاولحػػػا لحػػػـ محسنػػػة عػػػف طريػػػؽ اعتمػػػاا المماراػػػة المحسنيػػػة التػػػ  تاولحػػػا لحػػػـ محسنػػػة ب ب بمػػػااسنحـ ومسنحػػػا الجريمػػػةبمػػػااسنحـ ومسنحػػػا الجريمػػػة
 الاامة االجتماعية .الاامة االجتماعية .

 ىمية الدراسة: ىمية الدراسة: ثانيًا: أثانيًا: أ
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محسنػػة محسنػػة تاػػمط الءػػوى عمػػا المماراػػة التػػ  تمػػـو بحػػا تاػػمط الءػػوى عمػػا المماراػػة التػػ  تمػػـو بحػػا   كوسنحػػاكوسنحػػاتكمػػف اهميػػة الارااػػة تكمػػف اهميػػة الارااػػة  
اػػػعؿ عمميػػػات معالجػػػة اػػػعؿ عمميػػػات معالجػػػة   االالػػػائيوف االجتمػػػاعيوفاالالػػػائيوف االجتمػػػاعيوفعيػػػة التػػػ  يسنتحجحػػػا عيػػػة التػػػ  يسنتحجحػػػا الاامػػػة االجتماالاامػػػة االجتما

  ارتكاب الجرائـ مف وبؿ المجرموف الذيف تـ ايااعحـ    الاجوفارتكاب الجرائـ مف وبؿ المجرموف الذيف تـ ايااعحـ    الاجوف  عفعفالم كعت المترتبة الم كعت المترتبة 
الػػاور الػػذو تمػػوـ بػػه المماراػػة العامػػة  ػػ  تعػػايؿ اػػموكياتحـ الػػاور الػػذو تمػػوـ بػػه المماراػػة العامػػة  ػػ  تعػػايؿ اػػموكياتحـ و و الػػذيف كػػاسنوا ويػػا ال جػػز الػػذيف كػػاسنوا ويػػا ال جػػز أو أو 
 ية وال ا مسنحا .ية وال ا مسنحا .جرامجراماإلاإل

 لدراسة: لدراسة: ىداؼ اىداؼ اثالثًا: أثالثًا: أ

 ت  :ػػػ ت  :ػػػ  ميؽ اآل ميؽ اآلت  ت  إلا إلا   حاؼ ارااتسنا ال اليةحاؼ ارااتسنا ال اليةت  ت  

 التعرؼ عما واوق المماراة العامة    الاامة االجتماعية لم ا مف الجريمة .التعرؼ عما واوق المماراة العامة    الاامة االجتماعية لم ا مف الجريمة . -11
 ..  وأااليبحاوأااليبحاالتعرؼ عما المباائ المعتماة    المماراة العامة لماامة االجتماعية التعرؼ عما المباائ المعتماة    المماراة العامة لماامة االجتماعية  -22
 ا .ا .وابؿ ال ا مف ارتكابحوابؿ ال ا مف ارتكابح  وأسنواعحاوأسنواعحاالجريمة الجريمة   أابابأابابالتعرؼ عما التعرؼ عما  -33
 التعريؼ بااوار الممارس العاـ    الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة . التعريؼ بااوار الممارس العاـ    الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة .  -44

 الثانيالفصل 

 العلمية والدراسات السابقة ادلصطلحات
 أواًل: المصطمحات العممية:أواًل: المصطمحات العممية:

 ::  Generalist Practiceالممارسة العامة الممارسة العامة  -11

  اااػػان سنظريػػان اااػػان سنظريػػان أأطػػار الػػذو يػػو ر ل الػػائ  االجتمػػاع  طػػار الػػذو يػػو ر ل الػػائ  االجتمػػاع  المماراػػة العامػػة هػػ  اإلالمماراػػة العامػػة هػػ  اإل  
ف التغييػػػر البسنػػػاى يتسنػػػاوؿ كػػػؿ ماػػػتو  مػػػف ماػػػػتويات ف التغييػػػر البسنػػػاى يتسنػػػاوؿ كػػػؿ ماػػػتو  مػػػف ماػػػػتويات أأاسنتمائيػػػان لممماراػػػة المحسنيػػػة  يػػػث اسنتمائيػػػان لممماراػػػة المحسنيػػػة  يػػػث 

 مف الفرا  تا المجتمق.مف الفرا  تا المجتمق.  -المماراة المماراة 

اطػار لمعمػؿ يتءػمف تمػاير اطػار لمعمػؿ يتءػمف تمػاير ""  ب سنحاب سنحاالمماراة العامة المماراة العامة   Johnsonوتعرؼ جوسناوف وتعرؼ جوسناوف   
ليػػه االهتمػػاـ ليػػه االهتمػػاـ إإف يوجػػه ف يوجػػه أأكػػؿ مػػف االالػػائ  والعميػػؿ لممووػػؼ لت ايػػا السناػػؽ الػػذو يجػػب كػػؿ مػػف االالػػائ  والعميػػؿ لممووػػؼ لت ايػػا السناػػؽ الػػذو يجػػب 
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أو أو   يز الجحوا لت ميؽ التغيير المطموب  يه  يث يسنلب تركيز االهتماـ عمػا الفػرايز الجحوا لت ميؽ التغيير المطموب  يه  يث يسنلب تركيز االهتماـ عمػا الفػراوتركوترك
 ..((1)) " "المسنظمة والمجتمق الم مالمسنظمة والمجتمق الم مأو أو   الجماعة اللغيرةالجماعة اللغيرةأو أو   االارةاالارة

سنمط مف المماراة يعتمػا عمػا ااػاس عػاـ مػف المعػارؼ سنمط مف المماراة يعتمػا عمػا ااػاس عػاـ مػف المعػارؼ " " ه  ه    المماراة العامةالمماراة العامةو و   
اػامات الرعايػة االجتماعيػة اػامات الرعايػة االجتماعيػة والمحارات الت  تسنتحجحا محسنة الاامػة االجتماعيػة  ػ  تمػايـ والمحارات الت  تسنتحجحا محسنة الاامػة االجتماعيػة  ػ  تمػايـ 

مف اعؿ ااتاااـ االالائ  االجتماع  )الممارس العػاـ( ااػاليب متعػااة  ػ  الت ميػؿ مف اعؿ ااتاااـ االالائ  االجتماع  )الممارس العػاـ( ااػاليب متعػااة  ػ  الت ميػؿ 
 محا ب كؿ  امؿ ب يث يكوف واار عمػا ا ػباع  محا ب كؿ  امؿ ب يث يكوف واار عمػا ا ػباع   وأااليب يكوفوأااليب يكوفوالتعامؿ مق الم كعت والتعامؿ مق الم كعت 

ا تياجات الماػتفيايف واػامتحـ عػف طريػؽ التػااؿ مػق اسناػاؽ عايػاة ومتبايسنػة والتسناػيؽ ا تياجات الماػتفيايف واػامتحـ عػف طريػؽ التػااؿ مػق اسناػاؽ عايػاة ومتبايسنػة والتسناػيؽ 
 ..((2))""المتالليف بتاحيؿ عمميات االتلاؿ بيسنحـالمتالليف بتاحيؿ عمميات االتلاؿ بيسنحـ  بجحوابجحوا

اتجػػػػاه تطبيمػػػػ  لماامػػػػة االجتماعيػػػػة يتعامػػػػؿ مػػػػق كا ػػػػة اتجػػػػاه تطبيمػػػػ  لماامػػػػة االجتماعيػػػػة يتعامػػػػؿ مػػػػق كا ػػػػة ""المماراػػػػة العامػػػػة هػػػػ  المماراػػػػة العامػػػػة هػػػػ      
ات لت ميؽ اهااؼ ات لت ميؽ اهااؼ ككاألسنااؽ الت  توجححا ااتراتيجيات م ااه لممماراة ولحا ااوار وتكتياألسنااؽ الت  توجححا ااتراتيجيات م ااه لممماراة ولحا ااوار وتكتي

مػق مػق أو أو   ا مػق الفػراا مػق الفػراإمإم  وأهاا هوأهاا هاكير لمتااؿ المحسن  له اااليبه اكير لمتااؿ المحسن  له اااليبه أو أو   مف اعؿ برسنامجمف اعؿ برسنامجة ة م اام اا
 ..((3))""ققمجتممجتممق المق الأو أو   الجماعةالجماعة

والتعريػػػػؼ االجرائػػػػ  لممماراػػػػة العامػػػػة ب سنحػػػػا ااػػػػموب لمعمػػػػؿ يػػػػو ر ل الػػػػائ  والتعريػػػػؼ االجرائػػػػ  لممماراػػػػة العامػػػػة ب سنحػػػػا ااػػػػموب لمعمػػػػؿ يػػػػو ر ل الػػػػائ    
 االجتماع  االمكاسنيات والمحارات لممياـ باوره المحسن     تمايـ المااعا لمماتفيايف .االجتماع  االمكاسنيات والمحارات لممياـ باوره المحسن     تمايـ المااعا لمماتفيايف .

 ::Social Work  الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية -22

   ػػف تولػػيؿ المػػوارا الماتمفػػة ػػف تولػػيؿ المػػوارا الماتمفػػة""  ب سنحػػاب سنحػػاة ة عػػرؼ هربػػرت اػػتروب الاامػػة االجتماعيػػعػػرؼ هربػػرت اػػتروب الاامػػة االجتماعيػػ  
الفػػػرا والجماعػػػة والمجتمػػػق إل ػػػباع ا تياجػػػاتحـ عػػػف طريػػػؽ ااػػػتاااـ طريمػػػة عمميػػػة الفػػػرا والجماعػػػة والمجتمػػػق إل ػػػباع ا تياجػػػاتحـ عػػػف طريػػػؽ ااػػػتاااـ طريمػػػة عمميػػػة إلػػػا إلػػػا 

 ..((4))""لمعاوسنة السناس عما مااعاة اسنفاحـلمعاوسنة السناس عما مااعاة اسنفاحـ

                                                           

، ، 11سلواى، حسَي حسي واخسوى : الووازسح الؼاهح فٌ الخدهةح اجترواػَةح هةغ ال ةسال واجسةسج، ؽسلواى، حسَي حسي واخسوى : الووازسح الؼاهح فٌ الخدهةح اجترواػَةح هةغ ال ةسال واجسةسج، ؽ((1))

 ..  2626، ص، ص20052005، ، هجد للٌشس والروشٍغ، تَسوخ، لثٌاىهجد للٌشس والروشٍغ، تَسوخ، لثٌاى

، ًةةوز اجٍوةةاى ، ًةةوز اجٍوةةاى 11اٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، ؽاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، ؽاتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػ((2))

 ..  111111، ص، ص20132013للطثاػح، هظس، للطثاػح، هظس، 

حٌةةا، هةةسٍن اتةةساالَن واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح للخدهةةح اجترواػَةةح فةةٌ الوجةةا  الطثةةٌ وزػاٍةةح حٌةةا، هةةسٍن اتةةساالَن واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح للخدهةةح اجترواػَةةح فةةٌ الوجةةا  الطثةةٌ وزػاٍةةح   ((3))

 . .   191191، ص، ص20032003، الكراب الجاهؼٌ للٌشس، القاالسج، هظس، ، الكراب الجاهؼٌ للٌشس، القاالسج، هظس، 11الوؼاقَي، ؽالوؼاقَي، ؽ

، الكراب الجاهؼٌ للٌشةس، تاهؼةح ، الكراب الجاهؼٌ للٌشةس، تاهؼةح 11الخدهح اجترواػَح ،ؽالخدهح اجترواػَح ،ؽ  سسحاى، ًظَوح احود، واخسوى : هقدهحسسحاى، ًظَوح احود، واخسوى : هقدهح  ((4))

 ..  6363، ص، ص20152015حلواى، هظس، حلواى، هظس، 
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محسنػػػة ايسناميكيػػػة يماراػػػحا االػػػائيوف اجتمػػػاعيوف محسنػػػة ايسناميكيػػػة يماراػػػحا االػػػائيوف اجتمػػػاعيوف كمػػػا يمكػػػف تعريفحػػػا بولػػػفحا "كمػػػا يمكػػػف تعريفحػػػا بولػػػفحا "  
الت لمماػػاهمة  ػػ  ا ػػااث تغييػػرات الت لمماػػاهمة  ػػ  ا ػػااث تغييػػرات ماتمػػؼ المجػػاماتمػػؼ المجػػاو و تعمػػؿ مػػق جميػػق الو ػػاات بػػالمجتمق تعمػػؿ مػػق جميػػق الو ػػاات بػػالمجتمق 

التػػػ  يمكػػػف اتا تحػػػا التػػػ  يمكػػػف اتا تحػػػا أو أو   والمػػػوارا المتا ػػػةوالمػػػوارا المتا ػػػة  واإلمكاسنػػػاتواإلمكاسنػػػاتالظػػػروؼ الظػػػروؼ   مرغوبػػػة تتفػػػؽ وماتمػػػؼمرغوبػػػة تتفػػػؽ وماتمػػػؼ
 . . ((1))""العاالة والر اهية االجتماعيةالعاالة والر اهية االجتماعيةإلا إلا   لمولوؿلمولوؿ

والتعريػػػؼ االجرائػػػ  لماامػػػة االجتماعيػػػة باسنحػػػا محسنػػػة و ػػػف يماراػػػحا االالػػػائ  والتعريػػػؼ االجرائػػػ  لماامػػػة االجتماعيػػػة باسنحػػػا محسنػػػة و ػػػف يماراػػػحا االالػػػائ    
المجتمػػق المجتمػػق أو أو   الجماعػػاتالجماعػػاتأو أو   تغييػػر يسنمػؿ اال ػػرااتغييػػر يسنمػؿ اال ػػراااالجتمػاع  ولكا ػػة المجػػاالت لغػر ا ػػااث االجتمػاع  ولكا ػػة المجػػاالت لغػر ا ػػااث 

 ال الة الت  يطمح اليحا الماتفيا .ال الة الت  يطمح اليحا الماتفيا .إلا إلا   مف الظروؼ ال اليةمف الظروؼ ال الية

 ::الممارس العاـ )االخصائي االجتماعي( الممارس العاـ )االخصائي االجتماعي(  -33

الممػػػارس العػػػاـ "هػػػو ال ػػػاص المعػػػا عمميػػػان وعمميػػػان لمعمػػػؿ  ػػػ  ميػػػاايف الاامػػػة الممػػػارس العػػػاـ "هػػػو ال ػػػاص المعػػػا عمميػػػان وعمميػػػان لمعمػػػؿ  ػػػ  ميػػػاايف الاامػػػة   
أو أو   جماعػةجماعػةأو أو   اػواى كػاف  ػراان اػواى كػاف  ػراان   سناػافسناػافاالجتماعية ويكوف مػثيران تػ ييران ايجابيػان  ػ  تغييػر اإلاالجتماعية ويكوف مػثيران تػ ييران ايجابيػان  ػ  تغييػر اإل

 . . ((2))مجتمق"مجتمق"

والتعريػػػػؼ االجرائػػػػ  لمممػػػػارس العػػػػاـ هػػػػو المحسنػػػػ  المػػػػارب والمثهػػػػؿ لمعمػػػػؿ مػػػػق والتعريػػػػؼ االجرائػػػػ  لمممػػػػارس العػػػػاـ هػػػػو المحسنػػػػ  المػػػػارب والمثهػػػػؿ لمعمػػػػؿ مػػػػق   
 الماتفيايف لغرض ت ايف اوءاع  ياتحـ سن و اال ءؿ .الماتفيايف لغرض ت ايف اوءاع  ياتحـ سن و اال ءؿ .

 ::Crimeالجريمة الجريمة  -44

. وهػ  . وهػ    ((3))الم رع له عمابػان"الم رع له عمابػان"أو أو   ه  "عمؿ ءار ي ت  به ال اص وي اا الماسنوفه  "عمؿ ءار ي ت  به ال اص وي اا الماسنوف  
  ُيعاوػػب عميػػه كوسنػػه اروػػان لممػػيـ االجتماعيػػة ولاػػعمة أ ػػرااه وءػػق الم ػػرع   ُيعاوػػب عميػػه كوسنػػه اروػػان لممػػيـ االجتماعيػػة ولاػػعمة أ ػػرااه وءػػق الم ػػرع سنسنإسناػػاإسناػػا"اػػموؾ "اػػموؾ 

 ..((4))سنلان جسنائيان لذلؾ"سنلان جسنائيان لذلؾ"

                                                           
 ..1818، ص، ص  سسحاى، ًظَوح احود واخسوى : هقدهح الخدهح اجترواػَح، هظدز ساتقسسحاى، ًظَوح احود واخسوى : هقدهح الخدهح اجترواػَح، هظدز ساتق  ((1))

، الاز تاهؼةح ، الاز تاهؼةح 11ًوف تٌد ه ود : الووازسةح الونٌَةح للخدهةح اجترواػَةح فةٌ السةجوى، ؽ ًوف تٌد ه ود : الووازسةح الونٌَةح للخدهةح اجترواػَةح فةٌ السةجوى، ؽ الؼرَثٌ، الؼرَثٌ،   ((2))

 ..  1616، ص، ص20152015ٍح، ٍح، ًاٍف للٌشس، السؼوالًاٍف للٌشس، السؼوال

 ..  2020، ص، ص20012001، تدوى هطثؼح، السؼوالٍح، ، تدوى هطثؼح، السؼوالٍح، 11سؼد، ه جوب حسي : الشسؽح وهٌغ الجسٍوح، ؽسؼد، ه جوب حسي : الشسؽح وهٌغ الجسٍوح، ؽ  ((3))

الثوسةةؼَدً، ٍ َةةي تةةي حوةةوال تةةي حوةةد : الؼواهةةد الوسةةنوح فةةٌ حةةدوز تؼةةغ الجةةسا ن اجخ قَةةح الثوسةةؼَدً، ٍ َةةي تةةي حوةةوال تةةي حوةةد : الؼواهةةد الوسةةنوح فةةٌ حةةدوز تؼةةغ الجةةسا ن اجخ قَةةح   ((4))

َس َس وػ قرنا تثؼغ سواخ الشخظَح لدى ًصجء السجي الوسكصً فٌ سةلطٌح ػوةاى، زسةالح هاتسةروػ قرنا تثؼغ سواخ الشخظَح لدى ًصجء السجي الوسكصً فٌ سةلطٌح ػوةاى، زسةالح هاتسةر

َح، كلَةح الؼلةوم واجالاب، تاهؼةح ًةصوى، سةلطٌح ػوةاى، َح، كلَةح الؼلةوم واجالاب، تاهؼةح ًةصوى، سةلطٌح ػوةاى، ًسةاًًسةاًغَس هٌشوزج، قسن الرستَح والؼلوم اإلغَس هٌشوزج، قسن الرستَح والؼلوم اإل

 . .   1313، ص، ص20132013
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امتسنػػػاع يتعػػػارض مػػػق المػػػيـ امتسنػػػاع يتعػػػارض مػػػق المػػػيـ أو أو   كمػػػا عػػػرؼ اوركحػػػايـ الجريمػػػة ب سنحػػػا " كػػػؿ  عػػػؿكمػػػا عػػػرؼ اوركحػػػايـ الجريمػػػة ب سنحػػػا " كػػػؿ  عػػػؿ  
 . . ((1))واأل كار الت  تراات    وجااف الجماعة"واأل كار الت  تراات    وجااف الجماعة"

المػػيـ االجتماعيػػة المػػيـ االجتماعيػػة أو أو   والتعريػػؼ االجرائػػ  لمجريمػػة باسنحػػا كػػؿ  عػػؿ ياػػالؼ المػػاسنوفوالتعريػػؼ االجرائػػ  لمجريمػػة باسنحػػا كػػؿ  عػػؿ ياػػالؼ المػػاسنوف  
 الت يير عما المجتمق الذو يرتكب  يه ذلؾ الفعؿ .الت يير عما المجتمق الذو يرتكب  يه ذلؾ الفعؿ .إلا إلا   الاائاة ويثاوالاائاة ويثاو

 ::الحد مف الجريمةالحد مف الجريمة -55

يعػا تعريػؼ ال ػػا مػف الجريمػػة مػف المفػاهيـ ال اييػػة  ػ  العمػػوـ االجتماعيػة التػػ  يعػا تعريػؼ ال ػػا مػف الجريمػػة مػف المفػاهيـ ال اييػػة  ػ  العمػػوـ االجتماعيػة التػػ    
ي ػػوبحا الكييػػر مػػف اػػوى الفحػػـ لتفاػػير مفحػػـو ال ػػا مػػف الجريمػػةب ويتكػػوف المفحػػـو مػػف ي ػػوبحا الكييػػر مػػف اػػوى الفحػػـ لتفاػػير مفحػػـو ال ػػا مػػف الجريمػػةب ويتكػػوف المفحػػـو مػػف 

همػػا )ال ػػا( و)الجريمػػة(  ال ػػا هػػو "ال ػػاجز بػػيف  ػػيئيفب واػػم   ػػاان السنػػه يمسنػػق همػػا )ال ػػا( و)الجريمػػة(  ال ػػا هػػو "ال ػػاجز بػػيف  ػػيئيفب واػػم   ػػاان السنػػه يمسنػػق   كممتػػيفكممتػػيف
تػػرؾ  عػػؿ مسنلػػوص عمػػا عموبػػة تػػرؾ  عػػؿ مسنلػػوص عمػػا عموبػػة أو أو   المعػػاواةب والجريمػػة اتيػػاف  عػػؿ م ػػـر معاوػػب عميػػهالمعػػاواةب والجريمػػة اتيػػاف  عػػؿ م ػػـر معاوػػب عميػػه

 ..((2))ممررة له"ممررة له"

ءػرورو وواجػب يمػق عمػا عػاتؽ ال ػرع والمػاسنوفب ءػرورو وواجػب يمػق عمػا عػاتؽ ال ػرع والمػاسنوفب   إجػراىإجػراىوال ا مف الجريمة هو "وال ا مف الجريمة هو "  
كواجػب سنيابػة عػف المجتمػق وووايػة لػه مػف اءػرار كواجػب سنيابػة عػف المجتمػق وووايػة لػه مػف اءػرار   وهو م اوالت جااة ممف يتلاوف لػهوهو م اوالت جااة ممف يتلاوف لػه

 ..((3))الجريمة"الجريمة"

ويعػرؼ ال ػػا مػف الجريمػػة باسنػه " ػػرص الم ػػرع عمػا  مايػػة المجتمػق  ػػ  وػػاسنوف ويعػرؼ ال ػػا مػف الجريمػػة باسنػه " ػػرص الم ػػرع عمػا  مايػػة المجتمػق  ػػ  وػػاسنوف   
العموبات جراى اموؾ ماالؼ لسنص م اا    الماسنوف الجسنائ  يسنطػوو هػذا الاػموؾ عمػا العموبات جراى اموؾ ماالؼ لسنص م اا    الماسنوف الجسنائ  يسنطػوو هػذا الاػموؾ عمػا 

 ..((4))االءرار بالملم ة الجوهرية لممجتمق"االءرار بالملم ة الجوهرية لممجتمق"

                                                           

ػةةاٍ ، حلَوةةح : الجسٍوةةح فةةٌ الظةة افح الجصا سٍةةح، زسةةالح هاتسةةرَس غَةةس هٌشةةوزج، قسةةن ػلةةوم ػةةاٍ ، حلَوةةح : الجسٍوةةح فةةٌ الظةة افح الجصا سٍةةح، زسةةالح هاتسةةرَس غَةةس هٌشةةوزج، قسةةن ػلةةوم   ((1))

وزً قسةطٌَح، الجصا ةس، وزً قسةطٌَح، الجصا ةس، َح والؼلةوم اجترواػَةح، تاهؼةح هٌرةَح والؼلةوم اجترواػَةح، تاهؼةح هٌرةًساًًساًاجػ م واجذظا ، كلَح الؼلوم اإلاجػ م واجذظا ، كلَح الؼلوم اإل

 ..  1111، ص، ص20012001

اخ الوقا َةةح واشسالةةا فةةٌ هواتنةةح الجسٍوةةح، زسةةالح اخ الوقا َةةح واشسالةةا فةةٌ هواتنةةح الجسٍوةةح، زسةةالح تةةساءتةةساءالولةةَ ، ػثةةدم ه وةةد ػلةةٌ : طةة ح اإلالولةةَ ، ػثةةدم ه وةةد ػلةةٌ : طةة ح اإل  ((2))

 ..22، ص، ص20152015هاتسرَس، االازج الدزاساخ الؼلَا، اكاالٍوح شسؽح التٌ، اجهازاخ الؼستَح الور دج، هاتسرَس، االازج الدزاساخ الؼلَا، اكاالٍوح شسؽح التٌ، اجهازاخ الؼستَح الور دج، 

 ..  3232، ص، صسؼد، ه جوب حسي : الشسؽح وهٌغ الجسٍوح، هظدز ساتقسؼد، ه جوب حسي : الشسؽح وهٌغ الجسٍوح، هظدز ساتق  ((3))

، الوكرثةح الؼظةسٍح للٌشةس، ، الوكرثةح الؼظةسٍح للٌشةس، 11َح زا ةدج، ؽَح زا ةدج، ؽإًساًإًساًػ َ ٌ، ػثدالخالق ه ود : الخدهح اجترواػَح هنٌح ػ َ ٌ، ػثدالخالق ه ود : الخدهح اجترواػَح هنٌح   ((4))

 ..  1515، ص، ص20142014القاالسج، هظس، القاالسج، هظس، 
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عمػػؿ يمػػوـ بػػه الممػػارس عمػػؿ يمػػوـ بػػه الممػػارس أو أو   م ػػا مػػف الجريمػػة هػػو كػػؿ  عػػؿم ػػا مػػف الجريمػػة هػػو كػػؿ  عػػؿوالتعريػػؼ االجرائػػ  لوالتعريػػؼ االجرائػػ  ل  
  الذو كاف يماراه وبؿ ااولػه   الذو كاف يماراه وبؿ ااولػه جرامجرامالاموؾ اإلالاموؾ اإلإلا إلا   العاـ لغرض مسنق المجـر مف العواةالعاـ لغرض مسنق المجـر مف العواة

 المثااة االلع ية .المثااة االلع ية .
 الدراسات السابقة:الدراسات السابقة: ثانيًا:ثانيًا:

 ::دراسات عراقيةدراسات عراقية -11

: دور منظمػات المجتمػا المػدني : دور منظمػات المجتمػا المػدني ((1))((20082008دراسة )منظمػة مػف اجػؿ العػراؽ  دراسة )منظمػة مػف اجػؿ العػراؽ   ..  أأ
 حد مف الجريمة في العراؽحد مف الجريمة في العراؽفي الفي ال

التعرؼ عما الػاوا ق السنفاػية لممجػرميف والاػبؿ التػ  تسنتحجحػا التعرؼ عما الػاوا ق السنفاػية لممجػرميف والاػبؿ التػ  تسنتحجحػا إلا إلا   ها ت الارااةها ت الارااة  
 ية وكيفية ااتمطاب ال اب السنفوس الءعيفة والمغرر بحـ .ية وكيفية ااتمطاب ال اب السنفوس الءعيفة والمغرر بحـ .جرامجرامالعلابات اإلالعلابات اإل

 عاة سنتائج مسنحا :عاة سنتائج مسنحا :إلا إلا   وتولمت الارااةوتولمت الارااة  

مجتمػق لػذا يمػـز المػائميف مجتمػق لػذا يمػـز المػائميف  ػ  ال ػ  ال  جػراـجػراـالجحؿ يرتبط ارتباطا طرايػان مػق سناػب تف ػ  اإلالجحؿ يرتبط ارتباطا طرايػان مػق سناػب تف ػ  اإل -11
المءػاى عمػا المءػاى عمػا إلػا إلػا   عما ال ا مف الجريمػة اف يءػعوا المسنػاهج التعميميػة التػ  تاػعاعما ال ا مف الجريمػة اف يءػعوا المسنػاهج التعميميػة التػ  تاػعا

 الجحؿ والتامؼ .الجحؿ والتامؼ .
إلػػػا إلػػػا   وكػػػذلؾ اسنافػػاض ماػػػتو  ااػػؿ الفػػػرا يػػا قوكػػػذلؾ اسنافػػاض ماػػػتو  ااػػؿ الفػػػرا يػػا قب ب كميحمػػاكميحمػػاأو أو   اف  مػػااف ا ػػا االبػػػويفاف  مػػااف ا ػػا االبػػػويف -22

 الجريمة . لذلؾ البا مف العسناية باألارة والجاسنب االوتلااو لحا . الجريمة . لذلؾ البا مف العسناية باألارة والجاسنب االوتلااو لحا . 
عح وتمػويـ وال ي ااػب الاػػجيف اال بالطريمػة التػ  يػسنص عميحػا المػػاسنوف عح وتمػويـ وال ي ااػب الاػػجيف اال بالطريمػة التػ  يػسنص عميحػا المػػاسنوف العموبػة الػالعموبػة الػ -33

 والبا مف ال فاظ عما كرامته و اليته و مووه االار  .والبا مف ال فاظ عما كرامته و اليته و مووه االار  .
 العوامؿ االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمةالعوامؿ االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة  ::((2))((20112011دراسة )عبداهلل  دراسة )عبداهلل   ..  بب

 وأبعااه االجتماعية واالوتلاايةوأبعااه االجتماعية واالوتلااية    جرامجراممعر ة الاموؾ اإلمعر ة الاموؾ اإلإلا إلا   تحاؼ الارااةتحاؼ الارااة  
                                                           

هٌظوح هي اتد الؼساق : الوز هٌظواخ الوجروغ الودًٌ فٌ ال د هي الجسٍوةح فةٌ الؼةساق، هة ذوس هٌظوح هي اتد الؼساق : الوز هٌظواخ الوجروغ الودًٌ فٌ ال د هي الجسٍوةح فةٌ الؼةساق، هة ذوس   ((1))

 ftp : // pogar. Orgl local user lprgarp  ، الووقةغ:، الووقةغ:20012001وؽٌٌ ػقد فٌ اسطٌثو  ذسكَةا، وؽٌٌ ػقد فٌ اسطٌثو  ذسكَةا، 

larabnia balerime 

ػثدم، ًةوزً سةؼدوى : الؼواهةد اجترواػَةح الوة شسج فةٌ ازذكةاب الجسٍوةح رررررةر الزاسةح هَداًَةح ػثدم، ًةوزً سةؼدوى : الؼواهةد اجترواػَةح الوة شسج فةٌ ازذكةاب الجسٍوةح رررررةر الزاسةح هَداًَةح   ((2))

إلشس الؼواهد اجترواػَح الرٌ ذ الً إلي ازذكاب الجسٍوح فٌ هدٌٍح السهةاالً، هجلةح تاهؼةح اجًثةاز إلشس الؼواهد اجترواػَح الرٌ ذ الً إلي ازذكاب الجسٍوح فٌ هدٌٍح السهةاالً، هجلةح تاهؼةح اجًثةاز 

 ..20112011اجو ، تاهؼح اجًثاز، الؼساق، اجو ، تاهؼح اجًثاز، الؼساق،   َح، الؼدالَح، الؼدالًساًًساًاإلاإل
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  التعرؼ عما العوامؿ االجتماعيػة المثايػةالتعرؼ عما العوامؿ االجتماعيػة المثايػةإلا إلا   ذلؾ  ح  تحاؼذلؾ  ح  تحاؼإلا إلا   باإلءا ةباإلءا ةب ب والماسنوسنيةوالماسنوسنية
 ارتكاب الجريمة والعواة اليحا . ارتكاب الجريمة والعواة اليحا . إلا إلا   الجريمة واور هذه العوامؿ    ا ق الفراالجريمة واور هذه العوامؿ    ا ق الفراإلا إلا 

(  ػراان مػف المووػو يف جػراى ارتكػابحـ (  ػراان مػف المووػو يف جػراى ارتكػابحـ 6666واعتمات الارااة عما عيسنػة مكوسنػة مػف )واعتمات الارااة عما عيسنػة مكوسنػة مػف )
 ( اسناث .( اسناث .22ذكور و )ذكور و )  ((5858جرائـ    مايسنة الرمااوب )جرائـ    مايسنة الرمااوب )

عػػاة سنتػػائج مسنحػػا : اف اعمػػا سناػػبة لممجػػرميف كاسنػػت مػػف عػػاة سنتػػائج مسنحػػا : اف اعمػػا سناػػبة لممجػػرميف كاسنػػت مػػف إلػػا إلػػا   وتولػػمت الارااػػةوتولػػمت الارااػػة  
% .واف سناػػبة العػػزاب  اوػػت سناػػبة المتػػزوجيف مػػف مرتكبػػ  الجػػرائـ % .واف سناػػبة العػػزاب  اوػػت سناػػبة المتػػزوجيف مػػف مرتكبػػ  الجػػرائـ 9595ال ػػباب وسناػػبتحـ ال ػػباب وسناػػبتحـ 

 % .% .  41.641.6وبمغت وبمغت 

واف اكيػػػػر واف اكيػػػػر ب ب وأكيػػػػر مرتكبػػػػ  الجػػػػرائـ يمػػػػؿ اامحػػػػـ عػػػػف  اجػػػػاتحـ و اجػػػػات ااػػػػرهـوأكيػػػػر مرتكبػػػػ  الجػػػػرائـ يمػػػػؿ اامحػػػػـ عػػػػف  اجػػػػاتحـ و اجػػػػات ااػػػػرهـ
 ـ كاف ممف اسنافض ماتو  تعميمحـ .ـ كاف ممف اسنافض ماتو  تعميمحـ .مرتكب  الجرائمرتكب  الجرائ

 ::دراسات عربيةدراسات عربية -22

: العالقػػػػػة بػػػػػيف الممارسػػػػػة المينيػػػػػة لمخدمػػػػػة : العالقػػػػػة بػػػػػيف الممارسػػػػػة المينيػػػػػة لمخدمػػػػػة ((1))((20012001دراسػػػػػة )خشػػػػػت  دراسػػػػػة )خشػػػػػت   ..  أأ
   االجتماعية والحد مف مشكالت االطفاؿ المودعيف بالمؤسسات االيوائية.االجتماعية والحد مف مشكالت االطفاؿ المودعيف بالمؤسسات االيوائية.

ار الععوػػة بػػيف مماراػػة الاامػػة االجتماعيػػة وال ػػا مػػف ار الععوػػة بػػيف مماراػػة الاامػػة االجتماعيػػة وال ػػا مػػف بػػبػػااتااتإلػػا إلػػا   هػػا ت الارااػػةهػػا ت الارااػػة  
واعتمػػػػات واعتمػػػػات ب ب اعيػػػػة والسنفاػػػػية ل طفػػػػاؿ المػػػواعيف بالمثااػػػػات االيوائيػػػػةاعيػػػػة والسنفاػػػػية ل طفػػػػاؿ المػػػواعيف بالمثااػػػػات االيوائيػػػػةالم ػػػكعت االجتمالم ػػػكعت االجتم

 ( طفع مف المواعيف    المثااات االيوائية . ( طفع مف المواعيف    المثااات االيوائية . 1515الارااة عما عيسنة مكوسنة مف )الارااة عما عيسنة مكوسنة مف )

عػػػػػاة سنتػػػػائج ايبتػػػػػت اعلحػػػػا لػػػػػ ة الفرءػػػػية الرئياػػػػػية عػػػػػاة سنتػػػػائج ايبتػػػػػت اعلحػػػػا لػػػػػ ة الفرءػػػػية الرئياػػػػػية إلػػػػا إلػػػػا   وتولػػػػمت الارااػػػػػةوتولػػػػمت الارااػػػػػة  
عيف بالمثااػػػػػات عيف بالمثااػػػػػات والفرءػػػػػيات الفرعيػػػػػة لمارااػػػػػة االجتماعيػػػػػة والسنفاػػػػػية ل طفػػػػػاؿ المػػػػػواوالفرءػػػػػيات الفرعيػػػػػة لمارااػػػػػة االجتماعيػػػػػة والسنفاػػػػػية ل طفػػػػػاؿ المػػػػػوا

 االيوائية.االيوائية.
: دور االخصػػائييف االجتمػػاعييف فػػي التعامػػؿ مػػا : دور االخصػػائييف االجتمػػاعييف فػػي التعامػػؿ مػػا ((1))((20052005دراسػػة )العنػػزي  دراسػػة )العنػػزي   ..  بب

 المشكالت االجتماعية لممسجونيف في سجوف مدينتي الرياض وجدة . المشكالت االجتماعية لممسجونيف في سجوف مدينتي الرياض وجدة . 

                                                           

خشد، غةاالج زتَةغ ه وةد ػةوع : الؼ قةح تةَي الووازسةح الونٌَةح للخدهةح اجترواػَةح وال ةد هةي خشد، غةاالج زتَةغ ه وةد ػةوع : الؼ قةح تةَي الووازسةح الونٌَةح للخدهةح اجترواػَةح وال ةد هةي   ((1))

هشك خ اجؽ ا  الووالػَي تالو سساخ اجٍوا َح، زسالح هاتسرَس غَةس هٌشةوزج، قسةن الوجةاجخ، هشك خ اجؽ ا  الووالػَي تالو سساخ اجٍوا َح، زسالح هاتسرَس غَةس هٌشةوزج، قسةن الوجةاجخ، 

 ..20012001ج، هظس، ج، هظس، كلَح الخدهح اجترواػَح، فسع ال َوم، تاهؼح القاالسكلَح الخدهح اجترواػَح، فسع ال َوم، تاهؼح القاالس
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التعػػرؼ عمػػا اور االالػػائ  االجتمػػاع   ػػ  التعامػػؿ مػػق التعػػرؼ عمػػا اور االالػػائ  االجتمػػاع   ػػ  التعامػػؿ مػػق إلػػا إلػػا   هػػا ت الارااػػةهػػا ت الارااػػة  
 ػ  التسناػػيؽ مػق بعػػض الجحػات الماتلػػة  ػ  التسناػػيؽ مػق بعػػض الجحػات الماتلػػة   واورهواورهب ب الم ػكعت االجتماعيػػة سنػزالى الاػػجوفالم ػكعت االجتماعيػػة سنػزالى الاػػجوف

والتعػرؼ عمػا البػرامج التػ  ياػحـ  يحػا والتعػرؼ عمػا البػرامج التػ  ياػحـ  يحػا ب ب ل ؿ الم كعت االجتماعية لػا  سنػزالى الاػجوفل ؿ الم كعت االجتماعية لػا  سنػزالى الاػجوف
 االالائييف االجتماعييف والممامة ل ؿ الم كعت االجتماعية لسنزالى الاجوف .االالائييف االجتماعييف والممامة ل ؿ الم كعت االجتماعية لسنزالى الاجوف .

اجيف مف مجتمػق الارااػة مػوزعيف عمػا اجيف مف مجتمػق الارااػة مػوزعيف عمػا   13661366وتـ اعتماا عيسنة لمارااة بمغت وتـ اعتماا عيسنة لمارااة بمغت   
  ( اػجيف وتولػمت الارااػة( اػجيف وتولػمت الارااػة86668666( اػجيف ومايسنػة جػاة )( اػجيف ومايسنػة جػاة )56665666مايسنػة الريػاض )مايسنػة الريػاض )اجسن  اجسن  
عػػاة سنتػػائج مسنحػػا اف اػػامات الرعايػػة االجتماعيػػة  ػػ  الاػػجف تعتبػػر متواػػطةب واف عػػاة سنتػػائج مسنحػػا اف اػػامات الرعايػػة االجتماعيػػة  ػػ  الاػػجف تعتبػػر متواػػطةب واف إلػػا إلػػا 

اور االالػػػػائ  االجتمػػػػاع   ػػػػ  الاػػػػجف م ػػػػاواب واف الاػػػػامات التروي يػػػػة واألسن ػػػػطة اور االالػػػػائ  االجتمػػػػاع   ػػػػ  الاػػػػجف م ػػػػاواب واف الاػػػػامات التروي يػػػػة واألسن ػػػػطة 
 ط الاارج  لماجف ءعيفة.ط الاارج  لماجف ءعيفة.واف واائؿ االتلاؿ بالم يواف واائؿ االتلاؿ بالم يب ب تعتبر م اواة اااؿ الاجفتعتبر م اواة اااؿ الاجف

 ::دراسات اجنبيةدراسات اجنبية -33

  ((2))  ((Bui, Morash,2010دراسة )دراسة ) ..  أأ
The Impact of Network Relationship , Prison Experience 

, and Internal Trans formation on Women's Success after 

Prison Release   

لمجرمػات مػق لمجرمػات مػق عرؼ عما اير الععوات االجتماعيػة لمسناػاى اعرؼ عما اير الععوات االجتماعيػة لمسناػاى اتتالالإلا إلا   ها ت الارااةها ت الارااة  
ال ياة الطبيعية. الف ال ياة الطبيعية. الف إلا إلا   السناس وبؿ وأيسناى وبعا الاجف عما الكؼ عف الجريمة والعواةالسناس وبؿ وأيسناى وبعا الاجف عما الكؼ عف الجريمة والعواة

    لحػا  ػ  الماءػ  وا ػق بحػا  لحػا  ػ  الماءػ  وا ػق بحػاجرامػجرامػ بكة الععوات االجتماعية لممرأة وػا اػحؿ السن ػاط اإل بكة الععوات االجتماعية لممرأة وػا اػحؿ السن ػاط اإل
   .   . جرامجرامالاموؾ اإلالاموؾ اإلإلا إلا 

 ػػػروطب  ػػػروطب كمػػػا تسناولػػػت الارااػػػة طبيعػػػة الت ػػػوالت  ػػػ  الاػػػموؾ لتعزيػػػز اال ػػػراج المكمػػػا تسناولػػػت الارااػػػة طبيعػػػة الت ػػػوالت  ػػػ  الاػػػموؾ لتعزيػػػز اال ػػػراج الم  
 لامبية لممرأة بابب الاجفب وجحوالامبية لممرأة بابب الاجفب وجحواوت يير الاجف    المءاى عما مجموعة الععوات اوت يير الاجف    المءاى عما مجموعة الععوات ا

                                                                                                                                                      

الؼٌةةصً، ػثةةدم حوةةوال : الوز اجخظةةا ََي اجتروةةاػََي فةةٌ الرؼاهةةد هةةغ الوشةةك خ اجترواػَةةح الؼٌةةصً، ػثةةدم حوةةوال : الوز اجخظةةا ََي اجتروةةاػََي فةةٌ الرؼاهةةد هةةغ الوشةةك خ اجترواػَةةح   ((1))

للوسةةةجوًَي فةةةٌ سةةةجوى هةةةدًَرٌ السٍةةةاع وتةةةدج، زسةةةالح هاتسةةةرَس غَةةةس هٌشةةةوزج، قسةةةن الؼلةةةوم للوسةةةجوًَي فةةةٌ سةةةجوى هةةةدًَرٌ السٍةةةاع وتةةةدج، زسةةةالح هاتسةةةرَس غَةةةس هٌشةةةوزج، قسةةةن الؼلةةةوم 

 ..20052005اجترواػَح، كلَح الدزاساخ الؼلَا، تاهؼح ًاٍف الؼستَح للؼلوم اجهٌَح، السؼوالٍح، اجترواػَح، كلَح الدزاساخ الؼلَا، تاهؼح ًاٍف الؼستَح للؼلوم اجهٌَح، السؼوالٍح، 

(2) Bui, Hoan ; Morash , Merry :The Impact of Network Relationship , Prison 

Experience , and Internal Trans formation on Women's Success after 

Prison Release ,Journal of offender Rehabilitation , v49 n1,2010, p1 – 22 . 
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 المرأة االيجابية    ت ايف  بكة الععوات االجتماعية مق السناس االاريف .المرأة االيجابية    ت ايف  بكة الععوات االجتماعية مق السناس االاريف .

اور البرامج المتو رة    الاجوف واورها    تمكيف المرأة اور البرامج المتو رة    الاجوف واورها    تمكيف المرأة إلا إلا   إذ تطروت الارااةإذ تطروت الارااة  
مةب واور ا ػراا ااػػر الماػػجوسنات  ػػ  ماػػاعاتحف عمػػا مةب واور ا ػراا ااػػر الماػػجوسنات  ػػ  ماػػاعاتحف عمػػا مػف اوامػػة ععوػػات اجتماعيػػة اػػميمػف اوامػػة ععوػػات اجتماعيػػة اػػمي

( ع ػػروف اػػجيسنة ( ع ػػروف اػػجيسنة 2626تجسنػػب الجريمػػة بعػػا اال ػػراج عػػسنحف وتػػـ اعتمػػاا عيسنػػة مكوسنػػة مػػف )تجسنػػب الجريمػػة بعػػا اال ػػراج عػػسنحف وتػػـ اعتمػػاا عيسنػػة مكوسنػػة مػػف )
 اطمؽ ارا حف باإل راج الم روط . اطمؽ ارا حف باإل راج الم روط . 

اهمية البرامج الت  تمـو بحا الاػجوف والعػامميف  يحػا واور اهمية البرامج الت  تمـو بحا الاػجوف والعػامميف  يحػا واور إلا إلا   وتولمت الارااةوتولمت الارااة  
وػػات اجتماعيػػة ايجابيػػة يمكػػف اف تاػػحـ  ػػ  ابعػػاا وػػات اجتماعيػػة ايجابيػػة يمكػػف اف تاػػحـ  ػػ  ابعػػاا اال ػػراج الم ػػروط  ػػ  اوامػػة  ػػبكة ععاال ػػراج الم ػػروط  ػػ  اوامػػة  ػػبكة عع

   المرأة عف الجريمة وال ا مسنحا بعا اطعؽ ارا حف.المرأة عف الجريمة وال ا مسنحا بعا اطعؽ ارا حف.
 : : ((1))((Tett,& others, 2012دراسة )دراسة ) ..  بب

Learning , Rehabilitation and the Arts in Prisons 

Ascottish Case Study 

مػػػؿ عمػػػا مػػػؿ عمػػػا تمكػػػيف الاػػػجسناى مػػػف ممػػػاومتحـ لمجريمػػػة والعتمكػػػيف الاػػػجسناى مػػػف ممػػػاومتحـ لمجريمػػػة والعإلػػػا إلػػػا   هػػػا ت هػػػذه الارااػػػةهػػػا ت هػػػذه الارااػػػة  
كػػذلؾ تػػ هيمحـ كػػذلؾ تػػ هيمحـ و و االبتعػػاا عسنحػػا وذلػػؾ عػػف طريػػؽ ت اػػيف  يػػاتحـ بم ػػو اميػػتحـ وتعمػػيمحـ االبتعػػاا عسنحػػا وذلػػؾ عػػف طريػػؽ ت اػػيف  يػػاتحـ بم ػػو اميػػتحـ وتعمػػيمحـ 

 لم ياة االجتماعية والمحسنية.لم ياة االجتماعية والمحسنية.

ووا اعتما البػا يوف  ػ  اعػااا الارااػة عمػا بياسنػات تػـ جمعحػا مػف الاػجسناى  ػ  ووا اعتما البػا يوف  ػ  اعػااا الارااػة عمػا بياسنػات تػـ جمعحػا مػف الاػجسناى  ػ    
سنػت سنػت وظحػر اف ااػتاااـ الفسنػوف واألسن ػطة التعميميػة وػا بوظحػر اف ااػتاااـ الفسنػوف واألسن ػطة التعميميػة وػا بب ب يعية اػجوف ااػكتمسناية ماتمفػةيعية اػجوف ااػكتمسناية ماتمفػة

 ػػ  سنفػػوس الاػػجسناى اليما ػػة و اػػسنت محػػارات المػػراىة والكتابػػة مػػف اػػعؿ ااػػتاااـ مسنػػاهج  ػػ  سنفػػوس الاػػجسناى اليما ػػة و اػػسنت محػػارات المػػراىة والكتابػػة مػػف اػػعؿ ااػػتاااـ مسنػػاهج 
 تربوية ايجابية .تربوية ايجابية .

التفاعػػؿ التفاعػػؿ إلػػا إلػػا   اف تعمػػيـ الم ػػاركيف وتػػ هيمحـ معػػان يػػا قاف تعمػػيـ الم ػػاركيف وتػػ هيمحـ معػػان يػػا قإلػػا إلػػا   ووػػا تولػػمت الارااػػةووػػا تولػػمت الارااػػة  
إذ كػػاسنوا اكيػػر يمػػة ب سنفاػػحـ واعمػػا لبعءػػحـ إذ كػػاسنوا اكيػػر يمػػة ب سنفاػػحـ واعمػػا لبعءػػحـ ب ب غػػرس اليمػػة بػػالسنفسغػػرس اليمػػة بػػالسنفسإلػػا إلػػا    يمػػا بيػػسنحـ ويػػثاو يمػػا بيػػسنحـ ويػػثاو

  اركوا    وءعحا ب سنفاحـ . اركوا    وءعحا ب سنفاحـ .ب ب وا معان    م اريق كييرةوا معان    م اريق كييرةألسنحـ عممألسنحـ عمم

                                                           

(1) Tett,lyn& others: Learning , Rehabilitation and the Arts in Prisons 

Ascottish Case Study ,Studies in the Education of Adults , v44 n2 ,2012 , 

p171 – 185.   
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وبالسناػػبة لمكييػػر مػػف الاػػجسناى كاسنػػت م ػػاركتحـ  ػػ  الم ػػاريق السنفاػػية والتعميميػػة وبالسناػػبة لمكييػػر مػػف الاػػجسناى كاسنػػت م ػػاركتحـ  ػػ  الم ػػاريق السنفاػػية والتعميميػػة   
ممػػا اػػاعاهـ عمػػا ممػػا اػػاعاهـ عمػػا ب ب ت ػػاو ب ػػكؿ بسنػػاى وتعطيػػؿ لماػػموكيات الاػػمبية التػػ  يتلػػفوف بحػػات ػػاو ب ػػكؿ بسنػػاى وتعطيػػؿ لماػػموكيات الاػػمبية التػػ  يتلػػفوف بحػػا

 عسنحا .عسنحا .مماومة الجريمة واالبتعاا مماومة الجريمة واالبتعاا إلا إلا   الباى    تلور الذات ب كؿ ا عحـالباى    تلور الذات ب كؿ ا عحـ

 الفصل الثالث
 وادلبادئ، الفلسفة – ادلمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية

 نشأة وتطور الممارسة العامة :نشأة وتطور الممارسة العامة :

إلػػػػا إلػػػػا   ترجػػػق الجػػػذور االولػػػا لمفحػػػػـو المماراػػػة العامػػػة  ػػػػ  الاامػػػة االجتماعيػػػةترجػػػق الجػػػذور االولػػػا لمفحػػػػـو المماراػػػة العامػػػة  ػػػػ  الاامػػػة االجتماعيػػػة 
عػػػف عػػػف   ((مػػػارو ريت ػػػموسنامػػػارو ريت ػػػموسنا))بػػػاايات ظحػػػور محسنػػػة الاامػػػة االجتماعيػػػة وتميمػػػت  ػػػ  كتابػػػات بػػػاايات ظحػػػور محسنػػػة الاامػػػة االجتماعيػػػة وتميمػػػت  ػػػ  كتابػػػات 

عسنلػػريف عسنلػػريف ذكػػر ذكػػر عػػف االرتبػػاط بػػالميـ االجتماعيػػة  يػػث عػػف االرتبػػاط بػػالميـ االجتماعيػػة  يػػث   ((جػػاف مامػػزجػػاف مامػػز))ب وب و((يةيةاامػػة الب ػػر اامػػة الب ػػر ))
 ااااييف هما : ااااييف هما : 

الغػػػرض اليسنػػػػائ  لمحسنػػػة الاامػػػػة االجتماعيػػػة الػػػػذو يركػػػز عمػػػػا الػػػاور المحسنػػػػ   ػػػػ  الغػػػرض اليسنػػػػائ  لمحسنػػػة الاامػػػػة االجتماعيػػػة الػػػػذو يركػػػز عمػػػػا الػػػاور المحسنػػػػ   ػػػػ   -11
 ت ايف وارات الفرا والاعـ االجتماع  له .ت ايف وارات الفرا والاعـ االجتماع  له .

   التركيز عما العسنالر الم تركة    التااؿ مق السناس لت ميؽ عممية المااعاة .التركيز عما العسنالر الم تركة    التااؿ مق السناس لت ميؽ عممية المااعاة . -22
  ورورالػذو تطػالػذو تطػ  واإل اػافواإل اػافوجراى ذلؾ ظحر اتجاهاف تميؿ ا اهما  ػ  جمعيػات البػر وجراى ذلؾ ظحر اتجاهاف تميؿ ا اهما  ػ  جمعيػات البػر 

عما  كؿ اامة  راب واالتجاه الياسن  ارتبط ب ماكف االاتيطاف الت  تطػورت عمػا  ػكؿ عما  كؿ اامة  راب واالتجاه الياسن  ارتبط ب ماكف االاتيطاف الت  تطػورت عمػا  ػكؿ 
 اامة جماعة وتسنظيـ المجتمق . اامة جماعة وتسنظيـ المجتمق . 

ذلػػؾ وػػاـ المحسنيػػيف مػػف كػػع االتجػػاهيف بتجايػػا عػػاـ و ػػامؿ لممحسنػػة وبػػذلت ذلػػؾ وػػاـ المحسنيػػيف مػػف كػػع االتجػػاهيف بتجايػػا عػػاـ و ػػامؿ لممحسنػػة وبػػذلت ا ا وبعػػوبعػػ  
رة لبمػػػػورة هػػػػذيف التيػػػػاريف  ػػػػ   ػػػػكؿ محسنػػػػة موجػػػػواة ت ػػػػت ويػػػػااة الجمعيػػػػة رة لبمػػػػورة هػػػػذيف التيػػػػاريف  ػػػػ   ػػػػكؿ محسنػػػػة موجػػػػواة ت ػػػػت ويػػػػااة الجمعيػػػػة م ػػػػاوالت مبكػػػػم ػػػػاوالت مبكػػػػ

 ..((1))االمريكية ل الائييف االجتماعييفاالمريكية ل الائييف االجتماعييف

يـ ظحرت مر مة اار  لممماراة العامة    الاامة االجتماعية تميمػت  ػ  اراى يـ ظحرت مر مة اار  لممماراة العامة    الاامة االجتماعية تميمػت  ػ  اراى  
  والػػذيف ا ػػارواوالػػذيف ا ػػاروا  ((19631963ف عػػاـ ف عػػاـ ااجػػور جػػور ))و و   ((19611961 ػػوارتز عػػاـ  ػػوارتز عػػاـ ))وو  ((19581958بارتميػػت عػػاـ بارتميػػت عػػاـ ))

                                                           

اتةةةو الوؼةةةاؽٌ، هةةةاالس: اجذجاالةةةاخ ال دٍصةةةح فةةةٌ السػاٍةةةح والخدهةةةح اجترواػَةةةح، هظةةةدز سةةةاتق، اتةةةو الوؼةةةاؽٌ، هةةةاالس: اجذجاالةةةاخ ال دٍصةةةح فةةةٌ السػاٍةةةح والخدهةةةح اجترواػَةةةح، هظةةةدز سةةةاتق،   ((1))

 ..115115صص



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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أو أو   العامػػػة  ػػػ  الاامػػػة االجتماعيػػػة تعػػػا ماػػػالة متواػػػطة بػػػيف الػػػسنظـالعامػػػة  ػػػ  الاامػػػة االجتماعيػػػة تعػػػا ماػػػالة متواػػػطة بػػػيف الػػػسنظـاف المماراػػػة اف المماراػػػة إلػػػا إلػػػا 
بػػػػػرامج اعػػػػػااا االالػػػػػائييف االجتمػػػػػاعييف بػػػػػرامج اعػػػػػااا االالػػػػػائييف االجتمػػػػػاعييف إلػػػػػا إلػػػػػا   تطػػػػػور السنظػػػػػرةتطػػػػػور السنظػػػػػرةإلػػػػػا إلػػػػػا   االسناػػػػػاؽ ممػػػػػا اا االسناػػػػػاؽ ممػػػػػا اا 

كس ومسنياهاف كس ومسنياهاف يسنيسن( و)ب( و)ب19731973( و)جولا تيف عاـ ( و)جولا تيف عاـ 19761976مق اراى )بارتميت عاـ مق اراى )بارتميت عاـ   الولان الولان 
 ..((1))لممماراة العامةلممماراة العامة  ( الذيف اكاوا عما اتجاهات الميـ والمحارات ك ااس( الذيف اكاوا عما اتجاهات الميـ والمحارات ك ااس19731973عاـ عاـ 

و ػػػػ   تػػػػرة الاػػػػبعيسنات ازااا االهتمػػػػاـ لػػػػا  االالػػػػائييف االجتمػػػػاعييف ب سن ػػػػطة و ػػػػ   تػػػػرة الاػػػػبعيسنات ازااا االهتمػػػػاـ لػػػػا  االالػػػػائييف االجتمػػػػاعييف ب سن ػػػػطة  
كمػا تػـ كمػا تػـ . . باػرعة ااػتاااـ سنظريػة االسناػاؽ االجتماعيػة باػرعة ااػتاااـ سنظريػة االسناػاؽ االجتماعيػة   اسنت ػراسنت ػركػذلؾ كػذلؾ ب ب التغيير االجتماع التغيير االجتماع 

الت  تر  عما اسنحا هامة لمعمؿ مػق الماػتفياب كمػا ازااا الت  تر  عما اسنحا هامة لمعمؿ مػق الماػتفياب كمػا ازااا   ..  توايق مفحوـ الععوة المحسنيةتوايق مفحوـ الععوة المحسنية
تسنميػػػة محسنػػػة تسنميػػػة محسنػػػة   وأيءػػان وأيءػػان اـ باألاػػػاس الم ػػترؾ لممماراػػػة العامػػػة لماامػػة االجتماعيػػػةب اـ باألاػػػاس الم ػػترؾ لممماراػػػة العامػػػة لماامػػة االجتماعيػػػةب االهتمػػاالهتمػػ

  ف ميسناهػػػاف بعسنػػػوافف ميسناهػػػاف بعسنػػػوافمملػػػيف يػػػسنكس و لػػػيف يػػػسنكس و ممظحػػػر كتػػػاب ظحػػػر كتػػػاب   19731973و ػػػ  عػػػاـ و ػػػ  عػػػاـ   ..الاامػػػة االجتماعيػػػةالاامػػػة االجتماعيػػػة
((Social work practice : model and method مماراػة الاامػة االجتماعيػة ( )مماراػة الاامػة االجتماعيػة( )

 ..((2))جتماعية ه  تغيير ماططجتماعية ه  تغيير ماطط: سنموذج وطريمة( واوء ت المثلفتاف اف الاامة اال: سنموذج وطريمة( واوء ت المثلفتاف اف الاامة اال

اف الاامػة االجتماعيػة ككػؿ اف الاامػة االجتماعيػة ككػؿ إلػا إلػا   (( ػيفور والسنػا ػيفور والسنػا))مػف مػف   ا ار كعن ا ار كعن   19871987و   عاـ و   عاـ   
  ااا ػار ا ػار و و   لطبيعتحا وتركيزها الكبير عما السناس وبيئػتحـ الم يطػة .لطبيعتحا وتركيزها الكبير عما السناس وبيئػتحـ الم يطػة .  ه  مماراة عامة سنظران ه  مماراة عامة سنظران 

اف جػػػػذور مفحػػػػـو المماراػػػػة العامػػػػة ممتػػػػا لاػػػػسنوات طويمػػػػة ميػػػػؿ مفحػػػػـو محسنػػػػة الاامػػػػة اف جػػػػذور مفحػػػػـو المماراػػػػة العامػػػػة ممتػػػػا لاػػػػسنوات طويمػػػػة ميػػػػؿ مفحػػػػـو محسنػػػػة الاامػػػػة 
اف الاامػػػة االجتماعيػػػة الكعاػػػيكية اكػػػات عمػػػا  ميمػػػة اف اف الاامػػػة االجتماعيػػػة الكعاػػػيكية اكػػػات عمػػػا  ميمػػػة اف   وأوءػػػ اوأوءػػػ اب ب ة ذاتحػػػاة ذاتحػػػااالجتماعيػػػاالجتماعيػػػ

 ..((3))جميق االالائييف االجتماعييف هـ    االلؿ ممارايف عاميفجميق االالائييف االجتماعييف هـ    االلؿ ممارايف عاميف
 فمسفة الممارسة العامة :فمسفة الممارسة العامة :

ب ب لػػرارهـ عمػػا تطويرهػػالػػرارهـ عمػػا تطويرهػػاا  ا   ػ  اطػػار اػػع  المماراػػيف لمحسنػػة الاامػة االجتماعيػػة و  ػ  اطػػار اػػع  المماراػػيف لمحسنػػة الاامػة االجتماعيػػة و   
يػػػارؾ كا ػػػة ابعػػػاا يػػػارؾ كا ػػػة ابعػػػاا ب ب بال ػػػمولية والتكامػػػؿبال ػػػمولية والتكامػػػؿظحػػػرت المماراػػػة العامػػػة كمسنحػػػاج  ػػػايث يتميػػػز ظحػػػرت المماراػػػة العامػػػة كمسنحػػػاج  ػػػايث يتميػػػز 

لت ميؽ التغيير المطموب  ػ  الظػروؼ والمواوػؼ التػ  لت ميؽ التغيير المطموب  ػ  الظػروؼ والمواوػؼ التػ  ب ب المووؼ اال كال  ويتفحمه بعمؽالمووؼ اال كال  ويتفحمه بعمؽ
 يواجححا اال راا والمجتمعات .يواجححا اال راا والمجتمعات .

                                                           

 ..  222222خدهح اجترواػَح، هظدز ساتق، صخدهح اجترواػَح، هظدز ساتق، ص: هقدهح ال: هقدهح ال سسحاى، ًظَوح احود واخسوىسسحاى، ًظَوح احود واخسوى  ((1))

اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق، اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق،   ((2))

 ..  113113صص

 ..  220220سسحاى، ًظَوح احود واخسوى : هقدهح الخدهح اجترواػَح، هظدز ساتق، صسسحاى، ًظَوح احود واخسوى : هقدهح الخدهح اجترواػَح، هظدز ساتق، ص  ((3))
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لممحسنة لممحسنة     وتميؿ المماراة العامة    الاامة االجتماعية االطار السنظرو والتطبيموتميؿ المماراة العامة    الاامة االجتماعية االطار السنظرو والتطبيم 
 ..((1))لمحسنية ماتسناان عما السنتائج والبراهيفلمحسنية ماتسناان عما السنتائج والبراهيفالذو ي اذ وجواه اعتمااان عما المع ظة االذو ي اذ وجواه اعتمااان عما المع ظة ا

مػػػف مػػػف وتعػػا المماراػػة العامػػة سنتيجػػػة لمتطػػورات التػػ  ظحػػرت مػػػق باايػػة الاػػبعيسنات وتعػػا المماراػػة العامػػة سنتيجػػػة لمتطػػورات التػػ  ظحػػرت مػػػق باايػػة الاػػبعيسنات   
جػػزىان ااااػػيا  ػػ  كا ػػة مسنػػاهج الاامػػة االجتماعيػػة  ػػ  عػػاا جػػزىان ااااػػيا  ػػ  كا ػػة مسنػػاهج الاامػػة االجتماعيػػة  ػػ  عػػاا   وألػػب توألػػب تالمػػرف الماءػػ  المػػرف الماءػػ  

ال ي لػػػؿ  ػػػ  الواليػػػات المت ػػػاة او واػػػـ عمػػػا ال ي لػػػؿ  ػػػ  الواليػػػات المت ػػػاة او واػػػـ عمػػػا    عمػػػا اػػػبيؿ الميػػػاؿ عمػػػا اػػػبيؿ الميػػػاؿكبيػػػر مػػػف البمػػػااف كبيػػػر مػػػف البمػػػااف 
بعػا اف ييبػت تطبيمػه لممماراػة بعػا اف ييبػت تطبيمػه لممماراػة   إالإالعتراؼ العمم  مف ات اا تعميـ الاامة االجتماعية عتراؼ العمم  مف ات اا تعميـ الاامة االجتماعية االاال

 ..((2))عاـ لممسناهج الارااية لتالص الاامة االجتماعيةعاـ لممسناهج الارااية لتالص الاامة االجتماعية  كإطاركإطارالعامة العامة 

 خصائص الممارسة العامة : خصائص الممارسة العامة : 

  ااػاليب المماراػة العامػة  ػ  الاامػة االجتماعيػة ولكػؿ اتجػاهااػاليب المماراػة العامػة  ػ  الاامػة االجتماعيػة ولكػؿ اتجػاهأو أو   تتعاا اتجاهاتتتعاا اتجاهات  
لتػػػ  تميػػػزه عػػػف غيػػػره مػػػف االتجاهػػػاتب ويمكػػػف اف سنوءػػػح اهػػػـ لتػػػ  تميػػػزه عػػػف غيػػػره مػػػف االتجاهػػػاتب ويمكػػػف اف سنوءػػػح اهػػػـ اا  ههااػػػموب الائلػػػااػػػموب الائلػػػأو أو 

 ::  كما ي ت كما ي ت الالائص المميزة لممماراة العامة    الاامة االجتماعية الالائص المميزة لممماراة العامة    الاامة االجتماعية 

اتجاه تطبيم  ي اا اطوات التااؿ المحسن  ل الائ  االجتماع  ويمسن ه الفرلة اتجاه تطبيم  ي اا اطوات التااؿ المحسن  ل الائ  االجتماع  ويمسن ه الفرلة  -11
  ماتفيايف بغض السنظر عف االتجػاه الػذوماتفيايف بغض السنظر عف االتجػاه الػذولملمالاتيار ما يتسنااب مف اااليب ععجية الاتيار ما يتسنااب مف اااليب ععجية 

 تسنتم  اليه هذه االااليب . تسنتم  اليه هذه االااليب . 
العايػا مػف السنظريػات العايػا مػف السنظريػات   التػ  جػاىت بحػاالتػ  جػاىت بحػا  مفػاهيـمفػاهيـالاليعتما سنموذج المماراػة العامػة عمػا يعتما سنموذج المماراػة العامػة عمػا  -22

االػػة  يمػػا يتعمػػؽ بتفاػػير االػػة  يمػػا يتعمػػؽ بتفاػػير ببوالمسنظػػور االيكولػػوج  و والمسنظػػور االيكولػػوج  و   ل سناػػاؽل سناػػاؽمسنحػػا السنظريػػة العامػػة مسنحػػا السنظريػػة العامػػة 
مػػف جحػػة مػػف جحػػة اػػاؽ اػػاؽ سنسنم ػػكعت الماػػتفيايف  ػػ  ءػػوى الععوػػة التبااليػػة والتكامميػػة بػػيف االم ػػكعت الماػػتفيايف  ػػ  ءػػوى الععوػػة التبااليػػة والتكامميػػة بػػيف اال

 ..((3))مف جحة اار مف جحة اار   عيش  يحاعيش  يحاسنسنبيف البيئة الت  بيف البيئة الت  وبيسنحا و وبيسنحا و 
المماراػػػة العامػػػة سنموذجػػػان و ػػػاويان متكػػػامعن  ػػػامعن يتءػػػمف العمػػػؿ مػػػق اال ػػػراا المماراػػػة العامػػػة سنموذجػػػان و ػػػاويان متكػػػامعن  ػػػامعن يتءػػػمف العمػػػؿ مػػػق اال ػػػراا   تعػػػاتعػػػا -33

والجماعات والمجتمعات  يث ال يركز عما طريمة معيسنة لمتااؿ المحسن  بػؿ يعتبػر والجماعات والمجتمعات  يث ال يركز عما طريمة معيسنة لمتااؿ المحسن  بػؿ يعتبػر 

                                                           

جترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج، جترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج، سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اسةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح ا  ((1))

 ..1616-1515، ص، صهظدز ساتقهظدز ساتق

 ..  2424الوظدز الساتق، صالوظدز الساتق، ص  ((2))

اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق، اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق،   ((3))

 ..192192صص
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و ػػػامعن لولػػػؼ وتفاػػػير الم ػػػكعت عمػػػا او ماػػػتو   يػػػث يتركػػػز و ػػػامعن لولػػػؼ وتفاػػػير الم ػػػكعت عمػػػا او ماػػػتو   يػػػث يتركػػػز   عامػػػان عامػػػان   ااػػػموبان ااػػػموبان 
اػحولة ااتيػار االالػائ  االجتمػاع  اػحولة ااتيػار االالػائ  االجتمػاع  إلػا إلػا   لتااؿ المحسن  عما اسنااؽ مػثيرة تػثاولتااؿ المحسن  عما اسنااؽ مػثيرة تػثاواا

 الم كمة . الم كمة . أو أو   ل االيب المسناابة الت  تتعىـ مق المووؼل االيب المسناابة الت  تتعىـ مق المووؼ
تثكا المماراة العامة عما اهمية التعامؿ مق الماتفيا والبيئػة التػ  يعػيش  يحػا مػف تثكا المماراة العامة عما اهمية التعامؿ مق الماتفيا والبيئػة التػ  يعػيش  يحػا مػف  -44

هذه التفػاععت مػف اجػؿ هذه التفػاععت مػف اجػؿ   اجؿ تفحـ الت يير المتبااؿ والتفاعؿ الماتمر وكيفية تعايؿاجؿ تفحـ الت يير المتبااؿ والتفاعؿ الماتمر وكيفية تعايؿ
 ..  التغيير المطموبالتغيير المطموب

ي ػػػػاوؿ مػػػػف اعلػػػػه االالػػػػائيوف ي ػػػػاوؿ مػػػػف اعلػػػػه االالػػػػائيوف   ومسنطميػػػػان ومسنطميػػػػان   عمميػػػػان عمميػػػػان   تتطمػػػػب المماراػػػػة العامػػػػة اطػػػػاران تتطمػػػػب المماراػػػػة العامػػػػة اطػػػػاران  -55
كمػػػا تتطمػػػب ايااػػػات كمػػػا تتطمػػػب ايااػػػات ب ب االجتمػػػاعيوف ااػػػتاااـ مماراػػػتحـ المحسنيػػػة  ػػػ  اطػػػار المػػػيـاالجتمػػػاعيوف ااػػػتاااـ مماراػػػتحـ المحسنيػػػة  ػػػ  اطػػػار المػػػيـ

عػااارعاية اجتماعية وزيااة وارات االالػائييف لعهتمػاـ ب هػااؼ سناػؽ الماػتفيا رعاية اجتماعية وزيااة وارات االالػائييف لعهتمػاـ ب هػااؼ سناػؽ الماػتفيا  عػاااوا    وا 
 ..((1))مسناابة لت ميؽ االهااؼمسناابة لت ميؽ االهااؼللاتراتيجيات التغيير ااتراتيجيات التغيير ااا

   مكونات الممارسة العامة :مكونات الممارسة العامة :

تعػػػا مكوسنػػػات المماراػػػة العامػػػة ااااػػػية لػػػتفحـ ابعػػػاا عمميػػػة الماػػػاعاة الممامػػػة تعػػػا مكوسنػػػات المماراػػػة العامػػػة ااااػػػية لػػػتفحـ ابعػػػاا عمميػػػة الماػػػاعاة الممامػػػة  
الماتفياب االالػائ  االجتمػاع  )الممػارس الماتفياب االالػائ  االجتمػاع  )الممػارس   -لمماتفياب ومكوسنات المماراة العامة ه  لمماتفياب ومكوسنات المماراة العامة ه  

 . .   -العاـ(ب البيئةب المثااة العاـ(ب البيئةب المثااة 
يميػػؿ الماػػتفيا الكيػػاف الػػذو يتعامػػؿ معػػه االالػػائ  االجتمػػاع  يميػػؿ الماػػتفيا الكيػػاف الػػذو يتعامػػؿ معػػه االالػػائ  االجتمػػاع  المسػػتفيد: المسػػتفيد:   ::أوالً أوالً 

أو أو   جماعةجماعةأو أو   اارةاارةأو أو   والماتفيا وا يكوف  راان والماتفيا وا يكوف  راان ب ب لتوليؿ الاامة وتمايـ المااعاة المحسنيةلتوليؿ الاامة وتمايـ المااعاة المحسنية
 ..ران ران مجتمعان كبيمجتمعان كبيأو أو    يان  يان أو أو   مثااةمثااة

لكػػ  يلػػبح لكػػ  يلػػبح   ومحاريػػان ومحاريػػان   هػػو ال ػػاص المثهػػؿ عمميػػان هػػو ال ػػاص المثهػػؿ عمميػػان ثانيػػًا: االخصػػائي االجتمػػاعي: ثانيػػًا: االخصػػائي االجتمػػاعي: 
 ..((2))عف عممية المااعاة بكا ة ابعااهاعف عممية المااعاة بكا ة ابعااها  ان وماثوالن ان وماثوالن واار واار 

تميػػؿ المثااػػة المكػػاف الػػذو يػػتـ  يػػه االتلػػاؿ بػػيف الماػػتفيا تميػػؿ المثااػػة المكػػاف الػػذو يػػتـ  يػػه االتلػػاؿ بػػيف الماػػتفيا ثالثػػًا: المؤسسػػة: ثالثػػًا: المؤسسػػة: 
 اكتااب الابرة و ؿ الم كعت.اكتااب الابرة و ؿ الم كعت.أو أو   والسناؽ المعسن  بتمم  الاامةوالسناؽ المعسن  بتمم  الاامة

                                                           

سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج، سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج،   ((1))

 ..2121صص  ،،هظدز ساتقهظدز ساتق

اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق، اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخدهةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق،   ((2))

 ..  106106-105105صص
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تميػػؿ البيئػػة المكػػاف الػػذو يعػػيش  يػػه الماػػتفيا وتوجػػا بػػه المثااػػة تميػػؿ البيئػػة المكػػاف الػػذو يعػػيش  يػػه الماػػتفيا وتوجػػا بػػه المثااػػة   رابعػػًا: البيئػػة:رابعػػًا: البيئػػة:
 ..((1))الائ  االجتماع الائ  االجتماع واالواال

 يا في الممارسة العامة : يا في الممارسة العامة : تتىميىميأأالميارات المينية و الميارات المينية و 

المػارة المحسنيػة التػ  تػرتبط باطػوات م ػااه لغػرض المػارة المحسنيػة التػ  تػرتبط باطػوات م ػااه لغػرض أو أو   تعسنػ  الابػرةتعسنػ  الابػرة  skillالمحارة المحارة   
 السنتيجة المرجوة .السنتيجة المرجوة .إلا إلا   الولوؿالولوؿ

وػارة عمػا اااى عمػؿ معػيف ب اػموب  سنػ  اػاص وػارة عمػا اااى عمػؿ معػيف ب اػموب  سنػ  اػاص أو أو   ر ػةر ػة  وبما اف المحارة تعسن  وبما اف المحارة تعسن   
عمػػػا ععوػػػة مبا ػػػرة باألسن ػػػطة والعمميػػػات التػػػ  تمػػػـو بحػػػا الاامػػػة عمػػػا ععوػػػة مبا ػػػرة باألسن ػػػطة والعمميػػػات التػػػ  تمػػػـو بحػػػا الاامػػػة   لحػػػذا كاسنػػػت المحػػػارةلحػػػذا كاسنػػػت المحػػػارة

االجتماعية عف طريؽ المماراة العامة الت  يموـ بحا االالػائ  االجتمػاع  )الممػارس االجتماعية عف طريؽ المماراة العامة الت  يموـ بحا االالػائ  االجتمػاع  )الممػارس 
 العاـ( .العاـ( .

مماراػػة العامػػة  ػػ  الاامػػة االجتماعيػػةب مماراػػة العامػػة  ػػ  الاامػػة االجتماعيػػةب مم المحػػارة تعػػا اهػػـ العسنالػػر الرئياػػية ل المحػػارة تعػػا اهػػـ العسنالػػر الرئياػػية ل 
جػػػراىا عػػػاؿ و ا عػػػاؿ و إلػػػا إلػػػا   ةةكوسنحػػػا تمػػػـو بترجمػػػة المعػػػارؼ والمػػػيـ المحسنيػػػكوسنحػػػا تمػػػـو بترجمػػػة المعػػػارؼ والمػػػيـ المحسنيػػػ جػػػراىا  وجػػػه سن ػػػو ا ػػػباع وجػػػه سن ػػػو ا ػػػباع تتات ات ا 

 ..((2)) اجات اال راا و ؿ م كعتحـ اجات اال راا و ؿ م كعتحـ
االدوار المينية لمممارس العاـ )االخصائي االجتماعي( وتكامميػا فػي الممارسػة االدوار المينية لمممارس العاـ )االخصائي االجتماعي( وتكامميػا فػي الممارسػة 

 العامة :العامة :

 لممارس العاـ )االالائ  االجتماع ( ااوار عاياة ومتسنوعة مسنحا :لممارس العاـ )االالائ  االجتماع ( ااوار عاياة ومتسنوعة مسنحا :

 الممارس العاـ كوايط .الممارس العاـ كوايط . ..11
 الممارس العاـ كماا ق .الممارس العاـ كماا ق . ..22
 ممارس العاـ كمعمـ ممارس العاـ كمعمـ الال ..33
 الممارس العاـ كمعالج / كمر ا .الممارس العاـ كمعالج / كمر ا . ..44
 الممارس العاـ كماير .الممارس العاـ كماير . ..55

                                                           

سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج، سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج،   ((1))

 ..113113، ص، صهظدز ساتقهظدز ساتق

دهةح اجترواػَةح وذ ةدٍاخ القةسى الواحةد دهةح اجترواػَةح وذ ةدٍاخ القةسى الواحةد السٌنوزً، احوةد ه وةد : الووازسةح الؼاهةح الورقدهةح للخالسٌنوزً، احوةد ه وةد : الووازسةح الؼاهةح الورقدهةح للخ  ((2))

 ..114114، ص، ص20102010، الاز الٌنؼح الؼستَح، القاالسج، هظس، ، الاز الٌنؼح الؼستَح، القاالسج، هظس، 11والؼشسوى، ؽوالؼشسوى، ؽ
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 الممارس العاـ كمميؿ لمتغير .الممارس العاـ كمميؿ لمتغير . ..66
 الممارس العاـ كمحسن  . الممارس العاـ كمحسن  .  ..77

مممارس العاـ تتعمؽ بمجموعػة مػف الوظػائؼ التػ  يجػب عميػه اف مممارس العاـ تتعمؽ بمجموعػة مػف الوظػائؼ التػ  يجػب عميػه اف للاوار اوار االاال  وهذهوهذه 
 يتفحمحا ويتعرؼ عما طبيعة عممحا واااليب تسنفيذها .يتفحمحا ويتعرؼ عما طبيعة عممحا واااليب تسنفيذها .

عما كا ة الماتويات عما كا ة الماتويات و و اـ يعمؿ بكؿ جحاه عما تسنفيذ هذه الوظائؼ اـ يعمؿ بكؿ جحاه عما تسنفيذ هذه الوظائؼ الممارس العالممارس الع    
  األلػػػغرباأللػػػغرب يعمػػػؿ مػػػق اال ػػػراا كمػػػاا ق عمػػػا الماػػػتو   يعمػػػؿ مػػػق اال ػػػراا كمػػػاا ق عمػػػا الماػػػتو    ((االلػػػغر ػػػػػػػ االواػػػط ػػػػػػػػ اال ػػػمؿااللػػػغر ػػػػػػػ االواػػػط ػػػػػػػػ اال ػػػمؿ))
ب ب المتواطالمتواطيعمؿ عما تسنظيـ الجماعة لزيااة محاراتحـ وعرض ا تياجاتحـ عما الماتو  يعمؿ عما تسنظيـ الجماعة لزيااة محاراتحـ وعرض ا تياجاتحـ عما الماتو  و و 

اا ق عػػػػػف الماػػػػػتفيا وتزويػػػػػاهـ اا ق عػػػػػف الماػػػػػتفيا وتزويػػػػػاهـ يعمػػػػػؿ مػػػػػق المجتمػػػػػق كمػػػػػيعمػػػػػؿ مػػػػػق المجتمػػػػػق كمػػػػػ  الماػػػػػتو  اال ػػػػػمؿ الماػػػػػتو  اال ػػػػػمؿ   امػػػػػا عمػػػػػاامػػػػػا عمػػػػػا
 . . ((1))بالمعمومات عف طبيعة الم كمة وت ييرهابالمعمومات عف طبيعة الم كمة وت ييرها

 مبررات استخداـ الممارسة العامة لمتعامؿ ما المشكالت :مبررات استخداـ الممارسة العامة لمتعامؿ ما المشكالت :

تعػػػػا اتجاهػػػػات المماراػػػػة العامػػػػة  ػػػػ  الاامػػػػة االجتماعيػػػػة ا ءػػػػؿ االتجاهػػػػات تعػػػػا اتجاهػػػػات المماراػػػػة العامػػػػة  ػػػػ  الاامػػػػة االجتماعيػػػػة ا ءػػػػؿ االتجاهػػػػات  
ت ميػؽ ت ميػؽ إلػا إلػا   ذلؾ اف محسنػة الاامػة االجتماعيػة تاػعاذلؾ اف محسنػة الاامػة االجتماعيػة تاػعا  ..  المعالرة لمتعامؿ مق الم كعتالمعالرة لمتعامؿ مق الم كعت

اهػػاا حا مػػف اػػعؿ ماػػاعاة الماػػتفيايف عمػػا مواجحػػة م ػػكعت  يػػاتحـ بت اػػيف التبػػااؿ اهػػاا حا مػػف اػػعؿ ماػػاعاة الماػػتفيايف عمػػا مواجحػػة م ػػكعت  يػػاتحـ بت اػػيف التبػػااؿ 
 ػااث الموائمػة الجايػاة بػيف  ػااث الموائمػة الجايػاة بػيف ا  ا  بيسنحـ وبيف بيئتحـ وتاحيؿ المزاوجة بيسنحما بطريمػة ا ءػؿ و بيسنحـ وبيف بيئتحـ وتاحيؿ المزاوجة بيسنحما بطريمػة ا ءػؿ و 

 وموارا البيئة .وموارا البيئة .  سناافسنااف اجات اإل اجات اإل

كعت كعت ااػػتاااـ المماراػػة العامػػة لمتعامػػؿ مػػق الم ػػااػػتاااـ المماراػػة العامػػة لمتعامػػؿ مػػق الم ػػإلػػا إلػػا   ومػػف المبػػررات التػػ  اعػػتومػػف المبػػررات التػػ  اعػػت
 ه  :ه  :

عامػػػؿ معحػػػا محسنػػػة الاامػػػة االجتماعيػػػة متعػػػااة ومت ػػػعبة لػػػذا عامػػػؿ معحػػػا محسنػػػة الاامػػػة االجتماعيػػػة متعػػػااة ومت ػػػعبة لػػػذا تتاف الم ػػػكعت التػػػ  تاف الم ػػػكعت التػػػ  ت -11
تتطمػػػب ممػػػارس لػػػه اتجاهػػػات وااػػػعة وياػػػتطيق اف ياػػػتااـ مفحػػػـو متعػػػاا الجواسنػػػب تتطمػػػب ممػػػارس لػػػه اتجاهػػػات وااػػػعة وياػػػتطيق اف ياػػػتااـ مفحػػػـو متعػػػاا الجواسنػػػب 

 والمحارات ب يث يكوف واار عما التعامؿ مق او عاا مف االسنااؽ .والمحارات ب يث يكوف واار عما التعامؿ مق او عاا مف االسنااؽ .

                                                           

سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج، سةةلواى، حسةةَي حسةةي واخةةسوى : الووازسةةح الؼاهةةح فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح هةةغ ال ةةسال واجسةةسج،   ((1))

 ..  154154، ص، صهظدز ساتقهظدز ساتق
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لمحسنػػػػة وتػػػػاااؿ تمػػػػؾ لمحسنػػػػة وتػػػػاااؿ تمػػػػؾ اف تعػػػػاا  اجػػػػات وم ػػػػكعت االسناػػػػاؽ التػػػػ  تتعامػػػػؿ معحػػػػا ااف تعػػػػاا  اجػػػػات وم ػػػػكعت االسناػػػػاؽ التػػػػ  تتعامػػػػؿ معحػػػػا ا -22
التػاااؿ التػاااؿ أو أو   الم كعت ياتاع  اعتمػاا العػاا مػف مػاااؿ وسنمػاذج الماػاعاة المػثيرةالم كعت ياتاع  اعتمػاا العػاا مػف مػاااؿ وسنمػاذج الماػاعاة المػثيرة

المحسن  المعئـ لممووؼ  يػث ال يوجػا مػااؿ وا ػا لمتػااؿ ياػتطيق بمفػراه مواجحػة المحسن  المعئـ لممووؼ  يػث ال يوجػا مػااؿ وا ػا لمتػااؿ ياػتطيق بمفػراه مواجحػة 
 . . ((1))الم كعت بفعاليةالم كعت بفعالية

اف المماراػػػػػة العامػػػػػة  ػػػػػ  الاامػػػػػة االجتماعيػػػػػة اتجػػػػػاه يركػػػػػز عمػػػػػا ااػػػػػتاااـ  ػػػػػؿ اف المماراػػػػػة العامػػػػػة  ػػػػػ  الاامػػػػػة االجتماعيػػػػػة اتجػػػػػاه يركػػػػػز عمػػػػػا ااػػػػػتاااـ  ػػػػػؿ  -33
حا حا أابابأابابت ويمكف ااتااامه مق كا ة االسنااؽ والم كعت لت ايا ملارها و ت ويمكف ااتااامه مق كا ة االسنااؽ والم كعت لت ايا ملارها و الم كعالم كع

 ماتحا ة التغيير    تمؾ االسنااؽ .ماتحا ة التغيير    تمؾ االسنااؽ .
اف الم ػػكعت التػػ  يػػتـ التعامػػؿ معحػػا لحػػا جػػذورها و مولحػػا  ػػ  كػػؿ الماػػتويات  ػػ  اف الم ػػكعت التػػ  يػػتـ التعامػػؿ معحػػا لحػػا جػػذورها و مولحػػا  ػػ  كػػؿ الماػػتويات  ػػ   -44

ال بتعػػايؿ ماػػار الععوػػات بػػيف ال بتعػػايؿ ماػػار الععوػػات بػػيف إإالمجتمػػقب لػػذلؾ ال يمكػػف مواجحػػة تمػػؾ الم ػػكعت المجتمػػقب لػػذلؾ ال يمكػػف مواجحػػة تمػػؾ الم ػػكعت 
   ..  هذه االسنااؽهذه االسنااؽ

الماػػتفيا الماػػتفيا   بػػيفبػػيف  يركػػز عمػػا التبااليػػة   يركػػز عمػػا التبااليػػة سنسناف المماراػػة العامػػة تبسنػػا عمػػا سنمػػوذج تءػػاماف المماراػػة العامػػة تبسنػػا عمػػا سنمػػوذج تءػػام -55
العمػػػؿ مػػػف االالػػػائييف االجتمػػػاعييفب عػػػف طريػػػؽ التءػػػامف مػػػق الممػػػارس العمػػػؿ مػػػف االالػػػائييف االجتمػػػاعييفب عػػػف طريػػػؽ التءػػػامف مػػػق الممػػػارس   و ريػػػؽو ريػػػؽ
  اعمػػةاعمػػة ػػ   ػػؿ م ػكعتحـ ممػػا ياػػحـ  ػ  المواجحػػة الف ػػ   ػػؿ م ػكعتحـ ممػػا ياػػحـ  ػ  المواجحػػة الف  ((االالػػائ  االجتمػاع االالػػائ  االجتمػاع ))  العػاـالعػاـ

 ..((2))لم كعت الماتفيايفلم كعت الماتفيايف
 في السجوف : في السجوف :   ((خصائي االجتماعيخصائي االجتماعياالاال))دور الممارس العاـ دور الممارس العاـ 

يركز االتجاه ال ايث والمعروؼ  ػ  الاامػة االجتماعيػة عمػا عػعج المجػرميف يركز االتجاه ال ايث والمعروؼ  ػ  الاامػة االجتماعيػة عمػا عػعج المجػرميف  
لاػروجحـ مػف الاػجوف لاػروجحـ مػف الاػجوف   تمحيػاان تمحيػاان   المواعيف    الاجوف وذلؾ عف طريؽ ت هيمحـ اجتماعيان المواعيف    الاجوف وذلؾ عف طريؽ ت هيمحـ اجتماعيان 

ات عػػػف طريػػػؽ الميػػػاـ بالف ولػػػات العزمػػػة ات عػػػف طريػػػؽ الميػػػاـ بالف ولػػػات العزمػػػة جػػػراىجػػػراىواسنػػػاماجحـ مػػػق المجتمػػػق وتػػػتـ هػػػذه اإلواسنػػػاماجحـ مػػػق المجتمػػػق وتػػػتـ هػػػذه اإل
جرائحػػػا اطبػػػاى جرائحػػػا اطبػػػاى إإ يػػػث يمػػػـو ب يػػػث يمػػػـو بب ب جػػػـرجػػػـرممالجاػػػمية والسنفاػػػية والعمميػػػة واالجتماعيػػػة لمالجاػػػمية والسنفاػػػية والعمميػػػة واالجتماعيػػػة لم  لمجواسنػػػبلمجواسنػػػب

 ئػات مت ػابحة  ئػات مت ػابحة إلػا إلػا   وبعا ذلؾ تجرو عممية التلػسنيؼوبعا ذلؾ تجرو عممية التلػسنيؼب ب واالائيوف سنفايوف واجتماعيوفواالائيوف سنفايوف واجتماعيوف
ومتجاسناػػػة مػػػف  يػػػث الاػػػف والجػػػسنس وسنػػػوع الجريمػػػة وسنػػػوع العموبػػػة ومػػػاتحا ويراعػػػا  ػػػ  ومتجاسناػػػة مػػػف  يػػػث الاػػػف والجػػػسنس وسنػػػوع الجريمػػػة وسنػػػوع العموبػػػة ومػػػاتحا ويراعػػػا  ػػػ  

                                                           

هةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق، هةةح اجترواػَةةح، هظةةدز سةةاتق، اتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخداتةةو الوؼةةاؽٌ، هةةاالس : اجذجاالةةاخ ال دٍصةةح فةةٌ السػاٍةةح والخد  ((1))

 ..  201201صص

، الوكرةةة ، الوكرةةة 11حثَةةة، توةةا  شةة اذح : الووازسةةح الؼاهةةح هٌظةةوز حةةدٍس فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح، ؽحثَةةة، توةةا  شةة اذح : الووازسةةح الؼاهةةح هٌظةةوز حةةدٍس فةةٌ الخدهةةح اجترواػَةةح، ؽ  ((2))

 ..  218218صص، ، 20162016الجاهؼٌ ال دٍس، اجسكٌدزٍح، هظس، الجاهؼٌ ال دٍس، اجسكٌدزٍح، هظس، 
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 لػؿ الاػجسناى الػذيف ي تمػؿ  لػؿ الاػجسناى الػذيف ي تمػؿ إلػا إلػا   تػ  تػاعوتػ  تػاعوالتلسنيؼ ال ا االاسنا لمعاممة الماجوسنيف الالتلسنيؼ ال ا االاسنا لمعاممة الماجوسنيف ال
  ..يػػة يػػة جرامجراماػػيرتحـ اإلاػػيرتحـ اإلأو أو   زمعئحػػـ باػػبب اػػوى ااعويػػاتحـزمعئحػػـ باػػبب اػػوى ااعويػػاتحـ  عمػػاعمػػااف يكػػوف لحػػـ تػػ يير اػػي  اف يكػػوف لحػػـ تػػ يير اػػي  

ب ب تعميمحـتعميمحـ  إلكماؿإلكماؿكما يموـ الممارس العاـ بمااعاة الاجسناى عف طريؽ  اح المجاؿ لحـ كما يموـ الممارس العاـ بمااعاة الاجسناى عف طريؽ  اح المجاؿ لحـ 
حـ وتػ هيمحـ حـ وتػ هيمحـ تػاريبتػاريبإلا إلا   اءا ةاءا ةب ب يلا ب عممية تعميمحـ التحذيب االاعو  والايسن يلا ب عممية تعميمحـ التحذيب االاعو  والايسن   ب يثب يث

المحسنػػػ  لمحػػػف و ػػػرؼ ب يػػػث تلػػػبح مػػػاة االوامػػػة  ػػػ  الاػػػجف مر مػػػة اكتاػػػاب محػػػارات المحسنػػػ  لمحػػػف و ػػػرؼ ب يػػػث تلػػػبح مػػػاة االوامػػػة  ػػػ  الاػػػجف مر مػػػة اكتاػػػاب محػػػارات 
اـ اـ يػػػيػػػجاسنػػػب وجاسنػػػب وإلػػػا إلػػػا ب ب يلػػػب وا ا ػػػااص مسنتجػػػيف ومحسنيػػػيف مػػػثهميفيلػػػب وا ا ػػػااص مسنتجػػػيف ومحسنيػػػيف مػػػثهميف   تػػػا تػػػاب ب وابػػػرات محسنيػػػةوابػػػرات محسنيػػػة

 ػراز التكيػؼ مػق  يػاة الاػجف  ػراز التكيػؼ مػق  يػاة الاػجف ا  ا  الممارس العاـ باالهتماـ بالرعاية الل ية واالجتماعية و الممارس العاـ باالهتماـ بالرعاية الل ية واالجتماعية و 
 ..((1))جتمقجتمقوااتمرار لمتحـ بذويحـ    الموااتمرار لمتحـ بذويحـ    الم

 لرابعالفصل ا
 ها وأنىاعهااجلرمية أسباب

  تحاتحابارااػبارااػ  سناػافسناػافوػاـ اإلوػاـ اإلاألزؿب األزؿب الجريمة م كمة اجتماعية تعاسن  مسنحػا الب ػرية مسنػذ الجريمة م كمة اجتماعية تعاسن  مسنحػا الب ػرية مسنػذ  
ممجتمػقب وهػذا مػا ممجتمػقب وهػذا مػا لل  واألمػافواألمػافحا واػبؿ ععجحػا بملػا ت ميػؽ االاػتمرار حا واػبؿ ععجحػا بملػا ت ميػؽ االاػتمرار أاػبابأاػبابوالب ث عػف والب ث عػف 

ةب وارس البػػا يوف ةب وارس البػػا يوف اعػػااا السنظريػػات والارااػػات التػػ  تفاػػر الجريمػػاعػػااا السنظريػػات والارااػػات التػػ  تفاػػر الجريمػػإلػػا إلػػا   ا ػػق الماتلػػيفا ػػق الماتلػػيف
 ..بحابحاالعوامؿ الماتمفة المرتبطة العوامؿ الماتمفة المرتبطة 

يعػػاسن  مػػف اطػػر الجريمػػة التػػ  يعػػاسن  مػػف اطػػر الجريمػػة التػػ  ب ب ماػػرماػػر    إسناػػاسنإسناػػاسنمجتمػػق مجتمػػق   كػػ وكػػ وومجتمعسنػػا العراوػػ  ومجتمعسنػػا العراوػػ   
يفرءػه يفرءػه   مم ان مم ان   امران امران   هوهوارااة الجريمة ارااة الجريمة ذلؾ أف ذلؾ أف ب ب تحاا سنايجه االجتماع  بالامار واالسنحيارتحاا سنايجه االجتماع  بالامار واالسنحيار

لمسن ػػرؼ والتلػػاو لمسن ػػرؼ والتلػػاو واورسنػػا  ػػ  هػػذا اللػػاا هػػو تمػػويـ الاػػموؾ اواورسنػػا  ػػ  هػػذا اللػػاا هػػو تمػػويـ الاػػموؾ اب ب   سناػػاسنسناػػاسنعميسنػػا الواجػػب اإلعميسنػػا الواجػػب اإل
لػػع همعالجتػػه معالجتػػه م اولػػة م اولػػة اليػػه بالووايػػة مسنػػه وبػػؿ  اويػػه و اليػػه بالووايػػة مسنػػه وبػػؿ  اويػػه و  لػػع هوا    مػػف اػػعؿمػػف اػػعؿ ػػ   الػػة وووعػػه  ػػ   الػػة وووعػػه   وا 

 . . ((2))وال ا مسنحاوال ا مسنحا  مواجحة الجريمةمواجحة الجريمة

                                                           

السٌنوزً، احوةد ه وةد : الووازسةح الؼاهةح الورقدهةح للخدهةح اجترواػَةح وذ ةدٍاخ القةسى الواحةد السٌنوزً، احوةد ه وةد : الووازسةح الؼاهةح الورقدهةح للخدهةح اجترواػَةح وذ ةدٍاخ القةسى الواحةد   ((1))

 ..2828شسوى، هظدز ساتق، صشسوى، هظدز ساتق، صوالؼوالؼ

شواوً، سةوَح : الرستَةح ال ٌَةح وػ قرنةا تجٌةود اجحةداز، زسةالح هاتسةرَس فةٌ اجًصسوتولوتَةا، شواوً، سةوَح : الرستَةح ال ٌَةح وػ قرنةا تجٌةود اجحةداز، زسةالح هاتسةرَس فةٌ اجًصسوتولوتَةا،   ((2))

َح والؼلةوم اجترواػَةح، تاهؼةةح اتةٌ تكةس تلقاٍةد، ذلوسةةاى، َح والؼلةوم اجترواػَةح، تاهؼةةح اتةٌ تكةس تلقاٍةد، ذلوسةةاى، ًسةاًًسةاًقسةن الصقافةح الشةؼثَح، كلَةح الؼلةةوم اإلقسةن الصقافةح الشةؼثَح، كلَةح الؼلةةوم اإل

 ..55، ص، ص20132013الجصا س، الجصا س، 
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مػػف اػػعؿ مػػف اػػعؿ ب ب  الاامػػة االجتماعيػػة ت ػػرص عمػػا تطػػوير ااػػاليب المماراػػة العامػػة الاامػػة االجتماعيػػة ت ػػرص عمػػا تطػػوير ااػػاليب المماراػػة العامػػة  
اػػب مػػق اػػب مػػق ااػػاليب متجػػااة تتسناااػػاليب متجػػااة تتسناإلػػا إلػػا   ااػػاليب معيسنػػة يمػػـو بحػػا المماراػػوف العػػاموف لمولػػوؿااػػاليب معيسنػػة يمػػـو بحػػا المماراػػوف العػػاموف لمولػػوؿ

تغيػػرات ال يػػاة وأاػػاليب متطػػورة تػػتعىـ ومحسنػػة الاامػػة االجتماعيػػة وبمػػا اف الحػػاؼ مػػف تغيػػرات ال يػػاة وأاػػاليب متطػػورة تػػتعىـ ومحسنػػة الاامػػة االجتماعيػػة وبمػػا اف الحػػاؼ مػػف 
عموبػػة الاػػػجف تمييػػػا  ريػػػات المجػػػرميف جػػػراى مػػػا ارتكبػػػوه ب ػػػؽ اسنفاػػػحـ و ػػػؽ مجػػػتمعحـ عموبػػة الاػػػجف تمييػػػا  ريػػػات المجػػػرميف جػػػراى مػػػا ارتكبػػػوه ب ػػػؽ اسنفاػػػحـ و ػػػؽ مجػػػتمعحـ 
والعمؿ عما إلع حـ وتعايؿ اموكحـ  كػاف البػا مػف تفعيػؿ اور الممػارس العػاـ اااػؿ والعمؿ عما إلع حـ وتعايؿ اموكحـ  كػاف البػا مػف تفعيػؿ اور الممػارس العػاـ اااػؿ 

إذ اػػػاهمت الرعايػػػة االجتماعيػػػة  ػػػ  تػػػو ير إذ اػػػاهمت الرعايػػػة االجتماعيػػػة  ػػػ  تػػػو ير ف بااامػػػهب ف بااامػػػهب لمػػػا  يػػػه لػػػعح لممجػػػرميلمػػػا  يػػػه لػػػعح لممجػػػرمي  الاػػػجفالاػػػجف
مما يبعػث  ػ  مما يبعػث  ػ  ب ب متطمبات المجرميف اااؿ الاجف عف طريؽ الماتليف    هذا المجاؿمتطمبات المجرميف اااؿ الاجف عف طريؽ الماتليف    هذا المجاؿ

سنفػػوس المجػػرميف بالطم سنيسنػػة والرا ػػة السنفاػػية باتجػػاه الممػػارس العػػاـ الػػذو يعػػا المسنطمػػؽ سنفػػوس المجػػرميف بالطم سنيسنػػة والرا ػػة السنفاػػية باتجػػاه الممػػارس العػػاـ الػػذو يعػػا المسنطمػػؽ 
 وسنفايان ول يان .وسنفايان ول يان .الذو ياتمبمه أوالن والذو يعسنا بارااة جميق ظرو ه اجتماعيان الذو ياتمبمه أوالن والذو يعسنا بارااة جميق ظرو ه اجتماعيان 

االرتمػػػػػاى بكفػػػػػاىة االرتمػػػػػاى بكفػػػػػاىة إلػػػػػا إلػػػػػا   اف ااػػػػػتاااـ ااػػػػػاليب محسنػػػػػة الاامػػػػػة االجتماعيػػػػػة يػػػػػثاواف ااػػػػػتاااـ ااػػػػػاليب محسنػػػػػة الاامػػػػػة االجتماعيػػػػػة يػػػػػثاو 
المماراػػيف العػػػامييف اااػػؿ الاػػػجوف لكػػ  ياػػػتطيعوا اااى محػػامحـ بمحػػػارة عاليػػة ومحسنيػػػة المماراػػيف العػػػامييف اااػػؿ الاػػػجوف لكػػ  ياػػػتطيعوا اااى محػػامحـ بمحػػػارة عاليػػة ومحسنيػػػة 

 ..((1))متميزةمتميزة

 انواع الجرائـ: انواع الجرائـ: 

ومػف ومػف   الاجوف عسنا الميػاـ بحػاالاجوف عسنا الميػاـ بحػاإلا إلا   يرتكب المجرموف اسنواع مف الجرائـ وا تا ق بحـيرتكب المجرموف اسنواع مف الجرائـ وا تا ق بحـ
 هذه الجرائـ :هذه الجرائـ :

 االعتااى عما السنفس االعتااى عما السنفس  -11
 الجرائـ االاعوية الجرائـ االاعوية  -22
 الجرائـ المتسنوعة الجرائـ المتسنوعة  -33
 جرائـ الماارات والماكرات جرائـ الماارات والماكرات    -44
 جرائـ الاروة جرائـ الاروة  -55
 جرائـ وطق الطريؽ )الامب( جرائـ وطق الطريؽ )الامب(  -66

                                                           

االج الرستَةح تةالؼوز لةدى اجحةداز الوٌ ةسفَي، زسةالح هاتسةرَس االج الرستَةح تةالؼوز لةدى اجحةداز الوٌ ةسفَي، زسةالح هاتسةرَس : ػ قح هساكةص اػة: ػ قح هساكةص اػة  ييتوزتسج، سوستوزتسج، سوس((1))

َح واجترواػَةح، تاهؼةح الجصا ةس، َح واجترواػَةح، تاهؼةح الجصا ةس، ًسةاًًسةاًغَس هٌشوزج، هقدهح إلي قسن ػلن اجترواع، كلَةح الؼلةوم اإلغَس هٌشوزج، هقدهح إلي قسن ػلن اجترواع، كلَةح الؼلةوم اإل

 ..11، ص، ص20092009الجصا س، الجصا س، 
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 جرائـ الاطو جرائـ الاطو  -77
 الجريمة:الجريمة:  أسبابأسباب

االتجار بحا مػف الجػرائـ االتجار بحا مػف الجػرائـ أو أو   يعا تعاط  المااراتيعا تعاط  الماارات  تعاطي المخدرات والمسكرات:تعاطي المخدرات والمسكرات: -11
ارتكػاب جػرائـ أاػػر ب ارتكػاب جػرائـ أاػػر ب إلػا إلػا   كػذلؾ  حػػ  تػا ق بػالفراكػذلؾ  حػػ  تػا ق بػالفراب ب حػا المػاسنوفحػا المػاسنوفالتػ  ي ااػب عميالتػ  ي ااػب عمي

إلػا إلػا    مق زيااة اسنت ار وتعاط  الماارات زاا مػف اطورتحػا بولػفحا اػبب اا ػق مق زيااة اسنت ار وتعاط  الماارات زاا مػف اطورتحػا بولػفحا اػبب اا ػق
 ارتكاب الجريمة . ارتكاب الجريمة . 

  ب وهذا يثاو بهب وهذا يثاو بهسناافسناافءعؼ الجواسنب االاعوية    اإلءعؼ الجواسنب االاعوية    اإلإلا إلا   كذلؾ تثاو الماكراتكذلؾ تثاو الماكرات
اعويػة التػ  ت ػا مػف الجريمػة ب ػكؿ وػا اعويػة التػ  ت ػا مػف الجريمػة ب ػكؿ وػا  مااف ال عور بالماثوليات االجتماعية واأل مااف ال عور بالماثوليات االجتماعية واألإلا إلا 
 االسنزالؽ    الجريمة. االسنزالؽ    الجريمة. إلا إلا   يا عهيا عه

  سناػافسناػاف مسنحػا يسنمػاا اإل مسنحػا يسنمػاا اإلب ب وتعا الماارات والماػكرات الاػبب الػرئيس لمعظػـ الجػرائـوتعا الماارات والماػكرات الاػبب الػرئيس لمعظػـ الجػرائـ 
 ..((1))بابب ايارها الماايةبابب ايارها الماايةأو أو   لمجرائـ االار ب اما بابب ايارها السنفاية والل يةلمجرائـ االار ب اما بابب ايارها السنفاية والل ية

 القنوات الفضائية:القنوات الفضائية: -22

ءػػػائية  ػػػ  جميػػػق االمػػػاكف زاا ت ييرهػػػا  ػػػ  تعمػػػـ اال ػػػراا ءػػػائية  ػػػ  جميػػػق االمػػػاكف زاا ت ييرهػػػا  ػػػ  تعمػػػـ اال ػػػراا بعػػػا اسنت ػػػار المسنػػػوات الفبعػػػا اسنت ػػػار المسنػػػوات الف 
 تسنػػوع المسنػوات الفءػائية التػػ  ي ػاهاها الفػػرا  تسنػػوع المسنػوات الفءػائية التػػ  ي ػاهاها الفػػرا ب ب الاػموكيات الاػمبية واسنت ػػارها  ػ  المجتمػقالاػموكيات الاػمبية واسنت ػػارها  ػ  المجتمػق

لػػػه ايػػػره البػػػالل  يػػػه  ميممػػػا توجػػػا بػػػرامج مفيػػػاة هسنػػػاؾ البػػػرامج التػػػ  ت ػػػجق عمػػػا ارتكػػػاب لػػػه ايػػػره البػػػالل  يػػػه  ميممػػػا توجػػػا بػػػرامج مفيػػػاة هسنػػػاؾ البػػػرامج التػػػ  ت ػػػجق عمػػػا ارتكػػػاب 
 ..((2))الجريمةالجريمة
   مستوى الدخؿ:مستوى الدخؿ: -33

  الجريمػػةب كمػػا أف الغسنػػا يمكػػف اف يػػثاو بػػالفراالجريمػػةب كمػػا أف الغسنػػا يمكػػف اف يػػثاو بػػالفراإلػػا إلػػا   ثاوثاواف العػػوز المػػااو وػػا يػػاف العػػوز المػػااو وػػا يػػ  
ارتكاب الجريمةب  يث زاا الفرؽ    ماتو  الر اهية بيف ال اب االمواؿ و اوايهب ارتكاب الجريمةب  يث زاا الفرؽ    ماتو  الر اهية بيف ال اب االمواؿ و اوايهب إلا إلا 

 ارتكاب الجريمة .ارتكاب الجريمة .إلا إلا   زيااته وا يثاياف بالفرازيااته وا يثاياف بالفراأو أو   الماؿالماؿإلا إلا   واف ال اجةواف ال اجة
                                                           

الغاهدً، ػثدالؼصٍص تي ه وةد : ػ قةح الجسٍوةح تالؼواهةد اجترواػَةح كوةا ٍساالةا ػةثاؽ الر قَةق الغاهدً، ػثدالؼصٍص تي ه وةد : ػ قةح الجسٍوةح تالؼواهةد اجترواػَةح كوةا ٍساالةا ػةثاؽ الر قَةق   ((1))

تشةةسؽح هٌطقةةح الثاحةةح، زسةةالح هاتسةةرَس غَةةس هٌشةةوزج، قسةةن الؼلةةوم اجترواػَةةح، كلَةةح الدزاسةةاخ تشةةسؽح هٌطقةةح الثاحةةح، زسةةالح هاتسةةرَس غَةةس هٌشةةوزج، قسةةن الؼلةةوم اجترواػَةةح، كلَةةح الدزاسةةاخ 

 ..2929-2121، ص، ص20102010الؼلَا، تاهؼح ًاٍف للؼلوم اجهٌَح، السؼوالٍح، الؼلَا، تاهؼح ًاٍف للؼلوم اجهٌَح، السؼوالٍح، 

 ..  2323الوظدز الساتق، صالوظدز الساتق، ص  ((2))
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   مستوى التعميـ:مستوى التعميـ: -44

ال ػػا مػػف الجريمػػةب  ممتعمػػيـ تػػ يير ال ػػا مػػف الجريمػػةب  ممتعمػػيـ تػػ يير أو أو   لماػػتو  التعمػػيـ الػػاور الفعػػاؿ  ػػ  ارتكػػابلماػػتو  التعمػػيـ الػػاور الفعػػاؿ  ػػ  ارتكػػاب  
واءػػػػح عمػػػػا الجريمػػػػةب ب يػػػػث يمسنػػػػق التعمػػػػيـ ارتكػػػػاب الجريمػػػػة اذا اػػػػيطر عمػػػػا تفكيػػػػر واءػػػػح عمػػػػا الجريمػػػػةب ب يػػػػث يمسنػػػػق التعمػػػػيـ ارتكػػػػاب الجريمػػػػة اذا اػػػػيطر عمػػػػا تفكيػػػػر 
ال اص العػاواسن  ومسن ػه المػارة عمػا ااتيػار ال مػوؿ الاػميمة بػاالن مػف ال مػوؿ الااطئػة ال اص العػاواسن  ومسن ػه المػارة عمػا ااتيػار ال مػوؿ الاػميمة بػاالن مػف ال مػوؿ الااطئػة 

أهاا ػػهب امػػا عػػف تػػ ييره الػػاا ق الرتكػػاب الجريمػػة  حػػو يكػػوف عسنػػاما أهاا ػػهب امػػا عػػف تػػ ييره الػػاا ق الرتكػػاب الجريمػػة  حػػو يكػػوف عسنػػاما إلػػا إلػػا   لغػػرض الولػػوؿلغػػرض الولػػوؿ
ياػػتيمر الفػػرا مػػا تعممػػه  ػػ  ارتكػػاب جريمتػػهب إءػػا ة لػػذلؾ كممػػا ارتفػػق ال لػػيؿ العممػػ  ياػػتيمر الفػػرا مػػا تعممػػه  ػػ  ارتكػػاب جريمتػػهب إءػػا ة لػػذلؾ كممػػا ارتفػػق ال لػػيؿ العممػػ  

 ..((1))لمفرا كمما كاف ذلؾ اا عان لعبتعاا عف الجريمةلمفرا كمما كاف ذلؾ اا عان لعبتعاا عف الجريمة
   ضعؼ الوازع الديني:ضعؼ الوازع الديني: -55

االسن ػػراؼ االسن ػػراؼ إلػػا إلػػا   معتمػػاه الػػذو يػػثمف بػػه وػػا يا عػػهمعتمػػاه الػػذو يػػثمف بػػه وػػا يا عػػهأو أو   ف ءػػعؼ ايمػػاف الفػػرا بايسنػػهف ءػػعؼ ايمػػاف الفػػرا بايسنػػهإإ  
 ..((2))ارتكاب الجريمةارتكاب الجريمةإلا إلا    ق به ق بهوارتكابه الجريمة عسناما يتعرض ألو ءغط ياوارتكابه الجريمة عسناما يتعرض ألو ءغط يا

 التفكؾ االسري: التفكؾ االسري:  -66

ومػػػػا تتعػػػػرض لػػػػه مػػػػف اػػػػوى تسنظػػػػيـ ومػػػػا تتعػػػػرض لػػػػه مػػػػف اػػػػوى تسنظػػػػيـ ب ب ل اػػػػرة اور كبيػػػػر  ػػػػ  تمػػػػويـ اػػػػموؾ الفػػػػرال اػػػػرة اور كبيػػػػر  ػػػػ  تمػػػػويـ اػػػػموؾ الفػػػػرا  
المعسنػووب ومػا يتبعػه المعسنػووب ومػا يتبعػه أو أو   اوتلااو واجتماع  وا يكوف اببان    تفكؾ بسناى االارة المااواوتلااو واجتماع  وا يكوف اببان    تفكؾ بسناى االارة المااو

 ..((3))جريمةجريمةذلؾ مف اسن عؿ    الميـ واالاعؽب إذ وا يكوف أ ا موجحات الفرا سن و الذلؾ مف اسن عؿ    الميـ واالاعؽب إذ وا يكوف أ ا موجحات الفرا سن و ال
 االصدقاء: االصدقاء:  -77

ياتار الفرا أ ياسنان لػايمان بػسنفس لػفاته واهوائػهب وجػراى ذلػؾ ي ػس باالاػتمعلية ياتار الفرا أ ياسنان لػايمان بػسنفس لػفاته واهوائػهب وجػراى ذلػؾ ي ػس باالاػتمعلية   
عػػػف اػػػمطة االاػػػرةب  ػػػاذا كػػػاف االلػػػاواى يجتمعػػػوف عمػػػا الايػػػرب ويتلػػػفوف بػػػاالاعؽ عػػػف اػػػمطة االاػػػرةب  ػػػاذا كػػػاف االلػػػاواى يجتمعػػػوف عمػػػا الايػػػرب ويتلػػػفوف بػػػاالاعؽ 
ال ميػاة عسنػاها الفػػرا اػيكوف بػػسنفس االاػعؽ واللػػفاتب امػا اذا كػػاف االلػاواى يتاػػموف ال ميػاة عسنػاها الفػػرا اػيكوف بػػسنفس االاػعؽ واللػػفاتب امػا اذا كػػاف االلػاواى يتاػػموف 

                                                           

  الغاهدً، ػثدالؼصٍص تي ه وةد : ػ قةح الجسٍوةح تالؼواهةد اجترواػَةح كوةا ٍساالةا ػةثاؽ الر قَةقالغاهدً، ػثدالؼصٍص تي ه وةد : ػ قةح الجسٍوةح تالؼواهةد اجترواػَةح كوةا ٍساالةا ػةثاؽ الر قَةق  ((1))

 ..  3434-3333تشسؽح هٌطقح الثاحح، هظدز ساتق، صتشسؽح هٌطقح الثاحح، هظدز ساتق، ص

الزاسةح هَداًَةح ػلةةي الزاسةح هَداًَةح ػلةةي   –اتةساالَن حوةد ه وةةد : اشةس الؼواهةد اجترواػَةةح فةٌ تٌةود اجحةةداز اتةساالَن حوةد ه وةةد : اشةس الؼواهةد اجترواػَةةح فةٌ تٌةود اجحةةداز حوةد، حوةد،   ((2))

 ..109109، ص، ص20012001، فلسطَي، ، فلسطَي، A  -22، الؼدال ، الؼدال 1010ه افظاخ غصج، هجلح تاهؼح اجشالس تغصج، الوجلد ه افظاخ غصج، هجلح تاهؼح اجشالس تغصج، الوجلد 

الؼواهةد اجترواػَةح كوةا ٍساالةا ػةثاؽ الر قَةق الؼواهةد اجترواػَةح كوةا ٍساالةا ػةثاؽ الر قَةق الغاهدً، ػثدالؼصٍص تي ه وةد : ػ قةح الجسٍوةح تالغاهدً، ػثدالؼصٍص تي ه وةد : ػ قةح الجسٍوةح ت  ((3))

 ..  3838تشسؽح هٌطقح الثاحح، هظدز ساتق، صتشسؽح هٌطقح الثاحح، هظدز ساتق، ص
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  وهػذا وػا يػا ق بػهوهػذا وػا يػا ق بػهب ب   ف الفرا ربمػا يكاػب الاػموؾ واللػفات الاػيئة  ف الفرا ربمػا يكاػب الاػموؾ واللػفات الاػيئةب ب ةةبلفات غير  ميابلفات غير  ميا
 ..((1))االسن راؼ وارتكاب الجريمة جراى ت يره باأللاواى الايئيفاالسن راؼ وارتكاب الجريمة جراى ت يره باأللاواى الايئيفإلا إلا 

 ي: ي: جرامجراماالتجاىات التي تفسر السموؾ اإلاالتجاىات التي تفسر السموؾ اإل

  وهػػػ  االتجػػػاه الفػػػراوب واالتجػػػاه   وهػػػ  االتجػػػاه الفػػػراوب واالتجػػػاه جرامػػجرامػػهسنػػاؾ يػػػعث اتجاهػػػات تفاػػػر الاػػػموؾ اإلهسنػػاؾ يػػػعث اتجاهػػػات تفاػػػر الاػػػموؾ اإل  
 مم  : مم  : االجتماع ب واالتجاه التكااالجتماع ب واالتجاه التكا

 ي :ي :جرامجرامأواًل: االتجاه الفردي في تفسير السموؾ اإلأواًل: االتجاه الفردي في تفسير السموؾ اإل

الفػرا المجػـر سنفاػهب وهػذا االتجػاه الفػرا المجػـر سنفاػهب وهػذا االتجػاه إلػا إلػا   الجريمػة تعػواالجريمػة تعػوا  أاػبابأاػبابهذا االتجاه ير  اف هذا االتجاه ير  اف   
   إلا :إلا :  يتفرعيتفرع

سن ػو الجريمػة سن ػو الجريمػة   سناػافسناػافالتفاير البايولوج  : ويمػوـ هػذا التفاػير عمػا  كػرة اف ميػؿ اإلالتفاير البايولوج  : ويمػوـ هػذا التفاػير عمػا  كػرة اف ميػؿ اإل -11
اػيزار اػيزار ))ذا االتجػاه هػو الطبيػب االيطػال  ذا االتجػاه هػو الطبيػب االيطػال  وراىه ااتعااا  طرو موروث لايػه ورائػا هػوراىه ااتعااا  طرو موروث لايػه ورائػا هػ

   .   . جرامجرامالذو يربط بيف االولاؼ والامات الجااية وبيف اموكه اإلالذو يربط بيف االولاؼ والامات الجااية وبيف اموكه اإل  ((لومبروزولومبروزو

عوامػػػؿ عوامػػػؿ أو أو   اف الجريمػػػة وليػػػاة مظػػػاهراف الجريمػػػة وليػػػاة مظػػػاهرإلػػػا إلػػػا   التفاػػػير السنفاػػػ  : ويسن ػػػو هػػػذا االتجػػػاهالتفاػػػير السنفاػػػ  : ويسن ػػػو هػػػذا االتجػػػاه -22
سنتيجة لف ؿ    ارءػاى الرغبػات السنفاػية سنتيجة لف ؿ    ارءػاى الرغبػات السنفاػية أو أو   سنفاية اببحا اللراع السنفا  الااام بسنفاية اببحا اللراع السنفا  الااام ب

 باع  اجتحا .باع  اجتحا .وا  وا  

 ي: ي: جرامجرامثانيًا: االتجاه االجتماعي في تفسير السموؾ اإلثانيًا: االتجاه االجتماعي في تفسير السموؾ اإل

عوامػػؿ اجتماعيػػة ماتمفػػة ت ػػيط بػػالفرا عوامػػؿ اجتماعيػػة ماتمفػػة ت ػػيط بػػالفرا إلػػا إلػػا   الجريمػػةالجريمػػة  أاػػبابأاػػبابيرجػػق هػػذا االتجػػاه يرجػػق هػػذا االتجػػاه   
 ب وتعمػػػا البسنػػػاى  ب وتعمػػػا البسنػػػاى جرامػػػجرامػػػوتػػػثير عميػػػه كػػػالفمر الػػػذو يعػػػا اػػػببان وويػػػان  ػػػ  تكػػػويف الاػػػموؾ اإلوتػػػثير عميػػػه كػػػالفمر الػػػذو يعػػػا اػػػببان وويػػػان  ػػػ  تكػػػويف الاػػػموؾ اإل

 مف م كعت كييرة . مف م كعت كييرة .   االجتماع ب وازاياا سنمو الاكاف وما يسنتج عسنهاالجتماع ب وازاياا سنمو الاكاف وما يسنتج عسنه
 ي : ي : جرامجرامثالثًا: االتجاه التكاممي في تفسير السموؾ اإلثالثًا: االتجاه التكاممي في تفسير السموؾ اإل

 جرام  هوجرام  هويعا هذا االتجاه واطان بيف االتجاهيف الاابميفب وير  اف الاموؾ اإليعا هذا االتجاه واطان بيف االتجاهيف الاابميفب وير  اف الاموؾ اإل  

                                                           

اتساالَن تي سؼد تي سةَف : الرةداتَس الوقا َةح هةي الجةسا ن القولَةح، زسةالح هاتسةرَس، كلَةح اتساالَن تي سؼد تي سةَف : الرةداتَس الوقا َةح هةي الجةسا ن القولَةح، زسةالح هاتسةرَس، كلَةح السَف، السَف،   ((1))

 ..2121، ص، ص20052005الدزاساخ الؼلَا، تاهؼح ًاٍف الؼستَح للؼلوم اجهٌَح، السؼوالٍح، الدزاساخ الؼلَا، تاهؼح ًاٍف الؼستَح للؼلوم اجهٌَح، السؼوالٍح، 
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وال يغفػػؿ او عامػػؿ وال يغفػػؿ او عامػػؿ ب ب سنتيجػػة لعوامػػؿ عايػػاة بعءػػحا يتعمػػؽ بػػالفراب وبعءػػحا يتعمػػؽ بالبيئػػةسنتيجػػة لعوامػػؿ عايػػاة بعءػػحا يتعمػػؽ بػػالفراب وبعءػػحا يتعمػػؽ بالبيئػػة
اارجيػػة اارجيػػة أو أو   سنفاػػيةسنفاػػيةأو أو   اػػواى كاسنػػت ذاتيػػة عءػػويةاػػواى كاسنػػت ذاتيػػة عءػػوية  اػػافاػػافسنسنمػػف العوامػػؿ المػػثيرة  ػػ   يػػاة اإلمػػف العوامػػؿ المػػثيرة  ػػ   يػػاة اإل

 . . ((1))بيئيةبيئية

 طار ادلنهجي للدراسةاإل
 الفصل اخلامس

 ات ادلنهجية للدراسةاإلجراء
 ::أواًل: نوع الدراسةأواًل: نوع الدراسة

تعػػػا الارااػػػػة ال اليػػػة مػػػػف الارااػػػات الميااسنيػػػػة الولػػػفية  يػػػػث ااػػػتعاف البا ػػػػث تعػػػا الارااػػػػة ال اليػػػة مػػػػف الارااػػػات الميااسنيػػػػة الولػػػفية  يػػػػث ااػػػتعاف البا ػػػػث   
 ميمػػة الععوػػة مػػابيف المماراػػة  ميمػػة الععوػػة مػػابيف المماراػػة   إلػػاإلػػا  متسنوعػػة ومسنػػاهج عػػاة الغايػػة مسنحػػا الولػػوؿمتسنوعػػة ومسنػػاهج عػػاة الغايػػة مسنحػػا الولػػوؿ  بػػ اواتبػػ اوات

 الذو يماراه المجرموف .الذو يماراه المجرموف .    جرامجرامالعامة لماامة االجتماعية وال ا مف الاموؾ اإلالعامة لماامة االجتماعية وال ا مف الاموؾ اإل

 ::ثانيًا: فرضيات الدراسةثانيًا: فرضيات الدراسة

السنتػػائج المرجػػوة مػػف هػػذه الارااػػة لػػيغت  رءػػية رئياػػة وا ػػتمت السنتػػائج المرجػػوة مػػف هػػذه الارااػػة لػػيغت  رءػػية رئياػػة وا ػػتمت إلػػا إلػػا   لمولػػوؿلمولػػوؿ  
 مسنحا عاة  رءيات  رعيةب وكما ي ت  :مسنحا عاة  رءيات  رعيةب وكما ي ت  :

 الفرضية الرئيسة:الفرضية الرئيسة:

ايجابيػػػػػػة ذات االلػػػػػػة ا لػػػػػػائية بػػػػػػيف المماراػػػػػػة العامػػػػػػة لماامػػػػػػة ايجابيػػػػػػة ذات االلػػػػػػة ا لػػػػػػائية بػػػػػػيف المماراػػػػػػة العامػػػػػػة لماامػػػػػػة   هسنػػػػػػاؾ ععوػػػػػػةهسنػػػػػػاؾ ععوػػػػػػة
   .  .جرامجراماالجتماعية وال ا مف الاموؾ اإلاالجتماعية وال ا مف الاموؾ اإل

 الفرضيات الفرعية:الفرضيات الفرعية:

هسنػػاؾ ععوػػة ايجابيػػة ذات االلػػة ا لػػائية بػػيف المبػػاائ االاااػػية لممماراػػة العامػػة هسنػػاؾ ععوػػة ايجابيػػة ذات االلػػة ا لػػائية بػػيف المبػػاائ االاااػػية لممماراػػة العامػػة  -11
    الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة .   الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة .

ائية بػيف المحػارات االاااػية لممماراػة العامػة ائية بػيف المحػارات االاااػية لممماراػة العامػة هسناؾ ععوة ايجابيػة ذات االلػة ا لػهسناؾ ععوة ايجابيػة ذات االلػة ا لػ -22
    الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة .   الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة .

                                                           

 ..2626-2525الساتق، صالساتق، صالوظدز الوظدز   ((1))
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هسنػػػاؾ ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة ا لػػػائية بػػػيف محػػػاـ الممػػػارس العػػػاـ  ػػػ  الاامػػػة هسنػػػاؾ ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة ا لػػػائية بػػػيف محػػػاـ الممػػػارس العػػػاـ  ػػػ  الاامػػػة  -33
 االجتماعية وال ا مف الجريمة .االجتماعية وال ا مف الجريمة .

هسنػػػاؾ ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة ا لػػػائية بػػػيف البػػػرامج التػػػ  تمػػػـو بحػػػا المماراػػػة هسنػػػاؾ ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة ا لػػػائية بػػػيف البػػػرامج التػػػ  تمػػػـو بحػػػا المماراػػػة  -44
   .  .جرامجراملعامة    الاامة االجتماعية وال ا مف الاموؾ اإللعامة    الاامة االجتماعية وال ا مف الاموؾ اإلاا

 ::ثالثًا: مناىج الدراسةثالثًا: مناىج الدراسة

 اعتما البا ث عما عاة مسناهج وه :اعتما البا ث عما عاة مسناهج وه :

  مسنحج الماح االجتماع مسنحج الماح االجتماع  -11
 المسنحج التاريا  المسنحج التاريا   -22
 المسنحج اال لائ  المسنحج اال لائ   -33

   ::رابعًا: مجتما الدراسة وعينتورابعًا: مجتما الدراسة وعينتو

عحـ  ػػ  عحـ  ػػ  يتكػػوف مجتمػػق الارااػػة مػػف الاػػجسناى الػػذيف تػػـ ايػػاايتكػػوف مجتمػػق الارااػػة مػػف الاػػجسناى الػػذيف تػػـ ايػػاا: :   مجتمػػا الدراسػػةمجتمػػا الدراسػػة -11
( الفػاف ( الفػاف 27662766والبػالل عػااهـ )والبػالل عػااهـ )  ((1))اجف اواة المركػزو  ػ  م ا ظػة الاػميماسنيةاجف اواة المركػزو  ػ  م ا ظػة الاػميماسنية

 ..((2))وابعمائة اجيفوابعمائة اجيف
( مئتاف وابعوف ( مئتاف وابعوف 276276ااتار البا ث عيسنة ع وائية مكوسنة مف )ااتار البا ث عيسنة ع وائية مكوسنة مف ): :   عينة الدراسةعينة الدراسة -22

 ( اجيف .( اجيف .27662766%( مف مجتمق الارااة البالل )%( مف مجتمق الارااة البالل )1616اجيف وبسنابة بمغت )اجيف وبسنابة بمغت )
 ::خامسًا: ادوات جما البياناتخامسًا: ادوات جما البيانات

 اف البا ث بااوات متسنوعة وه :اف البا ث بااوات متسنوعة وه :ااتعااتع  

 الممابمة.الممابمة. -11
 المع ظة.المع ظة. -22

                                                           

ٍؼد سجي سوسح الوسكصً فٌ ه افظح السلَواًَح والةرً ٍؼةن سةجٌاء اقلةَن كسالسةراى اػةافح إلةي ٍؼد سجي سوسح الوسكصً فٌ ه افظح السلَواًَح والةرً ٍؼةن سةجٌاء اقلةَن كسالسةراى اػةافح إلةي   ((1))

الو افظاخ اجخسى القسٍثح تؼد اغ ق سجي تن توا  وإغة ق سةجي تةاالوس تسةثة خسوتة  ػةي الو افظاخ اجخسى القسٍثح تؼد اغ ق سجي تن توا  وإغة ق سةجي تةاالوس تسةثة خسوتة  ػةي 

 سَطسج ال كوهح الوسكصٍح تؼد سقوؽ الووطد تَد الؼظاتاخ اجزالاتَح.سَطسج ال كوهح الوسكصٍح تؼد سقوؽ الووطد تَد الؼظاتاخ اجزالاتَح.

هي السجٌاء ذقسٍثٌ وذلك تسثة اجفساض الوسةروس ػةي السةجٌاء تؼةد اكروةا  هةدج حكونةن هي السجٌاء ذقسٍثٌ وذلك تسثة اجفساض الوسةروس ػةي السةجٌاء تؼةد اكروةا  هةدج حكونةن   الرا الؼدالالرا الؼدال  ((2))

وكرلك اٍداع هجسهَي تدال تؼد اطداز اجحكام ػي الجسا ن الرةٌ ازذكثوالةا، لنةرا قةد ٍصٍةد الؼةدال  و وكرلك اٍداع هجسهَي تدال تؼد اطداز اجحكام ػي الجسا ن الرةٌ ازذكثوالةا، لنةرا قةد ٍصٍةد الؼةدال  و 

 ( فنن الرٍي كاًوا هوالػَي وقد ذوشٍغ اسروازج اجسرثَاى .( فنن الرٍي كاًوا هوالػَي وقد ذوشٍغ اسروازج اجسرثَاى .28002800ٌٍقض اها الؼدال الوركوز )ٌٍقض اها الؼدال الوركوز )
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 االاتبياف.االاتبياف. -33
 ::ات الصدؽات الصدؽإجراءإجراءسادسًا: سادسًا: 

تعمػػؿ الارااػػة تعمػػؿ الارااػػة إلػػا إلػػا   السنتػػائجالسنتػػائجإلػػا إلػػا   لمت كػػا مػػف مػػا  لػػاؽ االاػػتبياف  ػػ  الولػػوؿلمت كػػا مػػف مػػا  لػػاؽ االاػػتبياف  ػػ  الولػػوؿ  
وبعػا تميػيـ  مػرات وبعػا تميػيـ  مػرات   ((1))لمولوؿ اليحػاب وػاـ البا ػث بعػرض االاػتبياف عمػا مجموعػة ابػراىلمولوؿ اليحػاب وػاـ البا ػث بعػرض االاػتبياف عمػا مجموعػة ابػراى

ااػػػػتاااـ وػػػاسنوف التسنااػػػػب بمغػػػػت الميمػػػػة الم اػػػػوبة ااػػػػتاااـ وػػػاسنوف التسنااػػػػب بمغػػػػت الميمػػػػة الم اػػػػوبة االاػػػتبياف و اػػػػاب معػػػػاؿ اللػػػػاؽ باالاػػػتبياف و اػػػػاب معػػػػاؿ اللػػػػاؽ ب
مكػػاف االعتمػػاا عميػػه  ػػػ  مكػػاف االعتمػػاا عميػػه  ػػػ  ب ممػػا يػػاؿ عمػػا اف االاػػتبياف يتاػػػـ باللػػاؽ وباإلب ممػػا يػػاؿ عمػػا اف االاػػتبياف يتاػػػـ باللػػاؽ وباإل((16ب1696ب96))

 ارااتسنا ال الية .ارااتسنا ال الية .
 ::سابعًا: مجاالت الدراسةسابعًا: مجاالت الدراسة

( اػػػجيف ( اػػػجيف 27662766يتميػػؿ المجػػاؿ الب ػػرو لارااػػتسنا ال اليػػة بػػػ )يتميػػؿ المجػػاؿ الب ػػرو لارااػػتسنا ال اليػػة بػػػ ): :   المجػػاؿ البشػػريالمجػػاؿ البشػػري -11
  الاميماسنيةب ووا تـ اسنتماى عيسنة ع ػوائية   الاميماسنيةب ووا تـ اسنتماى عيسنة ع ػوائية المواعيف    اجف اواة المركزو  المواعيف    اجف اواة المركزو  

 ..( اجيف( اجيف276276تكوسنت مف )تكوسنت مف )
ااػتمرت ارااػتسنا ال اليػة ب ػميحا السنظػرو والميػااسن  لمفتػرة مػف ااػتمرت ارااػتسنا ال اليػة ب ػميحا السنظػرو والميػااسن  لمفتػرة مػف : :   المجاؿ الزمػانيالمجاؿ الزمػاني -22

 ..26182618//55//2626ولغاية ولغاية   26172617//77//44
يت ػػاا المجػػاؿ المكػػاسن  لمارااػػة باػػجف اواػػة المركػػزو  ػػ  يت ػػاا المجػػاؿ المكػػاسن  لمارااػػة باػػجف اواػػة المركػػزو  ػػ  : :   المجػػاؿ المكػػانيالمجػػاؿ المكػػاني -33

 ..مايسنة الاميماسنيةمايسنة الاميماسنية

 ::الوسائؿ اإلحصائيةالوسائؿ اإلحصائيةثامنًا: ثامنًا: 

 سنتائج ارااته ال الية ومسنحا:سنتائج ارااته ال الية ومسنحا:إلا إلا   ااتعاف البا ث بعاة واائؿ ا لائية لمولوؿااتعاف البا ث بعاة واائؿ ا لائية لمولوؿ  

 التكرارات والسناب المئوية ل ااب اجابات  مرات ااتباسنة الارااة.التكرارات والسناب المئوية ل ااب اجابات  مرات ااتباسنة الارااة. -11
لغػػرض التعػػرؼ عمػػا ارجػػة المماراػػة العامػػة وععوتحػػا بال ػػا مػػف الجريمػػة ااػػتااـ لغػػرض التعػػرؼ عمػػا ارجػػة المماراػػة العامػػة وععوتحػػا بال ػػا مػػف الجريمػػة ااػػتااـ  -22

 البا ث الواائؿ االتية:البا ث الواائؿ االتية:
 اب .اب .الواط ال االواط ال ا ..  أأ

                                                           

 ( .( .22س هل ق زقن )س هل ق زقن )اًظاًظ  ((1))
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 االسن راؼ المعيارو.االسن راؼ المعيارو. ..  بب

واسنوف التسنااب لمتعرؼ عما مماار مػا  لػمت عميػه االاػتباسنة مػف ارجػة بعػا تميػيـ واسنوف التسنااب لمتعرؼ عما مماار مػا  لػمت عميػه االاػتباسنة مػف ارجػة بعػا تميػيـ  -33
 الابراى لفمراتحا. الابراى لفمراتحا. 

 الفصل اخلامس
 عرض بيانات الدراسة ونتائجها

 أواًل : عرض بيانات الدراسةأواًل : عرض بيانات الدراسة

 العامةالعامة  معموماتمعموماتالالمحور محور  -11
 ( يبيف عمر المبحوثيف بالسنوات1جدوؿ )

 % التكرارات اتالعمر بالسنو  ت
1 19-23 25 9 3 
2 24-28 37 13 7 
3 29-33 28 10 4 
4 34-38 107 39 6 
 27 73 فأكثر 39 5

 %100 270 المجمػػػػػوع
 

( والػػذو يميػػؿ عمػػر المب ػػوييف يتءػػح لسنػػا اف اعمػػا  ئػػة عمريػػة ( والػػذو يميػػؿ عمػػر المب ػػوييف يتءػػح لسنػػا اف اعمػػا  ئػػة عمريػػة 11مػػف الجػػاوؿ )مػػف الجػػاوؿ )  
وتمتحػػػا وتمتحػػػا   بب%(%(6ب639ب39( ا ػػػراا وبمغػػػت سناػػػبتحـ )( ا ػػػراا وبمغػػػت سناػػػبتحـ )167167( وكػػػاف عػػػااهـ )( وكػػػاف عػػػااهـ )3838-3434تتػػػراوح بػػػيف )تتػػػراوح بػػػيف )

وجػػػاىت وجػػػاىت ب ب %(%(2727(  ػػػراان وبسناػػػبة بمغػػػت )(  ػػػراان وبسناػػػبة بمغػػػت )7272 ػػػ كير( وكػػػاف عػػػااهـ ) ػػػ كير( وكػػػاف عػػػااهـ )  3939الفئػػػة العمريػػػة )الفئػػػة العمريػػػة )
    يف اف     يف اف ب ب ((7ب713ب13( وبسنابة بمغت )( وبسنابة بمغت )3737( وكاف عااهـ )( وكاف عااهـ )2828-2424بعاها الفئة العمرية )بعاها الفئة العمرية )

أمػػا الفئػػة العمريػػة أمػػا الفئػػة العمريػػة ب ب %(%(4ب416ب16( وبسناػػبة )( وبسناػػبة )2828( بمػػل عػػاا ا رااهػػا )( بمػػل عػػاا ا رااهػػا )3333-2929الفئػػة العمريػػة )الفئػػة العمريػػة )
 %(.%(.3ب39ب9( وسنابتحـ )( وسنابتحـ )2525ها )ها )(  ما بمل عاا ا راا(  ما بمل عاا ا راا1919-2323))
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 ػػػػ كير(  ػػػػ كير(   3939( والفئػػػػة العمريػػػػة )( والفئػػػػة العمريػػػػة )3838-3434وممػػػػا تمػػػػاـ سنع ػػػػظ اف الفئػػػػة العمريػػػػة )وممػػػػا تمػػػػاـ سنع ػػػػظ اف الفئػػػػة العمريػػػػة )  
يميموف اعما سناب المػواعيف مػف ا ػراا عيسنػة الارااػة وعسنػا الاػثاؿ عػف الاػبب تبػيف أف يميموف اعما سناب المػواعيف مػف ا ػراا عيسنػة الارااػة وعسنػا الاػثاؿ عػف الاػبب تبػيف أف 

أف بعءػػحـ أف بعءػػحـ إلػػا إلػػا   هػػذه الفئػػة هػػـ الػػذيف لػػايحـ اػػسنوات  كػػـ طويمػػة )ا كػػاـ يميمػػة( إءػػا ةهػػذه الفئػػة هػػـ الػػذيف لػػايحـ اػػسنوات  كػػـ طويمػػة )ا كػػاـ يميمػػة( إءػػا ة
  االت المتؿ غير العما. االت المتؿ غير العما.أو أو   زاعات ع ائريةزاعات ع ائريةم كوـ بجرائـ سنم كوـ بجرائـ سن

 ( يبف التحصيؿ الدراسي لممبحوثيف2جدوؿ )

 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي % التكرارات التحصيؿ الدراسي ت
 17 46 أمي 1

3 463 46 1 5701 570 

 33.7 91 ابتدائية 2
 15.6 42 متوسطة 3
 13 35 إعدادية 4
 2 12 33 دبمـو 5
 4 7 20 سبكالوريو  6
 1 1 3 شيادة عميا 7

 %100 270 المجمػػػػػوع
 

( الػذو يبػيف الت لػيؿ الارااػ  لممب ػوييف أف اكيػر عيسنػة ( الػذو يبػيف الت لػيؿ الارااػ  لممب ػوييف أف اكيػر عيسنػة 22يتءح مف الجاوؿ )يتءح مف الجاوؿ )  
(  ػػراان وكاسنػػت (  ػػراان وكاسنػػت 9191الارااػػة هػػـ مػػف الػػذيف ت لػػيمحـ الارااػػ  )االبتاائيػػة( وبمػػل عػػااهـ )الارااػػة هػػـ مػػف الػػذيف ت لػػيمحـ الارااػػ  )االبتاائيػػة( وبمػػل عػػااهـ )

(  ػراان (  ػراان 4646كاف عااهـ )كاف عااهـ )  ((      يف أف الذيف ت ليمحـ الاراا  )أم    يف أف الذيف ت ليمحـ الاراا  )أمب ب %(%(7ب733ب33سنابحـ )سنابحـ )
    يف اف ا راا العيسنة ءمف  ئػة الارااػة )المتواػطة( كػاف عػااهـ     يف اف ا راا العيسنة ءمف  ئػة الارااػة )المتواػطة( كػاف عػااهـ ب ب %(%(1717وسنابتحـ )وسنابتحـ )

اما الذيف كاف ت ليمحـ الاراا  )االعاااية(  ما بمػل اما الذيف كاف ت ليمحـ الاراا  )االعاااية(  ما بمػل ب ب %(%(6ب615ب15( وبمغت سنابتحـ )( وبمغت سنابتحـ )4242))
بيسنمػػػا ال الػػػميف عمػػػا  ػػػحااة )الػػػابموـ( كػػػاف عػػػااهـ بيسنمػػػا ال الػػػميف عمػػػا  ػػػحااة )الػػػابموـ( كػػػاف عػػػااهـ ب ب %(%(1313( وسناػػػبتحـ )( وسناػػػبتحـ )3535عػػػااهـ )عػػػااهـ )

بيسنما بمػل عػاا ال الػميف عمػا  ػحااة )البكػالوريوس( بيسنما بمػل عػاا ال الػميف عمػا  ػحااة )البكػالوريوس( ب ب %(%(2ب212ب12تحـ بمغت )تحـ بمغت )( وسناب( وسناب3333))
وكاف ا راا عيسنة الارااػة مػف ال الػميف عمػا وكاف ا راا عيسنة الارااػة مػف ال الػميف عمػا ب ب %(%(4ب47ب7( وسنابتحـ )( وسنابتحـ )2626مف ا راا العيسنة )مف ا راا العيسنة )

 %( .%( .1ب11ب1( وسنابتحـ بمغت )( وسنابتحـ بمغت )33) حااة عميا( وعااهـ )) حااة عميا( وعااهـ )
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ممػػػػا اػػػػبؽ يتبػػػػيف لسنػػػػا اف الت لػػػػيؿ الارااػػػػ  والتعمػػػػيـ يمكػػػػف اف ياػػػػحـ  ػػػػ  اور ممػػػػا اػػػػبؽ يتبػػػػيف لسنػػػػا اف الت لػػػػيؿ الارااػػػػ  والتعمػػػػيـ يمكػػػػف اف ياػػػػحـ  ػػػػ  اور   
  لػا  المتعممػيف اكيػر مسنػه لػا    لػا  المتعممػيف اكيػر مسنػه لػا  جرامػجرامػيجػاب  لم ػا مػف الجريمػة والتمميػؿ مػف الاػموؾ اإليجػاب  لم ػا مػف الجريمػة والتمميػؿ مػف الاػموؾ اإلاا

 غير المتعمميف.غير المتعمميف.
 البيانات التخصصية:البيانات التخصصية:محور محور  -22

( يبيف اجابات عينة الدراسة حوؿ الفقرات التي تبيف دور الممارسة العامة في 3جدوؿ )
 الحد مف الجريمة

 الفقرة ت

التكرار
 

الوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراؼ المعياري 

 

الرتبة
 

غير  محايد موافؽ %
 موافؽ

1 
إقامة عالقة مينية بيف الممارس 
العاـ والسجناء يسيـ في الحد 

 يجراممف سموكيـ اإل

 10 22 238 ؾ
1 16 0 454 7 

 % 88 1 8 2 3 7 

2 
تحسيف أداء الممارس العاـ في 
السجوف يسيـ في الحد مف 

 الجريمة

 11 18 241 ؾ
1 15 0 457 6 

% 89 3 6 6 4 1 

3 
زيادة قدرة السجناء عمى تحمؿ 

المسؤولية مف قبؿ الممارس العاـ 
 يسيـ في الحد مف الجريمة

 11 41 218 ؾ
1 23 0 511 15 

% 80 7 15 2 4 1 

4 
بناء عالقة مينية بيف الممارس 
العاـ والسجناء يسيـ في الحد 

 مف الجريمة

 30 51 189 ؾ
1 41 0 683 26 

% 70 18 9 11 1 

5 
إشباع الممارسة العامة لحاجات 
السجناء يسيـ في الحد مف 

 يجرامسموكيـ اإل

 8 19 243 ؾ
1 13 0 416 5 

% 90 7 3 
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6 
غرس القيـ االجتماعية لدى 

السجناء مف قبؿ الممارس العاـ 
 يسيـ في الحد مف الجريمة

 5 12 253 ؾ
1 08 0 335 1 

% 93 7 4 4 1 9 

7 
قياـ الممارس العاـ بدفا السجناء 

إلى  لاللتزاـ باآلداب العامة يؤدي
 الحد مف الجريمة

 9 24 237 ؾ
1 16 0 446 8 

% 87 8 8 9 3 3 

شغؿ أوقات الفراغ لمسجناء يسيـ  8
 في الحد مف الجريمة

 7 15 248 ؾ
1 11 0 385 3 

% 91 9 5 6 2 6 

9 
القدرة اإلنتاجية لمسجناء زيادة 

يعمؿ عمى الحد مف السموؾ 
 يجراماإل

 5 14 251 ؾ
1 09 0 344 2 

% 92 9 5 2 1 9 

10 
تنمية قدرات وميارات السجناء 

مف قبؿ الممارس العاـ يساعد في 
 الحد مف الجريمة

 4 19 247 ؾ
1 10 0 347 4 

% 91 5 7 1 5 

11 
 تقديـ الخدمات مف قبؿ الممارس

العاـ لمسجناء يسيـ في الحد مف 
 يجرامسموكيـ اإل

 18 40 212 ؾ
1 28 0 580 16 

 % 78 5 14 8 6 7 

12 
تسيـ الممارسة العامة في زيادة 

قدرة السجناء عمى التكيؼ 
 االجتماعي

 4 38 228 ؾ
1 17 0 414 12 

% 84 4 14 1 1 5 

13 
تعريؼ الممارس العاـ لمسجناء 

اتيـ يسيـ في بحقوقيـ وواجب
 الحد مف الجريمة

 8 74 188 ؾ
1 33 0 532 27 

% 69 6 27 4 3 

تعمؿ الممارسة العامة عمى زيادة  14
 وعي السجناء بالمصمحة العامة

 12 47 211 ؾ
1 26 0 533 17 

% 78 2 17 4 4 4 

15 
إشراؾ السجناء في األنشطة التي 
ينظميا الممارس العاـ يسيـ في 

 يجرامسموكيـ اإلالحد مف 

 20 53 197 ؾ
1 34 0 613 21 

% 73 19 6 7 4 

 19 562 0 29 1 15 47 208 ؾقياـ الممارس العاـ بحؿ مشكالت  16
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السجناء يسيـ في الحد مف 
 6 5 4 17 77 % يجرامسموكيـ اإل

17 
زرع الثقة في نفوس السجناء 
يسيـ في الحد مف سموكيـ 

 يجراماإل

 23 64 183 ؾ
1 41 0 562 28 

% 67 8 23 7 8 5 

18 
قياـ الممارس العاـ بالتنسيؽ بيف 
السجناء وأسرىـ يحد مف سموكيـ 

 يجراماإل

 9 42 219 ؾ
1 22 0 490 14 

% 81 1 15 6 3 3 

19 

تشجيا الممارس العاـ لمسجناء 
عمى المشاركة في األنشطة 

االجتماعية يسيـ في الحد مف 
 الجريمة

 14 63 193 ؾ

1 34 0 573 22 
% 71 5 23 3 5 2 

20 

قياـ الممارس العاـ بالتنسيؽ بيف 
السجناء السابقيف والسجناء 
الجدد يساعد في الحد مف 

 يجرامسموكيـ اإل

 11 32 227 ؾ
1 20 0 492 13 

% 84 1 11 8 4 1 

21 
التعرؼ عمى مشكالت السجناء 
وعالجيا يسيـ في الحد مف 

 يمجراسموكيـ اإل

 17 63 190 ؾ
1 36 0 598 24 

% 70 4 23 3 6 3 

22 
حؿ المشكالت بيف السجناء 
وعوائميـ يسيـ في الحد مف 

 يجرامسموكيـ اإل

 19 45 206 ؾ
1 31 0 596 20 

% 76 3 16 7 7 

23 
تأىيؿ السجناء قبؿ خروجيـ مف 

السجف يسيـ في الحد مف 
 يجرامسموكيـ اإل

 14 26 230 ؾ
1 20 0 514 11 

 % 85 2 9 6 5 2 

24 
يسيـ دور الممارس العاـ كوسيط 
بيف السجناء والمؤسسات األخرى 

 يجرامفي الحد مف سموكيـ اإل

 17 64 189 ؾ
1 36 0 599 25 

% 70 23 7 6 3 

عالج حالة العزلة لبعض السجناء  25
في السجف يسيـ في الحد مف 

 13 47 210 ؾ
1 27 0 543 18 

% 77 8 17 4 4 8 
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 يجرامسموكيـ اإل

26 
معالجة الحالة النفسية لمسجيف 
بسبب البيئة داخؿ السجف يعمؿ 

 يجرامعمى الحد مف سموكيـ اإل

 24 65 181 ؾ
1 42 0 650 29 

% 67 24 1 8 9 

27 
تعريؼ السجناء بالخدمات 

 االجتماعية داخؿ السجف يؤدي
 يجرامالحد مف سموكيـ اإلإلى 

 11 24 235 ؾ
1 17 0 473 9 

% 87 8 9 4 1 

28 
تفيـ السجناء لدور الممارس 

العاـ يسيـ في الحد مف سموكيـ 
 يجراماإل

 22 56 192 ؾ
1 37 0 631 23 

% 71 1 20 7 8 2 

29 
ي عمى نسانانعكاس الطابا اإل 

عمؿ الممارس العاـ يسيـ في 
 يجرامالحد مف السموؾ اإل

 11 27 232 ؾ
1 18 0 481 10 

% 85 9 10 4 1 

 

غرس الميـ االجتماعية لا  الاجسناى مػف وبػؿ غرس الميـ االجتماعية لا  الاجسناى مػف وبػؿ ))( تبيف لسنا اف  مرة ( تبيف لسنا اف  مرة 33مف الجاوؿ )مف الجاوؿ )  
 لػػؿ عمػػا الترتيػػب االوؿ  مػػا اجػػاب بػػػ  لػػؿ عمػػا الترتيػػب االوؿ  مػػا اجػػاب بػػػ   ((الممػػارس العػػاـ ياػػحـ  ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػةالممػػارس العػػاـ ياػػحـ  ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة

 ػػ   ػػيف كػػاف  ػػ   ػػيف كػػاف ب ب %(%(7ب793ب93( وبسناػػبة بمغػػت )( وبسناػػبة بمغػػت )253253)موا ػػؽ( مػػف ا ػػراا العيسنػػة مػػا عػػااهـ ))موا ػػؽ( مػػف ا ػػراا العيسنػػة مػػا عػػااهـ )
امػػا الػػذيف اجػػابوا بػػػ )غيػػر موا ػػؽ(  كػػاف امػػا الػػذيف اجػػابوا بػػػ )غيػػر موا ػػؽ(  كػػاف ب ب %(%(4ب44ب4ا( وبسناػػبة بمغػػت )ا( وبسناػػبة بمغػػت )( مػػسنحـ )م ايػػ( مػػسنحـ )م ايػػ1212))

( بيسنمػػا ( بيسنمػػا 68ب681ب1وبمػل الواػػط ال اػاب  لحػػذه الفمػرة )وبمػل الواػػط ال اػاب  لحػػذه الفمػرة )ب ب %(%(9ب91ب1( وسناػبحتـ كاسنػػت )( وسناػبحتـ كاسنػػت )55عػااهـ )عػااهـ )
 ( .( .335ب3356ب6بمل االسن راؼ المعيارو )بمل االسن راؼ المعيارو )

ممػػا تمػػاـ يتءػػح لسنػػا اف لمممػػارس العػػاـ )االالػػائ  االجتمػػاع ( اور كبيػػر  ػػ  ممػػا تمػػاـ يتءػػح لسنػػا اف لمممػػارس العػػاـ )االالػػائ  االجتمػػاع ( اور كبيػػر  ػػ    
إلػػػا إلػػػا   االجتماعيػػػة لػػػا  الاػػػجسناى وهػػػذا ياػػػحـ  ػػػ  ا ػػػق الاػػػجسناىاالجتماعيػػػة لػػػا  الاػػػجسناى وهػػػذا ياػػػحـ  ػػػ  ا ػػػق الاػػػجسناى  االاػػػحاـ  ػػػ  غػػػرس المػػػيـاالاػػػحاـ  ػػػ  غػػػرس المػػػيـ
 ال ا مف الجريمة.ال ا مف الجريمة.إلا إلا     ويثاو  ويثاوجرامجراماالبتعاا عف الاموؾ اإلاالبتعاا عف الاموؾ اإل

وجػػاى  ػػ  الترتيػػب اليػػاسن   مػػرة )زيػػااة المػػارة االسنتاجيػػة لماػػجسناى يعمػػؿ عمػػا ال ػػا وجػػاى  ػػ  الترتيػػب اليػػاسن   مػػرة )زيػػااة المػػارة االسنتاجيػػة لماػػجسناى يعمػػؿ عمػػا ال ػػا   
  (  ػػػراان مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة بػػػػ )موا ػػػؽ((  ػػػراان مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة بػػػػ )موا ػػػؽ(251251 مػػػا اجػػػاب عميحػػػا ) مػػػا اجػػػاب عميحػػػا )   ( (جرامػػػجرامػػػمػػػف الاػػػموؾ اإلمػػػف الاػػػموؾ اإل

(  ػػػػػػراان مػػػػػػف العيسنػػػػػػة )م ايػػػػػػا( وبمغػػػػػػت سناػػػػػػبتحـ (  ػػػػػػراان مػػػػػػف العيسنػػػػػػة )م ايػػػػػػا( وبمغػػػػػػت سناػػػػػػبتحـ 1414بيسنمػػػػػػا كػػػػػػاف )بيسنمػػػػػػا كػػػػػػاف )ب ب %(%(9ب992ب92وسناػػػػػػبتحـ )وسناػػػػػػبتحـ )



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية
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ب ب %(%(9ب91ب1( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة  كػػػاسنوا )غيػػػر مػػػوا ميف( وبمغػػػت سناػػػبتحـ )( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة  كػػػاسنوا )غيػػػر مػػػوا ميف( وبمغػػػت سناػػػبتحـ )55امػػػا )امػػػا )ب ب %(%(2ب25ب5))
 ( .( .344ب3446ب6( واالسن راؼ المعيارو لحا )( واالسن راؼ المعيارو لحا )69ب691ب1والواط ال ااب  لحذه الفمرة بمل )والواط ال ااب  لحذه الفمرة بمل )

ال ػػػػرؼ ايسنػػػػاى ال ػػػػرؼ ايسنػػػػاى أو أو   ع مػػػػف المحػػػػفع مػػػػف المحػػػػفممػػػػا تمػػػػاـ يتبػػػػيف اف تػػػػاريب الاػػػػجسناى عمػػػػا اسنػػػػواممػػػػا تمػػػػاـ يتبػػػػيف اف تػػػػاريب الاػػػػجسناى عمػػػػا اسنػػػػوا  
ااريوف اياػاعا  ػ  ال ػا مػف  ااريوف اياػاعا  ػ  ال ػا مػف وجواهـ    الاجف وما يموـ به العامموف مف مماراوف وا  وجواهـ    الاجف وما يموـ به العامموف مف مماراوف وا 

  كػػوف هػػذه المحػػف اػػتو ر ملػاران اوتلػػاايان واػػبيعن مسنااػػبان لمعػػيش بعػػا   كػػوف هػػذه المحػػف اػػتو ر ملػاران اوتلػػاايان واػػبيعن مسنااػػبان لمعػػيش بعػػا جرامػػجرامػػاػموكحـ اإلاػموكحـ اإل
 مغاارة الاجيف المثااة االلع ية .مغاارة الاجيف المثااة االلع ية .

الفػراغ لماػجسناى ياػػحـ  ػ  ال ػا مػػف الفػراغ لماػجسناى ياػػحـ  ػ  ال ػا مػػف  ػغؿ اووػػات  ػغؿ اووػػات ))أمػا الترتيػب اليالػث  كػػاف لفمػرة أمػا الترتيػب اليالػث  كػػاف لفمػرة   
( وبمغػػػػػػت سناػػػػػػبتحـ ( وبمغػػػػػػت سناػػػػػػبتحـ 248248 يػػػػػػث اجػػػػػػاب بػػػػػػػ )موا ػػػػػػؽ( ا ػػػػػػراا العيسنػػػػػػة وعػػػػػػااهـ ) يػػػػػػث اجػػػػػػاب بػػػػػػػ )موا ػػػػػػؽ( ا ػػػػػػراا العيسنػػػػػػة وعػػػػػػااهـ )  ((الجريمػػػػػػةالجريمػػػػػػة

( وبسناػػبة بمغػػت ( وبسناػػبة بمغػػت 1515 ػػ   ػػيف اجػػاب بػػػ)م ايا( ا ػػراا العيسنػػة وكػػاف عػػااهـ ) ػػ   ػػيف اجػػاب بػػػ)م ايا( ا ػػراا العيسنػػة وكػػاف عػػااهـ )ب ب %(%(9ب991ب91))
ب ب %(%(6ب62ب2( مػػف ا ػػراا العيسنػػة بػػػ)غير موا ػػؽ( وكاسنػػت سناػػبتحـ )( مػػف ا ػػراا العيسنػػة بػػػ)غير موا ػػؽ( وكاسنػػت سناػػبتحـ )77بيسنمػػا اجػػاب )بيسنمػػا اجػػاب )ب ب %(%(6ب65ب5))

 ( .( .385ب3856ب6( واسن را حا المعيارو )( واسن را حا المعيارو )11ب111ب1ال ااب  لمفمرة )ال ااب  لمفمرة )وبمل الواط وبمل الواط 

يظحػر لسنػػا ممػا تمػػاـ اف مػػا يمػوـ بػػه المماراػوف العػػاموف مػػف بػرامج ل ػػغؿ اووػػات يظحػر لسنػػا ممػا تمػػاـ اف مػػا يمػوـ بػػه المماراػوف العػػاموف مػػف بػرامج ل ػػغؿ اووػػات   
 ػػراغ الاػػجسناى ياػػحـ  ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة كػػوف هػػذه البػػرامج تعمػػؿ عمػػا تسنظػػيـ  يػػاة  ػػراغ الاػػجسناى ياػػحـ  ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة كػػوف هػػذه البػػرامج تعمػػؿ عمػػا تسنظػػيـ  يػػاة 

 الاجسناى والعمؿ عما  عورهـ بميمة ال ياة بالسنابة اليحـ .الاجسناى والعمؿ عما  عورهـ بميمة ال ياة بالسنابة اليحـ .

هسنػػاؾ هسنػػاؾ ))لمعطيػػات المػػذكورة اعػػعه يت كػػا لسنػػا لػػ ة  رءػػية الارااػػة المائمػػة لمعطيػػات المػػذكورة اعػػعه يت كػػا لسنػػا لػػ ة  رءػػية الارااػػة المائمػػة ومػػف اومػػف ا  
ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة ا لػػػائية بػػػيف البػػػرامج التػػػ  تمػػػـو بحػػػا المماراػػػة العامػػػة  ػػػ  ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة ا لػػػائية بػػػيف البػػػرامج التػػػ  تمػػػـو بحػػػا المماراػػػة العامػػػة  ػػػ  

 ..  ((  جرامجرامالاامة االجتماعية وال ا مف الاموؾ اإلالاامة االجتماعية وال ا مف الاموؾ اإل

ـ ياػاعا ـ ياػاعا تسنمية وػارات ومحػارات الاػجسناى مػف وبػؿ الممػارس العػاتسنمية وػارات ومحػارات الاػجسناى مػف وبػؿ الممػارس العػا))اما الفمرة المائمة اما الفمرة المائمة   
( مػػف ا ػػراا العيسنػػة وسناػػبتحـ ( مػػف ا ػػراا العيسنػػة وسناػػبتحـ 247247 ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة(  مػػا اجػػاب عسنحػػا بػػػػ )موا ػػؽ( ) ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة(  مػػا اجػػاب عسنحػػا بػػػػ )موا ػػؽ( )

 ػػ   ػػيف )غيػػر موا ػػؽ(  ػػ   ػػيف )غيػػر موا ػػؽ( ب ب %(%(77( وسناػػبتحـ )( وسناػػبتحـ )1919امػػا )م ايػػا(  كػػاف عػػااهـ )امػػا )م ايػػا(  كػػاف عػػااهـ )ب ب %(%(5ب591ب91))
( واالسن ػػراؼ ( واالسن ػػراؼ 16ب161ب1وكػػاف الواػػط ال اػػاب  )وكػػاف الواػػط ال اػػاب  )ب ب %(%(5ب51ب1( وبسناػػبة بمغػػت )( وبسناػػبة بمغػػت )44كػػاف عػػااهـ )كػػاف عػػااهـ )

 ( .( .347ب3476ب6المعيارو )المعيارو )
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هسنػػػاؾ ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة هسنػػػاؾ ععوػػػة ايجابيػػػة ذات االلػػػة اكػػػا لسنػػػا لػػػ ة الفرءػػػية المائمػػػة )اكػػػا لسنػػػا لػػػ ة الفرءػػػية المائمػػػة )وممػػػا تمػػػاـ يتوممػػػا تمػػػاـ يت  
 ..  ((ا لائية بيف محاـ الممارس العاـ    الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمةا لائية بيف محاـ الممارس العاـ    الاامة االجتماعية وال ا مف الجريمة

 ػػ   ػػيف اف  مػػرة )تاػػحـ المماراػػة العامػػة  ػػ  زيػػااة وػػارة الاػػجسناى عمػػا التكيػػؼ  ػػ   ػػيف اف  مػػرة )تاػػحـ المماراػػة العامػػة  ػػ  زيػػااة وػػارة الاػػجسناى عمػػا التكيػػؼ   
ب ب %(%(4ب484ب84بسناػبة بمغػت )بسناػبة بمغػت )( مػف ا ػراا عيسنػة الارااػة و ( مػف ا ػراا عيسنػة الارااػة و 228228االجتماع (  مػا وا ػؽ عميحػا )االجتماع (  مػا وا ػؽ عميحػا )
وغير الموا موف كاف عػااهـ وغير الموا موف كاف عػااهـ ب ب %(%(1ب114ب14(  راان وسنابتحـ )(  راان وسنابتحـ )3838اما الم ايايف مسنحـ  كاسنوا )اما الم ايايف مسنحـ  كاسنوا )

 %( . %( . 5ب51ب1( وسنابتحـ )( وسنابتحـ )44))

ممػا تمػاـ يت كػا لسنػا اف لمماراػة العامػة اور كبيػر  ػ  ت ميػؽ التكيػؼ االجتمػػاع  ممػا تمػاـ يت كػا لسنػا اف لمماراػة العامػة اور كبيػر  ػ  ت ميػؽ التكيػؼ االجتمػػاع    
لسنػا لػ ة  رءػية لسنػا لػ ة  رءػية   وهػذا يثكػا   وهػذا يثكػا جرامػجرامػلماجسناى والذو ياحـ باوره    ال ا مف اموكحـ اإللماجسناى والذو ياحـ باوره    ال ا مف اموكحـ اإل

هسنػػػػاؾ ععوػػػػة ايجابيػػػػة ذات االلػػػػة ا لػػػػائية بػػػػيف المبػػػػاائ االاااػػػػية هسنػػػػاؾ ععوػػػػة ايجابيػػػػة ذات االلػػػػة ا لػػػػائية بػػػػيف المبػػػػاائ االاااػػػػية الارااػػػػة المائمػػػػة )الارااػػػػة المائمػػػػة )
ويتبػػػيف لسنػػػا أف ارااػػػتسنا ويتبػػػيف لسنػػػا أف ارااػػػتسنا ب ب لممماراػػػة العامػػػة  ػػػ  الاامػػػة االجتماعيػػػة وال ػػػا مػػػف الجريمػػػة(لممماراػػػة العامػػػة  ػػػ  الاامػػػة االجتماعيػػػة وال ػػػا مػػػف الجريمػػػة(
(  ػػ  (  ػػ  Tett( وارااػػة )( وارااػػة )Buiال اليػػة تتفػػؽ مػػق ارااػػة )ا ػػت( وارااػػة )عبػػاا ( وارااػػة )ال اليػػة تتفػػؽ مػػق ارااػػة )ا ػػت( وارااػػة )عبػػاا ( وارااػػة )

 ..  ارااة )العسنزو(ارااة )العسنزو( يف ااتمفت مق  يف ااتمفت مق 

و يمػػا يتعمػػؽ بػػالفمرات التػػ   لػػمت عمػػا اوػػؿ عػػاا مػػف االجابػػات  كػػاف  لػػة و يمػػا يتعمػػؽ بػػالفمرات التػػ   لػػمت عمػػا اوػػؿ عػػاا مػػف االجابػػات  كػػاف  لػػة   
تعريػػؼ الممػػارس العػػاـ لماػػجسناى ب مػػووحـ وواجبػػاتحـ تعريػػؼ الممػػارس العػػاـ لماػػجسناى ب مػػووحـ وواجبػػاتحـ ))الترتيػػب اليالػػث وبػػؿ االايػػر لمفمػػرة الترتيػػب اليالػػث وبػػؿ االايػػر لمفمػػرة 

( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة بػػػػ)موا ؽ( وسناػػػبتحـ ( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة بػػػػ)موا ؽ( وسناػػػبتحـ 188188 مػػػا اجػػػاب ) مػػػا اجػػػاب )  ((ياػػػحـ  ػػػ  ال ػػػا مػػػف الجريمػػػةياػػػحـ  ػػػ  ال ػػػا مػػػف الجريمػػػة
بيسنمػػػػا بيسنمػػػػا ب ب %(%(4ب427ب27( وبمغػػػػت سناػػػػبتحـ )( وبمغػػػػت سناػػػػبتحـ )7474ايػػػػا(  كػػػػاف عػػػػااهـ )ايػػػػا(  كػػػػاف عػػػػااهـ )امػػػػا الػػػػػ )م امػػػػا الػػػػػ )م ب ب %(%(6ب669ب69))

والواػػػط ال اػػػاب  لمفمػػػرة هػػػو والواػػػط ال اػػػاب  لمفمػػػرة هػػػو ب ب %(%(33( وسناػػػبتحـ هػػػ  )( وسناػػػبتحـ هػػػ  )88الػػػػ)غير موا ػػػؽ(  كػػػاف عػػػااهـ )الػػػػ)غير موا ػػػؽ(  كػػػاف عػػػااهـ )
 ( .( .532ب5326ب6( واسن را حا المعيارو )( واسن را حا المعيارو )33ب331ب1))

زرع اليمػة  ػ  سنفػوس الاػجسناى ياػحـ زرع اليمػة  ػ  سنفػوس الاػجسناى ياػحـ ))وجاىت    الترتيب الياسن  وبػؿ االايػر  مػرة وجاىت    الترتيب الياسن  وبػؿ االايػر  مػرة 
( ( 183183 مػػػا اجػػػاب ا ػػػراا العيسنػػػة بػػػػ )موا ػػػؽ( وعػػػااهـ ) مػػػا اجػػػاب ا ػػػراا العيسنػػػة بػػػػ )موا ػػػؽ( وعػػػااهـ )  ((  جرامػػػجرامػػػ ػػػ  ال ػػػا مػػػف اػػػموكحـ اإل ػػػ  ال ػػػا مػػػف اػػػموكحـ اإل

ب ب %(%(7ب723ب23( وسناػبتحـ )( وسناػبتحـ )6464    يف اف مف كاف )م ايا( عااهـ )    يف اف مف كاف )م ايا( عااهـ )ب ب %(%(8ب867ب67وسنابتحـ )وسنابتحـ )
وبمل الواػط ال اػاب  لمفمػرة وبمل الواػط ال اػاب  لمفمػرة ب ب %(%(5ب58ب8( وكاسنت سنابتحـ )( وكاسنت سنابتحـ )2323و)غير موا ؽ( بمل عااهـ )و)غير موا ؽ( بمل عااهـ )

 ( .( .562ب5626ب6( واسن را حا المعيارو )( واسن را حا المعيارو )41ب411ب1))
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معالجػػة ال الػػة السنفاػػية لماػػجيف باػػبب البيئػػة معالجػػة ال الػػة السنفاػػية لماػػجيف باػػبب البيئػػة ))مػػرة مػػرة أمػػا الترتيػػب االايػػر  كػػاف لمفأمػػا الترتيػػب االايػػر  كػػاف لمف  
( ( 181181واجػاب بػػػ)موا ؽ( عميحػػا )واجػاب بػػػ)موا ؽ( عميحػػا )  ((  جرامػػجرامػػاااػؿ الاػػجف يعمػؿ عمػػا ال ػا مػػف اػموكحـ اإلاااػؿ الاػػجف يعمػؿ عمػػا ال ػا مػػف اػموكحـ اإل

( ( 6565بيسنما اجاب بػ )م ايػا( مػا عػااهـ )بيسنما اجاب بػ )م ايػا( مػا عػااهـ )ب ب %(%(6767 راان مف عيسنة الارااة وبمغت سنابتحـ ) راان مف عيسنة الارااة وبمغت سنابتحـ )
( ( 2424عػػااهـ )عػػااهـ )  و )غيػػر موا ػػؽ( كػػافو )غيػػر موا ػػؽ( كػػافب ب %(%(1ب124ب24 ػػراان مػػف عيسنػػة الارااػػة وسناػػبتحـ هػػ  ) ػػراان مػػف عيسنػػة الارااػػة وسناػػبتحـ هػػ  )

( واالسن ػراؼ المعيػارو لحػا ( واالسن ػراؼ المعيػارو لحػا 42ب421ب1والواط ال ااب  لمفمرة بمػل )والواط ال ااب  لمفمرة بمػل )ب ب %(%(9ب98ب8وبمغت سنابتحـ )وبمغت سنابتحـ )
 ( . ( . 656ب6566ب6))

مػػػف الفمػػػرات التػػػ  تػػػـ ذكرهػػػا اعػػػعه يتبػػػيف لسنػػػا اف بعػػػض المحػػػاـ التػػػ  يمػػػـو بحػػػا مػػػف الفمػػػرات التػػػ  تػػػـ ذكرهػػػا اعػػػعه يتبػػػيف لسنػػػا اف بعػػػض المحػػػاـ التػػػ  يمػػػـو بحػػػا   
الممػػػارس العػػػاـ بػػػرغـ اف المب ػػػوييف وػػػا اجػػػابوا عسنحػػػا باإليجػػػاب إال اسنػػػه يظحػػػر مػػػف تمػػػؾ الممػػػارس العػػػاـ بػػػرغـ اف المب ػػػوييف وػػػا اجػػػابوا عسنحػػػا باإليجػػػاب إال اسنػػػه يظحػػػر مػػػف تمػػػؾ 

ف هػػذه االاوار لػػيس ذات اهميػػة بالسناػػبة لماػػجسناى  كاسنػػت  مراتحػػا  ػػ  الترتيػػب ف هػػذه االاوار لػػيس ذات اهميػػة بالسناػػبة لماػػجسناى  كاسنػػت  مراتحػػا  ػػ  الترتيػػب االجابػػات ااالجابػػات ا
 االاير ءمف ااتياراتحـ لحا.االاير ءمف ااتياراتحـ لحا.
 ثانيًا : نتائج الدراسة:ثانيًا : نتائج الدراسة:

 مف اعؿ عرض بياسنات الارااة تبيف لسنا االت :مف اعؿ عرض بياسنات الارااة تبيف لسنا االت :

( وبمغػػت سناػػبتحـ ( وبمغػػت سناػػبتحـ 3838-3434اف اعمػػا سناػػبة ألعمػػار المب ػػوييف ءػػمف الفئػػة العمريػػة )اف اعمػػا سناػػبة ألعمػػار المب ػػوييف ءػػمف الفئػػة العمريػػة ) -11
 %( .%( .3ب39ب9( والبالغة )( والبالغة )2323-1919سنت لععمار )سنت لععمار )اما اوؿ سنابة كااما اوؿ سنابة كاب ب %(%(6ب639ب39))

 يمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالت لػػػػػؿ الارااػػػػػ   كاسنػػػػػت اعمػػػػػا سناػػػػػبة لمارااػػػػػة االبتاائيػػػػػة وبمغػػػػػت  يمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بالت لػػػػػؿ الارااػػػػػ   كاسنػػػػػت اعمػػػػػا سناػػػػػبة لمارااػػػػػة االبتاائيػػػػػة وبمغػػػػػت  -22
 %( .%( .1ب11ب1واومحا كاسنت ل ممة ال حااات العميا وبمغت سنابتحـ )واومحا كاسنت ل ممة ال حااات العميا وبمغت سنابتحـ )ب ب %(%(7ب733ب33))

)غػػػػرس المػػػػيـ االجتماعيػػػػة لػػػػا  الاػػػػجسناى مػػػػف وبػػػػؿ )غػػػػرس المػػػػيـ االجتماعيػػػػة لػػػػا  الاػػػػجسناى مػػػػف وبػػػػؿ ( لمفمػػػػرة ( لمفمػػػػرة 11ظحػػػػر اف الترتيػػػػب )ظحػػػػر اف الترتيػػػػب ) -33
 يػػػث وا ػػػؽ عمػػػا ذلػػػؾ مػػػا سناػػػبتحـ  يػػػث وا ػػػؽ عمػػػا ذلػػػؾ مػػػا سناػػػبتحـ    ػػػ  ال ػػػا مػػػف الجريمػػػة( ػػػ  ال ػػػا مػػػف الجريمػػػة(الممػػػارس العػػػاـ ياػػػحـ الممػػػارس العػػػاـ ياػػػحـ 

 %( .%( .7ب793ب93))
%( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا اف )زيػػػااة المػػػارة االسنتاجيػػػة %( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا اف )زيػػػااة المػػػارة االسنتاجيػػػة 9ب992ب92تبػػػيف اف )تبػػػيف اف ) -44

  ( . ( .جرامجراملماجسناى يعمؿ عما ال ا مف الاموؾ اإللماجسناى يعمؿ عما ال ا مف الاموؾ اإل
%( مػػػػف ا ػػػػراا العيسنػػػػة موا مػػػػوف عمػػػػا اف ) ػػػػغؿ اووػػػػات الفػػػػراغ %( مػػػػف ا ػػػػراا العيسنػػػػة موا مػػػػوف عمػػػػا اف ) ػػػػغؿ اووػػػػات الفػػػػراغ 9ب991ب91اتءػػػػح اف )اتءػػػػح اف ) -55

 ا مف الجريمة( .ا مف الجريمة( .لماجسناى ياحـ    ال لماجسناى ياحـ    ال 
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%( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )تسنميػػػة وػػػارات ومحػػػارات %( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )تسنميػػػة وػػػارات ومحػػػارات 5ب591ب91ظحػػػر اف )ظحػػػر اف ) -66
 الاجسناى مف وبؿ الممارس العاـ يااعا    ال ا مف الجريمة( .الاجسناى مف وبؿ الممارس العاـ يااعا    ال ا مف الجريمة( .

%( مػػػػػف ا ػػػػراا العيسنػػػػػة موا مػػػػوف عمػػػػػا أف )إ ػػػػباع المماراػػػػػة العامػػػػػة %( مػػػػػف ا ػػػػراا العيسنػػػػػة موا مػػػػوف عمػػػػػا أف )إ ػػػػباع المماراػػػػػة العامػػػػػة 9696تبػػػػيف اف )تبػػػػيف اف ) -77
 .. (  ( جرامجرامل اجات الاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلل اجات الاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

%( مػػف عيسنػة الارااػػة موا مػػوف عمػا اف )ت اػػيف اااى الممػػارس %( مػػف عيسنػة الارااػػة موا مػػوف عمػا اف )ت اػػيف اااى الممػػارس 3ب389ب89اتءػح بػػ ف )اتءػح بػػ ف ) -88
 العاـ    الاجوف ياحـ    ال ا مف الجريمة( .العاـ    الاجوف ياحـ    ال ا مف الجريمة( .

%( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )اوامػػػة ععوػػػة محسنيػػػة بػػػيف %( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )اوامػػػة ععوػػػة محسنيػػػة بػػػيف 1ب188ب88ظحػػر اف )ظحػػر اف ) -99
  ( . ( .جرامجرامالممارس العاـ والاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلالممارس العاـ والاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

مػػف عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا اف )ويػػاـ الممػػارس العػػاـ مػػف عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا اف )ويػػاـ الممػػارس العػػاـ %( %( 8ب887ب87تبػػيف اف )تبػػيف اف ) -1616
 ..  ((ال ا مف الجريمةال ا مف الجريمةإلا إلا   با ق الاجسناى لعلتزاـ باآلااب العامة يثاوبا ق الاجسناى لعلتزاـ باآلااب العامة يثاو

%( مػػف ا ػػراا عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا اف )تعريػػؼ الاػػجسناى %( مػػف ا ػػراا عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا اف )تعريػػؼ الاػػجسناى 8787اتءػػح بػػ ف )اتءػػح بػػ ف ) -1111
  ( . ( .جرامجرامال ا مف اموكحـ اإلال ا مف اموكحـ اإلإلا إلا   بالاامات االجتماعية اااؿ الاجف يثاوبالاامات االجتماعية اااؿ الاجف يثاو

%( مػػػػػف عيسنػػػػػة الارااػػػػػة موا مػػػػػوف عمػػػػػا أف )اسنعكػػػػػاس الطػػػػػابق %( مػػػػػف عيسنػػػػػة الارااػػػػػة موا مػػػػػوف عمػػػػػا أف )اسنعكػػػػػاس الطػػػػػابق 9ب985ب85))  ظحػػػػػر أفظحػػػػػر أف -1212
  ( . ( .جرامجرام  عما عمؿ الممارس العاـ ياحـ    ال ا مف الاموؾ اإل  عما عمؿ الممارس العاـ ياحـ    ال ا مف الاموؾ اإلسنااسنسنااسناإلاإل

%( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )تاهيػػػؿ الاػػػجسناى وبػػػؿ %( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )تاهيػػػؿ الاػػػجسناى وبػػػؿ 2ب285ب85تبػػػيف اف )تبػػػيف اف ) -1313
  ( . ( .جرامجراماروجحـ مف الاجف ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلاروجحـ مف الاجف ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

ف ا راا عيسنة الارااة موا موف عمػا أف )المماراػة العامػة ف ا راا عيسنة الارااة موا موف عمػا أف )المماراػة العامػة %( م%( م4ب484ب84اتءح ب ف )اتءح ب ف ) -1414
 تاحـ    زيااة وارة الاجسناى عما التكيؼ االجتماع ( .تاحـ    زيااة وارة الاجسناى عما التكيؼ االجتماع ( .

%( عيسنة الارااة موا موف عما أف )وياـ الممارس العاـ بالتسنايؽ %( عيسنة الارااة موا موف عما أف )وياـ الممارس العاـ بالتسنايؽ 1ب184ب84ظحر أف )ظحر أف ) -1515
  ( . ( .جرامجرامبيف الاجسناى الاابميف والاجسناى الجاا يااعا    ال ا مف اموكحـ اإلبيف الاجسناى الاابميف والاجسناى الجاا يااعا    ال ا مف اموكحـ اإل

%( مف ا راا عيسنة الارااة موا موف عما أف )وياـ الممػارس العػاـ %( مف ا راا عيسنة الارااة موا موف عما أف )وياـ الممػارس العػاـ 1ب181ب81))تبيف أف تبيف أف  -1616
  ( . ( .جرامجرامبالتسنايؽ بيف الاجسناى واارهـ ي ا مف اموكحـ اإلبالتسنايؽ بيف الاجسناى واارهـ ي ا مف اموكحـ اإل

%( مف ا راا العيسنة موا موف عما اف )زيػااة وػارة الاػجسناى عمػا %( مف ا راا العيسنة موا موف عما اف )زيػااة وػارة الاػجسناى عمػا 7ب786ب86اتءح أف )اتءح أف ) -1717
 ت مؿ الماثولية مف وبؿ الممارس العاـ ياحـ    ال ا مف الجريمة( .ت مؿ الماثولية مف وبؿ الممارس العاـ ياحـ    ال ا مف الجريمة( .



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

243 

%( مف ا راا عيسنة الارااة موا موف عما اف )تمايـ الاامات مػف %( مف ا راا عيسنة الارااة موا موف عما اف )تمايـ الاامات مػف 5ب578ب78أف )أف )  ظحرظحر -1818
  ( . ( .جرامجراموبؿ الممارس العاـ لماجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلوبؿ الممارس العاـ لماجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

%( مػػف ا ػػراا عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا أف )المماراػػة العامػػة %( مػػف ا ػػراا عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا أف )المماراػػة العامػػة 2ب278ب78تبػػيف أف )تبػػيف أف ) -1919
 تعمؿ عما زيااة وع  الاجسناى بالملم ة العامة( .تعمؿ عما زيااة وع  الاجسناى بالملم ة العامة( .

%( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )عػػػعج  الػػػة العزلػػػة %( مػػػف ا ػػػراا العيسنػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )عػػػعج  الػػػة العزلػػػة 88بب7777اتءػػػح بػػػ ف )اتءػػػح بػػػ ف ) -2626
  ( . ( .جرامجراملبعض الاجسناى    الاجف ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإللبعض الاجسناى    الاجف ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

%( مف عيسنػة الارااػة موا مػوف عمػا أف )ويػاـ الممػارس العػاـ ب ػؿ %( مف عيسنػة الارااػة موا مػوف عمػا أف )ويػاـ الممػارس العػاـ ب ػؿ 7777ظحر ب ف )ظحر ب ف ) -2121
  ( . ( .جرامجرامم كعت الاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلم كعت الاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

يسنة الارااة موا موف عما أف ) ؿ الم كعت بػيف يسنة الارااة موا موف عما أف ) ؿ الم كعت بػيف %( مف ا راا ع%( مف ا راا ع3ب376ب76تبيف أف )تبيف أف ) -2222
  ( . ( .جرامجرامالاجسناى وعوائمحـ ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلالاجسناى وعوائمحـ ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

%( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )إ ػػػراؾ الاػػػجسناى  ػػػ  %( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )إ ػػػراؾ الاػػػجسناى  ػػػ  7373اتءػػػح بػػػ ف )اتءػػػح بػػػ ف ) -2323
  ( . ( .جرامجراماالسن طة الت  يسنظمحا الممارس العاـ ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلاالسن طة الت  يسنظمحا الممارس العاـ ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

ة الارااػػة موا مػػوف عمػػا أف )ت ػػجيق الممػػارس ة الارااػػة موا مػػوف عمػػا أف )ت ػػجيق الممػػارس %( مػػف ا ػػراا عيسنػػ%( مػػف ا ػػراا عيسنػػ5ب571ب71ظحػػر أف )ظحػػر أف ) -2424
ماعيػػػػػة ياػػػػػحـ  ػػػػػ  ال ػػػػػا مػػػػػف ماعيػػػػػة ياػػػػػحـ  ػػػػػ  ال ػػػػػا مػػػػػف العػػػػػاـ لماػػػػػجسناى عمػػػػػا الم ػػػػػاركة  ػػػػػ  االسن ػػػػػطة االجتالعػػػػػاـ لماػػػػػجسناى عمػػػػػا الم ػػػػػاركة  ػػػػػ  االسن ػػػػػطة االجت

ريمة( ريمة(الج   ..الج 
%( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )تفحػػػـ الاػػػجسناى لػػػاور %( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )تفحػػػـ الاػػػجسناى لػػػاور 1ب171ب71تبػػػيف بػػػ ف )تبػػػيف بػػػ ف ) -2525

  ( . ( .جرامجرامالممارس العاـ ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلالممارس العاـ ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل
ا عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا أف )التعػػرؼ عمػػا ا عيسنػػة الارااػػة موا مػػوف عمػػا أف )التعػػرؼ عمػػا %( مػػف ا ػػرا%( مػػف ا ػػرا4ب476ب76اتءػػح بػػ ف )اتءػػح بػػ ف ) -2626

  ( . ( .جرامجرامم كعت الاجسناى وععجحا ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلم كعت الاجسناى وععجحا ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل
%( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )بسنػػػاى ععوػػػة محسنيػػػة بػػػيف %( مػػػف عيسنػػػة الارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )بسنػػػاى ععوػػػة محسنيػػػة بػػػيف 7676ظحػػػر أف )ظحػػػر أف ) -2727

ريمة( . ريمة( .الممارس العاـ والاجسناى ياحـ    ال ا مف الج   الممارس العاـ والاجسناى ياحـ    ال ا مف الج 
وا موف عما أف )اور الممارس العػاـ وا موف عما أف )اور الممارس العػاـ %( مف ا راا عيسنة الارااة م%( مف ا راا عيسنة الارااة م6ب669ب69تبيف أف )تبيف أف ) -2828

  ( . ( .جرامجرامكوايط بيف الاجسناى والمثااات االار  ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلكوايط بيف الاجسناى والمثااات االار  ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل
%( مف عيسنة الارااة موا موف عما أف )تعريؼ الممارس العاـ %( مف عيسنة الارااة موا موف عما أف )تعريؼ الممارس العاـ 69.369.3اتءح ب ف )اتءح ب ف ) -2929

 لماجسناى ب مووحـ وواجباتحـ ياحـ    ال ا مف الجريمة( .لماجسناى ب مووحـ وواجباتحـ ياحـ    ال ا مف الجريمة( .
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ارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )زرع اليمػػػة  ػػػ  ارااػػػة موا مػػػوف عمػػػا أف )زرع اليمػػػة  ػػػ  %( مػػػف ا ػػػراا عيسنػػػة ال%( مػػػف ا ػػػراا عيسنػػػة ال8ب867ب67ظحػػػر أف )ظحػػػر أف ) -3636
  ( . ( .جرامجرامسنفوس الاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإلسنفوس الاجسناى ياحـ    ال ا مف اموكحـ اإل

%( مػػف عيسنػػػة الارااػػة موا مػػػوف عمػػا أف )معالجػػػة ال الػػة السنفاػػػية %( مػػف عيسنػػػة الارااػػة موا مػػػوف عمػػا أف )معالجػػػة ال الػػة السنفاػػػية 6767تبػػيف بػػػ ف )تبػػيف بػػػ ف ) -3131
  ( . ( .جرامجراملماجيف بابب البيئة اااؿ الاجف يعمؿ عما ال ا مف اموكحـ اإللماجيف بابب البيئة اااؿ الاجف يعمؿ عما ال ا مف اموكحـ اإل

 الفصل السادس
 تىصيات الدراسة ومقرتحاتها

 أواًل : التوصيات :أواًل : التوصيات :

 ػػ  الاػػػجوف لمميػػػاـ بمحػػػامحـ  ػػػ   ػػ  الاػػػجوف لمميػػػاـ بمحػػػامحـ  ػػػ    اعطػػاى اللػػػع يات الوااػػػعة لممماراػػػيف العػػػاميفاعطػػاى اللػػػع يات الوااػػػعة لممماراػػػيف العػػػاميف -11
رعايػػة الاػػػجسناى وت ميػػػؽ اهػػػااؼ ومبػػػاائ الاامػػة االجتماعيػػػة مػػػف الػػػعح وت هيػػػؿ رعايػػة الاػػػجسناى وت ميػػػؽ اهػػػااؼ ومبػػػاائ الاامػػة االجتماعيػػػة مػػػف الػػػعح وت هيػػػؿ 

 لماجسناى .لماجسناى .
ية التػ  ءػمسنتحا لحػـ ية التػ  ءػمسنتحا لحػـ سناػاسنسناػاسنتمايـ الاامات والرعاية لماجسناى بما ي ػعرهـ باالاميػة واإلتمايـ الاامات والرعاية لماجسناى بما ي ػعرهـ باالاميػة واإل -22

االبتعػػػاا عػػػف االبتعػػػاا عػػػف إلػػػا إلػػػا   اػػػماوية واالعػػػراؼ الاوليػػػة والااػػػاتير والمػػػواسنيف لػػػا عحـاػػػماوية واالعػػػراؼ الاوليػػػة والااػػػاتير والمػػػواسنيف لػػػا عحـال ػػػرائق الال ػػػرائق ال
   .  .جرامجرامالاموؾ اإلالاموؾ اإل

ر ق محارات الممارايف العاميف لماامة االجتماعية    الاجوف وتطوير اااثهـ    ر ق محارات الممارايف العاميف لماامة االجتماعية    الاجوف وتطوير اااثهـ     -33
 تعاممحـ مق الاجسناى وعوائمحـ .تعاممحـ مق الاجسناى وعوائمحـ .

اجوف لر ق اجوف لر ق زيااة ال وا ز والاعـ المااو والمال  لممارا  الاامة االجتماعية    الزيااة ال وا ز والاعـ المااو والمال  لممارا  الاامة االجتماعية    ال -44
 رو حـ المعسنوية وتركيز جحواهـ عما عممحـ وتعاممحـ مق الاجسناى .رو حـ المعسنوية وتركيز جحواهـ عما عممحـ وتعاممحـ مق الاجسناى .

تو ير لعاا الكا   مف الممارايف العاميف )االالائييف االجتمػاعييف(  ػ  الاػجوف تو ير لعاا الكا   مف الممارايف العاميف )االالائييف االجتمػاعييف(  ػ  الاػجوف  -55
 بما يتسنااب مق أعااا الاجسناى .بما يتسنااب مق أعااا الاجسناى .

 ث االععـ اااؿ الاجوف عما بياف اور الاامة االجتماعية    ماػاعاة ورعايػة  ث االععـ اااؿ الاجوف عما بياف اور الاامة االجتماعية    ماػاعاة ورعايػة  -66
 ا تمامه لحـ مف اامات اااؿ واارج الاجف .ا تمامه لحـ مف اامات اااؿ واارج الاجف .الاجسناى ومالاجسناى وم
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 ثانيا : المقترحات:ثانيا : المقترحات:

الب وث والارااػات التػ  مػف  ػ سنحا ر ػق ماػتو  المماراػة العامػة  ػ  الاامػة الب وث والارااػات التػ  مػف  ػ سنحا ر ػق ماػتو  المماراػة العامػة  ػ  الاامػة   إجراىإجراى -11
 االجتماعية اااؿ الاجوف .االجتماعية اااؿ الاجوف .

االطػػعع عمػػا تجػػارب الػػاوؿ االاػػر   ػػػ  مجػػاؿ تطبيػػؽ المماراػػة العامػػة لماامػػػة االطػػعع عمػػا تجػػارب الػػاوؿ االاػػر   ػػػ  مجػػاؿ تطبيػػؽ المماراػػة العامػػة لماامػػػة  -22
 ة بحا واعتماا االيجاب  مسنحا وتجسنب الامب  .ة بحا واعتماا االيجاب  مسنحا وتجسنب الامب  .االجتماعية    الاجوف واالاتعاسناالجتماعية    الاجوف واالاتعاسن

ا راؾ الممارايف العاميف )االالائييف االجتماعييف( العامميف    الاجوف باورات ا راؾ الممارايف العاميف )االالائييف االجتماعييف( العامميف    الاجوف باورات  -33
 تطويرية اااؿ واارج البما لر ق امكاسنياتحـ وتطوير واراتحـ .تطويرية اااؿ واارج البما لر ق امكاسنياتحـ وتطوير واراتحـ .
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 المصادر
ب سنػػور االيمػػاف ب سنػػور االيمػػاف 11: االتجاهػػات ال اييػػة  ػػ  الرعايػػة والاامػػة االجتماعيػػةب ط: االتجاهػػات ال اييػػة  ػػ  الرعايػػة والاامػػة االجتماعيػػةب ط  ابػػو المعػػاط ب مػػاهرابػػو المعػػاط ب مػػاهر -11

 ..26132613لمطباعةب ملرب لمطباعةب ملرب 
: ععوػػة مراكػػز اعػػااة التربيػػة بػػالعور لػػا  اال ػػااث المسن ػػر يفب راػػالة ماجاػػتير : ععوػػة مراكػػز اعػػااة التربيػػة بػػالعور لػػا  اال ػػااث المسن ػػر يفب راػػالة ماجاػػتير   ففبػػوربرةب اواػػبػػوربرةب اواػػ -22

ية واالجتماعيػةب جامعػة الجزائػرب ية واالجتماعيػةب جامعػة الجزائػرب سنااسنسنااسنغير مسن ورةب ممامة إلا واـ عمـ االجتماعب كمية العمـو اإلغير مسن ورةب ممامة إلا واـ عمـ االجتماعب كمية العمـو اإل
 ..26692669ب ب الجزائرالجزائر

العوامػػؿ الماػػحمة  ػػ   ػػاوث بعػػض الجػػرائـ االاعويػػة العوامػػؿ الماػػحمة  ػػ   ػػاوث بعػػض الجػػرائـ االاعويػػة   البواػػعياوب ي يػػا بػػف  مػػوا بػػف  مػػا :البواػػعياوب ي يػػا بػػف  مػػوا بػػف  مػػا : -33
وععوتحا ببعض امات ال الية لا  سنزالى الاجف المركزو    امطسنة عمػافب راػالة ماجاػتير وععوتحا ببعض امات ال الية لا  سنزالى الاجف المركزو    امطسنة عمػافب راػالة ماجاػتير 

يةب كميػػة العمػـو واالاابب جامعػػة سنػزو ب اػػمطسنة عمػػافب يةب كميػػة العمػـو واالاابب جامعػػة سنػزو ب اػػمطسنة عمػػافب سناػػاسنسناػػاسنغيػر مسن ػػورةب واػـ التربيػػة والعمػـو اإلغيػر مسن ػػورةب واػـ التربيػػة والعمػـو اإل
26132613   . . 

ب المكتػػب ب المكتػػب 11ة مسنظػػور  ػػايث  ػػ  الاامػػة االجتماعيػػةب طة مسنظػػور  ػػايث  ػػ  الاامػػة االجتماعيػػةب ط بيػػبب جمػػاؿ  ػػ اتة : المماراػػة العامػػ بيػػبب جمػػاؿ  ػػ اتة : المماراػػة العامػػ -44
 ..  26162616الجامع  ال ايثب االاكسناريةب ملرب الجامع  ال ايثب االاكسناريةب ملرب 

ارااػػة ميااسنيػػة عمػػا ارااػػة ميااسنيػػة عمػػا   – مػػاب ابػػراهيـ  مػػا م مػػا : ايػػر العوامػػؿ االجتماعيػػة  ػػ  جسنػػوح اال ػػااث  مػػاب ابػػراهيـ  مػػا م مػػا : ايػػر العوامػػؿ االجتماعيػػة  ػػ  جسنػػوح اال ػػااث  -55
 ..26682668ب  ماطيفب ب  ماطيفب A  -22ب العاا ب العاا 1616م ا ظات غزةب مجمة جامعة االزهر بغزةب المجما م ا ظات غزةب مجمة جامعة االزهر بغزةب المجما 

المماراػػػة العامػػػة لماامػػػة االجتماعيػػػة  ػػػ  المجػػػاؿ الطبػػػ  ورعايػػػة المماراػػػة العامػػػة لماامػػػة االجتماعيػػػة  ػػػ  المجػػػاؿ الطبػػػ  ورعايػػػة   ::اهيـ وااػػػروف اهيـ وااػػػروف  سنػػػاب مػػػريـ ابػػػر  سنػػػاب مػػػريـ ابػػػر  -66
   ..26632663الماهرةب ملرب الماهرةب ملرب   ببالجامع  لمسن رالجامع  لمسن ر  ب الكتابب الكتاب11المعاويفب طالمعاويفب ط

: الععوػػة بػػيف المماراػػة المحسنيػػة لماامػػة االجتماعيػػة وال ػػا مػػف : الععوػػة بػػيف المماراػػة المحسنيػػة لماامػػة االجتماعيػػة وال ػػا مػػف   ا ػػتب غػػااة ربيػػق م مػػا عػػوضا ػػتب غػػااة ربيػػق م مػػا عػػوض -77
االة ماجاتير غير مسن ػورةب واػـ المجػاالتب االة ماجاتير غير مسن ػورةب واػـ المجػاالتب م كعت االطفاؿ المواعيف بالمثااات االيوائيةب ر م كعت االطفاؿ المواعيف بالمثااات االيوائيةب ر 

ب جامعة الماهرةب ملر ب جامعة الماهرةب ملركمية الاامة االجتماعيةب  رع الفيـو  ..  26612661ب ب كمية الاامة االجتماعيةب  رع الفيـو
: ممامػػة : ممامػػة   اػػر افب سنظيمػػة ا مػػاب ا مػػا يواػػؼ ب ػػيرب مػػريـ ابػػراهيـ  سنػػاب عبيػػر م مػػا عبااللػػمااػػر افب سنظيمػػة ا مػػاب ا مػػا يواػػؼ ب ػػيرب مػػريـ ابػػراهيـ  سنػػاب عبيػػر م مػػا عبااللػػما -88

 ..26152615ب ب ب الكتاب الجامع  لمسن رب جامعة  موافب ملرب الكتاب الجامع  لمسن رب جامعة  موافب ملر11الاامة االجتماعية بطالاامة االجتماعية بط
 ..  26612661ب باوف مطبعةب الاعوايةب ب باوف مطبعةب الاعوايةب 11م جوب  اف : ال رطة ومسنق الجريمةب طم جوب  اف : ال رطة ومسنق الجريمةب طاعاب اعاب  -99

ب ب 11: المماراة العامة    الاامػة االجتماعيػة مػق الفػرا واالاػرةب ط: المماراة العامة    الاامػة االجتماعيػة مػق الفػرا واالاػرةب ط  وااروفوااروف ايف  اف  ايف  اف ب ب اممافامماف -1616
 ..  26652665مجا لمسن ر والتوزيقب بيروتب لبسنافب مجا لمسن ر والتوزيقب بيروتب لبسنافب 

وت ػػايات المػػرف الوا ػػا وت ػػايات المػػرف الوا ػػا الاػػسنحوروب ا مػػا م مػػا : المماراػػة العامػػة المتمامػػة لماامػػة االجتماعيػػة الاػػسنحوروب ا مػػا م مػػا : المماراػػة العامػػة المتمامػػة لماامػػة االجتماعيػػة  -1111
 ..  26162616ب اار السنحءة العربيةب الماهرةب ملرب ب اار السنحءة العربيةب الماهرةب ملرب 11والع روفب طوالع روفب ط

الايؼب ابراهيـ بػف اػعا بػف اػيؼ : التػاابير الووائيػة مػف الجػرائـ الموليػةب راػالة ماجاػتيرب كميػة الايؼب ابراهيـ بػف اػعا بػف اػيؼ : التػاابير الووائيػة مػف الجػرائـ الموليػةب راػالة ماجاػتيرب كميػة  -1212
 ..  26652665الارااات العمياب جامعة سنايؼ العربية لمعمـو االمسنيةب الاعوايةب الارااات العمياب جامعة سنايؼ العربية لمعمـو االمسنيةب الاعوايةب 
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الفسنية وععوتحا بجسنوح اال ااثب راالة ماجاتير    األسنيروبولوجيػاب واػـ الفسنية وععوتحا بجسنوح اال ااثب راالة ماجاتير    األسنيروبولوجيػاب واػـ : التربية : التربية    ماووب امية ماووب امية -1313
ية والعمػػػـو االجتماعيػػػةب جامعػػػة ابػػػ  بكػػػر بممايػػػاب تمماػػػافب ية والعمػػػـو االجتماعيػػػةب جامعػػػة ابػػػ  بكػػػر بممايػػػاب تمماػػػافب سناػػػاسنسناػػػاسناليما ػػػة ال ػػػعبيةب كميػػػة العمػػػـو اإلاليما ػػػة ال ػػػعبيةب كميػػػة العمػػػـو اإل

 ..  26132613الجزائرب الجزائرب 
عػػػايشب  ميمػػػة : الجريمػػػة  ػػػ  اللػػػ ا ة الجزائريػػػةب راػػػالة ماجاػػػتير غيػػػر مسن ػػػورةب واػػػـ عمػػػـو عػػػايشب  ميمػػػة : الجريمػػػة  ػػػ  اللػػػ ا ة الجزائريػػػةب راػػػالة ماجاػػػتير غيػػػر مسن ػػػورةب واػػػـ عمػػػـو  -1414

ية والعمػـو االجتماعيػةب جامعػة مسنتػورو واػطسنيةب الجزائػرب ية والعمػـو االجتماعيػةب جامعػة مسنتػورو واػطسنيةب الجزائػرب سناػاسنسناػاسنعـ واالتلػاؿب كميػة العمػـو اإلعـ واالتلػاؿب كميػة العمػـو اإلاالعاالع
26682668  .. 

عبػػاا ب سنػػورو اػػعاوف : العوامػػؿ االجتماعيػػة المػػثيرة  ػػ  ارتكػػاب الجريمػػة ػػػػػػػػ ارااػػة ميااسنيػػة إليػػر عبػػاا ب سنػػورو اػػعاوف : العوامػػؿ االجتماعيػػة المػػثيرة  ػػ  ارتكػػاب الجريمػػة ػػػػػػػػ ارااػػة ميااسنيػػة إليػػر  -1515
جامعػػة االسنبػػار جامعػػة االسنبػػار   العوامػػؿ االجتماعيػػة التػػ  تػػثاو إلػػا ارتكػػاب الجريمػػة  ػػ  مايسنػػة الرمػػااوب مجمػػةالعوامػػؿ االجتماعيػػة التػػ  تػػثاو إلػػا ارتكػػاب الجريمػػة  ػػ  مايسنػػة الرمػػااوب مجمػػة

 ..26112611ب ب العراؽالعراؽ  ببيةب العاا االوؿب جامعة االسنباريةب العاا االوؿب جامعة االسنبارسنااسنسنااسناإلاإل
ب اار جامعة ب اار جامعة 11العتيب ب سنوؼ بسنت م ما : المماراة المحسنية لماامة االجتماعية    الاجوفب ط العتيب ب سنوؼ بسنت م ما : المماراة المحسنية لماامة االجتماعية    الاجوفب ط  -1616

 ..  26152615سنايؼ لمسن رب الاعوايةب سنايؼ لمسن رب الاعوايةب 
العلػػػػرية العلػػػػرية ب المكتبػػػػة ب المكتبػػػػة 11ية رائػػػػاةب طية رائػػػػاةب طإسناػػػػاسنإسناػػػػاسنعفيفػػػػ ب عبػػػػاالاالؽ م مػػػػا : الاامػػػػة االجتماعيػػػػة محسنػػػػة عفيفػػػػ ب عبػػػػاالاالؽ م مػػػػا : الاامػػػػة االجتماعيػػػػة محسنػػػػة  -1717

 ..  26142614لمسن رب الماهرةب ملرب لمسن رب الماهرةب ملرب 
: اور االالػػائييف االجتمػػاعييف  ػػ  التعامػػؿ مػػق الم ػػكعت االجتماعيػػة : اور االالػػائييف االجتمػػاعييف  ػػ  التعامػػؿ مػػق الم ػػكعت االجتماعيػػة   العسنػػزوب عبػػاا   مػػواالعسنػػزوب عبػػاا   مػػوا -1818

لمماػػػػجوسنيف  ػػػػ  اػػػػجوف مػػػػاسنيت  الريػػػػاض وجػػػػاةب راػػػػالة ماجاػػػػتير غيػػػػر مسن ػػػػورةب واػػػػـ العمػػػػـو لمماػػػػجوسنيف  ػػػػ  اػػػػجوف مػػػػاسنيت  الريػػػػاض وجػػػػاةب راػػػػالة ماجاػػػػتير غيػػػػر مسن ػػػػورةب واػػػػـ العمػػػػـو 
 ..26652665ب ب المسنيةب الاعوايةالمسنيةب الاعوايةاالجتماعيةب كمية الارااات العمياب جامعة سنايؼ العربية لمعمـو ااالجتماعيةب كمية الارااات العمياب جامعة سنايؼ العربية لمعمـو ا

الغامػاوب عبػاالعزيز بػػف م مػا : ععوػة الجريمػػة بالعوامػؿ االجتماعيػة كمػػا يراهػا ءػباط الت ميػػؽ الغامػاوب عبػاالعزيز بػػف م مػا : ععوػة الجريمػػة بالعوامػؿ االجتماعيػة كمػػا يراهػا ءػباط الت ميػػؽ  -1919
ب ػػرطة مسنطمػػة البا ػػةب راػػالة ماجاػػتير غيػػر مسن ػػورةب واػػـ العمػػـو االجتماعيػػةب كميػػة الارااػػات ب ػػرطة مسنطمػػة البا ػػةب راػػالة ماجاػػتير غيػػر مسن ػػورةب واػػـ العمػػـو االجتماعيػػةب كميػػة الارااػػات 

 ..  26162616العمياب جامعة سنايؼ لمعمـو االمسنيةب الاعوايةب العمياب جامعة سنايؼ لمعمـو االمسنيةب الاعوايةب 
ات الووائيػػػة وايرهػػػا  ػػػ  مواجحػػػة الجريمػػػةب راػػػالة ات الووائيػػػة وايرهػػػا  ػػػ  مواجحػػػة الجريمػػػةب راػػػالة جػػػراىجػػػراىا  م مػػػا عمػػػ  : لػػػ ة اإلا  م مػػػا عمػػػ  : لػػػ ة اإلالممػػػيحب عبػػػاالممػػػيحب عبػػػا -2626

 ..26152615ماجاتيرب ااارة الارااات العمياب اكاايمة  رطة اب ب االمارات العربية المت اةب ماجاتيرب ااارة الارااات العمياب اكاايمة  رطة اب ب االمارات العربية المت اةب 
مثتمر مثتمر ب ب : اور مسنظمات المجتمق الماسن     ال ا مف الجريمة    العراؽ: اور مسنظمات المجتمق الماسن     ال ا مف الجريمة    العراؽ  مسنظمة مف اجؿ العراؽمسنظمة مف اجؿ العراؽ -2121

 ::المووقالمووقب ب 26682668ب ب تركياتركيا  وطسن  عما    ااطسنبوؿوطسن  عما    ااطسنبوؿ
  https://pogar.Orgllocaluserlprgarplarabniabalerime  

22- Tett,lyn ;Anderson , Kirstin; Mcneil , Fergus ; Overy , Katie ; Sparks , 

Richard: Learning , Rehabilitation and the Arts in Prisons Ascottish Case 

Study ,Studies in the Education of Adults , v44 n2, 2012 . 

23- Bui, Hoan ; Morash , Merry :The Impact of Network Relationship , 

Prison Experience , and Internal Trans formation on Women's Success 

after Prison Release ,Journal of offender Rehabilitation , 2010 , v49 n . 
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 المػػػػػػػػػػػػػػػالحؽ:
 (1ممحؽ رقـ )

 إستبانة أراء الخبراء

 

 المحتـر                                   ستاذ الفاضؿ             األ

 بعد التحية:

  ببتماعيػة والحػد مػف الجريمػة((تماعيػة والحػد مػف الجريمػة((االممارسة العامة فػي الخدمػة االجاالممارسة العامة فػي الخدمػة االج))))يـر البا ث إعااا الب ث المواـو يـر البا ث إعااا الب ث المواـو                 
وسنظران لممكاسنة العممية الت  تتمتعوف بحا واهتمامكـ الكبير    تطوير الب ث العمم  ب ولمػا سنعحػاه  ػيكـ مػف ابػرة وسنظران لممكاسنة العممية الت  تتمتعوف بحا واهتمامكـ الكبير    تطوير الب ث العمم  ب ولمػا سنعحػاه  ػيكـ مػف ابػرة 
متاللة واوة وموءوعية ب ي ر سن  تعاوسنكـ وتفءمكـ بإبااى وجحة سنظػركـ  ػ  مػا  لػع ية هػذه االاػتباسنة متاللة واوة وموءوعية ب ي ر سن  تعاوسنكـ وتفءمكـ بإبااى وجحة سنظػركـ  ػ  مػا  لػع ية هػذه االاػتباسنة 

 ::ومعىمتحا لمارااة مف اعؿ ومعىمتحا لمارااة مف اعؿ 

 تعديؿ األسئمة التي ترونيا غير مناسبة لموضوع الدراسة .تعديؿ األسئمة التي ترونيا غير مناسبة لموضوع الدراسة .أو أو   ذؼذؼحح  -11

 إضافة األسئمة التي تروف وجوب وجودىا في ىذه الدراسة .  -2

 وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير ...

 ـ. د. محمد عبداهلل محمد                                                 

تخصص عاـ عمـ اجتماع / تخصص دقيؽ خدمة                                               
 اجتماعية

 

 أوال : محور المعمومات العامة  

  33-29              28-24                23-19    .  العمر بالسنوات:1
                  فأكثر 39              34-38                         

 أمي               ابتػدائيػة             متوسطة             إعدادية             . التحصيؿ الدراسي:    2
   شيادة عميا    بكالوريوس        دبمـو                                      
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 البٌانات التخصصٌة:محور ثانٌا : 

 صالحة الفقرات ت
غٌر 
 صالحة

 التعدٌل

1 
ماعٌة داخل تعرٌف السجناء بالخدمات االجت

الحد من سلوكهم إلى  السجن ٌؤدي
 ًجراماإل

   

2 
تحسٌن أداء الممارس العام فً السجون 

 ٌسهم فً الحد من الجرٌمة
   

3 
زٌادة قدرة السجناء على تحمل المسؤولٌة 
من قبل الممارس العام ٌسهم فً الحد من 

 الجرٌمة
   

4 
تفهم السجناء لدور الممارس العام ٌسهم 

 ًجرامن سلوكهم اإلفً الحد م
   

5 
إشباع الممارسة العامة لحاجات السجناء 

 ًجرامٌسهم فً الحد من سلوكهم اإل
   

6 
غرس القٌم االجتماعٌة لدى السجناء من 
قبل الممارس العام ٌسهم فً الحد من 

 الجرٌمة
   

7 
قٌام الممارس العام بدفع السجناء لاللتزام 

 الجرٌمةالحد من إلى  باآلداب العامة ٌؤدي
   

8 
شغل أوقات الفراغ للسجناء ٌسهم فً الحد 

 من الجرٌمة
   

9 
زٌادة القدرة اإلنتاجٌة للسجناء ٌعمل على 

 ًجرامالحد من السلوك اإل
   

11 
تنمٌة قدرات ومهارات السجناء من قبل 

 الممارس العام ٌساعد فً الحد من الجرٌمة
   

11 
تقدٌم الخدمات من قبل الممارس العام 
للسجناء ٌسهم فً الحد من سلوكهم 

 ًجراماإل
   

12 
تسهم الممارسة العامة فً زٌادة قدرة 

 السجناء على التكٌف االجتماعً
   

13 
تعرٌف الممارس العام للسجناء بحقوقهم 

 وواجباتهم ٌسهم فً الحد من الجرٌمة
   

14 
تعمل الممارسة العامة على زٌادة وعً 

 السجناء بالمصلحة العامة
   

15 
إشراك السجناء فً األنشطة التً ٌنظمها 
الممارس العام ٌسهم فً الحد من سلوكهم 

 ًجراماإل
   



 الجريمة من والحد االجتماعية الخدمة في العامة المماردة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

250 

16 
قٌام الممارس العام بحل مشكالت السجناء 

 ًجرامٌسهم فً الحد من سلوكهم اإل
   

17 
زرع الثقة فً نفوس السجناء ٌسهم فً 

 ًجرامالحد من سلوكهم اإل
   

18 
بالتنسٌق بٌن السجناء قٌام الممارس العام 

 ًجراموأسرهم ٌحد من سلوكهم اإل
   

19 
تشجٌع الممارس العام للسجناء على 

المشاركة فً األنشطة االجتماعٌة ٌسهم فً 
 الحد من الجرٌمة

   

21 
قٌام الممارس العام بالتنسٌق بٌن السجناء 
السابقٌن والسجناء الجدد ٌساعد فً الحد 

 ًجراممن سلوكهم اإل
   

21 
التعرف على مشكالت السجناء وعالجها 

 ًجرامٌسهم فً الحد من سلوكهم اإل
   

22 
حل المشكالت بٌن السجناء وعوائلهم ٌسهم 

 ًجرامفً الحد من سلوكهم اإل
   

23 
تأهٌل السجناء قبل خروجهم من السجن 

 ًجرامٌسهم فً الحد من سلوكهم اإل
   

24 
ٌسهم دور الممارس العام كوسٌط بٌن 

اء والمؤسسات األخرى فً الحد من السجن
 ًجرامسلوكهم اإل

   

25 
عالج حالة العزلة لبعض السجناء فً 
السجن ٌسهم فً الحد من سلوكهم 

 ًجراماإل
   

26 
معالجة الحالة النفسٌة للسجٌن بسبب البٌئة 
داخل السجن ٌعمل على الحد من سلوكهم 

 ًجراماإل
   

27 
عام إقامة عالقة مهنٌة بٌن الممارس ال

والسجناء ٌسهم فً الحد من سلوكهم 
ًجراماإل  

   

28 
بناء عالقة مهنٌة بٌن الممارس العام 
 والسجناء ٌسهم فً الحد من الجرٌمة

   

29 
ً على عمل نسانانعكاس الطابع اإل

الممارس العام ٌسهم فً الحد من السلوك 
 ًجراماإل
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة اسماء الخبراء الذٌن قاموا بتقٌٌم

 أسماء الخبراء ت
األسئمة التي 
وافؽ عمييا 

 الخبراء

األسئمة التي 
لـ يوافؽ 

 عمييا الخبراء

األسئمة 
التي طمب 

 تعديميا

الدرجة التي 
منحيا 
 الخبراء

 93 1 1 27 أ.ـ.د. أكـر غالـ محمد 1

أ.ـ.د. عالء الديف كاظـ  2
 86 2 2 25 عبداهلل

 93 2 ػػػػػ 27 أ.ـ.د. عبد الكريـ خميفة حسف 3
 86 3 1 25 أ.ـ.د. ىادي صالح رمضاف 4
 90 2 1 26 أ.ـ.د. جناف قحطاف سرحاف 5
 93 1 1 27 ـ.د. نظير سمماف عمي 6

 541 11 6 157 المجموع
 

 (3ممحؽ رقـ )

 ستبانة البحث بصورتو النيائيةا

 الفاضؿ أا 

 بعد التحية:

يرجػػا يرجػػا   ببامػة فػػي الخدمػة االجتماعيػة والحػد مػف الجريمػة((امػة فػػي الخدمػة االجتماعيػة والحػد مػف الجريمػة((االممارسػة العاالممارسػة الع))))بػيف يػايؾ الب ػث المواػـو بػيف يػايؾ الب ػث المواػـو                 
سنتائج ايجابية تلب    ملم ة الب ػث سنتائج ايجابية تلب    ملم ة الب ػث إلا إلا   االجابة عما  مراته بكؿ موءوعية واماسنة لما له  ائاة    التولؿاالجابة عما  مراته بكؿ موءوعية واماسنة لما له  ائاة    التولؿ

 ::العمم ب عممان اف ااتمارات الب ث يتـ التعامؿ معحا بارية تامة وال  اجة لذكر االاـ العمم ب عممان اف ااتمارات الب ث يتـ التعامؿ معحا بارية تامة وال  اجة لذكر االاـ 

 قدير ...وتقبموا فائؽ االحتراـ والت

 ـ.د. محمد عبداهلل محمد                                                                       
 تخصص عاـ عمـ اجتماع

 تخصص دقيؽ خدمة اجتماعية 
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 أوال : محور المعمومات العامة  

  33-29               28-24                   23-19       .  العمر بالسنوات:1

                  فأكثر 39                34-38                            

 إعدادٌة                        متوسطة               ابتـدائٌـةأمً                :الدراسً. التحصٌل 2

   شهادة علٌا   بكالورٌوس             دبلوم                                       

 

 ثانيا : محور البيانات التخصصية:

 محاٌد موافق الفقرات ت
غٌر 
 موافق

1 
إقامة عالقة مهنٌة بٌن الممارس العام والسجناء ٌسهم 

 ًجرامفً الحد من سلوكهم اإل
   

2 
تحسٌن أداء الممارس العام فً السجون ٌسهم فً الحد 

 من الجرٌمة
   

3 
ل المسؤولٌة من قبل زٌادة قدرة السجناء على تحم

 الممارس العام ٌسهم فً الحد من الجرٌمة
   

4 
بناء عالقة مهنٌة بٌن الممارس العام والسجناء ٌسهم فً 

 الحد من الجرٌمة
   

5 
إشباع الممارسة العامة لحاجات السجناء ٌسهم فً الحد 

 ًجراممن سلوكهم اإل
   

6 
ارس غرس القٌم االجتماعٌة لدى السجناء من قبل المم

 العام ٌسهم فً الحد من الجرٌمة
   

7 
قٌام الممارس العام بدفع السجناء لاللتزام باآلداب العامة 

 الحد من الجرٌمةإلى  ٌؤدي
   

    شغل أوقات الفراغ للسجناء ٌسهم فً الحد من الجرٌمة 8

9 
زٌادة القدرة اإلنتاجٌة للسجناء ٌعمل على الحد من 

 ًجرامالسلوك اإل
   

11 
ٌة قدرات ومهارات السجناء من قبل الممارس العام تنم

 ٌساعد فً الحد من الجرٌمة
   

11 
تقدٌم الخدمات من قبل الممارس العام للسجناء ٌسهم فً 

 ًجرامالحد من سلوكهم اإل
   

   تسهم الممارسة العامة فً زٌادة قدرة السجناء على  12
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 التكٌف االجتماعً

13 
اء بحقوقهم وواجباتهم ٌسهم تعرٌف الممارس العام للسجن

 فً الحد من الجرٌمة
   

14 
تعمل الممارسة العامة على زٌادة وعً السجناء 

 بالمصلحة العامة
   

15 
إشراك السجناء فً األنشطة التً ٌنظمها الممارس العام 

 ًجرامٌسهم فً الحد من سلوكهم اإل
   

16 
حد قٌام الممارس العام بحل مشكالت السجناء ٌسهم فً ال

 ًجراممن سلوكهم اإل
   

17 
زرع الثقة فً نفوس السجناء ٌسهم فً الحد من سلوكهم 

 ًجراماإل
   

18 
قٌام الممارس العام بالتنسٌق بٌن السجناء وأسرهم ٌحد 

 ًجراممن سلوكهم اإل
   

19 
تشجٌع الممارس العام للسجناء على المشاركة فً 

 ةاألنشطة االجتماعٌة ٌسهم فً الحد من الجرٌم
   

21 
قٌام الممارس العام بالتنسٌق بٌن السجناء السابقٌن 

 ًجراموالسجناء الجدد ٌساعد فً الحد من سلوكهم اإل
   

21 
التعرف على مشكالت السجناء وعالجها ٌسهم فً الحد 

 ًجراممن سلوكهم اإل
   

22 
حل المشكالت بٌن السجناء وعوائلهم ٌسهم فً الحد من 

 ًجرامسلوكهم اإل
   

23 
تأهٌل السجناء قبل خروجهم من السجن ٌسهم فً الحد 

 ًجراممن سلوكهم اإل
   

24 
ٌسهم دور الممارس العام كوسٌط بٌن السجناء 

 ًجراموالمؤسسات األخرى فً الحد من سلوكهم اإل
   

25 
عالج حالة العزلة لبعض السجناء فً السجن ٌسهم فً 

 ًجرامالحد من سلوكهم اإل
   

26 
لة النفسٌة للسجٌن بسبب البٌئة داخل السجن معالجة الحا

 ًجرامٌعمل على الحد من سلوكهم اإل
   

27 
 تعرٌف السجناء بالخدمات االجتماعٌة داخل السجن ٌؤدي

 ًجرامالحد من سلوكهم اإلإلى 
   

28 
تفهم السجناء لدور الممارس العام ٌسهم فً الحد من 

 ًجرامسلوكهم اإل
   

29 
ً على عمل الممارس العام ٌسهم اننسانعكاس الطابع اإل

 ًجرامفً الحد من السلوك اإل
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 :ػمخػػػػصػػالمػ
التعػػرؼ عمػػا واوػػق المماراػػة العامػػة  ػػ  الاامػػة االجتماعيػػة التعػػرؼ عمػػا واوػػق المماراػػة العامػػة  ػػ  الاامػػة االجتماعيػػة إلػػا إلػػا   هػػا ت الارااػػةهػػا ت الارااػػة
والتعػػػػرؼ عمػػػػا المبػػػػاائ المعتمػػػػاة  ػػػػ  المماراػػػػة العامػػػػة لماامػػػػة والتعػػػػرؼ عمػػػػا المبػػػػاائ المعتمػػػػاة  ػػػػ  المماراػػػػة العامػػػػة لماامػػػػة ب ب لم ػػػػا مػػػػف الجريمػػػػةلم ػػػػا مػػػػف الجريمػػػػة

االالائ  االجتماع (    الاامة االجتماعية واوره االالائ  االجتماع (    الاامة االجتماعية واوره االجتماعية وااوار الممارس العاـ )االجتماعية وااوار الممارس العاـ )
    ال ا مف الجريمة .   ال ا مف الجريمة .

( سنزيػػػؿ مميمػػػة لمجتمػػػق الارااػػػة البػػػالل عػػػااهـ ( سنزيػػػؿ مميمػػػة لمجتمػػػق الارااػػػة البػػػالل عػػػااهـ 276276تكوسنػػػت عيسنػػػة الارااػػػة مػػػف )تكوسنػػػت عيسنػػػة الارااػػػة مػػػف )  
االاػػػتبياف( االاػػػتبياف( ب ب الممابمػػػةالممابمػػػةب ب واعتمػػػات الارااػػػة عمػػػا ااوات مسنحػػػا )المع ظػػػةواعتمػػػات الارااػػػة عمػػػا ااوات مسنحػػػا )المع ظػػػةب ب ( سنزيػػػؿ( سنزيػػػؿ27662766))

واالسن ػراؼ واالسن ػراؼ ب ب اهمحػا )الواػط ال اػاب اهمحػا )الواػط ال اػاب   لجمق البياسنات وت ميمحا مف اعؿ واائؿ ا لػائيةلجمق البياسنات وت ميمحا مف اعؿ واائؿ ا لػائية
ب ب المػػسنحج التػػاريا المػػسنحج التػػاريا ب ب المعيػػارو( وااػػتعاف البا ػػث بمسنػػاهج مسنحػػا )مػػسنحج الماػػح االجتمػػاع المعيػػارو( وااػػتعاف البا ػػث بمسنػػاهج مسنحػػا )مػػسنحج الماػػح االجتمػػاع 

 والمسنحج اال لائ ( .والمسنحج اال لائ ( .

اف غرس الميـ االجتماعية لا  الاجسناى اف غرس الميـ االجتماعية لا  الاجسناى ))سنتائج عاة اهمحا سنتائج عاة اهمحا إلا إلا   وتولمت الارااةوتولمت الارااة  
لماػػجسناى يعمػػؿ عمػػا ال ػػا مػػف لماػػجسناى يعمػػؿ عمػػا ال ػػا مػػف ياػػحـ  ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة( وأف )زيػػااة المػػارة االسنتاجيػػة ياػػحـ  ػػ  ال ػػا مػػف الجريمػػة( وأف )زيػػااة المػػارة االسنتاجيػػة 

كمػػػا أف  ػػػغؿ اووػػػات الفػػػراغ لماػػػجسناى ياػػػحـ  ػػػ  ال ػػػا مػػػف اػػػموكحـ كمػػػا أف  ػػػغؿ اووػػػات الفػػػراغ لماػػػجسناى ياػػػحـ  ػػػ  ال ػػػا مػػػف اػػػموكحـ ب ب   جرامػػػجرامػػػاػػػموكحـ اإلاػػػموكحـ اإل
  ( . ( .جرامجراماإلاإل
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ABSTRACT : 

The study aimed at identifying the reality of general practices 

in social work to reduce crime, and to identify principles adopted 

in the general practice of social work and the roles of general 

practitioner (social worker) in social work and its role in reducing 

crime.. 

  The study sample consisted of (270) inmates as participants 

in to the study of (2700). The study relied on tools such as 

(observation, interview, questionnaire) and statistical methods 

such as (the Arithmetic means and standard deviation), and the 

researcher used methods such as (social survey methodology, 

historical approach, and statistical approach. 

 The results of this study have reached several conclusions: 

The inculcation of social values among prisoners contributes to 

reducing crime, also (Increasing the productive capacity of 

prisoners reduces their criminal behavior and also Filling 

prisoners’ leisure contributes to the reduction of their criminal 

behavior. 


